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 گفت و گو با سمیه مداح، مدیرعامل شرکت
فناوری اطالعات پردازش گستر راتا

سمیه مداح، مدیرعامل شرکت دانش بنیان فناوری اطالعات پردازش گستر راتا، در بسیاری موارد 
در استان خراسان رضوی، جزو اولین ها بوده است. آن هم با توان مالی اندک و در حالی که 

اعضای اصلی شرکت را تنها خود و همسرش تشکیل می دهند. اما این شرکت که از نظر توان 
تخصصی شرایط مساعدی دارد، به دلیل همین مشکالت مالی، نداشتن روابط ویژه و عدم 

رعایت قوانین مالکیت فکری و کپی رایت در کشور، در حال حاضر در مرحله عدم فعالیت به سر 
می برد. ولی همه این ها باعث نشده سمیه مداح و همسرش دست از کار و فعالیت بکشند و ناامید 

شوند. آن ها هنوز جوان و خالق هستند و حاضرند برای دستیابی به خواسته هایشان ریسک 
کنند. با او درباره کار شرکت و مشکالتی که پشت سر گذاشته  است، به گفت و گو پرداختیم.
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کنون ای خردمند وصف خرد
بدین جایگه گفتن اندرخورد
کنــون تا چه داری بیار از خرد
که گوش نیوشنده زو برخورد
خــرد بهتر از هر چه ایزد بداد
ســتایش خرد را به از راه داد
خرد رهنمای و خرد دلگشای

خرد دســت گیرد به هر دو سرای
ازو شادمانی وزویت غمیست
وزویت فزونی وزویت کمیست
کســی کو خرد را ندارد ز پیش

دلــش گردد از کرده خویش ریش

حکیم ابوالقاسم فردوسی
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  از همه خوانندگان محترم، صاحبان استعدادهای 
همکاری  به  دعوت  هنری  و  علمی  نخبگان  برتر، 
و  پیشنهادات  انتقادات،  نظریات،  لطفاً  می شود. 
یادداشت ها و مقاالت خود را به آدرس ایمیل نشریه 
انعکاس  و  نشر  و  به چاپ  نسبت  تا  فرمایید  ارسال 

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 وپنجم/ دوره جدیدتحلیلی بنیاد ملی نخبگان
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گفت وگو با دکتر هرمز شمس

گفت وگو با مرتضی حیدری 

هندسه باغ ایرانی

نگاهی به کتاب »سیاه چاله ها« 
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 پـرویـز کـرمـی 

 بها دادن به شرکت های
دانش بنیان و نوآور

راه میان�ب در افزایش تولید و رفع �ب اکری

آن  چالش هــای  و  اقتصــادی  ضعف هــای 
عــالوه بــر آن کــه جامعــه را بــه دردســر 
طبقــه  به خصــوص   - مــردم  و  می اندازنــد 
محرومیــن- را بــر ســر معیشــت خــود گرفتــار 
می کننــد، چشــم اســفندیار یــا پاشــنه آشــیل 
کشــور هــم هســتند و دشــمنان را به وسوســه 
و  فریبنــده  بــا شــعارهای  تــا  می اندازنــد 
ــدان  ــه می ــا ب ــادی پ ــف اقتص ــات تضعی اقدام
بگذارنــد و نظــام سیاســی کشــور را بــا بحــران 
روبــه رو کننــد. البتــه خــوب کــه نــگاه کنیــم، 
می بینیــم کــه بخشــی از ایــن ضعف هــای 
اقتصــادی خودشــان حاصــل دسیســه ها و 
اقدامــات دشــمنان و مزاحمت هایــی اســت 
بــرای مــا درســت کرده انــد.  کــه آن هــا 
ــداوم  ــدید و ت ــا تش ــد ب ــر می کنن ــا فک آن ه
مــردم  می تواننــد  اقتصــادی  تحریم هــای 
ــان را  ــه محروم ــد، بلک ــدا کنن ــام ج را از نظ
ــه لطــف خــدای  ــه ب علیــه آن بشــورانند. البت
ــان بیــن  ــاد و هم چن ــن اتفــاق نیفت متعــال ای
ــرار  ــتنی برق ــدی ناگسس ــام پیون ــردم و نظ م
دسیســه های  طــرف  یــک  از  امــا  اســت. 

دشــمنان خارجــی و از طــرف دیگــر کــم کاری 
بعضــی از مســئوالن و بی دقتــی در تشــخیص 
ــا  ــروز ب ــه ام ــا باعــث شــده اســت ک اولویت ه
ــیم. ــه رو باش ــادی روب ــدی اقتص ــکالت ج مش
و...  بــاال  نقدینگــی  بــی کاری،  رکــود،   
ــا آن  ــه کشــور ب ــه مشــکالتی اســت ک ازجمل
ابــالغ  پیــرو  می کنــد.  نــرم  دســت وپنجه 
به عنــوان  اقتصــاد مقاومتــی  سیاســت های 
ــد  ــکالت و تاکی ــن مش ــا ای ــه ب ــرد مقابل راهب
ــه  ــه جــدی ب ــر توج ــالب ب ــم انق ــر معظ رهب
ســال  دو  نام گــذاری  و  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــتغال  ــل اش ــی مث ــژه اولویت های ــر به وی اخی
ــروع  ــن ش ــی و هم چنی ــد مل ــش تولی و افزای
اقدامــات خــاص و عملــی دولــت در ایــن 
زمینــه و مشــارکت ســایر قــوا و نهادهــا 
نشــان از یــک عــزم همه جانبــه بــرای مقابلــه 
بــا ضعف هــای اقتصــادی دارد. ایــن عــزم، 
این کــه  مگــر  نمی شــود،  ملــی  و  فراگیــر 
هــر چــه زودتــر و بیشــتر مــردم نیــز در 
ــه  ــن مقابل ــف در ای ــاف مختل ــات و اصن طبق
مشــارکت جوینــد و اصــل و فــرع کار را خــود 
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ــا از  ــد ت ــر نمانن ــد و منتظ ــت بگیرن ــه دس ب
مختلــف  برهه هــای  بیفتــد.  اتفاقــی  بــاال 
انقــالب اســالمی را کــه مــرور می کنیــم، 
ــم  ــت از ه ــردم و دول ــا م ــم هیچ کج می بینی
جــدا نبوده انــد و بحران هــا را بــه کمــک 
هــم حــل کرده انــد. حــاال هــم تنهــا راه 
ــک  ــتم بروکراتی ــای سیس ــز از پیچ وخم ه گری
همیــن  اداری  کندی هــای  کــردن  تنــد  و 
ــی  ــاد مقاومت ــی اقتص ــش اصل ــه بخ ــت ک اس
ــد  ــت از تولی ــتقبال و حمای ــن اس ــی همی یعن
ــن  ــا ای ــود و آن ه ــذار ش ــردم واگ ــه م ــی ب مل
ــا  ــت محدودیت ه ــد. دول ــش ببرن ــه را پی قص
و گرفتاری هایــش بســیار اســت. بــه قــول 
معــروف آن قــدر چالــه و چولــه دارد و درگیــر 
کارهــای روزمــره اســت کــه نمی توانــد اســِب 
ــه  ــه ک ــد و البت ــابقه باش ــاِن روز مس الغرمی
ــری  ــارکت حداکث ــرایط مش ــد ش ــت بای دول
در  را  واقعــی  خصوصــی  بخــش  و  مــردم 
ــکالت و  ــد و مش ــا کن ــد مهی ــتغال و تولی اش
ــانه ها از  ــه نش ــردارد ک ــر راه ب ــع را از س موان

ــد. ــت دارن ــیر  حکای ــن مس ــه ای ــت ب حرک
قــوای مقننــه و قضاییــه نیــز می بایســت 
قوانیــن الزم و شــرایط ثبــات بــازار و جــذب و 
امنیــت ســرمایه گذاری را فراهــم آرنــد و بدنــه 
کارشناســی دولــت هــم بایــد برنامه هــای 
در  و  کننــد  طراحــی  زمانمنــد  اجرایــی 
ــی  ــای اجرای ــرد و کالن طرح ه ــای خ عرصه ه
ارائــه دهــد. افــراد خوش فکــر و خــالق و 
ــی  ــرایط اقلیم ــا و ش ــا درک نیازه ــیار ب هوش
جامعه شناســانه  و  اقتصــادی  و  فرهنگــی 
ایــران می تواننــد شــرکت های دانش بنیــان 
اســتارت آپ ها و شــرکت های نــوآور و روزآمــد 
ــم  ــک عل ــه کم ــد و ب ــیس کنن ــود را تاس خ
ــد.  ــروت کنن ــد ث ــوآوری تولی ــاوری و ن و فن
ــر  ــی اگ ــروت حت ــن ث ــه ای ــد ک ــان باش یادم
متعلــق بــه یــک یــا چنــد فعــال اقتصــادی و 
کارآفریــن باشــد، هم چنــان می توانــد متصــف 
ــه و  ــا ایجــاد کارخان ــه صفــت ملــی شــود. ب ب
تاســیس مراکــز بــزرگ می توانیــم اشــتغال را 
بــاال ببریــم. امــا بــا توجــه بــه رقــم اصلــی نیاز 

مــا بــه شــغل و تعــداد بــاالی فارغ التحصیــالن 
ــان  ــت هم زم ــر اس ــف، بهت ــته های مختل رش
و  نوپــا  شــرکت های  و  خصوصــی  بخــش 
ــا تشــکیل  ــا ب ــم ت ــه میــدان بیاوری ــوآور را ب ن
ــه  ــازی ب ــه نی ــان، بی آن ک ــرکت دانش بنی ش
باشــد،  دولتــی  کالن  ســرمایه گذاری های 
ــدود،  ــع مح ــات و مناب ــتفاده از امکان ــا اس ب
ــل و  ــروت از عم ــد ث ــغل و تولی ــاد ش ــه ایج ب

ــم. ــک کنی ــاوری کم فن
بــر  مبتنــی  دانش بنیــان  شــرکت های 
بــه  نیــاز  غالبــا  و  دانایی انــد  و  ایــده 
همیــن  ندارنــد.  کالن  ســرمایه گذاری های 
نــوآور  و  دانش بنیــان  امــروز، شــرکت های 
ــی،  ــات اقتصــادی، صنعت ــه موضوع ــا ورود ب ب
ــی در جــای جــای کشــور،  ــدی و خدمات تولی
بــا کمتریــن میــزان ســرمایه گذاری بیشــترین 
قابــل  ثــروت  و  داشــته  اند  را  اشــتغال زایی 
ــن  ــد. ای ــور کرده ان ــد کش ــم عای ــی ه توجه
ــم راه  ــر ه ــای دیگ ــه حوزه ه ــد ب ــاق بای اتف
ــد، در  ــهیالت بده ــد تس ــت می توان ــد. دول یاب
ــک  ــده کم ــرورش ای ــازی و پ ــور تجاری س ام
کنــد و حتــی اطالعــات الزم را در اختیــار 
و  دهــد  قــرار  دانش بنیــان  شــرکت های 
در  بازارســازی  و  محصــوالت  صــادرات  در 
فراســوی مرزهــا تــالش کنــد. امــا شــرکت ها 
ــی  ــال مردم ــی و کام ــی غیردولت ــد هویت بای
داشــته باشــند و صفــر تــا صدشــان بــه 
دســت مــردم باشــد. درواقــع ارزان  تریــن، 
بــرای  راه  روزآمدتریــن  و  به صرفه تریــن 
ــا دادن  ــی کاری به ــع ب ــد و رف ــش تولی افزای
ــت  ــوآور اس ــان و ن ــرکت های دانش بنی ــه ش ب
ــی،  ــی، بانک ــی، گمرک ــرایط حقوق ــد ش و بای
ــی فراهــم  اداری، تشــریفاتی و اقتصــادی خوب
کنیــم تــا ســرمایه انســانی خوش فکــر خــالق 
ــد  ــدان بگذارن ــه می ــا ب ــر پ ــای بک ــا ایده ه ب
ــند.  ــادی برس ــق اقتص ــه رون ــر ب و از راه میانب
ــت  ــت از حال ــه دول ــن ک ــی همی ــر یعن میانب
ــرای  ــدان را ب ــود، می ــارج ش ــری خ تصدی گ
حضــور حداکثــری نخبــگان علمــی- فنــاوری 

 .فراهــم آورد
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میوه سیاست و ریشه علم 
آ�ی اکر جامعه بدون توسعه عیمل راه یم افتد؟

سیاســت همیشــه مهــم بــوده، چــه امــروز و چه 
در روزگاری کــه از آن جــز خبــری در کتاب هــا 
ــه از  ــداد کســانی ک ــا نرســیده اســت. تع ــه م ب
اهمیــت سیاســت نوشــته اند، آن قــدر زیــاد 
ــه  ــد ب ــان می توان ــه فهرستش ــه تهی ــت ک اس
ــن  ــا ای ــد. ب ــه بینجام ــک فرهنگ نام ــتن ی نوش
ــا وارد  ــن روزه ــت ای ــه سیاس ــدر ک ــال آن ق ح
کوچــه و بــازار شــده اســت، در هیــچ دوره ای این 
امــر ســابقه نداشــته. از فارابــی کــه او را موســس 
ــان  ــا جامعه شناس ــد ت فلســفه اســالمی می دانن
معاصــر، هــر کــدام از سیاســت به کفایت ســخن 
گفته انــد، منتهــا بحــث سیاســت در کتــاب 
ــات ژورنالیســتی  ــز اســت و در مباحث ــک چی ی
و گعده هــای داخــل تاکســی یــک چیــز دیگــر.
کــه  می کنیــم  زندگــی  روزگاری  در  مــا 
غبــار سیاســت، یــا بهتــر اســت بگوییــم 
ــت  ــته اس ــز نشس ــت زدگی، روی همه چی سیاس
و آدم هــا سیاســت را خط کــش اندازه گیــری 
همــه امــور می داننــد. اگــر کســی ســلیقه 
ــت داشــته باشــد، او  ــا مطابق ــا م سیاســی اش ب
ــم،  ــدرش را می دانی ــر صــدر می نشــانیم و ق را ب
چــوب  بــا  را  او  اگــر  این صــورت  غیــر  در 
ــه  ــازی اداره جامع ــم، در ب ــت زدگی نرانی سیاس
ــم. یکــی از نشــانه های  ــم نمی کنی شــریکش ه
غلبــه سیاســت زدگی، ترجیــح منفعــت فــردی و 
گروهــی و حزبــی بــر منافــع ملــی اســت. کســی 
کــه خــودش و ســلیقه سیاســی اش را تنهــا راه 
نجــات کشــور می دانــد، دیگــران را از مشــارکت 
ــه ایــن معنــی  ــد، ب در اداره جامعــه پــس می زن
کــه نتیجــه رفتــار و گفتــارش طــرد دیگــران و 
انحصــار امکانــات نــزد خــود و دوســتانش خواهد 
بــود. حقیقــت ایــن اســت کــه سیاســت بــا همه 

ــای  ــا روی پ ــد صرف ــز نمی توان ــش هرگ اهمیت
ــه  ــد ریش ــه ندان ــت ک ــتد؛ کیس ــودش بایس خ
درخــت یــک جامعــه در خــاک فرهنــگ و علــم 
و اندیشــه اســتوار اســت و از زمیــن حاصل خیــز 
تفکــر و فرهنــگ اســت کــه میوه خوب سیاســت 
ــوه ای  ــورت می ــر این ص ــد؛ در غی ــار می آی ــه ب ب
روی شــاخه ها خواهــد رســید کــه طعمــش کام 
آدم را تلــخ می کنــد مــع ذلــک سیاســت زدگان 
بــه میــوه درخــت فکــر می کننــد و طبــق یــک 
ــی  ــاک به راحت ــه و خ ــی از ریش ــت تاریخ غفل
میــوه  بــه  نظــر  تنگ چشــمان  می گذرنــد. 

کننــد/ مــا تماشــاکنان بســتانیم.
یکــی از کارهــای خــوب حــکام خردمنــد 
ــل  ــه اه ــت ک ــوده اس ــن ب ــخ ای ــول تاری در ط
ــا وزرای  ــا ی ــتند. آن ه ــی می داش ــم را گرام عل
ــد  ــاب می کردن ــت انتخ ــل حکم ــود را از اه خ
ــرای آســایش و ســعادت عالمــان  ــا شــرایط ب ی
مهیــا می کردنــد. واقعیــت این جاســت کــه 
ــا تکریــم یــک شــخص  تکریــم دانشــمند صرف
ــگاه  ــت جای ــه تثبی ــد ب ــه می توان ــت، بلک نیس
ــد. این کــه بعضــی از  ــه بینجام ــش در جامع دان
حــکام مســابقه داشــتند تا متفکــران و شــاعران 
و حکیمــان را بــه دربــار خویــش بیاورنــد، 
ــر  ــا دیگ ــمی ب ــم و هم چش ــک چش ــا ی صرف
قدرتمنــدان نبــوده اســت، بلکــه آن هــا به خوبــی 
ــه  ــد ب ــم می توان ــل عل ــود اه ــتند وج می دانس
ــق ملــک منجــر شــود. امــا اهــل سیاســت  رون
کننــد.  درک  نمی تواننــد  خــوب  را  ایــن 
سیاســت زدگی خاصیتــی دارد کــه گوش هــا 
می کنــد.  کــور  را  چشــم ها  و  می بنــدد  را 
ــتگاری در  ــد راه رس ــر می کن ــت زده فک سیاس
ــی  ــت، در صورت ــت اس ــل سیاس ــای اه روش ه
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ــیند،  ــت بنش ــره سیاس ــرون دای ــر بی ــه اگ ک
ــت زدگی  ــگ سیاس ــه تن ــد از روزن ــد دی خواه
جهــان بســیار تیــره و تــار اســت و ایــن علمــا و 
حکیمــان و دانشــمندان هســتند که بــه زندگی 
ــه را راه  ــند و کار جامع ــق می بخش ــردم رون م
می اندازنــد. فهــم ایــن نکتــه کار دشــواری 
اســت، یعنــی کســی می توانــد اهمیــت جایــگاه 
ــم و عالمــان را تشــخیص بدهــد کــه خــود  عل
بــا علــم و دانــش انــس و الفــت داشــته باشــد، 
وگرنــه »ناریــان مــر ناریــان را جاذبنــد/ نوریــان 

ــد«. ــان را طالبن ــر نوری م
بــه اوضــاع کشــور خودمــان ظــرف ایــن 
ســال ها اگــر نــگاه کنیــم، می بینیــم در خیلــی 
ــار گذاشــته شــدند و  ــع دانشــمندان کن از مواق
ــاده  ــان افت ــت غیرمتخصص ــه دس ــور ب کار کش
ــی  ــن در حال ــالن. ای ــم جاه ــر نگویی اســت؛ اگ
اســت کــه اهــل علــم خیلــی وقت هــا مهــر بــر 
لــب زده، خــون می خوردنــد و خامــوش بودنــد. 
ــا همیــن چنــدی پیــش  یادمــان نرفتــه کــه ت
ــردن  ــتفاده نک ــور اس ــکالت کش ــی از مش یک
از متخصصــان بــود. نمی خواهــم از حرفــم 
نتیجــه سیاســی بگیــرم، امــا نمی توانــم ایــن را 
نگویــم کــه نتیجــه بی اعتنایــی بــه علــم، فقــط 
ناامیــدی دانشــمندان نخواهــد بــود، بلکــه اثرات 
بالیــی وحشــتناک تر  از هــر  آن  اجتماعــی 
ــت و  ــن غفل ــا ای ــه بس ــال چ ــود؛ اص ــد ب خواه
ــای  ــی از بالی ــره یک ــد در زم ــی را بای فراموش

ــت. روزگار دانس
یکــی از کســانی کــه در ایــن چنــد دهــه بعــد 
از انقــالب اســالمی همــواره نســبت بــه اهمیــت 
ــمندان  ــه دانش ــه ب ــه و توج ــخن گفت ــم س عل
ــام  ــت، مق ــرده اس ــزد ک ــران گوش ــه دیگ را ب
ــوده اســت. ایشــان در تمــام  ــری ب معظــم رهب
ــور را  ــات کش ــتی راه نج ــال ها به درس ــن س ای
ــه خاطــر  ــم دانســته اند و ب ــرو توســعه عل در گ
همیــن بارهــا و بارهــا نه تنهــا در ســتایش علــم 
ــی از  ــه یک ــد، بلک ــدوزی ســخن گفته ان و علم ان
مهم تریــن کارهــای مســئوالن را فراهــم کــردن 
ــد.  ــر کرده ان ــم ذک ــعه عل ــرای توس ــا ب زمینه ه
ــا  ــت را ب ــن یادداش ــت ای ــر اس ــن بهت بنابرای

بخشــی از بیانــات ایشــان بــه پایــان ببریــم کــه 
فرمــود در خانــه اگــر کــس اســت، یــک حــرف 
ــه  ــت ک ــن اس ــارم ای ــن انتظ ــت: »م ــس اس ب
ــال،  ــم ده س ــر )نمی گوی ــال دیگ ــاه س ــا پنج م
پانــزده ســال دیگــر( در دنیــا و در ســطح عالــم، 
ــای  ــی مرزه ــم؛ یعن ــی را بزنی ــرف اول علم ح
علــم را مــا تعییــن کنیــم. کار بــه جایــی برســد 
ــان فارســی اســت - در  ــان مــا - کــه زب کــه زب
ــان علــم بشــود. ایــن، آن افقــی اســت  دنیــا زب
ــه  ــرای این ک ــن اســت. ب ــوی چشــم م ــه جل ک
بــه ایــن نقطــه برســیم، اوال بایــد بــاور کنیــم که 
ایــن می شــود. اگــر شــما کــه اســتادید، آن آقــا 
کــه دانشــجو اســت و آن شــخص ســومی کــه 
مدیــر و در رأس تشــکیالت اســت، بــاور نداشــته 
باشــد کــه ایــن کار عملــی اســت، بدانیــد قطعــا 
نخواهیــم رســید. بایــد بــاور کنیــم... اگــر مــا از 
عالـِـم تکریــم کردیــم، علــم تکریــم خواهــد شــد 
و اگــر علم تکریم شــد، رشــد و رواج و گســترش 
خواهــد یافــت و مــا بــرای آینــده کشــورمان بــه 
ایــن احتیــاج داریــم... خــوِد علــم ارزش اســت. 
ایــن ارزش را کســانی می تواننــد بــه ضــد ارزش 
ــع بشــریت  ــه مناف ــل کننــد کــه از او علی تبدی
ــک ارزش  ــش ی ــا خــوِد دان ــد، ام اســتفاده کنن
ــم  ــت خــدا ه ــش، معرف ــت دان ــه برک اســت. ب
ــد،  ــه دارای علمن ــانی ک ــود. کس ــان می ش آس
ــران و  ــام پیغمب بیشــتر می تواننــد حقانیــت پی
حقانیت پیام راســتین اســالم را بفهمنــد. علم را 
بــا شــهوات، بــا غرض هــا و بــا چیزهایــی کــه در 
عالــم مــادی و گرایش هــای مــادی وجــود دارد، 
مخلــوط نبایــد کــرد. آنــی کــه آن جــا بد اســت، 
او ضــد ارزش حرکــت کــردِن آن هــا و شــهوانی و 
ــه  نفســانی بهره گیــری کــردن از علــم اســت، ن
ــک ارزش اســت؛  ــم ی ــن عل ــم. بنابرای ــود عل خ
ــی،  ــوم معرفت ــم عل ــد. ه ــک نکنی ــن ش در ای
ــاری  ــا اعتب ــی ی ــوم حقیق ــی، عل ــوم ارزش عل
مثــل فلســفه یــا فقــه یــا امثــال این هــا خیلــی 
بــاارزش اســت و هــم علومــی کــه وســیله 
کشــف دنیــای موجــوِد در اختیار بشــر و کشــف 
رازهــای آن و توانــا شــدن بــر اســتفاده بهتــر از 

».ایــن گنجینــه عظیــم اســت
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الزمه رونق تولید و اشتغال پی گیری و 
نظارت جدی است

یع از مسئوالن نظام: ره�ب معظم انقالب اسالیم در دیدار نوروزی �ب

فائزه کرمی  

ش
زار

گ



11 سرآمد/شمارهسیوپنجم/اردیبهشتنودوشش

حضـرت آیـت اهلل خامنه ای رهبـر معظم انقالب 
اسـالمی در دیـدار نوروزی جمعی از مسـئوالن 
بخش هـای مختلـف نظـام، بـا تاکیـد بـر لـزوم 
اسـتفاده همـگان از فرصت هـا بـرای خدمت به 
مـردم و سـعادتمند کـردن جامعـه و جوانـان، 
الزمـه رونـق تولیـد و اشـتغال را پی گیـری و 
نظـارت جـدی خواندنـد و خاطرنشـان کردنـد: 
آن وارداتـی باید متوقف شـود کـه کارخانه های 

داخلـی را تعطیـل می کنـد.
تبریـک عیـد  بـا  آیـت اهلل خامنـه ای  حضـرت 
نـوروز و میـالد باسـعادت امیرالمومنیـن علـی 
علیه السـالم بـه ملـت، مسـئوالن و خانواده های 
آنان، پیاِم نو شـدن سـال را گذشت ُعمر و لزوم 
مراقبـت در بهره گیـری از فرصت هـا خواندند و 
از  انسـان خردمنـد و عاقبت اندیـش  افزودنـد: 
همـه سـاعات و لحظات بـرای خدمـت و انجام 

کار خیـر اسـتفاده می کنـد.
فرصـت  بـودن  فراهـم  بـه  اشـاره  بـا  ایشـان 
خدمـت به مردم در نظام اسـالمی، خاطرنشـان 
کردنـد: قبـل از انقـالب، چنین فرصتـی فراهم 
نبـود، امـا امروز سـعادت یا شـقاوت کشـور در 
دسـت ما مسـئوالن اسـت و این ما هسـتیم که 
می توانیـم بـا تصمیـم و عمل درسـت، مـردم و 

جوانـان را سـعادتمند و اهـل بهشـت کنیم.
رهبر انقالب اسـالمی با توصیه بـه تالوت قرآن 
و اسـتفاده از ایـام مبـارک مـاه رجـب و ادعیـه 
آن در تقـرب بـه خداونـد، افزودنـد: مسـئوالن 
می تواننـد در خدمـت بـه مـردم و انجـام امـور 
مختلف سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی با نیت 

و قصـد قربـت بـه خداوند عمـل کنند.
ایشـان بـا اشـاره بـه فداکاری هـا و خون هـای 
ارزشـمند ریخته شـده بـرای تشـکیل و حفـظ 
نظـام اسـالمی، گفتنـد: امـروز جبهـه بزرگـی 
از دشـمنان خبیـث در مقابـل نظـام اسـالمی 
قـرار دارنـد که هـدف همه آن هـا نابـودی یا از 
درون تهی کـردن جمهوری اسـالمی اسـت و هر 
گونـه تـالش بـرای زمین گیر کردن دشـمن در 
تضعیـف نظـام، درواقـع همـان تقرب بـه درگاه 

اسـت. الهی 
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای، هدف پیامبـران از 

مجاهدت هـای مخلصانه را تشـکیل نظام دینی 
و اقامـه حـق خواندنـد و خاطرنشـان کردند: در 
نظـام اسـالمی بایـد احـکام و سـبِک زندگـی 
اسـالمی پیـاده شـود و فرهنگ جامعـه در همه 

ابعـاد، منطبـق بـر آموزه هـای قرآنی باشـد.
رهبـر انقـالب، انگیزه اصلـی مردم از فـداکاری 
را  اسـالمی  انقـالب  مختلـف  صحنه هـای  در 
انگیـزه دینـی دانسـتند و افزودنـد: اگـر انگیزه 
عظیـم  گسـتره  آن  نداشـت،  وجـود  اسـالمی 
جوانـان وارد کارزار دفـاع مقـدس نمی شـدند و 
از خانـواده و راحـِت زندگی خود نمی گذشـتند.
ایشـان افزودنـد: امـروز نیـز برخـی جوانـان بـا 
در  بـرای حضـور  مقـدس  انگیزه هـای  همـان 
میـدان مقابلـه بـا جریـان تکفیـری و دفـاع از 
حـرم اصـرار می کننـد و این هـا نشـانه هایی از 
فـداکاری و جلوتـر بـودن مـردم از مسـئوالن 

. ست ا
رهبـر انقـالب اسـالمی هم چنیـن بـا اشـاره به 
نام گـذاری سـال جدید بـه »اقتصـاد مقاومتی: 
تولیـد- اشـتغال« گفتنـد: بایـد روی تولیـد و 
اشـتغال متمرکـز شـوید و ایـن هـدف صرفـا 
محقـق  ارشـد  مسـئوالن  دادن  دسـتور  بـا 
نمی شـود، بلکـه بـه نظـارت و پی گیـری جدی 

نیـاز دارد.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـا انتقـاد از برخی 
ابتـدای  سـخنان  از  نادرسـت  برداشـت های 
سـال ایشـان در خصوص جلوگیری از واردات، 
واردات  واردات،  منـع  از  منظـور  افزودنـد: 
کاالهایـی نیسـت کـه در داخـل به قـدر کافـی 
آن هـا می توانـد  واردات  یـا  نمی شـوند  تولیـد 
بـرای تولیـد داخـل الگـو قـرار گیـرد، بلکه آن 
وارداتـی باید متوقف شـود کـه کارخانه داخلی 

و تولیـد را تعطیـل می کنـد.
ایشـان نـگاه منفی بـه واردات را ناشـی از نگاه 
مثبـت بـه تولید داخـل خواندند و خاطرنشـان 
تولیـد  اگـر کارخانـه و  بداننـد  کردنـد: همـه 
داخلـی راه نیفتـد، اشـتغال ایجـاد نمی شـود 
اجتماعـی  آسـیب های  بـی کاری،  نتیجـه  و 
همچـون اعتیـاد، فسـاد، مشـکالت خانوادگی، 

.نارضایتـی از نظـام و دولـت اسـت
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دو دستاورد سازمان انرژی اتمی و سه 
مرکز مهم هسته ای رونمایی شد

هوری �ب حضور رئیس �ب

بـا حضور رئیس جمهوری، معـاون علمی و فناوری 
رئیـس جمهـوری، وزیـر امـور خارجـه و رئیـس 
سـازمان انـرژی اتمی، دو دسـتاورد سـازمان انرژی 
اتمـی و سـه مرکـز مهـم هسـته ای هم زمـان بـا 
یازدهمیـن سـالروز ملی فناوری هسـته ای رونمایی 
شـد.در ایـن مراسـم کـه بـه مناسـبت یازدهمیـن 
سـالروز ملـی فنـاوری هسـته ای برگـزار می شـد، 
نمایندگان و سـفرای کشورهای خارجی نیز حضور 
داشـتند. طراحـی و سـاخت سـانتریفیوژ سـنگ و 
طراحی، سـاخت و تسـت پمپ کندانس دمای باال 
RG مـورد نیـاز واحد اول نیروگاه اتمی بوشـهر، دو 
دسـتاورد مهم سـازمان انرژی اتمی هسـتند که در 

این مراسـم رونمایی شـد.

 سانرتیفیوژ سنگ
از ایـن سـانتریفیوژ در حـوزه نفت و اکتشـافات، به 
منظـور ارزیابـی میادیـن نفتی، اسـتفاده می شـود. 

نمونه سـنگی از این میدان مـورد نظر نمونه برداری 
شـده و بـا حرکـت دورانـی، پارامترهایـی ازجملـه 
تراوایی نسـبی و فشار مویینگی سـیال درون نمونه 
را اندازه گیـری می کنـد و از این طریـق ویژگی های 

نفتی میـدان را تخمیـن می زند.

طراحی، ساخت و تست پمپ 
RG کندانس دمای باال

طراحـی، سـاخت و تسـت پمـپ کندانـس دمـای 
بـاال RG مورد نیـاز واحد اول نیروگاه اتمی بوشـهر 
بـا کارفرمایـی مدیریت بومی سـازی شـرکت تولید 
و توسـعه انـرژی اتمـی اسـت که سـاخت ایـن نوع 
پمـپ کندانس دمای بـاال برای اولین بـار در داخل 

کشـور انجام گرفت.

بهره برداری از سه مرکز مهم هسته ای
هم چنیـن در ایـن مراسـم، سـه مرکـز تولیـد و 

امیرعلی قاسمی  

ش
زار

گ
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توسـعه رادیوداروهای سـیکلوترون در اسـتان البرز، 
مرکـز بومـی پرتودهی صنعتـی در قزویـن و پروژه 
خردایـش و پرعیارسـازی سـنگ اورانیـوم مجتمع 
معدنـی سـاغند، بـا حضـور رئیـس جمهـوری و به 

صـورت ویدیـو کنفرانـس بهره بـرداری شـد.

مرکز تولید و توسعه رادیوداروهای 
سیکلوترون در استان الربز

مرکـز پژوهش و تولیـد رادیوداروهای سـیکلوترون 
کـه از مهم تریـن پروژه هـای ملـی سـازمان انـرژی 
اتمـی محسـوب می شـود، بـا همـکاری طرف های 
اروپایـی و مطابـق الزاماتGMP طراحی و سـاخته 
مربـع  متـر  مرکـز شـامل ۷۵0  اسـت.این  شـده 
فضـای اداری، HVAC و تاسیسـات و ۳۵0 متـر 
مربـع فضـای کلیـن روم اسـت. مهم ترین محصول 
ایـن مرکـز، رادیـوداروی FDG اسـت کـه جهـت 
تصویربـرداری پـت مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد 
و نیـاز بیـش از ۱0 بیمارسـتان را تامیـن می کنـد.
دیگر محصول مهم و اسـتراتژیک این مرکز، ژنراتور 
ژرمانیوم-گالیـوم )پارس گالوژن( اسـت که با تولید 
آن، ایـران به عنـوان پنجمیـن کشـور تولیدکننـده 
جهانـی و تنهـا تولیدکننده آسـیایی ایـن محصول 

شـناخته شـده است.

مرکز بومی پرتودهی صنعتی در قزوین
ایـن مرکز با اولین شـتاب دهنده بومـی و ارائه چهار 
باریکه خروجی متفاوت در راسـتای افقی و عمودی 
بـا انرژی هـای ۵ و ۱0 مگا الکتـرون و حداکثر توان 
۱00 کیلـووات، آمـاده ارائه خدمـات در کاربردهای 
مختلـف اسـت و عالوه بر ایجاد اشـتغال مسـتقیم 
۵0 نفـر، نقـش زیـادی در افزایش تولیـد واحدهای 
نیازمنـد بـه خدمـات پرتودهی و درنتیجه اشـتغال 

غیرمسـتقیم خواهد داشت.

پروژه خردایش و پرعیارسازی سنگ 
اورانیوم مجتمع معدنی ساغند یزد

 بـه منظـور افزایش راندمـان کارخانـه تولید کیک 
مـاده  حمـل  هزینه هـای  کاهـش  و  اردکان  زرد 
معدنـی از معدن به کارخانه فرآوری، الزم اسـت که 
سـنگ معدن استخراج شـده از معـادن زیرزمینی و 

و  دانه بنـدی  خردایـش،  سـاغند  مجتمـع  روبـاز 
پرعیارسـازی شـود. به این منظور، پـروژه خردایش 
و پرعیارسـازی )رادیومتریـک سـورتینگ( مجتمع 

معدنـی سـاغند طراحـی، سـاخت و اجرا شـد.

بازدید از منایشگاه دستاوردهای 
سازمان انرژی امتی

رئیس جمهوری هم چنین در حاشـیه این مراسـم 
از نمایشـگاه دسـتاوردهای سـازمان انـرژی اتمـی 
ایران در یازدهمین سـالروز ملی فناوری هسـته ای 
بازدیـد کـرد و بـا توضیـح مهندسـان، مدیـران و 
متخصصـان صنعـت هسـته ای کشـور در جریـان 
آخریـن دسـتاوردها و پیشـرفت های دانشـمندان 
کشـورمان در حوزه هـای مختلـف انـرژی اتمـی 
قـرار گرفت.اتصـال ماشـین سـانتریفیوژ IR8 بـه 
خـط خـوراک جهـت تزریـق گاز  UF6، طراحـی 
و سـاخت یاتاقـان مغناطیسـی فعـال، طراحـی و 
سـاخت موتـور الکتریکـی سـانتریفیوژ اولتـرا بـا 
سـرعت 80 هزار دور در دقیقه، طراحی و سـاخت 
اولترا سـانتریفیوژ سـنگ، طراحی و سـاخت اولترا 
اولیـن  آماده سـازی  آزمایشـگاهی،  سـانتریفیوژ 
ایزوتوپ هـای  جداسـازی  تحقیقاتـی  پایلـوت 
و  خردایـش  واحـد  فـردو،  سـایت  در  پایـدار 
پرعیارسـازی کانسـنگ اورانیـوم مجتمـع معدنی 
سـاغند، طراحـی و سـاخت سیسـتم گمانه نگاری 
دیجیتال اسـپکترال گامـا برای تعییـن پرتوزدایی 
در الیه هـای زمیـن، بهره بـرداری از مرکـز تولید و 
توسـعه رادیوداروهای سـیکلوترون در استان البرز، 
تولیـد و توسـعه رادیـو داروها، سـامانه لیزری ضد 
حساسـه و ردیـاب الکترونیـک، طراحی و سـاخت 
دسـتگاه طیف سـنجی جرمـی بـا روش شـمایش 
گامـا، تجهیزات مربـوط به نگه داری آب سـنگین، 
ارتقـای کیفیت و خلوص آب سـنگین تولیدشـده 
در پسـابرجام، طراحـی و سـاخت مجتمع مجازی 
سـوخت صفحه ای جدیـد رآکتورهـای تحقیقاتی 
بومـی  تابلوهـای  اول  تولیـد نسـل  و طراحـی و 
تغذیـه و کنتـرل زنجیره های غنی سـازی، ازجمله 
دسـتاوردهای سـازمان انرژی اتمی کشور در سال 
٩۵ اسـت کـه در ایـن نمایشـگاه مـورد بازدیـد 

 .رئیـس جمهوری قـرار گرفـت
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ندا صبحی 

مستعد برتر باید کارآفرین برتر شود
�ن

گ
ب� ن ستاری در نشست افتتاحیه تشکیل هسته های �ن

بنیـاد ملـی نخبـگان بـر اسـاس منویـات مقـام 
 معظـم  رهبری مبنی بر لزوم تشـکیل هسـته های 
نخبگانی و پژوهشـِی ماموریت محور در دانشگاه ها، 
طـرح شـهید احمـدی روشـن را طراحـی و اجـرا 
کـرد. در همین راسـتا نشسـت افتتاحیه تشـکیل 
احمـدی  شـهید  )طـرح  نخبگانـی  هسـته های 
روشـن( بـا حضـور دکتـر سـورنا سـتاری، معـاون 
علمـی  و فناوری رئیس جمهـور و رئیس بنیاد ملی 
نخبـگان، در دانشـگاه صنعتی شـریف برگزار شـد.

در این مراسـم، دکتر سـتاری طرح شهید احمدی 
روشـن را یکـی از اقدامـات بنیاد ملـی نخبگان در 

راسـتای هدایت جامعه نخبگانی دانسـت.
او بـا اشـاره به لـزوم اصـالح جهت اقتصاد کشـور، 
گفـت: بـرای رسـیدن بـه توسـعه و اقتصـادی پویا 
تفکـر  دانش بنیـان جایگزیـن  تفکـر  اسـت  نیـاز 

منبع محـور شـود.
 ایران کشـوری اسـت که از تاریخچه قوی در علم، 
فنـاروی، کارآفرینـی و تجـارت برخـوردار اسـت، 
بنابرایـن زیبنـده نیسـت اقتصـاد امـروز کشـور از 

نظـر ذهنـی و فکـری به نفـت و گاز و سـایر منابع 
زیرزمینـی متکی باشـد.

معـاون علمـی  و فنـاوری رئیس جمهـور بـا بیـان 
عرصـه  در  دنیـا  کشـورهای  بزرگ تریـن  این کـه 
اقتصـاد، در حـوزه علم نیز سـرآمد هسـتند، گفت: 
علـم و اقتصـاد دوشـادوش یکدیگـر در حرکـت 
هسـتند، به  همیـن دلیل پژوهش های دانشـگاهی 
و تحقیقـات دانشـگاهی باید توجیه علمی داشـته 
باشـند. بـه  عبـارت دیگـر، پژوهـش با پـول دولتی 
حاصلـی جز انتشـار مقاله های غیرکاربـردی ندارد.
 در برخـی حوزه هـا ماننـد علـوم مـرز دانـش و 
تحقیقـات بنیادیـن حضـور و حمایت مالـی دولت 
الزامـی اسـت، امـا در بخـش تحقیقـات کاربردی، 
تزریـق پـول دولتـی آسـیب های بسـیار بـه دنبال 

دارد.
او بـا اشـاره بـه موضـوع اشـتغال نخبگانی، یـادآور 
شـد: دانش آموخته دانشگاهی برای اشـتغال دو راه 
دارد؛ یـا وارد عرصـه اسـتخدام شـود، یا به سـمت 
کارآفرینـی حرکـت کنـد. بااین حـال باید دانسـت 

ش
زار

گ
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اشتغال اسـتخدامی اعتمادبه نفس، خالقیت و توان 
فـرد مسـتعد برتـر را به تـاراج می بـرد، درحالی که 
اگـر همیـن فـرد وارد کارآفرینـی شـود، عـالوه بر 
می توانـد  دیگـران،  و  خـود  بـرای  اشـتغال زایی 

ارزش افـزوده چشـم گیری را نیـز حاصـل کنـد.
 امروزه در کشـور اسـتارت آپ هایی وجود دارند که 
ارزشـی بیـش از دو هـزار میلیـارد دارنـد. برخی از 
اسـتارت آپ ها نیـز با رشـد هـزار درصدی در سـال 
در حـال حرکت انـد. ایـن مهـم حاکی از آن اسـت 
کـه هـر مسـتعد برتـر می توانـد کارآفرینـی برتـر 
باشـد کـه در کمتریـن بـازه زمانـی ارزش افـزوده 
بـازار  از سـوی دیگـر،  میلیـاردی حاصـل کنـد. 
داخلـی کشـور نیـز مسـتعد ایـده و طـرح نـو و 
خالقانـه اسـت و محیطـی بکر برای فعـاالن عرصه 
کارآفرینـی و دانش بنیـان اسـت. معـاون علمـی  و 
فنـاوری رئیس جمهـور گفـت: مهارت آمـوزی برای 
خوداشـتغالی و کارآفرینـی یکـی از شـاخصه های 
فرهنـگ ایرانیـان اسـت. بـا مطالعه فرهنـگ ایران 
می تـوان به خوبـی بـه اهمیـت جایـگاه کارورزی و 
کارآمـوزی پـی بـرد. در گذشـته فرد بـرای حضور 
فعـال در بـازار، ابتـدا در کنـار یکـی از افـراد موفق 
کار می کـرد و در طـول مـدت حضـور، هـر روز بـر 
مهـارت او افـزوده می شـد، تـا جایـی کـه پـس از 
چنـد سـال خود بـه فردی موفـق در بازار سـرمایه 
تبدیل می شـد. امـروزه نیز شـتاب دهنده ها همین 
رونـد را دنبـال می کنند و تـالش دارند در کمترین 
زمـان و بـا بهتریـن کیفیـت ممکـن فرد مسـتعد 
برتـر را بـرای حضوری فعال و موفـق در بازار واقعی 
کسـب وکار دانش بنیـان آمـاده کننـد. رئیس بنیاد 
ملـی نخبگان سـرمایه گذاری خطرپذیـر را یکی از 
شـاخص های شـرکت داری دانش بنیـان دانسـت و 
با اشـاره بـه افزایش چشـم گیر ارزش شـرکت های 
دانش بنیـان، گفـت: در اقتصـاد نویـن، محصوالت 
و خدمـات یـک شـرکت ارزش گـذاری نمی شـوند، 
بلکه خود شـرکت ها مـورد ارزیابـی و ارزش گذاری 
قـرار می گیرنـد، و ایـن دقیقـا تفـاوت بیـن تفکـر 

نویـن اقتصـاد با نگرش سـنتی اسـت.
سـتاری درک صحیح از تـوان و قابلیت های فردی، 
ارتقـای حـس  اعتمادبه نفـس، تـالش مسـتمر و 
پشـتکار را ازجملـه نیازهـای اولیـه بـرای موفقیت 

در عرصـه کارآفرینـی برشـمرد و با اشـاره بـه لزوم 
کارگروهـی در ایـن حـوزه، یـادآور شـد: تشـکیل 
هسـته های نخبگان و پژوهشـی و طراحی و اجرای 
طرح شـهید احمدی روشـن بنا بـر همین ضرورت 

در بنیـاد ملـی نخبگان انجام شـده اسـت.
او در پایـان بـا بیـان این که اجتمـاع نخبگانی باید 
دیـن خـود را بـه کشـور ادا کنـد، بـر لـزوم ارتقای 
حـس  مسـئولیت پذیری در قبـال جامعـه  بومـی 
تاکید کرد و گفت: کشـور برای رسـیدن نخبگان و 
مسـتعدان  برتر متحمل هزینه های بسـیاری شـده 
اسـت، بنابراین ضروری اسـت این افـراد نیز تالش 
کننـد بـا اثرگـذاری مثبـت در روند حرکتـی، دین 

خـود را به ایـران اسـالمی ادا کنند.
در پایـان ایـن مراسـم، بـا حضـور سـورنا سـتاری، 
معـاون علمـی  و فنـاوری رئیس جمهـور و رئیـس 
بنیـاد ملی نخبـگان، دکتـر محمود سـعادت، قائم 
مقـام، معاونـان و مشـاوران بنیـاد و دکتـر محمود 
فتوحـی، رئیـس دانشـگاه شـریف، احکام روسـای 

هسـته های نخبگانـی تقدیم شـد.
الزم بـه ذکـر اسـت، اسـتفاده از توانمندی هـای 
دانشـجویان مسـتعد در جهـت حـل مشـکالت 
بـرای  مسـتعد  دانشـجویان  هدایـت  جامعـه، 
شناسـایی مسـائل راهبردی کشـور، ایجاد شـبکه 
و  دانشـگاهی  خبـرگان  و  مسـتعد  دانشـجویان 
صنعتـی، افزایـش اعتمـاد دسـتگاه های اجرایـی، 
مراکـز علمـی و بخـش  خصوصـی بـه برگزیدگان 
و افزایـش مهـارت اجتماعـی و روحیـه خودباوری 
دانشـجویان مهم ترین اهداف طرح شـهید احمدی  
روشـن اسـت که به ابتـکار دکتر محمود سـعادت، 
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، طراحی شـده اسـت.

دریافـت اعتبـار فن یـاری در تمـام دوره اجـرای 
آموزشـی  دوره هـای  از  رایـگان  اسـتفاده  طـرح، 
عمومـی و تخصصـی، شـرکت در دوره های فرصت 
مطالعاتـی در خـارج از کشـور، اسـتفاده از بیمـه 
پایه، اشـتغال و تکمیلی، اسـتفاده از اعتبار هسـته 
پژوهشـی زیـر نظـر مسـئول هسـته، اسـتقرار در 
فضـای هم افـزا در کنار هسـته های دیگر، اسـتفاده 
از شـبکه آزمایشـگاه های راهبـردی و شـرکت در 
اردوهـای علمـی و فرهنگـی ازجملـه مزایـای این 

 .طـرح اسـت
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ش
زار

 عالم  بودن مقدمه عبد بودن استگ
» جسته انسان های ایهل در قرآن کر�ی گزاری نشست »صفات �ب �ب

نشسـت »صفـات برجسـته انسـان های الهـی در 
قـرآن کریـم« به  همت بنیاد نخبگان اسـتان تهران 

و بـا حضـور اجتمـاع نخبگانی برگزار شـد.
مفسـر  انصـاری،  محمدعلـی  نشسـت،  ایـن  در 
قرآن کریـم و شـارح نهج البالغـه، گفـت: در بحـث 
شـناخت صفـات برجسـته انسـان های الهـی، سـه 
سـوال جـدی و اساسـی »چیسـتی«، »چرایـی« و 
»چگونگـی« مطـرح اسـت که پایـه و اسـاس فهم 

نقـش انسـان در نظـام  آفرینـش اسـت.
او بـا اشـاره به مفاهیم موجـود در قرآن کریم، افزود: 
غـرض خداونـد از آفرینـش انسـان در قالب شـش 
عنـوان در قـرآن دیـده می شـود. اولیـن عنـوان را 
می تـوان »علـم« نامیـد. خداونـد آسـمان را آفرید، 
سـپس زمیـن را آفریـد تـا آن کـه علـم حاصـل 
شـود. به عبـارت دیگـر، خداوند آفرینش انسـان را 

مقدمـه ای بـرای علـم بـه انسـان می داند.
انصـاری بـا بیـان این که در گذشـته علم هندسـه، 

مثلـث متساوی السـاقین، مثلـث عـروس نامیـده 
می شـد، ادامـه داد: عـروس فـرد شـاخص و ممتـاز 
یـک مجموعـه اسـت. عـروس قـرآن نیـز سـوره 
الرحمـن اسـت. ایـن سـوره با نـام الرحمـن، صفت 
رحمانیـت خداوند نام گذاری شـده اسـت و در آغاز، 
باالتریـن مظهـر رحمـت  الهـی را با »علـم القرآن« 
بیـان می کند و سـپس می فرمایـد: »الرَّْحَمـُن )۱( 
َم الُْقـْرآَن )۲(«. یعنـی اول به آفرینش انسـان و  َعلَـّ

بعـد بـه تعلیـم او اشـاره می کند.
مـدرس برجسـته حـوزه و دانشـگاه اضافـه کـرد: 
درحقیقـت علـم، علـت و غـرض حضـور آفرینـش 
انسـان اسـت. از سـوی دیگر، اولین سـوره ای که بر 
پیامبـر نازل شـد، سـوره علق بود. پنج آیـه اول این 
سـوره مبارکـه نیز در مـورد جهل، علـم و آموختن 

است.
او بـا اشـاره بـه این کـه »حـب و محبـت« دومیـن 
دلیل خلقت انسـان اسـت، گفت: خداونـد در قرآن 

ساجده امام  
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َِّذیـَن  آیـه ۵4 سـوره مائـده می فرمایـد: »یَـا أَیَُّهـا ال
 ُ آَمُنـوا َمـْن یَْرتَدَّ ِمْنُکـْم َعْن ِدیِنـِه َفَسـْوَف یَأْتِی اهللَّ
ٍة  ٍَّة َعلَـی الُْمْؤِمِنیـَن أَِعزَّ بَِقـْوٍم یُِحبُُّهـْم َویُِحبُّونَـُه أَِذل
ِ َواَل یََخاُفوَن  َعلَی الَْکافِِریَن یَُجاِهُدوَن فِی َسـِبیِل اهللَّ
 ُ ِ یُْؤتِیـِه َمـْن یََشـاُء َواهللَّ لَْوَمـَة اَلئِـٍم َذلِـَک َفْضـُل اهللَّ
َواِسـٌع َعلِیـٌم«. یعنی خداونـد قومی را مـی آورد که 
آنان را دوسـت دارد؛ بنابراین محبـت اول از خداوند 

شـروع می شـود.
انصـاری بـا رجوع بـه بیت »عشـق از معشـوق اول 
سر زند/ تا بــه عاشق جـلوه ای دیگـر زنـد«، یادآور 
شـد: در منابـع عرفانی نیز محبت خداونـدی و آغاز 
محبـت از خداونـد یـک حقیقـت اسـت. خداونـد 
می فرمایـد: خلقـی را آفریـدم کـه توانایـی ارتبـاط 
معرفتـی بـا مـن را پیـدا کنـد. بنابرایـن می تـوان 
ادعـا کـرد محبـت سلسـله جنبان وجود انسـان در 
آفرینش اسـت.صاحب تفسیر مشـکات، »تعقل« را 
سـومین دلیل قرآن برای آفرینش انسـان ذکر کرد 
و گفـت: خداونـد مکرر در قـرآن کریـم می فرماید: 
»لََعلَُّکْم تَْعِقُلوَن. )تا آن که شـما به تعقل برسـید.(«
او با بیان این که در مورد اندیشـیدن و اندیشـه ورزی 
انسـان، از سـه عنـوان تفکـر، تدبر و تعقل اسـتفاده 
می شـود، تصریـح کـرد: هنگامـی کـه اندیشـه بـه 
جریـان می افتـد و انسـان علـت را می شناسـد، نام 
آن فکـر اسـت. اگـر فـرد از معلول هـا، بررسـی و 
اندیشـیدن را آغاز کنـد، نامش تدبر اسـت. خداوند 
نیـز انسـان را به تدبر دعـوت می کند. تدبـر انتها را 

دیـدن و به سـوی ابتـدا آمدن اسـت.
انصـاری با اشـاره به این کـه اولین مخلـوق خداوند 
در نظـام آفرینـش عقـل بـوده اسـت، تاکیـد کرد: 
خداونـد سـومین عنـوان و غـرض را بـرای وجـود 
چیـزی  اگـر  بنابرایـن  می دانـد؛  تعقـل  انسـان، 
به عنـوان تکلیـف وجـود دارد، اولیـن آیـه و شـرح 

تکلیـف، تعقل اسـت.
ایـن نویسـنده و پژوهش گر سرشـناس دلیل بعدی 
قـرآن برای آفرینش انسـان را »رحمت« دانسـت و 
گفـت: تـوان الهی در نرمـش، در چهـره و در کالم، 
بیـان و رفتـار پیامبـر بـه دلیـل رحمتی اسـت که 
خداونـد بـه ایشـان اعطا کرده بـود. از سـوی دیگر، 
اساسـا لحن و آهنـگ قرآن آکنده از رحمت اسـت. 
واژگان  در  را  رحمـت خـود  درحقیقـت خداونـد 

آورده اسـت. در جایـی از قـرآن  کریـم، خداونـد بـه 
مهـرورزی و رحمت اشـاره می کند و دلیل آفرینش 

انسـان را رحمـت می داند.
 قـرآن »ابتـالء« را دیگـر دلیـل آفرینـش انسـان 
یـک  ماهیـت  یعنـی  امتحـان  می کنـد.  معرفـی 
پدیـده را آشـکار کـردن. بـه عبـارت بهتـر، اگر فرد 
بخواهـد اطالعـات و اشـراف کامـل داشـته باشـد، 
امتحـان می کنـد و هرچـه تجربـه بیشـتری پیـدا 
کند، به شـناخت بهتـری می رسـد. بنابراین معنی 
اصلـی ابتـالء، کهنـه  کـردن و تجربه  کردن اسـت. 
ذات اقـدس  حـق شـرایطی را مهیـا می کنـد کـه 
انسـان ها بـه ماهیـت و حقیقـت وجودی خـود که 
خداونـد در نهـاد آن ها  قرار داده اسـت، می رسـند.

مفسـر برجسـته قـرآن  کریـم و شـارح نهج البالغه 
»عبودیـت« را ششـمین دلیـل آفرینـش انسـان از 
نـگاه قـرآن برشـمرد و گفـت: خداونـد می فرمایـد: 
»و مـا جـن و انـس را نیافریدیـم تا آن کـه آن ها به 
عبودیـت برسـند.« عبودیـت در فرهنـگ قـرآن به 
معنـای رهایـی از خـود، دیگـران و طبیعـت و قرار 

گرفتـن در بنـد عبـادت خداوند اسـت.
دلیـل  مهم تریـن  عبودیـت  این کـه  بیـان  بـا  او 
آفرینش انسـان اسـت، گفـت: خداوند انسـان را در 
نظـام هسـتی آفریـد کـه به مقـام عبودیت برسـد. 
انسـان بـا عبودیـت بـه معـراج مـی رود تـا عظمت 
خلقـت را ببینـد و وقتـی خداونـد می خواهد وحی 
بفرسـتد، بـر عبـد نـازل می شـود. بـه بیـان دیگر، 
عبودیـت یعنـی قائـم  مقـام و جانشـین خداوند در 
زمیـن، یعنـی خداونـد جانشـینی در زمیـن قـرار 
می دهـد کـه مظهر صفات او باشـد. با ایـن تعریف، 
عبد فردی اسـت که از اسـما و صفات الهی سرشـار 
و مملـو باشـد.  انصـاری، عالم  بـودن را مقدمه عبد 
بـودن دانسـت و گفـت: بـرای عبـد بودن، بـه علم، 
عشـق و رحمـت نیاز اسـت. فردی کـه از علم الهی 
سرشـار اسـت و جانـش از عشـق و محبـت مملـو 
شـده اسـت، به درجه عبودیت می رسـد و می تواند 
مهـرورز باشد.مفسـر برجسـته قرآن کریم و شـارح 
نهج البالغـه در پایـان تاکیـد کـرد: غـرض اصلی از 
آفرینـش انسـان، عبودیت اسـت، ولی باید دانسـت 
عبـد شـدن نیازمند بسـتر ابتالء اسـت و تـا فرد به 

 .ابتـالء نرسـد، به عبودیـت نخواهد رسـید
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 استارت آپ ها
امید کشور برای رشد تولید و اشتغال

�ش به فضای  ن ای رونق �ب گزارش رسآمد از فرصت ها�ی که کسب واکرهای نو�پ �ب

اد یم کنند ب کسب واکر ا�ی

»اقتصــاد مقاومتی، تولید و اشــتغال«؛ این شــعاری 
اســت کــه مقــام معظم رهبــری بــرای ســال ٩6 در 
ــه ایــن  ــد. جامــه عمــل پوشــاندن ب نظــر گرفته ان
شــعار در شــرایط کنونــی اقتصــادی کشــور، فقــط 
و فقــط نیازمنــد یــک همــت همگانــی اســت. بــه 
ایــن  امیــد کــه تولیــد و اشــتغال در کشــور رونــق 
بگیــرد و درصــد بــی کاری جوانــان کشــورمان بــه 
ــه  ــا، روی آوردن ب ــود.این روزه ــک ش ــر نزدی صف
ــه  ــدن ب ــتارت آپی ش ــا و اس ــب وکارهای نوپ کس
ــدل  ــتغال کشــور ب ــان اش ــی در جری نقطــه عطف
ــب وکارهای  ــن کس ــر از ای ــا اگ ــت. قطع ــده اس ش
ــد  ــد، بی تردی ــل آی ــه عم ــی ب ــت کاف ــا حمای نوپ
ــد شــد.  ــر خواه ــز داغ ت ــان نی ــازار اشــتغال جوان ب
ــد  ــرار اســت تولی شــکی نیســت در ســالی کــه ق
ــق بگیــرد، حمایــت از شــرکت های  و اشــتغال رون

ــزری  ــد کاتالی ــان، می توان ــتارت آپی و دانش بنی اس
باشــد کــه بــه فضــای کســب وکار رونــق ببخشــد. 
بــا وجــود صدهــا هــزار دانش آموختــه دانشــگاهی 
و ذهن هــای خالقــی کــه هــر کدامشــان می توانــد 
ــرد،  ــده بگی ــتارت آپ را برعه ــک اس ــت ی مدیری
حمایــت از شــرکت های اســتارت آپی، کشــور 
ــم و توســعه  ــد عل ــتغال زایی، تولی را در مســیر اش
ــت  ــورت حمای ــد.در ص ــون می کن ــوازن رهنم مت
ــه  ــر این ک ــالوه ب ــتارت آپی، ع ــرکت های اس از ش
تولیــد و اشــتغال در کشــور جــان می گیــرد، 
ــعه و  ــند چشــم انداز توس ــداف س ــه اه ــیدن ب رس
قــرار گرفتــن ایــران بــر بــام علــم و فنــاوری منطقه 
هــم کامــال ملمــوس و در دســترس خواهد بــود. در 
نوشــتار زیــر، طــی گفت وگوهایــی کــه بــا مدیــران 
عامــل چنــد اســتارت آپ داشــته ایم، نظــرات آن هــا 
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را درخصــوص تاثیــر اســتارت آپ ها در رشــد تولیــد 
ــده ایم. ــا ش ــتغال کشــور جوی و اش

حامیت از استارت آپ ها هامن 
حامیت از تولید و اشتغال است

اســتارت آپ »پوشــه« اســتارت آپ برگزیــده الــکام 
اســتارز ســال ٩۵ شــناخته شــد. مخاطبــان اصلــی 
ایــن اســتارت آپ نرم افزارنویس هایــی هســتند 
کــه وقتــی سرویسشــان در دســترس عمــوم قــرار 
ــرار  ــا کاربرهایشــان ارتبــاط برق گرفــت، بتواننــد ب
ــد  ــک می کن ــه کم ــان، پوش ــن می ــد. در ای کنن
کــه از طریــق اعالن هــا و اعــداد و ارقامــی کــه بــه 
نرم افزارنویس هــا می دهــد، آن هــا را در مدیریــت و 

ــد. ــت کن ــان هدای ــامان دهی نرم افزارهایش س
مدیرعامــل  پــژوه،  احمــدی  محمدحســین 
اســتارت آپ »پوشــه«، در خصــوص ضــرورت 
بــا  گفت وگــو  در  اســتارت آپ ها  از  حمایــت 
ــد: »اســتارت آپ، اشــتغال زایی،  »ســرآمد« می گوی
ــی هســتند  ــی واژه های ــی، همگ ــد و کارآفرین تولی
ــده واحــد اســتفاده  ــرای توصیــف یــک پدی کــه ب
می شــوند؛ به عبــارت دیگــر، حمایت از اســتارت آپ 
متــرادف اســت بــا حمایــت از اشــتغال و تولیــد.«

ــا  اســتارت آپ پوشــه کــه از یــک ســال پیــش و ب
ســرمایه ۲0 میلیون تومان، مشــغول فعالیت شــده، 
در حــال حاضــر بــرای ۱۲ نفر اشــتغال زایی داشــته 
ــتارت آپی  ــد: »اس ــژوه می گوی ــدی پ ــت. احم اس
ــا کــه  ــن معن ــه ای ــودن، یــک فرهنــگ اســت. ب ب
ــرن کــه  ــن ق ــه در ای ــم کــه چگون ــی ببری ــد پ بای
ــت،  ــر اس ــال تغیی ــرعت در ح ــا س ــز ب ــه چی هم
ــا خدمــت را طراحــی و  بتوانیــم یــک محصــول ی

تولیــد کنیــم و ســریع آن را رشــد دهیــم.«
ــاره  ــا اش ــب وکارهای نوپ ــای کس ــه چالش ه او ب
چالــش  »بزرگ تریــن  می گویــد:  و  می کنــد 
اســتارت آپی ها و کســب وکارهای نوپــا قوانینــی 
هســتند کــه عمومــا بــرای روش هــا و محیط هــای 
ــار دهــه پیــش  ــه چه ــوط ب ســنتی و گاهــی مرب
ــودن  ــفاف نب ــال، ش ــور مث ــده اند. به ط ــع ش وض
تکلیــف دورکاری در قوانیــن ســازمان تامیــن 
اجتماعــی، همــواره ایــن تــرس را ایجــاد می کنــد 
کــه نکنــد به خاطــر داشــتن نیرویــی کــه در حــال 

ــه  ــت جریم ــه پرداخ ــور ب ــت، مجب دورکاری اس
شویم.«اســتارت آپ پوشــه تــا کنــون به طــور جدی 
بــه ســراغ تبلیغــات نرفته اســت، چــون قصــد دارد 
ابتــدا تــوان خــود را بــه حــد مطلــوب برســاند، پس 
از آن، مرحلــه بــه مرحلــه بــه رشــد تعــداد کاربــران 
خــود برســد. پوشــه در ابتــدای کار، تنهــا بــا ۱00 
ــرده،  ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــس فعالی ــرم افزارنوی ن
ــر  ــزار نف ــج ه ــداد پن ــه تع ــروزه ب ــه ام درحالی ک
رســیده اســت.مدیرعامل اســتارت آپ پوشــه ادامــه 
می دهــد: »جــدا از قدیمــی بــودن قوانیــن، یکســان 
ــک  ــا و ی ــرکت نوپ ــک ش ــرای ی ــن ب ــودن قوانی ب
شــرکت بــا قدمــت چنــد ده ســاله هم از مشــکالت 
امــروز ماســت. اگــر شــما بخواهیــد قوانیــن بیمــه 
و مالیــات را رعایــت کنیــد، یک ســوم هزینه هــای 
تشــکیل  هزینه هایــی  را  آی تــی  شــرکت های 
می دهــد کــه بایــد بــه ســازمان های دولتــی 
پرداخــت کنیــد کــه قطعا بــرای یــک شــرکت نوپا 

ــد.« ــاب می آی ــه حس ــنگینی  ب ــای س هزینه ه
البتــه بــه گفتــه او، در برخی موارد مثــال در مواجهه 
ــا شــرکت های دانش بنیــان، تــالش شــده اســت  ب
ــی  ــوند، ول ــذف ش ــع ح ــن موان ــی از ای ــه برخ ک
ــد  ــه بای ــازمان ها ک ــم برخــی س ــاز ه متاســفانه ب
ــان را  ــرکت های دانش بنی ــی از ش ــن حمایت قوانی
رعایــت کننــد، بــا ســخت گیری هــر چــه تمام تــر، 

اجــرای ایــن قوانیــن را معطــل می کننــد.

