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گفت وگو با مهدی رسولی، هم بنیان گذار و 
مدیرعامل استارت آپ »بیدزیال« 

استارت آپ »بیدزیال« به نشانی bidzila.com یک سامانه حراج و فروش کاالست. مهدی 
رسولی، ویدا ربیعی و ثمین نورعلی زاده سامانه و اپلیکیشنی را طراحی کرده اند که بر 

اساس یک بیزینس مدل رقابتی و جذاب به حراج و فروش کاالهای مختلف و مخصوصا 
کاالهای دیجیتال و لوازم خانگی می پردازد؛ مدلی که در آن مشتریان، یا به تعبیری 

شرکت کننده های حراج ها، ضمن رقابت در زمان بندی حراج می توانند کاالی مورد نظرشان 
را با تخفیف های زیاد و تا 80 درصد ارزان تر نسبت به قیمت بازار خریداری کنند. پیش 
از راه اندازی »بیدزیال« سایت های حراجی در بازار ایران فعالیت می کردند، اما این برند 
با طراحی اپلیکیشن و مدل رقابتی برای مشتریان در حراج های زمان بندی شده با ایجاد 
فضای مهیج و جذاب توانسته کاربران و مشتریان زیادی را جذب کند و با برگزاری بیش 
از 1200 حراجی کوچک و بزرگ تا کنون تعداد کاربرانش را از مرز 30 هزار نفر بگذراند. 

صفحه 50



3 سرآمد/ شماره چهل وهفتم/ آذرماه  97

حسـن مطلـع
عقل من گنج اســت و من ویرانه ام

گنج اگر پیدا کنم دیوانه ام
دانــش من جوهر آمد نه عرض
این بهایی نیســت بهر هر غرض
علم تقلیدی و تعلیمی اســت آن

کز نفور مستمع دارد فغان
طالب علم اســت بهر عام و خاص
نــه که تا یابد ازین عالم خالص

همچو موشــی هر طرف سوراخ کرد
چونــک نورش راند از در گفت برد

چونک ســوی دشت و نورش ره نبود
هــم در آن ظلمات جهدی می نمود

گــر خدایش پر دهد پر خرد
برهد از موشــی و چون مرغان پرد

ور نجویــد پر بماند زیر خاک
ناامید از رفتن راه سماک

موالنا
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اقتصاد خالق، پلی به سوی توسعه پایدار
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آغاز  را  »سرآمد«  ماهنامه  انتشار  که  روزی 
کردیم، در عهد نانوشته ای، چشم اندازی را پیش 
رویمان ترسیم کرده بودیم که روشن و مشخص 
بود. قرار بود که نسیم فرهنگ زیست بوم فناوری 
و  پرطراوت  جامعه،  در  را  نخبگانی  جامعه  و 
نبود.  ساده ای  کار  اندازیم.  به جریان  شوق انگیز 
ایران،  اسالمی  جمهوری  در  که  می دانند  همه 
جا  البته  و  است.  ارجح  اقتصاد  به  فرهنگ 
زمان  درمان،  و  درست  فرهنگ  یک  انداختن 
این  اصال  استمرار.  و  به جا  فرصت  و  می خواهد 
موضوع، دغدغه بزرگان نظام و انقالب است. بر 
اقتصاد  فرهنگ سازی  ستاد  که  بود  مبنا  همین 
فناوری ریاست  و  دانش بنیان در معاونت علمی 
رفته رفته  و  گرفت  جان  شد،  تشکیل  جمهوری 
هم  گاه  و  آورد  بر  سر  آن  از  برگ هایی  و  شاخ 
ما  همکاران  فعالیت های  جایی  تا  داد.  ثمره ای 
رفت  پیش  ستاد  این  گفتمان سازی  حوزه  در 
»خوش بختانه  فرمودند:  انقالب  فرزانه  رهبر  که 
همین  در  کردند  درست  فرهنگی  معاونت  یک 
معاونت علمی که کار خوبی است. منتها سعی 
کنند این فعالیت فرهنگی سطح راقی ای داشته 
باشد.« )28 مهرماه 1395( با علم به این ماجرا، 
دغدغه شبانه روز ما، مصروف این شده است که 
بینش  و  دانش  اهل  تنفس  برای  تازه ای  هوای 
فراهم آوریم و نشاط و سرزندگی و دستاوردهای 
ارزشمند را از آنان مطالبه کنیم و به تعبیر زیبای 
رهبری باید به سمت روایت گری فتوحات جهاد 

علم و فناوری برویم. 
آن موقعی که ما کار دوره جدید »سرآمد« را آغاز 
زیست بوم  و  فناوری  و  علم  حوزه  هنوز  کردیم، 

کارآفرینی در عرصه رسانه و ترویج، نحیف بود. 
رسانه های کمی در این اتمسفر نفس می کشیدند 
دستاوردهای  و  فعالیت ها  از  مردم  از  خیلی  و 
و  فناوران  و  دانشمندان  دانش بنیان،  اقتصاد 
کارآفرینان ما بی اطالع بودند. »سرآمد« در کنار 
برنامه های  و  مکتوبات  سایر  و  »دانش بنیان« 
رادیو - تلویزیون به یک باره و با تاکید بر معرفی 
و  دانش بنیان  نخبگانی،  جامعه  درست  و  دقیق 
استارت آپ ها همه اهالی و جماعت این عرصه را 

سر حال آورد و نفسشان را چاق تر کرد. 
آن  بر  را  قرار  نانوشته مان،  عهد  همان  در  ما 
ماموریت  اهداف،  تحقق  تا  که  بودیم  گذاشته 
هم  را  زمانش  و  است  محدود  ماهنامه  این 
زیست بوم  اهالی  همت  عهده  به  بودیم  گذاشته 
که  حاال  خوش بختانه  رسانه ای اش.  فعاالن  و 
کاغذی  نشریه های  از  می بینیم  می کنیم،  نگاه 
فضای  و  خبری  پایگاه های  و  خبرگزاری ها  تا 
مجازی، اخبار و گزارش ها و تحلیل های فراوانی 
زیر اسامی و لوگوهای متعدد همکاران رسانه ای 
منتشر می شوند و بسیاری از آن ها هم در حد و 
اندازه قابل و استاندارد حوزه ارتباطات و ترویج 
هستند. در شبکه های اجتماعی که حوزه خطیر، 
موثر و تازه به میدان آمده ای هم هست، اوضاع 
و  کانال ها  است.  غرورآمیزتر  و  امیدوارکننده تر 
مسیرهای  و  افتاده اند  راه  به  بسیاری  گروه های 
در  را  فناورانه  کارآفرینی  زیست بوم  حوزه  تازه 

حال نََوردیدن هستند. 
به  را  »دانش بنیان«  ماهنامه  ما  دیگر،  طرف  از 
شرکت های  معرفی  هدفش  که  انداختیم  راه 
دانش بنیان و شرکت های فناور و استارت آپ های 

له
قا
رم

ره رسآمدس ن �ش رسمقاهل آخر�ی

روایت گری فتوحات جهاد علم و فناوری
 پرویز کرمی
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فعال کشور بود. ظهور شکوفنده و رو به رشد این 
شرکت ها که حاصلش به بار نشستن هزاران نهال 
دانش بنیان و استارت آپی بود، ضرورت رخ نمایی 
»سرآمد«  کنار  در  را  »دانش بنیان«  ماهنامه 
بیش از گذشته، برای ما مسجل کرده بود. این 
دو نشریه، مسئوالن و دلسوزان معاونت علمی و 
نخبگان  ملی  بنیاد  و  جمهوری  ریاست  فناوری 
را در تحقق اهداف و پیش برد ماموریت هایشان 
دستیاری کردند. همین جا از همه عزیزانی که 
می کنم.  تشکر  بودند  ما  یاریگر  مسیر  این  در 
توانایی ها، ظرفیت ها و داشته هایمان آن قدر زیاد 
و وسیع بوده اند و هستند که ما را خستگی ناپذیر 

و پرشورتر کرد برای کار کردن و جلو رفتن. 
»سرآمد«  نشریه  دو  کنار  در  ستاد  فعالیت  اما 
و »دانش بنیان« در فضای مجازی و نیز صدا و 
سیما هم قابل ذکر است؛ همان طور که در نامه 
تشکر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به 
رئیس سازمان صدا و سیما آمده است، از زمان 
امضای تفاهم نامه مشترک بین این دو سازمان، 
اقدامات ارزنده ای در حوزه رسانه ملی و در زمینه 
صورت  مختلف  برنامه های  مشترک  تولیدات 
در  نوآوری  با  که  برنامه ها  این  جمله  از  گرفت. 
بیان و ترویج علم و فناوری در جامعه همراه بود، 
»نسیم  موفق  و  مستمر  برنامه های  از  می توانیم 
از  دانش«  بنیان  »بر  نسیم،  شبکه  از  دانش« 
شبکه خبر، »دات آی آر« از شبکه دو، »صفر تا 
صد« از شبکه چهار، مشاعره در شبکه آموزش، 
برنامه ها  و دیگر  ثروت« در شبکه یک  تا  »علم 
برنامه های  نیز  در شبکه افق و دیگر شبکه ها و 
ارائه  با  برنامه ها  این  کنیم.  یاد  رادیویی  موفق 
اقتصاد  فرهنگ سازی  ستاد  مستقیم  حمایت  و 
دانش بنیان معاونت علمی تهیه و تولید می شوند 
که هم اکنون در آستانه سال سوم تولید و پخش 
آن ها هستیم. در این مدت بیش از 600 برنامه 
و  و 170 شهر  استان  با گستره جغرافیایی 31 
معرفی بیش از 2500 شرکت فناور و دانش بنیان 
پخش شده  و  تولید  استارت آپ ها  از  بسیاری  و 
است. در کنار این موضوع، رشد چشمگیر مراکز 

نوآوری، مراکز رشد، مراکز بنیاد نخبگان و فعالتر 
و  علم  پارک های  شدن  سیستماتیک  و  شدن 
فناوری، شتاب دهنده ها و صندوقهای خطرپذیر، 
بانشاط تر  را  کارآفرینی  زیست بوم  هوای  و  حال 

کرد و بر سرعت کار در آن افزود. 
به  توجه  با  »سرآمد«  ماموریت  سویی  از  حاال 
شرایط موجود، »انجام شده« تلقی می شود و از 
سویی با توجه به ضرورت رعایت صرفه و صالح 
آن که  دست، ضمن  این  از  مواردی  و  سازمان 
و  کاغذ  هزینه های  که  داریم  قرار  اوضاعی  در 
چاپ، چوب الی چرخ فعاالن رسانه ای گذاشته، 
بین  از  »سرآمد«  انتشار  پایان  برای  تردیدها 
رفته است. اینک قرار است که »دانش بنیان« و 
»سرآمد« دو روحی باشند در یک تن و حاصل 
در  را  سپری شده  روزگار  گرانمایه  تجربه های 
زیست بوم کارآفرینی، به اهلش ارائه کنند. آن 
تن از روزهای آینده، »دانش بنیان« خواهد بود. 
دغدغه های  ما  جدید،  »دانش بنیان«  در  پس 
و  کرد  خواهیم  اضافه  نیز  را  نخبگانی  جامعه 
به موازاتش، معرفی دانش بنیانی ها و فناورها و 
شکل  در  داشت  خواهیم  نیز  را  استارت آپی ها 
»دانش بنیان«  تازه  رویکرد  روزآمد.  و  جدید 
باشد برای شماره جدیدش، اما اینک در آستانه 
بدرود با »سرآمد« هستیم پس از 47 ماه انتشار. 
به  ما  برای  »سرآمد«  که  است  این  واقعیتش 
پایان نرسیده است و به تعبیر دوستی که گفت 
»سرآمد« سر آمد، ما می خواهیم بگویم که نه! 
کسوتی  و  لباس  در  را  کارش  بلکه  نیامد،  سر 
تازه تر و پرطمطراق تر و در راستای روایت گری 
فتوحات جهاد علم و فناوری انجام خواهد داد. 
ماهنامه  یا  نشریه  یک  »سرآمد«  حقیقت  در 
معمول نبود، بلکه یک فرهنگ بود. فرهنگی که 
از این به بعد قرار است فارغ از نام ها و موضع ها 
و نگاه ها، در همه ارکان زیست بوم کارآفرینی و 
البته در جای جای جامعه رسوخ کند و همچون 
و  روان تر  را  عزیزمان  مردم  تنفس  تازه،  هوای 
همیشه  »سرآمد«  ماجرای  کنند.  شاداب تر 

جاری و باقی است. 
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 اقتصاد خالق، پلی به سوی 
توسعه پایدار

 سورنا ستاری

کــه  پایــدار سال هاســت  توســعه  مفهــوم 
در  کشــورهای  از  بســیاری  توجــه  مــورد 
ــی  ــه اســت. مفهوم ــرار گرفت ــعه ق ــال توس ح
ــاه اقتصــادی،  کــه در پــی افزایــش ســطح رف
اجتماعــی افــراد جامعــه ایجــاد شــده اســت و 
در پــی آن توجــه بــه حفــظ تعــادل در منابــع 

پیرامونــی و نیــز ایجــاد شــرایط مناســب 
ــرلوحه  ــده را س ــل های آین ــی نس ــرای زندگ ب
ــر،  ــر دیگ ــه تعبی ــد. ب ــرار می ده ــود ق کار خ
مفهــوم توســعه پایــدار پیونــدی میــان مســائل 
محیطــی، اجتماعــی و اقتصــادی بشــر اســت.

ــن  ــعه، ای ــال توس ــورهای در ح ــی کش تمام

ت
اش
دد

یا
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بــه عنــوان موتــور محرکــه ای  را  مفهــوم 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  پیشــرفت  بــرای 
تحقــق  بــرای  و  داده انــد  قــرار  فرهنگــی 
ــور در  ــع کش ــت صنای ــوزه فعالی ــر ح ــن ام ای
حوزه هــای مختلــف را در راســتای توســعه 
پایــدار جهت دهــی کــرده و مــورد توجــه 

ــد. ــرار داده ان ق
از منابــع و  شــاخص هایی نظیــر اســتفاده 
صنایــع پــاک و تجدیدپذیــر، جهت گیــری 
رفــع  جامعــه،  ســطح  در  بومــی  دانــش 
ــت  ــود کیفی ــردم، بهب ــروری م ــای ض نیازه
رشــد اقتصــادی و تجدیــد حیــات آن، حفــظ 
پایــداری در جمعیــت کشــور و پیش گیــری از 
مهاجــرت بــه شــهرهای پرجمعیــت، از جملــه 
ــورد  ــدار م ــی اســت کــه در توســعه پای اهداف

ــر اســت. نظ
توجــه و التــزام بــه صنایعــی کــه ســبب 
بــرآورده شــوند،  می شــوند اهــداف فــوق 
بایــد در اولویــت برنامه هــای کالن جوامــع 
در حــال توســعه قــرار گیرنــد. توســعه صنایــع 
کشــور بــا محوریــت نــوآوری امــری اســت کــه 
در جریــان تحــول اقتصــاد جامعــه بــه ســوی 
ــت،  ــگ و  خالقی ــر فرهن ــی ب ــاد مبتن اقتص
ســبب بهبــود کیفیــت زندگــی نســل حاضــر و 
نیــز نســل های آینــده و رشــد اقتصــادی یــک 

ــه خواهــد شــد. جامع
ــی از  ــوان یک ــه عن ــوآور ب ــالق و ن ــع خ صنای
عــالوه  دانش بنیــان  اقتصــاد  مولفه هــای 
ــاد  ــدار و ایج ــعه اقتصــاد پای ــد و توس ــر رش ب
اشــتغال، در ســایر زمینه هــای توســعه پایــدار 
ــد.  ــا می کن ــی را ایف ــل  توجه ــش قاب ــز نق نی
ــب  ــن مطل ــت ای ــه اهمی ــان ب در سراســر جه
در  را  و سیاســت های خــود  برده انــد  پــی 
مســیر رونــق بخشــیدن بــه ایــن صنایــع 

کرده انــد. برنامه ریــزی 
ــارت و  ــازمان تج ــی س ــف جهان ــق تعری طب
ــه  ــته های چهارگان ــد، دس ــل متح ــعه مل توس
میــراث بشــری )صنایــع  دســتی، گردشــگری 

)عکاســی،  فرهنــگ  و  هنــر  غیــره(،  و 
ــی  ــانه های جمع ــره(، رس مجسمه ســازی و غی
رســانه های  و  بصــری  و  ســمعی  )صنایــع 
نظیــر  آفرینش هــای کارکــردی  و  چاپــی( 
طراحــی و معمــاری، همــه و همــه می تواننــد 
بــا ســایر صنایــع و فناوری هــا نیــز در ارتبــاط 
در  فزاینــده ای  نقــش  ایــن رو  از  و  باشــند 
ــون  ــب وکارهای گوناگ ــد کس ــی و رش هم افزای
ــعه  ــای توس ــی رویکرده ــد. بررس ــاد کنن ایج
پایــدار در شــکل گیری و رشــد صنایــع نــوآور 
و خــالق نشــان می دهــد کــه عــالوه بــر رشــد 
اقتصــادی، تاثیــر ایــن بــازار در بهبــود مســائل 
ــائل  ــل مس ــت محیطی و ح ــی و زیس اجتماع
ــل  توجــه اســت. و مشــکالت جامعــه نیــز قاب

ــدم  ــل ع ــه دلی ــی ب ــه طبقات ــش فاصل کاه
ــاال و  ــرمایه های ب ــه س ــع ب ــن صنای ــاز ای نی
ــظ  ــک، حف ــب وکارهای کوچ ــدازی کس راه ان
ــتفاده  ــی در اس ــت و صرفه جوی ــط  زیس محی
از منابــع، افزایــش اشــتغال و کارآفرینــی 
میــان جوانــان و بهبــود رضایــت شــغلی 
ــش  ــع، افزای ــن صنای ــان ای ــان مخاطب در می
ــا و  ــای پوی ــد ایده ه ــی، رش ــت اجتماع عدال
ــی،  بالنــده، حفــظ ســرمایه ها و آیین هــای مل
ــور  ــه ط ــی و ب ــجام مل ــازی و انس فرهنگ س
ــی و  ــادی، فرهنگ ــدار اقتص ــعه پای ــی توس کل
اجتماعــی از نتایــج رشــد و گســترش صنایــع 

ــت. ــالق اس خ
ــه  ــه ب ــا توج ــران، ب ــان ای ــور عزیزم در کش
تمــدن کهــن و باســابقه و فرهنــگ غنــی 
و وجــود بســتری مناســب بــرای ورود بــه 
گرایش هــای مختلــف در صنایــع نــوآور و 
خــالق، همچــون صنایــع  دســتی، گردشــگری، 
معمــاری ســنتی و ملــی و ســایر صنایــع 
سیاســت گذاری  و  برنامه ریــزی  فرهنگــی، 
ــد اقتصــاد خــالق  مناســب و منطقــی می توان
را توســعه دهــد و از دل این اقتصــاد رویکردی 
ــدار در تحــول اقتصــادی کشــور  ــد و پای جدی

ــرد. ــاد ک ایج
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ستاری در سفرهای استا�ن خود مطرح کرد:

فرهنگ سازی زیست بوم کارآفرینی 
الزمه باور به پژوهش تقاضامحور است

 آنا شمس

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، 
در ادامه سفرهای استانی خود به گیالن سفر کرد. او 
در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 
گیالن، اعتقاد به پژوهش را نیازمند فرهنگ سازی در 
ابعاد گسترده خواند و گفت: »باید در تربیت نیروی 
انسانی، افزایش کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار 
تالش بیشتری داشته باشیم.« ستاری همچنین به 
اشتغال  افزایش  و  توسعه صنعت  در  فناوری  تاثیر 
با بهره گیری از  اشاره و اظهار کرد: »اقتصاد پایدار 
محقق  فناوری  و  روز  دانش  تقاضامحور،  پژوهش 
می شود.«  رئیس بنیاد ملی نخبگان افزایش کیفیت 
تولید، رونق صنایع بومی، مهاجرت معکوس نخبگان و 

حفظ ظرفیت جوانان خالق و تحصیل کرده در استان 
را ضروری و مستلزم ایجاد محیط مساعد کسب و کار 
و نوآوری دانست و افزود: »باید زیست بومی مساعد 
در استان ایجاد شود که حفظ منابع استانی، ظرفیت 
بتواند توانمندی های  انسانی جوان و خالق  نیروی 
به شکوفایی  افزوده  ارزش  ایجاد  را در جهت  خود 

برساند.«
و  صنایع  موفق  نمونه های  »باید  کرد:  تاکید  وی 
تولیدات در دیگر استان ها با دقت رصد شود تا الگویی 

موفق برای صنایع نوظهور باشد.« 
پژوهش،  آموزش،  محوریت  با  که  نشست  این  در 
فناوری و نوآوری برگزار شد، تعدادی از کارآفرینان، 
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پژوهشگران و صاحبان صنایع دیدگاه ها و دغدغه های 
فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا  با  را  خود 
رئیس جمهوری، مصطفی ساالری استاندار گیالن، 
پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی نوآوری، 
اسماعیل قادری فر رئیس مرکز توسعه فناوری های 
توسعه  ستاد  دبیر  مهدی زاده  کامبیز  و  راهبردی 
میان  در  فناوری  و  علمی  معاونت  انرژی  فناوری 

گذاشتند.

ایجاد تحرک در ظرفیت های منطقه گیالن 
سورنا ستاری در ادامه سفر خود و در مراسم کلنگ زنی 
مرکز نوآوری و فناوری انرژی منطقه آزاد انزلی گفت: 
و  تحرک  ایجاد  مرکز  این  ایجاد  از  اصلی  »هدف 
به کارگیری زیرساخت های موجود در نوآوری و رونق 
منطقه ای گیالن  است. شرایط  دانش بنیان  اقتصاد 
و  است  مطلوب  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه  برای 
وجود فرهنگ کارآفرینی تعداد دانشگاه ها و جوانان 
تحصیل کرده و خالق ظرفیت هایی است که باید در 
خدمت توسعه فرهنگ اقتصاد دانش بنیان استان قرار 

بگیرد.« 
ستاری با بیان این که نوآوری، خالقیت و شرکت های 
کسب و کارهای  برنده  برگ  مهم ترین  دانش بنیان 
اشتغال هستند،  ایجاد  و  ارزش آفرینی  برای  جدید 
صنایع  به  انزلی  آزاد  منطقه  »خوش بختانه  افزود: 
آالینده و ناسازگار با محیط زیست آلوده نشده است 
و نگرش توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و نوآور در 

میان مسئوالن منطقه وجود دارد.«
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان گفت: 
»استان گیالن جزو استان های مهم در حوزه توسعه 
اقتصاد دانش بنیان است. ساختار مناسبی که در بندر 
دارد،  وجود  نرم افزاری  حوزه  در  به خصوص  انزلی 
شرکت های برجسته پایتخت را نیز ترغیب می کند 
تا در این منطقه فعالیت اقتصادی خود را در حوزه 

کسب و کارهای دانش بنیان آغاز کنند.«

بازدید از واحدهای فناور منطقه آزاد انزلی
سفر  در  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
حلزون  صنایع  توسعه  شرکت  از  گیالن  استان  به 

کاسپین، پرورش دهنده حلزون مصارف بهداشتی و 
دارویی با ظرفیت تولیدی بالغ بر نُه تن، بازدید کرد.

کارخانجات  گروه  در  حضور  با  همچنین  ستاری 
این مجموعه تولیدی در  با دستاوردهای  هپی لند، 

حوزه تولید پوشاک کودک و نوجوان آشنا شد.
مجتمع  از  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس  همچنین 
نیمه صنعتی کارگاهی فشتام بازدید کرد که در این 
دانش بنیان  و  فناور  شرکت  از 20  بیش  مجموعه 

مستقر و مشغول به فعالیت هستند.

نقش علم و فناوری در اقتصاد، الزمه تحول 
نگرش به این حوزه

کردستان سفر  استان  به  سورنا ستاری، هم چنین 
کرد. او در نشست شورای اداری استان کردستان، 
ارتقا یافتن فرهنگ نوآوری و کارآفرینی به یک ارزش 
را ضرورتی برای خلق ارزش افزوده و رونق اشتغال 
و  کارآفرینی  به  »باور عمومی  و گفت:  عنوان کرد 
نوآوری موجب خلق ارزش افزوده و تحول اشتغال 
زیرساخت های  ایجاد  نیازمند  مهم  این  و  می شود 
علمی و توجه به توانمندی های نیروی انسانی خالق، 

جوان و دانشگاهی است.«
رئیس ستاد توسعه فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان، 
حضور سرمایه گذاری بخش خصوصی را مهم ترین 
الزمه رونق این حوزه و نمایان شدن نقش پژوهش 
بودجه  »باید  افزود:  و  دانست  اقتصاد  پیشرفت  در 
بخش خصوصی وارد پژوهش و علم و فناوری شود 
زیرا بودجه دولت باید صرف امور زیرساختی شود و 
بخش خصوصی موتور محرک پژوهش های مورد نیاز 

جامعه باشد.«

نقش تسهیل گر دولت
نقش  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
تسهیل گری دولت را یادآور شد و افزود: »مهم ترین 
و  کارآفرینی  زیست بوم  توسعه  در  دولت  نقش 
مساعدسازی محیط کسب وکار، تسهیل گری و ایجاد 
زیرساخت است و بر همین اساس در سال های اخیر 
تالش کردیم تا با حمایت زیرساختی از توسعه علم و 
فناوری زمینه رونق کسب وکارهای دانش بنیان فراهم 
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شود.« ستاری با بیان این که نگرش دولت در این 
حوزه تغییر کرده است، اضافه کرد: »با فراهم شدن 
اهمیت  از  زیست بوم کارآفرینی و درک دانشگاه ها 
کارآفرینی اکنون با ظهور نسل جدیدی از کارآفرینان 
خالق و جوان، فرهنگی جدید در دانشگاه ها، صنایع و 
نگرش عمومی مردم شکل گرفته است که راه را برای 

توسعه و رونق اقتصاد دانش بنیان هموار می کند.«

ظهور نسل تازه
رئیس بنیاد ملی نخبگان، از نسل جدید کارآفرینی 
در کشور خبر داد و گفت: »بیش از سه هزار و 700 
میلیارد  هزار   60 فروش  که  دانش بنیان  شرکت 
تومانی محصوالت و خدمات را در سال گذشته رقم 
زد، نشان دهنده نقش آفرینی این نسل کارآفرین در 
افزایش  جاری  سال  در  میزان  این  و  است  اقتصاد 
و  خالق  دانش بنیان،  شرکت های  داشت.  خواهد 
کسب و کارهای  بزرگترین  به  به زودی  استارت آپی 
کشور و منطقه بدل خواهند شد و بدون آن که هزینه 
و آالیندگی برای محیط زیست به بار بیاورند، گوی 

سبقت را از صنایع سنتی و آالینده می ربایند.«
ستاری همچنین به ظرفیت های خارق العاده استان 
و  کرد  اشاره  نوآورانه  کارآفرینی  برای  کردستان 
گفت: »ظرفیت این استان در حوزه های گردشگری، 
کشاورزی، گیاهان دارویی در پیوند با استعدادهای 
 )IT( جوانان این استان در حوزه  فناوری اطالعات
می تواند زمینه ساز ظهور کسب وکارهای ثروت آفرین 
و اشتغال زا باشد، اما این مهم با تکیه جامعه کردستان 
به توانمندی  جوانان خالق و فرهنگ غنی این استان 

محقق می شود.«

مزیت های بومی کردستان در خدمت خلق 
ارزش افزوده

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در جمع  با حضور  از سفر خود  دیگری  در بخش 
کارآفرینان و فناوران مستقر در پارک علم و فناوری 
در  کردستان  استان  »ظرفیت  گفت:  کردستان، 
حوزه کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان با ظهور نسل 
جدیدی از کارآفرینان که عمدتاً دارای سن زیر 30 

سال هستند شکوفا می شود.« 
از  زیرساختی  حمایت های  این که  بیان  با  ستاری 
توسعه و رونق زیست بوم کارآفرینی در کردستان با 
شتاب بیشتری ادامه می یابد، افزود: »ظرفیت خوبی 
در استان کردستان از جمله کسب و کارهای مبتنی 
بر فناوری اطالعات و ارتباطات، کشاورزی و گیاهان 
مسیر  در  ظرفیت ها  این  از  که  دارد  وجود  دارویی 

توسعه کسب و کارهای خالق حمایت می کنیم.« 
عنوان  به  را  خالق  کسب و کارهای  توسعه  وی 
فناوری  و  علمی  معاونت  حمایتی  جدید  خط 
راستای  »در  افزود:  و  شد  یادآور  رئیس جمهوری 
حمایت معاونت علمی و فناوری از کسب و کارهایی 
که دارای توانمندی ایجاد ارزش افزوده است اما در 
زمره شرکت های دانش بنیان قرار نمی گیرد، حمایت 
از کسب و کارهای خالق در دستور کار قرار گرفته و 
برای پیشبرد روند توسعه این شرکت ها، زمینه الزم 
برای فعالیت صندوق پژوهش و فناوری استان فراهم 

شده است.«

کاهش فاصله میان ایده های خالق جوانان تا 
خلق ارزش افزوده

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این سفر 
با آیت اهلل سیدمحمد حسینی شاهرودی نماینده ولی 

فقیه در استان کردستان دیدار و گفت وگو کرد.
از  گزارشی  ارائه  ضمن  دیدار  این  در  ستاری 
دستاوردهای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در توسعه زیست بوم کارآفرینی گفت: »توسعه و رونق 
زیست بوم کارآفرینی جوانان خالق یکی از اولویت های 
معاونت علمی و فناوری طی سال های اخیر بوده است 
و در نتیجه تالش برای مساعدسازی این فضا، فاصله 
میان ایده ها و نوآوری هایی که توسط جوانان خالق 
این  تبدیل شدن  تا  ارائه می شود  و تحصیل کرده 
ایده ها به کسب و کارهایی که به اشتغال و خلق ارزش 
افزوده منجر شود، بیش از هر زمان دیگری کاهش 
یافته است.«  آیت اهلل حسینی شاهرودی نیز در این 
دیدار ضمن قدردانی از تالش معاونت علمی و فناوری 
و  کارآفرینی  فرهنگ  توسعه  برای  رئیس جمهوری 
تبدیل منابع خام به ارزش افزوده یادآور شد: »باور 
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و فرهنگ دینی ما مبتنی بر بهره مندی حداکثری 
از دانش و تعقل است و باید از این حکمت مقدس 
برای خیر کثیر بهره برده شود. استفاده صحیح از 
تعقل و دانش در کنار اخالق می تواند جامعه را به جلو 
پیش ببرد و ما نیز باید در ترویج این ضرورت دینی و 

فرهنگی اهتمام ویژه داشته باشیم.«

دیدار با خانواده نخبه و ریاضیدان کردستانی
رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین در حاشیه سفر به 
استان کردستان، با خانواده فریدون درخشانی )کوچر 
بیرکار( نخبه ریاضیدان کردستان دیدار و گفت وگو 
کرد. ستاری در این دیدار ضمن اشاره به اعالم امادگی 
برای هرگونه همکاری و حمایت بنیاد ملی نخبگان 
از این نخبه ایرانی، از ایجاد زمینه فعالیت نخبگان به 
منظور ترویج علم و فراهم آوردن زمینه تربیت دیگر 
بیرکار  کوچر  داد.  خبر  کشور  در  برتر  استعدادهای 
ریاضیدان کردستانی و استاد دانشگاه کمبریج توانست 
به عنوان دومین ایرانی، جایزه فیلدز مهم ترین جایزه 

جهان در حوزه ریاضیات را از آن خود کند.

افتتاح ساختامن بنیاد نخبگان کردستان
ادامه  در  رئیس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
سفر به سنندج، همراه با استاندار، رئیس پارک علم 
و فناوری و رئیس بنیاد نخبگان کردستان ساختمان 

ساختمان  کرد.  افتتاح  را  کردستان  نخبگان  بنیاد 
احمدزاده، دارای 800 مترمربع زیربنا و در چهار طبقه 
به این منظور اختصاص یافت. طی سفر پیشین معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری در سال 1394 به 
نخبگان  بنیاد  به  ساختمان  تخصیص  کردستان 
کردستان تصویب شد که پس از تجهیز و آماده سازی، 
در این سفر افتتاح شد. نخستین طبقه اول به موزه 
و نمایشگاه برای معرفی نخبگان کردستانی اختصاص 
می یابد و دیگر طبقات نیز در اختیار نخبگان برای 
هم افزایی، برگزاری نشست های علمی و ایده پردازی 
قرار می گیرد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در بخش دیگری از این سفر یک روزه، مرکز نوآوری 
دانشگاه کردستان را افتتاح کرد. همچنین ظرفیت های 
این دانشگاه برای توسعه فناوری و استقرار واحدهای 

نوآور مورد بازدید قرار گرفت.

بازدید از واحدهای فناور سنندج
از  استان کردستان  به  ستاری در بخش دوم سفر 
در  مستقر  فناور  واحد  و  دانش بنیان  شرکت  چند 
شهرک صنعتی سنندج بازدید کرد. این شرکت ها در 
حوزه های گوناگونی چون تولید مواد ضد خوردگی 
پیشرفته، افزودنی های ضدیخ و روغن، شبیه سازهای 
صنعتی و بازی های رایانه ای، تولید و فرآوری گیاهان 
دارویی، سموم و آفت کش های ارگانیک فعالیت دارند.
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ن جشنواره میل گیاهان دارو�ی عنوان کرد: ارم�ی ستاری در مرامس افتتاحیه �پ

حضور شرکت های واسط تجاری سازی 
زمینه ساز رونق اقتصاد گیاهان دارویی

 نیما ساختمانگر

چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، 
فرآورده های طبیعی و طب ایرانی )سنتی( با ارائه 
پنج هزار و 82 محصول در این عرصه برگزار شد. 
در این رویداد 551 شرکت خصوصی و 170 شرکت 

دانش بنیان و فناور حضور داشتند.
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در 
افتتاحیه چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان 
دارویی و طب سنتی، توسعه محصوالت دانش بنیان را 
یکی از الزمه های شکوفایی این حوزه دانست و گفت: 
»هدف اقتصاد دانش بنیان پرهیز از خام فروشی ها و 
ارائه محصوالت دانش بنیان فناوران است. معاونت 
علمی فناوری در این راستا برنامه های جدی برای 
جلوگیری از خام فروشی منابع، به خصوص در حوزه 
گیاهان دارویی دارد.« ستاری ظرفیت خارق العاده 

نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده کشور را فرصتی 
خام فروشی  از  گذار  در  دانش بنیان  اقتصاد  برای 
عنوان کرد و افزود: »در واقع ایران با بیش از 30 
میلیون جوان و نزدیک به پنج میلیون دانشجو، جزو 
برترین کشورهای برخوردار از نیروی انسانی است؛ با 
اصالح نحوه تزریق نیروی انسانی به دانش و صنعت 
بر مبنای یک الگوی کارآمد، می توانیم ایجاد ارزش 

افزوده باال و توسعه اقتصاد را شاهد باشیم.« 
پیاده سازی  به  اشاره  با  نخبگان،  بنیاد ملی  رئیس 
انسانی جوان و  نیروی  به کارگیری  مدل موفق در 
خالق گفت: »اکنون طیف قابل توجهی از جوانان 
با خلق شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در 
تجاری سازی  مسیر  و  می کنند  کار  عرصه ای  هر 
محصوالت این حوزه را ارتقا بخشیده اند. این روند 
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باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.«
وی خاطرنشان کرد: »خوش بختانه عمده شرکت های 
حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی خصوصی هستند 
و رشد قابل توجهی داشتند که باید به عنوان الگو 
به  شرکت ها  تکیه  باشند.  شرکت ها  دیگر  برای 
سرمایه گذاری دولتی موجب رکود و جلوگیری از ورود 
نوآوری به این حوزه ها خواهد شد.« معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری با اشاره به ظرفیت های بالقوه 
صنعت گیاهان دارویی و ضرورت پیوند این ظرفیت ها 
با نوآوری گفت: »به طور مثال در حوزه زعفران بیش 
از 95 درصد نیاز دنیا از کشور ما تامین می شود ولی 
به  تولیدات  میزان  این  افزوده  ارزش  از  سهم کمی 
چرخه اقتصاد کشور بازمی گردد که برای اصالح این 
روند باید زمینه گذار از خام فروشی و ورود فناوری های 
جدی  »برنامه  داد:  ادامه  ستاری  شود.«  فراهم  نو 
معاونت علمی و فناوری توسعه شرکت های واسط در 
دارویی است که باعث می شود ضمن افزایش سطح 
زیر کشت گیاهان دارویی ارزش افزوده این فرآورده ها 
نمایان شود و تحول جدی در حوزه کشاورزی با تولید 
فناوری  و  علمی  معاون  شود.«  محقق  محصوالت 
رئیس جمهوری به دانش و فناوری گیاهان دارویی 
در فرآورده های حوزه دام و طیور اشاره کرد و گفت: 
»در حوزه دام و طیور داروها و فرآورده های غذایی با 
پایه های گیاهی و طبیعی با جدید قرار می گیرد و 
توسعه این روند می تواند ارزش افزوده قابل توجهی را 

برای این حوزه نیز به ارمغان بیاورد.«

ارزش  افزوده گیاهان دارویی به سمت رفاه 
و سالمت مردم سوق پیدا کرده است

محمود حجتی، وزیر جهاد و کشاورزی کشورمان، نیز 
در مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره و نمایشگاه 
طب  و  طبیعی  فرآورده های  دارویی،  گیاهان  ملی 
معاون  و  علمی  معاونت  »از  گفت:  )سنتی(  ایرانی 
علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکر می کنم که 
به ما درس »توانستن« را آموخت. این که ما می توانیم 
بیش از هر موضوع دیگری از اهمیت قائل است و ما 
باید این توانستن را در برنامه ها و کارهای خود مد 
نظر قرار دهیم.« وی ادامه داد: »کشور ما همواره از 

ظرفیت های زیادی برخوردار است که مسئولین در 
موقعیت های مختلف به آن اشاره می کنند، اما باید 
به درک درست آن برسیم که این »ما می توانیم« 
را به خوبی اجرایی کنیم. همان گونه که سال به سال 
و  طبیعی  فرآورده های  دارویی،  گیاهان  جشنواره 
طب ایرانی )سنتی( شکوهمندانه تر از پیش برگزار 
عرصه  بر  تاکید  با  کشاورزی  جهاد  وزیر  می شود.« 
گیاهان دارویی، بیان کرد: »خواست و هدف زنجیره 
هرچه  که  است  این  کشاورزی  بخش  در  تولید 
با  ارتباط  در  افزوده  ارزش   بتوانیم  بهتر  و  بیشتر 
محصوالت خام گیاهان دارویی ایجاد شود. ظرفیتی 
گیاهان  در  متعال  پروردگار  خلقت  و  آفرینش  که 
دارویی قرار داده، پاسخ بسیاری از مشکالت ماست.« 
چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، 
فرآورده های طبیعی و طب ایرانی )سنتی( در راستای 
تحقق بخشی به حمایت از تولید کاالی ایران ساخت، 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و در راه حمایت از 
سرمایه های مادی و معنوی داخلی و زیرساخت های 
بومی در راستای خوداتکایی، اشتغال زایی و بهره مندی 
حداکثری از توان و تولید داخلی در بخش گیاهان 
دارویی و طب سنتی، برگزیده ای از هزاران محصول 
این  فعاالن  توانمندی  از  بخشی  ارائه  برای  فناورانه 
عرصه برگزار شد. 132 فناوری با قابلیت تجاری سازی 
در فن بازار این رویداد و 172 فناوری در جشنواره 
دارویی،  گیاهان  جشنواره  چهارمین  دانش آموزی 
فرآورده های طبیعی و طب ایرانی ارائه شد. همچنین 
در  ارائه دستاوردهای خود  برای  علمی  مرکز   110
این رویداد حضور به هم رساندند. محورهای اصلی 
این رویداد را صنعت بذر و اندام های تکثیری گیاهان 
دارویی، تالیفات و نشر آثار مرتبط با گیاهان دارویی و 
طب سنتی، آموزش و آموزشکده در صنعت گیاهان 
دارویی و طب سنتی، شبکه پخش گیاهان دارویی و 
داروهای گیاهی، طب سنتی و فرآورده های مرتبط با 
آن و دمنوش های گیاهی تشکیل می دادند. چهارمین 
فرآورده های  دارویی،  گیاهان  نمایشگاه  و  جشنواره 
طبیعی و طب ایرانی )سنتی( با همت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری 21 تا 24 آبان 1397 در 

مصلی امام خمینی)ره( تهران در برگزار شد.
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مه معاونت عیمل و بیمه مرکزی عنوان کرد: ستاری در مرامس امضای تفامه �ن

ارائه خدمات بیمه ای نوین توسط 
استارت آپ های کشور 

ش
زار

گ
تفاهم نامه  امضای  مراسم  در  ستاری  سورنا 
همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و بیمه مرکزی در راستای سیاست های 
توسعه اقتصاد دانش بنیان، با اشاره به اهمیت این 
علمی  »معاونت  کرد:  بیان  کشور،  در  تفاهم نامه 
به  نوآوری  تزریق  دنبال  به  پیش  سال  چهار  از 
صنعت بیمه بود اما تالش های ما کمتر به نتیجه 
شدیم.  تفاهم  به  موفق  که  اکنون  تا  می رسید 
خوشحالیم که امروز با آمدن جناب آقای سلیمانی 
از نوآوری و  خود صنعت بیمه به دنبال استفاده 

حضور استارت آپ ها در ارائه خدمات بیمه ای است 
و این تفاهم نامه نیز با هدف به کارگیری ظرفیت 
استارت آپ ها در صنعت بیمه به امضا می رسد.« 

به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، 
برای  استارت آپ ها  و  دانش بنیان  شرکت های 
شدن  فراهم  به  نیاز  بیمه  صنعت  در  فعالیت 
زیرساخت ها و ضمانت نامه های جدیدی دارند که 
ایجاد این پیش نیازها و زیرساخت ها در تفاهم نامه 

امروز مدنظر قرار گرفته است.
دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگ سازی  ستاد  رئیس 

 المیرا ابراهیمی
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گذشته  سال  یک  »در  کرد:  بیان  ادامه  در 
صنعت  زمینه  در  محدودی  استارت آپ های 
مختلفی  خدمات  و  گرفته  شکل  کشور  بیمه ای 
نیز توسط آن ها ارائه شده است، اما توسعه نقش 
آن ها در این صنعت به بسترسازی و فرهنگ سازی 

جدی نیاز دارد.« 
معاون علمی و فناوری با بیان این که استارت آپ ها 
بازیگران جدید صنعت بیمه خواهند بود، تصریح 
کرد: »این بازیگران جدید، نوآوری و قوانین جدید 
همین  به  داشت.  خواهند  همراه  به  خود  با  نیز 
برخی  با  تقابل  به  نیاز  خود  فعالیت  برای  دلیل 
دارند  تسهیل گر  قوانین  و  بیمه  سنتی  مدل های 
تا بتوانند با تزریق نوآوری به بیمه کشور، صنعت 

بیمه را متحول کنند.« 
فعالیت  به  اشاره  با  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
گسترده فین تک ها در کشور، عنوان کرد: »سال 
از  بیش  کشور  در  فین تک ها  تراکنش  گذشته 
رقم  همین  که  بود  تومان  میلیارد  هزار   130
نشان دهنده گستردگی فعالیت آن ها و نقش موثر 

این شرکت ها در اقتصاد کشور است.« 
وی ادامه داد: »در این بازار بیمه ای برای توسعه 
حضور بازیگران جدید، نیاز به همکاری بازیگران 
را  شرایط  تا  داریم  بورس  و  بانک ها  مثل  سنتی 

برای فعالیت استارت آپ ها تسهیل کنند.« 
تفاهم نامه  اصلی  اهداف  خصوص  در  ستاری 
گفت:  مرکزی،  بیمه  و  علمی  معاونت  مشترک 
»ارائه سرویس های جدید بیمه ای و تسهیل ورود 
اهدافی  مهم ترین  بیمه  صنعت  به  استارت آپ ها 
است که در این تفاهم نامه به آن دست خواهیم 
از  بیمه  صنعت  به  نوآوری  تزریق  برای  یافت. 
ظرفیت شتاب دهنده ها بهره می گیریم تا به کمک 
استارت آپ های  و  دانش بنیان  شرکت های  آن ها 
و  بزرگ  این عرصه  وارد  و  بگیرند  بیمه ای شکل 

مهم شوند.« 
به گفته ستاری، شرکت های دانش بنیان در ابتدا 
کوچک هستند و خدمات ساده ای ارائه می کنند، 
که  بزرگ می شوند  آن قدر  از چند سال  اما پس 
ایفا  کشور  صنعت  و  اقتصاد  در  پررنگی  نقش 

می کنند. البته این موضوع بستگی به فراهم شدن 
فضای کسب وکار و تصویب قوانین مورد نیاز برای 

فعالیت آن ها دارد.
وی همچنین تصریح کرد: »معاونت علمی به دنبال 
بهبود رتبه نوآوری و بهبود فضای کسب وکار در 
کشور است که فراهم کردن این فضا بدون نگاه به 
موجود  فرهنگ  فعلی،  فضای کسب وکار  اقتصاد، 

در کشور و غیره امکان پذیر نیست.«

تزریق نوآوری به صنعت بیمه
در  نیز  مرکزی،  بیمه  رئیس  سلیمانی،  غالمرضا 
تفاهم نامه مشترک  امضای  این مراسم گفت: »با 
توسعه  معاونت علمی گامی موثر در  با  همکاری 
چتر بیمه ای کشور برمی داریم و نوآوری را به این 

صنعت تزریق می کنیم.«
ورود  و  تفاهم نامه  این  »امضای  افزود:  وی 
نفوذ  ضریب  بیمه،  صنعت  به  استارت آپ ها 
خانواده ها  بین  و  جامعه  در  را  بیمه ای  خدمات 
درآمد  افزایش  به  کار  این  که  می دهد  افزایش 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها نیز کمک 

می کند.« 
به گفته سلیمانی، همکاری معاونت علمی و بیمه 
امنیت  زندگی،  امنیت  سرمایه گذاری،  امنیت 
مسئولیت و امنیت مدیریت را در کشور به ارمغان 

می آورد.
وی در ادامه بیان کرد: »در هر صنعتی که نیروی 
داده  رخ  انقالبی  کرده،  ورود  آن  به  جوان کشور 
بیمه  صنعت  در  جوانان  حضور  با  امیدواریم  که 
نیز شاهد یک شکوفایی و انقالب در این صنعت 

مهم باشیم.« 
شیوه های  »تغییر  گفت:  مرکزی  بیمه  رئیس 
بازاریابی بیمه ای و بهینه کردن هزینه های بیمه 
برای خانواده ها مهم ترین عرصه است که جوانان 
می توانند در این دو عرصه به ما کمک کنند. در 
کشور  در  بیمه ای  استارت آپ   10 حاضر  حال 
فعالیت می کنند که این استارت آپ ها به حمایت 
بیشتر و تصویب قوانین مطمئن تری برای توسعه 

فعالیت خود نیاز دارند.«
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ان یم گویند مسئوالن از امهیت حمصوالت ساخت ا�ی

مردم و مسئوالن در کنار هم برای 
حمایت از تولید داخلی

دومین جشنواره ملی فرهنگی، هنری »ایران ساخت« 
با اهداف »جریان سازی و تولید محتوا برای فضای 
مجازی مرتبط با چرخه تجاری سازی، کارآفرینی و 
اقتصاد دانش بنیان«، »حمایت از خدمات و تولیدات 
واردات  »ساماندهی  ایران«،  ساخت  دانش بنیان 
ایرانی  بی رویه و ارج نهادن به کاالها و محصوالت 
برجسته سازی  به  »کمک  همچنین  و  باکیفیت« 
)نشان تجاری( کاالهای مرغوب ایرانی«، در بخش 
و  دیداری  رسانه های  تجسمی،  هنرهای  ادبیات، 
شنیداری، رسانه های دیجیتال و ایده بازار و بخش 
اقتصاد  فرهنگ سازی  ستاد  همت  به  دانش آموزی 
دانش بنیان معاونت علمی و به دبیر کلی پرویز کرمی 
و با شعار »فناوری ایرانی، کسب و کار ایرانی« در 
دی ماه سال جاری برپا می شود. آنچه در پی می آید 

نظرات چند تن از مسئوالن درباره اهمیت محصوالت 
ساخت ایران و چگونگی توسعه این محصوالت است.

حامیت از تولید ملی، نیازمند عزم جدی 
همه دستگاه ها

رئیس  صادقی،  محمود 
و  شفاف سازی  فراکسیون 
سالم سازی اقتصاد و انضباط 
مالی مجلس، با بیان این که 
در بحث حمایت از تولیدات 
از  حمایت  هدف  ایرانی 
تولید ملی است، اظهار کرد: 
»بنابراین باید بررسی کنیم چه نوع اقتصادی و چه 
نوع سیاست هایی به حمایت از تولید ملی و شکوفا 

 الهام دمیرچی
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شدن آن منجر می شود. بخشی از این سیاست ها 
در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی بیان شده 
است، به عنوان مثال رقابتی شدن اقتصاد و مقابله 
تحقق  به  می تواند  اقتصادی  شفافیت  و  رانت  با 
حمایت از کاالی ایرانی کمک کند زیرا در اقتصاد 

رانتی، تولید ملی تقویت نمی شود.« 
صادقی همچنین ابراز کرد: »اکنون در بسیاری 
کاالی  شفافیت،  نبود  دلیل  به  حوزه ها  از 
می شود  عرضه  ایرانی  کاالی  جای  به  خارجی 
یعنی محصول لعابی از کاالی ایرانی دارد اما به 
صورت متقلبانه از خارج از کشور وارد می شود. 
روی  هستند  حاضر  چینی  شرکت های  حتی 
کاالی تولیدی خود، تولید ایران را حک کنند 
تا آن کاال به نام تولید ایران وارد کشور شود. 

فقدان شفافیت موجب این اتفاق می شود.«
سالم سازی  و  شفاف سازی  فراکسیون  رئیس 
»البته  بیان کرد:  مالی مجلس  انضباط  و  اقتصاد 
حوزه ها  همه  در  که  نیست  هم  درستی  انتظار 
کاالی ایرانی تولید شود بلکه ما باید در حوزه هایی 

که مزیت نسبی داریم متمرکز شویم.« 
مبادالت  دنیای  دنیا،  امروز  این که  بیان  با  وی 
»ما  یادآورشد:  است،  بین المللی  تبادالت  و 
خود  اما  کنیم  حمایت  ایرانی  کاالی  از  باید 
امروزه  نکشیم.  عقب  بین المللی  تعامالت  از  را 
ملی  تولید  که  پیشرفته  از کشورهای  بسیاری 
کاالهای  بازارهایشان  در  دارند،  نیرومندی 
آن ها  درواقع  می شود.  یافت  به وفور  خارجی 
توانمندی و ظرفیت الزم را  در حوزه هایی که 
دارند، کاال تولید می کنند و در حوزه هایی که 
بین المللی  تعامالت  با  ندارند  را  توانمندی  این 

آن کاالها را تهیه می کنند.«
صادقی برندسازی را یکی از راه های باال بردن 
کیفیت کاالی ایرانی دانست و افزود: »بسیاری 
از محصوالت داخلی ما کیفیت الزم را دارند اما 
برندسازی نشده اند و حتی کاالی ایرانی با نام 
باید  ما  می شود.  عرضه  بازار  در  خارجی  برند 
روی برند ملی خود کار فرهنگی کنیم که لزوما 
هر کاالی ایرانی، کاالی بی کیفیت نیست و هم 

این برند را در حوزه بین الملل ارائه کنیم.«
درباره  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
ایرانی  کاالی  از  حمایت  برای  مجلس  نقش 
جدید  قانون گذاری  از  همیشه  »من  گفت: 
گریزان هستم، چون ما با تراکم قانون مواجهیم. 
مجلس باید چارچوبی برای خود طراحی کند 
آن  می شود،  ارائه  طرحی  یا  الیحه  وقتی  که 
لوایح و طرح ها را در قالب آن چارچوب بررسی 
کند. اکنون چارچوب روش مندی برای بررسی 
کاری  ندارد.  وجود  و طرح ها  لوایح  و سنجش 
که من خودم می خواهم انجام بدهم این است 
از  که  الیحه ای  تا  کنم  تهیه  چک لیستی  که 
را در  یا طرح های مجلس  ارائه می شود  دولت 
کنم. مجلس هم  بررسی  آن چک لیست  قالب 
باید در حوزه حمایت از کاالهای داخلی چنین 

چارچوب یا چک لیستی داشته باشد.«
در  »مجلس  داد:  ادامه  تهران  مردم  نماینده 
حوزه نظارتی هم بیشتر می تواند کار کند که 
یکی از این حوزه ها مقابله با قاچاق است. قاچاق 
برای تولید داخلی سم مهلکی شده است. آنچه 
در  خارجی  محصوالت  از  استفاده  درباره  من 
تعرفه  پرداخت  به  گفتم مشروط  داخل کشور 
با  به شدت  باید  اما  است،  گمرکی  عوارض  و 
اسکله های  برخی  کرد.  مقابله  کاال  قاچاق 
مجاز و غیرمجاز با استفاده از رانت های برخی 
سازمان ها و دستگاه ها و در خأل نظارت کافی، 
از  حتی  متاسفانه  و  می کنند  کشور  وارد  کاال 
این  که  برخوردارند  هم  گمرکی  معافیت های 
معافیت ها باید لغو شود. برای مقابله با قاچاق 
نیز به اقتصاد کامال شفاف و با اعمال حاکمیت 

قانون برای همه به طور مساوی نیازمندیم.«
کرد:  تاکید  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
یک  به  باکیفیت  ایرانی  کاالی  از  حمایت  »برای 
عزم جدی، همه جانبه و همگرایی همه دستگاه ها 
نیازمندیم و از طرف دیگر نیاز به همگرایی میان 
بخش های کالن و ریزبخش های نظام و هماهنگی 
میان دستگاه های اجرایی، قضایی، تقنینی و سایر 

بخش های نظام داریم.«
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کمیسیون عمران مجلس بسرت حامیت از 
کاالی ایران ساخت را فراهم می کند

رئیس  رضایی،  محمدرضا 
مجلس،  عمران  کمیسیون 
کاالی  از  حمایت  درباره 
ایران ساخت اظهار کرد: »باید 
تالش شود مردم کاالی ایرانی 
خرید  که  چرا  کنند  مصرف 
کاالی ایرانی به معنی حمایت 
از اشتغال، حمایت از تولید و حمایت از صنایع داخلی 
از کشور است. به مردم  و عدم وابستگی به خارج 
توصیه می کنیم که کاالی ایرانی بخرند بنابراین در 
کنار آن نیز تولیدکنندگان و کارآفرینان باید کاالی 
ایرانی را با کیفیت خوب و مرغوبیت باال تولید کنند.« 
چون  موارد  بعضی  در  این که  یادآوری  با  رضایی 
کیفیت کاال پایین است استقبالی از آن نمی شود، 
هستند.  یکدیگر  مکمل  کیفیت  و  »خرید  گفت: 
اگر مردم کاالی ایرانی را بخرند در ارتقای کیفیت 
افزایش  آن کمک خواهند کرد و اگر کیفیت کاال 
پیدا کند، مردم تمایل پیدا می کنند کاالی ایرانی 
را خریداری کنند. از طرف دیگر باید با تسهیالت 
ارزان قیمت به تولیدکنندگان کمک شود تا بتوانند 
واحدهای تولیدی را با توان باال به تولید برسانند و از 

این حالت تعطیلی خارج شوند.«
افزود: »عالوه بر حمایت  رییس کمیسیون عمران 
مردمی، دولت هم وظیفه دارد از تولیدات داخلی و 
از کارآفرینان داخلی حمایت ویژه ای داشته باشد و 
ما در مجلس این وظیفه را احساس کرده و حتما از 

تولیدات داخلی کشور حمایت می کنیم .«
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر این که 
رونق تولید کاالی داخلی ایجاد فرصت های شغلی 
بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت، گفت: »با 
حمایت از تولید داخل نقدینگی کشور نیز به مسیر 
درست هدایت شده و از مسیرهای کاذب دور خواهد 

شد.«
وی با بیان اینکه رونق تولید ملی ارتباط مستقیمی با 
رشد آمار اشتغال در کشور دارد، افزود: »باید بدانیم 
حمایت از کاالی ایرانی مولفه اصلی خروج اقتصاد 

اقدام  مهم ترین  و  است  ساله  چند  رکود  از  کشور 
تقویت کیفی تولیدات ملی است، به گونه ای که عالوه 
بر خودکفایی در داخل صادرات نیز باید تقویت شود.«

به ویژه کمیسیون  از تالش مجلس،  وی همچنین 
خبر  ایرانی  کاالی  از  حمایت  راستای  در  عمران، 
داد و گفت: »نیازهای کشور در حوزه عمرانی بسیار 
از کاالی  برای حمایت  بستری  و می تواند  باالست 

داخلی باشد.«
رضایی با بیان این که باالی 100 هزار میلیارد تومان 
در بخش دولتی و بیش از دو برابر این رقم نیز در 
بخش خصوصی پروژه عمرانی در کشور وجود دارد، 
افزود: »باید تالش کنیم در مصرف نیازهای عمرانی 
به سمت کاالی ایرانی حرکت کرده و پیمانکاران را به 

ارتقای کیفیت تولیدات ملی هدایت کنیم.«

مبارزه با قاتل دو میلیون شغل، راه کاری 
برای حامیت از کاالی ایران ساخت

فالحت پیشه،  حشمت اهلل 
رئیس کمیسیون امنیت ملی 
مجلس  خارجی  سیاست  و 
بیان  با  اسالمی،  شورای 
این که حمایت از کاالی ایرانی 
یک  که  دارد  مختلفی  ابعاد 
بخش از آن حمایت از تولید 
است، اظهار کرد: »یعنی سه قوه کشور با استفاده 
از اختیارات خود از تولید ایرانی به صورت مستقیم 
حمایت کنند. بخشی دیگر حمایت از طریق مبارزه با 
قاچاق کاال صورت می گیرد. پدیده قاچاق کاال قاتل 
دو میلیون شغل در سال است و ارزش آن دو برابر 
بودجه عمرانی کشور است که اگر با آن مبارزه شود، 
ایرانی  کاالی  از  راه های حمایت  مهم ترین  از  یکی 

است.« 
داالهو در مجلس  و  اسالم آباد غرب  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با اشاره به اهمیت مبارزه با قاچاق 
کاال برای حمایت از کاالی ایرانی گفت: »قاچاق کاال 
موجب سوزاندن گسترده مشاغل در کشور می شود 
شوم  پدیده  این  با  مبارزه  راستای  در  بایستی  و 

سیاست های جدی تری پیگیری شود.«
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حمایت  موضوع  در  بحث  »دومین  داد:  ادامه  وی 
و  مصرف کنندگان  حقوق  رعایت  ایرانی  کاالی  از 

استانداردهای الزم است.« 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به تولید خودروهای 
اعتماد  به خودروهای داخلی  داخلی گفت: »مردم 
الزم را ندارند چرا که سال ها این صنعت با وجود 
انحصار نتوانسته است پیشرفت خوبی داشته باشد و 

حقوق مصرف کننده های داخلی را رعایت کند.«
این نماینده یادآور شد که به بهانه حمایت از کاالی 
ایرانی قرار نیست مردم کاالهای بی کیفیت داخلی 
با  دیگر  طرف  از  و  کنند  تحمل  طرف  یک  از  را 
قاچاقچیان دانه درشت هیچ برخوردی صورت نگیرد.

فالحت پیشه تاکید کرد: »کاالی ایرانی اگر کیفیت 
این که  ضمن  ندارد.  خریدار  باشد،  نداشته  را  الزم 
موضوع پشتیبانی نیز مهم است و باید تولیدکنندگان 
از  پس  خدمات  خارجی  کاالهای  همانند  داخلی 

فروششان را تقویت کنند.« 
داالهو در مجلس  و  اسالم آباد غرب  مردم  نماینده 
شورای اسالمی در ادامه تاکید کرد: »امیدواریم یک 
بر  نظارت  عدم  حوزه  در  تفحص جدی  و  تحقیق 
کیفیت محصوالت داخلی در مجلس شکل گیرد، زیرا 
کیفیت پایین محصوالت داخلی باعث بی اعتمادی 

مردم به تولیدات کشور شده است.«
ایرانی  کاالی  از  »حمایت  کرد:  خاطرنشان  وی 
می تواند نتایج و اثر مثبت فراوانی داشته باشد که یک 
عزم ملی و همگانی نیاز داریم تا به سمت تحقق آن 

حرکت کنیم.«

تضمین کننده اشتغال نیروی انسانی در 
کشور

رئیس  ملکشاهی،  الهیار 
و حقوقی  قضایی  کمیسیون 
مجلس شورای اسالمی، یکی 
از مشکالت اصلی امروز کشور 
اظهار  و  دانست  بیکاری  را 
تولید در  کرد: »تا زمانی که 
کشور رونق پیدا نکند به طور 

حتم اشتغالی ایجاد نمی شود. در این راستا حمایت 
از تولیدات داخلی و خرید کاالی ایرانی می تواند در 
رشد اقتصاد کشور و اشتغال زایی ثمربخش باشد و 
می توان گفت یکی از مولفه های اصلی خروج اقتصاد 
بر  عالوه  ایرانی  کاالی  از  حمایت  است.  رکود  از 
تضمین ایجاد اشتغال، نقدینگی موجود در کشور را 
نیز به سمت درست هدایت کرده و از معامالت کاذب 

دور می کند.«
این نماینده همچنین عنوان کرد: »با حمایت از کاال 
و تولید داخلی، پول های خرد در دست مردم نیز به 
نتیجه رونق  تولید هدایت شده و در  سمت وسوی 
اقتصادی در کشور رخ می دهد و در کنار آن امنیت 

ملی کشور تضمین می شود.« 
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اسالمی در ادامه به مبارزه قاطع با قاچاق کاال اشاره 
کرد و گفت: »عامل اصلی اضمحالل کاالی ایرانی 
ورود کاالی قاچاق به کشور است. متاسفانه طبق 
به  قاچاق  کاالهای  میلیارد دالر  معادل 20  آمارها 
کشور وارد می شود که باید جلوی آن را گرفت تا 

اقتصاد کشور رونق بگیرد.«
به گفته نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای 
اسالمی، واردات کاالی خارجی در کشور امریکا که 
عضو کشورهای تجارت جهانی است، ممنوع است، 
یعنی وضع قوانین سنگین برای واردات کاال به امریکا 
نشان از توجه مسئوالن این کشور به موضوع حمایت 
اهمیت  به  توجه  با  بنابراین  دارد.  داخلی  از کاالی 
موجب  که  موضوعی  هر  با  باید  در کشور  موضوع 
ضعف تولیدات داخلی می شود، قاطعانه برخورد شود.

