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گفتوگو با مهدی رسولی ،همبنیانگذار و
مدیرعامل استارتآپ «بیدزیال»
استارتآپ «بیدزیال» به نشانی  bidzila.comیک سامانه حراج و فروش کاالست .مهدی
رسولی ،ویدا ربیعی و ثمین نورعلیزاده سامانه و اپلیکیشنی را طراحی کردهاند که بر
اساس یک بیزینس مدل رقابتی و جذاب به حراج و فروش کاالهای مختلف و مخصوصا
کاالهای دیجیتال و لوازم خانگی میپردازد؛ مدلی که در آن مشتریان ،یا به تعبیری
شرکتکنندههای حراجها ،ضمن رقابت در زمانبندی حراج میتوانند کاالی مورد نظرشان
را با تخفیفهای زیاد و تا  80درصد ارزانتر نسبت به قیمت بازار خریداری کنند .پیش
از راهاندازی «بیدزیال» سایتهای حراجی در بازار ایران فعالیت میکردند ،اما این برند
با طراحی اپلیکیشن و مدل رقابتی برای مشتریان در حراجهای زمانبندیشده با ایجاد
فضای مهیج و جذاب توانسته کاربران و مشتریان زیادی را جذب کند و با برگزاری بیش
از  1200حراجی کوچک و بزرگ تا کنون تعداد کاربرانش را از مرز  30هزار نفر بگذراند.
صفحه 50
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عقل من گنج اســت و من ویرانهام
گنج اگر پیدا کنم دیوانهام

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

سرمقاله

رسمقاهل ی ن
آخر� ش�ره رسآمد

روایتگری فتوحات جهاد علم و فناوری
پرویز کرمی

روزی که انتشار ماهنامه «سرآمد» را آغاز
کردیم ،در عهد نانوشتهای ،چشماندازی را پیش
رویمان ترسیم کرده بودیم که روشن و مشخص
بود .قرار بود که نسیم فرهنگ زیستبوم فناوری
و جامعه نخبگانی را در جامعه ،پرطراوت و
شوقانگیز به جریان اندازیم .کار سادهای نبود.
همه میدانند که در جمهوری اسالمی ایران،
فرهنگ به اقتصاد ارجح است .و البته جا
انداختن یک فرهنگ درست و درمان ،زمان
میخواهد و فرصت بهجا و استمرار .اصال این
موضوع ،دغدغه بزرگان نظام و انقالب است .بر
همین مبنا بود که ستاد فرهنگسازی اقتصاد
دانشبنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری تشکیل شد ،جان گرفت و رفتهرفته
شاخ و برگهایی از آن سر بر آورد و گاه هم
ثمرهای داد .تا جایی فعالیتهای همکاران ما
در حوزه گفتمانسازی این ستاد پیش رفت
که رهبر فرزانه انقالب فرمودند« :خوشبختانه
یک معاونت فرهنگی درست کردند در همین
معاونت علمی که کار خوبی است .منتها سعی
کنند این فعالیت فرهنگی سطح راقیای داشته
باشد 28( ».مهرماه  )1395با علم به این ماجرا،
دغدغه شبانهروز ما ،مصروف این شده است که
هوای تازهای برای تنفس اهل دانش و بینش
فراهم آوریم و نشاط و سرزندگی و دستاوردهای
ارزشمند را از آنان مطالبه کنیم و به تعبیر زیبای
رهبری باید به سمت روایتگری فتوحات جهاد
علم و فناوری برویم.
آن موقعی که ما کار دوره جدید «سرآمد» را آغاز
کردیم ،هنوز حوزه علم و فناوری و زیستبوم
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کارآفرینی در عرصه رسانه و ترویج ،نحیف بود.
رسانههای کمی در این اتمسفر نفس میکشیدند
و خیلی از مردم از فعالیتها و دستاوردهای
اقتصاد دانشبنیان ،دانشمندان و فناوران و
کارآفرینان ما بیاطالع بودند« .سرآمد» در کنار
«دانشبنیان» و سایر مکتوبات و برنامههای
رادیو  -تلویزیون به یکباره و با تاکید بر معرفی
دقیق و درست جامعه نخبگانی ،دانشبنیان و
استارتآپها همه اهالی و جماعت این عرصه را
سر حال آورد و نفسشان را چاقتر کرد.
ما در همان عهد نانوشتهمان ،قرار را بر آن
گذاشته بودیم که تا تحقق اهداف ،ماموریت
این ماهنامه محدود است و زمانش را هم
گذاشته بودیم به عهده همت اهالی زیستبوم
و فعاالن رسانهایاش .خوشبختانه حاال که
نگاه میکنیم ،میبینیم از نشریههای کاغذی
تا خبرگزاریها و پایگاههای خبری و فضای
مجازی ،اخبار و گزارشها و تحلیلهای فراوانی
زیر اسامی و لوگوهای متعدد همکاران رسانهای
منتشر میشوند و بسیاری از آنها هم در حد و
اندازه قابل و استاندارد حوزه ارتباطات و ترویج
هستند .در شبکههای اجتماعی که حوزه خطیر،
موثر و تازه به میدان آمدهای هم هست ،اوضاع
امیدوارکنندهتر و غرورآمیزتر است .کانالها و
گروههای بسیاری به راه افتادهاند و مسیرهای
تازه حوزه زیستبوم کارآفرینی فناورانه را در
حال ن َ َوردیدن هستند.
از طرف دیگر ،ما ماهنامه «دانشبنیان» را به
راه انداختیم که هدفش معرفی شرکتهای
دانشبنیان و شرکتهای فناور و استارتآپهای

فعال کشور بود .ظهور شکوفنده و رو به رشد این
شرکتها که حاصلش به بار نشستن هزاران نهال
دانشبنیان و استارتآپی بود ،ضرورت رخنمایی
ماهنامه «دانشبنیان» را در کنار «سرآمد»
بیش از گذشته ،برای ما مسجل کرده بود .این
دو نشریه ،مسئوالن و دلسوزان معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان
را در تحقق اهداف و پیشبرد ماموریتهایشان
دستیاری کردند .همین جا از همه عزیزانی که
در این مسیر یاریگر ما بودند تشکر میکنم.
تواناییها ،ظرفیتها و داشتههایمان آنقدر زیاد
و وسیع بودهاند و هستند که ما را خستگیناپذیر
و پرشورتر کرد برای کار کردن و جلو رفتن.
اما فعالیت ستاد در کنار دو نشریه «سرآمد»
و «دانشبنیان» در فضای مجازی و نیز صدا و
سیما هم قابل ذکر است؛ همانطور که در نامه
تشکر معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری به
رئیس سازمان صدا و سیما آمده است ،از زمان
امضای تفاهمنامه مشترک بین این دو سازمان،
اقدامات ارزندهای در حوزه رسانه ملی و در زمینه
تولیدات مشترک برنامههای مختلف صورت
گرفت .از جمله این برنامهها که با نوآوری در
بیان و ترویج علم و فناوری در جامعه همراه بود،
میتوانیم از برنامههای مستمر و موفق «نسیم
دانش» از شبکه نسیم« ،بر بنیان دانش» از
شبکه خبر« ،دات آی آر» از شبکه دو« ،صفر تا
صد» از شبکه چهار ،مشاعره در شبکه آموزش،
«علم تا ثروت» در شبکه یک و دیگر برنامهها
در شبکه افق و دیگر شبکهها و نیز برنامههای
موفق رادیویی یاد کنیم .این برنامهها با ارائه
و حمایت مستقیم ستاد فرهنگسازی اقتصاد
دانشبنیان معاونت علمی تهیه و تولید میشوند
که هماکنون در آستانه سال سوم تولید و پخش
آنها هستیم .در این مدت بیش از  600برنامه
با گستره جغرافیایی  31استان و  170شهر و
معرفی بیش از  2500شرکت فناور و دانشبنیان
و بسیاری از استارتآپها تولید و پخش شده
است .در کنار این موضوع ،رشد چشمگیر مراکز

نوآوری ،مراکز رشد ،مراکز بنیاد نخبگان و فعالتر
شدن و سیستماتیک شدن پارکهای علم و
فناوری ،شتابدهندهها و صندوقهای خطرپذیر،
حال و هوای زیستبوم کارآفرینی را بانشاطتر
کرد و بر سرعت کار در آن افزود.
حاال از سویی ماموریت «سرآمد» با توجه به
شرایط موجود« ،انجامشده» تلقی میشود و از
سویی با توجه به ضرورت رعایت صرفه و صالح
سازمان و مواردی از این دست ،ضمن آنکه
در اوضاعی قرار داریم که هزینههای کاغذ و
چاپ ،چوب الی چرخ فعاالن رسانهای گذاشته،
تردیدها برای پایان انتشار «سرآمد» از بین
رفته است .اینک قرار است که «دانشبنیان» و
«سرآمد» دو روحی باشند در یک تن و حاصل
تجربههای گرانمایه روزگار سپریشده را در
زیستبوم کارآفرینی ،به اهلش ارائه کنند .آن
تن از روزهای آینده« ،دانشبنیان» خواهد بود.
پس در «دانشبنیان» جدید ،ما دغدغههای
جامعه نخبگانی را نیز اضافه خواهیم کرد و
به موازاتش ،معرفی دانشبنیانیها و فناورها و
استارتآپیها را نیز خواهیم داشت در شکل
جدید و روزآمد .رویکرد تازه «دانشبنیان»
باشد برای شماره جدیدش ،اما اینک در آستانه
بدرود با «سرآمد» هستیم پس از  47ماه انتشار.
واقعیتش این است که «سرآمد» برای ما به
پایان نرسیده است و به تعبیر دوستی که گفت
«سرآمد» سر آمد ،ما میخواهیم بگویم که نه!
سر نیامد ،بلکه کارش را در لباس و کسوتی
تازهتر و پرطمطراقتر و در راستای روایتگری
فتوحات جهاد علم و فناوری انجام خواهد داد.
در حقیقت «سرآمد» یک نشریه یا ماهنامه
معمول نبود ،بلکه یک فرهنگ بود .فرهنگی که
از این به بعد قرار است فارغ از نامها و موضعها
و نگاهها ،در همه ارکان زیستبوم کارآفرینی و
البته در جایجای جامعه رسوخ کند و همچون
هوای تازه ،تنفس مردم عزیزمان را روانتر و
شادابتر کنند .ماجرای «سرآمد» همیشه
جاری و باقی است.
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یادداشت

اقتصاد خالق ،پلی به سوی
توسعهپایدار
سورنا ستاری

مفهــوم توســعه پایــدار سالهاســت کــه
مــورد توجــه بســیاری از کشــورهای در
حــال توســعه قــرار گرفتــه اســت .مفهومــی
کــه در پــی افزایــش ســطح رفــاه اقتصــادی،
اجتماعــی افــراد جامعــه ایجــاد شــده اســت و
در پــی آن توجــه بــه حفــظ تعــادل در منابــع
8
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پیرامونــی و نیــز ایجــاد شــرایط مناســب
بــرای زندگــی نســلهای آینــده را ســرلوحه
کار خــود قــرار میدهــد .بــه تعبیــر دیگــر،
مفهــوم توســعه پایــدار پیونــدی میــان مســائل
محیطــی ،اجتماعــی و اقتصــادی بشــر اســت.
تمامــی کشــورهای در حــال توســعه ،ایــن

مفهــوم را بــه عنــوان موتــور محرکــهای
بــرای پیشــرفت اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی قــرار دادهانــد و بــرای تحقــق
ایــن امــر حــوزه فعالیــت صنایــع کشــور در
حوزههــای مختلــف را در راســتای توســعه
پایــدار جهتدهــی کــرده و مــورد توجــه
قــرار دادهانــد.
شــاخصهایی نظیــر اســتفاده از منابــع و
صنایــع پــاک و تجدیدپذیــر ،جهتگیــری
دانــش بومــی در ســطح جامعــه ،رفــع
نیازهــای ضــروری مــردم ،بهبــود کیفیــت
رشــد اقتصــادی و تجدیــد حیــات آن ،حفــظ
پایــداری در جمعیــت کشــور و پیشگیــری از
مهاجــرت بــه شــهرهای پرجمعیــت ،از جملــه
اهدافــی اســت کــه در توســعه پایــدار مــورد
نظــر اســت.
توجــه و التــزام بــه صنایعــی کــه ســبب
میشــوند اهــداف فــوق بــرآورده شــوند،
بایــد در اولویــت برنامههــای کالن جوامــع
در حــال توســعه قــرار گیرنــد .توســعه صنایــع
کشــور بــا محوریــت نــوآوری امــری اســت کــه
در جریــان تحــول اقتصــاد جامعــه بــه ســوی
اقتصــاد مبتنــی بــر فرهنــگ و خالقیــت،
ســبب بهبــود کیفیــت زندگــی نســل حاضــر و
نیــز نسـلهای آینــده و رشــد اقتصــادی یــک
جامعــه خواهــد شــد.
صنایــع خــاق و نــوآور بــه عنــوان یکــی از
مولفههــای اقتصــاد دانشبنیــان عــاوه
بــر رشــد و توســعه اقتصــاد پایــدار و ایجــاد
اشــتغال ،در ســایر زمینههــای توســعه پایــدار
نیــز نقــش قابــلتوجهــی را ایفــا میکنــد.
در سراســر جهــان بــه اهمیــت ایــن مطلــب
پــی بردهانــد و سیاســتهای خــود را در
مســیر رونــق بخشــیدن بــه ایــن صنایــع
برنامهریــزی کردهانــد.
طبــق تعریــف جهانــی ســازمان تجــارت و
توســعه ملــل متحــد ،دســتههای چهارگانــه
میــراث بشــری (صنای ـع دســتی ،گردشــگری

و غیــره) ،هنــر و فرهنــگ (عکاســی،
مجسمهســازی و غیــره) ،رســانههای جمعــی
(صنایــع ســمعی و بصــری و رســانههای
چاپــی) و آفرینشهــای کارکــردی نظیــر
طراحــی و معمــاری ،همــه و همــه میتواننــد
بــا ســایر صنایــع و فناوریهــا نیــز در ارتبــاط
باشــند و از ایــنرو نقــش فزاینــدهای در
همافزایــی و رشــد کســبوکارهای گوناگــون
ایجــاد کننــد .بررســی رویکردهــای توســعه
پایــدار در شــکلگیری و رشــد صنایــع نــوآور
و خــاق نشــان میدهــد کــه عــاوه بــر رشــد
اقتصــادی ،تاثیــر ایــن بــازار در بهبــود مســائل
اجتماعــی و زیســتمحیطی و حــل مســائل
و مشــکالت جامعــه نیــز قابــلتوجــه اســت.
کاهــش فاصلــه طبقاتــی بــه دلیــل عــدم
نیــاز ایــن صنایــع بــه ســرمایههای بــاال و
راهانــدازی کســبوکارهای کوچــک ،حفــظ
محیــط زیســت و صرفهجویــی در اســتفاده
از منابــع ،افزایــش اشــتغال و کارآفرینــی
میــان جوانــان و بهبــود رضایــت شــغلی
در میــان مخاطبــان ایــن صنایــع ،افزایــش
عدالــت اجتماعــی ،رشــد ایدههــای پویــا و
بالنــده ،حفــظ ســرمایهها و آیینهــای ملــی،
فرهنگســازی و انســجام ملــی و بــه طــور
کلــی توســعه پایــدار اقتصــادی ،فرهنگــی و
اجتماعــی از نتایــج رشــد و گســترش صنایــع
خــاق اســت.
در کشــور عزیزمــان ایــران ،بــا توجــه بــه
تمــدن کهــن و باســابقه و فرهنــگ غنــی
و وجــود بســتری مناســب بــرای ورود بــه
گرایشهــای مختلــف در صنایــع نــوآور و
خــاق ،همچــون صنایــعدســتی ،گردشــگری،
معمــاری ســنتی و ملــی و ســایر صنایــع
فرهنگــی ،برنامهریــزی و سیاســتگذاری
مناســب و منطقــی میتوانــد اقتصــاد خــاق
را توســعه دهــد و از دل این اقتصــاد رویکردی
جدیــد و پایــدار در تحــول اقتصــادی کشــور
ایجــاد کــرد.
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ستاری در سفرهای ن
استا� خود مطرح کرد:

گزارش

فرهنگسازیزیستبومکارآفرینی
الزمه باور به پژوهش تقاضامحور است
آنا شمس

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری،
در ادامه سفرهای استانی خود به گیالن سفر کرد .او
در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
گیالن ،اعتقاد به پژوهش را نیازمند فرهنگسازی در
ابعاد گسترده خواند و گفت« :باید در تربیت نیروی
بوکار
انسانی ،افزایش کارآفرینی و بهبود فضای کس 
تالش بیشتری داشته باشیم ».ستاری همچنین به
تاثیر فناوری در توسعه صنعت و افزایش اشتغال
اشاره و اظهار کرد« :اقتصاد پایدار با بهرهگیری از
پژوهش تقاضامحور ،دانش روز و فناوری محقق
میشود ».رئیس بنیاد ملی نخبگان افزایش کیفیت
تولید ،رونق صنایع بومی ،مهاجرت معکوس نخبگان و
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حفظ ظرفیت جوانان خالق و تحصیلکرده در استان
بوکار
را ضروری و مستلزم ایجاد محیط مساعد کس 
و نوآوری دانست و افزود« :باید زیستبومی مساعد
در استان ایجاد شود که حفظ منابع استانی ،ظرفیت
نیروی انسانی جوان و خالق بتواند توانمندیهای
خود را در جهت ایجاد ارزش افزوده به شکوفایی
برساند».
وی تاکید کرد« :باید نمونههای موفق صنایع و
تولیدات در دیگر استانها با دقت رصد شود تا الگویی
موفق برای صنایع نوظهور باشد».
در این نشست که با محوریت آموزش ،پژوهش،
فناوری و نوآوری برگزار شد ،تعدادی از کارآفرینان،

پژوهشگران و صاحبان صنایع دیدگاهها و دغدغههای
خود را با سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری ،مصطفی ساالری استاندار گیالن،
پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاریسازی نوآوری،
اسماعیل قادریفر رئیس مرکز توسعه فناوریهای
راهبردی و کامبیز مهدیزاده دبیر ستاد توسعه
فناوری انرژی معاونت علمی و فناوری در میان
گذاشتند.

کاسپین ،پرورشدهنده حلزون مصارف بهداشتی و
دارویی با ظرفیت تولیدی بالغ بر ن ُه تن ،بازدید کرد.
ستاری همچنین با حضور در گروه کارخانجات
هپیلند ،با دستاوردهای این مجموعه تولیدی در
حوزه تولید پوشاک کودک و نوجوان آشنا شد.
همچنین رئیس بنیاد ملی نخبگان از مجتمع
نیمهصنعتی کارگاهی فشتام بازدید کرد که در این
مجموعه بیش از  20شرکت فناور و دانشبنیان
مستقر و مشغول به فعالیت هستند.

سورنا ستاری در ادامه سفر خود و در مراسم کلنگزنی
مرکز نوآوری و فناوری انرژی منطقه آزاد انزلی گفت:
«هدف اصلی از ایجاد این مرکز ایجاد تحرک و
بهکارگیری زیرساختهای موجود در نوآوری و رونق
اقتصاد دانشبنیان است .شرایط منطقهای گیالن
برای توسعه اقتصاد دانشبنیان مطلوب است و
وجود فرهنگ کارآفرینی تعداد دانشگاهها و جوانان
تحصیلکرده و خالق ظرفیتهایی است که باید در
خدمت توسعه فرهنگ اقتصاد دانشبنیان استان قرار
بگیرد».
ستاری با بیان اینکه نوآوری ،خالقیت و شرکتهای
بوکارهای
دانشبنیان مهمترین برگ برنده کس 
جدید برای ارزشآفرینی و ایجاد اشتغال هستند،
افزود« :خوشبختانه منطقه آزاد انزلی به صنایع
آالینده و ناسازگار با محیط زیست آلوده نشده است
بوکارهای دانشبنیان و نوآور در
و نگرش توسعه کس 
میان مسئوالن منطقه وجود دارد».
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان گفت:
«استان گیالن جزو استانهای مهم در حوزه توسعه
اقتصاد دانشبنیان است .ساختار مناسبی که در بندر
انزلی به خصوص در حوزه نرمافزاری وجود دارد،
شرکتهای برجسته پایتخت را نیز ترغیب میکند
تا در این منطقه فعالیت اقتصادی خود را در حوزه
بوکارهای دانشبنیان آغاز کنند».
کس 

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

ایجاد تحرک در ظرفیتهای منطقه گیالن

بازدید از واحدهای فناور منطقه آزاد انزلی

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در سفر
به استان گیالن از شرکت توسعه صنایع حلزون

سورنا ستاری ،همچنین به استان کردستان سفر
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
عنوان کرد و گفت« :باور عمومی به کارآفرینی و
نوآوری موجب خلق ارزش افزوده و تحول اشتغال
میشود و این مهم نیازمند ایجاد زیرساختهای
علمی و توجه به توانمندیهای نیروی انسانی خالق،
جوان و دانشگاهی است».
رئیس ستاد توسعه فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان،
حضور سرمایهگذاری بخش خصوصی را مهمترین
الزمه رونق این حوزه و نمایان شدن نقش پژوهش
در پیشرفت اقتصاد دانست و افزود« :باید بودجه
بخش خصوصی وارد پژوهش و علم و فناوری شود
زیرا بودجه دولت باید صرف امور زیرساختی شود و
بخش خصوصی موتور محرک پژوهشهای مورد نیاز
جامعه باشد».

نقش تسهیلگر دولت

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری نقش
تسهیلگری دولت را یادآور شد و افزود« :مهمترین
نقش دولت در توسعه زیستبوم کارآفرینی و
مساعدسازی محیط کسبوکار ،تسهیلگری و ایجاد
زیرساخت است و بر همین اساس در سالهای اخیر
تالش کردیم تا با حمایت زیرساختی از توسعه علم و
فناوری زمینه رونق کسبوکارهای دانشبنیان فراهم
سرآمد /شماره چهلوهفتم /آذرماه 11 97

شود ».ستاری با بیان اینکه نگرش دولت در این
حوزه تغییر کرده است ،اضافه کرد« :با فراهم شدن
زیستبوم کارآفرینی و درک دانشگاهها از اهمیت
کارآفرینی اکنون با ظهور نسل جدیدی از کارآفرینان
خالق و جوان ،فرهنگی جدید در دانشگاهها ،صنایع و
نگرش عمومی مردم شکل گرفته است که راه را برای
توسعه و رونق اقتصاد دانشبنیان هموار میکند».

ظهور نسل تازه

رئیس بنیاد ملی نخبگان ،از نسل جدید کارآفرینی
در کشور خبر داد و گفت« :بیش از سههزار و 700
شرکت دانشبنیان که فروش  60هزار میلیارد
تومانی محصوالت و خدمات را در سال گذشته رقم
زد ،نشاندهنده نقشآفرینی این نسل کارآفرین در
اقتصاد است و این میزان در سال جاری افزایش
خواهد داشت .شرکتهای دانشبنیان ،خالق و
بوکارهای
استارتآپی بهزودی به بزرگترین کس 
کشور و منطقه بدل خواهند شد و بدون آنکه هزینه
و آالیندگی برای محیط زیست به بار بیاورند ،گوی
سبقت را از صنایع سنتی و آالینده میربایند».
ستاری همچنین به ظرفیتهای خارقالعاده استان
کردستان برای کارآفرینی نوآورانه اشاره کرد و
گفت« :ظرفیت این استان در حوزههای گردشگری،
کشاورزی ،گیاهان دارویی در پیوند با استعدادهای
جوانان این استان در حوزه فناوری اطالعات ()IT
میتواند زمینهساز ظهور کسبوکارهای ثروتآفرین
و اشتغالزا باشد ،اما این مهم با تکیه جامعه کردستان
ی جوانان خالق و فرهنگ غنی این استان
به توانمند 
محقق میشود».

مزیتهای بومی کردستان در خدمت خلق
ارزش افزوده

سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
در بخش دیگری از سفر خود با حضور در جمع
کارآفرینان و فناوران مستقر در پارک علم و فناوری
کردستان ،گفت« :ظرفیت استان کردستان در
حوزه کارآفرینی و اقتصاد دانشبنیان با ظهور نسل
جدیدی از کارآفرینان که عمدتاً دارای سن زیر ۳۰
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سال هستند شکوفا میشود».
ستاری با بیان اینکه حمایتهای زیرساختی از
توسعه و رونق زیستبوم کارآفرینی در کردستان با
شتاب بیشتری ادامه مییابد ،افزود« :ظرفیت خوبی
بوکارهای مبتنی
در استان کردستان از جمله کس 
بر فناوری اطالعات و ارتباطات ،کشاورزی و گیاهان
دارویی وجود دارد که از این ظرفیتها در مسیر
بوکارهای خالق حمایت میکنیم».
توسعه کس 
بوکارهای خالق را به عنوان
وی توسعه کس 
خط جدید حمایتی معاونت علمی و فناوری
رئیسجمهوری یادآور شد و افزود« :در راستای
بوکارهایی
حمایت معاونت علمی و فناوری از کس 
که دارای توانمندی ایجاد ارزش افزوده است اما در
زمره شرکتهای دانشبنیان قرار نمیگیرد ،حمایت
بوکارهای خالق در دستور کار قرار گرفته و
از کس 
برای پیشبرد روند توسعه این شرکتها ،زمینه الزم
برای فعالیت صندوق پژوهش و فناوری استان فراهم
شده است».

کاهش فاصله میان ایدههای خالق جوانان تا
خلق ارزش افزوده

معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در این سفر
با آیتاهلل سیدمحمد حسینی شاهرودی نماینده ولی
فقیه در استان کردستان دیدار و گفتوگو کرد.
ستاری در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از
دستاوردهای معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری
در توسعه زیستبوم کارآفرینی گفت« :توسعه و رونق
زیستبوم کارآفرینی جوانان خالق یکی از اولویتهای
معاونت علمی و فناوری طی سالهای اخیر بوده است
و در نتیجه تالش برای مساعدسازی این فضا ،فاصله
میان ایدهها و نوآوریهایی که توسط جوانان خالق
و تحصیل کرده ارائه میشود تا تبدیل شدن این
بوکارهایی که به اشتغال و خلق ارزش
ایدهها به کس 
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
رئیسجمهوری برای توسعه فرهنگ کارآفرینی و
تبدیل منابع خام به ارزش افزوده یادآور شد« :باور

و فرهنگ دینی ما مبتنی بر بهرهمندی 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 میتواند 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 گفتوگو
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
استعدادهای برتر در کشور خبر داد .کوچر بیرکار
ریاضیدان کردستانی و استاد دانشگاه کمبریج توانست
به عنوان دومین ایرانی ،جایزه فیلدز مهمترین جایزه
جهان در حوزه ریاضیات را از آن خود کند.

افتتاح ساختامن بنیاد نخبگان کردستان

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

بنیاد نخبگان کردستان را افتتاح کرد .ساختمان
احمدزاده ،دارای  ۸۰۰مترمربع زیربنا و در چهار طبقه
به این منظور اختصاص یافت .طی سفر پیشین معاون
علمی و فناوری رئیسجمهوری در سال  ۱۳۹۴به
کردستان تخصیص ساختمان به بنیاد نخبگان
کردستان تصویب شد که پس از تجهیز و آمادهسازی،
در این سفر افتتاح شد .نخستین طبقه اول به موزه
و نمایشگاه برای معرفی نخبگان کردستانی اختصاص
مییابد و دیگر طبقات نیز در اختیار نخبگان برای
همافزایی ،برگزاری نشستهای علمی و ایدهپردازی
قرار میگیرد .معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
در بخش دیگری از این سفر یک روزه ،مرکز نوآوری
دانشگاه کردستان را افتتاح کرد .همچنین ظرفیتهای
این دانشگاه برای توسعه فناوری و استقرار واحدهای
نوآور مورد بازدید قرار گرفت.

بازدید از واحدهای فناور سنندج

ستاری در بخش دوم سفر به استان کردستان از
چند شرکت دانشبنیان و واحد فناور مستقر در
شهرک صنعتی سنندج بازدید کرد .این شرکتها در
حوزههای گوناگونی چون تولید مواد ضد خوردگی
پیشرفته ،افزودنیهای ضدیخ و روغن ،شبیهسازهای
صنعتی و بازیهای رایانهای ،تولید و فرآوری گیاهان
دارویی ،سموم و آفتکشهای ارگانیک فعالیت دارند.
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ستاری در مرامس افتتاحیه چ� ی ن
دارو� عنوان کرد:
ارم� جشنواره میل گیاهان ی

گزارش

حضورشرکتهایواسطتجاریسازی
زمینهسازرونقاقتصادگیاهاندارویی
نیما ساختمانگر

چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی،
فرآوردههای طبیعی و طب ایرانی (سنتی) با ارائه
پنج هزار و  82محصول در این عرصه برگزار شد.
در این رویداد  551شرکت خصوصی و  170شرکت
دانشبنیان و فناور حضور داشتند.
ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری در
افتتاحیه چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان
دارویی و طب سنتی ،توسعه محصوالت دانشبنیان را
یکی از الزمههای شکوفایی این حوزه دانست و گفت:
«هدف اقتصاد دانشبنیان پرهیز از خامفروشیها و
ارائه محصوالت دانشبنیان فناوران است .معاونت
علمی فناوری در این راستا برنامههای جدی برای
جلوگیری از خامفروشی منابع ،به خصوص در حوزه
گیاهان دارویی دارد ».ستاری ظرفیت خارقالعاده
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نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده کشور را فرصتی
برای اقتصاد دانشبنیان در گذار از خامفروشی
عنوان کرد و افزود« :در واقع ایران با بیش از ۳۰
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 ،میتوانیم ایجاد ارزش
افزوده باال و توسعه اقتصاد را شاهد باشیم».
رئیس بنیاد ملی نخبگان ،با اشاره به پیادهسازی
مدل موفق در بهکارگیری نیروی انسانی جوان و
خالق گفت« :اکنون طیف قابل توجهی از جوانان
با خلق شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها در
هر عرصهای کار میکنند و مسیر تجاریسازی
محصوالت این حوزه را ارتقا بخشیدهاند .این روند

باید با شتاب بیشتری ادامه یابد».
وی خاطرنشان کرد« :خوشبختانه عمده شرکتهای
حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی خصوصی هستند
و رشد قابل توجهی داشتند که باید به عنوان الگو
برای دیگر شرکتها باشند .تکیه شرکتها به
سرمایهگذاری دولتی موجب رکود و جلوگیری از ورود
نوآوری به این حوزهها خواهد شد ».معاون علمی و
فناوری رئیسجمهوری با اشاره به ظرفیتهای بالقوه
صنعت گیاهان دارویی و ضرورت پیوند این ظرفیتها
با نوآوری گفت« :به طور مثال در حوزه زعفران بیش
از  ۹۵درصد نیاز دنیا از کشور ما تامین میشود ولی
سهم کمی از ارزش افزوده این میزان تولیدات به
چرخه اقتصاد کشور بازمیگردد که برای اصالح این
روند باید زمینه گذار از خامفروشی و ورود فناوریهای
نو فراهم شود ».ستاری ادامه داد« :برنامه جدی
معاونت علمی و فناوری توسعه شرکتهای واسط در
دارویی است که باعث میشود ضمن افزایش سطح
زیر کشت گیاهان دارویی ارزش افزوده این فرآوردهها
نمایان شود و تحول جدی در حوزه کشاورزی با تولید
محصوالت محقق شود ».معاون علمی و فناوری
رئیسجمهوری به دانش و فناوری گیاهان دارویی
در فرآوردههای حوزه دام و طیور اشاره کرد و گفت:
«در حوزه دام و طیور داروها و فرآوردههای غذایی با
پایههای گیاهی و طبیعی با جدید قرار میگیرد و
توسعه این روند میتواند ارزش افزوده قابل توجهی را
برای این حوزه نیز به ارمغان بیاورد».

ارزشافزوده 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
ملی گیاهان دارویی ،فرآوردههای طبیعی و طب
ایرانی (سنتی) گفت« :از معاونت علمی و معاون
علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکر میکنم که
به ما درس «توانستن» را آموخت .اینکه ما میتوانیم
بیش از هر موضوع دیگری از اهمیت قائل است و ما
باید این توانستن را در برنامهها و کارهای خود مد
نظر قرار دهیم ».وی ادامه داد« :کشور ما همواره از

ظرفیتهای زیادی برخوردار است که مسئولین در
موقعیتهای مختلف به آن اشاره میکنند ،اما باید
به درک درست آن برسیم که این «ما میتوانیم»
را بهخوبی اجرایی کنیم .همانگونه که سالبهسال
جشنواره گیاهان دارویی ،فرآوردههای طبیعی و
طب ایرانی (سنتی) شکوهمندانهتر از پیش برگزار
میشود ».وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر عرصه
گیاهان دارویی ،بیان کرد« :خواست و هدف زنجیره
تولید در بخش کشاورزی این است که هرچه
ش افزوده در ارتباط با
بیشتر و بهتر بتوانیم ارز 
محصوالت خام گیاهان دارویی ایجاد شود .ظرفیتی
که آفرینش و خلقت پروردگار متعال در گیاهان
دارویی قرار داده ،پاسخ بسیاری از مشکالت ماست».
چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی،
فرآوردههای طبیعی و طب ایرانی (سنتی) در راستای
تحقق بخشی به حمایت از تولید کاالی ایرانساخت،
فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان و در راه حمایت از
سرمایههای مادی و معنوی داخلی و زیرساختهای
بومی در راستای خوداتکایی ،اشتغالزایی و بهرهمندی
حداکثری از توان و تولید داخلی در بخش گیاهان
دارویی و طب سنتی ،برگزیدهای از هزاران محصول
فناورانه برای ارائه بخشی از توانمندی فعاالن این
عرصه برگزار شد 132 .فناوری با قابلیت تجاریسازی
در فنبازار این رویداد و  172فناوری در جشنواره
دانشآموزی چهارمین جشنواره گیاهان دارویی،
فرآوردههای طبیعی و طب ایرانی ارائه شد .همچنین
 110مرکز علمی برای ارائه دستاوردهای خود در
این رویداد حضور به هم رساندند .محورهای اصلی
این رویداد را صنعت بذر و اندامهای 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 فرآوردههای مرتبط با
آن و دمنوشهای گیاهی تشکیل میدادند .چهارمین
جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی ،فرآوردههای
طبیعی و طب ایرانی (سنتی) با همت معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری  21تا  24آبان  1397در
مصلی امام خمینی(ره) تهران در برگزار شد.
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گزارش

ستاری در مرامس امضای تفامه ن�مه معاونت عیمل و بیمه مرکزی عنوان کرد:

ارائه خدمات بیمهای نوین توسط
استارتآپهایکشور
المیرا ابراهیمی

سورنا ستاری در مراسم امضای تفاهمنامه
همکاری مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و بیمه مرکزی در راستای سیاستهای
توسعه اقتصاد دانشبنیان ،با اشاره به اهمیت این
تفاهمنامه در کشور ،بیان کرد« :معاونت علمی
از چهار سال پیش به دنبال تزریق نوآوری به
صنعت بیمه بود اما تالشهای ما کمتر به نتیجه
میرسید تا اکنون که موفق به تفاهم شدیم.
خوشحالیم که امروز با آمدن جناب آقای سلیمانی
خود صنعت بیمه به دنبال استفاده از نوآوری و
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حضور استارتآپها در ارائه خدمات بیمهای است
و این تفاهمنامه نیز با هدف بهکارگیری ظرفیت
استارتآپها در صنعت بیمه به امضا میرسد».
به گفته معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری،
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها برای
فعالیت در صنعت بیمه نیاز به فراهم شدن
زیرساختها و ضمانتنامههای جدیدی دارند که
ایجاد این پیشنیازها و زیرساختها در تفاهمنامه
امروز مدنظر قرار گرفته است.
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان

در ادامه بیان کرد« :در یک سال گذشته
استارتآپهای محدودی در زمینه صنعت
بیمهای کشور شکل گرفته و خدمات مختلفی
نیز توسط آنها ارائه شده است ،اما توسعه نقش
آنها در این صنعت به بسترسازی و فرهنگسازی
جدی نیاز دارد».
معاون علمی و فناوری با بیان اینکه استارتآپها
بازیگران جدید صنعت بیمه خواهند بود ،تصریح
کرد« :این بازیگران جدید ،نوآوری و قوانین جدید
نیز با خود به همراه خواهند داشت .به همین
دلیل برای فعالیت خود نیاز به تقابل با برخی
مدلهای سنتی بیمه و قوانین تسهیلگر دارند
تا بتوانند با تزریق نوآوری به بیمه کشور ،صنعت
بیمه را متحول کنند».
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به فعالیت
گسترده فینتکها در کشور ،عنوان کرد« :سال
گذشته تراکنش فینتکها در کشور بیش از
 130هزار میلیارد تومان بود که همین رقم
نشاندهنده گستردگی فعالیت آنها و نقش موثر
این شرکتها در اقتصاد کشور است».
وی ادامه داد« :در این بازار بیمهای برای توسعه
حضور بازیگران جدید ،نیاز به همکاری بازیگران
سنتی مثل بانکها و بورس داریم تا شرایط را
برای فعالیت استارتآپها تسهیل کنند».
ستاری در خصوص اهداف اصلی تفاهمنامه
مشترک معاونت علمی و بیمه مرکزی ،گفت:
«ارائه سرویسهای جدید بیمهای و تسهیل ورود
استارتآپها به صنعت بیمه مهمترین اهدافی
است که در این تفاهمنامه به آن دست خواهیم
یافت .برای تزریق نوآوری به صنعت بیمه از
ظرفیت شتابدهندهها بهره میگیریم تا به کمک
آنها شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای
بیمهای شکل بگیرند و وارد این عرصه بزرگ و
مهم شوند».
به گفته ستاری ،شرکتهای دانشبنیان در ابتدا
کوچک هستند و خدمات سادهای ارائه میکنند،
اما پس از چند سال آنقدر بزرگ میشوند که
نقش پررنگی در اقتصاد و صنعت کشور ایفا

میکنند .البته این موضوع بستگی به فراهم شدن
فضای کسبوکار و تصویب قوانین مورد نیاز برای
فعالیت آنها دارد.
وی همچنین تصریح کرد« :معاونت علمی به دنبال
بهبود رتبه نوآوری و بهبود فضای کسبوکار در
کشور است که فراهم کردن این فضا بدون نگاه به
اقتصاد ،فضای کسبوکار فعلی ،فرهنگ موجود
در کشور و غیره امکانپذیر نیست».

تزریق نوآوری به صنعت بیمه

غالمرضا سلیمانی ،رئیس بیمه مرکزی ،نیز در
این مراسم گفت« :با امضای تفاهمنامه مشترک
همکاری با معاونت علمی گامی موثر در توسعه
چتر بیمهای کشور برمیداریم و نوآوری را به این
صنعت تزریق میکنیم».
وی افزود« :امضای این تفاهمنامه و ورود
استارتآپها به صنعت بیمه ،ضریب نفوذ
خدمات بیمهای را در جامعه و بین خانوادهها
افزایش میدهد که این کار به افزایش درآمد
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها نیز کمک
میکند».
به گفته سلیمانی ،همکاری معاونت علمی و بیمه
امنیت سرمایهگذاری ،امنیت زندگی ،امنیت
مسئولیت و امنیت مدیریت را در کشور به ارمغان
میآورد.
وی در ادامه بیان کرد« :در هر صنعتی که نیروی
جوان کشور به آن ورود کرده ،انقالبی رخ داده
که امیدواریم با حضور جوانان در صنعت بیمه
نیز شاهد یک شکوفایی و انقالب در این صنعت
مهم باشیم».
رئیس بیمه مرکزی گفت« :تغییر شیوههای
بازاریابی بیمهای و بهینه کردن هزینههای بیمه
برای خانوادهها مهمترین عرصه است که جوانان
میتوانند در این دو عرصه به ما کمک کنند .در
حال حاضر  10استارتآپ بیمهای در کشور
فعالیت میکنند که این استارتآپها به حمایت
بیشتر و تصویب قوانین مطمئنتری برای توسعه
فعالیت خود نیاز دارند».
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گزارش
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مسئوالن از امهیت حمصوالت ساخت یا�ان یمگویند

مردم و مسئوالن در کنار هم برای
حمایت از تولید داخلی
الهام دمیرچی

دومین جشنواره ملی فرهنگی ،هنری «ایرانساخت»
با اهداف «جریانسازی و تولید محتوا برای فضای
مجازی مرتبط با چرخه تجاریسازی ،کارآفرینی و
اقتصاد دانشبنیان»« ،حمایت از خدمات و تولیدات
دانشبنیان ساخت ایران»« ،ساماندهی واردات
بیرویه و ارج نهادن به کاالها و محصوالت ایرانی
باکیفیت» و همچنین «کمک به برجستهسازی
(نشان تجاری) کاالهای مرغوب ایرانی» ،در بخش
ادبیات ،هنرهای تجسمی ،رسانههای دیداری و
شنیداری ،رسانههای دیجیتال و ایده بازار و بخش
دانشآموزی به همت ستاد فرهنگسازی اقتصاد
دانشبنیان معاونت علمی و به دبیر کلی پرویز کرمی
و با شعار «فناوری ایرانی ،کسب و کار ایرانی» در
دیماه سال جاری برپا میشود .آنچه در پی میآید

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

حامیت از تولید ملی ،نیازمند عزم جدی
همه دستگا هها

محمود صادقی ،رئیس
فراکسیون شفافسازی و
سالمسازی اقتصاد و انضباط
مالی مجلس ،با بیان اینکه
در بحث حمایت از تولیدات
ایرانی هدف حمایت از
تولید ملی است ،اظهار کرد:
«بنابراین باید بررسی کنیم چه نوع اقتصادی و چه
نوع سیاستهایی به حمایت از تولید ملی و شکوفا
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شدن آن منجر میشود .بخشی از این سیاستها
در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیان شده
است ،به عنوان مثال رقابتی شدن اقتصاد و مقابله
با رانت و شفافیت اقتصادی میتواند به تحقق
حمایت از کاالی ایرانی کمک کند زیرا در اقتصاد
رانتی ،تولید ملی تقویت نمیشود».
صادقی همچنین ابراز کرد« :اکنون در بسیاری
از حوزهها به دلیل نبود شفافیت ،کاالی
خارجی به جای کاالی ایرانی عرضه میشود
یعنی محصول لعابی از کاالی ایرانی دارد اما به
صورت متقلبانه از خارج از کشور وارد میشود.
حتی شرکتهای چینی حاضر هستند روی
کاالی تولیدی خود ،تولید ایران را حک کنند
تا آن کاال به نام تولید ایران وارد کشور شود.
فقدان شفافیت موجب این اتفاق میشود».
رئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی
اقتصاد و انضباط مالی مجلس بیان کرد« :البته
انتظار درستی هم نیست که در همه حوزهها
کاالی ایرانی تولید شود بلکه ما باید در حوزههایی
که مزیت نسبی داریم متمرکز شویم».
وی با بیان اینکه امروز دنیا ،دنیای مبادالت
و تبادالت بینالمللی است ،یادآورشد« :ما
باید از کاالی ایرانی حمایت کنیم اما خود
را از تعامالت بینالمللی عقب نکشیم .امروزه
بسیاری از کشورهای پیشرفته که تولید ملی
نیرومندی دارند ،در بازارهایشان کاالهای
خارجی بهوفور یافت میشود .درواقع آنها
در حوزههایی که توانمندی و ظرفیت الزم را
دارند ،کاال تولید میکنند و در حوزههایی که
این توانمندی را ندارند با تعامالت بینالمللی
آن کاالها را تهیه میکنند».
صادقی برندسازی را یکی از راههای باال بردن
کیفیت کاالی ایرانی دانست و افزود« :بسیاری
از محصوالت داخلی ما کیفیت الزم را دارند اما
برندسازی نشدهاند و حتی کاالی ایرانی با نام
برند خارجی در بازار عرضه میشود .ما باید
روی برند ملی خود کار فرهنگی کنیم که لزوما
هر کاالی ایرانی ،کاالی بیکیفیت نیست و هم
 20سرآمد /شماره چهلوهفتم /آذرماه 97

این برند را در حوزه بینالملل ارائه کنیم».
این نماینده مجلس شورای اسالمی درباره
نقش مجلس برای حمایت از کاالی ایرانی
گفت« :من همیشه از قانونگذاری جدید
گریزان هستم ،چون ما با تراکم قانون مواجهیم.
مجلس باید چارچوبی برای خود طراحی کند
که وقتی الیحه یا طرحی ارائه میشود ،آن
لوایح و طرحها را در قالب آن چارچوب بررسی
کند .اکنون چارچوب روشمندی برای بررسی
و سنجش لوایح و طرحها وجود ندارد .کاری
که من خودم میخواهم انجام بدهم این است
که چکلیستی تهیه کنم تا الیحهای که از
دولت ارائه میشود یا طرحهای مجلس را در
قالب آن چکلیست بررسی کنم .مجلس هم
باید در حوزه حمایت از کاالهای داخلی چنین
چارچوب یا چکلیستی داشته باشد».
نماینده مردم تهران ادامه داد« :مجلس در
حوزه نظارتی هم بیشتر میتواند کار کند که
یکی از این حوزهها مقابله با قاچاق است .قاچاق
برای تولید داخلی سم مهلکی شده است .آنچه
من درباره استفاده از محصوالت خارجی در
داخل کشور گفتم مشروط به پرداخت تعرفه
و عوارض گمرکی است ،اما باید بهشدت با
قاچاق کاال مقابله کرد .برخی اسکلههای
مجاز و غیرمجاز با استفاده از رانتهای برخی
سازمانها و دستگاهها و در خأل نظارت کافی،
کاال وارد کشور میکنند و متاسفانه حتی از
معافیتهای گمرکی هم برخوردارند که این
معافیتها باید لغو شود .برای مقابله با قاچاق
نیز به اقتصاد کامال شفاف و با اعمال حاکمیت
قانون برای همه به طور مساوی نیازمندیم».
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد:
«برای حمایت از کاالی ایرانی باکیفیت به یک
عزم جدی ،همهجانبه و همگرایی همه دستگاهها
نیازمندیم و از طرف دیگر نیاز به همگرایی میان
بخشهای کالن و ریزبخشهای نظام و هماهنگی
میان دستگاههای اجرایی ،قضایی ،تقنینی و سایر
بخشهای نظام داریم».

کمیسیون عمران مجلس بسرت حامیت از
کاالی ایرانساخت را فراهم میکند

محمدرضا رضایی ،رئیس
کمیسیون عمران مجلس،
درباره حمایت از کاالی
ایرانساخت اظهار کرد« :باید
تالش شود مردم کاالی ایرانی
مصرف کنند چرا که خرید
کاالی ایرانی به معنی حمایت
از اشتغال ،حمایت از تولید و حمایت از صنایع داخلی
و عدم وابستگی به خارج از کشور است .به مردم
توصیه میکنیم که کاالی ایرانی بخرند بنابراین در
کنار آن نیز تولیدکنندگان و کارآفرینان باید کاالی
ایرانی را با کیفیت خوب و مرغوبیت باال تولید کنند».
رضایی با یادآوری اینکه در بعضی موارد چون
کیفیت کاال پایین است استقبالی از آن نمیشود،
گفت« :خرید و کیفیت مکمل یکدیگر هستند.
اگر مردم کاالی ایرانی را بخرند در ارتقای کیفیت
آن کمک خواهند کرد و اگر کیفیت کاال افزایش
پیدا کند ،مردم تمایل پیدا میکنند کاالی ایرانی
را خریداری کنند .از طرف دیگر باید با تسهیالت
ارزانقیمت به تولیدکنندگان کمک شود تا بتوانند
واحدهای تولیدی را با توان باال به تولید برسانند و از
این حالت تعطیلی خارج شوند».
رییس کمیسیون عمران افزود« :عالوه بر حمایت
مردمی ،دولت هم وظیفه دارد از تولیدات داخلی و
از کارآفرینان داخلی حمایت ویژهای داشته باشد و
ما در مجلس این وظیفه را احساس کرده و حتما از
تولیدات داخلی کشور حمایت میکنیم».
این نماینده مردم در مجلس دهم ،با تاکید بر اینکه
رونق تولید کاالی داخلی ایجاد فرصتهای 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

کشور از رکود چند ساله است و مهمترین اقدام
تقویت کیفی تولیدات ملی است ،به گونهای که عالوه
بر خودکفایی در داخل صادرات نیز باید تقویت شود».
وی همچنین از تالش مجلس ،بهویژه کمیسیون
عمران ،در راستای حمایت از کاالی ایرانی خبر
داد و گفت« :نیازهای کشور در حوزه عمرانی بسیار
باالست و میتواند بستری برای حمایت از کاالی
داخلی باشد».
رضایی با بیان اینکه باالی  ١٠٠هزار 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 ،راهکاری
برای حامیت از کاالی ایرانساخت

حشمتاهلل فالحتپیشه،
رئیس کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی ،با بیان
اینکه حمایت از کاالی ایرانی
ابعاد مختلفی دارد که یک
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 میگیرد .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،
یکی از مهمترین راههای حمایت از کاالی ایرانی
است».
نماینده مردم اسالمآباد غرب و داالهو در مجلس
شورای اسالمی با اشاره به اهمیت مبارزه با قاچاق
کاال برای حمایت از کاالی ایرانی گفت« :قاچاق کاال
موجب سوزاندن گسترده مشاغل در کشور میشود
و بایستی در راستای مبارزه با این پدیده شوم
سیاستهای جدیتری پیگیری شود».
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وی ادامه داد« :دومین بحث در موضوع حمایت
از کاالی ایرانی رعایت حقوق مصرفکنندگان و
استانداردهای الزم است».
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی با اشاره به تولید خودروهای
داخلی گفت« :مردم به خودروهای داخلی اعتماد
الزم را ندارند چرا که سالها این صنعت با وجود
انحصار نتوانسته است پیشرفت خوبی داشته باشد و
حقوق مصرفکنندههای داخلی را رعایت کند».
این نماینده یادآور شد که به بهانه حمایت از کاالی
ایرانی قرار نیست مردم کاالهای بیکیفیت داخلی
را از یک طرف تحمل کنند و از طرف دیگر با
قاچاقچیان دانهدرشت هیچ برخوردی صورت نگیرد.
فالحت پیشه تاکید کرد« :کاالی ایرانی اگر کیفیت
الزم را نداشته باشد ،خریدار ندارد .ضمن اینکه
موضوع پشتیبانی نیز مهم است و باید تولیدکنندگان
داخلی همانند کاالهای خارجی خدمات پس از
فروششان را تقویت کنند».
نماینده مردم اسالمآباد غرب و داالهو در مجلس
شورای اسالمی در ادامه تاکید کرد« :امیدواریم یک
تحقیق و تفحص جدی در حوزه عدم نظارت بر
کیفیت محصوالت داخلی در مجلس شکل گیرد ،زیرا
کیفیت پایین محصوالت داخلی باعث بیاعتمادی
مردم به تولیدات کشور شده است».
وی خاطرنشان کرد« :حمایت از کاالی ایرانی
میتواند نتایج و اثر مثبت فراوانی داشته باشد که یک
عزم ملی و همگانی نیاز داریم تا به سمت تحقق آن
حرکت کنیم».

حتم اشتغالی ایجاد نمیشود .در این راستا حمایت
از تولیدات داخلی و خرید کاالی ایرانی میتواند در
رشد اقتصاد کشور و اشتغالزایی ثمربخش باشد و
میتوان گفت یکی از مولفههای اصلی خروج اقتصاد
از رکود است .حمایت از کاالی ایرانی عالوه بر
تضمین ایجاد اشتغال ،نقدینگی موجود در کشور را
نیز به سمت درست هدایت کرده و از معامالت کاذب
دور میکند».
این نماینده همچنین عنوان کرد« :با حمایت از کاال
و تولید داخلی ،پولهای خرد در دست مردم نیز به
سمتوسوی تولید هدایت شده و در نتیجه رونق
اقتصادی در کشور رخ میدهد و در کنار آن امنیت
ملی کشور تضمین میشود».
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
آمارها معادل  20میلیارد دالر کاالهای قاچاق به
کشور وارد میشود 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
از کاالی داخلی دارد .بنابراین با توجه به اهمیت
موضوع در کشور باید با هر موضوعی که موجب
ضعف تولیدات داخلی میشود ،قاطعانه برخورد شود.

تضمینکننده اشتغال نیروی انسانی در
کشور

نخستین گام حامیت از کاالی ایرانساخت
مقابله با کاالی قاچاق است

الهیار ملکشاهی ،رئیس
کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس شورای اسالمی ،یکی
از مشکالت اصلی امروز کشور
را بیکاری دانست و اظهار
کرد« :تا زمانی که تولید در
کشور رونق پیدا نکند به طور
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اسداهلل عباسی ،عضو
هیئترئیسه مجلس شورای
اسالمی ،اولین گام در حمایت
از کاالی ایرانی را مقابله با
ورود کاالهای قاچاق دانست
و اظهار کرد« :از سویی دیگر
برای مصرف تولید داخلی

الزم است فرهنگسازی صورت گیرد که میتواند راه
مناسبی برای مقابله با ورود کاالی قاچاق باشد ،چرا
که در چند سال گذشته خسارات جبرانناپذیری به
اقتصاد کشور وارد کرده است».
وی با بیان این که ترویج استفاده از کاالهای ایرانی
منجر به اشتغالزایی در کشور میشود ،گفت« :در
برخی مواقع شاهد واردات کاالهایی هستیم که مشابه
آنها در داخل تولید میشود که این مسئله تعطیلی
کارخانهها را به دنبال دارد .بنابراین راه مقابله با این
کار توجه ویژه به تولید داخلی است».
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با اشاره
به این که حمایت از کاالی ایرانی باید به سمت
احیا کارخانجات و صنایعی که رو به تعطیلی یا
نیمهتعطیلی رفتهاند برود ،افزود« :اگر میخواهیم
راهی را که در اقتصاد مقاومتی پیش گرفتهایم ادامه
دهیم و از این طریق به رونق کسبوکار 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 فرهنگسازی و الگوسازی در خصوص حمایت
از کاالی ایرانی باید مسئوالن پیشقدم باشند،
زیرا مردم رفتار و برخورد آنها را رصد و از آنها
الگوبرداریمیکنند».
این نماینده مردم گفت« :مجلس آمادگی دارد تا اگر
موانعی در راستای تولید و حمایت از سرمایه ایرانی
وجود دارد ،با تعدیل قانون بستر را برای تولید و
تولیدکنندگان فراهم کند».