فرهنگ کارآفرینی باید نهادینه شود
و  نخســتین   »۲4 »همیــاب  اســتارت آپ 
گســترده ترین بســتر اطالع رســانی انــواع کاالهــای 
ــه کار  ــت ک ــده اس ــده و پیدا ش ــال گم ش دیجیت
ــد کاالی  ــت خری ــت و صح ــگان دق ــی رای بررس
دیجیتــال در ایــران را هــم انجــام می دهــد. 
همیــاب در شــهریور مــاه ســال ٩۵ به عنــوان 
ــن  ــاه همی ــب وکار و در دی م ــمندترین کس هوش
ســال هــم جایــزه دوم کســب وکار دانشــگاه 
صنعتــی شــریف را دریافــت کرد.بهــروز فتح آبــادی، 
مدیرعامــل اســتارت آپ همیــاب ۲4 اســت کــه بــه 
وجــود رابطــه نزدیــک بیــن اشــتغال و فعالیت های 
گفت وگــو  در  او  اســت.  پای بنــد  اســتارت آپی 
بــا ســرآمد می گویــد: »کارآفرینــی و اشــتغال 
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ــن  ــگ اســت. بنابرای ــه فرهن ــی وابســته ب موضوع
هــر جامعــه بــا توجــه بــه ارزش هــای خــود بایــد 
مفهــوم کارآفرینــی و راه های گســترش و ترویج آن 

ــد.« ــخص کن را مش
بــه گفتــه مدیرعامــل همیــاب، مثــال در صورتــی 
کــه از ایــن اســتارت آپ حمایــت بیشــتری شــود، 
ــامانه در  ــک س ــوان ی ــد به عن ــاب ۲4 می توان همی
ــد  ــردازد و از خری ــت بپ ــه فعالی ــه ب کل خاورمیان
ــد.  ــری کن ــروقه جلوگی ــای مس ــروش کااله و ف
البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه اولیــن قــدم ایــن 
کســب وکار، در دســت گرفتــن بــازار داخلی اســت.
ــان  ــاب ۲4 خاطرنش ــتارت آپ همی ــل اس مدیرعام
ــر،  ــال اخی ــد س ــی چن ــران ط ــد: »در ای می کن
اجتماعــی  خدمــات  حــوزه  در  اســتارت آپ ها 
ــتارت آپ ها و  ــد. اس ــا کرده ان ــی را ایف ــش پررنگ نق
ــتغال زایی،  ــر اش ــم از نظ ــا، ه ــب وکارهای نوپ کس
ــادی  ــعه اقتص ــان در توس ــاظ نقشش ــه لح ــم ب ه
کشــور و نیــز خصوصی ســازی و مدیریــت بهینــه 

ــه اســت.« ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــع، م مناب
همیــاب ۲4 کــه از اردیبهشــت ســال ٩4، فعالیــت 
ــر را  ــته ۱۷ نف ــت، توانس ــرده اس ــاز ک ــود را آغ خ
ــا وجــود این کــه  ــره اشــتغال وارد کنــد و ب ــه دای ب
طراحــی ســامانه همیــاب ۲4 به عنــوان یــک 
طــرح ملــی و سراســری مطــرح بــود، ایــن طــرح 
سراســری فقــط بــا ســرمایه ۳0 میلیــون تومــان، 
ــترین  ــادی، بیش ــده فتح آب ــد.به عقی ــدازی ش راه ان
موانــع در زمینــه کارآفرینــی اجتماعی در ایــران، به 
دو بخــش بــرون اســتارت آپی و درون اســتارت آپی 
ــرون اســتارت آپی  ــه ب ــوط می شــود. »در زمین مرب
می تــوان بــه عــدم حمایــت قاطــع برخــی ارگان هــا 
و موانــع اداری و نگــرش ســلیقه ای برخــی مدیــران 
و کارشناســان بــه موضوعــات نوآورانــه اشــاره کــرد. 
در زمینــه درون اســتارت آپی نیــز نداشــتن دانــش 
عمومــی مربــوط بــه فعالیت، عدم شــناخت بــازار و 
تامیــن مالــی، مســئله ای اســت کــه اســتارت آپ ها 

ــد.« ــرم می کنن ــت وپنجه ن ــا آن دس ب
عــدم پذیــرش تغییــر و انجمــاد فکــری در اصنــاف 
ــت بوم  ــود زیس ــی، نب ــکالت کار تیم ــور، مش کش
ــی و  ــای قانون ــب وکار، محدودیت ه ــب کس مناس
موانــع اداری و عــدم شناســایی و اســتفاده صحیــح 

از منابــع انســانی نیــز ازجملــه مشــکالت دیگــری 
ــرد. ــام می ب ــا ن ــادی از آن ه ــه فتح آب ــت ک اس

لزوم حامیت قاطع مسئوالن از استارت آپ ها
اســتارت آپ »کاهــو« یــک سیســتم مقایســه 
و رتبه بنــدی محصــوالت غذایــی اســت. بــه 
ــه  ــدی و مقایس ــا رتبه بن ــو ب ــه کاه ــا ک ــن معن ای
برندهــای تولیدکننــده محصــوالت غذایــی و 
هم چنیــن ارائــه محتــوای تصویــری از محصــوالت 
مختلــف غذایــی، کاربــر را در انتخاب بهتریــن کاال، 
راهنمایــی می کند.محمــد اکبــری، مدیرعامــل 
ــزوم  ــاره ل ــه درب ــت ک ــو« اس ــتارت آپ »کاه اس
ــاز اســت  ــد: »نی ــت از اســتارت آپ ها می گوی حمای
ــی  ــه کارآفرین ــری ب ــگاه جدی ت ــئوالن ن ــه مس ک
ــه جــای ایجــاد  اســتارت آپ ها داشــته باشــند و ب
بروکراســی های گمراه کننــده، مســیر را بــرای 

ــد.« ــم کنن ــا، فراه ــب وکارهای نوپ ــاد کس ایج
اکبــری بــا بیــان این کــه هیــچ ارگان و نهــادی بــه 
انــدازه اســتارت آپ ها نتوانســته در ســال گذشــته، 
ــران  ــده داران ای ــان و آین ــد را در جوان ــغل و امی ش
ــه  ــی ک ــد: »در صورت ــه می کن ــد، اضاف ــاد کن ایج
بــا دیــد ســطحی نــگاه کنیــم، خواهیــم دیــد کــه 
حداقــل  می تواننــد  به تنهایــی  اســتارت آپ ها 
بــرای موسســان و کارمنــدان آن اســتارت آپ شــغل 
ــویم،  ــر ش ــی عمیق ت ــر کم ــا اگ ــد، ام ــاد کنن ایج
اســتارت آپ ها باعــث چرخــش پــول در بازارهایــی 

ــتند.« ــود هس ــه دارای رک ــوند ک می ش
بــه قــول مدیرعامــل اســتارت آپ کاهــو »در 
ــتیو  ــد اس ــی، آرزو و امی ــان ایران ــی جوان دل تمام
جابــز، جــف بــزوس و بیــل گیتــس شــدن وجــود 
ــی  ــای برخ ــا بی مهری ه ــه گاه ب ــی ک دارد؛ آرزوی
ایــن در حالــی  مســئوالن مواجــه می شــود. 
اســت کــه اگــر مســئوالن بــا رفــع موانــع بــر ســر 
راه انــدازی اســتارت آپ ها، دســت یــاری بــه ســوی 
ــد  ــاهد رش ــم ش ــد، می توانی ــردازان دراز کنن ایده پ

ــد و اشــتغال در کشــور باشــیم.« تولی
اکبــری کــه کاهــو را از مهرمــاه ســال ٩۵ به طــور 
رســمی راه انــدازی کــرده، معتقــد اســت: »نه تنهــا 
ــا عــدم وجــود شــتاب دهنده ها و مراکــز رشــدی  ب
بــا ســاختاری دقیــق و یاری کننــده اســتارت آپ ها 
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روبــه رو هســتیم، بلکــه گاه قوانیــن تبیین نشــده ای 
ــر مشــکالت  ــه مشــکالتی را ب ــود ک وضــع می ش
اســتارت آپ ها می افزایــد.« اســتارت آپ کاهــو کــه 
ــرای ۱0 نفــر به طــور مســتقیم  در حــال حاضــر ب
ــان ســال  ــا پای ــرار اســت ت ــرده، ق اشــتغال زایی ک
ســوم از فعالیــت خــود، ایــن تعــداد را بــه 400 نفــر 
ــر ایــن اســتارت آپ گالیــه می کنــد:  برســاند. مدی
»در کشــوری کــه مســکن هایی خالــی در سراســر 
در  کــه  پول هایــی  می شــود،  دیــده  شــهرها 
ــه  ــی ک ــده اســت و فارغ التحصیالن ــا خوابی بانک ه
ــتند  ــوند، هس ــارج می ش ــگاه خ ــد از دانش بی امی
اســتارت آپ هایی کــه بــرای دفتــری کوچــک، 
تیمــی پرانگیــزه و ســرمایه ای انــدک، تمامی شــهر 

را جســت وجو کرده انــد.«

فضای کسب وکار آزاد، عالج درد استارت آپ ها
اســتارت آپ »رکامنــدر« کســب وکار نوپــای دیگری 
ــران  ــای کارب ــوش کامنت ه ــه حول وح ــت ک اس
ــدر  ــد. رکامن ــا می چرخ ــق آن ه ــایی عالی و شناس
می توانــد بــر اســاس کامنت هــای کاربــران و 
 Tab ،ــک ــل کلی ــاوس مث ــرکات م ــور ح همین ط
Change یــا مکث هــای کاربــر روی یــک متــن و 
محتــوای آن پســت، بــه اطالعاتــی دربــاره کاربر پی 
ــه  ــدون این ک ــد ب ــدر می توان ــع رکامن ــرد. درواق بب
فــرد اطالعاتــی از خــود، بــه ســرور ســرویس داده 
باشــد، اطالعاتــی مثل جنســیت، ســن و ســالیق او 

را در اختیــار ســایت مرجــع قــرار دهــد.
ــدر  ــر صدیقــی، مدیرعامــل اســتارت آپ رکامن امی
در گفت وگــو بــا ســرآمد معتقــد اســت: »بهتریــن 
روش بــرای کمــک بــه اســتارت آپ ها، ایجــاد 
ــاد آزاد  ــان اقتص ــا هم ــب وکار ی ــاز کس ــای ب فض
اســت؛ همــان اقتصــادی کــه در کشــور های موفــق 

صنعتــی پیــش گرفتــه شــده اســت.«
مدیرعامــل ایــن اســتارت آپ کــه فعالیــت خــود را 
بــا ۷00 هــزار تومان آغاز کــرده، تاکیــد دارد: »برای 
کمــک بــه رونق فعالیــت اســتارت آپ ها و بــه دنبال 
آن تولیــد و اشــتغال کشــور، بایــد زمینــه ای فراهــم 
شــود کــه کســب وکار از رکــود خــارج شــود، کــه 
یکــی از مــواردی کــه نیــاز اســت در ایــن زمینــه 
بیشــتر توجــه شــود، اعطــای وام و تســهیالت بــه 

ــت.« ــب وکارهای نوپاس کس
کاغذبازی هــا  و  بروکراســی ها  از  صدیقــی 
ــت  ــرار اس ــر ق ــد: »اگ ــد و می گوی ــه می کن گالی
از اســتارت آپ ها حمایــت شــود، بهتــر اســت 
مســئوالن، شــرایطی را فراهــم کنند که تســهیالت 
مالــی بــدون شــرایط خــاص و فــالن تعــداد ضامن 
ــار  ــذ، در اختی ــه کاغ ــداد برگ ــالن تع ــای ف و امض
جنــس  چراکــه  گیــرد.  قــرار  اســتارت آپ ها 
از جنــس ســازمان های  نوپــا  کســب وکارهای 
بــزرگ نیســت. اســتارت آپ ها اهــل چابکــی، 
ــون و خطــا هســتند.«  تصمیم هــای ســریع و آزم
صدیقــی خــود را از بیزینــس و جلســه های کاری 
ــن رفتارهــا،  دور نگــه مــی دارد و معتقــد اســت ای
ســرعت حرکــت اســتارت آپش را می گیــرد. او 
ــدارد و اعضــای پنــج نفــره  حتــی دســته چــک ن
تیمــش را بیمــه نکــرده اســت، چــون وقــت کافــی 
بــرای انجــام کاغذبــازی نــدارد. او ترجیــح می دهــد 
تمــام زمانــش را برای رشــد بیشــتر رکامنــدر صرف 
ــه قــول مدیرعامــل اســتارت آپ رکامنــدر  کنــد. ب
»فعالیــت اســتارت آپی و فعالیــت دولتــی مثــل آب 
و روغــن هســتند و تــالش بــرای نزدیــک کــردن و 
در هــم آمیختــن ایــن دو بی نتیجــه خواهــد بــود. 
چراکــه مــن معتقــدم جلســات متعــدد و پی درپی، 
اســتارت آپ را از بیــن می بــرد، درحالی کــه فعالیــت 
مدیــران دولتــی بــا جلســه آمیختــه شــده اســت.« 
ــرمایه گذارهای  ــد: »س ــه می گوی ــی در ادام صدیق
متعــددی بــه رکامنــد پیشــنهاد همــکاری داده اند، 
ــا این کــه حتــی هنــوز یــک دفتــر کار هــم  امــا ب
نپذیرفته ایــم.  را  هیچ یــک  پیشــنهاد  نداریــم، 
تمــام اعضــای تیــم رکامنــدر، در منــزل خــود و بــه 
صــورت دورکاری همــکاری می کننــد.« مدیرعامــل 
ایــن اســتارت آپ معتقد اســت که مدیر و جلســات 
متعــدد، آفــت پیشــرفت اند. بــه بــاور صدیقــی اگــر 
ــرای عملــی کــردن هــر تصمیمــی،  قــرار باشــد ب
جلســات متعــددی برگزار شــود، پیشــرفت حاصل 
نمی شــود. بنابرایــن بهتریــن راه بــرای کمــک بــه 
اســتارت آپ ها بــه منظــور رشــد تولید و اشــتغال در 
کشــور ایــن اســت کــه دولــت بــه دنبــال راه کاری 
ــق، نهایــت آزادی و اســتقالل  ــا از آن طری باشــد ت
 .ــود ــم ش ــا فراه ــب وکارهای نوپ ــرای کس ب
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ایجاد اشتغال و رونق تولید در گرو 
گسترش شرکت های دانش بنیان

شعار امسال چگونه حمقق یم شود؟

در ســال هایی کــه گذشــت، بــا تاکیــد مقــام معظم 
رهبــری بــر اقتصــاد مقاومتــی، قدم های زیــادی در 
راه تحقــق آن برداشــته شــد. ایجــاد زیرســاخت ها، 
فرهنگ ســازی و عملــی ســاختن شــعارها ازجملــه 
کارهایــی اســت کــه دولــت تدبیــر و امیــد بــرای 
اقتصــاد مقاومتــی بــا تکیه بــر اقتصــاد دانش بنیان 
ــا،  ــام تالش ه ــود تم ــا وج ــت. ب ــام داده اس انج
ــد  ــه بای ــود دارد ک ــتی هایی وج ــان کاس هم چن
بــرای رفــع آن هــا بــا جدیــت عمــل کــرد تا شــعار 
امســال کــه بــر تولیــد و اشــتغال تکیــه دارد، جامه 
عمــل بپوشــد. نخبــگان و مســئوالن در ایــن 
خصــوص نکاتــی را مطــرح کرده انــد کــه بــا توجــه 
بــه درگیــر بــودن آن هــا بــا جزئیــات مشــکالت و 
اتفاقــات ایــن حــوزه، قابــل تامــل اســت. در ادامــه 

ــر گفته هــای برخــی از آن هــا. ــم ب مــروری داری

ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در گرو ارائه 
مهارت های کارآفرینی به دانشجویان است

ــالمی  ــگاه آزاد اس ــس دانش ــا، رئی ــی فیروزنی عل
بــا بیــان این کــه تفکــر  خراســان  شــمالی، 
ــت،  ــی اس ــاد مقاومت ــای اقتص ــان زیربن دانش بنی
ــان در دانشــگاه شــکل  گفــت: »نگــرش دانش بنی
می گیــرد. بــه  همیــن دلیــل می تــوان ریشــه های 
اقتصــاد مقاومتــی را در مراکــز علمــی - تحقیقاتی 

ــت.« یاف
ــرکت های  ــل ش ــش بی بدی ــه نق ــاره ب ــا اش او ب
و  تولیــد  رونــق  و  توســعه  در  دانش بنیــان 
واســط  حلقــه  را  شــرکت ها  ایــن  اشــتغال، 
دانشــگاه و صنعــت دانســت و بــا تاکیــد بــر لــزوم 
کیفی ســازی محصــوالت دانش بنیــان، افــزود: 

 زهرا سعادت 

ش
زار

گ



23 سرآمد/شمارهسیوپنجم/اردیبهشتنودوشش

»شــرکت های دانش بنیــان بــا وجــود این کــه 
ــود را در  ــگاه خ ــته اند جای ــتند، توانس ــا هس نوپ
ــال،  ــد. بااین ح ــن کنن ــادی تبیی ــادالت اقتص مع
ــیاری در راه  ــی بس ــی و قانون ــع حقوق ــوز موان هن
ــای  ــه در بخش ه ــرکت ها، خاص ــن ش ــعه ای توس
تجاری ســازی و برندســازی، وجــود دارد کــه نیــاز 
ــوند.« ــع ش ــی رف ــازه زمان ــن ب ــت در کمتری اس

ــاوری  ــم و فن ــای عل ــترش پارک ه ــا گس فیروزنی
و مراکــز رشــد دانشــگاهی را از دیگــر راه کارهــای 
ــان  ــرای توســعه شــرکت های دانش بنی اساســی ب
و  خــالق  »ایــده  داشــت:  بیــان  و  برشــمرد 
ــد  ــازی و تولی ــت تجاری س ــه قابلی ــه ای ک فناوران
ــد،  ــته باش ــی داش ــت ثروت آفرین ــوه و در نهای انب
بایــد در مســیر تبدیــل  شــدن بــه شــرکتی نوپــا 

ــرد.« ــرار گی ــت ق ــورد حمای م
ــس دانشــگاه آزاد اســالمی خراســان  شــمالی  رئی
ــت محصــوالت  ــه موفقی ــان این ک ــا بی ــه ب در ادام
ــات  ــد الزام ــرمایه نیازمن ــازار س ــان در ب دانش بنی
قانونــی اســت، یــادآور شــد: »کاهــش درآمــد یــا 
عــدم  موفقیــت اقتصــادی ســبب تزلــزل جایــگاه 
ــن  ــان خواهــد شــد. بنابرای شــرکت های دانش بنی
الزم اســت دســتگاه های اجرایــی و مراکــز علمــی 
- تحقیقاتــی خریــد محصــوالت ایــن شــرکت ها را 
در اولویــت قــرار دهنــد تــا در یــک رونــد تدریجــی 
جایگزیــن محصــوالت مشــابه خارجــی شــوند. این 
ــق اقتصــادی  ــدام قطعــا نقــش بســزایی در رون اق
خواهــد  اشــتغال زایی  هم چنیــن  و  کشــور 

داشــت.«
مهارت هــای  و  آموزش هــا  ارائــه  فیروزنیــا 
کارآفرینــی بــه دانشــجویان تحصیــالت  تکمیلــی 
را یکــی دیگــر از راه هــای گســترش فرهنــگ 
دانش بنیــان و ایجــاد اکوسیســتم کارآفرینــی 
ــیاری  ــفانه در بس ــرد: »متاس ــان ک ــت و بی دانس
مــوارد اســاتید دانشــگاه نیــز درخصــوص چگونگی 
حضــور در عرصــه کارآفرینــی و مهارت هــای الزم 
بــرای آن آگاهــی کاملــی ندارنــد. بــه  همیــن دلیل 
ــا دوره هــای  ــا برگــزاری کارگاه هــا ی ــاز اســت ب نی
ــود. از  ــه ش ــراد ارائ ــه اف ــوزش الزم ب ــی، آم مهارت
ــا  ــی ب ــای درس ــت واحده ــاز اس ــر نی ــوی دیگ س
محوریــت کارآفرینــی بــه دانشــجویان ارائــه شــود 

تــا از همــان دوران دانشــجویی بــا قواعــد تجــارت و 
ــی آشــنا شــوند.« بازاریاب

حرکت در عرصه تولید بدون اتکا به 
توان نخبگانی امکان پذیر نیست

امیــن صالحــی، عضــو هیئــت  علمــی گــروه 
فیزیــک دانشــگاه لرســتان، نیــروی  انســانی 
ــد  ــن تولی ــن رک ــد را مهم تری ــص و کاربل متخص
باکیفیــت دانســت و گفــت: »امــروزه منابــع 
انســانی مهم تریــن داشــته هــر جامعــه  ای اســت. 
در شــرایط کنونــی کــه بــازار رقابــت بســیار 
فشــرده اســت و محصــوالت کشــورهای پیشــرفته 
ــتن  ــود، گام برداش ــه می ش ــاوری  روز عرض ــا فن ب
در عرصــه تولیــد بــدون اتــکا بــه تــوان نخبگانــی 

نیســت.« امکان پذیــر 
ــان  ــتان بی ــگاه لرس ــی دانش ــت  علم ــو هیئ عض
ــگان  ــور نخب ــرای حض ــازی ب ــت: »زمینه س داش
مقیــم، نبایــد موجب غفلــت از تــوان متخصصان و 
دانشــمندان غیرمقیــم شــود، چراکــه کشــور بــرای 
ــوب نیازمنــد اســتفاده  ــگاه مطل ــه جای رســیدن ب
ــوان بومــی اســت. ورود ســرآمدان  حداکثــری از ت
غیرمقیــم بــه بخــش تولیــد قطعــا موجب تســریع 
ــب  ــد. غال ــد ش ــی خواه ــد کنون ــهیل رون و تس
ــت در کشــور  ــرای فعالی ــم ب متخصصــان غیرمقی
ــن ایجــاد زیرســاخت های  ــب هســتند. بنابرای راغ
امکانــات  فراهــم  کــردن  اولیــه و هم چنیــن 
ــه  ــزرگ را ب ــیل ب ــن پتانس ــد ای ــی می توان ابتدای

ــد.« ــه کن کشــور اضاف
ــی  ــه ای را یک ــعه منطق ــه توس ــی در ادام صالح
از مولفه هــای اصلــی توســعه پایــدار برشــمرد 
و بــا اشــاره بــه لــزوم جــذب و به کارگیــری 
بومــی،  اســتان   در  ســرآمدان  و  متخصصــان 
افــزود: »یکــی از مشــکالت موجــود کشــور بــرای 
رســیدن بــه توســعه، مهاجــرت نیــروی نخبگانــی 
ــه  ســمت  از شهرســتان ها و شــهرهای کوچــک ب
کالن شهرهاســت. ایــن رونــد با مرکزیت بخشــیدن 
ــوازن  ــی، ســبب توســعه نامت ــه اندیشــه نخبگان ب
شــده و موجــب می شــود روزبــه  روز فاصلــه 
شــهرهای بــزرگ ماننــد تهــران بــا دیگــر شــهرها 
بیشــتر شــود. شناســایی ظرفیت هــای بومــی 



سرآمد/ شماره سی وپنجم/ ا ردیبهشت نودوشش 24

فعالیتــی نخبگانــی اســت. نخبــگان بومــی بهتــر از 
هــر فــرد دیگــری مزیت هــا، ضعف هــا و پتانســیل 
اســتان خــود را می داننــد و می تواننــد بــا اســتفاده 
از خالقیــت و نــوآوری، رفــع ضعف هــا و اســتفاده 
صحیــح از مزیت هــا اقتصــاد اســتان را پویــا کننــد 

ــند.« ــرفت باش ــی و پیش ــاز ترق و زمینه س
او اعطــای تســهیالت ویــژه در حــوزه کارآفرینــی را 
یکــی از راه هــای نگه داشــت اجتمــاع نخبگانــی در 
اســتان بومــی برشــمرد و گفــت: »برقــراری ارتباط 
ــی  ــاع نخبگان ــن اجتم ــد بی ــتقیم و نظام من مس
بومــی بــا اســتانداردی به  عنــوان باالتریــن دســتگاه 
اجرایــی اســتان، می توانــد حــالل بســیاری از 

ــد.« ــتی ها باش ــکالت و کاس مش
ــاد  ــتان ایج ــگاه لرس ــی دانش ــت  علم ــو هیئ عض
مهم تریــن  از  یکــی  را  دانش بنیــان  شــرکت 
ــت:  ــت و گف ــتان ها دانس ــعه اس ــای توس راه کاره
»راه انــدازی ایــن شــرکت ها نقــش مهمــی در ایجاد 
اشــتغال و رونــق تولیــد و بــه تبــع آن شــکوفایی 
اســتانداری ها  بیــن  ایــن  در  دارد.  اقتصــادی 
ــت  ــاخت الزم و حمای ــاد زیرس ــا ایج ــد ب می توانن
از اجتمــاع نخبگانــی، ضمــن نگه داشــت ایــن 
پتانســیل بــزرگ، در دانش بنیــان  کــردن اقتصــاد 
ــای  ــه پارک ه ــد. البت ــدی بردارن ــتان گام بلن اس
علــم و فنــاوری نیــز امکانات بســیار مناســبی برای 

ــد.« ــرکتی دارن ــت ش فعالی
شــرکت های  فعالیــت  بــر  نظــارت  صالحــی 
ایــن  موفقیــت  الزم  شــرط  را  دانش بنیــان 
شــرکت ها دانســت و گفــت: »تاکیــد بــر افزایــش 
تعــداد شــرکت ها نبایــد ســبب غفلــت از کیفیــت 
شــود. بــه  عبــارت دیگــر تولیــد بهینــه و باکیفیــت 
بایــد انگیــزه ایجــاد شــرکت دانش بنیــان باشــد و 

ــی.« ــهیالت اعطای ــتفاده از تس ــه اس ن

نیروی انسانی کارآمد شاکله 
اصلی جوامع  پیرشفته است

ــگان اســتان  ــاد نخب حبیــب شــریف، رئیــس بنی
ــر  ــت از مســتعدان  برت ــارس، شناســایی و حمای ف
ــورهای  ــم کش ــای مه ــی از اولویت ه ــی را یک بوم
پیشــرفته قلمــداد کــرد و گفــت: »مهم تریــن 
نتیجــه ایــن اقدام، ســپردن ســکان هدایت کشــور 

ــت.« ــرآمدان اس ــت س ــه دس ب
ــعه یافته  ــورهای توس ــه در کش ــان این ک ــا بی او ب
ــر و اندیشــه خــالق حاصــل  ــده، تفک ــروت از ای ث
می شــود، افــزود: »اگــر از منابــع انســانِی توانمنــد 
بــه صــورت صحیــح در انجام امور کشــور اســتفاده 
ــا  ــان ممکــن و ب ــن زم ــوان در کمتری شــود، می ت
صــرف کمتریــن هزینــه به توســعه دســت یافت.«

رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان فــارس در ادامــه بــا 
اشــاره بــه لزوم گســترش اشــتغال نخبگانــی، بیان 
داشــت: »امروزه موضــوع اشــتغال فارغ التحصیالن، 
خاصــه در رشــته های علــوم انســانی و اجتماعــی، 
ــل  ــور تبدی ــی کش ــای اصل ــی از چالش ه ــه یک ب
شــده کــه ایــن امــر ناشــی از گســترش بی رویــه 

مراکــز آمــوزش عالــی اســت.
بنیــاد نخبــگان اســتان فــارس از دو ســال پیــش 
ــرای گســترش  ــدت خــود را ب ــای کوتاه م برنامه ه
اشــتغال نخبگانــی در قالــب برپایــی تورهــای 
مختلــف کســب وکار، کارآفرینــی، خالقیــت و 
ــا  ــن برنامه ه ــد. در ای ــی می کن ــردازی اجرای ایده پ
ــرکت کنندگان  ــه ش ــی ب ــه کارآفرین ــول اولی اص
و  مهــارت  فــرد  تــا  می شــود  داده  آمــوزش 
اعتمادبه نفــس کافــی بــرای حضــور فعــال در 

ــد. ــب کن ــتغالی را کس ــه خوداش عرص
شناســایی، هدایــت و توانمندســازی دانش آمــوزان 
ــور در  ــرای حض ــتانی ب ــف دبیرس ــع مختل مقاط
برنامه هــای  از  یکــی  کارآفرینــی  اکوسیســتم 
ــگان  ــاد نخب ــی بنی ــای اصل ــدت و اولویت ه بلندم
فــارس اســت کــه در قالــب برپایــی مدرســه 
فصلــی خالقیــت و ایده پــردازی در اســتان در 
حــال اجراســت.« رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان 
ــی  ــه فصل ــد: »مدرس ــادآور ش ــان ی ــارس در پای ف
خالقیــت و ایده پــردازی، برنامــه ای جامــع در 
ــتعد  ــالق و مس ــراد خ ــازی اف ــتای توانمندس راس
ــه  ــدی شــش ماه ــس از طــی فراین ــه پ اســت ک
بــه انتخــاب یــک دوســت  علمــی بــرای هــر کــدام 
از برگزیــدگان دوره هــای مختلــف منجــر خواهــد 
شــد. ایــن برنامــه تاکنــون بــرای دانش آمــوزان ۱۱ 
شهرســتان اســتان فــارس بــه اجــرا درآمــده و در 
ســال جــاری نیــز شهرســتان های دیگــر اســتان را 

 ».دربــر می گیــرد
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 همکاری و تعامل
با مراکز علمی و دستگاه های اجرایی
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در سـال ٩۵ بـا بنیـاد نخبـگان اسـتان فارس 
بـا توجـه بـه جایگاه و رسـالت خود در اسـتان 
بـه سیاسـت گذاری های  عنایـت  بـا  و  فـارس 
حـوزه  چهـار   ،٩4 سـال  از  صورت گرفتـه 
اصلـی »نـوآوری و کارآفرینـی«، »اجتماعـات 
توانمندسـازی«،  و  »فرهنگـی  نخبگانـی«، 
»برنامه ریـزی و نظـارت« را بـرای برنامه هـا و 

تعریـف کـرد. فعالیت هـای خـود 
و   »نـوآوری  حـوزه  در  اسـاس  ایـن  بـر 
کارآفرینـی« رویکـرد اصلـی بررسـی دقیـق و 
کارآفرینـی  زیسـت بوم  وضعیـت  کارشناسـانه 
اسـتان، تدوین و ارائه طرح جامع »زیسـت بوم 
کارآفرینـی اسـتان« بـود و در ایـن مسـیر از 
طریـق تعامـل بـا دسـتگاه ها و مراکـز متولـی 
صـورت  موثـری  اقدامـات  کارآفرینـی  حـوزه 
از طریـق  اقـدام  ایـن  بـا  پذیرفـت. هم زمـان 
کارآفرینـی  تورهـای  و  رویدادهـا  برگـزاری 
و  آموزشـی  متعـدد  کارگاه هـای  نـوآوری،  و 
همـکاری بـا مراکـز آموزشـی عالـی، شـرکت 
شـهرک های صنعتـی، فـن بـازار منطقـه ای و 
پـارک علـم و فنـاوری اسـتان فـارس در بحث 
ترویـج فرهنـگ کارآفرینی قدم هایی برداشـته 

. شد
در حـوزه اجتماعـات نخبگانی نیز شناسـایی و 
زمینه سـازی به منظور اثرگذاری اسـتعدادهای 
برتـر در قالـب گروه هـای نخبگانـی در جامعه 
تعریـف شـد و در ایـن زمینه برنامـه »مدارس 
فصلـی خالقیـت و ایده پـردازی« و حمایـت از 
دانشـجویی  گروه هـای  مختلـف  برنامه هـای 
قالـب  در  گوناگـون  حوزه هـای  در  فعـال 
دانشـجویی  علمـی،  انجمن هـای  و  کانون هـا 

ایـن هـدف دنبال شـد.
در حـوزه فرهنگـی و توانمندسـازی یکـی از 
از  الگوسـازی  و  تکریـم  اصلـی  اولویت هـای 
نخبـگان و سـرآمدان اسـتان بـود کـه در ایـن 
و  اسـتان  نخبـگان  از  تکریـم  مراسـم  راسـتا 
هم چنیـن نـگارش و چـاپ زندگی نامه ایشـان 
در قالـب رمـان در دسـتور کار قـرار گرفـت 
لـزوم  بـه  توجـه  بـا  هم چنیـن  شـد.  اجـرا  و 
در  نیک اندیشـان  و  خیـران  همـکاری  جلـب 

زمینـه حمایـت از افـراد مسـتعد اسـتان یکی 
و  تشـکیل   ٩۵ سـال  در  بنیـاد  اقدامـات  از 

بـود. نخبه پـرور  خیـران  مجمـع  راه انـدازی 
نیـز  نظـارت  و  برنامه ریـزی  حـوزه  در 
بـر  دقیـق  نظـارت  بنیـاد  برنامه هـای  اهـم 
در  تحصیلـی  جوایـز  آیین نامه هـای  اجـرای 
دانشـگاه های اسـتان و هم چنین طرح شـهاب 
بـود که بـه لطـف خداونـد متعال بـا همکاری 
بـه  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  و  دانشـگاه ها 
اسـت. پی گیـری  حـال  در  شایسـته ای  نحـو 

آن چـه در سـال ٩۵ به توسـعه کمـی و کیفی 
توجهـی  شـایان  کمـک  بنیـاد  برنامه هـای 
کـرد، همـکاری و تعامـل بـا مراکـز علمـی و 
برنامه هـای  در  اسـتان  اجرایـی  دسـتگاه های 
مختلـف بـود کـه ایـن همکاری هـا منجـر بـه 
اجـرای برنامه های اثرگذاری در سـطح اسـتان 
و کشـور شـد کـه در ادامـه خالصـه ای از این 

اقدامـات تقدیـم حضـور می گـردد.

توسعه زیست بوم کارآفرینی 

استان فارس
حیاتـی  راهبـرد  یـک  به عنـوان  کارآفرینـی 
اسـت  پیشـرفته  جوامـع  توجـه  مـورد  و 
زیسـت بوم  توسـعه  بـرای  برنامه ریـزی  و 
موضوعـات  بـه  توجـه  نیازمنـد  کارآفرینـی 
مختلـف از زوایـا و جنبه هـای متعددی اسـت 
کـه ضـرورت به کارگیـری رهیافت زیسـت بوم 
توسـعه  در طـرح جامـع  روشـن می کنـد.  را 
زیسـت بوم کارآفرینـی اسـتان فـارس هـدف، 
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ایـران،  کارآفرینـی  شـاخص های  ارزیابـی 
کسـب وکار  فضـای  تحلیـل  و  فـارس  اسـتان 
بومی اسـتان  و مقایسـه آن با زیسـت بوم های 
مشـابه در کشـورهای عضـو دیده بـان جهانـی 

اسـت. 
کارآفرینـی،  شـاخص های  تحلیـل  و  تبییـن 
و  تصمیم گیـری  تصمیم سـازی،  امـکان 
برنامه ریز ی هـای  و  صحیـح  سیاسـت گذاری 
کوتاه مـدت، میان مـدت و بلندمـدت را بـرای 
توسـعه زیسـت بوم کارآفرینی فراهـم می کند. 
عملیاتـی  برنامـه  جامـع  طـرح  در  بنابرایـن 
هـر  موثـر  نقش آفرینـی  زیسـت بوم،  توسـعه 
یـک از نهاد هـای موثـر تبییـن و در بازه هـای 
بررسـی  و  بهبـود  منظـور  بـه  ماهـه  سـه 
پیاده سـازی  بـا  می شـود.  پایـش  پیشـرفت 
بـه  درنهایـت  طـرح  ایـن  مختلـف  فاز هـای 
توسـعه اجتماعـی و اقتصـادی و رشـد پایـدار 
هـدف  هم چنیـن  و  کارآفرینـی  زیسـت بوم 
نگـه داری  یعنـی  نخبـگان  ملـی  بنیـاد  واالی 
در  برتـر  اسـتعداد  و  نخبـه  انسـانی  نیـروی 
چرخـه خدمـت بـه جامعـه به عنـوان خروجی 

مـدل دسـت خواهیـم یافـت.

مــدارس فصلی خالقیت و ایده پردازی
همـکاری  بـا  فـارس  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد 
بـرای  اسـتان  برتـر  اسـتعدادهای  از  جمعـی 
آمـوزش مهارت هـای مـورد نیـاز دانش آموزان 
مقطـع متوسـطه ازجملـه خالقیـت، تفکـر و 
کار گروهـی اقـدام بـه طراحی مـدل »مدارس 
پایـه  بـر  ایده پـردازی«  و  خالقیـت  فصلـی 
کـرده  پروژه محـور  و  فعالیت محـور  آمـوزش 

. ست ا
بـروز  بـرای  اسـت  ابتـکاری  فصلـی  مـدارس 
بـا  دانش آمـوزان  اسـتعدادهای  ظهـور  و 
اسـتفاده از ظرفیـت دانش آموختـگان صاحـب 
اسـتعدادهای  برتـر کـه زمینـه مناسـب بـرای 
اثرگـذاری مسـتعدان  برتـر در جامعـه و بسـتر 
الزم بـرای شناسـایی و هدایـت اسـتعدادهای  

فراهـم می کنـد. را  پاییـن  از سـنین  ویـژه 
ایـن طـرح در طـول یـک سـال تحصیلـی در 

تـا  برنامه هـای دو  قالـب  چهـار مرحلـه و در 
سـه روزه بـرای دانش  آمـوزان مقطع متوسـطه 
تحصیلـی برنامه ریـزی شـده و مفاهیـم مـورد 
نظـر از طریـق برگـزاری کارگاه هـای مفـرح، 
بازی هـا و مسـابقات خالق، بازدیدهـای علمی 
و هم چنیـن نشسـت دانش آمـوزان بـا نخبگان 
منتقـل  مخاطـب  بـه  برتـر  اسـتعدادهای  و 

می شـود.
ایـن برنامه در سـال ٩۵ بـرای ۵60 دانش آموز 
ارسـنجان،  فراشـبند،  اقلیـد،  شهرسـتان های 
سـپیدان،  مهـر،  سروسـتان،  )اوز(،  الرسـتان 
نواحـی یـک، دو و چهـار شـیراز، دانش آموزان 
 ۱۱ )در  بهزیسـتی  سـازمان  پوشـش  تحـت 
اسـتان فـارس( در قالـب ۱۷ رویـداد برگـزار 

. شد
طـرح،  بهتـر  معرفـی  منظـور  بـه  هم چنیـن 
دانش آمـوزان،  میـان  ارتباطـی  پـل  ایجـاد 
جامـع  سـامانه  طـرح،  مشـاوران  و  مدرسـان 
بـه  ایده پـردازی  و  فصلـی خالقیـت  مـدارس 
آدرس madaresfasli.ir طراحـی و راه اندازی 

. شد

نظارت بر اجرای برنامه ملی شــهاب
سـومین   ۱۳٩4-٩۵ تحصیلـی  سـال  در 
مرحلـه اجـرای برنامـه شـهاب در دو ناحیـه 
و  چهـارم  پایه هـای  در  شـیراز  چهـار  و  سـه 
 ۱6۳٩4 حـدود  پوشـش  بـا  ابتدایـی  پنجـم 
برنامـه  ایـن  دانش آمـوز و چهارمیـن مرحلـه 
در سـال تحصیلـی ٩6-۱۳٩۵ در شـش ناحیه 
سـه و چهـار شـیراز )پایه هـای چهـارم، پنجم 
و ششـم( و مرودشـت، اقلیـد، کازرون و جهرم 
ابتدایـی بـا پوشـش حـدود  در پایـه چهـارم 
۳8۳0۵ دانش آمـوز برگـزار شـد. هم زمـان، به 
منظـور گسـترش پویـای برنامـه ملـی شـهاب 
ملـی  بنیـاد  تحصیلـی،  پایه هـای  تمـام  بـه 
نخبـگان را بر آن داشـت تـا با عقد قـراردادی 
بـا دانشـگاه فرهنگیان کشـور، آمـوزش مبانی 
بـه  را  معلمـان  دانشـجو  بـه  شـهاب  برنامـه 
فـارس  اسـتان  در  ایـن رو  از  برسـاند.  انجـام 
نیـز دوره هایـی بـرای حـدود ۱0۱۷ دانشـجو 
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بنیـاد نخبـگان اسـتان  برگـزار شـد و  معلـم 
فـارس عالوه بـر انجـام وظیفه نظـارت، ضمن 
دانشـگاه  اسـتانی  پردیس هـای  بـا  همـکاری 
فرهنگیـان و اداره اسـتعداد درخشـان نقـش 

قابـل توجهـی در ایـن برگـزاری داشـت.
اهـداف  راسـتای  در  انجام شـده  برنامه هـای 
برنامـه ملـی شـهاب را می تـوان بـه صـورت 

کـرد: دسـته بندی  ذیـل 
تشـکیل  شـامل  نظارتـی:  1.فعالیت هـای 
در  کالس   ۲00 از  بازدیـد  و  ناظـران  گـروه 
مـدارس مجـری برنامـه و نظـارت بـر اجـرای 
دوره های آموزشـی بـرای آمـوزگاران و عوامل 

خانواده هـا و  اجرایـی 
2. ارزیابـی: تکمیـل ۱۲0٩ کاربـرگ ارزیابی 

از روندهـای اجـرای برنامه
امـور  پی گیـری  شـامل  امـور سـتادی:   .3
الزم،  گزارش هـای  ارسـال  و  تدویـن  مالـی، 
سـطح  در  برنامـه  سـتاد  جلسـات  برگـزاری 

اسـتان.

تکریم و الگوسازی از 
نخبگان و رسآمدان

به اسـتناد اقـدام ملی ۵-۱-4  سـند راهبردی 
کشـور در امـور نخبـگان بـا هـدف توسـعه و 
ترویـج فرهنـگ تکریـم، شناسـایی اثرگـذاری 
علمـی و فرهنگـی نخبـگان جامعه، شناسـایی 
حضـور  زمینه سـازی  آن هـا،  موفقیـت  رمـوز 
هرچـه بیشـتر این افـراد در جامعه بـه منظور 
ایرانـی  مشـاهیر  معرفـی  بیشـتر،  اثرگـذاری 
درنهایـت  و  بین المللـی  و  ملـی  سـطوح  در 
الگوسـازی شـیوه زندگـی علمـی و فرهنگـی 
این عزیزان، در سـال ٩۵ تعداد دو مراسـم در 
سـطح بین المللـی و ملی و چندین مراسـم در 
سـطح اسـتانی بـرای تکریم از نخبگان اسـتان 

فـارس برگزار شـد.
زندگـی  از  الگوسـازی  منظـور  بـه  هم چنیـن 
نخبـگان سـرآمد اسـتان بـا همـکاری جمعـی 
از نویسـندگان اسـتان، زندگی نامـه پنج نفر از 
ایـن بـزرگان در قالـب رمـان، نـگارش و آماده 

شـد. چاپ 

برگزاری هامیش »هم اندیشی 
دانشمندان برتر کشور: ارتقای 

جایــگاه علم، نوآوری و فناوری«
توانمنـدی  و  ظرفیـت  از  اسـتفاده  هـدف  بـا 
فکـری دانشـمندان کشـور و تکریـم و تقدیـر 
فـارس  نخبـگان  بنیـاد  ایشـان،  فعالیـت  از 
علـوم جهـان  اسـتنادی  پایـگاه  بـا همـکاری 
اسـالم (ISC) مبـادرت بـه برگـزاری همایـش 
دانشـمندان برتر کشـور کـرد. در این همایش 
از حدود ۲00 نفر از دانشـمندان کشـور دعوت 
بـه عمـل آمد تا هـم گام با بعضی از مسـئوالن 
وزارت علـوم و تحقیقـات و فنـاوری و وزارت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی حـول 
سـه محـور کـه عبارت انـد از جایـگاه پایـگاه 
اسـتنادی علـوم جهـان اسـالم در اکوسیسـتم 
حـوزه  چالش هـای  و  فرصت هـا  علـم،  تولیـد 
آمـوزش عالی کشـور و نقش دانشـمندان برتر 
کشـور در ترویج و ایجاد دانشـگاه نسـل سوم، 
بـه بحث و تبادل نظـر بپردازنـد. در پایان این 
همایـش نیـز از چنـد نفـر از سـرآمدان تقدیر 

بـه عمـل آمد.

راه اندازی مجمع خیران 
نخبه پرور فارس

در راسـتای اقـدام ۳-۱-۲ از سـند راهبـردی 
بـه منظـور فراهـم  امـور نخبـگان  کشـور در 
آوردن بسـتر مناسـب مشـارکت افـراد خیـر و 
توانمنـد در زمینه های شناسـایی اسـتعدادها، 
فکـری،  پشـتیبانی  و  پـرورش  آمـوزش، 
حـوزه  در  سـرمایه گذاری  و  توانمندسـازی 
بنیـاد  همـکاری  و  حمایـت  بـا  نخبه پـروری، 
از عاشـقان  اسـتان فـارس، جمعـی  نخبـگان 
بـه پیشـرفت کشـور و به ویـژه اسـتان فـارس 
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اقـدام بـه تشـکیل »مجمـع خیـران نخبه پرور 
فـارس« کردنـد تا با همـت واال و الطاف پرمهر 
خیـران نیک اندیـش در حیطه اسـتعدادپروری 

بردارنـد. گام  نخبه پـروری  و 
از برنامه هـای ایـن مجمـع می تـوان بـه موارد 

زیـر اشـاره کرد:
و  بـزرگان  نـام  بـه   جایـزه  اعطـای  الـف( 

ن هیختـگا فر
ب( اعطای بورس تحصیلی
ج( اعطای وام قرض الحسنه

د( حمایت از مستعدین ایده پرداز
مجموعه هـای  و  موسسـات  از  حمایـت  و( 

نخبـگان و  مسـتعدان  حامـی 
ه( حمایـت از ایجاد زیرسـاخت های الزم برای 

پیشرفت مسـتعدان و نخبگان.
بـرای آگاهـی از جزئیـات بیشـتر می توانید به 
shiraz.FECA. وب سـایت مجمـع بـه آدرس

ir مراجعـه کنید.

دومین جشنواره ایده های برتر 
»شهروند خالق، شهروند مسئول«

در  خـود  رسـالت  بـه  توجـه  بـا  بنیـاد  ایـن 
جریان سـازی ایده پـردازی در جامعه و توسـعه  
برگـزاری  از  پـس  نخبگانـی،  فعالیت هـای 
موفـق و موثـر اولین جشـنواره ایده هـای برتر 
»شـهروند خالق، شـهروند مسـئول« در سـال 
٩4، در سـال ٩۵ با همکاری شـهرداری شیراز 
اقـدام  فـارس  انتظامـی  نیـروی  فرماندهـی  و 
بـه برگـزاری دومیـن جشـنواره بـا محوریـت 

»اقتصـاد مقاومتـی: اقـدام و عمـل« کـرد.
در ایـن دوره از جشـنواره، تعـداد 480 ایـده 
از سـوی شـهروندان و نخبـگان بـه دبیرخانـه 
جشـنواره ارسـال شـد کـه نسـبت بـه اولیـن 
درصـد   ۲0 مشـارکت  رشـد  بـا  جشـنواره 

بـود. همـراه  شـهروندان 
کارگروه هـای  در  ایده هـا  ارزیابـی  از  پـس 
مربـوط بـا حضـور داوران بنیـاد، شـهرداری و 
نیـروی انتظامـی یـک نفـر رتبـه دوم، پنج نفر 
رتبـه سـوم و ۱8 نفـر به عنـوان قابـل تقدیـر 
شـناخته شـدند و عـالوه بـر دریافـت جوایـز 

نقـدی، ایده هـای برتر بـرای اجرایی شـدن در 
شـهرداری و نیـروی انتظامـی فـارس در حال 

اسـت. پی گیـری 

اعطای جوایز تحصیلی ســال 95
دانشـجویان  هدفمنـد  هدایـت  منظـور  بـه 
دانشـگاه ها،  در  برتـر  اسـتعداد  صاحـب 
کشـور،  فنـاوری  مراکـز  و  پژوهشـگاه ها 
تحصیلـی  جایزه هـای  اعطـای  »آیین نامـه 
از  برتـر«  اسـتعداد  صاحـب  دانشـجویان  بـه 
ابتـدای سـال تحصیلـی ٩4-۱۳٩۳ در سـطح 
دانشـگاه های کشـور آغـاز شـد. ایـن آیین نامه 
قبیل»راتبـه  از  متعـددی  تسـهیالت  شـامل 
دانشـجویی«، »اعتبـار توانمنـدی آموزشـی«، 
»اعتبـار فن یـاری«، »اعتبـار پژوهش یـاری«، 
ارتباطـات  »اعتبـار  آموزش یـاری«،  »اعتبـار 
علمـی«، »اعتبـار توانمنـدی کارآفرینـی« و ... 
اسـت کـه در قالـب چهـار جایزه »آمـوزش«، 
بـه  »فرهنـگ«  و  »فنـاوری«  »پژوهـش«، 
دانشـجویان اعطـا می شـود. در اسـتان فـارس 
پرونده هـای  بررسـی  اجرایـی  فراینـد  نیـز 
مشـمولین جوایـز تحصیلـی در دانشـگاه های 
شـیراز و علوم پزشکی شـیراز در اختیار مراکز 
نظـارت  بـا  و  آن هـا  درخشـان  اسـتعدادهای 
سـایر  در  و  فـارس   اسـتان  نخبـگان  بنیـاد 
دانشـگاه های اسـتان در اختیـار کمیتـه ای در 

بنیـاد نخبـگان فـارس قـرار گرفتـه اسـت.
در سـال تحصیلی ٩6-٩۵ تعـداد ۳٩0 پرونده 
از طریق سـامانه ثریـا به بنیـاد نخبگان فارس 
ارسـال شـد، کـه ۱٩0 مـورد از دانشـجویان 
دانشـجویان  از  مـورد   ۱40 شـیراز،  دانشـگاه 
مـورد  و60  شـیراز  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
نیز از دانشـجویان سـایر دانشـگاه های اسـتان  
بنیـاد  مصـوب  ضوابـط  اسـاس  بـر  بودنـد. 
ملـی نخبـگان از ایـن تعـداد ۱۳۷پرونـده بـر 
اسـاس ظرفیـت در نظـر گرفتـه شـده بـرای 
دانشـگاه های اسـتان، توسـط بنیـاد نخبـگان 
اسـتان، دانشـگاه های شـیراز و علـوم پزشـکی 
شـیراز بررسـی و پـس از تاییـد بنیـاد ملـی 

.نخبـگان اعـالم شـد
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 المیرا حسینی 

 گیالن
مهد پرورش نخبگان

ن استان گیالن 
گ

ب� ن ، رئیس بنیاد �ن ا�ن گفت و گو �ب دک�ت مسعود اص�ن

چیزی که باعث شده است فعالیت های 
بنیاد ملی نخبگان متمایز از سایر نهادها 
باشد، توجه به سایر استان ها و نداشتن 
تمرکز صرف بر مرکز است. بنیاد ملی 
نخبگان با علم به این که در طول سالیان، 
سرآمدان و نخبگان کشور از مناطق 
مختلف ایران برخاسته اند، توجه ویژه ای 
به استان ها دارد و فعالیت های بنیاد در 
این استان ها همان قدری دارای اهمیت 
و بر اساس برنامه ریزی مشخص است 
که در تهران. بر همین اساس، بنیاد 
نخبگان استان گیالن که اساسا استانی 
نخبه پرور است، هم در سال 95 برنامه های 
متنوعی را برگزار کرده و هم برای سال 
پیش رو برنامه ریزی کرده است. با دکتر 
مسعود اصفهانی، رئیس بنیاد نخبگان 
این استان، درباره برنامه هایشان و 
خدماتی که به سرآمدان استان ارائه 
می دهند، به گفت و گو پرداختیم.

گو
ت و

گف
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ــای  ــت، برنامه ه ــه گذش ــالی ک  در س
ــتان  ــگان اس ــاد نخب ــرای بنی ــما ب ش

ــود؟  ــه ب ــالن چ گی
بنیــاد نخبگان اســتان گیــالن ســال ۱۳٩۵ را در 
ایــام عیــد نــوروز بــا برگــزاری نشســت صمیمی 
ــا  تعــدادی از نخبــگان و اســتعدادهای برتــر و ب
ــورای  ــرم ش ــای محت ــدادی از اعض ــور تع حض

علمــی در محــل بنیــاد اســتان آغــاز کــرد. 
فعالیــت مهــم بعــدی برگــزاری جشــنواره 
اختراعــات منطقــه ای رویــش دماونــد بــود. ایــن 
جشــنواره بــا حضــور مخترعــان و محققــان و بــا 
مشــارکت بنیادهــای اســتانی هم پهنــه شــامل 
گلســتان،  مازنــدران،  گیــالن،  اســتان های 
ــن و ســمنان در اردیبهشــت ماه در محــل  قزوی
ــزار  ــت برگ ــد رش ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
شــد. ایــن جشــنواره در مــدت دو روز برگــزاری 
ــای  ــجویان، اعض ــم گیر دانش ــتقبال چش ــا اس ب
هیئــت علمــی دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی 
ــم از  ــار اع ــایر اقش ــوزان و س ــتان، دانش آم اس
بخــش دولتــی و غیردولتــی اســتان رو به رو شــد 
و بــر اســاس داوری هــای انجام شــده تعــداد 
ــوان  ــف به عن ــته های مختل ــراع در رش ۱۳ اخت
اختــراع ســطح ۳ بنیــاد ملــی نخبگان شــناخته 
شــدند. اختراعــات برگزیــده مربــوط بــه اســتان 
گیــالن متعاقبــا بــا کمــک نهادهای توانمندســاز 
ــارک  ــارک علــم و فنــاوری اســتان و پ ماننــد پ
قــرار  توانمندســازی  مســیر  در  پردیــس 
ــتان  ــاد اس ــه بنی ــن رابط ــه در ای ــد ک گرفته ان
ــا  ــیر ت ــن مس ــی ای ــرای ط ــات الزم را ب اقدام
ــا و  ــرکت های نوپ ــه ش ــا ب ــدن آن ه ــل ش تبدی

ــت.  ــام داده اس ــان انج ــپس دانش بنی س
ــز در  ــهاب را نی ــی ش ــه مل ــتان برنام ــاد اس بنی

ــت. ــرا داش ــت اج دس
 جزئیات آن ها چه بود؟

ایــن طــرح از ســه منطقــه در ســال ۱۳٩4 بــه 
پنــج منطقه آمــوزش و پــرورش شهرســتان های 
انزلــی،  بنــدر   ،)۲ و   ۱ )ناحیه هــای  رشــت 
ــای  ــتارا در پایه ه ــرا و آس ــان، صومعه س الهیج
چهــارم، پنجــم و ششــم گســترش پیــدا کــرد 
و اعتبــار قابــل توجهــی نیــز کــه از بنیــاد ملــی 

نخبــگان تامیــن شــده بود، توســط بنیاد اســتان 
در اختیــار اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــدود ۲4  ــون ح ــد. هم اکن ــرار داده ش ــالن ق گی
از دانش آمــوزان شهرســتان های  نفــر  هــزار 
یادشــده در مقاطــع تحصیلــی چهــارم، پنجــم و 
ششــم ابتدایــی تحــت پوشــش و پایــش برنامــه 

شــهاب قــرار دارنــد. 
فراخــوان و اطالع رســانی گســترده موضــوع 
جوایــز تحصیلــی دانشــجویان صاحــب اســتعداد 
برتر و ســایر جوایز و تســهیالت بنیــاد و برگزاری 
ــن  ــات ای ــریح جزئی ــی، تش ــای آموزش کارگاه ه
ــتان،  ــگاه های اس ــهیالت در دانش ــز و تس جوای
تحصیلــی  جوایــز  متقاضیــان  پرونده هــای 
دانشــجویان صاحــب اســتعداد برتر و تســهیالت 
نظــام وظیفــه و ســایر مــوارد جــزو برنامه هــای 
جــاری بنیــاد اســتان بــوده اســت کــه مســتمر و 

ــده اند.   ــرا ش ــم اج ــور منظ به ط
ایــن بنیــاد بــا توجــه بــه این کــه اســتان گیــالن 
اســت،  اســتان های ســاحلی کشــور  جــزو 
بــرای دومیــن ســال پیاپــی در اجــرای دومیــن 
جشــنواره »دریــا مســیر پیشــرفت« کــه توســط 
ــان  ــع دانش بنی ــاوری و صنای ــعه فن ــتاد توس س
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــی معاون دریای
ــوزان و  ــنایی دانش آم ــدف آش ــا ه ــوری ب جمه
اولیــای آن هــا بــا ظرفیت هــا و منابــع خــدادادی 
دریــا در ســطح ملــی برگــزار می شــود، همکاری 
داشــته اســت.  اطالع رســانی گســترده جزئیــات 
جشــنواره و تشــویق مخاطبــان بــه شــرکت در 
ــت و  ــط در دریاف ــش راب ــای نق جشــنواره و ایف
ــه  ــجویی ب ــوزی و دانش ــار دانش آم ــال آث ارس
دبیرخانه جشــنواره و تــدارک دیــدن بازدیدهای 
ــی،  ــات دریای ــع و موسس ــوزان از صنای دانش آم
ــه  ــروری ک ــت و آبزی پ ــط  زیس ــیالت، محی ش
ــی از  ــتند، بخش ــز هس ــداد نی ــتان پرتع در اس
ــوده اســت.  ــور ب ــا ســتاد مزب همــکاری بنیــاد ب
ایــن بنیــاد در مراســم برگــزاری جشــنواره دریــا 
ــه  ــی غرف ــا برپای کــه در تهــران برگــزار شــد، ب
ــا کمــال  اختصاصــی حضــور فعــال داشــت و ب
ــای  ــز در بخش ه ــده نی ــج برن ــی پن خوش وقت

مختلــف جشــنواره از گیــالن بودنــد. 
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و  تکریــم  راســتای  در  هــم  برنامه هایــی 
داشــتیم. نخبــگان  الگوســازی 

 چه برنامه هایی؟
ــند  ــاد س ــگان از مف ــازی نخب ــم و الگوس تکری
ــه  ــگان و برنام ــور نخب ــور در ام ــردی کش راهب
راهبــردی بنیــاد ملــی نخبــگان اســت. اســتان 
گیــالن نیــز از دیربــاز مهــد پــرورش نخبگانــی 
چــون آیــت اهلل بهجــت، میــرزا کوچــک جنگلی، 
پروفســور مجیــد ســمیعی، دکتر محمــد معین، 
پروفســور رضــا، پروفســور اکبــرزاده و بســیاری 
ــل از  ــدف تجلی ــا ه ــا ب ــت. م ــوده اس ــر ب دیگ
مقــام علمــی نخبــگان و 
ــاط  ــاد ارتب ــرآمدان و ایج س
نســل  نخبــگان  بیشــتر 
جدیــد بــا نخبــگان ادوار 
گذشــته، از ســه شــخصیت 
اســتان  نخبــه  و  علمــی 
جنــاب  شــامل  گیــالن، 
پروفســور بهمــن مهــری در 
رشــته ریاضی، دکتــر محمد 
معیــن در رشــته ادبیــات 
دکتــر حســن  و  فارســی 
ابراهیــم زاده معبود در رشــته 
ــا همکاری  زیست شناســی، ب
طــی  گیــالن  دانشــگاه 
ــل  ــکوهی تجلی ــم  باش مراس
و تکریــم بــه عمــل آورده 
ــتقبال  ــورد اس ــه م ــد ک ش
شــایان توجــه دانشــجویان، 
معلمــان  دانش آمــوزان، 
و اعضــای هیئــت علمــی 
ــرار  ــتان ق ــگاه های اس دانش
ــه از  ــن برنام ــت. آخری گرف
ایــن نــوع، برگــزاری مراســم 
ــرای  ــت ب ــم و نکوداش تکری
ــاد علیرضــا ســایه بان،  زنده ی
ــه  ــی نخب ــجوی گیالن دانش
ریاضــی شــاغل بــه تحصیــل 
ــه در ســال ۱۳۷6  ــود ک در دانشــگاه شــریف، ب
هنــگام عزیمــت به اهــواز و شــرکت در ســمینار 

علمــی ریاضیــات در اثــر ســانحه تصــادف 
ــن  ــت. ای ــک گف ــق را لبی ــوت ح ــوس دع اتوب
مراســم بــا حضــور والدیــن آن زنده یــاد و جنــاب 
آقــای پروفســور مهــری و مســئوالن اجرایــی و 
ــوزان،  ــجویان، دانش آم ــری از دانش ــع کثی جم
معلمــان، اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه ها در 
زادگاه او در شهرســتان بنــدر انزلــی برگــزار شــد 
و مــورد اســتقبال بســیار چشــم گیر مخاطبــان 

ــت.   ــرار گرف ق
ــی  ــی، آموزش ــای فرهنگ ــتای فعالیت ه در راس
از  پیش گیــری  هــدف  بــا  و  ترویجــی  و 
ارتقــای  و  اجتماعــی  و  فــردی  آســیب های 
ســطح ســالمت روان و کســب مهارت هــای 
زندگــی و توانمندســازی مســتعدین و نخبــگان 
ــاوره  ــر مش ــی دفت ــا هماهنگ ــالن ب ــتان گی اس
معاونــت فرهنگــی بنیــاد ملــی دو کارگاه مهارت 
ارتبــاط موثــر و تکنیک هــای تنظیــم هیجــان با 
کمــک اســاتید مجــرب و بنــام دانشــگاه گیــالن 

ــد.  ــزار ش برگ
ــی  ــته های ریاض ــی در رش ــت علم ــرح دوس ط
بــرای پســران در رشــت و زیســت فناوری بــرای 
دختــران در رشــت و هم چنیــن تکــرار آن 
بــرای اولیــن  بــار در خــارج از مرکــز اســتان و بــا 
هماهنگــی اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
آســتانه اشــرفیه در آن شــهر برگــزار شــد کــه 
دانش آمــوزان،  چشــم گیر  اســتقبال  مــورد 
ــی شهرســتان  ــان و مســئوالن اجرای ــای آن اولی
قــرار گرفــت. به عــالوه مرحلــه تکمیلــی طــرح 
دوســت علمــی نیــز در همــان شهرســتان اجــرا 

شــد.
ــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری  ــا توجــه ب ب
)مدظلــه العالــی( درخصوص »نقــش نخبگان در 
تحقــق اقتصــاد مقاومتی«، دو نشســت تخصصی 
بــا حضــور نخبــگان و اســتعدادهای برتــر و 
صاحب نظــران در زمینــه اقتصــاد مقاومتــی 
در بنیــاد نخبــگان اســتان گیــالن برگــزار شــد 
و ایده هــای قابــل توجهــی نیــز جمــع آوری 
ــه  ــه تشــخیص ب ــده ب ــر برگزی ــه دو نف شــد ک
تشــخیص بنیــاد ملــی بــه نشســت ملــی اقتصاد 
مقاومتــی در اســتان مازنــدران راه یافتنــد. البتــه 

با هدف 
پیش گیری از 
آسیب های فردی 
و اجتماعی و 
ارتقای سطح 
سالمت روان و 
کسب مهارت های 
زندگی و 
توانمندسازی 
مستعدین و 
نخبگان استان 
گیالن با هماهنگی 
دفتر مشاوره 
معاونت فرهنگی 
بنیاد ملی دو 
کارگاه مهارت 
ارتباط موثر و 
تکنیک های 
تنظیم هیجان 
با کمک اساتید 
مجرب و بنام 
دانشگاه گیالن 
برگزار شد
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ــزار  ــز برگ ــری نی ــت های دیگ ــن، نشس ــز ای ج
ــم. کردی

 لطفــا دربــاره دیگــر نشســت هایتان در 
ایــن زمینــه نیــز توضیــح دهید.

