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 پـرویـز کـرمـی 

چراغ اقتصاد دانش بنیان
روشن شده است

از دغدغه های جدی رهبر فرزانه انقالب اسالمی اين 
است که رشد علمی در کشور کند نشود و انرژی 
و انگيزه و شتاب از آن گرفته نشود. در سال های 
اخير به گواه آن چه به عينه شاهدش بوده ايم و آن چه 
ناظران منصف و بی طرف بين المللی گفته اند، توليد 
علم رونق گرفته و جوانان اهل علم به کمک استادان 
قابل  شتابی  و  سرعت  با  کوشيده اند  متعهدشان 
تحسين فاصله »ما« را با جهان مترقی کم کنند. 
جوامع غربی هر عيب و ايرادی که داشته باشند 
-که دارند- نمی توان منکر شد که در توليد علم و 
تکنولوژی پيشرفت های فوق العاده ای کرده اند، بلکه در 
عرصه هايی موسس بوده اند. همين پيشرفت علمی و 
تکنولوژيک آن ها باعث شده که ما نقص های جدی 
آن ها را نبينيم و همواره به ديده تمجيد به آن ها نگاه 
کنيم. اين ديده تمجيد گاهی با چنان غلظت و شدتی 
همراه بوده که اعتمادبه نفس بيننده را مخدوش کرده. 
از دوره قاجار تا به امروز بسياری از سفرنامه ها را که 
بخوانيد، می بينيد که ما خود را در برابر آن ها تخفيف 
داده ايم، آن ها را برتر و واالتر از خود برشمرده ايم و اين 
اصطالح جعلی را، که آن ها جهان اول اند و ما جهان 
سوم، به مثابه يک امر بديهی پذيرفته ايم. تکنولوژی 
در چشم ما عظمتی داشته که باعث شده آن ها را 
باور کنيم و خودباوری خود را از دست بدهيم. در 
صد سال گذشته مهم ترين حرف مصلحان اجتماعی 

و احياگران فرهنگی مشرق زمين اين بوده که در برابر 
غرب نبايد خود را ببازيم و رسيدن به قله های علمی 
و پيشرفت را امری محال برشمريم. کافی است به 
اشعار و انديشه های عالمه اقبال الهوری به عنوان 
سرآمد مصلحان و محييان نگاه کنيم تا ببينيم 
نگرانی ايشان چقدر بجا و حقيقی و جدی بوده است. 
مهم ترين چيزی که اقبال به ما می آموزد -آن هم 
در يک قرن پيش- اين است که مسلمانان مشرق 
زمين بايد مومن خود و کافر غرب شوند: »مومن 
خود، کافر افرنگ شو«. به اقتضای اقبال نيز باقی 
مصلحان همين نکته کليدی را يادآور شده اند که 
آن چه را خود داريم، از بيگانه تمنا نکنيم و مقهور علم 
و تمدن غربی نشويم، به خصوص با يادآوری گذشته 
متعالی مان و با تذکر اين حقيقت که شرق نيز در علم 
سهمی بسزا دارد، به خود اتکا کنيم و با »خودباوری« 
بکوشيم تا فاصله علمی و تکنولوژيک خودمان را با 
غرب کم کنيم. اصال به يک اعتبار توسعه به همين 
معناست که ما در کار و بار خود پيشرفت کنيم و به 
جايی و مقامی برسيم که تاريخی و سياسی سزاوار 
آن هستيم. مهم ترين اثری که انقالب اسالمی روی 
باورهای ذهنی مردمان مسلمان گذاشت، اين بود 
که اوال غرب چنان که می نمايد، بی عيب و نقص و 
شکست ناپذير نيست. ثانيا کشورهای مسلمان اگر 
اراده کنند، می توانند به قدرت و قوتی دست يابند 

خ که در آن قرار گرفته ا�ی ر�ی ه �ت
گ

ن� خ ره �ب در�ب
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که  نيستند  چيزی  اين ها  اما  موثرند،  ضوابط 
کارخانه توليد علم و فناوری راه بيفتد. با اين همه 
در سال های اخير جنب وجوشی در دانشگاه ها و 
محافل علمی پديد آمد که در نسل جوان ايجاد 
و  علم دوست  استادان  تاثير  تحت  و  کرد  انگيزه 
مسئولين موقع شناس و مطالبه اکيد و پيگيری 
مستمر رهبری فرزانه انقالب خون  تازه ای در کالبد 
جامعه علمی دواند. تاثير اين خون تازه را می شد 
در کارآفرينی، در رشد و نشاط علمی-دانشگاهی و 
در حضور پررنگ ايرانيان در مجامع علمی مشاهده 
کرد. حتی ناظران منصف جهانی هم متوجه اين 
شتاب و سرعت شدند و به ديده تحسين در فضای 
علمی کشور نگاه کردند. مهم ترين اتفاقی که در اين 
وادی افتاد، روشن شدن چراغ اقتصاد دانش بنيان 
بوده است که باعث اتفاقات خوبی در اين وادی شده 
است. در اين باره انصاف حکم می کند که از مسئولين 
امر به نيکی ياد کنيم و بگوييم حقيقتا همت کردند 
و رشد علمی را شتابی فزاينده بخشيدند. اما جا 
اتفاقات سياسی-اجتماعی  دارد که نگران باشيم 
باعث شود که رشد علمی کند شود و مجددا شاهد 

مهاجرت دانشمندان و دانشجويان باشيم.
فساد،  درباره  تلخی  خبرهای  به خصوص 
»علم«  به  بی اعتنايی  و  شغلی  سوءاستفاده های 
گرفته  علمی  شتاب  جلوی  که  می شود  باعث 
شود. از اين حيث دغدغه رهبری جدی است و 
الزم است که مراقبت کنيم نهضت نوپای علمی 
نايستد.  باز  و فناوری ضعيف نشود و از حرکت 
انگيزه هايمان  روی  اوال  که  است  اين  الزمه اش 
تاکيد موکد کنيم و دائم به خود يادآوری کنيم 
که ما در يک بزنگاه مهم تاريخی ايستاده ايم. يا به 
تعبير بهتر ما در يک پيچ تاريخی قرار گرفته ايم 
و کوچک ترين غفلت ما ممکن است به ضرر و 
زيانی غيرقابل جبران منتهی شود. در اين ميان 
مسئولين علمی-دانشگاهی وظيفه ای خطير دارند 
و بايد مراقبت کنند که کيد دشمنان کارساز نيفتد 
و آن خودباوری و خوداتکايی علمی و فناوری به 
ديوار يأس و نوميدی برنخورد. اين دغدغه ها را 
بايد به گوش جان بنوشيم و تا توان داريم بکوشيم 
 .تا »علم و فناوری« رونقی زايدالوصف يابد

که آن ها را از اين وضع فالکت بار نجات دهد و مقام و 
رتبه شان را باال ببرد. تجربه شگفت انقالب اسالمی با 
خودباوری مسلمانان همراه شد و در شکوه و عظمت 
نظام سلطه رخنه ايجاد کرد. مفاهيمی مثل جهاد و 
شهادت در انقالب اسالمی احيا شدند و جلوه نوينی 
از عالم اسالم نشان دادند. تا قبل از انقالب اسالمی 
جهان اسالم مترادف بود با جهان سوم و سرزمين های 
مفلوکی که بی اجازه مستشاران فرنگی قدم از قدم 
برنمی داشتند و تمام معادن و مخازن خود را در 
اختيار نظام سلطه قرار می دادند. اين ها داستان های 
شعاری نيستند و من برای مبالغه در تاثيرات فراگير 
نمی کنم.  تعريف  سياسی  قصه  اسالمی،  انقالب 
حضور قدرتمند استعمارگران در هندوستان و عراق 
و عربستان و آفريقا و... را بازخوانی کنيد تا ببينيد 
پديده نيکوی انقالب اسالمی چطور موازنه قدرت را 
برهم زد و مسلمانان را به خود آورد. ما نيز در ايران 
به خود آمديم و همه جانبه کوشيديم تا پله های ترقی 
را درنورديم و جمهوری اسالمی را به عنوان الگويی 
برای مستضعفين جهان و به عنوان يک تجربه موفق 
عرضه کنيم. برای اين کار کافی نيست که به لحاظ 
اقتصادی و سياسی قدرتمند شويم، بلکه بايد در 
علم و تکنولوژی نيز فاصله مان را با آمريکا و اروپا کم 
کنيم و در توليد علم شريک تجارب علمی جهان 
شويم. اين کار به سادگی ممکن نيست. احتياج به 
زيرساخت های جدی دارد و مهم تر از همه بسياری از 
باورهای عمومی مان بايد تغيير کند. بزرگان در اين باره 
نکات کليدی ارزشمندی بيان کرد ه اند و گفته اند که 
تا شأن علم و عالم در نظرمان تغيير نکند، نمی توانيم 
در اين عرصه پيش قدم باشيم. پيرو علم بودن به 
معنی توليد علم نيست. ما بايد به همان عصر زرينی 
برگرديم که در تمدن اسالمی به عصر زرين خرد 
تعبير می شود. اين جا نبايد ساده انديشی کرد. با شعار 
و تبليغات نمی شود از جامعه علمی مان متوقع باشيم 
که ابن سينا و رازی و جابرابن حيان امروزی بيافرينند. 
اين ها محصول هزار اتفاق ديگرند که زنجيروار به 
رونق علم می انجامند. مهم تر اين که بايد در درون و 

در باورهای عمومی متحول شويم.
با علم و عالم معلوم کنيم. قطعا  نسبت خود را 
بخش نامه های دولتی و تخصيص بودجه و تقنين 
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ــم  ــارف ه ــم تع ــا ه ــم، ب ــاب نمی خواني ــا کت م
نداريــم. همــه چيــز، همــه آمــار و ارقــام نشــان 
ــازی  ــی ني ــم و حت ــاب نمی خواني ــد کت می ده
نمی بينيــم ايــن نقــص بــزرگ را بپذيريــم. 
ــران  ــدازه اي ــه ان ــوری ب ــچ کش ــايد در هي ش
ــورد شــهری  ــی و شــعار و بيلب ــه تلويزيون برنام
ــی  ــی طراح ــغ کتاب خوان ــج و تبلي ــرای تروي ب
نشــده باشــد، امــا هميــن اصــرار زيــاد نشــانه ای 
ــای  ــک ج ــد ي ــان می کن ــه حالی م ــت ک اس
ــق  ــر وف ــی ب ــاع کتاب خوان ــد و اوض کار می لنگ
مــراد نيســت. بعضی هــا می گوينــد کتــاب 
نخوانــدن ايرانی هــا مــال ســال های اخيــر 
اســت، مــال دوره ای کــه امپراتــوری تلويزيــون 
و اينترنــت ســايه خــود را همــه جــا گســترده 
ــا مــرور  اســت. امــا حقيقــت ايــن اســت کــه ب
ــر  ــخ متوجــه می شــويم در دهه هــای دورت تاري
ــدان  ــران چن ــدن در اي ــاب خوان ــز وضــع کت ني
روبــه راه نبــوده اســت. کمتــر کشــوری را 
ــالب  ــد انق ــی مانن ــه خيابان ــت ک ــوان ياف می ت
ــه اش  ــر گوش ــا در ه ــد، ي ــته باش ــران داش ته
شــهر کتاب هــای بــزرگ و مجهــز ســاخته 
باشــند. امــا کمــاکان معضــل کتــاب بــه قــوت 
خــود باقــی اســت و از مســئوالن کشــور 
تــا نويســندگان و ناشــران از وضــع کتــاب 

می نالنــد.
مــردم کوچــه و بــازار اگــر کتــاب نخواننــد، بــد 

ــوی  ــه کســی ت ــح اســت ک ــی قبي اســت، يعن
ــا  ــيند، ام ــوس بنش ــوی اتوب ــيند، ت ــرو بنش مت
جــای خوانــدن کتــاب مــدام گوشــی موبايلــش 
ــر و  ــه در فک ــی ک ــل آدم دســتش باشــد و مث
ــای  ــای دني ــه ور دري ــرق اســت، غوط ــال غ خي
مجــازی باشــد. امــا بدتــر و قبيح تــر از آن ايــن 
ــی  ــندگان و اهال ــگان و نويس ــه نخب ــت ک اس
علــم و فرهنــگ کتــاب نخواننــد. مدتــی پيــش 
جايــی خوانــدم کــه يکــی از فيلم ســازهای 
ــم  ــن فيل ــود م ــه ب ــما گفت مطــرح کشــور رس
ــوری  ــد ط ــم، بع ــاب نمی خوان ــم و کت نمی بين
ــود  ــدن تاکيــد کــرده ب ــن کتــاب نخوان روی اي
ــال می کــرد دارد از يــک فضيلــت  کــه آدم خي
بــزرگ رونمايــی می کنــد. حقيقــت ايــن اســت 
کــه معضــل کتــاب را درســت می تــوان از 
همين جــا تشــخيص داد. وقتــی نخبــگان يــک 
جامعــه کتــاب نخواننــد، نه تنهــا از اوضــاع دنيــا 
ــا جامعــه خودشــان  ــد، بلکــه ب ســر درنمی آورن
کــه  دانشــمندی  می شــوند.  غريبــه  هــم 
مشــغول کار روی يــک پــروژه تحقيقاتــی مهــم 
ــف  ــروژه اش متوق ــد، پ ــخ ندان ــر تاري ــت، اگ اس
ــروژه را  ــت پ ــد، اهمي ــر بدان ــا اگ ــود. ام نمی ش
بيشــتر درک می کنــد. کتــاب شــايد نــان و آب 
نشــود، امــا بی کتــاب نــان و آب به ســختی 
ــرود.  ــن ب ــت پايي ــک مل ــوی ي ــد از گل می توان
ــی  ــتباه عموم ــک اش ــد، ي ــتش را بخواهي راس

از کتاب رهایی نداریم
ن به خواندن کتاب نیاز دارند؟

گ
ب� خ آ�ی �خ
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می کننــد  فکــر  مــردم  مثــال  دارد.  وجــود 
ــدن کتــاب يــک چيــزی اســت کــه اگــر  خوان
ــاق  ــد اتف ــر نباش ــا اگ ــت، ام ــوب اس ــد خ باش
ــه  ــاب را ب ــی کت ــن تلق ــد. اي ــی نمی افت خاص
ــت  ــرده اس ــل ک ــانتيمانتال تبدي ــر س ــک ام ي
ــی  ــز آدم ــوان ني ــی کتاب خ ــق اول ــه طري و ب
ســانتيمانتال اســت. حتــی رســانه ها هــم 
ــال  ــد. مث ــن زده ان ــی دام ــن تلقــی عموم ــه اي ب
تلويزيــون آدم کتاب خــوان را ســال ها يــک 
ــور ادب  ــک ج ــا ي ــت وپاچلفتی ب ــود دس موج
تصنعــی افراطــی نشــان داده اســت کــه از يــک 
ــه ای  ــاص و کليش ــيدن خ ــاس پوش ــبک لب س
يوميــه اش  حرف هــای  و  می کنــد  پيــروی 
را بــا لکنــت می زنــد. طبيعــی اســت کــه 
ــه دســت هــم داده کــه  همــه اين هــا دســت ب
مســئله کتــاب ولــو اين کــه مــدام بازگــو شــود، 
نتوانســته باشــد درســت مطــرح و تحليل شــود. 
شــايد بايــد جامعه شناســان بنشــينند و دربــاره 
ايــن موضــوع حــرف بزننــد، امــا قبــل از آن هــا 

ــه ای  ــم نخب ــد بداني ــان باي خودم
کــه کتــاب نخوانــد، يــک جــای 
ــد  کارش می لنگــد، چــه بخواه

ــد. چــه نخواه
می کنــم  کوتــاه  را  ســخن 
رهبــر  گفته هــای  از  و 

و  شــاهد  انقــالب  معظــم 
ــی آورم. ايشــان در يکــی  ــال م مث
ــگاه  ــد از نمايش ــای بازدي از روزه

ــا تشــريح ســبک زندگــی  کتــاب ب
خــود گفتــه بودنــد: »در منــزل 
ــدون  ــراد، ب ــه اف ــن، هم ــوِد م خ
اســتثنا، هرشــب در حــال مطالعه 

خــود  می بــرد.  خوابشــان 
ــه  ــورم. ن ــم همين ط ــن ه م
اين کــه حــاال وســط مطالعــه 
مطالعــه  ببــرد.  خوابــم 

ــد،  ــم می آي ــا خواب ــم؛ ت می کن
کتــاب را می گــذارم و می خوابــم. 

همــه افــراد خانــه مــا، وقتــی می خواهنــد 

ــار دستشــان  ــاب کن ــک کت ــد، حتمــا ي بخوابن
ــم همــه خانواده هــای  اســت. مــن فکــر می کن
ايرانــی بايــد اين گونــه باشــند. توقــع مــن، ايــن 
اســت. بايــد پدرهــا و مادرهــا، بچه هــا را از اول 
ــی  ــد. حت ــوس کنن ــور و مان ــاب محش ــا کت ب
بچه هــای کوچــک بايــد بــا کتــاب اُنــس پيــدا 
ــارج  ــی از مخ ــاب، يک ــِد کت ــد خري ــد. باي کنن
ــد  ــردم باي ــود. م ــوب ش ــواده محس ــی خان اصل
ــی  بيــش از خريــدن بعضــی از وســايل تزيينات
ــای  ــترها، ميزه ــن لوس ــل اي ــی -مث و تجمالت
ــه  گوناگــون، مبل هــای مختلــف و پــرده و...- ب
کتــاب اهميــت بدهنــد. اول کتــاب را مثــل نان 
ــد؛  ــتی الزم بخرن ــايل معيش ــی و وس و خوراک
بعــد کــه ايــن تاميــن شــد، بــه زوايــد بپردازنــد. 
خالصــه، بايــد بــا کتــاب اُنــس پيــدا کننــد. در 
غيــر ايــن صــورت، جامعــه ايرانــی بــه هــدف و 
ــم هســت-  ــه حــق او ه ــه دارد -ک ــی ک آرزوي

 »...ــيد ــد رس نخواه
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امروز زیست بوم کارآفرینی
در کشور ایجاد شده است

 مریـم حـیدری 

ش
زار

گ

جشـنواره  و  سـاالنه  اجـالس  چهاردهميـن 
برترين های پارک فنـاوری پرديس معاونت علمی 
بـا حضور سـورنا سـتاری، معاون علمـی و فناوری 
رئيـس  جمهـور و اعضـای هيئـت امنـای پـارک 
پرديـس بـا هـدف تقويـت هم افزايـی و هم گرايی 
شـرکت های دانش بنيـان، ارائـه گـزارش عملکرد 
يک سـاله پـارک، آگاهـی از آخريـن اقدامـات و 
دسـتاوردهای شـرکت های عضـو و رونمايـی از 

دسـتاوردهای برجسـته فناورانـه برگزار شـد.

سـتاری در اين مراسـم گفت: »امروز خوشـحالم 
می بينم بسـياری از مباحثی که از روز اول مطرح 
کرديـم، تبديـل به گفتمـان علمی و فنـاوری در 
کشـور شده اسـت. در گذشته مفاهيمی همچون 
آمـوزش يا پژوهش جـزو وظايف دانشـگاه ها بود، 
امـا امـروز واژه کارآفرينـی و اقتصـاد دانش بنيـان 

نيـز در کنـار ايـن مباحث قرار گرفته اسـت.«
رئيـس سـتاد توسـعه فرهنـگ علـم، فنـاوری و 
اقتصـاد دانش بنيـان کشـور بـا اشـاره بـه اين کـه 
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زاويـه  »اندازه گيـری  بـرای  پـژوه  نانومتـری 
تمـاس ديناميکـی مايعـات جهـت دسـت يابی 
بـه خـواص و ويژگـی کاربردی آن هـا«، »يونيت 
نظـارت و کنتـرل مرکـزی سيسـتم شـارژر« از 
شـرکت الکترونيـک سـپيدافرا بـرای »کنتـرل، 
مانيتورينـگ و حفاظت از شـارژرها و باتری های 
نصب شـده و اتاق هـای باتری و پايـش و نظارت 
از شـرکت  بـر اجـزای سيسـتم«، »نوروتـک« 
نانو حيـات دارو بـرای »کنتـرل عاليـم نوروپاتی 
بيمـاران مبتال به ديابـت«، »محصوالت مصرفی 
شـرکت  از  نابـاروری«  پيشـرفته  درمان هـای 
دانش بنيـان تکويـن شـامل »وسـايل کمکـی و 
مصرفـی جهـت انجـام عمل هـای IUI، IVF  و 
فريـز جنيـن و درمـان بيماری های نابـاروری«، 
هشـت محصـول جديـدی هسـتند کـه در اين 
گردهمايـی، توسـط معاونـت علمـی و فنـاوری 

رئيـس جمهـور رونمايی شـدند.
هم چنيـن در ايـن مراسـم از شـرکت ناريـن ايده 
و  صنعـت  برتـر  هم گـرای  به عنـوان  پاسـارگاد 
دانشـگاه، شـرکت مديريـت پروژه هـای صنعتـی 
شـرکت  برتـر،  جهان گـرای  به عنـوان  ابـدال 
ارزش آفريـن  به عنـوان  پرشـين  آسـان پرداخت 
نويـن  فناوری هـای  توسـعه  صنـدوق  برتـر، 
به عنـوان هم افـزای برتر، شـرکت حس گرسـازان 
آسـيا به عنـوان فن آفريـن برتـر، شـرکت پـژوه 
گسـتر مهـد به عنـوان کارآفريـن برتـر، شـرکت 
حس گرسازان آسـيا فناور برتر، ستاد ويژه توسعه 
فنـاوری نانـو به عنـوان هميـار برتـر شـرکت های 
عضـو پـارک پرديـس، معاونـت حقوقی رياسـت 
جمهـوری به  عنوان سـازمان برتر همـکار پارک و 
شـرکت های عضو، شـرکت فنـاوری فراطيف پويا 
به عنـوان نـوآور برتـر و شـرکت سـازگان ارتبـاط 
پـارک  دانش بنيـان  شـرکت  برتريـن  به عنـوان 
فنـاوری پرديـس، جايزه ويـژه خود را از سـتاری 

کردند. دريافـت 
در بخـش ديگری از اين مراسـم، معـاون علمی و 
فنـاوری رئيس جمهـور از پروژه در حال سـاخت 
مجتمع فرهنگی، ورزشـی پـارک فناوری پرديس 

.معاونـت علمی نيز بازديـد کرد

امـروز علـم و فناوری در کشـورها حرف نخسـت 
را می زنـد، افـزود: »خوشـحالم کـه بحث هايـی 
اقتصـاد  و  دانش بنيـان  شـرکت های  همچـون 
دانش بنيـان تبديـل بـه گفتمان در کشـور شـده 
اسـت. اين تغيير رويکرد تغييری مثبت در کشـور 
محسـوب می شـود. در حـال حاضر شـرکت های 
دانش بنيـان در کشـور پيشـرفت خوبـی کرده اند. 
در بازديـدی کـه از يکـی از ايـن شـرکت ها در 
اراک داشـتيم، ديديـم اين شـرکت خـط توليد و 
دسـتگاهی را بـدون هيـچ کمـک دولتی سـاخته 
اسـت کـه تـا ديـروز در کشـور وجـود نداشـت. 
اين دسـتگاه يکی از مشـکالت مـا در مخزن های 
CNG  را برطـرف می کنـد. ايـن همـان ايجـاد 
زيسـت بوم کارآفرينی و بهره گيـری از خالقيت در 

است.«  کشـور 
سـتاری بـا بيـان اين کـه فضـای مناسـب بايـد 
بـرای آغـاز کسـب وکار شـرکت ها ايجـاد شـود، 
گفـت: »پـارک فنـاوری پرديـس چتـری بـرای 
شـرکت های دانش بنيـان اسـت. امروز شـاهد آن 
هسـتيم که زيسـت بوم کارآفرينـی در اين پارک 

ايجـاد شـده اسـت.«
محصـول  هم چنيـن هشـت  اجـالس،  ايـن  در 
فناورانـه نيـز در حوزه های الکترونيـک، مکانيک، 
نانـو، دارويـی و ارتباطی با حضـور معاون علمی و 

فنـاوری رئيس جمهـور رونمايی شـد. 
»دالفمپريديـن« از شـرکت نانو حيـات دارو بـا 
کارايی »بهبود عاليـم حرکتی در بيماران مبتال 
به ام اس«، »راديو مايکرويو ديجيتال« از شرکت 
مهندسـی سـازگان ارتبـاط با کارايـی »برقراری 
فرکانـس  دو  روی  دو طرفـه  راديويـی  ارتبـاط 
مسـتقل با ظرفيت 16E«، »دسـتگاه بارگذاری 
مـدرن  آريانـا  شـرکت  از  خطـی«  ديناميتـی 
صنعت مورد اسـتفاده در »بارگـذاری ديناميتی 
صنعتـی،  مکانيسـم های  و  قطعـات  سـازه ها، 
خودرويـی و هوايـی«، »درايـو آسانسـوری« از 
شـرکت فنی مهندسـی سـنابرق توان با قابليت 
کششـی  آسانسـورهای  »انـواع  در  اسـتفاده 
اندازه گيـری  »دسـتگاه  )غيرهيدروليـک(«، 
زاويـه تمـاس ديناميکـی مايعـات« از شـرکت 
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همکاری معاونت علمی و فناوری و وزارت ارشاد 
در ایجاد شتاب دهنده تولید محتوای دیجیتال

یتال اعالم کرد: ب خ جشنواره حمتوای د�ی ست�ی خ جن�ت در اختتامیه �خ
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علــی جنتــی، وزيــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 
در مراســم اختتاميــه نخســتين جشــنواره 
ــکاری  ــه هم ــاره ب ــا اش ــال ب ــوای ديجيت محت
و حمايــت معاونــت علمــی و فنــاوری رياســت 
جمهــوری از تبديــل مراکــز مجتمــع اســتانی 
شــتاب دهنده  بــه  فرهنــگ  شــبکه های 
توليــد محتــوای ديجيتــال گفــت: »حمايــت و 
همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری حرکتــی 
رو بــه جلــو بــرای توســعه و شــکوفايی ظرفيت 
بالقــوه ايــن حــوزه توليــد محتــوای ديجيتــال 
ــد  ــا مانن ــر بخش ه ــکاری ديگ ــا هم اســت و ب
ــوه  ــت بالق ــريف ظرفي ــی ش ــگاه  صنعت دانش
اســتان ها  مســتعد  جوانــان  توانمنــدی  و 
ــی  ــال يک ــوای ديجيت ــود. محت ــکوفا می ش ش
ــت آن  ــه اهمي ــی اســت ک ــای مهم از بخش ه
ــده  ــتر ش ــه روز بيش ــر روزب ــال های اخي در س
و در ســطح ســازمانی، منطقــه ای، ملــی و 
ــول و ســرمايه  ــادی از پ ــی حجــم زي بين الملل
بــرای ايجــاد ايــن محتــوا و ابزارهــای ذخيــره، 
توزيــع و تحويــل آن بــه کار بــرده شــده 
اســت. درواقــع محتــوای ديجيتــال بــه تلفيــق 
ــه  ــه مجموع ــال و ب ــاوری ديجيت ــوا و فن محت
ــای  ــات در بازاره ــدات و خدم ــژه ای از تولي وي
محتــوای عمومــی، رســانه ها و صنايــع خــالق 

می پــردازد.
توليــد محتــوای ديجيتــال امــروزه يکــی 
فنــاوری  حــوزه  در  اولويت هــای جــدی  از 
فنــاوران  از  حمايــت  اســت.  کارآفرينــی  و 
ــی  ــروت مل ــش ث ــث افزاي ــوا باع ــد محت تولي
آينــده  ديگــر،  نگاهــی  از  شــد.  خواهــد 
ــوا  ــده محت ــورهای توليد کنن ــه کش ــق ب متعل
به خصــوص  و  مختلــف  زمينه هــای  در 
ــن  ــه اي ــه ب ــت. توج ــی اس ــای فرهنگ زمينه ه
ــی  ــاخت فرهنگ ــاد زيرس ــی »ايج ــم، يعن مه
محتــوای  ملــی  توليــد  افزايــش  بــرای 
راهبردهايــی  اساســی ترين  از  ديجيتــال«، 
ــژه ای را  ــرمايه گذاری وي ــد س ــه باي ــت ک اس
در  در واقــع، ســرمايه گذاری  شــامل شــود. 
صنايــع خــالق فرهنگــی از يــک طــرف و 

زيربنــای  ديگــر،  طــرف  از  فرهنگ ســازی 
ــوارد  ــود. از م ــوب می ش ــور محس ــعه کش توس
ضــروری بــرای رســيدن بــه توفيقــات بيشــتر 
ــد  ــه راه تولي ــن »نقش ــه، تدوي ــن زمين در اي
ــرای  ــال کشــور« ب ــی ديجيت ــوای فرهنگ محت

اســت.« افــق چشــم انداز 
وی بــا اشــاره بــه جمعيــت فارغ التحصيــل 
در کشــور ابــراز کــرد: »بــا توجــه بــه شــرايط 
جمعيتــی کشــور و حضــور نيــروی کار جــوان 
ــدرک  ــا دارای م ــاق آن ه ــه اتف ــب ب ــه قري ک
هــر  و  هســتند  فوق ليســانس  و  ليســانس 
ســاله بــه تعــداد آن هــا افــزوده می شــود، 
ــه در  ــد ک ــی می کن ــرورت خودنماي ــن ض اي
ــژه در  ــای وي ــد برنامه ه ــادی باي ــطح اقتص س
ــای  ــا و آماره ــود. پژوهش ه ــه ش ــر گرفت نظ
ــغل  ــاد ش ــه ايج ــد ک ــان می دهن ــود نش موج
در زمينــه توليــد، توزيــع و محتــوای ديجتــال 
کاربــردی،  نرم افزارهــای  بــازی،  نظيــر 
پويانمايــی و برنامه هــای تحــت وب بســيار 
کم هزينه تــر از زمينه هــای ديگــر فنــاوری 
ــه دو هــزار شــغل در  اســت. ايجــاد نزديــک ب
شــبکه ملــی فرهنــگ مرکــز فنــاوری اطالعات 
و رســانه های ديجيتــال بــا همــکاری معاونــت 
علمــی و فنــاوری رياســت جمهــوری در چنــد 
ــه  ــت ک ــواردی اس ــه م ــر، ازجمل ــال اخي س

ــد. ــت می کن ــا را ثاب ــن ادع ــت اي صح
ســهم ICT در اقتصــاد دنيــا بــه بيــش از 
ــی  ــورو می رســد و  پيش بين ــارد ي ٣500 ميلي
ايــن عــدد در ســال ٢0٢0 بــه  می شــود 
5000 ميليــارد يــورو برســد. اگــر نســبت بــه 
ــغ  ــن مبل ــد از اي ــک درص ــور ي ــت کش جمعي
ــورو  ــارد ي ــود، ٣5 ميلي ــق ش ــران محق در اي
يعنــی حــدود ١٣5 هــزار ميليــارد تومــان 
ــد  ــا خواه ــادICT  دني ــران از اقتص ــهم اي س
هــزار   ٧0 حــدود  حاضــر  حــال  در  بــود. 
ميليــارد تومــان ســهم ســاالنه فعلــی اقتصــاد 
ــالش  ــد ت ــا باي ــت و م ــور اس ــوزه ICT کش ح
کنيــم بــا توســعه کســب وکارهای جديــد 
در جــذب ٦5 هــزار ميليــارد تومــان ايــن 
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ــد  ــغ می توان ــن مبل ــيم. اي ــا باش ــاد کوش اقتص
ــود.  ــق ش ــال محق ــوای ديجيت ــوزه محت در ح
ــاالی فرهنگــی و علمــی کشــور و  پتانســيل ب
وجــود جوانــان خوش فکــر، هنرمنــد، خــالق و 
ــزرگ  ــد به عنــوان فرصتــی ب هوشــمند می توان
ــال کشــور مطــرح  ــوای ديجيت ــد محت در تولي

ــد.« باش
ــورهای  ــه در کش ــه اين ک ــاره ب ــا اش ــی ب جنت
برنامه هــای  اجــرای  از  هــدف  مختلــف، 
ــروت اســت،  ــتغال و ث ــش اش اقتصــادی، افزاي
ــای  ــق بنگاه ه ــتغال از طري ــن اش ــزود: »اي اف
طريــق  از  ثروت آفرينــی  و  ايجــاد  بــزرگ 
شــرکت های کوچــک و متوســط پی گيــری 
می شــود. ايجــاد ٤00 خانــه فرهنــگ ديجيتال 
در سراســر کشــور توســط وزارت فرهنــگ 
تبديــل مجتمع هــای  و  اســالمی  ارشــاد  و 
ــتاب دهنده  ــز ش ــه مراک ــال ب ــی ديجيت فرهنگ
بــا مشــارکت معاونــت علمــی و فنــاوری 
رياســت جمهــوری در نيمــه دوم ســال جــاری، 
ــردن  ــق ک ــرای محق ــو ب ــه جل ــی رو ب حرکت
برنامه هــای راهبــردی تدوين شــده در ايــن 

ــت.« ــه اس وزارت خان
جنتــی دربــاره ايــن جشــنواره نيــز بيــان کــرد: 
اطالعــات  حاضــر  جشــنواره  »درخصــوص 
مــن نشــان می دهــد کــه ايــن جشــنواره 
ــش از ١00  ــان بي ــم از مي ــاب ٣٣ تي ــا انتخ ب
تيــم ثبت نام شــده بــا يــک برنامــه دقيــق 
ــای  ــت. محوره ــرده اس ــاز ک ــود را آغ کار خ
ــه عقيــده  ــرای توليــد محتــوا ب انتخاب شــده ب
مــن هوشــمندانه و متناســب بــا نيازهــای 
ضــروری کشــور بــوده اســت. »ســبک زندگــی 
ــی  ــه« و »کارآفرين ــگ و جامع ــالم«، »فرهن س
و اقتصــاد دانش بنيــان« محورهــای اصلــی 

بوده انــد.« جشــنواره 

باید از استارت آپ های این حوزه حامیت کرد
پرويــز کرمــی، دبير ســتاد توســعه 
فرهنــگ علــم، فنــاوری و اقتصــاد 
ــا   ــی ب ــت علم ــان معاون دانش بني

اشــاره بــه توانمنــدی بالقــوه کشــور در عرصــه 
توليــد محتــوای ديجيتــال مبتنــی بــر الگوهــای 
بومــی عنــوان کــرد: »ظرفيــت خودجوشــی کــه 
ــتعد در  ــالق و مس ــجويان خ ــدادی از دانش تع
حــوزه توليــد محتــوای ديجيتــال در ايــن 
جشــنواره نشــان دادنــد، ضــرورت ورود نهادهای 
اجرايــی و حامــی را بــه عرصــه حمايــت از 
ــدان  ــال دو چن ــوای ديجيت ــدگان محت توليدکنن
می کنــد. بنابرايــن بايــد بســتر الزم بــرای 
ــن  ــان اي ــوآوری جوان شــکوفايی و خالقيــت و ن
عرصــه فراهــم شــود تــا بتوانيم ســهم خــود را از 

بازارهای بين المللی بازيابی کنيم.«
پرويــز کرمــی بــا اشــاره بــه حمايــت معاونــت 
از  جمهــوری  رياســت  فنــاوری  و  علمــی 
ــوزه  ــن ح ــای اي ــرکت های نوپ شــکل گيری ش
عنــوان کــرد: »معاونــت علمــی در ايــن زمينــه 
بســتر حمايتــی مناســبی را شــامل تســهيالت 
معافيت هــای  و  مشــاوره  وام،  ســربازی، 
ــی  ــتگاه های اجراي ــا دس ــل ب ــی و تعام ماليات
بــرای جلــب حمايــت از آنــان ارائــه می دهــد.«
مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئيــس  
جمهــوری بــا بيــان اين کــه چرخــه ايــده 
تــا محصــول و توليــد ثــروت در حــوزه توليــد 
محتــوای ديجيتــال مســتلزم شــکل گيری 
ــن حــوزه  زيســت بوم فنــاوری و کارآفرينــی اي
اســت، افــزود: »در ايــن حــوزه کــه بــا اقدامــات 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی پيونــد و 
تعامــل جــدی برقــرار اســت، زمينه هــای 
الزم بــرای گفتمان ســازی علــم، فنــاوری و 
فرهنگ ســازی اقتصــاد دانش بنيــان انجــام 
نيــاز  مــورد  زير ســاخت های  تــا  می شــود 
فعــاالن توليــد محتــوا در يــک بســتر مردمــی 
ــای بخــش  ــر ظرفيت ه ــه ب ــا تکي ــی و ب و بوم

ــود.« ــم ش ــی فراه خصوص
پرويــز کرمــی بــا تاکيــد بــر شــکل گيری 
محتــوای  حــوزه  در  فنــاوری  زيســت بوم 
ــای  ــدی پايگاه ه ــه رده بن ــور، ب ــال کش ديجيت
اينترنتــی در وب ســايت الکســا در کشــورهای 
ــه داد: »در  ــرد و ادام ــاره ک ــا اش ــف دني مختل
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اغلــب کشــورهای دنيــا، ١0 تــا ٢0 رتبــه اول 
ــی  ــايت های آمريکاي ــه وب س ــوط ب ــا مرب الکس
اســت، امــا در ايــران، در ميــان هفــت رتبه اول 
ــايت ها  ــه وب س ــده، ب ــايت های پربينن ــر س برت
آپــارات،  ماننــد  ايرانــی  اســتارت آپ های  و 

ديجــی کاال و کافه بــازار می رســيم.
ــگاه ها  ــر دانش ــم ب ــای حاک ــبختانه فض خوش
و مراکــز علمــی و پژوهشــی کشــور اســتقبال 
خوبــی را از ايــن عرصــه بــه دنبــال داشــته اند 
و حرکــت در مســير ثروت آفرينــی از محتــوای 

فرهنــگ فناورانــه آغــاز شــده اســت.«
برگــزاری جشــنواره ملــی ايــران ســاخت بــرای 

توجــه بــه توانمنــدی هــای داخلــی
ــی  ــی فرهنگ ــرکل نخســتين جشــنواره مل دبي
برگــزاری  بــه  ســاخت«  »ايــران  هنــری 
نخســتين جشــنواره ملــی ايران ســاخت بــا 
همــکاری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــه  ــی ب ــدف توجه بخش ــا ه ــيما ب ــدا و س و ص
توانمندی هــای نيــروی انســانی و توليــدات 
دانش بنيــان ســاخت داخــل اشــاره کــرد و 
ــش  ــه چال ــه ب ــا توج ــاخت ب ــت: »ايران س گف
فرهنگــی  توليــدات  از  حمايــت  فرهنگــی 
ــده  ــدف عم ــا دو ه ــازی و ب ــای مج ــرای فض ب
حمايــت از توليــدات کاال و خدمــات داخلــی و 
توليــد محتــوای مناســب ايــن حــوزه در فضــای 
ــده  ــدازی ش ــور راه ان ــازی کش ــی و مج عموم
ــازی  ــدف جريان س ــا ه ــداد ب ــن روي ــت. اي اس
در حمايــت از توليــدات ســاخت داخــل و 
دانش بنيــان و توليــد محتــوا بــرای فضــای 
برگــزار  واردات غيرضــرور  نفــی  و  مجــازی 
در  هم چنيــن  ســاخت«  »ايــران  می شــود. 
راســتای پيشــبرد برنامــه اقتصــاد مقاومتــی بــر 
ــی،  ــول فرهنگ ــازی، تح ــاد جريان س ــزوم ايج ل
حرکــت بــه ســوی توســعه پايــدار علــم و 
فنــاوری و حمايــت از توليــد ســاخت داخــل و 
ــی در  ــای ايران ــردن برنده ــه ارزش ک ــل ب تبدي
چهارچــوب اقتصــاد دانش بنيــان، تاکيــد دارد.«
ــال  ــوای ديجيت ــای نشــر محت ــد مجوزه فرآين

ــدگان جشــنواره ــرای برگزي ب

ــاوری  ــز فن ــس مرک ــويان، رئي ــی موس مرتض
اطالعــات و رســانه های ديجيتــال، نيــز بــا 
ــوای  ــای نشــر محت ــه صــدور مجوزه ــاره ب اش
ــنواره  ــن جش ــدگان اي ــرای برگزي ــال ب ديجيت
ــده  ــازوکارهای پيچي ــهيل س ــا تس ــت: »ب گف
صــدور مجوزهــای الزم بــرای فعاليــت فعــاالن 
ورود  زمينــه  ديجيتــال،  محتــوای  توليــد 
ــب وکار  ــوزه کس ــه ح ــه ب ــن عرص ــاالن اي فع

می شــود.« فراهــم 
دبيــر علمــی نخســتين جشــنواره توليــد 
ــب  ــه ضري ــاره ب ــا اش ــال، ب ــوای ديجيت محت
ــاوری  ــترهای فن ــت و بس ــاالی اينترن ــوذ ب نف
اطالعــات در کشــورمان گفــت: »بالــغ بــر يــک 
ميليــارد خانــوار در سراســر جهــان بــه شــبکه 
اينترنــت دسترســی دارنــد کــه در کشــور مــا 
ــران  نيــز حــدود ٤0 ميليــون نفــر از مــردم اي
آن اليــن و 5٣  درصــد از آنــان حداقــل در يــک 

ــد.« ــت دارن ــی عضوي شــبکه اجتماع
ايــن  برگــزاری دوميــن دوره  از  موســويان 
جشــنواره در آذر مــاه ســال جــاری خبــر 
داد و گفــت: »دوميــن دوره ايــن جشــنواره 
آذرمــاه ســال جــاری و هم زمــان بــا برگــزاری 
نمايشــگاه رســانه های ديجيتــال بــا مشــارکت 
جدی تــر فعــاالن ايــن حــوزه در مصــالی 

تهــران برگــزار می شــود.«
در ادامــه ايــن مراســم بــا حضــور علــی جنتی، 
وزيــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، پرويــز کرمی، 
دبيــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم، فنــاوری و 
اقتصــاد دانش بنيــان، رضــا روســتا آزاد، رئيــس 
ــگاه  ــی دانش ــت علم ــو هيئ ــنواره و عض جش
ــر  ــدی، دبي ــين اس ــريف، اميرحس ــی ش صنعت
ــی  ــر علم ــويان، دبي ــی موس ــی، و مرتض اجراي
ايــن جشــنواره برگزيــدگان و شايســتگان 

ــرار گرفتنــد. ــر ق ــم افتخــار مــورد تقدي ديپل
اختتاميــه نخســتين جشــنواره توليــد محتوای 
ــعه  ــتاد توس ــت س ــا حماي ــران ب ــال اي ديجيت
فرهنــگ علــم، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنيــان 
ــاه در وزارت  ــهريور م ــی ١5 ش ــت علم معاون
.فرهنــگ و ارشــاد اســالمی برگــزار شــد
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ع افتخارآفرینان املپیادی: ستاری در �ب

چهره جامعه را استعدادهای برتر
به سود اقتصاد دانش بنیان

تغییر می دهند

ش
زار

گ

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری، 
المپيادهای  طالی  مدال آوران  از  تقدير  مراسم  در 
جهانی و کشوری با اشاره به نقش استعدادهای برتر 
و دانش آموزان در تغيير فرهنگ جامعه به سود اقتصاد 
دانش بنيان گفت: استعدادهای برتر و جوان کشور 
ازجمله المپيادی ها می توانند با خالقيت، نوآوری و 
ثبات قدم خود تغييرات جدی در فرهنگ جامعه ايجاد 
کنند و با اصالح جامعه به سود اقتصاد دانش بنيان 

منشأ يک بازساخت اساسی فرهنگی باشند.

رضورت ایجاد زیست بوم کارآفرینی و نوآوری
او آينده کشور را گره خورده با سرنوشت جوانان 
مستعد، فناور و نوآور دانست و افزود: اکنون که 
جامعه در مقطع حساس تغيير مسير از يک اقتصاد 
نفتی به دانش بنيان است و نيروی انسانی در اين 
اقتصاد اهميت بااليی دارد، نقش استعدادهای برتر 
و نخبگان در سرنوشت کشور پررنگ تر و مهم تر 
از پيش است. رئيس ستاد توسعه فرهنگ علم، 
فناوری و اقتصاد دانش بنيان با بيان اين که برای 
اقتصاد  تحقق  و  جوانان  استعدادهای  شکوفايی 
دانش بنيان بايد فضای فرهنگی به منظور ايجاد 
پيدا کند،  تغيير  نوآوری  و  کارآفرينی  زيست بوم 
افزود: از الزمه های اين تغيير، دانشگاهی است که 
به دنبال جذب و تربيت و پرورش بهترين دانشجو 
باشد، قراردادهای ارتباط با صنعت منعقد کند و 
مهم تر از همه جوانانی هستند که بدون واهمه از 
شکست، بارها و بارها تالش می کنند و حرکت در 

مسير اهدافشان را شجاعانه ادامه می دهند.

دست برتر کشور در نیروی انسانی جوان
معاون علمی و فناوری رئيس  جمهوری، دست برتر 
کشور را در بهره مندی از نيروی انسانی جوان دانست 
و گفت: با دارا بودن فارغ التحصيالن رشته های فنی و 
مهندسی فراتر از کشورهايی همچون آمريکا، بيش از 
٣٢ ميليون جوان زير ٣0 سال و بيش از پنج ميليون 
دانشجو، جلوتر از کشورهای توسعه يافته قرار داريم. 
علمی  خروجی  نيازمند  صرفا  دانش بنيان  اقتصاد 
نيست، بلکه دانش آموز و دانشجوی شجاع، معتقد و 
متدين می تواند زمينه تغيير و حرکت را با ايجاد بستر 
فرهنگی مناسب فراهم کند. ستاری بر ضرورت احيای 
فرهنگ نوآوری، کارآفرينی و نخبه پروری کشور اشاره 
کرد و افزود: اين فرهنگ ساليان سال در کشور زنده 
بوده، اما با تکيه صرف به درآمد نفتی به دست فراموشی 
سپرده شد. به طوری که نوآوری و اتکا به توانمندی های 
فردی جای خود را به وابستگی به منابع زيرزمينی و 
چاه نفت داد که موجب شد جامعه برای سرمايه های 
اصلی خود کمتر اهميتی قائل باشد. معاون علمی و 
فناوری رئيس  جمهوری، تعريف استخدام دولتی و 
کارمندی به عنوان رسالت و هدف استعدادهای جوان 
را بزرگ ترين توهين به مفهوم و جايگاه نخبگی دانست 
و گفت: جوانان برای استخدام دولتی و کارمند دولت 
بودن تربيت نشده اند و برای استعداد برتر و نخبه ای 
که با نوآوری و خالقيت خود می تواند به حل مشکل 
جامعه بپردازد، نبايد چنين رويکردی داشته باشد. 
رئيس بنياد ملی نخبگان با بيان اين که کسب رتبه برتر 
دانشگاهی يا کسب مدال المپيادی  آغاز مسير حرکت 
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جشنواره جابربن حيان دستاوردها و نوآوری های خود 
را ارائه می کنند و اين جشنواره در کنار جشنواره های 
جوان و نوجوان خوارزمی، گامی برای ارتقای کيفيت 
حوزه تعليم و تربيت است. او برگزاری مسابقات و 
المپيادها را ترغيب کننده و در راستای ايجاد و افزايش 
انگيزه دانش آموزان برشمرد و گفت: سال های پيش 
اغلب دانش آموزان رغبتی به فعاليت های آزمايشگاهی 
و به کار بردن دانش در عمل نداشتند که با برگزاری 
اين  به  دانش آموزان  عالقه  آزمايشگاهی  مسابقات 

موضوع به طور چشم گيری افزايش پيدا کرد. 

سال 94؛ درخشان ترین دوره املپیادها
فانی ادامه داد: برگزاری المپيادها و مسابقات علمی 
به عنوان روشی برای ارتقای کيفيت و کميت مشارکت 
دانش آموزان در رده مدرسه، منطقه، استان، کشور 
و بين الملل نشان دهنده فراگير کردن موضوع علم 
در کشور است. وزير آموزش و پرورش سال 9٤ را 
المپياد  مدال های  دريافت  در  سال  درخشان ترين 
اين  در  گفت:  اين خصوص  در  و  برشمرد  جهانی 
سال تمام تيم های شرکت کننده در عرصه جهانی 
برای  مدال  تيم حداقل يک  هر  و  رتبه تک رقمی 
کشورمان به ارمغان آوردند. در ادامه اين مراسم با 
رئيس  جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون  حضور 
پرورش  ملی  رئيس مرکز  پرورش،  و  آموزش  وزير 
استعدادهای درخشان و رئيس دانشگاه تربيت دبير 
شهيد رجايی از دارندگان مدال طالی المپيادهای 
جهانی و کشوری در رشته های ادبی، رياضی، شيمی، 
فيزيک، زيست شناسی، کامپيوتر، نجوم و اخترفيزيک 
.و نيز روسا و اعضای کميته های علمی تقدير شد

استعدادهای برتر است، افزود:  درحالی که بسياری از 
استعدادهای برتر تصور می کنند مسير را تا انتها طی 
کرده اند، بايد بدانند صرفاً استعداد ذاتی آنان کشف 
شده است و هنوز ابتدای راه هستند، ضمن اين که 
مسيری طوالنی توأم با چالش های بسياری پيش رو 
دارند که خانواده ها موظف اند آنان را در ادامه اين مسير 

و تبلور خالقيت ها همراهی کنند.

در  دبیرســتان ها  مطلــوب  خروجــی 
مقایســه بــا دیگــر کشــورها

معاون علمی و فناوری رئيس  جمهوری خروجی 
نظام آموزش و پرورش کشور را مطلوب ارزيابی کرد 
و گفت: با وجود انتقاداتی که به نظام آموزشی کشور 
وجود دارد، خروجی دبيرستان های کشور ما بهتر 
از بسياری کشورهاست و گرچه کاستی هايی وجود 
دارد، اما نظام آموزشی کارآمدی خود را در تربيت 
او زحمات  نشان داده است.  افراد مستعد علمی 
دانش پژوهان  باشگاه  و  پرورش  و  آموزش  وزارت 
جوان در پرورش و تربيت استعدادهای درخشان 
پياپی  در دوره های  و گفت:  برشمرد  را ستودنی 
المپيادها نتايج موفقيت آميزی را در سطوح کشوری 
و جهانی کسب کرده اند  و بنياد ملی نخبگان وظيفه 
خود می داند با حمايت از  آنان، مسير اثرگذاری و  
تبديل استعداد به نخبه فناور و نوآور را هموار کند.

ــز 615  ــی و تجهی ــت علم ــت معاون حامی
پژوهــش رسای دانش آمــوزی به آزمایشــگاه 

نانوفناوری
علی اصغر فانی، وزير آموزش و پرورش، در اين مراسم 
دانش آموزی  پژوهش سراهای  به گسترش  اشاره  با 
فناوری  و  علمی  معاونت  حمايت  و  همکاری  با 
گفت: معاونت علمی و فناوری رئيس  جمهوری ٦٤ 
پژوهش سرا را به آزمايشگاه نانوفناوری با تجهيزات 
ساخت ايران مجهز کرده است و در سال تحصيلی 
پژوهش سرا  منطقه کشور ٦١5  در ٦١5   ،95-9٦
و  سه ميليون  مشارکت  به  فانی  می کنند.  فعاليت 
سيصد دانش آموز مقطع ابتدايی از بين هفت ميليون 
جابربن  جشنواره  در  شرکت کننده  پانصدهزار  و 
حيان اشاره کرد و افزود: دانش آموزان مقطع ابتدايی 
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ش
زار

اقدام و عمل دانش بنیانگ
پیشران اقتصاد مقاومتی

جشنواره ای �ب عطر و طعم گیاهان دارو�ی

  فائـزه کرمـی 
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اقدام و عمل دانش بنیان
پیشران اقتصاد مقاومتی

  فائـزه کرمـی 

ــان  ــر گياه ــی و بی نظي ــع غن ــران منب کشــور اي
ــان  ــن گياه ــال اي ــزاران س ــت. ه ــی اس داروي
مبنــای توســعه علــم پزشــکی در ايــن ســرزمين 
بودنــد کــه دانشــمندانی چــون ابن ســينا و 
زکريــای رازی و جابربن حيــان را بــه دنيــا هديــه 
داد. مدت هــا بــود کــه اهميــت گياهــان دارويــی 
و نقشــی کــه در اقتصــاد دانش بنيــان و پيشــبرد 
اهــداف اقتصــاد می تواننــد ايفــا کننــد، بــه 
فراموشــی ســپرده شــده بــود. امــا چنــد ســالی 
اســت کــه بــه همــت معاونــت علمــی فنــاوری 
رياســت جمهــوری بــه اين مقولــه توجه ويــژه  ای 
شــده اســت. شــهريورماهی کــه گذشــت، تهــران 
در نمايشــگاه بين المللــی ميزبــان ســومين دوره 
جشــنواره گياهــان دارويــی بــود کــه عــالوه بــر 
پژوهش گــران، نظــر دولتمــردان را نيــز بــه خــود 
جلــب کــرد. گــزارش مبســوط ايــن رويــداد را در 

ــد.  ــی می خواني پ

نقشــه راه توســعه گیاهان دارویــی و طب 
ســنتی رومنایی شــد

ــس  ــاوری رئي ــی و فن ــاون علم ــور مع ــا حض ب
ــگاه  ــنواره و نمايش ــومين جش ــوری در س جمه
ــی فرآورده هــای طبيعــی و  ــی گياهــان داروي مل
ــازی  ــه راه اجرايی س ــران،  نقش ــنتی اي ــب س ط
ــنتی  ــب س ــی و ط ــان داروي ــی گياه ــند مل س

ــد. ــی ش رونماي
در ايــن رويــداد ســورنا ســتاری، معــاون علمــی 
و فنــاوری رئيــس جمهــوری، محمــود حجتــی، 
ــی،  ــد مخبردزفول ــاورزی، محم ــر جهادکش وزي
دبيــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، و جمعی 
از فنــاوران و متخصصــان حــوزه گياهــان دارويــی 

و طــب ســنتی حضــور داشــتند.
ــا ١٤0٤ را  ــن نقشــه راه کــه از ســال ١٣95 ت اي
در نظــر دارد، بــه کوشــش ســتاد توســعه علــوم و 
فنــاوری گياهــان دارويــی و طــب ســنتی معاونت 

علمــی تهيــه  شــده اســت.
ــی  ــر علم ــه محمدحســن عصــاره، دبي ــه گفت ب
ايــن جشــنواره و نمايشــگاه، »نقشــه راه توســعه 
گياهــان دارويــی و طــب ســنتی« از »ســند ملــی 

ــه توســط  ــی و طــب ســنتی« ک ــان داروي گياه
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی تدويــن  شــده، 

برگرفتــه  شــده اســت.
دبيــر ســتاد توســعه فنــاوری گياهــان دارويــی و 
طــب ســنتی معاونــت علمــی گفــت: در تدويــن 
ــت  ــی از وزارت بهداش ــه راه نمايندگان ــن نقش اي
جهــاد  وزارت  پزشــکی،  آمــوزش  و  درمــان 
ــارت،  ــدن و تج ــت، مع ــاورزی، وزارت صنع کش
وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوری، وزارت کار 
ــز  ــگاهی، مرک ــاد دانش ــی، جه ــور اجتماع و ام
همکاری هــای فنــاوری و نــوآوری، ســازمان 
محيــط زيســت و ســازمان اســتاندارد کوشــش 

داشــته اند.
در نقشــه راه اجرايی ســازی ســند ملــی گياهــان 
ــای  ــی از ارگان ه ــنتی برخ ــب س ــی و ط داروي
نام برده شــده برنامــه عملياتــی خــود را تــا ســال 
١٤0٤ ارائــه کرده انــد و بــه چشــم انداز، مبانــی و 
ارزش هــای بنياديــن، اصــول حاکــم، ذی نفعــان و 

مفاهيــم کلــی اشــاره شــده اســت.

جشــنواره گیاهــان  دارویــی بــا شــعار 
پیــران  »اقــدام و عمــل دانش بنیــان، 

مقاومتــی« اقتصــاد 
ــومين  ــی س ــر علم ــاره، دبي ــن عص محمدحس
ــی  ــان داروي ــی گياه ــگاه مل ــنواره و نمايش جش
ــعار  ــنتی، ش ــب س ــی و ط ــای طبيع فرآورده ه
ــان،  ــل دانش بني ــدام و عم ــداد را »اق ــن روي اي
پيشــران اقتصــاد مقاومتــی« اعــالم کــرد و 
گفــت: مــا اعتقــاد داريــم بــا توجــه بــه مولفه هــا 
و شــاخص هايی شــامل درون گــرا، برون نگــر، 
مردم محــور، عدالت محــور و دانش بنيــان کــه 
ــده اســت،  ــف  ش ــی تعري ــرای اقتصــاد مقاومت ب
اقتصــاد مقاومتــی از مســير اقتصــاد دانش بنيــان 

عبــور می کنــد.
ــوان  ــا عن ــال 95 ب ــذاری س ــه نام گ ــه ب ــا توج ب
»اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« تصــور مــا 
ايــن اســت کــه برگــزاری جشــنواره و نمايشــگاه، 
ــوالت  ــه محص ــه، ارائ ــوالت فناوران ــه محص ارائ
ــی،  ــای خصوص ــور بخش ه ــان و حض دانش بني



20          سرآمد/ شماره بیست وهفتم/ شهریور نود و پنج

درواقــع تجلــی و تبلــور و مصــداق اقــدام و عمــل 
ــود.  ــوب می ش ــال 95 محس در س

وی افــزود: فرهنگ ســازی، اتصــال حلقه هــا، 
ــور  ــازی، حض ــاوری، تجاری س ــه فن ــل حلق وص
کارآفرينــان و غيــره بــوی ايــن را می دهنــد 
ــب،  ــتغال مناس ــت اش ــم در جه ــا بتواني ــه م ک
کارآفرينــی و اســتفاده از منابــع داخلــی به صورت 
ــم. ــدام کني ــاال اق ــزوده ب ــا ارزش  اف ــه و ب فناوران

ــن  ــدگان در ای ــم گیر رشکت کنن ــد چش رش
جشــنواره و منایشــگاه

عصــاره آمــار شــرکت کنندگان و محصــوالت 
بخش هــای مختلــف ايــن جشــنواره و نمايشــگاه 
ــرکت  ــح داد: ٤8٧ ش ــورت توضي ــن ص ــه اي را ب
توليــدی صنعتــی بخــش خصوصــی در ســومين 
ــی  ــان داروي ــی گياه ــگاه مل ــنواره و نمايش جش
ــور  ــنتی حض ــب س ــی و ط ــای طبيع فرآورده ه
خواهنــد داشــت کــه از ايــن تعــداد ١٤٦ شــرکت 
دانش بنيــان اســت. در مقايســه بــا دوره اول و دوم 
ــب ٢0 و ٣50 شــرکت  ــه ترتي ــن جشــنواره ب اي
را شــاهد بوديــم، کــه بــا وجــود مشــکالتی کــه 
ــيار  ــور بس ــد حض ــن رش ــم، اي ــور داري در کش

اميدبخــش اســت.
 درمجمــوع ٢800 محصــول ارائــه می شــود 
کــه بــه ترتيــب در دوره اول و دوم 800 و ١١00 
ــن  ــد. از اي ــه ش ــداد ارائ ــن روي ــول در اي محص
ــان  ــه و دانش بني ــول فناوران ــداد ٤50 محص تع
ــوالت  ــی محص ــک اطالعات ــه در بان ــتند ک هس

ــده اند. ــت ش ــه ثب فناوران
١٤٧ مرکــز علمــی شــامل دانشــگاه، پژوهشــگاه، 
مرکــز تحقيقاتــی و غيــره در ايــن رويــداد حضور 
پيــدا می کننــد. ايــن تعــداد در دور اول و دوم بــه 

ترتيــب 90 و ١٢0 واحــد بــوده اســت.
بــه گفتــه او، بايــد نگــرش درســت را از جوانــان 
و نوجوانــان شــروع کــرد. در ايــن دوره نيــز بــرای 
ــار جشــنواره دانش آمــوزی گياهــان  نخســتين ب
دارويــی و طــب ســنتی به جشــنواره و نمايشــگاه 
گياهــان دارويــی، فرآورده هــای طبيعــی و طــب 

ســنتی افــزوده شــده اســت.