نخستین گام حامیت از کاالی ایران ساخت 
مقابله با کاالی قاچاق است

عضو  عباسی،  اسداهلل 
شورای  مجلس  هیئت رئیسه 
اسالمی، اولین گام در حمایت 
با  مقابله  را  ایرانی  کاالی  از 
قاچاق دانست  ورود کاالهای 
و اظهار کرد: »از سویی دیگر 
داخلی  تولید  مصرف  برای 
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الزم است فرهنگ سازی صورت گیرد که می تواند راه 
مناسبی برای مقابله با ورود کاالی قاچاق باشد، چرا 
که در چند سال گذشته خسارات جبران ناپذیری به 

اقتصاد کشور وارد کرده است.«
وی با بیان این که ترویج استفاده از کاالهای ایرانی 
منجر به اشتغال زایی در کشور می شود، گفت: »در 
برخی مواقع شاهد واردات کاالهایی هستیم که مشابه 
آن ها در داخل تولید می شود که این مسئله تعطیلی 
کارخانه ها را به دنبال دارد. بنابراین راه مقابله با این  

کار توجه ویژه به تولید داخلی است.«
اشاره  با  در مجلس  املش  و  رودسر  مردم  نماینده 
به سمت  باید  ایرانی  کاالی  از  که حمایت  این  به 
یا  تعطیلی  به  رو  که  صنایعی  و  کارخانجات  احیا 
افزود: »اگر می خواهیم  برود،  نیمه تعطیلی رفته اند 
راهی را که در اقتصاد مقاومتی پیش گرفته ایم ادامه 
دهیم و از این طریق به رونق کسب وکار برسیم، باید 
حمایت از تولید را در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم 
روی پای خود بایستیم چراکه در این زمینه نیاز به 

عزم ملی داریم.«
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
»برای فرهنگ سازی و الگوسازی در خصوص حمایت 
باشند،  پیش قدم  مسئوالن  باید  ایرانی  کاالی  از 
از آن ها  زیرا مردم رفتار و برخورد آن ها را رصد و 

الگوبرداری می کنند.«
این نماینده مردم گفت: »مجلس آمادگی دارد تا اگر 
موانعی در راستای تولید و حمایت از سرمایه ایرانی 
و  تولید  برای  را  بستر  قانون  تعدیل  با  دارد،  وجود 

تولیدکنندگان فراهم کند.« 

تولید کاالی مرغوب مردم را به خرید 
کاالی ایران ساخت تشویق می کند

رئیس  عارف،  محمدرضا 
مجلس  امید  فراکسیون 
درباره  اسالمی،  شورای 
ایرانی  کاالی  از  حمایت 
»مهم ترین  کرد:  اظهار 
مهم ترین  و  داخلی  مسئله 
اشتغال  کشور  موضوع 

گرو  در  آن  رونق  که  است  اقتصادی  رونق  و 
ملی  تولید  از  باید  مردم  و  است  ملی  تولید 
باشد.  پایین  کیفیت  اگر  حتی  کنند،  حمایت 
متاسفانه در کشور ما زمانی  که تولیدکننده ای 
بازار خوبی پیدا می کند، معموال کیفیت کاالی 
در  که  صورتی  در  می دهد.  کاهش  را  خود 
بخشی  مردم،  استقبال  از  پس  کشورها  اغلب 
از درآمدهای کسب شده صرف تحقیق و توسعه 
می شود تا کیفیت کاال باال برود. تولیدکنندگان 
کاالی  تولید  با  که  باشند  داشته  توجه  باید 
استاندارد و باکیفیت بازار خود را پیدا می کنند، 
مرغوب تر  تولیداتشان  میزان  هر  به  که  چرا 

شود، بازار بیشتری دارند.«
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 
پردیس در مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
می کند،  پیدا  مشتری  ایرانی  کاالی  که  زمانی 
نگران کاهش کیفیت است، ابراز کرد: »باید مسیر 
و  شود  پی گیری  ایرانی  کاالی  کیفیت  افزایش 
مجلس نیز در صورت لزوم از طریق تدوین قوانین 
به تولیدکنندگان و حمایت از کاالی ایرانی کمک 
 کند تا نه تنها بازار کشور بلکه بازار منطقه را در 

اختیار بگیرند.«
با  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس 
ایرانی در گرو  از کاالی  این که حمایت  بر  تاکید 
گفت:  است،  مردم  و  قوه  سه  هر  وظیفه شناسی 
زیرساخت ها  کردن  فراهم  با  دولت  است  »الزم 
سرمایه گذاری  کشور،  در  متوازن  توسعه  بستر  و 
دهد.  شکل  را  اشتغال زایی  و  تولید  و  تسهیل  را 
مجلس شورای اسالمی هم باید تالش کند شرایط 
و الزامات مرتبط با حمایت از کاالی ایرانی را با 
مرتبط  قوانین  تصویب  طریق  از  دولت  همراهی 
هم  دیگر  طرف  از  و  کند  فراهم  موضوع  این  با 
کاالی  تولید  با  کنند  تالش  باید  تولیدکنندگان 
ایرانی  کاالی  خرید  به  تشویق  را  مردم  مرغوب 

کنند.«
حمایت  نیازمند  را  ایرانی  کاالی  از  حمایت  وی 
رسانه ها از جمله صدا و سیما دانست که اقدامی 

تاثیرگذار در این زمینه است.
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خرید کاالی ایران ساخت نیازمند 
فرهنگ سازی است

رئیس  تاجگردون،  غالمرضا 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
اسالمی،  شورای  مجلس 
به  را  ایرانی  کاالی  مصرف 
همگانی  وظیفه  یک  عنوان 
تولید  افزایش  برای  راه کاری 
ملی و ایجاد فرصت های شغلی 
جدید دانست و در این زمینه اظهار کرد: »حمایت از 
کاالی ایرانی مختص به مسئوالن نیست و تمام اقشار 

جامعه برای تحقق آن باید نقش آفرینی کنند.«
تاجگردون با تاکید بر این که حمایت از سرمایه گذاران 
و کارآفرینان نیازمند توجه جدی مردم برای مصرف 
کاالهای داخلی است، ادامه داد: »مصرف کاالهای 
داخلی باعث به حرکت درآمدن چرخ تولید و رونق 
صنعت کشور می شود. تولیدکنندگان نیز برای جلب 
و مرغوب  باکیفیت  باید کاالهای  اعتماد مشتریان 
تولید کنند تا زمینه رضایت مندی مصرف کنندگان 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  شود.«  فراهم 
مجلس شورای اسالمی از سرمایه گذاران خواست تا با 
توجه به امنیت پایدار از ظرفیت های شهرستان ها به 

ویژه شهرستان گچساران برای تولید بهره مند شوند.
دارای  را  ایرانی  از کاالی  بحث حمایت  تاجگردون 
و  معیشت  اقتصادی،  رونق  ثبات  در  ویژه  اهمیت 
معظم  مقام  که  دانست  کشور  در  اشتغال  دغدغه 
رهبری با درایت و هوشمندی شعار امسال را با این 

عنوان انتخاب کردند.

همه باید زمینه مرصف کاالی ایرانی را 
فراهم کنند

محمدحسین مقیمی، استاندار 
تهران، درباره حمایت از کاالی 
ایرانی که از سوی رهبر معظم 
تاکید  مورد  اسالمی  انقالب 
قرار گرفته است، گفت: دولت 
و مسئوالن برای کارآفرینان به 
گونه ای عمل کنند که آن ها 

همه وقت خود را صرف تولید کنند و در ادارات برای 
گرفتن مجوز و استعالمات حداقل وقت را بگذرانند و 
در این زمینه دغدغه نداشته باشند. بانک ها نیز باید 
منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان را تامین کنند، 
تولیدکنندگان مهم ترین عامل  برای  چرا که زمان 
است. باید منابع مالی در زمان مناسب در اختیار آن ها 
قرار گیرد که هزینه ای از این بابت متحمل نشوند. در 
غیر این صورت قیمت تمام شده باال می رود و کاال 
نمی تواند در بازار داخلی رقابت کند.« استاندار تهران 
خطاب به تولیدکنندگان بیان کرد: »تولیدکننده باید 
به کیفیت کاالی خود توجه کند، نمی شود کیفیت و 
قیمت مناسب نباشد و بگوییم که همه باید کاالهای 
داخلی خریداری کنند. باید در خریدار رغبت حاصل 
شود، چرا که تا تولید داخلی برای خریدار مطلوبیت 
نداشته باشد، برای خرید آن رغبت پیدا نمی کند. 
الزمه آن این است که کیفیت کاال باال برود و قیمت 
تمام شده کاهش داشته باشد و قابلیت رقابت هم از 

نظر نوع و جنس و هم از نظر قیمت پیدا کند.«
باید  ابراز کرد: »مردم  مقیمی خطاب به مردم نیز 
تولیدکنندگان خوب را که قیمت تمام شده کاالهای 
آن ها پایین و کیفت کاالیشان باالست، با خرید خود 
که  کنند  تبلیغ  را  کاالهای خوب  و  کنند  تشویق 
تولیدکنندگان خوش ذوق و باسلیقه و عالقه مند به 
همه معرفی شوند، چرا که بازار رقابتی خوب بیشتر 
باعث می شود که تولیدکنندگان به رقابت بیفتند و 

کاالی بهتر راه خود را در بازار باز کند.« 
برای  تهران  استانداری  برنامه  درباره  ادامه  در  وی 
تهران،  »استان  نیز گفت:  ایرانی  کاالی  از  حمایت 
استانی است که درصد خیلی باالیی از تولید کشور 
را دارد و در کنار آن هم بازار بسیار بزرگی است، 
بنابراین باید شرایطی فراهم شود که کیفیت کاالها 
باال و قیمت ها پایین بیاید. سعی ما بر این است که 
کمیسیون ها و شوراهایی که در رابطه با تولید، بازار و 
فعال شدن بخش خصوصی است، فعال تر از گذشته 
مطرح  به صورت جدی تر  بحث ها  و  باشیم  داشته 
شود و از همکاران و مسئولین دستگاه های مختلف 
بخواهیم که راه را برای باال بردن کیفیت کاالهای 

داخلی و پایین آمدن قیمت باز کنند.« 
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مهم ترین دستور کار دشمن 
تصویرسازی غلط و ناامیدکننده است

کشــورمان،  علمــی  نخبــگان  از  جمعــی 
شــامل روســای شــرکت های دانش بنیــان، 
ــر  ــرات برت ــور، نف ــه کش ــته ب ــگان بازگش نخب
جشــنواره های  و  آزمون هــا  و  المپیادهــا 
علمــی، پژوهشــگران برگزیــده دانشــگاه ها، 
برتــر  نفــرات  و  درخشــان  اســتعدادهای 
آزمــون سراســری ســال 97 در حســینیه امــام 
خمینــی)ره( بــا رهبــر انقــالب اســالمی دیــدار 

ــد. کردن
ــم  ــر معظ ــه ای، رهب ــت اهلل خامن ــرت آی حض

ــش از دو  ــا بی ــدار ب ــالمی، در دی ــالب اس انق
هــزار نفــر از نخبــگان جــوان و اســتعدادهای 
ــزار  ــا ه ــت ده ه ــالش و فعالی ــی، ت ــر علم برت
ایــران را ترســیم کننده  نخبــه در سراســر 
کشــور  از  واقعــی  و  امیدبخــش  تصویــری 
خواندنــد و بــا اشــاره بــه نقــش و تاثیرگــذاری 
صحیــح  برنامه ریــزی  در  جــوان  نخبــگان 
بــرای آینــده، پیشــرفت علمــی ایــران و جلــو 
بــردن مرزهــای دانــش بشــری، »تعامــل 
نخبــگان  جدی تــر  و  دوجانبــه  متقابــل، 

 ماجده مقدم
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و نظــام، مراقبــت هوشــمندانه و اســتفاده 
ــه  ــانی نخب ــروی انس ــه نی ــح از گنجین صحی
آرمان خواهــی  و  ملــی  هویــت  تقویــت  و 
در مجموعــه نخبــگان کشــور« را ضــروری 
خواندنــد و تاکیــد کردنــد: »تصویرســازی 
غلــط و منفــی و ناامیدکننــده از اوضــاع ایــران، 
ــت  ــمن اس ــروز دش ــتور کار ام ــن دس مهم تری
ــور  ــی کش ــر واقع ــی تصوی ــل اله ــه فض ــا ب ام
در مجمــوع، نقطــه مقابــل تصویرســازی نظــام 

ــت.« ــلطه اس س
ــخنان  ــدای س ــالمی در ابت ــالب اس ــر انق رهب
خــود، دیــدار بــا نخبــگان جــوان را امیدبخــش 
و شــادی آفرین خواندنــد و بــا اشــاره بــه 
ــد:  ــه گفتن ــان نخب ــدادی از جوان ــخنان تع س
»ایــن مطالــب عمدتــا بســیار متیــن و متقــن 
و کامــال مــورد تاییــد بنــده بــود و مســئوالن 
ــری  ــا را پیگی ــت آن ه ــا جدی ــد ب ــرم بای محت

ــد.« کنن
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
از  نخبــگان  فراملــی  و  ملــی  تاثیرگــذاری 
زوایــای مختلــف، افزودنــد: »وجــود ده هــا 
هــزار نخبــه، از یــک منظــر نشــانگِر »تصویــر 
صحیــح و واقعــی از کشــور« و مایه خرســندی 
ــا  ــه ب ــن آن ک ــت، ضم ــد اس ــاس امی و احس
ــای  ــا چارچوب ه ــگان قطع ــدی از نخب بهره من
برنامه ریــزی بــرای مســائل کشــور بایــد ارتقــا 
یابــد و از دیدگاه هــای آنــان اســتفاده شــود.«

نظــرات  »از  کردنــد:  خاطرنشــان  ایشــان 
نخبــگان جــوان، فعــال، دل ســوز و بانشــاط و 
پــای  کار در بخش هــای مختلــف از جملــه 
نفــت، اســتفاده و بــرای تبدیــل اقتصــاد نفتــی 
ــاد  ــه و اقتص ــتقل و دانش پای ــاد مس ــه اقتص ب

مقاومتــی، برنامه ریــزی شــود.« 
ــر  ــه تاثی ــاره ب ــا اش ــالب اســالمی ب ــر انق رهب
کشــور«  علمــی  »پیشــرفت  در  نخبــگان 
مناســب  و  صحیــح  »بهره گیــری  گفتنــد: 
از دانــش و توانایی هــای نخبــگان موجــب 
نتیجــه  در  و  کشــور  در  علــم  پیشــرفت 

رســیدن بــه موضــع عــزت و اقتــدار و کاهــش 
شــد.« خواهــد  آســیب پذیری ها 

ــد:  ــد کردن ــه ای تاکی ــت اهلل خامن ــرت آی حض
»اگــر از لحــاظ علمــی پیشــرفت کنیــم، 
و  سیاســی  و  تمدنــی  دشــمناِن  تهدیــد 
اقتصــادی مــا دائمــی نخواهــد بــود و کاهــش 

ــت.« ــد یاف خواه
ایشــان یکــی دیگــر از عرصه هــای تاثیرگــذاری 
نخبــگان کشــور را »ایفــای نقــش در شکســتن 
مرزهــای جهانــی دانــش« دانســتند و افزودند: 
ــردن  ــو ب ــا در جل ــهم م ــر، س ــرون اخی »در ق
ــت و  ــوده اس ــم ب ــیار ک ــش بس ــای دان مرزه
بایــد بــا اســتفاده از ظرفیــت بــاالی نخبــگان 
ــش  ــاف و دان ــای اکتش ــور، مرزه ــوان کش ج

جهانــی را توســعه دهیــم.«
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای گفتنــد: »جوانــان 
ــخ 200  ــخ، از دوران تل ــه تاری ــا مطالع ــد ب بای
ســاله قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی 
ــتعدادها و  ــه اس ــی ب ــل بی اعتنای ــه دلی ــه ب ک
ــد،  ــی ش ــار عقب ماندگ ــور دچ ــگان، کش نخب
مطلــع شــوند و قــدر دوران کنونــی را بدانند.«

ایشــان بــا تاکیــد بــر این کــه در دوران قاجــار 
و پهلــوی، ایــران یکــی از عقب مانده تریــن 
ــد:  ــود، افزودن کشــورها از لحــاظ دانــش روز ب
»در حالــی  کــه جمعیــت ایــران حــدود یــک 
ــا  ــهم م ــت، س ــان اس ــت جه ــد جمعی درص
ــم  ــوی، یک ده ــم در دوران پهل ــد عل در تولی
درصــد بــود امــا اکنــون ســهم ایــران در تولید 
ــه حــدود دو درصــد رســیده  ــا ب ــم در دنی عل
ــع  ــد قان ــز نبای ــد نی ــن ح ــه ای ــه ب ــت ک اس

ــود.«  ب
رهبــر انقــالب اســالمی بــه یــک نمونــه 
ــش در  ــم و دان ــه عل ــی ب ــر از بی اعتنای دیگ
ــد: »از  ــد و گفتن ــاره کردن ــوی اش دوران پهل
زمــان تاســیس دانشــگاه تهــران به عنــوان 
ــا  ــال 1313 ت ــور در س ــگاه کش ــن دانش اولی
ــداد  ــه 44 ســال می شــود، تع ســال 1357 ک
دانشــجویان کل کشــور، 150 هــزار نفــر بــود 
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امــا اکنــون کــه 40 ســال از پیــروزی انقــالب 
دانشــجویان  تعــداد  می گــذرد،  اســالمی 
کشــور بیــش از چهــار میلیــون نفــر اســت.«

ــر  ــد ب ــا تاکی ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
دو  تفــاوت  مقایســه هایی،  چنیــن  این کــه 
حکومــت و دو نظــام را به روشــنی نشــان 
ــد: »علــت عمــده  می دهــد، خاطرنشــان کردن
ــی  ــی و سیاس ــی و اخالق ــِی علم عقب ماندگ
کشــور در آن دوران تاریــک، وجــود حکمرانان 
بی کفایــت، دنیاطلــب، وابســته و بی عرضــه 
بــود کــه در مقابــل ملــت تکبــر می فروختنــد 
و بــه فکــر مصالــح آنــان نبودنــد امــا در مقابــل 

ــدند.« ــم می ش ــر خ ــا کم ــه ت بیگان
ایشــان تاکیــد کردنــد: »همــه مــا بایــد 
و  تلــخ  دوران  آن  از  رهایــی  دلیــل  بــه 
نظــام  سپاســگزار  کنونــی،  پیشــرفت های 
جمهــوری اســالمی و امــام بزرگــوار باشــیم.«

رهبــر انقــالب اســالمی ســپس چنــد توصیــه 
ــن  ــد. اولی ــان کردن ــگان بی ــوص نخب درخص
توصیــه ایشــان »لــزوم تعامــل دوجانبــه میــان 
نخبــگان و نظــام مدیریــت کشــور« بــود 
ــد: »از یــک طــرف  ــه گفتن ــن زمین کــه در ای
مســئوالن بایــد جدی تــر به دنبــال تعامــل 
بــا نخبــگان و ارائــه خدمــات و رفــع موانــع کار 
ــان باشــند و از طــرف دیگــر نخبــگان نیــز  آن
ــار  ــود را در اختی ــای خ ــه ظرفیت ه ــد هم بای

ــد.« ــرار دهن پیشــرفت کشــور ق
ــانی  ــع انس ــه ای مناب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
خــوب و نخبــه متحــرک و پیش رونــده را یــک 
ــد  ــد و تاکی ــم خواندن ــروت عظی ــه و ث گنجین
ــه  ــر گنجین ــد ه ــروت همانن ــن ث ــد: »ای کردن
ــام  ــاول نظ ــع و چپ ــرض طم ــری در مع دیگ
ســلطه اســت تــا ضمــن آن کــه از ایــن ثــروت 
ــم  ــرد، درخصــوص عل ــرای خــود بهــره می ب ب
ــن و  ــته های ثروت آفری ــی داش ــاوری یعن و فن

ــد.«  ــاد کن ــار ایج ــز انحص ــن نی قدرت آفری
ایشــان »حــذف فیزیکــی نخبــگان« را یکــی از 
روش هــای نظــام ســلطه بــرای خــارج کــردن 

ــمردند  ــا برش ــگ ملت ه ــه از چن ــن گنجین ای
ــرور دانشــمندان هســته ای  ــه ت ــا اشــاره ب و ب
ــر حــذف فیزیکــی،  کشــور گفتنــد: »عــالوه ب
کــردن  مشــغول  یــا  و  فرهنگــی  امحــاء 
نخبــگان بــه امــور دیگــر، از دیگــر روش هــای 
نظــام ســلطه بــرای گرفتــن ایــن ثــروت 
ــئوالن و  ــن مس ــت، بنابرای ــور اس ــم کش عظی

ــند.« ــب باش ــیار و مراق ــد هوش ــگان بای نخب
ــا  ــه ب ــه ای راه مقابل ــت اهلل خامن ــرت آی حض
فریب هــای نظــام ســلطه بــرای مجموعــه 
ــی و  ــت مل ــت هوی ــور را »تقوی ــی کش نخبگ
ــتند  ــگان« دانس ــان نخب ــی در می آرمان خواه
و خاطرنشــان کردنــد: »جــوان نخبــه مــا بایــد 
ــی،  ــت مل ــودن، هوی ــی و مســلمان ب ــه ایران ب
آرمان هــا و تاریــخ بســیار شــرافتمندانه خــود 

ــد.« افتخــار کن
ــای  ــد: »یکــی از برنامه ه ــد کردن ایشــان تاکی
ــت  ــی اس ــی و هویت زدای ــمن، آرمان زدای دش
کــه همــه بایــد مراقــب و متوجــه ایــن نقطــه 

تهاجــم باشــند.«
یکــی دیگــر از توصیه هــای رهبــر انقــالب 
اســالمی بــه نخبــگان، »مراقبــت بــرای غافــل 
قبــال  از مســئولیت های خــود در  نشــدن 
مــردم و مســائل مهــم کشــور« بــود. حضــرت 
آیــت اهلل خامنــه ای گفتنــد: »نخبــه نبایــد در 
ــه  ــود و ب ــرق ش ــود غ ــی خ ــای تخصص فض
ــت،  مســائل جامعــه همچــون اســتقالل، عدال
ــی  ــی اعتنای ــیب های اجتماع ــرفت و آس پیش

ــد.« ــته باش نداش
ــد:  ــد کردن ــگان تاکی ــه نخب ایشــان خطــاب ب
پرچــم  زیــر  در  را  نخبگــی  شــما  »اگــر 
عدالت خواهــی و اســتقالل و هویــت ملــی 
انجــام دهیــد، قطعــا ارزش آن بیشــتر خواهــد 

ــود.« ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
و  سیاســی  اقتصــادی،  تحمیلــی  جنــگ 
ــک  ــد: »ی ــز، افزودن ــران عزی ــه ای ــی علی امنیت
ــاوت  ــگ بی تف ــن جن ــه ای ــد ب ــه نمی توان نخب
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باشــد.«رهبر انقــالب اســالمی بــا تشــبیه 
ــدید  ــیار ش ــانه ای بس ــی و رس ــگ تبلیغات جن
افزودنــد:  تحمیلــی،  جنــگ  بــه  دشــمن 
ــاع  ــل دف ــد اوای ــا مانن ــی م ــات تبلیغات »امکان
ــه  ــه ک ــا همان گون ــت ام ــدک اس ــدس، ان مق
ــه فضــل الهــی  ــروز شــدیم، ب ــرد پی در آن نب
ــروز  ــد پی ــدون تردی ــم ب ــگ ه ــن جن در ای

ــد.« ــم ش خواهی
ایشــان »تصویرســازی غلــط« را مهم تریــن 
افــکار  اغــوای  بــرای  دشــمن  امــروز  کار 
و  برشــمردند  ایــران  و  جهــان  عمومــی 
ــد  ــا بای ــد: »نخبــه جــوان م خاطرنشــان کردن
ــود  ــه خ ــنگین، وظیف ــی س ــن رویاروی در ای
ــام  ــران انج ــرافرازی ای ــروزی و س ــرای پی را ب

ــد.« ده
ــدی  ــه ای در جمع بن ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــن دســتور کار  ــن بخــش از سخنانشــان، ای ای
را بــرای نخبــگان جــوان ترســیم کردنــد: 
ــی،  ــم عدالت خواه ــر پرچ ــی زی ــالش علم »ت
ــیت و  ــتیزی و حساس ــکنی، ستم س انحصارش
ــردم«. ــکالت م ــائل و مش ــه مس ــیدگی ب رس

ــان  ــن در بی ــالمی همچنی ــالب اس ــر انق رهب
ــن  ــگان، ضم ــاد نخب ــاره بنی ــه درب ــد نکت چن
تــالش  و  کار  بنیــاد،  زحمــات  از  تشــکر 
شــبانه روزی را بــه مســئوالن آن، توصیــه 
موکــد کردنــد و افزودنــد: »در شناســایی، 
جــذب، هدایــت، ســاماندهی، شــنیدن ســخن 
ــان،  ــای آن ــردن درده ــان ک ــگان و درم نخب

شــب و روز نشناســید.«
»پرهیــز از روزمرگــی، همــراه بــا ابتــکار 
دائــم و نوســازی روش هــا در بخشــی کــه 
هدایــت نخبــگان را در بنیــاد بــر عهــده 
ــرای  ــح ب ــق و صحی ــزی دقی دارد«، »برنامه ری
از  »اســتفاده  هویت بخــش«،  فعالیت هــای 
دفتــر نمایندگــی رهبــری در دانشــگاه ها«، 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  از  »اســتفاده 
ــن  ــط ای ــاره تنــزل نیافتــن ضواب مراقبــت درب
رهبــر  توصیه هــای  دیگــر  از  شــرکت ها« 

ــود. ــگان ب ــاد نخب ــئوالن بنی ــه مس ــالب ب انق
ایشــان همچنیــن اســتفاده از نخبــگان در 
را  کشــور  میانــی  مدیریت هــای  چیدمــان 
ــت  ــن اس ــد: »ممک ــد و افزودن ــم خواندن مه
جوانــان نخبــه تجربــه ســطوح اول مدیریتــی 
ــای  ــطح مدیریت ه ــا س ــند ام ــته باش را نداش
ــان نخبــه نیــاز دارد.« ــه جوان میانــی حتمــا ب

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در بخــش دیگری 
از سخنانشــان بــا رد تصــوری کــه دانشــگاه ها 
نمی دانــد،  کشــور  مســائل  خدمــت  در  را 
ــر،  ــه اخی ــار ده ــد: »در چه خاطرنشــان کردن
ــم کشــور  ــع مه ــان دانشــگاهی در صنای جوان

نقــش اول را داشــته اند.«
زیســتی«،  »علــوم  فضــا«،  »هــوا  ایشــان 
ــت  ــی«، »صنع ــت دفاع ــازی«، »صنع »سدس
آن«،  گوناگــون  ابعــاد  در  هســته ای 
»زیســت فناوری«  بنیــادی«،  »ســلول های 
از  را  نوترکیــب«  داروهــای  »ســاخت  و 
ــه  ــمردند ک ــی برش ــا و صنایع ــه عرصه ه جمل
پیشــرفت  و  شــکل گیری  در  دانشــگاه ها 

داشــته اند. ارزنــده ای  نقــش  آن هــا 
رهبــر انقــالب اســالمی در عین  حــال افزودند: 
ــادی  ــای زی ــه در کار دانشــگاه ها نقص ه »البت
ــگان  ــع شــود و نخب ــد رف وجــود دارد کــه بای
ــان  ــا را بی ــی از آن ه ــروز برخ ــز ام ــوان نی ج

کردنــد.«
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای دانشــگاه ها را 
بــه »اهتمــام بــه پژوهــش« در همــه ســطوح 
ــل و  ــاط متقاب ــد: »ارتب ــد و افزودن فراخواندن
پُرمنفعــت دانشــگاه بــا صنعــت جدی تــر 
گرفتــه شــود.«رهبر انقــالب در همیــن زمینــه 
خاطرنشــان کردنــد: »بــا گســترش ارتبــاط بــا 
صنعــت و شناســایی نیازهــا به گونــه ای عمــل 
ــر  ــد برخــی از کشــورها، ه ــه همانن ــد ک کنی
پایان نامــه دانشــجویی یــک حامــی از بخــش 

ــا دولتــی داشــته باشــد.« خصوصــی ی
»ضــرورت به روزرســانی نقشــه جامــع علمــی« 
پــس از 9 ســال از تدویــن آن و لحــاظ کــردن 
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ــر  ــه دیگ ــن نقشــه، نکت ــد در ای مســائل جدی
ایشــان خطــاب بــه مســئوالن بــود.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای همچنیــن بــا 
تاکیــد بــر »ضــرورت ارتبــاط علمــی بــا 
کشــورهایی کــه در مســیر رشــد جهشــی 
ــورها  ــه کش ــد: »این گون ــد«، افزودن ــرار دارن ق
عمدتــا در آســیا هســتند، بنابرایــن بایــد 
ــرب؛  ــه غ ــه ب ــد ن ــرق باش ــه ش ــان ب نگاهم
ــز  ــا ج ــرب و اروپ ــه غ ــگاه ب ــه ن ــن این ک ضم
ــک  ــیدن و کوچ ــت کش ــدن، من ــل مان معط

ــدارد.« ــده ای ن ــدن فای ش
تعامــل  بــر  تاکیــد  بــا  انقــالب  رهبــر 
ــرای شــناخت نیازهــا  ــت ب ــا دول دانشــگاه ها ب
و اولویت هــا، از اقــدام گروه هــای مختلــف 
از  صاحب نظــران  و  دانشــگاهی  اســاتید 
جملــه اســاتید بســیجی در نوشــتن نامــه بــه 
مســئوالن و ارائــه راه حــل مشــکالت اقتصادی 
ابــراز مســرت کردنــد و افزودنــد: »نمی دانیــم 
دولــت چقــدر بــه ایــن راه حل هــا عمــل 
ــاتید و  ــئولیت اس ــاس مس ــا احس ــد ام می کن
ــر در  ــوان و خوش فک ــگان ج ــن نخب همچنی
قبــال مشــکالت کشــور بســیار خرســندکننده 

ــت.« اس
پایــان  در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
ــم  ــالش پُرحج ــه ت ــر ب ــار دیگ ــان ب سخنانش
ــرای تصویرســازی منفــی از اوضــاع  دشــمن ب
ــانات  ــد: »نوس ــد و افزودن ــاره کردن ــران اش ای
ــا  ــود دارد ام ــتی وج ــکالت معیش ارزی و مش
در مجمــوع تصویــر واقعــی کشــور، بــه کــوری 
چشــم دشــمنان، عکــس تصویــری اســت کــه 
بیگانــگان ســلطه طلب از ایــران عزیــز ترســیم 

می کننــد.«
ــالمی،  ــالب اس ــر انق ــخنان رهب ــش از س پی
دکتــر ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
ــوم،  ــر عل ــی وزی ــر غالم ــور و دکت رئیس جمه
تحقیقــات و فنــاوری، گزارش هایــی از شــرایط 

ــد. ــان کردن ــگان بی ــور و نخب ــی کش علم
همچنیــن 11 تــن از نخبــگان و اســتعدادهای 
برتــر علمــی کشــور بــه بیــان دغدغه هــا 
و دیدگاه هــای خــود در مســائل مختلــف 
فنــاوری  و  مدیریتــی  پژوهشــی،  علمــی، 

پرداختنــد.
در پایــان ایــن دیــدار، نمــاز ظهــر و عصــر بــه 

امامــت رهبــر انقــالب اســالمی اقامــه شــد.
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استفاده از ظرفیت های ایرانی - 
اسالمی در حل مسائل

ایراد  به  جلسه  این  در  که  کسانی  از  یکی 
بود.  زمانیان  مصطفی  پرداخت،  سخنرانی 
از  عمومی  سیاست گذاری  دکتری  که  او 
پژوهشکده  موسس  و  دارد  را  تهران  دانشگاه 
 15 تحقیقات  سابقه  و  است  سیاست گذاری 
اسناد  تدوین  و  ساله در زمینه سیاست پژوهی 
توسعه ملی دارد، سخنان خود را پیرامون شرح 
نادرست در مسیر پیشرفت  انگاره  و بسط سه 
گفت:  او  کرد.  ایراد  جامعه  در  غلط  ایران 
اجرای  و  تدوین  در  کشور  تاریخی  »تجربه 
مشکالت  که  می دهد  نشان  توسعه  برنامه های 
موضوعاتی  از  عمیق تر  و  فراتر  باید  را  موجود 
کمبود  قوانین،  نقص  دولت،  ناکارآمدی  چون 
منابع مالی و ضعف دانش فنی جست و جو کرد. 
بی آن که قصد قضاوت در مورد عملکرد دولت یا 
قوه ای را داشته باشم با تمرکز بر الگوی کالن 
حکمرانی فناوری به تبیین سه انگاره نادرستی 
می پردازم که معتقدم از موانع جدی پیشرفت 
کشورند. باورهای اشتباهی که به نظر می رسد 
باید پیش و بیش از سایر علل به درمان آن ها 

چاره جویی کرد. 
»نخبه سروری«  را  نخست  نادرست  انگاره  او 
افزود: »ضمن احترام  دانست و در توضیح آن 
تمام  از  قدردانی  و  نخبگان  راهبردی  نقش  به 
امور  سامان دهی  راستای  در  که  تالش هایی 
اما واقعیت آن است  انجام شده است  نخبگان 
بر  اساسا  نخبگان  امور  برنامه ریزی  نظام  که 
و  است  گرفته  شکل  نخبگان  حقوق  پارادایم 
کشور  اجرایی  ظرفیت  از  توجهی  قابل  بخش 
پاسخ گویی  درگیر  ناخواسته  یا  خواسته 
است.  شده  کشور  نخبگانی  طبقه  انتظارات 
حال آن که نظام آرمانی نخبگانی نظامی است 
تکلیف مدار که در آن مبتنی بر وسع خدادادی 
سهم ممتاز و ویژه ای از حل مسائل جامعه را 
بر عهده طبقه نخبگانی می داند و حاکمیت نه 
در مقام پاسخ گویی که در موضع مطالبه گری 

باید جریان نخبگی کشور را در معرض مسائل 
اولویت دار جامعه قرار دهد. بی شک این رویکرد 
در  حاکمیت  و  دولت  تسهیل گرانه  نقش  نافی 
ایجاد فرصت حضور نخبگان نیست  حمایت و 
غیاب  در  حتی  که  فهماند  و  فهمید  باید  اما 
اجتماعی  تکلیف  و  مسئولیت  شرایطی  چنین 
جریان نخبگی نفی نمی شود و در این شرایط 
رفع موانع حضور و تکلیف محوری، خود اولین 
راستا  این  در  است.  ایران  نخبگان  تکلیف 
پیشنهاد می شود بنیاد ملی نخبگان در تکمیل 
سند راهبردی امور نخبگان، تدوین سند ملی 
مسئولیت اجتماعی نخبگان را به منظور تبیین 
دستور  در  نظر  مورد  اولویت های  جهت گیری 

کار خود قرار دهد.«
»فناوری  را  نادرست  انگاره  دومین  او 
»ضرورت  گفت:  و  کرد  معرفی  ثروت آفرین« 
افزایش تولید ملی آن هم از مسیر تولید علم 
میان  این  در  اما  است  انکارناپذیر  حقیقتی 
هدفی  به  فناوری  نظام  غایت  ساختن  محدود 
که  است  بزرگی  اشتباه  ثروت آفرینی  نام  به 
کشور  فناوری  و  علمی  توسعه  مسیر  می تواند 
را گمراه کند. حقیقت آن است که کشوری که 
قرار است الهام بخش باشد و تحقق بخش جامعه 
از مفهوم راهبردی قدرت  نباید  آرمانی اسالم، 
غافل  خود  فناوری  سیاست گذاری  الفبای  در 
شود. نباید ثروت آفرینی و پول سازی کلیدواژه 
فن آفرینان  و  سیاست گذاران  گفتمان  محوری 
کشور شود و در مقابل اقتدار به زینت االسناد 
برنامه های توسعه کشور تبدیل شود. زیبنده آن 
گونه ای  به  فناوری  توسعه  زیست بوم  که  است 
بازتعریف شود که عینیت بخشی به پیامدهایی 
چون کرامت بخشی به انسان، خدمت به خلق و 
شکر نعمت را در کنار تولید ثروت ملی مد نظر 
قرار دهد و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتالی 
کیفیت آحاد زندگی جامعه را دنبال کند. از این 
رهگذار، مسئله دیگری که باید بدان پرداخت، 
به  درون نگری  در  فناوری  توسعه  نظام  ضعف 
ظرفیت های ناب و در عین حال بکر تمدنی و 
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دینی خودمان است.«
را  تمدنی  بکر  ظرفیت های  این  از  یکی  او 
»اربعین  گفت:  و  دانست  اربعین  راه پیمایی 
موجود زنده ای است که هر سال خودش مسیر 
نوشوندگی اش را پیدا می کند. این فناوری بلد 
و  مادی  ظرفیت های  همه  چگونه  که  است 
ساله  کودک چهار  تا  آورد  کار  پای  را  معنوی 
خلق  در  این گونه  ساله  نود  پیرمرد  کنار  در 
آری،  کنند.  نقش آفرینی  بی بدیل  پدیده ای 
باید  کشور  فناوری  و  علم  حوزه  مسئوالن 
فناوری های  یخ  کوه  پنهان  نیمه  که  بدانند 
است  نابی  گنجینه های  همین  ملی  اولویت دار 
و  ثروت و جی دی پی  ما در هیاهوی خلق  که 
مزیت رقابت جهانی گمشان کرده ایم. فی المثل 
کارگشای  فناوری های  تعاون  و  انفاق  وقف، 
مشکالت امروز کشورند در حوزه های اشتغال، 
کارآفرینی و رفع فقر که خواسته یا ناخواسته 
در پس قامت های به حمدهلل سربرافراشته نانو و 
بایو حتی فرصت دیده شدن هم پیدا نکرده اند 
که صد البته این نگاه به معنای بی توجهی به 
ظرفیت  فناوری های نوظهور این چنینی نیست. 
با  بتوان  تا  کرد  عوض  را  نگاه ها  و  باورها  باید 
تار  با  عجین شده  فناوری های  این  از  استفاده 
ایرانی از مشکالتی همچون بحران  و پود روح 
سرگردان  سرمایه های  رکود،  قاچاق،  ارزی، 
میان  این  در  گشود.  گره  امثالهم  و  مردمی 
وقتی  تا  که  است  این  دیگر  تاسف بار  واقعیت 
متون خارجی واژگانی چون کراود  سورسینگ 
توسعه  دایره المعارف  در  را  جمع سپاری  و 
خودمان  به  ما  نکنند  مفهوم  جعل  فناوری 
پرمغزی  و  اصیل  واژگان  از  نمی دهیم  اجازه 
نظام  گفتمان  در  مردم پایه  فناوری های  چون 

توسعه ای رونمایی کنیم.
را  صالحیت«  و  »کفایت  انگاره  نهایت  در  او 
تصور  »برخالف  افزود:  و  داد  قرار  بحث  مورد 
نه  ماست  پژوهشی  نظام  ضعف  آنچه  موجود، 
عدم  نه  و  مشاوران  و  اساتید  صالحیت  عدم 
این  طول  در  که  است  راه حل هایی  کفایت 

سال ها در بخش های مختلف کشور ارائه شده 
است، بلکه ضعف نظام پژوهش را نخست باید 
کرد.  کارفرمایی جست و جو  عدم صالحیت  در 
بودجه،  توزیع  و  تخصیص  نظام  ناکارآمدی 
ضعف در اولویت مداری و واقع نگری در تعریف 
نظام  پاسخ گویی  و  شفافیت  عدم  طرح ها، 
پژوهش و ناتوانی در کاربست نتایج، عارضه های 
شایع نظام کارفرمایی پژوهش است. در چنین 
شرایطی پیشنهاد می شود نظام حکمرانی علم 
را  خود  حمایتی  ظرفیت  از  بخشی  فناوری  و 
ملی  به شکل دهی رکن سوم ساختار  معطوف 
پژوهش کند که این رکن بازیگران میانجی گری 
هستند که با اشراف دوسویه بر نظام مسائل و 
راه حل ها، کارکرد به هم رسانی دو رکن دانشگاه 
است  آن  واقعیت  می کنند.  تقویت  را  دولت  و 
اندیشکده های  شامل  نقش  این  بازیگران  که 
کانون تفکر و امثالهم نقش بسیار چشم گیری 
در تسهیل چرخه سیاست گذاری در کشورهای 

توسعهافته ایفا کرده اند.« 

توجه به نهادهای تعلیم و تربیت 
غیر رسمی

الهام حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز 
و برگزیده جایزه دکتر کاظمی آشتیانی از دیگر 

سخنرانان این مراسم بود.
به  خطاب  خود  سخنان  ابتدای  در  حیدری 
از حوزه های  »یکی  رهبری گفت:  معظم  مقام 
بسیار مهجور و مظلومی که در محافل علمی، 
دانشگاهی و حتی سیاست گذاری کمتر به آن 
نشست هایی  در  حتی  و  است  شده  پرداخته 
نیز  جناب عالی  با  دانشجویان  و  نخبگان  که 
داشته اند به آن اشاره ای نشده، حوزه تعلیم و 
تربیت غیررسمی است. چراکه در کشور، عمده 
تعلیم  و  حوزه  در  سرمایه گذاری ها  و  بحث ها 
 تربیت عمدتا روی قلمرو تعلیم  و تربیت رسمی 
یعنی آموزش  و پرورش و آموزش عالی تمرکز 
از  که  هرجا  نیز  باالدستی  اسناد  در  و  دارند 
شده،  آورده  میان  به  سخنی  تربیت  و  تعلیم  
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قلمرو رسمی مدنظر بوده است.«
تربیت  و  تعلیم  »حوزه  افزود:  ادامه  در  وی 
دارابودن  به رغم  که  است  حوزه ای  غیررسمی، 
شکوفایی  و  رشد  در  قوی  بسیار  پتانسیل 
فرهنگی،  علمی،  قابلیت های  و  توانایی ها 
و  جامعه  افراد  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 
نهایتا رشد و توسعه قابل قبول، پایدار و فراگیر 
این  است.  شده  نابسامانی  نوعی  دچار  کشور، 
اهمیت  و  به نقش  توجه  با  در حالی است که 
تربیت  تعلیم  و  مراکز  و  نهادها  بی بدیل 
سرمایه گذاری  اخیر  دهه های  در  غیررسمی، 
در  سازمان ها  و  نهادها  ایجاد  و  برنامه ریزی  و 
مهم  راهبردهای  از  یکی  به عنوان  حوزه  این 
همه جانبه  توسعه  زمینه  در  جهان  کشورهای 
وجود  اعتقاد  این  چراکه  می آید.  حساب  به 
می تواند  غیررسمی  تربیت  تعلیم  و  که  دارد 
به ارتقای سطح کیفیت زندگی، شکل دهی به 
جهان بینی جوامع، شکل دهی و تغییر باورها و 
مادام  العمر،  یادگیری  فرهنگ  ایجاد  نگرش ها، 
ارتقای سطح مهارت افراد جامعه و شکل دهی 
به جامعه ای پیشرفته کمک کند و نهایتا منجر 

به توسعه همه جانبه کشورها شود.«
کرد:  عنوان  دانشگاه شیراز  علمی  عضو هیئت 
و  سازمان  مرکز،  هزار  صدها  ما  کشور  »در 
غیررسمی  تربیت  و  تعلیم   ارائه  درگیر  نهاد 
آموزش های  و  سوادآموزی  دوره های  قالب  در 
پایه، تکمیلی، علمی، فنی  و  حرفه ای، فرهنگی، 
نقاشی،  موسیقی،  مانند  هنری  و  مذهبی 
و  این ها  امثال  و  خارجی  زبان های  خطاطی، 
اقشار  به  توانمندسازی  با  مرتبط  آموزش های 
مختلف افراد جامعه هستند که متاسفانه به نظر 
می رسد که حاکمیت هدایت و کنترل های الزم 
را بر این حوزه ندارد و این ضعف سامان دهی و 
هدایت باعث ایجاد مشکالت عدیده ای در این 
از  یکی  تعبیر  به  که  گونه ای  به  شده،  زمینه 
استادانم »یک انقالب آرام و خاموش فرهنگی 
گسترده و فراگیر« در کشور در حال به وقوع 

پیوستن است.«

وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: 
»به منظور سازماندهی به این حوزه تالش هایی 
هرچند اندک و ناکافی نیز صورت گرفته است 
و این موضوع اخیرا در دستور کار شورای  عالی 
انقالب فرهنگی قرار گرفته اما هنوز نتایج این 
تالش ها مشخص نشده است و به  نظر می رسد 
نیازمند  سرنوشت ساز  و  خطیر  امر  این  که 
نقش  بتواند  تا  است  بیشتری  اهتمام  و  توجه 
تکمیلی و سازنده خود را در کنار حوزه تعلیم و 
تربیت رسمی ایفا کند و منجر به توانمندسازی 
هدفمند آحاد جامعه و از جمله تحقق اهداف 
و  ایرانی  و  اسالمی  پیشرفت  جامع  الگوی 

همچنین اقتصاد مقاومتی شود.«
حیدری به برخی از مشکالت این حوزه اشاره 
و اظهار کرد: »عدم وجود مرکز سامان دهی و 
و  هدایت  به منظور  ملی  سطح  در  سازمانی  یا 
تربیت  تعلیم  و  حوزه  فعالیت های  سامان دهی 
غیررسمی در راستای اهداف متعالی جمهوری 
اسالمی ایران و کمک به تحقق اهداف توسعه 
ملی، ضعف نظارت در حوزه مجوزدهی و ارزیابی 
کیفیت عملکرد فعاالن این حوزه، نامناسب بودن 
بر  حاکم  علمی  و  فرهنگی  فیزیکی،  شرایط 
ایجاد  حوزه،  این  در  فعال  مراکز  از  بسیاری 
نیازهای آموزشی کاذب توسط برخی موسسات 
سمت  به  انسانی  سرمایه های  جهت دهی  و 
مالیات گریزی  غیرضرور،  نیازهای  و  اهداف 
مالی  گردش های  به رغم  مراکز  این  از  برخی 
آموزشی  دوره های  ارائه  آن ها،  زیاد  بسیار 
استفاده  عدم  مراکز،  از  برخی  توسط  ناکارآمد 
مجازی  فضای  قابلیت های  از  مناسب  و  جامع 
و  تعلیم  مهم  بسیار  مجاری  از  یکی  عنوان  به 
تربیت غیررسمی در ارتقای سطح یادگیری و 
مشکالت  از  برخی  جامعه  افراد  توانمندسازی 
و  مشکالت  از  برخی  به رغم  است.  حوزه  این 
اشکاالت مهم و قابل ذکر در این حوزه، عرصه 
تعلیم  و  تربیت غیررسمی در انواع مختلف آن 
خدماتی نیز در سطح کشور ارائه شده است که 

در جای خود قابل تقدیر است.« 



33 سرآمد/ شماره چهل وهفتم/ آذرماه  97

از  حداکثری  استفاده  به منظور  ادامه  در  وی 
قابلیت تعلیم و تربیت غیررسمی پیشنهادهایی 
ارائه کرد؛ ایجاد سامانه و سازمان ملی هدایت و 
سامان دهی به حوزه تعلیم و تربیت غیررسمی 
بر  راهبردی  برنامه های  تدوین  ملی،  در سطح 
بین المللی  و  ملی  مقتضیات  و  شرایط  اساس 
شناخت  برای  ملی  راهبردی  چشم اندازهای  و 
و  غیررسمی  تربیت  و  تعلیم   زوایای  و  ابعاد 
هدایت این عرصه مهم و مغفول تعلیم و تربیت 
وابستگی  کاهش  و  خودکفایی  رشد  در جهت 
کشور، تدوین نظام نامه و چارچوب های قانونی 
و عالمانه در حوزه فعالیت نهادها و مراکز تعلیم 
 و تربیت غیررسمی، هدایت فعالیت های فعاالن 
این عرصه در جهت رفع نیاز کشور و واقعیت های 
و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی، 
آموزشی جامعه، تدوین نظام نامه فلسفه تعلیم 
ایران،  اسالمی  جمهوری  غیررسمی   و  تربیت 
تعلیم  و  حوزه  در  مطالعات  پژوهشگاه  ایجاد 
ویژه  رشته های  راه اندازی  غیررسمی،  تربیت 
دانشگاهی مرتبط با تربیت نیروی انسانی برای 
غیررسمی،  تربیت  و  تعلیم   نهادهای  و  مراکز 
تعبیه سیستم نظارت مستمر، راهبردی و ملی 
بر فعالیت موسسات و مراکز فعال در این حوزه 
و مجوزدهی منطقی و مبتنی بر نیازسنجی به 
استاد  این  بود که  پیشنهادهایی  مراکز مذکور 

دانشگاه مطرح کرد.

استفاده از ظرفیت عظیم کشور
اسماعیلی  مصطفی  مهندس  دیدار  این  در 
دانشکده کشاورزی  دانشجوی دکترای  شایان، 
از گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم 
از  نمایندگی  به  تجدیدپذیر(  )انرژی های 
به  نیز  مدرس،  تربیت  دانشگاه  دانشجویان 
تخصصی  حوزه  ظرفیت های  از  بخشی  بیان 
از موانع  کشاورزی پرداخت و سپس فهرستی 
و راه کارهای کالن را در جهت بهبود عملکرد 
ویژه درسطح  به  پژوهش  و  آموزش  حوزه های 

آموزش عالی کشور ارائه کرد.

و  تقدیر  ضمن  سخنانش  ابتدای  در  شایان 
توفیق  که  رهبری  معظم  مقام  از  سپاسگزاری 
این دیدار را برای ایشان فراهم آوردند، گفت: 
»در حال حاضر برای 10 سال آینده کشاورزی 
کشور برنامه مدون وجود ندارد. عدم مدیریت 
می تواند  بخش  این  علمی  سیاست گذاری  و 
کند.  تحمیل  کشور  به  را  مصایبی  آینده  در 
برنامه ریزی  بر  باید عالوه  این بخش  مسئولین 
تدوین  نیز  تاکتیکی  برنامه های  استراتژیک، 
اقدام  یک  عنوان  به  می شود  پیشنهاد  کنند. 
عملیاتی سریع، جایگزین مدیران بازنشسته این 
بخش و بخش های دیگر کشور که به زودی باید 
کرسی مدیریت را ترک کنند، فارغ التحصیالن 
برتر دانشگاه  ها قرار گیرند. این اقدام، عالوه بر 
به آن  دمیدن روحیه جهادی، جوانی و نشاط 
دستگاه، مسیر را برای امید به تحصیل و کسب 

علوم کاربردی در دانشگاه  ها هموار می کند.
آب،  باالی  »تنش های  افزود:  همچنین  او 
احتمال وقوع اختالفات در مناطقی از خاورمیانه 
و شمال آفریقا را که برای کشاورزی به آبیاری 
می شود  پیشنهاد  می دهد.  افزایش  وابسته اند، 
بخش های  تمام  در  کم آبی  بحران  زنگ  اوال 
جدی  تصمیمات  و  شود  زده  کشور  مدیریتی 
شود.  بازنگری  مجددا  مبنا  این  بر  کشور 
منابع  مدیریت  حوزه  در  مدونی  برنامه  ثانیا 
مدیریت  گل خانه ها،  پایدار،  کشاورزی  آب، 
آی تی،  و  کامپیوتر  پیشرفته،  مواد  پسماندها، 
خودروسازی، هوافضا، بیوتکنولوژی و داروها و 
تمرکز بر آب شیرین کن های خورشیدی تنظیم 
و با حمایت صندوق توسعه ملی به کار گرفته 

شود.« 
بسیار  منابع  با  کشوری  دارای  را  ایران  او 
عظیمی از مواد اولیه دانست که می تواند برای 
بخش های مختلف، ایجاد ثروت و اشتغال پایدار 
کرده و ارزش افزوده داشته باشد. او افزود: »گیاه 
رهاشده »گز روغنی« در سیستان  و  بلوچستان 
تا 50  امکان فروش  با صدها خاصیت درمانی 
نگاه  چنان چه  داراست.  را  برگ  کیلو  هر  دالر 
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این  باشد،  داخل  منابع  احیای  به  همزمان  ما 
دست از منابع کشور بسیار هستند و باید اوال 
به نحو مطلوب شناخته شود و ثانیا راه کارهای 
و  تدوین  آن ها  از  پایدار  ثروت  تولید  عملیاتی 
مناطق  بومیان  است  الزم  شود.  گرفته  کار  به 
از این ثروت پایدار، بیشترین منفعت را داشته 
احیای  به  نسبت  بومی  دانشگاه  های  و  باشند 
سیاست های  ایجاد  شوند.  موظف  ثروت ها  این 
محرک  و  مولد  موتور  دانشگاه ها،  بین  رقابتی 

پژوهش های کاربردی خواهد بود.«
صنعت  با  دانشگاه  ارتباط  و  تعامل  تقویت  او 
و گفت:  دانست  را ضروری  دیگر  و بخش های 
بودن  پایین  تحصیل کرده،  جوانان  »بیکاری 
شاخص درآمدهای علمی دانشگاه  ها از مصادیق 
شناسایی این خطر است. دانشگاه ها در صنعت 
فعال  فعالیت  امکان  باید  دیگر  بخش های  و 
دستگاه های  می شود  پیشنهاد  باشند.  داشته 
نظام  کلی  سیاست های  تحت  کشور  مختلف 
فهرستی از مسائل و اولویت های خود طراحی 
فرایند  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  و  کرده 
عملیاتی  نحوی  به  را  خود  رساله  و  پایان نامه 
کنند تا حل این مسائل انجام گیرد )طرح تاپ(. 
بلوغ  به  هنوز  فناوری  و  علم  پارک های  ثانیا 
نرسیده اند و نیاز به حمایت ویژه حضرت عالی 
پایگاه های  می شود.  احساس  بخش  این  در 
بسیج پارک علم و فناوری باید ایجاد شده و در 
این بخش نقش آفرینی علمی و انقالبی داشته 

باشند.«
او در ادامه افزود: »کشورمان به تنهایی 7 درصد 
از منابع معدنی دنیا را به خود اختصاص داده 
انرژی  دارای مجموع ذخایر  نخستین کشور  و 
در جهان است. به عبارت دیگر ایران با داشتن 
درصد   7 از  بیش  جهان  جمعیت  درصد  یک 
منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد. واقعیت آن 
است که علت اختالف بین ارزش تولید ناخالص 
قدرت  برابری  روش  برحسب   )GDP( داخلی 
 )GDP( با تولید ناخالص داخلی )PPP( خرید
و  تعرفه ها  به  صرفا  اسمی،  ارزش  حسب  بر 

اصالح  ضمن  باید  و  نمی شود  مربوط  یارانه ها 
تمام  در  بهره وری  افزایش  و  مصرف  الگوی 
بخش ها، کشور به فاز جدید پیشرفت و توسعه 
خام فروشی«  »عدم  و  دانایی«  »اقتصاد  یعنی 

اهتمام داشته باشد.«
در  برق  باالی  مصرف  به  شایان  اسماعیلی 
برق کشور  اشاره کرد و گفت: »مصرف  کشور 
مگاوات  هزار   61 به  آینده  سال  تابستان  در 
 53 برق  تولید  ظرفیت  که  حالی  در  می رسد، 
جبران  می شود  پیشنهاد  است.  مگاوات  هزار 
منابع  طریق  از  مگاواتی  هزار   8 کسری 
انرژی  به خصوص  تجدیدپذیر  انرژی های 
جغرافیایی  موقعیت  به  نظر  باشد.  خورشیدی 
منابع  کسب  در  ایران،  کشور  فوق العاده 
خورشیدی  به خصوص  تجدیدپذیر  انرژی های 
و دسترسی به آب های آزاد، حمایت دولت به 
طور گسترده ای در این بخش باید افزایش پیدا 
و  است  مبرهن  و  آشکار  همه  بر  اکنون  کند. 
عرصه  در  که  یقین  و  قطع  طور  به  بر خواص 
پرسرعت رشد و توسعه تکنولوژی، باید رقابت را 
شناخت و مستمرا و مجدانه بر تحقیقات علمی 
بالانقطاع سرعت بخشید و همکاری ویژه ای با 
بخش های مختلف علمی جهان برقرار کرد. این 
مهم زمانی محقق خواهد شد که دولت مردان 
نظام  جهادی  و  ،دل سوز  متعهد  کارگزاران  و 
و  مالی  همه جانبه   حمایت های  و  الزم  بستر 
اساتید  و  دانشمندان  برای  را  مقتضی  معنوی 
و  کوشا  دانشجویان  و  نخبگان  دانشگاه ها، 
مستعد که جملگی جهادگران خط مقدم عرصه 
و  بوروکراسی  هرگونه  از  دور  به  هستند  علوم 
تبعیض های آزاردهنده و یاس آور فراهم آورند.« 
دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  دانشجوی 
»در  گفت:  سخنانش  پایان  در  مدرس  تربیت 
نقش  و  رسالت  به  است  الزم  کالم  انتهای 
نهاده  ارج  کشور  نخبه  و  اندیشمند  بانوان 
همه ساله  کنم؛  تقدیم  را  ویژه ای  مطلب  و 
علمی  میادین  در  عزیز  ایران  توانمند  بانوان 
نوآوری  و  نبوغ  با  علوم،  کاربردی سازی  به ویژه 
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می کنند.  کشور  نصیب  را  درخشش هایی 
بانوان مخترع ایرانی سال هاست در رقابت های 
قهرمانی دست  مقام  به  »زنان مخترع جهان« 
باید  مختلف  دستگاه های  مسئولین  می یابند. 
به کشف استعداد بانوان و همراهی در پرورش 
آن ها اهتمام ویژه داشته و فضای ظهور و بروز 
انتخاب  فراهم شود.  استعداد ها در جامعه  این 
مدیران لشکری و کشوری از میان بانوان نخبه 
بانوان  میان  در  امید  ایجاد  ضمن  می تواند 
میان  درخشانی  تمایز  فصل  زنان،  جامعه  و 
اندیشه متعال ایدئولوژیک جمهوری اسالمی و 

دیگر نظام های جهانی ترسیم کند.«
نقره  مدال  دارنده  میررضی  ابوالفضل  سید 
دانشجوی  آبنیکی  احمد  ادبیات،  المپیاد 
شریف،  صنعتی  دانشگاه  کامپیوتر  مهندسی 
عضو  و  پسادکترا  دانشجوی  جهان بخشی  امین 
مدال  دارنده  نظامی  علی  نخبگان،  ملی  بنیاد 
محمدی  سارا  کشوری،  فیزیک  المپیاد  نقره 
المپیاد  و  ریاضی  جهانی  مسابقات  برتر  نفر 
جایزه  برنده  نادری پور  منصوره  زیست شناسی، 

مدال  دارنده  پناهی  نکو  نخبگان،  ملی  بنیاد 
طالی المپیاد شیمی و زینب اکبری دانشجوی 
المپیاد  نقره  مدال  دارنده  و  کشوری  نمونه 
دانش آموزی از دیگر سخنرانان این جلسه بودند 
در  نخبه  جوانان  لزوم حضور  مسائلی چون  که 
انتقاد  کشور،  مدیریت  و  تصمیم گیری  عرصه 
مقوله  با  دستوری  برخورد  و  صوری  تحول  از 
انسانی، اهمیت توجه مسئوالن  تحول در علوم 
به نخبگان در آموزش و پرورش و هموار کردن 
پایان نامه های  و  پژوهش ها  آنان،  فعالیت  مسیر 
و  کشور  نیازهای  خدمت  در  باید  دانشگاهی 
بهتر شدن زندگی مردم، توجه به این نکته که 
ایجاد درآمد ملی و اشتغال، نیازمند رونق تولید 
برای  بودجه  کمبود  از  انتقاد  است،  بهره وری  و 
لزوم  پژوهشی،  و  تحقیقاتی  پروژه های  اجرای 
توسعه امکانات مراکز درمانی در حاشیه شهرها، 
انتقاد از استفاده نکردن از فناوری های مجازی 
برای حل مشکالت کشور و لزوم مراقبت از زبان 
فارسی و پرهیز از کم توجهی رسانه ای در حوزه 

زبان فارسی را مورد تاکید قرار دادند.
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امضای تفاهم نامه میان بنیاد ملی 
نخبگان و مرکز پژوهش های مجلس

ــری  ــم  رهب ــام  معظ ــات مق ــتای منوی در راس
و تحقــق اهــداف ســند راهبــردی کشــور 
ایجــاد  منظــور  بــه  نخبــگان،  امــور  در 
زمینه هــای رشــد و شــکوفایی حداکثــری 
ــع  ــع موان ــردی و گروهــی، رف اســتعدادهای ف
فرصت ســازی  و  نخبگانــی  فعالیت هــای 
ــی  ــاع نخبگان ــراد و اجتم ــرای اف ــب ب مناس
ایــن  تــوان  از  حداکثــری  بهره گیــری  و 
ــور،  ــازی های کالن کش ــاع در تصمیم س اجتم
ملــی  بنیــاد  میــان  تفاهم نامــه همــکاری 
نخبــگان و معاونــت زیربنایــی و امــور تولیــدی 
مرکــز پژوهش هــای مجلس شورای اســالمی 

ــد. ــد ش منعق
ــه  ــبت ب ــاد نس ــه، بنی ــن تفاهم نام ــق ای طب
ــت  ــه معاون ــگان ب ــتعدان و نخب ــی مس معرف
زیربنایــی و امــور تولیــدی مرکــز پژوهش هــای 
منظــور  بــه  شــورای  اســالمی،  مجلــس  
امــور  در  ایشــان  ظرفیــت  از  بهره منــدی 
ــای  مسئله شناســی و حــل مســائل و چالش ه

کشــور اقــدام می کنــد و از ســوی دیگــر، ایــن 
ــر،  ــای فک ــزاری اتاق ه ــا برگ ــز ب ــت نی معاون
ــذب  ــروژه، ج ــف پ ــی، تعری ــات تخصص جلس
نظــرات  اخــذ  همچنیــن  و  به کارگیــری  و 
ــدی  ــه بهره من ــورتی، زمین ــی و مش کارشناس
ــم  ــگان را فراه ــتعدان و نخب ــت مس از ظرفی

ــی آورد.  م
و  مســتعدان  پایان نامه هــای  از  حمایــت 
نخبــگان کشــور کــه در حــل مســائل کشــور 
یــا تصمیم ســازی قانون گــذاران تاثیرگــذار 
ــه  ــرداری بهین ــکان بهره ب ــاد ام ــتند، ایج هس
ــی  ــاع نخبگان ــه اجتم ــام  وظیف ــت نظ از فرص
بــه  مربــوط  امــور  در  و  پــروژه  قالــب  در 
ــز  ــدی مرک ــور تولی ــی و ام ــت زیربنای معاون
مجلس شورای اســالمی،  پژوهش هــای 
هســته های  تشــکیل  بــرای  زمینه ســازی 
ــط  ــته ها توس ــن هس ــی ای ــی و معرف نخبگان
ــی  ــت زیربنای ــه معاون ــگان ب ــی نخب ــاد مل بنی
پژوهش هــای  مرکــز  تولیــدی  امــور  و 
ــتفاده از  ــرای اس ــالمی ب ــورای  اس ــس  ش مجل
ــا، تســهیل  ــع چالش ه ظرفیــت ایشــان در رف
ــع  ــه مناب ــگان ب ــتعدان و نخب ــی مس دسترس
ــی، کتابخانه هــای تخصصــی  علمــی و اطالعات
و ســایر زیرســاخت های تحقیقاتــی مرکــز 
پژوهش هــای مجلــس، از مهم تریــن مفــاد 

ایــن تفاهم نامــه اســت.