مــا نشســت تخصصــی صنایــع دســتی و نقــش 
آن در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی را بــا همــکاری 
اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع 
دســتی اســتان برگــزار کردیــم. در ایــن نشســت 
مســتعدان و صاحبــان اســتعداد برتــر بــه تبادل 
ــع  ــی صنای ــتانی متول ــئوالن اس ــا مس ــر ب نظ
بازدیدهــای  هم چنیــن  پرداختنــد.  دســتی 
از  تعــدادی  صنعتــی  و  فرهنگــی  علمــی، 
مســتعدین بــا هــدف آشــنایی بــا ظرفیت هــای 
علمــی، فنــاوری و گردشــگری اســتان و ارتقــای 
روحیــه دل بســتگی بــه میهــن و اســتان شــامل 
بازدیــد از شــرکت داروســازی ســبحان انکولوژی 
و کارگاه هــای تولیــدی صنایــع دســتی اســتان 
در شهرســتان های آســتانه اشــرفیه و الهیجــان 
ــارکت در  ــد. مش ــرا ش ــاد اج ــن بنی ــط ای توس
برگــزاری رویدادهــای کارآفرینــی در ســطح 
ــنگ،  ــت س ــه، هف ــداد پل ــد روی ــتان مانن اس
رباتیــک و معرفــی تعــدادی از اســتعدادهای 
برتــر به عنــوان ســهمیه بنیــاد نخبــگان در ایــن 
ــوده  ــاد ب ــای بنی ــایر فعالیت ه ــا از س رویداده
ــی  ــک اطالعات اســت. ادامــه دادن و تکمیــل بان
ســرآمدان اســتان نیــز جــزو برنامه هــای جــاری 

ــوده اســت.  بنیــاد اســتان ب
ــتان و  ــگان اس ــه نخب ــی ب ــه خدمات  چ

ــد؟ ــه داده ای ــر ارائ ــتعدادهای برت اس
جوایــز  اعطــای  گســترده  اطالع رســانی 
و  مقــررات  تشــریح  و  بنیــاد  تســهیالت  و 
ابتــدای ســال در  از  آیین نامه هــای مربــوط 
ــه  ــوع ب ــن موض ــد. ای ــرار داده ش ــتور کار ق دس
صــورت برگــزاری نشســت های تخصصــی و 
جلســات و کارگاه های آموزشــی در دانشــگاه های 
ســطح اســتان، طراحــی و چــاپ و توزیــع بنرهــا 
ــی  ــای الکترونیک ــد محتواه ــترها و تولی و پوس
از  اطالع رســانی  بخشــیدن  توســعه  بــرای 
دانشــجویان صاحــب اســتعداد برتــر و تشــویق 
آنــان بــه ورود بــه ایــن رقابــت علمــی از 

ــد.  ــام ش ــا انج ــامانه ثری ــام در س ــق ثبت ن طری
ــده  ــی های به عمل آم ــج بررس ــاس نتای ــر اس ب
ــز  ــدگان جوای ــان، برگزی ــای متقاضی از پرونده ه
مختلفــی ازجملــه دوره پســادکتری )جایــزه 
شــهید چمــران(، فرصت هــای مطالعاتــی، بیمــه 
اشــتغال، تســهیالت نظــام وظیفــه، تســهیالت 
ــد.  ــت کردن ــکن را دریاف ــه مس ــکن و ودیع مس
ــطح  ــای س ــرای ارتق ــری ب ــورد پی گی ــه م س
ــا موفقیــت  ــه ســطح ۲ ب اختــراع از ســطح ۳ ب
ــژه در  انجــام شــد کــه اکنــون از تســهیالت وی
ایــن ســطح بهره منــد شــده اند. البتــه صاحبــان 

ایــن اختراعــات از مخترعــان 
کــه  هســتند  پرتــالش 
ــان  ــرکت دانش بنی دارای ش
ــوالت  ــتند و محص ــز هس نی
ــروش  ــه ف ــه مرحل ــا ب آن ه
ــه  انبــوه و حتــی صــادرات ب
کشــورهای خارجــی نیــز 

ــت. ــیده اس رس
کــه  همان طــور 
شــد،  عــرض  قبــال 
توانمندســازی  بــرای 
برتــر  اســتعدادهای 
اقداماتــی  و  فعالیت هــا 
انجــام شــده اســت کــه 
ازجملــه آن هــا کارگاه هــای 
مهــارت ســبک زندگــی، 
علمــی،  بازدیدهــای 
و  فرهنگــی  و  آموزشــی 

در  برتــر  اســتعدادهای  شــرکت  صنعتــی، 
مراســم تفســیر قــرآن در بیــت نماینــده 
والیــت فقیــه در مــاه مبــارک رمضان گذشــته، 
ــم،  ــاه عظی ــدا، م ــاه خ ــه »م ــزاری برنام برگ
ــا تــالوت قــرآن مجیــد  مــاه کریــم« همــراه ب
و ســخنرانی مذهبــی در شــب های قــدر و 
برگــزاری مراســم ویــژه مــاه محــرم بــا عنــوان 
ــرای  ــا ب ــایر برنامه ه ــرم« از س ــش مح »پرس
ــوص  ــت. درخص ــوده اس ــتان ب ــتعدین اس مس
توانمندســازی اســتعدادهای برتــر، ســهمیه ای 
بــه صــورت رایــگان بــرای مســتعدین اســتان 

مشارکت 
در برگزاری 
رویدادهای 

کارآفرینی در 
سطح استان مانند 

رویداد پله، هفت 
سنگ، رباتیک و 

معرفی تعدادی از 
استعدادهای برتر 
به عنوان سهمیه 
بنیاد نخبگان در 
این رویدادها از 

سایر فعالیت های 
بنیاد بوده است
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جهــت شــرکت در رویدادهــای کارآفرینــی 
مختلــف ســطح اســتان در نظــر گرفتــه شــده 
ــط  ــداد توس ــر روی ــا در ه ــدادی از آن ه و تع

می شــوند.  معرفــی  بنیــاد 
 بــرای ســال 96 چــه برنامه هایــی 

ــد؟ داری
ــا  ــال ٩6 ب ــرای س ــتان ب ــگان اس ــاد نخب بنی
نظــر و مشــارکت فکــری اعضــای محتــرم 
ــی  ــای متنوع ــاد، برنامه ه ــی بنی ــورای علم ش
را  بــرای اجــرا در ســال آینــده مصــوب کــرده 
و جهــت تصویــب نهایــی و تامیــن اعتبــار بــه 
ــه  ــت. ازجمل ــرده اس ــال ک ــی ارس ــاد مل بنی
ایــن برنامه هــا ادامــه طــرح تکریــم و تجلیــل 
ــت و در  ــتان اس ــرآمدان اس ــگان و س از نخب
ــد  ــر محم ــم دکت ــم تکری ــت مراس ــر اس نظ
معیــن در ســطح ملــی برگــزار شــود. در ایــن 
رابطــه رایزنی هایــی بــا دانشــگاه گیــالن، 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد آســتانه اشــرفیه، 
ــواده  ــز خان ــرفیه و نی ــتانه اش ــداری آس فرمان
ــا  ــوی آن ه ــده و از س ــام ش ــوم انج آن مرح
ــم  ــوع مه ــت. موض ــده اس ــی ش ــالم آمادگ اع
دیگــری کــه در نظــر داریــم در ســال آینــده 
انجــام دهیــم، رونمایــی از جایــزه علمــی 
جنــاب آقــای دکتــر ابراهیــم زاده معبــود 

ــی  ــر گیالن ــتعداد برت ــجویان اس ــرای دانش ب
در رشــته زیست شناســی اســت کــه ایــن 
اســتاد فرهیختــه بــا پیشــنهاد بنیــاد نخبــگان 
ــال  ــا کم ــم را ب ــر مه ــن ام ــالن ای ــتان گی اس
بزرگــواری پذیرفتنــد. ایجــاد موسســه خیریــه 
بــرای حمایــت از صاحبــان اســتعداد برتــر کــه 
تحــت پوشــش بنیــاد نخبــگان نیســتند نیــز از 
ــده اســت.  ــرای ســال آین برنامه هــای دیگــر ب
در ایــن خصــوص بــا یکــی از موسســات خیریه 
تفاهم نامــه  اســتان  خوش نــام  و  معتبــر 
مشــترکی تنظیــم شــده اســت تــا افــراد 
ــب  ــاد و در قال ــی بنی ــا معرف واجــد شــرایط ب
ــی  ــای اعطای ــی از کمک ه ــیوه نامه تنظیم ش
ــوند.  ــد ش ــه بهره من ــهیالتی آن موسس و تس
ــه  ــکاری صمیمان ــا الزم اســت از هم در این ج
ــه  ــس موسس ــت موس ــرم هیئ ــای محت اعض
به ویــژه حضــرت  علــی)ع(،  امــام  خیریــه 
آیــت اهلل جــوادی گیالنــی تقدیــر کنــم. ادامــه 
ــه صــورت گســترده تر  ــی شــهاب ب ــه مل برنام
در ســال بعــد در پیــش رو اســت و در آخریــن 
جلســه ســتاد اجرایــی اســتانی شــهاب مصوب 
شــد کــه تعــداد شــش شهرســتان دیگــر بــه 
برنامــه ملــی شــهاب در اســتان اضافــه شــوند 
کــه شهرســتان های رودبــار، آســتانه اشــرفیه، 
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فومــن، لنگــرود و رودســر شهرســتان هایی 
ــال  ــهاب در س ــی ش ــه مل ــه برنام ــتند ک هس
ــن  ــر ای ــد. ب ــد ش ــرا خواه ــا اج ــد در آن ه بع
ــال  ــز در س ــوزان نی ــداد دانش آم ــاس تع اس
بعــد حداقــل بــه دو برابــر می رســد. برگــزاری 
رشــته های  در  علمــی  دوســت  طــرح 
ــوژی در  ــوم و بیوتکنول ــیمی، نج ــک، ش فیزی
حــوزه دانش آمــوزی از برنامه هــای بســیار 
ــر  ــرای شناســایی اســتعدادهای برت ــد ب کارآم
ــت در  ــر اس ــه در نظ ــت ک ــوزی اس دانش آم
ســال آتــی بــا جدیــت دنبــال شــود. برگــزاری 
بازدیدهــای دریایــی بــرای دانش آمــوزان و 
دانشــجویان و همــکاری در برگــزاری ســومین 
ــز در  ــرفت« نی ــیر پیش ــا مس ــنواره »دری جش
ــا  ــت ت ــده اس ــده ش ــده دی ــال آین ــه س برنام
موفقیت هــای  کســب  در  اســتان  جایــگاه 
ملــی در حــوزه دریــا ارتقــا یابــد. مشــارکت در 
ــته های  ــادی در رش ــای جه ــزاری اردوه برگ
و  عمــران  کشــاورزی،  پزشــکی،  مختلــف 
ــالن  ــتان گی ــروم اس ــق مح ــت در مناط صنع
بــا هــدف آشــنایی نخبــگان بــا مناطــق کمتــر 
برخــوردار، اســتفاده از ظرفیت هــای نخبــگان 
و اســتعدادهای برتــر در محرومیت زدایــی و 
ــان در  ــزاری در آن ــه خدمت گ ــای روحی ارتق
خدمــت بــه وطــن و هم وطنــان از دیگــر 
ــد  ــده خواه ــال آین ــاد در س ــای بنی برنامه ه

ــود.  ب
ــگان  ــاد نخب ــما در بنی ــکالت ش  مش
الزم  و  چیســت  گیــالن  اســتان 
ــان  ــی در اختیارت ــه امکانات ــت چ اس
ــود  ــه بهب ــر ب ــا منج ــرد ت ــرار گی ق

شــود؟ خدمت رســانی 
ــالن از  ــتان گی ــگان اس ــاد نخب ــت بنی فعالی
ــده  ــروع ش ــتان ش ــما در اس ــال ۱۳٩0 رس س
ــب  ــه اینجان ــی ک ــال ۱۳٩۳ و از زمان و از س
بــه مســئولیت آن برگزیــده شــدم، اهتمــام بــر 
ــوده اســت کــه ضمــن اجــرای هرچــه  ــن ب ای
ملــی،  مصــوب  برنامه هــای  مطلوب تــر 
فعالیت هــای  و  وظایــف  اهــداف،  رســالت، 
ــا مراکــز علمــی،  ــا برقــراری تعامــل ب بنیــاد ب

پژوهشــی و فنــاوری اســتان، نهادهــا و ادارات 
ــانده  ــا شناس ــه آن ه ــل ب ــط و ذی مدخ ذی رب
ارائــه  فعالیت هــای دســتگاه ها در  شــده و 
ــرمایه های  ــه س ــوی ب ــادی و معن ــات م خدم
و  ســرآمدان  به ویــژه  اســتان،  انســانی 
ــن  ــه در ای ــود. البت ــی ش ــگان جهت ده نخب
مســیر مشــکالتی هماننــد باورپذیــر ســاختن 
ــانی  ــرمایه های انس ــه س ــکای ب ــاد و ات اعتم
ســرمایه های  از  بیــش  کــه  دارد  وجــود 
مــادی، نیــاز بــه ســرمایه گذاری بــرای تغییــر 
ــه  ــی ب ــی و غیردولت ــای دولت ــرش بخش ه نگ
ایــن ســرمایه تجدیدپذیــر دارد. انتظــار از 
مســئولین محتــرم اســتان ایــن اســت کــه از 
ــر  ــتعدادهای برت ــگان و اس ــای نخب ظرفیت ه
بــه صــورت عملــی در راه توســعه پایــدار 
ــی اســتفاده  ــق اقتصــاد مقاومت اســتان و تحق
و تعامــل و همــکاری خــود را بــا بنیــاد بیشــتر 

ــد.  کنن
بــدو  از  گیــالن  اســتان  نخبــگان  بنیــاد 
ــک ســاختمان بســیار قدیمــی  تاســیس در ی
کــه البتــه از ســاختمان های فاخــر شــهر 
بــوده و توســط اداره کل میــراث فرهنگــی بــه 
ثبــت نیــز رســیده، اســتقرار یافتــه اســت. ایــن 
ســاختمان متعلــق بــه دانشــگاه گیــالن اســت 
و بنیــاد بــا نظــر موافــق ریاســت محتــرم قبلی 
ــگاه  ــی دانش ــرم فعل ــت محت ــگاه و ریاس دانش
ــن  ــت و ای ــه اس ــتقرار یافت ــالن در آن اس گی
ــتقرار  ــت اس ــا وضعی ــه ب ــوع در مقایس موض
ــا پشــتیبانی  ــه ب ــتانی ک ــای اس ــایر بنیاده س
ــده  ــام ش ــتانداری انج ــار اس ــن اعتب ــا تامی ی
می شــود.  محســوب  منحصربه فــرد  اســت، 
هزینه هــای جــاری و تعمیراتــی ایــن بنــا 
بســیار زیــاد و خــارج از حــد اعتبــارات بنیــاد 
اســتان اســت و انتظــار مــی رود اســتاندار 
نخبــگان  ملــی  بنیــاد  و  گیــالن  محتــرم 
هماننــد رویــه جــاری در ســایر اســتان ها کــه 
بنیادهــای اســتانی بــا حمایــت اســتانداری در 
ــده اند، در  ــتقرار داده ش ــب اس ــی مناس مکان
ایــن خصــوص بنیــاد نخبــگان اســتان گیــالن 

.ــد ــاری کنن را ی
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هدف: تبدیل دارایی های فکری به ثروت
جشنواره های منطقه ای رویش

بنیـاد ملـی نخبـگان با هـدف رونق بخشـیدن 
بـه فضای ابتـکار، انگیزه بخشـیدن بـه جوانان 
و شناسـایی اختراع هـای برگزیده و تسـهیل در 
مسـیر آن هـا بـه منظور رسـیدن بـه محصولی 
دانش بنیـان و تکمیـل چرخه نـوآوری و تبدیل 
دارایی هـای فکری به ثروت، اقـدام به برگزاری 
جشـنواره های منطقـه ای رویش در طول سـال 
می کنـد. از ایـن رو مخترعان گرامـی می توانند 
جشـنواره های  در  شـرکت  و  نویسـی  نـام  بـا 
سـالم  رقابتـی  در  را  خـود  اختـراع  مذکـور، 
مـورد ارزیابـی قـرار دهنـد. اختراع هایـی کـه 
در این جشـنواره ها مـورد تایید هیئـت داوران 
قـرار می گیرنـد، می تواننـد از تسـهیالت بنیـاد 
بـرای طـی مسـیر توانمندسـازی اختراع هـای 
برگزیـده بهره منـد شـوند. ایـن مسـیر از سـه 
سـطح  »اختراع هـای  نام هـای  بـا  ایسـتگاه 
۳«، »اختراع هـای سـطح ۲« و »اختراع هـای 

سـطح۱« می گـذرد. 
 

1. اخرتاع های سطح 3
داوری ایـن اختراع هـا بر اسـاس معیارهای زیر 

انجام می شـود:
۱-۱. میـزان تازگـی اختـراع در سـطح ملـی و 

لمللـی  بین ا

۱-۲. طول عمر فناوری حاصل از اختراع 
فرهنگـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  آثـار   .۳-۱

اختـراع  به کارگیـری  از  ناشـی 
رشـد  فراینـد  مستندسـازی  چگونگـی   .4-۱

اختـراع
۱-۵. قابلیـت ورود بـه بـازار و ارزش افـزوده 
اقتصـادی و اجتماعـی حاصل از تجاری سـازی 

ع خترا ا
درصـورت  و  بـاال  معیارهـای  بـه  توجـه  بـا 
کسـب حدنصـاب الزم، اختـراع شـما به عنـوان 
اختـراع برگزیـده سـطح ۳ شـناخته شـده و از 

می شـود.  بهره منـد  بنیـاد  حمایت هـای 
 

2. حامیت از اخرتاع های سطح 3
بـرای پشـتیبانی و توانمندسـازی اختراع هـای 
برگزیـده سـطح ۳، تسـهیالتی بـه شـرح زیـر 
بـه صاحـب )صاحبـان( اختراع با هـدف کمک 
بـه صاحبـان آن هـا بـرای اسـتقرار در مراکـز 
رشـد یـا پارک هـای علـم و فناوری و تاسـیس 
شـرکتی نوپـا مرتبـط با اختـراع برگزیـده اعطا 

می شـود. 
۲-۱. جایزه نقدی 

نظیـر  مـواردی  بـرای  مالـی  تسـهیالت   .۲-۲
تکمیـل اختـراع و مستندسـازی آن، در اختیار 
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گرفتـن مشـاوره کارگـزاران خدمـات فنـاوری، 
شـرکت در نمایشـگاه های داخلـی و خارجـی، 
فنـاوری،  و  علـم  پـارک  در  اولیـه  اسـتقرار 

تاسـیس شـرکت مرتبـط بـا اختـراع
آیین نامـه  در  اختـراع  امتیـاز  لحـاظ   .۳-۲
مطابـق  دانشـجویان،  تحصیلـی  جایزه هـای 

ذی ربـط آیین نامـه  مفـاد 
نکتـه۱: بـا توجـه بـه این کـه فرایند شناسـایی 
اختراع هـای برگزیـده سـطح ۲ و سـطح ۱ و 
پشـتیبانی از آن هـا در گام هـای بعـدی صورت 
جشـنواره  ایـن  بـه  مسـتقیم  و  می پذیـرد 
ارتبـاط پیـدا نمی کنـد، عالقه مندان به کسـب 
آیین نامـه  بـه  می تواننـد  بیشـتر  اطالعـات 
اختراع هـای  از  پشـتیبانی  و  »شناسـایی 

کننـد.  مراجعـه  برگزیـده« 
نکتـه ۲: برگزیـدگان در مدت زمان سـه سـال 
پـس از برگزیـده شـدن، بـرای بهره منـدی از 
پشـتیبانی های بنیـاد فرصت دارنـد و درصورت 
یـک  مـدت  در  توانمندسـازی،  فراینـد  آغـاز 
بـه  توانمندسـازی مربـوط  بایـد مسـیر  سـال 

اختراع هـای سـطح ۳ را طـی کننـد. 

3. نکته های مهم درخصوص 
نام نویسی در جشنواره 

۳-۱. فقـط اختراعاتـی کـه تاریـخ ثبـت آن ها، 
۱۳٩۲ و بعـد از آن اسـت، مجـاز به نام نویسـی 

 . هستند
ارائه دهنـده اختـراع در  نـام  ۳-۲. الزم اسـت 
گواهـی  در  آن  نام نویسـی کننده  و  جشـنواره 

ثبـت اختـراع وجـود داشـته باشـد. 
یـک  تنهـا  مختـرع  هـر  کـه  آن جـا  از   .۳-۳
اختـراع را بـرای داوری در یکی از جشـنواره ها 
می توانـد ارائـه دهـد و بـا توجـه بـه معیارهای 
کاربـردی  نـوآوری،  علمـی،  )مسـائل  داوری 
بـودن و قابلیت تجاری سـازی( مناسـب اسـت، 
مخترعـان بهتریـن اختراع خـود را برای داوری 

بـه جشـنواره ارائـه کنند. 
پیش بینی شـده  ظرفیـت  کـه  آن جـا  از   .4-۳
بـرای هـر جشـنواره محـدود اسـت، اختراعات 
متقاضـی حضـور در جشـنواره در یـک فراینـد 

داوری اولیـه ارزیابی می شـوند و برگزیدگان از 
میـان آن هـا مجوز حضور در جشـنواره )حضور 
در فراینـد داوری نهایـی( را دریافـت می کنند، 
بنابرایـن نام نویسـی در این سـامانه بـه معنای 

حضـور قطعی در جشـنواره نیسـت. 

4. مدارک مورد نیاز برای نام نویسی
در زمـان نام نویسـی مـدارک زیـر را در قالـب 
پـی دی اف بـه همراه داشـته باشـید تـا بتوانید 

آن هـا را بارگـذاری کنید. 
4-۱. تصویر گواهی ثبت اختراع

5. نکته های مهم درباره نحوه داوری
نحـوه  از  مختـرع  هـر  آگاهـی  کـه  آن جـا  از 
داوری اختـراع بـرای یـک داوری عادالنـه، در 
عملکـرد  بهبـود  بـرای  مختـرع  برنامه ریـزی 
اختـراع و ارائـه بهتـر آن موثـر اسـت، لطفـا به 

کنیـد: توجـه  زیـر  نکته هـای 
۵-۱. مبنـای امتیازدهـی و ارزیابـی اختراع در 
سـطح ۳ بیشتر بر اسـاس قابلیت تجاری سازی 
اختـراع اسـت و به طـور کلی امتیاز هـر اختراع 
از جنبه هـای زیـر مـورد ارزیابی قـرار می گیرد:

الف( مبانی علمی و فناورانه اختراع
ب( میزان تازگی اختراع و طول عمر فناوری

ج( کاربـردی بـودن طرح و امـکان بهره برداری 
از آن در شـرایط کنونی کشـور

افـزوده  ارزش  و  بـازار  بـه  ورود  قابلیـت  د( 
انبـوه تولیـد  از  حاصـل  اقتصـادی 

ادعاهـای  صحـت  ارزیابـی،  زمـان  در   .۲-۵
مخترعـان بایـد به صـورت عملی بـرای داوران 
احراز گـردد. در صورتی که امـکان ارائه اختراع 
بـه دالیلـی از قبیل سـنگینی و حجیم بودن در 
جشـنواره میسـر نباشـد، تهیه فیلـم و عکس از 
شـیوه عملکرد اختـراع بـرای ارزیابِی مناسـب، 
بسـیار موثـر خواهـد بود. بـه مخترعـان توصیه 
می شـود پاورپوینـت و فیلـم کوتـاه و مناسـبی 
از عملکـرد اختـراع همـراه بـا توضیحـات خود، 

تهیـه و بـه هیئـت داوران ارائـه کنند. 
۵-۳. داوری طی دو مرحله در محل جشـنواره 

انجام خواهد شـد:



سرآمد/ شماره سی وپنجم/ ا ردیبهشت نودوشش 38

برنامـه  طبـق  بایـد  مختـرع  ابتـدا  الـف( 
تحویـل  و  پذیـرش  زمـان  کـه  زمان بنـدی 
غرفـه بـه ایشـان ارائـه خواهـد شـد، در محـل 
اتـاق کنفرانسـی کـه در آن داوران تخصصی و 
صاحبـان صنعـت و متخصصـان تجاری سـازی 
به طـور هم زمـان حضـور دارنـد، اختـراع خـود 
را ارائـه و بـه سـوال های هیئـت داوران پاسـخ 

 . هد  د
ارزیابـی  بـرای  داوران  بعـد  مرحلـه  در  ب( 
عملکـرد اختـراع و رویـت آن بـه محـل غرفـه 
اختـراع  نزدیـک  از  و  می کننـد  مراجعـه 
کـه  همان طـور  کـرد.  خواهنـد  ارزیابـی  را 
احتـرام  و  برخـورد  می دانیـد، رعایـت حسـن 
بـه داور، توصیـف بهتـر اختـراع را امکان پذیـر 

کـرد.  خواهـد 
ارزشـمند  مشـاورانی  داوران،  هیئـت   .4-۵
بـرای شـما هسـتند. تـالش کنیـد کـه نقـاط 
قـوت و ضعـف اختـراع خـود را بـا صداقـت بـا 
داوران در میـان گذاریـد تـا بـا راهنمایـی آنان 
و  پیشـرفت  بـرای  بعـدی  قدم هـای  بتوانیـد 
تجاری سـازی اختـراع خـود را بهتر و آسـان تر 

برداریـد. 
۵-۵. بـرای این کـه حقی از شـما ضایع نشـود، 
اطالعاتـی را کـه داوران از شـما می خواهنـد، 
و  قـرار دهیـد  آنـان  اختیـار  اطمینـان در  بـا 
داوران  تمامـی  کـه  باشـید  داشـته  اطمینـان 
متعهـد بـه رعایـت حقـوق مالکیـت معنـوی 
اختـراع هسـتند و تعهدنامـه مربـوط را امضـا 

کرده انـد. 
مدارکـی  و  مسـتندات  کـه  در صورتـی   .6-۵
سـازمان های  از  خـود  اختـراع  قابلیـت  بـرای 
معتبـر و مرتبـط بـا اختـراع دریافـت کرده اید، 
حتمـا اصـل مـدارک مربـوط را بـه داور ارائـه 

 . کنید
۵-۷. در جشـنواره، چیدمـان میـز اختراع خود 
را طـوری قـرار دهیـد کـه داور بـه سـهولت 

متوجـه نـکات برجسـته اختـراع شـما شـود. 
۵-8. هنـگام داوری حضـوری، توضیحات خود 
را بـه نحـوی برنامه ریـزی کنیـد کـه در مـدت 
حداکثـر ۲0 دقیقـه داوری اختـراع شـما انجام 

شود. 
۵-٩. در صورتـی کـه اختـراع ثبت شـده، یکی 
از موارد زیر را شـامل شـود، امتیـاز ارزیابی آن 
اختـراع در بخـش داوری اختراعـات بنیاد ملی 
نخبـگان صفـر بـوده و امتیـازی بـه آن تعلـق 

نمی گیـرد:
الـف( اختـراع بـدون فایـده: بـه ایـن معنی که 
هیـچ نیـازی بـه اختراع وجـود نـدارد و اختراع 

مذکـور هیـچ مشـکلی را حـل نمی کند. 
ب( اختـراع در حـد ایده یا شبیه سـازی اسـت. 
حـد  در  آزمایشـگاهی  نمونـه  یـک  حداقـل 

پایلـوت از آن سـاخته نشـده اسـت. 
ج( اختـراع ارائه شـده کپی سـازی یـک اختراع 
داخلـی دیگـر )قبال ثبت شـده(، بـدون تفاوت 

فنـی با آن اسـت. 
۵-۱0. در صورتـی  کـه مشـخص شـود مخترع 
از بیـان حقیقـت درخصـوص قابلیـت اختـراع 
خـالف  ادعـای  یـا  کـرده،  خـودداری  خـود، 
واقـع بیـان داشـته و ایـن ادعا منجر بـه فریب 
داور شـده اسـت، مختـرع از تمـام امتیـازات 
کسب شـده محـروم می شـود و امتیـاز نهایـی 

او صفـر خواهـد بـود. 

6. ظرفیت پذیرش
از  مخترعـان  شـرکت  بـرای  محدودیتـی 
اسـتان های همـکار در جشـنواره وجـود ندارد، 
امـا ۲0 درصد ظرفیت کل به شـرکت کنندگان 
غیرهمـکار(  )اسـتان های  اسـتان ها  سـایر  از 

اختصـاص یافتـه اسـت. 

اطالعیه برگزاری جشنواره های 
منطقه  ای رویش در سال 1396

می رسـاند  گرامـی  مخترعـان  اطـالع  بـه 
منطقـه ای  جشـنواره های  برگـزاری  برنامـه 
رویـش در سـال ۱۳٩6 بـه شـرح جـدول زیـر 
اسـت. متقاضیـان شـرکت در این جشـنواره ها 
می تواننـد بـا توجـه بـه اسـتان محل سـکونت 
خـود در فرصـت زمانـی مشخص شـده بـرای 
اقـدام  نظـر  مـورد  جشـنواره  در  نام نویسـی 

 کننـد. 
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مجلــه »طــب ورزشــی« متعلق بــه دانشــکده تربیت 
بدنــی و علــوم ورزشــی دانشــگاه تهــران اســت، امــا 
ــه نمی پذیــرد و پذیــرای  تنهــا از ایــن دانشــگاه مقال
ــت.  ــور اس ــام کش ــجویان از تم ــان و دانش متخصص
تمرکــز خــود را روی طــب ورزشــی گذاشــته اســت. 
ایــن نشــریه کــه فعالیــت خــود را از ســال 8۷ آغــاز 
کــرده اســت، در آخریــن شــماره خــود کــه متعلــق 
بــه بهــار و تابســتان ٩6 اســت، در همیــن زمینــه در 
مقــاالت خــود بــه مــواردی در زمینــه تاثیــر ورزش بر 
ســالمتی اشــاره کرده اســت. شــماره دوم دوره هشتم 
ایــن مجلــه، مقــاالت متعــددی دارد کــه عناویــن آن 
ــر  ــر تمرینــات آکواژیمناســتیک ب ــد از: تاثی عبارت ان
حــس وضعیــت مفصــل زانــو در زنان ســالمند مبتال 
بــه اســتئوآرتریت، تاثیر تمرینــات ترکیبــی تعادلی و 
ثبات دهنــده مرکــزی پیش رونــده بــر تعادل بیمــاران 
مســن مبتــال بــه بیمــاری پارکینســون، اثــر هشــت 
هفتــه تمرینــات قدرتــی بــر نوســانات درد گردنــی - 
شــانه ای زنــان فرشــباف، تاثیــر تمرینــات تعادلــی بر 
تعــادل ایســتا و پویــای دانش آمــوزان دختــر کم تــوان 
ــی  ــاالت پژوهش ــی از مق ــده یک ــی و...در چکی ذهن
ــتیک  ــات آکواژیمناس ــر تمرین ــوان »تاثی ــا عن آن ب
بــر حــس وضعیــت مفصــل زانــو در زنــان ســالمند 
ــده اســت: »هــدف از  ــه اســتئوآرتریت« آم ــال ب مبت
ایــن تحقیق، بررســی اثــر تمرینات آکواژیمناســتیک 
ــان ســالمند مبتــال  ــو در زن ــر حــس وضعیــت زان ب
ــه ایــن منظــور ۲6 زن ۵0  ــود. ب ــه اســتئوآرتریت ب ب
تــا 6۵ ســاله مبتــال بــه اســتئوآرتریت زانــو در شــهر 
ــی در  ــه  صــورت تصادف ــان انتخــاب شــدند و ب کرم
ــد.  ــرار گرفتن ــرل  ق ــن در آب و کنت ــروه تمری دو گ
حــس وضعیــت در زاویــه 60 درجــه فلکشــن مفصل 
زانــوی آن هــا توســط روش مارکرگــذاری پوســتی و 
ــد از هشــت  ــل و بع ــال در قب ــرداری دیجیت عکس ب

ورزش ضامن سالمتی
هل طب ورز�ش  حمب

ن
معر�

هفتــه تمریــن، اندازه گیــری شــد. از آزمــون تحلیــل 
واریانــس ترکیبــی بــا اندازه گیــری مکــرر در ســطح 
معنــا داری اســتفاده شــد. بــا وجود کاهش محســوس 
ــه 60  ــازی زاوی ــق بازس ــای مطل ــن خط در میانگی
درجــه مفصــل زانــو، گــروه تجربــی نســبت بــه پیش 
از تمرینــات آکواژیمناســتیک و هم چنیــن در نتایــج 
ــا  ــاداری مشــاهده نشــد. ب ــر معن ــی تغیی بین گروه
توجــه بــه نتایج بــاال با وجــود معنــا دار نبــودن میزان 
تغییــرات حاصــل از تمرینــات آکواژیمناســتیک بــر 
حــس وضعیــت مفصــل زانــوی زنــان ســالمند دارای 
اســتئوآرتریت، از آن جــا کــه بهبودی مشــهود اســت، 
پیشــنهاد می شــود که تمرینــات آکواژیمناســتیک با 
شــدت باالتــر و مــدت زمــان بیشــتر ارزیابــی شــود.« 
ایــن مقالــه حاصــل همکاری ســه نفــر از متخصصان 
دانشــگاه شــهید باهنر کرمان اســت به نام های ســحر 
خواجــه )کارشــناس ارشــد گــروه حــرکات اصالحی و 
ــی  ــور صاحب الزمان ــی(، منص ــی ورزش آسیب شناس
)دانشــیار گــروه حــرکات اصالحــی و آسیب شناســی 
ورزشــی( و فاطمــه کریمی افشــار )متخصــص طــب 

.)ورزشــی و اســتادیار دانشــکده پزشــکی

له
مج

ی 
رف

مع

 ماجده مقدم 
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دکتر هرمز شمس، فرزند پروفسور 
محمدقلی شمس، پدر چشم پزشکی 
ایران  و نوه دکتر یحیی شمس 
ملقب به لسان الحکماست که در 
سال 1317 در تهران به دنیا آمد 
و  اگرچه به تحقیقات پزشکی 
عالقه مند بود، اما به دانشگاه 
پاریس رفت و چشم پزشکی خواند 
و بعدها در بیمارستان فارابی 
مشغول به کار شد. دکتر شمس که 
در سال 1391 برگزیده جشنواره 
عالمه طباطبایی شد، مقاالت 
بسیاری در زمینه چشم پزشکی 
دارد و سردبیر مجله چشم پزشکی 
ایران است. او هم چنین با مجالت 
متعددی نظیر مجله بین المللی 
اربیت، بریتیش ژورنال، مجله جامعه 
جراحان و مجله چشم پزشکی 
سینا و مجله برگزیده های جراحی 
همکاری دارد. در ادامه گفت وگوی 
این شماره ما را با این پزشک 
برجسته ایرانی می خوانید.

ــک  ــک پزش ــما ی ــر! ش ــای دکت  آق
نخبــه را چطــور تعریــف می کنیــد؟

ــوب  ــره خ ــه نم ــم ک ــد بدانی ــه بای اول از هم
ــراد  ــی از اف ــا خیل ــت. م ــی نیس ــل نخبگ دلی
را می شناســیم کــه دانشــجوهای نخبــه ای 
پزشــکی  دانشــکده های  در  االن  و  بودنــد 
تحصیــل می کننــد، امــا واقعــا کار برجســته ای 
ــر  ــالوه ب ــکی، ع ــته پزش ــد. رش ــام ندادن انج
نمــره خــوب، بــه کمــی فکــر و کار عملــی هــم 
احتیــاج دارد و فــرد بایــد احســاس هم داشــته 
باشــد. ایــن قابلیت هــا فقــط بــا گرفتــن نمــره 
خــوب بــه دســت نمی آینــد. البتــه الزم اســت 
کــه فــرد باهــوش باشــد و درس خوانــده باشــد 
و همــه چیــز را یــاد بگیــرد، امــا پزشــک بــودن 
در عمــل کمــی متفــاوت اســت. در عمــل یــک 
پزشــک خــوب الزم نیســت خیلــی هــم نابغــه 
ــک  ــد ی ــوب می توان ــک خ ــک پزش ــد. ی باش
آدم معمولــی باشــد، امــا پزشــک خوبی باشــد، 
ــد و  ــردم را بشناس ــد م ــر می توان ــون بهت چ
ــی را  ــد و ناراحتی های ــت کن ــا صحب ــا آن ه ب
ــه از  ــی و چ ــر روح ــه از نظ ــد - چ ــه دارن ک
ــا  ــد. همــه این هــا ب ــدا کن نظــر جســمی - پی
ــد. ــت می آی ــه دس ــوب ب ــر خ ــش و فک آزمای

ــی  ــتم آموزش ــد سیس ــر می کنی  فک
و  مــدارس  در  مــا  کــه  فعلــی 
ــت  ــن ظرفی ــم، ای ــگاه هایمان داری دانش
یــا تــوان یــا قابلیــت را دارد کــه افرادی 
ــای  ــه نخبه ه ــد، ب ــتعداد دارن ــه اس را ک

ــد؟ ــل کن ــی تبدی واقع
متاســفانه سیســتم آموزشــی مــا ایــن ظرفیــت 
ــه  ــد نخب ــتمی می توان ــدارد. سیس ــال ن را اص
ایجــاد کنــد کــه در آن »سلکشــن« یــا انتخاب 
ــه  ــرد، ن ــورت بگی ــتی ص ــجویان به درس دانش
فقــط بــر اســاس نمــره. یعنی فکــر و خانــواده و 
هــدف افــراد بــرای ورود بــه دانشــکده پزشــکی 
در همــان قــدم اول بایــد مدنظــر قــرار بگیــرد. 
ــا کــم نیســت و  ــن سیســتم در دنی مشــابه ای
مثــال در آمریــکا پیــاده می شــود. وقتــی شــما 
ــد  ــد بدانی ــد، بای ــه بپرورانی ــد نخب می خواهی
کــه ایــن کار بایــد محــدود باشــد، یعنــی قــرار 
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ــن کار  ــراد ای ــادی از اف ــداد زی نیســت روی تع
ــد اســاتید خیلــی  انجــام شــود. ایــن عــده بای
ــش  ــه بخ ــند ک ــته باش ــم داش ــته ای ه برجس
عمــده وقتشــان را صــرف ایــن افــراد کننــد و 
ــه خودشــان  ــد و البت ــوزش دهن ــا آم ــه آن ه ب
ــد  ــال بتوانن ــه اص ــند ک ــطحی باش ــم در س ه
ــد.  ــراد مســتعد بدهن ــه اف ــن آموزشــی ب چنی
ــا فعــال در  ــم کــه دانشــگاه های م فکــر می کن
ایــن ســطح نیســتند. البتــه یــک نفــر ممکــن 
اســت خــودش خیلــی باهــوش باشــد و خیلــی 
ــی برســد،  ــن جایگاه ــه چنی ــد و ب ــالش کن ت
ــما  ــول ش ــه ق ــا ب ــگاه م ــتم دانش ــی سیس ول
نخبه پــرور نیســت. فــردی کــه مغــزش خــوب 
ــم  ــد و ه ــوش باش ــم باه ــی ه ــد، یعن کار کن
ــد  ــت بل ــم کارش را درس ــد و ه ــه کن مطالع
ــه آن کســی اســت  ــه اســت. نخب ــد، نخب باش

کــه بــه فکــر علــم و کارش باشــد.
سیســتم  معتقدنــد  بعضی هــا   
آموزشــی فعلــی در دانشــگاه ها بــه 
باشــد،  نخبه پــرور  این کــه  جــای 
ــم  ــر نخواهی ــا اگ ــت! ی ــش اس نخبه ک
این قــدر منفــی بــه قضیــه نــگاه 
کنیــم، نمی توانــد نخبه هــا را نگــه 
ــی  ــه تغییرات ــد چ ــر می کنی دارد. فک
الزم اســت تــا مــا بتوانیــم دانشــجویان 

نخبه مــان را حفــظ کنیــم؟
ــد  نکتــه مهــم ایــن اســت کــه امــکان کار بای
ــراد  ــن اف ــی از ای ــم باشــد. خیل برایشــان فراه
ــد،  ــات کنن ــد تحقیق ــه می خواهن ــتند ک هس
ــات  ــی امکان ــدازه کاف ــه ان ــا ب ــا این ج ــا م ام
تحقیقاتــی نداریــم. امکانــات موجودمــان خیلی 
ــادی  ــای زی ــم مثال ه ــت. می توان ــدود اس مح
بزنــم از کســانی کــه رفتنــد و در آمریــکا و اروپا 
بســیار موفــق شــدند، امــا اگــر این جــا بودنــد، 
ــد،  ــت نمی آوردن ــه دس ــی را ب ــن موفقیت چنی
چــون مــا امکانــات کارشــان را نداشــتیم. 
بنابرایــن در وهلــه اول مــا بایــد امکانــات 
ــات  ــرای تحقیق ــان را ب ــاز نخبگانم ــورد نی م
امــکان کار  افزایــش دهیــم و  و پیشــرفت 
ــه  ــی ب ــاه و راحت ــم و رف ــاد کنی برایشــان ایج

ــت  ــد. درنهای ــا این جــا بمانن ــم ت وجــود بیاوری
کســانی  می ماننــد،  این جــا  کــه  کســانی 
هســتند کــه به هرحــال کار می کننــد تــا 
ــد،  ــرآورده کنن ــز ب ــان را نی ــای مادی ش نیازه
پــس اگــر بخواهیــم کار تحقیقاتــی هــم 
داشــته باشــیم، الزمــه اش ایــن اســت کــه همه 
امکانــات مــورد نیــاز را برایشــان فراهــم کنیــم 
ــا  ــم ت ــه وجــود بیاوری ــت آزاد برایشــان ب و وق
ــه  ــد و البت ــات کنن ــد و تحقیق ــوب بخوانن خ
افــرادی را بــرای ایــن منظــور انتخــاب کنیــم 

ــد. ــوش را دارن ــن ه ــه ای ک
پروژه هــای  و  مقــاالت  چقــدر   
ــرا  ــران اج ــه االن در ای ــی ک تحقیقات
می شــود، در دنیــا مــورد قبــول اســت؟ 
ــراد وارد می شــود  چــون گاهــی ایــن ای
ــای  ــه ج ــر ب ــال های اخی ــا در س ــه م ک
توجــه بــه کیفیــت پژوهــش بــه کمیــت 
ــه  ــتناد ب ــا اس ــم و ب ــنده کردی آن بس
ــان  ــده خودم ــاالت چاپ ش ــداد مق تع
را مجــاب می کنیــم کــه در مســیر 

ــم. ــرار داری ــرفت ق پیش
ــروژه ای کــه انجــام می شــود،  درنهایــت هــر پ
ــر  ــه منتش ــورت مقال ــه ص ــد ب ــه اش بای نتیج
پزشــکی  زمینــه  در  ایــران  در  مــا  شــود. 
خیلــی پیشــرفت کردیــم. در ســال های اخیــر 
ــا  ــه موفقیت ه ــکی ب ــوص در چشم پزش به خص
ــادی دســت پیــدا کردیــم.  و پیشــرفت های زی
در حــال حاضــر، مجــالت بســیار معتبــر 
ــد و  ــی را می پذیرن ــاالت ایران ــی مق بین الملل
ــن پیشــرفت  آن هــا را چــاپ می کننــد کــه ای
ــرای رشــته چشم پزشــکی محســوب  مهمــی ب
می شــود. البتــه قبــول دارم کــه در همــه 
ــاع  ــکی، اوض ــه پزش ــی در عرص ــته ها حت رش

ــن صــورت نیســت. ــه ای ب
مجــالت  بــرای  مقــاالت  این کــه   

خارجــی مقبــول باشــد؟
بلــه، امــا درهرحــال مقالــه یــک فاکتــور 
اســت کــه نشــان می دهــد پیشــرفتی در 
مملکــت مــا اتفــاق می افتــد و تحقیقاتــی 
ــه  ــوص االن ک ــت. به خص ــام اس ــال انج در ح
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ــد مبنــای محکــم داشــته باشــند  مقاله هــا بای
ــه  ــد. در زمین ــوی باش ــان ق ــه و اساسش و پای
ــادی داشــتیم  ــا پیشــرفت زی چشم پزشــکی م
مجله هــای  از  خیلــی  را  مــا  مقاله هــای  و 
می پذیرنــد.  دنیــا  معتبــر  چشم پزشــکی 
خــود مــا هــم ســه مجلــه بــه زبــان انگلیســی 
ــن در  ــه ای ــم ک ــکی داری ــه چشم پزش در زمین
ــما در  ــی ش ــت. یعن ــر اس ــه بی نظی خاورمیان
ــط  ــه فق ــد ک ــری نمی بینی ــور دیگ ــچ کش هی
ــه  ــداد مجل ــن تع ــکی ای ــه چشم پزش در زمین

ــند. ــته باش داش
از لحــاظ چشم پزشــکی خوش بختانــه هــر 
آن چــه در آمریــکا و اروپــا وجــود دارد، این جــا 
جراح هــای  مــا  چشم پزشــکان  و  هســت 
خیلــی خوبــی هســتند، چــون آمــار جراحــی 
طــی  خوش بختانــه  باالســت.  ایــران  در 
ــا  ــا در اروپ ــن بچه ه ــته ای ــال گذش ــد س چن
ــاس  ــتند و تم ــد و برگش ــکا دوره دیدن و آمری
مراکــز  و  مهــم  دانشــگاه های  بــا  زیــادی 
ــد.  ــتند و دارن ــا داش ــکی دنی ــم چشم پزش مه
ــزار  ــران برگ ــه در ای ــی ک ــروز در کنگره های ام
می شــود، خیلــی از اســاتید برجســته اروپایــی 
و آمریکایــی دعــوت می شــوند و پزشــکان 
ایرانــی برجســته ای مثــل دکتــر بیگــی و 
ــد  ــران می آین ــه ای ــب ب ــان و... مرت ــر پیم دکت
ــد  ــس می کنن ــد و تدری ــس می دهن و کنفران
ــد  ــول می کنن ــا را قب ــاگردان م ــی از ش و خیل
کــه در بخش هایشــان آمــوزش ببیننــد. وضــع 
مــا در پزشــکی خیلــی خــراب نیســت، امــا در 
ــد خیلــی  عرصــه تحقیقــات چشم پزشــکی بای
بیشــتر  امکاناتمــان  و  باشــیم  پیشــرفته تر 
ــازه  ــت اج ــات مملک ــر امکان ــه اگ ــود، البت ش
ــل  ــته ها مث ــه رش ــفانه هم ــا متاس ــد. ام بده
چشم پزشــکی نیســت. شــاید چــون پایــه 
اصولــی  و  درســت  ابتــدا  از  چشم پزشــکی 

ــوده اســت. ب
 آقــای دکتــر، شــما پیــش از این کــه در 
رشــته پزشــکی درس بخوانید، مشــغول 
تحصیــل در رشــته میکروبیولــوژی و 
ــه  ــور ک ــد و آن ط ــی بودی میکروآناتوم

ــان  ــی از مصاحبه هایت ــان در یک خودت
ــش  ــه پژوه ــد، ب ــرده بودی ــاره ک اش
ــور  ــتید. چط ــه داش ــکی عالق در پزش
شــد کــه تغییــر رشــته دادیــد و 

کردیــد؟ انتخــاب  را  چشم پزشــکی 
ــدم  ــری را می خوان ــته های دیگ ــن رش ــه، م بل
و  پاتولــوژی  بــه  عشــقم  هــم  ابتــدا  از  و 
میکروبیولــوژی و آناتومــی زیــاد بــود و در 
ــن  ــم، در ای ــکا رفت ــه آمری ــه ب ــالگی ک ۲۱ س
ــردم و دوســت داشــتم  ــل می ک ــه تحصی زمین
ــی  ــم. یعن ــت کن ــات فعالی ــه تحقیق در زمین
علــوم  یــا  ســاینس  بیســیک  عالقه منــد 
ــه  ــگاه ایزول ــما در آزمایش ــا ش ــودم. ام ــه ب پای
هســتید و فقــط خودتــان هســتید و خودتــان. 
شماســت،  شــخصی  کار  فقــط  تحقیقــات 
ــروی  ــم نی ــر ه ــد نف ــن اســت چن ــاال ممک ح
کمکــی داشــته باشــید، ولــی وقتــی در جامعــه 
ــد،  ــت می کنی ــک فعالی ــک پزش ــوان ی به عن
ــل  ــن عام ــتید و ای ــاس هس ــردم در تم ــا م ب
ــه ایــن ســمت ســوق  ــود کــه مــرا ب مهمــی ب
داد. هــدف اصلــی مــن کمــک بــود و آن زمــان 
احســاس می کــردم کــه به عنــوان پزشــک 

ــم. ــک کن ــردم کم ــه م ــم ب ــر می توان بهت
ــواده  ــدن در خان ــا آم ــه دنی ــدر ب  چق
ــمس  ــی ش ــور محمدقل ــوم پروفس مرح
در ایــن تصمیم گیــری موثــر بــود؟ 
به هرحــال پــدر شــما، پــدر علــم 
و  بودنــد  ایــران  چشم پزشــکی 
ــد و...  ــی را راه انداختن ــتان فاراب بیمارس
ــن  ــر دارد. ممک ــیار تاثی ــط بس ــد، محی ببینی
اســت به ظاهــر آدم فکــر نکنــد، ولــی در 
عمــق وجــودش متاثــر از ایــن محیــط اســت. 
ــی کــه نمی خواهــم  شــما ممکــن اســت بگوی
پزشــک شــوم، ولــی در عمــق می خواهــی 
یــک خــرده فــرار کنــی از مســیری کــه داری 

ــی. ــت می کن ــمت حرک ــه آن س ب
 آن زمانــی کــه شــما شــروع بــه 
تحصیــل در آمریــکا و بعدها در فرانســه 
ــا  ــدر ب ــی چق ــام آموزش ــد، نظ کردی

ــود؟ ــاوت ب ــران متف ای



سرآمد/ شماره سی وپنجم/ ا ردیبهشت نودوشش 44

بهــا  دانشــجوها  بــه  خیلــی  آمریــکا  در 
ــرای رشــته  ــدا دانشــجو را ب ــد و از ابت می دهن
ــد. در  ــاب می کنن ــت انتخ ــر درس ــورد نظ م
ــده  ــق و حساب ش ــان دقی ــه کارش ــن زمین ای
ــم در  ــه ه ــکی فرانس ــای پزش ــا فض ــت، ام اس
ــی  ــود. یعن ــران ب ــبیه ای ــی ش ــان کم آن زم
شــاگرد  بــا ۳00،۲00  شــلوغ  کالس هــای 
ــمت  ــه س ــش روی ب ــال پی ــا االن در ح و... ام

ــتند. ــی هس ــتم آمریکای سیس
 چطور شد که به ایران برگشتید؟

پــدر بنــده رئیــس بیمارســتان فارابــی بودنــد. 
ایشــان مدتــی بازنشســته شــدند و پــس از آن 
ــش  ــان خواه ــاز از ایش ــتاد ممت ــوان اس به عن
کردنــد کــه دوبــاره برگردنــد، چون بیمارســتان 
فارابــی در ابتــدا یــک مرکــز خیلــی مهــم بــود، 
ولــی زمانــی کــه پــدرم دوباره بــرای همــکاری 
دعــوت شــد، نظــم آن جــا و سیســتمی کــه راه 
انداختــه بودنــد، کمــی بــه هــم خــورده بــود. 
ایشــان هــم خیلــی اصــرار داشــتند کــه مــن 
ــی  ــا وقت ــم نهایت ــن ه ــم و م ــران بیای ــه ای ب
ایــن رشــته شــدم، هدفــم پزشــکی  وارد 
ــران  ــه ای ــود و می گفتــم اگــر ب ــرای مــردم ب ب
ــی روم. آن  ــا م ــه آفریق ــک ب ــرای کم ــروم، ب ن
ــه  ــودم کــه ایشــان گفتنــد ب ــع فرانســه ب موق
ــک و  ــرای کم ــن ب ــد و م ــاج دارن ــده احتی بن
ــه  پیشــرفت بخــش چشم پزشــکی آمــدم. البت
ــوت  ــان دع ــم هم زم ــر ه ــر دیگ ــد نف از چن
ــه کار  ــروع ب ــم و ش ــان آمدی ــد و همه م کردن

ــم. ــی کردی در بیمارســتان فاراب
ــه  ــزه عالم ــادی جای ــش م ــی بخ  گوی
 1391 ســال  در  کــه  را  طباطبایــی 
ــدازی  ــرف راه ان ــد، ص ــت کردی دریاف
اپیدمیولــوژی چشم پزشــکی  بخــش 

همیــن بیمارســتان کردیــد؟
ــرفت  ــرای پیش ــه ب ــت ک ــون الزم اس ــه، چ بل
پزشــکی و شناســایی بیماری هــا، مطالعــه 
ــا بیماری هــا را  اپیدمیولوژیکــی انجــام شــود ت
بشناســیم، بدانیــم چــه بیماری هایــی در ایــران 
هســت، شیوعشــان بیشــتر در کجاســت و... مــا 
ــه  ــن زمین ــه ای در ای ــع برنام ــا آن موق ــم ت ه

ــز در  ــی متاآنالی ــک بررس ــط ی ــتیم و فق نداش
گذشــته انجــام شــده بــود. بنــده بــا همــکاری 
فارابــی  بیمارســتان  پژوهشــی  نیروهــای 
تصمیــم گرفتیــم کــه چنیــن بخشــی را بــرای 
ــای موجــود  ــک بیماری ه بررســی اپیدمیولوژی
در ایــران ایجــاد کنیــم کــه موفقیت آمیــز 

ــود. ب
 کار به کجا رسید؟

اطالعــات   و  تمــام کردیــم  را  مطالعاتمــان 
داده  تحویــل  گزارش هــا  و  به دســت آمده 
شــده و چندیــن مقالــه هــم بــر همیــن اســاس 

ــت. ــده اس ــرون آم بی
 بــا توجــه بــه این کــه در حــال 
حاضــر در مرکــز تحقیقــات روماتولــوژی 
ــتان  ــریعتی و در بیمارس ــتان ش بیمارس
فارابــی حضــور داریــد، کــه هــر دو هــم 
هســتند  آموزشــی  بیمارســتان های 
ــروکار  ــم س ــجوها ه ــا دانش ــا ب و قطع
مهم تریــن  می کنیــد  فکــر  داریــد، 
نقطــه ضعــف دانشــجویان امــروزی 

ــت؟   چیس
عمــده ضعــف دانشــجوها بــه شــیوه سلکشــن 
یــا انتخــاب دانشــجوها برمی گــردد. مثــال 
کســی کــه می خواهــد وارد عرصــه تحقیقــات 
پزشــکی شــود، بایــد به درســتی انتخــاب 
شــده باشــد، تــا کســی وارد عرصــه تحقیقــات 
شــود کــه هــم فکــرش را داشــته باشــد و هــم 
عشــقش را داشــته باشــد. بخشــی از ایــن 
ــل  ــه دلی ــم، ب ــروز می بینی ــا ام ــه م ــی ک ضعف
ــی  ــت و بخش ــت دانشجوهاس ــاب نادرس انتخ
هــم بــه دلیــل کمبــود امکانــات اســت. چــون 
باالخــره بایــد بــه دانشــجو امکانــات بدهیــم و 
بــه او توجــه کنیــم تــا بتوانــد پیشــرفت کنــد. 
بــه نظــر مــن مهم تریــن عامــل بــرای موفقیــت 
ایــن اســت کــه مــا دانشــجو را درســت 
ــوص در  ــئله به خص ــن مس ــم. ای ــاب کنی انتخ
عرصــه تحقیقــات پزشــکی مهــم اســت. البتــه 
اول از همــه بایــد نقــاط ضعــف اســاتیدمان را 
تقویــت کنیــم، چــون بایــد آن قــدر برجســته 
ــه دانشــجویان آمــوزش  باشــند کــه بتواننــد ب
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بدهنــد و تحقیقــات کننــد. البتــه االن اوضــاع 
روزبــه روز در حــال بهبــود اســت، امــا باالخــره 
در دورانــی اســاتید مــا خیلــی محــدود بودنــد. 
بعــد از مدتــی پیشــرفت تــا حــدودی خامــوش 
شــده بــود، ولــی االن اوضــاع بــا وجــود نســل 
ــی  ــه خیل جــوان در حــال پیشــرفت اســت ک

عالقه منــد و پی گیــر هســتند.
ــواده  ــه در خان ــه این ک ــه ب ــا توج  ب
کرده ایــد،  پیــدا  رشــد  شــمس 
پدرتــان  ویژگی هــای  مهم تریــن 
بعــد  و  اســتاد  یــک  به عنــوان  را 
ــتان  ــکار در بیمارس ــک هم ــوان ی به عن

می دانیــد؟ چــه  فارابــی، 
پــدر بنــده اســتاد بســیار خوبــی بــود و خیلــی 
خــوب آمــوزش مــی داد و ســخنرانی می کــرد. 
ــود،  ــد ب ــی عالقه من ــود و خیل ــم ب ــی عال خیل
ــران  ــه ای ــن ب ــه م ــی ک ــفانه زمان ــی متاس ول
ــود  ــای دوره کارشــان ب ــا انته برگشــتم، تقریب
و یــک ســال بعــدش بازنشســته شــدند. مــن 
ــتم،  ــی نداش ــاس علم ــان تم ــا ایش ــی ب خیل
ــد  ــوع تاکی ــن موض ــم روی ای ــی می خواه ول
ــی  ــن نســل جوان ــه نظــر مــن، ای ــم کــه ب کن

کــه امــروز در دانشــگاه هســتند، اســاتید 
آینــده مــا خواهنــد بــود و مــا بایــد روی ایــن 
را  افــرادی  و  کنیــم  ســرمایه گذاری  نســل 
تربیــت کنیــم کــه اســتادان بعــدی مــا باشــند؛ 
ــمس و  ــدل و ش ــور ع ــل پروفس ــانی مث کس
ــهور  ــی مش ــه خیل ــوم ک ــزی مرح ــر عزی دکت
ــرمایه گذاری  ــد س ــر آذر و... بای ــد و دکت بودن
ــم  ــاده کنی ــد را آم ــل جدی ــن نس ــم و ای کنی
بــرای آمــوزش آینــدگان. همیــن بنیــاد ملــی 
ــوان  ــگان ج ــه نخب ــتر ب ــد بیش ــگان بای نخب
ــی  ــه کس ــه چ ــد ک ــد ببینن ــد. بای ــه کن توج
ــه او  ــد و ب ــرفت کن ــده پیش ــد در آین می توان
ــم و  ــن می بین ــه م ــی ک ــا جای ــد. ت ــا بدهن به
ــکی  ــروز در چشم پزش ــن ام ــالع دارم، همی اط
چندیــن نفــر هســتند کــه می تواننــد تشــویق 
و راهنمایــی شــوند و در آینــده نخبــگان واقعی 
ایــن رشــته باشــند. در صورتــی کــه االن 
بیشــتر بــه آدم هــای مســن تر می پردازنــد، 
را  کارشــان  افــراد  ایــن  نظــرم  بــه  ولــی 
کرده انــد و درواقــع بازنشســته هســتند و بایــد 
ایــن جریــان بــرای نخبــگان جــوان راه بیفتــد 
  .و روی آن هــا ســرمایه گذاری شــود
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می شـود،  تلقـی  ایرانـی 
همیـاری  بـا  امیدواریـم 
برگـزاری  شـاهد  جنابعالـی 
شایسـته پنجمین دوره از این 

باشـیم.« نمایشـگاه 
براسـاس ایـن احـکام، حسـام 
عنـوان  بـه  حسـامی  زنـد 
رضـا  رئیـس،  قائـم  مقـام 
دبیـر،  عنـوان  بـه  اسـدی فرد 
علیرضـا دلیـری دبیـر کمیتـه 
منابـع،  تامیـن  و  پشـتیبانی 
ماشـاءاهلل اخالقـی دبیر کمیته 
حراسـت، امیرحسـین کاظمی 
و  تشـریفات  کمیتـه  دبیـر 
پرویـز کرمـی بـه عنـوان عضو 
دبیـر  و  هماهنگـی  شـورای 
مراسـم  اطالع رسـانی  کمیتـه 
نمایشـگاه  ایـن  انتشـارات  و 

شـدند. منصـوب 
فرهنـگ  شـدن  نهادینـه 
داخـل  تولیـد  از  حمایـت 
بخـش  بـه  جهت دهـی  و 
از  خریـد  بـرای  دولتـی 
ایـران  سـاخت  محصـوالت 
سیاسـت های  راسـتای  در 
آثـار  از  مقاومتـی  اقتصـاد 
فرهنگی این نمایشـگاه اسـت. 
اشـتغال  افزایـش  همچنیـن 
افزایـش  متخصـص،  نیـروی 
حجـم فـروش، افزایـش تـوان 
صـادرات و افزایش تـوان مالی 
داخلـی   بـرای سـرمایه گذاری 
فعالیت هـای  توسـعه  در 
دانش بنیـان  شـرکت های 
رسـالت های  از  داخلـی 
مـواد  و  تجهیـزات  نمایشـگاه 
ایـران  سـاخت  آزمایشـگاهی 

اسـت. شـده  عنـوان 
پنجمیـن نمایشـگاه تجهیزات 

و مـواد آزمایشـگاهی سـاخت 
معاونـت  همـت  بـه  ایـران 
ریاسـت  فنـاوری  و  علمـی 
جمهـوری، 4 تا ۷ اردیبهشـت 
ماه سـال جاری در نمایشـگاه 
برپـا  تهـران  بین المللـی 

. د می شـو

2

تسهیل ارتباط 
رشکت های دانش بنیان با 

نیروی انسانی کارآمد
سـیدمحمد صاحبـکار، رئیس 
موسسـات  و  شـرکت ها  امـور 
بـه  اشـاره  بـا  دانش بنیـان، 
در  انسـانی  سـرمایه  اهمیـت 
بـه  دانش بنیـان  شـرکت های  
عنـوان مهمترین سـرمایه این 
شـرکت ها، از توافقـات صورت 
علمـی  معاونـت  بیـن  گرفتـه 
و  رئیس جمهـور  فنـاوری  و 
ایـران  اسـتخدامی  سـامانه 
(www.irantalent. تلنـت 

اسـتفاده  بـرای   com)
بـا  شـرکت های دانش بنیان 
خبـر  درصـدی   40 تخفیـف 

داد.
پـس  ایـن  »از  افـزود:  او 
ن  نش بنیا ا ی د کت ها شـر
می تواننـد  تولیـدی  و  نوپـا 
از  درصـدی   40 تخفیـف  بـا 
ایران تلنـت  سـامانه  خدمـات 

1

اعضای شورای 
هامهنگی و دبیران 
کمیته های پنجمین 
منایشگاه »ساخت 

ایران« منصوب شدند
زین الدیـن،  شـیخ  محمـود 
نمایشـگاه  پنجمیـن  رئیـس 
تجهیزات و مواد آزمایشـگاهی 
سـاخت ایـران، طـی احکامـی 
شـورای  اعضـای  جداگانـه، 
دبیـران  و  هماهنگـی 
هـر  تخصصـی  کمیته هـای 
را  نمایشـگاه  ایـن  حـوزه 

کـرد. منصـوب 
شـیخ  حکـم  متـن  در 
زین الدیـن خطـاب بـه اعضای 
کمیته هـای  دبیـران  و  شـورا 
»از  اسـت:  آمـده  تخصصـی 
بـه   رویـداد  ایـن  کـه  آن جـا 
در  علمـی  اقدامـی  عنـوان 
رویکـرد تحریـک تقاضـا برای 
محصـوالت  بـازار  توسـعه 
دانش بنیـان  شـرکت های 

ی
خل
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ار 

خب
ا
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و  اسـتخدامی  زمینه هـای  در 
نیـز جـذب کارآمـوز اسـتفاده 
شـرکت ها  ایـن  کننـد. 
کامـل  متـن  بـه  می تواننـد 
بیـش از ۷00 هـزار رزومـه از 
متخصصـان و مدیـران ایرانـی 
تمـاس  اطالعـات  همـراه  بـه 
کارجویـان منتخب دسترسـی 

باشـند.« داشـته 
علمـی  هیئـت  عضـو 
پژوهشـکده مطالعـات فناوری 
همچنیـن گفـت: »بهره گیری 
ایـن سـامانه در  از  شـرکت ها 
سـالی کـه مزیـن بـه عنـوان 
و  تولیـد  مقاومتـی،  اقتصـاد 
می توانـد  اسـت،  اشـتغال 
متناسـبتر  و  بهتـر  اشـتغال 
در  کارجویـان  و  متخصصـان 
بـه  را  شـرکت های دانش بنیان 

باشـد.« داشـته  دنبـال 
بـه  اشـاره  بـا  صاحبـکار 
نظـام  تسـهیالت  مزایـای 
فعـاالن  تخصصـی  وظیفـه 
دانش بنیـان گفـت: »بـا توجه 
دربـاره  کـه  مزیت هایـی  بـه 
وظیفـه  نظـام  تسـهیالت 
فعـال  افـراد  بـرای  تخصصـی 
دانش بنیـان  شـرکت های  در 
ممکـن  اسـت،  شـده  فراهـم 
اسـت کارجویان و متخصصان 
فرصت های  باشـند  عالقه منـد 
شـغلی را صرفا در شرکت های  
دانش بنیـان جسـت و جو کنند 
کـه در حال حاضـر این امکان 
ایران تلنـت  سـامانه  در  نیـز 

اسـت.« شـده  فراهـم 
برنامه هـای  وی دربـاره سـایر 
و  علمـی  معاونـت  حمایتـی 
فنـاوری رئیس جمهـور گفت: 

»بـا توجه بـه اهمیـت موضوع 
شـرکت های   دسترسـی  و 
دانش بنیـان بـه منابع انسـانی 
در  نیـاز،  مـورد  متخصـص 
برنامـه حمایتـی دیگـری کـه 
سـال  از  و  رابطـه  همیـن  در 
اسـت،  شـده  آغـاز  گذشـته 
دانش بنیـان  شـرکت های  
می تواننـد از نتایـج رقابت های 
تخصصـی فـن آورد بـا تخفیف 
۵0 درصـدی اسـتفاده کننـد. 
شـرکت ها می تواننـد در قالـب 
چالش هـای  مسـابقات،  ایـن 
خـود  فناورانـه  و  صنعتـی 
متخصصیـن  معـرض  در  را 
بـر  عـالوه  کـه  دهنـد  قـرار 
بـه  آن هـا،  چالش هـای  رفـع 
منابـع  جـذب  و  شناسـایی 
کارآزمـوده  و  خبـره  انسـانی 

می کنـد.« شـایانی  کمـک 

3
نشست ترشیح 

شاخصه  های دیانت، 
انقالبی گری و 

کارآمدی برگزار شد
»تشـریح  تخصصـی  نشسـت 
دیانـت،  شـاخصه های 
کارآمـدی«  و  انقالبی گـری 
مدیـران  ویژگـی  به عنـوان 
در نظـام  اسـالمی، بـا حضـور 
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان 
اعضـای  از  تعـدادی  سـمنان، 
شـورای عالی انقـالب فرهنگی 
و جمعـی از اجتمـاع نخبـگان 

شـد. برگـزار  بومـی 
حسـن  نشسـت،  ایـن  در 
عضـو  ازغـدی،  رحیم پـور 

شـورای عالی انقالب فرهنگی، 
بـا تأکید بر این کـه دین  داری، 
انقالبی گـری و کارآمـدی باید 
از شـاخصه های مهم مسئوالن 
باشـد،  اسـالمی  جامعـه  در 
انقالبـی  کـه  »فـردی  گفـت: 
نمی توانـد  نیسـت،  مؤمـن  و 

باشـد.« خدمـت  منشـأ 
لـزوم  بـر  تأکیـد  بـا  وی 
کارآمـدی، افـزود: »عـالوه بـر 
انقالبی گـری، کارآمـدی افـراد 
سـوی  از  اسـت.  مهـم  نیـز 
انقالبـی  کـه  فـردی  دیگـر، 
باشـد، هرگـز در عرصه هایـی 
ورود  نیسـت،  کارآمـد  کـه 

» . نمی کنـد
ادامـه داد:  ازغـدی  رحیم پـور 
و  دیانـت  بیـن  »مرزبنـدی 
کارآمدی امری ناممکن اسـت 
و این دو جدانشـدنی هسـتند. 
نظـام  مسـئوالن  بنابرایـن 
در  را  دو  ایـن  بایـد  اسـالمی 
کنـار یکدیگـر داشـته باشـند 
تـا بتواننـد جامعه را بـه ترقی 

برسـانند.«
انقـالب  عالـی  شـورای  عضـو 
بیـان  بـا  پایـان  در  فرهنگـی 
فراتـر  انقالبی گـری  این کـه 
از ادعـا و حـرف اسـت، بیـان 
کرد: »قـرآن کریم مسـلمانان 
و  انقالبـی  گـروه  دو  بـه  را 
تقسـیم می کنـد؛  غیرانقالبـی 
اقـدام اصولی و حسـاب شـده 
و اطاعـت از دسـتورات الهی از 
خصلت هـای انقالبیـون اسـت. 
در فرهنـگ قـرآن مجاهدیـن 
بـر قاعدیـن برتـری دارنـد که 
اسـالم  بیانگـر  امـر  همیـن 
انقالبـی و غیر انقالبی اسـت.«
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معیارهای داوری مسابقه 
بهرتین چاپگر سه بعدی 

ساخت ایران اعالم شد
سـاخت،  کیفیـت  و  دقـت 
سـرعت سـاخت، خدمات پس 
از فـروش و رابـط کاربـری و 
تجربـه کاربر از کار با دسـتگاه 
هیئـت  معیارهـای  جملـه  از 
داوران در نخسـتین نمایشگاه 
سـه بعدی«  چـاپ  »صنعـت 
»بهتریـن  انتخـاب  و مسـابقه 
چاپگرهـای سـه بعدی ایرانی« 
در  معیارهـا  ایـن  کـه  اسـت 
بهتریـن  انتخـاب  مسـابقه 
ایرانـی  چاپگرهـای سـه بعدی 
می گیـرد.  قـرار  نظـر  مـد 
ایرانـی  کـه  دسـتگاه هایی 
بـودن آن ها توسـط تیـم فنی 
احراز شـده باشـد، وارد رقابت 
بـه  توجـه  بـا  و  می شـوند 
معیارهـای ذکر شـده، انتخاب 
سـه بعدی  چاپگـر  بهتریـن 

می شـود. انجـام 
نخسـتین نمایشـگاه »صنعـت 
مسـابقه  و  سـه بعدی«  چـاپ 
انتخـاب »بهتریـن چاپگرهای 
سـه بعدی ایرانـی« بـه عنـوان 
بـزرگ  گردهمایـی  نخسـتین 
سـه  در  صنعتـی  و  علمـی 
بخـش اصلـی مسـابقه انتخاب 
سـه بعدی  چاپگـر  بهتریـن 
ایرانی، نمایشگاه دستاوردهای 
سـه بعدی  چـاپ  صنعـت 
سـاخت  تکنولوژی هـای  و 
سـخنرانی های  و  افزودنـی 
برگـزار  ترویجـی   - علمـی 

عالقه منـدان  کـه  می شـود 
بـرای شـرکت در این مسـابقه 
مـاه  اسـفند  از  نمایشـگاه  و 
سـایت  بـه  گذشـته  سـال 
مراجعـه   www.3dshow.ir

نـد. کرده ا
چـاپ  صنعـت  نمایشـگاه 
انتخـاب  سـه بعدی و مسـابقه 
بهتریـن چاپگرهای سـه بعدی 
ایرانـی توسـط سـتاد توسـعه 
سـاخت  و  مـواد  فناوری هـای 
و  علمـی  معاونـت  پیشـرفته 
توسـعه  سـتاد  همـکاری  بـا 
فناوری هـای نرم و هویت سـاز 
و سـتاد توسـعه فرهنـگ علم، 
فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیان 
اردیبهشـت   ۱۳ تـا   ۱۱ از 
محـل  در  جـاری  سـال  مـاه 
سـالن اجـالس سـران برگـزار 

می شـود.

