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مصصم تر از همیشه  هستم
در سال های اخیر، استان خوزستان، تنها به واسطه نفت و گاز و منابع زیرزمینی اش شناخته 
نمی شود؛ منابعی که تا چند سال پیش درآمد اصلی کشور را تشکیل می دادند و تصور اقتصاد 

ایران، بدون این منابع ممکن نبود. اما چندی است که شرکت های دانش بنیان کار خود را در این 
استان آغاز کرده اند و می توان امیدوار بود تا چند سال دیگر، خوزستان به شرکت های دانش بنیان 

قوی و پیشرفته اش شناخته شود، نه منابع زیرزمینی و خدادادی و خام فروشی. یکی از این 
شرکت ها، یکتاپردازان ویراسرای جنوب است. راحله حقی، مدیرعامل این شرکت، فعالیت خود 
را از روزهای دانشجویی شروع کرده و بالفاصله پس از اتمام تحصیل، دست به کار تاسیس این 

شرکت شده است. به گفته او یکتاپردازان ویراسرای جنوب با امکانات حداقلی فعالیت خود را آغاز 
کرده است و با وجود تمام سختی های پیش رو، هم چنان به حرکت در این مسیر مصمم است.

صفحه 76

ارسای جنوب دازان و�ی کت یکتا�پ عامل رسش ، مد�ی گفت و گو �ب راحهل ح�ق
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حسـن مطلـع
از دل پرخون بلبل کی خبر دارد بهار؟

هر طرف چون الله صد خونین جگر دارد بهار
شاهدان غیب را بی پرده جوالن می دهد

منت بسیار بر اهل نظر دارد بهار
مستی غفلت حجاب نشئه بیگانه است
ورنه بیش از باده در دل ها اثر دارد بهار
از قماش پیرهن غافل ز یوسف گشته اند

شکوه ها از مردم کوته نظر دارد بهار
خواب آسایش کجا آید به چشم شبنمش؟
همچو بوی گل عزیزی در سفر دارد بهار
از سرشک ابر و آه برق و های و هوی رعد
می توان دانست شوری در جگر دارد بهار
رنگ و بو را دام اطفال تماشا کرده است

ورنه صد دام تماشای دگر دارد بهار
از عزیزی های شبنم می تراود در چمن
گوشه چشمی که با اهل نظر دارد بهار
از برای موشکافان در رگ هر سنبلی

معنیی پیچیده چون موی کمر دارد بهار
هر زبان سبزه او ترجمان دیگرست

از ضمیر خاکیان یکسر خبر دارد بهار
ناله بلبل کجا از خواب بیدارش کند؟
بالش نرمی که از گل زیر سر دارد بهار
بس که می بالد ز شوق عالم باال به خود
خاک را نزدیک شد از جای بردارد بهار
می کند از طوق قمری حلقه نام سرو را

قد موزون که را تا در نظر دارد بهار
عشق در دل های سنگین شور دیگر می کند

جلوه مستانه در کوه وکمر دارد بهار
قاصد مکتوب ما صائب همان مکتوب ماست

از شکوفه نامه های نامه بر دارد بهار

صائب تبریزی
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  از همه خوانندگان محترم، صاحبان استعدادهای 
برتر، نخبگان علمی و هنری دعوت به همکاری می شود. 
و  یادداشت ها  و  پیشنهادات  انتقادات،  نظریات،  لطفاً 
مقاالت خود را به آدرس ایمیل نشریه ارسال فرمایید 

تا نسبت به چاپ و نشر و انعکاس آن ها اقدام کنیم. 

آرا طرح شده در مقاالت،
الزاماً دیدگاه »سرآمد« نیست
نشریه در حک و اصالح مطالب آزاد است

 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی
شماره سی وچهارم/ دوره جدیدتحلیلی بنیاد ملی نخبگان
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36 یادداشتی از مهدی زارع

44گفت وگو با زهرا داورپناه

60گفت وگو با محمدعلی منزوی

66گفت وگو با سعید ضروری
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 پـرویـز کـرمـی 

نگاهمان را استارت آپی کنیم

تعـارف را کنـار بگذاریـم. همـه فصل هـا لطفی 
دارنـد برای خـود. هیچ کـدام بر دیگـری ارجح 
نیسـت. اگـر انبـار و انبانت پر باشـد، زمسـتان 
سـرد و یـخ زده، گـرم و دلنشـین خواهـد بـود. 
اگـر آسـمانت پربار باشـد، تابسـتانت ثمربخش 
اسـت و پـر از میوه های شـیرین و آبـدار. پاییز 
و بهـار هـم، چنـان کـه بایـد باشـند، خواهنـد 

بود.
بهـار دیگری از راه رسـیده اسـت؛ بهـار دیگری 
 ،1395 سـال  اواخـر  پیشـرفت.  سـال های  از 
خبـر رسـید که جمهوری اسـالمی ایـران رتبه 
نخسـت شـتاب علمـی را در جهـان بـه دسـت 
رویدادهاسـت  و  اسـت. همیـن خبرهـا  آورده 
و  شـاداب تر  و  بارورتـر  را  انسـان  کـه ضمیـر 
کاری  بتوانیـم  این کـه  می کنـد.  حاصلخیزتـر 
و  تحـول  یعنـی  باشـیم،  بهتـر  کـه  کنیـم 

شـکوفایی.  و  سـبزینگی 
حـاال دیگـر همه بـاور دارند و مطمئن هسـتند 
کـه جوانـان ایـران اسـالمی از دل تنگ تریـن 
راه هـا و تاریک تریـن چاه هـا، آنچه را کـه باید، 
بـه  و  می کننـد  سـفته  و  می کشـند  بیـرون 
گل می نشـانند. تاریـخ ثابـت کـرده اسـت کـه 
»اگـر علـم به ثریا بسـته باشـد و در آسـمان ها 
قـرار گیـرد، مردانـی از پـارس آن را در اختیار 
خواهنـد گرفت.« جمهـوری اسـالمی ایران در 
کوچک تریـن ذره ها تا در آسـمان، نشـانه هایی 
از خـود بـه جـا گذاشـته اسـت. چـه بـا پرچم 
فرزنـدان  نـام  بـا  چـه  مقدسـش،  سـه رنگ 

برومنـد و کاربلـدش.
زنـده  بهـار  بـا  طبیعـت  اسـت.  بهـار  اینـک 

شـکوفه ها  می گیـرد.  دوبـاره  جـان  می شـود. 
سـر می زننـد و گل هـا عطرافشـانی می کننـد. 
زمیـن نو می شـود. نو کـه نه؛ نـوآوری می کند. 
نوآوری همیشـه حال زمین و آسـمان و انسـان 
انسـان  نـوآوری خصیصـه  می کنـد.  را خـوب 
اسـت. نقطـه قدرت بخـش اشـرفیتش. طبیعت 
بـا فـن و چاره و دانـش غریزی اش، سـر زندگی 
را کسـب می کنـد، انسـان هم بـا درس گرفتن 
از مشـی فناورانـه زمیـن و زمـان، خـودش را 
بـه  از قبـل کـرده و  بلندمرتبه تـر  بزرگ تـر و 

رمـوز بسـیار خالـق توانـا دسـت یافته اسـت.
شـروع تـازه رمز ماندگاری اسـت. هر شـروعی، 
بـا  اگـر همـراه  بـه همـراه دارد.  را  رویـدادی 
برنامـه و هـدف و همراهـی و فنـاوری باشـد، 
مدتـی  می شـود.  ختـم  خـوب  جاهـای  بـه 
اسـت در کشـورمان رویدادهـای کارآفرینـی و 
شـاهد  گذشـته  از  جدی تـر  را  اسـتارت آپ ها 
تـوان  و  هـوش  و  عالقـه  مـدد  بـه  هسـتیم. 
اسـتارت آپ ها  باتجربـه،  مدیریـت  و  جوانـان 
رونـق گرفته انـد و در ایـن میـان اسـتعدادهای 
دیگـر  حـاال  کرده انـد.  رخ نمایـی  درخشـانی 
همـه قبـول کرده انـد کـه بـرای رسـیدن بـه 
نـگاه  بایـد  دنیـا  چشـمگیر  پیشـرفت های 
فناورانـه و اسـتارت آپی داشـته باشـیم. در این 
شـرایط اسـت کـه زیسـت بوم کارآفرینـی جان 
می گیـرد و پـر و بـال می گیـرد و اوج می گیرد 

و بـاال و باالتـر مـی رود.
زیسـت بوم کارآفرینـی، بـرای امـروز مـا امـری 
حیاتـی اسـت. اقتصـاد مـا، فناوری مـا، تجارت 
مـا، بازرگانی مـا، تولید ما، صنعت ما، کسـب و 

یه فناورانه ار یک �ب
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و پهن تـر کنیـم. موانـع را از جلـوی پایشـان 
برداریم.

پیـر مـا فرمـود کـه بـه ایـن نسـل اطمینـان 
کامـل دارد و دلش روشـن اسـت. نسـل جوان 
حاضـر، حاصـل مقاومت و بردبـاری و اعتماد و 
اعتقـاد اسـت. نسـلی اسـت که همه سـختی ها 
و  تحریم هـا  و  نداری هـا  و  دشـواری ها  و 
بی مهری هـا و نامهربانی هـای دنیـا بـه پـدران 
و بزرگانـش را درک کـرده اسـت و اکنـون قدر 
را  مملکتـش  قـدر  می دانـد.  را  داشـته هایش 
می دانـد. قـدر پیشـرفت را می دانـد. قـدر علـم 
را می دانـد؛ قـدر نـوآوری را هـم خیلـی زیـاد. 
ایـن نسـل، نسـل نـوآور و پرامیـد اسـت. اصال 
بـه نوآوری بسـته شـده اسـت. هوای تنفسـش 
اسـت. ایـن سـرمایه های بی نظیر را کـه قیمتی 
نمی تـوان رویشـان گذاشـت، کجـا می توانیـم 
خـود  آن  از  می توانیـم  چطـور  کنیـم؟  پیـدا 
همـه  بـا  ابر قدرت هـا  کـه  می بینیـم  کنیـم؟ 
ایرانـی  طـاق و ترنبشـان، نمی تواننـد هویـت 
جوانـان مـا را بـا زرق و برق هایشـان بگیرنـد. 
می بینیـم کـه هنـوز و همچنـان، مرکـز عالـم 
همیـن  همین جاسـت.  ایرانـی،  جـوان  بـرای 
ایـران اسـت. همیـن خـاک پـاک و مهربـان و 
میهمان نـواز؛ بـا همـه تلخی هـا و سـختی هایی 
کـه بـر سـرش آمـده، همچنـان مـادری اش را 
در حـد اعـال حفظ کـرده اسـت و فرزندانش را 

عاشـق مهـرش کرده اسـت.
دیگـر تعـارف را کنـار بگذاریـم. ایـران مـا بـه 
بهـار علـم و فنـاوری نیـاز دارد؛ همان طـور که 
بهـار طبیعتـش دلخـوش اسـت. همان طور که 
بهـار طبیعـت ایـران، شـهره آفـاق اسـت، بهار 
علـم و فنـاوری نیـز می بایسـت چنیـن باشـد. 
الحمـدهلل کـه همـه چیـز مهیاسـت؛ بی تعارف.

عزیـز  هموطنـان  همـه  بـه  را  طبیعـت  بهـار 
نسـیم  کـه  آرزومنـدم  و  می گویـم  تبریـک 
زندگـی و زمانـه نوآورانـه ایرانی نیـز، به زودی 
و شـهرهای مان،  و کوی هـا  در کوچه هـا  زود، 
نوروزتـان  بـوزد.  شـکوفه بار،  و  پرطـراوت 

 خجسـته. 

کار مـا و اشـتغال مـا باید طعم بهار را بچشـند. 
بایـد طعم نوشـوندگی و نوآوری را در کامشـان 
احسـاس کننـد. سـاده و صریـح بگویـم؛ همـه 
این هـا بهـار می خواهنـد. بهارشـان را مـا بایـد 
بسـازیم. اگر سـبک زندگی مان را اسـتارت آپی 
و نوآورانـه کنیـم، ایـن بهـار بـا پـای خـودش 
امیـد،  نـوآوري،  بـا  بـه خانه هایمـان؛  می آیـد 

اعتبـار و افتخار.
خودشـان  نـوآور  و  نوپـا  کارهـای  و  کسـب 
مـا  بلکـه  نمی کننـد،  ظهـور  همین طـوری 
بایـد زمینـه اش را فراهـم کنیـم. مـا بایـد بـذر 
و نهالـش را در زمینه فرهنگمـان آبیاری کنیم 
باشـیم  مراقبـش  خـوب  کنیـم.  بومـي اش  و 
تـا بـرگ و شـاخه بدهـد، گل بدهـد، شـکوفه 
شـیرین  میوه هـای  هـم  دسـت آخر  و  بدهـد 
و  واقعی تـر  بهـار  بیـاورد.  برای مـان  آبـدار  و 
دوست داشـتنی تر، همـان اسـت. »نـوروز« هم 
ارتباط دهنـده و یـادآور  »یـا مقلـب القـوب« 
ماسـت و هـم »محـول الحـول و االحـوال« ما 
جـای خـودش را دارد. اصـال نشـانه ای از نـگاه 
عالمانـه ایرانـی مسـلمان دارد. هیـچ تقویمـی 
همچـون تقویـم نـوروز ایرانـی دقیـق و علمـی 
نیسـت. یکـی از نشـانه های پیشـرفت و تـداوم 
آن در دوران طالیـی علـم، همیـن توجـه بـه 
بـوده  دقیقـش  کتـاب  و  حسـاب  و  »زمـان« 
اسـت. نـوروز جـدای از وصـل بودنش بـه بهار، 

می کنـد. گوشـزد  را  نوآورانـه  فرهیختگـی 
بهـار  بـه  اگـر  مـا  زمیـن  شـکوفایی  و  رشـد 
طبیعـت اسـت، بالندگـی و پیشـرفتمان هم به 
شـکوفایی فنـاوری و نوآوری و رونق بخشـیدن 
بـه کسـب و کارهـای فناورانه و نوآورانه اسـت. 
راهنمـای عمـل  نیسـت؛  فقـط شـعار  این هـا 
اسـت. راه بـزرگ شـدن و باالتـر رفتـن اسـت.

و  شـادابی  و  سـرزندگی  موسـم  مـا  جوانـان 
بهارانگی کشورمان هسـتند. قدرشان را بدانیم. 
دانشـگاه ها و کارخانه هـا و شـرکت های بـزرگ 
و کوچـک و بـازار، پـر اسـت از ایـن جوان هـا 
کـه نبایـد تـالش کنیـم بـه راهشـان بیاوریم، 
بلکـه راه را به روی شـان نبندیم. راه هـا را بازتر 
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بهـار فصل عجیبی اسـت، به خصوص که توانسـته 
از مفهـوم مسـتتر در یک فصل سـال فراتـر برود و 
دایره تداعی و معانی بسـیار گسـترده ای پیدا کند. 
بـه شـعر شـاعران که نـگاه کنیـم، می بینیـم بهار 
را گاهـی به عنـوان یـک فصـل در نظـر گرفته انـد 
و گاهـی هـم آن را نمـاد مفاهیـم بـزرگ معنـوی 
گرفته انـد. مثـال بعضی از شـاعران بهـار را به خاطر 
رسـتاخیزی کـه در طبیعـت بـه وجـود مـی آورد، 
نمـاد دنیای ابدی بعـد از مرگ دانسـته اند، بعضی 
آن را تعبیـر بـه قیامـت کرده انـد و برخـی هـم از 
روح سـبزی کـه بـا آمدنش بر طبیعـت حکم فرما 
می شـود، سـخن بـه میـان آورده انـد. علی ای حال، 
چیـزی کـه اهمیـت دارد، ایـن اسـت کـه بهـار با 
هـر تشـبیه و تعبیری کنایـه ای از احیای جسـم و 
جـان اسـت. درسـت همان طـور که مـا و طبیعت 
بـا بهـار تازه می شـویم، خـود بهـار می تواند معنی 
ضمنـی تازگـی و طراوت باشـد. از ایـن حیث بهار 
را بـه علـم هـم می تـوان شـبیه دانسـت. حقیقت 
این اسـت کـه علـم و جهـل، روشـنایی و تاریکی 
هسـتند. نـور در هـر مرتبـه ای بـا حیـات و تازگی 
پیونـد دارد، درسـت عکـس جهـل و تاریکـی کـه 
پـرده بـر چشـم و فهـم و گـوش و شـعور آدمـی 
می کشـد و اجـازه درک و دریافـت درسـت جهان 
را از انسـان می گیـرد. این کـه خداونـد در قـرآن 
می فرمایـد آیـا برابرنـد آن هایـی کـه می داننـد بـا 
آن هایـی کـه نمی داننـد، بـه یـک تعبیر اشـاره به 
همیـن معناسـت که اصحاب علم و نـور با اصحاب 

جهـل و تاریکی نسـبتی ندارند.
از قدیـم و ندیـم رسـم بـزرگان و حکمـا و عارفان 
ایـن بـوده اسـت کـه بشـر را دعـوت می کرده انـد 
بـه این کـه از طبیعـت درس بیامـوزد. از نظـر آنان 
طبیعـت، به خصـوص طبیعـت زنـده بهـار، کتاب 

مشـحون از حکمتی اسـت که آدمیزاد می تواند در 
هـر مرتبـه ای از آن درس زندگـی بیامـوزد. در این 
سـاحت فقط سـعدی نبـوده کـه تاکیـد می کرده 
بـرگ درختـان سـبز در نظر هوشـیار، هـر ورقش 
می توانـد دفتـری باشـد بـرای شـناخت خداونـد 
بـزرگ، بلکـه کل عارفان و شـاعران کتاب طبیعت 
را لـوح بـزرگ معرفت خداوند می دانسـتند. بر این 
اسـاس همـان کاری را کـه بـاد بهاری با جسـم ما 
و درختـان می کنـد، علـم هـم می توانـد بـا جـان 
مـا انجـام بدهد. کـم نبوده انـد مردانی که سـال ها 
در ظلمـات گمراهـی بودنـد، امـا به خاطـر گـوش 
سـپردن به سـخن آگاهی و علم، جانشان شعله ور 
شـده و از درکات ظلـم بـه درجات نور رسـیده اند. 
حقیقتـا یکـی از ویژگی هـای علـم همیـن اسـت، 
یعنی می تواند وسـیله نجات انسـان را فراهم کند. 
این کـه از معصـوم روایات بسـیار در لـزوم اهمیت 
و محتـرم شـمردن علـم نقـل کرده انـد، به همین 
دلیـل اسـت که آگاهـی و علم از سـنخ نور اسـت 
و می توانـد همچـون چراغی روشـن، شـب دیجور 
ظلمانی بشـری را روشـن نگه دارد. بعضی از حکما 
اسـم روزگار جدیـد مـدرن غربـی را شـب ظلمت 
گذاشـته اند و تاکیـد کرده انـد که اگر در این شـب 
سـیاهت گـم گشـت راه مقصـود، بایـد از کوکـب 
هدایـت اسـتمداد بجویـی. مـن نمی دانـم منظور 
حافـظ از کوکـب هدایت چه بـوده، امـا می دانم با 
تـوکل بـه مهربانی خدا و کمک گرفتـن از معرفت 
و دانـش می تـوان بر این ظلمت سـتبر، غلبه کرد. 
یکـی از دالیلـی که بسـیاری از دردمنـدان عالم را 
بـه طرفـداری از انقالب اسـالمی وادار کرد، همین 
بـود کـه آن هـا انقـالب را راه برون رفتـی از شـب 
ظلمانـی ایـن روزگار می دانسـتند. بـه ایـن تعبیر 
یکـی از شـئون انقالبـی بـودن مجهـز شـدن بـه 
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دانـش و آگاهـی اسـت، کمااین کـه راه رسـتگاری 
مـا و سـرزمینمان در دنیـای فعلـی از زمین علم و 
دانـش و خودکفایـی و خودباوری خواهد گذشـت. 
مـن هـر وقت بـه آینده کشـور و اوضـاع فعلی مان 
فکـر می کنـم، یـاد آن بخـش از سـخنان رهبـر 
اگـر  می فرمودنـد  کـه  می افتـم  انقـالب  معظـم 
بـه علـم روز مجهـز نباشـیم، از قافلـه دنیـا عقـب 
خواهیـم مانـد و مجبوریـم حـرف زور دیگـران را 
بشـنویم. از ایـن حیث دانش نه فقـط راه نجات در 
دنیـای کنونـی، بلکه راه حفظ کشـور هم می تواند 
نـام بگیـرد. اجـازه بدهید که قسـمتی از سـخنان 
ایشـان را بـا هـم بخوانیـم: »حقیقتا کشـوری که 
دسـتش از علم تهی اسـت، نمی توانـد توقع عزت، 
توقع اسـتقالل و هویت و شـخصیت، توقع امنیت 
و توقـع رفـاه داشـته باشـد. طبیعت زندگی بشـر 
و جریـان امـور زندگـی ایـن اسـت. علـم، عـزت 
می بخشـد. جملـه ای در نهج البالغـه هسـت کـه 
خیلـی جملـه  پرمغـزی اسـت. می فرمایـد: »العلم 
سـلطان«؛ علـم اقتـدار اسـت. »سـلطان« یعنـی 
اقتـدار، قـدرت. »العلـم سـلطان مـن وجـده صال 
و مـن لـم یجـده صیـل علیه«؛ علـم اقتدار اسـت. 
هـر کس ایـن قـدرت را بـه چنـگ آورد، می تواند 

تحکـم کنـد، می توانـد غلبـه پیدا کند، هر کسـی 
کـه ایـن اقتدار را به دسـت نیـاورد، »صیل علیه«؛ 
بـر او غلبـه پیـدا خواهد شـد، دیگران بـر او قهر و 
غلبـه پیـدا می کننـد، بـه او تحکم می کننـد. این 
واقعیـت را ملـت ایـران در یـک دوره  طوالنـی، بـا 
پوسـت و گوشـت و اسـتخوان خودش لمس کرد. 
بـه ما تحکـم کردند، بـه مـا زور گفتنـد، منابع ما 
را در مشـت گرفتنـد، ملـت مـا را از رفـاه محـروم 
کردنـد. تاریخچـه  تلـخ و محنت بـاری ایـن دوره  
صد سـاله  کشـور ما دارد، کـه ما نتایجـش را االن 
داریـم می چشـیم؛ بـا این که مـا حرکت را شـروع 
کردیـم، انقـالب اوضـاع را دگرگـون کـرد، ورق را 
برگردانـد. امـروز کشـور مـا یـک کشـوری اسـت 
کـه از لحـاظ عزت سیاسـی و بین المللـی، در دنیا 
کم نظیـر اسـت؛ ایـن را دشـمنان مـا هـم قبـول 
دارند. ملت بیدار شـده اسـت. شـجاع است. کشور 
دارای هویت و شـخصیت اسـت، امـا در عین حال 
نتایجـش را داریـم می بینیم. یعنی آن کسـانی که 
علـم را صـد سـال، دویسـت سـال پیـش از مـا به 
دسـت آوردنـد و چند میـدان از مـا جلوتر حرکت 
کردنـد و پیـش رفتند و به برکات علم دسـت پیدا 
»...کردنـد، هنوز هـم دارنـد زور می گوینـد
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مستانه تابش 

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
ا�ز در سایل که گذشت به ا�ی ز دغدغه های 10 �ز

نخبه شدن کار ساده ای نیست. نخبه 
کسی است که یک عمر در زمینه ای 
علمی تحصیل و پژوهش کرده و با همه 
همت و توانش توانسته چیزی بر آن 
علم بیفزاید. او رنج ها برده تا به گنج 
دانش رسیده است. برای همین است که 
نشستن پای صحبت های چنین افرادی 
ارزشی ممتاز دارد. یکی از رسالت هایی که 
نشریه »سرآمد« برای خود تعریف کرده، 
انعکاس نظرات نخبگان این سرزمین 
است. در سالی که گذشت، با 10 تن از 
نخبگان  علمی و هنری کشور که جزو 
چهره های شناخته شده بین المللی در 
حیطه تخصصی شان هستند، به گفت و گو 
نشستیم و دنبال پاسخ به این سوال 
بودیم که جامعه نخبگان ایران امروز از چه 
مشکالتی رنج می برد و چطور می توان با 
رسیدگی بیشتر به نخبگان، سرعت رشد 
علم را در کشور افزایش داد. در آخرین 
شماره امسال، مروری داریم بر مهم ترین 
بخش های این گفت وگوها که می توانند 
در چشم انداز سال جدید راه گشا باشند. 

نخبه امنیت شغلی می خواهد

فــوق تخصــص  آقامحمــدی،  اصغــر  دکتــر 
ایمونولــوژي و آلــرژي بالینــي از انگلســتان، 
تهــران،  پزشــکي  علــوم  دانشــگاه  اســتاد 
عضــو شــورای پژوهشــی مرکــز تحقیقــات 
ــه  ــون در زمین ــت. او تاکن ــرژی اس ــم و آل آس
ــی  ــه، تشــخیص ملکول بیماری هــای نقــص اولی
بــادی،  آنتــی  اولیــه  نقــص  بیماري هــای 
نقــص  بیماری هــای  درمــان  و  تشــخیص 
ــن  ــرد ایمنوگلوبولی ــادی و کارب ــی ب ــه آنت اولی
کــرده،  فعالیــت  و...  زیرجلــدی  و  وریــدی 
پژوهش هــای متعــددی را انجــام داده و تــا 
امــروز در ســمت های مختلــف ازجملــه معــاون 

ده
رون

پ
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جمیعــت هــالل احمــر، قائــم مقامــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکي اهــواز، رئیــس بیمارســتان 
پژوهشــی  کمیتــه  مســئولیت  امیرکبیــر، 
ــور  ــرکل ام ــودکان، مدی ــای ک ــروه بیماری ه گ
درمــان  بهداشــت  وزارت  فارغ التحصیــالن 
شــوراي عالي  دبیــر  پزشــکي،  آمــوزش  و 
ارزش یابــي مــدارک فارغ التحصیــالن خــارج 
از کشــور، عضــو هیئــت تحریریــه مجلــه آســم 
ــت  ــو هیئ ــران، عض ــوژی ای ــرژي و ایمونول و آل
تحریریــه مجلــه ایمونولــوژي ایــران و... فعالیــت 

ــت. ــرده اس ک
دوره  دومیــن  برگزیــده   1391 ســال  در  او 

جایــزه عالمــه طباطبایــی شــد.

نخبه کیست؟
یــک امتحــان نمی توانــد نخبگــی آدم هــا را 
مشــخص کنــد. از دیــدگاه شــخصی بنــده 
ــد ویژگــی مهــم دارد. اول این کــه  نخبگــی چن
عــالوه بــر آن اســتعداد ذاتــی یــا بــه اصطــالح 
آی کیــو کــه در افــراد مختلــف متفــاوت اســت، 
تربیتــی کــه فــرد پیــدا می کنــد نیــز در تبدیــل 
ــت.  ــم اس ــه مه ــوان نخب ــدی او به عن و طبقه بن
مــن همیشــه می گویــم کســی کــه ســوال 
ــد.  ــی باش ــد آدم موفق ــد، نمی توان ــته باش نداش
ــیار  ــائل بس ــی از مس ــش گری یک ــه پرس روحی
ــه آن را  ــک نخب ــد در ی ــه بای ــت ک ــی اس مهم

ــم.  ببینی
پرســش گری  به عنــوان  روحیــه  ایــن 
ســقراط  اســت.  معــروف  ســقراط  نقادانــه 
ــویق  ــش گری تش ــه پرس ــاگردان را ب ــدام ش م
می کــرد. معنایــش ایــن اســت کــه دانشــجویی 
ــد  ــا بای ــد، واقع ــگاه می آی ــه دانش ــح ب ــه صب ک
داشــته  ذهــن  در  ســوال هایی  یــا  ســوال 
ــی  ــان جواب های ــد از می ــن بای ــد. هم چنی باش
کــه بــرای ایــن ســواالت می شــنود، فقــط 
پاســخ های قانع کننــده را قبــول کنــد. از طــرف 
دیگــر، نخبــه کســی اســت کــه بــه هــر ســوالی 
ــن  ــع منظــورم ای پاســخ بی مــورد ندهــد. درواق
اســت کــه عــالوه بــر اســتعداد شــخصی، روحیه 
پرســش گری نقادانــه و هــر حــرف غیرمنطقــی 

ازجملــه  جدیــت  و  تــالش  و  نپذیرفتــن  را 
ــخصی را  ــد ش ــه می توانن ــتند ک ــی هس عوامل

ــد. ــل کنن ــه تبدی ــردی نخب ــه ف ب
 

چطور نخبه هایامن را حفظ کنیم؟
بایــد ببینیــم چــه عواملــی باعــث می شــود کــه 
دانشــجو از ایــران مهاجــرت کنــد و آن هــا را کم 
کنیــم و عوامــل مانــدگار شــدن دانشــجویان را 

در کشــور افزایــش دهیــم. 
ایــن عوامــل مشــخص هســتند؛ امیــد بــه 
ــه  ــودن زمین ــم ب ــغلی، فراه ــت ش ــده، امنی آین
پژوهــش، در اختیــار داشــتن امکانــات، داشــتن 
و...  پژوهشــی  امــور  بــرای  مالــی  پشــتوانه 
ــی اســت کــه یــک پژوهش گــر  این هــا چیزهای
حقــوق  بســا  چــه  دارد،  نیــاز  آن هــا  بــه 
ــت دارد  ــی دوس ــد، ول ــم نخواه ــی ه آن چنان
ــد کاری را کــه می خواهــد، انجــام دهــد...  بتوان
ــه  ــی را ک ــد و آن های ــه رفتن ــی ک ــد آن های بای
ماندنــد، بــا هــم مقایســه کنیــم. طبیعــی اســت 
ــتعداد  ــد و از اس ــه می توانن ــی ک ــا آن های عمدت
باالیــی برخــوردار هســتند و می تواننــد بعضــی 
ــد و  ــاس کنن ــا را پ ــم آن ج ــای مه از امتحان ه
ــد  ــد، از ایــران می رون می تواننــد پذیــرش بگیرن
ــن  ــد در ای ــه نمی توانن ــی ک ــوال آن های و معم
ــن  ــد. ای ــوند و... می مانن ــول ش ــا قب امتحان ه
بــه آن معنــا نیســت کــه آن هایــی کــه ماندنــد، 
آدم هــای ضعیفــی هســتند. بلکــه آدم هــای 
ــی  ــت. ول ــان هس ــم درش ــوش ه ــوی و باه ق
ــر  ــوال از آن قش ــد، معم ــه می رون ــی ک آن های
ــو  ــوش، دارای آی کی ــیار باه ــه بس ــتند ک هس
ــاال و بااســتعداد و توانمنــد هســتند. شــما در  ب
ــو  ــه آی کی ــد ک ــی می بینی ــورهای آفریقای کش

ــل؟  ــه دلی ــه چ ــال کاهــش اســت. ب در ح
چــون آن هایــی کــه می تواننــد، توانمنــدی 
یادگیــری زبــان دوم را دارنــد، توانایــی انطبــاق 
ــور  ــد، از کش ــد دارن ــط جدی ــا محی ــود را ب خ
ــن  ــد ای ــه فاق ــی ک ــد و آن های ــرون می رون بی
و  می ماننــد  باقــی  هســتند،  توانمندی هــا 
نســلی کــه مانــده اســت، تکثیــر می شــود. 
یعنــی نســلی کــه ابتــدا آی کیــو 100 یــا 
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ــو  ــه آی کی ــلی ک ــی رود و نس ــته، م ــر داش باالت
ــده کــه همیــن نســل  ــی مان ــر دارد، باق پایین ت
بنابرایــن  می کنــد.  زادوولــد  کشورشــان  در 
ــال  ــط در 10 س ــور متوس ــه به ط ــی ک آی کیوی
ــه صــورت متوســط 75  ــود، االن ب قبــل 100 ب

اســت. تفاوتــش را می بینیــد؟
 

جمله کلیدی
عــالوه بــر انگیــزه دار کــردن و تشــویق بــه 
ــجو  ــه دانش ــد ب ــا بای ــوزش، م ــش و آم پژوه
یــاد بدهیــم کــه ایــن مملکــت مــال شماســت. 
شــما هســتید کــه بایــد آینــده ایــن مملکــت را 
بســازید و شــما هســتید کــه بایــد ایــن مملکــت 

ــد. را اداره کنی

ــا را از  ــگان، بهرتین ه ــرت نخب ــا مهاج ب
ــم ــت می دهی دس

دکتــر رضــا ملــک زاده، اســتاد دانشــگاه علــوم 
پزشــکي تهــران، رئیــس مرکــز تحقیقــات 
ایــن دانشــگاه و معــاون  گــوارش و کبــد 
پزشــکي  علــوم  فرهنگســتان  پژوهشــي 
ــي در  ــه پژوهش ــش از 300 مقال ــت. او بی اس
ــان  ــي دارد و در می ــر بین الملل ــالت معتب مج
ــي دانشــگاه هاي  ــي بالین ــت علم اعضــاي هیئ
ــه  ــوم پزشــکي و ســازمان هاي وابســته رتب عل
نخســت و در کل رتبــه چهــارم را در ایــن 

ــه دارد.  زمین
او تاکنــون به عنــوان مدیــر گــروه داخلــی 
دانشــکده پزشــکی شــیراز، مدیــر گــروه داخلــی 

ــس  ــران، رئی ــگاه ته ــکی دانش ــکده پزش دانش
ــگاه  ــی دانش ــاون آموزش ــیراز، مع ــگاه ش دانش
شــیراز، معــاون آموزشــی وزیــر بهداشــت، وزیــر 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، رئیــس 
ــز  ــس مرک ــران، رئی ــریعتی ته ــتان ش بیمارس
و  گــوارش  و  کبــد  بیماری هــای  تحقیقــات 
معــاون تحقیقاتــی فرهنگســتان علــوم پزشــکی 
 Archives of Iranian ایــران و ســردبیر مجلــه
ــال 1390  ــرده و در س ــت ک  Medicineفعالی
جایــزه عالمــه طباطبایــی را از آن خــود  کــرده 

اســت.

نخبه کیست؟
مــن جــزو آن دســته افــرادی هســتم کــه 
ــه  ــادی ب ــا بنی ــت م ــم الزم نیس ــر می کن فک
ــر  ــیم. مگ ــته باش ــگان داش ــاد نخب ــم بنی اس
کشــورهای دیگــر دنیــا کــه نخبه هــای مــا 
ــد؟!  ــگان دارن ــاد نخب ــد، بنی ــذب می کنن را ج
نــه، آن هــا ضوابطــی گذاشــتند کــه بــر اســاس 
ایــن ضوابــط نیروهــای نخبــه می تواننــد رشــد 

ــد. کنن
ــت  ــتمی را درس ــن سیس ــد چنی ــم بای ــا ه م
کنیــم. بــه نظــر مــن نخبــه یعنــی فــردی کــه 

ــت. ــالق اس خ
ــورد می شــوند،  خیلــی از دانشــجوها نفــر اول ب
معــدل بــاال دارنــد، ولــی حاضــر نیســتند هیــچ 

خالقیتــی داشــته باشــند.
بــه نظــر مــن نخبــه کســی اســت کــه می توانــد 
ــد.  ــته باش ــت داش ــی خالقی ــای علم در کاره
ــته  ــی وارد رش ــه وقت ــت ک ــی اس ــه کس نخب
پزشــکی می شــود، چیــزی بــه ایــن علــم اضافــه 
می کنــد، حتــی یــک جملــه بــه علــم پزشــکی 
اضافــه می کنــد و ایــن فقــط بــا خالقیــت 

امکان پذیــر اســت.
نخبگــی چیــزی اســت کــه افــراد بایــد در 
یــک  نخبگــی  باشــند.  داشــته  وجودشــان 
جــور عشــق اســت، کاری اســت کــه آدم بایــد 
ــد انجامــش  ــا بتوان عشــقش را داشــته باشــد ت

ــد. بده
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ــر  ــی مبتک ــا خیل ــای م ــط دو درصــد نیروه فق
ــه  ــد ک ــد، می بینی ــت کنی ــر دق ــتند و اگ هس
ــت  ــان را از دس ــن نیروهایم ــا بهتری ــا دقیق م
ایــن  از  کــدام  هــر  درحالی کــه  می دهیــم، 
ــور  ــرمایه های کش ــن س ــزو بزرگ تری ــراد ج اف

ــتند.  هس
دانشــجوهای  تعــداد  کــه  اســت  درســت 
پزشــکی خیلــی زیــاد شــده، ولــی از نظــر مــن 
کیفیــت آمــوزش پزشــکی خیلــی بهتــر نشــده 
و هم چنــان شــاهد ایــن هســتیم کــه بهتریــن 
ــی از  ــض فارغ التحصیل ــه مح ــجوهایمان ب دانش
ــه  ــل زمین ــا در داخ ــون م ــد. چ ــران می رون ای
ــم،  ــد بدهی ــا را رش ــم آن ه ــه بتوانی الزم را ک

ــم. نداری
مــا این جــا جــزو مراکــزی هســتیم کــه بهتریــن 
دانشــجوها بعــد از فارغ التحصیلــی را جــذب 
ــد  ــل بدهن ــه تحصی ــد ادام ــا بتوانن ــم ت می کنی
ــن  ــا بهتری ــی وقت ه ــد. بعض ــص بگیرن و تخص
نیروهــا را داریــم، ولــی یــک آزمایشــگاه نداریــم 

کــه در آن کار کنــد.
بنابرایــن ایــن آدم بخواهــد خــالق باشــد، 
ــن  ــفانه ای ــارج. متاس ــرود خ ــت ب ــور اس مجب
طــرز فکــر را بعضــی مســئوالن دارنــد کــه بــه 
ــع  ــی از موان ــت... یک ــتباه اس ــال اش ــرم کام نظ
ــن  ــه ای ــای این ک ــه ج ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای م
ــراد را به عنــوان یــک نیــروی فعــال در نظــر  اف
ــد،  ــالش می کنن ــد، ت ــه کار می کنن ــم ک بگیری
ــد و...،  ــزوده دارن ــتند، ارزش اف ــتعداد هس بااس
حواســمان بــه ظواهرشــان اســت. برایمــان 
مهــم نیســت کــه ایــن انســان چقــدر می توانــد 
ــاران را در  ــد بیم ــدر می توان ــد، چق ــد باش مفی
کشــور درمــان کنــد، تحقیقــات بــاارزش انجــام 
دهــد و... بلکــه بعضــی اوقــات بــرای گزینشــمان 

ــم. ــه می کنی ــطحی توج ــائل س ــه مس ب

جمله کلیدی
ــرای  یــک آدم نخبــه از یــک چــاه نفــت هــم ب

حــاال  دارد.  بیشــتری  ارزش  مملکــت  ایــن 
ببینیــد بــرای اکتشــاف یــک چــاه نفــت چقــدر 
ــه را  ــروی نخب ــک نی ــی ی ــم، ول ــرج می کنی خ

ــم. ــت می دهی ــت از دس ــی راح خیل

بی رویــه  رشــد  از  علمــی  جامعــه 
اســت رنــج  در  دانشــگاه ها 

ــد  ــان تولی ــور، از پیش گام ــر ایرانپ ــر ناص  دکت
علــم شــیمی در ایــران و بنــا بــر گــزارش 
ــک  ــزو ی ــی )ISI(، ج ــات علم ــه اطالع موسس
درصــد دانشــمندان پراســتناد جهــان اســت کــه 
در ســال 1355 از ایــران رفــت تــا در انگســتان 
بــه تحصیالتــش ادامــه دهــد، امــا در دهــه 60 
و  اســتاد  به عنــوان  و  بازگشــت  ایــران  بــه 
کم نظیــر  علمــی  فعالیت هــای  پژوهش گــر 
خــود را در دانشــگاه شــیراز آغــاز کــرد. ایشــان 
برگزیــده  دانشــمندان  جــرو  هم چنیــن 
ــده جایــزه خوارزمــي،  کشــورهاي اســالمي، برن
به عنــوان  ایــران  انجمــن شــیمي  منتخــب 
و  اســتاد  کشــوري،  برجســته  شــیمي دان 
ــر برجســته دانشــگاه شــیراز و عضــو  پژوهش گ
و  ملــي  مجلــه  چندیــن  تحریریــه  هیئــت 
جایــزه  برگزیــده  هم چنیــن  و  بین المللــي 

عالمه طباطبایي در سال 91 است.

نخبه کیست؟
بــرای نخبــه نمی تــوان تعریــف مشــخصی ارائــه 
داد، امــا به طــور کلــی نخبــه فــردی اســت کــه 
ــد  ــی بهره من ــی باالی ــتعداد ذات ــوش و اس از ه
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دارد کــه هــوش  را  قابلیــت  ایــن  و  اســت 
خــدادادی خــود را در جهــت رســیدن بــه 
هــدف خــود بــه کار بگیــرد. البتــه بــدون شــک 
پشــتکار و کوشــش همــراه بــا برنامه ریــزی 
ــب  ــط مناس ــن در محی ــرار گرفت ــب و ق مناس
بــا زیرســاخت های الزم بایــد مهیــا باشــد. 
ــا  ــه م ــر در جامع ــال حاض ــه در ح ــی ای ک تلق
ــی  ــای عال ــاس رتبه ه ــر اس ــه ب ــورد نخب در م
ــاز  ــای ممت ــا و رتبه ه ــا المپیاده ــور ی در کنک
در مقاطــع تحصیلــی وجــود دارد، می توانــد 
ــا  ــن رتبه ه درســت باشــد، چــون به هرحــال ای
ــده  ــت آم ــه دس ــتگی هایی ب ــاس شایس ــر اس ب
ــه  ــان ب ــن جوان ــه ای ــرای این ک ــا ب ــت. ام اس
نخبــگان آتــی تبدیــل شــوند، بایــد در محیــط 
مناســب قــرار بگیرنــد و نیازهــای نرم افــزاری و 
ــن  ــود و هم چنی ــع ش ــا رف ــخت افزاري آن ه س
برخــوردار  نخبــه  اســاتید  راهنمایی هــای  از 
به اصطــالح  محیــط  در  یعنــی  باشــند. 
ــوش  ــتعداد و ه ــد و اس ــرار بگیرن ــرور ق نخبه پ
سرشارشــان در جهــت ایجــاد خالقیــت تقویــت 

شــود.

چطور نخبه هایامن را حفظ کنیم؟
یکــی از عوامــل مهــم خــروج نخبــگان از کشــور 
ایــن اســت کــه فارغ التحصیــل نخبــه امکانــات 
ــا  ــق ب ــور را مطاب ــل کش ــی داخ ــای علم و فض
ــتفاده و  ــرای اس ــد و ب ــود نمی بین ــای خ نیازه
ــی  ــات علم ــر از امکان ــتر و بهت ــری بیش یادگی
ــدون  بیشــتر دنیــا از کشــور خــارج می شــود. ب
شــک تقویــت امکانــات پژوهشــی کشــور و 
به روزرســانی تجهیــزات می توانــد در جــذب 
ــد.  ــر باش ــل موث ــوان در داخ ــگان ج ــن نخب ای
ــوان  ــان ج ــروج متخصص ــرای خ ــل دوم ب عام
ــد  ــب درآم ــده کاری و کس ــی از آین ــا نگران م
ــک  ــی در شــأن ی ــای زندگ ــا نیازه متناســب ب
متخصــص نخبــه اســت. داشــتن حداقــل یــک 
مســکن مناســب، خــودروی مناســب و امکانــات 
ــال  ــا مح ــروز تقریب ــی ام ــد ناکاف ــا درآم الزم ب
ــف و  ــع مختل ــگاه ها، صنای ــر دانش ــت و اگ اس

ــذب  ــکان ج ــه ام ــان ک ــرکت های دانش بنی ش
در  بیشــتر  دارنــد،  را  متخصــص  نیروهــای 
ــراي  ــازار کار ب ــد، ب ــارکت کنن ــر مش ــن ام ای
متخصصــان رونــق پیــدا می کنــد و ارتبــاط 
قوی تــر  هــم  دانشــگاه   و  صنعــت  علمــی 

می شــود.

جمله کلیدی
ــی  ــوزش عال ــی از مشــکالت اساســی در آم یک
ایجــاد  در  بی رویــه  کمــی  رشــد  کشــور، 
دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالــی دولتــی 
و غیردولتــی اســت، بــدون این کــه حداقــل 
زیرســاخت های الزم را از نظــر ســخت افزاری 

و نرم افــزاری داشــته باشــند.

نخبگی باید در ذات انسان باشد

ــدگار  ــای مان ــولی، از چهره ه ــل رس محمدجلی
ــی  ــته ایران ــان برجس ــر و از خطاط ــه هن عرص
اســت کــه می تــوان هنرمنــدی او را در کتابــت 
ــت داســتان  ــس »گلشــن راز«، کتاب ــاب نفی کت
ــت »نهــج  ــرود از شــاهنامه فردوســی«، کتاب »ف
البالغــه«، کتــاب »جــان جانــان«، کتــاب »چهار 
ــال  ــه 30 س ــامل مجموع ــی ش ــل« و کتاب فص
ــن  ــه خــط و نقاشــی و هم چنی ــالش در زمین ت
ــم »محمــد رســول اهلل«  طراحــی نام نوشــته فیل
ســاخته مجیــد مجیــدی و خوش نویســی بیتــی 
از فردوســی در بخــش پشــتی اســکناس 50 
ــزه  ــال 1391 جای ــد. او در س ــی دی ــزار ریال ه

ــت کــرد.   ــی را دریاف شــهید آوین
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نخبه کیست؟
نخبــه هنــری بایــد حرکــت خاصــی را در 
هنــر بــه کار ببنــدد تــا بتوانــد بــه ایــن درجــه 
برســد، کــه البتــه ایــن خیلــی ســخت اســت و 
ــت.  ــی اس ــم کار راحت ــم بگویی ــال نمی توانی اص
ــگاه برســد  ــه ایــن جای ــد ب هــر کســی نمی توان
ــه ایــن مرتبــه بایــد خیلــی  ــرای رســیدن ب و ب
ــا  ریاضــت بکشــد و ممارســت داشــته باشــد ت
ــه ایــن مرتبــه برســد. طبعــا این طــور  ــد ب بتوان
ــه دارای  ــی را ک ــم کس ــا بتوانی ــه م ــت ک نیس
ــه  ــود نخب ــون می ش ــک آزم ــر در ی ــه برت رتب
بدانیــم، بلکــه الزمــه نخبگــی در عرصــه هنــر، 
گــذر زمــان و انجــام کار و تمریــن 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 زمین
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 این هــا را یکــی دانســت. نخبگــی در 
هنــر قطعــا یــک کار خــاص اســت، یــک کاری 
کــه بــه نوعــی بایــد »کارســتان« باشــد. این کــه 
دانشــجویی یــا جوانــی خیلــی کار هنــری 
ــم اســتعدادش  ــم بگویی ــد، می توانی انجــام بده
در هنــر خــوب اســت، ولــی نمی توانیــم کلمــه 

ــم. ــه او اطــالق کنی ــه را ب نخب

چطور نخبه هایامن را حفظ کنیم؟
بــرای  اســت کــه  از مســائلی  یکــی  هنــر 
ــا  ــاز دارد، ام ــدن نی ــت ش ــه حمای ــرفت ب پیش
ــچ  ــا هی ــت کردن ه ــن حمای ــا ای ــرم ب ــه نظ ب
هنرمنــدی لزومــا نخبــه نمی شــود. درواقــع 
این طــور نیســت کــه انتظــار داشــته باشــیم از 
هنرمنــدان حمایــت کنیــم و همه شــان تبدیــل 
بــه نخبــه هنــری شــوند. نخبگــی بایــد در ذات 
فــرد باشــد، بایــد عاشــق باشــد، این قــدر بایــد 
کار کنــد کــه بــه آن مرحلــه و جایــگاه برســد، 
ولــی به طــور کلــی هنــر بــه حمایــت نیــاز دارد 
و همیشــه در تاریــخ هــم این جــوری بــوده کــه 
هنرمندهــا بــه یــک نوعــی مــورد حمایــت قــرار 

ــی  ــات باالی ــه درج ــد ب ــا بتوانن ــد ت می گرفتن
دســت پیــدا کننــد، حــاال چــه ایــن حمایت هــا 
ــای  ــا در انجمن ه ــود، ی ــه ش ــگاه ارائ در دانش
ــی را در  ــم امکانات ــد بتوانی ــا بای ــری و... م هن
ــد کار  ــا بتوانن ــم ت ــرار دهی ــان ق ــار جوان اختی
کننــد. هنــر یــک وادی اســت کــه خیلــی 
علــم  مثــل  ریاضــت کشــیدن می خواهــد، 
پزشــکی نیســت کــه مــا بگوییــم بــا یــک دوره 
ــه  ــل ب ــخص تبدی ــدن ش ــاله درس خوان 30 س
ــه  ــک جــراح می شــود، بلک ــا ی ــک پزشــک ی ی
ــال کار  ــد 50 ، 60 س ــی هنرمن ــرم وقت ــه نظ ب
ــت و  ــد اول راه اس ــر می کن ــازه فک ــد، ت می کن
ــایر  ــا س ــر ب ــم و برجســته هن ــاوت مه ــن تف ای

ــوم اســت. عل

جمله کلیدی
ــا  ــرد ب ــه ف ــت ک ــور نیس ــر این ط ــه هن عرص
ــرای  ــد. ب ــه برس ــن درج ــه ای ــامورتی بازی ب ش
هنــر بایــد زحمــت بکشــند. امــا  االن روزگاری 
ــینند و  ــد بنش ــا نمی خواهن ــه جوان ه ــده ک ش

ــد. ــن و ممارســت کنن تمری

 خالقیت را در دانشگاه درس منی دهند

جــالل شــباهنگی، عضــو پیوســته فرهنگســتان 
ــش از 30 ســال عضــو  ــر از ســال 1347 بی هن
هیئــت علمــی دانشــکده هنرهــای زیبــا بــود و 
ــا  ــه ت ــف از تهــران گرفت در دانشــگاه های مختل
ســوره و شــاهد و الزهــرا تدریــس کــرده اســت. 
ــباهنگی در  ــی، ش ــک و نقاش ــر گرافی ــالوه  ب ع



16          سرآمد/ شماره سی وچهارم/ نوروز نود و شش

زمینــه ســاخت احجــام شیشــه ای معــروف بــه 
ــی دارد.  ــهرتی جهان ــز ش Blowing Glass نی
او در ســال 1391 جایــزه شــهید آوینــی را 

دریافــت کــرد.  

نخبه کیست؟
مــن فکــر می کنــم آدم نخبــه دارای خــرد 
ــای  ــر مبن ــی ب ــرد ذات ــن خ ــت و ای ــی اس ذات
اســتوار  حقیقــی  واقعیت هــای  یک ســری 
ــاس آن  ــر اس ــه ای ب ــرد نخب ــر ف ــه ه ــت ک اس
ــد.  ــکل می ده ــود را ش ــری خ ــای هن فعالیت ه
قالــب  در  می توانــد  فعالیت هــا  ایــن  حــاال 
کار  اجــرای  قالــب  در  یــا  باشــد،  تدریــس 
هنــری. البتــه خیلــی طبیعــی اســت کــه همــه 
ــتند،  ــی ای نیس ــن ویژگ ــا دارای یک چنی آدم ه
دارای خــرد  ابتــدا  از  این کــه کســی  مگــر 
ــه  ذاتــی باشــد. مــن همیشــه در کالس هایــم ب
ــن  ــال ای ــم دنب ــوزان گفت ــجویان و هنرآم دانش
نرویــد کــه کتابــی پیــدا کنیــد کــه آن کتــاب 
ــا  ــد، ی ــه شــما  درس بده ــی را ب ــت ذات خالقی
ــون  ــاند، چ ــی برس ــرد ذات ــه آن خ ــما را ب ش
نمی توانیــم  مــا  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
ــی  ــم. کتاب ــا درس بدهی ــه آدم ه ــت را ب خالقی
ــن  ــت ای ــد خالقی ــه بگوی ــدارد ک ــم وجــود ن ه
ــه  ــم ب ــف را دارد. نمی توانی ــن تعری ــت و ای اس
ــالن کار را  ــر ف ــما اگ ــه ش ــم ک ــجو بگویی دانش

بکنیــد، خــالق می شــوید.

چطور نخبه هایامن را حفظ کنیم؟
متاســفانه در حــال حاضــر می بینیــم اســاتیدی 
کــه ســر کالس می رونــد، جــدا از اســاتیدی کــه 
ــی  ــد، دارای آن کلیات ــه دارن ــت تجرب سال هاس
نیســتند کــه یــک اســتاد بایــد داشــته باشــد و 
ــجویان  ــار دانش ــزار در اختی ــوان اب آن را به عن
قــرار دهــد. خــود مــن اغلــب اوقاتــی کــه ســر 
ــم،  ــرح می زن ــم و ط ــی روم، کار می کن کالس م
مــن  کــه  بفهمنــد  بایــد  بچه هــا  چــون 
ــم و اصــال کار  ــتاد دارم کار می کن ــوان اس به عن
ــور  ــرح چط ــک ط ــت و ی ــوری اس ــردن چط ک

ــود  ــث می ش ــن کار باع ــرد. ای ــکل بگی ــد ش بای
شــکل  دانشــجو  در  اعتمــاد  حــس  نوعــی 
بگیــرد تــا ایــن دانشــجو بتوانــد خــودش را بــه 
ــودش  ــن خ ــتاد م ــه، اس ــه بل ــپارد ک ــن بس م
ــه  ــائلی را ک ــن مس ــد ای ــور بای ــد چط می دان
ــد،  ــوری ســر کالس مطــرح می کن ــوان تئ به عن
بــه صــورت عملــی دربیــاورد. همیــن االن 
شــما از خیلــی دانشــجوها ســوال کنیــد، اصــال 
نمی داننــد  و  نمی شناســند  را  استادهایشــان 
ایــن اســاتید چقــدر توانایــی اجرایــی ســر 
ــد. کار هنــری کــه تئــوری نیســت،  کالس دارن
ــرایط  ــه در ش ــا ک ــتادهای م ــتر اس ــی بیش ول
فعلــی درس می دهنــد، توانایــی اجــرا ســر 
کالس را ندارنــد. مــا در گذشــته اســاتیدی 
داشــتیم کــه خودشــان می نشســتند و ســر 
بهتریــن  کالس کار می کردنــد و دانشــجو ها 
آمــوزش را از نشســتن کنــار دســت اســتاد 
یــک  به عنــوان  مــن  می کردنــد.  دریافــت 
ــط  ــه خ ــم ک ــما بگوی ــه ش ــم ب ــتاد می توان اس
ــما در  ــی ش ــی توانای ــش. ول ــوری بک را این ط
کشــیدن ایــن خــط چقــدر اســت؟ شــما بایــد 
ببینیــد مــن چطــوری ایــن خــط را می کشــم. 
ــا  مســئله صــرف گفتــن نیســت، بلکــه فقــط ب
کار کــردن و اجــرا کــردن آن تئوری هاســت 
ــن  ــرد. ای ــت ک ــجو را هدای ــوان دانش ــه می ت ک
ــان  ــه خودش ــا ک ــتادان م ــی از اس ــا بعض روزه
تئــوری  بــا  ندارنــد،  کار  اجــرای  توانایــی 
می خواهنــد یــک برنامه هایــی را بــه وجــود 
ــن  ــه ای ــجو را ب ــفانه دانش ــی متاس ــد، ول بیاورن

ترتیــب ســردرگم می کننــد. 

جمله کلیدی
خــارج از ایــران ایــن فضاهــا را بــاز می گذارنــد 
ــر  ــد زی ــد بروی ــد بای ــجو می گوین ــه دانش و ب
ایــن حرفــه کار  اســتادانی کــه در  دســت 
می کننــد، دوره ببینیــد و آن جــا کار را یــاد 
بگیریــد و همــه تجربه هایــی را کــه بــه دســت 
می آوریــد، در کالس پیــاده کنیــد. این کــه 
ــا  ــا ب ــد ت ــرون می آورن ــجو را از کالس بی دانش
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یــک اســتادکار رابطــه برقــرار کنــد، یعنــی یــک 
ــد. ــود می آورن ــه وج ــازنده ب ــاط س ارتب

پله اول رشد علمی، پژوهش است

ــهور  ــک مش ــوادی، پزش ــی ج ــر محمدعل دکت
عالمــه  علمــی  جایــزه  برنــده  و  ایرانــی 
برتــر  اســاتید  و  نخبــگان  از  طباطبایــی، 
چشــم  بانــک  مدیرعامــل  و  چشم پزشــکی 
ــوم  ــگاه عل ــاز دانش ــتاد ممت ــت. اس ــران اس ای
ــال 1331 در  ــتی در س ــهید بهش ــکي ش پزش
یــزد متولــد شــده و در ســال 1365 بــا دریافــت 
فلوشــیپ قرنیــه از  دانشــکده پزشــکي دانشــگاه 
شــهید بهشــتي در زمینــه درمــان بیماري هــای 
ــد.  ــت می کن ــی فعالی ــگمان قدام ــه و س قرنی
ریاســت مرکــز تحقیقــات چشــم ایــران، دبیــری 
بــورد تخصصــي چشم پزشــکي، عضویــت در 
هیئـــت مدیــره انجمــن چشم پزشــکي ایــران و 
فرهنگســتان علــوم پزشــکی کشــور و عضویــت 
ــا  ــف، تنه ــالت مختل ــه مج ــت تحریری در هیئ
ــهیر  ــن پزشــک ش ــای ای ــه ای از فعالیت ه گوش
ایرانــی اســت. دکتــر جــوادی عــالوه بــر کارنامه 
پربــاری کــه در زمینــه درمــان عیــوب چشــمی 
و...  لبافی نــژاد  فارابــی،  بیمارســتان های  در 
نیــز فعالیت هــای  دارد، در حــوزه پژوهــش 
ــورد  ــز م ــه نی ــن زمین ــته و در ای ــی داش فراوان

ــر قــرار گرفتــه اســت. تقدی
 دکتــر جــوادی کــه از ســال 1365 عضــو 
ــران  ــکي ای ــي چشم پزش ــورد تخصص ــت ب هیئ
در  مقالــه   186 کتــاب،   13 هســت،  نیــز 

نشــریات فارســي و 77 مقالــه در نشــریات 
بین المللــي دارد کــه از ایــن نظــر یکــی از 
پرکارتریــن اســاتید  محســوب می شــود. او 
در ســال 1391 در مراســم اعطــای دومیــن 
ــژه  ــی وی ــه طباطبای ــی عالم ــزه مل ــه  جای مرحل
ــس  ــط رئی ــته، توس ــگان برجس ــاتید و نخب اس

ــد. ــر ش ــت تقدی ــور وق جمه

نخبه کیست؟
کســانی  جامعــه  نخبــگان  مــن  نظــر  بــه 
هســتند کــه علــم مفیــد خــود را بــا عملشــان 
می آمیزنــد و ایــن علــم و دانــش را وارد عرضــه 
اجتماعــی می کنــد و بــه انــدازه تــوان و دانشــی 
ــط  ــاع محی ــود اوض ــت بهب ــد، در جه ــه دارن ک
خــود و جامعــه انســانی اســتفاده کــرده و ســعی 
می کننــد مفیــد باشــند. طــرز تلقــی ای کــه در 
حــال حاضــر از واژه نخبــه در جامعــه مــا وجــود 
ــی در  ــد و حت ــح نمی آی ــرم صحی ــه نظ دارد، ب
ــف  ــی و تعری ــرز تلق ــن ط ــوارد ای ــاره ای از م پ
از نخبگــی منجــر بــه کســب امتیازهــای ناحــق 
بــرای کســانی می شــود کــه اساســا نخبــه 

نیســتند.

چطور نخبه هایامن را حفظ کنیم؟
مهاجــرت تنهــا منحصــر بــه کشــور مــا نیســت 
ــز  ــه مراک ــرت ب ــا مهاج ــاط دنی ــام نق و از تم
ــی  ــا زمان ــرد و ت ــورت می گی ــر ص ــی معتب علم
کــه کمیتــه ای بــا حضــور افــراد علمــی و متعهد 
ــئول  ــن مس ــر باالتری ــت نظ ــه تح ــا نخب و واقع
مملکــت در دانشــگاه ها تشــکیل و فعــال نشــود 
ــجویان  ــرورش دانش ــایی و پ ــت شناس و در جه
ــد  ــن رون ــد، ای ــت نکن ــاتید مســتعد فعالی و اس

ــت. ــد داش ــه خواه ــان ادام هم چن

جمله کلیدی
انتشــار مقــاالت در مجــالت بین المللــی امــری 
ــه اول  ــی درحقیقــت پل بســیار مهــم اســت، ول
کار، تحقیــق اســت کــه خوشــبختانه طــی 
به خوبــی در  امــر  ایــن  ســال های گذشــته 
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ــت.  ــده اس ــام ش ــور انج کش
ولــی مانــدن در همــان پلــه اول، خطــای 
بزرگــی محســوب می شــود کــه بــا انتشــار 
ــه  ــد و ب ــرار نمی گیرن ــورد اســتناد ق ــاالت م مق
ــا  ــن مقاله ه ــی از ای ــه خیل ــد ک ــر می رس نظ
صرفــا جهــت ارتقــای علمــی و تکمیــل رزومــه 

شــخصی نوشــته می شــوند.

اقتصــاد دولتــی بــه رشــد کشــور لطمــه 
می زنــد  

پروفســور محمــد نمــازی، اســتاد تمــام رشــته 
ــکده  ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــابداری و عض حس
اقتصــاد، مدیریــت و علــوم اجتماعــی دانشــگاه 
ایــن  حســابداری  گــروه  رئیــس  و  شــیراز 
ــت  ــال 1391 توانس ــه در س ــت ک ــگاه اس دانش
ــی را از آن خــود  ــه طباطبای ــی عالم ــزه مل جای

ــد. کن
 او در شــیراز بــه دنیــا آمــد و در تهــران مــدرک 
ــک داری از  ــته بان ــود را در رش ــی خ کارشناس
موسســه علــوم بانکــی ایــران گرفــت و ســپس 
رهســپار آمریــکا شــد تــا در مدیریــت بازرگانــی 
ــرد.  ــدرک بگی ــد و م ــابداری درس بخوان و حس
دکتــر محمــد نمــازي اولیــن اســتاد )پروفســور( 
ــران بعــد از انقــالب اســالمي  حســابداري در ای
ــب  ــه کس ــق ب ــال1379 موف ــه در س ــت ک اس

ایــن عنــوان شــده اســت.

نخبه کیست؟

نخبــه کســی اســت کــه در رشــته و کار خــود 
ــوده و از اخــالق حرفــه ای  ســرآمد )پیــش رو( ب

واال نیــز برخــوردار باشــد.
اگــر تلقــی جامعــه از نخبــه  بــا تعریــف 
ــرز  ــد ط ــر می آی ــه نظ ــد، ب ــو باش ــده هم س بن
ــه از  ــر در جامع ــال حاض ــه در ح ــی ای ک تلق
ایــن واژه وجــود دارد، مشــکلی نداشــته باشــد 
رشــته  هــر  ماننــد  هــم  حســابداری  در  و 
ــت و  ــن اس ــم ممک ــروری ه ــری، نخبه پ دیگ

ــم الزم. ه

چطور نخبگامنان را حفظ کنیم؟
ــجویان  ــرت دانش ــی مهاج ــت اصل ــی عل بررس
ــا  ــدون دارد، ام ــق م ــک تحقی ــه ی ــاز ب ــه نی ک
ــرم  ــه نظ ــود، ب ــاهدات موج ــه مش ــه ب ــا توج ب
ــب،  ــغل مناس ــن ش ــدم یافت ــه ع ــد ک می رس
ارتقــای تحصیــالت و آشــنایی بــه فرهنگ هــا و 
علــوم و فنــون جدیــد و دسترســی بــه آخریــن 
ــی  ــای اصل ــر از انگیزه ه ــی بهت ــا و زندگ یافته ه

مهاجــران باشــد. 
ــجویان  ــردن دانش ــیه ک ــن بورس ــاد م ــه اعتق ب
در زمــان تحصیــل، بــه روز کــردن امکانــات 
ــگاهی  ــی و آزمایش ــک آموزش ــی و کم آموزش
دانشــجویان، گســترش شــبکه های علمــی و 
ــای  ــون، ارتباط ه ــته های گوناگ ــی رش اطالعات
بین المللــی دانشــگاه ها و مراکــز علمــی بــا 
یکدیگــر و افزایــش حــس تعلــق و خدمــت 
دانشــجویان  بــه ایــن کشــور و ملــت و فراهــم 
کــردن بســترهای الزم در ایــن مــورد می توانــد 

ــد.     ــته باش ــزایی داش ــر بس تاثی

جمله کلیدی
ــت  ــع حرک ــه مان ــم ک ــی ه ــن عوامل مهم تری
ســریع تر در زمینــه رشــد علمــی بــوده، شــامل 
در دســت بــودن بخش اعظــم اقتصاد در دســت 
دولــت، کمبــود امکانات مالــی و ســرمایه گذاری 
ــن دانشــگاه و  ــد بی ــود پیون ــه، نب ــن زمین در ای
موسســات دولتــی و صنعتــی و کمبــود نیــروی 

متخصــص و ماهــر در ایــن زمینــه اســت.
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ــرت  ــکل مهاج ــکی مش ــه پزش در جامع
ــم نداری

دکتــر ناصــر ســیم فروش، عضــو هیئــت علمــی 
و اســتاد برجســته دانشــگاه علــوم پزشــکی 
شــهید بهشــتی و آغازگــر خودکفایــي علــم 
ــران، عضــو انجمــن بین المللــي  ــوژي در ای اورول
ــه  ــان کلی ــن جراح ــه SIU و انجم ــي کلی جراح
ــا  ــه دنی ــال 1326 ب ــه در س ــت. او ک آمریکاس
ــاز  ــتاد ممت ــون اس ــال 1390 تاکن ــده، از س آم
ــوده  دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ب
ــد  ــش پیون ــت بخ ــون ریاس ــه 60 تاکن و از ده
ــژاد را  ــتان لبافی ن ــوژی بیمارس ــش اورول و بخ
برعهــده دارد. اقدامــات دکتــر ســیم فروش و 
ــده  ــث ش ــتان باع ــن بیمارس ــش در ای همکاران
موفقیــت مــدل ایرانــی پیونــد کلیــه در آســیا و 
جهــان زبانــزد باشــد و نــام جمهــوری اســالمی 
ــود  ــرح ش ــوری مط ــا کش ــوان تنه ــران به عن ای
ــه  ــد کلی ــار پیون ــت انتظ ــن لیس ــه کوتاه تری ک

دارد. را 

نخبه کیست؟
ــل،  ــدان عم ــه در می ــت ک ــی اس ــه کس نخب
حــالل مشــکالت باشــد و از هــر لحــاظ بتوانــد 
بــه مــردم کمــک کنــد. یــک پزشــک می توانــد 
ــال  ــن ح ــد و در عی ــاده باش ــک س ــک پزش ی
نخبــه هــم باشــد. از آن طــرف پزشــکی ممکــن 
ــد،  ــگاه باش ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــت عض اس
ــم. شــما  ــه بدانی ــم او را نخب ــا نتوانی ــی لزوم ول

پزشــکی را در نظــر بگیریــد کــه در رشــته 
ــه یــک جــای بســیار محــروم رفتــه  خــودش ب
ــوده در آن  ــر نب ــری حاض ــس دیگ ــه هیچ ک ک
منطقــه کار کنــد و در آن جــا کارهــای بزرگــی 
انجــام داده تــا دیگــر الزم نباشــد صدهــا بیمــار 
ــودش  ــا خ ــد. ب ــز بیاین ــه مرک ــان ب ــرای درم ب
ــای  ــرده و کاره ــه ب ــه آن منطق ــوژی را ب تکنول
ــا  ــت. طبیعت ــام داده اس ــی انج ــزرگ و مهم ب
از  دانســت.  نخبــه  را  فــرد  ایــن  می تــوان 
ــت  ــو هیئ ــه عض ــم ک ــی ه ــر کس ــوی دیگ س
علمــی دانشــگاه اســت، می توانــد نخبــه باشــد، 
ــوآوری و خدمــات  چــون معمــوال ابتــکارات و ن
تولیــدی و... در ســطح علــم و در مرکــز علــم بــه 

وجــود می آیــد.

