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تیم جوان است. می گوید در شرکتی که مدیرعاملی آن را بر عهده دارد، می توان جوانانی 
22، 23 ساله را هم دید که با اشتیاق کار را دنبال می کنند و ایده های زیادی دارند، اما 
منابع مالی محدود دست و پایشان را بسته و نمی توانند آن طور که باید و شاید، پذیرای 
جوانان خوش فکر استان فارس باشند. مریم ستار، مدیرعامل شرکت دانش بنیان داده نگار 
داتیس پارس، می گوید به همراه همسرش این کار را راه انداخته اند تا مشکلی را از روی 
دوش شهرشان بردارند و برای جوانان مستعد شیرازی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
اتفاق جدیدی را رقم بزنند. با وجود معضالتی که در این چند سال داشته اند، کارهای 
خب و متنوعی انجام داده اند، اما آن ها به این مقدار نیز راضی نیستند و با نگاهی به 
نیازها و شرایط جامعه در پی ایده های نو هستند تا هر روز کارشان را گسترش دهند.
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کار سرمایه داران افسارگسیخته جهان بدون خاورمیانه 
راه نمي افتد. ضمن این که از هرحیث که نگاه کنیم، 
این منطقه سوق الجیشي ترین منطقه جهان است. 
فلسطین  صهیونیست ها  حادثه،  و  اتفاق  براساس 
را تصاحب نکرده اند و سلیقه اي و اتفاقي نبوده که 
استعمارگران تور استثماري خود را در این جغرافیا 
القاعده و داعش و بوکوحرام و ده ها  پهن کرده اند. 
گروه کوچک و بزرگ سلفی، وهابی همگي شبیه 
به افعي هایي هستند که از آستین آمریکا و اسرائیل 
بیرون آمده اند. نقطه اشتراکي که همه این افعي هاي 
حرکت هاي  مي زند،  پیوند  هم  به  را  دست ساز 
تروریستي و حمله و ارعاب است. به اسم اسالم به 
مردم بي پناه حمله مي کنند و اسم دین مبین و صلح 
را با جنگ و خون و سربریدن مترادف مي کنند. در 
این جا هم آوایي رسانه هاي فراگیر را دست کم نگیرید. 
خوب که نگاه کنید مي بینید رسانه ها خود جزئي از 
پروژه اسالم هراسي اند و مدام کاري مي کنند که نام 
پیامبر اسالم، آواي اهلل اکبر و الاله اال اهلل، انفجار و سر 
بریدن و خونریزي و حمله به بي گناهان را تداعي کند. 
به واسطه عملکرد رسانه ای غربی ها، هرجا صحبت از 
اسالم به میان می آید بالفاصله تصویری از جنگ و 
ناامني و خون ریزي در ذهن مخاطب تداعی می شود.

از این ها بدتر این است که رسانه ها جا انداخته اند 
که کشورهاي اسالمي عالوه بر بحران هاي سیاسي 
و اخالقي و عقیدتي گرفتار عقب ماندگی علمی و 
به خورد جهان  را  معنی  این  فناوری هم هستند. 
داده اند که مرکز علم در آمریکا و اروپاست و هرچه 
از این مرکز دور مي شویم، خرافات و ناداني قدرت 
مي گیرد. این فرض چنان بدیهي شده است که اگر 
دانشمندي مسلمان ببینند به آن به دیده اعجاب و 
خالف آمد عادت نگاه مي کنند. در ازایش مسلمان 

اسلحه به دست خشن، چهره ای عادی است انگار. 
حقیقت این است که ما مسلمانان در این روزگار 
اگر  که  داریم  فراواني  مشکالت  و  گرفتاري ها 
هوشیارانه و خردمندانه با آن ها مواجه نشویم و اگر با 
تکیه بر علم و عقل فرد فرد مسلمانان نتوانیم حل و 
فصلشان کنیم، هویت و موقعیت جهاني مان را بحران 
جدي مبتال مي شود و حیثیت فردي و جمعي ما به 
خطر مي افتد. از خاطر نباید دور نگه داشت که آنچه 
امروز اتفاق مي افتد و در صدر اخبار مي نشیند، مبتني 
بر نقشه ها و دسیسه هاي حساب شده دشمنان است 
که رخ مي نماید. جداي از این تحلیل، خبرهاي موثق 
و قابل استنادي وجود دارد که به ما نشان می دهد 
آمریکا و اسرائیل در پي تضعیف و تحدید »اسالم« 
بوده اند و از سال ها پیش در اتاق هاي فکر خود برنامه 
ریخته اند و مقدماتي فراهم آورده اند تا قوه و فعل 

مسلمانان را به حداقل برسانند. 
در چنین شرایطی، یادآوري سوابق علمي و تمدني 
مسلمانان در سده هاي قبل اگرچه  خوب است و تا 
حدودي مي تواند اعتمادبه نفس آسیب دیده جوامع 
اسالمي را ترمیم کند، اما ما نیاز به کارهایي جدي تر 
و امروزي تر داریم. با بازخواني مکرر صفحات زرین 
تاریخ شاید بتوانیم براي مسلمانان ایجاد انگیزه کنیم 
تا بار دیگر همت کنند و مرزهاي دانش را درنوردند، 
اما کار مهم تر و جدي تر این است که ما با هوشیاري 
و زیرکي و کیاست دیني، کاري کنیم که مردم دنیا با 

چهره واقعي مسلمانان آشنا شوند. 
ساخته هاي  آن  به  ربطي  مسلمانان  واقعي  چهره 
دروغین سي ان ان و فاکس نیوز و از این قبیل رسانه ها 
ندارد، بلکه ما هم مثل همه مردمان دنیا آمیخته هایي 
از داشته ها و نداشته ها، ضعف ها و قوت ها و بایدها و 
نبایدها داریم. مسلمان ها هم دانشمند دارند و اتفاقا 
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دانشمندان مسلمان توانسته اند گام هاي بلندي بردارند 
و خدمات ارزنده اي به علم کنند. این که دنیاي امروز 
وامدار عالمان مسلمان در قرون میانه است، تقریبا 
بدیهي است. از آن دوره به این طرف گرفتاري هاي 
ریز و درشتي داشته ایم که ما را از آن راه و روش 
مي کند  عقل حکم  کرده.  دور  دیني مان  و  درست 
این جا  بیاوریم.  روي  ثروت  و  علم  تولید  به  دوباره 
بحث فردي نیست. باالخره بعضي مسلمانان از نظر 
فردي اتفاقا موقعیت ممتازي دارند. نکته این جاست 
که جامعه اسالمي باید همت کند و به سمت تولید 
شکوهمند  دوران  برآمدن  راز  برود.  ثروت  و  علم 
طالیی علم، تنها و تنها یک چیز بود؛ گرد نام پیامبر 
صلح و محبت به سمت تعالی حرکت کردن. بله؛ 
ایرانیان مسلمان و جهان اسالم آنچنان با اعتقاد به 
رحمانیت دین تازه شان به پیش می تاختند که شور 
و شوقی وصف ناشدنی پیکره فرهنگ تازه شان را در 
بر گرفته بود. ارابه تاریخ در مسیری هموار افتاده بود 
و شتابان به سمت روزهای روشن حرکت می کرد. 
پیروانش آموخته  به  حضرت محمد مصطفی)ص( 
بود که: »هر چیزی راهی دارد و راه بهشت دانش 
است.« هزاران کتاب و پژوهش و دستاورد و اختراع 
و یافته بی نظیر علمی حاصل این دوره بود و آنان 
که مومنانه در مسیر دانش قدم نهاده بودند، محیط 
زندگی انسان ها را نورانی تر و خواستنی تر کردند؛ اما 
داشته هایمان  که  همین جاست  آسیب  بزرگ ترین 
را مدت های مدید فراموش کردیم و یادآوری اش را 

درمان دردهایمان نمی دانستیم. 
این ها را گفتم تا بگویم اکنون حواسمان جمع تر شده 
است. اتفاقات تازه ای افتاده. مدتی است که جمهوری 
اسالمی ایران با شتاب علمی باالیی که طی چند سال 
اخیر نصیبش شده، دست به کارهایی زده کارستان. 
در کنار دستاوردهای دانشمندان خود، نوآوری هایی 
هم برای جامعه اسالمی دارد، مثال نمونه اش راه اندازی 
جایزه مصطفي)ص( است که همانا نشان عالی علم 
تازه  می شود.  شناخته  اسالم  جهان  در  فناوری  و 
برای  و  است  هنوز جوان  برگزار شده.  دوره اش  دو 
کمی  به  نیاز  بهترش  و  بیشتر  هرچه  خودنمایی 
زمان دارد. با توجه به آنچه در باال گفتیم، اهمیت 

برگزاری این رویداد، دالیل راه اندازی اش و اهمیت 
تداومش بیشتر برایمان آشکار می شود. این جایزه به 
دانشمندان مسلمان یا غیرمسلمانان تابعه کشورهای 
مسلمان اهدا می شود. مبلغش هم کم نیست؛ 500 
هزار دالر به هر برگزیده و از طریق سنت اسالمی 
وقف. با همه این اوصاف، اصل ماجرای این جایزه 
پر کردن فاصله ای است که جوایز و تبلیغات غربی ها 
ایجاد کرده اند. شرایط طوری  طی چند دهه اخیر 
شده بود که انگار همه کارهای خوب و مهم علم و 
فناوری دنیا را غربی ها و غیرمسلمانان می کنند و 
الغیر؛ اما جایزه مصطفی)ص( نشان داد که مسلمانان 
یا بهتر بگویم جوامع اسالمی حرف های زیادی برای 
گفتن دارند و دست پرورده هایشان کارهای سترگی 
با  پیامبر عظیم الشان اسالم  نام  کرده اند. گره زدن 
علم فناوری، قدمي است که مي تواند ما را به مقابله 
با دسیسه هاي دشمنان بکشاند و دنیا را به آشتی 
نزدیک تر کند. عالوه بر این ها حقیقت دین اسالم 
نیز دستور موکد داده و ما را ترغیب کرده تا علم 
را بیاموزیم و عالمان را تکریم کنیم. جایزه مصطفي 
نهالي است که باید آبیاري شود، باید از آن نگه داري 
کنیم، باید مراقبش باشیم تا ان شاءاهلل سال هاي آتي 
به بار بنشیند. در این جایزه نوعي فرهنگ سازي و 
خیرخواهي هم ضمیمه است و مي تواند عالمان جوان 
جوامع اسالمی را وادارد تا با نشاط و انگیزه بیشتر 
ماموریت هاي علمي خود را دنبال کنند. این جایزه نه 
سیاسي است و نه متعلق به یک کشور، بلکه متعلق به 
جهان اسالم است و البته آثار خیرش به دنیا مي رسد. 
شکی نیست که با اعتباربخشی مناسب و به موقع 
را  جهانی شدنش  روزهای  مصطفی)ص(،  جایزه  به 
می شود جلو انداخت و آن گاه دیری نخواهد پایید که 
همه دانشمندان و اهالی علم جهان، آرزوی داشتن 
این نشان عالی را در کارنامه زندگی شان در سینه 
خواهند داشت. وقت آن رسیده است که دنیا بار دیگر 
بداند که حقیقت آیین مسلمانی بر مسیر شکوفایی و 
آرامش و مهربانی استوار است؛ پس بهترین بهانه برای 
فهماندن این حقیقت نشان دادن علم نافعی است 
که پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی)ص( بر آن 

تاکید داشته است. 
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ت
اش
دد

یا

ن زمینه وجود دارد ره هماجرت های عیمل و اطالعات غلیط که در ا�ی ن��ت در�ب

راه پرواز بسته نیست
 محمد یوسف نیا 

ــگاهی  ــئول دانش ــک مس ــری از ی ــرا اظهارنظ اخی
ــان  ــه نش ــود، بلک ــب ب ــا عجی ــه نه تنه ــدم ک خوان
مــی داد منابــع اطالعاتــی دانشــگاهی ها هــم چندان 
دقیق نیســت. ایشــان از مهاجــرت 180 هــزار نخبه 
ایرانــی در ســال ابــراز نگرانــی کــرده بــود و در ادامــه 
ــا  ــد ب ــال های بع ــور در س ــود کش ــدار داده ب هش
کمبــود ژن هــای خــوب و باهــوش مواجــه خواهــد 
ــر  ــد از نظ ــال می کن ــه آدم خی ــوری ک ــد، ط ش
بعضــی مســئوالن دانشــگاهی آن هایی کــه می روند 
همــه دانشــمند و نابغــه و نخبه انــد و آن هایــی کــه 
می ماننــد زبانــم الل همــه خنــگ و کــور و کچــل. 
بــه اســتدالل ایــن اســتاد عزیــز کاری نــدارم، حتــی 
نمی خواهــم وارد بحــث ژن خــوب و ژن بــد شــوم، 
بــه ایــن هــم نمی خواهــم بپــردازم کــه اصــوال آیــا 
هــر مهاجرتــی جــزو دســته بندی فــرار مغزهــا بــه 
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــه، حرف ــا ن ــد ی حســاب می آی
ایــن عــدد 180 هــزار نخبــه را از کجــا آوردیــم؟ آیــا 
مــا کارخانــه نخبــه ســازی داریــم، طــوری کــه فقط 
هــر ســال 180 هــزار نفــر از آن هــا چمدان هایشــان 
ــد؟ اگــر  ــه آن طــرف آب هــا می رون ــد و ب را می بندن
ــه همــه موضوعــات دانشــگاهی  واقعــا اشــرافمان ب
همین قــدر اســت، تعجبــی نــدارد کــه وضــع 
ــر  ــه نظ ــامان ب ــور نابس ــی کش ــای علم محیط ه
ــادی  ــداد زی ــنویم تع ــه می ش ــی ک ــد. در حال بیای
از مهاجــران علمــی در ســال های گذشــته بــه 
کشــور بازگشــته اند و همین جــا مشــغول فعالیــت 
ــه  ــد ب ــن می توان ــای این چنی ــده اند، اظهارنظره ش
ــی  ــی داخل ــای علم ــردن نیروه ــد ک ــای ناامی معن
ــک مســئول رســمی در  ــان ی باشــد، آن هــم از زب

یــک دانشــگاه مهــم.
ــک  ــی ی ــرمایه حقیق ــه س ــن اســت ک ــت ای واقعی

کشــور نــه معادنــش هســتند، نــه چاه هــای نفتش، 
نــه تکنولــوژی بــه روزش، نــه ثــروت انباشــته اش در 
صندوق هــای امــن؛ ســرمایه اصلی جوانانی هســتند 
کــه می تواننــد آینــده آن کشــور را بســازند. شــما 
فکــر کنیــد کشــوری بیایــد بهتریــن مربــی فوتبال 
جهــان را اســتخدام کنــد و مدرن ترین تجهیــزات را 
در اختیــارش بگــذارد، آیــا بــدون فوتبالیســت خوب 
و مســتعد آن مربــی می توانــد کاری از پیــش ببــرد؟ 
تجربــه نشــان داده گره هــای کشــور مــا غالبــا بــه 
دســت جوانــان متخصــص خودمــان گشــوده شــده، 
ــن طــرف هــر جــای کــه نیــروی  ــه ای از جنــگ ب
جوانــی بــا تخصــص علمــی گــره خــورده کارهــای 
بــزرگ انجــام شــده، در صورتــی کــه جوانــان علمی 
آن طــور کــه شایســته اســت پشــتیبانی نشــده اند. 
همیــن خبــر اخیــر بازگشــت بســیاری از نخبــگان 
بــه کشــور نشــان می دهــد آن هــا کشورشــان 
ــد و  ــه می رون ــی ک ــه آن های ــد؛ ب ــت دارن را دوس
ــد کاری  ــگاه نمی کنن ــم ن ــود را ه ــر خ ــت س پش
ــن  ــه ای ــابه ب ــی مش ــر و خبرهای ــن خب ــدارم، ای ن
ــزو  ــه ج ــانی ک ــیاری از کس ــد بس ــان می ده نش
ــای  ــوند از تنگن ــناخته می ش ــی ش ــران علم مهاج
کار علمــی در داخــل بــه دانشــگاه های خــارج پنــاه 
برده انــد وگرنــه در صــورت آمــاده بــودن مقدمــات و 
امکانــات حاضــر بوده انــد همین جــا بماننــد و بــرای 
کشورشــان کار کننــد؛ مــا این هــا را نمی بینــم، بــه 
فکــر نخبــگان باقی مانــده نیســتیم و فقــط بــا آمــار 
ــه مســائلی دامــن می زنیــم کــه از اســاس  غلــط ب

نادرســت هســتند. 
ــات رهبــر  خــوب اســت در پایــان گوشــه ای از بیان
معظــم انقــالب را دربــاره تکریــم نخبــگان بخوانیم: 
ــد  ــا بای ــگان، هــدف م ــرای نخب ــزی ب »در برنامه ری
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چــه باشــد؟ البتــه هــدف نبایــد به هیچ وجــه تحقیِر 
ــن  ــگان ممک ــون غیرنخب ــد؛ چ ــگان باش غیرنخب
اســت کارهایــی انجــام دهنــد کــه بســیار برجســته 
و ممتــاز و واال باشــد؛ ایــن بدیهــی اســت. امــا یــک 
اســتخوان بندی های  بــودن  دارا  بــدون  جامعــه 
ذهنــِی قــوی، در حرکــت جهانــی نخواهد توانســت 
از ســرباالیی های دشــوار و پیچ هــای ســخت عبــور 
ــه  ــه بدن ــه ب ــان ک ــه هم چن ــن جامع ــد. بنابرای کن
ــم  ــری ه ــاز فک ــه نقطــه ممت ــاز دارد، ب ــری نی فک
ــه  ــمندانی در جامع ــر هوش ــن اگ ــاز دارد. بنابرای نی
ــا  ــد، این ه ــی نخبه ان ــاظ ذهن ــه از لح ــتند ک هس
ــر  ــگ و هن ــم و فرهن ــرفت عل ــه پیش ــد ب می توانن
ــه آن  و کار و پیشــرفت هــر چیــزی کــه جامعــه ب
نیــاز دارد، کمــک کننــد. بنابرایــن، منهــای این کــه 
مــا بخواهیــم غیرنخبــه را مــورد تغافــل قــرار دهیم، 
ــن  ــرد. ممک ــاز ک ــابی ب ــگان حس ــرای نخب ــد ب بای
ــد ایــن یــک تبعیــض اســت؛  ــه نظــر بیای اســت ب
ــه نیســت؛ گاهــی  امــا تبعیــض همه جــا غیرعادالن
اوقــات تبعیــض عیــن عدالــت اســت. ایــن حســاب 
بــاز کــردن بــرای نخبــگان عیــن عــدل اســت؛ بــه 
ــمند را در  ــه و هوش ــد نخب ــا بای ــه م ــر این ک خاط
ــم. ــد، رشــد بدهی ــد رشــد کن حــدی کــه می توان

هــدف دیگــری کــه در خصــوص برنامه ریــزی 
بــرای نخبــگان وجــود دارد، ایــن اســت کــه 
این هــا احســاس کننــد می تواننــد از اســتعداد 
خــود اســتفاده نماینــد احســاس بن بســت نکننــد. 
صحبــت فــرار مغزهــا می شــود. فــرار مغزهــا ابعــاد 
گوناگونــی دارد. یــک بُعــد بســیار زشــت و بــد آن 
ــد  ــد بیاین ــی می خواهن ــه بیگانگان ــت ک ــن اس ای
ــِی انســانِی یــک کشــور سوءاســتفاده  ــروت مل از ث
ــد و  ــرورش ده ــان هایی را پ ــوری انس ــد. کش کنن
اســتعدادهایی را - بــا همــه عوامــل به وجودآورنــده 
اســتعدادهای درخشــان - بــه وجــود آورد و بــه قول 
دوســتمان ایــن را در طبــق اخــالص بگــذارد و بــه 
ــرف  ــا ص ــد ب ــم بیاین ــران ه ــد؛ دیگ ــران بده دیگ
پــول - کــه غالبــا زحمــت دیگــری هــم نمی کشــند 
ــت  ــن مل ــس از ای ــن بَْخ ــه ثََم ــروت را ب ــن ث - ای
بگیرنــد و او را محــروم کننــد؛ ایــن، بعــد بســیار بــد 

ــه اســت. ــاک قضی و دردن
بعــد دیگــری هــم وجــود دارد کــه البتــه بــه ایــن 
بــدی نیســت؛ امــا آن هــم فی نفســه خوب نیســت. 
آن ایــن اســت کــه جــوان نخبــه ای احســاس کنــد 
در محیــط خــارج از کشــور، زندگــی بــه او راحت تــر 
ــر اســت؛  ــه اش کمت ــذرد و دغدغ ــر می گ و خوش ت
شــغل بهتــری پیــدا می کنــد و امکانــات تحصیلــِی 
بهتــری دارد. بنابرایــن این جــا را رهــا کنــد و بــرود. 
ایــن هــم بعــدی از ابعــاد نامطلــوب ایــن کار اســت.

بعــد دیگــری در ایــن کار وجود دارد و آن عشــق 
ــش از  ــن یکــی دو ســال پی ــم اســت. م ــه عل ب
ایــن بــه جماعتــی از جوانــان کــه این جــا بودنــد، 
در خصــوص رفتــِن نخبــگان بــه خارج از کشــور 
گفتــم: می شــود اســم ایــن را مهاجــرت نخبگان 
بــرای تکمیــل خــود و اســتفاده از امکانــات 
موجــود دنیــا گذاشــت؛ منتهــا بــا ایــن نیــت که 
ایــن تکمیــل، بــرای کشورشــان و مردمــی کــه 
ــت  ــا خدم ــه آن ه ــد و ب ــرورش دادن ــا را پ آن ه

کردنــد، باشــد. 
برخــی از دوســتان گفتنــد کــه اســالم افــراد را بــه 
ــم  ــب عل ــد طل ــرده و بای ــض ک ــم تحری ــب عل طل
ــود دارد و  ــی وج ــه علم ــا ک ــای دنی ــر ج ــرد. ه ک
ــا  ــن م ــرای رفت ــرد و ب ــتفاده ک ــوان از آن اس می ت
محــذوری وجــود نــدارد، بایــد رفــت و علــم را بــرای 
ملــت و کشــوری کــه متعلــق بــه آن هســتیم، بــه 
دســت آورد. بنابرایــن تــالش بــرای نخبــگان، یــک 
هدفــش بایــد ایــن باشــد کــه آن هایی که احســاس 
ــای  ــت و پ ــا دس ــد در این ج ــد نمی توانن می کنن
علمــی بزننــد، پــر و بــال علمی بــاز کننــد و ببینند 
ــام  ــی انج ــا کارهای ــرای این ه ــد ب ــد. بای می توانن
ــزی  ــما - برنامه ری ــی از ش ــول یک ــه ق ــرد و - ب گی
ــات  ــد معلوم ــی برون ــزِی منظم ــا برنامه ری ــود. ب ش
را یــاد بگیرنــد و برگردنــد. این هــا کارهایــی اســت 
کــه بایــد صــورت گیــرد؛ مــا ایــن را از دوســتانمان 
ــار  ــم اظه ــا ه ــود آن ه ــته ایم؛ خ ــت خواس در دول
ــه  ــم در زمین ــا، ه ــن کاره ــه ای ــه ب ــد ک کرده ان
ــتیبانی  ــت و پش ــه حمای ــم در زمین ــش و ه پژوه

ــد.« ــگان، عالقه مندن نخب
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گزارش معلکرد حوزه عمل و فناوری

افزایش جذب نخبگان ایرانی 
غیرمقیم در کشور ش

زار
گ

 مهدیه نیکخواه 

دولــت یازدهــم و دوازدهــم در طــول پنــج ســال 
اخیــر، تــالش خــود را روی موضــوع توســعه علم 
و فنــاوری در کشــور و بسترســازی در ایــن بخش 
متمرکــز کــرده اســت و بــا همــت دانشــمندان و 
مدیــران ایــن مــرز و بــوم، تالشــی دوبــاره بــرای 
اعتــالی جایــگاه اصلــی ایــران در حــوزه علــم و 
فنــاوری آغــاز شــده اســت کــه در گــزارش 100 
روزه معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری 

بــر ایــن فعالیت هــا تاکیــد شــده اســت.
دولــت تدبیــر و امیــد بــرای کاربردی کــردن علم 
و دانــش گام هــای موثــری برداشــته کــه عمــده 
ایــن فعالیت هــای علمــی و فناورانــه در معاونــت 
علــم و فنــاوری ریاســت جمهــوری صــورت 
گرفتــه و منجــر بــه ارتقــای جایــگاه بین المللــی 
ایــران در تولیــد علــم و فنــاوری شــده اســت، بــه 
ــزارش ســال 2017  ــر اســاس گ ــه ب ــه ای ک گون

ــران از نظــر  ــوآوری، رتبــه ای ــی ن شــاخص جهان
شــاخص های مختلــف علــم، فنــاوری و نــوآوری 
طــی ســال های 2017-2014 بهبــود یافتــه 

اســت.
در ایــن گــزارش تاکیــد شــده اســت کــه توســعه 
نــوآوری و اقتصــاد دانش بنیــان بــا اتــکا بــه 
منابــع محــدود و دولتــی ناممکــن اســت و نیــاز 
اســت منابــع مالــی بخــش عمومــی و خصوصــی 
ــن  ــر ای ــوند. ب ــازمان دهی ش ــیر س ــن مس در ای
مبنــا صندوق هــای ســرمایه گذاری جســورانه 
در بــازار بــورس، 12 صنــدوق بــا ســرمایه بیــش 
ــت.  ــده اس ــوب ش ــان مص ــارد توم از 500 میلی
هم چنیــن مجــوز راه انــدازی بیــش از شــش 
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری غیردولتــی صــادر 

ــود. ــالش می ش ــده و ت ش
اســت  آمــده  گــزارش  ایــن  در  هم چنیــن 
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ــوزه  ــد در ح ــای جدی ــرد صندوق ه ــه عملک ک
ــود.  ــامان دهی ش ــر س ــرمایه گذاری خطرپذی س
زیســت بوم  از  حمایــت  بــرای  هم چنیــن 
کارآفرینــی در دور جدیــد سیاســت حمایــت 
از شــتاب دهنده های نــوآوری در دســتور کار 
ــدود  ــد ح ــه در دور جدی ــت ک ــه اس ــرار گرفت ق
11 مرکــز شــتاب دهی بــا مشــارکت بخــش 
غیردولتــی فعــال شــده اند. برنامه »توســعه شــهر 
ــدام  ــران اق ــهرداری ته ــا مشــارکت ش ــوآور« ب ن
ــت.  ــوزه اس ــن ح ــی در ای ــت علم ــدی معاون بع
ایــن طــرح، بــرای تغییــر چهــره شــهری به ویــژه 
ــای  ــه کارخانه ه ــی ب ــوده صنعت ــای فرس بافت ه
نــوآوری در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت، کــه 
ــرای حضــور  ــوآوری کشــور ب ــه ن ــن کارخان اولی
اســتارت آپ ها در ایــن محدوده هــا در آذرمــاه 

ــد. ــد ش ــاح خواه افتت

شکل گیری بیش از 100 استارت آپ جدید 
در حوزه های خدمات عمومی

ــر اســاس گــزارش منتشرشــده، بیــش از 100  ب
اســتارت آپ جدیــد در حوزه هــای خدمــات 
عمومــی ماننــد حــوزه نظــام توزیــع محصــوالت 
)موتــوری،  حمل ونقــل  پروتئینــی،  و  باغــی 
نظــام  شــهری(،  بیــن  باربــری  و  تاکســی 
ــی  ــات مال ــن خدم ــای نوی پرداخــت و فناوری ه
ــن  ــردم در ای و ســرویس های ضــروری عمــوم م
دوره شــکل گرفتــه کــه تا پایــان دولــت دوازدهم 
شــاهد اثــرات جــدی در حــوزه خدمــات از نظــر 
کیفیــت، قیمــت و رضایــت مــردم خواهیــم بــود.

دولــت یازدهــم و دوازدهــم در طــول پنــج ســال 
اخیــر، تــالش خــود را روی موضــوع توســعه علم 
و فنــاوری در کشــور و بسترســازی در ایــن بخش 
متمرکــز کــرده اســت و بــا همــت دانشــمندان و 
مدیــران ایــن مــرز و بــوم، تالشــی دوبــاره بــرای 
اعتــالی جایــگاه اصلــی ایــران در حــوزه علــم و 
فنــاوری آغــاز شــده اســت. دولــت تدبیــر و امیــد 
بــرای کاربــردی کــردن علــم و دانــش گام هــای 
موثــری برداشــته کــه منجــر بــه ارتقــای جایــگاه 

بین المللــی ایــران در تولیــد علــم و فناوری شــده 
اســت. بــه گونــه ای کــه بــر اســاس گزارش ســال 
ــران  ــه ای ــوآوری، رتب ــی ن ــاخص جهان 2017 ش
ــاوری و  ــم، فن ــف عل از نظــر شــاخص های مختل
ــود  ــال های 2017-2014 بهب ــی س ــوآوری ط ن
یافتــه اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــران از 
نظــر شــاخص های مختلــف علــم و فنــاوری طی 
ســال های 2017-2014 ،45 رتبــه بهبــود یافتــه 
اســت و نســبت بــه ســال 2014 بــه جایــگاه 75 
جهــان در ســال 2017 رســیده اســت. دلیــل این 
ارتقــای جایــگاه بــه بهبــود چهارچــوب نهــادی و 
ــای  ــم از خروجی ه ــا )اع ــش در خروجی ه افزای
دانــش و فنــاوری و خروجــی عملکــرد خالقانــه( 

ــردد. ــاز می گ ب
ــون  ــرای قان ــه اج ــاره ب ــا اش ــزارش ب ــن گ در ای
ــان  ــت از شــرکت ها و موسســات دانش بنی حمای
ــای  ــرح، فض ــن ط ــرای ای ــه اج ــت ک ــده اس آم
امیدبخشــی در جامعــه نخبگانــی و جوانــان 
ــل  ــش قاب ــای نق ــیر ایف ــرده در مس تحصیل ک
توجــه در حــوزه اقتصــادی ایجــاد کــرده اســت. 
در ایــن راســتا آمــار اشــتغال شــرکت های 
ــروش  ــر و ف ــزار نف ــرز 105ه ــه م ــان ب دانش بنی
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــدود 400 ه ــه ح ــا ب آن ه

ــت. ــیده اس رس
از زاویــه رشــد علمــی، در یک ســال اخیــر عالیم 
امیدوارکننــده ای در حــوزه شــتاب گرفتن مجدد 
ــدات علمــی کشــور مشــاهده می شــود. در  تولی
ایــن بخــش، بــا وجــود این کــه هنــوز آمارهــای 
مربــوط بــه ســال 2017 کامــل نشــده اســت، اما 
آمارهــای پایــگاه نمایــه اســتنادی ISI از ارتقــای 
ــه  ــگاه کشــور در دســت یابی ب ــه ای جای ــک پل ی

رتبــه 16 دنیــا خبــر داده اســت.
در پایــگاه Scopus نیــز جایــگاه کشــور در 
ســال 2017 رتبــه 16 گــزارش شــده اســت کــه 
ــت  ــیر، در 100 روزه اول دول ــن مس ــه ای در ادام
دوازدهــم تــالش شــده اســت حرکت هــای 
جدیــدی بــرای تــداوم ایــن فضــا و به ویــژه 
تحــول در بخش هــای اقتصــادی کشــور در 
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ــرد. ــرار گی ــتور کار ق دس

اجرای قانون حامیت از رشکت ها و 
موسسات دانش بنیان

در ایــن گــزارش عنــوان شــده اســت کــه اجــرای 
موسســات  و  شــرکت ها  از  حمایــت  قانــون 
شــرکت های  اشــتغال  آمــار  دانش بنیــان، 
دانش بنیــان را بــه مــرز 105 هــزار نفــر و فــروش 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــدود 300 ه ــه ح ــا را ب آن ه
ــای گســترده  ــر فعالیت ه ــانده اســت و در اث رس
ــت  ــد صالحی ــان تایی ــداد متقاضی ــی، تع فرهنگ
ــزار و  321  ــان از چهاره ــرکت های دانش بنی ش
ــزار و 89  ــه 10 ه ــال 1394 ب ــت در س درخواس
درخواســت در ســال1396 افزایــش یافتــه، کــه 
ــرش  ــر در نگ ــان دهنده تغیی ــوع نش ــن موض ای
ــان  ــن جوان ــرک در بی ــاد تح ــگاه ها و ایج دانش
تحصیل کــرده بــرای حضــور در عرصه هــای 
ــه  ــت. ب ــه اس ــائل جامع ــل مس ــادی و ح اقتص
ــرای  ــه اج ــم ب ــت یازده ــام دول ــطه اهتم واس
ــد  ــداد شــرکت های تایی ــان، تع ــون دانش بنی قان
ــال 1392  ــرکت در س ــده از 55 ش صالحیت ش
بــه ســه هزار و 293 شــرکت در ســال 1396 

ــه اســت. ــش یافت افزای

افزایش جذب نخبگان ایرانی غیرمقیم در 
کشور

در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش تصریح شــده 
اســت کــه از طریــق پلتفرم طراحی شــده توســط 
بنیــاد ملــی نخبــگان و بــا همــکاری 48 پایــگاه 
ــر کشــور،  ــکار )دانشــگاه های برت تخصصــی هم
پژوهشــگاه های برتــر کشــور و شــرکت های 
دانش بنیــان بــزرگ( در طــول دو ســال گذشــته، 
چهارهــزار و 547 نخبــه ایرانــی غیرمقیــم بــرای 
ــون 807  ــا کن ــد و  ت ــام کرده ان ــت ثبت ن بازگش

ــه کشــور بازگشــته اند. نفــر از آن هــا ب
از ایــن میــان 275 نفــر مربــوط بــه دور جدیــد 
ــده  ــف انجام ش ــالش مضاع ــا ت ــت. ب ــوده اس ب
ــرای  ــام ب ــط ثبت ن ــم، متوس ــت دوازده در دول

بازگشــت نخبــگان در دوره اخیــر افزایــش یافتــه 
و نــرخ تقاضــای بازگشــت روزانــه بــه پنــج نفــر 

رســیده اســت.