5

برگزاری جشنواره های 
علمی راهی برای 
پیرشفت و ایجاد 

نوآوری های جدید است
وزیـر  نعمـت زاده،  محمدرضـا 
تجـارت،  و  معـدن  صنعـت، 
برگـزاری  اثرگـذاری  دربـاره 
در  علمـی  جشـنواره های 
کـرد:  بیـان  صنعـت  حـوزه 
نوآورانـه  بـه صنعـت  »توجـه 

از  اسـتفاده  و  پیشـرفته  و 
از  امـداد  بـا  بومـی  دانـش 
دانشـگاه های  توانمنـدی  
ایـن  در  می توانـد  صنعتـی 
زمینـه موثـر باشـد. بنابرایـن 
با بـه کارگیـری و اسـتفاده از 
تمـام ظرفیت هـای موجود در 
کشـور بایـد در مسـیر تبدیل 
علـم بـه حرفـه و صنعـت گام 

برداریـم.«
این کـه  بیـان  بـا  نعمـت زاده 
و  علمـی  دسـتاوردهای 
جهـت  در  بایـد  فنـاوری 
مـورد  بشـریت  بـه  خدمـت 
اسـتفاده قـرار بگیرنـد، گفت: 
تـالش  بـا  »خوشـبختانه 
محققان و متخصصان، کشـور 
در این مسـیر قـرار گرفته، اما 
در این مسـیر بایـد از دانش و 
علم بهره بیشـتری برده شـود 
نویـن  فناوری هـای  بایـد  و 
کشـور  صنایـع  تمامـی  در  را 

کنیـم.« دنبـال 
جشـنواره های  برگـزاری  وی 
علمـی را ایجـاد پـل ارتباطـی 
دانـش و فنـاوری بـا صنعـت 
»اگـر  کـرد:  ابـراز  و  دانسـت 
صنعت کشـور بتوانـد با مراکز 
ارتبـاط  تحقیقاتـی  و  علمـی 
بیـش  کنـد،  برقـرار  خوبـی 
ایـن  از  صنعـت  دانشـگاه،  از 
ارتبـاط منتفـع خواهـد شـد. 
همچنیـن وجـود یـک عنصـر 
می توانـد  صنعـت  در  علمـی 
عـالوه بر پیشـرفت، بـه ایجاد 
آن  در  جدیـد  نوآوری هـای 
برگـزاری  کـه  شـود  منجـر 
جشـنواره های علمـی در ایـن 
زمینـه اثرگـذار خواهـد بود.«
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راسـخ  کشـور  بـه  خدمـت 
» . می کنـد

»سـازندگی  کـرد:  بیـان  وی 
و  علمـی  فرهنگـی،  عمرانـی، 
یکـی  منطقـه  در  بهداشـتی 
دیگر از اهـداف اصلی برگزاری 

اسـت.« جهـادی  اردوهـای 
الزم بـه ذکـر اسـت ایـن اردو 
تخصصـی  حوزه هـای  در 
پزشـکی، دامپزشـکی و عمران 
به صـورت عمومـی در مناطق 
محـروم شهرسـتان های اردل، 
کیـار و کوهرنگ برگزار شـد و 
بیـش از ۱۲00 نفـر از خدمات 

ایـن اردو بهره منـد شـدند.

7

رئیس بنیاد اردبیل 
در زمره یک درصد 
دانشمند برتر جهان

مرکـز منطقه ای اطالع رسـانی 
 (RICeST) فنـاوری  و  علـوم 
علـوم  اسـتنادی  پایـگاه  و 
دکتـر   ،(ISC) اسـالم  جهـان 
حسـین شـایقی، رئیـس بنیاد 
و  اردبیـل  اسـتان  نخبـگان 
عضـو هیئـت  علمـی دانشـگاه 
محقـق اردبیلـی، را بر اسـاس 
از  شـده  منتشـر  داده هـای 
علـم  طالیـه داران  پایـگاه 
تامسـون رویتـرز (ISI) بـرای 
سـومین سـال پیاپـی در زمره 

یـک درصد برتـر دانشـمندان 
و نخبـگان علمـی جهـان قرار 

داد.
پایـگاه اسـتنادی طالیـه داران 
(ISI- رویتـرز  تامسـون  علـم 

فهرسـتی  ارائـه  بـه   ESI)
دنیـا  برتـر  دانشـمندان  از 
مـاه  دو  هـر  کـه  می پـردازد 
آخریـن  براسـاس  یک بـار 
علـم  شـبکه  در  تحـوالت 
می شـود. بـه روز  بین الملـل 

دکتـرای  شـایقی،  حسـین 
و  قـدرت   - بـرق  مهندسـی 
و  فنـی  دانشـکده  اسـتادتمام 
محقـق  دانشـگاه  مهندسـی 
اسـت کـه در سـال  اردبیلـی 
پژوهشـگر  عنـوان  بـه   ۱۳٩۱
برتـر سـازمان نظام مهندسـی 
ساختمان کشـور انتخاب و در 
سـال ۲0۱۵ بـه عنـوان عضـو 
ارشـد انجمن مهندسـین برق 
 Senior( و الکترونیـک آمریکا
Member of IEEE( برگزیده 

. شد

8

جشنواره گالب گیری 
و عرقیات گیاهی 

برگزار می شود
و  گالب گیـری  جشـنواره 
هـدف  بـا  گیاهـی  عرقیـات 
فرهنگ سـازی  و  ترویـج 

وزیـر صنعت، معـدن و تجارت 
همچنیـن عنوان کـرد: »حوزه 
سـه بعدی  چـاپ  صنعـت 
فنـاوری  شـاخه های  از  نیـز 
به سـرعت  دنیـا  کـه  اسـت 
آن  در  پیشـرفت  حـال  در 
اسـت. بنابرایـن برگـزاری این 
اتفـاق  می توانـد  جشـنواره 
خوبـی بـرای این حوزه باشـد 
کشـورها  سـایر  همپـای  تـا 
قـرار  سـازندگی  مسـیر  در 

گیریـم.«

6
اردوی جهادی پزشكی-
عمرانی در چهارمحال 

 و بختیاری برگزار شد
تخصصـی  جهـادی  اردوی 
و  دامپزشـکی  پزشـکی، 
عمـران بـا حضـور تعـدادی از 
متخصصـان حوزه هـای مربوط 
و مسـتعدان  برتر، بـا همکاری 
اسـتان  دانشـجویی  بسـیج 
چهارمحـال و  بختیـاری برگزار 

شـد.
رئیـس  بنیادیـان،  مجتبـی 
اسـتان  نخبـگان  بنیـاد 
در  بختیـاری،  چهارمحـال  و 
حاشـیه ایـن اردو، با اشـاره به 
این کـه مقابلـه بـا معضـالت و 
توسـط  کشـور  کمبودهـای 
نخبـگان و مسـتعدان  برتـر از 
برگـزاری  مزایـای  مهم تریـن 
اردوی جهـادی اسـت، گفـت: 
»آشـنایی بـا مشـکالت مـردم 
و تعامـل بـا اقشـار ضعیـف و 
مناطـق کمتربرخـوردار، عـزم 
بـرای  را  اجتمـاع  نخبگانـی 
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عرقیـات  از  صحیـح  اسـتفاده 
آشـناکردن  گیاهـی، 
مسـتعدان  برتـر بـا روش هـای 
عرضـه  گالب گیـری،  سـنتی 
گیاهـی  مختلـف  عرقیـات 
عرقیـات  از  اسـتفاده  کشـور، 
اسـتاندارد و سـالم، از 8 تا ۱۳ 
اردیبهشـت ماه سـال ۱۳٩6 به 
مـدت  یـک  هفتـه در محـل 
بـاغ گیاه شناسـی ملـی ایـران 

می شـود. برگـزار 
بـاغ گیاه شناسـی ملـی ایـران 
در  هکتـار   ۱۵0 وسـعت  بـه 
غرب تهـران قـرار دارد و یکی 
معتبرتریـن  و  زیباتریـن  از 
گیاه شناسـی  باغ هـای 
دنیاسـت کـه در فصـل بهـار، 
اردیبهشـت ماه،  به ویـژه 
جلوه هـای زیبـا و دل انگیـزی 
از طبیعـت گیاهـی ایران دارد.

می تواننـد  برتـر  مسـتعدان  
سـامانه  بـه  مراجعـه  بـا 
برای    visitfarhangi.bmn.ir
جشـنواره  ایـن  در  شـرکت 

کننـد. ثبت نـام 

9

برون سپاری طرح های 
توسعه بیوتکنولوژی 

محیط زیست
زیسـت فناوری  توسـعه  سـتاد 
طـی  علمـی  معاونـت 

فراخوانـی اعـالم کـرده اسـت 
و  مطالعـه  طرح هـای  کـه 
بیوتکنولـوژی  آینده نـگاری 
بـر  تکیـه  )بـا  محیط زیسـت 
دانش بنیـان(،  محصـوالت 
راهکارهـای  و  مـدل  ارائـه 
تصفیـه  زیسـت فناوری 
در  الکل سـازی  کارخانجـات 
بـازار  مطالعـه  سـطح کشـور، 
اقتصـادی  پتانسیل سـنجی  و 
محیط زیسـت  بیوتکنولـوژی 
نقشـه  ارائـه  و  کشـور  در 
سـایت  جامـع  برنامـه  و 
زیسـت فناوری بلـوط و منابـع 
زاگـرس  منطقـه  در  طبیعـی 
پدیـده  بـا  مقابلـه  هـدف  بـا 
بلـوط،  جنگل هـای  زوال 

می شـوند. برون سـپاری 
شـرکت ها یـا افـراد متقاضـی 
بـرای کسـب اطالعات بیشـتر 
سـتاد  سـایت  بـه  می تواننـد 
بـه  زیسـت فناوری  توسـعه 
http:// اینترنتـی  آدرس 
 biodc.isti.irمراجعـه کننـد.

10

زمینه تجاری سازی 
نوآوری های روباتیک 

فراهم شود
سـورنا سـتاری، معـاون علمی 
در  رئیس جمهـور،  فنـاوری  و 
بازدید از مسـابقات بین المللی 

روبـوکاپ آزاد ایـران، با یادآور 
شـدن تاکیـدات مقـام معظـم 
بـه  امسـال  شـعار  و  رهبـری 
نقـش راهبردی علـم روباتیک 
اشـاره  اشـتغال  و  تولیـد  در 
کـرد و گفـت: »نقـش اقتصـاد 
دانش بنیـان بـه عنوان اسـاس 
و پیشـران اقتصـاد مقاومتـی، 
در تحقق شـعار امسـال مبنی 
تولیـد،  و  اشـتغال  ایجـاد  بـر 
نقشـی کلیـدی اسـت و ضمن 
از  بخش هـا  تمامـی  این کـه 
در  بایـد  دانشـگاه ها  جملـه 
اقتصـاد  ایـن  تحقـق  مسـیر 
گام بردارنـد، نـوآوری جوانـان 
حوزه هـای  در  کشـور  خـالق 
جملـه  از  فنـاوری  گوناگـون 
اثرگـذار  بسـیار  روباتیـک 

خواهـد بـود.«
دکتر سـتاری افزود: »بخشـی 
توانمندی هـای  و  نـوآوری  از 
در حـوزه  جوانـان کشـورمان 
در  می تـوان  را  روباتیـک 
مسـابقات روبـوکاپ مشـاهده 
می بایسـت  کـه  کـرد 
بـرای  الزم  زمینه هـای 
نوآوری هـای  تجاری سـازی 
و  مسـابقات  ایـن  در  موجـود 
در  دانشـگاهیان  نوآوری هـای 
شـود.« فراهـم  حـوزه  ایـن 

رشـد  بـه  اشـاره  بـا  وی 
دانش بنیـان  شـرکت های 
کـرد:  ابـراز  حـوزه  ایـن 
سـاله  همـه  »خوشـبختانه 
شـرکت های  تعـداد  بـر 
می شـود  افـزوده  دانش بنیـان 
کـه این شـرکت ها با رسـیدن 
بـه مرحله تولیـد ارزش افزوده 
ایجـاد می کننـد.« اشـتغال  و 



51 سرآمد/شمارهسیوپنجم/اردیبهشتنودوشش

نخبـگان  ملـی  بنیـاد  رئیـس 
ایـن  حمایـت  بـه  اشـاره  بـا 
از  علمـی  معاونـت  و  بنیـاد 
فعـال  برتـر  اسـتعدادهای 
گفـت:  روباتیـک،  حـوزه  در 
»خوشـبختانه ایـن مسـابقات 
روباتیـک  علـم  پیشـبرد  در 
بـوده  راهگشـا  کشـورمان 
اسـت و در این راسـتا معاونت 
بنیـاد  همچنیـن  و  علمـی 
اسـتعدادها  از  نخبـگان  ملـی 
بـرای  برتـر  فنـاوران  و 
تجاری سـازی نوآوری هایشـان 

می کننـد.« حمایـت 
دوازدهمیـن دوره »مسـابقات 
آزاد  روبـوکاپ  بین المللـی 
تـا   ۱6 از   ،»۲0۱۷ ایـران 
بـا   ۱۳٩6 مـاه  فروردیـن   ۱8
و  علمـی  معاونـت  حمایـت 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری و 
دانشـگاه  پژوهشـی  معاونـت 
همـت  بـه  و  اسـالمی  آزاد 
دانشـگاه آزاد اسـالمی قزوین، 
بخـش خصوصـی و تیم هایـی 
دیگـر  و  ایـران  دانشـگاه  از 
دائمـی  محـل  در  کشـورها 
بین المللـی  نمایشـگاه های 

شـد. برگـزار  تهـران 

11
کارگاه آموزشی تخصصی 
کاربرد نانو زیست فناوری 

برگزار می شود
جملـه  از  نانو زیسـت فناوری 
زمینه هـای در حـال پیشـرفت 
نانوفنـاوری  و  زیسـت فناوری 
اسـت کـه بـه دلیـل جنبه های 
اسـتقبال  مـورد  آن،  جدیـد 

جملـه  از  اسـت.  شـده  واقـع 
در  توجـه  مـورد  موضوعـات 
نانوزیسـت فناوری،  زمینـه 
اسـتفاده از حامل های زیسـتی 
به ویـژه پروتئینـی و کربنی، در 
ابعـاد نانو برای رسـانش عوامل 
درمانـی به منظور پیشـرفت در 
درمان سـرطان اسـت. با توجه 
بـه این کـه هم اکنـون بیمـاری 
عوامـل  جملـه  از  سـرطان 
اصلـی مـرگ و میـر در سـطح 
جهـان و ایـران اسـت، آموزش 
و تحقیقـات در ایـن زمینـه و 
پیشـرفت دادن این سـامانه ها، 
سـامانه های  بـه  خصـوص 
درمـان،  بـرای  پروتئینـی 
می یابـد. دو چنـدان  ضـرورت 

تحقیقـات  مرکـز  ایـن رو  از 
شـهید  دانشـگاه  پروتئیـن 
بهشـتی کارگاه یک روزه ای را با 
هدف آموزش تخصصی و بحث 
پیرامـون چگونگـی به کارگیری 
و سـاخت حامل هـای دارویی با 
اسـتفاده از روش های مهندسی 
زیسـتی و نانوفنـاوری به منظور 
دارورسـانی ایـده آل بـه بافـت 

تومـور، برگـزار می  کنـد.
نانوزیسـت فناوری و کاربردهای 
آن، ساز و کارهای رسانش دارو 
نانوحامل هـای  از  اسـتفاده  بـا 
نانوسـاختارهای  و  دارورسـان 
وکاربـرد  ویژگی هـا  کربنـی، 
و  درمـان  تشـخیص،   در  آن 
معرفـی نانوذرات استفاده شـده 
برای رسـانش دارو بـا تمرکز بر 
نانـوذرات پروتئینی موضوعاتی 
مونـس  دکتـر  کـه  هسـتند 
رحماندوسـت و دکتـر حسـن 
کوچـک زاده از اعضـای هیئـت 

علمی دانشگاه شـهید بهشتی، 
در ایـن کارگاه در زمینـه آن ها 
به سـخنرانی خواهند پرداخت. 
بـودن  محـدود  بـه  توجـه  بـا 
ظرفیـت ایـن کارگاه یـک روزه 
بـا  اولویـت حضـور  نفـر(   ۱۵(
افرادی اسـت که زودتر ثبت نام 
کننـد. در پایان ایـن کارگاه نیز 
گواهـی  شـرکت کنندگان  بـه 
حضـور در کارگاه ارائـه خواهـد 
شـد. ایـن کارگاه آموزشـی بـا 
حمایـت سـتاد توسـعه فناوری 
نانـو معاونـت علمـی و فناوری 
توسـط  جمهـوری،  ریاسـت 
پروتئیـن  تحقیقـات  مرکـز 
 ۲8 بهشـتی  شـهید  دانشـگاه 
برگـزار   ۱۳٩6 اردیبهشـت ماه 

می شـود.

12

فعاالن دانش بنیان 
در رسانه ملی 

حامیت می شوند
سـتاد  دبیـر  کرمـی،  پرویـز 
توسـعه فرهنگ علـم، فناوری 
بـه  دانش بنیـان،  اقتصـاد  و 
حمایت سـازمان صدا و سـیما 
از فعـاالن  دانش بنیـان اشـاره 
ملـی  و گفـت: »رسـانه  کـرد 
بر اسـاس  جـاری  سـال  در 
حمایـت  ویـژه   کار  و  سـاز 
دانش بنیـان،  محصـوالت  از 
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دانش بنیـان،  خدمـات 
و  ثبت شـده  اختراعـات 
رسـانه  در  برتـر  کارآفرینـان 
را  ویـژه ای  تسـهیالت  ملـی 

می کنـد.« ارائـه 
اثرگـذار  نقـش  کرمـی 
و  ترویـج  در  را  ملـی  رسـانه 
از  حمایـت  فرهنگ سـازی 
فعـاالن زیسـت بوم کارآفرینی 
اقتصـاد  عرصـه  فعـاالن  و 
و  شـد  یـادآور  دانش بنیـان 
گفـت: »بـا توجـه به ضـرورت 
از  بیشـتر  هرچـه  حمایـت 
محصـوالت  ارائه کننـدگان 
دانش بنیـان،  خدمـات  و 
تولیدکننـدگان دانش بنیـان و 
ثبت شـده،  اختراعات  صاحبان 
عالوه بـر حمایت هـای موجود 
از صنایـع و خدمـات کشـور، 
در  نیـز  ملـی  رسـانه  نقـش 
فعـاالن  بـه  تسـهیالت  ارائـه 
ایـن حـوزه راهگشـا و اثرگذار 

بـود.« خواهـد 
دبیـر سـتاد توسـعه فرهنـگ 
اقتصـاد  و  فنـاوری  علـم، 
علمـی  معاونـت  دانش بنیـان 
»براسـاس  گفـت:  فنـاوری  و 
محصـوالت  تسـهیالت،  ایـن 
درصـد،   ۲00 از  دانش بنیـان 
دانش بنیـان  خدمـات 
و  ثبت شـده  اختراع هـای 
کارآفرینـان برتر هـر یک  ۳0 
درصـد اضافه پخـش تشـویقی 

می کننـد.« دریافـت 
کرمـی بـا تاکیـد بر خـودداری 
از مراجعه حضـوری متقاضیان 
بـرای ارائـه تقاضـای اسـتفاده 
از ایـن تسـهیالت عنـوان کرد: 
دانش بنیـان  »شـرکت های 

از  بهره منـدی  متقاضـی 
می بایسـت  تسـهیالت  ایـن 
بـه  را  خـود  درخواسـت 
فنـاوری  و  علمـی  معاونـت 
ریاسـت جمهـوری ارائـه کنند. 
متقاضیان با مراجعه به سـامانه 
امـور موسسـات و شـرکت های 
دانش بنیـان می تواننـد ضمـن 
چگونگـی  جزئیـات  از  اطـالع 
بهره منـدی از ایـن تسـهیالت، 
درخواسـت خـود را ارائـه کنند 
فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  و 
پـس از بررسـی مشـخصات و 
احـراز شـرایط ایـن شـرکت ها، 
بهره منـدی  بـرای  الزم  مجـوز 
از ایـن تسـهیل را بـه متقاضی 

می کنـد.« ارائـه 

13

100 میلیون گرنت 
پژوهشی برای 20 نفر

رئیـس  ضرغـام،  نصـرت اهلل 
از  حمایـت  صنـدوق 
پژوهشـگران و فناوران معاونت 
برنامه هـای  دربـاره  علمـی، 
ایـن صنـدوق در سـال جدیـد 
بـه سـطح  گفـت: »دسـتیابی 
علـم و فنـاوری باالتـر نیازمند 
ایـن اسـت که بـه همه اقشـار 
مختلـف جامعـه در این راسـتا 
بنابرایـن  شـود.  پرداختـه 
پژوهش سـراهای  از  حمایـت 

دانش آمـوزی، یکـی از اقدامات 
جـاری  سـال  در  صنـدوق 
اسـت کـه در قالـب 4 برنامـه 
فعالیت هایـی  زمینـه  ایـن  در 
 -۱ اسـت:  شـده  انجـام 
مطالعـات گروهـی ۲- آموزش 
ایده پـردازی ۳- آمـوزش روش 
آشـنایی  هـدف  بـا  تحقیـق 
کارآفرینـی،  بـا  دانش آمـوزان 
و  اختـراع  ثبـت  و  خالقیـت 
کارگاه هـای  برگـزاری   -4

آموزشـی.« 
وی همچنیـن ابـراز کـرد: »بـا 
توجـه به نقـش و اهمیت درس 
ریاضیـات  خانـه  بـا  ریاضـی، 
منعقـد  همـکاری  تفاهم نامـه 
ایـن  فعالیت هـای  از  تـا  شـد 

حـوزه حمایـت شـود.«
ضرغام با بیان این که اسـتقبال 
حمایت هـای  از  پژوهشـگران 
چشـمگیری  رشـد  صنـدوق 
داشـته اسـت، گفت: »در سـال 
٩4 پژوهشـگران ۱6۲۷ پـروژه 
حمایـت  بـرای  را  تحقیقاتـی 
کردنـد  ارسـال  صنـدوق  بـه 
کـه در سـال گذشـته بـا رشـد 
پـروژه   ۳۳۵۱ درصـدی   ۱0۵
تحقیقاتـی بـه صندوق ارسـال 
شد. در سال ٩۵،  ۱0۵ نشست 
علمی با اسـاتید مراکز مختلف 
علمـی و تحقیقاتی برگزار شـد 
و حـدود ۱6 هـزار پژوهشـگر 
بـا خدمـات، میـزان، شـرایط و 
نحـوه حمایـت صنـدوق آشـنا 
شـدند کـه خـود ایـن مسـئله 
می توانـد باعـث افزایـش کمی 
و کیفـی پروژه هـا شـده باشـد 
تـا بـه نوعـی عدالـت علمـی و 
ایجـاد  حمایت هـا  در  تـوازن 
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شـود و حمایت هـا محـدود بـه 
پایتخـت نباشـد.«

اتـاق علـم گفـت:  وی دربـاره 
آینـده  بررسـی  منظـور  »بـه 
علـم در دنیـا اتاقـی بـا عنـوان 
صنـدوق  در  علـم«  »اتـاق 
تشـکیل شـد تا رصـد وضعیت 
مختلـف  حوزه هـای  در  علـم 
را انجـام دهـد کـه در زمینـه 
علمـی از دنیا عقـب نمانیم. در 
سـال آینده نیـز تمـام اقدامات 
صنـدوق بـا کمیـت و کیفیـت 
و  می شـود  انجـام  بیشـتری 
از آن جـا کـه دانشـگاه ها نیـاز 
خـالق  و  جـوان  اسـاتید  بـه 
صنـدوق  حمایـت  بـا  دارنـد، 
۲0 نفـر هیئـت علمـی جـوان 
معتبـر  دانشـگاه های  از  کـه 
در  و  شـده اند  فارغ التحصیـل 
مشـغول  کشـور  دانشـگاه های 
هسـتند،  علمـی  فعالیت هـای 
تـا ۱00 میلیـون تومـان گرنت 
پژوهشـی در اختیارشـان قـرار 

می گیـرد.«

14

درآمدزایی از ثبت 
اخرتاعات خارجی 

توسعه می یابد
مدیـر  ضیغمـی،  مهـدی 
کانـون پتنـت معاونـت علمی، 
ایـن  فعالیت هـای  دربـاره 

کانـون گفـت: » در سـالی که 
گذشـت، تمرکـز فعالیت هـای 
کانون بیشـتر بر توسـعه دفاتر 
مالکیـت فکری در دانشـگاه ها 
بـود تـا از ایـن طریـق افـراد 
فعالیت هـای  بـا  بیشـتری 
بـه  و  شـوند  آشـنا  کانـون 
نوعـی ترویج و فرهنگ سـازی 
زمینـه  ایـن  در  مناسـبی 
در  دفاتـر  ایـن  شـود.  انجـام 
دانشـگاه ها خدمـات مختلفـی 
آموزشـی  بحـث  همچـون 
کارگاه هـای  برگـزاری  و 
تخصصـی این حـوزه را دارند. 
ثبـت  تسـهیل  همچنیـن 
ترویـج  و  اسـاتید  اختـراع  
تولیـد پتنـت و افزایـش تعداد 
آن در دانشـگاه ها از خدمـات 
دیگـری اسـت کـه ایـن دفاتر 

می دهنـد.« ارائـه 
مدیـر کانـون پتنـت بـا بیـان 
این کـه در سـال گذشـته 44 
پژوهشـی  مرکـز  و  دانشـگاه 
ایـن دفاتـر را ایجاد یـا تقویت 
کردنـد، گفـت: »در گام بعـد 
کانـون پتنـت به منظور رشـد 
هر چـه بیشـتر ثبـت پتنت در 
کشـور بخـش پذیـرش پرونده 
و بررسـی همـکاری بـا وکالی 
ایجـاد کـرد و در  را  خارجـی 
تقویـت  بـرای  نیـز  آن  کنـار 
تخصصـی  دوره هـای  کانـون 
فکری  مالکیـت  جسـت و جوی 
همچنیـن  کـرد.  برگـزار  را 
دوره هـا  ایـن  بـا  همزمـان 
جسـت و جو  تخصصـی  کارگاه 
و آشـنایی بـا مالکیـت فکـری 

نیـز برگـزار شـد.«
ضیغمـی همچنیـن ابـراز کرد: 

»سـالی کـه گذشـت، شـاهد 
اتفاقـات خوبی در حـوزه ثبت 
گونـه ای  بـه  بودیـم،  اختـراع 
برابـری  دو  رشـد  شـاهد  کـه 
ثبـت اختراعـات خارجی ایران 
بودیـم. بنابرایـن امیـدوارم در 
ایـن حرکـت در سـال  ادامـه 
و  رشـد  شـاهد  نیـز  جدیـد 
حـوزه  ایـن  بیشـتر  ارتقـای 
باشـیم و فعالیت هـای کانـون 
بـا شـتاب بیشـتری پیگیـری 

شـود.«
کـرد:  عنـوان  همچنیـن  وی 
بیشـترین  جدیـد  سـال  »در 
بـه  کمـک  کانـون  تمرکـز 
کـه  اسـت  شـرکت هایی 
بخواهنـد در بازارهـای هـدف 
و ادارات ثبـت اختراع مختلف 
همچـون  چیـن، کـره و اروپـا 
اختـراع خـود را ثبـت کننـد. 
رویدادهـای  دیگـر  سـوی  از 
را  خارجـی  سـرمایه گذاری 
ترتیـب خواهیـم داد تا کمکی 
بـه مسـیر درآمدزایـی از ثبت 
باشـد.  خارجـی  اختراعـات 
یکـی از موثرتریـن فاکتورهای 
در  فکـری  مالکیـت  رشـد 
کشـور، توجـه دانشـگاه ها بـه 
 TTO تجاری سـازی،  دفاتـر 
همیشـه  تـا  هاسـت   OTLیـا
ضمـن  دانشـگاه  در  گروهـی 
دارایی هـای  از  حفاظـت 
فکـری اسـاتید، دانشـجویان و 
دانشـگاه، مسـیر تجاری شـدن 
آن هـا را نیـز تسـهیل کننـد، 
دانشـگا ه ها،  از  بیشـتر  ولـی 
باید  دانش بنیـان  شـرکت های 
اسـتفاده  زیرسـاخت  ایـن  از 

».کننـد
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پایش توفان های گرد و غبار
ات دهد ب

ن
فناوری فضا�ی و سنجش از دور یم تواند مردم را �

ــیعی از  ــق وس ــر مناط ــال اخی ــد س ــی چن ط
ــده  ــا پدی ــران )۲۳ اســتان( هــر از گاهــی ب ای
ــروز  ــه ب ــوده ک ــه ب ــا مواج ــرب ریزگرده مخ
ــالمت،  ــای س ــه در بخش ه ــکالتی ازجمل مش
ــه  ــه را ب زیســت محیطی و نیــز معیشــت روزان
ــی  ــا منشــأ تمام ــراه داشــته اســت. تقریب هم
گــرد و غبارهــا بــه ســمت ایــران از کشــورهای 
ســوریه، اردن، عــراق، کویــت و شــمال شــرق 
عربســتان اســت. )شــکل ۱( بــا مطالعــات 
انجام گرفتــه در ایــن زمینــه، در زمــان حاضــر 

ــایی  ــده شناس ــن پدی ــی ای ــع اصل ــش منب ش
ــای  ــع، تاالب ه ــن مناب ــن ای ــده و مهم تری ش
ــت.  ــراق اس ــتان کربال-ع ــده در اس خشک ش
در  ماســه ای  و  خــاک  و  گــرد  توفان هــای 
مناطــق مختلــف تعاریــف متفاوتــی دارد، زیــرا 
در مکان هــای گوناگــون و در شــرایط مختلــف 
بــه وجــود می آیــد. براســاس توافــق ســازمان 
هواشناســی جهانــی هــرگاه در ایســتگاهی 
ســرعت بــاد از ۱۵ متــر بــر ثانیــه تجــاوز کنــد 
ــر از  ــار کمت ــت گردوغب ــه عل ــی ب ــد افق و دی

ت
اش

دد
یا

 یونس دهقان سورکی 
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ــان  ــد، توف ــر( برس ــر )۱000 مت ــک کیلومت ی
خــاک گــزارش می شــود. توفــان ما ســه ای 
ــد  ــه بتوان ــود ک ــادی اطــالق می ش ــه ب ــز ب نی
میلی متــر  تــا 0/۳0  قطــر 0/۱۵  بــا  ذرات 
را تــا ارتفــاع ۱۵ متــر ) 4٩ پــا ( جابه جــا 
ــای  ــابه توفان ه ــاک مش ــای خ ــد. توفان ه کن
ماســه ای اســت، منتهــا در توفــان خــاک 
ــاال  ــه ب ــر اســت و جریان هــای رو ب ذرات ریزت
ــق در  ــه صــورت معل ــن ذرات را ب ــد ای می توان
ــده پــس  ــن پدی هــوا نگــه دارد. بااین حــال ای
آتش ســوزی های  وقــوع  نظیــر  بالیایــی  از 
زمیــن،  رانش هــای  زلزلــه،  گســترده، 
از  و  آتش فشــان ها، خشک ســالی  ســونامی، 
ــه   ــه نوب ــی، ب ــش های گیاه ــن پوش ــن رفت بی
خــود اثر هــای نامطلــوب بســیاری در زندگــی 
و حیــات انســان ها بــه جــای گذاشــته و 

ــد. ــل می کن ــادی را مخت ــی ع زندگ

پهنه پدیده ریزگرد در منطقه خاورمیانه روی 
 MODIS تصویر ماهواره ای سنجنده

از  عمــده ای  مســاحت  کــه  پدیــده  ایــن 
علــت  بــه  می گیــرد،  دربــر  را  کشــور 
و دخالــت  تاثیــر  گســتردگی جغرافیایــی، 
مســتقیم در نحــوه زندگــی و فعالیت هــای 
ــور  ــت کش ــری از جمعی ــده کثی ــادی ع اقتص
و پیامدهــای سیاســی، امنیتــی و دفاعــی 
از اهمیــت اســتراتژیکی برخــوردار اســت. 
بنابرایــن بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، 
ــر  ــش تصاوی ــه بررســی نق ــزارش ب ــن گ در ای
ماهــواره ای و فنــاوری ســنجش از دور جهــت 
ــرد  ــده ریزگ ــتعد پدی ــای مس ــش کانون ه پای

می شــود.  پرداختــه 

 

استخراج کانون های اصلی گردوغبار ورودی به کشور 
و تهیه نقشه مربوط با استفاده از تصاویر ماهواره ای 

)ALI D BOLOORANI, EHSE, SPRINGER, 2014(

ماهواره های سنجش از دور و هواشناسی 
جهت بررسی پدیده ریزگرد

در حــال حاضــر عرصــه فضــا و چگونگــی 
از مهم تریــن  آن،  از  اســتفاده  و  بهره بــرداری 
منابــع قــدرت در کشــورها تلقــی می شــود 
کــه فرصت هــا و امتیازهــای زیــادی را در ابعــاد 
اقتصــادی، علمــی، پژوهشــی، سیاســی و دفاعــی 
ــی از  ــان یک ــن می ــذارد. در ای ــار می گ در اختی
مهم تریــن ماموریت هــای فضایــی ماهواره هــا 
بــه  داده هــای هواشناســی  تولیــد  و  تهیــه 
کمــک ماهواره هــای هواشناســی و تــا حــدودی 
برخــی ماهواره هــای ســنجش از دور اســت. 
به طــور کلــی ماهواره هــای منابــع زمینــی 
مــورد اســتفاده در امــر هواشناســی عمدتــا 
TERRA (EOS/ماهواره هــای بــر  مشــتمل 

AM-1)،METOP، ســری NOAA،  ماهــواره  
AQUA و ســری های مختلــف ماهواره هــای 
ــا  ــا ب ــروه عمدت ــن گ ــای ای ــت. داده ه IRS  اس
ــی کــم تولیــد  ــاال و دقــت مکان ــی ب دقــت زمان
می شــود کــه درنتیجــه بــا توجــه بــه در اختیــار 
داشــتن تــوان تفکیــک زمانــی مطلــوب امــکان 
ــث  ــه از حی ــل منطق ــه و تحلی ــش و تجزی پای
ــای  ــار در زمان ه ــوده گردوغب ــم ت ــزان تراک می
در  می شــود.  فراهــم  به راحتــی  مختلــف 
جــدول۱ نمونــه ای از ایــن ماهواره هــا بــه همــراه 
ــک  ــه تفکی ــا ب ــای آن ه ــنجنده ها و ویژگی ه س

ــده اســت. ــر ش ذک
ــواره ای  ــر ماه ــری از تصاوی ــا بهره گی ــروزه ب ام
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ــتعد  ــای مس ــر کانون ه ــن تصاوی ــردازش ای و پ
شناســایی  به راحتــی  گردوغبــار  پدیــده 
ــن  ــاالی ای ــای ب ــه مزای ــه ب ــا توج ــوند. ب می ش
ــر به خصــوص از حیــث داشــتن پوشــش  تصاوی
وســیع و قابلیــت تکــرار در زمان هــای مختلــف، 
به عنــوان یــک منبــع اطالعاتــی و بانــک جامــع 
ــده  ــیطره پدی ــت س ــق تح ــف مناط ــرای کش ب
مذکــور، منشــأیابی ماســه های روان و بــه شــکل 
می تــوان  توفان هــا  روی  جامع تــر  خیلــی 

ــاند.  ــه انجــام رس ــردی ب ــات کارب مطالع
خوش بختانــه ایــن فنــاوری توســط محققــان در 
کشــور به خوبــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و 
در قالــب مطالعــات پژوهشــی نتایج ارزشــمندی 
ــات  ــای تحقیق ــر مبن ــت. ب ــده اس ــل ش حاص
ــق  ــا مناط ــن ریزگرده ــع ای ــه، منب صورت گرفت
جنوبــی عــراق، ســوریه، اردن، کویــت و شــمال 
شــرق عربســتان اســت. ایــن ریزگردهــا پــس از 
برخاســتن از زمیــن از طــرق جریانــات هوایــی و 
بادهــای موجــود پــس از درنوردیــدن خوزســتان 
در جهــت جنــوب بــه شــمال گســترش یافتــه و 
اســتان های ایــالم، کرمانشــاه،  کردســتان زنجــان 
و جنــوب آذربایجــان غربــی را تحــت تاثیر عمده 
قــرار داده و زبانه هــای آن تــا اســتان های شــمالی 
و آذربایجــان شــرقی و اردبیــل هم می رســد. بروز 
پدیــده گردوغبــار طــی ســالیان اخیــر در مناطق 
جنــوب و جنــوب غــرب کشــور کــه همــراه بــا 
مشــکالت فراوانــی بــرای ســاکنان ایــن خطــه از 
کشــور بــوده اســت، دامنــه گســترده تری یافتــه 
و بیــش از ۲0 اســتان کشــور، ازجملــه پایتخــت 

ــر ۵۲  ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ــه ای ب ــران، و پهن ای
میلیــون نفــر و گســتره ای بــه مســاحت بیــش از 
یــک میلیــون کیلومتــر مربــع از کشــور را تحــت 
تاثیــر قــرار داد. بــا توجــه بــه اهمیت ایــن پدیده 
ــف  ــای مختل ــای آن در حوزه ه ــرات و پیامده اث
ازجملــه کشــاورزی و صنعــت،  زیســت محیطی، 
ــی و اقتصــادی و  ســالمتی و بهداشــت، اجتماع
نظــام ســالمت جامعــه به قــدری گســترده اســت 
ــا  ــیاری از حوزه ه ــار آن در بس ــار زیان ب ــه آث ک
نگران کننــده نیــز هســت. از طرفــی ایــن پدیــده 
باعــث ایجــاد اثــرات و پیامدهــای منفــی بــر بروز 
ــا،  ــف، آلرژی ه ــای مختل ــدید بیماری ه ــا تش ی
ــراد  ــراد، ســالمت جســمانی اف ســالمت روان اف
ــودکان  ــی ک ــب هوش ــمی و ضری ــد جس و رش
ــر  ــار خــود ب ــار زیان ب ــای آث ــا گوی ــز شــده ت نی

ســالمتی افــراد جامعــه نیــز باشــد.
هرچنــد مناطــق مســتعد ایجــاد گرد و خــاک در 
ــی  ــای تحقیقات ــج طرح ه اطــراف کشــور از نتای
اســتخراج شــده، امــا نیــاز اســت تــا یک ســامانه 
ــای  ــای داده ه ــر مبن ــز ب ــدار نی ــی هش عملیات
بهنــگام ســنجش از دور و بــا بهره گیــری از انــواع 
ــد و  ــن، هن ــگ )چی ــن آهن ــای زمی ماهواره ه
اروپایــی( و مــدار قطبــی در ســازمان هواشناســی 
ــا ســازمان مدیریــت بحــران توســعه و ایجــاد  ی
ــز  ــل نی ــه های حاص ــج و نقش ــه نتای ــود. البت ش
بایســتی مــورد اســتفاده عملیاتــی قــرار گرفتــه 
و در جهــت رفــع و کاهــش تولیــد ریزگردهــا در 
ســطح ملــی و فراملــی اقدامــات مقتضــی صورت 

.گیــرد

جدول 1؛ برخی ماهواره های سنجش از دور و هواشناسی جهت پایش ریزگردها
کشور سازنده-نام ماهواره

به کارگیرنده
قدرت تفکیک نام سنجنده

مکانی )متر(
وضعیت دسترسی 

به داده
Aqua&Terraایاالت متحدهMODIS250آزاد1000و500و

Metop-Aاتحادیه اروپاییAVHRR۱0٩0آزاد
NOAAایاالت متحدهAVHRR۱۱00آزاد
IRS-P6هند AWiFS-LISS

III, LISS IV
تجاری۵.8و ۲۳و ۵6
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مهتاب صدیق 

جوان های ریسک پذیر، الزمه فعالیت 
شرکت های دانش بنیان هستند

دازش گس�ت را�ت کت فناوری اطالعات �پ عامل رسش گفت و گو �ب �یه مداح، مد�ی

سمیه مداح، مدیرعامل شرکت دانش بنیان فناوری اطالعات پردازش گستر راتا، در 
بسیاری موارد در استان خراسان رضوی، جزو اولین ها بوده است. آن هم با توان مالی 
اندك و در حالی که اعضای اصلی شرکت را تنها خود و همسرش تشکیل می دهند. اما 
این شرکت که از نظر توان تخصصی شرایط مساعدی دارد، به دلیل همین مشکالت 
مالی، نداشتن روابط ویژه و عدم رعایت قوانین مالکیت فکری و کپی رایت در کشور، 

در حال حاضر در مرحله عدم فعالیت به سر می برد. ولی همه این ها باعث نشده 
سمیه مداح و همسرش دست از کار و فعالیت بکشند و ناامید شوند. آن ها هنوز 

جوان و خالق هستند و حاضرند برای دستیابی به خواسته هایشان ریسک کنند. با او 
درباره کار شرکت و مشکالتی که پشت سر گذاشته  است، به گفت و گو پرداختیم.

گو
ت و

گف
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 شــرکت شــما در چــه زمینــه ای فعالیت 
می کنــد؟

متاســفانه در حــال حاضــر شــرکت مــا در مرحله 
ــا  ــان م ــروژه دانش بنی ــت. پ ــت اس ــدم فعالی ع
تمــام شــده و بایــد دنبــال ایــده محــوری دیگری 
بگردیــم. امــا بــه طــور کلــی طــی ایــن ســال ها، 
پروژه هایــی کــه شــرکت انجــام داده اســت، 
تولیــد نرم افزارهــای تحــت موبایــل و تحــت وب 
ــزاری  ــال نرم اف ــت. مث ــف اس ــاغل مختل در مش
ــا مجــوز دانش بنیــان را  ــم کــه اتفاق تهیــه کردی
هــم کســب کــرد و آن نرم افــزار کار یــک کارمنــد 
بانــک یــا کارمنــد بیمــه را بــه طــور کامــل انجام 
مــی داد. حســن ایــن نرم افــزار بــه ایــن بــود کــه 
برخــالف یــک کارمنــد، می توانســت بــه صــورت 
۲4ســاعته در دفتــر پاســخگو باشــد و ایــن از نظر 
هزینه هــا بســیار به صرفــه بــود. در مــورد همیــن 
ــده  ــاد ش ــم زی ــیار ه ــروز بس ــه ام ــا ک پیامک ه
اســت، مــا جــزو اولیــن شــرکت هایی بودیــم کــه 
خودمــان دیتابیــس را نوشــته بودیــم و نهادهایی 
ماننــد دادگســتری ها و آمــوزش و پــرورش و 
دفاتــر امــور مشــترکین از مشــتری های مــا 
ــای  ــی مدی ــا مولت ــر م ــول دیگ ــد. محص بودن
ــف  ــل مختل ــه مراح ــود ک ــتی« ب ــه بهش »رایح
ــا هفــت  ــارداری ت رشــد یــک کــودک از قبــل ب
ــرار داشــت  ــا ق ــوح مولتی مدی ــن ل ســالگی در ای
و در آن اطالعــات پزشــکی و ســرگرمی گنجانــده 
شــده بــود. ایــن لــوح بــه مــادران کمک بســیاری 
می کنــد. در ایــن شــرکت حتــی کار تالیــف 
کتــاب در زمینــه کامپیوتــر را هــم انجــام داده ایم 
شــرکت  بین المللــی  کنفرانس هــای  در  و 
کرده ایــم و ارائــه مقالــه داشــته ایم. شــرکت 
در  دانش بنیــان  اســتراتژی شــرکت های  مــا 
حــوزه آی ســی تی را بــرای اولیــن بــار در اســتان 

خراســان رضــوی تبییــن کــرد.
 اصــال چطــور شــد کــه وارد ایــن حــوزه 
شــدید و از چــه ســالی کار خــود را آغــاز 

کردیــد؟
ــر  ــجوی برت ــر دانش ــزو ۱۷نف ــن ج ــال 8٩ م س
کشــور بــودم کــه بــه عنــوان دانشــجوی فعــال، 
بورســیه شــدم و به دانشــگاه انگلیســی - ســوری 

جامعــه المأمــون ســوریه رفتــم. آن زمــان 
ــته  ــی در رش ــر کارشناس ــرم آخ ــجوی ت دانش
مهندســی کامپیوتــر نرم افــزار بــودم. یکــی دیگــر 
از همکالســی های مــن نیــز بــرای ایــن بورســیه 
اقــدام کــرده بــود کــه قبــول نشــد، ولــی مــا بــا 
هــم ازدواج کردیــم و او همراهــم آمــد. وقتــی در 
ــکاری  ــا هم ــرکت را ب ــتیم، ش ــال ٩0 برگش س

همســرم تاســیس کــردم. 
ــدم  ــت ع ــر در حال ــال حاض ــرا در ح  چ

فعالیــت هســتید؟
ــت.  ــر اس ــا دو نف ــم م ــه اس ــرکت ب ــد، ش ببینی
همســرم رئیــس هیئــت مدیــره اســت و مــن هم 
مدیرعامل شــرکت هســتم. هــر وقت در شــرکت 
ــرای انجــام آن،  پــروژه ای را تعریــف می کنیــم، ب
تیــم خــود را اســتخدام می کنیــم و بعــد از اتمــام 
ــم و  ــکاری نداری ــراد هم ــن اف ــا ای ــز ب ــروژه نی پ
بنابــر پــروژه جدیــد و نیازهایمــان، تیــم تــازه ای 
ــی در  ــل در مقاطع ــن دلی ــه همی ــازیم. ب می س
حالــت عــدم فعالیــت قــرار می گیریــم تــا پــروژه 
جدیــد تعریــف شــود و تیــم شــکل بگیــرد. البته 
ــک  ــه کوچ ــان ک ــرکت های دانش بنی ــا ش اساس
و ایده محــور هســتند، مثــل مــا خانوادگــی اداره 
می شــوند و بــه جــای این کــه سرمایه شــان 
را خــرج اســتخدام نیــروی ثابــت و اجــاره دفتــر 
ــور  ــه ام ــد ک ــمت می رون ــن س ــه ای ــد، ب کنن
شــرکت را بــه صــورت خانوادگــی انجــام دهنــد 
و در پارک هــا مســتقر شــوند کــه هــم از مالیــات 

معــاف باشــند و هــم دفتــر داشــته باشــند. 
 ســرمایه اولیــه آغــاز کار خــود را از کجــا 

ــت آوردید؟ ــه دس ب
ــود  ــان ب ــزار توم ــرکت صــد ه ــت ش ــه ثب هزین
کــه خودمــان پرداخــت کردیــم. موضــوع بعــدی 
تخصــص بــود کــه خودمــان داشــتیم و آزمــون و 
ــان  ــه را در شــرکت خودم ــا و کســب تجرب خط
انجــام دادیــم. زمانــی کــه محصــول می خواســت 
وارد بــازار شــود، نیــاز جــدی بــه ســرمایه 
ــدیم و  ــارک ش ــن وارد پ ــم. بنابرای ــدا کردی پی
ــک  ــدا ی ــم. در ابت ــتفاده کردی ــای آن اس از وام ه
ــی گرفتیــم و بعــد هــم  وام پنــج میلیــون تومان
ــرای تجاری ســازی  ــی ب ــون تومان ــی ۲۵میلی وام
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ــم.  ــت کردی محصــول خــود دریاف
ــی چــون  ــا نهادهای  شــما از همــکاری ب
دادگســتری و آمــوزش و پــرورش صحبت 
ــن  ــاد ای ــتید اعتم ــور توانس ــد. چط کردی

نهادهــا را بــه کار خــود جلــب کنیــد؟
شــرکت های  مشــکالت  از  یکــی  اتفاقــا 
دانش بنیــان نوپــا ایــن اســت کــه ارگان هــا 
نمی تواننــد بــه آن هــا اعتمــاد کننــد، چــون بعضا 
ــر کار خــود  ــرای دفت ــی آدرس مشــخصی ب حت
ندارنــد. یکــی از مصائــب مــا کــه نمی توانســتیم 
ــود.  ــن ب ــم، همی ــرارداد بروی ــای ق ــا پ ــا این ه ب
ــه  ــم و معمــوال ب از طرفــی هــم مــا جــوان بودی
ــا  ــود. ب ــاد نمی ش ــوان اعتم ــای ج مدیرعامل ه
مشــاورهای پــارک کــه در ایــن زمینــه صحبــت 
ــود،  ــات خ ــد در جلس ــنهاد دادن ــم، پیش کردی
ــه  ــم ب ــتر را ه ــال بیش ــن و س ــا س ــخصی ب ش
ــا  ــکاری ب ــی در هم ــیم. ول ــته باش ــراه داش هم
ــی  ــارک خیل ــف، پ ــای مختل ــا و نهاده ارگان ه
ــی کار  ــا خیل ــا بانک ه ــا ب ــود. م ــده ب کمک کنن
ــی  ــینا معرف ــک س ــه بان ــا را ب ــال م ــم. مث کردی
می کردنــد و می گفتنــد کارمــان از طــرف پــارک 
مــورد تاییــد اســت. ایــن می شــد کــه تــازه اجازه 
ورود بــه جلســات را پیــدا می کردیــم و شــاید از 
ایــن جلســات، تنهــا پنــج درصدشــان بــه مرحله 
ــه  ــر ب ــویی دیگ ــید. از س ــرارداد می رس ــد ق عق
دلیــل وجــود نداشــتن قوانیــن مالکیت فکــری و 
کپی رایــت در کشــور، مــا بــا مشــکالت بســیاری 
ــده  ــه ای ــود آن ک ــا وج ــال ب ــدیم. مث ــه ش مواج
ــود، شــرکت  ــا ب ــه م ــق ب ــروژه ای متعل ــی پ اصل
دیگــری کــه از نظــر مالــی تــوان بیشــتری 
داشــت، وارد پــارک شــد و همــان ایــده مــا 
ــه  ــم ب ــارک گفتی ــه پ ــا ب ــا باره ــام داد. م را انج
عنــوان مجــری اجــازه ندهیــد ایــن کار را انجــام 
دهنــد، امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد و بــا این کــه برای 
کارمــان مشــتری داشــتیم، پــروژه کنســل شــد.

ســختی های  و  مشــکالت  شــما   
چــه  را  دانش بنیــان  شــرکت های 

؟ نیــد ا می د
 ببینیــد کســانی کــه شــرکت های دانش بنیــان 
ــوان و  ــرادی ج ــا اف ــد، عمدت ــیس می کنن تاس

کم ســن و ســال هســتند. اتفاقــا بایــد هــم جــوان 
باشــند، چــون در همیــن ســن و ســال اســت که 
آدم هــا ریســک پذیری باالیــی دارنــد، مثــال خــود 
مــن ۵0 میلیــون تومــان ســرمایه شــخصی ام را 
وارد کار کــردم و وام هــم گرفتــه ام، ولــی شــرکت 
در حــال عــدم فعالیــت بــه ســر می بــرد و 
مــن نزدیــک بــه صــد میلیــون تومــان زیــر بــار 
قــرض هســتم. این هــا بــه دلیــل آن اســت کــه 
ــور  ــی همان ط ــودم. ول ــک پذیر ب ــوان و ریس ج
ــا  ــه جوان ه ــر ب ــم، کمت ــز گفت ــر نی ــه پیش ت ک
اعتمــاد می شــود. از ســویی دیگــر مــا یــک 
تیــم مهندســی بودیــم و در جمعمــان متخصص 
بازاریــاب نداشــتیم و حیطــه تخصصی مــان 
نبــود. همیــن باعــث می شــد در بخــش فــروش 
ــی  ــم. از طرف ــکل بربخوری ــه مش ــوالت ب محص
ــبب  ــرکت ها س ــن ش ــی در ای ــف مال ــر ضع دیگ
می شــود کــه هــر فــرد چنــد مســئولیت داشــته 
باشــد. مثــال مــن عــالوه بــر این کــه مدیرعامــل 
ــت  ــانی و مدیری ــع انس ــت مناب ــتم، مدیری هس
مالــی را هــم بــر عهــده دارم. ایــن عملکــرد چنــد 
ــی  ــرژی فراوان ــدی بســیار ســخت اســت و ان بع
می گیــرد. نیروهــای جــوان خــالق هســتند، ولی 
ایــن کافــی نیســت. داشــتن روابــط بســیار موثــر 
و مهــم اســت. مثــال همیــن شــرکتی کــه ایــده 
مــا را انجــام داد، بــا روابطــش کار را پیــش بــرد. 
ــی آن را  ــتند، ول ــوز محصــول را نداش ــا هن آن ه

فروختــه بودنــد.
 و حرف آخر؟

مشــکل این جاســت کــه بــا وجــود این کــه 
شــش ســال اســت بــه صــورت جــدی در 
ــابقه  و  ــچ س ــرده ام، هی ــت ک ــوزه فعالی ــن ح ای
مدرکــی از ایــن ســال ها نــدارم. مــا ســابقه 
بیمــه نداشــته ایم. ســال ٩۳ مجــوز دانش بنیــان 
شــدن شــرکت را دریافــت کرده ایــم، امــا همیــن 
ــرای دریافــت گواهــی رفتــم، آن را  اواخــر کــه ب
ــچ  ــن هی ــر م ــال حاض ــد. در ح ــن ندادن ــه م ب
ــدارم  ــم ن ــال ها فعالیت ــات س ــرای اثب ــی ب مدرک
و ایــن مشــکل بزرگــی اســت کــه افــراد شــاغل 
ــا آن  ــز ب ــر نی ــان دیگ ــرکت های دانش بنی در ش

 .ــتند ــر هس درگی
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ا�ن عرضه کرده است زار �ب گفت وگو �ب مرت�ن حیدری که ایده اش را به �ب

نقشه کشی آن الین با »اتوسازه«
منا مطلبی 
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ــه  ــازه« را ب ــده »اتوس ــد ای ــر بخوهی  اگ
ــه  ــد، چ ــح بدهی ــی توضی ــی خودمان زبان

ــد؟  ــتارت آپ داری ــن اس ــی از ای تعریف
اتوســازه در اصــل یــک نرم افــزار آن الیــن اســت 
ــاختمان  ــات س ــت اطالع ــدف آن مدیری ــه ه ک
ــش  ــن محصول ــت. اولی ــازه ای اس ــش س در بخ
نرم افــزار آن الیــن تهیــه نقشــه های اجرایــی 
ســازه های بتنــی اســت کــه به طــور آن الیــن بــه 
ــن  ــه ای ــردازد. ب ــت ســازه های بتنــی می پ مدیری
صــورت کــه مهنــدس عمــران وقتــی ســازه ای را 
ــا  ــزار م ــه نرم اف طراحــی می کنــد، اطالعــات را ب
می دهــد، پــس از بارگــذاری اطالعــات طراحــی، 
ــه  ــه، ب ــد دقیق ــد از چن ــی بع ــک نقشــه اجرای ی

ــد.  ــل می گیرن ــه تحوی ــورت بهین ص
چــه  در  آن الیــن  نرم افــزار  ایــن   
بــه  می توانــد  دیگــری  حوزه هــای 

کاربــرش کمــک کنــد؟
ســاختمان،  و ساخت وســاز  ســازه  حــوزه  در 
ــه  ــل تهی ــم، مث ــی داری ــول تخصص ــد محص چن
نقشــه های اجرایــی ســازه های بتنــی، پــی و 
فونداســیون و ســقف و همین طــور قســمت های 
مختلــف ســازه. بخــش دیگــر فعالیــت اتوســازه، 
مدیریــت ساخت وســاز اســت کــه می توانــد 
اطالعاتــی نظیــر خریــد مصالــح را نیــز بــه مالــک 

ــد. ــه ده ســاختمان ارائ
 بــا ایــن حســاب می تــوان گفــت 
مخاطــب اتوســازه، فقــط مهندســان 

نیســتند؟
بلــه، می توانــم بگویــم مخاطــب اصلــی مــا عمــوم 
مــردم هســتند. پــس از تهیــه نقشــه ســاختمان 
کــه بــه دســت مهنــدس عمــران داده می شــود، 
مدیریــت اطالعــات ســازه ای نیــز ارائــه می شــود 
کــه ایــن اطالعــات بــه مالــک عرضــه می شــود. 
ــام  ــه تم ــک ب ــه واســطه اتوســازه، مال ــع ب درواق

اطالعــات ســازه ای دسترســی دارد.
 هزینــه اســتفاده از ایــن نرم افــزار 
اســت؟ بــرای مصرف کننــده چقــدر 

بســتگی بــه نــوع درخواســت مخاطــب از  نرم افزار 
دارد، امــا قیمــت اســتفاده از اتوســازه در مقایســه 
بــا  نرم افزارهــای دیگــر بســیار ناچیــز اســت. مثال 

کاربردی کردن دانش و آموخته ها، کار هر 
کسی نیست. فرد باید به چنان خودباوری 
و توانی برسد که از آموخته هایش به 
بهترین نحو استفاده کند و کاستی های 
بازار هدفش را کشف کند. مرتضی حیدری، 
26 ساله، جوانی است که با ایده ای ناب، 
آموخته هایش را به گوی رقابت آورده است.
او دانش آموخته کارشناسی ارشد 
عمران است و به جای آن که منتظر 
کار بنشیند و فرم استخدام پر کند، 
آستین همت باال زده و با استارت آپی از 
جنس توانمندی هایش، هم خودش و هم 
هفت نفر دیگر را شاغل کرده است.

اگرچه مرتضی و دوستان استارت آپی اش، 
ساکن اراك هستند، اما ایده »اتوسازه« 
حاال شکل و شمایل جهانی گرفته و محدود 
به مرزهای جغرافیایی نیست. نقشه کشی 
با کمک این نرم افزار آن الین، حاال کار 
مهندسان عمران را هم راحت تر کرده است. 
البته مرتضی تاکید دارد که مشتریانش، 
افرادی فراتر از گروه مهندسان عمران 
هستند و همه جامعه را شامل می شوند.
با این جوان خالق استارت آپی، گفت وگویی 
انجام دادیم و از تلخ و شیرین های 
عملی کردن ایده اش صحبت کردیم.
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ــزار  ــع ۵0 ه ــه ازای هــر مترمرب ــه نقشــه ب هزین
تومــان بــرآورد شــده اســت.

ــابه  ــه مش ــور، نمون ــل کش ــا در داخ  آی
ــود دارد؟ ــازه وج اتوس

ــی  ــای تخصص ــی در حوزه ه ــای آف الین  نرم افزاره
ــا  ــک از آن ه ــا هیچ ی ــد، ام ــود دارن ــازار وج در ب
ــر نیــاز  بــه صــورت یکپارچــه، آن چــه را کــه کارب
دارد، در اختیــار او قــرار نمی دهنــد. هم چنیــن 
ــه  ــن ارائ ــورت آن الی ــه ص ــازه ای را ب ــات س اطالع
ــب  ــای اغل ــر هزینه ه ــرف دیگ ــد. از ط نمی دهن
ــه  ــی ک ــته زمان ــت. در گذش ــیار باالس ــا بس آن ه
نیــاز  آن هــا  بــه  خــودم 
ــل قیمــت  ــه دلی داشــتم، ب
بــاالی آن هــا، نمی توانســتم 
ــم. درنتیجــه  ــداری کن خری
مجبــور می شــدم بــا دســت 
کارم را پیــش ببــرم کــه 
ایــن کار، زمــان زیــادی را از 
مــن می گرفــت. مســئله 
وجــود  کــه  دیگــری 
محدودیت هــای  داشــت، 
کــه  بــود  ســخت افزاری 
ایــن  وجــود  دلیــل  بــه 
ناگزیــر  محدودیت هــا، 
از صــرف نظــر کــردن از 
برخــی از آیتم هــای ایــن 

می شــدم.  نرم افزارهــا 
ــود  ــاید بش ــس ش  پ
نتیجــه گرفــت کــه دلیــل حرکــت 
ــدن و  ــتارت آپی ش ــمت اس ــه س ــما ب ش
ــای  ــن محدودیت ه ــازه، همی ــد اتوس تول

بــوده؟ آف الیــن   نرم افزارهــای 
بلــه. بــا توجــه به تجربــه ای کــه در عمران داشــتم، 
ــزار یکپارچــه و ارزان قیمــت  ــک  نرم اف ــه ی ــاز ب نی
ــا  ــه ت ــی ک ــردم. از آن جای ــس می ک ــیار ح را بس
حــدی از برنامه نویســی و فنــاوری اطالعــات هــم 
آگاهــی داشــتم و بــا اســتارت آپی ها آشــنا شــدم، 
ــا  ــن مســئله فکــر کــردم، ت چنــد ماهــی روی ای
ــت  ــش، فعالی ــاه پی ــه م ــال و س ــک س ــه ی این ک

مــن و تیمــم در ایــن مســیر آغــاز شــد.

 بــرای آغــاز راه از حمایت هــای فــرد یــا 
ــره بردید؟ ــادی به نه

ــه از  ــی ک ــن ارگان ــده اولی ــن ای ــرای عرضــه ای ب
ــود  ــاوری ب ــم و فن ــارک عل ــت کــرد، پ ــا حمای م
و محــل کوچکــی بــرای اســتقرار در اختیارمــان 
ــان، وام  ــت کارم ــه ماهی ــه ب ــا توج ــت. ب گذاش
ــس از  ــا عرضــه شــد. پ ــه م و تســهیالتی هــم ب
مدتــی هــم جــزو مشــاغل دانش بنیــان بــه 
ــورای کار  ــت ش ــت حمای ــم و تح ــاب آمدی حس
قــرار گرفتیــم و تســهیالتی هــم بــه ایــن واســطه 

ــد. ــرار داده ش ــا ق ــار م در اختی
ــه ای، کســب وکار  ــات اولی ــا چــه امکان  ب

اســتارت آپی تان را کلیــد زدیــد؟
بــا توجــه بــه کاری کــه مــا شــروع کردیــم، وجود 
یک ســری لــوازم کامپیوتــری و الکترونیکــی 
ــی  ــی آن چنان ــرمایه مال ــع س ــود. درواق ــی ب کاف
ــا،  ــی م ــرمایه اصل ــه س ــود، درحالی ک ــاز نب نی
ــرار  ــم ق ــار تی ــه در اختی ــود ک ــراد ب تخصــص اف

ــود. ــده ب داده ش
ــان  ــان برایم ــورد تیمت ــم در م ــی ه  کم

ــد. بگویی
ــاتیدم  ــی از اس ــن و یک ــور م ــا حض ــم ب ــن تی ای
ــد  ــناس ارش ــه کارش ــودم ک ــت. خ ــکل گرف ش
مهندســی عمــران هســتم و اســتادم کــه دکترای 
ــم  ــف تی ــای مختل ــم اعض ــد. کم ک ــه دارن زلزل
هشــت نفــره مــا، بــه گــروه اضافــه شــدند. ایــن 
ــاوری  ــل فن ــف مث ــای مختل ــا تخصص ه اعضــا ب
اطالعــات، مهندســی کامپیوتــر و مهندســی 

ــم. ــم آمدی ــرد ه ــران گ عم
 تالش هــای ایــن تیــم هشــت نفــره، بــه 

ــیده؟ ــودآوری هم رس س
ــا شــما صحبــت می کنــم، مــدت ۲0  االن کــه ب
روز اســت کــه  نرم افــزار در دســترس عمــوم 
ــروع  ــات را ش ــوز تبلیغ ــت. هن ــه اس ــرار گرفت ق

نکرده ایــم.
 آیــا نمونــه خارجــی اتوســازه هــم وجود 

دارد کــه شــما از آن ایــده گرفته باشــید؟
ــت  ــی درس ــه خارج ــک نمون ــم ی ــه بگوی این ک
مثــل اتوســازه مــا وجــود داشــته و مــا بــا توجــه 
ماهیــت کشــورمان، آن را بومی ســازی کــرده 

برای عرضه این 
ایده اولین ارگانی 
که از ما حمایت 
کرد، پارك علم 
و فناوری بود و 
محل کوچکی 
برای استقرار 
در اختیارمان 
گذاشت. با 
توجه به ماهیت 
کارمان، وام و 
تسهیالتی هم 
به ما عرضه شد
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باشــیم، بایــد بگویــم خیــر. اما چند ســالی اســت 
ــت  ــوص مدیری ــران درخص ــارج از ای ــه در خ ک
ــف  ــای مختل ــاختمان در صنعت ه ــات س اطالع
ازجملــه ساخت وســاز اســتفاده شــده اســت کــه 
ــه صــورت یکپارچــه  البتــه هیچ یــک از آن هــا، ب
وجــود نــدارد. مــن بــا کنــار هــم گذاشــتن همــه 
این هــا و بــا اســتفاده از مدیریــت  نرم افــزار و 
دیگــر اطالعــات، بــه فکــر طراحــی یــک  نرم افــزار 
ــن  ــیار پایی ــه بس ــا هزین ــن و ب ــه، آن الی یکپارچ
ــای  ــه از نمونه ه ــت ک ــوان گف ــاید بت ــادم. ش افت

ــم. ــده گرفت خارجــی ای
ــم  ــی ه ــرمایه گذار خارج ــروز، س ــا ام  ت

بــه ســراغ اتوســازه آمــده؟
ــال  ــی در ح ــرمایه گذار خارج ــد س ــا چن ــه، ب بل
مذاکــره هســتیم. بــا توجــه بــه ماهیــت آن الیــن 
بــودن اتوســازه، هیــچ محدودیــت مکانــی بــرای 
جهانــی شــدن آن وجــود نــدارد. یکــی از دالیلــی 
کــه ســرمایه گذاران خارجــی زود بــه ســراغ 

ــت. ــن اس ــا همی ــد، حتم ــازه آمده ان اتوس
 مهم تریــن مشــکلی کــه در مســیر 
شــکل گیری اتوســازه وجــود داشــت، 

ــود؟ ــه ب چ
غیــر از مشــکالت مالــی که همیشــه وجــود دارد، 
مســئله ای کــه مــن را بســیار بــا چالــش روبــه رو 
کــرد، کمبــود نیــروی متخصــص بــود. متاســفانه 
ــا را  ــع م ــه موض ــی ک ــروی متخصص ــن نی یافت
درک کنــد و بتوانیــم از تــوان علمــی او اســتفاده 
کنیــم، بســیار کــم بــوده و هســت. بــا توجــه بــه 
شــرایط کاری و توانایی هایــی کــه بــرای تشــکیل 
تیــم الزم داریــم، نیــروی متخصصــی در اختیــار 
ــم. فارغ التحصیــالن تخصص هــای مختلــف  نداری
ــل،  ــام عم ــفانه در مق ــا متاس ــد، ام ــیار زیادن بس
ــروزه  ــن، ام ــده م ــه عقی ــتند. ب ــص نیس متخص
ــه  ــد و ن ــدف دارن ــه ه ــجوها ن ــیاری از دانش بس

ــد. ــاد می گیرن ــارت ی ــص و مه تخص
ــش و  ــاه پی ــه 15 م ــد ب ــر برگردی  اگ
ــدن  ــتارت آپی ش ــه اس ــم ب ــازه تصمی ت
بگیریــد، قبــل از آن، چــه می کنیــد؟ آیــا 

ــد؟ ــی می کنی ــیر را ط ــن مس همی
ــه  ــده ای را ک ــازار ای ــردم، ب ــب برگ ــه عق ــر ب اگ

در ذهــن داشــتم، بیشــتر بررســی می کنــم 
ــرح  ــه مط ــازی ک ــع نی ــرای رف ــنجم. ب و می س
کــردم، بــه دنبــال راه حــل می گــردم. بــه بررســی 
ــان،  ــا مخاطب ــه آی ــردازم ک ــوع می پ ــن موض ای
همیــن نیــاز را دارنــد؟ آیــا حاضرنــد بــرای رفــع 
ــن دارم،  ــن در ذه ــه م ــه روشــی ک ــاز ب ــن نی ای
ــر  ــه عقــب برگــردم، زودت هزینــه کننــد؟ اگــر ب
ــا مخاطــب  ایــن محصــول را تســت می کنــم و ب
ــک  ــی ی ــی می خواه ــوم. وقت ــل می ش وارد تعام
اســتارت آپی شــوی، بیــش از هــر چیــز بــه یــک 
ــر  ــن داری، فک ــه در ذه ــه ک ــگاه ایده آل گرایان ن

بعــد شــروع  می کنــی و 
از  ابتــدا  در  می کنــی. 
گفتــن ایــده خــود بــه 
ســنجیدن  و  اطرافیــان 
می ترســیم  آن  بیشــتر 
ــا  ــادا ب ــه مب ــم ک و نگرانی
ــده،  ــن ای مطــرح کــردن ای
دیگــران آن را بدزدنــد. مــا 
مشــکلی  اســتارت آپی ها 
کــه داریــم، ایــن اســت 
ــگاه  ــات، ن ــی اوق ــه خیل ک
نداریــم.  واقع بینانــه ای 
نبایــد از مطــرح کــردن 
بترســیم.  ایده هایمــان 
ــه ایــن فکــر کنیــم  بایــد ب
کــه اگــر ایــن ایــده آن قــدر 
ســاده اســت کــه هر کســی 
شــروع  را  آن  می توانــد 
کنــد، همــان بهتــر کــه 
شــروع نکنیــم. بــه کســانی 

ــه  ــوند، توصی ــتارت آپی ش ــد اس ــد دارن ــه قص ک
ــان  ــده و مخاطب ــم پیــش از هــر کاری، ای می کن

ــنجند.   ــتر بس ــده را بیش ــن ای ای
ــه  ــه آن توج ــیار ب ــد بس ــه بای ــری ک ــه دیگ نکت
کــرد، ایــن اســت کــه بایــد دانســت اســتارت آپی 
شــدن گاهــی پــر از شــادی و امیــد اســت و گاهی 
سرشــار از ناامیــدی. بــا ایــن وجــود نبایــد ناامیــد 
شــد و بــا تشــکیل یــک تیــم متخصــص، بایــد به 

.کار ادامــه داد

غیر از مشکالت 
مالی که همیشه 

وجود دارد، 
مسئله ای که من 

را بسیار با چالش 
روبه رو کرد، 

کمبود نیروی 
متخصص بود. 

