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توانایی شرکت را با بزرگی شهرش نسنجید

اتفاق خوبی که در طی سال های اخیر برای شهرستان ها و شرکت ها افتاده، این است که 
اعتمادبه نفس افراد باال رفته و دیگر به خاطر این که در شهرستانی کوچک قرار دارند، توانایی های 
خود را دست کم نمی گیرند. آن ها دانسته اند که استعداد و قدرت خالقیت ربطی به شهری که در 
آن متولد و بزرگ شده اند، ندارد و می توان با هر امکاناتی دست به کارهای بزرگی زد. به همین 
دلیل است که امروز ما در شهرستان های کوچک و بزرگ، شرکت های دانش بنیانی داریم که 
در عرصه های مختلف فعالیت می کنند و باعث افتخار کشور هستند. یکی از این شرکت ها به 
نام توسعه سامانه های ارتباطی عمید در خراسان شمالی فعالیت می کند. مدیرعامل آن، مریم 

رحیم زاده ینگه قلعه، استارت کار را با برادرش زده است. آن ها می دانستند در شرایطی که دولت 
دارد روز به روز به سمت کوچک سازی حرکت می کند، وقت آن نیست که چشمشان به دست 

دولت باشد و منتظر استخدام بمانند. حاال آن ها شرکتی دارند که نه تنها خودشان در آن مشغول 
به کار هستند، بلکه افراد دیگری را هم بر سر کار آورده اند و ایجاد ارزش افزوده می کنند.
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هربــار کــه بــا معــاون علمــی و فنــاوری 
علمــی  مراکــز  بــه  رئیس جمهــوری 
کــه  می بینــم  مــی روم،  دانشــگاهی  و 
ــاتید  ــی از اس ــتعداد و بعض ــجویان بااس دانش
دانشــگاه، ایشــان را مخاطــب قــرار می دهنــد و 
بــا لحنــی آکنــده از دلســوزی و ایران دوســتی 
شــوق  کــه  مثال هایــی  و  کلمــات  بــا  و 
ــوح  ــا به وض ــالش در آن ه ــرفت و کار و ت پیش
مشــاهده می شــود، یــک ســوال بســیار مهــم 
ــت  ــه رازی اس ــند: »چ ــی پرس ــی م و اساس
هســته ای  علــوم  در  می توانیــم  مــا  کــه 
ــه مدارجــی برســیم کــه  پیشــرفت کنیــم و ب
ــه  ــوند و ب ــران ش ــتکباری نگ ــای اس قدرت ه
فکــر مانــع و رادع بیفتنــد، امــا در دانش هــا و 
ــال  ــر - مث ــب پایین ت ــه مرات ــی ب تکنولوژی های
ــه از  ــم، بلک ــا پیشــرفت نکنی خــودرو - نه تنه
رقبــای خــود هــم بــاز بمانیــم و از آن هــا عقب 
بیفتیــم؟« مــن هــم مثــل خیلــی هــا گوشــم 
ــای  ــا مثال ه ــواره ب ــه هم ــوال ک ــن س از ای
ــی  ــت. منطق ــر اس ــود، پ ــان می ش ــدد بی متع
ــی و  ــن داخل ــرای ناظری ــه ب ــت ک ــم هس ه
ــد کــه چــرا  ــن ســوال پیــش بیای خارجــی ای
مــا فی المثــل در نانــو، بایــو و هوافضــا بــه ایــن 
ــوق  ــای ف ــیم و کاره ــع می رس ــگاه رفی جای
ــد  ــال از تولی ــن ح ــم، در حی ــور می کنی تص
لــوازم معمولــی و آبرومنــد الزم و به دردبخــور 
ــه از  ــم ک ــم و مجبوری ــردم عاجزی ــی م زندگ
خــارج وارد کنیــم؟ چــه اتفاقــی افتــاده و 
ــال  ــه مث ــم ک ــی کرده ای ــیری را ط ــه مس چ

ــدا  ــت پی ــی دس ــه دانش ــک ب ــد موش در تولی
ــا  ــه فض ــواره ب ــم ماه ــه می توانی ــم ک کرده ای
ــد  ــال در تولی ــوان مث ــه عن ــا ب ــتیم، ام بفرس
پوشــاک و خــوراک، زمیــن بــازی را بــه ترکیــه 
ــا  ــم؟ حتــی خارجی ه و چیــن واگــذار کرده ای
ــدت  ــران در م ــور ای ــه چط ــد ک ــم متحیرن ه
کوتاهــی توانســته کارهــای فوق العــاده بکنــد 
ــره  ــا در زم ــوم و تکنولوژی ه ــی عل و در بعض
ســرآمدان منطقــه و جهــان قــرار بگیــرد، امــا 
در تولیــد ضروریــات معمــول زندگــی مجبــور 
بــه خریــدن از چیــن و کــره و ترکیــه و... 

باشــد.
بــه لیســت اقــالم وارداتــی نــگاه کنیــد. ایــن 
لیســت ها را معمــوال رقبــای سیاســی منتشــر 
دغدغه مندی هــای  از  جــدا  و  می کننــد 
ــردن  ــز منکوب ک ــی ج ــد و غرض ــج، قص رای
ــه  ــه و ب ــر واقع بینان ــا اگ ــد، ام ــف ندارن حری
ــم،  ــان کنی ــی نگاهش ــادالت سیاس دور از مج
و  ملزومــات  این هــا جــزو  می بینیــم کــه 
نیازهایــی هســتند کــه چــون در داخــل 
کســی برایشــان فکــری نکــرده یــا کــرده امــا 
نتوانســته نیــاز داخــل را بــا قیمــت و کیفیــت 
مناســب و به صرفــه تامیــن کنــد، لــذا دولــت 
وارداتــش را مجــاز شــمرده. بــرای همیــن هــم 
ــت  ــا لیس ــت روزنامه ه ــر وق ــه ه ــت ک هس
اقــالم وارداتــی را منتشــر می کننــد، ایــن 
ســوال در ذهــن اکثــر مــردم نقــش می بنــدد 
کــه مگــر می شــود مــا در بیوتکنولــوژی و 
ــوم و فنــون همگــرا  ــادی و عل ســلول های بنی

له
قا
رم

ی توامان تدب�ی و خالقیت س ورت به اکرگ�ی در �ض

توسعه و پیشرفت متوازن 
 پرویز کرمی 
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چنیــن عظیــم و حیرت انگیــز پیشــرفت کنیم، 
به طــوری کــه محســود کشــورهای منطقــه و 
باالتــر از منطقــه شــویم، امــا از آن طــرف 
ــگ  ــال ایرب ــا مث ــم ت ــیم ارز بدهی ــور باش مجب
خــودرو وارد کنیــم؟ آیــا تولیــد ایربــگ ایرانــی 

ــت؟  ــو دارو« اس ــد »رادی ــخت تر از تولی س
متــوازن،  پیشــرفت  و  توســعه  دربــاره 
کارشناســان  و  اســتادان  کــه  سال هاســت 
یــادآور  را  ضرورتــش  و  نوشــته اند  مقالــه 
شــده اند. توســعه ناهماهنــگ مثــل پیکــره ای 
اســت کــه بعضــی اندامش بســیار قــوی و عالی 
اســت، امــا در عین حــال بعضی اندامش رشــد 
نیافتــه و ضعیــف و ناتــوان مانده انــد. مشــهور 
فوق العــاده  مجسمه ســاز  »رودن«،  اســت 
ــرش،  ــمه متفک ــه مجس ــو ک ــوی - هم فرانس
پیکــره ای  روزی   - دارد  جهانــی  شــهرت 
تراشــید کــه بســیار زیبــا و متحیرکننــده بــود. 
ــان خــوب و  ــن مجســمه را چن دســت های ای
ــی در  ــه گوی ــود ک ــیده ب ــا تراش ــق و زیب دقی
ــن  ــود. ای ــاری ب ــات ج ــون حی ــش خ رگ های
ــود  ــه خ ــده ای را ب ــر بینن ــم ه ــت ها چش دس
ــر  ــن و ضمی ــر ذه ــان ب ــرد و چن ــب می ک جل
مخاطــب اثــر می گذاشــت کــه ناخواســته 
زبانــش را بــه تحســین وامی داشــت. هرکســی 
دیــدن مجســمه می آمــد، می گفــت:  بــه 
ــدر  ــت ها آن ق ــن دس ــتانی.« ای ــه دس »آه، چ
ــر  ــه س ــد ک ــده بودن ــیده ش ــه تراش هنرمندان
و چشــم و پــا و گــوش و تــن مجســمه را 
ــن  ــرای همی ــد. ب ــرار می دادن ــعاع ق تحت الش
هنرمنــد در یــک لحظــه احساســاتی شــد و بــا 
ــت. رودن  ــمه را شکس ــت های مجس ــر دس تب
می گفــت: »اثــر هنــری بایــد هماهنــگ باشــد 
و یــک کلیــت را بســازد، نــه این کــه هــر 
ــا  ــد.« ایــن حــرف ب جــزوی ســاز خــود را بزن
هــزار مالحظــه در نقشــه توســعه و پیشــرفت 
هم چنان کــه  یعنــی  دارد،  مصــداق  هــم 
ــم  ــل حک ــغولیم، عق ــته ای مش ــه هس ــا ب م
ــم  ــازی ه ــه خودروس ــال ب ــه مث ــد ک می کن

مشــغول شــویم. البتــه ممکــن اســت ظریفــی 
بگویــد کــه نیــاز نیســت همــه مــوارد حتمــا 
ــه  ــه هم چنان ک ــود، بلک ــد ش ــور تولی در کش
هوافضــا  بایــو،  نانــو،  هــای  فنــاوری  در 
پیشــرفت می کنیــم، خــوب اســت کــه در 
ــم  ــاورزی ه ــوراک، دام و کش ــذر، خ ــد ب تولی
پیشــرفت کنیــم. البتــه مالحظــات اقتصــادی 
ــرای  را نبایــد نادیــده گرفــت. هــر کشــوری ب
ــر  ــر. ه ــور مهم ت ــم دارد و ام ــور مه ــود ام خ
ــادی  ــت های اقتص ــه سیاس ــته ب ــوری بس کش
و دیپلماتیکــش توســعه هماهنــگ را متناســب 
ــال  ــد. مث ــف می کن ــود تعری ــای خ ــا جغرافی ب
نیــاز  مــورد  کاالی  یــک  تولیــد  گاهــی 
بنــا بــه دالیــل بســیار صــرف نمی کنــد، 
ــه  ــت ک ــن اس ــتراتژی همی ــی اس ــال معن اص
دولت هــا طبــق یــک برنامــه متنــاوب بــا 
روحیــات  جغرافیــا،  آرمان هــا،  اعتقــادات، 
ــدت و  ــای درازم ــی، نیازمندی ه ــی و قوم مل
ــد.  ــم بگیرن ــد و تصمی ــر کنن کوتاه مــدت تدبی
مثــال کشــوری کــه مشــکل آب و خــاک 
دارد، طبیعــی اســت کــه روی کشــاورزی 
ــرژی و  ــن راه ان ــد و در ای ــز نکن ــر تمرک آب ب
ــه  ــا کشــوری کــه ب وقتــش را هــدر ندهــد. ی
دریــا راه نــدارد، دلیلــی هــم نــدارد کــه روی 
ــد.  ــرمایه گذاری کن ــاو س ــتی و ن ــد کش تولی
بایــد مالحظــات سیاســی و اقتصــادی را هــم 
ــا نقشــه  ــا آن ه ــت و متناســب ب در نظــر گرف
ــن  ــه ای ــم را ب ــرد. عرض ــیم ک ــعه را ترس توس
ــعه نیافتگی  ــه دارم توس ــد ک ــاب نگذاری حس
می کنــم  توجیــه  خــودرو  در  را  خودمــان 
ــی و  ــه واردات، طبیع ــان را ب ــا نیازمندی م ی
ــی  ــا ناهماهنگ ــم؛ ام ــوه می ده ــی جل منطق
و توســعه نامتــوازن بحثــی اســت جــدی. 
ــو  ــا نان ــته ای ی ــق هس ــه موف ــه از تجرب آنچ
هوافضــا حاصــل کرده ایــم،  یــا  بایــو  یــا 
بــه مــا می فهمانــد کــه هرکجــا متمرکــز 
شــده ایم، دقیــق و درســت و معقــول روی 
برایــش  کرده ایــم،  ســرمایه گذاری  آن 
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پشــتوانه فرهنگــی و سیاســی و اجتماعــی 
فراهــم آورده ایــم، بعــد از مــدت کوتاهــی 
ــیده ایم.  ــق رس ــه توفی ــم و ب ــه گرفته ای نتیج
معنــی ایــن حــرف ایــن اســت کــه مقدمــات 
فراهــم اســت، نیــروی انســانی متعهــد خــالق 
و دانشــمند و کاری وجــود دارد، بســتر رشــد 
آمــاده اســت، فقــط الزم اســت کــه متمرکــز 
شــویم و ســرمایه گذاری کنیــم و ضــرورت آن 

ــم. ــان درک کنی ــه ج را ب
ــه  ــق ب ــای موف ــه در تجربه ه ــه مهمــی ک نکت
ــل  ــه فی المث ــن اســت ک ــم، ای دســت آورده ای
در هســته ای، از باالتریــن مقــام کشــور - 
ــا آحــاد جامعــه در  ــه انقــالب - ت رهبــر فرزان
ســیر آن حضــور داشــتند و آن را تبدیــل بــه 
ــم«  ــا می توانی ــلم« و »م ــق مس ــم »ح پارادای
کردنــد. اگــر ایــن پارادایــم در حوزه هــای 
ــم  ــا می توانی ــرد، حتم ــکل بگی ــم ش ــر ه دیگ
ــری  ــت بهت ــه موقعی ــه ب ــیم ک ــن باش مطمئ
دســت پیــدا می کنیــم. در واقــع علــم و 
فنــاوری بایــد مســتظهر بــه قــدرت سیاســی و 
اجتماعــی )مردمــی( باشــد تــا امکان رشــدش 
ــا در  ــم م ــم ه ــی در قدی ــود. حت ــم ش فراه
ــود  ــیده ایم و از خ ــرفت رس ــه پیش ــوری ب ام
قابلیــت نشــان داده ایــم کــه از صــدر تــا ذیــل 
نیروهــای اجتماعــی در آن حضــور حداکثــری 
ــزو  ــروز ج ــه ام ــرش ک ــن ف ــته اند. همی داش
امتیــازات و میــراث هنــری - فرهنگــی و 
صنایــع دســتی مــا بــه حســاب می آیــد، 
امــری بــوده اســت کــه از ســالطین تــا زنــان 
روســتایی در آن حاضــر بوده انــد و ذوق و 
ــر  ــد. اگ ــرف کرده ان ــود را در آن ص ــرژی خ ان
بخواهــم از تعابیــر عــوام اســتفاده کنــم، بایــد 
ــدر آش  ــد، همان ق ــول بدهی ــدر پ ــم هر ق بگوی
می خوریــد. این جــا پــول معنــی فراخ تــر 
و عمیق تــری دارد. یعنــی هرقــدر ســرمایه 
اجتماعــی جمــع کنیــد، هرقــدر کار فرهنگــی 
بکنیــد، هرقــدر »مایــه« بگذاریــد و »کار« 
ــا  ــد. یقین ــب می بری ــدر نصی ــد، همان ق کنی

اگــر بخواهیــم تجربــه موفــق هســته ای را 
ــی اش،  ــی و بین الملل ــائل سیاس ــارغ از مس ف
ــاده  ــور پی ــذر الزم کش ــد ب ــل در تولی فی المث
ــه  ــر از آنچ ــه زودت ــد ک ــن بدانی ــم، یقی کنی
فکــر کنیــد می توانیــم بــه موقعیتــی ممتــاز و 
بــه مراتــب بهتــر از این کــه هســتیم، برســیم. 
ــخیص  ــر تش ــی ب ــا مبتن ــه این ه ــا هم منته
ــول  ــه ق ــد ب ــه ای اســت کــه می توان ــوه عاقل ق
و  کنــد    )create(»کرییــت« فرنگی هــا 
هرچیــزی را ســرجایش قــرار دهــد. در واقــع 
معنــی توســعه هماهنــگ ایــن نیســت کــه مــا 
ــته ای وارد  ــر رش ــم و در ه ــه کاری بکنی هم
ــم.  ــود را برآوری ــای خ ــه نیاز ه ــویم و هم ش
ــت  ــن نیس ــم ای ــی ه ــی خودکفای ــی معن حت
کــه از شــیر مــرغ تــا جــان آدمیــزاد را 
ــم  ــد »االه ــه بای ــم. بلک ــه کنی ــان تهی خود م
ــت  ــه موقعی ــه ب ــا توج ــم و ب ــم« کنی فی االه
ــم. اســتراتژیک مملکــت نقشــه توســعه بریزی
ــیار  ــز بس ــک چی ــد ی ــط، نبای ــن وس ــاال ای ح
بســیار مهــم از قلــم بیفتــد؛ »نیــروی انســانی 
ــان  ــا هم ــرای م ــب، ب ــن ترکی ــص«. ای متخص
ــروی انســانی  ــی« اســت. نی »ســرمایه اجتماع
مــا در مقیــاس تحصیل کــرده اش، مدتــی اســت 
کــه تبدیــل بــه معضــل عجیبــی شــده. یعنــی 
ــان  ــه واســطه آن ــا ب ــی کــه م ــا همان های دقیق
می توانیــم بــال دربیاوریــم و پــرواز کنیــم، 
وزنــه ای می شــوند در پایمــان کــه دارنــد 
ــن  ــتغال ای ــکل اش ــند. مش ــان می کش پایینم
طبقــه را اگــر از بحــث جــدا کنیــم، گرفتــاری 
نمی توانیــم  را  مقاله نویســی  و  مقاله ســازی 
نادیــده بگیریــم. مــا به شــدت دنبــال پیشــرفت 
علمــی و افزایــش شــتاب و رشــد آن هســتیم، 
ــد  ــه رش ــود ک ــوان می ش ــر عن ــرف دیگ از ط
ــان  ــم و فناوریم ــری در عل ــا تاثی ــه، نه تنه مقال
ــد و  ــم می کن ــار توه ــا را دچ ــه م ــدارد، بلک ن
ــد  ــد رش ــال می گوین ــدازد. مث ــان می ان عقبم
ــا  ــت ی ــرفت نیس ــرای پیش ــی ب ــی ضامن علم
این کــه فنــاوری ارجــح اســت بــر علــم و 
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ــاره  ــم درب ــون نمی خواه ــذا. اکن ــس علی ه ق
ــزی  ــا چی ــم، ام ــت کن ــات صحب ــن موضوع ای
ــادی  ــیار زی ــت بس ــا اهمی ــه م ــرای هم ــه ب ک
انســانی  نیــروی  از  کــه  اســت  ایــن  دارد، 
بــه صــورت درســت  بایــد  تحصیل کــرده، 
اســتفاده کنیــم. چــه آن کــه مقالــه می نویســد 
ــاوری  ــی و فن ــاس کارآفرین ــه لب ــه آن ک و چ
ــوی آزمایشــگاه  ــی رود ت ــد و م ــن می کن ــه ت ب
ــول  ــک محص ــا ی ــگاه و ت ــه و پژوهش و کارخان
قابــل تولیــد و تجــاری ارائــه نکنــد، خــودش از 
ــرای  ــا ب ــه این ه ــد؛ هم ــرون نمی آی ــا بی آن ج
مملکــت ارزش هســتند و ضــروری. فقــط ایــن 
نکتــه را بگویــم کــه رشــد مقالــه، بــه صــورت 
ــروی انســانی  غیرمســتقیم موجــب تربیــت نی
ــروی انســانی  ــن نی ــی شــود. ای ــر م باکیفیت ت
موفــق بــه توســعه فنــاوری در کنــار پیشــبرد 
ــا  ــد، ام ــد ش ــی خواه ــعه مل ــاد توس ــایر ابع س
یــک شــرط مهــم دارد: ســایر پیش نیازهــا 
ــه  ــت ک ــد. همین جاس ــم باش ــد فراه ــم بای ه
دانشــگاه نســل چهــارم، ضرورتــش یــا حداقــل 
بحــث دربــاره اش، جدی تــر می شــود. الزم 
ــاره بســیار ســخن بگوییــم  اســت کــه در این ب
تــا بــه یــک موضــوع مهــم برســیم: تضادهــا و 
تردیدهــا و ابهامــات بایــد در جنــگ و جدلــی 
کــه دربــاره خــوب یــا بــد بــودن مقالــه علمــی 
ــه نتیجــه ای  ــا ب وجــود دارد، برطــرف شــود ت

ــد. درســت برس
تشــخیص درســت و دقیــق »نیــاز« هــم 
ــا  ــد. م ــوم کن ــده را معل ــیر آین ــد مس می توان
گرم شــدن  هســتیم.  بی آبــی  گرفتــار  االن 
زمیــن و بی آبــی بــه عــالوه آلودگی هــای 
مــا  جغرافیــای  می توانــد  زیســت محیطی 
انــدازد. لــذا از همیــن االن  را بــه خطــر 
ــکلی  ــه ش ــی ب ــزم مل ــت و ع ــک هم ــا ی ب
دانش بنیــان و مقتصدانــه بایــد بــه ابــزار 
ــه  ــم ک ــدا کنی ــت پی ــی دس ــوازم و دانش و ل
معضــل ریزگردهــا، مشــکل آلودگــی و خطــر 
ــد و از  ــی را حــل و فصــل کن ــی و بی آب کم آب

بیــن ببــرد. بنــا بــه دالیــل متعــدد، کشــاورزی 
مــا نتوانســته متناســب بــا صنعــت رشــد پیــدا 
ــد  ــروز نمی توانن ــنتی، ام ــیوه های س ــد. ش کن
دوام بیاورنــد و نیازهــای مــا را بــرآورده کننــد. 
ــنتی  ــاورزی س ــن آب در کش ــزان هدررفت می
آن قــدر زیــاد اســت کــه عمــال تولیــد را 
ــی  ــازد. آب ــراه می س ــت هم ــرر هنگف ــا ض ب
می شــود،  هندوانــه  تولیــد  صــرف  کــه 
ــت.  ــه اس ــود هندوان ــر از خ ــب گران ت به مرات
ــه  ــه هرچ ــد ک ــم می کن ــل حک ــن عق بنابرای
ــی و شــیوه های  ــا همــان عــزم مل ســریع تر، ب
توســعه  را  کشــاورزی مان  دانش بنیــان، 
بدهیــم... منظــور این کــه بایــد متناســب 
بــا نیازهــای واقعــی، توســعه هماهنــگ را 
نقشــه های  بــا  مطابــق  و  کنیــم  تعریــف 
ــم. گاهــی  ــه پیــش بروی حساب شــده و عالمان
ــم و  ــک کنی الزم اســت کــه عواطــف را تحری
ــا  ــازیم، ام ــی بس ــی و هیجان ــای احساس فض
ــه  ــی نقش ــیم و بازخوان ــد در ترس در کل نبای
ــم  ــل کنی ــی عم ــی و هیجان ــعه، احساس توس
دســت  از  را  اعتمادبه نفســمان  بی جهــت  و 
ــت  ــه دس ــس کاذب ب ــا اعتمادبه نف ــم ی بدهی
ــوزه  ــد ح ــای جدی ــه از فناوری ه ــم. البت آوری
آب هــم اخبــار خوبــی می رســد، خصوصــا در 
زمینــه آب هــای ژرفــی. این جــا همه چیــز 
مبتنــی بــر تدبیــر و خالقیــت اســت، آن هــم 
بــه شــکلی گســترده و فراگیــر. توســعه، کاری 
و مســئولیتی مختــص مســئولین نیســت. 
ــت،  ــنگین تر اس ــان س ــه وظایفش ــا البت آن ه
امــا مــردم هــم مســئولند. در واقــع تــا توســعه 
بــه یــک امــر ملــی و همگانــی تبدیــل نشــود و 
آحــاد جامعــه خــود را مســئول نداننــد و از آن 
ــم  ــا نمی توانی ــد، م ــی تبعیــت نکنن نقشــه کل
پیــدا  دســت  همه جانبــه  پیشــرفتی  بــه 
ــتان در  ــروف دوران دبس ــعر مع ــم. آن ش کنی
ــم مصــداق دارد  ــد رشــد و پیشــرفت ه فراین
ــه مهــر/  کــه: دســت در دســت هــم دهیــم ب

 .ــاد ــم آب ــش را کنی ــن خوی میه
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میــدان دادن بــه نخبــگان، عــالوه بــر توســعه 
و  دارد  بــزرگ  مزیــت  یــک  علمی کشــور 
ــیر  ــان در مس ــن جوان ــدی گرفت ــم ج آن ه
ــه  ــم ب ــور مه سرنوشــت کشــور و ســپردن ام
دســت آن هاســت. درســت اســت کــه پیــران 
ــد قدرشــان  ــد و بای ــدر دارن ــای گرانق تجربه ه
از  و  نشــاند  صدرشــان  بــر  و  دانســت  را 
ظرفیت هــای علمــی  و عملی شــان بــه خوبــی 
اســتفاده کــرد، بــا ایــن حــال در نیــروی 
ــه  ــد ب ــه اســت کــه نبای ــی چیــزی نهفت جوان
ســادگی از کنــارش عبــور کــرد. تجربــه نشــان 
داده توجــه بــه پیــران و جوانــان، توامــان 
ــد  ــوار کن ــوار را هم ــای ناهم ــد راه ه می توان
ــر از  ــان اگ ــاید. جوان ــای بســته را بگش و دره
ــد ضــرر  ــاز بدانن ــی نی ــران خــود را ب ــد پی پن
ــی  ــروی جوان ــر نی ــز اگ ــران نی ــد، پی می کنن
ــی را از  ــت بزرگ ــد موهب ــم بگیرن ــت ک را دس
خــود و دیگــران دریــغ کرده انــد. بیخــود 
ــای سرنوشــت  ــب بزنگاه ه ــه در اغل نیســت ک
ــتند  ــه توانس ــد ک ــان بودن ــور، جوان ــاز کش س
ــم و جســارت و شــجاعت، در  ــه عل ــکا ب ــا ات ب
کنــار تجربــه پیــری پیرهــا، مســائل را آســان 
ــد.  ــا بردارن ــوی پ ــالت را از جل ــد و معض کنن
نمونــه اش جنــگ تحمیلــی بــود کــه جوانــان 
کاری کردنــد کارســتان. حــاال کــه نوبــت بــه 
جهــاد علمی کشــور رســیده بایــد جوانــان 

را جــدی تــر بگیریــم، موانــع را از جلــوی 
پایشــان برداریــم و بــا اعتمــاد بــه آنچــه 
هســتند، در اداره امــور کشــور سهیمشــان 
ســازیم. روزگاری فــرا رســیده اســت کــه علــم، 
ــه  ــه اســت؛ ب ــده گرفت ــه عه ــان را ب اداره جه
شــلتاق ســیاتمداران پیــر و بــی تجربــه ای مثل 
ــذرد و  ــه بگ ــان ک ــد، زم ــه نکنی ــپ توج ترام
محــک تجربــه کــه بــه میــان بیایــد، مشــخص 
نقــش  اگرچــه  سیاســتمداران  می شــود 
مهمــی در کشــورهای خــود دارنــد امــا مســیر 
آینــده کشــورها را دانشــمندان و جوانــان 
علم آموختــه تعییــن می کننــد. امــروزه در 
ــه اســت،  ــدرت گرفت ــر کشــوری ق ــان اگ جه
ایــن را مدیــون توســعه علمی خویــش اســت، 
ــمندان  ــش دانش ــد نق ــن بای ــر همی ــه خاط ب
را در ایــن زمینــه بســیار جــدی گرفــت. 
ــداد  ــه تع ــا چ ــد در ناس ــپ نمی دان ــر ترام اگ
ــه  ــی علی ــت طرح ــتند و آن وق ــی هس ایران
ــه تصویــب می رســاند، جهــل  ــی ب ــاع ایران اتب
خــود را بــه نمایــش می گــذارد امــا کار و بــار 
ــت  ــاب نیس ــاب و کت ــدر بی حس ــان اینق جه
کــه سیاســتمداران هــر کاری بخواهنــد انجــام 
بدهنــد و هــر حرفــی کــه خواســتند بــه زبــان 
بیاورنــد، چــون در نهایــت راه علــم خــود بــه 
ــی  ــه زغال ــیاهی ب ــود و روس ــاز می ش ــود ب خ

می مانــد.

وی جوا�ض و حل مشالکت امروز و فردای کشور  ره ن�ی در�ب

سرزمین گنج
 محمد یوسف نیا 
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از حرفمــان دور نیفتیــم؛ موضــوع ســخن 
اهمیــت توجــه بــه جوانــان بــود. اینکــه بارهــا 
ــه  ــه ک ــوع رفت ــن موض ــخن از ای ــا س و باره
ــد  ــگان می توان ــرای نخب ــات ب ــهیل امکان تس
بــه نفــع کشــور تمــام شــود، فقــط ناظــر بــه 
ــروی  ــه نی ــت بلک ــا نیس ــتعداد علمی آن ه اس
کار  از  نیــز می توانــد گــره  آنــان  جوانــی 
ــت  ــود نیس ــاید. بیخ ــور بگش ــکالت کش مش
خردمنــدان جهــان اینمهمــه روی جوانــی 
ــه ای  ــک دان ــر ی ــد و آن را گوه ــد دارن تاکی
می داننــد کــه بایــد قــدرش را دانســت وگرنــه 
بــه زودی پنهــان می شــود و از دســت مــی رود. 
وقتــی بــه ایــن موضــوع فکــر می کــردم 
ــن  ــزرگان کشــور بارهــا روی ای ــاد ب ــادم افت ی
موضــوع تاکیــد کرده انــد، منتهــا گاهــی ایــن 
ســخنان آنطــور کــه بایــد مــورد توجــه قــرار 
ــم  ــر معظ ــه رهب ــه اینک ــد. از جمل نمی گیرن
انقــالب بارهــا و بارهــا مســیر آینــده کشــور را 
ــن  ــان را در ای ــد و نقــش جوان ترســیم کرده ان
راه برشــمرده اند. خــوب اســت بــه عنــوان 
ــر  ــا ذک ــت را ب ــن یادداش ــع، ای ــن مقط حس
ســخنان ایشــان بــه پایــان ببریــم:» هرجایــی 
ــان  ــتعداد جوانانم ــکار و اس ــه ابت ــا ب ــه م ک
تکیــه کردیــم، آنجــا ناگهــان مثــل چشــمه ای 
ــوط  ــای مرب ــد؛ در قضای ــکوفا ش ــید، ش جوش
بــه مســائل هســته ای، در قضایــای مربــوط بــه 
ــون،  ــای گوناگ ــی، در درمان ه ــائل داروی مس
در ســلول های بنیــادی، در نانــو، در ایــن 
ــا  ــی م ــی، هرجای ــِی دفاع ــای صنعت برنامه ه
ــروی  ــن نی ــه ای ــم[ و ب ــرمایه گذاری ]کردی س
جــوان و عالقه منــد و مؤمــن و بااخــالص 
ــم،  ــه او ارج نهادی ــم و ب ــه کردی ــی تکی داخل
کارمــان پیــش رفــت؛ خــب، بــه ایــن برســیم. 
ــت؛  ــور اس ــم همین ج ــادی ه ــائل اقتص مس
ظرفیتهــای اقتصــادی بایــد فعــال بشــود؛ 
ایــن راه پیشــرفت کشــور اســت. آن وقــت 
ــادی،  ــادی و اقتص ــاط م ــم از لح ــور، ه کش
هــم از لحــاظ اعتبــار بین المللــی، هــم از 

ــت  ــس مل ــی و اعتمادبه نف ــزت مل ــاظ ع لح
ــی و  ــوی و اخالق ــم از لحــاظ معن ــران، و ه ای
ــی  ــن راه ــرد. ای ــد ک روحــی پیشــرفت خواه
اســت کــه امیرالمومنیــن در مقابــل مــا قــرار 
داده اســت. آن وقــت بــا نــگاه بــه ایــن حقایــق 
ــد:  اســت کــه می فهمیــم اینکــه امــام فرمودن
»آمریــکا هیــچ غلطــی نمی توانــد بکنــد« 
یعنــی چــه. آمریــکا را از بــاب مثــال گفتنــد؛ 
ــد  ــد بکن ــی نمی توان ــچ غلط ــکا هی ــه، آمری بل
- کمااینکــه تــا امــروز هــم نتوانســته اســت – 
قدرت هــای دیگــر هــم همین جــور؛ آنهــا هــم 
هیــچ غلطــی نمی تواننــد بکننــد. ایــن غلطــی 
ــی  ــط نظام ــط غل ــد، فق ــد بکنن ــه نمی توانن ک
نیســت، به معنــای جامــِع کلمــه، هیــچ غلطــی 
ــران  ــت ای ــد مل ــد؛ نمی توانن ــد بکنن نمی توانن
ــران  ــت ای ــد مل ــد؛ نمی توانن ــر کنن را زمین گی
را عقــب نگــه دارنــد؛ نمی تواننــد فشــار را 
ــه  ــد ک ــوی وارد بکنن ــران به نح ــت ای ــر مل ب
به خیــال خودشــان ملــت ایــران را به زانــو 
ــد  ــو درنخواه ــران به زان ــت ای ــد؛ مل دربیاورن
ــا  ــت م ــم کــه مل ــد. خــدا را شــکر می کنی آم
ــه  ــم ک ــکر می کنی ــدا را ش ــت؛ خ ــده اس زن
جوانــان مــا در راه درســت حرکــت می کننــد. 
ــا  ــه جوان ه ــان ب ــی نگاهش ــده ای وقت ــک ع ی
معــدود  گونه هــای  و  نمونه هــا  می افتــد، 
ــم  ــاری ه ــه، ناهنج ــد؛ بل ــار را می بینن ناهنج
هســت - نــه اینکــه نیســت - مــا هــم اطــالع 
داریــم؛ امــا ایــن هنجــاِر عمومــِی ملــت ایــران 
ــی اســت؛ هنجــار  ــا، هنجــار دین ــان م و جوان
ــالم و  ــن و اس ــن و میه ــه دی ــدی ب عالقه من
قــرآن و معنویــت و ملیــت و ماننــد اینهــا 
ــرد و فرامــوش  ــاد ب ــد از ی ــن را نبای اســت؛ ای
ــای  ــداهلل جوان ه ــا بحم ــای م ــرد. جوان ه ک
ــن  ــا ای ــف م ــه  وظائ ــتند. از جمل ــی هس خوب
اســت کــه کمــک کنیــم ایــن جوان هــا خــوب 
ــاءاهلل  ــد و ان ش ــش برون ــوب پی ــد و خ بمانن
ــد  ــال، مفی ــی و کم ــان به خوب ــرای کشورش ب

»...ــوند ــع بش واق
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ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری 
رئیــس  جمهــوری گفــت: تحــوالت تــازه ای در 
محیــط کســب وکار کشــور رخ  داده و بــا تغییــر 
ــک  ــه کم ــی ب ــری و فرهنگ ــاختارهای فک س

ــای  ــوه ی توانمندی ه ــد، جل ــط جدی ــن محی ای
ســرمایه انســانی بــه  شــکل پتنــت و اختــراع در 
 کانــون توجــه بــازار ســرمایه قــرار گرفته اســت.

ــر  ــد ب ــا تاکی ــگان، ب ــی نخب ــاد مل ــس بنی رئی

زار دارا�ی فکری:  ض �ب ع�ی �ت ع مض ستاری در �ب

بازار دارایی های فکری زمینه ساز رشد 
تجاری سازی اختراعات می شود 

 فائزه کرمی 
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ضــرورت تغییــر رویکــرد حمایتــی اختــراع 
تجربیــات  گفــت:  ثبت شــده،  پتنت هــای  و 
ــی را در  ــای مطلوب ــته، پیامده ــق گذش ناموف
ــا  ــز ب ــگان نی ــی نخب ــاد مل ــی نداشــت و بنی پ
ــوض،  ــای بالع ــا و وام ه ــود صــرف هزینه ه وج
ــات  ــیدن اختراع ــتغال و رس ــه اش ــک ب در کم
موفــق  چنــدان  تجاری ســازی  عرصــه  بــه 
ــن  ــی ای ــاد نفت ــی از اقتص ــرش ناش ــود. نگ نب
تصــور را ایجــاد کــرده بــود کــه مختــرع 
پــول  مســتقیم  به طــور  دولــت  از  بایــد 
دریافــت کنــد، درحالی کــه رســیدن ایــده 
ــه تجاری ســازی دارای ســازوکارهای  ــه  مرحل ب
پیچیــده ای اســت و صرفــا بــا اعطــای وام 
ــود  ــق نمی ش ــی محق ــت مال ــوض و حمای بالع
ــت. ــر یاف ــن روال تغیی ــد ای ــگاه جدی ــه در ن  ک
ــدی  ــس و پشــتکار، توانمن ســتاری اعتمادبه نف
و خالقیــت نیــروی انســانی را مهم تریــن عامــل 
ــازار و  ــه ب ــه مرحل ــراع ب ــک اخت در رســیدن ی
تجاری ســازی دانســت و گفــت: فضــای فکــری 
ــا  ــه قطع ــت ک ــی اس ــد جوانان ــد نیازمن جدی
ــتند و  ــا نمی ایس ــت از پ ــار شکس ــد ب ــا چن ب
ــا  ــرادی ب ــد. اف ــه می دهن ــود را ادام ــیر خ مس
ــد در  ــه می توانن ــه ای هســتند ک ــن روحی چنی
رســاندن یــک ایــده بــه ثــروت موفــق باشــند، 
زیــرا ایده هــا ممکــن اســت در ذهــن بســیاری 
از افــراد دیگــر نیــز وجــود داشــته باشــد، 
ــود  ــر می ش ــت منج ــه موفقی ــده ای ب ــا ای ام
 کــه بــا پشــتکار و پی گیــری تــوام شــود.

ــع  ــده و مناب ــر از ای او پشــتکار را اولویتــی فرات
ــا  ــب وکار نوپ ــک کس ــت ی ــرای موفقی ــی ب مال
یــک  توفیــق  در  گفــت:  و  کــرد  ارزیابــی 
کســب وکار فناورانــه، پشــتکار و اعتمادبه نفــس 
را  اول  حــرف  خالقیــت  انســانی  نیــروی 
ــی  ــای مال ــده و چالش ه ــن ای ــد، بنابرای می زن
از اهمیتــی به مراتــب پایین تــر برخوردارنــد. 
ــاختارهای  ــل س ــه  دلی ــا ب ــور م ــه در کش البت
و دولتــی،  قانونــی  و درهم تنیــده   پیچیــده 
ــا  ــده ی ــک ای ــل ی ــرای تبدی فضــای مســاعد ب

ــزوده  ــق ارزش اف ــرمایه و خل ــه س ــراع ب اخت
ــه  واســطه  وابســتگی  ــوده اســت و ب ــم نب فراه
بــه اقتصــاد نفتــی، صنایــع نیــز چنــدان تمایلی 
ــوآوری و پذیــرش اختراعــات نداشــته اند. ــه ن  ب
ــوری  ــس  جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
ــه  ــرزمینی و توج ــای س ــه مزیت ه ــت ب بازگش
بــه ســنت های کارآفرینــی کشــورمان را از 
ــی  ــاختار کنون ــر س ــد تغیی ــای کارآم راه کاره
ــوری  ــوان کش ــران به عن ــزود: ای ــمرد و اف برش
ــوآوری،  ــری در ن ــزاران ســال ســابقه برت ــا ه ب
کارآفرینــی و تجــارت بــا تکیــه بــر پــول بــدون 
زحمــت اقتصــاد نفتــی بســیاری از ســنت های 
پیشــین خــود را فرامــوش کــرده، امــا اکنــون 
ــیطره   ــد س ــری جدی ــاختار فک ــطه س ــه واس ب
اقتصــاد نفتــی جــای خــود را بــه محیــط 

ــد داد. ــب وکار خواه ــد کس جدی
ــازوکارهای  ــه س ــه این ک ــاره ب ــا اش ــتاری ب س
حمایــت از ثبــت اختــراع و پتنت اصالح شــده 
و رو بــه تغییــر اســت، بیــان کــرد: انتقاداتــی 
بــه ســازوکار ثبــت اختــراع کشــور وارد اســت 
ــه  ــس ب ــه مجل ــه ای ک ــا مصوب ــم ب و امیدواری
تصویــب خواهــد رســاند، برخــی از کاســتی ها 
شــود. برطــرف  فراینــد  ایــن  نواقــص   و 

ــد  ــط جدی ــه در محی ــان این ک ــا بی ــتاری ب س
کارآفرینــی، ســرمایه انســانی جایــگاه و ارزش 
ــی  ــا معرف ــد و ب ــدا می کن ــود را پی ــی خ واقع
تنهــا  به عنــوان  دیگــر  دولتــی  اســتخدام 
ــزود: در  ــود، اف ــی نمی ش ــتغال، تلق راه کار اش
ــتری  ــدار و مش ــت خری ــد، دول ــگ جدی فرهن
ــا ایجــاد محیــط مســاعد  ــراع نیســت و ب اخت
کســب وکار، تســهیل گری زمینــه را بــرای 
فــروش محصــول دانش بنیــان و تحریــک 
ــت علمــی  ــد و در معاون تقاضــا فراهــم می کن
ــال  ــج و دنب ــی را تروی ــن فرهنگ ــت چنی تثبی

می کنیــم.
رئیــس ســتاد توســعه فرهنــگ علــم، فنــاوری و 
اقتصــاد دانش بنیان ریشــه  بســیاری از مشــکالت 
کســب وکار را فرهنگــی دانســت و افــزود: جامعه 
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بایــد بــه شــکل دیگــری بــه ســرمایه های خــود 
ــک ارزش تلقــی  بنگــرد و ســرمایه انســانی را ی
ــانی را دارای ارزش  ــروی انس ــه نی ــد. آن چ کن
می ســازد، خالقیــت، نــوآوری و کارآفرینــی 
اســت. فیزیکــی  دارایی هــای  مقابــل   در 

ــرکت هایی  ــی، ش ــت بوم فرهنگ ــن زیس در چنی
کــه دارایــی ای جــز ســرمایه انســانی و خالقیــت 
نداشــتند، در کمتــر از یــک ســال میلیاردها دالر 
ارزش افــزوده ایجــاد می کننــد، چراکــه کارکــرد 
شــرکت های فنــاور بــا شــرکت های بــزرگ 
ــت. ــاختاری اس ــای س ــین دارای تفاوت ه  پیش

رئیــس بنیــاد ملــی نخبگان دربــاره ایجاد مســیر 
حمایــت از ســرمایه های فکــری و اختراعــات 
گفــت: مســیر جدیــد همچــون گذشــته مبتنــی 
بــر ارائــه پــول مســتقیم بــه نخبــه نیســت، بلکه 
ــد شــتاب دهی  ــرار دادن در فراین ــا ق ــه را ب نخب
ــرای کـــــــارآفرینی، جــذب نیــروی انســانی  ب
ــا ایجــاد شــرکت  ــازار ب و فــروش محصــول در ب

ــد. ــاده می کن ــان آمـــ دانش بنی
میلیــاردی  ســرمایه گذاری های  ســــتاری 
روی  بخــش خصوصــی  و  نهادهــا  توســط 
نشــان دهنده  را  دانش بنیــان  شــرکت های 
ســوی  بــه  کشــور  جهت گیــری  تغییــر 
و  دانــش  اقتصــادی 
ر  ی محــــو ر و فــــنا
ــن  ــت: ای ــت و گف دانس
شــــرکت ها بســیاری 
ســاختارهای  ایــن  از 
را  پیشــین  ناکارآمــد 
تغییــر داده و موجــب 
تحولــی جــدی در بدنــه  
اقتصــاد  ســاختار  و 

خواهنــد شــد.
ــی  ــاون علم معــــــــ
بــازار  فنــــــاوری  و 
دارایی هــای فکــــــری 
را راه کــــــاری بــرای 
ایده هــا  تجاری ســازی 

ــون  ــت: اکن ــرد و گف ــوان ک ــات عن و اختراع
ــد  ــرار دارن ــورس ق ــوی ب ــراع در تابل ۲0۹ اخت
کــه از ایــن میــان 15 اختــراع بــه عقــد 
ــد  ــی در فراین ــدند و مابق ــر ش ــرارداد منج ق
دارنــد. قــرار  ســرمایه گذاران  بــا   مذاکــره 
ســتاری در ادامــه افــزود: بــازار دارایی هــا 
ــظ  ــه حف ــبت ب ــان نس ــاد اطمین ــن ایج ضم
از یــک ســو اطمینــان  مالکیــت اختــراع 
در  را  ســرمایه گذاری  بــرای  ســرمایه گذار 
پــی دارد. هم چنیــن مختــرع را بــدون درگیــر 
ــت وام،  ــده  دریاف ــای پیچی ــدن در فراینده ش
ضمانت نامــه و شــرکت داری در همــان مراحــل 
ــاند.  ــازی می رس ــد و تجاری س ــه تولی ــه ب اولی
هم چنیــن صنایــع نیــز بــه جــای هزینه هــای 
ســنگین تحقیــق و توســعه می تواننــد از ایــن 
ــای  ــا هزینه ه ــریع تر و ب ــکل س ــه ش ــیر ب مس
کمتــر نیازهــای فناورانــه خــود را تامیــن 

ــد. کنن
ــی و  ــت علم ــت معاون ــه حمای ــاره ب ــا اش او ب
فنــاوری از ثبــت پتنــت خارجــی گفــت: 
حمایــت  بــا  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
ــت  ــر ثب ــر و هزینه ب ــد زمان ب ــی از فراین مال
اختــراع خارجــی ایــن ضــرورت را مــورد 
ــرار داده اســت. فراینــد ثبــت بســته  توجــه ق
ــه  ــال ب ــار س ــت چه ــن اس ــرایط ممک ــه ش ب
طــول بینجامــد، امــا امــری ضــروری و واجــب 
 در توســعه فنــاوری بــه حســاب می آیــد.
ــوری  ــس  جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
ــا اشــاره بــه ســازوکار جدیــد ایجادشــده در  ب
ــرکت های  ــرمایه گذاری ش ــرای س ــورس ب فراب
ســرمایه گذاری  گفــت:  دانش بنیــان 
عرضــه  در  جــدی  به طــور  خطرپذیــر 
می شــود  دنبــال  جــدی  به طــور  بــورس 
ســرمایه گذاری  صنــدوق  هفــت  اکنــون  و 
ــدند  ــی ش ــد پذیره نویس ــر وارد فراین خطرپذی
اضافــه  ایــن صندوق هــا  تعــداد  بــر   کــه 

خواهد شد.
ایــن صندوق هــا بــه ایجـــــــاد و تغییــر 

در چنین زیست بوم 
فرهنگی، 
شرکت هایی که 
دارایی ای جز سرمایه 
انسانی و خالقیت 
نداشتند، در کمتر از 
یک سال میلیاردها 
دالر ارزش افزوده 
ایجاد می کنند، چراکه 
کارکرد شرکت های 
فناور با شرکت های 
بزرگ پیشین دارای 
تفاوت های ساختاری 
است. 
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ــد  ــک می کنن ــب وکار کم ــی کس ــط فعل محی
دارایی هــای  دیــروز  تــا  کــه  شــاهدیم  و 
ــرار داده  ــای ســرمایه گذاری ق فیزیکــی را مبن
ــوالد  ــون ف ــزرگ همچ ــع ب ــد و در صنای بودن
می کردنــد،  ســرمایه گذاری  پتروشــیمی  و 
انســانی  دارایی هــای  روی  امــروز  و 
نــوآوری  ارزش  و  ســرمایه گذاری می کننــد 
 خالقیــت و ســرمایه انســانی را درک کرده انــد.

ــوری  ــس  جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
ــی  ــرکت ها فرهنگ ــن ش ــت: ای ــه گف در ادام
جدیــد بــه کشــور وارد خواهنــد کــرد کــه این 
فرهنــگ الزمــه تحقــق فضــای کارآفرینــی در 
کشــور ماســت. خوش بختانــه شــرکت هایی 
کــه اکنــون موفــق بــه انعقــاد قــرارداد شــدند، 
در ایــن عرصــه خط شــکنی کردنــد و مرزهــای 
موجــود را در هــم شکســتند تا ســرمایه گذاران 
زیــادی بــه ایــن ســمت تمایــل پیــدا کننــد و 

ــن  ــرمایه گذاری در ای ــای س ــور را از مزای کش
ــد. ــد کنن ــه بهره من عرص

در بخــش نخســت ایــن نشســت، شــش نفــر 
از مخترعــان منتخــب و هم چنیــن شــش 
ــان  ــه بی ــا، ب ــن طرح ه ــداران ای ــر از خری نف

دیدگاه هــای خــود پرداختنــد.
ــورس، رضــا  امیــر هامونــی رئیــس ســازمان ب
کیانــی مدیــر تحقیــق و توســعه بــورس، 
ــوآوری و  ــدوق ن ــس صن ــلطانی رئی ــزاد س به
ــعه  ــاون توس ــری مع ــا دلی ــکوفایی، علیرض ش
مدیریــت و جــذب منابــع، پرویــز کرمــی 
مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس 
ــا  جمهــوری و دبیــر ســتاد، مهــدی صفاری نی
اکبــر  پردیــس،  فنــاوری  پــارک  رئیــس 
ــران  ــی ای ــازار مل ــز فن ب ــور رئیــس مرک قنبرپ
ــن  ــداران در ای ــان و خری ــی از مخترع و جمع

.ــتند ــور داش ــت حض نشس
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ا�ی از یک طرح الکن میل
ض
ستاری در رو�

موج »کسب وکارهای نوآور« صنایع 
بزرگ را دستخوش تحول خواهد کرد 

 حسنا محمدی 

ش
زار

گ
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ــی از طــرح  ــاوری در رونمای ــاون علمــی و فن مع
ــورو6 گفــت:  ــی خــودروی 3ســیلندر ی کالن مل
ــا و  ــت پوی ــه ماهی ــه ب ــا توج ــتارت آپ ها ب اس
نوآورانــه خــود زمینه ســاز ایجــاد تحــول در 

ــود. ــد ب ــون خواهن ــع گوناگ صنای
ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری 
از  رونمایــی  آییــن  در  جمهــوری،  رئیــس  
ــدرت  ــه پرق ــوای محرک ــی »ق ــرح کالن مل ط
ــاره  ــا اش ــورو 6«، ب ــیلندر ی ــرف 3 س کم مص
ــور در  ــودروی کش ــت خ ــم صنع ــه گام مه ب
ــال  ــت: انتق ــو گف ــای ن ــتفاده از فناوری ه اس
دانــش فنــی و بومی ســازی ایــن فنــاوری، 
از اتفاقــات ارزشــمند تعامــالت بین المللــی 
نشســت  از  پــس  خوش بختانــه  و  اســت 
ــکاری  ــا هم ــش ب ــا ســران کشــور اتری ــن ب وی
ــازمان  ــارت و س ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
 حفاظــت از محیــط زیســت حاصــل شــد.

ســتاری، بــا اشــاره بــه حمایــت معاونــت علمی 
ــوزه  ــی در ح ــای کالن مل ــاوری از طرح ه و فن
فناوری هــای نــو افــزود: ایــن پــروژه بــه منظــور 
ــاوری و  ــعه فن ــرفت و توس ــه پیش ــاد زمین ایج
گام گذاشــتن صنعــت خودروســازی در مســیر 
ــت  ــتا حمای ــن راس ــود و در همی ــرفت ب پیش
ــه  ــای فناوران ــر طرح ه ــی از دیگ ــت علم معاون
همچــون خــودروی هوشــمند و طرح هایــی 
کــه زمینــه ورود فناوری هــای نویــن را بــه 
 صنایــع فراهــم کننــد، تــداوم خواهــد داشــت.

ــوری  ــس  جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
بــه نقــش کســب وکارهای فناورانــه نــوآور 
گفــت:  صنایــع  در  تحــول  خلــق  بــرای 
ماهیــت  بــه  توجــه  بــا  اســتارت آپ ها 
ایجــاد  زمینه ســاز  خــود  نوآورانــه  و  پویــا 
ــود. ــد ب ــون خواهن ــع گوناگ ــول در صنای  تح

اســتارت آپ هایی کــه در حــوزه خدمــات   
حمل ونقــل فعــال نبودنــد، مســیر ایــن حــوزه 
ــاد  ــک ایج ــده ای نزدی ــد. در آین ــر دادن را تغیی
صنعــت  در  را  عمــده ای  تغییــرات  چنیــن 

ــود. ــم ب ــاهد خواهی ــز ش ــازی نی خودروس

بــه  اشــاره  بــا  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
فرهنگ ســازی  و  زیرســاخت  شــکل گیری 
ایــن کســب وکارها  بــرای نقش آفرینــی  الزم 
ــه  ــا توج ــت ب ــای نخس ــاید در روزه ــزود: ش اف
ــی  ــه ســاختارهای اجتماعــی فرهنگــی و قانون ب
ــه ایــن مرحلــه از  ــرای رســیدن ب چالش هایــی ب
کار وجــود داشــت، امــا خوش بختانــه بــا تعامــل 
و پی گیــری دســتگاه ها ایــن پــروژه موفــق 
ــای  ــر پروژه ه ــق دیگ ــرای تحق ــده و راه را ب ش

ــت. ــرده اس ــاز ک ــه ب فناوران
ــروژه کالن،  ــن پ ــه ای ــان این ک ــا بی ــتاری ب س
زمینه هــا را بــرای ایجــاد یــک زیرســاخت 
همــکاری فناورانــه فراهــم می کنــد، افــزود: در 
حــال حاضــر فضــای صنعــت داخلــی نســبت 
بــه ســال های پیــش دســتخوش تحــوالت 
ــا  ــا ب ــازی م ــع خودروس ــت و صنای ــده اس ش
ــت  ــا دق ــعه ب ــق و توس ــز تحقی ــاد مراک ایج
بــاال و صــرف بودجه هــای مناســب، بــرای 
بهینه ســازی و افزایــش کیفیــت محصــوالت را 
ــتور  ــو در دس ــای ن ــدی از فناوری ه ــا بهره من ب

ــد. ــرار داده ان کار ق
ــوری،  ــس  جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم مع
حرکــت بــه ســوی مســیر فنــاوری را گریزناپذیــر 
دانســت و افــزود: می بایســت حرکــت در مســیر 
ــع  ــت صنای ــوآوری و خالقیــت نخســتین اولوی ن
ــرد.  ــرار بگی ــه خودروســازی ق ــا ازجمل ــزرگ م ب
ــودرو  ــای خ ــه مدل ه ــورت عرض ــر این ص در غی
ــن  ــتری ممک ــلیقه  مش ــاز و س ــا نی ــم گام ب ه

ــود. نخواهــد ب
پیشــرفت  و  تحــول  بــا  ســتاری هم ســویی 
همه گیــر فنــاوری را راه کار تــداوم برشــمرد 
و گفــت: شــرکت های قدیمــی تولیدکننــده 
موبایــل کــه بــه مــرور بــازار خــود را بــه 
شــرکت های خــالق دادنــد، مثالــی اســت از 
ــوآوری  ــی از ن ــد ناش ــرش جدی ــه نگ ــی ک تحول
ــه  ــی، ازجمل ــای صنعت ــی حوزه ه ــت. تمام اس
می شــوند.  متحــول  بــه زودی  خودروســازی، 
ــا بیــان این کــه  ــی نخبــگان، ب ــاد مل رئیــس بنی
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آینــده صنعــت خودروســازی نیــز بایــد منتظــر 
ایــن تحــول باشــد، گفــت: شــاید تــا چنــد ســال 
پیــش شــرکت های بــزرگ خودروســاز تصــوری 
از نفــوذ گســترده و رشــد صعــودی خودروهــای 
هوشــمند و برقــی نداشــتند، امــا تکویــن صنعت 
خودروســازی طــی ایــن صنعــت نشــان داد 
شــرکت هایی در ایــن عرصــه رقابتــی تنگاتنــگ 
ــور  ــیر تط ــه در مس ــد ک ــرون می آین ــق بی موف
ــیر  ــده و در مس ــو ش ــرات هم س ــا تغیی ــود ب خ
ــود  ــازگاری های الزم را در خ ــل ها س ــر نس تغیی

ایجــاد کــرده باشــند.
ــودرو  ــازار خ ــهم ب ــب س ــاهد تصاح ــون ش اکن
از ســوی شــرکت هایی هســتیم کــه در ایــن 
ــو  ــگاه ن ــا ن ــد، ام ــی ندارن ــابقه طوالن ــوزه س ح
ایــن  اختیــار  در  نوآورانــه   زیرســاخت های  و 
دنیــای  بــا  متناســب  تحــوالت  شــرکت ها، 
ــد. ــاد می کن ــا را ایج ــش روی آن ه ــده پی پیچی
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس  جمهــوری، بــا 
اشــاره بــه ناگزیــری حرکــت صنایع خودروســاز و 
قطعه ســاز کشــور در ایــن مســیر گفــت: فنــاوری 
در عرصــه تولیــد قطعــات نیــز نفــوذی یافتــه که 
ــی  ــاز داخل ــرکت های خودروس ــه ش خوش بختان

بــه ایــن عرصــه وارد شــده اند.

 گامی مهم در حفظ منابع زیست محیطی
رئیس سازمان ملی محیط زیست 

ســاخت موتــور ملــی بــا اســتاندارد یــورو 6 
را گامــی اثرگــذار بــرای حرکــت بــه ســوی 
منظــور  بــه  نــو  فناوری هــای  از  اســتفاده 
ــی  ــش آالیندگ ــت و کاه ــط زیس ــظ محی حف
ــاد  ــا ایج ــه ب ــت: خوش بختان ــرد و گف ــوان ک عن
آالیندگــی کــم و مصــرف پاییــن منابــع انــرژی 
راه بــرای حفــظ پایــدار محیــط زیســت شــهوانی 
ــالمت  ــته س ــل بس ــت حمل ونق ــعه کیفی و توس

ــت. ــده اس ــم ش فراه
 ارتقــای کیفیــت ســوخت گام بســیار بلنــدی بود 
کــه در ایــن دولــت انجــام شــد، امــا بازرســی های 
ــام  ــا انج ــوخت جایگاه ه ــت س ــب از کیفی مرت

می شــود. امــا ایــن موضــوع کافــی نیســت و بایــد 
ــا محیــط زیســت  ــع ســازگار ب در توســعه صنای
و آالیندگــی کــم، در اولویــت حفــظ منابــع 
ــم. ــال کنی ــت را دنب ــط زیس ــه محی ــک ب  و کم
وارد  نــو  فناوری هــای  حــوزه  بــه  صنایــع 

. ند می شــو
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــت زاده، وزی ــد نعم حمی
ــدی  ــط زیســت و بهره من ــظ محی تجــارت حف
شــرکت های  فناورانــه  توانمندی هــای  از 
ایــن  مزایــای  از  یکــی  را  دانش بنیــان 
ــه  ــت: خوش بختان ــرد و گف ــوان ک ــروژه عن پ
ســال های  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــل توجهــی داشــته اند  اخیــر پیشــرفت های قاب
ــات آن  ــل مصوب ــال قب ــد س ــه از چن و اگرچ
ــت  ــن دول ــک ای ــه کم ــا ب ــت، ام ــود داش وج
کمــک  بــه  توجهــی  قابــل  پیشــرفت های 
معاونــت علمــی و فنــاوری در ایــن حــوزه 

ــت. ــده اس ــق ش محق
ــو  ــه ورود فناوری هــای ن ــا اشــاره ب نعمــت زاده ب
در ســال های اخیــر بــه صنایــع گفــت: تحقیــق 
و توســعه زمینه ســاز پیشــرفت های فناورانــه 
در صنایــع خواهــد شــد و بــا توجــه بــه اهمیــت 
صنعــت خودروســازی می بایســت بــه نقــش 
نــوآوری در ایــن صنعــت بیــش از پیــش توجــه 

شــود.
در ادامــه ایــن مراســم بــا حضــور معــاون علمــی 
ــت،  ــر صنع ــوری، وزی ــس  جمه ــاوری رئی و فن
ــت  ــازمان حفاظ ــس س ــارت و رئی ــدن و تج مع
محیــط زیســت موتــور خانــواده کم مصــرف 

ــد. ــی ش ــورو6 رونمای ــتاندارد ی ــا اس ــق ب مطاب
بــر اســاس ایــن گــزارش، ســاخت موتــور 
کم مصــرف تــک ســیلندر مطابــق بــا اســتاندارد 
آالیندگــی یــورو 6 و بــا میانگیــن قدرتــی 
ــکاری  ــا هم ــار ب ــب بخ ــا 1۲۲ اس ــن 75 ت بی
داخلــی،  بــزرگ  قطعه ســازان  مشــارکت  و 
ــا، در  ــور دنی ــی موت ــرکت طراح ــن ش معتبرتری
قالــب طــرح کالن ملــی فنــاوری و نــوآوری بــه 

 .ــت ــیده اس ــه رس نتیج
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الزم نیست هر چند ثانیه یک بار 
صندوق نامه های الکترونیکی تان 
را کنترل کنید. برای این کار زمان 

مشخصی را در نظر بگیرید و حداکثر 
یک بار در روز به ای میلتان سر بزنید.

دست از سر ای میلتان بردارید!

مطالعه درباره این که دیگران چطور 
به موفقیت رسیده اند، می تواند 

تاحدی آموزنده باشد، اما روش آن ها 
لزوما در مورد شما و استارت آپی که 

راه انداختید، صدق نمی کند. 

روی موفقیت خودتان 
تمرکز کنید

دنبال آدم های 
استارت  آپی بگردید

وارد جمع افرادی شوید که مثل شما 
می خواهند استارت آپی راه بیندازند، 

یا این مسیر را در گذشته تجربه 
کرده اند. وقت گذرانی با این افراد باعث 

می شود تمرکزتان باالتر برود. 
 

فقط وقتی سراغ تلفن همراهتان بروید که 
باید یک تماس ضروری را پاسخ بدهید. 
در غیر این صورت همه کارهای تلفنی را 
به زمان مشخصی از روز موکول کنید. 

تلفن  همراهت را قایم کن

شما هر بار می توانید حداکثر به مدت 
دو ساعت تمرکز کامل داشته باشید، 

پس قدر این دو ساعت را بدانید. 

برای زمانتان ارزش قائل شوید 

فکر کنید
30 دقیقه از روزتان را به فکر کردن 

اختصاص بدهید. نفس عمیق بکشید 
و به تصویر بزرگی که از موفقیت 
در سر دارید، فکر کنید. زندگی 

شما قرار است به کجا برسد؟

هر چقدر که درباره استارت آپ، روش های 
موفقیت در آن، انواع استارت آپ و... 

خوانده اید، کافی است. حاال زمان عمل 
فرا رسیده است و تنها کاری که باید 
انجام دهید، این است که شروع کنید.

درس خواندن بسه! 

برای راه اندازی یک استارت آپ الزم نیست 
دور دنیا سفر کنید. هر جا که بروید، خودتان 

هستید و خودتان باقی می مانید. از فرار 
کردن دست بردارید و فقط شروع کنید. 

همان جایی که هستید، بمانید 

از همین امروز استارت آپی شو!

همه صداهای مزاحم 
را خاموش کنید

همسایه ها، بیمه، شبکه های 
اجتماعی، قبض های پرداخت نشده و 

خیلی چیزهای دیگر می تواند تمرکز شما 
را از بین ببرد. همه شان را کنار بگذارید.
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بد  �ب مه�ری رسانه میل و معاونت عیمل ادامه یم �ی

حمایت ویژه از شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها

 مونا مهتاج 

ــا  ــز کرمــی، دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان ب پروی
ــت:  ــور، گف ــتارت آپ ها در کش ــان و اس ــرکت های دانش بنی ــژه از ش ــت وی ــالم حمای اع
موضــوع فرهنگ ســازی اقتصــاد دانش بنیــان و ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی و حمایــت از 
تولیــد و کاالی ایــران ســاخت، بــا همــکاری و اقدامــات ویــژه رســانه ملــی و معاونــت علمی 

و فنــاوری ریاســت جمهــوری، در حــال انجــام اســت.
مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس  جمهــوری، فرهنگ ســازی و حمایــت از 
ــوآور  ــالق و ن ــرکت های خ ــتارت آپ ها و ش ــان و اس ــرکت های دانش بنی ــدی ش توانمن
ــت از  ــون حمای ــت: قان ــد و گف ــاوری خوان ــی و فن ــت علم ــای معاون ــی از راهبرده را یک
ــه  ــعه هرچ ــت و توس ــرای حمای ــی را ب ــرفصل های گوناگون ــان س ــرکت های دانش بنی ش
ــه  ــای تفاهم نام ــی از بنده ــت و یک ــه اس ــر گرفت ــا در نظ ــاور نوپ ــرکت های فن ــر ش بهت
میــان معاونــت علمــی و رســانه ملــی، کمــک هرچــه بیشــتر بــه تولیدکننــدگان داخلــی با 

ــت. ــی اس ــانه مل ــان در رس ــتاوردهای آن ــازی دس ــی و فرهنگ س معرف

ش
زار

گ
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معرفی رشکت های دارای صالحیت به رسانه ملی
بــه گفتــه مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری 
ــالق و  ــاور خ ــرکت های فن ــوری، ش ــس  جمه رئی
ــت علمــی  ــوآور دارای صالحیــت از ســوی معاون ن
ــه ســازمان صــدا  ــوری ب ــاوری ریاســت جمه و فن
و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران معرفــی 
می شــوند و می تواننــد از اضافــه پخــش تشــویقی 
ــا  ــات صرف ــرای تبلیغ ــای صــدا و ســیما ب آگهی ه
ــد. ــتفاده کنن ــان اس ــات دانش بنی ــا و خدم کااله
کرمــی بــا بیــان این کــه بــر اســاس ضوابــط ابالغــی 
ســازمان صــدا و ســیما، شــرکت های دانش بنیــان و 
نــوآور بــرای تبلیغــات در رســانه های زیــر مشــمول 
اســتفاده از اضافــه پخــش تشــویقی )تخفیــف( 
افــزود: صــدا و ســیما، در راســتای  می شــوند، 
ــه  ــهیالتی را ب ــی تس ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس
بخش هــای تولیــدی و خدماتــی ارائــه کــرده اســت 
ــرای محصــوالت  ــه  پخــش ب کــه ۲00 درصــد اضاف
دانش بنیــان، 150 درصــد اضافــه  پخــش بــرای 
محصــوالت  درصــد  و 1۲0  لبنــی  محصــوالت 
ــن  ــه ای ــی ازجمل ــد داخل ــی تولی ــاورزی و دام کش
تســهیالت بــه شــمار مــی رود. هم چنیــن محصوالت 
صنایــع دســتی و فرهنگــی شــامل صددرصــد 

ــوند. ــویقی می ش ــش تش ــه  پخ ــت اضاف حمای

حامیت از رشکت های توامنند در تولید 
محصوالت داخلی و ایران ساخت

مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهوری 
شــامل  حمایت هــا  ایــن  این کــه  بیــان  بــا 
شــرکت هایی اســت کــه بــا توانمنــدی داخلــی بــه 
ــزود:  ــدام کننــد، اف ــه خدمــات اق تولیــد کاال و ارائ
در همیــن راســتا، محصــوالت دارای شــاخص 
ــه ســطح A و  ــرژی ب ارتقایافتــه ســطح مصــرف ان
ــی،  ــر صادرات ــات برت ــان کاال و خدم ــر، صاحب باالت
صاحبــان کاالهــا و اختراعــات ثبت شــده، خدمــات 
دانش بنیــان، فناوری هــای جدیــد و هم چنیــن 
و  ســیکلت  موتــور  همچــون  نــو  انرژی هــای 
خــودروی برقــی نیــز 30درصــد حــق اضافــه  پخش 
دریافــت می کنند.کرمــی بــا اشــاره بــه بهره منــدی 

کارآفرینــان معرفی شــده از ســوی معاونــت علمــی 
ــهیالت،  ــن تس ــدی از ای ــرای بهره من ــاوری ب و فن
ــای  ــان و واحده ــرکت های دانش بنی ــه داد: ش ادام
ــی و  ــت علم ــوی معاون ــده از س ــاور معرفی ش فن
فنــاوری کــه مشــمول بهره منــدی از مزایــای قانون 
ــتند، از  ــان هس ــرکت های دانش بنی ــت از ش حمای

ــد. ــد ش ــد خواهن ــهیالت بهره من ــن تس ای

گسرتش چشم گیر برنامه های فرهنگ ساز و 
ترویجی در رسانه ملی

ــاوری و  ــم، فن ــگ عل ــعه فرهن ــتاد توس ــر س دبی
اقتصــاد دانش بنیــان، در ادامــه بــه گســترش 
برنامه هــای فرهنگ ســاز در رســانه  چشــم گیر 
ملــی اشــاره کــرد و گفــت: با همــکاری و پشــتیبانی 
ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایران، 
توانســته ایم برنامه هــای متنــوع و مختلفــی را بــرای 
ــی و  ــت بوم کارآفرین ــاد زیس ــازی و ایج فرهنگ س
اقتصــاد دانش بنیــان ارائــه کنیــم و در ایــن زمینــه، 

ســالیق مختلــف را در نظــر داشــته باشــیم.