طراحی و اجرای برنامه حامیت از صنایع 
خالق

بــا توجــه بــه اهمیــت تکمیــل قانــون حمایــت 
از شــرکت ها و موسســات دانش بنیــان، ایــن 
از شــرکت های فعــال در  معاونــت حمایــت 
ــالق  ــع خ ــب وکار و صنای ــن کس ــای نوی مدل ه

ــرار داد. ــتور کار ق ــی را در دس فرهنگ
در ایــن راســتا در 100 روز اول کاری دولــت 
ــن  دوازدهــم بیــش از 200 شــرکت فعــال در ای
حوزه هــا شناســایی و از مزایــای برنامــه حمایــت 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــالق معاون ــع خ از صنای

ــده اند. ــوردار ش ــور برخ ــس جمه رئی

افزایش مشارکت استارت آپ ها و 
رشکت های نوپا در عرصه بهبود خدمات 

اجتامعی
در گــزارش 100 روزه معاونــت علمی تاکید شــده 
اســت کــه ارائه خدمــات نوین اجتماعی در بســتر 
ــا  ــا در حوزه هــای کلیــدی ب اســتارت آپ های نوپ
ــتگاه های  ــا و دس ــارکت وزارت خانه ه ــب مش جل
ــاد  کشــاورزی، راه و  ــژه وزارت جه ــی به وی اجرای
شهرســازی، ســازمان میــراث فرهنگــی و نظایــر 
آن از دیگــر اقدامــات معاونت علمــی در 100 روز 

ــت. اخیر اس
بیــش از 100 اســتارت آپ جدیــد در حوزه هــای 
ــع  ــام توزی ــوزه نظ ــد ح ــی مانن ــات عموم خدم
محصــوالت باغــی و پروتئینــی، حمل ونقــل 
ــهری(،  ــن ش ــری بی ــی و بارب ــوری، تاکس )موت
ــات  ــن خدم ــای نوی ــت و فناوری ه ــام پرداخ نظ
ــردم  ــوم م ــروری عم ــرویس های ض ــی و س مال
ــان  ــا پای ــه ت ــد ک ــکل گرفته ان ــن دوره ش در ای
دولــت دوازدهــم شــاهد اثــرات جــدی در حــوزه 
ــت  ــت و رضای ــت، قیم ــر کیفی ــات از نظ خدم

ــود. ــم ب ــهروندان خواهی ش
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)ص( ه مصط�ن ن ن جا�ی هوری در مرامس دوم�ی معاون عیمل و فناوری رئیس �ب

مرجعیت جهان اسالم به واسطه علم و 
دانش میسر می شود

 فائزه کرمی 

ــی)ص(  ــزه مصطف ــن جای ــدای دومی ــم اه مراس
12 آذرمــاه در تــاالر وحــدت برگــزار شــد. 
ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری 
رئیس جمهــوری، در مراســم اهــدای دومیــن 
ــار  ــد ب ــرد: »بای ــان ک ــزه مصطفی)ص( بی جای
دیگــر هم پیمــان شــویم تــا تمدنــی نویــن 
را پایه گــذار باشــیم و نظریه پــردازی علــم و 
فنــاوری را مومنانــه بــر تــارک جهــان بنشــانیم. 
بی شــک قــدرت، عــزت و مرجعیــت جهــان 
اســالم به واســطه علــم و دانــش میســر خواهــد 

بــود. علمــی کــه منشــأ و خاســتگاه آن هماننــد 
دوران طالیــی تمــدن اســالمی در کالبــد جهــان 
اســالم نقــش بســته باشــد. آن علــم از مغزهایــی 
متفکــر و بااســتعداد جوشــیده و حاصــل آن رفــاه 
ــن  ــای نوی ــعه فناوری ه ــه توس ــر پای ــی ب عموم

ــت.« اس
وی در ادامــه بیــان کــرد: »امــروز بــه نــام نامــی 
پیامبــری گــرد هــم آمده ایــم کــه خــدای 
ــا  ــام نهــاد. از م ــان ن ــال او را رحمــت عالمی متع
ــی  ــود. در مهربان ــا مشــوق تر و دلســوزتر ب ــه م ب

ش
زار

گ
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و تواضــع از همــه جلوتــر بــود. تعلیــم و تعلــم را 
ــرض کــرد و در زندگــی و  ــون خــود ف ــر پیرام ب
دوران نبــودش دشــمنی را سرســخت تر و پلیدتــر 
ــرمنده ایم  ــا ش ــت. ام ــت ندانس ــل و جهال از جه
در مقابــل چهــره نورانــی اش کــه در ایــن روزگار 
ــر و  ــونت و فق ــرور و خش ــگ و ت ــطه جن به واس
نادانــی و ارعــاب اکثــر مســلمانان در مضیقه اند.«
ــی  ــالمی دوره های ــت: »در دوران اس ــتاری گف س
ــلمانان،  ــا مس ــی م ــا، همگ ــه م ــرد ک ــور ک ظه
بــه خــود بالیدیــم. روزی محــل رجــوع بســیاری 
ــه  ــت الحکم ــه از بی ــون شــدیم ک ــوم و فن از عل
ــا دانشــگاه جندی شــاپور، جهانــی را  در بغــداد ت
ســیراب ســاختیم. مســلمانان هیــچ گاه در دوران 
طالیــی علــم، ســالحی نســاختند بــرای کشــتن 
زودتــر انســان، بــه دنبــال کیمیایــی بــرای 

ــد.« ــان نبودن ــم مردم ــخیر روح و جس تس
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری ادامه 
داد: »راهــی علمــی بــرای اســیر کــردن ذهن هــا 
ــن  ــچ گاه ای ــد و هی ــا نیافتن ــا و کالبده و روان ه
ــری  ــر براب ــان ب ــه عقیده ش ــتند، چراک را نخواس
ــچ گاه از  ــع، هی ــم ناف ــود. عل ــرادری اســتوار ب و ب
مســلمانان دور نشــد، حتــی آن گاه  کــه گرفتــار 
ــار  ــا حــال ب ــد. ام ــان بودن ســلطه گران و زورگوی
دیگــر بــه نظــاره نشســته اســت تــا بــر آن چــه 

خواهیــم کــرد، قضــاوت کنــد.«
رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان بیــان کــرد: »امــا 
ــان  ــم، جه ــه ای بســیار مه ــر، نکت ــه ای دیگ نکت
اســالم اکنــون از حضــور جوانان پرشــماری ســود 
می بــرد کــه بــه فــردای روشــن می اندیشــند. پــر 
ــد و سرشــار از خالقیــت. تحصیل کــرده  از ایده ان
ــند.  ــوب می شناس ــی را خ ــوادند. کارآفرین و باس
ــد. دســت هایی  ــع را بلدن ــم ناف بهره منــدی از عل
آن هــا  پرشــور.  ســری  و  دارنــد  پرقــدرت 
می تواننــد راه هایــی جدیــد و بســیاری را بســازند 
تــا همــه را بــه روزهــای خــوب و آرام برســانند. 
ــن  ــه وارســتگی ای ــه ب ــه همــه ماســت ک وظیف
ــه  ــون آن چ ــم. چ ــان بیاوری ــن ایم ــان موم جوان
ــر  ــوآوری بش ــت، ن ــذاری اس ــل ارزش گ غیرقاب

اســت.«
ســتاری خاطرنشــان کــرد: »بی گمــان ســالمت، 
امنیــت و رفــاه نــوع بشــر جــز بــه اقتــدار علمــی، 
ــل  ــاوری در تعام ــبرد فن ــوری و پیش دانش مح
ــد.  ــد ش ــق نخواه ــته محق ــمندانی برجس دانش
ــی  ــی)ص( در پ ــاوری مصطف ــم و فن ــاد عل بنی
احیــای تمدنــی غنــی، سرشــار از علــم و فرهنگ 
بــا تحــول در پیشــرفت علــم و فنــاوری در جهان 

اســالم اســت.«
ــر  ــور تقدی ــن منظ ــت: »بدی ــان گف وی در پای
از دانشــمندانی فرهیختــه و ارائــه الگوهایــی 
ــان  ــرای جه ــاوری ب ــم و فن ــوزه عل ــر در ح فاخ
اســالم، ضمــن ایجــاد بســترهای موثــر در 
تبــادل اندیشــه هایی نــاب و افزایــش ســطح 
در  تحــول  باعــث  علمــی  هم افزایی هایــی 
پیشــرفت علــم و فنــاوری جهــان اســالم خواهــد 
شــد. جایــزه جهانــی مصطفــی)ص( در ســالروز 
ــتی،  ــح و دوس ــر صل ــعادت پیامب ــا س ــالد ب می
می توانــد امارتــی بلنــد و واال بــرای انســان امــروز 
و فــردا بســازد تــا در زیــر ســقف آرامــش آن، راه 
ســعادت و کمــال را ســامان دهــد، ان شــاءاهلل.«
ــی و  ــزه علم ــه جای ــت ک ــادآوری اس ــه ی الزم ب
فنــاوری مصطفــی)ص( در دوره نخســت و در 
چهــارم دی مــاه 1394 به دانشــمندان برجســته  
جهــان اســالم از کشــورهای اردن و ســنگاپور بــا 
حضــور دانشــمندان بیــش از 25 کشــور جهــان 
اعطــا شــد. بازتــاب این حرکــت در ســطح جهان 
بــه گونــه ای بــود کــه بیــش از 300 خبرگــزاری و 
نشــریه علمــی معتبــر در ده هــا کشــور جهــان به 

انعــکاس آن پرداختنــد.
خارجــه  امــور  وزیــر  ظریــف،  محمدجــواد 
کشــورمان، در نخســتین دوره ایــن رویــداد 
گفتــه بــود: »برگــزاری ایــن جایــزه بــرای رشــد 
ــژه ای  ــت وی ــالمی اهمی ــورهای اس ــی کش علم
دارد. جایــزه مصطفــی)ص( در پــی ارتقــای حوزه 
ــه  ــدوارم هم ــان اســالم اســت و امی علمــی جه
کشــورهای اســالمی بــا کمــک یکدیگر شــرایطی 
ــرعت  ــدف به س ــن ه ــه ای ــد ک ــم آورن را فراه
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جامــه عمــل بپوشــد و مــا شــاهد جایــگاه 
ــه دوران  ــاالی علمــی مســلمانان و بازگشــت ب ب
طالیــی علمی باشــیم. دیپلماســی علمــی نیز در 
رســیدن بــه اهــداف عالیــه کشــورهای اســالمی 
ــا  ــه م ــی ک ــگاه خاصــی دارد. یکــی از دالیل جای
توانســتیم در مذاکــرات ژنــو موفــق عمــل کنیــم، 
زمینــه  در  به ویــژه  و  علمــی  پیشــرفت های 
ــردن  ــاال ب ــبب ب ــه س ــود ک ــته ای ب ــرژی هس ان
ــد  ــرات ش ــن مذاک ــا در ای ــی م ــدرت چانه زن ق
ــه  ــز در ادام ــد موفقیت آمی ــن رون ــاءاهلل ای و ان ش
نیــز بــه پشــتوانه پیشــرفت های علمی مــان 

ادامــه می یابــد.«
ــزه  ــای جای ــن دوره اعط ــری ای ــت خب در نشس
مصطفــی)ص( نیــز حســن ظهــور، رئیــس 
جایــزه  فراخــوان  دربــاره  جایــزه،  کارگــروه 
مصطفــی)ص( گفتــه بــود: »دوره اول جایــزه 
مصطفــی در دی مــاه 94 در تهــران برگــزار 
ــر  ــزه تقدی ــن جای ــدگان ای ــر از برگزی و از دو نف
ــا ارســال فراخــوان  ــزه ب ــن دوره جای شــد. دومی
ــی  ــر علم ــاد معتب ــمند، 200 نه ــه 700 دانش ب
از  خــارج  و  داخــل  معتبــر  دانشــگاه های  و 
اردیبهشــت 95 کار خــود را آغــاز کــرد. در ایــن 
فراخــوان از دانشــمندان و نهادهــای معتبر علمی 
ــا افــراد مــورد نظــر خــود را در  خواســته شــد ت
چهــار حــوزه علــم و فنــاوری نانــو، علــم و فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات، علــم و فنــاوری زیســتی و 
پزشــکی و همــه زمینه هــای علــم و فنــاوری بــه 
دبیرخانــه معرفــی کننــد. در ســه حــوزه اول قرار 
شــد بــه یــک نفــر )هــر حــوزه یــک نفــر( جایــزه 
ــر  ــر تقدی اعطــا شــود و در حــوزه چهــارم دو نف
شــوند. در حــوزه چهــارم فقــط شــرط مســلمان 
ــرای افــراد تعییــن شــد. ایــن فراخــوان  بــودن ب
به 51 کشــور از 57 کشــور اســالمی ارســال شــد 
و تــا دی مــاه 95، 241 اثــر از 31 کشــور بــرای 
داوری مقدماتــی دریافــت شــد. ســه شــرط برای 
دانشــمندان در ایــن فراخــوان تعییــن شــد، بــه 
ایــن ترتیــب کــه افــراد معرفی شــده بایــد جــزو 
دانشــمندان برتــر در حــوزه خــود باشــند، دارای 

یــک اثــر علمــی خــاص بــوده و اثــر آن هــا نفــوذ 
ــا منطقــه ای داشــته باشــد. درنهایــت  ــی ی جهان
12 اثــر بــه شــورای سیاســت گذاری ارســال 
ــه در  ــت. البت ــی صــورت گرف و داوری هــای پایان
حــوزه چهــارم فقــط 21 اثــر ارســال و درنهایــت 

ــده انتخــاب شــد.« ــوان برگزی ــر به عن ــک نف ی
ــه  ــی)ص( گفت ــزه مصطف ــروه جای ــس کارگ رئی
ــو و  ــزه مصطفــی در حــوزه نان ــود امســال جای ب
حــوزه زیســتی و پزشــکی هیــچ اثری را شایســته 
انتخــاب ندانســته اســت و ایــن دو حــوزه هیــچ 

ــد. ــی نمی کن ــده ای را معرف ــر برگزی نف
در ادامــه ایــن نشســت حمیدرضــا ربیعــی، رئیــس 
کارگــروه علــم و فنــاوری جایــزه مصطفــی، گفتــه 
ــی  ــزه مصطف ــده جای ــت در آین ــرار اس ــود: »ق ب
نوبــل مصطفــی جهانــی شــود.  بــه صــورت 
ــکل از  ــزه متش ــن جای ــت گذاری ای ــورای سیاس ش
دانشــگاه های معتبر جهان اســالم اســت. هفــت داور 
بین المللــی در کمیتــه فنــاوری اطالعات هســتند و 
در ســطوح خیلــی بــاال مشــاوران بین المللــی وجود 
ــا  ــد. مطمئن ــی می کنن ــار را بررس ــه آث ــد ک دارن
ــا  ــود ت ــام می ش ــی ای انج ــی طوالن ــه خیل پروس

ــده انتخــاب شــوند.« ــراد برگزی اف
ــزه  مراســم اختتامیــه دومیــن دوره اعطــای جای
مصطفــی روز 12 آذرمــاه در تــاالر وحــدت تهران 
ــن  ــه ای ــد و ب ــزار ش ــا 12 برگ ــاعت 10 ت از س
ترتیــب از دو برگزیــده دومیــن دوره ایــن جایــزه 
یعنــی محمدامیــن شــکراللهی از ایــران در زمینه 
ــی  ــبکه های اطالعات ــور و ش ــای رکت ــه کده ارائ
ــه  ــه ای در زمین ــمند ترکی ــی دانش و ارول گلمب
ــر شــد.  ــی تقدی مدل ســازی شــبکه های اطالعات
مبلــغ جایــزه مصطفــی 500 هــزار دالر بــه هــر 
ــدال مصطفــی)ص( اســت. ــده به عــالوه م برگزی
ــر اعظــم،  ــزه پیامب ــی جای براســاس ســند اجرای
ســورنا ســتاری )معاون علمــی و فناوری ریاســت 
جمهــوری( رئیــس شــورای سیاســت گذاری 
ــاوری  ــارک فن ــس پ ــا )رئی ــدی صفاری نی و مه
شــورای  دبیــر  علمــی(  معاونــت  پردیــس 

سیاســت گذاری ایــن جایــزه هســتند.
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رس ر داتیس �پ
گ

کت دانش بنیان داده ن� عامل �ش گفت و گو �ب مر�ی ستار، مد�ی

 نگاهمان به نیازها 
و شرایط جامعه است

 ملیکا حسینی 

تیــم جــوان اســت. می گویــد در شــرکتی کــه مدیرعاملــی آن را بــر عهــده دارد، می تــوان 
ــای  ــد و ایده ه ــال می کنن ــتیاق کار را دنب ــا اش ــه ب ــد ک ــم دی ــاله را ه ــی 22، 23 س جوانان
ــد  ــته و نمی توانن ــان را بس ــت و پایش ــدود دس ــی مح ــع مال ــا مناب ــد، ام ــادی دارن زی
ــم  ــارس باشــند. مری ــان خوش فکــر اســتان ف ــرای جوان ــد و شــاید، پذی ــه بای آن طــور ک
ــه همــراه  ــگار داتیــس پــارس، می گویــد ب ســتار، مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان داده ن
همســرش ایــن کار را راه انداخته انــد تــا مشــکلی را از روی دوش شهرشــان بردارنــد و بــرای 
جوانــان مســتعد شــیرازی حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اتفــاق جدیــدی را رقــم 
بزننــد. بــا وجــود معضالتــی کــه در ایــن چنــد ســال داشــته اند، کارهــای خــب و متنوعــی 
انجــام داده انــد، امــا آن هــا بــه ایــن مقــدار نیــز راضــی نیســتند و بــا نگاهــی بــه نیازهــا و 
شــرایط جامعــه در پــی ایده هــای نــو هســتند تــا هــر روز کارشــان را گســترش دهنــد.

گو
ت�و

گف
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شــرکت  فعالیــت  اصلــی  زمینــه  �
داده نــگار داتیــس پــارس چیســت و تــا 
امــروز موفــق بــه ارائــه چــه محصوالت 

ــده اید؟ ــی ش ــا خدمات ی
ــاوری  ــوزه فن ــا ح ــت م ــی فعالی ــه اصل زمین
از  یکــی  اســت.  ارتباطــات  و  اطالعــات 
تولیــد  می دهیــم،  انجــام  کــه  کارهایــی 
دانشــگاه های  بــرای  آموزشــی  محتــوای 
مجــازی اســت. آن هــا بایــد یک ســری محتــوا 
ــا  ــه م ــاتید آن را ب ــه اس ــد ک ــس کنن را تدری
ــای  ــوژی و افکت ه ــا تکنول ــا ب ــد و م می دهن
روز آن هــا را روی ســایت بارگــذاری می کنیــم. 
ــم  ــا ترتیــب می دهی کالس مجــازی را هــم م
کــه در آن امــکان حضــور و غیــاب، پرســیدن 
ســوال و ارائــه هــوم ورک وجــود دارد. در 
زمینــه اتوماســیون اداری هــم فعــال هســتیم 
ــتیم  ــامانه نوش ــرای بعضــی دانشــگاه ها س و ب
و گاهــی هــم محتــوا ســاختیم. دانشــگاه های 
علوم پزشــکی شــیراز، شــیراز، شــهید بهشــتی 
تهــران و دانشــگاه شــهید رجایــی از ایــن 
ــه  ــد. در زمین ــتفاده کرده ان ــا اس ــات م امکان
تولیــد انیمیشــن هــم فعالیــت می کنیــم، ولــی 
چــون هزینــه زیــادی دارد، اســتقبال چندانــی 
نمی شــد. البتــه توانســته ایم بــا همــکاری 
اداره حفاظــت از محیــط  زیســت شــیراز یــک 
ــف و ب  ــنی ال ــای س ــرای گروه ه ــن ب انیمیش
ــای  ــی گونه ه ــه معرف ــه در آن ب ــازیم ک بس
پرداختــه  فــارس  اســتان  زیســت محیطی 
ــل  ــه نس ــا ک ــن از آن ج ــت. هم چنی ــده اس ش
بازی هــای  بــه  را  زیــادی  وقــت  جدیــد 
موبایلــی می پــردازد، در حــوزه گیــم لرنینــگ 
ــازی  ــک ب ــته ایم و ی ــی داش ــز فعالیت های نی
بــرای اداره محیــط  زیســت فــارس و مدیریــت 
»شــهر  کــه  ســاخته ایم  اســتان  پســماند 
ــا جــوان  ــای م ــام نیروه ــام دارد. تم ــاک« ن پ
ــه  ــالت جامع ــه معض ــگاه ب ــا ن ــتند و ب هس
ایــده می آورنــد تــا بــه صــورت گیــم لرنینــگ 
ــد  ــازی کنن ــم ب ــا ه ــی بچه ه ــم. یعن دربیاوری

ــد. در  ــوزش ببینن ــازی آم ــن ب ــم در حی و ه
شــرایط  به خاطــر  بیشــتر  حاضــر  حــال 
اپ هــای  ســمت  بــه  گرایشــمان  جامعــه 

ــت. ــه اس ــی رفت موبایل
�چنــد ســال اســت ایــن شــرکت را راه 
ــن  ــه ای ــه ب ــد ک ــه ش ــد و چ انداخته ای

ســمت کشــیده شــدید؟
مــا تقریبــا پنج، شــش ســال اســت کــه در این 
شــرکت فعالیــت داریــم. ابتــدا بــا همســرم که 
اکنــون رئیــس هیئــت مدیــره اســت، شــرکتی 
داشــتیم کــه آن را منحــل کردیــم و بــه ایــن 
کار روی آوردیــم. همســرم بــرق خوانــده و بــا 
ــاط  ــیراز در ارتب ــگاه ش ــازی دانش ــش مج بخ
بــود. ایــن بــود کــه اولیــن تولیــدات مجــازی 
ــرای دانشــگاه شــیراز انجــام داد  را همســرم ب
ــرد.  ــدا ک ــترش پی ــا گس ــم کاره ــد کم ک و بع
ــش  ــران، گرای ــانس عم ــوق لیس ــز ف ــن نی م
محیــط  زیســت دارم و طرحــی را بــه محیــط  
ــه  ــه پذیرفت زیســت اســتان پیشــنهاد دادم ک

ــرد. ــدا ک ــه پی ــا ادام شــد و همکاری ه
ــان در طــول ســال های  �مشــکل بزرگت

فعالیــت شــرکت چــه بــوده اســت؟
یکــی از مشــکالتی کــه بــا آن مواجهیــم، 
ــیار  ــازی کاری بس ــت. انیمیشن س ــرمایه اس س
ــرمایه  ــا س ــام آن ب ــه انج ــت ک ــه اس پرهزین
ــک  ــد ی ــا بای ــت و حتم ــدنی نیس ــخصی ش ش
اسپانســر قدرتمنــد داشــت. غیــر از دو نهــادی 
هــم کــه اســم بــردم، کمتــر ســازمان یــا نهادی 
ــه  ــل ب ــد و مای ــل می کن ــا را تقب ــن هزینه ه ای
ــم.  ــز داری ــه نی ــئله بیم ــت. مس ــکاری اس هم
هزینه هــا باالســت و بخــش مالیــات و دارایــی 
ــه می شــود، هزینه هــا را  ــه آن اضاف هــم کــه ب
برایمــان خیلــی ســنگین می کنــد. امســال هــم 
ــان  ــا دانش بنی ــم ت ــری بدهی ــرح دیگ ــد ط بای
باقــی بمانیــم. ایــن رونــد اداری و کاغذبازی هــا 
از مــا زمــان و انــرژی بســیاری می گیــرد. ایــده 
ــان  ــا نیروهایم ــت، ام ــاد اس ــیار زی ــرو بس و نی
ــوند،  ــتر ش ــه روز بیش ــه روز ب ــای این ک ــه ج ب
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ــای  ــرای کاره ــد ب ــر می شــوند، چــون بای کمت
اداری وقــت بســیاری بگذاریــم. افــراد مســتعد 
ــا  ــه شــرکتمان بیاینــد، ام از مــا می خواهنــد ب
پروژه هــا طــوری نیســتند کــه بتوانیــم بــا 
خیــال راحــت بــه کار دعوتشــان کنیــم. مــا در 
ایــن مــدت تمــام تالشــمان ایــن بــوده کــه گام 
ــن  ــن شــهر و کال ای ــان ای ــرای جوان ــری ب موث

ــم. شــهر برداری
ــت  ــه دوری از پایتخ ــده ک ــش آم �پی

ــد؟ ــل کن ــان را مخت ــد کارت رون
مــا بــا یک ســری از دانشــگاه های تهــران 
هــم کار کرده ایــم و چــون غالــب کارهایمــان 
از طریــق اینترنــت و فضــای مجــازی رخ مــی 
دهــد، دور بــودن از پایتخت نتوانســته برایمان 
ــد اداری و  ــی در رون ــد، ول ایجــاد مشــکل کن
پرداخت هــا گاه دچــار مشــکل می شــویم. 
امــا بــا ایــن  همــه در ایــن مــدت ســعی 
ــیراز  ــگاه های ش ــه دانش ــود را ب ــم خ کرده ای
ــران،  ــگاه های ته ــا دانش ــم و ب ــدود نکنی مح
ــته ایم.  ــکاری داش ــدان هم ــاس و زاه بندرعب
ــتر  ــه بیش ــا البت ــات و پی گیری ه ــن ارتباط ای
ــه بســیار  ــوده اســت ک ــده همســرم ب ــه عه ب

را دنبــال می کــرد. پی گیرانــه کار 
توانســت  چطــور  شــما  شــرکت  �
بــازار را قانــع کنــد کــه محصــول 
به خصــوص  بخرنــد؟  را  تولیدی تــان 
ــم کار  ــران ه ــگاه های ته ــا دانش ــه ب ک

. . کرده ایــد.

ــا تــالش و پشــتکار و پی گیــری خیلــی زیــاد  ب
توانســتیم آن هــا را قانــع کنیــم کــه از خدمــات 
ــه دانشــگاه های  ــا اســتفاده کننــد. اول کــه ب م
ــد چــه  ــا گفتن ــه م ــم، ب ــه کردی ــران مراجع ته
ــم  ــات شــما اســتفاده کنی لزومــی دارد از خدم
وقتــی شــرکت های مشــابه در تهــران مشــغول 
بــه کار هســتند؟ امــا ناامیــد نشــدیم، برایشــان 
ــدیم.  ــر ش ــیار پی گی ــم و بس ــه کار بردی نمون
وقتــی آن هــا کیفیــت کارمــان را دیدنــد و 
ــم  ــت و ه ــوب اس ــان خ ــم کارم ــد ه دریافتن
ــم،  ــا می گیری ــری از تهرانی ه ــتمزد پایین ت دس
باالخــره قبولمــان کردنــد و بــه مــا کار دادنــد. 
ــد، همکاری مــان  چــون از کیفیــت راضــی بودن

ــود. ادامــه پیــدا کــرد، امــا خیلــی ســخت ب
ــما  ــودن در کار ش ــده زن  ب ــش آم �پی
ــه  ــل این ک ــد؟ مث ــاد کن ــی ایج اختالل
ــن  ــد ای ــر کنی ــد و فک ــان نگیرن جدی ت
ــیتتان  ــر جنس ــن به خاط ــدی  نگرفت ج

ــوده اســت. ب
با  فعالیت هایمان  عمده  ما  این که  به خاطر 
بخش های دانشگاهی است و فرهنگ آن ها در 
هیچ وقت  زن  بودن  دارد،  قرار  باالتری  سطح 
ندیدم.  تبعیضی  و  است  نبوده  کار  مانع  برایم 
مسئولینی  یا  کارشناسان  وقت ها  بعضی  حتی 
هستند.  خانم  می کنم،  همکاری  آن ها  با  که 
احساسات  گاهی  که  می کنم  اعتراف  البته 
زنانه ام گرفتن برخی تصمیم ها را برایم سخت 

می کند. 
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هومن کر�ی وثیق  ام�ی

ز �و:
گ

کت دانش  بنیان توسعه صنایع نفت و � عامل �ش مد�ی

محصول ما برتر از نمونه خارجی است
 المیرا حسینی 

ــه دانــش فعالیــت می کننــد، مســیر موفقیــت خــود را یــک روزه ســپری  ــر پای شــرکت های بزرگــی کــه ب
نکرده انــد. آن هــا ماه هــا و ســال های بســیاری را تــالش کرده انــد و هنــوز هــم بــا همــان جدیــت روزهــای 
ــرو  ــت و گاز س ــع نف ــعه صنای ــرکت توس ــد. ش ــه می دهن ــن راه را ادام ــان، ای ــر از آن زم ــی جدی ت اول و حت
یکــی از همیــن شرکت هاســت. ایــن شــرکت بــر پایــه یکــی از نیازهــای مهــم بــازار بنــا شــد. امیر هومــن 
کریمــی وثیــق، مدیرعامــل ایــن شــرکت، معتقــد اســت برنامــه ای کــه آن هــا در ایــن شــرکت پیاده ســازی 

کردنــد، مصــداق دقیقــی از عمــل بــه اقتصــاد مقاومتــی اســت.

گو
ت�و

گف
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�شرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو از چه 
سالی و چطور کار خود را شروع کرد؟

ــدف  ــا ه ــش و ب ــه پی ــرکت از دو ده ــن ش ای
دســت یابی بــه دانــش فنــی ســاخت واحدهــای 

پاالیشــگاهی GTL تاســیس شــد.
�درباره این تکنولوژی توضیح می دهید؟ 

 )Gas to Liquid( یــا   GTL تکنولــوژی 
ــی آن  ــه ط ــت ک ــرفته ای اس ــوژی پیش تکنول
خــاص  واکنش هــای  تحــت  طبیعــی  گاز 
بــه  کاتالیســت  حضــور  در  و  شــیمیایی 
ــود.  ــل می ش ــی تبدی ــا ارزش نفت ــات ب میعان
ماموریتــی کــه دولــت بــرای ایــن شــرکت در 
ــب  ــود، کس ــرده ب ــف ک ــیس تعری ــان تاس زم
 GTL دانــش فنــی ســاخت واحــد پاالیشــگاهی
ــاارزش آن  ــا هــدف اســتحصال محصــوالت ب ب
بــود کــه ایــن هــدف طــی پنــج ســال تــالش 
فــراوان متخصصــان ایرانــی و بــا احــداث ســه 
ــن  ــید. از ای ــه رس ــه نتیج ــدی ب ــد تولی واح
ــور وزرای  ــا حض ــمی ب ــی مراس ــت ط موفقی
نفــت و صنایــع وقــت در ســال 1392 رونمایی 
شــد. در پاســخ بــه پرســش قبلــی شــما بایــد 
بگویــم درواقــع زمــان دقیــق تاســیس شــرکت 
نفــت و گاز ســرو ســال 1383 اســت، امــا 
ــل  ــرکت از اوای ــن ش ــان ای ــات محقق تحقیق
ــا ثبــت اختراعــات متعــددی آغــاز  دهــه 70 ب
شــد، به طوری کــه تاکنــون شــاهد کســب 59 

ــتیم. ــی هس ــش فن دان
این  خدمات  و  محصوالت  سایر  درباره  �
شرکت بفرمایید. این محصوالت یا خدمات 
چه ویژگی هایی دارند که باعث شده  اند در 

زمره شرکت های دانش بنیان قرار بگیرید؟
شــاخه دیگــر فعالیــت شــرکت نفــت و گاز 
ســرو تولیــد نانوکاتالیســت های مــورد اســتفاده 
بــرای صنایــع پتروشــیمی، پاالیشــگاهی و 
ــت  ــد کاتالیس ــوژی تولی ــت. تکنول ــوالد اس ف
ــرار  ــدود ق ــور مع ــد کش ــار چن ــا در اختی تنه
دارد و از آن  جــا کــه ایــران در آن زمــان مــورد 
تحریــم ظالمانــه کشــورهای معــدود و صاحــب 

ــه  ــزم ب ــا مل ــت، م ــرار داش ــی آن ق ــش فن دان
تــالش بــرای کســب ایــن هــدف نیــز بوده ایــم 
ــی،  ــوان یــک دســتاورد مل ــت به عن کــه درنهای
صنعــت جدیــد کاتالیســت را توانســتیم در 
کشــور پایه گــذاری کنیــم، به طوری کــه عــالوه 
مــورد  کاتالیســت های  بــه  دســت یابی  بــر 
اســتفاده در فراینــد GLT، در حــال حاضــر 
ــته  ــه توانس ــرار دارد ک ــه ای ق ــرکت در نقط ش
نیــاز کاتالیســت شــرکت های فوالدســازی، 
مجتمع هــای پتروشــیمی و پاالیشــی کشــور را 
ــران  ــه مدی ــن دغدغ ــد و بزرگ تری برطــرف کن

ــد. ــع کن ــور را رف ــع کش صنای
فکر می کنید کدام ویژگی شرکت سبب  �
شده است نفت و گاز سرو بتواند به موفقیت 

در این عرصه دست پیدا کند؟
ایــن شــرکت دانش بنیــان از نعمــت وجــود 
جــزو  کــه  اســت  برخــوردار  دانشــمندانی 
ــد کاتالیســت هســتند،  ــوزه تولی ــای ح نخبه ه
به طــور مثــال دکتــر مهــران رضایــی، به عنــوان 
مدیــر مهندســی تحقیقــات کاتالیســت شــرکت 
ــته  ــال گذش ــه س ــی س ــرو ط ــت و گاز س نف
به عنــوان برتریــن دانشــمند حــوزه فنــی و 
ــال  ــده و در س ــی ش ــور معرف ــی کش مهندس
گذشــته نیــز از ســوی مرجــع رویتــرز - تایمــز 
در جمــع یــک درصــد دانشــمند برتــر جهــان 

ــه اســت.  ــرار گرفت ق
به واســطه وجــود واحــد R&D، ســرعت تبدیل 
یــک تحقیــق بــه تکنولــوژی در شــرکت نفــت و 
گاز ســرو بــه کمتر از ســه ســال رســیده اســت. 
ــول  ــار محص ــد چه ــط تولی ــال خ ــور مث به ط
ــتاری،  ــر س ــای دکت ــط آق ــه توس ــدی ک جدی
معــاون علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری، در 
ســال 1395 افتتــاح شــد، از نتایــج تحقیقــات 
ــن  ــد R&D ای ــان واح ــرای محقق ــع دکت مقط
شــرکت بــود کــه ایــن نشــان دهنده ارزش 
واالی تحقیــق و توســعه در ایــن شــرکت اســت.

درواقــع نفــت و گاز ســرو بــا تکیــه بــر دانــش 
متخصصــان خــود ســعی داشــته اســت همــواره 
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ــی  ــد. فضای ــت کن ــش حرک ــای دان روی مرزه
کــه در این جــا حکم فرماســت، فضایــی علمــی، 
مســئوالنه و دلســوزانه اســت، بــه گونــه ای کــه 
تمامــی کارکنــان نفــت و گاز ســرو عــرق باالیی 
ــد، چراکــه  ــه فعالیــت در ســازمان خــود دارن ب
ــرای  ــه ب ــتراتژیکی ک ــول اس ــت محص از اهمی
ــد. همیــن امــر  کشــور تولیــد می کننــد، آگاه ان
باعــث شــده اســت بــا اشــتیاق ســهم و نقــش 

خــود را در تولیــد محصــوالت ایفــا کننــد. 
را  شــرکت  ثبــت  اولیــه  ســرمایه  �
چطــور تهیــه کردیــد؟ در ادامــه و بــرای 
گســترش کار از چــه راهــی ســرمایه بــه 

ــد؟ ــت آوردی دس
ــت  ــوع کاتالیس ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
و GTL بــرای کشــور، ســازمان گســترش و 
ــرمایه گذاری  ــا س ــدرو( ب ــور )ای ــازی کش نوس
ــت  ــرو صنع ــت و گاز س ــی نف ــش فن روی دان
ــه  ــرد، به طوری ک ــذاری ک ــت را پایه گ کاتالیس
طبــق برنامــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
و در راســتای اصــل 44 قانــون اساســی مبنی بر 
خصوصی ســازی، ایــن شــرکت پــس از کســب 
ــه  ــال 1393 ب ــده، در س ــج هدف گذاری ش نتای
ــب وکار و  ــد. کس ــذار ش ــی واگ ــش خصوص بخ
نقدینگــی شــرکت نفــت و گاز ســرو در تمامــی 
پروژه هــای  اخــذ  محــل  از  ســال ها  ایــن 
ــای  ــه مجتمع ه ــت ب ــروش کاتالیس ــد و ف تولی

ــت. ــده اس ــن ش ــده تامی مصرف کنن
�وضعیت شما نسبت به شرکت های خارجی 

و داخلی مشابه چگونه است؟
کاتالیست به عنوان قلب واحدهای پاالیشگاهی، 
پتروشیمی و فوالدسازی شناخته می شود و تولید 
محصوالت این صنایع بدون حضور کاتالیست یا 
ندارد.  اقتصادی  توجیه  یا  نیست،  امکان پذیر 
سطح  در  کاتالیست ساز  شرکت های  تعداد 
و  می رسد  فعال  شرکت  از 10  کمتر  به  جهان 
در  کاری  فضای  چقدر  که  می دهد  نشان  این 
به  ایران  از طرفی کشور  این حوزه بسته است. 
و  نفت  فراوان  ذخایر  داشتن  اختیار  در  واسطه 

گاز و واحدهای متعدد پاالیشگاهی، پتروشیمی 
بازارهای  بزرگ ترین  از  به عنوان یکی  و فوالدی 
مصرف کاتالیست در جهان شناخته می شود که 
تمامی این موارد نشان از اهمیت و جایگاه واالی 
جذاب  بازاری  و  کشور  صنایع  برای  کاتالیست 

برای شرکت های کاتالیست ساز خارجی دارد. 
دالیــل  بــه  مواقعــی  در  محصــوالت  ایــن 
ــای  ــزو گلوگاه ه ــوری ج ــاص کش ــرایط خ ش
ــر  ــد و به خاط ــمار آم ــه ش ــور ب ــع کش صنای
ــوی  ــن آن از س ــدم تامی ــم و ع ــائل تحری مس
محصــوالت  تولیــد  خارجــی،  کشــورهای 
شــرکت های پتروشــیمی، پاالیشــی تحــت 
تاثیــر قــرار گرفــت و بــه مــرز اضطــرار رســید. 
ــت و گاز  ــرکت نف ــان، ش ــه از زم ــن بره در ای
ــار مجتمع هــای  ــرار گرفتــن در کن ــا ق ســرو ب
پتروشــیمی و پاالیشــی کشــور ســهم خــود را 
در رفــع ایــن خطــر ایفــا کــرد. ایــن شــرکت 
ــد  ــت های فراین ــن کاتالیس ــد و تامی ــا تولی ب
صنعــت  متانــول  و  آمونیــاک  اوره،  تولیــد 
ــد  ــد تولی ــت های فراین ــیمی و کاتالیس پتروش
گاز هیــدروژن بــرای صنایــع پاالیشــی کشــور، 
مانــع توقــف تولیــد محصــوالت پتروشــیمی و 

ــد. ــور ش ــی کش پاالیش
اجــازه بدهیــد همین جــا بــه این مســئله اشــاره 
ــه نظــر مــن، محصــوالت شــرکت  کنــم کــه ب

ســرو  گاز  و  نفــت 
ــی از  ــداق دقیق مص
ــه  ــل ب ــدام و عم اق
مقاومتــی  اقتصــاد 
ــک  ــی ی ــت. یعن اس
بخــش خصوصــی، 
آن هــم در زمانــی 
بــه  اضطــرار  کــه 
بــه  دســت یابی 
دانشــی فنــی بــه 
شــرایط  دلیــل 
وجــود  تحریــم 
اســت،  نداشــته 

 کشور ایران به واسطه 
در اختیار داشتن 
ذخایر فراوان نفت 
و گاز و واحدهای 
متعدد پاالیشگاهی، 
پتروشیمی و فوالدی 
به عنوان یکی از 
بزرگ ترین بازارهای 
مصرف کاتالیست در 
جهان شناخته می شود
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می کنــد  ورود  های تــک  حــوزه  یــک  بــه 
و مســیر کســب دانــش فنــی را بــا یــک 
ــل  ــا کســب کام ــی ت ــدی اصول ــه زمان بن برنام
ــه آن  ــد و در نتیج ــی می کن ــی ط ــش فن دان
قــدم  نخســتین  به عنــوان  اســت  توانســته 
ــران حــذف  ــازار ای شــرکت های خارجــی را از ب
و عرضــه و صــادرات دانــش فنــی و محصــوالت 

کنــد.  زمینه ســازی  را  به دســت آمده 
دارای  کــه  اســت  محصولــی  کاتالیســت 
ــت.  ــی اس ــی فراوان ــی کنترل ــای کیف پارامتره
موفقیتــی کــه در تولیــد محصــوالت باکیفیــت 
ایــن شــرکت وجــود دارد، یــک شــبه بــه دســت 
نیامــده اســت. در برخــی مــوارد ایــن زمــان بــه 
ــت  ــا کیفی ــید ت ــال می  رس ــش از هشــت س بی
محصــوالت تولیــدی شــرایط رقابت پذیــری 
را بــه دســت آورد. در حــال حاضــر نتایــج 
ایــن  تولیــدی  کاتالیســت های  عملکــردی 
ــی  ــی در برخ ــه حت ــرایطی دارد ک ــرکت ش ش
خارجــی  نمونه هــای  از  بهتــر  پارامترهــا  از 

ــتند. هس
ــازار  ــردن ب ــی ک ــر، راض ــدای ام �در ابت
اســتفاده  بــرای 
و  خدمــات  از 
ــی  ــوالت ایران محص
ــت؛  ــختی اس کار س
ــن کار  ــما چطور ای ش
دادیــد؟ انجــام  را 

جایگزینــی  ریســک 
تامین کننــده در صنایــع 
کشــور بســیار باالســت و 
اکثــر حوزه هایــی کــه 
محصــوالت دانش بنیــان 
در آن هــا کاربــرد دارنــد، 
بســیار حســاس هســتند 
را  ســختی  شــرایط  و 
ایــن  پذیــرش  بــرای 
ایجــاد  محصــوالت 
ــا  ــن رو م ــد. از ای می کنن

ــدای  ــتری از ابت ــار مش ــن در کن ــا قرارگرفت ب
ــول  ــن، محص ــیری روش ــف مس ــیر و تعری مس
خــود را بــه بــازار معرفــی می کنیــم، یعنــی در 
ــام  ــول، انج ــک محص ــق روی ی ــل تحقی مراح
تســت های میدانــی، اندازه گیــری و پایــش 
ــت رســیدن  ــود محصــول و درنهای ــج، بهب نتای
بــه یــک محصــول رقابتــی در کنــار مشــتریان 
خــود بوده ایــم تــا مشــتری از نتیجــه کار 
شــرکت های  هم چنیــن  باشــد.  مطمئــن 
خارجــی از قــرار دادن نــکات و دانــش الزم در 
ــده  ــع مصرف کنن ــه صنای ــت ب ــوزه کاتالیس ح
ــا  ــه ب ــد ک ــغ می کردن ــواره دری ــران هم در ای
ــرو،  ــت و گاز س ــرکت نف ــت ش ــروع فعالی ش
ســعی شــد زبــان مشــترکی میــان واحدهــای 
ــا  ــود. م ــاد ش ــت ایج ــده کاتالیس مصرف کنن
ــش  ــی افزای ــطح علم ــر س ــم اگ ــاد داری اعتق
یابــد، می تــوان بــه موفقیت هــای فراوانــی 

ــت.  ــت یاف دس
ــای  ــدف ارتق ــا ه ــود و ب ــالت خ ــق رس ــا طب م
ســطح علمــی و تــوان متخصصــان کشــور برای 
اســتفاده بهینــه و آشــنایی بــا شــرایط و عوامــل 
موثــر در عملکــرد کاتالیســت بــه ارائــه خدمات 
ــع  ــرای صنای ــاوره ای ب ــی و مش ــن آموزش نوی
ــم.  ــی پرداخته ای ــیمی و پاالیش ــوالد، پتروش ف
ــته  ــال گذش ــار س ــول چه ــاق در ط ــن اتف ای
ــی  ــی و مهندس ــات فن ــد خدم ــوی واح از س
به طوری کــه  اســت،  شــده  ارائــه  ســازمان 
بــرای  دوره  پایــان  گواهــی   301 تاکنــون 
ــع  ــان صنای ــران و متخصص ــان، مدی کارشناس
ــا مشــتریان  ــاط ب ــور از ســوی واحــد ارتب مذک
ــا  ــن ب ــت. هم چنی ــده اس ــادر ش ــازمان ص س
توجــه بــه تجــارب دانش بنیانــی کــه در شــرکت 
ــا  ــی ب ــود دارد، کتاب های ــرو وج ــت و گاز س نف
هــدف مرجــع آموزشــی در حــوزه کاتالیســت 
ــه تالیــف و چــاپ رســیده  ــع وابســته ب و صنای
ــاب  ــه کت ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــت ک اس
در  نیــکل  کاتالیســت های  و  »ریفورمینــگ 
فراینــد احیــای مســتقیم آهــن« و »راهنمــای 

کاتالیست محصولی 
است که دارای 

پارامترهای کیفی 
کنترلی فراوانی است. 
موفقیتی که در تولید 

محصوالت باکیفیت 
این شرکت وجود 
دارد، یک شبه به 

دست نیامده است. در 
برخی موارد این زمان 
به بیش از هشت سال 

می  رسید تا کیفیت 
محصوالت تولیدی 

شرایط رقابت پذیری 
را به دست آورد.