تولید کاالی مرغوب مردم را به خرید
کاالی ایرانساخت تشویق میکند

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

و رونق اقتصادی است که رونق آن در گرو
تولید ملی است و مردم باید از تولید ملی
حمایت کنند ،حتی اگر کیفیت پایین باشد.
متاسفانه در کشور ما زمانی که تولیدکنندهای
بازار خوبی پیدا میکند ،معموال کیفیت کاالی
خود را کاهش میدهد .در صورتی که در
اغلب کشورها پس از استقبال مردم ،بخشی
از درآمدهای کسبشده صرف تحقیق و توسعه
میشود تا کیفیت کاال باال برود .تولیدکنندگان
باید توجه داشته باشند که با تولید کاالی
استاندارد و باکیفیت بازار خود را پیدا میکنند،
چرا که به هر میزان تولیداتشان مرغوبتر
شود ،بازار بیشتری دارند».
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و
پردیس در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
زمانی که کاالی ایرانی مشتری پیدا میکند،
نگران کاهش کیفیت است ،ابراز کرد« :باید مسیر
افزایش کیفیت کاالی ایرانی پیگیری شود و
مجلس نیز در صورت لزوم از طریق تدوین قوانین
به تولیدکنندگان و حمایت از کاالی ایرانی کمک
کند تا نهتنها بازار کشور بلکه بازار منطقه را در
اختیار بگیرند».
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با
تاکید بر اینکه حمایت از کاالی ایرانی در گرو
وظیفهشناسی هر سه قوه و مردم است ،گفت:
«الزم است دولت با فراهم کردن زیرساختها
و بستر توسعه متوازن در کشور ،سرمایهگذاری
را تسهیل و تولید و اشتغالزایی را شکل دهد.
مجلس شورای اسالمی هم باید تالش کند شرایط
و الزامات مرتبط با حمایت از کاالی ایرانی را با
همراهی دولت از طریق تصویب قوانین مرتبط
با این موضوع فراهم کند و از طرف دیگر هم
تولیدکنندگان باید تالش کنند با تولید کاالی
مرغوب مردم را تشویق به خرید کاالی ایرانی
کنند».
وی حمایت از کاالی ایرانی را نیازمند حمایت
رسانهها از جمله صدا و سیما دانست که اقدامی
تاثیرگذار در این زمینه است.
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خرید کاالی ایرانساخت نیازمند
گسازی است
فرهن 

غالمرضا تاجگردون ،رئیس
کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شورای اسالمی،
مصرف کاالی ایرانی را به
عنوان یک وظیفه همگانی
راهکاری برای افزایش تولید
ملی و ایجاد فرصتهای 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 نقشآفرینی کنند».
تاجگردون با تاکید بر اینکه حمایت از سرمایهگذاران
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 میشود .تولیدکنندگان نیز برای جلب
اعتماد مشتریان باید کاالهای باکیفیت و مرغوب
تولید کنند تا زمینه رضایتمندی مصرفکنندگان
فراهم شود ».رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شورای اسالمی از سرمایهگذاران خواست تا با
توجه به امنیت پایدار از ظرفیتهای شهرستانها به
ویژه شهرستان گچساران برای تولید بهرهمند شوند.
تاجگردون بحث حمایت از کاالی ایرانی را دارای
اهمیت ویژه در ثبات رونق اقتصادی ،معیشت و
دغدغه اشتغال در کشور دانست که مقام معظم
رهبری با درایت و هوشمندی شعار امسال را با این
عنوان انتخاب کردند.

همه باید زمینه مرصف کاالی ایرانی را
فراهم کنند

محمدحسینمقیمی،استاندار
تهران ،درباره حمایت از کاالی
ایرانی که از سوی رهبر معظم
انقالب اسالمی مورد تاکید
قرار گرفته است ،گفت :دولت
و مسئوالن برای کارآفرینان به
گونهای عمل کنند که آنها
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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 .بانکها نیز باید
منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان را تامین کنند،
چرا که زمان برای تولیدکنندگان مهمترین عامل
است .باید منابع مالی در زمان مناسب در اختیار آنها
قرار گیرد که هزینهای از این بابت متحمل نشوند .در
غیر این صورت قیمت تمامشده باال میرود و کاال
نمیتواند در بازار داخلی رقابت کند ».استاندار تهران
خطاب به تولیدکنندگان بیان کرد« :تولیدکننده باید
به کیفیت کاالی خود توجه کند ،نمیشود 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 نمیکند.
الزمه آن این است که کیفیت کاال باال برود و قیمت
تمامشده کاهش داشته باشد و قابلیت رقابت هم از
نظر نوع و جنس و هم از نظر قیمت پیدا کند».
مقیمی خطاب به مردم نیز ابراز کرد« :مردم باید
تولیدکنندگان خوب را که قیمت تمامشده کاالهای
آنها پایین و کیفت کاالیشان باالست ،با خرید خود
تشویق کنند و کاالهای خوب را تبلیغ کنند که
تولیدکنندگان خوشذوق و باسلیقه و عالقهمند به
همه معرفی شوند ،چرا که بازار رقابتی خوب بیشتر
باعث میشود که تولیدکنندگان به رقابت بیفتند و
کاالی بهتر راه خود را در بازار باز کند».
وی در ادامه درباره برنامه استانداری تهران برای
حمایت از کاالی ایرانی نیز گفت« :استان تهران،
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 قیمتها پایین بیاید .سعی ما بر این است که
کمیسیونها و شوراهایی که در رابطه با تولید ،بازار و
فعال شدن بخش خصوصی است ،فعالتر از گذشته
داشته باشیم و بحثها به صورت جدیتر مطرح
شود و از همکاران و مسئولین دستگاههای مختلف
بخواهیم که راه را برای باال بردن کیفیت کاالهای
داخلی و پایین آمدن قیمت باز کنند».

ن گ
ره� انقالب
دیدار خ�ب�ن و استعدادهای ب� ت� عیمل ب� ب

ماجده مقدم

جمعــی از نخبــگان علمــی کشــورمان،
شــامل روســای شــرکتهای دانشبنیــان،
نخبــگان بازگشــته بــه کشــور ،نفــرات برتــر
المپیادهــا و آزمونهــا و جشــنوارههای
علمــی ،پژوهشــگران برگزیــده دانشــگاهها،
اســتعدادهای درخشــان و نفــرات برتــر
آزمــون سراســری ســال  ۹۷در حســینیه امــام
خمینــی(ره) بــا رهبــر انقــاب اســامی دیــدار
کردنــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ،رهبــر معظــم

انقــاب اســامی ،در دیــدار بــا بیــش از دو
هــزار نفــر از نخبــگان جــوان و اســتعدادهای
برتــر علمــی ،تــاش و فعالیــت دههــا هــزار
نخبــه در سراســر ایــران را ترســیمکننده
تصویــری امیدبخــش و واقعــی از کشــور
خواندنــد و بــا اشــاره بــه نقــش و تاثیرگــذاری
نخبــگان جــوان در برنامهریــزی صحیــح
بــرای آینــده ،پیشــرفت علمــی ایــران و جلــو
بــردن مرزهــای دانــش بشــری« ،تعامــل
متقابــل ،دوجانبــه و جدیتــر نخبــگان
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گزارش

مهمترین دستور کار دشمن
تصویرسازی غلط و ناامیدکننده است

و نظــام ،مراقبــت هوشــمندانه و اســتفاده
صحیــح از گنجینــه نیــروی انســانی نخبــه
و تقویــت هویــت ملــی و آرمانخواهــی
در مجموعــه نخبــگان کشــور» را ضــروری
خواندنــد و تاکیــد کردنــد« :تصویرســازی
غلــط و منفــی و ناامیدکننــده از اوضــاع ایــران،
مهمتریــن دســتور کار امــروز دشــمن اســت
امــا بــه فضــل الهــی تصویــر واقعــی کشــور
در مجمــوع ،نقطــه مقابــل تصویرســازی نظــام
ســلطه اســت».
رهبــر انقــاب اســامی در ابتــدای ســخنان
خــود ،دیــدار بــا نخبــگان جــوان را امیدبخــش
و شــادیآفرین خواندنــد و بــا اشــاره بــه
ســخنان تعــدادی از جوانــان نخبــه گفتنــد:
«ایــن مطالــب عمدتــا بســیار متیــن و متقــن
و کامــا مــورد تاییــد بنــده بــود و مســئوالن
محتــرم بایــد بــا جدیــت آنهــا را پیگیــری
کننــد».
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا اشــاره بــه
تاثیرگــذاری ملــی و فراملــی نخبــگان از
زوایــای مختلــف ،افزودنــد« :وجــود دههــا
هــزار نخبــه ،از یــک منظــر نشــانگ ِر «تصویــر
صحیــح و واقعــی از کشــور» و مایه خرســندی
و احســاس امیــد اســت ،ضمــن آنکــه بــا
بهرهمنــدی از نخبــگان قطعــا چارچوبهــای
برنامهریــزی بــرای مســائل کشــور بایــد ارتقــا
یابــد و از دیدگاههــای آنــان اســتفاده شــود».
ایشــان خاطرنشــان کردنــد« :از نظــرات
نخبــگان جــوان ،فعــال ،دلســوز و بانشــاط و
پــایکار در بخشهــای مختلــف از جملــه
نفــت ،اســتفاده و بــرای تبدیــل اقتصــاد نفتــی
بــه اقتصــاد مســتقل و دانشپایــه و اقتصــاد
مقاومتــی ،برنامهریــزی شــود».
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه تاثیــر
نخبــگان در «پیشــرفت علمــی کشــور»
گفتنــد« :بهرهگیــری صحیــح و مناســب
از دانــش و تواناییهــای نخبــگان موجــب
پیشــرفت علــم در کشــور و در نتیجــه
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رســیدن بــه موضــع عــزت و اقتــدار و کاهــش
آســیبپذیریها خواهــد شــد».
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای تاکیــد کردنــد:
«اگــر از لحــاظ علمــی پیشــرفت کنیــم،
دشــمنان تمدنــی و سیاســی و
تهدیــد
ِ
اقتصــادی مــا دائمــی نخواهــد بــود و کاهــش
خواهــد یافــت».
ایشــان یکــی دیگــر از عرصههــای تاثیرگــذاری
نخبــگان کشــور را «ایفــای نقــش در شکســتن
مرزهــای جهانــی دانــش» دانســتند و افزودند:
«در قــرون اخیــر ،ســهم مــا در جلــو بــردن
مرزهــای دانــش بســیار کــم بــوده اســت و
بایــد بــا اســتفاده از ظرفیــت بــاالی نخبــگان
جــوان کشــور ،مرزهــای اکتشــاف و دانــش
جهانــی را توســعه دهیــم».
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای گفتنــد« :جوانــان
بایــد بــا مطالعــه تاریــخ ،از دوران تلــخ ۲۰۰
ســاله قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی
کــه بــه دلیــل بیاعتنایــی بــه اســتعدادها و
نخبــگان ،کشــور دچــار عقبماندگــی شــد،
مطلــع شــوند و قــدر دوران کنونــی را بدانند».
ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در دوران قاجــار
و پهلــوی ،ایــران یکــی از عقبماندهتریــن
کشــورها از لحــاظ دانــش روز بــود ،افزودنــد:
«در حالــیکــه جمعیــت ایــران حــدود یــک
درصــد جمعیــت جهــان اســت ،ســهم مــا
در تولیــد علــم در دوران پهلــوی ،یکدهــم
درصــد بــود امــا اکنــون ســهم ایــران در تولید
علــم در دنیــا بــه حــدود دو درصــد رســیده
اســت کــه بــه ایــن حــد نیــز نبایــد قانــع
بــود».
رهبــر انقــاب اســامی بــه یــک نمونــه
دیگــر از بیاعتنایــی بــه علــم و دانــش در
دوران پهلــوی اشــاره کردنــد و گفتنــد« :از
زمــان تاســیس دانشــگاه تهــران بهعنــوان
اولیــن دانشــگاه کشــور در ســال  ۱۳۱۳تــا
ســال  ۱۳۵۷کــه  ۴۴ســال میشــود ،تعــداد
دانشــجویان کل کشــور ۱۵۰ ،هــزار نفــر بــود

امــا اکنــون کــه  ۴۰ســال از پیــروزی انقــاب
اســامی میگــذرد ،تعــداد دانشــجویان
کشــور بیــش از چهــار میلیــون نفــر اســت».
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا تاکیــد بــر
اینکــه چنیــن مقایســههایی ،تفــاوت دو
حکومــت و دو نظــام را بهروشــنی نشــان
میدهــد ،خاطرنشــان کردنــد« :علــت عمــده
ماندگــی علمــی و اخالقــی و سیاســی
عقب
ِ
کشــور در آن دوران تاریــک ،وجــود حکمرانان
بیکفایــت ،دنیاطلــب ،وابســته و بیعرضــه
بــود کــه در مقابــل ملــت تکبــر میفروختنــد
و بــه فکــر مصالــح آنــان نبودنــد امــا در مقابــل
بیگانــه تــا کمــر خــم میشــدند».
ایشــان تاکیــد کردنــد« :همــه مــا بایــد
بــه دلیــل رهایــی از آن دوران تلــخ و
پیشــرفتهای کنونــی ،سپاســگزار نظــام
جمهــوری اســامی و امــام بزرگــوار باشــیم».
رهبــر انقــاب اســامی ســپس چنــد توصیــه
درخصــوص نخبــگان بیــان کردنــد .اولیــن
توصیــه ایشــان «لــزوم تعامــل دوجانبــه میــان
نخبــگان و نظــام مدیریــت کشــور» بــود
کــه در ایــن زمینــه گفتنــد« :از یــک طــرف
مســئوالن بایــد جدیتــر بهدنبــال تعامــل
بــا نخبــگان و ارائــه خدمــات و رفــع موانــع کار
آنــان باشــند و از طــرف دیگــر نخبــگان نیــز
بایــد همــه ظرفیتهــای خــود را در اختیــار
پیشــرفت کشــور قــرار دهنــد».
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای منابــع انســانی
خــوب و نخبــه متحــرک و پیشرونــده را یــک
گنجینــه و ثــروت عظیــم خواندنــد و تاکیــد
کردنــد« :ایــن ثــروت هماننــد هــر گنجینــه
دیگــری در معــرض طمــع و چپــاول نظــام
ســلطه اســت تــا ضمــن آنکــه از ایــن ثــروت
بــرای خــود بهــره میبــرد ،درخصــوص علــم
و فنــاوری یعنــی داشــتههای ثروتآفریــن و
قدرتآفریــن نیــز انحصــار ایجــاد کنــد».
ایشــان «حــذف فیزیکــی نخبــگان» را یکــی از
روشهــای نظــام ســلطه بــرای خــارج کــردن

ایــن گنجینــه از چنــگ ملتهــا برشــمردند
و بــا اشــاره بــه تــرور دانشــمندان هســتهای
کشــور گفتنــد« :عــاوه بــر حــذف فیزیکــی،
امحــاء فرهنگــی و یــا مشــغول کــردن
نخبــگان بــه امــور دیگــر ،از دیگــر روشهــای
نظــام ســلطه بــرای گرفتــن ایــن ثــروت
عظیــم کشــور اســت ،بنابرایــن مســئوالن و
نخبــگان بایــد هوشــیار و مراقــب باشــند».
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای راه مقابلــه بــا
فریبهــای نظــام ســلطه بــرای مجموعــه
نخبگــی کشــور را «تقویــت هویــت ملــی و
آرمانخواهــی در میــان نخبــگان» دانســتند
و خاطرنشــان کردنــد« :جــوان نخبــه مــا بایــد
بــه ایرانــی و مســلمان بــودن ،هویــت ملــی،
آرمانهــا و تاریــخ بســیار شــرافتمندانه خــود
افتخــار کنــد».
ایشــان تاکیــد کردنــد« :یکــی از برنامههــای
دشــمن ،آرمانزدایــی و هویتزدایــی اســت
کــه همــه بایــد مراقــب و متوجــه ایــن نقطــه
تهاجــم باشــند».
یکــی دیگــر از توصیههــای رهبــر انقــاب
اســامی بــه نخبــگان« ،مراقبــت بــرای غافــل
نشــدن از مســئولیتهای خــود در قبــال
مــردم و مســائل مهــم کشــور» بــود .حضــرت
آی ـتاهلل خامن ـهای گفتنــد« :نخبــه نبایــد در
فضــای تخصصــی خــود غــرق شــود و بــه
مســائل جامعــه همچــون اســتقالل ،عدالــت،
پیشــرفت و آســیبهای اجتماعــی اعتنایــی
نداشــته باشــد».
ایشــان خطــاب بــه نخبــگان تاکیــد کردنــد:
«اگــر شــما نخبگــی را در زیــر پرچــم
عدالتخواهــی و اســتقالل و هویــت ملــی
انجــام دهیــد ،قطعــا ارزش آن بیشــتر خواهــد
بــود».
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا اشــاره بــه
جنــگ تحمیلــی اقتصــادی ،سیاســی و
امنیتــی علیــه ایــران عزیــز ،افزودنــد« :یــک
نخبــه نمیتوانــد بــه ایــن جنــگ بیتفــاوت
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باشــد».رهبر انقــاب اســامی بــا تشــبیه
جنــگ تبلیغاتــی و رســانهای بســیار شــدید
دشــمن بــه جنــگ تحمیلــی ،افزودنــد:
«امکانــات تبلیغاتــی مــا ماننــد اوایــل دفــاع
مقــدس ،انــدک اســت امــا همانگونــه کــه
در آن نبــرد پیــروز شــدیم ،بــه فضــل الهــی
در ایــن جنــگ هــم بــدون تردیــد پیــروز
خواهیــم شــد».
ایشــان «تصویرســازی غلــط» را مهمتریــن
کار امــروز دشــمن بــرای اغــوای افــکار
عمومــی جهــان و ایــران برشــمردند و
خاطرنشــان کردنــد« :نخبــه جــوان مــا بایــد
در ایــن رویارویــی ســنگین ،وظیفــه خــود
را بــرای پیــروزی و ســرافرازی ایــران انجــام
دهــد».
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در جمعبنــدی
ایــن بخــش از سخنانشــان ،ایــن دســتور کار
را بــرای نخبــگان جــوان ترســیم کردنــد:
«تــاش علمــی زیــر پرچــم عدالتخواهــی،
انحصارشــکنی ،ستمســتیزی و حساســیت و
رســیدگی بــه مســائل و مشــکالت مــردم».
رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن در بیــان
چنــد نکتــه دربــاره بنیــاد نخبــگان ،ضمــن
تشــکر از زحمــات بنیــاد ،کار و تــاش
شــبانهروزی را بــه مســئوالن آن ،توصیــه
موکــد کردنــد و افزودنــد« :در شناســایی،
جــذب ،هدایــت ،ســاماندهی ،شــنیدن ســخن
نخبــگان و درمــان کــردن دردهــای آنــان،
شــب و روز نشناســید».
«پرهیــز از روزمرگــی ،همــراه بــا ابتــکار
دائــم و نوســازی روشهــا در بخشــی کــه
هدایــت نخبــگان را در بنیــاد بــر عهــده
دارد»« ،برنامهریــزی دقیــق و صحیــح بــرای
فعالیتهــای هویتبخــش»« ،اســتفاده از
دفتــر نمایندگــی رهبــری در دانشــگاهها»،
«اســتفاده از شــرکتهای دانشبنیــان و
مراقبــت دربــاره تنــزل نیافتــن ضوابــط ایــن
شــرکتها» از دیگــر توصیههــای رهبــر
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انقــاب بــه مســئوالن بنیــاد نخبــگان بــود.
ایشــان همچنیــن اســتفاده از نخبــگان در
چیدمــان مدیریتهــای میانــی کشــور را
مهــم خواندنــد و افزودنــد« :ممکــن اســت
جوانــان نخبــه تجربــه ســطوح اول مدیریتــی
را نداشــته باشــند امــا ســطح مدیریتهــای
میانــی حتمــا بــه جوانــان نخبــه نیــاز دارد».
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای در بخــش دیگری
از سخنانشــان بــا رد تصــوری کــه دانشــگاهها
را در خدمــت مســائل کشــور نمیدانــد،
خاطرنشــان کردنــد« :در چهــار دهــه اخیــر،
جوانــان دانشــگاهی در صنایــع مهــم کشــور
نقــش اول را داشــتهاند».
ایشــان «هــوا فضــا»« ،علــوم زیســتی»،
«سدســازی»« ،صنعــت دفاعــی»« ،صنعــت
هســتهای در ابعــاد گوناگــون آن»،
«ســلولهای بنیــادی»« ،زیســتفناوری»
و «ســاخت داروهــای نوترکیــب» را از
جملــه عرصههــا و صنایعــی برشــمردند کــه
دانشــگاهها در شــکلگیری و پیشــرفت
آنهــا نقــش ارزنــدهای داشــتهاند.
رهبــر انقــاب اســامی در عینحــال افزودند:
«البتــه در کار دانشــگاهها نقصهــای زیــادی
وجــود دارد کــه بایــد رفــع شــود و نخبــگان
جــوان نیــز امــروز برخــی از آنهــا را بیــان
کردنــد».
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای دانشــگاهها را
بــه «اهتمــام بــه پژوهــش» در همــه ســطوح
فراخواندنــد و افزودنــد« :ارتبــاط متقابــل و
پُرمنفعــت دانشــگاه بــا صنعــت جدیتــر
گرفتــه شــود».رهبر انقــاب در همیــن زمینــه
خاطرنشــان کردنــد« :بــا گســترش ارتبــاط بــا
صنعــت و شناســایی نیازهــا بهگون ـهای عمــل
کنیــد کــه هماننــد برخــی از کشــورها ،هــر
پایاننامــه دانشــجویی یــک حامــی از بخــش
خصوصــی یــا دولتــی داشــته باشــد».
«ضــرورت بهروزرســانی نقشــه جامــع علمــی»
پــس از  ۹ســال از تدویــن آن و لحــاظ کــردن

مســائل جدیــد در ایــن نقشــه ،نکتــه دیگــر
ایشــان خطــاب بــه مســئوالن بــود.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای همچنیــن بــا
تاکیــد بــر «ضــرورت ارتبــاط علمــی بــا
کشــورهایی کــه در مســیر رشــد جهشــی
قــرار دارنــد» ،افزودنــد« :اینگونــه کشــورها
عمدتــا در آســیا هســتند ،بنابرایــن بایــد
نگاهمــان بــه شــرق باشــد نــه بــه غــرب؛
ضمــن اینکــه نــگاه بــه غــرب و اروپــا جــز
معطــل مانــدن ،منــت کشــیدن و کوچــک
شــدن فایــدهای نــدارد».
رهبــر انقــاب بــا تاکیــد بــر تعامــل
دانشــگاهها بــا دولــت بــرای شــناخت نیازهــا
و اولویتهــا ،از اقــدام گروههــای مختلــف
اســاتید دانشــگاهی و صاحبنظــران از
جملــه اســاتید بســیجی در نوشــتن نامــه بــه
مســئوالن و ارائــه راهحــل مشــکالت اقتصادی
ابــراز مســرت کردنــد و افزودنــد« :نمیدانیــم
دولــت چقــدر بــه ایــن راهحلهــا عمــل
میکنــد امــا احســاس مســئولیت اســاتید و
همچنیــن نخبــگان جــوان و خوشفکــر در
قبــال مشــکالت کشــور بســیار خرســندکننده

اســت».
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در پایــان
سخنانشــان بــار دیگــر بــه تــاش پُرحجــم
دشــمن بــرای تصویرســازی منفــی از اوضــاع
ایــران اشــاره کردنــد و افزودنــد« :نوســانات
ارزی و مشــکالت معیشــتی وجــود دارد امــا
در مجمــوع تصویــر واقعــی کشــور ،بــه کــوری
چشــم دشــمنان ،عکــس تصویــری اســت کــه
بیگانــگان ســلطهطلب از ایــران عزیــز ترســیم
میکننــد».
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی،
دکتــر ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــور و دکتــر غالمــی وزیــر علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،گزارشهایــی از شــرایط
علمــی کشــور و نخبــگان بیــان کردنــد.
همچنیــن  ۱۱تــن از نخبــگان و اســتعدادهای
برتــر علمــی کشــور بــه بیــان دغدغههــا
و دیدگاههــای خــود در مســائل مختلــف
علمــی ،پژوهشــی ،مدیریتــی و فنــاوری
پرداختنــد.
در پایــان ایــن دیــدار ،نمــاز ظهــر و عصــر بــه
امامــت رهبــر انقــاب اســامی اقامــه شــد.
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استفاده از ظرفیتهای ایرانی -
اسالمی در حل مسائل

یکی از کسانی که در این جلسه به ایراد
سخنرانی پرداخت ،مصطفی زمانیان بود.
او که دکتری سیاستگذاری عمومی از
دانشگاه تهران را دارد و موسس پژوهشکده
سیاستگذاری است و سابقه تحقیقات 15
ساله در زمینه سیاستپژوهی و تدوین اسناد
توسعه ملی دارد ،سخنان خود را پیرامون شرح
و بسط سه انگاره نادرست در مسیر پیشرفت
ایران غلط در جامعه ایراد کرد .او گفت:
«تجربه تاریخی کشور در تدوین و اجرای
برنامههای توسعه نشان میدهد که مشکالت
موجود را باید فراتر و عمیقتر از موضوعاتی
چون ناکارآمدی دولت ،نقص قوانین ،کمبود
منابع مالی و ضعف دانش فنی جستوجو کرد.
بیآنکه قصد قضاوت در مورد عملکرد دولت یا
قوهای را داشته باشم با تمرکز بر الگوی کالن
حکمرانی فناوری به تبیین سه انگاره نادرستی
میپردازم که معتقدم از موانع جدی پیشرفت
کشورند .باورهای اشتباهی که به نظر میرسد
باید پیش و بیش از سایر علل به درمان آنها
چارهجویی کرد.
او انگاره نادرست نخست را «نخبهسروری»
دانست و در توضیح آن افزود« :ضمن احترام
به نقش راهبردی نخبگان و قدردانی از تمام
تالشهایی که در راستای ساماندهی امور
نخبگان انجام شده است اما واقعیت آن است
که نظام برنامهریزی امور نخبگان اساسا بر
پارادایم حقوق نخبگان شکل گرفته است و
بخش قابل توجهی از ظرفیت اجرایی کشور
خواسته یا ناخواسته درگیر پاسخگویی
انتظارات طبقه نخبگانی کشور شده است.
حال آنکه نظام آرمانی نخبگانی نظامی است
تکلیفمدار که در آن مبتنی بر وسع خدادادی
سهم ممتاز و ویژهای از حل مسائل جامعه را
بر عهده طبقه نخبگانی میداند و حاکمیت نه
در مقام پاسخگویی که در موضع مطالبهگری
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باید جریان نخبگی کشور را در معرض مسائل
اولویتدار جامعه قرار دهد .بیشک این رویکرد
نافی نقش تسهیلگرانه دولت و حاکمیت در
حمایت و ایجاد فرصت حضور نخبگان نیست
اما باید فهمید و فهماند که حتی در غیاب
چنین شرایطی مسئولیت و تکلیف اجتماعی
جریان نخبگی نفی نمیشود و در این شرایط
رفع موانع حضور و تکلیفمحوری ،خود اولین
تکلیف نخبگان ایران است .در این راستا
پیشنهاد میشود بنیاد ملی نخبگان در تکمیل
سند راهبردی امور نخبگان ،تدوین سند ملی
مسئولیت اجتماعی نخبگان را به منظور تبیین
جهتگیری اولویتهای مورد نظر در دستور
کار خود قرار دهد».
او دومین انگاره نادرست را «فناوری
ثروتآفرین» معرفی کرد و گفت« :ضرورت
افزایش تولید ملی آن هم از مسیر تولید علم
حقیقتی انکارناپذیر است اما در این میان
محدود ساختن غایت نظام فناوری به هدفی
به نام ثروتآفرینی اشتباه بزرگی است که
میتواند مسیر توسعه علمی و فناوری کشور
را گمراه کند .حقیقت آن است که کشوری که
قرار است الهامبخش باشد و تحققبخش جامعه
آرمانی اسالم ،نباید از مفهوم راهبردی قدرت
در الفبای سیاستگذاری فناوری خود غافل
شود .نباید ثروتآفرینی و پولسازی کلیدواژه
محوری گفتمان سیاستگذاران و فنآفرینان
کشور شود و در مقابل اقتدار به زینتاالسناد
برنامههای توسعه کشور تبدیل شود .زیبنده آن
است که زیستبوم توسعه فناوری به گونهای
بازتعریف شود که عینیتبخشی به پیامدهایی
چون کرامتبخشی 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،
ضعف نظام توسعه فناوری در دروننگری به
ظرفیتهای ناب و در عین حال بکر تمدنی و

سالها در بخشهای مختلف کشور ارائه شده
است ،بلکه ضعف نظام پژوهش را نخست باید
در عدم صالحیت کارفرمایی جستوجو کرد.
ناکارآمدی نظام تخصیص و توزیع بودجه،
ضعف در اولویتمداری و واقعنگری در تعریف
طرحها ،عدم شفافیت و پاسخگویی نظام
پژوهش و ناتوانی در کاربست نتایج ،عارضههای
شایع نظام کارفرمایی پژوهش است .در چنین
شرایطی پیشنهاد میشود نظام حکمرانی علم
و فناوری بخشی از ظرفیت حمایتی خود را
معطوف به شکلدهی رکن سوم ساختار ملی
پژوهش کند که این رکن بازیگران میانجیگری
هستند که با اشراف دوسویه بر نظام مسائل و
راهحلها ،کارکرد بههمرسانی دو رکن دانشگاه
و دولت را تقویت میکنند .واقعیت آن است
که بازیگران این نقش شامل اندیشکدههای
کانون تفکر و امثالهم نقش بسیار چشمگیری
در تسهیل چرخه سیاستگذاری در کشورهای
توسعهافته ایفا کردهاند».

دینی خودمان است».
او یکی از این ظرفیتهای بکر تمدنی را
راهپیمایی اربعین دانست و گفت« :اربعین
موجود زندهای است که هر سال خودش مسیر
نوشوندگیاش را پیدا میکند .این فناوری بلد
است که چگونه همه ظرفیتهای مادی و
معنوی را پای کار آورد تا کودک چهار ساله
در کنار پیرمرد نود ساله اینگونه در خلق
پدیدهای بیبدیل نقشآفرینی کنند .آری،
مسئوالن حوزه علم و فناوری کشور باید
بدانند که نیمه پنهان کوه یخ فناوریهای
اولویتدار ملی همین گنجینههای نابی است
که ما در هیاهوی خلق ثروت و جیدیپی و
مزیت رقابت جهانی گمشان کردهایم .فیالمثل
وقف ،انفاق و تعاون فناوریهای کارگشای
مشکالت امروز کشورند در حوزههای اشتغال،
کارآفرینی و رفع فقر که خواسته یا ناخواسته
در پس قامتهای بهحمدهلل سربرافراشته نانو و
بایو حتی فرصت دیده شدن هم پیدا نکردهاند
که صد البته این نگاه به معنای بیتوجهی به
ت فناوریهای نوظهور اینچنینی نیست .توجه به نهادهای تعلیم و تربیت
ظرفی 
باید باورها و نگاهها را عوض کرد تا بتوان با غیررسمی
استفاده از این فناوریهای عجینشده با تار الهام حیدری ،عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
و پود روح ایرانی از مشکالتی همچون بحران و برگزیده جایزه دکتر کاظمی آشتیانی از دیگر
ارزی ،قاچاق ،رکود ،سرمایههای سرگردان سخنرانان این مراسم بود.
مردمی و امثالهم گره گشود .در این میان حیدری در ابتدای سخنان خود خطاب به
واقعیت تاسفبار دیگر این است که تا وقتی مقام معظم رهبری گفت« :یکی از حوزههای
متون خارجی واژگانی چون کراود سورسینگ بسیار مهجور و مظلومی که در محافل علمی،
و جمعسپاری را در دایرهالمعارف توسعه دانشگاهی و حتی سیاستگذاری کمتر به آن
فناوری جعل مفهوم نکنند ما به خودمان پرداخته شده است و حتی در نشستهایی
اجازه نمیدهیم از واژگان اصیل و پرمغزی که نخبگان و دانشجویان با جنابعالی نیز
چون فناوریهای مردمپایه در گفتمان نظام داشتهاند به آن اشارهای نشده ،حوزه تعلیم و
تربیت غیررسمی است .چراکه در کشور ،عمده
توسعهای رونمایی کنیم.
او در نهایت انگاره «کفایت و صالحیت» را بحثها و سرمایهگذاریها در حوزه تعلیم و
مورد بحث قرار داد و افزود« :برخالف تصور تربیت عمدتا روی قلمرو تعلیم و تربیت رسمی
موجود ،آنچه ضعف نظام پژوهشی ماست نه یعنی آموزش و پرورش و آموزش عالی تمرکز
عدم صالحیت اساتید و مشاوران و نه عدم دارند و در اسناد باالدستی نیز هرجا که از
م و تربیت سخنی به میان آورده شده،
کفایت راهحلهایی است که در طول این تعلی 
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قلمرو رسمی مدنظر بوده است».
وی در ادامه افزود« :حوزه تعلیم و تربیت
غیررسمی ،حوزهای است که بهرغم دارابودن
پتانسیل بسیار قوی در رشد و شکوفایی
تواناییها و قابلیتهای علمی ،فرهنگی،
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه و
نهایتا رشد و توسعه قابل قبول ،پایدار و فراگیر
کشور ،دچار نوعی نابسامانی شده است .این
در حالی است که با توجه به نقش و اهمیت
بیبدیل نهادها و مراکز تعلیم و تربیت
غیررسمی ،در دهههای اخیر سرمایهگذاری
و برنامهریزی و ایجاد نهادها و سازمانها در
این حوزه بهعنوان یکی از راهبردهای مهم
کشورهای جهان در زمینه توسعه همهجانبه
به حساب میآید .چراکه این اعتقاد وجود
دارد که تعلیم و تربیت غیررسمی میتواند
به ارتقای سطح کیفیت زندگی ،شکلدهی به
جهانبینی جوامع ،شکلدهی و تغییر باورها و
نگرشها ،ایجاد فرهنگ یادگیری مادامالعمر،
ارتقای سطح مهارت افراد جامعه و شکلدهی
به جامعهای پیشرفته کمک کند و نهایتا منجر
به توسعه همهجانبه کشورها شود».
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز عنوان کرد:
«در کشور ما صدها هزار مرکز ،سازمان و
م و تربیت غیررسمی
نهاد درگیر ارائه تعلی 
در قالب دورههای سوادآموزی و آموزشهای
پایه ،تکمیلی ،علمی ،فنی وحرفهای ،فرهنگی،
مذهبی و هنری مانند موسیقی ،نقاشی،
خطاطی ،زبانهای خارجی و امثال اینها و
آموزشهای مرتبط با توانمندسازی به اقشار
مختلف افراد جامعه هستند که متاسفانه بهنظر
میرسد که حاکمیت هدایت و کنترلهای الزم
را بر این حوزه ندارد و این ضعف ساماندهی و
هدایت باعث ایجاد مشکالت عدیدهای در این
زمینه شده ،به گونهای که به تعبیر یکی از
استادانم «یک انقالب آرام و خاموش فرهنگی
گسترده و فراگیر» در کشور در حال به وقوع
پیوستن است».
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وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد:
«به منظور سازماندهی به این حوزه تالشهایی
هرچند اندک و ناکافی نیز صورت گرفته است
و این موضوع اخیرا در دستور کار شورایعالی
انقالب فرهنگی قرار گرفته اما هنوز نتایج این
تالشها مشخص نشده است و ب ه نظر میرسد
که این امر خطیر و سرنوشتساز نیازمند
توجه و اهتمام بیشتری است تا بتواند نقش
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
الگوی جامع پیشرفت اسالمی و ایرانی و
همچنین اقتصاد مقاومتی شود».
حیدری به برخی از مشکالت این حوزه اشاره
و اظهار کرد« :عدم وجود مرکز ساماندهی و
یا سازمانی در سطح ملی بهمنظور هدایت و
ساماندهی فعالیتهای حوزه تعلیم و تربیت
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 ،نامناسببودن
شرایط فیزیکی ،فرهنگی و علمی حاکم بر
بسیاری از مراکز فعال در این حوزه ،ایجاد
نیازهای آموزشی کاذب توسط برخی موسسات
و جهتدهی سرمایههای انسانی به سمت
اهداف و نیازهای غیرضرور ،مالیاتگریزی
برخی از این مراکز بهرغم گردشهای مالی
بسیار زیاد آنها ،ارائه دورههای آموزشی
ناکارآمد توسط برخی از مراکز ،عدم استفاده
جامع و مناسب از قابلیتهای فضای مجازی
به عنوان یکی از مجاری بسیار مهم تعلیم و
تربیت غیررسمی در ارتقای سطح یادگیری و
توانمندسازی افراد جامعه برخی از مشکالت
این حوزه است .بهرغم برخی از مشکالت و
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».

وی در ادامه بهمنظور استفاده حداکثری از
قابلیت تعلیم و تربیت غیررسمی پیشنهادهایی
ارائه کرد؛ ایجاد سامانه و سازمان ملی هدایت و
ساماندهی به حوزه تعلیم و تربیت غیررسمی
در سطح ملی ،تدوین برنامههای راهبردی بر
اساس شرایط و مقتضیات ملی و بینالمللی
و چشماندازهای راهبردی ملی برای شناخت
ابعاد و زوایای تعلیم و تربیت غیررسمی و
هدایت این عرصه مهم و مغفول تعلیم و تربیت
در جهت رشد خودکفایی و کاهش وابستگی
کشور ،تدوین نظامنامه و چارچوبهای قانونی
و عالمانه در حوزه فعالیت نهادها و مراکز تعلیم
و تربیت غیررسمی ،هدایت فعالیتهای فعاالن
این عرصه در جهت رفع نیاز کشور و واقعیتهای
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
آموزشی جامعه ،تدوین نظامنامه فلسفه تعلیم
و تربیت غیررسمی جمهوری اسالمی ایران،
ایجاد پژوهشگاه مطالعات در حوزه تعلیم و
تربیت غیررسمی ،راهاندازی رشتههای ویژه
دانشگاهی مرتبط با تربیت نیروی انسانی برای
مراکز و نهادهای تعلیم و تربیت غیررسمی،
تعبیه سیستم نظارت مستمر ،راهبردی و ملی
بر فعالیت موسسات و مراکز فعال در این حوزه
و مجوزدهی منطقی و مبتنی بر نیازسنجی به
مراکز مذکور پیشنهادهایی بود که این استاد
دانشگاه مطرح کرد.

استفاده از ظرفیت عظیم کشور

در این دیدار مهندس مصطفی اسماعیلی
شایان ،دانشجوی دکترای دانشکده کشاورزی
از گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
(انرژیهای تجدیدپذیر) به نمایندگی از
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس ،نیز به
بیان بخشی از ظرفیتهای حوزه تخصصی
کشاورزی پرداخت و سپس فهرستی از موانع
و راهکارهای کالن را در جهت بهبود عملکرد
حوزههای آموزش و پژوهش به ویژه درسطح
آموزش عالی کشور ارائه کرد.

شایان در ابتدای سخنانش ضمن تقدیر و
سپاسگزاری از مقام معظم رهبری که توفیق
این دیدار را برای ایشان فراهم آوردند ،گفت:
«در حال حاضر برای  10سال آینده کشاورزی
کشور برنامه مدون وجود ندارد .عدم مدیریت
و سیاستگذاری علمی این بخش میتواند
در آینده مصایبی را به کشور تحمیل کند.
مسئولین این بخش باید عالوه بر برنامهریزی
استراتژیک ،برنامههای تاکتیکی نیز تدوین
کنند .پیشنهاد میشود به عنوان یک اقدام
عملیاتی سریع ،جایگزین مدیران بازنشسته این
بخش و بخشهای دیگر کشور که بهزودی باید
کرسی مدیریت را ترک کنند ،فارغالتحصیالن
برتر دانشگاهها قرار گیرند .این اقدام ،عالوه بر
دمیدن روحیه جهادی ،جوانی و نشاط به آن
دستگاه ،مسیر را برای امید به تحصیل و کسب
علوم کاربردی در دانشگاهها هموار میکند.
او همچنین افزود« :تنشهای باالی آب،
احتمال وقوع اختالفات در مناطقی از خاورمیانه
و شمال آفریقا را که برای کشاورزی به آبیاری
وابستهاند ،افزایش میدهد .پیشنهاد میشود
اوال زنگ بحران کمآبی در تمام بخشهای
مدیریتی کشور زده شود و تصمیمات جدی
کشور بر این مبنا مجددا بازنگری شود.
ثانیا برنامه مدونی در حوزه مدیریت منابع
آب ،کشاورزی پایدار ،گلخانهها ،مدیریت
پسماندها ،مواد پیشرفته ،کامپیوتر و آیتی،
خودروسازی ،هوافضا ،بیوتکنولوژی و داروها و
تمرکز بر آبشیرینکنهای خورشیدی تنظیم
و با حمایت صندوق توسعه ملی به کار گرفته
شود».
او ایران را دارای کشوری با منابع بسیار
عظیمی از مواد اولیه دانست که میتواند برای
بخشهای مختلف ،ایجاد ثروت و اشتغال پایدار
کرده و ارزش افزوده داشته باشد .او افزود« :گیاه
رهاشده «گز روغنی» در سیستان وبلوچستان
با صدها خاصیت درمانی امکان فروش تا 50
دالر هر کیلو برگ را داراست .چنانچه نگاه
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ما همزمان به احیای منابع داخل باشد ،این
دست از منابع کشور بسیار هستند و باید اوال
به نحو مطلوب شناخته شود و ثانیا راهکارهای
عملیاتی تولید ثروت پایدار از آنها تدوین و
به کار گرفته شود .الزم است بومیان مناطق
از این ثروت پایدار ،بیشترین منفعت را داشته
باشند و دانشگاههای بومی نسبت به احیای
این ثروتها موظف شوند .ایجاد سیاستهای
رقابتی بین دانشگاهها ،موتور مولد و محرک
پژوهشهای کاربردی خواهد بود».
او تقویت تعامل و ارتباط دانشگاه با صنعت
و بخشهای دیگر را ضروری دانست و گفت:
«بیکاری جوانان تحصیلکرده ،پایین بودن
شاخص درآمدهای علمی دانشگاهها از مصادیق
شناسایی این خطر است .دانشگاهها در صنعت
و بخشهای دیگر باید امکان فعالیت فعال
داشته باشند .پیشنهاد میشود دستگاههای
مختلف کشور تحت سیاستهای کلی نظام
فهرستی از مسائل و اولویتهای خود طراحی
کرده و دانشجویان تحصیالت تکمیلی فرایند
پایاننامه و رساله خود را به نحوی عملیاتی
کنند تا حل این مسائل انجام گیرد (طرح تاپ).
ثانیا پارکهای علم و فناوری هنوز به بلوغ
نرسیدهاند و نیاز به حمایت ویژه حضرتعالی
در این بخش احساس میشود .پایگاههای
بسیج پارک علم و فناوری باید ایجاد شده و در
این بخش نقشآفرینی علمی و انقالبی داشته
باشند».
او در ادامه افزود« :کشورمان بهتنهایی  7درصد
از منابع معدنی دنیا را به خود اختصاص داده
و نخستین کشور دارای مجموع ذخایر انرژی
در جهان است .به عبارت دیگر ایران با داشتن
یک درصد جمعیت جهان بیش از  7درصد
منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد .واقعیت آن
است که علت اختالف بین ارزش تولید ناخالص
داخلی ( )GDPبرحسب روش برابری قدرت
خرید ( )PPPبا تولید ناخالص داخلی ()GDP
بر حسب ارزش اسمی ،صرفا به تعرفهها و
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یارانهها مربوط نمیشود و باید ضمن اصالح
الگوی مصرف و افزایش بهرهوری در تمام
بخشها ،کشور به فاز جدید پیشرفت و توسعه
یعنی «اقتصاد دانایی» و «عدم خامفروشی»
اهتمام داشته باشد».
اسماعیلی شایان به مصرف باالی برق در
کشور اشاره کرد و گفت« :مصرف برق کشور
در تابستان سال آینده به  61هزار مگاوات
میرسد ،در حالی که ظرفیت تولید برق 53
هزار مگاوات است .پیشنهاد میشود جبران
کسری  8هزار مگاواتی از طریق منابع
انرژیهای تجدیدپذیر بهخصوص انرژی
خورشیدی باشد .نظر به موقعیت جغرافیایی
فوقالعاده کشور ایران ،در کسب منابع
انرژیهای تجدیدپذیر بهخصوص خورشیدی
و دسترسی به آبهای آزاد ،حمایت دولت به
طور گستردهای در این بخش باید افزایش پیدا
کند .اکنون بر همه آشکار و مبرهن است و
بر خواص به طور قطع و یقین که در عرصه
پرسرعت رشد و توسعه تکنولوژی ،باید رقابت را
شناخت و مستمرا و مجدانه بر تحقیقات علمی
بالانقطاع سرعت بخشید و همکاری ویژهای با
بخشهای مختلف علمی جهان برقرار کرد .این
مهم زمانی محقق خواهد شد که دولتمردان
و کارگزاران متعهد ،دلسوز و جهادی نظام
بستر الزم و حمایتهای همهجانبه مالی و
معنوی مقتضی را برای دانشمندان و اساتید
دانشگاهها ،نخبگان و دانشجویان کوشا و
مستعد که جملگی جهادگران خط مقدم عرصه
علوم هستند به دور از هرگونه بوروکراسی و
تبعیضهای آزاردهنده و یاسآور فراهم آورند».
دانشجوی دانشکده کشاورزی دانشگاه
تربیت مدرس در پایان سخنانش گفت« :در
انتهای کالم الزم است به رسالت و نقش
بانوان اندیشمند و نخبه کشور ارج نهاده
و مطلب ویژهای را تقدیم کنم؛ همهساله
بانوان توانمند ایران عزیز در میادین علمی
بهویژه کاربردیسازی علوم ،با نبوغ و نوآوری

درخششهایی را نصیب کشور میکنند.
بانوان مخترع ایرانی سالهاست در رقابتهای
«زنان مخترع جهان» به مقام قهرمانی دست
مییابند .مسئولین دستگاههای مختلف باید
به کشف استعداد بانوان و همراهی در پرورش
آنها اهتمام ویژه داشته و فضای ظهور و بروز
این استعدادها در جامعه فراهم شود .انتخاب
مدیران لشکری و کشوری از میان بانوان نخبه
میتواند ضمن ایجاد امید در میان بانوان
و جامعه زنان ،فصل تمایز درخشانی میان
اندیشه متعال ایدئولوژیک جمهوری اسالمی و
دیگر نظامهای جهانی ترسیم کند».
سید ابوالفضل میررضی دارنده مدال نقره
المپیاد ادبیات ،احمد آبنیکی دانشجوی
مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف،
امین جهانبخشی دانشجوی پسادکترا و عضو
بنیاد ملی نخبگان ،علی نظامی دارنده مدال
نقره المپیاد فیزیک کشوری ،سارا محمدی
نفر برتر مسابقات جهانی ریاضی و المپیاد
زیستشناسی ،منصوره نادریپور برنده جایزه

بنیاد ملی نخبگان ،نکو پناهی دارنده مدال
طالی المپیاد شیمی و زینب اکبری دانشجوی
نمونه کشوری و دارنده مدال نقره المپیاد
دانشآموزی از دیگر سخنرانان این جلسه بودند
که مسائلی چون لزوم حضور جوانان نخبه در
عرصه تصمیمگیری و مدیریت کشور ،انتقاد
از تحول صوری و برخورد دستوری با مقوله
تحول در علوم انسانی ،اهمیت توجه مسئوالن
به نخبگان در آموزش و پرورش و هموار کردن
مسیر فعالیت آنان ،پژوهشها و پایاننامههای
دانشگاهی باید در خدمت نیازهای کشور و
بهتر شدن زندگی مردم ،توجه به این نکته که
ایجاد درآمد ملی و اشتغال ،نیازمند رونق تولید
و بهرهوری است ،انتقاد از کمبود بودجه برای
اجرای پروژههای تحقیقاتی و پژوهشی ،لزوم
توسعه امکانات مراکز درمانی در حاشیه شهرها،
انتقاد از استفاده نکردن از فناوریهای مجازی
برای حل مشکالت کشور و لزوم مراقبت از زبان
فارسی و پرهیز از کمتوجهی رسانهای در حوزه
زبان فارسی را مورد تاکید قرار دادند.
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اخبار داخلی

امضای تفاهمنامه میان بنیاد ملی
نخبگان و مرکز پژوهشهای مجلس

م رهبــری
در راســتای منویــات مقــام معظــ 
و تحقــق اهــداف ســند راهبــردی کشــور
در امــور نخبــگان ،بــه منظــور ایجــاد
زمینههــای رشــد و شــکوفایی حداکثــری
اســتعدادهای فــردی و گروهــی ،رفــع موانــع
فعالیتهــای نخبگانــی و فرصتســازی
مناســب بــرای افــراد و اجتمــاع نخبگانــی
و بهرهگیــری حداکثــری از تــوان ایــن
اجتمــاع در تصمیمســازیهای کالن کشــور،
تفاهمنامــه همــکاری میــان بنیــاد ملــی
نخبــگان و معاونــت زیربنایــی و امــور تولیــدی
مرکــز پژوهشهــای مجلسشورایاســامی
منعقــد شــد.
طبــق ایــن تفاهمنامــه ،بنیــاد نســبت بــه
معرفــی مســتعدان و نخبــگان بــه معاونــت
زیربنایــی و امــور تولیــدی مرکــز پژوهشهــای
س شــورای اســامی ،بــه منظــور
مجلــ 
بهرهمنــدی از ظرفیــت ایشــان در امــور
مسئلهشناســی و حــل مســائل و چالشهــای
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کشــور اقــدام میکنــد و از ســوی دیگــر ،ایــن
معاونــت نیــز بــا برگــزاری اتاقهــای فکــر،
جلســات تخصصــی ،تعریــف پــروژه ،جــذب
و بهکارگیــری و همچنیــن اخــذ نظــرات
کارشناســی و مشــورتی ،زمینــه بهرهمنــدی
از ظرفیــت مســتعدان و نخبــگان را فراهــم
مــیآورد.
حمایــت از پایاننامههــای مســتعدان و
نخبــگان کشــور کــه در حــل مســائل کشــور
یــا تصمیمســازی قانونگــذاران تاثیرگــذار
هســتند ،ایجــاد امــکان بهرهبــرداری بهینــه
از فرصــت نظــا م وظیفــه اجتمــاع نخبگانــی
در قالــب پــروژه و در امــور مربــوط بــه
معاونــت زیربنایــی و امــور تولیــدی مرکــز
مجلسشورایاســامی،
پژوهشهــای
زمینهســازی بــرای تشــکیل هســتههای
نخبگانــی و معرفــی ایــن هســتهها توســط
بنیــاد ملــی نخبــگان بــه معاونــت زیربنایــی
و امــور تولیــدی مرکــز پژوهشهــای
مجلــس شــورایاســامی بــرای اســتفاده از
ظرفیــت ایشــان در رفــع چالشهــا ،تســهیل
دسترســی مســتعدان و نخبــگان بــه منابــع
علمــی و اطالعاتــی ،کتابخانههــای تخصصــی
و ســایر زیرســاختهای تحقیقاتــی مرکــز
پژوهشهــای مجلــس ،از مهمتریــن مفــاد
ایــن تفاهمنامــه اســت.

تولید آثار فاخر و نخبگانی ،رشط
اضمحاللناپذیری متدنها

نکوداشــت اســتاد ابوبکــر حســنزاده،
نویســنده و مترجــم برجســته ،بــه همــت
بنیــاد نخبــگان اســتان کردســتان بــا همکاری
دانشــگاه کردســتان ،ادارهکل فرهنــگ و
ارشــاد اســامی اســتان و شــورایاســامی
شهر سنندج ،در سنندج برگزار شد.
در ایــن مراســم رحمــت صادقــی ،رئیــس
بنیــاد نخبــگان کردســتان ،ضمــن اشــاره بــه
خدمــات علمــی و ارزشــمند اســتاد ابوبکــر
حســنزاده و لــزوم پاداشــت خدمــات او
و الگوســازی فعالیتهایــش بــرای نســل
جــوان ،گفــت« :دانشــمندان و علمــا ،قــدرت
نــرم یــک جامعــه محســوب میشــوند و
در حقیقــت بزرگتریــن و باارزشتریــن
ســرمایه هــر جامعــه هســتند».
وی بــا بیــان اینکــه جوامــع پیشــرفته ارزش
زیــادی بــرای مفاخــر و نخبــگان خــود قائلنــد
و بــه آنهــا افتخــار میکننــد ،افــزود« :در
حقیقــت وطــن خاکــی میتوانــد در معــرض
انــواع آفــت باشــد امــا وطــن معنــوی بــه
برکــت آثــار دانشــمندان و نویســندگان در
امــان خواهــد مانــد».
صادقــی ادامــه داد« :صاحبــان قلــم باعــث
مانــدگاری اســم ملتهــا در تاریــخ
میشــوند؛ بنابرایــن حفــظ منزلــت ،شــأن و
جایــگاه بــزرگان ،اســطورهها و الگوهــا ،رمــز
اضمحاللناپذیــری تمدنهاســت».
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان کردســتان
در پایــان یکــی از ویژگیهــای انســان
توســعهیافته را اهتمــام جــدی آنهــا بــرای
بهجاگذاشــتن میــراث ارزشــمند بــرای
جامعــه بومــی دانســت و اظهــار داشــت« :ایــن
افــراد بخــش مهمــی از زندگــی خــود را بــرای
تولیــد میــراث ارزشــمند وقــف میکننــد و در
ایــن راه از هیــچ تالشــی فروگــذار نیســتند».
ماموســتا ابوبکــر حســنزاده ،مترجــم
متعهــد و معلــم اخالقمــدار ،عــاوه بــر
تربیــت شــاگردان بســیار ،آثــار بســیاری را

بــه رشــته تحریــر درآورده اســت .ترجمــه
کتــاب گرانقــدر «اللؤلــؤ و المرجــان»
تالیــف محمدفــواد عبدالباقــی ،ترجمــه
کتــاب «التجریــد الصریــح ألحادیــث الجامــع
الصحیــح» تالیــف زینالدیــن احمــد الزبیــدی
(نشــر احســان) کــه بــا عنــوان «ترجمــه
فارســی مختصــر صحیــح البخــاری» در دو
جلــد چــاپ و منتشــر شــد ،ترجمــه کتــاب
پنــج جلــدی «التــاج الجامــع لألصــول فــی
أحادیــث الرســول» تالیــف شــیخ منصــور
علــی ناصــف از علمــای األزهــر مصــر ،ترجمــه
کتــاب «الحــال و الحــرام فیاإلســام»
تالیــف دکتــر یوســف قرضــاوی بــا عنــوان
«حــال و حــرام در اســام» ،برخــی از آثــار
ایــن اســتاد برجســته اســت.