گــروه  از٧00  بيــش  داد:  توضيــح  عصــاره 
ــوزش  ــراهای آم ــق پژوهش س ــن از طري فن آفري
و پــرورش بــه ايــن رويــداد معرفــی شــد کــه بــا 
ــا ١00  ــی تنه ــای مکان ــه محدوديت ه ــه ب توج
ــن جشــنواره  ــوز در اي ــاوری از قشــر دانش آم فن

ــاندند. ــم می رس ــه ه ــور ب حض
بــازاری  فــن  گذشــته  دوره هــای  ماننــد   
ــاوری  ــدود ٧0 فن ــه ح ــود ک ــده ب ــی  ش طراح
ــروه  ــد و ١٧ گ ــدا  کردن ــده ورود پي نســبتا پيچي
تســهيل گر و کارگــزار حضــور داشــتند تــا حلقــه 
واســط ميــان فنــاوران و ســرمايه گذاران باشــند.
بيــش از ٢50 نفــر از ســرمايه گذاران دعــوت  
ــورد  ــا م ــن فناوری ه ــم اي ــه اميدواري شــده اند ک
ــرارداد  ــم و ق ــاد تفاه ــرد و انعق ــرار گي ــه ق توج
بــرای انتقــال دانــش فنــی در ايــن بخــش انجــام 

شــود.

سالمتکده
عصــاره بــا اشــاره بــه اين کــه ماننــد ســال 
گذشــته بخــش ســالمتکده بــرای ســومين دوره 
ــی  ــان داروي ــی گياه ــگاه مل ــنواره و نمايش جش
ــر  ــنتی در نظ ــب س ــی و ط ــای طبيع فرآورده ه
گرفتــه  شــده بــود، گفــت: از طــرف وزارت 
بهداشــت و درمــان يــک ســالمتکده بــا حضــور 
تخصص هــای  در  متخصــص  پزشــک   ٣0
ــی را در  ــات رايگان ــف طــب ســنتی، خدم مختل
طــول جشــنواره بــه بازديدکننــدگان ارائــه دادند.
عصــاره بــا تاکيــد بــر تفــاوت ســالمتکده و 
درمانــگاه گفــت: در ســالمتکده افــراد ســالم نيــز 
ــول  ــر اص ــارت ديگ ــه عب ــد. ب ــه می کنن مراجع
حفــظ ســالمتی کــه در طــب ســنتی مــا آورده 

شــده اســت، فرهنگ ســازی می شــود.

هربراتوم
عصــاره از بخــش ديگــری کــه در ســومين دوره 
ــی  ــان داروي ــی گياه ــگاه مل ــنواره و نمايش جش
فرآورده هــای طبيعــی و طــب ســنتی بــرای 
ــار پيش بينــی  شــده بــود، به عنــوان  نخســتين ب
»هربراتــوم« نــام بــرد و گفــت: هربراتــوم به معنی 
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نگــه داری و معرفــی گياهــان زنــده اســت. در اين 
ــترين  ــه بيش ــی را ک ــای مختلف ــش گونه ه بخ
اســتفاده را در طــب ســنتی دارنــد، قــرار داده ايــم 

ــند. ــه می رس ــک ٤00 گون ــه نزدي ــه ب ک

کارگاه های آموزشی تخصصی
ــنواره و  ــومين جش ــی س ــر علم ــه دبي ــه گفت ب
ــای  ــی فرآورده ه ــان داروي ــی گياه نمايشــگاه مل
طبيعــی و طــب ســنتی، کارگاه های آموزشــی ای 
ــه  ــود، ب ــزار می ش ــنواره برگ ــن جش ــه در اي ک
دنبــال مطالبــی کــه معمــوال در جامعــه آمــوزش 
ــل  ــال ح ــه دنب ــه ب ــت. بلک ــود، نيس داده می ش
گره هايــی اســت کــه بحــث تجاری ســازی، 
ــان  ــان اقتصــاد دانش بني ــاوری و جري ــال فن انتق

ــرد. شــکل بگي
 در ايــن کارگاه هــا برندســازی، صادرات، آشــنايی 
بــا بازارهــای هــدف، آشــنايی بــا نظــام گمرکــی، 
آشــنايی بــا روش هــای طــب ســنتی، روش هــای 
ــرادی  ــرای اف ــری ب ــای ديگ ــت دارو و روش ه ثب
ــوزش  ــت آم ــتند، به دق ــال آن هس ــه دنب ــه ب ک
داده  شــود و در ايــن کارگاه هــا نزديــک بــه ١50 

تــا ٢00 نفــر آمــوزش ديدنــد.

رومنایی از میراث مکتوب
ــزار نســخه  ــش از ١٤ ه ــح داد: بي عصــاره توضي
ميــراث مکتــوب توســط دانشــمندان مــا تهيــه 
شــده اســت. همان طــور کــه در ســال های 
ــه  ــا ک ــی کتاب ه ــد، برخ ــاهده ش ــته مش گذش
بــه زبــان فارســی ترجمــه نشــده بــود و به عنــوان 
منبــع اساســی هســتند، در بخــش احيــای 
ــار  ــه و آث ــنتی ترجم ــوب طــب س ــراث مکت مي
جديــد رونمايــی می شــوند. نزديــک بــه ٤00 اثــر 

ــه خواهــد شــد. ــن بخــش ارائ فاخــر در اي

ــان  ــعه گیاه ــه راه توس ــی از »نقش رومنای
ــنتی« ــب س ــی و ط داروی

ــان  ــاوری گياه ــوم و فن ــر ســتاد توســعه عل دبي
دارويــی و طــب ســنتی معاونــت علمــی با اشــاره 
ــگاه  ــنواره و نمايش ــومين جش ــه در س ــه اين ک ب

ــی فرآورده هــای طبيعــی و  ــی گياهــان داروي مل
ــورت  ــی ص ــای مختلف ــنتی رونمايی ه ــب س ط
گرفــت، گفــت: مهم تريــن ايــن رونمايی هــا 
ــب  ــی و ط ــان داروي ــعه گياه ــه راه توس »نقش

ســنتی« اســت.
ــی  ــان داروي ــعه گياه ــه راه توس ــاره »نقش او درب
و طــب ســنتی« گفــت: تفــاوت نقشــه و ســند 
ــت ها  ــائل، سياس ــناد مس ــه اس ــت ک ــن اس اي
ــی  ــناد کل ــن اس ــت. اي ــی را داراس ــی کل و مبان
اگرچــه به عنــوان يــک ســند باالدســتی تکيــه گاه 
ــا  ــود، ام ــوب می ش ــا محس ــرای م ــی ب محکم
بــرای دقيــق و ريــز کــردن تکاليــف بايــد عددهــا 
توســط وزارت خانه هــای مســئول تبديــل شــود.

عصــاره توضيــح داد: در مــاده ٦ ايــن ســند آورده 
ــاط  ــه در ارتب ــه دســتگاه هايی ک شــده اســت ک
ــنتی و  ــب س ــی، ط ــان داروي ــت گياه ــا صنع ب
فرآورده هــای طبيعــی مســئول هســتند، شــامل 
ــکی،  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
وزارت جهــاد کشــاورزی، وزارت صنعــت، معــدن 
ــاوری،  ــات و فن ــوم، تحقيق ــارت، وزارت عل و تج
ــط  ــازمان محي ــی، س ــور اجتماع وزارت کار و ام
ــی کــه  زيســت، ســازمان اســتاندارد و بخش هاي
ــازی و  ــا اجرايی س ــاط ب ــف هســتند در ارتب مکل
عملياتــی کــردن ايــن ســند نقــش ايفــا کننــد، 

ــده اند. ــی ش معرف
ــال  ــم س ــک و ني ــی ي ــا ط ــن وزارت خانه ه  اي
گذشــته تکاليــف خــود را بــه  صــورت عــدد بيــان 
ــد  ــم رص ــان می تواني ــر زم ــا در ه ــد و م کردن
ــه  ــن ب ــم. اي ــرار گرفته اي ــم در کجــای کار ق کني
 صــورت يــک نقشــه بســيار روشــن می توانــد مــا 

ــه اهــداف خــود نزديــک کنــد. را ب

در  دارویــی  گیاهــان  توســعه  و  رشــد 
اخیــر ســال های 

ــان  ــاوری گياه ــوم و فن ــر ســتاد توســعه عل دبي
ــان  ــت علمــی بي ــی و طــب ســنتی معاون داروي
کــرد: از ســال 9٢  که ســند شــورای ملــی انقالب 
جهت گيری هــای  شــد،  تصويــب  فرهنگــی 
ــت کــه موجــب  ــی در کشــور صــورت گرف خوب
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ــدی اســت. انجــام حــرکات جدي
 تعــداد داروهــا و فرآورده هــای طبيعــی در 
ــم  فهرســت رســمی وزارت بهداشــت از ١٣8 قل
در دهــه دوم انقــالب اســالمی بــه 9٣8 قلــم در 
ــه  ــدی ب ــد صددرص ــا رش ــال 9١ و ب ــر س اواخ
١٧١٣ قلــم در مــرداد ســال 95 رســيده اســت.

ــاره تعــداد دارو و فرآورده هــای طــب  عصــاره درب
ســنتی، به عنــوان مقولــه جديــد در کشــور، 
ــداد در فهرســت رســمی وزارت  ــن تع ــت: اي گف
ــه  ــان ســال 9١ ب ــم در پاي بهداشــت  از ١٢١ قل
٧٤٦ قلــم در مــرداد ســال 95 ارتقــا پيــدا کــرد.
بــه گفتــه او، ســهم مصــرف داروهــای گياهــی و 
ــد در  ــم درص ــک و ني ــی از ي ــای طبيع مکمل ه
ســبد مصــرف بــه چهــار درصــد ارتقــا پيــدا کرده 

اســت.
ــگاه  ــنواره و نمايش ــومين جش ــی س ــر علم دبي
ــی فرآورده هــای طبيعــی و  ــی گياهــان داروي مل
طــب ســنتی بــا اشــاره بــه ســطح زيــر کشــت 
ــال  ــار س ــرد: در چه ــان ک ــی، بي ــان داروي گياه
اخيــر زعفــران، خانــواده نعناعيــان و چاييــان کــه 
بيشــترين مــواد موثــر را دارا هســتند، هم چنيــن 
زرشــک و گل محمــدی از ١٢8 هــزار هکتــار بــا 
بيــش از ٤0 درصــد رشــد بــه ١8١ هــزار هکتــار 

افزايــش پيــدا کــرده اســت.
ــه  ــا بيــان ســرانه مصــرف کــه از ٣0 گــرم ب او ب
ــه اســت، گفــت: کاهــش  ٢٤8 گــرم رشــد يافت
برداشــت از گياهــان ممنــوع و مشــروط در 
عرصه هــای طبيعــی ايــران، بــا فشــار ســنگينی 
کــه توســط دســتگاه های مســئول رخ داده 
اســت، بــه ١00 هــزار هکتــار کاهــش برداشــت 

ــت. ــيده اس رس
ـــار  ـــزار هکت ـــد 800 ه ـــه باي ـــق برنام ـــق اف طب
کاهـــش برداشـــت از گياهـــان ممنـــوع و 
ـــن  ـــای آن اي ـــه ج ـــد و ب ـــاق بيفت ـــروط اتف مش
گياهـــان از طبيعـــت اقتبـــاس، اهلـــی و وارد 
شـــرايط زراعـــی شـــده و کشـــت شـــود. در 
ـــا  ـــت آن ه ـــعه کش ـــد و توس ـــد رش ـــا باي اين ج

را داشـــته باشـــيم.
در چنــد ســال گذشــته بيــش از ٣5 هــزار هکتار 

گياهــان اهلی شــده بــه  صــورت کشــت در اراضی 
زراعــی توســعه ســطح داشــته اند. يعنــی از 
طرفــی برداشــت از طبيعــت شــکننده و گياهــان 
نــادر کــه گنجينــه و ذخايــر بانــک ژن هســتند، 
کاهــش  يافتــه و بــه جــای آن ايــن گياهــان اهلی 
شــده و در شــرايط زراعــی توســعه کشــت پيــدا 
ــور  ــه به ط ــت ک ــتی اس ــن سياس ــد. اي می کنن

جــدی بايــد دنبــال شــود.

تم اصلی جشنواره »زعفران« است
ــوم و فنــاوری گياهــان  دبيــر ســتاد توســعه عل
دارويــی و طــب ســنتی معاونــت علمــی بــا نــام 
بــردن تــم اصلی ســومين جشــنواره و نمايشــگاه 
ملــی گياهــان دارويــی فرآورده هــای طبيعــی و 
طــب ســنتی به عنــوان »زعفــران« گفــت: دوره 
گذشــته ايــن تــم باريجــه بــوده اســت و در نظــر 
ــم  ــرای ت ــاه را ب ــک گي ــر دوره ي ــم در ه داري
ــلطان  ــران س ــم. زعف ــر بگيري ــنواره در نظ جش
گياهــان دارويــی کشــور مــا محســوب می شــود.
از ٧٧٣00 هــزار هکتــار در ســال 9١ بــه 9٦ هزار 
ــعه  ــه توس ــيده ايم ک ــال 95 رس ــار در س هکت
ــور  ــی کش ــران بوم ــت. زعف ــی اس ــيار خوب بس
ــا  ــور م ــد آن در کش ــد تولي ــت و 9٤ درص ماس
ــزوده  ــاه از ارزش اف ــن گي ــرد. اي ــورت می گي ص
ــه از  ــه البت ــت ک ــوردار اس ــی برخ ــيار باالي بس

ــم. ــره می بري ــم  به ــزوده آن ک ارزش اف
ايــن گيــاه پاييــزه اســت و از مصــرف آب بســيار 
پايينــی برخوردار اســت. ســازگاری بســيار بااليی 
دارد و بايــد توســعه کمــی و کيفــی آن را در 

ــم. ــرار دهي ــعه ق سياســت های توس

رشکت هــای  معرفــی  و  فرهنگ ســازی 
دانش بنیــان

پرويــز کرمــی، دبير ســتاد توســعه فرهنــگ علم، 
فنــاوری و اقتصــاد دانش بنيــان معاونــت علمــی، 
نيــز دربــاره ســومين جشــنواره و نمايشــگاه 
ــی  ــای طبيع ــی فرآورده ه ــان داروي ــی گياه مل
و طــب ســنتی ايــران گفــت: ايــن جشــنواره در 
ــرکت های  ــی ش ــازی و معرف ــتای فرهنگ س راس
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ــتاد  ــت س ــه هم ــوزه و ب ــن ح ــان اي دانش بني
توســعه علــوم و فنــاوری گياهــان دارويــی و طب 
ــه  صــورت دوســاالنه  ــت علمــی ب ســنتی معاون

ــود. ــزار می ش برگ
از  مــا  کشــور  حمايت هــای  رويــداد  ايــن 
ــن  پتانســيل ها و توانمندی هــای شــرکت های اي

حــوزه را بــروز و ظهــور می دهــد. 
 ســومين جشــنواره و نمايشــگاه ملــی گياهــان 
طــب  و  طبيعــی  فرآورده هــای  دارويــی 
ــنتی ايــران بخش هــای مختلفــی عــالوه  س
ــه  ــت؛ ازجمل ــنواره داش ــگاه و جش ــر نمايش ب
ــازار تخصصــی، ســالمتکده، کارگاه هــای  فــن ب
آموزشــی ماننــد دوره گذشــته، هــم ويــژه 
ــان.  ــژه شــرکت های دانش بني ــم وي ــردم و ه م
بخــش  نيــز  فرهنگ ســازی  راســتای  در 
ــده  ــزوده ش ــداد اف ــن روي ــه اي ــوزی ب دانش آم

ــت. اس
ــمت  ــه س ــی ب ــت علم ــتادهای معاون ــر س  اکث
پيــدا کرده انــد  حــوزه دانش آمــوزی ســوق 
ــای  ــه نهاده ــازی از پاي ــج و فرهنگ س ــا تروي ت
آموزشــی دنبــال شــود. در ايــن دوره محصــوالت 
ــی  ــه به تازگ ــدی ک ــرکت های جدي ــد و ش جدي
ــل   ــداد قاب ــده اند، تع ــزوده  ش ــوزه اف ــن ح ــه اي ب

ــد. ــکيل می دهن ــی را تش توجه

فرهنــگ  دارویــی  گیاهــان  منایشــگاه 
اســتفاده از داروهــای گیاهــی را در کشــور 

ــد توســعه می ده
وزيــر امــور خارجــه نيــز از ايــن نمايشــگاه ديــدار 
کــرد. وی گفــت: نمايشــگاه گياهــان دارويــی در 
ايجــاد فرهنــگ اســتفاده از داروهــای گياهــی در 
ــوب و  ــت خ ــری دارد و حرک ــش موث ــور نق کش

مبارکــی اســت.
محمدجــواد ظريــف، در بازديــد از ســومين 
ــگ  ــزود: فرهن ــی اف ــان داروي ــگاه گياه نمايش
اســتفاده از گياهــان دارويــی در کشــور بــه جــای 
داروهــای صنعتــی و برخــی داروهــای بــا عوارض 
بــاال بســيار حرکــت خــوب و پســنديده ای اســت 

ــعه داد. ــت را توس ــن حرک ــد اي و باي

وی ادامــه داد بنــده چنــدان تخصصــی در زمينــه 
گياهــان دارويــی نــدارم و ســعی می کنــم در ايــن 
زمينــه زيــاد اظهــار نظــر نکنــم. ولــی به عنــوان 
مصرف کننــده ايــن محصــوالت، ايجــاد فرهنــگ 
اســتفاده از گياهــان دارويــی را ضــروری می دانــم.
ظريــف بــا اشــاره بــه بهره منــدی از محصــوالت 
گياهــان دارويــی در زندگــی روزمــره، بيــان کــرد: 
مــن يکــی از مصرف کننــدگان گياهــان دارويــی 
هســتم و از عرقيــات مختلفــی اســتفاده می کنم. 
بنابرايــن از هــر کاری کــه در جهــت توســعه ايــن 

فرهنــگ باشــد، حمايــت می کنــم.
 صــرف نظــر از امکانــات فنــی و صادراتــی 
محصــوالت گياهــی کــه در کشــور وجــود دارد، 
ــن  ــتفاده از اي ــگ اس ــج فرهن ــترش و تروي گس
داروهــا در کشــور نيــز ضــروری اســت کــه ايــن 
نمايشــگاه می توانــد در ايجــاد آن نقــش موثــری 

داشــته باشــد.
 عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، وزيــر کشــور، نيــز 
ــی،  ــان داروي ــی گياه ــگاه مل ــومين نمايش از س
ــران  ــنتی اي ــب س ــی و ط ــای طبيع فرآورده ه

ــرد. ــد ک بازدي
ــب و  ــای منتخ ــه از غرفه ه ــد ک ــن بازدي در اي
محصــوالت توليــدی شــرکت ها و موسســات 
ســنتی  طــب  و  دارويــی  گياهــان  حــوزه 
توضيحاتــی  گرفــت،  نمايشــگاه صــورت  در 
درخصــوص ايــن محصــوالت و نقــش آن هــا در 
توســعه اقتصــاد دانش بنيــان و صنعــت گياهــان 
دارويــی کشــور توســط متخصصــان ايــن حــوزه 

ــد. ــه ش ارائ
ــان ســومين جشــنواره و نمايشــگاه ملــی  در پاي
ــی فرآورده هــای طبيعــی و طــب  گياهــان داروي
ســنتی کــه ١5 تــا ١8 شــهريور مــاه برگزار شــد، 
برگزيدگانــی به عنــوان برترين هــا مــورد تشــويق 
ــاور  ــامل فن ــا ش ــن برترين ه ــد. اي ــرار گرفتن ق
برگزيــده، ســرمايه گذار برگزيــده، فن آفريــن 
ــده،  ــاز برگزي ــده، داروس ــده، داروی برگزي برگزي
پزشــک، مــدرس، اســتاد، پيش کســوت، کشــاورز 
ــوآور  ــده ن ــوآور و صادر کنن ــرع، ن ــش رو، مخت پي

.ــد بودن
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برنامه های استانی امسال
در سطح ملی برگزار می شوند
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 در سال گذشته چه برنامه هایی در استان فارس 
برگزار کردید؟

و  »نوآوری  اصلی  حوزه  پنج  در  ما  گذشته  سال  در 
و  »فرهنگی  نخبگانی«،  »اجتماعات  کارآفرينی«، 
توانمندسازی«، »برنامه ريزی و نظارت« و »روابط عمومی 

و ارتباطات« برنامه هايی را در نظر گرفتيم.
پتانسيل  از  استفاده  با  کارآفرينی،  و  نوآوری  حوزه  در 
رويدادهای  پياده سازی  و  طراحی  به  اقدام  بومی  موجود 
کارآفرينی کرديم. اين رويدادها با اين هدف برگزار شدند 
تا به شرکت های نوپا آموزش دهيم چگونه مسئله محور و 
کاربردی مشکالتشان را حل کنند و با چالش های حوزه 
تخصصی خود روبه رو شوند. در اين رويدادها در طول چهار 
و  ايجاد کسب وکار خلق  برای  پيشنهادی  ارزش های  روز 

پياده سازی می شوند.
گردشگری،  حوزه های  در  رويداد  سه  راستا  همين  در 
تجهيزات پزشکی و حمل ونقل و لجستيک برگزار شد و 
برگزيدگان هر دوره با ورود به دوره های پيش شتاب تحت 
ترويج  اصلی  رويکرد  گرفتند.  قرار  رايگان  آموزش های 
برگزاری  طريق  از  مهم  اين  که  بود  کارآفرينی  فرهنگ 
در  حضور  و  آموزشی  کارگاه های  کارآفرينی،  رويدادهای 

مراکز آموزش عالی استان پی گيری شد.
مضاف بر اين، در همين حوزه کارگاه خالقيت برای نوآوری 
در کسب وکار به روش گوگل CSI، کارگاه خالقيت برای 
نوآوری در کسب وکار شهرستان فسا، برگزاری تور نوآوری 
در دانشگاه صنعتی شيراز، بازديد استعدادهای برتر استان 
خوشه  رشد  مرکز  و   ITMC مخابراتی  کارخانجات  از 
با  کارآفرينی  فرهنگ  ترويج  هم انديشی  نشست  فناوری، 
هيئت رئيسه دانشگاه شيراز و سمينار آموزشی با موضوع 
کار  و  کسب  و  نوپا  شرکت های  راه اندازی  با  »آشنايی 

دانش بنيان« برگزار شد.
در حوزه اجتماعات نخبگانی نيز هدف اصلی اين بود که 
زمينه فراهم شود تا استعدادهای برتر در قالب گروه های 
نخبگانی در جامعه تاثير داشته باشند. به همين دليل با 
طراحی برنامه »مدارس فصلی خالقيت و ايده پردازی« و 
برنامه های مختلف گروه های دانشجويی فعال  از  حمايت 
انجمن های  و  کانون ها  قالب  در  گوناگون  حوزه های  در 
هم چنين  کرديم.  دنبال  را  هدف  اين  علمی-دانشجويی 
مقطع  دانش آموزان  نياز  مورد  مهارت های  آموزش  برای 
مدل  کار گروهی،  و  تفکر  خالقيت،  ازجمله  متوسطه 

استان فارس به سبب وجود 
دانشگاه هایی که کم از 
دانشگاه های پایتخت ندارند، 
همواره در حوزه های دانش 
و فناوری از استان های 
پیش رو بوده است. همین 
مسئله نیز توقع ما را از 
بنیاد نخبگان این استان 
باال می برد و مسئوالن این 
بنیاد نیز بر این موضوع 
واقف هستند. بنیاد نخبگان 
استان فارس با برنامه هایی 
که در سال قبل و در سال 
جدید داشته، نشان داده 
است که می خواهد بنیادی 
در حد و اندازه نام استان 
فارس باشد. دکتر حبیب 
شریف، رئیس بنیاد نخبگان 
این استان، در گفت و گوی 
پیش رو به تشریح این 
برنامه ها پرداخته است.
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را  ايده پردازی«  و  خالقيت  فصلی  »مدارس 
پروژه- محور  و  فعاليت- محور  آموزش  پايه  بر 
سال  يک  طول  در  طرح  اين  کرديم.  طراحی 
تحصيلی در چهار مرحله و در قالب برنامه های 
دو تا سه روزه برای دانش  آموزان مقطع متوسطه 
تحصيلی برنامه ريزی شده و مفاهيم مورد نظر 
و  بازی ها  مفرح،  کارگاه های  برگزاری  طريق  از 
هم چنين  و  علمی  بازديدهای  مسابقات خالق، 
استعدادهای  و  نخبگان  با  دانش آموزان  نشست 
برتر به مخاطب منتقل می شود. اين برنامه در 
سال 9٤ در شهرستان های کازرون و جهرم برای 
٢٤0 دانش آموز مقطع متوسطه اجرايی شده و 
در سال 95 قرار است در ديگر شهرستان های 

متقاضی عملياتی شود.
مواردی  اين حوزه می توان  فعاليت های  از ديگر 
ويژه  ايده پردازی  کارگاه  برگزاری  ازجمله 
الر،  در شهرستان  متوسطه  مقطع  دانش آموزان 
برگزاری کارگاه تدريس خالق ويژه سرگروه های 
شهرستان  کازرون،  پرورش  و  آموزش  آموزشی 
در  ايده پردازی«  و  »خالقيت  کارگاه  برگزاری 
حمزه)ع(،  ابن  علی  فرهنگی  علمی-  موسسه 
همکاری در برگزاری پنجمين دوره از مسابقات 
خالقيت ابن سينا و همکاری در اجرای برنامه زنگ 

تفريح در دانشگاه را نام برد.
 درباره برنامه زنگ تفریح بیشتر توضیح 

 دهید.
اين برنامه به صورت کارگاهی است برای آشنايی 
دانش آموزان در شرف فارغ التحصيلی با رشته های 
دانشگاهی. اين طرح در دانشگاه های شيراز برگزار 
هر  در  تحصيل  بدانند  دانش آموزان  تا  می شود 
رشته ای درنهايت منجر به چه اتفاقاتی می شود 
و وضعيت کسب وکار در اين رشته چگونه است 
و براساس اين اطالعات با آگاهی انتخاب رشته 

کنند.
 در سایر حوزه ها چه فعالیتی داشتید؟

يکی از مهم ترين برنامه های بنياد در حوزه فرهنگی 
و توانمندسازی، برگزاری اردوی جهادی سالمت 
و درمان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شيراز و 
بسيج جامعه پزشکی استان فارس بود تا نخبگان 

و استعدادهای برتر جوان با مشکالت و نيازهای 
جامعه آشنا شوند و از توانمندی های آن ها برای 
رفع اين مشکالت استفاده شود. درنهايت اين کار 
از طرفی موجب خدمت رسانی به اقشار محروم 
می شود و از سويی ديگر استعدادهای برتر جوان 
تيم سازی  می شوند.  آشنا  اساتيد  و  نخبگان  با 
و ايجاد ارتباطات علمی و شغلی بين اين افراد 
نيز از ديگر نتايج اين برنامه است. برای مثال در 
سال گذشته ٢5 نفر از نخبگان، استعدادهای برتر 
از  پزشکی  علوم  حوزه  درخشان  استعدادهای  و 
طرف بنياد در دو بيمارستان صحرايی شهرستان 
اقليد در مرداد ماه و شهرستان فيروزآباد در بهمن 
ماه شرکت و خدمات بهداشتی و درمانی به اقشار 

محروم ارائه کردند.
رايگان  کاربری  حساب  اختصاص  هم چنين 
از مقاالت علمی مرکز منطقه ای  استفاده  برای 
اطالع رسانی علوم و فناوری برای همه استان ها، 
تخصيص حساب های اشتراک رايگان ADSL به 
ميزان ١0 مگابايت به بنياد فارس و به نخبگان و 
استعدادهای برتر استان، ديدار جمعی از صاحبان 
تحميلی  جنگ  قهرمانان  با  برتر  استعدادهای 
شب  دومين  برگزاری  جانبازان«،  »آسايشگاه 
بنياد کودک و نخبگان به همراه ضيافت افطار 
در ماه مبارک رمضان، ايجاد تسهيالت مشاوره 
نشست  حمايت،   تحت  افراد  جهت  حقوقی 
استعدادهای  و  نخبگان  از  جمعی  هم انديشی 
کردن  فراهم  استان،   انتظامی  نيروی  با  برتر 
استعدادهای  و  نخبگان  رايگان  استفاده  امکان 
برتر استان از برنامه نمايش فيلم سينما فرهنگ 
شيراز، فراهم کردن تسهيالت استفاده از استخر 
و سونا برای نخبگان و استعدادهای برتر فارس 
و اردوی تفريحی-سياحتی باغ های گل محمدی 
شهرستان ميمند فارس از ديگر اقداماتی است 

که در اين حوزه انجام داده ايم.
بنيادهای  ماموريت های  از  ديگر  يکی  طرفی  از 
نخبگان  از  الگوسازی  و  تکريم  استانی،  نخبگان 
با  فارس  بنياد  دليل  همين  به  است.  استان 
برتر  استعدادهای  حضور  با  جلساتی  برگزاری 
جوان و مسئوالن استان، ضمن تکريم و تجليل از 
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نخبگان، فرصتی برای ارتباط نزديک و رودرروی 
استعدادهای برتر جوان و الگوپذيری از آن ها فراهم 
کرد. چاپ کتاب زندگی نامه اساتيد برگزيده جايزه 
عالمه طباطبايی)ره( به عنوان باالترين جايزه بنياد 
ملی نخبگان در دستور کار است. در سال گذشته 
تعداد دو جلسه تکريم و الگوسازی از نخبگان استان 
برگزار شد و مقدمات چاپ کتاب زندگی نامه سه نفر 
از برندگان جايزه عالمه طباطبايی)ره( انجام شد که 

در آينده نزديک چاپ می شوند.
 نخبگان استانی شما چه کسانی هستند؟

شيراز  دانشگاه  اساتيد  از  نفر   ١٤ اين  از  پيش 
عالمه  جايزه  برنده  پزشکی  علوم  دانشگاه  و 
طباطبايی)ره( بودند و با اضافه شدن دو نفر ديگر، 
دکتر خدادوست و دکتر شرقی، به جمع برندگان 
اين جايزه در سال 9٤، تعداد اين اساتيد به ١٦ 

نفر رسيد.
 لطفا برنامه های دیگرتان را توضیح دهید.

در حوزه برنامه ريزی و نظارت، اهم برنامه های بنياد، 
نظارت دقيق بر اجرای آيين نامه های جوايز تحصيلی 
در دانشگاه های استان و هم چنين طرح شهاب بود. 
اولين مرحله طرح شهاب در سال تحصيلي 9٤- 
١٣9٣ با انتخاب دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي 
در  دانش آموز  پوشش ٤800  با  شيراز  ناحيه ٤ 
دوم طرح  مرحله  در  و  برگزار شد  مدرسه   ١١٧
نيز در سال تحصيلی 95-١٣9٤ با پوشش بيش 
از ١٦٧5٤ دانش آموز در ٢09 مدرسه در دو ناحيه 

٣ و ٤ شهرستان شيراز در حال اجراست.
کارشناسان، معاون و رئيس بنياد نخبگان استان 
فارس، در راستای وظيفه نظارتی خود در سال 9٤ 
عالوه بر حضور فعال در ستاد اجرايی طرح شهاب 
استان، از بيش از ٢٢0 کالس در مدارس مجری 

طرح شهاب بازديد کردند.
در حوزه روابط عمومی و ارتباطات نيز از مهم ترين 
اقدامات صورت گرفته، انعقاد تفاهم نامه همکاری 
با فرماندهی نيروی انتظامی، سازمان آموزش و 
پرورش، دانشگاه علمی و کاربردی و اتاق بازرگانی 
به  مربوط  زيرساخت های  اصالح  فارس،  استان 
تارنمای بنياد نخبگان استان فارس، شرکت در 
جشنواره ملی رويش شيراز، حضور در دانشگاه 

علوم پزشکی و نشست هم انديشی با دانشجويان 
هم زمان با روز معرفی دانشگاه، حضور در جشنواره 
دانشجويی حرکت، برگزاری نشست خبری رويداد 
کارآفرينی پرش، نشست خبری و تجليل و تقدير 
از  بيش  معرفی  نخبگان،  حوزه  خبرنگاران  از 
١00 نفر از نخبگان و استعدادهای برتر به صدا 
بروشورها،  چاپ  و  طراحی  هم چنين  و  سيما  و 
بنرها و پوسترهای اطالع رسانی مرتبط با حوزه 

فعاليت های بنياد است.
عالوه بر آن چه گفته شد، يکی ديگر از اقدامات 
گذشته،  سال  در  فارس  نخبگان  بنياد  اصلی 
و  استان  مرکز  از  فعاليت های خود  تمرکززدايی 
حضور در شهرستان های ديگر بود. با اين هدف 
سفر به شهرستان های کازرون، جهرم، الر، فسا، 
در  و  پذيرفت  صورت  آباده  و  اقليد  فيروزآباد، 
جلساتی با مسئوالن شهرستان ها اهداف مدنظر 

پی گيری شد.
 چه برنامه ای برای سال جاری دارید؟

برنامه هايی را که از سال گذشته داشتيم، ادامه 
می دهيم و آن را در شهرستان های ديگر نيز اجرا 
می کنيم. برخی از کارها را به درخواست بنياد ملی 
نخبگان گسترش و تداوم می دهيم. يکی از کارها 
همين بحث مدرسه فصلی خالقيت و ايده پردازی 
است که حالت کلی تری از برنامه دوست علمی 
هم  را  کارآفرينی  ساالنه  نشست  دومين  است. 
برگزار کرده ايم تا از افراد فعال در حوزه کارآفرينی 
قدردانی شود. اجرای برنامه های ديگر مثل زنگ 

تفريح نيز هم چنان به قوت خود باقی است.
 خواسته ها و نیازهای شما در بنیاد استان 

فارس چیست؟
ما مشکالت بودجه را به کمک اعتبارات محلی 
و خيرين تامين می کنيم و سعی می کنيم اکثر 
مشکالت را در سطح استان حل کنيم. اما در حال 
حاضر مشکل اصلی، محل فعلی ساختمان بنياد 
است که برای تخليه آن به ما اخطار داده شده 
است. کاش يک مقدار هم اختيارات بيشتری به 
استان هايی داده شود که پتانسيل کافی دارند و 
امتحان خود را پس داده اند تا دستشان در انجام 

 .کارها بازتر باشد
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  لیـال مهـداد 



 سرآمد/ شماره بیست وهفتم/ شهریور نود و پنج          29

اهمیت اعتامدسازی برای مشرتی
دانش بنيـــان  شـــرکتی  پارس تـــک رخ، 
اســـت کـــه مديرعاملـــی آن را مهـــدی 
شـــرکتی  دارد؛  به عهـــده  ميراحمـــدی 
ــدش  ــال از تولـ ــه  سـ ــا سـ ــه تنهـ ــا کـ نوپـ
می گـــذرد و در زمينـــه توليـــد محصـــوالت 
و  دارويـــی  گياهـــان  زيســـت فناورانه، 
می کنـــد.  فعاليـــت  گياهـــی  داروهـــای 
ــده و  ــع شـ ــهد واقـ ــرکت در مشـ ــن شـ ايـ
ــوط  ــازار مربـ ــده بـ ــوالت شناخته  شـ محصـ
ـــب  ـــد و بی رقي ـــوالت جدي ـــود و محص ـــه خ ب
ـــد؛  ـــه می کن ـــد و عرض ـــازار را تولي ـــن ب در اي
ــل  ــه مديرعامـ ــه گفتـ ــه بـ ــی کـ محصوالتـ
شـــرکت هم تـــراز بـــا نمونه هـــای خارجـــی 
آن اســـت و در زمينـــه محصـــوالت جديـــد 
اســـت.  باکيفيـــت ظاهـــر شـــده   نيـــز 
ــرف و  ــده پرمصـ ــوالت ضدعفونی کننـ محصـ
ـــز  ـــات ني ـــه تبليغ ـــاز ب ـــه ني ـــده ک شناخته ش
ندارنـــد و بـــا برندهـــای مختلـــف در بـــازار 
ــن  ــدات ايـ ــی از توليـ ــد، يکـ ــود دارنـ وجـ
ـــرای  ـــار ب ـــپری تحت فش ـــت. اس ـــرکت اس ش
بيمارســـتان ها  و  درمانگاه هـــا  اســـتريل 
دو  ضدباکتـــری  و  ضدقـــارچ  اســـپری  و 
محصـــول جديـــد و بـــدون نمونـــه مشـــابه 
خارجـــی پارس تـــک رخ هســـتند. البتـــه 
ايـــن شـــرکت محصـــول جديـــد ديگـــری 
تـــا  می کنـــد  بـــازار  وارد  بـــه زودی  را 
ــد  ــه چنـ ــد کـ ــکلی باشـ ــوی مشـ جواب گـ
ــهد در  ــی مشـ ــود در حواشـ ــالی می شـ سـ
ـــت  ـــی حال ـــدارس گاه ـــايی م ـــول بازگش فص
بحـــران بـــه خـــود می گيـــرد؛ اســـپری 
ــر  ــال های اخيـ ــی سـ ــه طـ ــپش کـ ضدشـ
ميـــزان داروهـــای وارداتـــی جواب گـــوی 
ـــی  ـــدی گاه ـــه ميراحم ـــه گفت ـــوده و ب آن نب
ايـــن کمبـــود ســـبب شـــده از خميـــر 
دنـــدان اســـتفاده شـــود. بـــه رســـم بـــازار 
تجـــارت، پارس تـــک رخ نيـــز بـــه اهميـــت 
شـــيوه های  بـــه  و  پی بـــرده  تبليغـــات 
گوناگـــون ســـعی دارد محصـــوالت خـــود را 

طی سال های اخیر شنیدن 
از اقتصاد و شرایط مربوط به 
آن برای اکثر ما امری متداول 
شده است. گویی به  دنبال این 
هستیم تا کورسویی از امید 
بیابیم که به قول عامه بازاریان، 
بازار تکانی بخورد. بازاری که 
چند سالی می شود تحریم ها 
نبضش را کند کرده اند و به جز 
تولیدکنندگان، عامه مردم چشم 
به تحوالت سیاسی بسته اند. اما 
در این میان شاید نقطه مغفول، 
تولید داخل و حمایت از آن 
باشد؛ تصمیمی که در بلندمدت 
بی شک نسل های بعدی را در 
زمره جوامع توسعه یافته ها قرار 
خواهد داد. برای رسیدن به 
پاسخ این که چطور به این آرمان 
دست بیابیم، پای صحبت های 
سه تولیدکننده دانش بنیان 
نشسته ایم که در ادامه می خوانید.
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ــن  ــد. ايـ ــی کنـ ــده معرفـ ــه مصرف کننـ بـ
ــوالت  ــتن محصـ ــل داشـ ــه دليـ ــرکت بـ شـ
گوناگـــون  طيف هـــای  بـــرای  مختلـــف 
جامعـــه از راه کارهـــا و شـــيوه های مختلـــف 
ـــل  ـــرد. مديرعام ـــود می ب ـــات س ـــرای تبليغ ب
ــا  ــد: »مـ ــه می گويـ ــن رابطـ ــرکت در ايـ شـ
ـــد  ـــه روز باش ـــان ب ـــم تبليغاتم ـــعی کرده اي س
و بـــا زمانـــه پيـــش برويـــم. بـــرای هميـــن 
يکـــی از راه هـــای تبليغاتمـــان فضـــای مجـــازی 
اجتماعـــی  شـــبکه های  از  بهره گيـــری  و 
ـــم  ـــم واقفي ـــن مســـئله  ه ـــه اي ـــه ب اســـت. البت
چهره به چهـــره  تبليغـــات  هنـــوز  کـــه 
روشـــی جواب گوســـت. بـــرای هميـــن از 
شـــرايط، محافـــل، نمايشـــگاه های مرتبـــت 
و... بـــرای معرفـــی محصوالتمـــان اســـتفاده 
اطالعـــات  تـــا مخاطبانمـــان  می کنيـــم 
تبليغـــات چهره به چهـــره  بـــرای  کافـــی 
ـــوالت  ـــک رخ محص ـــند.« پارس ت ـــته باش داش
شناخته شـــده خـــود را بـــا قـــرارداد بســـتن 
و  مويرگـــی  پخـــش   شـــرکت های  بـــا 
پخـــش عمـــده بـــه دســـت مصرف کننـــده  
می رســـاند. البتـــه ايـــن شـــرکت از ســـايت 
و  مشـــتری  جـــذب  راســـتای  در  نيـــز 
تبليغـــات محصوالتـــش  اســـتفاده می کنـــد. 
از  يک ســـری  تبليغـــات  ميراحمـــدی 
ــق  ــه ای دقيـ ــرکت را پروسـ ــوالت شـ محصـ
و نيازمنـــد بـــه زمان بنـــدی می خوانـــد. 
ــه  ــاز بـ ــکی نيـ ــوالت پزشـ ــی محصـ »برخـ
ــکان  ــا، پزشـ ــه ويزيتورهـ ــد کـ ــن دارنـ ايـ
شناســـايی  را  مختلـــف  داروخانه هـــای  و 
کننـــد و براســـاس تخصـــص پزشـــکان 
محصـــوالت را بـــه آن هـــا معرفـــی کننـــد. 
ـــبب  ـــه س ـــن چرخ ـــک از اي ـــر ي ـــص در ه نق
می شـــود کار ناتمـــام و ابتـــر باقـــی  بمانـــد. 
ــودن  ــا بـ ــل نوپـ ــه دليـ ــرکت بـ ــن شـ ايـ
هنـــوز نتوانســـته به طـــور جامـــع و کامـــل 
مخاطبـــان بـــازار خـــود را شناســـايی کنـــد 
و از طريـــق شـــبکه های مجـــازی تبليغـــات 
خـــود را پوشـــش بدهـــد. البتـــه ايـــن 

مـــورد جـــزو برنامه هـــای اولويـــت دار ايـــن 
شـــرکت اســـت. ميراحمـــدی هـــم هماننـــد 
ــت  ــی حمايـ ــدگان داخلـ ــر توليدکننـ ديگـ
دولـــت را تاثيرگـــذار می دانـــد و می گويـــد: 
»قطعـــا دولـــت می توانـــد حمايت هـــا و 
ـــدود  ـــد. ح ـــته باش ـــادی داش ـــای زي کمک ه
يـــک  ســـال و نيـــم پيـــش مـــا تســـهيالتی 
ــتيم، قول هايـــی داده شـــد  ــا  داشـ را تقاضـ
ــوم  ــش يک سـ ــت پيـ ــد وقـ ــن چنـ و هميـ
ــه  ــيد، در حالی کـ ــا رسـ ــت مـ ــه  دسـ آن بـ
ـــول  ـــه ق ـــا از روزی ک ـــت م ـــمار پرداخ روزش
ـــا  ـــت. اين ه ـــده  اس ـــاب ش ـــد، حس داده بودن
ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــترکی اس ـــای مش ـــع درده درواق
هرکســـی کـــه کار توليـــد انجـــام می دهـــد 
صحبـــت کنيـــد، از آن خواهـــد گفـــت. دو 
ســـال پيـــش در جشـــنواره شـــيخ بهايی 
طرحـــی را ارائـــه داديـــم کـــه مقـــام اول را 
ـــه  ـــاده ای ک ـــول فوق الع ـــرد؛ محص ـــب ک کس
در صنايـــع نفـــت و گاز، صنايـــع آرايشـــی-

ـــان  ـــد ن ـــی و تولي ـــع  غذاي ـــتی، صناي بهداش
ـــی  ـــع داروي ـــی در صناي ـــت. حت ـــرد داش کارب
کـــرد؛  اســـتفاده  آن  از  می تـــوان  نيـــز 
ــظ   ــت و حافـ ــت دار طبيعـ ــی دوسـ محصولـ
جوايزمـــان  نه تنهـــا  محيـــط  زيســـت. 
ــهيالت  ــد تسـ ــرار شـ ــه قـ ــد، بلکـ را ندادنـ
ـــد،  ـــاص بياب ـــا اختص ـــه م ـــدی ب ـــار درص چه
کـــه تاکنـــون از آن خبـــری نيســـت.« 
ــی  ــا کانالـ ــای دنيـ ــه جـ ــانه ها در همـ رسـ
بـــرای ارتبـــاط بـــا مصرف کننـــده هســـتند، 
ــه  ــادی بـ ــن اعتقـ ــدی چنيـ ــا ميراحمـ امـ
رســـانه های داخلـــی نـــدارد و می گويـــد: 
»قبـــل از اين کـــه بـــه بحـــث رســـانه 
بپردازيـــم، بايـــد بـــه بحـــث مخاطـــب 
رســـانه بپردازيـــم. رســـانه های مـــا چقـــدر 
ـــم  ـــب ک ـــه مخاط ـــی ک ـــب دارد؟ زمان مخاط
اســـت، نمی تـــوان انتظـــار داشـــت کـــه 
ــته  ــی داشـ ــی بااليـ ــانه ها کارايـ ــن رسـ ايـ
ـــی  ـــار روزمرگ ـــدر دچ ـــی آن ق ـــند. گروه باش
و دوندگی هـــای زندگـــی هســـتند کـــه 
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متاســـفانه فرصـــِت زمـــان گذاشـــتن بـــرای 
ــه  ــم کـ ــی هـ ــد. گروهـ ــانه ها را ندارنـ رسـ
ـــی  ـــد، خيل ـــرف می کنن ـــی را ص ـــن زمان چني
مخاطـــب رســـانه های موجـــود نيســـتند. در 
ـــذ،  ـــت کاغ ـــون کيفي ـــی چ ـــا عوامل ـــه م جامع
ـــک و...  ـــا نداشـــتن نســـخه الکتروني داشـــتن ي
ـــت  ـــدم  موفقي ـــا ع ـــت ي ـــروار در موفقي زنجي
ــن  ــت ايـ ــتند. واقعيـ ــل هسـ ــانه دخيـ رسـ
ـــه  ـــک مجل ـــاپ ي ـــا چ ـــروزه ب ـــه ام ـــت ک اس
نفيـــس نمی تـــوان به تنهايـــی تاثيرگـــذار 
بـــود، چـــون آدم هـــای امـــروز جنسشـــان 
ـــا  ـــش، ي ـــال پي ـــا ١0  س ـــت ب ـــرده اس ـــرق ک ف
ـــورد  ـــوع برخ ـــته. ن ـــال گذش ـــج  س ـــی پن حت
آن هـــا و اين کـــه مايل انـــد اطالعاتشـــان 
را از کجـــا بـــه  دســـت بياورنـــد، متفـــاوت 
ـــال  ـــج، شـــش س ـــن پن ـــود م ـــده اســـت. خ ش
پيـــش تعـــدادی روزنامـــه می خريـــدم. امـــا 
ـــائل  ـــتم و مس ـــال هس ـــد کان ـــو چن االن عض
ــم.  ــری می کنـ ــا پی گيـ ــار را از آن هـ و اخبـ
ـــت  ـــق درياف ـــن طري ـــم از همي ـــات را ه تبليغ
می کنـــم.« ميراحمـــدی مصرف کننـــده را 
ـــر  ـــده ای و تاثي ـــر توليدکنن ـــدف ه ـــن ه آخري
ـــد  ـــر می دان ـــر را انکارناپذي ـــن قش ـــت اي حماي
و می گويد:»بحـــث اصلـــی فرهنـــگ اســـت. 
ــئله ای  ــن مسـ ــر بزرگ تريـ ــال حاضـ در حـ
کـــه بـــا آن روبـــه رو هســـتيم، البتـــه بعـــد 
از بحـــران آب کـــه البتـــه بحـــران آب نيـــز 
ريشـــه در فرهنـــگ دارد، همـــان فرهنـــگ 
اســـت. برخـــی رويکردهـــا کـــه در جامعـــه 
ــت  ــخص نيسـ ــد، مشـ ــاق می افتـ ــا اتفـ مـ
وابســـته  تهديـــد.  يـــا  اســـت  فرصـــت 
شـــده اند بـــه دنيـــای مجـــازی و از آن 
ــر  ــال حاضـ ــد. در حـ ــتفاده می کننـ سوءاسـ
ــد  ــه شـ ــوان متوجـ ــرايط می تـ ــن شـ در ايـ
نـــگاه جامعـــه بـــه  کـــدام ســـمت اســـت و 
ـــناخت  ـــا ش ـــد و ب ـــت می دهن ـــه اهمي ـــه چ ب
اين هـــا می تـــوان خـــود را در ايـــن مســـير 
ـــاد  ـــد اعتم ـــردم باي ـــده شـــد. م ـــرار داد و دي ق
ـــادی  ـــل زي ـــا دالي ـــاد آن ه ـــدم اعتم ـــد. ع کنن

ـــم  ـــد از کارم ک ـــن کارمن ـــه م ـــی ک دارد. زمان
همـــه  می کنـــم  احســـاس  می گـــذارم، 
ـــد  ـــی دارن ـــم کاری و کم فروش ـــز ک ـــا ني آدم ه
ـــاد  ـــادی ايج ـــای بی اعتم ـــن فض ـــرای همي و ب
ـــد  ـــرايت می کن ـــا س ـــه ج ـــه هم ـــود و ب می ش
ـــورها  ـــر کش ـــوالت ديگ ـــه محص ـــه ب و درنتيج
ـــم  ـــتباهی ه ـــای اش ـــم. باوره ـــاد می کني اعتم
داريـــم. تـــا فرهنگ ســـازی شـــود و باورهـــا 
ــد.  ــادی می طلبـ ــان  زيـ ــد، زمـ ــر کنـ تغييـ
البتـــه بايـــد مـــردم اعتمـــاد کننـــد و 
ـــا  ـــاد آن ه ـــواب اعتم ـــم ج ـــدگان ه توليدکنن

ــد.«  را بدهنـ

حامیت بیشرتی می خواهیم
شـــرکت  کارن  آنتن هـــای  فنـــاوری 
ـــه  ـــه در زمين ـــت ک ـــری اس ـــان ديگ دانش بني
آنتن هـــای گيرنـــده، شاســـی  کابل هـــا، 
ــد  ــت می کنـ ــوت و... فعاليـ ــتارت، ريمـ اسـ
ــرج  ــه در کـ ــود کـ ــالی می شـ ــار سـ و چهـ
روی پـــا ايســـتاده اســـت. محســـن کابلـــی، 
مديرعامـــل ايـــن شـــرکت، می گويـــد: »مـــا 
در زمينـــه مخابـــرات فعاليـــت می کنيـــم و 
دو حـــوزه را پوشـــش می دهيـــم؛ حـــوزه  
اول نظامـــی اســـت و مشـــتريان مشـــخصی 
دارد. بعـــد از اين کـــه بـــا شـــرکت قـــرارداد 
می بندنـــد، شـــرکت موظـــف بـــه ارائـــه 
ــن  ــود. در ايـ ــا می شـ ــه آن هـ ــات بـ خدمـ
ــدارد،  ــود نـ ــی وجـ ــت خاصـ ــه رقابـ زمينـ
مخابراتـــی  شـــرکت های  تنهـــا  چـــون 
ـــد.  ـــت می کنن ـــه فعالي ـــن عرص ـــاص در اي خ
ـــت،  ـــی اس ـــه غيرنظام ـــدی ک ـــوزه بع ـــا ح ام
و  بـــزرگ  شـــرکت های  مشـــتری اش 
ــتند،  ــور هسـ ــی کشـ ــای مخابراتـ اپراتورهـ
ايرانســـل، رايتـــل، همـــراه اول و...« بـــه اعتقـــاد 
مديرعامـــل شـــرکت، تبليغـــات در ايـــن 
عرصـــه کارگشـــا نيســـت و مســـئله اصلـــی 
چيـــز ديگـــری اســـت. او بـــرای شـــفافيت 
»مشـــکل  می دهـــد:  ادامـــه  مســـئله 
اصلـــی کـــه مـــا دچـــار آن هســـتيم، عـــدم 
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ــب از  ــرکت های مخاطـ ــد شـ ــت خريـ  رغبـ
ـــه  ـــوءظنی ک ـــت. س ـــی اس ـــوالت داخل محص
ـــه  ـــکالتی ک ـــه مش ـــی ب ـــوده و گاه ـــل ب از قب
ـــود  ـــدگان  وج ـــرف توليدکنن ـــته از ط از گذش

ــردد،  ــته، برمی گـ داشـ
مشـــکالتی  البتـــه 
کـــه توليدکننـــدگان 
صددرصـــد  به طـــور 
مســـبب آن نبودنـــد.« 
مديرعامـــل فنـــاوری 
کارن  آنتن هـــای 
ثبـــت  از  قبـــل 
١0ســـال  شـــرکت 
در  فعاليـــت  ســـابقه 
شـــرکت های بـــزرگ 
را دارد و بـــر اســـاس 
ـــن  ـــل اي ـــه اش دلي تجرب
ــه   ــوءظن را اين گونـ سـ
بازگـــو می کنـــد: »در 
مشـــتری  گذشـــته 
ــد  ــر خريـ ــراری بـ اصـ
باکيفيـــت  محصـــول 

گاهـــی  هـــم  مقابـــل  در  و  نداشـــت 
ـــی  ـــن بی توجه ـــل همي ـــه دلي ـــده ب توليدکنن
يـــا کم دقتـــی مشـــتری در جاهايـــی شـــانه 
ــاآگاه  ــا نـ ــه يـ ــرد.« بی تجربـ ــی می کـ خالـ
ـــن  ـــرکت ها در اي ـــی ش ـــوزه بازرگان ـــودن ح ب
ــتر  ــا بيشـ ــای تاســـف دارد. آن هـ روزگار جـ
مواقـــع بـــرای راحتـــی کار خـــود يـــا بـــه 
ــد از  ــح می دهنـ ــر ترجيـ ــل ديگـ ــر دليـ هـ
ـــتر  ـــز بيش ـــروزه ني ـــه ام ـــی ک ـــاس خارج اجن
ـــدود  ـــی مح ـــره ای و چين ـــوالت ک ـــه محص ب
می شـــوند، خريـــد کننـــد. هميـــن مســـئله 
بـــزرگ  پروژه هـــای  در  شـــده  باعـــث 
ــا  ــود و بـ ــاز شـ ــرکت ها بـ ــن شـ ــای ايـ پـ
ـــام خـــود  ـــه ن ـــروژه  را ب ـــای اساســـی پ ترفنده
ـــی  ـــده داخل ـــت توليدکنن ـــد و دس ـــت کنن ثب
می گويـــد:  کابلـــی  بگذارنـــد.  خالـــی  را 
»ســـازمان تنظيـــم قـــرارداد کـــه بايـــد در 

ايـــن زمينـــه حرفـــه ای عمـــل کنـــد، تنهـــا 
بـــه  نامه نگاری هـــای غيرمفيـــد بســـنده 
ـــده  ـــردرگمی ش ـــث س ـــه بيشـــتر باع ـــرده ک ک
اســـت. مـــا نيـــاز بـــه تبليـــغ نداريـــم. مـــا 
ــاخته ايم  محصولـــی سـ
ــا  ــل تنهـ ــه در داخـ کـ
آن  توليدکننـــده 
دنيـــا  در  و  هســـتيم 
ــرکت از  ــه شـ هـــم سـ
آن توليـــد می کننـــد. 
ولـــی حاضـــر نيســـتند 
ــد. ٣50  ــت کننـ حمايـ
هزينـــه  ميليـــون 
نظـــر  از  و  کرده ايـــم 
مالـــی هـــم تحـــت 
روابـــط   فشـــاريم. 
کال  داريـــم،  خوبـــی 
ــد،  ــان نمی کننـ طردمـ
امـــا متاســـفانه وقتـــی 
ــه،  ــاالی سـ ــروژه بـ پـ
ميليـــارد  چهـــار 
همـــه  مـــی رود، 
پـــروژه  هـــر  در  می آيـــد.  قلقلکشـــان 
مـــا اعـــالم می کنيـــم کـــه در فازهـــای 
محصـــوالت  از  درصـــد  تـــا٣0   ٢0 اول 
ــه را  ــود و بقيـ ــام شـ ــد انجـ خارجـــی خريـ
ــم  ــارکت هـ ــا مشـ ــی بـ ــرکت های داخلـ شـ
ـــدارد.  ـــده ای ن ـــچ فاي ـــا هي ـــد. ام ـــن کنن تامي
در حـــوزه فعاليـــت مـــا بازاريابـــی خيلـــی 
معنـــی دار نيســـت. تبليغـــات بی فايـــده 
ـــم.«  ـــت می خواهي ـــتر حماي ـــا بيش ـــت. م اس
شـــرکت ها  ايـــن  بيشـــتر  مشـــکل 
بازاريابـــی داخلـــی اســـت، چـــون تمايلـــی 
بـــرای خريـــد محصـــوالت نيســـت. کابلـــی 
ــه  ــم کـ ــايتی داريـ ــا وب سـ ــد: »مـ می گويـ
در مقابـــل شـــرکت های قـــدر هـــم خـــوب 
ظاهـــر شـــده اســـت. دولـــت می توانـــد بـــر 
ــع  ــد و وزارت صنايـ ــارت کنـ ــا نظـ اپراتورهـ
ــد.  ــر بخواهنـ ــه اگـ ــن. البتـ ــم هم چنيـ هـ
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و  بدهـــد  فراخـــوان  می توانـــد  دولـــت 
ـــع و   ـــم جم ـــه ای دور ه ـــا را در جلس اپراتوره
آن هـــا را ملـــزم کنـــد از محصـــوالت باکيفيـــت 
ـــه  ـــی ک ـــه الزام ـــد، ن ـــتفاده کنن ـــی اس داخل
هرچـــه توليـــد شـــد، بخريـــد.« در مـــورد 
تاثيـــر رســـانه ها در زمينـــه فرهنگ ســـازی 
مصـــرف توليـــد داخلـــی کابلـــی می گويـــد: 
»رســـانه ها بی تاثيـــر نيســـتند و می تواننـــد 
ـــد  ـــی باي ـــوالت داخل ـــند. محص ـــا باش کارگش
ـــردم  ـــوند. م ـــغ ش ـــی تبلي ـــانه های مل در رس
عامـــه، شـــرکت های بـــزرگ و... همگـــی 
بنابرايـــن  هســـتند.  رســـانه  مخاطبـــان 
رســـانه ها  بـــود.  نخواهـــد  بی تاثيـــر 
هميشـــه در زمينـــه فرهنگ ســـازی نقـــش 
ــن  ــا ايـ ــته اند، امـ ــده داشـ ــی برعهـ پررنگـ
اين کـــه  نيســـت.  يک طرفـــه  مســـير 
رســـانه حضـــور داشـــته باشـــد و تبليغـــات 
انجـــام شـــود امـــا دولـــت حمايـــت نکنـــد، 
بی فايـــده اســـت. متاســـفانه االن فقـــط 
بی فايـــده  بروکراســـی  يـــک  دچـــار 
هســـتيم، هميـــن و بـــس.« ورود افـــراد 
نـــاآگاه و غيرمتخصـــص يکـــی از مشـــکالت 
ـــت.  ـــی اس ـــدگان داخل ـــای توليدکنن و درده
کابلـــی از آشـــفتگی بـــازار نـــاالن اســـت و 
ــه  ــی دارد کـ ــرکت محصولـ ــد: »شـ می گويـ
ــد،  ــد کنـ ــد آن را توليـ ــد صددرصـ می توانـ
بـــا کيفيـــت آمريکايـــی محصـــول مشـــابه 
و بـــه قيمتـــی پايين تـــر از نمونـــه  چينـــی 
ـــری دالل  ـــت. يک س ـــغ از حماي ـــا دري آن. ام
ـــد،  ـــن وارد می کنن ـــه از چي ـــد ک ـــود دارن وج
گران تـــر هـــم می فروشـــند. کســـی در 
حـــوزه مخابـــرات بازرگانـــی می کنـــد کـــه 
اصـــال سررشـــته ای از آن نـــدارد. ليســـانس 
ـــون  ـــا  چ ـــاورزی دارد و تنه ـــا کش ـــع ي صناي
ـــود.  ـــازار می ش ـــه دارد، وارد ب ـــا رابط ـــار ت چه
ـــزی  ـــر چي ـــا ه ـــه ب ـــت ک ـــفته اس ـــازاری آش ب
ــد  ــا منتظرنـ ــی رود. تنهـ ــاال مـ ــا بـ قيمت هـ
توليدکننـــده خارجـــی چيـــزی بـــه آن هـــا 
ــد.  ــه بگذارنـ ــا صحـ ــد و اين هـ ــه کنـ ديکتـ