»نسیم دانش«
او بــا اشــاره بــه تعــدد برنامه هــای تلویزیونــی و رادیویــی 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  از  حمایــت  حــوزه  در 
و  نــوآور  و  خــالق  شــرکت های  و  اســتارت آپ ها 
تولیــد محتــوا بــرای حمایــت از محصــوالت و خدمــات 
ــاوری  ــم و فن ــز گفتمان ســازی عل ــران ســاخت، و نی ای
ــیم،  ــده نس ــبکه پربینن ــح داد: در ش ــه توضی در جامع
ــه  ــم ک ــدارک دیده ای ــش« را ت ــه »نســیم دان ــا برنام م
تاکنــون بیــش از 150 قســمت تولیــد و پخــش شــده و 
مخاطبــان بســیاری را بــه خــود جلب کــرده اســت. این 
ــان،  ــرکت های دانش بنی ــی ش ــدف معرف ــا ه ــه ب برنام
فنــاوران موفــق، معرفــی نخبــگان و ســرآمدان، معرفــی 
اقتصــاد  موضــوع  فرهنگ ســازی  و  اســتارت آپ ها 
ــذاب،  ــی ج ــا زبان ــان ب ــاد دانش بنی ــی و اقتص مقاومت
توســط ســتاد توســعه فرهنــگ علــم، فنــاوری و اقتصاد 
دانش بنیــان و شــبکه محتــرم نســیم تولیــد و ســه روز 
ــار نیــز از  در هفتــه و در روزهــای زوج پخــش و ســه ب

ــود. ــش می ش ــبکه بازپخ ــن ش ای
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»صفر تا صد«
ــا  ــر ت ــه »صف ــد برنام ــه تولی ــن ب ــی هم چنی کرم
ــار ســیما اشــاره  ــا مشــارکت شــبکه چه صــد« ب
ــا هــدف معرفــی  کــرد و ادامــه داد: ایــن برنامــه ب
ــاتید عرصــه  ــق، اس ــان موف شــرکت های دانش بنی
ــده  ــد ش ــور تولی ــال کش ــاوران فع ــش و فن پژوه
ــا و  ــه موفقیت ه ــتر ب ــه بیش ــن برنام ــت. در ای اس
ــت ها و  ــل شکس ــه آن، دالی ــیدن ب ــای رس راه ه
ارائــه تجربه هــای نــاب و ارزشــمند ایــن اســاتید و 
فعــاالن مجــرب، پرداختــه می شــود و این افــراد در 
ــا گفت وگــو، راه هــای رســیدن  قالــب ســخنرانی ی
ــان  ــا مخاطب ــن، ب ــا روش مطمئ ــول ی ــه محص ب
خــود ارتبــاط برقــرار می کننــد. ایــن برنامــه 
ــار پخــش  ــبکه چه ــا از ش ــنبه ها و جمعه ه پنج ش
ــد بازپخــش می شــود و پیــش روی  و روزهــای بع

ــرد. ــرار می گی ــان ق مخاطب

»دات آی آر«
مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهوری 
ــت  ــر معاون ــای دیگ ــاره همکاری ه ــن درب هم چنی
علمــی و ســازمان صــدا و ســیما بــرای ارائــه 
برنامه هــای آموزشــی و هدفمنــد ابــراز کــرد: یکــی 
ــران  ــا مســاعدت مدی ــه ب ــی ک ــر از برنامه های دیگ
محتــرم رســانه ملــی تولیــد شــده و مدت هاســت 
ــت.  ــه »دات آی آر« اس ــده، برنام ــش ش ــه پخ ک
ایــن برنامــه از شــبکه ۲ ســیما و بــا هــدف معرفــی 
اســتارت آپ ها و شــرکت های نوپــا و خــالق، بنیــان 
گذاشــته شــده اســت. در ایــن برنامــه هم چنیــن به 
موضــوع گفتمان ســازی علمــی و فنــاوری، معرفــی 
مختصــات زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری، معرفــی 
ــم،  ــروت از عل ــد ث ــق در تولی ــال و موف ــراد فع اف
ارائــه نقطــه نظــرات کارشناســان و ســرآمدان ایــن 
ــوآور و  ــراد خــالق و ن ــات اف ــه تجربی عرصــه و ارائ
ــن  ــح واژگان ای ــات و توضی ــه ادبی ــن ارائ هم چنی
عرصــه پرداختــه می شــود. معرفــی بازیگــران 
ــم و  ــوزه عل ــن ح ــه در ای ــوذی ک ــراد ذی نف و اف
فنــاوری فعالیــت دارنــد و صاحب نظــر هســتند، از 

ــت. ــه دات آی آر اس ــر برنام ــای دیگ بخش ه

»بر بنیان دانش« و »دانش منا«
مشــاور رئیــس بنیاد ملــی نخبــگان، در ادامه بــه تولید 
و پخــش برنامــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان بــا عنــوان 
»دانش نمــا« اشــاره کــرد کــه در ۲0 قســمت از شــبکه 
ــن  ــد و هم چنی ــش درآم ــه نمای ــودک ب ــا و ک دو، پوی
ــی  ــر برنامه های ــش« را از دیگ ــان دان ــر بنی ــه »ب برنام
دانســت کــه در عرصــه ترویــج فرهنــگ علــم و فناوری 
ــژه  ــه گفتــه کرمــی، برنامــه وی تولیــد شــده اســت. ب
ــبکه  ــنبه از ش ــای سه ش ــش« روزه ــان دان ــر بنی »ب
بین المللــی خبــر و بــا هــدف فرهنگ ســازی و تولیــد 
ــاوری، گفتمان ســازی در  ــم و فن ــوا در حــوزه عل محت
دانش بنیــان،  شــرکت های  معرفــی  حــوزه،  ایــن 
و  جشــنواره ها  رویدادهــا،  تحلیــل  و  پوشــش 
نمایشــگاه های علــم و فنــاوری، در اختیــار مخاطبــان 
قــرار گرفتــه اســت. ایــن برنامــه تــالش دارد بــا کمــک 
بــه موضــوع تولیــد ملــی و ضــرورت توجــه به اشــتغال 
در کشــور و معرفــی کاالی ایــران ســاخت باکیفیت، در 
راســتای شــعار ســال، گام بــردارد. »بــر بنیــان دانــش« 
ــنبه  ــنبه و چهارش ــای سه ش ــه، روزه ــار در هفت دو ب

بازپخــش دارد.

پوشش قابل توجه در بخش های خربی
پرویــز کرمــی در بخــش دیگــری از ایــن گفت وگــو، 
ــاوری را  پوشــش خبــری رویدادهــای علمــی و فن
در بخش هــای مختلــف خبــری رســانه ملــی، 
قابــل توجــه توصیــف کــرد و افــزود: بــا مســاعدت 
مســئوالن رســانه ملــی، مــا شــاهد پوشــش بســیار 
ــاوری  ــای علمــی و فن ــا و رخداده خــوب رویداده
هســتیم. خوش بختانــه حرکــت بســیار خوبــی در 
ــاوری  ــم و فن ــج عل ــازی و تروی ــیر فرهنگ س مس
ــور و  ــان کش ــرکت های دانش بنی ــت از ش و حمای
ــکاری  ــا هم ــت و ب ــده اس ــاز ش ــتارت آپ ها آغ اس
ــی، موضــوع اقتصــاد  ــت علمــی و رســانه مل معاون
مقاومتــی و اقتصــاد دانش بنیــان کــه دغدغــه 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــژه مق ــام، به وی ــزرگان نظ ب
ــا  ــن ج ــت. بنابرای ــری اس ــال فراگی ــت، در ح اس
دارد از مســئوالن رســانه ملــی به ویــژه دکتــر 
عســکری، ریاســت محتــرم ســازمان صدا و ســیما، 
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معــاون ســیما، واحــد مرکــزی خبــری و خبرنگاران 
حــوزه علــم و فنــاوری و ســایر عزیــزان ایــن نهــاد 

ــم. ــته باش ــژه داش ــپاس گزاری وی س

پخش مستندها از تلویزیون و حامیت ویژه رادیو
دبیر ســتاد توســعه فرهنــگ علم، فنــاوری و اقتصاد 
ــی  ــت علم ــه معاون ــان این ک ــا بی ــان، ب دانش بنی
ــاوری ریاســت جمهــوری همــکاری خــوب و  و فن
ــا شــبکه های دیگــر تلویزیــون دارد،  گســترده ای ب
گفــت: هم اکنــون بــا شــبکه تــازه تاســیس »ایــران 
کاال« همــکاری بســیار خوبــی داریــم. از این شــبکه 
ــوند و در  ــی می ش ــان معرف ــرکت های دانش بنی ش
حمایــت از کاالهــای باکیفیت ســاخت داخــل و در 
ــال  ــرکت های فع ــت از ش ــد و حمای ــتای تولی راس
فنــاور، برنامه هــای مختلفــی ارائــه می شــود. 
هم چنیــن از شــبکه اول ســیما، مســتندهای علم و 
فنــاوری کــه توســط ســتاد توســعه فرهنــگ تولید 
ــز از  ــرخ« نی ــه »چ ــود. برنام ــش می ش ــده، پخ ش
شــبکه چهــار ســیما پخــش می شــود کــه ســتاد 
حمایت هــای ویــژه ای از آن دارد. از شــبکه آمــوزش 
هــم برنامه هــای آموزشــی مناســبی در ایــن حــوزه 
ــش  ــه نمای ــه ب ــول هفت ــتاد در ط ــت س ــا حمای ب
ــد. جــا دارد از مســئوالن شــبکه مســتند  درمی آی
ــام  ــرای اهتم ــم ب ــته باش ــژه داش ــکر وی ــز تش نی
ــورد نظــر  ــه در پخــش مســتندهای م ــژه ای ک وی
و حمایتــی معاونــت علمــی دارند.کرمــی در ادامــه 
افــزود: مــوارد مربــوط بــه کاالهــای ایــران ســاخت و 
فعالیت هــا در ایــن عرصــه، از بخش هــای مختلــف 
خبــری تلویزیــون در طــول هفتــه پخــش می شــود 
و به طــور ویــژه در خبــر ســاعت 14 روزهــای جمعه 
از شــبکه یــک ســیما، بــا عنــوان »ایــران ســاخت« 
ــه  ــود ک ــی می ش ــان معرف ــرکت دانش بنی ــک ش ی
ــل توجهــی اســت. در برنامه هــای دیگــر  ــدام قاب اق
ــدازی  ــان راه ان ــز دانش بنی ــه می ــز، خوش بختان نی
شــده اســت که جای تشــویق و تشــکر بســیار دارد. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه همکاری هــای زیــادی نیــز 
بــا شــبکه های اســتانی داریــم کــه در ایــن زمینــه 
برنامه هــای خوبــی تولیــد شــده اســت. رســانه رادیو 

ــی و  ــای چالشــی و تحلیل ــد برنامه ه ــا تولی ــم، ب ه
ــادی در  ــیار زی ــر بس ــی، تاثی ــاز و ترویج فرهنگ س
دغدغــه مــا بــرای ترویــج و فرهنگ ســازی اقتصــاد 
دانش بنیــان داشــته اســت و جــا دارد از مســئوالن 

رادیــو نیــز تشــکر ویــژه داشــته باشــم.

»چکامه«، »فناور« و »از کجا رشوع کنم«
ــده در  ــای تولیدش ــر از برنامه ه ــی دیگ ــه برخ او ب
حــوزه علــم و فنــاوری کــه با همــکاری و مشــارکت 
معاونــت علمــی و ســازمان صــدا و ســیما تولیــد و 
پخــش شــده اســت، اشــاره کــرد و گفــت: برنامــه 
»چکامــه« کــه در بیــش از یکصــد قســمت از 
شــبکه آمــوزش ســیما پخــش شــد، بــه مشــاعره 
دانشــجویی و در راســتای فرهنگ ســازی در حــوزه 
نخبــگان و فنــاوران و صنعت گــران بــا بهره منــدی 
از ادبیــات و شــعر کهــن تولیــد شــد کــه مخاطبان 
ــن  ــرد. هم چنی ــذب ک ــود ج ــه خ ــماری را ب پرش
برنامــه »فنــاور« کــه از شــبکه چهــار ســیما ارائــه 
ــان فعــال  ــه معرفــی شــرکت ها و کارآفرین شــد، ب
ــه در ۲6 قســمت  ــن برنام کشــور می پرداخــت. ای
پخــش شــده اســت. برنامــه دیگــری کــه در ایــن 
ــروع  ــا ش ــد، »از کج ــش ش ــد و پخ ــتا تولی راس
ــه در ۲0  ــود ک ــان ب ــم« شــرکت های دانش بنی کن
قســمت از شــبکه یــک ســیما بــه نمایــش درآمــد. 
ایــن برنامــه نیــز رونــد شــکل گیری یــک شــرکت 
دانش بنیــان از ابتــدا و شــیوه ها و راه هــای موفقیــت 
در کار و الزامــات آن را بــه مخاطــب ارائــه می کنــد.

مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهوری، 
ــژه  ــانه ها به وی ــه رس ــا ک ــت: از آن ج ــان گف در پای
رســانه ملــی نقــش بســزا و انکارناپذیــری در 
ــروج از  ــان و خ ــاد دانش بنی ــازی اقتص فرهنگ س
تفکــر اقتصــاد نفتــی ایفــا می کنــد، بــا پشــتیبانی 
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
ــاد  ــال »اقتص ــی، در س ــانه مل ــا رس ــکاری ب و هم
مقاومتــی: تولید-اشــتغال« ان شــاءاهلل بــه زودی 
ــتر  ــد بیش ــرای رش ــب ب ــرایطی مناس ــاهد ش ش
ــان  ــز جوان ــت موفقیت آمی ــی و فعالی ــتاب علم ش
..ــود ــم ب خــالق و کوشــای کشــورمان خواهی
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مراسم تکریم دکتر مینو دبیری، استاد برجسته و 
اولین استاد زن شیمی آلی در ایران، به همت بنیاد 

نخبگان استان اردبیل برگزار شد.
در این مراسم که در سالن اجتماعات دانشکده علوم 
پایه دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، رئیس بنیاد 
هیئت   اعضای  از  تعدادی  اردبیل،  استان  نخبگان 
سرآمدان،  از  و جمعی  استان  دانشگاه های  علمی 

متخصصان و مستعدان  برتر اردبیل حضور داشتند.
دانشمندان  افتخارترین  پر  از  یکی  دبیری  مینو 
پژوهشگران  که  است  پایه  علوم  حوزه  در  کشور 
تکریم  آیین  در  استان  مدیران  و  دانشگاهیان  و 
مدیره  هیئت  اعضای  جمله  از  کردند،  شرکت  او 
استان، معاونین دانشگاه، مدیر کل  نانوی  انجمن 
امور اجتماعی استاندار، جمعی از مدیران نهادها و 
دستگاه های اجرایی استان و نفرات برتر هفتمین 

نانو  انجمن  اردبیل و اعضای  نانو در  مسابقه ملی 
فناوری و انجمن شیمی دانشکده علوم.

باعث  دانشمندان،  تکریم  آیین  ترویج 
اثرگذاری در نسل جوان می شود

حسین شایقی، رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل، 
در مراسم تجلیل از مینو دبیری، بانوی اردبیلی و 
اولین استاد زن رشته شیمی آلی در ایران، با بیان 
این که توسعه و ترویج آیین تکریم دانشمندان باعث 
افراد  ورود  زمینه ساز  و  جوان  نسل  در  اثرگذاری 
»این  گفت:  می شود،  پژوهش  به  جامعه  مستعد 
کار باعث الگوسازی در سطوح مختلف جامعه نیز 

می شود.«
بنیاد  راهبردی  به سند  ادامه سخنان خود  در  او 
نخبگان در این خصوص اشاره کرد و گفت: »همایش 

ی مطرح شد؛  در مرامس تکر�ی دک�ت مینو دب�ی

امروز رسالت دانشگاه ها، پرورش 
نیروهای کارآفرین است 

 رقیه ملکی نیا 

ش
زار

گ
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نکوداشت این محقق اردبیلی در حوزه علوم پایه، به 
خصوص علم شیمی، موجب انتقال بهتر علوم به 

جامعه می شود.«
رئیس بنیاد نخبگان استان از دبیری به عنوان نمونه 
و الگوی نظم، اخالق و عمل نام برد و گفت: »بدون 
تردید او از نقش آفرینان علوم پایه در کشور است و 

نامش در سپهر علم کشور خواهد درخشید.«

کند،  تکریم  را  نخبگانش  نتواند  که  جامعه ای 
بزرگ ترین خسران را خواهد دید

حبیبی، رئیس انجمن نانو اردبیل، نیز در این مراسم 
ارزش  خودش  به  تعالی  با  جامعه  این که  بیان  با 
می دهد، گفت: »جامعه ای که نتواند نخبگانش را 

تکریم کند، بزرگ ترین خسران را خواهد دید.«
او فرار مغزها را در همین راستا دانست و افزود: »اگر 
دانشمندان خود را تکریم کنیم، در واقع در راستای 

پیشرفت کشور گام برداشته ایم.«
این شاگرد علم شیمی با بیان این که دهه پنجاه 
کمتر از ۲0 خانم در اردبیل تحصیالت دبیرستانی 
داشتند، گفت: »امروز فضا و عرصه برای رشد بانوان 
از  را  به حدی فراهم شده است که گوی سبقت 

مردان نیز ربوده اند.«
حبیبی در ادامه سخنان خود به سوابق این استاد 
علم شیمی در ایران پرداخت و گفت: »چاپ 130 
مقاله در مجالت علمی معتبر و قرارگرفتن در زمره 
یک درصد دانشمندان برتر جهان که تنها ۲70 نفر 
از دانشمندان ایران در این فهرست قرا دارند، نشان از 

توان باال و جایگاه رفیع علمی ایشان است.«

رسالت اساتید علم شیمی، تولید علم است
نعمت اهلل زاده، مدیر گروه شیمی دانشگاه  علی 
به  شیمی  علم  از  مراسم  این  در  نیز  محقق، 
گفت:  و  برد  نام  پایه  علوم  حیات بخش  عنوان 
است  علم  تولید  شیمی،  علم  اساتید  »رسالت 
با  رشته  این  دانشجویان  است  شایسته  و 
ایجاد شرکت های  دنبال  به  تشکیل گروه هایی 
دانش بنیان باشند تا بتوانند محصوالت تولیدی 
خود در محیط آزمایشگاهی را با برندی ممتاز 

وارد بازار مصرف داخلی و خارجی کنند.«
این مراسم پروفسور مینو دبیری، استاد  ادامه  در 
برجسته شیمی آلی، با اشاره به این که امروز رسالت 
دانشگاه ها کارآفرینی است، گفت: »دانشگاه دو دوره 
گذاشته  را پشت سر  پژوهش محور  و  دانش محور 
یعنی  دانشگاه،  بعدی  فعالیت نسل  زمان  امروز  و 

دانشگاه کارآفرین است.«
او با بیان این که دانشگاه همچنان باید در زمینه های 
آموزش، پژوهش و فرهنگ فعالیت کند، افزود: »امروز 
رسالت دانشگاه ها، پرورش نیروهای کارآفرین است و 
در کشور ما نیز تالش بر جهت دهی دانشگاه به سمت 
کارآفرینی آغاز شده است تا فرصت های پژوهشی به 

سمت نوآوری کاربردی حرکت کنند.«
در پایان این مراسم، ضمن قرائت ارج نامه معاون 
فرهنگی بنیاد ملی نخبگان، با اهدای هدایایی از 

پروفسور مینو دبیری تجلیل شد. 
مینو دبیری در اردبیل به دنیا آمد و پس از گذراندن 
تحصیالت مقدماتی، کارشناسی خود را در رشته 
شیمی دانشگاه شهید بهشتی به پایان برد و جهت 
طی مدارج علمی به انگلستان عزیمت کرد و مقاطع 
ارشد و دکتری خود را در دانشگاه های لندن و کینز 
کالج به پایان برد. او دارای 1۲5 مقاله بین المللی، 8 
کتاب تألیفی و 3 کتاب ترجمه است. شرکت در 7 
کنفرانس بین المللی و استاد راهنمای 50 پایان نامه 
ارشد و 10 رساله دکتری از جمله افتخارات این 

دانشمند برتر کشور در علوم پایه است.
مشاور علمی شرکت البراتوارهای سینا دارو، مشاور 
عالی  شورای  عضو  پارس،  نفت  شرکت  علمی 
پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، 
زیست محیطی،  آالینده های  بررسی  گروه  مدیر 
معاون گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه شهید 
بهشتی و نماینده تحصیالت تکمیلی گروه شیمی 
در دانشکده علوم از جمله مسئولیت های آموزشی و 

اجرایی مینو دبیری عنوان شده است.
او هم چنین جزو یک درصد دانشمندان برتر جهان 
و   ۲016 و   ۲015  ،۲014  ،۲01۲ سال های  در 
پراستنادترین دانشمند ایران در سال های ۲003 

 .تا ۲008 نیز بوده است
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ــه  ــاس آیین نام ــر اس ــگان ب ــی نخب ــاد مل بنی
بــه  تحصیلــی  جایزه هــای  »اعطــای 
دانشــجویان صاحــب اســتعداد برتر« تســهیالت 
ــوزش،  ــزه آم ــار جای ــب چه ــژه ای را در قال وی
ــوارد  ــامل م ــگ ش ــاوری و فرهن ــش، فن پژوه
ــار  متعــددی از قبیــل راتبــه دانشــجویی، اعتب
ــار  ــاری، اعتب ــار پژوهش ی ــاری، اعتب آموزش ی
آموزشــی،  توان منــدی  اعتبــار  فن یــاری، 
ــدی  ــار توان من ــار ارتباطــات علمــی، اعتب اعتب
صاحــب  دانشــجویان  و... بــه  کارآفرینــی 
ــگاه های  ــگاه ها و پژوهش ــر دانش ــتعداد برت اس

اعطا می کنــد. کشــور 
ــکات  ــن ن ــدی از آن و مهم تری ــرایط بهره من ش

ایــن جوایــز بــه شــرح زیــر اســت:
کارشناســی،  دوره هــای  دانشــجویان   -1
کارشناســی  ارشــد، دکتــری حرفــه ای، دکتری 
دوره هــای  و  رشــته ها  همــه  تخصصــی 
تخصــص و فوق تخصــص رشــته های علــوم 
ــل  ــاز تحصی ــال های مج ــه در س ــکی ک پزش
ــال،  ــار س ــی چه ــجویان دوره کارشناس )دانش
دانشــجویان دوره کارشناســی ارشــد دو ســال، 
ــت  ــه ای هف ــری حرف ــجویان دوره دکت دانش
ــی  ــری تخصص ــجویان دوره دکت ــال، دانش س
ــار  ــکی چه ــوم پزش ــص عل ــای تخص و دوره ه
ــص  ــای فوق تخص ــجویان دوره ه ــال و دانش س
ــوم پزشــکی ســه ســال( در  در رشــته های عل
هــر یــک از دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش 
ــات و  ــوم، تحقیق ــه وزارت عل ــی وابســته ب عال

فنــاوری، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــل  ــا دانشــگاه آزاد اســالمی تحصی پزشــکی ی
جوایــز  ایــن  از  می تواننــد  می کننــد، 

بهره منــد شــوند.
ــه  ــوط ب ــجویان من ــده دانش ــی پرون ۲- بررس
ــامانه  ــی در س ــات متقاض ــل اطالع ــت کام ثب
soraya.( ــگان ــی نخب ــاد مل ــی بنی اطالعات
ــه »شــروع  bmn.ir( و ســپس انتخــاب گزین
فراینــد« در فراینــد »درخواســت بررســی 
در  تحصیلــی«  جایزه هــای  بــرای  پرونــده 

بخــش »درخواســت ها«ی ســامانه اســت.
ــدی  ــرای بهره من ــان ب ــرط الزم: متقاضی 3- ش
ــی از  ــت کم یک ــد دارای دس ــز بای ــن جوای از ای
ــاز از  ــز بیشــترین امتی ــر و حائ ــای زی ویژگی ه

ــند: ــی باش ــای نخبگان فعالیت ه
ــز در  ــا برن ــره ی ــال، نق ــدال ط ــب م ــف. کس ال
المپیادهــای دانش آمــوزی ملــی و جهانــی

ب. کســب رتبــه برتــر در آزمون های سراســری 
)رتبه هــای  کشــور  دانشــگاه های  بــه  ورود 
کشــوری زیــر 1000 ورود بــه دوره کارشناســی 
ــا دکتــری حرفــه ای در گروه هــای ریاضــی و  ی
فنــی، علــوم تجربــی، علــوم انســانی، هنــر یــا 
زبان هــای خارجــی و رتبه هــای زیــر 50 در 
مجموعــه امتحانــی در دوره کارشناســی ارشــد(
ــا ســوم در المپیادهــای  ج. کســب رتبــه اول ت

ملــی دانشــجویی
د. کســب رتبــه برتــر در آزمون هــای سراســری 
علــوم پزشــکی کشــور اعــم از آزمون هــای 

صییل 97 – 1396 اعالم شد؛
ت

ای سال � �ب

اعطای جایزه های تحصیلی به 
دانشجویان برتر کشور

 زهرا خادمی 
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جامــع علــوم پایــه، پیــش کارورزی، دســتیاری 
دندان پزشــکی  پزشــکی،  رشــته های  در 
فوق تخصصــی  دســتیاری  و  داروســازی  و 

ــکی پزش
ه. کسب عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه
و. کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری

ــی،  ــنواره های علم ــدن در جش ــده ش ز. برگزی
ــه مــورد تاییــد بنیــاد پژوهشــی،  فناوران

ــر  ــی )ب ــا قرآن ــی ی ــری، ادب ــدگان هن ح. برگزی
ــاد( ــررات بنی اســاس مق

ــی و  ــابقه های مل ــدن در مس ــده ش ط. برگزی
ــارت ــی مه جهان

اســاس  برگزیده بــر  اختــراع  ثبــت  ی. 
از  پشــتیبانی  و  شناســایی  آیین نامــه 

برگزیــده. اختراع هــای 
بایــد  دانشــجویان  کافــی:  شــرط   -4
از  را  بنیــاد  تاییــد  مــورد  حدنصــاب  اوال 
فعالیت هــای نخبگانــی )شــامل فعالیتهــای 
به دســت  آموزشــی(  و  فناورانــه، پژوهشــی 
آورنــد و ثانیــا دارای بیشــترین امتیــاز در بیــن 

ســایر متقاضیــان باشــند.
ــاب الزم و  ــتن حدنص ــی داش ــادآوری: بررس ی
کســب بیشــترین امتیــاز در بیــن متقاضیــان، 
ــِی  ــِی اعالم ــای نخبگان ــاس فعالیت ه ــر اس ب
ــاد  ــی بنی ــامانه اطالعات ــط س ــی، توس متقاض
ــه  ــامانه ب ــق س ــه آن از طری ــبه و نتیج محاس

متقاضــی اعــالم می شــود.
دارای  نخبگانــی  فعالیت هــای  5- مصادیــق 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــاز ب امتی
دانشــگاه  در  علمــی  موفقیت هــای  الــف. 

و...( فناورانــه  پژوهشــی،  )آموزشــی، 
ــای علمــی  ــر در آزمون ه ــه برت ب. کســب رتب
ــوم  ــری عل ــای سراس ــور، آزمونه ــد کنک )مانن

ــجویی و...( ــای دانش ــکی، المپیاده پزش
ــی،  ــنواره های علم ــدن در جش ــده ش ج. برگزی
پژوهشــی،  فناورانــه مــورد تاییــد بنیــاد )ماننــد 
فارابــی،  رازی،  خوارزمــی،  جشــنوارههای 

ــش و...( روی

ــر  ــنواره های معتب ــدن در جش ــده ش د. برگزی
ادبــی و هنــری یــا فعالیت هــای  قرآنــی مــورد 

تاییــد بنیــاد.
امتیازهــای  این کــه  بــه  توجــه  بــا   -6
ــی  ــزار تخصص ــک نرم اف ــه کم ــجویان ب دانش

اســت: الزم  می شــود،  محاســبه 
6-1. همــه اطالعــات بــه طــور کامــل در 

ســامانه بارگــذاری شــود.
ــده  ــل پرون ــرای تکمی ــی ب ــت نهای 6-۲. فرص
ــه درخواســت، ششــم شــهریورماه ســال  و ارائ
ــجویان  ــت دانش ــروری اس ــت و ض ــاری اس ج
ــه همــراه مــدارک مثبتــه  اطالعــات خــود را ب
حداکثــر تــا ایــن تاریــخ در ســامانه اطالعاتــی 
بنیــاد بارگــذاری کننــد و ســپس گزینــه 
ــت  ــد »درخواس ــد« را در فراین ــروع فراین »ش
بررســی پرونــده بــرای جایزه هــای تحصیلــی« 
در بخــش »درخواســت ها«ی ســامانه انتخــاب 

ــد. کنن
ــن  ــادآوری مهــم 1: مــالک محاســبه میانگی ی
کل دانشــجو در طــول تحصیــل، میانگیــن 
کسب شــده دانشــجو تــا تاریــخ 13۹6/6/1 
ــامانه  ــدن س ــه بسته ش ــه ب ــا توج ــت و ب اس
اطالعاتــی در تاریــخ 13۹6/6/6، الزم اســت 
دانشــجویان آخریــن میانگیــن کل خــود را 
حداکثــر تــا ایــن تاریــخ در ســامانه ثبــت 

ــد. کنن
یــادآوری مهــم ۲: چنانچــه در هــر مرحلــه از 
ــی  بررســی مشــخص شــود متقاضــی اطالعات
خــالف واقــع را بارگــذاری کــرده اســت، 
متقاضــی نه فقــط از ایــن جایــزه، بلکــه از 
ــاد محــروم می شــود و  تمامــی تســهیالت بنی
ــه دســتگاه های ذی ربــط  عــدم صداقــت وی ب
اعــالم و بــه لحــاظ حقوقــی موضــوع پیگیــری 

می شــود.
اطالعــات،   3: تحویــل  مهــم  یــادآوری 
ــا از  ــج صرف ــالم نتای ــات و اع ــی اطالع بررس
ــه شــکل  ــاد و ب ــی بنی ــق ســامانه اطالعات طری

 می پذیــرد.  صــورت  الکترونیکــی 
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ــه  ــر دارد آیین نام ــگان در نظ ــی نخب ــاد مل بنی
شناســایی و پشــتیبانی برگزیــدگان هنــری 
لــذا  درآورد.  اجــرا  مرحلــه  بــه  را  کشــور 
تاریــخ  از  می تواننــد  عالقه منــد  متقاضیــان 
ــاری  ــال ج ــاه س ــان مردادم ــا پای ــاه ت 15 تیرم
بــا مراجعــه بــه ســامانه جامــع اطالعاتــی 
http:// نشــانی  بــه  نخبــگان  ملــی  بنیــاد 

در  نام نویســی  ضمــن   ، portal.bmn.ir
انتخــاب  و  متقاضــی«  »نام نویســی  بخــش 

گزینــه »هنــری« در بخــش »حــوزه فعالیــت«، 
اطالعــات خــود را ارســال  کننــد.

ــت گانه  ــای هش ــری در گروه ه ــدگان هن برگزی
»هنرهــای  نمایشــی«،  »هنرهــای  هنــر، 
ســینمایی«،  »هنرهــای  تجســمی«، 
»موســیقی«، »هنرهــای ســنتی«، »صنایــع 
و  شهرســازی«  و  »معمــاری  دســتی«، 
رده  دو  در  و  چندرســانه ای«  »هنرهــای 
ــری«  ــرآمد هن ــری« و »س ــر هن ــتعد برت »مس

اجرا�ی یم شود:

آیین نامه شناسایی و پشتیبانی 
برگزیدگان هنری کشور

 رویا کامیار 
ش

زار
گ
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می شــوند. تعریــف 
شروط الزم:

مســتعد برتــر هنــری بــه فــردی اطــالق 
ــای  ــه فعالیت ه ــژه  ک ــتعداد  وی ــا اس ــود ب می ش
هنــری او نشــان  از آتیــه درخشــان هنــری 
ــی الزم اســت ایــن اســتعداد  داشــته باشــد، ول
و  فــردی  تــالش  الهــی،  لطــف  مــدد  بــه 
ــط، هرچــه بیشــتر از  پشــتیبانی مراجــع ذی رب
قــوه بــه فعــل درآیــد تــا بــه »ســرآمد هنــری« 
شــاخصه های  مهم تریــن  شــود.  تبدیــل 
ــت از: ــارت اس ــری عب ــتعد هن ــایی مس شناس

نشــانه هایی  دارای  وی  هنــری  آثــار  الــف. 
ــع  ــای بدی ــد ارزش ه ــه، واج ــه، نوآوران خالقان

هنــری و متفــاوت بــاکار عمــوم باشــد؛
ــه، اخالق مــدار و در  ب. آثــار هنــرِی او متعهدان
مســیر تعالــی انقــالب و آداب اســالمی - ایرانــی 

؛ شد با
تــا 40  در محــدوده ســنی 15  ج. جــوان، 

باشــد. ســالگی، 
شاخص های شناسایی برگزیدگان هنری

ــاخص های  ــاس ش ــر اس ــری ب ــدگان هن برگزی
ــوند: ــایی می ش ــر شناس زی

وزارت  )از  هنــری  افتخــارات  کســب  الــف. 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، فرهنگســتان هنــر 
جمهــوری اســالمی و ســایر نهادهــای مرتبــط(

ب. کســب موفقیــت در رویدادهــای هنــری در 
ــی ــی و بین الملل ــطح مل س

ج. آفرینش آثار بدیع 
د. تخلق به اخالق اسالمی و آداب ملی

هـــ . داشــتن فعالیت هــای برجســته پژوهشــی، 
ــاگردپروری  ــی و ش ــی، تبلیغ ــی، ترویج آموزش

در حــوزه هنــری
و. داشــتن پیشــینه تحصیلــی  و تخصــص علمی 

در زمینه هــای مرتبــط بــا هنــر
ــاز  ــی: دریافــت دســت کم ۲00 امتی شــرط کاف
از جــدول 1 )شــیوه نامه شناســایی برگزیــدگان 
هنــری کشــور( بــرای مســتعدان ضــروری 

اســت.

یــادآوری 1: صرفــا فعالیت هــای مرتبــط حــوزه 
هنــری مــورد بررســی قــرار می گیرنــد.

ــق اشاره شــده  ــک از مصادی ــر ی ــادآوری ۲: ه ی
ــرای شناســایی  ــازی ب در شــیوه نامه دارای امتی
افــراد مســتعد و ســرآمد اســت و داشــتن 
شــرایط یــک بنــد الزامــا بــه معنــای برگزیدگی 

نیســت.
ــذاری  ــس از بارگ ــادآوری 3: بدیهــی اســت پ ی
مــدارک توســط متقاضــی، رونــد بررســی و 
امتیازدهــی توســط کارگروه هــای تخصصــی 
ــی  ــت مقتض ــه آن در وق ــاز و نتیج ــاد آغ بنی
اســت  ذکــر  شــایان  می شــود.  اعــالم 
کارشناســی  و  دقیــق  بررســی های  نتیجــه 
تجدیدنظــر  قابــل  تخصصــی  کارگروه هــای 

نیســت.
تسهیالت و پشتیبانی:

ــت و تســهیل مســیر رشــد و  ــه منظــور هدای ب
ــهیالت  ــری، تس ــر هن ــتعدان برت ــای مس ارتق
زیــر بــه نــام »جایــزه کمال الملــک«، بــه  
ــد  ــوم محم ــری »مرح ــأن هن ــت ش گرامی داش
اعطــا  آنــان  بــه  )کمال الملــک(«،  غفــاری 

: د می شــو
ــدی از  ــرای بهره من ــادی ب ــهیالت م ــف. تس ال
محضــر اســتادان رشــته های تخصصــی هنــری

ــه  ــن  کمک هزین ــرای  تامی ــی ب ــار مال ب. اعتب
»خلــق آثــار هنــری«، »راه انــدازی  کارگاه هــای 
هنــری«، »عضویــت در مجامــع هنــری داخلــی 
ــار هنــری«، »شــرکت  ــد آث و خارجــی«، »خری
ــوارد  ــایر م ــی« و س ــری داخل ــع هن در مجام

مشابه 
جــدول  در  امتیــاز  گرفتــن  نظــر  در  ج. 
جایزه هــای تحصیلــی دانشــجویان صاحــب 

برتــر اســتعداد 
د. در نظــر گرفتــن امتیــاز در جــدول تســهیالت 

دانش آموختــگان برتــر دانشــگاهی
هـــ. تســهیالت فرهنگــی و رفاهــی شــامل 
ــی، گردشــگری  ــه ســفرهای زیارت کمــک هزین
 ملــی، تســهیالت بیمــه و مشــابه آن
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گو
ت�و

ه عالمه طباطبا�یگف ض یده جا�ی گز ه در گفت وگو �ب �ب
گ

ارتباط صنعت و دانش�

بخش صنعت باید فارغ التحصیالن 
دانشگاه را آموزش دهد

 مستانه تابش 
پروفسور مهدی باریکانی، از پایه گذاران اصلی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  که سال ها به عنوان عضو هسته 
خودکفایی  تحقیقات  صنایع  پالستیک ، عضو هیئت  امنای منطقه  یک  پژوهشی، رئیس کمیسیون تخصصی فنی و 

مهندسی هیئت ممیزه مشترک، عضو هیئت ممیزه مشترک )پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران، پژوهشگاه شیمی 
و مهندسی ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی و پژوهشکده صنایع رنگ(، رئیس قطب علمی پلیمر های زیست سازگار 

و... فعالیت کرده، یکی از پرافتخارترین نخبگان ایرانی است که در سال 92 و 93 توسط موسسات ABI آمریکا و 
IBC کمبریج انگلستان به عنوان مرد علمی سال معرفی شد. او تاکنون دو بار به عنوان بهترین نویسنده مقاالت 

علمی پلیمری، دو بار به عنوان بهترین گروه تحقیقاتی دو بار به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شده و نامش در 
کتاب Most Admired Men and Women in the World آورده شده است. آن چه در ادامه می آید، خالصه ای از 
گفت وگوی این شماره ماهنامه »سرآمد« با این استاد پرافتخار ایرانی و برنده جایزه علمی عالمه طباطبایی است. 
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�آقــای دکتــر شــما واژه »نخبــه« را چطــور 
ــد؟  ــف می کنی تعری

ــر کســی در  ــه اگ ــردد ک ــن برنمی گ ــه ای ــه ب نخب
ــار شــاگرد  امتحانــی نمــره خوبــی آورد یــا یــک ب
اول شــد، مــا بــه او نخبــه بگوییــم. نخبگــی یــک 
ــرد هســت  ــی در وجــود ف ــی اســت. یعن ــر ذات ام
ــی  ــه یعن ــد. نخب ــدا می کن ــروز پی ــی ب و از بچگ
ــدادادی  ــتعداد خ ــوش و اس ــه دارای ه ــی ک کس
اســت و ضریــب هوشــی اش از دیگــران برتــر 
ــد،  ــته باش ــت داش ــر ممارس ــرد اگ ــن ف ــت. ای اس
تــالش و فعالیــت کنــد و دانــش خــود را افزایــش 
ــا  ــه ای می رســد کــه م ــه مرحل دهــد، درنهایــت ب
بــه او نخبــه می گوییــم. بنابرایــن نخبــه بــودن دو 
شــرط دارد؛ یــک شــرط الزم و یــک شــرط کافــی. 
ــی  ــه ذات ــت ک ــتعداد اس ــوش و اس ــرط الزم ه ش
اســت و شــرط کافــی اش پــرورش ایــن فــرد اســت. 
ــا  ــتند، ام ــتعداد هس ــوش و اس ــا دارای ه خیلی ه
درســت پــرورش پیــدا نمی کننــد. چنیــن فــردی 
ذاتــا نخبــه اســت، امــا چــون پــرورش پیدا نکــرده، 
اثــری از خــود بــه جــا نمی گــذارد. بنابرایــن نخبــه 
فــردی اســت کــه بتوانــد درنهایــت در جامعــه خود 

اثرگــذار باشــد. 
�فکــر می کنیــد دانشــگاه های مــا در امــر 
نخبه پــروری موفــق هســتند؟ چــون ایــن 
ــب عــده ای مطــرح می شــود  ــه از جان گالی
کــه اتفاقــا دانشــگاه باعث دل ســرد شــدن 
ــا از  ــی بعضی ه ــا حت ــود، ی ــگان می ش نخب

ــد! ــتفاده می کنن ــی اس واژه نخبه کش
و  قــوت  نقــاط  دارای  به هرحــال  دانشــگاه ها 
ــرد  ــراد را دل س ــه اف ــا آن چ ــتند، ام ــف هس ضع
ــه  ــما ب ــتند. ش ــگاه ها نیس ــا دانش ــد، صرف می کن
بحــث نخبه پــروری اشــاره کردیــد و در ایــن 
زمینــه مــا بایــد شــرایط جامعــه را طــوری فراهــم 
کنیــم کــه بشــود ایــن افــراد را پــرورش داد. اگــر 
ــش  ــار مشــکل نباشــد، آرام ــی دچ ــط زندگ محی
ــود  ــده وج ــه آین ــد ب ــد، امی ــته باش ــود داش وج
داشــته باشــد... امــکان نخبه پــروری وجــود دارد و 
ــان  ــی جوان ــوزش داد، یعن ــود آم ــا را می ش این ه

را دل ســرد نکنیــم تــا بــه آینــده امیــدوار باشــند. 
ولــی در حــال حاضــر در بیــن دانشــجویانمان 
ــه آینــده  کمتــر کســانی را پیــدا می کنیــم کــه ب
امیــدوار باشــند. دانشــجو بــه مــِن اســتاد می گویــد 
درس بخوانیــم کــه چــه اتفاقــی بیفتــد؟! آخــرش 
می شــویم یــک نفــر بــی کار! در صورتــی کــه واقعــا 
ــه  ــن طــرز فکــر را جامع ــا ای این طــور نیســت، ام
ــه  ــی ک ــه کس ــد ک ــق می کن ــان تزری ــه جوان ب
درس نخوانــده، وضعیــت اقتصــادی بهتــر و زندگی 
بهتــری نســبت بــه شــمایی دارد کــه درس خوانده 
ــان در دانشــگاه  اســت. مرحلــه بلــوغ فکــری جوان
می گــذرد و مــا فکــر می کنیــم حــاال کــه دانشــجو 
بــه مرحلــه ناامیدی رســیده، پــس دانشــگاه مقصر 
ــی کــه اســاتید دانشــگاه ها  ــوده اســت، در صورت ب
ســعی می کننــد دانشــجویان را بــه تــالش بیشــتر 
تشــویق کننــد، به پشــتکار داشــتن تشــویق کنند 
ــد.  ــد می دهن ــا امی ــه آن ه ــده ب ــه آین ــبت ب و نس
ــد  ــه می خواهن ــه هم ــروز در جامع ــه ام درحالی ک
همــه چیــز را ســاده و فــوری بــه دســت بیاورنــد. 
خیلــی از اســاتید فعلــی مــا هــم کــه امــروز نخبــه 
هســتند، همین طــوری کــه بــزرگ نشــده اند. 
ــی را  ــد و گرفتاری های ــالش کردن ــم ت ــا ه این ه
ــه مراحــل  ــا توانســتند ب پشــت ســر گذاشــتند ت
پیشــرفت برســند. پــس نمی شــود همــه تقصیــر 
عــدم پــرورش نخبــه  را بــه گــردن دانشــگاه  
انداخــت. بــرای پــرورش نخبــه، محیــط  اجتماعــی 
ــد.  ــم را ارزش بدان ــه عل ــد ک ــی باش ــد محیط بای
ــد، درحالی کــه در  ــد علــم را ارزش بدان جامعــه بای
جامعــه امــروز مــا پــول ارزش اســت. تــالش بایــد 
در جامعــه ارزش باشــد کــه متاســفانه در جامعــه 
مــا تــالش ارزش نیســت. شــما اگــر بــه سیســتم 
ــه  ــد ک ــد، می بینی ــگاه کنی ــور ن ــادی کش اقتص
داللــی ارزش اســت، تولیــد ارزش نیســت. درســت 
ــرد،  ــود می ب ــداری س ــده مق ــه تولیدکنن اســت ک
امــا کســی کــه می توانــد پــول کالنــی را از 
محیــط اقتصــادی بــه دســت بیــاورد، دالل اســت، 
ــک  ــا ی ــک دانشــجو ی ــی ی ــده. وقت ــه تولید کنن ن
فــرد باهــوش در چنیــن محیطــی قــرار می گیــرد، 
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به طــور طبیعــی دل ســرد می شــود و اتفاقــا افــراد 
باهــوش نســبت بــه افراد عــادی ســریع تر دل ســرد 
می شــوند و انگیزه شــان را از دســت می دهنــد. 
وقتــی فــرد باهــوش اســت و می بینــد نســبت بــه 
هم سن وســال خــودش یــا هم قطــار خــودش 
ــر  ــردن باالت ــا دانشــگاه، دو ســر و گ در مدرســه ی
بــوده، اســتعداد و هــوش بیشــتری داشــته و تالش 
بیشــتری کــرده امــا کمتــر در اجتماع موفق اســت 
ــالش  ــر ت ــم از س ــش ه ــرف مقابل ــت ط و موفقی
ــرادی کــه پایه هــای  ــوده، دل ســرد می شــود. اف نب
ــرایط  ــن ش ــت، در ای ــان هس ــی در وجودش نخبگ
ــوند  ــرد می ش ــریع دل س س
تقصیــر  درنهایــت  مــا  و 
دانشــگاه می اندازیــم کــه 
درســت  را  افــراد  ایــن  
تربیــت نکــرده اســت. البتــه 
ــز  ــر را نی ــه دیگ ــک نکت ی
بایــد در نظــر داشــت. مــا در 
ــوش  ــراد باه ــان اف جامعه م
را جــدا می کنیــم و آن هــا را 
در مــدارس خاصــی آموزش 
می دهیــم، امــا ایــن فراینــد 
ــم  ــه معل ــی ک ــر من از نظ
ــت  ــال اس ــتم و 40 س هس
کــه درس می دهــم، اشــتباه 
ــد  ــم رش ــا ه ــا ب ــم بچه ه ــد بگذاری ــا بای اســت. م
ــی  ــط معمول ــه در محی ــرد نخب ــی ف ــد؛ یعن کنن
دبیرســتانی و دبســتانی و... رشــد کنــد. وقتــی یک 
ســری افــراد را جــدا می کنیــم و بــه این هــا مرتــب 
ــار  ــدی ب ــا را یک بع ــم، آن ه ــق می کنی ــم تزری عل
می آوریــم. یــک نخبــه اگــر یک بعــدی بــار بیایــد، 
بــه درد اجتمــاع نمی خــورد. فــرد نخبــه بایــد بــه 
ــا  اصطــالح وارد شــرایط واقعــی جامعــه شــود، ام
ــد و  ــه باش ــود و ایزول ــزرگ نش ــاع ب ــر در اجتم اگ
ــرد،  فقــط فیزیــک و شــیمی و ریاضــی درس بگی
ممکــن اســت در ایــن حوزه هــا موفــق باشــد، امــا 
ــا  ــه ب ــد و درنتیج ــد ش ــق نخواه ــاع موف در اجتم
ــد،  ــش می آی ــش پی ــه برای ــکلی ک ــن مش کمتری

نمی توانــد بــا جامعــه خــودش تعامــل کنــد، 
بنابرایــن صبــر خــود را از دســت می دهــد و 

شکســت می خــورد. 
 

�یکــی از مشــکالتی کــه در حــال حاضــر 
فارغ التحصیــالن دانشــگاهی بــا آن روبــه رو 
هســتند، نبود فرصت های شــغلی مناســب، 
به خصــوص بــرای فارغ التحصیــالن دوره 
ــه  ــر ک ــن نظ ــا ای ــا ب ــت. آی ــری اس دکت
آمــار بــاالی جــذب دانشــجو در دوره 
ــود  ــه وج ــث ب ــدی باع ــا ح ــری ت دکت
ــت،  ــده اس ــکلی ش ــن مش ــدن چنی آم
ــی  ــال یک ــون به هرح ــتید؟ چ ــق هس مواف
از علت هــای اصلــی مهاجــرت دانشــجویان 
ــئله  ــن مس ــوان همی ــالن ج و فارغ التحصی
ــا  ــب ب ــغل متناس ــود ش ــا نب ــی کاری ی ب

ــت.  ــالت اس تحصی
ــد، امــا  ــی کاران مــا مــدرک دکتــری ندارن همــه ب
ایــن اعتقــاد اســاتید درســت اســت و مــا نه تنهــا 
زیــاد دانشــجو می گیریــم، بلکــه در جایی دانشــجو 
می گیریــم کــه کوالیفیکیشــن الزم را بــرای تربیت 
دانشــجوی دکتــری ندارد. بــرای تربیت دانشــجوی 
اســت.  الزم  زیرســاخت  یک ســری  دکتــری 
درحالی کــه امــروز می بینیــم جاهایــی دانشــجوی 
ــن  ــای زیرســاخت ای ــد کــه الفب دکتــری می گیرن
ــس  ــت. پ ــئله آسیب زاس ــن مس ــدارد و ای کار را ن
ایــن انتقــاد وارد اســت. دانشــجو بایــد متناســب بــا 
نیــاز و امکانــات گرفتــه شــود. چــه ضرورتــی وجود 
دارد کــه مــا همــه افــراد تحصیل کــرده کشــورمان 
ــاال  ــن ح ــا همی ــم. دانشــگاه های م ــر بکنی را دکت
هــم اشــباع هســتند. مــا ایــن دانشــجوها را تربیــت 
ــت اســتاد دانشــگاه شــوند،  ــه درنهای ــم ک می کنی
ــا  ــه اصطالح ــراد را ک ــن اف ــه ای ــت ک چــون صنع
over qualified هســتند، جــذب نمی کنــد. 
امــا از آن طــرف دانشــگاه ها هــم جــا ندارنــد کــه 
ــز  ــن مرک ــا در همی ــند. م ــته باش ــتخدام داش اس
ــم و  ــرای اســتخدام داری ــی ب ــده فراوان مراجعه کنن
ــادی  ــراد زی ــت کــه آگهــی می دهیــم، اف یــک نوب

ما نه تنها زیاد 
دانشجو می گیریم، 
بلکه در جایی 
دانشجو می گیریم 
که کوالیفیکیشن 
الزم را برای تربیت 
دانشجوی دکتری 
ندارد. برای تربیت 
دانشجوی دکتری 
یک سری زیرساخت 
الزم است.
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ــی  ــتند، ول ــه می فرس ــالت خــوب روزم ــا تحصی ب
نمی شــود کــه همه شــان را اســتخدام کــرد. خــب، 
ــرایط  ــن ش ــا در ای ــوان م ــه ج ــت ک ــی اس طبیع
ســرخورده می شــود. چــون انتظــار دارد بتوانــد وارد 
محیــط علمــی شــود و کار کنــد، امــا محیط علمی 
جــا نــدارد ایــن فــرد را جــذب کنــد. پــس تربیــت 
دانشــجویان دکتــری بایــد متناســب بــا نیاز کشــور 
و وجــود زیرســاخت ها باشــد و دانشــجویان دکتری 
ــرورش دهــد، به طوری کــه بشــود روی  را خــوب پ
ــد  ــرد مفی ــک ف ــا ی ــرد ت ــا ســرمایه گذاری ک آن ه
تحویــل اجتمــاع داده شــود، نــه صرفــا یــک مدرک 
تحصیلــی. چــون اگــر دانشــجو را خــوب پــرورش 
ندهیــم، وقتــی وارد یــک عرصــه خــاص شــود، در 
حــد و انــدازه تحصیلــی که کــرده، توانمند نیســت 

و نمی توانــد متناســب بــا آن فعالیــت کنــد.
در مــورد بحــث مهاجــرت هــم کــه اشــاره کردیــد، 
بایــد بگویــم امــروز دنیــا، دنیــای کوچکــی اســت. 
اگــر شــما االن در تهــران عطســه کنــی، بالفاصلــه 
در آرژانتیــن کــه آن ســر دنیاســت و شــب و روز و 
فصل هایــش حتــی بــا مــا فــرق می کنــد، متوجــه 
می شــوند! در چنیــن دنیایــی مــا بایــد بــا جهــان 
تعامــل داشــته باشــیم. اصــال مــا مجبوریــم بــا هم 
کار کنیــم. پــس چــه مــن نوعــی این جــا کار کنــم 
ــرای  ــا آلمــان، شــاید خیلــی ب ــا در انگلســتان ی ی
دنیــا فــرق نکنــد، امــا از یــک منظــر دیگــر دنیــا 
ــورها  ــرز کش ــت و م ــی اس ــورت خط کش ــه ص ب
ــد.  ــود دارن ــا وج ــا و دولت ه ــود دارد و ملیت ه وج
ایــن مســائل باعــث می شــود مــا در حیطــه ای کــه 
ــه آن جامعــه مدیــون هســتیم،  رشــد کردیــم و ب
ــکلی  ــن مش ــا کمتری ــورمان و ب ــم در کش بمانی
ــا  ــم. آن ور دنی ــت نگیری ــرت را دس ــرق مهاج بی
هــم چیــز خاصــی خیــرات نمی کننــد! امــا 
ــت  ــرای فعالی ــه ب ــا زمین ــی جاه ــال بعض به هرح
بیشــتر فراهــم اســت و برنامه ریــزان کشــور مــا باید 
بــه ایــن مســائل توجــه داشــته باشــند. طبعــا اگــر 
مــا بتوانیــم نیروهــای نخبه مــان را در کشــور نگــه 
داریــم، خیلــی بــه نفعمــان خواهــد بــود بــه جــای 
این کــه ایــن نســل مــدام مهاجــرت کننــد، چــون 

ــم  ــان بیایی ــه خودم ــه ب ــت یک دفع ــن اس ممک
و ببینیــم کشــور از نیروهــای نخبــه خالــی شــده 
ــا  ــب، این ه ــد خ ــا می گوین ــاال بعضی ه ــت. ح اس
برونــد! امــا چــرا بایــد برونــد؟! مــا بایــد دســت بــه 
دســت هــم بدهیــم تــا کشــورمان را توســعه دهیم، 
ــرای توســعه دارد.  چــون ایــران پتانســیل الزم را ب
امکانــات زیربنایــی خوبــی داریــم و نیــروی انســانی 
فعلی مــان خــوب اســت و پتانســیل زمینــی و 
زیرزمینــی مناســبی داریــم. حــاال درســت اســت 
کــه کشــورمان در منطقــه نیمه خشــک قــرار دارد 
و از نظــر آب در مضیقــه هســتیم و کشــاورزی مان 

نمی توانــد  خیــــــلی 
ــا  ــد، ام ــدا کن توســعه پی
غنــی ای  معــادن  مــا 
داریــم و می توانیــم بــرای 
ــورمان  ــراد کش ــه اف هم
ــر  ــم، اگ ــاد کنی کار ایج
توســعه  بــر  بنایمــان 
برنامه ریــزی  و  باشــد 
مــداوم داشــته باشــیم نه 
مقطعــی. در ایــن صورت 
بایــد نیروهایمــان را نگــه 
به اصطــالح  و  داریــم 
ــیم  ــم بکش ــان را ه نازش
ــه هــر دلیلــی پاپیــچ  و ب
ــی از  ــراد نشــویم! خیل اف
ــد،  ــه می رون ــانی ک کس
ــه  همیــن مســائل را بهان

می کننــد و می گوینــد می خواهــم بــروم کــه 
آزاد باشــم! ولــی مگــر بشــر می توانــد آزاد باشــد؟ 
اگرچــه بشــر کمال طلــب اســت و دنبــال چیزهــای 
بهتــر و باالتــر اســت و فکــر می کنــد اگــر در 
ــر اســت و  ــرد، شــرایط آزادت ــرار بگی آن محیــط ق
می توانــد رشــد بیشــتری پیــدا کنــد. کمــا این کــه 
ــا کــه  ــی از دانشــجویان و فارغ التحصیــالن م خیل
می درخشــند،  آن جــا  در  می رونــد،  ایــران  از 
امــا بچه هایــی هــم کــه در ایــران می ماننــد، 
ــی  ــر کس ــا ه ــد. منته ــا ندارن ــت کمی از آن ه دس

پس تربیت 
دانشجویان دکتری 
باید متناسب با 
نیاز کشور و وجود 
زیرساخت ها باشد و 
دانشجویان دکتری 
را خوب پرورش 
دهد، به طوری که 
بشود روی آن ها 
سرمایه گذاری کرد 
تا یک فرد مفید 
تحویل اجتماع داده 
شود، نه صرفا یک 
مدرک تحصیلی.



سرآمد/ شماره سی وهشتم/ مرداد نودوشش 34

ــت.  ــاب آزاد اس ــرای انتخ ــد و ب ــاب می کن انتخ
ــرکت های  ــترش ش ــد گس ــر می کنی �فک  
دانش بنیــان و حضــور دانش آموختــگان 
در ایــن مراکــز، می توانــد مشــکل اشــتغال 

دانشــگاهیان را رفــع کنــد؟
بقیــه  کنــار  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــال هســتند،  شــرکت های دیگــر کــه در کشــور فع
می تواننــد موثــر باشــند. این کــه مــا بگوییــم 
ــه  ــود و هم ــت ش ــان درس ــرکت های دانش بنی ش
مشــکالت بــی کاری درســت شــود، اصــال امکان پذیر 
نیســت. شــرکت های دانش بنیــان را افــراد کارآفریــن 
تاســیس می کننــد. همــه 
فارغ التحصیــالن دانشــگاهی 
نیســتند  کارآفریــن  کــه 
فارغ التحصیــالن  همــه  و 
دانشــگاهی نخبــه نیســتند، 
پــس آن هایــی کــه شــم 
ــدرت  ــد و ق ــی دارن کارآفرین
می رونــد  دارنــد،  ریســک 
راه  را  شــرکت ها  ایــن  و 
مســئله  ایــن  می اندازنــد. 
را هــم در پرانتــز بگویــم 
کــه ریســک پذیری یکــی 
اســت  مهارت هایــی  آن  از 
ــه  ــگاه ب ــد در دانش ــه بای ک
ــان آمــوزش داده شــود.  جوان
دانش بنیــان  شــرکت های 
نوپــا و کوچــک هســتند 
و پتانســیل مالــی باالیــی 
ــد  ــن می توانن ــد، بنابرای ندارن
دو، ســه نفــری دور هــم جمــع شــوند و تشــکیالتی 
را راه بیندازنــد یــا درنهایــت می تواننــد بــرای چنــد 
ــد.  ــاد کنن ــغل ایج ــدود ش ــورت مح ــه ص ــر ب نف
ــد  ــان می توان ــرکت های دانش بنی ــور ش ــس حض پ
کمکــی باشــد بــرای کاهــش بــی کاری در کشــور، اما 
نمی توانیــم همــه مســئولیت از بیــن بردن بــی کاری 
را بــه گــردن ایــن شــرکت ها بیندازیــم. در کشــور ما 
تولیــد بایــد ارزش باشــد و بــرای تولیــد برنامه ریــزی 

شــود و گســترش پیــدا کنــد. در ایــن صــورت اســت 
کــه کار فــراوان خواهــد بــود. مثــال در حــوزه کاری 
ــی از  ــد، خیل ــلویه راه بیفت ــه عس ــر مجموع ــا اگ م
ــد  ــیمی و... را می توان ــر و ش ــالن پلیم فارغ التحصی
ــد راه بیفتــد. از یــک طــرف  ــی بای جــذب کنــد، ول
بایــد جلــوی واردات گرفتــه شــود و آن چیزهایــی که 
خودمــان پتانســیل تولیــدش را داریــم، وارد نشــود تا 
تولیــد راه بیفتــد و کار بــرای نیروهــای جــوان ایجــاد 

ــود.  ش
�یکــی از مشــکالت جــدی که سال هاســت   
از زبــان افــراد مختلف، چــه دانشــگاهیان و 
چــه اهالــی صنعــت، مطــرح می شــود، عدم 
ارتباط گیــری مناســب دانشــگاه بــا صنایــع 
ــه  ــد حلق ــر می کنی ــت. فک ــف اس مختل
گم شــده ای کــه در ایــن میــان وجــود دارد 
ــش  ــه بی ــود این ک ــا وج ــرا ب ــت و چ چیس
از ســه دهــه اســت بــر لــزوم ایــن ارتبــاط 
ــن  ــم در ای ــاز ه ــا ب ــود، م ــد می ش تاکی

زمینــه دچــار ضعــف جــدی هســتیم؟ 
مــن یکــی از کســانی بــودم، یا شــاید بتوانــم بگویم 
کــه بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی اولین کســی 
بــودم کــه تشــکیالت ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه را 
ــزو  ــی ج ــردم، یعن ــذاری ک ــوم پایه گ در وزارت عل
هســته اولیــه هســتم. همیــن فکــر را مــا نزدیــک 
ــگاه و  ــن دانش ــه بی ــتیم ک ــش داش ــال پی 40 س
صنعتمــان ارتبــاط نیســت، بنابرایــن هر کدامشــان 
ایزولــه هســتند و کار خودشــان را می کننــد و 
بــه همیــن خاطــر در صنعــت پیشــرفت نکردیــم. 
در جلســات اولیــه ای کــه مــا آن زمــان داشــتیم، 
ــاون  ــا مع ــراه ب ــا هم ــه وزارت خانه ه ــان هم معاون
شــرکت  علــوم  وزارت  آموزشــی  و  پژوهشــی 
ــد  ــته ش ــه نوش ــاس نامه و آیین نام ــد. اس می کردن
و دنبــال ایــن بودیــم کــه چــه کار کنیــم کــه ایــن 
ــرار شــود.  ــاط برق ــر شــده و ارتب ــود پ ــه مفق حلق
درنهایــت قــرار شــد در دروس دانشــگاهی دروســی 
گذاشــته شــود تا الزاما دانشــجویان دوره مشــخصی 
مثــال یــک دوره شــش ماهــه را در صنعــت 
بگذراننــد تــا بتواننــد فارغ التحصیــل شــوند و ایــن 

در کشور ما تولید 
باید ارزش باشد 
و برای تولید 
برنامه ریزی شود 
و گسترش پیدا 
کند. در این صورت 
است که کار فراوان 
خواهد بود. مثال در 
حوزه کاری ما اگر 
مجموعه عسلویه 
راه بیفتد، خیلی 
از فارغ التحصیالن 
پلیمر و شیمی 
و... را می تواند 
جذب کند، ولی 
باید راه بیفتد.
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فراینــد بــه نــام کارآمــوزی دانشــجویان در صنعــت 
شــناخته شــود. برنامــه ایــن بــود کــه از این ســطح 
ــه  ــجویی ک ــود دانش ــه خ ــود ب ــم. خ ــروع کنی ش
شــش مــاه در صنعــت کار کنــد، راه و چــاه را یــاد 
می گیــرد و مشــکالت صنعــت را پیــدا می کنــد و 
ایــن دانشــجو بعــد از فارغ التحصیلــی بــه درد ایــن 
صنعــت می خــورد. ایــن مســیر را جلــو رفتیــم، امــا 
مرتــب ضعیــف و ضعیف تــر شــد تــا باالخــره هــم 
تعطیــل شــد، یعنــی مــا بــه جایــی رســیدیم کــه 
ــوزی  ــرای کارآم ــال ب ــد اص ــجو می گفتن ــه دانش ب
ــه شــما  ــزارش کار ب ــک گ ــا آخــر ســر ی ــا و م نی
ــت  ــن صنع ــوزی ات را در ای ــه کارآم ــم ک می دهی
گذرانــدی! بنابرایــن درنهایــت ایــن کار ابتــر مانــد 
و موفــق نبــود. علتــش هــم ایــن بــود کــه خیلــی 
از صنایــع نمی خواســتند اسرارشــان فــاش شــود و 
درواقــع می خواســتند حفــاظ خــود را نگــه دارنــد. 
علــت دیگــر هــم ایــن بــود کــه صنایــع مــا، عمدتا 
صنایــع ترکــی و وارداتــی، یــا به اصطــالح صنایــع 
کلیــد در دســت هســتند، نــه صنایع بومــی. صنایع 
کلیــد در دســت اصــال بــه دنبــال نــوآوری نیســت، 
ــط  ــکلی در خ ــر مش ــد اگ ــط می خواه ــه فق بلک
تولیــد داشــت، بتوانــد آن را رفــع کنــد و درنهایــت 
هــم ســراغ کســی مــی رود کــه ایــن صنعــت را بــه 
او فروختــه اســت نــه دانشــگاه. پــس به ایــن دالیل 
بــود کــه ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه به خوبی 
برقــرار نشــد. واقعــا اگــر قــرار باشــد ایــن ارتبــاط 
ــن اســت کــه  ــرار شــود، یکــی از راه هایــش ای برق
ــا اداراتــی  مــا در صنایــع مختلفمــان موسســات ی
یــا آزمایشــگاه هایی داشــته باشــیم کــه بــه آن هــا 
ــه  ــن حلق ــد ای ــا بتوانن ــود ت ــه می ش R&D گفت
مفقــود را پــر کننــد. یعنــی مشــکالت هــر صنعتی 
در R&D خــود آن صنعــت طــرح شــود، و بعــد با 
دانشــگاه وارد قــرارداد شــوند تــا مشکالتشــان بــه 

صــورت پــروژه ای حــل شــود. 
ــاق  ــن اتف ــما ای ــی ش ــه تخصص �در حیط

ــت؟ ــاده اس افت
ــون در  ــت، چ ــر اس ــه پلیم ــا ک ــه کاری م زمین
کشــور جــوان اســت و جــزو صنایعــی اســت کــه 

رو بــه گســترش اســت، مــا کمتــر مشــکل جــذب 
فارغ التحصیــالن را داریــم. اصــال می توانــم بگویــم 
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــی ک ــی از صنایع ــه خیل ک
ــش  ــت، پایه گذاران ــده اس ــود آم ــه وج ــور ب کش
دانشــجویان خــود مــا بوده انــد، پــس صنایــع 
ــای  ــگاه و مجموعه ه ــه دانش ــتند ک ــی هس جوان
ــات  ــن ارتباط ــند و بنابرای ــی را می شناس تحقیقات
ــاط  ــک واحــد ارتب ــا در این جــا ی خــوب اســت. م
بــه صنعــت داریــم کــه بــا صنایــع مختلــف ارتباط 
خوبــی دارد و مشــکالت صنایــع بــه صــورت 
ــود  ــرح می ش ــا مط ــی این ج ــای تحقیقات پروژه ه

تــا راه حل هایــی بــرای آن 
ــه شــود.  ــه صنعــت ارائ ب
از  دیگــر  یکــی  �
گالیه هــای مهمــی 
ــر  ــال حاض ــه در ح ک
در زمینــه اشــتغال 
ن  ختــگا مو نش آ ا د
وجــود دارد، عــدم 
ــی های   تــــوانایــ
ــالب  ــی غـــ مهارت
ن  ختــگا مو نش آ ا د
جـــذب  بــرای 
یــا  صنعــت  در 
کارآفرینــی اســت. 
می کنیــد  فکــر 
ایــن مســئله بــه 
ــی مرتبط  ــه عوامل چ