مراسم تکریم استاد جعفر ابراهیمی
برگزار شد

در ادامــه برگــزاری مراســمهای تکریــم و
الگوســازی از مفاخــر بومــی بــه منظــور
پاسداشــت فعالیتهــای نخبگانــی و نهادینــه
کــردن فرهنــگ نخبگانــی ،همایــش ملــی
تکریــم از اســتاد جعفــر ابراهیمــی (شــاهد)
یکــی از نویســندگان برجســته کتابهــای
درســی کــودک و نوجــوان ،بــا حضــور اکبــر
بهنامجــو اســتاندار اردبیــل ،حجــت االســام و
المســلمین عاملــی نماینــده ولــی فقیــه در
اســتان و امــام جمعــه اردبیــل و جمعــی از
مســئوالن ،ادیبــان ،فرهیختــگان و
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دانشگاهیان استان در اردبیل برگزار شد.
برگــزاری نشســت تخصصــی «شــاهد شــعر
کــودک» بــا هــدف بررســی آثــار ایــن اســتاد
برجســته بــا همــکاری دانشــگاه محقــق
اردبیلــی و همچنیــن «مراســم تــو بوی ســیب
میدهــی» بــه همــت کانــون پــرورش فکــری
کــودک و نوجــوان ،از دیگــر بخشهــای ایــن
همایــش ملــی بــود.
الزم بــه ذکــر اســت ،در پایــان ایــن همایــش
ملــی ضمــن تکریــم خدمــات بیبدیــل اســتاد
جعفــر ابراهیمــی ،از پرتــره وی رونمایــی شــد.

عزم معاونت علمی در حامیت از
صدور محصوالت دانشبنیان

ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری ،در بازدیــد تعــدادی از
واحدهــای فنــاور صنعتــی شــهرکهای
صنعتــی پرنــد گفــت« :رشــد و توســعه
شــرکتهای دانشبنیــان مســتقر در ایــن دو
شــهرک صنعتــی رونــد صعــودی قابــل
مالحظــهای داشــته اســت و برنامهریــزی
خوبــی کــه بــرای دانشبنیــان شــدن ایــن
صنایــع صــورت گرفتــه اســت بایــد بــا شــتاب
بیشتری ادامه پیدا کند».
رئیــس ســتاد توســعه فرهنگســازی اقتصــاد
دانشبنیــان ،ارزشآفرینــی  60هــزار میلیــارد
تومانــی و ایجــاد بیــش از  300هــزار شــغل را
ماحصــل فعالیــت بیــش از ســههزار و 700
شــرکت دانشبنیــان در اقتصــاد کشــور
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عنــوان کــرد و افــزود« :نقــش شــرکتهای
دانشبنیــان در ایجــاد ارزش افــزوده،
صــادرات و اشــتغال بیــش از پیــش پررنــگ
شــده اســت و بــا ایجــاد محیــط مســاعد
فعالیــت ایــن کســبوکارها ،ایــن رونــد بــا
شــتاب بیشــتری ادامــه مییابــد».
ســتاری معافیتهــای مالیاتــی ،گمرکــی و
اســقرار محــل فعالیــت در شــعاع مشــخصی از
شــهرهای بــزرگ را بخشــی از حمایتهــای
قانونــی از دانشبنیانهــا برشــمرد و
اظهــار کــرد« :معاونــت علمــی و فنــاوری
مصمــم اســت تــا بتوانــد بــا همــکاری
وزارت صنعــت معــدن و تجــارت و دیگــر
نهادهــای دســتاندرکار ،چتــر حمایــت از
شــرکتهای صنعتــی را گســترش دهــد و
بــازار داخلــی و بینالمللــی مطلــوب بــرای
محصــوالت و خدمــات ایــن کســبوکارها
را توســعه بدهــد ».ســتاری ضــرورت توســعه
زیسـتبوم کارآفرینــی و نــوآوری بــرای رونــق
کســبوکارهای دانشبنیــان و اســتارتآپی
را یــادآور شــد و افــزود« :در کنــار تمامــی
حمایتهــای زیرســاختی و مــادی ،محیــط
مســاعد کســبوکار شرکتهاســت کــه
بایــد فراهــم بشــود تــا بتواننــد در بســتر
ایــن محیــط بــه توســعه کس ـبوکار و بهبــود
فعالیــت خــود بپردازنــد».
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری
در نخســتین بخــش بازدیــد از واحدهــای
دانشبنیــان بــا حضــور در شــهرک صنعتــی
شــمس آبــاد از شــرکت ریــز زیســتفناوری
پوســت برنــا تولیدکننــده تجهیــزات پزشــکی،
جراحــی و ارتوپــدی ،شــرکت دانشبنیــان
مــاه ماشــین آریــا تولیدکننــده سیســتمهای
توزیــن دینامیــک و اســتاتیک اندازهگیــری
محصــوالت کشــاورزی و کارخانجــات آرد،
شــرکت دانشبنیــان مهندســی علــم و فــن
آراد ســازنده دســتگاههای بســتهبندی و
ارائهدهنــده راهکارهــای تولیــد ماشــینهای

ســورتینگ بــا دوربیــن و فنــاوری بینایــی
دیــدن کــرد.
همچنیــن شــرکت دانشبنیــان فنــاوران
پــوالدژن ســازنده سیســتمهای هیدرولیــک
تســت پمپهــای بــادی ،پمپهــای برقــی،
ســیلندرهای هیدرولیــک و تســت شــیرآالت
صنعتــی ،شــرکت آتــرا حرارتســازان طــراح
و ســازنده کورههــای صنعتــی و خطــوط
عملیــات حرارتــی و نیــز شــرکت مهندســی
ســپهر آمیــزه رازی تولیدکننــده پلیمــری
مســتقر در شــهرک صنعتــی شــمسآباد
دســتاوردهای خــود را بــه معــاون علمــی و
فنــاوری رئیسجمهــوری ارائــه کردنــد.
ســتاری در ادامــه بــا حضــور در شــهرک
صنعتــی پرنــد از شــرکت دانشبنیــان
فننیــرو تولیدکننــده سیســتم تصفیــه آب
و آب شــیرینکن و شــرکت طیورانافــزار
تولیدکننــده تجهیــزات صنعــت مرغــداری
و تخممرغهــای عــاری از بیمــاری بازدیــد
کــرد .بازدیــد از فراینــد تکمیــل آزمایشــگاه
ســازگاری الکترونیــک کــه توســط مرکــز
تحقیقــات صنایــع انفورماتیــک انجــام
میشــود ،بخــش دیگــری از حضــور معــاون
علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در
شــهرک صنعتــی پرنــد بــود.

خط اعتباری  1800میلیارد تومانی
صندوق توسعه ملی برای رشکتهای
دانشبنیان

ســیدمحمد صاحبــکار ،رئیــس مرکــز
شــرکتها و موسســات دانشبنیــان ،بــا
اشــاره بــه تفاهــم ســهجانبه بیــن معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و
ســازمان برنامــه و بودجــه و صنــدوق توســعه
ملــی گفــت« :در راســتای اجــرای برنامــه
اشــتغالزایی ذیــل تبصــره  18قانــون بودجــه
ســال  ،1397بخشــی از منابــع صنــدوق
توســعه ملــی بـه صــورت تســهیالت از طریــق
بانکهــای عامــل در اختیــار شــرکتها و
موسسات دانشبنیان قرار میگیرد».
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فنــاوری افــزود« :در راســتای تفاهــم
صورتگرفتــه بیــن معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری و صنــدوق توســعه ملــی،
بخشــی از منابــع ایــن صنــدوق از طریــق
بانکهــای عامــل بــه صــورت تســهیالت
بــا نرخهــای  10و  12درصــد در اختیــار
شــرکتهای دانشبنیــان قــرار میگیــرد.
ایــن منابــع در قالــب تســهیالت ایجــادی و
ســرمایه در گــردش و در راســتای فعالیتهای
دانشبنیــان شــرکتها در اختیــار آنهــا
گذاشــته میشــود .همچنیــن نــرخ ســود ایــن
تســهیالت بــرای شــرکتهای دانشبنیــان
در حوزههــای آب و کشــاورزی ،منابــع
طبیعــی و محیطزیســت  10درصــد و بــرای
حــوزه صنعــت و معــدن  12درصــد اســت».
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت بهرهگیــری
شــرکتهای دانشبنیــان از ایــن منابــع
بــرای توســعه فعالیتهــای نوآورانــه و
فناورانــه خــود گفــت« :شــرکتهای
دانشبنیــان بــرای اســتفاده از ایــن منابــع
میتواننــد در گام اول بــه بانکهــای عامــل
مراجعــه کننــد و پــس از تشــکیل پرونــده و
ارائــه طــرح توجیهــی و اعتبارســنجی توســط
بانــک ،در گام دوم اســتعالمی از ســوی شــعبه
بانــک از معاونــت علمــی و فنــاوری انجــام
میشــود تــا از دانشبنیــان بــودن طــرح
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موردنظــر اطمینــان حاصــل شــود».
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده مطالعــات
فنــاوری در پایــان اعــام کــرد« :شــرکتهای
دانشبنیــان بــرای اســتفاده از ایــن
تســهیالت میتواننــد بــه شــعب مختلــف
بانکهــای ملــی ایــران ،کشــاورزی ،صنعــت
و معــدن ،صــادرات ،ســپه ،رفــاه کارگــران،
توســعه صــادرات ،توســعه تعــاون ،تجــارت،
پســتبانک ،پارســیان و آینــده مراجعــه
کننــد و از ایــن تســهیالت بهرهمنــد شــوند».
شــایان ذکــر اســت اطالعــات تفصیلــی
ایــن فراینــد روی ســامانه www.
 Daneshbonyan.irقــرار دارد.

ارائه  600فرصت شغلی در نخستین
جشنواره کار «صدف»

علمــی و بــا اجــرای مجموعــه دانشــکار برگــزار
کنــد .یکــی از اهــداف ایــن جشــنواره ،ســوق
دادن شــرکتها بــه تعریــف فرصتهــای
کارآمــوزی منجــر بــه اســتخدام در کنــار
فرصتهــای شــغلی بــود تــا فرصتــی بــرای
دانشــجویان و فارغالتحصیالنــی کــه ســابقه
کار چندانــی ندارنــد ،بــرای ورود بــه صنایــع
فراهــم شــود.
در مرحلــه نخســت ایــن جشــنواره برخــی
همایشهــا توســط شــرکتها بــرای ارائــه
محصــوالت و برقــراری ارتبــاط بــا اســاتید
و دانشــجویان برگــزار شــد و در ادامــه نیــز
کارگاههایــی در زمینــه جــذب ،نگــهداری،
فــروش و بازاریابــی بــرای کارکنــان شــرکتها
بــا حضــور اســاتید سرشــناس برگــزار شــد.
در بخــش پایانــی جشــنواره نیــز شــرکتهای
مختلــف اعــم از صنعتــی ،دانشبنیــان،
اســتارتآپها و شــتابدهندهها بــا حضــور
در غرفههایــی کــه رزرو کــرد ه بودنــد بــه
ارائــه فرصتهــای شــغلی و کارآمــوزی خــود
پرداختنــد.

پیام تسلیت دکرت ستاری به مناسبت
درگذشت رئیس سازمان تامین اجتامعی
ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
بــا همــکاری پــارک فنــاوری پردیــس و
دانشــگاه علــم و صنعــت 28 ،تــا  30آبــان مــاه
ســال جــاری ،جشــنواره کار «صــدف» را بــا
هــدف ارائــه  600جایــگاه و فرصــت شــغلی
برگزار کرد.
وجــود مشــکالت در ایــن زمینــه و همچنیــن
خــا وجــود بســترهای الزم در دانشــگاههای
ایــران ســبب شــد پــارک فنــاوری پردیــس،
نخســتین جشــنواره کار ایــران را بــا
همــکاری دانشــگاه علــم و صنعــت و ســتاد
فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیــان معاونــت
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ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری ،بــه مناســبت درگذشــت
ســیدتقی نوربخــش ،رئیــس ســازمان تامیــن
اجتماعــی ،پیــام تســلیتی صــادر کــرد .در
متــن ایــن پیــام آمــده اســت« :درگذشــت

آدمــی یــک انــدوه دارد و فقــدان یــک
خدمتگــزار ،هــزار رنــج .حــوادث ،دســت
ناپیــدای کائنــات از بــرای یــادآوری ناپایــداری
روزگار اســت .ناگزیــر از ســلطه حادثــه،
عزیزی دیگر از میانمان رفت.
دکتــر ســیدتقی نوربخــش انســانی شــریف و
مدیــری توانمنــد و متخصــص بــود کــه تــا
آخریــن لحظــه زندگــی ارزشــمندش مفیــد و
اثرگــذار مانــد .همراهــی و حمایــت تمامقــد
ایشــان در مســیر حمایــت از شــرکتهای
دانشبنیــان کــه عرصــه افتخــار و توانایــی
جوانــان ســربلند ایــران اســامی اســت ،نشــانه
بلندنظــری و درک از نــوآوری آن بزرگــوار بــود
کــه هیـچگاه ایــن بــارزه ،فراموشــمان نخواهــد
شــد.
درگذشــت دکتــر ســیدتقی نوربخــش
رئیــس ســازمان تامیــن اجتماعــی و معــاون
پارلمانــی ایشــان ،مرحــوم تاجالدیــن را بــه
خانوادههــای محترمشــان و همکارانمــان در
ســازمان تامیــن اجتماعــی تســلیت میگویــم
و بــرای بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی
آرزومنــدم».

صنعت اسباببازی با نقشآفرینی
بخش خصوصی به رونق و خلق ارزش
افزوده میرسد

ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری ،در افتتاحیــه چهارمیــن
جشــنواره و نمایشــگاه ملــی اســباببازی

کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان،
صنعــت اســباببازی را از مولفههــای
توانمنــدی کشــورها دانســت و گفــت« :ایــران
بــا پیشــینه غنــی و قدیمــی در تاریــخ
فرهنگــی و صنایــع نــرم ماننــد اســباببازی
صنایــع دســتی و هنــری ،بایــد بــا تکیــه بــه
نــوآوری و فرهنــگ بومــی خــود راه را بــرای
تجاریســازی صنعــت اســباببازی همــوار
کند».
رئیــس ســتاد فناوریهــای نــرم و هویتســاز
بــا اشــاره بــه تحــول صنعــت اســباببازی
در ســالهای اخیــر ،ایــن حــوزه را یکــی از
صنایــع مهــم در حــوزه یادگیــری خالقانــه،
ایجــاد اشــتغال و رونــق اقتصــاد مبتنــی بــر
صنایــع نــرم و فرهنگــی برشــمرد و گفــت:
«صنعــت اســباببازی در ایــن ســالها
متحــول شــده و بســیاری از اســباببازیها
در مقابــل تبلتهــا و رایانههــا رنــگ باختــه
اســت .صنعــت اســباببازی بــا ورود بخــش
خصوصــی بــه ایــن حــوزه و تولیــد مبتنــی بــر
خواســت و عالقهمنــدی ســازگار بــا فرهنــگ
عمومــی بــه رونــق میرســد».
رئیــس شــورای سیاســتگذاری جشــنواره
ملــی ایرانســاخت ،بــر ضــرورت تجاریســازی
نوآوریهــا و اندوختههــای فرهنگــی کشــور
تاکیــد کــرد و افزود« :بخشــی از دســتاوردهای
صنایــع فرهنگــی و دســتی کشــور بــه عنــوان
بزرگتریــن پرچمــدار فرهنــگ ایــران ،طــی
ســالهای گذشــته بــا وابســتگی بــه اقتصــاد
نفتــی و خامفروشــی بــه دســت فراموشــی
ســپرده شــده اســت امــا اکنــون بایــد بــا
احیــای حلقههــای زنجیــره ایــده ،نــوآوری
تــا تجاریســازی ســرمایههای ایــن حــوزه،
خلــق ارزش افــزوده و اشــتغال در کنــار
توســعه فرهنگــی از طریــق محصــوالت ایــران
ســاخت محقــق شــود».
ســتاری بــا اشــاره بــه حمایــت زیرســاختی
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری
سرآمد /شماره چهلوهفتم /آذرماه 41 97

از صنایــع نــرم و فرهنگــی عنــوان کــرد« :در
معاونــت علمــی و فنــاوری ،ســازوکار حمایــت
زیرســاختی ویــژهای بــرای ایــن حــوزه تمهیــد
شــده اســت؛ بهطوریکــه شــرکتهای
خــاق حائــز شــرایط دانشبنیــان شــدن،
در قالــب قانــون حمایــت از ایــن شــرکتها
و دیگــر شــرکتها در قالــب برنامــه توســعه
کســبوکارهای خــاق حمایــت میشــود».
چهارمیــن جشــنواره و نمایشــگاه ملــی
اســباببازی کانــون پــرورش فکــری کــودکان
و نوجوانــان بــا بیــش از  ۱۳۰۰محصــول
تولیــد ایــران در  ۸۶غرفــه در دو بخــش
عرضــه و فــروش بــازار و بــا حمایــت ســتاد
فناوریهــای نــرم و هویتســاز در معــرض
نمایــش عمــوم قــرار گرفــت.

امضای تفاهمنامه معاونت علمی با
سازمان اقتصادی کوثر

معاونــت علمــی و ســازمان اقتصــادی کوثــر بــا
هــدف بهکارگیــری ظرفیتهــای ســازمان
اقتصــادی کوثــر در راه رشــد و توســعه
محصــوالت و خدمــات دانشبنیــان در
راســتای تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی،
تفاهمنامه امضا کردند.
ایــن تفاهمنامــه بــا موضوعاتــی چــون
همــکاری در راهانــدازی مرکــز شــتابدهی و
نــوآوری ســازمان اقتصــادی کوثــر ،همــکاری
متقابــل بــرای راهانــدازی و توســعه روشهــای
نویــن تامیــن مالــی از قبیــل تامیــن مالــی
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جمعــی و ســرمایهگذاری جســورانه،
همــکاری متقابــل در تاســیس و توســعه
فعالیــت صنــدوق پژوهــش و فنــاوری تابعــه
ســازمان اقتصــادی کوثــر ،همــکاری متقابــل
بــرای شناســایی ،حمایــت ،جــذب ســرمایه
طرحهــا و شــرکتهای دانشبنیــان
ســازمان اقتصــادی کوثــر و نیــز همــکاری
متقابــل بــرای شناســایی و جــذب ســرمایه
در طرحهــای نوآورانــه و بــا فنــاوری بــاال بــه
امضــا رســید.
طبــق ایــن تفاهمنامــه معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری نســبت بــه
حمایــت معنــوی و فنی از طراحــی و راهاندازی
موضوعــات ایــن تفاهمنامــه و ارائــه اطالعــات،
مشــاوره تخصصــی در حــوزه فعالیتهــای
تفاهمنامــه متعهــد میشــود .ایــن معاونــت
همچنیــن نســبت بــه اطالعرســانی و ترغیــب
فعــاالن حــوزه دانشبنیــان بــرای ورود بــه
موضوعــات ایــن تفاهمنامــه و اســتفاده از
ظرفیتهــای ایجــاد شــده نیــز متعهــد
خواهــد بــود.
از دیگــر تعهــدات معاونــت علمــی معرفــی
اســتارتآپهایی اســت کــه در حــوزه
فناوریهــای مرتبــط بــه کارآفرینــی و
کســبوکارهای نویــن و دانشبنیــان
هســتند بــه ســازمان اقتصــادی کوثــر و
نیــز تســهیل اخــذ مجــوز دانشبنیــان
توســط شــرکتهای معرفــی شــده در مرکــز
شــتابدهی و نــوآوری ســازمان اقتصــادی
کوثــر.
ســازمان اقتصــادی کوثــر نیــز بــه موجــب
ایــن تفاهمنامــه نســبت بــه راهانــدازی مرکــز
شــتابدهی و نــوآوری بــا همــکاری معاونــت
علمــی متعــد میشــود .از دیگــر تعهــدات ایــن
ســازمان شناســایی و پیادهســازی روشهــای
نویــن تامیــن مالــی متناســب بــا راهبردهــای
حــوزه فعالیــت کســبوکار محــوری خــود
در چارچــوب موضــوع تفاهمنامــه اســت.

همچنیــن ســازمان اقتصــادی کوثــر متعهــد
میشــود تــا نســبت بــه انجــام هماهنگــی
بــا ســایر نهادهــا بــرای حمایــت از ایجــاد
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اقــدام کنــد.
مــدت ایــن تفاهمنامــه از تاریــخ  23مهرمــاه
 97بــه مــدت ســه ســال تعییــن شــده
اســت کــه علیرضــا دلیــری معــاون توســعه
مدیریــت و جــذب ســرمایه معاونــت علمــی
بــه نمایندگــی از معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری و جــواد وکیلــی معــاون
برنامهریــزی و اقتصــادی ســازمان اقتصــادی
کوثــر بــه نمایندگــی از ایــن ســازمان آن را بــه
امضــا رســاندند.

اسامی رشکتهای دانشبنیان مشمول
معافیت مالیاتی سال  96ابالغ شد

ســیدمحمد صاحبــکار ،رئیــس مرکــز
شــرکتها و موسســات دانشبنیــان معاونــت
علمــی ،گفــت« :اطالعــات  2333شــرکت
دانشبنیــان کــه تــا پایــان ســال  1396در
شــرکتهای
ارزیابــی
«کارگــروه
دانشبنیــان» تاییــد شــده بودنــد ،بــه
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور ارســال شــد.
متعاقبــا از ســوی رئیــس ســازمان امــور
مالیاتــی کشــور ،طــی بخشنام ـهای ،اســامی
 2333شــرکت دانشبنیــان ،بــه همــراه
مصادیــق فعالیتهــای دانشبنیــان آنهــا
بــه ادارات کل امــور مالیاتــی در ســطح کشــور
ابــاغ شــد و بــرای همــه ممیــزان مالیاتــی

الزم االجراســت .اطالعــات شــرکتها کــه در
اختیــار ادارات کل مالیاتــی سراســر کشــور
قــرار گرفتــه ،صرفــا تــا انتهــای ســال مالــی
 1396معتبــر بــوده و بــرای اســتفاده از
معافیتهــای مالیاتــی در ســالهای آتــی،
اطالعــات مــورد نیــاز بــه صــورت ســالیانه
تکمیــل و از ســوی دبیرخانــه کارگــروه اعــام
خواهد شد».
رئیس مرکز شرکتها و موسسات دانشبنیان
معاونت علمی و فناوری ،با اشاره به تغییرات
سریع فناوری گفت« :شاخصهای شناسایی
شرکتهای دانشبنیان و نیز فهرست کاالها و
خدمات دانشبنیان ،هر ساله توسط کارگروه
مورد بازنگری قرار میگیرد و در صورتی که
پیچیدگیهای فنی محصولی کاهش یافته و
تولید آن محصول پس از چند سال به صورت
عادی در بین شرکتها رایج شده باشد،
محصول از لیست مصادیق مورد تایید کارگروه
خارج خواهد شد .لذا برخی از محصوالتی که در
گذشته و بر مبنای فهرستهای قبلی مصوب
کارگروه ،مورد تایید بوده و از معافیتها نیز
بهرهمند بودند ،اکنون براساس ارزیابی مجدد
از شمول معافیتها خارج شدهاند».
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری
ادامه داد« :همزمان با استفاده شرکتها و
موسسات دانشبنیان از معافیتهای مالیاتی
موضوع ماده ( )3قانون ،امکان برخورداری
آنها از سایر معافیتهای مالیاتی مندرج در
جدول شماره ( )6اظهارنامه مالیاتی از جمله
معافیتهای مالیاتی واحدهای پژوهشی،
فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم
و فناوری نیز فراهم است».
صاحبکار در رابطه با درآمدهای مشمول
معافیت مالیاتی گفت« :معافیت مالیاتی به
همه درآمدهای شرکتهای دانشبنیان تعلق
نمیگیرد و صرفا درآمد ناشی از کاالها و خدمات
دانشبنیان مشمول معافیت مالیاتی است ،لذا
مصادیق فعالیتهای مربوط به شرکتها و
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موسسات دانشبنیان به صورت الکترونیکی
به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد که
خوشبختانه در بخش استعالمهای سامانه
اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی قابل
مشاهده و دسترس خواهد بود ».به گفته وی،
با ابالغ رئیس سازمان امور مالیاتی و به منظور
بررسی دقیقتر ،پرونده مالیاتی شرکتهای
دانشبنیان به گروههای ویژه ارجاع میشود.
رئیس مرکز شرکتها و موسسات دانشبنیان
ادامه داد« :تاکنون سازمان امور مالیاتی
همکاری خوبی با معاونت علمی و فناوری
رئیسجمهور برای اجرای کامل معافیت
مالیاتی شرکتهای دانشبنیان داشته است
که الزم است از توجه رئیس محترم و سایر
همکاران سازمان امور مالیاتی کشور به صورت
ویژه تشکر شود .شرکتهای دانشبنیانی که
سوالی درباره فرایند معافیت مالیاتی داشته
باشند ،میتوانند با شماره تلفن  83534تماس
بگیرند .همچنین ارائه مشاوره مالیاتی از طریق
درخواست در سامانه  bizservices.irبرای
شرکتهای دانشبنیان فراهم است».
اطالعات تکمیلی و متن کامل بخشنامه
مربوط به معافیت مالیاتی سال مالی 96
و سایر مقررات مرتبط با معافیت مالیاتی
شرکتهای دانشبنیان روی سامانه www.
 Daneshbonyan.irقرار دارد.

واحدهای تولیدی دانشبنیان از
تخفیف  25درصدی بهرهمند میشوند
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هیئتوزیران ،به پیشنهاد دبیرخانه شورای
عالی مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه
اقتصادی و به استناد ماده  4قانون تشکیل و
اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی
ایران ،تعرفههای هزینه خدمات سازمانهای
ویژه اقتصادی را تصویب کرد که در راستای
این مصوبه سازمان مسئول هر یک از مناطق
ویژه اقتصادی ،ضمن رعایت صرفه و صالح و
ایجاد جذابیت سرمایهگذاری و بهبود وضعیت
واحدهای تولیدی دانشبنیان ،میتواند حداکثر
تا  25درصد تخفیف نسبت به تعرفههای
مصوب برای واحدهای تولیدی دانشبنیان
اعمال کند .در اجرای بند  5تصویبنامه قانون
تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری
اسالمی ایران ،تعرفههای هزینه خدمات در
سال  ،97برای سازمانهای مناطق ویژه
اقتصادی بجنورد ،بوشهر ،پیام ،اسالمآباد غرب،
ارگ جدید ،الوان ،بیرجند ،دوغارون و
پتروشیمی که تاییدشده از سوی هیئت دولت
است ،تعیین میشوند.
همچنین بر اساس تصویب تعرفههای هزینه
خدمات سال  95سازمانهای مناطق ویژه
اقتصادی همچون ارگ جدید ،بندر شهید
رجایی ،بندر امام خمینی(ره) ،بندر بوشهر،
بندر امیرآباد ،بندر نوشهر ،بوشهر ،دوغارون،
انرژی پارس ،کاوه ،پتروشیمی ،کشتیسازی
ج فارس ،لرستان ،پیام ،صنایع معدنی
خلی 
و فلزی خلیج فارس ،سیرجان ،سرخس،
سلفچگان ،الوان ،سهالن ،شیراز ،یزد ،زرندیه،
المرد ،پارسیان و سلماس تعیین میشوند.
از سوی دیگر ،تعرفههای هزینههای خدمات
در سال  95در مناطق ویژه اقتصادی برای پنج
سال معتبر است و سازمانهای مناطق ویژه
اقتصادی میتوانند در طول پنج سال ،ساالنه
حداکثر تا  5درصد میزان هزینههای خدمات
را افزایش دهند .لذا پس از اتمام مهلت اجرای
این تصویبنامه ،تا زمان ابالغ تعرفههای جدید،
آخرین تعرفههای مصوب قابلاجرا خواهد بود.

گفتنی است سرفصلها و هزینههای خدمات
جدید پس از پیشنهاد سازمانهای مسئول
مناطق ویژه اقتصادی و تصویب هیئت وزیران
قابلاجراست.

سومین بازار فناوری و نوآوری نفت،
گاز و پرتوشیمی برگزار میشود

سومین بازار فناوری نفت و گاز و پتروشیمی از
تاریخ  5تا  8اسفندماه  97سال جاری با
حمایت معاونت علمی در منطقه پارس جنوبی
برگزار میشود.
این فنبازار از بخشهای باالدستی ،میاندستی،
صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی تشکیل شده که
شامل تجهیزات مکانیکی ،تاسیسات مکانیکی،
مواد ،ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی ،برق و
الکترونیک ،مواد شیمیایی ،فرایند ،محیط
زیست و  ،HSEفناوری اطالعات ،خدمات فنی
مهندسی ،تجهیزات و مواد حفاری ،خدمات
فراساحلی ،خدمات مدیریتی و سیستمهای
سازمانی برگزار میشود.
در بازار فناوری و نوآوری نفت ،گاز و
پتروشیمی ،فروشندگان فناوری فرصت پیدا
میکنند تا ایدهها و فناوریهای خود را به
معرض نمایش گذاشته و برای آنها اقدام به
بازاریابی کنند .از طرفی این امکان نیز وجود
دارد که متقاضیان فناوری نیز تقاضاهای خود
را مطرح کرده و به این صورت قدرت انتخاب
باالتری در بین گزینهها داشته باشد.
اهداف برگزاری بازار فناوری و نوآوری نفت گاز

و پتروشیمی معرفی شرکتها و فناوریهای
جدید به صنایع و واحدهای صنعتی مستقر
در پارس جنوبی؛ تبادل بازار و همافزایی در
خلق فرصتهای جدید برای تولیدکنندگان و
صنعتگران داخلی؛ کشف زمینههای جدید برای
فعالیت شرکتهای فناور و نوآور و همچنین
ایجاد تصویر واضح از فرصتهای منطقه پیش
روی شرکتهای حاضر در رویداد است.
بخش نمایشگاهی این رویداد شامل بخش
ساخت داخل ،بخش انتقال فناوری است.
هدف از برگزاری نمایشگاه در این رویداد
همافزایی و ایجاد فرصتی برای تعامل هرچه
تمامتر شرکتها و سازندگان داخلی با صنایع
مستقر پارس جنوبی به عنوان بزرگترین مرکز
صنعتی کشور است .تبادل بازار با صنایع مستقر
میتواند فرصتی برای رشد سازندگان و صنایع
باشد .در بخش نمایشگاهی ساخت داخل
سازندگان و تولیدکنندگان داخلی دستاوردها و
تولیدات خود را به نمایش میگذارند .همچنین
رونمایی چندین دستاورد ساخت داخل در
حاشیه این نمایشگاه است.
در بخش انتقال فناوری ،شرکتهایی که با
انتقال فناوری از خارج به داخل کشور در حال
فعالیت هستند شرکت کرده و حضور در کنار
صنایع و سازندگان داخلی میتواند فرصتی
برای همافزایی و تبادل بازار آنها باشد.

جذب نخبه ایرانی مقیم خارج بودجه
میخواهد
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دکتــر ســعید ســهرابپور ،اســتاد دانشــگاه
شــریف ،بــا اشــاره بــه دیــدار نخبــگان بــا
مقــام معظــم رهبــری گفــت« :بــرای اســتفاده
از نخبــگان در رفــع مشــکالت امــروزی کشــور
چالشهای زیادی وجود دارد».
قائــم مقــام ســابق بنیــاد ملــی نخبــگان
افــزود« :مقــام معظــم رهبــری بــا انتصابــات
جدیــد در ارگانهــای مختلــف نشــان دادنــد
کــه میشــود کشــور را بــه جوانــان ســپرد؛
در اصــل ایشــان سرمشــقی در جوانگرایــی
شــدند».
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتــی
شــریف بــا بیــان اینکــه هــر زمــان کــه از
جوانهــا در مدیریــت کشــور اســتفاده شــده،
نتایــج عالــی گرفتیــم ،خاطرنشــان کــرد:
«اکنــون رهبــر خودشــان الگــو هســتند و
میبایســت وزرا ،معاونــان و مدیرکلهــا بــه
حــرف رهبــر گــوش کننــد و در رده میانــی
مدیــران از جوانــان اســتفاده کننــد».
وی بــا بیــان اینکــه جوانــان سرشــار از
انــرژی هســتند ،گفــت« :از ایــن افــراد
میتــوان در ارگانهــای دولتــی نیــز بــرای
مدیریتهــای میانــی بهــره بــرد .اســتفاده
از نخبــگان در بخشهــای مختلــف کشــور
میتوانــد روی تســریع حــل مشــکالت کشــور
تاثیرگــذار باشــد و حتــی در مــواردی از فســاد
و ...جلوگیــری کنــد».
بــه گفتــه عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه
صنعتــی شــریف ،برخــی نخبــگان هــم
هســتند کــه مقیــم ایــران نبودهانــد و اکنــون
تصمیــم گرفتهانــد بــه ایــران بازگردنــد؛ امــا
ایــن بازگشتشــان بایــد تضمیــن شــود .ایــن
تضمیــن میتوانــد مالــی باشــد .یکــی از
چالشهــای ایــن نخبــگان عــدم وجــود
عاملــی بــرای جــذب اســت و تضمیــن بــرای
جــذب میتوانــد مالــی باشــد .ســهرابپور
افــزود« :بــه عنــوان مثــال برخــی از ایــن
نخبــگان خواســتار جــذب در دانشــگاهها
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هســتند امــا دانشــگاهها حقــوق خوبــی بــرای
ایــن افــراد در نظــر نمیگیرنــد؛ بــه عنــوان
مثــال یــک کارمنــد اداری در دانشــگاه بــه
علــت ســابقه کاری شــش میلیــون حقــوق
دریافــت میکنــد ولــی یــک نخبــهای کــه
از خــارج بــه ایــران بازگشــته و قــرار اســت
در دانشــگاه تدریــس کنــد حقــوق چهــار
میلیونــی خواهــد داشــت».
ســهرابپور تاکیــد کــرد« :مــا ایــن مشــکل
کمبــود بودجــه بــرای حقــوق نخبگانــی کــه از
خارجــی میآینــد ،بــه مســئوالن گفتهایــم؛
آنهــا حداقــل بایــد از ایــن منظــر تامیــن
شــوند تــا عالقــهای بــه ادامــه کار داشــته
باشــند».

رویدادهای مورد تایید بنیاد ملی
نخبگان

مطابــق مــاده  5شــیوهنامه «شناســایی
رویدادهــای نخبگانــی و پشــتیبانی از
برگزیــدگان آنهــا» در خصــوص رویدادهــای
مــورد تاییــد بنیــاد ملــی نخبــگان مــوارد زیــر
به اطالع مخاطبان میرسد.
نــام و بخشهــای رویدادهــای مــورد
تاییــد بنیــاد تــا مهرمــاه  1397بــه ایــن
شــرح اســت -1 :جشــنواره «بینالمللــی
خوارزمــی» :بخشهــای «داخلــی»،
«خارجــی» و «ایرانیــان غیرمقیــم»؛ -2
جشــنواره «جــوان خوارزمــی» :بخشهــای
«دانشآمــوزی» و «دانشپژوهــان و فنــاوران

جــوان»؛  -3جشــنواره «تحقیقاتــی علــوم
پزشــکی رازی» :بخشهــای «دانشــجویی
و جــوان»« ،بزرگســال» و «پژوهــش
برتــر»؛  -4جشــنواره «بینالمللــی فارابــی»:
رتبههــای اول تــا ســوم بخشهــای
«بزرگســال» و «جــوان»؛  -5جشــنواره
«ملــی فنآفرینــی شــیخبهایــی» :بخــش
«طراحــان کســبوکار (دانشــجویی و آزاد)
بــا ماهیــت شــخص حقیقــی»؛  -6جشــنواره
«تحقیقــات صنعتــی ســلمان فارســی
نیروهــای مســلح» :بخشهــای «طرحهــای
ســامانهای (پروژههــای ســامانهمحور)»،
«طرحهــای فناورانــه»« ،طرحهــای علمــی
و دانشــی (بنیــادی)» و «محققیــن»؛
 -7مســابقات «بینالمللــی ربــوکاپ آزاد
ایــران» :بخشهــای «دانشــجویی» و
«دانشآمــوزی»؛  -8مســابقه «ملــی فنــاوری
نانــو» :بخــش «دانشــجویی»؛  -9المپیــاد
«دانشآمــوزی علــوم و فنــاوری نانــو» :بخــش
«دانشآمــوزی»؛ « -10مجموعــه رقابتهــای
تخصــص فنــاورد» :بخشهــای «بــرق» و
«کامپیوتــر» .فراینــد بهرهمنــدی برگزیــدگان
از تســهیالت بنیــاد بدی ـن ترتیــب اســت کــه
دبیرخانــه رویــداد پــس از مشــخص شــدن
نتیجــه نهایــی رویــداد ،برگزیــدگان را بــه
بنیــاد ملــی معرفــی میکنــد و بنیــاد ملــی
بــا بررســی برگزیــدگان ،بــا اعطــای تســهیالت
از آنــان پشــتیبانی میکنــد .ایــن تســهیالت
شــامل اعطــای لــوح تقدیــر ،اعطــای جایــزه
نقــدی ،لحــاظ امتیــاز در ســوابق فعالیتهــای
نخبگانــی بــه منظــور بهرهمنــدی از تســهیالت
مختلــف «دانشــجویی»« ،دانشآموختگــی»،
«فرهنگــی» و «اســتادان ســرآمد» و لحــاظ
امتیــاز بــرای بهرهمنــدی از تســهیالت
ارتقــای فناورانــه (اختــراع برگزیــده) و تبدیــل
آن بــه محصولــی دانشبنیــان و بازارمــدار
میشــود .برگزیــدگان مــورد تاییــد بنیــاد
میتواننــد در زمــان ثبــت درخواســت خــود

در ســامانه اطالعاتــی بنیــاد (بــه نشــانی
 ،)www.sina.bmn.irحکــم برگزیدگــی
خــود را نیــز بارگــذاری کننــد تــا امتیــاز آن
ـهیل مــورد
بــرای ایشــان مطابــق مقــررات تسـ ِ
نظــر ،اعمــال شــود.

تخفیف ویژه خدمات آزمایشگاهی
ویژه رسآمدان علمی و برگزیدگان بنیاد
ملی نخبگان

شــبکه آزمایشــگاهی فناوریهــای راهبــردی
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری،
ذیــل پلتفــرم مهامکــس ،بــرای ســرآمدان
علمــی و برگزیــدگان بنیــاد ملــی نخبــگان 15
درصــد تخفیــف ویــژه در نظــر گرفتــه اســت.
بــر ایــن اســاس ،پژوهشــگران منتخــب
فدراســیون ســرآمدان علمــی ایــران عــاوه بــر
 70درصــد یارانــه دریافــت خدمــات
آزمایشــگاهی در زمــان دریافــت خدمــات
خــود از پلتفــرم مهامکــس 15 ،درصــد
تخفیــف دریافــت خواهنــد کــرد و مجمــوع
تخفیف ایشان به  85درصد میرسد.
همچنیــن محققیــن منتخــب بنیــاد ملــی
نخبــگان کــه از یارانــه  60درصــدی بنیــاد
بهرهمنــد هســتند میتواننــد در زمــان
دریافــت خدمــات از پلتفــرم مهامکــس ،تــا
 75درصــد تخفیــف دریافــت کننــد .عــاوه
بــر تخفیفــات مذکــور ،خدمــات حملونقــل
نمونــه از محــل پژوهشــگر تــا دفتــر مرکــزی
مهامکــس بــه صــورت رایــگان انجــام
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میگیــرد« .مهامکــس» پلتفرمــی خصوصــی
بــرای ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی همــراه بــا
طرحهــای تخفیــف متنــوع اســت کــه بــه
عنــوان کارگــزار خدمــات شــبکه آزمایشــگاهی
فناوریهــای راهبــردی فعالیــت میکنــد.
هــدف از ایجــاد ایــن ســامانه ،دسترســی
آســان و ارزان صنایــع و پژوهشــگران بــه
طیــف گســتردهای از خدمــات آنالیــزی بــه
منظــور انجــام پژوهشهــای کاربــردی،
منظــم و دارای برنامــه اســت .عالقهمنــدان
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر و دریافــت
خدمــات بــا شــمارههای  66582491و
 )021( 66582359تمــاس گرفتــه یــا بــه
پایــگاه اینترنتــی مهامکــس بــه نشــانی
 mahamax.comمراجعــه کننــد.

رضورت فرهنگسازی و جهتدهی
تحقیقات دانشبنیان به سمت
تهای دریا
مزی 

حســن ســاالریه ،معــاون آیندهســازان بنیــاد
ملــی نخبــگان ،بــا اشــاره بــه لــزوم توســعه
فرهنــگ اقتصــاد دانشبنیــان بــا محوریــت
دریــا ،گفــت« :بــه دلیــل همجــواری کشــور
بــا دریــا و آبهــای آزاد جهــان ،ایــن مهــم
یکــی از ملزومــات کشــور بــرای رســیدن بــه
اهــداف تعییــن شــده در توســعه پایــدار
است».
وی افــزود« :در ســالهای اخیــر کشــور
رشــد قابــل مالحظــهای در صنعــت هوافضــا
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داشــت و همیــن امــر ســبب شــد در
بســیاری بخشهــا ماننــد نظامــی و دفاعــی،
دســتاوردهای بینظیــری حاصــل شــود؛
ضمــن آنکــه رشــد ایــن حــوزه تاثیــرات
شــگرفی نیــز در اقتصــاد و اشــتغال کشــور
داشــت».
ســاالریه ادامــه داد« :ســواحل شــمالی
و جنوبــی کشــور و خــط مــرزی آبــی،
فرصــت کمنظیــری بــرای کشــور ایجــاد
کــرده اســت تــا بــا تقویــت حــوزه دریــا در
همــه بخشهــا ،کشــور بــه دســتاوردهای
بزرگــی در حوزههــای مختلفــی ماننــد
امنیــت و پویایــی اقتصــاد برســد ».معــاون
آیندهســازان بنیــاد ملــی نخبــگان بــا اشــاره
بــه تعــدد منابــع دریایــی ،تصریــح کــرد:
«دریــا در حــوزه منابــع زیرزمینــی و همچنین
حــوزه غذایــی ،بیشــک یکــی از غنیتریــن
موهبتهــای کشــور اســت .پتانســیل بــاال در
اکتشــاف منابــع انــرژی ،اهمیــت در صنعــت
گردشــگری و همچنیــن نقــش اســتراتژیک
دریــا در مناســبات بینالمللــی ،همگــی از
مزیتهــای همجــواری کشــور بــا دریاســت
کــه ایــن همجــواری میتوانــد و بایــد بــه
مزیــت رقابتــی تبدیــل شــود ».وی بــا بیــان
اینکــه انــرژی را نبایــد در نفــت و گاز
خالصــه کــرد ،اظهــار داشــت« :دریــا گرچــه
در حــوزه انرژیهایــی ماننــد نفــت و گاز
یــک منبــع غنــی اســت امــا نبایــد ایــن
موضــوع ســبب غفلــت از انرژیهــای حاصــل
از پدیدههــای جــزر و مــد و جریانهــای
آبــی شــود ».ســاالریه بــا اشــاره بــه نقــش
دریــا در حملونقــل ،تصریــح کــرد« :دریــا
یکــی از بهتریــن مســیرها بــرای تجــارت
و حملونقــل اســت ،امــروزه بســیاری از
کاالهــا و محصــوالت نفتــی و پتروشــیمی از
طریــق دریــا وارد و صــادر میشــوند .هیــچ
مســیری بــه انــدازه مســیر آبــی نمیتوانــد
در حملونقــل و مبــادالت تجــاری تــا ایــن

انــدازه ســودده و ثمربخــش باشــد .کشــورهای
همجــوار بــا دریــا ،در صــورت اســتفاده و
بهرهبــرداری صحیــح از منابــع دریایــی و ایــن
موهبــت الهــی ،میتواننــد بــه توســعهیافتگی
منحصربهفــردی برســند؛ کشــورهایی ماننــد
ژاپــن ،چیــن و کشــورهای اروپایــی ،همگــی
بــا اتــکا بــه منابــع دریایــی توانســتهاند بــه
جایــگاه کنونــی دســت یاینــد ».ســاالریه در
پایــان بــا اشــاره بــه لــزوم فرهنگســازی
در حــوزه دریــا ،بــر ضــرورت جهتدهــی
بــه تحقیقــات دانشبنیــان بــه ســمت
مزیتهــای دریــا تاکیــد کــرد.