توجيهشـــان هـــم ايـــن اســـت کـــه مـــن 
شـــرکت خدمات دهنـــده هســـتم. شـــرکت 
ـــن  ـــد و م ـــام می ده ـــدش را انج ـــا ص ـــر ت صف
هـــم پولـــم را از مشـــتری می گيـــرم. يـــک 
ــدات  ــی از توليـ ــق.«  برخـ ــتگی عميـ وابسـ
دايـــره مصرف کنندگانشـــان محـــدود اســـت 
و فنـــاوری آنتن هـــای کارن نيـــز از هميـــن 
دســـت شرکت هاســـت. کابلـــی در ايـــن 
زمينـــه می گويـــد: »کار مـــا تخصصـــی 
اســـت و تکنولوژی محـــور. اين کـــه مـــا 
ــن  ــرای ايـ ــم، بـ ــرپا بمانيـ ــته ايم سـ توانسـ
اســـت کـــه بخشـــی از فعاليت هايمـــان 
کـــه  پروژه هايـــی  بـــوده؛  پروژه محـــور 
ــم.  ــام داديـ ــی  انجـ ــای نظامـ ــا بخش هـ بـ
در زمينـــه محصـــوالت غيرنظامـــی  نيـــز 
مـــا تکنولوژی محـــوری را مدنظـــر قـــرار 
می دهيـــم و ســـعی داريـــم محصوالتـــی 
ـــور  ـــده اپرات ـــاز آين ـــه ني ـــم ک ـــد کني را تولي
ـــدود  ـــی مح ـــای مخابرات ـــر بازاره ـــت. عم اس
ـــد.«  ـــال می رس ـــج  س ـــه پن ـــت ب ـــت و نهاي اس

میان مـــدت  رسمایه گـــذاری  بـــه 
نیازمندیـــم حامیت گـــر  نهادهـــای 

دانش بنيـــان  شـــرکت  شـــاتين  آرش 
ــاس  ــی عبـ ــا مديرعاملـ ــت بـ ــری اسـ ديگـ
و  طـــراح  شـــرکت  ايـــن  رحمانـــی. 
و  نجـــات  تجهيـــزات  توليدکننـــده 
ـــه  ـــت ک ـــران اس ـــق در اي ـــتم های تعلي سيس
ـــه  ـــت ک ـــالی اس ـــدران ١0 س ـــتان مازن در اس
ــود  ــوالت خـ ــه محصـ ــعی دارد در زمينـ سـ
ـــوالت  ـــد. محص ـــت کن ـــل را تقوي ـــد داخ تولي
ـــد  ـــی دارن ـــرف نظام ـــم مص ـــرکت ه ـــن ش اي
می گويـــد:  رحمانـــی  عمومـــی.  هـــم  و 
»متاســـفانه رويکـــرد کشـــورمان خريـــد 
قطعـــه اســـت نـــه ســـاخت محصـــول. 
به خصـــوص در صنايـــع نظامـــی و بيشـــتر 
ــل  ــی.« مديرعامـ ــع هوايـ ــش صنايـ در بخـ
بـــرای  تالش هايشـــان  از  شـــاتين  آرش 
فـــروش محصوالتشـــان می گويـــد: »مـــا 
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بـــرای فـــروش محصوالتمـــان بـــه بخـــش 
ـــر  ـــرای ه ـــم. ب ـــکالتی داري ـــم مش ـــی ه نظام
ـــخ  ـــوال پاس ـــادی س ـــداد زي ـــه تع ـــول ب محص
ــتاندارد،  ــاره اسـ ــواالتی دربـ ــم؛ سـ می دهيـ
ـــد  ـــه خري ـــی ب ـــا را راض ـــا آن ه ـــت و... ت کيفي
کنيـــم. ايـــن پروتـــکل را بـــرای تمـــام 
نهادهـــای مشـــابه ديگـــر هوايـــی، دريايـــی 
ــرای  ــا بـ ــم. امـ ــرار می کنيـ ــی تکـ و زمينـ
ـــاوت  ـــال متف ـــرد کام ـــی رويک ـــروش عموم ف
زمينـــه حمايـــت  در  رحمانـــی  اســـت. 
ضعف هايـــی  داخلـــی  توليدکننـــده  از 
»متاســـفانه  می گويـــد:  و  می بينـــد  را 
صنـــدوق نـــوآوری و نهادهـــای حمايت گـــر 
ايـــن ديـــد را ندارنـــد کـــه ســـرمايه گذاری 
حداقـــل  ســـرمايه گذاری های  کننـــد؛ 
ســـرمايه گذاری هايی  بيشـــتر  پنج ســـاله. 
کـــه انجـــام می شـــود، يـــک تـــا دو ســـال 
هســـتند  موفـــق  شـــرکت هايی  اســـت. 
کـــه چندســـالی خودشـــان کار کـــرده و 
بـــه حـــدی از بلـــوغ رســـيده و موفقيـــت 
ــورد  ــد مـ ــد و بعـ ــب کرده انـ ــبی کسـ نسـ
حمايـــت ايـــن نهادهـــا قـــرار گرفته انـــد.« 
بيشـــتر توليدکننـــدگان داخلـــی بـــر ايـــن 
عقيـــده هســـتند کـــه اگـــر بخواهيـــم 
ــدات  ــرفته از توليـ ــورهای پيشـ ــل کشـ مثـ
داخلی مـــان حمايـــت کنيـــم، رويکـــرد 
نيســـت.  مناســـبی  رويکـــرد  پيـــش رو 
»حمايت هـــای  می گويـــد:  رحمانـــی 
ــا  ــوده، امـ ــم گير بـ ــم چشـ ــت يازدهـ دولـ
کافـــی نيســـت بـــرای رســـيدن بـــه رشـــد 
ســـريع اقتصـــادی. در حـــوزه اقتصـــاد 
بايـــد شـــرايطی مهيـــا شـــود کـــه بـــرای 
طرح هـــای گره گشـــا از کشـــور و قابـــل 
پنج ســـاله  فرصتـــی  ســـرمايه گذاری 
تعلـــق بگيـــرد تـــا بـــه نقطـــه بلـــوغ 
ايـــن  بـــر  توليدکننـــدگان  برســـد.«  
از  عقيـــده هســـتند کـــه عدم حمايـــت 
آن هـــا يعنـــی تحميـــل فشـــار بيشـــتر بـــه 
مصرف کننـــده. مديرعامـــل آرش شـــاتين 

در ايـــن زمينـــه می گويـــد: »زمانـــی کـــه 
توليدکننـــده مجبـــور اســـت در طـــول 
يـــک  ســـال تســـهيالت هرچنـــد کم بهـــره 
ــداد  ــار در تعـ ــد، به ناچـ ــت کنـ را بازپرداخـ
قيمـــت  بـــا  و  می کنـــد  توليـــد  کـــم 
بـــاال می فروشـــد و ايـــن يعنـــی فشـــار 
ــز  ــی نيـ ــتری. از طرفـ ــه مشـ ــف بـ مضاعـ
ــی  ــاس چينـ ــت و اجنـ ــی اسـ ــازار جهانـ بـ
هـــم به راحتـــی در دســـترس. در ايـــن 
ـــد  ـــود را در خري ـــود خ ـــتری س ـــرايط مش ش
ـــم  ـــه ه ـــد و درنتيج ـــی می بين ـــس چين جن
ــود،  ــرر می شـ ــی متضـ ــده داخلـ توليدکننـ
هـــم خـــود مصرف کننـــده بـــه دليـــل 
کيفيـــت پاييـــن جنـــس وارداتـــی.« رمـــز 
بـــازار  قبضـــه  در  چينی هـــا  موفقيـــت 
ـــه  ـــت. البت ـــراژ باالس ـــد در تي ـــی، تولي جهان
محصـــوالت باکيفيتـــی کـــه بـــه بازارهـــای 
ـــوالت  ـــه محص ـــود، ن ـــادر می ش ـــی ص اروپاي
ــن  ــيايی. ايـ ــای آسـ ــوم بازارهـ ــته سـ دسـ
ــی  ــه در حمايت هايـ ــت ريشـ ــز موفقيـ رمـ
دارد کـــه در سياســـت اقتصـــادی ايـــن 
کشـــور گنجانـــده شـــده اســـت. رحمانـــی 
ادامـــه می دهـــد: »اصـــول رايـــج در اکثـــر 
ـــر  ـــه اگ ـــت ک ـــق اس ـــن طري ـــه اي ـــورها ب کش
ـــه  ـــود، ب ـــد می ش ـــل تولي ـــی در داخ محصول
ـــود.  ـــت می ش ـــور ثب ـــاری آن کش ـــام انحص ن
ــه ايـــن مختـــص کشـــورهای بلـــوک  البتـ
ـــی هســـتند، نيســـت.  ـــال دولت ـــه کام شـــرق ک
ـــرکتی  ـــش ش ـــال پي ـــال ٢0  س ـــوان مث به عن
مشـــابه شـــرکت مـــا در آمريـــکا احـــداث 
ــرکت  ــان از آن شـ ــان چنـ ــد و دولتشـ شـ
حمايـــت کـــرد کـــه در حـــال حاضـــر بـــا 
ــود را  ــوالت خـ ــزاف محصـ ــای گـ قيمت هـ
می فروشـــد. مـــن در جلســـه اخيـــری کـــه 
ــان  ــرکت همـ ــنهاد دادم شـ ــتم، پيشـ داشـ
ـــار  ـــت در اختي ـــان کيفي ـــا هم ـــول را ب محص
شـــما قـــرار می دهـــد، البتـــه بـــا همـــان 
ــده  ــدگاه نهادينه شـ ــفانه ديـ قيمـــت. متاسـ
ـــا  ـــد حتم ـــل باي ـــد داخ ـــه تولي ـــن اســـت ک اي
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ارزان تـــر باشـــد. ايـــن توليـــد درســـت نيســـت، 
ــرای  ــی. بـ ــای نظامـ ــا در نهادهـ مخصوصـ
ـــده  ـــدگاه توليدکنن ـــن دي ـــه اي ـــخ گويی ب پاس
ـــا  ـــی آورد ت ـــن م ـــت را پايي ـــم کيفي ـــل ه داخ
بـــا قيمـــت پيشـــنهادی، فـــروش برايـــش 
به صرفـــه باشـــد.« دولت هـــا هميشـــه و 
ــذاری در  ــش تاثيرگـ ــخ نقـ ــول تاريـ در طـ
ـــد از  ـــد و بع ـــازی کرده ان ـــع ب ـــاد جوام اقتص
ايـــن همـــه ايـــن نقـــش را ايفـــا خواهنـــد 
کـــرد. نقشـــی کـــه اگـــر بـــا دقـــت  عمـــل 
بيشـــتری ايفـــا شـــود، می توانـــد جوامـــع 
را بـــه ســـمت توســـعه و رفـــاه ســـوق 
دهـــد. رحمانـــی در راســـتای حمايت هـــای 
دولتـــی از محصـــوالت داخلـــی می گويـــد: 
»متاســـفانه راه دررو وجـــود دارد و هـــر 
بـــازار  در  تجربـــه  کمـــی  بـــا  فـــردی 
می توانـــد بـــه آن هـــا پـــی ببـــرد. مـــا در 
ــه  ــای ممنوعـ ــه کاالهـ ــاهديم کـ ــازار شـ بـ
ـــه  ـــه نهادهـــای دولتـــی فروخت وارد و حتـــی ب
ــرد  ــک فـ ــت يـ ــور از دولـ ــود! منظـ می شـ
ــکيل دهنده  ــه تشـ ــه مجموعـ ــت، بلکـ نيسـ
آن اســـت. واقعـــا ســـوال اصلـــی مـــن 
توليدکننـــده ايـــن اســـت کـــه چـــرا کاالی 
ممنوعـــه بايـــد در کشـــور وجـــود داشـــته 
ــابه آن را  ــه مشـ ــه نمونـ ــد، درحالی کـ باشـ
مـــن و خيلـــی از توليدکننـــدگان داخلـــی 
ــم.  ــد می کنيـ ــراوان توليـ ــقت فـ ــا مشـ بـ
ــرد  ــد پيگـ ــت بايـ ــن، دولـ ــاد مـ ــه اعتقـ بـ
بـــه  نســـبت  را  ســـخت گيری هايش  و 
ــا  ــد و بـ ــتر کنـ ــه بيشـ ــای ممنوعـ کاالهـ
ــا قوانيـــن ســـخت گيرانه را  مشـــاهده آن هـ
ـــه  ـــن روي ـــد. اي ـــا اعمـــال کن ـــه آن ه نســـبت ب
می توانـــد گامـــی رو بـــه جلـــو در حمايـــت 
از توليدکننـــده داخلـــی باشـــد.« رحمانـــی 
ــی  ــی دولتـ ــت واقعـ ــت حمايـ ــد اسـ معتقـ
ـــت  ـــده فرص ـــون توليدکنن ـــدارد، چ ـــود ن وج
رقابـــت نـــدارد. رحمانـــی مـــی گويـــد: 
ـــن  ـــده، اي ـــام ش ـــه انج ـــی ک ـــن حمايت »بهتري
ــره در يـــک  ــهيالت کم بهـ ــه تسـ ــوده کـ بـ

ــده  ــه توليدکننـ ــاله بـ ــی دوسـ ــازه زمانـ بـ
ـــک  ـــه ريس ـــازه ای ک ـــت؛ ب ـــه اس ـــق گرفت تعل
کـــردن را از توليدکننـــده ســـلب می کنـــد، 
عامـــل  کـــردن  ريســـک   درحالی کـــه 
ـــرکت  ـــت. ش ـــور اس ـــعه کش ـــی در توس مهم
ــم،  ــتارت زده ايـ ــه اسـ ــال 9١ کـ ــا از سـ مـ
ـــروز  ـــا ام ـــوده اســـت. ت ـــيصدميليون ب ـــر س زي
ميليـــاردی  پروژه هـــای  وارد  نتوانســـتيم 
ـــيل  ـــن پتانس ـــور اي ـــه کش ـــويم، درحالی ک ش
را دارد. منتظريـــم ببينيـــم دولـــت چطـــور 
می خواهـــد حمايـــت کنـــد. از طرفـــی مـــا 
ــم و از  ــول را داريـ ــد محصـ ــی توليـ توانايـ
ـــوالت  ـــن محص ـــه اي ـــا ب ـــر نهاده ـــرف ديگ ط
ـــت  ـــن اس ـــی اي ـــئله اصل ـــد و مس ـــاز دارن ني
کـــه در ايـــن ميـــان مهـــره مفقـــود پـــول 
اســـت.« در تمـــام دنيـــا رســـانه ها نقـــش 
تمامـــی  در  اطالع رســـانی  در  کليـــدی 
معرفـــی  در  شـــايد  و  دارنـــد  حوزه هـــا 
محصـــوالت داخلـــی کوتاهی هايـــی نيـــز از 
ســـمت رســـانه ها شـــده باشـــد. رحمانـــی 
ـــات  ـــی اوق ـــد: »گاه ـــه می گوي ـــن زمين در اي
مـــا از رســـانه ها به عنـــوان حربـــه اســـتفاده 
می کنيـــم. اگـــر رويـــه بـــه ايـــن طريـــق 
ــم.  ــالع می دهيـ ــانه ها اطـ ــه رسـ ــد، بـ باشـ
البتـــه رســـانه ها نيـــز بايـــد اطالع رســـانی 
ــد  ــانه ها بايـ ــند. رسـ ــته باشـ درســـت داشـ
در  توليدکننـــدگان  و  شـــرکت ها  بـــا 
ارتبـــاط و تعامـــل باشـــند. نبايـــد معرفـــی 
داخلـــی  شـــرکت های  و  محصـــوالت 
ـــد  ـــرادی دارد همانن ـــه اي ـــد. چ ـــروار باش تيت
اکثـــر کشـــورها چکيـــده ای از محصـــوالت، 
ــل  ــدات داخـ ــداف و... توليـ ــا، اهـ فعاليت هـ
در رســـانه ها منعکـــس شـــود. در ايـــن 
و  محصـــول  بـــا  توليدکننـــده  شـــرايط 
ــد  ــود و می توانـ ــنا می شـ ــت آن آشـ کيفيـ
ــورد  ــف کاالی مـ ــاس مختلـ ــان اجنـ از ميـ
ـــه  ـــه هم ـــد. البت ـــاب کن ـــود را انتخ ـــر خ نظ
اين هـــا در شـــرايطی اســـت کـــه ايـــن 
».ــود ــانه ها داده شـ ــه رسـ ــازه بـ اجـ
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مامرســت  هــر  عرصــه  در  نخبگــی 
ریاضــت و  می خواهــد 

»نخبــه هنــری بايــد در طــول عمر حرفــه ای اش 
کاری انجــام داده باشــد کــه متفــاوت بــوده يــا 
بتوانــد در تاريــخ هنــر مانــدگار شــود.« رســول 
جليلــی بــا ارائــه ايــن تعريــف از نخبگــی گفــت: 
نخبــه هنــری بايــد حرکــت خاصــی را در هنــر 
بــه کار ببنــدد تــا بتوانــد بــه ايــن درجــه برســد 
ــی ســخت اســت و اصــال  ــن خيل ــه اي کــه البت
ــر  ــت. ه ــی اس ــم کار راحت ــم بگويي نمی تواني
ــد و  ــگاه برس ــن جاي ــه اي ــد ب ــی نمی توان کس
ــی  ــد خيل ــه باي ــن مرتب ــه اي ــيدن ب ــرای رس ب
ــا  رياضــت بکشــد و ممارســت داشــته باشــد ت

بتوانــد بــه ايــن مرتبه برســد.   
قطعــا اين طــور نيســت کــه مــا بتوانيم کســی را 
کــه حائــز رتبــه برتــر در يــک آزمــون می شــود، 
نخبــه بدانيــم، بلکــه الزمــه نخبگــی در عرصــه 
هنــر، گــذر زمــان و انجــام کار و تمريــن مــداوم 
ــه در  ــتند ک ــم هس ــا ه ــاال بعضی ه ــت. ح اس
ــه  ــال ها ب ــس از س ــری پ ــای هن ــه کاره زمين
ــتادی در  ــا اس ــند. ام ــتادی می رس ــه اس درج
ــودن فــرق می کنــد و  ــا نخبــه هنــری ب هنــر ب
نمی تــوان اين هــا را يکــی دانســت. نخبگــی در 
هنــر قطعــا يــک کار خــاص اســت. يــک کاری 
کــه بــه نوعــی بايــد »کارســتان« باشــد. اين کــه 
دانشــجويی يــا جوانــی خيلــی کار هنــری انجام 
بدهــد، می توانيــم بگوييــم اســتعدادش در هنــر 
خــوب اســت، ولــی نمی توانيــم کلمــه نخبــه را 

بــه او اطــالق کنيــم.
 يـک مرحله يـا يک بخش از هنـر و آموزش آن، 
مربـوط به دانسـتن تکنيک و فنون هنری اسـت 
کـه در همـه دانشـگاه ها تدريـس می شـود و مـا 
در حال حاضر رشـته های مختلف هنـری داريم، 
ازجملـه هنـر مينياتـور، تذهيب، خوش نويسـی 
و... کـه اين هـا را در اروپـا نداريـم، چـون قطعـا 
ايـن رشـته ها در اروپـا و آمريـکا وجـود نـدارد و 
بيشـتر رشـته هايی کـه در زمينه هنـر در خارج 
از ايـران تدريس می شـود، هنر مدرن  و نقاشـی 
و... اسـت. بنابرايـن می شـود گفـت کـه تقريبا از 

محمدجلیل رسولی، از چهره های 
ماندگار عرصه هنر است که نامش 
با نقاشی خط پیوند خورده است. 
این هنرمند 69 ساله، در همدان 
متولد شده و خوش نویسی را از 
شش سالگی و در مکتب خانه 
مرحوم حسین آقا در همدان آغاز 
کرده است. او در سال 1335 به 
تهران آمده، از سال 1346 در 
پایتخت و در آتلیه مستقل به مشق 
خط و به دست آوردن تجربه های 
گوناگون در این زمینه پرداخته 
است. دیدار رسولی با سراج الکتاب 
در سال 47 و هم چنین شاگردی 
در محضر استادی بنام همچون 
سیدحسن میرخانی به مدت 
چهار سال، اتفاقی مهم در زندگی 
حرفه ای او به شمار می رود و از آن 
پس رسولی بارها و بارها در داخل 
و خارج از کشور نمایشگاه های 
گروهی و انفرادی برگزار کرده و 
هم اکنون می توان هنرمندی او را 
در کتابت کتاب نفیس »گلشن راز«، 
کتابت داستان »فرود از شاهنامه 
فردوسی« و کتابت »نهج البالغه«، 
کتاب »جان جانان«، کتاب »چهار 
فصل« و کتابی شامل مجموعه 30 
سال تالش در زمینه خط و نقاشی 
و هم چنین طراحی نام نوشته فیلم 
»محمد رسول اهلل« ساخته مجید 
مجیدی و خوش نویسی بیتی از 
فردوسی در بخش پشتی اسکناس 
50 هزار ریالی دید. در ادامه خالصه  
گفت و گوی ما را با این چهره ماندگار 
و برنده جایزه آوینی می خوانید.
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ايـن نظـر نمی توانيم خودمـان را با دانشـگاه های 
خارجی مقايسـه کنيـم، چون اساسـا کارهای ما 
بـا کارهايـی کـه در اروپا هسـت، متفاوت اسـت. 
به خصـوص در زمينـه هنرهايـی کـه می توانيـم 
ولـی  بگذاريـم.  آن هـا  ملـی روی  عنـوان هنـر 
ايـن را هـم بگويـم که خيلی سـخت اسـت يک 
هنرمنـد بـه درجـه ای برسـد کـه کارش آن قـدر 
منحصربه فـرد باشـد کـه حتـی بـدون امضـا هم 
بتـوان آن را شـناخت. يعنی آن قدر منحصربه فرد 
باشـد کـه مثـال وقتـی به تابلـوی فـالن هنرمند 
اين کـه  بـدون  می کنيـم،  نـگاه  خوش نويـس 
امضـای اثـر را ببينيـم، بدانيـم کـه ايـن کار چه 
کسـی اسـت، يعنی او را از روی سـبک کاری اش 
بشناسـيم. يکی از نشـانه های نخبگـی در زمينه 
هنـری می توانـد اين باشـد که فرد دارای سـبک 
و شـيوه منحصر به فـرد و مختـص خود می شـود 
و از روی همين شـيوه بـدون اين که کارش حتی 

امضايـی داشـته باشـد، بتوان آن را شـناخت.
 

هر برای پیرفت نیاز به حامیت دارد
ــز به خاطــر  ــه خــود هرگ ــه گفت ــه ب رســولی ک
ــه  ــارش را ب ــدام از آث ــرده و هيچ ک ــول کار نک پ
فــروش نرســانده اســت، حمايــت از آثــار هنــری 
ــت و  ــه دانس ــن عرص ــرفت در اي ــه پيش را الزم
گفــت: هنــر يکــی از مســائلی اســت کــه بــرای 

ــا  ــاز دارد، ام ــدن ني ــت ش ــه حماي ــرفت ب پيش
ــچ  ــا هي ــت کردن ه ــن حماي ــا اي ــرم ب ــه نظ ب
ــع  ــود. درواق ــه نمی ش ــا نخب ــدی لزوم هنرمن
اين طــور نيســت کــه انتظــار داشــته باشــيم از 
هنرمنــدان حمايــت کنيــم و همه شــان تبديــل 
بــه نخبــه هنــری شــوند. نخبگــی بايــد در ذات 
فــرد باشــد، بايــد عاشــق باشــد، اين قــدر بايــد 
کار کنــد کــه بــه آن مرحلــه و جايــگاه برســد. 
وليکــن به طــور کلــی هنــر بــه حمايت نيــاز دارد 
و هميشــه در تاريــخ هــم اين جــوری بــوده کــه 
هنرمندهــا بــه يــک نوعــی مــورد حمايــت قــرار 
ــی  ــات باالي ــه درج ــد ب ــا بتوانن ــد ت می گرفتن
دســت پيــدا کننــد. حــاال چــه ايــن حمايت هــا 
ــای  ــا در انجمن ه ــود، ي ــه ش ــگاه ارائ در دانش

ــری و...  هن
 مــا بايــد بتوانيــم امکاناتــی را در اختيــار جوانان 
ــا بتواننــد کار کننــد. هنــر يــک  قــرار دهيــم ت
وادی اســت کــه خيلــی رياضــت کشــيدن 
ــه  ــت ک ــکی نيس ــم پزش ــل عل ــد. مث می خواه
مــا بگوييــم بــا يــک دوره ٣0 ســاله درس 
خوانــدن شــخص تبديــل بــه يــک پزشــک يــا 
ــی  ــه نظــرم وقت ــک جــراح می شــود. بلکــه ب ي
هنرمنــد 50،٦0 ســال کار می کنــد، تــازه فکــر 
ــم و  ــاوت مه ــن تف ــت و اي ــد اول راه اس می کن

ــوم اســت. ــا ســاير عل ــر ب برجســته هن
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هرمندان واقعی باید شناسایی شوند

ــن  ــه اي ــوال ک ــن س ــه اي ــخ ب ــولی در پاس رس
ــه  ــادی ارائ ــه نه ــب چ ــد از جان ــا باي حمايت ه
شــود، توضيــح داد: در ابتــدا شناســايی هنرمندان 
ــد  ــا باي ــی م ــرد. يعن ــورت گي ــد ص ــی باي واقع
هنرمندهايمــان را بشناســيم، چــون هــر کســی 
ــن  ــتم، م ــد هس ــن هنرمن ــد م ــد بگوي می توان
و...  را می کنــم  را می کنــم، آن کار  ايــن کار 
ــد از  ــم باي ــايی  ه ــد شناس ــن فراين ــرای اي و ب
ــق  ــرد و از طري ــق کارشناســی صــورت بگي طري
کســانی کــه می تواننــد هنــر را کارشناســی 
ــنجند و  ــد را بس ــک هنرمن ــار کار ي ــد، عي کنن
ايــن هنرمندانــی کــه انتخــاب می شــوند، مثــل 
همــان دانشــجويان نخبــه هســتند و می تواننــد 
مــورد حمايــت قــرار بگيرنــد. خــود بنــده زمانــی 
جــزو کارگروه شناســايی هنرمنــدان جــوان بودم 
ــار  و در آن کارگــروه فيلم هــای دانشــجويان و آث
ــه  ــر کاری ک ــاال ه ــم، ح ــان را می ديدي هنری ش
بــود. در ايــن کارگــروه چنديــن کارشــناس بوديم 
ــای  ــه کاره ــجوهايی را ک ــم دانش ــار ه ــه کن ک
ــه نظــر می رســيد کــه  برجســته ای داشــتند و ب
اســتعداد ويــژه ای در ايــن زمينه دارند، شناســايی 
ــرد  ــن ف ــد اي ــرار باش ــه ق ــا اين ک ــم. ام می کردي
تبديــل بــه نخبــه هنــری شــود، بايــد درجاتــش 
و عيــار کارش خيلــی بــاال باشــد و موقعــی کــه 
ــد،  ــه برس ــن درج ــه اي ــد ب ــد بتوان ــک هنرمن ي
قطعــا هــم مــورد حمايــت مــردم قــرار می گيــرد 
و هــم مــورد حمايــت دولــت و...  چــون بــا کارش 
ــن  ــا می دهــد کــه مــن در اي ــه م ــن گــرا را ب اي
مرحلــه هســتم و بــه ايــن ترتيــب خــود مــردم 

ــد. ــان می دهن ــال نش ــه او اقب ب
 

جوان هــای امــروزی می خواهنــد زود بــه 
مقصد برســند

 در حــال حاضر بــا آمــدن ايــن تکنولوژی  هــای 
ــه  ــر در جامع ــت هن ــدی وضعي ــا ح ــد ت جدي
تغييــر کــرده اســت. زمــان مــا اين طــور بــود که 
ــم و زحمــت  ــق می کردي ــم، تحقي کار می کردي

می کشــيديم. ولــی االن نقاشــی و کارهــای 
ــت.  ــده اس ــال ش ــری و ديجيت ــری کامپيوت هن
ديگــر کســی نمی نشــيند بــا دســت کار کنــد، 
ــالح  ــه اصط ــد. ب ــر کن ــيند فک ــی نمی نش کس
نمی دهــد.  انجــام  کار صحيحــی  خودمــان 
ــه  ــد زود ب ــان می خواه ــی دلش ــا خيل جوان ه
ــور  ــر اين ط ــه هن ــا عرص ــند، ام ــد برس مقص
نيســت کــه فــرد بــا شــامورتی بازی بــه جايــی 
برســد. بــرای هنــر بايــد زحمــت کشــيد. امــا  
االن روزگاری شــده کــه جوان هــا نمی خواهنــد 
بنشــينند و تمريــن و ممارســت کننــد. مــن بــه 
يــاد دارم ســال 8٢  کــه بنــده جــزو چهره هــای 
ــای انتظامــی هــم  ــدگار انتخــاب شــدم، آق مان
جــزو چهره هــای مانــدگار بودنــد. موقعــی 
کــه می خواســتند عکــس دســته جمعــی 
ــن  ــت م ــی دس ــای انتظام ــد، آق ــا بگيرن از م
ــای  ــت آق ــاال. گف ــم ب ــت بروي ــت و گف را گرف
ــته جمعی  ــاال دس ــم ب ــا بروي ــان بي ــولی ج رس
عکــس بگيريــم. کســی نمی توانــد مــا را چهــره 
ــا را  ــه م ــت ک ــه کار ماس ــد، بلک ــدگار کن مان
ــی  ــدان قديم ــرده. هنرمن ــدگار ک ــره مان چه
ــا  حــاال در هــر رشــته ای، زحمــت کشــيدند، ب
اســتقامت و بردبــاری و بــا تحمــل بــه درجــات 
بــاال رســيدند، ولــی امــروزه اين جــوری نيســت. 
ــد  ــريع می خواهن ــی س ــا خيل ــروزه جوان ه ام
ــاب  ــری را انتخ ــد هن ــد. می خواهن ــد کنن رش
کننــد کــه های وهــوی داشــته باشــد. هنرمنــد 
واقعــی دنبــال های وهــوی نيســت، دنبــال 
ــا  ــرور ب ــه م ــی ب ــت، ول ــدن نيس ــرح ش مط
ــا  ــه دوره  ي ــری ب ــالش و پی گي ــت و ت ممارس
درجــه ای می رســد کــه مطــرح می شــود و 
شــناخته می شــود. مثــل خورشــيدی کــه 
ــودش را  ــرون و خ ــد بي ــا می آي ــت ابره از پش
نشــان می دهــد. امــا در دوران معاصــر مــا، 
مــردم دنبــال اين جــور کارهــا نيســتند، دنبــال 
ايــن نيســتند کــه زحمــت بکشــند، دنبــال اين 
ــد، بنشــينند و رياضــت  ــق کنن نيســتند تحقي
بکشــند و فکــر می کنــم بــا ايــن رونــد اوضــاع 

.ــود ــر می ش ــم بدت ــه روز ه روز ب
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2
هم اندیشی  نشست 
واسطه های صادراتی برگزار 

شد

از  حمايت  رويکرد  به  توجه  با 
توسعه صادرات کاالها و خدمات 
دانش بنيان، معاونت علمی و فناوری 
رياست جمهوری اقدام به حمايت از 
ايجاد شرکت های مديريت صادرات 
پايگاه های  توسعه  و  تخصصی 

صادراتی کرده است.
در نشست هم انديشی واسطه های 
بيرنگ،  علی مرتضی  صادراتی، 
تبادل  و  بين الملل  امور  معاون 
موضوع  اين  به  اشاره  با  فناوری، 
که تمرکز شرکت های دانش بنيان 
معطوف به امر تحقيق و توسعه بوده 
و دارای تخصص و مهارت مورد نياز 
برای ورود به بازارهای بين المللی و 
صادرات نيستند، نقش واسطه های 
صادراتی را در توسعه صادرات اين 

شرکت ها مهم برشمرد.
مديريت  »شرکت های  افزود:  او 
صادرات و پايگاه های صادراتی عالوه 
بر اين که پل صادراتی شرکت های 
دانش بنيان به بازارهای کشورهای 
هدف هستند، بايد با ارائه خدمات 
پتنت،  ثبت  ازجمله  توانمندساز 
عالمت تجاری و برند، ثبت شرکت 
و ايجاد دفتر، ايجاد نمايشگاه های 
دائمی از محصوالت فناورانه کشور 
نقاط  شناسايی  هدف،  بازار  در 

و  محصوالت  و  شرکت ها  ضعف 
ارائه راه حل برای مرتفع ساختن آن، 
به ايجاد ارزش افزوده محصوالت 
حضور  و  کنند  کمک  توليدی 
پايدار محصوالت حوزه دانش بنيان 
کشورمان را در بازارهای بين المللی 

تضمين کنند.«
واسطه های  نشست،  ادامه  در 
خود،  معرفی  ضمن  صادراتی 
گزارشی از فعاليت های صورت گرفته 
و  پيش رو  برنامه های  و  تاکنون 
کردند.  ارائه  موجود  چالش های 
روش های  در  بازنگری  ضرورت 
دانش بنيان،  شرکت های  ارزيابی 
گسترده تر کردن حوزه تعريف و 
دسته بندی اين شرکت ها، ضرورت 
دريافت حمايت ها برای شرکت های 
نيز  و  صادر کننده  دانش بنيان 
ضرورت انتخاب بيشتر شرکت های 
در  شرکت کننده  دانش بنيان 
مهم ترين  از  ايران،  پاويون های 
واسطه  شرکت های  دغدغه های 
صادر کننده محصوالت و خدمات 

دانش بنيان بود.

3
سومین جشنواره دانش آموزی 
زیست فناوری آذر ماه امسال 

برگزار می شود

زيست فناوری  توسعه  ستاد  دبير 
برگزاری  از  علمی  معاونت 
دانش آموزی  جشنواره  سومين 
ايجاد  هدف  با  زيست فناوری 
انگيزه بين دانش آموزان و معلمان 

1
برگزار  کن  ست  مسابقات 

می شود

مسابقه کن ست برای دانشجويان 
و دانش آموزان عالقه مند به حوزه 
فضا بهمن ماه سال جاری برگزار 
شامل  مسابقات  اين  می شود. 
يک  آزمون  و  ساخت  طراحی، 
ماهواره کوچک فضايی است که 
طی آن تيم ها می توانند عملکرد 
چنين سيستمی را تجربه کنند. 
حمايت  با  کن ست  مسابقات 
ايجاد  هدف  با  و  علمی  معاونت 
زمينه ای برای رشد کيفی دانش 
و تجربه دانشجويان و عالقه مندان 
به فناوری هوافضا و علوم مرتبط با 
آن و شرکت در رقابتی کامال علمی، 
هيجان انگيز و مطرح شدن ايده  های 
برگزار می شود.  و  جديد طراحی 
تاکنون چهار دوره از اين مسابقات 
در کشور برگزار شده و پنجمين 
دوره آن به همت پژوهشگاه هوافضا، 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و 
با حمايت مرکز ملی فضايی ايران، 
برگزار  ماه سال جاری  بهمن   در 
می شود. عالقه مندان برای کسب 
اطالعات بيشتر می توانند به آدرس 
اينترنتی http://insa.isti.ir مراجعه 

و اطالعات بيشتر را دريافت کنند.

ی
خل

دا
ار 
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زيست فناوری  شناخت  برای 
داد.  خبر  امسال  ماه  آذر  در 
ماه  »آذر  گفت:  قانعی  مصطفی 
جشنواره  دوره  سومين  امسال 
با  زيست فناوری  دانش آموزی 
موفق  مدل های  معرفی  هدف 
ترويجی دانش آموزی آزمون شده و 
فرهنگ سازی، ترويج و زمينه سازی 
توسعه آن در سطح کشور برگزار 

می شود.«
به گفته او، اين جشنواره هر دو  سال 
يک  بار برگزار می شود و تاکنون دو 
گذشته  سال های  در  آن  از  دوره 
برگزار شده  است و امسال سومين 

دوره آن برگزار خواهد شد.
اين  به محورهای  اشاره  با  قانعی 
جشنواره گفت: »زيست فناوری و 
تامين امنيت غذايی، زيست فناوری 
و سالمت، زيست فناوری و انرژی، 
زيست  محيط  و  زيست فناوری 
سالم، زيست فناوری صنعتی، کاربرد 
نانو در زيست فناوری، زيست  فناوری 
و  زيست فناوری  کشاورزی،  و 
زيست  علوم  زيست مبنا،  اقتصاد 
و  دريايی  زيست فناوری  الهام، 
زيست فناوری و کاربردهای امنيتی-  
پليسی محورهای تعيين شده برای 

اين جشنواره هستند.«

4
و  علمی  روابط  گسرتش 

فناورانه ایران و پاکستان

پروفسور اشرف، رئيس بنياد علم 
پاکستان، با نصرت اهلل ضرغام، رئيس 
پژوهش گران  از  حمايت  صندوق 

در  علمی،  معاونت  فناوران  و 
محل صندوق ديدار کرد. در اين 
نشست توافقات اوليه ای به منظور 
آغاز همکاری های مشترک شکل 
گرفت. دکتر ضرغام ضمن معرفی 
فعاليت های صندوق و حمايت های 
»بين  گفت:  پژوهش گران  از  آن 
همکاری های  پاکستان  و  ايران 
زيادی وجود داشته است که يکی از 
اين همکاری ها الگو برداری آموزش 
عالی پاکستان از دانشگاه پيام نور 
از  حمايت  صندوق،  است.  بوده 
پروژه های تحقيقاتی، ثبت اختراع، 
از  حمايت  پسادکتری،  اعطای 
دکتری،  دانشجويان  رساله های 
اعطای گرنت و کرسی پژوهشی 
از برگزاری رخدادهای  و حمايت 

علمی را انجام می دهد.«
در ادامه پروفسور اشرف درخصوص 
بنياد علم پاکستان گفت: »اين بنياد 
و  آمده  وجود  به  سال ١9٧٣  از 
زير مجموعه وزارت علوم پاکستان 
است که هر فعاليتی مرتبط با علم 

را حمايت می کند.«
علم  بنياد  اين که  به  اشاره  با  او 
و  تحقيق  پروژه های  از  پاکستان 
توسعه نيز حمايت می کند، افزود: 
در  محققين  حضور  از  »حمايت 
همايش ها و کنفرانس ها، حمايت 
از برگزاری کارگاه های آموزشی و 
اعطای گرنت به محققين از ديگر 
 9 است.  بنياد  اين  فعاليت های 
آزمايشگاه سيار داريم که به مدت 
و  محروم  نقاط  در  روز  دويست 
دور افتاده در اختيار پژوهش گران و 
محققين قرار می گيرند. هم چنين با 
٢5 کشور دنيا فعاليت های مشترک 
خود را شروع کرده ايم و اميدوارم 
بتوانيم  نيز  ايران  علم  بنياد  با 

فعاليت های خود را آغاز کنيم.«
ضمن  طرف  دو  هر  پايان  در 
بنيادها  با  آشنايی  از  خرسندی 
توافق کردند که پس از بررسی های 
پروژه  زمينه  سه  در  تکميلی 
تحقيقاتی مشترک، تبادل اساتيد 
و  علمی  رويدادهای  برگزاری  و 
کارگاه آموزشی مشترک در قالب 
تفاهم نامه اقدامات الزم را به عمل 

آورند.

5
یازدهمین جشنواره برترین 
محصوالت نانوفناوری ایران 

برگزار می شود

ستاد توسعه فناوری نانوی معاونت 
علمی و فناوری رياست جمهوری، 
برترين  جشنواره  يازدهمين 
را  ايران  نانوفناوری  محصوالت 
هم زمان با نهمين جشنواره فناوری 
نانو، برگزار می کند که طی آن از 
 ١٣9٤ سال  در  برتر  محصوالت 

تقدير به عمل می آيد.
جشنواره برترين های فناوری نانو 
توسعه  ويژه  ستاد  برنامه ريزی  با 
فناوری نانو به صورت ساالنه برگزار 
می شود و به بررسی دستاوردهای 
شرکت های فعال در حوزه توليد 
مرتبط  تجهيزات  و  محصوالت 
به  می پردازد.  نانو  فناوری  با 
امتيازات  بتوانند  که  محصوالتی 
الزم را کسب کنند و جزو برترين 
طی  گيرند،  قرار  محصوالت 
مراسمی هم زمان با جشنواره نانو 
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جوايزی تعلق خواهد گرفت.
چهار  در  شرکت ها  محصوالت 
بازار،  فناوری،  کالن،  شاخص 
سازمانی و توليد، مورد ارزيابی قرار 
برحسب  محصوالت  و  می گيرد 
نمرات کسب شده در اين شاخص ها 
رتبه بندی می شوند. ارزيابی تا پايان 
شهريور سال ١٣95 به پايان رسيده 
و از برگزيدگان هم زمان با افتتاحيه 
نهمين جشنواره فناوری نانو در مهر 
ماه با اهدای جوايز تقدير به عمل 

خواهد آمد.
اين  در  می توانند  محصوالتی 
که  کنند  شرکت  جشنواره 
 ٢9 تا  آن ها  نانو مقياس  تاييديه 
و جزو  اسفند ١٣9٣ صادر شده 
برترين های سه دوره  پيش نباشند. 
تاکنون ١0 دوره از اين جشنواره 
برتر  محصوالت  و  شده   برگزار 
فناوری نانو در سال های ١٣8٤ تا 

١٣9٣ مشخص  شده اند. 

6
صنایع  تخصصی  پاویون 
منایشگاه   در  ایران  دریایی 

SSMآملان

پاويون جمهوری اسالمی ايران در 
نمايشگاه SMM آلمان با حمايت 
معاونت علمی و فناوری رياست 
جمهوری برپا و مديران و نمايندگان 
خصوصی  مختلف  شرکت های 
و دولتی نيز توسط سازمان های 
متبوع خود به اين نمايشگاه اعزام 

شده اند. با توجه به اين که طی ده ها 
شرکت کننده  هزار  صدها  سال، 
در  بين المللی  بازديد کننده  و 
نمايشگاه صنايع دريايی هامبورگ 
حضور يافته اند، اين رويداد به عنوان 
يک عامل ارتباطی نقش محوری 
در موفقيت اين صنعت ايفا کرده 
دريايی  صنايع  نمايشگاه  است. 
صرفا  هامبورگ  کشتی سازی  و 
و  نيست  تجاری  نمايشگاه  يک 
برنامه های جامعی از کارگاه های 
آموزشی، سمپوزيم ها و کنفرانس ها 
به  الزم  می شود.  شامل  نيز  را 
 SMM نمايشگاه   است،  ذکر 
آلمان با حضور بيش از 50 هزار 
 ١00 و  دوهزار  و  بازديدکننده 
شرکت کننده از ٦٧ کشور، يکی از 
بزرگ ترين رويدادهای بين المللی 
تا  از شانزدهم  دريايی است که  
بيستم شهريور   ماه 95 برگزار شد.

7
همکاری های فناورانه ایران و 

فرانسه توسعه می یابد

مديرعامل  شوسد،  لويی   ژان 
شرکت فرانسوی سوئز، و هيئت 
او با سورنا ستاری، معاون  همراه 
علمی و فناوری رئيس  جمهوری 
در  کردند.  ديدار  ايران،  اسالمی 
اين ديدار، ژان لويی شوسد ضمن 
قدردانی از فرصت به وجود آمده به 
ارائه مختصری در خصوص شرکت 
سوئز پرداخت و با اشاره به سابقه 
کار طوالنی اين شرکت در ايران، 
همکاری  مجدد  آغاز  خواستار 

جمهوری اسالمی ايران و شرکت 
سوئز شد. ايشان در پايان، اظهار 
کنونی  پروژه  که  کرد  اميدواری 
بتواند سرآغاز همکاری های موفق و 
بلندمدت اين دو مجموعه باشد. در 
اين نشست ستاری درباره مشکالت 
حوزه منابع آبی کشور گفت: »در 
شمال دريای کاسپين و در جنوب 
تنوع  که  داريم  را  فارس  خليج 
زيستی محيطی فوق العاده ای را در 
کشور ايجاد می کنند. هم چنين با 
وجود جنگل های فشرده، نقاطی 
دارد.  وجود  ايران  در  نيز  بيابانی 
تمام اين موارد پتانسيل بااليی را 
در بحث مديريت و هدايت منابع 
تحقيقات  می کند.  ايجاد  آبی 
روی آب های عميق که با شرکت 
سوئز آغاز شده، بخش کوچکی از 
فرايندی است که می توان انجام 
داد. ايران کشوری با پتانسيل های 
و  است  سرمايه گذاری  برای  باال 
با  همکاری  برای  علمی  معاونت 
تمامی حوزه ها  در  شرکت سوئز 
اطالعاتی  بانک  دارد.  آمادگی 
علمی  معاونت  در  فوق العاده ای 
در  فعال  درخصوص شرکت های 
حوزه های مختلف وجود دارد که 
می توانيم  در اختيار شرکت سوئز 

قرار دهيم.«

8
علمی  انجمن های  مجمع 
تشکیل  مغز  نقشه برداری 

می شود

و  علوم  توسعه  ستاد  دبير 
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مزار  محل  در  گيالن  استاندار 
آن مرحوم در شهرستان آستانه 

اشرفيه برگزار شد.
بنياد  رئيس  اصفهانی،  مسعود 
گفت:  گيالن،  استان  نخبگان 
سرآمد  بر  عالوه  معين  »استاد 
بودن در حوزه زبان و ادب فارسی، 
اجتماعی  و  اخالقی  لحاظ  به 
و ممتاز  نيز شخصيتی شاخص 
سليم النفس،  شخصيتی  او  بود. 
به  معروف  فرهنگ دوست، 
ارزش های  حافظ  و  حب وطن 
واالی ايرانی که ريشه در فرهنگ 
ناب اسالم دارد نيز بود. بنياد ملی 
نخبگان در راستای اجرايی سازی 
در  کشور  راهبردی  »سند  مفاد 
امور نخبگان«، اين اقدام را يکی 
از برنامه های مهم خود به شمار 
در سطح  آن  اجرای  به  و  آورده 
شاخص  نخبگان  برای  و  کشور 
اهتمام  فرهنگی کشور  و  علمی 
شناسايی  آثار  قطعا  است.  کرده 
و شناساندن نخبگان شايسته ای 
با  معين که  چون مرحوم دکتر 
فرهنگ  و  وطن  اعتالی  دغدغه 
نقاط  اقصی  در  زيستند،  ايرانی 
اين کشور نخبه پرور اشاعه يافته 
و زايش نخبگان آينده ساز ايران 

اسالمی را به بار خواهد آورد.«
مهدخت معين، دختر دکتر معين، 
نيز با تقدير از اقدام بنياد نخبگان 
در نکوداشت اين استاد برجسته، 
گفت: »دکتر معين ِعرق خاصی 
و  مرز  اين  فرهنگ  پيشبرد  در 
بود  اولين شخصی  و  داشت  بوم 
که موفق به دفاع از اولين رساله 
به  ايران  در  غيرپزشکی  دکتری 
راهنمايی دکتر پورداوود و داوری 

عالمه دهخدا شد.«

10
در  رشکت  ثبت نام  آغاز 
ملی  هامیش  »دهمین 

نخبگان فردا«

آريا الستی، معاون فرهنگی بنياد 
آغاز  اعالم خبر  با  نخبگان،  ملی 
ملی  همايش  »دهمين  ثبت نام 
نخبگان فردا« گفت: »مخاطبان 
سال های  همچون  همايش  اين 
پيش، مشموالن جوايز تحصيلی 
بنياد ملی نخبگان هستند. با ارسال 
پيامک به مستعدان  برتر از آنان 
دعوت  همايش  در  ثبت نام  برای 
شده است و تنها افرادی می توانند 
با ورود به سامانه ثبت نام خود را 
نهايی کنند که پيش از اين پيامک 
دعوت بنياد ملی نخبگان را دريافت 
کرده باشند. عالوه بر بخش اصلی 
همايش، افراد در صورت تمايل به 
حضور در بازديدهای طراحی شده 
که در سومين روز همايش انجام 
می شوند نيز بايد جداگانه ثبت نام 
در  سخنرانی  متقاضيان  کنند. 
و  معظم  انقالب  رهبر  محضر 
رئيس  جمهور محترم نيز می توانند 
و  سخنرانی  متن  بارگذاری  با 
در  خود  درخواست  هم چنين 

سامانه، ثبت نام کنند.«
الستی در پايان با اشاره به زمان 
و نحوه ثبت نام متقاضيان گفت: 
»افراد می توانند تا پنج مهرماه با 
hamayesh. سايت  به  مراجعه 

نهايی  را  خود  ثبت نام    bmn.ir
.».کنند

معاونت  شناختی  فناوری های 
علمی، با حضور جمعی از روسا و 
دبيران انجمن های مرتبط با علوم و 
فناوری های شناختی، در جلسه ای 
درباره تشکيل انجمن نقشه برداری 
ملی  آزمايشگاه  از  و  مذاکره  مغز 

نقشه برداری مغز بازديد کردند.
کمال  جلسه  اين  ابتدای  در 
علوم  توسعه  ستاد  دبير  خرازی، 
معاونت  شناختی  فناوری های  و 
علمی، در مورد تاسيس آزمايشگاه 
ملی نقشه برداری مغز، نياز جامعه 
آزمايشگاهی  چنين  به  علمی 
برای  مختلف  تخصص های  و 
مانند  آزمايشگاه  اين  در  فعاليت 
و  مغز  راديولوژی،  حوزه  های 
اعصاب، روان شناسی، زبان شناسی و 

جامعه شناسی توضيحاتی ارائه داد.
همراه  به  ستاد  دبير  ادامه  در 
بخش های  از  انجمن ها  روسای 
 MRI،  مختلف آزمايشگاه شامل
طيف نگاری  آزمايشگاه   ،TMS
کارکردی مادون قرمز و آزمايشگاه 

الکتروانسفالوگرافی بازديد کردند.