اســت؟
در مــورد جــذب فارغ التحصیــالن در صنعــت بایــد 
بگویــم کــه صنعــت مــا انتظــار دارد هــر کســی کــه 
ــردا وارد  ــی ف ــت شــد، وقت ــروز در دانشــگاه تربی ام
ــل  ــا را ح ــائل آن ه ــه مس ــود، هم ــت می ش صنع
ــچ  ــور نیســت و هی ــه اصــال این ط ــد. درحالی ک کن
جــای دنیــا هــم این طــور نیســت. دانشــگاه نیــرو را 
در یــک ســطحی تربیــت می کنــد و صنعــت اگــر 
ــذب  ــگاه را ج ــده دانش ــِن تربیت ش ــد م می خواه
ــژه  ــرای مــن کالس هــای وی ــا ب ــد ضرورت کنــد، بای

صنعت ما انتظار 
دارد هر کسی که 
امروز در دانشگاه 
تربیت شد، وقتی 
فردا وارد صنعت 
می شود، همه 
مسائل آن ها را حل 
کند. درحالی که 
اصال این طور نیست 
و هیچ جای دنیا 
هم این طور نیست. 
دانشگاه نیرو را 
در یک سطحی 
تربیت می کند
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ــاه در آن دوره آموزشــی  ــا مــن شــش م بگــذارد، ت
ویــژه بــا سیستمشــان آداپتــه شــوم و مسائلشــان را 
بــا علمــی کــه در دانشــگاه کســب کــردم، بفهمــم و 
بپذیــرم. در آن صــورت تبدیــل بــه نیرویی می شــوم 
کــه بــه درد آن صنعــت بخــورم. وقتــی یــک 
فارغ التحصیــل دانشــگاه وارد صنعــت می شــود، 
نبایــد ایــن انتظــار در صنعــت وجــود داشــته باشــد 
کــه او بتوانــد بالفاصلــه همــه مشــکالت آن صنعــت 
را حــل کنــد. همــه جــای دنیــا هــم رســم بــر ایــن 
اســت کــه صنعــت بــرای فارغ التحصیــالن دوره های 
ــا مشــکالت  ــا آن هــا ب آموزشــی برگــزار می کنــد ت
ــد  ــه می خواهن ــی ک صنعت
آشــنا  کننــد،  کار  آن  در 
به هرحــال  شــوند، چــون 
مــا کــه در دانشــگاه مســائل 
مربــوط بــه همــه صنایــع را 
ــه  ــم، بلک ــی نمی کنی بررس
مباحــث  یک ســری  مــا 
دانشــگاه  در  را  پایــه ای 
و  می کنیــم  مطالعــه 
ــته  ــار داش ــم انتظ نمی توانی
ــروز  ــه ام ــی ک ــیم جوان باش
وارد صنعــت شــد، بــه همــه 
آن  مشــکالت  و  مســائل 
احاطــه کامل داشــته باشــد. 
ــداد  ــی تع ــور کل  به ط
مقــاالت منتشرشــده در 
ــاری  ــال را معی ــر س ه
ــطح  ــی س ــرای بررس ب
پیشــرفت در آن رشــته 
می دانیــد؟ بــه نظــر 
ــر  ــال حاض ــما در ح ش
موضوعــات پژوهشــی و 
ــه  ــا چ ــی ت ــتاوردهای علم ــع آن دس به تب
حــدی بــا نیازهــای جامعــه منطبق اســت؟ 
چــرا خیلــی از مقاالتــی کــه در حــال حاضر 
ــر  ــگاهیان منتش ــان و دانش ــط محقق توس
آیــا  نمی شــوند؟  کاربــردی  می شــود، 

ــات  ــودن موضوع ــردی  ب ــوان غیرکارب می ت
ــل  ــی از عل ــگاهی را یک ــی دانش پژوهش

ــت؟ ــگان دانس ــی کاری دانش آموخت ب
مــا همیشــه بایــد در حرکت هایمــان متعــادل 
باشــیم. در جامعــه مــا یــک بــار مقالــه ارزش 
ــمت  ــه س ــه ب ــود و هم ــدف می ش ــود و ه می ش
ــار هــم می گوینــد  ــد و یــک ب مقاله نویســی می رون
مقالــه مملکــت را بیچــاره کــرده، به درد هیچ کســی 
ــرای  ــند، ب ــه می نویس ــه مقال ــا ک ــورده و این ه نخ
خارجی هــا کار می کننــد و بــه جــای مقاله نویســی 
ــا  ــت ت ــردی رف ــای کارب ــمت پروژه ه ــه س ــد ب بای
ــر  ــد. در دانشــگاه ها تفک ــدا کن ــت توســعه پی صنع
اســاتید متفــاوت اســت. مــا هــم بایــد در نوشــتن 
مقالــه تــالش کنیــم و در مرزهــای دانــش حرکــت 
کنیــم تــا از جهــان عقــب نمانیــم. مــا بــا نوشــتن 
مقــاالت در ســطح مرزهــای دانــش خودمــان را در 
ــال  ــه مث ــم ک ــم و می گویی ــرح می کنی ــان مط جه
صنعــت پلیمــر مــا در جهــان رشــد کــرده و از رتبــه 
ســی وهفتم بــه رتبــه هفتــم و هشــتم رســیدیم. اما 
همــه هــدف مــا نبایــد مقالــه باشــد، چــون مســائل 
دیگــری هــم داریــم و کارهــای پژوهشــی مان بایــد 
ــا مشــکل  ــه تولیــدی در کشــور شــود، ی ــل ب تبدی
ــد روی  ــس بای ــد. پ ــل کن ــی را ح ــی خاص صنعت
پروژه هــای کاربــردی هــم تمرکــز کنیــم کــه 
البتــه در مجموعــه مــا ایــن اتفــاق افتــاده اســت و 
ــرای حــل  ــراردادی ب ــه صــورت ق ــا صنعــت ب مــا ب
مســائل و مشکالتشــان، یا بــرای توســعه آن صنعت 
ــی  ــکاری می شــویم. به طــور طبیع خــاص وارد هم
ــث  ــت و باع ــه نیس ــا مقال ــن فعالیت ه ــل ای حاص
ــی مشــکلی  ــود، ول ــی نمی ش ــت علم ــای هیئ ارتق
ــم  ــا ه ــه خیلی ه ــد. البت ــل می کن ــور ح را در کش
می گوینــد چــرا مقاله هایــی کــه هــر ســال نوشــته 
می شــود، وارد تولیــد و صنعت نمی شــود؟ در پاســخ 
ــرار نیســت  ــه علمــی کــه ق ــم کــه مقال ــد بگوی بای
این قــدر ســریع وارد صنعــت شــود. اوال تحقیقاتــی 
کــه مــا انجــام می دهیــم، اگــر قــرار اســت تولیــدی 
باشــد، بایــد ثبــت اختــراع شــود و محفــوظ بمانــد، 
درحالی کــه مــن وقتــی مقالــه ای می نویســم، همــه 

در جامعه ما یک 
بار مقاله ارزش 
می شود و هدف 
می شود و همه به 
سمت مقاله نویسی 
می روند و یک 
بار هم می گویند 
مقاله مملکت را 
بیچاره کرده، به 
درد هیچ کسی 
نخورده و این ها که 
مقاله می نویسند، 
برای خارجی ها 
کار می کنند و به 
جای مقاله نویسی 
باید به سمت 
پروژه های کاربردی 
رفت تا صنعت 
توسعه پیدا کند.
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ــد  ــزی نمی مان ــل می دهــم و چی ــم را تحوی اطالعات
ــعه  ــی را توس ــاس آن صنعت ــر اس ــم ب ــه بخواهی ک
بدهیــم. پــس بایــد متعــادل حرکــت کنیــم و دنبال 
ــه  ــا ک ــم باشــیم، چــون م ــردی ه ــای کارب پروژه ه
وظیفــه نداریــم دائمــا بــرای جهــان کار کنیم. شــما 
تصــور کنیــد دریایــی هســت، ما یــک ســطل آب در 
آن می ریزیــم و یــک ســطل هــم برمی داریــم. حــاال 
ممکــن اســت یــک ســطل بریزیــم و 10 ســطل آب 
ــت.  ــوری اس ــم این ج ــان عل ــم. جه ــت کنی برداش
اگرچــه سیاســتمدارها ســعی می کننــد مرزهــا 
ــرای  ــد و ب ــه بیندازن ــردم فاصل ــن م ــد و بی را ببندن
اهــل علــم مشــکل درســت کننــد، امــا اهــل علــم 
ــرداری  ــد، از یکدیگــر بهره ب ــا آن جــا کــه می توانن ت
می کننــد و مــا نمی توانیــم ایــن را محــدود کنیــم، 
چــون علــم منحصــر بــه یــک جــای خاص نیســت. 
علــم متعلــق بــه بشــریت اســت. مگــر خارجی هــا 
ــوز  ــد؟ هن ــتفاده نکرده ان ــا اس ــی م ــش قدیم از دان
ــد  ــتفاده می کن ــا اس ــینای م ــش ابن س ــا از دان اروپ
و کتاب هایــش مــورد مطالعــه و بررســی قــرار 
می گیــرد. پــس مــا هــم می توانیــم از دانــش آن هــا 
اســتفاده کنیــم، مگــر در مــواردی کــه محدودیــت 
درســت شــود، مثــل زمانــی کــه می گوینــد از ایــران 
ــما  ــور ش ــون کش ــم، چ ــاپ نمی کنی ــه ای چ مقال
ــگاه  تحریــم اســت و... پــس تاکیــد می کنــم کــه ن
ــت کشــور در  ــه توســعه صنع ــگاه ب ــد و ن ــه تولی ب
ــد وجــود داشــته  ــف بای انجــام پژوهش هــای مختل
باشــد، وگرنــه کارهــای روتیــن کالســیک پژوهشــی 
ــد از  ــی بتوان ــه کس ــدون این ک ــود، ب ــام می ش انج

نتایــج آن اســتفاده کنــد.
�حرف آخر؟

ــه آن بیشــتر توجــه شــود،  ــد ب ــه بای ــه ای ک نکت
ــورمان را  ــان کش ــد جوان ــا بای ــه م ــت ک ــن اس ای
نســبت بــه کشورشــان عالقه منــد کنیــم و آن هــا 
ــم و مســئولیت پذیری را در  ــار بیاوری را مســئول ب
ــدرت تعاملشــان  ــد ق ــم. بای ــاال ببری ــان ب وجودش
را افزایــش دهیــم. یــک نفــر می گفــت اگــر 
می خواهــی ببینــی کشــوری توســعه یافتــه اســت 
یــا نــه، ســراغ کارخانه هایش نــرو، چــون کارخانه را 

می شــود بــا پــول خرید، کپــی کــرد، از خــارج وارد 
کــرد و...، بلکــه ســراغ دبســتان های آن کشــور بــرو 
و ببیــن کــه بچه هــا را چطــور تربیــت می کننــد. 
ــور و  ــالق و صب ــش گر و خ ــا را پرس ــر بچه ه اگ
ــا  ــه آن ه ــد و طــوری ب ــار بیاورن مســئولیت پذیر ب
آمــوزش بدهنــد کــه بتواننــد هم فکــری جمعــی و 
تعامــل جمعــی داشــته باشــند، مطمئــن بــاش که 
آن کشــور در چنــد قدمــی توســعه قــرار دارد. در 
غیــر ایــن صــورت هــر چقــدر هــم کــه آن کشــور 
ثروتمنــد باشــد، خیلی توســعه پیــدا نخواهــد کرد. 
پــس مــا بایــد تــالش کنیــم کــه بچه هایمــان را 

ــورمان  ــه کش ــبت ب نس
مســئول بــار بیاوریــم. 
کشــورمان  بــه  مــا 
نــه  هســتیم  مدیــون 
ــا  ــس کار م ــکار، پ طلب
ــد،  ــن باش ــد ادای دی بای
نــه وصول طلــب. اگــر 
ــا  ــا ب ــد، م ــور باش این ط
ــی  ــکل کوچک ــر مش ه
و  نمی کنیــم  قهــر 
مهاجــرت  دنبــال 
مــا  اگــر  نمی رویــم. 
ــا هــم تعامــل  ــم ب بتوانی
ــور  داشــته باشــیم و صب
باشــیم، می توانیــم بــا 
ــل  ــکالت را ح ــم مش ه
کنیــم. البتــه وظیفــه 
برنامه ریــزان کشــور در 
ــنگین تر  ــه س ــن زمین ای
آن هــا  چــون  اســت، 
فراهــم  را  شــرایط 

ــس  ــد. پ ــا می گیرن ــم را آن ه ــد و تصمی می کنن
بایــد طــوری تصمیــم بگیرنــد کــه افراد نســبت به 
مملکتشــان و وطنشــان عالقه منــد باشــند، و اگــر 
ــد،  ــرت می کنن ــتر مهاج ــش بیش ــرای دان ــم ب ه
برگردنــد و آثــار آموخته هــای خــود را بــرای ایــن 

.ــد ــرج کنن ــردم خ م

اگرچه 
سیاستمدارها 
سعی می کنند 
مرزها را ببندند و 
بین مردم فاصله 
بیندازند و برای 
اهل علم مشکل 
درست کنند، اما 
اهل علم تا آن جا 
که می توانند، از 
یکدیگر بهره برداری 
می کنند و ما 
نمی توانیم این 
را محدود کنیم، 
چون علم منحصر 
به یک جای خاص 
نیست. علم متعلق 
به بشریت است.
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 نقش کسب و کارهای 
نوآورانه در اقتصاد پررنگ تر 

می شود
ســورنا ســتاری، معــاون علمــی 
و فنــاوری رئیس جمهــور، در 
ــا اشــاره  الکامــپ اســتارز ۹6 ب
ــد چشــمگیر کســب و  ــه رش ب
ــه  ــت: »ب ــوآور گف ــای ن کاره
کمــک اســتارت آپ ها تحــوالت 
ســاختار  در  توجهــی  قابــل 
رخ  ســنتی  کســب وکارهای 
داده و بــا نظــر بــه ایــن جهــش 
توانــی  شــتاب  قابل توجــه، 
تحــوالت  و  شــرکت ها  ایــن 
عمــده عرصــه اقتصــاد کشــور 
نزدیــک  بســیار  آینــده  در 
اســت.  پیش بینــی  قابــل 
شــتاب دهنده ها،  حضــور 
ــوآور  ــای ن ورود کســب و کاره
بــورس،  بــزرگ  بــازار  بــه 
ســرمایه گذاران  گرایــش 
ــن  ــا پیــش از ای بزرگــی کــه ت
عمدتــا در ســیمان، فــوالد و 
ســرمایه گذاری  پتروشــیمی 
ــاالن  ــه کمــک فع ــد ب می کردن
تحصیل کــرده  و  جــوان 
بــا  کــه  کســب و کارها  ایــن 
اعتمادبه نفــس روی پــای خــود 
را  کارآفرینــی  و  ایســتاده اند 
بــه جــای پشــت میــز نشــینی 

ــن  ــای ای ــد، از ابزاره برگزیده ان
ــاختاری  ــادی و س ــول بنی تح

مــی رود.« به شــمار 
ــزم  ــه ع ــاره ب ــا اش ــتاری، ب س
ــهولت  ــرای س ــت ب ــدی دول ج
در اخــذ مجوزهــا و جلوگیــری 
ــت  ــی دس ــای قانون از فراینده
کســب  فــراروی  پاگیــر  و 
گفــت:  نــوآور  کارهــای  و 
بــه  دولــت  »جهت گیــری 
ســوی اقتصــاد دانش بنیــان در 
ــن  ــا ای ــر اســت، ام ــال تغیی ح
ــی  ــزم و تعامل ــد ع ــر نیازمن ام
دوســویه اســت، بــه طوری کــه 
کســب وکارهای  فعــاالن 
نــوآور، بایــد بــا آگاهــی نســبت 
بــه ایــن شــرایط پیگیری هــای 
ــزم  ــد، ع ــتر کنن ــود را بیش خ
جــزم خــود را در برابــر ســدها 
و موانــع از دســت ندهنــد و 
 روی پــای خــود بایســتند.«

فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
رئیس جمهــور بــا حضــور در 
نمایشــگاه  ســالن های 8 و ۹ 
از  تهــران،  بین المللــی 
ــب  ــتاورد کس ــن دس جدیدتری
کشــور  نــوآور  کارهــای  و 
دیــدن کــرد و بــا فعــاالن ایــن 
گفت و گــو  بــه  کســب و کارها 
بزرگ تریــن  پرداخــت. 
گردهمایــی فعــاالن کارآفرینــی 

و  اطالعــات  فنــاوری  در 
ــت  ــا حمای ارتباطــات کشــور ب
ــاوری در  ــی و فن ــت علم معاون
ــگاه  ــومین نمایش ــت و س بیس
ــال  ــاه س ــپ در ۲ مردادم الکام
جمــع  حضــور  بــا  جــاری 
اســتارت آپ ها،  از  کثیــری 
پارک هــای  شــتاب دهنده ها، 
رشــد،  مراکــز  فنــاوری، 
جســورانه،  ســرمایه گذاران 
فعــاالن  تمامــی  و  رســانه ها 
کشــور  کارآفرینــی  حــوزه 

برگــزار شــد.

برگزاری جشنواره ملی 
فناوری های آب، بهره وری و 

بازچرخانی
بــه اطــالع صاحبــان حــوزه 
می رســاند،  آب  فناوری هــای 
ــای  ــی فناوریه ــنواره مل »جش
ــی«  ــره وری و بازچرخان آب، به
 ۲3 تــا   ۲1 تاریــخ  از 
شــهریورماه ســال جــاری از 
فردوســی  دانشــگاه  ســوی 
ــاد  ــا پشــتیبانی بنی مشــهد و ب
ــای  ــگان در زمینهه ــی نخب مل
»پســابها و آبهــای نامتعــارف«، 
ــن،  ــاب«، »تامی ــاری و زه »آبی
ــارف  ــع«، »مص ــال و توزی انتق
و مدیریــت تقاضــا«، »گیــاه، 
»نانــو  مزرعــه«،  و  خــاک 
نویــن«  فناوریهــای  و 
ســبز  فضــای  و  و »اقلیــم 
برگــزار می شــود.   شــهری« 

ــن  ــده در ای ــای ارائه ش طرح ه
مقــررات  مطابــق  جشــنواره 
ــگان بررســی  ــی نخب ــاد مل بنی
مخترعــان  و  می شــود 

ی
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ــده، مشــمول تســهیالت  برگزی
ســه  ســطح  مخترعــان 
هســتند.  بنیــاد  )نوپدیــد( 
نحــوه  از  اطــالع  بــرای 
جشــنواره  در  نام نویســی 
بــه  می توانیــد  مذکــور 
 www.wprtech.ir  وبــگاه

فرماییــد. مراجعــه 

کارآفرینی هم نت در 
خراسان  جنوبی برگزار 

می شود
حســن هاشــمی، سرپرســت 
خراســان   نخبــگان  بنیــاد 
اعــالم  ضمــن  جنوبــی، 
رویــداد  برگــزاری  خبــر 
هم نــت  کارآفرینــی 
در  اســتراتژیک  محصــوالت 
ــن  ــت: »ای ــان جنوبی گف خراس
رویــداد ســه مرحلــه ای شــامل 
ــا  ــول فرصت ه ــردازی ح ایده پ
آمــوزش، کار  چالش هــا،  و 
شــکل گیری  و  تیمــی 
بــه  کارآفریــن  هســته های 
صــورت مســتقل یــا زیــر نظــر 
ــد  ــزار خواه ــرمایه گذار برگ س

شــد.«
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
همــکاری،  هم نت، مخفــف 
نــوآوری  مشکل گشــایی، 
و توانمندســازی اســت، افــزود: 
ــرای  ــی ب ــداد، فضای ــن روی »ای
فرصت هــای  بــا  مواجهــه 
ــا و  ــب وکار، نیازه ــی کس واقع
چالش هــای صنعــت و بــازار 
ایجــاد کــرده و بــا تشــکیل 
ــردازی و توســعه  تیم هــا، ایده پ
ــه  ــوزش و ارائ ــده، ضمــن آم ای

مشــاوره، تالش دارد بــا ارزیابی 
ســرمایه گذاران،  و  داوران 
را  تشکیل شــده  گروه هــای 
ــاد هســته های  ــه ســمت ایج ب

کارآفرینــی ســوق دهــد.«
نخبــگان  بنیــاد  سرپرســت 
خراســان  جنوبــی بــا اشــاره بــه 
ظرفیــت بــاالی ایــن اســتان در 
تولیــد محصوالتــی همچــون 
و  عنــاب  زعفــران،  زرشــک، 
»هم نــت  کــرد:  بیــان  انــار 
ــا  ــن طرح ه ــالش دارد بهتری ت
در هــر یــک از مراحل کاشــت، 
ــی،  ــت، بازاریاب ــت، برداش داش
ایــن  صــادرات  و  برندینــگ 
چهــار محصــول اســتراتژیک 
خراســان  جنوبــی، احصــاء و 
ــد.« ــرار گیرن ــت ق مــورد حمای

آبان مــاه  در  رویــداد  ایــن 
حمایــت  بــا  جــاری  ســال  
و  فنــاوری  علمــی   معاونــت 
رئیس جمهــور و دســتگاه های 
برگــزار  اســتان  اجرایــی 
خواهــد شــد و فراخــوان اولیــه 
اواســط  از  افــراد  ثبت نــام  و 
می شــود. شــروع  مردادمــاه 

چهارمین استارت آپ دمو 
برگزار می شود

مرکــز ملی ایــران در نظــر دارد 
بــه منظــور جــذب ســرمایه 
اســتارت آپ های  بــرای 
ــدف  ــا ه ــگری ب ــوزه گردش ح
نــوآوری  توســعه زیســت بوم 
کشــور  اســتارت آپی  و 
چهارمیــن رویــداد اســتارت آپ 
دمــو را برگــزار کنــد. ایــن 
مردادمــاه  نیمــه  در  رویــداد 

ــاق  ــل ات ــاری در مح ــال ج س
بازرگانــی ایــران بــا حضــور 
تخصصــی  ســرمایه گذاران 
ــن حــوزه و اســتارت آپ های  ای
ــوان  ــه عن حــوزه گردشــگری ب
برگــزار  ســرمایه پذیران 
خواهــد شــد. محورهــای اصلی 
گردشــگری  رویــداد  ایــن 
مجــازی، گردشــگری و تفریــح، 
ــع دســتی،  گردشــگری و صنای
اقامت  اســت. و  گردشــگری 

چهارمیــن رویــداد اســتارت آپ 
دمــو در دو بخــش عمومــی 
اســتارت آپها(  ارائــه  )شــامل 
)جلســات  اختصاصــی  و 
و  ســرمایه گذاران  مذاکــره 
ــود  ــزار میش ــتارت آپها( برگ اس
میتواننــد  اســتارت آپها  و 
طــی آن بــه جمــع زیــادی 
دسترســی  ســرمایه گذاران  از 

داشــته باشــند.
حمایــت  بــا  رویــداد  ایــن 
پردیــس  فنــاوری  پــارک 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
برگــزار  جمهــوری  ریاســت 

. د می شــو

پارک فناوری پردیس 
معاونت علمی از 

رشکت های حوزه برق 
حامیت می کند

مرکــز تحقیقــات صنعــت بــرق 
ــری  ــت، راهب ــدف حمای ــا ه ب
علمــی  مراکــز  موسســات، 
شــرکت های  و  پژوهشــی  و 
بــه  فنــاور  و  دانش بنیــان 
و  تحقیقــات  انجــام  منظــور 
در  کاربــردی  پژوهش هــای 
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اولویت هــای  بــرق،  صنعــت 
کــرده  تدویــن  را  پژوهشــی 
بــا  صنعــت  ایــن   اســت. 
در  پتانســیل ها  شناســایی 
شــرکت های موفــق داخلــی 
ــای  ــود فراینده ــت بهب در جه
و  تحقیقاتــی  و  پژوهــش 
تــوان  حداکثــر  از  اســتفاده 
داخــل بــه منظــور به کارگیــری 
ــی  ــای تحقیقات ــج پروژه ه نتای
شــرکت های  در   کاربــردی 
ــه  ــدام ب ــود اق ــه خ زیرمجموع
ــی  ــای تحقیقات ــه اولویت ه تهی

ســال 13۹6 کــرده اســت.
در ایــن راســتا، پــارک فنــاوری 
علمــی  معاونــت  پردیــس 
ــا  ــود، ب ــت خ ــاس ماموری براس
هــدف حمایــت از تحقیــق و 
ــرای  ــازار ب ــاد ب ــعه و ایج توس
و  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــه اطالع رســانی  ــدام ب فنــاور اق
شــده  ایجــاد  ظرفیــت  از 
همراهــی  همچنیــن  و 
شــرکت ها در مذاکــره و انعقــاد 
شــرکت های  بــا  قــرارداد 
بــرق  صنعــت  زیرمجموعــه 
ــن  ــای ای ــرده اســت. محوره ک
فــوق  و  انتقــال  پروژه هــا 
و  نــو  انرژی هــای  توزیــع، 
ــی  ــد، عموم ــر، تولی تجدیدپذی
ــرژی،  ــات کالن ان ــز مطالع و نی
ــت. ــی اس ــادی و مدیریت اقتص

متقاضــی  شــرکت های 
بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد 
ســامانه تحقیقــات بــرق بــه 
http://satab. آدرس  
عنوایــن  از   ،tavanir.org.ir
اطــالع  پروژه هــا  کامــل 

از  آن دســته  و  کننــد  پیــدا 
توانایــی  کــه  را  پروژه هایــی 
اجرایــش را دارنــد، انتخــاب 
و پــس از دریافــت فــرم 13 
ــروژه  ــر پ ــرای ه ــه ای، ب صفح
ــه شــرکت  ــل و ب ــرم را تکمی ف
مخاطــب  منطقــه ای  بــرق 
جهــت بررســی ارســال کننــد.

بزرگ ترین رویداد کارآفرینی 
دانشگاه پیام نور برگزار 

می شود
مشــاور  کرمــی،  پرویــز 
فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
اشــاره  بــا  رئیس جمهــوری، 
فناوری هــای  اهمیــت  بــه 
توســعه  در  دیجیتــال 
و  دانش بنیــان  کارآفرینــی 
گفــت:  مقاومتــی  اقتصــاد 
»امــروزه محصــوالت دیجیتــال 
بخــش  دو  دارای  کارآمــد 
محتــوای  شــامل  اساســی 
بســتر  و  مناســب  و  علمــی 
ــتند و  ــرفته هس ــاوری پیش فن
حصــول پیشــرفت قابــل قبــول 
در ایــن عرصــه نیازمنــد تــالش 
هماهنــگ در هــر دو بخــش 

اســت.« اساســی 
ــگ  ــعه فرهن ــتاد توس ــر س دبی
اقتصــاد  و  فنــاوری  علــم، 
ــی،  ــت علم ــان معاون دانش بنی
تولیــد  در  موثــر  حضــور 
ــیار  ــال را بس ــوای دیجیت محت
مهــم و حیاتــی خوانــد و افزود: 
ــی اســت  ــداد فرصت ــن روی »ای
شــرکت کننده  تیم هــای  تــا 
مســابقه  یــک  در  بتواننــد 
نســبت  عملیاتــی،  و  علمــی 

ــه تولیــد محتــوای دیجیتــال  ب
ــی  ــات فرهنگ ــا موضوع ــه ب ک
- اجتماعــی زیســت محیطی، 
حوزه هایــی  در  و...  ســالمت 
رایانــه ای،  بــازی  چــون 
و  همــراه  تلفــن  نرم افــزار 
می شــود،  انجــام  وب ســایت 
اقــدام کننــد. حــوزه فرهنگــی 
ــوزش،  ــامل آم ــی ش - اجتماع
هنــر و معمــاری و گردشــگری 
حــوزه  همچنیــن  اســت. 
زیســت محیطی مشــتمل بــر 
شــهر ســبز، حمــل و نقــل، 
انــرژی  در  صرفه جویــی 
ســالمت  بخــش  و  اســت 
معنــوی  زیرمجموعه هــای 
روان،  و  اجتماعــی، جســم  و 
را  ســالم  تغذیــه  و  ورزش 

می شــود.« شــامل 
و  علمــی  معــاون  مشــاور 
ــذب  ــایی و ج ــاوری، شناس فن
نوپــا  و  بالقــوه  کارآفرینــان 
و  دانشــگاهی  مراکــز  در 
به ویــژه دانشــگاه پیــام نــور 
ــش از هفتصــد  ــت بی ــا ظرفی ب
هــزار دانشــجو را از اهــداف 
ایــن رویــداد برشــمرد و گفــت: 
و  تعامــل  فضــای  »توســعه 
و  اســاتید  بیــن  همفکــری 
و  خالقیــت  دانشــجویان، 
ایده پــردازی بــا رویکــرد بــازار، 
ــا  ــت از ایده ه ــت و حمای هدای
تجاری ســازی  جهــت  بــه 
تســهیالت  ایجــاد  و  آن هــا 
فعالیــت،  ادامــه  بــرای  الزم 
ــاط  ــتر ارتب ــم آوردن بس فراه
و  صنعتــی  نهادهــای  بیــن 
بسترســازی  دانشــگاهی، 
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توســعه فناوری هــای بازارمحور 
در دانشــگاه بــا هــدف حرکــت 
ســریع بــه ســمت اســتقرار 
دانشــگاه نســل ســوم، آمــوزش 
محتــوای  تولیــد  مبانــی 
فاخــر و حمایــت  دیجیتــال 
از  محتــوا  تولیدکننــدگان  از 
ــه در  ــی اســت ک ــه اهداف جمل
ــال می شــود.  ــداد دنب ــن روی ای
ایده هــا  رویــداد،  پایــان  در 
تیم هــای  طرح هــای  و 
محــور  دو  در  شــرکت کننده 
فنــاوری و بــازار، توســط داوران 
بررســی و برگزیــدگان انتخــاب 
گروه هــای  می شــوند. 
ــازی  ــرای تجاری س ــده ب برگزی
محصــوالت و ارائــه خدمــات 
در  مشــاوره ای  و  آموزشــی 
ــی  ــوآوری و کارآفرین ــز ن مرک
ــا  ــه ب ــور ک ــام ن ــگاه پی دانش
علمــی  معاونــت  همــکاری 
فرهنــگ  توســعه  ســتاد  و 
اقتصــاد  و  فنــاوری  علــم، 
ــده  ــدازی ش ــان راه ان دانش بنی
ــرار  ــرش ق ــورد پذی ــت، م اس

» . نــد می گیر
اســت  یــادآوری  شایســته 
از  دوره  ســومین  ایــن  کــه 
توســعه  ســتاد  برنامه هــای 
و  فنــاوری  علــم،  فرهنــگ 
اســت  دانش بنیــان  اقتصــاد 
ــوا  ــد محت ــوزه تولی ــه در ح ک
می شــود.  اجرایــی  و  اقــدام 
ماراتــن  ایــن  از  پیــش 
دیجیتــال  محتــوای  تولیــد 
ــزار  ــی برگ ــز قرآن ــانه و نی رس
ــن  ــاس ای ــر اس ــود. ب ــده ب ش
گــزارش، عالقه منــدان بــرای 

رویــداد  ایــن  در  ثبت نــام 
بــا همــکاری ســتاد توســعه 
و  فنــاوری  علــم،  فرهنــگ 
ــت  ــان معاون ــاد دانش بنی اقتص
ــان  ــرکت دانش بنی ــی و ش علم
زندگــی،  ابــر  آینده پژوهــان 
در شــهریورماه ســال جــاری 
برگــزار می شــود، می تواننــد 
www.آدرس هــای بــه 
http://و  farhang.isti.ir

مراجعــه    idea.pnu.ac.ir
کننــد.

پشتکار و بردباری 
»میرزاخانی« سبب 

افتخارآفرینی اش در دنیا شد
نشســت »بررســی ابعــاد علمــی 
میرزاخانــی؛  مریــم  زندگــی 
بــا  ریاضــی جهــان«  نابعــه 
حضــور رئیــس بنیــاد نخبــگان 
ــگان،  ــتان، نخب ــتان خوزس اس
ــر  ــتعدان  برت ــرآمدان و مس س
اســتان در اهــواز برگــزار شــد.

امیدعلــی  ایــن نشســت،  در 
برگزیــده  شــهنی کرم زاده، 
طباطبایــی  عالمــه  جایــزه 
اســتاد برجســته ریاضــی،  و 
ــم  ــدان مری ضمــن تســلیت فق
ریاضــی  نابعــه  میرزاخانــی، 
ــخ  و  ــر تل ــت: »خب ــان، گف جه
غم انگیــز مــرگ نابعــه ریاضــی 
اخیــر  روز  چنــد  در  دنیــا 
نه تنهــا مــردم ایــران، بلکــه 
ــر  ــا را متاث ــی دنی ــه علم جامع

ناراحــت ســاخت.« و 
ــی  ــه چگونگ ــهنی کرم زاده ب ش
المپیادهــا  شــکل گیری 
ــت:  ــان داش ــرد و بی ــاره ک اش

المپیادهــای  »برگــزاری 
داخلــی، بعــد از انقــالب در 
ــت  ــکل گرف ــهرها ش ــر ش اکث
ــه  ــادل ب ــی و ع ــان نجف و آقای
عنــوان وزرای وقــت، درایــن 
دقیــق  برنامه ریــزی  راســتا 
همیــن  و  دادنــد  انجــام 
موضــوع ســبب شــد، ریاضیــات 
در کشــور بــه یــک جریــان 
زنده یــاد  شــود.  تبدیــل 
ــه  ــا گفت ــز باره ــی نی میرزاخان
بــود کــه برگــزاری المپیــاد 
او را بــه ریاضــی عالقه منــد 
ــا  ــر المپیاده ــود و اگ ــرده ب ک
نبــود یــا نویســنده می شــد 
ــدا  ــی در ابت ــدس. یعن ــا مهن ی
ــت،  ــه نداش ــی عالق ــه ریاض ب
امــا جریــان به وجــود آمــده 
شــد  ســبب  کشــور  در 
ماننــد  نابغــه ای  اســتعداد 
کنــد.  بــروز  میرزاخانــی 
از  از گذشــت ســال ها  پــس 
برگــزاری المپیادهــا، اکنــون 
اســت  به گونــه ای  شــرایط 
درس  از  دانش آمــوزان  کــه 
هســتند؛  فــراری  ریاضــی 
ــع  ــاق در مقط ــن اتف ــی ای حت
دکتــری  تخصصــی نیــز بــه 
ــن  ــود. ای ــده می ش ــوح دی وض
ــی  ــد آسیب شناس ــم نیازمن مه
جــدی اســت کــه شــاید عــدم 
از  یکــی  مناســب   اشــتغال 

باشــد.« آن  دالیــل 
ــن اســتاد برجســته ریاضــی  ای
بــا بیــان اینکه دانشــگاه شــهید 
گذشــته  در  اهــواز  چمــران 
تربیــت  در  اساســی  نقــش 
ادامــه  داشــت،  المپیادی هــا 
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چگونگــی  و  »چرایــی  داد: 
موفقیــت امثــال میرزاخانــی 
قــرار  بررســی  مــورد  بایــد 
ــت  ــرای تربی ــرد و از آن ب بگی
ــرد.  ــتفاده ک ــده اس ــل آین نس
اســتعداد  و  توانایــی  قطعــا 
میرزاخانــی،  مریــم  بــاالی 
تنهــا عامــل موفقیــت او نبــود، 
بلکــه عواملــی ماننــد پشــتکار، 
بردبــاری و خســتگی ناپذیری 
باعــث  ریاضــی  نابغــه  ایــن 
دنیــا  در  افتخارآفرینــی اش 

شــد.«

تایید صالحیت رشکت های 
دانش بنیان برای اجرای 

پروژه های پژوهشی
صاحبــکار  محمــد  ســید 
امــور  رئیــس  خراســانی، 
موسســات  و  شــرکت ها 
دانش بنیــان، گفــت: »مهم تریــن 
برنامــه معاونــت علمــی و فناوری 
ایجــاد  رئیس جمهــوری، 
بــرای  مناســب  زیســت بوم 
ــرکت های  ــت ش ــهیل فعالی تس
ــان اســت کــه محیــط  دانش بنی
مهم تریــن  از  یکــی  قانونــی 
ــن زیســت بوم  ــات ایجــاد ای الزام

اســت.«
افــزود:  صاحبــکار  دکتــر 
دســتگاه های  »برخــی 
ــای  ــی، بودجه ه ــی دولت اجرای
پژوهشــی در اختیــار دارنــد 
ــص  ــا تخصی ــد ب ــه می توانن ک
پژوهشــی  بودجه هــای 
و  کاربــردی  تحقیقــات  بــه 
ــه  ــه ســاخت نمون توســعه ای، ب
خدمــات  و  کاالهــا  اولیــه 

ــد و باعــث  دانش بنیــان بپردازن
خط شــکنی در زمینــه ســاخت 

شــود.« تجهیــزات  داخــل 
ــت  ــون صالحی ــاس قان ــر اس ب
ــه  ــان ب ــرکت های دانش بنی ش
ــواع »مراکــز  عنــوان یکــی از ان
ــد  ــاوری« تایی ــی و فن پژوهش
شــرکت های  و  بــود  شــده 
مشــابه  دانش بنیــان 
موسســات  و  دانشــگاه ها 
و  دولتــی  عالــی  آمــوزش 
ــه اجــرای  ــی، مجــاز ب غیردولت
ــد. ــی بودن ــای پژوهش پروژه ه

علمــی  هیئــت  عضــو 
پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری 
بــا  »خوشــبختانه  افــزود: 
علمــی  معاونــت  پیگیــری 
رئیس جمهــور،  فنــاوری  و 
شــرکت های  صالحیــت 
تصویــب  بــه  دانش بنیــان 
هیئــت وزیــران نیــز رســید 
ــی  ــرارداد پژوهش ــد ق ــه عق ک
بــا شــرکت های دانش بنیــان 
بــر  می کنــد.  تســهیل  را 
اســاس مصوبــه هیئــت وزیــران 
دانش بنیــان  شــرکت های 
ــی  ــروه ارزیاب ــه کارگ ــا تاییدی ب
دانش بنیــان،  شــرکت های 
مشــابه دانشــگاه ها، موسســات 
رشــد  مراکــز  تحقیقاتــی، 
فنــاوری،  پارک هــای  و 
کارهــای  اجــرای  صالحیــت 
لــذا  دارنــد.  را  پژوهشــی 
کــه  اجرایــی  دســتگاه های 
دارنــد،  پژوهشــی  بودجــه 
پروژه  هــای  می تواننــد 
بــر  عــالوه  را  پژوهشــی 
ــه  دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها ب

ــم  ــان ه ــرکت های دانش بنی ش
واگــذار کننــد کــه ایــن موضوع 
و  شــدن  رقابتی تــر  بــه 
ــای  ــت فعالیت ه ــش کیفی افزای
پژوهشــی منجــر می شــود.«

شــایان ذکــر اســت کــه متــن 
ــران  ــر هیئــت وزی ــه اخی مصوب
عالــی  شــورای  مصوبــه  و 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
قانونــی  مســتندات  ســایر  و 
www. ســامانه  روی  بــر 

قــرار   Daneshbonyan.ir
دارد.

بسته حامیتی جدید از 
پژوهشگران برجسته دنیا 

راه اندازی شد
آغــاز  پژوهشــی  گرنــت 
ــه  ــت ک ــی اس ــوان حمایت عن
ــت از  ــدوق حمای ــوی صن از س
پژوهشــگران و فنــاوران معاونت 
ــا در  ــه ت ــکل گرفت ــی ش علم
راســتای آن جــذب و حفــظ 
برجســته  دانش آموختــگان 
مقطــع  فارغ التحصیــل 
علمــی  مراکــز  از  دکتــری 
ــگاه ها و  ــا در دانش ــر دنی معتب
ــه  ــد. البت ــگاه ها رخ ده پژوهش
دریافــت ایــن گرنــت شــرایطی 
دریافــت  متقاضیــان  دارد. 
فارغ التحصیــل  آن بایــد 
بــا درجــه عالــی از یکــی از 
جهــان  برتــر  دانشــگاه های 
لیســت  اول  دانشــگاه   100(
باشــند  رتبه بنــدی جهانــی( 
و در یکــی از مراکــز علمــی 
کشــور جــذب شــده و آغــاز بــه 
ــن  ــند. هم چنی ــرده باش کار ک
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گرنــت  دریافــت  متقاضیــان 
تحقیقاتــی  پــروژه  بایســتی 
اولویت هــای  چارچــوب  در 
تحقیقاتــی کشــور تعریــف و 
ارائــه کننــد. مبلــغ ایــن گرنــت 
پژوهشــی تــا یــک میلیــارد 
ــش از 50  ــه بی ــال اســت ک ری
درصــد منابــع مالی آن توســط 
فنــاوری  و  معاونت علمــی 
تامیــن  جمهــوری  ریاســت 
شــده اســت. متقاضیــان بــرای 
بیشــتر  اطالعــات  دریافــت 
ــه  ــدوق مراجع ــایت صن ــه س ب

ــد. کنن

مراسم تکریم و بزرگداشت 
»دکرت زهرا گویا« برگزار شد

ــت  ــم و بزرگداش ــم تکری مراس
»دکتــر  علمــی  شــخصیت 
زهــرا گویــا؛ بنیانگــذار آمــوزش  
نویــن ریاضــی« بــا حضــور 
معــاون اســتاندار کرمانشــاه، 
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان، 
ــرورش  ــوزش  و پ ــرکل آم مدی
دانشــکده  رئیــس  اســتان، 
علــوم دانشــگاه رازی و جمعــی 
از نخبــگان، اســاتید دانشــگاه و 
ــاه  ــر در کرمانش ــتعدان  برت مس

ــد.  ــزار ش برگ
رئیــس  اســالم پناه،  مریــم 
اســتان  نخبــگان  بنیــاد 
اشــاره  بــا  کرمانشــاه، 
پاسداشــت  اهمیــت  بــه 
ــت:  ــی گف ــای نخبگان فعالیت ه
ســرمایه های  »مهم تریــن 
ــروی  انســانی  ــر کشــوری نی ه
متخصــص، خاصــه مفاخــر و 
دانشــمندان هســتند. تکریــم و 

ــی  ــرآمدان یک ــازی از س الگوس
ملــی  بنیــاد  رســالت های  از 
ــا  ــا بهترین ه ــگان اســت ت نخب
بــه عنــوان الگــو و پیشــگام در 

شــوند.« شــناخته  جامعــه 
نخبــگان  بنیــاد  رئیــس 
اســتان کرمانشــاه در ادامــه 
ــر  ــات دکت ــه خدم ــاره ب ــا اش ب
ــتان  ــان داشــت: »اس ــا، بی گوی
کرمانشــاه از دیربــاز گهــواره 
تمــدن و فرهنــگ و خاســتگاه 
بزرگانــی همچــون خانــم دکتر 
ــمند و  ــوان دانش ــه عن ــا ب گوی
ــن  ــوزش  نوی ــم آم ــگام عل پیش
بــوده  کشــور  در  ریاضــی 
عــالوه  وی  بــود.  خواهــد  و 
در  علمــی،  زمینه هــای  بــر 
ــخصیت  ــک ش ــز ی ــواده نی خان
کامــل هســتند کــه می تواننــد 
بــه عنــوان یــک الگــوی موفــق 
بــرای زنــان و دختــران جامعــه 
معرفــی شــوند. بنیــاد نخبــگان 
اســتان در ســال ۹۲، نخســتین 
گام را در نکوداشــت 30 نفــر از 
ــدگان بومــی بخش هــای  برگزی
عنــوان  تحــت  مختلــف 
»حماسه ســازان  همایــش 
ــش« برداشــت و در  ــم و دان عل
ســال های بعــد نیــز در تکریــم 
دکتــر  همچــون  بزرگانــی 
کریمــی،  دکتــر  حمــزه ای، 
دکتــر  محمــدی،  دکتــر 
کــزازی  دکتــر  معصومــی، 
برداشــته  مؤثــری  قدم هــای 
ــد در  ــن رون ــت ای ــد اس و امی
داشــته  وجــود  نیــز  آینــده 

ــد.« باش
در پایــان ایــن مراســم ارج نامــه 

دکتــر ســورنا ســتاری، ارج نامــه 
اســتان  نخبــگان  بنیــاد 
از  تقدیــر  لــوح  و  کرمانشــاه 
طــرف دانشــگاه رازی، تندیــس 
نکوداشــت از طــرف انجمــن 
ــه  ــی ب ــان ریاض ــی معلم  علم
ــم  ــده خان ــات ارزن ــاس خدم پ
ــد  ــدا ش ــا اه ــرا گوی ــر زه دکت
و از 15 نفــر از پیشکســوتان 
ریاضیــات اســتان نیــز تجلیــل 

ــد. ــل آم ــه عم ب

رسمایه گذاری امن در 
زیست فناوری توسعه 

می یابد
مدیــر  طهــوری  حمیدرضــا 
گــروه تولیــد، تجاری ســازی 
توســعه  ســتاد  بــازار  و 
زیســت فناوری معاونــت علمــی 
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس و فن
در خصــوص برنامه هــای ســال 
جــاری ایــن گــروه، گفــت: 
جــذب  جهــت  در  »تــالش 
غیردولتــی  ســرمایه های 
هدف گــذاری  بــا  متناســب 
بــا  تعامــل  از طریــق  فــوق 
ســرمایه گذاران و بسترســازی 
امــن  ســرمایه گذاری  بــرای 
در زیســت فناوری و افزایــش 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر در 
ایــن عرصــه یکــی از مهم تریــن 
گــروه  ایــن  اولویت هــای 
همچنیــن  اســت.  ســتاد  در 
بیشــتر  هرچــه  افزایــش 
دســتگاهی  هماهنگی هــای 
بــرای شــفافیت و تســریع ورود 
ــازار  ــه ب محصــوالت زیســتی ب
می کنیــم.  پیگیــری  نیــز  را 
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بــرای  بیشــتر  زمینه ســازی 
و  داخلــی  بــازار  توســعه 
هــم توســعه صــادرات ایــن 
محصــوالت در حــد مقــدور 
نیــز از جملــه اقداماتــی اســت 
کــه امســال انجــام می گیــرد.«

کارگاه های پیرشفته »خلق 
ثروت از ایده تا محصول« 

برگزار  شد
اســتان  نخبــگان  بنیــاد 
و  رشــد  هــدف  بــا  تهــران 
توانمندســازی مســتعدان  برتــر 
حاضــر در طــرح هســته های 
شــهید  )طــرح  نخبگانــی 
احمــدی  روشــن(، مجموعــه 
بــا  پیشــرفته  کارگاه هــای 
و  کارآفرینــی  موضوعــات 
مدیریــت کســب  و کارهــای 
برگــزار  را  نوپــا  دانش بنیــاِن 
ــامل  ــا ش ــن کارگاه ه ــرد. ای ک
گفت وگــو،  تســت،  درس، 
فیلــم، بــازی و کارگروهــی بــود 
ــر آمــوزش مباحــث  و عــالوه ب
ــات  ــا موضوع ــط ب علمــی مرتب
شــرکت کنندگان  کارگاه، 
ابزارهــا  از  مجموعــه ای  بــا 
و  فــردی  تکنیک هــای  و 
اســتفاده  بــرای  گروهــی 
ــوزش  ــردی در مســائل آم کارب

شــدند. آشــنا  داده شــده، 
کارگاه اول بــا عنــوان نخبــگان 
مدیریت ناپذیــر و کار تیمــی، 
ــنبه؛ ۲6 و  ــنبه و چهارش سه ش
ــرفصل های  ــا س ــاه، ب ۲7 تیرم
ــر و  ــر مدیریت ناپذی ــت ب مدیری
کار تیمــی نخبــگان، تعریــف و 
اهمیــت گــروه و تیم، تســت 

ــزی  ــه مغ ــردی: غلب ــی ف عمل
تعامــالت  در  آن  کاربــرد  و 
گروهــی و تیمــی، تفکــر تیمــی 
ــی، مراحــل  ــری هم افزای و رهب
کار تیمــی و حــل تعارضــات 
ــف  ــیم وظای ــا، تقس و بحران ه
ــای تســت بلبیــن، کار  ــر مبن ب
ــت  ــام تس ــردی: انج ــی ف عمل
نقــش  شــناخت  و  بلبیــن 
از اعضــا، تعارضــات  هریــک 
ســبک های  و  تیم هــا  در 
مدیریــت آن هــا، کار عملــی 
گروهــی: مدیریــت تعــارض در 
مراحــل نخســتین کارآفرینــی، 
مــرد   1۲ فیلــم  معرفــی 
در  آن  کاربــرد  و  خشــمگین 
ــی  ــالوه معرف ــه ع کار تیمــی ب
فیلم هــا و مطالــب تکمیلــی 
و همچنیــن جلســه پرســش و 

ــد. ــزار ش ــخ برگ پاس
الزم بــه ذکــر اســت، کارگاه 
»مدل هــای  عنــوان  بــا  دوم 
ــده، اختــراع  ــروت از ای خلــق ث
برگــزار  نیــز  محصــول«  و 
ــخ آن  ــه تاری ــد ک ــد ش خواه

می شــود. اعــالم  متعاقبــا 

حامیت بیمه ای از 
رشکت های دانش بنیان

از  حمایــت  راســتای  در 
دانش بنیــان،  شــرکت های 
و  بیمــه ای  حمایت هــای 
فعالیــت  ریســک  پوشــش 
تعامــل  در  شــرکت ها،  ایــن 
بــا دســتگاه های مربوطــه در 

دارد. قــرار  کار  دســتور 
ســیدمحمد صاحبــکار با اشــاره 
ــک  ــش ریس ــرورت کاه ــه ض ب

دانش بنیــان  شــرکت های 
رشــد بــازار ایــن شــرکت ها 
گفــت: »بــر همیــن اســاس 
ــات  ــرکت ها و موسس ــور ش ام
در  تاکنــون  دانش بنیــان 
حمایت هــای  خصــوص 
شــرکت های  از  بیمــه ای 
ســرفصل  دو  در  دانش بنیــان 
اجتماعــی  بیمه هــای 
اختیــاری  بیمه هــای  و 
ــای الزم  ــی( پیگیری ه )بازرگان

اســت.« داده  صــورت  را 
بــا  این کــه  بیــان  بــا  وی 
همــکاری بیمــه مرکــزی در 
ــا  ــده ب ــتیم در آین ــالش هس ت
ــف بیمــه ای  شــرکت های مختل
بــرای صــدور بیمه هــای مــورد 
ــان  ــاز شــرکت های دانش بنی نی
افــزود:  شــویم،  تعامــل  وارد 
مطالعــات  انجــام  از  »پــس 
شناســایی  بــرای  تطبیقــی 
ــورها در  ــایر کش ــات س تجربی
بیمه هــای  صــدور  زمینــه 
شــرکت های  بــرای  نویــن 
فنــاور، هماهنگــی بــا بیمــه 
ــرای صــدور بیمه نامــه  ــران ب ای
کاال  کیفیــت  و  مســئولیت 
ــوالت  ــدادی از محص ــرای تع ب
امــور  توســط  دانش بنیــان، 
موسســات  و  شــرکت ها 
شــده  انجــام  دانش بنیــان 
ــبکه  ــا ش ــل ب ــت. در تعام اس
فناوری هــای  آزمایشــگاهی 
راهبــردی معاونــت علمــی و 
فنــاوری نیــز مقدمــات طراحی 
و تدویــن بســته  بیمــه ای بــرای 
ــبکه  ــو ش ــگاه های عض آزمایش
فراهــم شــد کــه در آینــده 
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جزئیــات آن اعــالم خواهــد 
ــد.« ش

دکتــر صاحبــکار افــزود: »امــور 
دانش بنیــان  شــرکت های 
ــری  ــه پیگی ــف ب ــود را موظ خ
مســائل اصلــی شــرکت های 
می دانــد  دانش بنیــان 
می تواننــد  متقاضیــان  و 
یــا پیشــنهادهای  مشــکالت 
بیمــه  موضــوع  در  را  خــود 
بیمه هــای  یــا  اجتماعــی 
اختیــاری )بازرگانــی( بــه امــور 
دانش بنیــان  شــرکت های 
منعکــس کننــد. بــا توجــه 
ــه  ــوع بیم ــت موض ــه  اهمی ب
میــز  اجتماعــی،  تامیــن 
ــرای  ــز ب ــژه ای نی ــاوره وی مش
حضــوری  مشــاوره  ارائــه 
متقاضــی  شــرکت های  بــه 
ایجــاد شــده اســت و ایــن 
دانش بنیــان  شــرکت های 
ســامانه  در  تواننــد  مــی 
توســعه  جامــع  برنامــه 
شــرکت های  کار  و  کســب 
T m s . ( ن نش بنیــا ا د

  )D a n e s h b o n y a n . i r
ــام و بــه صــورت رایــگان  ثبت ن
از مشــاوره حضــوری اســتفاده 

کننــد.

ایجاد بازار بهینه سازی انرژی 
و محیط زیست تصویب شد

ســتاد  پیشــنهادی  طــرح 
و  انــرژی  بهینه ســازی 
عنــوان  بــا  محیط زیســت 
بهینه ســازی  بــازار  »ایجــاد 
در  محیط زیســت«  و  انــرژی 
ــرژی  ــی ان ــورای عال ــه ش جلس

توجیــه  منظــور  کشــور به 
اقتصــادی در بخــش عمــده 
انــرژی و همــوار کــردن راه 
فعالیــت بخــش خصوصــی و 
دانش بنیــان  شــرکت های 
انــرژی  عالــی  شــورای  در 
ــرح  ــد. ط ــب ش ــور تصوی کش
ــورت  ــن ص ــه ای ــده ب تدوین ش
یــا  کســی  اگــر  کــه  بــود 
انــرژی  خدمــات  شــرکت 
یــک  در  ســرمایه گذاری  بــا 
بخــش بــا تعرفــه پاییــن انرژی 
و  خانگــی  بخــش  )ماننــد 
موسســات آموزشــی و صنایــع( 
ــای  ــد در مصــرف حامل ه بتوان
صرفه جویــی  انــرژی 
انــرژی  شــود  قــادر  کنــد، 
بــه  را  شــده  صرفه جویــی 
ــرژی  ــه ان ــا تعرف ــای ب بخش ه
ــا  ــیمی ی ــد پتروش ــاال )مانن ب
ایســتگاه های گاز فشــرده( در 
چارچــوب بــازار بــورس انــرژی 

عرضــه کنــد.
ــبب  ــوب س ــرح مص ــرای ط اج
خواهــد شــد بخــش عمــده 
ــرژی  ــی ان ــیل صرفه جوی پتانس
در  اقتصــادی  توجیــه  دارای 
قیمت هــای  فعلــی  ســطح 
افزایــش  )بــدون  انــرژی 
حامل هــای  قیمت هــای 
بــرای مصرف کننــده  انــرژی 
امــر  ایــن  و  باشــد  نهایــی( 
فعالیــت  بــرای  را  زمینــه 
به ویــژه  خصوصــی،  بخــش 
خدمــات  شــرکت های 
ــرآورد  ــد. ب ــوار کن ــرژی، هم ان
آن  از  حاکــی  کارشناســی 
مالــی  گــردش  کــه  اســت 

بــازار  در  خصوصــی  بخــش 
ــرژی در حــدود  بهینه ســازی ان
ــال در  ــارد ری ــزار میلی ۲30 ه

ســال خواهــد بــود.
ســهم بــازار 30 میلیــارد دالری 
دیجیتــال  محتــوای  تولیــد 

ایــران محقــق می شــود
ســورنا ســتاری، معــاون علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
شــرکت  افتتــاح  مراســم  در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــا ب ــون مدی رایم
توانمنــدی کشــور در حــوزه 
دیجیتــال  محتــوای  تولیــد 
»ایــران  گفــت:  انیمیشــن  و 
ــازار  ــود را از  ب ــهم خ ــد س بای
تولیــد  دالری  میلیــارد   30
محتــوای دیجیتــال از آن خــود 
ــا شــکوفایی ظرفیــت  ــد، ام کن
ــرمایه گذاری  ــوب س ــیار خ بس
نیازمنــد  عرصــه  ایــن  در 
توجــه بــه خالقیــت و نــوآوری 

ــت.« ــان اس جوان
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــس بنی رئی
ــوزه  ــای ح ــرفت فناوری ه پیش
ــور  ــد حض ــن را نیازمن انیمیش
بخــش خصوصــی دانســت و 
انیمیشــن،  »حــوزه  افــزود: 
بــه  کــه  نیســت  حــوزه ای 
پیشــرفت  دولــت  دســت 
ــرد؛  ــکل بگی ــا وام ش ــد و ب کن
نیازمنــد  بــازار  ایــن  رشــد 
بخــش  ســرمایه گذاری 
از  بهره منــدی  خصوصــی، 
ــوآوری  ــه و ن توانمنــدی خالقان
جوانــان و همچنیــن توجــه 
ســرمایه گذاری های  بــه 

اســت.« جســورانه 
ســتاری مهم تریــن ســرمایه 
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ــوزه  ــن ح ــرفت ای ــرای پیش ب
نوپــا،  شــرکت های  را 
ــروی  ــت و نی ــاوری، خالقی فن
گفــت:  و  دانســت  انســانی 
دارایــی  شــرکت ها  »ایــن 
فیزیکــی ندارنــد و از خالقیــت 
بــه  فکــری  دارایی هــای  و 
ســرمایه  مهم تریــن  عنــوان 
بــرای موفقیــت در فــروش و 
ــد.« ــروت بهــره می برن ــق ث خل

کنگره بزرگداشت »آیت الله 
نجفی دهکردی« برگزار شد

»بزرگداشــت  کنگــره 
سیدابوالقاســم  آیــت اهلل 
بــا  نجفی دهکــردی« 
ــال  ــتاندار چهارمح ــور اس حض
نماینــده  و  بختیــاری   و 
ــه در اســتان، تعــدادی  ولی فقی
از نماینــدگان مجلــس  خبرگان  
رهبــری و مجلــس  شــورای  
اســالمی، رئیس بنیــاد نخبگان 
اســتان و جمعــی از مســئوالن، 
محققــان و پژوهشــگران بومــی 
در شــهرکرد برگــزار شــد. دکتر 
کنگــره،  ایــن  بــه  ســتاری 
پیامــی را ارســال کــرد کــه 
متــن آن بــه ایــن شــرح اســت: 
ــر  ــواره ب ــالم هم ــای اس »علم
ــون  ــرزمین چ ــن س ــارک ای ت
مرجعــی مطمئــن و چراغــی 
کــه  درخشــیده اند،  فــروزان 
ــش  ــن نق ــارز ای ــای ب نمونه ه
در تاریــخ معاصــر همچــون در 
فتــوای نهضت تنباکــو، جنبش 
ــالمی  ــالب اس ــروطه و انق مش
ایــران مشــهود اســت. از آیــات 
برحــق الهــی در بــالد دهکــرد 

قدیــم، عالــم و عــارف ربانــی و 
ــای  ــت عظم ــان آی ــه زم اعجوب
الهــی سیدابوالقاســم نجفــی 
ایشــان  اســت.  دهکــردی 
درســی  متــون  تالیــف  در 
تربیــت  علمیــه،  حوزه هــای 
یگانــه  برجســته  شــاگردان 
روزگار بودنــد و آثــار علمــی 
تاریــخ  در  ایشــان  عملــی  و 
می کنــد.  نورافشــانی  ایــران 
موضع گیــری صریــح و صحیــح 
مســائل  برابــر  در  ایشــان 
سیاســی و اجتماعــی بســیار 
امــا  اســت؛  توجــه  جالــب 
ــت  ــراوان اس ــف ف ــای تأس ج
ــن  ــا ای ــراد ب ــیاری اف ــه بس ک
گوهرهــای معاصــر آشــنایی 
ــه  ــان را آن گون ــته و ایش نداش
نمی شناســند،  هســت  کــه 
ــگان  ــاد نخب ــر بنی ــن رو ب از ای
ــا برگــزاری  ــا ب واجــب اســت ت
معرفــی  بــه  کنگره هایــی 

مفاخــر اهتمــام ورزنــد.«

کنگره »تکریم و الگوسازی 
دکرتمحمد معین« برگزار شد

بنیــاد نخبــگان اســتان گیــالن 
برنامه هــای  راســتای  در 
فرهنگــی بنیــاد ملــی نخبــگان 
کنگــره  نخســت  مرحلــه 
ــازی  ــم و الگوس ــی »تکری علم
بــا  را  معیــن«  دکترمحمــد 
همــکاری معاونــت فرهنگــی 
ــتاد  ــگان و س ــی نخب ــاد مل بنی
معیــن  اســتاد  بزرگداشــت 
ســالروز  چهل وششــمین  در 
ــه،  ــتاد فرزان ــت آن اس درگذش
برگــزار  آســتانه  اشــرفیه  در 

ــرد. ک
در ایــن کنگــره، محمدحســین 
مــردم  نماینــده  قربانــی، 
آســتانه  اشــرفیه در مجلــس 
گفــت:  اســالمی   شــورای  
»دکتــر محمــد معیــن تالیفات 
ــش  ــار ارزشــمندی از خوی و آث
ــر جــای گذاشــته اســت کــه  ب
ــش  ــگ ش ــن آن فرهن مهم تری
معیــن  لغت نامــه  جلــدی 
ــی  ــوان مرجع ــه به عن ــت ک اس
و  گران ســنگ  و  بی بدیــل 
نگینــی درخشــان  همچــون 
کشــور  ادبیــات  ســپهر  در 
باقــی  مانــدگار  و  درخشــان 

ــت. ــده اس مان
رئیــس  پیــام  ادامــه  در  او 
اســالمی  شــورای   مجلــس  
از  بخشــی  کــرد.  قرائــت  را 
اســت:  چنیــن  پیــام  ایــن 
»تاریــخ فرهنــگ، ادبیــات و 
جای جــای  در  ایــران  هنــر 
خــود عرصــه نقش آفرینــی و 
ــدار  ــخصیت های نام ــور ش تبل
و برجســته ای می باشــد کــه 
آنــان  دســتاوردهای  و  آثــار 
ــمند،  ــه ارزش ــن گنجین ــه ای ب
اســت.  داده  اعتبــار  و  غنــا 
در  معیــن  محمــد  دکتــر 
خانــواده ای روحانــی و اهــل 
فرهنــگ پــرورش یافتــه اســت 
و از جملــه مفاخــر ممتــاز و 
حــوزه  در  کشــور  برجســته 
می  باشــد  فرهنــگ  و  ادب 
ــش  ــر خوی ــام عم ــه در تم ک
پژوهشــگری  عنــوان  بــه 
ــداری  ــن پاس ــختکوش، ضم س
از ریشــه های زبــان فارســی، 
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بــه تحقیــق و بررســی ادبیــات 
و  اهتمــام  لغت شناســی  و 
ــت...« ــی داش ــت فراوان ممارس

برگزیــده  یاحقــی،   جعفــر 
طباطبایــی،  عالمــه  جایــزه 
بــه  این کنگــره  در  نیــز 
علمــی  ویژگی هــای  بیــان 
محمــد  دکتــر  ارزشــی  و 
گفــت:  و  پرداخــت  معیــن 
او شــیوهای در برخــورد بــا 
بنیان گــذاری  فارســی  متــن 
کــرد که همچنــان در دانشــگاه 
ــورد  ــه در برخ ــان دارد ک جری
علمــی، فنــی و دقیــق بــا متون 
ــن  ــتاد معی ــت. اس ــی اس فارس
پرچمــدار و قافله ســاالر ادبیــات 
ــش  ــران پی کشــور اســت. او ای
از  پــس  ایــران  و  اســالم  از 
اســالم را پیونــد زد و بــا تالیــف 
ادبیــات  معیــن«  »فرهنــگ 

ایــران را مهندســی کــرد.«
مراســم،  ایــن  پایــان  در 
خالصــه ای از زندگینامه اســتاد 
ــرحی از  ــا ش ــراه ب ــن هم معی
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــداف بنی اه
از برگــزاری مراســم تکریــم 
بــه  نخبــگان  الگوســازی  و 
شــرکت کنندگان اعطــا شــد. 
ــه  ــت مرحل ــر اس ــه ذک الزم ب
ــم و  دوم کنگــره علمــی »تکری
الگوســازی دکترمحمــد معین« 
ــی و  ــه علم ــکیل کمیت ــا تش ب
فراخــوان مقاله از اســتعدادهای  
برتــر ادبــی و هنــری از سراســر 
ســال   شــروع  بــا  کشــور 
پاییــز  در  آینــده  تحصیلــی 
ــی  ــطح مل ــال 13۹6 در س س

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ

کارگزاران فن بازارهای 
منطقه ای باید زایندگی 

فناوری ایجاد کنند
صاحبــکار  ســیدمحمد 
امــور  رئیــس  خراســانی، 
موسســات  و  شــرکت ها 
ــت علمــی و  ــان معاون دانش بنی
فنــاوری ریاســت جمهــوری، در 
ــری  ــت سراس ــتمین نشس هش
منطقــه ای  فن بازارهــای 
هــزار   17 »حــدود  گفــت: 
شــرکت در ســامانه مربــوط 
شــرکت های  ارزیابــی  بــه 
کاربــری  نــام  دانش بنیــان 
از  نیمــی  ایجــاد کرده انــد و 
ایــن تعــداد اطالعــات مربوطــه 
ــد  ــای الزم را پرکرده ان و فرم ه
ارزیابــی  فرایندهــای  وارد  و 
میــان  ایــن  از  شــده اند. 
شــده اند  رد  شــرکت   4300
ــم  ــرکت ه ــدود 3100 ش و ح
مابقــی  و  شــده اند  تاییــد 
هــم در فرایندهــای ارزیابــی 
فرایندهــا  ایــن  در  هســتند. 
ــر  ــی در نظ ــتاندارهای باالی اس
ــعی  ــت و س ــده اس ــه ش گرفت
کــه  شــرکت هایی  داریــم 
ــد،  ــاوری دارن ــق فن ــا عم واقع
ــتفاده  ــات اس ــد از خدم بتوانن
ــی 300  ــن رو حت ــد. از ای کنن
ــته  ــه در گذش ــم ک ــرکت ه ش
ــات  ــتفاده از خدم ــمول اس مش
دانش بنیــان  شــرکت های 
بوده انــد، اکنــون از سیســتم 

شــده اند. خــارج 
ادامــه  در  صاحبــکار  دکتــر 
فن بازارهــای  نقــش  دربــاره 

گفــت:  منطقــه ای 
ــم  ــه ای ه ــای منطق »فن بازاره
ــا  ــه ارزیابی ه ــا توجــه ب ــد ب بای
اســتانداردهای  کســب  و 
الزم وارد کار شــوند و بــرای 
حفــظ کیفیــت و رقابــت، بایــد 
ســخت گیری های الزم وجــود 
ــزاران در  ــد.  کارگ ــته باش داش
ایــن مســیر نقــش پررنگــی 
ــه  ــد در عرص ــد و می توانن دارن
فنــاوری و تولیــد دانش بنیــان، 

کننــد.« ایجــاد  زایندگــی 

تولید داروهای گیاهی در 
سازمان دامپزشکی کشور 

حامیت می شود
و  دارویــی  گیاهــان  ســتاد 
طــب ســنتی معاونــت علمــی، 
طــی جلســه مشــترکی بــا 
بــه  دامپزشــکی  ســازمان 
بررســی راهکارهــای توســعه و 
مشــارکت دوجانبــه بــه منظور 
مصــرف  و  تولیــد  توســعه 
ــوزه  ــی در ح ــای گیاه داروه
دامپزشــکی پرداخــت. در ایــن 
جلســه پــس از ارائــه گزارشــی 
انجام شــده  اقدامــات  از 
دامپزشــکی  ســازمان  در 
دامپزشــکی  کارگــروه  و 
دارویــی  گیاهــان  ســتاد 
ــای  ــی، راهکاره ــت علم معاون
توســعه  راه  نقشــه  اجرایــی 
طــب  و  گیاهــی  داروهــای 
ــی  ــکی بررس ــنتی دامپزش س
منظــور  همیــن  بــه  شــد. 
ــت  ــتقل ثب ــتورالعمل مس دس
ــی و  ــای گیاه ــد داروه و تولی
طبیعــی دامپزشــکی تدویــن و 
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همچنیــن تشــکیالت و چــارت 
ــای  ــا داروه ــب ب اداری متناس
گیاهــی و طــب ســنتی در 
ســازمان دامپزشــکی ایجــاد 
عصــاره،  شد.محمدحســن 
ــوم و  ــعه عل ــتاد توس ــر س دبی
فناوری هــای گیاهــان دارویــی 
معاونــت  ســنتی  طــب  و 
علمــی، در ایــن جلســه بــا 
بیــان ایــن نکتــه کــه گیاهــان 
ــته  ــه گذش ــبت ب ــی نس داروی
اســت،  داشــته  پیشــرفت 
ــت: »ســازمان دامپزشــکی  گف
قدم هــای  مســیر  ایــن  در 
ــا  ــت، ام ــته اس ــری برداش موث
ــالش  ــد ت ــود بای ــن وج ــا ای ب
کنیــم تــا بــا همراهــی هــم بــه 
صــورت علمــی و در چارچــوب 

مناســب حرکــت کنیــم.«

حضور در هسته های 
پژوهشی فرصتی برای 

مهارت آموزی است
هم اندیشــی  نشســت 
هســته های  »مالحظــات 
حضــور  بــا  نخبگانــی« 
ســعادت  محمــود  دکتــر 
ملــی  بنیــاد  قائم مقــام 
از  تعــدادی  و  نخبــگان 
هســته های  اعضــای 
شــهید  )طــرح  پژوهشــی 
محــل  در  احمدی روشــن( 
بنیــاد ملــی نخبــگان برگــزار 
شــد.در این نشســت، محمود 
قائم مقــام  ســعادت فومنی، 
بنیــاد ملــی نخبگان، بررســی 
ابهامــات و پاســخگویی بــه 
مســتعدان  پرســش های 

ــته های  ــوزه هس ــر در ح برت
ــدف تشــکیل  پژوهشــی را ه
و  برشــمرد  نشســت  ایــن 
گفــت: »برگــزاری ایــن قبیل 
نشســت ها ســبب می شــود 
بیــن  بیشــتری  مطابقــت 
ــاد  رویکــرد و برنامه هــای بنی
ملــی نخبــگان بــا جامعــه 
داشــته  وجــود  مخاطبــان 
نشســت های  در  باشــند. 
تعامــل  هم اندیشــی، 
ــی  ــاد مل ــن بنی ــبی بی مناس
نخبــگان و اجتمــاع نخبگانــی 
از  کــه  می شــود  برقــرار 
توقع آفرینــی  از  ســویی 
مســتعدان  برتــر  بیــن  در 
از  و  می کنــد  جلوگیــری 
ســوی دیگــر، آنــان را بــا 
ظرفیت هــای  و  امکانــات 
می ســازد.  آشــنا  موجــود 
تشــکیل ایــن هســته و ارائــه 
نخبگانــی  جامعــه  بــه  آن 
شــهید  طــرح  قالــب  در 
اقدامــی  احمدی روشــن، 
طبیعــی  و  اســت  جدیــد 
را  انتقاداتــی  کــه  اســت 
باشــد.«او  داشــته  پــی  در 
انتقــادات  برخــی  دربــاره 
مطرح شــده گفــت: »یکــی 
از انتقــادات جــدی بــه طــرح 
احمدی روشــن،  شــهید 
ایجــاد خلــل در فعالیت هــای 
ــر  دانشــجویی مســتعدان  برت
اســت. بــه  عبــارت دیگــر، 
برخــی منتقــدان بــر ایــن 
طــرح  ایــن  کــه  باورنــد 
دانشــگاه  از  را  دانشــجو 
خــارج می کنــد و تــوان و 

اندیشــه آنــان را در فعالیتــی 
ــرد در  ــه کار می گی ــر ب دیگ
نتیجــه بــه کیفیــت و کمیــت 
دانشــجویی  فعالیت هــای 
ایــن  می رســاند.  آســیب 
کــه  اســت  حالــی   در 
هســته های  در  فعالیــت 
فعالیتــی  پژوهشــی، 
پژوهشــی   - آموزشــی 
فعالیت هــای  کنــار  در 
در  اســت.  دانشــجویی 
مســتعد  دانشــجوی  واقــع 
برتــر در اوقــات فراغــت از 
دانشــجویی،  فعالیت هــای 
ــدا  ــن طــرح حضــور پی در ای
منی  ت فو د ســعا » . می کند
لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا 
و  مهارت آمــوزی 
مســتعدان برتر  توان افزایــی 
پژوهشــی،  هســته های  در 
بیــان کــرد: »کســب درآمــد 
یــا رهــاورد مالــی هــدف 
طــرح شــهید احمدی روشــن 
نیســت، بلکــه در ایــن طــرح 
ــد در  ــالش کن ــد ت ــرد بای ف
ســایه همــکاری بــا صاحبــان 
متخصصــان  صنایــع، 
و  عملیاتــی  حوزه هــای 
افــراد باتجربــه بخش هــای 
شــرکت داری،  و  صنعتــی 
بــرای  الزم  مهارت هــای 
کارآفرینــی  و  گروهــی  کاِر 
شــرکت های  ایجــاد  یــا 
ــد.  ــان را کســب کن دانش بنی
از  مــدت  ایــن  در  البتــه 
حمایت هــای مــادی بنیــاد 
ملــی نخبــگان نیــز برخــوردار 

بــود.« خواهــد 
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برای صرفه جویی در انرژی، خورشیدی شوید

نور طبیعی خورشید را با استفاده از المپ های 
خورشیدی به مناطق مرکزی تر خانه بیاورید. 