23 سرآمد/ شماره چهل ویکم/ آذر نودوشش

ــردی تولیــد اســید ســولفوریک، اولئوم هــا  کارب
از  کــرد.  اشــاره  ســولفورکننده«  عوامــل  و 
ایــن رو می تــوان ایــن شــرکت را جــزو معــدود 
ســازمان هایی بــه شــمار آورد کــه در کنــار 
ــوزش  ــوع آم ــرای موض ــعه، ب ــق و توس تحقی

ــت.  ــل اس ــی قائ ــت فراوان اهمی
�از نظر شما مدیریت یک شرکت دانش بنیان 

چه تفاوتی با مدیریت شرکتی عادی دارد؟
کســب دانــش فنــی یعنــی ورود بــه حوزه هایی 
تولیــد  از  گام  یــک  برداشــتن  آن  در  کــه 
نیمه صنعتــی بــه صنعتــی ســبب چندیــن 
ــد  ــا تولی ــط ب ــات مرتب ــدن موضوع ــر ش براب
دانش بنیــان،  شــرکت های  امــا  می شــود، 
خالــق دانــش هســتند و خلــق دانــش از ارزش 
ــود  ــن ب ــی برخــوردار اســت. ای ــگاه باالی و جای
کــه مــا را مصمــم کــرد تــا هدفــی را کــه مــا 
ــال  ــم، دنب ــذاری کردی ــدای راه نقطه گ در ابت
ــرکت  ــانیم. ش ــه برس ــه نتیج ــم و آن را ب کنی
ــدی  ــات جدی ــا موضوع ــا ب ــان دائم دانش بنی
ــه  ــد ک ــالش کن ــد ت ــود و بای ــه رو می ش روب
پــا  از  را  او  راه،  اتفاقــات و مشــکالت  ایــن 
ــه  ــژه ب ــگاه وی ــا ن ــن شــرکت ها ب ــاورد. ای درنی
تحقیــق و توســعه و تکیــه بــر تجــارب و دانــش 
ــی  ــکوفایی را ط ــیر ش ــود مس ــان خ متخصص

می کننــد.
را  شما مشکالت شرکت های دانش بنیان  �
چه می دانید و چه پیشنهادهایی برای رفع 

آن  ها دارید؟
ارزش آفرینــی  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــر مســئوالن  ــاد دارم اگ ــده اعتق ــد. بن می کنن
مســیر  از  را  کوچــک  مشــکالت  بتواننــد 
ــد، مشــکالت  ــان بردارن شــرکت های دانش بنی
بروکراســی  می شــوند.  حــل  هــم  بــزرگ 
اداری بــرای اخــذ ضمانت نامه هــا، مســائل 
پیچیــده در حــوزه بیمــه و... نبایــد بــرای 
داشــته  وجــود  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــرای کشــور  ــن شــرکت ها ب ــه ای باشــد، چراک
ارزش آفریــن هســتند و بایــد بــا دیــد متفاوتی 

ــی  ــه کار ارزش ــرد، چراک ــگاه ک ــا ن ــه آن ه ب
ســازمان های  در  مــا  می دهنــد.  انجــام  را 
ــت  ــرکت هایی رقاب ــا ش ــب ب ــان اغل دانش بنی
می کنیــم کــه از ســابقه تولیــد طوالنی مــدت 
و ســبد محصــوالت فراوانــی برخوردارنــد کــه 
ــرکت ها  ــن ش ــط ای ــازار توس ــا از ب ــذف م ح
ــت  ــر حمای ــت. اگ ــواری نیس ــدان دش کار چن
نهادهــای دولتــی در مســائلی چــون تســهیل 
بیــش از پیــش در ارائــه ضمانت نامه  هــا، ارائــه 
ــژه و تشــویقی در تامیــن مــواد  تســهیالت وی
اولیــه و توســعه خــط تولیــد یــا قرارگیــری در 
ــرای کاهــش ریســک  ــن شــرکت ها ب ــار ای کن
پذیــرش توســط مشــتریان و... نباشــد، شــاید 
ایــن مســیر شــکوفایی بــرای شــرکت  های 
دســت اندازهای  بــا  دانش بنیــان  ارزشــی 

ــود. ــه رو ش ــی روب بزرگ
ــم در  ــار ه ــه در کن ــیری ک ــم مس ــد بدانی بای
حــال پیمــودن آن هســتیم، بــه نقــاط روشــنی 
ــی  ــان ط ــن عزیزم ــه میه ــود ک ــل می  ش وص
جدیــدی  تکنولوژی هــای  بــه  می توانــد  آن 
ــی  ــش فن ــه خــود صاحــب دان ــد ک دســت یاب
آن هــا باشــد و بــه صادرکننــده دانــش فنــی و 
تکنولــوژی در ســطح منطقــه و جهــان تبدیــل 

شــود.
توصیه ای  چه  موفق،  شرکتی  به عنوان  �

برای تازه کارها دارید؟
ــر تمــام ســازمان ها  ــه اگ ــن دارم ک ــده یقی بن
بــه دو امــر تحقیــق و توســعه و نیــز آمــوزش 
ــده  توجــه ویــژه ای کننــد و ســازمانی یادگیرن
باشــند، می تواننــد بــه ســازمانی ســرآمد 
ــتری  ــب مش ــد در قل ــا بای ــوند. م ــل ش تبدی
نفــوذ کنیــم. هرگــز بــه تحقیــق و توســعه بــه 
ــک  ــه ی ــن ب ــم و ای ــگاه نکنی ــه ن چشــم هزین
امــر فراگیــر تبدیــل شــود. ســعی شــود ســطح 
علمــی مشــتریان را از محصــول خــود افزایــش 
ــار یکدیگــر و  ــا قرارگیــری در کن ــا ب دهیــم ت
و  هم افزایــی  باعــث  پــروردگار،  عنایــات 

ــج درخشــانی شــویم. کســب نتای



سرآمد/ شماره چهل و یکم/ آذر نودوشش 24

ان 96: کریم در مرامس اختتامیه آید�ی

راه اندازی شتاب دهنده در حوزه 
طراحی صنعتی ضروری است

ش
زار

گ

 بهاره حیدری 
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پرویــز کرمــی، دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علم، 
فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت علمــی، 
ــرد:  ــار ک ــران 96 اظه ــه آیدی ــم اختتامی در مراس
ــا خالقیــت  ــت از کارآفرینــی کــه همــراه ب حمای
باشــد، بــرای معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری اهمیــت داشــته و ایــن معاونــت 
ســعی در نقش آفرینــی در آن رویدادهــا دارد. 
حمایــت از تحقیقــات مــرز دانــش از طریــق 
اجــرای طرح هــای کالن ملــی، تجاری ســازی 
فنــاوری از اقداماتــی اســت کــه معاونــت در کنــار 
انجــام  دانش بنیــان  اقتصــاد  فرهنگ ســازی 
ــم  ــد عل ــز تولی ــگاه مرک ــه دانش ــد. چراک می ده
و تئــوری اســت، امــا تبدیــل ایــده بــه محصــول 
هم چنیــن علــم بــه عمــل و ورود آن بــه جامعــه 
نیازمنــد نقش آفرینــی بازیگــران دیگــر همچــون 
پارک هــای علــم و فنــاوری، مراکــز رشــد و 
ــری  ــران دیگ ــرا بازیگ ــا اخی ــت، ام ــوآوری اس ن
صندوق هــای  و  شــتاب دهنده ها  همچــون 
جســورانه در کنــار بخــش خصوصــی قــرار 
ــی  ــد مل ــت و تولی ــد صنع ــه رش ــا ب ــد ت گرفتن
کمــک کننــد. معاونــت علمــی نیــز بــرای ورود به 
ــار ســتادهای توســعه  ــن موضــوع مهــم در کن ای
ــم،  ــگ عل ــعه فرهن ــتاد توس ــود س ــاوری خ فن
فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان را راه انــدازی کرد 
تــا شــاهد فرهنگ ســازی ترویــج موضــوع اقتصــاد 

دانش بنیــان باشــیم.

رشد شتابان رشکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها

ــاوری  ــم، فن ــگ عل ــعه فرهن ــتاد توس ــر س دبی
ــد  ــی رش ــت علم ــان معاون ــاد دانش بنی و اقتص
ســال  چنــد  در  دانش بنیــان  شــرکت های 
اخیــر را شــتابان دانســت و ابــراز کــرد: ســال 92 
ــان در حوزه هــای  حــدود پنــج شــرکت دانش بنی
ــر  ــال حاض ــا در ح ــتند، ام ــود داش ــف وج مختل
ــه هزار  ــش از س ــده بی ــای انجام ش ــا حمایت ه ب
شــرکت دانش بنیــان در حــال فعالیــت هســتند. 
ــز  ــتارت آپ ها نی ــا اس ــه ب ــوع در رابط ــن موض ای

ــروز  ــال ام ــش س ــول ش ــد. در ط ــدق می کن ص
مختلــف  حوزه هــای  در  اســتارت آپ  هــزاران 

ــد. ــت می کنن ــور فعالی کش
مشــاور معــاون علمی و فنــاوری رئیــس جمهوری 
طراحــی  حــوزه  در  شــتاب دهنده  راه انــدازی 
صنعتــی را بــه صــورت پیشــنهادی مطــرح کــرد 
ــن وجــود  اســتارت آپ های حــوزه  ــا ای ــت: ب و گف
ــجم  ــاط منس ــوز در ارتب ــی هن ــی صنعت طراح
ــد و  ــرار نگرفتن ــاوری ق ــی و فن ــت علم ــا معاون ب
شــتاب دهنده  خوبــی در ایــن حــوزه وجــود نــدارد. 
ــود دارد  ــی وج ــای خوب ــنواره ایده ه ــن جش در ای
ــک  ــه ی ــل شــدن ب ــی تبدی ــک توانای ــر ی ــه ه ک
ــان را داراســت  ــا شــرکت دانش بنی اســتارت آپ ی
تــا از دل آیدیــران 96 یــک شــتاب دهنده و 

ــیم. ــاهد باش ــرکت را ش ــدادی ش تع

ترویج و معرفی طراحی صنعتی
مشــاور رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان ایــران 
و  جشــنواره  از  هندبــوک  انتشــار  هم چنیــن 
ــران را نیــز مطــرح کــرد  طراحــی صنعتــی در ای
و گفــت: هم چنیــن هندبوکــی کــه وضعیــت 
ــات  ــا، موضوع ــوزه، چالش ه ــن ح ــور در ای کش
طراحــی صنعتــی و وضعیــت افــراد، موسســات و 
ــود  ــد، وج ــخص کن ــور را مش ــرکت ها در کش ش
نــدارد، کــه ایــن جشــنواره می توانــد ایــن 
ــا  ــا ب ــرار دهــد ت ــدام را در دســتور کار خــود ق اق
حمایــت ســتاد فرهنــگ علــم، فنــاوری و اقتصــاد 
ــدازی شــتاب دهنده و  ــدام راه ان ــان دو اق دانش بنی
ــود. ــی ش ــوزه عمل ــن ح ــوک در ای ــار هندب انتش

مشــاور معــاون علمی و فنــاوری رئیــس جمهوری 
ــاوری و  ــه شــکل گیری زیســت بوم فن ــه ب در ادام
نــوآوری در کشــور اشــاره و عنــوان کــرد: بازیگران 
ــی،  ــز علم ــگاه ها، مراک ــون دانش ــی همچ مختلف
فنــاوری،  اســتارت آپ ها،  و  علــم  پارک هــای 
شــتاب دهنده ها  و  جســورانه  صندوق هــای 
می کننــد.  نقش آفرینــی  زیســت بوم  ایــن  در 
طراحــی صنعتــی و طراحــان از بخش هایــی 
هســتند کــه در تمامــی ایــن حوزه هــا می تواننــد 
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اثرگــذار باشــند. چراکــه محصــوالت بــرای بهتــر 
ــه  ــد هســتند از پای ــازار نیازمن ــده شــدن در ب دی
ــه موضــوع طراحــی  علمــی برخــوردار باشــند ک
ــن  ــب در ای ــذار و واج ــوزه ای تاثیرگ ــی ح صنعت

خصــوص اســت.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم برگــزاری آیدایــران گفــت: 
ایــن جشــنواره در فضایــی مناســب فعــاالن ایــن 
ــج  ــا تروی ــد ت ــع می کن ــم جم ــار ه ــوزه را کن ح
و توســعه آن را شــاهد باشــیم. کرمــی در بخــش 
بعــدی ســخنان خود  بیــان کــرد: در دوران کنونی 
ــی  ــع مال ــتن مناب ــه در داش ــادی ن ــد اقتص رش
ــه در  ــی خــدادادی، بلک ــع طبیع ــا مناب ــراوان ی ف
گــرو داشــتن مغزهایــی خالق، طــراح و پویاســت. 
اقتصــاد عصــر حاضــر کــه واژه دانش بنیــان را در 
ــد از  ــر چن ــد، ه ــدک می کش ــود ی ــام خ ــار ن کن
بــازوی نیــروی کار و نیــروی مرمــوز ســرمایه های 
پولــی و مالــی اســتفاده می بــرد، امــا قــدرت خــود 
ــاد  ــه ی ــرد ک ــرادی می گی ــر اف ــن و فک را از ذه
ــه آفرینــش، طراحــی  گرفته انــد چطــور دســت ب

و خالقیــت بزننــد.

خالقیت سنگ بنای نوآوری 
ــاوری و  ــم، فن ــگ عل ــعه فرهن ــتاد توس ــر س دبی
ــن  ــت علمــی هم چنی ــان معاون اقتصــاد دانش بنی
ــای  ــنگ بن ــوان س ــت به عن ــرد: خالقی ــراز ک اب
ــد  ــرض رش ــوان پیش ف ــوآوری به عن ــوآوری و ن ن
اقتصــادی نــه بــه صــورت مفاهیــم جداگانــه، بلکه 
بــه صــورت ارکان یــک سیســتم واحــد در کنــار 
یکدیگــر، نتایــج مطلــوب یک اقتصــاد پویــا و رو به 
رشــد را رقــم می زننــد. در ایــن میــان، بســیاری 
از مفاهیــم دیگــر نیــز در کنــار آن هــا قــرار 
ــای  ــراد، حمایت ه ــی اف ــتعداد ذات ــد. اس می گیرن
ــوارد  ــی و م ــگ کارآفرین ــی، فرهن ــی و عاطف مال
دیگــر اجــزای یک سیســتم و زیســت بوم فنــاوری 
و نــوآوری یکپارچــه هســتند که طی یــک فرایند، 
ــه  ــل ب ــراد می گــذرد، تبدی آن چــه را در ذهــن اف
ــکوفایی  ــت ش ــه درنهای ــد ک ــی می کنن چیزهای

ــد. ــم می زن ــادی را رق اقتص

طراحی صنعتی از مولفه های مهم اقتصاد 
دانش بنیان

کرمــی بــا بیــان این کــه طراحــی صنعتــی جــزو 
صنایــع خــالق بــه شــمار مــی رود، گفــت: طراحی 
صنعتــی از مولفه هــای مهــم اقتصــاد دانش بنیــان 
در  اندازه گیــری،  قابــل  مــوارد  در  و  اســت 
زمینه هــای رشــد و ایجــاد شــغل، ســهمی باالتــر 
از متوســط را بــه خود اختصــاص داده انــد. طراحی 
صنعتــی هم چنیــن ازجملــه وســایل انتقــال 
هویــت فرهنگــی هســتند کــه نقــش مهمــی در 
ــد.  ــازی می کنن ــوع فرهنگــی ب رونق بخشــی و تن
طــی دهــه گذشــته تعــدادی از دولت هــا در 
سرتاســر جهــان بــه اهمیــت صنایــع خــالق پــی 
بــرده و تدویــن سیاســت هایی بــرای ترویــج آن هــا 

ــد. ــاز کرده ان را آغ
خوش بختانــه  کــرد:  بیــان  هم چنیــن  وی 
زیســت بوم کارآفرینــی فناورانــه و صنایــع خــالق 
در ایــران در کنــار شــرکت های دانش بنیــان 
و  اســتارت آپ های ایــن حــوزه و بهره گیــری از 
ــه  ــرد ک ــود می ب ــماری س ــان پرش ــور جوان حض
ــد  ــر از ایده ان ــند، پ ــن می اندیش ــردای روش ــه ف ب
ــواد  ــرده و باس ــت تحصیل ک ــار از خالقی و سرش
هســتند، کارآفرینــی را خــوب می اندیشــند، 
بهره منــدی از علــم نافــع را بلدنــد، دســتانی 
ــد  ــرای تولی ــور ب ــری پرش ــد و س ــدرت دارن پرق
ثــروت از علــم. آن هــا می تواننــد بــا طراحی هــای 
ــه روزهــای خــوب و آرام برســانند.  ــو همــه را ب ن
ــن  ــتگی ای ــه وارس ــه ب ــت ک ــه ماس ــه هم وظیف
ــه  ــون آن چ ــم، چ ــان بیاوری ــن ایم ــان موم جوان
غیرقابــل ارزش گــذاری اســت، نوآوری بشــر اســت.

ــت  ــا حمای ــران ب ــنواره آیدی ــومین دوره جش س
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
ــا  ــه آن ب ــم اختتامی ــه در مراس ــد ک ــزار ش برگ
حضــور پرویــز کرمــی، دبیــر ســتاد توســعه 
ــان  ــاد دانش بنی ــاوری و اقتص ــم، فن ــگ عل فرهن
معاونــت علمــی، عابدینــی دبیــر جشــنواره و 
اعضــای هیئــت داوران، برگزیــدگان جوایــز خــود 

ــد. ــت کردن را دریاف
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دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان، روز 
هفتم آذرماه با حضور در برنامه زنده تلویزیونی، به 
ارائه عملکرد دولت دوازدهم در 100 روز آغازین 

پرداخت.  
خود  صحبت های  از  بخشی  در  روحانی  دکتر 
درخصوص رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال گفت: 
باید  کنیم،  ایجاد  اقتصادی  رشد  این که  برای 

نحوه بودجه ریزی تغییر کند و بایستی مردم را 
وارد عرصه اقتصاد کنیم. امسال برای طرح های 
نیمه تمام یک طرح ویژه ای داریم که در بودجه ، 
به مجلس شورای اسالمی ارائه خواهیم کرد. ضمن 
این که باید سرمایه گذاری خارجی را بیشتر جذب 

کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به قراردادهایی که در 100 

یو�ن  ن هوری در گفت وگوی زنده تلو�ی  رئیس �ب

کید کرد: و ارائه گزارش معلکرد 100 روزه �ت

جذب دانشجویان پیش از دوره 
کارشناسی توسط شرکت های دانش بنیان

 زهرا خادم 

ش
زار

گ
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بسته  مختلف  کشورهای  بانک های  با  اول  روز 
شده و نیز اخذ 23.1 دهم میلیارد دالر موافقت 
قطعی فاینانس اضافه کرد: در طول مدت 100 
میلیارد  پنج  از  بیش  ارزش  به  قراردادهایی  روز 
زمینه ها  از  بسیاری  در  است.  شده  نهایی  دالر 
شما می بینید کشورهایی که با ما کار می کنند، 
می گویند ما می فهمیم که نباید به ایران کاال صادر 

کنیم، باید در ایران سرمایه گذاری انجام دهیم.
دکتر روحانی گفت: یکی از تصمیماتی که در همین 
جلسات اخیر روسای سه قوه اتخاذ کردیم، حمایت 
همه جانبه از سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری 
ایرانیان خارج از کشور است که بیایند در ایران 
سرمایه گذاری کنند. بنابراین برای رشد اقتصادی 
هم نیاز به فناوری، هم نیاز به سرمایه گذاری و 
رشدی  درواقع  داریم.  اشتغال  بازار  به  نیاز  هم 
می خواهیم که توام با اشتغال بیشتر مردم باشد و 
با فناوری بیشتر؛ پس رشد فناورانه توام با اشتغال 

هدفی است که در این دولت دنبال می کنیم.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  جمهور  رئیس 
نوین،  فناوری های  بر  مبتنی  کسب وکارهای 
زمینه  در  کرد:  تصریح  آی تی  و  آی سی تی 
فناوری های نو، معاونت فناوری ریاست جمهوری 
قدم های بسیار خوبی برداشته است. با وام هایی که 
صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت ها می دهد، 
کارآفرینان بسیاری از خارج دارند جذب می شوند، 
همانی که قبال به عنوان مهاجرت مغزها در ایران 
رفته  خارج  به  بااستعدادی  افراد  و  بود  مطرح 
بودند، االن ساالنه حدود 300 شخصیت علمی و 
کارآفرین دارد از کشورهای مختلف به کشورمان 
سرمایه گذاری  ایران  در  این ها  از  خیلی  می آید. 

کردند.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: در سایر فناوری ها 
هم داریم این کار را می کنیم. یعنی االن بحث 
طراحی لوکوموتیو و واگن سازی در ایران مطرح 
است که این طرح را با روسیه داریم اجرا می کنیم. 
بحث ساخت چندهزار واگن و چندصد لوکوموتیو 
مطرح است. در زمینه ساخت ماشین و اتومبیل با 
فرانسوی ها فعال هستیم. هم رنو و هم پژو که آن ها 

سرمایه گذاری کردند و االن تولید مشترک انجام 
برخی  است. در  می دهیم. در معادن همین طور 
فعالیت های معدنی پیشرفت های خوبی داشتیم. 
در فوالد می دانید االن بحث این است که ایران 

بازار اروپا را در این زمینه تامین کند.
از زمینه ها  برخی  اضافه کرد: در  رئیس جمهور 
از  بخشی  است.  شده  شروع  خوبی  حرکت های 
آن ها در دولت یازدهم و بخشی از آن در دولت 
دوازدهم آغاز شده است. همه این بحث هایی که 
می کنیم، در فاینانس و برای تحول در تکنولوژی 
حمل ونقل ماست. در هفته های اخیر نهایی شد 
برقی  برای  و  مشهد  به  تهران  راه آهن  برای  که 
چین  دالر  میلیارد  دو  زمینه  این  در  آن،  شدن 
طی  قرارداد  نهایی  مراحل  کند.  سرمایه گذاری 
شد. در زمینه خودرو،  جاده ها و  ناوگان هوایی 
می خواهیم نوسازی کنیم و در این زمینه قدم های 

خوبی برداشته شده و باید ادامه دهیم.
رونق  بحث  در  کرد:  خاطرنشان  روحانی  دکتر 
از مسائل بسیار مهم مسئله  زندگی مردم یکی 
اشتغال است. در اشتغال یک عقب ماندگی هایی 
از گذشته داریم. یعنی از سال 85 تا 92 تقریبا 
اشتغال خالص ما صفر بوده و از سال 93 تحرک 
خوبی در زمینه اشتغال شروع شده است؛ متوسط 
اشتغال خالص از پاییز 93 تا تابستان 96، ساالنه 
به طور متوسط 685 هزار اشتغال خالص بوده است.
به  نسبت  رقم  این  البته  افزود:  جمهور  رئیس 
بی کاری که در جامعه داریم و نیروی فعالی که 
وارد بازار کار می شوند، کم است و رقم باالتری را 
نیاز داریم. تالشمان این است که این رقم را باال 
برده و ظرف یکی دو سال آینده این رقم را به باالی 

900 هزار نفر برسانیم.
آمار  اظهار داشت: در حال حاضر  دکتر روحانی 
به  نسبت  امسال  تابستان  در  خالص  اشتغال 
تابستان پارسال، باالی 700 هزار نفر است، اما در 
عین حال عقب هستیم و بی کاران فراوانی داریم. 
بنابراین در این 100 روزه نسبت به متوسط دو 
سه سال گذشته یک مقدار پیش آمدیم، البته این 
آمار چون فصل به فصل متفاوت است، باید ببینیم 
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چگونه خواهد بود، اما این هدف گذاری را از طریق 
طرح های مختلفی که داریم، دنبال خواهیم کرد.

رئیس جمهور با بیان این که به تمام وزرا گفته شده 
که یکی از مسئولیت هایشان اشتغال است، گفت: 
یکی از فرصت هایی که می توانیم توسط آن اشتغال 
را باال ببریم، فضای مجازی، صنعت و خدمات و 

کشاورزی است.
دکتر روحانی ادامه داد: بر اساس گزارش وزارت 
را  نفر  هزار   50 اول  ماهه  شش  در  ارتباطات، 
مشغول به کار کردند. با شرکت های مختلف و در 
مجموع در طرح هایی که برای اشتغال داشتیم، در 
زمینه کارورزی، اشتغال فراگیر، طرح تکاپو، در این 
فاصله 100 روزه عملیاتی و اجرایی شده است؛ 
یعنی در طرح کارورزی، اعالم شده از 120 هزار 
نفر که ثبت نام کردند، 20 هزار نفر کارورزی را 
شروع کردند  و بنابراین همه این طرح ها آغاز شده 
و ادامه خواهد یافت. هدف ما این است که اشتغال 
را به رقمی برسانیم که مجموعه بی کاری را پایین 

بیاوریم.
این که  به  پاسخ  در  ادامه  در  جمهور  رئیس 
»دانشجویان به دلیل جوان بودن مطالبات مختلفی 
دارند. شاید یکی از مهم ترین مطالبات دانشجویان 
مطالبات اجتماعی، سیاست داخلی، آزادی بیان 
و موضوعاتی از این دست است. به طور مشخص 
چه  دانشجویان  و  دانشگاه ها  دوازدهم  دولت  در 
امکاناتی را به دست خواهند آورد و چه شرایط و 
فضایی برای آن ها حاکم خواهد بود«، اظهار داشت: 
16 آذر روز دانشجو است و اتفاقات این روز در 
دولت یازدهم زنده شد. یک مدتی بود که مراسم 
16 آذر تعطیل بود و صرفا اجتماعات کوچکی در 
بعضی از دانشگاه ها برگزار می شد. ولی در دولت 
یازدهم در همه دانشگاه های بزرگ مراسم داریم، 
جناح های  از  مختلف  شخصیت های  از  خیلی 
مختلف سخنرانی می کنند، دانشجویان نظراتشان 

را بیان می کنند.
در  دولت  اهداف  به  اشاره  با  روحانی  دکتر 
دانشگاه ها گفت: به وزیر جدید علوم، تحقیقات 
و فناوری قبل از این که او را به مجلس معرفی 

کنم، تاکید کردم و در برنامه دولت دوازدهم هم 
آمده و آن این که دانشجوی ما در پایان دانشگاه 
دارای یک مهارت باشد. قبل از این که به فکر این 
باشد که من بعد از دانشگاه می خواهم چه شغلی 
پیدا کنم، خودش کارآفرین باشد و وارد صحنه 
شود. امروز خوش بختانه شرکت های دانش بنیان 
خیلی از دانشجویان را قبل از این که حتی دوره 
کارشناسی شان تمام شود، جذب می  کنند. بنابراین 
مهارت آموزی برای دانشجویان بسیار اهمیت دارد.

دیگر  هدف  این که  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
دولت این است که فضای بازی در اختیار دانشگاه 
را  دانشگاه  گفت:  شود،  گذاشته  دانشجویان  و 
نمی توان محصور کرد. دانشجو به غیر از این که از 
دوره دبیرستان آمده تا دانش بیشتری یاد بگیرد، 
همه دانشجویان وقتی وارد دانشگاه می شوند، یک 
احساس  آن  و  می کنند  پیدا  جدیدی  احساس 
مسئولیت است و این را شخصا وقتی از حوزه، وارد 
بنابراین  کردم.  احساس  به خوبی  شدم،  دانشگاه 
دانشجویان باید وارد بحث های اجتماعی و سیاسی 
شوند و هم باید نظراتشان را اعالم کنند و هم باید 
آزادی عمل در آن جا بیشتر باشد و هم در شرایط 
مسائل سیاسی  به خاطر  بگذاریم  نباید  ما  فعلی 
یا جناحی بین دانشجویان عزیز ما فاصله باشد. 
اشکال ندارد نظرات و تفکرات مختلف باشد، اما 

دوستانه در کنار هم باشند و فعالیت کنند.
جناح های  همه  باید  کرد:  اضافه  روحانی  دکتر 
و  حکومت  و  نظام  که  کنند  احساس  سیاسی 
دولت پشتیبان آن ها هستند. این طور نیست که 
یک  مخالف  یا  باشد،  پشتیبان یک جناح  نظام 
جناح دیگر باشد. همه جناح ها باید یک احساس 
عدالت و برابری را در فضای دانشگاه داشته باشند. 
البته دانشگاه هم به کمک هایی از لحاظ تحول 
کتاب خانه های  در  دانشگاه ها،  آزمایشگاه های  در 
دانشگاه ها و در همه وسایل کمک آموزشی، نیاز 
دارد که در بودجه امسال داریم آن ها را پیش بینی 
می کنیم؛ بودجه ای برای نوسازی آزمایشگاه ها در 
دانشگاه های مختلف برای این که بتوانیم فناوری 
و نوآوری های بیشتری در دانشگاه ها داشته باشیم.
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در مرامس نکوداشت دک�ت سعید مرتضوی مطرح شد

دانشگاه محل تولید، ترویج و کاربرد 
دانش است

 آنا شمس 
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ــوی؛  ــعید مرتض ــر س ــت دکت ــم »نکوداش مراس
ــگاه  ــت دانش ــروه مدیری ــوت گ ــتاد پیش کس اس
ــگان  ــاد نخب ــت بنی ــه هم ــهد« ب ــی مش فردوس
ــم،  ــن مراس ــد. در ای ــزار ش ــان رضوی برگ خراس
ســعید احمــدی زاده، رئیــس بنیــاد ملــی نخبگان 
اســتان خراســان رضوی، هــدف از برگــزاری ایــن 
ــر  ــک  عم ــت ی ــازی و پاسداش ــم را الگوس مراس
ــت  ــت: هوی ــی دانســت و گف ــالش مفاخــر بوم ت
هــر ســرزمین بــه علمــا، دانشــمندان و اســتادان 
ــت دارای  ــن  جه ــا از ای ــه کشــور م آن اســت، ک
هویــت بســیار غنــی اســت کــه بایــد آن را پــاس 
ــزود: اخالق مــداری و مناعت طبــع  داشــت. وی اف
ــوی  ــت و از س ــی اس ــوی مثال زدن ــتاد مرتض اس
دیگــر، نخبه پــروری را بــه معنــای واقعــی انجــام 
داده انــد. تحقیقــات او در اخالق مــداری ســازمانی 
بــه کار  الگــو در ســازمان ها  به عنــوان  بایــد 

گرفتــه شــود.

جامعیت شخصیتی یکی از ویژگی های 
مفاخر است

رئیــس  صالحــی،  حجت االسالم والمســلمین 
نمایندگــی مقــام  معظــم  رهبــری در  نهــاد 
ســتارگان  گفــت:  نیــز  فردوســی،  دانشــگاه 
درخشــان و پرفــروغ ماننــد دکتــر مرتضــوی، در 

ــتند. ــم  هس ــم ک ــای عل دنی
ــم  ــتادان، حکی ــته  اس ــه  برجس ــزود: نقط وی اف
شــدن و جامعیــت شــخصی اســت کــه گوهــری 
اســت کــه در صــدف هرکســی پــرورش نمی یابــد.

حجت االسالم والمســلمین صالحــی ادامــه داد: 
در کنــار شــخصیت دانشــگاهی دکتــر مرتضــوی، 
ــود  ــخصیت او وج ــری در ش ــای کم نظی جنبه ه
دارد. قــوام شــخصیتی، تعــادل روحــی، نــگاه 
عمیــق، دردمنــدی و هوشــمندی از ویژگی هــای 

ــارز ایــن اســتاد برجســته اســت. ب
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام  معظــم  رهبــری در 
دانشــگاه فردوســی تاکیــد کــرد: دکتــر مرتضــوی 
ــک  ــای ی ــام مولفه ه ــت و تم ــیجی اس ــک بس ی
ــی  ــگاه رهبــری در او به خوب بســیجی واقعــی از ن

وجــود دارد.
ــوم اداری  ــس دانشــکده  عل ــری، رئی ــوان جعف ج
ــا   و  اقتصــادی دانشــگاه فردوســی  مشــهد، نیــز ب
اشــاره بــه ویژگی هــای اخالقــی دکتــر مرتضــوی، 
گفــت: دکتــر مرتضــوی فــردی روشــن فکر، 
شــخصیتی  و  صاحب اندیشــه  و  صاحب نظــر 

دارای معرفــت و عرفــان دینی انــد.
وی افــزود: ایــن اســتاد بزرگــوار ضمــن دردمندی 
و دغدغه منــدی نســبت بــه مشــکالت سیاســی و 
اجتماعــی، در همــه زمینه هــا اعتــدال را رعایــت 
کــرده  اســت. وی توانســته  اســت بــا وجــود 
درجــات علمــی بســیار بــاال، تواضــع و فروتنــی را 
به عنــوان یکــی از ویژگی هــای اخالقــی در خــود 
نهادینــه کنــد. در ادامــه، رحیم نیــا، مدیــر گــروه 
مدیریــت دانشــکده علــوم اداری  و  اقتصــادی 
دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا اشــاره بــه این کــه 
ــرای  ــازی ب ــاتی، الگوس ــن جلس ــزاری چنی برگ
ــدگان  ــرای آین ــی ب ــراغ راه ــوان و چ ــل ج نس
ــه  اســت، گفــت: ویژگی هــای برجســته ای ازجمل
حق شناســی،  مســئولیت پذیری،  تعهــد، 
صراحــت لهجــه، اســتقالل رأی و قــدرت تحلیــل 
ــر مرتضــوی وجــود دارد  ــاال در شــخصیت دکت ب
تعهــد  و  مســئولیت پذیری  او  از  به شــخصه  و 
ــی و  ــوزش عال ــواده آم ــجو و خان ــال دانش در قب
احتــرام و حق شناســی در مقابــل بزرگ تــر و 
پیش کســوت را آموختــم. وی افــزود: ایشــان 
هیــچ گاه منافــع شــخصی اولویــت اولشــان نبــوده 
اســت و همــواره تاثــر و تالــم ایشــان در ارتبــاط با 

ــوده ام. ــاهد ب ــه را ش ــامانی های جامع نابس
ــت  ــی مدیری ــو هیئت علم ــری، عض ــی امی مجتب
دانشــگاه تهــران، نیــز گفــت: آموختــن ادب پیش 
ــوی  ــتاد مرتض ــه اس ــت ک ــی اس ــش، اصل از دان
به خوبــی آن را رعایــت کرده انــد. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه علم آمــوزی ایــن اســتاد بــزرگ 

نــه بــرای نــان بــود و نــه بــرای نــام.