9
مراسم بزرگداشت استاد دکرت 

معین برگزار شد

محمد  دکتر  بزرگداشت  مراسم 
معين، استاد زبان  و ادب فارسی، 
استان  نخبگان  بنياد  به  همت 
گيالن هم زمان با چهل  وپنجمين 
حضور  با  او  درگذشت  سالروز 
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ت و

گف

میراث بانی خوب از زبان فارسی در شعر معاصر 
ن فاریس  ره ظرفیت های ز�ب خ خرمشایه، در�ب اءالد�ی گفت وگو �ب �ب

  نعـیمه جاویـدی 
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 مهم تریـن ظرفیت معاصـر و کهن زبان 
و ادب فارسـی در چه حوزه ای اسـت؟ 

مهم تريـن ظرفيـت، اضافـه کنـم توانايـی زبان 
فارسـی در شـعر اسـت. مـا ١١ قـرن سـابقه 
شـعر مکتـوب داريـم. از قـرن چهـارم تـا قرن 
نثـر فارسـی  امـا سـابقه  ١5 هجـری قمـری. 
شـايد يـک قـرن کمتـر از ايـن باشـد. بـرای 
مثـال نمونـه نثـر پيـش از قـرن سـوم شـايد 
نداشـته باشـيم، به طور دقيق تر از قـرن چهارم 
نمونـه موجـود نثر مکتـوب داريم. اما در شـعر 
سـابقه ای درازآهنـگ داريـم و زبان فارسـی ما 

در ايـن زمينـه پـرورده شـده اسـت. 
شـعر،  حـوزه  در  معتقدیـد  یعنـی   
شـاعران معاصـر مـا ظرفیت هـای زبـان 

دریافته انـد؟ را  فارسـی 
بلـه، همين طـور اسـت. اگـر قـرار بـود نيمـا و 
پيـروان اوليـه اش بـه تعبيـری شـاگردان او و 
آن هايـی کـه بـا او مصاحبـت داشـته و راهش 
را قبـول کرده انـد، کـم از زبـان و ادب فارسـی 
خبر داشـته باشـند، کار شـعر نو زار بود. ياران 
نيما سـخنور بوده اند و دسـتی در ادب فارسـی 
داشـته اند. اخـوان در شـعر نـو و کهن، دسـتی 
توانـا دارد. بـرای مثـال در زمينـه نمونـه شـعر 
کهـن شـاعران نيمايـی می تـوان بـه شـعر »تو 
را ای کهن بوم و بر دوسـت دارم« اشـاره کرد. 
شـاعری کـه در غـزل، قصيده، رباعـی، قطعه و 
تـک  بيـت توانايی های بسـياری داشـته اسـت. 
نـادر نادرپـور هـم از ديگـر افتخـارات شـعر نو 
اسـت که توانايـی و ظرافت زبانـی بااليی دارد. 
بگويـم  می خواهـم  مثال هـا  ايـن  بـا  درواقـع 
ميراث بانـان  معاصـر  شـعر  در  فارسـی  زبـان 

خوبی داشـته اسـت. 
  اگـر بخواهیـم مصداقـی بـرای تجلی 
ظرفیت هـای کهـن زبـان فارسـی اعم از 
شـعر و نثر در متـون ادبـی و منظوم های 

معاصـر ذکـر کنیم، کدام اسـت؟
 شــاملو زبــان ويــژه ای در شــعر ســپيد دارد که 
ــناخته  ــاملويی ش ــپيد ش ــعر س ــه ش ــا ب بعده
شــده اســت. بــه تعبيــری شــاملو زبــان 

هرجا سخن از زبان و ادب فارسی، 
شعر و شاعری است، به ویژه آن جا 
که صحبت از جایگاه خواجه 
شیراز و اشعار آن به میان می آید، 
بهاءالدین خرمشاهی، نویسنده، 
مترجم، روزنامه نگار، طنزپرداز، 
فرهنگ نویس، شاعر و استاد 
دانشگاه ایرانی و بنام  تر از همه 
در حافظ  شناسی و  توانمند در 
تفسیر اشعار لسان الغیب، گفتنی ها 
و شنیدنی های بسیاری دارد. 
خرمشاهی به واسطه پژوهش و 
نگارش در زمینه ادبیات، متون 
کهن و معاصر ادبی، ظرفیت های 
زبان و ادب فارسی را به خوبی 
می شناسد. بیش از همه اما 
درباره شعر، ترجمه و تاثیر آن 
بر زبان فارسی می گوید و این که: 
»زبان فارسی در گذشته جزو 
زبان هایی بوده که ظرفیت خوبی 
داشته و اکنون هم ظرفیت هایی 
درخور زمانه خود را دارد.« آن چه 
می خوانید، حاصل گفت وگوی 
ما با این چهره بنام، خوش قلم 
و موثر در حوزه ادبیات معاصر 
درباره ظرفیت های زبان فارسی 
در نثر، شعر و ترجمه است.
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تعدادی اثر همیشه 
از زبان های دیگر به 
فارسی ترجمه شده 
است، اما در زمینه 
ترجمه معکوس، 
ترجمه از فارسی به 
زبان دیگر چنان که 
باید، نبوده  ایم. در 
این حوزه مترجم 
و اثِر ترجمه شده، 
کم داریم

شــعری خــود را از نثرهــا و متــون قــرن پنجــم 
ــع  ــه اســت. درواق ــخ بيهقــی گرفت ــد تاري مانن
شــاعران چيره  دســت و توانمنــد مــا بــا کاوش 
ــه  ــمندی ب ــان فارســی، هوش ــای زب ظرفيت ه
ــال شــاملو شــاعری  ــرای مث ــد. ب خــرج داده ان
نبــوده کــه ديــوان پشــت ديــوان بخوانــد. بلکه 
متاثــر از نثــر قــرن پنجم شــعر ســروده اســت. 
ــه  ــاملو ب ــی ش ــم گوي ــه« ه ــاب »کوچ در کت
ــه  ــه وظيف ــه. درحالی ک ــته پرداخت ــل گذش نق
ــته  ــه گذش ــه ب ــت ک ــوده اس ــن نب ــاملو اي ش
جايــی  برگــردد.  دور 
»کوچــه«  گفتــه ام 
ــگ  ــط فرهن ــاملو فق ش
کــه  نيســت  عاميانــه 
و  عاميانــه  فرهنــگ 
عامــه اســت. فولکلــوری 
ــر  ــا پشــتوانه نث ــوی ب ق
قــرن پنجــم. در عــوض 
ماننــد  شــاعری  مــا 
داشــته  ايم  را  فرخــزاد 
ــا ٣٢ ســال ســن  ــه ب ک
ديوان هــا  خوانــدن  در 
اســت.  بــوده  قهــار 
ــه  ــی گفت ــزاد جاي فرخ
پشــِت  ديــوان  مــن 
ديــوان خوانــده  ام. زبــان 
ــم شــيوا و شــفاف اســت. يکــی  شــعری او ه
ــر  ــه همس ــت ک ــن اس ــا اي ــای م از ايده آل ه
ــی  ــگان ادب ــکاری نخب ــا هم ــداد ب ــی بام گرام
ــن  ــد اي ــاد، بتوانن ــازمانی مردم  نه ــب س در قال
توانمندی  هــای قلــم و شــعر شــاملو را بيشــتر 

بنماياننــد. 
بـرای  بیشـتری  ظرفیـت  مـا  شـعر   

نثـر؟  یـا  دارد  واژه آفرینـی 
ايـن موضـوع برمی گـردد بـه نيـاز شـعر نـو ما. 
همـان اوايـل زمـان زندگـی نيمـا يـا يکـی دو 
دهـه بعـد از آن نيـاز بـه واژگانـی بـرای بيـان 
بهتـر شـعر نـو داشـتيم. بـا تکيـه بـر متـون 
ضـرب  و  ترکيـب  بـا  کهـن،  ترکيب هـای  و 

واژه هـای کهـن، واژگانـی نـو پديد آمـد. حتی 
ايـن  می  تـوان  هـم  نادرپـور  نـادر  اشـعار  در 
را  واژه افزايی  هـا  و  واژه  هـا  ضـرب  واژه سـازی، 
ديد. واژه  سـازی در شـعر بيشـتر اسـت. شـايد 
بـه ايـن دليل کـه در داسـتان نياز بـه واژگانی 
بـرای تلطيـف، معنـای ظريـف و قريـب واژه  ها 
بـه انـدازه شـعر حس نمی شـود. در شـعر برای 
بيـان چنيـن احوالـی بايـد بـه اصطـالح سـکه 

بزنيـم و واژه مناسـب بسـازيم. 
 زبـان فارسـی کهن در قالب شـعر و نثر 
پـا فراتـر از مرزهـای ایران می گذاشـت 
و نفـود ادبیـات فارسـی را بـه زبان های 
هـم  امـروز  آیـا  دیـد.  می تـوان  دیگـر 

داریم؟  اثرگـذاری ای  چنیـن 
ــه واژه ای  ــا االن چ ــد. م ــه باي ــور ک ــه آن ط ن
ــه و  ــان فرانس ــادل آن در زب ــه مع ــم ک بگويي
انگليســی نباشــد. بــرای چنيــن اثرگــذاری ای 
نيــازی بــه تحــول فکــری داريــم، بــرای 
اين کــه بتوانيــم در نظــم و نثــر جهــان نفــوذ 
کنيــم و حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــيم. 
ــم  ــی ه ــای خوب ــه نمونه ه ــن زمين ــا در اي ام
داشــته ايم. بــرای مثــال موســی اســوار در 
حــوزه ترجمــه شــعر نــو از فارســی بــه عربــی 
ــه  ــی ک ــا جاي ــت. ت ــرده اس ــالش ک ــروز ت ام
ــت  ــی و ظرفي ــرب از تواناي ــان ع ــان جه اديب
شــگفت زده  شــعر،  در  مــا  فارســی  زبــان 
ــرف  ــی و... ح ــان انگليس ــا در زب ــده اند. ام ش

ــم.  ــی نداري ــو چندان ن
 شـاید یکـی از راه های رسـیدن به این 
جایـگاه، پویایـی مـا در حـوزه ترجمـه 
باشـد. در ایـن زمینـه چگونـه بوده ایم؟ 
تعـدادی اثـر هميشـه از زبان هـای ديگـر بـه 
زمينـه  امـا در  اسـت،  ترجمـه شـده  فارسـی 
ترجمـه معکـوس، ترجمـه از فارسـی بـه زبان 
ديگـر چنان کـه بايـد، نبوده  ايـم. در ايـن حوزه 
مترجـم و اثـِر ترجمه شـده، کم داريـم. افرادی 
آقايـی،  سـيامک  فانـی،  کامـران  مـن،  ماننـد 
زبان هـای  از  را  آثـاری  و...  حميديـان  سـعيد 
ديگـر بـه زبـان فارسـی ترجمـه کرده ايـم، امـا 
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فقـدان هـم يـک  ايـن  نـه. چرايـی  برعکـس 
آثـار،  برگـردان  اسـت.  زبان  شناسـی  مسـئله 
اشـعار و متـون از زبـان مـادری به زبـان ديگر 
نيـاز بـه اسـتعدادی شـگرف، سخت  کوشـی و 

تسـلط بـه آن زبـان ديگـر دارد. 
 به نظر می رسـد مـا در ایـن زمینه نیاز 
بـه چهره هایـی ماننـد گوتـه داریـم که 
زبـان و فرهنـگ مـا را بـه دیگـر زبان ها 
و فرهنگ  هـا معرفـی کنـد. راه کار شـما 
ترجمه هایـی  چنیـن  در  توفیـق  بـرای  

؟ چیست
مثـال جالبـی بـود. زوجـی ماننـد لويـی زون و 
همسـرش چنـد اثـر را از فارسـی بـه زبان های 
ديگـر بـه شـيوايی ترجمـه کرده اند. از سـويی 
ماننـد  نهادهايـی  بـه  نيـاز  بـرای خودکفايـی 
»خانـه ترجمـه« داريـم. چهـار دهه قبـل تنها 
حـدود 50 مترجـم داشـتيم کـه شناخته شـده 
بودنـد، امـا اکنـون ١5 هـزار مترجـم داريـم 
کـه ايـن تعـداد رو بـه افزونـی اسـت. بـدون 
شـک تمـام ايـن مترجمـان آن چنان کـه بايـد، 
توانـا نيسـتند. تاثيـر خوانـدن آثـار کهـن در 

ترجمه هـای نـو، بـرای توانايـی ضـرب واژگان 
جديـد و خالقيـت در اين زمينه اثرگذار اسـت. 
بـه نظرم يک عـده جوان داوطلـب و عالقه مند 
بايد به کشـورهای ديگر اعزام شـوند. مدتی در 
آن کشـورها بمانند و تسـلط بـه زبان اصلی آن 
کشـور پيدا کنند. بـرای مثال مهـران بزرايی و 
مـن مدت  هـا در زمينه زبـان انگليسـی تمرين 
کرده  ايـم. مـن متون انگليسـی بسـياری را هم 
خوانده ـام و فرهنـگ لغـات هم تهيـه کرده ام. 
اما تسـلط پيرامونـی به زبان، قـدرت محاوره و 
آشـنايی بـا اصطالحـات زبـان ديگر هم بسـيار 
مهـم اسـت. مـا بيـش از هـزار سـال پيـش در 
دوره اوج قدرت سلسـله عباسـيان، دارالترجمه 

بزرگ اسـالمی داشـتيم. 
 بـه افزایـش تعـداد مترجمـان اشـاره 
و  حفـظ  بـه  خدمتـی  را  ایـن  کردیـد. 
فارسـی  زبـان  ظرفیت هـای  توسـعه 

محدودیـت؟ یـا  می دانیـد 
هميـــن ترجمـــه از زبان هـــای خارجـــی بـــه 
فارســـی، زبـــان مـــا را تواناتـــر هـــم کـــرده 
ـــل  ـــر قاب ـــه اخي ـــی در ده ـــان فارس ـــت. زب اس
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ــه  ــد دهـ ــی چنـ ــان فارسـ ــا زبـ ــه بـ مقايسـ
قبـــل نيســـت. اکنـــون از جوان هـــا آثـــاری 
در زمينـــه نـــگارش نظـــم، نثـــر و ترجمـــه 
ــذت  ــدا لـ ــه جـ ــم کـ ــم و می خوانـ می بينـ
می بـــرم. ايـــن اتفـــاق مثـــال در چهـــار، 
ــوب  ــود؛ خـ ــده بـ ــل پديـ ــه قبـ ــج دهـ پنـ
ترجمـــه کـــردن و خـــوب نوشـــتن پديـــده 
ــتن و  ــی نوشـ ــوب فارسـ ــون خـ ــود. اکنـ بـ
ـــل  ـــف قاب ـــت. ضع ـــده اس ـــراوان ش ـــدن ف خوان
ــم.  ــی نمی  بينـ ــان فارسـ ــه  ای در زبـ مالحظـ
شـــايد ايـــن متاثـــر 
ــان  ــدن جهـ ــو شـ از نـ
سياســـی، اجتماعـــی، 
ــت  ــی و... ماسـ فرهنگـ
ــن  ــی چنيـ ــه فارسـ کـ

توانـــا شـــده اســـت. 
فارسـی  زبـان    
از  متاثـر  بیشـتر 
اسـت؟  زبـان  کـدام 
ــد از  ــی. بعـ ــان عربـ زبـ
ــان ديگـــری  عربـــی زبـ
نيســـت کـــه تـــا ايـــن 
ـــی  ـــان فارس ـــر زب ـــد ب ح
ــد.  ــته باشـ ــر گذاشـ اثـ
در ســـده دوم و ســـوم 
هجـــری واژگان عظيمـــی، 
تاکيـــد می کنـــم واژگان 
ـــه  ـــی ب ـــی، از عرب عظيم
ـــرده   ـــدا ک ـــی راه پي فارس
ــده  ــا در سـ ــت. امـ اسـ
ـــا از  ـــن م ـــر وام گرفت اخي
واژگان عربـــی در فارســـی 
تقريبـــا تعطيـــل شـــده 
ــر  ــا آن تاثيـ ــت. امـ اسـ
ـــکار  ـــت و ان ـــده گرف ـــوان نادي ـــته را نمی ت گذش
ـــق،  ـــد عش ـــی مانن ـــان واژگان، واژگان ـــرد. از مي ک
ســـالم، عافيـــت و هـــر لغـــت اين چنيـــن 
کـــه فکـــرش را کنيـــم، عربـــی اســـت. چنـــد 
دهـــه پيـــش طرحـــی را بـــا راهبـــری اســـتاد 

ـــه  ـــم ک ـــش می  بردي ـــکوهی پي ـــين ش غالمحس
ـــی  ـــان فارس ـــه زب ـــی ب ـــوذ واژگان عرب ـــه نف دامن
را بررســـی می  کـــرد. آن موقـــع مشـــخص 
ـــی  ـــای واژگان ـــردات و ترکيب  ه ـــه از مف ـــد ک ش
ـــتند.  ـــی هس ـــا عرب ـــد کلمه  ه ـــش از 50 درص بي
ـــی اســـت.  حتـــی هميـــن واژه »کلمـــه« هـــم عرب
ـــه  ـــوده ک ـــق ب ـــدر عمي ـــذاری آن ق ـــن اثرگ گاه اي
ـــی  ـــالن واژه عرب ـــال ف ـــم مث ـــر نمی  کني ـــا فک م

ـــت. ـــا هس ـــد، ام باش
متـون  در  عربـی  واژگان  کاربـرد  اوج   
زبـان فارسـی در آثـار کـدام شـاعران و 

اسـت؟ نویسـندگان 
ترکيبــات  و  مفــردات  واژگان،  کاربــرد  اوج 
ــار  ــوان در آث ــی را می  ت ــان فارس ــی در زب عرب
شــاعرانی ماننــد ســعدی، حافــظ و موالنــا ديد. 
ــن شــاعران را  ــات اي ــی در ابي ــر واژگان عرب اگ
بررســی کنيــم، شــايد در چنــد شــعر ببينيــم 
کــه از ٢00 واژه، ١00 واژه عربــی اســت. عربــی 
زبــان مذهبــی مــا هــم هســت. بايــد بــه ايــن 
ــت،  ــرام گذاش ــی احت ــل زبان ــب و تعام ترکي
ــان فارســی را هــم بايــد پــاس داشــت.  امــا زب
ــه  ــی ک ــی زمان ــی فروغ ــر محمدعل ــه تعبي ب
می خواهيــم بدانيــم کــدام واژه فارســی اســت، 
ــرای آن در  ــی ب ــر و معادل ــم براب ــد ببيني باي

ــه.  ــا ن ــان فارســی وجــود دارد ي زب
 این روزها سبک های جدیدی در فضای 
مجازی برای نگارش زبان فارسی استفاده 
طبیعی  را  تغییرها  این  عده ای  می شود، 
فارسی  رسم الخط  تغییر  لزوم  از  نشان  و 

می دانند، موافق هستید؟ 
خيـر. اين هـا تغييـر قابـل پذيرشـی در حـوزه 
زبـان فارسـی نيسـت. بلکـه صرفا غلـط افزايی 
اسـت. بايـد بـه اصالـت زبـان و واژگان احتـرام 
بـرای  نکنيـم.  را دگرگـون  کلمـات  گذاشـت. 
مثـال نبايـد از خودمـان نوع نوشـتن يـا تلفظ 
واژه هـا را تغييـر دهيـم. به ويـژه روی سـخنم 
فضـای  و  اجتماعـی  شـبکه های  کاربـران  بـا 
مجـازی اسـت کـه بـه ايـن شـيوه نگارش هـا 

.پيـدا کرده انـد گرايـش 

زبان فارسی در 
دهه اخیر قابل 
مقایسه با زبان 
فارسی چند دهه 
قبل نیست. اکنون 
از جوان ها آثاری 
در زمینه نگارش 
نظم، نثر و ترجمه 
می بینم و می خوانم 
که جدا لذت 
می برم. این اتفاق 
مثال در چهار، پنج 
دهه قبل پدیده 
بود؛ خوب ترجمه 
کردن و خوب 
نوشتن پدیده بود. 
اکنون خوب فارسی 
نوشتن و خواندن 
فراوان شده است
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از  يکــی  اميرکبيــر  صنعتــی  دانشــگاه 
آن  دانشــجويان  کــه  اســت  دانشــگاه هايی 
عــالوه بــر تحصيــل علــم، عالقــه زيــادی 
دارنــد،  دانشــجويی  مجــالت  چــاپ  بــه 
نشــريه  دانشــکده ها،  بيشــتر  به طوری کــه 
وظيفــه  کــه  دارنــد  را  خــود  تخصصــی 
گــردآوری و تهيــه مطالــب، صفحه بنــدی، 
ــی  ــن علم ــده انجم ــع آن برعه ــاپ و توزي چ
انجمن هــا توســط  ايــن  دانشــکده اســت. 
اداره  دانشــجويان منتخــب هــر دانشــکده 

. ند می شــو
ــت  ــه »جوال«س ــريات، مجل ــن نش ــی از اي يک
ــاجی آن  ــکده نس ــی دانش ــن علم ــه انجم ک
را منتشــر می کنــد. در روزهــای تابســتان 
شــماره  دانشــگاه،  تعطيلــی  ماه هــای  و 
نشــده  منتشــر  نشــريه  ايــن  از  جديــدی 
اســت، امــا احتمــاال بــا آغــاز ســال تحصيلــی 
ــم  ــد آن خواهي ــماره جدي ــاهد ش 95- 9٦ ش
بــود کــه ويژه نامــه ای بــرای ورودی هــای 
دانشــکده اســت. ايــن رســم هــر ســال مجلــه 
ــن  ــز اولي »جوال«ســت و در ســال گذشــته ني
اختصــاص  ورودی هــا  بــه  مجلــه  شــماره 
داشــت. حال و هــوای ايــن ويژه نامه هــا بــا 
شــماره های معمــول مجلــه متفــاوت اســت. در 
ويژه نامــه ســال گذشــته، مجلــه بــا يــک شــعر 
آغــاز می شــود کــه حاصــل ذوق نويســندگان 
ــور و  ــاره کنک ــعر درب ــن ش ــت. اي ــه اس مجل
ــا ايــن بيــت اســت: »يــک ســال  شــروع آن ب
ــه  ــا اين ک ــم/ ت ــور دويدي ــی کنک ــط در پ فق

یک سال فقط در پی کنکور دویدیم
هل جوال  حمب

خ
معر�

ــيديم« ــود رس ــه مقص ــرانجام ب س
ــور  ــا عنــوان »ت ــن شــماره در مطلبــی ب در اي
دانشــکده  معرفــی  بــه  نساجی شناســی«، 
بــه  آن  مختلــف  بخش هــای  و  نســاجی 
در  هم چنيــن  پرداخته انــد.  طنــز  زبانــی 
ادامــه در مطالبــی جداگانــه بــه دســتاوردهای 
ــجويان  ــتاوردهای دانش ــاجی و دس ــن نس نوي

پلی تکنيــک تهــران اشــاره شــده اســت.
ــوال«  ــه، »ج ــماره های مجل ــی ش ــا در باق ام
ــردازد.  ــاجی می پ ــت نس ــای صنع ــه تازه ه ب
فعاليت هــای  بــه  مطالــب  از  بخشــی 
تحقيقاتــی داخلــی و آن ســوی مرزهــا در ايــن 
ــز گزارشــی  ــاره دارد و بخشــی ني ــت اش صنع
اســت از برنامه هــا و نمايشــگاه  های ايرانــی 
بخــش  و  تخصصــی  مقــاالت  خارجــی.  و 
انگليســی، قســمت ديگــری از ايــن فصلنامــه 

 .ــت ــجويی اس ــی دانش علم

ش
زار

گ

  رویـا کامـیار 
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صبور هستیم
و ناامید نمی شویم

دی گپ و گف�ت �ب حمبوبه ایلدرآ�ب

ت افزاری کت سخ عامل �ش مد�ی

لستون خ �پ م افزاری راه س�ب و �خ

  نیلوفـر منـزوی 

گو
ت و

گف
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ــوزه ای  ــه ح ــتون در چ ــبز چهلس ــرکت راه س  ش
فعالیــت می کنــد؟

ما در دو حوزه فعاليت می کنيم؛ يکی توليد تجهيزات ابزار دقيق 
و ديگری اتوماسيون صنعتی.

اساسا هر جايی در صنعت که نياز به اندازه گيری، نشان دادن 
و کنترل يک پارامتر وجود داشته باشد، از تجهيزات ابزار دقيق 
استفاده می شود. مثل وقتی می خواهند در يک محيط صنعتی 
دما را در محدوده خاصی نگه دارند، يا اندازه ماده را در يک 
مخزن مشخص کنند و... در اصل تجهيزات ابزار دقيق، حوزه 
کوچک  و  بزرگ  صنايع  همه  در  و  است  گسترده ای  بسيار 
کاربرد دارد. ما در اين بخش، تجهيزات اندازه گيری سطح را 
توليد می کنيم که باالی مخازن نصب می شود و بدون تماس 
با ماده داخل مخزن، سطح ماده را اندازه می گيرد. اين در همه 
صنايعی که با مخزن سروکار دارند، استفاده می شود، اعم از نفت، 
گاز ، پتروشيمی، توليد رنگ و روغن صنعتی و نباتی، توليد 
لبنيات، مواد خوراکی، مواد شوينده و... همه اين ها مخازنی دارند 
که يا در فرايند توليد يا در زمان نگه داری محصول از آن ها 
استفاده می شود. محصول ديگر ما در حوزه ابزار دقيق، سنسور 
و  آجرپزی  حرارتی،  عملياتی  کوره های  دماست.  اندازه گيری 
صنايعی از اين دست، نياز دارند که دما را در محدوده خاصی 
نگه دارند تا محصول، کيفيت مناسب داشته باشد. هم چنين 
فليم ديتکتور و فليم اسکنر را توليد می کنيم که در صنايعی 
به کار می رود که با شعله سروکار دارند و برايشان مهم است 
شعله با چه کيفيتی می سوزد. مثال در بويلرهای نيروگاهی، بايد 
کنترل کنند و ببيند آيا برای ايجاد شعله، گاز و هوا به صورت 
بهينه ترکيب می شوند يا خير. به خصوص در مورد سطح سنج ها 
ما تنها توليدکننده داخلی اين محصول هستيم و از دو روش 

استفاده می کنيم.
 این روش ها چه هستند و چه تفاوتی با هم دارند؟

در بعضی از موارد از تکنولوژی فراصوت استفاده می کنيم. اين 
در مواردی است که فشار و دمای مخزن با محيط يکی باشد و 
ماده داخل مخزن شرايط خاصی نداشته باشد، اما در صورتی که 
دما و فشار باال باشد، يا ماده داخل مخزن مايعی باشد که بخارات 
ا يجاد می کند يا خورنده است، برای اندازه گيری سطح، تکنولوژی 

رادار به کار برده می شود.
 لطفـا دربـاره حـوزه دیگـر کارتـان توضیـح دهید. 

اتوماسـیون صنعتـی بـه چه معناسـت؟
هر جايی که در صنعت، به جای استفاده از نيروی انسانی، شرايط 
با استفاده از ابزار کنترل شود، اتوماسيون صنعتی داريم. مثل خط 

با وجود آن که هیچ وقت 
منابع مالی آن چنانی در 
اختیار نداشته و با سختی 
و پله پله کارش را پیش 
برده، حرف هایش به هیچ 
عنوان بوی یأس و خستگی 
نمی دهد. محبوبه ایلدرآبادی 
که با کمک همسرش شرکت 
سخت افزاری و نرم افزاری 
راه سبز چهلستون را راه 
انداخته و مدیرعامل این 
شرکت است، اعتقاد دارد 
که برای ایجاد ارزش افزوده 
باید سختی کشید و نباید 
چشم کارآفرینان به دست 
دولت باشد. او چیزهایی را 
که در این شرکت به دست 
آورده، باالتر از مسائل مادی 
می داند و با وجود همه 
مشکالت، آینده شرکت خود 
را بسیار روشن می بیند.
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توليد کارخانه ها. تمرکز ما در اتوماسيون صنعتی بر 
صنايع کوچک است با رويکرد کاهش مصرف انرژی. 
عمل  سنتی  کامال  شيوه  به  آجرپزی ها  در  مثال 
می شود. يک شخص دما و همه فاکتورهای الزم را 
براساس تجربه تنظيم می کند و آجر عمل می آيد. 
ولی با استفاده از اتوماسيون صنعتی شما نيازی به 
نيروی انسانی نداريد و می دانيد برای پخت فالن نوع 
آجر با کيفيت و رنگ مشخص، شرايط کوره بايد 
به چه شکل باشد. هم چنين در گل خانه ها می توان 
با استفاده از اتوماسيون صنعتی، نور، دما، رطوبت و 
به طور کلی تمام فاکتورهای مورد نياز برای کشت را 

در حالت ايده آل نگه داشت.
ــیس  ــر تاس ــه فک ــه ب ــد ک ــور ش  چط

ــد؟ ــرکت افتادی ش
اين  اوليه  ايده  اما  ثبت شد،  از سال 8٤  شرکت 
کار به دوران دانشجويی من و همسرم برمی گردد. 
من ليسانس مهندسی پزشکی و کارشناسی ارشد 
معماری  دکترای  هم  همسرم  و  دارم   EMBA
کامپيوتر دارد. در آن زمان ايده سطح سنج را مطرح 
کرديم و توانستيم در آزمايشگاه دانشگاه، يک نمونه 
آزمايشگاهی از آن را با همکاری و راهنمايی اساتيد 
بسازيم. آن پروژه بسيار کوچک بود، ولی اساتيد ما 
را تشويق کردند و گفتند امکان استفاده از آن در 
صنعت هم وجود دارد. ما از همان زمان شروع به 
تحقيق درباره صنعت کرديم تا ببينيم اين محصول 
را چطور بايد بسازيم و پياده سازی کنيم. سال 8٧، 
به شهرک علمی – تحقيقاتی اصفهان پروپوزال 
ارائه کرديم و بعد از دو سال توانستيم ورژن اوليه 
آن را در شهرک بسازيم که البته ايرادهای بسياری 
داشت و قابليت نصب در صنايع را نداشت. کم کم 
آن نمونه اوليه را بهبود داديم و با رفت وآمدی که 
در صنايع داشتيم، فهميديم می توان در حوزه ابزار 
دقيق و اتوماسيون صنعتی کارهای زيادی انجام 

داد.
 رقیــب خارجــی نداشــتید؟ چطــور 
از  کنیــد  قانــع  را  بــازار  توانســتید 
کننــد؟ اســتفاده  شــما  محصــوالت 

آلمانی  و  آمريکايی  نمونه های  زمان  همان  چرا. 
محصول ما در بازار بود. صنعت به ما پروژه نمی داد. 

ما فعاليت های تحقيق و توسعه مان را ادامه داديم 
تا بتوانيم نمونه اوليه را بسازيم. صنايع ما را قبول 
روی يک مخزن  قبول می کردند  نهايتا  نداشتند. 
اولين محصولمان  کنيم.  کار  آزمايشی  به صورت 
را سال 9٣ فروختيم. در اين مدت، درآمد شرکت 
اکثرا  که  بود  ديگری  پروژه های  انجام  محل  از 
پروژه های پژوهشی بودند يا پروژه های کوچکی بود 
که با صنايع کوچک و دانشگاه تعريف می کرديم و 
انجام می داديم. گاهی هم قطعات ساده و کوچک 
می ساختيم. درنهايت هم تمام درآمدمان را برای 

پيشبرد کار اصلی شرکت صرف می کرديم.
 سرمایه اولیه را از کجا آوردید؟

دانشجو  دو  نداشتيم.  پولی  هيچ  ابتدا  آن  درواقع 
بوديم که در شهرک مستقر شديم و شهرک به ما 
١٣ ميليون تومان وام برای سه سال داد که بتوانيم 
محصولمان را تکميل کنيم. پس از آن هم همان طور 
از محل پروژه های  که گفتم، درآمدهای شخصی 
همين  گاهی  می کرديم.  کار  اين  صرف  را  ديگر 
پروژه ها هم هزينه کار را تامين نمی کرد و مجبور 
می شديم وام بگيريم. روزهای خيلی سختی بود و 
ما سعی می کرديم از کانال های مختلف، هزينه های 

شرکت را تامين کنيم.
 از همان ابتدا شـرکت خودتان را داشـتید، 
یا قبـل از این جا هـم جایـی کار می کردید؟

نه، من هيچ وقت کارمند جايی نبودم، اما شرايط 
من  داشتم.  شرکت  اين  در  هميشه  را  کارمندی 
هميشه زودتر از همه به شرکت می آيم و ديرتر از 

همه هم می روم.
می گرفتید،  وام  سال ها  این  طول  در   
می کردید  هزینه  را  شخصی تان  درآمدهای 
تا بتوانید کار شرکت را به پیش ببرید. نگران 
و  وقت  همه  شرکت،  شکست  با  نبودید 
هزینه ای که صرف این کار کردید، از بین برود 

و فقط برایتان بدهکاری بماند؟
چه  هر  اتفاقا  و  بوده  هميشه  نگرانی  اين  چرا، 
بزرگ تر  ريسک  چون  می شود،  بيشتر  می گذرد، 
می شود. آن ابتدا اگر ورشکست می شديم، نهايتا ٣0 
ميليون تومان بدهکار می شديم، اما االن وام هايی که 
می گيريم، در حدود 500 ميليون يا 800 ميليون 



 سرآمد/ شماره بیست وهفتم/ شهریور نود و پنج          53

تومان است. ريسک بزرگ تر است و نگرانی ها هم 
بيشتر. به خصوص در شرايط فعلی کشور که صنايع 
بودجه ندارند و نمی توانند از ما خريد کنند. اما چيزی 
که باعث می شود بر اين شرايط سخت فائق بياييم 
و پا پس نکشيم، يکی عالقه ای است که به حوزه 
توليدات های تک داريم. در حال حاضر در ايران ما 
تنها توليدکننده اين محصوالت هستيم و رقبای 
ما در بازار شرکت های آلمانی و آمريکايی هستند 
و کيفيت محصوالت ما معادل محصوالت خارجی 
است. دليل ديگری که توانستيم در برابر مشکالت 
مقاومت کنيم، هدف ها و اولويت های شخصی مان 
در  که  کنيم  کاری  داشتيم  دوست  هميشه  بود. 
کشورمان ارزش افزوده ايجاد کند. برای اين که با 
فرهنگ مصرف گرايی مبارزه کنيم و چشممان به 
دست دولت نباشد. بايد در نظر داشت که توليد و 
تحقيق های اين چنينی زودبازده نيست. ما آن زمان 
که کارمان را شروع کرديم، اين را قبول داشتيم 
و منتظر موفقيت زودبازده نبوديم. ما به اين کار 
عالقه داشتيم، می دانستيم بايد صبر کنيم و نااميد 
نشويم. به همين دليل با وجود همه ناماليمات، به 
کارمان ايمان داشتيم و معتقد بوديم کار ارزشمندی 
است. حتی اگر االن وضعيت مالی مان خوب نباشد، 
همين که توانسته ايم تاثير کوچکی در صنعت کشور 

بگذاريم، برايمان مايه دل گرمی است.
 مشـکالت کارآفرین هـا را در کشـور چـه 

می دانیـد؟
گاهی اين موج هايی که برای حمايت از کارآفرينان 
به خصوص شرکت های دانش بنيان در کشور ايجاد 
می شود، به ضرر ماست. آن قدر قوانين سخت گيرانه 
و دست وپاگير است که بهتر است اصال دولت کاری 
نداشته باشد و اجازه دهد کارآفرين خودش از پس 
مشکالتش بربيايد. مثال بحث معافيت های مالياتی 
از  بعد  ما  هم  آخر  که  دارد  تبصره  و  بند  آن قدر 
دوندگی های بسيار نتوانستيم از آن به صورت کامل  
استفاده کنيم. اتفاقات اين چنينی تمرکز کارآفرين 
انجام  بايد صرف  که  را  وقتی  و  می برد  بين  از  را 
فعاليت های اصلی کسب و کار کند، با پروسه های 
تکميل مدارک و جلسه رفتن، پيگيری کردن و... 
هدر می رود. اگر هم قرار است قوانينی در کشور برای 

حمايت از کارآفرينان اجرا شود، بايد شفافيت اجرايی 
داشته باشد. در حال حاضر قانون يک چيز می گويد 
تبليغاتی  اجرا می شود. گاهی هم  و چيز ديگری 
که درباره حمايت از شرکت های دانش بنيان انجام 
می شود، تصور غلطی را در ذهن افراد ايجاد می کند 
که سبب می شود به مشکل بخوريم. طرف مقابل 
ما در بازار فکر می کند که چون شرکت دانش بنيان 
هستيم، از وام های ميلياردی و معافيت های مالياتی 
استفاده می کنيم و درنتيجه در تعامالتمان دچار 
مشکل می شويم. توقع دارند فاکتورها را طور ديگری 
برايشان صادر کنيم، يا از آن ها پيش پرداخت نگيريم.

فعاليت های فرهنگی که در راستای حمايت از ساخت 
داخل و حمايت از کارآفرينان انجام می شود، خيلی 
خوب است، اما در بحث صنعت همچنان استفاده 
محسوب  تزئينی  بحث  يک  داخلی،  توليدات  از 
می شود. شايد حرکت های فرهنگی و تبليغاتی در 
اين حوزه برای محصوالت عمومی مفيد باشد اما 
برای کاالهای صنعتی بايد تدابير ديگری انديشيده 
محصوالت  خريد  به  بازار  تحريک  مانند  شود. 
داخلی با اعطای مشوق ها، محدود کردن واردات، 
به خريداران محصوالت داخلی،  دادن تسهيالت 
برنامه ريزی برای بيمه محصوالت دانش بنيان و... در 
حال حاضر قوانين بسيار خوبی در حوزه حمايت 
از شرکت های دانش بنيان داريم، اما در عمل شايد 

يک دهم آن ها اجرايی و کاربردی نشده باشد.
البته در بحث کارآفرينی نبايد همه از دولت انتظار 
داشته باشند. خود کارآفرين هم بايد بداند در چه 
باشد.  راهی قدم گذاشته و صبر و تحمل داشته 
متاسفانه کارآفرين های ما اهل صبر و پشتکار نيستند 
و اگر سر سه ماه به هدفشان نرسند، دل زده می شوند 
پا پس می کشند. االن خيلی مرسوم است که  و 
کارآفرينان وضعيت خودشان را با کارمندان مقايسه 
می کنند و نااميد می شوند. اگر قرار بود همه با اين 
ديدگاه و فرهنگ زندگی کنند، کشور خيلی عقب تر 
از حاال بود. نکته اين جاست که بايد برای به دست 
آوردن هر ارزشی، سختی کشيد و گاهی نتيجه ای 
که از کار به دست می آيد، از درآمد و مسائل مادی 
مهم تر و ارزشمندتر است. اگر می خواهيم در کشور 
.پيشرفت کنيم، اين مدل ذهنی بايد تغيير کند
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نوآوران انرژی و محیط زیست
 مهرآسـا عبـاس نـژاد 
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اختتاميه دومين دوره مسابقات ملی نو آوران انرژی 
حضور  با  ماه  ارديبهشت   ١0 زيست  محيط  و 
گروه های دانش آموزی و دانشجويی در دانشکده 
مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شريف برگزار شد. 
مسابقات نوآوران انرژی و محيط زيست ازجمله 
مسابقات ملی است و مسابقه »اپ سبز بهينه سازی 
انرژی« به عنوان دومين دوره و با هدف تحريک 
جامعه علمی، مهندسی و دانشجويی کشور برای 
فراهم آوردن بستر مناسب برای جذب ايده ها در 
زمينه توسعه برنامک ها در حوزه بهينه سازی انرژی 
و  ايده های خالقانه  از  زيست، حمايت  محيط  و 
گروه های برتر در زمينه توسعه برنامک ها در حوزه 
بهينه سازی انرژی و محيط زيست، تشويق افزايش 
حس خودباوری و اعتمادبه نفس شرکت کنندگان 
و  کارآفرينی  سمت  به  آن ها  گرايش  جهت  در 
پی گيری ايده های خالقانه خود، تقويت کار گروهی 
افزايش آشنايی شرکت کنندگان  بين رشته ای و 
و  تقويت  منظور  به  اپ نويسی  بازار  و  صنعت  با 
توسعه بازار برنامک های هدفمند ايرانی در زمينه 
بهينه سازی انرژی و محيط زيست، ايجاد جريان 
توسعه فرهنگ فناوری نرم به منظور صرفه جويی 
انرژی و حفاظت از محيط زيست و فرهنگ سازی 
و ترويج صرفه جويی انرژی و محيط زيست با در 
دسترس قرار دادن ابزار های فناوری نرم برگزار شد. 
در اين دوره از مسابقات 55 گروه شرکت داشته 
شامل  گروه  تخصصی ١0  داوری های  از  پس  و 
گروه های فروشگاه سبز، سيستم هوشمند مديريت 
آب و انرژی گل خانه، کتاب دار، درخت الکترونيکی، 
بازيافت در  امر  تشويق و مديريت شهروندان در 
منازل، باغ شيشه ای، مديريت انرژی هوشمند خانه، 
نرم افزار بهينه ساز مصرف انرژی در منازل و مراکز 
تجاری، زرماند و کنتور به مرحله نهايی راه يافتند 
و درنهايت سه تيم فروشگاه سبز، سيستم هوشمند 
شيشه ای  باغ  و  گل خانه  انرژی  و  آب  مديريت 
به عنوان سه گروه برتر اين مسابقات از نگاه داوران 
نيز  شرکت کننده  تيم های  ساير  شدند.  انتخاب 
به عنوان منتخبان حاميان مسابقه جوايز نفيسی را 
دريافت کردند و از حمايت های سازمان های مرتبط 

بهره مند خواهند شد.

حامیت از ایده های نوآور در زمینه انرژی 
برنامه اصلی ماست

دکتر يداهلل سبوحی، دبير ستاد بهينه سازی انرژی و 
محيط زيست، در اختتاميه دومين دوره مسابقات ملی 
نو آوران انرژی و محيط زيست تحت عنوان مسابقه 
اپ ها ی سبز انرژی که در دانشکده مهندسی انرژی 
دانشگاه صنعتی شريف برگزار شد، درخصوص علت 
برگزاری اين رويداد گفت: ستاد بهينه سازی انرژی از 
سال ١٣9٢ برای ارزيابی راه کارهای مهم بهينه سازی 
انرژی در کشور و هم چنين رفع موانع و تسهيل 
بهينه سازی  برای  الزم  فناوری های  به  دسترسی 
محيط زيست تشکيل شد. اين ستاد فعاليت خودش 
را با همکاری وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت صنعت 
و معدن و تجارت و سازمان محيط زيست و شرکت 
ملی گاز ايران و ساير شرکت های وابسته به شرکت 
ملی نفت ايران پيش می برد. ارزيابی هايی که ما در اين 
مدت انجام داديم، نشان داد که پتانسيل بهينه سازی 
به طوری که در  قابل توجه است،  انرژی در کشور 
کوتاه مدت ٤50 معادل بشکه نفت و در ميان مدت با 
به کارگيری تکنولوژی های جديد، ٧50 بشکه معادل 
نفت پتانسيل دارد که اگر اين ميزان را با قيمت های 
امروزی حساب کنيم، بيش از ٢0 ميليارد دالر در 
سال پتانسيل افزايش درآمد در کشور در اين حوزه 
وجود دارد و از سوی ديگر افزايش صادراتی که با 
جمع کردن اين فرصت ها ايجاد می شود، قابل توجه 

است.
ايجاد شود،  در کشور  مازادی  درآمد  اگر چنين   
امکان اشتغال زيادی را می تواند فراهم کند. اما يکی 
از مشکالت اساسی ما در بخش بهينه سازی انرژی 
است. البته موانع اساسی تری هم وجود دارد، ازجمله 
اين که خود دولت درگير بهينه سازی است و همين 
عملکرد دولت يکی از اشکاالت اساسی است که در 
زمينه انرژی وجود دارد. درواقع فعاليت دولت در بازار 
و انحصاری بودن بازار انرژی کشور يکی از موانعی 
است که ما با آن درگير هستيم و اميدواريم روزبه روز 

کمتر شود.
خوشبختانه در يک سال گذشته قوانين جديدی 
تدوين شده و به تصويب رسيده اند که اين امکان را 
فراهم کرده که ما به تدريج بتوانيم بازار بهينه سازی 
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انرژی را فعال تر کنيم تا به مرور دولت هم بتواند 
برساند.  به حداقل  زمينه  اين  در  را  دخالت خود 
اميدواريم هر چه زودتر اين اتفاق بيفتد.  فناوری يکی 
از الزامات توسعه برای بهينه سازی انرژی و محيط 
زيست در سال های اخير بوده است که متاسفانه اين 
فناوری ها در اين سال ها توسعه الزم را نيافته و عمده 
کاری که انجام داده ايم، واردات بوده است. بنابراين 
ايجاد يک زيست بوم يا اکوسيستم که بتواند نوآوری و 
خالقيت را گسترش دهد و زمينه ای را فراهم کند که 
اين نوآوری ها شکوفا شوند و به سمت توسعه فناوری 
و کاربرد صنعتی فناوری هدايت شوند، يک امر الزم 
و حياتی است که ما بايد در ستاد به آن بپردازيم و 
به همين دليل هم از بدو شروع فعاليت هايمان در 
اين ستاد، تشکيالتی به نام مرکز نوآوری و توسعه 
فناوری در زمينه بهينه سازی محيط زيست ايجاد 
کرديم که يکی از مهم ترين ارکان تشکيالتی ستاد 
است. ماموريت اين تشکيالت اين است که ايده های 
جديد در زمينه بهينه سازی و ايده های نو در زمينه 
ايجاد فناوری يا افزايش بازديد سيستم های مختلف را 
شناسايی کند و اين ايده ها را مورد حمايت قرار دهد.

ما از طريق ايجاد امکانات آزمايشگاهی و امکانات 
هستيم  اين  دنبال  به  نرم افزاری  و  سخت افزاری 
و  بتوانند رشد  زمينه  اين  در  فعال  که گروه های 
توسعه پيدا کنند و به صورت هسته های فناوری 
هسته ها  اين  از  بتوانيم  ما  تا  شوند  سازمان دهی 
حمايت کرده و آن ها را به شرکت های دانش بنيان 
در زمينه انرژی تبديل کنيم. شرکت های دانش بنيان 
نيز از طريق صندوق های شکوفايی می توانند مورد 
حمايت قرار بگيرند و فعاليتشان را گسترش دهند. 
بنابراين يکی از وظايف اصلی مرکز نوآوری و فناوری 
شناسايی ايده ها، جذب و کمک به رشد اين ايده های 

خالق و نوآور است.
 

مدیریت  کاربردی  اپلیکیشن های  از 
پسامند استقبال می کنیم

مهندس آقايی، نماينده سازمان مديريت پسماند، از 
حاميان مسابقات اپ سبز بهينه سازی انرژی در اين 
نشست، گفت: ايده های ارائه شده در اين مسابقه بسيار 
خوب و به نظر من قابل بهره برداری بود. به عنوان مثال 

يکی از تيم ها اپی در زمينه پسماند طراحی و برای 
لغت پسماند، لغت خوبی را تحت عنوان »زرمان« 
جايگزين کرده بودند که از اين ايده خالقانه تشکر 
می کنيم. اپليکيشن ديگری هم در زمينه پسماند 
طراحی شده بود که اتفاقا اپليکيشن قدرتمندی بود و 
تحت وب کار می کرد و امکان ايجاد فرايند در داخل 
اپليکيشن در نظر گرفته شده بود و اين به نظرم کار 

را بسيار کاربردی می کرد.
 توصيه من به همه کسانی که در زمينه طراحی اين 
اپليکيشن های سبز فعاليت می کنند، اين است که با 
ديد کاربردی شدن به آن نگاه کنند، يعنی ديدی که 
قابل اجرا و مصرف باشد. درواقع قرار نيست که صرفا 
به عنوان يک پروژه دانشجويی به اين اپ ها نگاه شود، 
بلکه بايد آن ها را نوعی سرمايه گذاری برای آينده در 
نظر گرفت که بعدا سازمان ها، شرکت ها يا شهروندان 

بتوانند از اين برنامه ها بهره برداری کنند.
 9٢ سال  در  اين که  به  اشاره  با  آقايی  مهندس 
اپليکيشنی به نام سامانه زمين سبز در اين سازمان 
طراحی شده است، اضافه کرد: اين اپ در حال حاضر 
از طريق کافه بازار و پلی استور و... قابل مشاهده و 
دسترسی است و من از همه گروه هايی که در اين 
زمينه فعاليت می کنند، می خواهم که اين برنامه 
را با ديد تخصصی و موشکافانه شان بررسی کنند. 
احساس می کنم اپليکيشن هايی که امروز اين جا ارائه 
شد، جز يکی دو نمونه، شامل همه مواردی است که 
در آن سامانه وجود داشته است. البته ما هم از سال 
9٢ آن برنامه را ارتقا نداده ايم و با همان تکنولوژی 
قديمی هم چنان کار می کند. اما به نظر من مشاهده 
اين برنامه از نزديک به اين گروه ها ايده های خوبی را 
خواهد داد. عالوه بر اين که قطعا در کار ما نقاط ضعف 
و کمبودی وجود دارد که ما آمادگی کامل داريم که 
با گروه هايی که در زمينه ارتقای اين برنامه تمايل 

دارند، همکاری کنيم.
در حال حاضر هدف اصلی ما در سازمان مديريت 
پسماند، فرهنگ سازی و جذب مشارکت مردمی 
است و ما از ايده های مختلف در اين زمينه استقبال 
متاسفانه  که  شد  اشاره  جلسه  اين  در  می کنيم. 
اين روزها به هر نقطه کشور که سفر می کنيم، به 
دليل عدم وجود اين فرهنگ، شاهد اين هستيم که 

ش
زار

گ
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شهروندان زباله ها و پسماندهايشان را در طبيعت 
رها می کنند. درحالی که رسالت و هدف سازمان 
مديريت پسماند، ايجاد محيطی پاکيزه و سالم برای 
شهروندان است، اما ما به تنهايی قادر به انجام اين کار 
نيستيم و نياز داريم که شهروندان با ما مشارکت 
داشته باشند و ما را در اين راه همراهی کنند. اين 
کار نياز به فرهنگ سازی دارد و امروز ثابت شده که 
برای فرهنگ سازی ابزارهای قديمی مثل تيزرهای 
تبليغاتی، بيلبورد يا تبليغاتی که در نشريات چاپ 
می شود، ديگر خيلی اثربخش نيست. ولی از فضای 
مجازی می شود در اين راستا به درستی و به خوبی 
استفاده کرد. او با تاکيد بر اين که اپليکيشن هايی که 
در زمينه مديريت پسماند طراحی می شود، بايد با 
استفاده از ابزارهای اندرويد و آی او اس باشد، گفت: 
حوزه  در  باالخص  اطالعات  فناوری  بسط پذيری 
موبايل در مديريت خدمات شهری بسيار باالست. 
حاضر  حال  در  سازمانی  فرايندهای  از  بسياری 
مکانيزه شده اند. به عنوان مثال می توانم به جمع آوری 
پسماندهای تر يا خانگی اشاره کنم که در حال 
حاضر به صورت تحت وب کار می کند و با توجه به 
وجود ابزارهای نوينی که به وجود آمده و در اختيار 
همگان قرار دارد، ما نياز داريم اين ابزارها به سمت 
تلفن های همراه هدايت شوند. خود ما هم در حال 
حاضر داريم روی پلت فورم اندرويد و آی اواس کار 
می کنيم و برنامه هايی در اين فضا برای اعالم شکايت 
يا اعالم نارضايتی شهروندان داريم که از طريق همين 
اپليکيشن ها ممکن شده است. اين اعتراضات به 
صورت نقطه ای قابل تجميع است و می شود از روی 
آن گزارش آماری گرفت و بر مبنای آن تصميمات 
مديريتی را شکل داد. اما متاسفانه اغلب سيستم هايی 
که االن در اکثر سازمان ها به کار می رود، هنوز وارد 
فضای اندرويد و آی اواس نشده اند و من می خواهم 
گروه های حاضر در اين جلسه را به سمت اين فضا 
دعوت کنم تا برنامه های طراحی شده کاربردی تر و 

قابل اجراتر باشد.
 

جنبه  باید  طراحی شده  برنامه های 
اطالع رسانی داشته باشند

بهينه سازی  شرکت  نماينده  شاهرخ،  مهندس 

مصرف سوخت نيز به عنوان يکی ديگر از حاميان 
برگزاری چنين  از  با اعالم مسرت  اين مسابقات 
مسابقه ای برای اولين بار در کشور و با محوريت 
انرژی و محيط زيست گفت: اپليکيشن هايی که 
برای اين مسابقه طراحی شده بودند، کشش زيادی 
به حوزه پسماند داشت که البته اين موضوع نيز به 
انرژی مربوط است و ما از اين مسئله هم استقبال 
می کنيم. سه تا چهار نمونه از اپليکيشن ها نيز به 
صورت مستقيم به مسئله انرژی مربوط بودند و 
اگر به دقت بررسی می کرديم، می ديديم که اين 
نرم افزاها قابل استفاده از ماده ١٢ نيز هستند. آن چه 
من جايش را در ميان اين اپليکيشن ها خالی ديدم، 
اين است که هيچ کدام از برنامه های طراحی شده 
جنبه اطالع رسانی نداشتند، درحالی که بيشترين 
مشکل ما در کشور اين است که سطح مطالعه 
اين در حالی است که  پايين است.  مردم بسيار 
بر اساس مطالعات ما ضريب نفوذ تلفن همراه در 
کشور به جمعيت باالی ٦0 سال نيز رسيده است 
و اين يعنی تقريبا در دست همه افراد يک گوشی 
تلفن همراه، به ويژه از نوع هوشمند، وجود دارد و 
اگر ما بتوانيم اين اپليکيشن ها را به سمتی ببريم که 
سطح دانش افراد و سطح دانسته هايشان را درباره 
انرژی بيشتر کنيم، آن وقت می توانيم در اين زمينه 
اثرگذار باشيم. حتی برای قشر تحصيل کرده هم 
محاسبه يک سری اعداد و ارقام خيلی سخت است. 
مثال اين که وقتی يک المپ را خاموش می کنيم، 
يا يک ليوان چای که تهيه می کنيم، چقدر انرژی 
و  اعداد  و  اطالعات  اين  مصرف کرديم؟ می توان 
ارقام را در قالب بازی و اپليکيشن و... گنجاند و به 
مردم اطالع رسانی کرد. يک امکان ساده  که مثال 
گوگل مپ دارد، اين است که مسير را از مبدا تا 
مقصد نشان می دهد و مسيريابی می تواند منجر به 
کاهش مصرف انرژی و سوخت شود. پس همين 
اطالع رسانی های جزئی هم می تواند کمک شايانی 

در زمينه صرفه جويی در مصرف سوخت باشد.
مهندس شاهرخ در پايان اعالم آمادگی کرد که اين 
سازمان از هر اپليکيشنی که قابل استفاده در قالب 
ماده ١٢ باشد و به کاهش مصرف سوخت در کشور 

.منجر شود، حمايت می کند
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گو
ت و

ضا جعفری، از بنیان گذاران استارت آپ نواکگف گ�پ �ب عل�ی

دانلود غیرمجاز بزرگ ترین رقیب 
استارت آپ های موسیقی

 مریـم باقـری 
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ــد از  ــد نباش ــروع ب ــرای ش ــاید ب  ش
شــما بپرســم روزگار جوانــی بــا داشــتن 

ــذرد؟ ــور می گ ــتارت آپ چط ــک اس ی
ــتگی بــه اســتارت آپی دارد کــه  خيلــی بس
النــچ می کنيــم. البتــه نــواک در ايــن پروســه 
ــک  ــط ي ــا فق ــادی داشــت. م ســختی های زي
ســال منتظــر مجــوز ارشــاد بوديــم. بــه نظــر 
ــوع اســتارت آپ در زمــان نتيجــه دادن  مــن ن
ــر اســت.  ــی موث ــه درآمــد رســيدنش خيل و ب
مثــال اپليکيشــن های بــازی خودشــان محتــوا 
ــد  ــر می دهن ــه کارب ــد و ب ــی می کنن را طراح
ــه  ــرف ک ــک ط ــا ي ــط ب ــد فق ــه بع و از آن ب
ــر اســت، مواجــه هســتند. امــا برنامــه ای  کارب
مثــل نــواک نــه فقــط بــا کاربــر، کــه از 
ســمت های ديگــر بــا هنرمنــد و ناشــر و 
ســروکار  هــم  سياســت گذاری  نهادهــای 
ــر  ــد کاری را پيچيده ت ــا رون ــه اين ه دارد. هم
می کنــد. بايــد بگويــم نــواک هنــوز جــای کار 
ــم و  ــی داري ــی خوب ــم خيل ــا تي ــاد دارد. م زي
هميــن ســپری کــردن زمــان بــا آن هــا بســيار 
بــاارزش اســت. درســت اســت کــه از نقدينگی 
اعتبــار  امــا  می کنيــم،  صحبــت  محــدود 
ــم.  ــادی کســب کرده اي ــم و افتخــارات زي داري
ــدن زندگــی و  ــم کــه گذران ــد بگوي در کل باي
خــرج آن بــا يــک اســتارت آپ تــازه کار واقعــا 
ســخت اســت و بايــد ســرمايه ديگــری وجــود 
ــد در  ــال نباي ــن ح ــا در عي ــد، ام ــته باش داش
ــود،  ــه کار ديگــری هــم مشــغول ب کنــار آن ب
ــه  ــه هم ــه ای اســت ک ــتارت  آپ بچ ــون اس چ

ــاز دارد. توجــه شــما را ني
ــم  ــواک برای ــتارت آپ ن ــد اس  از تول
ــواک از کجــا  ــده ن ــه ای ــد و این ک بگویی

ــورد؟ ــد خ کلی
برمی گــردد.   9٢ ســال  بــه  نــواک  تولــد 
زمانــی کــه احســان بــه مــن و دو نفــر از 
پيشــنهاد  شــريفی مان  هم کالســی های 
ــيقی  ــوزه موس ــتارت آپی در ح ــدازی اس راه ان
ــت  ــه کپی راي ــه دغدغ ــودش هميش داد، او خ
فضــای  بــا  ديگــر  طــرف  از  و  داشــت  را 

با این که تنها دو سال از روی کارآمدن 
این سرویس پخش موسیقی آن الین 
می گذرد، فهرست افتخاراتش بلند 
باالست. از عنوان تنها موسسه 
دانش بنیان در حوزه نشر موسیقی 
برخط گرفته تا تیم منتخب ایران برای 
شرکت رویدادهای بین المللی چون 
نمایشگاه GITEX  دبی. همه این القاب 
و عناوین را هم که کنار بگذاریم، 
به این می رسیم که چهار جوان که 
27، 28 ساله با دغدغه احیای فضای 
موسیقی داخلی و احترام به قانون 
کپی رایتی که سال هاست در کشور 
ما فراموش شده، تصمیم به راه اندازی 
اپلیکیشن موبایلی گرفته اند. به 
بهانه همین ایده و ورود به دنیای 
کارآفرینی با علیرضا جعفری که 
سمت مدیرعاملی در استارت آپ 
نواک را دارد، گفت وگو کردم. او قبل 
و بعد از هر سوالی تاکید می کرد 
که به نمایندگی از چهار بنیان گذار 
نواک صحبت می کند و نواک بدون 
این تیم راه به جایی نمی برده است. 
لیسانسش را از دانشگاه صنعتی 
شریف گرفته و اکنون دانشجوی 
کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر 
شهید بهشتی است، هرچند معتقد 
است ادامه تحصیلش در مقطع ارشد 
چندان فایده ای هم نداشته است. 
بنیان گذار دیگر نواک -به معنای زیر 
و بم صدا- احسان رزازی هم دوره 
علیرضا در دانشگاه شریف است که 
اکنون مدیر پروژه است و دو جوان 
از دانشگاه تبریز به نام های آرش 
خانگلدی و سعید وایقانی که آشنایی 
علیرضا با آن ها به دوران دانشجویی 
و سفرش به تبریز بازمی گردد.
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موســيقی  اپليکيشــن های  و  اســتارت آپ ها 
ــان  ــت. آن زم ــنايی داش ــران آش ــارج از اي خ
وضعيــت اينترنــت در ايــران چنــدان تعريفــی 
نداشــت، هنــوز اينترنت هــای 3G و 4G راه 
ــا او مخالفــت کــردم.  نيفتــاده بودنــد و مــن ب
ــم  ــا ه ــا ب ــن مخالفت ه ــه اي ــود هم ــا وج ب
نظرســنجی ای را آمــاده کرديــم و حــدود ٤00 
نفــر روی آن نظــر دادنــد. مــا شــناختی کلــی 
ــم  ــه دســت آوردي ــازار و مخاطــب ب ــاره ب درب
ــوزه  ــن ح ــکالت اي ــی از مش ــم يک و فهميدي
ــادت  ــری ع ــت و ديگ ــوژی اس ــف تکنول ضع
مــردم بــه بی توجهــی بــه کپی رايــت. بــه 
ايــن نتيجــه رســيديم کــه می توانيــم بــه ايــن 
حــوزه ورود کنيــم منتهــا از آن دو نفــر ديگــر، 
يکــی اپــالی کــرد و از ايــران رفــت و دومــی 

ــرد.  ــری ورود ک ــتارت آپ ديگ ــه اس ــم ب ه
تصميــم  احســان  بــا  کــه  بــود  اين جــا 
گرفتيــم تيــم کاملــی شــکل دهيــم و ســعيد 
ــه مــا اضافــه شــدند. چهــار نفــر مــا  و آرش ب
ــم  ــرد و تي ــروع ک ــن 9٣ کار را ش در فروردي
ــول  ــتيم محص ــه می توانس ــم ک ــی بودي کامل
ــز  ــان را در مرک ــم. کارم ــد کني ــه را تولي اولي
ــم.  ــاز کردي ــريف آغ ــگاه ش ــی دانش کارآفرين
شــريف  شــتاب دهنده  هنــوز  زمــان  آن 
ــود  ــی ب ــن تيم ــواک اولي ــت و ن ــود نداش وج
ــز وارد آن  ــدازی مرک ــا راه ان ــان ب ــه هم زم ک
شــد. شــتاب دهنده شــريف هــم از تيرمــاه 9٣ 
ــه کار کــرد و مــا اوليــن تيــم فعــال  شــروع ب
در آن بوديــم. 9 مــاه در آن جــا مســتقر بوديــم 
ــد از  ــم. بع ــد کردي ــه را تولي ــول اولي و محص
ــن  ــد از فروردي آن وقتــی شــتاب دهنده ديمون
ــوان  ــم به عن ــاز ه ــرد، ب ــه کار ک ــروع ب 9٤ ش
اوليــن تيــم وارد ديمونــد شــديم و هنــوز هــم 
ــتيم.  ــتقر هس ــا مس ــد، همين ج ــه می بيني ک
اســتارت آپ های  در  کار  ســابقه   

دیگــری هــم داشــتید؟
قبــل از هــر چيــز بايــد تاکيــد کنــم کــه مــن 
ــان  ــار نفرم ــه نمايندگــی از هــر چه اين جــا ب
کــه نــواک را راه انــدازی کرديــم، صحبــت 

ــش  ــان پي ــابقه فعاليتم ــورد س ــم. در م می کن
ــر  ــان مدي ــه احس ــم ک ــد بگوي ــواک باي از ن
ــا حــوزه  پــروژه تلويبيــون بــود کــه مرتبــط ب
ــا  ــرد و بعده ــط کار می ک ــرويس های برخ س
ــردی  ــيار کارب ــم بس ــواک ه ــرای کار در ن ب
بــود. خــود مــن هــم پيش تــر در تبريــز 
ــدازی  ــر« راه ان ــام »آف آف ــه ن ــتارت آپی ب اس
ــی  ــد گروه ــه خري ــه در زمين ــودم ک ــرده ب ک
فعــال بــود، امــا به خاطــر ناهم خوانــی بــا 
فضــای فرهنگــی شکســت خــورد. بعــد از 
آن مــن وارد کار در حــوزه مارکتينــگ در 
ــدم و کار  ــران ش ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــردم و  ــه ک ــی تجرب ــی را مدت در فضــای دولت
ــدا  ــی پي ــه کار دولت ــادی نســبت ب ــهود زي ش
کــردم. آرش هــم هميشــه در حــوزه موبايلــی 
فعــال بــوده، از بيســفون شــروع کــرده و بعدها 
هــم ســرويس های ديگــری بــا دوســتانش 
راه انــدازی کــرده بودنــد و خالصــه در زمينــه 
توســعه موبايلــی تجربــه کاری زيــادی داشــته 

اســت. 
 از میــان ایــن همــه حــوزه بــرای ورود 
ــیقی را  ــرا موس ــتارت آپ چ ــک اس ی
انتخــاب کردیــد؟ از آن جایــی کــه کپــی 
رایــت دغدغــه عمــوم مــردم در ایــران 
ــه  ــه عرص ــک ورود ب ــا ریس ــت، آی نیس

ــود؟ ــاد نخواهــد ب موســیقی زی
ــه عرصــه موســيقی در  ــا ريســک ورود ب قطع
ايــران کــم نيســت. البتــه دغدغــه کپــی رايــت 
بعدهــا در کار مــا جدی تــر شــد و محــور 
همــه فعاليت هــای مــا نبــود و وقتــی بــا 
ــت  ــی راي ــم، کپ ــرف زدي ــادی ح ــران زي ناش
ــال  ــا دنب ــد. م ــل ش ــر از قب ــان بولدت برايم
سيســتمی بوديــم کــه بتوانيــم از طريــق 
ــت  ــه دوس ــيقی ک ــه آن موس ــی ب آن به راحت
داريــم، دسترســی داشــته باشــيم و قــرار 
در  را  موســيقی  فايل هــای  همــه  نباشــد 
حجــم محــدود گوشــی مان ذخيــره کنيــم. در 
کنــار آن سيســتم نــواک يــک پيشــنهاددهنده 
ــد  ــران می توانن ــت و کارب ــم هس ــيقی ه موس
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ــط  ــيقی های مرتب ــه موس ــنهاد آن ب ــه پيش ب
ــا سليقه شــان گــوش دهنــد. ضمــن اين کــه  ب
نــواک به عنــوان يــک شــبکه اجتماعــی بــرای 
ــم  ــتان ه ــا دوس ــيقی ب ــتراک گذاری موس اش
فعاليــت می کنــد و همــه ايــن ويژگی هــا 
ريســک کار مــا را کــم می کنــد، چراکــه 
ــتند.  ــوع هس ــواک متن ــت ن ــای فعالي عرصه ه
ــا  ــن روزه ــا مخاطــب اي ــه اين ه ــار هم در کن
ــر از  ــيقی ديگ ــل موس ــی فاي ــرای جابه جاي ب
ــده  ــته ش ــم خس ــش ه ــی فل ــی دی و حت س
و همــه مــا می بينيــم کــه انــواع فايل هــا 
و  می شــوند  جابه جــا  تلگــرام  در  عمدتــا 
ــه  ــتند. هم ــل هس ــی موباي ــه گوش ــته ب وابس
ــخصی  ــه ش ــه عالق ــد ب ــه کني ــا را اضاف اين ه
ــه عرصــه موســيقی. هرچنــد هيچ کــدام  مــا ب
ــا  ــم، ام ــاز نمی زني ــه ای س ــور حرف ــا به ط از م
و  بــوده  هميشــگی مان  دغدغــه  موســيقی 
ــای  ــه دني ــا ب ــل ورود م ــن دالي ــم اي فکــر کن
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــيقی را ب ــتارت آپ موس اس

توجيــه می کنــد. 
کمــی  نــواک  ســازوکار  دربــاره   
ــه  ــد ک ــی می گویی ــد. وقت ــح دهی توضی
امــکان ســاخت پروفایل هــای شــخصی 
ــود  ــیقی وج ــتراک گذاری موس و به اش
دارد، بــه نظــر می رســد سیســتمی 
ــرای  ــپاتیفای ب ــن اس ــبیه اپلیکیش ش

موســیقی های خارجــی باشــد.
ببينيــد، ايــن درســت اســت. وقتــی مــا نــواک 
ــوی  ــه جل ــگاه رو ب ــم، ن ــی می کردي را طراح
ــود.  ــپاتيفای ب ــل اس ــی مث ــه برنامه هاي ــا ب م
ــپاتيفای  ــتيم اس ــی می دانس ــه داليل ــا ب منته

ــی ممکــن اســت آرشــيو  ــران ايران ــرای کارب ب
ــی  ــال وقت ــر مث ــی نباشــد. از طــرف ديگ کامل
ــواع ســبک های  وارد اســپاتيفای می شــويم، ان
ــود و از  ــنهاد می ش ــر پيش ــه کارب ــيقی ب موس
طــرف ديگــر آرشــيو ايــن برنامــه بــرای 
ــت.  ــل نيس ــال کام ــا اص ــی م ــيقی داخل موس
پــس مــا نــواک را طراحــی کرديــم کــه پيــش 
از هــر چيــز آرشــيو موســيقی داخلی را داشــته 
باشــيم. در نــواک کاربــر می توانــد بــا ســاخت 
ــيقی  ــت وجوی موس ــخصی و جس ــل ش پروفاي
خــودش  بــرای  متعــددی  پلی ليســت های 
بســازد و موســيقی مــورد عالقــه دوستانشــان 
ــک  ــا ي ــر آن م ــالوه ب ــد. ع ــال کن ــم دنب را ه
ســرويس خبــری موســيقی را هــم بــه برنامــه 
ــان  ــم مخاطب ــم. چراکــه فهميدي ــه کردي اضاف
ــم  ــد ه ــاره هنرمن ــد درب ــی دوســت دارن ايران
بداننــد و حواشــی موســيقی برايشــان جــذاب 
ــا  ــری م ــرويس خب ــدازی س ــا راه ان ــت. ب اس
چرخــه موســيقی، هنرمنــد و مخاطــب را 

ــم. ــل کردي کام
 مــدل درآمدزایــی اســتارت آپ نــواک 

چگونــه اســت؟
ــی  ــه يک ــم ک ــی داري ــدل درآمدزاي ــا دو م م
هــم  ديگــری  و  اشــتراک  فــروش  بحــث 
کــه  می دانســتيم  مــا  اســت.  تبليغــات 
متاســفانه مخاطــب در ايــران بــا وجــود دانلــود 
رايــگان حاضــر نيســت هزينــه چندانــی بــرای  
خريــد موســيقی کنــد. پــس مــا در وهلــه اول 
ســرويس رايــگان گــوش کــردن بــه موســيقی 
را بــرای کاربــران  آن اليــن راه انــدازی کرديــم، 
تــا زمانــی کــه آن اليــن  کــه می تواننــد 
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هســتند، بــدون محدوديــت از نــواک اســتفاده 
ــز  ــودن االن چي ــن ب ــه آن الي ــد و هميش کنن
ســختی نيســت. امــا در کنــار آن فــروش 
ــدف  ــن ه ــا اي ــم، ب ــرح کردي ــتراک را مط اش
کــه اگــر کســی می خواهــد بــا کيفيــت 
ــغ  ــد، تبلي ــوش کن ــيقی گ ــه موس ــری ب باالت
ــيقی  ــه موس ــت ب ــن اس ــی آفالي ــنود، وقت نش
اگــر دغدغــه  و  باشــد  دسترســی داشــته 
ــه  حمايــت از هنرمنــد را دارد، اشــتراک ماهان
ــزار  ــش ٦ ه ــه مبلغ ــد ک ــه کن ــواک را تهي ن
ــوت  ــه از ق ــی ک ــت. مبلغ ــان اس و 900 توم
ــاندويچ  ــک س ــر اســت و ي ــردم کمت ــب م غال
هايــدا گران تــر از آن اســت. از ايــن ٦ هــزار و 
900 تومــان ٧0 درصــد ســهم هنرمنــد اســت 
ــم  ــتمی ه ــواک. سيس ــهم ن ــد س و ٣0 درص
کــه ايــن مبلــغ را تقســيم می کنــد، برنامــه ای 
جالــب و کامــال منصفانــه اســت. مــدل دوم يــا 
تبليغــات نــواک اين گونــه اســت کــه کاربــران 
بعــد از شــنيدن هــر چنــد آهنــگ يــک تبليــغ 
ــن سيســتم  ــه اي ــه البت ــی می شــنوند، ک صوت
جــای کار زيــاد دارد. چراکــه شــرکت ها هنــوز 
تبليــغ صوتــی از پيــش آمــاده ای ندارنــد و بــه 

ــد.  ــاز دارن ــدگان ني ــی از توليدکنن تيم
 سیســتم قــراردادی شــما بــا ناشــران 
ــی  ــی کل ــا الگوریتم ــت؟ آی ــه اس چگون

ــرای ایــن کار وجــود دارد؟ ب
بلــه، ايــن سيســتم الگوريتــم کلــی دارد. 
يــا  ناشــران  بــا  کــه  روتيــن  قــراردادی 
بســته  مســتقيم  به طــور  اثــر  صاحبــان 
 ٧0 از  بيــش  حاضــر  حــال  در  می شــود. 
درصــد صاحبــان آثــار داخلــی بــا مــا قــرارداد 
ــود.  ــختی ب ــير، راه س ــن مس ــا اي ــد. ام دارن
وقتــی شــما می خواهيــد يــک برنامــه خــوب 
ــا  ــد، قطع ــی کني ــی معرف ــکل قانون ــه ش را ب
ــود دارد.  ــرراهتان وج ــادی س ــرهای زي دردس
مشــکالتی کــه يــک وب ســايت غيرمجــاز 
دانلــود موســيقی هرگــز نمی بينــد. يــک 
ــم.  ــه کن ــا اضاف ــم همين ج ــر را ه ــه ديگ نکت
ــيقی  ــر موس ــی در دفت ــل گشايش ــال قب از س

اتفــاق افتــاد، آن هــم اين کــه هنرمنــدان 
ــان  ــر، خودش ــور ناش ــدون حض ــد ب می توانن
مســتقيما تک آهنــگ منتشــر کننــد. در ايــن 
ــا  ــواک توانســت بــه شــکل مســتقيم ب فضــا ن
هنرمنــدان وارد تعامــل شــود و از طريــق 
پخــش تک آهنگ هــا بهتــر معرفــی شــود.