بازگشت هزینه: 5 تا 7 سال 

با نصب سقف کاذب نور طبیعی روز 
را به سمت اتاق ها هدایت کنید. 
بازگشت هزینه: بسیار متفاوت 

است و به نوع طراحی و شیوه 
اجرا و... مرتبط است. 

روی همه پنجره ها  به جز در سمت 
شمال، سایبان نصب کنید تا مانع 

از افزایش دمای خانه در روز شوید. 
بازگشت هزینه: 1 تا 4 سال

شیشه کم گسیل یا شیشه 
Low-E تا ۹0 درصد از انرژی 

حرارتی خورشید می کاهد. 
بازگشت هزینه: ۲ تا 5 سال

 از المپ های خورشیدی 
برای روشنایی استفاده کنید

سقف کاذب 

نصب سایبان روی پنجره ها 

نصب شیشه های کم گسیل 

با استفاده از پنل های خورشیدی 
آب استخر را گرم کنید. 

 بازگشت هزینه: 
یک و نیم تا 4 سال 

سیستم گرمایشی 
خورشیدی  کاور استخر  آب گرم خورشیدی 

نورپردازی پاسیو و 
منظره سازی خورشیدی 

سیستم خشک کن 
خورشیدی 

کاشت درخت های برگ ریز 

 سیستم های 
خورشیدی فتوولتائیک

اجازه دهید نور خورشید آب 
استخر را گرم کند و با استفاده 

از یک کاور اختصاصی این انرژی 
را در طول شب حفظ کنید. 

بازگشت هزینه: کمتر از یک سال

گرم کردن آب مصرفی در منزل 
با استفاده از انرژی خورشید باعث 

صرفه جویی 50 تا 80 درصدی 
در هزینه برق می شود. 

بازگشت هزینه: 6 تا 10 سال 

پاسیو و محوطه رفت و آمد 
و... را با المپ های ارزان 
خورشیدی روشن کنید. 

بازگشت هزینه: ۲ سال 

اجازه دهید لباس ها 
و ملحفه ها و... با 

استفاده از نور خورشید 
خشک شوند. 

بازگشت هزینه: فوری 

در سمت جنوب، غرب یا شرق 
حیاط یا منزل یا محل کارتان 

درختان برگ ریز بکارید. 
بازگشت هزینه: متفاوت است. 

از واحد های نوری فتوولتائیک استفاده 
کنید که با استفاده از نور خورشید 
جریان الکتریسیته تولید می کنند 

بازگشت هزینه: صفر تا ۲3 سال 
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ــام دار  ــه ن ــی، نخب ــم میرزاخان ــخ مری ــرگ تل م
ریاضــی جهــان، جامعــه ایرانــی را متاثــر کــرد؛ 
ــوان ملکــه ریاضــی جهــان  ــه ای کــه به عن نخب
شــناخته می شــد و افتخــارات بــزرگ علمــی در 
حــوزه علــوم پایــه را درو کــرده بــود. ایــن نخبــه 
ایرانــی پــس از درخشــش در آوردگاه هــای 
ــا ادامــه  ــکا مهاجــرت کــرد ت ــه آمری ــی ب جهان
ــن  ــات افتخارآفری ــد و در ریاضی ــل ده تحصی
شــود. شــکی نیســت کــه هــزاران ایرانــی دیگــر 
هــم مثــل مریــم میرزاخانــی اســتعداد ویــژه ای 
در علــوم مختلــف دارنــد و می تواننــد بــه ســطح 
نخبگــی برســند؛ البتــه بــه ایــن شــرط کــه در 
ــم و  ــا را کشــف کنی ــه اول، اســتعداد آن ه وهل
در وهلــه دوم، بــا حمایت هــای علمــی و مالــی 
ــه  ــم ک ــم کنی ــرایطی را فراه ــگان، ش از نخب
ــان  ــرای حضــور در کشورش ــی ب ــگان ایران نخب
انگیــزه داشــته باشــند و خدمــت به کشورشــان 

را در اولویــت قــرار دهنــد.
ــالن  ــتند فارغ التحصی ــم نیس ــورمان ک در کش
ســرآمدی کــه بــه دلیــل فراهــم نبودن شــرایط 
اشــتغال و جــدی نگرفتــن تخصص هایشــان، یــا 
بــه آن ســوی مرزهــا رفته انــد، یــا بــه حرفــه ای 
خــارج از تخصصشــان روی آورده انــد. وضعیــت 
نخبــگان و ســرآمدان در کشــور و حمایــت 
از آن هــا بــرای حضــور فعــال در بــازار کار، 
مســئله ای حیاتــی اســت کــه اگــر بــه آن بهــا 
داده نشــود، مهــارت و هنرشــان بــر بــاد خواهــد 

رفــت. 
فراهــم  و  دانش بنیــان  شــرکت های  رشــد 
ــتارت آپ ها در  ــرای اس ــد ب ــه رش ــدن زمین ش
ســه چهــار ســال اخیــر، تــا حــد چشــم گیری 
ــه ســود  توانســته اســت وضعیــت موجــود را ب
نخبــگان و متخصصــان کشــور تغییــر دهــد، که 
البتــه هنــوز تــا شــرایط آرمانــی فاصلــه زیــادی 
داریــم. درســت اســت کــه نباید همــت و مهارت 
ــو و  ــدازی کســب وکارهای ن نخبــگان را در راه ان
ــت،  ــده گرف ــد نادی ــای جدی ــق تکنولوژی ه خل
ــز  ــوب نی ــای مطل ــدن زمینه ه ــم ش ــا فراه ام

ــگان  ــرفت نخب ــار پیش ــت قط ــد حرک می توان
ــگرفی را  ــای ش ــد و انگیزه ه ــرعت ببخش را س

بــرای رقابــت و پیشــرفت آن هــا مهیــا کنــد.
در ایــن گــزارش بــه بررســی وضعیــت نخبــگان 
آن هــا  از  حمایتــی  زمینه هــای  و  کشــور 
پرداخته ایــم و ضمــن گفت وگــو بــا چنــد 
ــت  ــور، وضعی ــر کش ــران برت ــن از پژوهش گ ت
نخبگــی در کشــور را بــه بحــث و بررســی 

گذاشــته ایم.   علمــی 

وضعیت نخبگان در گروی وضع نظام 
آموزش عالی است

»حلقــه مفقــود بیــن دانشــگاه و بــازار کار، 
مشــکلی دیرینــه اســت کــه هــم دانشــگاه و هم 
ــد.«  ــی، لطمــه می خورن ــن جدای ــازار کار از ای ب
ــی  ــاون پژوهش ــاهرخیان، مع ــعید ش ــر س دکت
تحصیــالت تکمیلی دانشــکده شــیمی دانشــگاه 
ــا  ــا ســرآمد، ب صنعتــی شــریف، در گفت وگــو ب
بیــان ایــن مطلــب، می گویــد: بــرای حــل ایــن 
مســئله نیــاز بــه یــک مدیریــت و برنامه ریــزی 
می شــود،  احســاس  به شــدت  بلندمــدت 
چراکــه وجــود مدیــران و برنامه ریــزان کارآمــد 
اســت کــه می توانــد انگیــزه فارغ التحصیــالن و 
ــور و  ــدن در کش ــرای مان ــا را ب ــژه نخبه ه به وی
تــالش بــرای پیشــرفت تکنولــوژی فراهــم کند.
ــوی وزارت  ــال۹3 از س ــه در س ــاهرخیان ک ش
کشــور  برتــر  پژوهش گــر  به عنــوان  علــوم 
شــناخته شــد، تاکیــد دارد: مــا یــک مدیریــت 
بلندمــدت در کشــور نیــاز داریــم تا با ســنجیدن 
همــه نیازهــا و جنبه هــای مختلــف، برنامــه ای 
ــجو  ــرش دانش ــا پذی ــد ت ــن کن ــوب تدوی مطل
متناســب بــا ایــن نیازهــا انجــام شــود. در 
ــده ای  ــی و برنامه ریزی ش ــاختار علم ــن س چنی
ــد در  ــتری می توانن ــگان بیش ــه نخب ــت ک اس

ــد. ــرورش یابن ــه علمــی کشــور پ جامع
ــابقه ای  ــا مس ــور م ــروزه در کش ــفانه ام متاس
ــاده  ــه راه افت ــی ب ــه تحصیــالت تکمیل در زمین
کــه اتفاقــا تهدیــد جــدی بــرای آمــوزش عالــی 
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ــردم  ــال م ــه اقب ــی ک ــود. از آن جای ــد ب خواه
ــی و کارشناســی کاهــش  ــه دوره هــای کاردان ب
تــالش  دانشــگاه ها  از  یک ســری  یافتــه، 
کــردن صندلی هــای  پــر  بــرای  می کننــد 
خالــی خــود، ظرفیــت تحصیــالت تکمیلــی در 
ــه  ــع ب ــد. درواق ــش دهن ــان را افزای دانشگاهش
تحصیــالت تکمیلــی در برخــی دانشــگاه ها، 
ــود  ــگاه می ش ــی ن ــگاه مال ــک بن ــوان ی به عن
ــت های  ــن سیاس ــاذ همی ــل اتخ ــه دلی ــه ب ک
نادرســت، درنهایــت آمــوزش عالــی را بــه خطــر 

می اندازنــد.
بــه  این کــه  بــدون  دانشــگاه ها،  این گونــه 
هیئــت علمــی توانمنــد و کافــی فکــر کننــد، در 
ــادی دانشــجو  ــاده، تعــداد زی واحدهــای دورافت
ــم  ــور را ه ــام ن ــروزه پی ــی ام ــد. حت می پذیرن
ــه دانشــگاه های  ــا این گون ــه ب ــه منظــور مقابل ب
باکیفیــت توســعه داده انــد، وگرنــه رســالت 
ــوزش از راه دور در دوره  ــز آم ــور، هرگ ــام ن پی

ــوده اســت. ــی نب ــالت تکمیل تحصی
ــای  ــی در خیابان ه ــاهرخیان، وقت ــول ش ــه ق ب
میــدان انقــالب تهــران قــدم می زنیــم، فــروش 
ــه  ــد ک ــداد می کن ــا بی ــا و مقاله ه پایان نامه ه
رشــد قارچ گونــه تحصیــالت تکمیلــی در برخی 
ــف برانگیز  ــئله تاس ــن مس ــه ای ــگاه ها ب از دانش
دامــن زده اســت. معلــوم اســت کــه در چنیــن 
شــرایط آشــفته ای، نخبــگان در نظــام آمــوزش 
عالــی جایــگاه ویــژه ای نخواهنــد داشــت و 

جایــگاه نخبگــی تضعیــف خواهــد شــد.
نیازهــای  بایــد  این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  او 
علمــی کشــور را بــا دقــت بیشــتری بســنجیم، 
امتیازبنــدی  را  بایــد دانشــگاه ها  می گویــد: 
کنیــم و بــا توجــه بــه ایــن امتیازبندی، رســالت 
آن هــا را تعریــف کنیــم و بــا توجه بــه امکانات و 
هیئــت علمــی هــر دانشــگاه، محدودیت هایی را 
هــم تعییــن کنیــم. در ایــن شــرایط، فضــا برای 

ــود.  ــم می ش ــتر فراه ــا بیش ــد نخبه ه رش
معــاون پژوهشــی تحصیــالت تکمیلی دانشــگاه 
صنعتــی شــریف بــا بیــان این کــه نبایــد همــه 

ــد:  ــت انداخــت، می گوی ــر دوش دول کارهــا را ب
نبایــد فرامــوش کــرد کــه امکانــات دولــت هــم 
ــش  ــمتی پی ــه س ــد ب ــا بای ــت. م ــدود اس مح
ــا  ــازی م ــت خودروس ــال صنع ــه مث ــم ک بروی
ــط  ــود و توس ــارج ش ــدی خ ــطح قطعه بن از س
نخبه هــای کشــور کــه کــم هــم نیســتند، 
ــد. در  ــرفت برس ــوژی و پیش ــد تکنول ــه رش ب
نظــر بگیریــد کــه تولیــد پیــکان از ســال 
1346 تــا 1383 چقــدر خالقیــت داشــته 
ــر  ــره در ه ــورز ک ــا موت ــه کی اســت؟ درحالی ک
ــش  ــه نمای ــی را ب ــای خاص دوره ای، نوآوری ه
ــازار  ــت ب ــک اس ــه نزدی ــذارد، به طوری ک می گ

ــرد. ــت بگی ــم در دس ــکا را ه ــا و آمری اروپ
شــاهرخیان بــا تاکیــد بــر ایــن مســئله کــه مــا 
بایــد از نخبــگان در زمینه هــای مختلــف کشــور 
بیشــتر اســتفاده کنیــم، می گویــد: بهتــر اســت 
ــزی و  از ظرفیــت نخبــگان در مســئله برنامه ری
مدیریــت کشــور نیــز اســتفاده شــود تــا مســیر 
توســعه کشــور هموارتــر شــود. مثــال مشــکالت 
ــروز کشــور  ــده بیــش از ام ــرژی در آین آب و ان
را تهدیــد خواهــد کــرد، بنابرایــن از امــروز بایــد 
بــرای آن چــاره اندیشــید. در مســیر رفــع ایــن 
ــل  ــد ح ــد کلی ــگان می توانن ــایی ها، نخب نارس

مشــکالت باشــند.
 کشــور مــا از تعــدد مراکز مــوازی تصمیم گیری 
رنــج می بــرد. مثــال متولــی اصلــی اقتصــاد، علم 
و دانشــگاه در کشــور، چندیــن نهــاد هســتند، 
ــاز دارد کــه در بســیاری  درحالی کــه کشــور نی
از جنبه هــا شفاف ســازی صــورت گیــرد تــا 
ســرمایه گذاری و پیشــرفت هــم حاصــل شــود. 
در حــوزه نخبــگان هــم همین طــور اســت؛ بــه 
ــه ای کــه مــا نیــاز داریــم تولیــت واحــدی  گون
بــرای حمایــت از نخبــگان وجــود داشــته باشــد 
و همــه اعتبــارات ایــن امــر مهــم در یــک نهــاد 

تخصصــی و واحــد متمرکــز شــود.

شاخص نخبگی، نباید فقط به ارائه چند 
مقاله خالصه شود
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ــاد  ــه مــاده چهــار اســاس نامه بنی ــا اســتناد ب ب
ــته و  ــرد برجس ــه ف ــه ب ــگان، نخب ــی نخب مل
کارآمــدی اطــالق می شــود کــه اثرگــذاری 
ــاوری،  ــر، فن ــم، هن او در تولیــد و گســترش عل
ــوس  ــور محس ــت کش ــازی و مدیری فرهنگ س
باشــد و هــوش، خالقیــت، کارآفرینــی و نبــوغ 
فکــری او در راســتای تولیــد و گســترش دانــش 
و نــوآوری، موجــب ســرعت بخشــیدن به رشــد 
ــانی  ــه انس ــالی جامع ــی و اعت ــعه علم و توس

کشــور شــود.
رئیــس  مجلــس آرا،  محمدحســین  دکتــر 
دانشــکده فیزیــک دانشــگاه خوارزمــی، در 
ــگان  ــد: نخب ــرآمد« می گوی ــا »س ــو ب گفت وگ
بایــد بتواننــد مشــکلی از مشــکالت کشــور را 
حــل کننــد، کــه ایــن مســئله زمانــی محقــق 
ــراد به درســتی  ــن اف ــت ای ــه هدای می شــود ک
صــورت پذیــرد. درواقــع بایــد ضمــن شــناخت 
امــکان  گونــه ای  بــه  نخبــگان،  درســت 
ــه  ــم ک ــم کنی ــا را فراه ــرای آن ه ــت ب فعالی
هــم خودشــان و هــم اقتصــاد کشــور را رشــد 

ــد. دهن
ــال ۹۲ در  ــر س ــر برت ــن پژوهش گ ــول ای ــه ق ب
ــم  ــاهد بوده ای ــیار ش ــه، بس ــوم پای ــوزه عل ح
به خوبــی  کشــور  نیازســنجی  هــرگاه  کــه 
صــورت گرفتــه، زمینــه الزم هــم بــرای فعالیت 
ــه دنبــال ایــن  نخبــگان فراهــم شــده اســت. ب
زمینــه، بابــی بــرای فارغ التحصیــالن دیگــر بــاز 
شــده و اشــتغال زایی مفیــدی صــورت گرفتــه. 
ــوده  ــه نب ــز این گون ــوارد نی ــیاری م ــا در بس ام

اســت.
شــرکت های  بــه  اشــاره  بــا  مجلــس آرا 
دانش بنیــان، بیــان می کنــد: بنیــاد ملــی 
نخبــگان، وام هایــی را در اختیــار شــرکت های 
ــه  ــا هم ــا آی ــد، ام ــرار می ده ــان ق دانش بنی
آن هــا به درســتی اعطــا شــده اســت؟ برخــی 
یــا  دانش بنیــان  شــرکت های  مدیــران  از 
ــرکت را  ــبرد آن ش ــرای پیش ــی الزم ب توانای
نداشــته اند، یــا وامــی کــه دریافــت کرده انــد، 

در خــارج از شــرکت بــه مصــرف رســیده 
اســت. یکــی از همیــن مدیــران می گفــت 
ــا و نیازهایمــان را نمی شناســیم.  ــا اولویت ه م
همیــن مســئله نه تنهــا منابــع ملــی کشــور را 
تلــف می کنــد، بلکــه بهره منــدی از نیروهــای 
ــد. ــد را هــم غیرممکــن می کن ــه و کارآم نخب
دربــاره  تجدیدنظــری  داریــم  نیــاز  »مــا 
پارامترهــای ســنجش نخبــگان انجــام دهیم.« 
ــا  ــی ب ــت علمــی دانشــگاه خوارزم عضــو هیئ
ــب  ــد: اغل ــه می ده ــه، ادام ــن جمل ــان ای بی
شــاهدیم همیــن کــه دانشــجویی چنــد مقالــه 
ارائــه می دهــد، نخبــه شــناخته می شــود، 
درحالی کــه نخبــه بــودن فقــط بــه ارائــه 
ــه  ــرد نخب ــک ف ــود. ی ــه نمی ش ــه خالص مقال
بایــد بتوانــد در حــوزه علــم و دانــش خــودش، 
چالشــی را حــل کنــد. در ژاپــن، تنهــا حــدود 
100 نفــر به عنــوان نخبــه شــناخته شــده اند. 
ــر  ــن 100 نف ــه ای ــت ک ــوان گف ــع می ت درواق
واقعــا نخبه انــد و در مســائل مختلــف فنــاوری، 
اجتماعــی، فرهنگــی و... صاحب نظــر هســتند. 
رئیــس انجمــن نانوفنــاوری ایــران درخصــوص 
فعالیــت بنیــاد ملــی نخبــگان می گویــد: 
ــاتید  ــا اس ــگان تنه ــی نخب ــاد مل ــه بنی این ک
ــی  ــه معرف ــوان نخب ــجویانی را به عن ــا دانش ی
می کنــد، کافــی نیســت. بنیــاد در قبــال 
ــراد اعطــا می کنــد،  ــن اف ــه ای امتیــازی کــه ب
بایــد  نخبــگان  کــه  دارد  هــم  انتظاراتــی 
ــارات  ــن انتظ ــردن ای ــرآورده ک ــت ب در جه

ــد.  ــت کنن حرک
نبایــد توانمندی هــای برخــی از ایــن نخبــگان 
زمانــی  از  مثــال  گرفــت.  نادیــده  هــم  را 
شــرکت های  بحــث  و  نانــو  انجمــن  کــه 
بســیاری  گرفــت،  شــکل  و...  دانش بنیــان 
ــان  ــود را نش ــای خ ــگان، توانمندی ه از نخب
دادنــد، امــا نیــاز اســت کــه اولویت هــا و 
نیازهــای کشــور شــفاف تر از ایــن بیــان شــود 
ــت  ــن ظرفی ــل، از ای ــر از قب ــم بهت ــا بتوانی ت

ــم. ــتفاده کنی ــور اس ــرفت کش ــرای پیش ب
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راه های علمی برای حامیت از نخبگان 
کشور

ــردن  ــم ک ــور و فراه ــگان کش ــت از نخب حمای
زمینــه کار و فعالیــت آن هــا در صنعــت و 
به طــور کلــی در فضــای اشــتغال کشــور، 
موضوعــی حیاتــی اســت، امــا متاســفانه شــاهد 
هســتیم کــه صنعــت و دانشــگاه، برنامه ریــزی 
صحیحــی بــرای اســتفاده از ظرفیــت ایــن 
نخبــگان در عرصــه تولیــد و اشــتغال بــه عمــل 
نمــی آورد. البتــه در ایــن بیــن، خــود نخبــگان 
ــازار و  ــمت ب ــه س ــان ب ــیر تخصصش ــم مس ه
ــود،  ــون نمی ش ــروت از علــم رهنم ــب ث کس
درحالی کــه بایــد بــا برگــزاری دوره هایــی مثــل 
بازاریابــی و مهارت آمــوزی بــرای نخبــگان، ایــن 
قطــار نخبگــی را روی ریــل علمــی خــود قــرار 

داد.
ــر  ــر برت ــمعانیان، پژوهش گ ــی ش ــر مرتض دکت
کشــور در حــوزه مهندســی مواد و عضــو هیئت 
علمــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، در گفت وگو  
ــا ســرآمد تاکیــد می کنــد: در هــر جامعــه ای  ب
نخبــگان آن ســرمایه ای ارزشــمند هســتند کــه 
می تواننــد باعــث تحــرک و اشــتغال زایی بــرای 

ــمند  ــات ارزش ــأ خدم ــران و منش ــود و دیگ خ
باشــند، امــا الزمــه آن ایجــاد بســتری مناســب 

اســت. 
بــه گفتــه شــمعانیان، اعتمــاد بــه  نســل 
جــوان نخبــه و تســهیل امــوری نظیــر اعطــای 
شــرکت  ثبــت  کار،  دفتــر  واگــذاری  وام، 
ــی،  ــای آموزش ــزاری دوره ه ــان، برگ دانش بنی
تشــویق روحیــه کار گروهــی، تقویــت ارتبــاط 
ــه  ــزاری جلســات منظــم ارائ ــا صنعــت، برگ ب
ــور  ــا حض ــگان ب ــاد نخب ــط بنی ــا توس ایده ه
ــواردی  ــه م ــن ازجمل ــرمایه گذاران و خیری س
دل گرمــی  باعــث  می توانــد  کــه  اســت 
نخبــگان و ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان 

ــود. ــه ش نخب
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــر ب ــن پژوهش گ ای
ــردی از طــرف  ــن و کارب ــی نوی طــرح موضوعات
ــه  ــذاری آن ب ــی و واگ ــز خدمات ــع و مراک صنای
نخبــگان علمــی نیــز گام موثــر دیگــری بــرای 
اشــتغال نخبــگان اســت. بــرای مثــال می تــوان 
بــه توســعه خدمــات بانکــی، گردشــگری و 
ــت  ــتفاده از ظرفی ــا اس ــن ب ــای نوی فناوری ه

..ــود ــدوار ب ــور امی ــگان کش ــاالی نخب ب
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شانس موفقیت چقدر است؟

من موفق 
نخواهم شد.

درد موقتی است. 
رها کردن تا 

آخر عمر طول  
می کشد.
)النس 

آرمسترانگ(

من موفق 
نخواهم شد.
من نمی توانم. 
هر روز یک 

کار را که تو را 
می ترساند، 
انجام بده.

 )النور روزولت(

نمی دانم که 
چطور باید...
تخیل بسیار 
مهم تر از 

دانش است. 
)آلبرت انیشتین(

ای کاش 
می توانستم.

آن تغییری باش 
که می خواهی 
در دنیا مشاهده 

کنی. 
)ماهاتما گاندی(

می خواهم 
که...

ما همانی هستیم 
که وانمود 
می کنیم. 

)کورت ونه گات(

فکر می کنم 
ممکن است...
باید ریسک کرد، 
چون بزرگ ترین 
خطر در زندگی 
این است که در 
مورد هیچ چیزی 
ریسک نکنید. 
)لئو بوسکالیا(

فکر می کنم 
ممکن است...
ممکن است... 
گرسنه بمانید، 
احمق بمانید. 
)استیو جابز(

فکر می کنم 
می توانم 
شکست 

دادن آدمی 
که هیچ وقت 
عقب نشینی 

نمی کند، خیلی 
سخت است. 
)بیب روث(

من می توانم 
100 برابر 
مهم تر از 
آی کیو 
است.

زندگی شما 
یک فرصت 
است. به 
سمت 

آن بروید. 
)سوزان 

وین(

نبوغ یک 
درصد الهام 

است و 
۹۹ درصد 
عرق ریزی. 
)توماس 
ادیسون(

می توانم

من موفقم.

من موفق 
شدم.
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ران ن استان �ت
گ

ب� ض ، رئیس بنیاد �ض گفت و گو �ب یدالهل اردوخا�ض

توجه مضاعف به توانمندی های 
نخبگان ایرانی خارج از کشور

 المیرا حسینی 

گو
ت�و

گف

بنیاد نخبگان استان تهران در این سال ها کارنامه موفقی داشته است؛ از سویی به 
وظایف  معمول بنیادهای نخبگان استانی که شامل اعطای جوایز تحصیلی و مسائلی 
از این دست می شود، توجه ویژه داشته است و از یک سو هم با برگزاری برنامه های 

علمی و فرهنگی مختلف که به تناسب ظرفیت های هر استان می تواند متفاوت باشد، 
توانایی های خود را ثابت کرده است. به روال شماره های پیشین مجله »سرآمد«، این بار 
به سراغ دکتر اردوخانی رفتیم تا از برنامه های بنیاد تهران در ماه هایی که از سال 96 

سپری شده، برایمان بگوید و به تشریح اقدامات این بنیاد در ماه های آتی بپردازد.
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ــتان  ــگان اس ــاد نخب ــای بنی �فعالیت ه
ــال  ــت س ــه نخس ــه ماه ــران در س ته

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــاری چ ج
مــا در چنــد بخــش کارهایــی انجــام داده ایــم. 
در بخــش برنامه ریــزی و حمایــت از اجتماعــات 
درخواســت های  بررســی  بــه  نخبگانــی 
ــگان در  ــاد نخب ــهیالت بنی ــدی از تس بهره من
ســامانه ثریــا و راســتی آزمایی اطالعــات و 
مســتندات دریافتــی پرداختیــم، و نظــارت بــر 
بررســی های انجام شــده در ســامانه ثریــا در 
کل کشــور، برگــزاری کارگروه هــای تخصصــی 
انتخــاب مشــموالن جوایــز تحصیلــی، بررســی 
تحصیــالت  مقاطــع  پایان نامه هــای  نتایــج 
ــر  ــاد و... از دیگ ــت بنی ــورد حمای ــی م تکمیل
فعالیت هــای مــا در ایــن بخــش هســتند. 
مشــموالن  درخواســت های  مــا  هم چنیــن 
و   ۹4-۹5 ســال های  تحصیلــی  جوایــز 
عنــوان   15 از  اســتفاده  بــرای  را   ۹5-۹6
آیین نامــه  در  پیش بینی شــده  جایــزه 
پاســخ گوی  و  کردیــم  بررســی  مربــوط 
نخبــگان و اســتعدادهای برتــر در خصــوص 
نحــوه  و  بنیــاد  حمایت هــای  و  تســهیالت 
بهره منــدی از آن هــا بــه صــورت حضــوری 
ــه  ــخ گویی ب ــا پاس ــر این ه ــاف ب ــم. مض بودی
مخاطبــان  از ســوی  ارسال شــده  نامه هــای 
بنیــاد نخبــگان و ســایر بخش هــای بنیــاد 
درخواســت های  پی گیــری  خصــوص  در 
ــراض  ــا اعت ــاد ی ــهیالت بنی ــدی از تس بهره من
ــج اعالم شــده  ــه بررســی صورت گرفتــه و نتای ب
از  اســتفاده  ارائــه خدمــات در خصــوص  و 
ملــی  بنیــاد  حمایت هــای  و  تســهیالت 
ــی  ــگاه صنعت ــجویان دانش ــه دانش ــگان ب نخب
شــریف از طریــق دفتــر بنیــاد نخبــگان در 
ــای  ــه کاره ــریف ازجمل ــی ش ــگاه صنعت دانش

ــود. ــان ب دیگرم
امــا در بخــش فرهنگــی بــه برگــزاری اردوهــای 
جهــادی پرداختیــم. یکــی از آن هــا در ســطح 
بــا حضــور  بــود کــه  مــدارس جعفرآبــاد 

پزشــک متخصــص و ویزیــت دانش آمــوزان 
ــراه  ــه کم برخــوردار هم ــی محل ــی و اهال ابتدای
شــد و دیگــری در صالح آبــاد اتفــاق افتــاد 
ــت  ــات جه ــاوری اطالع ــان فن ــه کارشناس ک
شبکه ســازی و به روزرســانی زیرســاخت های 
داشــتند.  حضــور  آن جــا  در  کامپیوتــری 
برگــزاری کارگاه هــای مبانــی اندیشــه اســالمی 
ــی  ــی و پژوهش ــه آموزش ــکاری موسس ــا هم ب
امــام خمینــی)ره(، بــا عناویــن فلســفه اخــالق 
و فلســفه حقــوق و برگــزاری نشســت های 
و  فنــی  دکتــری  دانشــجویان  هم اندیشــی 
ــجویان  ــران، دانش ــگاه های ته ــی دانش مهندس
ــرح  ــموالن ط ــران و مش ــگاه ته ــری دانش دکت
ــا قائــم مقــام بنیــاد  شــهید احمــدی روشــن ب
ملــی نخبــگان از دیگــر فعالیت هــای فرهنگــی 
ــن مــدت انجــام  ــاد تهــران در ای ــه بنی ــود ک ب
بازدیــد  این هــا،  بــر  عــالوه  اســت.  داده 
ــاغ ملــی گیاه شناســی،  ــر از ب اســتعدادهای برت
و  فنــاوری  آینده نــگاری  کارگاه  برگــزاری 
ــراع در  ــک اخت ــتان ی ــی داس ــابقه فرهنگ مس
ابداعــات رویــش و  جشــنواره اختراعــات و 
برگــزاری رویــداد فرهنگــی مهمانــی خــدا 
ــارک  ــاه مب ــار در م ــت افط ــا ضیاف ــراه ب هم
رمضــان را طــی مــدت مذکــور بــه انجــام 

ــاندیم. رس
در بخــش اجرایــی و اختراعــات بنیــاد نخبــگان 
اســتان تهــران، برگــزاری جشــنواره اختراعــات 
ــکاری  ــا هم ــد را ب ــش دماون ــکارات روی و ابت
دانشــگاه آزاد اســالمی در اردیبهشــت  مــاه 
داشــتیم. هم چنیــن اجــرای برنامــه ملــی 
شــهاب را بــا همــکاری اداره کل آمــوزش و 
پــرورش شهرســتان های تهــران و اداره کل 
آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران پیــش بردیــم. 
از این هــا، یــک ســامانه نظرســنجی  غیــر 
بــرای ســامانه پاســخ گویی تلفنــی بنیــاد ملــی 
نخبــگان بــا هــدف بهبــود فراینــد پاســخ گویی 
کردیــم.  راه انــدازی  بنیــاد  مخاطبــان  بــه 
درنهایــت هــم بخشــی از فعالیــت اجرایــی 
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ــی  بنیــاد تهــران صــرف رفــع مشــکالت عمران
ســاختمان بنیــاد نخبــگان اســتان تهــران 
ــور و  ــزات آسانس ــردن تجهی ــه روز ک ــژه ب به  ی
ــد. ــاد ش ــش بنی ــالن همای ــازی س استانداردس

ــه  ــال چ ــی امس ــای آت ــرای ماه ه �ب
داریــد؟ برنامه هایــی 

از  حمایــت  و  برنامه ریــزی  حــوزه  در 
اجتماعــات نخبگانــی اســتمرار فعالیت هــای 
اجتماعــات  از  و حمایــت  برنامه ریــزی  اداره 
نخبگانــی را داریــم کــه اهــم فعالیت هــای 
ــح داده  ــت توضی ــوال نخس ــوزه در س ــن ح ای
ــال  ــی س ــز تحصیل ــام جوای ــرای ثبت ن ــد. ب ش
۹7-۹6 نیــز فراخــوان می دهیــم و بــه بررســی 
ی  ست هـــــا ا خــو ر د
جوایــز  از  بهره منــدی 
انتخــاب  و  مذکــور 
ــم.  ــموالن می پردازی مش
گــردآوری  هم چنیــن 
تکمیلــی  اطالعــات 
ماننــد اطالعات شــغلی، 
معیشــتی، فرهنگــی و... 
برتــر  اســتعدادهای  از 
بهره منــد  نخبــگان  و 
بنیــاد  تســهیالت  از 
تهــران  اســتان  در 
ویــژه  رویکــرد  بــا 
اشــتغال  بــرای  برنامه ریــزی  خصــوص  در 
ــگان از دیگــر برنامه هــای ماســت.  دانش آموخت
ــت از  ــایی، تشــکیل و حمای ــور شناس ــه منظ ب
ــژه  ــگاه وی ــا ن ــد ب ــی جدی ــات نخبگان اجتماع
ــای  ــال در حوزه ه ــی فع ــای نخبگان ــه گروه ه ب
و  فناوری هــا  تجاری ســازی  کارآفرینــی، 
نیــز  مســئله محور  نخبگانــی  هســته های 

داشــت. خواهیــم  برنامه ریزی هایــی 
ــاد  ــف بنی ــی از وظای ــی یک ــش فرهنگ در بخ
ــن  ــر ای ــت. ب ــگان اس ــم نخب ــل و تکری تجلی
اســاس برگــزاری نکوداشــت اســتاد دکتــر 
مهــدی محقــق، عالمــه ســیدمرتضی عســکری 

)در ســطح ملــی(، پرویــز کالنتــری )چهــره 
ــه  ــات معارف ــب درس( و جلس ــری کت تصویرگ
بنیــاد ویــژه مســتعدین برتــر نــو ورود در 
گروه هــای تحصیلــی مختلــف را در برنامه هــای 
خــود داریم. از ســویی دیگر برگــزاری کارگاه های 
اخــالق نخبگــی در قــرآن کریــم و نهج البالغــه، 
کارگاه هــای مبانــی اندیشــه اســالمی در شــش 
ــای  ــران، بازدیده ــژه خواه ــن وی ــور بنیادی مح
اردوی  علمــی، صنعتــی و فرهنگــی ماننــد 
ــاغ مــوزه دفــاع مقــدس و...،  مشــهد مقــدس، ب
ــی  ــابقه فرهنگ ــی، مس ــهاب مهربان ــابقه ش مس
تجلیــل از والدیــن )تــاو(، مســابقه یــاد اســتاد، 
کارگاه هــای مشــاوره مدیریــت شــخصی، تفکــر 
انتقــادی، مدیریــت خشــم و هــوش هیجانــی و 
ــی کــه شــامل  نشســت های اجتماعــات نخبگان
جلســات هم اندیشــی بــا مســئوالن بنیــاد ملــی 
نخبــگان و ســایر مســئوالن می شــود، از دیگــر 
برنامه هــای فرهنگــی بنیــاد نخبــگان تهــران در 

ــود. ــد ب ــال ۹6 خواه ــی س ــای آت ماه ه
ــرای  ــد، اج ــه ش ــه گفت ــا ک ــر این ه ــاف ب مض
زمینه هــای  در  را  علمــی  دوســت  طــرح 
ــه  ــه ادام ــم ک ــک داری ــی و فیزی زیست شناس
اردوی  و  اســت  برنامه هــای ســال گذشــته 
ــرای مســتعدین ترتیــب  ــور را هــم ب راهیــان ن

خواهیــم داد.
ــای  ــات، فعالیت ه ــی و اختراع ــش اجرای در بخ
مربــوط بــه اجــرای برنامــه ملــی شــهاب را بــا 
ــرز،  ــتان های الب ــگان اس ــاد نخب ــارکت بنی مش
ســمنان، گلســتان و مازنــدران ادامــه خواهیــم 
اختراعــات  جشــنواره  برگزیــدگان  از  و  داد 
رویــش در جهــت ارتقــای ســطح اختــراع خــود 
ــیس  ــی(، تاس ــه صنعت ــر )نیم ــه باالت ــه مرتب ب
شــرکت نوپــا و... از طریــق همــکاری بــا پــارک 
فنــاوری پردیــس حمایــت خواهیــم کــرد. رفــع 
ســاختمان  عمرانــی  باقی مانــده  مشــکالت 
ــد اجــرای  ــگان اســتان تهــران مانن ــاد نخب بنی
ــالح  ــاختمان، اص ــق س ــای حری ــتم اطف سیس
ســامانه روشــنایی ســاختمان بــا هــدف کاهــش 

اجرای طرح 
دوست علمی 
را در زمینه های 
زیست شناسی و 
فیزیک داریم که 
ادامه برنامه های 
سال گذشته است و 
اردوی راهیان نور را 
هم برای مستعدین 
ترتیب خواهیم داد. 
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سیســتم  استانداردســازی  انــرژی،  مصــرف 
ــر  ــاختمان و... از دیگ ــبکه س ــیو ش ــرق و پس ب
کارهایــی اســت کــه در نظــر داریــم تــا پایــان 

ســال انجــام دهیــم.
�شــما مشــکالت بنیــاد نخبــگان را چــه 
ــا  ــرای آن ه ــی ب ــه راه حل ــد و چ می دانی

داریــد؟
ــاد  ــت در بنی ــته اس ــن شایس ــاد م ــه اعتق  ب
ــر  ــی ب ــزی مبتن ــه برنامه ری ــگان ب ــی نخب مل
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــری ب بازخوردگی
پیش بینی شــده در ســند راهبــردی کشــور 
در امــور نخبــگان توجــه ویــژه ای شــود. 
مشــارکت  از  می تــوان  خصــوص  ایــن  در 
حــوزه  در  کشــور  اصلــی  نقش آفرینــان 
نخبــگان  بنیادهــای  به ویــژه  نخبــگان، 
اســتانی، دانشــگاه های برتــر کشــور و... در 
فراینــد برنامه ریــزی و تعییــن فرایندهــای 
ــا  ــن ب ــت. هم چنی ــاد کمــک گرف ــی بنی اجرای
ــه  ــه اختصاص یافت ــود بودج ــه کمب ــه ب توج
ماموریت هــای  انجــام  بــرای  بنیــاد  بــه 
ــو  ــی و گفت و گ ــت رایزن ــوب اس ــه، خ محول
بــا نهادهــای متولــی تخصیــص و تامیــن 
بودجــه بــرای افزایــش بودجــه بنیــاد مدنظــر 
ــه  ــه ب ــا توج ــر، ب ــوی دیگ ــرد. از س ــرار گی ق
ــگان  ــاد نخب ــی بنی ــی اصل ــزار اجرای ــه اب آن ک
بــرای شناســایی و حمایــت از نخبــگان و 
اســتعدادهای برتــر ســامانه ثریاســت، اصــالح 
ــا توجــه ویــژه بــه کاربرپســند  ایــن ســامانه ب
روال  در  شــفافیت  افزایــش  و  آن  شــدن 
انتخــاب مشــموالن و اعطــای تســهیالت، 
افزایــش رضایتمنــدی مخاطبــان  موجــب 
بنیــاد خواهــد شــد. به عــالوه توجــه ویــژه بــه 
ــه  ــی ازجمل ــات نخبگان ــکل گیری اجتماع ش
مــواردی اســت کــه مــورد تقاضــای مخاطبــان 
ــوص  ــن خص ــت در ای ــت و الزم اس ــاد اس بنی
برنامه ریزی هــای بیشــتری صــورت گیــرد. 
افزایــش تســهیالت و حمایت هــای بنیــاد 
در زمینــه کارورزی و کمــک بــه اشــتغال 

فارغ التحصیــالن نیــز از دیگــر برنامه هایــی 
ــود  ــه مشــکالت موج ــه ب ــا توج ــه ب اســت ک
الزم اســت در دســتور کار جــدی بنیــاد قــرار 

ــرد. گی
�فکر می کنید جای چه برنامه هایی در بنیاد 
خالی است که برای نخبگان و استعدادهای 

برتر الزم است؟
بــه نظــرم الزم اســت زنجیــره شناســایی 
ــی و  ــد و بالندگ ــرای رش ــود و ب ــل ش تکمی
نخبــگان  اثرگــذاری  بــرای  زمینه ســازی 
در  کــه  گیــرد  صــورت  حمایت هایــی 
اثرگــذاری  بــرای  زمینه ســازی  خصــوص 
نیازمنــد  بســیاری  فعالیت هــای  نخبــگان، 

ــت  انجــام اســت. مدیری
گــردش  هدفمنــد 
نخبــگان و حفــظ آنــان 
ــه  در چرخــه خدمــت ب
ــژه  ــران اســالمی به وی ای
اســتفاده  زمینــه  در 
توانمندی هــای  از 
ــم  ــی مقی ــگان ایران نخب
خــارج کشــور نیــز از 
دیگــری  برنامه هــای 
بایــد  کــه  اســت 
ویــژه  توجــه  آن  بــه 
داشــت. اجرایی ســازی 
ت  حـــــــظا مـــــال

خانــه  اســاس نامه  در  پیش بینی شــده 
ــه شــکل گیری  نخبــگان کــه شــامل کمــک ب
اجتماعــات نخبگانــی و اثرگــذاری نخبــگان در 
ــر  ــه نظ ــروری ب ــود، الزم و ض ــور می ش کش
می رســد. تقویــت شــکل گیری هســته های 
به کارگیــری  و  مســئله محور  نخبگانــی 
مســتعدین برتــر در پروژه هــای تحقیقاتــی 
ــرای  ــتر ب ــای بیش ــردن زمینه ه ــم ک و فراه
کمــک بــه اشــتغال دانش آموختــگان نیــز 
نیازمنــد توجــه بیشــتری از ســوی بنیــاد 

.اســت نخبــگان 

اجرایی سازی 
مالحظات 

پیش بینی شده در 
اساس نامه خانه 

نخبگان که شامل 
کمک به شکل گیری 
اجتماعات نخبگانی 
و اثرگذاری نخبگان 

در کشور می شود، 
الزم و ضروری 

به نظر می رسد. 
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وع کرد ی رسش  رضا خلج کسب واکرش را از یک دف�ت 40م�ت

ناامیدی را باور نکنید
 لیال مهداد 

گو
ت�و

گف
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را  قصــه خــود  هــر کســب وکاری  �
قصــه  می کنــد.  شــروع  جایــی  از 
امن پــردازان ســورنا چطــور شــروع 

ــد؟ ش
قصــه کســب وکار مــا از ســال ۹1 اســتارت 
خــورد. شــروعی کــه مشــابه شــرکت های 
عمــال  کار  آغــاز  همــان  در  اســتارت آپی 
پــروژه ای نداشــت. بــه همیــن دلیــل هــر 
کاری، چــه کوچــک چــه بــزرگ، برایــش 
ــرد  ــعی اش را می ک ــام س ــت و تم ــی نداش فرق
ــد  ــد مفی ــروژه ای داشــته باشــد و بتوان ــا پ تنه
باشــد. شــروع کار امن پــردازان ســورنا بــه ایــن 
ــای  ــان پروژه ه ــک هم ــه کم ــود و ب ــورت ب ص
را  مختلفــی  فیلدهــای  بــزرگ  و  کوچــک  
ــد  ــث تولی ــه در بح ــه ای ک ــتارت زد، به گون اس
نرم افــزار تــا تامیــن تجهیــزات و ارائــه خدمــات 
ورود کــرد؛ فیلدهایــی کــه هــر ســه را بــا هــم 
ــیدیم  ــی رس ــه  جای ــه ب ــا این ک ــم ت ــو بردی جل
ــم.  ــر بودی ــا موفق ت ــی از فیلده ــه در برخ ک
ــد  ــک نیازمن ــب وکاری بی ش ــر کس �ه
گاهــی  اســت.  ســرمایه گذاری 
ــه  ــان، عالق ســرمایه گذاری از جنــس زم
و تخصــص و گاهــی اوقــات بــه تناســب 
کار ســرمایه گذاری مــادی. شــما بــا 
ــان را  ــه کارت ــرمایه اولی ــزان س ــه می چ

ــد؟ ــتارت زدی اس
پنــج  ســال گذشــته ســرمایه مــا تنهــا در حــد 
اجــاره یــک دفتــر 40متــری در شــهرک غــرب 
بــود، البتــه تجهیــز آن بــا میــز و صندلی هــای 
ــو  ــا ن ــا کامپیوتره ــال تنه ــود و عم ــت دو ب دس
ــتم  ــرکایی داش ــن ش ــال ها م ــد. در آن س بودن
کــه بعــد بــه مــرور زمــان جــدا شــدند و مســیر 
دیگــری را در زندگــی در پیــش گرفتنــد؛ 
80،70 درصــد شــرکت هایی کــه کارشــان 
مواجــه  بــا شکســت  می کننــد،  شــروع  را 
می شــوند. یکــی از دالیلــی کــه به عنــوان 
برشــمارده  شــرکت ها  شکســت  عامــل 
ــال  ــارکت عم ــه مش ــت ک ــن اس ــود، ای می ش

رضا خلج کارآفرینی است که در 
ابتدا، اجرای ایده اش را با دوستان 
دوره لیسانس استارت می زند تا وارد 
دنیای کسب وکار شود؛ دوستانی 
که شاید سختی راه و مشکالت 
به وجودآمده آن ها را واداشت تا 
به دنیای تدریس برگردند و رضا و 
کسب وکار و ایده اش را رها کنند. 
اما او در کنار تدریس ایده خود 
را فراموش نکرد، هرچند آن ایده 
بارها و بارها دستخوش تغییرات 
شد، اما نتیجه چیزی بود که امروز 
می توان آن را به نظاره نشست؛ ارائه 
خدمات آی تی. رضا نیز از جوانان 
استارت آپی است و بر این عقیده 
است که در فضای استارت آپ 
نمی توان به طور صددرصدی کار 
مهندسی انجام داد، بلکه این ایده ها 
هستند که شما را به جلو می برند. 
البته خلج در این مسیر تنها نبوده 
و دوستانی در کنارش بوده اند 
که راه را برای او هموار کرده اند؛ 
دوستانی مانند سلمان جودکی، 
مجتبی قباح لو، محمد اوتادی. 
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شــکل نمی گیــرد. اختــالف ســلیقه وجــود دارد 
و در شــروع کار هریــک بــا ایــده  و نگاهــی ورود 
ــیرها را  ــه مس ــه در ادام ــی ک ــد؛ نگاه کرده ان
ــز جــدای از  ــا نی ــر می دهــد. مشــارکت م تغیی
ایــن نبود.درواقــع در ابتــدای کار بــا دوســتانی 
مشــارکت  آن  امــا  کردیــم،  شــروع  را  کار 
اولیــه کنــار رفــت و شــرکای دیگــری بــه 
ــرای این کــه یــک  ــا ب ــه شــدند. ام جمــع اضاف
ــک  ــتن ی ــود، داش ــق ش ــد موف ــس بتوان بیزین
شــریک خــوب الزم و مثمــر ثمــر خواهــد بــود. 
چــون در طــول مســیر ســختی های بســیاری 
ــا نگه داشــت  ــه، ب ــا بیم ــد- ب ــه وجــود می آی ب
ــائلی  ــروژه-  مس ــن پ ــانی، گرفت ــروی انس نی
ــده  ــد از عه ــی نمی توان ــر به تنهای ــک نف ــه ی ک
آن هــا بربیایــد و بی شــک شــریک خــوب 
راه گشــا  می توانــد 
ــه  باشــد. توصیــه مــن ب
کســانی کــه خواهــان 
کســب وکار  شــروع 
اســت  ایــن  هســتند، 
ــبی  ــریک مناس ــه ش ک
ــیر  ــه مس ــرای ادام را ب
ــد.    ــاب کنن ــود انتخ خ

ورشکســتگی  �
اســت  مقولــه ای 
کــه در اقتصــاد در 
ــرد و کالن  ــطح  خ س
ــت  ــوان گف ــاید بت ــد و ش ــود می یاب نم
ــه  ــاد ب ــه اقتص ــی در عرص ــر فعالیت ه
ــطح  ــود آن را در س ــت خ ــور فعالی فراخ
کالن و خــرد تجربــه می کنــد. شــما 

داشــته اید؟ را  تجربــه  ایــن 
بخــش الینفــک  بلــه، ورشکســتگی گویــا 
دلیــل  همیــن  بــه  و  کسب وکارهاســت 
ــب وکار  ــای کس ــه وارد دنی ــرادی ک ــتر اف بیش
ــد در عرصــه اقتصــاد  ــا می خواهن ــوند، ی می ش
را  ورشکســتگی  طعــم  کننــد،  پیــدا  ورود 
نــام شناخته شــده ای  چشــیده اند. ادیســون 

اســت کــه همگــی او را به عنــوان فــردی موفــق 
می شناســند، امــا نکتــه ای کــه بیشــتر افــراد از 
آن غافــل می شــوند، ایــن اســت کــه ادیســون 
ــت  ــا شکس ــا و باره ــرق باره ــراع ب ــرای اخت ب
ــت آن را  ــا موفقی ــا تنه ــرده و م ــه ک را تجرب
ــن  ــه همی ــز ب ــا نی ــی پروژ ه ه ــم. برخ می بینی
صــورت اســت. هیچ کــدام از پروژه هایــی را 
ــال  ــود، در ح ــروع کار ب ــال ۹1 ش ــه در س ک
حاضــر نداریــم. آن هــا پروژ ه هایــی بودنــد 
کردیــم؛  ســرمایه گذاری  برایشــان  کــه 
ــه  ــه نتیج ــت ب ــه درنهای ــرمایه گذاری ای ک س
ــی  ــم، ول ــت دادی ــددی را از دس ــید و ع نرس
مجــدد پــروژ ه دیگــری را شــروع کردیــم. 
ــر  ــه ه ــد و ب ــت دارن ــه فعالی ــانی ک ــه کس هم
نوعــی در عرصــه ای ورود کــرده و بــه موفقیــت 
را  ناموفقــی  تجربیــات  قطعــا  رســیده اند، 
در کارنامــه خــود دارنــد. مــا قبــل از ایــن 
ــال  ــتیم؛ س ــق داش ــرکت ناموف ــرکت، دو ش ش
80 شــرکتی را اســتارت زدیــم کــه موفــق 
ــود، اگرچــه شــش  ســال بعــد در ســال 86  نب
ــا  ــه ب ــم ک ــاز کردی ــری را آغ ــروژه  دیگ ــز پ نی
ــه  ــه ب ــا این ک ــام رســید، ت ــه اتم ــی ب ناموفقیت
شــرکت امن پــردازان ســورنا رســیدیم کــه 
ــد  ــه بده ــود ادام ــه کار خ ــون توانســته ب تاکن

ــد.  ــق باش و موف
ــروز در  ــای ام ــهیالت در دنی �وام  و تس
مــوارد متعــددی کاربــرد دارنــد و اقتصاد 
ــن  ــز از ای ــادی نی ــای اقتص و فعالیت ه
ــی  ــون گاه ــتند، چ ــتثنا نیس ــر مس ام
بــرای شــروع کار و گاهــی بــرای وســعت 
ــران  ــرای جب ــی ب ــت و زمان دادن فعالی
می شــوند.  اســتفاده  ورشکســتگی ها 
ایــن امــر بــه کمــک شــما آمــده اســت؟

ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــهیالت مبحث وام و تس
وام  این کــه  در  آشناســت.  مــردم  عمــوم 
 و تســهیالت متعــددی بــرای بهــره بــردن 
نکتــه  امــا  نیســت،  شــکی  دارد،  وجــود 
اساســی ایــن اســت کــه دریافــت ایــن وام هــا 

همه کسانی که 
فعالیت دارند و 
به هر نوعی در 
عرصه ای ورود 
کرده و به موفقیت 
رسیده اند، قطعا 
تجربیات ناموفقی 
را در کارنامه خود 
دارند.
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مســیر پرفرازونشــیبی را در مقابــل وام گیرنــده 
ــعی  ــود س ــه خ ــه نوب ــز ب ــا نی ــذارد. م می گ
ــم از ایــن وام هــا اســتفاده کنیــم، امــا  کرده ای
بــرای دریافــت وام  و تســهیالت موانع متعددی 
ــی را  ــا طرح ــال م ــوان مث ــود دارد. به عن وج
ــه  ــرای یکــی از ســازمان های حاکمیتــی ارائ ب
داده ایــم و قــرار شــد وامــی  را دریافــت کنیــم؛ 
ــن  ــر ای ــرار ب ــت آن ق ــرای دریاف ــه ب ــی ک وام
شــد یک ســوم مبلــغ دریافتــی را وثیقــه 
بگذاریــم تــا در ســه بخــش مختلــف وام اعطــا 
ــک  ــه مل ــی ک ــا متاســفانه از آن جای شــود، ام
وثیقــه ارزشــی معــادل وام دریافتــی داشــت، 
کارشــناس دادگســتری 70 درصــد قیمــت را 
ارزش گــذاری و بانــک نیــز 70 درصــد مبلــغ را 
اعطــا کــرد. درواقــع مــا عمــال موفــق شــدیم 
ــت  ــم. درحقیق ــت کنی ــوم وام را دریاف یک س
ــه انحــای مختلــف  ــا وجــود وام هایــی کــه ب ب
وجــود دارد، امــا زمانــی کــه بــه مقولــه 
دریافــت می رســیم، موانــع متعــدد اســت. 
ــا  ــد ت ــی می خواه ــش آهن ــک کف ــع ی درواق

ــوید.  ــت وام ش ــه دریاف ــق ب موف
ــز  ــدی را نی ــات، ناامی ــان تجربی �در می

تجربــه کرده ایــد؟
ــد،  ــدی نباش ــر ناامی ــت اگ ــوان گف ــاید بت ش
قطعــا پشــت  ســر خــود موفقیــت را نیــز 
ــن  ــی ای ــه ط ــه ای ک ــت؛ تجرب ــد داش نخواهی
چنــد ســال بــه آن دســت یافتــه ام. ایــن 
ذهنیــت اشــتباه اســت کــه فکــر کنیــم 
افــراد موفــق سرشــناس از ابتــدای کار موفــق 
ناامیــدی  و  شکســت  هیــچ گاه  و  بوده انــد 
سرنوشــت  خوانــدن  نکرده انــد.  تجربــه  را 
ماکروســافت یــا اپــل ایــن واقعیــت را آشــکار 
می کنــد کــه تعــداد ناموفقیــت  بیشــتر از 
موفقیت هــا بــوده اســت. اگــر ایــن ذهنیــت را 
داشــته  باشــید، متوجــه می شــوید کــه نبایــد 
ناامیــد شــوید و از همــان ناامیــدی بایــد 
ــتکار  ــر پش ــه. اگ ــرای ادام ــد ب ــی بگیری درس
ــد،  ــته باش ــود داش ــد کار وج ــری رون و پی گی

ــد  ــه خواه ــت تجرب ــد از آن موفقی ــا بع حتم
شــد. 

ــر  ــی بش ــی از زندگ ــتباهات بخش �اش
بــوده و هســت و در هــر فعالیــت و کاری 
ــد  ــش می آین ــته پی ــتباهاتی ناخواس اش
و بــا جرئــت می شــود اذعــان کــرد کــه 
ــما  ــر ش ــود. اگ ــرا ب ــوان از آن مب نمی ت
ــته  ــه گذش ــت ب ــرای برگش ــی ب فرصت
ــه  ــت ک ــتباهی هس ــید، اش ــته باش داش

ــد؟  ــران کنی آن را جب
ــت  ــمی دول ــد رس ــال کارمن ــت س ــن هش م
ــن  ــه گذشــته برگــردم، ای ــودم. شــاید اگــر ب ب
ــمی  ــد رس ــی کارمن ــم. یعن ــام  نده کار را انج

نمی شــوم،  جایــی 
آن هــم بــرای هشــت 
ســال. شــاید اگــر آن 
نیــز  را  ســال  هشــت 
روی کاری کــه بــه آن 
عالقــه  داشــتم، متمرکــز 
موفق تــر  می شــدم، 

ــودم.  ب
ســالی  پنــج  �
در  کــه  می شــود 
ــالطم  ــازار پرتـــ ب
روزهــــــا  ایــن 
و  آورده ایــد  دوام 
ــه  ــر آن، ب ــالوه ب ع
موفقیــــــت هایی 
رســیده اید.  نیــز 
ماندگاری تــان  راز 

؟ چیســت
ســوال ســختی اســت، امــا برداشــت مــن 
نگه داشــت  کــه  اســت  ایــن  به شــخصه 
باشــد  عاملــی  مهم تریــن  شــاید  مشــتری 
کــه بتوانیــد در ایــن بــازار بــه فعالیتتــان 
ادامــه بدهیــد. اگــر بتوانیــد مشــتری را راضــی 
کنیــد و راضــی نگــه  داریــد، بی شــک در بــازار 
ــدگار می شــوید. چــون نگه داشــتن  ــت مان رقاب

من هشت سال 
کارمند رسمی دولت 

بودم. شاید اگر به 
گذشته برگردم، این 

کار را انجام  ندهم. 
یعنی کارمند رسمی 

جایی نمی شوم، 
آن هم برای هشت 
سال. شاید اگر آن 
هشت سال را نیز 
روی کاری که به 

آن عالقه  داشتم، 
متمرکز می شدم، 

موفق تر بودم. 
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یــک  تــا  اســت  مهمــی  عامــل  مشــتری 
کســب وکار ادامــه دار باشــد. 