رشایط سخت اقتصادی فرصتی برای
استفاده از نخبگان است

دکتــر محمــد صالــح ترکســتانی بــا اشــاره بــه
دیــدار نخبــگان بــا مقــام معظــم رهبــری
اظهــار کــرد« :ســازوکار بهکارگیــری نخبــگان
در هــر جامعــه را میتــوان بــه ســاختار بــازار
تشــبیه کــرد کــه در آن از یــک طــرف
موضــوع عرضــه اســتعدادها و از طــرف دیگــر
تقاضــای اســتعدادها مطــرح میشــود ».وی
بــا بیــان اینکــه در کشــور مــا بیشــتر در
محافــل و رســانهها موضــوع اشــکاالت کشــور
در ایجــاد تقاضــا بــرای نخبــگان مطــرح
اســت ،خاطرنشــان کــرد« :ایــن موضــوع در
جــای خــود از اهمیــت بســزایی برخــوردار
اســت و یکــی از انتظــارات بهحقــی کــه از
مجموعههایــی ماننــد بنیــاد ملــی نخبــگان

وجــود داشــته ،تســهیل ایــن موضــوع بــوده و
هســت؛ لیکــن بایــد بــه ایــن موضــوع دقــت
داشــت کــه اساســا تــا زمانــی کــه ســازوکار
ســازمانهای کشــور مــا بــر اســاس کارایــی و
اثربخشــی شــکل نگیــرد و معیــار پیشــرفت
افــراد در نظامهــای اداری دولتــی و
شــبهدولتی اســتعداد و توانایــی آنهــا نباشــد،
هیــچ قانــون و مشــوق و عامــل تنبیهــی
نمیتوانــد ســازمانها را بــه تقاضــای
نخبــگان ســوق دهــد ».ترکســتانی تاکیــد
کــرد« :کشــور مــا بــر پایــه اقتصــاد نفتــی بوده
و ایــن فراوانــی منابــع ،مانــع از نمایــان شــدن
بســیاری از عــدم کاراییهــای سیســتمهای
اداری شــده اســت؛ بــر همیــن اســاس شــرایط
ســخت اقتصــادی حاکــم بــر جامعــه امــروز
فرصــت بیبدیلــی اســت بــرای کشــور کــه
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
اســتعداد برتــر تمایــز قائــل شــد؛ از نــگاه
ســند راهبــردی کشــور در امــور نخبــگان،
اســتعدادهای برتــر غالبــا جوانانــی هســتند
کــه در حوزههــای مشــخصی ماننــد مســائل
علمــی ،فرهنگــی ،هنــری و ...از اســتعداد و
تــوان برتــری برخوردارنــد و باید این اســتعداد
خــود را تقویــت و در مســیر رشــد هدایــت
شــوند امــا نخبــگان ،صاحبــان اســتعدادهای
برتــری هســتند کــه توانســتهاند اســتعداد
خــود را بــارور و بــا ورود بــه حــل معضــات
و مشــکالت کشــور اثرگــذاری خــود را در
جامعــه بــه اثبــات برســانند ».بــه گفتــه
ترکســتانی ،بنیــاد ملــی نخبــگان در مســیر
شناســایی ،پــرورش و هدایــت اســتعدادهای
برتــر فعالیــت میکنــد و برنامههایــی بــرای
آنهــا دارد کــه در نهایــت بتواننــد در حــل
مشــکالت کشــور نقــش اثرگــذاری ایفــا
کننــد».
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گفتوگو

مد�عامل استارتآپ «بیدزیال»
گفتوگو ب� همدی رسویل ،مهبنیانگذار و ی

باید تجربه خرید را هیجانانگیز کرد
مهرناز شهباز

استارتآپ «بیدزیال» به نشانی  bidzila.comیک سامانه حراج و فروش کاالست .مهدی
رسولی ،ویدا ربیعی و ثمین نورعلیزاده سامانه و اپلیکیشنی را طراحی کردهاند که بر
اساس یک بیزینس مدل رقابتی و جذاب به حراج و فروش کاالهای مختلف و مخصوصا
کاالهای دیجیتال و لوازم خانگی میپردازد؛ مدلی که در آن مشتریان ،یا به تعبیری
شرکتکنندههای حراجها ،ضمن رقابت در زمانبندی حراج میتوانند کاالی مورد نظرشان
را با تخفیفهای زیاد و تا  80درصد ارزانتر نسبت به قیمت بازار خریداری کنند .پیش
از راهاندازی «بیدزیال» سایتهای حراجی در بازار ایران فعالیت میکردند ،اما این برند
با طراحی اپلیکیشن و مدل رقابتی برای مشتریان در حراجهای زمانبندیشده با ایجاد
فضای مهیج و جذاب توانسته کاربران و مشتریان زیادی را جذب کند و با برگزاری بیش
از  1200حراجی کوچک و بزرگ تا کنون تعداد کاربرانش را از مرز  30هزار نفر بگذراند.
مشتریان با خرید بستههایی که حکم ورودی به حراجیهای «بیدزیال» را دارند ،عالوه بر شرکت
در حراج و احتماال شانس خرید کاال با قیمت مطلوبتر میتوانند از کوپن تخفیف خرید آنالین
کاال که معادل  150درصد قیمت ورودی آنها به حراجها بوده ،استفاده کنند .مهدی رسولی یکی
از همبنیانگذاران «بیدزیال» و مدیرعامل آن است .او تحصیلکرده رشته مدیریت بازرگانی و
دولتی است و بعد از فارغالتحصیلی به عنوان کارشناس تحلیل نرمافزار ،کارشناس و مدیر فروش
نرمافزار و همینطور مدیر کنترل پروژه با شرکت «همکاران سیستم» به مدت ن ُه سال کار کرده.
رسولی از چهار سال پیش اما تصمیم گرفت وارد حوزه استارتآپها بشود و راهاندازی سامانه
«مسیر ایرانی و دنیای کار» در زمینه معرفی مشاغل و هدایت تحصیلی اولین تجربه او در این
مسیر بود .درحالیکه این تیم به قوت در حال فعالیت هستند ،رسولی از هشت ماه پیش از آنها
جدا شد و اینبار تصمیم گرفت با همفکران دیگرش در کنترل تک ،کسبوکار دیگری را در
اندازه بزرگتر و با قابلیت رشد و پتانسیل بیشتر تجربه کند« .وقتی وارد کنترل تک شده بودم،
ایدههای اولیه «بیدزیال» شکل گرفته بود .این ایده را در کنار دیگر افراد تیم متناسب با شرایط
و قوانین ایران با همفکری هم اصالح و گسترش دادیم .از آن زمان تا این لحظه «بیدزیال» به
یک دوره رشد و بلوغی رسیده که خوشبختانه 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 کسبوکارهای نو،
از این دست وجود دارد ،برای ادامه کارش
در بازار انعطاف داشته باشد؟
قطعا «بیدزیال» انعطاف بسیار زیادی نشان داده،
چون مدل کسبوکار این برند یک مدل جذاب
و جدید است .به تعبیری میتوان آن را شبیه
یک بازی دانست و در واقع ما در «بیدزیال» یک
پروسه خرید را برای مردم به یک پروسه جذاب
و بازیگونه تبدیل کردیم .مدل فروش و حراج
«بیدزیال» بسیار قابلیت انعطاف دارد و ما در
شش ماه گذشته برای اینکه مدل جذابتری
داشته باشیم که با ذائقه کاربران بیشتر همخوانی
داشته باشد و بتوانیم رضایت آنها را جلب کنیم،

تغییرات بسیار زیادی در «بیدزیال» دادهایم؛ از
این به بعد هم این تغییرات وجود خواهد داشت
تا اینکه بتوانیم به حداکثر بازدهی از یک
پلتفرم آنالین برسیم .از این گذشته ،این مدل
حراجی آنالین در کشورهای خارجی هم وجود
دارد ،اما چیزی که آنجا اجرا میشود ،با قوانین
داخلی کشور ما مغایرت داشت ،بنابراین بخش
بزرگی از تغییراتی که ما در این مدل دادیم،
مربوط به تغییراتی بود که مدل فروش و حراج
«بیدزیال» را با قوانین داخل کشور و قوانین
شرع متناسب کند .بر همین اساس موفق شدیم
با توضیح بیزینس مدل «بیدزیال» و ارائه مدارک
و استداللهای کافی از وزارت صنعت و معدن
و تجارت «اینماد» دریافت کنیم و از وزارت
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ارشاد لوگوی رسانههای دیجیتال بگیریم.
پیش از «بیدزیال» حراجهای آنالین در
ایران وجود داشتند .تفاوت مدل «بیدزیال»
با حراجهای آنالین دیگر چیست؟
از نظر پلتفرم نرمافزاری« ،بیدزیال» از سایر
رقبا قویتر است و این تنها پلتفرمی است که
در ایران هم وبسایت دارد و هم اپلیکیشن
متناسب با سیستم عاملهای اندروید و
آیاواس .از نظر سطح کاالهایی که به حراج
گذاشته میشود ،مدل «بیدزیال» عموما لوازم
دیجیتال و کاالهای خانگیای را که متوسط
قیمتشان بیشتر از یکی دو میلیون تومان
است ،به حراج میگذارد ،اما در مدلهای حراج
آنالین دیگر محصوالت مختصرتر و معمولیتر
و با بازه قیمتی کوچکتر ،تعداد حراجهای کمتر
و کال با گستردگی کمتری کار میکنند .در حال
حاضر «بیدزیال» بیش از  30هزار کاربر دارد که
تصور میکنم نسبت به سایتهای دیگری که
در بازار هستند ،این رقم برای این سامانه رشد
قابل توجهی است.
کسبوکار «بیدزیال» چطور توانست
خودش را در فضای بازار ایران جا بیندازد؟
وقتی ایدههای جدید میآیند ،همیشه در
مقابلشان یکسری مقاومتها وجود دارد ،اما
یکسری از افراد خاص هستند که همیشه
از ایدههای جدید و تکنولوژی جدید استقبال
میکنند و تمایل بیشتری به آنها نشان
میدهند .خب قاعدتا این افراد در ابتدا مشتری
ما هستند ،ولی عموم افراد به چشم تردید
به این قضیه نگاه میکنند و حتی یکسری
سایتهای جدید هم هستند که از این فضا
استفاده کرده و به شکلهای مختلف فضا را
مسموم میکنند .بنابراین بعضی از مردم اعتماد
نمیکنند و اینکه بگویند در سایتی یک کاالی
چهار میلیونی را میتوانند با دو میلیون یا یک
میلیون و هشتصد هزار تومان یعنی با 70 ،60
درصد تخفیف خریداری کنند ،این در وهله اول
برایشان عجیب است .در صورتی که وقتی همین
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افراد مدل ما را مطالعه میکنند و با سازوکار
آن آشنا میشوند ،جذبش میشوند .از طرفی
«بیدزیال» یک مدل خرید است که الزم نیست
فرد از منزلش بیرون بیاید و مثل فروشگاههای
اینترنتی است ،اما مزیتی که نسبت به آنها
دارد ،این است که کاربران و مشتریان ضمن
شرکت در حراج در هیجان جذاب رقابت هم
قرار میگیرند و اگر برنده شوند ،احتمال دارد
جنسی را با قیمت خیلی خیلی پایینتر از
قیمت بازار خریداری کنند و اگر نتوانستند
حراجی را ببرند ،در مدل «بیدزیال» چیزی را
از دست ندادهاند و به آنها یک کوپن تخفیف
داده میشود که بیشتر از پولی است که در ابتدا
برای ورود به حراج پرداخت کردهاند .در واقع در
مدل «بیدزیال» ،هم کسانی که حراجی را برنده
میشوند خیلی سود میکنند و هم کسانی که
شرکت میکنند و نمیبرند ،چراکه «بیدزیال»
در مقابل برای خرید کاالهای دیگر برای آنها
تخفیف قائل میشود.
فضای آنالین چه مزیتهایی برای
کسبوکار شما داشته؟
حراجهایی که ما برگزار میکنیم ،از خیلی
قدیمترها در بازار سنتی ایران رواج داشته و
بهاصطالح چوب حراج میزدند به یکسری
اجناس و هرکسی باالترین پیشنهاد را میداد،
همان برنده حراج بود .حراج مفهومی است که
از قدیم مردم ما با آن آشنا بودند ،اما چیزی که
ما ارائه دادهایم ،به صورت آنالین بوده و این را
به تمامی کاالها بسط دادهایم ،از جمله کاالهای
دیجیتال .در «بیدزیال» یک کاال را با قیمت
پایه خیلی کمی به حراج میگذاریم و افرادی
مبلغی را به عنوان ورودی پرداخت میکنند که
تعدادشان محدود و مشخص است و در واقع
فقط خریداران واقعی وارد آن حراج میشوند.
حاال خریداران با هم شروع به رقابت میکنند و
مطابق با پیشنهاد افراد ،قیمت کاالی مورد نظر
خُ رد خُ رد باال میرود و درنهایت کسی که آخرین
پیشنهاد قیمت را در محدوده زمانی معین داده،

برنده میشود .مدل «بیدزیال» در واقع همان
مدل سنتی با یکسری مکانیسمهای جدید و
یکسری ابزارهای اینترنتی و آنالین است که
در قالب جدید ارائه شده و این میتواند هم برای
کسی که در حراج شرکت کرده سودده باشد و
هم برای ما که این پلتفرم را ایجاد کردهایم،
چراکه هیجانی که در رقابت حراج وجود دارد،
برای خیلی از افراد قابل قبول است و این تجربه
لذتبخش باعث میشود تمایل بیشتری برای
شرکت در حراجهای بعدی «بیدزیال» پیدا
کنند.
چه اجناسی در حراجهای «بیدزیال»
فروخته میشود و خدمات فروش شما به
چه شکل است؟
کاالها عموما دیجیتالاند؛ لوازم خانگی ،لوازم
برقی آشپزخانه و در واقع هر کاالی دیگری که
برای کاربران جذاب باشد .کاالهای «بیدزیال»
صددرصد نو هستند و داری گارانتیهای
معتبر .کاالها در حجم بزرگ از واردکنندهها
و تولیدکنندههای معتبر خریداری و در انبارها
نگهداری میشوند .هر کدام از کاربرانی که
در حراج «بیدزیال» شرکت میکنند و برنده
میشوند ،یا کاربرانی که میخواهند از کوپن
تخفیفشان استفاده و کاالیی را به صورت
مستقیم از «بیدزیال» خریداری کنند ،کاالها
از انبار «بیدزیال» و به واسطه سرویسهای
حملونقل مثل پست برای آنها ارسال میشوند.
مزیت «بیدزیال» برای کاربران چیست؟
بزرگترین مزیت «بیدزیال» این است که
افراد میتوانند کاالهایی را که قیمت باالیی
در بازار دارند ،با قیمت خیلی مناسبتری
تهیه کنند .کاربران در «بیدزیال» شانسشان را
امتحان میکنند و شاید توانستند یک کاالی
 10میلیونی را با پنج میلیون تومان خریداری
کنند .بنابراین شانس برنده شدن را برای همه
ایرانیان فراهم میکنیم .دومین مزیت این است
که «بیدزیال» یک فروشگاه اینترنتی هم هست
و افراد بدون آنکه بخواهند در ترافیک بمانند و

هزینه رفتوآمد پرداخت کنند ،در منزل خرید
یا در حراج شرکت میکنند .مزیت سوم حالت
گیمیفیکشن (بازیگونه) «بیدزیال» است و این
برای جامعه جوان که دنبال هیجان و رقابت
است ،جذاب بوده و در بازههای زمانی چند روزه
کاربران شانسشان را در «بیدزیال» امتحان و در
میدان حراج رقابت میکنند.
سازوکار حراج در «بیدزیال» به چه شکل
است؟
یکی از ویژگیهای جذاب «بیدزیال» زمانبندی
حراج است .از یک هفته تا  10روز قبل از حراج،
کاالها را برای حراج در سایت میگذاریم .کاربران
میتوانند حراجها را انتخاب و در آنها ثبتنام
کنند ،اما امکان ثبت پیشنهاد قیمت ندارند.
تایمر «بیدزیال» زمان حراج را به صورت معکوس
به کاربران نشان میدهد و درست یک دقیقه
مانده به حراج ،آنها میتوانند پیشنهادشان را
ثبت کنند .از طرفی ،به شرکتکنندههای جدید
اجازه ورود داده نمیشود و حتی در بعضی موارد
حراجها با یک یا دو شرکتکننده پیش میرود،
اما تعداد افراد شمارشان در اغلب مواقع از 30
نفر باالتر نمیرود .وقتی حراج شروع میشود،
افراد میتوانند کلیک کنند و به ازای هر کلیک
یک مبلغ مشخص که از قبل تعیین شده ،از یک
هزار تومان تا  10هزار یا  20هزار تومان به قیمت
بیفزایند .نکته جالب اینکه در  10ثانیه پایانی
یک دقیقه حراج ،هر کدام از شرکتکنندهها با
یک پیشنهادی که ثبت میکنند ،عمال تایمر را
از همان ثانیه به روی  10ثانیه برمیگردانند
تا دوباره به زمان صفر برسد .این چند ثانیه،
چند ثانیه تمدید شدن حراج گاهی اوقات باعث
میشود حراجهای ما تا بیش از یک ساعت طول
بکشد ،اما به طور متوسط حراجهای ما حدود
یک ربع تا  10دقیقه بسته میشوند .آخرین
نفری که در  10ثانیه پایانی پیشنهاد قیمتی
بدهد و کس دیگری قیمت را تغییر ندهد و
بدین ترتیب زمان صفر بشود ،آن کاربر برنده
حراج «بیدزیال» خواهد بود.
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گفتوگو

طاها گودرزی از تولید انبوه مقاالت ب�مسئهل یمگوید

نمیدانم مسائل واقعی ما
کجا بررسی میشوند
پریسا امام وردیلو

مهاجرت وارونه یا بازگشت نخبگان سفرکرده یکی از مهمترین راههای انتقال دانش جهانی و
بهروز کردن فضای علمی کشور است ،ولی یکی از نگرانیهای جدی در مهاجرت وارونه ،مهجور
ماندن همین دانش نوین است .در دنیا برای پیوند صنعت و دانشگاه ،عالوه بر شناسایی مسائل
واقعی صنعت ،از آیندهنگری و آیندهشناسی بهره میگیرند و مطالعات را به سوی نیازهای آینده
سوق میدهند .در این میان نهادهای سیاستگذار تسهیلگر امور هستند .در این گفتوگو
طاها گودرزی ،دانشآموخته دانشگاه ایلینوی امریکا ،از ضرورت مسئلهشناسی در کار پژوهشی
سخن میگوید .دکتر گودرزی عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر است.
کمی درباره سوابق تحصیلی و مطالعاتی خود
توضیح دهید.
من دوره کارشناسی و کارشناسیارشد مهندسی
مکانیک را در دانشگاه صنعتی شریف خواندم.
سپس مدرک کارشناسیارشد ریاضیات کاربردی
و دکتری عمران را از دانشگاه ایلینوی آمریکا
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دریافت کردم .زمینه اصلی مطالعاتیام در 10
سال گذشته مشخصهیابی ،تحلیل رفتار و پاسخ و
ساخت کامپوزیتهای پلمیری بوده است .این زمینه
یک دانش میانرشتهای است که ممکن است در
دانشکدههای مختلفی چون مهندسی مکانیک،
مهندسی عمران ،مهندسی پلمیر و حتی ریاضی

پیگیری شود.
تصمیم نداشتید برای کار در همین کشور
و دانشگاه بمانید؟ پیشنهادی برای ماندن
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 مسئولیتهایی 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 میکند ،فرایند مهاجرت آغاز میشود
و فرد پس از دکتری تجربه زندگی در کشور مقصد
را دارد .کسی که از ایران میرود ،جوان و کمتجربه
است ،ولی تا دکتری را بگیرد ،خانواده دارد و
دغدغههایش متفاوت است .متاسفانه مسیر برگشت
به کشور هموار نیست و وضعیت کار و معیشت در
کشور برای دانشآموختگان مبهم است و مهمتر
اینکه شاید حوزه تخصصی دانشآموختگان در
کشور ما مورد توجه نباشد .برای نمونه در دنیا مرسوم
است وقتی فرد برای مصاحبه شغلی به جایی دعوت
میشود ،هزینههای این مسافرت را به او میپردازند
لو
و اگر پذیرفته شد ،در همان آغاز هزینههای نق 
انتقال را کارفرما میپردازد .عمدتا دانشجویان دکتری
در کشورهای پیشرفته با حقوق دانشجویی میتوانند
زندگی خانواده خود را اداره کنند و با شروع کار،
شرایط مالی بهمراتب بهتر میشود .ولی در کشور
برخی اعضای هیئت علمی حتی تا یک سال پس
از آغاز کار حقوقی دریافت نمیکنند .به همین دلیل
تصمیم برای برگشت به کشور ،تصمیم سختی است.
از طرفی ،پیدا کردن شغل متناسب برای متخصصان
در کشور دشوار است .در این سالها بنیاد ملی
نخبگان کوشید تا سنگالخهای مسیر بازگشت را
کم کند .ولی از نظر بودجه در مضیقه است و قدرت

اجرایی مثال برای استخدام در دانشگاه ،موسسات یا
شرکتها ندارد.
از چه زمانی با برنامههای بنیاد آشنا شدید
و آیا از گرنت آن استفاده کردید ،یا پستداک
بنیاد شدید؟
اواخر اقامتم در خارج از کشور با برنامهها و تسهیالت
بنیاد آشنا شدم ،ولی از پسادکتری استفاده نکردم.
من اوایل شهریور سال  94برگشتم و در کمتر از
یک ماه در دانشگاه امیرکبیر به عنوان استاد معین
که بنیاد ملی نخبگان امکان آن را فراهم کرده بود،
مشغول تدریس شدم .پس از آن مصاحبه هیئت
علمی و بقیه پروسه جذب طی شش ماه انجام شد.
موضوع مطالعات شما در دوره دکتری و
دورهای که در بکمن بودید ،چه بود؟
در دوره دکتری روی مشخصهیابی ،تحلیل رفتار
و پاسخ و ساخت کامپوزیتهای پلمیری با رفتار
غیرخطی کار کردم .مثال تایر ماشین هم یک
کامپوزیت است و الستیک طبیعی که در اغلب تایرها
به کار میرود ،شفاف است ،ولی درنهایت رنگ تایر
سیاه میشود .این رنگ برای وجود ذرات دوده است
که با درصد باالیی در پروسه تولید به الستیک اضافه
میشود .باید بدانیم با مخلوط شدن این دو ماده،
ویژگیهای مکانیکی آنها چه میشود .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 آنها با هم مخلوط میشوند،
سفتی مخلوط بهدستآمده چه میشود! کاربرد این
مطالعات در صنعت بسیار وسیع است .پیش از این،
هیچ مدل جامع مبتنی بر خواص ریزساختاری برای
تخمین رفتار این نوع کامپوزیتها وجود نداشت و
روش غالب ،آزمون و خطا بود .امروزه در بسیاری
از کاربردهای پیشرفته از همین االستومرها و ذرات
استفاده میشود و این مدل در طراحیهای مربوط
بسیار تسهیلکننده خواهد بود.
شغل من در موسسه بکمن ایجاد یک زیرساخت
محاسباتی متمرکز با هدف گسترش و امکان انجام
تحقیقات با هزینهای کمتر بود .هدف آن ،ایجاد
نرمافزارهایی بود که به رایگان در اختیار محققان قرار
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گیرد .در ایران موضوع کپیرایت جدی نیست ،ولی در
اکثر کشورها کسی نمیتواند از نرمافزارهای تخصصی
بدون پرداخت هزینههای سرسامآور استفاده کند.
کار من ایجاد یک نرمافزار متنباز بود که برخی
شبیهسازیهای مربوط به آزمایش نانوایندنتیشن
روی مواد بیولوژیکی را انجام دهد .این پروژه بسیار
پرهزینه بود و چند دانشگاه در آن مشارکت داشتند.
موسسه  NSFمطالعه و اجرای آن را به دانشگاهها
سپرده بود .یکی از بارزترین تفاوتهای کشورهای
پیشرفته با کشور ما در همین است .سازمانهایی
مانند  NSFوابسته به دولتها هستند و با بودجههای
عظیم حمایت مالی از تحقیقات را فراهم میکنند.
موسسه  NSFتقریبا هشت میلیارد دالر NIH ،حدود
35میلیارد دالر و  DOEنیز پنج میلیارد دالر در سال
بودجه دارند .این سازمانها در اصل هدایتکننده
جریان تحقیق هستند .محققان و استادان دانشگاه
پروپوزالهای تحقیقاتی خود را متناسب با منابع
این موسسات مینویسند و این نهادها متناسب با
جهت صنعت در آینده ،علم را هدایت میکنند و به
پروپوزالها در صورت تایید تسهیالت میدهند .در
کمک مالی که به پروپوزالهای تحقیقاتی میشود،
معموال هزینه تحصیل چند دانشجوی دکتری،
خرید تجهیزات ،سفرهای علمی و مانند اینها دیده
میشود .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 میگوییم،
ولی هیچ روال مشخصی برای نوشتن پروپوزال
و گرفتن حمایت مالی در کشور وجود ندارد .این
موسسات سازوکارهایی برای تعیین جهت صنعت
دارند و از استادان مبرز دانشگاه استفاده میکنند .این
در جایگاه خود نوعی سیاستگذاری برای پژوهش و
صنعت است.
به تفاوت علمی عمدهای اشاره کردید.
در اینجا میخواهیم باز هم به این موضوع
بپردازیم و شما این تفاوتها را دقیقتر تبیین
کنید.
تفاوت اصلی این است که پژوهش در ایران با
پژوهش کشورهای توسعهیافته قابل مقایسه نیست.
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آنها روی مسائل واقعی کار میکنند .ما در ایران
مسئله واقعی که موضوع تحقیقات دانشگاهی باشد،
خیلی کم داریم .نمیدانم مسائل واقعی ما در کجا
بررسی و حل میشود ،ولی در این مدتی که عضو
هیئت علمی هستم ،فهمیدهام 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
نمیدانم در ایران شرکتها و صنایع برای  10سال
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
گرنتها و پروژهها تامینشود .پس باید یک مسئله
واقعی تعریف و حل شود .سازمانها و شرکتها
هم افراد را برای حل مسائل خاص استخدام کنند.
البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که در
کشورهایی با این سازوکار فضای مطالعه اینقدر
بسته نیست ،ولی موضوعات مشخصی وجود دارد
و فرد زیر چتر آن موضوعات به تحقیق میپردازد.
در ایران دانشجو به من میگوید میخواهم روی این
موضوع کار کنم و من هم میگویم برو کار کن.
بیآنکه یک مسئله واقعی پشت آن باشد .ما هدف
تحصیالت تکمیلی را گم کر دهایم ،در ابتدا هدف از
ایجاد بسیاری از موسسات و دانشگاههای ما تربیت
مهندس برای کارخانههای مونتاژ یا تعمیرات بوده،
نه برای طراحی و تولید .بی آنکه صنعت نیازمند
کارشناسارشد و دکتری باشد ،این دورهها را
گذاشتیم .صنعت و دانشگاه ما برای خواستن و دادن
مدرک دکتری طراحی نشدهاند .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 یکسویه به سمت سیستم آموزشی
ماست ،برخی از فارغالتحصیالن دکتری داخل ما
در بسیاری از کشورها برای کار پذیرش میشوند،

در دانشگاههای اروپا و آمریکا به عنوان عضو هیئت
علمی مشغول به کارند و موفق هم هستند .پس
دانشگاه در حد توان خود خوب عمل میکند .این
نقد بیشتر متوجه سیاستگذاری کالن علمی کشور
است .بخش عمده ایراد هم به صنعت برمیگردد،
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 میکنید؟
فعال مطالعات سابق را ادامه میدهم و درباره آنها
با برخی از صنایع مانند صنایع الستیکسازی 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.
این هم شاید از معضالت دانشگاه باشد که بار
تدریس بسیار زیاد است .چون بنا بر تعریف ،یک
هیئت علمی جدید یاد میگیرد که محقق باشد و
وقتی دانشگاه آنها را جذب میکند ،میخواهد
مدرس باشند .این دو مکمل هم هستند ،ولی
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 ،بهویژه برای کسی که تازه کار را آغاز کرده،
او را از هر کار دیگری بازمیدارد .در کشورهای
پیشرفته کسی که تازه به عنوان استادیار استخدام
شود ،حداقل تدریس را به او میسپارند تا بتواند
مطالعات خود را بهروز کند و پروپوزالهای
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 میدهد .دانشگاههای ما وقتی
برای پژوهش به کسی نمیدهد و استادان ما عمدتا
وقت مطالعه و تحقیق ندارند .یکی دیگر از آفات
سیستمی کشور ما انتشار انبوه مقاالت است.
کسانی هستند که ساالنه باالی  10مقاله و گاهی
حتی حدود  100مقاله میدهند و در هیچیک از
این مقاالت مسئله واقعی وجود ندارد .با این همه،

در سیستم ما تشویق میشوند و جایزه میگیرند.
من از این لحاظ نگران کشور هستم .هنگامی که
من فارغالتحصیل میشدم ،کسی نگفت که باید
مقاله بنویسی .استاد من میگفت یک مقاله خوب
محقق را وارد دایره بزرگان میکند و یک مقاله
بد او را برای همیشه از این دایره بیرون میکند.
استادان و همدورهایهای من توجهی به ISI
نداشتند ،چون کار پژوهشی برای انتشار مقاله
انجام نمیشود .پژوهش که به نتیجه برسد ،یک
مقاله از آن استخراج و در نشریه معروفی چاپ
میشود .ولی وقتی ما مسئله واقعی نداریم ،این
همه مقاله هم دانشافزایی نمیکند و دستاوردی
ندارد.
مدل کاری که در بکمن انجام میدادید ،چه
اندازه قابلیت پیادهسازی در کشور ما را دارد؟
این کار در کشورهای دیگر جدی است که البته
بحث نرمافزارهای ارزانقیمت خیلی در کشور ما
موضوعیت ندارد ،اما بحث استفاده از زیرساختهای
متمرکز برای محاسبات و شبیهسازیها باید در
سیاستگذاری کالن ما دیده شود.
وضع صنعت مرتبط با پژوهش خود را چگونه
ارزیابی میکنید و به طور کلی ارتباط دانشگاه
با صنعت چطور است؟
در ایران کیفیت صنایع الستیکسازی خیلی
خوب است .خوشبختانه بازار داخلی را دارند
و در بازارهای جهانی هم حضور دارند .درباره
ارتباط دانشگاهها با صنایع ،در همه جای دنیا
این ارتباط کمتر مستقیم است .موسسات واسط
همانند مثالهایی که ذکر شد ،معموال مسیر
مستقیم قراردادهای پژوهشی هستند .صنایع
هم در جهتدهی و تا حدی در تامین بودجه
کمک میکنند .در نگاه کلی ،کسانی که به کشور
بازمیگردند ،زمینههای تازهای از دانش را به کشور
وارد میکنند و راهی برای انتقال دانش هستند و
کشور را از جهت علمی بهروز نگه میدارند ،هر
چند که عمده حضور آنها در دانشگاههاست ،ولی
در یک چرخه کامل تحقیق و پژوهش صنایع نیز
از آن منتفع میشوند.
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گ
در�ره ض�ورت و چگون�
پ�وندهای ب
ت
ت� بیت ین�وی مورد نیاز اکوسیس� نوآوری کشور

ماموریت :ساختن آدم پای کار!

وقتی صحبت از اکوسیستم نوآوری میشود ،باید همه بازیگران اکوسیستم را در یک ظرف و در کنار
یکدیگر دید و تحلیل کرد .اصوال اکوسیستم وقتی شکل میگیرد که به قول بازاریهای قدیمی ،جنسش
جور باشد .نمیشود که اکوسیستمی پر از منتور باشد ،اما استارتآپ نداشته باشد! یا صدها استارتآپ
داشته باشد ،اما در آن قحطی توسعهدهنده یا مدیر مارکتینگ باشد! رشد و توسعه نامتوازن هر اکوسیستمی
درنهایت به معنای به بنبست رسیدن آن است .به همین دلیل است که این روزها صحبت از تربیت نیروی
کارآمد برای بخشهای مختلف اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی کشور به یک بحث جدی و دامنهدار تبدیل
شده است .نیروهایی که بتوانند با تکیه بر مهارتها ،دانش و خالقیت خود ،در روزهای تنگ و سخت به کمک
کسبوکارهای نوآور بیایند.
اما دقیقا یافتن چنین نیروهایی به یکی از سختترین کارها برای راهاندازی هر کسبوکار نوآورانهای تبدیل
شده است؛ دلیل هم واضح است :تا زمانی که آستین باال نزدهایم و برای پرورش نیروی انسانی ماهر در
بخشهای مختلف اکوسیستم کارآفرینی همت نکردهایم ،نمیتوانیم انتظار داشته باشیم چیزی هم برداشت
کنیم .یعنی تا موقعی که دورههای آموزشی و بهطور کلی آموزش ریشهداری در این زمینه شکل نگیرد،
وضع کماکان همین خواهد بود .در پرونده این شماره «سرآمد» تالش کردهایم با نگاهی نزدیک به سه
دوره آموزشی که با محوریت برآورده کردن چنین رسالتی تعریف شدهاند ،به این سوالهای کلیدی پاسخ
دهیم که برای داشتن نیروهای کارآمد اجرایی که بتوانند در بدنه استارتآپها و شرکتهای فناور داخلی
نقشهای 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 وظیفهای در
این رابطه دارند و از همه مهمتر دورههای کنونی چه سازوکارهایی دارند و چطور کار میکنند...
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پرونده

ش
آموز� «کیمیا»
مد� طرح دورههای
گفتوگو ب� جواد جلوداری ،ی

اکوسیستمنوآوری
نیروی ماهر میخواهد
مریم بهروزیان
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نهادهای فعال در حوزه کسبوکارهای نوآورانه ،بدون وجود نیروهای انسانی آموزشدیده و کارآمد
نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند .نیروهای انسانی مجرب و آگاه به دغدغههای استارتآپی،
ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه اکوسیستم استارتآپی است ،اما کشور ما در این حوزه با کمبود و
خأل جدی مواجه است .جواد جلوداری ،مدیر دورههای آموزشی «کیمیا» ،از جمله افرادی است که
تالش میکند این دغدغه فعاالن استارتآپی را برطرف کند و با آموزش نیروهای ستادی مورد نیاز
اکوسیستم استارتآپی ،گامی در جهت رفع دغدغههای فعاالن استارتآپها بردارد .او قبال مدیرعامل
شرکت برکه شریف بوده که این شرکت نیز صاحب استارتآپ «نت رای» بوده است .فعالیت شرکت
سرمایهگذاری رایانونچرز نیز بخش دیگری از کارنامه کاری جلوداری است .او  33ساله و دانشآموخته
مهندسی شیمی است و در طرحهای مختلفی نیز به عنوان مدیر طرح و مدیر پروژه ،فعال بوده است.
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ایــده اولیــه طــرح «کیمیــا» چطــور شــکل
گرفــت و در ایــن طــرح ،چــه برنامههایــی
بــرای ارتقــای مهــارت نیروهــای انســانی در نظر
گرفتــه شــده اســت؟
ایــده اولیــه طــرح «کیمیــا» از ابتــدای ســال  96شــکل
گرفــت .بــر ایــن اســاس کــه مــا در پــارک علــم و
فنــاوری دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه ایــن نتیجــه
رســیده بودیــم کــه خــأ نیــروی انســانی کارآمــد و
حرفــهای در حــوزه نــوآوری و کارآفرینــی وجــود دارد.
اگرچــه در ایــن حــوزه اقدامــات زیــادی انجــام شــده ،اما
متناســب بــا رشــدی کــه داشــته ،نیــروی انســانی مــورد
نیــازش بــه انــدازه کافــی رشــد نکــرده اســت.
مــا بــه خاطــر تجربیاتــی کــه در ایــن زمینــه داشــتیم،
ایــن ایــده بــه ذهنمــان رســید تــا ایــن خــأ نیــروی
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 خــأ را پــر کنیــم.
ایــن ایــده تقریبــا اواســط خــرداد  96تاییــد و اجرا شــد.
بــه ایــن شــکل برنامهریــزی شــد کــه طــرح «کیمیــا»
صرفــا حــول مباحــث تئــوری نباشــد ،بلکــه بتوانیــم
در قالــب ایــن طــرح ،مجموعــهای از مهارتهــا را بــه
بچههــا یــاد دهیــم .بــه همیــن خاطــر  100ســاعت
دورههــای آموزشــی و  40ســاعت دورههــای مهارتــی و
بینشــی را در نظــر گرفتیــم کــه هدفــش انتقــال تجربــه
اســاتید ایــن دوره بــه بچههــا بــود .همچنیــن 80
ســاعت هــم دورههــای کارآمــوزی در نظــر گرفتیــم.
در واقــع مــا دوره اول طــرح را کــه در ســال  96برگــزار
کردیــم ،چنــد قســمت دیگــر را هــم بــه آن اضافــه
کردیــم .مثــا  20ســاعت هــم بحــث «منتورینــگ» در
نظــر گرفتیــم .یعنــی بچههــا بایــد  20ســاعت به ســراغ
«منتور»هــای ایــن حــوزه برونــد و رودررو بــا آنهــا گپ
بزننــد و از تجربیــات آنهــا اســتفاده کننــد .در انتهــای
طــرح نیــز تــور و بازدیــد از اکوسیســتم کارآفرینــی را
داریــم و درنهایــت یــک آزمــون را طراحــی کردیــم تــا
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آموختههــای بچههــا را محــک بزنیــم .ایــن چهارچــوب
کلــی طــرح «کیمیــا» اســت کــه اولیــن دورهاش خــرداد
 96اســتارت خــورد و اســفند  96بــه پایان رســید .ســال
 97نیــز بــرای دومیــن دوره برنامهریــزی کردهایــم کــه
در مهــر مــاه آغــاز میشــود.
پذیــرش و گزینــش افــراد در طــرح «کیمیــا»
بــه چــه شــکلی اســت؟
بــرای پذیــرش بچههــا یــک فراینــد گزینــش در
نظــر داریــم .ایــن گزینــش نیــز بــا ایــن هــدف برگــزار
میشــود تــا افــرادی وارد دوره شــوند کــه واقعــا مســتعد
ایــن حــوزه هســتند تــا پــس از دریافــت آموزشهــا،
مشــغول بــه کار شــوند.
فراینــد گزینــش نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه در
ابتــدای امــر ،متقاضیــان پیــرو فراخــوان عمومــی کــه
ارائــه میشــود ،در ســایت ثبتنــام میکننــد .ســپس
یک تســت ســنجش شایســتگی شــغلی از آنهــا گرفته
میشــود کــه ایــن تســت بیشــتر جنبــه روانشناســی
دارد کــه توســط کارشناســان مربــوط تصحیح میشــود.
درنهایــت از کمیتــه داوری مــا تعــدادی را بــه مصاحبــه
حضــوری فرامیخواننــد کــه از ایــن بیــن 100 ،نفــر
گزینــش میشــوند.
آیــا داشــتن یــک ایــده یــا کارآفریــن بــودن
در زمــره شــرایط پذیــرش در طــرح «کیمیــا»
اســت؟
خیــر .اساســا هــدف طــرح «کیمیــا» پــرورش و تربیــت
کارآفریــن نیســت .نقطــه تمایــز «کیمیــا» بــا دیگــر
طرحهــا هــم در همیــن مســئله اســت .در واقــع ،طــرح
«کیمیــا» بــه دنبــال تربیــت و پــرورش نیــروی انســانی
ســتادی نهادهــای اکوسیســتم اســتارتآپی کشــور
اســت .یعنــی نیروهایــی کــه در مراکــز رشــد ،پارکهای
علــم و فنــاوری ،شــتابدهندهها ،شــرکتهای
ســرمایهگذاری 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  35ســال را قــرار دادهایــم.
دانشآموختــگان دوره اول طــرح «کیمیــا»
در حــال حاضــر بــه چــه کاری مشــغولاند؟ از
آنهــا خبــر داریــد؟

دانشآموختههــای دوره اول حــدود  70درصدشــان
جــذب نهادهــای مربــوط شــدند .مــا هــم از
شهرســتانها و هــم از تهــران ،دانشآموختــه داشــتیم.
دانشآموختــگان مقیــم شهرســتانها هــم بــه شــهر
خــود بازگشــتند و در نهادهــای مربــوط جــذب شــدهاند.
آیــا بــرای پذیــرش افــراد در طرح «کیمیــا» در
کل کشــور فراخــوان میدهیــد ،یــا تمرکزتــان
روی شــهر تهــران اســت؟
ایــن فراخــوان مخصــوص کل کشــور اســت .طــوری
کــه در دوره اول  30درصــد بچههــای متقاضــی ،مقیــم
شهرســتان بودنــد کــه پــس از دریافــت آموزشهــا ،بــه
شهرســتانهای خــود بازگشــتند.
فکــر میکنیــد برگــزاری چنیــن رویدادهایــی
مثــل طــرح «کیمیــا» چطــور میتوانــد بــه
ارتقــای اکوسیســتم اســتارتآپی و کارآفرینــی
کشــور منجــر شــود؟
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاس ـتجمهوری از ســالها
پیــش ،طرحریــزی اکوسیســتم کارآفرینــی و نــوآوری در
کشــور را آغــاز کــرده اســت .در همیــن راســتا اقدامــات
زیــادی انجــام شــده و نهادهــای متعــددی در کشــور
شــکل گرفتهانــد .از آن طــرف هــم اســتارتآپها و
شــرکتهای دانشبنیــان زیــادی شــکل گرفتــه و
شــروع بــه کار کردهانــد .وقتــی ایــن فضــای توســعه
دادهشــده را از بیــرون نــگاه میکنیــم ،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
کردهایــم ایــن نیــروی انســانی را در حــد مطلوبــی
تربیــت کنیــم و آمــوزش دهیــم .از نــگاه کالن هــم اگــر
بــه ایــن جریــان نــگاه کنیــم ،میبینیــم کــه آمــوزش
نیــروی انســانی ماهــر ،باکیفیــت و کارا ،جایــگاه خــاص
و ویــژهای دارد.
وقتــی پــای صحبتهــای اســتارتآپها و
شــرکتهای دانشبنیــان مینشــینیم ،یکــی
از چالشهایــی کــه همــواره مطــرح میکننــد،
ایــن اســت کــه برخــی از کارشناســان و
مســئوالنی کــه در نهادهــای مرتبــط بــا ایــن
اکوسیســتم فعالیــت میکننــد ،از مطالبــات مــا

درک روشــن و درســتی ندارنــد .بــا توجــه بــه
اینکــه شــما روی پــرورش نیــروی انســانی
ســتادی ایــن اکوسیســتم دســت گذاشــتهاید،
بــه نظرتــان ایــن کار میتوانــد ایــن چالــش
کارآفرینــان را تــا حــدودی حــل کنــد؟
دقیقــا همینطــور اســت .ایــن مســئله همــان نقطـهای
اســت کــه مــا احســاس میکنیــم نیــروی تربیتشــده
بایــد وارد شــود ،چراکــه حــوزه اســتارتآپی و نــوآوری
در کشــور ،حــوزه جدیــدی اســت .قاعدتــا بــرای یــک
اســتارتآپی کــه بــا مشــکالت فراوانــی در کس ـبوکار
خــودش روبهروســت ،خیلــی ســخت اســت کــه مثــا
وقتــی بخواهــد بــه یــک شــرکت ســرمایهگذاری
خطرپذیــر ،پــارک علــم و فنــاوری یــا شــتابدهنده
رجــوع کنــد ،بــا نیروهایــی روبــهرو شــود کــه اصــا
فضــای اســتارتآپ را نمیشناســند ،بنابرایــن طــرح
«کیمیــا» بــا آموزشهایــی کــه ارائــه میدهــد ،تــاش
میکنــد نیروهــای مســتقر در ایــن نهادهــا را بــا ادبیــات
حــوزه کارآفرینــی و اســتارتآپی آشــنا کنــد.
در مســیر آمــوزش نیروهــای انســانی مــورد
نیــاز در اکوسیســتم اســتارتآپی ،چــه
انتظاراتــی از فعــاالن ایــن حــوزه داریــد؟ آنهــا
چطــور میتواننــد بــه توســعه ایــن آموزشهــا
کمــک کننــد؟
وقتــی یــک اکوسیســتم میتوانــد خــوب عمــل کنــد
کــه همــه قســمتها بــا هــم و همانــدازه رشــد کننــد.
مــا در رشــد اســتارتآپها و نهادهــای مربــوط ســرعت
مطلوبــی داشــتهایم ،امــا در آمــوزش نیــروی انســانی
بــه آن انــدازه رشــد نداشــتهایم .ایــن مســئله خألیــی
بــود کــه احســاس کردیــم و در جهــت رفــع آن ،گام
برداشــتهایم .البتــه در ادامــه ایــن راه ،قطعــا همــه
نهادهــای فعــال در ایــن حــوزه بایــد بــه مــا کمــک
کننــد تــا بتوانیــم ایــن طــرح را بــه نحــو مطلــوب انجام
دهیــم .باالخــره ایــن نیــروی انســانی قــرار اســت در
همیــن نهادها مشــغول بــه کار شــود .بنابرایــن نهادهای
مرتبــط در حــوزه فعالیتهــای اســتارتآپی بایــد در
کنــار هــم قــرار بگیرنــد تــا افــرادی کــه ایــن دورههــای
آموزشــی را میگذراننــد ،بتواننــد در اکوسیســتم
اســتارتآپی کشــور اثرگــذار باشــند.
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پرونده

گفتوگو ب� ت
دک� عباس ت�ا� ،مد� طرح ن
توا�
ی
ب

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 هماکنون مدیرعامل گروه مالی سرمایهگذاری شریف و مدیر طرح «توانا» است .طرح
«توانا» با برگزاری دورههای آموزش کارآفرینی در دانشگاههای مختلف کشور ،تالش دارد
توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان را ارتقا دهد و اعتمادبهنفس آنها را در راهاندازی کسبوکار
و پیشبرد ایدههاشان افزایش دهد .برگزاری دورههای آموزش کارآفرینی مثل برگزاری طرح
«توانا» ،قطعا بر توسعه اکوسیستم استارتآپی کشور نیز تاثیر مثبت خواهد گذاشت و افراد
را با ماهیت کارآفرینی و چموخمهای راهاندازی یک کسبوکار نو ،آشنا خواهد کرد.
گفتوگوی «سرآمد» با مدیر طرح «توانا» درباره جزئیات این طرح آموزشی
و بررسی موانع کارآفرینی در بین نیروهای انسانی است.
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طــرح «توانــا» بــا چــه مکانیســمی
تــاش دارد بــه جریــان نــوآوری و
کارآفرینــی در بیــن دانشــجویان کشــور
کمــک کنــد؟
طــرح «توانــا» یــک طــرح آموزشــی اســت
کــه از دو ســال پیــش شــروع شــده و
ادامــه هــم دارد .هــدف ایــن طــرح ،ارتقــای
توانمندیهــای کارآفرینانــه دانشــجویان
اســت .ایــن طــرح از اســفند  94آغــاز شــد.
دانشــجویان ســال آخــر لیســانس و مقاطــع
باالتــر از کارشناســی کــه میخواهنــد یــک
فعالیــت کارآفرینانــه را شــروع کننــد ،بــه
واســطه ایــن طــرح میتواننــد مباحــث
مهمــی را کــه در طــول پیشــبرد برنامهشــان
بــه آن برمیخورنــد ،در قالــب یــک مجموعــه
آموزشــی بیاموزنــد .ایــن پکیــج آموزشــی
بــه افــراد کمــک میکنــد کــه وقتــی
میخواهنــد یــک کســبوکار راهانــدازی
کننــد ،بتواننــد از تجــارب دیگــران کــه در
ایــن مجموعــه جمــعآوری شــده اســت،
اســتفاده کننــد.
«توانــا» دو هــدف را دنبــال میکنــد .یــک
هــدف ظاهــری کــه آن هــم ارائــه آمــوزش
باکیفیــت و مناســب کارآفرینــان و ارتقــای
توانمندیهــای دانشــجویان در ایــن حــوزه
اســت ،و یــک هــدف باطنــی کــه آن هــم
تغییــر در اتمســفر کارآفرینــی دانشــگاهها
و ایجــاد ممنتــوم و حرکــت دانشــگاهها بــه
ســمت دانشــگاههای کارآفریــن اســت.
تاکنــون  23دوره طــی ایــن ســه ســال برگــزار
شــده کــه زمــان هــر دوره آموزشــی نیــز 50
ســاعت طــی  6روز بــوده اســت .تقریبــا در
هــر دانشــگاه کــه دورههــا برگــزار شــده،
حــدود  2500نفــر ســاعت آمــوزش دادهایــم.
تابهحــال نیــز نزدیــک  57هــزار نفــر ســاعت
آمــوزش در  20دانشــگاه کشــور ارائــه شــده
اســت.
ایــن طــرح اول قــرار بــود تنهــا در تهــران

و در دانشــگاههایی کــه کمتــر در حــوزه
کارآفرینــی فعالیــت دارنــد ،برگــزار شــود
و هــدف مهــم دیگــر ایــن بــود کــه کمــی
بیشــتر بــه دانشــجویان دختــر توجــه کنیــم و
اعتمادبهنفسشــان را باالتــر ببریــم تــا بتواننــد
بهتــر و بیشــتر بــه ایدههاشــان بپردازنــد.
بــه همیــن خاطــر بــا دانشــگاه الزهــرا شــروع
کردیــم .دو دوره بــا ایــن دانشــگاه بودیــم.
حتــی دانشــگاه فنــی حرفــهای دخترانــه
ولیعصــر هــم در ایــن طــرح مــورد توجــه
قــرار گرفــت.
دانشــگاه هنــر هــم یکــی دیگــر از
دانشــگاههایی بــود کــه بیشــتر بــه سراغشــان
رفتیــم .در واقــع مــا تصمیــم داریــم
بیشــتر ســراغ دانشــگاههایی برویــم کــه
پتانســیلهای کارآفرینــی بیشــتری دارنــد،
امــا کمتــر مــورد توجــه قــرار میگیرنــد.
مثــا مــا بــه ســراغ دانشــگاههایی مثــل
دانشــگاه صنعتــی شــریف و تهــران نرفتهایــم
و نمیرویــم ،چــون احســاس میکنیــم
نیــازی بــه برگــزاری ایــن دورههــا در ایــن
دانشــگاهها نیســت.
از طــرف دیگــر ،چــون دیدیــم اســتقبال
در دانشــگاهها باالســت ،درنتیجــه بــه
اغلــب شهرســتانها ســر زدیــم و یکــی از
مهمتریــن مالکهــای مــا بــرای انتخــاب
دانشــگاهها هــم میــزان تقاضایشــان بــود و
اینکــه چقــدر احســاس نیــاز میکننــد .مــا
حتــی در نقــاط محــروم مثــل گــراش مراغــه،
بیرجنــد ،زاهــدان و ...نیــز عینــا بــا همــان
کیفیــت تهــران و بــا همــان اســاتید تهــران
برنامــه را اجــرا کردیــم و بازخــورد بســیار
مطلوبــی را هــم دریافــت کردیــم.
ســعی کردهایــم تــا جایــی کــه امــکان داشــته
و تــا جایــی کــه دانشــگاه هــم توانســته
مخاطــب مناســبی را بــرای ایــن ســرویس
آمــاده کنــد ،پیــش برویــم .تابهحــال نیــز
ایــن آموزشهــا در  15شــهر و  20دانشــگاه
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کشــور برگــزار شــده اســت .در کل هدفمــان
هــم ایــن اســت کــه کل دانشــگاههای کشــور
را تحــت آمــوزش ایــن مجموعــه قــرار دهیــم.
بازخوردهــای طــرح «توانــا» در بیــن
دانشــجویان چطــور بــود؟ خودتــان از
نتیجــه کار راضــی بودیــد؟
مــا هــر روز کــه کالس برگــزار میکردیــم ،بــه
طــور روزانــه بازخــورد میگرفتیــم و نتیجــه
ارزیابــی در مجموعــه مــا نشــان میدهــد کــه
حداقــل رضایتمنــدی مــا  75درصــد بــوده و
بــاالی  90درصــد هــم داشــتیم .در شــهری
مثــل شــیراز عــدهای از بچههــا خبــر دادنــد
کــه چنــد اســتارتآپ بعــد از گذرانــدن دوره
طــرح «توانــا» راهانــدازی شــده اســت .ایــن
طــرح خیلــی بــه شبکهســازی کمــک کــرد.
وقتــی در یــک دانشــگاه کالس اجــرا میشــد،
از همــه رشــتهها مثــل حقــوق ،مدیریــت،
مهندســی بازرگانــی و ...کنــار هــم جمــع
میشــدند .در همیــن فضــا ،بچههایــی کــه
نقــاط مشــترک داشــتند ،بــا هــم لینــک
میشــدند .بــا توجــه بــه اینکــه حــدود 50
ســاعت برنامــه طــول میکشــید ،بچههــا
میتوانســتند بهخوبــی هــم را بشناســند
و بــا توانایــی علمــی همدیگــر آشــنا شــوند.
بنابرایــن خیلــی فیدبــک خوبــی گرفتیــم.
برخــی دیگــر از دانشــجویان نیــز در طــرح
بعــدی کــه در دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه
عنــوان طــرح «کیمیــا» اجــرا شــد ،مســیر
زندگیشــان عــوض شــد و بعضــی از آنهــا
بــا دریافــت ایــن آموزشهــا وارد حــوزه
ســتادی نــوآوری و کارآفرینــی شــدند .در ایــن
دوره ،گروهــی از دانشــجویان از بیرجنــد ،یــزد
و مراغــه ،ســه هفتــه بــه تهــران آمدنــد تــا در
طــرح «کیمیــا» شــرکت کننــد.
بــرای دورههــای بعــدی طــرح «توانــا»
چــه برنامـهای داریــد؟ قصــد داریــد در
چــه دانشــگاههایی دورههــای طــرح را
برگــزار کنیــد؟
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دوره اول اجــرای طــرح «توانــا» بــه اتمــام
رســیده اســت ،امــا بــا توجــه بــه بازخــورد
خوبــی کــه داشــت ،قــرار شــد دوره دوم ایــن
طــرح بــرای دو هــزار نفــر دیگــر اجــرا شــود.
یعنــی حــدودا در  20یــا  30دانشــگاه دیگــر
بایــد اجــرا شــود .دانشــگاههای زیــادی مثــل
شــاهرود و گیــان وقتــی ســایت irtavana.
 irرا دیدنــد ،خودشــان درخواســت دادنــد
کــه در دانشگاهشــان ایــن طــرح اجــرا شــود.
در واقــع دانشــگاهها خودشــان بــه هــم
اطــاع میدهنــد و طــرح «توانــا» را تبلیــغ
میکننــد .مــا هــم ســعی بــر ایــن داریــم کــه
بــه دانشــگاههایی برویــم کــه درخواســت و
تقاضــا بیشــتر اســت ،چــون در ایــن صــورت
انــرژی بیشــتری بــرای ایــن کار میگذارنــد
و مــا هــم دوســت داریــم ایــن هزین ـهای کــه
از بیتالمــال میشــود ،در جایــی مصــرف
شــود کــه تقاضــا و تــاش بیشــتری بــرای
یادگیــری وجــود دارد.
مثــا مــا بنــا داشــتیم در شــیراز یــک کالس
 50نفــره برگــزار کنیــم ،امــا دو کالس 70
نفــره اجــرا شــد کــه حاکــی از اشــتیاق
بچههــا بــرای شــرکت در چنیــن دورههایــی
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه قبال احســاس
میشــد دانشــجویان از دورههــای کارآفرینــی
اســتقبال نمیکننــد .بنابرایــن همیــن
اســتقبال گســترده دانشــجویان از ایــن دورهها
بــه مــا انگیــزه میدهــد.
در دورههــای آموزشــی «توانــا» چــه
عناویــن و مطالبــی را بــه دانشــجویان
آمــوزش میدهیــد؟
عناویــن درســی ایــن دورههــا شــامل ایجــاد
انگیــزه بــرای کارآفرینــی ،بیزینــس مــدل،
بیزینــس پلــن ،اصــول و فنــون مذاکــره،
تکنیکهــای بازاریابــی و کار تیمــی اســت.
ایــن موضوعــات بــه گون ـهای اســت کــه هــر
کســی در هــر کاری و در هــر پوزیشــنی نیــاز
دارد بــه آنهــا اشــراف داشــته باشــد .پــس

ایــن موضوعــات فقــط مختــص کســانی
نیســت کــه ایــدهای در ذهــن دارنــد و
میخواهنــد آن ایــده را اجــرا کننــد.
یــک دوره دیگــری کــه برگــزار میکنیــم ،کار
تیمــی اســت .بچههــا بایــد بداننــد موضوعــات
مهمــی مثــل تیــم ورکینــگ روی موفقیــت
یــا شکســت کارشــان تاثیــر میگــذارد .ایــن
دورههــا باعــث میشــود میــزان شکســت
اســتارتآپها پاییــن بیایــد ،چراکــه بــه
واســطه ایــن آموزشهــا موانعــی را کــه
ممکــن اســت در مسیرشــان قــرار بگیــرد،
پیشبینــی میکننــد ،نــه اینکــه آنهــا
را تجربــه کننــد .درنتیجــه بهتــر میتواننــد
مدیریــت یــک کســبوکار را پیــش ببرنــد و
احتمــال شکســت را کــم میکننــد.
مخاطــب اصلــی طــرح «توانــا» چــه
گــروه از دانشــجویان هســتند؟
افــرادی کــه ایــدهای در ذهــن دارنــد ،اولویــت
مــا هســتند ،امــا بســیارند کســانی کــه بــدون
ایــده یــا طــرح قبلــی وارد ایــن کالسهــا
میشــوند و در آخــر بــه طرحهــای جالبــی
میرســند .در واقــع افــرادی هســتند کــه
مثــا مشــغول شــغل پــارت تایــم کارمنــدی
یــا کارشناســی خودشــان هســتند ،امــا بــا
شــرکت در ایــن کالسهــا ،اعتمادبهنفسشــان
بــاال مــیرود و بــه ســمت عملــی کــردن
طرحهایشــان پیــش میرونــد.
آیــا تمرینهــای عملــی هــم در ایــن
دورههــا گنجانــده شــده اســت؟
کالسهــا حتمــا ترکیبــی از تئــوری و
کارگاهــی اســت کــه بســته بــه عنــوان دوره
میــزان آن فــرق میکنــد .مثــا در کار تیمــی
بحــث کارگاهــی بیــش از تئــوری اســت.
درسهــا یــک روزه اســت ،امــا طــی همــان
هشــت ســاعت بــه بچههــا ســرنخ مســائل
مهــم داده میشــود کــه چطــور بایــد رفتــار
کننــد .تجربــه اجرایــی بــاالی مــا بــه همــراه
اســتفاده از اســاتید مجــرب کــه معمــوال

از آنهــا بــرای مدیــران موسســات بــزرگ
هــم اســتفاده میکنیــم ،یکــی از دالیلــی
اســت کــه بچههــا بــه ایــن طــرح توجــه
و عالقــه نشــان دادنــد .تمــام تــاش مــا
برگــزاری کالس در حــد اســتاندارد و شــبیه
بــه کالسهــای حرفــهای اســت کــه بیــرون
برگــزار میکنیــم.
آیــا برگــزاری ایــن دوره آموزشــی،
هزینــهای هــم بــرای متقاضیــان
داشــت؟
 80درصــد هزینــه ایــن طــرح توســط
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســتجمهوری
تامیــن شــده و هزینــه زیــادی بــرای دانشــجو
نداشــت .البتــه یــک مبلــغ ناچیــزی از
دانشــجو میگرفتیــم ،چــون معتقدیــم اگــر
رایــگان باشــد ،بچههــا متوجــه ارزش کالس
نمیشــوند .مثــا ایــن دوره کــه حــدود 800
هــزار تومــان ارزش داشــت ،مبلــغ  50هــزار
تومــان از دانشــجو دریافــت میکردیــم تــا آن
حــس رایــگان بــودن را نداشــته باشــد.
ایــن دورههــا را فقــط در دانشــگاههای
دولتــی برگــزار کردید؟
مــا ایــن دورههــا را در دو دانشــگاه آزاد هــم
برگــزار کردیــم .البتــه ایــن را هــم بایــد
یــادآور شــوم کــه مــا وقتــی یــک دوره را در
فــان دانشــگاه در شــهری برگــزار میکنیــم،
آن دانشــگاه در اصــل محــور و ســتون
کار قــرار میگرفــت و دانشــجویان همــه
دانشــگاههای آن شــهر هــم میتوانســتند
وارد کالس شــوند .اینگونــه نبــود کــه فقــط
دانشــجویان همــان دانشــگاه اجــازه شــرکت
در کالس را داشــته باشــند.
ایدهپــرداز طــرح «توانــا» خودتــان
بودیــد؟
طــرح اولیــه را مــا از طریــق مرکــز کارآفرینــی
شــریف ارائــه کردیــم کــه پــس از تاییــد
ســتاد فناوریهــای نــرم و هویتســاز
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســتجمهوری
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بــه اجــرا درآمــد.
بــا وجــود تعــداد بــاالی
فارغالتحصیــان دانشــگاهی در کشــور،
وقتــی پــای درددل اســتارتآپها
مینشــینیم ،از دغدغــه تامیــن نیــروی
انســانی ماهــر ســخن میگوینــد .فکــر
میکنیــد برگــزاری رویدادهایــی
مثــل طــرح «توانــا» چطــور میتوانــد
بــه پــرورش نیــروی انســانی ماهــر
در اکوسیســتم اســتارتآپی منجــر
شــود؟
امــروزه مــا بــا کمبــود نیــروی انســانی مواجــه
نیســتیم ،بلکــه بــا کمبــود نیــروی انســانی
ماهــر روبهروییــم .توســعه کارآفرینــی بــه
نیروهــای ماهــر و آموزشدیــده نیــاز دارد.
البتــه ایــن نکتــه را نبایــد فرامــوش کــرد کــه
وقتــی کســی وارد اکوسیســتم اســتارتآپی
میشــود ،بایــد ایــن روحیــه را داشــته
باشــد کــه بتوانــد چندیــن مــاه تحــت فشــار
و حتــی گاهــی بــدون حقــوق و درآمــد کار
کنــد .بــه همیــن دلیــل ،هــر کســی ایــن
روحیــه را نــدارد کــه وارد چنیــن فضایــی
شــود .درنتیجــه الزامــا نمیتــوان گفــت کــه
در همــه حوزههــا ،آدم ماهــر کــم اســت،
بلکــه شــاید نیــروی انســانی ماهــری کــه
حاضــر باشــد وارد اکوسیســتم اســتارتآپی
بــا روحیــه خــاص خــودش شــود ،کــم اســت.
بحــث مــا در این طــرح ،تولیــد نیروی انســانی
باکیفیــت اســت .گاهــی کار ســاده اســت ،امــا
فــرد نمیتوانــد یــک نیــروی باکیفیــت پیــدا
کنــد .مــا در «توانــا» میخواهیــم توانمنــدی
کارآفرینانهشــان را رشــد دهیــم و نــه لزومــا
در حــوزه نــوآوری و اســتارتآپی .مــا در
«توانــا» میگوییــم تــو اگــر یــک مکانیــک
هســتی ،میتوانــی از همیــن حرفــه بــه یــک
موفقیــت خــوب و بــزرگ دســت پیــدا کنــی.
مثــا در یکــی از دورههــا یکــی از دانشــجویان
هنــر را بــه عنــوان مهمــان آوردیــم کــه
 68سرآمد /شماره چهلوهفتم /آذرماه 97

توانســته بــود تنهــا بــا پنــج میلیــون تومــان
طــی دو یــا ســه ســال ،دو تــا مغــازه در یکــی
از خیابانهــای معــروف تهــران خریــداری
کنــد .او را معرفــی کردیــم تــا بچههــا بــه
ایمــان برســند کــه مــاک فقــط پــول اولیــه
نیســت ،بلکــه تمرکــز بــر توانمندیهــای
شــخصی و تیمــی و رصــد درســت فضــای
کســبوکار اســت و اگــر ایــن تکنیکهــای
کاری را بــه کار بگیرنــد ،موفــق خواهنــد بــود.
کســی کــه بتوانــد مهارتهــا را بــدون تجربــه
شکســت کســب کنــد و از تجــارب دیگــران
اســتفاده کنــد ،قطعــا از دیگــران چنــد پلــه
جلوتــر خواهــد بــود .مــا در «توانــا» کمــک
میکنیــم کــه افــراد بــا شکســت کمتــری
پیش بروند.
چــه خألهایــی در حــوزه کارآفرینــی
کشــور احســاس میکنیــد و طــرح
«توانــا» بــرای رفــع ایــن خألهــا از چــه
مکانیســمی بهــره میبــرد؟
در ایــن حــوزه خألهــای بســیاری وجــود دارد.
دورههایــی کــه مــا در توانــا طراحــی کردهایــم،
همــان مباحثــی اســت کــه دانشــگاهها بارهــا
دورههــای آموزشــی آن را اجــرا کردهانــد،
امــا بــا اســتقبال خوبــی روبــهرو نبودهانــد.
امــا چــه اتفاقــی در «توانــا» میافتــد کــه
دانشــجویانی کــه هیــچ اســتقبالی از ایــن
دورههــای دانشــگاهی نمیکردنــد ،حاضــر
میشــوند در طــرح «توانــا» شــرکت کننــد
و دو بــار کالسهــای ایــن طــرح را پــر کننــد؟
در واقــع توانــا توانســته یــک مجموعــهای
از نــکات کارآفرینــی را در قالــب پکیــج
آموزشــی و بــا اســتفاده از اســاتید توانمنــد
و بــا تجربــه ارائــه کنــد و یکجــا در اختیــار
دانشــجو قــرار دهــد .همچنیــن ایــن طــرح
یــک شبکهســازی را بیــن دانشــجویان
نیــز رقــم زده اســت .از طــرف دیگــر،
اطالعرســانی ،انگیــزه و تــوان اجرایــی هــم
مطرح است.