تولید آثار فاخر و نخبگانی، رشط 
اضمحالل ناپذیری متدن ها

 



37 سرآمد/ شماره چهل وهفتم/ آذرماه  97

حســن زاده،  ابوبکــر  اســتاد  نکوداشــت 
نویســنده و مترجــم برجســته، بــه همــت 
بنیــاد نخبــگان اســتان کردســتان بــا همکاری 
و  فرهنــگ  اداره کل  کردســتان،  دانشــگاه 
ــالمی  ــورای  اس ــتان و ش ــالمی اس ــاد اس ارش

شهر سنندج، در سنندج برگزار شد.
در ایــن مراســم رحمــت صادقــی، رئیــس 
بنیــاد نخبــگان کردســتان، ضمــن اشــاره بــه 
ــر  ــتاد ابوبک ــمند اس ــی و ارزش ــات علم خدم
او  خدمــات  پاداشــت  لــزوم  و  حســن زاده 
نســل  بــرای  فعالیت هایــش  الگوســازی  و 
جــوان، گفــت: »دانشــمندان و علمــا، قــدرت 
نــرم یــک جامعــه محســوب می شــوند و 
باارزش تریــن  و  بزرگ تریــن  حقیقــت  در 

ــتند.« ــه هس ــر جامع ــرمایه ه س
ــا بیــان این کــه جوامــع پیشــرفته ارزش  وی ب
زیــادی بــرای مفاخــر و نخبــگان خــود قائلنــد 
ــزود: »در  ــد، اف ــار می کنن ــا افتخ ــه آن ه و ب
ــرض  ــد در مع ــی می توان ــت وطــن خاک حقیق
ــه  ــوی ب ــن معن ــا وط ــد ام ــت باش ــواع آف ان
برکــت آثــار دانشــمندان و نویســندگان در 

ــد.« ــد مان ــان خواه ام
ــث  ــم باع ــان قل ــه داد: »صاحب ــی ادام صادق
تاریــخ  در  ملت هــا  اســم  مانــدگاری 
ــأن و  ــت، ش ــظ منزل ــن حف ــوند؛ بنابرای می ش
ــز  ــا، رم ــطوره ها و الگوه ــزرگان، اس ــگاه ب جای

تمدن هاســت.« اضمحالل ناپذیــری 
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان کردســتان 
انســان   ویژگی هــای  از  یکــی  پایــان  در 
ــرای  ــا ب ــدی آن ه ــام ج ــعه یافته را اهتم توس
بــرای  ارزشــمند  میــراث  به جاگذاشــتن 
جامعــه بومــی دانســت و اظهــار داشــت: »ایــن 
افــراد بخــش مهمــی از زندگــی خــود را بــرای 
تولیــد میــراث ارزشــمند وقــف می کننــد و در 
ایــن راه از هیــچ تالشــی فروگــذار نیســتند.« 
مترجــم  حســن زاده،  ابوبکــر  ماموســتا 
بــر  عــالوه  اخالق مــدار،  معلــم  و  متعهــد 
ــیاری را  ــار بس ــیار، آث ــاگردان بس ــت ش تربی

ــه  ــت. ترجم ــر درآورده اس ــته تحری ــه رش ب
المرجــان«  و  »اللؤلــؤ  گران قــدر  کتــاب 
ترجمــه  عبدالباقــی،  محمدفــواد  تالیــف 
کتــاب »التجریــد الصریــح ألحادیــث الجامــع 
الصحیــح« تالیــف زین الدیــن احمــد الزبیــدی 
)نشــر احســان( کــه بــا عنــوان »ترجمــه 
ــاری« در دو  ــح البخ ــر صحی ــی مختص فارس
ــاب  ــه کت ــد، ترجم ــر ش ــاپ و منتش ــد چ جل
ــی  ــول ف ــع لألص ــاج الجام ــدی »الت ــج جل پن
أحادیــث الرســول« تالیــف شــیخ منصــور 
علــی ناصــف از علمــای األزهــر مصــر، ترجمــه 
فی اإلســالم«  الحــرام  و  »الحــالل  کتــاب 
ــوان  ــا عن ــاوی ب ــف قرض ــر یوس ــف دکت تالی
ــار  »حــالل و حــرام در اســالم«، برخــی از آث

ــت. ــته اس ــتاد برجس ــن اس ای

مراسم تکریم استاد جعفر ابراهیمی 
برگزار شد

 
در ادامــه برگــزاری مراســم های تکریــم و 
بــه منظــور  بومــی  از مفاخــر  الگوســازی 
ــه  ــی و نهادین ــای نخبگان پاسداشــت فعالیت ه
ــی  ــش مل ــی، همای ــگ نخبگان ــردن فرهن ک
ــاهد(  ــی )ش ــر ابراهیم ــتاد جعف ــم از اس تکری
یکــی از نویســندگان برجســته کتاب هــای 
ــر  ــا حضــور اکب درســی کــودک و نوجــوان، ب
بهنامجــو اســتاندار اردبیــل، حجــت االســالم و 
ــه در  ــی فقی ــده ول ــی نماین ــلمین عامل المس
ــی از  ــل و جمع ــه اردبی ــام جمع ــتان و ام اس
و  فرهیختــگان  ادیبــان،  مســئوالن، 
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دانشگاهیان استان در اردبیل برگزار شد.
ــعر  ــاهد ش ــی »ش ــت تخصص ــزاری نشس برگ
کــودک« بــا هــدف بررســی آثــار ایــن اســتاد 
دانشــگاه محقــق  بــا همــکاری  برجســته 
اردبیلــی و همچنیــن »مراســم تــو بوی ســیب 
می دهــی« بــه همــت کانــون پــرورش فکــری 
کــودک و نوجــوان، از دیگــر بخش هــای ایــن 

ــود. همایــش ملــی ب
الزم بــه ذکــر اســت، در پایــان ایــن همایــش 
ملــی ضمــن تکریــم خدمــات بی بدیــل اســتاد 
جعفــر ابراهیمــی، از پرتــره وی رونمایــی شــد.

عزم معاونت علمی در حامیت از 
صدور محصوالت دانش بنیان

 
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــتاری، مع ــورنا س س
از  تعــدادی  بازدیــد  در  رئیس جمهــوری، 
شــهرک های  صنعتــی  فنــاور  واحدهــای 
توســعه  و  »رشــد  گفــت:  پرنــد  صنعتــی 
ــن دو  ــان مســتقر در ای شــرکت های دانش بنی
قابــل  صعــودی  رونــد  صنعتــی  شــهرک 
برنامه ریــزی  و  اســت  داشــته  مالحظــه ای 
ــن  ــدن ای ــان ش ــرای دانش بنی ــه ب ــی ک خوب
صنایــع صــورت گرفتــه اســت بایــد بــا شــتاب 

بیشتری ادامه پیدا کند.«
رئیــس ســتاد توســعه فرهنگ ســازی اقتصــاد 
دانش بنیــان، ارزش آفرینــی 60 هــزار میلیــارد 
تومانــی و ایجــاد بیــش از 300 هــزار شــغل را 
ــه هزار و 700  ــش از س ــت بی ــل فعالی ماحص
کشــور  اقتصــاد  در  دانش بنیــان  شــرکت 

ــرکت های  ــش ش ــزود: »نق ــرد و اف ــوان ک عن
افــزوده،  ارزش  ایجــاد  در  دانش بنیــان 
ــگ  ــش پررن ــش از پی ــتغال بی ــادرات و اش ص
شــده اســت و بــا ایجــاد محیــط مســاعد 
ــا  ــد ب ــن رون ــب و کارها، ای ــن کس ــت ای فعالی

ــد.« ــه می یاب ــتری ادام ــتاب بیش ش
ســتاری معافیت هــای مالیاتــی، گمرکــی و 
اســقرار محــل فعالیــت در شــعاع مشــخصی از 
ــای  ــی از حمایت ه ــزرگ را بخش ــهرهای ب ش
و  برشــمرد  دانش بنیان هــا  از  قانونــی 
اظهــار کــرد: »معاونــت علمــی و فنــاوری 
همــکاری  بــا  بتوانــد  تــا  اســت  مصمــم 
وزارت صنعــت معــدن و تجــارت و دیگــر 
نهادهــای دســت اندرکار، چتــر حمایــت از 
شــرکت های صنعتــی را گســترش دهــد و 
ــرای  ــوب ب ــی مطل ــی و بین الملل ــازار داخل ب
محصــوالت و خدمــات ایــن کســب و کارها 
را توســعه بدهــد.« ســتاری ضــرورت توســعه 
زیســت بوم کارآفرینــی و نــوآوری بــرای رونــق 
کســب و کارهای دانش بنیــان و اســتارت آپی 
ــی  ــار تمام ــزود: »در کن ــد و اف ــادآور ش را ی
ــط  ــادی، محی ــاختی و م ــای زیرس حمایت ه
کــه  شرکت هاســت  کســب و کار  مســاعد 
بایــد فراهــم بشــود تــا بتواننــد در بســتر 
ایــن محیــط بــه توســعه کســب و کار و بهبــود 

ــد.« ــود بپردازن ــت خ فعالی
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 
در نخســتین بخــش بازدیــد از واحدهــای 
ــی  ــهرک صنعت ــا حضــور در ش ــان ب دانش بنی
ــت فناوری  ــز زیس ــرکت ری ــاد از ش ــمس آب ش
پوســت برنــا تولیدکننــده تجهیــزات پزشــکی، 
جراحــی و ارتوپــدی، شــرکت دانش بنیــان 
ــده سیســتم های  ــا تولیدکنن ــاه ماشــین آری م
ــری  ــتاتیک اندازه گی ــک و اس ــن دینامی توزی
محصــوالت کشــاورزی و کارخانجــات آرد، 
ــن  ــم و ف ــی عل ــان مهندس ــرکت دانش بنی ش
و  بســته بندی  دســتگاه های  ســازنده  آراد 
ــین های  ــد ماش ــای تولی ــده راه کاره ارائه دهن
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ــی  ــاوری بینای ــن و فن ــا دوربی ــورتینگ ب س
ــرد. ــدن ک دی

فنــاوران  دانش بنیــان  شــرکت  همچنیــن 
ــک  ــتم های هیدرولی ــازنده سیس ــوالدژن س پ
ــی،  ــای برق ــادی، پمپ ه ــای ب ــت پمپ ه تس
ــک و تســت شــیرآالت  ــیلندرهای هیدرولی س
ــرا حرارت ســازان طــراح  ــی، شــرکت آت صنعت
و خطــوط  کوره هــای صنعتــی  و ســازنده 
ــی  ــرکت مهندس ــز ش ــی و نی ــات حرارت عملی
ســپهر آمیــزه رازی تولیدکننــده پلیمــری 
شــمس آباد  صنعتــی  شــهرک  در  مســتقر 
ــی و  ــاون علم ــه مع ــود را ب ــتاوردهای خ دس

فنــاوری رئیس جمهــوری ارائــه کردنــد.
ســتاری در ادامــه بــا حضــور در شــهرک 
دانش بنیــان  شــرکت  از  پرنــد  صنعتــی 
فن نیــرو تولیدکننــده سیســتم تصفیــه آب 
طیوران افــزار  شــرکت  و  شــیرین کن  آب  و 
تولیدکننــده تجهیــزات صنعــت مرغــداری 
و تخم مرغ هــای عــاری از بیمــاری بازدیــد 
ــگاه  ــل آزمایش ــد تکمی ــد از فراین ــرد. بازدی ک
ســازگاری الکترونیــک کــه توســط مرکــز 
انجــام  انفورماتیــک  صنایــع  تحقیقــات 
ــاون  ــور مع ــری از حض ــش دیگ ــود، بخ می ش
در  رئیس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی 

ــود. ــد ب ــی پرن ــهرک صنعت ش

خط اعتباری 1800 میلیارد تومانی 
صندوق توسعه ملی برای رشکت های 

دانش بنیان

 

مرکــز  رئیــس  صاحبــکار،  ســیدمحمد 
بــا  دانش بنیــان،  موسســات  و  شــرکت ها 
ــت  ــن معاون ــه جانبه بی ــم س ــه تفاه ــاره ب اش
و  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
ســازمان برنامــه و بودجــه و صنــدوق توســعه 
ملــی گفــت: »در راســتای اجــرای برنامــه 
اشــتغال زایی ذیــل تبصــره 18 قانــون بودجــه 
منابــع صنــدوق  از  بخشــی  ســال 1397، 
توســعه ملــی بــه  صــورت تســهیالت از طریــق 
بانک هــای عامــل در اختیــار شــرکت ها و 

موسسات دانش بنیان قرار می گیرد.«
ــات  ــکده مطالع ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ عض
تفاهــم  راســتای  »در  افــزود:  فنــاوری 
صورت گرفتــه بیــن معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــی،  ریاســت جمهــوری و صنــدوق توســعه مل
بخشــی از منابــع ایــن صنــدوق از طریــق 
بانک هــای عامــل بــه صــورت تســهیالت 
بــا نرخ هــای 10 و 12 درصــد در اختیــار 
می گیــرد.  قــرار  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــادی و  ــهیالت ایج ــب تس ــع در قال ــن مناب ای
ســرمایه در گــردش و در راســتای فعالیت های 
آن هــا  اختیــار  در  شــرکت ها  دانش بنیــان 
گذاشــته می شــود. همچنیــن نــرخ ســود ایــن 
تســهیالت بــرای شــرکت های دانش بنیــان 
منابــع  کشــاورزی،  و  آب  حوزه هــای  در 
ــرای  ــد و ب ــت 10 درص ــی و محیط زیس طبیع
ــدن 12 درصــد اســت.« ــت و مع حــوزه صنع

بهره گیــری  ضــرورت  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
منابــع  ایــن  از  دانش بنیــان  شــرکت های 
و  نوآورانــه  فعالیت هــای  توســعه  بــرای 
»شــرکت های  گفــت:  خــود  فناورانــه 
ــع  ــن مناب ــتفاده از ای ــرای اس ــان ب دانش بنی
ــل  ــای عام ــه بانک ه ــد در گام اول ب می توانن
ــده و  ــس از تشــکیل پرون ــد و پ ــه کنن مراجع
ارائــه طــرح توجیهــی و اعتبارســنجی توســط 
بانــک، در گام دوم اســتعالمی از ســوی شــعبه 
ــام  ــاوری انج ــی و فن ــت علم ــک از معاون بان
می شــود تــا از دانش بنیــان بــودن طــرح 
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ــود.«  ــل ش ــان حاص ــر اطمین موردنظ
ــات  ــکده مطالع ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ عض
فنــاوری در پایــان اعــالم کــرد: »شــرکت های 
ایــن  از  اســتفاده  بــرای  دانش بنیــان 
تســهیالت می تواننــد بــه شــعب مختلــف 
ــت  ــاورزی، صنع ــران، کش ــی ای ــای مل بانک ه
ــران،  ــاه کارگ ــپه، رف ــادرات، س ــدن، ص و مع
ــارت،  ــاون، تج ــعه تع ــادرات، توس ــعه ص توس
مراجعــه  آینــده  و  پارســیان  پســت بانک، 
کننــد و از ایــن تســهیالت بهره منــد شــوند.«

تفصیلــی  اطالعــات  اســت  ذکــر  شــایان 
www. ســامانه  روی  فراینــد  ایــن 

دارد. قــرار   Daneshbonyan.ir

ارائه 600 فرصت شغلی در نخستین 
جشنواره کار »صدف«

 
ســتاد فرهنگ ســازی اقتصــاد دانش بنیــان 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
فنــاوری پردیــس و  پــارک  بــا همــکاری 
دانشــگاه علــم و صنعــت، 28 تــا 30 آبــان مــاه 
ــا  ــاری، جشــنواره کار »صــدف« را ب ــال ج س
ــغلی  ــت ش ــگاه و فرص ــه 600 جای ــدف ارائ ه

برگزار کرد.
وجــود مشــکالت در ایــن زمینــه و هم چنیــن 
خــال وجــود بســترهای الزم در دانشــگاه های 
ــس،  ــاوری پردی ــارک فن ــران ســبب شــد پ ای
بــا  را  ایــران  کار  جشــنواره  نخســتین 
ــتاد  ــت و س ــم و صنع ــگاه عل ــکاری دانش هم
ــت  ــان معاون ــاد دانش بنی ــازی اقتص فرهنگ س

علمــی و بــا اجــرای مجموعــه دانشــکار برگــزار 
کنــد. یکــی از اهــداف ایــن جشــنواره، ســوق 
فرصت هــای  تعریــف  بــه  شــرکت ها  دادن 
کارآمــوزی منجــر بــه اســتخدام در کنــار 
ــرای  ــی ب ــا فرصت ــود ت ــغلی ب ــای ش فرصت ه
ــابقه   ــه س ــی ک ــجویان و فارغ التحصیالن دانش
ــع  ــه صنای ــرای ورود ب ــد، ب ــی ندارن کار چندان

ــم شــود. فراه
ــی  ــنواره برخ ــن جش ــت ای ــه نخس در مرحل
همایش هــا توســط شــرکت ها بــرای ارائــه 
ــاتید  ــا اس ــاط ب ــراری ارتب ــوالت و برق محص
ــز  ــه نی ــد و در ادام ــزار ش ــجویان برگ و دانش
کارگاه هایــی در زمینــه جــذب، نگــه داری، 
فــروش و بازاریابــی بــرای کارکنــان شــرکت ها 
ــد. ــزار ش ــناس برگ ــاتید سرش ــور اس ــا حض ب

در بخــش پایانــی جشــنواره نیــز شــرکت های 
دانش بنیــان،  صنعتــی،  از  اعــم  مختلــف 
ــور  ــا حض ــتاب دهنده ها ب ــتارت آپ ها و ش اس
در غرفه هایــی کــه رزرو کــرده  بودنــد بــه 
ــه فرصت هــای شــغلی و کارآمــوزی خــود  ارائ

ــد. پرداختن

پیام تسلیت دکرت ستاری به مناسبت 
درگذشت رئیس سازمان تامین اجتامعی

 
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــتاری، مع ــورنا س س
رئیس جمهــوری، بــه مناســبت درگذشــت 
ســیدتقی نوربخــش، رئیــس ســازمان تامیــن 
ــرد. در  ــادر ک ــلیتی ص ــام تس ــی، پی اجتماع
ــت  ــت: »درگذش ــده اس ــام آم ــن پی ــن ای مت
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یــک  فقــدان  و  دارد  انــدوه  یــک  آدمــی 
خدمتگــزار، هــزار رنــج. حــوادث، دســت 
ناپیــدای کائنــات از بــرای یــادآوری ناپایــداری 
حادثــه،  ســلطه  از  ناگزیــر  اســت.  روزگار 

عزیزی دیگر از میانمان رفت.
ــر ســیدتقی نوربخــش انســانی شــریف و  دکت
ــا  ــه ت ــود ک ــص ب ــد و متخص ــری توانمن مدی
آخریــن لحظــه زندگــی ارزشــمندش مفیــد و 
ــد  ــت تمام ق ــی و حمای ــد. همراه ــذار مان اثرگ
ایشــان در مســیر حمایــت از شــرکت های 
ــی  ــار و توانای ــه افتخ ــه عرص ــان ک دانش بنی
جوانــان ســربلند ایــران اســالمی اســت، نشــانه 
بلندنظــری و درک از نــوآوری آن بزرگــوار بــود 
کــه هیــچ گاه ایــن بــارزه، فراموشــمان نخواهــد 

شــد.
نوربخــش  ســیدتقی  دکتــر  درگذشــت 
ــاون  ــی و مع ــن اجتماع ــازمان تامی ــس س رئی
ــه  ــن را ب ــوم تاج الدی ــان، مرح ــی ایش پارلمان
ــان در  ــان و همکارانم ــای محترمش خانواده ه
ســازمان تامیــن اجتماعــی تســلیت می گویــم 
شــکیبایی  و  صبــر  بازمانــدگان  بــرای  و 

آرزومنــدم.«

صنعت اسباب بازی با نقش آفرینی 
بخش خصوصی به رونق و خلق ارزش 

افزوده می رسد

 
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــتاری، مع ــورنا س س
چهارمیــن  افتتاحیــه  در  رئیس جمهــوری، 
اســباب بازی  ملــی  نمایشــگاه  و  جشــنواره 

کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، 
مولفه هــای  از  را  اســباب بازی  صنعــت 
توانمنــدی کشــورها دانســت و گفــت: »ایــران 
تاریــخ  در  قدیمــی  و  غنــی  پیشــینه  بــا 
ــباب بازی  ــد اس ــرم مانن ــع ن ــی و صنای فرهنگ
ــه  ــا تکیــه ب صنایــع دســتی و هنــری، بایــد ب
ــرای  ــی خــود راه را ب ــگ بوم ــوآوری و فرهن ن
تجاری ســازی صنعــت اســباب بازی همــوار 

کند.«
ــرم و هویت ســاز  رئیــس ســتاد فناوری هــای ن
ــباب بازی  ــت اس ــول صنع ــه تح ــاره ب ــا اش ب
ــی از  ــوزه را یک ــن ح ــر، ای ــال های اخی در س
ــه،  ــری خالقان ــوزه یادگی ــم در ح ــع مه صنای
ــر  ــی ب ــق اقتصــاد مبتن ایجــاد اشــتغال و رون
ــت:  ــمرد و گف ــی برش ــرم و فرهنگ ــع ن صنای
ســال ها  ایــن  در  اســباب بازی  »صنعــت 
ــباب بازی ها  ــیاری از اس ــده و بس ــول ش متح
ــه  ــگ باخت ــا رن ــا و رایانه ه ــل تبلت ه در مقاب
ــش  ــا ورود بخ ــباب بازی ب ــت اس ــت. صنع اس
خصوصــی بــه ایــن حــوزه و تولیــد مبتنــی بــر 
ــا فرهنــگ  خواســت و عالقه منــدی ســازگار ب

ــد.« ــق می رس ــه رون ــی ب عموم
رئیــس شــورای سیاســت گذاری جشــنواره 
ملــی ایران ســاخت، بــر ضــرورت تجاری ســازی 
ــور  ــی کش ــای فرهنگ ــا و اندوخته ه نوآوری ه
تاکیــد کــرد و افزود: »بخشــی از دســتاوردهای 
صنایــع فرهنگــی و دســتی کشــور بــه عنــوان 
ــی  ــران، ط ــگ ای ــدار فرهن ــن پرچم بزرگ تری
ــه اقتصــاد  ــا وابســتگی ب ســال های گذشــته ب
ــی  ــت فراموش ــه دس ــی ب ــی و خام فروش نفت
ــا  ــد ب ــون بای ــا اکن ــت ام ــده اس ــپرده ش س
ــوآوری  ــده، ن ــره ای ــای زنجی ــای حلقه ه احی
ــوزه،  ــن ح ــرمایه های ای ــازی س ــا تجاری س ت
کنــار  در  اشــتغال  و  افــزوده  ارزش  خلــق 
توســعه فرهنگــی از طریــق محصــوالت ایــران 

ــق شــود.« ســاخت محق
ــاختی  ــت زیرس ــه حمای ــاره ب ــا اش ــتاری ب س
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
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ــرم و فرهنگــی عنــوان کــرد: »در  از صنایــع ن
معاونــت علمــی و فنــاوری، ســازوکار حمایــت 
زیرســاختی ویــژه ای بــرای ایــن حــوزه تمهیــد 
شــرکت های  به طوری کــه  اســت؛  شــده 
خــالق حائــز شــرایط دانش بنیــان شــدن، 
ــرکت ها  ــن ش ــت از ای ــون حمای ــب قان در قال
ــعه  ــه توس ــب برنام ــرکت ها در قال ــر ش و دیگ
ــود.« ــت می ش ــالق حمای ــب وکارهای خ کس

ملــی  نمایشــگاه  و  جشــنواره  چهارمیــن 
اســباب بازی کانــون پــرورش فکــری کــودکان 
و نوجوانــان بــا بیــش از 1300 محصــول 
ایــران در 86 غرفــه در دو بخــش  تولیــد 
ــتاد  ــت س ــا حمای ــازار و ب ــروش ب ــه و ف عرض
فناوری هــای نــرم و هویت ســاز در معــرض 

ــت. ــرار گرف ــوم ق ــش عم نمای

امضای تفاهم نامه معاونت علمی با 
سازمان اقتصادی کوثر

 
معاونــت علمــی و ســازمان اقتصــادی کوثــر بــا 
هــدف به کارگیــری ظرفیت هــای ســازمان 
توســعه  و  رشــد  راه  در  کوثــر  اقتصــادی 
در  دانش بنیــان  خدمــات  و  محصــوالت 
ــی،  ــاد مقاومت ــداف اقتص ــق اه ــتای تحق راس

تفاهم نامه امضا کردند.
چــون  موضوعاتــی  بــا  تفاهم نامــه  ایــن 
ــتابدهی و  ــز ش ــدازی مرک ــکاری در راه ان هم
ــوآوری ســازمان اقتصــادی کوثــر، همــکاری  ن
متقابــل بــرای راه انــدازی و توســعه روش هــای 
ــی  ــن مال ــل تامی ــی از قبی ــن مال ــن تامی نوی

جســورانه،  ســرمایه گذاری  و  جمعــی 
توســعه  و  تاســیس  در  متقابــل  همــکاری 
ــه  ــاوری تابع ــش و فن ــدوق پژوه ــت صن فعالی
ــل  ــر، همــکاری متقاب ســازمان اقتصــادی کوث
ــرمایه  ــذب س ــت، ج ــایی، حمای ــرای شناس ب
دانش بنیــان  شــرکت های  و  طرح هــا 
ــکاری  ــز هم ــر و نی ــادی کوث ــازمان اقتص س
ــرمایه  ــذب س ــایی و ج ــرای شناس ــل ب متقاب
ــا فنــاوری بــاال بــه  در طرح هــای نوآورانــه و ب

ــید. ــا رس امض
علمــی  معاونــت  تفاهم نامــه  ایــن  طبــق 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری نســبت بــه 
حمایــت معنــوی و فنی از طراحــی و راه اندازی 
موضوعــات ایــن تفاهم نامــه و ارائــه اطالعــات، 
مشــاوره تخصصــی در حــوزه فعالیت هــای 
ــت  ــن معاون ــود. ای ــد می ش ــه متعه تفاهم نام
همچنیــن نســبت بــه اطالع رســانی و ترغیــب 
ــه  ــرای ورود ب ــان ب ــوزه دانش بنی ــاالن ح فع
موضوعــات ایــن تفاهم نامــه و اســتفاده از 
متعهــد  نیــز  شــده  ایجــاد  ظرفیت هــای 

ــود. ــد ب خواه
ــی  ــی معرف ــت علم ــدات معاون ــر تعه از دیگ
حــوزه  در  کــه  اســت  اســتارت آپ هایی 
و  کارآفرینــی  بــه  مرتبــط  فناوری هــای 
دانش بنیــان  و  نویــن  کســب وکارهای 
اقتصــادی کوثــر و  هســتند بــه ســازمان 
دانش بنیــان  مجــوز  اخــذ  تســهیل  نیــز 
ــز  ــی شــده در مرک توســط شــرکت های معرف
اقتصــادی  ســازمان  نــوآوری  و  شــتابدهی 

ــر. کوث
ــب  ــه موج ــز ب ــر نی ــادی کوث ــازمان اقتص س
ایــن تفاهم نامــه نســبت بــه راه انــدازی مرکــز 
ــت  ــکاری معاون ــا هم ــوآوری ب ــتابدهی و ن ش
علمــی متعــد می شــود. از دیگــر تعهــدات ایــن 
ســازمان شناســایی و پیاده ســازی روش هــای 
نویــن تامیــن مالــی متناســب بــا راهبردهــای 
ــود  ــوری خ ــب وکار مح ــت کس ــوزه فعالی ح
اســت.  تفاهم نامــه  موضــوع  چارچــوب  در 
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ــد  ــر متعه ــادی کوث ــازمان اقتص ــن س همچنی
ــی  ــام هماهنگ ــه انج ــبت ب ــا نس ــود ت می ش
ــاد  ــت از ایج ــرای حمای ــا ب ــایر نهاده ــا س ب

ــد. ــدام کن ــاوری اق ــش و فن ــدوق پژوه صن
ــاه  ــخ 23 مهرم ــه از تاری ــن تفاهم نام ــدت ای م
97 بــه مــدت ســه ســال تعییــن شــده 
ــعه  ــاون توس ــری مع ــا دلی ــه علیرض ــت ک اس
ــی  ــت علم ــرمایه معاون ــذب س ــت و ج مدیری
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــی از معاون ــه نمایندگ ب
ــاون  ــی مع ــواد وکیل ــوری و ج ــت جمه ریاس
ــادی  ــازمان اقتص ــادی س ــزی و اقتص برنامه ری
کوثــر بــه نمایندگــی از ایــن ســازمان آن را بــه 

ــاندند. ــا رس امض

اسامی رشکت های دانش بنیان مشمول 
معافیت مالیاتی سال 96 ابالغ شد

 
مرکــز  رئیــس  صاحبــکار،  ســیدمحمد 
ــت  ــان معاون ــرکت ها و موسســات دانش بنی ش
علمــی، گفــت: »اطالعــات 2333 شــرکت 
ــال 1396 در  ــان س ــا پای ــه ت ــان ک دانش بنی
شــرکت های  ارزیابــی  »کارگــروه 
بــه  بودنــد،  شــده  تاییــد  دانش بنیــان« 
ــی کشــور ارســال شــد.  ــور مالیات ــازمان ام س
متعاقبــا از ســوی رئیــس ســازمان امــور 
ــه ای، اســامی  ــی کشــور، طــی بخش نام مالیات
همــراه  بــه  دانش بنیــان،  شــرکت   2333
مصادیــق فعالیت هــای دانش بنیــان آن هــا 
بــه ادارات کل امــور مالیاتــی در ســطح کشــور 
ــی  ــزان مالیات ــه ممی ــرای هم ــد و ب ــالغ ش اب

الزم االجراســت. اطالعــات شــرکت ها کــه در 
ــور  ــر کش ــی سراس ــار ادارات کل مالیات اختی
ــی  ــا انتهــای ســال مال ــا ت ــه، صرف ــرار گرفت ق
از  اســتفاده  بــرای  و  بــوده  معتبــر   1396
معافیت هــای مالیاتــی در ســال های آتــی، 
ــالیانه  ــورت س ــه ص ــاز ب ــورد نی ــات م اطالع
تکمیــل و از ســوی دبیرخانــه کارگــروه اعــالم 

خواهد شد.«
رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان 
تغییرات  به  اشاره  با  فناوری،  و  علمی  معاونت 
شناسایی  »شاخص های  گفت:  فناوری  سریع 
شرکت های دانش بنیان و نیز فهرست کاالها و 
کارگروه  توسط  ساله  هر  دانش بنیان،  خدمات 
که  صورتی  در  و  می گیرد  قرار  بازنگری  مورد 
و  یافته  کاهش  محصولی  فنی  پیچیدگی های 
تولید آن محصول پس از چند سال به صورت 
باشد،  شده  رایج  شرکت ها  بین  در  عادی 
محصول از لیست مصادیق مورد تایید کارگروه 
خارج خواهد شد. لذا برخی از محصوالتی که در 
بر مبنای فهرست های قبلی مصوب  گذشته و 
نیز  معافیت ها  از  و  بوده  تایید  مورد  کارگروه، 
مجدد  ارزیابی  براساس  اکنون  بودند،  بهره مند 

از شمول معافیت ها خارج شده اند.«
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری 
و  شرکت ها  استفاده  با  »هم زمان  داد:  ادامه 
مالیاتی  معافیت های  از  دانش بنیان  موسسات 
برخورداری  امکان  قانون،   )3( ماده  موضوع 
در  مندرج  مالیاتی  معافیت های  سایر  از  آن ها 
جمله  از  مالیاتی  اظهارنامه   )6( شماره  جدول 
پژوهشی،  واحدهای  مالیاتی  معافیت های 
علم  پارک های  در  مستقر  مهندسی  و  فناوری 

و فناوری نیز فراهم است.«
مشمول  درآمد های  با  رابطه  در  صاحبکار 
به  مالیاتی  »معافیت  گفت:  مالیاتی  معافیت 
تعلق  دانش بنیان  شرکت های  درآمدهای  همه 
نمی گیرد و صرفا درآمد ناشی از کاالها و خدمات 
دانش بنیان مشمول معافیت مالیاتی است، لذا 
و  شرکت ها  به  مربوط  فعالیت های  مصادیق 
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الکترونیکی  صورت  به  دانش بنیان  موسسات 
که  شد  ارسال  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  به 
سامانه  استعالم های  بخش  در  خوش بختانه 
قابل  مالیاتی  امور  سازمان  حقوقی  اشخاص 
مشاهده و دسترس خواهد بود.« به گفته وی، 
با ابالغ رئیس سازمان امور مالیاتی و به منظور 
شرکت های  مالیاتی  پرونده  دقیق تر،  بررسی 

دانش بنیان به گروه های ویژه ارجاع می شود.
رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان 
مالیاتی  امور  سازمان  »تاکنون  داد:  ادامه 
فناوری  و  علمی  معاونت  با  خوبی  همکاری 
معافیت  کامل  اجرای  برای  رئیس جمهور 
است  داشته  دانش بنیان  شرکت های  مالیاتی 
سایر  و  محترم  رئیس  توجه  از  است  الزم  که 
همکاران سازمان امور مالیاتی کشور به صورت 
که  دانش بنیانی  شرکت های  شود.  تشکر  ویژه 
داشته  مالیاتی  معافیت  فرایند  درباره  سوالی 
باشند، می توانند با شماره تلفن 83534 تماس 
بگیرند. همچنین ارائه مشاوره مالیاتی از طریق 
برای   bizservices.ir سامانه  در  درخواست 

شرکت های دانش بنیان فراهم است.«
بخش نامه  کامل  متن  و  تکمیلی  اطالعات 
 96 مالی  سال  مالیاتی  معافیت  به  مربوط 
مالیاتی  معافیت  با  مرتبط  مقررات  سایر  و 
www. سامانه  روی  دانش بنیان  شرکت های 

Daneshbonyan.ir قرار دارد.

واحدهای تولیدی دانش بنیان از 
تخفیف 25 درصدی بهره مند می شوند

 

شورای  دبیرخانه  پیشنهاد  به  هیئت وزیران، 
ویژه  و  صنعتی   - تجاری  آزاد  مناطق  عالی 
اقتصادی و به استناد ماده 4 قانون تشکیل و 
اسالمی  اقتصادی جمهوری  ویژه  مناطق  اداره 
سازمان های  خدمات  هزینه  تعرفه های  ایران، 
راستای  در  که  کرد  تصویب  را  اقتصادی  ویژه 
از مناطق  این مصوبه سازمان مسئول هر یک 
اقتصادی، ضمن رعایت صرفه و صالح و  ویژه 
ایجاد جذابیت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت 
واحدهای تولیدی دانش بنیان، می تواند حداکثر 
تعرفه های  به  نسبت  تخفیف  درصد   25 تا 
دانش بنیان  تولیدی  واحدهای  برای  مصوب 
اعمال کند. در اجرای بند 5 تصویب نامه قانون 
تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری 
در  خدمات  هزینه  تعرفه های  ایران،  اسالمی 
ویژه  مناطق  سازمان های  برای   ،97 سال 
اقتصادی بجنورد، بوشهر، پیام، اسالم آباد غرب، 
و  دوغارون  بیرجند،  الوان،  جدید،  ارگ 
پتروشیمی که تاییدشده از سوی هیئت دولت 

است، تعیین می شوند. 
هزینه  تعرفه های  تصویب  اساس  بر  همچنین 
ویژه  مناطق  سازمان های   95 سال  خدمات 
شهید  بندر  جدید،  ارگ  همچون  اقتصادی 
بوشهر،  بندر  خمینی)ره(،  امام  بندر  رجایی، 
دوغارون،  بوشهر،  نوشهر،  بندر  امیرآباد،  بندر 
کشتی سازی  پتروشیمی،  کاوه،  پارس،  انرژی 
معدنی  صنایع  پیام،  لرستان،  فارس،  خلیج  
سرخس،  سیرجان،  خلیج  فارس،  فلزی  و 
سلفچگان، الوان، سهالن، شیراز، یزد، زرندیه، 

المرد، پارسیان و سلماس تعیین می شوند.
خدمات  هزینه های  تعرفه های  دیگر،  سوی  از 
در سال 95 در مناطق ویژه اقتصادی برای پنج 
ویژه  مناطق  سازمان های  و  است  معتبر  سال 
اقتصادی می توانند در طول پنج سال، ساالنه 
حداکثر تا 5 درصد میزان هزینه های خدمات 
را افزایش دهند. لذا پس از اتمام مهلت اجرای 
این تصویب نامه، تا زمان ابالغ تعرفه های جدید، 
آخرین تعرفه های مصوب قابل  اجرا خواهد بود.
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خدمات  هزینه های  و  سرفصل ها  است  گفتنی 
مسئول  سازمان های  پیشنهاد  از  پس  جدید 
مناطق ویژه اقتصادی و تصویب هیئت  وزیران 

قابل  اجراست.

سومین بازار فناوری و نوآوری نفت، 
گاز و پرتوشیمی برگزار می شود

 
سومین بازار فناوری نفت و گاز و پتروشیمی از 
با  جاری  سال   97 اسفندماه   8 تا   5 تاریخ 
حمایت معاونت علمی در منطقه پارس جنوبی 

برگزار می شود.
این فن بازار از بخش های باالدستی، میان دستی، 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تشکیل شده که 
شامل تجهیزات مکانیکی، تاسیسات مکانیکی، 
و  برق  اتوماسیون صنعتی،  و  دقیق  ابزار  مواد، 
محیط  فرایند،  شیمیایی،  مواد  الکترونیک، 
زیست و HSE، فناوری اطالعات، خدمات فنی 
خدمات  حفاری،  مواد  و  تجهیزات  مهندسی، 
سیستم های  و  مدیریتی  خدمات  فراساحلی، 

سازمانی برگزار می شود.
و  گاز  نفت،  نوآوری  و  فناوری  بازار  در 
پیدا  فرصت  فناوری  فروشندگان  پتروشیمی، 
به  را  خود  فناوری های  و  ایده ها  تا  می کنند 
به  اقدام  آن ها  برای  و  نمایش گذاشته  معرض 
نیز وجود  امکان  این  از طرفی  بازاریابی کنند. 
دارد که متقاضیان فناوری نیز تقاضاهای خود 
را مطرح کرده و به این صورت قدرت انتخاب 

باالتری در بین گزینه ها داشته باشد. 
اهداف برگزاری بازار فناوری و نوآوری نفت گاز 

فناوری های  و  شرکت ها  معرفی  پتروشیمی  و 
مستقر  صنعتی  واحدهای  و  صنایع  به  جدید 
در  هم افزایی  و  بازار  تبادل  جنوبی؛  پارس  در 
برای تولیدکنندگان و  خلق فرصت های جدید 
صنعتگران داخلی؛ کشف زمینه های جدید برای 
همچنین  و  نوآور  و  فناور  شرکت های  فعالیت 
ایجاد تصویر واضح از فرصت های منطقه پیش 

روی شرکت های حاضر در رویداد است.
بخش  شامل  رویداد  این  نمایشگاهی  بخش 
است.  فناوری  انتقال  بخش  داخل،  ساخت 
رویداد  این  در  نمایشگاه  برگزاری  از  هدف 
هرچه   تعامل  برای  فرصتی  ایجاد  و  هم افزایی 
تمام تر شرکت ها و سازندگان داخلی با صنایع 
مستقر پارس جنوبی به عنوان بزرگ ترین مرکز 
صنعتی کشور است. تبادل بازار با صنایع مستقر 
می تواند فرصتی برای رشد سازندگان و صنایع 
داخل  ساخت  نمایشگاهی  بخش  در  باشد. 
سازندگان و تولیدکنندگان داخلی دستاوردها و 
تولیدات خود را به نمایش می گذارند. همچنین 
در  داخل  ساخت  دستاورد  چندین  رونمایی 

حاشیه این نمایشگاه است.
با  که  شرکت هایی  فناوری،  انتقال  بخش  در 
انتقال فناوری از خارج به داخل کشور در حال 
فعالیت هستند شرکت کرده و حضور در کنار 
فرصتی  می تواند  داخلی  سازندگان  و  صنایع 

برای هم افزایی و تبادل بازار آن ها باشد. 

جذب نخبه ایرانی مقیم خارج بودجه 
می خواهد
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ــگاه  ــتاد دانش ــهراب پور، اس ــعید س ــر س دکت
ــا  ــگان ب ــدار نخب ــه دی ــاره ب ــا اش ــریف، ب ش
مقــام معظــم رهبــری گفــت: »بــرای اســتفاده 
از نخبــگان در رفــع مشــکالت امــروزی کشــور 

چالش های زیادی وجود دارد.«
قائــم مقــام ســابق بنیــاد ملــی نخبــگان 
ــات  ــا انتصاب ــری ب ــام معظــم رهب ــزود: »مق اف
ــد  ــف نشــان دادن ــد در ارگان هــای مختل جدی
ــپرد؛  ــان س ــه جوان ــور را ب ــود کش ــه می ش ک
ــی  ــقی در جوان گرای ــان سرمش ــل ایش در اص

ــدند.« ش
صنعتــی  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
ــه از  ــان ک ــر زم ــه ه ــان این ک ــا بی ــریف ب ش
جوان هــا در مدیریــت کشــور اســتفاده شــده، 
نتایــج عالــی گرفتیــم، خاطرنشــان کــرد: 
»اکنــون رهبــر خودشــان الگــو هســتند و 
ــه  ــا ب ــان و مدیرکل ه ــت وزرا، معاون می بایس
ــی  ــد و در رده میان ــوش کنن ــر گ ــرف رهب ح

ــد.« ــتفاده کنن ــان اس ــران از جوان مدی
وی بــا بیــان این کــه جوانــان سرشــار از 
افــراد  ایــن  »از  گفــت:  هســتند،  انــرژی 
ــرای  ــز ب ــی نی ــای دولت ــوان در ارگان ه می ت
مدیریت هــای میانــی بهــره بــرد. اســتفاده 
از نخبــگان در بخش هــای مختلــف کشــور 
می توانــد روی تســریع حــل مشــکالت کشــور 
تاثیرگــذار باشــد و حتــی در مــواردی از فســاد 

ــد.« ــری کن و... جلوگی
بــه گفتــه عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
هــم  نخبــگان  برخــی  شــریف،  صنعتــی 
هســتند کــه مقیــم ایــران نبوده انــد و اکنــون 
ــا  ــد؛ ام ــران بازگردن ــه ای ــد ب ــم گرفته ان تصمی
ــن  ــن شــود. ای ــد تضمی ــن بازگشتشــان بای ای
تضمیــن می توانــد مالــی باشــد. یکــی از 
وجــود  عــدم  نخبــگان  ایــن  چالش هــای 
ــرای  ــرای جــذب اســت و تضمیــن ب عاملــی ب
ــهراب پور  ــد. س ــی باش ــد مال ــذب می توان ج
ــن  ــی از ای ــال برخ ــوان مث ــه عن ــزود: »ب اف
دانشــگاه ها  در  خواســتار جــذب  نخبــگان 

هســتند امــا دانشــگاه ها حقــوق خوبــی بــرای 
ــوان  ــه عن ــد؛ ب ــر نمی گیرن ــراد در نظ ــن اف ای
ــه  ــگاه ب ــد اداری در دانش ــک کارمن ــال ی مث
ــوق  ــون حق ــش میلی ــابقه کاری ش ــت س عل
ــه  ــه ای ک ــک نخب ــی ی ــد ول ــت می کن دریاف
ــت  ــرار اس ــته و ق ــران بازگش ــه ای ــارج ب از خ
در دانشــگاه تدریــس کنــد حقــوق چهــار 

ــت.« ــد داش ــی خواه میلیون
ــکل  ــن مش ــا ای ــرد: »م ــد ک ــهراب پور تاکی س
کمبــود بودجــه بــرای حقــوق نخبگانــی کــه از 
ــم؛  ــئوالن گفته ای ــه مس ــد، ب ــی می آین خارج
ــن  ــر تامی ــن منظ ــد از ای ــل بای ــا حداق آن ه
ــته  ــه کار داش ــه ادام ــه ای ب ــا عالق ــوند ت ش

ــند.« باش

رویدادهای مورد تایید بنیاد ملی 
نخبگان

 
»شناســایی  شــیوه نامه   5 مــاده  مطابــق 
از  پشــتیبانی  و  نخبگانــی  رویدادهــای 
برگزیــدگان آن هــا« در خصــوص رویدادهــای 
مــورد تاییــد بنیــاد ملــی نخبــگان مــوارد زیــر 

به اطالع مخاطبان می رسد.
مــورد  رویدادهــای  بخش هــای  و  نــام 
تاییــد بنیــاد تــا مهرمــاه 1397 بــه ایــن 
»بین المللــی  جشــنواره   -1 اســت:  شــرح 
»داخلــی«،  بخش هــای  خوارزمــی«: 
 -2 غیرمقیــم«؛  »ایرانیــان  و  »خارجــی« 
جشــنواره »جــوان خوارزمــی«: بخش هــای 
ــاوران  ــان و فن ــوزی« و »دانش پژوه »دانش آم
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جــوان«؛ 3- جشــنواره »تحقیقاتــی علــوم 
»دانشــجویی  بخش هــای  رازی«:  پزشــکی 
»پژوهــش  و  »بزرگ ســال«  جــوان«،  و 
ــی«:  ــی فاراب ــنواره »بین الملل ــر«؛ 4- جش برت
بخش هــای  ســوم  تــا  اول  رتبه هــای 
جشــنواره   -5 »جــوان«؛  و  »بزرگ ســال« 
»ملــی فن آفرینــی شــیخ  بهایــی«: بخــش 
»طراحــان کســب وکار )دانشــجویی و آزاد( 
ــا ماهیــت شــخص حقیقــی«؛ 6- جشــنواره  ب
فارســی  ســلمان  صنعتــی  »تحقیقــات 
ــای  ــای »طرح ه ــلح«: بخش ه ــای مس نیروه
ســامانه محور(«،  )پروژه هــای  ســامانه ای 
»طرح هــای فناورانــه«، »طرح هــای علمــی 
»محققیــن«؛  و  )بنیــادی(«  دانشــی  و 
آزاد  ربــوکاپ  »بین المللــی  مســابقات   -7
و  »دانشــجویی«  بخش هــای  ایــران«: 
»دانش آمــوزی«؛ 8- مســابقه »ملــی فنــاوری 
نانــو«: بخــش »دانشــجویی«؛ 9- المپیــاد 
»دانش آمــوزی علــوم و فنــاوری نانــو«: بخــش 
»دانش آمــوزی«؛ 10- »مجموعــه رقابت هــای 
و  فنــاورد«: بخش هــای »بــرق«  تخصــص 
»کامپیوتــر«.  فراینــد بهره منــدی برگزیــدگان 
از تســهیالت بنیــاد بدیــن  ترتیــب اســت کــه 
ــدن  ــخص ش ــس از مش ــداد پ ــه روی دبیرخان
ــه  ــدگان را ب ــداد، برگزی ــی روی نتیجــه نهای
ــی  ــاد مل ــد و بنی ــی می کن ــی معرف ــاد مل بنی
بــا بررســی برگزیــدگان، بــا اعطــای تســهیالت 
ــن تســهیالت  ــد. ای ــان پشــتیبانی می کن از آن
ــزه  ــر، اعطــای جای ــوح تقدی شــامل اعطــای ل
نقــدی، لحــاظ امتیــاز در ســوابق فعالیت هــای 
نخبگانــی بــه منظــور بهره منــدی از تســهیالت 
ــی«،  ــجویی«، »دانش آموختگ ــف »دانش مختل
ــاظ  ــرآمد« و لح ــتادان س ــی« و »اس »فرهنگ
تســهیالت  از  بهره منــدی  بــرای  امتیــاز 
ارتقــای فناورانــه )اختــراع برگزیــده( و تبدیــل 
آن بــه محصولــی دانش بنیــان و بازارمــدار 
می شــود. برگزیــدگان مــورد تاییــد بنیــاد 
ــود  ــت خ ــت درخواس ــان ثب ــد در زم می توانن

در ســامانه اطالعاتــی بنیــاد )بــه نشــانی 
برگزیدگــی  حکــم   ،)www.sina.bmn.ir
ــاز آن  ــا امتی ــد ت ــز بارگــذاری کنن خــود را نی
بــرای ایشــان مطابــق مقــررات تســهیِل مــورد 

ــود. ــال ش ــر، اعم نظ

تخفیف ویژه خدمات آزمایشگاهی 
ویژه رسآمدان علمی و برگزیدگان بنیاد 

ملی نخبگان

 
ــردی  ــای راهب ــگاهی فناوری ه ــبکه آزمایش ش
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
ــرآمدان  ــرای س ــس، ب ــرم مهامک ــل پلتف ذی
علمــی و برگزیــدگان بنیــاد ملــی نخبــگان 15 
درصــد تخفیــف ویــژه در نظــر گرفتــه اســت. 
منتخــب  پژوهشــگران  اســاس،  ایــن  بــر 
فدراســیون ســرآمدان علمــی ایــران عــالوه بــر 
خدمــات  دریافــت  یارانــه  درصــد   70
آزمایشــگاهی در زمــان دریافــت خدمــات 
درصــد   15 مهامکــس،  پلتفــرم  از  خــود 
ــوع  ــرد و مجم ــد ک ــت خواهن ــف دریاف تخفی

تخفیف ایشان به 85 درصد می رسد.
ــی  ــاد مل ــب بنی ــن منتخ ــن محققی همچنی
ــاد  ــدی بنی ــه 60 درص ــه از یاران ــگان ک نخب
زمــان  در  می تواننــد  هســتند  بهره منــد 
ــا  ــس، ت ــرم مهامک ــات از پلتف ــت خدم دریاف
ــالوه  ــد. ع ــت کنن ــف دریاف ــد تخفی 75 درص
ــل  ــات حمل ونق ــور، خدم ــات مذک ــر تخفیف ب
نمونــه از محــل پژوهشــگر تــا دفتــر مرکــزی 
انجــام  رایــگان  صــورت  بــه  مهامکــس 
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ــی  ــی خصوص ــس« پلتفرم ــرد. »مهامک می گی
بــرای ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی همــراه بــا 
ــه  ــه ب ــت ک ــوع اس ــف متن ــای تخفی طرح ه
عنــوان کارگــزار خدمــات شــبکه آزمایشــگاهی 
فعالیــت می کنــد.  راهبــردی  فناوری هــای 
هــدف از ایجــاد ایــن ســامانه، دسترســی 
آســان و ارزان صنایــع و پژوهشــگران بــه 
ــه  ــزی ب ــات آنالی ــترده ای از خدم ــف گس طی
کاربــردی،  پژوهش هــای  انجــام  منظــور 
ــدان  ــت. عالقه من ــه اس ــم و دارای برنام منظ
ــت  ــتر و دریاف ــات بیش ــب اطالع ــرای کس ب
و   66582491 شــماره های  بــا  خدمــات 
66582359 )021( تمــاس گرفتــه یــا بــه 
نشــانی  بــه  مهامکــس  اینترنتــی  پایــگاه 

کننــد. مراجعــه   mahamax.com

رضورت فرهنگ سازی و جهت دهی 
تحقیقات دانش بنیان به سمت 

مزیت های دریا

 
ــاد  ــازان بنی ــاون آینده س ــاالریه، مع حســن س
ــعه  ــزوم توس ــه ل ــاره ب ــا اش ــگان، ب ــی نخب مل
ــت  ــا محوری ــان ب ــاد دانش بنی ــگ اقتص فرهن
ــل هم جــواری کشــور  ــه دلی ــت: »ب ــا، گف دری
ــم  ــن مه ــان، ای ــای آزاد جه ــا و آب ه ــا دری ب
ــه  ــرای رســیدن ب یکــی از ملزومــات کشــور ب
اهــداف تعییــن شــده در توســعه پایــدار 

است.«
کشــور  اخیــر  ســال های  »در  افــزود:  وی 
ــت هوافضــا  ــل مالحظــه ای در صنع رشــد قاب

در  شــد  ســبب  امــر  همیــن  و  داشــت 
ــی،  ــی و دفاع ــد نظام ــا مانن ــیاری بخش ه بس
شــود؛  حاصــل  بی نظیــری  دســتاوردهای 
ــرات  ــوزه تاثی ــن ح ــد ای ــه رش ــن آن ک ضم
ــور  ــتغال کش ــاد و اش ــز در اقتص ــگرفی نی ش

داشــت.«
شــمالی  »ســواحل  داد:  ادامــه  ســاالریه 
آبــی،  مــرزی  خــط  و  کشــور  جنوبــی  و 
ایجــاد  بــرای کشــور  فرصــت کم نظیــری 
ــا در  ــوزه دری ــت ح ــا تقوی ــا ب ــت ت ــرده اس ک
همــه بخش هــا، کشــور بــه دســتاوردهای 
ماننــد  مختلفــی  حوزه هــای  در  بزرگــی 
ــاون  ــد.« مع ــاد برس ــی اقتص ــت و پویای امنی
ــا اشــاره  ــگان ب ــی نخب ــاد مل آینده ســازان بنی
بــه تعــدد منابــع دریایــی، تصریــح کــرد: 
»دریــا در حــوزه منابــع زیرزمینــی و همچنین 
ــن  ــی از غنی تری ــک یک ــی، بی ش ــوزه غذای ح
ــاال در  موهبت  هــای کشــور اســت. پتانســیل ب
ــت در صنعــت  ــرژی، اهمی ــع ان اکتشــاف مناب
ــتراتژیک  ــش اس ــن نق ــگری و همچنی گردش
دریــا در مناســبات بین المللــی، همگــی از 
ــت  ــا دریاس ــور ب ــواری کش ــای هم ج مزیت ه
ــه  ــد ب ــد و بای ــواری می توان ــن هم ج ــه ای ک
ــان  ــا بی ــل شــود.« وی ب ــت رقابتــی تبدی مزی
گاز  و  نفــت  در  نبایــد  را  انــرژی  این کــه 
ــا گرچــه  خالصــه کــرد، اظهــار داشــت: »دری
انرژی هایــی ماننــد نفــت و گاز  در حــوزه 
ــن  ــد ای ــا نبای ــت ام ــی اس ــع غن ــک منب ی
موضــوع ســبب غفلــت از انرژی هــای حاصــل 
و مــد و جریان هــای  پدیده هــای جــزر  از 
ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــاالریه ب ــود.«  س ــی ش آب
ــا  ــرد: »دری ــح ک ــل، تصری ــا در حمل ونق دری
یکــی از بهتریــن مســیرها بــرای تجــارت 
از  بســیاری  امــروزه  اســت،  حمل ونقــل  و 
ــیمی از  ــی و پتروش ــوالت نفت ــا و محص کااله
ــچ  ــوند. هی ــادر می ش ــا وارد و ص ــق دری طری
ــد  ــی نمی توان ــیر آب ــدازه مس ــه ان ــیری ب مس
ــن  ــا ای ــاری ت ــادالت تج ــل و مب در حمل ونق
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انــدازه ســودده و ثمربخــش باشــد. کشــورهای 
هم جــوار بــا دریــا، در صــورت اســتفاده و 
بهره بــرداری صحیــح از منابــع دریایــی و ایــن 
ــه توســعه یافتگی  موهبــت الهــی، می تواننــد ب
ــد  ــورهایی مانن ــند؛ کش ــردی برس منحصربه ف
ــی، همگــی  ــن و کشــورهای اروپای ــن، چی ژاپ
ــه  ــته اند ب ــی توانس ــع دریای ــه مناب ــکا ب ــا ات ب
ــاالریه در  ــد.« س ــی دســت یاین ــگاه کنون جای
ــازی  ــزوم فرهنگ س ــه ل ــاره ب ــا اش ــان ب پای
در حــوزه دریــا، بــر ضــرورت جهت دهــی 
ســمت  بــه  دانش بنیــان  تحقیقــات  بــه 

ــرد. ــد ک ــا تاکی ــای دری مزیت ه

رشایط سخت اقتصادی فرصتی برای 
استفاده از نخبگان است

 
دکتــر محمــد صالــح ترکســتانی بــا اشــاره بــه 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــا مق ــگان ب ــدار نخب دی
اظهــار کــرد: »ســاز وکار به کارگیــری نخبــگان 
در هــر جامعــه را می تــوان بــه ســاختار بــازار 
یــک طــرف  از  آن  تشــبیه کــرد کــه در 
موضــوع عرضــه اســتعدادها و از طــرف دیگــر 
ــود.« وی  ــرح می ش ــتعدادها مط ــای اس تقاض
ــتر در  ــا بیش ــور م ــه در کش ــان این ک ــا بی ب
محافــل و رســانه ها موضــوع اشــکاالت کشــور 
در ایجــاد تقاضــا بــرای نخبــگان مطــرح 
ــوع در  ــن موض ــرد: »ای ــان ک ــت، خاطرنش اس
ــوردار  ــزایی برخ ــت بس ــود از اهمی ــای خ ج
ــه از  ــی ک ــارات به حق ــی از انتظ ــت و یک اس
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــد بنی ــی مانن مجموعه های

وجــود داشــته، تســهیل ایــن موضــوع بــوده و 
ــه ایــن موضــوع دقــت  ــد ب هســت؛ لیکــن بای
ــی کــه ســازوکار  ــا زمان ــه اساســا ت داشــت ک
ســازمان های کشــور مــا بــر اســاس کارایــی و 
ــرفت  ــار پیش ــرد و معی ــکل نگی ــی ش اثربخش
و  دولتــی  اداری  نظام هــای  در  افــراد 
شــبه دولتی اســتعداد و توانایــی آن هــا نباشــد، 
هیــچ قانــون و مشــوق و عامــل تنبیهــی 
تقاضــای  بــه  را  ســازمان ها  نمی توانــد 
ــد  ــتانی تاکی ــد.« ترکس ــوق ده ــگان س نخب
کــرد: »کشــور مــا بــر پایــه اقتصــاد نفتــی بوده 
و ایــن فراوانــی منابــع، مانــع از نمایــان شــدن 
ــتم های  ــای سیس ــدم کارایی ه ــیاری از ع بس
اداری شــده اســت؛ بــر همیــن اســاس شــرایط 
ــروز  ــه ام ــر جامع ــم ب ــادی حاک ــخت اقتص س
ــه  ــور ک ــرای کش ــت ب ــی اس ــت بی بدیل فرص
عرصــه کار و خدمــت را بــرای نخبــگان و 

صاحبان استعدادهای برتر فراهم کند.«
وی در توضیــح بخــش عرضــه ایــن بــازار 
افــزود: »بایــد در تعریــف بیــن نخبگــی و 
ــگاه  ــد؛ از ن ــل ش ــز قائ ــر تمای ــتعداد برت اس
ــگان،  ــور نخب ــور در ام ــردی کش ــند راهب س
ــتند  ــی هس ــا جوانان ــر غالب ــتعدادهای برت اس
ــد مســائل  ــای مشــخصی مانن ــه در حوزه ه ک
ــتعداد و  ــری و... از اس ــی، هن ــی، فرهنگ علم
تــوان برتــری برخوردارنــد و باید این اســتعداد 
ــت  ــد هدای ــیر رش ــت و در مس ــود را تقوی خ
ــان اســتعدادهای  ــگان، صاحب ــا نخب شــوند ام
ــتعداد  ــته اند اس ــه توانس ــتند ک ــری هس برت
ــه حــل معضــالت  ــا ورود ب ــارور و ب خــود را ب
و مشــکالت کشــور اثرگــذاری خــود را در 
جامعــه بــه اثبــات برســانند.« بــه گفتــه 
ــیر  ــگان در مس ــی نخب ــاد مل ــتانی، بنی ترکس
ــتعدادهای  ــت اس ــرورش و هدای ــایی، پ شناس
ــرای  ــی ب ــد و برنامه های ــت می کن ــر فعالی برت
ــل  ــد در ح ــت بتوانن ــه در نهای ــا دارد ک آن ه
ایفــا  اثرگــذاری  نقــش  مشــکالت کشــور 

ــد.« کنن
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یال«  عامل استارت آپ »بیدز گفت وگو �ب همدی رسویل، مه بنیان گذار و مد�ی

باید تجربه خرید را هیجان انگیز کرد
 مهرناز شهباز

استارت آپ »بیدزیال« به نشانی bidzila.com یک سامانه حراج و فروش کاالست. مهدی 
رسولی، ویدا ربیعی و ثمین نورعلی زاده سامانه و اپلیکیشنی را طراحی کرده اند که بر 

اساس یک بیزینس مدل رقابتی و جذاب به حراج و فروش کاالهای مختلف و مخصوصا 
کاالهای دیجیتال و لوازم خانگی می پردازد؛ مدلی که در آن مشتریان، یا به تعبیری 

شرکت کننده های حراج ها، ضمن رقابت در زمان بندی حراج می توانند کاالی مورد نظرشان 
را با تخفیف های زیاد و تا 80 درصد ارزان تر نسبت به قیمت بازار خریداری کنند. پیش 
از راه اندازی »بیدزیال« سایت های حراجی در بازار ایران فعالیت می کردند، اما این برند 

با طراحی اپلیکیشن و مدل رقابتی برای مشتریان در حراج های زمان بندی شده با ایجاد 
فضای مهیج و جذاب توانسته کاربران و مشتریان زیادی را جذب کند و با برگزاری بیش 
از 1200 حراجی کوچک و بزرگ تا کنون تعداد کاربرانش را از مرز 30 هزار نفر بگذراند. 