ارتباط میان نسل ها یک رضورت است
عابــدی جعفــری، رئیــس انجمــن علمــی مدیریت 
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ــار  ــم اظه ــن مراس ــز در ای ــازمانی، نی ــار س رفت
ــازمانی،  ــار س ــت رفت ــت و مدیری ــت: مدیری داش
امــروز بــه خــود می بالــد کــه همــکاری از میــان 
ــی  ــی عین ــه تجل ــده ک ــده  ش ــع برگزی ــن جم ای
ــال ها در کالس درس  ــه س ــت ک ــی اس رفتارهای

می آموزیــم.
ــزی  ــاون برنامه ری ــان، مع ــد لگزی ــه، محم در ادام
و توســعه منابــع دانشــگاه فردوســی مشــهد، 
ــادات  ــی و اعتق ــگ مل ــرد: در فرهن ــان ک ــز بی نی
ــم در کالم  ــگاه عل ــی، اوج جای ــای دین و آموزه ه
ــدا و  ــی کار خ ــه معلم ــت ک ــی اس ــق متجل ح

ــت. ــی اس ــرت باری تعال ــم حض ــن معل اولی
ــم  ــم و معل ــام عل ــن مق ــه بی ــان این ک ــا بی وی ب
پیونــد ناگسســتنی وجــود دارد، افــزود: دانشــگاه 
نهــادی موثــر و تاثیرگــذار در جامعــه اســت کــه 
وظیفــه تربیــت دانش آموختــگان خــالق و نــوآور 
را دارد؛ درنتیجــه اگــر خللــی در اهــداف دانشــگاه 
پدیــد آیــد، تبعــات آن گریبان گیــر جامعــه 

خواهــد بــود.
لگزیــان ضمــن تاکیــد بــر مقــام علمــی و 
فرهنگــی دکتــر مرتضــوی، تصریــح کــرد: بــدون  
شــک ایــن اســتاد بنــام، در زمــره  کســانی اســت 
کــه تمام قــد بــرای حفــظ حیثیــت و مقــام 
ــدی  ــا بهره من ــد. وی ب ــام ورزیده ان ــی اهتم معلم
از شــیوایی کالم و احاطــه علمــی بــه موضوعــات 
تخصصــی، همــواره ســعی می کــرد وظایــف 
آموزشــی و پژوهشــی را بــه بهتریــن شــکل انجام 

دهــد.
در ادامــه، ســعید مرتضــوی، اســتاد پیش کســوت 
گــروه مدیریــت دانشــگاه فردوســی مشــهد، 
ــاره  مــن مطــرح شــد،  گفــت:  همــه آن چــه درب
درس هایــی بــود کــه بایــد بیامــوزم و ایــن 

ــت. ــور اس ــی کش ــه علم ــف جامع ــف لط تعاری
وی افــزود: دانشــگاه محــل تولیــد، ترویــج و 
ــک  ــوان ی ــگاه به عن ــت. دانش ــش اس ــرد دان کارب
سیســتم، درون داد، میــان داد و برون دادهایــی 
ــن مراحــل، ایفــای  دارد کــه اســاتید در همــه ای
ــراد از  ــن اف ــن ای ــد؛ بنابرای ــی دارن ــش اساس نق

ــن  ــه همی ــه هســتند و ب ــراد جامع ــن اف مهم تری
ــد. ــتری دارن ــئولیت بیش ــزان مس می

ــی در  ــو هیئت علم ــرد: عض ــد ک ــوی تاکی مرتض
ــگاه  ــکاران و دانش ــته، هم ــجو، رش ــال دانش قب
مســئولیت مســتقیم دارد و در قبــال دانشــجویان 
ــان  ــه آن ــراد ب ــن اف ــن و نزدیک تری ــه مهم تری ک
ــم  ــد بدانی ــت. بای ــئول  اس ــیار مس ــتند، بس هس
ــرد، از رشــته او گرفتــه  کــه بخشــی از هویــت ف
ــه ارتقــای آن کمــک  ــد ب  شــده اســت، پــس بای
کــرد. ارتبــاط بــا همــکاران دانشــگاهی نیــز اثرات 

ــی دارد. ــش هم افزای ــون افزای ــی چ مهم

دانشگاه عنرص تعادل، جهت دهنده و 
ارزیابی کننده در جامعه است

ــا اشــاره بــه این کــه  اســتاد برجســته مدیریــت ب
اســاتید بایــد زمــان بیشــتری را بــه دانشــجویان 
اختصــاص دهنــد، اظهــار داشــت: دانشــگاه 
جایــی اســت کــه بایــد صحــت و دقــت در 
اولویــت باشــد. دانشــگاه یــک عنصــر تعــادل در 
ــده و  ــد و جهت دهن ــاب می آی ــه  حس ــه ب جامع
ارزیابی کننــده اســت. الزم اســت پیونــد دانشــگاه 

ــود. ــم ش ــش  فراه ــش از پی ــط بی و محی
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم، ســاکت، 
ــگاه  ــناد دانش ــر و اس ــار مفاخ ــز آث ــس مرک رئی
فردوســی مشــهد، نیــز گفــت: دانشــگاه فردوســی 
پرفــروغ  ســتارگان  از  کهکشــانی  مشــهد 
عرصه هــای علمــی، فرهنگــی و اجتماعــی اســت 
کــه اســتاد مرتضــوی یکــی از آنــان اســت. خلــق 
نیکــو، اعتــدال، فروتنــی، ادب و حرمت گــزاری از 
ــت. ــهیر اس ــتاد ش ــن اس ــی ای ــای اخالق بارزه ه
ــاد  ــات بنی ــردن اقدام ــی  ک ــت ارزیاب ــا مثب وی ب
ــم از  ــم  تکری ــزاری مراس ــگان در برگ ــی نخب مل
ــاد، توجــه  ــن نه ــرد: ای ــد ک ــی، تاکی مفاخــر بوم

ــی دارد. ــت نخبگ ــه پاسداش ــژه ای ب وی
الزم بــه ذکــر اســت، در پایــان ایــن مراســم ضمن 
ــا  ــت، ب ــن نکوداش ــژه  ای ــاب وی ــی از کت رونمای
ــل  ــده و کم بدی ــات ارزن ــی از خدم اهــدای هدایای

اســتاد دکتــر ســعید مرتضــوی تقدیــر شــد.
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زدید از اسنپ: ستاری در �ب

رشد استارت آپ ها زمینه ساز ورود 
اقتصاد کشور به عرصه بین المللی 

 علیرضا کشاورزی 

ش
زار

گ
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فنــاوری  و  علمــی  معــاون  ســتاری  ســورنا 
رئیس جمهــوری در بازدیــد از اســتارت آپ اســنپ، 
ــن رســالت کســب و کارهای خــالق حــوزه  مهم تری
خدمــات، بهبــود و اصــالح فضــای کســب و کار ایــن 
ــع و واســطه های  ــان برداشــتن موان حــوزه و از می
ــت  ــتری دانس ــه مش ــوب ب ــات مطل ــه خدم ارائ
خــالق  و  نــوآور  »کســب و کارهای  افــزود:  و 
نوآوری هــای  و  فزاینــده  رشــد  واســطه  بــه 
بــرای  را  منحصر به فــردی کــه دارنــد زمینــه 
ــد.« ــم می کنن ــان فراه ــاد دانش بنی ــق اقتص تحق

ســتاری بــه توانمنــدی اســتارت آپ ها در متحــول 
ــه  ــین و ارائ ــی پیش ــاختار های خدمات ــاختن س س
ــرد:  ــوان ک ــاره و عن ــات اش ــازه از خدم ــکلی ت ش
ــه  ــا ارائ ــتقیم ب ــاط مس ــطه ها و ارتب ــذف واس »ح
مهم تریــن  جدیــد،  قابلیت هــای  و  خدمــات 
ســاختارهای  کــه  استارت آپ هاســت  ویژگــی 
و  تحــول  دســت خوش  را  پیشــین  ســنتی 

می ســازد. دگرگونــی 
چالش های فراروی جامعه استارت آپی

رئیس جمهــوری،  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
ــی را از  ــای قانون ــنتی و تعارض ه ــاختارهای س س
ــتارت آپ ها  ــراروی اس ــای ف ــن چالش ه عمده تری
ــتارت آپ ها  ــت اس ــرد: »ماهی ــان ک ــمرد و بی برش
خلــق یــک ایــده یــا خدمــت تــازه و ســرعت باالی 
رشــد ایــن نــوع کسب و کارهاســت، بــه طــوری کــه 
برخــی از آنــان در هفتــه رشــد چندبرابــری دارنــد. 
بــر همیــن اســاس، ایتــدا ایــن شــرکت ها حرکــت 
ــود  ــدان می ش ــون وارد می ــپس قان ــد و س می کنن
و طبیعــی اســت در آغــاز راه ناهماهنگی هایــی 
ــه  ــی ب ــاختارهای قانون ــتارت آپ ها و س ــان اس می
وجــود بیایــد کــه البتــه اســتارت آپ ها می بایســت 

ــد.« ــت کنن ــن حرک ــا قوانی ــو ب هم س
ــاوری  ــم، فن ــگ عل ــعه فرهن ــتاد توس ــس س رئی
و اقتصــاد دانش بنیــان، راه حــل اساســی بــرای 
پذیــرش کســب و کارهای خــالق از ســوی جامعــه 
ــوان  ــوآوری عن را توســعه فرهنــگ کارآفرینــی و ن
کــرد و افــزود: »رشــد اســتارت آپ ها بــه خصــوص 
ــده و  ــد فزاین ــطه رش ــه واس ــات ب ــوزه خدم در ح

ســرعت بــاال نیازمنــد هم خوانــی و فرهنگ ســازی 
ــت.« ــن کسب و کارهاس ــرش ای ــرای پذی ــه ب جامع

ــرکت های  ــت ش ــیر فعالی ــه مس ــان این ک ــا بی او ب
در  به مــرور  اســتارت آپ ها  و  دانش بنیــان 
ــراز کــرد: »جامعــه  حــال همــوار شــدن اســت، اب
دانش بنیــان و اســتارت آپی کشــور چالش هــای 
روزهــای نخســت شــکل گیری را پشــت ســر 
گذاشــته اســت و اکنــون ایــن شــرکت ها در 
ــوی  ــی از س ــه به خوب ــد ک ــرار دارن ــی ق جایگاه

جامعــه پذیرفتــه شــده اند.«
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری بــا 
ــع  ــع موان ــا رف ــد ب ــت می توان ــه دول ــان این ک بی
متعــدد و ایجــاد زیرســاخت های الزم فضــا را 
بــرای خلــق نــوآوری توســط کســب و کارهای 
این چنینــی مناســب کنــد، ادامــه داد: »مهم تریــن 
و کلیدی تریــن نقــش دولــت در کمــک بــه 
ــرای  ــوآور، ایجــاد بســتر مناســب ب شــرکت های ن
ــازار  ــن ب ــه ای ــت ب ــان اســت. ورود دول ــت آن فعالی
ــود  ــرکت ها می ش ــن ش ــت ای ــد فعالی ــع رش مان
و بهتــر اســت بــه جــای این کــه بــه دنبــال 
حمایــت دولتــی باشــیم اجــازه دهیــم شــرکت های 

اســتارت آپی کارشــان را انجــام دهنــد.«

حرکت هم سو و هامهنگ استارت آپی ها 
زمینه ساز حل مشکالت

ــی  ــت علم ــش معاون ــه نق ــاره ب ــا اش ــتاری ب س
و فنــاوری و دیگــر نهادهــا در حــل مشــکالت 
شــرکت های اســتارت آپی گفــت: »در حــال حاضــر 
ــه دو ســال گذشــته کاهــش  مشــکالت نســبت ب
ــرده و دســت کم  ــدا ک ــل توجهــی پی به شــدت قاب
چالــش از بــود و نبــود اســتارت آپ ها بــه چگونگــی 

ــا رســیده اســت.« ــت آن ه فعالی
او در ادامــه بــا بیــان این کــه بخشــی از حــل 
بــا  اســتارت آپی  شــرکت های  مشــکالت 
ــا  ــرکت ها ب ــن ش ــدن ای ــد ش ــویی و متح هم س
یکدیگــر حل شــدنی اســت، گفــت: »برخــی از ایــن 
مشــکالت توســط خــود همیــن کســب و کارها بــه 
ــن شــرکت ها خودشــان  ــد، یعنــی ای وجــود می آی
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هــم بــا خودشــان متحــد نیســتند و در بــازار رقابت 
ــد.« ــم نمی کنن ــر رح ــه یکدیگ ب

حرکت دانشگاهیان در مسیر کسب و کارهای 
نوآور

ســتاری لــزوم حرکــت نســل دانشــگاهی کشــور در 
مســیر نــوآوری و ایســتادگی در برابــر چالش هــای 
ــوان  ــزود: »نســل ج ــد و اف ــادآور ش ــش رو را ی پی
ــوآور  ــب و کارهای ن ــذار کس ــه پایه گ ــی ک و خالق
ایرانــی هســتند بایــد بــا قــدرت و اعتمادبه نفس در 
مســیر خالقیــت و نــوآوری رو بــه  جلــو گام بردارند 
ــه خدمــات مطلــوب ضمــن ایجــاد ارزش  ــا ارائ و ب
افــزوده، رشــد اقتصــاد دانش بنیــان و رشــد تولیــد 

ناخالــص داخلــی را محقــق کننــد.«
او هم چنیــن مهم تریــن الزمــه بــرای حرکــت 
ــه  ــر اســتارت آپ ها و حرکــت دانشــجویان ب روان ت
ســوی شــکل دادن ایــن شــرکت ها را تحقــق 
زیســت بوم کارآفرینــی و نــوآوری دانســت و افــزود: 
نــوآور،  کســب و کارهای  چالــش  »مهم تریــن 
وام هــای دولتــی نیســت و تمامــی نمونه هــای 
موفــق اســتارت آپی بــر مبنــای نقش آفرینــی 
ــن شــرکت ها،  ــت از ای بخــش خصوصــی در حمای
ــه  ــر ب ــرمایه گذاری خطرپذی ــای س ورود صندوق ه
میــدان و مســاعد کــردن فضــای جامعــه و دولــت 

ــد.« ــکل گرفته ان ــت ش ــتای فعالی در راس

 وجود زمینه برای حضور 
در بازارهای بین املللی

معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری بــا بیــان 
ــه  ــی ب ــتارت آپ های ایران ــیاری از اس ــه بس این ک
ــد  ــی توانمن ــه رقیب ــیده اند ک ــوغ رس ــدی از بل ح
ــد،  ــمار می رون ــه ش ــی ب ــای خارج ــرای نمونه ه ب
ــم  ــب فراه ــه ای مناس ــون زمین ــرد: »اکن ــان ک بی
کشــورمان  اســتارت آپ های  تــا  اســت  شــده 
ــه خدمــات  خــود را  گســتره فعالیــت و دامنــه ارائ
از ایــران فراتــر ببرنــد و بــا تکیــه بــر قابلیت هــای 
منحصربه فــردی کــه دارنــد، در عرصــه ایجــاد 
ثــروت، ارزش افــزوده از محــل نــوآوری و کارآفرینی 

پیــدا  بــه موفقیت هــای تحول آفریــن دســت 
کننــد.«

ــه  ــان این ک ــا بی ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــس بنی رئی
نیــاز عمومــی جامعــه و خواســت مــردم هدایتگــر 
افــزود:  استارت آپ هاســت،  حرکــت  مســیر 
ــا  ــر و ب ــواره جلوت ــه هم ــا ک ــب و کارهای نوپ »کس
ســرعتی باالتــر نســبت بــه ســاختارهای پیشــین 
ــت  ــن خواس ــای ای ــر مبن ــد، ب ــت می کنن حرک
حضــور  بنابرایــن  و  گرفته انــد  شــکل  مــردم 
رقابــت  عرصــه  در  خارجــی  اســتارت آپ های 
نه تنهــا یــک تهدیــد نیســت، بلکــه می توانــد 
ــر  ــق بیش ت ــا و رون ــرای ارتق ــی ارزشــمند ب فرصت

ایــن کســب و کارها ایجــاد کنــد.«
ســتاری مهم تریــن ســرمایه کســب و کارهای 
موفــق را اعتمــاد و اطمینــان جامعــه دانســت و 
گفــت: »بــا ترویــج فرهنــگ اقتصــاد دانش بنیان 
ــب و کارهای  ــای کس ــه از فض ــناخت جامع و ش
ــه ســوی شــرکت ها  ــدی ب ــوآور، درهــای جدی ن
ــوآوری و  ــن راه، ن ــد و در ای ــد ش ــوده خواه گش
اعتمــاد مــردم بــه عنــوان مهم تریــن دارایی هــای 
ــان  ــه حرکتش ــرای ادام ــرکت ها راه را ب ــن ش ای

ــد.« ــوار می کن هم

بازدید و گفت وگو 
ــوری از  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم مع
بخش هــای ایــن شــرکت اســتارت آپی کــه 
فارغ التحصیــالن  و  جــوان  جامعــه  توســط 
دانشــگاهی کشــورمان فعالیــت می کننــد دیــدن 
ــاالن  ــتاری و فع ــان س ــو می ــرد و در گفت وگ ک
ایــن شــرکت  فنــاور، مهم تریــن چالش هــا 
و راه کارهــای توســعه کســب و کارهای نــوآور 
مطــرح شــد. در ایــن بازدیــد و گفت و گــو، 
مهــدی فقیهــی بــه عنــوان دبیــر ســتاد توســعه 
فنــاوری اطالعــات، ارتباطــات و فضــای مجــازی، 
پرویــز کرمــی دبیر ســتاد توســعه فرهنــگ علم، 
فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت علمــی 
و فنــاوری و محمــد رازینــی مدیرعامــل اســنپ 

ــد. ــی کردن ــتاری را همراه س



سرآمد/ شماره چهل و یکم/ آذر نودوشش 36

ی
خل
دا
ار�

خب
ا

صنعت و نخبگان را به هم متصل کنیم
توســعه  معــاون  ترکســتانی،  محمدصالــح 
مدیریــت و منابــع بنیــاد ملــی نخبــگان، 
در آییــن تکریــم و معارفــه رئیــس بنیــاد 
نخبــگان خراسان شــمالی گفــت: »هــر فــردی 
کــه در حــوزه کارهــای اجرایــی و عملــی 
ــه  ــرده باشــد، متوجــه می شــود ک ــت ک فعالی
کارهــای اجرایــی ســخت اســت و بایــد همــه 
ــه مشــارکت داشــته  ــن زمین دســتگاه ها در ای
باشــند. رهبــر معظــم انقــالب در فرصت هــای 
ــود  ــات خ ــیاری از فرمایش ــف و در بس مختل
بارهــا تکــرار کردنــد کــه آینــده کشــور 
ــا  ــه ب ــت ک ــانی اس ــای انس ــت نیروه ــه دس ب
را  جامعــه  می تواننــد  خــود  خالقیت هــای 
متحــول کننــد و بــا توجــه بــه همیــن بیانــات 

ــد.« ــکیل ش ــگان تش ــی نخب ــاد مل بنی
ــاد  ــه بنی ــگاه ب ــدن ن ــاد از دور ش ــا انتق او ب
ــور  ــروری در کش ــوع نخبه پ ــگان و موض نخب
تاکیــد کــرد: »در اســاس نامه بنیــاد ملــی 
نخبــگان آرمان هــای بلنــدی وجــود دارد، 
ولــی در اثــر گــذر زمــان زاویــه دار شــده 
ــر  ــه در سراس ــود دارد ک ــی وج ــت. طرح اس
ــورد  ــراد م ــار اف ــل یک ب ــد حداق ــور بای کش
اســتعدادهای  تــا  بگیرنــد  قــرار  پایــش 
آن هــا شناســایی شــود. در طــرح شــهاب 
ــوم دارای  ــاک و ب ــن خ ــدی در ای ــر فرزن اگ
ــه  ــده و وظیف ــایی ش ــت، شناس ــتعداد اس اس
ــت  ــن اســت آن هــا را هدای ــاد نخبــگان ای بنی
و شــکوفا کنــد. بــا شناســایی افــراد از طریــق 

ــا اســتعداد  ــوز ب ــرورش، دانش آم ــوزش و پ آم
ــه دانشــجو  ــگان ب ــاد نخب ــا هدایت هــای بنی ب

می شــود.« تبدیــل 
ــی را  ــگان گفت: »فضاهای ــاد نخب ــاون بنی مع
بایــد شناســایی کنیــم تــا صنعــت و نخبــگان 
ــه کــردن  ــرا تجرب ــه هــم متصــل شــوند، زی ب
باعــث می شــود یــک فــرد موثــر و اثرگــذار در 
ــراد  ــم اف ــا تکری ــد و ب ــدا کن جامعــه رشــد پی
ــم و  ــاب عل ــد در انتخ ــوان تردی ــق می ت موف

ــت.« ــان برداش ــروت را از می ث
ــه  ــه برنام ــاره ب ــا اش ــه ب ــتانی در ادام ترکس
ششــم توســعه گفــت: »در برنامــه ششــم 
توســعه 64 دســتگاه موظــف هســتند بــه 
ــل  ــگان عم ــاد نخب ــن بنی ــتورات و قوانی دس
ــی  ــاد مل ــت بنی ــار اس ــث افتخ ــد و باع کنن
ــر دارد.  ــتان دفت ــور در 31 اس ــگان کش نخب
ــاد ملــی نخبــگان برگشــت  هــدف اصلــی بنی

ــت.« ــان اس ــه زادگاهش ــگان ب نخب

اداره مهاجرت آمریکا دروغ بودن آمار 
باالی فرار مغزها در ایران را تایید کرد

اداره مهاجــرت ایــاالت متحــده آمریــکا اعــالم 
کــرد کــه رتبــه ایــران در زمینــه اعــزام 
ــل  ــه اوای ــن کشــور نســبت ب ــه ای ــجو ب دانش
ــت.  ــته اس ــش داش ــر کاه ــج براب ــالب، پن انق
کــه  می کنــد  تاییــد  اداره  ایــن  گــزارش 
ــروج  ــر خ ــی ب ــانه ای مبن ــازی های رس جوس
ــال های  ــی س ــران ط ــا از ای ــز مغزه فاجعه آمی

ــت. ــض اس ــذب مح ــته ک گذش
ــال  ــران در س ــالب اســالمی ای ــدای انق در ابت
هــزار   57 داشــتن  بــا  کشــورمان   ،1357
دانشــجو نخســتین کشــور خارجــی در ارســال 
ــود،  ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــه ای ــجو ب دانش
امــا براســاس آمــاری کــه اداره مهاجــرت 
ــرده  ــه ک ــال 2016 ارائ ــا س ــور ت ــن کش ای
اســت، اکنــون جمهــوری خلــق چیــن در ایــن 
جــدول مقــام نخســت را کســب کــرده اســت. 
ایــن گــزارش رقــم دقیــق 328 هــزار و 547 
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ــالم  ــن اع ــور چی ــه کش ــق ب ــجو را متعل دانش
ــد،  ــس از آن کشــورهای هن ــرده اســت و پ ک
ــادا،  ــی، کان ــره جنوب ــعودی، ک ــتان س عربس
ــک  ــن و مکزی ــل، ژاپ ــوان، برزی ــام، تای ویتن
ــن  ــر همی ــد. ب ــرار دارن ــدی ق ــای بع در رده ه
اســاس، جمهــوری اســالمی ایــران بــا داشــتن 
12 هــزار و 269 دانشــجو در جایــگاه یازدهــم 
ــاالت  ــه ای ــده دانشــجو ب کشــورهای اعزام کنن
تعــداد  اســت.  ایســتاده  آمریــکا  متحــده 
ــتان  ــور عربس ــت کش ــه تابعی ــجویانی ک دانش
متحــده  ایــاالت  در  و  دارنــد  را  ســعودی 
مشــغول بــه تحصیــل هســتند، رقمــی معــادل 
ــن  ــم ای ــی مقی ــجویان ایران ــر دانش ــج براب پن
کشــور اعــالم شــده اســت. در بخــش دیگــری 
از گــزارش اداره مهاجــرت ایــاالت متحــده 
ــود  ــا وج ــه ب ــت ک ــده اس ــکا )CIS( آم آمری
افزایــش جمعیــت دانشــجویی ایــران بــه 
ــوع  ــدای وق ــه ابت ــبت ب ــر نس ــزان 27 براب می
ــجویان  ــن دانش ــداد ای ــالمی، تع ــالب اس انق
پنــج  کاهــش  آمریــکا  کشــور  در  حاضــر 

ــت. ــته اس ــری داش براب

 ششمین هامیش طالی سبز 
برگزار می شود

ــوان  ــا عن ــبز ب ــالی س ــش  ط ــمین همای شش
ــادرات،  ــنتی؛ ص ــی و س ــای طبیع »فرآورده ه
بازارهــای جدیــد، چالش هــا و فرصت هــا« 
ــوم و فنــاوری  ــا همــکاری ســتاد توســعه عل ب
گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی معاونــت 
علمــی هم زمــان بــا نمایشــگاه »اصفهــان 
فارمــا« طــی روزهــای 18 تــا 20 بهمــن 
در نمایشــگاه بین المللــی اســتان اصفهــان 
ششــمین  محورهــای  می شــود.  برگــزار 
ــر اهــداف  ــا تاکیــد ب همایــش طــالی ســبز ب
اقتصــاد مقاومتــی و ضــرورت توســعه صــادرات 
ســرمایه گذاری،  طبیعــی،  فرآورده هــای 
ــاخص های  ــه ش ــی، مقایس ــاد و بازرگان اقتص
ــازار  ــا ب ــی ب ــدات داخل ــی تولی ــی و کیف کم

جهانــی، نقــش رســانه ها و نهادهــای فرهنگــی 
در ارتقــای آگاهی هــای عمومــی، به کارگیــری 
روش هــای موثــر کنترلــی و تضمیــن کیفیــت 
مــواد اولیــه، بررســی راهکارهــای ارتبــاط 
صنعــت و دانشــگاه در به کارگیــری تــوان 
خارجــی  و  داخلــی  بازاریابــی  متقابــل، 
)راهکارهــا و  ایرانــی  و  داروهــای طبیعــی 
در  پیشــنهادی  ســاختارهای  چالش هــا(، 
تولیــد  و  طبیعــی  داروخانه هــای  ایجــاد 
ــد اســت.  دانش محــور فرموالســیون های جدی
ــر اســاس تصمیــم شــورای سیاســت گذاری،  ب
محورهــای ایــن دوره از همایــش طــالی ســبز 
ویــژه نــگارش مقــاالت شــامل محورهــای 
ــا و  ــی: چالش ه ــای طبیع اقتصــاد و فرآورده ه
ــی در  ــای طبیع ــش فرآورده ه ــا، نق فرصت ه
ــتانداردهای  ــا، اس ــان بیماری ه ــرل و درم کنت
طبیعــی،  فرآورده هــای  تولیــد  و  کشــت 
مصــرف  و  تولیــد  تطبیقــی:  مطالعــات 
ســایر  و  ایــران  در  طبیعــی  فرآورده هــای 
اســتراتژی های  و  چالش هــا  کشــورها، 
موجــود در مصــرف فرآورده هــای طبیعــی، 
جایــگاه اخــالق پزشــکی در حــوزه آمــوزش و 
پژوهــش تولیــد فرآورده هــای طبیعــی اســت.
پنــج دوره گذشــته همایــش طــالی ســبز بــه 
ــازی  ــون سالم س ــی هم چ ــات مختلف موضوع
فرآورده هــا و محصــوالت گیاهــی، طبیعــی 
و ســنتی از مزرعــه تــا ســفره، شــناخت 
ایــن  ظرفیت هــای  و  دارویــی  گیاهــان 
خصــوص  در  فرهنگ ســازی  صنعــت، 
از  گیاهــی  داروهــای  مصــرف  و  تجویــز 
ــوزه،  ــن ح ــان ای ــکان و متخصص ــوی پزش س
زنجیــره  در  موجــود  چالش هــای  بررســی 
داروهــای  و  فرآورده هــا  عرضــه  و  تامیــن 
ــگاه  گیاهــی، طبیعــی و ســنتی، بازبینــی جای
ــنتی  ــی و س ــوالت طبیع ــا و محص فرآورده ه
در کشــور، معرفــی رویکردهــای نویــن در 
مســیر پروژه هــای مطالعاتــی و تحقیقاتــی 
ــی  ــوالت گیاه ــا و محص ــرد فرآورده ه و کارب
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در صنعــت داروســازی، صنایــع آرایشــی و 
ــا  ــز ب ــال نی ــت. امس ــه اس ــتی پرداخت بهداش
توجــه بــه  ضــرورت صــادرات گیاهــان دارویــی 
ــم  ــن مه ــعه ای ــی، توس ــای طبیع و فرآورده ه
سیاســت گذاری  شــورای  توجــه  مــورد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــش ق همای

 نهمین جشنواره رویش سال با نام 
»خلیج  فارس« برگزار می شود

بنیــاد ملــی نخبــگان با هــدف رونق بخشــیدن 
بــه فضــای ابتــکار، انگیــزه بخشــیدن بــه 
ــده و  ــای برگزی ــایی اختراع ه ــان و شناس جوان
تســهیل در مســیر آن هــا بــه منظــور رســیدن 
ــی دانش بنیــان و تکمیــل چرخــه  ــه محصول ب
نــوآوری و تبدیــل دارایی هــای فکــری بــه 
ــه ای  ــنواره های منطق ــزاری جش ــروت، برگ ث
ــود  ــای کاری خ ــی از اولویت ه ــش را یک روی
ــن  ــه در ای ــی ک ــت. اختراع های ــرار داده اس ق
هیئــت داوران  تاییــد  مــورد  جشــنواره ها 
ــرای  ــاد ب ــهیالت بنی ــد، از تس ــرار می گیرن ق
ــوند.  ــد ش ــازی بهره من ــیر توانمندس طی مس
ایــن مســیر از ســه ایســتگاه بــا نام هــای 
»اختراع هــای   ،»3 ســطح  »اختراع هــای 
 »1 ســطح  »اختراع هــای  و   »2 ســطح 
در  اختــراع  تازگــي  میــزان  می گــذرد. 
عمــر  طــول  بین المللــي،  و  ملــي  ســطح 
ــادي،  ــار اقتص ــل از اختراع، آث ــاوري حاص فن
ــري  ــي از به کارگی ــي ناش ــي و فرهنگ اجتماع
فراینــد  مستندســازي  اختراع، چگونگــي 
و  بــازار  بــه  ورود  اختراع و قابلیــت  رشــد 
ــل  ــي حاص ــادي و اجتماع ــزوده اقتص ارزش اف
مهم تریــن  اختــراع،  تجاري ســازي  از 
ــی  ــاب و معرف ــرای انتخ ــای داوری ب مالک ه
همیــن  بــر  هســتند.   3 ســطح  اختــراع 
ــتیبانی  ــایی و پش ــدف شناس ــا ه ــاس و ب اس
از اخترعــات برگزیده، جشــنواره منطقــه ای 
اختراعــات و ابتــکارات رویــش خلیــج  فــارس 
ــال  ــش س ــن جشــنواره روی ــوان آخری ــه عن ب

96 بــه میزبانــی بنیــاد نخبــگان اســتان 
بنیادهــای  مشــارکت  بــا  و  هرمــزگان 
فــارس،  اســتان های هرمزگان،  نخبگانــی 
خوزســتان، بوشــهر و کهگیلویه و بویراحمــد 
ــزار  ــفندماه برگ ــوم اس ــای دوم و س در روزه
می شــود. الزم بــه ذکــر اســت مخترعــان 
متقاضــی حضــور در جشــنواره منطقهــای 
اختراعــات و ابتــکارات رویــش خلیــج  فــارس 
می تواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه 
ســامانه بنیــاد نخبــگان اســتان هرمــزگان بــه 
کننــد. نشــانی hormoz.bmn.ir مراجعه 

سومین املپیاد دانش آموزی سلول های 
بنیادی و پزشکی بازساختی سال 96-97
دانش آمــوزی  علمــی  المپیــاد  ســومین 
ســلول های بنیــادی و پزشــکی بازســاختی 
ــت  ــا حمای ــی 97-1396 ب ــال تحصیل در س
فناوری هــای  و  علــوم  توســعه  ســتاد 
و  علمــی  معاونــت  بنیــادی  ســلول های 
ــکاری  ــا هم ــوری و ب ــت جمه ــاوری ریاس فن
مرکــز ملــی پــرورش اســتعدادهای درخشــان 
ســنجش  مرکــز  جــوان،  دانش پژوهــان  و 
وزارت آموزش وپــرورش و دانشــگاه تربیــت 
می شــود.  برگــزار  رجایــی  شــهید  دبیــر 
تمــام دانش آمــوزان شــرکت کننده در ایــن 
المپیــاد بایــد در ســال تحصیلــی جــاری 
ــم  ــای ده ــی از پایه ه )1396-1397( در یک
ــته و  ــتغال داش ــل اش ــه تحصی ــم ب ــا یازده ی
هیچ گونــه وقفــه تحصیلــی یــا تــرک تحصیــل 
ــام  ــت در ثبت ن ــی اس ــند. گفتن ــته باش نداش
ــدل  ــته ای و مع ــت رش ــاد محدودی ــن المپی ای
بــرای متقاضیــان وجــود نــدارد. ثبت نــام 
ســومین المپیــاد دانش آمــوزی ســلول های 
بنیــادی و پزشــکی بازســاختی ســال 97-
ــوم  ــت ســتاد توســعه عل ــا حمای 1396 کــه ب
ــت  ــادی معاون ــلول های بنی ــای س و فناوری ه
ــاوری ریاســت جمهــوری برگــزار  علمــی و فن

ــت.  ــده اس ــاز ش ــود، آغ می ش
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سومین ویژه نامه لیزر و فوتونیک 
منترش شد

ســومین شــماره ویژه نامــه فنــاوری لیــزر و 
فوتونیــک بــا همــکاری ســتاد توســعه فرهنــگ 
علــم، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان در هشــت 
ــب مختلــف اعــم  ــا موضوعــات و مطال بخــش ب
ــم  ــم انداز، از عل ــو، چش ــخن اول، گفت وگ از: س
ــا و  ــگامان، راهنم ــوز، پیش ــزر نی ــروت، لی ــا ث ت
مدرســه فنــاوری در 80 صفحــه بــه چاپ رســید. 
ــوع   ــه موض ــه ب ــن ویژه نام ــوم ای ــش س در بخ
آسانســورهای لیــزری یــا فضاپیماهــای فضایــی 
ــت  ــده اس ــه ش ــی پرداخت ــای طوالن ــا کابل ه ب
ــه،  ــر تکان ــت، تغیی ــرای حرک ــد ب ــه می توانن ک
ــت  ــظ موقعی ــا حف ــاع ی ــدار و ارتف ــرل پای کنت
نســبی اجــزای سیســتم حســگر یــک ماهــواره یا 

ــزرگ اســتفاده شــوند. فضاپیمــای ب
شــتاب دهنده خطــی ذره موضــوع دیگــری 
ــردازد  ــه آن می پ ــه ب ــن ویژه نام اســت کــه در ای
ــرار  ــا ق ــه ب ــتاب دهنده ذره اســت ک ــی ش و نوع
دادن ذرات بــاردار در معــرض پتانســیل های 
الکتریکــی نوســان کننده در یــک مســیر خطــی 
انــرژی جنبشــی ذرات زیــر اتمــی یــا یون هــای 
ــی از  ــد. یک ــش می ده ــدت افزای ــاردار را به ش ب
شــتاب دهنده های  از  بهره گیــری  پیامدهــای 
ــرون  ــزر الکت ــه لی ــتیابی ب ــور دس ــی مذک خط
آزاد ایکــس ســخت بــا طــول موجــی در گســتره 
ــرداری از  ــه تصویرب ــت ک ــی اس ــای مولکول پهن
ــد. ــر می کن ــی را امکان پذی ــای مولکول حرکت ه

دیدار رئیس بنیاد علمی اکو با معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری

ــس  ــومر و رئی ــین س ــور حس ــور منظ پروفس
ــا دکتــر ســورنا ســتاری،  بنیــاد علمــی اکــو ب
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 
دیــدار و گفت وگــو کــرد. در ایــن دیــدار 
ــاالی  ــای ب ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــتاری ب س
ایــران در حــوزه فنــاوری، تعریــف پروژه هــای 
علمــی مشــترک را از جملــه اولویــت همکاری 
بــا بنیــاد اکــو برشــمرد. معــاون علمــی  
فنــاوری رئیس جمهــوری بــا اشــاره بــه گــذار 
ایــران از اقتصــاد مبتنــی بــر منابــع بــه ســوی 
اقتصــاد دانش بنیــان، نقــش دانشــگاه ها و 
اســتارت آپ ها را در فعالیت هــای اقتصــادی 
ــا  ــکاری ب ــم دانســت و هم کشــور بســیار مه
دیگــر ســازمان های علمــی بین المللــی را نیــز 
ــه منظــور  ــا اولویت هــای کشــور ب هم راســتا ب
ــادی  ــد اقتص ــتم جدی ــم آوردن اکوسیس فراه
ــه گزارشــی از ســوابق  ــا ارائ عنــوان کــرد. او ب
همــکاری بــا بنیادهــای علمــی دیگر کشــورها 
ــه  ــتان ب ــن و مجارس ــیه، چی ــون روس همچ
ــت  ــرای حمای ــی مشــترک ب صندوق هــای مال
از پروژه هــای همــکاری مشــترک اشــاره کــرد 
ــاد  ــا بنی ــد ب ــد می توان ــن فراین ــت: »ای و گف
علمــی اکــو نیــز صــورت گیــرد.« بنیــاد علمی 
اکــو متشــکل از 10 عضــو شــامل ایــران، 
پاکســتان، ترکیــه، قزاقســتان، آذربایجــان، 
تاجیکســتان،  ترکمنســتان،  ازبکســتان، 
قرقیزســتان و افغانســتان و مقــر اصلــی آن در 