پرونده

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

درآمد دوبرابری
یادگیری دوبرابری میخواهد!
بهروز طالبنژاد

در سن  23سالگی «وبمستران هوشمند» را راهاندازی میکند و حاال بعد از گذشت
حدود سه سال ،این طرح آموزشی توانسته است به افراد زیادی در حوزه کارآفرینی
آموزش دهد و آنها را برای ورود به بازار آماده کند .علی حاجیمحمدی ،متولد
سال  71و کارشناس رشته آیتی است .گفتوگوی «سرآمد» با طراح «وبمستران
هوشمند» درباره نحوه فعالیت این طرح آموزشی و راههای حل معضل کمبود
نیروی انسانی ماهر در حوزههای کارآفرینی و کسبوکارهای نوپا است.
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وبمستران هوشمند چه خدماتی را به
متقاضیان حضور در این دورههای کارآفرینی
ارائه میدهد؟
دوره «وبمستران هوشمند» از سال  94شروع
شد .ابتدا در این دورهها ما طراحی سایت و
کدنویسی را آموزش میدادیم .طی این دورهها،
بچهها میتوانستند سایتهایی را طراحی کنند،
اما صرفا برای دیگران این کار را انجام میدادند.
یعنی سفارش طراحی یک سایت را در ازای دریافت
مبلغی انجام میدادند .این افراد با اینکه علم و
تخصص خوبی داشتند ،اما برای خودشان یک
کسبوکار ثابت نداشتند ،چون نمیدانستند چطور
میتوانند با استفاده از تخصصشان پول دربیاورند.
ما در «وبمستران هوشمند» رویه را عوض کردیم.
به این صورت که گفتیم افرادی که عالقهمندند
کسبوکار اینترنتی داشته باشند ،به دوره جامعی
بیایند که هم سایتشان را بدون کدنویسی راهاندازی
کنند ،هم کسبوکاری را راه بیندازند و هم به درآمد
دست پیدا کنند .به درآمد رسیدن مستلزم این
است که از گوگل هم ورودی داشته باشند .درنتیجه
مجموعه اصول طراحی سایت بدون کدنویسی،
مارکتینگ ،کسب ترافیک از گوگل و کسب درآمد
و راهاندازی فروشگاه اینترنتی را در دوره جامعی به
نام «وبمستران هوشمند» گردآوری کردیم.
در دوره اول که در سال  94شروع شد ،چهار نفر
ثبتنام کردند ،اما در حال حاضر هر دوره با 150
نفر کلید میخورد .مجموعه خروجی اینها هم
در جایی به اسم شهر همیار قابل رویت است .در
بین این کسبوکارها ،یکی صنایع دستی آنالین
میفروشد ،یکی عسل آنالین میفروشد ،یکی در
بازار است ،یکی در روستاست و...
این دورههای آموزشی صرفا در تهران
برگزار میشود؟
به صورت حضوری در تهران است ،اما به صورت
آنالین و غیرحضوری کل ایران را آموزش
میدهیم .حتی مشتری ایرانی خارج از کشور را هم
ماهانه یکی دو نفر داریم.
چه بازخوردهایی از برگزاری این دورههای
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آموزشی دریافت کردید؟
در نظرسنجی ساالنه که انجام میدهیم ،حدود 80
درصد بازخورد خیلی خوب دادهاند و اینکه هنوز
این آموزشها جای اصالح دارد ،اما مهمترین هدف
ما این است که بدانیم چند درصد از دانشآموختگان
این مجموعه کسبوکاری را راهاندازی میکنند که
درآمد داشته باشند ،چراکه شعار ما این است:
«راهاندازی سایت و کسب درآمد میلیونی از آن».
ابتدای کار بازدهی  10درصد بود ،اما در حال حاضر
این بازدهی به  70درصد رسیده است که این یعنی
 70درصد دانشآموختگان وبمستران هوشمند
سایت راهاندازی کردهاند و به درآمد رسیدهاند.
در حوزه کارآفرینی و تامین نیروی انسانی
ماهر در کسبوکارهای نوپا ،با چه خألهایی
روبهرو هستیم و چطور میتوانیم این خألها
را مرتفع کنیم؟
یکی از مشکالت اصلی تامین نیروی انسانی ماهر
این است که دانشگاهها اغلب عناوین درسی جذابی
به ما ارائه میدهند ،اما فقط جذاب بودن عناوین
درسی کافی نیست و همچنین باید در نظر داشت
که اغلب این آموزشهای دانشگاهی مناسب بازار
نیست .مثال در مورد یک واحد درسی به نام منابع
انسانی به یک دانشجو ،آموزش دانشگاهی ارائه
میدهند ،اما آن دانشجو نمیتواند به طور کاربردی
از آن استفاده کند .یعنی با اینکه این واحد درسی
خیلی جالب است ،اما تنها کمک میکند دانشجو
دید بهتری نسبت به آن موضوع پیدا کند ،ولی
نمیتواند بهرهای از این آموزشها ببرد.
به همین دالیل است که معتقدیم کسانی که دنبال
کار خوب و درآمد باال هستند ،همیشه باید دنبال
تخصص و مهارت باشند ،نه صرفا اخذ مدرک
دانشگاهی .مثال شما میتوانید با مدرک لیسانس،
کارشناس یک بخش در یک شرکت شوید و ماهانه
یکی دو میلیون تومان هم درآمد دریافت کنید ،اما
در عین حال میتوانید متخصص و باتجربه شوید و
حقوق چند برابری دریافت کنید .البته در ابتدای
کار باید انتظار و توقعمان پایین باشد ،چراکه با
تجربه است که میتوانیم تضمین کنیم حقوق

باالتری را اخذ خواهیم کرد.
تعهد کاری در حوزه منابع انسانی نیز بحث دیگری
است که بسیار مهم است .اینکه استارتآپها و
شرکتهای دانشبنیان در اغلب موارد از نبود
نیروی انسانی ماهر شکوه میکنند ،مسئلهای است
که در پاسخشان میتوان گفت که شاید نیروی
انسانی متخصص در برخی رشتهها به اندازه کافی
وجود داشته باشد ،اما نیروی متخصصی که متعهد
باشد ،کم است .دالیل این عدم تعهد هم شاید این
باشد که دلگرمی و انگیزه کافی برای تعهد و تالش
بیشتر را ندارند .شاید تصور میکنند آنطور که باید
در این کسبوکار به آنها ارج داده نشده است ،یا
اینکه روند کاریشان خیلی ثابت است.
راهحلی که برای تامین نیروی انسانی با ارزش
و ماهر به ذهن میرسد ،این است که صاحبان
کسبوکار باید نیروی انسانی با مهارتی را که
خودشان نیاز دارند ،خود تربیت کنند .مثال یکی
از دوستان من  35برنامهنویس و طراح دارد که
همگی را خودش تربیت کرده و در کسبوکارش
از مهارت آنها استفاده میکند .داشتن این تعداد
متخصص یکجا و در کنار هم در ایران کار
سادهای نیست.
«وبمستران هوشمند» چه برنامههای
آموزشی برای آینده دارد؟
دوره «وبمستران هوشمند» بیشتر در حوزه راهاندازی
کسبوکار است و روی این موضوع کار میکند ،اما
به فکر طراحی دورهای هستیم که فنیتر باشد .در
حال حاضر در حال طراحی دورهای برای پرورش و
تربیت متخصصان در حوزههای تخصصی گرافیک،
برنامهنویسی کامپیوتر ،برنامهنویسی موبایل و...
هستیم که توسط متخصصان این حوزهها که در
کسبوکارهای بزرگ و قوی در حال فعالیتاند،
آموزش داده میشود.
یک پلنی هم داریم که خیلی سخت پیش میرود
که آن هم پلن نمایندگی شهرستانهاست.
خوشبختانه عالقهمندی در همه شهرستانها بوده،
ولی اینکه چقدر بتوانیم برای راهاندازی نمایندگیها
موفق شویم ،بستگی به همکاری دوستان دارد.

برای توسعه آموزشهای آنالین چه فکری
کردهاید؟
ما فیلم کالسها را هم از مانیتور و هم از خود
استاد ثبت و ضبط میکنیم و همراه پشتیبانی و
تکالیف و به صورت آنالین در اختیار عالقهمندانی
که میخواهند از راه دور در کالسها شرکت کنند،
قرار میدهیم ،که این فرایند را در آینده هم ادامه
خواهیم داد.
دورههای آموزشی «وبمستران هوشمند»
چند ساعته است و چه کسانی واجد شرایط
شرکت در این دورهها هستند؟
دورههای آموزشی ما  75ساعته و شامل
 26جلسه است .مخاطبان ما نیز همه مردم
هستند .مثال خانمهای خانهداری که میخواهند
کسبوکار داشته باشند ،بازاریانی که میخواهند
کسبوکارشان را با اینترنت توسعه دهند و جوانانی
که ایده دارند و میخواهند کسبوکاری را راهاندازی
کنند ،میتوانند در دورههای ما شرکت کنند .فقط
یک محدوده سنی داریم که  22سال 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 کسبوکار
پایدار را بدانند .معموال دیده شده که افراد زیر 22
سال خیلی عالقه دارند همه چیز را تست کنند،
در صورتی که این دوره «وبمستران هوشمند»
خیلی جدی به کسب درآمد فکر میکند ،نه تست
و آزمایش .افرادی در این کالسها آمدهاند که
همه سرمایه و زندگیشان را وسط گذاشتهاند تا
زندگیشان را جدی بسازند.
ما کسانی را داشتهایم که با مدرک دیپلم از سربازی
برگشته و سر کالسهای ما حاضر شدهاند .در کنار
این سرباز ،استاد دانشگاهی هم داشتهایم که عضو
هیئت علمی بوده و در کالسهای ما حضور یافته
است .اغلب افراد حاضر در کالسهای آموزشی ما
خیلی باحوصله و عالقهمند کار میکنند و اتفاقا به
درآمد هم رسیدهاند .من یک جمله معروف دارم و
آن هم اینکه برای دو برابر کردن درآمد خود ،باید
یادگیریمان را هم دو برابر کنیم.
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میراث فرهیختگی

فناوری تـخلیه آبهای زائد سطیح در یا�ان ب�ستان

تالش برای داشتن شهری پاک
ملیکا حسینی
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ابتداییتریــن روش دفــع فاضــاب اســتفاده از
تابــش شــدید خورشــید و وابســتگی بــه قدرت
تبخیــر خورشــید بــود و فاضــاب ناشــی از
توشــوی ظــروف و لباسهــا در زمیــن
شس 
خاکــی جــذب میشــد و سیســتمی بــرای
دفــع فاضــاب وجــود نداشــت .مســئله بیــرون
رانــدن فاضــاب از محیــط زیســت انســان از
زمانــی بــه وجــود آمــد کــه مــردم بــه زندگــی
گروهــی روی آوردنــد .بــا پیدایــش شــهرها
و گســترش شــبکههای آبرســانی ،انســان
بــرای پاکســازی و پــاک نگــه داشــتن
زندگــی خویــش ،بیــرون رانــدن پســابهای
بهدســتآمده را پســندیده و الزم دیــد .پــس
از پیشــرفت تکنیــک شــبکههای آبرســانی،
ســاختن شــبکههای دفــع فاضالبهــا نیــز
مــورد توجــه قــرار گرفــت.
قدیمیتریــن سیســتم دفــع فاضــاب را
میتــوان در آثــار بهجایمانــده از تمــدن
هندیــان باســتان مشــاهده کــرد .در ایــن آثــار
کــه تاریــخ آنهــا بــه حــدود  7000ســال
پیــش نســبت داده میشــود ،باقیمانــده
فاضالبروهایــی بــا دیــواره آجــری یــا ســفالی
بــرای هدایــت فاضالبهــای خانگــی مشــاهده
میشــود .در خرابههــای شــهر بابــل و نینــوا
و نیــز در جزیــره کــرت آثــاری از مجراهــای
فاضــاب و آبریزگاههــای همگانــی مشــاهده
شــده اســت .در شــهرهای یونــان و رم باســتان
آثــار فاضالبروهایــی بــه قطــر دو تــا ســه متــر
مشــاهده شــده که ســاخت آنهــا را بــه 2000
ســال پیــش از میــاد نســبت میدهنــد .در
اورشــلیم آثــار کانالهــای هدایــت فاضــاب بــه
بیــرون شــهر و جمـعآوری آن در دریاچههــای
فاضــاب و حتــی اســتفاده از فاضــاب بــه
عنــوان کــود در کشــاورزی مشــاهده شــده
کــه تاریــخ ایجــاد آن بــه حــدود  3000ســال
پیــش میرســد .در شــهر پمپئــی در ایتالیــای
امــروزی باقیمانــده گندآبروهایــی مشــاهده
شــده کــه باستانشناســان ســاختمان آنهــا
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را بــه حــدود  1900ســال قبــل مربــوط
میداننــد.
تــا حــدود  100ســال پیــش بیشــتر
فاضالبهــا و بهویــژه کانالهــای فرعــی آن،
بــه صــورت روبــاز ســاخته میشــده اســت.
نخســت پــس از آشــکار شــدن اثــر ایــن
قبیــل کانالهــا در پخــش بیماریهــای
واگیــر ،کوشــش بــه عمــل آمــد کــه تمــام
گندآبروهــا و فاضالبهــا در زیرزمیــن
ســاخته شــوند .قــرار گرفتــن فاضالبروهــا در
زیرزمیــن موجــب شــد کــه در پاییــن رفتــن
ســطح آب زیرزمینــی تاثیــر نیکویــی داشــته
باشــد و ایــن خاصیــت نیــز جــزو محاســن
ایجــاد شــبکههای جم ـعآوری فاضــاب قــرار
گیــرد.
در عهــد باســتان انســان بــا امکانــات انــدک و
علــم محــدود خــود قــادر به اســتفاده مجــدد از
آبهــای فاضالبــی نبــود و بــا توجــه بــه تعــداد
جمعیــت و منابــع آبــی گذشــته کــه نســبت
بــه امــروز بــه مراتــب بیشــتر و پاکتــر بــوده،
نیــازی هــم بــه ایــن کار وجــود نداشــت .تنهــا
ســعی او دور کــردن ایــن آبهــای آلــوده از
محــل زندگــی خــود بــود و از همیـنرو اقــدام
بــه ایجــاد سیســتمهای فاضــاب کــرد .امــا در
دنیــای کنونــی بــا پیشــرفت ابــزار و ضــرورت
اســتفاده دوبــاره از آبهــای فاضــاب بــه علــت
کمبــود آب و رشــد فزاینــده جمعیــت میتــوان
و بایــد از آبهــای فاضــاب در امــوری چــون
کشــاورزی بهــره گرفــت.
در ایــران تــا گذشــتهای نهچنــدان دور ،مســئله
دفــع فاضــاب بســته بــه وضعیــت ســطح آب
زیرزمینــی بــه دو گونــه حــل میشــد .در
شــهرهایی کــه عمــق ســطح آب زیرزمینــی
و نفوذپذیــری زمیــن نســبتا زیــاد بــود ،از
چاههــای جذبکننــده فاضــاب اســتفاده
میشــد .ایــن روش ســنتی ،تاکنــون نیــز در
بســیاری از شــهرهای ایــران از جملــه بیشــتر
تهــران کاربــرد دارد .در شــهرهایی کــه ســطح

آب زیرزمینــی بــاال یــا زمیــن از نفوذپذیــری
کمــی برخــوردار اســت ،مســئله دفــع فاضــاب
بدینگونــه حــل میشــده کــه اگــر شــهر
دارای شــیب کافــی میبــود ،یــا زهکش ـیهای
طبیعــی ماننــد رودخانــه در مجــاورت آن قــرار
داشــت ،بــا ســاختن فاضالبروهــای موضعــی
و کوتــاه ،فاضالبهــای خانگــی و ســطحی
را بــدون تصفیــه بــه بیــرون شــهر منتقــل و
رهــا میکردنــد .در ایــن مــورد میتــوان
بــه عنــوان مثــال از فاضالبروهــای قدیمــی
شــهرهای ســاحلی جنــوب ایــران مثــل اهــواز
و بوشــهر نــام بــرد .امــا در صورتــی کــه شــهر
فاقــد شــیب کافــی بــرای هدایــت فاضــاب
بــوده و امــکان جریــان ثقلــی فاضــاب وجــود
نداشــته ،بــا کمــک لجنکشهــا ،چاههــای
جمــعآوری فاضــاب را خالــی و بــه بیــرون
شــهر منتقــل میکردنــد .از اینگونــه شــهرها
میتــوان زابــل را بــه عنــوان مثــال نــام بــرد.
در تمــدن بــزرگ ایــران باســتان ،بــه مســئله
دفــع فاضــاب و حفــظ بهداشــت محیــط
زیســت توجــه ویــژهای شــده بــود .بقایــای
آثــاری کــه از شــبکه منظــم دفــع کانالهــای
آبهــای زائــد و فاضــاب در زیــر کاخهــای
تخــت جمشــید بــه دســت آمــده ،بهخوبــی
گــواه ایــن مدعاســت .ایــن کانالهــا کــه
از یــک سیســتم مهندســی بســیار منظــم
برخــوردار اســت ،در بخــش زیریــن تختــگاه و
کاخهــای تخــت جمشــید قــرار گرفتــه اســت.
اینکــه کانــال تاکنــون بیــش از دو کیلومتــر
از آن در تخــت جمشــید شناســایی شــده ،در
کمتریــن بخــش  60ســانتیمتر عــرض و 80
ســانتیمتر ارتفــاع و در بیشــترین بخــش
 160ســانتیمتر عــرض و هشــت متــر ارتفــاع
توآمــد یــک انســان بهراحتــی در
دارد و رف 
بســیاری از بخشهــای آن صــورت میگیــرد.
ایــن کانالهــا نقــش بســیار مهمــی در دفــع
آبهــای زائــد روی تخ ـتگاه و هدایــت آنهــا
بــه بیــرون از مجموعــه داشــتهاند.

عمــده ایــن مجــاری در طــول قــرون متمــادی
از گلوالی و زبالــه مســدود شــده اســت .امروزه
بــه دلیــل بــاز نبــودن کانالهــای فاضــاب
تخــت جمشــید ،هــر ســاله در فصــل ریــزش
بــاران ،میــزان زیــادی آب در ســطح صفــه
و در کاخهــای مختلــف جمــع میشــود
کــه بیشــک تــداوم ایــن رونــد موجــب
آســیبهای جــدی بــه بنــا خواهــد شــد.
هخامنشــیان اساســا بــرای جلوگیــری از ایــن
امــر بــود کــه اقــدام بــه ایجــاد چنیــن شــبکه
گســتردهای از مجــاری دفــع آب کــرده بودنــد.
آبهــای زائــد روی تخ ـتگاه بــه وســیله ایــن
مجــاری زیرزمینــی در ضلــع جنــوب شــرقی
مجموعــه کاخهــا و بناهــای تخــت جمشــید
تخلیــه میشــد .بیشــک در دیگــر نقــاط
قلمــرو وســیع هخامنشــیان نیــز از اینگونــه
مجــاری دفــع آب اســتفاده شــده بــود.
هنگامــی کــه از سیســتم فاضــاب در ایــران
عهــد هخامنشــی یــا دنیــای باســتان صحبــت
میشــود ،منظــور تشــکیالت منظــم و
وســیعی نظیــر کانالکشــیهای فاضــاب
شــهری امــروزی نیســت ،بلکــه منظــور وجــود
مجــاری و آبروهایــی اســت کــه هنــگام بارش
بارانهــای شــدید و راه افتــادن ســیالب
میتوانســت ضمــن جم ـعآوری آبهــای زائــد
ســطحی و هدایــت آنهــا بــه مجــاری دیگــر،
از تجمــع زبالههــا نیــز در محــل ســکونت
مردمــان شهرنشــین جلوگیــری کنــد .سیســتم
فاضــاب بزرگــی کــه در زیــر صفــه تخــت
جمشــید نیــز قــرار داشــت ،بــرای همیــن
منظــور ســاخته شــده بــود .گــواه بــارز ایــن
ســخن ،ایــن مســئله اســت کــه هماکنــون در
فصــل بارندگــی بــه علــت مســدود بــودن ایــن
مجــاری مقــداری آب روی تخــتگاه جمــع
میشــود .ایــن سیســتم اگرچــه از فنــاوری
پیچیــدهای برخــوردار نبــود ،امــا در جــای
خــود بســیار قابــل تحســین بــوده اســت.
وجــود چنیــن ســازههایی خــود باالتریــن
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گــواه بــر تمــدن پیشــرفته هخامنشــیان
اســت .اهمیــت ایــن ســازهها زمانــی بهتــر
معلــوم میشــود کــه بــه نقــش مهــم آنهــا
و کارکــردی کــه در راســتای حفــظ کاخهــای
پارســه داشــتهاند ،بیشــتر توجــه شــود.
نکتــه مهــم اینکــه راهروهــای طوالنــی
نامبــرده ،بنــا بــر یــک ضــرورت ایجــاد شــده
بودنــد .بیشــک هخامنشــیان از ایــن روش
در ســایر نقــاط قلمــرو خویــش نیــز اســتفاده
کــرده بودنــد ،امــا متاســفانه امــروز شــواهدی
از آن در دســت نیســت .بااینحــال میتــوان
تصــور کــرد اگــر ایــن کانالهــا در تخــت
جمشــید یــا شــاید برخــی دیگــر از شــهرها
و بناهــای هخامنشــیان نبــود ،چــه اتفاقــی
میافتــاد.
در ایــن راســتا شــاید آوردن نمونــهای از
اســترابو ،خالــی از فایــده نباشــد .طبــق گفتــه
اســترابو ،شــهر اِفِســوس در روزگار باســتان
دارای سیســتم تخلیــه فاضــاب شــهری
بــوده اســت .چنانکــه وقتــی لیزیماخــوس
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میخواســت مــردم افســوس از شــهر خــود
تغییــر مــکان دهنــد ،مدتــی صبــر کــرد تــا
بارانــی سیلآســا راه افتــاد و راههــای فاضــاب
شــهر را مســدود کــرد تــا اینکــه شــهر را آب
فــرا گرفــت .آنگاه بــود کــه ســاکنان شــهر
حاضــر شــدند تغییــر مــکان دهنــد.
عــاوه بــر افســوس ،در برخــی ســرزمینهای
قلمــرو شــرقی هخامنشــیان نیــز سیســتم
تخلیــه فاضــاب شــهری وجــود داشــته اســت.
گــزارش اســترابو دربــاره شــهر پالیپوتــرا
جالــب توجــه اســت .طبــق گــزارش وی ،ایــن
شــهر حصــاری از چــوب داشــت کــه روزنههــا
و ســوراخهایی داشــت تــا ســربازان و مدافعــان
ن وســیله از آن ســوراخها
شــهر بتواننــد بدیــ 
تیرانــدازی کننــد .در برابــر حصــار خندقــی
حفــر کــرده بودنــد کــه هــم بــرای دفــاع از
شــهر بــه کار میرفــت و هــم فاضــاب شــهر
را بــه خــارج میبــرد.
اســترابو در جایــی دیگــر از اثــر خویــش از
شــهر ســمیرنه کــه پــس از ویرانــی بــه دســت

لیدیاییهــا دوبــاره بازســازی شــد ،صحبــت
میکنــد و خیابانهــای زیبــای آن را کــه
ســنگفرش بــود ،تحســین میکنــد .امــا
بااینحــال از مهندســان ســازنده ایــن شــهر بــه
علــت انجــام خطایــی بــزرگ انتقــاد میکنــد و
آن خطــا ایــن اســت کــه در حیــن ســنگفرش
کــردن خیابانهــا در ایجــاد آبروهــای
فاضــاب کوتاهــی ورزیــده و همیــن عامــل
باعــث شــده اســت هنــگام ریــزش بارانهــای
شــدید ،خیابانهــای شــهر از زبالــه پوشــیده
شــده و چهــره ناخوشــایندی بــه آن دهــد .بــه
هــر صــورت ،ســخنان برخــی مورخــان و نیــز
پــارهای شــواهد باستانشــناختی گــواه بــر
وجــود روشهایــی بــرای تخلیــه فاضــاب در
روزگار هخامنشــیان و پیــش از آنهاســت.
در دوره هخامنشــی نیــز در تــداوم ایــن رونــد،
ســازههایی بــرای ایــن امــر بــه وجــود آمــد
کــه البتــه مهمتریــن و شناختهشــدهترین
آنهــا تاکنــون سیســتم تخلیــه فاضــاب زیــر
صفــه مجموعــه کاخهــای تخــتجمشــید
اســت.
نکتــه مهــم در رابطــه بــا طراحــی و ســاخت
ایــن ســازهها ،اصــول فنــی و مهندســی
بهکاررفتــه در آنهــا و همچنیــن اســتحکام
آنهاســت .از نظــر علــم مهندســی امــروز،
بــه علــت ویژگیهــای فاضــاب ،عــاوه بــر
فاضالبروهــا بایــد در مســیر شــبکه تعــداد
بســیاری ســاختمانها ویــژه ســاخته شــود
کــه مهمتریــن آنهــا ،راهروهــای آدمر و بــرای
تمیــز کــردن و تعمیــر کانالهاســت .کارکــرد
یــک شــبکه فاضــاب بیــرون رانــدن هرگونــه
پســاب شــهری اســت .شــبکه جمــعآوری
فاضــاب بایــد بــه گونـهای طــرح شــود کــه از
نظــر نیــروی انســانی نیــاز بــه نگ ـهداری زیــاد
نداشــته باشــد.
بهویــژه از نظــر شــیب کــف کانالهــا بایــد
پیشبینیهــای الزم در طــرح انجــام شــده
باشــد تــا اینکــه مــواد معلــق و شــناور

تهنشــین نشــده و ســطح مقطــع جریــان
کاســته نشــود.
امــروزه در طراحــی لولههــای فاضــاب بایــد
نهایــت دقــت بــه عمــل آیــد تــا از شــیب
الزم بــرای خــارج کــردن پســابها برخــوردار
باشــند و ایــن نکتــه فنــی بهخوبــی در شــبکه
دفــع فاضــاب زیرمجموعــه کاخهــای تخــت
جمشــید رعایــت شــده اســت.
شــبکه زیرزمینــی دفــع فاضــاب تخــت
جمشــید کــه طــی ســالهای اخیــر توســط
باستانشناســان دوبــاره الیروبــی و احیــا شــده
بــود ،تخــت جمشــید را از بــاران در امــان نگــه
داشــته و بــر ایــن اســاس بزرگتریــن بنــای
ســنگی جهــان دچــار آبگرفتگــی نشــد.
بــه گــزارش تعــدادی از مرمتگــران ایــن
آبراههــا ،ســالها بــود کــه بــه محــض وقــوع
بارندگــی ،آب بــاران در ســطوح مختلــف
مجموعــه کاخهــای تخــت جمشــید جمــع
میشــد .ایــن آبگرفتگــی بــه حــدی بــود کــه
حتــی بــا پمپــاژ نیــز بــاز هــم ســطح کاخهــا را
آب بــاران فــرا میگرفــت.
کارشناســان معتقدنــد کــه ایــن آبگرفتگیهــا
باعــث بــروز خســاراتی بــه بنــا میشــود تــا
اینکــه باستانشناســان و پژوهشگــران
در ســال  91آبراهــه  2500ســاله تخــت
جمشــید را کاوش ،احیــا و بازگشــایی کردنــد
تــا آب بــاران از مســیر قدیمــی خــودش دفــع
شــود.
منبــع :گــزارش بررســی اجمالــی تاریــخ
فناوریهــای مرتبــط بــا آب ،کشــاورزی و
محیــط زیســت در ایــران بــا رویکــرد شــناخت
خالقیتهــا و ابتــکارات پیشــینیان بــرای
بهرهگیــری در توســعه فنــاوری ،کلثــوم
غضنفــری عضــو هســیئت علمــی دانشــگاه
تهــران ،بــا همکاری انتشــارات دانشــگاه تهران و
ســتاد توســعه فناوریهــای آب ،خشکســالی،
فرســایش و محیــط زیســت معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری
سرآمد /شماره چهلوهفتم /آذرماه 77 97

موفقیت

چگونه ب�ید ب�دهای شانس را یگ� انداخت؟

ریسکهایکوچک
برای شانسهای بزرگ
ترانه رجبیان

تینا سیلیگ ،استاد دانشگاه استنفورد ،خالقیت و
کارآفرینی را به دانشجویانش میآموزد و عاشق
کار روی مهارتهای حل مسئله است .او در این
سخنرانی تد میگوید که چگونه با کمی خطر
کردن میشود بادهای شانس را گیر انداخت و از
نیروی آن برای رسیدن به مقصد استفاده کرد.
من تقریبا دو دهه از عمرم را صرف بررسی این
موضوع کردم که بفهمم چه چیزی باعث میشود
بعضی از آدمها از بعضی دیگر خوششانستر باشند
و در این مدت سعی کردم به آدمها کمک کنم تا
شانسشان را بیشتر کنند .متوجهید؟ من کارآفرینی
را به آدمها یاد میدهم و همه ما میدانیم که خیلی
از سرمایهگذاریهای امروزی شکست میخورند و
کارآفرینها و نوآوران این روزها به شانس نیاز
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دارند ،شانس زیاد ،هر چه بیشتر بهتر.
شانس چیست؟ بخت و اقبال به شکل موفقیتها
یا شکستهایی تعریف میشود که در ظاهر ناشی
از شانس هستند .به نظر میرسد که تعریف موثری
باشد و انگار این همان شانس است ،چون کم
پیش میآید که ما اهرمهایی را ببینیم که برای
خوششانس شدن افراد به کار میافتند .ولی من
در بررسیهای طوالنی فهمیدم که شانس بهندرت
چیزی شبیه رعد و برق و مستقل از اتفاقات اطراف
است .در واقع شانس بیشتر شبیه بادی است که
به صورت مداوم میوزد .بعضی وقتها آرام است،
گاهی تبدیل به تندباد میشود و بعضی مواقع از
سمتی میوزد که حتی فکرش را هم نمیکنید.
پس چطور این بادها را دریافت میکنید؟ ساده

است ،ولی خیلی واضح نیست .بنابراین میخواهم
سه نکتهای را با شما در میان بگذارم که بتوانید
برای ساخت یک بادبان از آنها استفاده کنید و
این بادها را گیر بیندازید .اولین کاری که باید انجام
دهید ،این است که رابطهتان را با خودتان تغییر
بدهید .آمادگی داشته باشید تا ریسکها و خطرات
کوچکی را بپذیرید که شما را از محدوده امنتان
خارج میکند .ما در کودکی همه این کارها را
انجام میدهیم .اصال اگر قرار است راه رفتن ،حرف
زدن ،دوچرخهسواری یا حتی مکانیک کوانتومی
را بیاموزیم ،باید این کار را انجام بدهیم .درست
است؟ ما هفته بعد باید از آدمی که این هفته
دوچرخهسواری بلد نیست ،به کسی تبدیل شویم
که میتواند دوچرخه را براند و الزمه این کار خارج
شدن از منطقه امنمان و کمی خطر کردن است.
مشکل اینجاست که وقتی بزرگتر میشویم،
کمتر پیش میآید که این کار را انجام بدهیم .در
واقع ما به نوعی اسیر حس «چه کسی هستیم»
میشویم و دیگر به جایی نمیرسیم.
من در حال حاضر ،زمان زیادی را صرف تشویق
دانشجویانم میکنم تا از منطقه امن خود خارج
شوند و کمی دست به خطر بزنند .چطور این
کار را انجام میدهم؟ خب ،من کارم را با دادن
یک خطرسنج به آنها شروع میکنم .این اساسا
یک جور سرگرمی است که ما آن را سر کالس
توسعه دادیم تا دانشجوها بتوانند خطرهایی را که
میخواهند بپذیرند ،رسم کنند .با این کار خیلی
سریع میفهمند که فرایند خطرپذیری دودویی
نیست .ریسکهای فکری ،فیزیکی ،خطرات مالی
و احساسی و اجتماعی و اخالقی و همینطور
ریسکهای سیاسی زیادی وجود دارد و آنها وقتی
این کار را انجام میدهند ،شاخص ریسک خود را
با دیگران مقایسه میکنند و خیلی سریع متوجه
میشوند که چقدر همهشان با همدیگر فرق دارند.
بعد آنها را تشویق میکنم تا کمی انعطافپذیر
باشند و بعضی از این خطرها را با خارج شدن از
منطقه امن بپذیرند .به عنوان مثال از دانشجوها
میخواهیم که یک ریسک فکری انجام دهند

و تالششان را برای مواجه شدن با مشکلی که
قبال با آن روبهرو نشدهاند ،انجام دهند .یا از آنها
میخواهیم با صحبت کردن با غریبهای 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.
ن کار را انجام میدهم .تقریبا 12
خود من همیشه ای 
سال پیش ،صبح خیلی زود در هواپیمایی به مقصد
اکوادور نشسته بودم .در اینجور مواقع معموال فقط
هدفونم را توی گوشم میگذارم و میخوابم ،بیدار
میشوم یا کمی از کارهایم را را انجام میدهم ،ولی
اینبار تصمیم گرفتم کمی خطر کنم و مکالمهای
را با مردی که کنارم نشسته بود ،شروع کردم .اول
خودم را معرفی کردم و بعد متوجه شدم که او
ناشر است .خیلی جالب است و ما درنهایت یک
مکالمه خیلی جالب با هم داشتیم .در آن بحث
من نکات زیادی را در مورد آینده صنعت چاپ و
نشر یاد گرفتم و بعد درحالیکه سهچهارم از مسیر
پرواز باقی مانده بود ،تصمیم گرفتم باز هم خطر
کنم .بنابراین لپتاپم را باز کردم و طرح پیشنهادی
کتابی را با او درمیان گذاشتم .طرحم در مورد
کارهایی بود که سر کالس انجام میدادم و او بسیار
مودب بود .طرح را خواند و گفت« :میدونی ،تینا،
این برای کار ما مناسب نیست ،اما ممنونم که آن
را با من در میان گذاشتی ».هیچ اشکالی ندارد.
این ریسک من نتیجه نداد .من لپتاپم را بستم و
در آخر سفر ما اطالعات تماسمان را به هم دادیم.
چند ماه بعد ،با او تماس گرفتم و گفتم« :مارک،
دلت میخواهد در کالس من شرکت کنی؟ یک
پروژه در زمینه بازآرایی کتاب ،آینده چاپ و نشر
دارم ».و او جواب داد« :این عالیه ،دوست دارم
بیایم ».به کالسم آمد و تجربهای عالی در کنار هم
داشتیم.
چند ماه بعد دوباره به او پیام دادم و اینبار چند
پ ویدیویی از پروژه دیگری که دانشجویانم
کلی 
انجام داده بودند ،فرستادم .او مجذوب یکی از
این پرو ژههای دانشجویی شد و فکر کرد که
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میشود کتابی درباره آن چاپ کرد .بعد خواست
با آن دانشجوها مالقات کند .بگذریم .بگویم که
کمی به من برخورده بود .منظورم این است که
او تصمیم داشت کتاب دانشجوهایم را چاپ کند،
ولی نمیخواست کتاب من را چاپ کند .ولی عیبی
نداشت .بنابراین او و همکارانش را به استنفورد
دعوت کردم تا با دانشجوها مالقات کنند و بعد
هم با هم ناهاری بخوریم .یکی از ویراستاران او
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 خوششانسی!» بله،
البته که خوششانس بودم ،اما شانسی که به دست
آوردم ،نتیجه یکسری خطرات کوچک بود که
انجام دادم .همه این اتفاقات با سالم کردن شروع
ن کار را انجام دهد .فرقی
شد .هر کسی میتواند ای 
نمیکند که کجای زندگیتان یا کجای این جهان
هستید ،حتی اگر فکر کنید که بدشانسترین آدم
روی کره زمین هستید ،باز هم میتوانید کمی
خطر کنید و از منطقه امنتان خارج شوید .با این
کار شروع به ساخت بادبان برای گرفتن شانس
خواهید کرد.
دومین کاری که باید انجام دهید ،این است که
رابطه خودتان را با دیگران تغییر بدهید .باید این
نکته را بفهمید که هر کسی در طول سفرتان به
شما کمک میکند ،نقش مهمی در رسیدن شما به
اهدافتان دارد و اگر از او قدردانی نکنید ،نهتنها این
حلقه را بهدرستی شکل نمیدهید ،بلکه فرصتی
را هم از دست میدهید .وقتی کسی کاری را
برای شما انجام میدهد ،در واقع وقتی را به شما
اختصاص میدهد که میتواند برای خودش یا کس
دیگری صرف کند .بنابراین باید قدردان کاری
باشید که انجام میدهد.
در حال حاضر مجری سه برنامه کمکرسانی در
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دانشگاه استنفورد هستم .دانشجوها برای ورود به
این برنامه بهشدت با هم رقابت میکنند و وقتی
برای دانشجوهایی که نمیتوانند وارد برنامه شوند،
نامه میفرستم ،میدانم که همیشه افرادی هستند
که ناامید شوند .بعضی از این آدمهای ناامید
برای من نامه میفرستند و شکایت میکنند و
بعضیهایشان هم نامه میفرستند و میپرسند
که آیا میتوانند دفعه بعد موفقتر باشند؟ بعضی
وقتها هم نامهای به دستم میرسد که در آن
نویسنده از من برای دادن این فرصت به او تشکر
کرده است.
هفت سال قبل مرد جوانی یادداشت زیبایی
برای من فرستاده بود که در آن نوشته بود:
میدانم که دو بار برای ورود به این برنامه رد
شدم ،اما میخواهم برای اینکه این فرصت را
به من دادید ،تشکر کنم .بههرحال من در روند
این درخواست نکات زیادی یاد گرفتم .من طوری
شیفته این پیام تشکر شدم که دعوتش کردم تا
به مالقاتم بیاید .ما زمانی را صرف حرف زدن
و آماده کردن ایدهای برای یک طرح پژوهشی
مستقل کردیم .او عضو تیم فوتبال استنفورد بود
و تصمیم داشت پروژهای را در زمینه رهبری در
این زمینه انجام دهد .ما باید طی سه ماه همدیگر
را به شکل ویژهای میشناختیم و بعد او این
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 بچههایی را با سابقههای ناخوشایند تربیت
میکرد و به آنها یاد میداد که چطور زندگی
رویایی خود را به شکل بنیادی بسازند .مهمترین
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 روشها در زندگی
خودم به من برای پرورش این حس قدردانی کمک
کردهاند .کار مورد عالقه من این است که در پایان
هر روز ،به تقویمم نگاه کنم و تمام افرادی را که

در طول روز با آنها مالقات کردم ،بازبینی میکنم
و برای تکتکشان یادداشت تشکر میفرستم .این
کار فقط چند دقیقه طول میکشد ،اما در پایان
روز ،احساس فوقالعادهای از قدردانی دارد و به شما
قول میدهم که این شانس مرا بیشتر کرده است.
بنابراین اول باید کمی خطر کنید و از منطقه
ن خارج شوید .دوم باید قدردانی کنید .و
امنتا 
سوم ارتباط خود را با ایدهها تغییر دهید .اغلب
مردم به ایدههای جدید نگاه میکنند و آنها
را مورد قضاوت قرار میدهند« :این ایده عالی
است ».یا «این ایده مزخرف است ».اما در واقع
مسئله خیلی خیلی جزئیتر است .ایدهها به
خودی خود ،نه خوباند و نه بد .بلکه در واقع
ایدههای هر چند وحشتناک بیشتر وقتها
چیزهای واقعا قابل توجهی هستند.
یکی از تمرینهای مورد عالقه من در کالسهای
خالقیت این است که به دانشجوها کمک کنم تا
مهارت نگاه کردن به ایدههای وحشتناک را از
طریق لنز احتماالت در خودشان پرورش دهند.
برای این کار یک چالش جلوی پایشان میگذارم
و از آنها میخواهم ایدهای برای رستورانی با
نام تجاری جدید خلق کنند .آنها باید بهترین
ایدهها را برای یک رستوران جدید و بدترین
ایدهها را برای یک رستوران جدید داشته باشند.
بهترین ایدهها چیزهایی مثل افتتاح رستوران
در قله یک کوه با غروب خورشید زیبا یا یک
رستوران در یک قایق با چشماندازی زیبا هستند
و ایدههای وحشتناک چیزهایی مانند رستورانی
در محل تخلیه زباله ،یا رستوران با خدمات
وحشتناک که واقعا کثیف است ،یا یک رستوران
که سوشی سوسک حمام سرو میکند! آنها
همه این ایدهها را به من میدهند و من ایدههای
بزرگ را با صدای بلند سر کالس میخوانم و
سپس کاغذها را پاره میکنم و دور میریزم .بعد
ایدههای وحشتناک را میگیرم و آنها را دوباره
در کالس پخش میکنم .حاال هر تیم ایدهای
دارد که تیم دیگر قبال فکر میکرد وحشتناک
است و چالش دانشجوها این است که آن ایده را

به چیزی درخشان تبدیل کنند.
این اتفاقی است که حدود  ۱۰ثانیه بعد میافتد:
یک نفر میگوید «این ایده شگفتانگیز است» و
آنها سه دقیقه وقت دارند این ایده را به کالس
برگردانند .بنابراین از خودشان میپرسند که با ایده
افتتاح رستورانی در محل تخلیه زباله چه میشود
کرد .این ایده به چه چیزی تبدیل میشود؟ خب،
آنها تمام غذاهای اضافی را که قرار بود دور
ریخته شوند ،از رستورانهای میشلین استار جمع
میکنند و با تمام آن پسماندها رستوران دیگری با
قیمت بسیار کمتر راه میاندازند .باحال است ،نه؟
یا آن رستوران کثیف با خدمات وحشتناک؟ خب،
این رستوران تبدیل میشود به یک کارگاه تمرین
برای رستورانداران آینده برای درک اینکه چطور
باید جلوی این مشکالت را بگیرند ،یا رستوران
سوشی سوسک حمام؟ این رستوران به یک بار
سوشی تبدیل میشود با انواع واقعا جالب و عجیب
و غریب مواد غذایی.
اگر به شرکتهای موجود نگاه کنید ،میبینید که
سرمایهگذاریهای واقعا خالقانهای اطراف شما
وجود دارد که این سرمایهگذاریها حاال زندگی
ما را تغییر دادهاند .میدانید موضوع چیست؟ همه
این سرمایهگذاریها در ابتدا به عنوان ایدههایی
دیوانهوار شروع به کار کردهاند .این آدمها کار روی
ایدههایی را شروع کردند که وقتی آن را به دیگران
نشان دادند ،اغلب مردم گفتند« :این دیوانگی
است»...
ت آدمها در شرایط وحشتناکی
بله ،گاهی اوقا 
به دنیا آمدهاند و گاهی اوقات نه .شانس مثل
رعدوبرق است که گاهی با چیزی فوقالعاده و
گاهی با چیزی وحشتناک به ما برخورد میکند.
اما بادهای شانس همیشه وجود دارند و اگر شما
تمایل داشته باشید کمی خطر کنید ،اگر واقعا
به بیرون رفتن و نشان دادن حس قدردانیتان
تمایل داشته باشید و بخواهید به ایدههای
مختلف نگاه کنید ،حتی اگر دیوانگی به نظر
برسند ،آن وقت میتوانید یک بادبان بزرگتر و
بزرگتر برای گرفتن بادهای شانس بسازید.
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موفقیت

چگونه ذهن پ�یشان خود را رام کنید؟

به توجهتان توجه کنید
نیلوفر منزوی

آمیشی جا چگونگی توجه کردن ما را مطالعه میکند :فرایندی که مغز ما توسط
آن تصمیم میگیرد چه چیزی از میان جریان مدام اطالعاتی که دریافت میکند
اهمیت دارد .جا میگوید هر دو عامل حواسپرتی بیرونی (مانند استرس) و
درونی (مانند سفر در زمان) قدرت توجه ما را کمرنگ میکند ،اما تکنیکهای
سادهای برای تقویت آن وجود دارد .جا میگوید :به توجهتان توجه کنید
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بــه ایــن گــزاره توجــه کنیــد :آدمهــا فقــط از 10
درصــد از ظرفیــت مغزشــان اســتفاده میکننــد.
خــب بــه عنــوان یــک عصبشــناس میتوانــم
بگویــم گرچــه مــورگان فریمــن بــا آن وقــاری کــه
از او هنرپیش ـهای عالــی میســازد ،ایــن جملــه را
گفــت ،ایــن گــزاره کامــا اشــتباه اســت .واقعیــت
ایــن اســت کــه انســانها از صددرصــد ظرفیــت
مغزشــان اســتفاده میکننــد .مغــز عضــوی
بهغایــت کارآمــد و انرژیبــر اســت کــه بــه
طــور کامــل مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و
بــا وجــود اینکــه از ظرفیــت کاملــش اســتفاده
میشــود ،از مشــکل بــار اضافــی اطالعــات رنــج
میبــرد .در محیــط اطــراف اطالعــات خیلــی
زیــادی وجــود دارنــد کــه مغــز میتوانــد کامــا
تحلیــل کنــد .پــس بــرای حــل ایــن مشــکل بــار
اضافــی اطالعــات ،ســیر تکامــل راهحلــی طراحــی
کــرده کــه سیســتم توجــه مغــز اســت .توجــه بــه
مــا مجــال میدهــد کــه منابــع محاســباتی مغــز را
پیــدا کنیــم ،انتخــاب کنیــم و بــه زیرمجموعـهای
از آنچــه موجــود اســت ،هدایــت کنیــم .میتوانیم
توجــه را رهبــر مغــز بدانیــم .توجــه بــه هر ســمتی
بــرود ،باقــی مغــز هــم بــه دنبالــش م ـیرود .بــه
عبارتــی ،توجــه رئیــس مغــز شماســت .طــی 15
ســال اخیــر ،مــن مشــغول مطالعــه سیســتم توجه
در مغــز انســان بــودهام .در تمــام پژوهشهــای
مــا یــک ســوال بــرای مــن خیلــی جالــب بــوده:
اگــر واقعــا همینطــور اســت کــه توجــه رئیــس
مغــز ماســت ،آیــا رئیــس خوبــی اســت؟ آیــا واقعــا
مــا را خــوب هدایــت میکنــد؟ و بــرای تعمــق
در ایــن ســوال بــزرگ میخواســتم ســه چیــز را
بدانــم .اول اینکــه توجــه چگونــه دریافــت مــا را
کنتــرل میکنــد؟ دوم اینکــه چــرا مــا را یــاری
نمیکنــد و گاهــی بــه مــا گیجــی و حواسپرتــی
میدهــد؟ و در نهایــت ،آیــا کاری از دســت مــا
بــرای ایــن گیجــی برمیآیــد؟ آیــا میتوانیــم
مغــز خــود را تعلیــم بدهیــم تــا بهتــر توجــه کند؟
میتوانیــم توجــه قویتــر و باثباتتــری در
کاری کــه در زندگــی انجــام میدهیــم ،داشــته