� اگر جای رقبا بودید... 
نکتــه ای کــه وجــود دارد، ایــن اســت کــه اگــر 
ــوید  ــه می ش ــد، متوج ــگاه کنی ــازار کار را ن ب
ــی  ــه بعض ــادی دارد. این ک ــای کار زی ــه ج ک
ــد،  ــاق می افت ــای ناســالمی اتف ــا رقابت ه جاه
ــا آن  ــخصه ب ــال به ش ــت و اص ــف انگیز اس تاس
موافــق نیســتم. در حــال حاضــر امن پــردازان 
ــک  ــه ی ــه رتب ــرکتی ک ــوان ش ــورنا به عن س
انفورماتیــک را دارد و طــی پنــج ســال در ایــن 
ــه کــرده اســت، شــاهدیم  ــازار کســب  تجرب ب
ــمار  ــا انگشت ش ــتریان واقع ــداد مش ــه تع ک
ارگان هایــی  و  ســازمان ها  البتــه  اســت. 
ــه کار  ــرای ارائ ــا ب ــه م ــد ک ــود دارن ــز وج نی
ــود  ــاید بش ــم. ش ــه نکرده ای ــا مراجع ــه آن ه ب
ــاز  ــه نی ــزرگ اســت ک ــدر ب ــازار آن ق گفــت ب
نباشــد رقابت هــای ناســالمی داشــته باشــیم. 
اگــر رقبــا در بــازاری موفــق نبودنــد، متوجــه 
ــود  ــز وج ــری نی ــتریان دیگ ــه مش ــند ک باش
ــه  ــا مراجع ــه آن ه ــد ب ــه می توانن ــد ک دارن
کننــد و در آن جــا ســهم خــود را از بــازار 
ــت  ــم رقاب ــه بخواهی ــا این ک ــد. ام کســب کنن
ــرا  ــن ماج ــق ای ــیم، مواف ــته باش ــالم داش ناس
نیســتم. شــاید بهتــر باشــد بــرای بــه دســت 
ــته  ــالم نداش ــت ناس ــراد رقاب ــازار، اف آوردن ب
باشــند، چــون روش هــای بهتــری بــرای 

ــود دارد.  ــازار وج ــهم ب ــن س گرفت
�سهم امن پردازان سورنا از بازار؟

مــا از وضعیــت فعلــی رضایــت داریــم، چــون 
ســهم ســورنا بــه  گونــه ای اســت کــه 

می توانــد حــق  و حقــوق همکارانــش 
را به موقــع پرداخــت کنــد و آینــده 
ــور  ــود متص ــش روی خ ــنی را پی روش

ــد.  باش
ــای  ــث روز دنی ــات مبح �تبلیغ
اقتصــاد و کســب وکار اســت. 
بهــره  ابــزار  ایــن  از  شــما 

؟ یــد می بر
کســب وکار   دنیــای  از  بخشــی  تبلیغــات 
بهــره  آن  از  نیــز  مــا  بی شــک  و  اســت 
می بریــم؛ چــه بــه شــکل ســنتی و چــه 
ــا  ــم از روزنامه ه ــا ه ــدرن آن. م ــیوه م ــه ش ب
ــره  ــات به ــرای تبلیغ ــذی ب ــانه های کاغ و رس
حضــور  نمایشــگاه ها  در  هــم  و  می بریــم 
ــه  ــز ب ــوژی را نی ــه تکنول ــم. البت ــدا می کنی پی
خدمــت گرفته ایــم و از طریــق آن کســب وکار 
خــود را تبلیــغ می کنیــم. حــوزه فعالیــت 
ــه  ــت، ب ــات اس ــاوری اطالع ــی و فن ــا آی ت م
ــب وکارمان  ــاوری را در کس ــل فن ــن دلی همی
دخیــل کرده ایــم، یعنــی تنهــا ارائــه خدمــات 
را در نظــر نگرفته ایــم و از آن بــرای رونــق 
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برده ایــم.  بهــره  نیــز  کســب وکارمان 
ــای هــر صنعتــی اســت،  �صــادرات روی
ــا را  ــن روی ــته اید ای ــما توانس ــا ش آی

ــد؟ ــق کنی محق
یکــی از برنامه هــای پیــش روی مــا ایــن 
ــرون از  ــه بی ــود را ب ــت خ ــه فعالی ــت ک اس
ــردی  ــور ف ــن  منظ ــه همی ــم و ب ــا ببری مرزه
کار  ایــن  مســئول  اختصاصــی  به طــور  را 
قــرار داده ایــم تــا بازاریابــی کنــد. البتــه 
تاکنــون موفقیتــی کســب نکرده ایــم، امــا 
ناامیــد نیســتیم و برایــش برنامــه داریــم. 
ــتیم  ــش رو نیس ــا پی ــات م ــاوری اطالع در فن
و کشــورهای غربــی هســتند کــه در ایــن 
ــه  ــی ک ــتند و از آن جای ــش رو هس ــئله پی مس
ــا آن محصــول  ــد ب ــش رو نیســتیم، بای ــا پی م
ــه  ــم، ک ــت کنی ــران رقاب ــازار خــارج از ای در ب
ایــن تــا حــدودی کار را ســخت می کنــد. 
امــا محصــوالت داخلــی و بومــی هــم مزایایــی 
ــود  ــت می ش ــازات مثب ــه از آن امتی ــد ک دارن
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــا محصوالت ــت ب ــرای رقاب ب

ــرد.  ــتفاده ک ــتند، اس ــش رو هس ــی پی آی ت
ــه  ــدند رو ب ــبب ش ــی س ــه عوامل �چ

ــد؟  ــت کنی ــو حرک  جل
ــتری مداری  ــل مش ــاخص و عام ــن ش مهم تری
ایــن  می کنیــم  ســعی  مــا  خــب  اســت. 
ــم و  ــرار بدهی ــود ق ــعار خ ــل را ش ضرب المث
بــه آن عمــل کنیــم؛ این کــه مشــتری پادشــاه 
ــم و  ــظ کرده ای ــروز آن را حف ــا ام ــت. و ت اس
اگــر  می دانیــم.  خــود  اربــاب  را  مشــتری 
ــز  ــس نی ــن بیزین ــال ای ــد، عم ــتری نباش مش

ــت.  ــد گرف ــکل نخواه ش
از  یکــی  به عنــوان  خلــج  رضــا  �
و  اطالعــات  فنــاوری  کارآفرینــان  
باتجربه هــای ایــن عرصــه چــه نگاهــی 
بــه صنعــت مــورد عالقــه اش دارد؟

ــاوری اطالعــات در  ــی و فن ــه آی ت خوش بختان
ــرده  ــا ورود ک ــه حوزه ه ــر در هم ــال حاض ح
ــه  ــی گرفت ــنتی قدیم ــای س ــت؛ از بحث ه اس

تــا مباحــث بــه روز. آژانس هــا و امــالک و 
مشــاغل زیــادی بــرای بــه روز شــدن بــه 
ــا  ــن دنی ــد و ای ــات رو آورده ان ــاوری اطالع فن
ایــن  کرده انــد.  خــود  کســب وکار  وارد  را 
ورود ایــن فرصــت را در اختیــار می گــذارد 
ــازار شــوند.  ــن ب کــه نفــرات بیشــتری وارد ای
ــا  ــایر تخصص ه ــه س ــر ورود ب ــال حاض در ح
و رشــته ها نیازمنــد ســرمایه گذاری زیــادی 
ــت  ــر فعالی ــا ه ــاز ی ــدن، ساخت وس اســت. مع
نیازمنــد  کار  ابتــدای  در  دیگــر  اقتصــادی 

ری  ا یه گـــــذ ما ســـر
اســت  چشــم گیری 
ــروع، کار  ــرای ش ــه ب ک
امــا  نیســت.  آســانی 
ــه  ــی این گون ــازار آی ت ب
ایــده  یــک  و  نیســت 
آغازگــر  می توانــد 
فعالیــت شــما باشــد. 
کار  خــود  از  درواقــع 
ــرای  ــد ب ــه  می کنی هزین
فعالیتتــان.  توســعه 
ــاد  ــه اعتق ــن حــوزه ب ای
تناســب  بــه  مــن 
و  حوزه هــا  ســایر 
ــرای  ــم ب ــا، ه فعالیت ه
ســرمایه گذاری و هــم 

بــرای ورود افــرادی که ســرمایه ای برای شــروع 
ــده  ــا یــک ای ــد و تنهــا ب کسب وکارشــان ندارن
ــوند،  ــب وکار ش ــای کس ــد وارد دنی می خواهن
مناســب اســت. البتــه ایــن مســیری اســت کــه 
ــد  ــی کرده ان ــعه یافته آن را ط ــورهای توس کش
ــی در  ــرمایه گذاری خوب ــر س ــال حاض و در ح
ــه در  ــه ای ک ــد. به گون ــات دارن ــاوری اطالع فن
ــر جهــان شــرکت های  میــان شــرکت های برت
ــم  ــه چش ــتر ب ــی بیش ــوزه آی ت ــال در ح فع
ــت  ــی اس ــل محکم ــن دلی ــد. همی می خورن
تــا ادعــا کنیــم آی تــی حــوزه مناســبی اســت 

.ســرمایه گذاری و  ورود  بــرای 

ما سعی می کنیم 
این ضرب المثل 

را شعار خود قرار 
بدهیم و به آن 

عمل کنیم؛ این که 
مشتری پادشاه 

است. و تا امروز آن 
را حفظ کرده ایم و 

مشتری را ارباب 
خود می دانیم. اگر 

مشتری نباشد، 
عمال این بیزینس 
نیز شکل نخواهد 

گرفت. 
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 گفت و گو �ب مر�ی رح�ی زاده ینگه قلعه

کت توسعه سامانه های ارتبایط معید عامل رسش  مد�ی

توانایی شرکت را با بزرگی شهرش نسنجید
 ملیکا حسینی 

گو
ت�و

گف
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توســعه  شــرکت  در  شــما  کار  �
ســامانه های ارتباطــی عمیــد چیســت؟

کار مــا طراحــی و تحلیــل نرم افــزار، خصوصــا 
البتــه  اســت.  ســازمانی  نرم افزارهــای 
موبایــل  بــرای  اندرویــدی  اپلیکیشــن های 
هــم طراحــی کرده ایــم. مــا ایــن کار را ســال 
ــم  ــروع کردی ــمی ش ــورت غیررس ــه ص 8۹ ب
ــرکت  ــمی ش ــورت رس ــه ص ــال ۹0 ب و از س
ــا  ــم ب ــدا ه ــان ابت ــم. از هم ــیس کردی را تاس
ــتیم،  ــازار داش ــه از ب ــی ک ــه تحلیل ــه ب توج
متوجــه یک ســری مشــکالت شــدیم. براســاس 
را  فایــل  تبــادل  نرم افــزار  تحلیــل،  ایــن 
طراحــی کردیــم و مــاژول اضافــه کردیــم. دو، 
ســه مــورد دیگر نیــز در دســت انجام هســتند 
کــه بــرای دریافــت تاییدیــه دانش بنیــان 

ــم.  ــت داده ای درخواس
�ایــن نرم افــزار تبــادل فایــل بــه چــه 

کار می آیــد؟
ببینیــد تــا پیــش از ایــن بــرای انتقــال 
اطالعــات از فلــش و ســی دی و مــواردی 
مــا  می کردیــم.  اســتفاده  دســت  ایــن  از 
از همیــن بســتر اســتفاده کردیــم و ایــن 
ــک  ــد در ی ــه می توان محصــول را ســاختیم ک
ــاز  ــدون نی ــراد ب ســازمان اســتفاده شــود و اف
ــن  ــا ای ــد. م ــت از آن اســتفاده کنن ــه اینترن ب
امــکان را فراهــم کرده ایــم کــه فایل هــا را 
ــا  ــن فایل ه ــم و ای ــا کنی ــخ انقض دارای تاری
ــه  ــود ب ــه صــورت خ ــخ، ب ــام تاری ــد از اتم بع
خــود، از سیســتم حــذف شــوند. ایــن امــکان 
ــری  ــه بک آپ گی ــم ک ــم کرده ای ــز فراه را نی
از ســرورها انجــام شــود تــا چنانچــه ســروری 
ــود  ــات وج ــد، اطالع ــارج ش ــترس خ از دس

ــند.  ــته باش داش
ــیس  ــر تاس ــه فک ــه ب ــد ک ــور ش �چط

ــد؟ ــرکت افتادی ش
مــن بــه همــراه بــرادرم کــه او هــم مهندســی 
کامپیوتــر خوانــده، تصمیــم گرفتیــم کــه 
بــرای کار بــه دنبــال اســتخدام نباشــیم. 

اتفاق خوبی که در طی سال های اخیر 
برای شهرستان ها و شرکت ها افتاده، این 
است که اعتمادبه نفس افراد باال رفته 
و دیگر به خاطر این که در شهرستانی 
کوچک قرار دارند، توانایی های خود را 
دست کم نمی گیرند. آن ها دانسته اند 
که استعداد و قدرت خالقیت ربطی به 
شهری که در آن متولد و بزرگ شده اند، 
ندارد و می توان با هر امکاناتی دست به 
کارهای بزرگی زد. به همین دلیل است 
که امروز ما در شهرستان های کوچک و 
بزرگ، شرکت های دانش بنیانی داریم که 
در عرصه های مختلف فعالیت می کنند و 
باعث افتخار کشور هستند. یکی از این 
شرکت ها به نام توسعه سامانه های ارتباطی 
عمید در خراسان شمالی فعالیت می کند. 
مدیرعامل آن، مریم رحیم زاده ینگه قلعه، 
استارت کار را با برادرش زده است. آن ها 
می دانستند در شرایطی که دولت دارد 
روز به روز به سمت کوچک سازی حرکت 
می کند، وقت آن نیست که چشمشان 
به دست دولت باشد و منتظر استخدام 
بمانند. حاال آن ها شرکتی دارند که نه تنها 
خودشان در آن مشغول به کار هستند، 
بلکه افراد دیگری را هم بر سر کار 
آورده اند و ایجاد ارزش افزوده می کنند.
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ــالش  ــز ت ــت نی ــه دول ــه این ک ــه ب ــا توج ب
تمــام  و  و کوچک تــر شــود  دارد کوچــک 
ــی رود،  ــمت م ــن س ــه ای ــت گذاری ها ب سیاس
بــه  می شــود،  محــدود  نیــز  اســتخدام ها 
ــم  ــا. در نتیجــه تصمی ــرای خانم ه خصــوص ب
بــر آن شــد کــه شــرکت خودمــان را تاســیس 
ــع آوری  ــد و جم ــتارت کار زده ش ــم. اس کنی

ــم. ــاز کردی ــم را آغ تی
�تیم را چطور جمع کردید؟

ــانی  ــت کس ــان می خواس ــدا دلم ــان ابت از هم
کــه بــرای مــا کار می کننــد، بومــی خراســان 
شــمالی باشــند، زیــرا ایــن اســتان بــا مشــکل 
بیــکاری فراوانــی مواجــه اســت. آن ابتــدا پیــدا 
کــردن همــکاران برایمــان بســیار ســخت بــود. 
ــیدیم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــم ب ــت آخر ه دس
ــم  ــم بدهی ــوزش ه ــان آم ــه کارکنانم ــه ب ک
و از آن طــرف از ایشــان تعهدنامــه بگیریــم 
ــدت  ــد به م ــوزش، بای ــن آم ــال ای ــه در قب ک
ــه  ــم اولی ــد. تی ــا کار کنن ــرای م ــال ب دو س
ــه ایــن صــورت شــکل گرفــت، امــا پــس از  ب
آن بــرای ورود افــراد ســابقه کار را هــم در 
ــای  ــر بچه ه ــان ب ــی همچن ــم، ول نظــر گرفتی
بومــی اســتان تاکیــد داریــم، هــر چنــد یکــی، 
ــتخدام  ــر اس ــتان های دیگ ــز از اس ــر نی دو نف

کرده ایــم.
�سرمایه اولیه را از کجا آوردید؟

هزینــه تاســیس شــرکت را بــا پشــتیبانی 
پــدرم تهیــه کردیــم. حتــی پــول رهــن دفتــر 
را نیــز بــا حمایــت ایشــان بــه دســت آوردیــم.

�چطــور توانســتید بــازار را قانــع کنیــد 
کــه محصــول شــما را بخرنــد؟ 

خیلــی کار ســختی بــود، چــون محصــول 
ــوال  ــران معم ــت و مدی ــد اس ــال جدی ــا کام م
دیــد ســنتی دارنــد. یکــی از مشــکالت بــزرگ 
ــگاه  ــه تیممــان ن ــا ایــن اســت کــه همــه ب م
ممکــن  چطــور  می گوینــد  و  می کننــد 
ــک کاری را  ــوان و کوچ ــم ج ــن تی ــت ای اس
انجــام دهــد کــه شــرکت های بــزرگ بــا 

بیســت ســال ســابقه نتوانســته اند. بــرای 
این کــه ســازمان ها را قانــع کنیــم، مدیــر 
ــا  ــش آن ه ــوری پی ــورت حض ــه ص ــروش ب ف
می رفــت و حتــی از مدیــران ســازمان ها و 
بخــش آی تــی آن هــا دعــوت می کردیــم کــه 
بیاینــد تــا محصولمــان را توضیــح دهیــم. 
مــا در مــورد امنیــت بــاالی محصولمــان 
ــه  ــی ب ــم. حت ــت می دادی ــم و ضمان می گفتی
ــد و  ــم شــما محصــول را ببری ــا می گفتی آن ه
اســتفاده کنیــد و اگــر راضــی بودیــد، هزینــه 
ــن محصــول پشــتیبانی  ــرای ای ــد. ب را بپردازی
ــت آن  ــون از کیفی ــم، چ ــرار دادی ــگان ق رای
ــروش  ــم ف ــوز ه ــم. هن ــن بودی ــال مطمئ کام
محصــول کار ســختی اســت، امــا به مــرور 
اوضاعمــان بهتــر شــده و بیشــتر بــه مــا 

می کننــد.  اعتمــاد 
�فکــر می کنیــد بیــن شــما و شــرکتی 
زمینــه  همیــن  در  تهــران  در  کــه 
وجــود  تفاوتــی  می کنــد،  فعالیــت 

دارد؟
ــرکت  ــر ش ــود دارد. اگ ــاوت وج ــفانه تف متاس
ــول  ــن محص ــتن همی ــت داش ــا در دس ــا ب م
در تهــران قــرار داشــت، یقینــا درآمــدش 
چشــمگیرتر بــود. بــه تیــم جــوان شهرســتانی 
اگــر  کــه  حالــی  در  نمی کننــد،  اعتمــاد 
همیــن تیــم جــوان در تهــران مســتقر باشــد، 
راحت تــر می پذیرنــد و باورشــان می کننــد. 
متاســفانه توانایــی شــرکت را بــا بزرگــی 
ــه  ــا ب ــول. اتفاق ــه محص ــنجند، ن ــهر می س ش
آقــای واعظــی هــم کــه بــه خراســان شــمالی 
آمــده بودنــد، ایــن موضــوع را گفتــم؛ این کــه 
ــی  ــر محصول ــه اگ ــد ک ــر می کنن ــران فک مدی
را از تهــران بخرنــد، بهتــر اســت. گفتــم 
ــی  ــر کارای ــد و اگ ــا را تســت کنی محصــول م
کمتــری داشــت، خودمــان کنــار مــی کشــیم.

راهــکار شــما بــرای حــل ایــن  �
چیســت؟ مشــکالت 

ــرای تســت  ــه ب ــن اســت ک نظــر شــخصی ام ای
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ــه  ــد ک ــن کنن ــانی تعیی ــوالت کارشناس محص
ــد  ــش کنن ــا را آزمای ــرض ورزی آن ه ــدون غ ب
بگوینــد.  بــه مــا  اگــر مشــکلی داشــت،  و 
مســلما اگــر کســی ایــراد محصولــم را بــه مــن 
بلکــه  نمی شــوم،  ناراحــت  نه تنهــا  بگویــد، 
ــراد را برطــرف  خوشــحال خواهــم شــد و آن ای
ــن  ــرفت کار م ــه پیش ــن ب ــرد و ای ــم ک خواه
ــکلی  ــر مش ــی اگ ــد؛ ول ــک می کن ــیار کم بس
نداشــت و محصــول خوبــی بــود، نهادهــا و 
اجــازه  و  بخرنــد  مــا  از  را  ایــن  ســازمان ها 
دهنــد شــرکت های کوچــک و شهرســتانی هــم 
ــزاری  ــا نرم اف پیشــرفت داشــته باشــند. مثــال م
ــه  ــیار ب ــه بس ــج« ک ــام »کال ــه ن ــاخته ایم ب س
دانشــگاه ها  ولــی  می آیــد،  دانشــگاه ها  کار 
بایــد  می گوینــد  و  نمی خرنــد  مــا  از  را  آن 
ــه  ــی ک ــد، در حال ــوم باش ــتور از وزارت عل دس
بســته  هــم  این قدرهــا  دستشــان  می دانــم 
نیســت. می دانــم آن هــا ترجیــح می دهنــد 
ــد،  ــداری کنن ــران خری ــول را از ته ــن محص ای
ــتند و  ــر هس ــا بهت ــد آن ه ــر می کنن ــون فک چ
ــن را در  ــد ای ــا بای ــد؛ ام ــاور ندارن ــا را ب کار م
ــک  ــوان ی ــه عن ــن ب ــر م ــه اگ ــم ک ــر بگیری نظ
شــرکت شهرســتانی در حــال حاضــر بــا 8 نفــر 
ــد و  ــد کنن ــم، چنان چــه از مــن خری کار می کن
بتوانــم کارم را توســعه بدهــم، می توانــم 40 نفــر 
را اســتخدام کنــم و ایــن بــه نفــع تمــام کشــور 
اســت کــه بــا معضــل بیــکاری دســت و پنجــه 
ــدگاه  ــن دی ــا ای ــر حــال ت ــه ه ــد. ب ــرم می کن ن
ــد. رفــع نشــود، معضــل هم چنــان باقــی می مان
�مدیریــت یــک مجموعــه دانش بنیــان 
ــت در شــرکتی  ــا مدیری ــی ب چــه تفاوت

عــادی دارد؟
ــاد  ــه ایج ــان در مجموع ــرای کارمندانم ــا ب م
در  ایــن  نظــرم  بــه  و  می کنیــم  انگیــزه 
شــرکت های دانش بنیــان اهمیــت ویــژه ای 
ــر دو  ــا ه ــاه ی ــر م ــرکت، ه ــن ش دارد. در ای
مــاه یک بــار، دور هــم جمــع می شــویم و 
در فضایــی صمیمــی نظــرات، پیشــنهادها 

همــه  می گوییــم.  را  خــود  ایده هــای  و 
مطمئــن هســتند کــه اگــر ایده شــان کارایــی 
ــخر  ــورد تمس ــی م ــد، کس ــته باش ــم نداش ه
ــرح  ــه ط ــت و شــجاعانه ب ــد گرف ــرار نخواه ق
ایــده خــود مشــغول می شــوند. اصــال همیــن 
دو محصولــی کــه بــرای دریافــت گواهــی 
ــم، از  ــان اطالعاتــش را ارســال کردی دانش بنی
ــک  ــد. ی ــرون آمده ان ــات بی ــن جلس دل همی
نفــر ایــده اش را مطــرح می کنــد و باقــی 
افــراد آن را تکمیــل می کننــد و بــه ایــن 
شــکل صــورت نهایــی ایــده شــکل می گیــرد. 
ــتانه و  ــی و دوس ــای صمیم ــن فض ــاد ای ایج
ــود  ــث می ش ــه باع ــت ک ــرات اس ــن نظ گفت
ــد و توســعه هرچــه  ــه ســمت تولی شــرکت ب

ــرود. ــتر ب بیش
ــه  ــا ب ــر زن، ت ــوان مدی ــه عن ــا ب �آی
حــال برخــوردی داشــته اید کــه ناشــی 
ــگاه تبعیض آمیــز اطرافیــان باشــد؟ از ن
ــوز در  ــه هن ــورم ک ــف می خ ــا تاس ــه، واقع بل
ــت  ــه وضعی ــم. البت ــکل داری ــورد مش ــن م ای
نســبت بــه گذشــته خیلــی بهتــر شــده اســت. 
ســال اولــی کــه مدیــر بــودم و بــرای صحبــت 
ــت  ــدی گف ــودم، کارمن ــه ب ــازمانی رفت ــه س ب
ببیــن کار مــا بــه کجــا رســیده کــه یــک زن 
ــد.  ــاع می کن ــان دف ــوق آقای ــد و از حق می آی
مــن آن روز خیلــی از ایــن برخــورد ناراحــت 
شــدم و بــه آن فــرد گفتــم کــه مدیریــت بــه 
ــی  ــود و ربط ــوط می ش ــا مرب ــی آدم ه توانای
ــی  ــم زمان ــه او گفت ــدارد. ب ــه جنسیتشــان ن ب
ــپزخانه محــدود  ــه آش ــان ب ــا کارش ــه زن ه ک
ــق  ــن ح ــت و م ــته اس ــر گذش ــد، دیگ می ش
توانایی هایــم  از  مردهــا  تمــام  ماننــد  دارم 
اســتفاده کنــم. البتــه خــدا را شــکر، االن 
ــت  ــوم اس ــده و معل ــر ش ــی بهت ــاع خیل اوض
مــا  جامعــه  در  دارد  دیــدگاه  ایــن  کــه 
پیشــرفت  داریــم  کم کــم  می افتــد.  جــا 
از  خانم هــا  کــه  می پذیریــم  و  می کنیــم 

 .ــتند ــور هس ــد کش ــازوان قدرتمن ب
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آن هــا کــه بــه مســتندنگاری بــا موضــوع دفاع 
مقــدس عالقــه دارنــد، گل علــی بابایــی از 
ــار  ــر آث ــوزه را به خاط ــن ح ــران ای پژوهش گ
متفاوتــش خــوب می  شناســند. کســی کــه بــه 
همــراه همــکارش حســین بهــزاد، مثــال بــرای 
کتــاب »همپــای صاعقــه« بیــش از پنج هــزار 
ســاعت نــوار صوتــی و مکالمــات بی ســیم 
و جلســات و مذاکــرات رده هــای مختلــف 
ــد  ــرداری کردن ــنیدند و فیش ب ــی را ش عملیات
مصاحبه هــای  یک ســری  بــا  درنهایــت  و 

شــکل گیری  ماجــرای  اثرشــان  در  دیگــر 
ــان  ــه از زب ــول اهلل را ک ــد رس لشــکر ۲7 محم
شــهدا و شــاهدان آن بــازه  زمانــی شــش ماهــه 
ــی  ــم گلعل ــته ه ــال گذش ــد. س ــل کردن نق
ــر  ــد، به خاط ــزه  جــالل آل احم ــی در جای بابای
ــر  ــته  تقدی ــا« شایس ــام ماهی ه ــاب »پیغ کت
شــد. تمــام تجربیاتــی کــه او در ایــن زمینــه 
داشــت، موجــب شــد تــا بــه ســراغش برویــم 
ــیم و  ــران بپرس ــتندنگاری در ای ــاره  مس و درب
ــوان هــم نظــر مخاطــب  این کــه چطــور می ت

ری دفاع مقدس
گ
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ایرانــی را بــه ایــن مســتندنگاری ها جلــب 
ــی را؟  و  ــب خارج ــر مخاط ــم نظ ــرد و ه ک
البتــه ایــن موضــوع کــه آیــا در مســتندنگاری 
وقایــع  بــه  نســبت  امــروزی  تحلیل هــای 
تاریخــی کار درســتی اســت یــا خیــر؟ بابایــی 
ــه  ــارش ب ــه در آث ــد ک ــان می گوی ــا اطمین ب
پای بنــد می مانــد، حتــی  بیــان حقیقــت 
اگــر تلخــی حقیقــت بــرای بعضــی ناخوشــایند 

باشــد.
�بــرای آن کــه آثار مهــم مســتندنگاری 
ــته  ــان نوش ــت محققانم ــه دس ــه ب ک
ــورها  ــر کش ــه دیگ ــد ب ــود، بتوان می ش
نیــز راه پیــدا کنــد، از چــه راهــی بایــد 
ــان  ــه نظرت ــال ب ــرد؟ مث ــتفاده ک اس
برگــزاری جایزه هایــی مثــل جــالل 
برگزیــده شــدن  و  کتــاب ســال  و 
در  می توانــد  جوایــزی،  چنیــن  در 
ــش  ــی نق ــب خارج ــازی مخاط اعتمادس

ــد؟ ــته باش داش
و  جایزه هــا  برنــد  از  درســت  اســتفاده  
فوایــد  داخلــی  معتبــر  جشــنواره های 
بین المللــی  عرضــه   در  حتــی  متعــددی 
مثــال  داشــت.  خواهــد  مســتندنگاری ها 
می تــوان بــا یــک اولویت بنــدی درســت، 
ــل  ــی مث ــار را در نمایشــگاه های مهم ــن آث ای
نمایشــگاه کتــاب فرانکفــورت، یــا مســکو 
بیان گــر  مســتندنگاری  کــرد.  عرضــه  و... 
تاریــخ  و  اجتمــاع  گوناگــون  واقعیت هــای 
یک ســری  تکلیــف  می توانــد  کــه  اســت 
از ابهامــات و حتــی اتهام هــای نــاروا را در 
ــران و  ــه جنــگ ای موضوعــات مختلــف ازجمل
عــراق و مســائل اجتماعــی و... مشــخص کنــد. 
ــی  ــه حت ــود ک ــب می ش ــتندنگاری موج مس
بــه واقعیــت  نیــز  مخاطب هــای خارجــی 
ــد  ــت بای ــن جه ــد. از ای ــدا کنن دسترســی پی
بــه ارائــه  بهتــر آن هــا در دیگــر کشــورها نیــز 

ــم. ــه کنی توج
و  نــاروا  اتهام هــای  از  منظورتــان  �

ابهامــات چیســت؟
ــم  ــائل مته ــری مس ــه یک س ــواره ب ــا هم م
ــتند  ــای مس ــیاری از کتاب ه ــتیم. در بس هس
ــته  ــراق نوش ــران و ع ــگ ای ــاره  جن ــه درب ک
ــک  ــاال ی ــه احتم ــده ک ــی آم ــده ، اطالعات ش
ــا  ــیاری از خارجی ه ــان و بس ــده از مخاطب ع
ــز  ــد تجهی ــائلی مانن ــد؛ مس ــر ندارن از آن خب
ــه صــدام در تهیــه   صــدام، کمک هایــی کــه ب
مــواد شــیمیایی می شــد و... چنیــن اطالعــات 
ــر  ــای مســتند بهت ــی در کتاب ه ــی را گاه ناب
می تــوان  رمــان  و  داســتان  کتاب هــای  از 

ــان داد.  نش
بــه نظــر شــما اگــر آثــار مســتندنگاری مربوط 
بــه حــوزه دفــاع مقــدس بــه زبان هــای 
ــت  ــی رای ــی کپ ــود و حت ــه ش ــر ترجم دیگ
ــر  ــی معتب ــگاه های بین الملل ــا در نمایش آن ه
ــب  ــر مخاط ــدازه نظ ــه ان ــا چ ــود، ت ــه ش ارائ
می خواهــم  می کنــد؟  جلــب  را  خارجــی 
ــری  ــه اث ــی ب ــب خارج ــدر مخاط ــم چق بدان
ــا وجــود  ــه داخــل کشــور نوشــته شــده، ب ک
ــد؟  ــاد می کن ــا و اعتم ــا اعتن ــام آن اتهام ه تم
ــره  ــی باالخ ــان خارج ــه مخاطب ــا ک خصوص
از پژوهش گرانــی کــه اسمشــان در حــوزه  
دفــاع مقــدس معتبــر اســت، بی خبرنــد. 
ــه  ــت ک ــی اس ــه ای داخل ــب حرف ــن مخاط ای
نویســنده   از  را  سفارشــی نویس  نویســنده  

می شناســد. خصوصــی 
نکتــه  مهمــی که بایــد در جــواب شــما بگویم، 
در راســتای جــواب قبلــی اســت. ســوال ایــن 
ــرای  ــد ب ــور بای ــدر و چط ــا چق ــه م ــت ک اس
ــم؟  ــازی کنی ــرزی اعتمادس ــب برون م مخاط
مثــال آیــا معیــار مخاطــب خارجــی بایــد 
برگزیــده شــدن یــک مســتندنگاری در جوایــز 
ــزه  جــالل آل احمــد  ــل جای ــی مث ــم داخل مه
ــد:  ــرزی بگوی ــب برون م ــی مخاط ــد؟ یعن باش
ــی  ــز داخل ــده  جوای ــاب برگزی ــن کت ــون ای چ
ــد  ــد آن را خوان ــس بای ــوده، پ ــان ب کشورش
ــرد و  ــاد ک ــب آن اعتم ــه مطال ــوان ب و می ت
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ــت. ــا را پذیرف آن ه
ــه  ــد ک ــه را هــم در نظــر بگیری ــن نکت ــا ای ام
و  دنیــا  بــرای  مســتندنگاری  کتاب هــای 
شناخته شــده  کامــال  خارجــی  مخاطبــان 
اســت و مشــکلی در اصــل مســئله وجــود 
نــدارد. زمانــی کــه اســتالین نیروهایــش 
نظامــی  فعالیت هــای  و  جنــگ  بــرای  را 
آمــاده می کــرد، بــه نویســندگانی ماننــد 
ــا  ــه صرف ــود ک ــتور داده ب ــولوخوف و... دس ش
شــوند.  وقایع نــگاری  و  نوشــتن  مشــغول 
ــدن  ــی مان ــرای باق ــتندنگاری ب ــدف او مس ه
حــوادث جنــگ آنــان در طــول تاریــخ و 
ــا، از دل  ــت. بعده ــوده اس ــدگان ب ــرای آین ب
و  رمــان  کتاب هــای  مســتندنگاری ها  آن 
داســتان ارزشــمندی درآمــد. ایــن آثــار آن قدر 
ارزشــمند بــود کــه حتــی در کشــور خودمــان 
مــا  و روشــن فکران  از متفکــران  بســیاری 
ــد  ــد... هرچن ــی را می خواندن ــای روس رمان ه
ــار را  ــن آث ــان ای ــده ای هم چن ــم ع ــروز ه ام
می خواننــد. زیــرا ایــن آثــار بــه لحــاظ ادبیــات 
بســیار قــوی اســت و تمــام ایــن آثــار مرهــون 
وقایــع  ثبــت  و  مســتندنگاری ها  همــان 
تاریخــی اســت کــه بعدهــا در گونه هــای 

ــد. ــر ش ــر منتش دیگ
�ایــن اتفــاق در کشــور مــا چطــور رقــم 

؟  د ر خو
ــر  ــل از یکدیگ ــتند و تحلی ــد مس ــا بای حتم
ــد  ــراد می خواهن ــی اف ــرا گاه ــود. زی ــدا ش ج
ــد و  ــتندنگاری کنن ــان مس ــگاه امروزش ــا ن ب
ــاند.  ــیب می رس ــر آس ــه اث ــی ب ــن نگاه چنی
ــاره  ــروز درب ــگاه ام ــا ن ــد ب ــر کســی بخواه اگ
قطع نامــه 5۹8 مســتندنگاری کنــد، طــی 
ــراد و نظراتــی مواجــه خواهــد شــد  ــا اف کار ب
ــی  ــال های پایان ــی س ــگاه سیاس ــر ن ــه دیگ ک
دهــه  60 را ندارنــد. مســتندنگاری دربــاره  
ایــن قطع نامــه، بایــد در بســتر حــوادث و 
زمــان  آن  نــگاه  و   68 ســال  جریان هــای 
ــر اســاس  نوشــته شــود. اگــر مســتندنگاری ب

درنتیجــه  باشــد،  امــروزی  تحلیل هــای 
اتفاق هــای دیــروز جــور دیگــری روایــت 
خواهــد شــد. کمــا این کــه، امــروز بــا چنیــن 
ــاره   ــال درب ــز مواجــه هســتیم. مث مســائلی نی
ــاخص،  ــراد ش ــه، اف ــوع قطع نام ــان موض هم
درحالی کــه  می دهنــد،  متفاوتــی  نظــرات 
اختالف نظرهــای  از  ناشــی  نظــرات  ایــن 
سیاســی امروزی شــان اســت. پــس وقتــی 
ــروز  ــگاه سیاســی ام ــا ن ــگاه تاریخــی ب ــه ن ک
آمیختــه می شــود، خــواه ناخــواه از ارزش 
و اعتبــار آن کاســته می شــود و حتــی آن 
تاثیرگــذاری الزم را در میــان هم وطنانمــان 
در داخــل کشــور هــم نمی گــذارد، چــه رســد 
بــه خــارج از ایــران. از صحبت هــای دوگانــه و 
ضــد نیــز هیــچ نتیجــه ای حاصــل نمی شــود.
ــخ  ــه آن تاری ــدی ب ــه پای بن ــن هم �ای
موجــب  امــروزی  نــگاه  از  دوری  و 
نمی شــود کــه پرســش گر محــدود 
ــر  ــیدن ه ــازه پرس ــی اج ــود؟ یعن ش
ــد  ــکاوی را نخواه ــر کنج ــوالی و ه س

ــت. داش
مشــکل در ســوال پرســیدن نیست. مســئله بر 
ســر ایــن اســت کــه نبایــد پاســخ ها متناســب 
ــروز  ــی ام ــگاه سیاس ــروز و ن ــت ام ــا وضعی ب
افــراد باشــد. در مســتندنگاری وقایــع بایــد در 
ــل  ــان بررســی و تحلی بســتر تاریخــی خودش
شــوند. در تاریخ نویســی و مســتندنگاری بایــد 
ــی  ــت کس ــن اس ــال ممک ــود. مث ــرف ب بی ط
ــش از  ــد پرس ــتندنگاری اش نیازمن در کار مس
ــا از  ــه اتفاق یکــی از رجــال سیاســی باشــد ک
ــد.  ــروز او خوشــش نمی آی منــش سیاســی ام
ــای  ــه تحلیل ه ــود ک ــث ش ــد باع ــن نبای ای

ــد. ــروزی اش را در مســتندنگاری وارد کن ام
ــان  ــدر در کارت ــائلی چق ــن مس ــا چنی �ب
ــانی  ــردن از کس ــم ب ــا اس ــد؟ ب مواجهی
کــه شــاید وجهــه و نظــر سیاســی 
امروزشــان را قبــول نداریــد، یــا کال افــراد 

ــال آن. ــتند و امث ــده ای هس طردش
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ــن  ــا چنی ــراوان ب ــتندنگارها ف ــا مس ــا م اتفاق
وقتــی  می شــویم.  مواجــه  اتفاق هایــی 
مســتندنگار بــه ثبــت تاریــخ برهــه  مدنظــرش 
پای بنــد می مانــد، گاهــی حتــی مجبــور 
اســت از کســانی نــام ببرد کــه مثــال در روزگار 
نوشــتن کتــاب، اتفاقــا افــراد طردشــده ای 
ــتند.  ــران نیس ــد دیگ ــورد تایی ــتند و م هس
ــران مواجــه  ــاد دیگ ــا انتق ــد مســتندنگار ب بع
ــخص را  ــالن ش ــم ف ــرا اس ــه چ ــود ک می ش
ــه کار  ــد چ ــب، او بای ــت آورده ای؟ خ در کتاب
ــه  ــخص در آن بره ــه آن ش ــی ک ــد؟ وقت کن
ــی  ــش مهم ــم نق ــاید ه ــته و ش ــور داش حض
ــر  ــدارد. اگ ــش وجــود ن ــکان حذف داشــته، ام
ــن شــخصیت هایی را  هــم مســتندنگاری چنی
ــه کــم کاری  ــرش حــذف کنــد، متهــم ب در اث
آن  حــق  یعنــی  می شــود،  کم فروشــی  و 

ــت. ــرده اس ــت ادا نک ــب را درس مطل
ــات  ــا حذفی ــدر ب ــی آن ق ــا گاه ــتش، م راس
ذهنمــان  در  پیش فــرض  کــه  مواجهیــم 
ــی  ــم کل ــا ه ــن کتاب ه ــد ای ــم الب می گویی
ــه قــول شــما، نویســنده  ــا ب حذفیــات دارد، ی
و محقــق در بیــان تمــام حقیقــت دچــار 

کم فروشــی شــده اســت.
�یعنــی شــما مطمئــن هســتید کــه اثــر 

بــا حذفیــات منتشــر شــده اســت؟
ــه، ایــن پیش فــرض و بدبینــی ایجــاد شــده  ن
ــم  ــن ه ــع این چنی ــی شــاید درواق اســت. حت
نباشــد. امــا بــه گمانــم ایــن پیش فــرض 
آســیب  هــم  ارزشــمند  آثــار  بــه  حتــی 

می زنــد.
ــا نــگاه شــما موافــق نیســتم  راســتش، مــن ب
ــد  ــه خــودم تولی ــاری ک ــاره  آث ــل درب و حداق
چنیــن  کــه  بگویــم  می توانــم  کــرده ام، 
ــا،  ــن صرف ــرای م ــت. ب ــاده اس ــی نیفت اتفاق
ــود،  ــت ش ــد روای ــه بای ــه و آن چ ــان واقع هم
اهمیــت دارد. بــرای مــن مهــم نیســت کســی 
ــگاه  کــه می خواهــد ماجــرا را روایــت کنــد، ن
ــل  ــن، نق ــرای م ــم ب ــت، مه ــروزش چیس ام

درســت وقایــع تاریخــی زمــان خــودش اســت. 
مــن و آقــای بهــزاد کــه بــا یکدیگــر همــکاری 
کــه  هســتیم  بــاور  ایــن  بــر  می کنیــم، 
ــته،  ــه داش ــی در آن واقع ــه نقش ــی ک هرکس
حتــی اگــر امــروز دیگــر بــا نظــر سیاســی مــا 
ــد صحبتــش  ــا دیگــران هم ســو نیســت، بای ی
ــای  ــاب »همپ ــما کت ــر ش ــود. اگ منعکــس ش
صاعقــه« را خوانــده باشــید، بــا هیــچ حــذف و 
سانســوری مواجــه نیســتید. حتــی دعواهــای 
از  را  عملیــات   از  بعــد  فرماندهــان  میــان 
ــی  ــن رضای ــای محس ــل آق ــانی مث ــان کس زب
می خوانیــد. کال در کتاب هــای مــا گاهــی 
ــاید  ــه ش ــی مواجــه می شــوید ک ــا حرف های ب
کمتــر آن هــا را شــنیده باشــید. و ایــن همــان 
چیــزی اســت کــه مخاطــب می توانــد بــه آن 
ــن  ــای ای ــی از صحبت ه ــد. بعض ــاد کن اعتم
ــح  ــت کنده و صری ــدر رک و پوس ــاب، آن ق کت
اســت کــه حتــی تــا آن موقــع گفتــه نشــده. 
ــی  ــای متفاوت ــن حرف ه ــس چنی ــد، پ ببینی
مــا  مســتندنگاری  کتاب هــای  در  الزامــا 

سانســور نشــده اســت.
�ایــن مطالــب حتــی در بحــث ممیــزی 
وزارت ارشــاد هــم بــا تعدیــل و حــذف 

ــود؟ ــه نمی ش مواج
خیــر، تاکنــون کــه نشــده اســت. اتفاقــا 
ــد  ــر بدانی ــد اگ ــب باش ــان جال ــاید برایت ش
ممکــن اســت بعضــی از فرماندهــان از چنیــن 
زیــرا  نیایــد.  وقایع نگاری هایــی خوششــان 
نوارهــای  از  را  ایــن صحبت هــا  از  بعضــی 
ــات  ــد از عملی ــم. از بع ــارج کرده ای کاســت خ
فتــح المبیــن بــه بعــد، دفتــر سیاســی ســپاه 
ــوان  ــا عن ــراد را ب ــری از اف ــی، یک س در اقدام
راوی فرســتاد در قرارگاه هــا و یگان هــا و... 
ــده  ــا فرمان ــه هرج ــود ک ــن ب ــان ای کار راوی
ضبــط  بــا  نیــز  آن هــا  داشــت،  حضــور 
را  صداهــا  و  می شــدند  حاضــر  صوتشــان 
ضبــط می کردنــد. مــا هــم بــه بعضــی از ایــن 
ــا را  ــم و آن ه ــدا کردی ــی پی ــا دسترس نواره
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ــم.  ــاده کردی پی
اگــر کســی کتابــی ماننــد »همپــای صاعقــه«  
را بخوانــد، و آن را بــا نمونه هــای خارجــی 
ــد کــه چقــدر کار  مقایســه کنــد، خواهــد دی
ایــن کتــاب حتــی نســبت بــه بعضــی از 
نمونه هــای خارجــی بهتــر اســت، زیــرا در آن 
راویــان مختلفــی ازجملــه فرمانــده  گروهــان، 
و...  امدادگــر  تک تیرانــداز،  آرپیچــی زن، 
ــا نــگاه خودشــان ماجــرا را تعریــف  همگــی ب
می کننــد؛ آن هــم بــدون هیــچ تحلیلــی. 
یعنــی صرفــا واقعیــت و آن چــه را کــه دیــده و 

ــد. ــت می کردن ــد، روای ــنیده بودن ش
ــد،  ــه دادی ــی ک ــام توضیحات ــا تم �ب
ــدن  ــور نش ــر سانس ــه ب ــدی ک و تاکی
ــرای بیــان واقعیــت  ــب و تــالش ب مطال
چنیــن  پــس  داشــته اید،  تاریــخ 
ــران  ــارج از ای ــد در خ ــی بای کتاب های
هــم به خوبــی فــروش بــرود و بــه 
ــد  ــت دارن ــه دوس ــش ک ــت اهل دس
ــه  ــوزه مطالع ــن ح ــر در ای ــع معتب مناب

ــد. ــد، برس کنن
ــث و  ــب، دو بح ــع مناس ــازی و توزی اعتمادس
مقولــه  بســیار مهــم در حــوزه  کتاب هــای 
ــن  ــی ای ــکل اصل ــت. مش ــتندنگاری اس مس
ــر در  ــع اث ــرای توزی ــا ب اســت کــه ناشــران م

خــارج از ایــران، پایگاهــی ندارنــد. بعضــی 
ــم  ــای مســتندنگاری مه از کتاب ه

ــی  ــی و انگلیس ــه عرب ــی ب حت
ترجمــه شــده اند، ولــی بحث 
اصلــی، بحــث توزیــع اســت 
ــه مخاطــب و  ــه  آن ب و ارائ
ناشــر خارجــی. بعــد از 
آن، مقولــه بازاریابــی نیــز 
اهمیــت پیــدا می کنــد 
ــاب چــاپ  ــی کت ــه وقت ک
ــد آن را  ــور بای ــد، چط ش
بــه چرخــه  بازاریابــی وارد 

ــرد. ک

ــای  ــی تالش ه ــران خصوص ــه ناش �البت
ــد و در  ــه کرده ان ــن زمین ــادی در ای زی
حــال یــاد گرفتــن راه و چــاه هســتند.

ــازار را خــوب  ــه، ناشــران خصوصــی ایــن ب بل
می شناســند، امــا معمــوال بــا کتاب هــای 
ــد. مشــکل کتاب هــای  حــوزه  جنــگ بیگانه ان
ــت  ــا در دس ــه عموم ــت ک ــن اس ــی ای جنگ
ناشــران دولتــی اســت و این دســته از ناشــران 
ــان  ــد کتاب هایش ــور بای ــه چط ــد ک نمی دانن
 .ــد ــر کنن ــی منتش ــه بین الملل را در عرص
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بکن و نکن های مصاحبه شغلی

 انجام 
دادنی ها 

انجام 
ندادنی ها 

تا آن جا که می توانید، درباره شرکت مورد نظر، 
تاریخچه و اهدافی که دارد، اطالعات جمع کنید. 

وقت نشناسی باعث می شود آدمی بی نظم 
و غیرقابل اعتماد به نظر برسید. 

شاید کد لباس آن شرکت خیلی معمولی و راحت 
باشد، ولی بهتر است هوشمندانه عمل کنید. 

این که مراقب زبان بدنتان نباشید، 
غیرحرفه ای ترین اشتباهی است .

در مورد ترک کار قبلی تان کلی صحبت کنید و از 
بدگویی در مورد کارفرمای فعلی خودداری کنید. 

قبل از ورود به مصاحبه تلفن را خاموش کنید یا در حالت سکوت 
قرار دهید و در طول مصاحبه به »هیچ« تماسی پاسخ ندهید. 

این که یک ساعت زودتر از زمان مصاحبه سر قرار برسید، 
نشانه وقت شناسی تان نیست، بلکه بی برنامگی تان را می رساند.

همه ما نظراتی در مورد اتفاقات جنجال برانگیز روز داریم که 
البته مصاحبه شغلی محل مناسبی برای ابرازشان نیست!

بعد از پایان مصاحبه مدام برای نتیجه تماس نگیرید، 
یا ای میل نزنید. منتظر بازخورد آن ها باشید. 

اگر کارفرمای احتمالی تان در مصاحبه اولیه حرفی در مورد 
پول و حقوق و مزایا نزد، بهتر است شما هم این بحث را 
پیش نکشید و صحبت را به زمان مناسب موکول کنید.

در مورد کد لباس آن شرکت تحقیق کنید و سعی کنید 
مطابق نظرات و خواسته های آن ها لباس بپوشید. 

سعی کنید 15 دقیقه قبل از زمان 
هماهنگ شده در دفتر کارشان باشید.

سعی کنید حداقل یک سوال از قبل آماده کنید و پس 
از پایان مصاحبه از کارفرمای احتمالی تان بپرسید. 

صاف بنشینید، اما نه خیلی خشک. سعی کنید  به 
اندازه کافی با طرف مقابلتان ارتباط چشمی برقرار کنید. 

مثال ها و نمونه هایی از قبل آماده کنید که نشان دهنده 
مهارت ها و قابلیت های کاری شما باشند. 

قطعا شما نمی دانید نظر کدام یک ازمصاحبه گرها، روی انتخاب 
شما اثرگذار است، پس نسبت به همه مودب و خوش رفتار باشید. 

احتمال این که در مورد ضعف های شما سوال شود، چیزی 
بیش از ۹۹ درصد است! پس از قبل خودتان را آماده کنید. 

ارسال یک یادداشت تشکر دست نویس به کسی یا 
کسانی که با شما مصاحبه کرده اند، می تواند شما 

را تبدیل به یک انتخاب فراموش نشدنی کند.

تحقیق کنید  دیر سر قرار حاضر نشوید 

خیلی معمولی لباس نپوشید 

نگذارید زبان بدنتان کار را خراب کند 

درباره شغل فعلی تان بدگویی نکنید 

تلفن همراهتان را کنترل نکنید!

خیلی زودتر از زمان مقرر وارد دفترشان نشوید

وارد مباحث جنجال برانگیز نشوید 

مصاحبه گر را تعقیب نکنید! 

بحث حقوق را پیش نکشید 

لباس مناسب بپوشید

سر ساعت به محل مصاحبه برسید

سواالتی را از قبل آماده کنید

مراقب زبان بدنتان باشید

مثال هایی را از قبل آماده کنید 

مودب و خوش رفتار باشید 

برای سوال در مورد ضعف هایتان آماده باشید 

یک یادداشت تشکر بفرستید 



سرآمد/ شماره سی وهشتم/ مرداد نودوشش 76

 شدند
ض

ه کسب واکر مسئوالنه معر� ض فینالیست های جا�ی

استارت آپ هایی برای یک جهان بهتر
 بابک جمالی 

گو
ت�و

گف
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زایامن ایمن؛ خانواده های آزاد از فقر
ــای  ــاد در دهه ه ــرفت های زی ــود پیش ــا وج ب
و  زن هــا  از  بســیاری  هم چنــان  گذشــته 
ــد.  ــوزادان، در حیــن زایمــان از بیــن می رون ن
ــک  ــود(، ی ــظ می ش ــه  )eyes تلف Ayzh  ک
ــد  ــه در هن ــت ک ــی اس ــتارت آپ اجتماع اس
ــد  ــک می کن ــت و کم ــتقر اس ــکا مس و آمری
ــا بســته های  ــوزادان ب ــا زندگــی مــادران و ن ت
ــه در ســال ۲010  ــاِک ســه دالری ک ــد پ تول
ــش از   ــد. بی ــات یاب ــت، نج ــازار داده اس ــه ب ب
300 هــزار  بســته در هنــد و ســایر کشــورها 
ــاوی  ــته ها ح ــت. بس ــیده اس ــروش رس ــه ف ب
ابزارهــای ضــروری بــرای زایمــان ماننــد 
ــده  ــیله ضدعفونی کنن ــه، وس ــد، مالف پیش بن
دســت، صابــون ضدعفونی کننــده، پنــس و 
تیــغ جراحــی اســت کــه بــه منظــور اطمینــان 
ــتریل  ــن و اس ــرایط ایم ــردن از ش ــل ک حاص

تهیــه می شــوند.
ــز را یــک فینالیســت  ــن ســرمایه گذاری، آی ای
ــرای بــردن جایــزه جهانــی توســعه یونیلــور  ب
از جوایــز کســب وکار مســئوالنه  )بخشــی 
جامعــه( کــرده اســت. ایــن شــرکت در کنــار 
شــرکت هایی ماننــد AgroAmerica، )یــک 
 ،SunnyMoney ــاورزی( و ــب وکار کش کس
)توزیع کننــده انــرژی خورشــیدی در آفریقــا(، 
به عنــوان فینالیســت های دریافــت جایــزه 
معرفــی شــده اســت.  آیــز  توســط زبیــده بــای 
به عنــوان مدیرعامــل و همســرش حبیــب انــور 
تاســیس شــد. خانــم بــای وقتــی کــه اولیــن 
فرزنــد خــود را بــه دنیــا مــی آورد، از شــرایط 
غیربهداشــتی بیمارســتان رنــج بــرد، زیــرا بــه 
دلیــل عــدم تجویــز آنتی بیوتیــک توســط 
پزشــک دچــار عفونــت شــد. بســته ها توســط 
ــوند  ــاژ می ش ــد و مونت ــتایی تولی ــان روس زن
درمانگاه هــا،  داروخانه هــا،  طریــق  از  و 
گروه هــای بهداشــت زنــان و ســازمان های 
غیردولتــی توزیــع می شــوند. آیــز دامنــه 
ــه بســته های بهداشــت  محصــوالت خــود را ب

جایزه کسب وکار مسئوالنه در سال 
2017 هم مثل هر سال برگزار می شود تا 
کسب وکارهای موفق و پایدار را در سراسر 
جهان شناسایی و تشویق کند. جایزه 
کسب وکار مسئوالنه در حال حاضر در 
هفت سالگی خود به سر می برد و به طور 
گسترده ای به عنوان جایزه برجسته جهان 
برای شناخت بهترین کسب وکارهای پایدار 
و مسئول در قبال شرایط جامعه، شناخته 
شده است. این جایزه بین المللی، روش های 
واقعی، ابتکاری و قابل استفاده را برای 
ایجاد کسب وکار مسئولیت پذیر در جامعه 
شناسایی و جایزه می دهد. ماموریت این 
جوایز این است که با کمک خود مشتریان، 
فعالیت های مناسبی برای رونق کسب وکار 
در سراسر جهان، انجام دهند. رسالت این 
جوایز تنها این نیست که آینده را برای 
همه تضمین کند، بلکه تالش بر این است 
تا با هدایت جوایز، فضای هیجان انگیزی 
برای کسب وکارهای مسئوالنه ایجاد کند. 
هدف اصلی برگزاری این رقابت شناسایی 
و تشویق کسانی است که گام های بزرگی 
را برای خلق یک وضعیت پایدار در جامعه 
برمی دارند و موج جدیدی از ایده ها و 
ابتکارهای اجتماعی را راه می اندازند.
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ــت  ــرای مراقب ــدی ب ــته های بع ــی، بس قاعدگ
گســترش  متولد شــده،  تــازه  نــوزادان  از 
ــتارت آپ  ــن اس ــی ای ــدف نهای ــت. ه داده اس
ــاک  ــد پ ــته های تول ــع بس ــت توزی ــم هدای ه
در مناطــق آوارگان و مناطقــی بــا شــرایط 
ــا  ــاد دارد ب ــای اعتق ــم ب ــت. خان ــی اس بحران
ــان در طــول و پــس  محافظــت از ســالمت زن
از زایمــان، زنــان زمــان، پــول و فرصــت 
ــر از کل  ــردن فق ــان ب ــرای از می ــتری ب بیش

ــد. ــواده خــود دارن خان

همکاری با دیگران کمک می کند با 
تنهایی مقابله کنیم

 Co-op ــروه ــط گ ــه توس ــی ک ــق تحقیق طب
انجــام شــده، تقریبــا یک پنجــم جمعیــت 
آن هــا همیشــه  کــه  انگلیــس می گوینــد 
افــراد  تنهــا  و  هســتند  تنهــا  اغلــب  یــا 
آســیب  تنهایــی  از  کــه  نیســتند  مســن 
دیده انــد. حــوادث زندگــی ماننــد طــالق 
و  بهداشــتی  مشــکالت  داشــتن  گرفتــن، 
ــج کشــیدن نیــز  ــا رن تحــرک، بازنشســتگی ی
می توانــد باعــث بــروز تنهایــی شــود. در 
ــن  ــال ۲015، کمپی س
صلــح قرمــز بریتانیــا 
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ب
راه انــدازی  مشــکل 
طــرح  ایــن  شــد. 
موجــب شــده اســت 
کــه Co-op همــراه بــا 
شــرکت هایی ازجملــه 
Tesco و UBS تبدیــل 
فینالیســت  یــک  بــه 
ــزه  ــت جای ــرای دریاف ب
ــی  ــه یک Experian ک
زیرشــاخه های  از 
ــود. ــت، ش ــئوالنه اس ــب وکار مس ــز کس جوای
 بــری کلیــن می گویــد: »تنهایــی و انــزوا 
یــک مســئله اســت کــه روی کســب وکار، 

می کنیــم،  کار  آن  در  کــه  اجتماعاتــی 
همــکاران و خــود مــا تاثیــر می گــذارد.«

بــا  گــروه  ایــن  اعضــای  و  کارکنــان 
پونــدی،  شــش میلیون  ســرمایه گذاری 
ــا  ــاختند ت ــادر س ــا را ق ــب ســرخ بریتانی صلی
هزینــه حمایــت مســتقیم و شــخصی از افــراد 
ــی را  ــزوای اجتماع ــا ان ــی ی ــه تنهای ــال ب مبت
ــک  ــرای کم ــی ب ــه اصل ــد. برنام ــم کن فراه
بــه 1۲500 نفــر در طــول دو ســال بــود، 
ــدف 3.5  ــن از ه ــی گرفت ــس از پیش ــا پ ام
مــورد  در  بحــث   Co-op میلیــون دالری، 
ــت.  ــرده اس ــدی ک ــا را ج ــترش برنامه ه گس
خدمــات  هم چنیــن   Co-op شــرکت 
جدیــدی را ارائــه می کنــد: کســب وکار در 
ــال  ــان در ح ــازه محروم ــییع جن ــه تش زمین
ــط  ــدی توس ــه کارمن ــک برنام ــت، و ی اجراس
ــه  ــده، به طوری ک ــدازی ش ــرکت راه ان ــن ش ای
ــتری  ــان بیش ــا اطمین ــد ب ــان  می توانن کارکن
در مــورد حــوادث و خطــرات حمایــت شــوند. 
ــاد  ــط بنی ــی Co-op توس ــات حمایت تحقیق
کــه  اســت  داده  نشــان  جدیــد،  اقتصــاد 
تنهایــی کارکنــان انگلیســی در ســال گذشــته 
ــش  ــد در کاه ــارد پون ــزان ۲.5 میلی ــه می ب
بهــره وری و جابه جایــی کارمنــدان هزینــه 

ــت. ــته اس ــر داش درب
  

ساختامن رادیکال، موردی برای فناوری 
پایدار را معرفی می کند

در یــک نمایشــگاه در  منطقــه کریســتال، 
ــدن،  ــرق لن ــای ش ــزاری رویداده ــل برگ مح
ــورک  ــاگ، نیوی ــی در کپنه ــری از زندگ تصوی
فضاهــای  بــا   ،۲050 ســال  در  لنــدن  و 
آســمان  بــه  ســر  باغ هــای  انعطاف پذیــر، 
ــی  ــترک و اتومبیل های ــات مش ــیده، خدم کش
ــد،  ــل می دهن ــره و تحوی ــرژی را ذخی ــه ان ک
ــوم  ــت. معل ــده اس ــته ش ــش گذاش ــه نمای ب
ــهری  ــاک ش ــده پ ــن آین ــا ای ــه آی ــت ک نیس
ــا  ــر؟ ام ــا خی ــت ی ــد پیوس ــوع خواه ــه وق ب

ــه  ــی ک ــق تحقیق  طب
 Co-op توســط گــروه
ــا  ــده، تقریب ــام ش انج
جمعیــت  یک پنجــم 
می گوینــد  انگلیــس 
کــه آن هــا همیشــه یــا 
اغلــب تنهــا هســتند و 
مســن  افــراد  تنهــا 
نیســتند کــه از تنهایی 
دیده انــد آســیب 
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هدف این 
طرح افزایش 
اعتمادبه نفس 

دانش آموزان و 
تشویق بیشتر 

آن ها برای رفتن به 
دانشگاه از منطقه ای 

است که قبال 
چندین نفر فقط به 

دانشگاه رفته اند. 

ــک  ــه کریســتال ی ــد اســت ک ــس معتق زیمن
»ابتــکار پایــدار شــهری« اســت کــه می توانــد 
بــه پیشــرفت برنامــه کمــک کنــد. کریســتال 
یــک فینالیســت در جایــزه کســب وکار جامعــه 
ــه  ــت، ک ــت اس ــط زیس ــت محی ــرای هدای ب
ــور  ــذا و ام ــت، غ ــط زیس ــط وزارت محی توس
روســتایی انگلیــس حمایــت شــده اســت. برای 
زیمنــس، ایــن نه تنهــا یــک مرکــز کنفرانــس 
اســت، بلکــه یــک فضــای نمایشــگاهی اســت 
کــه راهبردهــای پایــدار شــهری را نشــان 
می دهــد؛ یــک مرکــز تحقیقاتــی و نمایشــگاه 
زنــده طراحــی و تکنولــوژی ســاختمان پایــدار 

اســت.
ــع طبیعــی،  ــن طــرح شــامل مناب ــات ای امکان
گرمایــش و سیســتم کنتــرل اســت کــه 
درجــه حــرارت را بــا توجــه بــه تعــداد افــراد 
مــارک  می کنــد.  تنظیــم  ســاختمان  در 
شــهر  حســابداری  مدیــر  جنکینســون، 
ــا در حــال  ــد: »م ــدن، می گوی زیمنــس در لن
به روزرســانی ایــن فنــاوری هســتیم. سیســتم 
ــان  ــار از زم ــن ب ــاختمان چندی ــت س مدیری
ــه  ــود یافت ــاح شــدن در ســال ۲01۲ بهب افتت
ــر  ــای دیگ ــاوری و فناوری ه ــن فن ــت. ای اس
ــتال 43  ــه کریس ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ب
ــه  ــبت ب ــتر نس ــرژی بیش ــی ان ــد کارای درص
ــش از  ــتان دارد و بی ــابه در انگلس ــر مش دفات
ــه ای  ــای گل خان ــازی گازه ــد آزادس 70 درص
بخش هــای  از  یکــی  می دهــد.  کاهــش  را 
ــرای ســاختمان ها  ــه ب ــای فناوران ــا راه حل ه م
ــان  ــا نش ــتال، م ــد. در کریس ــم می کن را فراه
می دهیــم چــه چیــزی ممکــن اســت محقــق 

ــود.« ش

یک کسب وکار گاز طبیعی مایع، باعث 
تحریک بلندپروازی جوانان می شود

غــرق شــدن در آب ممکــن اســت بــرای 
ــر  ــه نظ ــی ب ــی کاری کار عجیب ــا ب ــه ب مقابل
در  فعالیت هــا  از  یکــی  ایــن  امــا  برســد، 

طــرح ولــز اســت. Dragon LNG ، کــه 
یــک ترمینــال گاز طبیعــی مایــع اســت و در 
حــال کار بــا 76 مدرســه محلــی اســت، هــدف 
بلندمدتــی بــرای مقابلــه بــا بــی کاری جوانــان 

ــز دارد. ــتایی ول ــش روس در بخ
ــرکت  ــه دو ش ــق ب ــه متعل ــرکت ک ــن ش ای
نفتــی شــل و پترونــاس اســت، از ســال ۲005 
ــن  ــز داروی ــی مرک ــه محل ــه خیری ــا موسس ب
ــژه  ــوزان، به وی ــا دانش آم ــت ت ــرده اس کار ک
کســانی کــه در برخــی زمینه هــا محــروم 
هســتند، را تشــویق کنــد تــا از علــم، فنــاوری، 
ــون  ــوند. دراگ ــی ش ــی غن ــی و ریاض مهندس
ال ان جــی یــک فینالیســت بــرای جایــزه 
UBS آمــوزش و پــرورش، )دســته ای از جوایــز 
ــون  ــت.  دراگ ــئولیت پذیر( اس ــب وکار مس کس
کارگاه هــای  و  آزاد  ســفرهای  ال ان جــی 
آموزشــی در ایــن موضوعــات از مطالعــات 
ــا مطالعــات  ــی ت ــرژی و بســتر دریای تولیــد ان
ــه ای  ــرداری رودخان ســنگی ســاحلی و نمونه ب
ــا، مدیرعامــل  ــا پن را پیشــنهاد می دهــد. ماری
ــرح  ــن ط ــد: »ای ــی می گوی ــون ال ان ج دراگ
در  مهــارت  ســطح  تــا  می کنــد  تــالش 

ــش  ــا افزای ــه را، ب منطق
آرزوهــا و بلندپــروازی 
 ، ن ا ز مــو نش آ ا د
افزایــش دهــد.« هــدف 
افزایــش  طــرح  ایــن 
به نفــس  د عتما ا
دانش آمــوزان و تشــویق 
بــرای  آن هــا  بیشــتر 
ــگاه از  ــه دانش ــن ب رفت
ــه  ــت ک ــه ای اس منطق
نفــر  چندیــن  قبــال 
دانشــگاه  بــه  فقــط 
پنــا  خانــم  رفته انــد. 