ــت. ــتان اس ــالم آباد پاکس اس

حامیت از اجرای 81 پروژه علمی در 
حوزه های مختلف

تخصصــی  کمیتــه  جلســه  آخریــن  در 
 81 پژوهش گــران  از  حمایــت  صنــدوق 
ــن  ــا ای ــا ب ــد ت ــب ش ــی تصوی ــروژه پژوهش پ
فعالیــت  کشــور  پژوهش گــران  حمایــت 
تحقیقاتــی خــود را ســرعت دهنــد. ایــن 
ــی و 19  ــروژه پژوهش ــامل 62 پ ــا ش پروژه ه
پــروژه پســادکتری اســت کــه حوزه هــای 
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مختلــف علمــی هم چــون پزشــکی، فنــی 
ــوم  ــاورزی، عل ــه، کش ــوم پای ــی، عل و مهندس
ــارف و  ــت، مع ــی، مدیری ــانی، میان گروه انس
محیط زیســت را شــامل می شــود کــه بــر 
اســاس نیــاز و اولویت هــای کشــور مــورد 
حمایــت قــرار می گیرنــد. بیشــترین مصوبــات 
ــه  ــه س ــی ب ــه تخصص ــه کمیت ــن جلس آخری
کارگــروه کشــاورزی، فنــی و مهندســی و 
ــن از  ــاص دارد. هم چنی ــتی اختص ــوم زیس عل
ــوب  ــای  مص ــن پروژه ه ــتاورد ای ــه دس جمل
 ISI ــه ــه چــاپ 58 مقال ــه تعهــد ب ــوان ب می ت
 ،Q2 در ســطح ISI یــک مقالــه ،Q1 در ســطح
 ،ISC یــازده مقالــه ، ISI بیســت و ســه مقالــه
ــه  ــیزده مقال ــه JCR ، س ــه مقال ــت و س بیس
علمــی پژوهشــی، یــک مــورد نرم افــزار، پنــج 
ــاخت  ــورد س ــش م ــراع، ش ــت اخت ــورد ثب م
ــی،  ــش فن ــورد دان ــه محصــول، شــش م نمون
ســه مــورد تالیــف کتاب، یــک مــورد ســمینار 
مردمــی و یــک مــورد کلکســیون اشــاره کــرد. 
ــای  ــوق طرح ه ــوارد ف ــب م ــر تصوی ــالوه ب ع
ارســالی در فراخــوان گرنــت آغــاز نیــز در ایــن 
جلســه مطــرح و بــا 12 گرنــت آغــاز موافقــت 

ــد. ــی ش اصول

متدید مهلت استفاده از یارانه 
خدمات آزمایشگاهی رسآمدان و 

فارغ التحصیالن پسا دکرتی

ــر اســاس اعــالم معاونــت علمــی و فنــاوری  ب
ریاســت جمهــوری، بــه منظــور تســهیل 
ــن  ــگاهی و هم چنی ــات آزمایش ــت خدم دریاف
کمــک بــه توســعه پژوهش هــای آزمایشــگاهی 

در کشــور، یارانه هــای مختلفــی بــرای دریافت 
خدمــات آزمایشــگاهی بــه پژوهش گــران، 
و  دانشــگاه ها  علمــی  هیئــت  اعضــای 
شــرکت های  هم چنیــن  و  پژوهشــگاه ها 
دانش بنیــان تخصیــص داده شــده اســت. ایــن 
ــبکه  ــتریان ش ــگاه مش ــق باش ــه از طری یاران
بــه  راهبــردی  فناوری هــای  آزمایشــگاهی 
اشــخاص  و  می شــود  ارائــه  پژوهش گــران 
حقیقــی و حقوقــی دارای اعتبــار می تواننــد از 
همــه اعضــای شــبکه آزمایشــگاهی در سراســر 
کشــور خدمــات آزمایشــگاهی مــورد نیــاز خود 
را دریافــت کننــد. بــه دلیــل محدودیــت زمانی 
اســتفاده از اعتبــارات ایجــاد شــده در ســامانه 
خدمــات آزمایشــگاهی باشــگاه مشــتریان 
ــردی  ــای راهب ــگاهی فناوری ه ــبکه آزمایش ش
تــا پانزدهــم آذرمــاه جــاری، بــا تامیــن اعتبــار 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــوی معاون ــدد از س مج
از  اســتفاده  مهلــت  جمهــوری،  ریاســت 
ــای  ــرای اعض ــده ب ــه ارائه ش ــده یاران باقی مان
ــران و هم چنیــن  باشــگاه ســرآمدان علمــی ای
از  خــارج  پســادکتری  فارغ التحصیــالن 
اســاس،  ایــن  بــر  شــد.  تمدیــد  کشــور 
اعضــای باشــگاه ســرآمدان علمــی ایــران 
پســادکتری  فارغ التحصیــالن  منتخبیــن  و 
خــارج از کشــور کــه بخشــی از اعتبــار خــود 
ــار خــود را  ــد، مابقــی اعتب را اســتفاده کرده ان
ــدی و  ــار 60 درص ــب اعتب ــد در قال می توانن
ــد. در  ــتفاده کنن ــاری اس ــال ج ــان س ــا پای ت
ــار اســتفاده از خدمــات  ــب، در هــر ب ایــن قال
آزمایشــگاهی، معــادل 60 درصــد هزینــه 
خدمــت از ایــن اعتبــار کســر و بــه آزمایشــگاه 
ارائه کننــده خدمــت پرداخــت خواهــد شــد و 
40 درصــد مابقــی را شــخص دارای اعتبــار بــه 
ــدان  ــد. عالقه من ــت می کن ــگاه پرداخ آزمایش
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر می تواننــد 
بــه پایــگاه اینترنتــی شــبکه آزمایشــگاهی بــه 
نشــانی labsnet.ir  یــا به باشــگاه مشــتریان 

ــد. ــه کنن ــبکه، مراجع ــن ش ای
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رویداد کارآفرینی اسالمی - قرآنی 
»طلوع برکت« برگزار شد

ــتارت آپی  ــداد اس ــک روی ــت«  ی ــوع برک »طل
اســالمی - قرآنــی کریــم اســت. در ایــن 
رویــداد طــی یــک برنامــه فشــرده ســه روزه، 
کارآفرینــی  فضــای  بــا  شــرکت کنندگان 
ــنا  ــان آش ــی در کشــور و جه اســالمی - قرآن
شــدند. هم چنیــن بــه وســیله بســته های 
راه انــدازی  مبانــی  بــا  فشــرده  آموزشــی 
کســب وکار بــر اســاس ارزش هــای قرآنــی 
و اســالمی آشــنا شــدند و از فرصت هــا و 
ــان  ــن بخــش از زب ــود در ای ــای موج تهدیده
اســاتید و فعــاالن ایــن حــوزه اطــالع حاصــل 
کردنــد. در بخــش دیگــر ایــن رویــداد، فضــای 
واقعــی ایجــاد کســب وکارهای اســالمی - 
ــازی  ــرکت کنندگان شبیه س ــرای ش ــی ب قرآن
در  شــرکت کنندگان  کــه  به طــوری  شــد 
کاری  تیم هــای  خــالق  و  پویــا  محیطــی 
خــود را تشــکیل دادنــد و مراحــل راه انــدازی 
یــک کســب و کار اســالمی - قرآنــی را از 
ابتــدا تــا انتهــا به صــورت فشــرده تجربــه 
ــای کاری نتیجــه  ــه تیم ه ــد. در اختتامی کردن
تالش هــای دو روزه خــود را در مقابــل چشــم 
و  دادنــد  ارائــه  داوران  و  ســرمایه گذاران 
درنهایت تیم هایــی کــه از پتانســیل کافــی 
بــرای ســرمایه گذاری برخــوردار بودنــد، از 

ســوی ســرمایه گذاران انتخــاب شــدند.
ــالمی  ــتارت آپی - اس ــداد اس ــای روی محوره
و  گردشــگری  شــامل  برکــت«  »طلــوع 
اســالمی،  بانکــداری  و  اقتصــاد  توریســم، 
ــیون  ــاری و دکوراس ــمی، معم ــای تجس هنره
بازی هــای  و  اســباب بازی  داخلــی، 
غذایــی  محصــوالت  و  ســالمت  رایانــه ای، 
رســانه ای،  چنــد  محتــوای  حالل، تولیــد 
اســالمی  لبــاس  و  مــد  اپلیکیشــن،  و  وب 
ــی  ــالمی - قرآن ــتارت آپی اس ــداد اس بود.روی
ــعه  ــتاد توس ــت س ــا حمای ــت« ب ــوع برک »طل
معاونــت  هویت ســاز  و  نــرم  فناوری هــای 

ــا  ــوری 28 ت ــاوری ریاســت جمه علمــی و فن
30 آذرمــاه 95 برگــزار شــد.

ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی در 
اردوی جهادی تهران

پزشــکی  جهــادی  اردوی 
پزشــک  تهران با محوریت دندانپزشــکی، 
مشــاور  تغذیــه،  مشــاور  طب ســنتی، 
و  روانپزشــک  کــودک،  مشــاور  خانــواده، 
ــزار  ــی برگ ــا و پزشــکان عموم متخصــص مام
ــدام جهــادی ابتــدا ســاکنان  ــن اق شــد. در ای
روســتاهای قلعه نــو حاج موســی، صالح آبــاد 
ــورد  ــی م ــکان عموم ــط پزش ــن توس و پالئی
و  قنــد  تســت  اولیه پزشــکی،  معاینــات 
فشــار خــون قــرار گرفتنــد و در صــورت نیــاز 
بــه متخصصــان ارجــاع داده شــدند. ارائــه 
خدمــات دندانپزشــکی و معاینــات دهــان 
و دنــدان توســط متخصــص دندانپزشــکی، 
ارائــه  خانــواده،  مشــاوره  کارگاه  برگــزاری 
خدمــات مشــاوره در خصــوص قــد و وزن 
توســط مشــاوره تغذیــه، مشــاوره فــردی، 
ــی توســط متخصــص  ــان و مامای ــات زن معاین
معاینــات  و  طب ســنتی  مشــاوره  زنــان، 
ــه خدمــات  ــوار قلــب( و ارائ قلــب و عــروق )ن
ــک  ــص روانپزش ــط متخص ــکی توس روانپزش

بخــش دیگــری از ایــن خدمــات بــود.

ارائه گرنت پسادکرتی با همکاری یکی 
از ارکان آکادمی علوم جهان
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در حاشــیه دومیــن دوره جایــزه مصطفــی)ص( در 
ــوم  ــزی، رئیــس آکادمــی عل تهــران، رومــن مورن
جهــان)TWAS(  بــا ســورنا ســتاری معــاون 
ــرد  ــدار ک ــوری دی ــاوری رئیس جمه ــی و فن علم
ــی  ــا عالی ــدار، احمدرض ــن دی ــیه ای ــه در حاش ک
طباطبایــی، مدیــرکل دفتــر تبــادل فنــاوری 
ــی و  ــت علم ــه معاون ــکاری فناوران ــدل هم ــه م ب
فنــاوری ریاســت  جمهــوری و آکادمی علــوم چین 
اشــاره کــرد و گفــت: »ایــن همکاری هــا در قالــب 
صنــدوق علمــی مشــترک راه ابریشــم)SRSF(  بــا 
ــی  ــاوری و آکادم ــی و فن ــت علم ــت معاون حمای
علــوم چیــن صــورت می گیــرد. ایــن صنــدوق از 
فعالیت هــای پژوهشــی مشــترک میــان محققــان 
ــوم چیــن در شــش حــوزه   ــی و آکادمــی عل ایران
ــوم  ــر، عل ــای تجدیدپذی ــو، انرژی ه ــاوری نان فن
ــی و  ــوش مصنوع ــرفته، ه ــواد پیش ــناختی، م ش
علــوم آب حمایــت می کنــد.« بــه گفتــه عالیــی، 
ایــن حمایت هــا در ســه مــدل انجــام پروژه هــای 
تحقیــق و توســعه مشــترک، برگــزاری کارگاه های 
دوره هــای  در  محققــان  تبــادل  و  مشــترک 
ــا  ــران اعط ــه پژوهش گ ــه ب ــت ک ــدت اس کوتاه م
می شــود. او هم چنیــن از ارائــه گرنــت پســادکتری 
در قالــب همــکاری شــبکه زنــان دانشــمند جهان 
اســالم بــا ســازمان بانوان دانشــمند کشــورهای در 
حــال توســعه )OWSD( بــه عنوان یکــی از ارکان 

مرتبــط بــا تــواس خبــر داد.

مرکز نوآوری پهپاد در کشور راه اندازی 
می شود

توســعه  ســتاد  دبیــر  منطقــی،  منوچهــر 
صنایــع دانش بنیــان هوایــی و هوانــوردی 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، 
در مراســم اختتامیــه چهارمیــن دوره مســابقه 
طراحــی و ســاخت هواپیمــای بدون سرنشــین 
بــا اشــاره بــه اهمیــت صنعــت پهپــاد در 
کشــور گفــت: »بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی 
صنعــت پهپــاد در کشــور، مرکــز نــوآوری 
بــه زودی راه انــدازی خواهــد شــد  پهپــاد 
ــت،  ــی صنع ــه ارتباط ــز حلق ــن مرک ــه ای ک
نخبــگان و شــرکت های دانش بنیــان فعــال 
ــن مرکــز  ــود. ای ــادی خواهــد ب در حــوزه پهپ
نیازهــای صنعــت پهپــاد و ایده هــا را دریافــت 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــط ش ــد و توس می کن
آن هــا را پــرورش می دهــد و بــه مرحلــه 

می رســاند.« تجاری ســازی 
دو محصــول حــوزه  منطقــی،  گفتــه  بــه 
هوافضــا در کشــور نیــاز بــه مدیریــت بیشــتر 
ــه  ــی دارد ک ــای داخل ــه توانمندی ه ــکا ب و ات
ــن دو حــوزه شــامل »پهپادهــای تجــاری«  ای
کــه  می شــود  کوچــک«  »ماهواره هــای  و 
توانایــی  از  اســتفاده  حــوزه  دو  ایــن  در 
شــرکت های دانش بنیــان در اولویــت قــرار 

ــت. ــده اس داده ش
او در ادامــه گفــت: »از پهپادهــا می تــوان 
ــادن،  ــش مع ــا، پای ــش جنگل ه ــوزه پای در ح
ــرد.  ــتفاده ک ــره اس ــش ســطح شــهر و غی پای
ــم از ســازندگان  ــی توانی ــل م ــن دلی ــه همی ب
ــاز  ــا نی ــق ب ــی منطب ــه پهپادهای ــم ک بخواهی
مشــتری های خــود و بــا کمتریــن قیمــت 

ــد.« ــد کنن ــی و تولی طراح

رویداد استارت آپ ویکند »خوشمزه« 
برگزار شد

بــه  خوشــمزه  اســتارت آپ ویکند  رویــداد 
همــت بنیــاد نخبــگان اســتان خراســان رضوی 
ــا حضــور جمعــی از  کارآفرینــان و مدیــران  ب
صنعــت غذایــی کشــور در دانشــگاه فرودســی 
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مشــهد برگــزار شــد.
ــای  ــرکت کنندگان ایده ه ــداد، ش ــن روی در ای
خــود را در مــدت یــک دقیقــه ارائــه کردنــد و 
ــده، 14  ــده ارائه ش ــن 44 ای ــس از آن از بی پ
ــای  ــول ایده ه ــازی ح ــاب و تیم س ــده انتخ ای
ــا  ــد و در روز دوم، گروه ه ــام ش ــب انج منتخ
ــرکت در  ــن ش ــا ضم ــی منتوره ــا راهنمای ب
کارگاه هــای آموزشــی و کاربــردی بــه فعالیــت 
ادامــه و در بخــش  تیمــی پرداختنــد. در 
داوری، هــر یــک از تیم هــا مجموعــا بــه 
ــه طرح هــای خــود  ــه ارائ ــه ب مــدت 10 دقیق
پرداختنــد و پــس از داوری، ســه تیــم اول 

شــدند.
ــه همــت  ــه ذکــر اســت ایــن رویــداد ب الزم ب
خراســان رضوی  اســتان  نخبــگان  بنیــاد 
هویت  ســاز  و  نــرم  فناوری هــای  ســتاد  و 
معاونــت علمــی  و  فنــاوری ریاســت  جمهوری و 
بــا همــکاری ســازمان بســیج علمــی و فناوری 
اســتان خراســان رضــوی، مرکــز نــوآوری 
تــک، شــرکت شــهرک های  کارآفرینــی  و 
صنعتــی و گــروه علــوم و صنایــع غذایــی 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــگاه فردوس دانش

برگزاری سمپوزیوم کاربرد سلول های 
بنیادی و مهندسی بافت درگوش و 

حلق و بینی

مرکــز تحقیقــات گــوش و حلــق و بینی و ســر 
ــا  ــران ب ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــردن دانش و گ
همــکاری ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای 

ــت علمــی در نظــر  ســلول های بنیــادی معاون
یــک روزه  ســمپوزیوم  »نخســتین  دارنــد 
مهندســی  و  بنیــادی  ســلول های  کاربــرد 
بافــت درگــوش و حلــق و بینــی« را در تهــران 
برگــزار کننــد. ایــن ســمپوزیوم در تاریــخ 
20 دی مــاه 1396 در ســالن همایش هــای 
ــت  ــر اس ــه ذک ــود. الزم ب ــزار می ش رازی برگ
کاربــرد  یــک روزه  ســمپوزیوم  »نخســتین 
بافــت  مهندســی  و  بنیــادی  ســلول های 
ــت  ــگان اس ــی« رای ــق و بین ــوش و حل در گ
در  شــرکت  و  گواهی نامــه  اخــذ  و جهــت 
ــر  ــام حداکث ــرم ثبت ن ــل ف ــمپوزیوم تکمی س
ــن  ــت. ای ــی اس ــاه الزام ــخ 16 دی م ــا تاری ت
نیــز  بازآمــوزی  امتیــاز  دارای  ســمپوزیوم 
هســت. محورهــای »نخســتین ســمپوزیوم 
و  بنیــادی  ســلول های  کاربــرد  یــک روزه 
ــی«  ــق و بین ــت درگــوش و حل مهندســی باف
ــادی،  ــلول های بنی ــر س ــه ای ب ــامل مقدم ش
ــلول های  ــتفاده از س ــی اس ــای بالین کاربرده
ــز  ــی و نی ــق و بین ــوش و حل ــادی در گ بنی
ــی  ــق و بین ــوش و حل ــت در گ ــی باف مهندس

ــود. ــد ب خواه

گامی دیگر در توسعه همکاری های 
علمی با برزیل برداشته شد

ــوم  ــعه عل ــتاد توس ــر س ــرازی دبی ــال خ کم
و فناوری هــای شــناختی معاونــت علمــی 
در نشســت امضــای تفاهم نامــه همــکاری 
میــان ســتاد و ســازمان حمایــت از تحصیــالت 
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ــن  ــای ای ــرد: »امض ــان ک ــل بی ــی برزی تکمیل
ــه  ــی و فناوران ــای علم ــه همکاری ه تفاهم نام
را  شــناختی  فناوری هــای  و  علــوم  حــوزه 
بیــن دو کشــور گســترش می دهــد و فرصتــی 
ــرای انجــام پروژه هــای تحقیقاتــی مشــترک  ب
بیــن محققــان ایــران و برزیــل در ایــن حــوزه 

فراهــم می کنــد.«
ــجو،  ــادل دانش ــه تب ــان این ک ــا بی ــرازی ب خ
اســتاد و شــرکت در کنفرانس هــای علمــی 
نیــز بــا امضــای ایــن تفاهم نامــه بیــن دو 
کشــور رخ می دهــد، گفــت: »در حــال حاضــر 
ــران هم چــون  ــز دانشــگاهی ای برخــی از مراک
دانشــگاه تهــران و پژوهشــکده علوم شــناختی 
در حــوزه علــوم شــناختی بــا مراکــز تحقیقاتی 
و  می کننــد  همــکاری  برزیــل  فنــاوری  و 
ــا  ــی ب ــی و تحقیقات ــای علم ــرای طرح ه اج
ــد.«  ــعه می یاب ــه توس ــن  تفاهم نام ــای ای امض
او هم چنیــن بیــان کــرد: »ســتاد در گذشــته 
برزیــل  ســائوپائولو  تحقیقاتــی  بنیــاد  بــا 
ــر اســاس  تفاهم نامــه ای را امضــا کــرده کــه ب
ــد و در  ــف ش ــترکی تعری ــای مش آن پروژه ه
ــاز  ــه آغ ــن تفاهم نام ــا ای ــت، ام ــان اس جری
ــی  ــت و ارزیاب ــازمان حمای ــا س ــکاری م هم
تحصیــالت تکمیلــی جمهــوری فــدرال برزیــل 
اســت.« بــر اســاس ایــن گــزارش، تفاهم نامــه 
علمــی بــه منظــور اجــرای پژوهش هــای 
در  دانشــجو  و  اســتاد  تبــادل  و  مشــترک 
زمینــه مطالعــات مغــز و شــناخت میــان 
کمــال خــرازی، دبیــر ســتاد توســعه علــوم و 
فنــاوری شــناختی معاونــت علمــی و کارلــوس 
تومــاس، نماینــده ســازمان حمایــت و ارزیابــی 
تحصیــالت تکمیلــی جمهــوری فــدرال برزیــل 

ــد. ــا ش )CAPES( امض

رویداد استارت آپ ایدوکا برگزار شد
ایــدوکا  اســتارت آپی  رویــداد  نخســتین 
ــا  ــاورزی( ب ــری و کش ــتارت آپ گردش گ )اس
ــج  ــردازی، تروی ــه ایده پ ــت روحی ــدف تقوی ه

ــرمایه گذار  ــذب س ــی و ج ــان کارآفرین گفتم
بــر  تکیــه  بــا  گردش گــری  حــوزه  در 
توانمندی هــای بالقــوه اســتان لرســتان در 
ــد. ــزار ش ــاد برگ ــد خرم آب ــگاه آزاد واح دانش
نخبــگان  بنیــاد  رئیــس  امیــری،  حمــزه 
اســتان لرســتان، دربــاره ایــن رویــداد گفــت: 
»بــا توجــه بــه نیازســنجی جامعــه اســتانی و 
لــزوم حرکــت بــه ســمت گفتمــان کارآفرینــی 
در اســتان و بــا تاکیــد بــر اســتفاده بهینــه از 
ظرفیت هــا و پتانســیل های بالقــوه اســتان، 
رویــداد اســتارت آپی ایــدوکا )اســتارت آپ 
ــه همــت ایــن بنیــاد اســتانی  گردش گــری( ب
ــامانه  ــر در س ــدود 300 نف ــد. ح ــزار ش برگ
ثبت نامــی ایــدوکا بــرای حضــور در ایــن 
از  پــس  کــه  کردنــد  نام نویســی  رویــداد 
ــده  ــده انتخاب ش ــه، 100 ای ــای اولی داوری ه
ــا  ــه نهایت ــم تشــکیل شــد ک ــب 12 تی در قال
چهــار تیــم برگزیــده معرفــی و در مرکــز 

ــدند.« ــتقر ش ــگاه آزاد مس ــد دانش رش
ــان از حضــور 20 ســرمایه گذار  ــری در پای امی
ایــن رویــداد خبــر داد و گفــت: »بــا  در 
ــی  ــاق بازرگان ــا ات ــه ب ــای انجام گرفت رایزنی ه
اســتان، زمینــه حضــور ســرمایه گذاران در 

ــد.«  ــم ش ــدوکا فراه ــن ای ای

ره نگاشت راهربدی چندساله 2020 برای 
نخستین بار به زبان فارسی منترش شد

ــت  ــور، ره نگاش ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ب
راهبــردی »فوتونیــک پیشــرانه رشــد اقتصادی 
ــای  ــعه فناوری ه ــتاد توس ــا« از ســوی س اروپ
لیــزر، فوتونیــک و ســاختارهای میکرونــی 

ــد. ــر ش ــه و منتش ــی، ترجم ــت علم معاون
ــردی  ــاله راهب ــت چندس ــازی ره نگاش آماده س
فوتونیــک بــا حمایــت جامعــه فوتونیــک اروپــا 
و بســتر اروپایــی فنــاوری فوتونیــک21 انجــام  
راه انــدازی  از  و هــدف آن حمایــت  شــده 
برنامــه مشــارکت عمومــی - خصوصــی در 
ــام  ــا ن ــازه ب ــوب ت ــک چهارچ ــک در ی فوتونی
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افــق 2020 اســت. در طــول فراینــد ترســیم 
و کارگــروه  فوتونیــک  ره نگاشــت، جامعــه 
ــک  ــوی نزدی ــک گفت وگ ــه ی ــک21 ب فوتونی
بــا کمیســیون فوتونیــک اروپــا در ســطح دبیــر 
ــزارش،  ــن گ ــاس ای ــر اس ــده اند. ب کل وارد ش
نقشــه راه چندســاله راهبــردی فوتونیــک 
ــا بیــش  ــه ب ــان مغــزی و مصاحب نتیجــه طوف
ــی  ــک اروپای ــه فوتونی ــره از جامع از 300 خب
ــدی  ــای کلی ــرگان چالش ه ــن خب ــت. ای اس
ــراه  ــوآوری را هم ــش و ن ــک در پژوه فوتونی
ــه فناوری هــای کلیــدی  ــوط ب ــا مســائل مرب ب
توانمندســاز تبییــن کردنــد و دریافتنــد اروپــا 
بایــد بــرای کاربردهــای متنــوع و فناوری هــای 
ــف فوتونیکــی ســرمایه گذاری بیشــتری  مختل
ره نگاشــت  چارچــوب  آورد.  عمــل  بــه 
چندســاله فوتونیــک بــرای ایجــاد راه کارهــای 
عمــده  چالش هــای  جهــت  در  فوتونیکــی 
اقتصــادی اجتماعــی اروپــا ماننــد جامعــه 
رو بــه پیــری، ســالمت، کاهــش مصــرف 
انــرژی، ســالمت و امنیــت غذایــی اســت. 
ــی  ــک اروپای ــه فوتونی ــن، جامع ــر ای ــزون ب اف
نــوآوری  و  پژوهــش  راهبــرد  دارد  قصــد 
ــاله را  ــت چندس ــن ره نگاش ــده در ای تعریف ش
ــا  پیاده ســازی کنــد. ظهــور فوتونیــک در اروپ
ــا یــک  و حرکــت آن از یــک فعالیــت خــرد ت
ــی از  ــه یک ــدی و تبدیل شــدن ب ــاوری کلی فن
ــد  ــان می ده ــده، نش ــع آین ــن صنای مهم تری
چگونــه فوتونیــک در مســیر خــود قــرن 21 را 

ــازد. ــون می س ــای فوت ــر مبن ب

بازار داخلی برای کسب وکار نوپای 
دانش بنیان بکر است

نشســت هم اندیشــی »فصــل رویــش« بــا 
ــام  ــعادت قائم مق ــود س ــر محم ــور دکت حض
ــوندی  ــا زراس ــگان، علیرض ــی نخب ــاد مل بنی
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان تهــران و 

شــد. برگــزار  مســتعدان برتر  از  جمعــی 
ســعادت فومنی  دکتــر  نشســت،  ایــن  در 

ــاره  ــا اش ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــام بنی قائم مق
بــه لــزوم حضــور فعــال جامعــه نخبگانــی در 
عرصه هــای کارآفرینــی و کســب وکار نوپــا 
اجرایــی  در دســتگاه های  گفــت: »جــذب 
اســتخدامی  آزمون هــای  طریــق  از  تنهــا 
صــورت می پذیــرد و بروکراســی خــاص خــود 
را دارد در حالی کــه بــا توجــه بــه بکــر بــودن 
ــتعدادهای  ــور، اس ــب وکار در کش ــای کس فض
مهــارت  و  توانمنــدی  از  می تواننــد  برتــر 
ــداف در  ــه اه ــت یابی ب ــود در دس ــی خ علم

ــد.« ــتفاده کنن ــازار اس ب
ــاره  ــا اش ــگان ب ــی نخب ــاد مل ــام بنی قائم مق
ــادآور  ــی، ی ــازی نخبگان ــه ضــرورت شبکه س ب
شــد: »تشــکیل هســته های نخبگانــی مشــابه 
طــرح شــهید احمــدی روشــن در دســتور کار 
بنیــاد ملــی نخبــگان قــرار دارد و ایــن بنیــاد 
ــته های  ــا و هس ــا گروه ه ــل ب ــه تعام از هرگون
نخبگانــی در چارچــوب مقــررات اســتقبال 

می کنــد.«
ــی  ــای تخصص ــزاری بازدیده ــه برگ او در ادام
مهارت افزایــی  راه هــای  از  یکــی  را 
کــرد:  بیــان  و  برشــمرد  مســتعدان برتر 
ــر  ــده، اگ ــای طراحی ش ــر بازدیده ــالوه ب »ع
ــی از  ــا صنعت ــرکت ی ــد از ش ــه بازدی ــاز ب نی
ســوی مســتعدان  برتــر احســاس شــود، بنیــاد 
ملــی نخبــگان آمادگــی همــکاری و برگــزاری 

آن بازدیــد را نیــز دارد.«
ــن نشســت، علیرضــا زراســوندی  ــه ای در ادام
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان تهــران، بنیاد را 



سرآمد/ شماره چهل و یکم/ آذر نودوشش 46

نهــادی قابــل انعطــاف دانســت و گفــت: »ایــن 
نهــاد تغییــر رویکردهایــی را متناســب بــا 
شــرایط خواهــد داشــت. افــرادی کــه در بنیــاد 
ملــی نخبــگان مشــغول بــه فعالیــت هســتند 
ــن  ــد، بنابرای از جنــس خــود مســتعدان  برترن
درک خوبــی از مســائل و مشــکالت نخبگانــی 
در ایــن مجموعــه وجــود دارد. عــالوه بــر آن، 
نیــز  نخبگانــی  اجتماعــات  بــا  هم افزایــی 
ــگان  ــاد نخب ــی بنی ــای اصل ــی از رویکرده یک
اســتان تهــران اســت کــه می توانــد منجــر بــه 

افزایــش تعامــالت شــود.«
نشســت،  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
ــرات  ــدگاه و نظ ــان دی ــه بی ــتعدان برتر ب مس

پرداختنــد. خــود 

امروزه اشتغال به سمت تجارت مجازی 
و الكرتونیك هدایت شده است

ــی و  ــدف آسیب شناس ــا ه ــا« ب ــداد »متن روی
ــه  ــتان ب ــت اس ــکالت صنع ــی مش ــع برخ رف
همــت بنیــاد نخبــگان چهارمحــال  و بختیــاری 
و بــا حمایــت معاونــت علمــی  و  فنــاوری 
واحــد   18 حضــور  بــا  ریاســت جمهوری، 
صنعتــی و گروه هایــی متشــکل از اعضــای 
هیئت علمــی دانشــگاه شــهرکرد برگــزار شــد. 
ــی، رئیــس  ــم امام ــن مراســم ســید نعی در ای
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
چهارمحــال  و بختیــاری، گفــت: »اشــتغال 
امــروز براســاس نیــاز روز بــه ســمت تجــارت 
ــت.  ــده اس ــت ش ــک هدای ــازی و الکترونی مج
در چنــد ســال اخیــر نیــز شــاهد رونــد رو بــه 
رشــد در ایجــاد واحدهــای صنعتــی در اســتان 
ــزار  ــرای 15 ه ــه ب ــوری ک ــه ط ــم، ب بوده ای
ــن  ــد. ای ــاد کن ــتغال ایج ــتان اش ــوان اس ج
ــکالت  ــل مش ــرای ح ــوان ب ــت را می ت ظرفی

ــت.« ــه کار گرف ــز ب ــت نی صنع
ــی  ــارف صنعت ــرژی و آب در مص ــئله ان او مس
و مشــکل بازاریابــی را از عارضه هــای صنعــت 
ــت،  ــازمان صنع ــت: »س ــان داش ــت و بی دانس

چهارمحــال  و  اســتان  تجــارت  و  معــدن 
ــا  ــکاری را ب ــه هم ــی هرگون ــاری آمادگ بختی

ــی دارد.« ــاع نخبگان اجتم
ــاد  ــس بنی ــان، رئی ــی بنیادی ــه مجتب در ادام
نخبــگان چهارمحــال  و بختیــاری، گفــت: 
جــاری  ســال  ابتــدای  از  متنــا  »رویــداد 
فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و 30 واحــد 
ســازمان  طــرف  از  معرفی شــده  صنعتــی 
ــط  ــتان، توس ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع
شــرکت مشــاوره ســتاک نگین  چهارمحــال 
ــت  ــت و در نهای ــرار گرف ــی ق ــورد عارضه یاب م
18 واحــد صنعتــی جهــت عارضه یابــی و ارائــه 
ــس از  ــدند. پ ــا ش ــداد متن ــکار وارد روی راه
اعــالم فراخــوان، 15 تیــم پژوهشــی متشــکل 
از اعضــای هیئــت  علمــی و دانشــجویان جهت 
بررســی عارضه هــا و ارائــه راهــکار در رویــداد 
ثبت نــام کردنــد. الزم بــه ذکــر اســت رویــداد 
متنــا از 5 آذر مــاه 96 آغــاز بــه کار کــرده و در 

ــد. ــدا می کن ــه پی ــفند 96 خاتم 5 اس

مراسم تکریم »پرفسور بهمن یزدی صمدی« 
برگزار شد

»پرفســور  از  تکریــم  و  تجلیــل  مراســم 
ــته و  ــتاد برجس ــدی«، اس ــزدی صم ــن ی بهم
پیشکســوت ژنتیــک و برگزیــده جایــزه عالمــه 
ــا حضــور معــاون رئیس جمهــور  طباطبایــی، ب
ــور،  ــه کش ــه  و  بودج ــازمان برنام ــس  س و رئی
اســتاندار البــرز و جمعــی از مســئوالن اســتانی 
ــی کشــور در کــرج برگــزار  و اجتمــاع نخبگان
شــد. در ایــن مراســم کــه هم زمــان بــا هفتــه 
ــد، محمدباقر  ــزار ش ــاوری برگ ــش و فن پژوه
رئیس جمهــور،  نوبخت، معــاون 
عرصه هــای  در  حاصل شــده  پیشــرفت های 
ــف  ــول توصی ــل قب ــاوری را قاب ــی و فن علم
ــروت  ــن ث ــروی  انســانی را مهم تری ــرد. او نی ک
یــک کشــور، مخترعــان علمــی را تولیدگــران 
ثــروت و علــوم دانش بنیــان را لوکوموتیــو 
ــزود:  ــت و اف ــه دانس ــعه در جامع ــار توس قط
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»در نــگاه دولــت، توزیــع ثــروت در کنــار 
ــی از ارکان  ــت اجتماع ــروت و عدال ــد ث تولی

ــت.« ــعه اس ــی توس اصل
ــی،  ــی نجف ــم محمدعل ــن مراس ــه ای در ادام
ــم  ــب عل ــتان را قط ــن اس ــرز، ای ــتاندار الب اس
ــه  ــاره ب ــا اش ــت و ب ــور دانس ــاوری کش و فن
شــاخص های بــاالی اســتان در ایــن حوزه هــا، 
شــرکت های  »وجــود  داشــت:  بیــان 
ــی  ــش مهم ــه نق ــتان ک ــان در اس دانش بنی
تولیــد  بخــش   رونــق  و  اشــتغال زایی  در 
داشــته اند، یکــی از مالک هــای اصلــی در 

اســت.« اســتان  توســعه یافتگی 
ــور  ــن مراسم، پروفس ــری از ای ــش دیگ در بخ
ــق  ــزی دقی ــدی برنامه ری ــزدی  صم ــن ی بهم
ــه  ــات جامع ــش را از الزام ــام پژوه ــرای انج ب
»طرح هــای  گفــت:  و  دانســت  علمــی 
ــا تفکــر و انســجام اجــرا  ــد ب تحقیقاتــی را بای
کــرد تــا نتیجــه مطلــوب حاصــل شــود. 
ــه در  ــکالت جامع ــل مش ــد ح ــش کلی پژوه
اقتصــاد،  تولیــد،  از  اعــم  زمینه هــا  همــه 

سیاســت و جامعــه اســت.«
برگزیــده جایــزه عالمــه طباطبایــی در پایــان 
ــت  ــوری تربی ــد ط ــان بای ــرد: »جوان ــان ک بی
ــند  ــر باش ــر و صاحب نظ ــه آینده نگ ــوند ک ش
و در کنــار آن، بــه اخــالق در همــه عرصه هــا 
اعــم از علــم، تولیــد و صنعــت پایبنــد باشــند. 
ــی  ــی از ارکان اصل ــالق یک ــت اخ ــد دانس بای

پیشــرفت هــر کشــوری اســت.«

کد تعرفه گمرکی جدید کاالهای 
دانش بنیان احصا می شود

روح اهلل اســتیری، مدیــرکل دفتــر توســعه 
کســب و کار بین المللــی معاونــت علمــی 
ــوص  ــوری، در خص ــت جمه ــاوری ریاس و فن
جدیــد  گمرکــی  تعرفــه  کــد  احصــای 
گفــت:  کشــور  در  دانش بنیــان  کاالهــای 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  تــالش  »بــا 
ارتقــای  هــدف  بــا  و  جمهــوری  ریاســت 

محصــوالت  صــادرات  آمارگیــری  نظــام 
ــرای  ــای فرعــی گمرکــی ب ــان، کده دانش بنی
ــد.«  ــد ش ــا خواه ــان احص ــای دانش بنی کااله
ــب از  ــزی مناس ــت گذاری و برنامه ری او سیاس
طریــق تعییــن دقیــق میــزان آمــار صــادرات 
دالیــل  از  یکــی  را  دانش بنیــان  کاالهــای 
توجیهــی تعریــف کدهــای فرعــی  HSعنــوان 
کــرد و افــزود: »از آن جــا کــه آمــار صــادرات 
ــتراتژیک  ــه اس ــن برنام ــان در تدوی دانش بنی
ــن  ــت گذاری و تدوی ــی و سیاس ــت علم معاون
ــص  ــژه تخصی ــش رو و به وی چشــم اندازهای پی
کلیــدی  نقشــی  حمایتــی  منابــع  بهینــه 
دارد، احصــا کدهــای تخصصــی کاالهــای 
ــه  ــا ک ــت و از آن ج ــروری اس ــان ض دانش بنی
دانش بنیــان  شــرکت ها  محصــوالت  کل 
کاالی  صــادرات  اســت  ممکــن  نیســت، 
شــرکت دانش بنیــان یعنــی کاالیــی کــه 
نیــز  اســت  نشــده  شــناخته  دانش بنیــان 
جــزو آمــار صــادرات شــرکت دانش بنیــان 
بــه شــمار آیــد. ایــن موضــوع، آمــار صــادرات 
ــراه  ــا هم ــا خط ــان را ب ــرکت های دانش بنی ش
ــکل در  ــن مش ــل ای ــرای ح ــه ب ــد ک می کن
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
پــروژه ای تحــت عنــوان »ایجــاد تناظــر میــان 
ــتم  ــا سیس ــان ب ــای دانش بنی ــت کااله فهرس
 )HS Code( ــذاری کاال ــده کدگ هماهنگ ش
گمرکــی 8 رقمــی موجــود« در اولویــت قــرار 
گرفــت. ایــن کار بــرای تفکیــک آمار صــادرات 
ــان و  ــر دانش بنی ــان از غی ــای دانش بنی کااله
ــان  ــادرات کاالی دانش بنی ــار ص ــتخراج آم اس

می شــود.« اجرایــی 
کار  و  کســب  توســعه  دفتــر  مدیــرکل 
»شناســایی  علمــی،  معاونــت  بین المللــی 
دانش بنیــان  شــرکت های  دقیــق 
ــار صــادرات  ــق آم ــک دقی ــی«، »تفکی صادرات
از غیردانش بنیــان«،  کاالهــای دانش بنیــان 
شــرکت های  درســت  »رتبه بنــدی 
ــه  ــص بهین ــی«، »تخصی ــان صادرات دانش بنی
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منابــع مالــی بــه شــرکت های صادراتــی«، 
ــا«،  ــی بنگاه ه ــرد صادرات ــر عملک ــارت ب »نظ
»شناســایی دقیــق بازارهــای هــدف صادراتــی 
در  و »یکپارچگــی  دانش بنیــان«  کاالهــای 
ــطح  ــان در س ــادرات دانش بنی ــار ص ــه آم ارائ
ــل ضــرورت اجــرای  ــر دالی کشــور« را از دیگ

ــمرد. ــرح برش ــن ط ای
بــه گفتــه او، بــرای اجــرای ایــن طــرح در ایــن 
ســطح 205 شــرکت رصــد شــده اســت کــه 
ــان  ــول دانش بنی ــدود 100 محص ــون ح تاکن
صادراتــی شناســایی شــده اســت، البتــه قطعــا 

ایــن آمــار دقیــق و متقــن نیســت.