باشــیم؟ حــاال میخواهیــم یــک نــگاه اجمالــی بــه
رویکردمــان بــه ایــن مســئله بیندازیــم .یــک مثال
بســیار تاثرانگیــز از اینکــه توجــه مــا چطــور بــه
کار گرفتــه میشــود .و میخواهــم ایــن کار را بــا
اســتفاده از مثــال کســی کــه بهخوبــی میشناســم
انجــام دهــم .او در نهایــت عضــوی از گــروه بســیار
بزرگــی از افــرادی شــد کــه مــا بــا آنهــا کار
میکنیــم؛ کــه توجــه برایشــان موضــوع مــرگ
و زندگــی اســت .پزشــکان متخصــص را در نظــر
بگیریــد یــا آتشنشــانها ،ســربازان یــا دریانــوردان
ارتــش را .ایــن داســتان یــک فرمانــده دریایــی بــه
نــام کاپیتــان جــف دیویــس اســت .و صحنـهای که
از آن حــرف میزنــم ربطــی بــه دوران جنــگ او
نــدارد .او درواقــع روی پلــی در فلوریــدا بــوده
ولــی بــه جــای نــگاه کــردن بــه مناظــر اطرافــش
و دیــدن چش ـماندازهای زیبــا و توجــه بــه نســیم
خنــک اقیانــوس ،بهســرعت رانندگــی میکــرده
و میخواســته خــودش را از پــل بــه پاییــن پــرت
کنــد .او بعدهــا بــه مــن گفــت که تمــام انــرژیاش
را گذاشــته بــرای اینکــه ایــن کار را انجــام دهــد.
او تــازه از جنــگ برگشــته بــود و در حالــی کــه
جســمش روی آن پــل بــود ،ذهنــش ،توجهــش
فرســنگها دورتــر بــود .رنــج او را در بــر گرفتــه
بــود .ذهنــش نگــران و مشــغول بــود و خاطراتــی
دلهــرهآور داشــت و واقعــا بــرای آینــدهاش نگــران
بــود .و مــن خیلــی خوشــحالم کــه او خودکشــی
نکــرد .چــون او بــه عنــوان یــک رهبــر و فرمانــده
میدانســت تنهــا کســی نیســت کــه احتمــاال در
رنــج و عــذاب اســت؛ خیلــی از همرزمانــش هــم
احتمــاال همینطــور بودنــد .در ســال  2008او در
پــروژهای کــه در نــوع خــود بینظیــر بــود ،بــا مــن
شــریک شــد کــه بــه مــا مجــال م ـیداد چیــزی
را بــا عنــوان آمــوزش آگاهــی بــر نیروهــای در
حــال خدمــت ارتــش آزمایــش کنیــم و بــه آنهــا
آمــوزش دهیــم.
امــا قبــل از اینکــه بگویــم آموزش آگاهی چیســت
یــا نتایــج آن پژوهــش چــه بــود ،فکــر میکنــم
مهــم اســت عملکــرد توجــه در مغــز را درک کنیم.
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پــس کاری کــه مــا در آزمایشــگاه میکنیــم ،ایــن
اســت کــه بســیاری از پژوهشهــای مــا در مــورد
توجــه شــامل ضبــط امــواج مغــزی میشــود .در
ایــن روال ضبــط امواج مغــزی ،آدمهــا کاله بامزهای
روی ســر میگذارنــد کــه یــک جورهایــی شــبیه
کاله شناســت و داخلــش الکترودهایــی تعبیــه
شــده اســت .ایــن الکترودهــا فعالیــت اکترونیکــی
جــاری در مغــز را میگیرنــد و ایــن کار را بــا دقــت
زمانــی هــزارم ثانیــه انجــام میدهنــد .بنابرایــن مــا
میتوانیــم ایــن نوســانهای کوچــک امــا قابــل
تشــخیص را در طــول زمــان ببینیــم .بــا ایــن کار
میتوانیــم کامــا دقیــق زمانبنــدی فعالیــت مغــز
را ترســیم کنیــم .حــدود  170هــزارم ثانیــه بعــد
از اینکــه بــه مشــارکتکنندگانمان در پژوهــش
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
درگیــر فراینــد تشــخیص چهــره هســتند .حــاال
ایــن موضــوع چنــان بهموقــع و قابــل اعتمــاد،
بــه عنــوان چهرهشناســی مغــز اتفــاق افتــاد کــه
مــا ایــن مولفــه مــوج مغــز را نامگــذاری کردیــم.
مــا بــه آن میگوییــم مولفــه  N170و از ایــن
مولفــه در بســیاری از پژوهشهایمــان اســتفاده
میکنیــم .بــا ایــن مولفــه میتوانیــم تاثیــر توجــه
بــر دریافتمــان را ببینیــم .حــاال میخواهــم شــما
را تــا حــدی بــا نــوع آزمایشهایــی کــه مــا در
آزمایشــگاه انجــام میدهیــم ،آشــنا کنــم .مــا بــه
شــرکتکنندهها تصاویــری را نشــان میدهیــم.
شــما بایــد تصویــر یــک چهــره و یــک منظــره را
کــه روی هــم افتادهانــد ،ببینیــد .کار مــا ایــن
اســت کــه از شــرکتکنندهها میپرســیم در
حیــن اینکــه بــه یکســری از ایــن تصاویــر روی
هــم افتــاده نــگاه میکننــد ،کاری بــا توجهشــان
انجــام دهنــد .در بعضــی آزمایشهــا از آنهــا
میخواهیــم کــه بــه چهــره توجــه کننــد و بــرای
اطمینــان از اینکــه همیــن کار را انجــام میدهنــد،
از آنهــا میخواهیــم بــا فشــار دادن یــک دکمــه
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بــه مــا بگوینــد کــه چهــره بــه نظرشــان مــرد
اســت یــا زن .در آزمایشهــای دیگــر از آنهــا
میپرســیم منظــره چــه بــوده؟ داخلــی بــوده یــا
بیرونــی؟ و بــا ایــن روش توجــه را گــول میزنیــم
و مطمئــن میشــویم شــرکتکنندهها واقعــا
کاری را کــه ازشــان خواســتهایم ،انجــام داده
باشــند .نظریههــای مــا در مــورد توجــه از ایــن
قــرار بــود :اگــر توجــه بهواقــع کارش را انجــام
میدهــد و بــر دریافــت تاثیــر میگــذارد ،شــاید
کارکــردش شــبیه آمپلیفایــر اســت و منظــورم
ایــن اســت کــه وقتــی مــا توجــه را بــه چهــره
معطــوف میکنیــم ،واضحتــر و نمایانتــر
میشــود و راحتتــر دیــده میشــود .امــا وقتــی
توجــه را بــه منظــره معطــوف میکنیــم و داریــم
اطالعــات منظــره را پــردازش میکنیــم ،چهــره
دیگــر بهســختی قابــل تشــخیص اســت .بنابرایــن
کاری کــه مــا میخواســتیم بکنیــم ایــن بــود کــه
مولفــه چهرهشناســی مغــز ،N170 ،را بررســی
کنیــم و ببینیــم تغییــری کــرده یــا نــه؛ بــه عنــوان
عملکــرد اینکــه شــرکتکنندهها بــه کجــا
توجــه کردهانــد ،بــه منظــره یــا بــه چهــره .و بــه
ایــن نتایــج رســیدیم .فهمیدیــم وقتــی بــه چهــره
توجــه کردنــد N170 ،بزرگتــر شــده و وقتــی
بــه منظــره توجــه کردنــد ،ایــن مولفــه کوچکتــر
شــده .آن شــکافی کــه بیــن ایــن دو مقــدار وجــود
دارد ،خیلــی قــوی اســت .ایــن بــه مــا میگویــد
کــه توجــه کــه درواقــع تنهــا چیــزی اســت کــه
تغییــر کــرده ،دریافــت مــا را تغییــر میدهــد و
ای ـنکار را هــم خیلــی ســریع انجــام میدهــد؛ در
فاصلــه  170هــزارم ثانیــه از دیــدن یــک چهــره .در
پژوهشهــای تکمیلیمــان میخواســتیم ببینیــم
چــه اتفاقــی میافتــد و چطــور میتوانیــم ایــن
تاثیــر را آشــفته یــا کمرنــگ کنیــم؟ حدســمان
ایــن بــود کــه اگــر افــراد را در محیطهــای
اســترسزا قــرار بدهیــم ،اگــر حواسشــان را بــا
تصاویــر آزاردهنــده و منفــی پــرت کنیــم  -مثــل
تصاویــری از رنــج و خشــونت ،شــبیه چیزهایــی که
متاســفانه ممکــن اســت در اخبــار ببینیــم  -ایــن

کار ممکــن اســت واقعــا روی توجــه آنهــا تاثیــر
بگــذارد .و ایــن درواقــع چیــزی بــود کــه بــه آن
رســیدیم .اگــر حیــن انجــام آزمایــش تصاویــر
اســترسزا نمایــش بدهیــم ،شــکاف توجــه کــم
و قدرتــش کمرنــگ میشــود .در پژوهشهــای
دیگرمــان میخواســتیم ببینیــم اگــر موضــوع ایــن
باشــد کــه اســترس ایــن تاثیــر قدرتمنــد را  ،از
طریــق حواسپرتــی بیرونــی روی توجــه دارد ،چــه
میشــد اگــر مــا بــه عامــل حواسپرتــی بیرونــی
نیــاز نداشــته باشــیم؟ اگــر خودمــان حواســمان را
پــرت کنیــم چــه؟ و بــرای ایــن کار ،مــا درواقــع
بایــد آزمایشــی را ابــداع میکردیــم کــه در آن
خــود افــراد عامــل حواسپرتیشــان را ایجــاد
کننــد ،یعنــی فکــر کــردن بــه کارهــای دیگــر
وقتــی مشــغول انجــام کار دیگری هســتیم .و نکته
گــول زدن آدمهــا و ایجــاد حواسپرتــی ،در اصــل
ایــن اســت کــه حوصلهشــان را ســر ببــری .پــس
امیــدوارم در حــال حاضــر خیلــی حواسهــا پــرت
نباشــند .وقتــی مــا حوصلــه افــراد را ســر میبریــم،

آنهــا بــا کمــال میــل انــواع محتــوای درونــی را
بــرای مشــغول کــردن خودشــان ایجــاد میکننــد.
پــس مــا یکــی از کس ـلکنندهترین آزمایشهــای
دنیــا را بــرای ایــن کار انتخــاب کردیــم.
شــرکتکنندهها فقــط یکســری چهــره روی
صفحــه نمایــش میدیدنــد؛ یکــی پــس از دیگــری.
آنهــا هربــار چهــره را میدیدنــد ،دکمــه را فشــار
میدادنــد؛ همــهاش همیــن بــود .خــب ،یکــی از
حقههــا ایــن بــود کــه گاهــی یکــی از چهرههــا
ســر و تــه بــود و ایــن موضــوع خیلــی بهنــدرت
اتفــاق میافتــاد .در آن آزمایشهــا ازشــان
خواســتیم جــواب را نگــه دارنــد و وقتــی چهــره
ســر و تــه را میبیننــد ،دکمــه را فشــار ندهنــد.
خیلــی زود متوجــه شــدیم بــا موفقیــت حــواس
خودشــان را پــرت کردنــد ،چــون وقتــی چهــره
ســر و تــه میآمــد ،دکمــه را فشــار میدادنــد .در
صورتــی کــه کامــا واضــح بــود چهــره ســر و تــه
شــده اســت .مــا میخواســتیم بدانیــم چــه اتفاقــی
میافتــد وقتــی آدمهــا حواسشــان پــرت میشــود
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و آنچــه فهمیدیــم ایــن بــود ،بــا شــباهت
بســیار بــه اســترس بیرونــی و عامــل بیرونــی
حواسپرتــی در محیــط ،حواسپرتــی درونــی
یعنــی حواسپرتــی ذهــن خــود مــا هــم شــکاف
توجــه را کــم میکنــد و قــدرت توجــه را کمرنــگ
میکنــد .پــس تمــام ایــن پژوهشهــا بــه مــا چــه
میگوینــد؟ آنهــا بــه مــا میگوینــد کــه توجــه
خیلــی قدرتمنــد اســت وقتــی پــای تاثیرگــذاری
روی دریافــت مــا وســط باشــد .علیرغــم اینکــه
خیلــی قدرتمنــد اســت ،شــکننده و آســیبپذیر
هــم هســت و چیزهایــی از قبیــل اســترس و
حواسپرتــی قدرتــش را کــم میکنــد.
امــا تمــام اینهــا در چارچــوب شــرایط بســیار
کنترلشــده آزمایشــگاهی بودنــد .در دنیــای
واقعــی چطــور اســت؟ در زندگــی واقعــی و روزمــره
مــا چطــور؟ همیــن االن چطــور؟ حــواس شــما
همیــن االن کجاســت؟ بــرای اینکــه توجهتــان
را جلــب کنــم ،میخواهــم یــک پیشبینــی
در مــورد توجهتــان بکنــم .آمادهایــد؟ ایــن
پیشبینــی مــن اســت :شــما بــه چهــار دقیقــه
از هشــت دقیقــه بعــدی صحبتهــای مــن
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آگاه نخواهیــد بــود .ایــن یــک چالــش اســت،
خواهــش میکنــم توجــه کنیــد .حــاال چــرا ایــن
را میگویــم؟ فــرض را بــر ایــن میگــذارم کــه
شــما قطعــا ســرجایتان نشســته میمانیــد و خــب
لطــف میکنیــد همانطــور کــه حــرف میزنــم
بــه مــن نــگاه میکنیــد .امــا پژوهشهــای مــا در
ایــن مــورد میگوینــد کــه مــا حواســمان را پــرت
میکنیــم .مــا حــدود  50درصــد از وقتــی را کــه
بیــدار هســتیم ،بــه دور کــردن ذهنمــان از کاری
کــه در حــال انجامــش هســتیم ،میگذرانیــم.
اینهــا ممکــن اســت کوچــک باشــند؛ ســفرهای
ذهنــی کوچکــی کــه میرویــم ،افــکار خصوصیای
کــه داریــم .و وقتــی ایــن حواسپرتــی اتفــاق
میافتــد ،میتوانــد مشکلســاز باشــد .حــاال
امــروز فکــر نمیکنــم عواقــب جــدی بــرای
شــما کــه اینجــا نشســتهاید ،وجــود داشــته
باشــد .امــا فرمانــدهای نظامــی را تصــور کنیــد
کــه چهــار دقیقــه از یــک گــزارش را از دســت
بدهــد ،یــا یــک قاضــی کــه چهــار دقیقــه از یــک
شــهادت را از دســت بدهــد ،یــا یــک جــراح یــا
آتشنشــان کــه زمانــی را از دســت بدهــد .عواقــب
ایــن نمونههــا میتواننــد جــدی باشــند .پــس
میپرســیم چــرا مــا ایــن کار را میکنیــم؟ چــرا
اینقــدر حواســمان را پــرت میکنیــم؟ خــب یــک
قســمت از جــواب ایــن اســت کــه ذهــن مــا اســتاد
بیبدیــل ســفر در زمــان اســت .و ایــن ســفر در
زمــان واقعــا برایــش کار راحتــی اســت .اگــر ذهــن
را بــا اســتعاره یــک دســتگاه پخــش موســیقی در
نظــر بگیریــم ،میبینیــم کــه میتوانیــم ذهــن را
بــه عقــب برگردانیــم تــا بــه اتفاقاتــی کــه افتادهاند،
فکــر کنیــم؛ درســت اســت؟ یــا میتوانیــم بــه
جلــو برویــم و بــرای کار بعــدی برنامهریــزی کنیــم.
مــا بــه کــرات در ایــن حالــت ســفر بــه زمــان
در گذشــته و آینــده قــرار میگیریــم .و اغلــب
ناخــودآگاه ایــن اتفــاق میافتــد .اکثــر اوقــات
ناخــودآگاه ایــن اتفــاق میافتــد ،حتــی وقتــی کــه
میخواهیــم توجــه کنیــم .فقــط بــه آخریــن بــاری
کــه ســعی داشــتید کتــاب بخوانیــد ،فکــر کنیــد؛

بــه آخــر صفحــه رســیدید ،بــدون آنکــه معنــی
کلمــات را بدانیــد .ایــن اتفــاق بــرای مــا میافتــد .و
وقتــی اتفــاق میافتــد بــدون اینکــه آگاه باشــیم،
حواســمان پــرت میشــود .عواقبــی در کار اســت.
مــا اشــتباه میکنیــم .گاهــی اطالعــات حیاتــی
را از دســت میدهیــم و در تصمیمگیــری بــه
مشــکل برمیخوریــم .ایــن مســئله وقتــی بدتــر
میشــود کــه اســترس داشــته باشــیم؛ وقتــی
در لحظـهای باشــیم کــه تحملــش ســخت اســت.
وقتــی بــه عقــب برمیگردیــم ،فقــط بــه گذشــته
فکــر نمیکنیــم؛ در گذشــته میمانیــم ،بــه فکــر
فرومیرویــم ،دوبــاره زندگــیاش میکنیــم و از
اتفاقاتــی کــه افتادهانــد و تمــام شــدهاند ،پشــیمان
میشــویم .یــا وقتــی اســترس داریــم ،ذهــن را جلو
میبریــم ،نهفقــط بــرای اینکــه برنامهریــزی
مفیــد کنیــم ،بلکــه ممکــن اســت نگــران باشــیم
یــا منفیبافــی کنیــم؛ بــرای اتفاقاتــی کــه هنــوز
نیفتادهانــد و راســتش ممکــن اســت هیچوقــت
اتفــاق نیفتنــد .خــب بــه اینجــا کــه میرســد،
ممکــن اســت بــا خودتــان فکــر کنیــد کــه قبــول،
حواسپرتــی زیــاد اتفــاق میافتــد .اغلــب
ناخــودآگاه پیــش میآیــد و در شــرایط اســترس
بدتــر هــم میشــود و مــا قدرتمندتــر و بیشــتر
حواســمان را پــرت میکنیــم .آیــا بــرای ایــن
مســئله کاری از دســتمان برمیآیــد؟
خوشــحالم کــه بگویــم جــواب بلــه اســت .از
پژوهشهــای مــا میشــود فهمیــد کــه برعکــس
یــک ذهــن مضطــرب و پریشــان ،یــک ذهــن آگاه
اســت .آگاهــی مرتبــط اســت بــا توجــه کــردن بــه
تجرب ـهای کــه آگاهانــه در همیــن لحظــه داریــم
و بــدون هیچگونــه عکسالعمــل احساســی بــه
آنچــه در جریــان اســت .انــگار بایــد دکمــه را
درســت در حالــت پخــش بگذاریــم تــا لحظــه بــه
لحظــه زندگیهایمــان را تجربــه کنیــم .گاهــی
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 میکنیــم ،پیشــنهاد دادن برنامههایــی بــه

افــراد اســت کــه بــه شــرکتکنندههای مــا یــک
مجموعــه تمریــن میدهــد کــه بایــد روزانــه انجــام
بدهنــد بــرای اینکــه لحظــات آگاهانــه بیشــتری
را در زندگیشــان جــا بدهنــد .بــرای بســیاری
از گروههایــی کــه باهاشــان کار میکنیــم،
آنهایــی کــه اســترس باالیــی دارنــد ،همانطــور
کــه گفتــم ســربازها ،پزشــکان متخصــص،
حواسپرتــی میتوانــد واقعــا مهلــک باشــد .پــس
بــرای مــا مهــم اســت کــه مطمئــن باشــیم بــرای
بهینهســازی آمــوزش پیشــنهادهایی بدهیــم کــه
بــا توجــه بــه محدودیتهــای زمانــی برایشــان
بهراحتــی در دســترس باشــد تــا بتواننــد از آن
بهرهمنــد شــوند .و وقتــی ایــن کار را کردیــم ،بایــد
رونــد را پیگیــری کنیــم تــا ببینیــم چــه اتفاقــی
میافتــد؛ نهفقــط در زندگــی روزمرهشــان بلکــه
در شــرایط حــادی کــه ممکــن اســت بــا آن مواجه
شــوند .چــرا میخواهیــم ایــن کار را بکنیــم؟ خــب،
مــا میخواهیــم مثــا ایــن تمریــن را به دانشــجوها
در فصــل امتحانــات بدهیــم .یــا میخواهیــم ایــن
تمریــن را بــه حســابدارها در موعــد پرداختهــای
مالیاتــی بدهیــم .یــا بــه ســربازها و نیــروی دریایــی
ایــن تمریــن را در زمــان اعــزام بدهیــم .چــرا؟ چون
اینهــا لحظاتــی هســتند کــه بــه خاطــر اســترس
و حواسپرتــی ،توجــه آنهــا در آســیبپذیرترین
حالــت قــرار میگیــرد .و اینهــا همچنیــن
لحظاتــی هســتند کــه مــا میخواهیــم توجهشــان
در اوج خــودش باشــد تــا بتواننــد عملکــرد خوبــی
داشــته باشــند .پــس کاری کــه مــا در پژوهشــمان
میکنیــم ،ایــن اســت کــه از آنهــا میخواهیــم
یــک سلســله آزمایشهــای توجهمحــور بدهنــد.
مــا میــزان توجــه آنهــا را در شــروع یــک وقفــه
پراســترس ثبــت میکنیــم .و دو مــاه بعــد ،دوبــاره
ایــن کار را انجــام میدهیــم .میخواهیــم ببینیــم
تفاوتــی دارد یــا نــه .آیــا آمــوزش آگاهــی بــه آنهــا
ســودی هــم دارد یــا نــه؟ آیــا میتوانیــم آنهــا 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
نکنیــم ،توجــه افــت میکنــد .افــراد در پایــان
ایــن وقفــه پراســترس از همیشــه بدتــر میشــوند.
ولــی اگــر آگاهــی را بــه آنهــا آمــوزش دهیــم،
میتوانیــم ازشــان محافظــت کنیــم .وضعیتشــان
پایــدار میمانــد ،گرچــه درســت مثــل گروههــای
دیگــر اســترس بــاال را تجربــه میکننــد .و چــه
بســا چشــمگیرتر اینکــه اگــر افــراد برنامههــای
آموزشــی مــا را بگذراننــد ،طــی هشــت هفتــه
و در صورتــی کــه کامــا بــه انجــام تمرینــات
روزانــه آگاهــی متعهــد بماننــد کــه بــه آنهــا یــاد
میدهــد چطــور در لحظــه حــال زندگــی کننــد،
در طــول زمــان بهتــر میشــوند حتــی اگــر در
شــرایط پراســترس باشــند .و واقعــا مهــم اســت
کــه ایــن نکتــه آخــر را درک کنیــم چــون بــه مــا
میگویــد تمرینهــای آگاهــی شــباهت زیــادی
بــه تمرینهــای بدنــی دارنــد و اگــر انجامشــان
ندهیــد ،فایــدهای ندارنــد .امــا اگــر واقعــا درگیــر
تمرینــات آگاهــی شــوید ،هرچــه بیشــتر تمریــن
کنیــد ،فایــده بیشــتری برایتــان دارد.
حــاال میخواهــم بــه مــورد کاپیتــان جــف
دیویــس بازگــردم .همانطــور کــه در شــروع
گفتــم ،نیروهــای او در اولیــن پــروژه مــا بــرای ارائــه
تمرینهــای آگاهــی مشــارکت کردنــد .و آنهــا
دقیقــا همیــن الگــو را نشــان دادنــد کــه بســیار
دلگرمکننــده بــود .مــا آمــوزش آگاهــی را روی
آنهــا درســت قبــل از اعــزام شــدن بــه جنــگ
انجــام دادیــم .بعــد از برگشــت کاپیتــان دیویــس
بــه مــا گفــت مزایــای ایــن برنامــه را حــس کــرده
اســت .او گفــت کــه برعکــس دفعــه پیــش ،بعــد از
ایــن اعــزام ،آنهــا خیلــی بیشــتر در لحظــه حاضــر
بودنــد .آنهــا بینــا بودنــد و در مقــام عکسالعمــل
نبودنــد و در برخــی مــوارد واقعــا در ارتبــاط بــا
کســانی کــه بــا آنهــا ســروکار داشــتند و در بیــن
خودشــان دلســوزتر بودنــد .او گفــت خیلــی
وقتهــا او حــس کــرده ایــن برنامــه آگاهــی کــه
مــا بــه آنهــا دادیــم ،یــک ابــزار خیلــی مهم اســت
کــه از آنهــا در برابــر اختــال روانــی پــس از بحران
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محافظــت میکنــد .حتــی آن را بــه رشــد پــس از
بحــران تبدیــل میکنــد .ایــن بــرای مــا خیلــی
جالــب بــود .و بــه اینجــا رســید کــه مــن و کاپیتان
دیویــس در تمــام ایــن ســالها بــا هــم در ارتبــاط
بمانیــم .خــود او هــم بــه تمرینهــای آگاهــی ادامــه
داده و روزانــه ایــن کار را انجــام میدهــد .او ترفیــع
گرفــت و ســرگرد شــد و در نهایــت هــم از نیــروی
دریایــی بازنشســته شــد .او از همســرش جــدا شــد،
دوبــاره ازدواج کــرد ،بچـهدار شــد و مــدرک MBA
گرفــت .و طــی تمــام ایــن چالشهــا و تغییــرات
و لــذات زندگ ـیاش ،تمرینهــای آگاهــی را ادامــه
داد .و انــگار قســمت اینطــور باشــد ،همیــن چنــد
مــاه پیــش ،کاپیتــان دیویــس دچــار یــک حملــه
قلبی شــدید در ســن  46ســالگی شــد .چنــد هفته
پیــش بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت« :میخواهــم
چیــزی بــه تــو بگویــم .میدانــم دکترهایــی کــه
مــن را درمــان کردنــد ،قلــب مــن را نجــات دادنــد
امــا آگاهــی زندگـیام را نجــات داد .حضــور ذهنــم
در آن لحظــه بــرای اینکــه جلــوی آمبوالنــس را
بگیــرم کــه مــن را بیمارســتان برســاند ،زندگ ـیام
را نجــات داد ».خــودش بهتنهایــی وضــوح ذهنــی
داشــت تــا شــرایط تــرس و اضطــراب را تشــخیص
دهــد ولــی گرفتــار آن نشــود .او گفــت« :بــرای
مــن اینهــا موهبتهــای آگاهــی بودنــد ».و مــن
از اینکــه شــنیدم حالــش خــوب اســت ،خیالــم
راحــت شــد .واقعــا خوشــحال شــدم وقتی دیــدم او
توجــه خــودش را تغییــر داده اســت .او از داشــتن
یــک رئیــس خیلی بــد  -سیســتم توجهی کــه او را
تــا مــرز پــرت کــردن خــودش از پــل پیــش بــرد -
بــه داشــتن یــک رهبــر و راهنمــای بیبدیل رســید
کــه زندگــیاش را نجــات داد .مــن میخواهــم
صحبتــم را بــا دعــوت کــردن همهتــان بــه عمــل به
پایــان ببــرم و حرفــم ایــن اســت کــه بــه توجهتــان
توجــه کنیــد و تمریــن و آمــوزش آگاهــی را بــه
عنــوان ابــزاری بــرای ســامت روزانهتــان در نظــر
بگیریــد؛ بــرای رام کــردن ذهــن پریشــان خــود و
مجــال دادن بــه توجهتــان بــرای اینکــه راهنمایــی
معتمــد در زندگیتــان باشــد.

 10مهارت نرم که هر کارفرمایی
به دنبال آن است
بازخورد
آیا میتوانید به دیگران بازخوردهای
سازنده بدهید و بازخوردهایی را که
دیگران به شما میدهند ،بپذیرید؟

مسئولیتپذیری
آیا آماده پذیرش مسئولیت
اشتباهتان را دارید؟

میل و اشیاق
آیا میل و اشتیاق الزم برای یادگیری
تکنولوژیهای جدید را دارید؟

گوش کردن
آیا آماده هستید چیزهایی را
که اشتباه شنیدهاید یا دچار
سوءبرداشت شدهاید ،مشخص کنید؟

تمرکز
آیا آماده هستید که تمرکز الزم را
روی کارتان بگذارید و زمانتان را
وقف انجام آن کنید؟

کار تیمی
آیا میتوانید عضوی از تیم باشید
و باعث تقویت تیمی بشوید که در
حال حاضر وجود دارد؟

صبر
آیا میتوانید مفاهیم فنی را با صبر
و حوصله ،ساده و به طور خالصه
توضیح دهید؟

سازماندهی
آیا میتوانید چندین پروژه را وقتی
تحت فشار هستید ،کنترل کنید؟

انعطافپذیری
در مقابل حوادثی که از کنترلتان خارج
است ،چه واکنشی نشان میدهید؟

ارتباط
آیا میتوانید با موفقیت درباره تاخیر
پیشآمده به مشتریها توضیح بدهید
و تصمیمهای تیمی را برای مدیرتان
توجیه کنید؟
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چند نکته که مکتـر به آنها توجه یمشود

موفقیت

وقتی زبان بدن برای موفقیت
میچرخد
حسان صادقی ،روانشناس
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تصور کنید قرار است برای یک عده سخنرانی یا در
یک جلسه مهم کاری شرکت کنید و میخواهید
جوری در جلسه خودتان را نشان بدهید که مقبول
همه مدیران شوید .در این صورت فقط حرفی که
میزنید ،یا لباسی که میپوشید ،اهمیت ندارد ،بلکه
زبان بدنتان بهشدت میتواند 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 توصیهها
را جدی بگیرید.
 قبل از سخن گفتن روی اهدافتان تمرکز کنید:این موضوع سبب باال رفتن انگیزه شما میشود.
همچنین کلمات و درنتیجه ژستهایتان طبیعیتر
جلوه میکند.
 پیامهای شما اول باید توسط خودتان پذیرفتهشوند :زمانی که حرفهای خود را باور داشته
باشید ،زبان بدنتان مانند یک سمفونی ،ضرباهنگ
تاثیرگذاری پیدا میکند.
 برای قانع کردن دیگران بزرگنمایی نکنید:پافشاری بیشتر روی یک موضوع و بزرگنمایی آن،
بر زبان بدن شما تاثیر منفی میگذارد.
 تنفس خود را کنترل و قبل از حرف زدن،استرس را از بدنتان دور کنید :در شرایطی که
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 بهآرامی تکان دهید تا عضالتتان از
حالت استرس خارج شوند.
 اگر شانههای شما منقبض باشند ،کل زبان بدنتانغیرعادی و خمیده بهنظر میرسد :شانههایتان را
عقب و جلو کنید و کمی گردنتان را بکشید تا
بدنتان از حالت قفلشدگی خارج شود.
 اگر زبان بدن شما در حالت طبیعی ترکیبمناسبی نداشته باشد ،هماهنگ کردن عالیم
مختلف آن ،بهویژه در اولین قدمها ،کمی سخت
خواهد بود .اما تمرین روزانه تاثیر بهسزایی 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 میتواند به اندازه
یک تمرین واقعی مفید باشد.
 از دیگران الگوبرداری نکنید :اگرچه بخشیاز فرایند یادگیری ما شامل رفتارهایی است
که از دیگران تقلید میکنیم ،اما گاهی اوقات
ممکن است این رفتار تقلیدی که به آن «رفتار
جذبشده» میگوییم ،مانند جعل کردن امضای
شخص دیگری باشد .شاید این رفتارها موجب
جذابیت بیشتر آن فرد شود ،اما ممکن است روی
شما تاثیر متفاوتی داشته باشد.
 موقع صحبت کردن  -چه در موقعیتهایاجتماعی و چه در جلسات کاری  -از خودتان فیلم
بگیرید :تفاوتها 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.
 از تکنیک صورت بیاحساس اجتناب کنید:ساکت ،بیحرکت و جدی نشستن باعث نمیشود
که دیگران فکر کنند شما فرد بیریایی هستید،
بلکه بیشتر این ذهنیت برایشان بهوجود میآید
که در حال مخفی کردن چیزی هستید .یادتان
باشد حرکات کوچک ولی واقعی ،تاثیر بیشتری
روی دیگران دارد تا اینکه بخواهید مثل مجسمه
یک جا بنشینید.
 مراقب عالیم غیرکالمی فاشکننده باشید :اینمسئله ماهیت اصلی زبان بدن ناهماهنگ است.
یعنی زمانی که کلمات شما موضوعی را بیان
میکند ،ولی عالیم کوچک بدنیتان سیگنالهای
متفاوتی را ارسال میکند .زمانی که تحت فشار قرار
میگیریم ،یا به ما استرس وارد میشود ،به صورت
ناخودآگاه شروع به لمس کردن بدنمان یا وررفتن با
چیزی میکنیم .بسیار مهم است که این رفتارهای
کوچک را بشناسیم .آیا شما با انگشتر یا موهایتان
بازی میکنید؟ آیا بیش از حد عینک خود را روی
بینی صاف میکنید؟ این دسته حرکات کوچک
بازی را از دست شما خارج میکنند.
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موفقیت

گ
تغی� در ش�کتها شوند
چطور رسمایهگذاران آ�ه یمتوانند ب�عث ی ج
ا�اد ی

آگاه یا کنشگر؟
الهام دمیرچی

در گفتاری که هم بامزه است و هم ضروری ،وینای
شاندال ( )Vinay Shandalداستانهای بهترین
سرمایهگذاران کنشگر در جهان را به اشتراک
میگذارد و نشان میدهد که چطور اشخاص و
موسسات میتوانند از آنها تقلید و به کمپانیها
برای اعمال تغییر مثبت فشار وارد کنند .شاندال
میگوید« :این حق شماست که بخواهید پولتان
مطابق با ارزشهای شما اداره شود .از صدایتان
استفاده کنید و به اهمیت داشتن آن ایمان داشته
باشید».
ما عاشق مشارکت در مسائل روز هستیم .عاشق این
کاریم؛ اخبار را تفسیر میکنیم ،دیدگاههای خود
را در رسانههای اجتماعی میگذاریم ،راهپیمایی
میرویم ،اعتراض میکنیم ...اما چه کسی در بین
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ما روی راهحلها کار میکند؟ راهحلهای بزرگ،
مسائل بزرگ ،مثل خشونت اسلحه ،بدرفتاری با
کارگرها ،سیل ،خشکسالی و قحطی؟ مسئولیت
چه کسانی است؟ این آدمها (چهار عکس سیاه
و سفید نشان میدهد که معروف نیستند) .چی؟
دلتان میخواست پیتر پارکر باشد؟ توقع این
کلکسیون متنوع از مردان خوشپوش و خوشچهره
را که خیلی با جذبه به حل این مسائل میپردازند،
ندارید؟ خب ،خوب است چون آنها واقعا قرار
نیست این مشکالت را حل کنند .اما قبل از اینکه
از آنها ناامید شویم ،باید بگویم آنها قرار نیست
این مشکالت را حل کنند اما چگونگیاش را نشان
میدهند .پس آنها که هستند؟ سرمایهگذاران
کنشگر :کارل آیکان ،دن لووب ،پل سینگر ،بری
روزناستین .اینها نسخه امروزی گانگسترهای

اصیل والاستریت هستند .آنها مردانی ترسناکند
نه از جنس ترسناکی دیوها ،بلکه واقعا ترسناکند.
ترسی که در دل مدیرعامل یک شرکت یا هیئت
مدیره ایجاد میکنند وقتی سهامشان را وارد
میکنند ،عین همان ترسی است که وقتی خرس
وارد چادر شما میشود و تاریک است .کنشگرها
عاشق پول هستند و روشی که پول درمیآورند،
روشی که ارزش خلق میکنند ،از طریق صاحب
شدن مدیریت موسسات تجاری است تا تغییر
ایجاد کنند .حال عدهای شاید استدالل کنند که
تغییرات و ارزشهای ایجادشده از سوی آنها ،ذاتا
کوتاهمدت هستند و عدهای دیگر خواهند گفت که
روشهای مورد استفاده آنها غلط است .موافقم.
دعواهای قضایی بیفایده و طوالنی ،کمپینهای
عمومی رسواگر و ...الزم نیستند .باید بگویم
گروه انگشتشماری از کنشگرها هستند  -خیلی
کوچک  -که برای سازنده بودن و تشریک مساعی
متحمل سختیها میشوند .و در کل ،جایی که
اعتبار بخشیدن سزا باشد ،باید اعتبار بدهیم .آنها
در تسریع تغییرات بزرگ در موسسات بزرگ موفق
بودند و این موضوع کوچکی نیست .حال جهانی
را تصور کنید که همه سرمایهگذارها با مدیریت
جهت ایجاد تغییرات همکاری میکنند .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 سرمایهگذار
مهم باشد؟ و شرمنده که با شما موافقم :چرا
سرمایهگذار بخواهد اهمیت بدهد؟ چون عملکرد
خوب در مسائل  :ESGحوزههای محیط زیستی،
اجتماعی و حکومتی ،تنها یک اقدام شهروندی
خوب است ،پس نباید برای سرمایهگذارها مهم
باشد .اما خبر خوب این است که این کار اتفاقا
تجارت خوبی است .اکنون شواهد کافی وجود
دارد که نشان دهد ارتباط روشنی بین عملکرد
 ESGو عملکرد مالی وجود دارد .شرکتهایی که
برای محیط زیست و جامعه نقش مثبت دارند ،از
لحاظ مالی هم موفق هستند .و تعدادی از بهترین
شرکتها در حال پیشی گرفتن از یکدیگرند .مثل

آدیداس :آدیداس اقیانوس را تمیز میکند و در این
فرایند پول درمیآورد .آدیداس با سازمانی به نام
پارلی برای اقیانوسها تیم شده است .پارلی کار
جمعآوری ضایعات پالستیکی از اقیانوس را دارد.
آدیداس از ضایعات پالستیک برای ساخت کفش
استفاده میکند .کفشها از این پالستیکها درست
میشوند :هم برای محیط زیست خوب است و هم
بوکار .زیرا اگر با این قسمت بهسرعت
برای کس 
در حال رشد مصرفکننده یعنی هیپسترها آشنا
باشید ،میدانم با هیپسترها آشنایید ،پس میدانید
وقتی یک هیپستر با گزینه بین یک کفش بدون
اسم و آدیداسی که از پالستیک اقیانوسها ساخته
شده مواجه میشود ،آدیداس انتخاب روزمره در
طول هفته و همینطور دوباره او در یکشنبههاست.
و با اینکه به شکل بیاهمیتی در اطراف قدم
میزند ،اما از هر فرصتی برای صحبت درباره آنها
استفاده خواهد کرد .درست مثل اوبر اشتراکی.
 هی ،متوجه شدم که به پاهام نگاه میکنی. چی؟ رفیق ،نه ،من فقط اسالید میسازم.مشاورم ،اسالیدسازم .اسالیدهای پاورپوینت
میسازم ،نگاه نمیکنم.
 نه ،اشکالی نداره .میفهمم چرا نگاه میکنی.پالستیک کفشهام شاید برات ناخوشایند باشه.
خب بگذار قضیه رو برات روشن کنم .ببین
پالستیک کفشهام از اقیانوس بازیافت شده ،االن
تو پای منه ،نه توی شکم ماهی تو .راه رفتن باهاش
بهتر از بلعیدنشه».
پاهای خوشحال ،ماهی خوشحال ،اقیانوس
خوشحال .این سهم من است .کفشهای
دوستدار محیط زیست میخرم .تو هم از این
کفشها میخواهی؟ و فرد را در موقعیت دشوار
قرار میدهند .این تجربه را داشتهایم.
 هی ،تلفنت رو به من بده که برات کد تخفیفبفرستم .از کد تخفیف استفاده کن».
تجربهاش را داشتهایم .اما الزم است هیپسترها را
ببخشیم .باید دوستشان داشته باشیم .به هیپسترها
احتیاج داریم و به شرکتهایی مثل آدیداس و از
همه بیشتر به سرمایهگذارانی که بقیه شرکتها را
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متقاعد کنند تا مثل آدیداس رفتار کنند .و البته
چالشها به قوت خود باقی است .گروه رو به رشدی
از سرمایهگذارها معروف به سرمایهگذارهای آگاه
را داریم .سرمایهگذارهای آگاه به مسائل ESG
اهمیت میدهند و زیاد درباره مشارکت مدیریت در
مسائل  ESGصحبت میکنند .اما درواقع مدیریت
را وادار به ایجاد تغییراتی نمیکنند که محیط
زیست و اجتماع را تغییر خواهد داد .و اینجاست
که سرمایهگذاران آگاه میتوانند از سرمایهگذاران
کنشگر تقلید کنند ،زیرا سرمایهگذاران کنشگر
مشکلی در وادار کردن مدیریت به اعمال تغییرات
ندارند .مشکلی در اعمال فشار ندارند .برای مثال
پل سینگر .او یک گانگستر اصیل و قدیمی
والاستریت است .حاال در  70سالگی عاشق
چیپس ترتیالی دوریتو و پولدرآوردن است.
آرژانتین به پل  600میلیون دالر بدهکار بود و
بدهیاش را نمیپرداخت؛ اشتباه بزرگ .نمیتوانی
از یک گانگستر قدیمی پول بگیری و پس ندهی.
پل به جنگ آرژانتین رفت .از خودم درنمیآورم،
اغراق نمیکنم ،گنده بود .از مبارزه تایسون و
هالیفیلد گندهتر بود .گندهتر 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 داراییهای آرژانتین .در یک مرحله
سعی کرد یک کشتی نیروی دریایی آرژانتین را
در ساحل غنا مصادره کند .سعی کرد یک کشتی
 107متری را بگیرد در حالی که افسران نیروی
دریایی با تفنگهای 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 میگذارم .حال شاید بگویید پل بازنده شد .و
من میگویم جنگ را برد ،به جای اینکه پولش
را در یک نوبت بگیرد 20 ،برابر مبلغ اولیه را پس
گرفت .بعدی بری روزناستین را داریم .چراغ
خاموش شروع به خرید سهام هول فودز کرد در
زمانی که هول فودز در مخمصه گرفتار بود .وقتی
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معلوم شد صاحب  8درصد شدند ،هول فودز را
مجبور به واگذاری به آمازون کردند و نه به خاطر
اینکه بری میخواست تحویل همان روز دوریتوی
ارگانیک داشته باشد ،میخواست یک پولی
دربیاورد .حال ،مدیرعامل هول فودز ،جان مککی
و هیئت مدیره نمیخواستند خود را به آمازون
بفروشند ،چون تبدیل به نمونه اعالی خیانت بود.
اما سر آخر وا دادند .چرا؟ چون بری فشار آورد و
در این روند  300میلیون 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 میگیریم :صندوق
بازنشستگی معلمان شیکاگو ،یک سرمایهگذار آگاه
 10میلیارد دالری .اخیرا موضع سختگیرانهای
علیه زندانهای خصوصی در آمریکا داشتند و
چهقدر هم بهجا بود .به عنوان کسی که تازگی
پدر شده باید بگویم واقعا ناراحتکننده است
وقتی تصاویر دلخراش کودکانی را میبینم که
در مرز آمریکا بهزور از والدینشان جدا میشوند
و در جاهای خصوصی اسکان داده میشوند که
به کودکان کمکی در حفظ ارتباطشان با والدین
نمیکند .پس معلمان شیکاگویی چهکار کردند؟
آیا از طریق مدیریت دست به تغییر زدند؟ آیا فشار
وارد کردند؟ آیا توی چشمان مدیریت نگاه کردند
بوکار نیست.
و گفتند« :این راه اداره یک کس 
راه دیگری برای انجامش وجود دارد .میگذارید
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
رسید و گفت« :ای داد! معلمها سهام خود را
فروختند .باید با بچهها مهربان باشیم ».نه ،این
اتفاق نیفتاد .و علیرغم یک دهه از چندین مورد
سلب مهم اینچنینی ،در سهام زندان خصوصی
در آمریکا ،رشد سهام تصاعدی است .سهام طی
همان دوره از بازار جلو زده است .و مهمترین
مسئله این است :ما از یکسری سرمایهگذار آگاه
صاحب سهام رسیدیم به سهامدارانی که به مسائلی
از این دست اهمیت نمیدهند و به نظر شما هم

در اینباره اهمیت نمیدهند .و این مسئله من با
سرمایهگذاران آگاه است .شیوه عمل آنها سلب
کردن است یا هدایت پول به سرمایههای متمرکز
در  ESGاست .شما نمیتوانید روش خود را به
جهان سبزتر هدایت کنید .میتوان 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 سرمایهگذاران آگاه به جای سلب
مشارکت و صحبت صرف درباره مشارکت ،بهواقع
مایل به کار کردن با مدیریت شوند و تغییراتی
اتفاق بیفتد که عملکرد  ESGرا بهبود میبخشد؟
زیرا خیلی چیزها هست که داللت بر ایجاب و
ممکن بودن آنها دارد .آنها باید ارتباط روشنی
بین عملکرد  ESGو عملکرد مالی خود ارائه
دهند .قادر به این کار هستند چون کنشگران قبال
توانستند نشان دهند .سهامداری که میتواند در
شرکتی عامل تغییر باشد .تفاوت این است که بری
و پل برای پول این کار را میکنند ،سرمایهگذاران
آگاه آن را انجام میدهند تا جامعه و محیط را
بهبود ببخشند و در این فرایند پول دربیاورند و
با اندکی سازندگی و تشریک مساعی بیشتر آن
را انجام میدهند و حمایت عدهای از بزرگترین
سرمایهگذاران را دارند .ونگارد و بلکراک با هم
تریلیونی هستند .آنها درباره اهمیت  ESGهمصدا
بودند .صدای مدیرعامل بلکراک در نامههای
ساالنه درباره این مسئله همچنان بلندتر شده است.
حتی جانا پارتنرز ،همان گانگسترهای اصیل که
جان آنها را طماع مینامد ،اخیرا نامهای سرگشاده
به هیئت مدیره اپل نوشتند« :هی ،تلفنهای
شما برای کودکان اعتیادآور است .مشکل را حل
کنید ».اپل مشغول کار کردن روی آن است .پس
از آنچه الزم است ،کمی فشار است .کمی فشار
بر سرمایهگذاران 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
میشود؟ با انتخاب مورد که برای آنها مهم است
و سپس اتخاذ موضع درباره آن شروع میشود.
موضع اتخاذ شده با هدف شما مطابقت دارد:

صرفهجویی در آب ،حقوق کارگر ،گوناگونی .مادامی
که با هدف شما مطابقت داشته باشد ،کار شما درست
است .و بزرگترین گشایش؟ توجه متخصصان ارشد
سرمایهگذاری را به این جلب کنید .امروز وقتی یک
کنشگر در کمپینی حضور مییابد ،این متخصص
سرمایهگذاری است که با مدیرعامل و هیئت مدیره
و هر شنونده دیگری دربارهاش حرف میزند .وقتی
یک سرمایهگذار آگاه پیدایش میشود که درباره
مسئله  ESGحرف بزند ،یک شخص زیردست در
بخش ریسک است که با شخص زیردست دیگری
در بخش ارتباطات سرمایهگذار صحبت میکند
و هیچکس از آن باخبر نمیشود 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 سرمایهگذاری .پس کارشان
چیست؟ بقیه کارها را رها کرده و با مدیریت صحبت
میکنند .جمعی و سازنده ،تا تغییرات جهت بهبود
عملکرد مالی شرکت ایجاد شود .همین هم باید
درباره شرکتهایی با عملکرد ضعیف در مسائل ESG
صدق کند .و بله ،این کار مستلزم استانداردسازی در
نحوه اندازهگیری  ESGاز 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 ارزشهای خویش مدیریت کنید .از صدای خود
استفاده کنید و باور داشته باشید که مهم است.
این صدای شما بود که سرمایهدارها را در وهله اول
باوجدانتر کرد .سالها اعتراض کردید زیرا حس
خوبی نداشتید درباره اینکه پول شما در شرکتهایی
سرمایهگذاری شود که ارزشهای آنها مطابق با
شما نیست .زمان استفاده دوباره از آن صداست.
اما اینبار به جای سوق دادن آنها به رها کردن،
آنها را به مشارکت کردن سوق دهیم .مشارکت
حقیقی ،همکاری حقیقی با مدیریت در جهت ایجاد
تغییرهایی که عملکرد آنها را بهبود خواهید بخشید.
آنها را از این موارد آگاه ساختید ،حال میتوانید
تمرکز را روی درست کردنشان بگذارید.
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در�ره نقش پل در فضای ش�ری
ب

معماری

خاطرات مشترک یک شهر
سیدشهاب میرفتاح
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گسترش شهرها و راهها باعث افزایش جابهجایی
انسانها شده است که به موجب این تغییرات
مناظر جدیدی از جمله منظر پلها به وجود
آمدهاند .پلها به غیر از اینکه عناصر جداییناپذیر
شهرها شدهاند ،عنصری برای خودنمایی و
به تصویر کشیدن قدرت مهندسی و معماری
کشورها نیز هستند .ناگفته پیداست که پلها
عناصر حیاتی در شبکه حملونقلاند که شهرها
و جوامع را به هم متصل میکنند .در محیطهای
شهری ،پلها نه فقط ارتباطدهنده فضاها هستند،
بلکه میتوان برای آنها کاربردهای جامعتری را
تعریف کرد .پلها میتوانند تسهیلکننده یا
متوقفکننده فعالیتهای اجتماعی شهرها باشند.
به همین جهت میتوان گفت پلها غیر از اینکه
موضوعی معماری و مهندسی هستند ،میتوانند
موضوعات اجتماعی و فرهنگی را در خود جای
دهند و به بهبود آنها کمک کنند.
امروزه پلها تنها معبری برای جابهجایی فیزیکی
نیستند ،بلکه میتوانند خود را به عنوان مقصد
معرفی کنند .به زبان سادهتر ،پل میتواند محلی
برای قرارها و فعالیتهای دستهجمعی باشد .از
دیگر ویژگی پلها میتوان به دید و منظر آنها
اشاره کرد.
پلها میتوانند نظرگاهی باشند به شهر .با در
نظر گرفتن این ویژگی ،کسانی که از روی پل به
شهر نگاه میکنند ،یک منظره واحد میبینند و
این یعنی ساخت یک تصویر مشترک برای یک
جامعه .به طور خالصه ،میتوان گفت که پلها
ادراک محیطی را در جامعه تقویت میکنند .برای
داشتن یک شهر پویا الزم است برای ساکنانش
تصاویر و خاطرات مشترک بسازیم تا در موقع
لزوم افراد جامعه به آن خاطرات رجوع کنند تا
همبستگی و یکپارچگی جامعه حفظ شود .پلها
توانایی ساخت خاطرات جمعی را برای شهرها
دارند.
احتماال شما هم با من همعقیده هستید که حس
بینایی مهمترین حسی است که اغلب به منظور
شناسایی مسیر و جهتیابی استفاده میشود .به

همین دلیل ،توجه شما را به یکی از مهمترین
ویژگیهای شهرهای امروز جلب میکنم:
در شهر ما با مجموعهای از رنگها ،فرمها و اشکال
روبهرو هستیم که هر یک از این مجموعه در بستر
خود میتواند نمود برجستهتری داشته باشد .ما
ناخودآگاه این نمودها را در ذهن حک میکنیم
و در مواقع لزوم به خاطر میآوریم .از این دست
موارد میتوان به نشانهها یا شاخصهای شهری
اشاره کرد .این نشانهها به ما کمک میکنند تا
مکانها را در ذهن بسازیم.
درنهایت میتوان گفت یکی از مهمترین
ویژگیهای پلها 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.
برای روشنتر شدن ویژگیهای ذکرشده توجه
شما را به پل طبیعت جلب میکنم:
این شاهکار معماری که روی اتوبان مدرس واقع
شده ،تمامی مولفههای الزم برای ماندگاری را
دارد .این پل دو پارک آب و آتش و طالقانی
را به هم وصل کرده تا محلی امن برای عابران
باشد .از طرف دیگر ،طراحان این پل توجه
ویژهای به رخدادها و فعالیتهای اجتماعی
داشتهاند .پل طبیعت در این مدت فضایی را
ساخته تا فعالیتهای جمعی بهخوبی در آن
شکل گیرد و جای خود را در خاطرات جمعی
باز کرده است .پل طبیعت نظرگاهی است برای
عابران یا بازدیدکنندگان تا زیباییها و زشتیهای
کالنشهر تهران را با هم ببینند و نگاهی مشترک
به یک پدیده واحد داشته باشند .رستورانهای
ساختهشده روی پل باعث شد ه پل فقط مفهوم
عبوری نداشته باشد و به یک مقصد و پاتوق
شهری نیز تبدیل شود .این ویژگیها در کنار
زیبایی طرح و نوع سازه ،پل طبیعت را به عنوان
یک شاخص و نشانه در شهر تهران مطرح میکند.
ساخت فضاهای شهری با این ویژگیها الزمه هر
شهری است که میخواهد جامعهای شاد و پویا
داشته باشد.
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گن�یه به ن
پند�مه هوشنگشاه در منظومه شکرستان

پندنامهها گنجینه دانشهای پیشین
علیاصغر بشیری

کلمــات قصــار و جمــات کوتــاه کــه امــروزه نیــز
طرفــداران بســیاری دارد ،چکیده حکمــت و دانش
افــرادی اســت کــه غالبــا در قالــب عباراتــی کوتــاه
عرضــه میشــود .ایــن عبــارات و جمــات قصــار
بــا احادیــث دینــی نیــز قابلیــت بررســی دارنــد.
ســخنان عارفــان و صوفیــان نیــز بخــش مهمــی از
همیــن جمــات قصــار را شــامل میشــود.
بخــش مهمــی دیگــر از ایــن عبــارات قصــار ،آن
چیــزی اســت کــه بــا نــام پندنامــه در ادبیــات
فارســی رواج یافتــه اســت .ایــن پندنامههــا،
بخشــی مهــم از ادبیــات کهــن فارســی را بــه
خــود اختصــاص دادهانــد .امــروزه آثــاری ویــژه
بــهنــام پندنامــه نیــز آفریــده شــده کــه پندنامــه
منســوب بــه عطــار از ایــن قبیــل اســت .امــا
آنچــه در ایــن بخــش بــهنــام پندنامــه مدنظــر
اســت ،جمالتــی اســت کــه غالبــا از شــاهان،
پهلوانــان و حکمــای پیــش از اســام در متــون
کهــن انعــکاس یافتــه اســت و بــهنوعــی حکمــت
خســروانی را شــامل میشــود .پندهــای جمشــید،
کیومــرث ،هوشــنگ ،فریــدون ،رســتم و ...بخشــی
از ایــن آثــار هســتند کــه در متــون کهــن
انعــکاس یافتــه اســت .متونــی ماننــد المعجــم فی
ملــوک آثــار العجــم ،جامعالتواریــخ ،شــاهنامه،
اســکندرنامهها و بســیاری از آثــار منظــوم و منثــور