چطور نخبه هایامن را حفظ کنیم؟
ــه پزشــکی  ــزی ای کــه در زمین ــا برنامه ری ــا ب م
انجــام دادیــم، پزشــکان زیــادی تربیــت کردیــم 
ــم از مهاجــرت بعضــی  ــر ه ــن خاط ــه همی و ب
پزشــکان نگــران نیســتیم. تعداد زیادی پزشــک 
تربیــت کردیــم کــه اگــر یکــی بــرود، دو تــای 
دیگــر بــه جــای او ســبز می شــود و خــوب هــم 
تربیتشــان کردیــم. در حــال حاضــر در تمامــی 
ــم و  ــوق تخصــص داری ــیپ و ف ــته ها، فلوش رش
از ایــن بابــت نگرانــی جــدی ای نداریــم. دکتــر 
طباطبایــی، اولیــن ایرانــی کــه در حــال حاضــر 
ماســت.  فارغ التحصیــل  اســت،  در  هــاروارد 
ــا  ــم و آن ه ــا داری ــی را در کالیفرنی ــر جالل دکت
ــد و  ــتند، می آین ــاط هس ــا در ارتب ــا م ــم ب ه
می رونــد. مــا این جــا آن قــدر نیــرو داریــم 
کــه دنبــال جــای کار برایشــان می گردیــم. 
ــم  ــکل را نداری ــن مش ــکی ای ــن در پزش بنابرای
ــن مســئله بیشــتر  ــه ای ــه نظــر می رســد ک و ب

ــد. ــکی باش ــته های غیرپزش ــکل رش مش

جمله کلیدی
ــه درد  ــوار دارد، ب ــه دی ــگاهی ک کالس و دانش
ــا  ــم ت ــاز کنی ــد ب ــا را بای ــن دره نمی خــورد. ای
دانشــجوها بتواننــد وارد فضــای کاری شــوند، و 
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علــت این کــه مــا به شــدت موافــق جــدا شــدن 
ــگ و  ــان از وزارت فرهن ــت و درم وزارت بهداش
ــن مســئله  ــا همی ــم، دقیق ــی بودی ــوزش عال آم

بــود.

دانشگاه هایی که نخبه می سوزانند!

دکتــر محمدعلــی رجبــی، فرزنــد مرحــوم 
عالمــه علــی رجبــی دوانــی، نگارگــر برجســته 
ایرانــی، برگزیــده جایــزه شــهید آوینــی، عضــو 
هیئــت علمــی دانشــکده هنــر دانشــگاه شــاهد 
و عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر کشــور 
ــل از  ــی مراحــل تحصی ــس از ط ــه  پ اســت ک
ــران  ــگاه ته ــای دانش ــای زیب ــکده هنره دانش
ســال های  طــی  و  شــده  فارغ التحصیــل 
ــر،  ــام دار نگارگ ــتادان ن ــر اس ــی، از محض طوالن
ــد  ــچیان بهرمن ــود فرش ــتاد محم ــون اس همچ
شــده و بــا »اجازه نامــه« اســتاد فرشــچیان، 
ــده  ــری برگزی ــلم نگارگ ــتاد مس ــوان اس به عن

ــت.  ــده اس ش
ــای  ــی نهاده ــیس برخ ــی در تاس ــتاد رجب اس
و  ملــی  همایش هــای  برگــزاری  و  هنــری 
منطقــه ای هنــر اســالمی و ایــران و نیــز چــاپ و 
انتشــار نفیــس نگارگــری نقــش موثــری داشــته 
ــت  ــد را تربی ــر هنرمن ــا نگارگ ــن ده ه و هم چنی

کــرده اســت.

نخبه کیست؟
مــا نخبــه را در هــر زمینــه علمــی کســی 
ــد  ــی هنرمن ــته علم ــه در آن رش ــم ک می دانی

کســی  یعنــی  این جــا  در  هنرمنــد  باشــد. 
ــت  ــده و فضیل ــی ش ــت عمل ــه دارای فضیل ک
مشــخص  کنکــور  مثــال  هــم  را  علمــی 
کنکــور  بــرای  کــه  شــرایطی  نمی کنــد. 
ــه  ــی ب ــه ربط ــت ک ــرایطی اس ــته اند، ش گذاش
کار هنــری نــدارد، یعنــی در آن جــا ذوق ســنجی 
نمی کننــد، بلکــه هوش ســنجی می کننــد و 

ــدارد. ــر ن ــه هن ــی ب ــچ ربط ــن هی ای
ــر را  ــور هن ــاگرد اول کنک ــم ش ــا نمی توانی م
نخبــه  یــا  دارد،  نبوغــی  این کــه  به عنــوان 
کــه  همان طــور  کنیــم.  متمایــز  اســت، 
ــوش در  ــا ه ــد، ذوق ب ــان می گوین روان شناس
تعــارض اســت، در کار هنــر کســانی کــه هوش 
ــد  ــی نمی توانن ــا ذوق خوب ــد، اتفاق ــی دارن خوب
داشــته باشــند. بــرای این کــه اطالعــات بــرای 
ــرح  ــد، مط ــی دارن ــوش خوب ــه ه ــانی ک کس
نبوغشــان  نمی دهــد  اجــازه  ایــن  و  اســت 

ــد. ــرواز کن پ

چطور نخبه هایامن را حفظ کنیم؟
ــوزانند،  ــجو را نس ــر دانش ــا اگ ــگاه های م دانش
آموزشــی  سیســتم  باشــیم!  شــاکر  بایــد 
ــه ذوق  ــت ک ــتمی نیس ــا سیس ــگاهی م دانش
هنرمنــد را متجلــی کنــد. همان طــور کــه 
ــجو را  ــه ذوق دانش ــن ک ــردم، همی ــرض ک ع
ــش  ــیم! علت ــاکر باش ــد ش ــد، بای ــور نمی کن ک
هــم ایــن اســت کــه قواعــد موجــود بــر اســاس 
ــده  ــن ش ــش تعیی ــی از پی ــام آموزش ــک نظ ی
اســت. در صورتــی کــه سیســتمی کــه در 
گذشــته حاکــم بــود، سیســتم اســتاد شــاگردی 
بــود، یعنــی اســتاد بــه حــال و احــوال شــاگرد 
نــگاه می کــرد و متناســب بــا ذوق و جهــت 
ذوقــی او عمــل می کــرد، نــه این کــه یــک 

ــذارد.  ــه بگ ــرای هم ــون ب قان
ــه درد  ــوان ب ــچ عن ــه هی ــتمی ب ــن سیس چنی
نتیجــه ای  هــم  تاکنــون  نمی خــورد.  هنــر 
ــر  ــم هن ــه عال ــا این ک ــت، مخصوص ــداده اس ن
ــم کامــال انضمامــی  ــم ابتدایــی نیســت، عال عال
ــگاه های  ــم دانش ــر ه ــن خاط ــه همی ــت. ب اس
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ــه  ــاره از یــک چال مــا هــر کاری می کننــد، دوب
ــی  ــه جای ــد و راه ب ــر می افتن ــه ای دیگ ــه چال ب

نمی برنــد.

جمله کلیدی
ــو  ــه ت ــا را ب ــر دنی ــیدند اگ ــر پرس ــک نف از ی
ــم  ــت می فروش ــی، گف ــه کار می کن ــد چ بدهن
ــم  ــا ه ــروز جوان ه ــرایط ام ــارج! ش ــی روم خ م
ــان  ــارج را برایش ــی خ ــده. یعن ــوری ش این ط
ــه  ــد، درحالی کــه واقعــا ربطــی ب ــزرگ کرده ان ب

ــدارد.  ــان ن موضــوع کارش

دانشــگاه ها  کــردن  بین املللــی  بــا 
می شــود کمــرت  مغزهــا  مهاجــرت 

دکتــر محمــد عبداللهــی، برگزیــده جایــزه 
عالمــه طباطبایــی و دارای درجــه دکتــرای 
داروســازی و دکتــرای تخصصــی در رشــته 
ــگاه  ــتاد دانش ــی و اس ــی و داروشناس سم شناس
ــن  ــوم پزشــکی تهــران اســت. او کــه باالتری عل
اچ ایندکــس را در میــان دانشــمندان علــوم 
پزشــکی کشــور داراســت، در رشــته تخصصــی 
داروشناســی و سم شناســی رتبــه 134 جهانــی 
موسســه  گــزارش  آخریــن  اســاس  بــر  را 
ــو  ــی عض ــون دارد. عبدالله ــنجی تامپس علم س
موثــر چندیــن ســازمان علمــی جهانــی اســت و 
ــای  ــاع و کتاب ه ــاالت داغ و پرارج ــتن مق داش
ــراع و تاســیس  ــی و ثبــت اخت مرجــع بین الملل
ــده علمــی او  شــرکت دانش بنیــان نیــز در پرون

دیــده می شــود.

نخبه کیست؟
هــر شــخصی در هــر موقعیتــی، چــه علمــی و 
چــه غیرعلمــی و از هــر نظــری می توانــد دارای 
یــک مجموعــه از توانایی هــا باشــد کــه در 
بــا هم موقعیتی هــا و شــاخص های  مقایســه 
ــی شــود. ــه تلق ــر و به اصطــالح نخب ــرف، برت ع

چطور نخبگامنان را حفظ کنیم؟
اصــوال رشــد علمــی در هــر کشــوری در وهلــه 
اول وابســته بــه حضــور مغزهــا و نیروهــای 
مرجعیــت  به اصطــالح  و  کشــور  آن  علمــی 
علمــی اســت و در مرحلــه بعــد وجــود محیــط 
ــن  ــرد. بنابرای ــرار می گی ــب ق ــوازم مناس ــا ل ی
آمــاده کــردن بهتریــن محیط هــای علمــی 
بــرای ارضــای طلــب علمــی فــرد نخبــه حتمــا 

ــد. ــد ش ــع خواه ــر واق موث
ــی  ــری طبیع ــی ام ــای علم ــه مهاجرت ه البت
و الزمــه رشــد کالن علــم جهــان اســت و 
در تمــام کشــورها بــه نحــوی کــم و زیــاد 
ــاق  ــن اتف ــاد از ای ــد زی ــود و نبای ــده می ش دی
ــود. بایــد ســعی کنیــم خودمــان نیــز  نگــران ب
جذابیت هــای علمــی الزم را بــرای نخبه هــا 

ــم. ــاد کنی ایج
کنــار  در  و  خارجــی  دانشــجویان  جــذب 
دانشــجویان داخــل قــرار دادن و به اصطــالح 
مهاجــرت  دانشــگاه ها،  کــردن  بین المللــی 
نیروهــای خــودی را کمتــر می کنــد. اســتفاده از 
تجربــه کشــورهای موفــق در ایــن امــر را بایــد 

ــت.   ــدی گرف ج

جمله کلیدی
ــور  ــد کش ــاس کنن ــر احس ــی اگ ــگان علم نخب
در  آن  دانشــگاه های  اســاتید  و  خودشــان 
مســیر مرجعیــت علمــی جهانــی بــا تمــام 
ــد و  ــن دارن ــرای گفت ــی ب ــش، حرف خصوصیات
در صــدر منطقــه و جهــان قــرار دارنــد، حتمــا 
ــر  ــد نظ ــی تجدی ــرت دائم ــه مهاج ــبت ب نس

 . می کننــد
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سورنا سـتاری، معاون علمی  و فناوری رئیس جمهور 
و رئیـس بنیـاد ملی نخبگان در بیسـت  و ششـمین 
نشسـت سراسری رؤسای بنیادهای نخبگان استانی، 
اصـالح فرهنـگ جامعـه را اولیـن گام در توسـعه 
دانسـت و گفت: »ظرفیت ها و موهبت های بسـیاری 
در کشـور وجـود دارد، امـا بـه دلیـل فقدان فرهنـگ 
دانش بنیـان، ایـن داشـته ها نتوانسـته اند کشـور را 
به توسـعه یافتگی برسـانند.« وی افزود: »بـا اقدامات 
ایجـاد گفتمـان  انجام شـده در سـال های اخیـر و 
دانش بنیـان، خوشـبختانه جامعـه امـروزی قابلیـت 
دریافـت فرهنـگ دانش بنیـان را پیـدا کـرده اسـت 
تـا جایـی که یکـی از موضوعـات و مباحـث مهم در 
رسـانه ها و فضای مجازی، مسـئله تفکر دانش بنیان 
اسـت.« معـاون علمـی  و فنـاوری رئیس جمهـور بـا 
اشـاره بـه لـزوم فراهـم  شـدن بسـتر مناسـب برای 

فعالیـت  نخبگانـی در حـوزه دانش بنیان، بیـان کرد: 
»اسـتان ها باید به  سـمتی بروند که زیرسـاخت الزم 
بـرای فعالیـت اقتصـادی دانش بنیـان فراهـم شـود، 
بـه طـوری کـه اگـر فـردی بومی بـرای تحصیـل از 
اسـتان خارج شـد و به دانشـگاه های بزرگ داخلی و 
خارجـی رفـت، پس از پایان تحصیل، اسـتان خود را 

بـرای فعالیت هـای دانش بنیـان، انتخـاب کند.«
رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان در ادامـه رفاه زدگـی را 
در تضـاد با تفکر نخبگی دانسـت و گفت: »مسـتعد 
برتـر نبایـد بـا اولین شکسـت ناامیـد شـود، چراکه 
بـرای تاثیرگـذاری در جامعـه بـه اعتمـاد بـه  نفـس 
بـاال و نترسـیدن از شکسـت نیـاز اسـت. مهم تریـن 
هـدف بنیاد ملـی نخبگان از برگزاری جشـنواره های 
اختراعـات یـا اسـتارت آپ ها نیـز همیـن اسـت.« 
اکوسیسـتم  ایجـاد  نخبـگان  ملـی  بنیـاد  رئیـس 

 فائزه کرمی 

اکوسیستم کارآفرینی مهم ترین 
زیرساخت تفکر دانش بنیان است

: ن استا�ز
گ
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کارآفرینـی را مهم تریـن زیرسـاخت نهادینه  شـدن 
تفکـر دانش بنیـان برشـمرد و گفـت: »امـروزه در 
دانشـگاه های بزرگ کشـور مانند شـریف، امیرکبیر، 
اصفهـان، تهـران و... به خوبـی فرهنـگ دانش بنیـان 
نهادینه  شـده اسـت. به طـوری که دانشـجویان این 
دانشـگاه ها بـه دنبال جـذب سـرمایه گذار خصوصی 
بـرای طرح ها و ایده های خود هسـتند. باید دانسـت 
حتـی حمایـت از اختراعـات برگزیـده یـا ایده هـای 
نخبگانـی نیز باید در روندی تدریجـی با تزریق توان 

بخـش خصوصی میسـر شـود.«
وی بیان داشـت: »بسیاری از شرکت ها و مراکز بزرگ 
دنیا، به جـای پرداخت پول بی تکلف، مسـتعدان برتر 
را بـورس می کننـد. همین روند باید در شـرکت های 
بزرگ کشـور و در اسـتان ها نیز رخ دهد. شرکت های 
بـزرگ داخلی باید به مسـتعدان  برتر بـورس دهند و 
مشـکالت خود را در قالب اسـتارت آپ به آنان عرضه 
کننـد. ایـن رونـد خروجی بسـیار بهتری نسـبت به 
گسـترش واحدهـای تحقیـق و توسـعه در صنعـت 
دارد.« معـاون علمی  و فنـاوری رئیس جمهور با بیان 
این کـه بنیادهـای نخبگانـی باید بازی بـدون توپ را 
در پیـش بگیرند، )پول و بودجه فقط مالک نباشـد( 
یـادآور شـد: »آنچه برای بنیـاد ملی نخبگان اهمیت 
دارد، ایجاد و گسـترش اکوسیسـتم کارآفرینی است. 
بـرای ایجـاد ایـن فضـا، حضـور فعـال دسـتگاه های 
درون اسـتانی و ظرفیت هـای آنان بسـیار مهم اسـت 
کـه البتـه اقدامـات فرهنگـی بـرای همراهـی ایـن 
دسـتگاه ها امـری ضـروری اسـت.« سـتاری ادامـه 
داد: »امـروز شـاهد هسـتیم روند مهاجـرت نخبگان 
عکس شـده است و بسیاری از محققان غیرمقیم در 
حال بازگشـت هسـتند و تعـداد زیادی از ایـن افراد 
بـه جـای اشـتغال در دانشـگاه، درخواسـت حضـور 
بنیادهـای  دارنـد.  را  دانش بنیـان  شـرکت های  در 
نخبـگان اسـتانی می تواننـد از این فرصـت به خوبی 
اسـتفاده و تـالش کننـد با همـکاری اسـتانداری ها 
زمینـه را بـرای حضـور ایـن محققـان در منطقـه 
خـود فراهـم و از ایـن طریـق بـه ایجاد اکوسیسـتم 

کارآفرینی کمـک کنند.«
وی در بخـش انتهایـی سـخنان خود بر لـزوم پرهیز 
بنیادهـای نخبـگان اسـتانی از ورود بـه عرصه هـای 
سیاسـی تاکیـد کـرد و گفـت: »اگـر امـروز معاونت 

بـه موفقیت هـای  بنیـاد ملـی نخبـگان  و  علمـی  
چشـمگیر رسـیده، به دلیـل دوری از سیاسـت بازی 
و سیاسـت زدگی اسـت؛ بنابرایـن بنیادهای نخبگان 
اسـتانی نیـز نبایـد بـه هیچ وجـه خـود را در عرصـه 
سیاسـت وارد کنند.« سـتاری با بیان این که دسـتور 
اکیـد رئیس جمهـور بر پرهیـز دسـتگاه های دولتی 
کـرد:  بیـان  اسـت،  انتخابـات  در  جهت گیـری  از 
»هیچ یـک از بنیادهای نخبگانی اسـتانی نبایـد وارد 
فضای انتخابات ریاسـت جمهوری سـال آینده شوند 
یـا اجـازه دهند گروه هـای مختلف سیاسـی از نام یا 
آرم آن هـا بـرای تبلیغـات خود اسـتفاده کننـد.« در 
بخـش دیگـری از این نشسـت پرویز کرمی، مشـاور 
رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان و دبیـر سـتاد توسـعه 
فرهنـگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، با اشـاره 
به تغییرات اعمال شـده در سایت بنیاد ملی نخبگان 
گفـت: »بـا راه انـدازی سـایت جدید، امکان پوشـش 
فعالیت هـای بنیادهـای نخبـگان اسـتانی بیـش از 

گذشـته فراهم می شـود.«
وی افـزود: »برنامه هـای ملـی بنیادهـای نخبـگان 
سـایت  در  بیشـتری  انعـکاس  بایـد  نیـز  اسـتانی 
بنیـاد ملـی نخبـگان داشـته باشـد، به همیـن دلیل 
ضـرورت دارد این بنیادها بیش از گذشـته در بخش 
اطالع رسـانی فعالیـت کننـد.« کرمـی در ادامـه بـا 
اشـاره بـه راه انـدازی و تاسـیس مرکـز نشـر بنیـاد، 
بـه موضـوع تألیف و انتشـار کتاب توسـط بنیادهای 
نخبگان اسـتانی اشـاره کرد و گفت: »سـتاد توسـعه 
فرهنـگ علـم، فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان تنها 
در صورتـی از ایـن اقـدام حمایـت می کنـد که بنیاد 
نخبـگان اسـتان از معاونـت مربوطـه در بنیـاد ملی 

نخبـگان مجوز داشـته باشـد.«
مشـاور رئیس بنیـاد ملی نخبگان ادامـه داد: »ترویج 
و فرهنگسـازی در حـوزه اسـتارت آپ های اسـتان 
و رویدادهـای کارآفرینـی و همچنیـن برنامه هـای 
فرهنگی بنیادهای نخبگان اسـتانِی مورد تایید ستاد 
اجرایی بنیـاد ملی نخبگان، از اولویت هـای کاری در 
سـال آینده اسـت.« شناسـایی و معرفـی نخبگان و 
اسـتعدادهای برتر استان از سـوی بنیادهای استانی 
بـه سـتاد توسـعه فرهنـگ علـم، فنـاوری و اقتصاد 
دانش بنیـان جهـت الگوسـازی در رسـانه ها، از دیگر 

 .موضوعـات مـورد تاکید کرمی بـود
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 مهناز رنجبران 

 بازار محصوالت دانش بنیان داخلی
با الزام های فرهنگی رونق می گیرد
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ــوری   ــس  جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
ــه  ــد از نمایشــگاه دســتاوردهای فناوران در بازدی
چهارمیــن جشــنواره جهادگــران علــم و فنــاوری 
بســیج  ســازمان  و  اســالمی  آزاد  دانشــگاه 
ــوالت  ــازار محص ــاد ب ــرای ایج ــت: ب ــی گف علم
ــتفاده  ــگ اس ــد فرهن ــی، بای ــان داخل دانش بنی
از ایــن محصــوالت در جامعــه و دســتگاه ها 

ــود. ــه ش نهادین
ســورنا ســتاری فرهنگ ســازی را یــک ضــرورت 
شــرکت های  بــازار  رونــق  بــرای  اصلــی 
دانش بنیــان دانســت و گفــت: بــازار محصــوالت 
ــر  ــل بهت ــه قب ــبت ب ــی نس ــان داخل دانش بنی
ــوب  ــا نقطــه مطل ــان ب ــا هم چن شــده اســت، ام
فاصلــه داریــم و الزم اســت هم چنــان در زمینــه 
انجــام  بیشــتری  اقدامــات  فرهنگ ســازی 
دهیــم. چــون بــا وجــود تمــام تالش هایــی کــه 
ــن  ــت، ای ــده اس ــام ش ــر انج ــال های اخی در س

ــتری دارد.  ــه بیش ــه توج ــاز ب ــوزه نی ح
محصــوالت  از  اســتفاده  مصوبــه   ســتاری 
داخلــی و دانش بنیــان را یــک گام دیگــر در 
ــوان  ــرورت عن ــن ض ــازی ای ــیر فرهنگ س مس
کــرد و گفــت: ایــن مصوبــه بــر مبنــای ضــرورت 
رویکــردی  بــا  داخلــی،  خریــد محصــوالت 
ــت  ــده اس ــالغ ش ــتگاه ها اب ــه دس ــی ب فرهنگ
و الــزام ایجــاد می کنــد کــه نیازهایشــان را 
ــن  ــد. در ای ــن کنن ــی تامی ــوالت داخل از محص
راســتا هم چنیــن تفاهم نامه هایــی بــا وزارت 
ــاد  ــکی، جه ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
کشــاورزی و دیگــر دســتگاه های اجرایــی امضــا 

ــت. ــده اس ش
توانمنــدی  نخبــگان،  ملــی  بنیــاد  رئیــس 
نقش آفرینــی  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
نتیجــه  را  کشــور  اقتصــادی  صحنــه  در 
و  کارآفرینــی  و  نــوآوری  زیســت بوم  رشــد 
در  حرکــت  بــرای  دانشــگاه ها  جهت گیــری 
ایــن مســیر دانســت و ابــراز کــرد: خوش بختانــه 
ــتاب  ــرعت و ش ــا س ــان ب ــرکت های دانش بنی ش
نســبتا خوبــی در حــال رشــد هســتند و در 
ــدود  ــان ح ــوالت دانش بنی ــر محص ــال حاض ح
30هــزار میلیــارد تومــان درآمــد داشــته اند.

مشــرتک  برنامه هــای  اجــرای  توافــق 
حــوزه علــم و فنــاوری

در ایــن جشــنواره بــا هــدف گســترش و ارتقــای 
اجــرای  و  فنــاوری  و  علمــی  همکاری هــای 
میــان  توافق نامــه  مشــترک،  برنامه هــای 
ــاوری ریاســت جمهــوری و  ــت علمــی و فن معاون
ســازمان بســیج علمــی، پژوهشــی و فنــاوری بــه 
ــه،  ــن توافق نام ــاس ای ــر اس ــه ب ــید ک ــا رس امض
ترویــج،  حــوزه  در  مشــترک  برنامه هــای 
گفتمان ســازی و توســعه فناوری هــای راهبــردی و 

تعامل هــای ســخت افزاری 
و نرم افــزاری مــورد نیــاز 

فراهــم می شــود.
و  توافق نامــه  ایــن  در 
ــدام  ــه اق ــاس برنام ــر اس ب
مشــترک معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری 
و ســامان بســیج علمــی، 
فنــاوری  و  پژوهشــی 
زمینه هــا  زیرســاخت ها، 
الزم  برنامه ریــزی  و 
مرکــز  راه انــدازی  بــرای 
ــوآوری بســیج و اســتفاده  ن
و  مبتکریــن  ظرفیــت  از 
مخترعین بســیجی سراســر 
می شــود. ایجــاد  کشــور 

جشــنواره  چهارمیــن 
جهادگــران علــم و فنــاوری، 
غرفــه   50 حضــور  بــا 
فنــاور،  شــرکت های  از 
ــان  ــتاوردهای دانش بنی دس
ــرض  ــوزه را در مع ــن ح ای
ــرار داده  ــان ق ــد مخاطب دی
اســت. در نمایشــگاه دائمــی 
دانش بنیــان  محصــوالت 

دانشــگاه 290 محصــول از پژوهش گــران بســیجی 
ــده  ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــنواره ب ــن جش در ای
اســت و هم چنیــن در ایــن جشــنواره تعــدادی از 
.محصــوالت پژوهشــی و فناورانــه رونمایی شــد

این مصوبه بر 
مبنای ضرورت 

خرید محصوالت 
داخلی، با 

رویکردی فرهنگی 
به دستگاه ها ابالغ 
شده است و الزام 

ایجاد می کند 
که نیازهایشان 
را از محصوالت 

داخلی تامین 
کنند. در این 

راستا هم چنین 
تفاهم نامه هایی با 
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی، جهاد 
کشاورزی و دیگر 

دستگاه های 
اجرایی امضا 

شده است
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 کاوه منزوی 

توانمندی نیروی انسانی چهره تازه ای 
از ایران در همکاری های بین المللی 

نمایش  می دهد

ستاری در دیدار �ب معاون وز�ی حمیط زیست آملان

فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری،  ســورنا 
ــا یوخــن فالشــبارت،  ــدار ب ــور، در دی رئیس جمه
نقــش  آلمــان،  معــاون وزیــر محیط زیســت 
ــازنده  ــرژی را س ــد ان ــه تولی ــورمان در عرص کش
ــه  ــادرات روزان ــا ص ــران ب ــت: »ای ــمرد و گف برش
ــات  ــب میعان ــر مکع ــون مت ــر 004 میلی ــغ ب بال
ــت  ــده نف ــن تولیدکنن ــوان چهارمی ــه عن گازی، ب

جهــان یکــی از قدرت هــای جهانــی حــوزه تولیــد 
انــرژی بــه شــمار مــی رود، امــا اقتصــاد دانش بنیان 
ایــن کشــور بــا تکیــه بــه توانمندی هــای جوانــان 
ــازه ای از  ــره ت ــا 03 ســال چه ــرده 42 ت تحصیلک
توانمندی هــا و ظرفیــت بــاالی ایــن کشــور را در 
همکاری هــای بین المللــی اقتصــادی بــه نمایــش 

می گــذارد.«

ش
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گ
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ــق  ــور رون ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
کســب و کارهــای فناورانــه نوپــا را یکــی از 
ــان دو  ــکاری می ــرای هم ــاعد ب ــای مس زمینه ه
کشــور دانســت و گفــت: »ســرمایه عظیــم و 
ارزشــمند اســتعدادهای جــوان ایــران بــا تربیــت 
بیــش از پنــج میلیــون دانشــجوی فارغ التحصیــل 
ــت  ــته اس ــی توانس ــی و مهندس ــته های فن رش
درآمــدزا  اســتارت آپ های  ظهــور  زمینه ســاز 
ــی باشــد  ــه خصــوص در حــوزه آی ت ــق ب و پررون
ــای  ــی از محوره ــد یک ــه می توان ــن عرص ــه ای ک

ــد.« ــور باش ــان دو کش ــادی می ــکاری اقتص هم
ــرژی،  ــازی ان ــوزه بهینه س ــه ح ــاره ب ــا اش وی ب
عــالوه بــر قــرار داشــتن ایــران در جایــگاه 
ــورمان  ــرژی، کش ــده ان ــتین های تولیدکنن نخس
ــرکت های  ــرای ش ــر ب ــترده و بک ــازاری گس را ب
دانش بنیــان حــوزه انــرژی عنــوان کــرد و گفــت: 
»ایــران بــه عنوان ســومین کشــور دارای سیســتم 
از  بعــد  فلــر،  هدر ســوز  گازهــای  ســوزاندن 
کشــورهای روســیه و امریــکا، بــا ظرفیت جمعیتی 
80 میلیــون نفــری و شــکل گرفتن فضــای جدی 
کســب و کار دانش بنیــان، بــازاری ارزشــمند بــرای 
شــرکت های فعــال در حوزه هــای گوناگــون از 

ــه شــمار مــی رود.« ــرژی ب ــه ان جمل
وزیــر  معــاون  نشســت،  ایــن  ادامــه  در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــرژی آلم ــت و ان محیط زیس
ظرفیــت دو کشــور بــرای همکاری هــای دوجانبــه 
در حــوزه راهکارهــای نویــن محیط زیســتی و 
انــرژی گفــت: »ایــران از کشــورهای توانمنــد 
ــی رود و  ــمار م ــه ش ــرژی ب ــد ان ــوزه تولی در ح
و  پژوهــش  چــون  حوزه هایــی  در  می توانــد 
شــرکت های بهینه ســازی انــرژی بــا کشــور 
آلمــان همکاری هــای گســترده ای را صــورت 
دهــد، زیــرا امــروزه جهــان عــالوه بــر نیــاز 
ــه  ــه ب ــت ک ــد اس ــرژی، نیازمن ــه ان ــزون ب روزاف
راهکارهــای نــو و پیشــرفته بــرای تامیــن انــرژی 

و حفــظ منابــع انــرژی روی آورد.«
وی افــزود: »ایــران و آلمــان می تواننــد در زمینــه 
ــیلی  ــای فس ــوب انرژی ه ــرات نامطل ــش اث کاه
نــو  فناوری هــای  از  بهره منــدی  و همچنیــن 
ــا تکیــه بــه توانمنــدی دانشــگاهی و علمــی در  ب

حــوزه انــرژی همــکاری کننــد و بــرای حفاظت از 
ــد.« ــی گام بردارن ــت جهان محیط زیس

بهینه ســازی  یــداهلل ســبوحی، دبیــر ســتاد 
و  علمــی  معاونــت  محیط زیســت  و  انــرژی 
فنــاوری، نیــز در ایــن دیــدار بــا ارائــه گزارشــی از 
فعالیت هــا و توانمندی هــای کشــورمان در حــوزه 
انتقــال  زمینه هــای  انــرژی،  و  محیط زیســت 
فنــاوری و توســعه همکاری هــای شــرکت های 
ــترک  ــات مش ــا و تحقیق ــان، پژوهش ه دانش بنی
حوزه هــای  از  را،  دانشــگاهی  همکاری هــای  و 

ــت. ــور دانس ــان دو کش ــکاری می ــف هم مختل

همکاری هــای دوجانبــه 
ایــران و آملــان در حــوزه 
انــرژی و محیط زیســت
در بخــش دیگــری از دیــدار 
میــان معــاون علمــی و 
رئیس جمهــور  فنــاوری 
کشــورمان و معــاون انــرژی 
آلمــان،  محیط زیســت  و 
همــکاری  تفاهم نامــه 
»اقتصادهــای  حــوزه  در 
ــت  ــا محیط زیس ــازگار ب س
بــه  کم کربــن«،  و 
امضــای ســبوحی دبیــر 
فنــاوری   توســعه  ســتاد 
و  انــرژی  بهینه ســازی 
معاونــت  محیط زیســت 
یوخــن  و  علمــی 
ــر  ــاون وزی ــبارت، مع فالش
آلمــان،  محیط زیســت 

رســید.
در  تجربیــات  تبــادل 

بازارهــای  مدیریــت  و  ایجــاد  خصــوص 
رقابتــی، توســعه اقتصــاد کم کربــن، ایجــاد 
گلخانــه ای  گازهــای  کاهــش  مکانیزم هــای 
توســعه چارچوب هــا، سیاســت ها  کنــار  در 
بــا  ســازگار  فناوری هــای  گســترش  و 
ایــن  اساســی  محورهــای  از  محیط زیســت 

.بــود همــکاری  تفاهم نامــه 

ایران به عنوان 
سومین کشور 
دارای سیستم 

سوزاندن گازهای 
هدر سوز فلر، 

بعد از کشورهای 
روسیه و امریکا، با 

ظرفیت جمعیتی 
08 میلیون نفری 

و شکل گرفتن 
فضای جدی کسب 
و کار دانش بنیان، 

بازاری ارزشمند 
برای شرکت های 

فعال در حوزه های 
گوناگون از 

جمله انرژی به 
شمار می رود
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فنــاوری  و  علمــی  معــاون  حضــور  بــا 
کالن  طــرح  دفــاع  وزیــر  و  رئیس جمهــور 
ملــی فنــاوری بالگــرد ملــی »صبــا 842« 
ــاوری  ــی وفن ــاون علم ــت مع ــا حمای ــه ب ک
ــع  ــازمان صنای ــت س ــه دس ــور و ب رئیس جمه
هوایــی وزارت دفــاع طراحــی و ســاخته شــده 

ــد. ــی ش ــت، رونمای اس
ــومین  ــاه و س ــیصد و پنج ــداد در س ــن روی ای
و  اقــدام  مقاومتــی؛  اقتصــاد  ســال  از  روز 
ــان،  ــین دهق ــردار حس ــور س ــا حض ــل، ب عم
ــلح  ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــر دف وزی
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــتاری، مع ــورنا س و س
و طــرح کالن  داد  ریاســت جمهــوری، رخ 
ــه  ــا 842 ک ــی صب ــرد مل ــاوری بالگ ــی فن مل
ــه دســت متخصصــان شــرکت پشــتیبانی و  ب
ــه ســازمان  ــران وابســته ب نوســازی بالگــرد ای
و  طراحــی  دفــاع  وزارت  هوایــی  صنایــع 
ــز  ــد. مرک ــی ش ــت، رونمای ــده اس ــاخته ش س
ــت علمــی و  ــاوری معاون ــی فن طــرح کالن مل
ــوان  ــه عن ــه ب ــوری ک ــت جمه ــاوری ریاس فن
ــرار  ــت ق ــورد حمای ــرح را م ــن ط ــا ای کارفرم
ــور در  ــای کش ــد ظرفیت ه ــالش می کن داد، ت
ــول  ــد محص ــا تولی ــده را ب ــای پیچی فناوری ه

ــد. ــه نمای ــردار ارائ ــه بهره ب ــت ب ــا خدم ی
ــن  ــی از ای ــم رونمای ــان در مراس ــردار دهق س
ــت:  ــان داش ــخنانی بی ــی س ــی ط ــرد مل بالگ
ــی؛  ــه در ســال اقتصــاد مقاومت ــم ک »مفتخری
ــم را  ــای مه ــی از پروژه ه ــل یک ــدام و عم اق
ــی  ــاد مقاومت ــای اقتص ــا از نماده ــه حقیقت ک

ــم.« ــی کنی ــروز رونمای ــت، ام اس
وزیــر دفــاع افــزود: »بــا توجــه بــه نیــاز کشــور 
بــه بالگردهایــی در کالس وزنــی متوســط 
کــه باالتریــن درخواســت و نیــاز آتــی اســت، 
بــا همــکاری شــرکت های  پنهــا  شــرکت 
دانش بنیــان، دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و 
ــاع  ــف در وزارت دف ــع مختل ــی صنای تحقیقات
ــه طراحــی، ســاخت و تولیــد بالگــرد  ــدام ب اق

ــرد.« ــا 842 ک ــی صب مل
ــن بالگــرد گفــت: »بالگــرد  ــاره ای ــان درب دهق
ملــی صبــا 842 در کالس وزنــی ســبک و 

متوســط، کاربــری چنــد منظــوره، دو موتــوره، 
چهــار ملخــه و بــا ظرفیــت هشــت سرنشــین 
قــادر اســت ماموریت هــای حمــل و نقــل 
بــار و مســافر و عملیــات امــداد و نجــات، 
عکســبرداری و شناســایی، آمبوالنــس هوایــی، 
عملیــات فراســاحلی و تاکســی هوایــی را 

ــد.« ــام ده انج
روز  فناوری هــای  از  اســتفاده  دفــاع  وزیــر 
در حــوزه ناوبــری، هدایــت و ســامانه های 
ــت  ــول در حال ــل قب ــرد قاب ــی، کارک مکانیک
یــک موتــور خامــوش، قابلیــت اطمینــان 
ــاال،  ــم و ســرعت ب ــاال، صــدا و ارتعاشــات ک ب
قابلیــت عملیاتــی در محــدوده دمایــی 52 تــا 
ــه آیرودینامیکــی  55 درجــه ســانتیگراد و بدن
مناســب را از جملــه مشــخصات فنــی بالگــرد 
ــر  ــرد ب ــن بالگ ــت: »ای ــرد و گف ــر ک 842 ذک
ــاز مشــتریان نظامــی و غیرنظامــی  اســاس نی
و قابلیــت صــادرات بــه بازارهــای بین المللــی، 
خصوصــا کشــورهای اســالمی، بــا قیمــت 

ــت.« ــه اس ــل عرض ــی قاب رقابت
ــرد را  ــن بالگ ــاخت ای ــی و س ــان طراح دهق
یکــی از آرزوهــای دیرینــه مســئوالن کشــور و 
متخصصــان صنعــت هوایــی دانســت و گفــت: 
ــه  ــه هم ــوت ب ــدا ق ــرض خ ــن ع ــده ضم »بن
ایــن  ســاخت  و  طراحــی  دســت اندرکاران 
ــزرگ  ــتاورد ب ــن دس ــی، ای ــزرگ مل ــروژه ب پ
ــه محضــر فرماندهــی معظــم  و درخشــان را ب
ــران  ــناس ای ــریف و قدرش ــت ش ــوا، مل کل ق
ــال  ــتانه س ــم و در آس ــرض می کن ــک ع تبری
ــن  ــه ای ــاع ب ــدی وزارت دف ــد آن را عی جدی

ــم.« ــالم می کن ــزرگ اع ــت ب مل
ســردار دهقــان بــا تشــکر و قدردانــی از همــه 
مراکــز علمــی، دانشــگاهی و شــرکت های 
دانش بنیــان کــه وزارت دفــاع را در تحقــق 
ــد،  ــت کردن ــاری و حمای ــی ی ــروژه مل ــن پ ای
ــی  ــمت طراح ــه س ــت ب ــرد: »حرک ــان ک بی
ــور  ــه ط ــنگین را ب ــای س ــاخت بالگرده و س
ــم  ــم کــه امیدواری جــدی در دســتور کار داری
بتوانیــم در ســال های آتــی ایــن مهــم را نیــز 

».ــیم ــق بخش تحق
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ســتاری  ســورنا  ســفر  روز  نخســتین  در 
بــه اتریــش، نشســت فنــاوری و اقتصــادی 
شــرکت های دانش بنیــان ایرانــی و اتریشــی 
ــی و  ــت علم ــت معاون ــا حمای ــد و ب ــزار ش برگ
ــکاری  ــند هم ــوری س ــت جمه ــاوری ریاس فن
فنــاوری  توســعه  ســتاد  بیــن  ســه جانبه 
ــان  ــرکت دانش بنی ــر، ش ــای تجدیدپذی انرژی ه
ایرانــی و یــک شــرکت اتریشــی، در زمینــه 
ســامانه های تبدیــل پســماند بــه انــرژی از 
جملــه فنــاوری زباله ســوز بــه امضــاء رســید. بــر 
اســاس ایــن ســند یــک دفتــر طراحی مشــترک 
در ایــران ایجــاد خواهــد شــد. هــدف از ایــن کار، 

توســعه و بومی ســازی فنــاوری تبدیــل پســماند 
ــوان و  ــری از ت ــتفاده حداکث ــا اس ــرژی ب ــه ان ب
دانــش ایرانــی و بــا بهره گیــری همزمــان از 
ــن حــوزه اســت. ــی در ای ــر جهان ــات برت تجربی

فنــاوری  و  علمــی   معــاون  دیــدار 
رئیس جمهــور و وزیــر حمــل  و نقــل و 

اتریــش نــوآوری 
در دومیــن روز ســفر هیئــت عالی رتبــه علمــی 
و فنــاوری کشــورمان بــه ویــن، دکتــر ســتاري 
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور و 
جــرج لیــچ فریــد وزیــر حمــل و نقــل و نــوآوري 

ش
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ــد. ــو کردن ــدار و گفت و گ ــش دی اتری
 پرویــز کرمــی، مشــاور معــاون علمــی و فناوری 
و  علمــی  »معــاون  گفــت:  رئیس جمهــور، 
ــچ  ــرج لی ــای ج ــا آق ــور ب ــاوری رئیس جمه فن
ــور  ــوآوري کش ــل و ن ــل و نق ــر حم ــد، وزی فری
ــن نشســت دو  ــه در ای ــرد ک ــدار ک ــش، دی اتری
ــاوري و  ــاي فن ــر گســترش همکاري ه ــرف ب ط

ــد.« ــد کردن ــط تاکی ــم رواب ــوآوري و تحکی ن
ــل و  ــر حم ــت، وزی ــن نشس ــزود: »در ای وی اف
ــا  ــای قرارداده ــش از امض ــوآوری اتری ــل و ن نق
و تفاهم نامه هــای همــکاری میــان ایــران و 
اتریــش کــه روز گذشــته صــورت گرفتــه بــود، 
اســتقبال و از انجــام آن حمایــت کامــل کــرد.«

ــاوری  ــم، فن ــگ عل ــعه فرهن ــتاد توس ــر س دبی
و اقتصــاد دانش بنیــان همچنیــن بــا بیــان 
این کــه وزیــر حمــل و نقــل و نــوآوری اتریــش 
ــران را در  ــوری اســالمی ای پیشــرفت های جمه
ــتود،  ــاوری س ــم و فن ــف عل ــای مختل حوزه ه
ابــراز کــرد: »آقــای لیــچ فریــد همچنیــن 
ــل و  ــه حم ــش در زمین ــه اتری ــرد ک ــد ک تاکی
ــه،  ــن عرص ــاخت ها در ای ــعه زیرس ــل و توس نق
ــالمی  ــوری اس ــا جمه ــای الزم را ب همکاری ه

ــرد. ــد ک ــران خواه ای
کرمــی بیــان کــرد: »در روز دوم ایــن ســفر 
شــرکت های  مشــترک  نشســت  همچنیــن 
)بیزینــس  اتریشــی  و  ایرانــی  دانش بنیــان 
فــوروم( بــا حضــور شــرکت های فنــاور دو 
ــه  ــت س ــن نشس ــه در ای ــد ک ــا ش ــور برپ کش
ــان دو  ــي می ــش خصوص ــکاری بخ ــند هم س

ــید.« ــاء رس ــه امض ــور ب کش
وی همچنیــن ابــراز کــرد: »در آغــاز ایــن 
نشســت مشــترک، دکتــر ســتاری دربــاره 
میــان دو  فناورانــه  ضــرورت همکاری هــای 
کشــور، توانمندی هــای کشــورمان در حــوزه 
اقتصــاد دانش بنیــان و ایجــاد بســتر اقتصــادي و 
ــان  ــاوري الزم توســط شــرکت هاي دانش بنی فن
ــه و صــادرات و  ــل فناوران ــرای تعام دو کشــور ب
بیــان فرصت هــا و تعامــالت علمي و دانشــگاهي 

ــرد.« ــت ک صحب
مشــاور رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان همچنیــن 

ــاره ســایر برنامه هــای ایــن نشســت گفــت:  درب
ــر  ــرکت های حاض ــت ش ــن نشس ــه ای »در ادام
بــه تعامــل و گفت و گــو ادامــه دادنــد و نشســت 

کســب و کار )B2B( نیــز برپــا شــد.«

ــکاری  ــل و هم ــای تعام ــی زمینه ه بررس
ــش ــران و اتری کشــور ای

ــاره دیگــر برنامه هــای ســفر  ــز کرمــی درب پروی
هیئــت عالی رتبــه علمــی و فنــاوری کشــورمان 
گفــت: »معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهور 
بــا گزمــات گریــم، معــاون وزیــر حمــل و نقــل، 
فنــاوری و نــوآوری کشــور اتریــش، نیــز دیــدار 
ایــن گفت و گــو دربــاره  و گفت و گــو کــرد. 
دو  میــان  فناورانــه  همــکاری  ظرفیت هــای 
کشــور و زمینه هــای تعامــل و همــکاری میــان 
فعــاالن علمــی و دانشــجویی و شــرکت های دو 

کشــور صــورت گرفــت.«
ــن  ــتاري در ای ــر س ــاي دکت ــر برنامه ه از دیگ
ــش و  ــي اتری ــون مل ــا تلویزی ــه ب ــفر مصاحب س

ــود. ــایتونگ ب ــه وینرس روزنام
ســفر  ایــن  در  گــزارش،  ایــن  براســاس 
ــوآوری  ــاون ن ــن )مع ــیخ زین الدی ــود ش محم
ــی  ــر منطق ــاوری(، منوچه ــازی فن و تجاری س
ــوردی(،  ــی و هوان ــعه هوای ــتاد توس ــر س )دبی
ــاوری  ــتاد توســعه فن ــر س ســعید ســرکار )دبی
نانــو(، پرویــز کرمــی )دبیــر ســتاد توســعه 
فرهنــگ علــم، فنــاوری و اقتصــاد دانــش 
بنیــان(، ســیروس وطن خــواه )دبیــر ســتاد 
ــر(،  ــد پذی ــای تجدی ــاوری انرژی ه ــعه  فن توس
ــر کل  ــی )مدی ــی طباطبای ــیداحمدرضا عالئ س
دفتــر تبــادل فنــاوری معاونــت امــور بین الملــل 
معاونــت علمــی(، عبــاداهلل موالیی )ســفیر ایران 
در اتریــش(، ســیدعلی اکرمی فــر )رئیــس مرکــز 
ریاســت  نــوآوری  و  فنــاوری  همکاری هــای 
ــور  ــر ام ــدی )مدی ــین احم ــوری( و حس جمه
بین الملــل ایــن مرکــز(، حمیــد بیــات )معــاون 
ــای وزارت امــور خارجــه(  ــر کل غــرب اروپ مدی
ــر از روســای شــرکت های  و بیــش از پنجــاه نف
ــاوری کشــور،  ــوزه فن ــاالن ح ــان و فع دانش بنی

.ــد ــی کردن ــتاری را همراه ــر س دکت
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ــی و  ــطح مل ــی در س ــاهیر ایران ــی مش معرف
و  زندگــی  شــیوه  الگوســازی  بین المللــی، 
کاری نخبــگان و تکریــم مفاخــر کشــور، از 

ــت. ــگان اس ــی نخب ــاد مل ــداف بنی اه
ــی بزرگداشــت  در همیــن راســتا همایــش مل

ــدگار  ــره مان ــینی چه ــا سیدحس ــاد رض زنده ی
ــه در  ــت ترجم ــذاران نهض ــی و از بنیان گ ادب
ایــران توســط بنیــاد نخبــگان اســتان اردبیــل 

برگــزار شــد.
ــن  ــگان ای ــاد نخب ــمنان بنی ــن در س همچنی

 منصوره حاج ابوالحسنی 

آنان که محیط فضل و آداب شدند
گزار شد نکوداشت رضا سیدحسی�ز و فرهنگ شکویه �ب

ش
زار

گ
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فرهنــگ  اســتاد  تکریــم  آییــن  اســتان، 
شــکوهی، شــاعر، محقــق و پژوهشــگر فرهنگ 

ــرد. ــزار ک ــمنانی را برگ ــان س ــه و زب عام

مــردی کــه عمــر خــود را وقــف اعتــالی 
ایــران کــرد

رضــا  زنده یــاد  بزرگداشــت  مراســم  در 
سیدحســینی، حســین شــایقی، رئیــس بنیــاد 
ــدف از  ــت: »ه ــل، گف ــتان اردبی ــگان اس نخب
برگــزاری همایــش ملــی بزرگداشــت زنده یــاد 
رضــا سیدحســینی، تقدیــر از مقــام و جایــگاه 
رفیــع علمــی و فرهنگــی یکــی از مفاخــر 
بیشــتر اجتمــاع  نیــز شــناخت  اســتان و 
ــت.«   ــی اس ــای مل ــن ثروت ه ــی از ای نخبگان
را  بیــان  فــن   و  ذوق  تخصــص،  شــایقی 
اســتاد  علمــی  شــاخص های  مهم تریــن 
»دو  داد:  ادامــه  و  دانســت  سیدحســینی 
ــاب  ــوان کت ــه عن ــه ب ــتاد فرزان ــن اس ــر ای اث
ــده ســال کشــور انتخــاب شــده اســت.  برگزی
ــردآوری  ــت او در گ ــتی و هدای ــوغ سرپرس نب
فرهنــِگ آثــار نیــز کامــال مشــهود اســت کــه 
ــدگار در  ــراث مان ــه می ــار ب ــگ آث ــن فرهن ای

ــت.« ــده اس ــل ش ــر تبدی ــات و هن ادبی
قائم مقــام  نریمانــی،  محمــد  ادامــه  در 
ــا اشــاره  ــی، ب رئیــس دانشــگاه محقــق اردبیل
ــزرگان  ــگان و ب ــت نخب ــت بزرگداش ــه اهمی ب
ــر  ــینی را از مفاخ ــاد سیدحس ــور، زنده ی کش
ــه ســی  ــک ب ــت: »نزدی کشــور دانســت و گف
و چهــار جلــد کتــاب از ایــن اســتاد برجســته 
بــه یــادگار مانــده اســت کــه هــر یــک گویــای 

ــت.«  ــی وی اس ــطح علم ــوان و س ت
ــش  ــه و نق ــت ترجم ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
آن در پیشــرفت و اعتــالی کشــور، افــزود: 
»اســتاد سیدحســینی بــا بیــش از چهــل ســال 
فعالیــت در امــر ترجمــه، عمــر خــود را وقــف 

ــود.« ــران کــرده ب ــام ای اعتــالی ن
نریمانــی ترجمــه را فعالیتــی بســیار ســخت تر 
از تالیــف دانســت و بیــان کــرد: »بــا توجــه بــه 
این کــه اســتاد رضــا سیدحســینی تمــام عمــر 
علمــی و پژوهشــی خــود را در عرصــه ترجمــه 

ــر  ــتاد عم ــی اس ــن کار یعن ــرده، ای ــپری ک س
خــود را وقــف ایــران کــرده اســت.«

قائــم  مقــام رئیــس دانشــگاه محقــق اردبیلــی 
ادامــه داد: »ســرآمدان و بــزرگان علمــی و 
ــد  فرهنگــی بســیاری در اردبیــل حضــور دارن
ــه  ــتند ک ــت هس ــغول فعالی ــان مش و همچن
تجلیــل از آنــان در زمــان حیــات و فعالیتشــان 
ــزه  ــاد انگی ــزایی در ایج ــش بس ــد نق می توان

ــرای نســل جــوان داشــته باشــد.« ب
ســخنرانی  تــاالر  نام گــذاری  از  نریمانــی 
دانشــکده ادبیــات و علوم انســانی دانشــگاه 
محقــق اردبیلــی بــه نــام »اســتاد رضــا 

داد. خبــر  سیدحســینی« 
دکتــر حبیــب ابراهیم پور، 
رئیــس دانشــکده ادبیــات 
و علــوم  انســانی دانشــگاه 
محقــق اردبیلــی، نیــز بــا 
ــردیس  ــه س ــان این ک بی
ــوی  مرحــوم احمــدی گی
در  اخیــر  روزهــای  در 
دانشــگاه محقــق اردبیلــی 
رونمایــی شــد، گفــت: 
رونمایــی  و  »ســاخت 
اســتاد رضــا  ســردیس 
سیدحســینی نیــز برنامــه 
آتــی دانشــکده ادبیــات و 

ــت.« ــانی اس ــوم انس عل
ــخصیتی و  ــای ش ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش وی ب
علمــی اســتاد سیدحســینی، افــزود: »تواضــع، 
ایثــار از ویژگی هــای مشــترک  فروتنــی و 
همــه مفاخــر و بــزرگان علــم و فرهنــگ ایــران 

اســت.«
لــوران کریکــه، وابســته زبــان فرانســه در ایران 
نیــز در ایــن همایــش بــا ادای احتــرام بــه آثــار 
ــت:  پژوهشــی اســتاد رضــا سیدحســینی، گف
ــزرگ،  ــن اســتاد ب »حضــور در بزرگداشــت ای
ــه  ــت، چراک ــن اس ــرای م ــی ب ــار بزرگ افتخ
ــر در  ــانی کم نظی ــینی انس ــاد سیدحس زنده ی

ــود.« ــد علمــی و شــخصیتی ب بُع
وی افــزود: »بررســی شــیوه زندگــی و منــش 

با توجه به این که 
استاد رضا 

سیدحسینی 
تمام عمر علمی و 
پژوهشی خود را 
در عرصه ترجمه 
سپری کرده، این 

کار یعنی استاد 
عمر خود را وقف 
ایران کرده است
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تاثیــرات  می توانــد  سیدحســینی  علمــی 
ــذارد.« ــا بگ ــر ج ــوان ب ــل  ج ــی در نس مثبت

وابســته زبــان فرانســه در ایــران، بــا اشــاره بــه 
اثرگــذاری بی بدیــل مرحــوم سیدحســینی در 
رونــق زبــان فرانســه در ایــران، بیــان داشــت: 
ــران،  ــه ای ــه ب ــت از فرانس ــس از بازگش »او پ
ــان در  ــن زب ــق ای ــرای رون ــدی ب ــای بلن گام ه
ایــران برداشــت و در ســال 1947 اولیــن 
ترجمــه خــود از زبــان فرانســه را منتشــر 
ــنا  ــه آش ــزرگ فرانس ــار ب ــا آث ــان را ب و ایرانی
ــت  ــه پاس داش ــز ب ــه نی ــور فرانس ــرد. کش ک
ــا  ــته، ب ــتاد برجس ــن اس ــده ای ــات ارزن خدم
اهــدای نخــل آکادمیــک در ســال 2006، بــه 
شــخصیت علمــی و فــردی سیدحســینی ادای 

ــرد.« ــن ک دی
ــمیعی گیالنی  ــد س ــت، احم ــر اس ــه ذک الزم ب
)عضــو فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی(، 
ــات  ــته ادبی ــتاد برجس ــرامی )اس ــی س قدمعل
کشــور(، موســی اســوار )رئیــس شــورای عالــی 
ــکر  ــیما( و اهلل ش ــدا  و س ــازمان ص ــش س ویرای
اســداللهی )عضــو هیئــت  علمــی دانشــگاه 
تبریــز( از دیگــر ســخنرانان ایــن مراســم بودند.

در پایــان ایــن مراســم، ضمــن قرائــت ارج نامــه 
دکتــر ســورنا ســتاری و بیانیــه انجمــن ترویــج 
ــواده  ــا حضــور خان ــان و ادبیــات فارســی، ب زب
ــی  ــو نقاش ــینی از تابل ــا سیدحس ــتاد رض اس

اســتاد رونمایــی شــد.
ــوت در  ــم پیشکس ــینی مترج ــا سیدحس رض
ــه  ــدگار را ب ــره مان ــوان چه ــال 1380 عن س
خــود اختصــاص داد. وی همچنیــن نشــان 
»شــوالیه پالــم آکادمیــک فرانســه« را در 
ــه  ــه خــود دارد. وی ک ســال 2000 در کارنام
در ســال 1305 در اردبیــل متولــد شــده بــود، 
در اردیبهشــت 1388 بــر اثــر بیمــاری دار 

ــت. ــی را وداع گف فان

شکوه فرهنگ سمنان
مراســم تکریــم از مقــام علمــی، فرهنگــی 
ــکوه  ــکوهی  )ش ــگ ش ــتاد فرهن ــری اس و هن
فرهنــگ ســمنانی(، بــه  همــت بنیــاد نخبــگان 

ــرورش  اســتان ســمنان و اداره کل آمــوزش  و پ
و مؤسســه فرهنگــی - هنــری ســمن بویان 
ــگان  ــاد نخب ــس بنی ــور رئی ــا حض ــتان ب اس
اســتان، فرماندار و شــهردار ســمنان، ســرآمدان 

ــد. ــزار ش ــمنان برگ ــگاهیان در س و دانش
رئیــس  فیــض،  داود  مراســم  ایــن  در 
ــم و  ــمنان، تکری ــتان س ــگان اس ــاد نخب بنی
مختلــف  حوزه هــای  نخبــگان  از  تجلیــل 
را از رســالت های ایــن بنیــاد عنــوان کــرد 
و گفــت: »در ایــن مراســم قــرار اســت از 
اســتاد شــکوهی کــه به حــق شــکوه فرهنــگ 
ســمنانی نــام گرفته انــد، تجلیــل شــود.«
ــتاد  ــه اس ــده ای ک ــات ارزن ــزود: »خدم وی اف
شــکوهی، ایــن شــخصیت بــزرگ و از مفاخــر 
علمــی و فرهنگــی بــه مــردم ایــن دیــار ارائــه 
کــرده، بســیار ارزشــمند و ســتودنی اســت.«

فیــض در ادامــه بــر ضــرورت زنــده نگه داشــتن 
ــان و گویش هــای اســتان  فرهنــگ، خاصــه زب
ســمنان، تاکیــد کــرد و بیــان داشــت: »زنــده 
نگــه  داشــتن فرهنــگ بومــی نیازمنــد تــالش، 
ــردم اســت  ــی، همراهــی و مشــارکت م همدل
ــد  ــد بخواهن ــه بای ــتند ک ــردم هس ــن م و ای
ــدگار شــود.« ــان حفــظ و مان ــا و زب فرهنگ ه
مدیــرکل  جهــان،  محمدرضــا  ادامــه  در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان، ب ــرورش اس ــوزش  و پ آم
اســتان ســمنان در نخبه پــروری  پیشــینه 
بیــان کــرد: »تالش هــا و زحمــات اســتاد 
فرهنــگ شــکوهی بــرای فرهنــگ و زبــان 
مــردم ســمنان و همچنیــن آمــوزش و پرورش 

ــت.« ــتودنی اس س
ــوه  ــس ق ــاور رئی ــی، مش ــد خالص عبدالمحم
شــاعران  و  مانــدگار  مفاخــر  از  و  قضائیــه 
ســمنانی هــم در ایــن مراســم، تجلیــل از 
هنرمنــدان را تجلیــل از هنــر و تکریــم از 
دانشــمندان را تکریــم ارزش دانــش دانســت و 
ــش  ــث افزای ــم ها باع ــه مراس ــت: »این گون گف

انگیــزه نســل جــوان می شــود.«
ــوح  ــداء ل ــا اه ــز ب ــم نی ــن مراس ــان ای در پای
ــده اســتاد  ــات ارزن ــود از زحمــات و خدم  یادب

.ــد ــر ش ــکوهی تقدی ــگ ش فرهن
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ایده کسب وکار من کجاست؟

دنبال لحظه بزرگ »یافتم، یافتم« نباشید، 
چون ممکن است هیچ وقت از راه نرسد. 

بلکه اصولی و برنامه ریزی شده جلو 
بروید تا ایده تجاری و منحصربه فرد 

خود را برای سال جدید پیدا کنید.

برای الهام گرفتن سراغ آن 
بخش های اقتصادی بروید 

که در حال رشد هستند.

کار متفاوتی را شروع کنید. 
داشتن اهداف و مقاصد 

جدید قطعا می تواند برای 
شما الهام بخش باشد.

دو مغز بهتر از یک مغز کار می کند، 
بنابراین به جای این که دائما 

به تنهایی فکر کنید، سعی کنید از 
روش بارش افکار استفاده کنید.

به هر کسب وکار جدیدی فکر کنید و آن را با زمان 
و شرایط جامعه ای که در آن هستید، تطبیق دهید.

به مشکالت شخصی خودتان و مسائلی که 
دوستانتان دائما با آن درگیر هستند، فکر کنید.

در محل کار یا به عنوان سرگرمی، چه 
مهارت هایی پیدا کردید؟ لیستی از 

توانمندی های خودتان و حوزه هایی را که در 
آن عملکرد رضایت بخشی دارید، پیدا کنید.

کاری را که واقعا عاشقش هستید و باعث 
می شود حتی یک روز در عمرتان هم 
به کار کردن فکر نکنید، پیدا کنید.

بلندمدت فکر کنید. آن چه را که در 
رسانه های مختلف به عنوان ترندهای 

جدید پخش می شود، دنبال کنید.
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در یادداشـت حاضـر تـالش می شـود بـا توجـه 
بـه برنامه هـای بلندمـدت موجـود در زمینه علم 
و فنـاوری زمین شناسـی در جهـان، افـق پیـش 
روی ایـن علـم با نگاهـی به دو تـا از اولویت های 
پژوهـش زمین شناسـی در ایـران ارزیابی شـود. 
امیـد کـه مـا نیـز در ایـن برنامه هـای بـزرگ 
کنیـم  تـالش  و  کـرده  مشـارکت  بین المللـی 
بـرای سـواالت مهـم مربـوط بـه پوسـته زمیـن 
در کشـور خودمان از طریق تشـریک مسـاعی و 
همـکاری بین المللـی و بـا بهره گیـری از آخرین 
دسـتاوردهای علـم و فنـاوری در دنیـا جـواب 
بیابیـم. بـا کارهـا، فکرهـا و تالش هـای کوچک 
نمی تـوان سـواالت مهـم را پاسـخ داد و مسـائل 

مهـم را حـل کرد.