 سـرمایه گذاری روی اپلیکیشـن نـواک 
کـه محـدود بـه موسـیقی های داخلـی 
و رسـمی کشـور اسـت و در مقابـل آن 
طیـف وسـیعی از موسـیقی های ایرانـی 
و خارجـی بیـرون از ایـران وجـود دارد، 
اساسـا چقـدر بازدهـی خواهد داشـت؟ 
چـون درنهایـت آرشـیو موسـیقی نواک 

بود. خواهـد  محـدود 
همين طــور هــم هســت و مــا هــم ايــن 
چنــد  ولــی  نمی کنيــم.  انــکار  را  مســئله 
ــی  ــت. يک ــاده اس ــه افت ــن ميان ــاق در اي اتف
می دهــد  نشــان  موســيقی  ترنــد  اين کــه 
ــيقی  ــان موس ــر مخاطب ــال اخي ــه س در دو س
مشــهودی  شــکل  بــه  ايــران  داخــل  در 
ــران روی  ــاز اي ــی و مج ــيقی داخل ــه موس ب
را حتــی رقبــای  ايــن مســئله  آورده انــد. 
غيرقانونــی و بــزرگ مــا تاييــد می کننــد. 
ــدود ٧0  ــه ح ــد ک ــا نشــان می ده ــار آن ه آم
ــن اپليکيشــن ها  ــر در اي ــا 80 موســيقی برت ت
موســيقی های ايرانــی داخلــی هســتند. از 
طــرف ديگــر نــواک ادعــای ايــن را نــدارد کــه 
آرشــيو کامــل موســيقی بــرای کاربــر اســت و 
ــا  ــد. ام ــاز می کن ــيوها بی ني ــه آرش او را از هم
ــه مخاطــب  ــی اســت ک ــواک خــودش دنياي ن
ــران  ــا هرآن چــه از موســيقی در داخــل اي را ب
مثــال  می ســازد.  باخبــر  می افتــد،  اتفــاق 
ــر فقــط موســيقی خارجــی  خــود مــن پيش ت
گــوش می کــردم، امــا االن می بينــم کــه 
چقــدر در عرصــه موســيقی داخلــی خالقيــت 
داريــم و اتفاق هــای عجيــب و جذابــی در 
حــال رخ دادن اســت. يکــی از اهــداف مــا در 
نــواک هــم هميــن اســت کــه گــوش مخاطــب 
ــم و از  ــادت ندهي ــده ع ــا خوانن ــه ١0 ت را ب
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آن هــا بخواهيــم بــه صداهــا و ســبک های 
بــه  عالقه منــدان  کننــد.  گــوش  متنــوع 
ايــن حــوزه هــم کــم  ســرمايه گذاری در 
ــد  ــا می دانن ــه آن ه ــتند و هم ــد و نيس نبودن
کــه نــواک بــه مــرور در جامعــه ايرانــی جــواب 
ــای  ــبه فض ــک ش ــت ي ــرار نيس ــد و ق می ده

ــد. ــول کن ــيقی را متح موس
 در حــال حاضــر تعــداد کاربــران 

ــواک چــه تعــداد هســتند؟ ن
ــران ثبــت نامــی  در حــال حاضــر تعــداد کارب
نــواک ٣50 هــزار نفــر هســتند و خــب ممکــن 
اســت کــه تعــداد بيشــتری از ايــن عــدد نواک 
را دانلــود کــرده باشــند کــه آمــاری از آن 
نداريــم. دربــاره کاربــران اشــتراکی هــم بايــد 
ــه همــه  ــی اســت ک ــدد معمول ــه ع ــم ک بگوي
ســرويس های مشــابه روی آن می چرخنــد 
ــم  ــن را ه ــت. اي ــد نيس ــش از ١0 درص و بي
ــاز  ــرويس های مج ــان س ــه در مي ــم ک بگوي
دانلــود موســيقی، نــواک در حــال حاضــر 

ــت. ــن اس پرکاربرتري
هم  شما  داخلی  رقبای  می رسد  نظر  به   
کم نیستند. سایت هایی چون دیجی کاال و 
بامیلو هم به سمت فروش موسیقی حرکت 
می کنند. شما چه استراتژی ای برای رقابت 

با آن ها دارید؟
يــا  باميلــو  يــا  ديجــی کاال  کــه  فروشــی 
روی   آن  بــه  مشــابه  اســتارت آپ های 
آورده انــد، همــان فــروش هاردکپــی و ســی دی 
اســت. همــان موقــع کــه ديجــی کاال شــروع 
زمانــی  به هرحــال  می کنــد،  فــروش  بــه 
ــه  ــول را ب ــش محص ــا پيک ــد ت ــول می کش ط
ــواک  ــر ن ــا کارب ــاند، ام ــتری برس ــت مش دس
ــرون  ــازه بي ــيقی ت ــد موس ــه می توان در لحظ
آمــده را به طــور رايــگان گــوش کنــد. جــدای 
از ايــن قضيــه ماهيــت آن هــا بــا مــا متفــاوت 
ــل  ــی مث ــرکت های رقيب ــد ش ــت. هرچن اس
ــا  ــتقيم م ــای مس ــگ رقب ــا هم آهن ــون ي هدف
ــوب  ــا خ ــرای م ــان ب ــا حضورش ــتند، ام هس
ــن  ــه اي ــل از هم ــه قب ــت. چراک ــد اس و مفي

بزرگــی  رقيــب  برنامه هــا،  و  وب ســايت ها 
ــا وجــود  ــرای م ــی ب ــود غيرقانون ــام دانل ــه ن ب
ــت  ــر اس ــدر غول پيک ــه آن ق ــی ک دارد؛ رقيب
کــه اگــر مــا ١0 تــا برنامــه هــم بســازيم، بــاز 
هــم رقابتمــان بــا آن جــدی اســت  و بــه نظــر 
مــن هــر سيســتمی کــه وارد دنيــای فــروش 
ــر  ــن هن ــرای اي ــود، ب ــيقی ش ــی موس قانون

ــود. ــد ب ــوب خواه خ
 برنامه شـما برای حضور در شتاب دهنده 

است؟ چگونه 
مـا فضـای ديمونـد را دوسـت داريـم و دلمـان 
نمي خواهـد فعـال از آن جـدا شـويم. هرچنـد 
مسـائلی هـم در زمينـه بيمه کارمنـدان وجود 
دارد و بی مشـکل نيسـتيم. امـا در کل فضـای 
تيم هـای  بـا  بـودن  و همـراه  کار در ديمونـد 
اسـتارت آپی ديگـر سـينرژی و تعامـل خيلـی 
خوبـی بـه وجـود مـی آورد. ايـن همکاری های 
متقابـل به نفع ماسـت و در سـايه حمايت های 

ديمونـد ممکن اسـت.
ــتانداردها و  ــه اس ــواک چ ــد ن  بگویی
ویژگی هایــی داشــته کــه توانســته 
شــرکت  یــک  به عنــوان  را  خــود 

کنــد؟ ثبــت  دانش بنیــان 
مـا شـهريور سـال گذشـته دانش بنيان شـديم 
پيچيـده ای  الگوريتم هـای  به خاطـر  ايـن  کـه 
بـود کـه در پـس نـواک وجـود دارد. هرچنـد 
امـا  اسـت،  سـاده  به ظاهـر  نـواک  خروجـی 
آن چـه در پـس آن انجـام می شـود، های تـک 
ايـران بسـيار سـطح بـاال  اسـت و در فضـای 
تلقـی می شـود. پروسـه دانش بنيـان شـدنمان 
بعـد  امـا  نشـد،  طوالنـی  و  پيچيـده  چنـدان 
بودنـد  معتقـد  همـه  کارگـزاران  جلسـه،  از 
زمـان  آن  ميـان شـرکت هايی کـه در  از  کـه 
اقـدام بـه مجـوز دانش بنيـان گرفتنـد، نـواک 
شـاخص ترين گزينـه بـود و ايـن گـزاره مـا را 
خيلـی اميـدوار کـرد. البتـه ايـن را هـم بگويم 
کـه وقتـی ما يکـی از شـاخص ترين ها باشـيم، 
ايـن تـرس هـم بـه وجـود می  آيـد کـه بقيـه 

.می کننـد چـه  دارنـد 
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صاحب نظـران رشـته مديريـت آن را فراينـدی 
می داننـد کـه با به کارگيـری موثر منابـع، اعم از 
منابـع مادی و انسـانی بـا برنامه ريزی مناسـب، 
هدفمنـد  بهره گيـری  بهينـه،  سـازمان دهی 
نيروهـا و امکاناتـی کـه در اختيـار فرد گذاشـته 
می شـود، در کنـار دو اصـل اساسـی هدايـت و 
کنتـرل، بـه يـک سـازمان يـا نهـاد يا موسسـه 
کمـک می کنـد تـا بـه اهدافـی کـه برايشـان 
تعريـف شـده،  برسـند. بـر ايـن اسـاس می توان 
مديريـت را يـک فراينـد دانسـت کـه الزمه اش 
و  اسـت  انسـانی  نيروهـای  و  منابـع  هدايـت 
مديريـت موثـر زمانـی اتفـاق می افتـد کـه يک 
مديـر هـم به شـکل هدفمند و کارآمـدی منابع 
را در بخش هـای مختلـف تقسـيم کنـد و مورد 
اسـتفاده قـرار دهـد و هـم تصميمـات مناسـب 
بگيـرد تـا بتواند بـه نتايج مورد نظر دسـت پيدا 
کنـد. طبيعـی اسـت کـه در چنيـن شـرايطی 
فعاليـت بايد هدف دار و برنامه ريزی شـده باشـد. 
در چنيـن شـرايطی اصـال عجيـب نيسـت اگـر 
مدير را ضامن موفقيت و شکسـت يک سـازمان 
بدانيـم. پيتـر دراکـر، مدير را عضـو حيات بخش 
هـر سـازمانی معرفـی می کنـد و هارولـد کنتـز 
آن را اصلی تريـن زمينـه فعاليت هـای انسـانی 
می دانـد و اعتقـاد دارد کـه وظيفـه اصلـی يـک 
مديـر چـه در صنعـت فعاليـت کنـد و چـه در 
بخـش اداری يـا تجـاری، اين اسـت کـه محيط 
کار را بـه گونـه ای تنظيـم کنـد کـه نيروهـای 
انسـانی بتواننـد در قالـب يک گـروه و در جهت 
بـا هـم  از پيـش تعيين شـده،  تحقـق اهـداف 

هم فکـری و همراهـی و همـکاری کننـد.
 

خالقیت و نوآوری 
امـروزی  دنيـای  در  مديريـت  اصـول  از  يکـی 
خالقيـت و نـوآوری اسـت، چـون بقـای يـک 
سـازمان در گـروی ايجـاد ايده های نـو و تبديل 
آن هـا بـه محصـوالت و خدمـات جديـد اسـت، 
درحالی کـه اگـر چنيـن خالقيتـی در کار يـک 
شـرکت يـا موسسـه ديـده نشـود، اهـداف آن 
بـا شـرايط روز منطبـق نمی شـود و  سـازمان 

خيلـی زود زميـن می خـورد. بـا وجـود اهميتی 
کـه خالقيت در مديريـت دارد، اما عوامل زيادی 
هـم وجـود دارد کـه اين خالقيت هـا و درنتيجه 
بـه صفـر می رسـاند،  را  آن  از  ناشـی  نـوآوری 
ازجملـه اين کـه بعضـی مديـران اعتمادبه نفـس 
و  ندارنـد  نـو  ايده هـای  طـرح  بـرای  را  الزم 
اجـازه چنيـن نوآوری هايـی را به کارمندانشـان 
نمی دهنـد. بعضـی از مديـران هـم هسـتند که 
خودشـان از شکسـت و انتقـاد می ترسـند، يـا 
ايجـاد  انسانی شـان  نيـروی  در  را  تـرس  ايـن 
می کننـد تـا چشـمه خالقيتشـان کـور شـود. 
البـد ايـن ضرب المثـل قديمی را شـنيده ايد که 
»خواهی نشـوی رسـوا، هم رنگ جماعت شـو«. 
يکـی از باورهای غلط و سـمی که ممکن اسـت 
در ذهـن و فکـر مديـران وجود داشـته باشـد و 
تفکـر خـالق را از آن هـا بگيـرد، باور داشـتن به 
اهميـت ايـن هم رنگـی و همگونـی بـا ديگـران 
اسـت، چـون باعـث می شـود از نـوآوری هيـچ 
اسـتقبالی نکنند و دو دسـتی به شـرايطی که تا 
امروز با آن مانوس شـده اند، بچسـبند. نداشـتن 
تمرکـز نيـز يکـی ديگـر از سـدهای خالقيـت 
در مديريـت اسـت، چـون اصـال بـه شـما اجازه 
نمی دهـد روی فعاليـت شـرکت و سـازمانتان 
تمرکـز کنيـد تـا نيازهـای جديـد را ببينيـد و 
بشناسـيد و دنبـال خلـق ايده هـای نـو باشـيد.

در اين جـا طبيعتـا ايـن سـوال پيـش می آيـد 
کـه اصـال مديـران خـالق چه شـکلی هسـتند 
و چگونـه بـه ايـن جايگاه رسـيده اند. در پاسـخ 
خـالق  مديـران  گفـت  بايـد  سـوال  ايـن  بـه 
آن هايـی هسـتند کـه هميشـه زاويـه ای جديد 
و امتحان نشـده بـرای درنظـر گرفتن و بررسـی 
مديـران  ايـن  می کننـد.  پيـدا  مختلـف  امـور 
ايده هـا و دسـتاوردهای قبلی شـان را هيچ وقـت 
ناديـده نمی گيرنـد، بلکـه آن هـا را بـه هـم ربط 
می دهنـد تـا يـک ايـده جديـد خلـق کننـد. 
هم چنيـن مديـران خـالق هميشـگی آمادگـی 
دارنـد تـا فرضيه هـای قبلی شـان را حتـی اگـر 
کامـال بـه آن هـا مطمئـن باشـند، مـورد شـک 
يـاد  افـراد  ايـن  قـرار دهنـد، چـون  ترديـد  و 



66          سرآمد/ شماره بیست وهفتم/ شهریور نود و پنج

گرفته انـد کـه خودشـان را محـدود بـه شـکل 
خاصـی از فکـر کـردن نکننـد. يکـی ديگـر از 
انعطاف پذيـری  خـالق  مديـران  ويژگی هـای 
بااليشـان اسـت کـه باعـث می شـود در لحظـه 
بتوانند از احسـاس و بينشـی که دارند، استفاده 

کننـد و از آن يـک ايـده بکـر بسـازند.
 

تصمیم گیری
بـزرگ يکـی  و  گرفتـن تصميم هـای کوچـک 
از وظايـف اصلـی مديـران اسـت. ايـن افـراد از 
زمانـی که در محل کارشـان حاضر می شـوند تا 
زمانـی کـه برای خـروج کارت می زننـد، با ده ها 
مسـئله مختلـف، از مسـائل مربـوط بـه نيـروی 
انسـانی گرفتـه تـا ايجـاد يـک بخـش جديد يا 
مشـکالتی  حـل  تـازه،  دسـتگاه های  سـفارش 
کـه بـا شـرکت رقيـب دارد، نحوه تبليـغ کاالها 
و خدمـات جديـد و... مواجـه هسـتند کـه هـر 
کدامشـان مسـتلزم گرفتن يـک تصميم اصولی 
و کاربـردی اسـت. همـه مديـران می داننـد که 
تصميم گيـران اصلـی سازمانشـان هسـتند، امـا 
مشـکلی کـه در ايـن ميـان وجـود دارد، ايـن 
اسـت کـه خيلـی  از آن هـا نمی داننـد کـه اصال 
چطـور بايـد بـه ايـن تصميـم برسـند! فراينـد 
تصميم گيـری يعنـی يـک فـرد بايـد بتوانـد از 
بيـن ده هـا و شـايد صدهـا راه حلـی کـه بـرای 
يـک مسـئله وجـود دارد، بهتريـن راه را با توجه 
بـه شـرايط انتخـاب کند. مسـلما ايـن انتخاب، 
بايـد  امـا  باشـد،  ايـده آل  نمی توانـد  هميشـه 
حداقـل آسـيب را برای سـازمان داشـته باشـد.
دو  بـا  خـود  کاری  شـرايط  در  مديـری  هـر 
نـوع  اوليـن  روبه روسـت؛  تصميم گيـری  نـوع 
تصميم هـای مديريتـی آن هايـی هسـتند کـه 
از قبـل برنامه ريـزی شـده اند. در ايـن شـرايط 
قانـون  و مطابـق  عـادی  امـری  تصميم گيـری 
يـا روشـی اسـت کـه از گذشـته وجـود داشـته 
اسـت. امـا وقتی مسـائل جديـد و تجربه نشـده 
پيـش می آيـد، يـا اوضـاع پيچيده تـر می شـود، 
احتمـال اين کـه بتـوان تصميم هـا را بـه شـکل 
می شـود.  کمتـر  درآورد،  برنامه ريزی شـده 

تصميم هـای  بـه  نوبـت  شـرايط  ايـن  در 
برنامه ريزی نشـده می رسـد کـه در رونـد کاری 
يک سـازمان منحصربه فرد هسـتند و خيلی کم 
پيـش می آيـد، يـا آن قدر مهـم هسـتند که هر 
بـار بايـد در مواجهـه بـا آن هـا تصميـم خاصی 
و  برنامه ريزی شـده  تصميم هـای  چـه  گرفـت. 
سـه  در  برنامه ريزی نشـده  تصميم هـای  چـه 
حالـت پيـش پـای مديـران قـرار می گيرنـد. در 
حالـت اول شـرايط و موقعيـت کامـال مطمئـن 
اسـت، يعنی مديـر دقيقـا می داند کـه وضعيت 
در آينـده بـه چـه صورتـی اسـت و بـه انـدازه  
کافـی اطالعات دقيـق دارد که بتواند بر اسـاس 
آن هـا تصميم بگيـرد. اما گاهی اوقـات موقعيت 
تصميم گيـری مخاطره آميـز اسـت، چـون اصال 
مشـخص نيسـت کـه بـا گرفتـن ايـن تصميـم 
منتظـر  بايـد  سـازمان  آن،  شـدن  اجرايـی  و 
چـه نتايجـی باشـد. گاهـی اوقـات نيز شـرايط 
نامطمئـن اسـت و مدير بايد نسـبت بـه چيزی 
تصميـم بگيرد کـه اطالعات کافـی در مورد آن 

نـدارد، امـا بـرای آينـده سـازمان الزم اسـت.
يادتـان باشـد مديران موثـر خودشـان را خيلی 
درگيـر موقعيت هايـی نمی کننـد کـه از طـرف 
باالدسـتی ها يـا پايين دسـتی ها پيـش پايشـان 
ايـن  می کننـد  سـعی  بلکـه  می گيـرد،  قـرار 
مسـائل را يـا خيلـی سـريع حـل کننـد، يـا آن 
را بـه کـس ديگـری ارجـاع دهنـد تـا وقـت و 
انـرژی الزم را بـرای تصميم هـای مهم تـر نگـه 
دارنـد. البتـه اين کـه کـدام مسـائل بـرای يـک 
مديـر مهم تر اسـت، بـه عوامل مختلـف ازجمله 
گرايـش مديـران و ارزش هـای کارکـردی مادی 
آن هـا بسـتگی دارد. مثـال مديـری کـه گرايش 
تئوريـک دارد، بـه نتيجـه ای کـه سـازمان قـرار 
اسـت در بلندمـدت بـه آن برسـد، فکـر می کند 
و مديـری بـا گرايـش سياسـی يـا دنبـال نفع و 
پيشـرفت شـخصی اسـت، يـا در پـی رقابـت با 

شـرکت ها.  ساير 
 

برنامه ریزی
در  برنامه ريـزی  اهميـت  دربـاره  روزهـا  ايـن 
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برنامه ريزی هـای  انـواع  و  امـور  بـه  رسـيدگی 
سـازمانی و غيرسـازمانی زيـاد می شـنويم، ولی 
واقعـا هـدف از برنامه ريـزی چيسـت و چطـور 
علـت  ايـن  بـه  برنامه ريـزی  می افتـد.  اتفـاق 
اهميـت دارد کـه باعـث تنظيـم فعاليت هـای 
يـک سـازمان می شـود و احتمـال رسـيدن بـه 
هـدف را بـاال می بـرد. هم چنيـن بـا برنامه ريزی 
می  تـوان جنبـه اقتصـادی امـرور را تقويت کرد 
يـا عمليـات پيـش رو خيلـی گـران تمام شـود. 
می شـود  باعـث  برنامه ريـزی  ديگـر  سـوی  از 
مديـران و نيـروی انسانی شـان همـه انـرژی و 
تـوان و منابع خود را روی هـدف اصلی متمرکز 
کننـد و در مسـيرهای فرعـی نيفتنـد و بی راهه 
نرونـد. يکـی ديگـر از فوايـد اصلـی برنامه ريزی 
در مديريـت ايـن اسـت که به شـما ايـن امکان 
را می دهـد تـا ابزاری نسـبتا دقيق بـرای کنترل 
گرفته ايـد،  کـه  تصميمـی  نتايـج  و  عمليـات 

باشيد. داشـته 
يـک  در  برنامه ريـزی  اهميتـی کـه  بـا وجـود 
بـه  را مسـتقيما  آن موسسـه  و  دارد  سـازمان 
سـوی سـود اقتصـادی پيـش می بـرد، امـا اين 
اوليـن  دارد.  هـم  محدوديـت  يک سـری  کار 
محدوديـت برنامه ريـزی اين اسـت کـه تعهدی 
بـرای تحقـق اهـداف ايجـاد نمی کنـد. درواقـع 
ممکن اسـت شـما برنامه ريزی کنيـد و هزينه و 
وقـت الزم را هم برای يـک کار خاص اختصاص 
دهيـد، امـا در پايـان بـه نتيجـه دل خواهتـان 
نرسـيد. عـالوه بـر ايـن عمـوم برنامه ريزی هـا 
مـوارد  نـه  اسـت  احتمـاالت  پايـه  بـر  بيشـتر 
قطعـی، و در کوتاه مـدت ممکـن اسـت حرکات 
را در تمـام سـطوح يک شـرکت کند بکنـد. آيا 
معنـای ايـن محدوديت هـا ايـن اسـت کـه بايد 
عطـای برنامه ريزی هـای سـازمانی را بـه لقايش 
بخشـيد؟ مسـلما نـه، بلکـه بـرای کاهـش ايـن 
محدوديت هـا هميشـه بايد جـوری برنامه ريزی 
کـرد کـه تعـداد برنامه هـای وابسـته بـه هم در 
يـک سـازمان کـم باشـد و از برنامه ريزی هـای 
مـوازی جـدا پرهيـز شـود درضمـن هـر چـه 
صـورت  بـه  و  باشـند  هماهنگ تـر  برنامه هـا 

يکنواخـت پيـش بروند و مرحله بـه مرحله اجرا 
شـوند، احتمـال رسـيدن بـه موفقيـت و تحقق 

اهـداف آن برنامـه   نيـز بيشـتر خواهـد بـود.
 

سازمان دهی
و  سـازمان  کلمـه  کـه  هميـن  افـراد  بيشـتر 
کالف  می خـورد،  گوششـان  بـه  سـازمان دهی 
کـه  می کننـد  تصـور  را  درهم پيچيـده ای 
بـه  شـايد  شـود.  بـاز  هـم  از  بايـد  نخ هايـش 
هميـن دليـل هـم هسـت کـه صاحب نظـران 
در زمينـه سـازمان دهی از رشـته های مختلـف 
ازجملـه اقتصـاد، مديريـت، علـوم سياسـی و... 
آمده انـد. امـا سـازمان دهی از نظـر علمـی بـه 
فراينـدی گفتـه می شـود کـه بـه موجـب  آن 
امـور  و  تقسـيم  مختلـف  گروه هـای  بيـن  کار 
جـوری هماهنـگ می شـود تـا فرصت رسـيدن 
بـه اهـداف از پيـش  تعيين شـده وجـود داشـته 
قـدم  سـه  در  سـازمان دهی  درواقـع  باشـد. 
اتفـاق می افتـد؛ يعنـی شناسـايی کارهايـی که 
بايـد انجـام شـود، دسـته بندی فعاليت هـا بـه 
پسـت های سـازمانی و سـپس برقـراری رابطـه 

ميـان ايـن پسـت ها جهـت تحقـق اهـداف.
از  يکـی  به عنـوان  جهـت  آن  از  سـازمان دهی 
اصـول مديريـت مطـرح می شـود کـه نظـم و 
ترتيـب خاصـی در انجـام امـور و چهارچـوب 
خاصـی را بـرای تعييـن مسـئوليت های هر فرد 
و گـروه تعييـن کـرده و نحـوه ارتباط گيـری را 
ميـان افراد و گروه های مختلف در يک سـازمان 
مشـخص می کنـد. عالوه  بـر اين، سـازمان دهی 
بـه مديـران اين امـکان را می دهد که خودشـان 
را بـا تغييـرات روز هماهنـگ کننـد و بتواننـد 
کنترلـی جامـع و موثـر بـر فعاليت هايی داشـته 
باشـند که در سازمانشـان در حال انجام اسـت.

وظيفـه، محصول، مشـتری، شـرايط جغرافيايی 
کـه  هسـتند  مبانـی  ای  ازجملـه  بـازار،  و 
سـازمان دهی بـر اسـاس آن ها صـورت می گيرد 
کـه هر کـدام می تواننـد نقـاط قـوت و ضعـف 
خـاص خـود را داشـته باشـند. به عنـوان مثـال 
وقتـی سـازمان دهی بـر مبنـای وظيفـه اسـت، 
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ايـن احتمـال وجـود دارد که مسـئوليت ها لوث 
ايجـاد  بـرای  را  الزم  انعطاف پذيـری  يـا  شـود 
تغييـرات ايجاد نکند. يا سـازمان دهی بر مبنای 
مشـتری اين احسـاس را به مشـتری ها می دهد 
کـه مديـران ايـن سـازمان نيـاز و مشـکالت و 
خواسـته های آن هـا را درک می کننـد، امـا در 
مقابـل ممکن اسـت هماهنگـی فعاليت ها برای 
پاسـخ بـه همـه تقاضاهـای مشـتريان آن قدرها 
سـاده نباشـد. يـا سـازمان دهی بـر مبنـای بازار 
بـر  کـه  می دهـد  را  امـکان  ايـن  مديـران  بـه 
کانال هـای بازاريابـی متمرکـز شـوند، امـا باعث 
می شـود همـه تالش ها بـه افزايش سـود منجر 

نشـود يـا در اين راسـتا نباشـد.
 

هدایت
چهارمين اصل اساسـی مديريت، هدايت اسـت. 
يعنـی يک مدير بـرای اين که بتوانـد نقش خود 
را بـه صـورت موثر در سـازمان بازی کنـد، بايد 
بتواند نيروهای انسـانی آن سـازمان را به درستی 
سرپرسـتی و در جهـت رسـيدن بـه اهـداف از 
پيـش تعيين شـده هدايـت کند. طبيعی اسـت 
کـه مديـر می توانـد در انجام ايـن وظيفه موفق 
باشـد کـه بتوانـد بـه نيروهايـش انگيـزه بدهد. 
مديريـت«  »اصـول  کتـاب  در  کونتـز  هارولـد 

می نويسـد: مديريـت فرايند به کارگيـری موثر و 
کارآمـد منابـع مـادی و انسـانی در برنامه ريزی، 
سـازمان دهی، بسـيج منابـع و امکانـات، هدايت 
و کنتـرل اسـت که برای دسـت يابی بـه اهداف 
سـازمانی و بر اسـاس نظام ارزشـی مـورد قبول 
صـورت می گيـرد. امـا به کارگيـری موثـر منابع 
انسـانی در يـک تيـم کاری يـا شـرکت هنـری 
نيسـت که هر مديری داشـته باشـد. متاسـفانه 
بـه حفـظ  نه تنهـا کمکـی  مديـران  از  خيلـی 
منابـع انسـانی نمی کننـد، بلکه باعث می شـوند 

تيـم همـه انگيـزه اش را از دسـت بدهد.
مديران ای ميلی از آن دسـته مديرانی هسـتند 
کـه توانايـی رهبـری نيروهايشـان را ندارنـد و 
انگيزه هـای آن هـا را از بيـن می برنـد. علتـش 
ايـن اسـت کـه ارتبـاط واقعـی بـا کارمندهـا 
ندارنـد و همـه روابطشـان محـدود بـه امضايی 
اداری  نامه هـای  و  برگه هـا  پـای  کـه  اسـت 
طريـق  از  کـه  دسـتوراتی  يـا  می اندازنـد، 
هـر  درحالی کـه  می کننـد.  صـادر  دفترشـان 
چـه ارتبـاط شـما به عنـوان مدير يا سرپرسـت 
باشـد،  محدودتـر  و  کمتـر  کارمندهايتـان  بـا 
کيفيـت کارشـان افـت می کنـد و نمی توانيـد 
از آن هـا انتظار داشـته باشـيد که خودشـان را 
عضـو يـک تيـم بداننـد و بـرای تاميـن اهداف 
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خودشـان  کـه  مديرانـی  کننـد.  تـالش  آن 
خسـتگی،  يـأس،  نيسـتند،  موفقـی  الگـوی 
نااميـدی، شـک و ترديـد را مثـل ويـروس در 
سـازمان پخـش می کننـد و جلـوی خالقيـت 
و نـوآوری کارمندهـا را می گيرنـد. هم چنيـن 
مديرانـی کـه نمی تواننـد يـا نمی خواهنـد بـه 
صالحيـت کارمنـدان خـود اعتمـاد کننـد، بـه 
مـرور انگيـزه آن هـا را بـرای موفقيـت و ايجـاد 
تغييـرات مثبـت در سيسـتم از بيـن می برنـد. 
وقتـی شـما به عنـوان مديـر بـه کارمندهايتان 
اعتمـاد نمی کنيـد، ايـن احسـاس را بـه آن هـا 
می دهيـد کـه افـکار و ايده هايشـان برای شـما 
قابـل قبـول نيسـت. بنابرايـن تـرس از ناديـده 
گرفتـه شـدن يـا طـرد شـدن باعـث می شـود 
ايده هـای نوآورانـه و خـالق را نـزد خودشـان 
نگـه دارند و شـما را هرگز از وجودشـان مطلع 
نکننـد. مديرانـی که بـه کارمندهايشـان اجازه 
رشـد نمی دهنـد، يا پـاداش الزم را بـرای آن ها 
و  تلـه می افتنـد  نيـز در  نمی گيرنـد  نظـر  در 
نمی تواننـد نيروهايـی بـا انگيزه داشـته باشـند 

و آن هـا را هدايـت کننـد.
عـالوه  بـر انگيـزه دادن بـه کارمنـدان، مديـری 
قابليـت رهبـری کارمندانـش را دارد کـه بتواند 
آن هـا را تحـت تاثير قـرار دهد تا برای رسـيدن 
به اهداف مشـترک سازمانی شـان تـالش کنند. 
درواقـع بخشـی از هنـر مديريـت اين اسـت که 
شـما چطور می توانيـد در نيروهای زيردسـتتان 
نفـوذ کنيـد و بـرای ايـن کار هـم بايـد باهوش 
باشـيد و هـم بـه رشـد اجتماعـی الزم رسـيده 
باشـيد، بيانی رسـا و وسـعت نظر داشـته باشيد 

و انگيزشـتان نيـز درونی باشـد.
 

کنرتل
تصـور کنيـد کـه برنامه ريزی هـای الزم را برای 
اجرايـی کـردن يـک طـرح يـا ايـده خالقانـه 
امـا  کرده ايـد.  عملياتـی  را  آن  و  داده  انجـام 
از کجـا می خواهيـد بفهميـد آيـا همـه منابـع 
و نيروهايـی کـه در اختيـار داريـد، بـا حداکثر 
بيشـترين  و  می کننـد  کار  خـود  کارايـی 

اثربخشـی و بهره وری شـان را در سيستم دارند 
يا نـه. اين جاسـت که مفهـوم کنتـرل به عنوان 
يـک اصـل اساسـی مديريتـی مطرح می شـود 
و بـه شـما ايـن امـکان را می دهـد تـا پويايـی 
سيسـتمتان را بسـنجيد و جلـوی هـرز رفتـن 
نيروهـا و منابـع را بگيريـد و عمليات را به موقع 
اصـالح کنيد. درواقع اصل کنتـرل در مديريت 
يعنـی فراينـد کـه تطابـق عمـل انجام شـده با 
و  می سـنجد  را  انجام شـده  برنامه ريزی هـای 
»بايد«های سيسـتم را با »هسـت«ها مقايسـه 
می کنـد. ايـن فرايند معمـوال در چهـار مرحله 
کنتـرل  بـرای  اول  قـدم  در  می افتـد؛  اتفـاق 
اعمـال يک سـازمان بايد معيار يا اسـتانداردی 
بـرای کنتـرل کـردن تعريـف شـود. قـدم دوم 
اسـاس  بـر  انجام شـده  عمليـات  سـنجش 
معيارهـای انتخاب شـده در مرحلـه قبل اسـت. 
در مرحلـه سـوم مديـر بايـد انحرافاتـی را کـه 
نسـبت بـه برنامه ريزی هـای انجام شـده وجـود 
دارد، شناسـايی و علـل بـه وجـود آمـدن ايـن 
انحرافـات را پيـدا کند و در مرحله آخر دسـت 
بـه اصـالح سيسـتم بزنـد. دکتر علـی رضاييان 
در کتـاب »اصـول مديريـت« بـه ١١ ويژگـی 
کنتـرل موثـر در هـر سـازمانی اشـاره می کند 
و می گويـد کنتـرل زمانـی می توانـد در يـک 
سـازمان اثربخـش باشـد که گزارش هـای مورد 
و  هـدف  و  آمـاده شـده  به موقـع  مديـر  نيـاز 
برنامـه مشـخصی بـرای کنتـرل وجود داشـته 
باشـد. هم چنين کنتـرل بايد عقالنـی و فرايند 
آن بـرای همه قابل درک باشـد و هزينه زيادی 
را بـه سيسـتم متحمـل نکنـد. درحالی کـه اگر 
فرايند کنترل در نقاط اسـتراتژيک انجام نشود 
يـا سيسـتم اندازه گيـری تعريف شـده عينـی و 
انعطاف پذيـر نباشـد و ويژگـی کشـف کنندگی 
نداشـته باشـد، موثـر نخواهـد بـود. بااين حـال 
کنتـرل عمليـات در يـک سـازمان بـه هميـن 
راحتی هـا نخواهـد بـود، چـون خيلـی اوقـات 
و  می کننـد  مقاومـت  آن  برابـر  در  کارمندهـا 
بعضـی اوقـات  هـم معيارهـای کنتـرل کـردن 

.واقعـی و منصفانـه نيسـت
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با ورود اسالم به ايران، دانش اندوزی که با دين 
اين  در  بود،  کرده  برقرار  مستحکم  پيوندی 
سنت  اساس  بر  رسيد.  شکوفايی  به  سرزمين 
مکانی  نخستين  پيامبر)ص(،  خطابه  و  وعظ 
منظور  به  اسالمی  نخستين  سده های  در  که 
مسجد  می گرفت،  قرار  استفاده  مورد  آموزش 
بود. با اين که در دوره های بعد، مدارس مستقل 
به وجود آمدند، به دليل آموزش دينی مدارس، 
گونه های  به  مدرسه  و  مسجد  پيوند  دوباره 
در  مدرسه  مسجد  و  گرفت  شکل  مختلف 
معماری اسالمی مطرح شد. همين امر سبب شد 
که از ميان صاحبان مال و مکنت آن ها که در 
بودند،  برای خود  باقيات الصالحاتی  برقراری  پی 
که  آوردند  روی  مدرسه ها  مسجد  ساختن  به 
به طالب،  دينی  علوم  آموزش  بر  عالوه  آن  در 
و  سيدالشهدا  عزاداری  مراسم  و  جماعت  نماز 
جشن های اعياد مذهبی و شب های دعا و نيايش 
نيز برقرار شود. اين مسجد مدرسه ها در زمانی 
که هنوز مدارس جديد به ايران وارد نشده بود و 
تحصيل علوم به شکل قديمی آن رواج داشت، 
بار اصلی علم آموزی و تربيت حکما و دانشمندان 
را در ايران برعهده داشتند. واقفان عالوه بر آن که 
مدرسه  مسجد  ساختن  وقف  را  زمينی  قطعه 
از  اعم  آن ها  برای  هم  را  موقوفاتی  می کردند، 
نظر  در  و...  باغات  و  تجاری  و  امالک مسکونی 
می گرفتند تا مخارج موقوفه شان را تامين کنند. 
وقفی  مدرسه های  مسجد  درباره  موجود  آمار 
از ١٣0 مورد در دوره قاجار حکايت  در تهران 
دارد که امروزه بسياری از آنان از بين رفته اند. از 
بين مدارس به جامانده به سه مورد از آن ها که 
هم چنان در کار علم آموزی به طالب فعال و پويا 

هستند، نگاهی می اندازيم. 

مسجد مدرسه معامرباشی
يحيی،  امام زاده  تاريخی  محله  هياهوی  در 
سمت  به  به سرعت  تاريخی اش  خانه های  که 
آپارتمان پيش  و  انبار  و  پاساژ  به  تبديل شدن 
معمارباشی  مدرسه  درهای  پشت  می روند، 
از  پر  دنيايی  است.  جريان  در  ديگری  دنيای 

کهن  روزگار  از  بازمانده  که  زيبايی  و  آرامش 
شرق  در  معمارباشی  مدرسه  ماست.  شهر 
محله عوالدجان و در دو طبقه ساخته شده و 
دارد  ارتفاع  مدرسه  خود  برابر  دو  آن  شبستان 
آموزش  برای  روز  در  که  بزرگ  است  مکانی  و 
و در شب برای نيايش کاربرد دارد و دارای ٢٤ 
 حجره، انبار، دو مدرس و يک کتاب خانه است.

مسجد و مدرسه معمارباشی از شمال شرق به 
ميدان باغ پسته بک، از جنوب به خيابان پانزده 
خرداد و از غرب به خيابان مصطفی خمينی راه 
دارد. در کتيبه وقف نامه موجود در سردر بنا تاريخ 
١٣0٣، ديده می شود که به خط محمدابراهيم ، 
مشهور به ميرزا عمو، است و سازنده کتيبه استاد 
عبدالرسول حجار بوده است . با وجود تغييرات و 
مرمت های جزئی صورت گرفته در بنا، ساختمان 
مدرسه صورت قديمی خود را حفظ کرده  است . 
چون بانی اين مدرسه حاج ابوالحسن اصفهانی 
است که در دوره قاجار دارای منصب معمارباشی 
مکان  اين  است،   بوده  به صنيع الملک  ملقب  و 
به نام منصب او، يعنی معمارباشی، معروف شده 

است .
به  ملقب  معمارباشی،  اصفهانی  ابوالحسن  حاج 
متولد  قمری   ١٢٤5 حدود  در  صنيع الملک، 
سمت  درگذشت.  قمری   ١٣05 سال  در  و 
معمارباشی گری سلطنتی در سال ١٣00 قمری 
سال  در  بعد  و  شد  محول  ابوالحسن  حاج  به 
١٣0٣ قمری، ترقی کرد و اداره بناخانه، که جزو 
ادارات امين السلطان بود، به او واگذار شد، و به 
واسطه داشتن اين سمت متمول گرديد و آثار 
خيريه ای از خود برجای گذاشت. ازجمله آثار او 
همين بنای مسجد و مدرسه محکم و عالی است.
جنب  در  واقع  دکان  باب  سه  ابوالحسن،  حاج 
مدرسه، يک باب قهوه خانه، شش دانگ از يک 
و  آن  به  متصل  دکان  چهار  و  کاروانسرا  باب 
سه دانگ از يک باب کاروانسرا در دروازه قديم 
باب دکان در محله چال ميدان،  شميران، سه 
شش دانگ تيمچه حکاکان و يک باب دکان در 
بازار گيوه فروشان را برای مصارف آن وقف کرد.

است:  آمده  معمارباشی  مدرسه  وقف نامه  در 
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و  وجود  مانند وحدت  اهل شــرع  »تنها کتب 
معاد تدريس شود و امثال ذلک  من الخرافات در 
مدرســه تدريس و تدرس نشود و عقايد صوفيه 

هم تدريس نشود.«
»طلبه  است:  آمده  وقف نامه  اين  در  هم چنين 
شغل زياد در خارج از مدرسه نداشته باشد، مگر 
به مقدار يک ساعت يا دو ساعت.« اين مسئله در 
وقف نامه ها می تواند نشــان گر اين امر باشــد که 
واقفان در نظر داشتند که طالب تمامی تالش 
هيچ  و  کنند  علم آموزی  را صرف  خود  وقت  و 
نداشته  درسشان  جز  ذهنی  مشغله  و  دغدغه 

باشند.

مدرسه سپهساالر
نام  با  مطهری  شهيد  عالی  مدرسه  و  مسجد 
بهارستان  تاريخی  قديمی سپهساالر در ميدان 
است. اين مجموعه را شايد بتوان زيباترين بنای 
عصر قاجار از منظر اجتماعی و مذهبی دانست. 
جای  به  مجموعه  اين  شدن  ساخته  از  پيش 
وقتی  می گويند  داشت.  قرار  سپهساالر  باغ  آن 
سپهساالر متوجه می شود مورد خشم و غضب 
شاه قرار گرفته و از آن جا که ورثه ای نداشت و 
در صورت مرگ تمام اموالش به شاه می رسيد، 
امالکش مسجد  از  تصميم می گيرد در بخشی 
وقف  را  ثروتش  تمام  که  بسازد  مدرسه ای  و 
اين که به واليت  از  برای همين پيش  آن کند. 
می گويند  آن چنان که  و  شود  منصوب  خراسان 
آغاز  را  آن  کار ساخت  برسد،  قتل  به  همان جا 

می کند.
ممتحن الدوله  خان  مهدی  را  مسجد  طراحی 
بوده  قمی  حاج حسن  آن  معمار  و  داده  انجام 
 است و ويژگی هايی استثنايی دارد. يکی از اين 
به  را  بيننده  که  است  مسجد  گنبد  ويژگی ها 
ياد مساجد ترکيه و معماری عثمانی می اندازد. 
خان  ميرزا حسين  که  است  اين  شايد  دليلش 
ايران در عثمانی زندگی  سال ها به عنوان سفير 
زيبای  مساجد  مدام  تماشای  شايد  و  می کرد 
ترک ها  او را به اين فکر انداخته بود که چگونه 
می تواند معماری ايرانی و عثمانی را تلفيق کند. 

همين انديشه مسجد و مدرسه سپهساالر را به 
کرده  تبديل  اسالمی  معماری  در  استثنا  يک 
ايرانی.  با تلفيق مکتب عثمانی و مکتب  است؛ 
فرم کاشی کاری و آجرکاری ما در کنار نوع گنبد 
و تعداد گل دسته ها که در اين مجموعه بيشتر 
از  يکی  است،  ايران  در  ديگری  مسجد  هر  از 
ويژگی های ممتاز آن محسوب می شود. از انواع 
اين مسجد، معقلی ، هفت  مهم کاشی کاری در 
برد که  نام  را می توان  يا خشتی و معرق  رنگ 
گره چينی  و  اسليمی  دو صورت  به  آخری  اين 
است و معرق برجسته سردر ورودی در نوع خود 
سنگی  تزيينات  و  سنگ  است .  منحصربه فرد 
اين  از  و  رفته  کار  به  جابه جا  مجموعه  اين  در 
و  دارد  تفاوت  قاجار  دوران  ابنيه  ديگر  با  نظر 
اين  در  است.  شبيه  زنديه  دوران  معماری  به 
نمی شود،  ديده  تزيينی  شکل  به  آجرکاری  بنا 
و  می دهد  تشکيل  را  بنا  اصلی  مصالح  آجر  اما 
نمايی  آن  روی  کاشی کاری  که  است  زمينه ای 
جذاب دارد. طاق های آجری پرتنوع در داالن ها 
و ورودی ها نيز به چشم می خورد. تزيينات گچی 
گچ بری های  صورت  به  زمستانی  شبستان  در 
همه  که  کتيبه های خطاطی شده اند  و  اسليمی 
به دست استاد لرزاده ساخته شده اند. تزيينات 
چوبی نيز چون ديگر تزيينات با استادی شکل 
گرفته اند. درهای حجره ها و در اصلی شبستان 
اصلی  ورودی  دارند.  معرق  گره چينی  زمستانی 
دارای  می شود،  باز  سرچشمه  خيابان  به  که 
مجموعه  اين  در  فلزی  تزيينات  نمونه  بهترين 
نمونه هايی  نيز  حجره ها  پنجره  پشت  است . 
آهنی (  دست ساز  )نرده های  فرفورژه  از  زيبا 
ديده می شود.خوش نويسی کتيبه ها مثل کتيبه 
وقف نامه به خط ميرزا مهدی خان کلهر نوشته 
مجموعه  اين  به  که  ديگری  نکته  است.  شده 
اهميتی دوچندان می بخشد، کتاب خانه  مسجد 
است. اصوال وقف کتاب برای مدارس يکی ديگر 
از مباحث وقف در بخش آموزش است که در 
است.  بوده  کارآمد  بسيار  علوم  جهت گسترش 
از گذشته های دور، مدارس و  غالبا کسانی که 
اهميت  بر  می کردند،  وقف  درسی  حلقه های 
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کتاب در امر تعليم و تربيت آگاه و دريافته بودند 
که نبايد فقط به ايجاد ساختمان و فراهم ساختن 
وسايل تدريس اکتفا کرد. از اين رو در اين اماکن 
با  تا  ورزيدند  اهتمام  به وقف کتاب  آموزشــي 
علم  تحصيل  کتب،  به   مراجعه  و  دسترســی 
ميسر و آسان شود و مدرسان و طلبه ها بتوانند 
به راحتی از ماخذ علمی بهره جويند و به آن ها 
هر  در  کتاب خانه   وجود  بنابراين  کنند.  استناد 
مدرسه ای پيش بينی مي شد و مکانی در مدارس 

به کتاب خانه ها تعلق مي گرفت. 
در سال ١٢9٧ ه.ق ، سپهساالر با 
خريد مجموعه خطی کتاب خانه  
٤000 نسخه ای اعتضادالسلطنه 
وقفی  مجموعه  کتاب خانه 
مدرسه  مسجد  در  را  خودش 
کرد.  پايه گذاری  سپهساالر 
بيش  با  گنجينه ای  هم اينک، 
به خط  کتاب خطی  از ٤٢00 
هزار   ١0 به  نزديک  و  مؤلفان 
اين  در  سنگی  چاپ  کتاب 
کتاب خانه  موجود است. از سوی 
به عنوان  اين جا  اهميت  ديگر 
به  وقتی  مذهبی  مدرسه  يک 
اوج می رسد که دانشکده علوم 

معقول و منقول برای اولين بار در اين جا تاسيس 
می شود؛ يعنی همان دانشکده الهيات که امروز 

در خيابان مفتح شمالی است.

مدرسه مروی
مسجد و مدرسه خان مروی را حاج محمدحسين 
خان ملقب به فخرالدوله که والی مرو در زمان 
سلطنت فتحعلی شاه بود، بنا کرد. به همين دليل 
به  اين مدرسه  ناميده اند.  مروی  را  اين مدرسه 
نام فخريه نيز مشهور است. اين مجموعه شامل 
مسجد با صحن بزرگ، حجره ها و طاق نماهای 
اطراف صحن است. در سـمت شمـال صـحن، 
بنـا  دارد.  قـرار  مدرسـه  و  بـزرگ  ايـوان 
کتيبه هايی  و  کاشی کـاری  تزيينـات  دارای 
و  شاه  فتحعلی  نام  است.  عالمانه  اشعار  حاوی 

بنا  تاريخ  است.  آمده  کتيبه  اين  در  فخرالدوله 
نشان  را  قمری  کتيبه، سال ١٢٣١ هجری  در 
می دهد. فخرالدوله، حاکم مرو، در سال ١٢٤0 
تهران ساخت  را در  اين مدرسه  هجری قمری 
و برای اداره آن موقوفات بسياری را وقف کرد. 
فراهم  مدرسه  برای  کتاب خانه ای  فخرالدوله 
آورده که هم چنان پابرجاست و بيش از دوهزار 
کتاب هـای  ميـان  در  دارد.  خطی  کتاب  جلد 
کتاب خـانه مدرسـه مـروی نسـخه های نفيـس 

و نادر بسـيار ازجملـه نسخه ای از خمسه نظامی 
از  که  دارد  وجود  بهزاد  کمال الدين  استاد  اثر 

نفايس جهان به شمار می رود.
در وقف نامه مدرسه مروی آمده است: محصلين 
برايشان،  است  وقف  مدرسه  که  شرعيه  علوم 
هر گاه  و  علم،  تحصيل  در  باشند  ساعی  بايد 
کسی است که نبايد درس بخواند، در تدريس 
اين  در  هم چنين  ننمايد.  کوتاهی  تاليف  و 
روزه  از طلبه ها خواسته شده که هر  وقف نامه 
تالوت  را  مجيد  کالم اهلل  از  حزب  يک  حداقل 
کنند. از نکات جالب اين وقف نامه که می تواند 
به  که  است  اين  باشد،  همگان  برای  درسی 
به  کتاب  دادن  در  است  کرده  توصيه  طلبه ها 
يکديگر مضايقه نکنند، و حتی االمکان کتب را 

...معطل نگذارند
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1. دقیقــا بدانیــد کــه مشــغول چــه 
هســتید  کاری 

جــواب ســوال »مشــغول چــه کاری هســتی؟« 
ممکــن اســت هــر چنــد وقــت يــک بــار تغيير 
ــن  ــرای اي ــی ب ــد جواب ــا هميشــه باي ــد، ام کن
ــه  ــا ب ــن حتم ــيد. بنابراي ــته باش ــوال داش س
ايــن موضــوع فکــر کنيــد کــه وقتــی ديگــران 
کســب وکارتان  و  شــغل  دربــاره  شــما  از 
می پرســند، می خواهيــد چــه جوابــی بــه 

ــد.  ــا بدهي آن ه
 

2. نقطه قوت خود را شناسایی کنید 
ــاده  ــا فوق الع ــام آن واقع ــه در انج کاری را ک
هســتيد، پيــدا کنيــد. يکــی از کارآفرين هــای 
ســريالی موفــق دنيــا بــه نــام ســارا روث 
ايزنبــرگ می گويــد اغلــب افــراد موفقــی 
کــه او بــا آن هــا برخــورد داشــته، دقيقــا 
ــن  ــوزه ای بهتري ــه ح ــه در چ ــتند ک می دانس
فــرد هســتند. جــان مائــدا، گرافيســت مشــهور 
ــگاه  ــانه ای دانش ــوار رس ــت البرات ــه سرپرس ک
ــز  ــد ني ــی رودآيلن ــه طراح ــی و مدرس ام آی ت
ــکاوی«  ــا »کنج ــوال ب ــن س ــه اي ــت، ب هس
ــناس  ــووا، روان ش ــا پوپ ــد. ماري ــخ می ده پاس
آن  زمينــه  در  موفقــی  وبالگ نويــس  هــم 
ــازد  ــا را می س ــز م ــه مغ ــت ک ــی اس چيزهاي
ــش  ــه قوت ــد نقط ــد و می گوي ــکل می ده و ش
»اســتقامت و صبــری« اســت کــه دارد. نقطــه 
ــوت ايزنبــرگ هــم شــور و اشــتياقی اســت  ق

کــه بــرای انجــام هــر کاری دارد.   
 