دیگــر بخشهــای بســیاری از ایــن پندنامههــا
را در خــود انعــکاس دادهانــد .در بخشــی از ایــن
پندنامههــا ،مســائل مربــوط بــه اخــاق ،حکمــت،
الهیــات ،زندگــی در اجتمــاع و بســیاری از اصــول
زیســتن در ایــن جهــان را تعلیــم میدهنــد.
ایــن پندهــا ،غالبــا از کســانی نقــل شــدهاند کــه
دســتی در اداره جامعــه داشــته ،یــا اختراعــات و
اکتشــافاتی بــرای مــردم داشــتهاند .بــرای نمونــه،
از پادشــاهی ماننــد جمشــید پندنامههــای
فراوانــی نقــل شــده اســت؛ یکــی بــه ایــن دلیــل
کــه جمشــید از پادشــاهان مهــم دنیــای اســاطیر
اســت و دیگــر اینکــه اختراعــات و آیینهــای
فراوانــی بــه جمشــید منســوب اســت .بــرای نمونه
گفتــه شــده کــه ابــزار جنگــی یــا صنعــت خیاطی
از اختراعــات اوســت .نــوروز را او بنیــان گــذارد،
یــا اینکــه طبقــات چهارگانــه اجتمــاع را هــم
او بــهوجــود آورد .همیــن اهمیــت جمشــید در
پادشــاهی یــا کارکردهــای او در اختراعــات اســت
کــه باعــث شــده بــه او پندنامههــای فراوانــی نیــز
منســوب شــود ،تــا جایــی کــه حافــظ شــیرازی در
ســاقینامه مشــهور خــود نیــز میگویــد:
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
متــون ادبــی معاصــر را نیــز شــامل میشــود
و یــک از ایــن آثــار ،منظومــه شکرســتان اســت.
ایــن منظومــه ســروده امیرخســرو دارایی اســت که
اواخــر دوره قاجــار میزیســته و در واقــع منظومــه
او را بایــد از آثــار متأخــر ادب فارســی محســوب و
در زمــره آثــار ســنتگرای ادبیــات معاصــر قلمــداد
کــرد .ایــن منظومــه کمــی بیــش از  1 0هــزار بیت
اســت .موضــوع اصلــی آن نظــم انــوار ســهیلی
اســت .انــوار ســهیلی یــک بازنویســی دیگــر از
کلیلــه و دمنــه اســت کــه حســین بــن علــی
کاشــفی (قــرن دهــم) آن را بــه نثــر فنــی نوشــته
اســت .کلیلــه و دمنــه از آثــار مشــهور ادبیــات
جهــان اســت کــه اصلــی هنــدی دارد .در ادبیــات
فارســی بازنویســیها و بازســراییهای فراوانــی از
ایــن اثــر صــورت گرفتــه کــه یکــی از ایــن آثــار
مشــهور ،انــوار ســهیلی اســت و گویــا همیــن
کتــاب بــوده کــه بــه زبانهــای اروپایــی نیــز
ترجمــه شــده اســت و آنــان از رهگــذر ایــن اثــر
بــا کلیلــه و دمنــه آشــنا شــدهاند .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
هوشنگشــاه اشــاره شــده اســت.
در آغــاز داســتان گفتــه شــده کــه دابشــلیم بــه
دیــدار عابــدی در غــاری در کوهســتان رفتــه و
عابــد نیــز بــه احتــرام بزرگــی چــون دابشــلیم،
یــک نقشــه گنــج (لــوح) را بــه او میدهــد و بــه
او میگویــد کــه در انتهــای ایــن غــار ،گنجــی
بــزرگ پنهــان اســت:
یکی لوح است کاندر آن نوشته
که گنجی در بن این غار هشته
دابشــلیم و همراهانــش بــه درون غــار میرونــد و
پــس از جس ـتوجو ،گنجــی عظیــم را مییابنــد
کــه مقادیــر بســیاری طــا و جواهــرات و ســکهها
و جامهــای زریــن بــود .در بیــن آن همــه گنــج،
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نظــر دابشــلیم بــه صندوقچـهای جلــب شــد .آن را
گشــود و درون کیسـهای چرمیــن ،کاغــذی یافــت
کــه روی آن مطالبــی نوشــته بــود .دابشــلیم و
همراهــان او نتوانســتند آن خــط را بخوانند .برخی
میگفتنــد شــاید ِورد 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
میتوانســت بخوانــد ،آوردنــد:
به سعی چاکران داناحکیمی
که بود آگه ز خطهای قدیمی
به درگاه شهش کردند احضار
ملک فرمود :کای دانای هشیار
بباید کرد این خط ترجمانی
یکایک را به سمع ما رسانی
حکیــم وقتــی خــط راخوانــد ،بــه دابشــلیم گفت:
ایــن پندنامــه هوشنگشــاه اســت .هوشــنگ شــاه
در ایــن کاغــذ نوشــته« :مــن ایــن گنجهــا را بــرای
دابشــلیم بــه یــادگار نهــادهام و ایــن پندنامــه را نیز
برای او نوشــتهام».
ســپس حکیــم توضیح داد کــه :پندهای هوشــنگ
 14پنــد مهــم اســت کــه بــرای بقــای پادشــاهی
الزم اســت کــه دابشــلیم آنهــا را بـ ه کار بنــدد.
پــس از آن بــه تفصیــل پندهــای 14گانــه
هوشنگشــاه بــرای دابشــلیم خوانــده میشــود .از
جملــه پندهــای هوشنگشــاه میتــوان بــه پنــد
نخســت او اشــاره کــرد:
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

بهنام خدمت و دولتپرستی
بکوشندش به قلع و بیخ هستی
به الفاظ خوش و معنای پرشر
مکدر
دل شه را کنند از وی ّ
بیندازندش از چشم خداوند
شود شه بیوفاّ ،نمام خرسند...
 13پنــد دیگــر نیــز بــه همیــن تفصیــل و در
موضوعــات مهــم علــم سیاســت بیان شــده اســت،
امــا یــک بحــث کــه اینجــا مطــرح اســت ،ایــن
اســت کــه پندهــای هوشنگشــاه در متــن اصلــی
کلیلــه و دمنه بهرامشــاهی نوشــته نصراهلل منشــی
نیامــده اســت.
بحــث مهــم دیگــر ،ایــن اســت کــه چــرا در آغــاز
ایــن داســتان ،پندهــای هوشنگشــاه آمــده
اســت ،چــرا در بیــن آن همــه پادشــاه یــا حکیــم
ایرانــی و یونانــی و اســامی ،در ایــن منظومــه،
هوشــنگ از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .در

پاســخ میتــوان ایــن احتمــاالت را بررســی کــرد:
هوشنگشــاه در ســنت داســتانی کهــن (پیــش از
شــاهنامه) ،نخســتین پادشاه از سلســله پیشدادیان
اســت .بعدهــا در شــاهنامه ،کیومــرث -کــه بــه
قــول اســتاد مهــرداد بهــار ،نخســتین پیشنمونــه
انســانی بــود -بــهعنــوان نخســتین پادشــاه مطرح
شــد ،امــا بااینحــال ارزش و اهمیــت هوشــنگ در
بنیانگــذاری پادشــاهی ایــران همیشــه در متــون
دیگــر پــس از شــاهنامه ،نیــز از اهمیــت فــراوان
برخــوردار اســت .هوشنگشــاه اختراعاتــی ماننــد
آهــن داشــته و گفتــه شــده کــه کشــاورزی نیــز از
ابداعــات او بــوده اســت .در بســیاری از متــون ادبی
و تاریخــی کهــن ،پندنامههــای هوشنگشــاه،
بخــش مهمــی از پندنامههــا را بــه خــود اختصاص
داده کــه انعــکاس ایــن پندنامــه در انوار ســهیلی و
منظومــه شکرســتان نیــز حاصــل همین پیشــینه
اســت.
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یم�اث دانش شب�ی از راه کتاب به نسلهای بعدی منتقل یمشود

کتاب

گریختن از دنیای اینستاگرام و تلگرام
به آغوش کتاب
احمد ایرانی
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یک؛ سخنرانی دردمندانه یوسف اباذری در
دانشگاه تهران ،وقتی همه را به کتاب خواندن و
دوری از دنیای مجازی دعوت کرد ،خاطره فیلم
«فارنهایت  »451فرانسوا تروفو فقید را در ذهن
من زنده کرد« .فارنهایت» قصه یک ضداتوپیای
ت تاثیر القای رسانههای
سیاه است که آدمها تح 
دیداری ،بهخصوص تلویزیون ،به این نتیجه
رسیدهاند که کتاب برای جامعه انسانی یک
خطر مهلک محسوب میشود و بهتر است به
دست ماموران آتشنشانی سوزانده شوند و از بین
بروند .شاید تروفو بوی خطر را احساس کرده
بود و فکر میکرد روزی میرسد که آدمها کتاب
را از صحنه زندگی خود حذف خواهند کرد،
اما اگر در کشور ما زندگی میکرد ،میفهمید
کابوسش محقق شده و خیلیها نهتنها کتاب را
حذف کردهاند ،بلکه یاوه و ابتذال را جایگزین آن
ساختهاند .آیا خداوند از ما روگردانده و ما را رها
کرده تا گرفتار بالیی بدتر از بالی بلبله بابلیان
شویم؟ طبق روایت کتاب مقدس ،انسانها 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
چ ِ
وقت
کنار بیایند و متفرق شوند .بااینحال ،هی 
خدا مثل امروز سخن یاوه و پوچ و بیاهمیت
دهان به دهان نمیچرخید و آدمها رسما مبلغ و
مروج ابتذال نبودند.
دو؛ اگر از این کلمات بوی تندی و بیادبی به
مشام میرسد ،مرا ببخشید .قصدم بیادبی
نیست ،اما میدانم حرفهای جدی و متین
استاد اباذری ،مثل سخنان خیلی از متفکران این
سرزمین ،شنیده نمیشود و بازی ماللآور ما و
دنیای مجازی مثل سابق ادامه خواهد داشت .باز
هم کوروش بزرگ حرفهای صد من یک غاز
خواهد زد ،باز به اسم حسین پناهی و جبران
خلیل جبران ،جمالت عاشقانه بیمعنا شیر
خواهد شد ،باز هم گروههای تلگرامی ساخته
میشوند و آدمها را تمام مدت به خود مشغول
میکنند ،باز هم متنهای مبتذل فیسبوکی

و اینستاگرامی جای کتاب و داستان و شعر را
میگیرند ،باز هم اطالعات بیهوده که دانستن و
ندانستنشان هیچ اهمیتی ندارد ،توی محیطهای
مجازی دست به دست میشوند و جوکها و
ناسزاها در تیراژ میلیونی انتشار مییابند ،بدون
اینکه کسی بداند انتهای این بازی خستهکننده
و کسالتبار کی فرا میرسد؟ فقط تنها تفاوت
این فضا با جمع بیسوادان یک روستا که حتی
بلد نیستند اسم خودشان را بنویسند ،در این
است که چتری از توهم دانایی و سواد باالی سر
این فضای مجازی و دروغی همیشه در اهتزاز
است.
سه؛ این توهم دانایی هم چیزی است که
گریختن از زیر سایه بلندش مانند بیرون آمدن
از اردوگاههای کار اجباری شوروی سابق ،سخت
و طاقتفرساست .توهم دانایی بیماری نیست،
سیل است ،سیلی ویرانگر که اگر سرازیر شود،
جلوی پای خودش همه چیز را ریشهکن میکند
و از بین میبرد .کافی است یک نفر وقت بگذارد
و چند ساعت توی دنیای مجازی گشتی بزند ،با
حجم زیادی از حرفهای بی پایه و اساس مواجه
میشود که آدم را پاک ناامید میکنند .چطور
است که ما برای خواندن مهمالت فیسبوکی
به اندازه کافی وقت داریم ،اما فرصت خواندن
کتاب را نه؟ آیا غیر از این است که روح میل به
دانایی رفته رفته دارد از میان ما رخت میبندد
و جایش را به تنپروری و روزمرگی میدهد؟ آیا
غیر از این است که ما هر روز بیشتر داریم در این
باتالق پرگلوالی فرو میرویم و عین خیالمان
هم نیست؟
چهار؛ به حساب عیبجویی نگذارید ،ولی
واقعیت این است که تیراژ ناچیز و شرمآور
کتابهای چاپشده ما را با حقیقت هراسانگیزی
مواجه میکند که نمیتوان از زیر بار آن گریخت.
این در حالی است که تجربه ثابت کرده کتابها
میتوانند سرنوشت آدمیزاد را عوض کنند،
میتوانند از یک آد ِم معمولی و متوسط یک نابغه
تحسینبرانگیز بسازند ،اما ما غالبا به این حرفها
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توجهی نداریم و خود را به دست موج فرساینده
و مخرب روزمرگی میسپاریم ،تا موبایل و
لپتاپ و فیسبوک و اینستاگرام مثل خدایان
معابد بر ذهن و روحمان حکومت کنند و از نابغه
بالقوهای که در اغلب ما وجود دارد ،یک موجود
دستوپاچلفتی مبتذل و سطحی بسازند .خدای
ناکرده فکر نکنید من دارم با خودبزرگبینی و
تنزهطلبی از موضع باالتر حرف میزنم و خودم
را از این جریان مستثنا میکنم و دیگران را به
دانایی فرا میخوانم ،بلکه اصلش این است که
همه ما در این سرنوشت شریکیم و اگر درست
نگاه کنیم ،آب از سرمان گذشته است .از خدا
پنهان نیست ،از شما هم پنهان نباشد؛ من از
وقتی گوشی موبایلم را عوض کردم ،میزان
ساعتهای مطالعهام به طرز تاسفباری کاهش
پیدا کرده است ،طوری که گاهی سرم را باال
گرفتهام و دیدهام چند ساعت است که دارم توی
شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنهای مختلف ول
میگردم ،بی اینکه الم تا کام با کسی حرف
بزنم یا متوجه گذر زمان بشوم .حقیقت این
است که ابتذال هواپیماهای بمبافکن نیستند
که آمدنشان با سروصدا همراه باشد ،ابتذال همه
آن چیزی است که ما  24ساعته داریم تنفس
میکنیم و متوجه حضور همیشگیاش نیستیم.
پنج؛ توی لغتنامهها جلوی کلمه ابتذال نوشته
شده :پیشپاافتاده یا چیزی که زیاد استفاده
میشود .در فرهنگ معین جلوی این کلمه آمده
است :بسیار به کار بردن چیزی تا اندازهای که از
ارزش آن بکاهد .بیارزشی ،پستی یا چیزی مثل
اینها .با این حساب میبینید که امر مبتذل یا
اطالق این صفت به یک شخص یا موضوع فحش
ناموسی نیست ،مقولهای است که دستکم برای
اغلب مردم روی کره زمین جزو اصول خدشهناپذیر
زندگی روزمره شمرده میشود .اصلش هم این
است که ابتذال خزنده ،پنهان و ویرانکننده
است ،مثل ترکهای زیر پوستی و نامنظمی که
حیات یک عمارت قدیمی را به خطر میاندازد،
بی اینکه آن عمارت چیزی از این ماجرا بداند.
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عمارتها ممکن است به ترکهای خطی و ریز
عادت کنند و آن را جزو طبیعیترین ویژگیهای
خود بدانند ،ولی قطعا از این غافلاند که همین
ترکهای کوچک میتوانند مثل ارتش نازی
مخرب و وحشی باشند .اگر نگاهی به دور و اطراف
بیندازیم ،ابتذال را مثل الیه منعطف و لزجی که
همه چیز را پوشانده است ،میبینیم .ابتذال گودال
عمیقی است که جابهجا دیده میشود و دست بر
قضا رسانهها عمق این گودال را بیشتر میکنند.
شش؛ درباره ابتذال زیاد میشود حرف زد ،اما
وحشت دارم که رفقا تصور کنند یک آدم یک
القبای بیعرضه مانند من نشسته و دارد برای
دیگران تعیین تکلیف میکند ،برای همین
بازمیگردم به موضوع حرفهای استاد اباذری،
دنیای مجازی و غفلت از کتاب خواندن .درباره
کتاب بارها صحبت شده اما دامن زدن به هیچ
و پوچ بیارزش منتشر در دنیای مجازی از آن
مقوالتی است که از فرط آشکار بودن ،از چشمها
پنهان مانده است .روز کارگر که میرسد ،آدمها
در نوشتن مطالبی درباره روز کارگر گوی سبقت
را از هم میربایند ،طوری که شک ندارم هیچکدام
از تشکلهای کارگری و چپ دنیای معاصر این
همه از کارگر و کارگری ننوشتهاند .روز کارگر
تمام میشود و روز معلم میرسد ،آن وقت است
که کارمندان تمام وقت دنیای مجازی عکسهای
معلمانشان را به اشتراک میگذارند و از زمان
تحصیل خاطرههای دروغی و جعلی و خنک نقل
میکنند .اگر روز زن بیاید ،درباره زنان مطلب زیاد
میشود و ...به اینها اضافه کنید انشاهای خام و
حرفهای صد من یک غاز و فحشهای سیاسی را.
ما راهبان بی جیره و مواجب کدام معبد الکترونیک
هستیم که هرگز دست از انجام وظیفه برنمیداریم
و بدتر از آن ،هر روز بیشتر از روز قبل خودمان را
وقف این هیچ بزرگ و منتشر میکنیم؟ نمیدانم
آیا کسی جوابی برای این سوال دارد؟
هفت؛ خداوند روح حافظ را غرق دریای رحمت
کند که فرمود :مزاج دهر تبه شد در این بال
حافظ /کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی

کارآفرینی

د�یتال چگونه به استارتآپها ب�ای جذب رسمایه مکک یمکند؟
پول ی ج

همکاری به جای رقابت
ترانه احمددوست

آشوینی انبرجان ( )Ashwini Anburajanکارآفرین میگوید ما در عصر طالیی نوآوری
زندگی میکنیم اما سرمایه خطرپذیر همقدم با این عصر توسعه نیافته و استارتآپها
سرمایه اولیهای را که برای رشد کردن الزم دارند ،دریافت نمیکنند .در این سخنرانی
مختصر ،او داستان شرکتش را بازگو میکند؛ اینکه با استفاده از قدرت همکاری و پول
دیجیتال چطور این شرکت بخشی از راهی کامال جدید برای کسب سرمایه شد.
وقتــی در حــال ســرمایه جمــع کــردن بــرای
اســتارتآپ خــودم بــودم ،یــک ســرمایهگذار
خطرپذیــر بــه مــن گفــت« :آشــوینی بــه نظــرم
قــرار اســت چنــد میلیــون دالر دســتت را بگیــرد

و شــرکتت خیلــی زود  50تــا  70میلیــون دالر
بیــارزد .حســابی هیجــانزده خواهــی شــد .اولیــن
ســرمایهگذارهایت هــم حســابی خوشــحال
خواهنــد شــد و مــن قــرار اســت حســابی ناراحــت
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بشــوم ،پــس مــن در ایــن معاملــه ســرمایهگذاری
نمیکنــم ».یــادم هســت کــه فقــط مــات و
مبهــوت مانــده بــودم .چــه کســی ناراحــت
میشــود از اینکــه چهــار ،پنــج میلیــون دالر
در یــک شــرکت ســرمایهگذاری کنــد و ارزشــش
بــه  50تــا  70میلیــون دالر برســد؟ اولینبــارم
بــود شــرکت مــیزدم .شــبکهای از ثروتمنــدان
نداشــتم کــه بــرای ســرمایهگذاری بــه آنهــا
مراجعــه کنــم ،پــس رفتــم ســراغ ســرمایهدارهای
ریســکپذیر ،یعنــی مرســومترین نــوع
ســرمایهگذار در شــرکتهای فنــاوری .امــا
هیچوقــت نشــد بفهمــم انگیــزه آن ســرمایهدارها
بــرای ســرمایهگذاری چــه بــود .بــه بــاور مــن مــا
در عصــر طالیــی کارآفرینــی قــرار داریــم .فرصــت
تاســیس شــرکت حــاال بیــش از هــر زمــان دیگری
اســت .امــا سیســتمهای مالــی کــه بــرای تامیــن
ســرمایه نوآوران طراحی شــده ،ســرمایه خطرپذیر،
در بیســت ،ســی ســال گذشــته پیشــرفتی نداشته
اســت .ســرمایه خطرپذیــر طراحــی شــده بــود
تــا مقادیــر هنگفتــی از پــول را بــه معــدودی از
شــرکتها ســرازیر کنــد کــه میتواننــد میلیاردهــا
دالر ارزشآفرینــی کننــد؛ طراحــی نشــده بــود که
ســرمایه را قطرهقطــره در دهــان چندیــن شــرکت
بچکانــد کــه پتانســیل موفقیــت کمتــری دارنــد،
مثــل شــرکت خــودم .ایــن کار شــمار ایدههایــی
را کــه ســرمایه دریافــت میکننــد ،محــدود
میســازد .شــمار شــرکتهایی کــه ایجــاد
میشــوند و نیــز کســانی کــه عمــا آن ســرمایه
اولیــه را دریافــت خواهنــد داشــت .و فکــر میکنــم
ایــن ســوال مهمــی ایجــاد میکنــد :هــدف مــا از
کارآفرینــی چیســت؟ اگــر هــدف ایجــاد معــدودی
شــرکت میلیــارد دالری اســت ،پــس بچســبیم
بــه همــان ســرمایه خطرپذیــر ،چــون همیــن
کار را میکنــد .امــا اگــر هــدف ایجــاد نــوآوری
اســت و قــدرت بخشــیدن بــه افــرادی بیشــتر
کــه شــرکتهای بــزرگ و کوچــک بســازند،
بایــد راهــی بــرای تامیــن مالــی آنهــا هــم پیــدا
کنیــم .سیســتم انعطافپذیرتــری نیــاز داریــم کــه
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کارآفرینــان و ســرمایهگذاران را در یــک تحلیــل
ســرمایه معیــن محــدود نکنــد .بایــد دسترســی
بــه ســرمایه را همگانــی کنیــم .تابســتان 2017
بــه سنفرانسیســکو رفتــه بــودم تــا در یــک
شــتابدهنده فنــاوری بــه همــراه  30شــرکت
دیگــر حضــور داشــته باشــم .شــتابدهنده قــرار
بــود بــه مــا بیاموزد کــه چطــور ســرمایه خطرپذیر
جمــع کنیــم .امــا وقتــی بــه آنجــا رســیدم ،قشــر
اســتارتآپی دربــاره آیســیاوها یــا «عرضــه
اولیــه ســکه» گــرم گرفتــه بــود .بــرای اولینبــار،
آس ـیاوها بــرای اســتارتآپهای جــوان بیــش از
ســرمایه خطرپذیــر پــول جمــع کــرده بــود .ایــن
اولیــن هفتــه برنامــه بــود و ایدهپردازهــا یکســره
صحبــت میکردنــد« .میخواهــم یــک آیس ـیاو
جمــع کنــم« ».مــن میخواهــم یــک آیســیاو
جمــع کنــم ».تــا اینکــه یــک نفــر گفــت« :چــه
خــوب میشــود اگــر بــا همدیگــر انجامــش
دهیــم .بایــد یــک آیس ـیاو درســت کنیــم کــه
متشــکل از ارزش همــه شــرکتهایمان باشــد
و بــه صــورت گروهــی ســرمایه جمــع کنیــم».
در ایــن لحظــه میبایســت ســوال واضحــی
میپرســیدم« :بچههــا ،آیســیاو چیســت؟»
آیسـیاوها یــک راه جــذب ســرمایه بودنــد بــرای
شــرکتهای جــوان بــا مــد نظــر قــرار دادن یــک
ارز دیجیتالــی ،بــه جــای ارزش و خدماتــی کــه آن
شــرکت ارائــه میدهــد .آن ارز مثــل ســهام یــک
شــرکت عمــل میکنــد ،مثــل بــازار بــورس آزاد و
بــا انجــام معامــات آنالیــن ،ارزش آن هــم افزایش
پیــدا میکنــد .مهمتــر از همــه ،آیســیاوها
شــمار ســرمایهگذارها را گســترش میدهــد،
از چنــد صــد ســرمایهگذار ریســکپذیر
بــه میلیونهــا آدم عــادی کــه مایــل بــه
ســرمایهگذاری هســتند .ایــن بــازار پــول بیشــتری
ارائــه میدهــد .ســرمایهگذارهای بیشــتری پشــت
آن هســت کــه یعنــی احتمــال خیلــی بیشــتری
بــه کســب ســرمایه کار .خوشــم آمــده بــود امــا
ایــده گروهــی انجــام دادنــش بــه نظــر دیوان ـهوار
میآمــد .اســتارتآپها بــرای کســب ســرمایه

بــا یکدیگــر رقابــت میکننــد ،صدهــا جلســه
صحبــت میکننــد تــا یــک چــک امضــا شــود.
اینکــه  15دقیقــه باارزشــم را مقابــل یــک
ســرمایهگذار صــرف کنــم تــا نهتنهــا در مــورد
شــرکت خــودم کــه همــه شــرکتهای همگــروه
صحبــت کنــم ،بیســابقه بــود .امــا ایــدهاش
پســندیده شــد و همــه تصمیــم گرفتیــم بــه جای
رقابــت بــا هــم همــکاری کنیــم .هــر شــرکتی 10
درصــد از دارایـیاش را در یــک موسســه گروهــی
میگــذارد کــه بعــد بــه ارزهــای دیجیتالــی
قابــل معاملــه تبدیــل شــود کــه ســرمایهگذارها
میتواننــد خریــد و فــروش کننــد .شــش مــاه و
چهــار موسســه حقوقــی ،بعــد در ژانویــه  2018ما
نخســتین آیس ـیاو را شــروع کردیــم کــه ارزش
حــدود  30شــرکت را دارا بــود و راهــی تمامــا
جدیــد بــود بــرای جــذب ســرمایه .خیلــی در
مطبوعــات صــدا کردیــم .ســرتیتر مــورد عالقـهام
ایــن بــود« :ســرمایههای خطرپذیــر ،بخوانیــد
و بگرییــد» .صنــدوق مــا طبیعتــا متنوعتــر
بــود .بیســت درصــد از موسســان زن بودنــد.
پنجــاه درصــد خارجــی بودنــد .ســرمایهگذاران
هــم خوشــحال بودنــد .ایــن بخــت را داشــتند
کــه بازگشــتی بیشــتری عایدشــان شــود چــون

هزینــه داللهــای ســرمایه خطرپذیــر را حــذف
کردیــم .و میتوانســتند پولشــان را بگیرنــد و
بــاز ســریع ســرمایهگذاری کننــد ،احتمــاال بــرای
ســرمایه ایدههــای جدیــد دیگــر .معتقدم ایــن کار
چرخ ـهای مطلــوب از ســرمایه میســازد کــه بــه
کارآفرینهــای خیلــی بیشــتری امــکان موفقیــت
میدهــد .چــرا کــه دســتیابی بــه ســرمایه،
دس ـتیابی بــه فرصتهاســت .و مــا تــازه شــروع
بــه تصــور ایــن کردهایــم کــه همهگیــر کــردن
دســتیابی بــه ســرمایه چههــا خواهــد کــرد.
توجویم
هرگــز فکــرش را نمیکــردم کــه جسـ 
بــرای کســب ســرمایه مــرا بــه ایــن مرحلــه
برســاند کــه بــه حــدود  30شــرکت کمــک
کنــم ســرمایه جمــع کننــد .تصــور کنیــد
کارآفرینــان دیگــر هــم ســعی کننــد بــه جــای
دنبالــهروی از مســیرهای ســنتی ،راههایــی
جدیــد بــرای جــذب ســرمایه پیــدا کننــد .ایــن
کار شــرکتها و محصــوالت را بیشــتر میکنــد
و اثــر بلندمــدت بــر اقتصــاد خواهــد داشــت
و مــن فکــر میکنــم اینطــوری بیشــتر
خوشــحال میشــویم تــا اینکــه فقــط ســعی
کنیــم در اســتارتآپ میلیــارد دالری بعــدی
ســرمایهگذاری کنیــم.
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کارآفرینی

گ
هشت �م اسایس در ب�بود فضای اشتغال و کسبواکر

زبون شدیم ز بس وقت کار
حرف زدیم!
حسین سروقامت

یکــی از نیازهــای دائمــی افــراد جامعــه،
بهویــژه جوانــان ،مدیریــت اقتصــادی اســت.
مــردم بایــد یــاد بگیرنــد چگونــه کارآفرینــی
کننــد و شــرایط را بــرای بهبــود فضــای
کســبوکار فراهــم آورنــد.
غفلــت از ایــن مهــم بــه شــرایطی منجــر
شــده اســت کــه برخــی جوانــان مــا بــا وجــود
تــاش و جســتوجو ،فضــای مناســبی
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را بــرای اشــتغال پیــدا نکننــد و ســرانجام
بیآنکــه خــود بخواهنــد ،نــام آنــان در
فهرســت هــزاران «جــوان بــیکار» ثبــت و
ضبــط شــود.
پــس بــه تعبیــر فرخــی یــزدی بایــد کمــر
همــت بســت و وقــت کار از حــرف زدن
پرهیــز کــرد« :زبــون شــدیم ز بــس وقــت کار،
حــرف زدیــم /زبــان ببســته و بــازو گشــاده

بایــد کــرد»
نویســنده در ایــن مجــال کوشــیده اســت بــه
هشــت گام اساســی در بهبــود فضــای اشــتغال
و کس ـبوکار اشــاره کنــد و برخــی اقدامــات
کاربــردی را فــراروی مخاطبــان قــرار دهــد.
مطالعــه و بهکارگیــری مطالــب ایــن مقالــه
بــرای بهینهســازی شــرایط امــروز و فــردای
شــما مهــم و اساســی اســت.

گام اول؛ بهشدت مسئولیتپذیر باشید

پرســش مهمــی همــواره ذهــن آحــاد مــردم
را بــه خــود مشــغول کــرده و آنــان را بــه
جســتن پاســخ ترغیــب میکنــد.
آیــا مــا بایــد فقــط بــه مظاهــر فرهنــگ و
تمــدن خــودی تکیــه کنیــم و چشــم بــر
آداب و فرهنــگ ســایر ملــل ببندیــم ،یــا بــه
ارتباطــات گســتردهای اهمیــت دهیــم کــه
میــان فرهنگهــا پیونــد برقــرار کــرده و
ملتهــا را بــه هــم گــره میزنــد؟
ادراک تفــاوت میــان تهاجــم فرهنگــی و تبادل
فرهنگــی نیــز در پاســخ بــه همیــن ســوال
ممکــن اســت .تهاجــم فرهنگــی از ســنخ
یــورش و شــبیخون اســت کــه چــون توفانــی
ســهمگین میآیــد و همــه ســرمایه ملتــی را
بــا خــود میبــرد .امــا تبــادل فرهنگــی نوعــی
داد و ســتد متعــارف اســت کــه آگاهانــه و
بــر اســاس درک متقابــل از یکدیگــر صــورت
میپذیــرد.
بــر ایــن اســاس ملتهــا بخشهایــی از
فرهنــگ خــودی را میدهنــد و در عــوض
بخشهایــی از فرهنــگ بیگانــه را میپذیرنــد.
بدیهــی اســت ایــن امــر تابــع عوامــل مهمــی
اســت کــه میــان فرهنــگ خــودی و بیگانــه
قرابــت برقــرار میکنــد .مســئولیتپذیری
از جملــه مســائلی اســت کــه نقطــه قــوت
فرهنــگ بیگانــه محســوب میشــود و مــا
بایســتی آن را بهتــر بشناســیم و بیشــتر بــه
کار بریــم.

شــاید شــما بــا نــام ســازمان «boy
 »scoutsدر کشــورهای پیشــرفته آشــنایی
داشــته باشــید .موسســهای کــه مــا در
زبــان فارســی بــه «پیشــاهنگان پســر»
تعبیــر میکنیــم و از عملکــرد آن در
پیشــرفت و توســعه جوامــع آگاهــی داریــم.
میدانیــد مــردم ســاالنه چــه مبالــغ گزافــی
بــه ایــن قبیــل موسســات میپردازنــد کــه
بــه پســران نوجــوان آنــان قواعــد زندگــی
جمعــی بیاموزنــد؟ میدانیــد مهمتریــن
وظیفــه ایــن قبیــل ســازمانها ،آمــوزش
اعتمادبهنفــس و همچنیــن پــرورش حــس
مســئولیت و رشــد فــردی و اجتماعــی
نوجوانــان از طریــق شــرکت در برنامههــای
اردویــی اســت؟ دوســتان ،مــا در ایــن قبیــل
موضوعــات چقــدر ســرمایهگذاری کردهایــم؟
شــما بهخوبــی آگاهیــد کــه شــناخت
و التــزام بــه مســئولیت ،صداقــت و
پــرکاری ،پــی بــردن بــه خطــا و اشــتباه
و عــدم تکــرار آن ،زمانبنــدی درســت
و مناســب ،پرهیــز از فرافکنــی و قبــول
کــردن پیامدهــای اشــتباهها ،از مهمتریــن
لــوازم مســئولیتپذیری اســت .امــا آیــا
میدانیــد در آن ســوی مرزهــا ،بــرای آنکــه
مســئولیتپذیری را نهادینــه کننــد ،از چــه
روشهایــی بهــره میبرنــد؟ مــن بــه یکــی
از ایــن روشهــا اشــاره میکنــم ،تــو خــود
حدیــث مفصــل بخــوان از ایــن مجمــل...
آنــان بــرای انجــام کارهــا زمانبنــدی
میکننــد .کاری را بــه مخاطــب خویــش
میســپارند و بهصراحــت میگوینــد کــه
موعــد انجــام ایــن کار دو هفتــه اســت .اگــر
یــک روز دیرتــر شــد ،دیگــر بــه درد مــا
نمیخــورد .آنــان چنیــن زمانــی را زمــان
مجــاز بــرای انجــام یــک کار مشــخص (Time
 )Deadتلقــی میکننــد و تخطــی از آن را
مجــاز نمیشــمرند.
همچــون سفارشــی کــه وزارت کشــور بــه
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چاپخانــهای میدهــد تــا در موعــد مشــخص
بــه میــزان مقــرری تعرفــه اخــذ رأی چــاپ
کنــد .فکــر کنیــد اگــر چاپخانــه کار خویــش
را  -ولــو بــا بهتریــن کیفیــت  -فقــط یــک
ســاعت پــس از اتمــام رأیگیــری تحویــل
دهــد ،چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ حتــی یــک
بــرگ از آن تعرفههــا نیــز اســتفاده نخواهــد
شــد.
آنــان بــه ایــن وســیله آمــوزش میدهنــد
کــهاگــر کاری بیــش از میــزان مقــرر زمــان
بــرده باشــد ،دیگــر کار نیســت .اتــاف وقــت
اســت .همچنیــن یــاد میدهنــ د بــرای مــا
صرفــا انجــام کار مهــم نیســت ،انجــام آن در
زمــان مقــرر نیــز اهمیــت دارد .پــس بــرای
داشــتن دســت برتــر در کارآفرینــی و اشــتغال
بهشــدت مســئولیتپذیر باشــید.

گام دوم؛ از این شاخه به آن شاخه
نپرید

 پابلــو بــه هــر کاری دســت مــیزد ،نفــراول میشــد .اگــر بــه ارتــش میرفــت،
قطعــا ژنــرال میشــد ،و اگــر بــه کلیســا راه
مییافــت ،حتمــا پــاپ میشــد...
پابلــو ســخن مــادر خویــش را بریــد و گفــت:
امــا مــن ســراغ نقاشــی رفتــم و پیکاســو
شــدم!
ایــن برشــی از گفتوگویــی صمیمــی اســت
کــه تاریــخ بــرای مــا بــه یــادگار گذاشــته
اســت.
یــک ســوی ایــن گفتوگــو مــادری پیــر و
فرتــوت اســت کــه پســر خویــش را بهخوبــی
شــناخته و از اســتعدادهای او باخبــر اســت
و ســوی دیگــر ،شــاهکار نقاشــی جهــان،
پابلــو پیکاســو! کســی کــه امــروز یــک برگــه
ـتی او  -اگــر ثابت شــود
نقاشــی ســاده دم دسـ ِ
کــه اثــر پیکاســو اســت  -صدهــا هــزار دالر
قیمتگــذاری میشــود .و شــما میپرســید
چطــور؟ چطــور کســی میآیــد و میآیــد تــا
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بــه ایــن قلــه میرســد؟
پاســخ دو کلمــه بیشــتر نیســت؛ عشــق و
پشــتکار! شــما نیــز اگــر کاری را عاشــقانه
دوســت بداریــد و در انجــام آن پشــتکار
ورزیــد ،از دیگــران یــک ســر و گــردن باالتــر
خواهیــد ایســتاد .امــا اگــر میخواهیــد چــون
پیکاســو کــه ســرآمد نقاشــان جهــان اســت،
گــوی ســبقت از همــه عالــم برباییــد ،کار
دیگــری هــم الزم اســت؛ س ـ ِر یــک رشــته را
بگیریــد و تمــام عمــر خویــش را بــا عشــق
و پشــتکار مصــروف آن کنیــد ...ایــن نســخه
معجــزه میکنــد.
بــه مهــران مدیــری ،چهــره نامآشــنای طنــز
ایــران ،گفتنــد :بــا وجــود آنکــه صــدای
دلنشــینی داری ،چــرا کنســرت برگــزار
نمیکنــی ؟
گفــت :مــن ایــن کار را کــردم .کنســرتی برپــا
کــردم و خــب ،قــدری هــم درخشــیدم .امــا
وقتــی از پلــکان سِ ــن پاییــن آمــدم تا بــه ابراز
احساســات طرفدارانــم پاســخ دهــم ،پیرزنــی
کــه معلــوم بــود بــا عالقــه خــودش را بــه آن
کنســرت رســانده ،جملــهای بــه مــن گفــت
کــه تــا عمــر دارم ،از ذهنــم محــو نخواهــد
شــد« :مــادر جــان ،تــو همــان بازیگــری را
ادامــه دهــی ،بهتــر اســت!» و او فهمیــد هــر
کــس بــه هــر جــا رســیده ،بــی مــدد عشــق
و پشــتکار نبــوده اســت ،البتــه اگــر از ایــن
شــاخه بــه آن شــاخه نپــرد! شــما هــم بــه
ایــن نســخه عمــل کنیــد؛ اگــر میخواهیــد
در کار و فعالیــت خویــش تــک باشــید.

گام سوم؛ نیروهای نهفته را بیدار کنید

عالقــه داریــد اعترافــی بشــنوید؟ اینبــار از
زبــان اســتاد مبــرزی کــه سالهاســت در
کرســی درس و بحــث دانشــگاه میدرخشــد.
در آغــاز روزی شــیرین کــه در یــک کنفرانــس
بینالمللــی ،مهمــان همــکاران خویــش بــود
و بــرای اســتادان ســخن میگفــت ،ســرش را

بــاال گرفــت و ســینهای صــاف کــرد و گفــت:
دوســتان ،افــق دیــد خــود را وســعت بخشــید
و «اســتعدادهای بالقــوه» ایــن بچههــای
دانشــجو را کشــف کنیــد و آینــهای در
مقابــل دیدگانشــان قــرار دهیــد .مــن اعتــراف
میکنــم کــه در دوره دانشــجویی ،اســتادی
بزرگــوار بــا مــن چنیــن کــرد و اگــر امــروز در
جایــگاه یــک اســتاد تمــام دانشــگاه مشــغول
تدریــس هســتم ،بــا تمــام وجــود مدیــون آن
اســتادم!
رشــته تحصیلــی مــن در دوره دانشــجویی،
مکانیــک ســیاالت بــود .مــن ابــدا دانشــجوی
درسخوانــی نبــودم .تــرم ســوم مشــروط
شــدم و تــرم چهــارم هــم نتوانســتم بیــش
از  ۱۴واحــد بــردارم .اســتادی داشــتم کــه
اکنــون در دانشــگاه فردوســی مشــهد تدریــس
میکنــد .اگــر بخواهــم در یــک جملــه او را
توصیــف کنــم ،بایــد بگویــم« :پیــش از آنکــه
اســتاد باشــد ،آدمشــناس قابلــی بــود ».از
آغــاز تــرم بــه مــا گفتــه بــود کــه امتحــان
میانتــرم میگیــرد .ســواالت را کــه دیــدم،
یــادم نمــیرود کــه پاســخ یکــی از آنهــا
را اصــا بلــد نبــودم .از مشــروطی دوبــاره
میترســیدم ،دســت و پایــم میلرزیــد و
مانــده بــودم چــه کنــم! در ایــن میــان،یــک
لحظــه اســتادم را دیــدم کــه کنــارم ایســتاده
و بــه برگــه امتحــان مــن چشــم دوختــه
اســت .آهســته و شــرمنده گفتــم« :اســتاد،
ممکــن اســت دربــاره ایــن ســوال راهنمایــی
کنیــد؟»باورتــان نمیشــود ،بــه راهنمایــی
اکتفــا نکــرد و مســئله را کامــا حــل کــرد.
مــن کــه دهانــم از تعجــب بــاز مانــده بــود،
گفتــم« :اســتاد شــما کــه پاســخ را تمــام و
کمــال گفتیــد!» نگاهــی بــه مــن کــرد و گفت:
«بلــد شــدی؟» مــن کــه در پوســت خــود
نمیگنجیــدم ،پاســخ دادم« :صددرصــد!»
گفــت« :غــرض مــن یادگیــری شماســت.
حــاال کــه یــاد گرفتــی ،ایــن غــرض حاصــل

شــده اســت».
چنــدی نگذشــت کــه او از مــن خواســت
اســتاد حــل تمریــن درس او شــوم .گفتــم:
«شــما خبــر داریــد مــن دانشــجوی مشــروطی
هســتم و بــر اســاس قوانیــن دانشــگاه
نمیتوانــم اســتاد حــل تمریــن شــوم!» گفــت:
«مــن بــا مدیــر آمــوزش صحبــت میکنــم و
مجــوز ایــن کار را میگیــرم ».او مثــل معماری
کــه بنایــی را آجــر بــه آجــر میچینــد و بــاال
میبــرد ،مــرا گام بــه گام ســاخت و بــاال بــرد.
مــن بــه خاطــر شــخصیتی کــه اســتادم بــه
مــن داده بــود ،آن درس را مشــتاقانه خوانــدم
و در پایــان تــرم بــا نمــره  19/5پــاس کــردم؛
نمــرهای کــه مــرا شــاگرد اول آن کالس کــرد.
نمیدانــم او چــه حســی را در مــن برانگیخــت،
امــا میدانــم بــه خاطــر او ادامــه دادم و دیگــر
هرگــز مشــروط نشــدم .امــروز نیــز راهــی را
مـیروم کــه او آن روز بــه مــن آموخــت .اگــر
روزی او را در کــوی و بــرزن ببینم ،دســتش را
میبوســم و بــه ایــن بوســه افتخــار میکنــم.
دوســتان ،اگــر کســی از بیــرون میتوانــد
اینگونــه اســتعدادهای مــا را کشــف کنــد و
راهــی بــرای ورود بــه مراحــل باالتــر فــراروی
مــا قــرار دهــد ،چــرا مــا خــو ْد نتوانیــم؟

گام چهارم؛ رقیب برتاشید و روی رقبا
حساب ویژهای باز کنید

مــا ایرانیهــا بــا فرهنــگ رقابــت میانــه
چندانــی نداریــم .نمیدانــم بگویــم یــا نــه...
کــه حتــی گاهــی از اقدامــی کــه رقیــب را
زمیــن بزنــد ،نیــز فروگــذار نمیکنیــم .امــا
اگــر بخواهیــم منصفانــه قضــاوت کنیــم،
رقیــب عامــل موثــری بــرای رشــد و پیشــرفت
ماســت .اوســت کــه مــا را بــه کار و تــاش
بیشــتر واداشــته و از رکــود و سســتی
بازمــیدارد.
تاکنــون فکــر کردهایــد کــه اغلــب آنــان کــه
رقیــب نداشــتهاند ،یــا درجــا زدهانــد یــا بــه
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قهقــرا رفتهانــد؟ رقبــا هســتند کــه مــا را بــه
ســمت ابتــکار عمــل ،ایدهپــردازی ،نوگرایــی
و خالقیــت ســوق میدهنــد و از ایســتایی
و ســکون خــارج میکننــد .همچنیــن
وجــود رقبــا باعــث شــناخت گســتردهتر
مــا از محیــط پیرامونــی میشــود و بــه مــا
آیندهنگــری را میآمــوزد .کیســت کــه
ندانــد ســنجش رفتــار رقبــا همچــون بــازی
بــا مهرههــای شــطرنج همــواره بهتریــن
چینشهــا را فــراروی مــا قــرار میدهــد
و درنهایــت بــه پیــروزی بیچونوچــرای
مــا و بیــرون رانــدن رقیــب از صحنــه کارزار
خواهــد انجامیــد! بــرای همیــن اســت کــه در
جهــان اول روی رقبــا حســاب ویــژهای بــاز
میکننــد و وجــود آنهــا را الزمــه پیشــرفت
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تلقــی میکننــد .همیــن چنــد مــاه پیــش
پیــام تبلیغاتــی زیبایــی دیــدم کــه یــک
کمپانــی بــزرگ خودروســازی بــرای کمپانــی
دیگــری کــه رقیــب سرســخت آن بــه شــمار
میرفــت ،فرســتاده بــود« :تبریــک بــه خاطــر
 100ســال رقابــت بــا تــو؛  30ســال اول کــه
نبــودی ،کمــی خســتهکننده بــود!»
درســت متوجــه شــدید؛ ایــن پیــام تبلیغاتــی
عــاوه بــر رقیبپــروری بــا مهــارت تمــام،
نکتــه پنهــان دیگــری را نیــز القــا میکنــد
و آن اینکــه مــا  30ســال از شــما جلوتریــم
و بــه همیــن نســبت هــم بــر شــما برتــری
داریــم .خــدا میدانــد؛ شــاید همیــن پیــام
تبلیغاتــی نیــز حرکــت دادن مهــرهای باشــد
در دل ایــن رقابــت نفسگیــر .و بــاز چــه

کســی میدانــد ...شــاید ایــن کمپانــی بــا
حرکــت دادن چنــد مهــره دیگــر روزی بتوانــد
رقیــب خــود را کیــش و مــات کنــد! پــس
نترســید؛ بــرای خــود رقیــب بتراشــید و روی
رقبــا حســاب ویــژهای بــاز کنیــد!

گام پنجم؛ با وجود همه نیرنگها
شفاف عمل کنید

دوروبــر خــود را نــگاه کنیــد .برخــورد
آدمهــا را زیــر ذرهبیــن قــرار دهیــد و کمــی
موشــکافی کنیــد.
بلــه ،بهوضــوح درمییابیــد کــه اطــراف مــا
را آدمهایــی پــر کردهانــد کــه گاه یــک روده
راســت در شکمشــان نیســت! آدمهایــی کــه
نــان زرنگــی خــود را میخورنــد! زرنگــی
کــه نــه ،آدمهایــی کــه نیرنــگ و فریــب از
آنــان موجوداتــی عجیــب و غریــب ســاخته
اســت .امــا آنــان یــک اشــتباه اســتراتژیک
دارنــد ...و آن اینکــه گمــان میکننــد بــا
ایــن دورنگیهــا دیگــران را دور میزننــد
و راه میانبُــر میرونــد .درحالیکــه نــه
در جامعــه مــا ،بلکــه در ســایر جوامــع نیــز
هیــچ ارزشــی جــای صداقــت و شــفافیت را
نمیگیــرد .بــا صداقــت انســانها ،انســانتر
شــده و نــزد دیگــران دلپذیرتــر میشــوند.
چنــد ســال پیــش دســتاندرکاران یــک
شــرکت مــواد غذایــی در اروپــا دریافتند مدتی
اســت بخشــی از محصــوالت آنهــا به شــرکت
مرجــوع میشــود ،امــا دلیلــی بــرای ایــن
رخــداد نمیشــناختند و از علــت ایــن ماجــرا
خبــر نداشــتند .آنهــا از مــواد اولیــه ســالم
اســتفاده میکردنــد ،قیمــت کاالهایشــان
گــران نبــود ،از سیســتم توزیــع مناســبی بهره
میبردنــد و بــرای جــذب مشــتریهای خــود
تبلیغــات هدفمنــدی داشــتند ...پــس چــرا
کاالهایشــان مرجــوع میشــد؟ نظرســنجی
گســتردهای را از مشــتریان خــود بــه عمــل
آوردنــد و علــت عــدم اقبــال مــردم را از ایــن

طریــق جویــا شــدند.
آنــان پــس از دســتیابی بــه آرا و نظــرات
مشــتریان ،در اقدامــی کمســابقه نتایــج ایــن
نظرســنجی را بــه طــور شــفاف و دقیــق روی
ســایت خــود قــرار دادنــد .همیــن کار باعــث
شــد مشــتریان ،بــار دیگــر بــه ایــن شــرکت
اعتمــاد کننــد و اعتبــار ازدســترفته آن بــه
مــرور برگــردد!
دوســتان عزیــز ،امــروز آغــاز راهــی اســت
کــه شــما در آینــده خواهیــد پیمــود .نهتنهــا
در کســبوکار ،کــه در همــه زندگــی خــود
شــفاف باشــید .کســی از ایــن رهگــذر آســیب
ندیــده اســت.

گام ششم؛ خیرخواهانه ایدهپردازی
کنید

اگــر بــه مــن بگویــی ،فرامــوش میکنــم .اگــر
یــادم بدهــی ،بــه خاطــر مــیآورم ،امــا اگــر
درگیــرم کنــی ،یــاد میگیــرم!
ایــن شــعار آموزشــی یونســکو از زیباتریــن
ســخنانی اســت کــه تاکنــون شــنیدهایم...
و مــن امــروز میخواهــم از ایــن شــعار بــه
حــرف تــازهای برســم ،بــس زیبــا و شــنیدنی؛
اگــر اندکــی خیرخواهــی و دلســوزی بــا قدری
خالقیــت و ابتــکار عمــل همــراه شــوند ،چــه
کارهــا کــه از پیــش نمیبرنــد.
پــارک علــم و فنــاوری اســتان خوزســتان ،بــا
همــکاری دانشــگاهها و ســایر دســتگاههای
اســتان مدتــی اســت دســت بــه طراحــی
جشــنوارهای زدهانــد بــه نــام «ایتــاپ»؛ ایتــاپ
یعنــی ایــده تــاپ .یعنــی پیمــودن مســیر
دشــوار ایــده تــا پدیــده! غــرض از طراحــی
ایــن جشــنواره ایــن اســت کــه هرکســی در
هــر ســن و ســالی ،اگــر ایــده تاپــی دارد،
بــه صحنــه بیایــد .بــا دوســتانش بــه رقابــت
بپــردازد و درنهایــت ایــن رقابــت را اســتادانی
از رشــتههای گوناگــون داوری کننــد.
روزی میــان مــن و یکــی از دســتاندرکاران
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ایــن جشــنواره تــاپ گفتوگویــی صمیمــی
شــکل گرفــت.
 جشــنواره برگــزار میکنیــد کــه چــهاتفاقــی بیفتــد؟
 کــه خودمــان را محــک بزنیــم کــهچنــد َمــرده حالجیــم ...کــه ببینیــم اگــر
ذهنهایمــان درگیــر شــوند ،چــه چیــزی
یــاد میگیریــم .باورتــان میشــود جایــزه
 700هــزار تومانــی نفــر اول مســابقه امســال
نصیــب چــه کســی شــده اســت؟ ...یــک
پســربچه هشــت ســاله!
 بچه هشت ساله و ایده تاپ؟ چراکــه نــه؛ همیــن کــه بــاور نمیکنیــد،یعنــی خودمــان را جــدی نگرفتهایــم!
کفــی کفشــی را آورد کــه
از جــا برخاســت،
ِ
از میــان آن ســیم مســی نازکــی عبــور کــرده
کــه میتوانــد بــا منبــع بــرق  12ولــت
حرارتــی معــادل  37درجــه (حــرارت بــدن
انســان) تولیــد کنــد .حرارتــی کــه بتوانــد
کــف پــا را گــرم نگــه دارد و نســوزاند.
 چــه جالــب؛ ایــن ایــده از کجــا سرچشــمهگرفتــه و چــه کاربــری مفیــدی دارد؟
 از یــک خالقیــت خیرخواهانــه .مادربــزرگایــن پســر مبتــا بــه دیابــت اســت .گاه
عصبهــای کــف پــای دیابتیهــا حساســیت
خــود را از دســت داده و فعالیــت طبیعــی
خویــش را انجــام نمیدهنــد .ایــن مــادر
بــه جهــت همیــن عارضــه ،پــای خــود را بــه
بخــاری میچســباند کــه قــدری گــرم شــود.
بخــاری پــای او را میســوزاند و او متوجــه
نمیشــود .در ذهــن نــوه کوچــک او کــه
شــاهد ایــن ماجراســت ،ایــده تاپــی شــکل
میگیــرد و شــروع میکنــد بــه چیــدن
مقدمــات آن!
کفــی حرارتبخــش کــه ُمهــر اعتمــاد
ایــن
ِ
داوران مســابقه بــر آن خــورده اســت ،حاصــل
تــاش دلســوزانه ایــن پســربچه هشــت ســاله
اســت.
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در خیرخواهــی شــما تردیــدی نداریــم .امــا در
ایدهپردازیتــان ...بگذریــم!

گام هفتم؛ لحظهای از کارآفرینی کوتاه
نیایید

اگــر عاشــق پرنــدگان باشــید ،پــرورش پرنــدگان
تزیینــی و خوراکــی میتوانــد یــک شــغل
تمامعیــار باشــد .پــرورش طــاووس بــه عنــوان
یکــی از زیباتریــن مخلوقــات خــدا ،شــغلی
جــذاب و ســودآور اســت .بــرای تکثیــر طــاووس
و جوجــه گرفتــن از تخمهــای نطف ـهدار آنهــا
میتــوان از بوقلمــون کمــک گرفــت .ایــن
تخمهــا را زیــر بوقلمونهــای ُکــرچ قــرار
میدهنــد و آنهــا بهخوبــی جوجههــای
طــاووس را بــه دنیــا میآورنــد .میدانیــد
بهــای هــر عــدد جوجــه طــاووس چنــد
اســت؟ دســتکم  300هــزار تومــان! ممکــن
اســت فکــر کنیــد مزرعــه پــرورش طــاووس
امکانــات ویــژهای میطلبــد .امــا نــه؛ شــرایط
اقلیمــی کشــور مــا اجــازه چنیــن کاری را بــه
مــا میدهــد .طبــق محاســبات اصولــی جمــع
هزینــه نگــهداری از هــر جفــت طــاووس 250
هــزار تومــان در ســال بــرآورد میشــود.
درحالیکــه قیمــت هــر عــدد طــاووس بالــغ
حداقــل یــک میلیــون و  100هزار تومان اســت.
بــه ایــن ترتیــب ،فــروش طــاووس و پرهــای آن
شــغلی بســیار ســودآور بــه شــمار میآیــد.
اینهــا بخشهایــی از مصاحبــه بانــوی
موفــق مازنــی اســت کــه از فعــاالن اقتصــادی
کشــور بــه شــمار مــیرود .او ایــن ســخنان را
بــا نشــریهای گمنــام بــه نــام «منهــای نفــت»
مطــرح کــرده اســت .مــن بــرای ایــن نشــریه
و امثــال آن ارزش قائلــم ،زیــرا بــه اطــراف و
اکنــاف کشــور عزیزمــان ســرک میکشــد
تــا طرحهــای اقتصــادی و شــغلهای بومــی
ســودآور را معرفــی کــرده و زمینــه کار و تــاش
جوانــان ایرانــی را فراهــم کنــد.
بــه عــزم و اراده آن بانــوی کارآفریــن نیــز درود

میفرســتم کــه پــس از 13ســال تولیــد و فروش
موفــق طــاووس از تمامــی ظرفیــت خانــواده
خویــش اســتفاده کــرده تــا عرصــه جدیــدی
را بــرای کار و تــاش اقتصــادی ســاماندهی
کنــد .در خانــواده ایــن بانــوی کارآفریــن هیــچ
عضــو بــیکاری وجــود نــدارد و وقــت احــدی
تلــف نمیشــود .دغدغــه شــوهر او نیــز کــه در
آســتانه بازنشســتگی اســت ،خانهنشــینی پــس
از دوران بازنشســتگی نیســت .آنــان احســاس
خــوب مفیــد بــودن را لحظــه بــه لحظــه بــا
هــم تجربــه میکننــد .مــن جــای شــما بــودم،
تــاش میکــردم بــا اســتفاده از ایــن تجربیــات
ارزشــمند ذرهذره بــه فنــون کســبوکارهای
بومــی دســت یابــم.
دوســتان ،شــما میتوانیــد ...فقــط گاهــی یــک
جرقــه الزم اســت.