سند راهربدی علوم زمین 
در سـال 2014 بنیاد علم آمریکا، سـندی تحت 
عنـوان »زمیـن پویـا: اولویت ها و افق هـای علوم 
زمیـن 2015-2020« منتشـر کـرد. این سـند 
نشـان دهنده یـک تـالش جمعـی بـرای بیـان 
اولویت هـا در زمینـه علـوم زمیـن اسـت. هـدف 
از انتشـار ایـن سـند معرفـی یـک طـرح جدید 
کوتاه مـدت بـرای پژوهـش در علوم زمین اسـت 
کـه توسـط بنیـاد ملـی علـوم آمریـکا حمایـت 
می شـود. اولویت هـای پژوهشـی سـند 2020- 

2015 شـامل سـه مـورد زیر اسـت:
1. حمایت از پژوهش های بنیادی

بنیـادی  پژوهش هـای  از  همه جانبـه  حمایـت 
جهـت پیشـرفت در شـناخت بهتـر تغییـرات 
پیچیـده سـیاره زمین و فرایندهـای موثر بر آن، 
به ویـژه در زمینه هـای مطالعه مرزهای سـاحلی، 
مطالعـه خصوصیـات فیزیکی مواد معدنی فشـار 
و دمـا بـاال، مطالعـات میدانی در مقیـاس بزرگ 
دریاچه هـای  محیطـی  ویژگی هـای  بررسـی  و 
شـرایط  پیشـرفته  پیش بینی هـای  زیریخـی، 

آب وهـوا بـا اسـتفاده از امکانـات فضایی. 
و  درک  بهبـود  بـرای  جمعـی  اقـدام   .2
تـاب آوری مخاطـرات و سـوانح طبیعـی 

شـدید
زمینـه  در  کلیـدی  پژوهش هـای  از  حمایـت 

عمیق تـر  فهـم  بـرای  طبیعـی  مخاطـرات 
فرایندهـای طبیعـی موثر بر مخاطـرات طبیعی، 
تهیـه مدل هـای کمـی پیشـرفته و پژوهش های 
و  اجتماعـی  آمادگـی  می توانـد  کـه  کیفـی 
تـاب آوری در برابـر چنیـن سـوانحی را افزایـش 
دهـد و پژوهش هـای پایه در مطالعـه مخاطرات 

طبیعـی در مناطـق بالقـوه خطرنـاک. 
3. اقدام جمعی برای شناخت چرخه آب 

تعییـن محل هایـی کـه منابـع آب با بیشـترین 
تنـش و عـدم قطعیـت مواجـه اسـت. هم چنین 
آب  چرخـه  مطالعـه  در  مطـرح  دیگـر  مـوارد 
عبارت انـد از: تعییـن اثـرات محلـی و جهانـی 
تغییرات در پویایی چرخه آب در مناطق با طول 
و عـرض جغرافیایـی بـاال، توسـعه نوآوری هـای 
مـواد  اسـتخراج  در مهندسـی،  موثـر  فناورانـه 
در  کشـاورزی  شـیوه های  و  انـرژی  و  معدنـی 
دسـت یابی بـه تـاب آوری و پایـداری سیسـتم، 
اکتشـاف منابع پنهـان آب و هیدروکربن در زیر 
سـطح زمیـن، اثـرات تکـه تکـه شـدن پوشـش 
گیاهـی بـر مقـدار آب، کیفیـت آب و کیفیـت 
زندگـی انسـان ها و اکوسیسـتم، اثـر تغییر اقلیم 
بـر الگـوی بـارش جهانـی و منطقـه ای، تولیـد 
سـوخت های زیسـتی پایـدار و تعییـن راهبـرد 
پایـدار،  تولیـد سـوخت زیسـتی  بـرای  بهینـه 
تعییـن راهبـرد اندازه گیـری جدید، مدل سـازی 
یکپارچـه و داده و اطالعاتی در مورد چرخه آب، 
پیش بینـی و تصمیم گیـری در سـطوح مختلف. 
سـازمان زمین شناسـی ایـاالت متحـده بیشـتر 
بودجـه  خـود را در سـال 2016 در ایـن مـوارد 
هزینـه کـرد: علـوم آب بـرای قرن بیسـت ویکم، 
مطالعـات ژئومورفولـوژی، مخاطـرات طبیعـی، 
اقلیـم  تغییـرات  زیسـت،  محیـط  مدیریـت 
و  کانسـارها  و  انـرژی  اقلیمـی،  تـاب آوری  و 

علمـی.  مطالعـات  زیرسـاختارهای 

ــوم  ــن برنامه هــای اکتشــافی عل بزرگ تری
زمین 

مهم ترین برنامه اکتشـافی علمی زمین شناسـی 
سـاحل  و  چیـن  دریـای  در   2017 سـال  در 
جنـوب غـرب اسـترالیا در قالب برنامه اکتشـاف 
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خواهـد  انجـام   IODP اقیانوسـی  بین المللـی 
شـد. ژرف تریـن حفاری هـای بشـر در پوسـته 
زمیـن از 1965 میـالدی بـا برنامه دانشـمندان 
بـرای حفـاری در شـبه جزیره  اتحـاد شـوروی 
)در  کیلومتـری   12 ژرفـای  تـا   KOLAکـوال
مـدت 24 سـال( آغـاز شـد. موقعیـت حفـاری 
غـرب  شـمال  در  واقـع  کـوال  شـبه جزیره  در 
شـوروی سـابق، 10 کیلومتـری غـرب شـهری 
بـه نـام زاپولیارنـی انتخـاب شـد. هـدف اولیـه 
در نظـر گرفته شـده بـرای ایـن گمانـه عمق 15 
کیلومتـری بود. در سـال 1983 عمق حفاری از 
12000 متـر گذشـت و حفـاری این رویـداد در 
حـدود یک سـال متوقف شـد. این وقفـه زمانی 
ناامید کننـده ای کـه در سـپتامبر 1984 رخ داد، 
ادامـه پیـدا کرد. چراکـه در حین حفـاری متراژ 
12262 در حـدود 5000 متـر از لولـه حفـاری 
پیـچ خـورد و در گمانـه باقـی  مانـد. بـرای رفع 
ایـن مشـکل تصمیـم گرفتـه شـد کـه حفـاری 
از عمـق 7000 متـری مجـددا انجـام شـود. در 
سـال 1989 عمـق حفـاری بـه 12262 رسـید. 
سـال  پایـان  در  گمانـه  کـه  می رفـت  انتظـار 
سـال  در  و  متـری  عمـق 13500  بـه   1990
1993 بـه متـراژ نهایـی 15000 برسـد، امـا در 
ایـن عمق دانشـمندان با گرمـای غیرمنتظره ای 
معـادل 180 درجـه سـانتی گراد مواجه شـدند، 
ایـن  در  پیش بینی شـده  گرمـای  درحالی کـه 
بـود.  سـانتی گراد  درجـه   100 معـادل  عمـق 
امکان ناپذیـر  ایـن شـرایط  حفـاری بیشـتر در 
بـه نظـر می رسـید و درنتیجـه حفاری در سـال 
1992 متوقـف شـد، چراکـه حفـاری تـا عمـق 
تـا  افزایـش حـرارت  15000 متـری مسـتلزم 
300 درجـه سـانتی گراد می شـد و در ایـن دمـا 
سـرمته های حفـاری نمی توانسـتند کار زیـادی 

دهند. انجـام 
برنامـه IODP بزرگ تریـن پـروژه علـوم زمیـن 
بـرای شـناخت پوسـته زمیـن )و اخیـرا با هدف 
بـه  بـرای رسـیدن  اقیانوسـی  از پوسـته  گـذر 
 JOIDES گوشـته( اسـت. این برنامـه با برنامـه
آمریـکا از ژانویـه 1985 شـروع شـد و از فوریـه 
و  تجهیـزات  بـا  را  جدیـدی  اهـداف   2009

پرسـنل جدیـد دنبـال کـرده اسـت. در ادامـه 
قـرار اسـت تـا سـال 2018 برنامه اکتشـافی در 
جنـوب اقیانـوس آرام دنبـال شـود و در 2019 
بـه خلیـج مکزیـک برسـد و از آن جا به حاشـیه 
سـاحل غربـی اقیانـوس اطلس )شـرق آمریکای 
جنوبـی( ادامـه یابد، سـپس در سـال 2019 در 
سـاحل شـرقی اقیانوس اطلس )غـرب آفریقا( و 
در سـال 2021 در شـمال اقیانـوس اطلـس )به 
سـوی گرینلند( ادامـه خواهد یافـت. این برنامه 
کـه یـک پـروژه همـکاری علمـی بین المللـی 
اسـت، در نظـر دارد به سـواالت مهمـی در مورد 
کـره زمیـن پاسـخ دهـد. ازجملـه این کـه مـرز 
بیـن پوسـته و گوشـته چگونه اسـت؟ در نواحی 
برخورد پوسـته اقیانوسـی به پوسـته قـاره ای در 
پهنه هـای فرورانـش، وضعیـت ژئودینامیکی در 
پوسـته چگونـه اسـت؟ بخـش ژاپنی ایـن پروژه 
بین المللـی خود یکـی از بزرگ تریـن برنامه های 
علمـی زمین شناسـی در دنیاسـت. در 16 نوامبر 
 Chikyū 2007، اولیـن حفاری توسـط کشـتی
آغـاز شـد. در 11 مـارس 2011، این کشـتی در 
300 متـری بنـدر  هاچینوهه، توسـط سـونامی 
جابه جـا شـد و به اسـکله برخورد کرد و آسـیب 
شـدیدی دید. این کشـتی تحقیقاتـی هم اکنون 
در حـال انجـام حفاری هـای مختلـف در قالـب 
 )IODP( برنامه بین المللی اکتشـافات اقیانوسـی
اسـت. بعـد از زلزلـه 11 مـارس 2011 ژاپـن 
بـا هـدف پاسـخ بـه سـوالی مهـم آغـاز بـه کار 
کـرد و آن سـوال ایـن بـود: چـرا در جایـی کـه 
انتظـار حداکثـر زلزلـه ای با بـزرگای 8 می رفت، 
زلزلـه ای بـا بـزرگای 9 رخ داد؟ بدیـن منظـور 
بـرای اولیـن بـار در تاریـخ بـرای حفـاری هفت 
کیلومتـر زیـر سـطح دریـای ژاپـن برنامه ریـزی 
تحقیقاتـی  و  حفـاری  کشـتی  اسـت.  شـده 
Chikyū بـرای برنامه جامـع حفاری در اقیانوس 
)IODP( و توسـط سـازمان علوم و فنون دریایی 
و زمینی ژاپن سـاخته شـده اسـت. بودجه اولیه 
550 میلیـون دالر بـوده و بودجـه نهایـی یـک 
میلیـارد دالر برآورد شـده اسـت. این کشـتی با 
10 کیلومتـر طـول رشـته حفـاری، بـرای انجام 
حفاری هـای عمیق تا گوشـته در کـف اقیانوس 
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و جهـت مطالعـه مناطـق لرزه خیز دنیـا طراحی 
ایـن  فوریـه 2013  از  اسـت.  و سـاخته شـده 
عملیـات بـا همکاری برنامه اکتشـاف اقیانوسـی 

بین المللـی دنبـال می شـود. 

انرژی زمین گرمایی 
آزمایـش  بـا  گرمایـی  زمیـن  نیـروگاه  اولیـن 
اولیـن ژنراتـور زمیـن گرمایـی توسـط پرنـس 
 Prince Piero Ginori( پیـرو گنـوری کونتـی
Conti( در ایتالیـا و روشـن کـردن یـک المـپ 
شـروع بـه کار کـرد. در 1911 اولیـن اسـتفاده 
تجـاری از انـرژی زمیـن  گرمایـی در دنیـا در 
همیـن محـل آغـاز شـد. در دهـه 20 میـالدی 
ژنراتورهای آزمایشـی در ژاپن و شـمال کالیفرنیا 
 )Geysers در منطقـه آب فشـان های ژیـزرس(
سـاخته شـد. اکنون در 20 کشـور دنیا از انرژی 
زمیـن  گرمایی الکتریسـیته حـدود 11 گیگاوات 
بـرق )حـدود یک درصد مصرف کنونـی در دنیا( 
تولیـد می شـود. )ظرفیت تولیـد در آینده بین 3 
تـا 180 برابـر تولید کنونی برآورد شـده اسـت.( 
از  اسـتفاده  پتانسـیل  های  تاکنـون  ایـران  در 
انـرژی زمیـن  گرمایـی در 18 ناحیه کشـور پیدا 
و مطالعـه شـده اسـت. از میـان ایـن 18 پهنـه، 
هفـت محـدوده دماوند، سـهند، سـبالن، خوی، 
آتش فشـانی  سـامانه های  بـه  بزمـان  و  تفتـان 
مربوط انـد. نیـروگاه زمین گرمایـی »شـولتز سـو 
فوره« در شـمال اسـتان آلزاس فرانسـه )نزدیک 
مـرز آلمـان( پـس از یـک سـرمایه  گذاری 23 
سـاله در ژوییـه 2010 بـه بهره  بـرداری رسـید. 
بـا  )1389ش.(  پاییـز 2010  از  نیـروگاه  ایـن 
تولیـد 1.5 مـگاوات برق برای اسـتفاده در شـهر 
شـولتز سـو فـوره در شـبکه تولیـد برق فرانسـه 
قـرار گرفتـه اسـت. ایـن نیـروگاه دارای برنامـه 
وسـیع پژوهشـی و عملیاتـی برای تولیـد انرژی 
زمیـن  گرمایـی، در عمق پنج کیلومتـری زمین 
بـا حفر سـه چـاه اسـت. ایـن نیـروگاه بـا تولید 
بـرق از انـرژی زمین گرمایـی در عمـق زمین در 
نـوع خـود اولین و از نظـر تولید الکتریسـیته به 
صـورت تجـاری تنهـا مـورد در دنیـا محسـوب 
نشـان  اخیـر  گزارش هـای  بررسـی  می شـود. 

می دهـد که در کشـور سـوییس در همسـایگی 
هم اکنـون  آلمـان  در  هم چنیـن  و  فرانسـه 
از  بهره بـرداری  بـرای  وسـیعی  پژوهش هـای 
بـرق نیروگاه هـای زمیـن  گرمایـی در 15 تا 20 
سـال آینده در دانشـگاه ها و مراکز پژوهشـی در 

اسـت.  جریان 

برنامــه پژوهشــی حفاری در گســل ســان 
آندریاس 

برنامـه پژوهشـی حفـاری و پایش عمیق گسـل 
سـان آندریاس از سال 1984 در ایالت کالیفرنیا 
آغـاز شـد. در ایـن برنامه دو چاه اکتشـافی یکی 
بـه عمـق 9 و دیگـری بـه عمـق 11 کیلومتـر 
حفـر شـده اسـت. در ژوئـن 2004، بنیـاد ملـی 
علـم آمریـکا با همکاری سـازمان زمین شناسـی 
اقـدام بـه حفـر چاهـی عمیـق بـرای  آمریـکا 
روی  لرزه نـگار  دسـتگاه های  مسـتقیم  نصـب 
پهنه گسـل سـان آندریـاس، در نزدیکـی کانون 
زلزلـه پارکفیلـد بـا بـزرگای 6 کـرد. عمـق چاه 
حـاوی تجهیـزات رصـد لرزه خیـزی حدود سـه 
کیلومتـری زمیـن اسـت. SAFOD اطالعات در 
مـورد خـواص فیزیکـی و مکانیکـی سـنگ های 
داخـل پهنـه گسـله را به طـور مسـتقیم ثبـت 

کرد.  خواهـد 

EPOS رصدخانه علوم زمین اروپایی
EPOS یـک برنامـه بلندمـدت بـرای تسـهیل 
و  داده  تولیـد  داده هـا،  از  یکپارچـه  اسـتفاده 
امکانـات حاصـل از زیرسـاخت های پژوهش هـا 
بـرای علـوم زمیـن در اروپاسـت که فـاز اول آن 
از 2015 تـا 2018 اجرا می شـود. ایـن برنامه ای 
یکپارچـه  اسـتفاده  تسـهیل  بـرای  بلندمـدت 
از  حاصـل  امکانـات  و  داده  تولیـد  داده هـا،  از 
زیرسـاخت های پژوهش هـا برای علـوم زمین در 
اروپاسـت. بـا ایـن برنامـه درواقـع دوره جدیدی 
در نحـوه فعالیت هـای علمـی در علـوم زمیـن 
آغـاز می شـود. از اهـداف رصدخانه علـوم زمین 
اروپایـی می تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد: 
ارائـه چشـم انداز و رویکـرد علمـی کـه در آن 
بـرای  نوآورانـه  و  بیـن رشـته ای  پژوهش هـای 
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کنتـرل  فیزیکـی  فرایندهـای  از  بهتـر  درک 
طبیعـی  سـوانح  آتش فشـان ها،  زمین لرزه هـا، 
ناگهانـی و سـونامی ها و هم چنین زمین سـاخت 
و پویایـی سـطح زمیـن انجـام می گیـرد، ایجـاد 
تسـهیل  منظـور  بـه  بلندمـدت  برنامـه  یـک 
اسـتفاده یکپارچـه از داده هـا، مدل هـا و امکانات 
موجـود و زیرسـاخت های جدیـد جهـت اجرای 
پژوهش هـا در علـوم زمیـن و اتخـاذ راه حل های 
قانونـی مناسـب بـرای مدیریت زیرسـاخت های 
پژوهشـی اروپـا، تامین امنیت در مورد سیاسـت 
بـه اشـتراک گذاری داده هـا و دسترسـی بـاز و 
اسـتفاده شـفاف از داده هـا و تضمیـن احتـرام 

متقابـل حقـوق مالکیـت معنـوی. 

ایــاالت  فضایــی  ســازمان  برنامه هــای 
متحــده در زمینــه علــوم زمیــن 

طـی چند دهـه اخیر، ناسـا عـالوه بـر مطالعات 
رصـد  اقلیـم،  تغییـر  مطالعـه  بـه  فضایـی، 
مخاطـرات طبیعـی، اکتشـافات زمین شناسـی، 
رصـد یخچال هـای طبیعـی، ابرهـا و تنش هـای 
از  شـبکه ای  ارسـال  طریـق  از  تکتونیکـی 
ماهواره هـای دورسـنجی پرداختـه اسـت. میزان 
بودجـه تخصیص یافتـه بـه ناسـا در ایـن زمینـه 
دو میلیـارد دالر برای سـال 2017 اسـت. دونالد 
ترامـپ، رئیـس جمهـور جدیـد آمریـکا، اعـالم 
کـرده اسـت تمـام فعالیت هـای ناسـا در زمینـه 
علـوم زمیـن و تغییر اقلیـم را قطـع خواهد کرد 
و مطالعـات ناسـا تنهـا بـرای اکتشـافات فضایی 
و تکمیـل پـروژه منظومه شمسـی خواهـد بود. 
بـا حـذف برنامه هـای علوم زمیـن و اقلیم ناسـا، 
پژوهش هـا در ایـن زمینـه لطمه بزرگـی خواهد 

دید. 

مثال هایــی از دو اولویــت مهــم در افــق 
ــران  ــی ای ــای زمین شناس پژوهش ه

آتش فشـان: قرارگیـري دماونـد در نزدیکـي 
اهمیـت  تهـران  ماننـد  پرجمعیتـي  مناطـق 
بررسـي و مطالعـه ایـن سیسـتم را مشـخص 
مي کنـد. بـه عبارتـي دیگـر، روشـن شـدن این 
چـه  دماونـد  آتش فشـان  فـوران  کـه  مسـئله 

خطـری بـراي شـهر تهـران و نواحي مجـاور به 
همـراه دارد، نکتـه  بااهمیتی اسـت. در بررسـي 
در  شـکل  تغییـر  توزیـع  موجـود،  اطالعـات 
گسـتره ای وسـیع تر از قلـه آتش فشـانی دماوند 
قابـل مشـاهده اسـت. وجـود چشـمه هاي آب 
گـرم بـا روند شـمالي- جنوبـي مي تواند نشـانه 
توزیـع تغییـر شـکل در گسـتره ای وسـیع تر از 
تفصیلـی  بررسـی  باشـد.  دماونـد  آتش فشـان 
می توانـد  دیـدگاه  دو  از  دماونـد  آتش فشـان 
ضـروری باشـد. دیـدگاه اول بـه اهمیـت خـود 
آن  فـوران  کـه  سیسـتمی  به عنـوان  دماونـد 
ایجـاد  منطقـه  بـرای  را  بسـیاری  خطـرات 
بـا دیـد  و دیـدگاه دوم  دارد  توجـه  می کنـد، 
سیسـتم  یـک  در  آن  نقـش  بـه  گسـترده تر 
زمین سـاختی فعـال و احتمال اثـر فعالیت های 
و  تحریـک  در  دماونـد  آتش فشـانی  سـامانه 
چکانـش جنبـش در گسـل های بنیـادی البـرز 
مرکـزی و جنوبی، به ویژه گسـل مشـا و شـمال 
تهـران، و درنتیجـه اهمیـت آن در اثرگـذاری 
زمین لـرزه  یـک  رخـداد  بـر  غیرمسـتقیم 
مخـرب در محـدوده و نزدیکـی شـهر تهـران 
شـهرهای  و  تهـران  اسـتان  شهرسـتان های  و 
می شـود. مربـوط  مازنـدران  اسـتان  مرکـزی 

زلزلـه: رخداد زلزله های طبـس 1357، منجیل 
1369، اردکـول قائـن 1376 و بم 1382 همگی 
یـادآور رخـداد زلزله هـای مخـرب در ایـن فالت 
اسـت کـه موجب کشـته شـدن هـزاران تـن از 
بـزرگ  زلزله هـای  اسـت.  شـده  هم وطنانمـان 
موجـب پدیـد آمـدن خسـارت های بیشـتر در 
و  کشـور  در  مسـکونی  زندگـی  محیط هـای 
شـناخت  می شـود.  بشـر  دسـت  سـاخته های 
تفصیلـی خطـر و ریسـک زلزلـه در تهـران و 
کالن شـهرهای دیگـر )ماننـد تبریـز و مشـهد( 
از اولویت هـای مهـم امنیـت ملـی ایـران اسـت. 
پهنه بنـدی خطر زلزلـه با اسـتفاده از رهیافت ها 
و فناوری هـای جدیـد بـر پایـه مکان هایـی کـه 
به عنـوان پهنه هـای مهلـرزه ای و پتانسـیل های 
خطـر رخداد زلزله در راسـتای گسـل های فعال 
ایران شـناخته می شـوند، به عنـوان خروجی این 

 .مطالعـات خواهـد بـود
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ماجده مقدم 

پرتو
ن رادیولوژی ای دانشجو�ی یه ای �ب ن�ش

ــی  ــی اساس ــجویی نقش ــی، دانش ــریات علم نش
ــرادی  ــد. عمــده اف ــم دارن ــج فرهنــگ عل در تروی
ــی  ــنایی دقیق ــوند، آش ــگاه می ش ــه وارد دانش ک
بــا رشــته تحصیلــی خــود ندارنــد و ایــن وظیفــه 
دانشــجویان ســال های باالتــر اســت تــا از طریــق 
چــاپ  و  دانشــکده ها  علمــی  انجمن هــای 
نشــریه های تخصصــی، آن هــا را بــا فضــای علمــی 
ــد و  ــد، آشــنا کنن رشــته ای کــه انتخــاب کرده ان
باعــث رشــد و ارتقــای دانــش علمی شــان شــوند.
در همیــن راســتا، نشــریه علمــی، پژوهشــی 
و فرهنگــی پرتــو توســط دانشــجویان رشــته 
رادیولوژی دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد منتشــر 
ــوی  ــت از س ــی اس ــریه تالش ــن نش ــود. ای می ش
دانشــجویان ایــن رشــته کــه بــا همــکاری اســاتید 
محتــرم، تاکنــون موفــق بــه انتشــار چهــار شــماره 
اصلــی و دو ویژه نامــه شــده اســت. اولیــن شــماره 
ــه چــاپ  ــز ســال 1391 ب ــو در پایی ــه پرت گاهنام
رســیده اســت. نشــریه پرتــو عــالوه بــر پرداختــن 
بــه مباحــث علمــی علــوم تصویربــرداری، مطالــب 

دست نوشــته های  و  فرهنگــی 
خانــواده بــزرگ پرتونــگاری و 
رادیولــوژی را در خــود جــای داده 
اســت تــا دانشــجویان و همکاران 
بتواننــد ذوق و ســلیقه هنــری و 
ادبــی خــود را بــه عرصــه نمایش 
بگذارنــد. مســئوالن ایــن نشــریه 
این گونــه  را  خــود  اهــداف 

ــد: ــی می کنن معرف
ــش روز  ــعه دان ــار و توس 1. انتش
ــای  ــی گروه ه ــط آکادم در محی

ــوژی رادیول

2. بسترسازی برای انتشار مقاالت دانشجویی
3. ایجاد انگیزه فعالیت در دانشجویان پرتونگاری

4. تقویت مهارت نگارش مطالب علمی
ــع  ــارت چگونگــی اســتفاده از مناب ــت مه 5. تقوی

علمــی
ــی و  ــای ادب ــت در حوزه ه ــزه فعالی ــاد انگی 6. ایج

هنــری
7. کسب مهارت همکاری تیمی

8. بسترســازی بیــان انتقــاد ســازنده و لــزوم توجــه 
بــه آن

9. تالش برای تعالی رشته وزین پرتونگاری
ــر دارد  ــود در نظ ــم انداز خ ــو در چش ــریه پرت نش
ــد و  ــل کن ــه تبدی ــه دوفصلنام ــه را ب ــن گاهنام ای
بــه ســمت انتشــار نشــریه بــه صــورت الکترونیــک 
ــای  ــزاری کالس ه ــن برگ ــد. هم چنی ــت کن حرک
ژورنالیســتی و جلب مشــارکت بیشــتر دانشجویان 
تحصیــالت تکمیلــی رشــته های مرتبــط، از دیگــر 

ــه اســت. ــن مجل چشــم اندازهای کادر ای
صاحــب امتیــاز ایــن نشــریه بســیج دانشــجویی 
ــت.  ــکی اس ــکده پیراپزش دانش
نشــریه پرتــو بــه مدیرمســئولی 
ســردبیری  و  ژرژ  احســان 
ســیده اعظم حســینی، شــماره 
پنــج خــود را در آذرمــاه 95 
در  و  اســت  کــرده  منتشــر 
موضوعــات  بــا  مطالبــی  آن 
رادیولــوژی چیســت، مصاحبــه 
 ،fMRI ،ــدی نژاد بــا دکتــر اس
ــیلداکتومی و...  ــا، ش هایپرترمی
در اختیــار خواننــدگان مشــتاق 

.اســت عالقه منــد  و 

ش
زار

گ
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 زهرا نافعی 

تهران دانش بنیان استعدادهای برتر 
ایرانی سراسر دنیا را جذب می کند

ران خ�ب داد: ستاری در مرامس افتتاح شبکه نوآوری �ق

ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری 
رئیس جمهــور، در آییــن رونمایــی از شــبکه 
ــازه ای در  ــبکه را گام ت ــن ش ــران، ای ــوآوری ته ن
مســیر تقویــت زیســت بوم کارآفرینــی و نــوآوری 
دانســت و گفــت: »آینده شــهر در دســتان عناصر 
ــان شــدن شــهر  ــوآوری و دانش بنی زیســت بوم ن
تهــران اســت و شــبکه نــوآوری تهــران می توانــد 
ایــن شــهر را بــه بســتری بــرای جذب اســتعدادها 
و توانمندی هــای نوآورانــه نخبــگان ایرانــی از 

سراســر دنیــا بــدل کنــد.«
ســتاری بارزتریــن پیام و رســالت شــبکه نــوآوری 
تهــران را ضــرورت حرکــت بــه ســوی دانش بنیان 
شــدن دانســت و گفــت: »مــدل شــبکه نــوآوری 
قابــل تســری بــه دیگــر شهرهاســت و تهــران بــا 
بــدل شــدن بــه یــک شــهر دانش بنیــان آغازگــر 
ــزی  ــا و مرک ــر دنی ــتعدادهای سراس ــذب اس ج
ــه  ــرای جــذب و توســعه توانمندی هــای فناوران ب
اســت.« معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور 
ــوزه  ــی در ح ــن و مثبت ــای تحول آفری ــه گام ه ب

اقتصــاد دانش بنیــان از ســوی دانشــگاه ها، مراکــز 
علمــی، پژوهشــی و نــوآوری و شــرکت های فنــاور 
ــا  ــت: »ب ــرد و گف ــاره ک ــران اش ــتقر در ته مس
جهت گیــری پویــا و مثبــت نســبت بــه اقتصــاد 
ــا رشــد  دانش بنیــان، شــرکت های دانش بنیــان ب
ــد  ــی در مجــاورت دانشــگاه ها می توانن کلونی های
کشــور را بــه ســوی شــکل تــازه ای از اقتصــاد بــا 
تکیــه بــه ســرمایه های انســانی حرکــت دهنــد.«

رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بهره منــدی از 
ــان  ــروی دانش  بنی ــران را در گ ــای ته ظرفیت ه
شــدن ایــن شــهر دانســت و گفــت: »بایــد اثبــات 
کنیــم تهــران در کنــار مراکــز تجــاری و رفاهــی 
و خدماتــی می توانــد زمینــه خوبــی بــرای 
ــوآوری و اســتعدادها باشــد، چراکــه  شــکوفایی ن
ــرکت های  ــز ش ــترین تمرک ــا بیش ــهر، ب ــن ش ای
ــی دارای  ــی و پژوهش ــز علم ــان و مراک دانش بنی
ظرفیــت خوبــی اســت. بنابرایــن تهــران می توانــد 
بــا تکیــه بــر مدیــران خــالق و جــوان کــه ضمــن 
ایجــاد اشــتغال و ارزش افــزوده، مــدل نویــی 

ش
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از کســب و کار را ارائــه می کننــد، زمینه ســاز 
اقتصــاد دانش بنیــان بــه عنــوان آینده ســاز 

کشــور باشــد.«
ســتاری بــا تاکیــد بــر شــکل گیری محیــط 
مســاعد کســب و کار در بســتر زیســت بوم 
نــوآوری و کارآفرینــی گفــت: »مهم تریــن الزمــه 
اقتصــاد دانش بنیــان زیســت بومی اســت کــه در 
آن محیــط مســاعد بــرای کســب و کار فناورانــه 
ــروی  ــه نی ــتن ب ــا ارزش گذاش ــود و ب ــم ش فراه
انســانی خــالق در ازای منابــع زیرزمینــی از 
اســتعدادهای برتــر حمایــت کنــد. ایــن زیســت 
بــوم می توانــد کشــور را یــک گام بــه دانش بنیــان 
ــط  ــن محی ــد و ای ــر کن ــاد نزدیک ت ــدن اقتص ش
ــود.« وی  ــاد ش ــران ایج ــد از ته ــاعد می توان مس
بــا بیــان این کــه کســب و کارهــای فناورانــه نوپــا 
ضمــن حــل چالش هــا نقــش اثرگــذار خــود را در 
اقتصــاد و اشــتغال ایفــا می کننــد، گفــت: »ایــن 
شــبکه امکانات بســیار خوبی را در اختیــار فعاالن 
ــب و  ــد و کس ــرار می ده ــوآوری ق ــت بوم ن زیس
کارهــای نوپــا کــه مهم تریــن و ارزنده تریــن 
دارایــی نــوآوری هســتند و قــدر و قیمتشــان بــه 
ســرمایه های ملمــوس متکــی نیســت، در چنیــن 

ــوند.« ــکوفا می ش ــی ش فضای
مهــدی صفاری نیــا، رئیــس پــارک فنــاوری 
ــز  ــران، نی ــوآوری ته ــبکه ن ــر ش ــس و دبی پردی
در مراســم افتتــاح شــبکه نــوآوری »تهــران« بــا 
ــن شــبکه گفــت:  ــه هــدف تاســیس ای اشــاره ب
ــت  ــوآوری تهــران از برنامه هــای معاون »شــبکه ن
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری اســت و بــا 
ــوآوری و  ــات در سیســتم ن هــدف تجمیــع امکان
فنــاوری کشــور در یــک سیســتم راه اندازی شــده 
ــا بیــان این کــه تاســیس و افتتــاح  اســت.« وی ب
ــوده  ــور ب ــه مح ــا س ــران ب ــوآوری ته ــبکه ن ش
ــان،  ــرکت های دانش بنی ــرد: »ش ــان ک ــت، بی اس
ــاوری و ســایر بازیگــران عرصــه  مجتمع هــای فن
فنــاوری همچــون زیســت بوم ها، دانشــگاه ها، 
پژوهشــگاه ها، صندوق هــا و شــتاب دهنده ها از 
محورهــای اصلــی شــبکه نــوآوری تهران هســتند 

ــد.« ــور یابن ــبکه حض ــن ش ــد در ای و می توانن
ــرد:  ــد ک ــس تأکی ــاوری پردی ــارک فن ــس پ رئی

نقطــه  هــر  در  دانش بنیــان  »شــرکت های 
از شــهر تهــران کــه باشــند، می تواننــد بــا 
ــدی را  ــات جدی ــبکه خدم ــن ش ــت در ای عضوی
ــایر  ــا س ــود را ب ــات خ ــد و امکان ــت کنن دریاف
شــرکت های حضوریافتــه در شــبکه  نــوآوری 
ــان  ــا بی ــا ب ــد.« صفاری نی ــتراک بگذارن ــه اش ب
ــد در  ــان می توانن ــرکت های دانش بنی ــه ش این ک
قالــب یــک مجتمــع در ایــن شــبکه بــه فعالیــت 
مجتمع هــا  »ایــن  داشــت:  بیــان  بپردازنــد، 
ــان  ــرکت دانش بنی ــوع ده ش ــد از مجم می توانن
تشــکیل شــوند و از مزایــای خوبــی بــرای ادامــه 
ــوند.« ــوردار ش ــود برخ ــه خ ــای فناوران فعالیت ه

ــی  ــر مجتمع ــع ه ــت: »در واق ــه گف وی در ادام
کــه  اســت  فنــاور  شــرکت  ده  از  متشــکل 
می توانــد از مزایایــی همچــون معافیت هــای 
مالــی، معافیت هــای عوارضــی و... برخــوردار 
شــود. اکنــون شــرکت هایی کــه در اســتان 
ــوآوری  ــامانه ن ــد در س ــران هســتند، می توانن ته

تهــران عضــو شــوند و ثبت نــام کننــد.«
صفاری نیــا افــزود: »فضایــی کــه در شــبکه 
نــوآوری تهــران ایجــاد شــده، امــکان تبــادل نظــر 
ــاوری را ایجــاد  ــان دســت اندرکاران حــوزه فن می
می کنــد.« دبیــر شــبکه نــوآوری تهــران بــا بیــان 
این کــه ایــن شــبکه نــوآوری دارای یــک مجمــع 
ــق  ــن طری ــرد: »از ای ــان ک ــت، بی ــالیانه اس س
ــای  ــه اعض ــی را ب ــد خدمات ــرکت ها می توانن ش

ــه کننــد.« ــوآوری تهــران ارائ شــبکه ن
بــه گفتــه صفاری نیــا، به واســطه شــبکه نــوآوری 
ــب  ــاوری در قال ــت بوم فن ــر زیس ــران، عناص ته
یــک شــبکه بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار می کنند.
وی بــا بیــان این کــه ثبت نــام شــرکت ها و ســایر 
بخش هــای فناورانــه اســتان تهــران از 71 اســفند 
ــون  ــان داشــت: »تاکن ــاز شــده اســت، بی 59 آغ
8011 شــرکت دانش بنیــان در ایــن ســامانه 
ــا روی  ــه آن ه ــات اولی ــد و اطالع ــام کرده ان ثبت ن
ســامانه وجــود دارد. البتــه ایــن شــرکت ها بایــد 

اطالعــات خــود را تکمیــل کننــد.«
ــکاری  ــا هم ــم ب ــا داری ــزود: »بن ــا اف صفاری نی
اســتانداری ها و شــهرداری ها، ایــن شــبکه را 

».ــم ــعه دهی توس
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 رویا کامیار 

 همه تحوالت 
ازخانواده شروع می شود

پناه و ندا موسوی گفت و گو �ب زهرا داور
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ــود و  ــوزه ای ب ــه ح ــما در چ ــرح ش  ط
چــه چیــزی باعــث شــد بــه ســمت ایــن 
ــی  ــه لزوم ــع چ ــد؟ درواق ــوع بروی موض

ــد؟ ــاس کردی احس
ــد،  ــن رون ــن در ای ــه م ــزه اولی ــاه: انگی داورپن
تجربــه خــودم بــود. مــن ســردرگمی اقتصــادی و 
ــان دوران  ــودم را از هم ــی خ ــای مال بی تجربگی ه
دانشــجویی احســاس می کــردم. پــس از شــروع بــه 
کار و مهم تــر از آن ازدواج بــود کــه واقعــا نیــاز بــه 
آمــوزش را حــس کــردم. متاســفانه مــا دچــار خلط 
چنــد مبحــث شــده ایم. آمــوزش اقتصــادی لزومــا 
بــه اشــتغال زنــان مربــوط نیســت و اشــتغال هــم 
حتمــا بــه معنــای کار ثابت بیــرون از خانه نیســت. 
ــه  ــدر جنب ــه همان ق ــردن در خان ــت ک رب درس
ــودن.  ــص ب ــک متخص ــه پزش ــادی دارد ک اقتص
کارهــای روزمــره خانــه داری هــم در جهــت کمــک 
بــه اقتصــاد خانواده انــد. بانــوان نخبــه هــم یکــی از 
اقشــار بانــوان هســتند کــه از ناآگاهــی اقتصــادی 
ضربــه می خورنــد و چــون امــکان اشــتغال و 
فعالیــت اقتصــادی بــرای ایشــان جدی تــر اســت، 
ممکــن اســت دوچندان در معرض مشــکل باشــند. 
البتــه اگــر کســی بگویــد مــردان مــا هــم آمــوزش 
اقتصــادی شایســته ای نمی بیننــد، متاســفانه بایــد 
او را تاییــد کــرد. در ایــن راســتا شــروع بــه مطالعــه 
ــدا موســوی هــم  ــم ن کــردم و متوجــه شــدم خان
ــا  ــا ب ــه همیــن ضــرورت رســیده اند. مشــورت م ب
ســرکار خانــم دکتــر حقجو ابعــاد دیگری را روشــن 
کــرد. ایشــان بــه مــا ایــن نکتــه را تذکــر دادنــد که 
ــن  ــر ای ــا ب ــا وجــود این کــه در دعاهــای ائمــه م ب
مســئله تاکیــد شــده کــه علــم بایــد نافــع باشــد و 
حتــی در گفتمــان مــدرن نیــز بــر فایــده و کاربــرد 
بیــش از هــر چیــز تاکیــد می شــود، متاســفانه مــا 
ــن  ــم. ای ــا کار نکنی ــم ت ــران درس می خوانی در ای
ــا هنجارهــا و آموزش هــای غلــط دیگــر  مشــکل ب
تشــدید می شــود؛ مــواردی مثــل روحیــه انفعــال 
و مطالبه گــری از دولــت، تاکیــد زیــاد بــر اخــذ وام، 
عالقــه نهادهــای رســمی به دخالــت در هــر جریان 
ــگ و  ــای تن ــه قالب ه ــا ب ــع و فروکاهــش آن ه ناف
بی ثمــر اداری. بــه ایــن ترتیــب یکــی از مشــکالت 
ــگان،  ــان و نخب ــوص جوان ــی به خص ــه ایران جامع

در مهرماه 95، مقام معظم رهبری 
جلسه ای را با جمعی از نخبگان 
و استعدادهای برتر داشتند. در 
این جلسه، تعدادی نیز به بیان 
دیدگاه ها و طرح های خود پرداختند 
که ازجمله این افراد، زهرا داورپناه 
بود. او دکترای فلسفه خود را از 
دانشگاه اصفهان دریافت کرده و 
هم اکنون به عنوان پژوهش گر مرکز 
تحقیقات زنان و خانواده مشغول به 
کار است. وقتی از داورپناه خواستم 
تا درباره طرحش و انگیزه ای که او را 
به سمت تحقیقاتش کشانده، سخن 
بگوید، درخواست کرد که در این 
گفت و گو ندا موسوی نیز همراهی اش 
کند، زیرا این تحقیقات و پژوهش ها 
حاصل همکاری و هم فکری هر دوی 
آن هاست. به این ترتیب موسوی 
و داورپناه ضمن توضیح موضوع 
پژوهش خود و علت انتخاب این 
موضوع، به مشکالت پژوهش گران 
و کارآفرینان نیز پرداختند.
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فرهنــگ و بینــش کار در کنار مســائل زیرســاختی 
آن اســت. نکتــه دیگــر مــورد اشــاره ایشــان 
ــه مســائل  ــان نســبت ب ــود کــه بینــش زن ــن ب ای
ــت،  ــذار اس ــیار تاثیر گ ــه کار، بس ــف ازجمل مختل
چــون زنــان متولیــان تربیــت نســل بعــد هســتند. 
مــادران فرزندانــی را تربیــت می کننــد کــه نقــش 
ــن  ــد. هم چنی ــع ندانن ــده مناب خــود را مصرف کنن
ــان  ــد توســط زن مدیریــت ســبک زندگــی می توان
ــا از دســت  ــا تنش ه ــواده ب ــا خان ــود ت ــق ش محق
نــرود. مــا مفهــوم قناعــت را درســت نفهمیده ایــم. 
درنهایــت زنــان می تواننــد ســبک زندگــی را 
مولــد ســازند. درحالی کــه تــا همیــن چنــد ســال 
ــی  ــد، ول ــد بودن ــی مول ــا واحدهای پیــش خانواده ه
امــروزه حتــی خانه هــای مــا صرفــا آپارتمان هایــی 
هســتند کــه فضایــی صرفــا جهــت خــواب دارند و 

نــه کار و فعالیــت.
ــز  ــاه نی ــم داورپن ــه خان ــور ک ــوی: همان ط موس
اشــاره کــرد، طــرح مــا در حــوزه سیاســت گذاری 
فرهنگــی راجــع بــه تاثیــر آمــوزش نــرم اقتصــادی 
ــان، در اقتصــاد مقاومتــی  ــژه زن ــواده، به وی ــه خان ب
بــود. در جامعــه مــدرن امــروز بــا بحــران و 
ــه رو هســتیم و  ــراوان اقتصــادی روب چالش هــای ف
ــزرگ  ــرای کارهــای ب همان طــور کــه می دانیــم، ب
بایــد از کارهــای کوچــک شــروع کــرد. درنتیجه اگر 
ــای  ــه کوچــک آموزش ه ــوان جامع ــواده به عن خان
اقتصــادی ببینــد، می توانیــم کم کــم روی جامعــه 
بزرگ تــر تاثیــر بگذاریــم. زنــان مــا بایــد بــه اعضای 
ــده  ــا مصرف کنن ــه تنه ــد ک ــان بیاموزن خانواده ش
نباشــند. نیــروی انســانی به هرحــال اول در بســتر 
خانــواده شــکل می گیــرد و در بســتر خانــواده دوم 
ــی  ــد. یعن ــه می ده ــادی اش را ادام ــی اقتص زندگ
ــالش  ــه پرت ــرد ک ــاد می گی ــش ی ــرد از والدین ف
ــالق  ــرافت و اخ ــت، ش ــد و صداق ــل باش ــا منفع ی
ــم  ــی ه ــوزد. هنگام ــد بیام ــه ای و... را می توان حرف
کــه ازدواج می کنــد، توقعــات و عــادات همســرش 
ــی  ــذارد و چــه بســا مســیر زندگ ــر می گ ــر او اث ب
فــرد تغییــر کنــد. اگــر خانــواده و در قلــب آن زنان، 
آگاه بــه شــرایط روز باشــند و از نیروهــای اقتصادی 
ــت  شــاغل و جهت گیری هــای کالن کشــور حمای
کننــد، منجــر بــه کارآمــدی همــه نیروها می شــود. 

اقتصــاد مقاومتــی در حــوزه روابــط خانوادگی یعنی 
ــه همســران مشــوق  ــادران و هم ــه م ــه هم این ک
ــه  ــا را ب ــدان و شــوهران خــود باشــند و آن ه فرزن
فعالیــت بهینــه، دوری از مصرف گرایی و اســراف و... 

تشــویق کننــد.
 در جلســه ای کــه بــا رهبــر معظــم انقالب 

داشــتید، بــه چــه نکاتــی اشــاره کردید؟
ــه  ــود ک ــتا ب ــن راس ــا در ای ــه م ــاه: ارائ داورپن
ــه  ــن اســت ک ــا از ســخنان ایشــان ای برداشــت م
ــروج از  ــرای خ ــت ب ــی اس ــی افق ــاد مقاومت اقتص
کلیشــه ها، ولــی متاســفانه بســیاری از تالش هــای 
تحول جویانــه در کشــور مــا منحصــر بــه امــور کلی 
و کالن و درواقــع یک ســری ســخنرانی می شــوند. 
کلــی بــودن ســبب می شــود ایــن تغییــرات تبدیل 
ــه  ــی نشــوند و کالن نگــری ب ــه برنامه هــای عمل ب
معنــای بی توجهــی بــه نقــش افــراد و ســاختارهای 
خــردی اســت کــه بــا ســرعت و انعطــاف بیشــتری 
می تواننــد تغییــر کننــد. در مقابــل اقتصــاد 
ــانی را  ــروی انس ــت و نی ــاد اس ــی مردم بنی مقاومت
مهم تریــن منبــع می دانــد، پــس بایــد بــه ســمت 
کارهــای فــردی و غیردولتــی رفــت. نکتــه بعــدی 
کژکارکــردی ســاختار اداری و دولتی مــا و نقش آن 
در مشــکالت اقتصــادی اســت. بــه نظــر می رســد 
اغلــب قوانیــن کاری مــا همــه از یک مشــکل بزرگ 
رنــج می برنــد. ایــن قوانیــن بــا تاکیــد بــر مجوزهــا 
بــه شــروع کار اختصــاص دارند. تــا قبــل از دریافت 
آن هــا، کارهــا بایــد معطــل بمانــد و دریافتشــان به 
معنــای رهایــی از نظــارت جــدی در ادامــه اســت. 
مــا بــرای تاکیــد بــر اهمیــت ایــن مســئله گفتیــم 
شــاید دیگــر بــه جــای قوانیــن جدیــد، بــه نهضتی 
ــای  ــه ج ــه ب ــم ک ــون زدا نیازمندی ــوز زدا و قان مج
ســنگ افکنی، مســیرهای زایــش و رونــق را همــوار 
ســازد، چــون برخــی قوانیــن و ســاختارهای کنونی 
نه تنهــا عامــل ناکارآمــدی هســتند، بلکــه بیــش از 
آن روندهــای طبیعــی زندگــی حتــی ازدواج و تولد 
و مــرگ را بحرانــی کرده انــد. ســومین مســئله بــه 
یــک معضــل فرهنگی بــا تبعات واقعــی اشــاره دارد 
و آن نــگاه منفــی بــه واســطه ها و تاجران اســت که 
باعــث احتیــاط و حــس ناامنــی و حتــی مهاجــرت 
افــراد توانمنــد اقتصــادی می شــود. ضمــن توجــه 
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ــارت در  ــم تج ــد بدانی ــاد، بای ــالمت اقتص ــه س ب
اســالم بســیار مــدح شــده اســت. اهمیــت تجــارت 
ــوده  ــرفته ب ــن درک پیش ــی از ای ــالم ناش در اس
ــران  ــطه ها و تاج ــفاعت واس ــاطت و ش ــه بی وس ک
منصــف، هیــچ تولیدی بــه ثمــر نمی رســد. االن در 
کشــور مــا بیشــترین مشــکالت در مرحلــه فــروش 

اســت.
ــل،  ــه در عم ــود ک ــن ب ــا ای ــی م ــت نهای درخواس
ــأن  ــران، ش ــأن تاج ــی، ش ــدات خانگ ــأن تولی ش
ــان  ــت زن ــواده و کرام ــأن خان ــاختارها، ش خرده س
ــی  ــای دولت ــر نهاده ــود. اگ ــظ ش ــاد حف در اقتص
ــان یافتــن  ــرای جری ــد و می تواننــد، بایــد ب مایل ان
ایــن ظرفیت هــا مســیر بســازند، نــه اداره و کارگروه 

ــازمان.  و س
ــان  ــان و کارآفرین  شــما مشــکالت محقق

ــد؟ ــه می دانی ــان را چ ــه دانش بنی عرص
موســوی: اگــر بخواهــم فهرســت وار اشــاره کنــم، 
مشــکالت اصلــی ایــن افــراد قبــل از ورود بــه ایــن 
ــا در فضــای کســب وکار  ــدی آن ه عرصــه ناکارآم
امــروز بــا توجه بــه تــوان و معلوماتشــان، نداشــتن 
انگیــزه بــرای شــروع کســب وکار بــه دلیــل 
پروســه های طوالنــی اخــذ مجوزهــا بــرای ورود بــه 
عرصــه کارآفرینــی و آمــاده نبــودن بســتر مناســب 
بــرای ورود ایــن افــراد در فضای کســب وکار اســت. 
ــد از  ــان بع ــه کارآفرین ــکالتی ک ــن مش هم چنی
ــان  ــه گریب ــا آن دســت ب ــن عرصــه ب ــه ای ورود ب
هســتند، عبــارت اســت از: دور بــودن آن هــا از بازار 
و نــگاه علمــی و نداشــتن شــناخت واقعــی بــازار، 
نداشــتن مهــارت کار تیمــی، عــدم توانایــی مالــی 
ــروع  ــرای ش ــت وام ب ــک دریاف ــن ریس و هم چنی
کســب  وکار و عــدم آشــنایی بــا مدیریــت بحــران و 
چگونگــی خــروج از آن.داورپنــاه: بــه نظــر مــن در 
ــط ســبب  ــر آموزش هــا و هدایت هــای غل ــدو ام ب
ــگان،  ــوص نخب ــراد، به خص ــی از اف ــود خیل می ش
ــد.  ــه نیفتن ــن عرص ــه ای ــر ورود ب ــه فک ــال ب اص
یــادم هســت شــب قبــل از دیــدار بــا مقــام معظــم 
رهبــری چنــد نفــر از نخبــگان بــه اصــرار از مــن 
ــن  ــاتید مس ــم اس ــت کن ــتند درخواس می خواس
ــا اســاتید جــوان نخبــه جایگزیــن  و بازنشســته ب
شــوند. اســتدالل صحیــح دوســتان ایــن بــود کــه 

صرف نظــر از مســائلی مثــل کیفیــت کار و حتــی 
ــم  ــا ه ــی جوان تره ــار مال ــی، ب ــت اجتماع عدال
کمتــر خواهــد بــود. مــن در عیــن تاییــد ســخن 
ایشــان می گفتــم نفــس ایــن منتظــر بــودن غلــط 
اســت. مــا در دور باطلی گرفتاریم که ســاختارهای 
دولتــی دوســت دارنــد در همــه  چیــز نقــش ایفــا 
ــود  ــا وج ــع آن و ب ــه تب ــم ب ــردم ه ــد و م کنن
ــع و منفعــل می شــوند.  مشــاهده ناتوانی هــا متوق
بــرای همیــن افــراد اگــر تصمیــم بــه کارآفرینــی 
هــم بگیرنــد، بــاز ســریع لیســتی از وظایــف دولت 
ــه  ــت ک ــن اس ــکل دوم ای ــد. مش ــن دارن در ذه
ســاختارهای دولتــی - کــه آن قــدر هم مــورد امید 
و انتظارنــد - اغلــب جــز فرســایش نیروهــا تاثیری 
ــاه  ــر م ــل از مه ــا قب ــال ماه ه ــرای مث ــد. ب ندارن
امســال کــه مــن در محضــر مقــام معظــم رهبــری 
ــو،  ــم حقج ــکاری خان ــا هم ــردم، ب ــت ک صحب
موســوی، قاســمی و رضاپــور عــالوه بــر مطالعــه و 
تحقیــق، دو دوره برنامــه آمــوزش اقتصــادی بانوان 
را برگــزار کردیــم. ایــن اتفــاق بــا همــکاری خانــم 
لنــدی، رئیــس دفتــر بانــوان اصفهــان، رخ داد کــه 
ــا  ــت م ــای مثب ــد از بازخورده ــی دارد. بع ماجرای
تصمیــم گرفتیــم بر ایــن فعالیــت متمرکز شــویم. 
رونــد اخــذ مجــوز مــا از آن زمــان تاکنــون - یعنی 
ــه دارد. نتیجــه  ــه ادام ــاه - اســت ک حــدود 10 م
ایــن اتفــاق چــه بــود؟ مــن بــه دلیــل اعتقــاد بــه 
ــوز  ــی و بی مج ــی از کار دولت ــی قانون کار خصوص
پرهیــز کــردم، مقاومــت و پی گیــری کــردم و 
ــف  ــه را کال متوق ــت در آن زمین ــت فعالی درنهای
کــردم. چــون عمــر و نیــرو و انگیــزه انســان 
ــور و  ــا ش ــی ب ــد ایران ــه چن ــت. روزان ــدود اس مح
شــوق و ایده شــان در راهروهــای ایــن اداره و زیــر 
بــار کاغذهــا و الزام هــای بی فایــده بــه ایــن نتیجــه 
ــوق  ــک حق ــا ی ــدی ب ــه کاش کارمن می رســند ک
ــم  ــد می کن ــاز هــم تاکی ــن ب ــد؟ م ــی بودن حداقل
امــروز مهم تریــن عامــل مهاجــرت نخبــگان 
ــن  ــری و... را همی علمــی، شــغلی، اقتصــادی، هن
ــم. بیشــترین دلیلــی کــه  »فــرار اعصــاب« می دان
مــن از دوســتان مهاجــرم می شــنوم، ایــن اســت 
ــاب  ــب اعص ــد. مراق ــرد می ش ــان خ ــه اعصابم ک

.نخبــگان و همــه مــردم باشــیم
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تــحقــــق اقتــــصاد 
دانش بنیـــان و تغییـــر 
فرهنــــگ جـــــامعه، 
ــگ  ــوص فرهنـ به خصــ
فکــــری اســتعدادهای 
برتــر و نخبــگان، مســیری 
پرپیچ وخــم اســت کــه 
چنــد ســالی اســت بنیــاد 
ــت  ــگان و معاون ــی نخب مل
بــه  فنــاوری  و  علمــی 
ریاســت دکتــر ســورنا 
آن  در  قــدم  ســتاری 

گذاشــته اســت.
ــق  ــالی موف ــال 95، س س
و  بــوده  راه  ایــن  در 
ــات  ــاد توانســته اقدام بنی
مهمــی در ایــن زمینــه 
ــای  ــد. خبره ــام ده انج
ایــن  در  پیشــرفت 
و  اســت  زیــاد  مســیر 
در حوصلــه ایــن چنــد 
ــا  ــد، ام ــه نمی گنج صفح
رو  پیــش  صفحــات  در 
تــالش کرده ایــم تنهــا 
خبرهــای  از  گزیــده ای 
ــوزه را در  ــن ح ــم ای مه
گذشــت،  کــه  ســالی 

کنیــم. یــادآوری 

فروردین

1
ســامانه نظرســنجی درباره 
تحصیلــی  »جایزه هــای 
نخبــگان«  ملــی  بنیــاد 

شــد راه انــدازی 
پرویــز کرمــی، مشــاور معــاون 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
ســتاد  دبیــر  و  جمهــوری 

و  فنــاوری  علــم،  فرهنــگ 
از  دانش بنیــان،  اقتصــاد 
راه انــدازی ســامانه نظرســنجی 
دربــاره »جایزه هــای تحصیلــی 
بنیــاد ملــی نخبــگان« بــه 
http://اینترنتــی آدرس 

ــر داد. او  edu94.bmn.ir  خب
ــه  ــا اجــرای آیین نام گفــت: »ب
ــی  ــای تحصیل اعطــای جایزه ه
بــه مســتعدان برتــر دانشــگاه ها 
در ســال جــاری و اهمیــت آن 
و بــا توجــه بــه رویکردهــا، 
قابــل  تعــداد  و  گســتردگی 
اســتفاده  مشــموالن  توجــه 
از آن، بنیــاد ملــی نخبــگان 
قالــب  در  اســت  تــالش  در 
طریــق  از  و  نظرســنجی 
دیدگاه هــای  دریافــت 
برتــر  دانشــجویان 
کــه  کشــور  دانشــگاه های 
ــن  ــدف ای ــه ه ــع جامع درواق
آیین نامــه هســتند، شــرایط 
را  آن  ارتقــای  و  بررســی 
فراهــم کنــد.« مشــاور رئیــس 
ــزود:  ــگان اف ــی نخب ــاد مل بنی
»ایــن ســامانه در هفــت بخش 
»اطالعات شــخصی«، »ســابقه 
جایزه هــا«،  از  بهره منــدی 
»رویکردهــای بنیــاد در اعطای 
»معیارهــای  جایزه هــا«، 
مشــموالن«،  شناســایی 
»شــیوه  جایزه هــا«،  »نــوع 
ــزان  ــا« و »می اعطــای جایزه ه
ــده و در  ــی ش ــزه« طراح جای
هــر قســمت بــا در اختیــار 
ــاره  ــی درب ــرار دادن اطالعات ق
بــرای  را  فرصتــی  جایــزه 
ــا  دانشــجویان فراهــم کــرده ت
ــود را  ــت خ ــت و مخالف موافق
ــالم  ــده اع ــوارد مطرح ش ــا م ب

هــر  در  هم چنیــن  کننــد. 
ــرات  ــه نظ ــکان ارائ ــش ام بخ
ــه صــورت تشــریحی فراهــم  ب
بیــان  فرصــت  تــا  شــده 
دانشــجویان  دیدگاه هــای 
مقاطــع مختلــف تحصیلــی 
ــکالت  ــا، مش ــاره رویکرده درب
آیین نامــه  اجــرای  شــیوه  و 

فراهــم شــود.«

2
رهنمــون  وب ســایت 
کارآفرینــی  حــوزه  در 

شــد راه انــدازی 

ــتاد  ــر س ــی، دبی ــز کرم پروی
توســعه فرهنگ علــم و فناوری 
و اقتصــاد دانش بنیــان معاونت 
راه انــدازی  دربــاره  علمــی، 
وب ســایت »رهنمــون« گفــت: 
منظــور  بــه  ســایت  »ایــن 
اهدافــی  بــه  دســت یابی 
الزم  فضــای  ایجــاد  چــون 
محتــوای  تامیــن  جهــت 
باکیفیــت بــه منظــور اســتفاده 
فرهنگ ســازی،  مخاطبــان، 
ــان و  ــج اقتصــاد دانش بنی تروی
ــان  موضــوع کارآفرینــی در می
و  جــوان  نســل  و  نخبــگان 
اطــالع شایســته کاربــران از 
ــی  ــی کارآفرین ــای حام نهاده
در ســال اقتصــاد مقاومتــی؛ 
بــه همــت  و عمــل  اقــدام 

ال
 س

ار
خب

ا
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مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه 
صنعتــی شــریف راه انــدازی 

شــده اســت.«
محتــوای مطالــب ایــن ســایت 
کارآفرینــی  بــه  مربــوط 
و  اســت  کســب وکار  و 
خبرنامــه،  بخش هــای 
مقــاالت و کتــب آموزشــی، 
مشــاوره آن الیــن، نهادهــای 
ــوزش  ــی و آم ــی کارآفرین حام
ایــن  در  نیــز  خدمــات  و 
اســت.  تعریف شــده  ســایت 
مســتندات  هم چنیــن 
رویدادهــا،  رســانه ای، 
تــاالر  موفــق،  کارآفرینــان 
گفت وگــو از دیگــر محورهــای 
محتــوای  در  تعریف شــده 
ــون  ــایت رهنم ــب وب س مطال

اســت.
ســایت  مخاطبــان 
http://آدرس بــه  رهنمــون 

rahnomoon.ir  دانشــجویان، 
ــان  ــاتید دانشــگاه ها، محقق اس
ــان،  ــران، کارآفرین و پژوهش گ
صاحبــان کســب وکار، مدیــران 
همــه  و  نوپــا  شــرکت های 
حــوزه  بــه  عالقه منــدان 

هســتند. کارآفرینــی 

اردیبهشت

3
ــان  ــاد حامی ــتین بنی نخس
و  فنــاوری  پژوهــش، 
ــت خــود را  ــوآوری فعالی ن

آغــاز کــرد
حامیــان  بنیــاد  نخســتین 
ــوآوری  ــاوری و ن ــش، فن پژوه

کشــور بــا پشــتیبانی صنــدوق 
پژوهش گــران  از  حمایــت 
علمــی  معاونــت  فنــاوران  و 
ــرد.  ــاز ک ــود را آغ ــت خ فعالی
بــا  خیریــه ای  بنیــاد  ایــن 
اســتفاده از توانایی هــای افــراد 
خیــر تشــکیل و راه انــدازی 
ظرفیت هــای  از  تــا  شــده 
مالــی کشــور در  و  انســانی 
ــرداری  ــی بهره ب ــتای علم راس
ــر  ــه ذک ــود. الزم ب ــه ش بهین
اســت، اســاس نامه ایــن بنیــاد 
ــب  ــه تصوی ــده و ب ــن ش تدوی
رســیده  موســس  هیئــت 
ــراد زمینه هــای  اســت. ایــن اف
حــوزه  بــه  کمک رســانی 
ــم  ــاوری را فراه پژوهــش و فن

 . می کننــد
مجمــع  موســس،  هیئــت 
عمومــی، هیئــت امنــا، هیئــت 
مدیــره و بازرســان ارکان ایــن 
هم چنیــن  هســتند.  بنیــاد 
نصــرت اهلل ضرغــام به عنــوان 
بنیــاد  ایــن  مدیرعامــل 

منصــوب شــده اســت.

4
بنیــاد  رئیــس  بازدیــد 
از  نخبــگان  ملــی 
بیســت ویکمین منایشــگاه 
گاز  و  نفــت  بین املللــی 
معــاون  ســتاری،  ســورنا 

ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
 19 یک شــنبه  جمهــوری، 
اردیبهشــت  مــاه ســال جــاری 
آخریــن  از  اطــالع  بــرای 
تالش گــران  دســتاوردهای 
کشــورمان  نفــت  صنعــت 
و  فنــاوران  بــا  گفت وگــو  و 
متخصصــان ایــن حــوزه، از 
و  ســازندگان  ســالن های 
پیمــان کاران بخــش خصوصــی 
شــرکت های  هم چنیــن  و 

دولتــی بازدیــد کــرد. 
فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ــه  ــوری در ادام ــت جمه ریاس
بیســت ویکمین  از  بازدیــد 
و  گاز  نفــت،  نمایشــگاه 
غرفه هــای  در  پتروشــیمی 
ــو  ــتاد نان ــه س ــف ازجمل مختل
و  توســعه  علمــی،  معاونــت 
نوســازی صنایــع گداختــار، 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــه پ غرف
علمــی  معاونــت  پردیــس 
غرفه هــای  هم چنیــن  و 
ــت  ــات مدیری ــتم اطالع سیس
پــروژه و چند شــرکت تولیدی 
ــت و  ــور یاف ــان حض دانش بنی
بــا متخصصــان و فنــاوران آن، 
آنــان  فعالیت هــای  دربــاره 
توصیه هــای  و  گفت وگــو 
الزم را در راســتای پیشــبرد 
و  دانش بنیــان  اقتصــاد 
ــرای  ــه ب ــای فناوران فعالیت ه
خام فروشــی  از  جلوگیــری 

ــرد. ــه ک ارائ
ــت،  ــی نف ــگاه بین الملل نمایش
پتروشــیمی  و  پاالیــش  گاز، 
بزرگ تریــن  از  ایــران 
و  صنعتــی  رخدادهــای 
تجــاری کشــور در ایــن حــوزه 
ــا حضــور  اســت کــه ســاالنه ب
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جمــع کثیــری از شــرکت های 
توانمنــد داخلــی و خارجــی در 
گاز،  نفــت،  زمینــه صنعــت 
پاالیــش و پتروشــیمی برپــا 

 . د مي شــو

خرداد

5
ــا  ــتاری ب ــورنا س ــدار س دی

ــن ــهردار وی ش
ســورنا ســتاری، معــاون علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
ــل،  ــاییل هویپ ــدار میش در دی
شــهردار ویــن، گفــت: »ســطح 
روابــط ایــران و اتریــش در 
گســترش  اخیــر  ســال  دو 
و  داشــته  فوق العــاده ای 
قراردادهــای متعــددی بیــن 
دو کشــور منعقــد شــده اســت 
ــای  ــه پی گیری ه ــاز ب ــه نی ک
مســتمر بــرای اجرایــی شــدن 

دارد.«
این کــه  بیــان  بــا  ســتاری 
شــهر  یــک  ویــن  شــهر 
گفــت:  اســت،  دانش بنیــان 
»تهــران نیــز چنیــن شــرایطی 
ــد  ــک خواه ــده نزدی را در آین
دانشــگاه ها،  زیــرا  داشــت، 
و  تحقیقاتــی  مراکــز 
زیــادی  فعــال  شــرکت های 
در حــوزه علمــی و فنــاوری در 
ــر  ــه اگ ــود دارد ک ــران وج ته
به خوبــی  امکانــات  ایــن  از 
می توانیــم  شــود،  اســتفاده 
ــه یــک شــهر  ــز ب تهــران را نی
فناور محــور  و  دانش بنیــان 

تبدیــل کنیــم.«
جلســه  ایــن  ادامــه  در 

میشــاییل هویپــل نیــز بــا 
ویــن  شــهر  این کــه  بیــان 
و  گســترش  عالقه منــد 
ــود  ــای خ ــق همکاری ه تعمی
گفــت:  اســت،  تهــران  بــا 
فنــاوری،  زمینــه  »ویــن در 
ــاده  ــگ آم گردشــگری و فرهن
ــت و  ــران اس ــا ته ــکاری ب هم
عالقه منــد هســتیم در ایــن 
ــط  ــا تهــران رواب ســه حــوزه ب
ــیم.« ــته باش ــتانه ای داش دوس

6
رشکت هــای  حضــور 
در  ایرانــی  دانش بنیــان 

شــد تســهیل  یونــان 
پــارک  دعــوت  بــه  بنــا 
معاونــت  پردیــس  فنــاوری 
هلکســپو  رئیــس  علمــی، 
)شــرکت ملــی نمایشــگاهی 
بــا هیئــت  یونــان( همــراه 
ــازمان  ــز )س ــس اینترپرای گری
توســعه  و  ســرمایه گذاری 
تجــارت یونــان( بــه همــراه 
ایــن  در  یونانــی  هیئــت 
یافتنــد.  حضــور  نمایشــگاه 
ایــن  کــه  جلســه ای  طــی 
ــهامی  ــرکت س ــا ش ــت ب هیئ
بین المللــی  نمایشــگاه های 
ایــران  اســالمی  جمهــوری 
و مســئوالن پــارک فنــاوری 
علمــی  معاونــت  پردیــس 
تــا  شــد  توافــق  داشــتند، 
دو طــرف ایرانــی و یونانــی 
را  مشــترکی  خدمــات 
بــه  تفاهم نامــه  یــک  طــی 
کشــور  دو  شــرکت های 
ــن  ــاس ای ــد. براس ــه کنن ارائ
غرفــه  تبــادل  توافق نامــه 

در  کــه  نمایشــگاه هایی  در 
به طــور  یونــان  و  ایــران 
می شــود  برگــزار  متقابــل 
ــن  ــرای ای ــف ب ــه تخفی و ارائ
غرفه هــا در نظــر گرفتــه شــد. 
شــرکت های  از  هم چنیــن 
ایرانــی دعــوت بــه عمــل آمــد 
عمومــی  نمایشــگاه  در  تــا 
یونــان در شــهر تســالونیکی 
ــزار  ــپتامبر 2016 برگ ــه س ک
پاویــون  یــک  در  شــد، 
پیــدا  حضــور  اختصاصــی 
ــد. نمایشــگاه تســالونیکی  کنن
ــان  ــگاه یون ــن نمایش معتبرتری
و حــوزه بالــکان اســت کــه 
ــا قدمتــی 90 ســاله از ســال  ب
1926 در شــهر تســالونیکی 
)شــهر نمایشــگاهی یونــان( 

می شــود. برگــزار 

تیر

7
در  فعالیــت  امــکان 
بــرای  مســکونی  اماکــن 
دانش بنیــان  رشکت هــای 

شــد بالمانــع 
تفاهم نامــه  براســاس 
شــهرداری  بیــن  همــکاری 
تهــران و معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری 
کــه در راســتای اجرایی شــدن 
ــی اقتصــاد  سیاســت های ابالغ
ــید،  ــا رس ــه امض ــی ب مقاومت
دانش بنیــان  شــرکت های 
امــکان  تهــران  در  مســتقر 
ــکونی  ــن مس ــت در اماک فعالی
را پیــدا کردنــد. در ابالغیــه ای 
تفاهم نامــه  براســاس  کــه 
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یادشــده منتشــر شــده اســت، 
ــته از  ــتقرار آن دس ــده: اس آم
دانش بنیــان  شــرکت های 
کــه از طریــق معاونــت علمــی 
ــاوری ریاســت جمهــوری  و فن
ــن  ــوند، در اماک ــی می ش معرف
ــای  ــع در پهنه ه مســکونی واق
مختلــط  و  فعالیــت  و  کار 
کــه   )S و   M )پهنه هــای 
دارای شــاکی خصوصــی یــا 
مــاده  کمیســیون های  آرای 
ــر  ــابه دفات ــند )مش ــد نباش ص
مهندســی(، بالمانــع اســت. بــر 
همیــن اســاس، برخــی اهــداف 
معاونــت  بیــن  تفاهم نامــه 
علمــی و فنــاوری و شــهرداری 
اقتصــاد  توســعه  تهــران، 
ــران،  ــهر ته ــان در ش دانش بنی
کمــک بــه حــل مشــکالت 
ــوآوری  ــق ن ــهرداری از طری ش
ــگ  ــج و فرهن ــاوری، تروی و فن
اقتصــاد دانش بنیــان، ایجــاد 
ــای شــغلی  و توســعه فرصت ه
دانش آموختــگان،  بــرای 
بازاریابــی  و  بازارســازی 
ــر  ــان زی ــوالت دانش بنی محص
مشــترک  کمیتــه ای  نظــر 
اســت.  پی گیــری  حــال  در 
تفاهم نامــه،  ایــن  پایــه  بــر 
مشــترک  کمیتــه  اعضــای 
زین الدیــن،  شــیخ  محمــود 
و  نــوآوری  معــاون 
فنــاوری  تجاری ســازی 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
ریاســت جمهــوری و پرویــز 
کرمــی، مشــاور معــاون علمــی 
رئیس جمهــور  فنــاوری  و 
نماینــدگان  به عنــوان 
ــی  ــت علم ــار معاون تام االختی
نگاهــداری،  بابــک  دکتــر  و 

ــهر  ــاوری ش ــز فن ــس مرک رئی
نماینــده  به عنــوان  تهــران، 
شــهرداری  تام االختیــار 

تهــران هســتند.