می گویــد کــه بــا وجــود اعــالم آمادگــی 
ــاز  ــش، ب ــر بخ ــرای ه ــر ب ــش از    150 نف بی

 .هــم تعــداد کــم اســت
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ایــن روزهــا صنعت توریســم یا 
بــه عبارتــی دیگر گردشــگری، 
اســت؛  کشــور  داغ  بحــث 
می شــود  چطــور  این کــه 
کشــورهای  توریســت های 
مختلف را بــه ایرانــی فراخواند 
ــی،  ــر - تاریخ ــر نظ ــه از ه ک
 - و...  ســالمت  طبیعــی، 
قابلیت هــای بالقــوه جــذب 
گردشــگر را دارد. در ایــن بیــن 
مدام از کشــورهای همســایه و 
موفقیــت آن هــا در ایــن زمینه 
می شــود و عــده ای برآننــد تــا 

ــرار دادن چنیــن مدل هایــی کشــور را  ــا الگــو ق ب
بــه ســمت موفقیــت در صنعــت توریســم ســوق 
ــا  ــوری ب ــر کش ــه ه ــل از این ک ــا غاف ــد؛ ام دهن
ــق  ــگ مناط ــه و فرهن ــه آداب، تاریخچ ــه ب توج
ــد  ــدام کن ــر اق ــن ام ــه ای ــد ب ــود بای ــف خ مختل
ــه  ــر، ن ــار کشــورهای دیگ ــد صــرف از رفت و تقلی
عملــی اســت و نــه موفقیتــی در پــی دارد. بــر این 
اســاس تحقیــق و پژوهــش کســانی کــه بــه ایــن 
امــر بــه شــکلی علمــی نــگاه می کننــد، ضــروری 
ــه نظــر می رسد.نشــریه »گردشــگری شــهری«  ب
بــا نــگاه بــه ایــن ضــرورت، در هــر شــماره خــود 
مطالبــی را از پژوهشــگران و محققــان ایــن حــوزه 
گــردآوری می کنــد و بــه چــاپ می رســاند. 
ــته  ــران وابس ــگاه ته ــه دانش ــه ب ــریه ک ــن نش ای
ــار  ــه در به ــود ک ــماره خ ــن ش ــت، در آخری اس
ــب  ــه مطال ســال جــاری منتشــر شــده اســت، ب
مختلفــی می پــردازد کــه هــر کــدام ســعی 
کرده انــد از زاویــه ای بــه ایــن مســئله نــگاه کننــد 

و بــه پژوهــش در آن بپردازنــد. 
مطالــب  برخــی  عناویــن 
منتشــر شــده در شــمار بهــار 
ــد  ــگری عبارتن ــریه گردش نش
ــی  ــوای کیف ــل محت از: تحلی
گفتمــان توســعه گردشــگری 
ایــران، رهیافتــی  ادبــی در 
ــات  ــت خدم ــود کیفی ــر بهب ب
بــا  شــهری  گردشــگری 
ــرکوال،  ــدل س ــتفاده از م اس
ارزیابــی عملکــرد مدیریــت 
موثــر  دانــش ســازمان های 
ــران  ــت بح ــد مدیری در فراین
ــای  ــی بافت ه ــگری، بازآفرین ــای گردش مقصده
فرســوده شــهری بــا رویکــرد گردشــگری پایــدار 
ــزی اســتراتژیک و  ــا تلفیــق مدل هــای برنامه ری ب
تحلیــل شــبکه، ارزیابــی جاذبه هــای گردشــگری 
مشــروط،  ارزش گــذاری  روش  بــا  شــهری 
مدل ســازی ســاختاری عوامــل موثــر بــر شــهرت 
ــژه  ــر ارزش وی ــرآن ب ــگری و تاثی ــد گردش مقص
ــگر  ــذب گردش ــدل ج ــن م ــد، تبیی ــد مقص برن
ــوری داده  ــتراتژی تئ ــتفاده از اس ــا اس ــالمت ب س

ــیک و... ــاد کالس بنی
بــد نیســت کســانی کــه مســئول ســاماندهی بــه 
صنعــت توریســم هســتند و تــالش دارنــد در ایــن 
بخــش کشــور را بــه موفقیــت برســانند، نگاهی به 
نشــریه های علمــی از ایــن دســت داشــته باشــند 
تــا بتواننــد بــا نــگاه عمیق تــر و دقیق تــری 
مســائل و مشــکالت ایــن راه را ببینند و در مســیر 
حــل آن هــا، آن طــور کــه درخــور فرهنــگ جامعه 

 .ماســت، گام بردارنــد

ری یه گردشگری �ش  ن�ش
ض

معر�

نگاه علمی به صنعت توریسم
 ماجده مقدم 
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ــی را  ــودات فضای ــم موج ــا می خواهی ــی م وقت
ــد الگــوی مشــخص  ــر بکشــیم، از چن ــه تصوی ب
بــا  ســبز  کوتوله هــای  می کنیــم.  اســتفاده 
اســتفاده  وقتــی  سرشــان،  روی  آنتن هایــی 
موجوداتــی  را  فضایی هــا  کــه  می شــوند 
بامــزه و ســرگرم کننده بــه شــمار بیاوریــم. 
صورت هــای  بــا  الغــر  ســفید  شــبح های 
ــه  ــوط ب کشــیده و چشــم های درشــت هــم مرب
وقتــی هســتند کــه آن هــا بــرای مــا ناشــناخته 
ــردن  ــر ک ــرای تصوی ــا ب ــند، ام ــز باش و رازآمی
موجــودات فضایــی مهاجــم کــه از هیــچ فنــاوری 
خاصــی هــم اســتفاده نمی کننــد و تنهــا قصــد 
دریــدن و از بیــن بــردن انســان ها را دارنــد، یــک 
شــکل تثبیت شــده وجــود دارد. موجوداتــی کــه 
در مجموعــه فیلم هــای »بیگانــه« پدیدار شــدند، 
ــه  ــا ن ــد. آن ه ــه نظــر می آین ــاک ب ــا خطرن واقع
ســفینه و نــه ســالح لیــزری دارنــد، بااین حــال، 
ــواع  ــه ان ــز ب ــان های مجه ــا انس ــه ب ــی ک زمان
ــروز  ــوال پی ــوند، معم ــه رو می ش ــلحه ها روب  اس
ــاک و  ــری خوفن ــه ظاه ــا ک ــتند، مخصوص هس

ــد. ــدش آور دارن چن
فرازمینــی  نژاد هــای  از  بســیاری  برخــالف 
بیگانه هــا  تخیلــی،    – علمــی  ادبیــات 
موجوداتــی متمــدن نیســتند، بلکــه شــبیه 
نظــر  بــه  شــکارچی  غول پیکــر  حشــرات 
ــردن  ــن ب ــال از بی ــه دنب ــا ب ــه تنه ــد ک می آین
دیگــران و گســترش نــژاد خــود هســتند. ملکــه 
ــان مناســب  ــد. در زم آن هــا تخم گــذاری می کن
ــوند  ــاز می ش ــای گل ب ــد غنچه ه ــا مانن تخم ه
 )facehugger( عقرب ماننــدی  موجــودات  و 
بیــرون می آینــد کــه جهــش و حرکــت خیلــی 
ــای  ــک دســته  پاه ــا ی ــا ب ــد. آن ه ســریعی دارن
می چســبند،  انســان ها  صــورت  بــه  کوتــاه 
دمشــان را دور کــردن قربانــی می اندازنــد و 
مدتــی بــه همــان شــکل باقــی  می ماننــد. در این 
مــدت درون بــدن قربانــی تخم گــذاری می کننــد 
ــه  ــدن انســان قــرار دارد، ب و انگلــی کــه درون ب
شــکل جنیــن )chestburster( از درون قفســه 

ســینه، معــده یــا شــکم او بیــرون می زنــد. 
ــه شــکل دردناکــی کشــته می شــود و   قربانــی ب
جنیــن در چنــد ســاعت رشــد می کنــد، پوســت 
ــورف  ــه زینوم ــدن ب ــل ش ــا تبدی ــدازد و ب می ان
ــه تمــام انســان هایی کــه در  )Xenomorph( ب

ــرد.  ــد ک ــه خواه ــد، حمل ــش ببین اطراف
»بیگانــه« نامــی کلــی اســت کــه از اســم 
درون  فضایــی  موجــودات  تمــام  بــه  فیلــم 
درنــده ای  موجــود  کــرد.  پیــدا  تســری  آن 
ــه  ــت، ب ــده اس ــهور ش ــام مش ــن ن ــه ای ــه ب ک
ــس ایکــس 1۲1  ــق دگرریخــت ایک ــکل دقی ش
)XenomorphXX121(  نــام دارد. در فیلــم 
»بیگانــه: پیمــان« دو موجــود دیگــر مشــابه 
آن بــه نام هــای دگرریخــت )Neomorph( و 
ــود  ــان داده می ش ــم نش ــادم )Deacon( ه خ
ــتند. در  ــبیه هس ــم ش ــه ه ــه ب ــه هم ــه البت ک
ــیار  ــوع بس ــک ن ــم ی ــتاخیز« ه ــه: رس »بیگان
ــود  ــان داده می ش ــورف نش ــرفته تر از زینوم پیش

کــه نــوزاد )Newborn( نــام دارد.
ــه«  ــای »بیگان ــه فیلم ه ــتانی مجموع ــط داس خ
نــدارد.  تطابــق  آن هــا  ســاخت  تاریــخ  بــا 
ــومین  ــه«، س ــده »بیگان ــم ساخته ش ــن فیل اولی
ــم  ــن فیل ــتانی آن و آخری ــیر داس ــم در مس فیل
ــه  ــری ب ــن س ــم از ای ــن فیل ــده دومی ساخته ش
شــمار مــی رود. اگــر بخواهیــم فیلم هایــی را بــر 
اســاس رونــد داســتان مشــخص کنیــم، بایــد از 
»پرومتــه« )۲01۲( شــروع کنیــم و بــه »بیگانــه: 
پیمــان« )۲017( برســیم. پــس از آن بــه ترتیــب 
  ،)1۹86( »بیگانه هــا«    ،)1۹7۹( »بیگانــه« 
ــه: رســتاخیز«  ــه ســه« )1۹۹۲( و »بیگان »بیگان

می دهــد. رخ   )1۹۹7(
ــدن کاران  ــی از مع ــاره گروه ــتان درب ــه داس هم
ــود در  ــع موج ــت مناب ــرای برداش ــه ب ــت ک اس
ســیاره ها و ایجــاد ســکونتگاه در آن هــا بــه 
منظومه هــای دیگــر ســفر می کننــد. سرنشــینان 
ســفینه ها بــرای طــی کــردن مســافت های 
ــد و  ــرو می رون ــه خــواب زمســتانی ف ــی ب طوالن
ــدار می شــوند.  ــه مقصــد بی پیــش از رســیدن ب
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ــام  ــا را انج ــن پروژه ه ــاری ای ــرکت تج ــک ش ی
ــد  ــب درآم ــز کس ــه ج ــی ب ــه هدف ــد ک می ده

ــدارد.  ن
ــازی ای  ــه تصویرس ــن مجموع ــذاب ای ــه ج جنب
بــود کــه از هیوال هــای بیگانــه داشــت. طراحــی 
ایــن موجــودات مهاجــم کار هانــس رودی گیگــر 
ــتی  ــای سورئالیس ــه طرح ه ــود ک ــی ب سوییس
دیگــرش هــم بــه ترکیــب یــا ارتبــاط انســان و 
ــی  ــا از نوع ــدن بیگانه ه ــت. ب ــین می پرداخ ماش
ــده  ــاخته ش ــرات س ــدن حش ــبیه ب ــش ش روک
ــزی  ــه نظــر فل ــا ب ــه در بعضــی فیلم ه اســت ک
ویژگی هــای  مهم تریــن  از  یکــی  می آیــد. 
ــا  بیگانه هــا ایــن اســت کــه درون بــدن آن هــا ب
خــون اســیدی پــر شــده اســت و ایــن اســید بــه 
انــدازه ای قــوی اســت کــه می توانــد مجهزتریــن 
ــا  ــه ب ــم ک ــتیکی را ه ــزی و پالس ــای فل الیه ه
ــد.  ــوراخ کن ــده اند، س ــاخته ش ــاال س ــاوری ب فن
ــا وجــود  ــی ب ــل اســت کــه حت ــن دلی ــه همی ب
ایــن  نمی تــوان  هــم  پیشــرفته  ابزار هــای 
ــی  ــا در جای ــت، ی ــه دام انداخ ــودات را ب موج
زندانــی کــرد. بیگانه هــا بــا وجــود این کــه 
موجــودات چنــدان هوشــمندی بــه شــمار 
ــود  ــای خ ــی ویژگی ه ــی از برخ ــد، ول نمی آین
ــاده ای  ــکات س ــتند ن ــادر هس ــد و ق ــر دارن خب
ماننــد روش هــای بــاز کــردن در هــا و نفــوذ بــه 
پناهگاه هــای انســان ها را یــاد بگیرنــد. قســمتی 
ــای  ــب ژن ه ــه ترکی ــوط ب ــی مرب ــن توانای از ای

ــان اســت. ــا میزب ــا ب آن ه
گیگــر اولیــن بیگانــه )زینومــورف( را بــا قطعــات 
مســتعمل فلــزی و ترکیــب آن هــا بــا پالســتیک 
ســاخت. قســمت ســر جانــور کــه صد هــا قطعــه 
متحــرک داشــت، بــا همــکاری کارلــو رامبالــدی 
ســاخته شــد. مجســمه ای کــه در فیلــم اول بــه 
ــه  ــود ک ــذار ب ــدر تاثیرگ ــد، آن ق ــه ش کار گرفت
ــای  ــزه جلوه ه ــراح جای ــن دو ط ــد ای ــث ش باع
بیاورنــد.  بــه دســت  را  ویــژه ســال 1۹80 
هم زمــان بــا ســاختن فیلم هــای مجموعــه، 
ــی  ــرات کم ــم تغیی ــود ه ــن موج ــی ای طراح

پیــدا کــرد. در حالــت ایســتاده بیگانــه موجــودی 
دوپاســت کــه بــه شــکل قوزکــرده و بــا جهیــدن 
ــد  ــا راه مــی رود و می توان روی چهــار دســت و پ
روی دیوار هــا هــم حرکــت کنــد. بیگانــه  دم 
بلنــد و مفصلــی دارد کــه می توانــد ماننــد یــک 
ســالح از آن اســتفاده کنــد. جمجمــه آن  چنــد 
برابــر جمجمــه انســان بــه ســمت عقب کشــیده 
ــدارد و مشــخص  ــه  چشــم ن شــده اســت. بیگان
نیســت کــه بــه کجــا نــگاه می کنــد، امــا زمانــی 
ــات  ــد حیوان ــد، مانن ــه اش می رس ــه طعم ــه ب ک
ــود  ــن موج ــد. ای ــح می کن ــزاق ترش ــکاری ب ش
ــر  ــه کوچک ت ــم دارد ک ــی ه ــک آرواره اضاف ی
ــرار دارد.  ــدش ق ــان بلن ــوک زب ــت و روی ن اس
ــه  ــه دام انداخت ــی را ب ــه کس ــه بیگان ــی ک زمان
اســت ولــی نمی توانــد دندان هایــش را بــه 
ــو  ــش را جل ــان و آرواره دوم ــاند، زب ــه برس طعم

می بــرد.
ــی  ــای علمــی- تخیل ــه برخــی فیلم ه درحالی ک
مشــهور اقتباســی از رمان هــا یــا کمیک هــا 
ــای  ــته فیلم ه ــه دس ــه« ب ــا »بیگان ــتند، ام هس
اورژینــال تعلــق دارد. دان اوبانــون، نویســنده 
»بیگانــه«، اولیــن فیلمنامــه اش را بــا نام »ســتاره 
ســیاه« در ســال 1۹73 نوشــت و یــک ســال بعد 
ــون  ــرد. اوبان ــی ک ــر آن را کارگردان جــان کارپنت
ســپس فیلمنامــه ای بــا عنــوان »حافظــه« 
روی  کار  بــه  شــروع  هم زمــان  و  نوشــت 
فیلمنامــه »تلــه ماســه ای« کــرد کــه نتیجــه ای 
نداشــت، امــا باعــث شــد بــا ایده هــای مختلفــی 
در زمینــه وحشــت و علــم آشــنا شــود. اوبانــون 
بــه همیــن دلیــل فیلمنامــه »حافظــه« را تغییــر 
داد و موضــوع اصلــی رشــد موجــودات خطرنــاک 
فضایــی در بــدن انســان ها را بــه آن اضافــه کــرد 
ــد شــوزت  ــای رونال ــه از کمک ه ــن زمین و در ای
هــم کــه مانند خــودش نویســنده بــود، اســتفاده 
کــرد. کمپانــی »برنــدی وایــن« کــه بــا کمپانــی 
فاکــس ارتبــاط داشــت، فیلمنامه را خریــد و این 
کار باعــث شــد چنــد مرحلــه بازنویســی دیگــر 
هــم روی آن انجــام شــود. در ایــن مرحلــه بــود 
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کــه یــک محــور دیگــر هم بــه داســتان پیوســت 
و آن حضــور ربات هــای انســان نما در ماجــرا 
بــود. در همــه قســمت های »بیگانــه« یــک 
ــبیه  ــت ش ــه جه ــه از هم ــات حضــور دارد ک رب
ــا  ــش او را ایف ــر نق ــک بازیگ ــت و ی انسان هاس
ــان ها  ــت انس ــا در خدم ــن ربات ه ــد. ای می کن
ــه  ــیدن ب ــوردان را در رس ــد فضان ــتند و بای هس
ــا  ــد، ام ــاری کنن ــود ی ــافی خ ــای اکتش هدف ه
ــدن  ــه رو ش ــکل و روب ــا مش ــورد ب ــس از برخ پ
تصمیم گیری هــای  می تواننــد  بیگانه هــا  بــا 

مســتقل را هــم نشــان دهنــد. 
شــباهت ربات هــای فیلــم »بیگانــه« بــا یکدیگــر 
ــا  ــتند، ی ــرد هس ــا م ــه زن ی ــت ک ــن نیس ای
ــد؛  ــادار می مانن ــه انســان ها وف ــدر ب ــه چق این ک
ــد،  ــه هــم شــبیه می کن ــا را ب ــزی کــه آن ه چی
ــفیدرنگ  ــی س ــا مایع ــه ب ــت ک ــدن آن هاس ب
ــیب  ــات آس ــک رب ــر گاه ی ــت. ه ــده اس ــر ش پ
ــون از  ــد خ ــع مانن ــن مای ــد، ای ــدی می بین ج
جســمش بیــرون می زنــد. ربات هــا ماننــد دیگــر 
ماشــین ها می تواننــد بــا وجــود آســیب های 
جدیــد کــه منجــر بــه مــرگ انســان ها می شــود، 
بــاز هــم فعــال باقــی بماننــد. در جریــان شــش 
فیلــم موجــودات فضایــی مهاجــم مســتقیما بــه 
ربات هــا حملــه نمی کننــد و حریــف آن هــا 

انســان ها هســتند. 
در فیلــم اول یــان هولــم نقــش ربــات اش 
و ســوم  دوم  قســمت  در  بــازی می کــرد.  را 
ــام  ــا ن ــی ب ــکل ربات ــه ش ــون ب ــس هنریکس الن
بیشــاپ حضــور داشــت. وینونــا رایــدر در فیلــم 
چهــارم نقــش تنهــا زن ربــات مجموعــه را بــازی 
ــکل  ــم مای ــر ه ــمت اخی ــرد و در دو قس می ک
فاســبندر بــه جــای رباتــی بــا نــام دیویــد بــازی 

می کــرد. 
زمانــی کــه فیلمنامــه اولیــن فیلــم آمــاده شــد، 
کمپانــی فاکــس کــه تولیــد آن را برعهــده 
ــردان می گشــت  ــک کارگ ــال ی ــه دنب داشــت، ب
و ریدلــی اســکات را انتخــاب کــرد. اســکات 
مراحــل دقیقــی را بــرای پیش تولیــد فیلــم طــی 

کــرد و کمپانــی هــم بودجــه آن را افزایــش داد.
ــکات  ــی اس ــی ریدل ــه کارگردان ــم ب ــن فیل اولی
ــا  ــعار »در فض ــه ش ــت، درحالی ک ــرده رف روی پ
کســی صــدای شــما را نمی شــنود« روی پوســتر 
ــود  ــان خ ــم در زم ــود. فیل ــده ب ــته ش آن نوش
داســتان  گویی های  پیش گام تریــن   از  یکــی 
ــی را در  ــان زن ــه قهرم ــود ک ــی ب ــی- تخیل علم
ــرار دارد، چنان کــه  ــل چشــم تماشــاگران ق مقاب
ــیگورنی  ــازی س ــا ب ــی  ب ــن  ریپل ــخصیت آل ش
ویــور بــه صــورت الگــوی یــک زن مبــارز نتــرس 

ــد. درآم
به عنــوان  را  »بیگانــه«  اســکات  ریدلــی 
دومیــن اثــر خــود پــس از »دوئل باز هــا« و 
ــم  ــن فیل ــاخت. او در ای ــغ رو« س ــش از »تی پی
ــفر  ــل س ــوان دلی ــی را به عن اکتشــاف های معدن

فضانــوردان انتخــاب کــرد.
شــخصیت زن اولیــن فیلــم »بیگانــه« فــارغ 
ــد  ــود و می ش ــده ب ــه ش ــیت او پرداخت از جنس
بــدون هیــچ تغییــری در فیلمنامــه یــک بازیگــر 
ــن  ــه همی ــاید ب ــرد. ش ــن او ک ــرد را جایگزی م
دلیــل بــود کــه در فیلــم »بیگانه هــا« کــه هفــت 
ــز  ــد، جیم ــاخته ش ــم اول س ــد از فیل ــال بع س
ــرای  ــم ب ــودن را ه ــادر ب ــوع م ــرون موض کام
ــرد.  ــرح ک ــا مط ــرای بیگانه ه ــم ب ــان ها و ه انس
این بــار زنــی کــه قهرمــان فیلــم اســت، کودکــی 
ــت  ــه دس ــی را ب ــد و کودک ــت می ده را از دس
ــد  ــی او تاکی ــه مادرانگ ــر جنب ــه ب ــی آورد ک م
می کنــد. از طــرف دیگــر بیگانه هــا هــم در ایــن 
فیلــم ملکــه دارنــد کــه می خواهــد نســل خــود 

ــد.  ــش ده ــذاری افزای ــا تخم گ را ب
ــک  ــا ی ــا ب ــاگر تنه ــه« تماش ــای »بیگان در دنی
گونــه مهاجــم ســروکار نــدارد، بلکــه بقایــا 
در  هوشــمند  تمدن هــای  از  نشــانه هایی  و 
ــای  ــه ج ــود ک ــده می ش ــم دی ــه فیل پس زمین
ــع  ــد. درواق گســترش داســتان را بیشــتر می کن
بیگانه هــا،  انســان،  فیلم هــا  ایــن ســری  در 
ربات هــا در  و  باســتانی  تمدن هــای فضایــی 
کنــار هــم دیــده می شــوند، امــا درگیــری 
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ــورف(  ــه  )زینوم ــان ها و بیگان ــان انس ــی می اصل
اســت و تمــام صحنه هــای پرتحــرک فیلــم هــم 

ــذرد. ــکل می گ ــن ش ــه همی ب
یکــی از ســوال هایی کــه از ســه دهــه قبــل باقــی 
ــای  ــه بقای ــود ک ــام ب ــدون ن ــودی ب ــد، موج مان
دیــده می شــود.  اول  قســمت  ابتــدای  در  او 
»ســوارفضایی«  را  او  نــام  فیلــم  هــواداران 
بــه  او  بودنــد. جســد فسیل شــده  گذاشــته 
ــان  ــی نش ــک صندل ــش روی ی ــراه تجهیزات هم
شــبیه  وســیله ای  درحالی کــه  شــد،  داده 
ــه  ــرار گرفت ــش ق ــار در مقابل ــا تیرب تلســکوپ ی
بــود. در دو فیلــم »پرومتــه« و »بیگانــه: پیمــان« 
از ایــن موجــودات کــه شــبیه انســان ولی بســیار 
ــام  ــدس« ن ــوان »مهن ــتند، به عن ــر هس بزرگ ت
یــک  از  عالــی  موجوداتــی  می شــود؛  بــرده 
ــی را  ــان های زمین ــه انس ــمند ک ــدن هوش تم
ــوال های  ــم س ــاز ه ــا ب ــد. ام ــود آورده ان ــه وج ب
ــاره آن هــا باقــی مانــد کــه احتمــاال  زیــادی درب
فیلمنامه نویســان فیلم هــای بعــدی آن هــا را 
ــه«  ــم »پرومت ــای فیل ــد. در انته ــال می کنن دنب
کــه دانشــمندی از گــروه جســت وجو گر اســت، 
می گویــد می خواهــد بــه دنبــال یافتــن بقایــای 
ایــن مهندســان بــرود تــا بفهمــد چــرا نــژاد بشــر 
ــر  ــا، خب ــز این ه ــه ج ــد. ب ــود آوردن ــه وج را ب
می رســد کــه مجموعــه فیلم هــای »بیگانــه« در 
حــال کامــل شــدن اســت. بــا توجــه بــه این کــه 
داســتان از هــر دو ســو امــکان ادامــه دادن دارد، 
ــا  ــه بیشــتر شــدن ماجــرای بیگانه ه ــوان ب می ت

ــود. ــدوار ب امی
ســال های 1۹۹0،  در  ویدیویــی  بــازی  ســه 
ــه«  ــم »بیگان ــتفاده از فیل ــا اس ۲011 و ۲014 ب
ســاخته شــد، کــه از صحنه هــای تعقیــب و 
ــز در فضــای بســته الگــو گرفتــه اســت. در  گری
طــول مدتــی کــه فیلم هــای »بیگانــه« ســاخته 
ــام  ــا ن ــری ب ــای دیگ ــه فیلم ه ــد، مجموع می ش
»درنــده« )predator( ســاخته شــده بــود. ایــن 
ــا حضــور  ــا ب ــن قســمت آن ه ــه اولی ــا ک فیلم ه
آرنولــد شــوارتزینگر شــهرت پیــدا کــرد، دربــاره 

جنگ جویــان یــک نــژاد متمــدن باســتانی 
اســت کــه پایگاهــی روی زمیــن دارنــد و عــالوه 
بــر قــدرت بدنــی فوق العــاده و ســالح های 
ــد.  ــی کنن ــود را نامرئ ــد خ ــون می توانن گوناگ
ترکیــب ایــده »بیگانــه« و »درنــده« باعــث 
ــه  ــام »بیگان ــه ن ــی ب ــدن فیلم های ــاخته ش س
 ۲004 Alien vs. Predator( »علیــه درنــده
 Aliens( »و »بیگانــه علیــه درنــده: مرثیــه )
شــد.   )۲007  vs. Predator: Requiem
ــن  ــای »بیگانــه« معمــوال ای ــواداران فیلم ه ه
گــروه را به عنــوان بخشــی از مجموعــه »بیگانــه« 

نمی پذیرنــد. 
جالب تریــن تغییــری کــه در ســاختن فیلم هــای 
ــده می شــود، ورود برخــی عناصــر  ــه« دی »بیگان
عقیدتــی و شــناختی بــه ایــن فیلم هاســت کــه 
ــه آن افــزوده  ــا ســاخت هــر قســمت جدیــد ب ب
شــده اســت و ایــن اتفــاق در قســمت هایی 
ســاخته  اخیــر  ســال های  در  کــه  افتــاده 
شــده اند، نــه قســمت هایی کــه از نظــر داســتانی 
ــه  ــی ک ــن فیلم های ــد. اولی ــاق می افت ــر اتف دیرت
ــه و  ــر ماجراجویان ــک اث ــا ی ــد، صرف ــاخته ش س
علمــی بــود، امــا در فیلــم 1۹۹۲ بــه کارگردانــی 
ماننــد  واضــح مذهبــی  نشــانه های  فینچــر 
ــود.  ــده می ش ــان دی ــی زندانی ــای صبحگاه دع
ــاره منشــأ  در فیلــم ۲01۲ شســتن بار هــای درب
انســان و معنــای آن بحــث می شــود و در فیلــم 
۲017 مســتقیما بــا معانــی دینــی و اســطوره ای 

ــه رو هســتیم.  روب
تــا امــروز تمــام فیلم هــای مجموعه »بیگانــه« در 
فضــــا رخ می دهنــد و اتفاقــات درون ســفینه ها 
ســطح  در  ساخته شــده  تاسیســات  روی  یــا 
ســیاره های دیگــر می افتنــد. تنهــا در یــک 
ــن  ــی از زمی ــتاخیز« نمای ــم »رس ــه از فیل صحن
نشــان داده می شــود؛ جایــی کــه تماشــاگر 
می فهمــد در مدتــی کــه بیگانه هــا و فضانــوردان 
ــد،  ــر بودن ــا یکدیگ ــز ب ــب و گری ــرگرم تعقی س
ــگ زده، رو  ــه ای جن ــد منطق ــن مانن ــیاره زمی س

 .ــه اســت ــودی رفت ــه ناب ب
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در ابتــدا ایــن نکتــه را روشــن کنــم کــه قــرار 
نیســت مطلبــی دربــاره  َمســکن نخبــگان 
بخوانیــد. در این بــاره خیلــی خوانده ایــم و 
خیلــی شــنیده ایم و بــه لطــف وعده هــای 
ــگان  ــه  نخب ــون هم ــئوالن، هم اکن ــِر مس توپ
صاحــب َمســکن شــده اند و حتــی آن هایــی را 
هــم کــه خودشــان خانــه داشــته اند، بــه زور از 
ــای  ــد و در خانه ه ــرون کرده ان ــه  خــود بی خان
مجانــی و مجلــِل اهدایــی از ســوی مســئوالن 
ســاکن کرده انــد. در ایــن مطلــب قــرار اســت 

از ُمســکن گفتــه شــود. کلــه  نخبــگان معمــوال 
بــوی قرمه ســبزی می دهــد و بــرای رفــع 
ایــن بــو نخبــگان بایــد فکــر خــود را مشــغول 
چیزهــای دیگــر کننــد. بــه دالیلــی کــه 
عــرض شــد، نخبــگان معمــوال ســردرد دارنــد. 
همان طــور کــه در ســریال های تلویزیونــی 
اســت  ممکــن  معمولی هــا  آدم  دیده ایــم، 
گاهــی شــکم درد و کمــردرد و پــادرد و نظایــر 
این هــا داشــته باشــند، امــا نخبــگان همیشــه 
ــات در کمــد را  ــر اوق ــد و در اکث ســردرد دارن

اندر احواالت رسآمدان

مسکن  نخبگان
 مهدی استاد احمد 
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ــد  ــردرد می خورن ــرص س ــد و ق ــاز می کنن ب
و  لپ تاپشــان می نشــینند  پــای  و ســپس 
اســکایپ را بــاز می کننــد و بــا همسرشــان که 
ــاره  این کــه چــرا رفتــی  مهاجــرت کــرده، درب
چــرا؟ مــن بی قــرارم و بیــا بــه کشــورت 
برگــرد این جــا بــرای نخبــگان بهتریــن  جــای 

ــد. ــرف می زنن ــت، ح دنیاس
ــه   امــا نخبــگان می داننــد کــه مصــرف بی روی
ــای  ــن و قرص ه ــن و نواف ــتامینوفن و ژلوف اس
از  جلوگیــری  دلیــل  بــه  کــه  دیگــری 
بدآمــوزی از آوردن نامشــان پرهیــز می کنــم، 
بــرای ســالمتی ضــرر دارد. بــه دالیــل مذکــور 
ــم  ــز ه ــری نی ــکن های دیگ ــگان از مس نخب
اســتفاده می کننــد. آن مســکن های دیگــر 
ــا  ــد ت ــت. بخوانی ــب اس ــن مطل ــوع ای موض

ــود. ــوب ش ــردردتان خ س

سخرنانی
از  یکــی  مســئوالن  ســخنرانی  شــنیدن 
اســت.  نخبــگان  مســکن های  موثرتریــن 
از  جملــه  چنــد  شــنیدن  بــا  نخبــگان 
را  دردی  هــر  مســئوالن  ســخنرانی های 
کــه داشــته باشــند، فرامــوش می کننــد. 
ــری  ــه مقادی ــئوالن همیش ــخنرانی مس در س
انبوهــی  حجــم  و  نخبــگان  از  تقدیــر 
ــک  ــر ی ــود دارد. ه ــگ وج ــای رنگارن وعده ه
ــدازه   ــه ان ــاره  نخبــگان ب کلمــه  مســئوالن درب
ــکین بخش  ــن تس ــتامینوفن کدیی دو ورق اس
ــان  ــگان سرش ــل نخب ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
ــخنرانی های  ــنیدن س ــرای ش ــد ب درد می کن

مســئوالن.
تو می دانی که از سردرد سیرم
و از این درد می خواهم بمیرم
اال مسئول خوش چانه بیا باز

سخنرانی بکن، آرام گیرم

شبکه های اجتامعی
ــکن ها  ــن مس ــی از بهتری ــبکه های اجتماع ش

بــرای نخبــگان محســوب می شــوند. نخبــگان 
اجتماعــی  شــبکه های  جــو  دیــدن  بــا 
احســاس می کننــد کــه اکثریــت افــراد شــبیه 
ــگان  ــه نخب ــد. گرچ ــر می کنن ــان فک خودش
ــالک  ــی م ــبکه های اجتماع ــه ش ــد ک می دانن
ــتند،  ــه نیس ــم کل جامع ــرای فه ــتی ب درس
ــد  ــا را آرام می کن ــاس آن ه ــن احس ــا همی ام
دیگــر  ســویی  از  می دهــد.  تسکینشــان  و 
جمــع کثیــری از نخبــگان بــا گرفتــن عکــس 
ــتن آن در  ــتراک گذاش ــه اش ــان و ب از غذایش
اینســتاگرام، کلــی تفریــح می کننــد. گذاشــتن 
عکــس هــر وعــده  غذایــی در اینســتاگرام بــه 
انــدازه  یــک ورق ژلوفــن و گرفتــن هــر الیــک 

ــر اســت. ــدازه  یــک عــدد نوافــن موث ــه ان ب
تو می دانی که از سردرد سیرم
و از این درد می خواهم بمیرم
بیا لطفا مسکن سان بده الیک

به عکس پیتزای پرپنیرم

پاک کردن صورت مسئله
ــتی  ــئله کار درس ــورت مس ــردن ص ــاک ک پ
نیســت. امــا گاهــی چــاره ای جــز ایــن نیســت. 
بــه همیــن دلیــل گــه گاه ایــن اتفــاق می افتــد 
کــه وقتــی فــرد نخبــه احســاس می کنــد کــه 
ــرای  ــی را ب ــای مختلف ــردرد دارد و روش ه س
ــواب  ــرده و ج ــه کار ب ــردردش ب ــکین س تس
نگرفتــه، تصمیــم بــه مهاجــرت می گیــرد. 
ــد  ــت ندارن ــگان دوس ــه نخب ــا ک ــا از آن ج ام
ــع  ــا درواق ــد، فقــط سرشــان ی مهاجــرت کنن
مغزشــان را کــه درد می کنــد، می فرســتند 
ــد،  ــان درد نمی کن ــی تنش ــع وقت آن ور. درواق
الزم نیســت کال مهاجــرت کننــد. بــه همیــن 
ــد،  ــه درد می کن ــان را ک ــط مغزش ــل فق دلی

ــد.  ــا می کنن ــوی آب ه ــه   آن س روان
تو می دانی که از سردرد پیرم
و از این درد می خواهم بمیرم

بیا مغز مرا بردار و با خود
ببر بیرون که از این مغز سیرم
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ساالر ارتش صفوی ره الهل وردی خان س�پ در�ب

غالمی که سردار شد
 معصومه ترکانی 
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جنــگ چالــدران و شکســت از عثمانــی چیــزی 
نبــود کــه دولــت صفــوی و ملــت ایــران 
به راحتــی آن را فرامــوش کنــد. در ایــن جنــگ 
ــن  ــزار ت ــت ه ــه بیس ــک ب ــران نزدی ــپاه ای س
بودنــد و عثمانیــان صــد هــزار نفــر، ایرانیــان بــا 
نیــزه و شمشــیر و تیــر و کمــان می جنگیدنــد 
ــگ  ــوپ و تفن ــه ت ــلح ب ــی مس ــش عثمان و ارت
ــرم  ــالح گ ــتن س ــرو و نداش ــودن نی ــود. کم ب ب
آن چنــان تلفــات ســنگینی بر ســپاه ایــران وارد 
ــوی  ــماعیل صف ــس از آن شاه اس ــه پ ــرد ک ک
ــه  ــه ای ک ــه گون ــق شــد. ب دچــار ماتمــی عمی
ــا  ــرد و ت ــرکت نک ــی ش ــچ جنگ ــر در هی دیگ
آخــر عمــر کســی خنــده او را ندیــد. او دســتور 
ــه شــیخ  ــار بقع ــتان کن داد شــهدا را در گورس
صفی الدیــن بــه خــاک بســپارند و از آن پس آن 
گورســتان »شــهیدگاه« نامیــده شــد. از ایــن رو 
ــی در  ــرلی انگلیس ــرادران ش ــه ب ــی ک هنگام
ــق  ــوی از طری ــان حکومــت شــاه عباس صف زم
ــد،  ــن آمدن ــه قزوی ــداد ب ــب و بغ ــز و حل ونی
بســیار مــورد تکریــم شــاه قــرار گرفتنــد، زیــرا 
یکــی از دالیــل ســفر ایــن دو بــرادر و هیئــت 
ــناس  ــک کارش ــه ی ــران ک ــه ای ــان ب همراهش
ــرار داشــت،  ــان ق ــان آن ــز در می ــزی نی توپ ری
آمــوزش  و  نظامــی  جدیــد  فنــون  تعلیــم 
ــود  ــه ارتــش ایــران ب ســاختن تــوپ جنگــی ب
تــا ســپاه شــاه عباس در مقابــل عثمانیــان 
ــود،  ــا ب ــران و اروپ ــترک ای ــمن مش ــه دش ک
ــنهاد  ــی پیش ــاه عباس بررس ــود. ش ــز ش تجهی
ــپاه  ــاالر س ــه سپهس ــان را ب ــا آن ــکاری ب و هم
ــا  ــپرد و ب ــی« س ــان گرج ــران »اهلل وردی خ ای
ــی  ــادار در مدت ــردار وف ــن س ــای ای پیگیری ه
نه چنــدان طوالنــی، کشــور ایــران صاحــب 
ــزار  ــصت ه ــی و ش ــوپ برنج ــراده ت ــد ع پانص

ــد. ــی ش تفنگچ

الله وردی خان گرجی  
اهلل وردی خــان گرجــی، ســـپهساالر ایـــران 
ــباس اول  ــاه عـ ــد ش ــارس در عه ــاکم ف و حـ

بــود. شــاه  ارامنــه  گرجســتان  از  صفــوی، 
ــود  ــکرر خـ طهماســب اول طــی حـــمالت مـ
ــی   ــزار  گرج ــی ه ــش از س ــتان، بی ــه گرجس ب
را بــه ایــران کوچانــد، اهلل وردی خــان از جملــه 
ــس از  ــه پ ــود ک ــوی ب ــی عیس ــرای ارمن اس
ــرده  ــار بـــه  عـــنوان  ب آن کــه در جوانــی چندب
فروختــه شــد، ســرانجام در مقابــل ســی ســکه 
طال در زمره  غـــالمان شـاه طـــهماسب درآمـــد 
و بــه ســبب کاردانــی و کیاســت مــدارج ترقــی 

ــود. ــری پیم ــس از دیگ ــی پ را یک
ــدان فئودالــی و اصیــل  اهلل وردی خــان را از خان
گـــرجی اونـــدیالدزه می داننــد کــه نــام آن هــا 
در فـــرامین و اســناد تـــاریخی گـــرجی  آمده و 
از قــرار، یـــکی از ایشــان ســمت حاجــب دربــار 
ــدان  ــن خان ــن از ای ــت. همچنی ــته اس را داش
و  نقــش  مهــم آنــان در مبــارزات داخلــی  

گـــرجستان  یــاد شــده اســت.
او نخســت مقــام زرگرباشــی داشــت و در مدتی 
کوتــاه یکــی از معتمــدان شــاه عباس شــد 
ــت  ــار رف ــه درب ــه ب ــت آزادان ــازه داش ــه اج ک
ــه  ــس از آن ک ــان پ ــد. اهلل وردی خ ــد کن و آم
قلی خــان  مرشــد  برداشــتن  میــان  از  در 
اســتاجلو همــان کســی کــه شــاه عباس را 
بــه ســلطنت رســانده بــود، شــرکت کــرد، بــه 
امــارت ناحیــه گلپایــگان منصــوب شــد. در آن 
ــی  ــه کس ــگان ب ــه گلپای ــت ناحی ــان حکوم زم
آقاســی  قوللــر  منصــب   کــه   می شــد  داده 
)فرمانــده غـــالمان شـــاهی( را دارا بــود. قوللــر 
ــد  ــت، بع ــه داش ــب رکن الدول ــه لق ــی ک آقاس
از قورچی باشــی )فرمانــده گارد قزلبــاش( از 
مهم تریــن مقامــات  دولتــی  بــود  و تمــام امــور 
مربــوط بــه غالمــان بــه صواب دیــد و اجـــازه او 

انجــام می گرفــت.
ــا  ــتر ب ــه بیش ــه هرچ ــرای مقابل ــاه عباس ب ش
قــدرت گرفتــن ســپاهیان قزلبــاش کــه در بــه 
حکومــت رســیدن او نقــش عمــده ای داشــتند 
و بــه گونــه ای خــود را شــریک حکومــت 
از  متشــکل  دائمــی  ســپاهی  می دانســتند، 
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ــازه  ــی ت ــی و چرکس ــی و ارمن ــان گرج غالم
»غالمــان  کــه  داد  تشــکیل  مسلمان شــده 
و  می شــدند  نامیــده  شــریفه«  خاصــه 
وفاداریشــان تنهــا بــه شــخص شــاه بــود، 
زیــرا وابســتگی قبیلــه ای یــا خویشــاوندی 
نــام  اطــالق  نداشــتند.  ایــن ســرزمین  در 
محدودیــت  نشــان دهنده  )غــالم(  »قــول« 
آزادی آنــان نســبت بــه دیگــر ســپاهیان نبــود 
ــن  ــه ای ــی ب ــه مفرط ــه عالق ــاه عباس ک و ش
ــای  ــان را »ینی چری ه ــده داشــت، آن ــراد زب اف
ــه  ــا ک ــد. ینی چری ه ــش می نامی ــوار« خوی س
ــد،  ــت می کردن ــی خدم ــالطین عثمان ــه س ب
ارتشــی متشــکل از افــراد مســیحی بــه اســیری 
ــالگی  ــزده س ــه از پان ــد ک ــروگان بودن ــا گ ی
ــد و  ــرار می گرفتن ــی ق ــات نظام ــورد تعلیم م
ــی همیشــه  ــپراتوری عثمان ــه امـ ــی کـ در حال
ــان  ــای در خدمتش ــا ینی چری ه ــکالتی ب مش
داشــتند، غـــالمان شــاهی )قوللرهــا( همیشــه 
وفادارانــه در خدمــت شــاهان صفــوی بودنــد و 
در  تـــمام  طــول ســده یازدهــم هجری پشــت و 

پنـــاه اصلــی پادشــاهان صفــوی بـــودند. 
ــدارج  ــک  م ــد اهلل وردی  بی ــه بع ــان ب از آن زم
در ســال  کــرد.  به ســرعت طــی  را  ترقــی 
1001 قمری او در دو ماموریت مـــهم شـــرکت 
شــاهوردی خان  فتنــه  دفــع  اول  جســت: 
ــابور. در  ــخیر نیش ــه داغ و دوم تس ــم قراچ حاک
ســال 1004هنگامــی کــه فرهادخــان قرامانلــو 
ســبب  او  نادرســت  راهنمایی هــای  کــه 
ــده  ــبزوار ش ــردم س ــی  از م ــدن  جمع کشته ش
بــود، از حـــکومت فـــارس معــزول شــد، شــاه 
ــی  ــر آغاس ــب قولل ــه منص ــان را ک اهلل وردی خ
ــوب  ــارس  منص ــت  ف ــه حکوم ــت، ب ــز داش نی
یــک  کــه  بــود  نخســتین بار  ایــن  کــرد. 
فرمانــده غالمــان، مقامــی هم پایــه امیــران 

می یافــت. قزلبــاش 
ــه  ــی طایف ــر سرکش ــه خاط ــال 1005 ب در س
حکومــت  شــاه عباس  کهگیلویــه ،  افشــار  
ــذار  ــان واگ ــه اهلل وردی خ ــز بـ ــه را نی کهگیلوی

پــی   در   شــاه عباس  کــه  هنگامــی  کــرد. 
ــد صــدر  ــام جدی اصالحــات نظامــی خــود، مق
لشــکر  را  ایجــاد  کــرد، اهلل وردی خــان کــه 
لیاقــت و شایســتگی  خود  را در دفع آشـــوبگران 
و وفـــاداری بـــه شــاه ثابــت کــرده بــود، اولیــن  
فــردی بـــود کــه بــه مقــام سپهســاالری ایــران  
ــه  ــان را از هم ــاه عباس اهلل وردی خ ــید. ش رس
ــر   ــر  و محترم ت ــران  عزیزت ــزرگ  ای ــرداران بـ س
ــه او را  ــود، همیش ــر ب ــون  پی ــت  و چ می داش
ــرداران  ــک از س ــرد. هیچ ی ــاب می ک ــدر خط پ
ــا  ــود. او ب ــر نب ــت براب ــقام و مرتب ــا او در مـ ب
ــوده ای  ــز و جنگ آزم ــوار مجه ــزار س ــی ه س
کــه  در اختیــار داشــت، بــر تمــام والیــات 
جنوبــی ایــران و ســواحل و جزایــر خلیــج 
ــا رشــادت او الر ،  فــارس حکمرانــی می کــرد. ب
ــن در  ــح شــد . او هچنی ــرون فت ــن و گمب بحری

ــت. ــرکت داش ــز ش ــداد نی ــرات و بغ ــح ه فت
شــاه عباس در جنگ هــای بزرگــی کــه بــا 
ــروی  ــه نی ــتر ب ــرد، بیش ــی می ک ــت عثمان دول
ــون او  ــود، چ ــی ب ــان متک ــی اهلل وردی خ نظام

ــود.    ــوی ب ــاه صف دســت راســت ش
ــدار  ــردار نام ــان او را س ــک ترکم ــکندر بی اس
و غازیــان شــیر شـــکار و بـــیگلر بیگــی فــارس 
نامیــده و می نویســد: »در اصابــت رای و حســن 
ــری و  ــان و در دلی ــالی زم ــرآمد عق ــر س تدبی
تـــهور  و دالوری، مـــسلم اکفــاء و اقــران بــود.«

اقدامات عمرانی الله وردی خان:
- پــل اهلل وردی خــان: ایــن پــل بــر زاینــده رود 
اصفهــان کــه دو بخــش شــمالی و جنوبــی 
ــد  ــم پیون ــه ه ــاغ را ب ــهور چهارب ــان مش خیاب
عــرض  و  متــر   ۲۹5 طــول  بــا  می دهــد، 
ــن  ــاق، بزرگ تری ــمه ط ــر و 33 چش 13/5 مت
پــل تاریخــی دایــر ایــران اســت کــه بــا 
ــمه  ــه چش ــل و سی و س ــه پ ــای سی و س نام ه
ــت  ــروف اس ــز مع ــاغ نی ــی و چهارب و شاه عباس
ــه شــخصی اهلل وردی خــان ســاخته  ــه هزین و ب

ــت. ــده اس ش
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ایــن پــل کــه بــه صــورت دوطبقــه و عمدتــا از 
ــر روی شــالوده ســنگی ســاخته شــده  آجــر ب
اســت، دارای یــک معبــر اصلــی کاروان رو و 
ــت.  ــران اس ــژه عاب ــیده وی ــذرگاه سرپوش دو گ
برگــزاری جشــن های نــوروز و آبریــزگان و 
گلریــزان در کنــار ایــن پــل، ایــن مــکان را در 
ــدل  ــردم مب ــگاه م ــه تفرج ــان ب روزگار صفوی

ــود. ســاخته ب
ــدارس  ــان از م ــه خ ــان: مدرس ــه خ - مدرس
ــزرگ، معــروف و قدیمــی شــیراز اســت کــه  ب
بنــای آن در زمــان اهلل وردی خــان  شـــروع  شــد 
ــه  ــان، خاتم ــرش، امام قلی خ ــان پس و در  زمـ
یافــت. مدرســه، هنــگام آبادانــی یک صــد  
حجــره بــرای اقامــت یک صــد طلبــه داشــت و 
چهــار طــرف آن چهــار بــاغ ســاخته شــده بــود. 

و  ســاخت  را  مدرســه  ایــن  اهلل وردی خــان 
مالصــدرا  را  که  توســط عـــلمای فـــارس تکفیر 
و بــه کهــک قــم تبعیــد شــده بــود، بــه شــیراز 
ــه  ــون ب ــن مضم ــه ای بدی ــرد . او  نام ــوت ک دع
بــه  نمی توانــم  »مــن  نوشــت:  مالصــدرا 
کهــک بیایــم تــا بتوانــم  از  محضــر  درس 
ــت در  ــن جه ــه همی ــم و ب ــتفاده کن ــما اس ش
شــیراز بنــای مدرســه ای را بــرای شــما  شــروع  
اطــالع  شــد،  تمــام  همین کــه  و  کــرده ام 
مدرســه  ایــن  در  و  بیاییــد  کــه  می دهــم 
ــه   ــان در  وقف نام ــد .« اهلل وردی خ ــس کنی تدری
ــه   ــس را ب ــار تدری ــه اختی ــرد کـ ــح ک تصری
ــی را   ــر درس ــا ه ــد ت ــذار  می کن ــدرا واگ مالص
کــه  می خواهــد در برنامــه دروس مدرســه قــرار 
دهــد. اهلل وردی خــان مدرســه را بــا هزینــه خود 
ــروری  ــمت های ض ــه قس ــن  ک ــاخت و همی س
بــرای اســتفاده اســتادان و طــالب مهیــا  شــد،  
از  مالصــدرا درخواســت کــرد بــه شــیراز بیایــد.

ــه  ــدام، دانشــگاهی ب ــن اق ــا  ای اهلل وردی خــان  ب
مفهــوم واقعــی  آن  روز تاســیس کــرد کــه  
ــوم،  ــه ، ادب ، نج ــت، فق ــالوه برحکم در  آن ع
زمین شناســی،  هندســه،  حســاب،  علــم 
شــیمی  و  گیاه شناســی  جانورشناســی، 

ــه  ــن مدرس ــدرا در ای ــد. مالص ــس می ش تدری
ــام  ــود را انج ــات خ ــن تالیف ــه مهم تری ــود ک ب
داد و حکمــت متعالیــه را به ســرانجام رســانید. 
مــرگ  اهلل وردی خــان بـــانی رواق اهلل وردی خان 
در حــرم مطهــر  امــام  رضــا )ع( اســت کــه 
گنبــدی مســین دارد. ایــن رواق کــه هم زمــان 
ــاخته  ــان س ــف اهلل اصفه ــجد شـیخ لطـ ــا مس ب
ــاختمان هـــشت گوش  شــده   اســت ، یـــک سـ
اســت کــه از نظــر معمــاری، کاشــی کاری 
و مقرنــس کاری شــاهکار مســلم بــه شــمار 
می آیــد. آرتــور پــوپ در کتــاب معمــاری 
ــام  ــد ام ــن قســمت مرق ــران، آن را کامل تری ای

می دانــد. رضــا)ع( 
قــرار  رواق  ایــن  در  اهلل وردی خــان  مدفــن 
اتمــام  از  پــس  ســال   یــک   زیــرا  دارد، 
شــیراز  در  اهلل  وردی خــان  رواق،  ســاخت 
ــازه اش   ــاه عباس ، جن ــر ش ــه ام ــت و ب درگذش
زیــر  در  و  کردنــد  حمــل  مشــهد  بــه  را 
ــپردند . ــاک س ــه خ ــا ب ــن بن ــی ای ــه جنوب  صف
نوشــته اند  کــه  اهلل وردی خــان چنــد  روز  پیــش 
ــره  ــای مقب ــور بن ــه مام ــی ک ــرگ، از کس از م
ــود، پرســید کــه کار آرامــگاه جاودانــی اش  او ب
ــواب  ــرد در ج ــیده اســت؟ آن م ــا رس ــه کج ب
ــت  ــه جه ــی ک ــی و ایوان ــد عال ــت: »گنب گف
مدفــن ترتیــب  یافتــه،  در کمــال زیبایــی اتمــام 
ــت.«  ــی اس ــدم عال ــر ورود مق ــه، منتظ پذیرفت
خــان فرمودنــد کــه ایــن گفتــه از عالــم غیــب 
ــال و زوال  ــگام ارتح ــده و هن ــام ش ــه او اله ب

اســت.
در جای جــای ایــن بنــای معنــوی، کتیبه هــای 
فراوانــی از اشــعار و آیــات و احادیــث بــه چشــم 
ــن رواق کــه  می خــورد. یکــی از رباعی هــای ای
بــه خــط نســتعلیق و بــا  کاشــی  معــرق  نــگارش 
یافتــه، چنیــن اســت: »جبرییــل ز عــرش آیــد 
ــردوس  ــر طــواف شــه ف ــم / از به و حــوا از نعی
حریــم/ عمــدا  پــر خــود بــردم مقــراض زننــد/ 
ــن  ــم«. ای ــد مقی ــه بدین وســیله گردن شــاید ک
 .ــوان اســت رواق هم اکنــون مخصــوص بان
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لوی به فاریس ن �پ ض از ز�ب ه ویس و رام�ی �ب یه به �ت
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 دانش ترجمه و اهمیت آن 
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انتقــال دانــش از یــک زبــان بــه زبــان دیگــر بــه 
واســطه ترجمــه متــون علمــی صــورت می گیــرد. 
ــی و  ــائل اجتماع ــر و مس ــتان و هن ــعر و داس ش
ــر  ــور دیگ ــه کش ــور ب ــک کش ــز از ی ــی نی سیاس

طریــق  از  باشــد(  متفــاوت  زبانشــان  )اگــر 
ــر  ــان  امکان پذی ــه آن زب ــون ب ــن مت ــه ای ترجم
ــه  ــان ب ــخ جه ــا در تاری ــی از دوره ه ــت. برخ اس
ــای دیگــر  ــه از زبان ه ــاری ک واســطه ترجمــه آث



93 سرآمد/ شماره سی وهشتم/ مرداد نودوشش

ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــه، از اهمی ــورت گرفت ص
ــی از  ــری یک ــم هج ــا پنج ــرون دوم ت ــت. ق اس
ــالم  ــخ اس ــه در تاری ــای ترجم ــن دوره ه مهم تری
ــه شــمار مــی رود. بســیاری از متــون علمــی از  ب
زبــان یونانــی، هنــدی، ســریانی، پهلــوی و دیگــر 
زبان هــای مرســوم آن دوران بــه زبــان عربــی کــه 
زبــان علمــی آن زمــان بــود، ترجمــه شــدند و در 
اختیــار دانشــمندان قــرار گرفتنــد. دارالحکمــه ای 
کــه مأمــون عباســی ایجــاد کــرده بــود، در 
ــت؛  ــژه داش ــی وی ــی توجه ــون علم ــه مت ترجم
ــا  ــن ترجمه ه ــه ای ــر اســت ک ــه ذک ــه الزم ب البت
ــود و  ــه ب ــز مواج ــیاری نی ــای بس ــا مخالفت ه ب
برخــی از علمــا و دانشــمندان بــه دالیــل مذهبــی 
ــن  ــه ای ــه و مطالع ــا ترجم ــل ب ــر دالی ــا دیگ ی
ــد. در هــر صــورت بســیاری  متــون مخالــف بودن
از متــون علمــی و حتــی ادبــی و هنــری از دیگــر 
زبان هــا بــرای دانشــمندان مســلمان ترجمــه 
شــد. موضــوع کیفیــت ایــن ترجمه هــا نیــز 
ــن  ــه برخــی از ای ــری اســت؛ چنان ک بحــث دیگ
متــون، چنان چــه مترجمــی قــوی داشــتند، 
ــز از  ــون نی ــی از مت ــد و برخ ــر بودن ــل فهم ت قاب
ایــن خصیصــه تهــی بودنــد. بــرای نمونــه ابوعلــی 
ســینا در یکــی از یادداشــت هایش می گویــد: 
ــطو را  ــه ارس ــاب مابعدالطبیع ــه کت ــن ترجم م
ــازار  ــدم. روزی در ب ــدم و نفهمی ــار خوان ــل ب چه
ــه از  ــی را ک ــری از فاراب ــه دیگ ــم و ترجم می رفت
همیــن کتــاب بــود یافتــم و بــا یــک بــار خوانــدن 
بــر آن مســلط شــدم. بــه گفته اســتاد ســیدصالح 
حســینی ایــن موضــوع ناشــی از ترجمــه دقیــق و 
ــوع  ــه موض ــه او ب ــوده و این ک ــی ب ــت فاراب درس
ــه  ــر ترجم ــوده اســت. دوره دیگ ــود مســلط ب خ
کــه در تاریــخ ایــران دارای اهمیــت اســت، دوران 
قاجــار و به خصــوص دوره ناصرالدیــن شــاه قاجــار 
اســت. سلســله قاجاریــه بــه واســطه ضعف هایــی 
کــه در کشــورداری و اداره کشــور داشــتند و 
بســیاری از قســمت های ایــران در همیــن دوره از 
ایــران جــدا شــد، وجهــه خوبــی در بیــن خــواص 
ــه  ــت ک ــر داش ــد در نظ ــا بای ــدارد. ام ــوام ن و ع

ــوم  ــیاری از عل ــه بس ــا این ک ــن دوران ب در همی
ــار علمــی  ــد، ترجمــه آث و هنرهــا در رکــود بودن
و ادبــی و تاریخــی، به خصــوص از زبان هــای 
اروپایــی رواج بســیاری داشــت. در ایــن دوره 
بــه  ادبــی  و  علمــی  کتاب هــای  از  بســیاری 
ــان فارســی ترجمــه شــد کــه بایــد گفــت ای  زب
بســا بســیاری از همیــن آثــار بودنــد کــه زمینــه 
آشــنایی مــردم بــا فرهنــگ اروپــا را فراهــم کردند 
و حتــی بعدهــا نیــز زمینــه انقــالب مشــروطه و 
ــون  ــد مره ــد را بای ــای بع ــرفت های دوره ه پیش

ــت.  ــا دانس ــن ترجمه ه همی
در دوران معاصــر نیــز ترجمــه آثــار علمــی و ادبی 
نیــز طرفــداران بســیاری دارد و از طریــق ترجمــه، 
مــا بــا بخــش مهمــی از علــم و دانــش و فرهنــگ 
و ادب جهــان آشــناییم. برخــی از ادیبــان صرفــا 
در حــوزه ترجمــه نام بــردار شــده اند و برخــی در 
کنــار کارهــای دیگــر علمــی خــود دســتی نیــز 
بــر آتــش ترجمــه دارنــد. تاریــخ ترجمــه متــون 
ــان،  ــون مترجم ــبک های گوناگ ــواع آن و س و ان
خــود می توانــد زمینــه پژوهشــی درازدامــن 
باشــد کــه فعــال از حوصلــه ایــن یادداشــت خــارج 

اســت. 
ــا  ــم، ب ــا پنج ــرون دوم ت ــه در ق ــاری ترجم ب
این کــه بیشــتر بــر متــون علمــی از یونــان 
ــون  ــیاری از مت ــا بس ــود، ام ــی ب ــتان متک باس
علمــی و ادبــی ایــران پیــش از اســالم نیــز کــه 
بــه زبــان پهلــوی نوشــته شــده بــود، در دســتور 
ــان  ــه زب ــار ب ــود. بســیاری از آث کار مترجمــان ب
ــا  ــی ی ــان عرب ــه زب ــن دوران ب ــوی در همی پهل
ــه و  ــه »کلیل ــرای نمون ــه شــد. ب فارســی ترجم
دمنــه« را کــه کتــاب بســیار مهمــی در تعلیــم 
اصــول سیاســت بــود، ابــن مقفــع از زبــان عربــی 
ــز  ــروزه نی ــه ام ــرد ک ــه ک ــی ترجم ــه فارس ب
موجــود اســت و همیــن کتــاب را بعدهــا نصراهلل 
ــرد. بســیاری از  ــه فارســی ترجمــه ک منشــی ب
داســتان های تاریــخ ایــران باســتان نیــز از زبــان 
ــه  ــی ترجم ــپس فارس ــی و س ــه عرب ــوی ب پهل
ــردآوری  ــه گ ــا، زمین ــن ترجمه ه ــد و همی ش
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داســتان های شــاهنامه بــه صــورت یــک کتــاب 
ــی  ــتان های مهم ــی از داس ــد. یک ــتقل ش مس
کــه در همیــن دوران، از زبــان پهلــوی بــه شــعر 
فارســی برگردانــده شــد، داســتان ویــس و رامین 
ســروده فخرالدیــن اســعد گرگانی/کرکانی )نیمه 
 نخســت قــرن پنجــم( شــاعر دوران ســلجوقیان

 اســت. داســتان ویــس و رامیــن، بیــن هشــت تا 
نــه هــزار بیــت دارد کــه در بحــر هــزج ســروده 
شــده اســت. نظامــی گنجــوی منظومــه مشــهور 
ــر از  ــا تاثی ــیرین را ب ــرو و ش ــی خس ــود یعن خ
ایــن اثــر ســروده اســت. داســتان دربــاره عشــق 
رامیــن و ویــس اســت. پادشــاهی بــه نــام موبــد 
ــس ازدواج  ــام وی ــه ن ــری ب ــا دخت ــد ب می خواه
کنــد، امــا بــرادر پادشــاه بــه نــام رامیــن عاشــق 
ویــس می شــود و ویــس هــم او را دوســت 
دارد. پــس از فــراز و فرودهــای بســیار و اتفاقــات 
بســیاری کــه بــرای ایــن دو می افتــد، ســرانجام 

ــد. ــم ازدواج می کنن ــا ه ــن ب ــس و رامی وی
را  رامیــن  و  ویــس  داســتان  پژوهش گــران 
ــا  ــکانیان دانســته اند و گوی ــه دوران اش ــوط ب مرب
ایــن اثــر تــا قــرن پنجــم صرفــا بــه زبــان پهلــوی 
ــوده کــه البتــه بســیاری از  در دســترس مــردم ب
مــردم و حتــی دانشــمندان از خوانــدن آن عاجــز 
بوده انــد. فخرالدیــن اســعد گرگانــی در آغــاز ایــن 
منظومــه دربــاره نحــوه ترجمــه و اهمیــت ترجمه 
و این کــه اصــل داســتان بــه زبــان پهلــوی بــوده، 

ــد:  ــان می کن ــی را بی ــکات جالب ن
1. داســتان در اصفهــان بــه نظــم درآمــده: 
ــوده  ــان ب ــی در اصفه ــعد گرگان ــن اس فخرالدی
ــوروز  ــا ن کــه خواجــه ابوالفتــح از او می خواهــد ت
ــه  ــد ک ــپس از او می خواه ــد. س ــا بمان در آن ج

ــم بکشــد:  ــه نظ ــن را ب ــس و رامی ــتان وی داس
مرا اندر صفاهان بود کاری 

در آن کارم همی شد روزگاری
بماندم زین سبب اندر صفاهان

نرفتم در رکاب شاهشاهان
2. داســتان ویــس و رامیــن مشــهور بــوده: 
ــی  ــعد گرگان ــن اس ــح از فخرالدی ــه ابوالفت خواج

ــن داســتان چطــور داســتانی  ــدا می پرســد ای ابت
ــد و  ــت دارن ــه آن را دوس ــردم هم ــه م ــت ک اس

ــتانی مشــهور اســت:  داس
مرا یک روز گفت آن قبله دین

چه گویی در حدیث ویس و رامین
که می گویند چیزی سخت نیکوست

درین کشور همه کس داردش دوست
3. اصــل داســتان بــه زبــان پهلــوی بــوده: 
ــه  ــن داســتان ب ــه اصــل ای ــد ک ــی می گوی گرگان
زبــان پهلــوی اســت و هرکســی هــم ایــن زبــان را 

ــود:  ــه نمی ش ــتی متوج به درس
ولیکن پهلوی باشد زبانش

نداند هر که برخواند بیانش
نه هر کس آن زبان نیکو بخواند

و گر خواند همی معنی نداند
ــت:  ــوده اس ــعر نب ــوی ش ــان پهل 4. در زب
شــاعر تاکیــد کــرده کــه زمانــی کــه ایــن اثــر بــه 
ــردم  ــن م ــوی نوشــته شــده، شــعر بی ــان پهل زب

ــه شــود:  ــر جاودان ــن اث رواج نداشــته کــه ای
که آن گه شاعری پیشه نبوده است
حکیمی چابک اندیشه نبوده است

5. معنــی مهــم اســت: شــاعر معتقــد اســت کــه 
در ایــن داســتان معنــی اهمیــت بســیاری دارد: 

مهان و زیرکان آن را بخوانند
بدان تا زان بسی معنی بدانند

ــن  ــی فخرالدی ــوخ: وقت ــتان منس 6. داس
ــه  ــه خواج ــزارش را ب ــن گ ــی ای ــعد گرگان اس
ابوالفتــح می دهــد، خواجــه از او می خواهــد 
ــه  ــد؛ اگرچ ــم بکش ــه نظ ــتان را ب ــن داس ای
واژگان آن منســوخ شــده و روزگار بســیاری از 

ــت: ــته اس آن گذش
کجا آن لفظ ها منسوخ گشته است
ز دوران روزگارش در گذشته است

گرگانــی نیــز می پذیــرد و ایــن داســتان را بــه 
ــد. شــاعر در مقدمــه  شــعر فارســی برمی گردان
ــر را شــش  ــن اث ــر خــود تاکیــد دارد کــه ای اث
نفــر گردآورده انــد و او ایــن اثــر را ترجمــه 

 .ــده اســت ــه شــعر  برگردان کــرده و ب
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پیچیدگی هــای  از  پــر  مــا  اطــراف  دنیــای 
عجیــب و غریــب و گاهــی غیرقابــل فهــم 
ــا،  ــا و زنبوره ــی مورچه ه ــی گروه اســت. زندگ
سیســتم  عملکــرد  انســان،  مغــز  عملکــرد 
ایمنــی بــدن انســان، سیســتم اقتصــادی حاکــم 
بــر جهــان و... همــه جــزو پیچیدگی هایــی 
ــی پاســخ  را در  هســتند کــه هــزاران ســوال ب
ــخ  ــه پاس ــیدن ب ــد. رس ــای داده ان ــود ج دل خ

ایــن ســواالت بی شــمار انگیــزه ای شــده اســت 
ــا  ــرای ایجــاد سلســله علومــی صددرصــد نوپ ب
بــا نــام »علــوم سیســتم های پیچیــده«. هــدف 
ــترک  ــای مش ــخیص ویژگی ه ــوم تش ــن عل ای
و زیربنایــی در انــواع سیســتم های پیچیــده 
ــت.  ــان اس ــی انس ــت و زندگ ــود در طبیع موج
ــی شــروع شــد  ــم از آن جای ــن عل ــزی ای پایه ری
ــی از  ــه برخ ــد ک ــی بردن ــمندان پ ــه دانش ک

« ا�ش مال�ض میچل 
گ

یه به کتاب »پیچید�
گ

ن�

از کلونی مورچگان تا الگوریتم ژنتیک
 مریم گودرزی 

ب
کتا
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پدیده هــا را در هیــچ رشــته واحــدی نمی تــوان 
بــرای   1۹84 ســال  در  کــرد.  طبقه بنــدی 
نخســتین بــار گروهــی ۲4 نفــره از دانشــمندان 
و ریاضی دانــان سراســر جهــان در صحــرای 
بــزرگ ســانتافه واقــع در نیومکزیکــو بــا هــدف 
ــده  ــتم های پیچی ــش روی سیس ــث و پژوه بح
بــا رویکــردی میان رشــته ای، گــرد هــم آمدنــد 
و موسســه ســانتافه را بنیــان گذاشــتند و ایــن 
ــای گســترده روی  ــدم پژوهش ه ــن ق شــد اولی
سیســتم های پیچیــده. یکــی از اعضــای پــرکار 
ایــن موسســه، پروفســور مالنــی میچــل، اســتاد 
ــاب  ــکا، در کت ــد آمری ــی پورتلن ــگاه ایالت دانش
ــا عنــوان »پیچیدگــی«  نســبتا حجیــم خــود ب
ــکان  ــد ام ــی در ح ــا زبان ــا ب ــرده ت ــالش ک ت
ــش  ــه اش، هدف های ــم، تاریخچ ــن عل ــاده، ای س
ــن  ــد. ای ــریح کن ــش  را تش ــای مثبت و قدم ه
کتــاب در ســال ۲010 در آمریــکا برنــده جایــزه 
ــوی  ــن از س ــده و هم چنی ــا« ش ــا کاپ ــی بت »ف
ــر  ــاب برت ــوان 10 کت ــه عن ــازون ب ــایت آم س
علمــی ســال ۲00۹ معرفــی شــده اســت. و در 
ــعادتمند از  ــح س ــه محمدصال ــا ترجم ــران ب ای

ســوی نشــر شــورآفرین منتشــر شــد.   
بخــش  پنــج  کتــاب »پیچیدگــی« شــامل 
و 1۹ فصــل اســت کــه از تاریخچــه علــوم 
سیســتم های پیچیــده در فصــل اول شــروع 
ــده آن در فصــل  ــی آین ــا پیش بین می شــود و ب
نوزدهــم بــه پایــان می رســد. در ادامــه نگاهــی 
کلــی و گــذرا بــه ایــن ســیر 1۹ فصلــی کتــاب 

می اندازیــم. 

بخش اول: پیش زمینه و تاریخچه
ــش  ــن بخ ــل اول از ای ــل در فص ــی میچ مالن
ــه  ــه ارائ ــت؟« ب ــی چیس ــوان »پیچیدگ ــا عن ب
پیچیدگــی  علــوم  از  کوتاهــی  تاریخچــه 
ــی  ــمایی کل ــد ش ــالش می کن ــردازد و ت می پ
از ایــن رشــته از علــوم و تعاریفــی کــه می تــوان 
ــا محدودیت هــای موجــود پیرامــون شــناخت  ب
ــپس در  ــد. و س ــت  ده ــه دس ــه داد، ب آن ارائ

ــا پنــج موضوعــات بنیــادی  طــول فصــول دو ت
شــرح  را  پیچیدگــی  علــوم  در  مطرح شــده 
می دهــد. در فصــل ششــم بــا عنــوان »ژنتیــک 
بــه زبــان ســاده« بحثــی مفصــل دربــاره ژنتیک 
ــا  ــن فصــل نویســنده ت مطــرح می شــود. در ای
آن جــا کــه توانســته، مبحــث مهــم ژنتیــک را به 
زبــان ســاده خالصــه کــرده و بــا طــرح مباحــث 
اصلــی ایــن موضــوع مثــل ســاختمان و کارکــرد 
کروموزوم هــا  نقــش  و  کارکــرد  دی ان اِی ، 
بــرای  را  مبحــث  ایــن  ژن هــا  عملکــرد  و 
خواننــده ناآشــنا تشــریح کــرده. وجــه مشــترک 
ــه در  ــت ک ــن اس ــش ای ــن بخ ــای ای فصل ه
ــه ای  ــی و اولی ــات کل ــن فصــول اطالع همــه ای
ــای  ــا و فصل ه ــه در بخش ه ــود ک ــه می ش ارائ
ــد و  ــرار می گیرن بعــدی مکــررا مــورد ارجــاع ق
بــه آن هــا نیــاز اســت و در ایــن بخــش چنــدان 
ــوم پیچیدگــی نمی شــود، مگــر  ــی از عل صحبت
در فصــل پایانــی. در فصــل هفتــم بحــث مهــم 
تعریــف و ســنجش پیچیدگــی مطــرح می شــود. 
ــه  ــد ک ــرح می ده ــنده ش ــل نویس ــن فص در ای
کار  پیچیدگــی  از  مشــخص  تعریفــی  دادن 
ــا  ــرا م ــت، زی ــی اس ــی غیرممکن ــوار و حت دش
هنــوز بــا علــم واحــدی در ایــن زمینــه روبــه رو 
نیســتیم، بلکــه مجموعــه ای از علــوم پیچیدگــی 
ــاوت.  ــف و متف ــف مختل ــا تعاری ــود دارد ب وج
ــکل  ــن مش ــد ای ــد می کن ــنده تاکی ــا نویس ام
منحصــر بــه ایــن حیطــه علمــی نیســت، بلکــه 
در علــوم دیگــر هــم بــه کــرات دیــده می شــود. 
یکــی دیگــر از مشــکالت علــوم پیچیدگــی عدم 
ــی  ــنجش پیچیدگ ــار س ــر معی ــر س ــق ب تواف
ــداد  ــد تع ــی معتقدن ــه برخ ــرای نمون ــت. ب اس
ــد میــزان پیچیدگــی موجــودات  ژن هــا می توان
زنــده را مشــخص کنــد، درحالی کــه مثــال 
تعــداد ژن هــای درخــت خــردل بــا تعــداد 
ژن هــای انســان برابــر اســت، درحالی کــه همــه 
ــر از درخــت  ــد انســان بســیار پیچیده ت می دانن
خــردل اســت. در پایــان ایــن فصــل نویســنده 
دربــاره  مختلــف  نظــرات  بررســی  از  بعــد 
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ســنجش پیچیدگــی بــه ایــن نتیجــه می رســد 
ــیاری دارد  ــی بس ــاد تعامل ــی ابع ــه پیچیدگ ک
ــل  ــه قاب ــاس ســنجش یگان ــک مقی ــا ی ــه »ب ک

دســت یابی نیســت.« 

بخش دوم: حیات و تکامل در 
کامپیوترها

در ایــن فصــل و هم چنیــن در ســه فصــل 
ــه  ــد ک ــان می ده ــل نش ــور میچ ــی پروفس آت
ــی شــرح داده شــده  ــوزه اصل ــار ح ــه چه چگون
ــم  ــا ه ــی ب ــوم پیچیدگ ــش اول در عل در بخ
ــورت  ــه ص ــه ب ــرای نمون ــوند. ب ــق می ش تلفی
می کنــد  توصیــف  دوم  بخــش  در  خــاص 
کــه چگونــه حیــات و تکامــل می توانــد در 
کامپیوترهــا بــا هــم تلفیــق شــوند. ایــن بخــش 
ــوال  ــن س ــل اول ای ــه در فص ــل دارد ک دو فص
مطــرح می شــود: »برنامه هــای کامپیوتــری 
و در فصــل  خودتکثیــر حیــات چیســت؟« 
دوم بــه» الگوریتم هــای ژنتیــک« پرداختــه 
می شــود. ایــن دو بخــش بــه صــورت کلــی بــه 
تالش هــای دانشــمندانی مربــوط می شــود کــه 
در پــی طراحــی و دســت یابی بــه کامپیوترهــا و 
ــدرت  ــوده و هســتند کــه دارای ق ــی ب ربات های
خودتکثیــری باشــند. خودتکثیــری کامپیوترهــا 
از ســویی ترســناک اســت و از ســویی هــم 
ــن  ــت. در ای ــم اس ــزرگ در الگوریت ــی ب جهش
علــم  مباحــث  مهم تریــن  از  یکــی  زمینــه 
ــت.  ــک اس ــم ژنتی ــث الگوریت ــر مبح کامپیوت
رونــد  از  ژنتیــک  الگوریتم هــای  درواقــع 
ــه  ــل الگــو گرفت ــد مث ــر تولی طبیعــی حاکــم ب
ــاق  ــول انطب ــر اص ــت تاثی ــیار تح ــت و بس اس
ــه  ــرای یافتــن فرمــول بهین ــن ب طبیعــی داروی
اســت. ایــن الگوریتــم اولیــن بــار در دهــه 
ــد.  ــه ش ــد ارائ ــان هلن ــط ج ــالدی توس 70 می
ــک  ــک ی ــم ژنتی ــی الگوریت ــوش مصنوع در ه
ــل  ــه از تکام ــت ک ــی اس ــک برنامه نویس تکنی
ــئله  ــل مس ــوی ح ــک الگ ــوان ی ــی به عن ژنتیک

اســتفاده می شــود. 