مشتریان با خرید بسته هایی که حکم ورودی به حراجی های »بیدزیال« را دارند، عالوه بر شرکت 
در حراج و احتماال شانس خرید کاال با قیمت مطلوب تر می توانند از کوپن تخفیف خرید آن الین 
کاال که معادل 150 درصد قیمت ورودی آن ها به حراج ها بوده، استفاده کنند. مهدی رسولی یکی 

از هم بنیان گذاران »بیدزیال« و مدیرعامل آن است. او تحصیل کرده رشته مدیریت بازرگانی و 
دولتی است و بعد از فارغ التحصیلی به عنوان کارشناس تحلیل نرم افزار، کارشناس و مدیر فروش 
نرم افزار و همین طور مدیر کنترل پروژه با شرکت »همکاران سیستم« به مدت نُه سال کار کرده. 
رسولی از چهار سال پیش اما تصمیم گرفت وارد حوزه استارت آپ ها بشود و راه اندازی سامانه 
»مسیر ایرانی و دنیای کار« در زمینه معرفی مشاغل و هدایت تحصیلی اولین تجربه او در این 

مسیر بود. درحالی که این تیم به قوت در حال فعالیت هستند، رسولی از هشت ماه پیش از آن ها 
جدا شد و این بار تصمیم گرفت با هم فکران دیگرش در کنترل تک، کسب وکار دیگری را در 

اندازه بزرگ تر و با قابلیت رشد و پتانسیل بیشتر تجربه کند. »وقتی وارد کنترل تک شده بودم، 
ایده های اولیه »بیدزیال« شکل گرفته بود. این ایده را در کنار دیگر افراد تیم متناسب با شرایط 

و قوانین ایران با هم فکری هم اصالح و گسترش دادیم. از آن زمان تا این لحظه »بیدزیال« به 
یک دوره رشد و بلوغی رسیده که خوش بختانه حاال آن را در مسیر اصلی خودش قرار داده.«
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 »بیدزیال« تا چه اندازه توانسته در فضای 
آزمون و خطایی که برای کسب وکارهای نو، 
از این دست وجود دارد، برای ادامه کارش 

در بازار انعطاف داشته باشد؟
قطعا »بیدزیال« انعطاف بسیار زیادی نشان داده، 
چون مدل کسب وکار این برند یک مدل جذاب 
به تعبیری می توان آن را شبیه  و جدید است. 
یک بازی دانست و در واقع ما در »بیدزیال« یک 
پروسه خرید را برای مردم به یک پروسه جذاب 
و بازی گونه تبدیل کردیم. مدل فروش و حراج 
در  ما  و  دارد  انعطاف  قابلیت  بسیار  »بیدزیال« 
این که مدل جذاب تری  برای  ماه گذشته  شش 
داشته باشیم که با ذائقه کاربران بیشتر هم خوانی 
داشته باشد و بتوانیم رضایت آن ها را جلب کنیم، 

تغییرات بسیار زیادی در »بیدزیال« داده ایم؛ از 
این به بعد هم این تغییرات وجود خواهد داشت 
یک  از  بازدهی  حداکثر  به  بتوانیم  این که  تا 
پلتفرم آن الین برسیم. از این گذشته، این مدل 
حراجی آن الین در کشورهای خارجی هم وجود 
دارد، اما چیزی که آن جا اجرا می شود، با قوانین 
داخلی کشور ما مغایرت داشت، بنابراین بخش 
دادیم،  مدل  این  در  ما  که  تغییراتی  از  بزرگی 
مربوط به تغییراتی بود که مدل فروش و حراج 
قوانین  و  کشور  داخل  قوانین  با  را  »بیدزیال« 
شرع متناسب کند. بر همین اساس موفق شدیم 
با توضیح بیزینس مدل »بیدزیال« و ارائه مدارک 
و استدالل های کافی از وزارت صنعت و معدن 
وزارت  از  و  کنیم  دریافت  »ای نماد«  تجارت  و 
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ارشاد لوگوی رسانه های دیجیتال بگیریم. 
 پیش از »بیدزیال« حراج های آن الین در 
ایران وجود داشتند. تفاوت مدل »بیدزیال« 

با حراج های آن الین دیگر چیست؟
سایر  از  »بیدزیال«  نرم افزاری،  پلتفرم  نظر  از 
رقبا قوی تر است و این تنها پلتفرمی است که 
اپلیکیشن  هم  و  دارد  وب سایت  هم  ایران  در 
و  اندروید  عامل های  سیستم  با  متناسب 
حراج  به  که  کاالهایی  سطح  نظر  از  آی او اس. 
لوازم  عموما  »بیدزیال«  مدل  می شود،  گذاشته 
متوسط  که  را  خانگی ای  کاالهای  و  دیجیتال 
تومان  میلیون  دو  یکی  از  بیشتر  قیمتشان 
است، به حراج می گذارد، اما در مدل های حراج 
آن الین دیگر محصوالت مختصرتر و معمولی تر 
و با بازه قیمتی کوچک تر، تعداد حراج های کمتر 
و کال با گستردگی کمتری کار می کنند. در حال 
حاضر »بیدزیال« بیش از 30 هزار کاربر دارد که 
که  دیگری  سایت های  به  نسبت  می کنم  تصور 
در بازار هستند، این رقم برای این سامانه رشد 

قابل توجهی است.
توانست  چطور  »بیدزیال«  کسب وکار   
خودش را در فضای بازار ایران جا بیندازد؟

در  همیشه  می آیند،  جدید  ایده های  وقتی 
اما  دارد،  وجود  مقاومت ها  یک سری  مقابلشان 
همیشه  که  هستند  خاص  افراد  از  یک سری 
استقبال  جدید  تکنولوژی  و  جدید  ایده های  از 
نشان  آن ها  به  بیشتری  تمایل  و  می کنند 
می دهند. خب قاعدتا این افراد در ابتدا مشتری 
تردید  چشم  به  افراد  عموم  ولی  هستند،  ما 
یک سری  حتی  و  می کنند  نگاه  قضیه  این  به 
فضا  این  از  که  هستند  هم  جدید  سایت های 
را  فضا  مختلف  شکل های  به  و  کرده  استفاده 
مسموم می کنند. بنابراین بعضی از مردم اعتماد 
نمی کنند و این که بگویند در سایتی یک کاالی 
چهار میلیونی را می توانند با دو میلیون یا یک 
میلیون و هشتصد هزار تومان یعنی با 60، 70 
درصد تخفیف خریداری کنند، این در وهله اول 
برایشان عجیب است. در صورتی که وقتی همین 

سازوکار  با  و  می کنند  مطالعه  را  ما  مدل  افراد 
طرفی  از  می شوند.  جذبش  می شوند،  آشنا  آن 
»بیدزیال« یک مدل خرید است که الزم نیست 
فرد از منزلش بیرون بیاید و مثل فروشگاه های 
آن ها  به  نسبت  که  مزیتی  اما  است،  اینترنتی 
ضمن  مشتریان  و  کاربران  که  است  این  دارد، 
هم  رقابت  جذاب  هیجان  در  حراج  در  شرکت 
دارد  احتمال  برنده شوند،  اگر  و  قرار می گیرند 
از  پایین تر  خیلی  خیلی  قیمت  با  را  جنسی 
نتوانستند  اگر  و  کنند  خریداری  بازار  قیمت 
را  »بیدزیال« چیزی  مدل  در  ببرند،  را  حراجی 
از دست نداده اند و به آن ها یک کوپن تخفیف 
داده می شود که بیشتر از پولی است که در ابتدا 
برای ورود به حراج پرداخت کرده اند. در واقع در 
مدل »بیدزیال«، هم کسانی که حراجی را برنده 
می شوند خیلی سود می کنند و هم کسانی که 
»بیدزیال«  چراکه  نمی برند،  و  می کنند  شرکت 
در مقابل برای خرید کاالهای دیگر برای آن ها 

تخفیف قائل می شود. 
برای  مزیت هایی  چه  آن الین  فضای   

کسب وکار شما داشته؟
خیلی  از  می کنیم،  برگزار  ما  که  حراج هایی   
و  داشته  رواج  ایران  سنتی  بازار  در  قدیم ترها 
یک سری  به  می زدند  حراج  چوب  به اصطالح 
باالترین پیشنهاد را می داد،  اجناس و هرکسی 
همان برنده حراج بود. حراج مفهومی است که 
از قدیم مردم ما با آن آشنا بودند، اما چیزی که 
ما ارائه داده ایم، به صورت آن الین بوده و این را 
به تمامی کاالها بسط داده ایم، از جمله کاالهای 
قیمت  با  را  کاال  یک  »بیدزیال«  در  دیجیتال. 
افرادی  و  به حراج می گذاریم  پایه خیلی کمی 
مبلغی را به عنوان ورودی پرداخت می کنند که 
واقع  در  و  است  مشخص  و  محدود  تعدادشان 
می شوند.  آن حراج  وارد  واقعی  فقط خریداران 
حاال خریداران با هم شروع به رقابت می کنند و 
مطابق با پیشنهاد افراد، قیمت کاالی مورد نظر 
ُخرد ُخرد باال می رود و درنهایت کسی که آخرین 
پیشنهاد قیمت را در محدوده زمانی معین داده، 
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همان  واقع  در  »بیدزیال«  مدل  می شود.  برنده 
و  مکانیسم های جدید  با یک سری  مدل سنتی 
یک سری ابزارهای اینترنتی و آن الین است که 
در قالب جدید ارائه شده و این می تواند هم برای 
کسی که در حراج شرکت کرده سودده باشد و 
کرده ایم،  ایجاد  را  پلتفرم  این  که  ما  برای  هم 
چراکه هیجانی که در رقابت حراج وجود دارد، 
برای خیلی از افراد قابل قبول است و این تجربه 
برای  بیشتری  تمایل  می شود  باعث  لذت بخش 
پیدا  »بیدزیال«  بعدی  حراج های  در  شرکت 

کنند.
»بیدزیال«  حراج های  در  اجناسی  چه   
به  شما  فروش  و خدمات  می شود  فروخته 

چه شکل است؟
لوازم  خانگی،  لوازم  دیجیتال اند؛  عموما  کاالها 
برقی آشپزخانه و در واقع هر کاالی دیگری که 
»بیدزیال«  کاالهای  باشد.  جذاب  کاربران  برای 
گارانتی های  داری  و  هستند  نو  صددرصد 
واردکننده ها  از  بزرگ  حجم  در  کاالها  معتبر. 
و تولیدکننده های معتبر خریداری و در انبارها 
که  کاربرانی  از  کدام  هر  می شوند.  نگه داری 
برنده  و  می کنند  شرکت  »بیدزیال«  حراج  در 
کوپن  از  می خواهند  که  کاربرانی  یا  می شوند، 
صورت  به  را  کاالیی  و  استفاده  تخفیفشان 
کاالها  کنند،  خریداری  »بیدزیال«  از  مستقیم 
سرویس های  واسطه  به  و  »بیدزیال«  انبار  از 
حمل ونقل مثل پست برای آن ها ارسال می شوند.

 مزیت »بیدزیال« برای کاربران چیست؟
که  است  این  »بیدزیال«  مزیت  بزرگ ترین 
باالیی  قیمت  که  را  کاالهایی  می توانند  افراد 
مناسب تری  خیلی  قیمت  با  دارند،  بازار  در 
تهیه کنند. کاربران در »بیدزیال« شانسشان را 
کاالی  یک  توانستند  شاید  و  می کنند  امتحان 
با پنج میلیون تومان خریداری  10 میلیونی را 
کنند. بنابراین شانس برنده شدن را برای همه 
ایرانیان فراهم می کنیم. دومین مزیت این است 
که »بیدزیال« یک فروشگاه اینترنتی هم هست 
و افراد بدون آن که بخواهند در ترافیک بمانند و 

هزینه رفت وآمد پرداخت کنند، در منزل خرید 
یا در حراج شرکت می کنند. مزیت سوم حالت 
گیمیفیکشن )بازی گونه( »بیدزیال« است و این 
رقابت  و  هیجان  دنبال  که  جوان  جامعه  برای 
است، جذاب بوده و در بازه های زمانی چند روزه 
کاربران شانسشان را در »بیدزیال« امتحان و در 

میدان حراج رقابت می کنند.
 سازوکار حراج در »بیدزیال« به چه شکل 

است؟
یکی از ویژگی های جذاب »بیدزیال« زمان بندی 
حراج است. از یک هفته تا 10 روز قبل از حراج، 
کاالها را برای حراج در سایت می گذاریم. کاربران 
می توانند حراج ها را انتخاب و در آن ها ثبت نام 
ندارند.  قیمت  پیشنهاد  ثبت  امکان  اما  کنند، 
تایمر »بیدزیال« زمان حراج را به صورت معکوس 
دقیقه  یک  درست  و  می دهد  نشان  کاربران  به 
مانده به حراج، آن ها می توانند پیشنهادشان را 
ثبت کنند. از طرفی، به شرکت کننده های جدید 
اجازه ورود داده نمی شود و حتی در بعضی موارد 
حراج ها با یک یا دو شرکت کننده پیش می رود، 
اما تعداد افراد شمارشان در اغلب مواقع از 30 
وقتی حراج شروع می شود،  نمی رود.  باالتر  نفر 
افراد می توانند کلیک کنند و به ازای هر کلیک 
یک مبلغ مشخص که از قبل تعیین شده، از یک 
هزار تومان تا 10 هزار یا 20 هزار تومان به قیمت 
بیفزایند. نکته جالب این که در 10 ثانیه پایانی 
یک دقیقه حراج، هر کدام از شرکت کننده ها با 
یک پیشنهادی که ثبت می کنند، عمال تایمر را 
برمی گردانند  ثانیه   10 روی  به  ثانیه  همان  از 
ثانیه،  چند  این  برسد.  صفر  زمان  به  دوباره  تا 
چند ثانیه تمدید شدن حراج گاهی اوقات باعث 
می شود حراج های ما تا بیش از یک ساعت طول 
ما حدود  به طور متوسط حراج های  اما  بکشد، 
آخرین  می شوند.  بسته  دقیقه   10 تا  ربع  یک 
قیمتی  پیشنهاد  پایانی  ثانیه   10 در  که  نفری 
و  ندهد  تغییر  را  قیمت  دیگری  کس  و  بدهد 
برنده  کاربر  آن  بشود،  صفر  زمان  ترتیب  بدین 

حراج »بیدزیال« خواهد بود.
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طاها گودرزی از تولید انبوه مقاالت �ب مسئهل یم گوید

نمی دانم مسائل واقعی ما 
کجا بررسی می شوند

 پریسا امام وردیلو

مهاجرت وارونه یا بازگشت نخبگان سفرکرده یکی از مهم ترین راه های انتقال دانش جهانی و 
به روز کردن فضای علمی کشور است، ولی یکی از نگرانی های جدی در مهاجرت وارونه، مهجور 
ماندن همین دانش نوین است. در دنیا برای پیوند صنعت و دانشگاه، عالوه بر شناسایی مسائل 

واقعی صنعت، از آینده نگری و آینده شناسی بهره می گیرند و مطالعات را به سوی نیازهای آینده 
سوق می دهند. در این میان نهادهای سیاست گذار تسهیل گر امور هستند. در این گفت وگو 

طاها گودرزی، دانش آموخته دانشگاه ایلینوی امریکا، از ضرورت مسئله شناسی در کار پژوهشی 
سخن می گوید. دکتر گودرزی عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر است.

 کمی درباره سوابق تحصیلی و مطالعاتی خود 
توضیح دهید.

مهندسی  کارشناسی ارشد  و  کارشناسی  دوره  من 
خواندم.  شریف  صنعتی  دانشگاه  در  را  مکانیک 
کاربردی  ریاضیات  کارشناسی ارشد  مدرک  سپس 
آمریکا  ایلینوی  دانشگاه  از  را  عمران  دکتری  و 

 10 در  مطالعاتی ام  اصلی  زمینه  کردم.  دریافت 
سال گذشته مشخصه یابی، تحلیل رفتار و پاسخ و 
ساخت کامپوزیت های پلمیری بوده است. این زمینه 
یک دانش میان رشته ای است که ممکن است در 
مکانیک،  مهندسی  چون  مختلفی  دانشکده های 
ریاضی  و حتی  پلمیر  مهندسی  عمران،  مهندسی 
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پی گیری شود.
برای کار در همین کشور   تصمیم نداشتید 
ماندن  برای  پیشنهادی  بمانید؟  دانشگاه  و 

داشتید؟
در محل تحصیل دکتری شرایط کار و اقامت برای 
من فراهم بود و چند موقعیت آکادمیک هم پیشنهاد 
شد. ولی از ابتدا هدف من این بود که به ایران برگردم. 
پس از تحصیل، مدتی در موسسه تحقیقات پیشرفته 
بکمن، وابسته به دانشگاه ایلینوی، روی یک پروژه 
ملی کار کردم. سرپرست آن موسسه هم پیشنهاد 
کرد چند ماه برای دیدار با خانواده و استراحت به 
ایران بروم و برگردم. تا مدتی پس از بازگشت به ایران 
هم مسئولیت هایی را که در این موسسه داشتم، به 
پایان رساندم. از دید من، نباید از کسی که برنگشته 
است، انتقاد کنیم. از همان ابتدا که کسی به قصد 
تحصیل سفر می کند، فرایند مهاجرت آغاز می شود 
و فرد پس از دکتری تجربه زندگی در کشور مقصد 
را دارد. کسی که از ایران می رود، جوان و کم تجربه 
و  دارد  خانواده  بگیرد،  را  دکتری  تا  ولی  است، 
دغدغه هایش متفاوت است. متاسفانه مسیر برگشت 
به کشور هموار نیست و وضعیت کار و معیشت در 
مهم تر  و  است  مبهم  دانش آموختگان  برای  کشور 
در  دانش آموختگان  تخصصی  حوزه  شاید  این که 
کشور ما مورد توجه نباشد. برای نمونه در دنیا مرسوم 
است وقتی فرد برای مصاحبه شغلی به جایی دعوت 
می شود، هزینه های این مسافرت را به او می پردازند 
و اگر پذیرفته شد، در همان آغاز هزینه های نقل  و 
انتقال را کارفرما می پردازد. عمدتا دانشجویان دکتری 
در کشورهای پیشرفته با حقوق دانشجویی می توانند 
با شروع کار،  اداره کنند و  را  زندگی خانواده خود 
شرایط مالی به مراتب بهتر می شود. ولی در کشور 
برخی اعضای هیئت علمی حتی تا یک سال پس 
از آغاز کار حقوقی دریافت نمی کنند. به همین دلیل 
تصمیم برای برگشت به کشور، تصمیم سختی است. 
از طرفی، پیدا کردن شغل متناسب برای متخصصان 
ملی  بنیاد  سال ها  این  در  است.  دشوار  کشور  در 
را  بازگشت  تا سنگالخ های مسیر  نخبگان کوشید 
کم کند. ولی از نظر بودجه در مضیقه است و قدرت 

اجرایی مثال برای استخدام در دانشگاه، موسسات یا 
شرکت ها ندارد.

 از چه زمانی با برنامه های بنیاد آشنا شدید 
و آیا از گرنت آن استفاده کردید، یا پست داک 

بنیاد شدید؟
اواخر اقامتم در خارج از کشور با برنامه ها و تسهیالت 
بنیاد آشنا شدم، ولی از پسادکتری استفاده نکردم. 
من اوایل شهریور سال 94 برگشتم و در کمتر از 
یک ماه در دانشگاه امیرکبیر به عنوان استاد معین 
که بنیاد ملی نخبگان امکان آن را فراهم کرده بود، 
از آن مصاحبه هیئت  مشغول تدریس شدم. پس 

علمی و بقیه پروسه جذب طی شش ماه انجام شد.
و  دکتری  دوره  در  شما  مطالعات  موضوع   

دوره ای که در بکمن بودید، چه بود؟
رفتار  تحلیل  مشخصه یابی،  روی  دکتری  دوره  در 
رفتار  با  پلمیری  کامپوزیت های  و ساخت  پاسخ  و 
یک  هم  ماشین  تایر  مثال  کردم.  کار  غیرخطی 
کامپوزیت است و الستیک طبیعی که در اغلب تایرها 
به کار می رود، شفاف است، ولی درنهایت رنگ تایر 
سیاه می شود. این رنگ برای وجود ذرات دوده است 
که با درصد باالیی در پروسه تولید به الستیک اضافه 
می شود. باید بدانیم با مخلوط شدن این دو ماده، 
ویژگی های مکانیکی آن ها چه می شود. مثال الستیک 
نرم و کشسان است، ولی ذرات دوده ریز و سفت 
هستند و ابعاد مایکرومتری دارند. موضوع مطالعه من 
این بود که بدانم وقتی آن ها با هم مخلوط می شوند، 
سفتی مخلوط به دست آمده چه می شود! کاربرد این 
مطالعات در صنعت بسیار وسیع است. پیش از این، 
هیچ مدل جامع مبتنی بر خواص ریزساختاری برای 
تخمین رفتار این نوع کامپوزیت ها وجود نداشت و 
امروزه در بسیاری  روش غالب، آزمون و خطا بود. 
از کاربردهای پیشرفته از همین االستومرها و ذرات 
استفاده می شود و این مدل در طراحی های مربوط 

بسیار تسهیل کننده خواهد بود.
ایجاد یک زیرساخت  شغل من در موسسه بکمن 
محاسباتی متمرکز با هدف گسترش و امکان انجام 
ایجاد  آن،  هدف  بود.  کمتر  هزینه ای  با  تحقیقات 
نرم افزار هایی بود که به رایگان در اختیار محققان قرار 
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گیرد. در ایران موضوع کپی رایت جدی نیست، ولی در 
اکثر کشورها کسی نمی تواند از نرم افزارهای تخصصی 
بدون پرداخت هزینه های سرسام آور استفاده کند. 
برخی  که  بود  متن باز  نرم افزار  یک  ایجاد  من  کار 
نانوایندنتیشن  آزمایش  به  مربوط  شبیه سازی های 
روی مواد بیولوژیکی را انجام دهد. این پروژه بسیار 
پرهزینه بود و چند دانشگاه در آن مشارکت داشتند. 
موسسه NSF مطالعه و اجرای آن را به دانشگاه ها 
سپرده بود. یکی از بارزترین تفاوت های کشورهای 
پیشرفته با کشور ما در همین است. سازمان هایی 
مانند NSF وابسته به دولت ها هستند و با بودجه های 
عظیم حمایت مالی از تحقیقات را فراهم می کنند. 
موسسه NSF تقریبا هشت میلیارد دالر، NIH حدود 
35میلیارد دالر و DOE نیز پنج میلیارد دالر در سال 
بودجه دارند. این سازمان ها در اصل هدایت کننده 
جریان تحقیق هستند. محققان و استادان دانشگاه 
منابع  با  متناسب  را  خود  تحقیقاتی  پروپوزال های 
این موسسات می نویسند و این نهادها متناسب با 
جهت صنعت در آینده، علم را هدایت می کنند و به 
پروپوزال ها در صورت تایید تسهیالت می دهند. در 
کمک مالی که به پروپوزال های تحقیقاتی می شود، 
دکتری،  دانشجوی  چند  تحصیل  هزینه  معموال 
خرید تجهیزات، سفرهای علمی و مانند این ها دیده 
می شود. جای چنین چیزی در کشور ما بسیار خالی 
است و من آرزو دارم بتوانیم چنین موسساتی در 
کشور داشته باشیم. ما از ارتباط با صنعت می گوییم، 
پروپوزال  نوشتن  برای  مشخصی  روال  هیچ  ولی 
این  و گرفتن حمایت مالی در کشور وجود ندارد. 
موسسات سازوکارهایی برای تعیین جهت صنعت 
دارند و از استادان مبرز دانشگاه استفاده می کنند. این 
در جایگاه خود نوعی سیاست گذاری برای پژوهش و 

صنعت است. 
کردید.  اشاره  عمده ای  علمی  تفاوت  به   
موضوع  این  به  هم  باز  می خواهیم  این جا  در 
بپردازیم و شما این تفاوت ها را دقیق تر تبیین 

کنید.
با  ایران  در  پژوهش  که  است  این  اصلی  تفاوت 
پژوهش کشورهای توسعه یافته قابل مقایسه نیست. 

آن ها روی مسائل واقعی کار می کنند. ما در ایران 
مسئله واقعی که موضوع تحقیقات دانشگاهی باشد، 
خیلی کم داریم. نمی دانم مسائل واقعی ما در کجا 
بررسی و حل می شود، ولی در این مدتی که عضو 
هیئت علمی هستم، فهمیده ام که مراجعه جدی به 
دانشگاه برای حل مسائل واقعی خیلی کم است. ما 
در کشور باید تولید داشته باشیم، تولید را بهبود 
دهیم، بازارهای خود را حفظ کنیم و گسترش دهیم 
و برای همه این کارها باید تحقیق کنیم. تحقیقات 
بلندمدت صنایع باید در دانشگاه انجام شود. من 
نمی دانم در ایران شرکت ها و صنایع برای 10 سال 
آینده خود برنامه دارند یا نه، ولی در دانشگاه از این 
مسائل خبری نیست. انتخاب موضوع پژوهش نیز 
باید بر اساس یک مسئله باشد. کار دانشجوی دکتری 
یک شغل جدی است. حقوق دانشجو باید از محل 
گرنت ها و پروژه ها تامین  شود. پس باید یک مسئله 
تعریف و حل شود. سازمان ها و شرکت ها  واقعی 
هم افراد را برای حل مسائل خاص استخدام کنند. 
البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که در 
این قدر  این سازوکار فضای مطالعه  با  کشورهایی 
بسته نیست، ولی موضوعات مشخصی وجود دارد 
و فرد زیر چتر آن موضوعات به تحقیق می پردازد. 
در ایران دانشجو به من می گوید می خواهم روی این 
موضوع کار کنم و من هم می گویم برو کار کن. 
بی آن که یک مسئله واقعی پشت آن باشد. ما هدف 
تحصیالت تکمیلی را گم کرد ه ایم، در ابتدا هدف از 
ایجاد بسیاری از موسسات و دانشگاه های ما تربیت 
مهندس برای کارخانه های مونتاژ یا تعمیرات بوده، 
نه برای طراحی و تولید. بی آن که صنعت نیازمند 
را  دوره ها  این  باشد،  دکتری  و  کارشناس ارشد 
گذاشتیم. صنعت و دانشگاه ما برای خواستن و دادن 
مدرک دکتری طراحی نشده اند. اگر مسئله واقعی 
داشته باشیم و دانشجو روی آن کار کند، بیرون 
از دانشگاه هم این مسئله هست و دانشجو مشکل 
اشتغال نخواهد داشت. ولی با همه این انتقادهایی 
که متاسفانه یک سویه به سمت سیستم آموزشی 
ماست، برخی از فارغ التحصیالن دکتری داخل ما 
در بسیاری از کشورها برای کار پذیرش می شوند، 
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در دانشگاه های اروپا و آمریکا به عنوان عضو هیئت 
علمی مشغول به کارند و موفق هم هستند. پس 
دانشگاه در حد توان خود خوب عمل می کند. این 
نقد بیشتر متوجه سیاست گذاری کالن علمی کشور 
است. بخش عمده ایراد هم به صنعت برمی گردد، 
چون این کارها را صنعت باید انجام دهد. صنعت ما 
غیررقابتی است و نگاهش به خارج از کشور است، 

چون منافع بیشتری برایش دارد.
 آیا در ایران هم مطالعات خود را دنبال کردید؟ 

االن روی چه موضوعاتی کار می کنید؟
فعال مطالعات سابق را ادامه می دهم و درباره آن ها 
با برخی از صنایع مانند صنایع الستیک سازی که 
قابلیت استفاده از این مطالعات وجود دارد، صحبت 
کردم. غالبا در اوایل کار یک عضو هیئت علمی 
جدید، تمرکز شدیدی روی تدریس وجود دارد. 
بار  باشد که  دانشگاه  از معضالت  این هم شاید 
تدریس بسیار زیاد است. چون بنا بر تعریف، یک 
هیئت علمی جدید یاد می گیرد که محقق باشد و 
وقتی دانشگاه آن ها را جذب می کند، می خواهد 
ولی  هستند،  هم  مکمل  دو  این  باشند.  مدرس 
وقتی بار تدریس سنگین باشد، دو مسیر متفاوت 
نسبت به کسی که در خارج از کشور هیئت علمی 
شده است، وجود خواهد داشت. تدریس به این 
شدت، به ویژه برای کسی که تازه کار را آغاز کرده، 
او را از هر کار دیگری بازمی دارد. در کشورهای 
پیشرفته کسی که تازه به عنوان استادیار استخدام 
شود، حداقل تدریس را به او می سپارند تا بتواند 
پروپوزال های  و  کند  به روز  را  خود  مطالعات 
پژوهشی بنویسد، چون او برای پژوهش استخدام 
شده است. تکیه بر تدریس در زمانی است که فرد 
در مطالعات خود به جایی رسیده و تجربه بیشتری 
دارد و حاال آموزش می دهد. دانشگاه های ما وقتی 
برای پژوهش به کسی نمی دهد و استادان ما عمدتا 
وقت مطالعه و تحقیق ندارند. یکی دیگر از آفات 
است.  مقاالت  انبوه  انتشار  ما  کشور  سیستمی 
کسانی هستند که ساالنه باالی 10 مقاله و گاهی 
حتی حدود 100 مقاله می دهند و در هیچ یک از 
این مقاالت مسئله واقعی وجود ندارد. با این همه، 

در سیستم ما تشویق می شوند و جایزه می گیرند. 
من از این لحاظ نگران کشور هستم. هنگامی که 
من فارغ التحصیل می شدم، کسی نگفت که باید 
مقاله بنویسی. استاد من می گفت یک مقاله خوب 
محقق را وارد دایره بزرگان می کند و یک مقاله 
بد او را برای همیشه از این دایره بیرون می کند. 
 ISI به  توجهی  من  هم دوره ای های  و  استادان 
مقاله  انتشار  برای  پژوهشی  کار  نداشتند، چون 
انجام نمی شود. پژوهش که به نتیجه برسد، یک 
مقاله از آن استخراج و در نشریه معروفی چاپ 
می شود. ولی وقتی ما مسئله واقعی نداریم، این 
همه مقاله هم دانش افزایی نمی کند و دستاوردی 

ندارد.
 مدل کاری که در بکمن انجام می دادید، چه 

اندازه قابلیت پیاده سازی در کشور ما را دارد؟
البته  که  است  دیگر جدی  در کشورهای  کار  این 
ما  کشور  در  خیلی  ارزان قیمت  نرم افزارهای  بحث 
موضوعیت ندارد، اما بحث استفاده از زیرساخت های 
در  باید  شبیه سازی ها  و  محاسبات  برای  متمرکز 

سیاست گذاری کالن ما دیده شود.
 وضع صنعت مرتبط با پژوهش خود را چگونه 
ارزیابی می کنید و به طور کلی ارتباط دانشگاه 

با صنعت چطور است؟
خیلی  الستیک سازی  صنایع  کیفیت  ایران  در 
دارند  را  داخلی  بازار  خوش بختانه  است.  خوب 
درباره  دارند.  حضور  هم  جهانی  بازارهای  در  و 
دنیا  جای  همه  در  صنایع،  با  دانشگاه ها  ارتباط 
این ارتباط کمتر مستقیم است. موسسات واسط 
مسیر  معموال  شد،  ذکر  که  مثال هایی  همانند 
صنایع  هستند.  پژوهشی  قراردادهای  مستقیم 
بودجه  تامین  در  تا حدی  و  در جهت دهی  هم 
کمک می کنند. در نگاه کلی، کسانی که به کشور 
بازمی گردند، زمینه های تازه ای از دانش را به کشور 
وارد می کنند و راهی برای انتقال دانش هستند و 
کشور را از جهت علمی به روز نگه می دارند، هر 
چند که عمده حضور آن ها در دانشگاه هاست، ولی 
در یک چرخه کامل تحقیق و پژوهش صنایع نیز 

از آن منتفع می شوند.
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گ

ورت و چگون� ره �ن ونده ای در�ب  �پ

کوسیس�ت نوآوری کشور وی مورد نیاز ا بیت ن�ی �ت

ماموریت: ساختن آدم پای کار!
وقتی صحبت از اکوسیستم نوآوری می شود، باید همه بازیگران اکوسیستم را در یک ظرف و در کنار 
یکدیگر دید و تحلیل کرد. اصوال اکوسیستم وقتی شکل می گیرد که به قول بازاری های قدیمی، جنسش 
جور باشد. نمی شود که اکوسیستمی پر از منتور باشد، اما استارت آپ نداشته باشد! یا صدها استارت آپ 
داشته باشد، اما در آن قحطی توسعه دهنده یا مدیر مارکتینگ باشد! رشد و توسعه نامتوازن هر اکوسیستمی 
درنهایت به معنای به بن بست رسیدن آن است. به همین دلیل است که این روزها صحبت از تربیت نیروی 
کارآمد برای بخش های مختلف اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی کشور به یک بحث جدی و دامنه دار تبدیل 
شده است. نیروهایی که بتوانند با تکیه بر مهارت ها، دانش و خالقیت خود، در روزهای تنگ و سخت به کمک 

کسب وکارهای نوآور بیایند. 
اما دقیقا یافتن چنین نیروهایی به یکی از سخت ترین کارها برای راه اندازی هر کسب وکار نوآورانه ای تبدیل 
شده است؛ دلیل هم واضح است: تا زمانی که آستین باال نزده ایم و برای پرورش نیروی انسانی ماهر در 
بخش های مختلف اکوسیستم کارآفرینی همت نکرده ایم، نمی توانیم انتظار داشته باشیم چیزی هم برداشت 
کنیم. یعنی تا موقعی که دوره های آموزشی و به  طور کلی آموزش ریشه داری در این زمینه شکل نگیرد، 
وضع کماکان همین خواهد بود. در پرونده این شماره »سرآمد« تالش کرده ایم با نگاهی نزدیک به سه 
دوره آموزشی که با محوریت برآورده کردن چنین رسالتی تعریف شده اند، به این سوال های کلیدی پاسخ 
دهیم که برای داشتن نیروهای کارآمد اجرایی که بتوانند در بدنه استارت آپ ها و شرکت های فناور داخلی 
نقش های جدی و تاثیرگذار برعهده بگیرند، چه باید کرد، اصوال چه کسانی این ظرفیت را دارند که آموزش 
ببینند و تبدیل به چنین نیروهایی شوند، اجزای مختلف اکوسیستم نوآوری کشور چه رسالت و وظیفه ای در 

این رابطه دارند و از همه مهم تر دوره های کنونی چه سازوکارهایی دارند و چطور کار می کنند...
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گفت وگو �ب جواد جلوداری، مد�ی طرح دوره های آموز�ش »کیمیا« 

 اکوسیستم نوآوری
نیروی ماهر می خواهد

 مریم بهروزیان 
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نهادهای فعال در حوزه کسب وکارهای نوآورانه، بدون وجود نیروهای انسانی آموزش دیده و کارآمد 
نمی توانند به حیات خود ادامه دهند. نیروهای انسانی مجرب و آگاه به دغدغه های استارت آپی، 

ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه اکوسیستم استارت آپی است، اما کشور ما در این حوزه با کمبود و 
خأل جدی مواجه است. جواد جلوداری، مدیر دوره های آموزشی »کیمیا«، از جمله افرادی است که 
تالش می کند این دغدغه فعاالن استارت آپی را برطرف کند و با آموزش نیروهای ستادی مورد نیاز 

اکوسیستم استارت آپی، گامی در جهت رفع دغدغه های فعاالن استارت آپ ها بردارد. او قبال مدیرعامل 
شرکت برکه شریف بوده که این شرکت نیز صاحب استارت آپ »نت رای« بوده است. فعالیت شرکت 

سرمایه گذاری رایان ونچرز نیز بخش دیگری از کارنامه کاری جلوداری است. او 33 ساله و دانش آموخته 
مهندسی شیمی است و در طرح های مختلفی نیز به عنوان مدیر طرح و مدیر پروژه، فعال بوده است. 



سرآمد/ شماره چهل وهفتم/ آذرماه  6297

ــکل  ــور ش ــا« چط ــرح »کیمی ــه ط ــده اولی  ای
گرفــت و در ایــن طــرح، چــه برنامه هایــی 
بــرای ارتقــای مهــارت نیروهــای انســانی در نظر 

ــت؟ ــده اس ــه ش گرفت
ایــده اولیــه طــرح »کیمیــا« از ابتــدای ســال 96 شــکل 
ــم و  ــارک عل ــا در پ ــه م ــاس ک ــن اس ــر ای ــت. ب گرف
ــه  ــن نتیج ــه ای ــریف ب ــی ش ــگاه صنعت ــاوری دانش فن
ــد و  ــانی کارآم ــروی انس ــأل نی ــه خ ــم ک ــیده بودی رس
ــی وجــود دارد.  ــوآوری و کارآفرین ــه ای در حــوزه ن حرف
اگرچــه در ایــن حــوزه اقدامــات زیــادی انجــام شــده، اما 
متناســب بــا رشــدی کــه داشــته، نیــروی انســانی مــورد 

ــدازه کافــی رشــد نکــرده اســت.  ــه ان نیــازش ب
مــا بــه خاطــر تجربیاتــی کــه در ایــن زمینــه داشــتیم، 
ــن خــأل نیــروی  ــا ای ــه ذهنمــان رســید ت ــده ب ــن ای ای
انســانی را برطــرف کنیــم. درنتیجــه تصمیــم گرفتیم به 
آمــوزش نیــروی انســانی مــورد نیــاز نهادهــای مرتبط با 
ایــن حــوزه بپردازیــم. ایــن ایــده از طــرف رئیــس پــارک 
علــم و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی شــریف مطــرح شــد 
و تیــم مــا در »کیمیــا« ایــن ایــده را پخــت و طرحــش 
را ارائــه کــرد. ســعی کردیــم بــا طرحــی کــه معقــول و 

کارآمــد باشــد، ایــن خــأل را پــر کنیــم.
ایــن ایــده تقریبــا اواســط خــرداد 96 تاییــد و اجرا شــد. 
بــه ایــن شــکل برنامه ریــزی شــد کــه طــرح »کیمیــا« 
ــم  ــه بتوانی ــد، بلک ــوری نباش ــول مباحــث تئ ــا ح صرف
ــه  ــا را ب ــه ای از مهارت ه ــرح، مجموع ــن ط ــب ای در قال
ــاعت  ــر 100 س ــن خاط ــه همی ــم. ب ــاد دهی ــا ی بچه ه
دوره هــای آموزشــی و 40 ســاعت دوره هــای مهارتــی و 
بینشــی را در نظــر گرفتیــم کــه هدفــش انتقــال تجربــه 
اســاتید ایــن دوره بــه بچه هــا بــود. هم چنیــن 80 
ــم.  ــر گرفتی ــوزی در نظ ــای کارآم ــم دوره ه ــاعت ه س
در واقــع مــا دوره اول طــرح را کــه در ســال 96 برگــزار 
ــه  ــه آن اضاف ــم ب ــر را ه ــمت دیگ ــد قس ــم، چن کردی
کردیــم. مثــال 20 ســاعت هــم بحــث »منتورینــگ« در 
نظــر گرفتیــم. یعنــی بچه هــا بایــد 20 ســاعت به ســراغ 
»منتور«هــای ایــن حــوزه برونــد و رودررو بــا آن هــا گپ 
بزننــد و از تجربیــات آن هــا اســتفاده کننــد. در انتهــای 
ــد از اکوسیســتم کارآفرینــی را  ــور و بازدی ــز ت طــرح نی
داریــم و درنهایــت یــک آزمــون را طراحــی کردیــم تــا 

آموخته هــای بچه هــا را محــک بزنیــم. ایــن چهارچــوب 
کلــی طــرح »کیمیــا« اســت کــه اولیــن دوره اش خــرداد 
96 اســتارت خــورد و اســفند 96 بــه پایان رســید. ســال 
97 نیــز بــرای دومیــن دوره برنامه ریــزی کرده ایــم کــه 

ــاز می شــود. ــاه آغ ــر م در مه
 پذیــرش و گزینــش افــراد در طــرح »کیمیــا« 

بــه چــه شــکلی اســت؟
بــرای پذیــرش بچه هــا یــک فراینــد گزینــش در 
نظــر داریــم. ایــن گزینــش نیــز بــا ایــن هــدف برگــزار 
می شــود تــا افــرادی وارد دوره شــوند کــه واقعــا مســتعد 
ــا،  ــت آموزش ه ــس از دریاف ــا پ ــتند ت ــوزه هس ــن ح ای

ــه کار شــوند. مشــغول ب
ــه در  ــن صــورت اســت ک ــه ای ــز ب ــد گزینــش نی فراین
ابتــدای امــر، متقاضیــان پیــرو فراخــوان عمومــی کــه 
ــد. ســپس  ــام می کنن ــایت ثبت ن ــود، در س ــه می ش ارائ
یک تســت ســنجش شایســتگی شــغلی از آن هــا گرفته 
می شــود کــه ایــن تســت بیشــتر جنبــه روان شناســی 
دارد کــه توســط کارشناســان مربــوط تصحیح می شــود. 
درنهایــت از کمیتــه داوری مــا تعــدادی را بــه مصاحبــه 
ــر  ــن، 100 نف ــن بی ــه از ای ــد ک ــوری فرامی خوانن حض

ــوند. ــش می ش گزین
 آیــا داشــتن یــک ایــده یــا کارآفریــن بــودن 
ــا«  ــرح »کیمی ــرش در ط ــرایط پذی ــره ش در زم

اســت؟
خیــر. اساســا هــدف طــرح »کیمیــا« پــرورش و تربیــت 
ــر  ــا دیگ ــا« ب ــز »کیمی ــه تمای ــت. نقط ــن نیس کارآفری
طرح هــا هــم در همیــن مســئله اســت. در واقــع، طــرح 
»کیمیــا« بــه دنبــال تربیــت و پــرورش نیــروی انســانی 
ــور  ــتارت آپی کش ــتم اس ــای اکوسیس ــتادی نهاده س
اســت. یعنــی نیروهایــی کــه در مراکــز رشــد، پارک های 
شــرکت های  شــتاب دهنده ها،  فنــاوری،  و  علــم 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر مســتقر شــوند و بــه عنــوان 
نیــروی ســتادی مشــغول بــه کار شــوند. بنابرایــن جــزو 
شــرایط پذیــرش هــم نیســت. مــا صرفــا مــدرک حداقل 
کارشناســی و حداکثــر ســن 35 ســال را قــرار داده ایــم.
 دانش آموختــگان دوره اول طــرح »کیمیــا« 
ــغول اند؟ از  ــه کاری مش ــه چ ــر ب ــال حاض در ح

ــد؟ آن هــا خبــر داری
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دانش آموخته هــای دوره اول حــدود 70 درصدشــان 
از  هــم  مــا  شــدند.  مربــوط  نهادهــای  جــذب 
شهرســتان ها و هــم از تهــران، دانش آموختــه داشــتیم. 
ــهر  ــه ش ــم ب ــتان ها ه ــم شهرس ــگان مقی دانش آموخت
خــود بازگشــتند و در نهادهــای مربــوط جــذب شــده اند.
 آیــا بــرای پذیــرش افــراد در طرح »کیمیــا« در 
ــان  ــا تمرکزت کل کشــور فراخــوان می دهیــد، ی

روی شــهر تهــران اســت؟
ــوری  ــت. ط ــور اس ــوص کل کش ــوان مخص ــن فراخ ای
کــه در دوره اول 30 درصــد بچه هــای متقاضــی، مقیــم 
شهرســتان بودنــد کــه پــس از دریافــت آموزش هــا، بــه 

ــود بازگشــتند. ــتان های خ شهرس
 فکــر می کنیــد برگــزاری چنیــن رویدادهایــی 
ــه  ــد ب ــور می توان ــا« چط ــرح »کیمی ــل ط مث
ارتقــای اکوسیســتم اســتارت آپی و کارآفرینــی 

کشــور منجــر شــود؟
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری از ســال ها 
پیــش، طرح ریــزی اکوسیســتم کارآفرینــی و نــوآوری در 
کشــور را آغــاز کــرده اســت. در همیــن راســتا اقدامــات 
ــور  ــددی در کش ــای متع ــده و نهاده ــام ش ــادی انج زی
ــتارت آپ ها و  ــم اس ــرف ه ــد. از آن ط ــکل گرفته ان ش
شــرکت های دانش بنیــان زیــادی شــکل گرفتــه و 
ــعه  ــای توس ــن فض ــی ای ــد. وقت ــه کار کرده ان ــروع ب ش
داده شــده را از بیــرون نــگاه می کنیــم، قطعــا ایــن 
اکوسیســتم نیــاز بــه نیــروی انســانی ماهــر دارد. در ایــن 
نهادهــا یــک مجموعــه نیــروی انســانی نیــاز اســت کــه 
بــه عنــوان کارشــناس یــا مدیــر فعالیــت کنــد. ما ســعی 
ــی  ــد مطلوب ــانی را در ح ــروی انس ــن نی ــم ای کرده ای
تربیــت کنیــم و آمــوزش دهیــم. از نــگاه کالن هــم اگــر 
ــگاه کنیــم، می بینیــم کــه آمــوزش  ــه ایــن جریــان ن ب
نیــروی انســانی ماهــر، باکیفیــت و کارا، جایــگاه خــاص 

ــژه ای دارد. و وی
ــتارت آپ ها و  ــای اس ــای صحبت ه ــی پ  وقت
ــی  ــینیم، یک ــان می نش ــرکت های دانش بنی ش
ــد،  ــرح می کنن ــواره مط ــه هم ــی ک از چالش های
ایــن اســت کــه برخــی از کارشناســان و 
ــن  ــا ای ــط ب ــای مرتب ــه در نهاده ــئوالنی ک مس
اکوسیســتم فعالیــت می کننــد، از مطالبــات مــا 

ــه  ــا توجــه ب ــد. ب درک روشــن و درســتی ندارن
ــانی  ــروی انس ــرورش نی ــما روی پ ــه ش این ک
ســتادی ایــن اکوسیســتم دســت گذاشــته اید، 
ــش  ــن چال ــد ای ــن کار می توان ــان ای ــه نظرت ب

ــد؟ ــل کن ــدودی ح ــا ح ــان را ت کارآفرین
دقیقــا همین طــور اســت. ایــن مســئله همــان نقطــه ای 
اســت کــه مــا احســاس می کنیــم نیــروی تربیت شــده 
بایــد وارد شــود، چراکــه حــوزه اســتارت آپی و نــوآوری 
ــرای یــک  ــا ب در کشــور، حــوزه جدیــدی اســت. قاعدت
ــی در کســب وکار  ــا مشــکالت فراوان اســتارت آپی کــه ب
خــودش روبه روســت، خیلــی ســخت اســت کــه مثــال 
وقتــی بخواهــد بــه یــک شــرکت ســرمایه گذاری 
ــتاب دهنده  ــا ش ــاوری ی ــم و فن ــارک عل ــر، پ خطرپذی
ــال  ــه اص ــود ک ــه رو ش ــی روب ــا نیروهای ــد، ب ــوع کن رج
ــرح  ــن ط ــند، بنابرای ــتارت آپ را نمی شناس ــای اس فض
»کیمیــا« بــا آموزش هایــی کــه ارائــه می دهــد، تــالش 
می کنــد نیروهــای مســتقر در ایــن نهادهــا را بــا ادبیــات 

ــد. ــنا کن ــتارت آپی آش ــی و اس ــوزه کارآفرین ح
  در مســیر آمــوزش نیروهــای انســانی مــورد 
چــه  اســتارت آپی،  اکوسیســتم  در  نیــاز 
انتظاراتــی از فعــاالن ایــن حــوزه داریــد؟ آن هــا 
چطــور می تواننــد بــه توســعه ایــن آموزش هــا 

ــد؟ ــک کنن کم
ــد خــوب عمــل کنــد  وقتــی یــک اکوسیســتم می توان
کــه همــه قســمت ها بــا هــم و هم انــدازه رشــد کننــد. 
مــا در رشــد اســتارت آپ ها و نهادهــای مربــوط ســرعت 
ــانی  ــروی انس ــوزش نی ــا در آم ــته ایم، ام ــی داش مطلوب
ــی  ــن مســئله خألی ــدازه رشــد نداشــته ایم. ای ــه آن ان ب
ــع آن، گام  ــت رف ــم و در جه ــاس کردی ــه احس ــود ک ب
برداشــته ایم. البتــه در ادامــه ایــن راه، قطعــا همــه 
ــک  ــا کم ــه م ــد ب ــوزه بای ــن ح ــال در ای ــای فع نهاده
کننــد تــا بتوانیــم ایــن طــرح را بــه نحــو مطلــوب انجام 
ــرار اســت در  ــروی انســانی ق ــن نی ــم.  باالخــره ای دهی
همیــن نهادها مشــغول بــه کار شــود. بنابرایــن نهادهای 
ــد در  ــتارت آپی بای ــای اس ــوزه فعالیت ه ــط در ح مرتب
کنــار هــم قــرار بگیرنــد تــا افــرادی کــه ایــن دوره هــای 
اکوسیســتم  در  بتواننــد  می گذراننــد،  را  آموزشــی 

ــند. ــذار باش ــور اثرگ ــتارت آپی کش اس
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، مد�ی طرح توا�ن  ا�ب گفت وگو �ب دک�ت عباس �ت

دانشجویان چطور به اکوسیستم 
کارآفرینی وارد شوند؟

 مریم طالبی

مدرک دکترای انرژی خود را از دانشگاه صنعتی شریف گرفته است. عباس ترابی، 36 سال 
دارد و هم اکنون مدیرعامل گروه مالی سرمایه گذاری شریف و مدیر طرح »توانا« است. طرح 
»توانا« با برگزاری دوره های آموزش کارآفرینی در دانشگاه های مختلف کشور، تالش دارد 

توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان را ارتقا دهد و اعتمادبه نفس آن ها را در راه اندازی کسب وکار 
و پیشبرد ایده هاشان افزایش دهد. برگزاری دوره های آموزش کارآفرینی مثل برگزاری طرح 
»توانا«، قطعا بر توسعه اکوسیستم استارت آپی کشور نیز تاثیر مثبت خواهد گذاشت و افراد 

را با ماهیت کارآفرینی و چم وخم های راه اندازی یک کسب وکار نو، آشنا خواهد کرد.
گفت وگوی »سرآمد« با مدیر طرح »توانا« درباره جزئیات این طرح آموزشی 

و بررسی موانع کارآفرینی در بین نیروهای انسانی است. 

ده
رون

پ
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ــمی  ــه مکانیس ــا چ ــا« ب ــرح »توان  ط
تــالش دارد بــه جریــان نــوآوری و 
کارآفرینــی در بیــن دانشــجویان کشــور 

ــد؟ ــک کن کم
ــت  ــی اس ــرح آموزش ــک ط ــا« ی ــرح »توان ط
و  شــده  شــروع  پیــش  ســال  دو  از  کــه 
ــای  ــن طــرح، ارتق ــدف ای ــم دارد. ه ــه ه ادام
دانشــجویان  کارآفرینانــه  توانمندی هــای 
ــد.  ــاز ش ــفند 94 آغ ــرح از اس ــن ط اســت. ای
ــع  ــانس و مقاط ــر لیس ــال آخ ــجویان س دانش
ــک  ــد ی ــه می خواهن ــی ک ــر از کارشناس باالت
فعالیــت کارآفرینانــه را شــروع کننــد، بــه 
مباحــث  می تواننــد  طــرح  ایــن  واســطه 
مهمــی را کــه در طــول پیشــبرد برنامه شــان 
بــه آن برمی خورنــد، در قالــب یــک مجموعــه 
آموزشــی بیاموزنــد. ایــن پکیــج آموزشــی 
وقتــی  کــه  می کنــد  کمــک  افــراد  بــه 
راه انــدازی  کســب وکار  یــک  می خواهنــد 
ــه در  ــران ک ــارب دیگ ــد از تج ــد، بتوانن کنن
ایــن مجموعــه جمــع آوری شــده اســت، 

ــد. ــتفاده کنن اس
ــک  ــد. ی ــال می کن ــدف را دنب ــا« دو ه »توان
ــوزش  ــه آم ــم ارائ ــه آن ه ــری ک ــدف ظاه ه
ــای  ــان و ارتق ــب کارآفرین ــت و مناس باکیفی
ــوزه  ــن ح ــجویان در ای ــای دانش توانمندی ه
ــم  ــه آن ه ــی ک ــدف باطن ــک ه ــت، و ی اس
تغییــر در اتمســفر کارآفرینــی دانشــگاه ها 
ــه  ــگاه ها ب ــت دانش ــوم و حرک ــاد ممنت و ایج

ســمت دانشــگاه های کارآفریــن اســت. 
تاکنــون 23 دوره طــی ایــن ســه ســال برگــزار 
شــده کــه زمــان هــر دوره آموزشــی نیــز 50 
ــا در  ــت. تقریب ــوده اس ــی 6 روز ب ــاعت ط س
هــر دانشــگاه کــه دوره هــا برگــزار شــده، 
حــدود 2500 نفــر ســاعت آمــوزش داده ایــم. 
تابه حــال نیــز نزدیــک 57 هــزار نفــر ســاعت 
ــه شــده  ــوزش در 20 دانشــگاه کشــور ارائ آم

اســت. 
ــران  ــا در ته ــود تنه ــرار ب ــرح اول ق ــن ط ای

دانشــگاه هایی کــه کمتــر در حــوزه  و در 
کارآفرینــی فعالیــت دارنــد، برگــزار شــود 
ــی  ــه کم ــود ک ــن ب ــر ای ــم دیگ ــدف مه و ه
بیشــتر بــه دانشــجویان دختــر توجــه کنیــم و 
اعتمادبه نفسشــان را باالتــر ببریــم تــا بتواننــد 
بهتــر و بیشــتر بــه ایده هاشــان بپردازنــد. 
بــه همیــن خاطــر بــا دانشــگاه الزهــرا شــروع 
ــم.  ــگاه بودی ــن دانش ــا ای ــم. دو دوره ب کردی
حتــی دانشــگاه فنــی حرفــه ای دخترانــه 
ــه  ــورد توج ــرح م ــن ط ــم در ای ــر ه ولیعص

ــت. ــرار گرف ق
از  دیگــر  یکــی  هــم  هنــر  دانشــگاه 
دانشــگاه هایی بــود کــه بیشــتر بــه سراغشــان 
داریــم  تصمیــم  مــا  واقــع  در  رفتیــم. 
برویــم کــه  دانشــگاه هایی  بیشــتر ســراغ 
ــد،  ــتری دارن ــی بیش ــیل های کارآفرین پتانس
امــا کمتــر مــورد توجــه قــرار می گیرنــد. 
مثــال مــا بــه ســراغ دانشــگاه هایی مثــل 
دانشــگاه صنعتــی شــریف و تهــران نرفته ایــم 
می کنیــم  احســاس  چــون  نمی رویــم،  و 
ــن  ــا در ای ــن دوره ه ــزاری ای ــه برگ ــازی ب نی

نیســت. دانشــگاه ها 
از طــرف دیگــر، چــون دیدیــم اســتقبال 
بــه  درنتیجــه  باالســت،  دانشــگاه ها  در 
اغلــب شهرســتان ها ســر زدیــم و یکــی از 
مهم تریــن مالک هــای مــا بــرای انتخــاب 
ــود و  ــان ب ــزان تقاضایش ــم می ــگاه ها ه دانش
ــا  ــد. م ــاز می کنن ــدر احســاس نی ــه چق این ک
حتــی در نقــاط محــروم مثــل گــراش مراغــه، 
ــان  ــا هم ــا ب ــز عین ــدان و... نی ــد، زاه بیرجن
ــران  ــاتید ته ــان اس ــا هم ــران و ب ــت ته کیفی
ــیار  ــورد بس ــم و بازخ ــرا کردی ــه را اج برنام

ــم. ــت کردی ــم دریاف ــی را ه مطلوب
ســعی کرده ایــم تــا جایــی کــه امــکان داشــته 
و تــا جایــی کــه دانشــگاه هــم توانســته 
ــرویس  ــن س ــرای ای ــبی را ب ــب مناس مخاط
ــز  ــال نی ــم. تابه ح ــش بروی ــد، پی ــاده کن آم
ــگاه  ــهر و 20 دانش ــا در 15 ش ــن آموزش ه ای



سرآمد/ شماره چهل وهفتم/ آذرماه  6697

کشــور برگــزار شــده اســت. در کل هدفمــان 
هــم ایــن اســت کــه کل دانشــگاه های کشــور 
را تحــت آمــوزش ایــن مجموعــه قــرار دهیــم.
ــن  ــا« در بی ــرح »توان ــای ط  بازخورده
ــان از  ــود؟ خودت ــور ب ــجویان چط دانش

ــد؟ ــی بودی ــه کار راض نتیج
مــا هــر روز کــه کالس برگــزار می کردیــم، بــه 
ــه  ــم و نتیج ــورد می گرفتی ــه بازخ ــور روزان ط
ارزیابــی در مجموعــه مــا نشــان می دهــد کــه 
ــوده و  حداقــل رضایتمنــدی مــا 75 درصــد ب
ــهری  ــتیم. در ش ــم داش ــد ه ــاالی 90 درص ب
ــد  ــر دادن ــا خب ــده ای از بچه ه ــل شــیراز ع مث
کــه چنــد اســتارت آپ بعــد از گذرانــدن دوره 
ــن  ــت. ای ــده اس ــدازی ش ــا« راه ان ــرح »توان ط
ــرد.  ــه شبکه ســازی کمــک ک ــی ب طــرح خیل
وقتــی در یــک دانشــگاه کالس اجــرا می شــد، 
ــت،  ــوق، مدیری ــل حق ــته ها مث ــه رش از هم
مهندســی بازرگانــی و... کنــار هــم جمــع 
ــه  ــی ک ــا، بچه های ــن فض ــدند. در همی می ش
نقــاط مشــترک داشــتند، بــا هــم لینــک 
ــدود 50  ــه ح ــه این ک ــه ب ــا توج ــدند. ب می ش
ســاعت برنامــه طــول می کشــید، بچه هــا 
بشناســند  را  هــم  به خوبــی  می توانســتند 
ــوند.  ــنا ش ــر آش ــی همدیگ ــی علم ــا توانای و ب

ــم.  ــی گرفتی ــک خوب ــی فیدب ــن خیل بنابرای
ــرح  ــز در ط ــجویان نی ــر از دانش ــی دیگ برخ
ــه  بعــدی کــه در دانشــگاه صنعتــی شــریف ب
ــیر  ــد، مس ــرا ش ــا« اج ــرح »کیمی ــوان ط عن
ــا  ــی از آن ه ــد و بعض ــوض ش ــان ع زندگی ش
وارد حــوزه  آموزش هــا  ایــن  بــا دریافــت 
ســتادی نــوآوری و کارآفرینــی شــدند. در ایــن 
دوره، گروهــی از دانشــجویان از بیرجنــد، یــزد 
و مراغــه، ســه هفتــه بــه تهــران آمدنــد تــا در 

ــد. ــا« شــرکت کنن طــرح »کیمی
 بــرای دوره هــای بعــدی طــرح »توانــا« 
چــه برنامــه ای داریــد؟ قصــد داریــد در 
ــرح را  ــای ط ــگاه هایی دوره ه ــه دانش چ

برگــزار کنیــد؟ 

ــام  ــه اتم ــا« ب ــرح »توان ــرای ط دوره اول اج
ــورد  ــه بازخ ــه ب ــا توج ــا ب ــت، ام ــیده اس رس
خوبــی کــه داشــت، قــرار شــد دوره دوم ایــن 
طــرح بــرای دو هــزار نفــر دیگــر اجــرا شــود. 
ــا 30 دانشــگاه دیگــر  یعنــی حــدودا در 20 ی
بایــد اجــرا شــود. دانشــگاه های زیــادی مثــل 
irtavana. شــاهرود و گیــالن وقتــی ســایت

ir را دیدنــد، خودشــان درخواســت دادنــد 
کــه در دانشگاهشــان ایــن طــرح اجــرا شــود. 
هــم  بــه  خودشــان  دانشــگاه ها  واقــع  در 
ــغ  ــا« را تبلی ــرح »توان ــد و ط ــالع می دهن اط
می کننــد. مــا هــم ســعی بــر ایــن داریــم کــه 
ــت و  ــه درخواس ــم ک ــگاه هایی بروی ــه دانش ب
تقاضــا بیشــتر اســت، چــون در ایــن صــورت 
ــد  ــن کار می گذارن ــرای ای ــتری ب ــرژی بیش ان
و مــا هــم دوســت داریــم ایــن هزینــه ای کــه 
از بیت المــال می شــود، در جایــی مصــرف 
ــرای  ــتری ب ــالش بیش ــا و ت ــه تقاض ــود ک ش

ــود دارد. ــری وج یادگی
مثــال مــا بنــا داشــتیم در شــیراز یــک کالس 
ــا دو کالس 70  ــم، ام ــزار کنی ــره برگ 50 نف
نفــره اجــرا شــد کــه حاکــی از اشــتیاق 
ــی  ــن دوره های ــرای شــرکت در چنی ــا ب بچه ه
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه قبال احســاس 
می شــد دانشــجویان از دوره هــای کارآفرینــی 
همیــن  بنابرایــن  نمی کننــد.  اســتقبال 
اســتقبال گســترده دانشــجویان از ایــن دوره ها 

ــد. ــزه می ده ــا انگی ــه م ب
ــه  ــا« چ ــی »توان ــای آموزش  در دوره ه
ــجویان  ــه دانش ــی را ب ــن و مطالب عناوی

آمــوزش می دهیــد؟
ــا شــامل ایجــاد  ــن دوره ه ــن درســی ای عناوی
ــدل،  ــس م ــی، بیزین ــرای کارآفرین ــزه ب انگی
بیزینــس پلــن، اصــول و فنــون مذاکــره، 
ــت.  ــی اس ــی و کار تیم ــای بازاریاب تکنیک ه
ــه ای اســت کــه هــر  ــه گون ایــن موضوعــات ب
کســی در هــر کاری و در هــر پوزیشــنی نیــاز 
ــس  ــد. پ ــته باش ــراف داش ــا اش ــه آن ه دارد ب
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فقــط مختــص کســانی  موضوعــات  ایــن 
و  دارنــد  ذهــن  در  ایــده ای  کــه  نیســت 

می خواهنــد آن ایــده را اجــرا کننــد. 
یــک دوره دیگــری کــه برگــزار می کنیــم، کار 
تیمــی اســت. بچه هــا بایــد بداننــد موضوعــات 
ــت  ــگ روی موفقی ــم ورکین ــل تی ــی مث مهم
ــن  ــر می گــذارد. ای ــا شکســت کارشــان تاثی ی
دوره هــا باعــث می شــود میــزان شکســت 
بیایــد، چراکــه بــه  اســتارت آپ ها پاییــن 
کــه  را  موانعــی  آموزش هــا  ایــن  واســطه 
ــرد،  ــرار بگی ــان ق ــت در مسیرش ــن اس ممک
آن هــا  این کــه  نــه  پیش بینــی می کننــد، 
ــد  ــر می توانن ــه بهت ــد. درنتیج ــه کنن را تجرب
ــد و  ــش ببرن ــک کســب وکار را پی ــت ی مدیری

احتمــال شکســت را کــم می کننــد.
ــه  ــا« چ ــرح »توان ــی ط ــب اصل  مخاط

ــتند؟  ــجویان هس ــروه از دانش گ
افــرادی کــه ایــده ای در ذهــن دارنــد، اولویــت 
مــا هســتند، امــا بســیارند کســانی کــه بــدون 
ــا  ــن کالس ه ــی وارد ای ــرح قبل ــا ط ــده ی ای
ــی  ــای جالب ــه طرح ه ــر ب ــوند و در آخ می ش
می رســند. در واقــع افــرادی هســتند کــه 
ــم کارمنــدی  ــارت تای مثــال مشــغول شــغل پ
ــا  ــا ب ــتند، ام ــان هس ــی خودش ــا کارشناس ی
شــرکت در ایــن کالس هــا، اعتمادبه نفسشــان 
بــاال مــی رود و بــه ســمت عملــی کــردن 

می رونــد. پیــش  طرح هایشــان 
ــن  ــی هــم در ای ــا تمرین هــای عمل  آی

دوره هــا گنجانــده شــده اســت؟
و  تئــوری  از  ترکیبــی  حتمــا  کالس هــا 
ــوان دوره  ــه عن کارگاهــی اســت کــه بســته ب
میــزان آن فــرق می کنــد. مثــال در کار تیمــی 
بحــث کارگاهــی بیــش از تئــوری اســت. 
ــان  ــی هم ــا ط ــت، ام ــک روزه اس ــا ی درس ه
ــائل  ــرنخ مس ــا س ــه بچه ه ــاعت ب ــت س هش
ــار  ــد رفت ــه چطــور بای ــم داده می شــود ک مه
کننــد. تجربــه اجرایــی بــاالی مــا بــه همــراه 
اســتفاده از اســاتید مجــرب کــه معمــوال 

ــزرگ  ــات ب ــران موسس ــرای مدی ــا ب از آن ه
هــم اســتفاده می کنیــم، یکــی از دالیلــی 
ــه  ــرح توج ــن ط ــه ای ــا ب ــه بچه ه ــت ک اس
و عالقــه نشــان دادنــد. تمــام تــالش مــا 
ــبیه  ــتاندارد و ش ــد اس ــزاری کالس در ح برگ
ــرون  ــه بی ــه ای اســت ک ــای حرف ــه کالس ه ب

می کنیــم.  برگــزار 
ــی،  ــن دوره آموزش ــزاری ای ــا برگ  آی
متقاضیــان  بــرای  هــم  هزینــه ای 

داشــت؟
توســط  طــرح  ایــن  هزینــه  درصــد   80
ــت جمهوری  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
تامیــن شــده و هزینــه زیــادی بــرای دانشــجو 
از  ناچیــزی  مبلــغ  یــک  البتــه  نداشــت. 
ــر  ــم اگ ــون معتقدی ــم، چ ــجو می گرفتی دانش
ــه ارزش کالس  ــا متوج ــد، بچه ه ــگان باش رای
نمی شــوند. مثــال ایــن دوره کــه حــدود 800 
ــزار  ــغ 50 ه ــان ارزش داشــت، مبل ــزار توم ه
تومــان از دانشــجو دریافــت می کردیــم تــا آن 

ــد. ــته باش ــودن را نداش ــگان ب ــس رای ح
 ایــن دوره هــا را فقــط در دانشــگاه های 

دولتــی برگــزار کردید؟
ــم  ــا را در دو دانشــگاه آزاد ه ــن دوره ه ــا ای م
برگــزار کردیــم. البتــه ایــن را هــم بایــد 
ــادآور شــوم کــه مــا وقتــی یــک دوره را در  ی
فــالن دانشــگاه در شــهری برگــزار می کنیــم، 
ســتون  و  محــور  اصــل  در  دانشــگاه  آن 
همــه  دانشــجویان  و  می گرفــت  قــرار  کار 
دانشــگاه های آن شــهر هــم می توانســتند 
ــه نبــود کــه فقــط  وارد کالس شــوند. این گون
ــازه شــرکت  ــان دانشــگاه اج دانشــجویان هم

در کالس را داشــته باشــند.
ــان  ــا« خودت ــرح »توان ــرداز ط  ایده پ

ــد؟ بودی
طــرح اولیــه را مــا از طریــق مرکــز کارآفرینــی 
شــریف ارائــه کردیــم کــه پــس از تاییــد 
هویت ســاز  و  نــرم  فناوری هــای  ســتاد 
ــت جمهوری  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
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ــد.  ــرا درآم ــه اج ب
بــاالی  تعــداد  وجــود  بــا   
فارغ التحصیــالن دانشــگاهی در کشــور، 
اســتارت آپ ها  درددل  پــای  وقتــی 
می نشــینیم، از دغدغــه تامیــن نیــروی 
انســانی ماهــر ســخن می گوینــد. فکــر 
رویدادهایــی  برگــزاری  می کنیــد 
ــد  ــور می توان ــا« چط ــرح »توان ــل ط مث
ــر  ــانی ماه ــروی انس ــرورش نی ــه پ ب
در اکوسیســتم اســتارت آپی منجــر 

ــود؟ ش
امــروزه مــا بــا کمبــود نیــروی انســانی مواجــه 
ــانی  ــروی انس ــود نی ــا کمب ــه ب ــتیم، بلک نیس
ماهــر روبه روییــم. توســعه کارآفرینــی بــه 
نیروهــای ماهــر و آموزش دیــده نیــاز دارد. 
البتــه ایــن نکتــه را نبایــد فرامــوش کــرد کــه 
ــتارت آپی  ــتم اس ــی وارد اکوسیس ــی کس وقت
داشــته  را  روحیــه  ایــن  بایــد  می شــود، 
باشــد کــه بتوانــد چندیــن مــاه تحــت فشــار 
ــد کار  ــوق و درآم ــدون حق ــی ب ــی گاه و حت
ــن  ــی ای ــر کس ــل، ه ــن دلی ــه همی ــد. ب کن
ــی  ــن فضای ــه وارد چنی ــدارد ک ــه را ن روحی
ــه  ــوان گفــت ک ــا نمی ت شــود. درنتیجــه الزام
در همــه حوزه هــا، آدم ماهــر کــم اســت، 
ــه  ــری ک ــانی ماه ــروی انس ــاید نی ــه ش بلک
ــتارت آپی  ــتم اس ــد وارد اکوسیس ــر باش حاض
بــا روحیــه خــاص خــودش شــود، کــم اســت.