8
تفاهم نامــه  امضــای 
ــت  ــن معاون ــکاری بی هم
علمــی و ســازمان بــورس 

بهــادار اوراق  و 
همــکاری  تفاهم نامــه 
معاونــت  بیــن  مشــترک 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
ــورس  ــازمان ب ــوری و س جمه
هــدف  بــا  بهــادار  اوراق  و 
ظرفیت هــای  به کارگیــری 
جهــت  در  ســرمایه،  بــازار 
رشــد و توســعه محصــوالت 
دانش بنیــان  خدمــات  و 
در راســتای تحقــق اهــداف 
ــا  ــه امض ــی ب ــاد مقاومت اقتص

رســید. 
در  مطرح شــده  موضوعــات 
شــامل  تفاهم نامــه  ایــن 
ترویــج  بــرای  همــکاری 
حــوزه  در  ســرمایه گذاری 
طریــق  از  دانش بنیــان 
ســرمایه گذاران  آشــنایی 
بخــش خصوصــی بــا ایــن 
حــوزه و آمــوزش مفاهیــم، 
ــت  ــوه فعالی ــات و نح اصطالح
ــاالن  ــه فع ــازار ســرمایه ب در ب
ــان، همــکاری  حــوزه دانش بنی
فراینــد  تســهیل  در جهــت 
ورود و تشــویق شــرکت های 
حضــور  بــه  دانش بنیــان 
و  ابزارهــا  از  اســتفاده  و 
ــازار  ــی ب ــن مال ــای تامی نهاده
بــرای  و همــکاری  ســرمایه 

ــدوق  ــت صن ــدازی و تقوی راه ان
جســورانه  ســرمایه گذاری 
می شــود. »ترویــج، آشــنایی 
مهم تریــن  آمــوزش«  و 
ــه  ــن تفاهم نام ــدات طرفی تعه
ایــن  در  و  شــده  عنــوان 
شــده  تاکیــد  تفاهم نامــه 
بــا  امــر  ایــن  کــه  اســت 
ــا  ــوزش ب تشــکیل شــورای آم
حضــور نماینــدگان طرفیــن 
گیــرد.  انجــام  تفاهم نامــه 
از  تفاهم نامــه  ایــن  مــدت 
تاریــخ 12 تیــر مــاه بــه مــدت 
شــده  تعییــن  ســال  ســه 

اســت.

مرداد

9
بهره منــدی افــراد کلیــدی 
رشکت هــای  فعــال 
ــان از تســهیالت  دانش بنی
ــی ــه تخصص ــام وظیف نظ

شــرکت ها  امــور  سرپرســت 
دانش بنیــان  موسســات  و 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
ــن  ــوری، آخری ــت جمه ریاس
از  کــه  را  افــرادی  آمــار 
تســهیالت نظــام وظیفــه برای 
شــرکت های  در  فعالیــت 
برخــوردار  دانش بنیــان 

کــرد. اعــالم  شــده اند، 
بیــان  بــا  صاحــب کار 
از توســعه  این کــه حمایــت 
دانش بنیــان  شــرکت های 
فعالیــت  مهم تریــن 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
اســت،  رئیس جمهــوری 
گفــت: »یکــی از مهم تریــن 
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تمهیدشــده،  حمایت هــای 
ارائــه تســهیالت نظــام وظیفــه 
ــدی  ــراد کلی ــه اف ــی ب تخصص
شــرکت های  در  فعــال  و 
بــه  اســت.  بنیــان  دانــش 
ــت  ــدم فعالی ــه ع ــل این ک دلی
فــردی کــه بایــد ســربازی 
خــود را بگذرانــد، باعــث افــت 
ــان  ــرکت دانش بنی ــت ش فعالی
می شــود، از ایــن رو درصــدد 
را  تســهیالتی  تــا  برآمدیــم 
ــم  ــه دهی ــراد ارائ ــن اف ــه ای ب
بــا  هم زمــان  بتواننــد  کــه 
در  ســربازی  دوره  گذرانــدن 
خــود  دانش بنیــان  شــرکت 

کننــد. فعالیــت 
طــی چنــد ســال گذشــته 
خدمــت  انجــام  شــرایط 
بــرای  تخصصــی  وظیفــه 
ــاد  ــش بنی ــت پوش ــراد تح اف
)ماننــد  نخبــگان  ملــی 
المپیادهــا،  برگزیــدگان 
و...(  کنکــور  برگزیــدگان 
ــن  ــه ای ــود، ک فراهــم شــده ب
افــراد پــس از گذرانــدن دوره 
الزامــی  ســربازی،  آمــوزش 
در  تمام وقــت  حضــور  بــه 
باشــند  نداشــته  پادگان هــا 
یــک  اجــرای موفــق  بــا  و 
پــروژه تحقیقاتــی مــورد نیــاز 
یــا  دفاعــی  دســتگاه های 
دولتــی، کارت پایــان خدمــت 
ــد.  ــت می کردن ــود را دریاف خ
ــد  ــراد می توانن ــن اف ــون ای اکن
از تســهیالت نظــام وظیفــه 
تخصصــی برخــوردار شــوند 
دانش بنیــان  شــرکت  در  و 
ــون  ــد. تاکن ــت کنن ــز فعالی نی
ــن  ــته اند از ای ــر توانس 121 نف
تســهیالت برخــوردار شــوند.«

10
شــغلی  فرصت هــای 
ایــران  جامعــه دریایــی 

مهیــا شــد
پایــگاه جامــع اطالع رســانی 
ــه  ــخ ب ــران در پاس ــی ای دریای
ــور  ــی کش ــه دریای ــاز جامع نی
بخش هــای  پیش بینــی  بــا 
بانــک  قبیــل  از  مختلفــی 
اطالعاتــی، داده هــای دریایــی، 
بــازار  صنعــت،  انتشــارات، 
ــده  ــعی ش ــاد و س کار و... ایج
مختلــف  اقشــار  نیــاز  تــا 
ــم  ــور اع ــی کش ــش دریای بخ
اســاتید،  دانشــجویان،  از 
و...  مدیــران  کارشناســان، 

تامیــن شــود.
زیرمجموعه هــای  از  یکــی 
ــازار کار  ــایت ب ــن س ــم ای مه
عنــوان  تحــت  کــه  اســت 
»talent.imarine.ir« پایــگاه 
اشــتغال  اطالع  رســانی 
دریایــی  صنایــع  فنــاوری 
اســت.  شــده  راه انــدازی 
ــس  ــع آژان ــگاه درواق ــن پای ای
ــان  ــت متخصص ــی جه کاریاب
نیــروی  تامیــن  و  دریایــی 
جهــت  مجــرب  انســانی 
ــی  ــط دریای ــرکت های مرتب ش
ــراد  ــگاه اف ــن پای ــت. در ای اس
می تواننــد  کار  جویــای 
ــورت  ــه ص ــود را ب ــه خ رزوم
آن الیــن ثبــت کننــد و جهــت 
ــود  ــغلی موج ــای ش فرصت ه

شــوند. کاندیــدا 
نیــز  شــرکت ها  هم چنیــن 
صــورت  بــه  می تواننــد 
رایــگان جایگاه هــای شــغلی 

مــورد نیــاز خــود را در ســایت 
منتشــر کننــد و از مزایــای آن 

شــوند. بهره منــد 

شهریور

11
طرح هــا و دســتاوردهای 
فناورانــه دریایــی حامیــت 

می شــوند
و  فنــاوری  توســعه  ســتاد 
ــی  ــان دریای ــع دانش بنی صنای
دســتاوردهای  و  طــرح  از 
در  دریایــی  فناورانــه 
حوزه هــای مختلــف صنایــع 
تقدیــر  و  داوری  دریایــی 
از  آورد.  خواهــد  عمــل  بــه 
ــی از  ــش مهم ــه بخ ــا  ک آن ج
فعالیت هــای ســتاد توســعه 
فنــاوری و صنایــع دانش بنیــان 
دریایــی، توســعه فناوری هــای 
ــن  ــی اســت، ای ــدی دریای کلی
انتخــاب  بــرای  آیین نامــه 
دســتاوردهای  و  طرح هــا 
حــوزه  در  برتــر  فناورانــه 
ــی  ــان دریای ــع دانش بنی صنای
در  اســت.  شــده  تدویــن 
شناســایی  راســتا  ایــن 
دســتاوردهای  و  طــرح  
ــت.  ــم اس ــری مه ــب ام مناس
آیین نامــه،  ایــن  طبــق 
بــه  ارســالی  طرح هــای 
ملــی  جشــنواره  دبیرخانــه 
پیشــرفت«  مســیر  »دریــا 
مختلــف  حوزه هــای  در 
دریافــت  دریایــی  صنایــع 
می شــود و مــورد بررســی و 
الزم  می گیــرد.  قــرار  داوری 
طرح هــا  اســت،  ذکــر  بــه 
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فناورانــه  دســتاوردهای  و 
حــوزه  ســه  در  دریایــی 
دانش بنیــان،  شــرکت های 
ارگان هــای  و  ســازمان ها 
درنهایــت  و  دریایــی 
دانشــگاه ها و مراکــز علمــی 
و تحقیقاتــی دریایــی مــورد 
قــرار  انتخــاب  و  بررســی 

. د می گیــر

12
فناورانــه  همکاری هــای 
ــعه  ــه توس ــران و فرانس ای

بــد می یا
ژان لویــی شوســد، مدیرعامــل 
شــرکت فرانســوی ســوئز، و 
ــورنا  ــا س ــراه او ب ــت هم هیئ
و  علمــی  معــاون  ســتاری، 
رئیس جمهــوری  فنــاوری 
اســالمی ایــران دیــدار کردنــد. 
لویــی  ژان  دیــدار،  ایــن  در 
شوســد ضمــن قدردانــی از 
بــه  به وجودآمــده  فرصــت 
ــه مختصــری در خصــوص  ارائ
پرداخــت  ســوئز  شــرکت 
ســابقه  بــه  اشــاره  بــا  و 
شــرکت  ایــن  طوالنــی  کار 
آغــاز  خواســتار  ایــران،  در 
ــوری  ــکاری جمه ــدد هم مج
شــرکت  و  ایــران  اســالمی 
ــان  ســوئز شــد. ایشــان در پای
کــرد  امیــدواری  اظهــار 
کــه پــروژه کنونــی بتوانــد 
همکاری هــای  ســرآغاز 
موفــق و بلندمــدت ایــن دو 
ایــن  در  باشــد.  مجموعــه 
دربــاره  ســتاری  نشســت 
ــی  ــع آب مشــکالت حــوزه مناب
شــمال  »در  گفــت:  کشــور 

دریــای کاســپین و در جنــوب 
ــه  ــم ک ــارس را داری ــج ف خلی
محیطــی  زیســتی  تنــوع 
کشــور  در  را  فوق العــاده ای 
ایجــاد می کننــد. هم چنیــن 
جنگل هــای  وجــود  بــا 
ــز  ــی نی ــی بیابان ــرده نقاط فش
ــام  ــود دارد. تم ــران وج در ای
ــی  ــوارد پتانســیل باالی ــن م ای
را در بحــث مدیریــت و هدایت 
ــد.  ــاد می کن ــی ایج ــع آب مناب
آب هــای  روی  تحقیقــات 
عمیــق کــه بــا شــرکت ســوئز 
ــی  ــده، بخــش کوچک ــاز ش آغ
کــه  اســت  فراینــدی  از 
ایــران  داد.  انجــام  می تــوان 
پتانســیل های  بــا  کشــوری 
ســرمایه گذاری  بــرای  بــاال 
علمــی  معاونــت  و  اســت 
ــرکت  ــا ش ــکاری ب ــرای هم ب
حوزه هــا  تمامــی  در  ســوئز 
بانــک  دارد.  آمادگــی 
در  فوق العــاده ای  اطالعاتــی 
ــوص  ــی در خص ــت علم معاون
در  فعــال  شــرکت های 
وجــود  مختلــف  حوزه هــای 
داردکــه می توانیــم در اختیــار 
ــم.« ــرار دهی شــرکت ســوئز ق

مهر

13
جمــع  در  ســتاری 
ــان  ــان و متخصص کارآفرین

آمریــکا مقیــم 
معــاون  ســتاری،  ســورنا 
رئیــس   فنــاوری  و  علمــی 
ســفر  حاشــیه  در  جمهــور، 
کشــورمان  جمهــور  رئیــس  

ــرکت  ــرای ش ــورک ب ــه نیوی ب
نشســت  هفتادویکمیــن  در 
ســازمان  عمومــی  مجمــع 
جمــع  در  متحــد،  ملــل 
متخصصــان  و  کارآفرینــان 
مقیــم ایــاالت متحــده آمریــکا 
حضــور یافــت و بــا اشــاره بــه 
پیشــرفت و تغییــر رویکــرد 
بــه ســود  عمومــی کشــور 
اقتصــاد دانش بنیــان گفــت: 
رویکردهــای  اصــالح  »بــا 
پیشــین در حــوزه فرهنــگ 
اقتصــادی و توجــه جامعــه بــه 
ــان،  ــاد دانش بنی ــه اقتص مقول
از  دانشــگاه ها  از  بخشــی 
یــک فضــای صرفــا علمــی بــه 
محیطــی بــرای کارآفرینــی 
بخــش  و  شــده اند  بــدل 
عرصــه  وارد  خصوصــی 
کــه  اســت  شــده  فنــاوری 
مجمــوع ایــن تغییــرات زمینــه 
تحــول جــدی در کشــور را 

می کنــد.« فراهــم 
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــس بنی رئی
نشســت های  از  هــدف 
ســاالنه نیویــورک را یافتــن 
از  بهره منــدی  راه هــای 
توانمنــدی نخبــگان ایرانــی 
ــرد  ــوان ک ــکا عن ــاکن آمری س
ارتبــاط  »ایجــاد  افــزود:  و 
نخبــگان و مراکــز علمــی و 
پژوهشــی کشــور، ارتبــاط و 
بــا  ســرمایه گذاران  تعامــل 
فنــاوران و نیــز مســاعد کــردن 
کارآفرینانــی  بــرای  زمینــه 
ــب وکار  ــد کس ــه عالقه مندن ک
در  را  خــود  فناورانــه 
از  کننــد،  ایجــاد  کشــور 
ــت  ــی معاون ــالت های اصل رس
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
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ملــی  بنیــاد  و  جمهــوری 
ایــن  برگــزاری  و  نخبــگان 

» . ســت نشست ها
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــس بنی رئی
زمینه هــای  »ایجــاد  گفــت: 
مناســب در کشــور موجــب 
ــت  ــده اس ــگان ش ــذب نخب ج
 50 از  بیــش  ایجــاد   بــا  و 
مرکــز جــذب نخبــگان خــارج 
از کشــور شــامل پژوهشــگاه ها، 
و  دانش بنیــان  شــرکت های 
دانشــگاه ها و ارائــه تســهیالتی 
خارجــی،  مراکــز  هم پــای 
ــدی  ــا رون ــگان ب ــذب نخب ج
رو بــه رشــد و شــتاب بــاال 
انجــام می شــود و در حــال 
ــت  ــورد بازگش ــه رک ــر ب حاض
نزدیــک  روز  در  نخبــه  دو 
در  به طوری کــه  شــده ایم، 
یــک ســال و نیــم گذشــته 
ــه  ــان ب ــر از متخصص 300 نف
کشــور بازگشــته اند و شــرایط 
فعالیــت  بــرای  مســاعدی 
خــود  علمــی  و  پژوهشــی 
دارنــد. در میــان آنــان افــرادی 
هســتند کــه بــا درآمــد بــاالی 
ــور  ــه کش ــزار دالری ب 350 ه
درآمــدی  و  بازگشــته اند 
ــرای  ــم را ب ــن رق ــر از ای باالت
ــی  ــود پیش بین ــتارت آپ خ اس

» . می کننــد

14
ملــی  رویــداد  دومیــن 
»هم نــت  کارآفرینــی 
روســتا« در ســمیرم برگــزار 

ــد ش
ملــی  رویــداد  دومیــن 
ــتا«  ــت روس ــی »هم ن کارآفرین

بــا حضور دهیــاران شهرســتان 
همراهــی  بــا  و  ســمیرم 
اســتعدادهای   و  نخبــگان 
ــارکت  ــن مش ــر و هم چنی برت
هــدف  بــا  روســتاییان 
ــرای  ــو ب ــای ن ــن راه کاره یافت
کســب  وکارهای  راه انــدازی 
تــازه در شهرســتان ســمیرم از 
توابــع اســتان اصفهــان برگــزار 

ــد. ش
روزه  دو  رویــداد  ایــن  در 
مســائل روســتا و فرصت هــای 
مختلــف  زمینه هــای  در  آن 
ازجملــه کمبــود منابــع آبــی و 
ــدرت ریســک  ــودن ق پاییــن  ب
تغییــر  بــرای  کشــاورزان 
الگوهــای کشــت قبلــی بــا 
روش هــای  یــا  محصــوالت 
جایگزیــن،  کشــت های 
ــرف آب  ــه مص ــت  بهین مدیری
ــدم  ــود، ع ــظ آب موج ــا حف ی
تولیدکننــدگان   آشــنایی 
و  کشــاورزی  محصــوالت 
ــی و  ــع تبدیل ــا صنای ــی ب دام
روش هــای ایجــاد ارزش افزوده 
ــرار  ــی ق ــث و بررس ــورد بح م

گرفــت.
عــدم  دسترســی بــه اطالعــات 
ــع  ــای وض ــرای ارتق ــی ب کاف
کســب  وکارهای  در  موجــود 
عــدم  شــناخت  روســتایی، 
بــازار و کمبــود مهارت هــای 
بــاال  فــروش،  و  بازاریابــی 

حیــن  مانــدگاری  بــردن 
ــا فــروش محصــوالت  تولیــد ت
ــته بندی  ــتا، بس ــدی روس تولی
ســردرگمی  هوشــمند، 
بومــی  و  اصیــل  هنرهــای 
روســتا بــرای یافتــن مشــتری 
محصوالتــی  بــه  تبدیــل  و 
مدل هــای  بــا  متناســب 
کاربــردی در زندگــی امــروز از 
ــده در  ــوارد مطرح ش ــر م دیگ
ایــن رویــداد کارآفرینــی بــود.

آبان

15
ــرف  ــی ای فروشــگاه اینرتنت

ــی شــد رومنای
ــز  ــرف)www.eraf.ir(  مرک ای
فــروش  و  خریــد  نمایــش، 
هنــری  و  فرهنگــی  آثــار 
ــز  ــن مرک ــت. در ای ــران اس ای
و  فرهنگــی  پدیدآورنــدگان 
ــش و  ــر نمای ــالوه ب ــری ع هن
فــروش آثــار خــود، می تواننــد 
ــه کار خــود  ــواد اولی ــزار و م اب
را تهیــه کننــد و در حــوزه 
کاری خــود بــا دیگــران تبــادل 
اطالعــات کننــد. فعالیت هــای 
گــروه  پنــج  در  ایــرف 
کــه  می شــود  تقســیم بندی 
ــی،  ــای فرهنگ ــامل گروه ه ش
هنــری، صنایــع دســتی، ابــزار 
و مــواد اولیــه و تبلیغــات و 

اســت.  اطالع رســانی 
شــناخت  بــا  ایــرف  تیــم 
پدیدآورنــدگان  نیازهــای 
بــرای  هنــری  و  فرهنگــی 
ایــن  کــردن  برطــرف 
رونــق  هم چنیــن  و  نیازهــا 
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و  حــوزه  ایــن  کســب وکار 
هنــر  و  فرهنــگ  گســترش 
ــدازی  ــی طراحــی و راه ان ایران
آثــار  خالــق  اســت.  شــده 
هــر  از  هنــری  و  فرهنگــی 
ــد  ــور می توان ــه ای از کش نقط
بــه  ایــرف  در  را  اثــرش 
ــه  ــذارد و آن را ب ــش بگ نمای

برســاند.  فــروش 
در  می توانــد  بســتر  ایــن 
زمینــه معرفــی و فــروش آثــار 
ــم  ــه از مکانیس ــی ک هنرمندان
دور  فــروش  و  نمایــش 

باشــد.  مفیــد  هســتند، 
یکــی از متمایزتریــن خدمــات 
ایــرف  اینترنتــی  فروشــگاه 
ــی  ــراج الکترونیک ــزاری ح برگ
هنــر  و  فرهنــگ  حــوزه  در 
پدیدآورنــدگان  اســت. 
ــد  ــری می توانن ــی و هن فرهنگ
ــال حــراج  ــا اســتفاده از پورت ب
الکترونیکــی ایــرف بــدون نیــاز 
بــه حضــور در  محلــی خــاص، 
به ســادگی و تنهــا از طریــق 
ــود  ــار خ ــخصی، آث ــه ش رایان
ــد و آن  ــده بگذارن ــه مزای را ب
را بــه باالتریــن قیمــت بــه 

ــانند.  ــروش برس ف
ــگاه  ــن فروش ــاخت ای ــده س ای
ــال 1392 در  ــی در س اینترنت
شــرکت میــراث آرکا شــکل 
ــتاد  ــت س ــا حمای ــت و ب گرف
توســعه فناوری هــای نــرم و 
ــاوری  ــت فن ــاز معاون هویت س
ــال  ــوری در س ــت جمه ریاس
1394 بــه اجــرا درآمــد. در 
ــار  ــی، آث ــز تخصص ــن مرک ای
ــه  ــران ب ــری و فرهنگــی ای هن
همــراه ابــزار و وســایل مرتبــط 
فــروش  و  خریــد  آن  بــا 

. می شــود
هم چنیــن ایــرف در تــالش 
اســت تــا یــک گالــری آن الین 
ــا جذاب تریــن شــیوه  همــراه ب
نمایــش آثــار بــرای هنرمنــدان 
ــرده  ــاد ک ــرزمین ایج ــن س ای
تــا بــدون واســطه، محصــوالت 

خــود را عرضــه کننــد.

16
 16 بین املللــی  ثبــت 
ایرانــی جدیــد  اخــرتاع 
ــت  ــه ثب ــک ب ــت و کم حمای
اختراعــات  بین المللــی 
و  پژوهش گــران  محققــان، 
ازجملــه  کشــور  مخترعــان 
خدمــات ویــژه کارگــروه ثبــت 
ــت  ــدوق حمای ــات صن اختراع
فنــاوران  و  پژوهش گــران  از 
از  اســت.  علمــی  معاونــت 
ــزی  ــال 85 برنامه ری ــر س اواخ
و  فرایندهــا  ایجــاد  بــرای 
شــیوه نامه  های  تهیــه 
خصــوص  در  الزم  اجرایــی 
ــه  ــک ب ــت و کم ــوه حمای نح
ــات  ــی اختراع ــت بین الملل ثب
و  پژوهش گــران  محققــان، 
ــاد  ــا ایج ــور ب ــان کش مخترع
اختراعــات  ثبــت  کارگــروه 
ــع و  ــاتید مطل ــکل از اس متش
حوزه هــای  در  صاحب نظــر 
فکــری  مالکیــت  مختلــف 
ــش  ــون بی ــد و تاکن ــاز ش آغ
بین المللــی  ثبــت   40 از 
ــدوق  ــت صن ــا حمای ــراع ب اخت
در  اســت.  شــده  انجــام 
ــه  ــتا در دو جلس ــن راس همی
ــراع  ــت اخت ــروه ثب ــر کارگ آخ
صنــدوق، ثبــت 52 اختــراع 

ــت  ــه درنهای ــد ک ــی ش بررس
اختــراع   16 شــد  مصــوب 
شــوند.  بین المللــی  ثبــت 
زمینه هــای ایــن اختراعــات 
ــزات پزشــکی، هندســه،  تجهی
مهندســی  تجزیــه،  شــیمی 
بــرق، کشــاورزی، مکانیــک، 
ــیمی و  ــی ش ــیمی، مهندس ش

صنایــع غذایــی اســت.
اختــراع،  ثبــت  مزایــای  از 
ــاارزش  ــج ب ــدم افشــای نتای ع
تحقیقــات  از  حاصــل 
ــا  ــان ی ــرکت های دانش بنی ش
دانشــجویی  پایان نامه هــای 
ــه  ــک ب ــه و کم ــب مقال در قال
دســتاوردهای  تجاری ســازی 
و  پژوهش گــران  پژوهشــی 
نخبــگان علمــی و صنعتــی 

ــت. اس

آذر

17
اجــالس منطقــه ای شــورای 
بــا  پژوهــش  جهانــی 
حضــور ایــران برگــزار شــد
 - آســیا  منطقــه  اجــالس 
اقیانوســیه شــورای جهانــی 
شــهر  در   )GRC( پژوهــش 
کواالالمپــور و بــه میزبانــی 
ــی  ــای دولت ــروه همکاری ه گ
ــی  ــزی و آکادم ــی مال - صنعت
علــوم مالــزی برگــزار شــد. در 
ایــن اجــالس عــالوه بر ایــران، 
بنیادهــای  از  نمایندگانــی 
حامــی پژوهــش کشــورهای 
کانــادا، اســترالیا، نیوزیلنــد، 
ــی،  ــره جنوب ــن، ک ــان، ژاپ آلم
چیــن، ســنگاپور، هندوســتان، 
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چیــن تایپــه، تایلنــد و ویتنــام 
ــه  ــه رابط ــتند ک ــور داش حض
ــا میــان پژوهــش بنیــادی  پوی
و نــوآوری و ظرفیت ســازی و 
رابطــه موثــر میــان بنیادهــای 
ــاوری را  ــی پژوهــش و فن حام
ــد.  ــرار دادن ــی ق ــورد بررس م
گــزارش،  ایــن  براســاس 
اجــالس  ایــن  در  حاضــران 
ــی  ــی از موضوعات ــدا مقاالت ابت
دبیرخانــه  توســط  کــه  را 
ارائــه  بــود،  شــده  عنــوان 
ــث و  ــه بح ــپس ب ــد و س دادن
ــث  ــاره مباح ــر درب ــادل نظ تب
در  پرداختنــد.  ارائه شــده 
درخصــوص  راســتا،  ایــن 
ــان پژوهــش  ــا می »رابطــه پوی
پنــج  نــوآوری«  و  بنیــادی 
مســئله بیــان شــد و مــواردی 
بنیادهــای  نقــش  همچــون 
حاضــر در حمایــت از نــوآوری 
در کشــورهای خــود، موانــع 
بالقــوه پیــش روی نــوآوری، 
ابزارهــای پیونــد نــوآوری و 
ــای  ــادی، ابزاره ــش بنی پژوه
و  تاثیــر  ســنجش  اصلــی 
ــکاری  ــوه هم ــای بالق زمینه ه
 GRC ــرکت کنندگان ــان ش می
ــد  ــرار دادن ــث ق ــورد بح را م
درخصــوص  هم چنیــن  و 
رابطــه  و  »ظرفیت ســازی 
موثــر میــان بنیادهــای حامــی 
ــائل  ــاوری« مس ــش و فن پژوه
مختلفــی را مطــرح کردنــد. 
ــنهادهای  ــوارد و پیش ــام م تم
ــالس  ــن اج ــده در ای مطرح ش
 GRC دبیرخانــه  اختیــار  در 
قــرار گرفــت تــا در کنــار نتایج 
اجــالس ســایر مناطــق مــورد 
ــپس  ــرد. س ــرار گی ــی ق ارزیاب

دســتورالعمل و بیانیــه مرتبــط 
بــه هــر یــک از موضوعــات بــا 
ــه کشــورها  نظرســنجی از هم
اجــالس  در  و  شــد  تهیــه 
ــاه  ــه خردادم ــی  GRCک جهان
ــد  ــزار خواه ــده برگ ــال آین س
نهایــی  و  شــد، جمع بنــدی 

ــد. ــد ش خواه

18
ســفر وزیــر امــور خارجــه 
بــرای  ژاپــن  بــه  ایــران 
همکاری هــای  گســرتش 

فناورانــه
ظریــف،  محمدجــواد  ســفر 
ــور،  ــه کش ــور خارج ــر ام وزی
فنــاور  هیئتــی  بــا  همــراه 
شــرکت   18 از  متشــکل 
حــوزه  دو  در  دانش بنیــان 
ــوژی  ــوژی و بیوتکنول نانوتکنول
ــیدن  ــتاب بخش ــدف ش ــا ه ب
بــا  فنــاوری  توســعه  بــه 
تعامــالت  ســطح  ارتقــای 
بین المللــی، افزایــش تبــادالت 
ســرمایه گذاری  فنــاوری، 
بــازار  توســعه  مشــترک، 
و  دانش بنیــان  محصــوالت 
ــی  ــای صادرات ــش بازاره افزای
دانش بنیــان در ســایر کشــورها 
ــر  ــت. دکت ــه اس ــورت گرفت ص
ارشــد  مســئوالن  و  ظریــف 
وزارت امــور خارجــه در خــالل 
بــا  نشســتی  ســفر،  ایــن 
فــوق  شــرکت های  مدیــران 
راه کارهــای  بررســی  بــرای 
توســعه کســب وکار بین الملــل 
و  دانش بنیــان  شــرکت های 
صــادرات محصــوالت آن هــا 
داشــتند. در ایــن دیــدار وزیــر 

امــور خارجــه کشــور بیــان 
کــرد: »رویکــرد دیپلماســی 
ــای  ــی از اولویت ه ــاوری یک فن
ــت و  ــه اس ــور خارج وزارت ام
ــرد  ــن رویک ــا ای ــم ب امیدواری
جایــگاه  ارتقــای  شــاهد 
ــی  ــه بین الملل ــران در عرص ای
در  هم چنیــن  باشــیم.« 
ــه  ــن ارائ ــن ضم ــه ژاپ ــفر ب س
در  ایــران  توانمندی هــای 
دو حــوزه مذکــور، برخــی از 
ــه تنظیــم  شــرکت ها نســبت ب
ــترک  قراردادهای همکاری مش
ــوق  ــت ف ــد و هیئ ــدام کردن اق
بــا  مشــترک  نشســتی  در 
ــی  ــر ژاپن ــرکت های متناظ ش

نیــز شــرکت کردنــد.

دی

19
واردات کاالهــای مشــابه 
دانش بنیــان  محصــوالت 
کشــور  در  تولیدشــده 

می شــود ممنــوع 

ــز  ــس مرک ــی، رئی ــد توکل امی
راهبــردی  فناوری هــای 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
جمهــوری،  ریاســت 
فهرســت  ارائــه  درخصــوص 
ممنوعیــت خریــد کاالهــای 
کــرد:  بیــان  خارجــی 
»موضــوع فهرســت ممنوعیــت 
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خریــد کاالهــای خارجی دارای 
مشــابه تولیــد داخلــی توســط 
چنــد  دولتــی  دســتگاه های 
ســالی اســت کــه بــه تصویــب 
ــیده و در  ــران رس ــت وزی هیئ
اســت.  به روز رســانی  حــال 
ــد  ــه خری ــه این ک ــه ب ــا توج ب
از  اســتفاده  و  ایرانــی  کاالی 
در  داخلــی  فناوری هــای 
کشــور یکــی از اهــداف مدنظر 
ــن  ــت، ای ــی اس ــت علم معاون
ــتا  ــن راس ــز در همی ــرح نی ط

می شــود.« اجرایــی 
فناوری هــای  مرکــز  رئیــس 
علمــی  معاونــت  راهبــردی 
بــه  توجــه  »بــا  گفــت: 
در  موضــوع  ایــن  اهمیــت 
ــوالت  ــرای محص ــازی ب بازارس
معاونــت  ایــن  دانش بنیــان، 
محصــوالت  دارد  قصــد 
از  کــه  را  دانش بنیانــی 
نظــر ظرفیــت و کیفیــت در 
ــد  شــرایط مناســبی قــرار دارن
و توانســته اند اســتانداردهای 
الزم را کســب کننــد، بــه ایــن 

کنــد.« اضافــه  فهرســت 
بــه گفتــه توکلــی، معــاون 
رئیــس   فنــاوری  و  علمــی 
موضــوع  ایــن  بــر  جمهــور 
بــر  دارد.  زیــادی  تاکیــد 
همیــن اســاس نامــه ای بــه 
ــتادهای  ــا و س ــام معاونت ه تم
ــده  ــه ش ــی ارائ ــت علم معاون
محصــوالت  فهرســت  تــا 
دانش بنیانــی را کــه از نظــر 
ظرفیــت و کیفیــت در شــرایط 
و  دارنــد  قــرار  مناســبی 
توانســته اند اســتانداردهای الزم 
ــد  ــه دهن ــد، ارائ ــب کنن را کس
تــا واردات کاالهــای مشــابه 

ایــن محصــوالت ممنــوع شــود.

20
وقــف  اوراق  نخســتین 
علــم و فنــاوری جمعی در 

ــد  ــی ش ــهد رومنای مش
ــم و  ــف عل ــتین اوراق وق نخس
ــتای  ــی در راس ــاوری جمع فن
معاونــت  بیــن  همــکاری 
ــاف در  ــازمان اوق ــی و س علم
مشــهد رونمایــی شــد. علیرضا 
توســعه  معــاون  دلیــری، 
مدیریــت و منابــع معاونــت 
رونمایــی  دربــاره  علمــی، 
ــا توجــه  ــت: »ب ــن اوراق گف ای
معاونــت  همکاری هــای  بــه 
اوقــاف  ســازمان  و  علمــی 
بــرای حمایــت از طرح هــای 
دانش بنیــان و توســعه علــم 
ــتین  ــور، نخس ــاوری کش و فن
اوراق وقــف علــم و فنــاوری 
ــی  ــهد رونمای ــی در مش جمع

ــد.« ش
دلیــری ضمــن اشــاره بــه ایــن 
ــاف  ــه ســازمان اوق موضــوع ک
امــالک  تنهــا  می توانــد 
وقــف  را  واقفیــن  امــوال  و 
کنــد، گفــت: »ایــن اوراق کــه 
هرکــدام بــه مبلــغ صــد هــزار 
ریــال ارزش مالــی دارد، میــان 
امــور  متقاضیــان  و  مــردم 
ــا  ــود ت ــع می ش ــه توزی خیری
ــورد  ــداد م ــه تع ــان ب متقاضی
ــس  ــد. پ ــداری کنن ــاز خری نی
اوراق  ایــن  جمــع آوری  از 
ــف  ــد و وق ــت خری ــه قابلی ک
ــاف  ــازمان اوق ــدن دارد، س ش
را  ملــک  یــک  می توانــد 
خریــداری کنــد و آن محــل را 

ــاوری  ــم و فن ــوزه عل ــف ح وق
کشــور کنــد. در حــال حاضــر 
فنــاوری  و  علــم  وقــف   54
در  دارد.  وجــود  تهــران  در 
فنــاوری  و  علــم  وقف هــای 
شــود  تــالش  بایــد  نیــز 
ــن  ــات واقفی ــکان نی حتی االم
ــد  ــه ســمت تولی ــوزش ب از آم

محصــول ســوق یابــد.«

بهمن

21
ســوئد  و  ایــران  روابــط 
در عرصــه همکاری هــای 
علمــی و فناورانــه توســعه 

می یابــد
تفاهم نامــه ای  امضــای  بــا 
پنــج  ســاله همــکاری مشــترک 
میــان پــارک فنــاوری پردیــس 
وزارت  و  علمــی  معاونــت 
نــوآوری و شــرکت های ســوئد، 
ــالت و  ــترش تعام ــه گس زمین
در  کشــور  دو  همکاری هــای 
ــاوری و  ــوآوری و فن ــه ن زمین
دو  دانش بنیــان  شــرکت های 
طــرف فراهــم شــد. بــر اســاس 
همــکاری،  تفاهم نامــه  ایــن 
ــر تســهیل و تشــویق  ــالوه ب ع
بــه همکاری هــای دوجانبــه در 
حوزه هــای فناورانــه، برگــزاری 
رویدادهــای  و  همایش هــا 
علمــی و فناورانــه میــان دو 
در  دانــش  تبــادل  طــرف، 
در  سیاســت گذاری  زمینــه 
دســتور  در  نــوآوری  حــوزه 
نیــز  و  می گیــرد  قــرار  کار 
در زمینــه اطــالع و ارتبــاط 
ظرفیت هــای  پیرامــون 
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در  و حضــور  ســرمایه گذاری 
پارک هــای علــم و فنــاوری 
بــرای  همــکاری  متناظــر، 
ــای  ــات و یافته ه ــادل اطالع تب
پژوهشــی، اســتفاده از ظرفیــت 
بــا  متخصصــان  علمــی 
برگــزاری نشســت، ســمپوزیوم 
و  متخصصــان  حضــور  و 
مشــاوران و دیگــر شــرکای 
طــرف  دو  هــر  از  مرتبــط 
و  یادشــده  نشســت های  در 
کــه  دیگــری  همکاری هــای 
در مــورد آن هــا تصمیم گیــری 
شــود، در دســتور کار قــرار 
ایجــاد  گرفــت.  خواهــد 
بــرای  الزم  زمینه هــای 
ــرکت های  ــان ش ــکاری می هم
فنــاور، موسســات تحقیقاتــی و 
پژوهشــی، میزبانــی نشســت ها 
تخصصــی  کنفرانس هــای  و 
ــاوری  ــاالن فن ــور فع ــا حض ب
شــکل گیری  و  نــوآوری  و 
ــاوری  ــادل فن ــت های تب نشس
ــی  ــازار مل ــبکه فن ب توســط ش
ــر  ــه متناظ ــا مجموع ــران ب ای
از   ،)RISE( ســوئد  در  خــود 
ــه  ــت ک ــی اس ــر محورهای دیگ
همــکاری  تفاهم نامــه  ایــن 
مشــترک بــر آن هــا تاکیــد 

دارد.
میــان  همــکاری  هم چنیــن 
و  مســئوالن  دولــت،  دو 
و  اســتانی  دســت اندرکاران 
ــان  ــار تعامــل می بومــی در کن
بــرای  پژوهشــی  موسســات 
تجربیــات  و  دانــش  تبــادل 
اشــتراک گذاری  بــه  و 
ــن  ــتاوردها در ای ــج و دس نتای
تفاهم نامــه همــکاری مــورد 
تاکیــد قــرار گرفتــه اســت.

22
دانش بنیــان  رشکت هــای 
»دانش منــاد«  پروانــه 

می کننــد دریافــت 
توافق نامــه  امضــای  بــا 
و  انطبــاق  گواهــی  صــدور 
محصــول بــرای محصــوالت 
ســورنا  توســط  دانش بنیــان 
و  علمــی  معــاون  ســتاری، 
فنــاوری رئیس جمهــور، و نیــره 
ــازمان  ــس س ــت، رئی پیروزبخ
ایــران،  اســتاندارد  ملــی 
دانش بنیــان  شــرکت های 
از فرصــت دریافــت گواهــی 
انطبــاق و گواهــی محصــول 
ــان  ــرد نش ــه کارب ــز پروان و نی
دانش بنیــان  محصــوالت 
»دانش نمــاد«  عنــوان  بــا 
می شــوند.این  بهره منــد 
ــر تدویــن و  توافق نامــه عــالوه ب
اســتقرار صــدور گواهــی انطباق 
و محصــول و صــدور پروانــه 
آن کــه  ضمــن  دانش نمــاد، 
بســتر الزم را بــرای دریافــت 
اســتانداردهای ســری 17000 
ــوالت  ــی محص ــدور گواه در ص
ــد،  ــم می کن ــان فراه دانش بنی
تدویــن  سیاســت گذاری، 
اصــول اساســی و ضوابــط کلــی 
اســتانداردهای ایــن محصــوالت 
و  منطقــه ای  ســطوح  در  را 
ــد  ــق می بخش ــی تحق بین الملل
کــه ایــن موضــوع مســیر را 
ــر  ــدن بهت ــناخته ش ــرای ش ب
دانش بنیــان  شــرکت های 
بازاهــای  بهتــر در  و حضــور 
همــوار  بین المللــی  تجــاری 
ــن  ــق ای ــا تحق ــرد. ب ــد ک خواه

سیاســت گذاری،  توافق نامــه، 
ــی  ــام مل ــب نظ ــه و تصوی تهی
صــدور گواهی انطباق و بررســی 
اســتانداردهای  و  ویژگی هــا 
کاربــردی بــرای شــرکت های 
اســاس  بــر  دانش بنیــان 
اســتانداردهای ثبت شــده بــرای 
کاالهــای دانش بنیــان و صــدور 
گواهــی بــرای ایــن محصــوالت، 
ــبکه  ــو ش ــگاه های عض آزمایش
فناوری هــای  آزمایشــگاهی 
راهبــردی معاونــت علمــی و 
فنــاوری نیــز پــس از تاییــد 
صالحیــت اســتاندارد 17025 را 
دریافــت می کننــد و از خدمــات 
بهره منــد  اســتاندارد  ایــن 

. ند می شــو
ــا  ــاوری ب ــی و فن ــت علم معاون
مشــارکت در تدویــن نقشــه 
راه صــدور گواهــی کیفیــت 
ــتن  ــه پیوس ــی، زمین بین الملل
ــگاهی  ــبکه آزمایش ــای ش اعض
آزمایشــگاه های  شــبکه  بــه 
همــکار اســتاندارد را فراهــم 
نهــاد  ایجــاد  از  و  می کنــد 
صــدور گواهی نامــه محصــوالت 
ــی  ــازمان مل ــان در س دانش بنی
ــرکت های  ــز ش ــتاندارد و نی اس
صــدور  دریافــت  متقاضــی 
گواهــی حمایــت خواهــد کــرد.

اسفند

24
برگــزاری مرحلــه نهایــی 
ــابقات  ــن دوره مس پنجمی

ایــران کن ســت 
تاکنــون چهار دوره از مســابقات 
برگــزار  در کشــور  کن ســت 
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شــده و پنجمین دوره مسابقات 
آن توســط پژوهشــگاه هوافضــا، 
و  تحقیقــات  علــوم  وزارت 
ــز  ــت مرک ــا حمای ــاوری و ب فن
ملــی فضایــی ایــران در روز 
ــا  ــاه 1395 ب ــفند م ــم اس هفت
ــب از  ــای منتخ ــور تیم ه حض
مراکــز و دانشــگاه های سراســر 
فــرودگاه  محــل  در  کشــور 
دوره  شــد.این  برگــزار  آزادی 
حمایــت  بــا  مســابقات  از 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
)مرکــز  جمهــوری  ریاســت 
ملــی فضایــی ایــران( در دو 
کالس سنجشــی - ارتباطــی 
ــزار  ــافی برگ ــی - اکتش و علم
ــر در  ــم حاض ــت تی ــد. هش ش
مرحلــه نهایــی بــا گــذر از 
چندیــن مرحلــه پاالیــش و 
داوری از میــان 26 تیــم بــه 
ــد. ــه راه یافتــه بودن ــن مرحل ای

ــامانه  بســیار  ــک س کن ســت ی
ســاده مکاترونیکــی اســت کــه 
از  زیرمجموعــه ای  به عنــوان 
دانــش رباتیــک فضایــی مطــرح 
می شــود. نــام ایــن ســامانه بــر 
پایــه  اســتاندارد ســاخت آن 
هــم ارز ماهــواره ای کــه در ابعــاد 
قوطــی نوشــابه اســت، برگزیده 
شــده اســت. یــک کن ســت 
بایــد شــامل همــه  بخش هــای 
اساســی یــک ماهــواره ازجملــه 
تــوان،  زیرسیســتم های 
و  فرمــان  و  داده  مدیریــت 

مخابــرات باشــد تــا بتوانــد 
بــه صــورت مســتقل عمــل 
می تــوان  را  کند.کن ســت 
ــت  ــون راک ــایلی همچ ــا وس ب
ــف  ــات مختل ــون از ارتفاع و بال
ــا ماموریــت مــورد  رهــا کــرد ت

ــد. ــام ده ــرش را انج نظ
 افــزون بــر آن، ســامانه های 
می توانــد  متفاوتــی  فــرود 
اســتفاده  کن ســت  بــرای 
شــاخص ترین  کــه  شــود 
 )Parachute( چتــر  آن هــا 
دو  در  کن ســت ها  اســت. 
کالس اســتاندارد )کــه ابعــاد 
آن در حــد قوطــی نوشــابه 
حجــم  )کــه  آزاد  و  اســت( 
آن بــه یــک لیتــر محــدود 
ــاخته  ــی و س ــود( طراح می ش
مهــم  نــکات  می شــوند.از 
ــاد  ــتفاده از پهپ ــن دوره، اس ای
چندپــره )مالتــی روتــور( بــرای 
تیم هــا  کن ســت  رهاســازی 
بــرای  امــر  ایــن  بــود کــه 
نخســتین  بــار در ایــران رخ 
مــی داد. هم چنیــن یــک بالــون 
ــا  ــرم ب ــوای گ ــین دار ه سرنش
به عنــوان  متــر،   17 قطــر 
ــتیبان در  ــاب پش ــامانه پرت س
ــد. ــرواز درآم ــه پ ــن دوره ب ای

25
برگــزاری 11 کارگاه علمــی 
توســط  تخصصــی  و 
محققــان خــارج از کشــور 

حامیــت شــد
از  حمایــت  صنــدوق 
فنــاوران  و  پژوهش گــران 
در جهــت بهبــود کیفیــت و 
گســترش برنامه هــای آموزشــی 

و  دانشــگاه ها  تحقیقاتــی  و 
مراکز علمی و پژوهشــی کشــور 
از دعــوت محققان، دانشــمندان 
ــارج از  ــته خ ــاوران برجس و فن
کشــور بــرای برنامه هــای علمی 
ــد. ــت می کن ــدت حمای کوتاه م

ایــن تصمیم به منظور اســتفاده 
از دانــش و تجربیــات اســاتید و 
و  ایرانــی  صاحب نظــران 
از  خــارج  مقیــم  غیرایرانــی 
ــعه  ــتای توس ــور و در راس کش
علمــی و فنــاوری در ســطح 
اتخــاذ  بین المللــی  و  ملــی 
ــداد  شــده است.ســال 95 از تع
از  حمایــت  درخواســت   28
فنــاوران خــارج  و  محققــان 
برنامه هــای  بــرای  کشــور 
ــداد 11  ــدت تع ــی کوتاه م علم
درخواســت توســط صنــدوق 
مصــوب شــد کــه بــر ایــن 
ــی  ــه علم اســاس 11 ویژه برنام
و  آموزشــی  کارگاه  قالــب  در 
تخصصــی توســط محققــان 
و  کشــور  از  خــارج  ایرانــی 
ــی در  ــته خارج ــاتید برجس اس
کشــور برگــزار شــد.قابل ذکــر 
ــی  ــه کارگاه بین الملل ــت ک اس
ســاختار یافته  مــواد  و  نــور 
ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــه میزبان ب
ــکاری  ــا هم ــان و ب ــه زنج پای
فیزیــک نظــری ایتالیــا، کارگاه 
برهم کنش هــای  بین المللــی 
ــس ذره ای در نانوســاختارهای  ب
ــهد،  ــگاه مش ــی در دانش گرافن
کارگاه ملــی همایــش پــردازش 
تخصصــی  کارگاه  ســیگنال، 
ــه  ــر در نظری ــرفته ای اخی پیش
ریســمان و موضوعــات مرتبــط 
عناویــن  ایــن  از  برخــی 

 هســتند. 
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 شـرکت از چـه سـالی فعالیـت خـود را 
آغاز کـرده و در چه زمینه ای فعال اسـت؟

شـرکت مـا از مهـر سـال 87 فعالیـت خـود را 
آغـاز کـرده اسـت. البته سـابقه کار مـا در زمینه 
تولیـد شـیرآالت صنعت نفـت به سـال های 75، 
76 برمی گـردد. مـن از همـان زمان مدیـر پروژه 
تولیـد شـیرهای بـزرگ نفتـی بـودم و پـس از 
آن فعالیـت ایـن شـرکت را در منطقـه صنعتـی 
نجف آبـاد شـروع کردیـم. در حال حاضـر تقریبا 
هسـتیم.  ایـران  در  شیرسـاز  شـرکت   17 ،16
دامنـه محصـوالت مـا انواع و اقسـام شیرهاسـت 
کـه هـم در نـوع و سـایز متفـاوت اسـت و هم با 
توجـه بـه کارکـرد و سـیال های مختلـف فـرق 
نـوع شـیر  می کنـد. مجموعـا در حـدود 170 

تولیـد می کنیـم.
 گفتید 17 شـرکت در ایـن زمینه فعالیت 
می کننـد. فکـر می کنیـد ایـن شـرکت ها 
توانسـته اند فعالیـت خود را در کشـور جا 

بیندازند؟
شـخصا اعتقـاد دارم بسـتر فکـری جامعـه مـا 
و  مغزافـزار  اسـت.  تکنولـوژی  توسـعه  تشـنه 
پـروژه زیـاد داریـم، بنابرایـن بسـتر آماده اسـت 
کـه این هـا را بـه هـم وصـل کنیـم. درهرحـال 
نیـاز وجـود دارد. به راحتـی و بـا برنامـه منظـم 
تامیـن  بـرای  موجـود  پتانسـیل  از  می تـوان 
نیازهـا اسـتفاده کـرد. شـرکت های ایرانـی نیـاز 
دارند بسـترها و اسـتخوان بندی مناسـب داشـته 
باشـند. شـرکت هایی کـه توسعه شـان مبتنـی 
بـر تکنولـوژی و دانـش فنـی اسـت، حرکتشـان 
مسـتمرتر اسـت، چـون بـرای سـود زودگـذر و 
تامیـن نیـاز زودگـذر نیسـت. مـا این شـرکت را 
ریشـه ای بنـا کردیم. بسـترها بـرای تامیـن نیاز 
مبتنـی بـر دانـش فنـی اسـت. مـا مونتـاژکار 
نیسـتیم و کارمـان را بـر اسـاس دانش فنـی و با 
اسـتفاده از نیروهای جـوان و تحصیل کرده انجام 

می دهیـم.
 چطـور توانسـتید بـازار را قانـع کنید؟ 
چـون به خصـوص در موارد مهمـی که پای 
شـرکت های خوش سـابقه خارجـی هم در 

مدت هاست در بدنه دولت عزم 
جدی برای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان وجود دارد. این را 
می شود از بسته های حمایتی که 
برای این شرکت ها تهیه می کنند، 
دریافت، ولی هم چنان مشکالتی 
پیش روی شرکت  های دانش بنیان 
است. علی محمد ایزدی، مدیرعامل 
شرکت پترو تجهیز سپاهان، لیسانس 
مهندسی مکانیک از دانشگاه 
امیرکبیر دارد و فوق لیسانس 
مهندسی صنایع خود را در دانشگاه 
صنعتی شریف خوانده است. او که با 
سرمایه امید به آینده و هزینه شخصی 
این شرکت را تاسیس کرده است، در 
گفت و گو با سرآمد از زمینه فعالیت 
این شرکت و مشکالت مدیریت 
شرکت دانش بنیان می گوید؛ مشکالتی 
که ممکن است حتی ایزدی و شرکتش 
را زمین بزنند، اما نمی توانند او را از 
مسیری که طی کرده، پشیمان کنند.
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میـان اسـت، به سـختی بـه شـرکت های 
اعتماد می شـود. داخلـی 

ببینیـد، مسـئوالن کشـور خوشـبختانه بـه این 
شـرکت های  از  اسـتفاده  کـه  رسـیده اند  درک 
داخلـی مزایایی دارد که همکاری با شـرکت های 
خارجی نـدارد. ما هر کـدام از پروژه های شـرکت 
را بـا یک ماموریت کشـوری انجـام داده ایم. مثال 
در عسلویه قرار بود گاز را استخراج کنیم و آن را 
تبدیل به ثروت و اشـتغال کنیم. آن جا مسئوالن 
دیدند که اگر از پتانسـیل داخلی اسـتفاده کنند، 

یعنـی بـه توسـعه تکنولـوژی و توسـعه ثـروت و 
موفق تـر  درمجمـوع  و  کرده انـد  فکـر  اشـتغال 
خواهیـم بود. شـاید شـرکت های خارجی بعضی 
جاهـا به ظاهـر ارزان تـر کار را تمـام کننـد، ولـی 
وقتـی شـرکت ایرانی ایـن کار را انجـام می دهد، 
هـم تولیـد ثـروت داخلـی انجـام می شـود و هم 
اشتغال زاسـت. ایـن هـدف کلـی دولـت بـرای 
توسـعه اسـت. مـا در ابتـدای امر دالیـل ارجحی 
نسـبت بـه شـرکت های دیگـر نخواهیم داشـت، 
امـا در اسـتمرار داریـم. ممکن اسـت شـیری که 
مـا تولیـد می کنیـم، چنـدان بهتـر از تولیـدات 
خارجی نباشـد، ولی درنهایـت آورده های دیگری 
داریـم؛ تولیـد ثـروت، ایجـاد اشـتغال و نهادینـه 
کردن علم در کشـور. این سیاسـت دولت اسـت. 
صنعـت نفـت وظیفـه دارد جنـس خـوب تامین 

کنـد و وزارت صنایع وظیفه دارد از شـرکت های 
داخلـی مثـل مـا حمایت کنـد و ایـن دو وظیفه 
در نقطـه همرسـی به هـم می رسـند و درنهایت 
می شـود هـدف بهینـه مملکـت. هـر کاری کـه 
می کننـد، مجموعا بـرای تولید ثروت و اشـتغال 
اسـت، امـا هرکـس بـه یـک روش. مـا به عنـوان 
اجـزا و المان هـای طـرح توسـعه موظفیـم کار 
کنیم. شـرکتی که االن دارد پا می گیرد، مسـلما 
بـا شـرکتی کـه 50 سـال اسـت در اروپـا کار 
می کنـد، فاصلـه دارد، ولـی ایـن فاصلـه و کمک 
بـه آن هـا بـرای رسـیدن بـه نقطـه بهینـه جـزو 

هدف های توسـعه اسـت. 
بر پایه دانش فعالیت  تفاوت شرکتی که   
با یک شرکت  و دانش بنیان است،  می کند 

معمولی در چه چیزهایی است؟
اگـر شـرکت را یـک بنـگاه اقتصـادی بدانیم که 
سـودآور اسـت، شـرکت دانش بنیـان بـر مبنـای 
دانـش تولید ثروت می کنـد. در ابتدا سـرمایه ای 
که مصرف می شـود، بیشـتر از سـودی اسـت که 
بـه دسـت می آیـد، ولـی نهادینه تـر اسـت. تفکر 
اسـتراتژیک مدیر مبتنی بر نهادینه شـدن دانش 
اسـت. این شـرکت ها نمی توانند طـی یک مدت 
کوتـاه تولید برای سـهام داران ایجاد سـود کنند، 
بلکـه می تواننـد در بحـث تامیـن تجهیـزات و 
ریشـه های دانشـی که ایجاد می کنند، سـودهای 

جانبی ایجـاد کنند.
 سـرمایه اولیـه کار را چطـور بـه دسـت 

آوردیـد؟
مـن با یک سـرمایه بسـیار کوچک و کم شـروع 
کـردم، ولـی طی هفـت سـال توانسـتم گام های 
بلنـدی بـردارم و درنهایت این شـرکت را به یکی 
از شـرکت های معتبر در ایـن زمینه تبدیل کنم. 
سـرمایه انـدک شـخصی ام کـه بـا آن شـرکت را 
تاسـیس کـردم، چیـزی در حـدود 500 میلیون 
تومـان بود که بـرای شـروع کار این چنینی اصال 
کافی نیسـت. بعد هم وام گرفتیم و اقسـاطش را 

بـا گرفتن وام هـای دیگر پرداخـت کردیم. 
وارد  را  شـخصی تان  سـرمایه  شـما   
ایـن شـرکت کردیـد و ریسـک باالیـی را 
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پذیرفتید. نگران نبودید سـرمایه شخصی 
و شـرکت از دسـت بروند و شـما بمانید و 
اقسـاط وامـی کـه بایـد پرداخـت کنید؟

ایـن احتمـال که کار به نتیجه نرسـد و سـرمایه 
از دسـت بـرود، همیشـه وجـود داشـت. هنـوز 
هـم وجـود دارد، ولـی بـه کاری کـه دارم انجـام 
می دهـم، اعتقـاد دارم. همیـن حـاال هـم کـه در 
ایـن شـرکت 130 محصـول دانش بنیـان تولیـد 
می کنـم، اگـر شکسـت بخـورم و مجبـور شـوم 
شـرکت را تعطیـل کنـم، معتقـدم باز هـم ضرر 
نکـرده ام، چـون کاری را انجـام داده ام کـه بـه 
آن اعتقـاد داشـتم و توانسـتم چیزهایـی بـه این 

صنعـت اضافـه کنم.
 به عنـوان مدیر یک شـرکت دانش بنیان 
روی  پیـش  را  معضالتـی  چـه  صنعتـی 
می بینیـد؟  دسـت  ایـن  از  شـرکت هایی 
چـه ضعف هایی وجـود دارد که اگـر آن ها 
حـل شـوند، با قدرت و سـرعت بیشـتری 
می توانیـد مسـیر کاری تان را طـی کنید؟

بـه صـورت کلـی وجـود دارد کـه  دو مشـکل 
دولـت بایـد بـرای حـل آن هـا فکـری کنـد و 
نگـذارد شـرکت ها آسـیب ببیننـد. یکـی این که 
دانش بنیـان  شـرکت های  بـرای  اسـت  درسـت 
وام هـای کم بهـره در نظـر گرفتـه شـده، ولی این 
کافـی نیسـت. مهـم اسـت کـه ایـن شـرکت ها 
بـرای حفـظ افراد کلیـدی در مجموعـه خود نیز 
امتیازاتی داشـته باشـند. ما در مجموعه خودمان 
بسـیار تـالش کردیـم افـرادی را بـا مهارت هـای 
خـوب جـذب کنیـم. این هـا ممکن اسـت حتی 
نداشـته  بـاال  آکادمیـک در سـطح  تحصیـالت 
باشـند، امـا می تواننـد در مجموعـه موثـر واقـع 
شـوند و مـا بـا انتقـال فکـر و اعتقـادات خـود و 
تـا حـدودی هـم بـا تامیـن مسـائل مالـی مانـع 
مهاجرت آن ها از شـرکت خود شـدیم. در واقع آن 
چیـزی کـه تا امـروز این افـراد را در شـرکت نگه 
داشـته، تفکـری اسـت کـه با آن هـا به اشـتراک 
پشـتیبان  سـازمان های  و  دولـت  گذاشـته ایم. 
وظیفـه سـنگینی در این خصـوص دارنـد، چون 
نیـروی انسـانی بـرای شـرکت های دانش بنیـان 

بسـیار مهـم و کلیدی هسـتند. یکـی از کارهایی 
کـه دولـت می توانـد انجـام دهـد، این اسـت که 
بـرای آدم هـای کلیدی بـاارزش مجموعـه بتواند 
سوبسـید بدهـد. در غیـر این صـورت شـرکت ها 
مجبور هسـتند برای نگه داری این افراد از سـود و 
سـرمایه شـرکت هزینه کنند. این در حالی است 
کـه ممکن اسـت آن ها حتـی در مجموعه نمانند 
و وارد شـرکت های دیگری بشـوند و شرکت اولیه 
اصـال از هزینـه ای که صرف کرده، اسـتفاده نبرد.

کافـی  ولـی  کارهایـی شـروع شـده،  دولـت  در 
نیسـت. در حـال حاضر نهادهایی کـه برای کمک 
بـه شـرکت های دانش بنیـان فعـال هسـتند، بـه 
صـورت جزیـره ای کار می کننـد و بـه شـکل یک 
پکیـج کامـل نیسـتند؛ پکیجـی کـه در آن تمـام 
نیازهـا، انتظارات و مشـکالت شـرکت دانش بنیان 
مشـخص باشـد و بـرای هر کـدام راه حـل ارائـه 
شـود. هر چنـد معاونت علمـی تالش هایـی برای 
هماهنگـی آغـاز کـرده اسـت. معمـوال مشـکالت 
ایـن دسـته از شـرکت ها را تنهـا در مسـائل مالی 
می بیننـد، درحالی کـه فقـط این نیسـت. مثال در 
مناقصات دالیل راجحی برای حضور شـرکت های 
دانش بنیـان وجـود نـدارد کـه بایـد وجود داشـته 
باشـد. البته تسـهیالت کم بهـره ای هم کـه به این 
شـرکت ها پرداخت می شود، شـرایط سختی دارد. 
سـندهای مختلفی از افراد می خواهند که این کار 
را بسـیار سـخت می کند. مثال در ژاپن هر طرحی 
کـه داده می شـود، در اتـاق فکر بررسـی می شـود 
و بـدون آن کـه ضمانتی بخواهند، به او تسـهیالت 
می دهنـد. اگر شکسـت بخـورد، بـاز هم ایـن کار 
تکرار می شـود و درنهایت سـه بار به او تسـهیالت 
می دهنـد. ولـی ما مجبوریم دائـم به بیزینس فکر 
کنیـم. مثـال اصـال نیـازی بـه صـرف هزینه هـای 
سـنگین برای شـرکت در مناقصه ها نیسـت. باید 
شـرکت ها شناخته شـوند و براسـاس توانایی شان 
دسـته بندی شـوند و کار بـه آن هـا سـپرده شـود. 
بـا این مسـائلی کـه در مناقصـات اتفـاق می افتد، 
شـرایط بـرای خیلی هـا کـه توانایـی انجـام کار را 
دارنـد، سـخت می شـود و از طرفـی هـم اشـتغال 

 .کاذب در کنـارش ایجـاد می شـود
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 محدثه شریفی 

هرگز به عقب برنگرد!

1. بازگشــت بــه ایــده یــا پــروژه ای کــه 
متام شده است  

فرقی هم نمی کند که یک رابطه کاری باشد یا 
یک کسب وکار ناموفق، وقتی چیزی به سرانجام 
حتما  شده،  تمام  مرحله ای  هر  در  و  نرسیده 
هرگز  بنابراین  است.  داشته  وجود  دلیل خوبی 
بدون این که تغییری در خودتان یا مسیرتان به 
وجود بیاورید، به عقب بازنگردید و انتظار نتیجه 

متفاوتی را نداشته باشید.