بخش سوم: شواهد بیشرتی بر رایانش
»رایانــش« کــه در بخــش اول کتــاب بــه 
ــده  ــرح داده ش ــرح و ش ــل مط ــورت مفص ص
اســت، درواقــع یــک اصطــالح ریاضــی اســت 
و بــه معنــی انجــام محاســبات ریاضیــات 
بــرای  ایــن اصطــالح  اســت. در گذشــته 
انجــام محاســبات توســط انســان بــه کار بــرده 
می شــده، ولــی امــروزه اکثــر مــردم آن را 
اصطالحــی کامپیوتــری می داننــد. بخــش 
ــود  ــاره وج ــواهدی درب ــرح ش ــه ش ــوم ب س

رایانــش در طبیعــت 
بــا  آن  مقایســه  و 
کامپیوترهــا  رایانــش 
ایــن  می پــردازد. 
پنــج  دارای  بخــش 
فصــل اســت: فصــل 
عنــوان  بــا  دهــم 
ســلولی،  »آتاماتــای 
عالــم«،  و  حیــات 
بــا  یازدهــم  فصــل 
»رایانــش  عنــوان 
ذرات«،  بــا  کــردن 
بــا  دوازدهــم  فصــل 
»پــردازش  عنــوان 
در  اطالعــات 
زنــده«،  ســلول های 
بــا  فصــل ســیزدهم 
چگونگــی   « عنــوان 
)بــا  کــردن  تشــبیه 
این کــه  فــرض 
ــر  ــک کامپیوت ــما ی ش

عنــوان  بــا  فصــل چهاردهــم  هســتید(«، 
»چشــم اندازهای مدل ســازی کامپیوتــری«. 
بــه  نویســنده  فصل هــا  ایــن  همــه  در 
دنبــال یافتــن شــباهت های کارکــردی در 
سیســتم های پیچیــده اســت. او تــالش کــرده 
نشــان دهــد کــه تــا چــه انــدازه یــک کولونــی 

»رایانش« که در 
بخش اول کتاب 
به صورت مفصل 
مطرح و شرح داده 
شده است، درواقع 
یک اصطالح ریاضی 
است و به معنی 
انجام محاسبات 
ریاضیات است. 
در گذشته این 
اصطالح برای انجام 
محاسبات توسط 
انسان به کار برده 
می شده، ولی 
امروزه اکثر مردم 
آن را اصطالحی 
کامپیوتری 
می دانند.
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از مورچــگان شــبیه مغــز انســان و هم چنیــن 
می کنــد.  کار  کامپیوتــر  یــک  بــه  شــبیه 
مخصوصــا از لحــاظ شــکل پــردازش اطالعــات 
یکدیگــر  بــا  سیســتم ها  ایــن  رایانــش  و 
ایــن  در  نمونــه  بــرای  مقایســه شــده اند. 
ــی  ــتم ایمن ــلول های سیس ــرد س ــل کارک فص
و چگونگــی مبــارزه ایــن سیســتم بــا عوامــل 
حملــه  چگونگــی  هم چنیــن  و  بیمــاری زا 
اچ آی وی  مثــل  بیماری هایــی  ســلول های 
ــده  ــریح ش ــتم تش ــن سیس ــه ای ــرطان ب و س
کــه در جــای خــود جــذاب و خواندنــی اســت. 
در فصــل پایانــی ایــن بخــش نشــان داده 
ــباهت های  ــن ش ــه همی ــر پای ــه ب ــود ک می ش
مدل ســازی های  چطــور  سیســتماتیک 
کامپیوتــری انجــام می شــود و در همیــن 
راســتا یکــی از مدل ســازی های بســیار جالــب 
بــا عنــوان »مدل ســازی تکامــل همــکاری« در 
ایــن فصــل شــرح داده شــده. ایــن مدل ســازی 
ــه  ــی ارائ ــای زندان ــه معم ــاس نظری ــر اس ب
شــده کــه نظریــه ای اجتماعــی و روان شناســی 
نویســنده  بخــش  ایــن  پایــان  در  اســت. 
کامپیوتــری  مدل ســازی  از  چشــم اندازی 
ــردازد  ــه ایــن مســئله می پ ــه می دهــد و ب ارائ
کامپیوتــری  مدل ســازی های  اصــوال  کــه 
ــه واقعیت هــای طبیعــی،  ــر پای کــه معمــوال ب
ــوند،  ــام می ش ــی انج ــی و روان شناس اجتماع
ــد  ــد و کارآم ــد مفی ــزان می توانن ــه می ــا چ ت
کمــک  مدل هــا  ایــن  درواقــع  باشــند. 
ــده  ــیار پیچی ــتم های بس ــا سیس ــد ت می کنن
ــل و  ــل تحلی ــر قاب ــم راحت ت ــل فه و غیرقاب
پژوهــش باشــند. از طرفــی هــم تفکــر دربــاره 
ــا  ــد ت ــک می کن ــده کم ــتم های پیچی سیس
و  مفیدتــر  کامپیوتــری  مدل ســازی های 

هدفمندتــر انجــام شــود. 

بخش چهارم: تفکر شبکه ای
ایــن بخــش بــا تعریــف و تشــریح علــم شــبکه 
شــبکه  می شــود.  شــروع  اول  فصــل  در 

چیــزی اســت کــه در تمــام شــئونات زندگــی 
انســان ها از کارکــرد ســلول های مغــزی او 
حتــی  و  او  دست ســاخته های  تــا  گرفتــه 
ــف  ــای مختل ــا الگوه ــی او ب ــی اجتماع زندگ
می توانــد  کســی  هــر  می شــود.  دیــده 
به راحتــی الگــوی شــبکه ای روابــط دوســتانه، 
کاری و خانوادگــی خــود را ترســیم کنــد. 
ــرفته تر در  ــورت پیش ــه ص ــئله ب ــن مس همی
علــوم مختلــف مثــل علــم برنامه نویســی 
کامپیوتــر نیــز دیــده می شــود. در فصــل 
شــانزدهم بــا عنــوان »اســتفاده از علــم شــبکه 
ــی« نویســنده  ــای واقع ــبکه های دنی ــرای ش ب
بــه تشــریح نمونه هایــی از شــبکه های دنیــای 
واقعــی مثــل مغــز انســان می پــردازد. میچــل 
معتقــد اســت مغــز انســان دقیقــا شــبیه یــک 
جهــان کوچــک بــا روابــط شــبکه ای گســترده 
ــز  ــبکه ای را در مغ ــای ش ــن مدل ه ــت. ای اس
نیــز  ســگ  و  گربــه  همچــون  حیواناتــی 
می تــوان پیــدا کــرد. از دیگــر شــبکه های 
ــه شــبکه ژنتیکــی  مهــم طبیعــی نویســنده ب
اشــاره کــرده و نشــان داده چطــور ژن هــا 
کار  سازمان دهی شــده  شــبکه های  در 
ایــن بخــش  بعــدی  می کننــد. در فصــل 
ــوان راز  ــا عن ــاب ب ــم کت ــل هفده ــی فص یعن
در  مقیاس گــذاری  دربــاره  مقیاس گــذاری، 
ــود  ــت می ش ــمی صحب ــبکه های متابولیس ش
و این کــه در یــک شــبکه متابولیســتی چطــور 
بــا تغییــر یــک ویژگــی بقیــه ویژگی هــا 
تغییــر می کننــد. ایــن مبحــث مفصــل و 
زیست شناســی  علــم  در  پیچیــده  کمــی 
اهمیــت بســیاری دارد و بــه گفتــه نویســنده: 
ــرای  ــدازه ب ــن ان ــا ای ــوه ت ــورت بالق ــه ص »ب
ــای  ــه تالش ه ــت ک ــم اس ــی مه زیست شناس
در  هســتند.«  مهــم  فیزیــک  در  نیوتــن 
ادامــه ایــن فصــل نویســنده بــه نظــرات 
مقیاس گــذاری  نظریــه  مخالــف  و  موافــق 
متابولیســمی می پــردازد. فصــل هجدهــم 
ــه در  ــل بازگشــته ک ــه مبحــث تکام ــاب ب کت
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ــاره آن  ــدودی درب ــا ح ــاب ت ــش اول کت بخ
صحبــت شــده. امــا این بــار نویســنده بــه 
صــورت تخصصی تــر دربــاره ایــن مســئله 
اخیــر  اکتشــافات  کــه  می کنــد  صحبــت 
ژنتیــک و دینامیــک چــه کمکــی بــه تکامــل 
ــن  ــرده اســت. در ای ــده ک سیســتم های پیچی
ــخ  ــوز پاس ــا هن ــی ام ــواالتی قدیم ــل س فص
داده نشــده مطــرح شــده اند، مثــل این کــه 
ــه پیچیدگــی می شــود؟  ــل منجــر ب ــا تکام آی
زیست شناســی  در  پیچیدگــی  چطــور  یــا 
ــه  ــود؟ در ادام ــنجیده می ش ــا س ــخص ی مش
ــک  ــه ژنتی ــنده ب ــم نویس ــاز ه ــل ب ــن فص ای
می پــردازد و نشــان می دهــد کــه ژنتیــک 

ــت.  ــده اس ــدازه پیچی ــه ان ــا چ ت

بخش پنجم: نتیجه گیری
مباحــث  جمع بنــدی  بــه  بخــش  ایــن 
ــده  ــاص داده ش ــاب اختص ــده در کت مطرح ش
و فقــط یــک فصــل دارد؛ فصــل نوزدهــم 
ــوم  ــده عل ــته و آین ــوان »گذش ــا عن ــاب ب کت
پیچیدگــی«. نویســنده در ایــن فصــل نخســت 
بــه ریشــه های تحقیقــات در سیســتم های 
اصــول  روی  تحقیــق  پرداختــه.  پیچیــده 
ــده  ــتم های پیچی ــر سیس ــم ب ــترک حاک مش
تاریــخ طوالنــی دارد و از دیربــاز فیزیک دانــان 
ــق و پژوهــش  ــه تحقی ــن زمین بســیاری در ای
ــال های  ــه س ــوط ب ــا اوج آن مرب ــد، ام کرده ان
ــل آن  ــوده و دلی ــر ب ــراع کامپیوت ــس از اخت پ
ــمندان  ــن دانش ــوال در بی ــن س ــم رواج ای ه
بــوده کــه آیــا بیــن کامپیوتــر و ارگانیســم های 
دارد؟  وجــود  زیــادی  شــباهت های  زنــده 
ــوع و  ــه تن ــاره ب ــا اش ــنده ب ــه نویس در ادام
گســتردگی موضوعــات تحــت پوشــش علــوم 
ــه در  ــواالتی ک ــوه س ــان انب ــی از می پیچیدگ
ایــن زمینــه وجــود دارد، پنــج ســوال را مطرح 
ــوزه  ــن ح ــمندان ای ــر دانش ــه اکث ــد ک می کن
ــی  ــه نوع ــد و ب ــر دارن ــاق نظ ــا اتف روی آن ه
مشــخص تری  چهارچوب هــای  می توانــد 

کنــد.  پیچیدگــی مشــخص  علــوم  بــرای 
پروفســور میچــل در بخــش پایانــی ایــن 
ــش  ــده پی ــی آین ــورت اجمال ــه ص ــل ب فص
روی علــوم پیچیدگــی را بررســی می کنــد 
و معتقــد اســت علــوم پیچیدگــی در ابتــدای 
راه خــودش اســت، ولــی از آن جــا کــه اهــداف 
ــت، کار  ــه اس ــیار بلندپروازان ــوم بس ــن عل ای
کــردن در ایــن حــوزه بســیار مهیــج اســت و 
جملــه آخــر کتــاب ایــن اســت: »خواننــدگان، 
ــا هــم آن  انتظــار روزی را دارم کــه بتوانیــم ب
قلمروهــای جدیــد پیچیدگــی را ســیاحت 

ــم.«  کنی

سخن پایانی
ــده« مبحثــی گســترده  ــوم پیچی مبحــث »عل
و پیچیــده اســت و واقعــا گنجانــدن آن در 
یــک کتــاب کار دشــواری اســت. همیــن 
دشــواری و پیچیدگــی باعــث شــده ایــن 
همین طــور  و  حجمــی  نظــر  از  کتــاب 
ــه  ــی ب ــد. ول ــنگین باش ــی س ــی کم محتوای
ــودن  ــوس ب ــوع و ملم ــت موض ــل جذابی دلی
شــواهد و نمونه هــای آورده شــده، ایــن کتــاب 
در نــوع خــود می توانــد خواننــده عــام را هــم 
قانــع و راضــی کنــد، هرچنــد بــرای خواننــده 
ــون  ــی گوناگ ــون علم ــا مت ــه ب ــه ای ک حرف
فیزیکــی، زیست شناســی و ریاضیــات مانــوس 
ــا  ــود. ب ــد ب ــر خواه ــه مفیدت اســت، صــد البت
همــه تالشــی کــه مالنــی میچــل انجــام داده 
ــد و  ــراری نده ــی را ف ــده معمول ــه خوانن ک
زبانــش ســاده باشــد و قــدم بــه قــدم خواننــده 
را وارد مبحــث کنــد، ولــی بازهــم گاهــی پیش 
می آیــد کــه مطلــب دشــوارفهم می شــود، 
ماننــد فصــل الگوریتم هــای ژنتیکــی کــه 
یکــی از دشــوارترین بخش هــای کتــاب اســت. 
بــا همــه ایــن اوصــاف کتــاب پیچیدگــی برای 
همــه طیف هــای مخاطــب نوشــته شــده 
ــکات  ــودش ن ــطح خ ــی در س ــرای هرکس و ب

 .جالــب و آموزنــده ای دارد
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در ســال 1۹۹3 شــهر ســیدنی بــرای میزبانــی 
ــان  ــد. از هم ــاب ش ــک انتخ ــای المپی بازی ه
بازی هــای  برگــزاری  مســئوالن  اول  روز 
ــی  ــیدنی در پ ــهر س ــئوالن ش ــک و مس المپی
ســاخت  شــروع  بــرای  مناســب  زمینــی 

ــی  ــوش ب ــوم ب ــد. ه ــک بودن ــده المپی دهک
در 1۲ کیلومتــری غــرب شــهر ســیدنی قــرار 
داشــت کــه در آن موقــع منطقــه ای جنگلــی 
گذشــته  در  بــود.  تاالبــی  علفزار هــای  از 
ــاک رس و  ــتخراج خ ــل اس ــایت مح ــن س ای

اد کرد  ب ری صدها شغل ا�ی ززنده سازی یک فضای �ش  چگونه �ب

ید و میلیون ها دالر درآمد آفر

دهکده المپیک سیدنی
 سیدشهاب میرفتاح 
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مــدت مدیــدی کشــتارگاه شــهر ســیدنی 
بــود، ولــی در دهــه 60 میــالدی ایــن منطقــه 
ــا  ــان زمان ه ــت و از هم ــی گذاش ــه ویران رو ب
ــهر  ــای ش ــن زباله ه ــرای دف ــد ب ــی ش محل
ــود  ــی ب ــال محل ــدود ۲0 س ــا ح ــیدنی و ت س

متروکــه و بســیار آلــوده و در کنــار آن تاالبــی 
ــه دلیــل شــیرابه زباله هــا  ــرار داشــت کــه ب ق

ــود. ــت داده ب ــود را از دس ــی خ زیبای
ــه  ــیدنی ب ــک س ــزاری المپی ــئوالن برگ مس
فکــر منطقــه هــوم بــوش بــی افتادنــد و 
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ــه  ــه متروک ــن منطق ــد از ای ــم گرفتن تصمی
کشــور  برازنــده  کــه  بســازند  محیطــی 
ــن  ــک و هم چنی ــای المپی ــترالیا و بازی ه اس
نمــاد پیشــرفت و تکنولــوژی کشــور اســترالیا 
ــه ای  ــه منطق ــیر ک ــن مس ــه ای ــد. این ک باش
متروکــه بــود، بــرای بازی هــای المپیــک 
ــگاه اول  ــخت و در ن ــیار س ــود، بس ــاده ش آم
امکان پذیــر نبــود، ولــی مهندســان اســترالیایی 
ــی در  ــارب جهان ــتفاده از تج ــالش و اس ــا ت ب
ایــن زمینــه توانســتند ایــن پــروژه را بــه یکــی 
زمین هــای  مهــم  باززنده ســازی های  از 

ــد. ــدل کنن ــه ب متروک
طــرح جامــع پــروژه توســط شــرکت  هارگریوز 
بــا   1۹۹6 ســال  در 
ســرخ،  بخــش  ســه 
ارائــه  آبــی  و  ســبز 
ســرخ  طــرح  شــد. 
دهکــده  مرکــز  در 
ــد  ــه ش ــر گرفت در نظ
بــه  مربــوط  کــه 
و  عمومــی  محوطــه 
میــدان اصلــی دهکــده 
در  بــود،  المپیــک 
 1۹ میــدان  اطــراف 
بــرای  ســاختمان 
خدمــات  و  اســکان 
ــد.  ــه ش ــر گرفت در نظ
طــرح ســبز بــه منظــر 
اختصــاص  گیاهــی 
از  کــه  شــد  داده 
ــراه  ــه هم ــروع و ب ــزی ش داخــل هســته مرک
ردیفــی از درخت هــای انجیــری امتــداد پیــدا 
می کــرد و بــه پارک هــای اطــراف متصــل 
می شــد و درنهایــت طــرح ســوم موســوم 
ــتفاده از آب و از  ــا اس ــه ب ــی ک ــرح آب ــه ط ب
باالتریــن نقطــه میــدان شــروع می شــد و 
عمومــی  تجمع هــای  بــرای  را  محوطــه ای 
فراهــم می کــرد و ســرانجام ســایت را بــه 

ــن  ــدان متصــل می کــرد. ای ــاالب پاییــن می ت
هارگریــوز  از شــرکت   طــرح شــگفت انگیز 
تنهــا چهــار  و مهندســان  پذیرفتــه شــد 
مجموعــه ای  تــا  داشــتند  زمــان  ســال 
هم زمــان  و  بســازند  وســعت  ایــن  بــا  را 
ــی را  ــوش ب ــوم ب ــایت ه ــی س ــکالت قبل  مش

برطرف کنند.
در ایــن راســتا یکــی از اقدامــات مناســب 
خــاک  از  اســتفاده  پــروژه  مهندســان 
ــری  ــان انجی ــه درخت ــاختارمند در محوط س
کــه  بــود  نیــار  ســبز  طــرح  در  اســت. 
ــی  ــا در شــرایطی مناســب و در خاک درخت ه
مرغــوب کاشــته شــوند تــا بــه حداکثــر رشــد 
ریشــه های  هم چنیــن  و  برســند  خــود 
محوطــه  کف ســازی  بــه  خــاک  داخــل 
ــتن  ــا برداش ــان ب ــانند. مهندس ــیبی نرس آس
ــدند  ــه ش ــه متوج ــاک محوط ــی از خ الیه های
کــه در عمــق نســبتا کمــی از ســطح، بســتری 
ســنگی وجــود دارد، کــه ایــن بســتر ســنگی 
عاملــی مخــرب در جهــت رشــد گیــاه خواهــد 
ــاه فضــای مناســب  ــرا ریشــه های گی ــود، زی ب
بــرای رشــد نــدارد. در همــان زمانــی گروهــی 
ــه  ــد ک ــی کار می کردن ــکا روی خاک در آمری
ــی بســیار مناســب  ــن موقعیت های ــرای چنی ب
ــات آزمایشــگاهی  ــی فقــط در تحقیق ــود، ول ب
محققــان  بــود.  شــده  اســتفاده  آن  از 
ــود را  ــروژه خ ــن پ ــتند اولی ــی توانس آمریکای
ــات  ــه تحقیق ــد نتیج ــا بتوانن ــد ت ــدا کنن پی
پــروژه  بــا مهندســان  و  ببیننــد  را  خــود 
 دهکــده المپیــک در ایــن پــروژه همــراه 

شدند. 
خــاک ســاختارمند ترکیبی اســت از ســنگ های 
یک انــدازه کــه روی هــم قــرار گرفته انــد و 
ــر  ــاک پ ــوط خ ــا مخل ــنگ ها را ب ــکاف س ش
ــن  ــتکی بی ــی بالش ــه حالت ــد و درنتیج کرده ان
خــاک و ســنگ ها بــه وجــود می آیــد و فضایــی 
ــود  ــه وج ــاه ب ــد گی ــوا و رش ــرای ه ــب ب مناس
مــی آورد. خــاک ســاختارمند طــوری طراحــی 

خاک ساختارمند 
ترکیبی است 
از سنگ های 
یک اندازه که روی 
هم قرار گرفته اند و 
شکاف سنگ ها را 
با مخلوط خاک پر 
کرده اند و درنتیجه 
حالتی بالشتکی 
بین خاک و سنگ ها 
به وجود می آید و 
فضایی مناسب برای 
هوا و رشد گیاه به 
وجود می آورد.
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ــی در آن  ــوا به راحت ــه آب  و ه ــت ک ــده اس ش
ــه  ــه ریش ــذی را ب ــواد مغ ــد و م ــوذ می کن نف
گیــاه می رســاند و نیــز باعــث رشــد حداکثــری 
گیــاه و ریشــه در فضــای مابیــن خــود می شــود. 
وجــود خــاک فشــرده و ســنگی در عمــق کــم 
ــه  ــتی از آب در منطق ــث انباش ــه  باع از محوط
می شــد و بــه همیــن دلیــل نیــاز بــود محوطــه 
ــا از فعــل و  زه کشــی مناســبی داشــته باشــد ت
ــی  ــت آب و آب گرفتگ ــرب انباش ــاالت مخ انفع

جلوگیــری کنــد.
یکــی دیگــر از اقدامــات مناســب ایــن پــروژه 
کــه  اســت  کف پوش هایــی  از  اســتفاده 
خودشــان زه کشــی دارنــد. در طــرح ســرخ در 
میــدان اصلــی، فضایــی بــرای تجمــع در نظــر 
ــه وســیله برج هــای  ــود کــه ب ــه شــده ب گرفت
ذکرشــده در اطــراف، ســایه مناســبی بــر کل 
میــدان پهــن می شــود. در کــف ایــن محوطــه 
ــب و در  ــه مناس ــطح محوط ــه س ــرای این ک ب

هیــچ قســمتی تجمــع آب نباشــد، بــرای رفــاه 
حــال بازدیدکننــدگان از کف پــــــــوش های 
ذکرشـــده اســـــتفاده کــــــردند و ســطحی 
ــاده روی ها و  ــرای پیــــــــ ــب بــــ مناســـ
ــد،  ــرار دادن ــران ق ــار کارب ــا در اختی تجمع ه
ولــی بعــد از چنــد ســال متوجــه شــدند کــه 
کف پوش هــا نیــاز بــه حفــظ و نگــه داری 
ســخت بــا هزینــه بــاال دارنــد و بایــد هــر پنــج 
ــا  ــده کف پوش ه ــتگاه های مکن ــا دس ــال ب س

را نوســازی کــرد.
ایــن مجموعــه بعــد از ســال ۲000 کــه 
بازی هــای المپیــک را میزبانــی کــرد، تبدیــل 
ــوم شــد  ــرای اســتفاده عم ــه ای ب ــه مجموع ب
و درهایــش را بــه روی مــردم ســیدنی و 
ــروک  ــن فضــای مت ــرد. ای ــاز ک گردشــگران ب
ــا  ــت صده ــازی توانس ــا باززنده س ــن ب و متعف
ــد  ــا دالر درآم ــد و میلیون ه شــغل ایجــاد کن
 .ــاورد ــان بی ــه ارمغ ــور ب ــک کش ــرای ی ب
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چطور یم شود شکست را دور زد

معجزه تعادل
 الهه فخریان 

آیا امکان دارد شرکتی را راه بیندازید و با موفقیت آن را مدیریت کنید و هم زمان آن را دوباره به 
وجود بیاورید؟ از نظر کنات  هانس، استراتژیست کسب وکار، نشانه داشتن یک شرکت عالی این 

است که شما بعد از موفق شدن بتوانید توانایی نوآوری داشته باشید. او در یک سخنرانی تد به شما 
می گوید که دو دلیل مهم شکست اغلب شرکت ها چیست و چطور می شود این خطر را دور زد؟ 

ت
قی
وف

م
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ــد؛  ــت می خورن ــل شکس ــه دو دلی ــرکت ها ب ش
بیشترشــان یــا درگیــر کارهــای تکراری هســتند، 
ــازه  ــای ت ــه کاره ــت ب ــط دس ــط و فق ــا فق ی
می زننــد. بــه نظــر مــن راه حــل واقعــی و حقیقــی 
ــت  ــن اس ــرکت ای ــک ش ــی ی ــد کیف ــرای رش ب
کــه بتوانیــم تعادلــی بیــن ایــن دو پیــدا کنیــم: 
جســت وجو و کاوش گــری و رســیدن بــه ســود و 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــر دو این ه ــرداری. ه بهره ب
رشــد کیفــی الزم اســت، امــا اگــر ایــن تعــادل به 
هــم بخــورد، مقــدار زیــادی از یــک چیــز خــوب 
ــدی  ــن در ح ــال م ــن و س ــت. س ــم داش خواهی
ــاد  ــه ی ــم شــرکت فاســیت را ب هســت کــه بتوان
ــتند  ــاده ای داش ــا شــرکت خارق الع ــاورم. آن ه بی
ــده  ــاد ش ــوئد ایج ــای س ــق جنگل ه ــه در عم ک
ــن ماشــین حســاب های مکانیکــی  ــود و بهتری ب
دنیــا را می ســاخت کــه همــه در سراســر جهــان 
ســروکله  وقتــی  می کردنــد.  اســتفاده  آن  از 
ــد،  ــدا ش ــی پی ــاب های الکترونیک ــین  حس ماش
چــه اتفاقــی بــرای فاســیت افتــاد؟ آن هــا دقیقــا 
ــد و  و  ــام دادن ــان را انج ــان کار همیشگی ش هم
ظــرف شــش مــاه از زمانــی کــه حداکثــر درآمــد 
ــته  ــد و ورشکس ــام ش ــان تم ــتند، کارش را داش

شــدند. 
از نظــر مــن بخــش خنــده دار ماجــرای شــرکت 
فاســیت ایــن اســت کــه مهندســان ایــن شــرکت 
ماشــین  حســاب های کوچــک و ارزان قیمــت 
ســاخت ژاپــن را می خریدنــد تــا مطمئــن شــوند 
کــه ماشــین  حســاب های خودشــان درســت 
ــد. فاســیت روی بحــث ســودآوری و  کار می کنن
ــی  ــا زمان ــود، ام ــی کار کــرده ب ــرداری خیل بهره ب
هســت کــه کــه ایــن جســت وجوها بیــش 
از انــدازه اســت. چنــد ســال قبــل مــن بــا یــک 
ــو  ــام اونک ــه ن ــی ب شــرکت زیســت فناوری اروپای
نرم افزا ر هایــی  آن هــا  می کــردم.  کار  ســرچ 
تولیــد می کردنــد کــه ضمانــت مــی داد می توانــد 
بعضــی از انــواع ســرطان خــون را تشــخیص 
ــر روز  ــا ه ــد. آن ه ــان کن ــی درم ــد و حت بده
دنبــال ایــن بودنــد کــه یــک چیــز جدیــد اختراع 

کننــد. شــرکت اونکــو ســرچ بســیار نــوآور بــود و 
کســانی کــه در آن شــرکت کار می کردنــد، مــدام 
ــه  ــی ک ــط وقت ــد: »فق ــان می گفتن ــه خودش ب
ــا  ــا »م ــم.« ی توانســتیم درســت انجامــش بدهی
ــص  ــال بی نق ــول کام ــک محص ــال ی ــط دنب فق
هســتیم.« غم انگیــز اســت، امــا محصــوالت 
آن هــا قبــل از این کــه کامــال بــدون عیــب 
ــد، از رده  ــوب باش ــی خ ــی خیل ــا حت ــد، ی باش
خــارج شــد. شــرکت انکــو ســرچ بیــش از حــد 
بــه دنبــال جســت وجو و کاوش گــری بــود. اولیــن 
ــاره جســت وجو  ــار حــدود 15 ســال پیــش درب ب
ــه گوشــم خــورد. در آن  ــی ب و ســودآوری مطالب
زمــان به عنــوان پژوهش گــر مهمــان در دانشــگاه 
ــه  ــن نظری ــودم. ای ــه کار ب اســتنفورد مشــغول ب
توســط جیــم مــارچ پایه گــذاری شــده بــود 
ــن  ــودن ای ــی  ب ــن در علم ــرای م ــدرت آن ب و ق
ــرای  ــت وجو ب ــی جس ــود. کاوش یعن ــه ب نظری
پیــدا کــردن چیزهــای جدیــد، یعنــی اکتشــاف 
ــای  ــاره نوآوری ه ــد، درب ــول جدی ــاره محص درب
جدیــد و... کاوش دربــاره تغییــر مرزهاســت و 
ــه  ــه ب ــد ک ــا همیشــه کســانی بودن ــان م قهرمان
دنبــال کاوش گــری رفتنــد. کســانی ماننــد مــادام 
کــوری، پیکاســو، نیــل آرمســترانگ، ســر ادمونــد 
هیــالری و... مــن در نــروژ بــه دنیــا آمــده ام و در 
آن جــا همــه قهرمانــان مــا آدم هــای کاوش گــری 
ــد.  ــم دارن ــا اســتحقاقش را ه ــه اتفاق هســتند ک
همــه مــا می دانیــم کــه جســت وجو و اکتشــاف 
کار پرمخاطــره ای اســت و مــا نمی توانیــم از 
قبــل نتیجــه کار را بدانیــم و نمی دانیــم کــه آیــا 
ــدا  ــم، پی می توانیــم آن چیــزی را کــه می خواهی
کنیــم یــا نــه. و خالصــه می دانیــم کــه خطــرات 
ــت  ــودآوردی درس ــت. س ــاد اس ــری زی کاوش گ
نقطــه مقابــل کاوش گــری قــرار دارد. ســودآوردی 
ــم از دانشــی کــه در  ــرداری یعنــی بتوانی و بهره ب
اختیــار داریــم، اســتفاده کنیــم تــا آن چــه را کــه 
خــوب اســت، تبدیــل بــه چیــز بهتــری بکنیــم، 
ــر  ــت س ــا درس ــه قطاره ــم ک ــی کاری کنی یعن
ــه محصــوالت  ــا این ک ــد، ی ســاعت حرکــت کنن
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خوبمــان را بــا قیمــت ارزان تــر و ســریع تر از 
ــرداری در  ــودآوردی و بهره ب ــیم. س ــل بفروش قب
ــط  ــر فق ــا اگ ــت، ام ــاک نیس ــدت خطرن کوتاه م
ــه ســود باشــید، ایــن مســئله  دنبــال رســیدن ب
در بلندمــدت خطرنــاک خواهــد بــود. بــه نظــرم 
همــه مــا گروه هــای موســیقی پاپــی را به خاطــر 
آهنگ هــای  همــان  آن قــدر  کــه  می آوریــم 
تکــراری را پشــت ســر هــم خواندنــد کــه باالخره 
بــه شــکل تاســف باری از رده خــارج شــدند. ایــن 
همــان خطــر ســودآوری اســت کــه از آن حــرف 

می زنــم. 
ــت وجو و  ــال جس ــدت دنب ــر بلندم ــس از منظ پ
کاوش هســتیم و از دیــدگاه کوتاه مــدت بــه دنبال 
ســودآوری. بچه هــای کم سن وســال همــه روز 
ــر روز  مشــغول جســت وجو و کاوش هســتند. ه
ــا  ــا م ــازه هســتند. ام ــک کشــف ت ــال ی ــه دنب ب
دنبــال  کمتــر  می شــویم،  بزرگ تــر  وقتــی 
ــش  ــان دان ــن زم ــون در ای ــم، چ کاوش می روی
ــم از  ــه می توانی ــم ک ــار داری ــتری در اختی بیش
ــورد  ــئله در م ــن مس ــم. ای ــرداری کنی آن بهره ب
ــن  ــه ای ــد. و البت ــدق می کن ــم ص ــرکت ها ه ش
ــل  ــران عام ــرای مدی ــی ب ــی بزرگ ــئله نگران مس
شــرکت های مختلــف محســوب می شــود و 
خیلــی وقت هــا می شــنوم کــه آن هــا ایــن 
بیــان  مختلــف  شــکل های  بــه  را  مشــکل 
ــم  ــور می توان ــد چط ــال می گوین ــد. مث می کنن
هــم یک ســری نــوآوری در شــرکت انجــام بدهــم 
و هــم بــه شــکل موثری مدیریــت کنم، یــا از کجا 
مطمئــن باشــم شــرکتم قبــل از این کــه در خطــر 
بیفتــد، یــا از رده خــارج شــود، می توانــد تغییــر 
پیــدا کنــد. این کــه شــما بتوانیــد یکــی از ایــن 
ــی انجــام دهیــد، ســخت اســت  کارهــا را به خوب
ــردن  و انجــام دادن هــر دوشــان یعنــی پیــش ب
ــرداری  ــار بهره ب جســت وجو و کاوش گــری در کن
و ســودآوری، یــک هنــر اســت. نتیجــه ای کــه مــا 
بــه آن رســیدیم، ایــن اســت کــه حــدود دو درصد 
ــه شــکل  ــد ب ــازمان ها می توانن از شــرکت ها و س
موثــری هــر دو این هــا را بــه صــورت مــوازی بــا 

هــم جلــو ببرنــد، امــا وقتــی موفــق می شــوند، به 
ــه  ــن زمین نتیجــه چشــم گیری می رســند. در ای
نمونه هــای بســیار خوبــی هــم وجــود دارد. مثــال 
نســتله کــه نسپرســو را ایجــاد کــرد، یــا لگــو کــه 
وارد حــوزه تولیــد فیلم هــای انیمیشــنی شــد. یــا 
تویوتــا کــه مــدل هیبریــدی را وارد بــازار کــرد و... 
ــود دارد  ــه وج ــن زمین ــادی در ای ــای زی مثال ه
ــرا  ــا چ ــد. ام ــم دارن ــادی ه ــای زی ــه مزیت ه ک
برقــراری چنیــن تعادلــی مشــکل اســت؟ از نظــر 
مــن ایــن کار مشــکل اســت، زیــرا در ایــن مســیر 
دام هــای زیــادی وجــود دارد کــه باعــث می شــود 
در جایــی کــه هســتیم، متوقــف شــویم. در ادامــه 
ــا  ــن تله ه ــه از ای ــورد دو نمون ــم در م می خواه
صحبــت کنــم کــه بســیار مهم انــد. پــس اجــازه 
بدهیــد در مــورد تلــه جســت وجوی همیشــگی با 
هــم حــرف بزنیــم. شــما چیــز جدیدی را کشــف 
ــتادگی  ــوان ایس ــا ت ــه ی ــا حوصل ــد، ام می کنی
بــرای رســیدن بــه آن و راه انــدازی آن را نداریــد. 
ــه جــای این کــه آن را ادامــه بدهیــد،  بنابرایــن ب
چیــز جدیــدی درســت می کنیــد. امــا ایــن اتفاق 
بــار دیگــر تکــرار می شــود و بــه ایــن ترتیــب در 
یــک چرخــه معیــوب از خلــق فکرهــا و ایده هــای 
شــدید و ناامیــد شــدن از آن هــا می افتیــد. »اونکو 
ــاق اســت.  ــن اتف ــرای ای ــی ب ــال خوب ســرچ« مث
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــرش اتفاق ــال معروف ت مث
ــط در  ــاق فق ــن اتف ــه ای ــاد. البت ــس« افت »زیراک
ــه  ــود، بلک ــده نمی ش ــازمان ها دی ــرکت ها و س ش
ــه  ــود. هم ــده می ش ــم دی ــی ه ــوزه عموم در ح
ــرات و  ــم کــه ایجــاد یک ســری تغیی ــا می دانی م
تحــوالت تاثیرگــذار در زمینــه بهداشــت، آموزش، 
تحقیــق و حتــی مســائل دفاعــی 10، 15 و حتــی 
۲0 ســال طــول می کشــد. امــا مــا دائمــا آن هــا را 
تغییــر می دهیــم، بــدون این کــه واقعــا فرصتــی 
ــه  ــدی، تل ــه بع ــم.  تل ــرار دهی ــان ق در اختیارش
ــاد.  ــن دام افت ــیت در ای ــت. فاس ــت« اس »موفقی
ــا  ــتند، ام ــت داش ــده را در دس ــا آین ــا واقع آن ه
نمی توانســتند آن را ببیننــد. قضیــه خیلــی 
ــی  ــدر در ایجــاد چیزهای ــا آن ق ــود. آن ه ســاده ب
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ــد  ــق بودن ــوب و موف ــتند، خ ــت داش ــه دوس ک
کــه تغییــری در آن ایجــاد نمی کردنــد. مــا هــم 
درســت مثل فاســیت هســتیم. وقتی بــه نظرمان 
می رســد کــه چیــزی کامــال خــوب اســت، تغییــر 
ــس  ــل گیت ــت. بی ــوار اس ــان دش ــش برایم دادن
می گویــد: »موفقیــت معلــم بــدی اســت. موفقیت 
ــر  ــود فک ــث می ش ــد و باع ــب می ده ــا را فری م
ــن  ــم.« ای ــم کــه هرگــز شکســت نمی خوری کنی

چالشــی اســت کــه مــا بــا موفقیــت داریــم. 
بنابرایــن فکــر می کنــم این جــا درس هایــی 
ــرکت هایمان  ــه ش ــا و ب ــه م ــه ب ــود دارد ک وج
مربــوط اســت. اولیــن درس ایــن اســت: همیشــه 
جلوتــر از بحــران بــاش. هــر شــرکتی کــه قــادر 
ــده را  ــد آین ــا می توان ــد، واقع ــوآوری باش ــه ن ب
ــران نتفلیکــس خیلــی راحــت  بیمــه کنــد. مدی
قبلــی  نســل های  وجــود  بــا  می توانســتند 
شــبکه های توزیــع فیلــم و ســریال قانــع شــوند، 
ــئله  ــن مس ــم ای ــر می کن ــه »و فک ــا همیش ام
همیشــگی باشــد« روی ایــن مســئله کــه خــود 
ــارزه و چالــش بعــدی آمــاده کننــد،  ــرای مب را ب
اصــرار داشــتند. شــرکت های دیگــری هــم 
ــی  ــر قیمت ــه ه ــا ب ــد: »م ــه می گوین هســتند ک
ــویم.«  ــق می ش ــدی موف ــوآوری بع ــاد ن در ایج
درس دوم ایــن اســت کــه در مقیاس هــای زمانــی 
مختلــف فکــر کنیــد. اگــر دید یک ســاله داشــته 
باشــیم، از منظــر ارزش شــرکت ها، نــوآوری 
ــس از  معمــوال 30 درصــد محاســبه می شــود. پ
ــی هــم مهــم  ــوآوری خیل ــدگاه یــک ســاله ن دی
نیســت، ولــی اگــر بــرای همــان شــرکت دیــدگاه 
ــوآوری  ــه ن ــیم، یک دفع ــته باش ــاله داش 10 س
ــبه  ــد محاس ــر 70 درص ــد و تغیی ــی رش و توانای
ســازمان ها  و  شــرکت ها  ولــی  می شــود، 
نمی تواننــد انتخــاب کننــد. آن هــا بایــد در ایــن 
مســیر ســرمایه گذاری کننــد و برنامــه بلندمدتــی 

ــند.  ــته باش ــان داش ــرای خودش ب
ــال اســتعدادها  ــه دنب ــن اســت ک درس ســوم ای
مــا  از  هیچ کــدام  نمی کنــم  فکــر  باشــید. 
ــت وجو و  ــن کاوش و جس ــی بی ــم به تنهای بتوانی

ســودآوری تعادلــی بــه وجــود بیاوریــم. بــه نظــرم 
ــم  ــر می کن ــت. فک ــی اس ــک کار گروه ــن ی ای
معیــار خــوب بــودن یــک شــرکت ایــن اســت که 
از چالش هــا اســتقبال کنــد و معیــار یــک هیئــت 
ــای  ــا چالش ه ــدن ب ــه رو ش ــوب روب ــره خ مدی
ســازنده اســت و بــاز هــم فکــر می کنــم کــه ایــن 
مســئله در مــورد پــدر یــا مــادر خــوب بــودن هم 

ــد.  ــدق می کن ص
و درس آخــر این کــه بــه موفقیــت شــک کنیــد. 
ژنرال هــای رومــی در زمــان قدیــم وقتــی یــک 
پیــروزی بــزرگ را جشــن می گرفتنــد و بــا 
کالسکه هایشــان بــه ســمت روم می رفتنــد، 
همیشــه همراهانــی داشــتند کــه در گوششــان 
ــط  ــو فق ــه ت ــد ک ــادت بمان ــد: »ی ــه کن زمزم
یــک انســان هســتی.« امیــدوارم توانســته باشــم 
ــه شــما منتقــل کنــم؛  به درســتی منظــورم را ب
برقــراری تعــادل میــان کاوش گــری و ســوآوری 
ــا در عیــن حــال ســخت  کار بزرگــی اســت، ام
ــد  ــه آن بای ــیدن ب ــرای رس ــت و ب ــوار اس و دش
هوشــیار باشــیم. در پایــان می خواهــم دو ســوال 
مطــرح کنــم کــه بــه نظــر مفید هســتند. ســوال 
اولــم ایــن اســت کــه فکــر می کنیــد شــرکتتان 
از چــه نظــری در خطــر اســت؟ آیــا در دام 
ــودکار  ــور خ ــا به ط ــده، ی ــار ش ــت گرفت موفقی
ــه کاری  ــما چ ــد؟ و ش ــه می ده ــه کارش ادام ب
ــش  ــه چال ــا آن را ب ــد ت ــام دهی ــد انج می توانی

بکشــید؟ 
ســوال دوم این کــه آخریــن بــار چــه زمانــی چیــز 
ــئله  ــن مس ــد و ای ــت وجو کردی ــدی را جس جدی
چــه تاثیــری روی شــما گذاشــته اســت؟ آیــا ایــن 
کاری اســت کــه بایــد آن را بیشــتر انجــام دهید؟ 

در مــورد خــود مــن پاســخ مثبــت اســت. 
ــما خداحافظــی  ــه از ش ــن جمل ــا ای ــد ب بگذاری
ــا  ــتید، ی ــری هس ــا آدم کاوش گ ــر ذات ــم: اگ کن
ــن اســت کــه از چیــزی کــه  ــان ای اگــر برنامه ت
در حــال حاضــر می دانیــد، بهره بــرداری کنیــد، 
یــک چیــز را فرامــوش نکنیــد؛ زیبایــی در تعادل 

 .اســت
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شلخته نباش تا کامروا شوی
 حمیده حقیقی 

ــتن  ــه داش ــم را ب ــده مه ــج فای ــان پن روان شناس
نظــم و انضبــاط در زندگــی ربــط می دهنــد، 
ازجملــه پاییــن آمدن ســطح اضطراب و اســترس، 
متعــادل شــدن زندگــی، بــه دســت آوردن وقــت 
بیشــتر بــرای رســیدن بــه امــور شــخصی و 
ــردن  ــرفت ک ــی و پیش ــه، صرفه جوی ــورد عالق م
ــارت  ــن مه ــوان ای ــور می ت ــا چط ــی. ام در زندگ
ــت و از  ــاد گرف ــزی)!( ی ــدون خــون و خون ری را ب

ــد؟ ــد ش ــدش بهره من فوای

یادداشت برداری
آدم هایــی را دیده  ایــد کــه همــه تاریخ هــای مهــم 
ــوش  ــزی را فرام ــز چی ــد و هرگ ــر دارن را به خاط

نمی کننــد؟ راز ایــن افــراد ذهــن بســیار قوی شــان 
نیســت، بلکــه آن هــا از یــک دفترچــه یادداشــت 
ــز مهمــی را در آن  ــر چی ــد و ه اســتفاده می کنن
ــم و  ــم منظ ــر ه ــن خاط ــه همی ــند و ب می نویس
ــه نظــر می رســند و در روزهــای شــلوغ  مرتــب ب

ــورد.  ــم نمی خ ــه ه ــان ب ــم فکری ش نظ

فهرست نویسی
ایــن روزهــا کارهایتــان ســنگین شــده و  برنامه ها 
ــل  ــد تحوی ــه بای ــد ک ــادی داری ــای زی و پروژه ه
دهیــد؟ خودتــان را ملــزم کنیــد که زمــان تحویل 
همــه آن هــا را در یــک فهرســت بنویســید و آن را 
جلــوی چشــمتان قــرار دهید تــا چیــزی را از قلم 
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نیندازیــد، یــا زمــان را گــم نکنیــد. اگــر بدانیــد 
ــت  ــه موفقی ــفته، ب ــلوغ و آش ــی ش ــه زندگ ک
ــان  ــه هدف هایت ــما را ب ــود و ش ــر نمی ش منج
ــر درک  ــت را بهت ــن لیس ــاند، ارزش ای نمی رس

می کنیــد.

قورت دادن قورباغه
ــاب  ــد از کت ــک جل ــیده ی ــش رس ــاید وقت ش
قورباغــه ات را قــورت بــده بــرای خودتــان بخرید 
تــا اهمیــت بــه تعویــق نینداختــن کارهــا را یــاد 
بگیریــد. یکــی از مهم تریــن عادت هــای بــد 
ــی و  ــم زندگ ــوردن نظ ــم خ ــه ه ــث ب ــه باع ک
آشــفتگی می شــود، اســترس ناشــی از بــه 
ــه  ــت ک ــم اس ــای مه ــن کاره ــق انداخت تعوی

می رســاند. را  ســازمان دهی  در  ناتوانــی 

اختصاص مکان خاص برای هر چیز
ــای  ــزی در ج ــر چی ــی ه ــازمان دهی یعن س
درســت خــودش قــرار بگیــرد. بــا قــرار 
دادن هــر چیــز در جــای مناســب شــما 
ــوی  ــب داشــتن جل ــه ترتی ــد ک ــاد می گیری ی
ــی  ــث صرفه جوی ــرد و باع ــی را می گی بی نظم
ــط  ــر در محی ــود. اگ ــرژی می ش ــت و ان در وق
کار اتاقــی بــرای خودتــان نداریــد، می توانیــد 
چنــد قفســه یــا کشــو  را بــه ایــن کار 
ــان اســتفاده  ــا از خالقیتت ــد ی اختصــاص دهی
کنیــد تــا فضاهــای خاصــی را بــرای وســایلتان 
پیــدا کنیــد. حتمــا روی بســته های وســایلتان 
ــدا راحــت  ــا بع ــد ت ــق بزنی برچســب های دقی

ــد. ــدا کنی ــا را پی ــد آن ه بتوانی

یادگیری مهارت بخشیدن
مهــارت بخشــیدن را یــاد بگیریــد تــا همیشــه 
به راحتــی بتوانیــد خودتــان را از شــر وســایلی 
ــد.  ــد، خــالص کنی ــاز نداری ــه آن هــا نی کــه ب
هــر چقــدر کــه دوروبــر شــما شــلوغ تر 
ــش در آن  ــم و آرام ــه نظ ــیدن ب ــد، رس باش
اگــر  بنابرایــن  می شــود.  ســخت تر  فضــا 

یــاد بگیریــد کــه وقتــی فضــای کافــی بــرای 
ــد  ــد، می توانی ــا نداری نگــه داری بعضــی چیزه
آن هــا را بــه دیگــران ببخشــید، راحت تــر 
زندگی تــان  بــر  را  نظــم  روح  می توانیــد 

ــد. ــم کنی حاک

برنامه ریزی کردن 
یکــی از نرم افزارهــای برنامه ریــز را روی گوشــی 
تلفــن همراهتــان نصــب کنیــد، یــا یــک تقویــم 
مخصــوص بــرای ایــن کار بخریــد. دفترچه هــای 
ــگاه  ــرای ن ــی ب ــزی صفحات ــوص برنامه ری مخص
ــد  ــد و می توانن ــاه دارن ــا م ــه ی ــه هفت ــی ب کل
بــه شــما کمــک کننــد تــا راحت تــر بــه همــه 
برنامه هایتــان برســید و از چیــزی عقــب نمانیــد. 
ــک  ــه ی ــت ک ــد نیس ــی ب ــات حت ــی اوق بعض
ــراد در  ــه اف ــرای هم ــواری ب ــزرگ دی ــم ب تقوی
محیــط کار داشــته باشــید تــا همیشــه از همــه 
برنامه هــای مهمــی کــه هــر کــدام از اعضــا در 

مــاه دارنــد، باخبــر باشــید.

بسنت ساعت!
حتمــا ســاعت ببندیــد، یــا از نرم افزارهــای 
زمان ســنج اســتفاده کنیــد. نگــه داشــتن زمــان 
ــزاری  ــای کاری، برگ ــه ای میل ه ــرای پاســخ ب ب
ــگ  ــردن زن ــم ک ــن تنظی ــات و... هم چنی جلس
ــر  ــم از دیگ ــکات مه ــادآوری ن ــرای ی ــدار ب هش
ــراد منظــم  ــه اف ــدی اســت ک ــای کلی مهارت ه

آموخته انــد. را  آن  به خوبــی 

کمک گرفنت از رنگ ها
را  نگــه داری مدارکــی  پوشــه  و  پرونده هــا 
کــه در مــورد یــک موضــوع خــاص هســتند، 
ــر  ــاب کنیــد. ایــن کار از نظ ــگ انتخ هم رن
ایجــاد  خاصــی  ترتیــب  و  نظــم  بصــری 
می کنــد. حتــی اگــر ایــن کار خیلــی ســخت 
کاغذهــای  از  اســتفاده  می توانیــد  اســت، 
ــردن  ــخص ک ــرای مش ــی را ب ــان گر رنگ نش

 .ــد ــان کنی ــدام امتح هرک
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ن دنیا افشا کرد ض ز�ض �ی ییک از موفق �ت

هشت راز موفقیت یک کارآفرین
 ،)  Joyce Marter( مارتــر  جویــس 
مدیرعامــل  و  بنیان گــذار  و  روان درمان گــر 
ســال  در  و  اســت   Urban Balanceمرکــز
 Crain’s Chicago Business  ــط ۲008 توس
به عنــوان یکــی از 40 فــرد موفــق زیــر 40 ســال 
ــای  ــه موفقیت ه ــه در زمین ــد. او ک ــاب ش انتخ
شــغلی و رازهــای کامیابــی در فضــای کســب وکار 
مطالعــه می کنــد و نتایــج ایــن بررســی ها را 
در نشــریاتی همچــون وال اســتریت ژورنــال 
بــرای   یادداشــتی  در  می کنــد،  منتشــر  و... 
ــرای  ــود را ب ــت راز خ ــت هش ــون پس هافینگت
موفقیــت به عنــوان یــک کارآفریــن افشــا کــرده 

ــت.  اس
زندگــی بــاال و پایین هــای زیــادی داشــته و 

دارد. شــاید گاهــی بــا خودتــان فکــر کنیــد کــه 
ــه نظــر  ــه ب ــد زندگــی چنــدان عادالن ــات ب اتفاق
ــا  ــه م ــه هم ــدم ک ــن معتق ــا م ــند، ام نمی رس
دارای توانایی هــای بالقــوه و بالفعلــی هســتیم کــه 
می توانیــم بــه کمــک آن هــا از پــس چالش هــای 
زندگی مــان برآییــم. البتــه ایــن فقــط یــک بــاور 
اســت، امــا باورهــای مــا مهم تریــن عامــل 
بهتــر  و  می آینــد  به حســاب  انگیزشــی مان 
ــت  ــای مثب ــتری روی باوره ــز بیش ــت تمرک اس

داشــته باشــیم. 
افــراد زیــادی را دیــده ام کــه مســیر  مــن 
ــی  ــد و به راحت ــان ندارن ــخصی در زندگی ش مش
ــف، جهــت حرکــت  ــر مســائل مختل تحــت تاثی
خــود را عــوض می کننــد. قــدم اول بــرای 
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موفقیــت تغییــر هوشــمندانه و هوشــیارانه اســت، 
یعنــی قــرار گرفتــن در مســیری کــه بــا اهــداف 

ــد.  ــته باش ــتری داش ــازگاری بیش ــما س ش
ــاور داشــته باشــید کــه  ــه ایــن موضــوع ب اگــر ب
زندگــی بــا تمــام بــاال و بلندی هــای خــود 
ــد، آن  ــته باش ــان داش ــی برایت ــت درس ــرار اس ق
ــا آن هــا مواجــه  ــی کــه ب وقــت تمــام چالش های
می شــوید، ســطح آگاهی تــان را بــاال می بــرد 
ــد.  ــر می کن ــه انســانی قوی ت ــل ب و شــما را تبدی
ــه ســکان  ــد ک ــاد بگیری ــد ی ــت بای ــرای موفقی ب
ــر  ــد. اگ ــتتان بگیری ــم در دس ــی را محک زندگ
قــرار اســت خــود را بــا شــرایطی کــه در زندگــی 
پیــش می آیــد، هماهنــگ کنیــد، درســت ماننــد 
ناخــدای کشــتی هســتید که بــا هنرمنــدی تمام 
راه خــود را در میــان امــواج خروشــان دریــا پیــدا 
ــد  ــه موفقیــت بای ــرای رســیدن ب می کنــد. مــا ب
هوشــیارانه مســیری را انتخــاب کنیــم کــه اهداف 
ــد.  ــرار می ده و آرزوهایمــان را در دسترســمان ق
فرامــوش نکنیــد کــه تمــام زندگــی ماننــد یــک 
ــد در  ــه بتوانی ــی ک ــر پیوســته اســت، زمان زنجی
ــط،  ــا رواب ــالت ی ــد کار، تحصی ــوزه مانن ــک ح ی
خــود را تقویــت کنیــد، تاثیــر مثبت زیــادی روی 

ــد.  ــد دی ــی خواهی ــر زندگ ــای دیگ جنبه  ه
ــک  ــوان ی ــود، به عن ــه ای خ ــول دوران حرف در ط
ــش از ۲0  ــا بی ــن، ب ــک کارآفری ــناس و ی روان ش
ــه  ــاور رســیده ام ک ــن ب ــه ای ــابقه کار، ب ــال س س
ــد دو روی  ــالمت روان مانن ــت کاری و س موفقی
ــار  ــری اعتب ــدون دیگ ــی ب ــکه اند. یک ــک س ی
نــدارد و بایــد تعــادل میــان آن هــا حفــظ شــود.

ــت  ــی موفقی ــد روان شناس ــه بتوانی ــرای آن ک ب
ــه  ــل ب ــود را تبدی ــد و خ ــاد بگیری ــی ی را به خوب
انســانی توانمنــد کنیــد، ایــن نکته هــا را بــه کار 

ــد:  بگیری
 

نسبت به کاری که انجام می دهید و 
دالیل انجام آن، آگاه باشید

پائولــو کوئلیــو می گویــد هیچ چیــز تصادفــی 
نیســت. مــا در روان شناســی معتقدیــم کــه هــر 

رفتــار و عملــی کــه از انســان ســر می زنــد، 
دلیلــی دارد. تــا زمانــی کــه نســبت بــه عملکــرد 
رفتــاری خــود آگاه نشــویم، فقــط و فقــط در حال 
تکــرار آن چیزهایــی هســتیم کــه در کودکــی بــه 
ــه رفتــار  ــد. آگاهــی نســبت ب مــا آمــوزش داده ان
اولیــن گام بــرای تغییــر اســت. فرامــوش نکنیــد 
ــوی  ــک الگ ــدام و به صــورت ناهشــیارانه ی ــا م م
ــم،  ــرار می کنی ــی خــود تک مشــخص را در زندگ
و تنهــا راه خروجــی از ایــن قفــس آگاهــی اســت.

 
برای رسیدن به کامیابی آماده باشید

روان درمانــی شــناختی کــه توســط پروفســور 
از  ارائــه  شــده اســت و یکــی  آرون بــک 
ــه  ــی ب ــای روان درمان ــن رویکرده قدرتمندتری
حســاب می آیــد، دائمــا قــدرت تفکــر انســان 
افــکار مــا به صــورت  یــادآور می شــود.  را 
تاثیــر  مســتقیم روی احساســات و رفتــار 
ــا  ــد. حواســتان باشــد کــه خــود را ب می گذارن
ــن  ــد. اولی ــی نکنی ــده زندان ــکار محدودکنن اف
ــرد.  ــکل می گی ــن ش ــت در ذه ــه موفقی جرق
ــق  ــد موف ــه می توان ــاور دارد ک ــه ب ــی ک کس

ــید.  ــد رس ــش خواه ــه هدف ــا ب ــود، قطع ش
 

در زمان حال زندگی کنید
خــب شــاید ایــن عنــوان کمــی عجیــب  و غریب 
ــن اســت کــه  ــه نظــر برســد؛ منظــور مــن ای ب
ــی  ــا نگران ــته ی ــرات گذش ــد خاط ــازه ندهی اج
ــی  ــه در آن زندگ ــال ک ــان ح ــه زم ــده، ب از آین
را  بزنــد. قــدر گذشــته  می کنیــد، آســیب 
بدانیــد، چــون هــر اتفاقــی کــه برایتــان افتــاده 
– چــه خــوب یــا چــه بــد – ســبب شــده کــه 
تبدیــل بــه انســانی شــوید کــه در این جــا 
حضــور دارد. نیم نگاهــی هــم بــه آینــده داشــته 
ــرای  ــد اهــداف مناســب تری ب ــا بتوانی باشــید ت
خــود انتخــاب کنیــد. اگــر متوجــه شــدید کــه 
ــا اضطــراب آینــده  رویدادهــای تلــخ گذشــته ی
ــا  ــه را ب ــرد، ایــن جمل شــما را در خــود فرومی ب
خــود تکــرار کنیــد: در زمــان حــال زندگــی کن.
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منتقد درونی خود را ساکت کنید
ــد؛  ــه کنی ــود توج ــی خ ــای درون ــه گفت وگوه ب
ــد  ــد. بیای ــرزنش می کنی ــان را س ــدر خودت چق
ــرزنش گر  ــن س ــای ای ــر به ج ــد اگ ــور کنی تص
ــه  ــم، چ ــرار بدهی ــر ق ــک حمایت گ ــی، ی درون
ــت  ــن اس ــما ای ــق ش ــا ح ــد؟ آی ــی می افت اتفاق
ــرزنش  ــد؟ س ــرزنش کنی ــود را س ــدام خ ــه م ک
ــای  ــه ج ــد. ب ــما نمی کن ــه ش ــی ب ــچ کمک هی
ــد و از  ــی بدهی ــان دل گرم ــه خودت ــرزنش ب س
خــود حمایــت کنیــد. بــا ســرزنش هیچ مشــکلی 

حــل نمی شــود.
 

پذیرش را مترین کنید 
انــرژی و وقــت خــود را صــرف جــدال و مقاومــت 
ــد،  ــرش بدهی ــد تغیی ــه نمی توانی ــزی ک ــا چی ب
ــه  ــوف ب ــود را معط ــای آن، اراده خ ــد. به ج نکنی
تغییــر مســائلی نظیــر رفتــار، افــکار و مرزهــای 
ــتری  ــت بیش ــا موفقی ــد ت ــود کنی ــخصی خ ش
ــت در  ــرای حرک ــالش ب ــود. ت ــما ش ــب ش نصی
مقابــل جریــان آب، فقط شــما را بیشــتر فرســوده 
و ناتــوان می ســازد و فرامــوش نکنیــد کــه اختیــار 
ــز  ــم همه چی ــت دارد و نمی توانی انســان محدودی
ــه  ــزی را ک ــوض آن چی ــم. در ع ــر دهی را تغیی

ــد. ــه همــان صــورت بپذیری وجــود دارد، ب

موفقیت و پیرشفت را مثل یک خط 
صاف نبینید

ــری از ذات  ــش جدایی ناپذی ــردن بخ ــتباه ک اش
ــب  ــی مرتک ــدارد کس ــکان ن ــت. ام ــان اس انس
ــد  ــه می توان ــزی ک ــا آن چی ــود. ام ــتباه نش اش
ــد،  ــته باش ــراد داش ــده اف ــر آین ــادی ب ــر زی تاثی
نحــوه برخــورد و مواجهــه آن هــا با اشــتباه اســت. 
به جــای آن کــه بــا هــر اشــتباه درهــم بشــکنید و 
عقب نشــینی کنیــد، آن اشــتباه را ماننــد کتابــی 
آموزنــده در آغــوش بگیریــد و اجــازه دهیــد درس 

ــه شــما بیامــوزد. خــودش را ب
 

خودتان را دوست داشته باشید 
ــا  ــا و باره ــش باره ــن بخ ــورد ای ــاال در م احتم
ــت  ــد موفقی ــتن، کلی ــت داش ــد. دوس خوانده ای
اســت، زیــرا هــر انســانی کــه بــدون هیــچ قیــد 
ــر لحظــه  و شــرطی خــود را دوســت دارد، در ه
احســاس موفقیــت و شــادی را در زندگــی تجربــه 

می کنــد.
زندگــی کــردن.  یعنــی عاشــقانه  موفقیــت 
موفقیــت یعنــی توانایــی مواجــه  شــدن بــا 
ــان  ــه خــود و توانایی هایت چالش هــای زندگــی. ب
اعتمــاد داشــته باشــید، شــگفتی های زیــادی در 

 .ــت ــار شماس انتظ
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قفل خالقیت را بشکن

با قدم های کوچک شروع کنید.
اول سراغ تپه  بروید، نه کوه!

صبر نکنید.

هوشیار اما قاطع باشید.

کامل بودن را فراموش کنید. 
بیشتر کار کنید، کمتر قضاوت کنید.

اهدافتان را دوباره تنظیم کنید. 
بر اساس آن چه واقعا می خواهید، 
برای خودتان برنامه ریزی کنید.

مثل یک کودک فکر کنید. 
خودانگیخته و درنتیجه بیشتر خالق باشید.

رویاهایتان را به خاطر بسپارید. 
خط اتصال محکمی از ایده های مختلف 
برای خودتان به وجود بیاورید.

ممیزی کنید. 
تعصب ها را دور بریزید.

ارتباطات تازه بسازید. 
بین ایده هایی که در حال حاضر 
وجود دارد، پل بزنید. 

برای شکست خوردن 
نشانه گذاری کنید! 
شکست مقدمه پیروزی است.

باورش کنید و آن را بسازید.
آن را بهتر بسازید. حتی فرایند خلق و 
ایجاد هم می تواند کامال خالقانه باشد. 

مشکالت را مشخص کنید. 
مشکالت را آن قدر به شیوه های مختلف 
بیان کنید تا برای همه روشن شود.

به تضادها فکر کنید. 
سعی کنید بتوانید دو چیز متضاد 
و مغایر هم را تحمل کنید. 

دنبال فرصت بگردید.
فرصتی برای خودتان پیدا کنید 
و آن را بررسی کنید. 

به فاصله ها فکر کنید. 
فاصله روان شناختی باعث تقویت خالقیت می شود.

از اول شروع کنید.
همه چیز را دور بیندازید و سراغ 
فکرهای تازه بروید.

می خواهید نابغه باشید؟
پس مثل یک نابغه فکر کنید.

یادداشت بردارید.
ایده ها و باور افکارتان را 
روی کاغذ ثبت کنید.

فراتر از محدودیت هایتان فکر کنید.
آن چه را که دیگران می توانند به 
شما یاد بدهند، بیاموزید.

از دوستانتان مشورت بگیرید.
سرمایه گذاری جدید به حمایت از 
طرف شبکه های مختلف نیاز دارد. 

هر روز تمرین کنید.
کار مداوم باعث آزاد شدن خالقیت و نبوغ می شود. 

حرکت کنید.
فکر کردن را متوقف کنید و به یک 

مرحله کامال جدید بروید.

روی بدترین ایده ها کار کنید.
ریسک کردن بد نیست.

از همه کس سوال کنید.
چشم اندازهای جدید، رویکردهای 

جدید را با خود همراه می آورد.
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ری را بشناسید ض ب�ی ا�ی

دست یخی
 شادی یعقوبی 

ســندرم رینــود بیمــاری ای  اســت کــه باعــث می شــود بعضــی از نقــاط بــدن، به ویــژه 
انگشــتان دســت ها و پاهــا، دچــار احســاس کرختــی و ســرما شــود و معمــوال ایــن اتفاق 
بــه دنبــال اســترس یــا در هــوای ســرد ایجــاد می شــود. در ایــن بیمــاری، مویرگ هــای 
کوچکــی کــه مســئول خون رســانی بــه پوســت هســتند، تنــگ می شــوند و درنتیجــه 
جریــان خــون در نواحــی خاصــی از بــدن محــدود می شــود و همیــن مســئله هم هســت 
کــه بــروز عالیمــی ماننــد ســرد شــدن اندام هــای انتهایــی را بــه دنبــال دارد. ســندرم 
ــن  ــود. هم چنی ــده می ش ــران دی ــردان و پس ــتر از م ــران بیش ــان و دخت ــود در زن رین
ایــن ســندرم در افــرادی کــه در محــدوده ســنی 15 تــا 30 قــرار دارنــد، بیشــتر بــروز 
ــا  ــه آی ــم دارد و این ک ــروز عالی ــدت ب ــه ش ــتگی ب ــاری بس ــن بیم ــان ای ــد. درم می کن
دچــار ســایر مشــکالت مربــوط بــه ســالمتی نیــز هســتید یــا نــه. ایــن نکتــه را هــم 
ــد  ــا می توان ــود، ام ــما نمی ش ــی ش ــث ناتوان ــود باع ــندرم رین ــه س ــد ک ــوش نکنی فرام
ــر گــروه ســنی شــایع  روی کیفیــت زندگی تــان تاثیــر منفــی داشــته باشــد. عــالوه ب
مبتالیــان بــه ایــن ســندرم، یکــی دیگــر از دالیلــی کــه ایــن مطلــب بــه کار مخاطبــان 

ســرآمد می آیــد، ایــن اســت کــه اســترس از عوامــل ابتــال بــه ایــن بیمــاری اســت. 