بحــث مــا در این طــرح، تولیــد نیروی انســانی 
باکیفیــت اســت. گاهــی کار ســاده اســت، امــا 
ــد یــک نیــروی باکیفیــت پیــدا  ــرد نمی توان ف
ــا« می خواهیــم توانمنــدی  ــا در »توان کنــد. م
ــا  ــه لزوم ــم و ن ــان را رشــد دهی کارآفرینانه ش
نــوآوری و اســتارت آپی. مــا در  در حــوزه 
ــک  ــک مکانی ــر ی ــو اگ ــم ت ــا« می گویی »توان
هســتی، می توانــی از همیــن حرفــه بــه یــک 
موفقیــت خــوب و بــزرگ دســت پیــدا کنــی. 
مثــال در یکــی از دوره هــا یکــی از دانشــجویان 
هنــر را بــه عنــوان مهمــان آوردیــم کــه 

ــا پنــج میلیــون تومــان  ــود تنهــا ب توانســته ب
طــی دو یــا ســه ســال، دو تــا مغــازه در یکــی 
از خیابان هــای معــروف تهــران خریــداری 
ــه  ــا ب ــا بچه ه ــم ت ــی کردی ــد. او را معرف کن
ایمــان برســند کــه مــالک فقــط پــول اولیــه 
نیســت، بلکــه تمرکــز بــر توانمندی هــای 
ــای  ــت فض ــد درس ــی و رص ــخصی و تیم ش
ــای  ــن تکنیک ه ــر ای ــت و اگ ــب وکار اس کس
کاری را بــه کار بگیرنــد، موفــق خواهنــد بــود. 
کســی کــه بتوانــد مهارت هــا را بــدون تجربــه 
ــران  ــارب دیگ ــد و از تج ــب کن ــت کس شکس
ــه  ــد پل ــران چن ــا از دیگ ــد، قطع ــتفاده کن اس
ــک  ــا« کم ــا در »توان ــود. م ــد ب ــر خواه جلوت
ــری  ــت کمت ــا شکس ــراد ب ــه اف ــم ک  می کنی

پیش بروند.
ــی  ــوزه کارآفرین ــی در ح ــه خألهای  چ
کشــور احســاس می کنیــد و طــرح 
»توانــا« بــرای رفــع ایــن خألهــا از چــه 

ــرد؟ ــره می ب ــمی به مکانیس
در ایــن حــوزه خألهــای بســیاری وجــود دارد. 
دوره هایــی کــه مــا در توانــا طراحــی کرده ایــم، 
همــان مباحثــی اســت کــه دانشــگاه ها بارهــا 
دوره هــای آموزشــی آن را اجــرا کرده انــد، 
ــد.  ــه رو نبوده ان ــی روب ــتقبال خوب ــا اس ــا ب ام
ــه  ــد ک ــا« می افت ــی در »توان ــه اتفاق ــا چ ام
دانشــجویانی کــه هیــچ اســتقبالی از ایــن 
دوره هــای دانشــگاهی نمی کردنــد، حاضــر 
ــد  ــرکت کنن ــا« ش ــرح »توان ــوند در ط می ش
و دو بــار کالس هــای ایــن طــرح را پــر کننــد؟ 
در واقــع توانــا توانســته یــک مجموعــه ای 
پکیــج  قالــب  در  را  کارآفرینــی  نــکات  از 
ــد  ــاتید توانمن ــتفاده از اس ــا اس ــی و ب آموزش
ــه کنــد و یک جــا در اختیــار  ــه ارائ ــا تجرب و ب
ــرح  ــن ط ــن ای ــد. هم چنی ــرار ده ــجو ق دانش
دانشــجویان  بیــن  را  شبکه ســازی  یــک 
دیگــر،  طــرف  از  اســت.  زده  رقــم  نیــز 
ــم  ــی ه ــوان اجرای ــزه و ت ــانی، انگی  اطالع رس

مطرح است. 
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ده
رون

پ

ند« ان هو�ش س�ت گفت وگو �ب طراح و مدرس دوره »و�ب

درآمد دوبرابری
یادگیری دوبرابری می خواهد!

در سن 23 سالگی »وبمستران هوشمند« را راه اندازی می کند و حاال بعد از گذشت 
حدود سه سال، این طرح آموزشی توانسته است به افراد زیادی در حوزه کارآفرینی 

آموزش دهد و آن ها را برای ورود به بازار آماده کند. علی حاجی محمدی، متولد 
سال 71 و کارشناس رشته آی تی است. گفت وگوی »سرآمد« با طراح »وبمستران 

هوشمند« درباره نحوه فعالیت این طرح آموزشی و راه های حل معضل کمبود 
نیروی انسانی ماهر در حوزه های کارآفرینی و کسب وکارهای نوپا است.

 بهروز طالب نژاد
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به  را  خدماتی  چه  هوشمند  وبمستران   
متقاضیان حضور در این دوره های کارآفرینی 

ارائه می دهد؟
شروع   94 سال  از  هوشمند«  »وبمستران  دوره 
و  سایت  طراحی  ما  دوره ها  این  در  ابتدا  شد. 
دوره ها،  این  می دادیم. طی  آموزش  را  کدنویسی 
بچه ها می توانستند سایت هایی را طراحی کنند، 
اما صرفا برای دیگران این کار را انجام می دادند. 
یعنی سفارش طراحی یک سایت را در ازای دریافت 
این که علم و  با  افراد  این  انجام می دادند.  مبلغی 
یک  خودشان  برای  اما  داشتند،  خوبی  تخصص 
کسب وکار ثابت نداشتند، چون نمی دانستند چطور 

می توانند با استفاده از تخصصشان پول دربیاورند.
ما در »وبمستران هوشمند« رویه را عوض کردیم. 
به این صورت که گفتیم افرادی که عالقه مندند 
کسب وکار اینترنتی داشته باشند، به دوره جامعی 
بیایند که هم سایتشان را بدون کدنویسی راه اندازی 
کنند، هم کسب وکاری را راه بیندازند و هم به درآمد 
این  به درآمد رسیدن مستلزم  دست پیدا کنند. 
است که از گوگل هم ورودی داشته باشند. درنتیجه 
کدنویسی،  بدون  سایت  طراحی  اصول  مجموعه 
مارکتینگ، کسب ترافیک از گوگل و کسب درآمد 
و راه اندازی فروشگاه اینترنتی را در دوره جامعی به 

نام »وبمستران هوشمند« گردآوری کردیم.
در دوره اول که در سال 94 شروع شد، چهار نفر 
ثبت نام کردند، اما در حال حاضر هر دوره با 150 
این ها هم  کلید می خورد. مجموعه خروجی  نفر 
در جایی به اسم شهر همیار قابل رویت است. در 
بین این کسب وکارها، یکی صنایع دستی آن الین 
می فروشد، یکی عسل آن الین می فروشد، یکی در 

بازار است، یکی در روستاست و...
تهران  در  صرفا  آموزشی  دوره های  این   

برگزار می شود؟
به صورت حضوری در تهران است، اما به صورت 
آموزش  را  ایران  کل  غیرحضوری  و  آن الین 
می دهیم. حتی مشتری ایرانی خارج از کشور را هم 

ماهانه یکی دو نفر داریم.
 چه بازخوردهایی از برگزاری این دوره های 

آموزشی دریافت کردید؟ 
در نظرسنجی ساالنه که انجام می دهیم، حدود 80 
درصد بازخورد خیلی خوب داده اند و این که هنوز 
این آموزش ها جای اصالح دارد، اما مهم ترین هدف 
ما این است که بدانیم چند درصد از دانش آموختگان 
این مجموعه کسب وکاری را راه اندازی می کنند که 
است:  این  ما  شعار  چراکه  باشند،  داشته  درآمد 
»راه اندازی سایت و کسب درآمد میلیونی از آن«. 
ابتدای کار بازدهی 10 درصد بود، اما در حال حاضر 
این بازدهی به 70 درصد رسیده است که این یعنی 
هوشمند  وبمستران  دانش آموختگان  درصد   70

سایت راه اندازی کرده اند و به درآمد رسیده اند.
 در حوزه کارآفرینی و تامین نیروی انسانی 
ماهر در کسب وکارهای نوپا، با چه خألهایی 
روبه رو هستیم و چطور می توانیم این خألها 

را مرتفع کنیم؟
یکی از مشکالت اصلی تامین نیروی انسانی ماهر 
این است که دانشگاه ها اغلب عناوین درسی جذابی 
به ما ارائه می دهند، اما فقط جذاب بودن عناوین 
درسی کافی نیست و هم چنین باید در نظر داشت 
که اغلب این آموزش های دانشگاهی مناسب بازار 
نیست. مثال در مورد یک واحد درسی به نام منابع 
ارائه  دانشگاهی  آموزش  دانشجو،  یک  به  انسانی 
می دهند، اما آن دانشجو نمی تواند به طور کاربردی 
از آن استفاده کند. یعنی با این که این واحد درسی 
خیلی جالب است، اما تنها کمک می کند دانشجو 
دید بهتری نسبت به آن موضوع پیدا کند، ولی 

نمی تواند بهره ای از این آموزش ها ببرد. 
به همین دالیل است که معتقدیم کسانی که دنبال 
کار خوب و درآمد باال هستند، همیشه باید دنبال 
مدرک  اخذ  صرفا  نه  باشند،  مهارت  و  تخصص 
دانشگاهی. مثال شما می توانید با مدرک لیسانس، 
کارشناس یک بخش در یک شرکت شوید و ماهانه 
یکی دو میلیون تومان هم درآمد دریافت کنید، اما 
در عین حال می توانید متخصص و باتجربه شوید و 
حقوق چند برابری دریافت کنید. البته در ابتدای 
با  انتظار و توقعمان پایین باشد، چراکه  باید  کار 
حقوق  کنیم  تضمین  می توانیم  که  است  تجربه 
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باالتری را اخذ خواهیم کرد.
تعهد کاری در حوزه منابع انسانی نیز بحث دیگری 
است که بسیار مهم است. این که استارت آپ ها و 
نبود  از  موارد  اغلب  در  دانش بنیان  شرکت های 
نیروی انسانی ماهر شکوه می کنند، مسئله ای است 
که در پاسخشان می توان گفت که شاید نیروی 
انسانی متخصص در برخی رشته ها به اندازه کافی 
وجود داشته باشد، اما نیروی متخصصی که متعهد 
باشد، کم است. دالیل این عدم تعهد هم شاید این 
باشد که دل گرمی و انگیزه کافی برای تعهد و تالش 
بیشتر را ندارند. شاید تصور می کنند آن طور که باید 
در این کسب وکار به آن ها ارج داده نشده است، یا 

این که روند کاری شان خیلی ثابت است. 
ارزش  با  انسانی  نیروی  تامین  برای  که  راه حلی 
و ماهر به ذهن می رسد، این است که صاحبان 
که  را  مهارتی  با  انسانی  نیروی  باید  کسب وکار 
خودشان نیاز دارند، خود تربیت کنند. مثال یکی 
از دوستان من 35 برنامه نویس و طراح دارد که 
همگی را خودش تربیت کرده و در کسب وکارش 
از مهارت آن ها استفاده می کند. داشتن این تعداد 
کار  ایران  در  هم  کنار  در  و  یک جا  متخصص 

ساده ای نیست.
برنامه های  چه  هوشمند«  »وبمستران   

آموزشی برای آینده دارد؟
دوره »وبمستران هوشمند« بیشتر در حوزه راه اندازی 
کسب وکار است و روی این موضوع کار می کند، اما 
به فکر طراحی دوره ای هستیم که فنی تر باشد. در 
حال حاضر در حال طراحی دوره ای برای پرورش و 
تربیت متخصصان در حوزه های تخصصی گرافیک، 
و...  موبایل  برنامه نویسی  کامپیوتر،  برنامه نویسی 
هستیم که توسط متخصصان این حوزه ها که در 
فعالیت اند،  کسب وکارهای بزرگ و قوی در حال 

آموزش داده می شود.
یک پلنی هم داریم که خیلی سخت پیش می رود 
شهرستان هاست.  نمایندگی  پلن  هم  آن  که 
خوش بختانه عالقه مندی در همه شهرستان ها بوده، 
ولی این که چقدر بتوانیم برای راه اندازی نمایندگی ها 

موفق شویم، بستگی به همکاری دوستان دارد. 

 برای توسعه آموزش های آن الین چه فکری 
کرده اید؟

از خود  مانیتور و هم  از  را هم  فیلم کالس ها  ما 
استاد ثبت و ضبط می کنیم و همراه پشتیبانی و 
تکالیف و به صورت آن الین در اختیار عالقه مندانی 
که می خواهند از راه دور در کالس ها شرکت کنند، 
قرار می دهیم، که این فرایند را در آینده هم ادامه 

خواهیم داد.
هوشمند«  »وبمستران  آموزشی  دوره های   
چند ساعته است و چه کسانی واجد شرایط 

شرکت در این دوره ها هستند؟
شامل  و  ساعته   75 ما  آموزشی  دوره های 
مردم  همه  نیز  ما  مخاطبان  است.  جلسه   26
هستند. مثال خانم های خانه داری که می خواهند 
کسب وکار داشته باشند، بازاریانی که می خواهند 
کسب وکارشان را با اینترنت توسعه دهند و جوانانی 
که ایده دارند و می خواهند کسب وکاری را راه اندازی 
کنند، می توانند در دوره های ما شرکت کنند. فقط 
یک محدوده سنی داریم که 22 سال به باالست. 
آن هم نه به خاطر مدرک دانشگاهی، بلکه فقط 
به این خاطر که اهمیت کسب درآمد در دنیای 
واقعی را حس کرده باشند و ارزش یک کسب وکار 
پایدار را بدانند. معموال دیده شده که افراد زیر 22 
سال خیلی عالقه دارند همه چیز را تست کنند، 
هوشمند«  »وبمستران  دوره  این  که  صورتی  در 
خیلی جدی به کسب درآمد فکر می کند، نه تست 
که  آمده اند  کالس ها  این  در  افرادی  آزمایش.  و 
همه سرمایه و زندگی شان را وسط گذاشته اند تا 

زندگی شان را جدی بسازند. 
ما کسانی را داشته ایم که با مدرک دیپلم از سربازی 
برگشته و سر کالس های ما حاضر شده اند. در کنار 
این سرباز، استاد دانشگاهی هم داشته ایم که عضو 
هیئت علمی بوده و در کالس های ما حضور یافته 
است. اغلب افراد حاضر در کالس های آموزشی ما 
خیلی باحوصله و عالقه مند کار می کنند و اتفاقا به 
درآمد هم رسیده اند. من یک جمله معروف دارم و 
آن هم این که برای دو برابر کردن درآمد خود، باید 

یادگیری مان را هم دو برابر کنیم.
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ابتدایی تریــن روش دفــع فاضــالب اســتفاده از 
تابــش شــدید خورشــید و وابســتگی بــه قدرت 
ــی از  ــالب ناش ــود و فاض ــید ب ــر خورش تبخی
شست و شــوی ظــروف و لباس هــا در زمیــن 
خاکــی جــذب می شــد و سیســتمی بــرای 
دفــع فاضــالب وجــود نداشــت. مســئله بیــرون 
ــان از  ــت انس ــط زیس ــالب از محی ــدن فاض ران
زمانــی بــه وجــود آمــد کــه مــردم بــه زندگــی 
ــهرها  ــش ش ــا پیدای ــد. ب ــی روی آوردن گروه
و گســترش شــبکه های آب رســانی، انســان 
نگــه  داشــتن  پــاک  و  پاک ســازی  بــرای 
ــاب های  ــدن پس ــرون ران ــش، بی ــی خوی زندگ
ــس  ــد. پ ــندیده و الزم دی ــت آمده را پس به دس
ــانی،  ــبکه های آب رس ــک ش ــرفت تکنی از پیش
ــز  ــا نی ــع فاضالب ه ــبکه های دف ــاختن ش س

ــت. ــرار گرف ــورد توجــه ق م
را  فاضــالب  دفــع  سیســتم  قدیمی تریــن 
تمــدن  از  به جای مانــده  آثــار  در  می تــوان 
هندیــان باســتان مشــاهده کــرد. در ایــن آثــار 
ــال  ــدود 7000 س ــه ح ــا ب ــخ آن ه ــه تاری ک
باقی مانــده  می شــود،  داده  نســبت  پیــش 
فاضالب روهایــی بــا دیــواره آجــری یــا ســفالی 
بــرای هدایــت فاضالب هــای خانگــی مشــاهده 
ــوا  ــل و نین ــهر باب ــای ش ــود. در خرابه ه می ش
ــای  ــاری از مجراه ــرت آث ــره ک ــز در جزی و نی
ــاهده  ــی مش ــای همگان ــالب و آبریزگاه ه فاض
شــده اســت. در شــهرهای یونــان و رم باســتان 
آثــار فاضالب روهایــی بــه قطــر دو تــا ســه متــر 
مشــاهده شــده که ســاخت آن هــا را بــه 2000 
ــد. در  ــبت می دهن ــالد نس ــش از می ــال پی س
اورشــلیم آثــار کانال هــای هدایــت فاضــالب بــه 
بیــرون شــهر و جمــع آوری آن در دریاچه هــای 
ــه  ــالب ب ــتفاده از فاض ــی اس ــالب و حت فاض
ــده  ــاهده ش ــاورزی مش ــود در کش ــوان ک عن
کــه تاریــخ ایجــاد آن بــه حــدود 3000 ســال 
پیــش می رســد. در شــهر پمپئــی در ایتالیــای 
ــاهده  ــی مش ــده گندآب روهای ــروزی باقی مان ام
ــا  ــاختمان آن ه ــان س ــه باستان شناس ــده ک ش

را بــه حــدود 1900 ســال قبــل مربــوط 
می داننــد.

بیشــتر  پیــش  ســال   100 حــدود  تــا 
ــی آن،  ــای فرع ــژه کانال ه ــا و به وی فاضالب ه
ــت. ــده اس ــاخته می ش ــاز س ــورت روب ــه ص ب

نخســت پــس از آشــکار شــدن اثــر ایــن 
بیماری هــای  پخــش  در  کانال هــا  قبیــل 
ــام  ــه تم ــد ک ــل آم ــه عم ــش ب ــر، کوش واگی
زیرزمیــن  در  فاضالب هــا  و  گندآب روهــا 
ســاخته شــوند. قــرار گرفتــن فاضالب روهــا در 
ــن رفتــن  زیرزمیــن موجــب شــد کــه در پایی
ــی داشــته  ــر نیکوی ــی تاثی ســطح آب زیرزمین
ــن  ــزو محاس ــز ج ــت نی ــن خاصی ــد و ای باش
ــرار  ایجــاد شــبکه های جمــع آوری فاضــالب ق

ــرد. گی
در عهــد باســتان انســان بــا امکانــات انــدک و 
علــم محــدود خــود قــادر به اســتفاده مجــدد از 
آب هــای فاضالبــی نبــود و بــا توجــه بــه تعــداد 
ــه نســبت  ــی گذشــته ک ــع آب ــت و مناب جمعی
بــه امــروز بــه مراتــب بیشــتر و پاک تــر بــوده، 
نیــازی هــم بــه ایــن کار وجــود نداشــت. تنهــا 
ــوده از  ــای آل ــن آب ه ــردن ای ــعی او دور ک س
محــل زندگــی خــود بــود و از همیــن رو اقــدام 
بــه ایجــاد سیســتم های فاضــالب کــرد. امــا در 
ــزار و ضــرورت  ــا پیشــرفت اب دنیــای کنونــی ب
اســتفاده دوبــاره از آب هــای فاضــالب بــه علــت 
کمبــود آب و رشــد فزاینــده جمعیــت می تــوان 
ــد از آب هــای فاضــالب در امــوری چــون  و بای

کشــاورزی بهــره گرفــت. 
در ایــران تــا گذشــته ای نه چنــدان دور، مســئله 
دفــع فاضــالب بســته بــه وضعیــت ســطح آب 
زیرزمینــی بــه دو گونــه حــل می شــد. در 
ــی  ــطح آب زیرزمین ــق س ــه عم ــهرهایی ک ش
و نفوذپذیــری زمیــن نســبتا زیــاد بــود، از 
اســتفاده  فاضــالب  چاه هــای جذب کننــده 
ــز در  ــون نی ــنتی، تاکن ــن روش س ــد. ای می ش
ــه بیشــتر  ــران از جمل بســیاری از شــهرهای ای
تهــران کاربــرد دارد. در شــهرهایی کــه ســطح 
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ــری  ــن از نفوذپذی ــا زمی ــاال ی ــی ب آب زیرزمین
کمــی برخــوردار اســت، مســئله دفــع فاضــالب 
بدین گونــه حــل می شــده کــه اگــر شــهر 
ــا زه کشــی های  ــود، ی ــی می ب دارای شــیب کاف
طبیعــی ماننــد رودخانــه در مجــاورت آن قــرار 
ــا ســاختن فاضالب روهــای موضعــی  داشــت، ب
و کوتــاه، فاضالب هــای خانگــی و ســطحی 
ــل و  ــهر منتق ــرون ش ــه بی ــه ب ــدون تصفی را ب
مــورد می تــوان  ایــن  در  رهــا می کردنــد. 
ــی  ــای قدیم ــال از فاضالب  روه ــوان مث ــه عن ب
شــهرهای ســاحلی جنــوب ایــران مثــل اهــواز 
و بوشــهر نــام بــرد. امــا در صورتــی کــه شــهر 
ــالب  ــت فاض ــرای هدای ــی ب ــیب کاف ــد ش فاق
بــوده و امــکان جریــان ثقلــی فاضــالب وجــود 
ــای  ــا، چاه ه ــک لجن کش ه ــا کم ــته، ب نداش
ــرون  ــه بی ــی و ب ــالب را خال ــع آوری فاض جم
ــه شــهرها  ــد. از این گون شــهر منتقــل می کردن
ــرد. ــام ب ــال ن ــه عنــوان مث ــل را ب ــوان زاب می ت

ــه مســئله  ــران باســتان، ب ــزرگ ای در تمــدن ب
دفــع فاضــالب و حفــظ بهداشــت محیــط 
ــای  ــود. بقای ــده ب ــژه ای ش ــه وی ــت توج زیس
آثــاری کــه از شــبکه منظــم دفــع کانال هــای 
ــای  ــر کاخ ه ــالب در زی ــد و فاض ــای زائ آب ه
ــی  ــده، به خوب ــت آم ــه دس ــید ب ــت جمش تخ
گــواه ایــن مدعاســت. ایــن کانال هــا کــه 
از یــک سیســتم مهندســی بســیار منظــم 
برخــوردار اســت، در بخــش زیریــن تختــگاه و 
کاخ هــای تخــت جمشــید قــرار گرفتــه اســت. 
ــر  ــش از دو کیلومت ــون بی ــال تاکن ــه کان این ک
از آن در تخــت جمشــید شناســایی شــده، در 
ــرض و 80  ــانتی متر ع ــش 60 س ــن بخ کمتری
ســانتی متر ارتفــاع و در بیشــترین بخــش 
160 ســانتی متر عــرض و هشــت متــر ارتفــاع 
دارد و رفت و آمــد یــک انســان به راحتــی در 
ــرد.  ــورت می گی ــای آن ص ــیاری از بخش ه بس
ــع  ــی در دف ــش بســیار مهم ــا نق ــن کانال ه ای
آب هــای زائــد روی تخــت گاه و هدایــت آن هــا 

ــته اند. ــه داش ــرون از مجموع ــه بی ب

عمــده ایــن مجــاری در طــول قــرون متمــادی 
از گل والی و زبالــه مســدود شــده اســت. امروزه 
ــالب  ــای فاض ــودن کانال ه ــاز نب ــل ب ــه دلی ب
ــزش  تخــت جمشــید، هــر ســاله در فصــل ری
ــه  ــطح صف ــادی آب در س ــزان زی ــاران، می ب
می شــود  جمــع  مختلــف  کاخ هــای  در  و 
کــه بی شــک تــداوم ایــن رونــد موجــب 
آســیب های جــدی بــه بنــا خواهــد شــد. 
ــن  ــرای جلوگیــری از ای هخامنشــیان اساســا ب
امــر بــود کــه اقــدام بــه ایجــاد چنیــن شــبکه 
گســترده ای از مجــاری دفــع آب کــرده بودنــد. 
آب هــای زائــد روی تخــت گاه بــه وســیله ایــن 
ــرقی  ــوب ش ــع جن ــی در ضل ــاری زیرزمین مج
ــید  ــت جمش ــای تخ ــا و بناه ــه کاخ ه مجموع
تخلیــه می شــد. بی شــک در دیگــر نقــاط 
ــه  ــز از این گون ــیان نی ــیع هخامنش ــرو وس قلم

ــود. ــده ب ــتفاده ش ــع آب اس ــاری دف مج
ــران  ــالب در ای ــتم فاض ــه از سیس ــی ک هنگام
عهــد هخامنشــی یــا دنیــای باســتان صحبــت 
و  منظــم  تشــکیالت  منظــور  می شــود، 
فاضــالب  کانال کشــی های  نظیــر  وســیعی 
شــهری امــروزی نیســت، بلکــه منظــور وجــود 
مجــاری و آب روهایــی اســت کــه هنــگام بارش 
ســیالب  افتــادن  راه  و  شــدید  باران هــای 
می توانســت ضمــن جمــع آوری آب هــای زائــد 
ســطحی و هدایــت آن هــا بــه مجــاری دیگــر، 
از تجمــع زباله هــا نیــز در محــل ســکونت 
مردمــان شهرنشــین جلوگیــری کنــد. سیســتم 
ــت  ــه تخ ــر صف ــه در زی ــی ک ــالب بزرگ فاض
ــن  ــرای همی ــت، ب ــرار داش ــز ق ــید نی جمش
ــن  ــارز ای ــواه ب ــود. گ ــده ب ــاخته ش ــور س منظ
ســخن، ایــن مســئله اســت کــه هم اکنــون در 
فصــل بارندگــی بــه علــت مســدود بــودن ایــن 
ــع  ــت گاه جم ــداری آب روی تخ ــاری مق مج
ــاوری  ــه از فن ــتم اگرچ ــن سیس ــود. ای می ش
پیچیــده ای برخــوردار نبــود، امــا در جــای 

ــت.  ــوده اس ــین ب ــل تحس ــیار قاب ــود بس خ
وجــود چنیــن ســازه هایی خــود باالتریــن 



سرآمد/ شماره چهل وهفتم/ آذرماه  7697

پیشــرفته هخامنشــیان  تمــدن  بــر  گــواه 
ــر  ــی بهت ــازه ها زمان ــن س ــت ای ــت. اهمی اس
ــا  ــم آن ه ــش مه ــه نق ــه ب ــود ک ــوم می ش معل
و کارکــردی کــه در راســتای حفــظ کاخ هــای 

ــود. ــه ش ــتر توج ــته اند، بیش ــه داش پارس
طوالنــی  راهروهــای  این کــه  مهــم  نکتــه 
ــک ضــرورت ایجــاد شــده  ــر ی ــا ب ــرده، بن نام ب
بودنــد. بی شــک هخامنشــیان از ایــن روش 
در ســایر نقــاط قلمــرو خویــش نیــز اســتفاده 
ــد، امــا متاســفانه امــروز شــواهدی  کــرده بودن
ــوان  ــال می ت ــت. بااین ح ــت نیس از آن در دس
تصــور کــرد اگــر ایــن کانال هــا در تخــت 
ــهرها  ــر از ش ــی دیگ ــاید برخ ــا ش ــید ی جمش
ــی  ــه اتفاق ــود، چ ــیان نب ــای هخامنش و بناه

می افتــاد. 
از  نمونــه ای  آوردن  شــاید  راســتا  ایــن  در 
اســترابو، خالــی از فایــده نباشــد. طبــق گفتــه 
اســترابو، شــهر اِفِســوس در روزگار باســتان 
شــهری  فاضــالب  تخلیــه  سیســتم  دارای 
ــوس  ــی لیزیماخ ــه وقت ــت. چنان ک ــوده اس ب

ــود  ــهر خ ــوس از ش ــردم افس ــت م می خواس
ــا  ــرد ت ــر ک ــی صب ــد، مدت ــکان دهن ــر م تغیی
بارانــی سیل آســا راه افتــاد و راه هــای فاضــالب 
شــهر را مســدود کــرد تــا این کــه شــهر را آب 
ــهر  ــاکنان ش ــه س ــود ک ــت. آن گاه ب ــرا گرف ف

ــد.  ــکان دهن ــر م ــدند تغیی ــر ش حاض
ــر افســوس، در برخــی ســرزمین های  ــالوه ب ع
قلمــرو شــرقی هخامنشــیان نیــز سیســتم 
تخلیــه فاضــالب شــهری وجــود داشــته اســت. 
گــزارش اســترابو دربــاره شــهر پالی پوتــرا 
جالــب توجــه اســت. طبــق گــزارش وی، ایــن 
شــهر حصــاری از چــوب داشــت کــه روزنه هــا 
و ســوراخ هایی داشــت تــا ســربازان و مدافعــان 
ــوراخ ها  ــیله از آن س ــن  وس ــد بدی ــهر بتوانن ش
ــی  ــار خندق ــر حص ــد. در براب ــدازی کنن تیران
ــاع از  ــرای دف ــم ب ــه ه ــد ک ــرده بودن ــر ک حف
ــه کار می رفــت و هــم فاضــالب شــهر  شــهر ب

ــرد.  ــارج می ب ــه خ را ب
ــش از  ــر خوی ــر از اث ــی دیگ ــترابو در جای اس
شــهر ســمیرنه کــه پــس از ویرانــی بــه دســت 
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ــت  ــد، صحب ــازی ش ــاره بازس ــا دوب لیدیایی ه
می کنــد و خیابان هــای زیبــای آن را کــه 
ســنگ فرش بــود، تحســین می کنــد. امــا 
بااین حــال از مهندســان ســازنده ایــن شــهر بــه 
علــت انجــام خطایــی بــزرگ انتقــاد می کنــد و 
آن خطــا ایــن اســت کــه در حیــن ســنگ فرش 
آب روهــای  ایجــاد  در  خیابان هــا  کــردن 
ــل  ــن عام ــده و همی ــی ورزی ــالب کوتاه فاض
باعــث شــده اســت هنــگام ریــزش باران هــای 
ــیده  ــه پوش ــهر از زبال ــای ش ــدید، خیابان ه ش
شــده و چهــره ناخوشــایندی بــه آن دهــد. بــه 
هــر صــورت، ســخنان برخــی مورخــان و نیــز 
پــاره ای شــواهد باستان شــناختی گــواه بــر 
ــه فاضــالب در  ــرای تخلی ــی ب وجــود روش های

ــت. ــش از آن هاس ــیان و پی روزگار هخامنش
در دوره هخامنشــی نیــز در تــداوم ایــن رونــد، 
ــد  ــود آم ــه وج ــر ب ــن ام ــرای ای ــازه هایی ب س
البتــه مهم تریــن و شناخته شــده ترین  کــه 
آن هــا تاکنــون سیســتم تخلیــه فاضــالب زیــر 
صفــه مجموعــه کاخ هــای تخــت  جمشــید 

اســت.
ــا طراحــی و ســاخت  ــم در رابطــه ب ــه مه نکت
مهندســی  و  فنــی  اصــول  ســازه ها،  ایــن 
ــتحکام  ــن اس ــا و هم چنی ــه در آن ه به کار رفت
آن هاســت. از نظــر علــم مهندســی امــروز، 
ــر  ــالوه ب ــالب، ع ــای فاض ــت ویژگی ه ــه عل ب
ــداد  ــبکه تع ــیر ش ــد در مس ــا بای فاضالب رو ه
ــود  ــاخته ش ــژه س ــاختمان ها وی ــیاری س بس
کــه مهم تریــن آن هــا، راهروهــای آدم رو  بــرای 
ــر کانال هاســت. کارکــرد  ــز کــردن و تعمی تمی
یــک شــبکه فاضــالب بیــرون رانــدن هرگونــه 
پســاب شــهری اســت. شــبکه جمــع آوری 
فاضــالب بایــد بــه گونــه ای طــرح شــود کــه از 
نظــر نیــروی انســانی نیــاز بــه نگــه داری زیــاد 

ــد. ــته باش نداش
ــد  ــا بای ــف کانال ه ــیب ک ــر ش ــژه از نظ به وی
پیش بینی هــای الزم در طــرح انجــام شــده 
باشــد تــا این کــه مــواد معلــق و شــناور 

ته نشــین نشــده و ســطح مقطــع جریــان 
ــود.  ــته نش کاس

ــد  ــالب بای ــای فاض ــی لوله ه ــروزه در طراح ام
ــیب  ــا از ش ــد ت ــل آی ــه عم ــت ب ــت دق نهای
ــرای خــارج کــردن پســاب ها برخــوردار  الزم ب
باشــند و ایــن نکتــه فنــی به خوبــی در شــبکه 
ــای تخــت  ــه کاخ ه ــع فاضــالب زیرمجموع دف

ــت شــده اســت. جمشــید رعای
فاضــالب تخــت  زیرزمینــی دفــع  شــبکه 
ــط  ــر توس ــال های اخی ــی س ــه ط ــید ک جمش
باستان شناســان دوبــاره الیروبــی و احیــا شــده 
بــود، تخــت جمشــید را از بــاران در امــان نگــه 
ــای  ــن بن ــاس بزرگ تری ــن اس ــر ای ــته و ب داش

ــان دچــار آب گرفتگــی نشــد.  ســنگی جه
بــه گــزارش تعــدادی از مرمت گــران ایــن 
آب راه هــا، ســال ها بــود کــه بــه محــض وقــوع 
مختلــف  در ســطوح  بــاران  آب  بارندگــی، 
ــع  ــید جم ــت جمش ــای تخ ــه کاخ ه مجموع
می شــد. ایــن آب گرفتگــی بــه حــدی بــود کــه 
حتــی بــا پمپــاژ نیــز بــاز هــم ســطح کاخ هــا را 

ــت. ــرا می گرف ــاران ف آب ب
کارشناســان معتقدنــد کــه ایــن آب گرفتگی هــا 
ــا  ــود ت ــا می ش ــه بن ــاراتی ب ــروز خس ــث ب باع
پژوهش گــران  و  باستان شناســان  این کــه 
در ســال 91 آب راهــه 2500 ســاله تخــت 
ــد  ــا و بازگشــایی کردن جمشــید را کاوش، احی
تــا آب بــاران از مســیر قدیمــی خــودش دفــع 

شــود. 
تاریــخ  اجمالــی  بررســی  گــزارش  منبــع: 
بــا آب، کشــاورزی و  فناوری هــای مرتبــط 
محیــط زیســت در ایــران بــا رویکــرد شــناخت 
بــرای  پیشــینیان  ابتــکارات  و  خالقیت هــا 
کلثــوم  فنــاوری،  توســعه  در  بهره گیــری 
ــگاه  ــی دانش ــیئت علم ــو هس ــری عض غضنف
تهــران، بــا همکاری انتشــارات دانشــگاه تهران و 
ســتاد توســعه فناوری هــای آب، خشک ســالی، 
فرســایش و محیــط زیســت معاونــت علمــی و 

فنــاوری ریاســت جمهــوری
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دهای شانس را گ�ی انداخت؟م ید �ب چگونه �ب

 ریسک های کوچک
 برای شانس های بزرگ

 ترانه رجبیان

تینا سیلیگ، استاد دانشگاه استنفورد، خالقیت و 
عاشق  و  می آموزد  دانشجویانش  به  را  کارآفرینی 
کار روی مهارت های حل مسئله است. او در این 
خطر  کمی  با  چگونه  که  می گوید  تد  سخنرانی 
کردن می شود بادهای شانس را گیر انداخت و از 

نیروی آن برای رسیدن به مقصد استفاده کرد.
این  از عمرم را صرف بررسی  من تقریبا دو دهه 
موضوع کردم که بفهمم چه چیزی باعث می شود 
بعضی از آدم ها از بعضی دیگر خوش شانس تر باشند 
و در این مدت سعی کردم به آدم ها کمک کنم تا 
شانسشان را بیشتر کنند. متوجهید؟ من کارآفرینی 
را به آدم ها یاد می دهم و همه ما می دانیم که خیلی 
از سرمایه گذاری های امروزی شکست می خورند و 
نیاز  شانس  به  روزها  این  نوآوران  و  کارآفرین ها 

دارند، شانس زیاد، هر چه بیشتر بهتر.
شانس چیست؟ بخت و اقبال به شکل موفقیت ها 
یا شکست هایی تعریف می شود که در ظاهر ناشی 
از شانس هستند. به نظر می رسد که تعریف موثری 
کم  چون  است،  شانس  همان  این  انگار  و  باشد 
پیش می آید که ما اهرم هایی را ببینیم که برای 
خوش شانس شدن افراد به کار می افتند. ولی من 
در بررسی های طوالنی فهمیدم که شانس به ندرت 
چیزی شبیه رعد و برق و مستقل از اتفاقات اطراف 
است. در واقع شانس بیشتر شبیه بادی است که 
به صورت مداوم می وزد. بعضی وقت ها آرام است، 
گاهی تبدیل به تندباد می شود و بعضی مواقع از 
سمتی می وزد که حتی فکرش را هم نمی کنید. 
ساده  می کنید؟  دریافت  را  بادها  این  پس چطور 
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است، ولی خیلی واضح نیست. بنابراین می خواهم 
سه نکته ای را با شما در میان بگذارم که بتوانید 
برای ساخت یک بادبان از آن ها استفاده کنید و 
این بادها را گیر بیندازید. اولین کاری که باید انجام 
دهید، این است که رابطه تان را با خودتان تغییر 
بدهید. آمادگی داشته باشید تا ریسک ها و خطرات 
کوچکی را بپذیرید که شما را از محدوده امنتان 
را  کارها  این  همه  کودکی  در  ما  می کند.  خارج 
انجام می دهیم. اصال اگر قرار است راه رفتن، حرف 
یا حتی مکانیک کوانتومی  زدن، دوچرخه سواری 
انجام بدهیم. درست  باید این کار را  را بیاموزیم، 
هفته  این  که  آدمی  از  باید  بعد  هفته  ما  است؟ 
دوچرخه سواری بلد نیست، به کسی تبدیل شویم 
که می تواند دوچرخه را براند و الزمه این کار خارج 
شدن از منطقه امنمان و کمی خطر کردن است. 
می شویم،  بزرگ تر  وقتی  که  این جاست  مشکل 
کمتر پیش می آید که این کار را انجام بدهیم. در 
واقع ما به نوعی اسیر حس »چه کسی هستیم« 

می شویم و دیگر به جایی نمی  رسیم.
من در حال حاضر، زمان زیادی را صرف تشویق 
امن خود خارج  از منطقه  تا  دانشجویانم می  کنم 
این  چطور  بزنند.  خطر  به  دست  کمی  و  شوند 
دادن  با  را  کارم  من  می دهم؟ خب،  انجام  را  کار 
یک خطرسنج به آن ها شروع می کنم. این اساسا 
یک جور سرگرمی است که ما آن را سر کالس 
توسعه دادیم تا دانشجوها بتوانند خطرهایی را که 
می خواهند ب پذیرند، رسم کنند. با این کار خیلی 
دودویی  خطرپذیری  فرایند  که  می فهمند  سریع 
نیست. ریسک های فکری، فیزیکی، خطرات مالی 
همین طور  و  اخالقی  و  اجتماعی  و  احساسی  و 
ریسک های سیاسی زیادی وجود دارد و آن ها وقتی 
این کار را انجام می دهند، شاخص ریسک خود را 
با دیگران مقایسه می کنند و خیلی سریع متوجه 
می شوند که چقدر همه شان با همدیگر فرق دارند. 
بعد آن ها را تشویق می کنم تا کمی انعطاف پذیر 
باشند و بعضی از این خطرها را با خارج شدن از 
منطقه امن بپذیرند. به عنوان مثال از دانشجوها 
دهند  انجام  فکری  ریسک  یک  که  می خواهیم 

که  مشکلی  با  شدن  مواجه  برای  را  تالششان  و 
قبال با آن روبه رو نشده اند، انجام دهند. یا از آن ها 
می خواهیم با صحبت کردن با غریبه ای که توی 
قطار کنارشان نشسته، یک ریسک اجتماعی بکنند، 
یا شاید بخواهیم دست به یک ریسک احساسی 
بزنند و به فردی که برایشان مهم است، بگویند که 

چه احساسی دارند.
خود من همیشه این  کار را انجام می دهم. تقریبا 12 
سال پیش، صبح خیلی زود در هواپیمایی به مقصد 
اکوادور نشسته بودم. در این جور مواقع معموال فقط 
هدفونم را توی گوشم می گذارم و می خوابم، بیدار 
می شوم یا کمی از کارهایم را را انجام می دهم، ولی 
این بار تصمیم گرفتم کمی خطر کنم و مکالمه ای 
را با مردی که کنارم نشسته بود، شروع کردم. اول 
او  که  متوجه شدم  بعد  و  معرفی کردم  را  خودم 
ناشر است. خیلی جالب است و ما درنهایت یک 
با هم داشتیم. در آن بحث  مکالمه خیلی جالب 
من نکات زیادی را در مورد آینده صنعت چاپ و 
نشر یاد گرفتم و بعد درحالی که سه چهارم از مسیر 
پرواز باقی مانده بود، تصمیم گرفتم باز هم خطر 
کنم. بنابراین لپ تاپم را باز کردم و طرح پیشنهادی 
مورد  در  طرحم  گذاشتم.  درمیان  او  با  را  کتابی 
کارهایی بود که سر کالس انجام می دادم و او بسیار 
مودب بود. طرح را خواند و گفت: »می  دونی، تینا، 
این برای کار ما مناسب نیست، اما ممنونم که آن 
ندارد.  با من در میان گذاشتی.« هیچ اشکالی  را 
این ریسک من نتیجه نداد. من لپ  تاپم را بستم و 
در آخر سفر ما اطالعات تماسمان را به هم دادیم.

چند ماه بعد، با او تماس گرفتم و گفتم: »مارک، 
دلت می خواهد در کالس من شرکت کنی؟ یک 
پروژه در زمینه بازآرایی کتاب، آینده چاپ و نشر 
دارم  دوست  عالیه،  »این  داد:  جواب  او  و  دارم.« 
بیایم.« به کالسم آمد و تجربه ای عالی در کنار هم  

داشتیم.
چند ماه بعد دوباره به او پیام دادم و این بار چند 
دانشجویانم  که  دیگری  پروژه  از  ویدیویی  کلیپ  
از  یکی  مجذوب  او  فرستادم.  بودند،  داده  انجام 
که  کرد  فکر  و  شد  دانشجویی  پروژ ه های  این 
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می شود کتابی درباره آن چاپ کرد. بعد خواست 
بگویم که  بگذریم.  کند.  دانشجوها مالقات  آن  با 
این است که  بود. منظورم  به من برخورده  کمی 
او تصمیم داشت کتاب دانشجوهایم را چاپ کند، 
ولی نمی خواست کتاب من را چاپ کند. ولی عیبی 
استنفورد  به  را  همکارانش  و  او  بنابراین  نداشت. 
بعد  و  دانشجوها مالقات کنند  با  تا  دعوت کردم 
او  ویراستاران  از  یکی  بخوریم.  ناهاری  هم  با  هم 
در آن جلسه به من گفت: تا حاال به فکر نوشتن 
کتاب افتادی؟ من جواب دادم: خیلی جالب است، 
من باید این سوال را از شما بکنم. بعد همان طرح 
پیشنهادی را که سال قبل به رئیسش نشان داده 
بودم، جلویش گذاشتم. دو هفته بعد قراردادی امضا 
کرده بودم و بعد از دو سال یک میلیون نسخه از 

این کتاب در سراسر جهان به فروش رفته بود.
شاید بگویید: »وای، تو خیلی خوش شانسی!« بله، 
البته که خوش شانس بودم، اما شانسی که به دست 
که  بود  کوچک  خطرات  یک سری  نتیجه  آوردم، 
انجام دادم. همه این اتفاقات با سالم کردن شروع 
شد. هر کسی می تواند این  کار را انجام دهد. فرقی 
نمی کند که کجای زندگی  تان یا کجای این جهان 
هستید، حتی اگر فکر کنید که بدشانس ترین آدم 
کمی  می توانید  هم  باز  هستید،  زمین  کره  روی 
خطر کنید و از منطقه امنتان خارج شوید. با این 
شانس  گرفتن  برای  بادبان  ساخت  به  شروع  کار 

خواهید کرد.
است که  این  انجام دهید،  باید  دومین کاری که 
رابطه خودتان را با دیگران تغییر بدهید. باید این 
نکته را بفهمید که هر کسی در طول سفرتان به 
شما کمک می کند، نقش مهمی در رسیدن شما به 
اهدافتان دارد و اگر از او قدردانی نکنید، نه تنها این 
حلقه را به درستی شکل نمی دهید، بلکه فرصتی 
را  کاری  کسی  وقتی  می دهید.  دست  از  هم  را 
برای شما انجام می دهد، در واقع وقتی را به شما 
اختصاص می دهد که می تواند برای خودش یا کس 
کاری  قدردان  باید  بنابراین  کند.  صرف  دیگری 

باشید که انجام می دهد.
در حال حاضر مجری سه برنامه کمک رسانی در 

دانشگاه استنفورد هستم. دانشجوها برای ورود به 
این برنامه به شدت با هم رقابت می کنند و وقتی 
برای دانشجوهایی که نمی توانند وارد برنامه شوند، 
نامه می فرستم، می دانم که همیشه افرادی هستند 
ناامید  آدم های  این  از  بعضی  شوند.  ناامید  که 
و  می کنند  شکایت  و  می فرستند  نامه  من  برای 
می پرسند  و  می فرستند  نامه  هم  بعضی هایشان 
که آیا می توانند دفعه بعد موفق تر باشند؟ بعضی 
آن  در  که  می رسد  دستم  به  نامه ای  هم  وقت ها 
نویسنده از من برای دادن این فرصت به او تشکر 

کرده است.
زیبایی  یادداشت  جوانی  مرد  قبل  سال  هفت 
بود:  نوشته  آن  در  که  بود  فرستاده  من  برای 
رد  برنامه  این  به  ورود  برای  بار  دو  می دانم که 
را  این فرصت  این که  برای  اما می خواهم  شدم، 
به من دادید، تشکر کنم. به هرحال من در روند 
این درخواست نکات زیادی یاد گرفتم. من طوری 
شیفته این پیام تشکر شدم که دعوتش کردم تا 
بیاید. ما زمانی را صرف حرف زدن  به مالقاتم 
و آماده کردن ایده ای برای یک طرح پژوهشی 
مستقل کردیم. او عضو تیم فوتبال استنفورد بود 
و تصمیم داشت پروژه ای را در زمینه رهبری در 
این زمینه انجام دهد. ما باید طی سه ماه همدیگر 
این  او  بعد  و  می شناختیم  ویژه ای  شکل  به  را 
پروژه را گرفت و به طور مستقل کار روی آن را 
شروع کرد و در آخر آن را به شرکتی تبدیل کرد 
به نام »بازی برای فردا«. و این شرکت جایی بود 
که بچه هایی را با سابقه های ناخوشایند تربیت 
می کرد و به آن ها یاد می داد که چطور زندگی 
رویایی خود را به شکل بنیادی بسازند. مهم ترین 
نکته در مورد این داستان این است که ما دو نفر 
درنهایت بادهای شانسی را گرفتیم که بازخورد 
نامه تشکرآمیز او بود. ما در وهله اول انتظار وجود 

چنین بادهایی را نداشتیم.
طی چند سال گذشته، بعضی روش ها در زندگی 
خودم به من برای پرورش این حس قدردانی کمک 
کرده اند. کار مورد عالقه من این است که در پایان 
هر روز، به تقویمم نگاه کنم و تمام افرادی را که 
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در طول روز با آن ها مالقات کردم، بازبینی می کنم 
و برای تک  تک   شان یادداشت تشکر می  فرستم. این 
کار فقط چند دقیقه طول می کشد، اما در پایان 
روز، احساس فوق العاده ای از قدردانی دارد و به شما 

قول می  دهم که این شانس مرا بیشتر کرده است.
بنابراین اول باید کمی خطر کنید و از منطقه 
باید قدردانی کنید. و  امنتان  خارج شوید. دوم 
سوم ارتباط خود را با ایده  ها تغییر دهید. اغلب 
آن ها  و  می کنند  نگاه  جدید  ایده  های  به  مردم 
عالی  ایده  »این  قرار می دهند:  مورد قضاوت  را 
است.« یا »این ایده مزخرف است.« اما در واقع 
به  ایده ها  است.  جزئی  تر  خیلی  خیلی  مسئله 
خودی خود، نه خوب اند و نه بد. بلکه در واقع 
وقت ها  بیشتر  وحشتناک  چند  هر  ایده های 

چیزهای واقعا قابل توجهی هستند.
یکی از تمرین های مورد عالقه من در کالس های 
خالقیت این است که به دانشجوها کمک کنم تا 
مهارت نگاه کردن به ایده  های وحشتناک را از 
طریق لنز احتماالت در خودشان پرورش دهند. 
برای این کار یک چالش جلوی پایشان می گذارم 
با  رستورانی  برای  ایده ای  می خواهم  آن ها  از  و 
نام تجاری جدید خلق کنند. آن ها باید بهترین 
بدترین  و  جدید  رستوران  یک  برای  را  ایده ها 
ایده ها را برای یک رستوران جدید داشته باشند. 
رستوران  افتتاح  مثل  چیزهایی  ایده ها  بهترین 
یا یک  زیبا  با غروب خورشید  قله یک کوه  در 
رستوران در یک قایق با چشم اندازی زیبا هستند 
و ایده های وحشتناک چیزهایی مانند رستورانی 
خدمات  با  رستوران  یا  زباله،  تخلیه  محل  در 
وحشتناک که واقعا کثیف است، یا یک رستوران 
آن ها  می کند!  سرو  حمام  سوسک  سوشی  که 
همه این ایده ها را به من می دهند و من ایده های 
و  بلند سر کالس می خوانم  با صدای  را  بزرگ 
سپس کاغذها را پاره می کنم و دور می  ریزم. بعد 
ایده  های وحشتناک را می گیرم و آن ها را دوباره 
ایده ای  تیم  هر  می کنم. حاال  در کالس پخش 
دارد که تیم دیگر قبال فکر می کرد وحشتناک 
است و چالش دانشجوها این است که آن ایده را 

به چیزی درخشان تبدیل کنند.
این اتفاقی است که حدود 10 ثانیه بعد می افتد: 
یک نفر می گوید »این ایده شگفت انگیز است« و 
آن ها سه دقیقه وقت دارند این ایده را به کالس 
برگردانند. بنابراین از خودشان می پرسند که با ایده 
افتتاح رستورانی در محل تخلیه زباله چه می شود 
کرد. این ایده به چه چیزی تبدیل می شود؟ خب، 
دور  بود  قرار  که  را  اضافی  غذاهای  تمام  آن ها 
ریخته شوند، از رستوران  های میشلین استار جمع  
می کنند و با تمام آن پسماندها رستوران دیگری با 
قیمت بسیار کمتر راه می اندازند. باحال است، نه؟ 
یا آن رستوران کثیف با خدمات وحشتناک؟ خب، 
این رستوران تبدیل می شود به یک کارگاه تمرین 
برای رستوران داران آینده برای درک این که چطور 
رستوران  یا  بگیرند،  را  مشکالت  جلوی  این  باید 
بار  یک  به  رستوران  این  سوشی سوسک حمام؟ 
سوشی تبدیل می شود با انواع واقعا جالب و عجیب 

و غریب مواد غذایی.
اگر به شرکت  های موجود نگاه کنید، می بینید که 
شما  اطراف  خالقانه  ای  واقعا  سرمایه گذاری  های 
زندگی  حاال  سرمایه  گذاری ها  این  که  دارد  وجود 
ما را تغییر داده  اند. می دانید موضوع چیست؟ همه 
ایده هایی  عنوان  به  ابتدا  در  این سرمایه گذاری ها 
دیوانه  وار شروع به کار کرده اند. این آدم ها کار روی 
ایده هایی را شروع کردند که وقتی آن را به دیگران 
دیوانگی  »این  گفتند:  مردم  اغلب  دادند،  نشان 

است...«
وحشتناکی  شرایط  در  آدم ها  اوقات   گاهی  بله، 
مثل  نه. شانس  اوقات  گاهی  و  آمده اند  دنیا  به 
با چیزی فوق العاده و  رعدو برق است که گاهی 
گاهی با چیزی وحشتناک به ما برخورد می کند. 
اما بادهای شانس همیشه وجود دارند و اگر شما 
تمایل داشته باشید کمی خطر کنید، اگر واقعا 
به بیرون رفتن و نشان دادن حس قدردانی تان 
ایده های  به  بخواهید  و  باشید  داشته  تمایل 
نظر  به  دیوانگی  اگر  حتی  کنید،  نگاه  مختلف 
برسند، آن وقت می توانید یک بادبان بزرگ تر و 

بزرگ تر برای گرفتن بادهای شانس بسازید.
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یشان خود را رام کنید؟ چگونه ذهن �پ

به توجهتان توجه کنید
  نیلوفر منزوی

ت
قی
وف

م

آمیشی جا چگونگی توجه کردن ما را مطالعه می کند: فرایندی که مغز ما توسط 
آن تصمیم می گیرد چه چیزی از میان جریان مدام اطالعاتی که دریافت می کند 

اهمیت دارد. جا می گوید هر دو عامل حواس پرتی بیرونی )مانند استرس( و 
درونی )مانند سفر در زمان( قدرت توجه ما را کم رنگ می کند، اما تکنیک های 

ساده ای برای تقویت آن وجود دارد. جا می گوید: به توجهتان توجه کنید
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بــه ایــن گــزاره توجــه کنیــد: آدم هــا فقــط از 10 
ــد.  ــتفاده می کنن ــان اس ــت مغزش ــد از ظرفی درص
ــم  ــناس می توان ــک عصب ش ــوان ی ــه عن ــب ب خ
بگویــم گرچــه مــورگان فریمــن بــا آن وقــاری کــه 
ــه را  ــن جمل ــی می ســازد، ای از او هنرپیشــه ای عال
گفــت، ایــن گــزاره کامــال اشــتباه اســت. واقعیــت 
ــت  ــد ظرفی ــان ها از صددرص ــه انس ــت ک ــن اس ای
عضــوی  مغــز  می کننــد.  اســتفاده  مغزشــان 
به غایــت کارآمــد و انرژی بــر اســت کــه بــه 
ــرد و  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــل م ــور کام ط
ــتفاده  ــش اس ــت کامل ــه از ظرفی ــود این ک ــا وج ب
ــج  ــات رن ــی اطالع ــار اضاف ــکل ب ــود، از مش می ش
می بــرد. در محیــط اطــراف اطالعــات خیلــی 
ــال  ــد کام ــز می توان ــه مغ ــد ک ــود دارن ــادی وج زی
تحلیــل کنــد. پــس بــرای حــل ایــن مشــکل بــار 
اضافــی اطالعــات، ســیر تکامــل راه حلــی طراحــی 
کــرده کــه سیســتم توجــه مغــز اســت. توجــه بــه 
مــا مجــال می دهــد کــه منابــع محاســباتی مغــز را 
پیــدا کنیــم، انتخــاب کنیــم و بــه زیر مجموعــه ای 
از آن چــه موجــود اســت، هدایــت کنیــم. می توانیم 
توجــه را رهبــر مغــز بدانیــم. توجــه بــه هر ســمتی 
ــه  ــش مــی رود. ب ــه دنبال ــی مغــز هــم ب ــرود، باق ب
عبارتــی، توجــه رئیــس مغــز شماســت. طــی 15 
ســال اخیــر، مــن مشــغول مطالعــه سیســتم توجه 
ــای  ــام پژوهش ه ــوده ام. در تم ــان ب ــز انس در مغ
ــوده:  ــب ب ــرای مــن خیلــی جال مــا یــک ســوال ب
ــه توجــه رئیــس  ــا همین طــور اســت ک ــر واقع اگ
مغــز ماســت، آیــا رئیــس خوبــی اســت؟ آیــا واقعــا 
ــق  ــرای تعم ــد؟ و ب ــت می کن ــوب هدای ــا را خ م
ــز را  ــزرگ می خواســتم ســه چی ــن ســوال ب در ای
ــا را  ــت م ــه دریاف ــم. اول این کــه توجــه چگون بدان
ــاری  ــا را ی ــرا م ــه چ ــد؟ دوم این ک ــرل می کن کنت
نمی کنــد و گاهــی بــه مــا گیجــی و حواس پرتــی 
ــا  ــت م ــا کاری از دس ــت، آی ــد؟ و در نهای می ده
ــم  ــا می توانی ــد؟ آی ــی برمی آی ــن گیج ــرای ای ب
مغــز خــود را تعلیــم بدهیــم تــا بهتــر توجــه کند؟ 
در  باثبات تــری  و  قوی تــر  توجــه  می توانیــم 
ــته  ــم، داش ــام می دهی ــی انج ــه در زندگ کاری ک