ره مرتکب �ز شوند 9 اشتبایه که افراد موفق دو�ب

ت
قی

وف
م

هیچ مطالعه علمی و نظرسنجی نشان نداده است 
افراد عادی اشتباه  از  افراد موفق لزوما کمتر  که 
می کنند، اما تفاوت آدم های موفق و معمولی از 
رویکردی که نسبت به این شکست دارند، مشخص 
می شود. دکتر هنری کلود، روان شناس بالینی و 
نویسنده کتاب »هرگز به عقب باز نگرد«، با مطالعه 
دقیق زندگی افراد موفق به این نتیجه رسیده است 
که در برهه ای از زندگی شغلی و شخصی این افراد، 
نوعی »بیداری« اتفاق می افتد که زندگی شان را به 
دو مرحله قبل و بعد از آن اتفاق تقسیم می کند 
و باعث می شود هرگز دوباره به آن مسیر سابق 
برنگردند. دکتر کلود در بخشی از کتابش می نویسد: 
»سال ها پیش، یک تصمیم بسیار بد کاری از طرف 
من باعث شد بحث جالبی میان من و راهنمایم 
پیش بیاید. در نهایت سختی توانسته بودم درس 
مهمی بگیرم و راهنمایم به من اطمینان خاطر داد 
که اتفاق خوب این است که وقتی درست را گرفتی، 

دیگر هرگز به عقب برنگردی.«
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همه ما عاشق برتری هستیم و همیشه و همه 
جا به دنبال آن می گردیم. اصال اگر می خواهید 
آدم موفقی باشید، باید دنبال آدم هایی باشید که 
کار خود را به بهترین شکل انجام می دهند، دنبال 
کارمندانی که عملکرد و توانایی های شغلی باالیی 
برجسته  شخصیتی  که  دوستانی  دنبال  دارند، 
دارند و ... اما یادتان باشد وقتی چیزی بیش از 
حد خوب به نظر می رسد که واقعیت داشته باشد، 
احتماال غیرواقعی است! دنیا هرگز کامل نیست و 
شما هیچ چیز یا هیچ کسی را پیدا نمی کنید که 
بی عیب ونقص باشد و اگر چنین چیزی به نظرتان 

رسید، بهتر است قبل از انتخاب کمی فکر کنید.

7. چشم برداشنت از تصویر کلی
اگر همیشه آن تصویر کلی را که از موفقیت در 
پیش  برسید،  آن  به  می خواهید  و  دارید  ذهن 
نظر  از  چه  عملکردتان  دارید،  نگه  چشمتان 
هیجانی و چه از نظر حرفه ای بهتر می شود. برای 
نیست.  ماجرا  همه  اتفاقی  هیچ  موفق،  آدم های 
برنده ها می دانند که موفقیت های روزانه کوچک 

قرار است آن ها را به آن تصویر بزرگ تر برساند.

8. فراموش کردن موهبت سخت کوشی
عالی  بیرون  از  که یک چیز چقدر  نیست  مهم 
با  تنها  چون  می رسد،  نظر  به  بی عیب ونقص  و 
یک نگاه عمیق و صادقانه است که می توانیم به 
ببریم. در مسیر موفقیت  آن چه الزم است، پی 
و  واقعیت  در  ماندن  که  نکنید  فراموش  هرگز 

سخت کوشی را به خودتان مدیون هستید.

این  برای  مناسب  پاسخ  نداشنت   .9
سوال که چرا و چطور به جایگاه فعلی 

رسیده اید
یکی از مهم ترین تفاوت های افراد موفق و ناموفق 
این است که آدم های موفق همیشه از خودشان 
می پرسند: »من در این موقعیت چه می کنم و 
چه نقشی دارم؟« به عبارت دیگر آدم های موفق 
هرگز خودشان را قربانی شرایط نمی دانند، حتی 

 !اگر واقعا قربانی باشند

2. انجــام هــر کاری کــه باعــث می شــود 
خــود واقعی تــان نباشــید

وقتی قرار است هر کار جدیدی را شروع کنید، از 
خودتان بپرسید: »چرا این کار را انجام می دهم؟«، 
»آیا برای انجام این کار مناسب هستم؟«، »آیا این 
کار برای من مناسب است؟« و »آیا این کار برای 
من قابل تحمل است؟« اگر پاسختان به هر کدام 
از این سوال ها منفی بود، بهتر است دلیل واقعا 

خوبی برای ادامه آن کار داشته باشید!

3. تالش برای تغییر دادن دیگران
وقتی بفهمید که هرگز نمی توانید به زور کسی را 
وادار به انجام کاری کنید، عاقبت یاد می گیرید که 
آزادی الزم را به او بدهید تا خودش تجربه کند و 
نتیجه واقعی عملکردش را ببیند. با این کار شما 

هم معنای واقعی آزادی را کشف می کنید.

ــد  ــه می توانی ــه این ک ــنت ب ــاور داش 4. ب
هــر کســی را خشــنود کنیــد

وقتی درک کنید که هرگز نمی توانید همه آدم ها 
را راضی و خشنود نگه دارید، می توانید هدفمند 
زندگی کردن را شروع و تنها برای خشنود کردن 

آدم های »درست« تالش کنید.  

نتیجــه  بــه  را  موقتــی  آســایش   .5
می دهیــد ترجیــح  بلندمــدت 

آن چه  به  رسیدن  که  می دانند  موفق  افراد 
برداشتن  مستلزم  است  ممکن  می خواهند، 
قدم های سخت و سنگین باشد، اما این مسئله 
باعث ناراحتی شان نمی شود، چون قرار است آن ها 
زندگی  برساند.  بلندمدت  منفعت  و  سود  به  را 
از اساسی تریم  این بینش یکی  بر اساس  کردن 

تفاوت هایی است که افراد موفق و ناموفق دارند.

ــا کســی  ــزی ی ــه چی ــامد کــردن ب 6. اعت
ــد ــر می رس ــه نظ ــص ب ــه بی عیب ونق ک

که  چیزهایی  به  نسبت  ما  اشتیاق  و  میل 
»باورنکردنی« به نظر می رسد، کامال طبیعی است. 
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مریم طالبی 

»وافل« نسخه ای برای دسترسی 
عادالنه معلوالن به امکانات آموزشی

ییس »وافل«
گ

ن ان� ازی ز�ب عامل سایت آموزش حمب گفت وگوی رسآمد �ب مد�ی

گو
ت و

گف
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برایمـان  »وافـل«  فعالیـت  از  کمـی   
بگوییـد. ایـن سـایت آموزشـی چطور به 

می آیـد؟ معلـوالن  مـدد 
در حـال حاضـر وافـل بـه دو بخـش تقسـیم 
می شـود کـه یک بخـش، کار دریافت سـفارش 
آن الیـن ترجمه به شـش زبـان را انجام می دهد 
درخواسـت های  بـه  هـم  بخـش  یـک  در  و 
آمـوزش مجـازی رسـیدگی می شـود کـه هـر 
دو روی یـک وب سـایت انجـام می شـود. البتـه 
اخیـرا در حـال جداسـازی ایـن دو بخش روی 
دو وب سـایت جدا از هم هسـتم. تعداد کاربران 
شـناور هسـتند، اما تعـداد اعضای ثبت نام شـده 
بیـش از دوهـزار نفـر هسـتند. ایـن را هـم باید 
در نظـر گرفـت که بسـیاری از مشـتریان عضو 
سـایت نمی شـوند و بعـد از دریافـت خدمـات 
مـورد نظـر، از طریـق تلگـرام یـا ای میـل در 

هسـتند. ارتباط 
 چـه تعـداد مترجم به ترجمـه متن های 

درخواسـتی کاربرها می پردازند؟
در حـال حاضـر این وب سـایت با ارائـه خدمات 
ترجمـه غیررسـمی )شـش زبان( به شـرکت ها 
و افـراد مختلـف، زمینـه درآمد و اشـتغال برای 
مترجـم   10 معلولیـت،  دارای  مترجـم  پنـج 
غیرمعلـول و 20 مترجـم به  صورت شـناور )در 
زمـان افزایـش سـفارش کار( را فراهـم کـرده 
مرتـب  به طـور  کـه  بازنگری هایـی  بـا  اسـت. 
انجـام  افـراد  ایـن  کار  کیفـی  سـطح  دربـاره 
می شـود، تعـداد همـکاران مـا در حـال حاضـر 

حـدود 40 نفـر اسـت. 
ایـن  توسـعه  بـرای  بعـدی  قـدم   
آموزشـگاه مجـازی چیسـت؟ درنهایـت 

می رسـد؟ کجـا  بـه  وافـل 
 هـدف مـن رسـاندن این افراد به 50 نفر اسـت 
و طرح هـای توسـعه ای بـرای دریافت سـفارش 
کار بیشـتر را در دسـت اقـدام دارم. هم اکنـون 
آمـوزش  بـرای  برنامه ریـزی  حـال  در  هـم 
مترجم هـای دارای معلولیتـی هسـتم کـه فعال 
از نظـر سـطح کاری توانایـی الزم بـرای گرفتن 
کار را ندارنـد و نیـاز دارند مهـارت ترجمه آن ها 

افزایـش پیـدا کند.

بسیاری از معلوالن برای رفتن 
به مراکز علمی و آموزشی، با 
مشکالت جدی روبه رو هستند. 
وقتی به پای پله های ورودی هر 
مرکز آموزشی می رسند، باید 
مدتی صبر کنند تا شاید کسی 
در گذر از پله ها، آن ها را یاری 
کند، اصال انگار پله ها با سیستم 
آموزشی ما ادغام شده است.

سعید ضروری، خودش 
معلولیت دارد و با ویلچر 
حرکت می کند. او با مدرک 
کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 
به سراغ راه اندازی سایت 
آموزش مجازی زبان انگلیسی 
رفته تا این محدودیت را از 
دوش همگنانش بردارد.

مدیرعامل سایت آموزش مجازی 
زبان انگلیسی »وافل«، دارای 
معلولیت دیستروفی عضالنی 
از نوع خیلی شدید است و 
از ویلچر برقی برای حرکت 
استفاده می کند. به قول خودش، 
همین وضعیت جسمی او و عدم 
مناسب سازی مراکز آموزشی 
برای معلوالن، او را به فکر 
خلق وافل انداخته است. حاال 
ایده وافل به نقطه ای رسیده 
که برای بسیاری از معلوالن 
مترجم، شغل ایجاد کرده است. 
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 ایـده راه انـدازی وافل چطـور به ذهنتان 
خطـور کرد؟

ادبیـات  سـال 85 بـود کـه در رشـته زبـان و 
انگلیسـی پذیرفتـه  شـدم، اما هـر بار که بـا کوه 
پله هـا در محوطـه دانشـگاه مواجـه می شـدم و 
مجبـور بـودم به سـختی از پله هـا تردد کنـم، به 
چهار سـال آینده ام فکـر می کردم؛ بـه این که در 
انتهای این مسـیر تحصیلی، درنهایت چه شغلی 
می توانـم داشـته باشـم. یـک  تـرم دسـت وپنجه 
نـرم  کـردن بـا پله هـا و هـر بـار انتظـار بـرای از 
راه رسـیدن نیـروی کمکـی بـرای بـاال  رفتـن از 
باعـث  شـد  کـوه،  ایـن 
بـه  بیشـتر  و  بیشـتر 
فکـر دور  زدن ایـن مانع 
بیفتـم و بـه فکـر راهـی 
باشـم کـه حداقـل بعـد 
از فارغ التحصیلـی، پله ها 

مانع پیشـرفتم نشـود.
در گذشته بدون شرکت 
و  آموزشـگاه  هیـچ  در 
توانسـته  زبانـی  کالس 
رشـته  ایـن  وارد  بـودم 
دانشـگاهی شـوم، چون 
تقریبـا هیـچ آموزشـگاه 
نکـردم  پیـدا  را  زبانـی 
کـه پلـه نداشـته باشـد. 
مجمـوع ایـن تجربیـات 
باعـث  شـیرین  و  تلـخ 
شـد با راه اندازی وبالگی 
تـالش کنـم تـا مطالـب 
مرتبط بـا رشـته ام را در 
فضـای مجـازی منتشـر 
هـم  کار،  ایـن  کنـم. 
انگیـزه ای  خـودم  بـرای 
بـرای مطالعـه ایجـاد می کـرد و هـم برای سـایر 
دانشـجویان مفیـد واقـع شـد. ایـن ایـده خـام، 
مفیـد از آب درآمـد و توانسـتم در کنـار تولیـد 
محتـوا، ارتبـاط خـود با فضـای مجـازی را حفظ 
کنـم و هـرروز بیشـتر از گذشـته با ایـن محیط 

آشـنا شـوم.

مـن هـر روز در فضای مجازی فعال تر از گذشـته 
درس هـای  در  نسـبت  همـان  بـه  و  می شـدم 
دانشـگاهی کـه در روزهـای اول احسـاس ضعف 
می کـردم، موفق تـر عمـل  کـردم. در تـرم سـوم 
دانشـگاه از اعالمیـه روی بـورد دانشـگاه متوجه 
شـدم بـا معـدل بـاالی 17به اصطـالح خودمـان 
Top Student شـده ام. تالش برای دانشجوی برتر 
 شـدن حتـی بـرای یـک تـرم موضوعی بـود که 
بـه مـن اثبـات می کـرد می توانـم بـر ضعف هایم 
چیـره شـوم و فضـای مجـازی را بـه تسـخیر 
خـودم درآورم. بـه دنبـال ایـن تصـور، وافـل 11 
اردیبهشـت سـال 90 شـروع بـه فعالیـت کرد. 

 چطـور از ایـن ایـده خام بـه درآمدزایی 
رسیدید؟ 

 بـا افزایـش پهنـای بانـد اینترنـت به تدریـج کار 
آمـوزش زبـان را از طریق تولید محتـوای رایگان 
افـراد  انجمن هـای  از  یکـی  گـروپ،  یاهـو  در 
دارای معلولیـت، آغـاز کـردم کـه بـا اسـتقبال 
از  افـراد مواجـه شـد. مطالـب تهیه شـده  ایـن 
طریـق خبرنامه ای در روزهای مشـخصی ارسـال 
می شـد و اعضـا می توانسـتند آن را دانلود کنند. 
ایـن موضـوع انگیـزه ام را برای کار بیشـتر فراهم 
می کـرد. با تجربـه آموزش مجازی غیرمسـتقیم 
ارسـال  و  آموزشـی  تولیـد محتـوای  از طریـق 
دوره ای آن بـه اعضـا که  تعدادشـان به 900 نفر 
می رسـید و دریافـت بازخوردهـای مثبـت آنان، 
تشـویق شـدم تا کار را به  صـورت متمرکزتر و از 
طریـق ایجـاد چت روم یاهـو و آموزش مسـتقیم 
یـک کتاب به اعضـا آغاز کنم. اولیـن تجربه های 
آمـوزش بـه افـراد دارای معلولیـت از طریق چت 
روم بـه  صورت صوتـی برایم بسـیار هیجان انگیز 
بـود. پـس از کسـب این تجربـه به تدریـج تبلیغ 
بـرای یافتن شـاگرد آن الین باعث شـد به درآمد 
محـدود و بسـیار کمـی برسـم کـه در نـوع خود 
دل چسـب و شـیرین بـود. ایـن موضـوع و پیـدا 
شـدن شـاگردها از نقـاط مختلـف ایـران و حتی 
ایرانی هـای مقیـم کشـورهای دیگـر باعـث شـد 
تـا نحـوه راه انـدازی وب سـایت و سـاخت قالـب 
برای آموزشـگاه مجازی ام را با پشـتکار بیشـتری 
پی گیـری کنـم و بـا سـختی فـراوان آن را یـاد 

سال 85 بود که 
در رشته زبان و 
ادبیات انگلیسی 
پذیرفته  شدم، اما 
هر بار که با کوه 
پله ها در محوطه 
دانشگاه مواجه 
می شدم و مجبور 
بودم به سختی 
از پله ها تردد 
کنم، به چهار 
سال آینده ام 
فکر می کردم؛ 
به این که در 
انتهای این 
مسیر تحصیلی، 
درنهایت چه 
شغلی می توانم 
داشته باشم
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بگیـرم. کار پرزحمـت و پیچیـده ای بـود و افـراد 
کمـی وجـود داشـتند کـه بتواننـد در آن زمان، 
یعنی در سـال 87، در این خصـوص راهنمایی ام 

. کنند
 سـرویس شـما چـه ویژگی هـای برتری 

نسـبت به رقبـای خـودش دارد؟
آن چـه مـن به عنـوان مزیـت از آن یـاد می کنم، 
این اسـت که مـا اسـتفاده از مترجم هـای دارای 
معلولیـت بـا حفـظ کیفیت بـاال و قیمـت پایین 
را در رأس کار خـود قـرار داده ایـم. در 90 درصد 
مـواد مشـتری های مـا از کیفیـت کار رضایـت 

دارند. صددرصـد 
 سـرمایه اولیـه وافـل چقدر بـود؟ یعنی 
و  پـول  چقـدر  وافـل،  راه انـدازی  بـرای 

بود؟ نیـاز  تخصـص 
25 هزار تومان هزینه خرید دامنه و  هاسـت شـد 
و سـاخت قالب و سـایر امکانات وب سـایت را هم 
خـودم انجـام دادم کـه طرحـی سـاده و ابتدایی 
داشـت. پیش از شـروع کار روی این وب سـایت، 
زبـان  حـوزه  در  وبالگ نویسـی  سـال  چهـار 
انگلیسـی را تجربه کـرده بودم. وبـالگ utopia با 
آدرس www.zaroori.ir را اکثـر دانشـجویان زبان 
می شناسـند و از مطالـب داخلش قطعا اسـتفاده 
کرده اند. از هم دانشـگاهی های فعـال و باانگیزه ام 
هم چنـان  کـه  کـردم  اسـتفاده  کار  ایـن  در 

همـکاری می کننـد. 
 پـس هم دانشـگاهیانتان هم با شـما در 

مسـیر موفقیـت وافل همـکاری کردند؟
بـا تمـام  شـدن چهـار سـال دوره کارشناسـی 
در دانشـگاه، همـه  چیـز بـرای راه انـدازی اولیـن 
وب سـایتم فراهم بـود. در این مدت چهار سـال، 
وبالگـی پر از مطالب آموزشـی برای دانشـجویان 
زبان انگلیسـی با آمـار بازدید خـوب محلی برای 
تبلیـغ آموزشـگاه مجـازی ام فراهم شـده بـود. با 
هـدف کسـب تجربـه، مطالـب زیـادی را رایگان 
وبـالگ  بـرای  و  معلولیـن  انجمن هـای  بـرای 
خـودم ترجمـه کـردم و تجربـه خوبـی در رابطه 
بـا ترجمـه به دسـت آوردم. در طول این سـال ها 
بـا افـراد مختلفـی کـه بـه دلیـل موانع شـهری 
نمی توانسـتند بـه آموزشـگاه های زبـان مراجعـه 

کننـد، صحبـت کـرده بـودم. هم کالسـی هایی 
نیز که در طول چند سـال تحصیلم در دانشـگاه 
در جابه جایی هـا کمکـم کـرده بودنـد، در همین 
وب سـایت مـن مشـغول بـه کار شـدند و حتـی 
توانسـتم بـه همان هم کالسـی کـه در اولین روز 
بـرای بـاال رفتـن از پله هـای دانشـگاه بـه کمکم 
آمـده بـود، پیشـنهاد همکاری بدهـم، طوری که 
بعدهـا بـه مترجمی فعـال با درآمد نسـبتا خوب 

تبدیل شـد.
بـه مخاطبـان  از چـه راهـی  را   وافـل 

می کنیـد؟ معرفـی 
تقریبـا تمـام تبلیغـات در شـبکه های اجتماعی 
هـم  گـوگل  در  حتـی  وافـل  می شـود.  انجـام 
تبلیغـات داشـته اسـت. جالـب این جاسـت کـه 
اکثـر مشـتریان توسـط مشـتریان قبلـی معرفی 
شـده اند کـه ایـن مسـئله حکایـت از رضایـت 
مشـتریان دارد. در کنـار ایـن تبلیغـات، افـراد 
دارای معلولیـت و غیرمعلـول از راه های مختلفی 
بـا خدمات این وب سـایت آشـنا می شـوند. البته 
روزهـای زیـادی صـرف بهبـود گـروه مترجمان، 
و  مترجم هـا  مدیریـت  تبلیغـات،  افزایـش 
مدرس هـا شـد و همیـن فعالیت هـا درنهایـت 
باعـث شـناخته شـدن وب سـایت شـد. در گام 
مترجم هـای  یافتـن  بـرای  زیـادی  تـالش  دوم 
دارای معلولیـت انجـام شـد تـا زمینـه اشـتغال 
ایـن افـراد فراهـم شـود؛ هدفـی که تـا امـروز با 
جدیـت زیادی دنبال شـده اسـت تا افـراد دارای 
معلولیتـی کـه در برابـر پله هـا و موانـع متعـدد 
شـهری و اجتماعـی متوقف  شـده اند، راهی برای 
امـرار معـاش و اسـتفاده از تخصص خـود بیابند.

 همان طـور که قبـال اشـاره کردید، یکی 
از مزیت هـای وافـل نسـبت بـه هم نوعان 
خـودش، به کارگیری افـراد دارای معلولیت 
در کسـب وکار اسـت. البتـه ایـن مسـئله 
می توانـد بـه معلـوالن کمـک کنـد کـه 
ضمـن کسـب درآمـد، از چالـه چوله های 
شـهری بـرای رفت وآمـد به محـل کار هم 

شـوند. فارغ 
بلـه. عـالوه بـر ایـن مسـئله، معلوالنـی نیـز کـه 
امـکان مراجعه به آموزشـگاه های زبـان را ندارند، 
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از ایـن طریـق و بـا هزینـه ای کمتـر، از مزایـای 
یادگیری زبان انگلیسـی در این سـایت اسـتفاده 
می کنند. هم چنین خوشـحال هسـتم کـه برای 
معلوالنـی که می خواهند و بـرای موفقیت انگیزه 
کافـی دارنـد، راهـی وجـود دارد کـه بـا هزینـه 
بسـیار کم، تحولـی در زندگی خـود ایجاد کنند.

زمانـی  مشـاغل،  صاحبـان  برخـی  برعکـس 
از طریـق پسـت  پرداخـت  کـه صورت حسـاب 
الکترونیـک از طرف همکارانم دریافت می شـود، 
در  تمـام  افتخـار  بـا  و  می شـوم  هیجـان زده 
کوتاه تریـن زمـان ممکـن پرداخت بـه همکارانم 
را انجـام می دهـم. ایـن وب سـایت از سـال 90 تا 
امـروز توانسـته  هزینه زندگـی ماجراجویانـه ام را 
تامیـن کنـد و توانسـته ام به عنـوان ماجراجـوی 
دارای معلولیـت، فعالیت هـای پرهیجانـی را بـا 
وجـود معلولیت جسـمی-حرکتی شـدید تجربه 

. کنم
 هـر کسـب وکاری، آن هـم اگـر نوپـا و 
جدید باشـد، معمـوال با چالش هـای جدی 
روبـه رو می شـود. چالش هایی کـه وافل در 

ایـن مدت بـا آن روبـه رو بوده، چیسـت؟
هـک شـدن سـایت و کد هـای مخـرب، چالـش 
بزرگـی بـود کـه باعـث شـد تـا مدت هـا درگیر 
بهبـود شـرایط سـایت باشـیم. بعد از مشـکالت 
ایجادشـده، دوسـت و هم شـهری خوبـم محمـد 
دارد،  شـدید  بسـیار  معلولیـت  کـه  رضـی زاده 
مسـائل فنـی وب سـایت را بـر عهـده گرفـت. در 
حـال حاضر مشـغول کار کردن روی وب سـایتی 
بـا قابلیت های خـاص در بخش ترجمه هسـتیم 
کـه در نـوع خـود، نـوآوری بزرگـی در امکانـات 
خواهـد بـود که پیـش از این ارائه نشـده اسـت، 
امـا ایـن کار هزینـه زیـادی نیـاز خواهد داشـت 
کـه بـه دنبـال تامیـن آن هسـتم. درواقـع بـر 
اسـاس تجربیـات ایـن چنـد سـال، وب سـایت 
جدیـدی راه انـدازی خواهـد شـد کـه تحولی در 
مشتری مداری و سـهولت سفارش در کار خواهد 

بود. 
همکاری هـای  و  حمایت هـا  از  آیـا   
بردیـد؟ بهـره  هـم  خاصـی  نهادهـای 

متاسـفانه سـازمان های حمایتی از معلـوالن اگر 

مشـتری مـا باشـند، انتظـار دریافـت کار رایگان 
را دارنـد کـه ایـن کار در برخـی مـوارد در حـد 
امـکان انجـام می شـود، ولـی در درازمـدت باعث 
ایجـاد مشـکالت زیـادی بـرای مـن می شـود، 
چراکـه بـه مترجم ها هزینـه ترجمـه را پرداخت 
می کنـم. هـر چنـد برخـی از مترجم هـا حاضـر 
بـه ترجمـه رایگان بـرای ایـن مراکز بوده انـد، اما 
انتظـار مـی رود سـازمان هایی کـه اطـالع دارنـد 
چـه افـرادی در ایـن وب سـایت مشـغول بـه کار 
هسـتند، حمایت بهتری از آن هـا انجام دهند. در 
ایـن میـان مجتمع رعـد مرکز، همـکاری خوبی 
در معرفی وب سـایت وافل داشـته است و افرادی 
را هـم بـرای همـکاری به عنـوان مترجـم معرفی 

اسـت.  کرده 
از  می شـود  چطـور  می کنیـد  فکـر   
فرصت فضـای مجـازی بـرای راه انداختن 
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یـک کسـب و کار سـودآور اسـتفاده کرد؟
پتانسـیل های  مجـازی  فضـای  معتقـدم 
ناشـناخته ای دارد کـه می توانـد کسـب و کارهای 
جدیـدی را ایجـاد کنـد، امـا نیـاز به بسـترهای 
فنـی زیادی دارد. متاسـفانه اتفاق نا خوشـایندی 
می دهـد،  رخ  کوچـک  کسـب و کارهای  در  کـه 
ایـن اسـت کـه افـراد وام می گیرنـد، امـا مهارت 
و  ندارنـد  را  کسـب و کار  یـک  اداره  بـرای  الزم 
معمـوال پـس از گذشـت مدتـی بـه دلیـل عدم 
اختیـار  در  اندکـی کـه  مدیریـت سـرمایه های 
دارنـد، شکسـت می خورنـد. سـرمایه اصلـی من 
نیروهایـی بودنـد کـه بـا انگیـزه بـاال و رعایـت 
اخـالق در کار حرفـه ای، زمینـه الزم بـرای ارائـه 
حـال  در  کردنـد.  ارائـه  را  باکیفیـت  خدمـات 
حاضـر بـا دور هـم جمـع کـردن وب مسـترهای 
دارای معلولیـت، بـه دنبـال بررسـی طرح هـای 

مجـازی هسـتم  فضـای  در حـوزه  کارآفرینـی 
تـا افـراد بیشـتری از جامعـه معلـوالن، اشـتغال 

پایـداری در ایـن طرح هـا داشـته باشـند.
 به کسـانی کـه قصد دارند کسـب وکاری 
نو شـروع کننـد، چـه توصیه هایـی دارید 
و چـه تجربه هایـی را بـا آن هـا در میـان 

می گذاریـد؟
اول از همـه داشـتن مهـارت کافـی در حوزه های 
تخصصی، ضروری اسـت. در مرحله بعد داشـتن 
روحیـه کار گروهـی و آینده نگـری در رابطـه بـا 
کسـب وکار آن الیـن، باعث می شـود از رقبا عقب 
نماننـد. در دنیـای امروز که تکنولوژی به سـرعت 
در حـال پیشـرفت اسـت، افرادی در کسـب وکار 
خـود موفـق می شـوند کـه پویـا و فعـال باشـند 
و نسـبت بـه یادگیـری مهارت هـای جدید تنبل 

 نباشند 
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رویا پورکیا 

 همه مدل های خلق نوآوری 
در شرکت های بزرگ

رسعت تغی�ی در دنیای تکنولوژی اندن از قافهل �پ
ز
ای جا� گزار�ش از 10 روش �ب

شــرکت فــورد به تازگــی تبلیغاتــی منتشــر کــرده 
کــه در آن  بــه تالش هــا و تحقیقــات ایــن شــرکت 
بــرای حــل مشــکالت حمل ونقــل مــردم پرداخته 
شــده اســت. ایــن روزهــا بســیاری از شــرکت های 
ــش گام  ــان دادن پی ــرای نش ــزرگ ب ــی و ب قدیم
اســتارت آپ های  بــا  رقابــت  در  و  بودنشــان 
نوظهــور در بــازار ماننــد واتــس اپ، اســلک و 
اســنپ چت دســت بــه تحقیقــات و اقدامــات 
ــای  ــات و نوآوری ه ــد. ابداع ــورد می زنن ــابه ف مش
ــت  ــی اس ــژه در عرصه های ــرکت ها به وی ــن ش ای
ــی  ــعه داخل ــای توس ــات و برنامه ه ــه تحقیق ک

بــه قــدر کافــی پاســخ گو نیســتند. بــا توجــه بــه 
ــن  ــور ای ــای نوظه ــده تاکتیک ه ــوج پیش رون م
شــرکت ها، جرمیــا اویانــگ و جیمــی زیمانســکی 
بــه مطالعــه عملکــرد ایــن شــرکت ها و چگونگــی 
ــاس  ــر اس ــان ب ــای اجرایی ش ــم تاکتیک ه تنظی
نــوآوری  و  ابــداع  طوالنی مــدت  برنامه هــای 
ــاره  پرداختنــد. تاکنــون گزارش هــای زیــادی درب
ــده  ــر ش ــف منتش ــرکت های مختل ــات ش ابداع
اســت. امــا در ایــن مطالعــه اویانــگ و همکارانــش 
تــالش کردنــد نشــان دهنــد کــه آن هــا چگونــه 
و بــا چــه روش هایــی بــه ایــن نوآوری هــا دســت 

ش
زار

گ
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قــوت  نقــاط  هم چنیــن  و  می کننــد،  پیــدا 
ــت.  ــا چیس ــن روش ه ــک از ای ــر ی ــف ه و ضع
اویانــگ بــه همــراه تیــم خــود 40 شــرکت بــزرگ 
را در طــول شــش مــاه بررســی کــرده تــا بفهمنــد 
ــرکت ها  ــن ش ــور در ای ــوآوری چط ــداع و ن اوال اب
ــالش  ــا چطــور ت ــا آن ه ــف می شــود، و ثانی تعری
ــدی خــود را نشــان  ــر و کارآم ــا تاثی ــد ت می کنن
ــه 10  دهنــد. در نتیجــه ایــن مطالعــات آن هــا ب
روش اصلــی  مــورد اســتفاده ایــن شــرکت ها برای 
نــوآوری و ابــداع و تقویــت سیستم هایشــان بــرای 

جلوگیــری از ورشکســتگی دســت یافتنــد.

تیمی از متخصصان نوآوری
اولیــن و پرطرفدارتریــن روش کــه رویکــردی 
از  درصــد   79 حــدود  و  دارد  درون ســازمانی 
ــه اول  ــه برنام ــزو س ــارکت کنندگان آن را ج مش
ــد، گــرد هــم  ــوآوری اعــالم کرده ان ــرای ن خــود ب
پاره وقــت  یــا  تمام وقــت  متخصصــان  آوردن 
ــد و نظــارت  ــرورش اســتراتژی های جدی ــرای پ ب
بــر ابداعــات اســت. طبیعــی اســت کــه هرکســی 
ــت  ــد. الزم اس ــم باش ــن تی ــو ای ــد عض نمی توان
ایــن افــراد عــالوه بــر تخصــص در زمینــه 
ارتباطــات داخلــی شــرکت، ســابقه درخشــانی در 
ــوآوری داشــته باشــند، چراکــه  ــداع و ن زمینــه اب
تاثیــر بــر رونــد فکری یــک شــرکت کار ســاده ای 
کــه  خاطرنشــان می کنــد  اویانــگ  نیســت. 
تیم هــای تخصصــی نــوآوری،  بهتــر از روش هــای 
ســنتی تحقیــق و توســعه زمینه هــای همــکاری 
درون ســازمانی را رصــد می کننــد و درنتیجــه 
می تواننــد نــوآوری را در بخش هــای دیگــری 
ماننــد بخــش اجرایــی، رضایــت مشــتری و حتــی 
ایجــاد کســب و کار جدیــد نیز گســترش دهنــد. با 
ایــن وجــود، نقطــه ضعــف ایــن گروه هــا فقــدان 
هماهنگــی الزم بــا ســاختار کلــی شرکت هاســت،  
ــای تصمیم گیری هــای  ــه پ ــی ک به خصــوص وقت
مهــم در میــان باشــد. از ایــن رو مدیــران بخــش 
ــازه  ــه ت ــا ن ــزرگ عمدت ــرکت های ب ــوآوری ش ن
فارغ التحصیــالن دانشــگاهی، بلکــه افــراد بــا 
میانگیــن حــدود 18.6 ســال ســابقه کار هســتند، 
ــان  ــی اذه ــد به خوب ــود بتوانن ــث می ش ــه باع ک

ــد  ــرات جدی ــا تغیی ــف را ب ــای مختل و بخش ه
ــد. ــراز کنن ــازگار و هم ت س

مرکزی برای نوآوری 
ــری  ــال برنامــه جامع ت ــه دنب شــرکت هایی کــه ب
 )CoE( هســتند، یــک مرکــز نــوآوری ممتــاز
ــف  ــای مختل ــه بخش ه ــد ک ــدازی می کنن راه ان
ــی،  ــاط عموم ــی، ارتب ــل بازاریاب ــرکت از قبی ش
منابــع انســانی، فنــاوری اطالعــات و تولیــد را گرد 
هــم مــی آورد. اعضــای ایــن گــروه مدیــران ارشــد 
هــر بخــش هســتند. هــدف اصلــی ایــن مرکــز، 
ــادل در  ــه و تع ــراری موازن ــازی و برق استانداردس
نــوآوری بخش هــای مختلــف اســت. برخــورداری 
ــای  ــام واحده ــود تم ــث می ش ــروه باع ــن گ از ای
ــه  ــراز دســت ب ــه صــورت یکســان و هم ت کاری ب
ــن  ــف ای ــه ضع ــد. نقط ــزرگ بزنن ــر ب ــک تغیی ی
ــای  ــک از اعض ــه هری ــت ک ــن اس ــز ای روش نی
ایــن گــروه مســئولیت ســنگینی در بخــش خــود 
ــن  ــف ای ــال وق ــود را کام ــد خ ــد و نمی توانن دارن
کار کننــد. بــا وجــود دشــواری هماهنگــی شــغلی 
اعضــای ایــن مرکــز، هم چنــان ایــن روش بــرای 
حــدود 61.4 درصــد شــرکت های مــورد مطالعــه 

ــرار دارد. ــرداری ق ــت بهره ب در اولوی

برنامه کارآفرینی
روش هــای  از  دیگــر  یکــی  کارآفرینــی 
آن  از  شــرکت ها  کــه  اســت  درون ســازمانی 
از  درصــد   60 حــدود  می کننــد.  اســتفاده 
اویانــگ  شــرکت های حاضــر در نظرســنجی 
از ایــن روش به عنــوان یکــی از ســه اولویــت 
نخستشــان یــاد کردنــد. آن هــا در ایــن روش بــه 
ســراغ ســرمایه گذاری روی افــرادی می رونــد کــه 
از قبــل در شــرکت مشــغول بــه فعالیــت بــوده و 
ــای ســطح محصــوالت و  ــرای ارتق ــی ب راه کارهای
رضایــت مشــتریان یــا ســایر مشــکالت شــرکت 
ــی،  ــوع کارآفرینــی درون ــد. اگرچــه ایــن ن یافته ان
باعــث  و  اســت  مقرون به صرفــه  و  موثــر 
ــه  ــترش و ب ــو و گس ــای ن ــدن ایده ه ــی ش اجرای
ولــی  می شــود،  کســب و کار  اشــتراک گذاری 
شــرکت ها به راحتــی حاضــر نمی شــوند ریســک 
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شکســت را بپذیرنــد و بــه ایــن کارمنــدان اعتمــاد 
کننــد تــا منابــع مــورد نیــاز بــرای اجرایــی شــدن 
ــد. ــرار دهن ــا ق ــار آن ه ــان را در اختی ایده هایش

نوآوری باز
ــی  ــد، همگ ــرح ش ــون مط ــه تاکن ــی ک روش های
رویکــردی درون ســازمانی دارنــد و از شــرکای 
ــی  ــه روش های ــد. حــال ب ــی کمــک می گیرن بیرون
ــده اند  ــدا ش ــرد ج ــن رویک ــه از ای ــم ک می پردازی
ــن  ــد. اولی ــک می گیرن ــی کم ــرکای بیرون و از ش
ــه در آن شــرکت ها از  ــاز اســت ک ــوآوری ب روش ن
اســتارت آپ ها دعــوت می کننــد تــا بــا شرکتشــان 
همــکاری کننــد و بــا تامیــن بودجــه و ســایر منابع 
ــتفاده  ــد. اس ــت می کنن ــان حمای ــن کارآفرین از ای
ــال  ــت. مث ــل اس ــن قبی ــز از همی ــون نی از هکات
ــر و  ــو،  توییت ــوگل، تویلی ــد گ ــرکت هایی مانن ش
فیس بــوک هکرهــا را گــرد هــم می آورنــد تــا 
ــزاری  ــکالت نرم اف ــع مش ــرای رف ــان ب از تخصصش
خــود اســتفاده کننــد. نــوآوری بــاز باعــث می شــود 
شــرکت ها بــه ایده هــای اولیــه زیــادی دســت پیــدا 
کننــد؛ چراکــه تیم هــای درونــی ممکــن اســت بــه 
یــک روش خــاص عــادت کننــد و نتواننــد به راحتی 
راه کارهــای جدیــدی بیابنــد. نــوآوری بــاز درواقــع 
یــک روش بــرد بــرد اســت. برندهــا بودجــه اولیــه 
اســتارت آپ ها را تامیــن می کننــد و درعــوض 
در مــدت زمــان کوتاهــی اطالعــات زیــادی در 
ــن روش  ــد. ای ــه دســت می آورن ــه کاری ب آن زمین
هم چنیــن باعــث می شــود محصــوالت جدیــد 
ســریع تر وارد بــازار شــوند. با وجود دســتاوردهایش، 
نــوآوری بــاز ممکــن اســت از دســتور کار نــوآوری 
در ســایر بخش هــای شــرکت جــدا مانــده و بــا آن 
هم خوانــی نداشــته باشــد. به عــالوه ایــن روش 
نیازمنــد همــکاری طوالنی مــدت اســت و می توانــد 

ــادی داشــته باشــد. هزینــه زی

تور نوآوری
ــه داخــل  ــه جــای وارد کــردن اســتارت آپ ها ب ب
شــرکت، شــرکت ها می تواننــد بــه یــک گــردش 
و تــور نــوآوری برونــد. در ایــن روش مدیــران یــک 
کســب و کارهای  و  اســتارت آپ ها  از  شــرکت 

ــد،  ــق بوده ان ــود موف ــه خ ــه در زمین ــد ک جدی
ــا شــرکت  ــای آن ه ــرده و در همایش ه ــدن ک دی
به راحتــی  آن هــا  طریــق  ایــن  از  می کننــد. 
می تواننــد اطالعــات زیــادی کســب کننــد، 
ــی  ــد و حت ــه دســت آوردن ــدی ب ــای جدی ایده ه
ــدا  ــود پی ــارت خ ــرای تج ــدی ب ــرکای جدی ش
کننــد. مســئله ایــن اســت کــه انگیــزه ایجادشــده 
ــر  ــت و اگ ــذر اس ــا زودگ ــن گردش ه ــط ای توس
بالفاصلــه بعــد از آن اقــدام جــدی صــورت نگیرد، 
ــه حالــت اول خــود  ممکــن اســت همــه چیــز ب

ــردد. برگ

پست دیده ور نوآوری
نــوآوری لزومــا در نزدیکــی پایــگاه یــک شــرکت 
ــیاری از  ــل بس ــن دلی ــه همی ــد. ب روی نمی ده
شــرکت ها در مناطــق دوردســت مانند ســیلیکون 
ولــی،  نیویــورک، لنــدن و آســیا پســت های 
دیــده وری تاســیس کرده انــد تــا بتواننــد اتفاقــات 
جدیــد در حــال وقــوع در ایــن مناطــق را به خوبی 
رصــد کننــد. ایــن دفاتــر حتــی می تواننــد بــرای 
اســتارت آپ ها و کســب و کارهای موفــق ایــن 
مناطــق گردهمایــی ترتیــب دهنــد و از اطالعــات 
آن هــا اســتفاده کننــد. نکتــه منفــی ایــن 
ــن اســت  ــودن ای ــر ب ــر هزینه ب پســت ها عــالوه ب
ــرایط و  ــد ش ــی نمی توانن ــرکت ها به راحت ــه ش ک

ــد. ــت مناطــق دوردســت را درک کنن موقعی

مشارکت دانشگاهی
الهام بخــش  منبــع  تنهــا  اســتارت آپ ها 
ــرای  ــازمان ها ب ــی س ــتند. برخ ــرکت ها نیس ش
دســت یابی بــه ایده هــای نــو از فضــای آکادمیــک 
و ســایر مراکــز آموزشــی اســتفاده می کننــد. 
ــازمانی  ــای برون س ــان روش ه ــن روش در می ای
بیشــترین کاربــرد را داشــته و حــدود 54.4 
را  آن  مصاحبــه  مــورد  شــرکت های  درصــد 
ــن  ــا ای ــته اند. ب ــود دانس ــای خ ــزو اولویت ه ج
بــه جدیدتریــن  روش، شــرکت ها می تواننــد 
ــرده،  ــدا ک ــت پی ــک دس ــای تکنولوژی موفقیت ه
ــرای  ــب ب ــتعداد مناس ــای بااس ــی نیروه ــا حت ی
ــا  ــد. تنه ــدا کنن ــان را پی ــتخدام در شرکتش اس
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ــت  ــه مالکی ــت ک ــن اس ــن روش ای ــکل ای مش
معنــوی ایــن ایده هــای جدیــد متعلــق بــه 

دانشــگاه اســت و نــه خــود شــرکت ها.

مشارکت با شتاب دهنده ها
هــر شــرکتی می توانــد یــک شــتاب دهنده باشــد 
ــت  ــتارت آپ ها حمای ــد و اس ــای جدی و از ایده ه
کنــد. مســئله مهــم ایــن اســت کــه کــدام ایــده یا 
اســتارت آپ بایــد مورد حمایــت و ســرمایه گذاری 
ــی روی  ــر مثبت ــد تاثی ــه بتوان ــرد ک ــرارد گی ق
ــه همیــن  فعالیت هــای شــرکت داشــته باشــد. ب
شــتاب دهنده های  از  شــرکت ها  منظــور 
بزرگــی ماننــد تک اســتارز )TechStars( یــا 
اورنج فــب )Orange Fab( کمــک می گیرنــد؛ 
ــو و  ــای ن ــی ایده ه ــه تمام ــتاب دهنده هایی ک ش
ــا  ــن آن ه ــرده و بهتری ــد ک ــتارت آپ ها را رص اس
را بــرای حمایــت و همــکاری انتخــاب می کننــد.

رسمایه گذاری در استارت آپ
یکــی از راه هــای مناســب بــرای فهــم نوآوری هــا، 
فعالیت هــای  بــا  شــرکت هایی  در  مشــارکت 
از  شــرکت ها  از  بســیاری  اســت.  هم ســو 
به عنــوان  اســتارت آپ ها  در  ســرمایه گذاری 
ــق و  ــات و تحقی ــع آوری اطالع ــرای جم ــی ب راه
توســعه اســتفاده می کننــد. بــه کمــک ایــن روش 
ــات  ــا خدم ــوالت ی ــا، محص ــوان فناوری ه می ت
ــت  ــه درنهای ــرد ک ــت ک ــوری هدای ــد را ط جدی
ــوند.  ــه ش ــرکت اضاف ــدات ش ــه تولی ــد ب بتوانن
بااین حــال، هزینه بــر بــودن ایــن روش و ریســک 
بــاالی اســتارت آپ ها باعث می شــود شــرکت های 
ــند. ــته باش ــل نداش ــن روش تمای ــه ای ــادی ب زی

مالکیت کامل یک استارت آپ 
مالکیــت  می توانــد  نیــز  روش هــا  از  یکــی 
شــرکت ها  برخــی  باشــد.  اســتارت آپ ها 
معتقد نــد وارد کــردن کامــل یــک اســتارت آپ بــه 
شرکتشــان بــرای ایجــاد نــوآوری و تغییــر ســبک 
کفایــت می کنــد. ایــن روش نشــان می دهــد 
محصــوالت،  روی  دارد  قصــد  شــرکت  کــه 
خدمــات یــا روش خاصــی بــرای ارتبــاط بــا 

ــالوه  ــن روش ع ــا ای ــد. ام ــز کن ــتریان تمرک مش
ــکالتی  ــا مش ــت ب ــن اس ــاد، ممک ــه زی ــر هزین ب
یــک  ناســازگاری  و  زیــاد  تفــاوت  قبیــل  از 
ــه رو  ــی شــرکت روب ــا ســاختار فعل اســتارت آپ ب
ــتارت آپ  ــک اس ــه ی ــه هرچ ــر این ک ــود. دیگ ش
خوش نام تــر و دارای موقعیــت بهتــری باشــد، 
ــواج  ــت. ام ــوارتر اس ــرکت دش ــا ش ــام آن ب ادغ
شــرکت های  جدیــد  تکنولوژی هــای  دائمــی 
ــاب از  ــرای اجتن ــا ب ــته ت ــر آن داش ــزرگ را ب ب
ــای  ــودآگاه برنامه ه ــی و ناخ ــای ناگهان واکنش ه
اختصاصــی بــرای نــوآوری و ابــداع داشــته باشــند 
ــد نظــر کــرده و  و در ســاختار درونی شــان تجدی
خــود را بــا ایــن امــواج هماهنــگ کننــد. الگــوی 
مشــترکی کــه بســیاری از شــرکت ها بــرای 
ــد،  ــه آن دســت یافته ان ــه ایــن امــواج  ب پاســخ ب
ایــن اســت: »انجــام کاری کــه نیازهای مشــتریان 
را بــرآورده کــرده و مشکالتشــان را رفــع می کنــد، 
ــی  ــای کنون ــا فعالیت ه ــن کار ب ــر ای ــی اگ حت
شــرکت ناســازگار باشــد.« امــا بــا وجــود تمامــی 
تالش هــای ایــن شــرکت ها بــرای هــم گام بــودن 
ــی  ــش واقع ــا، چال ــن تکنولوژی ه ــا جدیدتری ب
آن هــا هم چنــان بــه فرهنــگ و روش درونی شــان 
ــات  ــج مطالع ــه نتای ــوط می شــود. به طوری ک مرب
نشــان می دهــد مهم تریــن چالش هایــی کــه 
ــا آن  ــوآوری ب ــرای ن ــزرگ ب ــرکت های ب ــن ش ای
مواجــه هســتند، عبارت انــد از: پــرورش فرهنــگ 
ــوآوری در فضــای درونــی  و روحیــه آزمایــش و ن
شــرکت )57%(، هماهنگ ســازی دســتورات کار 
ــوازن  ــم ت ــا ه ــه ب ــرکت ک ــی ش ــداف داخل و اه
ندارنــد )56%(، غلبــه بــر مدیــران زیردســت کــه 
ــر تغییــرات مقاومــت می کننــد )45%( و  در براب
ــا  ــردن نوآوری ه ــی ک ــو و اجرای ــه جل ــت ب حرک
بــا وجــود تصمیمــات پیشــین متفــاوت و زمــان 
بنابرایــن روش مهــم و  ازدســت رفته )%33(. 
ــت  ــن اس ــق ای ــرکت های موف ــده ش متمایزکنن
ــزرگ  ــرمایه گذاری های ب ــام س ــل از انج ــه قب ک
ــم  ــع و هــدف مشــخص، روی فراه ــدون مناب و ب
ــراد و  ــا اف ــب ب ــتر مناس ــا و بس ــک فض آوردن ی
ــازی  ــت و توانمندس ــب و مدیری ــای مناس نیروه

 .ــد ــز  کنن ــا تمرک آن ه
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گو
ت و

گف
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ــت  ــالی فعالی ــه س ــما از چ ــرکت ش  ش
خــود را آغــاز کــرد و چــه محصــوالت یــا 

ــد؟ ــه می کن ــی ارائ خدمات
ــال  ــرا از س ــردازان وی ــان یکتاپ ــرکت دانش بنی ش
1383 فعالیــت خــود را در زمینــه طراحــی و تولید 
نرم افزارهــای کاربــردی، تحلیــل، طراحــی و تولیــد 
نرم افزارهــای ســفارش مشــتری و آمــوزش، شــروع 
ــارک  ــال پ ــو فع ــوان عض ــن به عن ــرد و هم چنی ک
ــای  ــام پروژه ه ــتان در انج ــاوری خوزس ــم و فن عل
پژوهشــی در زمینــه صنعــت آی تی فعالیــت کرده 
ــه  ــا چشــم انداز »ارائ ــا در ســال 1383 ب اســت. م
ــعه  ــت توس ــه  جه ــن و خالقان ــوالت نوی محص
ــود را  ــان خ ــرکت دانش بنی ــی«، ش ــت آی ت صنع
تاســیس کردیــم کــه عــالوه بــر طراحــی، تولیــد 
ســازمانی،  یکپارچــه  نرم افزارهــای  اجــرای  و 
ــتفاده از تجــارب  ــالش بســیار و اس ــا ت ــواره ب هم
همــکاران متخصــص در بخــش R&D )تحقیــق و 
توســعه( تکنولوژی هــای جدیــد در حــوزه فنــاوری 
اطالعــات را مطالعــه و بررســی می کنیــم. عمــده 
فعالیــت مــا تاکنــون در تولیــد نرم افزارهــای 
اتوماســیون در صنایــع مــادر نظیــر بــرق، مخابرات، 
فــوالد و هم چنیــن نرم افزارهــای مدیریتــی در 
حوزه ســالمت بــوده اســت و جدیدترین دســتاورد 
شــرکت طراحــی و تولیــد اولیــن اپلیکیشــن 
آموزشــی واقعیــت افــزوده بــرای کــودکان بــا نــام 

ــار )Niniar( اســت. تجــاری نینی
 چطــور شــد کــه این شــرکت را تاســیس 
ــد؟ پیــش از ایــن چــه فعالیت هایــی  کردی

داشتید؟
متولــد  خانــواده ای  در  مــن  خوش بختانــه 
شــدم کــه والدینــم تحصیل کــرده بودنــد و 
ــتند و  ــادی داش ــاد زی ــز اعتق ــالت نی ــه تحصی ب
ــل  ــه تحصی ــه ادام ــود را ب ــدان خ ــه فرزن همیش
ــاوری  ــتقالل و خودب ــه اس ــت یابی ب ــت دس جه
ــرش و  ــن نگ ــاس همی ــد. براس ــویق می کردن تش
بینــش کــه از کودکــی همــراه مــن بــود، تقریبــا 
در اواخــر دوران دانشــجویی، یعنــی در ســال 
ــد  ــا تولی ــالگی کارم را ب ــن 22 س 1382 و در س
)به عنــوان  تخصصــی  آموزشــی  نرم افزارهــای 
مثــال ســاخت نرم افــزار آموزشــی تحــت عنــوان 

در سال های اخیر، استان خوزستان، 
تنها به واسطه نفت و گاز و منابع 
زیرزمینی اش شناخته نمی شود؛ 
منابعی که تا چند سال پیش درآمد 
اصلی کشور را تشکیل می دادند 
و تصور اقتصاد ایران، بدون این 
منابع ممکن نبود. اما چندی است 
که شرکت های دانش بنیان کار خود 
را در این استان آغاز کرده اند و 
می توان امیدوار بود تا چند سال 
دیگر، خوزستان به شرکت های 
دانش بنیان قوی و پیشرفته اش 
شناخته شود، نه منابع زیرزمینی 
و خدادادی و خام فروشی. یکی 
از این شرکت ها، یکتاپردازان 
ویراسرای جنوب است. راحله حقی، 
مدیرعامل این شرکت، فعالیت 
خود را از روزهای دانشجویی 
شروع کرده و بالفاصله پس از 
اتمام تحصیل، دست به کار تاسیس 
این شرکت شده است. به گفته او 
یکتاپردازان ویراسرای جنوب با 
امکانات حداقلی فعالیت خود را 
آغاز کرده است و با وجود تمام 
سختی های پیش رو، هم چنان به 
حرکت در این مسیر مصمم است.
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ــردی سیســتم عامــل لینوکــس در  آمــوزش کارب
ــردم  ــروع ک ــا پیشــرفته( ش ــی ت ســطوح مقدمات
و اولیــن قــدم را بــرای ورود بــه عرصــه کار و 
تجــارت برداشــتم کــه خوش بختانــه موفــق 
ــد  ــث ش ــیر باع ــن مس ــت در ای ــدم و موفقی ش
اعتمادبه نفــس و ریســک پذیری ام در بــازار کار 
بــاال بــرود و توانســتم بــا انگیــزه زیــاد بــرای ادامــه 

مســیر برنامه ریــزی کنــم.
ــت  ــه دس ــا ب ــه را از کج ــرمایه اولی  س
گســترش  بــرای  به عــالوه  آوردیــد؟ 
فعالیت هــا نیــز نیــاز بــه تزریــق ســرمایه 
ــور  ــما چط ــود دارد؛ ش ــول کار وج در ط
ادامــه کار را بــه  توانســتید ســرمایه 

ــد؟ ــق کنی ــه تزری مجموع
ــرای  ــاورش ب ــاید ب ــود. ش ــانی نب ــب کار آس خ
بــا چــه  مــا  باشــد کــه  خیلی هــا ســخت 
ــدای  ــم. در ابت ــروع کردی ــان را ش ــی کارم امکانات
ــه  ــن ب ــی نداشــتیم و م ــا ســرمایه چندان راه واقع
ــرکت را  ــتم ش ــتانم توانس ــر از دوس ــراه دو نف هم
ــدای  ــم. در ابت ــدازی کن ــل ســرمایه راه ان ــا حداق ب
ــان  ــخصی خودم ــای ش ــی از کامپیوتره کار حت
ــان  ــه کارم ــا خوش بختان ــم. ام ــتفاده می کردی اس

رونــق پیــدا کــرد و در ادامــه توانســتیم بــا انجــام 
ــود  ــوزش کار خ ــزار و آم ــد نرم اف ــای تولی پروژه ه
ــل  ــد حاص ــع از درآم ــم و درواق ــترش دهی را گس
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــم کنی ــرمایه ای فراه ــا، س از کاره
نیازهــای مالــی شــرکت را در ادامــه مســیر حرکت 

ــم. ــن کنی خــود تامی
 مشــکلی که معموال از ســوی شــرکت های 
دانش بنیــان مطــرح می شــود، ایــن اســت 
ــانی  ــروی انس ــذب نی ــه ج ــه در زمین ک
متخصــص بــه مشــکل برمی خورنــد و پــس 
ــا را  ــن نیروه ــظ ای ــل حف ــز معض از آن نی
دارنــد، چــون ممکن اســت مهاجــرت کنند 
یــا حتــی جــذب شــرکت های مشــابه امــا 
ــکل  ــن مش ــا ای ــما ب ــوند. ش ــر ش بزرگ ت
مواجــه شــده اید؟ چــه فکــری بــرای رفــع 

کرده ایــد؟ آن 
خیلــی مهــم اســت کــه شــما بــا چــه دیــدی بــه 
نیــروی انســانی خــود نگاه کنیــد، چون ناخــودآگاه 
نــگاه و تفکــر شــما روی افــرادی کــه دارند با شــما 
همــکاری می کننــد، اثرگــذار خواهــد بــود. از نظــر 
مــن نیــروی انســانی متخصــص پایــه و اســاس هر 
کســب وکاری اســت. بــه همیــن دلیــل بــه اعتقــاد 
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مــن الزم اســت بــرای حفــظ ایــن منابع ارزشــمند 
ــرمایه گذاری  ــا س ــی آن ه ــای فن ــرکت و ارتق ش
شــود، چــون درنهایــت باارزش تریــن و اصلی تریــن 
ــن  ــتند. م ــراد هس ــن اف ــرکت ای ــرمایه های ش س
ــم،  ــه می توان ــی ک ــا جای ــردم ت ــالش ک ــم ت ه
ــراد انجــام  ســرمایه گذاری های الزم را روی ایــن اف
دهــم تــا مشــکلی که شــما بــه آن اشــاره فرمودید، 
بــرای شــرکت یکتاپــردازان ویــرا بــه وجــود نیایــد.

شــرکت  یــک  مدیریــت  اساســا   
ــت  ــا مدیری ــی ب ــه تفاوت ــان چ دانش بنی

یــک شــرکت عــادی دارد؟
ــه  ــن اســت ک ــن مســئله ای ــه نظــرم مهم تری ب
یــک شــرکت عــادی ممکــن اســت تــا ســال ها 
رونــدی معمولــی را طــی کنــد و بــه فکــر 
ــا در  ــد، ام ــو نباش ــای ن ــام کاره ــق و انج تحقی
پژوهــش،  و  تحقیــق  دانش بنیــان،  شــرکت 
رکــن اساســی کار شــرکت اســت و بــه همیــن 
دلیــل یکــی از واحدهــای اصلــی و پایــه ای 
در شــرکت های دانش بنیــان واحــد تحقیــق 
ــت  ــت. مدیری ــان R&D اس ــا هم ــعه ی و توس
ایــن واحــد هــم کار دشــواری اســت و بایــد بــه 
بهتریــن شــکل انجــام گیــرد تــا شــرکت موفــق 
شــود. در اصــل ایــن واحــد نیــاز دارد براســاس 
سیاســت های کوتاه مــدت و بلندمــدت شــرکت 

ــت شــود. مدیری
شــرکت های  مشــکالت  شــما   
چــه  را  نیازهایشــان  و  دانش بنیــان 

؟ نیــد ا می د
مشــکالت در مســیری کــه مــا آن را طــی 
ــد  ــرم چن ــه نظ ــا ب ــت، ام ــیار اس ــم، بس می کنی
ــر هســتند. بخشــی  ــوارد مهم ت ــی م ــه از باق نکت
از مشــکالت پیــش روی ایــن شــرکت ها بــه 
ــرکت های  ــردد. ش ــی برمی گ ــرمایه کاف ــدم س ع
دانش بنیــان عمدتــا نوپــا هســتند و از طرفــی نیاز 
ــرای گســترش فعالیــت خــود و عرضــه  ــد ب دارن
ــی،  ــی داخل ــی و گاه حت ــای جهان ــه بازاره آن ب
ــد کــه کسبشــان  اســتانداردهایی را کســب کنن
ــم  ــرکت ها ه ــن ش ــت و ای ــر اس ــیار هزینه ب بس
ــی کــه ذکــر شــد، از انجــام آن  ــه همــان دلیل ب
ــوان هســتند. بنابرایــن وقتــی اســتانداردهای  نات

تولیــد و  ندارنــد، در  مناســب بین المللــی را 
فــروش محصــوالت خــود بــه مشــکالت بزرگــی 
برمی خورنــد. از ســویی دیگــر ســرمایه گذاران 
ایــن شــرکت ها  روی  نیســتند  نیــز حاضــر 
ــی در  ــی کاف ــع مال ــد و مناب ســرمایه گذاری کنن
ــور  ــا در کش ــون اساس ــد، چ ــان بگذارن اختیارش
ــود  ــر وج ــرمایه گذاری خطرپذی ــگ س ــا فرهن م
نــدارد. درحالی کــه در کشــورهای پیشــرفته 
ایــن امــر رواج دارد، مــا در کشــور خــود بــا عــدم 
حمایــت از طرح هــا و ایده هــای شــرکت های 
ــه رو هســتیم کــه بیــش از هــر  ــان رو ب دانش بنی
چیــز مشــکلی فرهنگــی اســت کــه بایــد بــرای 
حــل آن برنامــه ریخــت تــا بــه  مــرور زمــان ایــن 
فرهنــگ تغییــر کنــد. از طــرف دیگــر بهتــر بــود 
ــرکت های  ــه ش ــد ک ــم می ش ــازوکاری فراه س
ــت  ــی دریاف ــژه دانش بنیان ــان کارت وی دانش بنی
کننــد یــا معرفی نامــه ای بــا مهــر معتبــر داشــته 
ــود در  ــی خ ــت معرف ــد جه ــا بتوانن ــند ت باش

ــد. ــره بگیرن ــف از آن به ــای مختل موقعیت ه
در  آمــده  پیــش  حــال  بــه  تــا   
ارتباط هایتــان بــا مشــکلی مواجــه شــوید 
کــه فکــر کنیــد اگــر یــک مدیرعامــل آقــا 
بــه جــای شــما بــود، ایــن مشــکل پیــش 
ــه  ــد در جامع ــر می کنی ــا فک ــد؟ ی نمی آم
ــول و  ــری مقب ــا ام ــت خانم ه ــا مدیری م

ــت؟ ــاده اس جاافت
ــود  ــا وج ــت. ب ــت اس ــن مثب ــخ م ــفانه پاس متاس
بانــوان طــی ســال های  تمــام موفقیت هــای 
اخیــر در تمامــی حوزه هــا، هنــوز ایــن نــگاه 
غلــط تبعیض آمیــز وجــود دارد و بــه جرئــت 
می توانــم بگویــم عــدم اعتمــاد بــه مدیــران زن و 
وجــود باورهــای غلــط در زمینــه مدیریــت زنــان و 
توانایــی آنــان در ایــن حــوزه، مشــکالت فراوانــی را 
بــه وجــود مــی آورد. ولــی مــن معتقــدم جنســیت 
هیــچ تاثیــری در موفقیــت افــراد نــدارد. امــروز نیز 
بــا وجــود تمــام مشــکالتی کــه بــه آن هــا اشــاره 
ــدم در  ــه ق ــه راهــی ک ــه ادام ــان ب ــردم، هم چن ک
آن گذاشــته ام، امیــدوارم و به عنــوان یــک زن 
کارآفریــن روز بــه روز مصمم تــر در مســیر توســعه 

 .ــی دارم ــرکت گام برم ش
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وجیهه محدث 

مسیر موفقیت

میلیاردرها�ی که راه و رمس موفق شدن 

را از شکست آموختند

ی
رین

آف
ار

ک
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مـا آدم هـای عـادی هسـتیم کـه همیشـه آرزو 
می کنیـم در جایـگاه ثروتمندان و بـزرگان  قرار 
بگیریـم، ولـی کمتـر بـه مسـیری کـه آن هـا تا 
رسـیدن بـه ایـن شـرایط طـی کرده انـد، توجه 
می کنیـم! امـا شـاید اگـر بدانیـم سـر جیمـز 
دایسـون کـه امـروز هفـت میلیـارد دالر ثـروت 
زندگـی  ادامـه  بـرای  تمـام  سـال  پنـج  دارد، 
بـه درآمـد همسـرش وابسـته بـود، یـا آریانـا 
هافینگتـون 35 بـار با نسـخه ردشـده کتابش از 
موسسـات انتشـاراتی بیرون آمد، اما چند سـال 
بعـد به یکـی از 100 شـخصیت تاثیرگـذار دنیا 
تبدیل شـد، بهتر بتوانیم مسـیر موفقیت را پیدا 

. کنیم

کتابی که 36 بار رد شد!
شـاید بـاورش کمـی سـخت باشـد، امـا کتـاب 
دوم آریانـا هافینگتـون، نویسـنده، روزنامه نـگار 
و  آمریکایی-یونانی تبـار  سیاسـی  تحلیل گـر  و 
سـردبیر نشـریه هافینگتـن پسـت کـه یکـی از 
تاثیرگذارترین شـخصیت های زن در رسـانه های 
جهـان اسـت، 36 بـار توسـط ناشـران مختلـف 
رد شـد تـا باالخـره بـه چـاپ رسـید. آریانـا هم 
می توانسـت ماننـد خیلی دیگـر از افـراد، بعد از 
پـس گرفتن نسـخه خطـی کتاب خود از ناشـر، 
ناامید شـود و اجـازه دهد احسـاس ناتوانی تمام 
کـه  او می دانسـت  امـا  فرابگیـرد.  را  وجـودش 
موفقیـت یک شـبه بـه دسـت نمی آیـد. سـایت 
آن الیـن آریانـا هافینگتـون از زمان تاسـیس در 
سـال 2005  تـا مدتـی مـورد هجـوم نقدهـای 
سـنگین منتقـدان بـود، امـا از سـال 2011 بـه 
بعـد بازدیـد سـاالنه ایـن سـایت از مـرز یـک 
میلیـارد نفـر عبـور کـرده و قیمـت سـایتش به 
چیـزی حدود 315 میلیون دالر رسـیده اسـت.
بـرای موفـق شـدن میان بـر  اگـر می خواهیـد 
بزنیـد، پـس بـد نیسـت بدانیـد کـه این مسـیر 
بـا الگوبـرداری از افـراد موفق سـاده تر می شـود. 
به تازگـی  کـه  آن هایـی  و  جـوان  کارآفرینـان 
دسـت وپا  خـود  بـرای  کوچکـی  کسـب وکار 
را  آریانـا  آهنیـن  اراده  می تواننـد  کرده انـد، 
به عنـوان الگویـی مناسـب بـرای خودشـان در 
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منفـی  پاسـخ  هیچ وقـت  آریانـا  بگیرنـد.  نظـر 
دیگران را پایان راه ندید و دل سـرد نشـد. گاهی 
وقت هـای کمـی زمـان می بـرد تـا شـما بتوانید 
زمیـن  بازی و بازار کار مشـخص خودتان را پیدا 
کنیـد. ایـن اسـتراتژی احتیـاج بـه زمان بنـدی 

مشـخصی دارد، ولـی بـه زحمتـش مـی ارزد.
 