متاسفانه یافتن 
نیروی متخصصی 

که موضع ما 
را درك کند و 

بتوانیم از توان 
علمی او استفاده 
کنیم، بسیار کم 

بوده و هست
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مریم طالبی 

 نگران
 دزدیده شدن 
ایده ام نیستم

 گفت و گوی رسآمد

داز استارت آپ اکهو �ب ایده �پ
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ــب  ــد. مخاط ــان بگویی ــو« برایم  از »کاه
اســتارت آپ کاهــو بایــد در ایــن وب ســایت 

بــه دنبــال رفــع کــدام نیــازش باشــد؟
قطعــا بــرای همــه مــا پیــش آمــده کــه در خریــد 
ــد  ــک و تردی ــار ش ــابه، دچ ــول مش ــد محص چن
شــویم یــا اطالعــات کافــی از کیفیــت مــواد غذایی 
ــد  ــه خصــوص خری ــد، ب نداشــته باشــیم. در خری
محصــوالت غذایــی، اطالعــات غیرموثــق می توانــد 
مشکل ســاز باشــد و حتــی ســالمتی خریــدار را بــه 
خطــر بینــدازد. کاهــو بــرای جلوگیــری از همیــن 
مشــکالت ایجــاد شــده اســت. مــا اطالعاتــی را در 
خصــوص مــواد غذایــی منتشــر می کنیــم کــه هم 

دقیــق اســت و هــم موثــق. 
کاهــو یــک سیســتم مقایســه و رتبه بنــدی 
محصــوالت غذایــی اســت. بــه ایــن معنا کــه کاهو 
ــده  ــای تولیدکنن ــدی و مقایســه برنده ــا رتبه بن ب
محصــوالت غذایــی، کاربــر را در انتخــاب بهتریــن 
ــه محتــوای  کاال راهنمایــی می کنــد. در کنــار ارائ
موثــق و تخصصــی در مقــاالت گوناگــون، محتوای 
تصویــری از محصــوالت مختلــف غذایــی نیــز ارائه 
می شــود کــه مخاطــب را در تصمیم گیــری بهتــر 

ــد. ــاری می ده ی
ــا  ــد ب ــر رتبه بنــدی و مقایســه برن کاهــو عــالوه ب
برنــد، یک ســری اطالعــات تکمیلــی در مــورد مثال 
کربوهیدرات هــا، روغــن پالــم و... در مــواد غذایــی 
ــا،  ــار این ه ــه می دهــد. در کن ــف را هــم ارائ مختل
ــته  ــل داش ــر تعام ــا یکدیگ ــد ب ــا می توانن کاربره
باشــند و تجربیــات خــود را در مــورد محصــوالت 

مختلــف بــه اشــتراک بگذارنــد.
ــا  ــا ب ــی کاربره ــت برخ ــن اس ــا ممک  ام
ــا  ــوند، ی ــالت ش ــن تعام ــوگیری وارد ای س
بــه تبلیــغ محصــوالت خــود بپردازنــد. آیا 
کاهــو بــرای جلوگیــری از چنین مســئله ای 

ــت؟ ــرده اس ــی ک چاره جوی
بلــه، مــا بــرای اشــتراک گذاری نظــرات مخاطبــان، 
قوانیــن خاصــی داریــم کــه روی همــه کامنت هــا 
ــغ  ــا تبلی ــب ی ــه اجــازه تخری ــال می شــود ک اعم
ســازمان یافته یــک محصــول غذایــی را نمی دهــد.

 راســتی چــرا »کاهــو«؟ اصــال چــه شــد 
کــه ایــن نــام را بــرای ایــده خــود انتخــاب 

خیلی از نزدیک ترین افراد 
زندگی اش تالش کرده اند او را از 
عملی کردن ایده اش منصرف کنند، 
اما محمد اکبری راه خودش را 
می رود و باالخره استارت آپ »کاهو« 
را راه اندازی می کند. او دانش آموخته 
مهندسی صنایع است که با نگاه به 
کیفیت متفاوت محصوالت غذایی 
به فکر راه اندازی وب سایتی می افتد 
که مردم را از سردرگمی دربیاورد 
و به آن ها در خرید محصول غذایی 
مطمئن کمک کند. البته به قول 
خودش، این فقط یک بخش از 
استارت آپی است که حاال بازار 
کاری برای 10نفر فراهم کرده است.

ایده پرداز و مدیرعامل استارت آپ 
کاهو، حاال بین همکارانش به 
»مستر کاهو« معروف شده و در 
مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی 
قزوین به افق های بلندتری برای 
توسعه کاهو فکر می کند. با این 
کارآفرین 25ساله درباره راه 
پرپیچ وخمی که برای استارت آپی 
شدن داشته، گفت و گویی انجام 
داده ایم که در ادامه می خوانید.
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کردیــد؟
در واقــع دنبــال اســمی بودیــم کــه ضمــن این کــه 
تعــداد حروفــش کم باشــد، حس ســالمتی و ســبز 
بــودن را هــم القــا کنــد. از طــرف دیگــر بایــد نــام 
ــط  ــم مرتب ــی ه ــواد غذای ــا م ــا ب ــتارت آپ م اس
می بــود. بــه لحــاظ این کــه کاهــو انــواع متفاوتــی 
ــن  ــتند، ای ــبزرنگ هس ــان س ــا همگی ش دارد، ام
نــام را بــرای ایــده خــود انتخــاب کردیــم. البتــه بد 
نیســت ایــن را هــم بگویــم کــه ابتدا می خواســتیم 
از کاراکتــر ببعــی در مجموعــه کاله قرمــزی 
اســتفاده کنیــم کــه از همــان بــه کاهــو رســیدیم. 
ــازی،  ــه در برندس ــود ک ــمان ب ــن حواس هم چنی
اســم اگــر بــا حــروف پرحجــم کــه در انتهــای گلو 
ــیده  ــروف کش ــا ح ــور ب ــوند و همین ط ادا می ش
کــه در جلــوی دهــان ادا می شــوند، انتخــاب 
شــود، تلفــظ راحت تــری دارد و بیشــتر در ذهــن 

می مانــد.
ــا  ــو از کج ــدازی کاه ــه راه ان ــده اولی  ای
آمــد؟ چــه اتفاقــی باعــث شــد جرقــه این 

ــود؟ ــتارت آپ زده ش اس
راســتش را بخواهیــد، ایــده اولیــه ایــن اســتارت آپ 
بــا نیــاز خــودم و خانــواده ام شــکل گرفــت. وقتــی 
وارد فروشــگاه و بــا برندهــای مختلــف محصــوالت 
ــرای  ــری ب ــدم، تصمیم گی ــه رو می ش ــی روب غذای
انتخــاب یــک برنــد برایــم مشــکل می شــد. 
در ایــن بیــن تنهــا کســی کــه می توانســت 
در انتخــاب محصــول بــه مــن کمــک کنــد، 
فروشــنده بــود کــه نظــر چنــدان موثقــی هــم ارائه 
ــواده در  ــا خان ــن مشــکل را ب ــی ای ــرد. وقت نمی ک
میــان گذاشــتم، فهمیــدم همگــی بــا این مشــکل 
مواجــه شــده بودنــد. ایــن شــد کــه ایــده طراحــی 
وب ســایتی بــرای ارائــه اطالعــات موثــق و جامع در 
مــورد محصــوالت غذایــی در مــن شــکل گرفــت.

ــه  ــده ب ــن ای ــود کــه ای ــان ٩4 ب فکــر می کنــم آب
ذهنــم خطــور کــرد. فروردیــن ٩۵ پرداختــن 
ــم،  ــی گرفت ــری پ ــه طــور جدی ت ــده ام را ب ــه ای ب
ــایت  ــال، وب س ــاه امس ــه در اول مهرم ــا این ک ت
کاهــو بــه آدرس http://www.cahoo.ir در دســترس 
عمــوم قــرار گرفــت. در ایــن مــدت از حــدود ۳00 
کاربــر بــه طــور حضــوری و بیــش از ۱000 کاربــر 

غیرحضــوری اعتبارســنجی و نظرســنجی به عمل 
آمــد. مــا بــرای تکمیل شــدن هــر مرحلــه از کاهو، 
فیدبک هــای مختلفــی گرفتیــم تــا این کــه کاهــو 
بــه شــکل امــروزی درآمــد و در دســترس عمــوم 
قــرار گرفــت. البتــه معتقــدم هنــوز اول راهیــم و 

خیلــی کار داریــم.
ــی  ــد خیل ــه می گویی ــان از این ک  منظورت
کار داریــم چیســت؟ کاهــو قــرار اســت بــه 

ــد؟ کجا برس
مــا تصمیــم داریــم تــا چنــد مــاه دیگــر، سیســتم 
ــم  ــن را ه ــو در اســتان قزوی ــن کاه ــد آن الی خری
ــن  ــدازی ای ــه راه ان ــا ک ــم. از آن ج ــدازی کنی راه ان
و  فروشــگاه ها  همــکاری  مســتلزم  سیســتم 
ــم. ــاز داری ــان نی ــی زم ــت، کم هایپرمارکت هاس

ــا  ــن را تنه ــد آن الی ــتم خری ــن سیس  ای
بــرای اســتان قزویــن راه انــدازی خواهیــد 
ــا تصمیــم داریــد کاهــو در آینــده  کــرد ی

ــد؟ ــش ده ــور را پوش کل کش
ــد  ــتم خری ــدازی سیس ــرای راه ان ــا ب ــدم اول م ق
آن الیــن، اســتان قزویــن اســت، امــا درنهایــت ایــن 
ــش  ــور را پوش ــد کل کش ــو می توان ــتم کاه سیس
دهــد و کاربــران در هــر جــای ایــران کــه باشــند، 
می تواننــد بــه صــورت آن الیــن محصــوالت غذایی 
خــود را تهیــه کننــد. البتــه الزم اســت بگویــم در 
حــال حاضــر همــه مــردم در همــه جــای ایــران 
ــو  ــات موجــود در ســایت کاه ــد از اطالع می توانن
اســتفاده کننــد، امــا سیســتم خریــد آن الین چند 
ــن  ــران اســتان قزوی ــرای کارب ــاه دیگــر، تنهــا ب م

فعــال خواهــد شــد.
ــی  ــدم نهای ــم ق ــم بگویی ــس می توانی  پ
ــه  ــت ک ــن اس ــو ای ــده آل کاه ــه ای و نقط
سیســتم خریــد آن الیــن خــود را در 

ــد؟ ــال کن ــور فع ــر کش سراس
ــده آل، یعنــی  ــه نقطــه ای از نظــر مــن رســیدن ب
مــرگ یــک ایــده، چراکــه رســیدن بــه آن نقطــه 
یعنــی تمــام شــدن حرکــت یــک ایــده بــه ســمت 
توســعه. مــا ایده هــای نــاب و بــزرگ زیــادی داریــم 
کــه هنــوز راه انــدازی نشــده اســت. کاهــو فعــال بــا 
شــیب مالیــم در حرکــت اســت. مــا حتــی هنــوز 
ــم،  ــام نداده ای ــو انج ــرای کاه ــی ب ــچ تبلیغات هی



67 سرآمد/شمارهسیوپنجم/اردیبهشتنودوشش

چراکــه منتظریــم جلوتــر برویــم تــا کاهــو کمــی 
ــه  ــود را ب ــری خ ــت پرت ــا دس ــود و ب ــر ش کامل ت

مخاطبــان معرفــی کنیــم.
 آیــا کاهــو، الگــوی داخلــی یــا خارجــی 

خاصــی داشــت؟
ــه  ــچ نمون ــران هی ــل ای ــو در داخ ــایت کاه وب س
مشــابهی نــدارد. البتــه چنــد نمونــه فروشــگاه های 
اینترنتــی مــواد غذایی هســتند که خیلی هایشــان 
تقریبــا در مرحلــه رکــود و نابودی انــد. در خــارج از 
ــو  ــم کاه ــه تی ــی هایی ک ــی بررس ــم ط ــران ه ای
انجــام داده، چنــد نمونــه مشــابه کاهو وجــود دارد، 
امــا مقایســه برنــد بــا برنــد محصــوالت غذایــی در 

ــده نمی شــود. ــا دی آن ه
 ســرمایه اولیــه ای کــه کاهــو کار خــود را 

بــا آن آغــاز کــرد، چقــدر بــود؟
مــا از صفــر شــروع کردیــم. وقتــی تیــم دور هــم 
جمــع شــد، مبالــغ کمــی را روی هــم گذاشــتیم 
ــه  ــان، ب ــون توم ــک میلی ــر از ی ــا حــدود کمت و ب
خریــد »هاســت« و تجهیــزات ابتدایــی پرداختیــم. 

البتــه شــتاب دهنده دانشــگاه آزاد قزویــن بــه 
ــی را در  صــورت مشــروط، در ابتــدای راه تجهیزات
اختیــار مــا گذاشــت و پــس از آن مبلغــی را هــم 
ــم  ــا ایــن وجــود می توان ــه مــا پرداخــت کــرد. ب ب
بگویــم تخصــص نیروهــای کاهــو، ســرمایه اولیــه 

ــود. ــرای شــروع حرکــت ب مــا ب
 از ایــن ســرمایه اولیــه کــه بــه قول شــما 
ــد.  ــان بگویی ــتند، برایم ــان هس نیروهایت
تیــم کاهــو چنــد نفــر اســت و ایــن افــراد 

ــد؟ ــی برخوردارن ــه تخصص های از چ
تیــم کاهــو ۱0نفــره اســت کــه بــا تخصص هایــی 
مثــل نرم افــزار، گرافیــک، صنایــع غذایــی و 

ــد. ــه کارن ــغول ب ــی مش بازاریاب
ــن  ــر از ای ــده غی ــد در آین ــر می کنی  فک
ــر  ــد نف ــرای چن ــد ب ــر، کاهــو می توان 10نف

ــد؟ ــتغال زایی کن ــر اش دیگ
ــان ســال  ــرآورد مــا ایــن اســت کــه پــس از پای ب
ــرای 400 نفــر در ســطح  ــد ب ســوم کاهــو می توان

ــد. ــتغال زایی کن ــور اش کش
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ــی  ــش مال ــه چال ــه این ک ــه ب ــا توج  ب
ــا  ــتید، آی ــر گذاش ــت س ــنگینی را پش س
بــه فکــر جــذب ســرمایه گذار هــم 

افتاده ایــد؟
تــا بــه حــال بــا چنــد ســرمایه گذار صحبت هایــی 
ــوب نرســیده ایم.  ــه نتیجــه مطل ــا ب داشــته ایم، ام
ــتارت آپ ها  ــا اس ــرای کار ب ــرمایه گذاری ب ــر س ه
ــران هنــوز  مناســب نیســت. ســرمایه گذاری در ای
ــد سیســتم  ــنتی دارد و نمی توان ــوی س ــگ و ب رن
اســتارت آپی را درک کنــد. بــه همیــن دلیــل 
ممکــن اســت باعــث شکســت یــک اســتارت آپ 
ــا اســتارت آپ  ــه درد کار ب شــود. ســرمایه گذاری ب
ــی  ــد و کم ــور باش ــور و صب ــه جس ــورد ک می خ
ــا اســتراتژی اســتارت آپ ها آشــنا باشــد، یعنــی  ب
ــوغ  ــه بل ــور ب ــتارت آپ چط ــک اس ــه ی ــد ک بدان
می رســد. مــا هــم مثــل هــر اســتارت آپ دیگــری 
ــوب  ــر ســرمایه گذار مطل خوشــحال می شــویم اگ
ــورد  ــه در م ــری ک ــئله دیگ ــم. مس ــود را بیابی خ
ــن  ــد، ای ــان می کن ــی نگرانم ــرمایه گذارها کم س
ــان  ــا خواه ــی از آن ه ــه می شــنویم خیل اســت ک
ــه  ــرح هســتند ک ــد ط ــا ۷0 درصــد از عوای 60 ت
بــه نظــر مــن پیشــنهاد غیرمنطقــی اســت، چراکه 
ــک  ــان ی ــوان و زم ــن ت ــده گرفت ــی نادی ــن یعن ای
تیــم جــوان کــه بــرای بــه بــار نشســتن یــک طرح 

صــرف شــده اســت.
ــه   بــدون جــذب ســرمایه گذار تاکنــون ب

ــیده اید؟ ــم رس ــدی ه درآم
فعــال خیــر. کاهــو زمانــی بــه درآمــد می رســد کــه 
سیســتم خریــد آن الیــن خــود را راه انــدازی کنــد. 
ــر  ــاه دیگ ــد م ــم، چن ــال گفت ــه قب ــور ک همان ط
راه انــدازی می شــود. البتــه طبــق برآوردهایــی کــه 
انجــام داده ایــم، یــک ســال پــس از راه انــدازی ایــن 
فروشــگاه، بــه نقطــه ســر بــه ســر خواهیــم رســید 
و پــس از آن درآمــد خوبــی را بــه دســت خواهیــم 

آورد.
کاهــو،  توســعه  و  تکمیــل  بــرای   
ــما  ــا ش ــا ب ــگاه ها و هایپرمارکت ه فروش

همــکاری کردنــد؟
جمــع آوری  مرحلــه  در  و  کار  ابتــدای  در 
اطالعــات محصــوالت غذایــی، بــازار ســنتی مثــل 
فعالیــت  هایپرمارکت هــا،  و  خواربار فروشــی ها 
اســتارت آپی مــا را بــا مشــکل روبــه رو کــرده بــود. 
ــکالت  ــات، مش ــع آوری اطالع ــه جم ــا در مرحل م
زیــادی داشــتیم کــه البتــه در حــال حاضــر همــه 
آن مشــکالت رفــع شــده اســت. مــا ســعی کردیــم 
در ســطح اســتان قزویــن همــه محصــوالت غذایی 
ــال  ــر روز در ح ــو ه ــم کاه ــم. تی را پوشــش دهی
تکمیــل و به روزرســانی اطالعــات هســتند تــا فــاز 
اول کاهــو، کامــل شــود. در پایــان فــاز اول، بیش از 
۷0 درصــد محصــوالت  غذایــی کشــور را پوشــش 
می دهیــم و پــس از ایــن مرحلــه تصمیــم داریــم 
سیســتمی را راه انــدازی کنیــم کــه کل محصوالت 
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غذایــی را کــه در کشــور تولیــد می شــود، پوشــش 
دهیــم.

ــنتی،  ــازار س ــا ب ــختی کار ب ــر از س  غی
ــا و  ــه چالش ه ــا چ ــو ب ــعه کاه ــرای توس ب

ــدید؟  ــه ش ــری مواج ــائل دیگ مس
ــی  ــع مال ــتن مناب ــدون داش ــم، ب ــبرد کار تی پیش
کافــی چالــش بزرگــی بــود کــه از ســر گذراندیــم. 
تهیــه تجهیــزات و مکانــی بــرای اســتقرار تیــم هم 
مســئله دیگــری بــود کــه بــا آن دســت بــه گریبان 
ــا کمــک مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد  بودیــم کــه ب
قزویــن و حمایت هــای معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری، عمــده ایــن مشــکالت حــل 
شــد. چالــش بزرگ تــری کــه بــا آن روبــه رو 
ــی  ــش کاف ــم و دان ــا عل ــه م ــود ک ــن ب ــم، ای بودی
ــب وکار  ــک کس ــق ی ــدن و خل ــتارت آپی ش از اس
جدیــد را در اختیــار نداشــتیم و بــرای طــی کردن 
ــی  ــت، آموزش ــه موفقی ــه قل ــیدن ب ــل رس مراح
ندیــده بودیــم. مــا نمی دانســتیم کــه چطــور بایــد 
ــی رســاند،  ــه درآمدزای ــا را ب ــک کســب وکار نوپ ی
ــای  ــه آموزش ه ــت ک ــود نداش ــی وج ــون جای چ
ــه  ــر طــور ک ــه ه ــد. البت ــه ده ــا ارائ ــه م الزم را ب
شــد، بــا تجربــه و آزمــون و خطــا، ایــن مســائل و 
مشــکالت را پشــت ســر گذاشــتیم و توانســتیم در 
نمایشــگاه الکامــپ امســال شــرکت کنیم کــه این 

ــم. ــال نیــک می گیری ــه ف مســئله را ب
ــه  ــان جرق ــه از زم ــه این ک ــه ب ــا توج  ب
ــال  ــه ح ــا ب ــان ت ــو در ذهنت ــده کاه ای
ــتارت آپی  ــم از اس ــال و نی ــک س ــدود ی ح
کســانی  بــرای  می گــذرد،  شــدنتان 
ــه  ــتند، چ ــدای راه هس ــوز در ابت ــه هن ک

ــد؟ ــردی داری ــنهاد راهب پیش
بزرگ تریــن پیشــنهادم ایــن اســت که باید چشــم 
و گوشــتان را در مقابــل اظهارنظرهــای منفــی 
دیگــران ببندیــد و فقــط بــه هدفتــان فکــر کنیــد. 
وقتــی ایــده ام را بــا اطرافیــان در میــان گذاشــتم، 
ــه  ــد و ب ــأس می خواندن ــه ی ــا آی ــی از آن ه خیل
ــاید  ــد. ش ــنگ اندازی می کردن ــویق، س ــای تش ج
ــا  ــود، ام ــی ب ــا از روی خیرخواه ــن کاره ــم ای ه
اگــر چشــم و گوشــم را روی ایــن حرف هــای 
ناامیدکننــده نبســته بــودم و روی هدفــم تمرکــز 

ــدای راه،  ــان ابت ــود هم ــن ب ــودم، ممک ــرده ب نک
دســت از تــالش بــردارم. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه تاکیــد می کنــم تنهــا روی هدفتــان تمرکــز 

کنیــد.
از  پیــش  اســتارت آپی ها  از  خیلــی   
این کــه ایــده خــود را عملــی کننــد، 
نگراننــد کــه بــا مطــرح کــردن ایده شــان، 
آن ایــده دزدیــده شــود. آیــا شــما هــم در 

ــتید؟ ــی ای داش ــن نگران ــدای راه چنی ابت
ایــن نگرانــی طبیعــی اســت، امــا مــن هیچ وقــت 
از بیــان ایــده ام نترســیدم و همــه جــا ایــن ایــده 
کاهــو را مطــرح کــردم، چــون ایــده ســختی بــوده 
و هنــوز هــم هســت. گفتــه می شــود کــه در هــر 
ــان فکــر  ــده هم زم ــک ای ــه ی ــر ب ــه، ســه نف دقیق
ــی  ــم، حت ــن می بین ــه م ــازاری ک ــد. در ب می کنن
اگــر هم زمــان بــا مــن دو نفــر دیگــر هــم بــه ایــن 
ایــده جامــه عمــل بپوشــانند، جــای کســی تنــگ 

نمی شــود.
 فکــر کنیــد االن روی ســخنتان بــا 
کســب وکارهای  حــوزه  مســئوالن 
ــتارت آپی  ــک اس ــوان ی ــه عن ــت؛ ب نوپاس
ــد؟ ــا داری ــته ای از آن ه ــه خواس ــوان چ ج

ابتــدا روی صحبتــم بــا مســئوالن اســتان قزویــن 
اســت. چقــدر حیــف اســت کــه ایــن مســئوالن 
اســتارت آپی ها  نیازهــای  درگیــر  را  خــود 
نمی کننــد. بــا این کــه می تواننــد در داخــل شــهر 
و اســتان خــود، قطــب علمــی و صنعتــی بــا کمک 
اســتارت آپ ها بســازند - کاری کــه می توانــد 
کشــور را متحــول کنــد - در عمــل حمایــت جدی 

نمی کننــد. اســتارت آپ ها  از 
ــم کــه ایجــاد هــر شــغل در کشــور  البتــه می دان
ــی دارد،  ــه برم ــان هزین ــون توم ــاالی ۱00 میلی ب
بداننــد کــه  بایــد  امــا مســئوالن کشــوری 
ــا  ــا کمتریــن هزینــه ی اســتارت آپ ها می تواننــد ب
ــرای عــده ای اشــتغال زایی  ــدون هزینــه ب حتــی ب
کننــد. بنابرایــن بــه عنــوان ایده پــرداز یــک 
اســتارت آپ در کشــور توصیــه می کنــم مســئوالن 
ــه حمایــت از اســتارت آپ ها  ــر ب کشــوری، جدی ت
ــب وکارها  ــن کس ــه ای ــده ای را ک ــد و آین بپردازن
 .ــد ــن تر ببینن ــد، روش ــم بزنن ــد رق می توانن
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قدمــت بــاغ ایرانــی بــه عمــر فرهنــگ و اعتقــاد 
ــی  ــراح ایران ــه ط ــان ک ــت. از آن زم ــی اس ایران
ــان  ــت کــه در می ــن حقیقــت دســت یاف ــه ای ب
اقلیــم کویــری و گــرم و ســوزان ایــران، نیازمنــد 
فضاهایــی اســت تــا لحظاتــی هرچنــد کوتــاه بــه 
ــه  ــد. ب ــد ش ــی متول ــاغ ایران ــد، ب ــایش برس آس
قــول حضــرت حافــظ، اگــر دل از غــم دنیــا جدا 
توانــی کــرد/ نشــاط و عیــش بــه بــاغ بقــا توانــی 

کــرد...
ــر آن  ــعی ب ــدا، س ــان ابت ــی از هم ــراح ایران ط
ــه  ــود را ب ــت موع ــی از بهش ــا تکه های ــته ت داش
عینیــت آدمــی درآورد و 
ــد.  ــم کن ــرای او مجس ب
بــه بیانــی دیگــر، آن چــه 
ایرانــی  بــاغ  امــروزه 
تــالش  می ســازد،  را 
اســت  ایرانــی  طــراح 
تصویرســازی  بــرای 
ــرگ؛  ــس از م ــای پ دنی
از چهــار نهــر شــیر و 
عســل  و  شــراب  و  آب 
درختــان  تــا  گرفتــه 
پرثمــره  و  سایه گســتر 
پایان ناپذیرنــد  کــه  آن 
و آدمــی در میــان آن هــا 
در آرامــش و آسایشــی 

ابــدی اســت. 
همــه  میــان  در 
ویژگی هــا و خصوصیــات 
ــی، یکــی از فاکتورهــای بااهمیــت آن  ــاغ ایران ب
کــه ســالیان ســال اســت مــورد تحقیــق و 
پژوهــش قــرار گرفتــه، هندســه و الگــوی حاکــم 
ــاغ  ــاختاری ب ــام س ــت. نظ ــی اس ــاغ ایران ــر ب ب
ــود  ــامل می ش ــه ای را ش ــی، هندس ــل ایران اصی
باغ ســازی  ســبک های  دیگــر  از  را  آن  کــه 

می کنــد.  متمایــز 
ــی  ــاغ ایران ــان، ب ــن بی ــاده ترین و کلی تری در س
متشــکل از دو محــور آبــی عمــود بــر هــم 
ــت.  ــب آن اس ــه غال ــر هندس ــه آغازگ ــت ک اس
ــه  ــود، نقط ــی خ ــور در محــل تالق ــن دو مح ای

ــاغ را ایجــاد کــرده کــه همــان محــل  عطــف ب
قرارگیــری کوشــک اســت. ایــن ترکیــب، همــان 
ــوان  ــون، از آن به عن ــه در مت ــت ک ــی اس ترکیب

ــود.  ــاد می ش ــاغ« ی »چهارب
ــه  ــن ب ــه زمی ــی ک ــی، هنگام ــاد برخ ــه اعتق ب
ــر  ــار نه ــار قســمت تقســیم می شــود و چه چه
ــت  ــف درخ ــار ردی ــد و چه ــان یاب در آن جری
سایه گســتر در دو ســمت چهــارراه کاشــته 
شــود، طــرح چهاربــاغ ایجــاد شــده اســت. 

)بقایــی و همــکاران، ۱۳٩0، ۷٩( 
در بســیاری از متــون، الگــوی چهاربــاغ، نشــئت 
گرفتــه از چهارگانه هــا  در فرهنــگ و هنــر 
ــو  ــن الگ ــرآن، ای ــزون ب ــا اف ــت. ام ــی اس ایران
مــورد  نیــز  دیگــر  دیــدگاه  دو  از  می توانــد 
ــدگاه  ــدگاه، دی ــن دی ــرد. اولی ــرار گی ــی ق بررس
کاربــردی اســت. بشــر از آن هنــگام کــه تجــارب 
زیــادی در حیطــه کشــاورزی کســب کــرد، بــه 
ایــن مهــم دســت یافــت کــه ســهل ترین و 
پربازده تریــن روش بــرای شــخم زدن زمیــن 
ــیوه  ــن، ش ــاری زمی ــن آبی ــت و هم چنی و زراع
هم جهــت و مــوازی اســت. از ایــن رو از ابتــدای 
کار تاکنــون، شــیوه کاشــت مــوازی ادامــه 
ــاغ  ــک ب ــای الینف ــی از ویژگی ه ــته و یک داش
ــدگاه،  ــن دی ــود. دومی ــوب می ش ــی محس ایران
دیــدگاه روان شناســانه اســت. آن گونــه کــه 
از  یکــی  شــد،  ذکــر  پیشــین  شــماره  در 
زمــره  در  را  ایرانــی  بــاغ  کــه  ویژگی هایــی 
ــی و  ــد، خوانای ــرار می ده ــای شــفابخش ق باغ ه
هندســه ســاده آن اســت. الگــوی راســت گوشــه، 
ــن  ــث وضــوح هرچــه بیشــتر آن شــده و ای باع
نظــم و قاعــده و عــدم پیچیدگــی آن، منجــر بــه 
درک همــه نقــاط بــاغ توســط مخاطــب شــده و 

ــود. ــن او می ش ــش ذه ــث آرام باع
شــیوه رایــج دیگــر در طراحی پــالن بــاغ ایرانی، 
شــیوه ســه محــوری اســت. در ایــن شــیوه نیــز 
ــول  ــتای ط ــیدگی در راس ــا کش ــور ب ــه مح س
ــد  ــکیل می دهن ــب آن را تش ــه غال ــاغ، هندس ب
ــن  ــاغ فی ــه ب ــوان ب ــای آن می ت ــه از نمونه ه ک

کاشــان اشــاره کــرد.
امــا آن چــه در هــر دو شــیوه طراحــی پــالن بــاغ 

بشر از آن هنگام 
که تجارب 
زیادی در حیطه 
کشاورزی کسب 
کرد، به این مهم 
دست یافت 
که سهل ترین 
و پربازده ترین 
روش برای شخم 
زدن زمین و 
زراعت و هم چنین 
آبیاری زمین، 
شیوه هم جهت 
و موازی است

ی
نگ

ره
ث ف

را
می



73 سرآمد/شمارهسیوپنجم/اردیبهشتنودوشش

ــض  ــارن مح ــت، تق ــت اس ــی دارای اهمی ایران
ــر نظــر  ــی از ه ــاغ ایران موجــود در آن اســت. ب
متقــارن اســت و ایــن تقــارن نه تنهــا در دو 
بعــد، بلکــه در بعــد ســوم نیــز محســوس اســت. 
ــاغ  ــان ب ــارن در سیســتم کاشــت گیاه ــن تق ای
ــده  ــه در آین ــود ک ــده می ش ــوح دی ــز به وض نی

ــت.  ــم پرداخ ــدان خواهی ب
و  مراتــب  سلســله  دارای  ایرانــی  بــاغ 
کــه  اســت  منحصربه فــردی  ســکانس بندی 
ایــن ویژگــی نیــز از هندســه نــاب و خالــص آن 
ــه  نشــئت می گیــرد. مخاطــب از ابتــدای ورود ب
بــاغ، ضمــن درک آنــی فضاهــا، درگیــر پدیده ای 
ــود.  ــازی می ش ــعت مج ــام وس ــه ن ــگفت ب ش
طــراح ایرانــی بــا در نظــر گرفتــن محور کشــیده 
ــه کوشــک متصــل  ــاغ را ب ــی کــه ســردر ب اصل
ــت  ــان بلندقام ــا درخت ــوی آن ب ــرده و دو س ک
پوشــیده شــده اســت، ایــن وســعت مجــازی را 
پدیــد مــی آورد. درواقــع بــا اســتفاده از خطــای 
ــا نزدیــک جلــوه دادن کوشــک،  دیــد انســان، ب
ــرای  ــی را ب ــا مســیر اصل ــرده ت ــب ک او را ترغی
رســیدن بــه کوشــک طــی کنــد. در ایــن 
ــاغ )کوشــک(،  خطــای دیــد، دورتریــن نقطــه ب

نزدیک تریــن نقطــه آن بــه نظــر می رســد.
ــاغ  ــاد ب ــده ابع ــه تعیین کنن ــی ک ــی از عوامل یک
اســت، حجــم آبــی اســت کــه می توانــد در بــاغ 
ــدار  ــان مق ــم آب، هم ــن حج ــود. ای ــن ش تامی
توانایــی آبیــاری اســت کــه می توانــد در فصــول 

ــد.  ــاق بیفت گــرم و کــم آب ســال اتف
بوده انــد،  شــیب  دارای  کــه  زمین هایــی  در 
هم چنیــن  و  رفت وآمــد  ســهولت  جهــت 
ســهولت کاشــت و آبیــاری، زمیــن شــیب دار باغ 
بــه صــورت پلــه پلــه طراحــی می شــد کــه بــه 
ــود. از  ــه می ش ــدی« گفت ــن روش »تراس بن ای
باغ- تراس هــا می تــوان  نمونه هــای مشــهور  
بــاغ شــازده ماهــان کرمــان را نــام بــرد. بدیهــی 
اســت کــه تراس بنــدی شــدن بــاغ توســط 
ــه هندســه خالــص آن وارد  طــراح، خدشــه ای ب
نمی کــرده و اصالــت بــاغ ایرانــی از نظــر الگــوی 
هندســی همــواره محفــوظ مانــده اســت. در این 
ــه علــت قرارگیــری کوشــک در  باغ-تراس هــا، ب

ــل  ــوع قب ــش از ن ــازی بی ــعت مج ــاع، وس ارتف
حــس شــده و کاربــر را بــرای طــی کــردن 
ــر پــس از  ــی ترغیــب می کنــد. کارب محــور اصل
گــذران تراس هــای بــاغ و رســیدن بــه کوشــک، 
ــده، آن را  ــیر طی ش ــه مس ــاع ب ــگاه از ارتف ــا ن ب
ــاغ  طوالنی تــر مجســم کــرده و بدیــن ترتیــب ب
بــا وســعتی بیــش از آن چــه هســت، بــه نظــر او 

می رســد.
بــرای اشــاره ای اجمالــی و مختصــر بــه مزایــای 
الگــوی هندســی بــاغ ایرانــی می تــوان بــه 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی م
۱. سهولت کاشت و آبیاری گیاهان باغ 

ــاغ  ــب در ب ــی مخاط ــش ذهن ۲. ادراک و آرام
ــی  ایران

۳. وســعت مجــازی و ترغیــب بــرای طــی کــردن 
ــیرهای باغ  مس

4. ابــزاری بــرای تجلــی باورهــا و عقایــد و 
فرهنــگ ایرانــی

و... کــه این هــا تنهــا بخشــی از هــزاران ویژگــی 
ــاغ  ــی اســت. مبحــث ب ــاغ ایران ــرد ب منحصربه ف
ایرانــی همچــون شــعری اســت کــه بارهــا 
خوانــده شــده، امــا متاســفانه در میــان طراحــان 
برخــوردار  شایســته ای  جایــگاه  از  معاصــر 

 .ــت نیس
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هزاران ســال بشــر هنــگام رعــد و برق الکتریســیته 
را به وضــوح در آســمان می دیــد، ولــی زمــان زیــادی 
طــول کشــید تا کشــف آن به نــام لوییجــی گالوانی 
ثبــت شــود. صدهــا ســال بشــر شــاهد رشــد کپک 
روی مــواد غذایــی بــود، امــا خیلــی طــول کشــید 
ــیلین  ــن پنی س ــم و تیزذه ــگ تیزچش ــا فلمین ت
را کشــف کنــد. ایــن کشــفیات اگرچــه ظاهــرا بــه 
شــکل تصادفــی بــه دســت آمده انــد، امــا بــه ایــن 
معنــی نیســت کــه هــر کســی تــوان ایــن بخــت 
و اقبــال را دارد کــه جــای ایــن دانشــمندان باشــد. 
ــت از تصــادف در اکتشــافات علمــی  ــی صحب وقت
می شــود، مســلما منظــور ایــن نیســت کــه یــک 
فــرد معمولــی بــه صــورت کامــال تصادفــی اتــم را 
ــد،  ــف می کن ــی کش ــا رانندگ ــپزی ی ــگام آش هن
بلکــه منظــور ایــن اســت کــه دانشــمندان بــدون 
ــه  ــت یابی ب ــدف دس ــا ه ــی ب ــه آزمایش های این ک
یــک کشــف مهــم انجام دهنــد، بــه نتیجــه ای قابل 
توجــه در مســائل علمــی می رســند، ولــی نکتــه ای 
کــه نبایــد از نظــر دور بداریم، این اســت کــه از میان 
هــزاران انســان و صدهــا دانشــمند ایــن گالوانــی و 
فلمینــگ و... بودنــد کــه دقیــق نگریســتن را خوب 
ــی  ــافات تصادف ــاب اکتش ــد. کت ــه بودن ــاد گرفت ی
ــه در  ــردازد ک ــی می پ ــه داســتان های جذاب ــم ب عل
حاشــیه اکتشــافات بــزرگ علمــی وجــود داشــته؛ 
اکتشــافاتی کــه در نــوع و جایــگاه خــود می تــوان 
گفــت بــه صــورت تصادفــی محقــق شــده اند. ایــن 
کتــاب نوشــته دانیــل اســتفان هاالســی و ترجمــه 
محمدرضــا قلیچ خانــی اســت و از ســوی انتشــارات 

روزنــه منتشــر شــده اســت. 
ــی  ــف های تصادف ــی: »کش ــف تصادف ــم و کش عل
علــم« دارای ۱۳ فصــل اســت کــه فصــل اول 
ــر  ــالوه ب ــی« ع ــم و کشــف تصادف ــوان »عل ــا عن ب
ــرای  ــادف ب ــردن واژه تص ــه کار ب ــخ ب ــه تاری ارائ
دریافت هــای علمــی، شــمایی کلــی از آن چــه 
کتــاب بــه آن خواهــد پرداخــت، ارائــه می دهــد. در 
ــد  ــن فصــل نویســنده به روشــنی شــرح می ده ای
کــه ایــن کتــاب نمی خواهــد ارزش کار دانشــمندان 
را کــم کنــد. هاالســی در این بــاره می نویســد: »اگــر 
ادعــا کنیــم که بیشــتر دســتاوردها حاصــل تصادف 
بــوده اســت تــا کارهــای طرح ریزی شــده، منصفانــه 

نکرده ایــم.« داوری 

فردریش وهلر و ساخت اوره مصنوعی 
فردریــش وهلــر در ســال ۱800 در آلمــان متولــد 
شــد. او از معــدود افــرادی بــود کــه در آن ســال ها 
به شــیمی و پزشــکی بــه صــورت توامــان پرداخت؛ 
در آن زمــان اعتقــاد بــر ایــن بــود کــه نبایــد ایــن 
دو علــم بــا هــم مطالعه شــوند. وهلــر در آزمایشــگاه 
ــدن  ــات ب ــود در مایع ــیمیایی موج ــواد ش روی م
انســان تحقیــق می کــرد. اما ســرانجام در پی فشــار 
اســتادانش بــه کار پزشــکی خاتمــه داد و تنهــا بــه 
شــیمی پرداخــت، ولــی همین انــدک کار پزشــکی 
او را بــه نتیجــه بســیار بزرگی رســاند. وهلر در ســن 
۲۷ ســالگی آلومینیــوم و ســپس برلیــوم را کشــف 
کــرد، امــا کشــف بــزرگ او در زندگــی تصادفــی بــه 
دســت آمــد و بــه او جایگاهــی بســیار رفیع تــر در 
علــم داد. وهلــر در ۱8۲8 درحالی کــه در آزمایشــگاه 
ــب  ــاک را ترکی ــول آمونی ــیاتیک و محل ــید س اس
ــا اتم هــای حاصــل از  می کــرد و حــرارت مــی داد ت
آن هــا را بــه دســت بیــاورد، متوجــه شــد کــه پــس 
از حــرارت چنــد بلــور ســفید نــازک از ترکیــب این 
دو مــاده شــیمیایی بــه دســت می آیــد کــه بســیار 
ــل و  ــال ها قب ــه س ــد ک ــای اوره بودن ــبیه بلوره ش
زمانــی کــه روی مایعــات بــدن انســان آزمایش های 
پزشــکی انجــام مــی داد، مشــاهده کــرده بــود. ایــن 
ــه شــکل مصنوعــی  ــود کــه ب ــی ب اولیــن مــاده آل
ــتانش  ــر و دوس ــس از آن وهل ــد. پ ــاخته می ش س
ــی  ــکل مصنوع ــه ش ــی را ب ــواد آل ــورد از م ۱6 م
ســاختند. در ادامــه ایــن فصــل شــرح داده می شــود 
کــه شــیمی آلــی چگونه بــا تصادفاتــی دیگر عجین 
شــد و بــه تولیــد رنــگ ارغوانــی شــیمیایی و عطــر 

انجامید.    
ــه  ــیلین: ب ــف پنی س ــگ و کش ــاندر فلمین الکس
جرئــت می تــوان گفــت یکــی از  بزرگ تریــن 
ــا  ــت ت ــکی از روز نخس ــم پزش ــتاوردهای عل دس
کنــون کشــف پنی ســیلین اســت کــه بــه صــورت 
تصادفــی توســط الکســاندر فلمینــگ کشــف شــد. 
خیلــی ســاده و خالصــه خانــم دســتیار فلمینــگ 
فرامــوش کــرد یکــی از ظرف هــای محتــوی 
ــوی  ــاند و محت ــتافیلوکوکوس را بپوش ــری اس باکت
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ــره  ــوای آزاد پنج ــاورت ه ــه در مج ــرف ک ــن ظ ای
ــک زد.  ــردا کپ ــح ف ــا صب ــرار داشــت، ت ــاز ق نیمه ب
فلمینــگ عصبانــی قبــل از دور انداختــن این ظرف 
بــا دقــت بــه محتویــات آن نگاه کــرد و متوجه شــد 
ــا هســتند و  ــال خــوردن باکتری ه ــا در ح کپک ه
ایــن ســرآغاز آزمایش هایــی در همیــن زمینه شــد، 
تــا زمانــی کــه در جریــان جنــگ جهانــی دوم ایــن 
کپک هــای پنی ســیلین بــه تولیــد انبــوه رســید و 
جــان هــزاران نفــر را نجــات داد. در همیــن فصــل 
شــرح داده می شــود کــه چگونــه دانشــمندان 
بســیاری در طــول دهه هــا در پــی کشــف دارویــی 
بــرای مقابلــه بــا باکتری هــا و میکروب هــا بودنــد و 
بســیار هــم بــه آن نزدیــک شــدند، ولــی درنهایــت 

نتوانســتند بــه نتیجــه دلخــواه برســند.

رونتگن، بکرل و اشعه های مرموز
ــک  ــروه فیزی ــس گ ــن رئی ــراد رونتگ ــم کن ویلهل
دانشــکده ورتســبورگ در شــهر باواریــا بــود. او 
ــه  ــرد ک در ســال ۱8٩۵ کشــف غیرمنتظــره ای ک
بــرای او شــهرت جهانــی و جایــزه نوبــل بــه همــراه 
داشــت. او در پنجــم نوامبــر ۱8٩۵ اشــعه ایکــس را 
کشــف کــرد. در آن زمــان پروفســور رونتگــن روی 
ــچ  ــه هی ــرد و ب ــش می ک ــدی آزمای اشــعه های کان
ــوز  ــه اشــعه ای مرم ــوان قصــدش دســت یابی ب عن
و کشف نشــده نبــود، امــا در حیــن آزمایــش 
پیچیــده اش بــه صورت تصادفــی اشــعه ای را در اتاق 
تاریــک پیــدا کــرد کــه بــه دلیــل ناشــناخته بــودن 
آن را اشــعه ایکــس نامیــد. ســال ها بعــد دانشــمند 
دیگــری بــه نــام آنتونــی هنــری بکــرل درحالی کــه 
روی اشــعه ایکــس و پدیــده فلوئورســانس تحقیــق 
ــا  ــت ب ــت یاف ــدی دس ــف جدی ــه کش ــرد، ب می ک
عنــوان رادیواکتیویتــه. مدتــی بعــد مــاری کــوری 
ــه کمــک  ــه کار بکــرل عالقه منــد شــد و آن را ب ب
همســرش پیــر کــوری تکمیــل کــرد. از نتیجــه کار 
ــرد و بمــب  ــوری و بکــرل، انیشــتن اســتفاده ک ک
ــی  ــای اتم ــا نیروگاه ه ــروزه م ــاخت. »ام ــم را س ات
داریــم. هواپیماهــای اتمــی و ســفینه های فضایــی 
ــه  ــوند. هم ــش می ش ــاخته و آزمای ــزی، س طرح ری
ــی  ــی زمان ــد، یعن ــاز ش ــال ۱8٩۵ آغ ــا از س این ه
ــد را  ــعه جدی ــی اش ــال تصادف ــن کام ــه رونتگ ک

ــواد منفجــره:  ــل و م ــرد.« شــونبین، نوب کشــف ک
ــش  ــتین فردری ــور کریس ــال ۱846 پروفس در س
شــونبین، اســتاد شــیمی دانشــگاه باســل سوییس، 
بــه نتیجــه ای بــزرگ و غیرمنتظــره دســت یافــت. 
روزی او از غیــاب همســرش در خانــه اســتفاده 
کــرد و در آشــپزخانه مشــغول گــرم کــردن اســید 
نیتریــک و اســید ســولفوریک شــد، ولــی بــه 
صــورت ناگهانــی ظــرف شیشــه ای محتــوی اســید 
از دســتش رهــا شــد و شکســت. بــرای پــاک کردن 
اســید از دســتمال پنبه ای آشــپزخانه اســتفاده کرد، 
ولــی دســتمال در مجــاورت اجــاق روشــن ناگهــان 
منفجــر شــد و آتــش گرفــت، درحالی کــه شــونبین 
ــولفوریک  ــید س ــک و اس ــید نیتری می دانســت اس
هیچ کــدام باعــث انفجــار نمی شــوند. ایــن عمــل را 
چندیــن بــار بــا دســتمال های پنبــه ای آشــپزخانه 
ــان  ــا هم ــان انفجــار را ب ــار هم ــرد و هرب ــرار ک تک
صــدای مهیــب مشــاهده کــرد. شــونبین نــام ایــن 
مــاده را »درخــت پشــم تیرانــداز « گذاشــت و مــا 
ــن  ــم. ای ــی« می گویی ــه باروت ــه آن »پنب ــروز ب ام
شــروع تحقیقاتــی بود کــه بعدها آســکانیا ســوبررو 
ــه  ــه پنب ــیرین ب ــدری گلیس ــردن ق ــه ک ــا اضاف ب
باروتــی پیــش بــرد و نتایــج تحقیقاتــش را منتشــر 
کــرد. ایــن پروســه را آلفــرد برنهــارد نوبل ۱۵ ســال 

بعــد تکمیــل کــرد و دینامیــت را ســاخت.  

توماس ادیسون و دستگاه سخن گو
مختــرع مشــهور آمریکایی تومــاس ادیســون ۱0٩۳ 
اختــراع بــه ثبــت رســاند. بســیاری از اختراعــات او 
اکتشــافاتی بــود کــه بــه صــورت تصادفی به دســت 
آمــده بودنــد. یکی از مشــهورترین اختراعاتش یعنی 
ــا  ــز ماجــرای جالبــی دارد کــه تقریب ــون نی گراماف
ــه  ــت. البت ــی گف ــف تصادف ــه آن کش ــوان ب می ت
پیــش از ایــن ادیســون بســیار تــالش کــرده بــود 
کــه بــا الهــام از اختــراع گراهــام بــل، یعنــی تلفــن 
و تلفیــق آن بــا تلگــرام دســتگاهی اختــراع کند که 
بتوانــد صداهــا را ضبــط کنــد. امــا ادیســون دقیقــا 
زمانــی بــه ایــن اختــراع دســت پیــدا کــرد کــه در 
فکــر اختراعــی دیگــر بــود، یعنــی اختــراع دســتگاه 
ــم  ــون تصمی ــک روز ادیس ــرام. ی ــده تلگ تکرارکنن
گرفــت بــرای دســتگاه تکرارکننــده تلگرام بــه جای 

ب
کتا
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چــرخ دایــره شــکل از نوارهــای کاغــذی پوشــیده از 
مــوم اســتفاده کنــد. ضمنــا در نظــر داشــت از یــک 
ــاختن  ــر س ــرای واضح ت ــس ب ــل م ــز مث ــوع فل ن
نقطــه خط هــای تلگــرام اســتفاده کنــد. او ســرعت 
دســتگاه را افزایــش داد و ناگهــان صداهایــی شــبیه 
ــی  ــون مدت ــنید. ادیس ــان ش ــم انس ــدای مبه ص
ــد به ســرعت دو  ــرد و بع ــن مســئله فکــر ک ــه ای ب
ــاه  ــوزن های کوت ــه س ــز ب ــه مجه ــم را ک دیافراگ
ــرد، ســپس  ــم متصــل ک ــه ه ــد، ب ــدی بودن و کن
نــوار باریکــی را از کاغــذ مومــی از شــکاف باریــک و 
کشــیده زیــر دیافراگــم رد کــرد و درحالی کــه کاغذ 
زیــر ســوزن مرتعــش را بــا ســرعت تــکان مــی داد، 
فریــاد زد: »هلــو!« ســپس همــان کاغذ را از شــکافی 
کــه زیــر دومیــن دیافراگــم بــود، رد کــرد و صــدای 
ــو!« ــد: »هل مبهــم خــودش را شــنید کــه می گوی

دونالد استاکی و رسامیک شیشه ای
اســتفاده از شیشــه قدمتــی چندهــزار ســاله دارد، 
ــه  ــرای ب ــف ب ــات مختل ــال ها تحقیق ــا س ــی ت ول
ــاب  ــم ت ــه ه ــاوم ک دســت آوردن شیشــه های مق
ــه  ــر ضرب ــم در براب ــند و ه ــته باش ــرارت را داش ح
ــد  ــود و رون ــده ب ــد، بی فای ــاوت کنن ــرما مق و س
پیشــرفت آن خیلــی کنــد بــود. اوایــل دهــه ۱٩40 
ــتاکی  ــد اس ــام اس. دونال ــه ن ــی ب ــمند جوان دانش
توانســت بــه کشــف بزرگــی برســد کــه منجــر بــه 
ســاخت شیشــه کامــال جدیــدی بــا نــام ســرامیک 
ــا  ــه ب ــی ک ــتاکی در آزمایش ــد. اس ــه ای ش شیش
قطعــه شیشــه ای انجــام مــی داد، شیشــه را داخــل 
بخــاری انداخــت و آن را بــه همــان صــورت رها کرد 
و فراموشــش کــرد و شــب بــه خانــه رفــت. صبــح 
فــردا یــادش آمــد کــه قــرار بــوده روی تکــه شیشــه 
گران قیمــت طرحــی بتراشــد. بــا عجلــه رفــت و در 
بخــاری را کــه دمایــی بــاالی 600 درجــه داشــت، 
برداشــت و دیــد شیشــه ســفید قهــوه ای و بســیار 
ســخت شــده. بــا انبــری شیشــه را از کــوره خــارج 
کــرد، امــا شیشــه بــه دلیــل وزن زیــاد رهــا شــد. 
ــرد  ــود شیشــه خ ــر ب ــتاکی منتظ ــه اس درحالی ک
شــود، دیــد کــه بــا صــدای فلــز ماننــدی بــه زمیــن 
خــورد. ایــن ســرامیک شیشــه ای بــود که اســتاکی 
ــود و امــروزه اســتفاده های زیــادی  کشــف کــرده ب

ــاال مهم تریــن فصــول کتــاب  دارد. هفــت فصــل ب
هســتند. امــا چهــار فصــل باقی مانــده نیــز خالــی از 
لطــف و جذابیــت نیســتند و بــه دلیــل مجــال کــم 
ایــن مطلــب فقــط عناویــن آن هــا در زیــر می آیــد:

چارلز گودیر و داستان الستیک
آلوویز سنفلدر و لیتوگرافی

وینسنت شیفر: باران ساز
دکتر پارکز و انجماد یاخته های زنده

و کشــف های تصادفــی بیشــتر: فصــل پایانــی 
کتــاب بــا عنــوان »و کشــف های تصادفــی بیشــتر« 
ــه برخــی از  ــه صــورت گــذرا و خیلــی فشــرده ب ب
کشــف های تصادفــی علــم می پــردازد کــه در 
متــن کتــاب نیامــده و البتــه نســبت بــه ۱۱ مــورد 
ذکرشــده در کتــاب از اهمیــت کمتــری برخوردارند. 
هــدف از ایــن فصــل ایــن اســت کــه نشــان دهــد 
ــت و  ــاد اس ــیار زی ــی بس ــفیات تصادف ــداد کش تع
حــد و مــرزی نــدارد. در پایــان ایــن فصل نویســنده 
ــی نیســت. در  ــی کاف ــد: »تصــادف به تنهای می گوی
کشــف های تصادفــی، ذهــن بیننــده، از همــه ارکان 

ــت.« ــر اس مهم ت

سخن پایانی
ــاب کم حجــم و  ــم« کت ــی عل »کشــف های تصادف
جذابــی اســت. چه کســی از شــنیدن قصه کشــفی 
ــه آن  ــی ک ــم وقت ــرد، آن ه ــذت نمی ب ــزرگ ل ب
کشــف بــزرگ زندگــی امــروز مــا را متحــول کــرده. 
داســتان های پشــت قضایــای علمــی گاهــی حتــی 
ــروزه اوره در  ــه ام ــد. این ک ــا جذاب ترن از خــود آن ه
چــه داروهایــی اســتفاده می شــود، آن قــدر جــذاب 
ــت.  ــذاب اس ــف اوره ج ــتان کش ــه داس ــت ک نیس
مســلما کشــفیات تصادفــی خیلی خیلی بیشــتری 
ــدن  ــه گنجان ــم وجــود دارد ک ــخ عل در طــول تاری
داســتان همــه آن هــا در یــک کتــاب کار ناممکنــی 
ــادی  ــدود زی ــا ح ــت ت ــوان گف ــا می ت ــت، ام اس
انتخاب هــای دانیــل اســتفان هاالســی انتخاب هــای 
ــن  ــن و تاثیرگذارتری ــه مهم تری ــوده و ب ــی ب خوب
کشــف های تصادفــی تاریــخ علــم پرداختــه اســت. 
ــی  ــه روان و خوب ــاب از ترجم ــن، کت ــر ای ــالوه ب ع
برخــوردار اســت کــه ایــن مســئله بــه ارزش کتــاب 

 بــرای مطالعــه افــزوده اســت
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جهان پرگهرهای نایاب کرد
ستان  ن �ب داشت های »جایم« از اقوال دانشوران یو�ن یه به �ب
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بسـیاری از شـخصیت های علمـی بـا توجـه بـه 
انجـام داده انـد،  خدماتـی کـه در عرصـه علـم 
دارنـد.  موثـر  کهـن حضـوری  داسـتان های  در 
تعـدادی از این شـخصیت های علمی که خدمات 
و  می شـده  عـام  و  خـاص  زبانـزد  علمی شـان 
مـورد توجـه مـردم و شـخصیت های علمـی قرار 
می گرفتـه، بـه مـرور وارد افسـانه ها و اسـطوره ها 
می شـده اند؛ بـه گونـه ای کـه امـروزه می تـوان از 
این شـخصیت های علمی کـه وارد دنیای ادبیات 
و اسـاطیر شـده اند، »دانشـنامه ای« ویـژه تهیـه 
کـرد؛ دانشـنامه ای که ای بسـا، هیـچ ارتباطی به 
دنیـای واقعـی آنـان نداشـته باشـد. در شـاهنامه 
چـون  دانشـورانی  داسـتان های  بـه  کلیلـه،  و 
بزرگمهـر و برزویـه طبیـب اشـاره شـده اسـت. 
تعـدادی از این دانشـمندان پـا را از مرزهای خود 
فراتـر گذاشـته و در داسـتان های دیگـر ملل نیز 
شـهرتی برای خـود کسـب کرده اند. بـرای نمونه 
داسـتان های شـخصیتی همچـون ابوعلی سـینا 
در بسـیاری از دیوان هـای شـاعران راه یافتـه و 
حتـی به داسـتان های عامیانـه  هم رفتـه و مانند 
داسـتان های هـزار و یـک شـب شـهرت جهانـی 
یافتـه اسـت؛ بـه گونه ای کـه در »کمـدی الهی« 
دانتـه نیـز ردی از خـود بـر جـا گذاشـته و حتی 
امـروزه صنعـت سـینمای هالیـوود نیـز از بهـره 
نمانـده  بی نصیـب  ابن سـینا  داسـتان  از  بـردن 
اسـت. داستان های آن سـه دانشمند مغ که تولد 
مسـیح را پیش گویی کرده بودند، نیـز در غرب از 
شـهرتی ویـژه برخوردار اسـت. خیام نیـز از دیگر 
شـخصیت هایی اسـت که مـورد توجه شـاعران و 

داستان سـرایان غربـی بـوده اسـت. 
و  ایرانـی  دانشـوران  داسـتان   کـه  همان گونـه 
اسـالمی در سـرزمین های دیگـر شـهرت یافته و 
بـه قصه هـا و اسـاطیر آنـان رفتـه، ایـن موضـوع 
درباره بسـیاری از دانشـمندان دیگر سـرزمین ها 
هـم صـدق می کنـد. چه بسـا داسـتان بسـیاری 
از دانشـمندان کشـورهای دیگـر نیـز در ایـران و 
سـرزمین های دیگـر از شـهرتی ویـژه برخـوردار 
باشـند. در بیـن دانشـوران جهانی، داسـتان های 
فارسـی  ادب  در  باسـتان  یونـان  دانشـمندان 
شـهرتی ویـژه دارد. به خصـوص شـخصیت هایی 

همچـون ارسـطو، افالطـون، بقـراط و جالینوس، 
هـم در شـعر و هـم در قصه های ادبیات فارسـی، 
نمونه هـای فراوانـی دارنـد. موالنـا در آغاز مثنوی 

می گویـد: 
شـاد باش ای عشق خوش سـودای ما/ ای طبیب 
جملـه علت های مـا   ای دوای نخـوت و ناموس 

مـا / ای تو افالطـون و جالینوس ما .
گاهی اوقات کسـانی همچون امـام محمد غزالی، 
دیـدگاه مثبتـی نسـبت بـه ایـن شـخصیت های 
برآمـده از فرهنـگ یونان یا فرهنگ غیراسـالمی 
نداشـته اند و برخی از شـاعران و نویسـندگان نیز 
بـا زبـان تنـد و تیزی بـا اینـان برخـورد کرده اند. 
امـا بایـد توجه داشـت کـه همیـن مخالفت های 
شـدید هـم بخشـی از همـان شـهرتی اسـت که 

ایـن دانشـوران کسـب کرده اند. 
بخـش مهمـی از داسـتان های دانشـوران یونـان 
یـا  شـعری  دیوان هـای  بـر  عـالوه  باسـتان، 
مربـوط  داسـتان های  راه  از  عامیانـه،  قصه هـای 
بـه اسـکندر بـه ادبیـات فارسـی راه یافته اسـت. 
داسـتان های اسـکندر از دیرباز در ادبیات فارسـی 
و عربـی و سـریانی شـهرت فراوانـی داشـته و 
کتاب هـای زیـادی دربـاره سرگذشـت اسـکندر 
و کـردار و گفتـار او نوشـته شـده اسـت. وجـود 
تعـداد زیـادی اسـکندرنامه منظـوم و منثـور در 
ادبیـات فارسـی تـا حـدودی مویـد ایـن نظـر 
اسـت؛ بـه گونـه ای کـه می تـوان یـک نـوع ادبی 
بـا نـام »اسـکندرنامه پژوهی« تعریف کـرد. اقوال 
دانشـمندان یونـان نیـز از رهگذر همین داسـتان 
وارد ادبیات فارسـی و ملل خاورمیانه شـده است.
 در بررسـی این قبیل داسـتان ها مطلقا نمی توان 
در پـی اسـناد تاریخـی بود کـه چه مقـدار از این 
داسـتان ها بـا واقعیـت منطبـق بـوده ، یـا چـه 
بخشـی دروغ بوده انـد. قطعاً بخش بسـیار مهمی 
از ایـن داسـتان ها با آن چه در تاریـخ اتفاق افتاده، 
یکسـان نبوده و بسـیاری از پردازندگان داسـتان، 
اقـوال و گفته های خـود یا روزگار خـود را از زبان 
شـخصیت های داسـتانی خـود نقـل می کرده اند. 
امـا به مـرور همین تکرارها باعث شـده بسـیاری 
از اقـوال بـه دانشـمندان یونـان یـا خود اسـکندر 

منسـوب شود. 
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یکـی از کتاب هـای مهمی که اقوال بسـیاری را از 
دانشـمندان یونان باسـتان در خود انعـکاس داده 
اسـت، منظومـه »خردنامـه اسـکندری« از موالنا 
نورالدیـن عبدالرحمن ابـن نظام الدیـن احمد ابن 
ـ.ق(، متخلـص بـه جامـی  محمـد )8۱۷-8٩8 هـ
اسـت. جامـی آثـار زیـادی بـه نظـم و نثـر دارد. 
هفت مثنوی مشـهور بـه هفت اورنـگ دارد که او 
در اسـتقبال از خمسـه نظامی سـروده اسـت. این 
هفت مثنوی عبارت اند از: سلسـه الذهب، سـالمان 
یوسـف  سـبحه االبرار،  تحفه االبـرار،  ابسـال،  و 
و زلیخـا، لیلـی و مجنـون و سـرانجام خردنامـه 
اسـکندری.  جامی خردنامه اسکندری را به تقلید 
از اسـکندرنامه نظامی سـروده و البته خود نظامی 
نیـز در اثـر خـود بـه داسـتان اسـکندر در آغـاز 
بخش تاریخی شـاهنامه نظر داشـته اسـت. در هر 
سـه منظومه، عالوه بر داسـتان اسـکندر، اشاره به 
سـخنان حکیمانه دانشـوران یونان باسـتان وجود 
دارد. اما در اسـکندرنامه نظامی )بخش اقبال نامه( 
و هم چنیـن در خردنامـه اسـکندری ایـن موضوع 

است. برجسـته تر 
جامی، گفتارهایی را که از دانشـمندان یونان نظم 
کـرده، خردنامـه نامیـده اسـت. از خردنامه هایـی 
کـه جامـی از آنـان سـخن نقـل کـرده، می تـوان 
)ارسـطالیس(،  ارسـطو  دانشـمندانی چـون  بـه 
افالطـون، هرمـس، فیثاغـورس و بقـراط اشـاره 
کـرد. درنهایـت نیز خردنامه خود اسـکندر اسـت 

کـه آن تفصیـل دیگـری دارد. 
بـه ابیاتـی از ایـن خردنامه کـه از قول دانشـوران 

یونان باسـتان نقل شـده، اشـاره می شـود: 
از  فراوانـی  داسـتان های  سـقراط:  خردنامـه   .۱
سـقراط در تـرک مـال دنیا نقل شـده کـه در اثر 
جامـی نیـز به آن اشـاره شـده اسـت. سـقراط را 

اسـتاد افالطـون دانسـته اند. 
دریـن کار شـاگرد بودش هـزار/ فالطـون از آن ها 

یکی در شـمار
این سخنان از او نقل شده است: 

خموشـی بـود دولـت ایـزدی/ دلیـل هنرمنـدی 
و بخـردی  ز بسـیاردانان فراسـت گواسـت/ کـه 

بسـیار گـوی از کیاسـت جداسـت
۲. خردنامـه افالطون: مطالبی کـه به افالطون در 

ادبیات فارسـی نسـبت داده شده نیز مانند آن چه 
به بسـیاری از فالسفه یونان باسـتان، نسبت داده 
شـده، ای بسـا حاصل ذوقیات و ذهنیات شاعران 

و نویسندگان است:
بـود روشـن ایـن نکتـه بـر اهـل دیـد/ کـه مـی 
نایـد از قفـل کار کلیـد  بـه عبرت ز پیشـینیان 
یـاد کـن/ دل از یاد پیشـینیان شـاد کـن  مکن 
هم نشـینی بـه هر بدسرشـت/ کـه دزدد ازو طبع 

تـو خوی زشـت.
۳. خردنامه ارسـطو: گفته شـده که ارسطو استاد 
اسـکندر بوده و البته اسـکندر نیز بـرای او احترام 
خاصی قائل بوده اسـت. اسکندر دسـتور داده بود 
خردنامه هـای ارسـطو را قبل از همه گـرد آورند: 

نخسـت از ارسطو کش اسـتاد بود/ به شاگردی او 
دلش شـاد بـود  خردنامـه ای نغز عنـوان گرفت/ 

که مغـز از قبولـش دل و جان گرفت.
سـخنانی که از ارسـطو نقل شـده، غالباً در آیین 

کشـورداری است: 
زبانـی کـه باشـد بـه فرمـان گـرو/ نباشـد بـه از 
گـوش فرمان شـنو  میفکـن به کار رعیـت گره/ 

خـدا آن چـه دادت بـه ایشـان بده.
4. خردنامـه هرمـس: یکـی از دانشـمندان بزرگ 
یونـان هرمـس بـوده اسـت که جامـی دربـاره او 

می گویـد: 
ز هرمـس کـه هـر مـس زر نـاب کـرد/ جهـان 
پـر گهرهـای نایـاب کـرد  بـه مـا درس حکمت 
چنیـن آمده سـت/ سـزاوار صـد آفرین آمده سـت 
 بـه دانشـوری شـکر نعمـت گـزار/ گه شـکر بر 
نعمـت کـردگار  نباشـد چنـان هیـچ شـکری 
شـگرف/ کـه نعمـت شـود در حـق خلـق صرف.
۵. خردنامـه فیثاغـورس: جامـی فیثاغـورس را 

حکیمـی الهـی معرفـی می کنـد: 
چنیـن اسـت در سـفرهای قدیـم/ ز فیثاغـورس 
آن الهـی حکیـم  کـه چون قفل درج سـخن باز 

کـرد/ جهـان را گهرریـز ایـن راز کرد
دیگـر،  دانشـمندان  ماننـد  نیـز  فیثاغـورس  از 

می کنـد:  نقـل  خداشناسـی  در  سـخنانی 
خدایـی کـه آغـاز هر هسـتی اوسـت/ بلنـدی ده 
قدر هر پسـتی اوسـت  از او شـد به ما فتح باب 

 .جـود/ و زاو یافـت نـور آفتـاب وجود

8 روش ایده آل برای داشتن مشتریان همیشگی
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احساس کنند که همیشه 
و همه وقت شما فقط با 

آن ها حرف می زنید.