3. ضعف های خود را بشناسید 
طبيعــی اســت کــه وقتــی نقــاط قــوت 
ــه از  ــد ک ــد بداني ــناختيد، باي ــان را ش خودت
برنمی آييــد  انجــام چــه کارهايــی  عهــده 
و چــه نقــاط ضعفــی داريــد. بــا ايــن کار 
قــرار نيســت روحيــه خــود را تضعيــف کنيــد 
يــا احســاس بــدی نســبت بــه خودتــان پيــدا 
ــدگاه  ــن دي ــه اي ــت ب ــرار اس ــه ق ــد، بلک کني
ــد کار  ــانی باي ــه کس ــرای چ ــه ب ــيد ک برس

البد شما هم این 
ضرب المثل  را شنیده اید 
که »هر وقت ماهی را از 
آب بگیرید، تازه است« 
اما بعضی  توصیه ها 
برای بهبود زندگی 
شغلی و حرفه ای هر 
شخص وجود دارد که 
هر چقدر زودتر به 
آن ها برسد و انجامشان 
بدهد، سریع تر می تواند 
پله های موفقیت را باال 
برود. در ادامه با 10 نمونه 
از این توصیه ها آشنا 
می شوید که حرفه ای ها 
قبل از 35 سالگی آن ها 
را انجام داده اند. 
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کنيــد، يــا بايــد چــه کســانی را بــرای همکاری 
ــای  ــد مهارت ه ــه بتوانن ــد ک ــتخدام کني اس
ــان را  ــاط ضعفت ــد و نق ــت کنن ــما را تقوي ش
بپوشــانند و اصــال چــه کارهــا و وظايفــی را بــر 
ــد  ــان بتواني ــا خودت ــد ت ــرار دهي عهده شــان ق
ــا  ــه در آن ه ــيد ک ــی برس ــام کارهاي ــه انج ب

هســتيد.  منحصربه فــرد 
 

را  دیگــران  بــه  اختیــار  تفویــض   .4
به عنــوان یــک مهــارت یــاد بگیریــد 
شــما هــم مثــل هــر کــس ديگــری نمی توانيــد 
دهيــد  انجــام  به تنهايــی  را  کارهــا  همــه 
موفقيــت  نردبــان  از  وقتــی  به خصــوص  و 
ــاوت  ــد تف ــا باي ــد، قطع ــاال می روي ــغلی ب ش
ــت  ــد برايشــان وق ــه باي ــی را ک ــان کارهاي مي
ــد.  ــد، بداني ــه نباي ــی را ک ــد و کارهاي بگذاري
ــه  ــد ب ــز نمی تواني ــن صــورت هرگ ــر اي در غي
ــا  ــه ت ــر اين ک ــيد. مهم ت ــان برس ــاالی نردب ب
قبــل از ٣5 ســالگی بايــد يــاد بگيريــد چطــور 
ــف  ــی از وظاي ــر بخش ــکلی موث ــه ش ــد ب باي
کارکنــان،  عهــده  بــه  را  مســئوليت ها  و 
کارآمــوزان، شــرکا، همســر و همــکاران خــود 

ــد.  بگذاري
 

5. خــط قرمزهایــی را کــه بــرای اهــداف 
شــغلی تان داریــد، مشــخص کنیــد

بــا  زندگی تــان  مســير  در  شــما  قطعــا 
مواجــه  مختلفــی  شــغلی  پيشــنهادهای 
انرژی تــان  نمی خواهيــد  امــا  می شــويد، 
ــد  ــدر دهي ــه ه ــی ب ــن کارهاي ــا پذيرفت را ب
و  اهــداف  بــه  را  شــما  نمی تواننــد  کــه 
ــورد  ــن در م ــانند. بنابراي ــته هايتان برس خواس
از شــغل و حرفه تــان می خواهيــد  آن چــه 
ــادق  ــان ص ــا خودت ــال ب ــد، کام ــار داري و انتظ
قرمزهايــی  خــط  از  فهرســتی  و  باشــيد 
تهيــه کنيــد کــه در زندگــی حرفه ای تــان 
ــه  ــن کار ب ــد. اي ــا بگذري ــد از آن ه نمی تواني
ــا  ــا دفعــه بعــد کــه ب شــما کمــک می کنــد ت
يــک پيشــنهاد کاری هيجان انگيــز مواجــه 

شــديد، درســت تصميــم بگيريــد. 

بعــدا  کــه  دهیــد  انجــام  را  کاری   .6
کنیــد  افتخــار  آن  بــه  بتوانیــد 

چــه بخواهيــد و چــه نخواهيــد، ديگــران 
ــد،  ــام می دهي ــه انج ــی ک ــا کارهاي ــما را ب ش
می شناســند. از طــرف ديگــر بايــد بــرای 
ــا  ــا واقع ــد، ي ــام می دهي ــه انج ــی ک کارهاي
ــه  ــيد، هزين ــا برس ــه آن ه ــد ب ــت داري دوس
انجــام دهيــد کــه  را  پــس کاری  کنيــد. 
رزومه تــان  وارد  وقتــی  هســتيد  مطمئــن 
می شــود، می توانيــد واقعــا بــه آن افتخــار 

  . کنيد
 

گذشــته  در  کــه  اشــتباهاتی  از   .7
بگیریــد  درس  شــده اید،  مرتکــب 
همــه مــا در زندگــی حرفه ای مــان اشــتباهاتی 
ــی  ــان کارهاي ــده ايم و در رزومه م ــب ش مرتک
افتخــار  آن  بــه  اصــال  کــه  دارد  وجــود 
ــدی الزم  ــای بع ــرای موفقيت ه ــم. ب نمی کني
اســت از اشــتباهاتی کــه در گذشــته مرتکــب 
شــده ايد، درس بگيريــد و بــرای بهــره وری 
بيشــتر در مرحلــه بعــدی کارتــان از ايــن 

ــد.  ــتفاده کني ــا اس درس ه
 

را  خــود  توامنندی هــای  محــدوده   .8
افزایــش دهیــد 

شـــما می دانيـــد کـــه می توانيـــد يـــک 
ـــد.  ـــت کني ـــره کاری را مديري ـــت ٣0 نف نشس
ـــره  ـــد روزه ١00 نف ـــفر کاری چن ـــک س ـــا ي ام
را چطـــور؟ اين جـــا دقيقـــا همان جايـــی 
ــا  ــدوده توانمندی هـ ــد محـ ــه بايـ ــت کـ اسـ
و مهارت هـــای خـــود را افزايـــش دهيـــد 
ــد  ــر چنـ ــد هـ ــه بايـ ــد کـ ــان باشـ و يادتـ
وقـــت يـــک بـــار ايـــن کار را انجـــام دهيـــد 
و در آخـــر، شـــما هرگـــز واقعـــا نمی دانيـــد 
ــام  ــد کاری را انجـ ــوب می توانيـ ــدر خـ چقـ
ـــد  ـــو بگذاري ـــدم جل ـــه ق ـــی ک ـــا زمان ـــد، ت دهي

ــويد.  ــدم شـ ــام آن پيش قـ ــرای انجـ و بـ
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آن  انجــام  از  واقعــا  کــه  را  کاری   .9
دهیــد انجــام  داریــد،  وحشــت 

بتوانيـد  می کنـد  کمـک  شـما  بـه  کار  ايـن 
گسـترده تر  را  مهارت هايتـان  مـرز  و  حـد 
کنيـد. درواقـع قـرار اسـت شـما را از منطقـه 
امنتـان بيـرون بکشـيم و بـا کارهايـی مواجـه 
کنيـم کـه کابوس يـک عمـر زندگی تـان بوده 
اسـت. آيـا از سـخنرانی کردن در يک سـمينار 
می ترسـيد، يـا نمی توانيـد بـرای يـک ترفيـع 
بزرگ به رئيسـتان درخواسـت بدهيـد؟ همين 
امـروز بـرای انجامشـان امتحـان کنيـد، چـون 
معتقدنـد  دنيـا  کارآفرين هـای  موفق تريـن 
پاداش هـای  می توانـد  بـزرگ  ريسـک های 

بزرگـی هـم برايتـان بـه ارمغـان بيـاورد. 

10. از شنیدن انتقادات دیگران نرتسید 
ــن  ــوان ايـ ــای جـ ــه کارآفرين هـ ــه بـ توصيـ
اســـت: »انتقادهـــای ديگـــران را جـــدی 
بگيريـــد، امـــا شـــخصی نکنيـــد.« و معنـــی 
ـــدن  ـــه ش ـــه مواج ـــت ک ـــن اس ـــرف اي ـــن ح اي
ـــا راهـــی  ـــات و انتظـــارات ديگـــران تنه ـــا توقع ب
اســـت کـــه بـــه کمـــک آن می توانيـــد يـــاد 
بگيريـــد و تبديـــل بـــه يـــک آدم حرفـــه ای 
شـــويد. امـــا اگـــر انتقـــادات ديگـــران را بـــه 
ــه  ــد کـ ــاس کنيـ ــد و احسـ ــان بگيريـ خودتـ
آن هـــا بـــا نقدهايشـــان نســـبت بـــه کار 
ـــد، در  ـــوال بردن ـــر س ـــخصيتتان را زي ـــما، ش ش
ــرعت  ــد و به سـ ــقوط می افتيـ ــيبی سـ سراشـ
 .اعتمادبه نفســـتان را از دســـت می دهيـــد



78          سرآمد/ شماره بیست وهفتم/ شهریور نود و پنج

10 تفاوت بازاریابی دیجیتال و بازایابی سنتی

دکتر مصطفی مرشدی که تحصیالتش را در زمینه تجارت 
جهانی و بازاریابی در آمریکا به پایان رسانده و در حال حاضر 
به عنوان کارآفرین فعالیت می کند، در زمینه تفاوت بازاریابی 
دیجیتال و بازایابی سنتی می گوید: »این طرز تفکر که اساسا 

باید بین این دو نوع بازاریابی یکی را انتخاب کرد، اشتباه 
است.« اما معنی اش این نیست که این دو شیوه بازاریابی 
عملکرد و اهداف یکسان دارند، بلکه تفاوت های عمده ای 

میان این دو شیوه وجود دارد و آشنایی با این تفاوت ها باعث 
می شود شما بهترین راه را برای بازاریابی محصول خود با 
توجه به ماهیت آن و شیوه کاری شرکتتان انتخاب کنید. 

١. راه اندازی کمپين های تبليغاتی. 

٢. اطالعـات توسـط شـرکت پخش 
می شـود )فعـال( / مشـتری ها فقط 

شـنونده هسـتند )غيرفعال(. 

ــرای  ــی بـ ــای تبليغاتـ ٣. کمپين هـ
بلندمـــدت برنامه ريـــزی می شـــوند. 

و  مشـتری ها  ميـان  ارتبـاط   .٤
نامـه  ايميـل،  طريـق  از  کمپانـی 
باقـی  محرمانـه  کامـال  تلفـن،  و 

 . نـد می ما

١. آپديت استوس  در صفحات مجازی، 
پست های  توييتری،  کامنت های 
وبالگی،  پست های  اينستاگرامی، 
اجتماعی  شبکه های  در  کامنت نويسی 

و... 

بـا  ٢. هـم شـرکت و هـم مشـتريان 
هـم حرف می زننـد و ارتبـاط دوطرفه 

دارند. 

٣. جزئيات کمپين تبليغاتی مشـخص 
نيسـت و بـا نظـرات مشـتريان تغييـر 

می کنـد و جهـت می گيـرد.

٤. واکنش  به نظرات مشتريان به صورت 
عمومی منتشر می شود و برای همه افراد 
به سرعت  قابل مشاهده است. کامنت ها 
پاسخ داده می شود و هرکسی می تواند در 

بحث شرکت کند. 
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5. هيچ پشـتيبانی خارج از سـاعت 
کاری )8/5( وجـود ندارد. 

بـرای  تبليغاتـی  کمپين هـای   .٦
و  از مشـتريان  گروه هـای خاصـی 
برنامه ريـزی  مشـخصی  بازارهـای 

می شـود. 

٧. کمپين هـای موفـق مـدام تکرار 
کار  حقوقـی  وضعيـت  و  می شـود 

کامال مشـخص اسـت. 

تنهـا  تبليغاتـی  فعاليت هـای   .8
توسـط تيـم نظـارت مـورد ارزيابی 

می گيـرد. قـرار  بازبينـی  و 

9. جمـالت از پيـش تعيين شـده و 
زبـان مشـخص تبليغاتی. 

١0. بخش فروش، آژانس های تبليغاتی 
خارجی، واحد روابط عمومی. 

5. امـکان پشـتيبانی از مشـتريان 
بـه صـورت دائمـی و ٢٤ سـاعته 

اسـت.  فراهم 

بـرای  تبليغاتـی  کمپين هـای   .٦
گروه خاصـی هدف گذاری نشـده 
آن  مخاطـب  می تواننـد  همـه  و 

 . شند با

تکنيک هـای  دائمـی  تغييـر   .٧
مفهـوم  در  نـوآوری  نيـاز،  مـورد 
حقوقـی  وضعيـت  و  بازاريابـی 

نامشخص.   

8.  رقبـا، اپراتورهـای پلـت فورم، 
واحـد نظارت، مشـتريان و... همه 
روی کارهـای انجام شـده نظـارت 

دارنـد و می تواننـد نظـر بدهند.

9. پاسـخ از پيـش تعيين شـده ای 
نـدارد.  وجـود  مشـتری ها  بـرای 
کوتـاه  امـا  شـخصی  پاسـخ ها 

اسـت.

مجـازی  رسـانه های  واحـد   .١0
و تبليغـات کـه همـه کارمنـدان 

باشـند.  آن  عضـو  می تواننـد 
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10 پیشنهاد برای مقابله با 
استرس هایی که در محل کار با آن 

روبه رو می شوید

آتش 
استرس را 
خاموش کن

اين کـه  کنيـد.  شناسـايی  را  اسـترس  بـروز  ١.  داليـل 
داليـل بـروز اسـترس در محـل کار  را شناسـايی کنيـد، 
بـه شـما ايـن امـکان را می دهـد تـا تصويـر بزرگ تـری از 
ماجـرا داشـته باشـيد و بهتر بتوانيـد با اين عوامـل مقابله 

. کنيد

٢. به خودتان زنگ تفريح بدهيد. از پشـت صندلی بلند شـويد و 
اگـر برايتان امـکان دارد، از دفتر کارتان خارج شـويد. ذهنتان را از 
همـه افـکار مربوط به کار خالی کنيد و نفس های عميق بکشـيد. 
بعـد از چنـد دقيقه بـه اتاقتان برگرديد و ببينيد که چقـدر آرام تر 

شـده ايد و راحت تـر می توانيد وظايفتـان را انجام دهيد.

٣. فهرسـتی از همـه کارهايی کـه بايد انجام دهيد، تهيه کنيد. کارهايتـان را اولويت بندی کنيد و همه 
را روی کاغـذ بياوريـد. ايـن کار بـه شـما کمک می کند تا وظايفتـان را به بخش هـای کوچک تر تبديل 

کنيـد و ببينيـد کـه چقدر عملی تر و سـاده تر از آن چيزی هسـتند کـه واقعا فکر می کنيد.

٤. هـر بـار روی يـک کار خـاص تمرکـز کنيـد. چنـد هندوانـه با يک دسـت بلند کـردن، هيچ کمکی 
بـه رفـع اسـترس های شـما نمی کنـد. بنابراين هر بار سـراغ يکـی از کارهايـی برويد که بايـد انجامش 
دهيـد. اين طوری هم استرسـتان کمتر می شـود و هم به پايان رسـاندن وظايف روزانـه برايتان راحت تر 

بود. خواهد 

5. يـاد بگيريـد کـه »نـه« بگوييـد. وقتـی از زيـادی کارهـای عقب مانده، دچـار تپش قلب شـديد و در 
مـرز سـکته هسـتيد، الزم نيسـت يک وظيفه ديگـر را به عهده بگيريـد، آن هم فقط بـه اين خاطر که 
نمی توانيـد بـه کسـی »نه« بگوييد. مودب و در عين حال راسـخ بـودن را بياموزيد و بـرای طرف مقابل 

توضيـح دهيـد که چـرا نمی توانيـد کار بيشـتری در آن زمان به خصوص انجـام دهيد.
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٦. نفس هـای عميـق بکشـيد. اکسـيژن را از راه بينـی و بـا يک نفس 
عميـق وارد ريه هـا کـرده و بازدمتـان را از طريق دهان خـارج کنيد. 
ايـن کار را بـرای چنـد دقيقـه تکـرار کنيد تا ضربـان قلبتـان پايين 

بيايـد و مواجهـه بـا اسـترس برايتان راحت تر شـود.

٧. بـا يـک نفر حـرف بزنيـد. فرقی نمی کنـد که اين يک نفـر، داخل 
محـل کارتـان باشـد يـا خـارج از آن. کافی اسـت شـما بـه او اعتماد 
و دسترسـی داشـته باشـيد. حـرف زدن در مـورد عواملـی کـه باعث 
شـده در محـل کارتان اسـترس پيـدا کنيـد، مقابله با ايـن عوامل را 

سـاده تر می کنـد.

8. بيشـتر بخوابيـد. کم خوابـی باعـث می شـود زودتـر از 
کـوره در برويـد و مـدام اسـترس داشـته باشـيد. سـعی 
کنيـد شـب ها زودتـر بخوابيـد، تـا سـطح انـرژی بدنتـان 
افزايـش پيـدا کنـد و توانايی تـان بـرای تمرکـز کـردن در 

محـل کار بيشـتر شـود.

9. يـک برنامـه تفريحـی بـرای خودتـان بچينيـد. اگـر بيرون 
از محـل کار، بـا دوسـتانتان قـرار ورزش يا تفريح يا نوشـيدن 
چـای در کافه نزديک محل کارتان را داشـته باشـيد، راحت تر 
می توانيـد بـا اسـترس های روزانـه مقابلـه کنيـد، چـون اتفاق 
مثبتـی در آينـده در انتظارتـان اسـت که حتی فکـر کردن به 

آن هـم باعـث آرامش می شـود.

١0. يـاد بگيريـد کـه عاشـق کارتـان باشـيد، يـا آن را 
تغييـر دهيـد. اگـر هر روز بايـد محل کارتـان را تحمل 
کنيـد، تنهـا بـه اين دليل اسـت که شـما از اين شـغل 
متنفـر هسـتيد. پـس شـايد وقتـش شـده آسـتين باال 

بزنيـد و دنبـال کار مـورد عالقه تـان بگرديد. 
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که  است  انرژی  از  عالی  منبعی  انسانی  فاضالب 
سال هاست در آبراه ها به هدر می رود، اما مولی وينتر و 
همکارانش در موسسه ری کد به دنبال پاسخ به اين 
سوال هستند که آن چه از چاه توالت پايين می رود، 
چطور می تواند دوباره مورد استفاده قرار بگيرد و منجر 
به توليد انرژی، کند شدن روند گرمايش جهان و 

تغييرات مثبت آب وهوايی شود.
هر بار که به يک سفر کاری می روم، همه سعيم 
را می کنم که بفهمم منبع آب آشاميدنی آن شهر 
کجاست و ادرار و مدفوع من کجا می رود! اين کار 
باعث شده اعضای خانواده ام به من لقب »شاهزاه 
مدفوع« بدهند و چون رفتارم خيلی غيرعادی است، 
تقريبا همه تعطيالت خانوادگی مان به گند کشيده 
می شود. اما واقعيت اين است که فکر کردن به اين که 
برای  قدم  اولين  می رود،  کجا  به  انسانی  فاضالب 
استفاده از انرژی هايی است که در ادرار و مدفوع ما 
وجود دارد. و اگر ما از آن ها به درستی استفاده کنيم، 
زندگی سالم تر و حتی قشنگ تری خواهيم داشت. 
منظره زيبايی که تماشا می کنيد، متعلق به منطقه 
سانتافه نيومکزيکو است. فقط حواستان باشد که چه 
احساسی به اين منظره زيبا داريد، چون همه آن با آب 
فاضالب آبياری شده است. برايتان فرق می کند؟ فکر 
کنم فرق می کند، ولی مشکلی نيست، چون دقيقاً 
احساس ما نسبت به اين موضوع است که راه و رسم 

نوآوری ما را مشخص می کند.
در شهرکی که ديديد، فاضالب انسانی و آبی که برای 
شست وشو استفاده می شود، به تصفيه خانه ای که 
دقيقا در مرکز شهر قرار گرفته متصل است و بيشتر 
به پارک شباهت دارد تا جايی برای تصفيه فاضالب. 
مدفوع و فاضالب در پايين ترين اليه قرار می گيرد 
و بدون اين که دست هيچ انسانی به آن بخورد، به 
غذايی مناسب برای گياهان مردابی تبديل می شود. 
آب تميزی که از باالی منبع تصفيه خارج می شود نيز 
توسط لوله هايی که زير زمين تعبيه شده، به حياط 
خانه ها منتقل می شود تا گياهان را آبياری کند. به 
همين خاطر هم هست که مردم اين شهرک با وجود 
اين که در يک صحرای خشک زندگی می کنند، واحه 

شخصی خود را دارند.
به اين سيستم، رويکرد مديريت آب يکپارچه گفته 

می شود. اين روش کامال مغاير با رويکردی است که 
در حال حاضر داريم. به عبارت ديگر يک قدم جلوتر 
رفتيم و سيستم را برای استفاده مجدد از فاضالب 
طراحی کرديم، چون همه چيز اين قابليت را دارد که 
دوباره مورد استفاده قرار بگيرد. االن برنامه ريزی هايی 
داريم که اتفاقاً خيلی از آن ها منجر به ايجاد محيط های 
زيبايی مثل همين شهرک می شود. اما در کنار همه 
جزئيات فنی، بايد ببينيم که احساس ما نسبت به 
اين سيستم چگونه است. آيا شما می توانيد در حياط 

شخصی تان پذيرای اين سيستم باشيد يا نه؟
واقعا کنجکاوم که بدانم پاسخ شما به اين سوال 
چيست و چرا ما در اين سال ها شاهد نوآوری های 
بيشتر در زمينه زه کشی سيستم فاضالب نيستيم؟ 
چرا نبايد در اين زمينه يک سيستم جديد داشته 
باشيم؟ پاسخ به اين سوال آن قدر برای من مهم 
است که در حال حاضر در يک سازمان غيرانتفاعی 
به کارگيری  هدفمان  و  می کنم  کار  ری کد  نام  به 
رو ش های توسعه يافته و سازه های پايدار است. ما 
دنبال نوآوری های بيشتر هستيم، اما بيشتر وقت ها 
نوآوری هايی که به ما در داشتن زندگی زيباتر کمک 
می کنند، غيرقانونی هستند. آيين نامه های فعلی با 
اين فرض تدوين شده اند که بهترين روش ها برای 
هميشه باقی می مانند و در طول زمان به روزرسانی 
می شوند. اما نوآوری هميشه به معنای به روزرسانی 
نيست. اين که احساس ما نسبت به يک روش خاص 
چگونه است، می تواند در رويکردی که نسبت به آن 
داريم، موثر باشد. طرز صحبت ما درباره يک سيستم 
خاص و نحوه تشويق مردم به مطالعه در مورد آن 
و هم چنين جوک هايی که در موردش می سازيم، 
مقرراتی که تدوين می کنيم و... همه و همه درنهايت 
ميزان نوآور بودن ما را نشان می دهد. بنابراين اين 
موضوع اولين دليلی است که باعث می شود ما در 
نوآور  هم  خيلی  آب  زه کشی  سيستم های  زمينه 
نباشيم. ما به نوعی در مورد بهداشتی بودن يا نبودن 
اين سيستم نگران هستيم و از اين که در مورد آن 
صحبت کنيم، ناراحتيم و درست به همين خاطر هم 
هست که اطرافيانم اسم شاهزاده مدفوع را روی من 
گذاشته اند. دليل دوم اين است که ما فکر می کنيم 
اين مشکل در آمريکا حل شده، درحالی که در واقعيت 
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اين طور نيست. اين جا، در اياالت متحده آمريکا، مردم 
هم چنان به دليل نوشيدن آب آلوده به مدفوع، بيمار 
می شوند. آمارها نشان می دهد که اين مسئله هر سال 
هفت ميليون نفر را بيمار می کند و باعث مرگ 900 
هزار نفر می شود و ما هم چنان از استفاده از يک روش 
کل گرا در اين زمينه سر باز می زنيم. پس همان طور 

که می بينيد، خبری از حل شدن مشکل نيست.
در پورتلند، ايالت اورگان، جايی که من در آن زندگی 
می کنم، در فصل باران های موسمی نمی توانيم برای 
شنا به رودخانه برويم، چون بعضا فاضالب خام را روانه 
رودخانه مان کرديم. آب باران و فاضالب ما در اين 
شهر به يک پااليشگاه می رود و آب باران به رودخانه 
سرريز می شود. و اين مشکل فقط مربوط به پورتلند 
نيست. ٤0 درصد از گزارش های شهرداری مربوط به 
سرازير کردن فاضالب نيمه تصفيه شده يا فاضالب 
خالص تصفيه نشده به آبراه های مختلف در سراسر 

کشور است.
مانع ديگری که برای نوآوری در زمينه فاضالب وجود 
دارد، به وضعيت کنونی ما بازمی گردد که نيمی  از 
زمين های  و  مزارع  کوددهی  صرف  فاضالبمان 
کشاورزی شده و نيم ديگر يا سوزانده شده يا روانه 
گورستان زايدات می شود و اين مانع مهمی  برای 
کسی مثل است، چون در ادرار و مدفوع ما مواد 
مغذی وجود دارد که می تواند مثل يک اسموتی 

مغذی، درختان را تغذيه کند.
مواجه  آن  با  اين جا  در  ما  که  ديگری  بدشانسی 
هستيم، اين است که فورا همه داروهايمان را توی 
آبراه  می ريزيم. اما موضوع اصلی اين است که ميانگين 
پسابی که يک پااليشگاه قادر به تصفيه آن است، 
شايد فقط نيمی  از داروهايی باشد که داخل فاضالب 
وجود دارد و درنتيجه اين مواد مستقيما وارد نيمه 
ديگر می شود. برای اين که اين مسئله را بهتر درک 
کنيد، بهتر است کوکتلی از مواد دارويی مختلف را 
در نظر بگيريد که شامل انواع  و اقسام هورمون ها، 
استروييدها و... است و به يک ماهی، سگ يا کودک 

داده می شود.
اما اين مشکلی نيست که ما بخواهيم خودمان را 
درگير آن کنيم. اگر سيستم را از اين رو به آن رو کرده 
و منبعی تازه خلق می کنيم، خيلی از اين مشکالت از 

بين می رود. ما می خواهيم همه افراد با اين ايده جديد 
احساس راحتی کنند و گرايش اصلی ما اين است که 
سيستم را بر مبنای اين ايده کلی که ادرار يا مدفوع 
انسان قابل استفاده مجدد است، طراحی کنيم. پس 
بايد آن را طوری طراحی کنيم که شيوه ساختش هم 
زيبا باشد؛ آموزشی برای رسيدن به دست شويی های 

پيشرفته!
فکر کنم حاال آمادگی اش را داشته باشيد. فرهنگ 
ما در حال حاضر آماده پذيرش اين مستراح های تازه 
است و سه دليل اصلی وجود دارد که همين امروز 
بايد در اين زمينه اقدام کنيم. دليل اول: ما از اين 
طريق می توانيم به منابع غذايی مان کود برسانيم. 
نيمی  از چيزی که ما هر روز دفع می کنيم، می تواند 
به نصف يا همه منابع غذايی مان کودرسانی کند. 
البته اين مسئله به تغذيه مان هم بستگی دارد. چرا 
مدفوع قهوه ای رنگ است؟ چون حاوی مواد مرده 
و باکتری هاست. بنابراين حاوی کربن است و اگر ما 
کربن را به خاک برسانيم، می  تواند ساير مواد مغذی 
و مواد معدنی موجود در خاک را به هم متصل کند. 
و به اين ترتيب، ما غذايی سالم تر خواهيم داشت 
و غذای سالم تر يعنی آدم های سالم تر. تصور کنيد 
که بتوانيم کود حيوانی و انسانی را به خاک منتقل 
از  نباشد  الزم  ديگر  صورت  اين  در  شايد  کنيم. 
کودهای شيميايی که بر پايه سوخت های فسيلی 
ساخته شده اند، استفاده کنيم و درنتيجه می توانيم 

انرژی زيادی را ذخيره کنيم.
در حال حاضر خيلی ها نگران آالينده های صنعتی 
هستند که می تواند اين چرخه استفاده مجدد را 
مسموم کند، اما اين مشکل قابل حل است. بااين حال 
الزم است با ناراحتی خودمان از صحبت کردن درباره 
مدفوع و ادرار مواجه شويم تا بتوانيم در کمال آرامش 
درباره نحوه استفاده مجدد از اين مواد صحبت کنيم 
و ببينيم از چه موادی قرار نيست ديگر استفاده کنيم 
تا درنهايت به اين جا برسيم که با تغيير رويکردمان 
نسبت به سيستم زه کشی فاضالب، روند تغييرات 
آب وهوايی را در جهان کندتر کنيم. آن کربنی را 
که توی مدفوع بود، يادتان هست؟ اگر بتوانيم آن را 
به بستر خاک بکشانيم، شروع به جذب دی اکسيد 
کربنی خواهد کرد که روزانه وارد هوا می شود و به اين 
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ترتيب می توانيم به کند شدن روند گرمايش جهانی 
کمک کنيم.

دوستان ما در نيومکزيکو اين کار را کردند. می پرسيد 
چرا؟ چون در بيابان زندگی می کنند؟ بله، اما علت 
اصلی اش اين است که از اين که می بينند توالت هم 
می تواند يک منبع در جريان انرژی باشد، احساس 

آسودگی می کنند.
که  دارد  وجود  نيز  اورگان  پورتلند  در  خانه هايی 
که  کمپوست سازی  توالت  يک  داشتن  به خاطر 
به طور دائم ادرار و مدفوعی را که روزانه در اين خانه 
توليد می شود، به ماده مغذی مورد نياز خاک، تبديل 
می کند، مشهور است. آب حاصل از شست و شوی 
روزانه نيز از طريق حمام به زيرزمين می رود و پس 
از عبور از يک سری حوضچه های تصفيه به باغی در 
پايين تپه منتقل می شود و آن را آبياری می کند. 
وقتی ساکنان اين خانه ها دنبال مجوز برای تغيير 
سيستم توالتشان رفتند، متوجه شدند که مجوز 
اما در  ندارد.  اورگان وجود  اين کار در  برای  الزم 
پنج ايالت مجاور وجود داشت و اين اولين کمپين 
تغيير مقررات بود که توسط شرکتی که من در آن 
کار می کنم، راه افتاد. اين خانه ها نمونه های عالی 
هستند که نشان می دهد سيستم مديريت يکپارچه 
آب می تواند ارزان ترين سيستم قابل استفاده باشد. 
و اين آخرين دليلی است که باعث می شود از انجام 
اين  با  چون  باشيم،  هيجان زده  متفاوت  کار  اين 
کار کلی پول صرفه جويی می کنيم. مردم شجاع و 
روشن فکری که در اورگان زندگی می کنند، باالخره 
توانستند مجوز های الزم را بگيرند و االن به راحتی 
مدفوع  اين  از  دوباره  می توانيم  »بله،  می گويند: 
استفاده کنيم!« بياييد ما هم اين کار را بکنيم. من 
مدام مثال هايی را از نقاط مختلف به شما نشان 
می دهم که ببينيد همه چيز می تواند دوباره مورد 
استفاده قرار بگيرد. چرا؟ علتش اين است که وقتی 
به زيرساخت های در حال فرسودگی شهرهايمان 
نگاه می کنيم، می بينيم که هزينه زيادی برای به روز 
کردن اين سيستم الزم است که فقط ٣/٤ آن صرف 
تعويض لوله هايی می شود که داخل شهر کشيده 
شده است. بنابراين کامال قابل درک است که چرا 
بايد هر چيزی را که در دسترس داريم، دوباره مورد 

استفاده قرار دهيم.
مردم سانفرانسيسکو خيلی زود به اهميت اين کار پی 
بردند و در حال حاضر در اين شهر برای هر خانواده ای 
که از آب شست وشو و آب باران برای آبياری باغچه 
استفاده کند، تخفيف های زيادی وجود خواهد داشت، 
چون اين کار باعث می شود صرفه جويی زيادی در 
مصرف آب اتفاق بيفتد. اما چرا همه اين پروژه ها 
خيلی نوآورانه هستند؟ علتش پول است، اما دليل 
مهم تر اين است که مردم اين شهر حس بدی نسبت 

به اين توالت های پيشرفته نداشتند.
تصور کنيد که ما بتوانيم از سيستم های نوآور زه کشی 
فاضالب مثل انرژی خورشيدی استقبال کنيم. در اين 
صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ انرژی خورشيدی 
دسترس  در  و  متداول  اندازه  اين  تا  اين  از  پيش 
نبود، اما امروز بخشی از شبکه برق کشور را تامين 
می کند و باعث برگشت پذيری انرژی می شود. ما در 
حال حاضر منبع ديگری برای انرژی داريم که مثل 
انرژی خورشيدی تحت تاثير هيجانات زمينی ما قرار 
نمی گيرد و تغيير نمی کند. چه چيزی در آن زمان 
باعث پيشبرد آن نوآوری شده بود؟ خود ما. اين ما 
بوديم که در مورد انرژی خورشيدی و اين مسئله که 
منابع فعلی انرژی محدود هستند و... حرف می زديم. 
هم چنين ما بهترين و درخشان ترين استعدادهايمان را 
تشويق کرديم تا روی باتری ها و پنل های خورشيدی 
و... کار کنند. پس بهتر است امروز هم درباره اين که 
آب آشاميدنی ما از کجا می آيد و ادرار و مدفوعمان 
دقيقا کجا می رود، صحبت کنيم. اگر بتوانيم بر حس 
بدی که نسبت به اين موضوع داريم غلبه کنيم، 
سيستمی  را خلق خواهيم کرد که می تواند معدن 
طالی نسل های آينده باشد. دلم می خواهد از اين 
به بعد هر بار که سيفون توالت را می کشيد، به اين 
موضوع فکر کنيد که ادرار و مدفوعتان کجا می رود 
و آيا اين مواد به صورت ارزشمندی به کار گرفته 
می شود يا اين که صرفا وارد شبکه فاضالب می شود 
و در آبراه ها به هدر می رود. اگر پاسخ اين سوال را 
نمی دانيد، در پی يافتن جوابش باشيد و اگر از پاسخی 
که به آن می رسيد خوشتان نيامد، سعی کنيد راهی 
برای برقراری ارتباط با کسانی پيدا کنيد که سردمدار 

 .نوآوری در اين زمينه هستند
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از وقتی ولش تصمیم به رفنت می گیرد
جـک ولـش بـا نـام اصلـی جـان فرانـس ولـش جـی.آر 
در سـال ١9٣5 در ماساچوسـت متولـد شـد و در ٢٢ 
سـالگی به عنـوان مهنـدس شـيمی از دانشـگاه ايالتـی 
فارغ التحصيل شـد، اما تا سـال ١9٦0 بـه درس خواندن 
در  بگيـرد.  دکتـرا  ايلينيـوز  دانشـگاه  از  تـا  داد  ادامـه 
همين سـال بـود که ولـش به شـرکت جنـرال الکتريک 
سـال های  از  شـرکت  ايـن  داسـتان  البتـه  پيوسـت. 
قبل تر شـروع شـده بـود، يعنی سـال ١89٢ کـه جنرال 
الکتريـک از ادغام شـرکت المپ های الکتريکی اديسـون 
بـا مشـارکت توماس هاسـتون به وجـود آمـد. بااين حال 
پـس از يـک سـال کار کـردن در ايـن شـرکت بـزرگ 
بايـد جنـرال  کـه  کـرد  احسـاس  ولـش  و صاحب نـام، 
الکتريـک را بـرای هميشـه تـرک کنـد، چـون نه تنهـا با 
شـيوه های مديريتـی ايـن شـرکت مشـکل داشـت، بلکه 
از نحوه ارتقای شـغلی کارکنان نيز دل  خوشـی نداشـت 
و به محض اين که پيشـنهاد کار در يک شـرکت شـيمی 
معدنـی بـه دسـتش رسـيد، تصميـم گرفـت بـا جنـرال 
الکتريـک و مديرانـش خداحافظـی کنـد. در آن زمـان 
حقـوق مهنـدس جوان چيزی بيـش از ١0 هزار دالر بود 
کـه کامـال ايـده آل و حتی فراتـر از آن به نظر می رسـيد، 
ولـی برای ولـش نه فقـط ماديات که فضـای کار اهميت 
داشـت. روبـن گاتـوف در آن زمان مدير باالدسـت ولش 
بـود و به خاطـر ايرادهايـی کـه او هـر روز از بروکراسـی 
دل  می گرفـت،  شـرکت  در  کاری  سيسـتم  و  اداری 
و  نداشـت  فارغ  التحصيـل  تـازه  ايـن جـوان  از  خوشـی 
بـه هميـن خاطـر ولـش تصـور می کـرد کـه گاتـوف بـا 
شـنيدن خبر اسـتعفايش خوشـحال می شـود. اما اوضاع 
اصـال آن طـور کـه پيش بينـی کـرده بـود، پيـش نرفـت. 
گاتـوف مديـری جـوان و خوش فکـر بـود و می دانسـت 
اگـر نيروهـای متخصص را از دسـت بدهد، درسـت مثل 
ايـن اسـت کـه بخشـی از سـرمايه شـرکت را از دسـت 
داده اسـت. بـه هميـن خاطـر ولـش و همسـرش را بـه 
پيک نيـک دعـوت کـرد و چهار سـاعت وقت صـرف کرد 
تـا او را بـه مانـدن ترغيـب کنـد. ولـش تنهـا در صورتی 
رضايـت داد بـه کارش در جنـرال الکتريـک ادامـه دهـد 
کـه شـرايط کار تغييـر کنـد و بروکراسـی دسـت وپاگير 
اداری عـوض شـود و بـرای گرفتـن تصميم هـای کاری 

نيـازی بـه رفت وآمدهـای وقت گيـر اضافـی نباشـد. 

»من خواهان یک انقالب 
هستم!« این جمله اي بود 
که جک ولش، هنگامي که 
در آوریل 1981 به عنوان 
مدیرعامل شرکت جنرال 
الکتریک انتخاب شد، به یکي 
از مدیران ارشد آن شرکت 
گفت و در همه سال هایی که 
در این شرکت بود، دقیقا در 
همین مسیر حرکت کرد تا 
جنرال الکتریک را به یکی 
از بلندآوازه ترین شرکت های 
دنیا تبدیل کند. اما او چطور 
به چنین جایگاهی رسید 
و چطور حاال که بیش از 
80 سال سن دارد، باز هم 
به عنوان یکی از مدیران 
موفق به بیش از 500 شرکت 
و موسسه مشاوره می دهد؟ 
راز موفقیت ولش در چیست؟ 
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مردی که فروش جرال الکرتیک را 23 برابر کرد

گاتـوف ولـش را بـه کار در جنـرال الکتريـک 
برگردانـد تـا دنيا از داشـتن يک مدير افسـانه ای 
محـروم نشـود. شـيوه منحصربه فـرد ولـش در 
اسـتفاده از روش هـای نويـن و مبتکرانـه بـرای 
بازاريابـی بود که باعث شـد شـهرت اين شـرکت 
روز بـه روز بيشـتر شـود. ولـش کـه در ابتـدا 
به عنـوان يک مهندس در واحد گاتوف اسـتخدام 
شـده بـود، بـه مـرور به عنـوان معـاون يکـی از 
سـپس  و  شـده  منصـوب  شـرکت  بخش هـای 
در سـال ١9٧9 پايـش به عنـوان يکـی از اعضـا 
بـه هيئـت مديـره بـاز شـد و در سـال ١98١ به 
جايـگاه افسـانه ای جوان تريـن مديـرکل کمپانی 
جانشـين  و  رسـيد  الکتريـک  جنـرال  عظيـم 
رجينالـد جونـز شـد. سـبکی کـه او بـرای اداره 
شـرکت و ارائـه خدمـات و محصـوالت داشـت، 
امـروز به عنـوان يـک متـد موفـق در دوره هـای 
ارشـد و دکتـرای مديريـت کسـب وکار و تجارت 

تدريـس می شـود و ولش بخشـی از شـهرتش را 
مديـون همين تکنيک هاسـت که طی ٢0 سـال 
حجم فـروش محصوالت جنـرال الکتريک را ٢٣ 
برابـر کـرد تـا از ١٢ ميليارد دالر در سـال ١98١ 
بـه ٢80 ميليـارد دالر در سـال ٢00١ برسـد. 

هـدف ولـش ايـن بود کـه جنـرال الکتريـک را به 
رقابت برانگيزتريـن شـرکت روی زمين تبديل کند 
کـه ايـن کار را بـه بهتريـن نحـو بـا وارد سـاختن 
روحيـه يـک شـرکت کوچـک در بـدن شـرکتی 
بـزرگ انجـام داد تـا از يک شـرکت صنعتی کهنه 
سـازمانی بر پـا کند کـه روحيـه ای بـزرگ دارد. او 
بـا همين شـيوه توانسـت موفقيـت عظيمـی را از 
آن کمپانـی جنـرال الکتريـک کنـد، به طوری کـه 
در سـال ٢0١١ در فهرسـت فورچـون 500، رتبـه 
ششـم از بزرگ تريـن شـرکت های ايـاالت متحده 
آمريـکا را به خـود اختصـاص داد و هم اکنون يکی 
از هفت شـرکت بزرگ صنعتی جهان اسـت و رتبه 
پنجـم از بهترين نام های تجاری جهـان و رتبه ١5 

 .از شـگفت انگيزترين شـرکت ها را دارد
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 راز های مدیریتی ولش که
 دنیا را عوض کرد

ــر  ١. تغييــر کنيــد، قبــل از آن کــه خيلــي دي
شــود.

 ٢. پذيــراي تغييــرات باشــيد، اجتنــاب از 
تغييــرات آســان اســت. اطمينــان حاصــل 
ــاز از  ــوش ب ــا آغ ــان ب ــه کارمندانت ــد ک کني

مي کننــد. اســتقبال  تغييــرات 
٣. با واقعيت روبه رو شويد.

٤. مديريــت کمتــر مســاوي اســت بــا مديريت 
. بهتر

مي شــود،  کمتــر  مــا  تعــداد  هرچــه   .5
بهتــر مي توانيــم بــا هــم ارتبــاط برقــرار 
کنيــم، چــون واســطه ها و فيلترهــا کمتــر 
بــا  کــه  شــديم  متوجــه  مــا  مي شــوند. 
ظرفيــت  داراي  کمتــر،  اليه هــاي  تعــداد 
ــر  ــا بهت ــود. م ــم ب ــي بيشــتري خواهي مديريت
ــم، بلکــه کمتــر مديريــت  مديريــت نمي کردي

مي کرديــم و ايــن بهتــر بــود.
ايــده اصلــي  بــه دنبــال يــک  ٦. هرگــز 
ــن و  ــدف روش ــن ه ــوض چندي ــيد، درع نباش
به عنــوان اســتراتژي هاي تجــاري  را  کلــي 

ــد.  ــن کني تعيي
در  کــه  کنيــد  تربيــت  کارمندانــي   .٧

باشــند. ســهيم  کمپانــي  ارزش هــاي 
8. تجــارت خــود را بــا يــک نــگاه تــازه مــورد 
ــد چــه  ــرار دهيــد و تصميــم بگيري بررســي ق
چيزهايــي بايــد اصــالح شــوند، چــه چيزهايي 
ــي  ــه چيزهاي ــوند و چ ــعه داده ش ــد توس باي

بايــد کنــار گذاشــته شــوند.
9. تقليــل نيــرو و کوچک ســازي را شــروع 
ــود. ــر ش ــي دي ــه خيل ــش از آن ک ــد،  پي کني

١0. ماننــد يــک کمپانــي کوچــک رفتــار 
ســرعت  کوچک تــر  کمپاني هــاي  کنيــد. 

حرکــت باالتــري دارنــد.
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خالق ها چه کسا�خ هستند

خرده روایت های خالقیت
 رقـیه ملکـی نـیا 

کافی است يک بار از روی يک متن بخوانيد تا همه 
آن را از حفظ شويد؟ بهترين نمره ها را در دانشگاه 
هم سن وسال هايتان  الگوی  هميشه  و  می گيريد 
بوديد؟ در بهترين دانشگاه کشور درس می خوانيد و 
باالترين رتبه ها را در آزمون ورودی کسب کرديد؟ 
خالقيت  هستيد؟  هم  خالقی  آدم  لزوما  آيا  اما 
آيا ويژگی هايی که در  با هوش دارد و  چه فرقی 
حال حاضر داريد، می تواند آينده شما را در زمينه 
کسب وکارهای نوآور تامين کند؟ تورنس ازجمله 
مهم ترين روان شناسانی است که به بررسی خالقيت 
پرداخته و پرسش نامه خالقيت او يکی از مهم ترين 
را  او خالقيت  است.  زمينه سنجش  در  آزمون ها 
به عنوان »نوعی مسئله گشايی« تعريف می کند و 
از  است  عبارت  خالِق مختصر  »تفکرِ  می نويسد: 
فرايند حس کردن مسائل يا کاستی های موجود 
در اطالعات، فرضيه سازی درباره حل مسائل و رفع 
کاستی ها، ارزيابی و آزمودن فرضيه ها، بازنگری و 
بازآزمايی آن ها و سرانجام انتقال نتايج به ديگران.« 

تقريبا در هيچ کدام از تعاريفی که برای خالقيت ارائه 
می شود، هوش در وهله اول قرار نمی گيرد و باهوش 
بودن لزوما به معنای خالق بودن نيست. اما در اين جا 
اين سوال مهم پيش می آيد که اگر باهوش ها لزوما 
خالق نيستند، پس افراد خالق چه ويژگی هايی دارند 

و چطور می توان آن ها را شناخت.
 

1. خالق ها...
 استثناها را می بينند.
 شگفت زده می شوند.

 خيال پرداز هستند و گاهی وظايفشان را پشت 
گوش می اندازند.

 ايده های بسياری دارند که ممکن است خيلی از 
آن ها هيچ وقت به مرحله عمل نرسد.

 با ايده ها و مفاهيم مختلف بازی می کنند.
 احتماالت جديد را در نظر می گيرند.
 گروه خودشان را تشکيل می دهند.

 ايده های عجيب و غريب و گاهی سردرگم کننده ای 
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خود داشته باشند.
 شوخی های پيچيده و انتزاعی خلق می کنند.
 از تکاليف و پروژه های درسی فراتر می روند.
 ميل و اشتياق زيادی برای يادگيری دارند.

 هميشه در حال يادگيری هستند.
 از اين که خودشان چيزی را ياد بگيرند، لذت می برند.

 اطالعاتی را که دارند، مورد بررسی و بازبينی قرار 
می دهند.

 يک کارشناس بالقوه هستند.
 خوب حدس می زنند و استنباط می کنند.

 دست به پيش بينی می زنند و مشاهداتشان را به 
هم ربط می دهند.

 خودسرزنش گر هستند.
 به نمره اهميت نمی دهند و از آن انگيزه نمی گيرند.

 روشن فکر هستند.
 

3. سخت کوش ها...
 جواب ها را حفظ می کنند.
 مشتاق يادگيری هستند.

 دقيق هستند.
 به ايده های پيشرفته فکر می کنند.

 برای رسيدن به موفقيت به سختی تالش می کنند.
 با جزئيات به سوال ها جواب می دهند.

 نفر اول گروه يا کالس هستند.
 با اشتياق و عالقه به سوال ها جواب می دهند.

 موضوعات مختلف را در سطح بااليی می فهمند.
 از بودن در گروه هم ساالن خود لذت می برند.

 شوخی های پيچيده و انتزاعی را درک می کنند.
 تکاليف و وظايفشان را به موقع انجام می دهند.

 گيرايی بااليی دارند.
 دقيق هستند و عملکردی عالی دارند.

 اغلب از حضور در مدرسه لذت می برند.
 اطالعات جديد را به سرعت جذب می کنند.

 يک تکنسين بالقوه هستند.
 به خوبی مطالب را حفظ می کنند.

 بسيار هوشيار و مراقب هستند.
 از يادگيری لذت می برند.

 نمرات باال می گيرند.
.افرادی توانمند هستند 

را مطرح می کنند.
 می پرسند چه می شود اگر...

 نياز به کسب مهارت در يک حوزه خاص را زير 
سوال می برند.

 ايده های زيادی دارند، ولی خيلی وقت ها اجرايی 
نمی شوند.

 بودن در جمع افراد خالق را ترجيح می دهند، ولی 
اغلب تنها کار می کنند.

 شوخی های ديوانه واری می کنند.
 پروژه های زيادی برای خودشان تعريف می کنند که 

معموالً همه شان به پايان نمی رسند.
 مستقل و غيرمعمولی هستند.

 هميشه در حال يادگيری هستند.
 از خلق کردن لذت می برند.

 می توانند فی البداهه چيزی را خلق کنند.
 نوآور و ايده پرداز هستند.

 مهارت زيادی در ارائه ايده های بکر و ناگهانی دارند.
 به غريزه شان اعتماد می کنند.

 به احتماالت موجود بسنده نمی کنند.
 به نمره اهميت نمی دهند و از آن انگيزه نمی گيرند.

 فردگرا و متفاوت از هم سن وساالنشان هستند.
 

2. باهوش ها...
 پرسش های پيش بينی نشده ای مطرح می کنند.

 کنجکاو هستند.
را مشغول چه  انتخاب می کنند که ذهنشان   

کاری نگه دارند.
 ايده های پيچيده و انتزاعی دارند.

 می دانند، بدون اين که تالش زيادی کرده باشند.
 در مسائل مختلف عميق می شوند.

 باالتر از سطح هم کالسی ها و هم سن وسال هايشان 
هستند.

 احساسات و نظرات خود را به شيوه های مختلف 
بيان می کنند.

 درس ها را از قبل بلد هستند.
 برای اين که کامال موضوعی را ياد بگيرند، بايد 

يک تا سه بار تکرارش کنند.
 ايده های پيچيده ای دارند.

 ترجيح می دهند دوستانی باهوش و هم سطح 
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سه نظایم ره دانش قصه گو�ی در �خ اشارا�ت در�ب

آن چه دلم گفت بگو گفته ام
 علـی اصغـر بشـیری 
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کلــی  نــام  بــا  قصه شناســی  دانــش 
تحقيقــات  در  امــروزه  روايت شناســی، 
برخــوردار  ويــژه  جايگاهــی  از  دانشــگاهی 
اســت. در ايــن دانــش هــدف شــناخت روايــت 
کلــی در اثــر ادبــی اســت. روايت شناســی 
يــا قصه شناســی تــالش می کنــد ســاختار 
ــد و  ــه را بشناس ــا قص ــتان ي ــک داس ــی ي کل
قواعــدی را وضــع کنــد کــه منتقــدان بتواننــد 
ــد  ــل کنن ــا را تحلي ــوب آن قصه ه در چهارچ
ــا نويســندگان و داستان نويســان را  ــه بس و چ
ــد. گفتــه شــده کــه شــناخت  ــه کار آي ــز ب ني
ــس  ــده و پ ــاز ش ــان ارســطو آغ ــت از زم رواي
ــن  ــه اي ــی ب ــدان ادب ــياری از منتق از آن بس
ــد. کســانی چــون  رشــته علمــی روی آورده ان
لــوی اشــتراوس، ژرار ژنــت، تــودوروف و روالن 
بــارت از کســانی هســتند کــه بيشــترين 
تاثيــرات را در بحــث روايت پژوهــی بــر جــای 
گذاشــته اند. شــناخت عناصــر داســتانی چــون 
زمــان، مــکان، شــخصيت، فضــا، زاويــه ديــد، 
گره افکنــی، گره گشــايی، پايان بنــدی و... از 
ابتدايی تريــن گزاره هــا در شــناخت روايــت 
اســت کــه در نقدهــای تخصصــی هــر کــدام 
از ايــن عناصــر بــا توجــه بــه رويکــرد فلســفی 
ــر  ــی ديگ ــه بخش هاي ــد ب ــی منتق ــا اجتماع ي
و  تقســيم می شــود و تحليل هــای خــاص 

می شــود. ارائــه  آن  از  موشــکافانه تری 
به خصــوص  و  جهــان  ســينمای  امــروزه 
ــترده از  ــکلی گس ــه ش ــوود ب ــينمای هالي س
دانــش روايت پژوهــی در آثــار خــود ســود 
از  هاليــوود  کارکــرد  مهم تريــن  می بــرد. 
ــناخت  ــا ش ــه ب ــت ک ــن اس ــش اي ــن دان اي
غالبــا  کــه  روايــت  مختلــف  شــيوه های 
ــه تحليــل  ــی معرفــی کــرده و ب منتقــدان ادب
امــکان  کــه  جايــی  تــا  پرداخته انــد،  آن 
ــود از آن  ــينمايی خ ــاخته های س دارد، در س
ــن  ــه از مهم تري ــرای نمون ــد. ب اســتفاده می کن
از  هاليــوود  ســينمای  کــه  فرمول هايــی 
آن بهــره می بــرد، ايــن اســت کــه گفتــه 
بايــد  فيلــم  اول  درصــد   ٣0 در  می شــود: 

ــره  ــوند و گ ــی ش ــخصيت ها معرف ــتر ش بيش
ــی  ــد پايان ــد و در ٣0 درص ــاق بيفت ــم اتف فيل
فيلــم بايــد گره گشــايی باشــد و حتــی نقطــه 
اوج نيــز در هميــن قســمت اخيــر باشــد. ايــن 
ــاری  ــار تج ــه در بيشــتر آث ــی اســت ک فرمول
ــيار  ــوارد بس ــه م ــود دارد؛ و البت ــوود وج هالي
ــروش و  ــی از ف ــش مهم ــری. بخ ــتر ديگ بيش
اقبــال ســينماهای پرفــروش جهــان، گذشــته 
ــم،  ــيقی و... در فيل ــری و موس ــل بص از عوام
ــن  ــردد و مهم تري ــوی برمی گ ــه ق ــه فيلمنام ب
رکــن يــک فيلمنامــه قــوی هــم داشــتن 
ــر را  ــه اث ــت ک ــجمی اس ــی و منس ــرح کل ط
بــه پيــش می بــرد و ايــن همــان بخشــی 
ــتن  ــس از داش ــس پ ــه فيلمنامه نوي ــت ک اس
ــه  ــت ک ــق اس ــی در آن موف ــت، زمان خالقي
بــا دانــش روايــت به خوبــی آشــنا باشــد. 
بــه  روايت شناســی  دانــش  بــا  آشــنايی 
پرفــروش  و  موفــق  رمان هــای  نگاشــتن 
نويســنده،  هــر  اســت.  ياری رســان  هــم 
حتــی  و  فيلمنامه نويــس  نمايشــنامه نويس، 
شــاعری کــه دســت بــه خلــق اثــری داســتانی 
ــه  ــتانی دارد ک ــود داس ــن خ ــد، در ذه می زن
در صــورت ارائــه آن در روايتــی دقيــق و 
منســجم می توانــد اميــدوار باشــد کــه اثــرش 
ــا اقبــال مواجــه شــود. اين کــه آفريننــدگان  ب
ــاختار  ــی و س ــرح کل ــل ط ــی، از قب ــار ادب آث
روايــت خــود را در ذهــن دارنــد يــا در حيــن 
نــگارش داســتان خــود بــه آن می رســند، 

ــت.  ــر نيس ــال مدنظ ــه فع ــت ک ــی اس بحث
ــتان های  ــر داس ــالوه ب ــی ع ــات فارس در ادبي
بســياری کــه بــه نثــر نوشــته شــده، بســياری 
از آثــار شــعری نيــز هســتند کــه داســتانی را 
ــز  ــی ني ــای فراوان ــد و منظومه ه ــان می کنن بي
ــود دارد.  ــی وج ــذر در ادب فارس ــن رهگ از اي
شــاهنامه فردوســی، خمســه نظامــی، مثنــوی 
منظومه هــای  ســعدی،  بوســتان  مولــوی، 
و  کرمانــی  خواجــوی  و  ســنايی  و  عطــار 
ــه  ــه ديگــر ک ــزاران منظوم ــا و شــايد ه صده
ــا  ــد، هــر کــدام ب در ادب فارســی وجــود دارن
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ــی خــاص خــود نگاشــته شــده اند  طــرح رواي
و شــاعرانی کــه در طــرح داســتانی خــود 
ــر شــده  ــد، آثارشــان ماندگارت ــر بوده ان موفق ت

اســت. 
يکــی از ايــن شــاعران کــه بــه گفتــه بســياری 
ــارش از  ــاختار آث ــی س ــدان ادب فارس از منتق
ــت،  ــوردار اس ــژه ای برخ ــی وي ــجام رواي انس
ــن  ــف ب ــن يوس ــاس ب ــد الي ــم ابومحم حکي
زّکــی بــن محمــد مشــهور بــه نظامــی )قــرن 

ــاره  ــت. درب ــم( اس ــرن هفت ــاز ق ــم و آغ شش
ســاختار روايــت در خمســه نظامــی تاکنون در 
ــف  ــاالت مختل ــا و مق ــا و پايان نامه ه کتاب ه
ــايد در  ــت و ش ــده اس ــث ش ــل بح ــه تفصي ب
ميــان شــاعران ســنتی ادب فارســی در مــورد 
ــدازه نظامــی در حــوزه  ــه ان ــر شــاعری ب کمت
در  اســت.  شــده  داده  ســخن  داد  روايــت 

ــب  ــه آن مطال ــت ک ــد نيس ــم قص ــا ه اين ج
ــد  ــدک خواه ــاراتی ان ــه اش ــود، بلک ــان ش بي
در  نظامــی  کــه  موضــوع  ايــن  بــه  شــد 
آفرينــش آثــار خــود، بــه چهارچــوب داســتانی 
گــو  اســت؛  داشــته  نظــر  خــود  خــاص 
ــا همــان  اين کــه ايــن موضــوع تــا حــدودی ب
ــه  ــت. البت ــط اس ــی مرتب ــش روايت شناس دان
ــه  ــود ک ــه ش ــت گفت ــرار نيس ــه ق به هيچ وج
نظامــی بــا اصــول روايــت آن گونــه کــه امــروزه 
مرســوم اســت، آشــنا بــوده اســت، بلکــه 
هــدف ايــن اســت کــه بيــان شــود 
ــرای  ــه ب ــرح قص ــناخت ط ــت ش اهمي
نظامــی اهميــت بســياری داشــته اســت. 
نظامــی گنجــوی در آغــاز هــر کــدام از 
ــز در  ــی ني ــود )و گاه ــای خ منظومه ه
از  بــه برخــی  بطــن داســتان هايش( 
موضوعــات داســتانی اشــاراتی دارد کــه 
نشــان از همــان طــرح کلــی و خــاص او 
دارد. بــه برخــی از ديدگاه هــای نظامــی 
ــری او در  ــه فک ــناخت منظوم ــرای ش ب

داســتان گويی اشــاراتی می شــود. 
ــخن  ــردن س ــاه ک ــاز: کوت ــل ايج ١. اص
ــی  ــا حت ــک بيــت ي ــرای نظامــی در ي ب
در يــک مصــرع اهميــت بســياری دارد، 
ــه ايــن موضــوع  ــا جايــی کــه بارهــا ب ت

اشــاره کــرده اســت: 
سخن بسيار داری اندکی کن 

يکی را صد مکن صد را يکی کن
در ليلی و مجنون نيز گويد: 

کم گوی و گزيده گوی چون در 
تا زاندک تو جهان شود پر 

الف از سخن چو در توان زد 
آن خشت بود که پر توان زد

ــتان:  ــرای داس ــرم ب ــاخت و ف ــت س ٢. اهمي
نظامــی در مقدمــه داســتان خســرو و شــيرين 
می گويــد کــه مــن داســتان را از جايــی 
شــنيده ام و مهم تريــن کاری کــه کــرده ام، 

ــش داده ام:  ــه آن نق ــه ب ــت ک ــن اس اي
چو شد نقاش اين بت خانه دستم
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جز آرايش بر او نقشی نبستم
ــارش  ــا در آث ــی باره ــد: نظام ٣. دوری از تقلي

ــزار اســت:  تاکيــد دارد کــه از تقليــد بي
عاريت کس نپذيرفته ام

آن چه دلم گفت بگو گفته ام 
بيــان داســتان اســکندر در شــرف نامه  در 
پيشــينه  دانــای  آن چــه  هــر  می گويــد: 
ــاره  ــو آن را دوب ــه ت ــی( گفت ــی فردوس )يعن
تکــرار نکــن؛ مگــر آن کــه مجبــور شــدی کــه 
ــاره ای از آن  ــه چ ــی ک ــرار کن ــی را تک مطلب