گام هشتم؛ ریسک کنید و از شکست
نرتسید

میدانیــد اســتارتآپ یعنــی چــه؟ شــرکت
نوپایــی کــه دنبــال راهانــدازی یک کسـبوکار
جدیــد اســت ،در حــوزه فناوریهــای نویــن
فعــال اســت ،فرصتجــو و ارزشآفریــن
اســت ،بــر اســاس خالقیــت شــکل گرفتــه و
هنــوز در شــرایط ابهام قــرار دارد .بــه تعبیــر
دیگــر دوران نــوزادی و کودکــی خــود را
طــی میکنــد .ایــن شــرکتها بــا عنــوان
بنگاههــای زودبــازده و ...اغلــب بــا امکانــات
ســاده و هزینــه کــم راهانــدازی میشــوند .در
اغلــب کشــورهای پیشــرفته نیــز دولتهــا
وظیفــه خــود میداننــد کــه از آنهــا حمایــت
و پشــتیبانی کننــد.
البــد فهمیدهایــد ،کســی موفــق بــه
راهانــدازی اســتارتآپ میشــود کــه
ریســکپذیر باشــد و از ناکامــی و شکســت
هراســی بــه دل راه ندهــد .حــاال فکــر کنیــد
چقــدر جــذاب و دوستداشــتنی اســت کــه
جوانــی در دوره ســربازی ،آن هــم در ایــن

آشــفتهبازار کســبوکار اقــدام بــه راهانــدازی
اســتارتآپ کنــد .بهویــژه آنکــه یــک بــار
هــم طعــم تلــخ شکســت را چشــیده باشــد.
توتیــا ،لیســانس مهندســی کامپیوتــر ،در
دوره دانشــجویی بــه فکــر راهانــدازی یــک
اســتارتآپ افتــاد .او پــس از آنکــه توانســت
کمــک حمایتــی  25میلیونــی دولــت را
جــذب کنــد ،بــه یــاری یکــی از دوســتانش
اســتارتآپ «لنــدم» را ایجــاد کــرد؛ شــبکهای
اجتماعــی کــه قــرار بــود بــه افــراد کمــک
کنــد تــا چیزهایــی را کــه الزم دارنــد ،از افــراد
ناشناســی کــه در اطــراف آنــان قــرار دارنــد،
امانــت بگیرنــد .ایــده جالبــی کــه البتــه بــا
مشــکالتی مواجــه شــد و شکســت خــورد.
توتیــا بــا عنایــت بــه اینکــه بزرگتریــن
ســرمایه اســتارتآپ ســرعت آن اســت،
مهمتریــن علــت شکســت را کنــد بــودن
گــروه عنــوان میکنــد .او بــا اســتفاده از ایــن
تجربــه در دوران ســربازی اســتارتآپ «ایــت
بیــت» را راهانــدازی کــرد« .ایــت بیــت»
ســرویس خــورد و خــوراک ســالم بــرای
فضاهــای کاری اســت .یــک بوفــه هوشــمند
کــه در محیــط کار افــراد قــرار میگیــرد،
بــرای هــر کــس یــک اکانــت میســازد و از
طریــق شــبکههای اجتماعــی یــا پیامــک
آنــان را از موجــودی بوفــه خبــردار میکنــد.
ایــن اســتارتآپ بــه مــرور بــا اطــاع از
عــادات غذایــی ناســالم افــراد بــرای آنــان
خوراکیهــای ســالم پیشــنهاد میدهــد و
بــه ایــن ترتیــب ،سیســتم خــورد و خــوراک
افــراد را بهبــود میبخشــد.
خواننــدگان گرامــی ،ممکــن اســت ایــن ایــده
هــم در مراحــل اقــدام بــا مشــکالتی مواجــه
شــود ،یــا حتــی دوبــاره طعــم شکســت را
بــه صاحبــان آن بچشــاند امــا یادتــان نــرود،
شــیرینی جوانــی بــه ایــن اســت کــه بتوانیــد
یــک بــار دیگــر همــه چیــز را از صفــر شــروع
کنیــد.
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کارآفرینی

ب�ندی که هزار سال دوام یمآورد

تجارت پنکیکی با سود هشت رقمی!
مستانه تابش

«باید برای اینکه مطمئن شوی واقعا نشان تجاریات
را به چیزی کامل تبدیل کردی ،هزینه بدهی .وقتی
کاری را با هزینه خیلی کم راه میاندازی ،بهترین
نتیجهای که میتوانی بگیری ،این است که از زمانت
برای ساختن یک برند عالی استفاده کنی ،واقعا از
خودت مایه بگذاری و درک کنی که همه اینها
به خاطر چه چیزی است .ما میخواستیم برندی
بسازیم که حدود  1000سال دوام بیاورد ».اینها
را لیزی اکرمن ،صاحب برند بریچ بندرز ،میگوید
که در سال  2011کسبوکار شخصی خود را با
همکاری همسرش مت الکس راه انداخت .این دو
تازه فارغالتحصیل دانشگاه ییل ترکیبات «فقط آب
اضافه کن» خود را در فروشگاهی در دنور داخل
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شیشههای مربا میفروختند .آنها دو بار در روز نمونه
محصوالتشان را عرضه و از مشتریهای بالقوهشان
بازخورد میگرفتند .اکرمن میگوید« :آن موقع
فکر میکردیم داریم از فروشمان حمایت میکنیم،
ولی واقعا داشتیم درباره اینکه چه چیزهایی داخل
بستهبندیهای ما دوام میآورد و چه چیزهایی نه،
تجربه کسب میکردیم .مردم به طرز وحشتناکی
صادق بودند و ما هر چه را آنها میگفتند ،در
محصول بعدیمان اجرا میکردیم».
این برند باالخره توانست توجه مشتریها را جلب
کند و آنها یک آژانس امور خالقانه را استخدام و
یک سال دیگر روی برندسازیشان کار کردند« .قطعا
همه آن زمانی که برای برندسازی گذاشتی ،فایده

داشت ،چون با وجود اینکه بستهبندیهای ما همه
قانونهای موجود را شکسته بود ،شلوغ بود و اصال
مینیمالیستی نبود ،مردم عاشقش بودند .شما همیشه
نباید از قوانین پیروی کنید».
محصوالت این کمپانی که شامل چیپسهای
شکالتی سنتی بلوبری و پودرهای پنکیک با طعم
کدو حلوایی و پودرهای پروتئینی و ...است ،در حال
حاضر در بیش از  8000فروشگاه عرضه میشود.
امروز سود بریچ برندرز هشت رقمی است« .هدف
ما عرضه محصوالتی واقعا خوشمزه و مناسب است
که آشپزی کردن را برای شما ساده کند تا بتوانید
سرعت زندگیتان را کم کنید و از لحظاتتان لذت
ببرید و دوباره با کودک درونتان ارتباط برقرار کنید».
این زوج کسبوکار شخصیشان را بالفاصله پس
از فارغالتحصیل شدن از کالج راه انداختند .اکرمن
به خاطر یک بیماری سخت  11روز در آیسییو
بستری شد و این قضیه الهامبخش 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
راه انداختن این کار خیلی بیشتر از زمان درس
خواندن برای امتحانات ورودی دانشگاه به او خوش
میگذشت .البته آنها حتی فکرش را هم نمیکردند
که درنهایت وارد سیلیکونولی شوند.

بریچ بندرز چطور شکل گرفت

الکس یک بار از این موضوع گله داشت که چرا
نمیتواند تخممرغ را توی تابه بشکند و پنکیک
تحویل بگیرد« .ما متوجه شدیم که پنکیکهای
آماده پر از آشغال هستند و این فرصت وجود داشت
که ما محصوالت «فقط آب اضافه کن»مان را عرضه
کنیم که ارگانیک و طبیعیاند .همان موقع عاشق
این ایده شدیم ».به نظر میرسد که کارآفرین بودن
کامال برای اکرمن مناسب است« .من هیچوقت از
آن دسته آدمهایی نبودم که در یک کار خاص ماهر
هستند .من هیچوقت نفهمیدم که میخواهم چه
کاری انجام بدهم ،یا در چه زمینهای مدرک بگیرم.
من عاشق گرافیک هستم .عاشق انیمیشن ،نوشتن و

علوم .چیز خارقالعادهای که در مورد کارآفرین بودن
وجود دارد ،این است که میتوانم همه این کارها را
انجام بدهم .من خوششانس بودم که شغل ایدهآلی
را پیدا کردم که به من اجازه میدهد همه این کارها
را انجام بدهم».

دیدگاههای آکرمن درباره کسبوکار شخصی

ریزهکاریهای شغلی :عجیبترین چیزی که در مورد
کار کردن در این فضا وجود دارد ،این است که چقدر
همه چیز بهسرعت تغییر میکند .مسائل و مشکالتی
که شما امروز با آنها مواجه میشوید ،کامال متفاوت
با چیزهایی است که ماه بعد پیش رویتان خواهد بود.
بنابراین الزم است خودتان را در احاطه کسانی قرار
دهید که قابلیت انطباقپذیری باالیی دارند.
چندوچون استخدام نیرو :من میدانم که چه
کارهایی را درست انجام میدهم و چه چیزهایی
بلدم ،ولی درک میکنم که از پس یکسری کارها
هم برنمیآیم .در تجارت جایی برای غرور شخصی
نیست .من عاشق استخدام کردن آدمهای کمی
ترسناک و کمی مرعوبکننده هستم؛ کسانی که در
یکسری کارهای مشخص از من بهترند .به عقیده
من این روش راهاندازی یک شرکت تجاری است.
بزرگترین چالش بریچ بندرز :بزرگترین چالشی
که ما مجبور شدیم با آن دستوپنجه نرم کنیم،
آنفلوآنزای پرندگان بود که درست همان وقتی
اتفاق افتاد که ما در حال رسیدن به هدفمان بودیم.
یکدفعه قیمت  500گرم تخممرغ از یک دالر به
 20دالر رسید و همان بهسختی قابل دسترس بود.
وحشتناک بود ،چون ما در آن زمان برای تهیه همه
محصوالتمان از تخممرغ استفاده میکردیم .کاری که
برای ادامه مسیر و زنده ماندن و رسیدن به موفقیت
انجام میدادیم ،این بود که دستورهای غذاییمان
را عوض کنیم و این یعنی دستورهای غذایی و
بستهبندیهای جدید .اتفاقهایی از این دست
برای محصوالت اینچنینی میافتد .افتضاح بود،
ولی ما دوام آوردیم و هیچکس حتی متوجه تغییر
دستورهای غذایی هم نشد .این تجربه آموزندهای
برای ما بود .ما هرگز عقبنشینی نخواهیم کرد.
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سینمای جهان

در�ره فیمل بلید ر نا� 2049
ب

توجوی واقعی بودن
در جس 
زهره توحیدی

در سال  ۲۰۴۹در کالیفرنیا ،شرکت واالس
مدلهای مختلفی از موجوداتی شبهانسان به
نام «بدل» تولید میکند .بدلها انسانهای
مهندسیشدهای هستند که پیش از این
شرکتی به نام تای ِرل تولیدشان میکرد ،اما پس
از شورشهایی تولیدشان ممنوع و منجر به
ورشکستگی شرکت تایرل شد .شخصی به نام
واالس (با بازی جرد لتو) که با ابداع مزرعهداری
مصنوعی توانسته بود زیستبوم را از نابودی
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در سال  ۲۰۲۰نجات دهد ،شرکت ورشکسته
را خریداری و احیا کرد و به تولید بدلهای
مطیعتری پرداخت .با وجود این هنوز نمونههایی
از بدلهای قدیمی در جهان ماندهاند که باید
توسط بِل ِید رانرها ( )Blade Runnerشکار
و کشته  -یا بهاصطالح خودشان بازنشسته
 شوند .اما بدلهای قدیمی برای محافظت ازچیزی پنهان شدهاند.
فیلم «بلید رانر  »۲۰۴۹ادامه اثری ماندگار با

همین عنوان است که در سال  ۱۹۸۲ساخته
شده بود .این فیلم به سبب فضای انسانیاش
از سایر فیلمهای ژانر علمی-تخیلی زمانهاش
متمایز میشد .نسخه سال  ۲۰۱۷که مطابق
عنوانش داستانی در سال  ۲۰۴۹را روایت
میکند ،توانسته است همان محیط واقعگرا
و مضمون انسانی را  -البته به سبک و سیاق
خاص خودش  -ادامه دهد« .بلید رانر »۲۰۴۹
ماجرای یک بلید رانر به نام افسر کِی (با بازی
رایان گاسلینگ) است که برای شکار و بازنشسته
کردن یکی از مدلهای قدیمی که «نکسوس
 »۸نامیده میشدند ،به مزرعهای میرود .او
مرد مزرعهدار را میکشد ،اما در آخرین لحظات
زندگی مرد از او میشنود که بهعنوان یک مدل
جدید تاکنون معجزه ندیده است.
«بلید رانر  »۲۰۴۹روایت یک معجزه است؛
درواقع کشف کردن و مرور خاطره معجزهای که
در فیلم پیشین رخ داده است؛ تولد یک کودک
از پدر و مادری بدل .چرایی تبدیل شدن این
موضوع به یک معجزه و محور قرار گرفتن آن در
فیلم از چند زاویه مطرح میشود .درواقع هرکس
به زعم خود تولد یک کودک را اتفاقی برای
دگرگونی دنیا میداند .یکی میخواهد از کودک
و معجزهای که با خود دارد ،به قدرتی غیرقابل
مهار برسد ،یک عده میخواهند بدلها را از قید
اسارت آزاد کنند و یکی به دنبال یافتن انسانیت
و نزدیک شدن به آن است.
واالس به دنبال یافتن آن کودک است تا به
واسطه او بدلهای جدید با قدرت تولیدمثل
بسازد و بتواند دنیا و ستارگان را تصرف کند.
درواقع او بدلهای زاینده را به چشم ابزاری برای
تولید سرباز بیشتر میبیند .سربازهایی که تحت
تسلط خودشاند و برای تسخیر جهان به کار
میآیند .مشابه این دیدگاه را در جای دیگری
از فیلم نیز میتوان دید؛ جایی که افسر کِی
برای یافتن رد و نشانی از کودک پنهانشده
به پرورشگاهی در حومه لسآنجلس میرود.
در آنجا مردی که پرورشگاه را اداره میکند،

جمعیت انبوهی از کودکان را به کار سخت
واداشته است و میگوید« :کار است که به یک
بچه ارزش نگهداشتن میدهد».
غیر از واالس و افسر کِی کسان دیگری نیز از
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
شد  -شاهد تولد کودک و مرگ مادرش بوده
است .آنها کودک را پنهان کرده و آثارش را
از اسناد پرورشگاه پاک کردند ،اما پس از بزرگ
شدن کودک گمش کردند و اکنون سپاهی
پنهانی تشکیل دادهاند و به دنبالش میگردند.
چراکه معتقدند بدلهایی که قابلیت به دنیا
آوردن فرزند داشته باشند ،میتوانند اربابان
خودشان باشند و به قول یکی از افراد گروه
«بیش از هر انسانی خوی انسانی داشته باشند».
چه چیزی به بدلها خوی انسانی میبخشد؟
تولد؟ این همان سوالی است که فیلم «بلید رانر
 »۲۰۴۹به شکلهای مختلف به آن میپردازد و
درواقع فحوای اصلی فیلم را تشکیل میدهد .به
عبارت دیگر ،ما در این فیلم با معنای «واقعی
بودن» و دغدغه «واقعی شدن» مواجهیم .در
دنیایی که همه آدمها در واقع نه انسان که
بدلاند و در شرکت واالس تولید میشوند ،کسی
که در رحم مادر شکل گرفته باشد ،واقعی است.
تقابل این کودک استثنایی با دیگرانی که از دم
ساختگیاند ،در چشم راستشان شماره سریالشان
حک شده و با پیشرفت تکنولوژیِ شرکتهای
تولیدکننده مطیعتر شدهاند ،درواقع تقابل بین
انسانی است که تفکر خویش را دارد ،با میلیونها
انسانی که در دنیای پر از تبلیغات و شستوشوی
مغزی به موجوداتی کنترلشده بدل میشوند.
کودک استثنایی فیلم مصداق همان انسانی است
که ما قرار بود باشیم و دلمان میخواهد باشیم،
ولی دنیای امروز با آن مقابله میکند.
در میان شخصیتهای فیلم شاید کسی که
بیش از هرکس دیگر این تمنای سرکوبشده
را به نمایش میگذارد ،زنی به نام الو (با بازی
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سیلویا هوکس) است .الو برای واالس کار میکند
و مطیع امر اوست .با وجود فرمانبرداریاش و
مطابقتش با خواستههای واالس ،به گونهای
که او را بهترین فرشته تولیدشده میداند ،در
صحنههایی از فیلم میبینیم که الو کنترلش
بر خود را از دست میدهد و از چهارچوب یک
بدل مطیع خارج میشود .در صحنهای که واالس
زن تازه تولیدشده را به سبب عدم تواناییاش
برای تولیدمثل میکشد ،الو آهسته و در سکوت
اشک میریزد ،به افسر کِی عالقهمند میشود ،با
وجود اینکه برای شرکت واالس به دنبال کودک
میگردد ،وقتی با خبر دروغ کشته شدنش مواجه
میشود ،بغض میکند ،خبر را باور نمیکند،
گرچه مافوق افسر کِی را برای انتقام میکشد.
چه انتقامی؟ به نظر میرسد انتقام کشته شدن
کودک ،ولی از شیوه کشتنش یاد کشته شدن
زن نازا به دست واالس میافتیم .گویی الو مافوق
افسر کِی را به جای تمام کسانی که بدلها را
کاال میبینند و نمیخواهند معجزه رخداده به
انسانیتر شدنشان کمک کند ،میکشد.
الو تصویر بسیاری از ماست .مایی که در درونمان
نمیخواهیم یک بدل مثل همه بدلها باشیم،
اما احساساتمان و عالیقمان را سرکوب میکنیم
و در نقشی که برایمان تعیین شده است باقی
میمانیم .چراکه از شکستن قیدها میترسیم .الو
نیز گرچه از کشته شدن همنوعش اشک میریزد،
عالقهمند میشود و میخواهد متفاوت باشد ،ولی
از میان همه نشانههای استقالل به داشتن یک
نام به جای شماره سریال قناعت میکند .این
نشانهها بارها در فیلم «بلید رانر  »۲۰۴۹مطرح
میشوند .افسر کِی در نخستین مواجهه با الو
میگوید« :البد باید خاص باشد که واالس برای
او نامی انتخاب کرده است ».معشوقه هولوگرامی
افسر کِی نیز وقتی از خاص بودن او حرف میزند،
میگوید« :یک پسر واقعی باید یک نام واقعی
داشته باشد ».غیر از نام داشتن و متولد شدن
بدلها به طریق دیگری نیز برای نزدیک شدن به
یک موجود واقعی تالش میکنند.
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مصداق تالش برای واقعی شدن در فیلم،
معشوقه هولوگرامی افسر کِی ،جوی (با بازی آنا
ِد آرماس) است .او که از تولیدات شرکت واالس
است ،حتی نسبت به بدلهایی مثل الو و کِی نیز
کمتر واقعی است .به واسطه یک کنسول ظاهر
میشود و هرگاه کِی بخواهد با خاموش کردن
کنسول ناپدیدش میکند .جوی گرچه میتواند
همه کارهای یک همسر خوب را انجام دهد ،در
تمنای چیز دیگری است .وقتی کِی برایش امکان
خروج از خانه را فراهم میکند ،اولین جایی که
میخواهد برود ،زیر باران است .قطرات باران را
روی دستانش احساس میکند ،سعی میکند به
کِی محبت کند و درنهایت وقتی کِی به خطر
میافتد ،با وجود برنامهریزیاش از او میخواهد
از کنسول پاکش کند .در طول فیلم جوی  -که
همنام همه تولیدات مشابه شرکت است -
قدمهایی به سمت واقعیتر شدن برمیدارد و
همواره کِی را تشویق میکند که به استثنایی و
البته واقعی بودن خودش پی ببرد.
کِی چرا استثنایی است؟ ماجرای کِی روایت
اصلی فیلم است که با غافلگیری لذتبخشی
همراه است .فیلم از جایی آغاز میشود که کِی
در مزرعه مردی که برای کشتنش رفته بود،
استخوانهای یک زن باردار را پیدا میکند
و از معجزه تولد کودک باخبر میشود .او به
دنبال کودک میگردد ،چراکه معتقد است او
به سبب متولد شدن از رحم مادر دستکم روح
دارد؛ چیزی که بدلهایی مثل خودش فاقد آن
هستند .در جستوجوی نشانههایی از کودک به
یک تاریخ تولد برمیخورد که برایش آشناست.
تاریخ را در یکی از خاطراتش دیده ،حکشده
بر اسبی چوبی که در واقعیترین خاطرهاش در
کودکیای که تصور میکند هرگز نداشته است،
در کورهای پنهان کرده .اما خاطرات بدلها نه
واقعی ،که در ذهن آنها کاشته شدهاند .در
پرسش از این خاطره نزد زنی جوان به نام آنا
میرود که بهترین سازنده خاطره برای شرکت
واالس است .آنا که به سبب عدم سازشش

با مردم از کودکی در قفسی بزرگ بهتنهایی
زندگی میکند ،به او میگوید برخی خاطرات
واقعی دیگران در ذهن بدلها کاشته میشوند.
آنا با سنجش خاطره اسب چوبی به کِی میگوید
خاطرهاش واقعی است و کسی زمانی تجربهاش
کرده است .او هنگام گفتن این حرف به کِی اشک
میریزد .با احساساتی شدن کِی و تصویری که از
تنهایی او در منظره برفی میبینیم ،در نیمه فیلم
مطمئن میشویم که کودک استثنایی دنیا خود
کِی است .خودش هم چنین فکر میکند .اما
در نیمه باقیمانده از فیلم چه اتفاقی میافتد؟
وجه تمایز فیلم «بلید رانر  »۲۰۴۹از فیلمهای
فانتزی قهرمانمحور همین تغییر جریان داستان
است؛ درست هنگامی که تصور میشود به
معمولی تنها
سرانجام رسیده است .یک بدل
ِ
که مطیعانه انجام وظیفه میکرد ،آهسته آهسته
نشانههایی مبنی بر استثنایی بودن خود پیدا
میکند و درنهایت درمییابد که نجات دنیا در
دستان اوست .ماجرایی که در بسیاری از فیلمها
شاهد آن بودهایم .با این تصور پدر کودک ،افسر
دکارد (با بازی هریسون فورد) ،را که ماجرای
عشقش با زنی به نام ریچل در نسخه ۱۹۸۲
فیلم روایت شده است ،پیدا میکند و به سراغش
میرود .نام مادرش را از او میپرسد .اما دکارد
درباره سرنوشت کودک چیزی نمیداند ،چراکه
برای تامین امنیتش ترکش کرده بود .واقعیت
غافلگیرکننده را نه دکارد ،که فریزا ،رهبر گروه
شورشی ،به کِی میگوید :فرزند دکارد و ریچل
دختر بود.
با همه نشانههایی که در طول فیلم از استثنایی
بودن نقش اول فیلم ،افسر کِی ،حکایت میکرد،
او درنهایت ناگهان میفهمد 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 بدلها بیمار
میشود و میتواند واقعیترین خاطرات را بسازد.
به همین سبب است که آنا در لحظه مواجهه
با خاطره کِی گریه کرد .اما فیلم با زرنگی از

این نشانه عبور میکند و با به تصویر کشیدن
صحنهای از کِی که گریان در برف ایستاده،
افشای واقعیت را به بعد موکول میکند.
فیلم «بلید رانر  »۲۰۴۹با وجود روایت آشنایی
که به کار میگیرد ،بههیچوجه شبیه فیلمهای
قهرمانمحور دیگر نیست .نهتنها در قصهپردازی،
که در تصاویری که به نمایش میگذارد نیز تمایز
خود را حفظ میکند .گرچه ماجرای فیلم در
دنیای آینده رخ میدهد ،از پیشرفت تکنولوژی
خبر میدهد و شهرهای غرق در مصنوعات و
تصاویر و تبلیغات را به تصویر میکشد ،همه این
کارها را به شیوه خودش انجام میدهد .تصاویر
مهآلود که از ارتفاع زیاد مزارع مصنوعی عظیم
یا عرصههای وسیع تخلیه زباله را در حومه
لسآنجلس نشان میدهند ،از تسلط غمانگیز
بشر بر زمین خبر میدهد که آن را به نابودی
نزدیک میکند .همین مه را در به نمایش
گذاشتن تصویر شهر نیز به کار برده است ،اما
در آنجا با حذف آسمان و غلبه آسمانخراشها
و تابلوهای تبلیغاتی ،انسان است که در تسخیر
شهر درآمده است .فضای واقعگرای شهرها در
ارتفاع پایین و انسانهای تنهایی که بدون لبخند
پشت میزهایشان غذا میخورند ،مسئله را برای
بیننده ملموس و باورپذیر میکند.
در فیلم «بلید رانر» به جز دقایق کوتاهی از
ی و زد و خورد خبری نیست .جلوههای
درگیر 
ویژه نه برای سرگرم کردن مخاطب ،بلکه بیشتر
برای قرار دادن او در دنیایی که فیلم به تصویر
میکشد ،به کار رفته است .موسیقی با همه
قدرتش در ساخت ،بر فیلم غلبه ندارد ،بلکه
غالب فیلم در سکوت میگذرد و موسیقی فقط
در صحنههایی ویژه با حضور محوی به اثرگذاری
صحنه کمک میکند .همه این شیوههای
تکنیکی در کنار شخصیتپردازیها و مفاهیمی
که پیوسته مورد سوال قرار میگیرند ،به «بلید
رانر  »۲۰۴۹فضایی انسانی بخشیده است .اگرچه
همین انسانیت چیزی است که در سراسر فیلم
هرکس به نحوی در پی آن است.
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قصهها و آدمها

گن�یه به انیمیشن «آوریل و دنیای شگفت ی ز
انگ�»
که هنوز به آینده عمل و تکنولوژی امید بسته است

شکواییه علیه
فرانسیس بیکن و رفقا
ارمیا امیری
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آســمان در انیمیشــن «آوریــل و دنیــای
شــگفتانگیز» بهکلــی تیــره و تــار اســت؛
تابیــدن خورشــید مشــخص نیســت ،دود
همهجــا را فــرا گرفتــه ،دنیــا بــا مصایــب
بیشــماری دســتوپنجه نــرم میکنــد،
آدمهــا مثــل رباتهایــی کــه بــرای یــک کار
مشــخص تنظیــم شــدهاند ،زندگــی مکانیکــی
بیروحــی در پیــش گرفتهانــد ،همــهچیــز
در یــک طیــف رنگــی خاکســتری کــه گاهــی
رگههایــی از قهــوهای ســیر در آن دیــده
میشــود ،پیچیــده شــده ،طبیعــت مــرده اســت
و تنهــا درخــت باقیمانــده شــه ِر محــل وقــوع
داســتان  -پاریــس -در مــوزهای خلــوت کــه
هیچکــس حوصلــه ســر زدن بــه آن را نــدارد،
تحــت تدابیــر امنیتــی نگــهداری میشــود.
بــه ایــن ترتیــب ،میتــوان «آوریــل و دنیــای
شــگفتانگیز» را در ظاهــر شــکواییهای علیــه
خوشبینــی قــرن هجدهمــی دانشــمندان
غربــی ،بهخصــوص فرانســیس بیکــن ،بــه
حســاب آورد؛ دانشــمندانی کــه بــا حســن
نیــت میخواســتند بــا اتــکا بــه علــم جدیــد
بهشــتی زمینــی بــه وجــود بیاورنــد کــه در آن
نشــانی از بیمــاری و فقــر و مــرگ وجود نداشــته
باشــد ،امــا «هرچــه کردنــد از عــاج و از دوا/
گشــت رنــج افــزون و حاجــت نــاروا /از قضــا
ســرکنگبین صفــرا فــزود /روغــن بــادام خشــکی
مینمــود»؛ از چــراغ جــادوی پروژههایــی
کــه قــرار بــود آرزوهــای دیرینــه بشــر را
بــرای صــاح و رســتگاری تحقــق ببخشــد،
فرانکشــتاین بیشــاخودمی درآمــد کــه صــرف
بودنــش خبــر از پایــان آن خوشبینیهــای
خامطبعانــه بــه حســاب میآمــد.
داســتان «آوریــل و دنیــای شــگفتانگیز»
در پاریــس پــس از جنــگ جهانــی اول
میگــذرد؛ جایــی کــه قدرتهــای بــزرگ
دنیــا میخواهنــد گرههــای زندگــی صنعتــی
بشــر را بــه دســت دانشــمندان بگشــایند؛
یعنــی هنــوز از علــم ناامیــد نیســتند ،منتهــا

اتفاقــی رخ داده اســت کــه همــه را نگــران
کــرده .جریانــی مرمــوز مشــغول دزدیــدن
دانشــمندان جهــان اســت .کســی نمیدانــد
پشــت پــرده ایــن ســرقتها چــه کســی
پنهــان شــده اســت .کارآگاههــای بینالمللــی
در پــی یافتــن ســرنخ ایــن دزدیهــا هســتند،
امــا بــا وجــود جســتوجوی زیــاد بــه نتیجــه
روشــنی دســت نیافتهانــد .در ایــن حیــث و
بیــث خانــواده دختربچــهای بــه نــام آوریــل
در دخمــهای پنهــان ،دور از چشــم دولــت،
مشــغول آزمایــش محلولــی هســتند کــه نامــش
اکســیر شکســتناپذیری اســت؛ نســخهای
حیرتانگیــز کــه میتوانــد انســان را در برابــر
همــه بالیــا و خطــرات مصــون نگــه دارد ،غافــل
از اینکــه آن جریــان مرمــوز بــرای دزدیــدن
آنهــا نیــز دورخیــز کــرده اســت .عاقبــت در
یــک تعقیــب و گریــز نیمهکمــدی ،پــدر و مــادر
آوریــل دزدیــده میشــوند تــا در پــروژهای کــه
بــا آینــده جهــان گــره خــورده اســت ،شــرکت
کننــد ،درحالیکــه از روی ناچــاری دختربچــه
معصومشــان را در شــهری ســیاه بــا یــک گربــه
ســخنگو کــه بــر اثــر جهشهــای ژنتیکــی
قــدرت حــرف زدن پیــدا کــرده اســت ،تنهــا
میگذارنــد .داســتان از اینجــا آغــاز میشــود.
ماجــرای «آوریــل و دنیــای شــگفتانگیز» در
ســال  1931میگــذرد ،یعنــی همــان ســالی که
آلــدوس هاکســلی رمــان «دنیــای شــگفتانگیز
نــو» را نوشــت و در ادامــه ســنت اتوپیانویســی
در ادبیــات غــرب دســت بــه خلــق ضداتوپیایــی
زد کــه خــاف همــه مدینههــای فاضلــه پیــش
از خــود ،خطــر چیرگــی دنیــای تکنیکــی را
بــا صراحــت تمــام گوشــزد میکــرد .از ایــن
نظــر ،انیمیشــن «آوریــل» هــم در ایــده هــم
در ســاخت ،تحــت تاثیــر «دنیــای شــگفتانگیز
نــو» قــرار دارد ،بهخصــوص وقتــی میبینیــم
نــام فیلــم را نیــز از روی رمــان مهــم هاکســلی
انتخــاب میکننــد« .دنیــای شــگفتانگیز نــو»
آلــدوس هاکســلی آشــکارا علیــه رونــدی نوشــته
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شــد کــه از چنــد قــرن قبــل آغــاز شــده بــود
و میخواســت بــا علــم تکنیکــی بشــر را بــه
ســرزمین خوشبختــی برســاند .آن بهشــت
ممکــن اســت امــروز بــه یــک دوزخ تمامعیــار
تبدیــل شــده باشــد ،امــا در زمــان خــودش
ضامــن آینــده روشــن بشــریت بــود .بــه عنــوان
مثــال بنجامیــن فرانکلیــن ،یکــی از دانشــمندان
قــرن هجدهــم ،در نامــهای بــه جــوزف
پریســلی ،شــیمیدان انگلیســی ،تصویــری از
بهشــت علمــی آینــده ترســیم میکنــد کــه
نشــاندهنده همــان خوشبینــی مرســومی
اســت کــه پیــش از ایــن ،صحبتــش را کردیــم:
«پیشــرفت ســریع علــم راســتین در ایــن
زمانــه ،گاهگاهــی ســبب تاســف و انــدوه مــن
میشــود ،از اینکــه بســیار زود بــه دنیــا
آمــدهام .حتــی در خیــال هــم نمیگنجیــد
کــه تــا هــزار ســال دیگــر قــدرت بشــر بــر
مــاده بــه چــه مرتبــهای رســیده باشــد .البــد
همــه بیماریهــا را بــا روشهایــی مطمئــن
میتــوان پیشگیــری یــا درمــان کــرد .حتــی
کهولــت ســن هــم دیگــر عــارض نمیشــود.
ایکاش علــم اخالقــی وســیله درســتی بــرای
پیشــرفت میشــد »...منظــور فرانکلیــن از
قــدرت بشــر احتمــاال همــان چیــزی اســت کــه
در ایدههــای فرانســیس بیکــن قابــل مشــاهده
بــود؛ ایدههایــی کــه طبیعــت را منبــع الیــزال
انــرژی میخواســت و بشــر را تشــویق میکــرد
بــر آن تســلط پیــدا کنــد ،همانطــور کــه
اربابــی خشــن بــر بــرده ســیاهچردهاش مســلط
میشــود .بیکــن دلــش میخواســت بــا قــدرت
دانــش ،طبیعــت را بــه چهارمیــخ بکشــد تــا
ظرفیتهــای خویــش را آشــکار کنــد ،طــوری
کــه بهصراحــت از چیرگــی خشــونتبار انســان
بــر طبیعــت حــرف مـیزد .او تلویحــا طبیعت را
زنــی میدانســت کــه انســان بــه عنــوان مــردی
قویهیــکل بایــد بــا زور از او بهرهکشــی کنــد،
امــا کســی آن زمــان چش ـمانداز تاریکــی بــرای
ایــن نظریههــا قائــل نبــود تــا بخواهــد خطــرات
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پنهــان در ذات علــم جدیــد را گوشــزد کنــد.
امــروز کــه محیــطزیســت در خطــر نابــودی
قــرار گرفتــه ،ســاحهای کشــتار جمعــی
آســایش را از انســان ســلب کردهانــد ،دود و دم
کارخانههــا و اتومبیلهــا ســاکنان شــهرهای
بــزرگ را ذلــه کــرده اســت ،انــواع بیماریهــا
در جهــان گســترش یافتهانــد ،دنیــا روی
زرادخانههــای اتمــی بــه حیــات پرمخاطــره
خویــش ادامــه میدهــد و بدتــر از همــه انســان
بــه تعبیــر هایدگــر ،دچــار بیگانهگشــتگی
رقتبــاری شــده اســت ،فیلســوفان نهتنهــا
آن رویــای دیریــن را ازدســترفته میبیننــد،
بلکــه بــا نفــرت از تــاش بشــر بــرای ســاختن
بهشــتی زمینــی یــاد میکننــد .در «آوریــل و
دنیــای شــگفتانگیز» جملــهای وجــود دارد
کــه علــم را قــدرت میدانــد ،همانطــور
کــه فالســفه ذات علــم جدیــد را قــدرت و
اســتیال بــر طبیعــت میدانســتند .در یکــی
از صحنههــای فیلــم ،مــادر آوریــل کــه یــک
دانشــمند بلندپــرواز کلهشــق اســت ،از بهشــت
تکنولــوژی حــرف میزنــد ،در صورتــی کــه
همــان زمــان صاحبــان بهشــت کــه تعــدادی
سوســمار بدریخــت مشــمئزکنندهاند،
همســرش را بــه خاطــر تخطــی از دســتورات
خــود در بنــد کردهانــد .آنهــا عــاوه بــر پــدر
و مــادر آوریــل ،تعــداد زیــادی از دانشــمندان
جهــان را در مکانــی نامعلــوم کــه یــادآور تــاش
آمریــکا بــرای دزدیــدن بــزرگان علــم اســت،
گــرد هــم آوردهانــد تــا بــه وســیله آنهــا
راهــی بــرای رهایــی از مشــکالتی پیــدا کننــد
کــه باعــث نابــودی محیــط زیســت شــدهاند.
ایــن بیــم و امیــد ،ایــن ناامیــدی از جهنــم
تکنیــک و در عیــن حــال امیــد بســتن بــه
آینــده دانــش جدیــد ،دقیقــا یــادآور یکــی از
مصاحبههــای نویســنده «دنیــای شــگفتانگیز
نــو» اســت .هاکســلی جــزو منتقــدان دنیایــی
بــه شــمار میآیــد کــه علــم جدیــد آن را
ســاخته و پرداختــه اســت ،امــا نمیتوانــد

از دخیــل بســتن بــه ضریــح دانــش بشــری
صــرف نظــر کنــد .همانطــور کــه ســازندگان
«آوریــل و دنیــای شــگفتانگیز» هــم راه
رهایــی انســان از مشــکالت دنیــای کنونــی را
قــرار گرفتــن تکنیــک در دســتان انســانهای
صالــح  -دانشــمندان  -میداننــد .آنهــا
کاری بــه ذات علــم جدیــد ندارنــد ،بلکــه
خیــال میکننــد مشــکالت دنیــای متجــدد
ایــن اســت کــه تعــدادی انســان قدرتطلــب
 مثــل سیاســتمداران و جنگطلبــان  -ازنســخه شــفابخش علــم در جهــت اهــداف
ناپســند اســتفاده کردهانــد ،بــه خاطــر همیــن
راه رســتگاری در بازگردانــدن ابــزار و ادوات
دانــش بــه دســت کســانی اســت کــه صالحیــت
اســتفاده از آن را دارنــد.
هاکســلی  15ســال بعــد از انتشــار رمــان
«دنیــای شــگفتانگیز نــو» ،یعنــی در ســال
 1946در مصاحبــهای گفتــه بــود« :اگــر 15
ســال پیــش  - 1931 -را در ذهــن خــود مجســم
کنیــم ،درمییابیــم کــه اکنــون بــه جامعــه
«یوتوپیــا» بهمراتــب نزدیکتریــم .در آن زمــان
از نظــر مــن دنیــای «یوتوپیــا» در  600ســال بعد
قابــل تحقــق بــود ،امــا امــروزه بعیــد نیســت
کــه آن دنیــای وحشــتانگیز فقــط ظــرف
یــک قــرن بــر مــا حاکــم شــود .تــازه ایــن در
صورتــی اســت کــه مــا در ایــن فاصلــه خــود را
بــه نابــودی نکشــانیم و درواقــع مــا بایــد روش
غیرمتمرکــز را انتخــاب کنیــم و علــم موجــود
را هدفــی کــه بشــر بــرای آن وســیلهای شــود،
قــرار ندهیــم ،بلکــه از آن بــه عنــوان وســیلهای
در راه ایجــاد جامعــهای متشــکل از انســانهای
آزاد اســتفاده کنیــم .در غیــر ایــن صــورت ،دو راه
مقابــل خــود خواهیــم داشــت .شــق اول شــماری
از حکومتهــای ملــی نظامــی  -اســتبدادی کــه
بــه خاطــر ماهیتشــان از بمــب اتــم اســتفاده
کردهانــد ،تمــدن بشــری را بــه نابــودی خواهنــد
کشــید (کــه در صــورت محــدود بــودن جنــگ
نیــز نظامیگــری همیشــگی خواهــد بــود) و

شــق دوم حکومــت فراملــی مســتبدی اســت
کــه یــا بــه خاطــر هرجومــرج ناشــی از رشــد
ســریع صنعــت بــه وجــود میآیــد ،یــا بــه طــور
اخــص بــا انقــاب اتمــی ظاهــر میشــود .ایــن
حکومــت بــه خاطــر تامیــن ثبــات و حفــظ
قــدرت خــود جامعــه را بــه ســوی جامعــه
اســتبدادی «یوتوپیــا» خواهــد کشــاند .حــال
مختاریــد شــانس خــود را امتحــان کنیــد ».بــه
ایــن ترتیــب ،بــا وجــود احترامــی کــه بایــد بــرای
او و ســازندگان انیمیشــن «آوریــل» قائل شــویم،
الزم اســت اعتــراف کنیــم آنهــا ســادهلوحانه
بــا تکنیــک مواجــه شــدهاند ،چــون درنهایــت
تکنولــوژی را ابــزاری خــوب در دســت آدمهایــی
فرصتطلــب میپندارنــد ،درحالیکــه تجربــه
دنیــای مــدرن چیــزی خــاف ایــن را نشــان
میدهــد.
مارتیــن هایدگــر در مقالــه مهــم خــود  -پرســش
از تکنولــوژی  -بــا اینکــه قــول دیگــران مبنــی
بــر ابــزار بــودن تکنولــوژی را بــا توضیحاتــی
مفصــل تــا حــدودی درســت میخوانــد ،تاکیــد
میکنــد ایــن همــه حقیقــت نیســت ،چــون
مهمتــر از وســایل تکنولوژیــک ماهیــت آن اســت
کــه کســی بــه آن توجهــی نمیکنــد .غفلــت از
روح تکنولــوژی ،چیــزی کــه باعــث تعــرض
انســان بــه طبیعــت میشــود  -حتــی قبــل
از اینکــه وســایل تکنولوژیــک ســاخته شــده
باشــند  -همــان حقیقتــی اســت کــه ســازندگان
انیمیشــن «آوریــل و دنیــای شــگفتانگیز»
بــه آن توجهــی نداشــتهاند ،وگرنــه در پایــان
داســتان ،تنهــا راه نجــات محیــطزیســت جهــان
را اســتفاده صلحآمیــز از آن محلــول عملآمــده
در لولههــای آزمایشــگاه آوریــل نمیدانســتند.
واقعیــت ایــن اســت کــه آنهــا نیــز ناخواســته
دچــار همــان خوشبینــی ســادهانگارانهای
شــدهاند کــه دانشــمندان قــرن هجدهــم و
نوزدهــم را فریفتــه بــود؛ رویایــی کــه بنــا بــود
دنیــای شــگفتانگیز نــو را بــه بهشــت تبدیــل
کنــد ،امــا از آن جهنمــی ســوزان ســاخت.
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موفقیت

راز ش خ
� ت
صی� افراد مهیشه موفق

«من» یا «ما»؟

محمدحسین جدیدینژاد /پژوهشگر حوزه روانشناسی موفقیت

 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 برندهاند،
باید کمی خاطرهبازی کنیم:
مردادماه  1396با شش رتبه برتر کنکور مصاحبه
غیرسازمانیافتهانجامدادم.یافتههابسیارهیجانانگیز
بود .حمیدرضا رتبه  23کنکور سراسری همان سال
اصرار داشت که علت رتبه برتر شدنش «مشاورش»
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است .من کمی شرایط را برایش سختتر کردم.
گفتم:
 من همون کاری رو برای تو کردم که برای ُفالنیکردم .پس چرا اون رتبه برتر نشد؟
نمِن کرد و گفت:
ِم 
 خانواده! اونها خیلی کمکم کردن ...همه کاری برامکردن خداییش!
کمی لیوان قهوهام را بو کردم؛ بوی قهوه از عجیبترین
عطرهای دنیاست! باز هم شرایط را سختتر کردم و

گفتم:
 به عنوان مشاور خبر دارم خیلی از شکستخوردههاهم خانوادههایی حتی همراهتر از تو داشتن!
 واقعا من اگه مدرسه نمیرفتم و کمکهایی فالنینبود ،هیچوقت اینقدر منظم درس نمیخوندم!
سرتان را درد نیاورم ...احتماال هم برایتان کسلکننده
شده باشد! اما وقتی هیجان من را درک میکنید
که متوجه میشوید مکالمه من با پنج نفر دیگر هم
همینگونه بود!
احتماال با خود فکر میکنید سوالی که قرار است
پرسیده شود ،چیست و موضوع اصلی کدام است؟
با تعریف یک خاطره سوال پیدا میشود:
نگار دانشآموز کنکوری سال  96بود .رتبهاش در سه
آزمون قبل از عید جزو  40نفر اول کشور بود و حدود
تراز  ...7900در همین دوران حدود تراز حمیدرضا
 7100بود .فکر میکنید رتب ه نگار در کنکور چند
شد؟  !473عجیب نیست؟
نگار در  17اسفند  95برای دانشآموزان پایه دهم
مدرسه فرزانگان تهران سخنرانی کرده بود .به کمک
بچههای پایه دهم ،فایل صوتی سخنرانی را پیدا
کردم 27...بار از واژه «من» استفاده شده بود.
 «من» روش خوندن زیستم رو عوض کردم و همینجواب داد!
 «من» ترسم از فیزیک رو کنار گذاشتم و االنبهترین درسمه...
و تنها سه بار از واژه «ما» (منظور من و مشاور و معلم
و خانوادهام و مدرسه) استفاده کرده بود.
گمان میکنید منظورم این است که هرکس از معلم
و مشاور و ...تشکر نکند ،بازنده میشود؟ قطعا نه.
اینجا بحث چیزی نیست جز «فروتنی» .میپرسید
چه اهمیتی دارد؟
قسمت هیجانانگیز ماجرا همینجاست:
یادداشتهای مشاورهایام را از عید  97بیرون آوردم!
از خوششانسیام ،از هر دو نف ِر ماجرا یک سوال
پرسیده بودم و یک کلک قدیمی را رویشان تست
کرده بودم ...کلکی که باعث میشد بفهمم چقدر آمار
همدیگر -رقبایشان -را دارند.
در یادداشتهای نگار نوشته بودم:

 این آزمون کی رتبه یک شهر بود؟ یاسمین ...واقعا برام عجیبه! چطور زیست روصددرصد زده بود .تازه وقتم کم نمیاره و زمین هم
میزنه...
 جدی؟ چند زده بود؟مدام ادامه بند کولهپشتیاش را لوله میکرد و
دستهایش میلرزید.
  72درصد.اما در یادداشت حمیدرضا داستان متفاوتتر بود.
 این آزمون کی رتبه یک شهر شده بود؟سرش را خاراند ،چشمهایش میسوخت .یادم است
که اولین جلسه وسط کالس وقت گرفت و گفت
چشمهایش میسوزد و باید اشک مصنوعی بریزد.
چشمهایش را باز و بسته کرد و گفت:
 واال ...یادم نیست! یعنی ندیدم! ولی خودم آزمونم بدنبود ...باالخره طلسم گند زدن توی شیمی شکست.
[خندیدیم]
نکته جالب و هیجانانگیز ماجرا اینجاست .جواب
پنج نفر دیگر رتبه برتر کنکور هم مشابه جوابِ
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
پیگیری بیش از اندازه نتایج آزمون دیگران و حتی
به خاطر سپردن درصدهای آنها بود! اما حمیدرضا
سرش در الک خودش بود .نمیخواست تجسس
کند .استرسش کمتر بود .البته اینها 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.

مترینقهرمانی

فروتنی عاملی است که ما را از «خودبزرگبینی» دور
میکند؛ احساسی که باعث میشود مرتب احساس
کنیم ما خاص هستیم و نباید ترازمان کم شود ،وگرنه
آبرویمان میرود و هزار و یک استرس دیگر.
از امروز تمرین کنیم که نتایج رقبایمان را دنبال
نکنیم .بلکه بیشتر تمرکزمان را بر فعالیت و پیشرفت
خودمان متمرکز کنیم.
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ن گ
ت� یث� آغاز فصل رسد ب� خ�ب�ن

طنز

پاییز بهاریست که زردی دارد
مهدی استاداحمد

هر سال چهار فصل دارد و بیتردید یکی از
قشرها و طبقههایی که به تغییر فصلها واکنش
زیادی نشان میدهند ،نخبگاناند .فصلی که
در صدر واکنشهای نخبگان به آن قرار دارد،
پاییز است .بر کسی پوشیده نیست که بررسی
تاثیر تغییر فصل بر نخبگان یکی از مهمترین
مسائل امروز است .پس با آرزوی موفقیت در این
عرصه این مطلب را به همین موضوع اختصاص
میدهم.

مرا کیفیت این کافه کافی است

نخبگان در تمام فصول سال بخشی از
زندگیشان را در کافه میگذرانند .کافی است
هر وقت از شبانهروز که وقتتان آزاد است ،سری
به نزدیکترین کافه محل زندگیتان بزنید تا
به صحت گفت ه اینجانب پی ببرید .بخش اعظم
نوشیدنیهای منوی کافهها نوشیدنیهای گرماند.
آب هندوانه و موهیتو و سکنجبین خیار هرگز
نمیتوانند قهوه ترک و لته و اسپرسو را مقهور
خویش کنند .با توجه به آنچه گفته شد ،آغاز
فصل سرد باعث میشود کافه و نوشیدنیهای
گرمش بیشتر به نخبگان بچسبد و بتوانند کل
شبانهروزشان را در کافه بگذرانند .البته برای
اینکه بتوانند شبها نیز در کافه بمانند ،الزم
است در آن کافه استخدام شوند .دقیقا به همین
دلیل است که یکی از مشاغل محبوب نخبگان
کافهداری و کافهمن و کافهوومن بودن است.

دکرت نشدی وگرنه میدانستی

یکی دیگر از تاثیرات آغاز فصل سرد بر نخبگان
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شکوفایی طبعشان است .نخبگان در طول سال
نیز هم به سرایش نوع خاصی از ناله مبادرت
میورزند ،اما در فصل پاییز این سرایش فزونی
مییابد .بعضی از نخبگان شروع پاییز و بارش
باران و کوچههای خیس را عامل افسردگی
خویش میدانند و بعضی نخبگان با پادشاه
خواندن این فصل مراتب شعف خویش را از
حضور پاییز بیان میکنند .در واقع فصل پاییز
برای نخبگان حد وسط ندارد .یا از این فصل
بهشدت بدشان میآید ،یا از این فصل بهشدت
خوششان میآید .از آنچه گفته شد ،میتوان
این را فهمید که نخبگان در پاییز معمولیشان
نمیآید .خوب است تا در این حالوهوا به سر
میبریم ،این رباعی را با هم مرور کنیم:
بیماری پاییز چه دردی دارد
دردی که به آن فکر نکردی دارد
دکتر نشدی وگرنه میدانستی
پاییز بهاریست که زردی دارد

ناگهان چقدر زود پیر میشویم

یکی دیگر از اتفاقاتی که در فصل پاییز
میافتد ،کوتاه شدن روزهاست .این اتفاق به
نخبگان کمک میکند که کمتر از نبود شغل
و بیکاریشان رنج ببرند .نخبگان در این فصل
نسبت به فصل قبل بین دو تا سه ساعت کمتر
حس میکنند که روزشان به بطالت گذشته.
اینجانب نیز همینجا مطلب را تمام میکنم
تا بتوانم به امور شغلی مهم و پردرآمد خویش
بپردازم و از وقت خود حداکثر استفاده را بکنم.
پایدار باشید...

ماهنامهخبری،علمی،آموزشی
تحلیلیبنیادملینخبگان
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هنامه سرآمد

ه اشتراک ما

برگ

کد پستی  10رقمی:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:


مبلــغ اشــتراک را بــه شــماره حســاب 5000200025 :بانــک ملــت
«شــعبه حــج و زیــارت» بــا نــام بنیــاد ملــی نخبــگان واریــز و فیــش
واریــزی و شــماره پیگیــری را بــه شــماره تلفــن 88608645 :یــا پســت
الکترونیکــی Email: Saramad@bmn.ir :ارســال نماییــد.
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هزینه اشتراک  6شماره:

 برای ارسال به تهران 530.000 ...........................................:ریال
 برای ارسال به سایر شهرستانها 530.000 ...................:ریال
هزینه اشتراک  12شماره:

 برای ارسال به تهران 890.000 ...........................................:ریال
 برای ارسال به سایر شهرستانها 920.000 ....................:ریال
دانشــجویان ،معلمیــن ،اســاتید ،دانشآمــوزان و پژوهشــگران بــا ارائــه تصویــر کارت
شناســایی یــا شــماره دانشــجویی میتواننــد از تخفیــف  %50بهرهمنــد شــوند.
کســانی کــه بــه هــر نحــو بــا بنیــاد ملــی نخبــگان ارتبــاط دارنــد و در یکــی از
ردههــای نخبــه یــا اســتعداد برتــر قــرار میگیرنــد ،یــا در جشــنوارهها و المپیادهــا
دارای رتبــه شــدهاند ،میتواننــد از تخفیــف  %50اســتفاده کننــد.
این تخفیف فقط شامل نشریه می شود و از هزینه ارسال پستی کسر نمیشود.
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گفتوگو با دکتر عباس ترابی
مدیر طرح توانا

مدرک دکترای انرژی خود را از دانشگاه صنعتی شریف گرفته است .عباس ترابی 36 ،سال
دارد و هماکنون مدیرعامل گروه مالی سرمایهگذاری شریف و مدیر طرح «توانا» است .طرح
«توانا» با برگزاری دورههای آموزش کارآفرینی در دانشگاههای مختلف کشور ،تالش دارد
توانمندیهای کارآفرینانه دانشجویان را ارتقا دهد و اعتمادبهنفس آنها را در راهاندازی
کسبوکار و پیشبرد ایدههاشان افزایش دهد .برگزاری دورههای آموزش کارآفرینی مثل برگزاری
طرح «توانا» ،قطعا بر توسعه اکوسیستم استارتآپی کشور نیز تاثیر مثبت خواهد گذاشت و
افراد را با ماهیت کارآفرینی و چموخمهای راهاندازی یک کسبوکار نو ،آشنا خواهد کرد.
گفتوگوی «سرآمد» با مدیر طرح «توانا» درباره جزئیات این طرح آموزشی
و بررسی موانع کارآفرینی در بین نیروهای انسانی است.
صفحه 64

ماهنامهخبری،علمی/آموزشی،تحلیلی
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