و  نرفــت  هــاروارد  بــه  کــه  جوانــی 
شــد جهــان  مــرد  ثرومتندتریــن 

مدیـران دانشـکده تجـارت هـاروارد زمانـی کـه 
بـرای  را  او  بـود، درخواسـت  وارن 19 سـالش 
ایـن  در  تحصیـل 
او  کردنـد.  رد  دانشـگاه 
می توانسـت ایـن اتفـاق 
نشـانه ای  به عنـوان  را 
دیگـر  آن کـه  بـرای 
حضـور  بـرای  امکانـی 
تجـارت  دنیـای  در 
حرفـه ای نـدارد یـا بدتر 
در  اسـتعدادی  آن،  از 
در  نـدارد،  زمینـه  ایـن 
بـاور  امـا  بگیـرد.  نظـر 
پـدر  بی قیدوشـرط  
وارن،  موفقیـت  بـه  او 
فوق العـاده  انگیـزه ای 
برایـش ایجاد کـرد تا به 
مسـیر خود ادامـه دهد. 
درنهایـت او به سـراغ دانشـگاه کلمبیـا رفت و با 
کمـک دو متخصـص در زمینـه سـرمایه گذاری 
موفـق شـد کمپانـی خـود را پایه ریـزی کنـد. 
وارن بافـت معتقـد اسـت کـه تمـام موانعـی که 
سـر راهـش بـوده، درنهایـت زندگـی او را بهتـر 
کرده انـد و او موفـق شـده هـر چالشـی را در 
زندگـی به فرصـت تبدیل کند. نکتـه جالب این 
اسـت کـه کمپانـی برکشـایر هاتـاوی کـه امروز 
یـک سـازمان چنـد میلیـارد دالری اسـت، در 
ابتـدای کار بـا شکسـت های بزرگی مواجه شـد. 
سـرمایه گذاری بـازی ای اسـت کـه ریسـک های 
خـاص خـودش را دارد، بنابرایـن بـرای افـرادی 
کـه قلـب ضعیفـی دارنـد، مناسـب نیسـت! امـا 

اگـر می خواهیـد در مسـیر افـرادی مثـل وارن 
را  اسـت خودتـان  بهتـر  برداریـد،  قـدم  بافـت 
خـوب آمـاده کنیـد. وارن بافـت در حـال حاضر 
به عنـوان موفق تریـن سـرمایه گذار قرن بیسـتم 
شـناخته می شـود و نه فقط مدیرعامـل اجرایی 
و رئیـس هیئت مدیره شـرکت برکشـایر هاتاوی 
اسـت، بلکـه دارای سـهام قابل توجهـی در ولـز 
فارگـو، شـرکت کوکاکـوال، آمریکن اکسـپرس و 
آی بـی ام اسـت. بافـت در سـال 2008 به عنـوان 
وی  شـد.  معرفـی  جهـان  فـرد  ثروتمندتریـن 
آمانسـیو  و  گیتـس  بیـل  از  پـس  هم اکنـون 
اورتـگا، در رتبـه سـوم از فهرسـت میلیاردرهای 
جهـان در سـال 2016 قـرار دارد. شـرکت بافت 
از بیـش از 60 شـرکت تشـکیل شـده و او در 
ابتـدای هر سـال، فقـط با یـک نامه بـه مدیران 
اجرایـي این شـرکت ها، اهداف آن سـال را ابالغ 
مي کنـد. مدیـران اجرایي بافت دو اصل اساسـی 
را آموخته انـد: »هرگـز ذره ای از پول سـهام داران 
خـود را هـدر ندهیـد.« و »اصـل اول را فراموش 

نکنیـد.«
 

میلیــاردی کــه از رشکــت خــودش اخــراج 
شــد

را  و سـرمایه خـود  تمـام  وقـت  اسـتیو جابـز 
صـرف سـاختن کامپیوتـر اپـل یـک کـرد کـه 
بازخـورد بسـیار بـدی در بـازار داشـت و فقـط 
175 دسـتگاه از ایـن مـدل بـه فـروش رفـت. 
امـا او بـا کله شـقی خـاص خـود بـه سـاختن 
کامپیوترهـای شـخصی ادامـه داد، تـا این کـه 
توسـط جـان اسـکالی، مدیرعاملـی کـه خـود 
جابـز اسـتخدامش کـرده بـود تا شـرکت اپل را 
دگرگـون کنـد، اخـراج شـد. بلـه، به طـور قطع 
این قسـمت داسـتان زندگـی جابـز باورنکردنی 
و شـگفت انگیز اسـت، امـا موفقیـت بـرای او در 
این جـا بـه پایـان نرسـید. جابـز آن قـدر تـالش 
کـرد تـا توانسـت موفقیت هـای حیرت انگیـزی 
بـه دسـت بیـاورد. او کمپانـی پیکسـار را خرید 
کـه موفـق شـد چنـد جایـزه اسـکار ببـرد و 
درنهایـت بـا قیمـت 7.4 میلیـارد دالر آن را بـه 
دیزنـی فروخـت. پـس از ایـن معاملـه جابـز به 

اگر می خواهید 
در مسیر افرادی 
مثل وارن بافت 
قدم بردارید، بهتر 
است خودتان را 
خوب آماده کنید. 
وارن بافت در حال 
حاضر به عنوان 
موفق ترین 
سرمایه گذار 
قرن بیستم 
شناخته می شود
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سـهام دار اصلـی والـت دیزنـی تبدیل شـد و به 
عضویـت هیئـت مدیـره آن درآمـد. کارآفرینان 
جابـز  اسـتیو  ریسـک پذیری  بـه  بایـد  جـوان 
توجـه ویـژه ای داشـته باشـند. او بـا چرخشـی 
هوشـمندانه و عـوض کردن مسـیر حرکت خود 
در زمـان  مناسـب موفـق شـد شکسـت را بـه 
یـک فرصـت فوق العـاده برای پیشـرفت  تبدیل 
کنـد. جابـز در 323 پتنت شـرکت اپـل حضور 
داشـته  اسـت. صاحـب 5/5 میلیـون سـهام اپل 
میلیـون  و 138  دالر  میلیـارد   2/1 ارزش  بـه 
سـهام دیزنـی بـه ارزش 4/4 میلیـارد دالر بـود. 
فوربـس در مـاه مـارس2011، ثـروت جابـز را 
8/3 میلیارد دالر و قبل از مرگش )در سـپتامبر 
2011( هفـت میلیـارد دالر بـرآورد کـرد تـا او 
در جایـگاه سـی وچهارمین فـرد ثروتمند آمریکا 

بگیرد. قـرار 
 

کــه  و مخرتعــی  بــار شکســت   5126
ناامیــد نشــد

اگـر داسـتان سـر جیمـز دایسـون، کارآفریـن، 
اجرایـی  ارشـد  مدیـر  و  مختـرع  سـرمایه دار، 
بریتانیایـی و عضـو افتخـاری انجمن مهندسـان 
بـرق و الکترونیـک و جاروبرقـی مشـهورش را 
نشـنیده اید، بایـد بدانیـد کـه او 5126 نمونـه 
جاروبرقـی سـاخت تـا باالخـره توانسـت نمونه 
مـورد عالقـه و پرطرفـدار خـود را تولیـد کنـد. 
او تـا مدت هـا مجبور بود بـرای باقـی ماندن در 
بـازار رقابتـی بریتانیـا به درآمد همسـرش تکیه 
کنـد. امـا پـس از ورود بـه بـازار ژاپـن و جـذب 
چنـد سـرمایه گذار باالخره موفق شـد محصول 
خـود را بفروشـد و شـهرت جهانی کسـب کند. 
او بـرای موفقیـت ریسـک بزرگـی کـرد، چـون 
کسـی در بریتانیـا حاضـر نبـود روی جاروبرقی 
بدون کیسـه سـرمایه گذاری کند، ولی دایسـون 
شـنیده بـود کـه ژاپنی هـا از هـر چیز کـه بوی 
از  بیـش  و  اسـتقبال می کننـد  بدهـد،  آینـده 
دیگـران حاضـر بـه امتحـان کـردن چیزهـای 
جدیـد هسـتند و نسـبت بـه تغییـر واکنـش 
منفـی کمتـری نشـان می دهنـد. دایسـون در 
را  فیلیـپ  پرنسـس  طراحـان  جایـزه    1997

دریافـت کـرد. او در 1998 بـا عالی تریـن درجه 
شاهنشـاهی بریتانیـا قدردانـی شـد. هم چنیـن 
فرهنگسـتان  عضویـت  بـه   2005 سـال  در 
سـلطنتی مهندسـی برگزیـده شـد. او در حـال 
حاضـر بیـش از هفت میلیـارد دالر ثـروت دارد. 
فعالیـت  دوران  از  می تـوان  کـه  مهمـی  درس 
حرفـه ای جیمـز دایسـون گرفـت، آزمایش های 
مکـرر و اصـالح مـداوم محصـوالت و خدمـات 
اسـت. البته دایسـون با مشـکل بـازار هدف هم 
مواجـه بـود. درحالی کـه مشـتریان بریتانیایی با 
محصـول او مشـکل داشـتند، ژاپنی هـا برایـش 

سر و دسـت می شکستند. 
بنابراین مهم ترین مسـئله 
بـرای موفقیـت در فضـای 
اسـت  ایـن  کسـب وکار 
ذائقـه  بتوانیـد  شـما  کـه 
مشـتری خـود را حـدس 
بزنیـد و بـه نیـاز او پاسـخ 

. هید د
 

محبوبیتــی کــه تــو زرد 
از آب درآمــد

حرفـه ای  فعالیـت  دوران 
مثـال  واالس  کریسـتینا 
نشـان  کـه  اسـت  خوبـی 
هـم  هرچقـدر  می دهـد 

که شـرکت شـما نـزد مـردم محبوبیت داشـته 
باشـد، ولی اگر فرایندهای عملیاتی آن درسـت 
 کار نکنـد، در مسـیرتان بـه سـمت موفقیـت با 
شکسـت مواجه خواهید شـد. ایـن دقیقا همان 
بالیـی بـود کـه سـر کریسـتینا واالد آمـد. امـا 
اتفاقـی کـه بـرای او افتـاد، این بود کـه فهمید 
چگونـه بایـد از ایـن شکسـت درس بگیـرد و 
در ادامـه دوران حرفـه ای خـود ایـن اشـتباه را 
تکـرار نکنـد. او قبـل از این کـه بتوانـد برنامـه 
آموزشـی قدرتمنـد خـود را بـه مـوزه تاریـخ 
طبیعـی آمریـکا بفروشـد، بـا شکسـت بزرگـی 
مواجـه شـده بـود، اما موفـق شـد از آن مرحله 
عبـور کنـد؛ چیـزی که ممکن اسـت بـرای هر 

کارآفرینـی اتفـاق بیفتـد

ژاپنی ها از هر 
چیز که بوی آینده 

بدهد، استقبال 
می کنند و بیش 

از دیگران حاضر 
به امتحان کردن 

چیزهای جدید 
هستند و نسبت 
به تغییر واکنش 

منفی کمتری 
نشان می دهند
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گو
ت و

گف

 مریم طالبی 

تبلیغات استارت آپ باید با توان 
واقعی مان متناسب باشد

یده ال�م استارز گز گفت وگو �ب مد�ی اجرا�ی پوشه؛ استارت آپ �ب
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ضریب نفوذ گوشی های هوشمند 
در جامعه ایرانی به سطحی 
رسیده است که دیگر حتی 
بسیاری از کودکان و نوجوانان 
هم صاحب گوشی های هوشمند 
هستند. بر اساس آمارهای 
رسمی، ضریب نفوذ تلفن همراه 
در ایران به 120 رسیده، یعنی 
به ازای هر ایرانی دو سیم کارت 
فروخته شده است. در این بین، 
جالب است بدانید که بیش از 
27 میلیون گوشی هوشمند 
در کشور فعال است که بازار 
بسیار خوبی برای کسب وکارهای 
استارت آپی به حساب می آید.

محمدحسین احمدی پژوه، 
31 ساله، به خوبی از این 
ظرفیت بالقوه استفاده کرده 
و با راه اندازی استارت آپ 
پوشه، توانسته طیف زیادی 
از توسعه دهندگان برنامه های 
موبایل را به خود جذب کند. 
محمدحسین، کارشناسی 
مهندسی هوافضا و فوق لیسانس 
مدیریت MBA از دانشگاه تهران 
دارد. او سابقه کار در یک 
شرکت طراحی مکانیکی را در 
کارنامه کاری اش دارد و پس 
از آن وارد حوزه IT می شود، 
اما بعدها با همکاری گروهی، 
شروع به راه اندازی استارت آپی 
می کند که درنهایت موفق شد 
در نمایشگاه الکامپ امسال 
در زمره کسب وکارهای نوپا 
در الکام استارز معرفی شود. 

 ایـن روزهـا بـازار برنامه نویسـی بـرای 
گوشـی های هوشـمند حسـابی داغ است. 
اسـتارت آپ پوشـه چـه کمکـی بـه ایـن 
توسـعه دهندگان موبایـل ارائـه می دهـد؟
کاربران اصلی ما توسـعه دهندگان موبایل هسـتند که 
هنگام نوشـتن برنامه می توانند از کتاب خانه پوشـه در 
برنامه خودشـان اسـتفاده کنند. پس از منتشـر کردن 
اپلیکیشـن در مارکت هـا و نصب شـدن اپلیکیشـن به 
وسـیله افـراد مختلـف، ارتباط بیـن گوشـی کاربران و 
سـرورهای ما برقرار می شـود. پوشـه روی ایـن ارتباط 
در حـال حاضـر سـه خدمـت را بـه توسـعه دهندگان 
ارائـه می دهد. توسـعه دهنده می تواند پیامـی دل خواه 
را بـه وسـیله  Push Notificationیـا بـه اصطـالح ما 
اعـالن را بـه کاربـران اپلیکیشـن خـود ارسـال کنـد.

خدمـت دومـی کـه پوشـه ارائـه می دهـد، این اسـت 
از  آمـاری  اطالعـات  بـا دادن یک سـری  پوشـه  کـه 
مشـتریان به توسـعه دهندگان، می تواند آن هـا را برای 
تصمیم گیری هـای آتـی راهنمایـی کند. مثـال در نظر 
بگیریـد کـه یک اپلیکیشـن داریـد که 200 هـزار نفر 
آن را نصـب کرده انـد. شـما با اسـتفاده از اطالعاتی که 
پوشـه در اختیار شـما قرار می دهد، می توانید بفهمید 
کـه مثال چه تعداد از کاربران شـما از برند سامسـونگ 
اسـتفاده می کننـد و بـا اسـتفاده از ایـن اطالعـات در 
صورتـی که نیاز باشـد، برای بهبود عملکـرد برنامه در 
گوشـی هایی کـه نصب بیشـتری دارنـد، اقـدام کنید. 
سـومین خدمـت پوشـه، ارائـه Crash Reporting یا 
گـزارش خطاسـت. اگـر نرم افـزار دچـار خطا شـود، ما 
آن خطـا را در پنـل نرم افزارنویـس گـزارش می کنیم. 
معمـوال پیـش از این کـه نرم افـزار وارد بازار شـود و در 
دسـترس عموم قـرار بگیـرد، توسـعه دهنده تنها روی 
تعـداد محدودی گوشـی می توانـد اپلیکیشـن خود را 
تسـت کنـد. در ایـن مرحلـه ممکن اسـت مشـکالتی 
بـه چشـم نخـورد، امـا زمانـی کـه ایـن نرم افـزار روی 
برندهای دیگری و تعداد بیشـتری اسـتفاده می شـود، 
ممکـن اسـت مشـکالت خاصـی ظاهـر شـود. در این 
را  نرم افزارنویـس  گـزارش خطـا،  بـا  پوشـه  صـورت 

می کند. راهنمایـی 
 پس می تـوان نتیجه گرفـت که مخاطب 
شـما، به طور انحصـاری توسـعه دهندگان 
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نرم افزارنویس های موبایل هسـتند؟ یـا 
بلـه، مخاطـب مـا نرم افزارنویس هایـی هسـتند 
کـه وقتی سرویسشـان در دسـترس عمـوم قرار 
گرفـت، بتواننـد بـا کاربرهایشـان ارتبـاط برقرار 
ایـن میـان، پوشـه کمـک می کنـد  کننـد. در 
کـه از طریـق اعالن هـا و اعـداد و ارقامـی کـه به 
نرم افزارنویس هـا می دهد، آن هـا را در مدیریت و 

سـامان دهی نرم افزارهایشـان هدایـت کنـد.
 نسـخه های مشـابه اسـتارت آپ پوشـه 
در خـارج از کشـور هـم وجـود دارد. چـه 
شـد کـه بـه فکـر بومی سـازی ایـن ایده 

افتادید؟ 
در  پوشـه  خارجـی  نمونه هـای  اسـت.  درسـت 
بسـیاری از کشـورها اسـتفاده می شـود و مـا بـه 
بومی سـازی آن سـرویس مشـغول شـدیم. اما از 
منظـر دیگـر بایـد بگویـم کـه ایـده اولیـه ای که 
پوشـه را در ذهـن مـا خلـق کـرد، بـازی ای بـود 
بـه نام بـازی چپکـی، که اولیـن محصـول ما در 
حـوزه IT بـود. بـازی چپکـی یـک دسـت گرمی 
بـود بـرای این کـه وارد حـوزه IT شـویم. چـون 

رشـته تحصیلـی کارشناسـی مـا در رشـته های 
بـرای  گرفتیـم  تصمیـم  بـود،  غیرنرم افـزاری 
این که با فضای نرم افزاری بیشـتر آشـنا شـویم و 
ادبیـات آن را یـاد بگیریم، این بـازی را طراحی و 
پیاده سـازی کنیـم. در ایـن بازی ما بـرای کاربرد 
نوتیفیکیشـن  پـوش  سـرویس  یـک  خودمـان 
راه انـدازی کـرده بودیم، اما این ایده در ما شـکل 
گرفـت کـه ایـن سـرویس را در اختیـار عمـوم 
قـرار دهیـم تا بقیـه توسـعه دهندگان  ایرانی هم 

بتواننـد از آن اسـتفاده کننـد.
 پـس ایـن سـرویس از ابتـدا بـه صورت 

تیمـی طراحـی و اجرا شـده اسـت؟
بلـه، از زمـان ایده پـردازی تا امروز همـه کارها به 

صورت تیمی انجام شـده اسـت.
چـه  ایده پـرداز  تیـم  دیگـر  اعضـای   
کسـانی و بـا چـه تخصص هایی هسـتند؟ 
غیـر از خـودم، آقایـان علـی رجـول دزفولـی، 
صادقـی  میرمحمـد  علیرضـا  و  قلعـه  حسـین 
اعضـای اصلـی ایـن تیـم بودنـد، که فقـط آقای 
صادقـی در دانشـگاه نرم افـزار خوانـده بـود و در 
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حـال حاضـر هـم دانشـجوی هـوش مصنوعـی 
اسـت. بنده و آقای رجول، کارشناسـی هوافضا و 
ارشـد MBA داریـم و آقـای قلعه هم کارشناسـی 

و کارشناسـی ارشـد مهندسـی مکانیـک.
 در حـال حاضـر تیم پوشـه شـامل چند 

نفر اسـت؟
االن 12 نفریـم کـه هفـت نفرمـان فعالیت هـای 
فنـی، و مابقـی کارهـای مدیریتـی، بازاریابـی و 

پشـتیبانی را انجـام می دهیـم. 
 بـا چنـد میلیـون تومـان، پوشـه را راه 

انداختیـد؟
ویژگـی مثبتـی کـه کسـب وکار فناورانـه از آن 
سـود می بـرد، ایـن اسـت کـه حـوزه نرم افـزار 
بـه سـرمایه اولیـه چندانـی نیـاز ندارد. می شـود 
گفـت کـه یک ایـده خـوب، یک تیـم متخصص 
خـوب،  مدیریـت  یـک  همین طـور  و  خبـره  و 
بهتریـن سـرمایه بـرای موفـق شـدن در حـوزه 
فنـاوری اسـت. بااین حـال مـا بـا مبلغـی حـدود 
20 میلیـون تومان که توسـط یک سـرمایه گذار 
شـخصی تامیـن شـده بـود، قدم هـای اولمـان را 

کردیم. آغـاز 
از  پـس   
ابتدا  همـان 

سـرمایه گذار داشـتید. بعدها چطـور؟ به 
فکـر جـذب سـرمایه گذار بیشـتر بـرای 

بودیـد؟ پوشـه  توسـعه 
در ابتـدا سـرمایه گذار مـا یکـی از بچه های تیم 
بـود، اما پس از گذشـت شـش مـاه و هم زمان با 
این که پوشـه در دسـترس عموم قـرار گرفت، با 
یک شـرکت سـرمایه گذاری وارد مذاکره شـدیم 
و در حـال حاضـر نیـز بـا آن شـرکت به عنـوان 

سـرمایه گذار کار می کنیـم. 
 بـا ایـن حسـاب بـه نظـر می رسـد که 
سـراغ  بـه  زود  خیلـی  سـرمایه گذارها 

کسـب وکار شـما آمدنـد.
شـاید وقتـی مطمئـن می شـوند که آینـده این 
کسـب وکار بـه جاهـای خوبـی می رسـد، جذب 
می شـوند کـه در کار مـا سـرمایه گذاری کننـد. 

مـا بـا داشـتن یـک مـدل کسـب وکار خـوب و 
مـدون توانسـتیم اعتمـاد سـرمایه گذار را جلب 
کنیـم. چـون از ابتدا هم سـرمایه گذار شـخصی 
داشـتیم، کار را تـا حد خوبی پیش بـرده بودیم 
و کیفیـت کار و ایـده و از همـه مهم تر، داشـتن 
یـک تیـم فنـی و اجرایی خوب همگـی مواردی 

بـود کـه جذب سـرمایه بـه ما کمـک کرد.
 قـدم بعـدی پوشـه چیسـت؟ آیـا بـه 
فکـر ارتقـای امکانات پوشـه هسـتید، یا 
در حـال حاضـر فکـر می کنید بـه تکامل 

نهایـی خود رسـیده اسـت؟
برنامـه فعلـی مـا اضافـه کـردن امکاناتی اسـت 
کـه امـکان ارسـال اعالن هـای هدفمنـد را بـه 
مخاطبمـان فراهـم کنـد. بـه عبـارت دیگـر، در 
جهـت هوشمندسـازی سیسـتم اعالن هـا گام 
بـرای  می توانـد  ذاتـا  اعالن هـا  برداشـته ایم. 
کاربـران اپلیکیشـن ها آزاردهنـده باشـد و مـا 
در تـالش هسـتیم تـا ابزارهایـی را در اختیـار 
توسـعه دهندگان قـرار دهیـم کـه بـا اسـتفاده 
از آن هـا ایـن میـزان نارضایتی را کاهـش دهد. 
بـه  نرم افزارنویس هـا  گاهـی  مثـال  به طـور 
کاربـران خـود اعالن هایـی را ارسـال می کننـد 
کـه الزم نیسـت بـه صددرصـد کاربران ارسـال 
شـود. مثـال در نظر بگیریـد که یـک نرم افزاری 
کـه 200 هزار تـا نصـب دارد، می خواهد پیامی 
را ارسـال کنـد کـه مخاطب آن تنهـا 20 درصد 
از کاربرانـش اسـت. مـا بـا ایـن ابزارهـا، امکانی 
اعـالن  کـه  می دهیـم  قـرار  او  اختیـار  در  را 
مـورد نظـر را تنهـا به همـان 20 درصد ارسـال 
ایـن  بـرای  را  اعالن هـا  ارسـال  درواقـع  کنـد. 
برنامه نویـس، هدفمنـد می کنیـم کـه بـا ایـن 
کار، کاربرهـا از دریافـت اعالن هـای آزاردهنـده 

فـارغ خواهنـد بود.
کـه  کنیـد  تصـور  می زنـم.  دیگـری  مثـال 
یـک اپ خبـری داریـد و از اعالن هـا اسـتفاده 
می کنیـد تـا اخبـار روز را در اختیـار کاربـران 
خـود قـرار دهید. طبیعی اسـت که کاربـران به 
حوزه هـای مختلفـی مثـل اجتماعی، سیاسـی، 
در  هسـتند.  عالقه منـد  و...  ورزشـی  پزشـکی، 
ایـن صـورت، مـا بـا دسـته بندی کاربرهـا بـر 
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اسـاس پارامترهـای مختلـف مثـل عالیـق یـا 
موقعیت هـای جغرافیایـی بـه صورت هوشـمند 

می کنیـم.  ارسـال  را  اعالن هـا  هدفمنـد،  و 
 گفتیـد کـه سـرویس شـما، بـه نوعی 
بومی شـده سـرویس های خارجی اسـت. 
آیـا پوشـه ایرانی، بـا نسـخه های خارجی 

آن تفاوت هایـی هـم دارد؟
مبنـای فنـی نسـخه ایرانـی و خارجـی پوشـه، 
یکسـان اسـت، اما کارآیـی و ظاهری کـه کاربر 
ایرانـی مشـاهده و دریافـت می کنـد، بـا نسـخه 
خارجـی آن تفاوت هایـی دارد کـه باعـث ارزش 
ایرانـی  پوشـه  افـزوده 
شـده اسـت. درواقـع ما 
ابزارهـای  یک سـری 
خـاص را به نسـخه های 
و  افزوده ایـم  خارجـی 
در اختیـار کاربـر ایرانی 
قـرار داده ایم کـه خاص 
رفتـار و نیازهـای کاربـر 
در  کـه  اسـت  ایرانـی 
مشـابه خارجـی وجـود 

نـدارد.
چالش هایـی  از   
راه اندازی  بـرای  کـه 
اسـتارت آپ خـود با 
بودیـد،  مواجـه  آن 

بگوییـد. برایمـان 
بخواهیـد،  را  راسـتش 
مـا مسـیری را انتخـاب 
چالشـی  کـه  کردیـم 
ظاهـر  مـا  روی  پیـش 
در  خنـده(.  )بـا  نشـود 
مـورد وام و حمایت هـای مالـی کـه همان طـور 
کـه گفتم، از ابتدا سـرمایه گذار داشـتیم و اصال 
بـه سـراغ گرفتـن وام از هیـچ نهـادی نرفتیم و 
بـه ایـن طریـق از چالش هـای ایـن قسـمت از 
پـروژه خود را حفـظ کردیم. مسـئله دیگر خود 
پـروژه بـود. وقتـی در مرحلـه ایده بودیـم، چند 
ایـده و طـرح را در دسـت داشـتیم کـه یکـی از 
آن هـا کاریابـی تحـت وب بـود. وقتـی پی گیـر 

شـدیم، متوجه شـدیم کـه قوانیـن خاصی برای 
راه انـدازی ایـن پـروژه وجـود دارد. یکـی از این 
قوانیـن ایـن بـود کـه بایـد بـه مدت یک سـال 
یـک دفتـر فیزیکـی داشـته باشـیم و پـس از 
آن مجـوز بـرای راه انـدازی ایـن پـروژه ارسـال 
می شـد کـه تـازه این مجـوز فقط برای شـهری 
بـه همیـن  بـود کـه در آن مسـتقر هسـتید. 
ترتیـب، بـه سـراغ چنیـن ایـده ای کـه مجبـور 
بودیـم با ایـن چالش هـای قانونی دسـت وپنجه 

نرفتیم. کنیـم،  نـرم 
 پـس یعنـی بـا هیـچ چالشـی مواجـه 

نشـدید؟
شـاید بشـود گفـت کـه بزرگ تریـن چالـش ما، 
کسـب اعتمـاد مخاطبانمان بود. پوشـه در اوایل 
راه انـدازی اش شناخته شـده نبـود و بـرای جلب 
اعتمـاد مخاطبـان، حدود یک سـال زمان صرف 
کردیـم. چراکـه مخاطبـان ترجیـح می دادند از 
همـان نسـخه های خارجـی بـرای نرم افزارهـای 
خود اسـتفاده کنند و همین مسـئله باعث شـد 
کـه فرایند اعتمادسـازی مخاطبان یک سـال به 

طـول بینجامد.
قطعـا  اعتمادسـازی،  فراینـد  ایـن  در   
پررنگـی  نقـش  می توانسـت  تبلیغـات 
ایفـا کنـد. برنامـه تبلیغاتـی شـما به چه 

می شـود؟ انجـام  صـورت 
مـا تـا یک سـال هیـچ تبلیغاتـی انجـام ندادیم. 
در ایـن مـدت، مشـتریان دهان به دهان پوشـه 

را بـه یکدیگـر معرفـی می کردند.
نمی دادیـد؟  انجـام  تبلیغاتـی  چـرا   
تبلیغـات می توانسـت مسـیر یک سـاله 

شـما را تسـریع کنـد.
بـرای  مـا  تـوان  پوشـه،  فعالیـت  ابتـدای  در 
پاسـخ گویی به مشـتریان مثـل امروز نبـود. اگر 
یـک سـال پیـش دسـت بـه تبلیغات گسـترده 
می زدیـم، با مراجعـه نرم افزارنویس هـای زیادی 
روبه رو می شـدیم کـه توان پاسـخ گویی به همه 
آن هـا را نداشـتیم. به همین دلیـل صبر کردیم 
تـا کمـی بیشـتر رشـد کنیـم و اجـازه دهیـم 
کـه هم زمـان بـا رشـد خودمـان، کاربرهایمـان 
نیـز رشـد کننـد. بـا توجـه بـه این کـه جامعـه 

بزرگ ترین چالش 
ما، کسب اعتماد 
مخاطبانمان بود. 
پوشه در اوایل 
راه اندازی اش 
شناخته شده 
نبود و برای جلب 
اعتماد مخاطبان، 
حدود یک سال 
زمان صرف 
کردیم. چراکه 
مخاطبان ترجیح 
می دادند از 
همان نسخه های 
خارجی برای 
نرم افزارهای خود 
استفاده کنند
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هـدف مـا، نرم افزارنویس هـای موبایل هسـتند، 
تبلیغـات خـود را در گروه هـای مختلفـی کـه 
ایـن نرم افزارنویس هـا عضـو آن هسـتند، انجـام 
می دهیـم. مثـال وارد گـروه نرم افزارنویس هـای 
شـهر اصفهـان می شـویم و از ایـن طریـق بـه 

می پردازیـم. تبلیغـات 
 اگـر بخواهید تجربـه ای گران بهـا را در 
اختیـار افـرادی قـرار دهیـد کـه در اول 
چـه  هسـتند،  شـدن  اسـتارت آپی  راه 

توصیه هایـی بـه آن هـا داریـد؟
یکـی این کـه خیلی از کسـانی کـه در آغـاز راه 
هسـتند، بـه اشـتباه تصـور می کنند کـه درآمد 
بایـد خیلی زود به سراغشـان بیایـد. درحالی که 
توصیـه مـن بـه ایـن افـراد این اسـت کـه اصال 
نبایـد به کسـب وکاری که تـازه راه افتـاده، نگاه 
صرفـا درآمدی داشـت. بهتـر اسـت ایده پردازها 
در اوایـل راه انـدازی کسـب وکار خـود، بـه فکـر 
دریافـت حقـوق یا درآمـد نباشـند و آن مبلغی 
را هـم کـه بـه دسـت می آورنـد، صـرف ارتقای 
فنـی و معرفـی کسـب وکار خـود بـه مخاطـب 
کننـد. بـا ایـن کار، درسـت اسـت که شـاید در 
اوایل درآمدی نداشـته باشـند، امـا آن ها درواقع 
دارنـد بـا زمان و عمر خودشـان سـرمایه گذاری 
می کنند.نکتـه دیگـر این کـه داشـتن یـک ایده 
خـوب بـرای داشـتن یـک کسـب وکار خـوب 
کافـی نیسـت. خیلـی از افراد از مشـورت کردن 
در مـورد ایـده خود سـر باز می زننـد و نگران اند 
که اگر در خصوص ایده شـان با کسـی مشـورت 
کننـد، آن ایـده دزدیـده می شـود، درحالی کـه 
تنهـا بـا مشـورت کـردن و اسـتفاده از نظـرات 
مخاطبـان اسـت کـه می تـوان فهمیـد از ایـده 
آن هـا اسـتقبال خواهد شـد یا نه، و پـس از آن 
بایـد بـا یک تیـم تخصصـی کارآمد کسـب وکار 

را آغـاز کرد.
یـک  کـه  معتقدیـد  شـما  بنابرایـن   
ایـده معمولی بـا ارزیابـی کامل پـروژه و 
یـک تیـم متخصـص هـم می توانـد یک 

باشـد.  اسـتارت آپ موفـق 
بلـه، بـرای این که در زمـان و هزینه صرفه جویی 
شـود، بهتـر اسـت یـک دوره کوتـاه چنـد ماهه 

را بـرای ارزیابـی پـروژه خـود در نظـر بگیریـد. 
مثـال ما دوره شـش ماهـه اول راه اندازی پوشـه 
را فقـط بـه اطرافیـان و دوسـتان خـود عرضـه 
ارتقـای  جهـت  در  آن هـا  نظـرات  از  و  کـرده 
سیسـتم خـود اسـتفاده کردیـم. ایـن کار باعث 
شـد ضمـن صـرف هزینـه کمتـر، کسـب وکار 
باکیفیت تـری را در اختیـار مشـتری بگذاریـم 
و در عیـن حـال بـه اصـالح نواقـص پـروژه نیز 
بپردازیم. پس از گذشـت این دوره شـش ماهه، 
پارامترهـای دیگـری را به پوشـه اضافه کردیم و 
نسـخه کامل تـر را در اختیـار عموم قـرار دادیم. 
درحالی کـه اگـر از ابتـدا پـروژه خـود را بـا تمام 
اجزایـی که مدنظر داشـتیم، عرضـه می کردیم، 
از  مخاطـب  کـه  شـویم  متوجـه  بـود  ممکـن 
فـالن قسـمت ایـده اسـتقبال نکـرده، یـا اصـال 
مخاطـب احسـاس نیـازی نسـبت بـه ایـده مـا 
نشـان نمی دهـد. در ایـن صـورت، تمـام وقت و 
هزینـه مـا به هـدر رفتـه بـود. پس بهتر اسـت 
کـه نسـخه اولیه یک پـروژه، حداقل هـای محور 
اصلـی ایـده را دارا باشـد، در این صـورت درصد 

ریسـک کمتـری را متحمـل خواهیم شـد.
 بـه نظرتـان مـرز  بلندپـروازی در یک 

کسـب وکار اسـتارت آپی تـا کجاسـت؟
بـرای دوسـتان اسـتارت آپی خودم یک هشـدار 
ایـن  فکـر  بـه  اسـتارت آپی ها  از  خیلـی  دارم. 
هسـتند کـه خیلـی زود، بـه واسـطه افزایـش 
تعداد مشـتریان خود، کار خود را ارتقا بخشـند، 
درحالی کـه ایـن تصـور هرگـز درسـت نیسـت. 
بهتر اسـت بزرگ شـدن پـروژه و سـازمان خود 
را بـا بـزرگ شـدن فعالیت های خودمـان و توان 
پاسـخ گویی بـه نیازهـای مشـتریانمان هم زمان 
کنیـم. مثـال مـا ابتـدا بـا 100 نرم افزارنویـس 
کارمـان را شـروع کردیم و امـروزه به تعداد پنج 
هزار نفر رسـیده اسـت. ما می توانسـتیم از ابتدا 
و بـا انجـام تبلیغات گسـترده، تعداد مشـتریان 
خـود را افزایـش دهیـم، امـا مطمئـن بودیم که 
پاسـخ گویی بـه تعـداد بـاالی مشـتری از تـوان 
پاسـخ گویی مـا خـارج اسـت. پس صبـر کردیم 
و بـا ارتقـای تـوان خـود، اجـازه دادیـم که خود 

 .مشـتری به سـراغ مـا بیاید
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مستانه جباری 

شکست بخورید و از اول شروع کنید
ند ی�ز راه به جا�ی �ز �ب چرا الکس های اکرآفر

انـدرو یانـگ کارآفریـن و مـدرس کارآفرینـی در 
زمینـه راه اندازی کسـب وکار در شـهرهای بزرگ 
اسـت و تاکنـون کارآفرین های زیادی را از نسـل 
جدید تربیت کرده اسـت. او 15 سـال اسـت که 
در ایـن زمینـه سـابقه دارد. او در مقالـه ای کـه 
سـال گذشـته در فوربس منتشر شـده، می گوید 
کـه چـرا بـا تدریـس کارآفرینـی نمی تـوان یک 

کارآفریـن موفق تربیـت کرد.

1. عمل گرایی، نه مبتنی بر دانش
تصـور کنیـد که من بـه شـما و 100 نفر دیگری 
کـه  می دهـم  یـاد  نشسـتید،  کالس  سـر  کـه 
چطـور بایـد یـک میلیـون دالر پـول دربیاورید. 
راه و روش ایـن کار را بـه چندیـن گام مختلـف 
تقسـیم می کنـم و آن را مرحلـه بـه مرحلـه بـه 
شـما می آمـوزم. شـما هـم از حرف هـای مـن 

و  برمی داریـد  فوق العـاده ای  یادداشـت های 
می توانیـد همـه جزئیاتی را کـه در کالس مطرح 
شـده، دوبـاره بازگـو کنیـد. امـا آیـا می توانیـد 
بیـرون برویـد و یـک میلیون دالر پول به دسـت 
بیاوریـد؟ احتمـاال نـه، یا اگـر می توانیـد از عهده 
چنیـن کاری بربیاییـد، احتمـاال قبـل از این کـه 
مـن چیـزی بگویم و درسـی بـه شـما بدهم نیز 
می توانسـتید ایـن کار را انجـام دهیـد. راه اندازی 
و شـروع یـک کسـب وکار جدیـد، درسـت مثـل 
تـالش یـک ورزشـکار اسـت. اگـر مـن به شـما 
یـاد بدهـم کـه چطـور بایـد یـک تـوپ تنیـس 
را بزنیـد، فایـده ای برایتـان نخواهـد داشـت. در 
و  تجربـه  از  ترکیبـی  هـم  کسـب وکار  فضـای 
تالش و هدایت و تکرار در کنار داشـتن سـرمایه 
می توانـد بـه شـما کمـک کند تـا موفق شـدید. 
واقعـا می خواهیـد بدانیـد کـه چطـور می توانید 

ی
رین

آف
ار

ک
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یـک میلیـون دالر سـرمایه جذب کنیـد؟ بیرون 
برویـد و از دوسـتان و اعضـای خانواده تـان 100 
هـزار دالر قرض بگیرید. سـپس قرض همه شـان 
را به آن ها برگردانید و حسـابتان را تسـویه کنید. 
بعـد 500 هـزار دالر قـرض بگیرید و همـه آن را 
بـه دوسـتان و خانواده تـان برگردانید. حاال شـما 
می توانیـد بدون هیچ مشـکلی یـک میلیون دالر 

سـرمایه بـرای خودتـان دسـت وپا کنید.

2. شکست
بـه نظرتـان اگـر یـک اسـتاد دانشـگاه جلـوی 
کالس و رو بـه ده هـا دانشـجو بایسـتد و بگویـد 
بـر  پایـان تـرم مـن تـاس می ریـزم و  کـه در 
اسـاس آن چـه تاس هـا نشـان می دهنـد، نیمـی 
از شـما دانشـجویان در ایـن درس رد می شـوید، 
چـه اتفاقـی می افتد؟ احتمـاال اغلب دانشـجوها 
کالس را تـرک می کننـد و آن اسـتاد هـم توبیخ 
یـا حتی اخـراج می شـود. به هرحال ایـن تصویر، 
تصویر کامال مناسـبی بـرای توصیف یک کالس 
درس در مـورد راه انـدازی کسـب وکار یـا تجارت 
اسـت. اغلـب کسـب وکارهایی کـه راه  می افتد، با 
شکسـت مواجه می شـود و اغلـب کارآفرین ها در 
طـول زندگی شـان یـک یـا دو بار شکسـت های 
بزرگـی را تجربـه می کننـد. بیل گیتـس قبل از 
این کـه مایکروسـافت را راه بینـدازد، شـرکتی به 
نـام Traf-o-data را راه انداخـت و بـا شکسـت 
روبـه رو شـد. سـم والتـون هـم قبـل از این کـه 
یـک  راه انـدازی  در  بینـدارد،  راه  را  مـارت  وال 
بنـگاه تجـاری شکسـت خـورد. فـروش کاال یـا 
خدمات درسـت مثل این اسـت که شـما بازیکن 
بیس بـال در لیـگ قهرمانـان باشـید، چون حتی 
اگـر  همیشـه هـم بازیکـن خوبـی باشـید، ولی 
اغلـب اوقـات نمی توانیـد بـه بیـس برویـد. رمـز 
و راز اصلـی کار ایـن اسـت کـه آن قدر شکسـت  
بخوریـد تـا بتوانید سـر پـا بایسـتید و دوبـاره از 
اول شـروع کنید. اما مدرسـه نمی تواند شکسـت 
را تحمـل کند، یا خـود دانش آمـوزان نمی توانند 
آن را بپذیرنـد. در بهترین کالس های کارآفرینی 
بـه کسـانی کـه در آن دوره ثبت نـام کرده انـد، 
نمـره  پایینی داده می شـود. هر کسـی بتواند این 

شـرایط را تحمـل کنـد، در آینـده می توانـد بـه 
یـک کارآفریـن موفـق تبدیل شـود.

3. تشویق و ترغیب
یـک بـار دانشـجویی کـه سـر یکـی از کالس های 
کارآفرینـی من نشسـته بود، گفـت: بعضی وقت ها 
دو دل می شـوم کـه اصال می خواهم کسـب وکاری 
را بـرای خـودم راه بینـدازم یـا نـه، چـون بـه نظر 
می رسـد کـه کار خیلـی ترسـناکی اسـت و انـگار 
بایـد خیلـی چیزهـا را بدانیـم و کارهـای زیـادی 
انجـام بدهیـم. اگـر کسـی بتوانـد یـک تجـارت 
کار  چـه  کنـد،  شـروع  را  دالری  میلیـون  یـک 
می کنـد؟ همـه چیـز را کنـار می زنـد و سـراغ این 
کار مـی رود و احتمـاالً ایـن اتفـاق نزدیـک کالس 
درس نمی افتـد. چیـزی کـه بیـش از همـه بـرای 
راه انـدازی یک کسـب وکار جدید بـه آن نیاز دارید، 
تشـویق، انگیزه، اعتمادبه نفس، اعتقاد راسـخ، اراده 
و اسـتقامت اسـت و در کالس هـای کارآفرینی هم 
داسـتان کسـانی مطـرح می شـود کـه دارای ایـن 
ویژگی هـا بوده اند، ولی نمی شـود ایـن خصوصیات 
را سـر کالس به دانشـجویان یاد داد. نشسـتن سـر 
کالس به آرامـی می توانـد شـما را از این کـه دل به 
دریـا بزنیـد و با چالش های مقابلتان روبه رو شـوید، 
دور  کنـد. بنابرایـن سـوال اصلـی این جاسـت کـه 
چطـور بایـد کارآفرینـی را بـه دیگران یـاد داد؟ در 
یک کالم، بـا کارآموزی. ما بهترین دانشـجویانمان 
را بـه شـرکت های تـازه تاسیسـی کـه دو سـال از 
راه افتادنشـان گذشـته اسـت، می فرسـتیم و آن ها 
بایـد در فراینـد جـذب سـرمایه دخالـت کننـد، 
محصـول یـا خدمـات جدیـدی را بـه مشـتریان 
بفروشـند و تصمیم های سـخت بگیرنـد. در چنین 
شـرایطی هـر چقـدر کـه واقعی تـر عمـل کنیـد، 
بهتـر اسـت. بهترین برنامه بـرای دانشـجویانی که 
سـر کالس هـای کارآفرینـی حاضر می شـوند، این 
اسـت کـه آن هـا را درگیـر کار و صاحبـان واقعـی 
کسـب وکار و مشـکالت واقعی شـان کنیـد و بـه 
آن هـا یـک تیـم واقعـی بدهید تـا بتواننـد مراحل 
مختلـف راه اندازی یک اسـتارت آپ یـا یک تجارت 
جدیـد را از النـچ کـردن آن تا جذب سـرمایه و... از 

 نزدیـک تجربـه کنند
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مهدی استاداحمد 

نخبگان در سال جدید
ی است ز مه ر�ی �ز پیش بی�ز ساده �ق از �ب

ــگان  ــی نخب ــی در زندگ ــزی و پیش بین برنامه ری
ــون  ــا چ ــد. ام ــه  مهم ان ــا دو مقول ــا معمولی ه و م
و حــال  اســت  برنامه ریــزی خیلــی ســخت 
پیش بینــی  بــه  مطلــب  ایــن  در  نمی دهــد، 
می پردازیــم. چــون هــم راحــت اســت هــم حــال 
از  اینجانــب  پیش بینــی  ادامــه،  در  می دهــد. 
اتفاقــات ســال جدیــد نخبــگان را خواهیــد خواند. 
ایــن پیش بینــی بــر اســاس ماه هــای ســال تهیــه 
و تنظیــم شــده و از لحــاظ علمــی در خاورمیانــه 
ــن  ــت. ضم ــر اس ــت کم کم نظی ــا دس ــر ی بی نظی
تبریــک بابــت ایــن موفقیــت بــه خــودم، شــما را 

ــدن ادامــه  مطلــب تشــویق می کنــم.  ــرای خوان ب

فروردین
مــاه فروردیــن برای نخبــگان به دو بخش تقســیم 
خواهــد شــد. مثــل هــر ســال، نخبــگان دو هفتــه  
ــد  ــی می پردازن ــای فامیل ــه دیدوبازدیده اول را ب
ــده اســت.  ــی کالفه کنن ــگان خیل ــرای نخب کــه ب
ــه دیدوبازدیدهــای  دو هفتــه  دوم نخبــگان نیــز ب
ســال نــو بــا مدیــران و مســئوالن خواهد گذشــت، 
کــه ایــن نــوع دیدوبازدیدهــا نیــز بــرای نخبــگان 

ــده اســت. ــی کالفه کنن خیل

نز
ط



 سرآمد/ شماره سی وچهارم/ نوروز نود و شش          93

اردیبهشت
ــه دو قســمت تقســیم  در اردیبهشــت نخبــگان ب
نخبــگان  و  شــیرازی  نخبــگان  می شــوند. 
غیرشــیرازی. نخبگان شــیرازی در ماه اردیبهشــت 
بــه اســتراحت و ســرودن بهاریــه می پردازنــد 
ــان و  ــیواترین بی ــا ش ــیراز ب ــای ش و از زیبایی ه
بلیغ تریــن اســتعاره ها می ســرایند. در همیــن 
راســتا ر.ک دیــوان حافــظ و غزلیــات ســعدی کــه 
ــیرازی اند.  ــگان ش ــده از نخب ــز یادش ــر دو عزی ه
دربــاره  فعالیت هــای نخبــگان غیرشــیرازی در 
اردیبهشــت پیش بینــی خاصــی در دســترس 

نیســت.

خرداد
خیلــی  مــاه  نخبــگان  بــرای  خــرداد  مــاه 
هیجان انگیــزی اســت. در خــرداد از نخبــگان 
ــوت  ــی دع ــای مختلف ــمینارها و همایش ه در س
ایــن مــاه نخبــگان قــدر  خواهــد شــد. در 
ــر صــدر می نشــینند، چراکــه قــرار  می بیننــد و ب
ــِل  ــل، فص ــود و فص ــزار ش ــات برگ ــت انتخاب اس

نامزدبــازی سیاســی و بره کشــان نخبــگان اســت.

تیر
ــگان  ــه نخب ــاره  آن چ ــی درب ــر صحبت ــل از ه قب
ــن نکتــه  ــاه انجــام خواهنــد داد، ذکــر ای در تیرم
بــه نظــر ضــروری می رســد کــه انتخابــات 
96 در اردیبهشــت مــاه برگــزار خواهــد شــد، 
ــدن  ــدوش ش ــری از مخ ــور جلوگی ــه  منظ ــا ب ام
پیش بینــِی اینجانــب، در ایــن مطلــب، انتخابــات 
ــاب  ــن حس ــا ای ــد. ب ــزار ش ــاه برگ ــرداد م در  خ
ســوژه  ســرگرمی نخبــگان در تیــر مــاه مشــخص 
ــردِن  ــخره  ک ــه مس ــگان ب ــاهِ نخب ــر م ــد. تی ش
ــی  ــبکه های اجتماع ــب در ش ــی اینجان پیش بین
خواهــد گذشــت. از طرفــی بــا ایــن حســاب 
فعالیــت نخبــگان غیرشــیرازی در اردیبهشــت نیز 
ــر  ــد و ب ــد دی ــدر خواهن مشــخص شــد. آن هــا ق
صــدر خواهنــد نشســت، چراکــه ایــن مــاه فصــل 

ــت.  ــات اس انتخاب

مرداد
اتفاقــی کــه در مــرداد مــاه بــرای نخبــگان خواهــد 
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ــه  ــا ب ــود. ام ــروع می ش ــر ش ــع از تی ــاد، درواق افت
ــه  مخــدوش شــدن  ــی شــدن مقول ــل طوالن دلی
پیش بینــی اینجانــب، توضیــح آن بــه مــرداد 
مــاه موکــول شــد. نخبــگان در مــاه تیــر دســت 
بــه شــادی ملــی خواهنــد زد، چراکــه مــدارس و 
ــه  ــگان س ــود و نخب ــل می ش ــگاه ها تعطی دانش
مــاه بــه کارهایشــان می رســند. یعنــی ســه مــاِه 

ــر و مــرداد و شــهریور. تی

شهریور
ــهریور،  ــاه ش ــگان در م ــی نخب ــی زندگ پیش بین
ــه  ــور ک ــاد. همان ط ــاق افت ــی اتف ــش قبل در بخ
ــر و  ــای تی ــی ماه ه ــد، پیش بین ــه کردی مالحظ
مــرداد و شــهریور در مــاه مــرداد تجمیــع شــد و 

ــه اطــالع شــما خواننــده  گرامــی رســید. ب

مهر
ــدارس و  ــه م ــاره ب ــگان دوب ــر نخب ــاه مه در م
ــاه،  ــن م ــت. در ای ــد گش ــر خواهن ــگاه ها ب دانش
نخبــگان بــه همــکاران خــود بــا شــادی و ســرور 
ســالم خواهنــد کــرد و بــا شــوق و اشــتیاق بــرای 
رســیدن به تعطیــالت نــوروز روزشــماری خواهند 

کــرد. 

آبان
مــاه آبــان مــاه دانش آمــوزان اســت. در ایــن 
ــه  ــوز را ب ــز روز دانش آم ــگاِن صاحب می ــاه نخب م
ــده  ــی وع ــد و کل ــک می گوین ــوزان تبری دانش آم
ــم  ــن کار ه ــه ای ــد ک ــوزان می دهن ــه دانش  آم ب
ــرای نخبــگان بســیار  ــرای دانش آمــوزان، هــم ب ب

ــت. ــش اس ــیرین و لذت بخ ش

آذر
ــاه  ــن م ــت. در ای ــجویان اس ــاه دانش ــاه آذر م م
بــه  را  دانشــجو  روز  صاحب میــز  نخبــگاِن 
دانشــجویان تبریــک می گوینــد و کلــی وعــده بــه 
ــرای  ــم ب ــن کار ه ــه ای ــد ک دانشــجویان می دهن
دانشــجویان، هــم بــرای نخبــگان بســیار شــیرین 

و لذت بخــش اســت.

دی
ــه   ــادآوری حادث ــا ی ــگان ب ــاه دی 96 نخب در م
ــری  ــه فک ــد ک ــئوالن می خواهن ــکو، از مس پالس
بــه حــال مقاوم ســازی ســاختمان ها بکننــد. 
در همیــن راســتا نخبــگان بــه ایــن نکتــه اشــاره 
خواهنــد کــرد که در تهــران فقط 120 ســاختمان 
اســتاندارد از لحــاظ اســتحکام وجــود دارد. البتــه 
ــوع،  ــن موض ــردن ای ــرح ک ــس از مط ــگان پ نخب
جــواب خواهنــد شــنید کــه ایــن آمــار مربــوط به 
ــار  ــون از درجــه  اعتب ســال گذشــته اســت و اکن
ســاقط اســت و شــما کــه نمی دانیــد، چــرا الکــی 
ــگان  ــاه نخب ــن م ــع در ای ــد. درواق ــرف می زنی ح

ــوند. ــع می ش ــوری ضای بدج

بهمن
در مــاه بهمــن نخبــگان خــود را بــرای انجــام امور 
ــد  ــعی می کنن ــد و س ــاده می کنن ــد آم شــب عی
کارهــای شــب  کــه می تواننــد،  تــا جایــی 

ــد. ــام دهن ــان را انج عیدش

اسفند
در ایــن مــاه نخبــگان بــا خیــال راحــت از این کــه 
کارهــای شــب  عیدشــان را انجــام داده انــد، دنبــال 
وصــول طلب هایشــان می رونــد. البتــه کلمــه  
ــن کار نیســت.  ــرای ای ــد کلمــه  دقیقــی ب می رون
بلکــه کلمــه  می دونــد ممکــن اســت بــه واقعیــت 
ــب  ــن مطل ــر باشــد. اکنــون کــه مــن ای نزدیک ت
را می نویســم، اســفند مــاه 95 اســت و از همیــن 
ــه  ــک نخب ــن ی ــه م ــود ک ــوم می ش ــه معل نکت
نیســتم، چراکــه اگــر نخبــه بــودم، االن بــه جــای 
ــات،  ــن کلم ــپ ای ــاپ و تای ــای لپ ت ــتن پ نشس
ــای  ــم از جاه ــول طلب های ــال وص ــم دنب می رفت
مختلفــی کــه در طول ســال برایشــان کار کــرده ام 
و حق الزحمــه ام را نداده انــد، می دویــدم. البتــه 
همیــن االن هــم دیــر نیســت. ماهــی را هــر وقــت 

از آب بگیــری، تــازه اســت. 
در پایــان ایــن مطلــب توصیــه می شــود بــه 
منظــور رعایــت اصــول بهداشــتی و انســانی، 
بــرای ســفره  هفت ســین از ماهــی قرمــز اســتفاده 

  .ــود نش
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زمین و چرخ و دریا را بگردان

 چالش ها و موانع تفکر 

ان ز در ا�ی ن معماری س�ب و جر�ی
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اســامی پیــش از مفاهیــم وارد جغرافیــای ایــران 
می شــوند؛ از مدرنیتــه و مظاهــر مدرنیســم 
گرفتــه، تــا انقالب هــای تــازه ای کــه طــی 
50 ســال گذشــته دنیــای جدیــد را در آســتانه 
ــن  ــوالت بنیادی ــتخوش تح ــوم دس ــزاره س ه
کردنــد. الاقــل طی 100، 150ســال ســردرگمی 
تاریخــی و اجتماعــی ایرانــی، بیشــتر ســهم مــا 
ــا  ــه ب ــز مغازل ــزی ج ــی  چی ــم واردات از مفاهی
در  چنان کــه  نبــوده؛  پرطمطــراق  عناویــن 
ظاهــر، ســخت مشــغول اســم ها مانده ایــم، امــا 
ــی و آشــفتگی  در باطــن در منجــالب بالتکلیف
ــن  ــه ای ــتر ب ــه بیش ــر چ ــم و ه ــرو می روی ف
ــم، بیشــتر و  ــن رجــوع می کنی ــامی و عناوی اس

ــم.  ــرو می روی ــتر ف بیش
از مقدمــه بگذریــم و برویــم ســر اصــل مطلــب 
کــه اصــال تفکر ســبز و معماری ســبز چیســت؟ 
و دربــاره ایــن ســوال کمــی واقع گرایانــه تامــل 
کنیــم کــه چــه موانعــی پیــش روی ایــن تفکــر 

قــرار دارد؟ 

تفکر سبز و معامری سبز چیست 
طرفــداران تفکــر ســبز معتقدنــد کــه نــوع 
غالــب  جهان بینــی  جهــان،  بــه  نگاهشــان 
در دنیــای پیــش روی ماســت و همان طــور 
کــه قرن هــای نوزدهــم و بیســتم دنیــا در 
ــش  ــرن پی ــت، ق ــدرن گذش ــر م ــاخت تفک س
رو و چه بســا قرن هــای آینــده بــر مــداری 
ــان  ــان ایش ــه گم ــد. ب ــد چرخی ــر خواهن دیگ
ــال های  ــه در س ــی ک ــی و وقایع ــای طبیع بالی
کنــار  و  گوشــه  در  بیســتم  قــرن  پایانــی 
جهــان رخ دادنــد و هشــدارهای روزافــزون 
دانشــمندان دربــاره گــرم شــدن زمیــن و 
ــوع  ــن ن ــی ای ــه تالش ــه نقط ــدن ب ــک ش نزدی
ــت از  ــانه ای اس ــی، نش ــره خاک ــات روی ک حی
ــه زمــان دیگــر ظرفیــت  ــه زمیــن و ن این کــه ن
ــدارد.  ــا را ن ــر دو پ ــه بش ــه برتری جویان مداخل
ــه  ماجــرا اصــال شــوخی نیســت. ربطــی هــم ب
بــه  روشــن فکران  اخالق گرایانــه  ژســت های 
طرفــداران  و  پســت مدرن  بن بست رســیده 
دگراندیــش محیــط زیســت نــدارد. یعنــی 

نبایــد محــدود بــه این هــا باشــد. مســئله 
ارتباطــی مســتقیم بــا آینــده حیــات روی 
ــپ و  ــان ها؛ چ ــه انس ــات هم ــن دارد. حی زمی
ــدرن و  ــت، م ــرمایه دار و سوسیالیس ــت، س راس

پســت مدرن، فقیــر و غنــی. 
ــع  ــری در وض ــزوم بازنگ ــدی در ل ــی تردی کس
خطــر  رفــع  بــرای  چاره جویــی  و   موجــود 
ــدارد. از  ــه تاخیــر انداختــن آن- ن ــا الاقــل ب –ی
نیمــه دوم قــرن گذشــته بحــث اصــالح وضــع 
موجــود در ممالــک مترقــی جهــان مطــرح شــد 
و حرکت هــای اصالحــی در گوشــه و کنــار 
ــب حرکت هــای اجتماعــی و  ــا –چــه در قال دنی
سیاســی- و چــه در قالــب اصالحــات در نظــام 
ــد. احــزاب ســبز در  ــان افتادن ــه جری توســعه ب
ــا  ــرفته، ب ــورهای پیش ــی کش ــبات سیاس مناس
ارائــه برنامــه  زیســت محیطی و محــدود کــردن 
بــه قــدرت رســیدند  فعالیت هــای مخــرب 
 )Sustanable( و واژه هایــی مثــل پایــداری
ــردی  ــای کارب ــن واژه ه ــه مصطلح تری ــل ب تبدی
ــان  ــعه در جه ــد توس ــام فراین ــواع و اقس در ان
ــئله  ــه مس ــاص ب ــی خ ــا نگاه ــه ب ــد. هم ش
ــان  ــا هم ــت ب ــد؛ درس ــگاه می کردن ــرژی ن ان
حساســیتی کــه اواخــر قــرن نوزدهــم بــه انرژی 
نــگاه می کردنــد. این بــار امــا مســئله فــرق 
می کــرد. همــه بــا جدیتــی وصف ناپذیــر در 
ــرای ذخیــره و حفــظ  جســت وجوی راه هایــی ب
ــاک  ــع پ ــرژی از مناب ــد ان ــاً تولی ــرژی و احیان ان
ــل  ــر طب ــه توانســتند، ب ــی ک ــا جای شــدند و ت
ابزارهــا و تکنیک هــای پیشــرفته بــرای کاهــش 
امــا  و...  زیان هــای زیســت محیطی کوفتنــد 
آیــا همــه چیــز در دایــره تفکــر ســبز محــدود 
بــه همیــن اســت؟ آیــا دامنــه مداخــالت انســان 
ــه همیــن موضوعاتــی مثــل مصــرف  محــدود ب

ــی اســت؟ ــع طبیع ــظ مناب ــرژی و حف ان
پاســخ نظریه پــردازان تفکــر ســبز بــه ایــن 
ــد  ــا آن هــا معتقدن ســوال ها منفــی اســت. اتفاق
ایــن مســائل دم دســتی ترین موضوعاتی انــد 
کــه در آســتانه و در متــن بحــران طبیعــی 
زمیــن بــه ذهــن کســی خطــور می کنــد؛ 
انــگار کــه کار از کار گذشــته و حرکت هــای 
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اصالحــی دیگــر چنــدان فایــده ای نــدارد. البتــه 
ــا  ــی ب ــم مخالفت ــبزها ه ــن س ــی تندروتری حت
ــی را  ــات اصالح ــد و اقدام ــات ندارن ــن اقدام ای
ــون  ــد کــه اکن ــا معتقدن ــد، ام ســتایش می کنن
انســان چشــم ها را  وقــت آن رســیده کــه 
ــود و نســبتش  ــه خ ــری ب ــور دیگ بشــوید و ج

ــد.  ــگاه کن ــن ن ــا زمی ب
بــه گمــان این هــا نــگاه محافظه کارانــه بــه 
مقوالتــی مثــل انــرژی و حفــظ منابــع طبیعــی 
در ادامــه همــان تفکــر مــدرن اســت؛ تفکــری 
کــه می خواهــد بــر جهان–ازجملــه بــر زمیــن- 
ــیطره  ــز را تحــت س ــه چی ــود و هم مســلط ش
نفــوذ خــود دربیــاورد. حتــی گاهــی بــا عینــک 
بدبینــی پایــداری را آخریــن راه حــل نظــام 
ســرمایه داری بــرای حفــظ موقعیــت خــود 
می داننــد و این طــور تفســیر می کننــد کــه 
ــرژی وجــود  ــع ان ــت مناب اگــر مســئله محدودی
ــع گاز و  ــب مناب ــرای کس ــت ب ــت و رقاب نداش
نفــت و اورانیــوم این قــدر جــدی نمی شــد، 
نیم نگاهــی  ســرمایه دار  مقتــدر  نظام هــای 
هــم بــه مســائلی چــون انرژی هــای پــاک 
انــرژی  از  پایــدار  اســتفاده  روش هــای  و 
نمی انداختنــد. مســئله ســرمایه داری کســب 
ــق اســت،  ــر طری ــت بیشــتر از ه ســود و منفع
ــدار شــده،  ــداری پرطرف ــا، پای ــان م ــر در زم اگ
ــرای  چــرا ســرمایه داری از ایــن نمــد کالهــی ب

ــد؟ ــود نباف خ
امــا تفکــر ســبز چیســت و چــه نســخه ای بــرای 
معمــاری –کــه می تــوان آن را نمــادی برســاخته 

از ایــن نــوع تفکــر دانســت- می پیچــد؟
ــی تفکــر  ــی مبان فرهــاد احمــدی در گفت وگوی
ســبز را چنیــن تشــریح می کنــد: »ســبز ها، 
ــا  ــرات عمدت ــا تفک ــن فکرانه و ب ــع روش از موض
ــه، مبانــی مدرنیســم  چــپ و از موضــع منتقدان
ــد  ــوال می برن ــر س ــرمایه داری را زی ــام س و نظ
و از اســاس، مفهــوم توســعه را بــه چالــش 
خیلــی  را  این هــا  رد  می تــوان  می کشــند. 
دهــه  روشــن فکری  گروه هــای  در  کم رنــگ 
70 در دانشــگاه ها و بعضــا مجامــع سیاســی 
اروپایــی دیــد کــه به تدریــج پررنــگ می شــوند 

جــدی  صــورت  بــه  بعــد  ســال های  در  و 
اعتراض هایــی را علیــه مدرنیســم، در قالــب 
گروه هــای ساختارشــکن در اروپــا و آمریــکا 
ــفی  ــوال های فلس ــد و س ــازمان دهی می کنن س
زیــادی در مــورد دالیــل و میزان دخالت انســان 
ــال  ــد. مث ــرح می کنن ــان مط ــت و جه در طبیع
می پرســند کــه چــرا مــا بایــد اصــال ســاختمان 
بســازیم، یــا ســوال هایی از ایــن دســت دربــاره 
تهیــه غــذا و پوشــش و حتــی بــاال بــردن 
کیفیــت زندگــی انســانی... مــن بــاور دارم ایــن 
ــان  ــب جه ــه غال ــد اندیش ــر می توان ــرز تفک ط
کنونــی مــا شــود. یکــی از مشــکالت پایــداری، 
ــت.  ــز اس ــه چی ــه هم ــرمایه  مدارانه ب ــگاه س ن
اســتفاده  فرصت هــا  همــه  از  می خواهنــد 
انتفاعــی کننــد. صحبــت الگــو و اســتاندارد در 
پایــداری می کننــد و ایــن اســتاندارد را بــه 
ــل  ــتر تبدی ــی بیش ــرای مصرف گرای ــزاری ب اب
موضــوع  ســبز،  تفکــر  در  امــا  می کننــد. 
به مراتــب روشــن تر اســت. شــما حتــی اگــر در 
برابــر کســی کــه اطــالع زیــادی هــم در مــورد 
ســبز  واژه  از  نــدارد،  محیطــی  بحران هــای 
اســتفاده کنیــد، به راحتــی متوجــه منظــور 
ــت  ــا طبیع ــبت ب ــی نس ــراری نوع ــما از برق ش
می شــود. امــا وقتــی دربــاره تفکــر پایــداری یــا 
ــا نوعــی  ــدار صحبــت می کنیــد، ب معمــاری پای
ــه  ــتیم ک ــه هس ــم مواج ــی ه ــی کالم پیچیدگ
ــت...  ــخت اس ــادی س ــردم ع ــرای م ــش ب درک
معمــاری و تفکــر ســبز الگوهــای بشــری را 
مــورد تردیــد قــرار می دهــد و خیلی هــا را 
ــاری  ــوع از معم ــن ن ــود ای ــد. نمی ش رد می کن
را بــا راه کاری مثــل دوجــداره کــردن پنجره هــا 
راضــی کــرد. بحــث این جــا اصــال ایــن نیســت 
کــه ســاختمان را چگونــه بســازیم و بــه محیــط 
چــه چیزهایــی بیفزاییــم تــا کامــل شــود، 
بلکــه بحــث در ایــن اســت کــه چگونــه از 
تصمیم هــای مخــرب خــود در محیــط بکاهیــم 
و روزنــه امیــدی بــرای آینــدگان ایجــاد کنیــم. 
ســوال ایــن اســت کــه آیــا ســاختمان بســازیم 