باشــیم؟ حــاال می خواهیــم یــک نــگاه اجمالــی بــه 
رویکردمــان بــه ایــن مســئله بیندازیــم. یــک مثال 
ــه  بســیار تاثرانگیــز از این کــه توجــه مــا چطــور ب
ــا  ــن کار را ب ــم ای ــود. و می خواه ــه می ش کار گرفت
اســتفاده از مثــال کســی کــه به خوبــی می شناســم 
انجــام دهــم. او در نهایــت عضــوی از گــروه بســیار 
ــا کار  ــا آن ه ــا ب ــه م ــد ک ــرادی ش ــی از اف بزرگ
ــرگ  ــوع م ــان موض ــه برایش ــه توج ــم؛ ک می کنی
ــی اســت. پزشــکان متخصــص را در نظــر  و زندگ
بگیریــد یــا آتش نشــان ها، ســربازان یــا دریانــوردان 
ارتــش را. ایــن داســتان یــک فرمانــده دریایــی بــه 
نــام کاپیتــان جــف دیویــس اســت. و صحنــه ای که 
ــگ او  ــه دوران جن ــی ب ــم ربط ــرف می زن از آن ح
نــدارد. او درواقــع روی پلــی در فلوریــدا بــوده 
ولــی بــه جــای نــگاه کــردن بــه مناظــر اطرافــش 
و دیــدن چشــم اندازهای زیبــا و توجــه بــه نســیم 
ــرده  ــی می ک ــرعت رانندگ ــوس، به س ــک اقیان خن
و می خواســته خــودش را از پــل بــه پاییــن پــرت 
کنــد. او بعدهــا بــه مــن گفــت که تمــام انــرژی اش 
را گذاشــته بــرای این کــه ایــن کار را انجــام دهــد. 
ــه  ــی ک ــود و در حال ــته ب ــگ برگش ــازه از جن او ت
ــش  ــش، توجه ــود، ذهن ــل ب ــمش روی آن پ جس
ــه  ــر گرفت ــج او را در ب ــود. رن ــر ب ــنگ ها دورت فرس
بــود. ذهنــش نگــران و مشــغول بــود و خاطراتــی 
دلهــره آور داشــت و واقعــا بــرای آینــده اش نگــران 
ــود. و مــن خیلــی خوشــحالم کــه او خودکشــی  ب
نکــرد. چــون او بــه عنــوان یــک رهبــر و فرمانــده 
می دانســت تنهــا کســی نیســت کــه احتمــاال در 
ــش هــم  ــی از هم رزمان ــذاب اســت؛ خیل ــج و ع رن
ــد. در ســال 2008 او در  احتمــاال همین طــور بودن
پــروژه ای کــه در نــوع خــود بی نظیــر بــود، بــا مــن 
ــه مــا مجــال مــی داد چیــزی  شــریک شــد کــه ب
ــای در  ــر نیروه ــی ب ــوزش آگاه ــوان آم ــا عن را ب
حــال خدمــت ارتــش آزمایــش کنیــم و بــه آن هــا 

ــم.  آمــوزش دهی
امــا قبــل از این کــه بگویــم آموزش آگاهی چیســت 
ــم  ــر می کن ــود، فک ــه ب ــج آن پژوهــش چ ــا نتای ی
مهــم اســت عملکــرد توجــه در مغــز را درک کنیم. 
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پــس کاری کــه مــا در آزمایشــگاه می کنیــم، ایــن 
اســت کــه بســیاری از پژوهش هــای مــا در مــورد 
ــزی می شــود. در  ــواج مغ ــط ام توجــه شــامل ضب
ایــن روال ضبــط امواج مغــزی، آدم هــا کاله بامزه ای 
ــد کــه یــک جورهایــی شــبیه  روی ســر می گذارن
کاله شناســت و داخلــش الکترودهایــی تعبیــه 
شــده اســت. ایــن الکترودهــا فعالیــت اکترونیکــی 
جــاری در مغــز را می گیرنــد و ایــن کار را بــا دقــت 
زمانــی هــزارم ثانیــه انجــام می دهنــد. بنابرایــن مــا 
ــل  ــا قاب ــک ام ــان های کوچ ــن نوس ــم ای می توانی
تشــخیص را در طــول زمــان ببینیــم. بــا ایــن کار 
می توانیــم کامــال دقیــق زمان بنــدی فعالیــت مغــز 
را ترســیم کنیــم. حــدود 170 هــزارم ثانیــه بعــد 
ــش  ــارکت کنندگانمان در پژوه ــه مش ــه ب از این ک
تصویــر یــک صــورت را روی صفحــه نمایــش دادیم 
شــاهد یــک تصویــر ذهنــی قابــل اعتمــاد و قابــل 
تشــخیص در مغــز بودیــم. ایــن اتفــاق درســت در 
پشــت جمجمــه افتــاد، بــاالی مناطقــی از مغــز که 
ــد تشــخیص چهــره هســتند. حــاال  ــر فراین درگی
ــاد،  ــل اعتم ــع و قاب ــان به موق ــوع چن ــن موض ای
ــاد کــه  ــه عنــوان چهره شناســی مغــز اتفــاق افت ب
ــم.  مــا ایــن مولفــه مــوج مغــز را نام گــذاری کردی
ــن  ــه N170 و از ای ــم مولف ــه آن می گویی ــا ب م
ــتفاده  ــان اس ــیاری از پژوهش هایم ــه در بس مولف
می کنیــم. بــا ایــن مولفــه می توانیــم تاثیــر توجــه 
بــر دریافتمــان را ببینیــم. حــاال می خواهــم شــما 
ــا در  ــه م ــی ک ــوع آزمایش های ــا ن ــدی ب ــا ح را ت
ــه  آزمایشــگاه انجــام می دهیــم، آشــنا کنــم. مــا ب
ــم.  ــان می دهی ــری را نش ــرکت کننده ها تصاوی ش
شــما بایــد تصویــر یــک چهــره و یــک منظــره را 
ــن  ــا ای ــد. کار م ــد، ببینی ــم افتاده ان ــه روی ه ک
در  از شــرکت کننده ها می پرســیم  کــه  اســت 
حیــن این کــه بــه یک ســری از ایــن تصاویــر روی 
ــا توجهشــان  ــد، کاری ب ــگاه می کنن ــاده ن هــم افت
انجــام دهنــد. در بعضــی آزمایش هــا از آن هــا 
می خواهیــم کــه بــه چهــره توجــه کننــد و بــرای 
اطمینــان از این کــه همیــن کار را انجــام می دهنــد، 
ــا فشــار دادن یــک دکمــه  از آن هــا می خواهیــم ب

ــرد  ــان م ــه نظرش ــره ب ــه چه ــد ک ــا بگوین ــه م ب
اســت یــا زن. در آزمایش هــای دیگــر از آن هــا 
ــا  ــوده ی ــوده؟ داخلــی ب می پرســیم منظــره چــه ب
بیرونــی؟ و بــا ایــن روش توجــه را گــول می زنیــم 
واقعــا  شــرکت کننده ها  می شــویم  مطمئــن  و 
کاری را کــه ازشــان خواســته ایم، انجــام داده 
ــن  ــه از ای ــورد توج ــا در م ــای م ــند. نظریه ه باش
ــام  ــع کارش را انج ــه به واق ــر توج ــود: اگ ــرار ب ق
ــاید  ــذارد، ش ــر می گ ــت تاثی ــر دریاف ــد و ب می ده
ــورم  ــت و منظ ــر اس ــبیه آمپلی فای ــردش ش کارک
ــره  ــه چه ــه را ب ــا توج ــی م ــه وقت ــت ک ــن اس ای
نمایان تــر  و  واضح تــر  می کنیــم،  معطــوف 
ــی  ــا وقت ــود. ام ــده می ش ــر دی ــود و راحت ت می ش
ــه منظــره معطــوف می کنیــم و داریــم  توجــه را ب
ــره  ــم، چه ــردازش می کنی ــره را پ ــات منظ اطالع
دیگــر به ســختی قابــل تشــخیص اســت. بنابرایــن 
کاری کــه مــا می خواســتیم بکنیــم ایــن بــود کــه 
ــی  ــز، N170، را بررس ــی مغ ــه چهره شناس مولف
کنیــم و ببینیــم تغییــری کــرده یــا نــه؛ بــه عنــوان 
کجــا  بــه  شــرکت کننده ها  این کــه  عملکــرد 
ــه  ــه چهــره. و ب ــا ب ــه منظــره ی ــد، ب توجــه کرده ان
ایــن نتایــج رســیدیم.  فهمیدیــم وقتــی بــه چهــره 
ــی  ــده و وقت ــر ش ــد، N170 بزرگ ت ــه کردن توج
بــه منظــره توجــه کردنــد، ایــن مولفــه کوچک تــر 
شــده. آن شــکافی کــه بیــن ایــن دو مقــدار وجــود 
ــد  ــا می گوی ــه م ــن ب ــوی اســت. ای ــی ق دارد، خیل
کــه توجــه کــه درواقــع تنهــا چیــزی اســت کــه 
ــد و  ــر می ده ــا را تغیی ــت م ــرده، دریاف ــر ک تغیی
ایــن کار را هــم خیلــی ســریع انجــام می دهــد؛ در 
فاصلــه 170 هــزارم ثانیــه از دیــدن یــک چهــره. در 
ــم  ــان می خواســتیم ببینی ــای تکمیلی م پژوهش ه
ــن  ــم ای ــور می توانی ــد و چط ــی می افت ــه اتفاق چ
ــمان  ــم؟ حدس ــگ کنی ــا کم رن ــفته ی ــر را آش تاثی
ایــن بــود کــه اگــر افــراد را در محیط هــای 
ــا  ــان را ب ــر حواسش ــم، اگ ــرار بدهی ــترس زا ق اس
تصاویــر آزاردهنــده و منفــی پــرت کنیــم - مثــل 
تصاویــری از رنــج و خشــونت، شــبیه چیزهایــی که 
متاســفانه ممکــن اســت در اخبــار ببینیــم - ایــن 



85 سرآمد/ شماره چهل وهفتم/ آذرماه  97

کار ممکــن اســت واقعــا روی توجــه آن هــا تاثیــر 
ــه آن  ــه ب ــود ک ــزی ب ــع چی ــن درواق ــذارد. و ای بگ
ــر  ــش تصاوی ــام آزمای ــن انج ــر حی ــیدیم. اگ رس
ــم  ــه ک ــکاف توج ــم، ش ــش بدهی ــترس زا نمای اس
و قدرتــش کم رنــگ می شــود. در پژوهش هــای 
دیگرمــان می خواســتیم ببینیــم اگــر موضــوع ایــن 
ــد را ، از  ــر قدرتمن ــن تاثی ــترس ای ــه اس ــد ک باش
طریــق حواس پرتــی بیرونــی روی توجــه دارد، چــه 
ــی  ــی بیرون ــه عامــل حواس پرت ــا ب می شــد اگــر م
نیــاز نداشــته باشــیم؟ اگــر خودمــان حواســمان را 
ــع  ــا درواق ــن کار، م ــرای ای ــم چــه؟ و ب ــرت کنی پ
ــه در آن  ــم ک ــداع می کردی ــی را اب ــد آزمایش بای
خــود افــراد عامــل حواس پرتی شــان را ایجــاد 
ــر  ــای دیگ ــه کاره ــردن ب ــر ک ــی فک ــد، یعن کنن
وقتــی مشــغول انجــام کار دیگری هســتیم. و نکته 
گــول زدن آدم هــا و ایجــاد حواس پرتــی، در اصــل 
ایــن اســت کــه حوصله شــان را ســر ببــری. پــس 
امیــدوارم در حــال حاضــر خیلــی حواس هــا پــرت 
نباشــند. وقتــی مــا حوصلــه افــراد را ســر می بریــم، 

ــی را  ــوای درون ــواع محت ــل ان ــا کمــال می ــا ب آن ه
بــرای مشــغول کــردن خودشــان ایجــاد می کننــد. 
پــس مــا یکــی از کســل کننده ترین آزمایش هــای 
کردیــم.  انتخــاب  کار  ایــن  بــرای  را  دنیــا 
شــرکت کننده ها فقــط یک ســری چهــره روی 
صفحــه نمایــش می دیدنــد؛ یکــی پــس از دیگــری. 
آن هــا هربــار چهــره را می دیدنــد، دکمــه را فشــار 
ــود. خــب، یکــی از  ــن ب ــه اش همی ــد؛ هم می دادن
ــا  ــی از چهره ه ــی یک ــه گاه ــود ک ــن ب ــا ای حقه ه
ــدرت  ــی به ن ــن موضــوع خیل ــود و ای ــه ب ــر و ت س
ازشــان  آزمایش هــا  آن  در  می افتــاد.  اتفــاق 
ــره  ــی چه ــد و وقت ــه دارن ــواب را نگ ــتیم ج خواس
ــد.  ــار ندهن ــه را فش ــد، دکم ــه را می بینن ــر و ت س
ــت حــواس  ــا موفقی ــی زود متوجــه شــدیم ب خیل
ــره  ــی چه ــون وقت ــد، چ ــرت کردن ــان را پ خودش
ــد. در  ــه می آمــد، دکمــه را فشــار می دادن ســر و ت
صورتــی کــه کامــال واضــح بــود چهــره ســر و تــه 
شــده اســت. مــا می خواســتیم بدانیــم چــه اتفاقــی 
می افتــد وقتــی آدم هــا حواسشــان پــرت می شــود 
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و آن چــه فهمیدیــم ایــن بــود، بــا شــباهت 
ــی  ــل بیرون ــی و عام ــترس بیرون ــه اس ــیار ب بس
حواس پرتــی در محیــط، حواس پرتــی درونــی 
یعنــی حواس پرتــی ذهــن خــود مــا هــم شــکاف 
توجــه را کــم می کنــد و قــدرت توجــه را کم رنــگ 
می کنــد. پــس تمــام ایــن پژوهش هــا بــه مــا چــه 
ــه توجــه  ــد ک ــا می گوین ــه م ــا ب ــد؟ آن ه می گوین
خیلــی قدرتمنــد اســت وقتــی پــای تاثیرگــذاری 
روی دریافــت مــا وســط باشــد. علی رغــم این کــه 
ــد اســت، شــکننده و آســیب پذیر  ــی قدرتمن خیل
هــم هســت و چیزهایــی از قبیــل اســترس و 

حواس پرتــی قدرتــش را کــم می کنــد. 
ــیار  ــرایط بس ــوب ش ــا در چارچ ــام این ه ــا تم ام
دنیــای  در  بودنــد.  آزمایشــگاهی  کنترل شــده 
واقعــی چطــور اســت؟ در زندگــی واقعــی و روزمــره 
ــما  ــواس ش ــور؟ ح ــن االن چط ــور؟ همی ــا چط م
ــان  ــه توجهت ــرای این ک ــت؟ ب ــن االن کجاس همی
را جلــب کنــم، می خواهــم یــک پیش بینــی 
ایــن  آماده ایــد؟  بکنــم.  توجهتــان  مــورد  در 
ــه  ــار دقیق ــه چه ــما ب ــت: ش ــن اس ــی م پیش بین
مــن  بعــدی صحبت هــای  دقیقــه  از هشــت 

ــت،  ــش اس ــک چال ــن ی ــود. ای ــد ب آگاه نخواهی
خواهــش می کنــم توجــه کنیــد. حــاال چــرا ایــن 
ــه  ــذارم ک ــن می گ ــر ای ــرض را ب ــم؟ ف را می گوی
شــما قطعــا ســرجایتان نشســته می مانیــد و خــب 
ــم  ــرف می زن ــه ح ــور ک ــد همان ط ــف می کنی لط
بــه مــن نــگاه می کنیــد. امــا پژوهش هــای مــا در 
ایــن مــورد می گوینــد کــه مــا حواســمان را پــرت 
ــا حــدود 50 درصــد از وقتــی را کــه  می کنیــم. م
ــه دور کــردن ذهنمــان از کاری  ــدار هســتیم، ب بی
کــه در حــال انجامــش هســتیم، می گذرانیــم. 
این هــا ممکــن اســت کوچــک باشــند؛ ســفرهای 
ذهنــی کوچکــی کــه می رویــم، افــکار خصوصی ای 
ــاق  ــی اتف ــن حواس پرت ــی ای ــم. و وقت ــه داری ک
باشــد. حــاال  می افتــد، می توانــد مشکل ســاز 
امــروز فکــر نمی کنــم عواقــب جــدی بــرای 
شــما کــه این جــا نشســته اید، وجــود داشــته 
ــد  ــور کنی ــی را تص ــده ای نظام ــا فرمان ــد. ام باش
ــت  ــزارش را از دس ــک گ ــه از ی ــار دقیق ــه چه ک
بدهــد، یــا یــک قاضــی کــه چهــار دقیقــه از یــک 
ــا  ــراح ی ــک ج ــا ی ــد، ی ــت بده ــهادت را از دس ش
آتش نشــان کــه زمانــی را از دســت بدهــد. عواقــب 
ــس  ــند.  پ ــدی باش ــد ج ــا می توانن ــن نمونه ه ای
ــرا  ــم؟ چ ــن کار را می کنی ــا ای ــرا م ــیم چ می پرس
این قــدر حواســمان را پــرت می کنیــم؟ خــب یــک 
قســمت از جــواب ایــن اســت کــه ذهــن مــا اســتاد 
ــفر در  ــن س ــت. و ای ــان اس ــفر در زم ــل س بی بدی
زمــان واقعــا برایــش کار راحتــی اســت. اگــر ذهــن 
را بــا اســتعاره یــک دســتگاه پخــش موســیقی در 
ــم، می بینیــم کــه می توانیــم ذهــن را  نظــر بگیری
بــه عقــب برگردانیــم تــا بــه اتفاقاتــی کــه افتاده اند، 
ــه  ــم ب ــا می توانی ــت؟ ی ــت اس ــم؛ درس ــر کنی فک
جلــو برویــم و بــرای کار بعــدی برنامه ریــزی کنیــم. 
ــان  ــه زم ــفر ب ــت س ــن حال ــرات در ای ــه ک ــا ب م
در گذشــته و آینــده قــرار می گیریــم. و اغلــب 
ــات  ــر اوق ــد. اکث ــاق می افت ــن اتف ــودآگاه ای ناخ
ناخــودآگاه ایــن اتفــاق می افتــد، حتــی وقتــی کــه 
می خواهیــم توجــه کنیــم. فقــط بــه آخریــن بــاری 
کــه ســعی داشــتید کتــاب بخوانیــد، فکــر کنیــد؛ 



87 سرآمد/ شماره چهل وهفتم/ آذرماه  97

ــدون آن کــه معنــی  ــه آخــر صفحــه رســیدید، ب ب
کلمــات را بدانیــد. ایــن اتفــاق بــرای مــا می افتــد. و 
وقتــی اتفــاق می افتــد بــدون این کــه آگاه باشــیم، 
حواســمان پــرت می شــود. عواقبــی در کار اســت. 
ــی  ــات حیات ــی اطالع ــم. گاه ــتباه می کنی ــا اش م
را از دســت می دهیــم و در تصمیم گیــری بــه 
ــر  ــی بدت ــن مســئله وقت ــم. ای مشــکل برمی خوری
ــی  ــیم؛ وقت ــته باش ــترس داش ــه اس ــود ک می ش
در لحظــه ای باشــیم کــه تحملــش ســخت اســت. 
وقتــی بــه عقــب برمی گردیــم، فقــط بــه گذشــته 
ــه فکــر  فکــر نمی کنیــم؛ در گذشــته می مانیــم، ب
فرومی رویــم، دوبــاره زندگــی اش می کنیــم و از 
اتفاقاتــی کــه افتاده انــد و تمــام شــده اند، پشــیمان 
می شــویم. یــا وقتــی اســترس داریــم، ذهــن را جلو 
می بریــم، نه فقــط بــرای این کــه برنامه ریــزی 
مفیــد کنیــم، بلکــه ممکــن اســت نگــران باشــیم 
ــرای اتفاقاتــی کــه هنــوز  ــا منفی بافــی کنیــم؛ ب ی
ــت  ــت هیچ وق ــن اس ــتش ممک ــد و راس نیفتاده ان
ــد،  ــه می رس ــا ک ــه این ج ــب ب ــد. خ ــاق نیفتن اتف
ممکــن اســت بــا خودتــان فکــر کنیــد کــه قبــول، 
اغلــب  می افتــد.  اتفــاق  زیــاد  حواس پرتــی 
ــترس  ــرایط اس ــد و در ش ــش می آی ــودآگاه پی ناخ
ــتر  ــر و بیش ــا قدرتمندت ــود و م ــم می ش ــر ه بدت
ــن  ــرای ای ــا ب ــم. آی ــرت می کنی ــمان را پ حواس

ــد؟  ــتمان برمی آی ــئله کاری از دس مس
خوشــحالم کــه بگویــم جــواب بلــه اســت. از 
ــد کــه برعکــس  ــا می شــود فهمی پژوهش هــای م
یــک ذهــن مضطــرب و پریشــان، یــک ذهــن آگاه 
اســت. آگاهــی مرتبــط اســت بــا توجــه کــردن بــه 
ــم  ــن لحظــه داری ــه در همی ــه آگاهان ــه ای ک تجرب
ــه  ــی ب ــل احساس ــه عکس العم ــدون هیچ گون و ب
ــه را  ــد دکم ــگار بای ــت. ان ــان اس ــه در جری آن چ
درســت در حالــت پخــش بگذاریــم تــا لحظــه بــه 
ــی  ــم. گاه ــه کنی ــان را تجرب ــه زندگی هایم لحظ
فقــط یــک مفهــوم نیســت. بیشــتر شــبیه تمریــن 
اســت، بایــد ایــن حالــت آگاهانــه را مجســم کنیــد 
تــا بتوانیــد از آن بهــره ببریــد. بخــش اعظــم کاری 
کــه مــا می کنیــم، پیشــنهاد دادن برنامه هایــی بــه 

ــا یــک  ــه شــرکت کننده های م ــراد اســت کــه ب اف
مجموعــه تمریــن می دهــد کــه بایــد روزانــه انجــام 
بدهنــد بــرای این کــه لحظــات آگاهانــه بیشــتری 
ــیاری  ــرای بس ــد. ب ــا بدهن ــان ج را در زندگی ش
می کنیــم،  کار  باهاشــان  کــه  گروه هایــی  از 
ــد، همان طــور  آن هایــی کــه اســترس باالیــی دارن
متخصــص،  پزشــکان  ســربازها،  گفتــم  کــه 
ــد واقعــا مهلــک باشــد. پــس  حواس پرتــی می توان
بــرای مــا مهــم اســت کــه مطمئــن باشــیم بــرای 
بهینه ســازی آمــوزش پیشــنهادهایی بدهیــم کــه 
ــان  ــی برایش ــای زمان ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ب
ــد از آن  ــا بتوانن ــد ت ــترس باش ــی در دس به راحت
بهره منــد شــوند. و وقتــی ایــن کار را کردیــم، بایــد 
رونــد را پی گیــری کنیــم تــا ببینیــم چــه اتفاقــی 
ــه  ــان بلک ــی روزمره ش ــط در زندگ ــد؛ نه فق می افت
در شــرایط حــادی کــه ممکــن اســت بــا آن مواجه 
شــوند. چــرا می خواهیــم ایــن کار را بکنیــم؟ خــب، 
مــا می خواهیــم مثــال ایــن تمریــن را به دانشــجوها 
در فصــل امتحانــات بدهیــم. یــا می خواهیــم ایــن 
تمریــن را بــه حســابدارها در موعــد پرداخت هــای 
مالیاتــی بدهیــم. یــا بــه ســربازها و نیــروی دریایــی 
ایــن تمریــن را در زمــان اعــزام بدهیــم. چــرا؟ چون 
این هــا لحظاتــی هســتند کــه بــه خاطــر اســترس 
ــیب پذیرترین  ــا در آس ــه آن ه ــی، توج و حواس پرت
هم چنیــن  این هــا  و  می گیــرد.  قــرار  حالــت 
لحظاتــی هســتند کــه مــا می خواهیــم توجهشــان 
در اوج خــودش باشــد تــا بتواننــد عملکــرد خوبــی 
داشــته باشــند. پــس کاری کــه مــا در پژوهشــمان 
ــم  ــا می خواهی ــه از آن ه ــت ک ــن اس ــم، ای می کنی
ــد.  ــور بدهن ــای توجه مح ــله آزمایش ه ــک سلس ی
مــا میــزان توجــه آن هــا را در شــروع یــک وقفــه 
پراســترس ثبــت می کنیــم. و دو مــاه بعــد، دوبــاره 
ایــن کار را انجــام می دهیــم. می خواهیــم ببینیــم 
تفاوتــی دارد یــا نــه. آیــا آمــوزش آگاهــی بــه آن هــا 
ســودی هــم دارد یــا نــه؟ آیــا می توانیــم آن هــا را از 
خطــا در توجــه کــه ممکــن اســت در اســترس باال 
اتفــاق بیفتــد، محفظــت کنیــم؟ ایــن چیزی اســت 
کــه بــه آن رســیدیم: طــی یــک وقفــه پراســترس، 
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متاســفانه واقعیــت ایــن اســت کــه اگر هیــچ کاری 
ــان  ــراد در پای ــد. اف ــت می کن ــه اف ــم، توج نکنی
ایــن وقفــه پراســترس از همیشــه بدتــر می شــوند. 
ــم،  ــوزش دهی ــا آم ــه آن ه ــی را ب ــر آگاه ــی اگ ول
می توانیــم ازشــان محافظــت کنیــم. وضعیتشــان 
ــد، گرچــه درســت مثــل گروه هــای  پایــدار می مان
ــه  ــد. و چ ــه می کنن ــاال را تجرب ــترس ب ــر اس دیگ
ــای  ــراد برنامه ه ــر اف ــه اگ ــا چشــم گیرتر این ک بس
ــه  ــت هفت ــی هش ــد، ط ــا را بگذرانن ــی م آموزش
ــات  ــام تمرین ــه انج ــال ب ــه کام ــی ک و در صورت
روزانــه آگاهــی متعهــد بماننــد کــه بــه آن هــا یــاد 
می دهــد چطــور در لحظــه حــال زندگــی کننــد، 
ــر در  ــی اگ ــوند حت ــر می ش ــان بهت ــول زم در ط
ــت  ــم اس ــا مه ــند. و واقع ــترس باش ــرایط پراس ش
کــه ایــن نکتــه آخــر را درک کنیــم چــون بــه مــا 
ــادی  ــباهت زی ــی ش ــای آگاه ــد تمرین ه می گوی
ــان  ــر انجامش ــد و اگ ــی دارن ــای بدن ــه تمرین ه ب
ــر  ــا درگی ــا اگــر واقع ــد. ام ــده ای ندارن ــد، فای ندهی
تمرینــات آگاهــی شــوید، هرچــه بیشــتر تمریــن 

کنیــد، فایــده بیشــتری برایتــان دارد. 
کاپیتــان جــف  مــورد  بــه  حــاال می خواهــم 
دیویــس بازگــردم. همان طــور کــه در شــروع 
گفتــم، نیروهــای او در اولیــن پــروژه مــا بــرای ارائــه 
ــا  ــد. و آن ه ــارکت کردن ــی مش ــای آگاه تمرین ه
ــیار  ــه بس ــد ک ــان دادن ــو را نش ــن الگ ــا همی دقیق
ــی را روی  ــوزش آگاه ــا آم ــود. م ــده ب دلگرم کنن
ــگ  ــه جن ــدن ب ــزام ش ــل از اع ــت قب ــا درس آن ه
ــم. بعــد از برگشــت کاپیتــان دیویــس  انجــام دادی
بــه مــا گفــت مزایــای ایــن برنامــه را حــس کــرده 
اســت. او گفــت کــه برعکــس دفعــه پیــش، بعــد از 
ایــن اعــزام، آن هــا خیلــی بیشــتر در لحظــه حاضــر 
بودنــد. آن هــا بینــا بودنــد و در مقــام عکس العمــل 
ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــوارد واقع ــی م ــد و در برخ نبودن
کســانی کــه بــا آن هــا ســروکار داشــتند و در بیــن 
خودشــان دل ســوزتر بودنــد. او گفــت خیلــی 
ــه آگاهــی کــه  ــن برنام ــا او حــس کــرده ای وقت ه
مــا بــه آن هــا دادیــم، یــک ابــزار خیلــی مهم اســت 
کــه از آن هــا در برابــر اختــالل روانــی پــس از بحران 

محافظــت می کنــد. حتــی آن را بــه رشــد پــس از 
ــی  ــا خیل ــرای م ــن ب ــد. ای ــل می کن ــران تبدی بح
جالــب بــود. و بــه این جــا رســید کــه مــن و کاپیتان 
دیویــس در تمــام ایــن ســال ها بــا هــم در ارتبــاط 
بمانیــم. خــود او هــم بــه تمرین هــای آگاهــی ادامــه 
داده و روزانــه ایــن کار را انجــام می دهــد. او ترفیــع 
گرفــت و ســرگرد شــد و در نهایــت هــم از نیــروی 
دریایــی بازنشســته شــد. او از همســرش جــدا شــد، 
 MBA دوبــاره ازدواج کــرد، بچــه دار شــد و مــدرک
ــرات  ــا و تغیی ــن چالش ه ــام ای ــی تم ــت. و ط گرف
ــذات زندگــی اش، تمرین هــای آگاهــی را ادامــه  و ل
داد. و انــگار قســمت این طــور باشــد، همیــن چنــد 
مــاه پیــش، کاپیتــان دیویــس دچــار یــک حملــه 
قلبی شــدید در ســن 46 ســالگی شــد. چنــد هفته 
پیــش بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت: »می خواهــم 
ــه  ــی ک ــم دکترهای ــم. می دان ــو بگوی ــه ت ــزی ب چی
مــن را درمــان کردنــد، قلــب مــن را نجــات دادنــد 
امــا آگاهــی زندگــی ام را نجــات داد. حضــور ذهنــم 
ــس را  ــوی آمبوالن ــه جل ــرای این ک ــه ب در آن لحظ
بگیــرم کــه مــن را بیمارســتان برســاند، زندگــی ام 
را نجــات داد.« خــودش به تنهایــی وضــوح ذهنــی 
داشــت تــا شــرایط تــرس و اضطــراب را تشــخیص 
ــرای  ــت: »ب ــود. او گف ــار آن نش ــی گرفت ــد ول ده
ــد.« و مــن  ــا موهبت هــای آگاهــی بودن مــن این ه
ــم  ــت، خیال ــوب اس ــش خ ــنیدم حال ــه ش از این ک
راحــت شــد. واقعــا خوشــحال شــدم وقتی دیــدم او 
ــر داده اســت. او از داشــتن  توجــه خــودش را تغیی
یــک رئیــس خیلی بــد - سیســتم توجهی کــه او را 
تــا مــرز پــرت کــردن خــودش از پــل پیــش بــرد - 
بــه داشــتن یــک رهبــر و راهنمــای بی بدیل رســید 
کــه زندگــی اش را نجــات داد. مــن می خواهــم 
صحبتــم را بــا دعــوت کــردن همه تــان بــه عمــل به 
پایــان ببــرم و حرفــم ایــن اســت کــه بــه توجهتــان 
ــه  ــی را ب ــوزش آگاه ــن و آم ــد و تمری ــه کنی توج
ــان در نظــر  ــرای ســالمت روزانه ت ــزاری ب ــوان اب عن
ــرای رام کــردن ذهــن پریشــان خــود و  ــد؛ ب بگیری
مجــال دادن بــه توجهتــان بــرای این کــه راهنمایــی 

ــد. ــان باش ــد در زندگی ت معتم
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10 مهارت نرم که هر کارفرمایی 
به دنبال آن است

کار تیمی بازخورد

میل و اشیاق

گوش کردن

تمرکز

صبرمسئولیت پذیری

سازماندهی

انعطاف پذیری

ارتباط

 آیا می توانید عضوی از تیم باشید 
و باعث تقویت تیمی بشوید که در 

حال حاضر وجود دارد؟

آیا می توانید به دیگران بازخوردهای 
سازنده بدهید و بازخوردهایی را که 
دیگران به شما می دهند، بپذیرید؟

آیا میل و اشتیاق الزم برای یادگیری 
تکنولوژی های جدید را دارید؟

آیا آماده هستید چیزهایی را 
که اشتباه شنیده اید یا دچار 

سوءبرداشت شده اید، مشخص کنید؟

آیا آماده هستید که تمرکز الزم را 
روی کارتان بگذارید و زمانتان را 

وقف انجام آن کنید؟

آیا آماده پذیرش مسئولیت 
اشتباهتان را دارید؟

آیا می توانید مفاهیم فنی را با صبر 
و حوصله، ساده و به طور خالصه 

توضیح دهید؟

آیا می توانید چندین پروژه را وقتی 
تحت فشار هستید، کنترل کنید؟

در مقابل حوادثی که از کنترلتان خارج 
است، چه واکنشی نشان می دهید؟

آیا می توانید با موفقیت درباره تاخیر 
پیش آمده به مشتری ها توضیح بدهید 
و تصمیم های تیمی را برای مدیرتان 

توجیه کنید؟
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چند نکته که مکتـر به آن ها توجه یم شود

وقتی زبان بدن برای موفقیت 
می چرخد

  حسان صادقی، روان شناس

ت
قی
وف

م
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تصور کنید قرار است برای یک عده سخنرانی یا در 
یک جلسه مهم کاری شرکت کنید و می خواهید 
جوری در جلسه خودتان را نشان بدهید که مقبول 
همه مدیران شوید. در این صورت فقط حرفی که 
می زنید، یا لباسی که می پوشید، اهمیت ندارد، بلکه 
زبان بدنتان به شدت می تواند روی قضاوت دیگران 
نسبت به شما و شخصیتتان اثر بگذارد. چطور این 
قضاوت را تحت تاثیر قرار دهید و اجزای مختلف 
زبان بدنتان را با هم هماهنگ کنید؟ این توصیه ها 

را جدی بگیرید.
- قبل از سخن گفتن روی اهدافتان تمرکز کنید: 
این موضوع سبب باال رفتن انگیزه شما می شود. 
هم چنین کلمات و درنتیجه ژست هایتان طبیعی تر 

جلوه می کند.
- پیام های شما اول باید توسط خودتان پذیرفته 
داشته  باور  را  خود  حرف های  که  زمانی  شوند: 
باشید، زبان بدنتان مانند یک سمفونی، ضرباهنگ 

تاثیرگذاری پیدا می کند.
نکنید:  بزرگ نمایی  دیگران  کردن  قانع  برای   -
پافشاری بیشتر روی یک موضوع و بزرگ نمایی آن، 

بر زبان بدن شما تاثیر منفی می گذارد.
حرف  زدن،  از  قبل  و  کنترل  را  خود  تنفس   -
که  در شرایطی  کنید:  دور  بدنتان  از  را  استرس 
استرس عضالت بدن شما را منقبض کرده، طبیعی 
نگه داشتن زبان بدن کامال غیرممکن است. پس 
آرام نفس بکشید تا بدنتان هم آرام شود. دستان و 
پاهایتان را هم به آرامی تکان دهید تا عضالتتان از 

حالت استرس خارج شوند.
- اگر شانه های شما منقبض باشند، کل زبان بدنتان 
غیرعادی و خمیده به نظر می رسد: شانه هایتان را 
عقب و جلو کنید و کمی گردنتان را بکشید تا 

بدنتان از حالت قفل شدگی خارج شود.
ترکیب  طبیعی  حالت  در  شما  بدن  زبان  اگر   -
عالیم  کردن  هماهنگ  باشد،  نداشته  مناسبی 
مختلف آن، به ویژه در اولین قدم ها، کمی سخت 
خواهد بود. اما تمرین روزانه تاثیر به سزایی در این 

زمینه خواهد داشت.
- خود را در حال حرف زدن و ژست گرفتن تصور 

کنید: تصویرسازی ذهنی ابزار بسیار قدرتمندی 
است که استفاده مناسب از آن می تواند به اندازه 

یک تمرین واقعی مفید باشد.
بخشی  اگرچه  نکنید:   الگوبرداری  دیگران  از   -
است  رفتارهایی  شامل  ما  یادگیری  فرایند  از 
گاهی  اوقات  اما  می کنیم،  تقلید  دیگران  از  که 
ممکن است این رفتار تقلیدی که به آن »رفتار 
جذب شده« می گوییم، مانند جعل کردن امضای 
موجب  رفتارها  این  شاید  باشد.  دیگری  شخص 
جذابیت بیشتر آن فرد شود، اما ممکن است روی 

شما تاثیر متفاوتی داشته باشد.
موقعیت های  در  چه   - کردن  صحبت  موقع   -
اجتماعی و چه در جلسات کاری - از خودتان فیلم 
بگیرید: تفاوت ها را شناسایی کنید، آیا شبیه دکتر 
جکیل و مستر هاید هستید؟ آیا رفتارتان حالت 
نمایشی پیدا کرده است؟ اگر پاسختان مثبت است، 
بیشتر روی عالیم طبیعی زبان بدنتان کار کنید 

و حرکات نمایشی را از این مجموعه حذف کنید.
کنید:  اجتناب  بی احساس  صورت  تکنیک  از   -
ساکت، بی حرکت و جدی نشستن باعث نمی شود 
که دیگران فکر کنند شما فرد بی ریایی هستید، 
بلکه بیشتر این ذهنیت برایشان به  وجود می آید 
که در حال مخفی کردن چیزی هستید. یادتان 
باشد حرکات کوچک ولی واقعی، تاثیر بیشتری 
روی دیگران دارد تا این که بخواهید مثل مجسمه 

یک جا بنشینید.
- مراقب عالیم غیرکالمی فاش کننده باشید: این 
مسئله ماهیت اصلی زبان بدن ناهماهنگ است. 
بیان  را  موضوعی  شما  کلمات  که  زمانی  یعنی 
می کند، ولی عالیم کوچک بدنی تان سیگنال های 
متفاوتی را ارسال می کند. زمانی که تحت فشار قرار 
می گیریم، یا به ما استرس وارد می شود، به صورت 
ناخودآگاه شروع به لمس کردن بدنمان یا وررفتن با 
چیزی می کنیم. بسیار مهم است که این رفتارهای 
کوچک را بشناسیم. آیا شما با انگشتر یا موهایتان 
بازی می کنید؟ آیا بیش از حد عینک خود را روی 
بینی صاف می کنید؟ این دسته حرکات کوچک 

بازی را از دست شما خارج می کنند.
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کت ها شوند اد تغی�ی در رسش ب عث ا�ی ه یم توانند �ب
گ

� چطور رسمایه گذاران آ

آگاه یا کنشگر؟
  الهام دمیرچی

ت
قی
وف

م

در گفتاری که هم بامزه است و هم ضروری، وینای 
شاندال )Vinay Shandal( داستان های بهترین 
اشتراک  به  را  جهان  در  کنشگر  سرمایه گذاران 
و  اشخاص  نشان می دهد که چطور  و  می گذارد 
موسسات می توانند از آن ها تقلید و به کمپانی ها 
برای اعمال تغییر مثبت فشار وارد کنند. شاندال 
می گوید: »این حق شماست که بخواهید پولتان 
از صدایتان  اداره شود.  ارزش های شما  با  مطابق 
استفاده کنید و به اهمیت داشتن آن ایمان داشته 

باشید.«

ما عاشق مشارکت در مسائل روز هستیم. عاشق این 
کاریم؛ اخبار را تفسیر می کنیم، دیدگاه های خود 
راه پیمایی  را در رسانه های اجتماعی می گذاریم، 
می رویم، اعتراض می کنیم... اما چه کسی در بین 

ما روی راه حل ها کار می کند؟ راه حل های بزرگ، 
مسائل بزرگ، مثل خشونت اسلحه، بدرفتاری با 
کارگرها، سیل، خشک سالی و قحطی؟ مسئولیت 
چه کسانی است؟ این آدم ها )چهار عکس سیاه 
و سفید نشان می دهد که معروف نیستند(. چی؟ 
این  توقع  باشد؟  پارکر  پیتر  می خواست  دلتان 
کلکسیون متنوع از مردان خوش پوش و خوش چهره 
را که خیلی با جذبه به حل این مسائل می پردازند، 
قرار  واقعا  آن ها  چون  است  خوب  خب،  ندارید؟ 
نیست این مشکالت را حل کنند. اما قبل از این که 
از آن ها ناامید شویم، باید بگویم آن ها قرار نیست 
این مشکالت را حل کنند اما چگونگی اش را نشان 
آن ها که هستند؟ سرمایه گذاران  می دهند. پس 
کنشگر: کارل آیکان، دن لووب، پل سینگر، بری 
گانگسترهای  امروزی  نسخه  این ها  روزن استین. 
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اصیل وال استریت هستند. آن ها مردانی ترسناکند 
نه از جنس ترسناکی دیوها، بلکه واقعا ترسناکند. 
ترسی که در دل مدیرعامل یک شرکت یا هیئت 
وارد  را  سهامشان  وقتی  می کنند  ایجاد  مدیره 
می کنند، عین همان ترسی است که وقتی خرس 
وارد چادر شما می شود و تاریک است. کنشگرها 
عاشق پول هستند و روشی که پول درمی آورند، 
روشی که ارزش خلق می کنند، از طریق صاحب 
تغییر  تا  است  تجاری  موسسات  مدیریت  شدن 
ایجاد کنند. حال عده ای شاید استدالل کنند که 
تغییرات و ارزش های ایجادشده از سوی آن ها، ذاتا 
کوتاه مدت هستند و عده ای دیگر خواهند گفت که 
روش های مورد استفاده آن ها غلط است. موافقم. 
دعوا های قضایی بی فایده و طوالنی، کمپین های 
بگویم  باید  نیستند.  الزم  و...  رسواگر  عمومی 
گروه انگشت شماری از کنشگرها هستند - خیلی 
کوچک - که برای سازنده بودن و تشریک مساعی 
متحمل سختی ها می شوند. و در کل، جایی که 
اعتبار بخشیدن سزا باشد، باید اعتبار بدهیم. آن ها 
در تسریع تغییرات بزرگ در موسسات بزرگ موفق 
بودند و این موضوع کوچکی نیست. حال جهانی 
را تصور کنید که همه سرمایه گذارها با مدیریت 
جهت ایجاد تغییرات همکاری می کنند. صرف پول 
درآوردن نیست، بلکه مسئله اصالحات در محیط 
زیست و اجتماع است. تصور کنید چه جهان سبزتر 
و بهتری خواهد شد. حال چرا باید برای سرمایه گذار 
چرا  موافقم:  شما  با  که  شرمنده  و  باشد؟  مهم 
سرمایه گذار بخواهد اهمیت بدهد؟ چون عملکرد 
خوب در مسائل ESG: حوزه های محیط زیستی، 
اقدام شهروندی  تنها یک  اجتماعی و حکومتی، 
برای سرمایه گذارها مهم  نباید  خوب است، پس 
باشد. اما خبر خوب این است که این کار اتفاقا 
وجود  کافی  شواهد  اکنون  است.  خوبی  تجارت 
دارد که نشان دهد ارتباط روشنی بین عملکرد 
ESG و عملکرد مالی وجود دارد. شرکت هایی که 
برای محیط زیست و جامعه نقش مثبت دارند، از 
لحاظ مالی هم موفق هستند. و تعدادی از بهترین 
شرکت ها در حال پیشی گرفتن از یکدیگرند. مثل 

آدیداس: آدیداس اقیانوس را تمیز می کند و در این 
فرایند پول درمی آورد. آدیداس با سازمانی به نام 
پارلی برای اقیانوس ها تیم شده است. پارلی کار 
جمع آوری ضایعات پالستیکی از اقیانوس را دارد. 
آدیداس از ضایعات پالستیک برای ساخت کفش 
استفاده می کند. کفش ها از این پالستیک ها درست 
می شوند: هم برای محیط زیست خوب است و هم 
برای کسب و کار. زیرا اگر با این قسمت به سرعت 
در حال رشد مصرف کننده یعنی هیپسترها آشنا 
باشید، می دانم با هیپسترها آشنایید، پس می دانید 
وقتی یک هیپستر با گزینه بین یک کفش بدون 
اسم و آدیداسی که از پالستیک اقیانوس ها ساخته 
شده مواجه می شود، آدیداس انتخاب روزمره در 
طول هفته و همین طور دوباره او در یکشنبه هاست. 
قدم  اطراف  در  بی اهمیتی  شکل  به  این که  با  و 
می زند، اما از هر فرصتی برای صحبت درباره آن ها 

استفاده خواهد کرد. درست مثل اوبر اشتراکی. 
- هی، متوجه شدم که به پاهام نگاه می کنی.

می سازم.  اسالید  فقط  من  نه،  رفیق،  چی؟   -
پاورپوینت  اسالیدهای  اسالیدسازم.  مشاورم، 

می سازم، نگاه نمی کنم.
نگاه می کنی.  نداره. می فهمم چرا  اشکالی  نه،   -
پالستیک کفش هام شاید برات ناخوشایند باشه. 
ببین  کنم.  روشن  برات  رو  قضیه  بگذار  خب 
پالستیک کفش هام از اقیانوس بازیافت شده، االن 
تو پای منه، نه توی شکم ماهی تو. راه رفتن باهاش 

بهتر از بلعیدنشه.«
اقیانوس  خوشحال،  ماهی  خوشحال،  پاهای 
کفش های  است.  من  سهم  این  خوشحال. 
این  از  هم  تو  زیست می خرم.  دوست دار محیط 
کفش ها می خواهی؟ و فرد را در موقعیت دشوار 

قرار می دهند. این تجربه را داشته ایم.
- هی، تلفنت رو به من بده که برات کد تخفیف 

بفرستم. از کد تخفیف استفاده کن.«
تجربه اش را داشته ایم. اما الزم است هیپسترها را 
ببخشیم. باید دوستشان داشته باشیم. به هیپسترها 
احتیاج داریم و به شرکت هایی مثل آدیداس و از 
همه بیشتر به سرمایه گذارانی که بقیه شرکت ها را 
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متقاعد کنند تا مثل آدیداس رفتار کنند. و البته 
چالش ها به قوت خود باقی است. گروه رو به رشدی 
از سرمایه گذارها معروف به سرمایه گذارهای آگاه 
 ESG مسائل  به  آگاه  سرمایه گذارهای  داریم.  را 
اهمیت می دهند و زیاد درباره مشارکت مدیریت در 
مسائل ESG صحبت می کنند. اما درواقع مدیریت 
محیط  که  نمی کنند  تغییراتی  ایجاد  به  وادار  را 
زیست و اجتماع را تغییر خواهد داد. و این جاست 
که سرمایه گذاران آگاه می توانند از سرمایه گذاران 
زیرا سرمایه گذاران کنشگر  تقلید کنند،  کنشگر 
مشکلی در وادار کردن مدیریت به اعمال تغییرات 
ندارند. مشکلی در اعمال فشار ندارند. برای مثال 
قدیمی  و  اصیل  گانگستر  یک  او  سینگر.  پل 
عاشق  سالگی   70 در  حاال  است.  وال استریت 
است.  پول درآوردن  و  دوریتو  ترتیالی  چیپس 
آرژانتین به پل 600 میلیون دالر بدهکار بود و 
بدهی اش را نمی پرداخت؛ اشتباه بزرگ. نمی توانی 
از یک گانگستر قدیمی پول بگیری و پس ندهی. 
پل به جنگ آرژانتین رفت. از خودم درنمی آورم، 
و  تایسون  مبارزه  از  بود.  گنده  نمی کنم،  اغراق 
هالیفیلد گنده تر بود. گنده تر از مبارزه محمدعلی 
کلی علیه فورمن. نبرد یک شخص بود علیه یک 
کشور. پل شروع کرد به رفتن به اقصی نقاط دنیا و 
مسدود کردن دارایی های آرژانتین. در یک مرحله 
سعی کرد یک کشتی نیروی دریایی آرژانتین را 
در ساحل غنا مصادره کند. سعی کرد یک کشتی 
107 متری را بگیرد در حالی که افسران نیروی 
دریایی با تفنگ های بزرگ در کشتی بودند. پلیس 
غنا را واردار کرد با جرثقیل بیاید و تهدید به سوار 
شدن در کشتی کند. و این ماجرا ادامه داشت تا 
افسران نیروی دریایی اسلحه کشیدند و عملیات 
به پایان رسید. این چیزی است که نام آن ا اعمال 
فشار می گذارم. حال شاید بگویید پل بازنده شد. و 
من می گویم جنگ را برد، به جای این که پولش 
را در یک نوبت بگیرد، 20 برابر مبلغ اولیه را پس 
چراغ  داریم.  را  روزن استین  بری  بعدی  گرفت. 
خاموش شروع به خرید سهام هول فودز کرد در 
زمانی که هول فودز در مخمصه گرفتار بود. وقتی 

معلوم شد صاحب 8 درصد شدند، هول فودز را 
مجبور به واگذاری به آمازون کردند و نه به خاطر 
این که بری می خواست تحویل همان روز دوریتوی 
پولی  یک  می خواست  باشد،  داشته  ارگانیک 
دربیاورد. حال، مدیرعامل هول فودز، جان مک کی 
آمازون  به  را  و هیئت مدیره نمی خواستند خود 
بفروشند، چون تبدیل به نمونه اعالی خیانت بود. 
اما سر آخر وا دادند. چرا؟ چون بری فشار آورد و 
در این روند 300 میلیون دالر کاسب شد. و تاثیر 
خیلی مثبتی روی جان نگذاشت. عمرا جان و بری 
را ببینید که در کافه هول فودز قهوه بزنند. حال 
مثالی کامال متفاوت را در نظر می گیریم: صندوق 
بازنشستگی معلمان شیکاگو، یک سرمایه گذار آگاه 
10 میلیارد دالری. اخیرا موضع سخت گیرانه ای 
و  داشتند  آمریکا  در  خصوصی  زندان های  علیه 
چه قدر هم به جا بود. به عنوان کسی که تازگی 
است  ناراحت کننده  واقعا  بگویم  باید  شده  پدر 
وقتی تصاویر دل خراش کودکانی را می بینم که 
در مرز آمریکا به زور از والدینشان جدا می شوند 
و در جاهای خصوصی اسکان داده می شوند که 
به کودکان کمکی در حفظ ارتباطشان با والدین 
نمی کند. پس معلمان شیکاگویی چه کار کردند؟ 
آیا از طریق مدیریت دست به تغییر زدند؟ آیا فشار 
وارد کردند؟ آیا توی چشمان مدیریت نگاه کردند 
نیست.  کسب و کار  یک  اداره  راه  »این  گفتند:  و 
انجامش وجود دارد. می گذارید  برای  راه دیگری 
نشانش دهم؟« نه، فقط سهام خود را فروختند. 
فروختن کاری نکرد. مثل این نیست که روز بعد 
مدیریت از خواب بیدار شد و به بینش ناگهانی 
را  خود  سهام  معلم ها  داد!  »ای  گفت:  و  رسید 
با بچه ها مهربان باشیم.« نه، این  فروختند. باید 
اتفاق نیفتاد. و علی رغم یک دهه از چندین مورد 
سلب مهم این چنینی، در سهام زندان خصوصی 
در آمریکا، رشد سهام تصاعدی است. سهام طی 
مهم ترین  و  است.  زده  جلو  بازار  از  دوره  همان 
مسئله این است: ما از یک سری سرمایه گذار آگاه 
صاحب سهام رسیدیم به سهام دارانی که به مسائلی 
از این دست اهمیت نمی دهند و به نظر شما هم 
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در این باره اهمیت نمی دهند. و این مسئله من با 
سرمایه گذاران آگاه است. شیوه عمل آن ها سلب 
کردن است یا هدایت پول به سرمایه های متمرکز 
در ESG است. شما نمی توانید روش خود را به 
جهان سبزتر هدایت کنید. می توان روش خود را 
به سبد سهامی سبزتر هدایت کرد اما نه به جهانی 
سبزتر. پس چه باید کرد؟ برای تغییر این سناریو 
چه باید کرد تا سرمایه گذاران آگاه به جای سلب 
مشارکت و صحبت صرف درباره مشارکت، به واقع 
مایل به کار کردن با مدیریت شوند و تغییراتی 
اتفاق بیفتد که عملکرد ESG را بهبود می بخشد؟ 
و  ایجاب  بر  زیرا خیلی چیزها هست که داللت 
ممکن بودن آن ها دارد. آن ها باید ارتباط روشنی 
ارائه  خود  مالی  عملکرد  و   ESG عملکرد  بین 
دهند. قادر به این کار هستند چون کنشگران قبال 
توانستند نشان دهند. سهام داری که می تواند در 
شرکتی عامل تغییر باشد. تفاوت این است که بری 
و پل برای پول این کار را می کنند، سرمایه گذاران 
را  تا جامعه و محیط  انجام می دهند  را  آگاه آن 
بهبود ببخشند و در این فرایند پول دربیاورند و 
با اندکی سازندگی و تشریک مساعی بیشتر آن 
را انجام می دهند و حمایت عده ای از بزرگ ترین 
سرمایه گذاران را دارند. ون گارد و بلک راک با هم 
تریلیونی هستند. آن ها درباره اهمیت ESG هم صدا 
نامه های  در  بلک راک  مدیرعامل  صدای  بودند. 
ساالنه درباره این مسئله همچنان بلندتر شده است. 
حتی جانا پارتنرز، همان گانگسترهای اصیل که 
جان آن ها را طماع می نامد، اخیرا نامه ای سرگشاده 
تلفن های  »هی،  نوشتند:  اپل  مدیره  هیئت  به 
شما برای کودکان اعتیادآور است. مشکل را حل 
کنید.« اپل مشغول کار کردن روی آن است. پس 
از آن چه الزم است، کمی فشار است. کمی فشار 
بر سرمایه گذاران آگاه الزم است تا در عوض کمی 
فشار بر مدیریت وارد کنند تا تغییرات برای بهبود 
محیط زیست و اجتماع اعمال شود. و از کجا آغاز 
می شود؟ با انتخاب مورد که برای آن ها مهم است 
آن شروع می شود.  درباره  اتخاذ موضع  و سپس 
دارد:  مطابقت  شما  هدف  با  شده  اتخاذ  موضع 

صرفه جویی در آب، حقوق کارگر، گوناگونی. مادامی 
که با هدف شما مطابقت داشته باشد، کار شما درست 
است. و بزرگ ترین گشایش؟ توجه متخصصان ارشد 
سرمایه گذاری را به این جلب کنید. امروز وقتی یک 
کنشگر در کمپینی حضور می یابد، این متخصص 
سرمایه گذاری است که با مدیرعامل و هیئت مدیره 
و هر شنونده دیگری درباره اش حرف می زند. وقتی 
درباره  که  می شود  پیدایش  آگاه  سرمایه گذار  یک 
مسئله ESG حرف بزند، یک شخص زیردست در 
بخش ریسک است که با شخص زیردست دیگری 
می کند  صحبت  سرمایه گذار  ارتباطات  بخش  در 
و هیچ کس از آن باخبر نمی شود و این باید تغییر 
کند. و این یک گام بزرگ نیست. امروز وقتی یک 
شرکت عملکرد مالی ضعیفی دارد، چه کسی مسئول 
است؟ متخصص ارشد سرمایه گذاری. پس کارشان 
چیست؟ بقیه کارها را رها کرده و با مدیریت صحبت 
می کنند. جمعی و سازنده، تا تغییرات جهت بهبود 
باید  هم  همین  شود.  ایجاد  شرکت  مالی  عملکرد 
 ESG درباره شرکت هایی با عملکرد ضعیف در مسائل
صدق کند. و بله، این کار مستلزم استانداردسازی در 
نحوه اندازه گیری ESG از سوی ماست که مشغول 
آن هستیم. بنابراین دوستان این پیشنهاد من است: 
پول شماست، صندوق بازنشستگی شماست، صندوق 
ثروت حکومتی شماست، هدیه دانشگاهی شماست، 
پول شماست و حق شماست که پول خود را مطابق 
با ارزش های خویش مدیریت کنید. از صدای خود 
است.  مهم  که  باشید  داشته  باور  و  کنید  استفاده 
این صدای شما بود که سرمایه دارها را در وهله اول 
زیرا حس  کردید  اعتراض  سال ها  کرد.  باوجدان تر 
خوبی نداشتید درباره این که پول شما در شرکت هایی 
با  مطابق  آن ها  ارزش های  که  شود  سرمایه گذاری 
صداست.  آن  از  دوباره  استفاده  زمان  نیست.  شما 
اما این بار به جای سوق دادن آن ها به رها کردن، 
دهیم. مشارکت  به مشارکت کردن سوق  را  آن ها 
حقیقی، همکاری حقیقی با مدیریت در جهت ایجاد 
تغییرهایی که عملکرد آن ها را بهبود خواهید بخشید. 
آن ها را از این موارد آگاه ساختید، حال می توانید 

تمرکز را روی درست کردنشان بگذارید. 
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خاطرات مشترک یک شهر
 سیدشهاب میرفتاح
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گسترش شهر ها و راه ها باعث افزایش جابه جایی 
تغییرات  این  موجب  به  که  است  شده  انسان ها 
وجود  به  پل ها  منظر  جمله  از  جدیدی  مناظر 
آمده اند. پل ها به غیر از این که عناصر جدایی ناپذیر 
و  خودنمایی  برای  عنصری  شده اند،  شهر ها 
معماری  و  مهندسی  قدرت  کشیدن  تصویر  به 
پل ها  که  پیداست  ناگفته  هستند.  نیز  کشور ها 
عناصر حیاتی در شبکه حمل ونقل اند که شهر ها 
و جوامع را به هم متصل می کنند. در محیط های 
شهری، پل ها نه فقط ارتباط دهنده فضا ها هستند، 
بلکه می توان برای آن ها کاربرد های جامع تری را 
یا  تسهیل کننده  می توانند  پل ها  کرد.  تعریف 
متوقف کننده فعالیت های اجتماعی شهر ها باشند. 
به همین جهت می توان گفت پل ها غیر از این که 
موضوعی معماری و مهندسی  هستند، می توانند 
را در خود جای  فرهنگی  و  اجتماعی  موضوعات 

دهند و به بهبود آن ها کمک کنند.
امروزه پل ها تنها معبری برای جابه جایی فیزیکی 
مقصد  عنوان  به  را  می توانند خود  بلکه  نیستند، 
معرفی کنند. به زبان ساده تر، پل می تواند محلی 
از  باشد.  دسته جمعی  فعالیت های  و  قرارها  برای 
دیگر ویژگی پل ها می توان به دید و منظر آن ها 

اشاره کرد.
در  با  شهر.  به  باشند  نظرگاهی  می توانند  پل ها 
نظر گرفتن این ویژگی، کسانی که از روی پل به 
شهر نگاه می کنند، یک منظره واحد می بینند و 
برای یک  این یعنی ساخت یک تصویر مشترک 
پل ها  که  گفت  می توان  طور خالصه،  به  جامعه. 
ادراک محیطی را در جامعه تقویت می کنند. برای 
برای ساکنانش  پویا الزم است  داشتن یک شهر 
موقع  در  تا  بسازیم  مشترک  خاطرات  و  تصاویر 
تا  به آن خاطرات رجوع کنند  افراد جامعه  لزوم 
هم بستگی و یکپارچگی جامعه حفظ شود. پل ها 
شهرها  برای  را  جمعی  خاطرات  ساخت  توانایی 

دارند.
احتماال شما هم با من هم عقیده هستید که حس 
بینایی مهم ترین حسی است که اغلب به منظور 
شناسایی مسیر و جهت یابی استفاده می شود. به 

مهم ترین  از  یکی  به  را  شما  توجه  دلیل،  همین 
ویژگی های شهرهای امروز جلب می کنم:

در شهر ما با مجموعه ای از رنگ ها، فرم ها و اشکال 
روبه رو هستیم که هر یک از این مجموعه در بستر 
ما  باشد.  برجسته تری داشته  نمود  خود می تواند 
ناخودآگاه این نمودها را در ذهن حک می کنیم 
و در مواقع لزوم به خاطر می آوریم. از این دست 
یا شاخص های شهری  نشانه ها  به  موارد می توان 
تا  ما کمک می کنند  به  نشانه ها  این  کرد.  اشاره 

مکان ها را در ذهن بسازیم.
مهم ترین  از  یکی  گفت  می توان  درنهایت 
ویژگی های پل ها این است که باید به عنوان نشانه 
در شهر عمل کنند تا افراد با دیدن پل موقعیت 
مکانی خود را در شهر دریابند و مسیر خود را در 

ذهن ترسیم کنند. 
توجه  ذکرشده  ویژگی های  شدن  روشن تر  برای 

شما را به پل طبیعت جلب می کنم:
این شاهکار معماری که روی اتوبان مدرس واقع 
را  ماندگاری  برای  الزم  مولفه های  تمامی  شده، 
طالقانی  و  آتش  و  آب  پارک  دو  پل  این  دارد. 
عابران  برای  امن  محلی  تا  کرده  هم وصل  به  را 
توجه  پل  این  طراحان  دیگر،  طرف  از  باشد. 
اجتماعی  فعالیت های  و  رخداد ها  به  ویژه ای 
را  فضایی  مدت  این  در  طبیعت  پل  داشته اند. 
آن  در  به خوبی  جمعی  فعالیت های  تا  ساخته 
جمعی  خاطرات  در  را  خود  جای  و  گیرد  شکل 
باز کرده است. پل طبیعت نظرگاهی است برای 
عابران یا بازدیدکنندگان تا زیبایی ها و زشتی های 
کالن شهر تهران را با هم ببینند و نگاهی مشترک 
رستوران های  باشند.  داشته  واحد  پدیده  یک  به 
باعث شده  پل فقط مفهوم  ساخته شده روی پل 
پاتوق  و  مقصد  یک  به  و  باشد  نداشته  عبوری 
کنار  در  ویژگی ها  این  شود.  تبدیل  نیز  شهری 
زیبایی طرح و نوع سازه، پل طبیعت را به عنوان 
یک شاخص و نشانه در شهر تهران مطرح می کند. 
ساخت فضاهای شهری با این ویژگی ها الزمه هر 
پویا  و  شهری است که می خواهد جامعه ای شاد 

داشته باشد. 
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مه هوشنگ شاه در منظومه شکرستان یه به پند�ن
گ

ن�

پندنامه ها گنجینه دانش های پیشین 
 علی اصغر بشیری

کلمــات قصــار و جمــالت کوتــاه کــه امــروزه نیــز 
طرفــداران بســیاری دارد، چکیده حکمــت و دانش 
افــرادی اســت کــه غالبــا در قالــب عباراتــی کوتــاه 
عرضــه می شــود. ایــن عبــارات و جمــالت قصــار 
ــد.  ــز قابلیــت بررســی دارن ــث دینــی نی ــا احادی ب
ســخنان عارفــان و صوفیــان نیــز بخــش مهمــی از 

همیــن جمــالت قصــار را شــامل می شــود. 
ــارات قصــار، آن  ــن عب بخــش مهمــی دیگــر از ای
ــات  ــه در ادبی ــام پندنام ــا ن ــه ب ــت ک ــزی اس چی
فارســی رواج یافتــه اســت. ایــن پندنامه هــا، 
ــه  ــی را ب ــن فارس ــات که ــم از ادبی ــی مه بخش
ــژه  ــاری وی ــروزه آث ــد. ام ــاص داده ان ــود اختص خ
بــه  نــام پندنامــه نیــز آفریــده شــده کــه پندنامــه 
ــا  ــت. ام ــل اس ــن قبی ــار از ای ــه عط ــوب ب منس
ــام پندنامــه مدنظــر  ــه  ن آن چــه در ایــن بخــش ب
ــاهان،  ــا از ش ــه غالب ــت ک ــی اس ــت، جمالت اس
ــون  ــالم در مت ــش از اس ــای پی ــان و حکم پهلوان
کهــن انعــکاس یافتــه اســت و بــه  نوعــی حکمــت 
خســروانی را شــامل می شــود. پندهــای جمشــید، 
کیومــرث، هوشــنگ، فریــدون، رســتم و... بخشــی 
از ایــن آثــار هســتند کــه در متــون کهــن 
انعــکاس یافتــه اســت. متونــی ماننــد المعجــم فی 
ــاهنامه،  ــخ، ش ــم، جامع التواری ــار العج ــوک آث مل
اســکندرنامه ها و بســیاری از آثــار منظــوم و منثــور 