ــد:  نباش
مگوی آن چه دانای پيشينه گفت
که در ُدر نشايد دو سوراخ سفت

مگر در گذرهای انديشه گير
که از باز گفتن بود ناگزير

ـــی از  ـــتان: يک ـــرای داس ـــکان ب ـــت م ٤. اهمي
ــون  ــی و مجنـ ــی در ليلـ ــای نظامـ ديدگاه هـ
ايـــن اســـت کـــه بـــرای بيـــان داســـتان جـــذاب، 
ـــت. او  ـــب اس ـــکان مناس ـــا و م ـــه فض ـــاز ب ني
پيش تـــر داســـتان خســـرو و شـــيرين را بـــه 
شـــعر درآورده بـــود. در آن داســـتان همـــه 
ــد  ــود )ماننـ ــاعر بـ ــار شـ ــات در اختيـ امکانـ
کاخ هـــای مختلـــف و ســـبزه زار و رودخانـــه 
و...( کـــه ســـخن خـــود را آب و رنـــگ 
بيشـــتری دهـــد. در ليلـــی و مجنـــون کـــه 
ـــت  ـــا دس ـــود، گوي ـــان ب ـــتان بياب ـــای داس فض
ــی از  ــت و نظامـ ــته اسـ ــاعر بسـ ــای شـ و پـ
ـــد  ـــال معتق ـــکايت دارد و اص ـــوع ش ـــن موض اي
ـــر در  ـــاعران ديگ ـــل ش ـــن دلي ـــه همي ـــت ب اس

پـــی نظـــم ايـــن داســـتان نرفته انـــد: 
دهليز فسانه چون بود تنگ

گردد سخن از شد آمدن لنگ
ميدان سخن فراخ بايد
تا طبع سواری ای نمايد

اين آيت اگرچه هست مشهور
تفسير نشاط هست از او دور
افزار سخن نشاط و ناز است

زاين هردو سخن بهانه ساز است
بر شيفتگی و بند و زنجير

باشد سخن برهنه دلگير
در مرحله ای که ره ندانم

پيداست که نکته چند رانم
نه باغ و نه بزم شهرياری

نه رود و نه می نه کامکاری
بر خشکی ريگ و سختی کوه

تا چند سخن رود در اندوه
بايد سخن از نشاط سازی
تا بيت کند به قصه، بازی

اين بود که  از ابتدای حالت
کس گرد نگشتش از ماللت

5. دشــواری در ســاخت داســتان: يکــی از 
نظريــات مهــم نظامــی در عرصــه شــعر و 
داســتان ايــن اســت کــه بيان شــعر و داســتان 
ــن  ــت. اي ــراه اس ــياری هم ــواری بس ــا دش ب
موضــوع را نظامــی هــم در خســرو و شــيرين و 
هــم در اســکندرنامه و ليلــی و مجنــون بيــان 
ــد:  ــون می گوي ــی و مجن ــت. در ليل ــرده اس ک

در جستن گوهر ايستادم
کان کندم و کيميا گشادم

در  نظامــی  پيشــينه پژوهی:  و  تحقيــق   .٦
و  اســکندرنامه  و  و شــيرين  آغــاز خســرو 
ليلــی و مجنــون و هفــت پيکــر، نکتــه ای 
ــتن  ــرای دانس ــه او ب ــد ک ــان می کن ــم بي مه
ــه تحقيــق مــی زده  اصــل داســتان ها دســت ب
ــت وجو  ــتان ها را جس ــقم داس ــت و س و صح
می کــرده اســت. در هفت پيکــر می گويــد:

بازجستم ز نامه های نهان
که پراکنده بود گرد جهان

زآن سخن ها که تازی است و دری
در سواد بخاری و طبری
وز دگر نسخه ها پراکنده

هر دری در دفينی آکنده
هر ورق که  اوفتاد در دستم
همه را در خريطه ای بستم

چون از آن جمله در سواد قلم
گشت سر جمله ام گزيده به هم

گفتمش گفتنی که بپسندند
نه که خود زيرکان بر او خندند
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جـالد بـا طنابـی در دسـت بـه مـرد محکـوم 
نزديـک شـد و از او خواسـت تـا آخريـن حـرف 
بـه  نگاهـی  مـرد   بگويـد.  را  و وصيـت خـود 
اميرتيمـور گورکانـی انداخـت . تيمـور مدت هـا 
بـود کـه می دانسـت پسـر بزرگش، ميران شـاه، 
مـدام در مجالـس طـرب و موسـيقی، دسـت 
در دسـت سـاقيان سيم سـاق، مشـغول عشرت 
اسـت و هنگامـی کـه ديـد فرزنـدش از حـد 
گذرانـده و از امـور مملکـت داری غافـل شـده، 
دسـتور داد تـا نديمان و همراهـان او را جملگی 
اعـدام کننـد. مـرد محکـوم، عبدالقـادر مراغی، 
بزرگ تريـن موسـيقی دان عصر، بـا ديدن طناب 
اعـدام، چنـگ در حبل المتيـن زد و چنـان بـا 
صوتـی داوودی بـه قرائـت قـرآن پرداخـت کـه 
حـال اميرتيمـور دگرگون شـد و او را مورد عفو 

قـرار داد و خنده کنـان خوانـد:
حورا به نظاره نگارم صف زد

رضوان به عجب بماند کف بر کف زد
يک خال سيه بر آن رخ مطرف زد
ابدال ز بيم، چنگ در مصحف زد

به  ملقب  مراغی،  غيبی حافظ  فرزند  عبدالقادر 
»حافظ« گوينده و نظام الدين، در نيمه دوم قرن 
هشتم هجری در مراغه چشم به جهان گشود. 
پدرش که در سير و سلوک مريد دو تن از عرفای 
بزرگ زمان خويش، خواجه محمد مراغی و شيخ 
عبدالقادر زينی مراغی، بود، به توصيه آن مشايخ 
کبار، فرزند خود را عبدالقادر نام کرد. عبدالقادر 
به برکت اين نام در هر هنر و علمی چيره دست 
و توانا گشت؛ از حافظ و قاری قرآن بودن گرفته 
در  و  تصويرگری  و  خوش نويسی  و  شاعری  تا 
باالترين مرتبه استادی بالمنازع در فن موسيقی 

نظری و عملی.
عبدالقادر که در چهار سالگی به مکتب رفته بود، 
آن  در  قرآن شد.  کل  حافظ  سالگی  در هشت 
روزگاران قرآن ها خطی بود و به علت گرانی و 
از قبيل پوست آتش داده و  کميابی نوشت افزار 
کاغذ و مرکب، با صرف وقت و هزينه بسيار تهيه 
می شد و در دسترس همگان نبود و به اين دليل 
حفاظ قرآن که آيات مقدس را از بر می خواندند، 

داشتند.  وااليی  جايگاه  و  مقام  جامعه  در 
او  موسيقی  آموزش  به  عبدالقادر  پدر  سپس 
کتاب  در  مراغی  چنان که  و  گماشت  همت 
از  حضرت  آن  »غرض  آورده:  »مقاصدااللحان« 
تعليم بنده درين فن آن بود که چون قرآن را 
حفظ کرده بودم، خواستند که معرفت نغمات، 
اين بنده را حاصل شود تا چون به تالوت قرآن، 
کالم اهلل، مشغول شوم، به نغمات طيبه بدان ترنم 

کنم و از سر وقوف باشد...« 
عبدالقـادر در دوره ايلخانيـان کـه خاندانـی از 
ايـل جاليـر مغـول بودند، نشـو و نما پيـدا کرد 
و از همـان نوجوانـی بـه  يادگيری موسـيقی و 
نوازندگـی سـاز عـود پرداخت و بـه خوانندگی 
مشـغول شـد و به سـرعت در درک موسـيقی 
تصنيـف  و سـاختن  آهنگ سـازی  و  الحـان  و 
دوسـت دار  جاليـر  آل  گشـت.  چيره دسـت 
فرهنـگ و هنـر ايـران بودند و وجـود مدايحی 
زاکانـی  عبيـد  چـون  شـاعرانی  سـمت  از 
بـه  اشـارت  حافـظ،  و  سـاوجی   سـلمان  و 
خانـدان  ايـن  هنرمندپـروری  و  هنردوسـتی 
حسـين  جالل الديـن  دوران  در  مراغـی  دارد. 
بـه دربـار ايـن سـلطان راه يافـت و مقامش در 
ايـن دربـار حتـی پـس از سـقوط اين سـلطان 
سـلطان  بـرادرش  رسـيدن  حکومـت  بـه  و 
احمـد جاليـر ارتقـا يافـت و نديـم و سردسـته 
در  احمـد  او شـد. سـلطان  دربـار  نوازنـدگان 
تقديرنامـه ای کـه قبـل از جلـوس بـه تخـت 
سـلطنت دربـاره مراغـی بـه قلـم آورده، از او با 
القابـی چـون سـلطان الحفاظ، ذوفنـون عصر و 
فيلسـوف زمـان يـاد می کنـد  و هنرهايـش را 
حفـظ کالم اهلل، حسـن خـط و علـم موسـيقی 
بيـان  می کنـد و از مهـارت او در نواختـن عود 
سـخن می رانـد و او را يـار و همـدم و موافـق 

می کنـد. خطـاب  غم گسـار 
و  جنگ  با  مقارن  عبدالقادر  زندگی  دوران 
ستيزهای آل جالير، يورش های تيمور گورکانی 
و حوادث پرآشوب بعد از آن بود. پس از حمله 
تيمور به شهر بغداد که موجبات فرار فرمانروای 
بغداد، سلطان احمد، به دمشق  گشت، هنرمندان 
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پايتخت  به سمرقند،  را  مراغی  ازجمله  او  دربار 
آل  سالطين  دربار  در  که  مراغی  بردند.  تيمور 
جالير جايگاه ويژه ای داشت، توانست اين اعتبار 
را در دربار تيمور گورکانی دوچندان کند. او چنان 
مقامی در دربار تيمور يافت که تيمور او را »موالنا 
اعظم، قدوه الفصحا فی العالم، اوحد زمان و نادره 
جهان« خواند. به گونه ای که حتی پس از مرگ 
تيمور و در زمان حکمرانی فرزندان او جايگاهش 
هم چنان گران سنگ و بلندپايه بود و قدر می ديد.

شاخه  بسط  و  گسترش   در  مـراغی  عبد القـادر  
جايگاه  از  منتظميه  مـکتب  زبان  فارسی 
ويژه ای برخوردار است و او را بزرگ ترين مولف 
می دانند،  فارسی  زبان  به  موسيقی  کتاب های 
قرن  موسيقی دانان  بيشتر  کار  اساس  چنان که 
اکثر  بـود و در  آثار  عبد القـادر  يازدهم،  دهم  و 
اين   در   موسيقی  درباره  که  رسايلی  و  تاليفات 
دو  قرن  نگاشته شده، نويسندگان به کارهای او 
ارجاع داده اند. از ديدگاه عبدالقادر هنرمند بايد 
و  توانا  به موسيقی  و هم در عمل  نظر  در  هم 
العمل مع  و  العلم  بين  به قول خودش »جامع 

الذوق« باشد.
بد نيست بدانيد تم موسيقی سريال »امام علی« 
بر اساس آثار عبدالقادر ساخته شده و برخی از 
آهنگ های مراغی به نام  »کيار« يا »قيار« هنوز 

در ترکيه متداول است.

تالیفات
»مقاصد  االلحـان« ،  »جـامع   االلحـان«،  »کنز 
و  مهم ترين  االدوار«  »شرح  و  االلحان« 
از  و  مراغی هستند  عبد القادر  آثار  مشهورترين 
نقل قول های  مستقيمی  که در اين کتاب ها بيان 
کرده، می توان استنباط کرد که اين فـرد احـاطه 
کاملی بر کتب پيش  از  خود، به ويژه رسـاالت و 
مقاالت  موسيقی فارابی، کتاب شفای ابـن سـينا، 
دره التاج قـطب الديـن شـيرازی و به خصوص آثار 

صفی الدين ارموی داشته است. 

کنز االلحـان
االلحان«،  »کنز  عبدالقادر  تاليفی  اثر  اولين 

کامل  نمونه  و  موسيقی  آهنگ های  مجموعه 
تصنيفات عبد القادر است. از ارجاعات عبد القـادر 
به »کـنز االلحـان« در آثار ديگرش مانند »جامع  
االلحان«، »مقاصد االلحان«، »شرح االدوار« و... 
اثری  او  کـه  کـرد  استنباط  می توان  چنين 
کامل نگاشته اسـت و اين ارجاعات تنها نشانه 
وجود اين گنج گم شده است. زيرا از اين کتاب 
نسخه ای در دست نيست، که اگر بود، از طريق 
آن خط و ضابطه مخصوصی که عبدالقادر برای 
ثبت و ضبط آهنگ های موسيقی ايرانی اختراع 

کرده بود، به دست می آمد. 

جامع االلحان 
مهم ترين اثر فارسی عبدالقادر و دربردارنده همه 
قواعد موسيقی است. قسمتی از اين کتاب شامل 
اشعاری به زبان های فارسی و ترکی و عربی و گاه 
به لهجه بومی است؛ لهجه هايی مانند همدانی و 
نشان گر  که  ختايی  و  مغولی  و  ترکی  و  قزاوند 

ذوق شعری او و احاطه کاملش بر ادبيات است.
موسيقی  به  کتاب  اين  از  قسمتی  در  مراغی 
مغولی پرداخته که هرچند مختصر است، اما از 

لحاظ موسيقی تطبيقی ارزش بسزايی دارد.
او در اين کتاب با توضيح درمورد تاثير نغمات 
در مزاج ها با ذکر شواهد از نغمات و آهنگ هايی 
ياد کرده که می تواند حاالت گوناگونی از حزن و 
خواب تا گريه را پديد آورد و به هنرنمايی خود 
در خواندن و نواختن با عود که باعث گريستن 
يا خوابيدن اهل مجالس شده، اشاره کرده است.

به  موسيقی  تعليم  برای  را  کتاب  اين  مراغی 
نوشته  عبدالرحمان  و  عبدالرحيم  فرزندش  دو 
امر  در  تذکراتی  و  نصايح  کتابش  انتهای  در  و 
آموزش موسيقی آورده که شبيه فتوت نامه های 
اخالقی  آداب  به  آن  در  و  است  جوانمردان 
مباشران موسيقی پرداخته و به اختصار صفات 
حميده و نکوهيده برای اين گروه را بيان کرده 
است. ازجمله: »کسی که مباشر اين فن باشد، 
بايد که امين و معتمد و محرم و صالح و متحمل 
و خوش خوی و متواضع و مسکين و خيرخواه 
مردم و منبسط و مزاج گير و راست قول باشد. اما 
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نمام و بدخواه و بدخوی نباشد و جنگ جوی و 
تندخوی و هزال و حريص و طامع و منصب جوی 

و متکبر و مدمغ و حسود و حقود نباشد...«
شعر  اين  با  را  االلحان«  »جامع  کتاب  مراغی  

سعدی به پايان برده است:
سعديا بسيار گفتن عمر ضايع کردن است

وقت عذر آوردن است استغفراهلل العظيم

مقاصد االلحان
اين کتاب دربردارنده شرح آهنگ ها و تصانيف 
اوست که نثری مصنوع و فنی دارد و مجموعه ای 
در  او  است.  موسيقی  اصطالحات  از  بی نظير 
»مقاصد االلحان« در ذيل عنوان »تاثير شعر و 
ماه  روز  برای ٣0  که  آهنگ  به ٣0  موسيقی« 
رمضان ساخته است، اشاره می کند و می گويد: 
»از من آهنگی برای ايام ماه رمضان خواستند، 
قبول کردم و خواجه رضوان شاه تبريزی گفت 
محال است. پس از دريافت تاييديه شيخ االسالم 
تصميم گرفتم برای هر روز ماه رمضان آهنگی 
خاص بسازم. شعر عربی را جالل الدين عبيدی و 
شعر فارسی را خواجه سلمان ساوجی می گفت و 
در ٣0 روز عرضه مجموع را اعاده کردم... خواجه 
رضوان شاه صدهزار دينار زر و دختر خود را به 

نکاح شرعی به خانه من فرستاد.«

رشح االدوار
نثر  لحاظ  از  و  است  عبدالقادر  تاليف  آخرين 
فارسی و سبک شناسی يکی از نمونه های بی بديل 
نثر فنی است و به علت داشتن ترکيبات و لغات 
گوناگون، به ويژه معادل های فارسی اصطالحات 
بهترين  از  يکی  و  است  اهميت  مورد  موسيقی 
و معتبرترين مراجع برای حل مشکالت ادبی و 
تفسير متون نظم و نثر فارسی است. اين کتاب 
»االدوار«  کتاب سخت خوان  و شرح  تفسير  در 
صفی الدين ارموی به رشته تحرير درآمده است.

تصانیف
عبدالقادر از تصنيف سراهای بنام است و تصانيف 
او تا آخر دوره صفويه متداول بوده که از آن ها 

می توان به نمونه های ذيل اشاره کرد:
»در ده  گاه  ترک  ضربی«

تاب نظر ندارم و ديدارم آرزوست 
 از ديدنت  هالکم  و گفتارم آرزوست  

يار مست ناز 
از ديـدنت هالکم و گفتارم آرزوست 

صبا يار مـست نـاز 
آهای چاره ای بـساز 

از ديـدنت هـالکم و گفتارم  آرزوست 
 از  ديدنت  هالکم و گفتارم آرزوست

»حسينی«
از گلشن جهان گل رخسارم آرزوست  
موسای  طور عشقم و ديدارم آرزوست  
موسای طور عشقم و ديدارم آرزوست

»عشاق«
ای بی خبر از گريه خونين جـگری چـند
 باز آی که  در  پای تو ريزم گهری چند 

جانم جانم يارم جـانم بـاز آی  
با هر  خس  خاری منشين ای گل رعنا
 از باد صبا دوش شنيدم خبری چند

مرگ هرمند
ابوالبشر)ص(  »حضرت  می گويد:  عبدالقادر 
انفسنا لنکونن من  در مقام راست »ربنا ظلمنا 
موسی)ع(  حضرت  و  می گفتی  الخاسرين« 
مناجات  و  ناله  عشاق  مقام  در  ايمن  وادی  در 
و  چاه  قعر  در  يوسف)ع(  حضرت  و  می کردی 
زندان به مقام عراق گريستی و حضرت يونس)ع( 
در بطن الحوت، به آهنگ کوچک فغان کردی و 
حضرت داوود)ع( در سر قبر اوريا، برادرش، در 
آهنگ حسينی ندبه نموده، مناجات می کردی 
مقام  در  نمرود  آتش  در  ابراهيم)ع(  حضرت  و 
حضرت  و  کردی  ناله  نوروزالعرب  و  حسينی 
قرآن  رهاوی  مقام  در  غزا  در  اسماعيل)ع( 
خواندی و در وقت ذبح در عشاق ناله کردی ...«

 مردی که موسيقی را الهی و قرين انبيا و اوليا 
شهر  در  سال  از ٧0  پس  سرانجام  می دانست، 
هرات و بر اثر بيماری طاعون، موسيقی رجعت 

 .به حضرت حق را لبيک گفت
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تنها ماندن در يک جزيره هم هيجان انگيز است 
دچار  که  کسی  طرف  يک  از  هم خطرناک.  و 
ابتکار  تمام قدرت  چنين باليی شود، می تواند 
و مهارت خود را به کار بگيرد تا زندگی اش را 
نجات دهد و از طرف ديگر جدا ماندن از ديگر 

انسان ها نسبت نزديکی با مرگ دارد. 
تاريخچه خيال پردازی درباره کسانی که در يک 
داستان های  به  احتماال  می مانند،  تنها  جزيره 
خاک  روی  تنها  انسان   برمی گردد.  باستانی 
در  که  هم  هرچقدر  و  است  زندگی  به  قادر 
شنا کردن مهارت داشته باشد، نمی تواند روی 
وسعت  با  که  خاک  تکه  يک  بياورد.  دوام  آب 
ايده  است،  شده  محاصره  اقيانوس  از  بزرگی 
نظر  به  تنها  انسان های  آزمودن  برای  مناسبی 
می آيد. اما اين جزيره بايد در مناطق گرمسير 
کره زمين قرار داشته باشد تا انسان مورد نظر 
و  گياهان  از  استفاده  با  و  سرما  خطر  بدون 
حيوانات فراوان اين مناطق غذای خود را تامين 
کند. شايد يکی از اولين نمونه های تنهايی در 
 Hayy ibn( يقظان  بن  داستان حی  جزيره ها 
باشد که در قرن ١٢ ميالدی در   )Yaqdhan
شد.  نوشته  مسلمانان  کنترل  تحت  اسپانيای 
از  مجموعه ای  کتاب  اين  نويسنده  طفيل  ابن 
دانش های زمان خود از طب تا فلسفه و شعر را 
با هدف  فراگرفته بود. داستان حی بن يقظان 
بررسی اين فرضيه نوشته شد که اگر يک انسان 
درکی  چه  کند،  زندگی  انسان ها  ديگر  از  جدا 
تفاوتی  چه  و  داشت  خواهد  اطراف  جهان  از 
شخصيت  کرد.  خواهد  پيدا  انسان ها  ديگر  با 
عينی  مشکالت  با  معموال  داستان  اين  اصلی 
مانند گرسنگی يا ساختن سرپناه روبه رو نيست 
را طی  عرفانی  و سلوک  مراحل سير  بيشتر  و 
می کند. اين کتاب در قرن ١٧ به زبان التين و 
بعد به ديگر زبان های اروپايی ترجمه شد و در 
ميان آثار ادبی اين قاره مورد توجه قرار گرفت.

»تنهامانده  الگوی  با  ثبت شده  داستان  اولين 
»رابينسون  کتاب  غيرمسکونی«  جزيره  در 

کروزوئه« نوشته دانيل دفو است. 
شروع داستان به سبک ديگر رمان های هم عصر 

او  می شود.  آغاز  اصلی  شخصيت  تک گويی  با 
بعد از معرفی خانواده مرفه و محل زندگی اش 
در انگلستان، اين را شرح می دهد که به دنبال 
فراگيری حرفه ای نبود و شوق سفر های دريايی 
و ماجراجويی داشت. پس پدر و مادرش را رها 
می کند و راهی اولين سفر دريايی می شود. اين 
بالفاصله  است،  انگليس  نزديکی  در  که  سفر 
اين  اما  می رسد.  پايان  به  کشتی  شکستن  با 
او به ماجرا های سفر های  مقدمه ای برای ورود 

دريايی است. 
وسوسه  سفر به مسافت های دورتر دست از سر 
به گشت وگذارهای  را  برنمی دارد و کروزوئه  او 
يار  او  با  بخت  هم  اين بار  می کشاند.  ديگر 
عجيب  می شود.  دريايی  دزدان  اسير  و  نيست 
دزدها،  دست  از  فرار  از  پس  او  که  آن جاست 
باز هم دست از سفرهای پرمخاطره برنمی دارد 
رخ  کتاب  اتفاق  اصلی ترين  که  اين جاست  و 
دارد  اقامت  برزيل  در  که  رابينسون  می دهد. 
راه  به  آن جا  سودآوری  و  پررونق  کشاورزی  و 
انداخته، به پيشنهاد دوستانش تصميم می گيرد 
به آفريقا برود و چند برده برای کار در مزارع 
او  کشتی  هم  باز  بياورد.  دوستانش  و  خودش 
می شکند و اين بار همه  سرنشينان کشتی غرق 
می شوند. اما کروزوئه نجات پيدا می کند و امواج 
دريا او را به جزيره ای غيرمسکونی می اندازند. او 
نه می داند کجاست و نه می داند چه کند و چه 
بخورد و کجا بخوابد. ترس از وحشيان بومی و 
دل شوره  با  می شود  باعث  هم  درنده  حيوانات 
متوجه  به زودی  شود.  روبه رو  عظيم  هراسی  و 
از آن جزيره، برخالف  می شود خروج و نجات 
است.  غيرممکن  می کرد،  فکر  ابتدا  در  آن چه 
جزيره نه ساکنی دارد، نه در نزديکی آن چيزی 
ديده می شود و نه جريان های تند اطراف آن، 
می دهند.  را  کوچک  قايق های  با  فرار  امکان 
کروزوئه محکوم می شود ٢8 سال و ٢ ماه و ١9 
روز آينده را آن جا، يکه و تنها و منزوی، باقی 
بماند. او انجيلی را که در ميان بقايای کشتی 
شکسته پيدا کرده است، به همراه وسايلی که 

باقی مانده، با خود به جزيره می برد. 
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سـال های  ايـن  همـه  در  هم صحبتـش 
سرگشـتگی و تنهايـی سـگ و بـز و گربـه و 
پرنـدگان هسـتند تـا روزی کـه قبايل وحشـی 
پـا بـه جزيـره می گذارنـد. آن هـا می خواهنـد 
اسـيران خـود را کـه از ديگـر بوميان هسـتند، 
بخورنـد. زمانـی کـه يـک اسـير فـرار می کند، 
کروزوئـه او را نجـات می دهـد و بومـی بـرای 
هميشـه خدمتـکار او می شـود. ايـن بومـی که 

تـا آخـر همـراه کروزوئـه می مانـد، جمعـه نام 
می گيـرد. 

را  کروزوئه«  »رابينسون  داستان  ما  اگرچه 
جزيره  يک  در  او  ماندن  تنها  ماجرای  همان 
شامل  هم  کتاب  از  مهمی  بخش  و  می دانيم 
هم  زيادی  قسمت های  اما  ماجراست،  همين 
پيش و پس از اين قسمت رخ می دهد و شامل 
اتفاقاتی مانند جنگ بين استعمار گران، شورش 
مانند  و  گران بها  اجناس  تجارت  کشتی،  در 
آن هاست که برای او در سفر های گوناگون رخ 
می دهد. درواقع موضوع تنها ماندن در جزيره 
از  ظاهرا  که  است  داستان  ميانی  قسمت  تنها 

شده  گرفته  الهام  واقعی  ملوان  يک  سرنوشت 
»تاريخ  نام  به  ديگری  کتاب  فو  دانيل  است. 
از  می دهد  نشان  که  دارد  دريايی«  دزدان 
عصر  ابتدای  در  کشتی ها  برای  که  اتفاقاتی 

استعمار رخ می داد، باخبر است.
در سال های بعد اين قسمت ها کمتر مورد توجه 
قرار گرفتند و با وجود اين که در اصل کتاب وجود 
دارند، در باز سازی های سينمايی و برداشت های 
ديگر از داستان فراموش شدند. 
هم  اصلی  داستان  انتهای  حتی 
شامل  و  است  متفاوت  کمی 
درگيری ها و ماجراهايی می شود 
ساده  اتفاق  از  پيچيده تر  که 

»رسيدن کشتی نجات« است.
زيستی  و  فيزيکی  از جنبه  غير 
زندگی در جزيره، يکی از تفاسير 
رمان تاثيری است که اين اتفاق 
هوای  می گذارد.  نفر  يک  روی 
ولی  است،  مناسب  جزيره 
کروزوئه لباس می پوشد و وقتی 
ديگر پارچه قابل استفاده ای پيدا 
جزيره  بز های  پوست  نمی کند، 
اين  در  او  می کند.  تن  به  را 
جزيره کامال آزاد و در عين حال 
می تواند  است.  بدبخت  کامال 
غذای خودش را به دست بياورد 
می خواهد  که  شکلی  هر  به  و 
زندگی کند، اما مشتاق است به جامعه انسانی، 
با وجود تمام سابقه ای که از خشونت و حرص 

و فريب کاری آن سراغ دارد، برگردد. 
بشر  زندگی  نماد  داستان  تفسير ها  برخی  در 
به  بهشت  از  انسان  انگار  است.  زمين  کره  در 
جزيره ای می افتد که هيچ کس در آن نيست و 
بايد همه چيز را خودش به دست آورد. وارد غار 
می شود، آتش را کشف می کند و... سير تاريخی 
زندگی بشر در اين کتاب نشان داده شده است. 
بعد از اين که همه نياز های شخصی را پيدا کرد، 
به فکر دين می افتد و مذهبی می شود. بسياری 
از متفکران بعدی اين رمان را مورد بررسی قرار 
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داده اند، يا در زمانی که می خواستند مثالی از 
يک »انسان« بدون جامعه بزنند، نام آن را ذکر 

کرده اند.
وارد  داستان  اين  به  هم  ديگری  نقد های 
انسان  نماد  کروزوئه  آن ها  در  که  است  شده 
کاوش  را  طبيعت  که  کسی  است.  استعمار گر 
می کند، با بوميانی که تقريبا همه ممکن است 
از سالح  استفاده  با  باشند،  آدم خوار  و  وحشی 
گرم می جنگد و يکی از آن ها را که آموزش پذير 

است، به خدمت می گيرد. 
بســياری از مورخــان »رابينســون کروزوئــه« را 
کــه از دوران نــگارش خــود در قــرن هفدهــم 
پرخواننده تريــن  از  تاکنــون،  ميــالدی 
کتاب هــا بــوده، در کنــار »دن کيشــوت« 
اثــر ســروانتس ســرآغاز »رمــان بورژوايــی« يــا 

»رمــان مــدرن« می داننــد.
»رابينسـون کروزوئـه« موفقيـت چشـم گير و 
بی نظيـری داشـت و گذشـت زمـان هم نشـان 
اثـر، يـک شـاهکار جـاودان در  ايـن  داد کـه 
تاريـخ هنر بشـر اسـت. کتـاب در سـال ١٧١9 
منتشـر شـد و به سـرعت بـه چاپ هـای قبلـی 

رسـيد و بـه زبان هـای ديگـر ترجمـه شـد.
از  الهام  با  بعد کتاب های ديگری  در سال های 
نوشته  فو«  »آقای  شدند.  نوشته  داستان  اين 
که  است  زنی  داستان  کوتسی  مکسول  جان 
با رابينسون کروزوئه آشنا می شود و »خانواده 
 The Swiss Family( رابينسون«  سوييسی 
Robinson( رمانی است اثر يوهان داويد ويس 
که در سال ١8١٢ منتشر شد. اين رمان داستان 
خانواده ای اهل سوييس است که کشتی شان در 
مسير رسيدن به بندرگاه سيدنی، دچار توفان 
می شود و آن ها در جزيره ای غيرمسکونی نجات 
برداشت   و  پويانمايی   چندين  می کنند.  پيدا 
رابينسون«  سوييسی  »خانواده  از  تلويزيونی 

ساخته شده است.
رمــان »جزيــره  گنــج« نوشــته رابــرت لوييــس 
نوشــته   گاليــور«  »ســفرهای  استيونســن، 
ــاب  ــتم کت ــرن بيس ــويفت و در ق ــان س جانات
ــگ  ــام گلدين ــا« نوشــته ويلي »ســاالر مگس ه

موضــوع تنهــا مانــدن در جزيــره ای را کــه راه 
ــد.  ــرح می کنن ــدارد، مط ــراری ن ف

سريال مشهور »الست« که پخش آن از سال 
با  که  است  محصولی  ديگر  شد،  آغاز   ٢00٤
معروف ترين  اما  است.  شده  ساخته  سوژه  اين 
فيلم  کروزوئه   رابينسون  از  معاصر  اقتباس 
در  هنکس  تام  درخشان  بازی  با  »دورافتاده« 
نوالند  چاک  فيلم  اين  در  است.   ٢000 سال 
تحليل گر سيستم شرکت پستی فدکس است 
که به سرتاسر جهان سفر می کند و در پی حل 
شرکت  اين  انبارهای  در  بهره وری  مشکالت 

است.
هواپيمـای او براثـر صاعقـه سـقوط می  کنـد و 
نوالنـد بـه زودی متوجـه می شـود کـه در يـک 
جزيـره گرفتـار شـده اسـت و از تاميـن اوليـن 
و  کـردن  روشـن  آتـش  ماننـد  نياز هايـش 
تسـکين دادن درد دنـدان عاجز اسـت. اما پس 
از چنـد سـال او را می بينيـم کـه بـرای زندگی 
در جزيـره مهارتـی عجيـب پيـدا کرده اسـت. 
البتـه نوالنـد ديگـر برده  يا سـگ نـدارد و تنها 

بـا يـک تـوپ واليبـال حـرف می زند
که  هم  واير  اندی  نوشته  »مريخی«  کتاب  در 
در سال ٢0١١  منتشر شد، نمونه مشابهی از 
اکتشافی  گروه  پايگاه  را می بينيم.  جدامانده ها 
اعضای  و  می بيند  آسيب  توفان  اثر  بر  مريخ 
می کنند،  ترک  را  سياره  گروه  باقی مانده 
درحالی که يکی از آن ها زنده مانده است و حاال 
اگرچه در  برای نجات جانش تالش کند.  بايد 
کمک  فضانورد  به  ارتباطی  وسايل  رمان  اين 
اما  باشد،  تماس  در  ناسا  مرکز  با  تا  می کند 
زنده  امکان  مريخ  در  آب وهوا  مرگ آور  شرايط 

 ماندن را از بين برده است.
مکان  هر  يا  جزيره  يک  در  ماندن  تنها  ايده 
نجات  برای  فيزيکی  شرايط  که  ديگر  طبيعی 
يافتن ندارد، هميشه می تواند به شکلی جديد 
بازسازی شود، و مهم ترين قسمت آن اين است 
که انسان در اين شرايط دائم به اين فکر می کند 
 که چه کسی است، هدفش چيست و زندگی در 

.اين جهان برای او چه معنايی دارد
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خ «؛ فییمل که ما را از تبدیل زم�ی ره »مد مکس: جاده خ�ش در�ب

ساند رع یم �ت خ رگ مل �ی خ ن �ب به یک بیا�ب

بدو مکس؛ بدو
 روناک حسـینـی 
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»بشـــريت بـــه فالکـــت افتـــاده و بـــرای 
خـــودش وحشـــت ايجـــاد می کنـــه. آدمـــی 
ـــده؛  ـــل داده ش ـــزه تقلي ـــک غري ـــه ي ـــط ب فق
را  جمالتـــی  فيلـــم،  ابتـــدای  در  بقـــا.« 
روی  ديوانـــه  مکـــس  کـــه  می شـــنويد 
آن  در  کـــه  می کنـــد  ادا  صحنه هايـــی 
زميـــن بـــه بيابـــان بزرگـــی تبديـــل شـــده 
ــور  ــه در آن عبـ ــی کـ ــان بزرگـ ــت. بيابـ اسـ
موجـــودی  به عنـــوان  مارمولـــک  يـــک 
زنـــده غنيمـــت اســـت. زمين هـــا خشـــک، 
ــان  ــا نيمه جـ ــموم، آدم هـ ــتخوان ها مسـ اسـ
ــد از  ــه بعـ ــت کـ ــده ای اسـ ــا ويران کـ و دنيـ
جنـــگ هســـته ای، از هـــم پاشـــيده اســـت. 
ــا  ــی دنيـ ــد: »وقتـ ــه می گويـ ــس ديوانـ مکـ
ويـــران شـــد، هـــر کدوممـــون بـــه شـــکل 
خـــودش از هـــم پاشـــيده بـــود. فهميـــدن 
ــخت  ــره سـ ــی ديوانه تـ ــه کسـ ــه چـ اين کـ
ـــتم  ـــی هس ـــن کس ـــه؟ م ـــا بقي ـــن ي ـــود. م ب
کـــه هـــم از زنده هـــا و هـــم از مرده هـــا 
فـــرار می کنـــه.« فـــرار و تعقيـــب و گريـــز، 
ـــم  ـــم حاک ـــام فيل ـــر تم ـــه ب ـــی اســـت ک تکنيک
اســـت. بـــه جـــز شـــايد تنهـــا ١5 دقيقـــه، 
تمـــام فيلـــم »مکـــس ديوانـــه: جـــاده 
ـــرگ و  ـــا م ـــی و احيان ـــرار از بردگ ـــم« ف خش
ـــت.  ـــی اس ـــد و زندگ ـــوی امي ـــه س ـــتاب ب ش
ـــم  ـــک فيل ـــم« ي ـــاده خش ـــه: ج ـــس ديوان »مک
پسارســـتاخيزی و اکشـــن، بـــه کارگردانـــی 
اســـت  ميلـــر  جـــورج  تهيه کنندگـــی  و 
ــی و  ــدن مک کارتـ ــر، برنـ ــورج ميلـ ــه جـ کـ
نيکـــو التوريـــس نويســـندگان فيلمنامـــه آن 
هســـتند. جـــورج ميلـــر در دهـــه 80، يـــک 
ـــود  ـــاخته ب ـــه« س ـــس ديوان ـــه گانه از »مک س
کـــه بـــه گفتـــه خـــودش، می خواســـت 
»مکـــس ديوانـــه: جـــاده خشـــم« ادامـــه ای 
ــد  ــر چنـ ــد. هـ ــی باشـ ــای قبلـ ــر فيلم هـ بـ
ميلـــر در دهـــه 80، در برابـــر خواســـت 
ـــمتی ديگـــر  طرفـــداران، بـــرای ســـاخت قس
از داســـتان های مکـــس مقاومـــت کـــرد، 
ـــال  ـــدود ٣0 س ـــد از ح ـــت بع ـــن مقاوم ـــا اي ام

ـــی  ـــا فيلم ـــس را ب ـــر مک ـــد و ميل ـــته ش شکس
جديـــد بـــه ســـينما بازگردانـــد.

محیط زیست؛ نگه داری یا ویرانی؟
عـــده ای معتقدنـــد دغدغـــه هميشـــگی 
جـــورج ميلـــر در رابطـــه بـــا بحـــث گـــرم 
شـــدن زميـــن و نابـــودی محيـــط زيســـت، 
در فيلم هـــای »مکـــس ديوانـــه« بـــه اوج 
ــدن  ــم گلـ ــر در مراسـ ــت. ميلـ ــيده اسـ رسـ
ــاده  ــد از جـ ــه بعـ ــرد کـ ــالم کـ ــوب اعـ گلـ
خشـــم، ديگـــر دســـت بـــه ســـاخت فيلـــم 
ـــه«  ـــس ديوان ـــه »مک ـــرای مجموع ـــری ب ديگ
نخواهـــد زد. او دربـــاره شـــرايط ســـاخت 
فيلـــم در اســـتراليا می گويـــد: »ايـــن فيلـــم 
ـــی  ـــم؛ جاي ـــرداری کردي ـــتراليا فيلم ب را در اس
ـــرخ دارد  ـــاک س ـــی و خ ـــای وحش ـــه گل ه ک
ــارد.  ــيل می بـ ــل سـ ــاران مثـ ــه بـ و هميشـ
مـــا بايـــد ١8 مـــاه منتظـــر می مانديـــم 
]تـــا شـــرايط مســـاعد بـــرای فيلم بـــرداری 
ــه  ــفرمان بـ ــار سـ ــر بـ ــود[ و هـ ــا شـ مهيـ
آمريـــکا ٢٧ ســـاعت طـــول می کشـــيد. 
مـــن قســـمت ديگـــری از آن را نخواهـــم 
ـــرای  ـــالم، ب ـــن اع ـــايد اي ـــه ش ـــاخت.« البت س
ــايند  ــه« ناخوشـ ــس ديوانـ ــداران »مکـ طرفـ
باشـــد، امـــا فعـــاالن محيـــط زيســـت را 
ـــاالن  ـــرد. فع ـــد ک ـــحال خواه ـــاال خوش احتم
محيـــط  زيســـت معتـــرض بودنـــد کـــه در 
جريـــان ســـاخت ايـــن فيلـــم، بـــه محيـــط 
ـــده  ـــياری وارد ش ـــيب بس ـــه آس ـــت منطق زيس
ـــوای  ـــا محت ـــم، ب ـــک فيل ـــه ي ـــن ک ـــت. اي اس
ـــاه،  ـــی و قحطـــی آب و درخـــت و گي آخرالزمان
ــت  ــط زيسـ ــب محيـ ــب تخريـ ــود موجـ خـ

ــت. ــات روزگار اسـ ــايد از تناقضـ ــود، شـ شـ

رستگاری در رسچشمه حیات
بـــودم.  پليـــس  يـــک  مـــن  »زمانـــی 
جنگ جويـــی در جـــاده کـــه دنبـــال هـــدف 
درگيـــر  مکـــس،  می گشـــت.«  صحيـــح 
گذشـــته ای اســـت کـــه به خاطـــر آن مـــدام 
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خـــود را مالمـــت می کنـــد و هنـــوز درگيـــر 
ــکل  ــه شـ ــه گاه بـ ــت کـ ــی اسـ کابوس هايـ
ـــوم  ـــه او هج ـــده ب ـــی زن ـــا و صداهاي تصويره
می آورنـــد. فيلـــم آينـــده ای را بـــه تصويـــر 
ــا  ــی تنهـ ــع طبيعـ ــه از منابـ ــد کـ می کشـ
ميـــزان محـــدودی باقـــی مانـــده اســـت 
کـــه بـــا آن بـــر جـــان به دربـــردگان نســـل 
ــوخت،  ــد. آب، سـ ــی می کننـ ــر حکمرانـ بشـ
گيـــاه، مـــواد غذايـــی و... کيميايـــی اســـت 
ـــر  ـــر را به خاط ـــد همديگ ـــا حاضرن ـــه آدم ه ک
ـــم را  ـــی فيل ـــد. وقت ـــی کنن ـــی از آن قربان اندک
می بينيـــد، شـــايد بـــا ديـــدن مردمـــی کـــه 
بـــا تن هايـــی غـــرق در خســـتگی و ضعـــف، 
ـــد،  ـــره آب می دون ـــمت جي ـــه س ـــتياق ب ـــا اش ب
تشـــنه شـــويد، يـــک ليـــوان آب بـــرای 
ـــع آب شـــيرين  خودتـــان بريزيـــد و پايـــان مناب
نگرانتـــان کنـــد. در ايـــن فيلـــم هرج ومـــرج 
در اوج اســـت. گروه هايـــی وحشـــی بـــا 
ــر  ــتی بـ ــع زيسـ ــتن منابـ ــت داشـ در دسـ
ــد.  ــی می کننـ ــات فرمانروايـ ــده حيـ باقی مانـ
مکـــس همان جـــور کـــه در حـــال فـــرار از 
کابوس هـــای گذشـــته اســـت، مـــدام در 

ــه  ــت کـ ــی هايی اسـ ــز از وحشـ ــال گريـ حـ
ــده اش  ــد، زنـ ــه او برسـ ــان بـ ــر دستشـ اگـ
ــروه  ــن گـ ــير ايـ ــس اسـ ــد. مکـ نمی گذارنـ
ـــی  ـــته بخش ـــه در گذش ـــی ک ـــود. پليس می ش
از قـــدرت اجتماعـــی بـــه شـــمار می آمـــد، 
ــل  ــون تقليـ ــه خـ ــک کيسـ ــه يـ ــون بـ اکنـ
ـــدون  ـــم، ب ـــان فيل ـــرده اســـت. در جري ـــدا ک پي
ـــم،  ـــوث کني ـــتان را ل ـــم داس ـــه بخواهي اين ک
قهرمانـــان بـــه ســـمت رســـتگاری حرکـــت 
ـــود  ـــاندن خ ـــه رس ـــتگاری ای ک ـــد. رس می کنن
بـــه دشـــت های ســـبز -کـــه ظاهـــرا هنـــوز 
در گوشـــه ای از ايـــن بيابـــان بی ســـروته 
ـــه  ـــی اســـت ک ـــی از بردگ ـــود دارد- و رهاي وج
انســـان ها ناچارنـــد بـــرای بقـــا بـــه آن تـــن 
دهنـــد. در ابتـــدای فيلـــم، بـــذر اميـــدی در 
ذهـــن مخاطـــب کاشـــته می شـــود؛ اميـــدی 
کـــه او را از ديـــدن صحنه هـــای خشـــک 
ــد.  ــات دهـ ــا نجـ ــوزان و بی انتهـ ــان سـ بيابـ
ـــی رود،  ـــش م ـــتر پي ـــم بيش ـــه فيل ـــر چ ـــا ه ام
انـــگار يافتـــن طـــراوت در ميـــان ايـــن 
خشـــکی هـــر چـــه بيشـــتر بـــه غيرممکـــن 
فيلـــم،  آخـــر  در  می شـــود.  نزديـــک 
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نوشـــته ای نمايـــش داده می شـــود کـــه 
انـــگار قـــرار اســـت ســـوال مطرح شـــده در 
ـــب  ـــن مخاط ـــط در ذه ـــد خ ـــا چن ـــم را ب فيل
ـــی  ـــم؟ ماي ـــد بروي ـــا باي ـــه کج ـــد: »ب حـــک کن
ــه  ــزرع بـ ــرزمين های لم يـ ــن سـ ــه در ايـ کـ

دنبـــال خـــودی بهتـــر، ســـرگردانيم؟«

تعقیب و گریزهای هیجان انگیز
فـــارغ از داســـتان، فيلـــم از تکنولوژی هـــای 
اســـت.  بـــرده  بســـياری  بهـــره  روز 
پرداخـــت صحنه هـــای تعقيـــب و گريـــز 
ــرده  ــوژی »پـ ــن از تکنولـ ــره گرفتـ ــا بهـ بـ
و  ايـــن صحنه هـــا  آبـــی« و ضرباهنـــگ 
جلوه هـــای  به کارگيـــری  هم چنيـــن 
ويـــژه کامپيوتـــری در کنـــار جلوه هـــای 
ــاط  ــی از نقـ ــای قديمـ ــا تکنيک هـ ــژه بـ ويـ
قـــوت ايـــن فيلـــم اســـت، به طوری کـــه 
بســـياری منتقـــدان صحنه هـــای اکشـــن 
ــای اکشـــن تاريـــخ  آن را بهتريـــن صحنه هـ
می شـــود  گفتـــه  می داننـــد.  ســـينما 
بـــرای ســـاخت صحنه هـــای انفجـــار در 
ــتفاده  ــره اسـ ــواد منفجـ ــم، از مـ ــن فيلـ ايـ
ــد  ــی، منتقـ ــز براردينلـ ــده اســـت. جيمـ شـ

انجمـــن  نويســـندگان  از  و  آمريکايـــی 
ــم  ــن فيلـ ــاره ايـ ــن، دربـ ــدان آن اليـ منتقـ
فيلـــم  روز  »صحنه هـــای  می نويســـد: 
ــا  ــراه بـ ــتند، همـ ــی هسـ ــان و رنگـ درخشـ
ــی و  ــز و نارنجـ ــادی رنـــگ قرمـ ــداد زيـ تعـ
شـــب ها مملـــو از رنـــگ آبـــی اســـت کـــه 
باعـــث می شـــود تقريبـــا همـــه چيـــز بـــه 
ـــد  ـــود. تاکي ـــده ش ـــفيد دي ـــياه و س ـــورت س ص
بـــر جلوه هـــای ويـــژه عملـــی )مکتـــب 
ـــری،  ـــای کامپيوت ـــه جلوه ه ـــبت ب ـــم( نس قدي
ـــا  ـــب و گريزه ـــه تعقي ـــی ب ـــوای خاص حال وه
نزاع هـــای فيلـــم داده اســـت کـــه در  و 
بســـياری از فيلم هـــا ديـــده نمی شـــود.« 
موســـيقی فيلـــم، بـــا تلفيـــق صحنه هايـــی 
از اجـــرای موســـيقی زنـــده در صحنه هـــای 
ــور  ــت. حضـ ــراه اسـ ــز همـ ــب و گريـ تعقيـ
يـــک نوازنـــده کـــه جلـــوی يـــک ماشـــين 
ـــده  ـــته ش ـــزرگ بس ـــای ب ـــا بلندگوه ـــی ب جنگ
و بـــا هيجـــان گيتـــار برقـــی می زنـــد، ايـــن 
حـــس را بـــه مخاطـــب القـــا می کنـــد کـــه 
ــه  ــت کـ ــيقی اسـ ــنود، موسـ ــه می شـ آن چـ
ـــه وار  ـــت ديوان ـــه حرک ـــده در صحن ـــور زن به ط
ماشـــين ها در بيابـــان نواختـــه می شـــود. 



 سرآمد/ شماره بیست وهفتم/ شهریور نود و پنج          109

آهنگ ســـاز  ســـاخته  فيلـــم  موســـيقی 
ــه   هلنـــدی   Tom Holkenborgمعـــروف بـ
ـــت  ـــه کامـــال در خدم ـــت، ک Junkie XL اس
ــرار دارد.  ــم قـ ــان فيلـ ــای پرهيجـ صحنه هـ
در هشتادوهشـــتمين مراســـم اســـکار، ايـــن 
فيلـــم توانســـت بعـــد از نامـــزدی در ١0 
رشـــته، جوايـــز بهتريـــن طراحـــی لبـــاس، 
ـــم،  ـــن گري ـــه، بهتري ـــی صحن ـــن طراح بهتري
ـــدا  ـــن ص ـــن تدوي ـــذاری، بهتري ـــن صداگ بهتري
ــکار  ــی اسـ ــن را از آکادمـ ــن تدويـ و بهتريـ
دريافـــت کنـــد. بـــا ايـــن وجـــود منتقـــدان 
ـــم وارد  ـــوای فيل ـــه محت ـــی ب ـــياری، نقدهاي بس
ــش  ــادن بخـ ــم افتـ ــه از ريتـ ــته اند کـ دانسـ
ــذال در پايان بنـــدی  ــتان و ابتـ پايانـــی داسـ
ــود،  ــن وجـ ــا ايـ ــت. بـ ــته اسـ ــن دسـ از ايـ
ـــای  ـــاختن صحنه ه ـــل س ـــه دلي ـــم ب ـــن فيل اي
و  ســـرگرم کنندگی  وجـــه  و  اکشـــن 
ـــيار  ـــد آن، بس ـــوای دغدغه من ـــن محت هم چني
ـــد:  ـــی می نويس ـــت. براردينل ـــده اس ـــويق ش تش
»ميلـــر بـــرای افـــرادی کـــه خيلـــی زود از 
فيلم هـــای اکشـــن کســـل می شـــوند، يـــک 
جايگزيـــن دارد. گذشـــته شـــخصيت ها از 
يـــک  ســـريع،  فالش بک هـــای  طريـــق 

صـــدای سرســـری و ديالوگ هـــای تصادفـــی 
ــان  ــم اکتـ ــات کـ ــوند. از لحظـ ــه می شـ ارائـ
خيلـــی کـــم اســـتفاده شـــده اســـت. غيـــر 
ــه  ــه بـ ــم کـ ــتراحت فيلـ ــه اسـ از ١5 دقيقـ
ــد  ــازه می دهـ ــاگران اجـ ــران و تماشـ بازيگـ
نقـــش خـــود را چـــاق کننـــد، »جـــاده 
ـــرد.  ـــن را می گي ـــی اکش ـــره قبول ـــم« نم خش
ـــين ها  ـــز ماش ـــب و گري ـــه از تعقي ـــانی ک کس
ــد، عاشـــق  ــه گانه قبلـــی لـــذت بردنـ در سـ

»جـــاده خشـــم« می شـــوند.«
فـــرش قرمـــز اکـــران جهانـــی فيلـــم در 
چينـــی  تئاتـــر  در   ٢0١5 مـــه  هفـــت 
تی ســـی ال برگـــزار شـــد. در ١٤ مـــه ايـــن 
ــه بعدی،  ــدی، سـ ــورت دوبعـ ــه صـ ــم بـ فيلـ
ســـه بعدی آی مکـــس و ٤دی اکـــس اکـــران 
جهانـــی شـــد. هم چنيـــن در بخـــش خـــارج 
ــن ٢0١5  ــم کـ ــنواره فيلـ ــابقه جشـ از مسـ
بـــه نمايـــش درآمـــد. ميلـــر بـــرای ســـاخت 
ايـــن فيلـــم حـــدود ١50 ميليـــون دالر 
ـــا  ـــه ب ـــش در گيش ـــه موفقيت ـــرد ک ـــه ک هزين
فـــروش ٣٧٦ ميليـــون دالری ، باعـــث شـــد 
پرفروش تريـــن فيلـــم از مجموعـــه »مکـــس 

 .ــد ــه« باشـ ديوانـ
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ت
الم

س

سالمت چشمتان را بیازمایید

وقتی دیدن هم دردناک می شود
 اللـه غزالـی 

بیماری
آيا چشم های شما دچار اشک ريزش است؟ 

آيا ديدتان تار شده است؟ 
آيا به تازگی چشمتان آسيب ديده، يا يکی از 

عاليم زير را داريد؟
يا  لکه   چشمتان  جلوی  ناگهانی  به طور  ـ 

خطوطی را می بينيد؟ 
ـ جلوی يک يا هر دو چشمتان جرقه های 

نور می بينيد؟ 
ـ بينايی خود را به طور نسبی از دست داده ايد؟

دارد؟  شديد  درد  شده،  قرمز  چشمتان 
بينايی تان به طور ناگهانی کاهش پيدا کرده 

يا تار شده است؟ 

تب،  مانند  شبه سرماخوردگی  عاليم  آيا 
خستگی، درد عضالنی و درد در يک يا هر 

دو سمت سر را تجربه می کنيد؟ 

در  و  شده  غليظ  بينی تان  ترشحات  آيا 
قسمت جلوی سر و پشت چشم ها احساس 

درد می کنيد؟ 

تشخیص
به پاسخ سوال يازدهم مراجعه کنيد. 
به پاسخ سوال هشتم مراجعه کنيد.

ممکن اسـت دچار مشـکل جداشـدگی 
شـبکيه چشـم شـده باشـيد کـه يـک 

مشـکل جـدی بينايـی اسـت.ش 

ايـن عاليم می تواند ناشـی از گلوکومای 
حاد باشـد کـه يـک وضعيـت اورژانس 
چشم پزشـکی اسـت و در صورتـی کـه 
به سـرعت پی گيـری نشـود، می توانـد 
منجـر بـه آسـيب دائمـی چشـم يـا از 

دسـت رفتـن بينايی شـود. 
عاليـم شـما می توانـد ناشـی از ابتـال به 
آرتريـت تمپـورال )اختـالل جـدی در 
شـريان های بزرگ و متوسـط سر( باشد 

کـه نوعـی بيمـاری التهابی اسـت.
علــت بــروز ايــن عاليــم می توانــد 

ــد. ــينوزيت باش س

 مراقبت های خانگی

فورا به چشم پزشک مراجعه کنيد.

فورا به چشم پزشک مراجعه کنيد.

همين حاال به پزشک يا اولين بيمارستانی که در نزديکی 
محل زندگی تان است، مراجعه کنيد.

قرص سرماخوردگی و مقدار زيادی آب و مايعات مصرف 
کنيد. استفاده از کمپرس گرم روی صورت و چشم ها 
می تواند تا حدی از درد شما بکاهد. اگر درد شديد شد، 
تب کرديد و با اين مراقبت ها عاليمتان هيچ بهبودی پيدا 
نکرد، در اولين فرصت به پزشک معالجتان مراجعه کنيد.
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چشم هايتان خسته است؟ قرمز شده يا می سوزد؟ احساس 
می کنيد تار می بينيد يا دوبينی پيدا کرده ايد؟ همه 

عالمت های غيرطبيعی چشم را نمی شود به کار زياد به 
لپ تاپ و تبلت و... ربط داد. گاهی وقت ها هم پای ويروس ها 
و باکتری ها در ميان است که می تواند ديدن را هم دردناک 

کند. اما چه زمانی بايد به پزشک مراجعه کرد؟

آيا چشم هايتان قرمز شده يا به نور حساس 
است؟ آيا چشمتان درد می کند و نقطه های 

تيره شناور می  بينيد؟ 
آيا مبتال به ديابت هستيد و اخيرا ديدتان 

تغيير کرده است؟ 

آيا چشمتان قرمز و متورم شده و خارش 
دارد؟ آيا روی يکی از پلک هايتان برآمادگی 

کوچکی مانند جای نيش وجود دارد؟ 

آيا تب داريد، چشمتان ورم کرده و به لمس 
حساس است؟ 

پلکتان  روی  دردناک  سفت  توده  يک  آيا 
وجود دارد يا لبه پلکتان جوش زده است؟ 

آيا سفيدی چشمتان به رنگ قرمز يا صورتی 
چشمتان  گوشه  و  شده  تحريک  و  درآمده 

ترشحاتی جمع می  شود؟ 

آيا چشمتان قرمز و ديدتان تار شده و احساس 
می کنيد خاک توی چشمتان رفته است؟ 

اطراف  و  می خارد  می سوزد،  چشمتان  آيا 
چشمتان پوسته پوسته شده است؟ 

آيا از لنز استفاده می کنيد و چشمتان درد 
گرفته است؟ 

اين وضعيت معموال به دليل التهاب يا 
آماس عنبيه به وجود می آيد.

در بلندمدت باال بودن قند خون می تواند 
روی چشم اثر منفی داشته باشد.

نيش حشره يا آلرژی می تواند اين عاليم 
را ايجاد کند.

از  يکی  اوربيتال  پری  سلوليت 
بيماری های عفونی و بسيار جدی چشم 

است که اين عاليم را ايجاد می کند.
بـر  گل مـژه محتمل تريـن تشـخيص 

اسـاس ايـن عاليـم اسـت. 

ناشـی  می توانـد  چشـم  قرمـزی 
همـان  يـا  ملتحمـه  التهـاب  از 
دليـل  بـه  کـه  باشـد  کونژنکتيويـت 
عفونـت ويروسـی يـا باکتريايـی ايجاد 

 . د می شـو

ايـن عاليـم ممکـن اسـت بـه دليـل 
زخـم يـا خراشـيدگی قرنيه بـه وجود 
آمـده باشـد، يا جسـم خارجـی داخل 

چشـمتان رفته اسـت. 
ناميده  بلفاريت  مزمن  التهاب  اين 

می شود.

لنز  از  استفاده  دليل  به  التهاب چشم 
می تواند اين عاليم را ايجاد کند.

همين حاال به پزشک يا چشم پزشک مراجعه کنيد.

در ويزيت بعدی حتما اين مسئله را با پزشکتان در ميان 
برای  الزم  راهنمايی های  و  دستورالعمل ها  تا  بگذاريد 

پيش گيری از مشکالت جدی چشم به شما داده شود.
آنتی هيستامين  قرص  چشم،  ناراحتی  رفع  برای 
بگذاريد،  روی چشم هايتان کمپرس سرد  و  بخوريد 
اما اگر تب کرديد يا ورم چشم بيشتر شد، به مرکز 

درمانی مراجعه کنيد.
فورا به چشم پزشک مراجعه کنيد.

گل مژه معموال ظرف پنج تا هفت روز برطرف می شود و 
برای کاهش درد می توان کمپرس گرم به مدت ١0 تا ١5 
دقيقه،  چهار بار در روز استفاده کرد. اما اگر ناحيه متورم 
بزرگ شد، يا بعد از يک هفته از بين نرفت، با پزشکتان 
مشورت کنيد. و اگر قرمزی و تورم به سرعت گسترش 

پيدا کرد، فورا نزد متخصص برويد. 
ورم ملتحمه بسيار مسری است، پس از دست زدن به 
چشم خودداری کنيد و دستتان را مرتب بشوييد. استفاده 
از قطره چشم و کمپرس گرم تا حدی می تواند در رفع 
عاليم بيماری موثر باشد، ولی اگر عاليم طی چند روز 
برطرف نشود، احتماال قضيه مهم تر از يک عفونت ساده 

است و بايد به چشم پزشک مراجعه کنيد. 
 چشمتان را با آب تميز يا سرم نرمال سالين بشوييد 
و اگر عاليم رفع نشد، در اسرع وقت به پزشک مراجعه 

کنيد.  