ــا نســازیم؟«   ی
ــب  ــض غری ــد تناق ــر می رس ــه نظ ــور ب این ط
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معمــاری و نســاختن یکــی از کلیدواژه هــای 
ــن تر  ــرای روش ــت. ب ــبز اس ــر س ــم در تفک مه
شــدن موضــوع بایــد مــروری مفصــل بــر 
ــن زمینــه  ــگارد در ای تجربه هــای معمــاران آوان
ــد از دل  ــور می توانن ــه چط ــد ک ــت و دی داش
بیــرون  عینــی  مصادیــق  پارادوکــس  ایــن 
بکشــند. ایــن کار از حوصلــه ایــن مقالــه خــارج 
ــورد در  ــن م ــاراتی در ای ــاال اش ــت و احتم اس
ســایر مطالــب ایــن ویژه نامــه وجــود دارد. 
مــرور  و  آسیب شناســی  این جــا  مــا  بحــث 
موانعــی اســت کــه پیــش روی تفکــر ســبز در 

ــود دارد.  ــران وج ای

چالش های ایرانی 
پاراگــراف اول ایــن مقالــه خــود مقدمــه ای برای 
آسیب شناســی بــود؛ در شــرح این کــه مفاهیــم 
ــای  ــه جغرافی ــا ب نصــف و نیمــه در حــد واژه ه
ایــران می رســند. امــا ســوای ایــن نقــد اساســی 
ــا و  ــت، چالش ه ــئون وارد اس ــه ش ــه در هم ک
آســیب هایی دیگــر هــم در مملکــت مــا وجــود 
می کننــد؛  پیچیــده    را  موضــوع  کــه  دارد 
ــاری  ــر و معم ــوم تفک ــود مفه ــر از خ پیچیده ت

ســبز. 
و  تفکــر  راه  ســر  کــه  مانعــی  مهم تریــن 
معمــاری ســبز قــرار دارد، بســتر لم یــزرع 
ــخ  ــران اســت کــه در ســبزترین فصــول تاری ای

ــده.  ــود ندی ــه خ ــبزی ب ــم س ــر ه بش
ــن  ــه جــای خــود دارد، همی ــاری ســبز ک معم
امــروز کســی کــه بخواهــد در زمینــه معمــاری 
ــی  ــد پ ــد، بای ــت کن ــارف فعالی در ســطوح متع
ــورژوازی  ــر ب ــای هفت س ــدن اژده ــاخ ش سرش
ــا  ــت م ــد. مملک ــش بمال ــه تن ــتغالت را ب مس
ــان  ــت در جه ــوری اس ــا کش ــری تنه ــه تعبی ب
ــه  ــی، بلک ــرای زندگ ــه ب ــه را ن ــه در آن خان ک
صرفــاً بــرای کســب ســود و منعــت می ســازند. 
ــای  ــه ج ــتغالت در هم ــورژوازی مس ــه ب البت
دنیــا بــرای کســب ســود و منفعــت خانــه 
ــه  ــر چــه خان ــه ه ــن نظــام ک ــا ای می ســازد، ب
ــر باشــد،  ــرای زندگــی مناســب تر و باکیفیت ت ب
ســودومنفعت هــم بیشــتر اســت. در ایــران امــا 

ــی  ــچ دخل ــاز هی ــت از ساخت وس ــود و منفع س
ــر 10  ــاختمان اگ ــک س ــدارد. ی ــت ن ــه کیفی ب
ســال هــم از آن اســتفاده نشــود و خالــی بمانــد 
ــرد اقتصــادی  ــم کارک ــاز ه ــورد، ب ــاک بخ و خ
خــود را دارد. امــا در ســایر نقــاط دنیــا منفعــت 
ــتقبال  ــه اس ــازان ب ــرمایه گذاری ساختمان س س
ــاخته اند.  ــه س ــت ک ــی اس ــردم از خانه های م

کمــال اطهــاری ایــن نــوع نظــام ســرمایه گذاری 
در حــوزه ساخت وســاز را نتیجــه بــورژوازی 
کج کارکــرد )Dysfunctional( می نامــد کــه 
حیاتــش بیــش از هــر عنصــر دیگــری مدیــون 
و مرهــون رانــت اســت. او در تحلیلــی تاریخــی 
از بــورژوازی مســتغالت در ایــران، پــس از 
دهــه  نیمه تمــام  ولــی  موفــق  تجربه هــای 
در  مــدرن  ساخت وســازهای  جریــان  در   50
پایتخــت ، شــکل گیری ایــن مــدل عجیــب 
و غریــب از بســاز و بفروشــی را مربــوط بــه 
عمــودی  توســعه  رونــد  آغــاز  و   70 دهــه 
ــه  ــدی ک ــد؛ رون ــت می دان ــر پایتخ بی دروپیک
ــا  ــه و تقریب ــر یافت ــادی پیچیده ت ــروز ابع ــا ام ت

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــدنی ب مهارنش
در ایــن وضعیــت کــه حتــی ســیمان و ماســه و 
ــرای ساخت وســاز عناصــر مزاحمــی  تیرآهــن ب
ــد  ــد کــه از ســر ناچــاری بای ــه شــمار می رون ب
ــه  ــت ک ــی اس ــرد، طبیع ــتفاده ک ــا اس از آن ه
ــی  ــس و تجمالت ــد و لوک ــری زای ــاری ام معم
ــاص،  ــوارد خ ــط در م ــه فق ــد ک ــر برس ــه نظ ب
ــرای طبقــه خــاص  ــرای محله هــای خــاص، ب ب
و از ســوی افــراد خــاص به عنــوان کاالیــی 
ــه ســاختمان می شــود. وقتــی  ــه منضــم ب اضاف
اصــل معمــاری حتــی گرایش هــای مــدرن 
و  تفکــر  طرفــداران  کــه  آن،  ازمدافتــاده  و 
ــن  ــد- چنی ــد می کنن ــبز آن را نق ــاری س معم
ــای  ــی نگرش ه ــق اول ــه طری ــی دارد، ب وضعیت
ــی از  ــم محل ــاری ه ــه معم ــبت ب ــگارد نس آوان
اعــراب نخواهنــد داشــت. وقتــی مناســبات 
-کــه  اقتصــادی  مبتــذل  و  پیش پاافتــاده 
و  اقتصــادی  غالــب  گفتمــان  متاســفانه 
اجتماعــی ایــران امــروز اســت- بــر همه شــئون 
ساخت وســاز –وچــه بســا همــه شــئون زندگــی 
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مــا- غلبــه دارد، چگونــه می تــوان صحبــت 
ــوب  ــا خ ــن م ــال زمی ــه »ح ــرد ک ــن ک از ای
نیســت و از مداخــالت  غیرمســئوالنه مان بــه 
تنــگ آمــده، بایــد وضــع موجــود را نقــد کــرد، 
ــه  ــید و...« ب ــش کش ــه چال ــان را ب رفتارهایم
یکــی از بســاز و بفروش هــای محتــرم کــه 
ــه  ــاد شــده اند، ایــن جمل ــخ زی مثــل مــور و مل
را بگوییــد و ببینیــد چطــور نگاهتــان خواهنــد 

ــرد؟  ک
مگــر نــه این کــه می گوینــد دنیــای امــروز 
ســاحت تفکــر ســبز اســت و تفکــر ســبز تنهــا 
ــردن اســت  ــی ک ســبکی از اندیشــیدن و زندگ
کــه در ایــن ظــرف زمانــی می گنجــد. از ســوی 
ــع  ــد وض ــردازان منتق ــت نظریه پ ــر صحب دیگ
موجــود محدودیت هــای زمانــی اســت کــه 
ــری  ــر تغیی ــه اگ ــد ک ــدار می دهن ــران هش نگ
شــگرف و ســریع پیــش نیایــد، عن قریــب 
ــان ها-  ــن انس ــن –زمی ــار زمی ــه توم ــت ک اس
ــی  ــس یک ــد. پ ــم بپیچ ــه در ه ــرای همیش ب
از ابــزار ســبز، هشــدار بــه غافــالن اســت، 
ــی  ــه حت ــی ک ــه مردم ــوان ب ــور می ت ــا چط ام
وقعــی بــه خطــر روزمــره ای چــون زلزلــه 
ــب اســت  ــد، هشــدار داد کــه عن قری نمی گذارن
جهــان زیــر و زبــر شــود. مثــل معروفــی اســت 
ــت  ــواب اس ــه خ ــی را ک ــد: کس ــه می گوی ک
ــود را  ــه خ ــا آن را ک ــرد، ام ــدار ک ــوان بی می ت

ــز. ــد، هرگ ــواب می زن ــه خ ب

راه چاره؟
ــداران  ــی از طرف ــا، خیل ــن حرف ه ــه ای ــا هم ب
ــگاه  ــع ن ــن وض ــه ای ــه ب ــبز ناامیدان ــر س تفک
شــور  قــدر  همیــن  البتــه  آش  نمی کننــد. 
ــهرهایی  ــت و ش ــرای پایتخ ــه ب ــت و عرص اس
ــی  ــد بس ــف برانگیز پایتخت ان ــر تاس ــه تکثی ک
تنــگ. امــا وســعت ســرزمین ایــران آن قــدر زیاد 
اســت کــه فرصــت در آن بــرای اصحــاب معرفت 
ــر و  ــی بک ــوان نقاط ــوز می ت ــد. هن ــم باش فراه
ــه بســتری مناســب،  ــت ک دســت نخورده را یاف
ــو و  ــای ن ــرای تجربه ه ــک ب ــی کوچ ــا خیل ام
ــاده  ســبز باشــند. هنــوز در روســتاهایی دورافت

ــوان خطــوط کم رنگــی از الگوهــای کهــن  می ت
و پایــدار زیســتی یافــت کــه لطــف ایــن خطوط 
ــت مایه هایی  ــد دس ــه می توانن ــت ک ــن اس همی
ــوزه  ــاب در ح ــای ن ــه ایده ه ــیدن ب ــرای رس ب

معمــاری ســبز باشــند. 
انگشت شــمار کســانی کــه  امــروز هســتند 
ــر  ــه تفک ــان را در زمین ــای بلندپروازانه ش ایده ه
ــال  ــاده دنب ــتاهای دورافت ــوت روس ــبز در خل س
ــدار  ــت پای ــال ایجــاد موقعی ــه دنب ــد و ب می کنن
ــد.  ــهود می کنن ــف و ش ــا کش ــت کوه ه در پش
ــد و دل  ــن کار را می کنن ــم ای ــدواری ه ــا امی ب

بــه ایــن بســته اند کــه 
مقدمــه ای  کارهایشــان 
ــر.  ــر روزگاری بهت ــد ب باش
این گونــه  کنــد  خــدا 

ــد. باش
این کــه  می مانــد  فقــط 
داغ  آفتــاب  می گوینــد 
دچــار  را  آدم  بیابان هــا 
می کنــد.  مالیخولیــا 
دنیــا  از  دســت  ســالک 
ــد  ــبز بای ــر س شســته تفک
باشــد  حواســش جمــع 
مبــادا در دام مالیخولیــا 
بــه  کارش  و  بیفتــد 

ــور و  ــن ام ــزاع از جزئی تری ــروت انت ــم هپ عال
ــای  ــد آدم ه ــد. دیده ای ــت بکش ــر طبیع عناص
ــان و  ــن و زم ــه زمی ــا ب ــه بی اعتن ــی را ک عالف
محیــط، از ســر بــی کاری بــا چــوب بــه مورچــه 
حشــرات  پــای  و  دســت  از  و  می رونــد  ور 
ــب  ــات عجی ــا انتزاع ــکوپی و ویروس ه میکروس
ــد مســئله اصــال  ــاور کنی ــد. ب ــب می کنن و غری
ــدی  ــم ج ــی ه ــا خیل ــت، اتفاق ــوخی نیس ش
االن  همیــن  دارد.  هشــدار  جــای  و  اســت 
ــران  ــن دانشــکده معمــاری ای در –مثــال- بهتری
تحــت عنــوان معمــاری ســبز، تعــدادی اســتاد 
و دانشــجو پشــت میکروســکوپ نشســته اند 
قارچ هــای  بــدن ویروس هــا و  از ســاختار  و 
ــرای  ــا ب ــکوپی و فیتوپالنکتون ه ــوق میکروس ف
 .ــد ــده برمی دارن طراحــی معمــاری ســبز ای

مهم ترین مانعی 
که سر راه 

تفکر و معماری 
سبز قرار دارد، 

بستر لم یزرع 
ایران است که 

در سبزترین 
فصول تاریخ 

بشر هم سبزی 
به خود ندیده
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آنا رفیعی 

ارمغان هم زیستی و هم بستگی 
گون اث معنوی ملل گو�ز نوروز؛ م�ی

بســیاری از میــراث فرهنگــی و طبیعــی کشــورها 
قبــل از پیدایــش و تفکیــک مرزهــای سیاســی بــه 
ــل  ــه دلی ــا ب ــازی آن ه ــد و جداس ــود آمده ان وج
مرزبندی هــای امــروزی کاری اشــتباه و بیهــوده 
ــق  ــار را تنهــا متعل اســت. این کــه ایرانیــان ســاز ت
بــه خــود بداننــد، یــا آذربایجانی هــا ورزش چــوگان، 
ــود  ــراث خ ــا می ــماع را تنه ــص س ــا رق ــا ترک ه ی
ــا  ــا و آیین ه ــت. فرهنگ ه ــن اس ــد، غیرممک بدانن
ــینه  ــی س ــای جغرافیای ــه مرزه ــه ب ــدون توج ب
ــل  ــر منتق ــلی دیگ ــه نس ــلی ب ــینه از نس ــه س ب
می شــوند و بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــا ســفر 
بــه کشــورهای همســایه ردی از میــراث و فرهنــگ 

ــم.  ــواره می یابی ــود را هم خ
بعــد از جنــگ جهانــی دوم، اروپــا بــه ســمت 
کم رنــگ کــردن و محــو کــردن مرز هــای سیاســی 
ــا  ــت ت ــدم برداش ــاره ق ــن ق ــورها در ای ــن کش بی
ــد و  ــاد کن ــا را ایج ــن ملت ه ــس بی ــی و ان نزدیک

جلــوی هــر جنــگ دیگــری را از ایــن طریــق بگیرد. 
معاهــده میــراث جهانــی هــم در همیــن راســتا در 
ــا  ــید ت ــب رس ــه تصوی ــکو ب ــال 1972 در یونس س
آثــاری کــه منحصربه فــرد و دارای مولفه هــای 
جهان شــمول هســتند، نگــه داری شــده و بــه 
ــده  ــن معاه ــه ای ــر پای ــی شــوند. ب ــان معرف جهانی
ــر را  ــا دو اث ــک ت ــو ی ــورهای عض ــاله کش ــر س ه
ــه ثبــت برســانند.  ــی ب می تواننــد در میــراث جهان
ــعی  ــتر س ــواره بیش ــکو هم ــر یونس ــه اخی در ده
کــرده اســت کشــورها را بــه ســمت ثبــت میــراث 
مشترکشــان تشــویق کنــد، به خاطــر آن که فلســفه 
ــارب و  ــی و تق ــج کار فرهنگ ــا تروی ــکو اساس یونس

پیونــد فرهنگ هــا و ملت هاســت. 
بــه  ارزشــمندی  میــراث  اخیــر  در ســال های 
صــورت مشــترک بیــن کشــورها بــه ثبــت رســیده 
ــه یکدیگــر  کــه نشــان دهنده وابســتگی ملت هــا ب
ــی،  ــای سیاس ــه مرزبندی ه ــارغ از هرگون ــت، ف اس

ی
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ــتم  ــان، سیس ــاک ن ــی. »کاپ ــی و مذهب جغرافیای
راه ســازی آنــد« شــامل مســیر تاریخــی بالغ بــر 30 
هــزار کیلومتــر متعلــق بــه اقــوام اینــکا اســت کــه 
شــش کشــور بولیــوی، آرژانتیــن، شــیلی، کلمبیــا، 
اکــوادور و پــرو را بــه یکدیگــر متصــل می کنــد. این 
ــک شــبکه جــاده ای گســترده ارتباطــی،  مســیر ی
تجــاری و دفاعــی اســت کــه قله هــای پوشــیده از 
بــرف رشــته کــوه آند بــا ارتفاع بیــش از شــش هزار 
ــی، دره هــای  ــه ســاحل، جنگل هــای باران ــر را ب مت
حاصل خیــز و بیابان هــای مطلــق متصــل می کــرده 
اســت.  »جــاده ابریشــم« نیــز از مهم تریــن راه هــای 
ارتباطــی و تجــاری دنیــا بــوده کــه قرن هــا منجــر 
ــر  ــا یکدیگ ــرب ب ــرق و غ ــان ش ــال جه ــه اتص ب
می شــده اســت. کشــورهای قرقیزســتان، چیــن و 
قزاقســتان بخشــی از جــاده ابریشــم با مســافت پنج 
هــزار کیلومتــر را کــه از چیــن تــا آســیای مرکــزی 
ادامــه داشــته، به عنــوان میــراث فرهنگــی مشــترک 
در فهرســت میــراث جهانــی بــه ثبــت رســانده اند. 
ایــن جــاده نقــش مهمــی در انتقــال انــواع مبانــی 
ــف  ــی در ادوار مختل ــی و فرهنگ ــی، سیاس مذهب
تاریخــی داشــته و بخشــی از مســیر باســتانی اســت 
ــرن دوم پیــش از میــالد شــکل گرفتــه و  کــه از ق
ــا قــرن 16 میــالدی اســتفاده می شــده اســت. از  ت
طــرف دیگــر کشــورهای تاجیکســتان و ازبکســتان 
ــع در  ــم واق ــاده ابریش ــری از ج ــش دیگ ــز بخ نی
ــرای  ــت را ب ــمرقند و پوینک ــت، س ــیر پنجکن مس
ثبــت در فهرســت جهانــی ارائــه داده انــد کــه البتــه 

جــای ایــران در ایــن پرونــده خالــی اســت. 
ــوی  ــراث معن ــن می ــی از قدیمی تری ــوروز« یک »ن
ــران و  ــام ای ــه ن ــکو ب ــه در یونس ــت ک ــری اس بش
ــت شــده اســت. افغانســتان،  ــر ثب 12 کشــور دیگ
آذربایجان، هند، پاکســتان، قرقیزســتان، قزاقســتان، 
تاجیکســتان، ازبکســتان، ترکمنســتان، ترکیــه 
ــران  ــراه ای ــه هم ــتند ک ــورهایی هس ــراق کش و ع
ــبیه  ــش ش ــنت هایی کم وبی ــا س ــار را ب ــاز به آغ
ــوی  ــراث معن ــن می ــد و ای ــن می گیرن ــم جش ه
ــداد  ــن تع ــته اند. ای ــه داش ــده نگ ــان زن را هم چن
کشــور در اشــتراک یــک میــراث معنــوی پدیــده ای 
منحصربه فــرد اســت و همیــن امــر نیــز باعــث شــد 
کــه در ســال 1388 مجمــع عمومــی ســازمان ملل 

ــد  ــی عی ــوان روز جهان ــارس را به عن ــاه م روز 21 م
ــم  ــد و آن را در تقوی ــمیت بشناس ــه رس ــوروز ب ن
ــترده  ــه ای گس ــوروز مجموع ــد. ن ــای ده ــود ج خ
ــون  ــون همچ ــت های گوناگ ــا و باورداش از آیین ه
ــی  ــی، پاکیزگ ــای همگان ــا و نمایش  خوانی ه بازی ه
ــه  ــیدگی ب ــت کاری و رس ــت، درخ ــط زیس محی
آب هــا و گیاهــان، رقــص و ســاز و ســرودهای آیینی 
ــوروز در هم بســتگی و  ــن ویژگــی ن اســت. مهم تری
هم زیســتی همــه مردمــان اســت. مردمانــی کــه بــا 
گــرد آمــدن در کنــار یکدیگــر، شــادی خــود را بــا 
هــم تقســیم می کننــد و بــا بوســیدن روی یکدیگر، 
از کدورت هــا دوری می جوینــد. نــوروز جشــنی 
فراملــی اســت و بــه دلیــل نفــوذ عمیــق خــود در 
فرهنــگ و تاریــخ منطقــه می توانــد عامــل موثــری 
در نزدیکــی ملت هــا باشــد. برگــزاری تورهــای 
ــمینارها و  ــترک، س ــن های مش ــگری، جش گردش
جلســات بیــن کشــورها همگــی می تواننــد راه هایی 
ــای  ــگ و آیین ه ــتر از فرهن ــناخت بیش ــرای ش ب
برگــزاری ایــن جشــن چنــد هــزار ســاله باشــند. و 
ــر، در منطقــه ای کــه آتــش جنــگ  از همــه مهم ت
و کینه هــای قومــی و قبیلــه ای همــواره برافروختــه 
اســت، تمرکــز بــر چنیــن اشــتراکات فرهنگــی بــه 
ــا وجــود تفاوت هایشــان  ــح و آشــتی ملت هــا ب صل
ــران  ــرد. همســایگان ای ــد ک کمــک شــایانی خواه
بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه شــناخت فرهنگــی 
یکدیگــر نیــاز دارنــد و میــراث فرهنگــی همچــون 
ــتراکات  ــری اش ــل دیگ ــر عام ــش از ه ــوروز بی ن
ــش  ــه نمای ــرزی ب ــر م ــرای ه ــورها را ف ــن کش ای
می گــذارد.  هــر چقــدر اشــتراکات فرهنگــی ایــران 
ــان دهنده  ــد، نش ــتر باش ــف بیش ــل مختل ــا مل ب
ــی  ــه ط ــت ک ــذار آن اس ــوی و تاثیرگ ــگ ق فرهن
ــه شــیوه های گوناگــون  ــده و ب ــه جــا مان قرن هــا ب
خــارج از مرزهــای جغرافیایــی تکثیــر شــده اســت. 
ایــران می توانــد نقشــی کلیــدی در ایجــاد هم دلــی 
و همــکاری کشــورهای منطقــه ایفا کند. شناســایی 
و ارزش گــذاری میــراث مشــترک، از میــراث طبیعی 
گرفتــه چــون جنگل هــای هیرکانــی در شــمال، تــا 
میــراث معنــوی چــون جشــن ها و آیین هــای ملــی 
و مذهبــی و حتــی غذاهــای مشــترک، منجــر بــه 
.نزدیکــی و هم دلــی بیــن ملت هــا می شــود
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معصومه ترکانی 

صاحب منصب هنرمند خطاط
ز مقهل که خلعت وزارت سه خلیفه عبا� را در �ب کرده بود  ا�ب

گ
�ق از زند� روا�ی

»در کلیســای قســطنطنیه نامــه ای بــود کــه در 
ــژه ای از  ــره وی ــن ها، آن را در حج ــان جش زم
ــش می گذاشــتند  ــه نمای ــادت ب ــای عب حجره ه
شــگفت  در  آن  مالحــت  و  زیبایــی  از  و 
ــه  ــت از مرتب ــی اس ــن توصیف ــد.« ای می ماندن
خــط چشــم نواز خوش نویــس عظیم الشــأن، 
ــر  ــاد، وزی ــن عب ــه، توســط صاحــب ب ــن ُمقل اب
ــه ای  ــه کتاب خان ــه همیش ــری ک ــه؛ وزی آل بوی
ــفر  ــا در س ــت ت ــترهایش داش ــت ش ــیار پش س
و حضــر، لحظــه ای از طلــب علــم غافــل نمانــد. 
ــتان  ــه/ بس ــن مقل ــر اب ــط الوزی ــت »خ در بی
ــاغ  ــر را ب ــه وزی ــن مقل ــه«، خــط اب قلــب و مقل
ــن  ــت و ای ــده اس ــتان دل خوان ــم و بوس چش

ســخنی بــه گــزاف نبــوده، زیــرا خــط ابــن مقله 
تــا ســده ها در زیبایــی ضرب المثــل بــود و 
نیکوتریــن خطــوط عالــم شــمرده می شــد، 
ــال  ــط او مث ــن خ ــه حس ــعدی ب ــه س چنان چ

می ســراید:  و  می زنــد 
کاش بودی ابن مقله در حیات

تا بمالیدی خطت بر مقلتین
و مقصــود از مقلتیــن در ایــن بیــت کــره چشــم 

اســت و خواجــوی کرمانــی می گویــد: 
خطی که مردم چشمم نوشته است بر آب

محقق است که او ابن مقله ثانی است 
ــه  ــه خلیف ــت وزارت س ــه خلع ــه ک ــن مقل اب
عباســی را دربــر کشــیده بــود، صاحــب منصــب 

ان
رگ

بز
د

کنن
ن 

چنی
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هنرمنــد خطاطــی بــود کــه در اوج رونــق 
خطــش، بــه فرمــان خلیفــه دســت راســتش را 
ــد؛ دســتی صاحــب ســبک و زرین پنجــه  بریدن
را. امــا او قلــم بــه دســت بریــده بســت و 
توانســت دگربــاره بــا ممارســتی جان فرســا 
ــه نیکویــی کتابــت کنــد کــه حجتــی  چنــان ب
شــد بــر این کــه هنرمنــد را عــالوه بــر اســتعداد 
ذاتــی، علــو همتــی اســت کــه او را از خــاک بــه 

افــالک برمی کشــد.
ابــن مقلــه، ادیــب، خوش نویــس، مبتکــر و 
مبــدع خطــوط مختلــف و وزیــر عباســیان کــه 
ــول  ــش گانه و اص ــوط ش ــم خط ــداع و تنظی اب
ــان  ــرکات ج ــی را از ب ــه خوش نویس دوازده گان
الکتــاب ،  قــدوه  بــه  او می داننــد،  هنرمنــد 
ــن  ــتهار دارد. اب ــان« اش ــش گام خوش نویس »پی
ــری در  ــوم هج ــرن س ــه دوم  ق ــه در نیم مقل
ــوی،  ــوت حم ــد. یاق ــد ش ــارس متول بیضــای ف
»نــام  می نویســد:  هفتــم،  قــرن  تاریــخ دان 
ــفید«  ــی »َدر اِس ــه فارس ــده کلم ــا تازی ش بیض
ــام فارســی آن،  ــپید« اســت. ن ــاال »دژ س احتم
ــت  ــود.« عل ــانک ب ــاتک/ نَش ــایک/ نَس ــا، نَس نَس
ــود دژی از  ــا، وج ــام بیض ــه ن ــهر ب ــدن ش نامی
ــد  ــث ش ــه باع ــود ک ــهر ب ــر در ش ــنگ مرم س
ــه را  ــن منطق ــا ای ــراب، آن ه ــه اع ــس از حمل پ

ــد. ــپید بخوانن ــی س ــه معن ــا ب بیض
ــا  ــم ی ــای چش ــه معن ــدرش ب ــب پ ــه لق مقل
ــت.  ــم اس ــه چش ــا حدق ــفیدی ی ــیاهی و س س
نگارنــده ای  مقلــه،  ابــن  پــدر  ابوالعبــاس 
چیره   دســت  بــود کــه در نــگارش صاحــب 
ســبک خــاص بــود و در کتابــت قــرآن همتــی 
ــش  ــدر  خوی ــزد پ ــدا ن ــه  ابت ــن  مقل ــت. اب داش
تعلیــم خــط گرفــت و در روش او  مهــارت  
ــات،  ــان و ادبی ــن زب ــه آموخت ــت، آن گاه ب یاف
فقــه و تفســیر، قرائــت و فنونــی چــون  ترســل  
و انشــا همــت  گماشــت  و در هــر شــاخه ای بــه 

ــید. ــه رس ــی درج اعل
ــردآوری  ــه گ ــن مقل ــی اب ــمت دیوان ــن س اولی
مالیــات اراضــی فــارس بود، ســپس در دســتگاه 
ابــن فــرات کــه از دیوانیــان المقتدرخلیفــه 
عباســی بــود، ســمت دبیــری پیــدا کــرد. 

ــاری  ــه ی ــد ب ــی »نیرومن ــه معن ــاهلل ب المقتدرب
ــای  ــا پی گیری ه ــه ب ــود ک ــه ای ب ــدا« خلیف خ
بــه جــرم  را  منصــور حــالج  فــرات،  ابــن 
ــه  ــن مقل ــه دار آویخــت. اب ــن ب »انالحــق« گفت
ــام  ــای مق ــرات، ارتق ــن ف ــان وزارت  اب در زم
یافــت و بــه ســبب نفــوذش در بــارگاه خلیفــه، 
دبیــری مادرالمقتــدر، فرزنــدان الراضــی و چنــد 
ــا  ــت. ام ــده گرف ــر را برعه ــب دیگ صاحب منص
پــس از مدتــی بــه ســبب اختــالف وی بــا ابــن 
فــرات، امــوال ابــن مقلــه بــه بهایــی نزدیــک بــه 
صدهــزار دینــار مصــادره گشــت و خــود او نیــز 

بــه شــیراز تبعیــد شــد. در 
و  زمانــه  چرخــش  پــی 
ــن  ــه دنبــال حوادثــی  اب ب
ــدر  ــه وزارت المقت ــه ب مقل
برگزیــده شــد و بــه دنبــال 
پســران  و  بــرادران  آن 
مناصــب  در  را  خــود 
او  گماشــت،  دیوانــی 
ــران  ــه وزی ــرخالف رویـ بـ
مـــصادره  کــه  گذشــته 
امــوال  وزیــران   قبلــی  و 
کـــارگزاران آن ها را شــیوه 
ســاخته   خــود   مرســوم  
جلــب  بـــرای  بـــودند، 
ــادره  ــوم، مص ــت عم رضای

امــوال مــردم را ممنــوع کــرد و در برقــرار 
کــردن امنیــت عمومــی کــه از چنــدی پیـــش 
مـــختل شــده  بود ، کوشــید. ایــن عوامــل افزون 
بــر سیاســت و کیاســت و هنرمنــدی ابـــن مقله 
و خاندانــش، او را محبــوب عــام و خــاص کــرد 
و در ایــن دوره روزبــه روز بــر اقتــدار و اعتبــار و 

ــد. ــزوده می ش ــش  افـ ــاه و مکنت ج
ــه  او   ــوید کـ ــالم می گـ ــوس االع ــب قام صاح
ــواع  ــه ان ــعت ، ب ــت وس ــوده در نهای ــی ب را  باغ
اشــجار و گل هــا آراســته و بــه اقســام پرنــدگان 
و درنــدگان مشــحون و از جانــوران صحرایــی و 
دریایــی هرچــه در روی  زمیــن  یافــت  می شــد، 
ــاغ حاضــر ســاخته بودنــد کــه  بیننــده   در آن ب
از تماشــای آن هــا ســیر نـــمی شد. روزی یکــی 

پدر ابن مقله، 
نگارنده ای 

چیره   دست  بود که 
در نگارش صاحب 

سبک خاص بود 
و در کتابت قرآن 
همتی داشت. ابن  

مقله  ابتدا نزد پدر  
خویش تعلیم خط 
گرفت و در روش 

او  مهارت  یافت 
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ــد  ــر آم ــه خدمــت وزی ــان  دوان دوان ب از باغبان
و گفــت بشــارت بــاد کــه مــرغ  دریایــی  بــا  بــاز 
صحرایــی جمــع شــد و او فرمان داد هــزار دینار 
طــال بــه آن  باغبــان انعــام دادنــد. حاضریــن از 
علــو همــت و بخشــایش او در حیــرت ماندنــد. 
امــا ایــن دولــت مســتعجل بــود و پــس از آن که 
دو ســال و چهــار مــاه در ســمت وزارت المقتــدر 
بــود، بــرای بــار دوم مــورد مصــادره امــوال قــرار 

گرفــت و دوبــاره بــه شــیراز تبعیــد شــد.
ــا شــورش مــردم علیــه المقتــدر و ســرنگونی  ب
او، القاهربــاهلل کــه  در لغــت بــه معنــی »پیــروز 
ــت رســید.  ــه خالف ــاری خــدا « اســت، ب ــه ی ب
القاهــر دوبــاره ابــن مقلــه را بــه وزارت منصــوب 
احترامــی  و  مقــام  دوره،  ایــن  در  او  کــرد. 
ــوت وزارت  ــاه در کس ــت و 9 م ــدان یاف دوچن
ــار دگــر  ــا ب ــود، ت قاهــر مشــغول بــه خدمــت ب
ــزول و  ــوادث از وزارت مع ــاد ح ــر تندب ــر اث ب
ــر  ــت القاه ــه حکوم ــا این ک ــد. ت خانه نشــین ش
نیــز بــر اثــر شــورش مردمــی بــه پایــان رســید، 
بدیــن ترتیــب کــه خـــلیفه را  از  تـــخت  بــه زیر 
ــه  ــل  کشــیدند و ب ــد و در چشــمانش می آوردن

ــد.  ــدش کردن ــدان دربن زن
ســپس الراضــی بــاهلل بــه معنــی »خشــنود بــه 
ــن  ــز اب ــت رســید. الراضــی نی ــه خالف خــدا« ب
مقلــه را بــه وزارت فراخوانــد و ابــن مقلــه مــدت 
زمانــی وزارت او را برعهــده داشــت. امــا در ایــن 
ــر  ــا ب ــود و کاره ــار نب ــا او ی ــت ب ــز بخ دوره نی
ــاره ای  ــبب پ ــه س ــد و ب ــق نگردی ــع مواف طال
ــه  ــم ب ــه حک ــمنان، خلیف ــعایت دش ــور و س ام
قطــع یــد او داد و چنــان شــد کــه دســت 
ــد.  ــه زندانــش افکندن ــد و ب راســت وی را بریدن
الراضــی بالفاصلــه پشــیمان شــد و دســتور بــه 
ــن  ــت ب ــه ثاب ــه ب ــن مقل ــداوای وی داد. اب م
ســنان، رئیــس بیمارســتان بغــداد، کــه معالجــه 
او را برعهــده داشــت، بــه گالیــه و انــدوه  گفــت: 
»دســتی را کــه خدمــت ســه خلیفــه کــرد و دو 
بــار تمــام قــرآن بنوشــت، چــون دســت دزدان 

ــد.«  ببریدن
ــای ننشســت  ــز از پ ــد نی ــه در بن ــن مقل ــا اب ام
ــت  ــا دس ــت و ب ــده بس ــت بری ــه دس ــم ب و قل

دیگــر مــدام تمریــن نــگارش می کــرد، تــا 
ــه از  ــید ک ــی رس ــه از نیکوی ــدان پای خطــش ب
ــا  ــد. ام ــناخته نمی ش ــی بازش ــته های قبل نوش
ــد و  ــوش نیام ــمنان را خ ــردی دش ــن پایم ای
ــد،  ــوش کنن ــش را خام ــتند کلک ــون نتوانس چ
در زنــدان زبانــش را بریدنــد و بــه زندگــی او در 
بنــد پایــان دادنــد. از ابیاتــی کــه بــه عربــی در 
زنــدان بیــان کــرده بــود، یکــی ایــن بــود: دیــن 
ــس  ــم، پ ــا فروخت ــه دنی ــان ب ــرای آن خــود را ب
ــای  ــرا از دنی ــت، م ــت رف ــم از دس ــون دین چ

ــد. ــودم محــروم کردن خ
پــس از مــرگ ابــن مقلــه، خطــوط فــراوان وی 
ــار  ــزار دین ــصد ه ــون و شش ــک میلی ــه ی را ب

ــد. فروختن

ابن مقله و کلک خالق 
مبتکــر  اولیــن  به عنــوان  ابــن  مقلــه  از 
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ــی  ــد، کس ــام می برن ــالمی ن ــی اس خوش نویس
ــا  ــا داد و ب ــر ارتق ــه هن ــن ب ــت را از ف کــه کتاب
نــگارش »رســاله فــی علم الخــط و القلــم« راه را 
ــن خــط و رســم الخط های  ــگارش قوانی ــرای ن ب
ــن  ــع اب ــاخت. درواق ــوار س ــدی هم ــن بع نوی
بــه  بررســی و نظــام بخشــیدن  بــا   مقلــه 
خطــوط مختلــف رایــج در زمــان خــود توانســت 
از خــط کوفــی، شــش خــط عرضــه کنــد کــه 
ــای  ــول خط ه ــی اص ــول، یعن ــوط اص ــه خط ب

ــدند. ــروف ش ــالمی مع ــداول اس مت
بــه ســبب ســختی نــگارش خــط کوفــی، 
ــا خطــی را از کوفــی  ــر آن شــد ت ــه ب ــن مقل اب
ــر  ــل تحری ــانی قاب ــه به آس ــد ک ــتخراج کن اس

ــد.  باش
ــه بنیــان آورد  او خــط »محقــق« را از کوفــی ب
ــاند.  ــامان رس ــه س ــق ب ــان« را از محق و »ریح
ســپس »ثلــث« را از خــط ریحــان بیــرون 
ــی و وزارت  ــدر عباس ــان المقت ــید و در زم کش
ــاب  ــخ کامی ــط نس ــداع خ ــه اب ــرات ب ــن ف اب
شــد. هرچنــد برخــی معتقدنــد کــه خــط نســخ 
ــی  ــز وجــود داشــته، ول ــه نی ــن مقل پیــش از اب
مســلم آن اســت کــه او ایــن خــط را بــه اوج و 

ــانید.  ــال رس کم
ــم  ــوب« ه ــع و منس ــط »بدی ــن خ ــاز ای در آغ
ــو  ــازه و ن ــبب ت ــه س ــع ب ــد، بدی ــده می ش نامی
پدیــد بــودن و منســوب بــه ســبب هماهنگــی و 

نظــم و تناســب در حــروف و کلمــات.
بــه ســبب ســهولت تحریــر خــط نســخ نســبت 
ــق و  ــی و محق ــد کوف ــوط، مانن ــایر خط ــه س ب
ــد  ــال کردن ــه آن اقب ــردم ب ــث، م ــان و ثل ریح
ــدند. و  ــروک ش ــور و مت ــوط مهج ــایر خط و س
ــن خــط ســبب نســخ ســایر خطــوط  چــون ای
شــد، بــه آن خــط نســخ گفتنــد. اولیــن کتابتــی 
ــود و  ــه خــط نســخ شــد، قــرآن کریــم ب کــه ب
ــر  ــر س ــق را ب ــان و محق ــی و ریح ــط کوف خ
ــب از  ــن ترتی ــد. بدی ــرار دادن ــوره های آن ق س
ســده پنجــم هجــری تاکنــون در کتابــت قــرآن 
اغلــب از خــط نســخ اســتفاده شــده اســت. ابــن 
ــرای  ــع« را ب ــس از نســخ، خــط »توقی ــه پ مقل
کتابــت ســجالت و خــط »رقــاع« را جهــت 

ــن ایجــاد کــرد. نگاشــتن فرامی
ابــن مقلــه هــر کــدام از ایــن خطــوط را بــرای 
کــرد؛  معیــن  مخصــوص  مطلبــی  نوشــتن 
ــز آن هــا در اختــالف  خطوطــی کــه وجــه تمای
ــبت  ــن نس ــات و هم چنی ــروف و کلم ــکل ح ش
ســطح و دور در هــر کــدام اســت. اســامی »اقالم 
ســته« )خطــوط شــش گانه(، کــه به عنــوان 
»خطــوط اصــول« نامیــده می شــوند، در بیتــی 

ــده اســت: ــه آم ــن گون بدی
ثلث و توقیع و هم محقق دان

نسخ و ریحان و هم رقاع بخوان
مهم تریــن  از  یکــي 
کارهــاي ابــن مقلــه آن 
بــود کــه مــدار خــط نســخ 
ــه  ــا نقط ــم آن را ب و تعلی
ســنجید و 12 قاعــده برای 
زیبایــی خــط نســخ تعیین 
کــرد کــه در دیگــر خطوط 
ــرار  ــز مــورد اســتفاده ق نی
می گیرنــد و بــه اصــول 
ــه خوش نویســی  دوازده گان
معروف انــد. ایــن اصــول 
ترکیــب،  از:  عبارت انــد 
ــف،  ــبت، ضع ــی، نس کرس
قــوت، ســطح، دور، صعــود 
مجــاز،  نــزول  مجــاز، 

ــأن. ــا و ش ــول، صف اص
و  »صفــا«  اصطــالح  دو 
»شــأن« صفــات خطــی 

ــد.  ــیده باش ــال رس ــه کم ــه مرحل ــه ب اســت ک
ــی  ــد حالت ــادابی( گفته ان ــا )ش ــف صف در توصی
اســت کــه طبــع خطــاط از نوشــته خــود شــاد 
ــه  ــی ک ــا جای ــود، ت ــن می ش ــمش روش و چش

بیتــی می گویــد:  تبریــزی در  میرعلــی 
ــه  ــت/ ک ــنای دل اس ــه آش ــس ک ــد آن ک دان

ــت ــای دل اس ــط از صف ــای خ صف
و در مرتبــه شــأن )دل نشــینی( آورده شــده کــه 
کیفیتــی اســت از خــط کــه چــون پدیــد آیــد، 
خطــاط بــه نگریســتن در خــط مجــذوب شــود 

 .و احســاس خســتگی نکنــد

به سبب سهولت 
تحریر خط نسخ 

نسبت به سایر 
خطوط، مانند 

کوفی و محقق 
و ریحان و ثلث، 

مردم به آن اقبال 
کردند و سایر 

خطوط مهجور و 
متروک شدند. 

و چون این خط 
سبب نسخ سایر 

خطوط شد، به آن 
خط نسخ گفتند
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علی اصغر بشیری 

رساله در کشف حقیقت نوروز
مه حک�ی معر خیام نیشابوری ز نوروز در نوروز�ز آی�ی
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تقویـم از ضروری تریـن نیازهـای هـر جامعـه ای 
اسـت. در سـرزمین هایی ماننـد ایـران و مصـر و 
عـراق و سـرزمین هایی کـه مبتنـی بر کشـاورزی 
بـود، تقویـم بر پایه حرکت خورشـید بوده اسـت. 
کشـاورز نیاز داشـت کـه دقیقا بداند چـه تاریخی 
از سـال بایـد دانـه را در خاک بـکارد و کی آن آب 
دهـد؛ بـه همین ترتیـب تقویم هایی کـه از دیرباز 
در ایـن سـرزمین ها در بیـن اقـوام مصـر باسـتان 
و بابلی هـا و ایرانیـان باسـتان و حتـی رومیـان و 
چینیـان رواج داشـته، تقویمی مبتنـی بر حرکت 
خورشـید بـوده اسـت. زمانی که اسـالم بـه ایران 
آمـد، تاریـخ اعـراب بر اسـاس حرکت مـاه بود که 
بـدان قمـری می گفتند. ایـن تقویم هر سـال 10 
روز با سـال قبل تفاوت داشـت. مسـلمانان همین 
تقویـم را بـرای همـه قلمروهای حکومـت خود به 
کار گرفتند، اما در بسـیاری از سـرزمین های دیگر 
بـا توجـه بـه همان سـنت کشـاورزی کـه در بین 
مـردم رواج داشـت، در کنـار ایـن تقویم حکومتی 
و مذهبـی، تقویم هـای کهـن یـا حتـی محلی نیز 
کـه مبتنـی بـر حرکـت خورشـید بوده انـد، رواج 
داشـته اسـت. بـا مراجعـه بـه کتاب هایی کـه در 
قـرون اولیـه اسـالمی نوشـته شـده و پرداختن به 
جشـن هایی نظیر مهـرگان و نوروز و سـده که در 
آن آثـار یـاد شـده، این موضـوع تا حـدودی قابل 

اثبات اسـت. 
بـا  سـلجوقی  ملکشـاه  جالل الدیـن  زمـان  در 
توجـه بـه تغییراتـی که در زمـان نـوروز در تقویم 
یزدگـردی ایجـاد شـده بـود، ایـن نیاز حس شـد 
کـه باید تقویمی متناسـب با حرکت خورشـید به 
شـکلی دقیق تـر تدویـن شـود تـا بعدها بـا تغییر 
سـال ها، آن اشـکال بـه وجـود نیایـد. جالل الدین 
سـلجوقی گروهی از دانشـمندان را به سرپرسـتی 
حکیـم عمر بـن ابراهیـم خیـام نیشـابوری )قرن 

چهـارم و پنجـم( مامـور ایـن کار کرد. 
و  خیـام  عمـر  حکیـم  کوشـش های  از  پـس 
دسـتیارانش تقویمـی دقیـق بـر اسـاس حرکـت 
خورشـید تدویـن شـد کـه بـه نـام جالل الدیـن 
سـلجوقی، تقویـم جاللی نامیده شـد. ایـن تقویم 
بـا توجـه بـه سـال های کبیسـه کـه در آن بـود و 
محاسـباتی دقیـق کـه بـرای آن انجام شـده بود، 
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خطاهـای تقویم هـای پیشـین و جابه جایی هـای 
آن هـا را نداشـت. مبـدأ آغـاز ایـن تقویـم، اول 
فروردیـن و اولین روز بهار اسـت که نـوروز نامیده 
می شـود. همیـن تقویـم اسـت کـه پـس از سـال 
1304 به عنـوان تقویـم رسـمی در ایـران مـورد 
اسـتفاده همگانی قـرار گرفت. حکیـم عمر خیام، 
ریاضی دان و منجم و فیلسـوف برجسـته ایران در 
قـرون چهـارم و پنجـم اسـت. او عالوه بـر تدوین 
تقویـم جاللـی در ریاضیـات نیـز ابداعاتی داشـته 
و هم چنیـن رباعیاتـی بـه او منسـوب اسـت کـه 
اعتبـاری جهانـی را برایش به ارمغان آورده اسـت. 
در تاریـخ ادب فارسـی مقبولیتی کـه او در عرصه 
جهان داشـته، نصیب کمتر شـاعر و سخنور دیگر 
ایرانـی شـده اسـت. امـا در کنـار ایـن  خدمـات و 
آثار، رسـاله ای در باب نوروز نیـز از روزگاران کهن 
بـه خیـام منسـوب بـوده اسـت کـه در آن درباره 
جشـن نـوروز و آیین های آن سـخن گفته اسـت. 
برخـی در انتسـاب قطعـی این اثر به خیـام تردید 
کرده انـد. ایـن رسـاله کوچک یک بار به کوشـش 
اسـتاد مجتبـی مینـوی و بـار دیگـر بـه کوشـش 
علـی حصـوری بارهـا و بارها در ایران نشـر شـده 
ایـن  بـر  بنـا  این جـا  اسـت. در هـر صـورت در 
اسـت کـه ایـن اثـر از خیـام اسـت.  کل صفحات 
نوروزنامـه بـه کمتـر از 100 صفحـه می رسـد و 
خیـام در ایـن اثر ابتـدا در نوع شـکل گیری نوروز 
سـخن می گویـد و در این که در دوران پادشـاهان 
مختلف چه رسـومی در نوروز رواج داشـته اسـت. 
هم چنیـن بـه وصف هدایـای نـوروزی و آن چه در 
دربـار پادشـاهان رواج داشـته نیز پرداخته اسـت. 
بخش هـای دیگـر کتـاب دربـاره گنـج و عالمـت 
دفین هـا و انـواع اسـب ها، تیـر و کمـان و شـراب 
و... اسـت کـه هـر کـدام همان هایـی اسـت کـه 
موبـد موبـدان بـه پادشـاه تقدیـم کـرده و خیـام 
بـرای هـر کـدام از ایـن مـوارد شـرایطی را بیـان 
می کنـد و داسـتان هایی کوتـاه را نیـز بـرای آن ها 
ذکـر می کنـد.  خیـام در آغـاز کتـاب می گویـد: 
»در ایـن کتـاب کـه بیـان کـرده آمد، در کشـف 
حقیقـت نـوروز که بـه نزدیک ملوک عجـم کدام 
روز بـوده اسـت و کدام پادشـاه نهاده اسـت و چرا 
بـزرگ داشـته اند آن را و دیگـر آیین پادشـاهان و 

سـیرت ایشـان در هـر کاری مختصر کـرده آید.«
در ایـن بخـش بـه برخـی دیدگاه هـای خیـام در 

نوروزنامـه پرداختـه می شـود: 
1 نـوروز در دوران پادشـاهی جمشـید بنـا نهـاده 
شـده اسـت: »چـون جمشـید آن روز اول ملـوک 
عجـم بـه پادشـاهی بنشسـت، خواسـت کـه ایام 
سـال و مـاه را نـام نهـد و تاریخ سـازد تـا مردمان 

آن را بداننـد.«
2 ماه هـا را گیومـرث ابـداع کـرد: »چنیـن گویند 
کـه چـون گیومـرث ایـن روزها آغـاز تاریـخ کرد، 
هـر سـال آفتـاب را و چـون یـک دوره آفتـاب 
بگشـت در مـدت سـیصد و شـصت و پنـج روز 
بـه دوازده قسـمت کـرد هـر بخشـی سـی روز و 
هـر یکـی را از آن نامـی نهـاد و بـه فریشـته ای 
بازبسـت.« پـس از این، خیـام معنی هـر ماهی را 
جداگانـه بررسـی می کنـد و وجه تسـمیه آن ها را 

نیـز بیـان می کنـد. 
3 سـال های کبیسـه: خیـام می گویـد کـه همـه 
و  نداشـته اند  کبیسـه  و خلفـا سـال  پادشـاهان 
برخـی از آنـان سـال کبیسـه را در تقویـم خـود 
بـه کار می برده انـد. برخی از شـاهانی که کبیسـه 
کرده انـد، به قول خیـام، بدین قرارند: گشتاسـب، 

اسـکندر، انوشـیروان، مأمـون و المتـوکل. 
4 نحـوه تبریـک موبـد موبـدان بـه شـاه: »آییـن 
ملوک عجم از گاه کیخسـرو تا بـه روزگار یزدجرد 
شـهریار کـه آخـر ملـوک عجم بـود، چنـان بوده 
اسـت کـه روز نـوروز نخسـت کـس از مردمـان 
بیگانـه، موبـد موبـدان پیـش ملک آمـدی با جام 
زریـن پـر مـی و انگشـتری و درمـی و دینـاری 
خسـروانی و یـک دسـته خویـد سـبز رسـته و 
شمشـیری و تیـر و کمـان و دوات و قلـم و اسـتر 

و بـازی...«
5 فریـدون جشـن سـده و مهـرگان را بنـا نهـاد: 
در نوروزنامـه اشـاره شـده زمانـی کـه فریـدون 
ضحـاک را شکسـت داد، جشـن سـده نیـز همان 
وقـت بنیان نهـاد: »و مهرگان هـم او نهاد و همان 
روز کـه ضحـاک را بگرفتـه و ملک بر وی راسـت 
گشـت جشـن سـده بنا نهاد و مردمان که از جور 
و سـتم ضحـاک برسـته بودنـد، پسـندیدند و از 
 ».جهـت فال نیـک آن روز را جشـن کردندی



 سرآمد/ شماره سی وچهارم/ نوروز نود و شش          109

طب گیاهی ضد بیماری
بخور و نخورهای طبیعی برای سالمت ماندن و سالم زندگی کردن

سرفه می کنید؟ رزماری بخورید

از دردهای قاعدگی رنج می برید؟ اورگانو بخورید

وضعیت روده هایتان به هم ریخته؟ شوید بخورید

احساس خستگی می کنید؟ گشنیز بخورید

دل درد دارید؟ نعناع بخورید

مفاصلتان درد می کند؟ کاری بخورید

نفخ کردید؟ جعفری بخورید

افسرده اید؟ ریحان بخورید

ایکالیپتول نوعی ترکیب شیمیایی 
است که در رزماری خوش عطر به وفور 
یافت می شود و مطالعات اثرات مفید 

آن را بر رفع گرفتگی سینه اثبات کرده 
است. عالوه  بر این، رزماری حاوی نوعی 
آنتی اکسیدان به نام تانن هم هست که 

سرفه را بهبود می بخشد.

اضافه کردن دو قاشق چای خوری 
اورگانوی تازه به غذا در طول دوره 

قاعدگی باعث می شود دردهایتان به 
شکل معجزه آسایی کم یا حتی به طور 
کامل قطع شود. این خاصیت اورگانو 

عضالت دیواره رحم را در حالت آرامش 
قرار می دهد و مانع از انقباضات دردناک 

می شود.

محققان هندی اعالم کرده اند که 
مصرف شوید می تواند باکتری های 

مضر روده ازجمله باکتری ای کالی 
را از بین ببرد.

کربوکسیلیک اسید موجود در گشنیز با 
فلزات سنگینی مانند جیوه که در خون 

وجود دارند، پیوند برقرار کرده و آن ها 
را از بدن خارج می کند. درنتیجه از 

اثرات نامطلوب این مواد در بدن ازجمله 
خستگی، افسردگی و دردهای عضالنی 

جلوگیری می شود.

نعناع حاوی ترکیبی به نام نتول 
است که ضد درد است و گرفتگی 

عضالت شکم را رفع می کند. نعناع 
تا 40 درصد می تواند ناراحتی های 

شکمی را برطرف کند.

کورکومین موجود در پودر کاری ساخته 
شدن نوع خاصی از پروستاگالندین ها 

را در بدن مهار می کند که عامل 
واکنش های شدید عصبی و ایجاد التهاب 

هستند. بنابراین خوردن پودر کاری همراه 
غذا به رفع دردهای مفاصل و عضالت 

کمک می کند.

به لطف وجود مقادیر باالی 
میریستیسین و آپیول، جعفری جزو 
موثرترین داروهای گیاهی ضد نفخ 

محسوب می شود که مانع از احتباس 
آب و مایعات در بدن است.

ترکیباتی مانند اگنول و اسید 
رزمارینیک به وفور در ریحان یافت 

می شود و باعث می شود مغز تحریک 
شود تا دوپامین و سروتونین بیشتری 
بسازد و به گفته دانشمندان هندی، 

این اتفاق طی مدت کوتاه سه روز 
هم می تواند خلق وخوی شما را بهبود 

دهد و شما را شادتر کند.
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محمد سرابی 

من افسانه هستم
نویسنده ای که از خرافات قرون وسطا�ی پدیده های عیمل یم سازد

مـرد روز هـا خانـه را مرتـب می کنـد. سـیگار 
تخته کوبـی  می شـوید،  را  ظرف هـا  می کشـد. 
سـنگ هایی  می کنـد،  بازرسـی  را  پنجره هـا 
اسـت،  شـده  پـرت  خانـه  سـمت  بـه  کـه  را 
کنـار می گـذارد. مخـزن آب و موتـور بـرق را 

سـیر  دانه هـای  گل خانـه  از  می کنـد.  بازدیـد 
سـیر  می کشـد.  نـخ  بـه  و  می کنـد  جمـع  را 
خون آشـام هایی را کـه هـر شـب بـه خانـه او 
میخ هـای  او  می کنـد.  دور  می کننـد،  حملـه 
چوبـی هـم می سـازد، زیـرا بـا آن هـا می توانـد 

ها
صه 

و ق
ها 

دم 
آ
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شـب ها  خون آشـام ها  بکشـد.  را  خون آشـام ها 
تـا وقتـی  او  و  بیـرون می آینـد  دسـته جمعی 
فرصـت  می شـود،  دیـده  خورشـید  کـه 
بـا وجـود  بیایـد. نویـل  از خانـه بیـرون  دارد 
این کـه از روش هـای باسـتانی بـرای جنـگ بـا 
خون آشـام ها اسـتفاده می کنـد، ولـی دائـم بـه 
دنبـال راهـی علمی بـرای مقابله با آن هاسـت. 
کتـاب »مـن افسـانه هسـتم« نوشـته ریچـارد 
ماتیسـن یکـی از اولین آثاری اسـت که در آن 
موضـوع خون آشـام، از خرافات قرون وسـطایی 
ایـن  می شـود.  علمـی  پدیـده ای  بـه  تبدیـل 
ایـده و شـاخه های دیگـر آن ماننـد زامبی هـا 
در سـال های بعـد از سـوی دیگـر نویسـندگان 
دنبـال شـد و امروزه نیز منشـأ خلـق فیلم های 
رایانـه ای  بازی هـای  و  سـریال ها  سـینمایی،  

 . ست ا
ریچـارد ماتیسـن یکـی از نویسـندگان پیش رو 
در سـه سـبک علمی–تخیلی، فانتزی و وحشت 
در چهارچوب هـای نویـن به شـمار مـی رود که 
هریـک از داسـتان هایش را بـر اسـاس الگویـی 
از  بار هـا  نوشـت.  خالقانـه  کامـال  و  جداگانـه 
کتاب هـای او اقتبـاس شـده و در یـک دهـه 
اخیـر سـاخت فیلـم بر اسـاس داسـتان های او 

رونـق دوبـاره پیـدا کرده اسـت.
نویسـنده و فیلمنامه نویـس آمریکایـی در 20 
نیوجرسـی  ایالـت  آلندیـل  در   1924 فوریـه 
متولـد شـد. او در سـال 1943 از دبیرسـتان 
فنـی بروکلیـن فارغ التحصیـل شـد و در زمـان 
جنـگ جهانـی دوم در مقـام سـرباز پیاده نظام  
خدمـت کـرد. پـس از آن در سـال 1949 از 
روزنامه نـگاری  مـدرک  میـزوری  دانشـگاه 

. فت گر
»متولـد مـرد و زن« اولیـن داسـتان او بود که 
در سـال 1950 در مجلـه فانتـزی و علمـی- 

تخیلـی بـه چاپ رسـید.
در سـال 1951 درحالی کـه در سـمت کارمند 
پسـت در شـرکت هواپیمایی فعالیـت می کرد، 
در اوقـات فراغتش به نویسـندگی می پرداخت. 
بـه سـانتا مونیکا رفت. با روت وودسـون ازدواج 
کـرد و صاحـب چهـار فرزنـد شـد که سـه نفر 

از آن هـا نویسـنده آثار علمی- تخیلی هسـتند. 
بار هـا  ماتیسـن  کوتـاه  و  بلنـد  داسـتان های 
مـورد  سـینمایی  فیلم هـای  سـاختن  بـرای 
آن هـا  از  یکـی  اسـت.  گرفتـه  قـرار  اسـتفاده 
فیلمـی تلویزیونـی بـه نـام »دوئـل« اسـت که 
شـمار  بـه  اسـپیلبرگ  اسـتیون  اثـر  سـومین 
می آیـد. »دوئـل« بـر اسـاس داسـتان کوتاهی 
آن  در  و  اسـت  ماتیسـن  از  نـام  همیـن  بـه 
راننـده یک خودروی سـواری در جـاده بیابانی 
در کالیفرنیـا گرفتـار تعقیـب و گریـز بـا یـک 
تانکـر  او  تانکـردار می شـود. حریـف  کامیـون 
کثیفـی  و  فرسـوده  بسـیار   281 پیتربیلـت 
می خواهـد  نامشـخصی  دلیـل  بـه  کـه  اسـت 
 1963 سـال  در  داسـتان  ایـن  بکشـد.  را  او 
منتشـر شـد و منشـی اسـپیلبرگ کـه مجلـه 
تـازه کار  کارگـردان  بـه  را  آن  می خوانـد،  را 

کـرد. پیشـنهاد  هالیـوودی 
»چـه  نـام  بـا  کتابـی   1978 سـال  در  او 
رویا هایـی می آینـد« نوشـت. در ایـن داسـتان 
دارنـد،  شـادی  زندگـی  کـه  شـوهری  و  زن 
دو فرزنـد خـود را بـر اثـر حادثـه ای از دسـت 
می دهنـد. مدتـی بعـد مـرد هـم در تصـادف 
جهـان  بـا  رابطـه اش  امـا   می شـود،  کشـته 
خاکـی و دیگـر دنیا هایـی کـه ارواح در آن هـا 
حضـور دارنـد، ادامـه پیـدا می کنـد. موضـوع 
اصلـی کتـاب معنویـت و روح اسـت. در سـال 
1998 فیلمـی بـا همیـن نـام و با بـازی رابین 
ویلیامـز کـه سـابقه درخشـانی در نقش هـای 

مشـابه داشـت، سـاخته شـد. 
فیلـم »جعبه« )2009( هم بر اسـاس داسـتان 
»دکمه دکمه« از ماتیسـن سـاخته شـده است 
کـه آن را در سـال 1970 نوشـته اسـت. زن و 
شـوهری یـک جعبـه پیـدا می کننـد کـه تنها 
یـک دکمـه دارد. شـخص مرمـوزی بـه آن هـا 
می گویـد کـه اگـر دکمـه را فشـار دهنـد، پول 
زیـادی دریافـت می کننـد، ولـی شـخصی کـه 
آن هـا نمی شناسـند، بـر اثـر فشـار ایـن دکمه 
خواهـد مـرد. زن و شـوهر دچـار ایـن نگرانـی 
می شـوند کـه آیا می تواننـد در مقابـل دریافت 
پـول باعـث مرگ کـس دیگـری شـوند، بدون 
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این کـه مسـئولیت اخالقی داشـته باشـند. 
و  زن  نیـز  چروکیـده«  »مـرد  داسـتان  در 
سـواحل  در  قایق سـواری  حـال  در  شـوهری 
کالیفرنیـا هسـتند، امـا تابش نور خورشـید در 
یـک زاویـه خـاص روی بـدن مـرد باعـث بروز 
نوعـی بیمـاری در او می شـود. او مدتـی بعد از 
ایـن اتفـاق کـه آن را زیاد جـدی نگرفتـه بود، 
شـروع به کوچک شـدن می کند و دانشـمندان 
هـم در پیـدا کـردن دلیـل ایـن اتفاق کـه او را 
تبدیـل بـه یـک کوتولـه می کنـد، درمی مانند. 
ماتیسـن در 1956 داسـتان کوتاهی نوشت که 
در مجله »داسـتان های 
علمـی«  و  فانتـزی 
داسـتان  شـد.  چـاپ 
آینـده  در  »آهـن« 
می گـذرد؛  نزدیـک 
زمانـی کـه یـک رشـته 
بـرای  بوکـس  ورزشـی 
بـزرگ  ربات هـای 
و  اسـت  شـده  سـاخته 
کوچـک  مسـابقات  از 
مبـارزات  تـا  محلـی 
بـزرگ و پـر از تبلیغات 
بـرای  و سـرمایه گذاری 
برگـزار می شـود  آن هـا 
کنتـون،  چارلـی  و 
سـابق،  بوکسـور 
صاحـب یکـی از همیـن ربات هاسـت. چارلـی 
کـه خـود سـابقا یـک بوکسـور حرفـه ای بوده، 
امـروزه صاحـب رباتـی به دردنخـور اسـت کـه 
هیچ کـس روی پیـروزی آن حسـاب نمی کنـد. 
او تـالش می کنـد رباتـش را بـه شـکلی وارد 
مسـابقات کنـد، امـا واقعیـت این اسـت که در 
ایـن مسـابقات فنـاوری حـرف اول را می زنـد 
پیشـرفته  بسـیار  کـه  حریـف  ربات هـای  و 
ربـاِت  زدن،  به هـم  چشـم  یـک  در  هسـتند، 
چارلـی را نـاک اوت می کننـد. او از طرف دیگر 
دچـار مشـکل جدیدی می شـود و باید از پسـر 
کوچکـش که پیـش از ایـن با مـادرش زندگی 
می کـرد هـم بـرای مدتـی طوالنـی نگـه داری 

کنـد. ایـن پسـربچه عالقـه زیـادی بـه ربات ها 
دارد و خالقیت هـای او باعـث می شـود آن هـا 
بتواننـد ربـات قدیمی را با طراحـی جدید وارد 
مسـابقات حرفه ای بوکـس کنند. این داسـتان 
هـم در سـال 2011 تبدیـل بـه فیلمی بـه نام 
بـازی هیـو جکمـن شـد.  بـا  »فـوالد اصـل« 
او ایده هـای دیگـری هـم مطـرح کرد کـه بعدا 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت، ماننـد عروسـک  
اولیـن  از  کـه  »پروتاگونیسـت«  داسـتان  
نمونه هـای عروسـک های جـان دار شـرور بـود 
و می توانسـت بـه انسـان ها حملـه کنـد. فیلـم 
سـه گانه »وحشـت« بر اسـاس این داسـتان در 
سـال 1975 سـاخته شـد و بعد از آن در دیگر 
آثـار سـینمایی هـم عروسـک های آدم کـش به 

روی پـرده آمدنـد. 
»مـن افسـانه هسـتم« سـومین داسـتان بلنـد 
شـد.  منتشـر   1954 سـال  در  کـه  اوسـت 
رمان هـای  اثرگذارتریـن  از  یکـی  ایـن کتـاب 
در  کتـاب  اسـت.  بیسـتم  قـرن  خون آشـامی 
سـال 1954 نوشـته شـده اسـت، امـا داسـتان 
در 1976 اتفـاق می افتـد. شـخصیت اول ایـن 
کتـاب، رابـرت نویل، تنها فرد زنـده روی زمین 
اسـت، اما تنها نیسـت. طاعـون درمان ناپذیری 
تمـام افراد جامعـه اش را به موجوداتی شـب رو 
و تشـنه بـه خـون تبدیل کـرده اسـت. گروهی 
از آن هـا هـر شـب تـالش می کننـد وارد خانـه 
نویـل شـوند و او را نابـود کننـد. رابـرت نویـل 
بـدون  و  جنگیـده  پانامـا  در  قبـل  سـال ها 
این کـه بخواهـد، بـر اثـر گـزش یـک خفـاش 
خون آشـام دچـار نوعـی ایمنـی در مقابـل این 
بیمـاری جدیـد شـده اسـت. او روز هـا ویرانه ها 
را  تـا خون آشـام هایی  را جسـت وجو می کنـد 