ــا  ــن پندنامه ه ــیاری از ای ــای بس ــر بخش ه دیگ
ــن  ــی از ای ــد. در بخش ــکاس داده ان ــود انع را در خ
پندنامه هــا، مســائل مربــوط بــه اخــالق، حکمــت، 
الهیــات، زندگــی در اجتمــاع و بســیاری از اصــول 
زیســتن در ایــن جهــان را تعلیــم می دهنــد. 
ایــن پندهــا، غالبــا از کســانی نقــل شــده اند کــه 
ــات و  ــا اختراع ــه داشــته، ی دســتی در اداره جامع
اکتشــافاتی بــرای مــردم داشــته اند. بــرای نمونــه، 
پندنامه هــای  جمشــید  ماننــد  پادشــاهی  از 
فراوانــی نقــل شــده اســت؛ یکــی بــه ایــن دلیــل 
کــه جمشــید از پادشــاهان مهــم دنیــای اســاطیر 
ــای  ــات و آیین ه ــه اختراع ــر این ک ــت و دیگ اس
فراوانــی بــه جمشــید منســوب اســت. بــرای نمونه 
گفتــه شــده کــه ابــزار جنگــی یــا صنعــت خیاطی 
ــذارد،  ــان گ ــوروز را او بنی ــت. ن ــات اوس از اختراع
ــم  ــاع را ه ــه اجتم ــات چهارگان ــه طبق ــا این ک ی
ــید در  ــت جمش ــن اهمی ــود آورد. همی ــه  وج او ب
پادشــاهی یــا کارکردهــای او در اختراعــات اســت 
کــه باعــث شــده بــه او پندنامه هــای فراوانــی نیــز 
منســوب شــود، تــا جایــی کــه حافــظ شــیرازی در 

ــد:  ــز می گوی ــود نی ــهور خ ــاقی نامه مش س
چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج: 

که یک جو نیرزد سرای سپنج 
پندهــای پادشــاهان یــا حکمــا، در متــون گذشــته 
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انعــکاس فراوانــی داشــته و ایــن انعــکاس تــا 
ــود  ــامل می ش ــز ش ــر را نی ــی معاص ــون ادب مت
ــار، منظومــه شکرســتان اســت.  ــن آث و یــک از ای
ایــن منظومــه ســروده امیرخســرو دارایی اســت که 
اواخــر دوره قاجــار می زیســته و در واقــع منظومــه 
او را بایــد از آثــار متأخــر ادب فارســی محســوب و 
در زمــره آثــار ســنت گرای ادبیــات معاصــر قلمــداد 
کــرد. ایــن منظومــه کمــی بیــش از 10  هــزار بیت 
ــهیلی  ــوار س ــم ان ــی آن نظ ــوع اصل ــت. موض اس
ــر از  ــی دیگ ــک بازنویس ــهیلی ی ــوار س ــت. ان اس
ــی  ــن عل ــین ب ــه حس ــت ک ــه اس ــه و دمن کلیل
کاشــفی )قــرن دهــم( آن را بــه نثــر فنــی نوشــته 
ــات  ــهور ادبی ــار مش ــه از آث ــه و دمن ــت. کلیل اس
جهــان اســت کــه اصلــی هنــدی دارد. در ادبیــات 
ــی از  ــرایی های فراوان ــی ها و بازس ــی بازنویس فارس
ــار  ایــن اثــر صــورت گرفتــه کــه یکــی از ایــن آث
ــن  ــا همی ــت و گوی ــهیلی اس ــوار س ــهور، ان مش
ــز  ــی نی ــای اروپای ــه زبان ه ــه ب ــوده ک ــاب ب کت
ــر  ــان از رهگــذر ایــن اث ترجمــه شــده اســت و آن
بــا کلیلــه و دمنــه آشــنا شــده اند. ایــن منظومــه را 
امیرخســرو دارایــی در بحــر هــزج مثمــن محذوف 
)وزن خســرو و شــیرین نظامــی( به شــعر کشــیده 
و تــا حــدودی بــه متــن اصلــی نیــز وفــادار بــوده 
اســت. در بخشــی از ایــن منظومــه )بــه تأســی از 
متــن اصلــی، یعنــی انــوار ســهیلی(، بــه پندنامــه 

ــت.  ــده اس ــاره ش ــاه اش هوشنگ ش
ــه  در آغــاز داســتان گفتــه شــده کــه دابشــلیم ب
ــه و  ــتان رفت ــاری در کوهس ــدی در غ ــدار عاب دی
ــلیم،  ــون دابش ــی چ ــرام بزرگ ــه احت ــز ب ــد نی عاب
ــه  ــه او می دهــد و ب ــوح( را ب یــک نقشــه گنــج )ل
ــی  ــار، گنج ــن غ ــای ای ــه در انته ــد ک او می گوی

ــان اســت:  ــزرگ پنه ب
یکی لوح است کاندر آن نوشته 
که گنجی در بن این غار هشته 

ــه درون غــار می رونــد و  دابشــلیم و همراهانــش ب
ــد  ــم را می یابن ــس از جســت وجو، گنجــی عظی پ
کــه مقادیــر بســیاری طــال و جواهــرات و ســکه ها 
ــود. در بیــن آن همــه گنــج،  ــن ب و جام هــای زری

نظــر دابشــلیم بــه صندوقچــه ای جلــب شــد. آن را 
گشــود و درون کیســه ای چرمیــن، کاغــذی یافــت 
ــلیم و  ــود. دابش ــته ب ــی نوش ــه روی آن مطالب ک
همراهــان او نتوانســتند آن خــط را بخوانند. برخی 
می گفتنــد شــاید وِرد و جــادو در آن نوشــته شــده 
و هــر کســی حــدس و نظــری داشــت. دابشــلیم 
دســتور داد حکیمــان را فراخواننــد تــا ببیننــد در 

آن کاغــذ چــه نوشــته شــده اســت. 
ســرانجام حکیمــی را کــه خطــوط کهــن را 

آوردنــد:  بخوانــد،  می توانســت 
به سعی چاکران داناحکیمی 

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

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

حکیــم وقتــی خــط را  خوانــد، بــه دابشــلیم گفت: 
ایــن پندنامــه هوشنگ شــاه اســت. هوشــنگ شــاه 
در ایــن کاغــذ نوشــته: »مــن ایــن گنج هــا را بــرای 
دابشــلیم بــه یــادگار نهــاده ام و ایــن پندنامــه را نیز 

ــته ام.« برای او نوش
ســپس حکیــم توضیح داد کــه: پندهای هوشــنگ 
14 پنــد مهــم اســت کــه بــرای بقــای پادشــاهی 

الزم اســت کــه دابشــلیم آن هــا را بــه  کار بنــدد. 
پندهــای 14 گانــه  تفصیــل  بــه  آن  از  پــس 
هوشنگ شــاه بــرای دابشــلیم خوانــده می شــود. از 
ــه پنــد  ــوان ب ــه پندهــای هوشنگ شــاه می ت جمل

ــرد:  ــاره ک نخســت او اش
نخست ار چاکری را امتیازی 
ببخشید و نمودش سرفرازی 
به حقش نشنود افساد مردم 
بدان کز دیگران دارد تقدم 

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

بسی اشخاص بدبین و بداندیش 
برای انتقام از دشمن خویش 

نیاسایند آنی از وشایت 
کنند از وی به نزد شه سعایت 
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به  نام خدمت و دولت پرستی 
بکوشندش به قلع و بیخ هستی 
به الفاظ خوش و معنای پرشر 

دل شه را کنند از وی مکّدر 
بیندازندش از چشم خداوند 

شود شه بی وفا، نّمام خرسند...
ــل و در  ــن تفصی ــه همی ــز ب ــر نی ــد دیگ 13 پن
موضوعــات مهــم علــم سیاســت بیان شــده اســت، 
امــا یــک بحــث کــه این جــا مطــرح اســت، ایــن 
اســت کــه پندهــای هوشنگ شــاه در متــن اصلــی 
کلیلــه و دمنه بهرامشــاهی نوشــته نصراهلل منشــی 

نیامــده اســت. 
بحــث مهــم دیگــر، ایــن اســت کــه چــرا در آغــاز 
ایــن داســتان، پندهــای هوشنگ شــاه آمــده 
اســت، چــرا در بیــن آن همــه پادشــاه یــا حکیــم 
ــه،  ــن منظوم ــالمی، در ای ــی و اس ــی و یونان ایران
هوشــنگ از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. در 

پاســخ می تــوان ایــن احتمــاالت را بررســی کــرد: 
هوشنگ شــاه در ســنت داســتانی کهــن )پیــش از 
شــاهنامه(، نخســتین پادشاه از سلســله پیشدادیان 
ــه  ــه ب ــرث -ک ــاهنامه، کیوم ــا در ش ــت. بعده اس
 قــول اســتاد مهــرداد بهــار، نخســتین پیش نمونــه 
انســانی بــود- بــه  عنــوان نخســتین پادشــاه مطرح 
شــد، امــا بااین حــال ارزش و اهمیــت هوشــنگ در 
بنیان گــذاری پادشــاهی ایــران همیشــه در متــون 
ــراوان  ــز از اهمیــت ف دیگــر پــس از شــاهنامه، نی
برخــوردار اســت. هوشنگ شــاه اختراعاتــی ماننــد 
آهــن داشــته و گفتــه شــده کــه کشــاورزی نیــز از 
ابداعــات او بــوده اســت. در بســیاری از متــون ادبی 
و تاریخــی کهــن، پندنامه هــای هوشنگ شــاه، 
بخــش مهمــی از پندنامه هــا را بــه خــود اختصاص 
داده کــه انعــکاس ایــن پندنامــه در انوار ســهیلی و 
منظومــه شکرســتان نیــز حاصــل همین پیشــینه 

اســت. 
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ب
کتا

ی از راه کتاب به نسل های بعدی منتقل یم شود اث دانش ب�ش م�ی

گریختن از دنیای اینستاگرام و تلگرام 
به آغوش کتاب

 احمد ایرانی
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در  اباذری  یوسف  دردمندانه  سخنرانی  یک؛ 
دانشگاه تهران، وقتی همه را به کتاب خواندن و 
دوری از دنیای مجازی دعوت کرد، خاطره فیلم 
»فارنهایت 451« فرانسوا تروفو فقید را در ذهن 
من زنده کرد. »فارنهایت« قصه یک ضداتوپیای 
سیاه است که آدم ها تحت  تاثیر القای رسانه های 
نتیجه  این  به  تلویزیون،  به خصوص  دیداری، 
یک  انسانی  جامعه  برای  کتاب  که  رسیده اند 
به  است  بهتر  و  می شود  محسوب  مهلک  خطر 
دست ماموران آتش نشانی سوزانده شوند و از بین 
کرده  احساس  را  خطر  بوی  تروفو  شاید  بروند. 
بود و فکر می کرد روزی می رسد که آدم ها کتاب 
کرد،  خواهند  حذف  خود  زندگی  صحنه  از  را 
می فهمید  می کرد،  زندگی  ما  در کشور  اگر  اما 
کابوسش محقق شده و خیلی ها نه تنها کتاب را 
حذف کرده اند، بلکه یاوه و ابتذال را جایگزین آن 
ساخته اند. آیا خداوند از ما روگردانده و ما را رها 
کرده تا گرفتار بالیی بدتر از بالی بلبله بابلیان 
شویم؟ طبق روایت کتاب مقدس، انسان ها وقتی 
مورد خشم خدایان قرار گرفتند، کیفرشان این 
بود که زبان واحد را از یاد ببرند و حرف یکدیگر 
را نفهمند، بنابراین مجبور شدند با ازدحام زبانی 
کنار بیایند و متفرق شوند. بااین حال، هیچ  وقِت 
بی اهمیت  و  پوچ  و  یاوه  امروز سخن  مثل  خدا 
دهان به دهان نمی چرخید و آدم ها رسما مبلغ و 

مروج ابتذال نبودند.
دو؛ اگر از این کلمات بوی تندی و بی ادبی به 
بی ادبی  قصدم  ببخشید.  مرا  می رسد،  مشام 
متین  و  جدی  حرف های  می دانم  اما  نیست، 
استاد اباذری، مثل سخنان خیلی از متفکران این 
سرزمین، شنیده نمی شود و بازی مالل آور ما و 
دنیای مجازی مثل سابق ادامه خواهد داشت. باز 
غاز  بزرگ حرف های صد من یک  هم کوروش 
و جبران  پناهی  اسم حسین  به  باز  زد،  خواهد 
شیر  بی معنا  عاشقانه  جمالت  جبران،  خلیل 
ساخته  تلگرامی  گروه های  هم  باز  شد،  خواهد 
می شوند و آدم ها را تمام مدت به خود مشغول 
فیس بوکی  مبتذل  متن های  هم  باز  می کنند، 

اینستاگرامی جای کتاب و داستان و شعر را  و 
می گیرند، باز هم اطالعات بیهوده که دانستن و 
ندانستنشان هیچ اهمیتی ندارد، توی محیط های 
و  جوک ها  و  می شوند  دست  به  دست  مجازی 
ناسزاها در تیراژ میلیونی انتشار می یابند، بدون 
این که کسی بداند انتهای این بازی خسته کننده 
تنها تفاوت  و کسالت بار کی فرا می رسد؟ فقط 
این فضا با جمع بی سوادان یک روستا که حتی 
این  در  بنویسند،  را  اسم خودشان  نیستند  بلد 
است که چتری از توهم دانایی و سواد باالی سر 
اهتزاز  در  و دروغی همیشه  این فضای مجازی 

است.
که  است  چیزی  هم  دانایی  توهم  این  سه؛ 
گریختن از زیر سایه بلندش مانند بیرون آمدن 
از اردوگاه های کار اجباری شوروی سابق، سخت 
نیست،  بیماری  دانایی  توهم  طاقت فرساست.  و 
سیل است، سیلی ویران گر که اگر سرازیر شود، 
جلوی پای خودش همه چیز را ریشه کن می کند 
و از بین می برد. کافی است یک نفر وقت بگذارد 
و چند ساعت توی دنیای مجازی گشتی بزند، با 
حجم زیادی از حرف های بی پایه و اساس مواجه 
ناامید می کنند. چطور  را پاک  می شود که آدم 
فیس بوکی  مهمالت  خواندن  برای  ما  که  است 
خواندن  فرصت  اما  داریم،  وقت  کافی  اندازه  به 
کتاب را نه؟ آیا غیر از این است که روح میل به 
دانایی رفته رفته دارد از میان ما رخت می بندد 
و جایش را به تن پروری و روزمرگی می دهد؟ آیا 
غیر از این است که ما هر روز بیشتر داریم در این 
باتالق پرگل والی فرو می رویم و عین خیالمان 

هم نیست؟ 
ولی  نگذارید،  عیب جویی  حساب  به  چهار؛ 
شرم آور  و  ناچیز  تیراژ  که  است  این  واقعیت 
کتاب های چاپ شده ما را با حقیقت هراس انگیزی 
مواجه می کند که نمی توان از زیر بار آن گریخت. 
این در حالی است که تجربه ثابت کرده کتاب ها 
کنند،  عوض  را  آدمیزاد  سرنوشت  می توانند 
می توانند از یک آدِم معمولی و متوسط یک نابغه 
تحسین برانگیز بسازند، اما ما غالبا به این حرف ها 
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توجهی نداریم و خود را به دست موج فرساینده 
و  موبایل  تا  می سپاریم،  روزمرگی  مخرب  و 
اینستاگرام مثل خدایان  و  و فیس بوک  لپ تاپ 
معابد بر ذهن و روحمان حکومت کنند و از نابغه 
بالقوه ای که در اغلب ما وجود دارد، یک موجود 
دست وپاچلفتی مبتذل و سطحی بسازند. خدای 
ناکرده فکر نکنید من دارم با خودبزرگ بینی و 
تنزه طلبی از موضع باالتر حرف می زنم و خودم 
را از این جریان مستثنا می کنم و دیگران را به 
این است که  بلکه اصلش  فرا می خوانم،  دانایی 
همه ما در این سرنوشت شریکیم و اگر درست 
نگاه کنیم، آب از سرمان گذشته است. از خدا 
از  نباشد؛ من  پنهان  از شما هم  نیست،  پنهان 
میزان  کردم،  عوض  را  موبایلم  گوشی  وقتی 
ساعت های مطالعه ام به طرز تاسف باری کاهش 
باال  را  سرم  گاهی  که  طوری  است،  کرده  پیدا 
گرفته ام و دیده ام چند ساعت است که دارم توی 
شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های مختلف ول 
حرف  کسی  با  کام  تا  الم  این که  بی  می گردم، 
این  حقیقت  بشوم.  زمان  گذر  متوجه  یا  بزنم 
نیستند  ابتذال هواپیماهای بمب افکن  است که 
که آمدنشان با سروصدا همراه باشد، ابتذال همه 
آن چیزی است که ما 24 ساعته داریم تنفس 

می کنیم و متوجه حضور همیشگی اش نیستیم.
نوشته  ابتذال  کلمه  لغت نامه ها جلوی  توی  پنج؛ 
استفاده  زیاد  که  چیزی  یا  پیش پاافتاده  شده: 
می شود. در فرهنگ معین جلوی این کلمه آمده 
است: بسیار به کار بردن چیزی تا اندازه ای که از 
ارزش آن بکاهد. بی ارزشی، پستی یا چیزی مثل 
یا  مبتذل  امر  این حساب می بینید که  با  این ها. 
اطالق این صفت به یک شخص یا موضوع فحش 
ناموسی نیست، مقوله ای است که دست کم برای 
اغلب مردم روی کره زمین جزو اصول خدشه ناپذیر 
این  هم  اصلش  می شود.  شمرده  روزمره  زندگی 
ویران کننده  و  پنهان  خزنده،  ابتذال  که  است 
است، مثل ترک های زیر پوستی و نامنظمی که 
به خطر می اندازد،  را  قدیمی  حیات یک عمارت 
بداند.  این ماجرا  از  این که آن عمارت چیزی  بی 

ریز  و  ترک های خطی  به  است  عمارت ها ممکن 
عادت کنند و آن را جزو طبیعی ترین ویژگی های 
خود بدانند، ولی قطعا از این غافل اند که همین 
نازی  ارتش  مثل  می توانند  کوچک  ترک های 
مخرب و وحشی باشند. اگر نگاهی به دور و اطراف 
بیندازیم، ابتذال را مثل الیه منعطف و لزجی که 
همه چیز را پوشانده است، می بینیم. ابتذال گودال 
عمیقی است که جابه جا دیده می شود و دست بر 

قضا رسانه ها عمق این گودال را بیشتر می کنند.
اما  زد،  حرف  می شود  زیاد  ابتذال  درباره  شش؛ 
یک  آدم  یک  کنند  تصور  رفقا  که  دارم  وحشت 
برای  دارد  و  نشسته  من  مانند  بی عرضه  القبای 
همین  برای  می کند،  تکلیف  تعیین  دیگران 
اباذری،  استاد  حرف های  موضوع  به  بازمی گردم 
درباره  خواندن.  کتاب  از  غفلت  و  مجازی  دنیای 
هیچ  به  زدن  دامن  اما  بارها صحبت شده  کتاب 
آن  از  مجازی  دنیای  در  منتشر  بی ارزش  پوچ  و 
مقوالتی است که از فرط آشکار بودن، از چشم ها 
پنهان مانده است. روز کارگر که می رسد، آدم ها 
در نوشتن مطالبی درباره روز کارگر گوی سبقت 
را از هم می ربایند، طوری که شک ندارم هیچ کدام 
این  معاصر  دنیای  و چپ  کارگری  تشکل های  از 
کارگر  روز  ننوشته اند.  کارگری  و  کارگر  از  همه 
تمام می شود و روز معلم می رسد، آن وقت است 
که کارمندان تمام وقت دنیای مجازی عکس های 
زمان  از  و  می گذارند  اشتراک  به  را  معلمانشان 
تحصیل خاطره های دروغی و جعلی و خنک نقل 
می کنند. اگر روز زن بیاید، درباره زنان مطلب زیاد 
می شود و... به این ها اضافه کنید انشاهای خام و 
حرف های صد من یک غاز و فحش های سیاسی را. 
ما راهبان بی جیره و مواجب کدام معبد الکترونیک 
هستیم که هرگز دست از انجام وظیفه برنمی داریم 
و بدتر از آن، هر روز بیشتر از روز قبل خودمان را 
وقف این هیچ بزرگ و منتشر می کنیم؟ نمی دانم 

آیا کسی جوابی برای این سوال دارد؟
هفت؛ خداوند روح حافظ را غرق دریای رحمت 
بال  این  در  شد  تبه  دهر  مزاج  فرمود:  که  کند 

حافظ/ کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی
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ای جذب رسمایه مکک یم کند؟ یتال چگونه به استارت آپ ها �ب ب پول د�ی

همکاری به جای رقابت
 ترانه احمددوست

آشوینی انبرجان )Ashwini Anburajan( کارآفرین می گوید ما در عصر طالیی نوآوری 
زندگی می کنیم اما سرمایه خطرپذیر هم قدم با این عصر توسعه نیافته و استارت آپ ها 
سرمایه اولیه ای را که برای رشد کردن الزم دارند، دریافت نمی کنند. در این سخنرانی 
مختصر، او داستان شرکتش را بازگو می کند؛ این که با استفاده از قدرت همکاری و پول 

دیجیتال چطور این شرکت بخشی از راهی کامال جدید برای کسب سرمایه شد.
ــرای  ــردن ب ــع ک ــرمایه جم ــال س ــی در ح وقت
اســتارت آپ خــودم بــودم، یــک ســرمایه گذار 
ــه نظــرم  ــه مــن گفــت: »آشــوینی ب ــر ب خطرپذی
قــرار اســت چنــد میلیــون دالر دســتت را بگیــرد 

ــون دالر  ــا 70 میلی ــی زود 50 ت ــرکتت خیل و ش
بیــارزد. حســابی هیجــان زده خواهــی شــد. اولیــن 
خوشــحال  حســابی  هــم  ســرمایه گذارهایت 
خواهنــد شــد و مــن قــرار اســت حســابی ناراحــت 
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بشــوم، پــس مــن در ایــن معاملــه ســرمایه گذاری 
نمی کنــم.« یــادم هســت کــه فقــط مــات و 
مبهــوت مانــده بــودم. چــه کســی ناراحــت 
می شــود از این کــه چهــار، پنــج میلیــون دالر 
در یــک شــرکت ســرمایه گذاری کنــد و ارزشــش 
ــارم  ــد؟ اولین ب ــون دالر برس ــا 70 میلی ــه 50 ت ب
ــدان  ــبکه ای از ثروتمن ــی زدم. ش ــرکت م ــود ش ب
ــا  ــه آن ه ــرمایه گذاری ب ــرای س ــه ب ــتم ک نداش
مراجعــه کنــم، پــس رفتــم ســراغ ســرمایه دارهای 
نــوع  مرســوم ترین  یعنــی  ریســک پذیر، 
امــا  فنــاوری.  شــرکت های  در  ســرمایه گذار 
هیچ وقــت نشــد بفهمــم انگیــزه آن ســرمایه دارها 
بــرای ســرمایه گذاری چــه بــود. بــه بــاور مــن مــا 
در عصــر طالیــی کارآفرینــی قــرار داریــم. فرصــت 
تاســیس شــرکت حــاال بیــش از هــر زمــان دیگری 
اســت. امــا سیســتم های مالــی کــه بــرای تامیــن 
ســرمایه نوآوران طراحی شــده، ســرمایه خطرپذیر، 
در بیســت، ســی ســال گذشــته پیشــرفتی نداشته 
ــود  ــده ب ــی ش ــر طراح ــرمایه خطرپذی ــت. س اس
ــدودی از  ــه مع ــول را ب ــی از پ ــر هنگفت ــا مقادی ت
شــرکت ها ســرازیر کنــد کــه می تواننــد میلیاردهــا 
دالر ارزش آفرینــی کننــد؛ طراحــی نشــده بــود که 
ســرمایه را قطره قطــره در دهــان چندیــن شــرکت 
بچکانــد کــه پتانســیل موفقیــت کمتــری دارنــد، 
مثــل شــرکت خــودم. ایــن کار شــمار ایده هایــی 
را کــه ســرمایه دریافــت می کننــد، محــدود 
ایجــاد  کــه  شــرکت هایی  شــمار  می ســازد. 
ــه عمــال آن ســرمایه  ــز کســانی ک می شــوند و نی
اولیــه را دریافــت خواهنــد داشــت. و فکــر می کنــم 
ایــن ســوال مهمــی ایجــاد می کنــد: هــدف مــا از 
کارآفرینــی چیســت؟ اگــر هــدف ایجــاد معــدودی 
ــبیم  ــس بچس ــت، پ ــارد دالری اس ــرکت میلی ش
ــن  ــون همی ــر، چ ــرمایه خطرپذی ــان س ــه هم ب
ــوآوری  ــاد ن ــدف ایج ــر ه ــا اگ ــد. ام کار را می کن
ــتر  ــرادی بیش ــه اف ــیدن ب ــدرت بخش ــت و ق اس
کــه شــرکت های بــزرگ و کوچــک بســازند، 
بایــد راهــی بــرای تامیــن مالــی آن هــا هــم پیــدا 
کنیــم. سیســتم انعطاف پذیرتــری نیــاز داریــم کــه 

ــل  ــک تحلی ــرمایه گذاران را در ی ــان و س کارآفرین
ــد دسترســی  ــد. بای ــن محــدود نکن ســرمایه معی
ــی کنیــم.  تابســتان 2017  ــه ســرمایه را همگان ب
بــه سن فرانسیســکو رفتــه بــودم تــا در یــک 
ــرکت  ــراه 30 ش ــه هم ــاوری ب ــتاب دهنده فن ش
ــرار  دیگــر حضــور داشــته باشــم. شــتاب دهنده ق
بــود بــه مــا بیاموزد کــه چطــور ســرمایه خطرپذیر 
جمــع کنیــم. امــا وقتــی بــه آن جــا رســیدم، قشــر 
اســتارت آپی دربــاره آی ســی اوها یــا »عرضــه 
ــار،  اولیــه ســکه« گــرم گرفتــه بــود. بــرای اولین ب
ــرای اســتارت آپ های جــوان بیــش از  آســی اوها ب
ســرمایه خطرپذیــر پــول جمــع کــرده بــود. ایــن 
ــود و ایده پردازهــا یکســره  ــه برنامــه ب اولیــن هفت
ــد. »می خواهــم یــک آی ســی او  صحبــت می کردن
ــک آی ســی او  ــم ی ــن می خواه ــم.« »م ــع کن جم
جمــع کنــم.« تــا این کــه یــک نفــر گفــت: »چــه 
خــوب می شــود اگــر بــا همدیگــر انجامــش 
ــد یــک آی ســی او درســت کنیــم کــه  دهیــم. بای
متشــکل از ارزش همــه شــرکت هایمان باشــد 
ــم.«  ــع کنی ــرمایه جم ــی س ــورت گروه ــه ص و ب
ایــن لحظــه می بایســت ســوال واضحــی  در 
چیســت؟«  آی ســی او  »بچه هــا،  می پرســیدم: 
آی ســی اوها یــک راه جــذب ســرمایه بودنــد بــرای 
شــرکت های جــوان بــا مــد نظــر قــرار دادن یــک 
ارز دیجیتالــی، بــه جــای ارزش و خدماتــی کــه آن 
شــرکت ارائــه می دهــد. آن ارز مثــل ســهام یــک 
شــرکت عمــل می کنــد، مثــل بــازار بــورس آزاد و 
بــا انجــام معامــالت آنالیــن، ارزش آن هــم افزایش 
پیــدا می کنــد. مهم تــر از همــه، آی ســی اوها 
می دهــد،  را گســترش  شــمار ســرمایه گذارها 
ریســک پذیر  ســرمایه گذار  صــد  چنــد  از 
بــه  مایــل  کــه  عــادی  آدم  میلیون هــا  بــه 
ســرمایه گذاری هســتند. ایــن بــازار پــول بیشــتری 
ارائــه می دهــد. ســرمایه گذارهای بیشــتری پشــت 
آن هســت کــه یعنــی احتمــال خیلــی بیشــتری 
ــا  ــود ام ــده ب ــه کســب ســرمایه کار. خوشــم آم ب
ایــده گروهــی انجــام دادنــش بــه نظــر دیوانــه وار 
ــرمایه  ــب س ــرای کس ــتارت آپ ها ب ــد. اس می آم
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ــه  ــا جلس ــد، صده ــت می کنن ــر رقاب ــا یکدیگ ب
ــود.  ــا ش ــک امض ــک چ ــا ی ــد ت ــت می کنن صحب
این کــه 15 دقیقــه باارزشــم را مقابــل یــک 
ــورد  ــا در م ــا نه تنه ــم ت ــرف کن ــرمایه گذار ص س
شــرکت خــودم کــه همــه شــرکت های هم گــروه 
صحبــت کنــم، بی ســابقه بــود. امــا ایــده اش 
پســندیده شــد و همــه تصمیــم گرفتیــم بــه جای 
رقابــت بــا هــم همــکاری کنیــم. هــر شــرکتی 10 
درصــد از دارایــی اش را در یــک موسســه گروهــی 
می گــذارد کــه بعــد بــه ارزهــای دیجیتالــی 
ــرمایه گذارها  ــه س ــود ک ــل ش ــه تبدی ــل معامل قاب
ــاه و  ــد. شــش م ــروش کنن ــد و ف ــد خری می توانن
چهــار موسســه حقوقــی، بعــد در ژانویــه 2018 ما 
ــم کــه ارزش  نخســتین آی ســی او را شــروع کردی
ــا  ــی تمام ــود و راه ــرکت را دارا ب ــدود 30 ش ح
ــی در  ــرمایه. خیل ــذب س ــرای ج ــود ب ــد ب جدی
مطبوعــات صــدا کردیــم. ســرتیتر مــورد عالقــه ام 
ایــن بــود: »ســرمایه های خطرپذیــر، بخوانیــد 
و بگرییــد«. صنــدوق مــا طبیعتــا متنوع تــر 
بــود. بیســت درصــد از موسســان زن بودنــد. 
ــرمایه گذاران  ــد. س ــی بودن ــد خارج ــاه درص پنج
ــتند  ــت را داش ــن بخ ــد. ای ــحال بودن ــم خوش ه
ــه بازگشــتی بیشــتری عایدشــان شــود چــون  ک

ــذف  ــر را ح ــرمایه خطرپذی ــای س ــه دالل ه هزین
کردیــم. و می توانســتند پولشــان را بگیرنــد و 
بــاز ســریع ســرمایه گذاری کننــد، احتمــاال بــرای 
ســرمایه ایده هــای جدیــد دیگــر. معتقدم ایــن کار 
ــه  ــوب از ســرمایه می ســازد کــه ب چرخــه ای مطل
کارآفرین هــای خیلــی بیشــتری امــکان موفقیــت 
می دهــد. چــرا کــه دســت یابی بــه ســرمایه، 
ــازه شــروع  ــا ت ــه فرصت هاســت. و م دســت یابی ب
ــردن  ــر ک ــه همه گی ــم ک ــن کرده ای ــور ای ــه تص ب
ــرد.  ــد ک ــا خواه ــرمایه چه ه ــه س ــت یابی ب دس
هرگــز فکــرش را نمی کــردم کــه جســت و جویم 
ــه  ــن مرحل ــه ای ــرا ب ــرمایه م ــب س ــرای کس ب
ــک  ــرکت کم ــدود 30 ش ــه ح ــه ب ــاند ک برس
کنــم ســرمایه جمــع کننــد. تصــور کنیــد 
کارآفرینــان دیگــر هــم ســعی کننــد بــه جــای 
دنبالــه روی از مســیرهای ســنتی، راه هایــی 
جدیــد بــرای جــذب ســرمایه پیــدا کننــد. ایــن 
کار شــرکت ها و محصــوالت را بیشــتر می کنــد 
ــت  ــد داش ــاد خواه ــر اقتص ــدت ب ــر بلندم و اث
بیشــتر  این طــوری  می کنــم  فکــر  مــن  و 
ــط ســعی  ــه فق ــا این ک خوشــحال می شــویم ت
ــدی  ــارد دالری بع ــتارت آپ میلی ــم در اس کنی

ســرمایه گذاری کنیــم.
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 حسین سروقامت

یکــی از نیازهــای دائمــی افــراد جامعــه، 
ــت.  ــادی اس ــت اقتص ــان، مدیری ــژه جوان به وی
ــه کارآفرینــی  ــد چگون ــاد بگیرن ــد ی مــردم بای
کننــد و شــرایط را بــرای بهبــود فضــای 

کســب وکار فراهــم آورنــد.
ــر  ــرایطی منج ــه ش ــم ب ــن مه ــت از ای غفل
شــده اســت کــه برخــی جوانــان مــا بــا وجــود 
مناســبی  فضــای  جســت وجو،  و  تــالش 

ــرانجام  ــد و س ــدا نکنن ــتغال پی ــرای اش را ب
در  آنــان  نــام  بخواهنــد،  بی آن کــه خــود 
ــت و  ــی کار« ثب ــوان ب ــزاران »ج ــت ه فهرس

ــود.  ــط ش ضب
ــر  ــد کم ــزدی بای ــی ی ــر فرخ ــه تعبی ــس ب پ
از حــرف زدن  کار  وقــت  و  بســت  همــت 
پرهیــز کــرد: »زبــون شــدیم ز بــس وقــت کار، 
ــاده  ــازو گش ــته و ب ــان ببس ــم/ زب ــرف زدی ح
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ــرد« ــد ک بای
نویســنده در ایــن مجــال کوشــیده اســت بــه 
هشــت گام اساســی در بهبــود فضــای اشــتغال 
ــات  ــد و برخــی اقدام و کســب وکار اشــاره کن

کاربــردی را فــراروی مخاطبــان قــرار دهــد. 
ــه  ــن مقال ــب ای ــری مطال ــه و به کارگی مطالع
ــردای  ــروز و ف ــرایط ام ــازی ش ــرای بهینه س ب

شــما مهــم و اساســی اســت. 

گام اول؛ به شدت مسئولیت پذیر باشید
ــردم  پرســش مهمــی همــواره ذهــن آحــاد م
ــه  ــان را ب ــرده و آن ــغول ک ــود مش ــه خ را ب

جســتن پاســخ ترغیــب می کنــد.
ــگ و  ــر فرهن ــه مظاه ــط ب ــد فق ــا بای ــا م آی
ــر  ــم ب ــم و چش ــه کنی ــودی تکی ــدن خ تم
ــه  ــا ب ــم، ی آداب و فرهنــگ ســایر ملــل ببندی
ــه  ــم ک ــت دهی ــترده ای اهمی ــات گس ارتباط
میــان فرهنگ هــا پیونــد برقــرار کــرده و 

ملت هــا را بــه هــم گــره می زنــد؟
ادراک تفــاوت میــان تهاجــم فرهنگــی و تبادل 
ــوال  ــن س ــه همی ــخ ب ــز در پاس ــی نی فرهنگ
ممکــن اســت. تهاجــم فرهنگــی از ســنخ 
یــورش و شــبیخون اســت کــه چــون توفانــی 
ــی را  ــد و همــه ســرمایه ملت ســهمگین می آی
بــا خــود می بــرد. امــا تبــادل فرهنگــی نوعــی 
ــه و  ــه آگاهان ــت ک ــارف اس ــتد متع داد و س
ــل از یکدیگــر صــورت  ــر اســاس درک متقاب ب

می پذیــرد. 
از  بخش هایــی  ملت هــا  اســاس  ایــن  بــر 
فرهنــگ خــودی را می دهنــد و در عــوض 
بخش هایــی از فرهنــگ بیگانــه را می پذیرنــد.

بدیهــی اســت ایــن امــر تابــع عوامــل مهمــی 
ــه  ــگ خــودی و بیگان ــان فرهن ــه می اســت ک
قرابــت برقــرار می کنــد . مســئولیت پذیری 
ــوت  ــه ق ــه نقط ــت ک ــائلی اس ــه مس از جمل
فرهنــگ بیگانــه محســوب می شــود و مــا 
ــه  ــر بشناســیم و بیشــتر ب بایســتی آن را بهت

ــم.  کار بری

 boy« ســازمان  نــام  بــا  شــما  شــاید 
ــنایی  ــرفته آش ــورهای پیش scouts« در کش
در  مــا  کــه  موسســه ای  باشــید.  داشــته 
پســر«  »پیشــاهنگان  بــه  فارســی  زبــان 
در  آن  عملکــرد  از  و  می کنیــم  تعبیــر 
ــم. ــی داری ــع آگاه ــعه جوام ــرفت و توس  پیش

ــی  ــغ گزاف ــردم ســاالنه چــه مبال ــد م می دانی
ــه  ــد ک ــات می پردازن ــل موسس ــن قبی ــه ای ب
ــی  ــد زندگ ــان قواع ــوان آن ــران نوج ــه پس ب
مهم تریــن  می دانیــد  بیاموزنــد؟  جمعــی 
وظیفــه ایــن قبیــل ســازمان ها، آمــوزش 
اعتمادبه نفــس و هم چنیــن پــرورش حــس 
اجتماعــی  و  فــردی  رشــد  و  مســئولیت 
ــای  ــرکت در برنامه ه ــق ش ــان از طری نوجوان
اردویــی اســت؟ دوســتان، مــا در ایــن قبیــل 
موضوعــات چقــدر ســرمایه گذاری کرد ه ایــم؟ 

شــناخت  کــه  آگاهیــد  به خوبــی  شــما 
و  صداقــت  مســئولیت،  بــه  التــزام  و 
پــرکاری، پــی بــردن بــه خطــا و اشــتباه 
درســت  آن،  زمان بنــدی  تکــرار  عــدم  و 
قبــول  و  فرافکنــی  از  پرهیــز  مناســب،  و 
کــردن پیامدهــای اشــتباه ها، از مهم تریــن 
آیــا  امــا  اســت.  مســئولیت پذیری  لــوازم 
ــرای آن کــه  ــا، ب ــد در آن ســوی مرزه می دانی
ــه  ــد، از چ ــه کنن ــئولیت پذیری را نهادین مس
ــی  ــه یک ــن ب ــد؟ م ــره می برن ــی به روش های
ــود  ــو خ ــم، ت ــاره می کن ــا اش ــن روش ه از ای
حدیــث مفصــل بخــوان از ایــن مجمــل...

زمان بنــدی  کار هــا  انجــام  بــرای  آنــان 
بــه مخاطــب خویــش  را  می کننــد. کاری 
کــه  می گوینــد  به صراحــت  و  می ســپارند 
ــر  ــه اســت. اگ ــن کار دو هفت ــد انجــام ای موع
یــک روز دیر تــر شــد، دیگــر بــه درد مــا 
نمی خــورد. آنــان چنیــن زمانــی را زمــان 
 Time( مجــاز بــرای انجــام یــک کار مشــخص
Dead( تلقــی می کننــد و تخطــی از آن را 

نمی شــمرند. مجــاز 
ــه  ــور ب ــه وزارت کش ــی ک ــون سفارش همچ
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ــد مشــخص  ــا در موع ــد ت ــه ای می ده چاپخان
ــاپ  ــذ رأی چ ــه اخ ــرری تعرف ــزان مق ــه می ب
کنــد. فکــر کنیــد اگــر چاپخانــه کار خویــش 
ــک  ــط ی ــت - فق ــن کیفی ــا بهتری ــو ب را - ول
ــل  ــری تحوی ــام رأی گی ــس از اتم ــاعت پ س
دهــد، چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ حتــی یــک 
ــد  ــتفاده نخواه ــز اس ــا نی ــرگ از آن تعرفه ه ب

شــد.
ــد  ــوزش می دهن ــیله آم ــن وس ــه ای ــان ب آن
ــان  ــزان مقــرر زم کــه  اگــر کاری بیــش از می
بــرده باشــد، دیگــر کار نیســت. اتــالف وقــت 
ــا  ــرای م ــد  ب ــاد می دهن ــن ی ــت. هم چنی اس
ــا انجــام کار مهــم نیســت، انجــام آن در  صرف
ــرای  ــس ب ــت دارد. پ ــز اهمی ــرر نی ــان مق زم
داشــتن دســت برتــر در کارآفرینــی و اشــتغال 

به شــدت مســئولیت پذیر باشــید.
 

گام دوم؛ از این شاخه به آن شاخه 
نپرید

ــر  ــی زد، نف ــت م ــر کاری دس ــه ه ــو ب - پابل
می رفــت،  ارتــش  بــه  اگــر  می شــد.  اول 
ــا راه  ــه کلیس ــر ب ــد، و اگ ــرال می ش ــا ژن قطع

می شــد... پــاپ  حتمــا  می یافــت، 
پابلــو ســخن مــادر خویــش را بریــد و گفــت: 
امــا مــن ســراغ نقاشــی رفتــم و پیکاســو 

ــدم! ش
ــت  ــی اس ــی صمیم ــی از گفت وگوی ــن برش ای
ــته  ــادگار گذاش ــه ی ــا ب ــرای م ــخ ب ــه تاری ک

اســت.
ــر و  ــادری پی ــو م ــن گفت وگ ــوی ای ــک س ی
فرتــوت اســت کــه پســر خویــش را به خوبــی 
ــت  ــر اس ــتعدادهای او باخب ــناخته و از اس ش
و ســوی دیگــر، شــاهکار نقاشــی جهــان، 
پابلــو پیکاســو! کســی کــه امــروز یــک برگــه 
نقاشــی ســاده دم دســتِی او - اگــر ثابت شــود 
ــزار دالر  ــا ه ــر پیکاســو اســت - صده ــه اث ک
ــید  ــما می پرس ــود. و ش ــذاری می ش قیمت گ
ــا  ــد ت چطــور؟ چطــور کســی می آیــد و می آی

ــد؟  ــه می رس ــن قل ــه ای ب
پاســخ دو کلمــه بیشــتر نیســت؛ عشــق و 
ــقانه  ــر کاری را عاش ــز اگ ــما نی ــتکار! ش پش
پشــتکار  آن  انجــام  در  و  بداریــد  دوســت 
ورزیــد، از دیگــران یــک ســر و گــردن باالتــر 
خواهیــد ایســتاد. امــا اگــر می خواهیــد چــون 
پیکاســو کــه ســرآمد نقاشــان جهــان اســت، 
گــوی ســبقت از همــه عالــم برباییــد، کار 
دیگــری هــم الزم اســت؛ ســِر یــک رشــته را 
ــق  ــا عش ــش را ب ــر خوی ــام عم ــد و تم بگیری
ــن نســخه  ــد... ای و پشــتکار مصــروف آن کنی

معجــزه می کنــد. 
ــری، چهــره نام آشــنای طنــز  ــه مهــران مدی ب
ایــران، گفتنــد: بــا وجــود آن کــه صــدای 
برگــزار  کنســرت  چــرا  داری،  دل نشــینی 

؟ نمی کنــی
گفــت: مــن ایــن کار را کــردم. کنســرتی برپــا 
ــا  ــم درخشــیدم. ام ــدری ه ــردم و خــب، ق ک
وقتــی از پلــکان ِســن پاییــن آمــدم تا بــه ابراز 
ــی  ــم پاســخ دهــم، پیرزن احساســات طرفداران
کــه معلــوم بــود بــا عالقــه خــودش را بــه آن 
ــت  ــن گف ــه م ــه ای ب ــانده، جمل کنســرت رس
ــد  ــو نخواه ــم مح ــر دارم، از ذهن ــا عم ــه ت ک
ــری را  ــان بازیگ ــو هم ــان، ت ــادر ج ــد: »م ش
ادامــه دهــی، بهتــر اســت!« و او فهمیــد هــر 
کــس بــه هــر جــا رســیده، بــی مــدد عشــق 
ــن  ــر از ای ــه اگ ــت، البت ــوده اس ــتکار نب و پش
ــه  ــم ب ــما ه ــرد! ش ــاخه نپ ــه آن ش ــاخه ب ش
ــد  ــر می خواهی ــد؛ اگ ــل کنی ــخه عم ــن نس ای

ــید. ــک باش ــش ت ــت خوی در کار و فعالی

گام سوم؛ نیروهای نهفته را بیدار کنید
ــار از  ــنوید؟ این ب ــی بش ــد اعتراف ــه داری عالق
زبــان اســتاد مبــرزی کــه سال هاســت در 
کرســی درس و بحــث دانشــگاه می درخشــد. 
در آغــاز روزی شــیرین کــه در یــک کنفرانــس 
ــود  ــش ب ــکاران خوی ــان هم ــی، مهم بین الملل
و بــرای اســتادان ســخن می گفــت، ســرش را 
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بــاال گرفــت و ســینه ای صــاف کــرد و گفــت: 
دوســتان، افــق دیــد خــود را وســعت بخشــید 
بچه هــای  ایــن  بالقــوه«  »اســتعدادهای  و 
در  آینــه ای  و  کنیــد  کشــف  را  دانشــجو 
مقابــل دیدگانشــان قــرار دهیــد. مــن اعتــراف 
ــتادی  ــجویی، اس ــه در دوره دانش ــم ک می کن
بزرگــوار بــا مــن چنیــن کــرد و اگــر امــروز در 
جایــگاه یــک اســتاد تمــام دانشــگاه مشــغول 
تدریــس هســتم، بــا تمــام وجــود مدیــون آن 

ــتادم! اس
ــجویی،  ــن در دوره دانش ــی م ــته تحصیل رش
مکانیــک ســیاالت بــود. مــن ابــدا دانشــجوی 
درس خوانــی نبــودم. تــرم ســوم مشــروط 
ــش  ــتم بی ــم نتوانس ــارم ه ــرم چه ــدم و ت ش
ــه  ــتم ک ــتادی داش ــردارم. اس ــد ب از 14 واح
اکنــون در دانشــگاه فردوســی مشــهد تدریــس 
ــه او را  ــک جمل ــم در ی ــر بخواه ــد. اگ می کن
توصیــف کنــم، بایــد بگویــم: »پیــش از آن کــه 
اســتاد باشــد، آدم شــناس قابلــی بــود.« از 
ــان  ــه امتح ــود ک ــه ب ــا گفت ــه م ــرم ب ــاز ت آغ
ــدم،  ــه دی ــواالت را ک ــرد. س ــرم می گی میان ت
ــا  ــی از آن ه ــخ یک ــه پاس ــی رود ک ــادم نم ی
را اصــال بلــد نبــودم. از مشــروطی دوبــاره 
و  می لرزیــد  پایــم  و  دســت  می  ترســیدم، 
مانــده بــودم چــه کنــم! در ایــن میــان،  یــک 
لحظــه اســتادم را دیــدم کــه کنــارم ایســتاده 
و بــه برگــه امتحــان مــن چشــم دوختــه 
ــتاد،  ــم: »اس ــرمنده گفت ــته و ش ــت. آهس اس
ــاره ایــن ســوال راهنمایــی  ممکــن اســت درب
ــی  ــه راهنمای ــود، ب ــان نمی ش ــد؟«  باورت کنی
ــرد.  ــل ک ــال ح ــئله را کام ــرد و مس ــا نک اکتف
ــود،  ــده ب ــاز مان ــم از تعجــب ب ــه دهان ــن ک م
ــام و  ــخ را تم ــه پاس ــما ک ــتاد ش ــم: »اس گفت
کمــال گفتیــد!« نگاهــی بــه مــن کــرد و گفت: 
ــود  ــت خ ــه در پوس ــن ک ــدی؟« م ــد ش »بل
»صددرصــد!«  دادم:  پاســخ  نمی گنجیــدم، 
گفــت: »غــرض مــن یادگیــری شماســت. 
ــاد گرفتــی، ایــن غــرض حاصــل  حــاال کــه ی

ــت.« ــده اس ش
ــت  ــن خواس ــه او از م ــت ک ــدی نگذش  چن
ــم:  ــوم. گفت ــن درس او ش ــل تمری ــتاد ح اس
»شــما خبــر داریــد مــن دانشــجو ی مشــروطی 
دانشــگاه  قوانیــن  اســاس  بــر  و  هســتم 
نمی توانــم اســتاد حــل تمریــن شــوم!« گفــت: 
ــر آمــوزش صحبــت می کنــم و  ــا مدی »مــن ب
مجــوز ایــن کار را می گیــرم.« او مثــل معماری 
کــه بنایــی را آجــر بــه آجــر می چینــد و بــاال 
می بــرد، مــرا گام بــه گام ســاخت و بــاال بــرد. 
ــه  ــه اســتادم ب ــه خاطــر شــخصیتی ک ــن ب م
مــن داده بــود، آن درس را مشــتاقانه خوانــدم 
و در پایــان تــرم بــا نمــره 19/5 پــاس کــردم؛ 
نمــره ای کــه مــرا شــاگرد اول آن کالس کــرد. 
نمی دانــم او چــه حســی را در مــن برانگیخــت، 
امــا می دانــم بــه خاطــر او ادامــه دادم و دیگــر 
ــز راهــی را  ــروز نی هرگــز مشــروط نشــدم. ام
مــی روم کــه او آن روز بــه مــن آموخــت. اگــر 
روزی او را در کــوی و بــرزن ببینم، دســتش را 
ــه ایــن بوســه افتخــار می کنــم. می بوســم و ب

دوســتان، اگــر کســی از بیــرون می توانــد 
ــد و  ــا را کشــف کن ــتعدادهای م ــه اس این گون
راهــی بــرای ورود بــه مراحــل باالتــر فــراروی 

مــا قــرار دهــد، چــرا مــا خــوْد نتوانیــم؟ 

گام چهارم؛ رقیب برتاشید و روی رقبا 
حساب ویژه ای باز کنید

مــا ایرانی هــا بــا فرهنــگ رقابــت میانــه 
ــه...  ــا ن ــم ی ــم بگوی ــم. نمی دان ــی نداری چندان
ــب را  ــه رقی ــی ک ــی از اقدام ــی گاه ــه حت ک
ــا  ــم. ام ــذار نمی کنی ــز فرو گ ــد، نی ــن بزن زمی
اگــر بخواهیــم منصفانــه قضــاوت کنیــم، 
رقیــب عامــل موثــری بــرای رشــد و پیشــرفت 
ــالش  ــه کار و ت ــا را ب ــه م ــت ک ــت. اوس ماس
سســتی  و  رکــود  از  و  واداشــته  بیشــتر 

بازمــی دارد.
ــان کــه  تاکنــون فکــر کرده ایــد کــه اغلــب آن
ــه  ــا ب ــد ی ــا درجــا زده ان ــب نداشــته اند، ی رقی
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قهقــرا رفته انــد؟ رقبــا هســتند کــه مــا را بــه 
ــی  ــردازی، نوگرای ــکار عمــل، ایده پ ســمت ابت
و خالقیــت ســوق می دهنــد و از ایســتایی 
هم چنیــن  می کننــد.  خــارج  ســکون  و 
وجــود رقبــا باعــث شــناخت گســترده تر 
ــا  ــه م ــود و ب ــی می ش ــط پیرامون ــا از محی م
کــه  کیســت  می آمــوزد.   را  آینده نگــری 
ــازی  ــا همچــون ب ــار رقب ــد ســنجش رفت ندان
بهتریــن  مهره هــای شــطرنج همــواره  بــا 
چینش هــا را فــراروی مــا قــرار می دهــد 
بی چون وچــرای  پیــروزی  بــه  درنهایــت  و 
ــه کارزار  ــب از صحن ــدن رقی ــرون ران ــا و بی م
خواهــد انجامیــد! بــرای همیــن اســت کــه در 
ــاز  ــژه ای ب ــاب وی ــا حس ــان اول روی رقب جه
ــه پیشــرفت  ــد و وجــود آن هــا را الزم می کنن

ــش  ــاه پی ــد م ــن چن ــد. همی ــی می کنن تلق
پیــام تبلیغاتــی زیبایــی دیــدم کــه یــک 
کمپانــی بــزرگ خودروســازی بــرای کمپانــی 
دیگــری کــه رقیــب سرســخت آن بــه شــمار 
می رفــت، فرســتاده بــود: »تبریــک بــه خاطــر 
100 ســال رقابــت بــا تــو؛ 30 ســال اول کــه 

ــود!« ــته کننده ب ــی خس ــودی، کم نب
درســت متوجــه شــدید؛ ایــن پیــام تبلیغاتــی 
ــام،  ــارت تم ــا مه ــروری ب ــر رقیب پ ــالوه ب ع
ــد  ــا می کن ــز الق ــری را نی ــان دیگ ــه پنه نکت
ــم  ــا 30 ســال از شــما جلوتری و آن این کــه م
ــری  ــما برت ــر ش ــم ب ــبت ه ــن نس ــه همی و ب
ــام  ــن پی ــاید همی ــد؛ ش ــدا می دان ــم. خ داری
ــره ای باشــد  ــت دادن مه ــز حرک ــی نی تبلیغات
در دل ایــن رقابــت نفس گیــر. و بــاز چــه 
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ــا  ــی ب ــن کمپان ــاید ای ــد... ش ــی می دان کس
حرکــت دادن چنــد مهــره دیگــر روزی بتوانــد 
ــس  ــد! پ ــات کن ــش و م ــود را کی ــب خ رقی
نترســید؛ بــرای خــود رقیــب بتراشــید و روی 

ــد! ــاز کنی ــژه ای ب ــا حســاب وی رقب

گام پنجم؛ با وجود همه نیرنگ ها 
شفاف عمل کنید

برخــورد  کنیــد.  نــگاه  را  خــود  دوروبــر 
ــد و کمــی  ــرار دهی ــن ق ــر ذره بی ــا را زی آدم ه

موشــکافی کنیــد.
ــا  ــراف م ــه اط ــد ک ــوح درمی یابی ــه، به وض بل
ــک روده  ــه گاه ی ــد ک ــر کرده ان ــی پ را آدم های
ــه  ــی ک راســت در شکمشــان نیســت! آدم های
نــان زرنگــی خــود را می خورنــد! زرنگــی 
ــب از  ــگ و فری ــه نیرن ــی ک ــه، آدم های ــه ن ک
ــاخته  ــب س ــب و غری ــی عجی ــان موجودات آن
ــتراتژیک  ــتباه اس ــک اش ــان ی ــا آن ــت. ام اس
دارنــد... و آن این کــه گمــان می کننــد بــا 
ایــن دورنگی هــا دیگــران را دور می زننــد 
نــه  درحالی کــه  می رونــد.  میان بُــر  راه  و 
ــز  ــع نی ــایر جوام ــه در س ــا، بلک ــه م در جامع
ــفافیت را  ــت و ش ــای صداق ــی ج ــچ ارزش هی
ــان تر  ــان ها، انس ــت انس ــا صداق ــرد. ب نمی گی
ــوند.  ــر می ش ــران دل پذیرت ــزد دیگ ــده و ن ش
چنــد ســال پیــش دســت اندرکاران یــک 
شــرکت مــواد غذایــی در اروپــا دریافتند مدتی 
اســت بخشــی از محصــوالت آن هــا به شــرکت 
ــن  ــرای ای ــی ب ــا دلیل ــود، ام ــوع می ش مرج
رخــداد نمی شــناختند و از علــت ایــن ماجــرا 
ــالم  ــه س ــواد اولی ــا از م ــتند. آن ه ــر نداش خب
کاالهایشــان  قیمــت  می کردنــد،  اســتفاده 
گــران نبــود، از سیســتم توزیــع مناســبی بهره 
ــرای جــذب مشــتری های خــود  می بردنــد و ب
ــرا  ــس چ ــتند... پ ــدی داش ــات هدفمن تبلیغ
کاالهایشــان مرجــوع می شــد؟ نظرســنجی 
ــل  ــه عم ــود ب ــتریان خ ــترده ای را از مش گس
آوردنــد و علــت عــدم اقبــال مــردم را از ایــن 

ــدند. ــا ش ــق جوی طری
ــرات  ــه آرا و نظ ــت یابی ب ــس از دس ــان پ آن
ــن  ــج ای مشــتریان، در اقدامــی کم ســابقه نتای
نظرســنجی را بــه طــور شــفاف و دقیــق روی 
ــد. همیــن کار باعــث  ســایت خــود قــرار دادن
ــن شــرکت  ــه ای ــار دیگــر ب شــد مشــتریان، ب
ــه  ــار ازدســت رفته آن ب ــد و اعتب ــاد کنن اعتم

مــرور برگــردد! 
ــت  ــی اس ــاز راه ــروز آغ ــز، ام ــتان عزی دوس
کــه شــما در آینــده خواهیــد پیمــود. نه تنهــا 
ــود  ــی خ ــه زندگ ــه در هم ــب وکار، ک در کس
شــفاف باشــید. کســی از ایــن رهگــذر آســیب 

ــده اســت. ندی

گام ششم؛ خیرخواهانه ایده پردازی 
کنید

اگــر بــه مــن بگویــی، فرامــوش می کنــم. اگــر 
ــر  ــا اگ ــی آورم، ام ــه خاطــر م ــی، ب ــادم بده ی

ــرم! ــاد می گی ــی، ی ــرم کن درگی
ــن  ــکو از زیباتری ــی یونس ــعار آموزش ــن ش ای
ــنیده ایم...  ــون ش ــه تاکن ــت ک ــخنانی اس س
ــه  ــعار ب ــن ش ــم از ای ــروز می خواه ــن ام و م
حــرف تــازه ای برســم، بــس زیبــا و شــنیدنی؛ 
اگــر اندکــی خیرخواهــی و دلســوزی بــا قدری 
خالقیــت و ابتــکار عمــل همــراه شــوند، چــه 

ــد. ــش نمی برن ــه از پی ــا ک کاره
پــارک علــم و فنــاوری اســتان خوزســتان، بــا 
ــتگاه های  ــایر دس ــگاه ها و س ــکاری دانش هم
ــی  ــه طراح ــت ب ــت دس ــی اس ــتان مدت اس
جشــنواره ای زده انــد بــه نــام »ایتــاپ«؛ ایتــاپ 
ــیر  ــودن مس ــی پیم ــاپ. یعن ــده ت ــی ای یعن
ــی  ــرض از طراح ــده! غ ــا پدی ــده ت ــوار ای دش
ــه هرکســی در  ــن  اســت ک ــن جشــنواره ای ای
ــی دارد،  ــده تاپ ــر ای ــالی، اگ ــن و س ــر س ه
ــت  ــه رقاب ــا دوســتانش ب ــد. ب ــه صحنــه بیای ب
بپــردازد و درنهایــت ایــن رقابــت را اســتادانی 

از رشــته های گوناگــون داوری کننــد.
ــت اندرکاران  ــی از دس ــن و یک ــان م روزی می
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ــی  ــی صمیم ــاپ گفت وگوی ــنواره ت ــن جش ای
شــکل گرفــت.

چــه  کــه  می کنیــد  برگــزار  جشــنواره   -
بیفتــد؟ اتفاقــی 

کــه  بزنیــم  محــک  را  خودمــان  کــه   -
ــر  ــم اگ ــه ببینی ــم... ک ــرده حالجی ــد َم چن
ذهن هایمــان درگیــر شــوند، چــه چیــزی 
یــاد می گیریــم. باورتــان می شــود جایــزه 
700 هــزار تومانــی نفــر اول مســابقه امســال 
نصیــب چــه کســی شــده اســت؟... یــک 

پســربچه هشــت ســاله!
- بچه هشت ساله و ایده تاپ؟

ــد،  ــاور نمی کنی ــه ب ــن ک ــه؛ همی ــه ن - چراک
ــم! ــدی نگرفته ای ــان را ج ــی خودم یعن

ــه  ــی را آورد ک ــِی کفش ــت، کف ــا برخاس از ج
از میــان آن ســیم مســی نازکــی عبــور کــرده 
کــه می توانــد بــا منبــع بــرق 12 ولــت 
ــدن  ــرارت ب ــه )ح ــادل 37 درج ــی مع حرارت
ــد  ــه بتوان ــی ک ــد. حرارت ــد کن ــان( تولی انس

ــوزاند. ــه دارد و نس ــرم نگ ــا را گ ــف پ ک
- چــه جالــب؛ ایــن ایــده از کجــا سرچشــمه 

ــری مفیــدی دارد؟ گرفتــه و چــه کارب
ــزرگ  ــه. مادرب ــت خیرخواهان ــک خالقی - از ی
ایــن پســر مبتــال بــه دیابــت اســت. گاه 
ــا حساســیت  ــای دیابتی ه ــف پ ــای ک عصب ه
خــود را از دســت داده و فعالیــت طبیعــی 
خویــش را انجــام نمی دهنــد. ایــن مــادر 
بــه جهــت همیــن عارضــه، پــای خــود را بــه 
بخــاری می چســباند کــه قــدری گــرم شــود. 
بخــاری پــای او را می ســوزاند و او متوجــه 
نمی شــود. در ذهــن نــوه کوچــک او کــه 
ــکل  ــی ش ــده تاپ ــت، ای ــن ماجراس ــاهد ای ش
چیــدن  بــه  می کنــد  شــروع  و  می گیــرد 

مقدمــات آن!
ــاد  ــر اعتم ــه ُمه ــش ک ــِی حرارت بخ ــن کف ای
داوران مســابقه بــر آن خــورده اســت، حاصــل 
تــالش دلســوزانه ایــن پســربچه هشــت ســاله 

اســت.