8 روش ایده آل برای داشتن مشتریان همیشگی
محصوالت/خدمات شما

همیشه باید...

شـما  مشـتریان 
همیشه باید...

در دسترس 
باشند.

باید به صورت مستقیم 
قابل درک باشند و استفاده 

از آن ها ساده باشد.

بر اساس اطالعاتی که 
از مشتریانتان دارید، 

محصوالت/خدمات خود 
را شخصی سازی کنید.

همیشه و همه 
وقت کار کنید.

بتوانند روی سرویس 
مشتریان حساب باز 

کنند تا همیشه به 
جدیدترین منابع 

اطالعاتی دسترسی 
داشته باشند. 

خدمات مالی 
روشن و 

شفافی را 
دریافت کنند 
که به سادگی 

برایشان 
قابل فهم 

باشد.

به راحتی بتوانند 
هزینه محصوالت 

خدمات قبلی را 
پرداخت کنند.
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سیاه چاله ها مو ندارند
ردو یه به کتاب »سیاه چاهل ها« نوشته دن �ن
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در فیلـم »اینترسـتالر« )آخرین اثر اکران شـده 
کریسـتوفر نـوالن( قهرمـان فیلم بـا راه یابی به 
درون یـک سـیاه چاله عظیـم بـه بعـد چهـارم 
زمـان دسـت می یابـد و بـه این شـکل بشـر را 
از نابـودی قریب الوقـوع نجـات می دهد. شـاید 
اکنـون و بـا امکانـات امـروزی این فیلـم کامال 
تخیلی و بی اسـاس باشد، اما حقیقت این است 
کـه در همیـن لحظـات دانشـمندان بسـیاری 
بـا کار علمـی فـراوان روی سـیاه چاله ها آرزو 
دارنـد زمانـی بتواننـد بر ایـن اجرام اسـرارآمیز 
چیـره شـوند و بـه ایـن ترتیـب زمـان و فضـا 
را در کنتـرل خـود درآورند 
بـه  افسـانه هایی  چنیـن  و 
اگرچـه  بپیوندنـد.  وقـوع 
امـروزه هنـوز از ایـن هدف 
ماجـرای  و  دوریـم  بسـیار 
شـروع  تـازه  سـیاه چاله ها 
بااین حـال  اسـت،  شـده 
بی نهایـت جذاب و خواندنی 
اسـت، مخصوصا  اگر اندکی 
ملموس تـر  و  سـاده تر 
ایـن  و  شـوند.  داده  شـرح 
همـان کاری اسـت که دان 
کوچـک  کتـاب  در  نـاردو 
انجـام  »سـیاه چاله ها« 
حقیـری  ابولفضـل  و  داده 
بـا ترجمـه روان به فارسـی 
برگردانده و نشـر چشم انداز 
علـم منتشـر کـرده اسـت. 
بـه  عالقه منـد  اگـر  پـس 
اسـرارآمیز  سـیاه چاله های 
ایـن کتـاب  فضـا هسـتید، 
را از دسـت ندهیـد و مطمئن باشـید که شـما 
پیچیـده  معـادالت  و  اصطالحـات  درگیـر  را 
فیزیـک نمی کنـد و درک درسـت و ملموسـی 

می دهـد. ارائـه  سـیاه چاله ها  از 

رسآغاز 
پیـش از شـروع مبحـث اصلـی نویسـنده بـه 
ابتـدا  از  بشـر  نظـر  در  سـیاه چاله ها  اهمیـت 

دشـواری  بـه  سـپس  و  پرداختـه  کنـون  تـا 
مطالعـه سـیاه چاله ها اشـاره می کنـد و تاکیـد 
دشـواری  ایـن  اصلـی  دلیـل  کـه  می کنـد 
غیرممکـن  و  از سـویی  سـیاه چاله ها  تاریکـی 
مـا  و  آن هاسـت  بـه  شـدن  نزدیـک  بـودن 
نظریه پـردازی  آن هـا  دربـاره  می توانیـم  تنهـا 
کنیـم، ولـی درنهایـت شـناختنی نیسـتند، یـا 
دسـت کم بـا ابزارهـا و امکانـات امـروزی تـوان 
شـناخت کامـل آن هـا را نداریـم. همان گونـه 
کـه جان تیلـور پیـش از این گفتـه: »هرچقدر 
هـم کـه تـالش کنیـم، هرگـز قـادر نخواهیـم 
جـرم  ترسـناک ترین  ایـن  درون  بـه  بـود 
بیاییـم.  بیـرون  از آن  آسـمانی وارد شـویم و 
اگـر هم به سـبب ترس از سـفری بی بازگشـت 
بیـرون از آن بمانیـم، هرگـز درنخواهیـم یافت 
در درون آن چـه روی می دهـد.« بـا توجـه بـه 
ایـن ناممکـن بودن شـناخت سـیاه چاله ها یک 
سـوال اساسـی ایجـاد می شـود کـه در ادامـه 
نویسـنده تـالش می کنـد به این سـوال پاسـخ 
دهـد، و آن این اسـت که »چرا سـیاه چاله ها را 
مطالعـه می کنیـم؟« پاسـخ های چنـدی بـرای 
ایـن سـوال آورده می شـود کـه درصـدد اسـت 
مطالعـه و صـرف هزینـه و زمان و انـرژی برای 
علمـی  و  منطقـی  را  سـیاه چاله ها  شـناخت 
نشـان دهـد، ولـی شـاید مهم تریـن دلیـل در 
ایـن میـان نادیـده گرفتـه شـده، و آن این کـه 
اجـرام  چنیـن  نـدارد  تحمـل  کنجـکاو  بشـر 
فضایـی شـگفتی را بـدون درک و دریافـت رها 
نکنـد. ذات انسـان گرایـش بـه یافتـن پاسـخ 

دارد.

فصل نخست:گرانش و پیش بینی های 
نخستین درباره سیاه چاله

اولیـن چیزی کـه همه مـا درباره سـیاه چاله ها 
می دانیـم، گرانش عظیم آن هاسـت. سـیاه چاله 
دارای حفـره یـا تونـل اسـت، امـا نبایـد تصور 
یـا خـأ  تهـی  شـود سـیاه چاله ها حفره هـای 
در فضـا هسـتند، بلکـه آن هـا اشـیای کیهانـی 
از  برخـی  و  مشـخص اند  چگالـی  و  جـرم  بـا 
بـا  می تـوان  را  آن هـا  فیزیکـی  ویژگی هـای 

به دشواری مطالعه 
سیاه چاله ها 
اشاره می کند و 
تاکید می کند که 
دلیل اصلی این 
دشواری تاریکی 
سیاه چاله ها از 
سویی و غیرممکن 
بودن نزدیک 
شدن به آن هاست 
و ما تنها می توانیم 
درباره آن ها 
نظریه پردازی 
کنیم، ولی 
درنهایت 
شناختنی نیستند
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ابزارهـای انسـانی انـدازه گرفـت. بـرای نمونـه 
میـدان  می توانـد  سـیاه چاله ها  عظیـم  جـرم 
توسـط  کـه  کنـد  تولیـد  عظیمـی  گرانشـی 
دانشـمندان قابـل اندازه گیـری اسـت. در ایـن 
فصـل ضمن این کـه نیروی گرانش شـرح داده 
سـیاه چاله ها  چـرا  این کـه  دربـاره  می شـود، 
تـا  هسـتند  عظیمـی  گرانـش  چنیـن  دارای 
جایـی که حتی نـور را هـم می توانند محبوس 
کننـد، صحبـت می شـود. همان طـور کـه همه 
می دانیـم، قصـه گرانـش از سـقوط یک سـیب 
در کنـار نیوتـن آغـاز شـد کـه منجـر بـه ارائه 
فرضیـه گرانـش عمومـی شـد. امـا نخسـتین 
کسـی که دریافـت ممکن اسـت اجرامی مانند 
سـیاه چاله وجـود داشـته باشـند، جـان مایکل 
)نیمـه اول قـرن هجـدم(، دانشـمند انگلیسـی 
بـود. او همـان کسـی اسـت کـه امـروزه او را 
بـا عنـوان پـدر علـم لرزه نـگاری می شناسـیم. 
مایـکل  جـان  مختصـر  و  کوتـاه  پیش بینـی 
چنـدان در اذهـان باقـی نمانـد تـا این کـه در 
اوایـل قرن بیسـتم جـوان نابغه آلمانـی، آلبرت 
انیشـتین، نظریـه جدیـد گرانـش را مطـرح و 
مفهـوم سـیاه چاله را احیـا کـرد. انیشـتین بـا 
طـرح مسـائلی چـون رفتـار نـور، انحنـای فضا 
در  عظیـم  انقالبـی  سـیاه چاله ها  وجـود  و 
فیزیـک کوآنتـوم ایجـاد کـرد و در سـن 4۲ 
سـالگی جایـزه نوبـل را دریافـت کـرد. تمـام 
پیش بینی هـای انیشـتین بعدهـا بـا ابزارهـای 
علمـی ثابت شـد، ازجملـه وجود سـیاه چاله ها. 

فصل دوم: ستاره های در حال 
مرگ و شکل گیری سیاه چاله ها

داده  پاسـخ  پرسـش  ایـن  بـه  ایـن فصـل  در 
شـکل  چگونـه  سـیاه چاله ها  کـه  می شـود 
ایـن  بـه  پاسـخ گویی  از  قبـل  می گیرنـد؟ 
سـوال بایـد گفـت سـیاه چاله ها دو دسـته اند؛ 
سـیاه چاله های  و  مینیاتـوری  سـیاه چاله های 
سـتاره ای  سـیاه چاله های  سـتاره ای. 
شـده،  داده  شـرح  کـرات  بـه  آن چنان کـه 
امـا  می آینـد،  وجـود  بـه  سـتاره ها  مـرگ  از 
سـیاه چاله های مینیاتـوری بـرای دانشـمندان 

هسـت.  و  بـوده  فضـا  سـوال برانگیز  نقـاط  از 
ایـن سـیاه چاله ها ممکـن اسـت بـه انـدازه اتم 
و حتـی بسـیار کوچک تـر باشـند، امـا چگالـی 
تـن  تریلیـون  آن هـا چیـزی در حـدود ۱00 
پاسـخ  درصـدد  بسـیاری  دانشـمندان  اسـت. 
سـیاه چاله های  کـه  بوده انـد  سـوال  ایـن  بـه 
مینیاتـوری چگونـه بـه وجـود آمده انـد؟ آن ها 
نظریه هـای مختلفـی ارائـه دادنـد، امـا آن گونه 
کـه دن نـاردو اظهـار می کنـد، بهتریـن و قابل 
توسـط  رابطـه  ایـن  در  نظریـه  قبول تریـن 
دانشـمند بریتانیایـی، اسـتفان هوکینـگ، ارائه 
ریـز در  اَبرچـگال  اجـرام  »ایـن  اسـت:  شـده 
زمـان مهبانـگ بـه وجـود آمده انـد.« توضیـح 
مختصـر این کـه در زمان انفجار بزرگ بخشـی 
از مـاده در حـال انبسـاط بـا فشـار مهیـب در 
هـم فشـرده شـده اسـت، تـا جایی که شـدت 
گرانـش رو بـه افزایـش آن تا ابـد منقبض نگه 
داشـته شـده و امـروزه مـا آن هـا را بـا عنـوان 
در  می شناسـیم.  مینیاتـوری  سـیاه چاله های 
ادامـه ایـن فصل مبحث بسـیار جذابـی در باب 
خورشـید و احتمـاالت سرنوشـت ایـن سـتاره 
عظیـم حیات بخـش مطرح می شـود که شـرح 

ایـن مطلـب کوتـاه نمی گنجـد.  آن در 

فصل سوم: ویژگی ها و کاربردهای 
احتاملی سیاه چاله ها

و  بررسـی  قابـل  ویژگی هـای  بـا  فصـل  ایـن 
غیرقابل بررسـی سـیاه چاله ها شـروع می شـود 
و ایـن مسـئله شـرح داده می شـود کـه چگونه 
دانشـمندان از فاصلـه دور ویژگی های فیزیکی 
اندازه گیـری  و  بررسـی  را  سـیاه چاله ها 
قابـل  ویژگی هـای  ازجملـه  می کننـد. 
آن هاسـت  جـرم  سـیاه چاله ها  اندازه گیـری 
از جاذبـه گرانشـی آن هـا و  بـا اسـتفاده  کـه 
می شـود.  اندازه گیـری  چرخششـان  سـرعت 
حتـی بـار الکتریکـی احتمالـی آن ها هـم قابل 
نـدارد  وجـود  راهـی  امـا  اسـت.  اندازه گیـری 
کـه دانشـمندان دریابنـد مـاده ای کـه توسـط 
سـیاه چاله بلعیـده شـده، چیسـت. یـا این کـه 
مـاده  از  ساخته شـده  سـیاه چاله  نمی تواننـد 
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سـتاره ای را از سـیاه چاله ساخته شـده از مـاده 
دهنـد. تشـخیص  غیرسـتاره ای 

ایـن ویژگـی  غیرقابل بررسـی را دانشـمندان با 
اسـتناد بـه عبـارت »سـیاه چاله ها مـو ندارند« 
جمع بنـدی کرده انـد؛ عبارتـی کـه نخسـتین 
بـار جـان ویلـر و کیـپ ثـورن بیـان کردنـد. 
ایـن فصـل  از میـان مباحـث مطرح شـده در 
جالب تـر  همـه  از  زمـان«  انبسـاط  »پدیـده  

. ست ا
مسـئله قابـل توجـه در رابطـه بـا سـیاه چاله ها 
این اسـت کـه فضا و زمـان درون سـیاه چاله ها 
به شـدت آشـفته اسـت و اصـال شـبیه فضـا و 

زمانـی کـه مـا در آن محصوریم، نیسـت.
دانشـمندان معتقدنـد اگـر بـه فـرض محـال 
از  و  شـوند  سـیاه چاله ها  وارد  فضانوردانـی 
آن بگذرنـد، پـس از بازگشـت طبـق سـاعت 
خودشـان فکـر می کننـد چنـد هفتـه بیشـتر 
نگذشـته، ولـی برای ناظـران منتظر سـال های 
زیـادی گذشـته و ایـن همـان انبسـاط زمـان 
اسـت. )ایـن مبحـث بـه شـکل هنرمندانـه ای 
در فیلـم نـوالن، »اینترسـتالر«، مورد اسـتفاده 
قـرار گرفتـه اسـت و قهرمـان پس از بازگشـت 
از سـیاه چاله ها درحالی کـه هنـوز جوان اسـت، 
دختـر کوچـک خـود را می بینـد که پیر شـده 

و در حـال احتضـار اسـت.(
  

فصل چهارم: آشکارسازی سیاه چاله ها 
با روش های غیرمستقیم

عینـی  صـورت  بـه  دانشـمندان  سـال ها  تـا 
ثابـت  را  سـیاه چاله ها  وجـود  نتوانسـتند 
نظریه هـای  داشـت،  وجـود  آن چـه  و  کننـد 
افسـانه طور در ایـن بـاب بـود. در ایـن فصـل 
نویسـنده بـه این مبحـث می پـردازد که چطور 
سـیاه چاله ها برای دانشـمندان آشـکار شدند و 
همـه آن نظریه  هـا نمودی عینـی و واقعی پیدا 
کـرد. یکـی از اکتشـافاتی کـه به آشکارسـازی 
ایکـس  پرتوهـای  شـد،  منتهـی  سـیاه چاله ها 
بـود. خیلی سـاده درخش های بـزرگ پرتوهای 
ایکـس موجود در فضا اغلب بـه اجرام ابرچگال 
وابسـته هسـتند و سـیاه چاله ها حضـور خود را 

بـا ایجـاد پرتوهـای ایکـس آشـکار می کننـد. 
پرتوهـای گامـا نیز بـه این آشکارسـازی خیلی 
کمـک کـرد، حتـی کمـی بیشـتر از پرتوهـای 
ایکـس. زیـرا پرتوهـای گاما که از سـیاه چاله ها 
تابیده می شـوند، بسـیار قدرتمنـد و پرانرژی تر 
ایـن  دوی  هـر  هسـتند.  ایکـس  پرتوهـای  از 
پرتوهـا در سـال ۱٩60 توجـه ستاره شناسـان 

کردند.  را جلـب 

فصل پنجم: سیاه چاله های 
غول و رسنوشت جهان

وجـود خطراتـی در فضـا بـرای سـاکنان زمین 
داشـته.  همـراه  بـه  دل مشـغولی  همیشـه 
طـرف  از  کـه  هسـتند  مطمئـن  دانشـمندان 
سـیاه چاله های سـتاره ای خطـری مـا را تهدید 
نمی کنـد، چـون ایـن سـیاه چاله ها در برخـورد 
بـا شـیئی بـه بزرگـی زمیـن، بـا ایجـاد روزنی 
باریـک از درون آن می گذرنـد و مسـلما تـوان 
بلعیـدن زمیـن را ندارنـد. امـا سـیاه چاله های 
اَبَرپرجـرم ممکـن اسـت در تحـول  یـا  غـول 
آتـی و سرنوشـت جهـان و هـر چیـزی کـه در 
آن اسـت، نقشـی ایفـا کننـد. سـیاه چاله های 
از ُرمبیـدن سـتاره های بـزرگ  غـول درواقـع 
بـه خـود درسـت  نزدیـک  در سـیاه چاله های 
بسـیار  گرانـش  بـا  اجرامـی  کـه  می شـوند 
ایجـاد می کننـد. طبـق مشـاهدات  قدرتمنـد 
دانشـمندان ایـن سـیاه چاله های غـول معموال 
در مرکـز هسـته کهکشـان ها قرار دارنـد. برای 
همیـن بـه آن ها سـیاه چاله های کهکشـانی هم 

می گوینـد.
از  البتـه  در مرکـز کهکشـان راه شـیری کـه 
سـتاره های  دارد،  فاصلـه  خیلـی  مـا  سـیاره 
برابـر  گاه چندیـن  دارد کـه  عظیمـی وجـود 
خورشـیدند و بسیار به هم فشـرده هستند و با 
سـرعت زیـادی حرکت می کنند و دانشـمندان 
سـیاه چاله ای  دور  بـه  می دهنـد  احتمـال 
پرجـرم می چرخنـد. همـه این هـا این سـناریو 
را در ذهـن دانشـمندان ایجـاد می کند که این 
سـیاه چاله های غـول کل کهکشـان را مصـرف 
می کننـد و می تواننـد بـرای آینـده جهـان و 
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انسـان تهدید کننـده باشـند. البتـه ایـن آینده 
شـاید ۳0، ۵0 و حتـی صدهـا میلیارد سـال یا 
بیشـتر بـه درازا بکشـد. ولـی پایانـی کـه برای 
ایـن سـناریو محتمـل اسـت، بسـیار فجیـع و 
کـه  غـول  سـیاه چاله های  اسـت.  نابودکننـده 
بزرگ تـر  و  بـزرگ  بلعیده انـد،  را  کهکشـان ها 
بـه یکدیگـر برسـند و در هـم  تـا  می شـوند، 

بیامیزنـد و خـود را نابـود کننـد! 

فصل ششم: آیا می توان از 
سیاه چاله ها به عنوان دروازه های 

کیهانی استفاده کرد؟
کوآنتـوم  دانشـمندان  نظریه هـای  در 
کـه  هسـتند  زمـان  ماشـین های  کرم چاله هـا 
درنهایـت بشـر می توانـد بـا کمـک آن هـا بـر 
زمـان فائـق شـود و در زمان سـفر کنـد. اجرام 
و  می کننـد  مختـل  را  فضـا  بافـت  ابرچـگال 
روزنـه ای کوچـک در آن ایجـاد می کننـد کـه 
نادیدنـی اسـت، این روزنـه و آن تونـل فضایی 
کـه روزنـه بـه آن منتهـی می شـود، روی هـم 
کرم چالـه خوانـده می شـود کـه البته تـا کنون 
از لحـاظ فنـی در حـد نظریـه هسـتند، ولـی 
احتمـاال  آن هـا  کـه  معتقدنـد  فیزیک دانـان 

وجـود دارنـد.
برخـی از معـادالت ریاضـی حاکی از آن اسـت 
کـه اگر یک سـر کرم چاله ثابت و سـر دیگر در 
حرکـت باشـد، هر یـک از آن ها بـه چهارچوب 
زمانـی متفاوتـی منتهی می شـود. ایـن ویژگی 
کرم چاله هـا بـه کـرات در داسـتان ها و فیلم هـا 
بـه کار گرفتـه شـده و دانشـمندان امیدوارنـد 
زمانـی بتواننـد ایـن داسـتان ها را تا حـدی به 

کنند. نزدیـک  حقیقت 
و ایـن یکـی از مـواردی اسـت کـه بشـر قصـد 
دارد از سـیاه چاله ها بهـره بگیـرد. در ادامه این 
فصـل قضیـه کرم چاله هـا و چگونگـی کارکـرد 
فیزیـک  دانشـمندان  نظریه هـای  در  آن هـا 
و  می شـود  داده  شـرح  بیشـتری  تفصیـل  بـا 
مخصوصـا نظـر دانشـمندان دربـاب سـفر در 
زمـان نقـل می شـود کـه در جای خـود جالب 

و خواندنـی اسـت.

سخن آخر
بی تردیـد کتـاب »سـیاه چاله ها« کتابـی جذاب 
و خواندنـی اسـت. حجـم کـم این کتـاب )۱۱٩ 
صفحـه( مانـع نشـده مطالـب آن گونه کـه باید، 
شـرح و بسـط داده شـوند، بلکـه نویسـنده بـا 
تبحـر بسـیار و بـا پرهیـز از زیاده گویـی مطالب 
را به درسـتی طبقه بنـدی کـرده و بـه شـکلی 
سـاده و سرراسـت اصل مطلب را شـرح داده. بار 
دیگـر بـر ترجمه خـوب کتـاب تاکیـد می کنم، 
زیـرا واژه گزینی هـا و یافتن معادل های مناسـب 
تـا حـدودی  بـرای اصطالحـات  فهـم  قابـل  و 
تخصصـی مسـلما کار راحتی نبـوده و ابوالفضل 
 .حقیـری به خوبـی از عهده آن برآمده اسـت
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اروپایـی  باستان شـناس  یـک  سـال ۱84٩  در 
در نزدیکـی شـهر موصـل بـه سـراغ سـازه های 
روی  محلی هـا  گفتـه  بـه  کـه  رفـت  باسـتانی 
دیـده  خاصـی  نقش ونگار هـای  آن  سـنگ های 
می شـد. جایـی که آسـتن هنـری الیارد شـروع 
بـه حفـاری کـرد، ماننـد بقیـه سـاختمان های 
باسـتانی میـان رودان بیشـتر شـبیه تپـه خاکی 
بزرگـی بـود. او مجسـمه ، سـتون،  کاشـی و آثار 
دیگـری پیـدا کـرد، امـا در بیـن اشـیایی کـه با 
خـود بـه  اروپـا آورد، چنـد لـوح گلی هـم دیده 
می شـد کـه روی آن هـا نوشـته هایی بـه خـط 
می شـد  داده  احتمـال  داشـت.  وجـود  میخـی 
کـه ایـن لوح هـا هـم ماننـد دیگـر آثـاری کـه 
قدیمـی  تمدن هـای  بـه  متعلـق  قصر هـای  از 
پادشـاهان  فتح نامه هـای  می آیـد،  دسـت  بـه 
یـا شـرح نسـب و محـدوده قلمـرو آن ها باشـد. 
ایـن احتمـال هـم وجـود داشـت کـه لوح هـا 
فهرسـتی از دارایی هـای خزانـه یـا در بهتریـن 
حالت اعتقادات اسـاطیری دربـاره حمایت ابدی 
خدایان از تاج و تخت پادشـاه را نشـان دهد. اما 
بعدا مشـخص شـد نوشـته های روی ایـن لوح ها 

یـک »داسـتان« بـه معنـای امـروزی اسـت.
سـه هزار سـال قبـل از میالد مسـیح در دره های 
دو رود بـزرگ دجله و فـرات تمدنی بزرگ مانند 
شـاهرگ های عظیـم مناطـق بـزرگ مسـکونی 
قدیـم را بـه هـم مرتبـط کرده بـود. ریشـه های 
تمـدن در ایـن منطقه بـاز هم عقب تـر می رفت 
و بـه نزدیـک چهارهـزار سـال قبـل از میالد هم 
می رسـید کـه در آن به تدریـج شـعر،  فلسـفه، 
دیـن، نجـوم، هندسـه، تاریـخ و... در دره هـای 
حاصل خیز این منطقه شـکوفا شـده بـود. اولین 
شهرنشـینان ایـن منطقـه سـومری ها شـمرده 
می شـوند کـه دانـش خـود را بـا خـط میخـی 
مکتـوب کردنـد. فرهنگ و خط و زبان سـومری 
بـا یـاری اقوامـی کـه در کمین به دسـت آوردن 
مدنیـت آن ها بودنـد، در تمام مناطق مسـکونی 
میـان رودان و بیشـتر از آن گسـترش پیـدا کرد. 
خدایـان بابـل، نینـوا و اسـاطیر آن ها در بیشـتر 
سـومری  اسـاطیر  و  خدایـان  همـان  شـکل ها 
هسـتند. ارتبـاط بیـن زبان های بابلی و آشـوری 

از یـک طـرف و سـومری از طـرف دیگـر، مانند 
ارتباطی اسـت که زبان های فرانسوی و ایتالیایی 
با زبـان قدیمی تر التیـن دارند. دبیران سـومری 
بـه نگـه داری آثـار قدیمی یا ثبـت امـور روزمره 
راضـی نبودنـد و دسـت بـه سـاخت سـرود های 
مذهبی و داسـتان های اسـطوره ای، معالجه های 
پزشـکی، طالع بینی و اخترشناسـی و همین طور 
ریاضـی زدنـد. تمدن هایـی کـه به تدریـج جـای 
سـومریان را گرفتنـد، نوشـته های آن هـا را بـه 
ارث بردنـد و از آن جـا که سـومریان به زبان های 
می کردنـد،  ثبـت  را  خـود  مـدارک  مختلفـی 
ایـن میـراث در تمـام خاورمیانـه پراکنـده شـد. 
رونوشـت متـن لوح هایـی کـه باستان شناسـان 
اروپایـی در موصـل پیـدا کردنـد، پـس از آن در 
چنـد نقطـه دیگـر هـم یافتـه شـد و این نشـان 
خیال پردازی هـای  »گیلگمـش«  کـه  می دهـد 
سـاده یـک کاتـب بـرای سـرگرمی موقـت یک 
حاکم نیسـت، بلکه حماسـه ای مانـدگار و معتبر 
از  می آیـد.  حسـاب  بـه  وسـیع  منطقـه ای  در 
همـه عجیب تـر این کـه در میانـه ایـن داسـتان 
از اتفاقـی نـام بـرده می شـود کـه بـر شـناخت 
»تـورات« و متـون مقـدس مرتبـط بـا آن تاثیر 

گذاشت.
تقریبـا به طـور قطـع می دانیـم کـه گیلگمـش 
در حـدود سـال ۲600 قبـل از میـالد یکـی از 
او  اسـت.  بـوده  »اوروک«  جـوان  فرمانروایـان 
ماهیتـی نیمه الهـی داشـته و معروف ترین کاری 
کـه انجـام داده اسـت، سـاخت دیـوار در اطراف 
شـهر اسـت. حماسـه گیلگمـش روی ۱۲ لـوح 
نوشـته شـده اسـت. گیگمـش دوسـوم خـدا و 
یک سـوم انسـان اسـت. آن قـدر قـوی اسـت که 
شـیر را از یالـش می گیـرد و از النـه اش بیـرون 
می کشـد و بـا کارد می کشـد. تیر هـای کمـان 
او آن قـدر قـدرت دارد کـه گاو وحشـی را از پـا 
جـوان  پسـران  اوروک  شـهر  در  درمـی آورد. 
پیـش از این کـه بـه سـن مـردی برسـند، بـه 
دسـتور پادشـاه تحـت فرمـان حاکـم شـهر قرار 
می گیرنـد. یـا شـکارچی می شـوند، یـا نگهبان، 
یـا چوپـان، یـا مامـور سـاختمان ها، یـا دبیـر، 
یـا خـادم معبـد. قاعـده ایـن اسـت که دسـتور 
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پادشـاه بـر فرمـان پـدر بـه پسـر برتـری دارد. 
مـردم به خدایـان از او شـکایت کردند و خدایان 
رقیبـی را از گل سـاختند. »انکیدو« هم پهلوانی 
تنومنـد اسـت، امـا بدنـی پرمـو دارد و در میان 
حیوانـات زندگـی می کنـد و در کنـار آن هـا از 
آبشـخور آب می خـورد. انکیـدو درنـده نیسـت، 
امـا چوپانـان و صیـادان از او می ترسـند. انکیدو 
متعلـق بـه دنیـای وحش اسـت، و بـرای این که 
او را بـا گیلگمـش روبـه رو کننـد، باید بـه میان 
انسـان ها بیایـد. زنـی از معبـد شـهر می آیـد و 
خـودش را بـه انکیدو نشـان می دهـد. انکیدو به 
او نزدیـک می شـود و یـک هفتـه را با او به سـر 
می بـرد. پـس از ایـن مـدت پهلـوان وحشـی بـا 
حیوانـات بیگانـه می شـود و زن او را بـا خـود به 

معبـد شـهر مـی آورد تـا گیلگمـش را ببیند.
از  اسـتفاده  گیلگمـش   حماسـه  امتیـاز 
جمله هـای  جـای  بـه  داسـتانی  تکنیک هـای 
مسـتقیم خبـری اسـت.  فنـون روایـت در ایـن 
حماسـه بـه کار گرفتـه شـده اسـت. مثـال زن 
حـرف  انکیـدو  بـا  معبـد  در  کـه  پیش گویـی 
مـی زد و بعـد از سـتایش او و توصیـف قـدرت 
گیلگمـش بـه انکیـدو می گویـد کـه گیلگمش 
در انتظـار توسـت، زیـرا قبـل از این کـه تـو بـه 
بـه  و  را دیـده   آمدنـت  بیایـی، خـواب  شـهر 
مـادرش گفتـه بـود. این جـا مـا ماجـرای خواب 
دیـدن را مسـتقیما از زاویـه دیـد راوی لوح هـا 
نمی شـنویم، بلکـه از یک شـخصیت حاشـیه ای 
کـه نامـی هـم نـدارد، از گفت وگـوی گیلگمش 
بـا مـادرش باخبـر می شـویم. سـرانجام  انکیدو 
در مقابـل پهلـوان شـهری می ایسـتد و بـا هـم 
درگیـر می شـوند. همـه جـا از قـدرت آن دو بـه 
لـرزه درمی آیـد، اما هـر دو به سـرعت می فهمند 
که به جای دشـمنی باید با هم دوسـت باشـند. 
خبـر می رسـد کـه غولـی به نـام »خومبابـا« در 
جنـگل سـرو النـه کـرده اسـت. آن دو بـرای 
کشـتن ایـن غول که مـردم را می ترسـاند، روانه 
سـفر می شـوند. خومبابـا از هـر انسـانی قوی تر 
و هراسـناک تر اسـت. برخـی بـه آن هـا هشـدار 
می دهنـد و برخـی آن هـا را تشـویق می کننـد.
بـرای  را  انکیـدو  وقتـی گیلگمـش می خواهـد 

جنـگ با خومبابـا با خود ببرد، گفته های شـبیه 
سـخنان پادشـاهان در کتیبه ها نیسـت، بلکه به 
دیالوگ های نمایشـنامه های کالسـیک شباهت 
دارد. گـره اول وقتـی اتفـاق می افتد کـه انکیدو 
می پذیـرد کـه بـا گیلگمش بـه جنـگ خومبابا 
برونـد، امـا وقتـی که زمـان حرکت می رسـد، او 
بـه دشـت می گریـزد و موقعـی کـه گیلگمـش 
بـرای برگردانـدن او مـی رود، انکیـدو بـرای او 
تعریـف می کنـد کـه دیـدن یـک خـواب باعث 
این اتفاق شـده بود. آن ها به سـوی جنگل سـرو 
روانـه می شـوند. توصیـف جنگل کامـل و دقیق 
اسـت. بـا وجـود این کـه قـوی اسـت و توانسـته  
نگهبـان خومبابا را شکسـت بدهد، ولـی از ورود 
بـه جنـگل تاریکـی کـه جایـگاه خومبابا اسـت، 
می ترسـد و می گویـد احسـاس می کنـد که فلج 
شـده اسـت. وقتی وارد جنگل می شـوند، این بار 
گیلگمـش اسـت کـه می ترسـد. آن هـا باالخـره 
می تواننـد خومبابـا را پیدا کننـد و به کمک هم 
او را بکشـند. ایـن موفقیـت بـزرگ بـرای هر دو 
پهلـوان بـود کـه رابطـه آن هـا را ماننـد دو برادر 

خونـی نزدیـک کرد. 
در قـرن ۱٩ اطالعـات زیـادی دربـاره زبان هـای 
باسـتانی میـان رودان در دانشـگاه های اروپایـی 
وجـود داشـت و عـالوه بـر آن شناسـایی ایـن 
سـرگرمی های  از  یکـی  بـه  تبدیـل  تمدن هـا 
عمومـی هـم شـده بـود. چنان چـه وقتـی یـک 
مترجـم زبان های باسـتانی توانسـت موضوعی را 
کشـف کند، خبر آن در روزنامه ها منتشـر شـد.

جورج اسـمیت، اولین مترجـم کامل گیلگمش، 
تـورات  آثـار  انجمـن  در   ۱86۲ دسـامبر  در 
سـخنرانی کـرد و در آن گفـت کـه در لوح هـای 
باسـتانی میان رودان داسـتانی مسـتقل از متون 
دینـی را پیـدا کـرده اسـت. سـیل جهان گیـر و 
مـرد مقدسـی کـه تحـت توجـه یـک نیـروی 
آسـمانی با سـاختن کشتی توانسـت خانواده اش 
و بعضـی موجـودات زنـده را از آن نجـات دهـد، 
مرجعیـت تـورات به عنـوان تنها روایـت از توفان 

نـوح را تحت الشـعاع قـرار مـی داد. 
انکیـدو پـس از مدتـی بعـد از چنـد بـار دیـدن 
خواب هـای ناگـوار بیمـار می شـود و می میـرد. 
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گیلگمـش در مرگ او به شـدت عزادار می شـود، 
جاودانگـی  و  مـرگ  دربـاره  کـه  جایـی  تـا 
می اندیشـد. او بـرای یافتـن انسـانی کـه نامیـرا 
دروازه ای  از  مـی رود.  سـفر  بـه  اسـت،  شـده 
می گـذرد، از دریـا عبـور می کنـد و بـه دیـدن 
»اوتنـه پیشـتیم« مـی رود. او بـرای گیلگمـش 
شـرح می دهـد کـه چگونـه خدایـان تصمیـم 
گرفتنـد بشـر را بـا توفان و سـیل از بیـن ببرند، 
ولـی یکـی از آن هـا بـه او خبـر داد تـا کشـتی 
بسـازد. اوتنـه پیشـتیم بـا ایـن کار نجـات پیدا 
می کنـد و زمانـی کـه توفـان فروکـش می کند، 
کشـتی با خانواده، دوسـتان، گیاهان و جانورانی 
کـه در کشـتی ذخیـره کـرده بـود، روی خـاک 
می نشـیند. خدایـان پـس از بحـث فـراوان به او 
کـه نجـات یافتـه اسـت و همسـرش جاودانگی 
عطـا می کننـد. گیلگمـش می فهمـد کـه او بـه 
ایـن جاودانگی دسـت نخواهد یافت، امـا در اوج 
ناامیـدی اوتنه پیشـتیم بـه او می گوینـد که راه 
دیگـری هـم وجـود دارد و آن یافتـن گیاهـی 
»اکسـیر« ماننـد اسـت کـه انسـان ها را جـوان 
نگـه مـی دارد. گیلگمـش بـه دنبـال آن گیـاه 
بـه عمـق دریـا  شـنا می کنـد و آن را می یابـد. 
او می خواهـد گیـاه را هـم بـرای خـودش و هـم 
بـرای جـوان نگـه داشـتن دیگـر کسـانی که در 
اوروک می شـناخت، بـه شـهرش ببـرد. در میانه 
راه او بـرای شسـتن بدنـش در یـک برکه توقف 
می کنـد و مـاری کـه بـوی گیـاه را حـس کرده 
بـود، آن را می خـورد. گیلگمـش کـه همـه چیز 
را از دسـت داده اسـت، می نشـیند و می گریـد. 
در انتهـای لـوح ۱۱ او بـه اوروک برمی گردد و به 
حصار هـای بلند و مسـتحکم آن خیره می شـود 

کـه بـه فرمانـش سـاخته شـده بود.
در ادامـه، یـک لـوح دیگـر هـم وجـود دارد کـه 
باستان شناسـان عقیـده دارنـد بعـدا به حماسـه 
اضافـه شـده اسـت. در ایـن لـوح انکیـدو )یـا 
را  او  گیلگمـش  دارد.  حضـور  انکیـدو(  روح 
بـرای کاری بـه جهـان زیریـن می فرسـتد و بـه 
او دسـتور هایی می دهـد تـا بتوانـد برگـردد، اما 
انکیـدو گرفتـار می  شـود. گیلگمش بـه دنبال او 
مـی رود تـا دوسـتش را از خدایان جهـان زیرین 

مانند »ارشـکیگال« پس بگیـرد و باالخره موفق 
می شـود او را پیـش خـود بیـاورد، ولـی انکیـدو 
دیگر تباه شـده اسـت. او با درد و اندوه فراوان از 
زوال و مـرگ می گویـد و گیلگمـش پـی می برد 
کـه پایـان همه چیـز نابودی اسـت. ایـن بخش 
 ۷ لوح هـای  میانـه  در  می تـوان  را  حماسـه  از 
و 8 و پـس از مـرگ انکیـدو جـای داد، یـا آن 
را موخـره ای بـر ۱۱ لـوح قبلـی بـه شـمار آورد 
کـه اگرچـه در مسـیر مسـتقیم داسـتان قـرار 
نمی گیـرد، امـا معنـای آن را تقویـت می کنـد. 
گیلگمـش نزدیـک بـه سـه هزار سـطر دارد کـه 
زمـان  در  دیگـر  گل نوشـته های  از  طوالنی تـر 
خود اسـت. داسـتان شـخصیت های دیگری هم 
ماننـد دروازه بـان جنـگل سـدر، زن می فـروش 
بـاغ جواهـر، قایـق ران و... هم دارد که در مسـیر 

قهرمـان قـرار می گیرنـد.
در ترجمه هـای گیلگمـش بـه زبان های مختلف 
اختالف هایـی دیـده می شـود. در کنـار ترجمـه 
کـه  اطالعاتـی  اولیـه،  لوح هـای  از  اسـمیت 
از لوح هـای دیگـر هـم بـه دسـت آمـده بـود 
و اختالف هایـی داشـت، بـه متـن اصلـی اضافه 
شـد و دانسـته هایی از خدایـان و اسـطوره های 
میـان رودان هـم آن هـا را تکمیـل کـرد. این کار 
بـه انگیـزه تکمیـل دانسـته ها انجـام شـده بود، 
از  شـد.  تفاوت هایـی  ایجـاد  باعـث  خـود  امـا 
طـرف دیگـر داسـتانی که مـا امـروز می خوانیم، 
ترجمـه  ای اسـت که بـا فاصله چهار یـا پنج هزار 
سـال از یک زبان باسـتانی میـان رودان به زبانی 
مـدرن و اروپایـی انجـام شـده اسـت و طبیعـی 
اسـت کـه در جریـان آن حتی اسـم ها و فعل ها 

هـم به سـادگی قابـل تبدیـل نباشـند.
حماسـه های  می داننـد  باستان شناسـان   
باسـتانی کـه روی سـنگ  و گل نوشـته شـده 
اسـت، معموال به شـکل کامل یافته نمی شوند، 
یـا این کـه اطالعـات آن به تنهایـی معنی دقیق 
نـدارد. گیلگمـش در بیـن ایـن آثـار نمونـه ای 
لوح هـای  ایـن  اسـت.  درخشـان  و  اسـتثنایی 
گلـی هنـوز هم به عنـوان قدیمی ترین داسـتان 
مکتوب بشـر که سـاختار کامل داسـتانی دارد، 

 .شـناخته می شـود
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از زمانـی کـه میرعمـاد بـرای تلمـذ در مکتـب مـال 
محمدحسـین تبریزی به والیت تبریز رفته بود، سـه 
سـال می گذشت و در این مدت چنان مشغول مشق 
خـط بود که یک بار بیشـتر مجال نکرد تا موی سـر 
سـترده کند. سـرانجام روزی یکی از سیاه مشـق های 
خود را در کمال ادب به اسـتاد عرضه داشـت و استاد 
چـون آن خـط پرکرشـمه دیـد، زبـان بـه سـتایش 
گشـود که: »تو نیز ای فرزند سـعی کن روزی چنین 
توانی نوشـت وگرنه قلـم زمین گـذار.« میرعماد لب 
به سـخن گشـود که خط نوشـته از آن خود اوسـت. 
اسـتاد خط را بوسـیده و گفت: »در کشـور خط امروز 
سـلطنت تـو را مسـلم اسـت و تمـام دسـت ها زیـر 
دسـت توسـت.« بدین گونه مـردی کیمیا قلـم پا به 
عرصه هنر خط و خوش نویسـی گذاشـت که سرآمد 
نستعلیق نویسـان همه اعصار گشت و خط نستعلیق 
را چنـان وقـار و لطافت توامانی بخشـید که این خط 
بـه حـق »عـروس خطـوط اسـالمی« لقـب گرفت، 
مـردی کـه در مکتوباتش خـود را »اقـل الکاتبین« و 

»اقـل العـباد« می نامید.

خط تعلیق و نستعلیق
خـط تَعلیق یا ترسـل نخسـتین خـط کامـال ایرانی 
اسـت کـه از ترکیب و توسـعه دو خط توقیـع و رقاع 
حاصـل شـد. کلمـات و حـروف در این خـط، درهم 
پیچیده  و پیوسته نگاشته می شـوند و از این رو تغییر 
و تصـرف در آن کمتر ممکن اسـت. در گذشـته این 
ویژگی برای فرمان ها و منشـورهای حکومتی و اسناد 
بـاارزش اهمیتـی دو چنـدان داشـت و تعلیـق، خط 

ویژه کاتبـان بود.
نسـتعلیق دومین خط خاص ایرانیان اسـت که پس 
از تعلیـق پـا بـه عرصه وجود گذاشـت. نسـتعلیق از 
درآمیختـن دو خط نسـخ و تعلیق به وجـود آمد و در 
ابتـدا »نسـخ تعلیق« بیان می شـد، بعدهـا به جهت 
کثـرت اسـتفاده بـه »نسـتعلیق« تغییر شـکل داد. 
در کشـورهای عربـی این خـط را »الخط الفارسـی« 
می نامند. نسـتعلیق برای نگارش حروف ویژه الفبای 
فارسـی ماننـد »پ«، »ژ«،»گ« و »چ« تناسـب دارد. 
ابـداع ایـن خط را به میرعلی تبریزی نسـبت داده اند. 
نقل شـده کـه میرعلی شـبی خـواب پـرواز غازهای 
وحشی را دید و حرکات سیال نستعلیق را از حرکات 

نـرم بدن ایـن پرندگان هنـگام پرواز الهـام گرفت. 

مردی از خانواده صاحب قلامن 
میرعماد حسـنی، پسر ابراهیم، ملقب به عمادالملک 
و از سـادات حسـنی سـیفی، در قزویـن قـرن دهـم 
هجـری چشـم بـه جهـان گشـود. برجسـته ترین 
شـخصیت خانـدان سـیفی، »قاضـی جهان« اسـت 
کـه وزیـر شـاه طهماسـب صفـوی بـود. حسـنعلی 
سـیفی، جـد میرعماد، منشـی و خوش نویـس بود و 
ابراهیـم حسـنی، پدر میرعمـاد، نیز به کتـاب داری و 
اسـتیفا اشـتغال داشـت. میر به مناسـبت دوستی با 
عماد الملـک کـه از بزرگان درگاه پادشـاه وقت بود، به 
عمـاد ملقب گشـت. او نخسـتین آموزش هـای خط 
را در قزویـن فراگرفت، سـپس بـرای تکمیل آموزش 
بـه تبریز رفـت و پس از آن که از اسـتاد خود پیشـی 
گرفت، به اشـاره او به خاک عثمانی رفت و در مسـیر 
راه از بغـداد و شـام حلـب دیدن کرد و بنـا به روایتی 
تا سـرزمین حجاز نیز رفت. در عثمانی مقامات مهم 
کشـوری و لشـکری به استقبالش شـتافتند و برخی 
از آنـان مـورد تعلیـم میرعماد قـرار گرفتنـد، چه در 
آن زمـان زبـان دربـار و دیوان عثمانیان، فارسـی بود.

میرعماد پس از یک سـال و نیم اقامت در عثمانی به 
ایران بازگشـت و در زمره  کاتبین کتاب خانه ی فرهاد 
خـان قرامانلو، از امرا و لشـکریان شـاه عبـاس درآمد. 
پـس از کشـته شـدن فرهاد خـان، میرعمـاد پس از 
گذران سـال هایی در قزوین، در دوره اوج قدرت شـاه 
عبـاس صفـوی به اصفهان پایتخـت صفویه که قبله 

آمـال هنرمندان و دانشـمندان بود، هجـرت کرد. 

میرعامد و شاه عباس
میرعمـاد بـه محض رسـیدن به اصفهـان عریضه ای 
بـه خط نسـتعلیق برای شـاه عبـاس فرسـتاد که با 
ایـن جمله به پایان می رسـید: »تمتع  بـادت از اقبال 
و برخـورداری  از دولـت /همـی تـا مرغ زریـن اندرین 
سـبز آشـیان باشـد.«این عریضه در نظر شـاه بسیار 
پسـندیده آمـد و از آن جا که هنرمند هرجـا رود قدر 
بینـد و بـر صدر نشـیند، شـاه او را به دربـار فراخواند 
و مـورد لطـف و عنایـت قرار داد. شـاگردان بسـیاری 
از درباریـان و صاحب منصبـان بـه دورش گرد  آمدند 
تـا هر کـدام از بحر هنر او مرواریـدی ببرند. میرعماد 



سرآمد/ شماره سی وپنجم/ ا ردیبهشت نودوشش 94

در اصفهـان از خطوط باباشـاه اصفهانی، سـلطانعلی 
مشـهدی و میرعلـی هـروی اقتباس هایـی کـرد و 
اعتالیـی دو چنـدان به خط نسـتعلیق داد، چنان که 
شـهره شـد: »فقط میر مثل میر می نویسـد.« کانون 
اصلـی قالب هـای مـورد توجه مــیرعماد  چــلیپا  و 

نسـتعلیق دفتری چهار سـطری بود.

چلیپا
چلیپـا مـورب نوشـتِن دو بیـت یـا چهـار مصـراع از 
شـعری، بـا مضمـون و پیـاِم واحـد، در یـک صفحه 
مستطیل اسـت. سرلوح یا پیشـانی در چلیپا محلی 
اسـت مثلثی شـکل به قرینه محل رقم کاتب که در 
آن اسـمااهلل یا عبارتی مقدس جهت فتح باب نوشته 
می شـود. عبـارات مورد عالقـه میرعماد در سـرلوح، 
»هوالعزیـز« و »هوالمعز« بوده و به این کلمات تبرک 

می جسـته است.

مروج سیاه مشق هرنی
عصـر آغازیـن سیاه مشـق های هنـری را  بـه  دوره  
و شــخص مــیرعماد نسـبت می دهنـد و از آن هـا 
به عنوان »سـوغاتی سـفر  میرعمـاد بعـد از مراجعت 
از والیـات عثمانـی« یـاد می کننـد کـه ایـن نـوع 
سیاه مشـق در عثمانی رواج داشـت. میرعماد کسـی 
بـود کـه سیاه مشـق  هنـری را به عنـوان یـک قالـب 

کتابتـی بـه سـایر قالب هـا اضافـه کرد.

خطاط ادیب
تبحـر  میرعمـاد فقـط در خوش نویسـی نبـود. او به 
ادبیـات فارسـی و عربـی احاطـه کامـل داشـت و در 
نظـم  و نثـر  صاحب کمـال بـود. این ابیات منسـوب 

اوسـت:  به 
جان از من و بوسـه از تو بسـتان و بده / زیــن داده و 

ســتد مشو پشیمان و بده
شیرین سخنی نیست چو دشنامی تلخ / گــرد لـب 

شـکـریـن بـگـردان و بـده

خانواده میرعامد
دختـر  میرعماد ، گوهرشـاد ، دسـتی چیـره در خط 
داشت و همسرش، میرمحمدعلی خدیوالخطاطین، 
نیـز از زبدگان هنر خط بود. میرزا ابراهیم حسـنی،  

بـود.  بنـام  از خوش نویسـان  میـر،  دیگـر  فرزنـد  
عبدالرشید دیلمی، عبدالرزاق قـزوینی و مـیریحیی  
نیـز  از خواهرزاده هـای خوش نویـس میرعماد بودند 
کـه هرکـدام در خـط بـرای خـود قـدر و منزلتـی 
داشـتند. میرعمـاد  نوه ای  به  نام محمدامین داشـت 
کـه در امضـای  قطعـات  بـه جـّد خـود مباهـات 
می نمـود و »نـواده میرعمـاد« امضا می کـرد. از این 
گروه عبد الرشید یــا رشـیدا بـا سفر به  هند، شیوه 
هنـری میرعمـاد را در آن دیـار صدرنشـین کـرد و 
عمـده خطاطـان طـراز اول هندی شـاگرد او بودند.

جایگاه میرعامد در سایر بالد
آوازه هنـری میرعمـاد چنـان در دربـار پادشـاهان 
گورکانـی هنـد و سـالطین عثمانـی و روم پیچیده 
بـود کـه حتی گاهـی مناصـب دولتی را بـه تقدیم 
قطعـه خطـی از میرعماد وعـده می دادنـد. آثار میر 
در عــثمانی و هنـد شـیوه  غالب خوش نویسـی در 
دوره  حیـات او و بعـد از آن بـود، چراکه او به »صفا« 
و »شـان« کـه رفیع تریـن قلـل اصـول دوازده گانـه 
خوش نویسی است، دست یافته بود. پیــروان  مــیر 
بـا تمرینـات شـبانه روزی در آرزوی آن بودند که به 
نـام »عمـاد روم« یـا »عمـاد ثانی« شـهرت بیابند. 
خوش نویسـان به کمالـی چـون ولی الدیـن  افندی ، 
محمد رفیع کاتب زاده و مــحمد اســعد یساری از 

پیــروان میرعمـاد در عثمانی بودند.

نسخه های کتابت شده به دست میرعامد
ازجمله نسـخی که بـه قلم میرعماد مزین گشـته، 
می تـوان  از  گلسـتان  سـعدی کـه در حاشـیه  آن 
بوسـتان هـم بـه کتابـت درآمـده و نیز گلشـن راز 
شبسـتری نـام برد.مهم تریـن اثــر مــیرعماد کـه 
بـه همـت میرزامهـدی خان اسـترآبادی، مــنشی 
نــادرشاه افشـار جمـع آوری گشـت، مجموعـه ای  
اسـت شـامل ۲۵۲ قطعـه  کـه  بـه »مــرقع ســن 
بـه  مرقـع  اسـت.  شـده  معـروف  پطرزبـورگ« 
مجموعـه ای متصـل بـه هـم از قطعـات مختلـف 
هنـری شـامل انـواع خوش نویسـی و نقاشـی گفته 
می شود. ایـن مـجموعه اصــیل ترین آثار میرعماد 
از لحـاظ قطعه بنـدی و تذهیـب و  اســت کــه 
آرایــش، یگانه و بی همتاسـت. امتیاز  این مرقع که 
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در ردیـف مینیاتورهـای افسـانه ای ایرانـی  و هندی  
قـرار می گیرد، دارا بــودن ســیاه مشق هایی اسـت 
که مـنحصرا در ایــن مجموعه قرار دارد. این  مرقع  
جـزو  آثــار خطـی کتاب خانه سـلطنتی ایـران بود 
کـه در عهـد مظفرالدین شـاه و محمد علیشـاه در 
دوره انقـالب مشـروطیت به روسـیه فروخته شـد. 
ایـن اثر نفیـس در مـوزه آرمیتاژ روســیه نگه داری 

می شـود.

روزگار ناموافق
محبوبیـت عالم گیـر میرعمـاد و یدبیضـای او کـه 
رونـق بـازار ناهنرمنـدان شکسـته بـود، حسـادت 
معانـدان و کم اندیشـان را برانگیخـت، چنان کـه در 
سـعایت از او لحظـه ای آرام نمی گرفتنـد و بدیـن 
ترتیـب شـاه بـه میـر کم التفـات شـد. در آن زمان 

میرعمـاد ایـن ابیـات را برای شـاه فرسـتاد:
 بــا اسیــران نـــظری نیسـت تو را / بـر غریبانت 

گــذری نــیست تو را
قـول دشـمن مشـنو در حــق دوسـت / کـه ز من 

دوسـت تری نیسـت تــو را
هـر چه شـاه با میـر نامهربان تر می شـد، با علیرضا 
عباسـی کـه او نیـز از خطاطان صاحب سـبک بود 
و از سـمت شـاه به شـاهنوازخان ملقب شـده بود، 
بیشـتر مالطفت می نمود، تا آن جا که گویند، شـاه 
شـمعدان به دسـت می گرفت تا علیرضا عباسی در 
روشـنایی آن کتابـت کنـد. بدین ترتیـب میرعماد 
نیز از شـاه دل سـرد شـد. در این زمان شـاه عباس 
بـه میرعمـاد پیشـنهاد داد تا شـاهنامه را به خطی 
نیکـو تحریر کنـد و برای ایـن امر ۷0 تومـان برای 
میـر فرسـتاد. پـس از یک سـال کـه شـاه عباس، 
شـاهنامه را درخواسـت کرد، میر که تنها ۷0 بیت 
را کتابـت کـرده بـود، آن را بـه نـزد شـاه فرسـتاد 
و پیـام داد کـه آن وجـه همیـن مقـدار را کفایـت 
کـرده است.شـاه مکـدر شـد و خـط میـر را پـس 
فرسـتاد. میـر در همـان مجلس ابیـات را با قیچی 
جـدا کـرد و هر کـدام از شـاگردان به دیـده منت، 
بیتـی را بـه یـک تومـان خریدنـد و ایـن در حالی 
بـود کـه گندم خـرواری پنـج ریال بـود. می گویند 
هنگامـی کـه او ۷0 تومـان را بـا پیـک بـرای شـاه 
عبـاس پـس فرسـتاد، شـاه از شـدت خشـم فریاد 

بـرآورد که: »کسـی نیسـت مـرا از دسـت این مرد 
خـالص کند؟«

قتل میرعامد 
بدیـن ترتیـب، مقصـود بیـک قزوینی، رئیـس ایل 
شاهسـون قزویـن، جمعـی از اوباش را بـه قتل میر 
واداشـت. در تذکـره خـط و خطاطـان میرزا حبیب 
اصفهانـی آمده اسـت کـه مقصود بیک از دوسـتان 
میـر بود.بنـا بـر روایتی، کشـته میر مدتـی طوالنی 
برخاک ماند و به علت خصومت شـاه با میر کسـی 
به جسـد نزدیک نمی شـد، تا این که مریـد او، میرزا 
ابوتـراب اصفهانی، را رگ غیرت بجوشـید و جسـد 
مثله شـده او از زمین برداشـت.چون کم لطفی شـاه 
عبـاس نسـبت به میرعماد بـر همگان عیـان بود و 
او نمی خواسـت مردم او را قاتـل این هنرمند بزرگ 
بدانند، دسـتور داد جارچی در کوچه ها و معابر نداد 
دهد که کشـندگان میـر از مجـازات معاف اند و اگر 
خـود را معرفی کننـد، به پاس این خدمـت پاداش 
خواهنـد یافت. بدین ترتیب قاتلیـن به طمع افتاده 
و خـود را معرفـی کردنـد. شـاه دسـتور داد آن هـا 
را چهـار شـقه کننـد تا از آن پس کسـی جسـارت 
چنـان عملـی را بـه خـود ندهد.پیکر میرعمـاد، به 
دسـتور شـاه با تشـریفات و احتـرام فراوان تشـییع 
شـد و جمعـی از شـاهزادگان و بزرگان کشـوری و 
لشـکری در آن مراسـم حضـور یافتنـد. جسـد میر 
را ابتـدا در قبرسـتان مرزغـان اصفهـان بـه امانـت 
سـپردند و بعدهـا در ضلـع شـرقی صحـن کوچک 

مسـجد مقصود بیک مدفون سـاختند. 

مهاجرت اصحاب هرن
خبـر کشـته شـدن میرعماد سـیل غمـی در عالم 
هنـر بـه راه انداخـت که تـا عثمانی و هنـد برفت و 
در آن بـالد، مردم بـرای او به سـوگواری پرداختند. 
بعـد از میرعمـاد، جهانگیـر شـاه، پادشـاه گورکانی 
هند، برخی از بسـتگان او، مانند عبدالرشید دیلمی 
و گروهـی دیگـر از هنرمنـدان را پنـاه داد. در زمان 
گورکانیـان، زبـان فارسـی، زبان رسـمی و فرهنگی 
و علمـی هندوسـتان بود. جهانگیر شـاه گفتـه بود: 
»اگـر میـر را بـه مـن می دادنـد، هـم وزن او طـال 

 ».مـی دادم



سرآمد/ شماره سی وپنجم/ ا ردیبهشت نودوشش 96

ی
رین

آف
ار

ک

 مسیح فقیهی 

برای موفقیت
دنبال سرمایه

بزرگ نباش

ی�ن که دنبال ن اکرآفر
ن

ید  ها� ر

اکمل بودن نیست



97 سرآمد/شمارهسیوپنجم/اردیبهشتنودوشش

ــد و  ــه گذران ــن مدرس ــتان را در ای دوران دبیرس
ــپار  ــت و رهس ــا برگش ــه کالیفرنی ــس از آن ب پ

دانشــگاه اســتنفورد شــد.
 

از فلسفه تا سیستم های منادین
نتیجــه برنامــه اســتعدادیابی دانشــگاه اســتنفورد 
ــام برنامــه آمــوزش و پــرورش لیبــرال  ــا ن کــه ب
مشــهور اســت و تازه واردهــا را بــرای پیــدا کــردن 
ــد،  ــی می کن ــان راهنمای ــتعدادهای واقعی ش اس
ــه  ــوان در زمین ــد  هافمــن ج ــه ری ــود ک ــن ب ای
فلســفه اســتعداد دارد، امــا ایــن پیش بینــی ریــد 
را قانــع نکــرد. او بــا توجــه بــه شــناختی کــه از 
خــودش داشــت و عالیقــی کــه تــا آن زمــان بــه 
آن هــا پــی بــرده بــود، مطمئــن نبــود که فلســفه 
به تنهایــی بتوانــد تمایــل او را ارضا کنــد. بنابراین 
بــا مشــورت یکــی از راهنمایان دانشــگاه تصمیم 
گرفــت وارد رشــته سیســتم های نمادیــن و علوم 
شــناختی شــود و درنتیجــه الزم بــود در زمینــه 
ــق  ــی، منط ــی، روان شناس ــفه، زبان شناس فلس
ریاضــی و علــوم کامپیوتــر ماهــر شــود.  هافمــن 
فارغ التحصیــل  دانشــگاه  از  ســال ۱٩٩0  در 
ــگاه  ــل در دانش ــورس تحصی ــت ب ــد و توانس ش
آکســفورد را بــه دســت بیــاورد و در ســال ۱٩٩۳ 
نیــز مدرک کارشناســی ارشــد خــود را در رشــته 

فلســفه از ایــن دانشــگاه گرفــت.
 

آینده در شبکه های مجازی نهفته است
ــس  ــن و پ ــات نمادی ــل در رشــته مطالع تحصی
از آن فلســفه باعــث شــد کــه ریــد بــه موضــوع 
ــن  ــود و در ای ــد ش ــات عالقه من ــادل اطالع تب
دوران به شــدت تحــت تاثیــر نتایــج پژوهش هــا 
و مطالعــات چهره هــای شــاخص حــوزه رســانه 
ــه  ــژه جمل ــان به وی ــال مک لوه ــه مارش ازجمل
ــت«  ــام اس ــوِد پی ــانه خ ــه »رس ــهور او ک مش
قــرار گرفــت و در نتیجــه مطالعاتــش بــه 
ــرات  ــه زودی تغیی ــه ب ــید ک ــه رس ــن نتیج ای
ــود  ــاد می ش ــانه ایج ــه رس گســترده ای در زمین
ــر  ــت تاثی ــدت تح ــریت را به ش ــده بش ــه آین ک
در  کــه  دورانــی  در  ریــد  می دهــد.  قــرار 
آکســفورد درس می خوانــد، بــه مطالعــه  در 

ریــد  هافمــن شــاید بــه انــدازه بیــل گیتــس یــا 
مــارک زاکربــرگ در ایــران مشــهور نباشــد، امــا 
کارآفرین هــای  شناخته شــده ترین  از  یکــی 
خــودش  کــه  همان طــور  کــه  دنیاســت 
ــده  ــک ای ــا ی ــت ب ــت، توانس ــه آرزو داش همیش
ــراد  ــن اف ــی از تاثیرگذارتری ــه یک ــاده ب خارق الع
ــدا  ــن در ابت ــه  هافم ــود. اگرچ ــل ش ــا تبدی دنی
ــا  ــد، ام ــای نویســندگی را در ســر می پروران روی
ــی  ــارت الکترونیک ــه تج ــد ک ــی زود فهمی خیل
ــه  ــت ک ــی اس ــی آن جای ــبکه های اجتماع و ش
می توانــد موفقیــت را در آن پیــدا کنــد. اگرچــه 
ــا  ــوزه ب ــن ح ــن در ای ــه  هافم ــای اولی تجربه ه
شکســت مواجــه شــد، امــا او همان طــور کــه در 
مصاحبــه ای بــا بلومبــرگ گفتــه اســت، از ایــن 
شکســت ها یــاد گرفــت کــه ســریع رو بــه جلــو 
حرکــت کنــد و هرگــز ســعی نکنــد کامل باشــد. 
ــر  ــال حاض ــرد در ح ــن رویک ــا همی ــن ب  هامف
یکــی از ثروتمندتریــن کارآفرین هــای دنیاســت.

 
نخبه کوچکی که دنبال استقالل می گشت!