کـه در خـواب روزانـه هسـتند، بکشـد. 
داسـتان های خون آشـام ها در عمـق باور هـای 
عامیانـه ریشـه دارنـد و در اوایـل قرن بیسـتم 
چنـد داسـتان معـروف دربـاره آن هـا نوشـته 
و به سـرعت بـه سـینمای اولیـه آن روزهـا راه 
پیـدا کردنـد. در همـه ایـن آثـار الگـوی ایجاد 
و فعالیـت خون آشـام ها همان شیطان شناسـی 
مسـیحی بـود و خون آشـام موجـودی بـدکار 

شخصیت اول 
این کتاب، رابرت 
نویل، تنها فرد 
زنده روی زمین 
است، اما تنها 
نیست. طاعون 
درمان ناپذیری 
تمام افراد 
جامعه اش را به 
موجوداتی شب رو 
و تشنه به خون 
تبدیل کرده است 



 سرآمد/ شماره سی وچهارم/ نوروز نود و شش          113

بـه شـکلی جادویـی  کـه  بـه شـمار می آمـد 
تسـخیر شـده بـود. راه هـای مبـارزه بـا او هـم 
جـادوی متقابـل، شـوالیه های شـجاع یـا دیگر 
خون آشـام های  بودنـد.  اسـطوره ای  الگو هـای 
»مـن افسـانه هسـتم« بـر اثـر یک بیمـاری به 
ایـن شـکل درآمده انـد. داسـتان تـالش زیادی 
و  می کنـد  علمـی  فرضیه هـای  بیـان  بـرای 
شـخصیت اصلـی آن بـا وجـود این کـه دانـش 
کـه  می کنـد  تاکیـد  بار هـا  نـدارد،  چندانـی 
حتمـا وقتی خون آشـام  ها بـا عاملـی باکتریایی 
تغییـر کرده انـد، پـس درمانی به همین شـکل 
هـم بـرای آن هـا وجـود دارد. نویـل از همـان 
ابزار هـای سـنتی جنـگ بـا خون آشـام ها برای 
در  امـا  می کنـد،  اسـتفاده  آن هـا  بـا  مبـارزه 
یـک تردیـد دائمـی بـه سـر می بـرد. او حتـی 
در این بـاره هـم بحـث می کنـد کـه اگـر یـک 
از  چـرا  پـس  نباشـد،  مسـیحی  خون آشـام 
کتـاب  ایـن  در  ماتیسـن  می ترسـد.  صلیـب 
افسـانه  داده  جلـوه  عقالنـی  و  توجیـه  بـرای 
ماورایـی  هیوالیـی  تبدیـل  یعنـی  خون آشـام 
بـه وجـودی منطقـی که ریشـه پزشـکی دارد، 
بسـیار تـالش کرده اسـت. او با این اثـر تئوری 
میکروبـی خون آشـام را کـه تـا کنون بسـیاری 
نویسـندگان دربـاره آن صحبـت کرده انـد،  از 
ماتیسـن  از  پـس  اسـت.  کـرده  پایه گـذاری 
خون آشـام ها  دربـاره  دیگـری  داسـتان های 
مـردگان  به عنـوان  زامبی هـا  همین طـور  و 
را  آن هـا  کـه  شـد  نوشـته  شـرور  متحـرک 
به تدریـج تبدیـل به عنصـری ثابـت در صنعت 
آن هـا  بیشـتر  در  امـروزه  و  کـرد  سـرگرمی 
چـه سـریال »واکینـگ دد« و چـه گیم هـای 
»رزیدنـت اویـل« برای بـه وجود آمدن لشـکر 
بزرگـی از مـردگان وحشـی یک تعریـف علمی 

وجـود دارد.
برخـی بـر این بـاور هسـتند کـه »من افسـانه 
هسـتم« بـا وجـود خون آشـام های موجـود در 
آن، رمـان علمـی- تخیلـی یا وحشـت نیسـت 
آن  از  عمیق تـر  معنایـی  سـطح  در  شـاید  و 
داسـتانی عظیـم دربـاره تنهایـی بشـر نهفتـه 

 . ست ا

کتـاب »مـن افسـانه هسـتم« در سـال 2012 
کـرد.  خـود  آن  از  را  اسـتوکر  بـرام  جایـزه 
نویسـندگان  انجمـن  همـت  بـه  جایـزه  ایـن 
و  اسـتوکر  خانـواده  و  وحشـت  داسـتان های 
بـه مناسـبت گذشـت یـک قـرن از مـرگ برام 
اسـتوکر، نویسـنده رمان »دراکوال«، اهدا شـده 

اسـت. 
فیلم هـای »آخرین مـرد روی زمین« )1964(، 
»مـرد امـگا« )1971( و »من افسـانه  هسـتم« 
)2007( بـا اقتبـاس از این کتاب تولید شـدند. 
»مـن افسـانه  هسـتم« فیلمـی 100 دقیقـه ای 

کارگردانـی  بـه  اسـت 
و  الرنـس  فرانسـیس 
اسـمیت  ویـل  بازیگـری 
نویـل.  رابـرت  نقـش  در 
در ایـن فیلـم نویـل یـک 
پزشـک ارتـش اسـت کـه 
می خواهـد بـا اسـتفاده از 
واکسـنی  خـودش  خـون 
بـرای درمان ایـن بیماری 
بسـازد. دارویـی کـه قـرار 
درمـان  را  سـرطان  بـود 
کنـد، تقریبـا تمـام مردم 
جهـان را به دلیـل تبدیل 
خون آشـام  بـه  کـردن 

نابـود کـرده اسـت.
در  ماتیسـن  ریچـارد 
خـود  زندگـی  دوران 
شـاهد توجـه هالیـوود به 
داسـتان هایش بـود. او در 
درگذشـت،   2013 سـال 

مـورد  هـم  هنـوز  نوشـته هایش  درحالی کـه 
سینماسـت.  توجـه 

فیلـم  بـا  هسـتم«  افسـانه  »مـن  کتـاب 
خـود  دارد.  تفـاوت  آن  روی  از  ساخته شـده 
فیلـم هـم بـا دو پایـان متفاوت سـاخته شـده 
اسـت کـه البتـه هـردو سـطحی از امیـدواری 
را بـا خـود دارنـد. امـا انتهـای کتـاب ناکامـی 
بیشـتری دارد و دقیقـا بـا همیـن جملـه »من 

.می شـود تمـام  هسـتم«  افسـانه 

اب »من افسانه 
هستم« در سال 
2012 جایزه برام 
استوکر را از آن 

خود کرد. این 
جایزه به همت 

انجمن نویسندگان 
داستان های 

وحشت و خانواده 
استوکر و به 

مناسبت گذشت 
یک قرن از مرگ 

برام استوکر، 
نویسنده رمان 

»دراکوال«، 
اهدا شده است
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 روناک حسینی 

تنها ده بار زندگی می کنیم
ره فیمل »کود� که از زمان عبور کرد« در�ب

ان
جه

ی 
ما

سین



دوســت داریــد بعضــی از لحظه هایتــان را دوبــاره زندگــی کنیــد، یــا بــه گذشــته دور و 
نزدیــک برویــد و چیــزی را تغییــر دهیــد؟ گاهــی کــه اتفاقــی ناخوشــایند رخ می دهــد، 
ــی را  ــت حرف ــم. آن وق ــب برگردی ــه عق ــی ب ــتیم اندک ــم ای کاش می توانس آرزو می کنی
ــم  ــم، کار اشــتباهی را انجــام نمی دادیــم و خالصــه ســعی می کردی ــد، نمی زدی کــه نبای
ــایندمان  ــه خوش ــازیم ک ــوری بس ــان را ج ــال االنم ــع و ح ــته وض ــتکاری گذش ــا دس ب
باشــد. ســفر در زمــان و رفتــن بــه گذشــته و آینــده ذهــن بســیاری از نویســندگان و 

اهالــی ادبیــات و ســینما را بــه خــود مشــغول کــرده اســت.
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ســفر در زمــان رویــای بســیاری از دانشــمندان 
هــم بــوده اســت. چــرا راه دور برویــم؟ اســتیون 
نظریه هــای جنجالــی اش  بــا  را  هاوکینــگ 
ــه  ــت ک ــی اس ــر کس ــک، کمت ــم فیزی در عل
ــای  ــت از مرزه ــگ سال هاس ــد. هاوکین نشناس
ــان  ــرده و در می ــور ک ــک عب ــط آکادمی محی
مــردم غیردانشــگاهی هــم شــناس اســت. 
ــی دارد،  ــان و مخالفان ــات او موافق ــه نظری البت
ــا آن چــه مهــم اســت، شــهرت اوســت کــه  ام
از پــی اظهارنظرهــای جنجالــی اش بــه دســت 
دختــری 17  کنیــد  تصــور  اســت.  آمــده 
ســاله هســتید کــه یــک روز در دبیرســتان در 
آزمایشــگاه یــا کتاب خانــه به طــور تصادفــی بــا 
شــیء کوچــک و عجیبــی برخــورد می کنیــد. 
ــس از آن  ــه پ ــد از آن متوجــه می شــوید ک بع
اتفــاق توانایــی عجیبــی پیــدا کرده ایــد؛ شــما 
می توانیــد  بپریــد.  لحظــات  از  می توانیــد 
از زمــان عبــور کنیــد، لحظه هایــی را کــه 
ــای  ــا بخش ه ــد، ی ــرار کنی ــد، تک دوســت داری
ناخوشــایند گذشــته را تصحیــح کنیــد. انیمــه 
ــن  ــرد« همی ــور ک ــان عب ــه از زم ــری ک »دخت
انیمــه  ایــن  می کنــد.  روایــت  را  داســتان 
ــی  ــر علم ــن در ژان ــال 2006 ژاپ ــول س محص
ــه کارگردانــی مامــورو  - تخیلــی و رمانتیــک ب
هوســودا اســت. ایــن فیلــم براســاس رمانــی از 
نویســنده ژاپنــی یاســوتاکا سوتســوی ســاخته 
ــه  ــال 1967 ب ــان در س ــن رم ــده اســت. ای ش
زبــان ژاپنــی و در ســال 2011 بــه زبــان 
انگلیســی ترجمــه و منتشــر شــد. ایــن رمــان 
پیــش از این کــه بــه صــورت یــک کتــاب 
چــاپ شــود، یــک پاورقــی هفــت قســمتی در 
ــرا ســاختار  ــه ظاه ــود. البت ــان ب ــه نوجوان مجل
فیلــم بــا رمــان تفاوت هایــی دارد. هســته 
اصلــی داســتان کــه روایت گــر ســفر دختــری 
ــا  ــده، ام ــر مان ــدون تغیی ــت، ب ــان اس در زم
ــت.  ــرده اس ــر ک ــات تغیی ــخصیت ها و جزئی ش

سفر در زمان ممکن است؟
ــفر  ــاره س ــد، درب ــاد ش ــه از او ی ــگ ک هاوکین
ــی دارد کــه شــاید  ــان و امــکان آن نکات در زم

ــی از  ــه خال ــن انیم ــه ای ــه بهان ــتن آن ب دانس
لطــف نباشــد. نظریــه اول هاوکینــگ بــر ایــن 
اســاس مطــرح شــده اســت کــه بایــد زمــان را 
ــا  در قالــب یــک بعــد، ماننــد طــول، عــرض ی
ــان  ــد زم ــرای بع ــت. او ب ــر گرف ــاع در نظ ارتف
تعریفــی دارد کــه بــا مثالــی آن را شــرح 
ــد  ــرض کنی ــد ف ــگ می گوی ــد. هاوکین می ده
ــت  ــو حرک ــوی جل ــه س ــی ب ــگام رانندگ هن
بــه  اســت.  یــک جهــت  ایــن  می کنیــد، 
ــن  ــد، ای ــپ دور می زنی ــا چ ــت ی ــمت راس س
ــی  ــوم زمان ــت س ــت، جه ــر اس ــی دیگ جهت
کوهســتانی  جــاده  یــک  روی  کــه  اســت 
ــن  ــارم در چنی ــد چه ــد و بع ــت می کنی حرک
ســفری زمــان اســت. هاوکینــگ معتقــد اســت 
فیلم هــای ســفر در زمــان اغلــب تصویــری دور 
ــان  ــفر در زم ــد و س ــه می دهن ــت ارائ از واقعی
ــین های  ــا آن ماش ــدد، ب ــوع بپیون ــه وق ــر ب اگ
عظیــم و پرمصرفــی نخواهــد بــود کــه در 
میــان زمــان تونــل بــاز می کننــد و از میانــش 
حرکــت می کننــد. مســافر زمــان نیــز خــود را 
بــرای تجربــه ای ناشــناخته آمــاده کــرده و وارد 
ایــن تونــل شــده و آن گاه در ناکجاآبــادی ظاهر 
ــه عقیــده هاوکینــگ شــاید  ــه ب می شــود. البت
مفهــوم کلــی چنیــن شــیوه ای کامــال بعیــد و 
ــده  ــا ای ــد، ام ــه نظــر آی ــاوت از واقعیــت ب متف
کلــی آن چنــدان غیرعقالنــی نیســت. درواقــع 
ــان از  ــفر در زم ــده س ــا ای ــک ب ــن فیزی قوانی
نــام »کرم چالــه«  بــه  طریــق درگاه هایــی 
ــا  ــراف م ــا در اط ــن درگاه ه ــد. ای ــاق دارن انطب
ــودن  ــک ب ــل کوچ ــه دلی ــا ب ــد، تنه پراکنده ان
ــن  ــدارد. ای ــود ن ــا وج ــاهده آن ه ــکان مش ام
و  فضــا  پنهــان  گوشــه های  در  حفره هــا 
ــز  ــد. هیچ چی ــان می کنن ــود را نمای ــان خ زم
ــه از  ــی  ک ــت، در صورت ــد نیس ــطح و جام مس
ــمی  ــر جس ــه ه ــک ب ــیار نزدی ــه ای بس فاصل
ــی  ــا و چین خوردگی های ــد، حفره ه ــگاه کنی ن
ــی  ــن یک ــرد. ای ــاهده ک ــوان در آن مش را می ت
از اصــول بنیادیــن فیزیــک اســت کــه شــامل 
ــن  ــود. در کوچک تری ــم می ش ــان ه ــال زم ح
مقیــاس ممکــن، حتــی در ابعــادی کوچک تــر 
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ــت  ــی دس ــه موقعیت ــا، ب ــا و اتم ه از مولکول ه
ــام  ــی« ن ــوم کوآنتوم ــه »ف ــت ک ــم یاف خواهی
ــا در  ــه کرم چاله ه ــت ک ــی اس ــن جای دارد. ای
ــان  ــزی در می ــای ری ــد. تونل ه ــرار دارن آن ق
زمــان و فضــا بــه صــورت دائــم در حــال شــکل 
گرفتــن، ناپدیــد شــدن و تغییر شــکل دادن در 
ــی  ــتند؛ حفره های ــی هس ــان کوآنتوم ــن جه ای
کــه درواقــع دو موقعیــت و زمــان جــدا از 
ــه  ــد. ب ــال می دهن ــر اتص ــه یکدیگ ــم را ب ه
گفتــه هاوکینــگ متاســفانه ایــن حفره هــا 
ــور  ــکان عب ــه ام ــد ک ــدازه ای کوچک ان ــه ان ب
انســان از میــان آن وجــود نــدارد، امــا برخــی از 
دانشــمندان معتقدنــد شــاید امکان دســت یابی 
بــه یــک کرم چالــه و راهــی بــرای بــزرگ کردن 
آن بــه انــدازه ای کــه بــرای عبــور انســان ها یــا 
فضاپیماهــا کافــی اســت، وجــود داشــته باشــد. 

ماکوتو و عبور از زمان
ــو، دختــری کــه از روی لحظه هــا  ــو کون ماکوت
ــتانی  ــاله دبیرس ــر 17 س ــک دخت ــرد، ی می پ
ــواده اش در توکیــو زندگــی  ــا خان اســت کــه ب
ــود  ــروع می ش ــی ش ــتان از جای ــد. داس می کن
کــه ماکوتــو پیغامــی را روی تختــه ســیاه 
ــالع  ــدون اط ــد و ب ــود می خوان ــتان خ دبیرس
ــه گــردو برخــورد  ــا شــیء عجیبــی شــبیه ب ب
ــا  ــه ب ــه خان ــت ب ــگام برگش ــد. او هن می کن
ــد  ــادل خــود را از دســت می ده دوچرخــه تع
ــا قطــاری تصــادف می کنــد، امــا برخــالف  و ب
کــه  همان جاســت  نمی میــرد.  تصــورش 
متوجــه می شــود توانایــی عجیبــی باعــث 
ــا  ــوردش ب ــه برخ ــه او از روی لحظ ــده ک ش
ــو  ــو کون ــد. ماکوت ــده بمان ــرد و زن ــار بپ قط
ــد توانایــی ســفر در زمــان را دارد. در  درمی یاب
ابتــدا ماکوتــو تصمیــم می گیــرد از ایــن نیــرو 
ــش  ــر در درس های ــرات بهت ــن نم ــرای گرفت ب
ــای  ــتباهات و رویداده ــد و از اش ــتفاده کن اس
ــر  ــی اگ ــد. حت ــری کن شــخصی خــود جلوگی
ــود، از  ــه اش نب ــورد عالق ــذای م ــان غ ناهارش
توانایــی تــازه اش اســتفاده می کنــد و بــه روزی 
ــه دوســت  ــی را ک ــادرش غذای ــه م ــی رود ک م

ــه  ــت. او هرچ ــرده اس ــاده ک ــرای او آم دارد، ب
می دهــد  تغییــر  اســت،  ناخوشــایندش  را 
و اغلــب توانایــی ســفر در زمــان را صــرف 
ــه زودی  ــا ب ــد. ام ــاده می کن ــوری پیش پاافت ام
ــخ  ــی روی تل ــه گوی ــد ک ــزی را درمی یاب چی
او متوجــه  ایــن ماجراســت.  و ناخوشــایند 
می شــود تغییــر ناخوشــایندها در گذشــته 
ــار  ــر ب ــا ه ــا آی ــود. ام ــد ب ــه نخواه بی هزین
می تــوان همــه چیــز را جــوری تغییــر داد 
ــد؟  ــی نمان ــه ناخوشــایندی باق ــچ نکت ــه هی ک
ــدرت  ــن ق ــورد ای ــر در م ــخ دیگ ــت تل واقعی

ــد  ــه بای ــت ک ــزی اس چی
خودتــان در فیلم ببینید و 
گفتنــش از لذت تماشــای 
کنــار  در  می کاهــد.  آن 
وجــه علمــی - تخیلــی 
ایــن فیلــم، روی رمانتیک 
جذابیت هــای  هــم  آن 
خــود را دارد. گاهــی فکــر 
می کنیــم شــاید زمــان 
ــی  ــه کس ــا را ب ــد م بتوان
ــم  ــه می خواهی ــاند ک برس
امــا  داریــم،  دوســت  و 
ــدازه  ــان ان ــه هم ــان ب زم
ــد،  ــان می کن ــه نزدیکم ک
میانمــان  می توانــد 
امــا  بینــدازد.  فاصلــه 
قوی تــر  کســی  چــه 
ــان؟ و  ــا زم ــا ی ــت؟ م اس
توانایــی  اصــال  این کــه 
گذشــته  در  تغییــر 
ــد تغییــری را کــه  می توان

ــد؟  ــان بده ــال و روز االنم ــم، در ح می خواهی
ــد،  ــن باش ــزی ممک ــن چی ــر چنی ــی اگ حت
ــد  ــد بده ــه روزی ق ــا ب ــر م ــت عم ــد اس بعی
ــر و  ــدرت همه گی ــک ق ــی ی ــن توانای ــه ای ک
ــم.  ــاره ای نداری ــن چ ــد. بنابرای ــی باش عموم
زمانــی داریــم محــدود کــه نمی توانیــم از روی 
ــد،  ــان الب ــد بضاعتم ــد در ح ــم و بای آن بپری
 .ــم ــه می خواهی ــم ک ــی کنی ــوری زندگ ج

داستان از جایی 
شروع می شود که 
ماکوتو پیغامی را 
روی تخته سیاه 
دبیرستان خود 

می خواند و بدون 
اطالع با شیء 
عجیبی شبیه 

به گردو برخورد 
می کند. او هنگام 

برگشت به خانه 
تعادل خود را از 

دست می دهد 
و با قطاری 

تصادف می کند، 
اما برخالف 

تصورش نمی میرد
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نفیسه میرشمسی 

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد!
سد ای موفقیت در سال جدید از خود ب�پ ید �ب ز �ب سیسش که هر اکرآفر�ی ار �پ �پ

همـه مـا آرزوهـای زیـادی بـرای سـال جدید 
داریـم، همه مـان می خواهیـم هر چه سـریع تر 
رشـد  و  بگیریـم  قـرار  موفقیـت  مسـیر  در 
بیشـتری را در کسـب وکارمان تجربـه کنیـم. 
امـا ایـن هدف هـا قـرار نیسـت کـه یک شـبه 

و به صـورت تصادفـی اتفـاق بیفتـد، بلکـه باید 
آن هـا را بـه وجـود بیاوریـد. بـرای رسـیدن به 
قلـه موفقیـت و لمس تمام اهـداف و آرزوهایی 
کـه در سـر دارید، بایـد طوری در سـال جدید 
زندگـی کنیـد که تفـاوت زیادی با گذشـته تان 

ت
قی

وف
م
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داشـته باشـد. برنامـه شـما بـرای سـال جدید 
؟ چیست

بـرای این کـه راحت تـر بتوانیـد بـه این سـوال 
زیـر  سـوال  چهـار  روی  ابتـدا  دهیـد،  پاسـخ 
تمرکـز کنیـد تـا مسـیر و هدف هایتان روشـن 
شـود و بدانیـد کـه دقیقا کجـای داسـتان قرار 

دارید.

ــی  ــان معن ــرای خودت ــت را ب 1. موفقی
ــی  ــت یعن ــام موفقی ــر ش ــد، از نظ کنی

ــه؟ چ
در اولیـن قـدم باید برایتان مشـخص شـود که 
موفقیـت چیسـت و شـما چه زمانـی می توانید 
خودتـان را فـردی موفـق بدانیـد، یـا موفقیت 
را در زندگی تـان احسـاس کنیـد. چشـمانتان 
را ببندیـد و تصـور کنیـد به پایان سـال1396 
داریـد،  فوق العـاده ای  احسـاس  رسـیده اید. 
در  داشـته اید.  زیـادی  دسـتاوردهای  چـون 
مـورد تک تکشـان بـا دقت فکـر کنیـد و آن ها 
را روی کاغـذ بنویسـید و سـپس آن هـا را بـه 
روز  هـر  درآوریـد.  مشـخص  اهـداف   صـورت 
قبـل از شـروع کار نگاهـی به لیسـت اهدافتان 
بیندازیـد. این هـا اهـداف موفـق شـما در پایان 

سـال  1396 خواهنـد بـود.

فضــای  در  اســت  قــرار  دیگــران   .2
ــان را  ــام و برندت ــور ش ــب وکار چط کس
بشناســند؟ چطــور قــرار اســت مشــهور 

ــوید؟ ش
بـرای رسـیدن بـه موفقیـت در سـال آینـده، 
اسـم شـرکت یـا اسـتارت آپ شـما بایـد دقیقا 
مقابـل چشـم مشـتری ها قـرار بگیرد تـا آن ها 
شـما را بشناسـند. اسـتراتژی شـما بـرای ایـن 
کار چیسـت؟ مراقـب باشـید کـه فقـط سـراغ 
تمـام  و  برویـد  اصلی تـان  هـدف  بازارهـای 
پـول خود را خـرج تبلیغـات نکنیـد. یادگیری 
بـازار  مدیریـت  نظیـر  اجتماعـی  مهارت هـای 
بـرای  مناسـبی  کمـک  می توانـد  تبلیغـات  و 
شـما باشـد کـه باعـث می شـود از سـرمایه تان 

هدفمنـد اسـتفاده کنیـد.

ــد مشــرتیان خــود  3. چطــور می خواهی
را تحــت تاثیــر قــرار بدهیــد و آن هــا را 

بــرای خودتــان حفــظ کنیــد؟
اصـال  مشـتری  بـدون  تجـارت  یـا  کسـب وکار 
معنایی ندارد. تاجر خوب کسـی اسـت که بتواند 
هـر کسـی را تبدیل به یک مشـتری خوب بکند 
و دل او را به دسـت آورد. پس به مشـتری هایتان 
احتـرام بگذارید، نظرشـان را در مـورد محصولی 
کـه خریده انـد بپرسـید، روز تولدشـان را تبریک 
بگوییـد و اجـازه دهید کـه جزو طرفداران شـما 

باشـند و برایتـان تبلیغ کنند.

ــت  ــیر موفقی ــود را در مس ــی خ 4. وقت
قــرار می دهیــد، چــه چیــزی مانــع شــام 

می شــود؟
کسـب وکار  عرصـه  در  کارآفریـن  یـک  سـفر 
می توانـد بسـیار پرخطـر باشـد. مطمئنـا زمانی 
می رسـد که شما احسـاس ناامیدی و درماندگی 
می کنیـد و تـرس و دودلـی تمـام وجود شـما را 
دربـر می گیـرد. امـا ایـن احساسـات هـر چقـدر 
باشـند،  ناراحت کننـده  و  ناخوشـایند  هـم کـه 
ولـی بـاز هـم می تواننـد بـرای شـما پیام هـای 
مثبتـی داشـته باشـند. به جـای این کـه اجـازه 
دهیـد چنیـن احساسـاتی مانع پیشـرفت شـما 
در عرصـه تجـارت شـوند، به آن ها گـوش کنید. 
و اضطـراب همگـی حرف هـای  تردیـد  تـرس، 
زیـادی بـرای گفتن به شـما دارند، پـس به جای 
این کـه درمانـده و ناتـوان شـوید، به احساسـتان 
گـوش کنیـد. بـرای این کـه بتوانید از ایـن موانع 
رهـا شـوید، بایـد خـود را عـادت دهیـد کـه در 
مسـیر موفقیـت گام برداریـد. بـا تمرکـز روی 
آن چـه می خواهیـد، آغـاز کنید. یکـی از بهترین 
روش هـا بـرای دور زدن ایـن موانع این اسـت که 
حجـم مطالعاتتـان را افزایش دهیـد، به خصوص 
دربـاره زندگـی افـراد موفـق بخوانیـد. ایـن کار 
انگیـزه زیـادی به شـما می دهد تا در این مسـیر 
گام برداریـد. فرامـوش نکنیـد کـه موفقیت یک 
تصـادف یـا اتفاق نیسـت، بلکه شـما بایـد آن را 

 خلـق کنید
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مسیح فقیهی 

استرس را مهار کنید
رکز خود را حفظ کنید

ق
چگونه در یک روز وحشتناک اکری، آرامش و �

همـه ما در طـول هفته قطعا روزهایـی را تجربه 
می کنیـم کـه از شـدت اسـترس و فشـار کاری، 
خودمـان  دور  فقـط  و  می آیـد  بنـد  نفسـمان 
می چرخیـم و بـا وجـود همه فشـاری که تحمل 
می کنیـم، راهـی به جلـو نمی بریم. این شـرایط 
نداشـته  تاثیـر چندانـی  کوتاه مـدت شـاید  در 
باشـد، امـا به طـور قطـع در بلندمـدت سـالمت 
روح و جسـم شـما را بـه خطر می انـدازد و باعث 
بیایـد. در  پاییـن  می شـود راندمـان کاری تـان 
ادامـه پنـج نفر از پزشـکان و متخصصـان موفق 
دنیـا بـه شـما می گوینـد کـه چطـور شـخصا 
را  روزمره شـان  کاری  فشـارهای  و  اسـترس ها 

مهـار می کننـد.

دکتـر دیویـد کتـز، از مرکـز تحقیقـات 
پیش گیـری از بیماری هـای ییـل– گریفین 

از  او  دکتـر کتـز شـیوه زندگـی خاصـی دارد؛ 
یـک نـوع رژیـم غذایی گیاهـی پیـروی می کند، 
برنامـه روزانه ورزشـی اش ترک نمی شـود، سـراغ 
سـیگار نمـی رود و هـر شـب بـه انـدازه کافـی 
می خوابـد. شـیوه آرامش بخـش و مـورد عالقـه 
او، در آغـوش گرفتـن فرزندانـش اسـت. دکتـر 
کتـز توصیـه جالبـی را برای کسـانی کـه پیروی 
از ایـن برنامـه برایشـان کار سـختی اسـت، دارد: 
»ایـن برنامـه ماننـد یـک زنجیـر عمـل می کند؛ 
اسـتراحت  به خوبـی  و  به انـدازه  زمانی کـه 
می کنیـد و در طـول شـب خـوب می خوابیـد، 
توانایی تـان بـرای ورزش کـردن هم بـاال می رود. 
ورزش، اسـترس های روزانه را از بدن شـما خارج 
بیشـتر  تمرکزتـان  می شـود  باعـث  و  می کنـد 
شـود. من اغلـب اوقات هنگام ورزش، مشـکالتم 

را بـه صـورت ذهنـی حـل می کنـم.«

ت
الم

س
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دکتر تراویس اسـتارک، پزشـک اورژانس 
تلویزیونـی  برنامـه  کارشناسـان  از  و 

آمریـکا در  پزشـکان 
زمانـی کـه کارم را در بخـش اورژانـس شـروع 
به آسـانی  کـه  بـود  زیـادی  چیزهـای  کـردم، 
می توانسـت تمـام ذهـن مـن را درگیـر کنـد و 
تمرکـزم را از بیـن ببـرد، امـا مـن یـاد گرفتـم 
کـه انـرژی خـودم را صـرف کارهایـی کنـم که 
می توانـم روی آ ن ها کنترل داشـته باشـم و باقی 
چیزهـا را کنـار گذاشـتم. مانند دکتر اسـتارک، 
خیلـی از ما بیشـتر زمانمـان را بـا تمرکز کردن 
روی مسـائلی کـه اصـال نمی توانیـم تغییرشـان 
بدهیـم، تلف می کنیم. دکتر اسـتارک در دنیای 
پراسـترس پزشـکی و رسـانه فعالیـت می کند و 
بـه مـرور یـاد گرفته کـه چطـور باید از شـرایط 
آسیب رسان و اسـترس زا و البته غیرقابل کنترل 
کنتـرل  در  او  هنـر  مهم تریـن  بگیـرد.  فاصلـه 
اسـترس ایـن اسـت کـه وقتـی مشـکلی پیـش 
می آیـد، از اعضـای گروهـش کمـک می گیرد و 
مسـئولیت حـل آن را بین افراد مختلف تقسـیم 

می کنـد.

دکتر مـارک اس. وولف، اسـتاد دانشـگاه 
دندان پزشـکی نیویـورک

مقابلـه  بـرای  وولـف  مـارک  دکتـر  اسـتراتژی 
اسـت.  سـاده  بسـیار  روزانـه  اسـترس های  بـا 
می کنـم  سـعی  همیشـه  »مـن  می گویـد:  او 
مشـکل پیش آمـده را به خوبـی شناسـایی کنـم 
و بـه همیـن خاطـر هـم هسـت کـه هیچ وقـت 
دسـت از مطالعـه کتـاب و مجـالت علمـی روز 
دنیـا برنمـی دارم تا به ایـن ترتیـب بتوانم دانش 
را در حـوزه تخصصـی کـه در آن کار  خـودم 
می کنم، گسـترش بدهـم.« البته هـر چقدر هم 
کـه شـما خودتـان را از قبل آمـاده کنید، گاهی 
اوقـات اتفاقـات ناخواسـته و ناگهانـی می تواننـد 
شـما را غافل گیـر کننـد. دکتر وولف هـم از این 
قاعـده کلی مسـتثنا نیسـت، اما بـرای مدیریت 
آن راه حـل جالبـی دارد. »مـن ایـن آمادگـی را 
دارم کـه مشـکالت را حـل کنـم. شـاید در ابتدا 
ندانـم چطـور باید ایـن کار را بکنم، امـا باالخره 

راه حـل آن را پیـدا خواهـم کـرد.« دکتـر وولف 
اعتـراف می کنـد کـه بـه دلیـل برنامـه فشـرده 
کاری، بـه انـدازه ای کـه در طول روز الزم اسـت، 
ورزش نمی کنـد، امـا هـر روز فاصلـه محـل کار 
تـا خانـه اش را پیـاده مـی رود. »ایـن پیـاده روی 
باعـث  و  می بـرد  بـاال  را  مـن  تمرکـز  روزانـه 

می شـود احسـاس خوبـی داشـته باشـم.«

دکتر عدنان نصیر، متخصص پوست
دکتـر عدنـان نصیـر هیچ وقـت تـالش نمی کند 
سـعی  بلکـه  شـود،  خـالص  اسـترس  شـر  از 
می کنـد آن را بشناسـد و بفهمـد. او می گویـد: 
»مـن متوجـه شـدم فقـط گفتـن این کـه فالن 
اتفـاق خیلی وحشـتناک، اسـترس زا یـا اعصاب 
خردکن اسـت، هیـچ فایده ای برایم نـدارد، چون 
فکـر کـردن بـه جزئیات هـر رویدادی اسـت که 
می توانـد بـرای یافتـن راه حـل کمـک کنـد و 
شـما را از شـر اسـترس خالص کند.« او توصیه 
می کنـد وقتـی بـا مشـکلی مواجه می شـوید، از 
خودتـان بپرسـید: »دلیـل واقعـی این اسـترس 
چیسـت؟ زمان تحویـل پروژه تان رسـیده؟ چند 
مسـئولیت مختلـف را بـا هـم قبـول کردیـد و 
نمی دانیـد چطور بایـد به این همه کار برسـید؟ 
مضطرب و عصبانی هسـتید یا خیلی خسـته؟« 
پیـدا  از  بعـد  پیشـنهاد می کنـد  نصیـر  دکتـر 
کـردن دلیـل اسـترس و فهمیـدن آن، این نکته 
را بـه خودتـان یادآوری کنید که اگرچه شـرایط 
بـدی پیـش آمده اسـت، امـا شـما می توانید آن 

را حـل کنید.

پروفسـور الکسـاندر کخ، متخصص علوم 
ورزشـی دانشـگاه لنوار راین واشـنگتن

 پروفسـور کـخ مهم تریـن راه کار بـرای رهایی از 
اسـترس های روزانـه را انجـام تمرینات ورزشـی 
روزانـه می دانـد. او معتقـد اسـت ورزش روزانـه 
انتقال دهنده هـای  ترشـح  میـزان  می توانـد 
متعـادل  کامـال  صـورت  بـه  را  مغـز  عصبـی 
دربیـاورد و جالـب اسـت بدانیـد کـه تنهـا یکی 
از نتایـج ایـن فعـل و انفعاالت مغـزی، باال رفتن 

 .تمرکـز شماسـت
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ساقی احتشام زاده 

رژیم علیه آلرژی
ار را به سالمت بگذران�ی چگونه �ب ت
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اگـر بـا رسـیدن فصـل بهـار سـرفه و عطسـه 
امانتـان را می بـرد، مـدام گلویتـان بـه خـارش 
می افتـد، چشـم هایتان قرمـز می شـود و مـدام 
آبریـزش بینـی داریـد، قطعـا یکـی از چندیـن 
میلیـون نفـری هسـتید کـه در سراسـر دنیـا به 
حساسـیت بهـاره مبتـال هسـتند و در فصل بهار 
و پاییـز دچـار عالیـم آلرژیـک می شـوند. شـاید 
نتـوان عالیـم آلـرژی را به طور کامـل از بین برد، 
امـا با اسـتفاده از یک سـری مـواد غذایـی خاص 
می توانیـد راحت تـر ایـن فصل هـا را بگذرانیـد.

چربی های معجزه آسا
 DHA و  EPA دو نوع اسید چرب امگا3 هستند 
کـه در ماهی هـای پرچـرب یافـت می شـوند و 
به عنـوان کاهش دهنـده عالیـم آلـرژی مشـهور 
ایـن  حـاوی  غذایـی  مـواد  مصـرف  هسـتند. 
اسـیدهای چـرب می توانـد باعث کاهش شـدت 
بـروز عالیـم آلرژیـک در فصـل بهار شـود. البته 
بـرای اسـتفاده از ایـن خاصیـت امـگا 3 بهتـر 
اسـت به جـای این که به فکـر اسـتفاده از قرص 
و مکمل هـای حـاوی ایـن اسـید چـرب باشـید، 
سـراغ منابع طبیعی آن بروید که اثربخشی شـان 
در مطالعـات مختلـف اثبات شـده اسـت. ماهی 
تـن و ماهـی سـالمون جـزو غنی تریـن منابـع 
امـگا3  در میـان آبزیـان محسـوب می شـوند و 
دارای اثـرات ضدالتهـاب هسـتند. مطالعه ای که 
به تازگـی در ژاپـن انجـام شـده، نشـان داده 
اسـت خانم هایـی کـه ماهـی بیشـتری در 
هفتـه مصـرف می کننـد، کمتـر از سـایر 
هم سن و ساالنشـان بـه رینیـت آلرژیـک 
مبتـال می شـوند. گـردو و تخـم کتـان و 
بعضـی از انـواع دانه های روغنـی درختی 
دیگـر نیـز حـاوی مقادیری اسـید چرب 
امگا3 هسـتند. عالوه بر ایـن خوراکی های 
گیاهـی زنجیـره ALA نیـز دارنـد کـه بدن 
به راحتـی می توانـد آن را تبدیـل بـه EPA و 
DHA کند. جالب اسـت بدانید کـه خوردن یک 
مشـت گـردو تقریبـا معـادل مصـرف 100 گرم 
ماهی سـالمون به بدن شـما امگا3 می رسـاند. از 
طـرف دیگـر تخم کتان عـالوه بر داشـتن امگا3 

حـاوی مـاده معدنـی سـلنیوم نیـز هسـت کـه 
می توانـد پاسـخ بـدن به آلـرژی را کاهـش دهد.

 
ویتامین ث؛ ویتامین ضد عطسه

دارای  اسـت کـه  نوعـی فالونوییـد  کورسـتین 
ایـن  بـر  محققـان  و  اسـت  اثـرات ضدالتهـاب 
باورنـد کـه اسـتفاده از مـواد غذایـی حـاوی این 
آنتی اکسـیدان می توانـد باعـث کاهـش عالیـم 
شـود.  بیمـاری  ایـن  بـه  مبتالیـان  در  آلـرژی 
سـیب، پیـاز، انـواع توت ها، کلم، گل کلـم و چای 
همگـی حـاوی فالونویید هسـتند. عـالوه بر این 
ویتامیـن ث موجـود در میوه هـا و سـبزیجات 
نیـز می توانـد تا حـدی عالیـم آلـرژی را کنترل 
کنـد. البته ماننـد امگا3، بهتر اسـت ویتامین ث 
نیـز به صـورت طبیعـی اسـتفاده شـود. پرتقال، 
فلفـل قرمـز، توت فرنگـی و... ازجملـه غنی ترین 
منابـع ویتامیـن ث محسـوب می شـوند. عـالوه 
بـر ویتامیـن ث، بعضـی آنزیم هـای گیاهـی نیـز 
ازجملـه  هسـتند،  آلرژیـک  ضـد  اثـرات  دارای 
آنزیـم بروملیـن کـه در آنانـاس یافـت می شـود 
تنفسـی  آزردگی هـای  کاهـش  بـه  می توانـد  و 

ازجملـه در آلـرژی و آسـم و... کمـک کنـد.
 

کفیر و میکروب های ضد آلرژی
کفیـر نوعـی نوشـیدنی از پایـه ماسـت و دارای 
مقـدار زیـادی پروبیوتیـک اسـت و بـه تقویـت 
گـوارش شـما کمـک  دسـتگاه  فلـور طبیعـی 
می تواننـد  مفیـد  باکتری هـای  ایـن  می کنـد. 
بـه پیش گیـری و کاهـش شـدت عالیـم آلـرژی 

فصلـی کمـک کننـد.
 

در بهار چای سبز بخورید
چـای سـبز، با یا بـدون کافئین، یکـی از بهترین 
نوشـیدنی ها بـرای مبتالیـان بـه آلـرژی اسـت. 
آنتی هیسـتامین های  یک سـری  حـاوی  چـای 
طبیعـی اسـت کـه بـه رفـع عالیـم حساسـیت 
فصلـی کمک می کنـد. متخصصان بـه مبتالیان 
بـه حساسـیت توصیـه می کننـد کـه صبح هـا 
یـک فنجـان چای سـبز بنوشـند تا مانـع از بروز 

.حمله هـای عطسـه صبحگاهـی شـود
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داغ تریــن  رکــورد  ثبــت 
زمیــن کــره  ســال 

1
رکورد  توانست   2016 سال 
سال  از  که  را  دمایی  داغ ترین 
1880 روی کره زمین احساس 
این  نتایج  بشکند.  است،  شده 
سازمان  توسط   که  بررسی ها 
آمریکا  جوی  و  اقیانوسی  ملی 
انجام شده،  ناسا  با همکاری  و 
جدید  سال  روزهای  اولین  در 
محققان  شد.  منتشر  میالدی 
کره  سطح  دمای  می گویند 
زمین از اواخر قرن 19 میالدی 
تا حدود 1.1 درجه سانتی گراد 
بخش  که  است  یافته  افزایش 
تولید  به  مربوط  آن  عمده 
دلیل  به  گل خانه ای  گازهای 
انسان  فعالیت های  گسترش 
گذشته  سال  در  است.  بوده 
میالدی میانگین دمای جهانی 
0.99 درجه سانتی گراد گرم تر 
شده و گرم تر از میانگین اواسط 
قرن 20 بوده است. هر چند با 
وجود ثبت سال 2016 به عنوان 
زمین طی  کره  گرم ترین سال 
بیش از یک صد سال گذشته، 
مختلف  ایالت های  در  دما  این 
آمریکا چند برابر بیش از سایر 
نقاط احساس شده و در برخی 
مناطق مثل قطب شمال گرما 
چنان افزایش داشت که بخش 

از  را  خود  یخ های  از  زیادی 
دست داد. 

رکــورد  شــدن  شکســته 
دانلــود توســط یــک بــازی 

جدیــد

2
ازی پوکمــون اواســط تیــر ماه 
در آمریــکا، اســترالیا و... بــرای 
اندرویــد و  سیســتم عامــل 
iOS  عرضــه شــد و به ســرعت 
ــا ـ از  ــه توجه ه ــت هم توانس
ــران  ــا مدی ــه ت ــران گرفت کارب
ســرمایه گذاری  شــرکت های 
و... ـ را بــه خــودش جلب کند. 
ایــن بــازی بــا چشــاندن طعــم 
واقعیــت مجــازی بــه کاربــران 
و  محبــوب شــد  به ســرعت 
ــی  ــه اول رونمای ــط در هفت فق
از ایــن بــازی، 30 میلیــون 
کاربــر آن را دانلــود کردنــد 
کــه رکــوردی جدیــد در ایــن 
زمینــه محســوب می شــود. 
ایــن بــازی در کمتــر از دو 
محبوب تریــن  بــه  هفتــه 
ــد.  ــل ش ــکا تبدی ــازی آمری ب
شــرکت ژاپنــی نینتنــدو هــم 
بــه دلیــل ارتبــاط معنــوی 
موفقیت هــای  از  پوکمــون 
ایــن بــازی در عرضــه جهانــی 
ارزش  و  نمانــد  بی نصیــب 
النــچ  از  پــس  آن  ســهام 

شــدن ایــن بــازی بــه بیــش از 
30هــزار یــن رســید کــه یــک 
رکــورد باورنکردنــی محســوب 
»اپ  ســایت  می شــود. 
ــی را از  ــار جالب ــتیتو« آم انس
میــزان درآمــدی کــه شــرکت 
ســازنده پوکمــون گــو در هــر 
ــی آورد،  ــت م ــه دس ــه ب دقیق
ــاس  ــر اس ــرده و ب ــر ک منتش
ــن شــرکت هــر  ــار، ای ــن آم ای
60 ثانیــه یــک بــار، 11 هــزار 
ــن  ــد. ای ــر می ش دالر پول دارت
ــا در دو  شــرکت توانســت تنه
ــازی 35  ــار ب ــه اول انتش هفت
میلیــون دالر ســود بــه دســت 

ــاورد.  بی

متخصصــان  هشــدار 
دربــاره امــکان هک شــدن 

اینرتنــت اشــیا

3
گذشــته  ســال  اواســط  در 
میــالدی متخصصــان امنیتــی 
ــازی  ــای مج ــران فض ــه کارب ب
ــدن  ــک ش ــکان ه ــاره ام درب
اینترنــت اشــیا هشــدار دادنــد. 
ــک  ــه ی ــی ک ــال زمان بااین ح
اکتبــر  مــاه  در  نــت  بــات 
ــیاری از  ــت بس ــت فعالی توانس
ــزرگ  ــی ب ــایت های اینترنت س
ازجملــه  دنیــا  محبــوب  و 
توییتــر، ردیــت، اســپاتیفای 
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و... را تحــت تاثیــر قــرار دهــد، 
بســیاری از کاربــران شــوکه 
شــدند. ایــن نرم افــزار بــات 
نــت کــه میــرای نــام داشــت، 
بــه سیســتم شــرکت فنــاوری 
اینترنــت  زیرســاخت های 
حملــه کــرد و آن را تا ســاعاتی 
بــات  ایــن  انداخــت.  کار  از 
هم راســتا  بــرای  اینترنتــی 
ــط  ــتگاه های مرتب ــردن دس ک
بــا اینترنــت اشــیا ازجملــه 
و  مداربســته  دوربین هــای 
دی وی آر هــا طراحــی شــده 

ــت.  اس

نیــروی  اندازه گیــری 
ســطح  روی  گرانــش 
یــک روش  بــا  ســتاره ها 

یــد جد

4
دانشــمندان در اوایــل ســال 
توانســتند  میــالدی   2016
بــرای  جدیــد  روشــی  بــه 
ــش  ــروی گران ــری نی اندازه گی
ســتاره ها  ســطح  روی 
ــت  ــد. اهمی ــدا کنن ــت پی دس
می توانــد  اطالعــات  ایــن 
درک  بــه  را  دانشــمندان 
ــی در  ــکان زندگ ــری از ام بهت
ســتاره های دورتــر برســاند. 

توســط  تحقیقــات  ایــن 
پروفســور تومــاس کالینگــر 
ــتی  ــن سرپرس ــگاه وی از دانش
ــی  ــور جیم ــود و پروفس می ش
ماتیــوس از دانشــگاه بریتیــش 
ــادا و گروهــی از  کلمبیــای کان
محققــان آلمانــی، اســترالیایی 
ــه  ــن مطالع ــوی در ای و فرانس
می کننــد.  همراهــی  را  او 
هــدف از ایــن تحقیــق بررســی 
ــش  ــری گران ــکان اندازه گی ام
ــت  ــتاره اس ــک س ــطحی ی س
ــدن را روی  ــم وزن ب ــا بتوانی ت
آن ســتاره تخمیــن بزنیــم. در 
ایــن مطالعــه وزن یــک انســان 
در  کیلویــی   75 بزرگ ســال 
ــا  تــرازوی خانگــی در حمــام ب
وزن او در ســتاره های مختلــف 
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد مقایس م
ــان  ــه نش ــن مطالع ــت. ای اس
ــرد روی  ــه وزن ف ــد ک می ده
خورشــید تــا 20 برابــر افزایش 
در  درحالی کــه  می یابــد، 
ــه  ــز ک ــر قرم ــتاره غول پیک س
سرنوشــت خورشــید در آینــده 
ــری  ــود و قط ــوب می ش محس
ــر از  ــر بزرگ ت ــدود 35 براب ح
قطــر امــروز آن دارد، تاثیــر 
ــت و  ــم اس ــیار ک ــه بس جاذب
ســبک تر  برابــر   50 انســان 
از وزن قبلــی خــود خواهــد 
بــود. ایــن روش جدیــد بــه 
محققــان اجــازه داده اســت 
ــش ســطحی  ــد گران ــا بتوانن ت
ــه  ــیار دور را ک ــتاره های بس س
نــور خروجــی بســیار ضعیفــی 
حــدود  دقتــی  بــا  دارنــد، 
اندازه گیــری  درصــد  چهــار 
از  اســاس،  ایــن  بــر  کنــد. 

ــطحی  ــش س ــه گران ــا ک آن ج
در یــک ســتاره بــا جــرم و 
شــعاع آن ارتبــاط مســتقیم 
دارد، درواقــع محققــان بــا ایــن 
روش می تواننــد اندازه گیــری 
دقیق تــری از جــرم و ابعــاد 
ســتاره هایی داشــته باشــند که 
ــرار  ــن ق ــر از زمی ــیار دورت بس
ــرد  ــن راهب ــت. ای ــه اس گرفت
ــرای  ــکان را ب ــن ام ــد ای جدی
ــا  ــد ت ــم می کن ــان فراه محقق
منظومه هــای  روی  بتواننــد 
فاصلــه ای  در  فراخورشــیدی 
مشــخصه های  حتــی  کــه 
و  ســتاره ها  اصلــی 
به طــور  آن  مدارگرد هــای 
اندازه گیــری  قابــل  دقیــق 
ــد.  ــه کنن ــز مطالع ــت، نی نیس
ایــن روش ســازوکار درونــی 
را  بــزرگ  ســتاره های 
مشــخص می کنــد و نشــان 
ــا ســیاره هایی  می دهــد کــه آی
کــه در اطرافشــان قــرار گرفتــه 
و  فاصلــه  لحــاظ  از  اســت، 
حــرارت می تواننــد میزبــان 
مناســبی بــرای آب مایــع و 
گونه هــای حیاتــی مختلــف 
باشــند یــا متروک انــد و قابــل 
ــن روش  ــتند. ای ــکونت نیس س
ــی  ــط گروه ــه توس ــد ک جدی
بین المللــی  محققــان  از 
ــع  ــت، تاب ــده اس ــی ش طراح
یــا  زمان بنــدی  هم بســتگی 
ــدت  ــدی کوتاه م روش زمان بن
نــام دارد و عملکــرد آن بــر 
پایــه ضبــط و ثبــت و بررســی 
ــه  ــت ک ــی اس ــق تغییرات دقی
از  خروجــی  نورهــای  در 
و  داده  رخ  دور  ســتاره های 
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مریــخ حرکــت کننــد، یــا 
فضاپیمــا  نشســتن  عمــل 
ــق  ــخ را محق روی ســطح مری
ــود  ــه ب ــتوفان گفت ــد. اس کنن
کار  ایــن  می خواهــد  ناســا 
انجــام  کامــل  ایمنــی  بــا 
شــود و ایــن مســئله در صــدر 
ــا  ــای ناس ــت فعالیت ه فهرس
دارد.  قــرار  در ســال 2016 
ــن انتخــاب شــباهت  ــت ای عل
و  زمیــن  بــه  مریــخ  زیــاد 
اتمســفر  یــا  جــو  داشــتن 
اســت. عــالوه بــر ایــن، درجــه 
مناســب  مریــخ  حــرارت 
نظــر  از  و  اســت  زیســتن 
طــول شــب و روز نیــز بــه 
کــره زمیــن شــبیه اســت و از 
ــن  ــد بهتری ــن نظــر می توان ای
مســتعمره  بــرای  گزینــه 
ــن  ــد از زمی شــدن انســان بع
مهم تریــن  امــا  باشــد. 
نکتــه ای کــه باعــث شــده 
ــی  ــای پژوهش ــا فعالیت ه ناس
در  را  خــود  تحقیقاتــی  و 
مریــخ  روی   2016 ســال 
بــود  ایــن  متمرکــز کنــد، 
ــال  ــپتامبر س ــاه س ــه در م ک
محققــان  میــالدی   2015
تاییــد کردنــد کــه عــالوه بــر 
ــخ زده کــه در  ــری آب ی مقادی
قطب هــای مریخــی وجــود 
برخــی مواقــع آب  دارد، در 
ــر  ــز ب ــع نی ــورت مای ــه ص ب
ــاری  ــیاره ج ــن س ــطح ای س
از  نقشــه برداری  می شــود. 
گرانــش مریــخ بــا کمــک 
ســه فضاپیمــای ناســا یکــی از 
ــا در  ــم ناس ــتاوردهای مه دس
ســال گذشــته میــالدی بــود. 

ارسارآمیزتریــن  تکمیــل 
ــان  ــی جه تلســکوپ فضای

6
ــی  ــه محدودیت های ــه ب ــا توج ب
در  تلســکوپ  هابــل  کــه 
دارد،  خــود  فعالیت هــای 
فضایــی  ســازمان  محققــان 
ناســا در ســال 2016 توانســتند 
ــپیس  ــز وب اس ــکوپ جیم تلس
ــه در حــال  ــد ک ــل کنن را تکمی
حاضر اســرارآمیزترین تلســکوپ 
ــرار  ــت و ق ــان اس ــی جه فضای
تلســکوپ   جایگزیــن  اســت 
هابــل شــود. ایــن تلســکوپ 
نســبت بــه  هابــل عملکــرد 
بســیار وســیع تر و دقیق تــری 
ــن  ــه روی ای ــی ک دارد و محققان
ــد  ــروژه کار می کننــد، امیدوارن پ
بــا شــروع اســتفاده از آن بتواننــد 
نورهــای موجــود در فاصله هــای 
بســیار دور را جمــع آوری کنند و 
بتواننــد بــه یافته هــای جدیــدی 
در ایــن زمینــه دســت پیــدا 
کننــد. تلســکوپ وب از تعــدادی 
به هم پیوســته  آینه هــای 
جدیــد ســاخته شــده و درنهایت 
دارد  غول پیکــر  آینــه  یــک 
ــر  ــم مت ــه حــدود شــش و نی ک
ــای  ــداد آینه ه ــاع دارد و تع ارتف
چنــد ضلعــی اطــراف آن 18 
ــه  ــا ب ــن آینه ه ــت. ای ــدد اس ع

ــف  ــای مختل توســط ماهواره ه
ــا  ــر ناس ــواره کپل ــه ماه ازجمل
ــت  ــادا دریاف ــت کان ــا موس ی

 . می شــود

مریخ؛ محور فعالیت های 
ناسا در سال 2016

5
ابتــدای  در  کــه  گزارشــی 
ســال 2016 میــالدی توســط 
فعالیت هــای  از  نیوزویــک 
ــی  ــد، حاک ــر ش ــا منتش ناس
از ایــن بــود کــه ســازمان 
را  مریــخ  آمریــکا  فضایــی 
ــود در  ــای خ ــور فعالیت ه مح
ــرار  ــالدی ق ــال 2016 می س
ــزارش  ــن گ ــت. در ای داده اس
از  اســتوفان،  الــن  قــول  از 
ناســا،  ارشــد  کارشناســان 
آمــده بــود کــه محققــان ایــن 
ــتند  ــن هس ــازمان خوش بی س
ــن بررســی ها  ــا انجــام ای ــا ب ت
ایــن  بــه  زدن  دســت  و 
ــال  ــا س ــد ت ــا بتوانن تجربه ه
2030 میــالدی بــه محــدوده 
برســند.  مریــخ  اطــراف 
امیــدوار  ناســا  محققــان 
هســتند کــه تــا آن زمــان 
ماموریــت  اولیــن  بتواننــد 
ــان  ــه پای ــود را ب ــداری خ م
برســانند، یــا روی ماه هــای 
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می کننــد  کمــک  تلســکوپ 
ــور ورودی را  ــد طیــف ن ــا بتوان ت
بــرای بررســی مشــخصه های 
مختلــف ســیاره ها و ســتاره ها 
ســیاره های  اتمســفرهای  و 
خارجــی، شــکافت دهــد. در 
حــال حاضــر محققــان ســازمان 
ــی  ــس فضای ــا، آژان ــی ناس فضای
ــادا  ــی کان ــس فضای ــا و آژان اروپ
ــد.  ــروژه کار می کنن ــن پ روی ای
پروفســور جــان متــر، سرپرســت 
ایــن تیــم تحقیقاتــی، ســال 
ــه  ــه گفت ــن زمین گذشــته در ای
ــان در  ــه محقق ــه اگرچ ــود ک ب
ــد تلســکوپ   ابتــدا امیــدوار بودن
هابــل بتوانــد اطالعاتــی مربــوط 
کهکشــان های  اولیــن  بــه 
را  جهــان  در  به وجودآمــده 
در اختیــار دانشــمندان قــرار 
ــه  ــا در حــال حاضــر ب دهــد، ام
ــکوپ  ــن تلس ــد ای ــر می رس نظ
چنیــن ظرفیتــی را نــدارد. یکــی 
از محدودیت هــای  هابــل ایــن 
ــی  ــان رنگ های ــه هم ــت ک اس
کــه  می دهــد  تشــخیص  را 
چشــم انســان توانایی تشــخیص 
توانایــی  تنهــا  و  دارد  را  آن 
ــش از چشــم انســان  ــی بی اندک
دارد.  رنگ هــا  تشــخیص  در 
ــای  ــد نوره ــن نمی توان هم چنی
مــادون قرمــز را شناســایی کنــد 
ــالش شــده در تلســکوپ  کــه ت
جدیــد ایــن مشــکالت حــل 
ــکوپ  ــه تلس ــا ک ــود. از آن ج ش
ــن  ــای پایی ــه دم ــز وب ب جیم
یــک  از  دارد، محققــان  نیــاز 
ترکیــب فلــزی بــه نــام بریلیــوم 
تلســکوپ  ایــن  ســاخت  در 
ــبت  ــه نس ــد ک ــتفاده کرده ان اس

بــه تغییــرات دمایــی بســیار 
ــن  ــرار اســت ای ــدار اســت. ق پای
 2018 ســال  در  تلســکوپ 
میــالدی فعالیــت خــود را آغــاز 
ــزرگ  ــورپرایز ب ــک س ــد و ی کن
ــی باشــد.  ــان فضای ــرای محقق ب

بــه  لینکدیــن  فــروش 
فت  ســا و یکر ما

7
ــته  ــال گذش ــن س ــاه ژوئ در م
ــا اعــالم این کــه  مایکروســافت ب
لینکدیــن را بــا قیمتــی بیــش از 
26 میلیــارد دالر خریــده اســت، 
بســیاری از کاربــران مجــازی 
مدیرعامــل  کــرد.  شــوکه  را 
علــت  دربــاره  مایکروســافت 
خریــد لینکدیــن گفتــه بــود که 
ــا ایــن کار  ــد ب آن هــا قصــد دارن
در  را  حرفــه ای  ابرشــبکه های 
ــه  ــد. اگرچ ــرار ده ــم ق ــار ه کن
ــد  ــه خری ــه این ک ــه ب ــا توج ب
لینکدیــن، گران تریــن خریــد 
ــوده  ــون ب ــا کن ــافت ت مایکروس
اســت، نتیجــه ایــن خریــد بــرای 
تحلیل گــران بــازار اهمیــت دارد. 
ــد  ــرارداد خری ــت ق ــی اس گفتن
لینکدیــن توســط مایکروســافت 
در اواخــر ســال 2015 میــالدی 
بســته شــد و به مــرور نرم افزارها 
و برنامه هــای دیگر مایکروســافت 
اســکایپ،  آفیــس،  ازجملــه 

اوت لــوک و... را بــا لینکدیــن 
هم راســتا کــرد. زمانــی کــه 
خریــد  قصــد  مایکروســافت 
لینکدیــن را داشــت، شــرکت 
ــت  ــد داش ــز قص ــلزفورس نی س
لینکدیــن را خریــداری کنــد تــا 
ــود را  ــی خ ــبکه های اجتماع ش
تکمیل کنــد، امــا مایکروســافت 
بــا اعــالم قیمــت باالتر توانســت 
ــن  ــود. ای ــن ش ــب لینکدی صاح
تنهــا خبــری نبــود کــه در 
ــول  ــام دو غ ــال 2016 از ادغ س
منتشــر  مجــازی  دنیــای  در 
شــد، زیــرا ورزیــون نیــز در 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــال 2016 اع س
زیــادی  درصــد  اســت  قــرار 
را  یاهــو  ســایت  امکانــات  از 
خریــداری کنــد. در حــال حاضر 
قیمــت 4.83 میلیــارد دالر از 
ســوی ورزیــون بــرای خریــد 
امکانــات و هســته های یاهــو 
اعــالم شــده اســت، اگرچــه ایــن 
ــن و  ــد شــامل یاهــو در ژاپ خری
ســهام ایــن شــرکت در علــی بابا 
نمی شــود. اگرچــه قــراردادی 
ــون  تاکنــون میــان یاهــو و ورزی
بســته نشــده و تحلیل گــران 
امنیتــی  اتفاقــات  می گوینــد 
ــو  ــورد یاه ــه در م ــدی ک جدی
منتشــر شــده، باعــث شــده 
ورزیــون بخواهــد یــک بــار دیگر 
بــه خریــد یاهــو و امکانــات 
مختلــف آن و رقم پیشنهادشــده 
فکــر کنــد. علــت ایــن اتفــاق آن 
بــود کــه یاهــو اعــالم کــرد کــه 
ــر  ــده ای هک ــال 2014 ع در س
ــبکه های آن  ــته اند وارد ش توانس
ــه  ــوط ب ــات مرب ــوند و اطالع ش
.کاربــران را بــه ســرقت ببرنــد
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اجازه هست دورت بگردم؟...
  سـید حسـین متولـیان 

شـاید بـرای مـن همـه چیـز از فرفره هایـی که 
بـاد می چرخاندشـان شـروع شـد... آن روزها او 
برایـم مهـم بـود، چـون فرفره هایی سـاخته بود 
کـه به دسـتورش می چرخیدنـد... هنوز کوچک 
و  دادم  تغییـر  او  دربـاره  را  نظـرم  کـه  بـودم 
متوجـه شـدم کـه او نخبه ترین چرخ وفلک سـاز 
ایـن حوالـی اسـت... از همـان چرخ وفلک هـای 
گوشـه پـارک کـه چهـار صندلـی دارنـد و بـا 
بزرگ تریـن  آن  تـا  بگیـر  می چرخنـد  دسـت 
چرخ وفلک هـا کـه اوجشـان میـان ابرهاسـت...

بیشـتر  هـم  بـاز  شـدم،  بزرگ تـر  کـه  کمـی 
فهمیدم، و دانسـتم دوسـت مـن مهندس طراح 
بـوده...! هـم  میدان هـا  بزرگ تریـن  و سـازنده 

کم کـم می توانسـتم بفهمـم در الگـوی ذهنـی 
او دایره هـا و چرخش هـا نقـش مهمـی را بـازی 
می کننـد و همـه چیـز بـر مبنای چرخیـدن بنا 

! شده
سـربه هواتر کـه شـدم، دیدم دایره بـازی، تفریح 
محبوب دوسـت مـن اسـت... ماه بـه دور زمین 
می چرخـد و زمیـن بـه دور خورشـید... حتـی 
بعدتـر سـیاره هایی را شـناختم کـه چنـد مـاه 

دورشـان می چرخیـد و خورشـید هایی را رصـد 
کـردم کـه چنـد زمین دورشـان می گشـت... 

حـاال بهتـر می توانسـتم بفهمـم که دوسـت من 
چـرا ایـن همـه دایـره دور خـودش کشـیده و 

بنـای فلـک را بـر چرخیدن گذاشـته!
خدا جان! 

دوست چرخ وفلک ساز من!
چقـدر خـوب اسـت که تو خسـته نمی شـوی از 

این چرخـش مـدام حال ها...
حاال که چرخانده ای روز و روزگار را،

بیـرون  زمسـتان  پشـت  از  را  بهـار  کـه  حـاال 
کشـیده ای و  مـرا تـوی مـدار رویـش دوبـاره 

کشـیده ای،
اجازه می دهی من هم با تو کمی بچرخم؟

یا دسـت کم همین اسـفندی را که گذشت، دور 
سـرت بچرخانم و نذر کنم بـرای لبخند هایت؟

خداجان عزیزم!
اجـازه هسـت منی کـه از تو آمده ام تا به سـوی 

بازگردم، تو 
کمی 

فقط کمی... دورت بگردم؟



 سرآمد/ شماره سی وچهارم/ نوروز نود و شش          129

     کد پستی 10 رقمی:                                                                                                     
     تلفن ثابت:                                                                                                                   
     تلفن همراه:                                                                                                                  

ــت  ــک مل ــاب: 5000200025 بان ــماره حس ــه ش ــتراک را ب ــغ اش مبل
»شــعبه حــج و زیــارت« بــا نــام بنیــاد ملــی نخبــگان واریــز و فیــش 
واریــزی و شــماره پیگیــری را بــه شــماره تلفــن: 88608645 یــا پســت 

ــد. الکترونیکــی: Email: Saramad@bmn.ir ارســال نمایی



برگه اشتراک ماهنامه سرآمد

ماهنامه خبری، علمی، آموزشی
تحلیلی بنیاد ملی نخبگان

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

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

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

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

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

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

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

s a r a m a d

تبلیغات استارت آپ باید با توان واقعی مان متناسب باشد
ضریب نفوذ گوشی های هوشمند در جامعه ایرانی به سطحی رسیده است که دیگر حتی 
بسیاری از کودکان و نوجوانان هم صاحب گوشی های هوشمند هستند. بر اساس آمارهای 

رسمی، ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران به 120 رسیده، یعنی به ازای هر ایرانی دو سیم کارت 
فروخته شده است. در این بین، جالب است بدانید که بیش از 27 میلیون گوشی هوشمند در 

کشور فعال است که بازار بسیار خوبی برای کسب وکارهای استارت آپی به حساب می آید.

صفحه 84

یده ال�م استارز گز گفت وگو �ب مد�ی اجرا�ی پوشه؛ استارت آپ �ب
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