سومین سمپوزیوم ژنتیک و سلول های 
بنیادی برگزار می شود

ششــم دی مــاه 1396 ســومین ســمپوزیوم 
محــل  در  بنیــادی  ســلول های  و  ژنتیــک 
و  ژنتیــک  مهندســی  ملــی  پژوهشــگاه 
زیســت فناوری برگــزار خواهــد شــد. ایــن 
ــگاه  ــت پژوهش ــه هم ــک روزه ب ــمپوزیوم ی س
ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســت فناوری و بــا 
همــکاری ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای 
ســلول های بنیــادی و پزشــکی بازســاختی 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ســومین  محورهــای  می شــود.  برگــزار 
ســمپوزیوم ژنتیــک و ســلول های بنیــادی 
و  ویرایــش  در  نویــن  حوزه هــای  شــامل 
انتقــال ژن، پاســخ های ایمنــی بــه وکتورهــای 
ژن درمانــی، آخریــن یافته هــای مطالعــات 
ــلول درمانی  ــی در ژن/ س ــی و پیش بالین بالین

ــت. اس

260 رشکت دانش بنیان از معافیت های 
گمرکی بهره مند می شوند

امــور  رئیــس  صاحبــکار،  ســیدمحمد 
ــت  ــان معاون ــرکت ها و موسســات دانش بنی ش
جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
شــرکت های  بهره منــدی  بــه  اشــاره  بــا 

تســهیالت  و  معافیت هــا  از  دانش بنیــان 
گمرکــی گفــت: »تاکنــون از 400 درخواســتی 
ــر  ــت، ب ــده اس ــال ش ــه ارس ــه دبیرخان ــه ب ک
 260 از  بیــش  موجــود،  مقــررات  اســاس 
ــوری  ــرک جمه ــه گم ــد و ب ــت تایی درخواس
اســالمی ایــران ارســال شــد کــه بــا مســاعدت 
ــت  ــان گمــرک و معاون و همــکاری خــوب می
درخواســت ها  ایــن  فنــاوری،  و  علمــی 
شــدند.« گمرکــی  معافیت هــای  مشــمول 

شــرکت های  ارزیابــی  کارگــروه  دبیــر 
ایــن  این کــه  بیــان  بــا  دانش بنیــان 
معافیت هــا تنهــا شــامل کاالهــای غیرتجــاری 
ــاری،  ــور از کاالی تج ــت: »منظ ــود، گف می ش
وارد  فــروش  بــرای  کــه  اســت  کاالیــی 
ــکل  ــان ش ــه هم ــه ب ــم از این ک ــود، اع می ش
ــا پــس از انجــام عملیــات اعــم از تولیــدی،  ی
تفکیــک و بســته بندی بــه فــروش برســد. بــه 
عبــارت دیگــر مــواد، قطعــات و کاالهایــی کــه 
ــی وارد  ــول نهای ــتفاده در محص ــدف اس ــا ه ب
ــمول  ــند، مش ــروش می رس ــه ف ــوند و ب می ش
هم چنیــن  نیســتند.  معافیت هــا  ایــن 
از  می تواننــد  دانش بنیــان  شــرکت های 
اجــازه ورود موقــت بــرای مــواد اولیــه و 
ــل،  ــد، تکمی ــورد مصــرف در تولی ــای م کااله
کاالهــای  بســته بندی  و  آماده ســازی 
ــه  ــد. ب ــتفاده کنن ــی اس ــان صادرات دانش بنی
عــالوه در ایــن مــدت بیــش از 1500 مشــاوره 
فرایندهــای  و  معافیت هــا  بــا  رابطــه  در 
ــه  ــای مربوط ــن و آیین نامه ه ــی و قوانی گمرک
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شــده  ارائــه  متقاضــی  شــرکت های  بــه 
ــت.« اس

نقــش  دانشــجویان در تولیــد ناخالــص داخلــی 
بــا زیســت بــوم کارآفرینــی پررنــگ  می شــود

ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری 
گشــایش  آییــن  در  رئیس جمهــوری 
دســتاوردهای  نمایشــگاه  »هجدهمیــن 
پژوهــش، فنــاوری و فن بــازار« مهم تریــن 
زمینه ســاز بازگشــت اســتعدادهای برتــر و 
نخبــگان بــه کشــورمان را توســعه زیســت بوم 
ــرد:  ــوان ک ــت و عن ــور دانس ــی کش کارآفرین
»تنهــا راه امیــد بــه بازگشــت نخبــگان و 
اســتعدادهای برتــر ایرانــی دانشــجو یــا شــاغل 
توســعه  و  شــکل گیری  کشــورها،  دیگــر 
ــور  ــوآوری در کش ــی و ن ــت بوم کارآفرین زیس

ــت.« اس
صنــدوق  امنــای  هیئــت  رئیــس  نایــب  
ــا تاکیــد بــر ضــرورت  نــوآوری و شــکوفایی، ب
نقش آفرینــی دانشــجویان کشــور در رشــد 
ــور  ــرفت کش ــی و پیش ــص داخل ــد ناخال تولی
بــه واســطه راه انــدازی کســب وکارهای خــالق 
قابــل  تعــداد  نــوآور گفــت: »علی رغــم  و 
ــن  ــر ای ــورمان، تاثی ــجویان کش ــه دانش توج
 )GDP( ــی ــص داخل ــد ناخال ــر تولی ــش ب بخ
بــه میــزان قابــل قبــول نرســیده اســت؛ ایــن 
ــجویان در  ــش دانش ــه نق ــت ک ــی اس در حال
 رشــد تولیــد ناخالــص ملــی کشــورها کلیــدی

 است.«
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  اعتقــاد  بــه 
نــوآوری  زیســت بوم  در  رئیس جمهــوری، 
خصوصــی  بخــش  بایــد  فنــاوری  و 
باشــد،  داشــته  بیشــتری  ســرمایه گذاری 
اســتارت آپ های تکنولــوژی شــکل بگیــرد 
اطــراف  در  دانش بنیــان  شــرکت های  و 
دانشــگاه ها تشــکیل شــود. ســتاری همــکاری 
ــاد  ــرای ایج ــتگاه ها را ب ــا و دس ــه بخش ه هم
ــح  ــن زیســت بوم ضــروری دانســت و تصری ای
ــوآوری و  ــت بوم ن ــاد زیس ــرای ایج ــرد: »ب ک

ــش  ــه بخ ــکاری همه جانب ــد هم ــاوری بای فن
ــد،  ــته باش ــود داش ــی وج ــی و دولت خصوص
ــن  ــول دولتــی نمی توانیــم ای ــا پ ــرا تنهــا ب زی

اکوسیســتم را ایجــاد کنیــم.«
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری 
نمایشــگاه  هجدهمیــن  از  بازدیــد  ضمــن 
ــازار  ــاوری و فن ب ــش، فن ــتاوردهای پژوه دس
ــای  ــتاوردها و توانمندی ه ــن دس ــا جدیدتری ب
پژوهشــی و فناورانــه دانشــگاه های کشــورمان 
هجدهمیــن  اســت  گفتنــی  شــد.  آشــنا 
و  پژوهــش  دســتاوردهای  نمایشــگاه 
ــگاه ها،  ــور دانش ــا حض ــازار ب ــاوری و فن ب فن
ــاوری و  ــم و فن ــای عل ــگاه ها، پارک ه پژوهش
ــا  ــی از وزارت خانه ه ــز برخ ــد و نی ــز رش مراک
ایــام  در  مرتبــط  اجرایــی  ســازمان های  و 
هفتــه پژوهــش و فنــاوری )22 تــا 26 آذرمــاه 

ــد. ــزار ش ــال1396( برگ س

جشنواره منطقه  ای رویش »زرد کوه« 
برگزار شد

ــگان  ــاد نخب ــاه نظری، رئیس بنی ــی ش مصطف
اســتان یــزد، با اشــاره بــه برگــزاری جشــنواره 
ــت:  ــزد گف ــوه در ی ــش زردک ــات روی اخترع
ــور  ــف کش ــتان های مختل ــرح از اس »172 ط
ــد کــه بعــد  ــام کردن ــن در جشــنواره ثبت ن ای
بــرای مرحلــه  اولیــه، 96 طــرح  از داوری 
ــرکت کنندگان  ــدند. ش ــه ش ــوری پذیرفت حض
در ایــن جشــنواره مخترعانــی بودنــد کــه طــی 
ســه ســال گذشــته اختــراع خــود را بــه ثبــت 
ــت  ــت گواهــی ثب ــر دریاف ــالوه ب رســانده و ع
اختــراع، محصــول اولیــه را نیــز تولیــد کــرده  

ــد.« بودن
قابلیــت  و  بــودن  کاربــردی  شــاه نظری 
تجاری ســازی اختــراع را از جملــه مالک هــای 
ارزیابــی و تفاوت هــای ایــن جشــنواره بــا 
ــان  دیگــر جشــنواره های کشــور دانســت و بی
ــه،  ــی علمــی و فناوران ــر مبان ــرد: »عــالوه ب ک
ایــن جشــنواره  ارائه شــده در  اختراع هــای 
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ــه  ــن چرخ ــی و هم چنی ــزان تازگ ــر می از نظ
ــرار گرفــت.« ــی ق ــاوری مــورد ارزیاب عمــر فن

رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان یــزد بــا تاکیــد 
ــر مبنــای نیــاز  ــد ب ــر این کــه اختراعــات بای ب
ــه  ــوند،  ادام ــازی ش ــه و تجاری س ــه ارائ جامع
ــش  ــنواره روی ــه جش ــئوالن ب ــگاه مس داد:  »ن
ــا  ــن معن ــه ای ــت. ب ــازی اس ــگاه توانمندس ن
کــه بعــد از اتمــام جشــنواره، طرح هــای برتــر 
ــورد  ــی م ــول نهای ــه محص ــیدن ب ــرای رس ب
حمایــت قــرار می گیرنــد.« الزم بــه ذکــر 
ــوه  ــش زردک ــه  ای روی ــنواره منطق ــت جش اس
ــتان های   ــگان اس ــای نخب ــور بنیاده ــا حض ب
ــزی  ــاری،  مرک ــال  و  بختی ــان، چهارمح اصفه
ــاد  ــی بنی ــه میزبان ــاه ب ــم 22 و 23 آذرم و ق

ــزار  شــد. ــزد برگ ــگان اســتان ی نخب

رشکت های دانش بنیان در حوزه 
بهینه سازی مرصف انرژی تقویت 

می شوند

امیــر حســین میرآبــادی معــاون بهــره وری 
انــرژی و محیط زیســت ســتاد توســعه فنــاوری 
ــرد:  ــان ک ــی بی ــت علم ــرژی معاون ــوزه ان ح
بهینه ســازی در ســاختمان ها را بایــد یکــی 
ــرژی بدانیــم، چراکــه  از اولویت هــا در حــوزه ان
میــزان مصــرف واقعــی انــرژی در ســاختمان ها 
ــرای  ــده ب ــتاندارد تعیین ش ــر اس ــن براب چندی
بخــش مســکونی اســت. در قــدم نخســت 
حــوزه  در  دانش بنیــان  شــرکت های  بایــد 
ــاختمان ها  ــرژی در س ــرف ان ــازی مص بهینه س

ــزرگ  ــازار ب ــن ب ــا ای ــت شــوند ت ایجــاد و تقوی
در کل کشــور را پوشــش دهنــد، چراکــه تعــداد 
شــرکت هایی کــه فعالیــت تخصصــی در حــوزه 
محــدود  می دهنــد  ارائــه  انــرژی  خدمــات 

ــت.« اس
ــازی  ــرکت بهینه س ــکاری ش ــا هم ــزود: »ب او اف
انرژی هــای  ســازمان  و  ســوخت  مصــرف 
تدویــن  حــال  در  بهــره وری  و  تجدیدپذیــر 
زیرســاخت  ایجــاد  بــرای  شــیوه نامه هایی 
شــرکت های  بــرای  جــذاب  کســب وکار 
اصلــی  و هــدف  انــرژی هســتیم  خدمــات 
شــرکت های  بیشــتر  فعال کــردن  نیــز 
ــرژی  ــاون بهــره وری ان ــان اســت.« مع دانش بنی
و محیط زیســت ســتاد توســعه فنــاوری حــوزه 
ــرژی معاونــت علمــی هم چنیــن بیــان کــرد:  ان
از  انــرژی  بهینه ســازی مصــرف  »در حــوزه 
راهکارهــای بســیار ســاده تــا فناورانــه و پیچیده 
روز دنیــا می تــوان بهــره بــرد، امــا غالــب 
ــون  ــی هم چ ــا راهکارهای ــا ب ــاختمان های م س
مهندســی سیســتم های گرمایشــی و سرمایشــی 
پتانســیل باالیــی بــرای کاهــش مصــرف دارنــد. 
بــه ایــن معنــا کــه در گام هــای نخســت 
ــده و  ــای پیچی ــتفاده از راهکاره ــه اس ــاز ب نی
ــت،  ــرژی نیس ــن ان ــع جایگزی ــتفاده از مناب اس
ــای سرمایشــی  ــق باره ــا محاســبه دقی ــه ب بلک
ــوان  ــاختمان ها می ت ــتر س ــی در بیش و گرمایش
از مصــرف بــاالی انــرژی در طــول مــدت 
بهره بــرداری از ســاختمان جلوگیــری کــرد. 
ــی  ــتم های گرمایش ــی سیس ــن مهندس هم چنی
ــا و  ــردن موتورخانه ه ــم  ک ــی، تنظی و سرمایش
اســتفاده از تجهیــزات حرارتــی و برودتــی کــه 
ــز از دیگــر  ــد نی ــه دارن اســتانداردهای ارتقایافت
راهکارهــای کاهــش ایــن مصــرف بی رویــه 
ــد  ــامانه های جدی ــتفاده از س ــه اس ــت. البت اس
ــپ  ــتم پم ــیدی، سیس ــای خورش ــد پنل ه مانن
ــرارت  ــن ح ــرای تامی ــی ب ــی زمین گرمای حرارت
و بــرودت و اســتفاده از آبگرمکــن خورشــیدی از 

ــتند.« ــر هس ــه دیگ ــای فناوران راهکاره
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چرا ناامیدی؟

دنبال نتایج 
سریع هستند.

اعتقادشان به 
وجود خود را از 
دست می دهند.

در گذشته گیر 
می کنند.

نمی توانند 
اشتباهاتشان را 
فراموش کنند.

از آینده می ترسند. در مقابل تغییر 
مقاومت می کنند.

نیرویشان را از 
دست می دهند.

به شدت به 
ضعف هایشان 

باور دارند.

احساس می کنند 
دنیا به آن ها چیزی 

مدیون است.

میلشان به موفقیت 
کمتر از ترسشان 
از شکست است.

هیچ وقت امکانات 
موجود را مجسم 

نمی کنند.

احساس می کنند 
چیزی برای از 

دست دادن دارند.

بیش از حد کار 
می کنند. 

فکر می کنند 
مشکالتشان 

منحصربه فرد است.

شکست هایشان 
را نشانه ای برای 

عقب نشینی کردن 
در نظر می گیرند.

برای خودشان 
تاسف می خورند.  
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چنــد ســالی اســت کــه جمعیــت شهرنشــین 
ــتر  ــین آن بیش ــت روستانش ــان از جمعی جه
ــری  ــگ خط ــه زن ــی ک ــت. موضوع ــده اس ش
ــع  ــش جوام ــدن نق ــگ ش ــرای کم رن ــت ب اس
زمیــن.  کــره  روی  زندگــی  در  روســتایی 
جمعیت هــای  برخــالف  کــه  جوامعــی 
شهرنشــین در ذات و تعریــف کالســیک خــود 
از  را دارد. روســتاها  بــودن  مفهــوم مولــد 
ــرای  ــی ب ــر، اجتماع ــینی بش ــان یک جانش زم
کار، تولیــد و ســاختن فرهنــگ و تمــدن 
بشــری و البتــه حفــظ تنــوع قومــی و زیســتی 
ــین ها  ــوچ روستانش ــده اند. ک ــوب می ش محس
ــی شــدن روســتاها از ســکنه  ــه شــهر و خال ب
ــد  ــت مول ــک جمعی ــن ی ــن رفت ــی از بی یعن
ــین های  ــه شهرنش ــا ب ــدن آن ه ــل ش و تبدی
مصرف گــرا. یعنــی بــه فراموشــی ســپرده 
ــدن  ــم ش ــا و گ ــا و آیین ه ــدن فرهنگ ه ش
آن هــا در فرهنگ هــای یکدســت و اغلــب 
ایــران  در  روزهــا  ایــن  شــهری.  عاریتــی 
مهاجــرت بیــش از آن کــه مفهومــی فرامــرزی 
داشــته باشــد، دغدغــه ای اســت کــه زندگــی 
روســتایی را تهدیــد می کنــد. مــوج مهاجــرت 
به خصــوص  و  شــهرها  بــه  روســتاییان 
ــن کاری  ــرای یافت ــم ب ــهرها آن ه ــیه ش حاش

ــالوه  ــه ع ــت ک ــی اس ــهرها، معضل در کالن ش
آســیب های  روســتاها،  شــدن  خالــی  بــر 
ــه  ــز ب ــینی را نی ــده  حاشیه نش ــی عدی اجتماع

ــود دارد. ــراه خ هم
تقویــت  و  روستانشــین ها  توانمندســازی 
اقتصــاد روســتایی بــر پایــه توانمندی هــا 
و ظرفیت هــای بومــی و تاریخــی یکــی از 
ــه  ــت ک ــدی اس ــا رون ــارزه ب ــای مب میانبره
ــرت، آن  ــکل مهاج ــن ش ــاید خطرناک تری ش
 هــم درون مرزهــای یک کشــور باشــد. امــا راه 
توســعه اقتصــاد روســتایی از کجــا می گــذرد؟ 
ــر نقــش نخبــگان،  در روزهایــی کــه تاکیــد ب
ــش رو در  ــرکت های پی ــاوری و ش ــش، فن دان
اقتصــاد کشــور بیشــتر می شــود، چطــور 
بــرای  ظرفیت هایــی  چنیــن  از  می تــوان 
نیــل بــه چنیــن هــدف بزرگــی ســود جســت؟ 
ــرآمد«  ــماره از »س ــن ش ــژه ای ــده وی در پرون
تــالش کرده ایــم بــه چنیــن نقشــی بپردازیــم 
و بــه ایــن ســوال پاســخ دهیــم کــه شــرکت ها 
در  نقشــی  چــه  نــوآور  اســتارت آپ های  و 
کشــور  روســتاهای  اقتصــادی  توانمنــدی 
ــه  ــا چ ــش ت ــن نق ــرد و ای ــد ک ــازی خواهن ب
انــدازه می توانــد تاثیــرات مثبــت اجتماعــی و 

ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ــی ب فرهنگ

ی از خایل  شدن روستاها کت ها و استارت آپ های نوآور در پیش گ�ی ث�ی �ش یه به نقش و �ت
گ

ن�

نوآوری و فناوری؛ احیاگر اقتصاد روستا
 مریم طالبی 
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کت دانش بنیان »مادبنیان« عامل �ش ، مد�ی وس مامل�ی گفت وگو �ب س�ی

 برای پیشرفت روستاها
راه میانبری وجود ندارد

ده
رون

پ
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چابهار  منطقه  در  شرکتش،  اداره  بر  عالوه  »مادبنیان«  دانش بنیان  شرکت  مدیرعامل 
مزرعه  یک  مالمیر  سیروس  است.  فعالیت  مشغول  هم  بلوچستان  و  سیستان  استان 
گیرد،  صورت  آن  برای  کافی  سرمایه گذاری  اگر  که  مزرعه ای  می کند.  اداره  را  جلبک 
به گفته خودش می تواند بازارهای جهانی را به تصرف خود درآورد و ضمن اشتغال زایی 
سازد.  پیش  از  پررنگ تر  دنیا  در  را  ایران  نام  منطقه،  آن  مردم  از  زیادی  بخش  برای 
مالمیر می گوید: »راه اندازی مزرعه جلبک، چندمنظوره است. اشتغال، تولید ثروت، کار 
تحقیقاتی و علمی، محرومیت زدایی، توسعه منطقه، کسب بازار جهانی و کمک به محیط 

زیست دریایی سواحل مکران ازجمله این اهداف است.«
مالمیر سابقه فعالیت و کارآفرینی در روستا را هم دارد. در گفت وگوی »سرآمد« با او از 

نقش متقابل روستاها بر نخبگان و کارآفرینان سوال کرده ایم.

�وضعیــت توســعه روســتاهای ایــران را 
ــد؟ ــی می کنی ــور ارزیاب چط

ــت،  ــد جمعی ــه رش ــد رو ب ــه رون ــه ب ــا توج ب
پیشــرفت تکنولــوژی و مصرف گــرا شــدن 
جوامــع در حــال توســعه، مفهــوم کشــاورزی، 
ــر  ــی تغیی ــد ماه ــرورش و صی ــروری، پ دام پ
ــا  ــه م ــر داشــت ک ــد در نظ ــرده اســت. بای ک
ــود آب  ــن و کمب ــا بحــران گــرم شــدن زمی ب
ــای  ــد روش ه ــه بای ــتیم. درنتیج ــه رو هس روب
جدیــدی بــرای توســعه روســتاها بــه کار 
ــوض  ــرایط ع ــی ش ــس وقت ــود. پ ــه ش گرفت
ــه  ــور محــرک کشــاورزی ک می شــود، آن موت
روســتاها بــوده، دیگــر معنــای گذشــته خــود 

ــدارد.  را ن
چــه بســا در کشــورهای توســعه یافته ای مثــل 
فرانســه، در برخــی روســتاها دیگــر خبــری از 
کشــاورزی نباشــد. بنابرایــن ایــن تصــور کــه 
ــه ســمت روســتا  فکــر کنیــم اگــر مــردم را ب
ببریــم و دوبــاره بــه روســتا بازگردانیــم، حتمــا 
ــور  ــد، تص ــاق می افت ــتاها اتف ــعه در روس توس

درســتی نیســت.
ــه  ــت ک ــن اس ــما ای ــور ش ــس منظ �پ
ــد و  ــری داده ان ــر کارب ــتاها تغیی روس
مــا هــم بایــد بــا ایــن تغییــر کاربــری، 

ــویم؟ ــم گام ش ه
ــه  ــا همین طــور اســت. اصــال برگشــت ب دقیق
روســتا بــه معنــای بازگشــت بــه عقــب اســت.

�مــا بــه دنبــال یافتــن پاســخی بــرای 
ــه  ــد چ ــه بای ــتیم ک ــش هس ــن پرس ای
کار کــرد تــا پتانســیل هایی کــه در 
روســتاها وجــود دارد، بــا ظرفیــت 
ــورد؟ ــره بخ ــان گ ــگان و کارآفرین نخب

ــت  ــئله ای نیس ــردن مس ــی ک ــد، صنعت ببینی
ــه وارد  ــک منطق ــه ی ــار ب ــوان به اجب ــه بت ک
ــتان و  ــالم، لرس ــل ای ــتان هایی مث ــرد. اس ک
ــروری  ــه دام پ ــون زمین ــتان چ ــی کردس حت
دارنــد، در برنامه هــای توســعه تــالش کردنــد 
تــا ایــن اســتان ها بــه زور صنعتــی شــوند، امــا 
شکســت خوردنــد. ایــن روش ها اشــتباه اســت. 
البتــه می شــود نخبــگان بیاینــد، نقــاط قــوت 
را ببیننــد، راه کار ارائــه دهنــد و روســتاها را در 

جهــت درســتی هدایــت کننــد.
نیوزلنــد یــا اســترالیا را در نظــر بگیرید. بخش 
اعظمــی از اقتصادشــان بــا پــرورش گوســفند 
ــد کــه  تامیــن می شــود. حــاال در نظــر بگیری
ــده،  ــال آین ــا 10 س ــه دارد ت ــتان برنام عربس
ظرفیــت حــج را پنــج برابــر کنــد. حــال اگــر 
ــفندهای  ــد گوس ــط 10 درص ــم فق ــا بتوانی م
یــک  تامیــن کنیــم،  ایــران  از  را  قربانــی 
ــرای  ــته ایم. ب ــدی برداش ــادی بلن ــدم اقتص ق
برنامه ریــزی ایــن کار می تــوان از نخبــگان 

ــت.  کمــک گرف
درواقــع، نخبــگان می تواننــد ظرفیت هــای 
مغفــول روســتاها را کشــف کننــد و بــه 
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ــا  ــن ظرفیت ه ــا ای ــد ت ــدار دهن ــه هش جامع
ــرود.  ــدر ن ه

�فکــر می کنیــد چــه شــرایطی در 
روســتاهای کشــور بایــد وجــود داشــته 
باشــد تــا نخبــگان و کارآفرینــان بــرای 
ــدا  ــش پی ــتاها گرای ــت در روس فعالی

ــد؟ کنن
پیچیده تریــن  از  برخــی  دنیــا  در  امــروزه 
ــه صــورت غیرحضــوری  عمل هــای جراحــی ب
انجــام می شــود. می خواهــم بگویــم نیــاز 
نیســت کــه حتمــا یــک نخبــه در یــک 
منطقــه روســتایی حضــور فیزیکــی پیــدا 
بپــردازد،  دام پــروری  بــه  آن جــا  و  کنــد 
بلکــه می تــوان بــه شــکل غیرحضــوری از 
ــتاها  ــعه روس ــرای توس ــگان ب ــت نخب ظرفی
بهــره جســت. جهــان در دهه هــای آینــده بــه 
ســمت افزایــش کالن شــهرها مــی رود. طــوری 
ــود  ــتگرد می ش ــا هش ــد ت ــال از دماون ــه مث ک
یــک شــهر بــزرگ. احتمــاال برخــی روســتاها 
می شــوند  تبدیــل  خــاص  مناطقــی  بــه 
ــد در آن  ــتایی می توان ــک روس ــط ی ــه فق ک
زندگــی کنــد. گرچــه افــراد محــدودی وجــود 
داشــته اند کــه در یــک روســتا، یــک حرکــت 
ــن  ــا ای ــد، ام ــام داده ان ــزرگ انج ــادی ب اقتص
مســئله بســیار خــاص و انگشت شــمار اســت 
و نمی تــوان یــک نســخه اختصاصــی را بــرای 
همــه تجویــز کنیــم. بنابرایــن این کــه اصــرار 
داشــته باشــیم کــه فــرد نخبــه، حتمــا حضــور 
فیزیکــی در روســتا داشــته باشــد، تصــور 
ــی  ــت هم خوان ــا واقعی ــه ب ــت ک ــی اس غلط
نــدارد، امــا می تــوان از ظرفیــت نخبــگان 
ــتفاده  ــتاها اس ــعه روس ــان در توس و کارآفرین

ــرد. ک
�خودتــان تاکنــون از ظرفیــت روســتاها 

ــد؟ ــتفاده کرده ای اس
در  کارآفرینــی  فعالیــت  از  نمونــه ای  بلــه، 
ــت  ــته ام و از ظرفی ــار داش ــتا را در چابه روس
ــرده ام. ــره ب ــا به ــرای پیشــبرد کاره ــتا ب روس

از ظرفیــت روســتاها در  اســتفاده  �
حیاتی تــر  کشــور  مناطــق  کــدام 

اســت؟
اســتفاده از ظرفیــت روســتا در همــه مناطــق 
کشــور حیاتــی اســت، امــا توســعه روســتا در 
برخــی مناطــق بایــد در اولویــت قــرار بگیــرد. 
ــین  ــود مرزنش ــرزی، وج ــق م ــال در مناط مث
ــته  ــی داش ــی مطلوب ــع زندگ ــه وض ــی ک ایران
دور  بــه  قاچــاق  از  را  او  می توانــد  باشــد، 
ــا  ــان قاجــار ت ــا متاســفانه از زم نگــه دارد، ام
کنــون، وضــع زندگــی روســتاییان مرزنشــین 
ــر  ــال در نظ ــت. مث ــته اس ــی نداش ــا تعریف م
ــه سیســتان و بلوچســتان  ــه منطق ــد ک بگیری
بــرای پــرورش شــترمرغ بســیار مســتعد 
ــا،  ــن خانواده ه ــت از ای ــا حمای ــر ب ــت. اگ اس
ــج  ــره، پن ــت نف ــتایی هش ــواده روس ــر خان ه
ــان  ــد، وضــع زندگی ش ــرورش ده ــترمرغ پ ش
ــئله  ــن مس ــد. ای ــد ش ــوب خواه ــیار مطل بس
بــرای مرزنشــینان کشــور بســیار حیاتــی 
اســت. اگــر کمک هــای بانکــی یــا دولتــی بــه 
ایــن ســمت بیایــد، اوضــاع روســتاها متحــول 

می شــود. 
چــه  از  کارآفرینــان  و  نخبــگان  �
ــد  ــتاها می توانن ــی در روس ظرفیت های

ــد؟  ــره ببرن به
ــوده اســت.  ــادی ب ــم، آب ــتا در قدی اســم روس
باشــد،  داشــته  وجــود  آب  هرجــا  یعنــی 
عــده ای جمــع شــدند. در ایــن بین، متاســفانه 
نــگاه غلــط بــه تشــکل ها مانــع خیلــی از 
ــود.  ــتاها می ش ــعه در روس ــای توس حرکت ه
ــته  ــدام داش ــرض ان ــدرت ع ــکل ها ق ــر تش اگ
رخ  اقتصــاد  در  عظیمــی  تحــول  باشــند، 
از  یکــی  دام پــروری  مثــال  داد.  خواهــد 
ــا  ــیاری از مقوله ه ــه بس ــت ک ــاخه هایی اس ش
مثــل تامیــن غــذا، دارو، حمل ونقــل، گوشــت 
ــود  ــامل می ش ــت و... را ش ــا، پوس و فرآورده ه
و می توانــد در هــر شــاخه، اشــتغال آفرینی 
ــه دل  ــی ک ــد. نخبه های ــته باش ــی داش باالی
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ــد  ــد، می توانن ــت دارن ــن فعالی ــروی ای در گ
ــن  ــه ای ــد و ب ــی درســت کنن تشــکیالت محل
ــد. وقتــی  ــق روســتا را هــم توســعه دهن طری
خودشــان  کننــد،  رشــد  تشــکل ها  ایــن 
ــا  ــد ی ــل کنن ــان را تبدی ــد محصولش می توانن
قیمت گــذاری کننــد. البتــه در ایــن بیــن 
نبایــد نقــش بانک هــای خصوصــی یــا دولتــی 
ــور  ــه منظ ــا ب ــن بانک ه ــرد. ای ــوش ک را فرام
حمایــت از ایــن تشــکل ها بایــد حداقــل 
ــه  ــا چرخ ــد ت ــش دهن ــان را کاه سودهایش

ــرد. ــق گی ــی رون ــد و کارآفرین تولی
�کــدام کشــور را به خاطــر داریــد 
ــان  ــن کارآفرین ــته اســت بی ــه توانس ک
ــادی  ــد اقتص ــتاها، پیون ــعه روس و توس

ــد؟ ــاد کن ــی ایج محکم
چیــن را در نظــر بگیریــد کــه بــا ســرعت نــور 
در حــال پیشــرفت اســت. در ایــن کشــور یــک 
ــا،  ــاس م ــعت بندرعب ــر وس ــد براب ــدر چن بن
طــی دو ســال در مناطــق روســتایی ســاخته 
ــرعت،  ــن س ــی ای ــل اصل ــه دلی ــود ک می ش
کشــور  ایــن  روســتایی  جامعــه  قــدرت 
ــه  ــعه یافته، جامع ــورهای توس ــت. در کش اس
ــه  ــد ب ــد تولی ــور مول ــوان موت ــتایی به عن روس

حســاب می آیــد.
ــا  ــم ب ــور می توانی ــد کالن، چط �از بع
اقتصــاد  درســت،  سیاســت گذاری 

ــم؟ ــا کنی ــتاها را احی روس
اقتصــاد مــا بــا سیاســت گــره خــورده اســت. 
اگــر مــا نتوانیــم خــود را بــه اقتصــاد جهانــی 
ــان را  ــم تنش هایم ــر نتوانی ــم، اگ ــل کنی وص
ــی  ــم بانک هــای جهان ــر نتوانی ــم، اگ کــم کنی
را مجــاب کنیــم کــه بــا مــا همــکاری کننــد، 
تــا وقتــی کــه مــا نتوانیــم ایــن مســائل را حل 
ــت،  ــهل اس ــه س ــتا ک ــرفت روس ــم، پیش کنی
ــت،  ــت اس ــه نف ــان ک ــه دارترین صنعتم ریش
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــد ش ــود خواه ــم ناب آن ه
در دوران تحریــم تــا حــدی آن را تجربــه 

ــم. کردی

ــی بــا  ــه نوع امــا اگــر ایــن چالش هــا را ب
درایت هــای سیاســی رد کنیــم، می توانیــم 
بــرای  می شــود  کنیــم.  عمــل  موفــق 
ــود آن  ــا نمی ش ــت، ام ــه نوش ــرفت برنام پیش
را دســتوری اجــرا کــرد. یــک بزرگــی ایــن را 
ــرای پیشــرفت، راه  ــه »ب ــن آموخــت ک ــه م ب
ــدارد«، کــه ایــن موضــوع در  میانبــر وجــود ن
ــد.  ــدق می کن ــم ص ــتا ه ــعه روس ــورد توس م
حــاال شــما ایــن پیشــرفت را در هــر عرصــه ای 
مثــل هنــر، ورزش، اقتصــاد و... می توانیــد 
ــد  ــبه نمی توانی ــک ش ــما ی ــد. ش ــرض کنی ف
آقــای بیــل گیتــس بشــوید. او تــا 30 ســالگی، 
یــک روز تعطیلــی نداشــته و فقــط کار کــرده 
اســت. مــا دوســت داریــم مثــل آمریکایی هــا 
فرانســوی ها  مثــل  باشــیم،  یــک  درجــه 
منظــم  ژاپنی هــا  مثــل  باشــیم،  بــاکالس 
باشــیم و مثــل عرب هــا از زندگــی لــذت 
ببریــم. ایــن در حالــی اســت کــه جمــع همــه 

ــت. ــداد اس ــع اض ــا، جم این ه
البتــه ایــن را هــم بایــد بگویــم کــه انســان در 
فشــار اســت کــه دنبــال راه چــاره می گــردد. 
ــن  ــم همی ــا ه ــت تحریم ه ــه مثب ــال نقط مث
ــم.  ــان افتادی ــه فکــر خودم ــه کمــی ب ــود ک ب
ــی  ــازار جهان ــه ب ــت ب ــا درای ــم ب ــر بتوانی اگ
درســت  چیزمــان  همــه  شــویم،  وصــل 
می شــود، امــا نــه بــه ایــن قیمــت کــه همــه 
ــازار وصــل  ــن ب ــه ای ــا ب چیزمــان را بدهیــم ت

ــویم. ش
ــی در  ــرمایه گذار ژاپن ــک س ــا ی ــا ب ــال م مث
چــه  می گفــت  او  بودیــم.  مذاکــره  حــال 
ــا  ــد ت ــن می دهی ــه م ــاری ب ــن و اعتب تضمی
درواقــع  کنــم.  ســرمایه گذاری  ایــران  در 
مــن چطــور  کــه  بــود  ایــن  دغدغــه اش 
می توانــم 40 میلیــون دالر پــول را بــه ایــران 
بیــاورم. تــا وقتــی این گونــه دغدغه هــا را 
حــل نکنیــم، پیشــرفت در شــهرها و روســتاها 
بــا چالش هــای متعــددی مواجــه خواهــد 

ــد. ش
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، مد�ی استارت آپ »دستادست« ه درخشا�ن ن گفت وگو �ب فا�ئ

 حضور نخبگان و کارآفرینان
 اقتصاد روستا را متحول می کند

کارآفرینی  نوع  یک  بیشتر  بلکه  نمی دانیم،  استارت آپ  خیلی  را  خود  کار  »ما 
اجتماعی به حساب می آییم.« این ها گوشه ای از اظهارات فائزه درخشانی، مدیر 
استارت آپ »دستادست« است که تالش کرده با حضور در روستاها و حمایت از 
اقشار محروم، در مسیر توسعه اشتغال، مقابله با فقر و بهبود اوضاع اجتماعی و 
فرهنگی در جامعه حرکت کند. او ساکن استان آذربایجان غربی است و در رشته 
مهندسی کامپیوتر درس خوانده است. تیم استارت آپ »دستادست« شامل هفت 
نفر هستند و در استان های مختلف فعالیت دارند. در گفت وگوی »سرآمد« با این 
کارآفرین فعال در حوزه روستاها، این سوال مطرح شده است که حضور نخبگان، 

کارآفرینان و استارت آپ  ها چطور می تواند به توسعه روستاها کمک کند.