ــه  ــا ب ــد  هافمــن در ســال ۱٩6۷ در کالیفرنی ری
دنیــا آمــد، امــا دوران کودکــی و نوجوانــی اش را 
در برکلــی گذرانــد و در تمــام طــول تحصیــل تــا 
ــادی  ــوز ع ــر دانش آم ــل ه دوران دبیرســتان مث
ــا  ــت، ام ــی می رف ــدارس دولت ــه م ــری ب دیگ
در دوران دبیرســتان پــدر و مــادر ریــد کــه هــر 
ــه ایــن نتیجــه  دو وکیــل دادگســتری بودنــد، ب
ــک  ــدن در ی ــاید درس خوان ــه ش ــیدند ک رس
مدرســه کوچــک بــا کالس هــای کم جمعیــت و 
جایــی نزدیــک بــه خانــه بــرای رید بهتــر خواهد 
بــود. امــا او کســی نبــود کــه بــه ایــن راحتی هــا 
اســتقاللش را از دســت بدهــد، بنابرایــن ترجیــح 
ــال  ــرود و کام ــت ب ــه ای در ورمون ــه مدرس داد ب
روی پــای خــودش باشــد. دبیرســتانی کــه 
ــرار  ــش ق ــد و والدین ــد ری ــورد تایی ــت م درنهای
ــود کــه مســئوالنش  گرفــت، مدرســه پوتنــی ب
ــد  ــوزان بای ــه دانش آم ــد ک ــادی دارن ــد زی تاکی
در طــول تحصیــل در زمینه هــای مختلــف 
ــی  ــای مختلف ــد و مهارت ه ــوزی کنن تجربه آم
ــد  ــد. ری ــر و... را بیاموزن ــه کشــاورزی، هن ازجمل
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ــر کشــورهای  ــی ب ــوذ فلســفه تحلیل ــه نف زمین
انگلیســی زبان عالقه منــد شــد و در ایــن زمینــه 
دســت بــه مطالعــه زد و حتــی چنــد وقتــی هــم 
ــا  ــد، ام ــه کار ش ــغول ب ــدرس مش ــوان م به عن
ــا  ــس ی ــه تدری ــی و ن ــه روشــن فکری اجتماع ن
ــتیاق  ــت اش ــدام نمی توانس ــندگی هیچ ک نویس
او را ارضــا کنــد، بنابرایــن دوبــاره بــه کالیفرنیــا، 
یعنــی جایــی کــه تحصیالتــش را شــروع کــرده 
بــود، برگشــت و بــا دوســتانی کــه از دوران 
ــت، وارد  ــتنفورد داش ــگاه اس ــل در دانش تحصی
کار در زمینــه فنــاوری شــد. سرپرســتی تولیــد 
ــری شــرکت اپــل یکــی  ــه کارب در بخــش تجرب
از اولیــن شــغل هایی بــود کــه ریــد  هافمــن بــه 
دســت آورد و همان جــا بــود کــه ایــده راه انــدازی 
ــید.  ــش رس ــه ذهن ــبکه اجتماعی eWorld ب ش
هــر چنــد ایــن ایــده ســرانجام موفقیت آمیــزی 
نداشــت، ولــی دســت کم ریــد  هافمــن متوجــه 
شــد کــه ایــن حــوزه آینــده  بســیار درخشــانی 
ــه  ــود ک ــانی ب ــه کس ــت. او ازجمل ــد داش خواه
اعتقــاد داشــتند شــبکه های اجتماعی بــا افزایش 
ســرعت و گســترش اینترنــت در دنیــا می تواننــد 
ــرار  ــعاع ق ــدت تحت الش ــانی را به ش ــط انس رواب
دهنــد. یکی دو ســال بعــد او شــبکه eWorld را 
ــغلی  ــال از ش ــان س ــت و در هم به AOL فروخ
کــه در اپــل داشــت، اســتعفا داد تــا ادامــه کارش 
را در فوجیتســو پی گیــری کنــد. هنگامــی کــه 
 AOL ــه ــال ۱٩٩6 ب ــن eWorld را در س  هافم
فروخــت، اپــل تــازه متوجــه برتــری ایــن شــبکه 

شــد.
 

بــا  بــزرگ  در جســت وجوی موفقیــت 
ــم ــه ک رسمای

ریــد  هافمــن در ایــن زمــان احســاس می کــرد 
ــا  ــته تنه ــال گذش ــار س ــه، چه ــی س ــه ط ک
ــا  ــده و ب ــر پری ــاخه دیگ ــه ش ــاخه ب ــن ش از ای
ــه آن چــه  ــد ب ــد هرگــز نمی توان ادامــه ایــن رون
ــرمایه  ــن دوران س ــد. او در ای ــد، برس می خواه
چندانــی نداشــت و می دانســت کــه بــا ســرمایه 
ــرای  ــه ب ــرکتی ک ــت ش ــال موفقی ــم احتم ک

خــودش تاســیس کنــد، آن قدرهــا زیــاد نخواهد 
بــود. ولی ریســک کــرد و سوشــال نــت دات کام 
را راه انداخــت و در ایــن زمــان تنها ســه ســال از 
ورود او بــه عرصــه فنــاوری می گذشــت. هــدف 
ــرویس  ــه روی س ــود ک ــن ب ــن ای ــه  هافم اولی
امــا  کنــد،  تمرکــز  اینترنتــی  دوســت یابی 
ــوژی  ــن تکنول ــه ای ــد ک ــه ش ــرعت متوج به س
ــواع  ــاخت ان ــه س ــد در زمین ــی می توان ارتباط
روابــط انســانی ازجملــه روابــط تجــاری در 

ــد باشــد. فضــای کســب وکار مفی
 

تجربــه موفقیت آمیــز پی پــال و مترکــز بــر 
معامــالت اینرتنتی

تقریبــا  کام  دات  نــت  سوشــال  راه انــدازی 
)از  ثیــل  پیتــر  پیشــنهاد  بــا  هم زمــان 
ــتنفورد(  ــد در اس ــی ری ــی  های قدیم هم کالس
بــرای پیوســتن او بــه اســتارت آپ تــازه تاســیس 
پی پــال بــا هــدف تمرکــز بــر پــردازش معامــالت 
ــال  ــه پی پ ــا ورودش ب ــود.  هافمــن ب اینترنتــی ب
توانســت بــا آدم هایــی همچــون ایــالن ماســک 
ــه در  ــه ای ک ــا تجرب ــن ب ــود.  هافم ــکار ش هم
ــود،  ــت آورده ب ــه دس ــت دات کام ب ــال ن سوش
ــه جــای تمرکــز  ــا ب ــال کمــک کــرد ت ــه پی پ ب
بیــش از انــدازه بــر پــردازش پرداخت هــای فــرد 
بــه فــرد، روی پــردازش پرداخت هــای مشــتری 

ــد. ــز کن ــه فروشــنده تمرک ب
 

خداحافظی با سوشال نت و تولد لینکدین
ریــد هم چنــان  میــالدی  تــا ســال ۲000 
ــت دات  ــال ن ــال و سوش ــروژه پی پ ــر دو پ درگی
کام بــود، امــا بــه مــرور بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــه پی پــال بــه حضــور دائمــی و تمــام وقــت او 
نیــاز دارد و از طــرف دیگــر سوشــال نــت جایــی 
نیســت کــه بتوانــد هدف هــای بلنــد او را تامیــن 
کنــد. بنابرایــن سوشــال نــت را رهــا کــرد. همــه 
ســرمایه ای را کــه در ایــن زمــان بــه دســت آورده 
ــت  ــمت ریاس ــه س ــرد و ب ــال ک ــود، وارد پی پ ب
اجرایــی شــرکت رســید. در  ۲00۲ شــرکت
ــارد دالر  ــغ ۱.۵ میلی ــه مبل ــال را ب eBay، پی پ
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ــه  ــد  و ســهمی کــه  هافمــن از ایــن معامل خری
ــد  ــا بتوان ــه او کمــک کــرد ت ــه دســت آورد، ب ب
ــه  ــد و البت ــودش کار کن ــی خ ــده اصل روی ای
ســرمایه گذاری هایی نیــز در چنــد شــرکت 

دیگــر انجــام دهــد.
تجربــه ای کــه  هافمــن در پی پــال و سوشــال نت 
بــه دســت آورده بــود، بــه او نشــان داد که هویت 
ــی  ــت باالی ــت از اهمی ــراد در اینترن ــه ای اف حرف

ــن  ــت و او در ای ــوردار اس برخ
زمــان آمــاده بــود تــا لینکدین 
ــد  ــه ای جدی ــوان تجرب را به عن
بــه جهــان معرفــی کنــد. 
کلیــد ایــن کار در ســال ۲00۲ 
و در یکــی از اتاق هــای منــزل 
ــد و در  ــد زده ش ــکونی ری مس
ــه کار ســایت  ــاز ب ــاه اول آغ م
ــر  ــن حــدود 4۵00 نف لینکدی
وارد ایــن شــبکه اجتماعــی 
ــه  ــرور آن را ب ــه م ــدند و ب ش
بزرگ تریــن شــبکه  اجتماعــی 
کســب وکار  محوریــت  بــا 

ــد. ــل کردن تبدی
 

 500 رسمایه گــذاری 
روی  دالری  میلیــون 

توصیــه  هافمــن بــه  فیس بــوک 
ــی دارد و تســلط  هافمــن شــم اقتصــادی خوب
و  دارد  اســتارت آپ  فضــای  روی  زیــادی 
ــه او  ــن خاطــر هــم هســت ک ــه همی ــا ب دقیق
ــت  ــه اهمی ــه ب ــود ک ــانی ب ــن کس ــزو اولی ج
فیس بــوک و  فرندســتر پــی بــرد و بــرای 
ایــده ای  رفــت.  سراغشــان  ســرمایه گذاری 
بــرای فیس بــوک داشــت،  زاکربــرگ  کــه 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــن را تح ــد  هافم ــدت ری به ش
داد و او خیلــی زود قبــول کــرد کــه روی 
بــا  امــا  کنــد،  ســرمایه گذاری  فیس بــوک 
ــه  ــازه شــروع ب ــن ت ــه این کــه لینکدی توجــه ب
ــی  ــود، حاضــر نشــد ســمت اجرای کار کــرده ب
ــد روی  ــا بتوان ــد ت ــته باش ــوک داش در فیس ب

اســتارت آپ خــودش تمرکــز بیشــتری داشــته 
ــه ثیــل،  ــرگ را ب باشــد. او حتــی مــارک زاکرب
دوســت، همــکار و هم کالســی قدیمــی اش هــم 
معرفــی کــرد و ثیــل هــم بــه توصیــه   هافمــن با 
ــون  ــوک ۵00 میلی ــرمایه گذاری روی فیس ب س
دالر پــول بــه آن تزریــق کــرد. بــه گفتــه  
ــرمایه گذاری او  ــن س ــن پرهزینه تری ــن ای  هافم

ــت. ــوده اس ــی اش ب ــول زندگ در ط

فیلسوفی که میلیاردر شد!
لینکدیــن بــرای اولیــن بــار در ســال ۲0۱۱ 
وارد بــازار ســرمایه شــد. در آن زمــان ارزش 
ســهام او را در ایــن شــرکت ۲.۳4 میلیــارد دالر 
ــه دو  ــر ثانی ــال ۲0۱4 ه ــد. در س ــن زدن تخمی
نفــر بــه شــبکه لینکدیــن می پیوســتند و ارزش 
دارایی هــای ریــد  هافمــن بــه 4.۵ میلیــارد دالر 
ــدازی بیــش از  ــود. او تاکنــون در راه ان رســیده ب
80 اســتارت آپ و شــرکت نــوآور ســرمایه گذاری 
FWD. ،کــرده و در هیئــت مدیــره موزیــال

ــال ۲0۱6  ــن در س ــت دارد.  هافم ــز فعالی us نی
ــه  ــارد دالر ب ــغ ۲6.۲ میلی ــه مبل ــن را ب لینکدی
ــن  ــوان بزرگ تری ــا عن ــافت فروخــت ت مایکروس
ــت شــود ــن شــرکت ثب ــخ ای ــد در تاری خری
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نعیمه جاویدی 

زبان تابع جامعه است نه رسانه
ن فار� ره نقش رسانه ها �ب ز�ب �ب عیل اصغر حمیک در�ب

گو
ت و

گف
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 این روزها بعضی از آسـیب پذیر شـدن 
ایـن  این کـه  می گوینـد.  فارسـی  زبـان 
زبان فـروغ گذشـته را نـدارد. شـما این 
آسـیب پذیری را ناشـی از چـه می دانید؟

بـا  زبـان  وضعیـت  بایـد  ابتـدا  می کنـم  فکـر 
تـا  کنیـم  بررسـی  را  کنش گـران  و  جامعـه 
تکلیـف بابـت زبـان و آن چـه از زبـان برداشـت 
می شـود، مشـخص شـود. معموال چند برداشت 
مختلـف بـا گفتـن واژه زبان در ذهـن مخاطب 
ایجـاد می شـود. یـک جـا وقتـی مـا می گوییم 
زبـان، اشـاره بـه سـاختار کلمـات، جمـالت و 
دسـتور زبان و مجموعـه ای از قراردادها، قواعد، 
حـروف و... مـورد نظر اسـت. در تعریفـی دیگر 
کـه منظـور مـا نیسـت، زبـان عضـوی از بـدن 
اسـت و وسـیله ای برای کمک به سـخن گفتن 
و دیگـر امـور. اما تعریف واالتـر از زبان و آن چه 
دقیقـا مـورد نظـر ماسـت، زبـان به عنـوان یک 
فراینـد و اتفـاق هوشـمند، پیچیـده، کنش گـر 
و رویـش ورز اسـت کـه در ذهـن رخ می دهـد. 
و  برداشـت ها  از  ذهنـی  انعـکاس  درواقـع 
مواجهه هایـی کـه در طـول روز چـه در جنبـه 
داریـم.  خـود  زندگـی  اجتماعـی  چـه  فـردی 
وقتـی ذهـن مـِن کنش گـر اجتماعـی معطوف 
بـه مسـائل روز جامعـه و پیرامون خود نباشـد، 
بـدون شـک زبان مـن با همـان تعریـف فرایند 
و پدیـده ذهنـی، زبانی آسـیب پذیر خواهد بود. 
در  را  زبـان  تغییـرات  بایـد  یعنـی   
تغییـرات و ماهیـت جامعه بررسـی کرد؟
مـن به عنوان یـک عضـو از هر جامعـه ای زمانی 
کـه بـه دنیـا می آیم تا لحظـه مرگ، مشـاهدات 
و تجربیـات دیـداری، عاطفی، فرهنگـی، هنری، 
دیگـر  مـوارد  بسـیاری  و  گفتـاری  شـنیداری، 
دارم. در معـرض رسـانه قـرار می گیـرم. آموزش 
مختلـف  اقسـام  و  اقشـار  اشـیا،  بـا  می بینـم. 
اجتمـاع در ارتبـاط هسـتم. بنابرایـن سـاختار 
ذهنـی من فعال می شـود. درواقع ذهـن به ازای 
ورودی هایـی این چنیـن، خروجی هایـی دارد که 
همـان زبـان را می توان نـام برد. بـه تعبیر بهتر، 
مـِن کنش گر محصولی اجتماعی هسـتم و زبان 
تابعـی از مـن. بنابرایـن زبـان مـن هـم تابعی از 

امسال در گفت وگو هایی که با 
استادان و پژوهش گران زبان و 
ادب فارسی داشتیم، بسیاری 
معتقد بودند یکی از مواردی که 
زبان فارسی را تحت تاثیر خود 
قرار داده و آسیب پذیر کرده 
است، رسانه ها هستند. بااین حال 
بعضی دیگر از چهره های بنام 
زبان و ادب فارسی هم از 
خدمات متقابل زبان و رسانه 
گفتند. این که رسانه ها به ویژه 
رسانه های مکتوب مانند 
روزنامه ها به تداول و کاربرد 
زبان کمک می کنند. به همین 
دلیل آخرین گفت وگوی ادبی 
سال جاری »سرآمد« را به گپ و 
گفت با دکتر علی اصغر محکی، 
استاد دانشگاه، فعال حوزه 
رسانه و ارتباطات، جامعه شناس، 
پژوهش گر و صاحب آثار تالیفی 
متعدد در این حوزه ها اختصاص 
دادیم تا نقش رسانه ها بر زبان را 
بررسی کنیم. محکی پیش از هر 
پاسخی تاکید کرد نگاه مکانیکی 
به زبان در چهارچوب دستور 
زبان فارسی شیوه مناسبی 
برای پاسخ گویی به این پرسش 
نیست، بلکه باید رابطه زبان 
به عنوان یک فرایند ذهنی و 
محصول اجتماعی و نوع کاربرد 
آن را در رسانه ها بررسی کرد.
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همـان اجتماع اسـت؛ زبـان پدیـده ای اجتماعی 
تعبیـر، دیگـر  ایـن تعریـف و  بـا  نیـز هسـت. 
نمی تـوان زبـان و آسـیب های آن را محـدود بـه 
عملکرد رسـانه، یـک فرد فارغ از جامعـه یا افراد 
دیگـر در جامعه و... دانسـت. رابطـه زبان با ذهن 
و رابطـه آن بـا فرد کنش گـر و جامعـه رابطه ای 
کامال مسـتقیم و مشـخص اسـت. زبان پویاست 
و زایـا و در طـول زمان تغییر و تجلی می کند. ما 
افـرادی کـه از زبان اسـتفاده می کنیـم، هر کدام 
یـک کنش گر هسـتیم. مقصـود مـا از کنش گر، 
تک تـک افـرادی اسـت کـه زبـان را بـه فعلیـت 
می رسـانند. گفتیـم کـه 
محصولـی  هـم  زبـان 
در  اسـت.  اجتماعـی 
جامعـه تغییـرات متعدد 
تغییـرات  دارد.  وجـود 
هنـری،  فرهنگـی، 
علمـی، ادبـی و... هریک 
از ایـن تغییرهـا کـه اگر 
را  آن هـا  کلـی  به طـور 
تغییرهـای  قالـب  در 
دسـته بندی  اجتماعـی 
تاثیـر  زبـان  بـر  کنیـم، 

می گذارنـد. 
 معموال زبان شناسان 
آسـیب های زبان را از 
تغییراتی که در گفتار، 
شـنیدار و مکتوبـات 
زبانـی پیـش می آید، 
می کننـد.  بررسـی 
را  زبـان  امـا  شـما 
امـکان  به عنـوان 
انتقال معنا در آسـیب 
می بینیـد. آسـیب هایی کـه شـما بـه آن 
اشـاره می کنید، چه هسـتند و کدام توانایی 

زبـان را محـدود می کننـد؟ 
زبـان بـه لحـاظ عضـوی کـه بـا آن صحبـت 
می کنیـم یـا دسـتور زبـان فارسـی جنبه هایی 
از زبـان بـه معنـی ذهنـی و کلـی اسـت کـه 
اشـاره کردیـم. درحالی کـه بخشـی از مظاهـر 

زبانـی را بایـد در چشـم، گوش و... جسـت وجو 
از  مجموعـه ای  زبـان  بگویـم؛  روشـن تر  کـرد. 
صرفـا  یـا  محـاوره ای  و  شـفاهی  محصـوالت 
مکتـوب و تلفیقـی از آن هـا نیسـت. جنبه های 
نقاشـی،  فیلـم،  ماننـد  هنـر  موسـیقایی، 
محاسـباتی و... از دیگـر صور تجلی زبان اسـت. 
بـرای مثـال در رابطـه زبـان و فرهنـگ هم این 
تمـام  می دهـد.  نشـان  را  خـودش  جنبه هـا 
فعالیت هـای انسـانی کـه بـرای انتقـال پیـام و 
معنـا در ذهن صـورت می گیرد هم این نسـبت 
و ارتبـاط زبـان و فرهنـگ را نشـان می دهـد. 
بـرای مثـال اگـر یـک کاال می سـازیم ماننـد 
یـک گلدان سـفالی بـا نقـوش ایرانی عـالوه  بر 
کاربـرد نوعـی تجلـی زبانـی هـم دارد. تفـاوت 
صنایـع دسـتی کشـورها و حسـی کـه ایجـاد 
می شـود ایـن گفتـه را تایید می کننـد. درواقع، 
صـور آفرینـش فرهنگی نوعـی زبان اسـت. اگر 
در جامعـه ای صـور مختلـف آفرینـش علمـی، 
هنـری، اجتماعی و... دچار اختـالل، یکنواختی 
و آسـیب شـود، حتمـا بر حـوزه زبان هـم موثر 
اسـت. ایـن به دلیـل رابطه تنگاتنگ و مسـتمر 
بیـن حـوزه زبـان، ذهـن، آفرینش هـای هنری، 
خالقیت هـای علمـی، اجتماعـی و... اسـت. هـر 
نـوع اقدامـی که باعث شـود داد و سـتد علمی، 
خالقیـت ورزی هنـری، علمـی دچـار سسـتی 
شـود، اثـر خـود را در زبـان می گـذارد، چـون 
از یـک جنـس هسـتند. این هـا نوعـی رابطـه 
خمیرمایـه  ذهـن  و  هسـتند  بین االذهانـی 
پیدایـش و شـکوفایی زبـان اسـت. بنابراین من 
هـم موافـق ایـن گزاره هسـتم که افـول علمی، 
فرهنگـی، اجتماعـی باعـث کاهـش سـرعت و 
شـتاب، میـزان زایایـی و پویایی زبان می شـود. 
 زبانـی کـه زایـا و پویـا نباشـد، بـدون 
شـک و بـه مـرور، زبانـی تنبـل خواهـد 
شـد. دسـت کم زبانـی بـدون اتفاق هـای 
جدیـد و مثبـت. مقصـر اصلـی در ایـن 
ضعـف پیش آمـده چیسـت یـا کیسـت؟ 
دچـار  خـود  کـه  آسـیب دیده  چنیـن  زبانـی 
نمی توانـد  باشـد،  شـده   تنبلـی  و  رخـوت 
پاسـخ گوی نیازهـای نوشـونده باشـد. بـه مرور 

 اگر در جامعه ای 
صور مختلف 
آفرینش علمی، 
هنری، اجتماعی 
و... دچار اختالل، 
یکنواختی و 
آسیب شود، 
حتما بر حوزه 
زبان هم موثر 
است. این به دلیل 
رابطه تنگاتنگ 
و مستمر بین 
حوزه زبان، ذهن، 
آفرینش های 
هنری، 
خالقیت های 
علمی، اجتماعی 
و... است



103 سرآمد/شمارهسیوپنجم/اردیبهشتنودوشش

تبدیـل بـه زبانـی مصرف  کننـده واژگان بیگانه 
خواهـد شـد. بـه تعبیـری تبدیـل بـه زبانـی 
وارداتـی می شـود. ایـن زبـان بیشـتر تاثیرپذیر 
اسـت تـا اثرگـذار. ایـن را نباید ناشـی از ضعف 
زبـان و آن را متهـم دانسـت. بـه نوعـی بایـد 
کنش گـر را به  عنـوان کسـی کـه می توانسـته 
تـالش و خالقیـت بیشـتری داشـته باشـد امـا 
نتوانسـته، مقصر دانسـت. جامعه ای کـه زایایی 
خـود را از دسـت بدهـد، چـه در حـوزه هنری، 
علمـی، صنعتـی و... یـا جامعه ای کـه افتخارش 
افتخارکـردن بـه میـراث علمـی، ادبـی قدمایی 
چـون حافظ، موالنا، سـعدی و... باشـد، غافل از 
این کـه خـود بایـد میراث گـذار نسـل آیندگان 
باشـد و ارثیـه ای قابـل و الیـق در زمینه هـای 
از  متاسـفانه  بگـذارد،  آن هـا  بـرای  مختلـف 
شـک  بـدون  اسـت.  مانـده  غافـل  بازتولیـد 
این چنیـن کنش گرانـی خدمـت قابـل توجهـی 

بـه زبـان ارائـه نمی دهنـد. 
 بـه تعبیـر شـما کنش گـران زبـان در 
میـراث  می توانسـتند  گذشـته  زمـان 
علمـی، فرهنگـی و هنـری از خـود به جا 
بگذارنـد، اما چرا بشـر معاصر نتوانسـته. 

دسـت کم نـه بـه انـدازه قدما؟ 
امـروز  از ویژگی هـای جامعـه جهانـی  شـتاب 
واکنش هـا  نـوع  شـتاب  شـرایط  در  اسـت. 
معمـوال  شـتاب  شـرایط  در  اسـت.  متفـاوت 
و  معـارف  حـوزه  می دهـد.  رخ  هـم  بحـران 
شـناخت قبلی پاسـخ گوی نیـاز امروزه نیسـت. 
عالوه بـر ایـن بحـران معرفـت، اخـالق و روابط 
اتفاق می افتد. برخالف ادوار گذشـته، انسـان ها 
بـا مکـث، تامل، فراغ بال گذشـته را مـرور، حال 
را درک و بـرای آینـده برنامه ریـزی می کردنـد. 
اکنون بشـر چنین فرصتی را در شـرایط شتاب 
نـدارد. درواقع تا بخواهد شـرایط حـال را درک 
کنـد، خـوِد زمان حال به گذشـته تبدیل شـده 
 اسـت. بـزرگان و پـدران مـا اما چنیـن فرصتی 
داشـتند، چون در شـرایط شـتاب نبودند. آن ها 
معرفـت  بـه  را  دانـش خـود  فرصـت  ایـن  بـا 
تبدیـل می کردنـد. بـرای همین اسـت کـه آثار 
فاخر، شـیوا و ارزشـمندی مانند دیـوان حافظ، 

مثنـوی موالنـا، تاریـخ بیهقـی و... از خـود بـه 
جـا گذاشـتند. آن هـا هم اگـر در ایـن جامعه و 
تحـت تاثیر شـتاب آن بودند، بدون شـک دچار 

می شدند.  مشـکل 
 یعنـی معتقدیـد اگر مثـال حافـظ در این 
دوران بـود، مانند حافظ زمان خود نمی شـد؟

قطعـا. حافظ اگـر در این دوره از شـتاب جامعه 
جهانـی بـود، حافـظ نمی شـد. چـون دیگـر آن 
فرصـت تامـل و تبدیـل دانـش خـود به اشـعار 
عرفانـی را نداشـت. ایـن همـان بحرانـی اسـت 

کـه گفتم. 
 بعضـی معتقدنـد دیگر شـاعرانی چون 
حافـظ، سـعدی و موالنـا یا دانشـمندانی 
ماننـد فارابـی، ابوریحان بیـرون و... زاده 
نخواهند شـد. شـما هـم این موضـوع را 

قبـول داریـد، چرا؟ 
امـروز شـاخه های علـوم مختلف بسـیار متنوع 
شـده اسـت و تخصصـی. همین موضـوع باعث 
شـده دیگر کسـی ماننـد حافظ و ابوعلی سـینا 
و... جامع االطـراف نباشـد و به همـه علوم زمانه 
خـود مشـرف و صاحب نظـر. بااین حـال غفلـت 
از بازتولیـد هـم موضـوع بسـیار مهمـی اسـت. 
حوزه هـای مختلـف علـم تخصصـی و ویژه گون 
شـده اسـت. انسـان معاصر محدودیـت دارد که 
بر تمام شـاخه های مختلف علم تسـلط داشـته  
باشـد و راه کار ارائـه دهد. تنها راه کار این اسـت 
کـه فنـاوری بتواند یافته هـای علـوم مختلف را 
بـه کمک هوشـمندی ماشـینی در هـم تجمیع 
و بـه معـارف بشـری، یـک پلـه باالتـر از دانش 
بشـری تبدیـل کنـد. درواقـع بشـر امـروز در 
محاصـره انفجـار دانش قـرار گرفته  اسـت. انبار 
دانـش بشـر امروز پر اسـت، اما انبـار معارف آن 

نسـبت بـه این حجـم از دانـش، خالی. 
و  مکاتبـات  از  بسـیاری  روزهـا  ایـن   
مـراودات مـردم در فضـای مجـازی رقم 
می خـورد. درواقـع شـتاب و رونق گرفتن 
ارتباطـی  شـبکه های  مجـازی،  دنیـای 
مهـم  تغییـرات  از  یکـی  اجتماعـی  و 
اجتماعـی اسـت. از آن جـا کـه زبـان را 
تابعـی اجتماعی بیـان کردیـد، نقص های 
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زبـان در ایـن فضـا را می پذیریـد؟ 
و  رودررو  دیـدار  مـراودات،  کامل تریـن شـکل 
چهـره به چهـره اسـت؛ کاربـرد زبـان، توانایی، 
جنبه هـا و قابلیت هـای مختلـف آن در مکانـی 
خـاص برای زمان و مدتی محـدود اما کاربردی 
کامـل. در ایـن شـیوه تقریبـا از تمـام جوانـب 
زمانـی کمـک می گیریـم کـه بهتریـن انتقـال 
معنـا اتفـاق بیفتد. تـک تک دانـش و مهارت ها 
پـای کار می آینـد تـا اتفـاق زبانی مطلـوب رخ 
دهـد. اگر بـه هر یـک از قالب های دیگـر زبانی 
ماننـد رسـانه های مکتوب، دیداری- شـنیداری 
یـا... برویـم، درواقع اتفـاق ناقصـی رخ می دهد. 
بشـر تـالش می کند تا ایـن اتفاق ناقص ناشـی 
از اسـتفاده از قالب هـای غیردیـداری زبـان بـر 
انتقـال معنا اثر نگذارد. بـرای همین از صورتک 
و نمادها اسـتفاده می کنـد. امکان انتقال صوت، 
عکـس، نوشـتن، موسـیقی و... را فراهم می کند 
تـا ایـن نقـص کمتر شـود تـا انتقال معنـا بهتر 
انجام شـود. تمـام تالش فضای مجازی توسـط 
کنش گـر، انتقـال معناسـت و شـاید کامل ترین 
امـکان در ایـن فضـا چت تصویری اسـت. اخیرا 

دانشـمندان و پژوهش گـران بـر ایـن هسـتند 
بـه روز کننـد  تـا جایـی  را  فنـاوری  ایـن  کـه 
کـه حتی االمـکان انتقـال بـو، گرمـا، سـرما و 
تجربـه ای از حـس المسـه در ایـن فضـا ایجـاد 
تحقـق  بـرای  انتظـار  و  موقـع  آن  تـا  شـود. 
نقـص  ایـن  مجـازی،  فضـای  در  امـکان  ایـن 
هم چنـان وجـود دارد. این جـا هـدف ارتباطـی 
کاربـرد زبـان، انتقـال معناسـت. اگـر می گوییم 
زبـان در ایـن فضـا دچار آسـیب شـده  اسـت و 
انتقـال معنـا آن چنان کـه باید انجام نمی شـود، 
ناشـی از تـالش کنش گـر بـرای ایـن اسـت که 
از شـتاب زمانـی جـا نمانـد. بیشـتر از این کـه 
قضاوت ارزشـی داشـته باشـیم که زبـان از بین 
رفـت یـا آسـیب دید یـا... بایـد بدانیم کـه این 
فنـاوری آمـده اسـت، جهان  گسـتر شـده و در 
حـد بضاعـت خـود در خدمت انتقـال معنا قرار 
گرفتـه اسـت. ایـن فضا حتـی جایگزیـن دیگر 
رسـانه ها هم شـده اسـت؛ بـه اصطـالح فناوری 
آن چـه خوبـان همـه دارند تـو یک جـا داری. 

 بـه نظـر می رسـد می خواهیـد بگویید 
این آسـیب ها تـا دسترسـی بـه فناوری 
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برتـر اسـت و موقت. 
از  از رسـانه ها یـک جنبـه  بلـه، در هـر یـک 
زبـان مـورد توجـه اسـت و تقویـت می شـود. 
در روزنامـه، دیـداری. در رادیـو شـنیداری، در 
تلویزیـون هـر دو این ها و فضـای مجازی گویی 
در پـی تلفیقـی از این هاسـت. چیزی شـبیه به 
ارتبـاط چهـره بـه چهـره و اسـتفاده از تقریبـا 
همـه جنبه هـای زبانی. تـالش این فضـا بر این 
اسـت کـه در آینـده مـن بـه فارسـی صحبـت 
کنـم و کسـی در گوشـه دیگـری از جهـان بـه 
زبـان مـادری خـود و هـر دو ما متوجـه منظور 
و گفته هـای یکدیگـر شـویم. به عبارتـی همان 
انتقـال معنـا بـه بهتریـن شـکل انجـام شـود. 
درواقـع از ایـن بی زمانـی و بی مکانـی در فضای 
مجـازی بـه یک  زبانـی برسـیم. در ایـن لحظـه 
وقتـی صحبت از زبـان می کنیم، منظـور قواعد 
مکانیکـی و نـگاه مکانیکـی بـه زبـان نیسـت. 
همـان زبـان شـبکه ای و زبانـی اسـت کـه در 
دنیـای  در  معناسـت.  کامـل  انتقـال  خدمـت 
مجـازی مـا هنـوز به آن معنـا نرسـیده ایم و در 

مرحلـه گـذار و نگـران هسـتیم.
 ایـن نگرانـی طبیعـی اسـت؟ بـه نظر 

شـما چـه بایـد کرد؟
 ایـن نگرانـی طبیعـی اسـت، امـا چـون نگران 
عقـب  و  برگردیـم  عقـب  بـه  نبایـد  هسـتیم، 
بمانیـم؛ بایـد پیش برویـم. برای مثـال اگر یک 
جـوان در مکاتبـات خـود در فضـای مجـازی 
بـه جـای بلـه نوشـت بعلـه، یـا بـه جـای اصال 
نوشـت اصـن، بایـد واکاوی کرد و دیـد این نوع 
نـگارش در شـرایط جدید در خدمت معناسـت 
و عارضـه ای بـرای زبان ایجاد نمی کنـد یا خیر.

 ایـن وظیفـه را برعهـده چـه کسـانی 
می دانیـد، مسـئوالن، فعاالن حـوزه زبان 
و ادب فارسـی، یـا کاربـران و بـه تعبیـر 

زبان؟  کنش گـران  شـما 
بایـد  کـه  اسـت  کاربـر  یـا  کنش گـر  آن   
هوشـمندی و انعطاف پذیری داشـته باشـد. کما 
این کـه همـه مـا در ارتباطات روزمـره  خود این 
انعطاف پذیـری و انطبـاق بـا شـرایط را داریـم. 
برای مثال یک اسـتاد دانشـگاه در کالس درس 

بـا دانشـجویان خـود یک طـور صحبـت و رفتار 
می کنـد، در خانـه با عزیزان و اقـوام جور دیگر. 
زمانی که به پزشـک مراجعـه می کند، ادبیات و 
زبانـی که بـرای تعامل و ارتباط بـه کار می برد، 
به یک شـکل اسـت و در مراجعه به مکانیک یا 
خواربارفـروش بـه گونـه ای دیگر. کاربـر فضای 
مجـازی هـم باید ایـن انعطاف پذیری را داشـته 
باشـد کـه از رسـم الخط ایـن فضـا در همـان 
فضا اسـتفاده کنـد و در مکاتبـات اداری، کاری 
و روزمـره خود شـیوه صحیح نـگارش کلمات را 
رعایـت کنـد. بـه عقیده مـن هر جامعـه ای که 
بتوانـد انعطاف پذیـری را بهتـر در اعضـای خود 
پـرورش دهـد، در مهارت های زبانـی و ارتباطی 

هـم پیشـتاز و موفق خواهـد بود. 
  حـال می رسـیم بـه این سـوال که این 
چـه  رسـانه ها  داد؛  شـکل  را  گفت وگـو 
تاثیـری بـر زبان دارنـد؟ به زبـان خدمت 

کرده انـد یا بـه آن آسـیب رسـانده اند؟
رسـانه ها در ایـن بحـث روزنامه هـا تـا انـدازه 
بسـیاری آینـه تمام نمـای جامعه هسـتند. یک 
جامعـه از داخـل به لحـاظ سـطح آفرینندگی، 
علمـی، هنـری، ادبـی و... به همان انـدازه خود 
بازنمـود دارد. رسـانه ها کـه بازتابنـده هسـتند 
و گویـای آن چـه هسـت. بنابرایـن نبایـد عیب 
و  انداخـت  رسـانه ها  گـردن  بـه  را  ایـراد  و 
آسـیب های زمـان و حتـی خدمـات بـه زبان را 
بـه آن هـا نسـبت داد. بیشـتر از خود رسـانه ها 
و  تغذیـه  را  رسـانه ها  کـه  افـرادی  درواقـع 
مدیریـت می کننـد، نقـش دارنـد. کسـانی کـه 
در رسـانه ها کار می کننـد، نمی تواننـد خـارج 
از چهارچـوب متعارف اجتماعـی حرکت کنند. 
رسـانه تابـع فرهنگی از هر جامعه اسـت. حتی 
اگـر یک رسـانه بخواهد در حوزه زبـان و دیگر 
زمینه هـا جریان سـاز باشـد و اثربخـش، ناچـار 
اسـت ابتدای کار شـانه به شـانه همـان جامعه 
حرکـت کنـد و بـه مـرور نقـش خـود را ایفـا 
کنـد. مـردم بایـد رسـانه را بخشـی از جامعـه 
خـود.  روبـه روی  این کـه  نـه  ببیننـد،  خـود 
این چنیـن اسـت کـه اعتمـاد ایجاد می شـود و 

 اثربخشـی آغـاز
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 ملیکا حسینی 

 شرکتی که سرمایه گذار خطرپذیر
پیدا کرد

ن بنیان آر�ی ش�ی کت �پ عامل رسش ی ریسه، مد�ی گفت و گو �ب روح الهل صا�ب

گو
ت و

گف

پرشین بنیان آریا از چند نظر می تواند گزینه مناسبی برای الگوگیری سایر شرکت ها باشد. این 
شرکت دانش بنیان با وجود این که در رفسنجان واقع است، توانسته بدون امکانات پایتخت، 

هم پای شرکت های تهرانی و حتی جلوتر از بعضی از آن ها فعالیت کند. از طرفی با یک مدیریت 
صحیح توانسته از همان ابتدای کار برای خود بازار فروش ایجاد کند و موفقیت اولیه اش در فروش 

سبب شده خیلی زود بتواند سرمایه گذار خطرپذیر پیدا کند. گفت و گو با دکتر روح اهلل صابری 
ریسه، مدیرعامل این شرکت، به ما نشان داد داشتن شرکتی موفق، عالوه بر پشتوانه پژوهشی 

قدرتمند، نیازمند برنامه ریزی و آینده نگری است؛ کاری که پرشین بنیان آریا آن را انجام داد.
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ــه  ــا از چ ــین بنیان آری ــرکت پرش  ش
ــرد؟  ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــالی فعالی س

ــد؟ ــه می کنی ــی ارائ ــه محصوالت چ
مــن شــرکت را در ســال ۱۳٩0 تاســیس 
ــات  ــوژی ترکیب ــاس تکنول ــه براس ــردم ک ک
ســیدروفوریک فعالیــت می کنــد. در حــال 
حاضــر محصــوالت مختلــف کــودی بــر مبنای 
ایــن ترکیــب روی گیاهــان مختلــف زراعــی و 
ــود.  ــد می ش ــا تولی ــرکت م ــط ش ــی توس باغ
ــه  ــور ب ــرکت چط ــیس ش ــده تاس  ای

ــید؟ ــان رس ذهنت
گیاهــی  بیماری شناســی  دکتــرای  مــن 
ــه  ــوط ب ــران دارم و دوره مرب ــگاه ته از دانش
پژوهــش رســاله دکتــرا را در دانشــگاه لــوزان 
ــر  ــال حاض ــردم و در ح ــپری ک ــوییس س س
ولیعصــر  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
ــاله  ــام رس ــن انج ــتم. در حی ــنجان هس رفس
ــاده ای  ــر م ــا تاثی ــاط ب ــده ای در ارتب ــرا ای دکت
در  موجــود  مفیــد  باکتــری  یــک  از  کــه 
خاک هــای کشــاورزی )ســیدروفور( تولیــد 
ــاده  ــن م ــه ای ــید ک ــم رس ــه ذهن ــود، ب می ش
نســبت  را  گیاهــان  مقاومــت  می توانــد 
باالتــر  غیرزنــده  و  زنــده  تنش هــای  بــه 
ــای  ــی الق ــر، نوع ــارت بهت ــه عب ــا ب ــرد، ی بب
ــس از  ــد. پ ــاد می کن ــاه ایج ــت در گی مقاوم
ــران برگشــتم و از رســاله خــود  ــه ای ــه ب آن ک
دفــاع کــردم، مصمــم شــدم ایــن ایــده را بــه 
ــرکت  ــن ش ــردی درآورم. بنابرای ــورت کارب ص
ــان داشــتم  ــده ای کــه اطمین ــر اســاس ای را ب
صنعــت  در  مطلوبــی  جایــگاه  می توانــد 
ــردم و  ــیس ک ــد، تاس ــاد کن ــاورزی ایج کش
ــه  ــوط ب ــوارد مرب ــیس م ــل از تاس ــون قب چ
پژوهش هــای ایــن ایــده را انجــام داده  بــودم، 

در عملــی کــردن آن مصمم تــر شــدم. 
 تاســیس شــرکت هــم نیــاز بــه 
ــاج  ــم محت ــه دارد و ه ــرمایه ای اولی س
ــدی کار  ــل بع ــرمایه در مراح ــق س تزری
ــن  ــن ســرمایه را تامی اســت. چطــور ای

ــد؟ کردی
ســرمایه اولیــه را بــا پیش فــروش مقــدار 

کمــی از کاالی تولیــدی بــه دســت آوردم، 
منتهــا در ادامــه مســیر بــرای توســعه بیشــتر 
ایــن  در  شــد  حاضــر  ســرمایه گذاری  کار، 

ارتبــاط ســرمایه گذاری کنــد. 
ــا در  ــان عموم ــرکت های دانش بنی  ش
زمینــه فــروش مشــکل دارنــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه شــما قبــل از این کــه 
کارتــان را انجــام دهیــد، محصــوالت را 
ــن  ــه ای ــد. چگون ــروش کرده ای پیش ف

کار را انجــام دادیــد؟
ــوالت را  ــداری از محص ــدای کار مق ــا در ابت م
ــه  ــم و ب ــد کردی ــی تولی ــورت آزمایش ــه ص ب
ــرای تســت فرســتادیم.  چنــد جــای کشــور ب
محصــول  از  آن هــا  کــه  مــاه  دو  از  بعــد 
ــوب  ــه مطل ــه نتیج ــد، ب ــتفاده کردن ــا اس م
رســیدند. آن هــا وقتــی نتیجــه را دیدنــد، بــه 
مــا درخواســت دادنــد، آن هــم در حــد تنــاژ. 
ــن کار را  ــم ای ــم می توانی ــا گفتی ــه آن ه ــا ب م
انجــام دهیــم، امــا بــه یــک مــاه و نیــم وقــت 
ــغ  ــد مبل ــت ۵0 درص ــم و الزم اس ــاز داری نی
محصــول را از پیــش پرداخــت کننــد و باقــی 
ــت  ــد از دریاف ــاه بع ــه م ــد س آن را می توانن
کاال بپردازنــد. بــا چنــد مــورد بــه ایــن شــکل 
ــا آن زمــان فعالیتمــان در حــد  کار کردیــم. ت
ــه  ــم ب ــا کم ک ــود، ام ــری ب ــی 40 مت کارگاه
ایــن نتیجــه رســیدیم کــه نیــاز بــه کارخانــه 
و ســرمایه گذار داریــم و بــا یــک نفــر قــرارداد 

بســتیم.
 اتفاقــا پیــدا کــردن ســرمایه گذار 
ــت... ــانی نیس ــز کار آس ــر نی خطرپذی
ریســک  مــا  ســرمایه گذارهای  ببینیــد، 
بابــت  از  می خواهنــد  چــون  نمی کننــد، 
ــه  ــا توج ــا ب ــند. ام ــن باش ــه کار مطمئ نتیج
بــه این کــه مــا پیــش از ایــن چنــد جــا 
ــه کشــاورزی  ــم و در جامع کار فرســتاده بودی
کــه  ترکیباتــی  به عنــوان  ترکیبــات  ایــن 
ــود،  ــروف شــده ب ــد، مع ــی داده ان جــواب خوب
ــه همیــن دلیــل در چنــد نمایشــگاهی کــه  ب
ــه  ــرمایه گذار ب ــه س ــم، دو، س ــرکت کردی ش
مــا پیشــنهاد دادنــد کــه مــا مذاکــره کردیــم 
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ــه  ــه نتیج ــا ب ــی از آن ه ــا یک ــت ب و درنهای
ــیدیم. رس

شــرکت  هــر  پایه هــای  از  یکــی   
انســانی  نیــروی  دانش بنیانــی، 
ــما  ــت. ش ــاغل در آن اس ــص ش متخص
ــای  ــن نیروه ــه داری ای ــذب و نگ در ج
ــد؟ ــکل برنخورده ای ــه مش ــص ب متخص

خیــر، چــون ســاالنه تعــدادی دانشــجوی 
ارشــد و دکتــرا دارم،  مقطــع کارشناســی 
نیروهــای  از  اســتفاده  امــکان  بنابرایــن 
توســعه  و  تحقیــق  بخــش  در  متخصــص 
ــن  ــت و ای ــوده اس ــا ب ــرکت )R&D( مهی ش
شــرکت  کلیــدی  قــوت  نقــاط  از  یکــی 

آریاســت. پرشــین بنیان 
مدیریــت شــرکت  تفــاوت  شــما   
ــر را  ــرکت های دیگ ــا ش ــان ب دانش بنی

در چــه چیزهایــی می دانیــد؟
ــبت  ــان نس ــرکت دانش بنی ــک ش ــت ی مدیری
ــخت تر  ــب س ــادی به مرات ــرکت های ع ــه ش ب
ــکیل  ــای تش ــون مبن ــت، چ ــر اس و پیچیده ت
ایــن قبیــل شــرکت ها در کنــار  ادامــه  و 
ــق  ــش تحقی ــد، بخ ــل تولی ــی از قبی بحث های
و توســعه )R&D( اســت. یــک شــرکت موفــق 
نیازمنــد بــه روز بــودن اســت و اگــر همــراه بــا 
تکنولوژی هــای روز دنیــا نباشــد، محکــوم بــه 

شکســت اســت.
ــان  ــرکت های دانش بنی ــکالت ش  مش

ــد؟ ــه می دانی ــان را چ و نیازهایش
ــه نظــر بنــده مشــکل اساســی شــرکت های  ب
دانش بنیــان عــدم شــفافیت آیین نامه هــای 
ــوز  ــال هن ــن شرکت هاســت. مث ــا ای ــط ب مرتب
دانش بنیــان  شــرکت های  مالیاتــی  بحــث 
ــت.  ــام اس ــه ای از ابه ــی در هال در اداره دارای
بــا  دانش بنیــان  شــرکت های  از  حمایــت 
از  تالش هــای صورت گرفتــه  همــه  وجــود 
طــرف دولــت، هنــوز نیــاز بــه بازنگــری دارد.

 کمــی بیشــتر دربــاره مشــکالت ایــن 
ــا  ــان ب ــد. خودت ــا بفرمایی آیین نامه ه
ــه  ــد و ب ــه رو بوده ای ــواردی رو ب ــه م چ

ــد؟ ــورد کرده ای ــکالتی برخ ــه مش چ

ــه  ــور ک ــکالت، همان ط ــی از مش ــد، یک ببینی
ــی  ــر نیــز گفتــم، بحــث معافیــت مالیات پیش ت
ــاس  ــر اس ــت. ب ــان اس ــرکت های دانش بنی ش
آیین نامــه ایــن شــرکت ها معــاف هســتند، 
ولــی وقتــی ایــن افــراد بــه اداره دارایــی مراجعه 
ــب  ــای عجی ــا پیچیدگی ه ــدر ب ــد، آن ق می کنن
و غریبــی مواجــه می شــوند کــه از ادامــه 
ــه  ــل ک ــال قب ــا س ــوند. ت ــته ش ــیر خس مس
می گفتنــد اصــال چنیــن آیین نامــه ای نداریــم، 
ــن  ــت ای ــی می گف ــت علم ــه معاون در حالی ک
موضــوع ابــالغ شــده و الزم االجراســت. امســال 
هنــوز هــم دارایــی نهایــت تالشــش را می کنــد 
تــا ایــن مســئله معافیــت را نپذیــرد. بــه نظــرم 
ایــن اســت کــه آیین نامــه  یــک علتــش 
شــفافیت الزم را نــدارد و از آن تفســیرهای 
مختلــف می شــود. مثــال دارایــی می گویــد 
طبــق ایــن آیین نامــه شــرکت بایــد در پــارک 
مســتقر باشــد و در همان جــا هــم تولیــد شــود، 
درحالی کــه اصــال چنیــن چیــزی شــدنی 
نیســت. گاهــی فضــا در پــارک کافــی نیســت، 
گاهــی مشــکالت زیســت محیطی وجــود دارد و 
اصــال قانــون بــه مــا چنیــن اجــازه ای نمی دهــد. 
تصــور مــن بــر ایــن اســت کــه سیســتم دولــت 
عالقه منــد اســت کــه بــه ایــن شــرکت ها 
ــوز تعریــف مشــخصی از  ــا هن کمــک کنــد، ام
ــال  ــا مث ــدارد. ی ــود ن ــان وج ــرکت دانش بنی ش
شــرکت های  بــه  کــه  وام هایــی  مــورد  در 
ــکالت  ــز مش ــرد نی ــق می گی ــان تعل دانش بنی
مشــابهی وجــود دارد. مــا خودمــان بــه دنبــال 
وام رفتیــم، امــا نهایتــا بــه ایــن نتیجه رســیدیم 
کــه آن قــدر دســت انداز در ایــن مســیر وجــود 
دارد کــه عمــال انــرژی زیــادی از مــا می گیــرد. 
کــه  شهرســتانی  شــرکت های  به خصــوص 
ــر  ــر روز پی گی ــا ه ــد تهرانی ه ــد مانن نمی توانن
ایــن مســئله باشــند، دســت یابی بــه ایــن 
وام برایشــان ســخت و وقت گیــر و هزینه بــر 
ــی  ــد وام ده ــت رون ــر الزم اس ــه نظ ــت. ب اس
بــه شــرکت های دانش بنیــان تــا حــدودی 
ــد از  ــتری بتوانن ــراد بیش ــا اف ــود ت ــهیل ش تس

.ــد ــره ببرن ــات به ــن خدم ای

گو
ت و

گف
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وقتــی آنیتــا رودیــک اولین فروشــگاه  »بــدن« را 
افتتــاح کــرد، اصــال انتظــار نداشــت کــه ثروتمند 
ــد  ــه بتوان ــود ک ــن ب ــارش ای ــا انتظ ــود. تنه ش
فروشــگاهش را ســر پــا نگــه دارد و برنامــه ای که 
داشــت، کامــال ســاده بــود؛ او می خواســت یــک 
خــط تولیــد لــوازم بهداشــتی بــا اســتفاده از مواد 
ــه جــای این کــه  اولیــه طبیعــی راه بینــدازد و ب
صرفــا دنبــال فــروش محصوالتــش بــه مشــتری 
باشــد، بــه نگرانی هایــی کــه مشــتریانش نســبت 

بــه محیــط زیســت دارنــد، توجــه داشــت.
آنیتــا رودیــک بــا نــام خانوادگــی پــرال در ســال 
۱٩4۲ در لیتــل هامپتــون انگلســتان متولــد 
ــک  ــد ی ــار فرزن ــد از چه ــومین فرزن ــد. او س ش
ــا  ــادر آنیت ــود. م ــر ب ــی مهاج ــواده ایتالیای خان
می خواســت کــه او شــغل معلمــی را بــرای 
ــی میــل و اشــتیاقی  خــودش انتخــاب کنــد، ول
باعــث  داشــت،  ماجراجویــی  بــرای  او  کــه 
ــد. او پــس  می شــد از کالس و مدرســه دور بمان
ــردن  ــس و کار ک ــی در پاری ــال زندگ ــک س از ی
ــون، و  ــد تریبی ــی هرال ــه بین الملل در کتاب خان
ــل  ــازمان مل ــرای س ــو و کار ب ــال در ژن ــک س ی
ــودش  ــه خ ــرد ک ــاز ک ــه ای را آغ ــد، تجرب متح
ــن  ــد. او در ای ــی وار می نامی ــی کول آن را آزمایش
دوران بــه دور اورپــا، پاســفیک جنوبــی و آفریقــا 
ســفر کــرد و طــی ایــن ســفرها بــا آداب و رســوم 
ــان  و نحــوه پوشــش و فرهنــگ کشــورهای جه
ــد  ــه عالقه من ــن نکت ــه ای ــد و ب ــنا ش ــوم آش س
ــان  ــب سالمتی ش ــور مراق ــا چط ــه آن ه ــد ک ش

ــد. ــت می کنن ــان مراقب ــتند و از بدنش هس
وقتــی آنیتــا بــه انگلســتان برگشــت، با گــوردون 
رودیــک آشــنا شــد کــه خصلــت کولی  هــا 
را داشــت، شــعر می ســرود و درســت مثــل 
ــود. آن هــا در ســال  ــا عاشــق ســفر ب خــود آنیت
۱٩۷0 بــا هــم ازدواج کردنــد و خیلــی زود هتــل 
ــت  ــک تخ ــه ی ــد ک ــان را راه  انداختن کوچکش
و یــک وعــده صبحانــه در اختیــار مهمانــان 
می گذاشــت. آن هــا کمــی بعــد یــک رســتوران 
نیــز تاســیس کردنــد. در ســال ۱٩۷6 گــوردون 
تصمیــم گرفــت یکــی از اهــداف شــخصی اش را 
ــق  ــت، محق ــن داش ــود در ذه ــا ب ــه مدت ه ک

کنــد. او می خواســت بــا اســب از بوینــس آیــرس 
در آرژانتیــن بــه ســمت نیویــورک حرکــت کنــد. 
ــول  ــت و قب ــوهرش موافق ــای ش ــا روی ــا ب آنیت
ــند  ــان را بفروش ــتوران مشترکش ــه رس ــرد ک ک
ــن  ــفر را تامی ــن س ــای ای ــد هزینه ه ــا بتوانن ت
ــت:  ــه می گف ــن تجرب ــاره ای ــا درب ــد. آنیت کنن
ــودم  ــود کــه همســر مــردی ب تحســین برانگیز ب
کــه می گفــت مــن بایــد ایــن کار را بکنــم. مــن 

ــم. ــته ای باش ــد آدم برجس بای
غیــاب  در  بتوانــد  این کــه  بــرای  آنیتــا 
ــد،  ــت کن ــرش مراقب ــود و دخت همســرش از خ
تصمیــم گرفــت فروشــگاه کوچکــی راه بینــدازد 
کــه  را  بهداشــتی  و  آرایشــی  محصــوالت  و 
در طــول ســفرهایش درســت کــردن آن هــا 
را آموختــه بــود، بــه فــروش برســاند. او بــا 
ــت و  ــرض گرف ــوردون 6۵00 دالر ق ــت گ حمای
بــا یــک گیاه شــناس محلــی قــرارداد بســت تــا 
بتوانــد محصــوالت مراقبتــی خــود را بــه صــورت 
صددرصــد طبیعــی آمــاده کنــد و در برینگتــون، 
اولیــن فروشــگاه بــدن خــود را بازگشــایی کــرد. 
او همــه مقدمــات کار را بــا بودجــه بســیار کــم 
و بــدون توجــه بــه مســائل زیبایی شناســانه 
ــبز  ــگ س ــگاه را رن ــه فروش ــرد و هم ــاده ک آم
ــقف  ــوراخ های س ــی س ــز، حت ــه چی ــا هم زد ت
ــن  ــا ای ــت کاری آنیت ــن سیاس ــاند! اولی را بپوش
ــی  ــی خال ــه قوط ــتریانی ک ــه مش ــه ب ــود ک ب
ــف  ــد، تخفی ــی را برمی گرداندن ــوالت قبل محص
مــی داد و از بســته بندی های خیلــی کوچــک 
تــا  می کــرد  اســتفاده  مینیمالیســتی  و 
ــه  ــتریانی ک ــه دارد. مش ــن نگ ــا را پایی هزینه ه
ــتند  ــد، می توانس ــدن می آمدن ــگاه ب ــه فروش ب
ــر  ــر، ه ــای معط ــه روغن ه ــوط ب ــه مرب از قفس
اضافــه  خریدشــان  بــه  را  خوش بوکننــده ای 
از  ارزان تــر  کار خیلــی  ایــن  کننــد، چــون 
ــه  ــد هم ــا بخواه ــه آنیت ــد ک ــام می ش آن تم
ــیون و... را  ــامپو و لوس ــم از ش ــش اع محصوالت
ــاره  ــردن درب ــغ ک ــا از تبلی ــد. آنیت ــرح کن مط
فروشــگاه و محصوالتــش اجتنــاب می کــرد، 
ــب مشــتری هــم  ــا از نقــش رســانه ها در جل ام
ــا مصاحبه هــای هوشــمندانه ای  ــود و ب ــل نب غاف
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تاثیــر اجتماعــی خــودش را  کــه می کــرد، 
باالتــر می بــرد و بــا قــرار دادن پمفلت هــای 
ــعی  ــگاهش س ــای فروش ــای ج ــی در ج آموزش
ــد. ــب کن ــتری را جل ــتریان بیش ــرد مش می ک

روابــط  منحصربه فــرد،  محصــوالت  ترکیــب 
و  آموزش دیــده  کارکنــان  خــوب،  عمومــی 
حضــور  از  مشــتری ها  کــه  خوبــی  حــس 
احســاس  و  می گرفتنــد  فروشــگاه  ایــن  در 
می کردنــد کــه یــک نفــر برایشــان ارزش قائــل 
ــا و  ــه شــهرت آنیت ــث شــد ک شــده اســت، باع
فروشــگاهش در شــهر بپیچــد و طــی یــک ســال 
ــت  ــی داش ــد عظیم ــان رش ــب وکار آن چن کس
ــر بازگشــایی شــعبه دوم فروشــگاه  ــه فک ــه ب ک
ــال  ــار س ــک در به ــوردون رودی ــاد. گ ــدن افت ب
۱٩۷۷ بــه خانــه بازگشــت و بــا محبوبیــت 
منحصربه فــرد فروشــگاهی مواجــه شــد کــه 
همســرش در غیــاب او تاســیس کــرده بــود. در 
همیــن زمــان بــود کــه آن هــا بــه فکــر فــروش 
ــد و پــس از  ــدن افتادن حــق امتیــاز فروشــگاه ب
آن در ســال ۱٩8۲ محبوبیــت ایــن کســب وکار 
ــاه  ــر م ــه ه ــود ک ــاد شــده ب ــدر زی ــد آن ق جدی
ــاح  ــف افتت ــاط مختل ــدن در نق ــگاه ب دو فروش
زمینــه  در  ســرمایه گذاری  بــرای  می شــد. 
رودیک هــا  خانوادگــی،  تجــارت  گســترش 
تصمیــم گرفتنــد ســهام فروشــگاه بــدن را 
بــه صــورت عمومــی عرضــه کننــد و ارزش 
ــه دو  ــس از عرض ــک روز پ ــا ی ــان تنه سهامش

ــد. ــر ش براب
یکــی از مهم تریــن عوامــل موفقیــت آنیتــا 
رادیــک در کســب وکاری کــه راه انداختــه بــود، 
فعالیت هــای گســترده اجتماعــی بــود. او بــا 
ــو  ــازمان عف ــه س ــی ازجمل ــازمان های مختلف س
زمینــه  در  و  می کــرد  همــکاری  بین الملــل 
حفاظــت از محیــط زیســت، ممنوعیت اســتفاده 
فعالیــت  و...  آزمایشــگاه ها  در  حیوانــات  از 
ــگان  ــه رای ــا ب ــق نه تنه ــن طری ــرد و از ای می ک
ــه خــود را  ــرد، بلک ــغ می ک ــرای خــودش تبلی ب
ــی از  ــرده و پایگاه ــدا ک ــش ج ــایر رقبای از س
ــرای خــود دســت وپا  هــزاران مشــتری وفــادار ب
کــرده بــود. مردمــی کــه بــرای خریــد بــه 

فروشــگاه بــدن می آمدنــد، از خریــد محصــوالت 
آنیتــا احســاس خوبــی داشــتند، چــون در مــورد 
کیفیــت  بهبــود  بــرای  او  کــه  تالش هایــی 
ــاس  ــت، احس ــاع داش ــردم در اجتم ــی م زندگ
ــای  ــد. موفقیت ه ــت آورده بودن ــه دس ــی ب خوب
آنیتــا چنــان گســترده بــود کــه در  ســال ۱٩٩۲ 
ــه ارزش  فروشــگاه بــدن بیــش از ۷00 شــعبه ب

ــت. ــون دالر داش ۲۳۱ میلی
و  تاجــر  هــر  مثــل  نیــز  آنیتــا  بااین حــال 
ــت،  ــم داش ــتباهاتی ه ــری اش ــن دیگ کارآفری
ازجملــه این کــه در دهــه ٩0 و درحالی کــه 
ــه  ــرعت ادام ــا س ــدن ب ــگاه های ب ــد فروش رش
ــه تجــارت خــود  ــه جــای توجــه ب داشــت، او ب
ــد محصــوالت ضدپیــری  و بازســازی خــط تولی
مســائل  روی  را  تمرکــزش  عمــده  خــود، 
ــن مســئله باعــث شــد  اجتماعــی گذاشــت و ای
ــرار  ــوم ق ــورد هج ــدان م ــوی منتق ــا  از س آنیت
ــه شــود.  ــه شــیوه های ریاکاران گیــرد و متهــم ب
ــت و شــهرت  ــث شــد محبوبی ــن مســئله باع ای
ــب وکار  ــد و کس ــیب ببین ــدن آس ــگاه ب فروش
تــا حــدی راکــد شــود و فــروش به شــدت 
پاییــن بیایــد. در پایــان ســال ۱٩٩6، همــه 
می دانســتند کــه فروشــگاه بــدن نیــاز بــه 
تغییــر دارد و بــه همیــن خاطــر هــم آنیتــا رونــد 
مدیریتــی خــود را تغییــر داد و از اســتوارت 
ــد  ــه ای و کارآم ــر حرف ــک مدی ــوان ی رز به عن
کمــک گرفــت تــا بتوانــد بحــران را پشــت ســر 
بگــذارد. امــا ایــن تغییــرات هــم ســودمند نبــود 
ــود.  ــن ب ــان پایی ــوالت هم چن ــروش محص و ف
ــه  ــری ک ــرات دیگ ــود تغیی ــا وج ــد ب ــن رون ای
ــرد و  ــدا ک ــه پی ــان ادام ــاد، هم چن ــاق افت اتف
ــود  ــه دوران اوج خ ــت ب ــدن نتوانس ــگاه ب فروش
ــا  ــود آنیت ــن وج ــا ای ــردد. ب ــه 80 بازگ در ده
رودیــک هم چنــان یکــی از الهام بخش تریــن 
ــک  ــت ی ــه توانس ــت ک ــن دنیاس ــان کارآفری زن
فروشــگاه کوچــک محلــی را بــه یــک امپراتــوری 
ــدون  ــه ب ــان داد ک ــد. او نش ــل کن ــزرگ تبدی ب
ــود،  ــات ش ــرف تبلیغ ــادی ص ــول زی ــه پ این ک
می شــود بــا حفــظ مشــتریان وفــادار یــک 

 .ــت ــود داش ــب وکار پرس کس
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رضا فقیهی 

فقط انجامش بده
یکن ماسل ه استیو وودوریس، بنیان گذار آمر

گ
هفت رمز موفقیت از ن�

آن هایـی کـه دنبـال خودروهای عضالنی هشـت 
سـیلندر یا به اصطالح ماسـل کارهـای آمریکایی 
هسـتند، قطعا اسـتیو وودوریس و بنگاه اینترنتی 
فـروش ماسـل آمریکـن را به خوبی می شناسـند؛ 
بنگاه موفـق تجاری که توسـط وودوریس برترین 
کارآفریـن جـوان دنیا در سـال ۲00٩ افتتاح شـد 
و در حـال حاضـر یکـی از مشـهورترین همکاران 
کمپانی مشـهور و بزرگ فورد محسـوب می شود. 
اسـتیو اولیـن شـرکت خـود را در سـال ۲008 و 
و  کـرد  افتتـاح  داشـت،  سـال   ۱8 درحالی کـه 
درسـت یـک سـال بعـد و درحالی کـه ۱8 سـال 
بیشـتر نداشـت، توانسـت نـام خـود را به عنـوان 
یکـی از برترین و خوش فکرتریـن کارآفرینان دنیا 
برسـر زبان  ها بیندازد. او همراه برادر و دوسـتانش 
کار خـود را در انبـاری خانه والدینش شـروع کرد 
و امـروز بـه چنـان موفقیتـی رسـیده کـه فقـط 

بـه  دالر  میـالدی ۱۵0هـزار  در سـال گذشـته 
موسسـات خیریه بخشـیده اسـت. وودوریس رمز 
موفقیـت خـود را در هفـت نکتـه خالصه می کند 

کـه در ادامـه می خوانیـد.

1. از قانون دو دقیقه استفاده کنید
اگر بتوانید مشـکلی را ظرف دو دقیقه حل کنید، 
بایـد بـدون صرف وقـت سـراغ آن برویـد. در غیر 
ایـن صـورت زمـان زیـادی را صرف سـازمان دهی 
و بازنگـری مجـدد خواهد کـرد و احتمـاال در این 
مسـیر دچـار شـک و تردیدهـای زیـادی خواهید 
شـد. شـعار مهم مـن این اسـت: »فقـط انجامش 
بـده.« ایـن شـعار جلـوی وقـت تلـف کردن های 
بیـش از حـد را می گیـرد و درنتیجه زمـان کافی 
در اختیارتـان می گـذارد تـا به چالش هـای مهم و 

بپردازید. اساسـی ترتان 
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2. از هر چیزی که مترکز شام را 
به هم می زند، فاصله بگیرید

یکـی از بزرگ تریـن چالش هـای شـما در مسـیر 
موفقیـت در فضای کسـب وکار، فاصلـه گرفتن از 
هـر چیزی اسـت کـه حواسـتان را پـرت می کند 
و تمرکزتـان را برهـم می زنـد. درسـت اسـت کـه 
شـما هـم مثـل هـر کـس دیگـری ممکن اسـت 
از  و  بدهیـد  دسـت  از  را  تمرکزتـان  به راحتـی 
راه حلـش چیسـت؟  امـا  کارتـان غافـل شـوید، 
زمان هـای خاصـی از روزتـان را بـه چـک کـردن 
صنـدوق نامه هـای الکترونیکی، خوانـدن روزنامه، 
فرسـتادن پیام هـای کوتـاه بـه دوسـتان و سـایر 
برنامه هـای شـخصی تان اختصـاص دهیـد و در 
خـارج از ایـن زمـان سراغشـان نرویـد و سـفت و 
سـخت بـه برنامه ای که بـرای خودتـان ریختید و 
جـدول زمان بندی تـان بچسـبید. شـما می توانید 
نامه هـای الکترونیکی تـان را حتـی تـوی تاکسـی 
یـا متـرو هم چـک کنیـد، بنابراین پیشـنهاد من 
بـه شـما این اسـت کـه وقتی پشـت میـز کارتان 
نشسـتید، حتـی تلفـن شـخصی خـود را هـم 

خامـوش  کنیـد تـا حواسـتان را پـرت نکند.

3. تا آن جا که می توانید، از همه 
چیز یادداشت برداری کنید

همیشـه و در هـر موقعیتـی یک قلـم و کاغذ کنار 
دسـتتان باشـد. ممکن اسـت خیلـی ناگهانی یک 
ایـده  عالـی بـه ذهنتان برسـد که اگـر آن را همان 
موقع یادداشـت نکنید، ممکن اسـت خیلی راحت 
فرامـوش  شـود و اصـال معلوم نیسـت دوبـاره کی 

چنیـن ایـده درخشـانی به ذهنتان خطـور کند.