در خیرخواهــی شــما تردیــدی نداریــم. امــا در 
ــم! ــان... بگذری ایده پردازی ت

گام هفتم؛ لحظه ای از کارآفرینی کوتاه 
نیایید

اگــر عاشــق پرنــدگان باشــید، پــرورش پرنــدگان 
تزیینــی و خوراکــی می توانــد یــک شــغل 
ــه عنــوان  ــرورش طــاووس ب ــار باشــد. پ تمام عی
یکــی از زیباتریــن مخلوقــات خــدا، شــغلی 
جــذاب و ســودآور اســت. بــرای تکثیــر طــاووس 
ــه دار آن هــا  ــن از تخم هــای نطف و جوجــه گرفت
می تــوان از بوقلمــون کمــک گرفــت. ایــن 
قــرار  ُکــرچ  بوقلمون هــای  زیــر  را  تخم هــا 
جوجه هــای  به خوبــی  آن هــا  و  می دهنــد 
می دانیــد  می آورنــد.  دنیــا  بــه  را  طــاووس 
چنــد  طــاووس  جوجــه  عــدد  هــر  بهــای 
ــن  ــان! ممک ــزار توم ــت کم 300 ه ــت؟ دس اس
ــاووس  ــرورش ط ــه پ ــد مزرع ــر کنی ــت فک اس
ــرایط  ــه؛ ش ــا ن ــد. ام ــژه ای می طلب ــات وی امکان
ــه  ــن کاری را ب ــا اجــازه چنی اقلیمــی کشــور م
ــع  ــی جم ــق محاســبات اصول ــد. طب ــا می ده م
ــاووس 250  ــت ط ــر جف ــه داری از ه ــه نگ هزین
می شــود.  بــرآورد  ســال  در  تومــان  هــزار 
ــغ  ــاووس بال ــدد ط ــر ع ــت ه ــه قیم درحالی ک
حداقــل یــک میلیــون و 100 هزار تومان اســت. 
بــه ایــن ترتیــب، فــروش طــاووس و پرهــای آن 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــودآور ب ــیار س ــغلی بس ش
بانــوی  مصاحبــه  از  بخش هایــی  این هــا 
ــاالن اقتصــادی  ــه از فع ــی اســت ک ــق مازن موف
ــخنان را  ــن س ــی رود. او ای ــمار م ــه ش ــور ب کش
ــام »منهــای نفــت«  ــه ن ــام ب ــا نشــریه ای گمن ب
ــریه  ــن نش ــرای ای ــن ب ــت. م ــرده اس ــرح ک مط
ــراف و  ــه اط ــرا ب ــم، زی ــال آن ارزش قائل و امث
عزیزمــان ســرک می کشــد  اکنــاف کشــور 
ــی  ــغل های بوم ــادی و ش ــای اقتص ــا طرح ه ت
ســودآور را معرفــی کــرده و زمینــه کار و تــالش 

ــد. ــم کن ــی را فراه ــان ایران جوان
بــه عــزم و اراده آن بانــوی کارآفریــن نیــز درود 
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می فرســتم کــه پــس از 13ســال تولیــد و فروش 
ــواده  ــت خان ــی ظرفی ــاووس از تمام ــق ط موف
ــدی  ــه جدی ــا عرص ــرده ت ــتفاده ک ــش اس خوی
ــامان دهی  ــادی س ــالش اقتص ــرای کار و ت را ب
کنــد. در خانــواده ایــن بانــوی کارآفریــن هیــچ 
ــدی  ــت اح ــدارد و وق ــود ن ــی کاری وج ــو ب عض
تلــف نمی شــود. دغدغــه شــوهر او نیــز کــه در 
آســتانه بازنشســتگی اســت، خانه نشــینی پــس 
ــاس  ــان احس ــت. آن ــتگی نیس از دوران بازنشس
ــا  ــه ب ــه لحظ ــه ب ــودن را لحظ ــد ب ــوب مفی خ
هــم تجربــه می کننــد. مــن جــای شــما بــودم، 
تــالش می کــردم بــا اســتفاده از ایــن تجربیــات 
ارزشــمند ذره ذره بــه فنــون کســب وکارهای 

ــم. بومــی دســت یاب
دوســتان، شــما می توانیــد... فقــط گاهــی یــک 

جرقــه الزم اســت.

گام هشتم؛ ریسک کنید و از شکست 
نرتسید

ــرکت  ــه؟ ش ــی چ ــتارت آپ یعن ــد اس می دانی
نوپایــی کــه دنبــال راه انــدازی یک کســب وکار 
ــن  ــای نوی ــوزه فناوری ه ــت، در ح ــد اس جدی
ارزش آفریــن  و  فرصت جــو  اســت،  فعــال 
ــر اســاس خالقیــت شــکل گرفتــه و  اســت، ب
ــر  ــه تعبی ــرار دارد. ب ــوز در شــرایط ابهام ق هن
دیگــر دوران نــوزادی و کودکــی خــود را 
ــوان  ــا عن ــرکت ها ب ــن ش ــد. ای ــی می کن ط
ــات  ــا امکان ــب ب ــازده و... اغل ــای زودب بنگاه ه
ســاده و هزینــه کــم راه انــدازی می شــوند. در 
ــا  ــز دولت ه ــرفته نی ــورهای پیش ــب کش اغل
وظیفــه خــود می داننــد کــه از آن هــا حمایــت 

ــد. ــتیبانی کنن و پش
بــه  موفــق  کســی  فهمیده ایــد،  البــد 
کــه  می شــود  اســتارت آپ  راه انــدازی 
ــت  ــی و شکس ــد و از ناکام ــک پذیر باش ریس
هراســی بــه دل راه ندهــد. حــاال فکــر کنیــد 
ــه  ــت ک ــتنی اس ــذاب و دوست داش ــدر ج چق
جوانــی در دوره ســربازی، آن هــم در ایــن 

ــدازی  ــه راه ان ــدام ب آشــفته بازار کســب وکار اق
ــار  ــک ب ــه ی ــژه آن ک ــد. به وی ــتارت آپ کن اس
ــخ شکســت را چشــیده باشــد. ــم تل ــم طع ه

توتیــا، لیســانس مهندســی کامپیوتــر، در 
ــک  ــدازی ی ــر راه ان ــه فک ــجویی ب دوره دانش
اســتارت آپ افتــاد. او پــس از آن کــه توانســت 
را  دولــت  میلیونــی   25 حمایتــی  کمــک 
ــتانش  ــی از دوس ــاری یک ــه ی ــد، ب ــذب کن ج
اســتارت آپ »لنــدم« را ایجــاد کــرد؛ شــبکه ای 
ــک  ــراد کم ــه اف ــود ب ــرار ب ــه ق ــی ک اجتماع
کنــد تــا چیزهایــی را کــه الزم دارنــد، از افــراد 
ــد،  ــرار دارن ــان ق ناشناســی کــه در اطــراف آن
ــا  ــه ب ــه البت ــی ک ــده جالب ــد. ای ــت بگیرن امان

ــورد. ــت خ ــد و شکس ــه ش ــکالتی مواج مش
توتیــا بــا عنایــت بــه این کــه بزرگ تریــن 
اســت،  آن  ســرعت  اســتارت آپ  ســرمایه 
مهم تریــن علــت شکســت را کنــد بــودن 
گــروه عنــوان می کنــد. او بــا اســتفاده از ایــن 
تجربــه در دوران ســربازی اســتارت آپ »ایــت 
بیــت« را راه انــدازی کــرد. »ایــت بیــت« 
ســرویس خــورد و خــوراک ســالم بــرای 
ــمند  ــه هوش ــک بوف ــت. ی ــای کاری اس فضاه
کــه در محیــط کار افــراد قــرار می گیــرد، 
ــازد و از  ــت می س ــک اکان ــس ی ــر ک ــرای ه ب
طریــق شــبکه های اجتماعــی یــا پیامــک 
ــد.  ــردار می کن ــه خب ــان را از موجــودی بوف آن
ایــن اســتارت آپ بــه مــرور بــا اطــالع از 
ــان  ــرای آن ــراد ب ــالم اف ــی ناس ــادات غذای ع
خوراکی هــای ســالم پیشــنهاد می دهــد و 
ــن ترتیــب، سیســتم خــورد و خــوراک  ــه ای ب

افــراد را بهبــود می بخشــد. 
خواننــدگان گرامــی، ممکــن اســت ایــن ایــده 
ــا مشــکالتی مواجــه  ــدام ب هــم در مراحــل اق
ــت را  ــم شکس ــاره طع ــی دوب ــا حت ــود، ی ش
ــرود،  ــان ن ــه صاحبــان آن بچشــاند امــا یادت ب
شــیرینی جوانــی بــه ایــن اســت کــه بتوانیــد 
یــک بــار دیگــر همــه چیــز را از صفــر شــروع 

کنیــد.
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تجارت پنکیکی با سود هشت رقمی!
 مستانه تابش

»باید برای این که مطمئن شوی واقعا نشان تجاری ات 
را به چیزی کامل تبدیل کردی، هزینه بدهی. وقتی 
کاری را با هزینه خیلی کم راه می اندازی، بهترین 
نتیجه ای که می توانی بگیری، این است که از زمانت 
برای ساختن یک برند عالی استفاده کنی، واقعا از 
این ها  که همه  کنی  و درک  بگذاری  مایه  خودت 
برندی  به خاطر چه چیزی است. ما می خواستیم 
بسازیم که حدود 1000 سال دوام بیاورد.« این ها 
را لیزی اکرمن، صاحب برند بریچ بندرز، می گوید 
با  را  خود  کسب وکار شخصی  سال 2011  در  که 
همکاری همسرش مت الکس راه انداخت. این دو 
تازه فارغ التحصیل دانشگاه ییل ترکیبات »فقط آب 
داخل  دنور  در  فروشگاهی  در  را  اضافه کن« خود 

شیشه های مربا می فروختند. آن ها دو بار در روز نمونه 
محصوالتشان را عرضه و از مشتری های بالقوه شان 
موقع  »آن  می گوید:  اکرمن  می گرفتند.  بازخورد 
فکر می کردیم داریم از فروشمان حمایت می کنیم، 
ولی واقعا داشتیم درباره این که چه چیزهایی داخل 
بسته بندی های ما دوام می آورد و چه چیزهایی نه، 
تجربه کسب می کردیم. مردم به طرز وحشتناکی 
در  می گفتند،  آن ها  را  چه  هر  ما  و  بودند  صادق 

محصول بعدی مان اجرا می کردیم.«
این برند باالخره توانست توجه مشتری ها را جلب 
کند و آن ها یک آژانس امور خالقانه را استخدام و 
یک سال دیگر روی برندسازی شان کار کردند. »قطعا 
همه آن زمانی که برای برندسازی گذاشتی، فایده 
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داشت، چون با وجود این که بسته بندی های ما همه 
قانون های موجود را شکسته بود، شلوغ بود و اصال 
مینیمالیستی نبود، مردم عاشقش بودند. شما همیشه 

نباید از قوانین پیروی کنید.«
چیپس های  شامل  که  کمپانی  این  محصوالت 
شکالتی سنتی بلوبری و پودرهای پنکیک با طعم 
کدو حلوایی و پودرهای پروتئینی و... است، در حال 
از 8000 فروشگاه عرضه می شود.  حاضر در بیش 
امروز سود بریچ برندرز هشت رقمی است. »هدف 
ما عرضه محصوالتی واقعا خوش مزه و مناسب است 
که آشپزی کردن را برای شما ساده کند تا بتوانید 
سرعت زندگی تان را کم کنید و از لحظاتتان لذت 
ببرید و دوباره با کودک درونتان ارتباط برقرار کنید.«

پس  بالفاصله  را  زوج کسب وکار شخصی شان  این 
از فارغ التحصیل شدن از کالج راه انداختند. اکرمن 
به خاطر یک بیماری سخت 11 روز در  آی سی یو 
بستری شد و این قضیه الهام بخش او شد تا پزشکی 
بخواند، ولی بعد تصمیم گرفت دنبال الکس به بولدر 
برود و یک سال مرخصی بگیرد و فقط اسکی کند. 
اما پنکیک او را مجذوب کرد و به گفته خودش با 
درس  زمان  از  بیشتر  خیلی  کار  این  انداختن  راه 
خواندن برای امتحانات ورودی دانشگاه به او خوش 
می گذشت. البته آن ها حتی فکرش را هم نمی کردند 

که درنهایت وارد سیلیکون ولی شوند.

بریچ بندرز چطور شکل گرفت
چرا  که  داشت  گله  موضوع  این  از  بار  یک  الکس 
پنکیک  و  بشکند  تابه  توی  را  تخم مرغ  نمی تواند 
پنکیک های  که  شدیم  متوجه  »ما  بگیرد.  تحویل 
آماده پر از آشغال هستند و این فرصت وجود داشت 
که ما محصوالت »فقط آب اضافه کن«مان را عرضه 
کنیم که ارگانیک و طبیعی اند. همان موقع عاشق 
این ایده شدیم.« به نظر می رسد که کارآفرین بودن 
کامال برای اکرمن مناسب است. »من هیچ وقت از 
آن دسته آدم هایی نبودم که در یک کار خاص ماهر 
هستند. من هیچ وقت نفهمیدم که می خواهم چه 
کاری انجام بدهم، یا در چه زمینه ای مدرک بگیرم. 
من عاشق گرافیک هستم. عاشق انیمیشن، نوشتن و 

علوم. چیز خارق العاده ای که در مورد کارآفرین بودن 
وجود دارد ، این است که می توانم همه این کارها را 
انجام بدهم. من خوش شانس بودم که شغل ایده آلی 
را پیدا کردم که به من اجازه می دهد همه این کارها 

را انجام بدهم.«

دیدگاه های آکرمن درباره کسب وکار شخصی
ریزه کاری های شغلی: عجیب ترین چیزی که در مورد 
کار کردن در این فضا وجود دارد، این است که چقدر 
همه چیز به سرعت تغییر می کند. مسائل و مشکالتی 
که شما امروز با آن ها مواجه می شوید، کامال متفاوت 
با چیزهایی است که ماه بعد پیش رویتان خواهد بود. 
بنابراین الزم است خودتان را در احاطه کسانی قرار 

دهید که قابلیت انطباق پذیری باالیی دارند. 
چه  که  می دانم  من  نیرو:  استخدام  چندوچون 
و چه چیزهایی  می دهم  انجام  درست  را  کارهایی 
بلدم، ولی درک می کنم که از پس یک سری کارها 
هم برنمی آیم. در تجارت جایی برای غرور شخصی 
کمی  آدم های  کردن  استخدام  عاشق  من  نیست. 
ترسناک و کمی مرعوب کننده هستم؛ کسانی که در 
یک سری کارهای مشخص از من بهترند. به عقیده 

من این روش راه اندازی یک شرکت تجاری است.
بزرگ ترین چالشی  بندرز:  بریچ  بزرگ ترین چالش 
با آن دست وپنجه نرم کنیم،  که ما مجبور شدیم 
وقتی  همان  درست  که  بود  پرندگان  آنفلوآنزای 
اتفاق افتاد که ما در حال رسیدن به هدفمان بودیم. 
یک دفعه قیمت 500 گرم تخم مرغ از یک دالر به 
20 دالر رسید و همان به سختی قابل دسترس بود. 
وحشتناک بود، چون ما در آن زمان برای تهیه همه 
محصوالتمان از تخم مرغ استفاده می کردیم. کاری که 
برای ادامه مسیر و زنده ماندن و رسیدن به موفقیت 
انجام می دادیم، این بود که دستورهای غذایی مان 
و  غذایی  دستورهای  یعنی  این  و  کنیم  عوض  را 
دست  این  از  اتفاق هایی  جدید.  بسته بندی های 
بود،  افتضاح  می افتد.  این چنینی  محصوالت  برای 
ولی ما دوام آوردیم و هیچ کس حتی متوجه تغییر 
این تجربه آموزنده ای  دستورهای غذایی هم نشد. 

برای ما بود. ما هرگز عقب نشینی نخواهیم کرد. 
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واالس  شرکت  کالیفرنیا،  در   2049 سال  در 
به  شبه انسان  موجوداتی  از  مختلفی  مدل های 
انسان های  بدل ها  می کند.  تولید  »بدل«  نام 
این  از  پیش  که  هستند  مهندسی شده ای 
شرکتی به نام تایِرل تولیدشان می کرد، اما پس 
به  منجر  و  ممنوع  تولیدشان  شورش هایی  از 
نام  به  شخصی  شد.  تایرل  شرکت  ورشکستگی 
واالس )با بازی جرد لتو( که با ابداع مزرعه داری 
نابودی  از  را  زیست بوم  بود  توانسته  مصنوعی 

ورشکسته  شرکت  دهد،  نجات   2020 سال  در 
بدل های  تولید  به  و  کرد  احیا  و  خریداری  را 
مطیع تری پرداخت. با وجود این هنوز نمونه هایی 
باید  که  مانده اند  جهان  در  قدیمی  بدل های  از 
توسط بِلِید رانرها )Blade Runner( شکار 
بازنشسته  خودشان  به اصطالح  یا   - کشته  و 
از  محافظت  برای  قدیمی  بدل های  اما  شوند.   -

چیزی پنهان شده اند. 
با  ماندگار  اثری  ادامه   »2049 رانر  »بلید  فیلم 

 زهره توحیدی

ره فیمل بلید را�ن 2049 در�ب

در جست و جوی واقعی بودن
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ساخته   1982 سال  در  که  است  عنوان  همین 
انسانی اش  فضای  سبب  به  فیلم  این  بود.  شده 
زمانه اش  علمی-تخیلی  ژانر  فیلم های  سایر  از 
مطابق  که   2017 سال  نسخه  می شد.  متمایز 
روایت  را   2049 سال  در  داستانی  عنوانش 
واقع گرا  محیط  همان  است  توانسته  می کند، 
سیاق  و  سبک  به  البته   - را  انسانی  مضمون  و 
رانر 2049«  »بلید  ادامه دهد.   - خاص خودش 
بازی  )با  ِکی  افسر  نام  به  رانر  بلید  ماجرای یک 
رایان گاسلینگ( است که برای شکار و بازنشسته 
»نکسوس  که  قدیمی  مدل های  از  یکی  کردن 
او  می رود.  مزرعه ای  به  می شدند،  نامیده   »8
مرد مزرعه دار را می کشد، اما در آخرین لحظات 
زندگی مرد از او می شنود که به عنوان یک مدل 

جدید تاکنون معجزه ندیده است. 
است؛  معجزه  یک  روایت   »2049 رانر  »بلید 
درواقع کشف کردن و مرور خاطره معجزه ای که 
در فیلم پیشین رخ داده است؛ تولد یک کودک 
این  شدن  تبدیل  چرایی  بدل.  مادری  و  پدر  از 
موضوع به یک معجزه و محور قرار گرفتن آن در 
فیلم از چند زاویه مطرح می شود. درواقع هرکس 
برای  اتفاقی  را  کودک  یک  تولد  خود  زعم  به 
دگرگونی دنیا می داند. یکی می خواهد از کودک 
با خود دارد، به قدرتی غیرقابل  و معجزه ای که 
مهار برسد، یک عده می خواهند بدل ها را از قید 
اسارت آزاد کنند و یکی به دنبال یافتن انسانیت 

و نزدیک شدن به آن است.
به  تا  است  کودک  آن  یافتن  دنبال  به  واالس 
تولیدمثل  قدرت  با  جدید  بدل های  او  واسطه 
کند.  تصرف  را  ستارگان  و  دنیا  بتواند  و  بسازد 
درواقع او بدل های زاینده را به چشم ابزاری برای 
تولید سرباز بیشتر می بیند. سربازهایی که تحت 
کار  به  جهان  تسخیر  برای  و  خودش اند  تسلط 
دیگری  جای  در  را  دیدگاه  این  مشابه  می آیند. 
ِکی  افسر  که  جایی  دید؛  می توان  نیز  فیلم  از 
پنهان شده  کودک  از  نشانی  و  رد  یافتن  برای 
می رود.  لس آنجلس  حومه  در  پرورشگاهی  به 
می کند،  اداره  را  پرورشگاه  که  مردی  آن جا  در 

سخت  کار  به  را  کودکان  از  انبوهی  جمعیت 
واداشته است و می گوید: »کار است که به یک 

بچه ارزش نگه داشتن می دهد.« 
از  نیز  دیگری  کسان  ِکی  افسر  و  واالس  از  غیر 
وجود کودک خبر دارند و به دنبال او هستند. در 
رأس این گروه زنی به نام فریزا قرار دارد که در 
کنار صاحب مزرعه - که در ابتدای فیلم کشته 
بوده  مادرش  مرگ  و  کودک  تولد  شاهد   - شد 
را  آثارش  و  کرده  پنهان  را  کودک  آن ها   است. 
از اسناد پرورشگاه پاک کردند، اما پس از بزرگ 
سپاهی  اکنون  و  کردند  گمش  کودک  شدن 
می گردند.  دنبالش  به  و  داده اند  تشکیل  پنهانی 
دنیا  به  قابلیت  که  بدل هایی  معتقدند  چراکه 
اربابان  می توانند  باشند،  داشته  فرزند  آوردن 
گروه  افراد  از  یکی  قول  به  و  باشند  خودشان 
»بیش از هر انسانی خوی انسانی داشته باشند«. 
می بخشد؟  انسانی  خوی  بدل ها  به  چیزی  چه 
تولد؟ این همان سوالی است که فیلم »بلید رانر 
2049« به شکل های مختلف به آن می پردازد و 
درواقع فحوای اصلی فیلم را تشکیل می دهد. به 
»واقعی  معنای  با  فیلم  این  در  ما  دیگر،  عبارت 
در  مواجهیم.  شدن«  »واقعی  دغدغه  و  بودن« 
که  انسان  نه  واقع  در  آدم ها  همه  که  دنیایی 
بدل اند و در شرکت واالس تولید می شوند، کسی 
که در رحم مادر شکل گرفته باشد، واقعی است. 
تقابل این کودک استثنایی با دیگرانی که از دم 
ساختگی اند، در چشم راستشان شماره سریالشان 
شرکت های  تکنولوژِی  پیشرفت  با  و  شده  حک 
بین  تقابل  درواقع  شده اند،  مطیع تر  تولیدکننده 
انسانی است که تفکر خویش را دارد، با میلیون ها 
انسانی که در دنیای پر از تبلیغات و شست وشوی 
می شوند.  بدل  کنترل شده  موجوداتی  به  مغزی 
کودک استثنایی فیلم مصداق همان انسانی است 
که ما قرار بود باشیم و دلمان می خواهد باشیم، 

ولی دنیای امروز با آن مقابله می کند. 
که  کسی  شاید  فیلم  شخصیت های  میان  در 
سرکوب شده  تمنای  این  دیگر  هرکس  از  بیش 
بازی  )با  نام الو  به  زنی  نمایش می گذارد،  به  را 
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سیلویا هوکس( است. الو برای واالس کار می کند 
و  فرمان برداری اش  وجود  با  اوست.  امر  مطیع  و 
گونه ای  به  واالس،  خواسته های  با  مطابقتش 
در  می داند،  تولیدشده  فرشته  بهترین  را  او  که 
کنترلش  الو  که  می بینیم  فیلم  از  صحنه هایی 
بر خود را از دست می دهد و از چهارچوب یک 
بدل مطیع خارج می شود. در صحنه ای که واالس 
توانایی اش  عدم  سبب  به  را  تولیدشده  تازه  زن 
برای تولیدمثل می کشد، الو آهسته و در سکوت 
اشک می ریزد، به افسر ِکی عالقه مند می شود، با 
وجود این که برای شرکت واالس به دنبال کودک 
می گردد، وقتی با خبر دروغ کشته شدنش مواجه 
نمی کند،  باور  را  خبر  می کند،  بغض  می شود، 
می کشد.  انتقام  برای  را  ِکی  افسر  مافوق  گرچه 
چه انتقامی؟ به نظر می رسد انتقام کشته شدن 
کشته شدن  یاد  کشتنش  شیوه  از  ولی  کودک، 
زن نازا به دست واالس می افتیم. گویی الو مافوق 
را  بدل ها  که  کسانی  تمام  به جای  را  ِکی  افسر 
به  رخ داده  معجزه  نمی خواهند  و  می بینند  کاال 

انسانی تر شدنشان کمک کند، می کشد. 
الو تصویر بسیاری از ماست. مایی که در درونمان 
باشیم،  بدل ها  همه  مثل  بدل  یک  نمی خواهیم 
اما احساساتمان و عالیقمان را سرکوب می کنیم 
باقی  است  شده  تعیین  برایمان  که  نقشی  در  و 
می مانیم. چراکه از شکستن قیدها می ترسیم. الو 
نیز گرچه از کشته شدن هم نوعش اشک می ریزد، 
عالقه مند می شود و می خواهد متفاوت باشد، ولی 
از میان همه نشانه های استقالل به داشتن یک 
این  می کند.  قناعت  سریال  شماره  جای  به  نام 
نشانه ها بارها در فیلم »بلید رانر 2049« مطرح 
الو  با  مواجهه  نخستین  در  ِکی  افسر  می شوند. 
می گوید: »البد باید خاص باشد که واالس برای 
او نامی انتخاب کرده است.« معشوقه هولوگرامی 
افسر ِکی نیز وقتی از خاص بودن او حرف می زند، 
واقعی  نام  یک  باید  واقعی  پسر  »یک  می گوید: 
متولد شدن  و  داشتن  نام  از  غیر  باشد.«  داشته 
بدل ها به طریق دیگری نیز برای نزدیک شدن به 

یک موجود واقعی تالش می کنند.

فیلم،  در  شدن  واقعی  برای  تالش  مصداق 
معشوقه هولوگرامی افسر ِکی، جوی )با بازی آنا 
ِد آرماس( است. او که از تولیدات شرکت واالس 
است، حتی نسبت به بدل هایی مثل الو و ِکی نیز 
کمتر واقعی است. به واسطه یک کنسول ظاهر 
کردن  خاموش  با  بخواهد  ِکی  هرگاه  و  می شود 
ناپدیدش می کند. جوی گرچه می تواند  کنسول 
همه کارهای یک همسر خوب را انجام دهد، در 
تمنای چیز دیگری است. وقتی ِکی برایش امکان 
خروج از خانه را فراهم می کند، اولین جایی که 
می خواهد برود، زیر باران است. قطرات باران را 
روی دستانش احساس می کند، سعی می کند به 
خطر  به  ِکی  وقتی  درنهایت  و  کند  محبت  ِکی 
می افتد، با وجود برنامه ریزی اش از او می خواهد 
از کنسول پاکش کند. در طول فیلم جوی - که 
 - است  شرکت  مشابه  تولیدات  همه  هم نام 
و  برمی دارد  شدن  واقعی تر  سمت  به  قدم هایی 
همواره ِکی را تشویق می کند که به استثنایی و 

البته واقعی بودن خودش پی ببرد. 
روایت  ِکی  ماجرای  است؟  استثنایی  چرا  ِکی 
لذت بخشی  غافل گیری  با  که  است  فیلم  اصلی 
همراه است. فیلم از جایی آغاز می شود که ِکی 
بود،  رفته  کشتنش  برای  که  مردی  مزرعه  در 
می کند  پیدا  را  باردار  زن  یک  استخوان های 
به  او  می شود.  باخبر  کودک  تولد  معجزه  از  و 
او  است  معتقد  چراکه  می گردد،  کودک  دنبال 
به سبب متولد شدن از رحم مادر دست کم روح 
دارد؛ چیزی که بدل هایی مثل خودش فاقد آن 
هستند. در جست وجوی نشانه هایی از کودک به 
برایش آشناست.  برمی خورد که  تولد  تاریخ  یک 
حک شده  دیده،  خاطراتش  از  یکی  در  را  تاریخ 
بر اسبی چوبی که در واقعی ترین خاطره اش در 
کودکی ای که تصور می کند هرگز نداشته است، 
نه  بدل ها  خاطرات  اما  کرده.  پنهان  کوره ای  در 
در  شده اند.  کاشته  آن ها  ذهن  در  که  واقعی، 
آنا  نام  به  جوان  زنی  نزد  خاطره  این  از  پرسش 
شرکت  برای  خاطره  سازنده  بهترین  که  می رود 
سازشش  عدم  سبب  به  که  آنا  است.  واالس 
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به تنهایی  بزرگ  قفسی  در  کودکی  از  مردم  با 
خاطرات  برخی  می گوید  او  به  می کند،  زندگی 
کاشته می شوند.  بدل ها  در ذهن  دیگران  واقعی 
آنا با سنجش خاطره اسب چوبی به ِکی می گوید 
خاطره اش واقعی است و کسی زمانی تجربه اش 
کرده است. او هنگام گفتن این حرف به ِکی اشک 
می ریزد. با احساساتی شدن ِکی و تصویری که از 
تنهایی او در منظره برفی می بینیم، در نیمه فیلم 
مطمئن می شویم که کودک استثنایی دنیا خود 
اما  می کند.  فکر  چنین  هم  خودش  است.  ِکی 
می افتد؟  اتفاقی  چه  فیلم  از  باقی مانده  نیمه  در 
از فیلم های  رانر 2049«  وجه تمایز فیلم »بلید 
فانتزی قهرمان محور همین تغییر جریان داستان 
به  می شود  تصور  که  هنگامی  درست  است؛ 
تنها  معمولِی  بدل  یک  است.  رسیده  سرانجام 
که مطیعانه انجام وظیفه می کرد، آهسته آهسته 
پیدا  خود  بودن  استثنایی  بر  مبنی  نشانه هایی 
در  دنیا  نجات  که  درمی یابد  درنهایت  و  می کند 
دستان اوست. ماجرایی که در بسیاری از فیلم ها 
شاهد آن بوده ایم. با این تصور پدر کودک، افسر 
ماجرای  که  را  فورد(،  هریسون  بازی  )با  دکارد 
 1982 نسخه  در  ریچل  نام  به  زنی  با  عشقش 
فیلم روایت شده است، پیدا می کند و به سراغش 
اما دکارد  او می پرسد.  از  را  مادرش  نام  می رود. 
درباره سرنوشت کودک چیزی نمی داند، چراکه 
واقعیت  بود.  کرده  ترکش  امنیتش  تامین  برای 
غافل گیرکننده را نه دکارد، که فریزا، رهبر گروه 
به ِکی می گوید: فرزند دکارد و ریچل  شورشی، 

دختر بود.
با همه نشانه هایی که در طول فیلم از استثنایی 
بودن نقش اول فیلم، افسر ِکی، حکایت می کرد، 
او درنهایت ناگهان می فهمد که چیزی جز همان 
بدل معمولی نیست. خاطراتش درواقع خاطرات 
خود آنا بوده که در ذهن او کاشته است. به همین 
سبب است که آنا از زندگی در کنار بدل ها بیمار 
می شود و می تواند واقعی ترین خاطرات را بسازد. 
مواجهه  لحظه  در  آنا  که  است  سبب  همین  به 
از  زرنگی  با  فیلم  اما  کرد.  گریه  ِکی  خاطره  با 

کشیدن  تصویر  به  با  و  می کند  عبور  نشانه  این 
ایستاده،  برف  در  گریان  که  ِکی  از  صحنه ای 

افشای واقعیت را به بعد موکول می کند. 
فیلم »بلید رانر 2049« با وجود روایت آشنایی 
فیلم های  شبیه  به هیچ وجه  می گیرد،  کار  به  که 
قهرمان محور دیگر نیست. نه تنها در قصه پردازی، 
که در تصاویری که به نمایش می گذارد نیز تمایز 
در  فیلم  ماجرای  گرچه  می کند.  حفظ  را  خود 
از پیشرفت تکنولوژی  دنیای آینده رخ می دهد، 
و  مصنوعات  در  غرق  شهرهای  و  می دهد  خبر 
تصاویر و تبلیغات را به تصویر می کشد، همه این 
کارها را به شیوه خودش انجام می دهد. تصاویر 
مزارع مصنوعی عظیم  زیاد  ارتفاع  از  مه آلود که 
حومه  در  را  زباله  تخلیه  وسیع  عرصه های  یا 
غم انگیز  تسلط  از  می دهند،  نشان  لس آنجلس 
نابودی  به  را  آن  زمین خبر می دهد که  بر  بشر 
نمایش  به  در  را  مه  همین  می کند.  نزدیک 
اما  است،  برده  کار  به  نیز  شهر  تصویر  گذاشتن 
در آن جا با حذف آسمان و غلبه آسمان خراش ها 
و تابلوهای تبلیغاتی، انسان است که در تسخیر 
در  شهرها  واقع گرای  فضای  است.  درآمده  شهر 
ارتفاع پایین و انسان های تنهایی که بدون لبخند 
پشت میزهایشان غذا می خورند، مسئله را برای 

بیننده ملموس و باورپذیر می کند. 
از  کوتاهی  دقایق  جز  به  رانر«  »بلید  فیلم  در 
جلوه های  نیست.  و خورد خبری  زد  و  درگیری  
ویژه نه برای سرگرم کردن مخاطب، بلکه بیشتر 
برای قرار دادن او در دنیایی که فیلم به تصویر 
همه  با  موسیقی  است.  رفته  کار  به  می کشد، 
بلکه  ندارد،  غلبه  فیلم  بر  ساخت،  در  قدرتش 
غالب فیلم در سکوت می گذرد و موسیقی فقط 
در صحنه هایی ویژه با حضور محوی به اثرگذاری 
شیوه های  این  همه  می کند.  کمک  صحنه 
تکنیکی در کنار شخصیت پردازی ها و مفاهیمی 
که پیوسته مورد سوال قرار می گیرند، به »بلید 
رانر 2049« فضایی انسانی بخشیده است. اگرچه 
همین انسانیت چیزی است که در سراسر فیلم 

هرکس به نحوی در پی آن است. 
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دنیــای  و  »آوریــل  انیمیشــن  در  آســمان 
اســت؛  تــار  و  تیــره  به کلــی  شــگفت انگیز« 
دود  نیســت،  مشــخص  خورشــید  تابیــدن 
همه جــا را فــرا گرفتــه، دنیــا بــا مصایــب 
می کنــد،  نــرم  دســت وپنجه  بی شــماری 
ــک کار  ــرای ی ــه ب ــی ک ــل ربات های ــا مث آدم ه
ــی  ــی مکانیک ــده اند، زندگ ــم ش ــخص تنظی مش
بی روحــی در پیــش گرفته انــد، همــه  چیــز 
ــی  ــه گاه ــی خاکســتری ک ــف رنگ ــک طی در ی
دیــده  آن  در  ســیر  قهــوه ای  از  رگه هایــی 
می شــود، پیچیــده شــده، طبیعــت مــرده اســت 
ــوع  ــده شــهِر محــل وق ــا درخــت باقی مان و تنه
ــه  ــوت ک ــوزه ای خل ــس-  در م ــتان - پاری داس
ــدارد،  ــه آن را ن ــر زدن ب ــه س ــس حوصل هیچ ک
تحــت تدابیــر امنیتــی نگــه داری می شــود. 
ــای  ــل و دنی ــوان »آوری ــب، می ت ــن ترتی ــه ای ب
ــه  ــکواییه ای علی ــر ش ــگفت انگیز« را در ظاه ش
دانشــمندان  هجدهمــی  قــرن  خوش بینــی 
بــه  بیکــن،  فرانســیس  به خصــوص  غربــی، 
حســاب آورد؛ دانشــمندانی کــه بــا حســن 
ــد  ــم جدی ــه عل ــکا ب ــا ات ــتند ب ــت می خواس نی
بهشــتی زمینــی بــه وجــود بیاورنــد کــه در آن 
نشــانی از بیمــاری و فقــر و مــرگ وجود نداشــته 
ــالج و از دوا/  ــد از ع ــه کردن ــا »هرچ ــد، ام باش
ــا  ــاروا/ از قض ــت ن ــزون و حاج ــج اف ــت رن گش
ســرکنگبین صفــرا فــزود/ روغــن بــادام خشــکی 
پروژه هایــی  جــادوی  چــراغ  از  می نمــود«؛ 
کــه قــرار بــود آرزوهــای دیرینــه بشــر را 
بــرای صــالح و رســتگاری تحقــق ببخشــد، 
ــه صــرف  ــد ک فرانکشــتاین بی شــاخ ودمی درآم
بودنــش خبــر از پایــان آن خوش بینی هــای 

بــه حســاب می آمــد.  خام طبعانــه 
شــگفت انگیز«  دنیــای  و  »آوریــل  داســتان 
اول  جهانــی  جنــگ  از  پــس  پاریــس  در 
بــزرگ  قدرت هــای  کــه  جایــی  می گــذرد؛ 
ــی  ــی صنعت ــای زندگ ــد گره ه ــا می خواهن دنی
بــه دســت دانشــمندان بگشــایند؛  را  بشــر 
ــا  ــتند، منته ــد نیس ــم ناامی ــوز از عل ــی هن یعن

اتفاقــی رخ داده اســت کــه همــه را نگــران 
کــرده. جریانــی مرمــوز مشــغول دزدیــدن 
دانشــمندان جهــان اســت. کســی نمی دانــد 
کســی  چــه  ســرقت ها  ایــن  پــرده  پشــت 
ــی  ــای بین الملل ــت. کارآگاه ه ــده اس ــان ش پنه
ــن دزدی هــا هســتند،  ــی یافتــن ســرنخ ای در پ
ــه نتیجــه  ــاد ب ــا وجــود جســت و جوی زی ــا ب ام
روشــنی دســت نیافته انــد. در ایــن حیــث و 
ــل  ــام آوری ــه ن ــه ای ب ــواده دختربچ ــث خان بی
در دخمــه ای پنهــان، دور از چشــم دولــت، 
مشــغول آزمایــش محلولــی هســتند کــه نامــش 
نســخه ای  اســت؛  شکســت ناپذیری  اکســیر 
ــر  ــان را در براب ــد انس ــه می توان ــز ک حیرت انگی
همــه بالیــا و خطــرات مصــون نگــه دارد، غافــل 
ــدن  ــرای دزدی ــوز ب ــان مرم ــه آن جری از این ک
ــت در  ــت. عاقب ــرده اس ــز ک ــز دورخی ــا نی آن ه
یــک تعقیــب و گریــز نیمه کمــدی، پــدر و مــادر 
ــا در پــروژه ای کــه  آوریــل دزدیــده می شــوند ت
ــا آینــده جهــان گــره خــورده اســت، شــرکت  ب
ــه  ــاری دختربچ ــه از روی ناچ ــد، درحالی ک کنن
معصومشــان را در شــهری ســیاه بــا یــک گربــه 
ــی  ــای ژنتیک ــر جهش ه ــر اث ــه ب ــخن گو ک س
ــا  ــت، تنه ــرده اس ــدا ک ــرف زدن پی ــدرت ح ق
ــود.  ــاز می ش ــا آغ ــتان از این ج ــد. داس می گذارن
ــگفت انگیز« در  ــای ش ــل و دنی ــرای »آوری ماج
ســال 1931 می گــذرد، یعنــی همــان ســالی که 
آلــدوس هاکســلی رمــان »دنیــای شــگفت انگیز 
ــو« را نوشــت و در ادامــه ســنت اتوپیانویســی  ن
در ادبیــات غــرب دســت بــه خلــق ضداتوپیایــی 
زد کــه خــالف همــه مدینه هــای فاضلــه پیــش 
ــی را  ــای تکنیک ــی دنی ــر چیرگ ــود، خط از خ
ــن  ــرد. از ای ــزد می ک ــام گوش ــت تم ــا صراح ب
ــم  ــده ه ــم در ای ــل« ه ــن »آوری ــر، انیمیش نظ
در ســاخت، تحــت تاثیــر »دنیــای شــگفت انگیز 
ــم  ــی می بینی ــوص وقت ــرار دارد، به خص ــو« ق ن
نــام فیلــم را نیــز از روی رمــان مهــم هاکســلی 
ــو«  ــای شــگفت انگیز ن ــد. »دنی انتخــاب می کنن
آلــدوس هاکســلی آشــکارا علیــه رونــدی نوشــته 
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ــود  شــد کــه از چنــد قــرن قبــل آغــاز شــده ب
ــه  ــر را ب ــی بش ــم تکنیک ــا عل ــت ب و می خواس
ســرزمین خوش بختــی برســاند. آن بهشــت 
ــار  ــک دوزخ تمام عی ــه ی ــروز ب ممکــن اســت ام
ــودش  ــان خ ــا در زم ــد، ام ــده باش ــل ش تبدی
ضامــن آینــده روشــن بشــریت بــود. بــه عنــوان 
مثــال بنجامیــن فرانکلیــن، یکــی از دانشــمندان 
جــوزف  بــه  نامــه ای  در  هجدهــم،  قــرن 
ــری از  ــی، تصوی ــیمی دان انگلیس ــلی، ش پریس
ــه  ــد ک ــیم می کن ــده ترس ــی آین ــت علم بهش
مرســومی  خوش بینــی  همــان  نشــان دهنده 
اســت کــه پیــش از ایــن، صحبتــش را کردیــم: 
ایــن  در  راســتین  علــم  »پیشــرفت ســریع 
ــن  ــدوه م ــف و ان ــبب تاس ــی س ــه، گاه گاه زمان
دنیــا  بــه  زود  بســیار  این کــه  از  می شــود، 
آمــده ام. حتــی در خیــال هــم نمی گنجیــد 
ــر  ــر ب ــدرت بش ــر ق ــال دیگ ــزار س ــا ه ــه ت ک
ــد  ــد. الب ــیده باش ــه ای رس ــه مرتب ــه چ ــاده ب م
همــه بیماری هــا را بــا روش هایــی مطمئــن 
ــی  ــرد. حت ــان ک ــا درم ــری ی ــوان پیش گی می ت
ــود.  ــارض نمی ش ــر ع ــم دیگ ــن ه ــت س کهول
ــرای  ــتی ب ــیله درس ــی وس ــم اخالق ای کاش عل
از  فرانکلیــن  منظــور  می شــد...«  پیشــرفت 
قــدرت بشــر احتمــاال همــان چیــزی اســت کــه 
ــل مشــاهده  ــای فرانســیس بیکــن قاب در ایده ه
ــزال  ــی کــه طبیعــت را منبــع الی ــود؛ ایده های ب
ــرژی می خواســت و بشــر را تشــویق می کــرد  ان
بــر آن تســلط پیــدا کنــد، همان طــور کــه 
اربابــی خشــن بــر بــرده ســیاه چرده اش مســلط 
ــا قــدرت  می شــود. بیکــن دلــش می خواســت ب
ــا  ــد ت ــخ بکش ــه چهارمی ــت را ب ــش، طبیع دان
ــوری  ــد، ط ــکار کن ــش را آش ــای خوی ظرفیت ه
کــه به صراحــت از چیرگــی خشــونت بار انســان 
بــر طبیعــت حــرف مــی زد. او تلویحــا طبیعت را 
زنــی می دانســت کــه انســان بــه عنــوان مــردی 
ــد،  ــا زور از او بهره کشــی کن ــد ب قوی هیــکل بای
امــا کســی آن زمــان چشــم انداز تاریکــی بــرای 
ایــن نظریه هــا قائــل نبــود تــا بخواهــد خطــرات 

ــد.  ــزد کن ــد را گوش ــم جدی ــان در ذات عل پنه
ــودی  ــر ناب ــت در خط ــط  زیس ــه محی ــروز ک ام
جمعــی  کشــتار  ســالح های  گرفتــه،  قــرار 
آســایش را از انســان ســلب کرده انــد، دود و دم 
کارخانه هــا و اتومبیل هــا ســاکنان شــهرهای 
ــا  ــواع بیماری ه ــت، ان ــرده اس ــه ک ــزرگ را ذل ب
روی  دنیــا  یافته انــد،  گســترش  جهــان  در 
زرادخانه هــای اتمــی بــه حیــات پرمخاطــره 
خویــش ادامــه می دهــد و بدتــر از همــه انســان 
بیگانه گشــتگی  تعبیــر هایدگــر، دچــار  بــه 
رقت بــاری شــده اســت، فیلســوفان نه تنهــا 
ــد،  ــت رفته می بینن ــن را ازدس ــای دیری آن روی
ــرای ســاختن  ــا نفــرت از تــالش بشــر ب بلکــه ب
ــل و  ــد. در »آوری ــاد می کنن ــی ی ــتی زمین بهش
دنیــای شــگفت انگیز« جملــه ای وجــود دارد 
همان طــور  می دانــد،  قــدرت  را  علــم  کــه 
کــه فالســفه ذات علــم جدیــد را قــدرت و 
اســتیال بــر طبیعــت می دانســتند. در یکــی 
ــک  ــه ی ــل ک ــادر آوری ــم، م ــای فیل از صحنه ه
دانشــمند بلندپــرواز کله شــق اســت، از بهشــت 
تکنولــوژی حــرف می زنــد، در صورتــی کــه 
ــدادی  ــه تع ــت ک ــان بهش ــان صاحب ــان زم هم
مشــمئزکننده اند،  بدریخــت  سوســمار 
ــتورات  ــی از دس ــر تخط ــه خاط ــرش را ب همس
ــدر  ــر پ ــد. آن هــا عــالوه ب خــود در بنــد کرده ان
ــمند ان  ــادی از دانش ــداد زی ــل، تع ــادر آوری و م
جهــان را در مکانــی نامعلــوم کــه یــادآور تــالش 
ــت،  ــم اس ــزرگان عل ــدن ب ــرای دزدی ــکا ب آمری
گــرد هــم آورده انــد تــا بــه وســیله آن هــا 
ــدا کننــد  ــی از مشــکالتی پی ــرای رهای راهــی ب
ــده اند.  ــت ش ــط  زیس ــودی محی ــث ناب ــه باع ک
ــم  ــدی از جهن ــن ناامی ــد، ای ــم و امی ــن بی ای
ــه  ــتن ب ــد بس ــال امی ــن ح ــک و در عی تکنی
ــی از  ــادآور یک ــا ی ــد، دقیق ــش جدی ــده دان آین
ــگفت انگیز  ــای ش ــنده »دنی ــای نویس مصاحبه ه
ــی  ــدان دنیای ــو« اســت. هاکســلی جــزو منتق ن
بــه شــمار می آیــد کــه علــم جدیــد آن را 
امــا نمی توانــد  اســت،  ســاخته و پرداختــه 
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ــری  ــش بش ــح دان ــه ضری ــتن ب ــل بس از دخی
ــازندگان  ــه س ــور ک ــد. همان ط ــر کن صــرف نظ
راه   هــم  شــگفت انگیز«  دنیــای  و  »آوریــل 
ــی را  ــای کنون ــکالت دنی ــان از مش ــی انس رهای
ــان های  ــتان انس ــک در دس ــن تکنی ــرار گرفت ق
آن هــا  می داننــد.   - دانشــمندان   - صالــح 
کاری بــه ذات علــم جدیــد ندارنــد، بلکــه 
خیــال می کننــد مشــکالت دنیــای متجــدد 
ــب  ــان قدرت طل ــدادی انس ــه تع ــت ک ــن اس ای
از   - جنگ طلبــان  و  سیاســتمداران  مثــل   -
نســخه شــفابخش علــم در جهــت اهــداف 
ــن  ــه خاطــر همی ــد، ب ناپســند اســتفاده کرده ان
راه رســتگاری در بازگردانــدن ابــزار و ادوات 
دانــش بــه دســت کســانی اســت کــه صالحیــت 

ــد.  ــتفاده از آن را دارن اس
رمــان  انتشــار  از  بعــد  ســال  هاکســلی 15 
»دنیــای شــگفت انگیز نــو«، یعنــی در ســال 
1946 در مصاحبــه ای گفتــه بــود: »اگــر 15 
ســال پیــش - 1931 - را در ذهــن خــود مجســم 
کنیــم، درمی یابیــم کــه اکنــون بــه جامعــه 
ــان  ــم. در آن زم ــب نزدیک تری ــا« به مرات »یوتوپی
از نظــر مــن دنیــای »یوتوپیــا« در 600 ســال بعد 
ــت  ــد نیس ــروزه بعی ــا ام ــود، ام ــق ب ــل تحق قاب
کــه آن دنیــای وحشــت انگیز فقــط ظــرف 
ــن در  ــازه ای ــود. ت ــم ش ــا حاک ــر م ــرن ب ــک ق ی
صورتــی اســت کــه مــا در ایــن فاصلــه خــود را 
ــد روش  ــا بای ــع م ــودی نکشــانیم و درواق ــه ناب ب
ــود  ــم موج ــم و عل ــاب کنی ــز را انتخ غیرمتمرک
ــرای آن وســیله ای شــود،  ــه بشــر ب ــی ک را هدف
ــه عنــوان وســیله ای  قــرار ندهیــم، بلکــه از آن ب
ــان های  ــکل از انس ــه ای متش ــاد جامع در راه ایج
آزاد اســتفاده کنیــم. در غیــر ایــن صــورت، دو راه 
مقابــل خــود خواهیــم داشــت. شــق اول شــماری 
از حکومت هــای ملــی نظامــی - اســتبدادی کــه 
ــتفاده  ــم اس ــب ات ــان از بم ــر ماهیتش ــه خاط ب
کرده انــد، تمــدن بشــری را بــه نابــودی خواهنــد 
ــودن جنــگ  کشــید )کــه در صــورت محــدود ب
نیــز نظامی گــری همیشــگی خواهــد بــود( و 

ــت  ــتبدی اس ــی مس ــت فرامل ــق دوم حکوم ش
ــد  ــی از رش ــرج ناش ــر هرج وم ــه خاط ــا ب ــه ی ک
ســریع صنعــت بــه وجــود می آیــد، یــا بــه طــور 
ــن  ــا انقــالب اتمــی ظاهــر می شــود. ای اخــص ب
حکومــت بــه خاطــر تامیــن ثبــات و حفــظ 
قــدرت خــود جامعــه را بــه ســوی جامعــه 
ــال  ــاند. ح ــد کش ــا« خواه ــتبدادی »یوتوپی اس
مختاریــد شــانس خــود را امتحــان کنیــد.«  بــه 
ایــن ترتیــب، بــا وجــود احترامــی کــه بایــد بــرای 
او و ســازندگان انیمیشــن »آوریــل« قائل شــویم، 
ــاده لوحانه  ــا س ــم آن ه ــراف کنی ــت اعت الزم اس
ــت  ــون درنهای ــده اند، چ ــه ش ــک مواج ــا تکنی ب
تکنولــوژی را ابــزاری خــوب در دســت آدم هایــی 
فرصت طلــب می پندارنــد، درحالی کــه تجربــه 
ــان  ــن را نش ــالف ای ــزی خ ــدرن چی ــای م دنی

می دهــد. 
مارتیــن هایدگــر در مقالــه مهــم خــود - پرســش 
از تکنولــوژی - بــا این کــه قــول دیگــران مبنــی 
ــی  ــا توضیحات ــوژی را ب ــودن تکنول ــزار ب ــر اب ب
مفصــل تــا حــدودی درســت می خوانــد، تاکیــد 
ــون  ــت، چ ــت نیس ــه حقیق ــن هم ــد ای می کن
مهم تــر از وســایل تکنولوژیــک ماهیــت آن اســت 
کــه کســی بــه آن توجهــی نمی کنــد. غفلــت از 
روح تکنولــوژی، چیــزی کــه باعــث تعــرض 
ــل  ــی قب ــود - حت ــت می ش ــه طبیع ــان ب انس
ــده  ــاخته ش ــک س ــایل تکنولوژی ــه وس از این ک
باشــند - همــان حقیقتــی اســت کــه ســازندگان 
دنیــای شــگفت انگیز«  و  »آوریــل  انیمیشــن 
ــان  ــه در پای ــته اند، وگرن ــی نداش ــه آن توجه ب
داســتان، تنهــا راه نجــات محیــط  زیســت جهــان 
ــده  ــول عمل آم ــز از آن محل ــتفاده صلح آمی را اس
ــتند.  ــل نمی دانس ــگاه آوری ــای آزمایش در لوله ه
ــز ناخواســته  ــن اســت کــه آن هــا نی واقعیــت ای
ســاده انگارانه ای  خوش بینــی  همــان  دچــار 
شــده اند کــه دانشــمندان قــرن هجدهــم و 
ــود  ــا ب ــی کــه بن ــود؛ رویای ــه ب نوزدهــم را فریفت
ــل  ــه بهشــت تبدی ــو را ب ــای شــگفت انگیز ن دنی

ــاخت. ــوزان س ــی س ــا از آن جهنم ــد، ام کن
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- چرا یه عده همیشه موفقن و یه عده همیشه بازنده؟ 
این عدالته استاد؟

اگر بخواهم این موضوع را برایتان باز کنم که چرا یک 
عده همیشه بازنده و عده دیگری همیشه برنده اند، 

باید کمی خاطره بازی کنیم:
مردادماه 1396 با شش رتبه برتر کنکور مصاحبه 
غیرسازمان یافته انجام دادم. یافته ها بسیار هیجان انگیز 
بود. حمیدرضا رتبه 23 کنکور سراسری همان سال 
اصرار داشت که علت رتبه برتر شدنش »مشاورش« 

کردم.  سخت تر  برایش  را  شرایط  کمی  من  است. 
گفتم:

- من همون کاری رو برای تو کردم که برای ُفالنی 
کردم. پس چرا اون رتبه برتر نشد؟

ِمن ِمن کرد و گفت:
- خانواده! اون ها خیلی کمکم کردن... همه کاری برام 

کردن خداییش!
کمی لیوان قهوه  ام را بو کردم؛ بوی قهوه از عجیب ترین 
عطرهای دنیاست! باز هم شرایط را سخت تر کردم و 

 محمدحسین جدیدی نژاد/ پژوهش گر حوزه روان شناسی موفقیت

صی�ت افراد مهیشه موفق ن ش
راز �

»من« یا »ما«؟
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گفتم:
- به عنوان مشاور خبر دارم خیلی از شکست خورده ها 

هم خانواده هایی حتی همراه تر از تو داشتن!
- واقعا من اگه مدرسه نمی رفتم و کمک هایی فالنی 

نبود، هیچ وقت این قدر منظم درس نمی خوندم!
سرتان را درد نیاورم... احتماال هم برایتان کسل کننده 
شده باشد! اما وقتی هیجان من را درک می کنید 
که متوجه می شوید مکالمه من با پنج نفر دیگر هم 

همین گونه بود!
احتماال با خود فکر می کنید سوالی که قرار است 
پرسیده شود، چیست و موضوع اصلی کدام است؟ 

با تعریف یک خاطره سوال پیدا می شود: 
نگار دانش آموز کنکوری سال 96 بود. رتبه اش در سه 
آزمون قبل از عید جزو 40 نفر اول کشور بود و حدود 
تراز 7900... در همین دوران حدود تراز حمیدرضا 
7100 بود. فکر می کنید رتبه  نگار در کنکور چند 

شد؟ 473! عجیب نیست؟
نگار در 17 اسفند 95 برای دانش آموزان پایه دهم 
مدرسه فرزانگان تهران سخنرانی کرده بود. به کمک 
پیدا  را  صوتی سخنرانی  فایل  دهم،  پایه  بچه های 

کردم...27 بار از واژه »من« استفاده شده بود.
- »من« روش خوندن زیستم رو عوض کردم و همین 

جواب داد!
االن  و  فیزیک رو کنار گذاشتم  از  ترسم  - »من« 

بهترین درسمه...
 و تنها سه بار از واژه »ما« )منظور من و مشاور و معلم 

و خانواده ام و مدرسه( استفاده کرده بود.
گمان می کنید منظورم این است که هرکس از معلم 
و مشاور و... تشکر نکند، بازنده می شود؟ قطعا نه. 
این جا بحث چیزی نیست جز »فروتنی«. می پرسید 

چه اهمیتی دارد؟
همین جاست:  ماجرا  هیجان انگیز  قسمت 
یادداشت های مشاوره ای ام را از عید 97 بیرون آوردم! 
سوال  یک  ماجرا  نفِر  دو  هر  از  از خوش شانسی ام، 
پرسیده بودم و یک کلک قدیمی را رویشان تست 
کرده بودم... کلکی که باعث می شد بفهمم چقدر آمار 

همدیگر -رقبایشان- را دارند.
در یادداشت های نگار نوشته بودم:

- این آزمون کی رتبه یک شهر بود؟
رو  زیست  چطور  عجیبه!  برام  واقعا  یاسمین...   -
صددرصد زده بود. تازه وقتم کم نمیاره و زمین هم 

می زنه...
- جدی؟ چند زده بود؟

و  می کرد  لوله  را  کوله پشتی اش  بند  ادامه  مدام 
دست هایش می لرزید.

- 72 درصد.
اما در یادداشت حمیدرضا داستان متفاوت تر بود.

- این آزمون کی رتبه یک شهر شده بود؟
سرش را خاراند، چشم هایش می سوخت. یادم است 
که اولین جلسه وسط کالس وقت گرفت و گفت 
چشم هایش می سوزد و باید اشک مصنوعی بریزد. 

چشم هایش را باز و بسته کرد و گفت:
- واال... یادم نیست! یعنی ندیدم! ولی خودم آزمونم بد 
نبود... باالخره طلسم گند زدن توی شیمی شکست.

]خندیدیم[
نکته جالب و هیجان انگیز ماجرا این جاست. جواب 
جواِب  مشابه  هم  کنکور  برتر  رتبه  دیگر  نفر  پنج 
حمیدرضا بود. در واقع اگر بخواهم موضوع را برایتان 
واکاوی کنم: نگار با میل به دیده شدن و خودخواهی، 
منجر به بروز استرس در خودش شده بود که نتیجه 
پی گیری بیش از اندازه نتایج آزمون دیگران و حتی 
به خاطر سپردن درصد های آن ها بود! اما حمیدرضا 
نمی خواست تجسس  بود.  در الک خودش  سرش 
کند. استرسش کمتر بود. البته این ها به معنای عزت 
نفس کم و ترس از به چشم آمدن نبود، بلکه نشانه 
نگاه منطقی به زندگی است که حاصلش چیزی جز 

آرامش و فکر آسوده نبوده و نیست.

مترین قهرمانی
فروتنی عاملی است که ما را از »خودبزرگ بینی« دور 
می کند؛ احساسی که باعث می شود مرتب احساس 
کنیم ما خاص هستیم و نباید ترازمان کم شود، وگرنه 

آبرویمان می رود و هزار و یک استرس دیگر.
را دنبال  رقبایمان  نتایج  امروز تمرین کنیم که  از 
نکنیم. بلکه بیشتر تمرکزمان را بر فعالیت و پیشرفت 

خودمان متمرکز کنیم.
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از  یکی  بی تردید  و  دارد  فصل  چهار  سال  هر 
قشرها و طبقه هایی که به تغییر فصل ها واکنش 
که  فصلی  نخبگان اند.  می دهند،  نشان  زیادی 
دارد،  قرار  آن  به  نخبگان  واکنش های  صدر  در 
بر کسی پوشیده نیست که بررسی  پاییز است. 
مهم ترین  از  یکی  نخبگان  بر  فصل  تغییر  تاثیر 
مسائل امروز است. پس با آرزوی موفقیت در این 
عرصه این مطلب را به همین موضوع اختصاص 

می دهم.

مرا کیفیت این کافه کافی  است
از  بخشی  سال  فصول  تمام  در  نخبگان 
است  کافی   می گذرانند.  کافه  در  را  زندگی شان 
هر وقت از شبانه روز که وقتتان آزاد است، سری 
تا  بزنید  زندگی تان  محل  کافه  نزدیک ترین  به 
به صحت گفته  اینجانب پی ببرید. بخش اعظم 
نوشیدنی های منوی کافه ها نوشیدنی های گرم اند. 
آب هندوانه و موهیتو و سکنجبین خیار هرگز 
نمی توانند قهوه ترک و لته و اسپرسو را مقهور 
خویش کنند. با توجه به آن چه گفته شد، آغاز 
نوشیدنی های  و  کافه  می شود  باعث  سرد  فصل 
گرمش بیشتر به نخبگان بچسبد و بتوانند کل 
برای  البته  بگذرانند.  کافه  در  را  شبانه روزشان 
الزم  بمانند،  کافه  در  نیز  بتوانند شب ها  این که 
است در آن کافه استخدام شوند. دقیقا به همین 
دلیل است که یکی از مشاغل محبوب نخبگان 

کافه داری و کافه من و کافه وومن بودن است.

دکرت نشدی وگرنه می دانستی
یکی دیگر از تاثیرات آغاز فصل سرد بر نخبگان 

شکوفایی طبعشان است. نخبگان در طول سال 
مبادرت  ناله  از  خاصی  نوع  سرایش  به  هم  نیز 
می ورزند، اما در فصل پاییز این سرایش فزونی 
بارش  و  پاییز  شروع  نخبگان  از  بعضی  می یابد. 
افسردگی  عامل  را  خیس  کوچه های  و  باران 
پادشاه  با  نخبگان  بعضی  و  می دانند  خویش 
از  را  خویش  شعف  مراتب  فصل  این  خواندن 
پاییز  واقع فصل  بیان می کنند. در  پاییز  حضور 
فصل  این  از  یا  ندارد.  وسط  حد  نخبگان  برای 
از این فصل به شدت  به شدت بدشان می  آید، یا 
می توان  شد،  گفته  آن چه  از  می آید.  خوششان 
این را فهمید که نخبگان در پاییز معمولی شان 
به سر  این حال وهوا  در  تا  است  نمی آید. خوب 

می بریم، این رباعی را با هم مرور کنیم:
بیماری پاییز چه دردی دارد

دردی که به آن فکر نکردی دارد
دکتر نشدی وگرنه می دانستی
پاییز بهاری ست که زردی دارد

ناگهان چقدر زود پیر می شویم
پاییز  فصل  در  که  اتفاقاتی  از  دیگر  یکی 
به  اتفاق  این  روزهاست.  شدن  کوتاه  می افتد، 
شغل  نبود  از  کمتر  که  می کند  کمک  نخبگان 
و بی کاری شان رنج ببرند. نخبگان در این فصل 
نسبت به فصل قبل بین دو تا سه ساعت کمتر 
گذشته.  بطالت  به  روزشان  که  می کنند  حس 
می کنم  تمام  را  مطلب  همین جا  نیز  اینجانب 
امور شغلی مهم و پردرآمد خویش  به  بتوانم  تا 
بپردازم و از وقت خود حداکثر استفاده را بکنم.

پایدار باشید...

ن
گ

ب� ن ث�ی آغاز فصل رسد �ب �ن �ت

پاییز بهاری ست که زردی دارد
 مهدی استاداحمد
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تحلیلی بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d
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هزینه اشتراک 6 شماره:
 برای ارسال به تهران:........................................... 530.000 ریال

 برای ارسال به سایر شهرستان ها:................... 530.000 ریال

هزینه اشتراک 12 شماره:
 برای ارسال به تهران:........................................... 890.000 ریال

 برای ارسال به سایر شهرستان ها:.................... 920.000 ریال

دانشــجویان، معلمیــن، اســاتید، دانش آمــوزان و پژوهشــگران بــا ارائــه تصویــر کارت 
ــوند.  ــد ش ــف 50% بهره من ــد  از تخفی ــجویی می توانن ــماره دانش ــا ش ــایی ی شناس
ــی از  ــد و در یک ــاط دارن ــگان ارتب ــی نخب ــاد مل ــا بنی ــو ب ــر نح ــه ه ــه ب ــانی ک کس
رده هــای نخبــه یــا اســتعداد برتــر قــرار می گیرنــد، یــا در جشــنواره ها و  المپیادهــا 

ــد. ــتفاده کنن ــف 50% اس ــد از تخفی ــده اند، می توانن ــه ش دارای رتب

این تخفیف فقط شامل نشریه می شود و از هزینه ارسال پستی کسر نمی شود.



 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d

گفت وگو با دکتر عباس ترابی
مدیر طرح توانا 

مدرک دکترای انرژی خود را از دانشگاه صنعتی شریف گرفته است. عباس ترابی، 36 سال 
دارد و هم اکنون مدیرعامل گروه مالی سرمایه گذاری شریف و مدیر طرح »توانا« است. طرح 
»توانا« با برگزاری دوره های آموزش کارآفرینی در دانشگاه های مختلف کشور، تالش دارد 
توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان را ارتقا دهد و اعتمادبه نفس آن ها را در راه اندازی 

کسب وکار و پیشبرد ایده هاشان افزایش دهد. برگزاری دوره های آموزش کارآفرینی مثل برگزاری 
طرح »توانا«، قطعا بر توسعه اکوسیستم استارت آپی کشور نیز تاثیر مثبت خواهد گذاشت و 

افراد را با ماهیت کارآفرینی و چم وخم های راه اندازی یک کسب وکار نو، آشنا خواهد کرد.
گفت وگوی »سرآمد« با مدیر طرح »توانا« درباره جزئیات این طرح آموزشی 

و بررسی موانع کارآفرینی در بین نیروهای انسانی است. 

صفحه 64
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