�روســتاهای کشــور دارای ویژگی هــا 
ــد  ــرای رش ــددی ب ــای متع و ظرفیت ه
ایــن  ازجملــه  هســتند.  توســعه  و 
ظرفیت هــا می تــوان بــه کشــاورزی، 
ــاره  ــتی و... اش ــع دس ــگری، صنای گردش
کــرد. از نــگاه شــما، کارآفرینــان و 
ــد  ــی می توانن ــه نقش ــتارت آپ  ها چ اس
ــته  ــتاها داش ــعه روس ــد و توس در رش

ــند؟ باش
ــه  ــم ک ــد کن ــد تاکی ــز بای ــر چی ــش از ه پی
ــه  ــم ک ــت می کن ــانی صحب ــاره کس ــن درب م

ــه ســراغ روســتا  ــد و ب دغدغــه اجتماعــی دارن
ــه منظــور  ــا ب ــه صرف ــه کســانی ک ــد، ن می رون
ــت  ــی فعالی ــن مناطق ــد در چنی ــب درآم کس
ــه اجتماعــی دارد  ــد. کســی کــه دغدغ می کنن
ــد،  ــام ده ــتا کاری را انج ــد دارد در روس و قص
بایــد یک ســری اصــول و پارامترهــا را بشناســد 
و رعایــت کنــد. کار در روســتا بــه قــدری 
ــی  ــناخت کاف ــا ش ــر ب ــه اگ ــت ک ــاس اس حس
صــورت نگیــرد، ممکــن اســت ناخواســته مثــال 
ــه  ــوری آن منطق ــا جان ــی ی ــت گیاه ــه باف ب

ــد. ــیب وارد کن آس
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مثــال می زنــم. اگــر در روســتایی کــه ظرفیــت 
ــه وجــود دارد، قصــد  گردشــگری در آن منطق
در  باشــم،  داشــته  را  کســب وکاری  آغــاز 
ــم،  ــته باش ــی نداش ــی کاف ــه آگاه ــی ک صورت
ــت  ــط زیس ــم و محی ــه اقلی ــود ب ــث می ش باع
ــش از  ــئله بی ــن مس ــد. ای ــیب برس ــا آس آن ج
این کــه بــه نفــع یــک روســتا باشــد، بــه ضــرر 
آن تمــام خواهــد شــد. بنابرایــن وجــود آگاهــی 
مهم تریــن  اجتماعــی،  دغدغــه  داشــتن  و 
ــن در روســتا  چیــزی اســت کــه یــک کارآفری

ــد داشــته باشــد. بای
ــتارت آپ  ــت اس ــوع فعالی ــورد ن �در م
ــن  ــد، ای ــان بگویی ــت« برایم »دستادس
بــه  می توانــد  چطــور  اســتارت آپ 

ــد؟ ــک کن ــتاییان کم روس
کــه  اســت  یــک مجموعــه ای  دستادســت 
و  توان افزایــی  را  خــود  اصلــی  ماموریــت 
قدرتمندتــر کــردن تولیدکننــدگان محصــوالت 
ــه حاشــیه  ــای ب ــت گروه ه ــا اولوی دست ســاز ب
رانده شــده قــرار داده اســت. منظــور مــا از 
گروه هــای بــه حاشــیه رانده شــده کســانی 
ــرار  ــت ق ــا غفل ــض ی ــورد تبعی ــه م هســتند ک
زنــان  روســتایی،  زنــان  مثــل  گرفته انــد. 
ــر و  ــان مهاج ــوالن، زن ــوار، معل سرپرســت خان
گروه هــای این چنینــی اولویــت کاری مــا را 

می دهنــد. تشــکیل 
مــا در زمینــه طراحــی محصــوالت و شــناخت 
ــازار بــرای ســاخت محصــوالت کاربردی تــر و  ب
ــا  ــه آن ه ــان ب ــه محصوالتش ــور عرض همین ط
ــا  ــی گروه ه ــه برخ ــی ب ــم. حت ــک می کنی کم
از صفــر آغــاز یــک کســب وکار را آمــوزش داده 
ــم  ــان فراه ــروع آن کار را برایش ــات ش و امکان

کرده ایــم.
ــم وارد  ــوزش ه ــئله آم ــس در مس �پ

ید؟ شــده ا
بلــه، البتــه آمــوزش از راه دور. بــه ایــن دلیــل 
کــه ایــن گروه هــا در 15 اســتان مختلــف 
ــای  ــر جزوه ه ــن خاط ــه همی ــد. ب حضــور دارن

ــرای  ــه و ب ــا فیلم هــای کم حجــم تهی مصــور ی
ــم.  ــال می کنی ــا ارس آن ه

را  فعالیت هــا  نــوع  ایــن  هزینــه  �
می کنیــد؟ تامیــن  چگونــه 

مجموعــه مــا یــک مجموعــه غیرانتفاعــی 
ــدارد.  ــار ن ــه ای در اختی ــچ بودج ــت و هی اس
ــه در حــال  ــن مجموع ــه در ای ــم ک ــرادی ه اف
فعالیــت هســتند، کامــال بــه صــورت داوطلبانــه 
ــه  ــه ارائ ــی ک ــام خدمات ــد. تم شــرکت می کنن
می دهیــم، رایــگان اســت، امــا اگــر محصولــی 
از طریــق سیســتم دستادســت بــه فــروش 
ــوان  ــد را به عن ــا 20 درص ــن 10 ت ــد، بی برس

کارمــزد برمی داریــم.
ــن  ــرای تامی ــه ب ــات خیری �از موسس
نمی گیریــد؟ کمــک  هزینه هایتــان 
اگــر ســرمایه یــا بودجــه ای در اختیار داشــتیم، 
ــف  ــتاهای مختل ــا در روس ــات م ــرعت اقدام س
بیشــتر می شــد. مثــال تغییــر در طراحــی 
محصــوالت سیســتم دستادســت رونــد خیلــی 
کنــدی داشــته اســت، چــون بودجــه کافــی در 

ــته ایم.  ــار نداش اختی
بــا همیــن هــدف، حــدود دو هفتــه اســت کــه 
»کراودفاندینــگ«  یــا  مالــی  جمع ســپاری 
ــن  ــه در همی ــتارت آپ ک ــک اس ــه واســطه ی ب
ــم  ــدازی کرده ای زمینــه فعالیــت می کنــد، راه ان
ــم.  ــداری کنی ــین خری ــک ماش ــم ی ــا بتوانی ت
ــوان  ــین به عن ــن ماش ــم از ای ــد داری ــا قص م
ــاز  ــوالت دست س ــیار محص ــگاه س ــک فروش ی
 20 حــدود  هفتــه  دو  در  کنیــم.  اســتفاده 
ــع آوری  ــم، جم ــاز داری ــه نی ــی ک درصــد مبلغ

ــده اســت. ش
ــت  ــا درخواس ــر، ده ه ــاه اخی ــرض دو م در ع
ــته ایم،  ــف داش ــتان های مختل ــکاری از اس هم
امــا به خاطــر همیــن مشــکالت مالــی، در 
پاســخ گویی بــه ایــن عزیــزان ناتــوان بوده ایــم.
ــغول  ــالی مش ــه س ــت« از چ �»دستادس

ــه فعالیــت اســت؟ ب
تقریبا از سال 93 فعالیتمان را آغاز کردیم.
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ــت  ــر را تح ــد نف ــدت چن ــن م �در ای
پوشــش قــرار دادیــد؟ روســتاییان چــه 
ــتند؟ ــا داش ــن حمایت ه ــهمی از ای س
ــرار  ــا را تحــت پوشــش ق ــم و 10 آق 400 خان
ــان هــم  ــداد آقای ــودن تع ــم ب ــت ک ــم. عل دادی
بــه ایــن دلیــل اســت کــه در اغلــب روســتاها، 
ــه ســاخت محصــوالت  خانم هــا هســتند کــه ب

مشــغول اند. دست ســاز 
�تــا امــروز نهــاد خاصــی بــرای حمایــت 
ــن حرکــت اجتماعــی، قــدم پیــش  از ای

نگذاشــته اســت؟
ــه در  ــم ک ــم می دهی ــح ه ــه ترجی ــر، البت خی

ــم.  ــی و اداری نیفتی ــای دولت ــد کاره فراین
�فکــر می کنیــد بــرای افزایــش انگیــزه 
ــت  ــرای فعالی ــان ب ــگان و کارآفرین نخب
در روســتاها و رشــد توســعه روســتایی، 

چــه پیش شــرط هایی الزم اســت؟
کارآفرینــان،  و  نخبــگان  حضــور  قطعــا 
بــه  اقتصــاد روســتا را متحــول می کنــد. 
ــی  ــاز اســت کــه قوانیــن حمایت نظــر مــن نی
ــی  ــب وکارهای اجتماع ــا کس ــب ب ــه متناس ک
ــن  ــن قوانی ــق همی ــود و طب اســت، وضــع ش
در  فعــال  کســب وکارهای  ایــن  بــا  نیــز 
ــتاها  ــه در روس ــور ازجمل ــف کش ــاط مختل نق
ــن  ــن واســطه، ای ــه همی ــا ب برخــورد شــود ت
ــذف  ــده اداری ح ــی آزاردهن ــیر بروکراس مس
ــرای  ــه دیگــر، اعطــای مشــوق ها ب شــود. نکت
حضــور نخبــگان در روستاهاســت تــا بــه 
ــده  ــوب و فراموش ش ــای خ ــطه فرصت ه واس
ــان  ــگان و کارآفرین ــتاها، نخب ــغلی در روس ش
بــه روســتاها جــذب شــوند. البتــه اکثــر مــردم 
ــرای داشــتن کســب وکار  ــد ب ترجیــح می دهن
ــن  ــد. ای ــهرها برون ــراغ ش ــه س ــر، ب پردرآمدت
مســئله امــری طبیعــی اســت، چراکــه انگیــزه 
کافــی بــرای مانــدن در روســتا را ندارنــد. 
کمتــر کســی پیــدا می شــود کــه تنهــا بــرای 
انگیــزه شــخصی و مســئولیت اجتماعــی، 
ــد.  ــدازی کن ــب وکاری را راه ان ــتا کس در روس

انگیــزه  ایجــاد  و  ایــن مشــوق ها  تعریــف 
بــرای حضــور نخبــگان در روســتاها می توانــد 

ــد. ــود بخش ــتاها را بهب ــت روس وضعی
مســئله دیگــر کــه مــن همــواره بــر آن تاکیــد 
ــت.  ــی اس ــش اجتماع ــتن بین ــم، داش می کن
ــا مــدرک دکتــری  مثــال اگــر کســی حتــی ب
ــک  ــد دارد در ی ــوب قص ــده خ ــک ای ــا ی و ب
ــعی  ــد س ــد، بای ــاز کن ــی را آغ ــتا فعالیت روس
کنــد کــه اقشــار مختلــف ازجملــه زنــان 
ــل  ــب وکار دخی ــم در آن کس ــتایی را ه روس
کنــد تــا تبعیض هــا کاهــش یابــد. فــرد نخبــه 
و کارآفریــن بایــد نســبت بــه بافــت فرهنگــی 
آگاهــی داشــته  اجتماعــی در روســتاها  و 
باشــد. اگــر بــا ایــن آگاهــی وارد روســتا 
نابرابــری  نگاه هــای  و  تبعیض هــا  شــویم، 
کــه بــه روســتاها وجــود دارد، کم کــم از بیــن 

ــت. ــد رف خواه
�اگــر در مســیر هدایــت و حضــور 
نخبــگان و کارآفرینــان در روســتاها 
ــن  ــی ممک ــه عواقب ــم، چ ــی کنی کوتاه

اســت دامن گیــر روســتاها شــود؟
اگــر نتوانیــم مصــرف آب را بهینــه کنیــم، یــا 
بــرای مقابلــه بــا خشک ســالی و تغییــرات 
و  باشــیم  نداشــته  برنامــه ای  اقلیمــی 
هم چنیــن نســبت بــه رشــد اشــتغال و توســعه 
ــا  ــاوت باشــیم، درنتیجــه ب ــتاها بی تف در روس
حاشیه نشــینی انبوهــی مواجــه خواهیــم شــد. 
چراکــه ســیل عظیمــی از روســتاییان راهــی 
شــهرها شــده و از آن جایــی کــه مهارت هــای 
ــد،  ــازار کار را ندارن ــذب در ب ــرای ج ــی ب کاف
مجبورنــد بــه حاشیه نشــینی پنــاه ببرنــد. 
از  یکــی  خــود  کــه  هــم  حاشیه نشــینی 
ــی اســت.  ــی آســیب های اجتماع ــل اصل عوام
به راحتــی  را  اجتماعــی  آســیب های  ایــن 
ــوان کنتــرل کــرد، امــا حضــور پررنــگ  نمی ت
نخبــگان و کارآفرینــان در روســتاها می توانــد 
ــا  ــدات و چالش ه ــن تهدی ــیاری از ای ــا بس ب

ــد.  ــه کن مقابل
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�توسعه گردشگری می تواند اقتصاد روستاها 
را احیا کند. نخبگان چطور می توانند در توسعه 

گردشگری روستایی گام بردارند؟ 
اگر بخواهیم از استرس و خستگی شهرها برای مدتی 
فاصله بگیریم، بهترین گزینه برای این کار، حضور 
بودن  دارا  به خاطر  روستاها  هستند.  روستاها  در 
آب وهوای پاک، محصوالت طبیعی و ارگانیک، نبود 
استرس و حضور در دامن طبیعت، آرامش خاصی 
دارند. استفاده از پتانسیل های طبیعی هر منطقه 
می تواند ارزش افزوده خوبی را ایجاد کند. به عنوان 
مثال استان کردستان به خاطر داشتن طبیعت بکر، 
هر شهر پتانسیل خاصی دارد، مثال در شهر بانه، 
روستای نجنه، که در 38 کیلومتری آن قرار دارد، 
یک منطقه تفریحی پرورش ماهی با امکانات سرو 
ماهی تازه است که دارای هتل، مسجد، رستوران 
است.  سرسبز  طبیعت  دل  در  دل نشین  فضای  و 
طبیعت این روستا، مکان جذابی ایجاد کرده و روزانه 
میزبان گردشگران زیادی از کل استان و کشور است.

به  سنندج  جاده  کیلومتری  در 65  نگل  روستای 
به  مربوط  تاریخی  قرآن  داشتن  به خاطر  مریوان، 
سده های چهارم یا پنجم هجری قمری نیز شاهد 

روستای  است.  سال  طول  در  زیادی  گردشگران 
روستایی اش،  بافت  به خاطر  اورامانات  در  پالنگان 
در  دزلی  روستای  بیجار،  در  قمچقای  روستای 
سروآباد، روستای کرفتو به خاطر غار باستانی کرفتو 
و ده ها نمونه دیگر هر کدام به خاطر پتانسیلی خاص 

گردشگران زیادی را ساالنه جذب می کنند.
گردشگری  صنعت  گسترش  در  نخبگان  نقش 
می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. برنامه هایی همچون 
ایجاد پایگاه های دانشی به صورت اینترنتی، همکاری 
با سازمان صنایع دستی و گردشگری برای گسترش 
صنایع دستی و افزایش تولید محصوالت ارگانیک 
می تواند از این قبیل باشد. از طرف دیگر، کمک به 
صنعت کشاورزی با بهره گیری از فناوری های نوین 
در  صرفه جویی  مزارع،  سم زدایی  مثل  مواردی  در 
آب، تست کاشت محصوالتی به جز محصوالت رایج 
در آن منطقه، کمک به ارتقای صنعتی ماشین آالت 
مورد استفاده و هم چنین ایجاد نشاط و سرگرمی در 
روستاها و... نیز برنامه های دیگری است که نخبگان 

می توانند ورود کنند.
ما با گروهی از دوستان در حال کار روی بازی مشابه 
با بازی معروف »پوکمن گو« هستیم، با این تفاوت 

» گفت وگو �ب فرزاد خان یغما، مد�ی استارت آپ »تیک ت�ی

اشباع شهرها از فارغ التحصیالن 
بی کار؛ پیامد نادیده گرفتن روستاها

جامعه توسعه یافته با روستاهای متروک و فراموش شده ایجاد نمی شود. در صورتی 
که نخبگان و کارآفرینان آستین باال بزنند و برای توسعه روستاها پیش قدم شوند، 
بازی برنده - برنده ای شکل خواهد گرفت که هر دو طرف در آن سود خواهند کرد. 
فرزاد خان یغما، مدیر استارت آپ »تیک تیم« در گفت وگو با »سرآمد« تاکید دارد 
که در صورت حضور پررنگ تر نخبگان و کارآفرینان در روستاها، می تواند هم از 
آمار باالی بی کاری فارغ التحصیالن در شهرهای بزرگ بکاهد و هم روستاها را روی 

ریل توسعه پایدار قرار دهد
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که بازی کنندگان برای باال بردن امتیاز باید با استفاده 
از راهنمایی های داخل بازی به مکان های روستایی 
و گردشگری که در بازی تعریف شده اند، بروند و 
باال  را  امتیاز خود  تا  اعالم کنند  را  موقعیت خود 
ببرند. چند امکان عالی دیگر نیز در این بازی طراحی 
شده که امیدواریم به زودی مجوزهای الزم را از اداره 
کل صنایع دستی و گردشگری دریافت کرده و در 
آینده ای نزدیک نسخه یک آن را به بازار عرضه کنیم.
�توسعه روستا با افزایش کمی و کیفی تولیدات 
و  استارت آپ ها  است.  خورده  گره  روستایی 
عرصه هایی  چه  در  دانش بنیان  شرکت های 
می توانند به ارتقای کمی و کیفی این تولیدات 

کمک کنند؟ 
محصوالت  آزمایش  برای  را  الزم  بستر  روستاها 
برای رسیدن به محصوالت باکیفیت تر را در اختیار 
دارند و از طرف دیگر، نخبگان نیز علم این کار را 
در دست دارند. پس بر حسب وظیفه هم که باشد، 
باید نخبگان این حوزه، از بستر موجود استفاده کنند. 
روش های  و  ماشین آالت  و  صنایع  کیفیت  یعنی 
تولید را باالتر ببرند. مثال در یک واحد باغ داری اگر 
نوین کاشت محصول،  به روش ها و مکانیسم های 
آفت کشی، حفاظت در برابر شرایط جوی و برداشت 
اصولی محصول آگاه باشند، قاعدتا هم به کارشان 
دل خوش تر می شوند و هم کیفیت بیشتری را تجربه 
خواهند کرد و مجموع این دو عامل یعنی سود بیشتر 

برای باغ دار، روستا، منطقه و درنهایت کشور.
�یکی از عمده مشکالت روستاییان، مغفول 
ماندن صنایع تبدیلی است که باعث شده دالل 
با قیمتی پایین، تولیدات روستایی را بخرد و 
در شهرها تبدیل به فرآورده های دیگر شود. 
صنایع  توسعه  در  می توانند  چطور  نخبگان 

تبدیلی در روستاها پیش قدم شوند؟
روستاها،  زیان های  و  آفت ها  بزرگ ترین  از  یکی 
صنایع  رشد  عمده  است.  محصوالت  خام فروشی 
کشاوزی، دامی و... در کشورهای پیشرفته، تبدیل 
است.  متفاوت  افزوده های  ارزش  به  خام  محصول 
برای مثال اغلب روستاهای آذربایجان غربی یکی 
باکیفیت و طبیعی  انگور  از بهترین مناطق تولید 

در دنیاست. کردستان مهد توت فرنگی اعالست و 
کوهستان هایش طالیی ترین عسل ها را به ما هدیه 
می دهد، اما متاسفانه ساالنه این محصوالت ارزشمند 
مالی صاحبان آن ها، دچار خرابی  به خاطر شرایط 
می شوند و هر مقدار که سالم بماند، به قیمت خیلی 

پایینی از دستشان خارج می شود.
مهم ترین وظیفه و هم چنین فرصت برای نخبگان، 
این  بر  افزوده  ارزش  اعمال  برای  بسترهایی  ایجاد 
محصوالت روستایی است. مثال ساخت دستگاه هایی 
و  تبدیل  آب میوه  به  را  انگور  بتواند  که  کوچک 
جلوگیری  محصول  فساد  از  هم  کند،  بسته بندی 
برابر  تا هفت  آن  کیلوی  ارزش هر  و هم  می کند 
می شود. هم چنین یکی از مهم ترین و ارزشمندترین 
به  امروزه  که  است  انگور  هسته  تفاله،  بخش های 
دالیل مختلف مورد توجه قرار گرفته است و از آن، 
روغن هسته انگور که دارای ارزش تغذیه ای باالیی 

است، تهیه می شود.
عدم  روستاها،  در  اشتغال زا  عوامل  از  دیگر  یکی   
بازاریابی و برندینگ برای این گونه محصوالت است. 
ما محصوالت بی نام ونشان تولید می کنیم و کسی 

آن ها را نمی شناسد.
در همین حوزه نیز به همراهی دوستان، استارت آپی 
را در حوزه عسل ایجاد کردیم. به این شکل که با 
حضور در روستا، بعد از تست محصول، چند درجه 
را برای محصوالت تعریف کرده و سپس آن ها را در 
بطری هایی با برند IHoney بسته بندی می کردیم و 
در وب سایت با همین آدرس قرار می دادیم. مهم ترین 
ارزش آفرینی این کار، برندسازی برای تولیدکنندگان 
و ایجاد دسترسی و سهولت خرید محصول باکیفیت 

برای کل ایران بود.
�توسعه روستا نیازمند داشتن نیروی انسانی 
ماهر است. آیا نخبگان می توانند در راستای 
آموزش مهارت، آموزش قواعد بازار و آموزش 
سودآوری تولید به روستاییان آموزش دهند و 

در این زمینه موثر واقع شوند؟ 
بله، قطعا همین طور است. مطمئنا روستاییان هم 
با شناسایی  این موضوع استقبال خواهند کرد.  از 
و گرد هم آوردن جوانان تحصیل کرده روستایی و 
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ایجاد گروه هایی با ترکیبی از روستایان و نخبگان، 
روستاها  هم  و  یافت  خواهد  افزایش  تعامل ها  هم 
خاستگاهی برای انجام رشد فعالیت های باارزش تر 

می شود.
�چطور می شود نخبگان را به سمت روستاها 
به  رغبت  با  شوند  حاضر  که  طوری  کشاند؛ 
روستاها بروند و طرح های خود را در روستاها 
پیاده کنند؟ چه تسهیالت و پیش شرط هایی 

نیاز است؟ 
باید به موضوع اشتغال و ارزش آفرینی  این باره  در 
برای  که  دارند  را  درک  این  نخبگان  کنم.  اشاره 
ایجاد ارزش افزوده، مولفه »مکان« مهم ترین عنصر 
نیست و می توان در روستاها هم به ارزش افزوده 
باالیی دست یافت. به نظر من مهم ترین پیش نیاز 
حضور نخبگان در روستاها، حمایت نهادهای مرتبط 
و ذی صالح است. منظور من از حمایت، صرفا مالی 
و  بازاریابی  شرکت های  بین  ارتباط  ایجاد  نیست. 
فروش حرفه ای و تسهیل تعامالت و کارهای اداری 
با سایر نهادها عوامل دیگری است که به پشتیبانی 

نهادهای مرتبط نیاز دارد.
دیگری  اقدام  نیز  کارآفرینانه  رویدادهای  برگزاری 
است که می تواند نخبگان را بیش از همیشه به سمت 
روستاها سوق دهد. مثل برگزاری استارت آپ ویکند 

کشاورزی در یک روستا.
�وضعیت حضور نخبگان و تاثیرگذاری آن ها 
بر روستاهای کشور را چطور ارزیابی می کنید؟ 
آیا توانسته ایم از ظرفیت نخبگان در توسعه 

روستاها بهره ببریم؟ 
بعضا  و  تحصیل کرده ها  حجم  چون  کم.  خیلی 
از طرف دیگر،  و  زیاد  نخبه های بی کار در شهرها 
باالست.  روستاها هم  اشتغال در  و  پتانسیل رشد 
متاسفانه بحران هایی همچون بحران آب، جاده های 
امکانات کافی رفاهی و  نامطلوب و نبود  روستایی 
ارتباطی در روستا مشکالت عمده ای برای روستاها 
ایجاد کرده اند که حضور نخبگان می تواند گره گشای 

این چالش ها باشد.
اکوسیستم  ظرفیت  از  نکردن  استفاده  �
توسعه  در  کشور  دانش بنیانی  و  استارت آپی 

روستاها، چه عواقب و نتایجی به همراه خواهد 
داشت؟

متروک  فارغ التحصیل،  بی کاران  از  شهرها  اشباع 
شدن روستاها و از دست دادن بهترین سرمایه های 
ملی نتیجه این مسئله خواهد بود. امروزه غذای سالم، 
محصوالت ارگانیک و طبیعی، آب وهوای دل چسب 
و مکان های دل نشین در دسترس عموم نیست و 
حتی در بعضی مواقع، همین مولفه ها نوعی امکانات 
الکچری به حساب می آیند. متاسفانه امروزه شاهد 
جمعیت،  از  بیشتر  ظرفیتی  با  شهرهایی  توسعه 
توام با آلودگی هوا، ترافیک، استرس و فشار روانی 
هستیم، اما در مقابل، روستاهایی با طبیعت بکر و 
امکان تنفسی سالم، متروک مانده اند. امید دارم که با 
حمایت نهادهای دولتی و خصوصی در کنار حضور 
نخبگان و کارآفرینان، روستاها را به سمت توسعه 

سالم و پایدار پیش ببریم.

دستیار  درواقع  »تیک تیم«  استارت آپ 
هوشمند  شخصی شماست. تیک تیم دستیاری 
برای برنامه ریزی و مدیریت کارها و فعالیت های 
با توجه  افراد  روزانه است. یعنی در تیک تیم 
به مشغله هایی که دارند، می توانند رویدادها و 
فعالیت های روزانه خود را مشخص و برای آن 
یادآور تعیین کرده و آن ها را اولویت بندی کنند. 
فعالیت ها  از  رویداد ها  تیک تیم  در  هم چنین 
تفکیک شده اند. رویداد به معنی کاری است که 
زمان و مکان مشخصی برای آن تعیین می شود، 
مانند یک جلسه کاری، یا کالسی آموزشی، ولی 
فعالیت به کارهایی گفته می شود که به طور کلی 
باید در طول روز انجام شوند، ولی زمان و مکان 
مشخصی برای آن تعیین نمی شود، مانند چک 
کردن ای میل ها. برای اولویت بندی فعالیت ها در 
تیک تیم فرد می تواند براساس ضرورت و مهم 
یا غیر مهم بودن چهار حالت برای هر فعالیت یا 
رویداد در نظر بگیرد.  اپلیکیشن تیک تیم در 18 
اسفند 95 در سمینار کارآفرینی و استارت آپ 

در شهر سقز رونمایی شد.
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 چه درس ها یا نوشته هایی زندگی شما را تحت 
تاثیر قرار داد؟ چیزهایی که روش شما در زندگی 

و سبک کاری تان را در زاپوس شکل داده اند؟
یکی از ارزش های اصلی ما این است که »همیشه در 
تعقیب رشد و یادگیری باشید« و در البی شرکت، 
می دانیم،  زاپوس  کتاب خانه  را  آن  ما  که  جایی 
کتاب هایی را قرار دادم که زندگی مرا تحت تاثیر قرار 
به شدت  اخیر  داده اند. من شخصا در یکی دو سال 
جذب موضوعی به نام علم شادی شدم. یکی از بهترین 
کتاب ها در این حوزه نظریه شادی است. کتاب نقطه 

اوج هم فوق العاده است.
بود  این  اولیه  ایده  به کار کرد،  وقتی زاپوس شروع 
نفر  به  و  بفروشیم  بیشتر کفش  هر چه  بیایید  که 

اول در این بازار تبدیل شویم. ما این کار را در چند 
از  انجام دادیم و بعد یک روز نشستیم و  اول  سال 
می خواهیم  شویم،  بزرگ  وقتی  پرسیدیم  خودمان 
چطور باشیم؟ آیا می خواهیم فقط به کفش بسنده 
کنیم، یا می خواهیم به چیزی معنادارتر تبدیل شویم. 
بعد تصمیم گرفتیم برند زاپوس به بهترین سرویس 
خدمات مشتریان تبدیل شود. انگیزه اولیه مان این بود 
که ما به این ترتیب می توانستیم چیزهایی بیشتر از 
کفش بفروشیم، ولی اتفاق بامزه ای افتاد. ما متوجه 
به  ربطی  صرفا  که  باالتر  هدف  داشتن  که  شدیم 
برای کسب وکارمان  باشد،  نداشته  بیشتر  سودآوری 
مفید است. به این ترتیب هم کارکنان شادتر خواهند 
بود و هم فروشندگان بیشتری برای بازدید مراجعه 

فروش آن الین کفش به خانم ها، بدون این که بتوانند صد مدل کفش را امتحان کنند؟! ایده 
به ظاهر مسخره ای است و نشدنی به نظر می رسد. اصال مگر می شود کفشی را به یک خانم 

فروخت بدون این که این امکان را به او داد که آن را قبل از پرداخت توی پایش ببیند و حس 
کند؟! تونی هسیه )Tony Hsieh(، مدیرعامل شرکت زاپوس، به همه دنیا ثابت کرد که می شود 

از همین ایده عجیب و غریب یک تجارت چند میلیون دالری آن الین راه انداخت. هسیه 
در مصاحبه ای با خبرنگار  هافینگتون پست از روشش برای رسیدن به موفقیت می گوید.

ی
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ک

گفت و گو �ب تو�ن هسیه، 

کت زاپوس عامل �ش مد�ی

تجارت 
چند میلیون 
دالری

 مستانه تابش 
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می کنند. هم چنین از طریق یک فرایند همه پرسی 
از کارکنانمان خواستیم به ما بگویند که 10 ارزش 
اصلی شرکت ما باید چه چیزهایی باشد و سپس آن ها 
را مبنای یک برنامه توسعه ای بلندمدت قرار دادیم. 
درواقع ما کارکنانمان را از طریق این ارزش های کلیدی 
از  به عنوان مثال، یکی  یا اخراج می کنیم.  استخدام 
ارزش های اصلی ما، فروتن بودن است. اگر کسی که 
واقعا هوشمند، بااستعداد و باتجربه است، برای کار در 
شرکت ما درخواست بدهد و ما مطمئن باشیم که او 
تاثیر  فروشمان  روی  بالفاصله  با حضورش می تواند 
بگذارد، اما بدانیم که ازخودراضی است، استخدامش 

نمی کنیم و هیچ بحثی در این زمینه وجود ندارد. 
از دیدگاه تجاری، اگر دیدگاهی باالتر از سود یا پول 
داشته باشید - این که بتوانید کارکنان خود را خوشحال 
کنید و واقعا به این کار اعتقاد داشته باشید - و آن را با 
فرهنگی متشکل از ارزش های اصلی تان ترکیب کنید، 
همان چیزی است که به رشد کسب وکار و برند شما 

در بلندمدت کمک خواهد کرد. 
در  مردم  که  می دهد  نشان  تحقیقات  همه  تقریبا 
پیش بینی آن چه واقعا آن ها را خوشحال می کند، دچار 
اشتباه می شوند. مردم معموال با خودشان فکر می کنند 
»وقتی من فالن چیز را به دست بیاورم« یا »وقتی من 
فالن چیز را بگیرم« خوشحال خواهم بود. اما تحقیقات 
نشان می دهد شادی پایدار زمانی اتفاق می افتد که 
شما بخشی از چیزی بزرگ تر از خودتان باشید. آن چه 
همه چیز را به هم متصل و واقعا به ما کمک کرد تا به 
هدفمان برسیم، این بود که هدف زاپوس در رساندن 
از  و چه  کارکنان  و  به مشتری ها  است؛ چه  شادی 

طریق انتشار ایده های علم شادی.
 و چنین چیزی می تواند در یک شرکت بزرگ 

و در حال رشد وجود داشته باشد؟
بله، باید بگویم که این هدف بزرگ تر ماست. این فقط 
مربوط به زاپوس یا کارکنان ما نیست که شاد باشیم، 
بلکه هدف اصلی ما پخش کردن شادی در سراسر 

جهان است.
که  دارد  وجود  چیزی  شما  زندگی  در  آیا   
روند  این  این که  یا  باشد،  عالقه  این  سرمنشأ 

تدریجی بوده است؟

فکر می کنم ترکیبی از یک روند تدریجی و اتفاقی 
بود که پس از فروش LinkExchange افتاد، چون 
آن موقع من دیگر مجبور نبودم کار دیگری بکنم، 
بنابراین این فکر به ذهنم رسید که واقعا می خواهم 
چه کاری انجام بدهم؟! چون در آن مرحله راه انداختن 
یک شرکت دیگر فقط برای کسب درآمد بی معنی بود.

 تو این تجربه را خیلی زود در زندگی ات تجربه 
کردی. بسیاری از مردم هنوز فکر می کنند اگر به 
مرحله خاصی از زندگی شان برسند، لذت واقعی 

به سراغشان می آید.
فروش  آن  از  بعد  من  زندگی  شیوه  بااین حال 
را که خریدم،  است. همه چیزهایی  نکرده  تغییری 
من  کنم.  خریداری  به راحتی  می توانستم  هم  قبال 
فکر می کنم افتادن در دام این تفکر که »اگر برنده 
کارهایی  همه  می توانم  شوم،  بخت آزمایی  مسابقه 
را که می خواهم انجام بدهم« خیلی ساده است. اما 
اگر شما واقعا بنشینید و لیستی از همه چیزهایی 
که می خواهید انجام دهید تهیه کنید، می بینید که 
آن قدرها هم برایتان گران تمام نمی شود. حداقل برای 

من که این طور نبود.
باالتری  هدف های  دنبال  مردم  از  خیلی   
و  باشند  بدبخت  نمی خواهند  مردم  هستند. 
بدبختی بیشتری را در دنیا به وجود بیاورند، ولی 
خودشان را در موقعیتی قرار می دهند که اصال 
خوشحالشان نمی کند. آن ها اصال فکر نمی کنند 
فکر  کنند.  لطفی  خودشان  یا  دنیا  به  بتوانند 
این  به  می کنی این تغییری است که می تواند 

افراد کمک کند؟
از  برخاسته  تفکر  طرز  این  و   - می کنم  فکر  من 
مطالعاتی است که قبال انجام شده - این تغییر در 
مورد این است که کمتر روی خودمان تمرکز کنیم. 
این  روی  کلی  به طور  هستند،  ناراضی  مردم  وقتی 
متمرکز شده اند که »چه چیزی در زندگی من اشتباه 
بوده؟ چرا این اتفاق برای من افتاده؟ یا چطور می توانم 
آدم شادتری باشم؟« مسخره است، اما اگر شما دنبال 
به وجود آوردن شادی برای دیگران - از کارمندانتان 
گرفته تا دوستانتان - باشید، درنهایت خودتان را هم 

خوشحال تر می کنید.
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زاخا�ن بغه »بودن« �ی »شدن« مر�ی م�ی وسه �ن لییل به �پ
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نبوغ در کنار مغتنم شمردن فرصت
  محمدحسین جدیدی نژاد، پژوهش گر حوزه روان شناسی موفقیت 

یک نگاه به زندگی مریم میرزاخانی می کنیم: »یک 
دانش آموز ایرانی که دو بار مدال طالی المپیاد ریاضی 
تا  می آورد.  دست  به  سال های 1994و1995  در  را 
این جا اولین دانش آموز دختر ایرانی است که با نمره 
دانشجوی  بعد  می کند.  کسب  را  طال  مدال  کامل 
ریاضی دانشگاه شریف می شود و بعد هم دکترایش را 
از  هاروارد می گیرد. او در سال 2014 مدال فیلدز در 
ریاضی را کسب می کند که معتبرترین جایزه ریاضی 
جهان برای افراد کمتر از 40 سال محسوب می شود.« 
استعدادی  با  دانش آموز  یک  با  ما  این جا  تا  درواقع 
ِشَگرف روبه رو هستیم که به واسطه المپیاد ریاضی 
»کشف« شده و بعد مسیر خودش را ادامه داده است!

اما بگذارید من کمی دقیق تر به این مسئله نگاه کنم. 
ایران برای اولین بار در بیست وششمین دوره المپیاد 
ریاضی جهانی در سال 1985 با یک نفر شرکت کننده 
پسر حضور پیدا می کند. در سال 1986 شرکت کننده ای 
نداشته و بعد از آن از سال 1987 تا 1993 هر سال با 
شش شرکت کننده پسر. ناگهان در سال 1994 تیم 
ایران متشکل از چهار پسر و دو دختر به نام های مریم 
میرزاخانی و رویا بهشتی که هر دو از یک مدرسه در 
تهران هستند، در این مسابقات شرکت می کنند. در 
سال 1995 تیم ایران با پنج پسر و یک دختر به نام 
مریم میرزاخانی در این رقابت ها حضور پیدا می کنند. 
بعد از آن از سال 1996 تا سال 2001 یعنی پنج ساِل 
بعد هیچ حضوری از شرکت کننده های دختر نیست. 
بعد در سال 2002 تیم ایران پنج پسر و یک دختر و 
دوباره خبری از دخترها نیست، تا سال 2011 و این 
داستان ادامه دارد. در این روال چه چیزی را کشف 
می کنید؟ هیچ؟! نگران نباشید... چون در ابتدا برای من 
هم همین طور بود. اما بگذارید سوال را برایتان شفاف 
کنم. به نظرتان عجیب نیست که از سال 1985 تا شش 

سال بعدش هیچ شرکت کننده دختری نداشتیم و بعد 
دو نفر آن هم از یک مدرسه؟! دو نفری که حتی روی 
یک نیمکت می نشینند؟! بعد دوباره خبری نیست تا 
2001 و بعد هم حضور یک دختر و باز خبری نیست 
تا 2011... این دوره هر پنج، شش سال یک دانش آموز 
دختر را در خودش دارد. اما عجیب ترین سال همان 
1994 است که دو دانش آموز از یک مدرسه که روی 
یک نیمکت هم می نشستند]به نقل از جعفر نیوشا، معلم 
ریاضی دوم تا چهارم دبیرستان آن ها[، در تیم المپیاد 
ریاضی جهانی ایران حضور داشتند. نکند چیزهایی به 

جز نبوغ و استعداد هم در این مسائل دخیل بوده؟!