ت
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�سندرم رینود چه عالیمی دارد؟
ــتگی  ــود بس ــندرم رین ــم س ــانه ها و عالی نش
ــدت  ــاری، م ــرار بیم ــات تک ــداد دفع ــه تع ب
ــروق  ــم در ع ــروز اسپاس ــدت ب ــاری و ش بیم
ــر  ــوارد زی ــم شــامل م ــن عالی ــی دارد. ای خون

ــت: اس
1. سرد شدن دست ها و پاها

۲. تغییــر رنــگ پوســت کــه بــه دنبــال 
ــد. ــروز می کن ــترس ب ــا اس ــرما ی احســاس س

3. کرختــی و احســاس گزگــز و ســوزش کــه 
بعــد از رفــع اســترس یــا گــرم شــدن دســت و 

ــا ایجــاد می شــود. پ
وقتــی حملــه ایــن ســندرم شــروع می شــود، 
پوســت بــدن در نواحــی درگیرشــده در مرحله 
اول شــروع بــه ســفید شــدن می کنــد. ســپس 
به آرامــی رنــگ پوســت بــه آبــی تمایــل پیــدا 
ــا گــرم شــدن  می کنــد و کرخــت می شــود. ب
بــدن و بهبــود جریــان خــون نواحــی درگیــر 
ــان  ــت ضرب ــن اس ــی ممک ــده و حت ــز ش قرم
ــورم شــود.  ــا ت ــرده، دچــار خــارش ی ــدا ک پی
ــن  ــی از ای ــت ناش ــگ پوس ــر رن ــب تغیی ترتی
ــت  ــان نیس ــف یکس ــراد مختل ــندرم در اف س
و همــه افــراد هــر ســه مرحلــه تغییــر رنــگ 
ــز( را  ــه قرم ــی ب ــی و از آب ــه آب ــفید ب )از س
تجربــه نمی کننــد. پــس از گــرم شــدن بــدن 
ــد  ــول می کش ــه ط ــدود 15 دقیق ــوالً ح معم
تــا جریــان خــون در ناحیــه مــورد نظــر 
ــت  ــه حال ــت ب ــگ پوس ــود و رن ــی ش طبیع

ــردد. ــول خــود بازگ معم
اگرچــه ســندرم رینــود در اغلــب مــوارد 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــا را تح ــت و پ ــتان دس انگش
می دهــد، امــا ممکــن اســت ســایر نقــاط 
ــوک  ــی ن ــا و حت ــی، لب  ه ــه بین ــدن، ازجمل ب

ســینه ها را نیــز درگیــر کنــد.
�چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟  

اســت،  شــدید  بیماری تــان  عالیــم  اگــر 
یــا دچــار زخــم و عفونــت در محل هــای 
ــت و  ــتان دس ــه انگش ــاری ازجمل ــر بیم درگی

پــا شــده اید، بایــد فــورا بــه پزشــک مراجعــه 
ــد. کنی

�دالیل بروز سندروم رینود  
ــور  ــوز به ط ــود هن ــندرم رین ــروز س ــل ب دالی
ــه نظــر  ــا ب ــل شــناخته نشــده اســت، ام کام
ــی  ــروق خون ــان، ع ــه در مبتالی ــد ک می رس
از  بیــش  بیمــاری  درگیــر  محل هــای  در 
ــش نشــان  ــا اســترس واکن ــه ســرما ی حــد ب
می دهنــد. در ایــن حالــت رگ هــا به طــور 
موقــت تنــگ و منقبــض شــده و جریــان 
ــن  ــرما مهم تری ــود. س ــدود می ش ــون مح خ
ــم ایــن بیمــاری اســت، امــا  ــروز عالی علــت ب
در بعضــی از مبتالیــان بــه دنبــال اســترس و 
هیجانــات روانــی هــم عالیــم بیمــاری ظاهــر 
بیماری هــای  کشــیدن،  ســیگار  می شــود. 
عروقــی، ســندروم تونــل کارپــال )کــه در 
ــچ دستشــان  ــه بیــش از حــد از م ــرادی ک اف
بعضــی  می شــود(،  دیــده  می کشــند،  کار 
ــاوی  ــرن ح ــای ضدمیگ ــد داروه ــا مانن داروه
ســوماتریپتان و جراحت هــای دســت و پــا 
ــرد را در  ــد ف ــچ می توان ــتگی م ــال شکس مث

ــد. ــرار ده ــاری ق ــن بیم ــرض ای مع
پیش گیری  رینود  عالیم  بروز  از  چطور  �

کنیم؟
1. ورزش کنیــد: ورزش کــردن جریــان خــون 
را بهبــود می دهــد، امــا اگــر هــوا ســرد 
ــه  ــته ب ــای بس ــت در فضاه ــر اس ــت، بهت اس

ــد. ــوای آزاد ورزش کنی ــای ه ج
ــاب از  ــد: اجتن ــرل کنی ــتان را کنت ۲. استرس
ــترس زا و  ــای اس ــن در موقعیت ه ــرار گرفت ق
هم چنیــن یادگیــری روش هــای مدیریــت 
اســترس بــه شــما کمــک می کنــد تــا کمتــر 

ــوید. ــاری ش ــن بیم ــم ای ــار عالی دچ
3. خودتــان را از تغییــرات ســریع دمــا دور نگه 
داریــد: ســعی کنیــد خیلــی در معــرض هــوای 
ســرد قــرار نگیریــد و حتــی در فروشــگاه های 
ــی  ــواد غذای ــش م ــم در بخ ــی ه ــواد غذای م

 .منجمــد خیلــی معطــل نشــوید
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ردن
ض
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روش هایی برای مهار چاقی 
پشت میزنشینی

 مسیح فقیهی 
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و  اســت  شــغلتان  از  بخشــی  نشســتن 
ــب  ــد؟ در اغل ــور بگیری ــد از آن فاکت نمی توانی
ــان  ــتید و یادت ــز هس ــت می ــاعات روز پش س
ــوده  ــی ب ــار چــه زمان ــد کــه آخریــن ب نمی آی
ــر  ــد؟ فک ــاده روی کردی ــاعت پی ــم س ــه نی ک
ــا  ــت ی ــده دار اس ــان خن ــردن برایت ورزش ک
وقتــش را نداریــد؟ از وقتــی پشــت میزنشــین 
ــایز  ــک س ــلوارتان ی ــال ش ــر س ــده اید، ه ش
بزرگ تــر شــده اســت؟ شــکمتان آن قــدر 
بــزرگ شــده کــه بــرای جــا دادنــش در 
ــاید  ــت؟ ش ــت اس ــمی، مصیب ــای رس لباس ه
ــر  ــا اگ ــد، ام ــر برس ــه نظ ــناک ب ــی ترس کم
فکــری بــه حــال خودتــان نکنیــد، خیلــی زود 

می میریــد!
نشســتن های طوالنی مــدت در کنــار همــه 
مشــکالت جســمی کــه می توانــد بــرای شــما 
ــی  ــای قلب ــه بیماری ه ــد )ازجمل ــاد کن ایج
و...(، یــک  و عروقــی، ســندرم متابولیــک 
عارضــه مهــم و پرخطــر امــا کم ســروصدا 
ــه  ــه ب ــت، ک ــی اس ــم چاق ــم دارد و آن ه ه
ــان  ــه خودت ــا ب ــا ت ــرور ایجــاد می شــود، ام م
ــده  ــه ش ــان اضاف ــه وزنت ــو ب ــد، ۲0 کیل بیایی
ــری از آن  ــرای پیش گی ــی ب ــا راه ــت. آی اس
ــر باشــد بپرســیم  ــا شــاید بهت وجــود دارد، ی
کــه چطــور می شــود بــا چاقــی ناشــی از 

ــرد؟ ــارزه ک ــینی مب ــت میزنش پش
 

را  نوشــیدنی های شیرین شــده  1. دور 
خــط بکشــید

اگــر از همــه مهمان هایــی کــه بــه دفتــر 
کارتــان می آینــد، بــا شــربت، هــات چاکلــت، 
ــی و... پذیرایــی می کنیــد  نســکافه های معمول
ــان   ــا، فنج ــای مهمان ه ــم پابه پ ــان ه و خودت
ــن نوشــیدنی ها اســتفاده  پشــت فنجــان  از ای
ــم  ــه وزن را ه ــار اضاف ــد انتظ ــد، بای می کنی
داشــته باشــید. اگــر می خواهیــد دوبــاره 
ایــن  همــه  برســید،  مناســب  وزن  بــه 
نوشــیدنی ها را از روی میــز یــا دفتــر کارتــان 

را  گیاهــی  دم نوش هــای  و  کنیــد  جمــع 
ــای  ــا چ ــبز ی ــای س ــد. چ ــان کنی جایگزینش
ســیاه همــراه بــا دارچیــن یــا زنجبیــل یکــی 
ــت  ــون خاصی ــت، چ ــن انتخاب هاس از بهتری
ــه  ــاز پای ــز دارد و سوخت وس ــوزی نی چربی س
ــد  ــان باش ــد. یادت ــش می ده ــان را افزای بدنت
ــابه،  ــه نوش ــن دار ازجمل ــیدنی های کافئی نوش
ــی  ــری دریافت ــا کال ــکافه و... نه تنه ــوه، نس قه
روزانــه شــما را افزایــش می دهنــد، بلکــه 
ــز آســیب  ــب و سیســتم گوارشــتان نی ــه قل ب
ــیدنی های  ــرف نوش ــن مص ــد. در ضم می زنن
ــا افزایــش شــدید و ناگهانــی قنــد  شــیرین، ب
خــون و بــه دنبــال آن ترشــح انســولین، 
ــه خــوردن قندهــا را در شــما بیشــتر  میــل ب
روز  در طــول  باعــث می شــود  و  می کنــد 

ــید. ــیرین باش ــز« ش ــک چی ــال »ی دنب
 

2. ایستاده کار کنید
درســت اســت کــه نمی توانیــد همــه کارتــان 
ــت  ــر اس ــا بهت ــد، ام ــام دهی ــتاده انج را ایس
روز  طــی  نشســتن  ســاعت  دو  یکــی،  از 
صرف نظــر کنیــد. ایســتادن ـ حتــی اگــر 
حرکــت خاصــی انجــام ندهیــد ـ مصــرف 
انــرژی را در بــدن بــاال می بــرد و باعــث 
بســوزانید.  بیشــتری  کالــری  می شــود 
ــکل  ــان ش ــه عضالتت ــتادن ب ــن ایس هم چنی
می دهــد و بــه بهبــود جریــان خــون در 

بدنتــان نیــز کمــک می کنــد.
 

3. میان وعده خانگی بخورید
دســتگاه های خریــد خوراکــی و قفســه های 
بدتریــن  از  یکــی  فروشــگاه ها  رنگارنــگ 
ــه  ــال ب ــای مبت ــه آدم ه ــت ک ــمن هایی اس دش
چاقــی و اضافــه وزن دارنــد. اغلــب اســنک هایی 
ــه فــروش می رســند،  ــه صــورت آمــاده ب کــه ب
ســدیم یــا نمــک زیــاد و شــکر فــراوان دارنــد، 
مملــو از انــواع طعم دهنده هــای مصنوعــی و 
رنــگ هســتند و فقــط در کوتاه مــدت گرســنگی 
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ــت  ــچ خاصی ــا هی ــد، ام ــع می کنن ــما را رف ش
ــت  ــه الزم نیس ــد. البت ــی ندارن ــه ای خاص تغذی
ــد،  ــن روز می خوری ــه بی ــی را ک میان وعده های
به طــور کامــل حــذف کنیــد، بلکــه کافــی 
اســت ایــن اســنک ها را بــا میان وعده هــای 
ــای  ــک، تکه ه ــای خش ــل میوه ه ــی مث طبیع
بیســکوییت جــو، دانه هــای روغنــی و آجیــل و 
حتــی دانــه ســویا جایگزیــن کنیــد. ایــن نکتــه 
درگوشــی را هــم به خاطــر داشــته باشــید کــه 
ــی،  ــالم و طبیع ــای س ــن میان وعده ه ــی ای حت
پرکالری انــد،  خواصشــان،  همــه  کنــار  در 
پــس موقــع خوردنشــان، حواســتان بــه مقــدار 
ــا مصــرف  ــه حتــی ب مصــرف هــم باشــد، وگرن
اســت  ممکــن  هــم  میان وعده هــا  همیــن 

چــاق شــوید.
 

ــل  ــکالت خوری را از مح ــدان و ش 4. قن
کارتــان دور کنیــد

وقتــی مشــغول کار هســتید، شــاید تمرکــز کافی 
ــید،  ــته باش ــد، نداش ــه می خوری ــزی ک روی چی

ــه  ــه ب ــن خاطــر ممکــن اســت یک دفع ــه همی ب
ــدن یــک  ــرای خوان ــان بیاییــد و ببینیــد ب خودت
ــدون  ــد، ب ــکالت خوردی ــدد ش ــش ع ــده ش پرون
ــن  ــید. بهتری ــده باش ــه ش ــال متوج ــه اص این ک
راه حــل ایــن اســت کــه انــواع شــکالت ها، قنــد، 
شــیرینی ها و... را از دفتــر کارتــان بیــرون ببریــد 
یــا حداقــل آن هــا را از جلــوی دیــد خــارج کنید. 
ــه  ــده ک ــزی ش ــوی برنامه ری ــه نح ــما ب ــز ش مغ
ــا  ــد ی ــوی دی ــال جل ــا کام ــن خوراکی ه ــر ای اگ
ــد و  ــوس می کنی ــر ه ــند، کمت ــترس نباش دس
سراغشــان می رویــد. اگــر هــم عصرهــا احســاس 
می  کنیــد کــه فشــار کار روزانــه خســته تان 
ــن  ــرژی گرفت ــرای ان ــد ب ــی قن ــه کم ــرده و ب ک
ــق  ــک قاش ــیب و ی ــدد س ــک ع ــد، ی ــاز داری نی

ــد. ــان کنی ــی را امتح ــره بادام زمین ک
 

را  5. یک چهــارم غــذای روزانه تــان 
ــد ــذف کنی ح

ــون قدیمــی ژاپنــی اســت کــه  ــک قان ــن ی ای
بــه شــما کمــک می کنــد تــا طــی چنــد مــاه 
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ــی  ــر چاق ــد و از ش ــابقتان برگردی ــه وزن س ب
قلنبه تــان  و  اضافــه وزن و شــکم گــرد  و 
ــون  ــن قان ــت ای ــرای رعای ــوید. ب ــالص ش خ
هــر  از  یک چهــارم  فقــط  اســت  کافــی 
غذایــی را کــه در بشــقابتان می کشــید، کنــار 
ــد  ــد دی ــه خواهی ــک هفت ــد از ی ــد. بع بگذاری

ــود. ــروع می ش ــان ش ــش وزنت ــه کاه ک
 

6. بیشتر بخوابید!
باورنکردنــی  و  عجیــب  برایتــان  شــاید 
ــد  ــی می گوین ــان آمریکای ــا محقق ــد، ام باش
ــب  ــول ش ــتر در ط ــواب بیش ــه خ 60 دقیق
ــا دریافــت  ــه شــما کمــک کنــد ت ــد ب می توان
ــه  ــد و ب ــش دهی ــان را کاه ــری روزانه ت کال
مــرور وزن کــم کنیــد. نتیجــه تحقیقــات 
ــران در دانشــگاه میشــیگان  ــن پژوهش گ ای
ــر  ــه طــی شــب کمت ــی ک نشــان داده آن های
می خوابنــد، روز بعــد بیشــتر هــوس غذاهــای 
به طــور  و  می زنــد  سرشــان  بــه  شــیرین 
ــران  ــه دیگ ــبت ب ــم نس ــان ه ــی اشتهایش کل

ــت. ــتر اس بیش

درست ورزش کردن چاره کار است
ــراد دچــار  ــه اف ــادی ب امــروزه ورزش هــای زی
ــر  ــه ه ــود ک ــی شــکمی پیشــنهاد می ش چاق
کــدام می تواننــد بســته بــه نــوع ورزش، 

ــدازه شــکم ایجــاد  ــی را در ســایز و ان تغییرات
کننــد. امــا در کنــار نــوع ورزش، عامــل 
دارد کــه می توانــد  دیگــری هــم وجــود 
ــن  ــه تضمی ــن زمین ــما را در ای ــت ش موفقی
ــای  ــت ورزش ه ــام درس ــم انج ــد و آن ه کن
شــکمی اســت. بــه بیــان دیگــر ممکــن اســت 
از نظــر تئــوری یــک ورزش خــاص، بــه 
کاهــش ســایز دور شــکم شــما کمــک کنــد، 
ــر  ــود، بی تاثی ــام نش ــتی انج ــر به درس ــا اگ ام
ــای  ــی از ورزش ه ــتا، یک ــن راس ــت. در ای اس
ــام  ــکم، انج ــی ش ــع چاق ــرای رف ــوب ب محب
دراز و نشســت اســت کــه متاســفانه در خیلــی 
از مــوارد به درســتی انجــام نمی شــود و در 
ایــن حالــت نه تنهــا شــکم فــرد بــه اصطــالح 
آب نمی شــود، بلکــه گــردن نیــز آســیب 

می بینــد.
ــرادی کــه می خواهنــد چاقــی  اشــتباه دوم اف
ــت  ــن اس ــد، ای ــن ببرن ــان را از بی شکمی ش
کــه فقــط و فقــط ســراغ ورزش هــای خــاص 
ــن هــدف  ــه اولی ــد، درحالی ک شــکمی می رون
ماننــد  بایــد شــروع ورزش هــای هــوازی 
و...  دوچرخه ســواری  دویــدن،  پیــاده روی، 
باشــد تــا سوخت وســاز پایــه یــا همــان 
متابولیســم بــدن افزایــش پیــدا کــرده و 
ــه آب  ــروع ب ــکمی ش ــه ش ــای ناحی چربی ه

.ــد ــدن کنن ش
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ض مواد مغذی نسل فردا را یم سازند ا�ی

 مادران سالمت فرزندان
 سالم به دنیا می آورند

 وجیهه محدث 

ــته  ــان وابس ــی در بدنم ــواد معدن ــا و م ــام ویتامین ه ــواع و اقس ــود ان ــه وج ــا ب ــی م زندگ
اســت. اگــر ایــن مــواد مغــذی در بــدن بــه انــدازه کافــی نباشــند، نمی توانیــم فکــر کنیــم، 
نفــس بکشــیم و در یــک کالم زنــده بمانیــم. میــزان مــورد نیــاز ایــن ویتامین هــا در بــدن 
زنــان و مــردان متفــاوت اســت، بنــا بــر ایــن تفــاوت، بــه بعضــی از ایــن ویتامین هــا و مــواد 
معدنــی بیشــتر یــا کمتــر از ســایرین نیــاز دارنــد. در ایــن شــماره شــما را بــا بعضــی از این 
ــان آشــنا می کنیــم. مصــرف ایــن مــواد حیاتــی از ســوی  ــرای زن مــواد مغــذی حیاتــی ب

زنــان، بــرای داشــتن نســل آینــده ای کــه ســالمت و تیزهــوش باشــند، ضــروری اســت.

ت
الم

س

با آنتی اکسیدان ها  پیری را دور بزنید
ایــن گــروه شــامل ویتامیــن آ – رتینــول، بتاکاروتن 
ــن  ــت. ای ــن ث و ای اس ــا – ویتامی و کاروتنوئیده
ویتامین هــا نقــش مهمــی در مراقبــت از بــدن 
ــن  ــه ممک ــای آزادی دارد ک ــه رادیکال ه ــان علی زن
اســت بــه دالیــل مختلــف در بــدن تشــکیل شــود 
ــرار دهــد و آن هــا را از بیــن  و ســلول ها را هــدف ق
ــای  ــه ویتامین ه ــرف روزان ــا مص ــا ب ــرد. خانم ه بب
ــری را  ــد پی ــد رون ــدان می توانن آنــتی اکسیــــــ
بــه تاخیــر بیندازنــد و از بــروز خیلــی از مشــکالت 
ــی  ــد. حت ــری کنن ــان پیش گی ــالمتی در بدنش س
ــتفاده  ــه اس ــد ک ــان معتقدن ــیاری از مختصص بس
از ترکیبــات آنتی اکســیدان می توانــد سیســتم 
ایمنــی را تقویــت کنــد تــا بیشــتر و بهتــر در برابــر 
میکروب هــا و عوامــل بیمــاری زا مقابلــه کننــد. بتــا 
کاروتــن یکــی از مهم تریــن آنتی اکســیدان های 
طبیعــی اســت کــه جــزو پیش ســازهای ویتامیــن 
ــا  آ محســوب می شــود، یعنــی وقتــی بتاکاروتــن ی
ــر  ــان تغیی ــد، در بدنت ــع آن را مصــرف می کنی مناب
شــکل می دهــد و بــه ویتامیــن آ تبدیــل می شــود. 

ویتامیــن آ بــرای تقویــت بینایــی، حفــظ عملکــرد 
بافت هــای نــرم بــدن و طــراوت و شــادابی و 
جوانــی پوســت الزم اســت. بتــا کاروتــن به وفــور در 
طالبــی، هویــج، کلــم، کلــم پیــچ، پاپایــا، هلــو، کــدو 
تنبــل، فلفــل قرمــز، اســفناج و گوجه فرنگــی یافــت 

می شــود.
در  و  مهم تریــن  از  دیگــر  یکــی  ث  ویتامیــن  
دســترس ترین انــواع ویتامین هــای آنتــی اکســیدان 
محســوب می شــود و بعضی هــا آن را بــه اســم 
اســید اســکوربیک معرفــی می کننــد. اگــر زخمــی 
داشــته باشــید، بدنتــان بــرای ترمیم آن بــه ویتامین 
ــرای  ــن ث ب ــن، ویتامی ــر ای ــالوه ب ــاز دارد، ع ث نی
ســاخته شــدن گلبول هــای قرمــز خــون الزم اســت. 
ویتامیــن ث ســطح یــک نــوع مــاده شــیمیایی بــه 
ــه  ــه ب ــرد ک ــاال می ب ــدن ب ــن را در ب ــام نورآدرنالی ن
ــد و ذهــن شــما را  ــت حافظــه کمــک می کن تقوی
هوشــیار نگــه مــی دارد. مطالعــات مختلــف نشــان 
داده اســت وقتــی بــدن شــما تحــت تاثیــر اســترس 
ــن  ــر می شــود و در ای ــرار دارد، ســریع تر پی ــاد ق زی
حالــت ســطح ویتامیــن ث در بــدن پاییــن اســت. 
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بنابرایــن اگــر ویتامیــن ث بیشــتری مصــرف کنید، 
می توانیــد ســال های بیشــتری جــوان بمانیــد 
ــن ث در  ــد. ویتامی ــتفاده کنی ــب آن اس و از  مواه
ــال،  ــوی، پرتق ــروت، کی ــپ ف ــی، گری ــم بروکل کل
ــی  ــی و گوجه فرنگ ــیب زمینی، توت فرنگ ــل، س فلف
یافــت می شــود. بــدن شــما بــرای مراقبــت از 
ــه ویتامیــن ای نیــاز دارد. ویتامیــن  ســلول هایش ب
ای بــه ویتامیــن جوانــی هــم معــروف اســت و باعث 
می  شــود بــروز عالیــم پیــری در پوســت بــه تاخیــر 
بیفتــد. البتــه بهتــر اســت بــه خاطــر داشــتن یــک 
پوســت ســالم و جــوان و ســرحال، هــر روز مکمــل 
ویتامیــن ای نخوریــد، چــون دریافــت مقادیــر باالی 
ایــن ویتامیــن ریســک خون ریــزی را افزایــش 
ــی،  ــره بادام زمین ــدق، ک ــن ذرت، فن ــد. روغ می ده
روغــن گلرنــگ، دانــه آفتاب گــردان و جوانــه گنــدم 
ــرای  ــع خیلــی خــوب ویتامیــن ای ب و... جــزو مناب

ــوند. ــوب می ش ــدن محس ب
 

 دوستی با ویتامین های گروه ب 
در سنین باروری

انــواع و اقســام ویتامین هــای گــروه ب در مــواد 
غذایــی مختلــف، از حیوانــی گرفته تا گیاهــی، وجود 
ــوع از ویتامین هــای  ــا ســه ن ــان بایــد ب دارد، امــا زن
ــن ب6،  ــند؛ ویتامی ــت باش ــتر دوس ــروه ب بیش  گ

ب1۲ و اسید فولیک.
ویتامیــن ب 6 باعــث می شــود مغــز شــما بیشــتر 
ــه  ــذا ب ــل غ ــه تبدی ــن، ب ــر ای ــالوه  ب ــد. ع کار کن
انــرژی در بــدن هــم کمــک می کنــد کــه بــه ایــن 
فراینــد متابولیســم گفتــه می شــود. بنابرایــن اگــر 
ــد  ــید، بای ــته باش ــی داش ــد وزن ایده آل می خواهی
ــان  ــه منظورم ــد. البت بیشــتر ویتامیــن ب 6 بخوری
ــن نیســت کــه ســرخود ســراغ مکمل هــای ب6  ای
برویــد، چــون دریافــت بیــش از حــد ایــن ویتامیــن 
می توانــد باعــث مســمومیت شــود. در عــوض بهتــر 
ــد  ــی مانن ــان را از خوراکی های ــم غذایی ت اســت رژی
ــا،  ــوز، لوبی ماهــی، ســیب زمینی، نخــود، آووکادو، م
ــی  ــرغ غن ــور جــو دوســر و م غــالت، گوشــت، بلغ
ــی ایــن ویتامیــن محســوب  ــع عال کنیــد کــه مناب

می شــوند.
ویتامیــن ب 1۲ نیــز نقــش مهمــی در متابولیســم 
ــدن  ــه ب ــن ب ــده دارد و هم چنی ــر عه ــدن شــما ب ب
کمــک می کنــد تــا گلبــول قرمــز بســازد. ویتامیــن 
ــی  ــأ حیوان ــا منش ــی ب ــواد غذای ــط در م ب 1۲ فق
ــود  ــت وج ــیر و ماس ــرغ، ش ــی، تخم م ــد ماه مانن
دارد. بنابرایــن اگــر گیاه خــوار یــا خام گیاه خــوار 
باشــید، در معــرض کمبــود ایــن ویتامین مهــم قرار 

خواهیــد گرفــت.
ــه  ــی ب ــوالت در دوران جنین ــا ف ــک ی ــید فولی اس
بســته شــدن لوله هــای عصبــی جنیــن و درنتیجــه 
تشــکیل مغــز و نخــاع ســالم کمــک می کنــد و از 
ــای اول  ــان هفته ه ــاق در هم ــن اتف ــه ای ــا ک آن ج
بــارداری کــه ممکــن اســت مــادر اصــال از بــارداری 
خــودش اطالعــی نداشــته باشــد، می افتــد، بنابراین 
هــر خانمــی کــه قصــد دارد بچــه دار شــود، بایــد از 
ســه مــاه قبــل از بــارداری از مکمــل اســید فولیــک 
ــک  ــید فولی ــد. اس ــتفاده کن ــب اس ــا دوز مناس ب
ــت  ــم دخال ــلول ه ــالم س ــکیل دی ان ای س در تش
مســتقیم دارد و مانــع از تخریــب دی ان ای می شــود 
ــه  ــن هم ــد. در ضم ــرطان زا باش ــد س ــه می توان ک
خانم هــا در ســن بــاروری بــرای داشــتن گلبول هــای 
بــه  از کم خونــی  و پیش گیــری  قرمــز کافــی 
ــد  ــر می خواهی ــد. اگ ــاج دارن ــک احتی ــید فولی اس
فــوالت کافــی بــه بدنتــان برســد، غذاهــای سرشــار 
از اســید فولیــک ماننــد اســفناج و ســبزیجات 
بــرگ دار، مارچوبــه، مرکبــات، خربــزه، توت فرنگــی، 
حبوبــات ازجملــه نخــود و لوبیــا ســفید، لوبیــا قرمز، 

ــد. ــدی بگیری ــر را ج ــرغ و جگ تخم م
 

ویتامین دی؛ دوست استخوان های شام
ــا  ــن اســت، ام ــه اســمش ویتامی درســت اســت ک
عملکــردش در بدن شــبیه یکــی از هورمون هاســت. 
ویتامیــن دی باعــث می شــود کلســیم و فســفر کــه 
ــت،  ــوی الزم اس ــتخوان های ق ــتن اس ــرای داش ب
وارد جریــان خــون شــود. وقتــی ســطح ایــن 
ویتامیــن در بــدن کافــی نباشــد، کلســیم و فســفر 
ــه  ــه ب ــود و درنتیج ــته می ش ــتخوان ها برداش از اس
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ــد  ــکننده خواه ــوک و ش ــتخوان هایتان پ ــرور اس م
ــواد را در  ــن م ــر ای ــم اگ ــارداری ه شــد. در دوران ب
بدنتــان کــم داشــته باشــید، جنیــن بــا شــما تعارف 
نمی کنــد و از اســتخوان های شــما تغذیــه می کنــد. 
پــس بــرای این کــه مــادر ســالمی باشــید، کلســیم، 
فســفر و ویتامیــن دی را فرامــوش نکنیــد.از آن جــا 
ــی  ــاط تنگاتنگ ــیم ارتب ــن دی و کلس ــه ویتامی ک
ــا  ــه خانم ه ــد، بســیاری از پزشــکان ب ــم دارن ــا ه ب
به خصــوص آن هایــی کــه در حوالــی ســن یائســگی 
قــرار دارنــد، توصیــه می کننــد ایــن دو ویتامیــن را 

بــا هــم اســتفاده کننــد.
 

ویتامین کا را در پیری جدی بگیرید
ــالی و  ــه میان س ــه و ب ــاال رفت ــنتان ب ــر س اگ
ــه  ــید ک ــب باش ــد مراق ــیدید، بای ــری رس پی
دچــار کمبــود ویتامیــن کا نشــوید. اغلــب مــا 
ــاد  ــب ضدانعق ــوان ترکی ــن کا را به عن ویتامی
ایــن  واقعیــت  امــا  می شناســیم،  خــون 
ــتخوان ها  ــظ اس ــرای حف ــدن ب ــه ب ــت ک اس
و دندان هــا نیــز بــه ایــن ویتامیــن نیــاز 
ــامل  ــن ش ــن ویتامی ــع ای ــن مناب دارد. بهتری
ــم  ــویا، کل ــن س ــبز، روغ ــرگ س ــبزیجات ب س
ــن  ــه و روغ ــفناج پخت ــه، اس ــی، یونج بروکل

ــت. ــی اس ماه
 

منیزیم و رهایی از گرفتگی های عضالنی
هــر خانمــی هــر روز بــه منیزیــم نیــاز دارد تــا بیــش 
از 300 آنزیمــی کــه در بدنــش در فرایند هــای 
ــد و عملکردشــان وابســته  ــت دارن متابولیکــی دخال
ــد.  ــی اســت، درســت کار کنن ــاده معدن ــن م ــه ای ب
باعــث  کمبــود منیزیــم در خانم هــا می توانــد 
ــم  ــی، ریت ــف  عضالن ــردرد، ضع ــری، س تحریک پذی
ــی، یبوســت و  ــب قلــب، گرفتگی هــای عضالن نامرت
ــد کلســیم  ــم درســت مانن ــود. منیزی ــی ش بی خواب
ــت و در  ــم الزم اس ــتخوان ها ه ــالمت اس ــرای س ب
ســبزیجات بــرگ ســبز، جلبــک دریایــی یــا جلبــک 
ســبز، آووکادو، آجیــل، لوبیا، شــکالت و غــالت مانند 

ــود. ــت می ش ــور یاف ــوه ای و ارزن به وف ــج قه برن
 

کلسیم؛ چسب استخوان ها
کلســیم فراوان تریــن عنصــر در طبیعــت اســت 
کــه شــما بــرای عملکــرد طبیعــی عضالتتــان به 
ــا  ــد. کلســیم در ترشــح هورمون ه ــاز داری آن نی
ــت دارد.  ــدن دخال ــی ب ــم دســتگاه عصب و تنظی
ــود  ــرض کمب ــان در مع ــتر از آقای ــا بیش خانم ه
کلســیم و ابتــالی بــه اســتئوپروز قــرار دارنــد. از 
طــرف دیگــر، خانم هایــی هــم کــه دچار ســندرم 
پیــش از قاعدگــی هســتند، از افزایــش دریافــت 
ــد.  ــود می برن ــان س ــم غذایی ش ــیم در رژی کلس
ــدود 1000  ــیم ح ــه کلس ــما ب ــه  ش ــاز روزان نی
میلی گــرم اســت. البتــه بعضــی از پزشــکان 
توصیــه می کننــد کــه بــرای بهره منــدی از 
اثــرات مثبــت کلســیم بــر ســالمت، روزانــه بیش 
از ایــن مقــدار مصــرف شــود. یادتــان باشــد کــه 
ــژه  ــیم به وی ــای کلس ــواع مکمل ه ــی از ان بعض
ــش از  ــیترات بی ــیم س ــاالت و کلس ــیم م کلس
ــع  ــود.غنی ترین منب ــذب می ش ــر ج ــواع دیگ ان
کلســیم در رژیــم غذایــی شــیر و لبنیــات اســت، 
ــی و  ــو چین ــبز، کاه ــرگ  س ــبزیجات ب ــا س ام
ــع خــوب کلســیم در برنامــه  بروکلــی هــم مناب

ــوند. ــوب می ش ــه محس ــی روزان غذای
 

آهن و فرار از خطر جدی کم خونی
آهــن بخــش مهمــی از پروتئیــن هموگلوبین اســت 
ــا در  ــد، ام ــل می کن ــدن حم ــیژن را در ب ــه اکس ک
تولیــد پروتئینــی بــه نــام میوگلوبین هم نقــش دارد 
کــه اکســیژن الزم را برای انقباضــات عضالنی فراهم 
می کنــد. کمبــود آهــن در تامیــن اکســیژن مــورد 
نیــاز ســلول ها تداخــل ایجــاد می کنــد و درنتیجــه 
بــا عالیمــی مانند خســتگی، کاهش قدرت سیســتم 
ایمنــی، کم خونــی و... همــراه اســت.دو نــوع آهــن در 
مــواد غذایــی وجــود دارد؛ آهــن هــم و آهــم غیرهم. 
ــد گوشــت  ــی مانن ــع حیوان ــه از مناب ــم ک ــن ه آه
قرمــز، ماهــی و ماکیــان بــه دســت می آیــد، جــذب 
باالتــری دارد، درحالی کــه آهــن غیرهــم در گیاهــان 
به ویــژه ســبزیجات برگ ســبز تیــره، حبوبــات برگــه 

 .ــت می شــود ــو و... یاف زردآل
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برای تمرکز ورزش کن
اگــر نشســتن جلــوی رایانــه شــخصی بــرای ســاعت های طوالنــی و رســیدگی بــه پــروژه  و کارهــای روزمــره شــغلی، 
باعــث می شــود خیلــی زود خســته شــوید و تمرکزتــان را از دســت بدهید، شــاید بد نباشــد ایــن تمرین هــای ســاده را 
امتحــان کنیــد. ایــن تمرین هــا امتحانشــان را بــرای افزایــش تمرکــز در محیــط کار پــس داده انــد و یکــی از مهم تریــن 

نقــاط قوتشــان ایــن اســت کــه بــرای انجــام ایــن تمرین هــا حتــی الزم نیســت چشــمتان را از مانیتــور برداریــد. 

هــوا را از طریــق بینــی و در 4 شــماره تــو بدهیــد 
ــاس  ــکمتان را احس ــدن ش ــرون آم ــال بی ــه کام به طوری ک
ــا 8  ــاال ب ــد. ح ــه داری ــتان را نگ ــماره نفس ــا 7 ش ــد. ت کنی

شــماره آرام آرام نفســتان را بیــرون بدهیــد.

ــه  ــوری ک ــد، ج ــم کنی ــت خ ــپ و راس ــمت چ ــه س ــرتان را ب س
گوشــتان با شــانه تان برخــورد کنــد. چنــد ثانیــه در ایــن وضعیت 

بمانیــد و ســپس حرکــت را بــرای طــرف مقابــل تکــرار کنیــد.

اول دســت هایتان را بــه هــم بمالیــد تــا کمــی گرمــا ایجــاد 
شــود. حــاال یــک دســت را روی چشــم بســته تان بگذاریــد و 
چند ثانیه صبــر کنیــد. حاال همیــن حرکــت را برای چشــم 

دیگــر تکــرار کنیــد. 

ســرتان را پاییــن بــرده و ســعی کنیــد چانه تــان را بــه گردن 
نزدیــک کنیــد. حــاال بــه وضعیــت اولیــه برگردیــد و ســر را 

آرام عقــب ببریــد.

نفس بکشید

سرتان را به دو طرف خم کنید

چشمتان را با یک دست بپوشانید

سرتان را به جلو و عقب بکشید
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ــک  ــا نزدی ــانه ها را ت ــان ش ــید و هم زم ــل بکش ــه داخ ــوا را ب ه
ــد. چنــد ثانیــه در ایــن وضعیــت بمانیــد  ــاال ببری گوش هایتــان ب
ــی  ــانه ها را به آرام ــوا، ش ــرون دادن ه ــا بی ــان ب ــپس هم زم و س

ــد. ــن بیاوری پایی

ــمت  ــه س ــتتان را ب ــته اید، دس ــی نشس ــه روی صندل درحالی ک
جلــو کشــیده و آن را از مــچ بــه پاییــن خــم کنیــد. حــاال با دســت 
دیگــر، مــچ ایــن دســت را بــه ســمت عقــب فشــار دهیــد. در نوبت 
بعــد، دســت را از مــچ بــه ســمت بــاال خــم کنیــد و این بــار بــا کــف 
دســت دیگــر، دســت خم شــده را جــوری فشــار دهیــد کــه کــف 

آن بــه ســاعدتان نزدیــک شــود. 

ــد و  ــرتان ببری ــاالی س ــت و ب ــه پش ــکل ب ــق ش ــتتان را مطاب دس
ــید. ــف بکش ــمت مخال ــه س ــی ب ــان را به آرام آرنجت

ــف  ــمت مخال ــه س ــد و آن را ب ــرتان ببری ــاالی س ــتتان را ب دس
بکشــید.

ــید،  ــت، بکش ــن اس ــه ممک ــا ک ــا آن ج ــت هایتان را ت انگش
ــه  ــال کشــیده ب ــه صــورت کام ــه شســت هایتان ب به طوری ک
ســمت خــارج قــرار بگیــرد. حرکــت را با مشــت کردن دســت 

ــد. ــام کنی ــی تم ــت ها به آرام ــردن انگش ــاز ک ــپس ب و س

ــه هــم بچســبانید.  کــف دو دســت را جلــوی قفســه ســینه ب
)مثــل حالتــی کــه مســیحی ها هنــگام دعــا بــه خــود 
ــد،  ــار دهی ــم فش ــه ه ــت ها را ب ــف دس ــاال ک ــد.( ح می گیرن
جــوری کــه فشــار و کشــش را در دســت و بازویتــان احســاس 
کنیــد. 15 ثانیــه در ایــن وضعیــت بمانید و ســپس رهــا کنید. 

شانه باال بیندازید

باز و بسته کردن مچ دست

کشش عضله سه سر

انگشت هایتان را بکشید

کشش دعا!

کشش دست ها باالی سر
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درحالی کــه نشســته اید، دســتتان را بــاالی ســر 
ــی  ــد و به آرام ــالب کنی ــم ق ــت ها را در ه ــد، انگش ببری
ــرایط  ــن ش ــید. در ای ــاال بکش ــمت ب ــه س ــت ها را ب دس

ــد.  ــاق باش ــقف ات ــه س ــد رو ب ــت ها بای ــف دس ک

ــتتان را  ــای راس ــوزک پ ــینید و ق ــی بنش ــت روی صندل راح
مطابــق شــکل روی زانــوی پــای چپ قــرار دهیــد. پای راســت 
ــن  ــپس ای ــد و س ــاعت بچرخانی ــای س ــت عقربه ه را در جه
حرکــت را در خــالف جهــت عقربه هــای ســاعت بــرای همــان 
پــا تکــرار کنیــد. بــه وضعیــت اولیــه برگردیــد و پــای چــپ را 

ــد.  ــز کشــش دهی نی

لبــه صندلــی بنشــینید و دســت ها را بــه ســمت جلــو بکشــید. 
نفــس عمیــق بکشــید و باســن را از روی صندلــی بلنــد کنید و 
بــه ســمت بــاال برویــد. چنــد ثانیــه در همــان وضعیــت بمانید 

و دوبــاره بــا یــک بــازدم عمیــق بــه حالــت اولیــه برگردیــد

درحالی کــه نشســته اید، دســت ها را بــه دو طــرف بــدن 
ببریــد و از آرنــج خــم کنیــد، جــوری کــه نــوک انگشــت ها به 
ســمت باال باشــد. ســتون فقراتتــان را صــاف کنید و دســت  ها 
را بــه ســمت عقــب بکشــید، جــوری کــه کشــش را در قفســه 
ــد و  ــت بمانی ــن وضعی ــه در ای ــد. 30 ثانی ــس کنی ــینه ح س

ــه حالــت اولیــه برگردیــد. ســپس ب

روی صندلــی بنشــینید و اگــر الزم اســت، بــرای حفــظ 
تعادلتــان دو طــرف صندلــی را بگیریــد. پاهــا را به ســمت جلو 
کشــیده )جــوری کــه مــوازی بــا زمیــن قــرار گیــرد( و نــوک 

ــید. ــاال بکش ــمت ب ــه س ــت ها را ب انگش

نشســتن روی توپ هــای تمرینــی بــه جــای صندلــی، 
ــد  ــت می کن ــدن را تقوی ــزی ب ــا مرک ــه ی ــالت میان تن عض
ــی  ــت متعادل ــول روز در وضعی ــام ط ــود در تم ــث می ش و باع

ــد. ــرار بگیری ق

کشش باال تنه

کشش پا

کشش پشت و قفسه سینه

کشش ران

به جای صندلی از توپ ورزشی استفاده کنیدکشش پا
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 آنزیم های کریستالی 
علیه اثرات مرض سالح های 

شیمیایی 

ــت  ــده اس ــالم ش ــی اع به تازگ
کــه دانشــمندان مســتقر در 
ــی  ــی بین الملل ــتگاه فضای ایس
ــد  ــی و تولی ــال طراح ــه دنب ب
کریســتالی  آنزیــم  نوعــی 
ــد  ــه بتوان ــتند ک ــد هس جدی
ســالح های  مخــرب  اثــرات 
سیســتم  روی  را  شــیمایی 
ــد.  ــی کن ــی انســان خنث عصب
آنزیم هــای  ایــن  تولیــد 
کریســتالی در ابعــاد بــزرگ 
ــر  ــن امکان پذی ــره زمی روی ک
نیســت، و شــرایط بی وزنــی 
و نبــود نیــروی جاذبــه بــه 
را  امــکان  ایــن  محققــان 
ایــن  بتواننــد  تــا  می دهــد 
در  را  بــزرگ  کریســتال های 
فضــا تولیــد کننــد. بــر اســاس 
اخبــار منتشرشــده یکــی از 
محققــان  کــه  آنزیم هایــی 
در حــال حاضــر روی آن کار 
ــام  ــه ن ــی ب ــد، آنزیم می کنن
اســتیل کولیــن اســتراز اســت 
ــتیل  ــت اس ــث آبکاف ــه باع ک
کولیــم در محــل ســیناپس 
عصبــی می شــود. بــدن انســان 

بــرای تحریــک عصبــی بــه 
دارد.  نیــاز  کولیــن  اســتیل 
ــتگاه  ــان ایس ــن محقق هم چنی
ــال  ــی در ح ــی بین الملل فضای
موســوم  گازهایــی  روی  کار 
ایکــس  وی  و  ســرین  بــه 
مــواد  جــزو  کــه  هســتند 
به شــدت ســمی و مرگ بــار 
و  می شــوند  طبقه بنــدی 
عصبــی  سیســتم  به شــدت 
تخریــب  را  انســان  بــدن 
می کننــد. گاز ســرین جــزو 
ســالح های شــیمیایی جنگــی 
و  می شــود  طبقه بنــدی 
انســان  بــدن  بــه  آن  ورود 
باعــث از کار افتــادن عضلــه 
تنفســی  دســتگاه  و  قلــب 
افــرادی  بنابرایــن  می شــود. 
کــه در معــرض ایــن گاز قــرار 
در  و  به ســرعت  می گیرنــد، 
عــرض تنهــا چنــد دقیقــه بــه 
دلیــل خفگــی جــان خــود را از 
ــه  ــد، درحالی ک دســت می دهن
بی بــو  و  بی رنــگ   گاز  ایــن 
اســت و انســان تــا زمانــی کــه 
ــت خفگــی نشــود،  دچــار حال
معــرض  در  کــه  نمی دانــد 
قــرار  آن  بــا  مســمومیت 
گرفتــه اســت. گفتــه می شــود 
میــالدی  گذشــته  مــاه  در 
نمونه هایــی از اســتیل کولیــن 
بــه فضــا فرســتاده شــده اســت 
و در حــال حاضــر دانشــمندان 
ــی  ــی بین الملل ــتگاه فضای ایس
در حــال ســاخت پادزهر هــای 
کریســتالی بزرگــی هســتند 
کــه پــس از تولیــد بــه زمیــن 
فرســتاده خواهنــد شــد تــا 
آزمایــش  و  مطالعــه  مــورد 

ــد.  ــرار گیرن ق

2
 

پدهای جدید برای 
جلوگیری از پای دیابتی در 

راه است 
آمریکایــی  شــرکت  یــک 
موفــق بــه ســاخت نوعــی پــد 
هوشــمند شــده اســت کــه 
وضعیــت پــای بیمــاران مبتــال 
ــه  ــر لحظ ــت را در ه ــه دیاب ب
مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار 
می دهــد و مانــع از بــه وجــود 
آمــدن زخــم پــای دیابتــی در 
ــاری  ــن بیم ــه ای ــان ب مبتالی
ــا  ــد ب ــن پ مزمــن می شــود. ای
ــای بیمــاران  کنتــرل دمــای پ
مبتــال بــه دیابــت بــه پزشــک 
معالــج امــکان می دهــد تــا 
بتوانــد اســکن های حرارتــی 
ــاال  ــا وضــوح ب مــورد نیــاز را ب
از کــف پــای بیمــار تهیــه 
کننــد و بــا کنتــرل دمــای کف 
ــه وجــود آمــدن  ــع از ب ــا مان پ
زخــم روی پــای مبتالیــان بــه 
ــعه  ــا از توس ــوند، ی ــت ش دیاب
زخم هایــی کــه در حــال حاضر 
پیش گیــری  دارنــد،  وجــود 
ــد  ــن، پ ــر ای ــالوه ب ــد. ع کنن
هوشــمند جدیــد ایــن امــکان 
را بــه بیمــاران و مبتالیــان 
ــن  ــا ای ــد ت ــت می ده ــه دیاب ب
آزمایــش را بــه صــورت روزانــه 
دهنــد.  انجــام  منــزل  در  و 
ــودی متریکــز  ــد کــه پ ــن پ ای
بســزایی  کمــک  دارد،  نــام 
بــه پیش گیــری از عــوارض 
خواهــد  دیابــت  بلندمــدت 
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کــرد و می توانــد بخشــی از 
ــل  ــه دلی ــه ب ــی را ک هزینه های
شــبکه  بــه  عــوارض  ایــن 
ــورها  ــان کش ــت و درم بهداش
کنتــرل  می شــود،  تحمیــل 
کنــد. اســتفاده آســان از ایــن 
ــود  ــه خ ــه ای ک ــه گون ــد ب پ
ــا آن  ــد ب ــز می توان ــار نی بیم
کار کنــد، یکــی از مزیت هــای 
اصلــی ایــن پــد هوشــمند 
ســایر  از  را  آن  کــه  اســت 
کــه  مشــابهی  محصــوالت 
ــده  ــازار ش ــته وارد ب در گذش
ــن  ــد. ای ــزا می کن ــت، مج اس
پــد هوشــمند کــه بــه صــورت 
می کنــد،  کار  ســیم  بــدون 
ــه  ــر گون ــروز ه ــورت ب در ص
ــاب  ــا الته ــم ی ــی از زخ عالمت
ــج  ــک معال ــار و پزش ــه بیم ب
ــر  ــا زودت ــد ت ــدار می ده هش
درمــان  و  کنتــرل  فراینــد 
ــر  ــی دیگ ــد. یک ــاز کنن را آغ
آن  پــد  ایــن  مزیت هــای  از 
ــه  اســت کــه اســتفاده از آن ب
ــدارد و  ــاز ن ــی نی ــان طوالن زم
ــر  ــار ه ــه بیم ــت ک ــی اس کاف
روز تنهــا ۲0 ثانیــه پــای خــود 

را روی آن قــرار دهــد. 
 3

نور طبیعی اسرتس را 
کاهش می دهد 

پروفســور  تحقیقــات 
دانشــگاه  از  کــو  فرانســیس 
ایلینویــز نشــان داده اســت 
نــور  بــه  دسترســی  کــه 
بــه  بنــا  یــک  در  طبیعــی 
شــما کمــک می کنــد کــه 
ســر  پشــت  را  تنش هــا 

بگذاریــد و از شــر اســترس 
ــه  خــالص شــوید. وســایلی ک
اتــاق یــا فضــا را پــر می کننــد، 
ــرص  ــک ق ــل ی ــد مث می توانن
تــا  کننــد  عمــل  مســکن 
ــر در  ــود و اگ ــان آرام ش روحت
اتــاق یــا ســالنی قــرار بگیریــد 
دارد،  بلنــدی  ســقف  کــه 
حتمــا متوجــه می شــوید کــه 
فکــر  آزادانه تــر  و  راحت تــر 
ــخصی  ــای مش ــد. فض می کنی
کــه در هــر ســاختمان متعلــق 
اتــاق  مثــال  بــه شماســت، 
ــر  ــا دفت ــزل ی ــان در من خوابت
حتــی  یــا  اداره  در  کارتــان 
کار  محــل  در  کــه  میــزی 
داریــد و یکــی دو متــر اطــراف 
به شــدت  می توانــد  آن 
روی احســاس شــما نســبت 
تاثیــر داشــته  زندگــی  بــه 
ــس  ــود ح ــث ش ــد و باع باش
یــا  کنیــد آدم خوشــحال تر 
هســتید.  خوش بخت تــری 
)البتــه کــه عکــس آن هــم 
ــردی  ــال ف ــت!( مث ــن اس ممک
را در نظــر بگیریــد کــه مبتــال 
ــرد  ــن ف ــه آلزایمــر اســت. ای 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 
قــرار دهیــد و دوروبــرش را بــا 
وســایل خصوصــی کــه متعلــق 
بــه خــودش اســت، پــر کنیــد، 
همــه ایــن عالیــم در وجــودش 

می شــود. کم رنــگ 

4 

پهپاد ژاپنی از فعالیت های 
فضایی فیلم می گیرد 

محققــان ژاپنــی مرکــز فضایی 
ــال  ــه ارس ــق ب ــوکوبا موف تس
یــک پهپــاد بــه فضــا شــده اند 
کــه قــرار اســت تصاویــر و 
فیلم هایــی را در حــال حرکــت 
از فضــا ثبــت کــرده و بــه کــره 
ایــن  کنــد.  ارســال  زمیــن 
ــتم  ــط سیس ــه توس ــاد ک پهپ
کنتــرل از راه دور کار می کنــد، 
توســط مرکــز تســوکوبا هدایت 
و کنتــرل خواهــد شــد. پهپــاد 
کشــور  جدیــد  فیلم بــردار 
ژاپــن اینــت بــال نــام دارد و به 
روش چــاپ ســه بعدی ســاخته 
ــز  ــان مرک شــده اســت. محقق
ــد  ــوکوبا امیدوارن ــی تس فضای
فیلم هــا،  از  اســتفاده  بــا 
تصاویــر و اطالعاتــی کــه ایــن 
بــه زمیــن مخابــره  پهپــاد 
امــکان  بتواننــد  می کنــد، 
مشــاهده فعالیــت محققــان 
فضایــی  ایســتگاه های  در  را 
ــه  ــانی ک ــرای کس ــف ب مختل
هســتند،  زمیــن  کــره  روی 

ــد.  ــم کن فراه

5
 

برای پیش گیری از آلزایمر، 
زبان جدید یاد بگیرید

گروهــی از محققــان ایتالیایــی 
کــه  دریافتنــد  به تازگــی 
دوم  زبــان  بــه  تســلط 
می توانــد خطــر بــروز آلزایمــر 
دهــد.  کاهــش  افــراد  در  را 
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می شــود  باعــث  دوم  زبــان 
از  دیرتــر  ســال  پنــج  کــه 
ســایر هم سن وســاالن خــود 
ــر  ــه آلزایم ــال ب ــرض ابت در مع
قــرار گیــرد. ایــن محققــان 
ــلط  ــد تس ایتالیایــی می گوین
بــه زبــان دوم باعــث می شــود 
مغــز  جلویــی  قســمت های 
خــود  از  بهتــری  عملکــرد 
کارآمدتــر  و  دهنــد  نشــان 
عمــل کننــد. عــالوه بــر ایــن، 
در  دوم  زبــان  بــه  تســلط 
ــث  ــر باع ــه آلزایم ــان ب مبتالی
ــی در  ــرد حت ــه ف ــود ک می ش
طــول بیمــاری هــم بتوانــد 
در  را  خــود  تفکــر  مهــارت 
درجــات باالتــری حفــظ کند.  

6
شکار فوبوس توسط  هابل 

ســازمان ملــی فضایــی آمریکا، 
ناســا، به تازگــی اعــالم کــرده 
اســت کــه تلســکوپ فضایــی 
 هابــل موفــق شــده اســت 
ــوس را  ــر فوب ــری از قم تصاوی
ــخ  ــدار مری ــه در م درحالی ک
در حــال گــردش بــوده اســت، 
ثبــت کنــد. قمــر فوبــوس 
در قــرن نوزدهــم میــالدی 
کشــف شــده اســت. منجمــی 
بــه نــام آســاف  هــال توانســت 
ایــن قمــر را کشــف کنــد کــه 
ــری  ــر دیگ ــن قم ــش از ای پی
نیــز  را  دیمــوس  نــام  بــه 
کشــف کــرده بــود. ایــن قمــر 
در تصاویــری کــه به تازگــی 
ــده،  ــت ش ــل ثب ــط  هاب توس
ــه  ــت ک ــک اس ــدر کوچ آن ق

ــتاره  ــک س ــبیه ی ــتر ش بیش
ــک  ــا ی ــد ت ــر می رس ــه نظ ب
در  تلســکوپ  هابــل  قمــر. 
طــول عبــور ۲۲ دقیقــه ای 
ایــن قمــر توانســته اســت 
ثبــت  آن  از  تصویــر   13
ــه  ــکان را ب ــن ام ــه ای ــد ک کن
محققــان فضایــی می دهــد 
کــه بتواننــد از عبــور ایــن 
قمــر از مــدار مریــخ یــک 
ــس  ــم لپ ــی تای ــل ویدیوی فای
ــی  ــوس یک ــد. فوب ــه کنن تهی
قمرهــای  کوچک تریــن  از 
کــه  اســت  خورشــیدی 
ــخ  ــه مری ــن قمــر ب نزدیک تری
محســوب می شــود و تنهــا 
حــدود شــش هــزار کیلومتــر 
بــا ســیاره مریــخ فاصلــه دارد. 
فوبــوس  شــعاع  میانگیــن 
ــی  ــر و یک ــدود 11 کیلومت ح
اجســام  کم انعکاس تریــن  از 
ــت.  ــی اس ــه شمس در منظوم
ســرعت  ایــن،  بــر  عــالوه 
ــه دور  ــر ب ــن قم ــت ای حرک
حرکــت  ســرعت  از  مریــخ 
ایــن ســیاره بــه دور خــود نیز 
ــه ای  ــه گون ــت، ب ــتر اس بیش
ــدت  ــن مســیر را در م ــه ای ک
زمانــی معــادل هفــت ســاعت 
ــد.  ــی می کن ــه ط و 3۹ دقیق

7
پله های انرژی بخش ساخته 

شد 
فنــاوری  موســه  محققــان 
ــک  ــکاری ی ــا هم ــا ب جورجی
ــگاه  ــی از دانش ــم تحقیقات تی
ــاخت  ــه س ــق ب ــوری موف ایم

نتایــج ایــن بررســی ها کــه در 
 Proceedings of نشــریه 
 the National Academy
of Sciences منتشــر شــده، 
نشــان داده اســت کــه افــرادی 
کــه می تواننــد بــه غیــر از 
زبــان مــادری خــود بــه زبــان 
ــد،  ــز صحبــت کنن دیگــری نی
در  حافظــه  آزمون هــای  در 
کــه  افــرادی  بــا  مقایســه 
ــان  ــان مادری ش ــه زب ــا ب تنه
ــج بهتــری  ــد، نتای تســلط دارن
می دهنــد.  نشــان  خــود  از 
می گوینــد  محققــان  ایــن 
میــزان  کــه  چقــدر  هــر 
اســتفاده فــرد از زبــان دوم 
دو  میــان  رفت وآمدهــای  و 
ــه آن هــا مســلط  ــی کــه ب زبان
ــز او  اســت، بیشــتر باشــد، مغ
راحت تــر می توانــد راه هــای 
ــی  ــرای ایجــاد نوع ــی را ب فرع
تعــادل میــان دو زبــان بــه 
وجــود بیــاورد و بــه وجــود 
آمــدن ایــن مســیر های فرعــی 
ــر  ــای تفک ــد مهارت ه می توان
ــن  ــد. ای ــود ده ــرد بهب را در ف
ــه  ــد ک ــده دارن ــان عقی محقق
تفکــر  مهارت هــای  بهبــود 
روش  ایــن  بــه  افــراد  در 
خوبــی  حــد  تــا  می توانــد 
ــی  ــیب های ناش ــز را از آس مغ
از بیمــاری مزمــن آلزایمــر در 
امــان نگــه دارد. گفتنــی اســت 
کــه مطالعاتــی کــه پیــش 
از ایــن در زمینــه یادگیــری 
زبــان دوم و تاثیــر آن بــر رونــد 
پیــش روی بیمــاری آلزایمــر 
انجــام شــده بــود، نشــان داده 
ــه  ــرد ب ــلط ف ــه تس ــت ک اس
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کــه  شــده اند  پله هایــی 
هنــگام پاییــن رفتــن فــرد 
از پلــه انــرژی او را ذخیــره 
می کنــد و باعــث می شــود 
فراینــد بــاال رفتــن از پلــه 
و  ســریع تر  انســان  بــرای 
درواقــع  شــود.  راحت تــر 
ــگام  ــرد هن ــه ف ــرژی ای ک ان
پاییــن رفتــن از پلــه مصــرف 
ایــن  توســط  می کنــد، 
و  شــده  ذخیــره  سیســتم 
از  او  رفتــن  بــاال  هنــگام 
پله هــا بــه بدنــش بازگردانــده 
و  راحت تــر  تــا  می شــود 
ــیر  ــن مس ــد ای ــریع تر بتوان س
محققــان  کنــد.  طــی  را 
می گوینــد اگرچــه مــا هنــگام 
بــاال رفتــن از پلــه انــرژی 
ــم،  ــرف می کنی ــادی را ص زی
ــی  ــرژی مصرف ــزان ان ــا می ام
ــه  ــدن از پل ــن آم ــگام پایی هن
نیــز قابــل توجــه و تقریبــا 
مشــابه بــا انــرژی ای اســت که 
خــودرو هنــگام ترمــز گرفتــن 
مصــرف می کنــد. محققــان 
ــای  ــن پله ه ــرای ســاخت ای ب
ــه  ــر ک ــی فن هوشــمند از نوع
ــت،  ــر اس ــه حس گ ــز ب مجه
اســتفاده کرده انــد کــه وقتــی 
ــی رود،  ــه راه م کســی روی پل
انــرژی مصرفــی او توســط این 
ــره  ــخص و ذخی ــر مش حس گ
می شــود و در زمــان لــزوم 
یعنــی هنگامــی کــه بخواهــد 
از پله هــا بــاال بــرود، بــه او 
ــه  ــود. گفت ــده می ش بازگردان
پله هــای  ایــن  می شــود 
هوشــمند می تواننــد بیــش از 
ــگام  ــرژی را هن ــد ان ۲5 درص

پاییــن آمــدن از پلــه ذخیــره 
ــار  ــوند فش ــث ش ــد و باع کنن
هنــگام  زانــو  مفصــل  روی 
ــا حــدود  ــه ت حرکــت روی پل
پیــدا  کاهــش  درصــد   35
کنــد. ایــن محققــان امیــدوار 
پله هــا  ایــن  کــه  هســتند 
بــرای  را  زندگــی  بتواننــد 
ــه  ــانی ک ــالمند، کس ــراد س اف
مفصلــی  مشــکالت  دچــار 
و  بــاردار  زنــان  هســتند، 
کــه  بیمارانــی  هم چنیــن 
عمــل  تحــت  به تازگــی 
گرفته انــد،  قــرار  جراحــی 
ــن  ــج ای ــد. نتای ــاده تر کنن س
 Public   پــروژه در نشــریه
 Library of Science
ــده  ــر ش PLOS ONE منتش
نتایــج  اســاس  بــر  اســت. 
از  اســتفاده  منتشرشــده 
بــه  می توانــد  پله هــا  ایــن 
دو صــورت ثابــت و موقــت 
انجــام شــود. به عنــوان مثــال 
بــرای بیمارانــی کــه تــازه 
ــرار  ــی ق ــل جراح ــت عم تح
ایــن  می تــوان  گرفته انــد، 
ــت  ــورت موق ــه ص ــا را ب پله ه
ــع  ــس از رف ــرد و پ ــب ک نص
نیــاز و بــا بــه پایــان رســیدن 
دوران نقاهــت بیمــار آن هــا را 
ــد از  ــرد بتوان ــا ف ــت ت برداش
پله هــای معمولــی اســتفاده 
ــه کــم و نصــب و  ــد. هزین کن
جابه جایــی آســان ازجملــه 
سیســتم  ایــن  مزیت هــای 
جدیــد اســت کــه اســتفاده از 
ــه جــای سیســتم های  آن را ب
گــران فعلــی در اولویــت قــرار 

 . می دهــد

8
 

کمک 100 میلیون دالری 
تویوتا به استارت آپی ها 

مدیــران شــرکت تویوتــا از 
هزینــه  کمــک  اختصــاص 
بــه  دالری  میلیــون   100
خبــر  اســتارت آپ هایی 
ــد کــه در زمینــه هــوش  دادن
ــک  ــش رباتی ــی و دان مصنوع
ایــن  می کننــد.  فعالیــت 
کمــک بــزرگ در راســتای 
ــی  ــدازی بخــش تحقیقات راه ان
جدیــد به نــام بلندپــروازی در 
ــی در شــرکت  هــوش مصنوع
تویوتاســت کــه بــا هــدف 
کمــک بــه کســب وکارهای 
اســتارت آپ ها  و  نوپــا 
اســت.  شــده  راه انــدازی 
ســرمایه گذاری  آمــوزش، 
مالــی  حمایت هــای  و 
اســت  خدماتــی  ازجملــه 
از  پــس  بخــش  ایــن  کــه 
ــی  ــیلیکون ول ــتقرار در س اس
ارائــه  اســتارت آپ ها  بــه 
ــه  ــون س ــرد. تاکن ــد ک خواه
ــی  ــک مال ــتارت آپ از کم اس
ــا بهره منــد شــده اســت  تویوت
رباتیــک،  زمینــه  در  کــه 
طراحــی  و  پهپــاد  ســاخت 
سیســتم های پیش گیــری  از 
ــت  ــی فعالی ــات رانندگ تصادف

می کننــد. 
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نابغه مهربان من...

ــا و  ــر و معیاره ــوی مت ــا ت ــا آدم ه ــی از م بعض
نمی گنجیــم! زمینــی  قاعده هــای 

همــان  می گویــم،  کــه  بعضی هــا  ایــن 
کســانی هســتند کــه روی جــدول کنــار 
خیابــان راه می رونــد! از شــابلون ها بیــرون 
و  حدس نزدنــی  و  غیرمنتظــره  می زننــد! 

عجیــب هســتند!
طــوری عجیــب  کــه هــر کــس آن هــا را میــان 
جمــع ببینــد، حــدس می زنــد کــه ایــن موجــود 

نســبت بــه ســایرین متفــاوت اســت!
پیچیده تریــن  گاهــی  کــه  همان هایــی 
بــه  بــرای  می برنــد  کار  بــه  را  فرمول هــا 
دســت آوردن یــک پاســخ ســاده کــه بــا یــک 
ــت؛ و  ــوان آن را دریاف ــتی می ت ــگاه سردس ن
ــزار  ــز را برگ ــه چی ــاده هم ــدر س ــی آن ق گاه
و  عــدد  همــه  رفتارشــان  کــه  می کننــد 
می کنــد! تحقیــر  را  فرمول هــا  و  رقم هــا 

ــگاه  ــا ن ــه همــواره ب ــادِت نابغه هاســت ک ــن ع ای
متفــاوت و دور از انتظارشــان همــه را شــگفت زده 

می کننــد...!
اصال برای همین است که نابغه شده اند!

روزی کــه همــه عــادت دارنــد بــا پــای پیــاده 
راه برونــد، آن هــا بــه چــرخ فکــر می کننــد... 
ــع نمی شــوند  ــر شــد، قان چــرخ کــه همه گی

ــرواز را می کشــند! و نقشــه پ
ایــن آدم هــا تــوی ســکوت کــه فــرو می رونــد، 

حتمــا بــه اتفــاق مهمــی فکــر می کننــد! اتفاقــی 
از جنــس دگرگونــی و تحول...

و تو خدای همین نابغه ها هستی!
تویی که سال هاست توی سکوت رفته ای!

تویــی کــه بدی هــای مــرا بــا بــدی پاســخ 
ــی  ــز راه حــل متفاوت ــر چی ــرای ه ــی و ب نمی ده

از جنــس خــودت داری...!

هــر روز یــک فرمــول جدیــد می چینــی تــا گــول 
بخــورم و بــه آغوشــت بازگردم!

می گیــری  ندیــده  را  بدی هایــم  بــار  هــر 
آینــه  مقابــل  را  احتمالــی ام  خوبی هــای  و 

! . . می گــذاری.
و همــواره ســکوت کــرده ای تــا یک روز بــا فرمول 

خــودت مرا بــه خوش بختــی بازگردانــی...!
نابغه مهرباِن من!

خداجان
ــن ســکوت کــش دارِ کشــنده  ــر از ای ــا زودت لطف

بیــرون بیــا
وکشف کن همان اکسیر عاشقانه را

که روح و قلبم را به آغوشت برمی گرداند!
باور کن

مــن هنــوز می ترســم از این کــه جســمم، بــدون 
قلــب و روحــم به ســمتت بازگــردد!

تا دیر نشده، کمی، فقط کمی عجله کن...!

 سـیدحسـین متولـیان 
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s a r a m a d

ناامیدی را باور نکنید

رضا خلج از آن دسته آدم هایی است که با 41 سال سن توانسته نام خود را در میان 
کارآفرینان برتر جشنواره وزارت کار که چند هفته پیش برگزار شد، ثبت کند؛ کارآفرینی 

که در ابتدای کار با دوستان دوران لیسانس ایده ای را استارت می زند تا وارد دنیای 
کسب وکار شود؛ دوستانی که شاید سختی راه و مشکالت به وجودآمده آن ها را واداشت 
تا به دنیای تدریس برگردند و رضا و کسب وکار و ایده اش را رها کنند. اما او در کنار 

تدریس ایده خود را فراموش نکرد، هرچند آن ایده بارها و بارها دستخوش تغییرات شد، 
اما نتیجه چیزی بود که امروز می توان آن را به نظاره نشست؛ ارائه خدمات آی تی. رضا 
نیز از جوانان استارت آپی است و بر این عقیده است که در فضای استارت آپ نمی توان 
به طور صددرصدی کار مهندسی انجام داد، بلکه این ایده ها هستند که شما را به جلو 

می برند. البته خلج در این مسیر تنها نبوده و دوستانی در کنارش بوده اند که راه را برای 
او هموار کرده اند؛ دوستانی مانند سلمان جودکی، مجتبی قباح لو، محمد اوتادی. 
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