4. یک لیست از وظایف مهمی 
که برعهده دارید، تهیه کنید

هـر روز چنـد دقیقـه از وقـت خـود را بـه تهیـه 
فهرسـتی از وظایـف مهمـی که بـر عهـده دارید، 
اختصـاص دهیـد؛ سـه یـا پنـج کار مهمـی را که 
بایـد در آن روز انجـام شـود، یادداشـت کنیـد. 
نوشـتن کارهایی که پیـش رو داریـد، انجام آن ها 
را بـرای شـما سـاده تر می کنـد. از طـرف دیگـر 

در پایـان روز خیالتـان راحـت اسـت کـه کارهای 
مهمـی را کـه بایـد انجـام می دادیـد، پی گیـری 

کردید.

5. از برنامه ریزی بهرتین استفاده را بکنید
هرکسـی در یـک  زمـان مشـخص در طـول روز 
کارایی باالتـری دارد. خبر خوب برای کارآفرین ها 
و کسـانی که در فضای اسـتارت آپ کار می کنند، 
ایـن اسـت کـه برنامه  شـان تـا حـدود زیـادی به 
خودشـان بسـتگی دارد و درنتیجـه می تواننـد بـا 
انعطاف پذیـری بیشـتری جلـو برونـد. پیشـنهاد 
می کنـم مهم تریـن کارهای خـود را زمانـی انجام 
دهیـد کـه سـرحال تر و پرانرژی تر هسـتید، چون 
قـرار اسـت از بهتریـن لحظه هـای روز، بیشـترین 

اسـتفاده ها را ببریـد.

6. به نیازهای فیزیکی خود توجه کنید
بدن انسـان به صورت کامال منظم و مشـخص کار 
می کنـد. معمـوال بعـد از یـک بـازه زمانـی ٩0 تا 
۱۲0 دقیقه ای، بدن شـما سـیگنال هایی را به مغز 
ارسـال می کنـد کـه شـامل احسـاس گرسـنگی، 
ایـن  بـه  بایـد  و  اسـت  خسـتگی  یـا  تشـنگی 
سـیگنال ها توجـه کنیـد تـا از نظـر فیزیولوژیکی 
بتوانیـد به خوبـی به کار خـود ادامـه بدهید. بهتر 
اسـت بعـد از هـر ٩0 دقیقـه کار، بـه خودتان ۱۵ 
دقیقه اسـتراحت بدهید تـا انرژی دوبـاره در بدن 

و ذهنتان سـرازیر شـود.

7. هم زمان چند کار را با هم انجام ندهید
بـاور غلطـی کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد، این 
اسـت که وقتی چند کار را بـا هم انجام می دهید، 
دسـتاورد بیشـتری هـم نصیبتـان می شـود، امـا 
بـا آن چـه در ذهـن شماسـت، کامـال  واقعیـت 
متفـاوت اسـت. انجـام هم زمـان چنـد کار تمرکز 
شـما را کاهـش می دهـد و نمی توانیـد وظیفـه 
اصلـی خـود را به خوبـی انجـام دهیـد. بـه شـما 
پیشـنهاد می کنـم بـا تنظیم وقـت، در هـر زمان 
 فقـط روی یـک موضـوع تمرکـز و کار کنیـد
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الهه فخریان 

چند می گیری کار کنی؟!
د ید بدا�ن که مه�رم چقدر حقوق یم گ�ی چرا �ب

چقـدر حقـوق می گیریـد؟ حقوقتـان چقـدر با 
آدم هـای دیگـری کـه بـا آن هـا کار می کنیـد، 
را  سـوال  ایـن  پاسـخ  بایـد  اسـت؟  متفـاوت 
بدانیـد و آن هـا هـم حق دارنـد که این سـوال 
را از شـما بپرسـند و جـواب بگیرنـد. دیویـد 
در  مدیریـت،  عرصـه  پژوهش گـر  بورکـوس، 
شفاف سـازی  اهمیـت  از  تـد  سـخنرانی  ایـن 
در زمینـه حقـوق کارمنـدان و مدیـران بـرای 

می گویـد. بـازار  تنظیـم 
صـدای  بـا  می گیریـد؟  حقـوق  چقـدر  شـما 

بلنـد پاسـخ ندهیـد. امـا یک عدد مشـخص در 
ذهنتـان داشـته باشـید. حـاال، فکـر می کنیـد 
اسـت،  نشسـته  کنارتـان  این جـا  کـه  آدمـی 
چقـدر حقـوق می گیـرد؟ بـاز هـم بلنـد جواب 
هسـتید،  کارتـان  محـل  در  وقتـی  ندهیـد. 
می دانیـد کسـی کـه پشـت میـز بغـل دسـتی 
شـما یـا در اتـاق کناری تـان نشسـته اسـت، 
می کنیـد  فکـر  می گیـرد؟  حقـوق  چقـدر 
حقوقـش چقـدر باشـد؟ اصـال آیـا شـما بایـد 

او چقـدر حقـوق می گیـرد؟ کـه  بدانیـد 
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متوجـه قضیـه شـدید؟ حتـی بـرای خـود من 
هـم خیلـی آسـان نیسـت کـه بخواهـم ایـن 
سـوال را از شـما بپرسـم، ولـی اعتـراف کنیـد 
که شـما هـم می خواهیـد بدانید که هر کسـی 
چقـدر حقـوق می گیـرد. هـر چنـد اغلـب ما با 
ایـن موضـوع کـه بخواهیـم میـزان حقوقمـان 
را پیـش دیگـران جـار بزنیـم، موافق نیسـتیم. 
فـرض بـر این اسـت که قرار نیسـت مـا میزان 
حقوقمـان را بـه همسـایه مان بگوییـم و به طور 
قطـع قـرار نیسـت بـه همکارمـان بگوییـم که 
چقـدر درآمـد داریـم. دلیـل ایـن پیش فـرض 
هـم ایـن اسـت که اگـر هر کسـی می دانسـت 
کـه دیگـری چقـدر حقـوق می گیـرد، اوضـاع 
بـه هـم می ریخـت، هرج ومـرج می شـد، دعـوا 
بـود کار بعضی هـا  و... حتـی ممکـن  می شـد 
اگـر  امـا  بکشـد.  کارشـان  از  اسـتعفا  بـه 
بفهمیـد کـه ایـن مخفـی کاری دلیـل اصلـی 
می شـد  چـه  ایـن کشمکش هاسـت، چطـور؟ 
می رفـت؟  بیـن  از  مخفی کاری هـا  ایـن  اگـر 
اگـر می دانسـتید کـه شفاف سـازی در مـورد 
احسـاس  ایجـاد  باعـث  می توانـد  حقوق هـا 
عدالـت و همـکاری در شـرکت و سـازمانتان 
شـود، چطـور؟ درواقـع چـه می شـد اگـر مـا 
در مـورد مبلغـی کـه به عنـوان حقـوق دریافت 

می کردیـم؟ شفاف سـازی  کامـال  می کنیـم، 
در طـول چندیـن سـال گذشـته مـن پاسـخ 
بسـیاری از کارآفرینان بـزرگ و رهبران تجاری 
دنیـا را بـه این سـوال که بـاور عمومـی درباره 
اداره یـک شـرکت چیسـت، مـورد مطالعه قرار 
دادم و متوجـه شـدم کـه پرسـش در مـورد 
میـزان حقـوق افـراد، به طور مرتب تکرار شـده 
اسـت و جواب هایـی کـه بـه این سـوال ها داده 

شـده بـود، واقعا شـگفت انگیز اسـت.
بـه نظر می رسـد شفاف سـازی در مـورد میزان 
حقـوق کارمنـدان و مدیران شـرکت و در میان 
گذاشـتن ایـن اطالعـات بـا همـه اعضـا باعـث 
می شـود کـه آن شـرکت یا سـازمان بـه مکانی 
بهتـر بـرای کار کـردن کارمندان باشـد. درواقع 
کـه  نمی داننـد چقـدر حقوقـی  مـردم  وقتـی 
می گیرنـد، بـا دیگران متفـاوت اسـت، احتمال 

بیشـتری وجود دارد که تصور کنند حقوقشـان 
نسـبت بـه دیگران کمتر اسـت، یا خیلی سـاده 
احسـاس کننـد کـه مـورد تبعیض قـرار گرفته 
انـد. آیا دوسـت دارید در شـرکتی کار کنید که 
احسـاس شـما را در مورد این کـه حقوقتان کم 
اسـت، یـا میـان شـما و دیگـران تبعیض هایـی 
وجـود دارد، نادیـده می گیرنـد و آن را امـری 
سـاده تلقـی می کنند؟ مسـلما نه، ولـی مخفی 
کـردن میـزان حقـوق اعضای شـرکت، درسـت 
همیـن کار را انجـام می دهـد و از وقتـی کـه 
مسـئله دریافـت و پرداخت حقـوق مطرح بوده، 
ایـن مخفی کاری هـا هـم وجـود داشـته اسـت. 
درحالی کـه در آمریـکا قانونی وجـود دارد که بر 
مبنـای آن افـراد حق دارند در مورد حقوقشـان 
بحـث کننـد. یکـی از معروف تریـن مثال هـا در 
ایـن مـورد مربـوط به چند دهه گذشـته اسـت 
کـه مدیر مجله ونیتی فر شـعاری بـا این عنوان 
داشـت کـه: بحـث کـردن دربـاره حقـوق بیـن 
کارمندهـا ممنـوع اسـت. امـا ایـن شـعار برای 
همـه خوشـایند نبود و کسـانی ماننـد دوروتی 
و...  شـروود  رابـرت  و  بنچلـی  رابـرت  پارکـر، 
مصمـم شـدند تـا از رونـد شفاف سـازی درباره 
میـزان حقـوق دریافتـی حمایـت کننـد. ایـن 
افـراد روز بعـد بـا تابلویی که میزان حقوقشـان 
روی آن نوشـته شـده بـود و آن را بـه گـردن 
خـود انداختـه بودنـد، در محل کارشـان حاضر 
شـدند. تصور کنیـد در حالی سـر کار بروید که 
میـزان حقوقتـان روی سـینه تان نوشـته شـده 
و همـه می تواننـد آن را ببیننـد! امـا چـرا یـک 
شـرکت بحـث کـردن در مـورد میـزان حقـوق 
دریافتـی را میـان کارمندان منـع می کند؟ چرا 
بعضـی از افـراد بـا ایـن قضیـه کنـار می آیند و 
بعضی هـا هـم بـا آن مخالـف هسـتند؟ بـه نظر 
پیش فـرض،  دالیـل  بـر  عـالوه  کـه  می رسـد 
مخفـی کاری در مـورد ایـن قضیه روشـی برای 
پس انـداز کـردن بیشـتر بـرای شرکت هاسـت. 
می دانیـد مخفـی نگـه داشـتن میـزان حقـوق 
کارمنـدان منجـر بـه ایجاد شـرایطی می شـود 
کـه اقتصاددان هـا آن را عـدم تقـارن اطالعـات 
می نامنـد. ایـن موقعیـت باعث می شـود که در 
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شـرایط مذاکـره، یـک گـروه از افـراد، اطالعات 
بسـیار بیشـتری نسـبت به گـروه دیگر داشـته 
باشـند و ایـن یعنـی وقتـی بحـث اسـتخدام، 
مطـرح  و...  سـاالنه  حقـوق  افزایـش  ترفیـع، 
می شـود، کارفرمایـان می تواننـد مبلـغ زیـادی 
پس انـداز کننـد. بـرای درک بهتـر ایـن مطلب 
تصـور کنیـد کـه چقـدر راحت تر می توانسـتید 
سـر افزایـش حقوقتـان بـا کارفرما چانـه بزنید 
اگـر می دانسـتید کـه دیگـران چقـدر حقـوق 

می گیرنـد.
اقتصاددان هـا در زمینـه عدم تقـارن اطالعاتی 
وضعیـت  ایـن  کـه  معتقدنـد  و  داده  هشـدار 
می توانـد باعـث ایجـاد اختـالل در بازار شـود. 
کافی اسـت یـک نفر فیش حقوقـی اش را روی 
را  بگـذارد و همـه آن  دسـتگاه فتوکپـی جـا 
ببیننـد و یـک دقیقـه بعـد می بینید کـه همه 
سـر هـم داد می کشـند! درواقـع اقتصاددان هـا 
تقـارن  عـدم  کـه  می دهنـد  هشـدار  مـا  بـه 
اطالعـات می توانـد منجـر بـه سـقوط کامـل 
بـازار شـود و مـن معتقدم کـه در حـال حاضر 

مـا تقریبـا بـه آن مرحلـه رسـیدیم. چـرا؟
 ۱. چـون اکثـر کارمنـدان هیـچ نظـری درباره 
اختالف حقوقشـان بـا دیگران ندارند. در سـال 
بـا حضـور ۷0000  تحقیقـی کـه  ۲0۱۵، در 
نتیجـه  ایـن  شـد،  انجـام  داوطلـب  کارمنـد 
از کسـانی کـه  آمـد کـه دوسـوم  بـه دسـت 
احسـاس  بـازار حقـوق می گرفتنـد،  نـرخ  بـه 
می کردنـد که حقوقشـان کـم اسـت و از میان 
همـه کسـانی کـه چنین حسـی داشـتند، 60 
درصدشـان می گفتنـد کـه مایل اند از کارشـان 
بداننـد  اصـال  این کـه  بـدون  بدهنـد،  اسـتعفا 
آیـا حقوقشـان کـم، زیـاد یـا دقیقـا مطابـق با 
نـرخ بـازار اسـت. اگـر شـما هم جـزو افـرادی 
بودیـد کـه در ایـن پژوهـش شـرکت داشـتند، 
بـه ایـن سـوال چـه پاسـخی می دادیـد؟ آیـا 
حقوقتـان کم اسـت؟ صبـر کنید، شـما از کجا 
می دانیـد؟ وقتـی حتی اجـازه نداریـد در مورد 

ایـن مسـئله حـرف بزنید؟
و  اطالعاتـی  تقـارن  عـدم  دلیـل  بـه   .۲
مخفـی کاری شـرکت ها، خیلـی راحت تر اسـت 

کـه تبعیض موجـود در بـازار را  نادیده بگیریم 
و ایـن دقیقـا چیـزی اسـت کـه االن در بـازار 
دیـده می شـود. در گزارشـی کـه سـال ۲0۱۱ 
زنـان  سیاسـت  تحقیقـات  موسسـه  سـوی  از 
و  زن  میـان  درآمـد  اختـالف  شـد،  منتشـر 
مـرد در آن سـال، ۲۳ درصـد بـود، یعنـی ۷۷ 
سـنت بـرای هـر خانـم در مقابـل ۱ دالر برای 
هـر آقـا. امـا در دولـت فـدرال کـه حقوق هـا 
سـطح مشـخصی دارد و همـه از ایـن سـطوح 
آگاهـی دارنـد، ایـن اختـالف بـه ۱۱ درصـد 
کاهـش یافـت. ایـن دسـت نادیـده گرفتن هـا 
همـان چیـزی اسـت کـه اقتصاددانـان بر سـر 
کنتـرل کـردن یـا نکـردن آن بـا هـم اختالف 

دارند. نظـر 
اگـر واقعـا می خواهیـم اختـالف میـان حقـوق 
افـراد را عادالنه کنیم، شـاید بایـد از ایجاد یک 
لیسـت حقوقی شـروع کنیـم. اگـر بازارهای ما 
در حـال سـقوط هسـتند، پـس شفاف سـازی 

تنهـا راه تضمیـن عدالت اسـت.
دربـاره  کـردن  کـه صحبـت  فهمیـدم  امـروز 
شـما  می توانـد  بقیـه،  بـا  حقوقتـان  میـزان 
را ناراحـت کنـد. امـا آیـا ایـن مسـئله از فکـر 
کـردن بـه این کـه خـود شـما مـورد تبعیـض 
واقـع می شـوید یـا همسـر، دختـر و خواهرتان 
ناعادالنـه حقـوق می گیرنـد، راحت تر نیسـت؟ 
تضمیـن  بـرای  راه  بهتریـن  شفاف سـازی 
عدالـت اسـت، و شفاف سـازی حقـوق همیـن 
کار را  انجـام می دهـد. بـه همیـن دلیـل هـم 
هسـت کـه رهبـران کارآفرین دنیا سال هاسـت 
کـه در مـورد ایـن مسـئله در حـال تحقیـق و 
آتکینسـون  دیـن  ازجملـه  هسـتند،  بررسـی 
 )SumAll موسـس شـرکت تحلیـل بازاریابـی(
کـه یـک کارآفریـن زنجیـره ای اسـت. او طـی 
بـا  سـال های گذشـته شـرکت های زیـادی را 
همیـن شـرایط مخفـی کاری در زمینـه حقوق 
کارمنـدان تاسـیس کـرده و حتـی بـه دو نفـر 
کـه صالحیـت کامـال یکسـان داشـتند، بسـته 
بـه این کـه چقـدر می توانسـتند دربـاره مبلـغ 
کامـال  رقـم  دو  کننـد،  بحـث  دریافتی شـان 
کـرده  پرداخـت  حقـوق  به عنـوان  متفـاوت 
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اسـت. او می دیـد که این مسـئله تا چـه اندازه 
تنش زاسـت. بـه همیـن خاطـر وقتـی شـرکت 
جدیـد خـود را بـا نـام SumAll تاسـیس کرد، 
از همـان اول کار شـروع بـه شفاف سـازی کرد 
و نتایجـی کـه بـه آن دسـت یافـت، فوق العاده 
بـود. پژوهش هـا یکـی بعـد از دیگـری نشـان 
داده اسـت کـه بـه احتمـال زیـاد مـردم وقتی 
و  می گیرنـد  حقـوق  چطـور  کـه  می داننـد 
حقوقشـان چقـدر بـا دیگـران متفـاوت اسـت، 
بیشـتر و سـخت تر کار می کننـد تـا عملکـرد 
خـود را ارتقـا دهنـد و درگیـر کار شـوند و از 
شـرکت اسـتعفا ندهنـد. بـه همیـن خاطر هم 
هسـت کـه امـروز دیـن تنهـا نیسـت. از بافـر 
فنـاوری  عرصـه  کارآفریـن  یـک  کـه  گرفتـه 
اسـت، تـا ده هـا هـزار کارمنـد در فـول هـد؛ 
مربـوط  اطالعـات  نه تنهـا  کـه  جایـی  یعنـی 
بـه میـزان حقـوق دریافتـی بـرای همـه افـراد 
قابل مشـاهده اسـت، بلکـه نحوه عملکردشـان 
نیـز روی وب سـایت شـرکت بـرای همـه قابـل 

دسـترس اسـت.
امـروزه، شفاف سـازی در مـورد میـزان حقـوق 
دریافتی شـکل های مختلفـی دارد و یک روش 

واحـد بـرای همـه مناسـب نیسـت. بعضی هـا 
در  را  دریافتـی  و  پرداختـی  حقوق هـای 
معـرض دیـد عمـوم قـرار می دهنـد. بعضی هـا 
ایـن اعـداد و ارقـام را فقـط در داخـل شـرکت 
نمایـش می دهنـد. بعضی هـا فرمـول محاسـبه 
نشـان  را  خـود  کارمنـدان  حقـوق  میـزان 
حقوقـی  سـطوح  دیگـر  عـده ای  و  می دهنـد 
را نشـان می دهنـد و هـر فـرد را بـا توجـه بـه 
بنابرایـن  می کننـد.  مشـخص  مربـوط  سـطح 
دیگـر نیازی نیسـت یـک تابلو بـرای کارمندها 
بـه  شـرکت  داخـل  را  آن  تـا  کنیـد  درسـت 
گردنشـان بیندازنـد. امـا ما می توانیـم گام های 
بزرگ تـری بـرای شفاف سـازی در ایـن زمینـه 
در  داریـد کـه  قـدرت  کـه  برداریـم. شـمایی 
قـدم  زمینـه  ایـن  در  شفاف سـازی  راسـتای 
برداریـد، وقتـش شـده که تالشـتان را شـروع 
کنیـد. و شـمایی که قدرتـش را ندارید، وقتش 

اسـت کـه از حقوقتـان دفـاع کنیـد.
حقـوق  چقـدر  می پرسـم:  دوبـاره  پـس 
می گیریـد؟ میـزان حقوقتـان با دیگـران چقدر 
متفـاوت اسـت؟ هم شـما باید ایـن اطالعات را 

 .بدانیـد و هـم دیگـران



سرآمد/ شماره سی وپنجم/ ا ردیبهشت نودوشش 118

ت ن در انتخا�ب
گ

ب� ن �ن

در ایـن صفحـه مدت هاسـت کـه نخبـگان در 
جاهـای مختلـف را بررسـی کرده ایـم. آن قـدر 
بررسـی کرده ایـم کـه نه تنهـا نخبـگان خسـته 
شـده اند، بلکـه خود بررسـی هم خسـته شـده. 
در ایـن صفحـه حتـی نخبـگان در ترافیـک را 
مطالبـی  دربـاره اش  و  کرده ایـم  بررسـی  هـم 
منتشـر کرده ایـم. چـرا مـن این جـوری حـرف 
می نویسـم.  نمی زنـم.  حـرف  البتـه  می زنـم؟ 

ولـی درهرحـال تـا این جـا خیلـی متکلـف بود. 
حرفـم خیلی صاف و سـاده این اسـت که وقتی 
نخبه هـا را در همـه  جـا بررسـی کـرده ام، مایـه  
خجالـت اسـت که تا حـاال نخبه هـا در انتخابات 
را بررسـی نکـرده ام. بـر اسـاس قانـوِن ماهـی را 
هـر وقـت از آب بگیـری، مثل برگه  سـفیِد رأی 
تـازه اسـت، در ایـن شـماره به بررسـی وضعیت 

نخبـگان در انتخابـات خواهـم پرداخـت.

مهدی استاد احمد  

 رأی دادن با خیال راحت تر
و آرامش و امید بیشتر

نز
ط
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نخبگان در شب انتخابات
وقتـی صحبـت از نخبـگان و شـب انتخابـات 
می شـود، دو چیـز یـاد آدمیـزاد می افتـد. یکی 
این کـه امشـب چـه شبی سـت شـب انتخابات 
اسـت امشـب. یکـی هـم این کـه یـه امشـب 
شـب خوبی سـت همیـن امشـبو داریـم. یکـی 
هـم این کـه شـب شـب شـعر و شـور اسـت. 
این که شـد سـه تـا. درمجمـوع شـب انتخابات 
البتـه  اسـت.  نخبـگان  شـب های  بهتریـن  از 
شـب انتخابات الزم نیسـت حتما بعد از غروب 
آفتـاب باشـد. مثال سـاعت دو بعدازظهر اسـت 
و خورشـید تن طالیـی تـو آسـمون می تابه، اما 
شـب انتخابـات اسـت. از طرفی شـب انتخابات 
حتـی اگر شـب هم باشـد، برای نخبـگان پر از 
نـور و چراغانـی و شـور و صفاسـت. نخبگان در 
شـب انتخابـات در سـخنرانی ها و میتینگ هـا 
می شـوند.  سـاپورت  خیلـی  قس علی هذاهـا  و 
بـه همیـن دلیـل )یعنـی سـاپورت( نخبـگان 
در شـب انتخابـات بایـد خیلـی مراقب گشـت 
ارشـاد باشـند. چـه گشـت ارشـاد یـک. چـه 
گشـت ارشـاد دو کـه به نـام گشـت دو معروف 
البتـه از طرفـی هـم جـای هیچ گونـه  اسـت. 
نگرانـی نیسـت. چون معمـوال شـب انتخابات، 
گشـت ارشـاد حضـور خیلـی پررنگـی نـدارد. 
البتـه گاهـی پررنگ تـر از قبـل هـم می شـود 
تـا رأی دهنـدگان بتواننـد بـا خیـال راحت تر و 
آرامـش و امیـد بیشـتری نامزد مورد نظرشـان 

را انتخـاب کننـد.

نخبگان در روز انتخابات
بسـیار  روز  نخبـگان  بـرای  انتخابـات  روز 
خـواب  از  کـه  صبـح  اسـت.  هیجان انگیـزی 
پـا می شـوند، اول آفتـاب پـا می شـوند، مثـل 
گلـی کـه وا می شـود، پـس از این کـه سـالم 
می کننـد بـه مامـان و نیـز هم سـالم می کنند 
و  برمی دارنـد  را  شناسنامه شـان  بابـا،  بـه 
می رونـد بـه سـمت نزدیک تریـن شـعبه  اخـذ 
شـعبه   نزدیک تریـن  در  این کـه  از  بعـد  رأی. 
اخـذ رأی، رأی خـود را به صنـدوق می اندازند، 

آغـاز می شـود.  ماجـرا  هیجان انگیزتـر  بخـش 
شـوِق  و  شـور  بـا  انتخابـات  روز  در  نخبـگان 
از  زیـادی  تعـداد  بـه  ژورنالیست منشـانه ای 
شـعبات اخـذ رأی سـر می زننـد تـا بـه شـکل 
آنالـوگ ببیننـد کـه شـرایط چیسـت و فـرد 
نخبـگان  ایـن سـاعات،  در  منتخـب کیسـت. 
قیافـه   و  تیـپ  مشـاهده   بـا  می کننـد  سـعی 
افـراد حاضـر در صـف رأی، نتایـج انتخابـات 
البتـه در خیلـی مـوارد  را پیش بینـی کننـد. 
همیـن کـه حضـور مـردم آن قـدر زیـاد باشـد 
کـه بـرای رأی دادن صف ایجاد شـود، خودش 
می توانـد بـرای پیش بینـی حـزب و جنـاح و 
فـرد برنـده کمـک بسـیار بزرگـی بکنـد. امـا 
درهرحـال نخبـگان تـا غـروب از ایـن صندوق 
را  مشاهداتشـان  و  می رونـد  صنـدوق  آن  بـه 
نخبـگان  دیگـر  بـا  اجتماعـی  شـبکه های  در 
بعـد  بـه  غـروب  از  می گذارنـد.  اشـتراک  بـه 
فـاز مشـاهدات میدانـی، بـه فـاز بررسـی های 
مجـازی تبدیـل می شـود. در سـاعات پایانـِی 
و  لپ تـاپ  پـای  نخبـگان  دادن،  رأی  مهلـت 
تبلـت و گوشی هایشـان می نشـینند و آن چـه 
را  کـه خودشـان از صبـح تـا عصـر منتشـر 
کرده انـد، مطالعـه می کننـد. در ایـن سـاعات 
اسـت کـه خبـر تمدیـد زمـان رأی گیـری قند 
جـون  آخ  کـه  می کنـد  آب  نخبـگان  دل  در 
بـازم مونـده. خالصـه کـه در روز انتخابـات بـه 
نخبـگان خیلـی خـوش می گـذرد، حتـی اگـر 

شـب باشـد.

نخبگان در فردای انتخابات
به طـور کلـی مـا »فـردای انتخابـات« نداریـم. 
درواقـع منظـورم ایـن اسـت کـه کال چیـزی 
بـه اسـم فـردای انتخابـات در تقویـم تاریخـی 
و فرهنـگ سیاسـی مان وجـود نـدارد. به عنوان 
مثـال اگـر روز جمعه روز رأی گیری باشـد، روز 
شـنبه »روز فـردای انتخابـات« نیسـت، بلکـه 
»شـب انتخابـات بعـدی« محسـوب می شـود. 
بـا ایـن حسـاب اگـر می خواهیـد از وضعیـت 
انتخابـات باخبـر شـوید،  نخبـگان در فـردای 
.ر.ک شـب انتخابـات. حتـی اگـر روز باشـد
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مهرآسا عباس نژاد 

نگذارید چشمتان پیر شود
ره سالمت چ�ش بدانند ید در�ب وهشگران جوان �ب ش آن چه �پ

اگـر وارد ۵0 سـالگی شـدید و به نظر می رسـد که 
چشـمتان ضعیف شـده و کلمات از جلوی دیدتان 
فـرار می کننـد، یا اگر وقتـی در حال حـرف زدن با 
دیگران هسـتید، به جـای دیدن خودشـان، فضای 
اطرافشـان را می بینیـد، یـا اگـر احسـاس می کنید 
همـه چیزهایـی که جلوی چشـمتان اسـت، کمی 
کـج شـده،  بـه دنیـا ایـراد نگیریـد. احتمـاال پـرده 

چشـمتان پیر شـده است.
 

پرده چشم چیست و چطور کار می کند
شـبکیه چشـم پرده نازکی شـبیه به یکی از همان 
فیلم های دوربین عکاسـی اسـت که نسـبت به نور 
حسـاس اسـت و در قسـمت عقب کره چشـم قرار 
دارد. چشـم شـما نـوری را کـه از محیـط دریافـت 
می کنـد، روی شـبکیه متمرکز می سـازد تا تصویر 
دقیقـی از آن چه در حال تماشـایش هسـتید، روی 
ایـن پـرده نقـش ببنـدد. حـاال وقـت آن اسـت که 
شـبکیه ایـن تصویـر را بـه  صـورت پیـام عصبی به 
مغز بفرسـتد و امـکان »دیدن« را برای شـما فراهم 

کنـد. قسـمت اعظـم ایـن وظیفـه را سـلول های 
اسـتوانه ای و مخروطـی ماکـوال یا لکـه زرد برعهده 
دارنـد کـه در ناحیـه مرکزی شـبکیه قـرار دارند و 
حسـاس ترین بخش آن هسـتند. بنابراین هر تغییر 
کـه برای جسـم زرد اتفـاق بیفتد، بینایـی را تحت 
تاثیر قرار می دهد و شـما را از داشـتن دید واضح و 

طبیعـی محـروم می کند.
 

انواع پیری پرده چشم
علـت دژنراسـیون ماکوال چندان مشـخص نیسـت 
و در ٩0 درصـد مـوارد بـه صـورت »خشـک« بروز 
می کنـد، کـه نتیجـه مسـتقیم نـازک شـدن بافت 
جسـم زرد یـا رسـوب رنگ دانـه در ایـن ناحیـه 
اسـت. پیـری پـرده چشـم در ایـن مرحلـه خطـر 
چندانـی نـدارد و باعـث کاهـش چشـم گیر دیـد و 
تـوان بینایی فرد نمی شـود و بـا دارو، برنامه غذایی 
مناسـب و ورزش بهبـود پیـدا می کنـد. امـا اگر در 
ایـن مرحله جلـوی آن گرفته نشـود، بیمـاری وارد 
فاز »مرطوب« می شـود. یعنی زیر شـبکیه چشـم، 
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عـروق خونـی جدیـدی رشـد می کنـد و خـون و 
چربـی زیـر این پرده تجمـع می یابـد. این وضعیت 
به مرگ سـلو ل های شـبکیه منجر می شـود و دید 
بیمار به شـدت کاهش می یابد. دژنراسـیون جسـم 
زرد در ۲0 درصـد مـوارد، در هـر دو چشـم ایجـاد 
می شـود. امـا گاهـی پیشـرفت بیمـاری در یـک 
چشـم، سـریع تر اسـت و درحالی کـه دژنراسـیون 
یـک چشـم در فاز خشـک قـرار دارد، چشـم دیگر 
دیـد  تـاری  اسـت.  شـده  مرطـوب  مرحلـه  وارد 
مهم تریـن عالمـت پیـری پـرده چشـم اسـت کـه 
اغلـب در بخـش مرکـزی میـدان بینایـی بیشـتر 
اسـت و بیمـار در مرکـز دید خود لکه هـای تیره ای 
می  بینـد. کاهـش دیـد ناشـی از پیری پرده چشـم 
ممکن اسـت به صـورت ناگهانـی یا تدریجـی بروز 
کنـد و فرد اجسـام یا خطوطی را کـه جلویش قرار 
می گیـرد، به صورت شکسـته یـا مـوج  دار می  بیند. 
این عالیم گاهی با خون ریزی روی سـطح شـبکیه 
همـراه می شـود و حاکـی از ورود بیمـاری بـه فـاز 

اسـت. مرطوب 
 

پرده چشم چه کسانی پیر می شود؟
کـوری  علـت  شـایع ترین  چشـم  پـرده  پیـری 
سـالمندان در جهـان و شـایع ترین دلیـل کـوری 
غیرقابـل برگشـت در جوامـع صنعتی اسـت که در 
اصطـالح علمـی AMD یـا دژنراسـیون وابسـته به 
سـِن ماکوال نامیده می شـود. پیداسـت کـه افزایش 
سـن مهم تریـن علـت ایجـاد ایـن عارضـه اسـت. 
 Canadian ژورنـال  اعـالم  بـر  بنـا  به طوری کـه 
ایـن  بـه  ابتـال  Medical Association، ریسـک 
بـه ۱۵  یـک درصـد در 60 سـالگی  از  بیمـاری 
درصـد در 80 سـالگی افزایش می یابـد. پیری پرده 
چشـم، معمـوال بعـد از ۵0 سـالگی بـروز می کند و 
به مـرور تشـدید می شـود. بااین حـال نبایـد نقـش 
ژنتیـک، نـژاد و عوامـل محیطـی را در تغییـرات 
و کم تحرکـی،  ماکـوال دسـت کم گرفـت. چاقـی 
رژیـم غذایی نادرسـت، افزایش کلسـترول و چربی 
خـون، بیماری هـای قلبـی عروقـی، رنـگ روشـن 
چشـم و اسـتعمال سـیگار نیـز در پیر شـدن پرده 
چشـم دخیـل هسـتند. گاهـی اوقـات پیـری پرده 
چشـم در نتیجـه مصـرف برخـی داروهـا اتفـاق 

نیـز  و حدیث هایـی  حـرف  به تازگـی  و  می افتـد 
دربـاره رابطـه مصـرف آسـپرین و افزایـش احتمال 
بـروز ایـن بیمـاری شـنیده می شـود. البتـه اگر به 
دسـتور پزشـک متخصص قلـب و عروق، آسـپرین 
کنـار  را  قرص هایتـان  نیسـت  الزم  می خوریـد، 
بگذاریـد، چـون ایـن موضوع هنـوز در حـد نظریه 
اسـت و شـواهد کافی برای اثبـات آن وجـود ندارد. 
پیـری  می گوینـد  کـه  هسـت  هـم  نظریه هایـی 
چشـم بـا میـزان نگاه کـردن بـه مانیتـور و صفحه 
لپ تـاپ نسـبت مسـتقیم دارد. پس اگر شـما یکی 
از پژوهشـگران جوانی هسـتید که بیشـتر از شـش 
سـاعت در روز بـه مانیتـور نـگاه می کنیـد، معاینه 

سـاالنه چشـم را جـدی بگیریـد.
 

پرده چشم دوباره جوان می شود؟
در حـال  حاضـر پیـر شـدن پـرده چشـم درمـان 
قطعـی نـدارد و فقـط بـا اسـتفاده از مکمل هـای 
دارویـی و تغییـر سـبک زندگـی می تـوان رونـد 
بیمـاری را کنـد و بینایی فعلـی بیمـار را در همان 
سـطحی که هسـت، حفـظ کـرد. به  همیـن دلیل 
اسـت که انجـام معاینـات سـاالنه برای تشـخیص 
زودهنگام بیماری ضرورت دارد.اگر شـبکیه چشـم 
دچار خون ریزی شـود، یا بیمـار در مرحله مرطوب 
بیمـاری بـه پزشـک متخصـص مراجعـه کنـد، بـا 
دارودرمانـی و تزریـق داروی »آواسـتین« بـه داخل 
برگشـت  غیرقابـل   نابینایـی  از  می تـوان  چشـم، 

پیش گیـری کـرد.
 

پیری با تغذیه قابل کنرتل است؟
کنتـرل وزن و تغذیه سـالم، از بهتریـن و موثرترین 
روش های پیش گیری از تخریب سـلول های جسـم 
زرد و پیر شـدن شبکیه است. متخصصان انیستیتو 
ملی چشـم آمریکا بـر این باورند که خـوردن منابع 
 ،A، C، E کافی ویتامین های آنتی اکسـیدان ماننـد
لوتئیـن، گزانتیـن و روی خطر ابتال به دژنراسـیون 
ماکـوال را بـه تاخیـر می انـدازد، یـا روند بیمـاری را 
در مرحلـه خشـک، کنـد می کنـد. متخصصـان 
شـبکیه مصـرف منابـع غذایـی اسـیدچرب امگا۳ 
ماننـد ماهـی، روغن های گیاهـی و گـردو را نیز در 
 .پیش گیـری از ایـن بیمـاری موثـر می دانند
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مستانه جباری 

 با این سه نوشیدنی در یک چشم
به هم زدن کالری بسوزانید

ای سالمت ها�ی �ب میان�ب
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اگـر بعـد از تعطیـالت طوالنی چنـد کیلو وزن 
اضافـه کردیـد، یـا اگـر خیلـی وقـت اسـت که 
می خواهیـد شـکمتان را آب کنیـد و تـا امـروز 
موفـق بـه ایـن کار نشـدید، اگر نوشـیدنی های 
گـرم یـا سـرد را بـه هـر خوراکـی دیگـری در 
محـل کار ترجیـح می دهیـد امـا نمی خواهیـد 
کالـری اضافـه بـه بدنتـان برسـد، اگـر دنبـال 
سوخت وسـاز بیشـتر هسـتید، یـا می خواهیـد 
وزن بدنتـان را در بلندمـدت کنترل کنید، این 
سـه نوشـیدنی را در برنامـه غذایـی روزانه تـان 

. نید بگنجا

قهوه
شـاید بهتـر باشـد ایـن نوشـیدنی را بـه جـای 
قهـوه، بهتریـن نوشـیدنی انـرژی زای طبیعـی 
بنامید. تحقیقات نشـان داده اسـت که خوردن 
دو تـا سـه فنجـان قهـوه قبـل از پیـاده روی و 
ورزش می توانـد توانایـی شـما را بـرای فعالیت 
بدنـی بیشـتر کنـد تـا بـا شـدت باالتر مسـیر 
طوالنی تـری را قـدم بزنیـد و درنتیجـه کالری 

بیشـتری هم بسـوزانید.
 Journal نتیجـه یـک مطالعـه علمـی کـه در
 of Sports Medicine and Physical
 Fitnessمنتشـر شـده، حاکی از آن اسـت که 
ورزشـکارانی کـه قبـل از شـروع تمریـن قهوه 
می خورنـد، تعـداد حرکاتـی کـه می تواننـد بـا 
دسـتگاه پـرس پـا انجـام دهنـد، ۲0 درصـد 

باالتـر مـی رود.

اگـر قصـد کاهـش وزن داریـد، حتمـا قهـوه 
را سـیاه و تلـخ بنوشـید، چـون اضافـه کـردن 
خامـه و شـکر بـه آن، سـریع ترین راه بـرای از 

بیـن بـردن همـه اثـرات ورزش اسـت. 

آب یخ 
بـه جـای این کـه صبـح بـه صبـح یـک عـدد 
لیمـو ترش تازه را تـوی لیوان آبتـان بچکانید، 
کافـی اسـت یکـی، دو تکـه یـخ بـه آن اضافـه 
کنیـد. خـوردن آب سـرد بـدن را در شـرایطی 
قـرار می دهـد کـه کالری بیشـتری بسـوزاند تا 
بـه دمای مطلوبش برسـد. مطالعات انجام شـده 
توسـط دکتر میتـزی دوالن، متخصـص تغذیه 
دانشـگاه کانزاس سـیتی، نشـان داده است که 
اگـر روزانـه فقط سـه فنجـان آب یخ بنوشـید، 
کالری سـوزی بدنتـان را تـا ۱00 کالری در روز 

افزایـش داده اید.

چای سبز
چـای  سـبز نـه فقـط بـه طـرز معجزه آسـایی 
و  آنتی اکسـیدان  از  سرشـار  آرامش بخـش، 
بـه چربی سـوزی  بلکـه  بـدون کالـری اسـت، 
و کاهـش وزن هـم کمـک می کنـد. در یـک 
شـد  خواسـته  شـرکت کنندگان  از  مطالعـه 
چهـار  روزانـه  رژیمشـان،  رعایـت  بـر  عـالوه 
فنجـان چـای سـبز بـه مـدت دو ماه بنوشـند. 
 Journal of theدر کـه  بررسـی  ایـن  نتایـج 
American College of Nutritionمنتشـر 
شـد، نشـان داد کـه ایـن افـراد در مقایسـه بـا 
کسـانی که چـای معمولـی خورده بودند، سـه 
کیلـو بیشـتر وزن کـم کردند. مطالعـه دیگری 
کـه در سـال ۲0۱۳ انجام شـده و نتایج آن در 
European Journal of Nutrition منتشـر 
شـد نیـز نشـان داد کـه نوشـیدن مداوم 
بـه کاهـش سـایز دور  چـای سـبز 
کمـر کمـک می کنـد. محققـان 
ایـن تاثیـرات را بـه کاتچیـن  
در  موجـود  کافئیـن  و 
نسـبت  سـبز  چـای 

 می دهنـد.
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اقیانوس یخی زحل ا

باالتر آمد 

1 
آژانــس  پژوهش گــران 
فضایــی اروپــا در تازه تریــن 
اعــالم خــود خبــر از بــاال 
آمــدن ســطح اقیانــوس یخــی 
ــی  ــر جنوب ــه در قم ــد ک دادن
ــده  ــون ش ــل مدف ــیاره زح س
اســت. ایــن اقیانــوس کــه 
انســاالدوس  تحــت عنــوان 
شــناخته می شــود، توســط 
ــورد  ــینی م ــای کاس فضاپیم
و  گرفتــه  قــرار  بررســی 
محققــان اعــالم کرده انــد کــه 
ــه  ــر الی ــر قط ــال حاض در ح
یخــی کــه روی ایــن اقیانــوس 
ــزی در  ــت، چی ــه اس را گرفت
ــت.  ــر اس ــزار مت ــدود دوه ح
ایــن  می گوینــد  محققــان 
گامــی  می توانــد  کشــف 
بررســی  راســتای  مهــم در 
در  حیــات  وجــود  امــکان 
قمرهــای یخــی ســیاره زحــل 
ــه  ــد ک ــا معتقدن ــد. آن ه باش
صحــت  کــه  صورتــی  در 
از  دریافت شــده  اطالعــات 
ــینی  ــای کاس ــوی فضاپیم س
ــتفاده از  ــا اس ــود، ب ــد ش تایی
رادارهــای صوتــی می تــوان 
ایــن  کــه  را  مســئله  ایــن 

ــه  ــدازه ب ــا چــه ان ــوس ت اقیان
ــل  ــی زح ــر جنوب ــطح قم س
نزدیــک اســت، مــورد بررســی 
تحقیقــات  ایــن  داد.  قــرار 
کــه  کلیــد خــورد  زمانــی 
در  کاســینی  فضاپیمــای 
ــال ۲00۵  ــه در س ــفری ک س
بــه فضــا داشــت، توانســت 
یــخ  وجــود  از  نشــانه هایی 
مولکول هــای  از  گروهــی  و 
ــی  ــر جنوب ــک را در قم ارگانی
ــات  ــایی و اطالع زحــل شناس
آن را بــه زمیــن ارســال کنــد 
ــات  ــن اطالع ــاس ای ــر اس و ب
فضایــی  آژانــس  محققــان 
بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــا  ــن مولکول ه ــأ ای ــه منش ک
ــی  ــن اقیانوس ــد همی می توان
باشــد کــه زیــر الیه هــای 
عمیــق یــخ مدفــون شــده 

ــت. اس
ــی  ــر پیش بین ــال حاض در ح
دمــای  کــه  اســت  شــده 
ســیاره  ســطح  زیــر  هــوا 
ــی ۲۳۱  ــدود منف ــزی ح چی
اســت،  ســانتی گراد  درجــه 
از  پیــش  تــا  درحالی کــه 
ایــن  می شــد  تصــور  ایــن 
ــی در  ــیاره دمای ــش از س بخ
حــدود منفــی ۲۳۳ درجــه 
ســانتی گراد داشــته باشــد. 
گفتــه می شــود کــه قمــر 
جنوبــی زحــل در کنــار قمــر 
ازجملــه  مشــتری  ســیاره 
مناطقــی از فضــا هســتند کــه 
محققــان فضایــی احتمــال 
می تواننــد  می دهنــد 
ــات را در  ــمه ای از حی سرچش

آن جــا بیابنــد. 

 
ناسا با کمک خورشید 

تلسکوپ می سازد 

2
فضایــی  ســازمان  محققــان 
آمریــکا، ناســا، به تازگــی اعــالم 
کرده انــد کــه قصــد دارنــد 
بررســی  بــرای  تلســکوپی 
فضاهای بین ســتاره ای بســازند 
به عنــوان  خورشــید  از  کــه 
تلســکوپ  ایــن  عدســی 
بــزرگ و پرقــدرت اســتفاده 
ــه  ــن طــرح ک خواهــد شــد. ای
بــر اســاس نظریــه نســبیت 
انیشــتین تعریــف شــده اســت، 
ــت  ــتوار اس ــل اس ــن اص ــر ای ب
کــه حجــم  اجســامی  کــه 
ــای  ــد، فض ــی دارن ــیار باالی بس
اطــراف خــود را وادار بــه گردش 
بــه دور خــود می کننــد و باعث 
حرکــت  مســیر  می شــوند 
اجســام بــه دور جســم حجیــم 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــده باش خمی
این کــه ایــن مســئله در مــورد 
نیــز صــدق می کنــد،  نــور 
بنابرایــن محققــان ســازمان 
ــد  ــه بتوانن ــد ک ــا امیدوارن ناس
از  اســتفاده  بــا  تلســکوپی 
نــور خورشــید بســازند کــه 
ــی دارد.  ــت بزرگ کنندگ خاصی
بــه ایــن پدیــده هم گرایــی 
و  گرانشــی گفتــه می شــود 
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ــیاره  ــرای کشــف س ــون ب تاکن
 B425 کپلــر  فراخورشــیدی 
ــه  ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
چنــد  ســیاره  ایــن  اســت. 
ــا کــره  ــوری ب میلیــون ســال ن
زمیــن فاصلــه دارد. اگرچــه 
ــری  ــد تاثی ــرح می توان ــن ط ای
بررســی فضاهــای  مهــم در 
بیــن ســتاره ای داشــته باشــد، 
را  مهمــی  چالش هــای  امــا 
نیــز پیــش روی محققــان ناســا 
ــرای  ــرا ب ــت، زی ــرار داده اس ق
ــد  ــید بتوان ــور خورش ــه ن این ک
همچــون یــک عدســی بــزرگ 
ــکوپ  ــن تلس ــد، ای ــل کن عم
ــیار دور  ــه ای بس ــد در فاصل بای
از خورشــید قــرار گیــرد کــه بر 
ــده  ــبات انجام ش ــاس محاس اس
ــزی در  ــد چی ــه بای ــن فاصل ای
فاصلــه  برابــر   ۵۵0 حــدود 
زمیــن تــا خورشــید باشــد. 
درحالی کــه در حــال حاضــر 
ــید  ــیء از خورش ــن ش دورتری
ــاخته  ــان س ــط انس ــه توس ک
فضاپیمــای  اســت،  شــده 
ــس از  ــه پ ــت ک ــر ۱ اس وویج
ــاب آن  ــان پرت ــال از زم 40 س
در حــال حاضــر در فاصلــه 
۱۳۷ برابــری فاصلــه زمیــن تــا 
ــه اســت.  ــرار گرفت خورشــید ق
محققــان  اگــر  بااین حــال 
بتواننــد بــر ایــن چالــش غلبــه 
تصاویــری  کیفیــت  کننــد، 
کــه از ســیارات فراخورشــیدی 
کــرد،  خواهنــد  دریافــت 
منحصربه فــردی  به طــور 
یافــت،  خواهــد  افزایــش 
به طوری کــه می تواننــد ایــن 
تصاویــر را بــا کیفیــت هــزار در 

هــزار پیکســل دریافــت کننــد. 
فعلــی  تصاویــر  درحالی کــه 
تنهــا چنــد پیکســل هســتند. 

 
میمون مقاوم به ایدز در 

آمریکا تربیت می شود 

3
ــی  ــان آلمان ــی از محقق گروه
ــق  ــی موف ــی به تازگ و آمریکای
ــون  ــی میم ــرورش نوع ــه پ ب
ــود  ــه می ش ــه گفت ــده اند ک ش
ــر بیمــاری ایــدز مقــاوم  در براب
بــا  میمــون  ایــن  اســت. 
اســتفاده از دو آنتــی بــادی کــه 
محققــان  توســط  به تازگــی 
کشــف  مولکولــی  بیولــوژی 
شــده اســت، قــادر اســت تعداد 
زیــادی از ویروس هــای ایــدز را 
نابــود کنــد. میچــل نســنوایگ، 
ــر  ــگاه راکفل ــان دانش از محقق
نیویــورک و سرپرســت ایــن 
گــروه تحقیقاتــی، گفتــه اســت 
می توانــد  روش  ایــن  کــه 
ایمنی زیــادی در برابــر بیماری 
ایــدز ایجــاد کنــد و ایــن امکان 
را بــه بــدن می دهــد تــا بتوانــد 
ویــروس ایــدز را کنتــرل کنــد. 
ایــن روش بر اســاس مکانیســم 
ســرطان  برابــر  در  ایمنــی 
ــت.  ــده اس ــرا ش ــی و اج طراح
دکتــر نســنوایگ و همکارانــش 
ــال  ــر دو س ــگاه راکفل در دانش

ــادی  ــی ب پیــش توانســتند آنت
  3BNC117 بــه  ای موســوم 
ــی  ــن آنت ــد. ای ــف کنن را کش
بــادی قــادر اســت جلــوی 
ــروس  ــوع وی ــن ن تکثیــر چندی
ــد  ــه می توان ــان را ک آسیب رس
سیســتم ایمنــی بــدن را تحــت 

ــرد.  ــد، بگی ــرار ده ــر ق تاثی
 

نور طبیعی و 
کاهش اسرتس

4
تحقیقات پروفســور فرانســیس 
کــو از دانشــگاه ایلینویــز نشــان 
دسترســی  کــه  اســت  داده 
ــور طبیعــی در یــک بنــا  ــه ن ب
بــه شــما کمــک می کنــد 
کــه تنش هــا را پشــت ســر 
بگذاریــد و از شــر اســترس 
وســایلی  شــوید.  خــالص 
کــه اتــاق یــا فضــا را پــر 
مثــل  می تواننــد  می کننــد، 
یــک قــرص مســکن عمــل 
ــا روحتــان آرام شــود.  کننــد ت
ســالنی  یــا  اتــاق  در  اگــر 
ســقف  کــه  بگیریــد  قــرار 
بلنــدی دارد، حتمــا متوجــه 
و  راحت تــر  کــه  می شــوید 
می کنیــد.  فکــر  آزادانه تــر 
در  کــه  مشــخصی  فضــای 
هــر ســاختمان متعلــق بــه 
شماســت، مثــال اتــاق خوابتــان 
در منــزل یــا دفتــر کارتــان در 
ــه در  ــزی ک ــی می ــا حت اداره ی
محــل کار داریــد و یکــی دو 
می توانــد  آن  اطــراف  متــر 
ــما  ــاس ش ــدت روی احس به ش
نســبت بــه زندگــی تاثیــر 
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ــا  ــت ت ــی اس ــه  هاوای در منطق
بتوانــد نقطــه مناســبی را بــرای 
نفــوذ بــه گوشــته زمیــن بیابد. 
قــرار اســت در صــورت ناموفــق 
بــودن عملیــات در  هاوایــی، دو 
ــتاریکا و  ــر در کاس ــه دیگ نقط
ــه  ــن مطالع ــرای ای ــک ب مکزی
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. این 
محققــان می گوینــد ضخامــت 
پوســته های اقیانوســی حــدودا 
قــاره ای  پوســته های  نصــف 
بــه  نفــوذ  بنابرایــن  اســت. 
طریــق  از  زمیــن  گوشــته 
اســت.  اقیانوس هــا آســان تر 
ــرار اســت در  کشــتی ای کــه ق
ــورد اســتفاده  ــات م ــن عملی ای
قــرار گیــرد، چیکــو نــام دارد و 
مجهز به متــه ســوراخ کننده ای 
اســت کــه قــرار اســت حــدود 
ــر در داخــل آب  ــار کیلومت چه
اقیانــوس فرو رفته و پــس از آن 
بــا ایجــاد ســوراخی بــه ارتفــاع 
ــته  ــه گوش ــر ب ــش کیلومت ش
ــته  ــن گوش ــد. ای ــن برس زمی
خمیــری شــکل اســت و اطراف 
ــه  ــرا گرفت ــن را ف ــته زمی هس
ــازنده  ــی س ــواد اصل ــت. م اس
گوشــته زمین شــامل اکسیژن، 
و  منیزیــم  کلســیم،  آهــن، 
سلســیوم اســت. محققان ژاپنی 
امیدوارنــد بــا مطالعــه روی 
گوشــته زمین بتوانند بــه درک 
ــی کــه در  بهتــری از فرایندهای
پوســته زمیــن اتفــاق می افتــد، 
برســند و درنتیجــه بتواننــد 
ــات  ــات و اطالع ــن اطالع از ای
حــرکات  از  به دســت آمده 
ــن،  ــف زمی ــای مختل صفحه ه
بــرای پیش بینــی وقــوع زلزلــه 

در نقــاط مختلــف اســتفاده 
ــت  ــه اهمی ــا توجــه ب ــد. ب کنن
ایــن پــروژه قرار اســت بخشــی 
از بودجــه ایــن تحقیقــات کــه 
ــون  ــادل ۵۵0 میلی ــزی مع چی
دالر تخمیــن زده شــده اســت، 
ــن  ــن تامی ــت ژاپ از طــرف دول
برنامــه  اســاس  بــر  شــود. 
ــی  ــش عملیات ــده، بخ اعالم ش
ایــن پــروژه از ســال ۲0٩0 
ــد.  ــد ش ــاز خواه ــالدی آغ می

 
ساخت ماده ای جدید 

برای افزایش طول عمر 
باتری با الهام از طبیعت

6
انگلیســی  پژوهش گــران 
ــاده ای  ــاخت م ــه س ــق ب موف
ــول  ــد ط ــه می توان ــده اند ک ش
افزایــش  را  باتری هــا  عمــر 
دهــد و بــا الهــام از ســاختمان 
ــاخته  ــای آن س ــرگ و آونده ب
ــی  ــه اصل ــت. وظیف ــده اس ش
ــال آب و  ــرگ، انتق ــد در ب آون
ــای  ــه بخش ه ــی ب ــواد غذای م
ــاده  ــرگ اســت و م ــف ب مختل
جدیــدی کــه توســط ایــن 
شــده،  ســاخته  محققــان 
ــه  ــل دارد ک ــاختار متخلخ س
ــد ذرات  ــد آون ــد همانن می توان
اکســید روی را در ابعــاد نانــو به 
ــری  ــی از بات ــای خاص بخش ه

ــود  ــث ش ــد و باع ــته باش داش
حــس کنیــد آدم خوشــحال تر 
ــتید.  ــری هس ــا خوش بخت ت ی
)البتــه کــه عکــس آن هــم 
ــردی  ــال ف ــت!( مث ــن اس ممک
را در نظــر بگیریــد کــه مبتــال 
ــرد  ــن ف ــر اســت. ای ــه آلزایم ب
ــاری اش  ــوع بیم ــل ن ــه دلی ب
مضطــرب،  اســت  ممکــن 
ــد  ــر باش ــرده و پرخاش گ افس
و خــودش را از دیگــران دور 
نگــه دارد و انــزوا را ترجیــح 
ــن آدم  ــر همی ــاال اگ ــد. ح ده
را در یــک اتــاق خصوصــی 
ــا  قــرار دهیــد و دوروبــرش را ب
وســایل خصوصــی کــه متعلــق 
بــه خــودش اســت پــر کنیــد، 
همــه ایــن عالیــم در وجــودش 

می شــود. کم رنــگ 
 

ژاپنی ها به گوشته 
زمین می رسند؟

5
محققــان موسســه فنــاوری 
ژاپــن  دریایــی  زمینــی 
ــا  ــد ب ــالم کرده ان ــی اع به تازگ
ــد  ــتی جدی ــک کش ــاخت ی س
کــه امــکان ســوراخ کــردن کف 
اقیانــوس را برایشــان فراهــم 
ــته  ــمت گوش ــه س ــد، ب می کن
زمیــن حرکــت می کننــد. ایــن 
ــرار  ــه ق ــت ک ــار اس ــن ب اولی
اســت در جهــان چنیــن پــروژه 
ــه  ــرای رســیدن ب ــی ب تحقیقات
ــود.  ــام ش ــن انج ــته زمی گوش
ایــن تیــم تحقیقاتــی در حــال 
بررســی  مشــغول  حاضــر 
وضعیــت پوســته کــف اقیانوس 
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منتقــل کنــد. نکتــه مهــم ایــن 
ــا  ــد ب ــن فراین ــه ای ــت ک اس
کمتریــن نیــاز بــه انــرژی انجام 
ــد  ــاده جدی ــن م ــود. ای می ش
کــه قــرار اســت در تولیــد 
باتری هــای لیتیومــی مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد، فشــاری 
وارد  الکترودهــا  بــه  کــه  را 
می شــود، کاهــش می دهــد 
ــد  ــازی فراین ــث بهینه س و باع
ــول  ــش ط ــری، افزای ــارژ بات ش
ــر آن و تســریع چشــم گیر  عم
می شــود.  شــارژ  فراینــد 
از آن جــا کــه اکســید روی 
ــت  ــد اس ــل تولی ــی قاب به راحت
نــدارد،  باالیــی  قیمــت  و 
امیــدوار  بنابرایــن محققــان 
ــرعت از  ــد به س ــتند بتوانن هس
ــد در صنعــت  ــاده جدی ــن م ای
ــد. ــتفاده کنن ــازی اس باتری س

 
انرژی سلول های 

خورشیدی به باالترین 
درجه بهینگی رسید

7
پژوهش گــران  از  گروهــی 
ــق  ــن تحقی ــی در تازه تری ژاپن
انــرژی  توانســته اند  خــود 
را  خورشــیدی  ســلول های 
ــن  ــزان ممک ــن می ــه باالتری ب
ــن  ــوری ممک ــد تئ ــه در ح ک
ــته  ــانند. در گذش ــت، برس اس

ولــز  در  مشــابه  تحقیقــی 
ــران  ــده و پژوهش گ ــام ش انج
توانســته بودنــد بــا ایجــاد 
ــلول های  ــدی از س ــوع جدی ن
 40 از  بیــش  خورشــیدی، 
درصــد از انــرژی خورشــیدی را 
بــه بــرق تبدیــل کننــد، امــا در 
بهتریــن شــرایط بازدهــی ایــن 
ــوری ۲٩  ــر تئ ــلول ها از نظ س
درصــد اســت. ایــن تحقیقــات 
کــه از ســوی شــرکت کانــه کو 
ــث  ــده، باع ــام ش ــن انج در ژاپ
ســلول های  بهینگــی  شــده 
ــه ۳/۲6  ــیدی از 6/۲۵ ب خورش
ــد  ــلول های جدی ــد. در س برس
میــزان پرتوهــای ازدســت رفته 
پیــدا  چشــم گیری  کاهــش 
ــن،  ــر ای کــرده اســت. عــالوه ب
ــن  ــت پایی ــای مقاوم الکتروده
جابه جــا  ســلول ها  ایــن  در 
میــزان  درنتیجــه  و  شــده 
جــذب فتون هــای نــور توســط 
ســلول خورشــیدی افزایــش 

ــت. ــه اس یافت
 

تبدیل آب شور به آب 
آشامیدنی با استفاده 

از صافی گرافینی

8
اعــالم  انگلیســی  محققــان 
اســتفاده  بــا  کرده انــد کــه 
گرافینــی  صافی هــای  از 
را  دریــا  آب  توانســته اند 
ــه  ــرده و آن را ب ــی ک نمک زدای
آب قابــل شــرب تبدیــل کنند. 
بــا تســریع رونــد گرمایــش 
زمیــن و افزایــش جمعیــت در 

ــه آب  ــاز ب ــر نی ــال های اخی س
قابــل آشــامیدن بــه یــک نیــاز 
ــل  ــان تبدی ــرای انس ــدی ب ج
ــش  ــن پژوه ــت و ای ــده اس ش
میلیون هــا  بــه  می توانــد 
ــه  ــان ک ــر جه ــر در سراس نف
ــی  ــر از دسترس ــال حاض در ح
ــرب  ــل ش ــز و قاب ــه آب تمی ب
محــروم هســتند، کمــک کنــد 
ــود  ــاز خ ــن نی ــد ای ــا بتوانن ت
را به راحتــی مرتفــع کننــد. 
فیلتــر جدیــد کــه توســط 
ــی  ــی طراح ــان انگلیس محقق
شــده اســت، از جنــس اکســید 
ــن ســاخته شــده اســت  گرافی
کــه قبــال تولیــد صعنتــی 
بــاال چنــدان  آن در حجــم 
ســاده نبــود. ایــن پژوهــش 
کــه توســط دکتــر راهــول 
نایــر و همکارانــش از دانشــگاه 
منچســتر انجــام شــده، نشــان 
ــازک  ــن ن ــه گرافی ــد ک می ده
چیــزی  آن  ضخامــت  کــه 
در حــدود یــک اتــم کربــن 
اســت و ســاختاری مشــبک 
دارد، قابلیــت باالیــی بــرای 
ــا  ــک از آب دری ــازی نم جداس
ــر ایــن، گرافیــن  دارد. عــالوه ب
ســاختاری کامال کشســان دارد 
ــه باعــث می شــود مقاومــت  ک
باالیــی در برابــر پارگــی داشــته 
باشــد و از طــرف دیگــر  هــادی 
جریــان الکتریســیته محســوب 
حاضــر  حــال  در  می شــود. 
رســوب  روی  از  صنعــت  در 
ــد  ــرای تولی شــیمیایی بخــار ب
می شــود  اســتفاده  گرافیــن 
کــه از نظــر اقتصــادی به صرفــه 

  .اســت
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سخ

روح های کوچک ... آرزوهای بزرگ
  سـید حسـین متولـیان 

اســت  آدم  بــزرگ...  آرزوهــای  و  اســت  آدم 
و دســت نیافتنی هــای عجیــب... اصــال مــا 
اختراعــات  تــوی  را  نداشــته هایمان  آدم هــا 
ــر  ــزرگ و کوچکمــان پیــدا می کنیــم... اگــر پ ب
ــا اوج  ــازیم ت ــا می س ــش هواپیم ــم به جای نداری
آســمان ها را تجربــه کنیــم... اگــر بلــد نیســتیم 
ــر را  ــر آنطرف ت ــزاران کیلومت ــک لحظــه ه در ی
هــم تجربــه کنیــم به جایــش تلفــن و تلویزیــون 
ــن را  ــوی زمی ــم آنس ــه بتوانی ــاخته ایم ک را س

ــم و بشــنویم... ببینی
ــچ  ــا هی ــان را ب ــی از آرزوهایم ــوز خیل ــا هن ام
دســتگاه و هیــچ اختراعــی نتوانســته ایم بخریــم!

هنــوز داشــتن عمــر جاویــدان آرزویی ســت کــه 
ــرای  ــکی ب ــات پزش ــای تحقیق ــام البراتوار ه تم
به دســت آوردنــش شــبانه روز هزینــه و تــالش 
می کننــد و در صــورت خوش اقبــال بــودن تنهــا 
ــک  ــار، ی ــک ب ــال ی ــد س ــوند چن ــق می ش موف
ــه  ــد  بی آنک ــاری ِکشــنده را ریشــه کن کنن بیم
بتواننــد اکســیر جاودانگــی و جوانــی را بدســت 
بیاورنــد و راه ِ ریشــه کنی ِ مــرگ را روی زمیــن 

کشــف کننــد...
یکــی دیگــر از همــان دســت نیافته های دوســت 

داشــتنی رفــت و آمــد در زمان هاســت!

ــط  ــن ضب ــبیه همی ــن! ش ــرش را بک ــال فک مث
آنهــا  بــا  می توانــی  قدیمی کــه  صوت هــای 
ــی و  ــد کن ــا رفت وآم ــا و آهنگ ه ــان نت ه می
ــه یــک آهنــگ دوســت  هــر وقــت خواســتی ب
داشــتنی بازگــردی؛ اگــر انســان هم می توانســت 
از میــان خاطــرات و روزهای گذشــته و آینده آن 
لحظه هــای جادویــی را انتخــاب کنــد و بــا فشــار 
یــک کلیــد بــه آن لحظــه پــل بزند چقــدر خوب 

می شــد؟
راستی خدا جان عزیزم

اگــر یــک روز تصمیــم بگیــری چنیــن موهبتــی 
را اختــراع کنــی... ؛

اگــر قــرار باشــد مــرا ببــری بــه آن لحظــه ای که 
بیشــتر از همیشــه دوســتم داری کــدام لحظــه را 

انتخــاب می کنــی؟
تــورا نمی دانــم؛ امــا آرزوی بــزرگ روح کوچــک 

مــن امنیــت آغــوش توســت!
درســت همانجایــی که هیــچ نگرانــی و دغدغه ای 

ندارم...
باور کن

ــت  ــی ام را درس ــای زندگ ــن خواب ه خوش تری
تــوی آغــوش تــو تجربــه کــرده ام...

لطفا مرا به همان خاطره، به همان جا ببر...
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     کد پستی ۱0 رقمی:                                                                                                     
     تلفن ثابت:                                                                                                                   
     تلفن همراه:                                                                                                                  

ــت  ــک مل ــاب: ۵000۲000۲۵ 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: 8860864۵ یــا پســت 

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



برگه اشتراك ماهنامه سرآمد

ماهنامه خبری، علمی، آموزشی
تحلیلی بنیاد ملی نخبگان

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

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

هزینه اشتراك 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 ۵0% 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 ۵0% 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

 گفت و گوی سرآمد
با ایده پرداز استارت آپ کاهو

خیلی از نزدیک ترین افراد زندگی اش تالش کرده اند او را از عملی کردن ایده اش منصرف کنند، 
اما محمد اکبری راه خودش را می رود و باالخره استارت آپ »کاهو« را راه اندازی می کند. او 
دانش آموخته مهندسی صنایع است که با نگاه به کیفیت متفاوت محصوالت غذایی به فکر 
راه اندازی وب سایتی می افتد که مردم را از سردرگمی دربیاورد و به آن ها در خرید محصول 
غذایی مطمئن کمک کند. البته به قول خودش، این فقط یک بخش از استارت آپی است که 
حاال بازار کاری برای ۱0نفر فراهم کرده است. ایده پرداز و مدیرعامل استارت آپ کاهو، حاال 

بین همکارانش به »مستر کاهو« معروف شده و در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی قزوین به 
افق های بلندتری برای توسعه کاهو فکر می کند. با این کارآفرین ۲۵ساله درباره راه پرپیچ وخمی 

که برای استارت آپی شدن داشته، گفت و گویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

صفحه 64
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