از کمپرس گرم استفاده کنيد و چشمتان را به آرامی 
شست و شو دهيد و اگر عاليم رفع نشد، به پزشک مراجعه 
کنيد تا به موقع درمان شويد، وگرنه ممکن است دچار 

عوارضی مانند زخم و... شويد.
لنزتان را دربياوريد و اجازه دهيد چشمتان مدتی استراحت 

کند. اگر درد برطرف نشد، به چشم پزشک مراجعه کنيد.
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س اس�ت ای روزهای �پ  پنج دم نوش گیایه �ب
خ

معر�

آرامش را دم کنید
 وجیـهه محـدث 

پس از یک روز طوالنی، شلوغ، پردردسر و پر از استرس 
به خانه برگشتید و قطعا هیچ پیشنهادی دل چسب تر 
از یک فنجان چای یا دم نوش گیاهی برای از بین بردن 
این خستگی ها و اضطراب ها نیست. اما به نظرتان از 
بین صدها چای و نوشیدنی  که در ایران وجود دارد، 
کدامشان خاصیت آرامش بخشی قوی تری دارد؟ در 
ادامه با چند نمونه از این دم نوش ها آشنا می شوید.
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کاهــش  بــرای  نســرتن  گل  دم نــوش 
خــون فشــار 

گل نسترن طبيعتی خشک و معتدل دارد و عالج 
استرس های کوتاه و بلندمدت است. معموال از 
کردن  درست  برای  دارويی  گياه  اين  ميوه 
نياز به صبر  البته  دم نوش استفاده می شود که 
و حوصله زيادی دارد، چون حدود يک ساعت 
طول می کشد که روی گاز با شعله ماليم کامل 
دم بکشد و آماده شود. بوی مطبوع اين دم نوش 
گوارشی  ناراحتی های  رفع کنندگی  خاصيت  و 
ازجمله خواص مهم آن است. اما ما به طور ويژه 
به آن هايی توصيه می کنيم که  را  اين دم نوش 
فشار  و  کرده اند  گم  زندگی شان  در  را  آرامش 
خونشان هم مدام باال می رود و تصميمی برای 

پايين آمدن ندارد! 

دم نوش گل همیشه بهار برای مواجهه با 
اختالالت قاعدگی

اگــر به خاطــر فشــار کار و اســترس زيــاد 
ــر  ــم خــورده، اگ ــه ه ــان ب و... نظــم قاعدگی ت
ــه  ــتان را ب ــتگاه گوارش ــی دس ــراب دائم اضط
ــر  ــد و اگ ــخ می کني ــدام نف ــه و م ــم ريخت ه
ــادابی دارد  ــراوت و ش ــه ط ــاز ب ــتتان ني پوس
تــا رد ايــن همــه اســترس و فشــارهای روزانــه 
ــک  ــنهاد ي ــه پيش ــود، ب ــاک ش از روی آن پ
روز،  در  دم نــوش گل هميشــه بهار  فنجــان 
ــردن  ــت ک ــرای درس ــد. ب ــر کني ــر فک جدی ت
ايــن دم نــوش فقــط بــه دو ســه، قاشــق 
غذاخــوری از گل خشــک ايــن گيــاه و دو 
ــج  ــرف پن ــا ظ ــد ت ــاج داري ــوان آب احتي لي

دقيقــه نوشــيدنی تان آمــاده شــود.
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ــرای خامــوش کــردن  دم نــوش ریحــان ب
آتــش اســرتس

با کباب کوبيده و دوغ  را معموال همراه  ريحان 
درنهايت  يا  می خوريد،  آبگوشت  يا  پرچرب 
می کنيد  اضافه  پاستا  به  را  خشکش  برگ های 
تا عطر و طعم غذاهای ايتاليايی را زنده کنيد؟ 
خب، شايد بد نباشد اين بار نوع ديگری از ريحان 
که  فايده ای  ده ها  دليل  به  که  کنيد  امتحان  را 
دارد، يکی از محبوب ترين نوشيدنی های دارويی 
ضداسترس  ريحان،  دم نوش  می شود.  محسوب 
است و به خصوص به درد آن هايی می خورد که 
به دليل فشار باالی کاری طی روز و اضطراب های 
پياپی دچار زخم  التهاب معده شده اند. اين سبزی 
ضدالتهابی  خاصيت  عالوه  بر  بو،  و  خوش رنگ 
نيز  آلزايمر  از  پيش گيری  به  می تواند  قوی اش، 
کمک کند. برای درست کردن دم نوش ريحان، 
فقط به چند تکه از برگ اين گياه، دو ليوان آب و 

پنج دقيقه وقت نياز داريد.

 
دم نوش ضداسرتس علفی!

تــا بــه حــال اســم علــف چــای بــه گوشــتان 
خــورده اســت؟ گياهــی کــه در شــمال ايــران 
رشــد می کنــد و از بيــش از ١000 ســال 
ــش  ــک آرامش بخ ــوان ي ــون به عن ــش تاکن پي
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــنتی م ــوی در طــب س ق
ــه  ــد ک ــت بداني ــب اس ــت. جال ــه اس می گرفت
ــر  ــک و پژوهش گ ــای رازی، پزش ــی زکري حت
ــارش  ــی از آث ــز در يک ــی ني ــام ايران صاحب ن
ــش  ــردگی و آرامش بخ ــت ضدافس ــه خاصي ب
ايــن گيــاه اشــاره کــرده اســت. بــرای درســت 
کــردن دم نــوش علــف چــای و بهره منــد 
ــد آن  ــرش، اول باي ــواص بی نظي ــدن از خ ش
ــوان  ــی دو لي ــد و ســپس روی آن يک را بکوبي
آب جــوش بريزيــد و ٣0 تــا ٤5 دقيقــه بــه آن 

ــا دم بکشــد. ــد ت فرصــت دهي
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دم نوش رازک و خاصیت های رازآلودش

رازک طعم تلخی دارد که بعضی ها ممکن است 
است،  زياد  استرستان  اگر  اما  نپسندند.  را  آن 
پيشنهاد می کنيم حداقل برای يک بار هم که 
شده دم نوش اين گياه را امتحان کنيد. مطمئن 
باشيد که به دليل تاثير بسيار قوی  ای که از آن 
می شويد.  مشتری اش  هميشه  برای  می بينيد، 
و  می کند  رشد  ايران  شمال  در  معموال  رازک 
دارد،  سنتی  طب  در  هم  فراوانی  استفاده های 
انقباض های  قاعدگی،  اختالالت  درمان  ازجمله 
دليل  به  اگر  درضمن  و...  آرامش بخشی  روده، 
تا  شب ها  و  ريخته  به  هم  خوابتان  استرس 
بيدار هستيد و نمی توانيد چشم روی  ديروقت 
هم بگذاريد، يک فنجان دم نوش رازک عالج درد 

 .شماست

حاضـر  حـال  در  کـه  کيسـه ای  چـای 
در بـازار وجـود دارد، حـاوی يک سـری 
رنگ هـای خوراکـی اسـت کـه اگـر برای 
بدن ضرری نداشـته باشـند، بـاز هم عطر 
و طعم و رنگشـان کامـال با چای معمولی 
متفاوت اسـت. اما مسـئله ديگـری که در 
مـورد ايـن نـوع چـای وجـود دارد، ايـن 
اسـت که مـا اصـال نمی توانيـم اطمينان 
داشـته باشـيم که چای خـوب و مرغوب 
در کيسـه وجـود دارد و اتفاقا در خيلی از 
مـوارد، کيسـه بـا خاکه چای کـه مصرف 
نـدارد، پـر شـده اسـت. بنابرايـن به طـور 
معمـول توصيـه می شـود به  جـای چای 
کيسـه ای، از برگ هـای خشـک يـا تـازه 
گياهـان بـرای درسـت کـردن چـای و 

دم نوش اسـتفاده شـود.

چای معمولی
یا کیسه ای

مسئله این است
 دکتر محمدحسین صالحی سورمقی 

متخصص فارماکوگنوزی و استاد دانشکده 
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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ای اکهش وزن چیست؟ خ شلک پیاده روی �ب �ی �ت �ب

الغر شو!
 انسـیه مهـدی بیک 



 سرآمد/ شماره بیست وهفتم/ شهریور نود و پنج          117

مطالعاتــی کــه در ايــن زمينــه انجــام داده انــد، 
ــن  ــا اي ــر ب ــه اگ ــن نتيجــه رســيده اند ک ــه اي ب
ســرعت پيــاده روی کنيــد، می توانيــد بــه انــدازه 
ــری  بســوزانيد.  ــد، کال ــرم می دوي ــه ن ــی ک زمان
ــرم  ــی ن ــی ط ــم ٦٣ کيلوگرم ــک خان ــون ي چ
دويــدن بــا هميــن ســرعت، ٢٢٣ کالــری در هــر 
ــن  ــا اي ــز ب ــما ني ــر ش ــوزاند و اگ ــاعت می س س
ســرعت پيــاده روی کنيــد، کالری ســوزی تان 
در هــر ٣0 دقيقــه، چيــزی معــادل ٢0١ کالــری 
خواهــد بــود. علتــش هــم ايــن اســت کــه شــما 
چــه در پيــاده روی و چــه در نــرم دويــدن بايــد 
انــرژی يکســانی را صــرف کنيــد تــا ضرباهنــگ 
حرکتتــان را در حــد و انــدازه تعيين شــده نگــه 

ــد. داري
ــرعت  ــا س ــاده روی ب ــه پي ــد ک ــوش نکني فرام
٧/٢ کيلومتــر در ســاعت قطعــا پياده روی نســبتا 
ــب  ــا مناس ــرای تازه کاره ــه ب ــت ک ــدی اس تن
نخواهــد بــود. پــس اگر تــازه شــروع بــه ورزش و 
پيــاده روی کرده ايــد، انتظــار نداشــته باشــيد که 
از همــان روز اول بتوانيــد خودتــان را به ســرعت 
ــن از  ــر در ســاعت برســانيد. بنابراي ٧/٢ کيلومت
ســرعت کــم شــروع کنيــد، امــا همــان ميــزان 
ــا  ــد ت ــوزی صــرف کني ــرای کالری س ــرو را ب ني
بــه مــرور بــه ســرعت مــورد نظــر نيــز برســيد.
از کجــا بفهميــد کــه ســرعت  و ضرباهنگ شــما 
بــرای پيــاده روی کافــی هســت يــا نه؟ مســيری 
ــر  ــا  ٧/٢ کيلومت ــه دقيق ــد ک ــاب کني را انتخ
ــا  ــه ت ــروج از خان ــع خ ــپس از موق ــد. س باش
زمانــی کــه بــه انتهــای مســير می رســيد، زمــان 
بگيريــد. اگــر ايــن فاصلــه را در ٢0 دقيقــه طــی 
کنيــد، پــس ســرعتتان ٤/8 کيلومتر در ســاعت 
ــير  ــای مس ــه انته ــه ب ــر در ١5 دقيق ــت. اگ اس
ــرعتتان ٦/٤ کيلومتــر در ســاعت  ــيد، س برس
ــه  ــا ١٢ دقيق ــه ظــرف ١٣ ي اســت. کســانی ک
ــا ســرعت  ٧/٢  ــه پايــان می رســند، درواقــع ب ب
کيلومتر در ســاعت يا ســرعت بــاالی 8 کيلومتر 
در ســاعت حرکــت می کننــد کــه ســرعتی قابل 
 توجــه بــرای پيــاده روی اســت. هرچقــدر که قدم 
زدن شــما ســريع  تر باشــد، کالــری بيشــتری هم 

ــين  ــت ميزنش ــه پش ــال هايی ک ــی س ــر ط اگ
چنــد  و  وزن  بــه  کيلــو  چنــد  شــده ايد، 
ســانتی متر بــه انــدازه دور شــکمتان اضافه شــده 
اســت و وقــت ورزش کــردن و باشــگاه رفتــن را 
ــی  ــان را اصول ــای روزانه ت ــد، پياده روی ه نداري
ــه اوج  ــاره ب ــد دوب ــا بتواني ــد ت ــه ای کني و حرف

ــد. برگردي
 

»اصولی« رشوع کنید
ــا  ــک ب ــای ايروبي ــی از ورزش ه ــاده روی يک پي
ــر  ــد ه ــت مانن ــت و درس ــط اس ــدت متوس ش
ورزش ايروبيــک يــا هــوازی ديگــری بــه کفــش 
ــوص  ــای مخص ــاج دارد. کفش ه ــب احتي مناس
ــر  ــد ســبک، جــادار و انعطاف پذي ــاده روی باي پي
باشــند تــا در حيــن ورزش بــه پــای شــما 
فشــاری وارد نکننــد و باعــث صدمــه و آســيب 
بــه آن نشــوند. وقتــی اين کفش هــا را خــم 
ــه  ــی ب ــش به راحت ــه کف ــد پنج ــد، باي می کني
داخــل آن نزديــک شــود. هم چنيــن وقتــی 
ــک  ــدازه ي ــه ان ــد ب ــد، باي ــا می کني ــش را پ کف
انگشــت فاصلــه ميــان بلندتــرن انگشــت شــما 
بــا بخــش جلويــی کفــش وجــود داشــته باشــد. 
چــرا انتخــاب کفــش مناســب بــرای پيــاده روی 
ــش  ــا کف ــر ب ــون اگ ــت؟ چ ــم اس ــدر مه اين ق
ــد،  ــاده روی کني ــتاندارد پي ــب و غيراس نامناس
انگشــت ها و  از تنهــا ٢0 دقيقــه درد  بعــد 
مفاصلتــان شــروع می شــود و ايــن مســئله قطعا 
ــر  ــما تاثي ــاده روی ش ــرعت پي ــم و س روی حج
خواهــد گذاشــت. شــما کــه نمی خواهيــد يــک 
کفــش ســاده جلــوی کاهــش وزن  و خوش انــدام 

ــرد؟ شــدنتان را بگي
 

با چه رسعتی رشوع کنید؟
قــدم دوم ايــن اســت کــه روی ســرعت و 
ضرباهنــگ پياده روی تــان کار کنيــد. بــرای 
معــادل  ســرعتی  کالری ســوزی،  بيشــترين 
ــاده روی  ــرای پي ــاعت را ب ــر در س ٧/٢ کيلومت
تناســب  متخصصــان  می کنيــم.  پيشــنهاد 
انــدام در دانشــگاه واشــنگتن ســنت لوييــس بــا 
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ــن مســير را طــی ٢0  ــر اي ــا اگ می ســوزانيد. ام
دقيقــه طــی کرديــد، نگــران نباشــيد؛ کارتــان را 
شــروع کنيــد تــا ظــرف ســه هفتــه ســرعت و 

تــوان بدنتــان بــه حــد دل خــواه برســد.
 

مراقب قدم هایتان باشید
اغلـب خانم هـا هميـن کـه تصميـم می گيرنـد 
بـه ضرباهنـگ مـورد نظـر در پياده روی برسـند، 
شـروع به برداشـتن قدم هـای بلند می کننـد، اما 
نمی داننـد کـه قدم های بلند هم خسـته کننده تر 
اسـت و هم تاثير کمتـری بر کالری سـوزی دارد. 
موقـع قدم زدن سـعی کنيـد تمرکزتـان را روی 
فـرود آمدن روی پاشـنه متمرکز کنيد و سـپس 
با فشـار روی انگشـت ها، پـا را بلند کنيـد و قدم 
بعـدی را برداريـد. بـه ايـن ترتيـب، قدم هـای 
کوچکـی برمی داريـد، اما خودتان هم از سـرعتی 
که بـه آن می رسـيد، شـگفت زده خواهيد شـد.

 
رستان را باال نگه دارید

ــی  ــد، ول ــا می روي ــه کج ــد ک ــت بداني الزم اس
معنــی اش ايــن نيســت کــه الزم باشــد ســرتان 
ــه پايتــان بچســبانيد و قــدم بزنيــد! ســر و  را ب
چانــه را موقــع پيــاده روی بــاال نگــه داريــد و بــه 

پنــج متــر جلوتــر نــگاه کنيــد.
 

مشت هایتان را حرکت دهید
ــد دســت هايتان  ــازه دهي ــه اج ــه جــای اين ک ب
شــل و ول و آويــزان در دو طــرف بدنتــان تــاب 
بخورنــد، آرنجتــان را تــا 90 درجــه خــم کنيــد 
و مشــت هايتان را ببنديــد. ســعی کنيــد موقــع 
قــدم  زدن، دســت ها را بــا حالــت آرک ماننــد، از 
ســينه بــه ســمت کمــر حرکــت بدهيــد و آن ها 
را نزديــک بــه بدنتــان نگــه داريــد. شــايد بــاور 
نکنيــد، امــا بــا حرکــت دادن دســت ها، ســرعت 
ــت  ــان تقوي ــی رود و باال تنه ت ــاال م ــاده روی ب پي

خواهــد شــد.
 

عضالت شکم را سفت کنید
بــرای برداشــتن گام هــای قوی تــر، موقــع 

پيــاده روی عضــالت شــکمتان را ســفت کنيــد، 
ــلوار  ــوی ش ــپ جل ــتن زي ــال بس ــگار در ح ان
ــان  ــم برايت ــی ه ــه کم ــتيد ک ــان هس جينت
ــکم  ــالت ش ــردن عض ــفت ک ــت! س ــگ اس تن
موقــع پيــاده روی نــه فقــط بــه مــوزون شــدن 
عضــالت شــکم کمــک می کنــد، بلکــه از 
ســتون فقراتتــان نيــز حمايــت می کنــد و 
ــاده روی پشــتتان  باعــث می شــود در طــول پي

ــد. ــه داري ــتقيم نگ ــاف و مس را ص
 

باسنتان را سفت کنید
ــرای  ــما ب ــه ش ــور محرک ــن موت ــالت باس عض
ــن  ــت. بنابراي ــر اس ــای قوی ت ــتن قدم ه برداش
ســعی کنيــد موقــع پيــاده روی ايــن عضــالت را 
منقبــض کــرده و ســپس شــروع بــه قــدم زدن 

کنيــد.
 

وامنود کنید که دیرتان شده است
اگــر هم چنــان مطمئــن نيســتيد کــه ســرعت 
ــت  ــيده اس ــی رس ــد کاف ــه ح ــان ب پياده روی ت
يــا نــه، يــک راه حــل بســيار ســاده وجــود دارد 
ــا چنــان ســرعتی قــدم  و آن ايــن اســت کــه ب
برداريــد کــه اگــر کمــی گام هايتــان را ســريع تر 
کنيــد، قــدم زدنتــان تبديــل بــه دويــدن شــود. 
ايــن ســرعت بــرای يــک پيــاده روی چربی ســوز 
مناســب اســت و بــرای اين کــه بــه ايــن ســرعت 
ــا ايــن فکــر  برســيد، بهتــر اســت خودتــان را ب
کــه قــرار مهمــی داريــد و حســابی هــم ديرتــان 

شــده، گــول بزنيــد.
 

پیاده روی تناوبی را امتحان کنید
بــرای آن دســته از افــرادی کــه نمی تواننــد 
ــه مــدت يــک ســاعت ضرباهنــگ پيــاده روی  ب
خــود را حفــظ کننــد، پيــاده روی متنــاوب يــک 
ــا  ــد آن ه ــه می توان ــت ک ــده آل اس ــت اي وضعي
ــر  ــه دارد. بهت ــوزی نگ ــت چربی س را در وضعي
ــان  ــه امتح ــار در هفت ــن روش را دو ب ــت اي اس
ــه چطــور کالری ســوزی تان  ــد ک ــد و ببيني کني

.ــد ــدا می کن ــش پي افزاي
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آناتومی یک نشان تجاری موفق
استراتژی/ ذهن 

بله، نشان تجاری شما نياز به فکر کردن و برنامه ريزی 
دارد، اما نه هر برنامه ای، بلکه يک برنامه استراتژيک. 
برندی که بتواند ترند بازار را به خوبی درک کند و به 
گرايش ها و فعاليت های مشتريان به شکل فعاالنه ای 
پاسخ دهد، می تواند موفق شود و جلو برود. برند شما 

بايد در مسير استراتژيک و به تدريج رشد پيدا کند. 
 

ارتباطات/ صدا 
يک برند موفق پيام های خود را که 

شخصی سازی شده و مطابق با 
ارزش ها و اهداف اصلی آن برند است، 

با لحن مشخص و از پيش تعيين 
شده به مشتريانش می رساند. 

تصویر / لباس ها 
فرقی نمی کند که تن برندتان لباس آرمانی 

بپوشانيد يا يک شلوار جين و تی شرت 
به او بپوشانيد! درواقع برند شما بايد 
به گونه ای باشد که حرفه ای به نظر 

برسد و در نظر اول، تاثير زيادی 
روی مخاطب داشته باشد. 

 
تازگی و طراوت/ کاله 

يک برند تجاری موفق هستيد 
يا يک نشان بی مزه و بی معنی؟! 

انتشار پيام های به روزشده و 
متناسب با نياز مشتری، باعث 

می شود در اذهان عمومی 
تازه نفس و پرانرژی جلوه کنيد. 

بررسی و آنالیز/ بینی 
برای اين که نشان تجاری موفقی 

داشته باشيد، بايد بدانيد که 
رقبايتان چه می کنند و چه برندهای 

جديدی وارد بازار شده است. 

تثبیت موقعیت/ پا 
نشان تجاری شما کجا ايستاده است؟ آيا به 
جايگاهی رسيده ايد که هيچ رقيب ديگری آن جا 
حضور ندارد؟ جای منحصربه فرد برند خود را 
در بازار پيدا کنيد تا بتوانيد موقعيت خود را 
در ميان مشتريان و رقبا تثبيت کنيد. 
 
چشم انداز/ چشم 

برای داشتن يک نشان تجاری موفق، هميشه 
بايد بدانيد که برندتان به کدام سمت و سو 
حرکت می کند. داشتن يک چشم انداز 
واقع بينانه و استراتژيک باعث می شود در 
مسير درست قرار بگيريد و جلو برويد. 
 

مدیریت شهرت/ گوش 
جا انداختن اسم يک برند و زبانزد شدن کار 
خيلی سختی نيست، اما نگه داشتن آن کار سختی 
است. گوش دادن فعال به حرف های مشتريان 
در مکان های درست به شما کمک 
می کند بفهميد مشتريانتان چطور در 
مورد شما و برندتان فکر می کنند. 

خالقیت /دست ها 
خالقيت باعث می شود برند 
شما مشهور شود. پس بعضی  
وقت ها بد نيست در آرامش 
کامل گوشه ای بايستيد و 
اجازه دهيد مشتريانتان به 
جای شما صحبت کنند. 

اعتماد/ لبخند 
يک لبخند غيرواقعی از چند 
کيلومتر آن طرف تر هم ديده می شود، 
درحالی که صداقت و يک رنگی به 
مشتری ها نشان می دهد که برند 
شما قابل اعتماد و حرفه  ای است.
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پاییز نخبگان
  مهـدی اسـتاداحـمد 

د
آم

سر
ه 

ا ب
ه م

ص
ق

يکـی از خصوصيات مهم نخبگان اين اسـت که 
افـرادی چهارفصل انـد. شـايد از همين جاسـت 
کـه عبـارت فـردی بـرای تمـام فصـول کاربرد 
پيـدا کـرده. امـا از هـر فصلـی کـه مـی رود، 
فصـل پاييـز خوش تـر اسـت. البتـه شـايد هم 
نخبـگان  به هرحـال  امـا  نباشـد،  خوش تـر 
عمومـا به فصـل پاييز التفـات بيشـتری دارند. 
شـايد هم التفات بيشـتری نداشـته باشـند، اما 
بـرای اين کـه بنـده بتوانـم مطلبـی بـا عنـوان 
پاييـز نخبـگان بنويسـم، بهتـر اسـت اين گونه 
باشـد کـه بيـن تمـام فصل هـا، نخبـگان بـه 

پاييـز توجـه بيشـتری داشـته باشـند. 
در ادامه  مطلب نسبت نخبگان با پاييز بررسی 
بنياد ملی نخبگان و  تا مورد استفاده   می شود 

سازمان هواشناسی و بقيه قرار بگيرد.
به جز پاييز صدها چيز داريم

سه تا فصل دگر هم نيز داريم
ولی چون فصل پاييز است اکنون

برای نخبگان پاييز داريم

باز آمد بوی ماه مدرسه
جمـع کثيـری از نخبـگان معلـم و اسـتادند. 
ايـن دسـته از نخبـگان بـا شـروع فصـل پاييـز 
مشـاغل رسمی شـان آغـاز می شـود. جمعی از 

ايـن بخـش از نخبـگان، در سـه ماه تابسـتان، 
بيشـتر از 9 ماه سال تحصيلی احساس نخبگی 
می کننـد. ايـن دسـته از نخبـگان در سـه مـاه 
برگـزاری کالس هـای خصوصـی  بـا  تابسـتان 
و  خصوصـی  آموزشـگاه های  در  تقويتـی  و 
مبالغـی  بـه  نيمه عمومـی  و  نيمه خصوصـی 
پـول دسـت پيـدا می کننـد که در طـول 9 ماه 
تحصيلـی دسـت پيـدا نمی کننـد و از همين رو 
در تابسـتان بيشـتر احسـاس نخبگی می کنند. 
البتـه از آن جـا کـه در 9 مـاه تحصيلـی نيـز 
وزارت  دايـره   از  خـارج  آموزشـگاه های  راه 
آمـوزش  و پـرورش و وزارت علـوم، تحقيقات و 
فناوری بسـته نيسـت و از سـويی نيـز تدريس 
در مدرسـه و دانشـگاه، ويتريـن ايـن دسـته از 
نخبـگان اسـت، پاييز را نيـز با انگيزه  بـاال آغاز 
می کننـد. بـه هميـن دليل اسـت که شـاعران 
در وصـف آغـاز مـاه مهـر، بـا شـادی و سـرور 
سـروده اند و خواننـدگان خوانده اند و رسـانه ها 
پخـش کرده انـد و دانشـجويان و دانش آمـوزان 
دلشـان گرفته که سـه مـاه تعطيلی تمام شـد.

تعطيل کنيد سال تحصيلی را
اين ديکته و حساب تحميلی را

من بنده  آن دمم که يک دانشمند
تمديد کند سه ماه تعطيلی را
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کفش هایم کو؟ 
تا اين جای مطلب، نسبِت دو دسته از نخبگان 
با پاييز را بررسی کرديم. دو دسته  يادشده به  
ارتباط  شعر  با  غيرمستقيم  يا  مستقيم  شکل 
به  دارد  اختصاص  سوم  بخش  اما  داشتند. 
کسانی که شعر و غزل نمی تونه وصفشون کنه. 
اين بخش از نخبگان منتظرند تا فصل پاييز از 
راه برسد تا بوت ها و پوتين ها و چکمه هايشان 
را که در پستوی خانه نهان کرده بودند، بيرون 
استفاده  آن  از  پای افزار  کسوت  در  و  بياورند 
بسيار  انسان های  نخبگان  از  دسته  اين  کنند. 
تقويم  با  را  خود  تيپ  و  منظمی اند  و  دقيق 
هماهنگ می کنند و دمای هوا نمی تواند آنان را 
از نظم زندگی دور کند. چه بسا در اوايل پاييز 
در دمای ٣0درجه سانتی گراد، چکمه پا کنند 
و هرچند هنوز هوا اصال سرد نشده، بازار گشت 

ارشاد را گرم کنند. 
عجب رنگی! تماشا کن هوا را

ببين اين آسمان باصفا را
خزان فصل قشنگ سربه زيری  است
 نبين پوتين و بوت و چکمه ها را

پاییز بهاری  است که عاشق شده است
جمـع کثيـری از نخبگان را هنرمنـدان، به ويژه 
از  دسـته  ايـن  می دهنـد.  تشـکيل  شـاعران، 
نخبـگان، نه تنهـا بـرای دل گرمـِی دسـته  اوِل 
نخبـگان در بـاب آغـاز مـاه مهـر بـا شـادی و 
سـرور می سـرايند، بلکـه کال عاشـق پاييزنـد 
بـرای  البتـه  پاييـز ذوقشـان می شـکفد.  و در 
جمعـی از هنرمنـدان فصـل پاييز فرقی با سـه 
فصـل ديگـر نـدارد، امـا از آن جـا کـه در عرف 
هنرمنـدان جـا افتاده کـه پاييز فصل شـاعران 
و هنرمنـدان اسـت، هرگـز حـال دلشـان را بـا 
از  را  خـود  و  نمی گذارنـد  ميـان  در  ديگـران 
می کننـد.  معرفـی  پاييـز  سـينه چاک  عشـاق 
البتـه از آن جـا که ريا هرگـز در بين هنرمندان 
اسـتثنا  بـدون  هنرمنـدان  و  نمی شـود  ديـده 
چنان کـه می نماينـد هسـتند، ايـن يـک قلـم 

ريـا را ناديـده می گيريـم.
بيماری پاييز چه دردی دارد

دردی که به آن فکر نکردی دارد
دکتر نشدی وگرنه می دانستی
پاييز بهاری ست که زردی دارد
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طراحی یک گوی شیشه ای ا

برای تولید آب آشامیدنی 
در کالیفرنیا 

1 
معمار  مهندسان  از  گروهی 
جنوبی  کره  هريم  شرکت  از 
گوی  نوعی  ساخت  به  موفق 
امکان  که  شده اند  شيشه ای 
می کند.  فراهم  را  آب  تصفيه 
تصفيه  هدف  با  که  پروژه  اين 
در  سانتامونيکا  اسکله  در  آب 
ابداع  آمريکا  کاليفرنيای  ايالت 
به عنوان  است،  شده  اجرايی  و 
رقابت های  نهايی  فيناليست 
دوساالنه معماری »برنامه ايجاد 
هنر زمينی« انتخاب شده است. 
اين طرح گوی براق نام دارد و 
با هدف بهره گيری از هنر برای 
ساخته  و  طراحی  انرژی  توليد 
ايالت  که  آن جا  از  است.  شده 
کاليفرنيای آمريکا در سال های 
روبه رو  کم آبی  مشکل  با  آينده 
انرژی  با  توليد آب  بود،  خواهد 
کمتر و با استفاده از روش های 
مقرون به صرفه تر يکی از اهداف 
برگزاری اين سری از مسابقات 
تا  است  بوده   ٢0١٦ سال  در 
و  آب  توليد  برای  الزم  انرژی 
انتقال آب به منازل و... کاهش 
استفاده  با  می شود  يابد. گفته 
هم چنين  و  سيستم  اين  از 
انرژی  پنل های  از  بهره گيری 

 500 تا  می توان  خورشيدی 
در  آشاميدنی  آب  گالن  هزار 
شفافی  گوی  کرد.  توليد  سال 
که توسط محققان کره ای برای 
ساخته  کاليفرنيا  در  استفاده 
شده، دارای سطحی کامال صاف 
حدود  قطری  و  است  شفاف  و 
اين  در سطح  دارد.  فوت   ١٣0
گوی پنل های خورشيدی تعبيه 
انرژی مورد نياز  شده است که 
را از نور خورشيد دريافت کرده 
اين  و در خود ذخيره می کند. 
از طريق  انرژی در داخل گوی 
آب  تقطير  و  تبخير  فرايند  دو 
دريا را به آب آشاميدنی و قابل 
تبديل  انسان  برای  استفاده 
می کند. گوی شيشه ای در حال 
حاضر از طريق پياده راه ساحلی 
سانتامونيکا قابل دسترسی است 
شيوه ای  به  آن  سطح  روی  و 
جانورانی  تصوير  با  هوشمندانه 
حال  در  که  است  شده  تزيين 
حاضر به دليل اقدامات انسانی و 
تغييرات آب وهوايی و... منقرض 

شده اند. 
 

مشرتک  همکاری 
برای  بنز  و  مایکروسافت 

تبدیل خودرو به دفرت کار 

2 
در نمايشگاه ايفا که به تازگی در 
برلين برگزار شده است، شرکت 
از  بنز  مرسدس  و  مايکروسافت 

پروژه ای مشترک رونمايی کردند 
که با هدف ترکيب ويژگی های 
خالقانه دنيای آی تی و صنعت 
می شود.  انجام  خودروسازی 
قرار  که  خالقانه ای  ويژگی های 
به  مايکروسافت  توسط  است 
مرسدس  شرکت  خودروهای 
بنز اضافه شود، از شش ماه بعد 
در اين خودروها قابل نمايش و 
اعالم  بنابر  بود.  استفاده خواهد 
سيستم  مايکروسافت  شرکت 
اين  به  که  جديدی  اطالعاتی 
است،  شده  اضافه  خودروها 
پشتيبانی مايکروسافت اکسچينج 
با بررسی اطالعات  نام دارد که 
کارهای  برنامه  قبلی،  تماس 
روزانه و تقويم شما اين امکان را 
به خودرو می دهد تا پيشنهادات 
سفر،  مسير  مورد  در  را  جالبی 
مقصد و... ارائه دهد. هم چنين از 
اين پس خودروهای مرسدس بنز 
مجهز به سيستم تماس صوتی 
خواهند بود که اين امکان را به 
افراد داخل خودرو می دهد تا بر 
اطالعات  و  کاری  تقويم  اساس 
تماسی که در سيستم پشتيبانی 
وجود  اکسچينج  مايکروسافت 
دارد، از داخل خودرو و از طريق 
خودرو،  خود  تماس  سيستم 
بگيرند  تماس  مختلف  افراد  با 
صورت  به  را  جلسه هايشان  و 
تلفنی برگزار کنند. ويژگی هايی 
به خودروهای  مايکروسافت  که 
مرسدس بنز اضافه کرده است، 
به  خودروها  اين  تا  شده  باعث 
نوعی تبديل به دفتر کار شخصی 
افراد پرمشغله ای شوند که روزانه 
مجبورند صدها دقيقه از وقتشان 

را داخل اتومبيل بگذرانند. 
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ناامیدی عامل مرگ زودرس 

دانشجویان

3 
پژوهش   ١٦0 نتايج  بررسی 
سال های  طی  که  دانشگاهی 
اخير درخصوص عوامل موثر بر 
شادی و فاکتورهای ازبين برنده 
شادی و نشاط در زندگی انجام 
گرفته، نشان داده است که افراد 
هم نوعان  ساير  از  بيش  شاد 
خود زندگی می کنند و کيفيت 
زندگی و سطح سالمت جسمی 
و روانی شان نيز بيشتر است. بر 
اساس نتايج اين بررسی که در 
Applied Psy� علمی   ژورنال 
هشت  شده،  منتشر   chology
گروه مختلف از مطالعات انسانی 
و حيوانی که درخصوص کيفيت 
شده،  انجام  زندگی  در  رفاه  و 
نشان داده است که شادی بيشتر 
منجر به افزايش طول عمر بشر 
می شود. دکتر اد دينر، سرپرست 
از  که  تحقيقاتی  گروه  اين 
معتبر  موسسه  پژوهش گران 
گالوپ نيز هست، در اين زمينه 
بررسی های جمعيتی  می گويد: 
بودن،  شاد  که  می دهد  نشان 
به  ابتال  عدم  استرس،  نداشتن 
افسردگی و... باعث افزايش طول 
عمر و هم چنين کيفيت زندگی 
می شود.  مختلف  جمعيت های 
بر اساس اين مطالعات که روی 

بيش از 5000 دانشجو طی يک 
دوره زمانی ٤0 ساله انجام شده، 
افراد بدبين و نااميد يا آن هايی 
هستند،  افسردگی  دچار  که 
زودتر از ساير هم کالسی هايشان 

می ميرند.
 

برای  ناسا  قدم های  اولین 
ساخت بیامرستانی در فضا 

4 
است  اعالم کرده  به تازگی  ناسا 
تامين  برای  دارد  قصد  که 
در  که  فضانوردانی  احتياجات 
سازمان  اين  با  همکاری  حال 
در  را  بيمارستانی  هستند، 
درواقع  کند.  راه اندازی  فضا 
بررسی  پروژه  اين  اصلی  هدف 
فوری  احتياجات  شناسايی  و 
پزشکی فضانوردان در شرايطی 
کيلومتر  ميليون ها  که  است 
و  هستند  دور  زمين  کره  از 
موقعيت های  در  است  ممکن 
بگيرند  قرار  پيش بينی نشده 
و  فوری  اقدامات  به  نياز  و 
اورژانسی داشته باشند. در اين 
پزشکی  نيازهای  اگر  حالت 
سفرهای  در  به ويژه  فضانوردان 
تعيين شده  از پيش  بلندمدت 
حوادثی  وقوع  هنگام  باشد، 
نظير حمالت قلبی و... می توان 
کمک رسانی به فضانوردان را با 
بروز  از  و  انجام داد  باال  سرعت 

پيش گيری  شديد  آسيب های 
شکل  زمانی  از  ايده  اين  کرد. 
گرفته است که با افزايش زمان 
طوالنی  و  فضايی  سفرهای 
فضانوردان  اقامت  زمان  شدن 
در فضا و هم چنين ايجاد امکان 
سفرهای عميق تر، احتمال بروز 
به  که  بيماری ها  ساير  و  تروما 
صورت حاد فضانوردان را تهديد 
است.  داشته  افزايش  می کند، 
کارشناسانی که در حال حاضر 
بيمارستان  اين  راه اندازی  برای 
فضايی با ناسا همکاری می کنند، 
ماموريت هايی  که  معتقدند 
مانند سفر به مريخ که مستلزم 
حضور فضانوردان در مدت های 
خاص  شرايط  در  طوالنی تر 
سفرهای فضايی است، نيازمند 
اقدامات  قبل  از  که  است  اين 
ايمنی  افزايش  برای  الزم 
فضانوردان در طول سفر در نظر 
گرفته شود. در حال حاضر اين 
کارشناسان به دنبال روش هايی 
هستند که بتوانند سطح سالمت 
فضانوردان را در طول سفرهای 
ارتقا  فضا  در  طوالنی  اکتشافی 
اگر  هم اکنون  چون  دهند، 
دچار  در طول سفر  فضانوردی 
مشکل شود، بايد طی يک سفر 
١٢ ساعته به کره زمين منتقل 
شود تا بتواند تحت مراقبت های 
درمانی قرار گيرد و اين مسئله 
می تواند تهديدی برای سالمت 
او باشد. هدف اصلی و نهايی اين 
دستورالعمل های  تدوين  پروژه 
مراقبت های سالمتی و بهداشتی 
گسترش  و  فضانوردان  برای 
امکان انجام آزمايشات مختلف 
از  استفاده  در فضا و هم چنين 
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اپليکيشن تعادل، آخرين اخبار 
آلزايمر  بيماری  اطالعات  و 
قرار  کاربران  اختيار  در  نيز  را 
می دهد و آن ها را با ويژگی های 
آن  عوارض  و  و عاليم  بيماری 
آشنا می کند تا بتوانند از عضو 
عاشقانه  که  خانواده  بيمار 
دوستش دارند، به بهترين نحو 

مراقبت کنند. 
 

مری،  رسطان  تشخیص 
ابتال  از  قبل  سال   10

ممکن شد  

6 
پژوهش گران انگليسی دانشگاه 
به  موفق  به تازگی  سوانسی 
به  که  شده اند  روشی  ابداع 
احتمال  می توان  آن  کمک 
بروز سرطان مری را ١0 سال 
سلول ها  که  زمانی  از  پيش 
شوند،  سرطانی  ناحيه  اين  در 
اساس  و  پايه  کنند.  شناسايی 
تشخيص  برای  روش  اين 
مری،  سرطان  زودهنگام 
در  سلول ها  وضعيت  بررسی 
تعداد  تعيين  و  مری  بافت 
جهش  که  است  سلول هايی 
تعداد  درواقع  کرده اند.  پيدا 
سلول های جهش يافته در بدن 
يک فرد سالم اندک است، اما 
مستعد  که  افرادی  بدن  در 
هستند،  سرطان  به  ابتال 

از  بيش  سلول ها  اين  تعداد 
اين  می يابد.  افزايش  برابر   ١0
در  بار  اولين  برای  محققان 
آشکارساز  شده اند  موفق  دنيا 
را  جهش يافته  سلول های 
اين  بسازند.  آزمايشگاه  در 
دود  آشکارساز  که  سيستم 
يک  از  استفاده  با  دارد،  نام 
می تواند  خون  آزمايش  نمونه 
جهش  هرنوع  بروز  احتمال 
ژنتيکی را در گلبول های قرمز 
حال  در  کند.  آشکار  خون 
آشکارساز  محققان  اين  حاضر 
شناسايی  برای  تنها  را  خون 
بافت  سلول های  در  جهش 
داده  قرار  استفاده  مورد  مری 
دريافت  نيز  را  مثبتی  نتايج  و 
هستند  اميدوار  اما  کرده اند. 
از  استفاده  با  بتوانند  به زودی 
بروز  احتمال  سيستم  همين 
پانکراس  يا  لوزالمعده  سرطان 
از سرطانی شدن  پيش  نيز  را 
بزنند.  تخمين  آن  سلول های 
از اصلی ترين ويژگی های  يکی 
اين  توسط  که  سيستمی 
است،  شده  ابداع  محققان 
است،  آن  بودن  کم هزينه 
با  تنها  کس  هر  به طوری که 
از  می تواند  پوند   ٣5 صرف 
زودهنگام  تشخيص  امکان 
اين  سرطان بهره مند شود. در 
سرطان  مهلک  بيماری  حالت 
از  قبل  حتی  و  زود  خيلی 
اين که هر گونه عالمت بالينی 
باشد،  کرده  ايجاد  فرد  برای 
شناسايی می شود و درنتيجه در 
هزينه های بهداشتی و خدمات 
پزشکی نيز صرفه جويی زيادی 

ايجاد خواهد شد. 

و  پزشکی  و  بهداشتی  خدمات 
که  است  شرايطی  در  درمانی 
فضانورد به هر دليل ارتباط خود 
کره  در  فرماندهی  مرکز  با  را 

زمين از دست داده است. 
 

تلفن  با  را  آلزایمر  کنرتل 
همراه به دست بگیرید 

5 
سالمندان  از  کردن  مراقبت  
ساده ای  چندان  کار  منزل  در 
شما  وقتی  به خصوص  نيست، 
نمی توانيد برنامه های روزانه تان 
را جوری تنظيم کنيد که تمام 
نزدشان  شبانه روز،  ساعات 
بمانيد. اين مسئله وقتی تبديل 
به يک معضل جديد خانوادگی 
مادر مسن  يا  پدر  که  می شود 
مثل  بيماری ای  دچار  شما 
به  باشد.  شده  هم  آلزايمر 
مرکز  که  است  خاطر  همين  
آمريکا،  در  آلزايمر  ملی 
و  کرده   طراحی  را  اپليکيشنی 
اميدوارند استفاده از اين برنامه، 
به  مبتاليان  به  کمک رسانی 
تسهيل  را  فراموشی  بيماری 
اپليکيشن  اين  کاربران  کند. 
به راحتی می توانند اوضاع محل 
تحت  را  سالمند  فرد  زندگی 
بدون  باشند،  داشته  کنترل 
اين که مجبور باشند ٢٤ ساعته 
عالوه براين  بمانند.  او  پهلوی 
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ماهی های پولک دار منبع 
برق می شوند 

7 
تـازه  مطالعـات  نتايـج 
دانشـمندان دانشـگاه جوادپـور 
علمـی  ژورنـال  در  کـه  هنـد 
Applied Physics Let�

ters بـه چـاپ رسـيده اسـت، 
ايـن  موفقيـت  از  حاکـی 
محققـان بـرای توليـد نيـروی 
بـرق از فلـس ماهـی اسـت. در 
از  يکـی  ماهـی  حاضـر  حـال 
منابـع عمـده غذايـی در هنـد 
محسـوب می شـود و بر اسـاس 
گزارش های آماری منتشرشـده 
در سـال ٢0١٤ ميـالدی مردم 
در ايـن کشـور سـاالنه حـدود 
٣.٧ ميليـون کيلوگـرم ماهـی 
مصـرف می کننـد کـه طبيعتـا 
پسـماندهای زيسـتی زيادی از 
خـود به جـا می گذارد. مسـئله 
هميـن  از  بهينـه  اسـتفاده 
پسـماندها بوده که باعث شـده 
محققـان دانشـگاه جوادپـور به 
فکر توسـعه  روشـی برای توليد 
زيسـتی  پسـماندهای  از  بـرق 
ماهی هايـی  از  به جامانـده 
صدهـا  روز  هـر  کـه  بيفتنـد 
نمونـه اش خـوراک شـهروندان 
ايـن  می شـود.  هنـدی 
کـه  می گوينـد  پژوهش گـران 

نوعـی  دارای  ماهی هـا  فلـس 
اليـاف از جنـس کالژن اسـت 
کـه خاصيـت پيـزو الکترونيک 
اگـر  معنـا کـه  ايـن  بـه  دارد. 
تحـت اعمـال نيـرو يـا فشـار 
قرار گيـرد، می تـوان از آن برق 
توليـد کـرد. ايـن فراينـد که از 
دمينراليزاسـيون  علمـی  نظـر 
نـام دارد، شـامل خـارج کردن 
ازجملـه خـارج  مـواد معدنـی 
کـردن يـون کلسـيم و فسـفر 
از استخوان  هاسـت کـه باعـث 
و  شـفاف  بافتـی  می شـود 
انعطاف پذيـر ايجـاد شـود و در 
اين مرحله بـا اعمال يک روش 
خـاص بافـت تبديـل بـه يـک 
ژنراتـور در ابعـاد نانـو می شـود 
و نيرويـی معـادل انـرژی الزم 
بـرای روشـن کـردن 50 المپ 
قابـل  روش  ايـن  بـا  ال ای دی 
توليد اسـت. اهميت ابـداع اين 
روش توسـط محققـان هنـدی 
سـاخت  روش هـای  توسـعه 
دسـتگاه های الکترونيکی است 
کـه بـا انـرژی کار می کنند که 
توليـد  توسـط خـود دسـتگاه 
شـده اسـت و نيـاز بـه منبـع 

انـرژی از بيـرون نـدارد. 
 

خانم هـا اسـرتس بگیریـد، 
می میریـد!

8 
محققــان درخصــوص ســالمت 
خانم هــای  بــه  قلبــی 
و  داده  هشــدار  ميان ســال 
ســن  از  بعــد  از  می گوينــد 
اســترس هايی  ســالگی   50
ــل  ــه دلي ــن اســت ب ــه ممک ک

ــا  ــواده ي ــای خان ــاری اعض بيم
مــرگ نزديــکان بــرای خانم هــا 
باعــث  بيايــد،  وجــود  بــه 
می شــود ريســک حملــه قلبــی 
ــد  ــا ٦5 درص ــا ت ــرای خانم ه ب
ــی  ــد. پژوهش گران ــش ياب افزاي
کــه ايــن مطالعــه را انجــام 
ــد، می گوينــد مشــکالت  داده ان
مالــی و اقتصــادی خانــواده نيز 
ــبت  ــن نس ــه همي ــد ب می توان
بيماری هــای  ايجــاد  بــر 
قلبــی و عروقــی در خانم هــا 
ــا را  ــد و آن ه ــته باش ــر داش اث
ــز مواجــه  ــا خطــر ســکته ني ب
می کنــد. ايــن مطالعــه بــا 
بررســی بيــش از ٢80 زن در 
آمريــکا انجــام شــده و حاکــی 
ــر  ــترس ب ــی اس ــرات منف از اث
و  قلبــی  ســالمت سيســتم 
عروقــی در بانــوان اســت. دکتر 
آلبــرت، سرپرســت  ميشــل 
ايــن گــروه تحقيقاتــی و اســتاد 
دانشــگاه کاليفرنيــا، در ايــن 
زمينــه می گويــد مشــخص 
نيســت کــه زنــان در برابــر 
از  آســيب پذيرتر  اســترس 
ــل  ــه دلي ــتند و ب ــان هس آقاي
مواجهــه بــا حــوادث اســترس زا 
از  را  سالمتی شــان  زودتــر 
دســت می دهنــد، يــا اســترس 
ــت  ــايع تر اس ــی ش در خانم هاي
کــه از حمايت هــای اجتماعــی 
کمتــری برخــوردار هســتند 
ــتر  ــر بيش ــن خاط ــه همي و ب

.می خورنــد لطمــه 
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دوا درموندا
  شـرمیـن نادری 

روای دم کرده و جوشانده خ روا و �خ و�ی ب
ت

ح�یت �

تـا يادمـه بزرگ ترهـا بـرای دل درد هميشـگی 
مـن داشـتن چيز ميـز تجويـز می کـردن، تو از 
عـرق نعنـاع و بومادرون بگير تـا چايی دارچين 
و چايـی زنجبيـل و هفـت گيـاه و رانيتيديـن. 
دايـی می گفـت روی شـکم بخـواب، اون يکـی 
رو  زيـر سـرت  بخـواب  دمـر  می گفـت  دايـی 
بالـش بلنـد بـذار، بابـام فقـط می گفـت ولـش 
کـن خـودش خوب می شـه. عمه بابـام  هم که 
نـور علـی نـور بـود. به هـر دليلـی يـه دم کرده 
چهـل گيـاه بهت مـی داد، اصن از بيـخ دندونت 
تـا معـده چنـان می سـوخت کـه ديگـه يـادت 
می رفـت دردت چـی بـوده. البتـه خودمونيـم 
واسـه سـرماخوردگی خوب بود. مـادر هم توی 
نعنـاع می ريخـت،  هرچـی دسـتش می اومـد، 
ای خـدا، چايـی نعناع، عـرق نعناع، جوشـونده 
نعنـاع، ماسـت با نعنـاع، دوغ با نعناع، سـاالد با 
نعنـاع، درد بـا نعنـاع، دل درد با نعنـاع. همينم 

شـده بـود کـه همـه عمـرم از نعنـاع و آدامس 
نعناعـی و طعـم نعناعی بـدم می اومـد و تا دلم 
درد می گرفـت، کـه خيلـی هم پيـش می اومد، 
مـی زدم  و  می شـدم  بی خيـال  رو  درد  اصـال 
پشـت  می رفتـم  می دونـم،  چـه  کوچـه.  بـه 
بـوم، پشـت کولرهـا قايـم می شـدم. می رفتـم 
پونـگ چمباتمـه  پينـگ  زيـر ميـز  زيرزميـن 
مـی زدم و دعـا می کـردم بـاز سـر نرسـن و منو 
نبـرن کـه عيـن مـوش آزمايشـگاهی عصـاره 
ياجـوج و ماجـوج تـو حلقـم بريـزن و دلـم رو 

بسوزنن.
- اين بچه نيستا، باز دلش درد گرفته؟
- آخه ننه تو چرا گم و گور می شی؟ 

- بچه از زير ميز بيا بيرون.
- ببيـن چـه جوشـونده خوش مـزه ای واسـت 
درسـت کردم، بـوی کاکوتی مـی ده، اما مزه ش 

عاليـه، بيـا، بيا.
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سـوخته بـود، چـون نـه جيـغ و بيـدادی تـو 
کار بـود، نـه گريـه و التماسـی. مـن هرچـی 
بهـم مـی دادن، بـا قيافـه مظلـوم فرو مـی دادم 
و  بـودم  نشسـته  دل  رو  دسـت  همون جـا  و 
نگاهشـون می کـردم. اون وقـت بـود کـه ديگه 
حالـم بـه قـدری بـد شـد کـه چشـم هام همـه 
چـی رو دو تـا می ديـد، بزرگ ترهـا هـم دسـت 
از سـرم برداشـتن و هرکـدوم رفتـن گوشـه ای 
نشسـتن به تماشـا. دسـت آخـر بابـام که دلش 
سـوخته بـود، گفـت ماشـاهلل همه تـون يـه پـا 
دکترين، دسـت از سـر بچـه برداريـن. خودش 
هـم بلنـد شـد تلفـن زد به همسـايه بغلـی. يه 
آقـای قدبلنـد اتوکشـيده کـه می گفتـن درس 
دکتـر  می دونـم  چـه  خونـده،  گياه شناسـی 
گياهيـه و دوا درمـون سـنتی می کنـه. آقاهـه 
هـم درو بـاز کـرد، اومد تـو و حيران به ليسـت 
داروهايـی کـه من خـورده بـودم، گـوش داد و 
بعـدم عيـن لبـو قرمـز شـد و جـوری همـه رو 
دعـوا کـرد کـه هيچ کـس جرئـت جيـک زدن 
نداشـت. بـه مـادرم گفت معـده بچـه ورم داره، 
اصـال نبايـد اين قـدر عـرق نعنـاع تـو حلقـش 
می ريختـی. بـه مادربزرگـم گفـت شـيش تـا 
رانتيديـن يعنـی دوزش مناسـب يـه متـر بچه 
و  کاکوتـی  بـه زن دايـی گفـت خانـم  اسـت؟ 
بابونـه خوبـه، منتهـا نـه بـه قـد يـه تغـار. بعد 
گذشـته  مصـرف  تاريـخ  داروی  هرچـی  هـم 
معـده تـو يخچالمـون بـود، ريخـت تـو سـطل 
آشـغال. خالصـه معلـوم شـد خانـدان محتـرم 
مـا منـو بـا بشـکه اشـتباه گرفتـه بودن. شـايد 
هـم خيـال می کردن تـوی معده ما يـه درختی 
درحـال جوونـه زدنـه می خواسـت پـا بگيـره. 
انـکار،  اون هـا  از  اصـرار،  دکتـر  از  نمی دونـم، 
معلـوم شـد جوشـونده چهـل گياهشـون هـم 
درمـون سـرماخوردگی بـود. دسـت آخـر دکتر 
تجويـز همـه رو بـرای معـده مـن ممنـوع کرد 
و يـه سـری آزمايش داد و خودش واسـم دوای 
خونگـی درسـت کـرد و تـوی گوشـم گفـت: 
شـانس بيـاری خـودت بعدا متخصص پزشـکی 
گياهـی بشـی و انتقـام ايـن شـکم پـر از عـرق 

.نعنـاع رو از خاندانـت بگيـری

قدهـای  بـا  می رسـيدن  همه شـون  وقـت  اون 
دراز و کوتاهشـون و منـو کـه دل دردم بـه کل 
يـادم رفتـه بـود و بـه در و ديـوار لگد مـی زدم، 
بـه زور کتـک و مهربونی و قربـون صدقه و پس 
گردنـی می گرفتـن و باز روز از نـو و روزی از نو.

اين قـدر تـوی شـکمم انـواع و اقسـام دواهـای 
هفـت رنـگ و بـودار و مـزه دار می ريختـن کـه 
شـکم بدبختـم می شـد خيـک بـاد، می افتـادم 

گوشـه اتـاق و شـروع می کـردم بـه نالـه.
ــگار خيالشــون راحــت  ــا ان ــا اون ه ــدش ام بع
می شــد کــه مــن دســت از وحشــی بازی 
برداشــتم و البــد آروم گرفتــم و می رفتــن 
ســرکار خودشــون کــه مــن می مونــدم و 
ــر از قــرص و دوا و مايعــات  دل درد و شــکم پ
ــم و  ــم کن ــام و هض ــا بي ــه ت ــو. خالص خوش ب
ــاعت ها  ــره، س ــادم ب ــم دردم رو ي ــه می دون چ

ــود. ــته ب ــرم گذش از عم
همـه اين هـا تـا روزی بـود کـه پسـرخاله کـه 
شـاهد عينـی همـه جفتـک چهارکش های من 
بـا اهالـی خونـه بـود، منو به گوشـه ای کشـيد 

گفت: و 
- چرا می جنگی باهاشون؟

- خـب تـو خودت يـه قطـره از اون جوشـونده 
رو بخـور، مـزه زهـر مار مـی ده، قرص هـا، دواها 

جهنمی ان. همه شـون 
- مگه تو زهر مار خوردی؟

- يـه چيزيـه مثـل هميـن، زهـر  هـاچ زنبـور 
عسـله.

هرچـی  نجنـگ،  باهاشـون  می گـم  بهـت   -
بـه  بـزن  قبـول کـن، خـودت رو  بهـت  دادن 
برمـی دارن. سـرت  از  دسـت  موش مردگـی 

اينو گفت پسـرخاله، يه روز عصر پای تلويزيون 
و بعـدم عيـن آرتيسـت های فيلـم وسـترن تـو 
افـق گـم شـد و منـم تصميـم گرفتـم اجـراش 
کنـم. همينـم شـد کـه دفعـه بعـد کـه دل درد 
گرفتـم، يعنی همون شـبش، که البته پسـته و 
بـادوم زيـاد خـورده بـودم، افتادم گوشـه خونه 
و برعکـس هميشـه کـه گـم و گـور می شـدم، 

شـروع کـردم بـه آه و ناله.
قيافـه بزرگ ترهـا ديدنی بـود، انگار دماغشـون 
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خر
ن آ

سخ

یک دستیاِر زمینی...
  سـید حسـین متولـیان 

نمی دانم علم تا کجا پیش خواهد رفت؟
نمی دانم مهندسی ژنتیک تا جایی خواهد رسید 
که توی صفت های انسانی دست ببرد و آدم ها را 

جور دیگری بسازد یا نه...؟
نه تنها من، بلکه هیچ کس دیگری هم نمی داند 
که آدم ها یک روز می توانند پشت شیشه های 

آزمایشگاه آدم دیگری را بسازند یا نه؟
یا حتی کسی نمی داند بشر چه زمانی می تواند 
ماشینی بسازد که با آن به جهان های موازی سفر 
کند و ابعادی را که در آن اسیر است، بشکند...؟

اما یک چیز را خوب می دانم:
اگر آن روز از راه برسد، من توی خیلی چیزها 

دست خواهم برد...
مثال به آدم ها چند فرصت می دهم تا به گذشته 
سفر کنند و اشتباهاتشان را جبران کنند... به 
کسانی که باید، دوستت دارم بگویند، کارهایی 
را که نباید بکنند، خط بزنند... یا اصال پاک کنی 
می سازم که بشود با آن اشتباهات را پاک کرد...

به هر انسان چند آرزوی مستجاب می دهم تا هر 
کجا دلش خواست، آن را خرج کند...

را  نامهربانی  و  دروغ  آدم  صفت های  توی  از 
پاک می کنم و به جایش فداکاری و عشق توی 

ژن های احساس آدم ها کار می گذارم...!
شیاطین  و  فرشتگان  عالم  میان  مرز  اصال 
هر  با  ببینند  همه  تا  برمی دارم  را  آدم ها  و 
چه  و  می خندند  کسانی  چه  خطایشان 

قلب هایی می شکنند...!
راستی خداجان!

به یک دستیار کوچک نیاز نداری؟
قول می دهم به هیچ چیز دست نزنم... فقط آرام 
و بی صدا پیشنهادهایم را در گوش هایت خواهم 

گفت...
دست کم مطمئن می شوم که تو کسی را داری که 
حرف دل ما زمینی ها را هر شب برایت می گوید...

راستی
...دستیار تو بودن عجب کیفی دارد
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     کد پستی ١0 رقمی:                                                                                                     
     تلفن ثابت:                                                                                                                   
     تلفن همراه:                                                                                                                  

ــت  ــک مل ــاب: 5000٢000٢5 بان ــماره حس ــه ش ــتراک را ب ــغ اش مبل
»شــعبه حــج و زيــارت« بــا نــام بنيــاد ملــی نخبــگان واريــز و فيــش 
واريــزی و شــماره پيگيــری را بــه شــماره تلفــن: 88٦08٦٤5 يــا پســت 

ــد. الکترونيکــی: Email: Saramad@bmn.ir ارســال نمايي



برگه اشتراک ماهنامه سرآمد

ماهنامه خبری، علمی، آموزشی
تحليلی بنياد ملی نخبگان

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

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

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

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

دانشــجويان، معلميــن، اســاتيد، دانش آمــوزان و پژوهشــگران بــا ارائــه تصويــر کارت 
ــوند.  ــد ش ــف 50% بهره من ــد  از تخفي ــجويی می توانن ــماره دانش ــا ش ــايی ي شناس
ــی از  ــد و در يک ــاط دارن ــگان ارتب ــی نخب ــاد مل ــا بني ــو ب ــر نح ــه ه ــه ب ــانی ک کس
رده هــای نخبــه يــا اســتعداد برتــر قــرار می گيرنــد، يــا در جشــنواره ها و  المپيادهــا 

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

این تخفیف فقط شامل نشریه می شود و از هزینه ارسال پستی کسر نمی شود.
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 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d
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