بخش اول
مریم میرزاخانی وارد مدرسه فرزانگان تهران می شود. 
عالقه  بهشتی،  رویا  دوستش،  کنار  در  که  دختری 
زیادی به رمان خوانی دارند و هر روز بعد از مدرسه 
کتاب فروشی های خیابان انقالب را زیر پا می گذارند 
او در این باره می نویسد: »وقتی  و کتاب می خوانند. 
شوم.  نویسنده  که  بود  این  رویایم  بودم،  بچه  که 
رمان  خواندن  به  را  لحظاتم  هیجان انگیزترین 
دستم  به  که  را  چیزی  هر  درواقع  می گذراندم، 
می رسید، می خواندم.« و تا این جا مشخص است که 
موضوع  ندارد. حتی  ریاضی دان شدن  قصد  اصال  او 
از این هم وخیم تر می شود و او در اول راهنمایی به 
دلیل این که معلمش هیچ استعداد ویژه ای در درس 
ریاضیات در او نمی دید، تمامی عالقه اش را از دست 
می دهد و در این درس افت نمره پیدا می کند. خودش 
در این باره گفته است: »این که دیگران چه چیزی را در 
درون شما می بینند، بسیار مهم است، من عالقه ام را 

به درس ریاضیات از دست دادم!«
درس  به  او  مدرسه  معلم  تغییر  با  بعدی  سال  در 
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ریاضیات عالقه بیشتری نشان می دهد و رویا بهشتی 
بعد،  به  راهنمایی  دوم  سال  »از  که:  می کند  نقل 
مریم بهترین مدرسه در درِس ریاضیات بود.« و این 
شروع سلسله فرصت هایی است که در اختیار مریم 
میرزاخانی قرار می گیرد. به راستی اگر معلم ریاضی 

مدرسه تغییر نمی کرد، چه اتفاقی می افتاد؟! 

بخش دوم
در سال اول دبیرستان سواالت المپیاد کامپیوتر به 
مریم  مدرسه می رسد.  کتاب خانه  به  اتفاقی  صورت 
میرزاخانی و رویا بهشتی در طول سه روز می توانند 
سه سوال از پنج سوال را حل کنند و از این موضوع 
به وجد آمده اند. هرچند می بایست در طول سه ساعت 
این ها را حل می کردند. این هیجان آن ها را ترغیب 
حائری زاده-  بیگم  خیریه  مدیر–خانم  با  تا  می کند 
مدرسه فرزانگان که از مدارس سازمان استعدادهای 
درخشان )سمپاد( بوده، گفت وگو کنند. میرزاخانی 
و  قوی  شخصیت  دبیرستان  »مدیر  می کند:  بیان 
مستقلی داشت. در همان دوران اگر ما دانش آموزان 
او  بود،  منطقی  خواسته مان  و  داشتیم  خواسته ای 
امکانش را برای ما فراهم می کرد. مدیر مدرسه پی برده 
بود که تیم کشوری ایران در المپیاد بین المللی ریاضی 
تا آن زمان عضو دختر نداشته است. عالوه بر این، 
او خوش بین و مثبت اندیش بود و باور داشت که ما 
می توانیم به تیم کشوری راه پیدا کنیم.« البته من این 
خوشبینی مدیر مدرسه را تحت تاثیر جو حماسی آن 
دوران حدود سال 1369-1370 می دانم که پیروزی 
در جنگ رخ داده، اما هنوز حس های حماسی که »ما 
می توانیم!« در جامعه موج می زند. مهدی توکل، معلم 
آن دوران مدرسه عالمه حلی، در مصاحبه ای به من 
گفت: »حس حماسی پیروزی های بعد از جنگ در 
دانش آموزها تاثیرهای مثبتی گذاشته بود. تا کنون 
مسئله  با  رویارویی  در  نترسی  دانش آموزان  چنین 
ندیده ام. بچه ها می دانستند که هرآن چه را بخواهند، 
می توانند طلب کنند و از طرف دیگر معلم های مدرسه 
در وقت های بعد از کالس به بچه ها مشاوره انتخاب 
کتاب و نحوه درس خواندن برای المپیاد می دادند.« 
به هرحال این دو دانش آموز از مدیر مدرسه درخواست 

می کنند برای اولین بار مانند آن چه در مدارس پسرانه 
مرسوم بود و در مدارس دخترانه بی سابقه بود، برای 
آن ها کالس های ویژه المپیاد ریاضی و حل تمرین 

تشکیل دهند.

بخش سوم
مریم میرزاخانی وارد دانشگاه  هاروارد می شود و در 
جایزه  به تازگی  که  مک مولن  پروفسور  کالس های 
فیلدز را کسب کرده، شرکت می کند. حوزه تحقیقاتی 
)هذلولوی(  هندسه  هایپربولیک  پروفسور مک مولن 
است. مریم میرزاخانی در ابتدا درک زیادی از مطالب 
کالس های مک مولن ندارد، اما به مرور شیفته هندسه 
 هایپربولیک می شود و همین عامل باعث می شود تا 
اتاق پروفسور به صورت مداوم آغاز  رفت وآمدش به 
تا در این حوزه تحقیقاتی سواالتش را مطرح  شود 
کند و وقتی پاسخ های استاد را می شنود، به سرعت 
روی کاغذ به فارسی چیزهایی یادداشت می کند. از 
هندسه  رویه های  مک مولن  واسطه  به  دیگر  سویی 
 هایپربولیک بحث روز دانشگاه  هاروارد بود و بسیاری 
از این رویه ها هنوز بی پاسخ باقی مانده بود. که همین 
سواالت دست مایه پایان نامه مریم میرزاخانی در سال 

2004 تحت نظر پروفسور مک مولن شد.

بخش چهارم
ما گمان می کنیم عوامل تاثیرگذار بر موفقیت فقط 
و فقط هوش و استعداد است. به این سه بخش از 
روایاتی که ذکر کردم، دقت کنید. شورانگیز نیست؟ 
مریم میرزاخانی وارد مدرسه فرزانگان تهران می شود 
و معلمی عالیق از دست رفته او به ریاضیات را زنده 
پیدا  مدرسه  در  کامپیوتر  المپیاد  سواالت  می کند. 
حل  برای  دوستش  با  کنجکاوری  روی  از  می شود. 
کردن آن ها تالش می کنند. حاال جنگ هم تمام شده 
و جامعه آرام است و حس حماسی پس از پیروزی در 
جنگ را هم دارد و مدیر با درخواست این دو نوجوان 
می کند  موافقت  المپیاد  کالس های  برگزاری  برای 
و حرکت آغاز می شود. ممکن است به اشتباه گمان 
کنید که این ها چیزهای طبیعی هستند، اما نیستند. 
مثال 98.2درصد برگزیدگان المپیاد ریاضی های کشور 
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تا آن زمان از شهر تهران بودند. و مریم میرزاخانی 
طرفی  از  داشت.  را  تهران  شهر  در  حضور  شانس 
بود که  تهران چند سال  دیگر مدرسه عالمه حلی 
کالس های المپیادی و حل تمرین المپیادی را شروع 
کرده بود و بچه ها درکی از این نوع کالس ها داشتند 
مدرسه عالمه حلی  در  واسطه همین حرکت  به  و 
هم بود که نمونه سواالت المپیاد کامپیوتر به دست 
دیگر  طرفی  از  رسید.  تهران  فرزانگان  دانش آموزان 
دانش آموز  دو  نامتعارف  پیشنهاد  با  که  بود  مدیری 
»دختر« -با تاکید برای آن که پیش آن هرگز برگزیده 
دختری وجود نداشت- موافقت کرد؛ تصور کنید اگر 
او در شهرستان ها بود، تنها 1.8درصد فرصت داشت 
تا نام المپیاد و کالس های المپیادی را شنیده باشد و 
سواالت المپیاد کامپیوتر هم در کتاب خانه مدرسه به 
دستش رسیده باشد و تازه مدیری هم پیدا شود که 
با پیشنهاد این دو نوجوان برای برگزاری کالس هایی 
که تاکنون سابقه نداشته و هیچ دختری هم سردمدار 
معنا  بدان  این  البته  کند.  موافقت  نبود،  موفقیتش 
نیست که ایشان دارای هوش و خالقیت باالیی نبودند، 
بلکه بدان معناست که در مسیر هوش و خالقیت، 

فرصت ها نیز بسیار موثرند.
این فرصت ها حتی در دوره دانشگاه هم همراه اوست. 
عالقه  و  شناخت  درحالی که  دانشگاه  به  ورودش  با 
خاصی به هندسه  هایپربویک ندارد، با استادی رو به رو 
می شود که دو سال پیش جایزه فیلدز را دریافت کرده 
و حاال هم بحث رویه های حل نشده این نوع هندسه در 
دانشگاه  هاروارد آن قدر داغ است که مریم میرزاخانی از 
راه برسد و فرصت را شکار کند و حتی پایان نامه مقطع 
دکتری خودش را در همین حوزه تالیف کند و همین 
رویه ها را حل کند. صبر کنید! فرصت ها کمی با آن چه 

شانس مینامیم، متفاوت اند.
این فرصت هایی که در مسیر برخی افراد قرار می گیرد، 
باعث می شود بسیاری از افراد با سرعت بیشتری به 
بیل  مثال  به عنوان  کنند.  پیشرفت  سایرین  نسبت 
گیتس به علت شرایط مالی پدرش به عنوان یک وکیل 
ثروتمند وارد یک مدرسه خاص به نام »لیک ساید« 
می شود. آن زمان کامپیوتر وسیله به شدت گران قیمتی 
بود که در دسترس سایر افراد قرار نمی گرفت، اما به 

کمک والدین مدرسه »لیک ساید« برای دانش آموزان 
کامپیوترهایی تهیه شد و بیل گیتس فرصت یادگیری 
هزاران ساعت برنامه نویسی را به کمک کامپیوترهای 
وارد  گیتس  بیل  اگر  کرد. چه می شد  پیدا  مدرسه 
مدرسه لیک ساید نمی شد و فرصت هزاران ساعت 
برنامه نویسی و پروراندن رویای این را  که هرکس باید 

یک کامپیوتر شخصی داشته باشد، نداشت؟
درواقع همین توالی فرصت ها بود که باعث شد در سال 
1994 تیم ایران دو دانش آموز دختر از یک مدرسه را 
برای اولین بار در تیم اعزامی خودش به المپیاد جهانی 

ریاضی داشته باشد.

بخش پنجم
توالی فرصت ها بسیار پراهمیت است، اما باید بپذیریم 
که بسیاری از ما آدم ها همین فرصت های محیط اطراف 
را غنیمت نمیشماریم و همین عامل یکی از مهم ترین 
دالیل ُکند بودن مسیر پیشرفت ماست. فکر می کنید 
اگر 10.000 دانش آموز فرصت حضور در مدرسه لیک 
ساید را داشتند، االن چند کمپانی مانند مایکروسافت 
اکنون:  مانند  که  است  این  حقیقت  داشت؟  وجود 
»یکی!« چون بسیاری از ما فرصت هایمان را با تنبلی 
از دست می دهیم. مدرسه لیک ساید در سالی که بیل 
گیتس در آن حضور داشت، 236 دانش آموز دیگر را 
نیز پذیرفته بود. اما اکنون ما تنها یک کمپانی موفق 
به نام مایکروسافت داریم. فرض کنید مریم میرزاخانی 
و رویا بهشتی وقتی برای اولین بار سواالت المپیاد 
کامپیوتر را در کتاب خانه مدرسه دیدند، آن را نادیده 
می گرفتند. چه می شد؟ یا مثال گمان می کردند: »خب 
اگه قرار بود دختری بتونه، تا االن یکی تونسته بود 
دیگه...« و با مدیر مدرسه صحبت نمی کردند. فرصت ها 
مانند دومینو برای ما چیده می شوند و ممکن است با از 
دست دادن یک فرصت، یک دومینو از فرصت ها را از 
دست بدهیم. آن چه شما برای موفق شدن نیاز دارید، 
نه لزوما هوش است، نه لزوما استعداد، نه لزوما ثروت 
پدرتان برای ورود به یک مدرسه خاص است. تنها به 
یک »فرصت« و پس از آن »مغتنم شمردن فرصت« 
نیاز دارید. راستی؟ آخرین بار که با بی اعتنایی از کنار 

کالس های المپیاد مدرسه گذشتید، کی بود؟



سرآمد/ شماره چهل و یکم/ آذر نودوشش 72

ت
قی
وف

م

ید   داش سن�ت را کنار بگذار �پ

پازل انگیزش
 الهه جباری 

یک  در  شغلی  تحلیل گر   ،dan pink پینک دن 
می پردازد  انگیزش  پازل  بررسی  به  تد  سخنرانی 
می کند  شروع  حقیقتی  ذکر  با  را  سخنرانی اش  و 
که اکثر مدیران از آن خبر ندارند، یا هنوز باورش 
نکردند؛ پاداش به شیوه سنتی به آن اندازه ای که ما 
فکر می کنیم، موثر نیست و نمی تواند باعث افزایش 
بهره وری و کارایی شود. چطور چنین چیزی ممکن 

است؟ ادامه مطلب را از دست ندهید.
قبل از هر چیز می خواهم اعترافی به شما بکنم. من 
کمی بیش از 20 سال قبل کاری کردم که حاال از 
انجام آن پشیمان هستم و اصال به آن کار افتخار 

نمی کنم. من کاری را انجام دادم که امیدوار بودم 
هیچ وقت هیچ کس نفهمد، اما حاال می خواهم این 
دهه  اواخر  در  من  بگذارم.  میان  در  شما  با  را  راز 
80، در یک لحظه دیوانگی و جوانی وارد مدرسه 
کار  روز هم  حقوق شدم. من در عمرم حتی یک 
حقوقی انجام ندادم، بیشتر هم به این خاطر که اصال 

اجازه اش را نداشتم!
اما امروز برخالف میل خودم و توصیه های همسرم 
توانایی های  روی  از  را  خاک  و  گرد  می خواهم 
حقوقی ام بتکانم، البته از آن بخش از توانایی هایم که 
هنوز چیزی از آن باقی مانده است. من نمی خواهم 
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برایتان داستان تعریف کنم، بلکه می خواهم این جا 
پرونده ای برایتان باز کنم؛ پرونده ای جدی بر اساس 
شواهد و مدارک، و اجازه دهید بگویم که می خواهم 
این کار را درست مثل یک حرفه ای انجام بدهم، آن 
هم برای این که همگی به این موضوع فکر کنیم که 

ما چطور می توانیم کسب وکار خود را اداره کنیم.
آقایان، اعضای محترم هیئت ژوری،  پس خانم ها، 
مسئله شمع  به  نگاهی  هم  با  می خواهم  ابتدا  در 
بیندازید. بعضی از ما ممکن است در گذشته با این 
مسئله مواجه شده باشیم. این مسئله را روان شناسی 
به نام کارل دانرک طراحی کرده است و امروز در 
استفاده  آن  از  رفتاری  علوم  از تست های  بسیاری 
می شود. فرض کنید که من قرار است از شما تست 
بگیرم: من شما را به یک اتاق می برم، یک شمع، 
چند عدد پونز و کبریت هم در اختیارتان می گذارم و 
به شما می گویم که باید این شمع را جوی روی دیوار 
نصب کنید که پارافین آن روی میز نریزد. خب، شما 

چطور این کار را انجام می دهید؟
می شوند،  مواجه  مسئله  این  با  که  افرادی  بیشتر 
می خواهند که شمع را با استفاده از پونز روی دیوار 
متصل کنند، اما فایده ای ندارد. یک نفر را دیدم که 
حرکت بزرگی انجام داد. او کبریت  را روشن کرد تا 
یک طرف شمع را آب کند و به دیوار بچسباند. این 
ایده عالی است، ولی به اندازه کافی کارآمد نیست. 
درنهایت پس از 5 تا 10 دقیقه اغلب افراد راه حل 
این معما را پیدا می کنند. نکته کلیدی برای حل 
این مسئله غلبه بر آن چیزی است که ما به آن ثبات 
عملیاتی می گوییم. شما در آن جا جعبه را می بینید، 
اما فقط به عنوان ظرف نگه داری پونزها به آن نگاه 
می کنید، درحالی که این جعبه می تواند قابلیت های 
به عنوان  این که  ازجمله  باشد،  داشته  هم  دیگری 

پایه ای برای شمع شما مورد استفاده قرار گیرد.
شما  با  دیگر  آزمایش  یک  درباره  می خواهم  حاال 
صحبت کنم که برای حل آن می توانیم از مسئله 
شمع استفاده کنیم. این آزمایش را دانشمندی به نام 
سم گالکسبرگ طراحی کرده که در حال حاضر در 
دانشگاه پرینستون آمریکاست. این آزمایش می تواند 
میزان قدرت مشوق ها را به شما نشان دهد. کاری 

که سم انجام داد، این بود که داوطلب ها را جمع کرد 
و گفت: من زمان را نگه می دارم تا ببینم که شما با 
چه سرعتی می توانید این مسئله را حل کنید و به 
گروه دیگری هم گفت من زمان را نگه می دارم تا 
ببینیم که به طور متوسط چقدر طول می کشد تا یک 
نفر بتواند این مسئله را حل کند و بعد برای گروه 
دوم جایزه ای در نظر گرفت. او به داوطلبان گفت 
اگر جزو 25 درصدی باشید که سریع تر از دیگران 
این مسئله را حل می کنند، پنج دالر می گیرد و اگر 
مسئله را زودتر از همه حل کنید، جایزه 20 دالری 
به شما تعلق می گیرد. این آزمون مربوط به سال های 
قبل است و اگر تورم را هم در نظر بگیرید، می بینید 
که این مبالغ برای چند دقیقه کار پول خوبی است، 

درواقع محرک خوبی است.
سریع تر  چقدر  دوم  گروه  شرکت کنندگان  سوال: 
به طور  پاسخ:  کنند؟  را حل  مسئله  این  توانستند 
متوسط حل این مسئله برای هر نفر سه و نیم دقیقه 
طول کشید. این سه و نیم دقیقه طوالنی تر است و 
توجیه ناپذیر هم هست. من آمریکایی هستم و به 
بازار آزاد اعتقاد دارم، پس اوضاع نباید این طور باشد، 
درست است؟ اگر می خواهید دیگران کاری را بهتر 
می گیرید،  نظر  در  جایزه ای  برایشان  دهند،  انجام 
کمیسیون.  یا  پاداش  مثل  چیزی  است؟  درست 
به این ترتیب حقایق خود را نشان می دهند. شما 
و  کسب وکار  دنیای  در  می کنید.  تشویق  را  آن ها 
تجارت رسم بر این است. اما در این جا چنین اتفاقی 
نمی افتد. درواقع مشوق طراحی شده بود تا باعث 
افزایش دقت و تسریع روند خالقیت شود، اما دقیقا 
عکس این عمل کرد و باعث شد فرایند تفکر کندتر 

شده و جلوی خالقیت گرفته شود.
که  است  این  آزمون  این  مورد  در  جالب  نکته 
خطایی ندارد. این آزمون بارها تکرار شده و بیش 
محرک های  می شود.  انجام  که  است  سال   40 از 
را به  بکنی، فالن چیز  را  کار  مشروط – اگر فالن 
است.  کارآمد  شرایط  بعضی  می آوری – در  دست 
اما برای خیلی از کارها هم فایده ای ندارد، یا حتی 
خیلی وقت ها ممکن است به آن کار ضرر بزند، یا 
مشکالتی را به وجود بیاورد. این یکی از قدیمی ترین 
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نتایج حاصل از علوم اجتماعی و در عین حال یکی از 
کم دیده شده ترین آن هاست.

انگیزه های  بررسی  را صرف  اخیرم  من چند سال 
ذاتی  محرک های  اثر  بررسی  به خصوص  و  انسانی 
می گویم  شما  به  و  کردم.  خارجی  محرک های  و 
وجود  واقعیت  در  آن چه  به  می گوید،  علم  آن چه 
دارد، حتی نزدیک هم نیست. اگر علم را در نظر 
بگیرید، می بینید که نوعی عدم تناظر میان آن چه 
علم آن را می داند و از آن اطالع دارد و روش های 
به کار گرفته شده در کسب وکار وجود دارد. موضوع 
هشداردهنده این است که سیستم تجاری، یعنی 
همه پیش فرض ها و قراردادهایی که پایه و اساس 
به  که چطور  این  می دهند،  تشکیل  را  ما  تجارت 
نیروهایمان انگیزه بدهیم و چطور از منابع انسانی 
به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم و...، همگی بر 
اساس محرک های بیرونی به وجود آمده است؛ یعنی 
قضیه چماق و هویج. این روش برای فعالیت های قرن 
بیستمی به خوبی جواب می داد، اما برای فعالیت هایی 
که در قرن بیست ویکم انجام می شوند، روش تشویق 
و تنبیه مکانیکی در اغلب موارد نه تنها بی فایده است، 

بلکه می تواند آسیب رسان نیز باشد. 
هم  دیگری  آزمایش  زمینه  این  در  گالکسبرگ 
با کمی  قبلی  آزمایش  تقریبا شبیه  که  داد  انجام 
تفاوت بود. او این بار هم دو گروه داشت که از آن ها 
خواست شمع را جوری روی دیوار نصب کنند که 
پارافین آن روی میز نریزد. مثل آزمایش قبل یک 
گروه این آزمایش را انجام داد تا زمان متوسط مورد 
نیاز برای این کار پیدا شود و گروه دیگر قرار بود 
جایزه و پاداش بگیرد. نتیجه این آزمایش چه بود؟  
گروهی که قرار بود تشویق شود، توانست گروه دیگر 
را شکست دهد. چرا؟ چون وقتی پونزها داخل جعبه 

نباشند، حل این معما خیلی ساده است.
فعالیت ها  قبیل  این  برای  جایزه  و  تشویق  روش 
خوب نتیجه می دهد، چون مجموعه از قوانین ساده 
و هدف مشخصی برای رسیدن به آن وجود دارد. 
ماهیت جایزه باعث می شود ذهن شما در یک بخش 
خاص متمرکز و محدود شود. به همین علت هم 
هست که خیلی وقت ها نتیجه خوبی دارد، ولی فقط 

برای کارهایی مثل این که تمرکز محدود باشد و شما 
دقیقا بدانید که چه هدفی دارید و آن را به خوبی 
ببینید و مستقیم به سمت آن حرکت کنید. در این 
صورت روش تشویق و جایزه خوب جواب می دهد. 
اما در مورد مسئله اصلی شمع، نمی شود این طوری 
به قضیه نگاه کرد. چون جواب آن جا نیست، بلکه در 
حواشی اش قرار دارد. شما می خواهید به اطرافتان 
دیدتان  محدود شدن  باعث  جایزه  اما  کنید،  نگاه 
کاهش  را  ما  نظر  مورد  ممکن  راه های  و  می شود 

می دهد.
این  تا  مسئله  که چرا این  بگویم  برایتان  بگذارید 
از  خیلی  غربی،  اروپای  در  دارد.  اهمیت  اندازه 
کشورهای آسیایی، آمریکای شمالی و استرالیا، یقه 
می دهند.  انجام  را  کارها  نوع  این  بیشتر  سفیدها 
فعالیت های روتین و قاعده مند، کارهایی که برای 
انجامشان به نیم کره چپ مغزتان نیاز دارید، امور 
و...  خاص  برنامه نویسی های  مالی،  و  حسابداری 
برون سپاری این قبیل کارها به نسبت ساده است و 
شما به راحتی می توانید آن ها را به صورت خودکار 
کارها  این  می تواند  به سرعت  نرم افزار  دربیاورید. 
را انجام دهد. سرویس دهنده های ارزان در سراسر 
جهان می توانند این قبیل کارها را انجام دهند. پس 
باعث  که  است  اموری  دارد،  اهمیت  واقعا  آن چه 
درگیری نیم کره راست مغز می شود؛ یعنی کارهای 

خالقانه و مفهومی.
به کاری که خودتان انجام می دهید، فکر کنید. آیا 
مسائل و مشکالتی که شما با آن ها روبه رو می شوید، 
یا مسائلی که این جا درباره آن ها با هم حرف زدیم، 
مجموعه ای از اصول و قواعد شفاف و روشن هستند 
رازآلودی  قوانین  این ها  نه!  دارند؟  راه حل  یک  و 
هستند و اگر هم راه حلی برایشان وجود داشته باشد، 
چندان واضح نیست. همه کسانی که در این اتاق 
با نسخه ای شخصی از مسئله شمع  حضور دارند، 
درگیر هستند و برای هر شکلی از مسئله شمع در 
هر حوزه ای، روش جایزه و تشویق، یعنی چیزی که 
ما عمده کسب وکارمان را بر محور آن بنا کرده ایم، 

جواب نمی دهد.
این مسئله مرا دیوانه می کند و مشکل این جاست که 
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این فلسفه یا یک جور احساس نیست. من وکیلم 
من  نیست.  فلسفه  این  ندارم.  باور  احساس  به  و 
آمریکایی هستم و به فلسفه هم اعتقاد ندارم. این 
یک حقیقت است، یا آن طور که در شهر زادگاه من 
واشنگتن دی سی می گویند، یک حقیقت درست. 
بگذارید منظورم را با یک مثال به شما نشان بدهم. 
بگذارید شواهد و مدارک را برایتان ردیف کنم، چون 
من قصه تعریف نمی کنم، بلکه می خواهم یک پرونده 

برایتان آماده کنم.
خانم ها، آقایان، اعضای محترم هیئت ژوری منصفه، 
این هم چند مدرک برای شما: دان آریلی که یکی از 
بزرگ ترین اقتصاددان های عصر حاضر است، با سه 
نفر از همکارانش مطالعه ای را روی چند دانشجوی 
دانشگاه ام آی تی انجام دادند. آن ها چند بازی را در 
نیاز  که  بازی هایی  دادند؛  قرار  دانشجویان  اختیار 
به تمرکز و خالقیت و تمرکز داشتند و بر اساس 
مشخص  آن ها  برای  جایزه  سطح  سه  کارایی شان 
کردند. جایزه کوچک، متوسط و بزرگ. اگر آن ها 
می توانستند کارشان را خوب انجام بدهند، جایزه 
آخر.  تا  همین طور  و  می کردند،  دریافت  را  بزرگ 
انتظار  که  همان طور  افتاد؟  اتفاقی  چه  درنهایت 
فقط  که  داشت  فایده  زمانی  تا  جایزه  می رفت: 
بیشتر  بودند. جایزه  مطرح  مکانیکی  توانایی های 
مساوی بود با کارایی باالتر، اما در مورد بازی هایی که 
حتی به مقدار اندک به توانایی های شناختی احتیاج 
داشت، جایزه بیشتر باعث کارایی کمتر می شد. بعد 
گروه محققان با خودشان فکر کردند که شاید در 
فرهنگ های مختلف، قضیه متفاوت باشد. بنابراین 
تصمیم گرفتند این تست را در مادوری هند انجام 
دهند، چون استانداردهای زندگی در آن جا پایین تر 
است. شاید جایزه ای که در آمریکای شمالی با توجه 
ارزش  منطقه،  این  زندگی  باالی  استانداردهای  به 
چندانی ندارد، در مادوری هند باارزش تر است. مانند 
مرحله قبل در این دوره نیز یک سری بازی و سه 
نظر گرفته  برای شرکت کنندگان در  سطح جایزه 
شد. نتیجه اش چه بود؟ شرکت کنندگانی که به آن ها 
پیشنهاد جایزه سطح متوسط داده شده بود، بهتر 
از کسانی عمل نکردند که جایزه کوچک به آن ها 

پیشنهاد داده شده بود! اما این بار عملکرد کسانی که 
پیشنهاد دریافت بزرگ ترین جایزه به آن ها داده شده 
بود، بدتر از هر دو گروه دیگر بود! در هشت بازی از 9 
بازی که به شرکت کنندگان ارائه شده بود، این قضیه 
مورد آزمایش قرار گرفت و نتیجه این بود که جایزه 

بزرگ تر باعث عملکرد بدتر می شود. 
آیا این نتیجه یک جور توطئه سوسیالیستی، عشقی، 
احساسی است؟ نه، این گروه محققانی از دانشگاه 
ام آی تی، کارنیگی ملون و شیکاگو بودند، و می دانید 
چه نهادی از انجام این تحقیقات پشتیبانی می کرد؟ 
بانک مرکزی ایاالت متحده آمریکا. درواقع این یک 

تجربه  آمریکایی بود.
حاال به کالج اقتصاد لندن می روید. مدرسه ال اس ای، 
خاستگاه 11 نفر از برندگان جایزه نوبل اقتصاد در 
سال های قبل و هم چنین مرکز آموزش متفکران 
بزرگ علم اقتصاد ازجمله جورج سورس و فریدریش  
هایک و میک جگر بوده است. )خنده حضار( ماه 
قبل محققان ال اس ای روی 51 نفر از دانشجویان 
هدفش  که  دادند  انجام  مطالعه ای  دانشگاه  این 
مطالعه تاثیر برنامه های »پرداخت در قبال عملکرد« 
در شرکت های مختلف بود. آن ها درنهایت به این 
نتیجه رسیدند که تشویق های مالی می تواند منجر 

به کارایی منفی شود.
میان آن چه علم می داند و آن چه در دنیای کسب وکار 
انجام می شود، نوعی عدم مطابقت وجود دارد و امروز 
ایستاده ایم،  اقتصادی  سقوط  خرابه های  روی  که 
آن چه من را نگران می کند، این است که بسیاری 
از سازمان ها، تصمیمات خود و خط مشی کلی شان 
را برای پرورش استعداد ها و نیروی انسانی شان بر 
و  تاریخ مصرف گذشته  تصورات  مبنای یک سری 
هم  بیشترشان  البته  که  کرده اند  بنا  امتحان نشده 
ریشه در باورهای عامیانه دارد نه در علم.  ما اگر 
می خواهیم واقعا از شر مشکالت اقتصادی خالص 
شویم و اگر می خواهیم در زمینه فعالیت های قرن 
راه حلی  برسیم،  کارایی  باالترین  به  بیست ویکمی 
که پیش رو داریم، این است که دیگر این اشتباه 
را تکرار نکنیم. ما نباید افراد را با هویج شیرین تر 
تهدیدشان  سنگین تر  چماق  با  یا  بدهیم،  فریب 
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کنیم. ما به یک خط سیر کامال جدید نیاز داریم.  و 
خبر خوب این که محققانی که در مورد شیوه های 
انگیزه بخشی مطالعه کرده اند، این رهیافت جدید را 
در اختیار ما گذاشتند که بیشتر بر اساس انگیزش 
روانی است. یعنی ما کارهای مختلف را به این علت 
انجام بدهیم که الزم است انجام شوند، دوستشان 
داریم، یا این که برایمان سرگرم کننده است، یا به 
این خاطر که بخشی از یک چیز مهم تر هستند. در 
ذهن من این سیستم جدید برای تجارت بر اساس 
سه عنصر مختلف شکل گرفته است؛ خودمختاری، 
تسلط و هدف. خودمختاری یعنی انگیزه  کنترل و 
هدایت زندگی شخصی خودمان. تسلط داشتن یعنی 
میل به بهتر و بهتر شدن در هر زمینه ای که برایمان 
اهمیت دارد. و درنهایت هدف یعنی داشتن اشتیاق 
به انجام کاری که باید انجامش بدهیم و در خدمت 
به هدفی بزرگ تر از خودمان. این سه عنصر پایه های 

اصلی سیستم جدید ما برای تجارت است.
یعنی  اول،  عنصر  درباره  فقط  می خواهم  امروز 
این  بیستم  قرن  در  کنم.  صحبت  خودمختاری 
ایده شکل گرفت که مدیریت مثل درخت ساخته 
تلویزیون است  بلکه بیشتر شبیه  طبیعت نیست، 
که یک نفر آن را اختراع کرده است، و این به این 
معنی نیست که می تواند تا ابد به کارش ادامه بدهد. 
مدیریت گسترده است. بنابراین اگر به انطباق نیاز 
دارید، اندیشه های سنتی مدیریت برای شما کامال 
کارآمد و عالی است، اما اگر به دنبال تعهد هستید، 

خودمختاری برای شما موثرتر است.
نظریه   درباره  افراطی  مثال  چند  بگذارید 
خودجهت دهی بزنم. شما نمونه های زیادی مثل  این 
را نمی بینید، اما اولین رشته های چیزی بسیار جالب 
را که در حال وقوع است، مشاهده می کنید. هدف 
این است که به مقدار کافی و به شکلی منصفانه به 
افراد حقوق بدهید و موضوع پول را به طور کامل حل 

کنید و سپس به آن ها اجازه خودمختاری بدهید.
نام شرکت اطلسیان تا به حال به گوش چند نفر از 
شما خورده است؟ خب، مثل این که کمتر از نصف. 
اطلسیان یک شرکت نرم افزاری استرالیایی است که 
کار جالبی انجام می دهند. آن ها چند نوبت در سال 

به مهندسانشان می گویند که برو و در 24 ساعت 
آینده روی هر چیزی که دلت می خواهد، کار کن؛ 
چیزی که مربوط به کار روزانه تان نباشد، هر چیزی 
که دوست داری. هدف این است که مهندسانشان 
بتوانند از این زمان استفاده کنند و یک کد جالب 
کنند.  درست  خارق العاده  هک  یک  یا  بنویسند، 
سپس در جلسه ای عجیب و غریب و غیرعادی که در 
پایان روز برگزار می شود، همه چیزهایی را که در این 
24 ساعت درست کرده اند، برای هم تیمی ها و سایر 
اعضای شرکت نمایش می دهند. این روز در شرکت 
نامیده می شود. چرا؟ چون شما  اطلسیان فدکس 
باید چیزی را فقط در طول یک شب درست کنید و 
تحویل بدهید. قشنگ است، مگر نه؟ بد نیست. ما در 
این جا با نقض شدید قانون نام و نشان تجاری روبه رو 
هستیم، ولی روششان خیلی هوشمندانه است. در 
نرم افزار  زیادی  تعداد  خودمختاری صرف،  روز  آن 
شکل می گیرد که شاید هیچ وقت نمی توانستند به 

وجود بیایند.
و البته این کار آن قدر موثر بود که شرکت اطلسیان 
با طرحی به نام »20 درصد زمان«، یک مرحله از 
این هم جلوتر رفت و مشهور است که این روش 
در گوگل هم انجام شده است. درواقع بر اساس این 
طرح مهندسان شرکت می توانند 20 درصد از وقت 
خود را برای طراحی و تولید هر چیزی که دوست 
زمان،  انتخاب  به  نسبت  آن ها  کنند.  دارند، صرف 
نوع کار، هم گروهی ها و تکنیک های مورد نیاز کامال 
خودمختار هستند؛ خودمختاری به شکل افراطی. و 
در گوگل، همان طور که البد خیلی از شما اطالع 
دارید، حدود نیمی از تولیدات جدید در یک سال، 
می گیرد.  شکل  درصدی  زمان های 20  همین  در 

چیزهایی مثل جیمیل، ارکات، اخبار گوگل و... 
حاال بگذارید برایتان مثال دیگری بیاورم که از این 
هم افراطی تر است؛ چیزی تحت عنوان محیط کار 
نتیجه گرا یا به اختصار »آر  او دبلیو ای«. این سیستم 
توسط دو مشاور آمریکایی ابداع شده است و در حال 
حاضر بیش از نیم دو جین از شرکت های آمریکایی 
از آن استفاده می کنند. در سیستم آر  او دبلیو ای، 
افراد زمان بندی مشخصی ندارند. آن ها می توانند هر 
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وقت که دلشان خواست، سر کار بروند. هیچ کس 
کارش  دفتر  در  معینی  ساعت  سر  نیست  موظف 
حاضر شود، یا اصال سر کار برود. درواقع آن ها فقط 
باید وظایفشان را انجام بدهند. این که چطور این کار 
را انجام می دهند، چه زمانی انجامش می دهند، یا 
کجا انجامش می دهند، کامال به خودشان بستگی 
دارد. جلسات در این شرکت ها اختیاری است. در این 
شرایط چه اتفاقی می افتد؟ تقریبا در همه زمینه ها 
باردهی افراد باال می رود، تعهدشان نسبت به کاری 
که انجام می دهند، بهبود پیدا می کند، رضایتشان 
کارکنانی  تعداد  حال  عین  در  و  می شود  بیشتر 
که شرکت را ترک می کنند، کاهش پیدا می کند. 
خودمختاری، تسلط و هدف. این ها سنگ بنای راه 
جدیدی است که برای کار کردن پیش روی ماست. 
خب خیلی از شما ممکن است به این سیستم نگاه 
کنید و بگویید: »خوب است، ولی خیلی آرمانی به 
نظر می رسد.« ولی جواب من این است: »نه، من 

مدرک دارم.«
در اواسط دهه 1990 میالدی مایکروسافت شروع 
به تدوین دانش نامه ای به نام انکارتا کرد. آن ها همه 
روش های درست انگیزه بخشی را به کار گرفتند. 
هزاران  برایشان  که  دادند  پول  متخصصانی  به 
مقاله مختلف بنویسند و ویرایش کنند. مدیرانی 
که همگی پاداش های خوبی گرفته بودند، تمام 
تا  بودند،  کرده  پیش بینی  را  پروژه  این  فرایند 
مطمئن باشند کار دقیقا در زمان تعیین شده و 
با بودجه  ای که از قبل مشخص شده است، تمام 
خواهد شد. چند سال بعد پروژه ای برای ایجاد یک 
دانش نامه  دیگر با الگویی متفاوت شروع شد: برای 
لذتش این کار را بکنید. هیچ کس حتی یک سنت 
یا یک یورو یا یک ین اضافه هم نمی گیرد. این 
کار را فقط برای لذتش انجام بدهید. حاال اگر 10 
سال قبل شما به یک اقتصاددان مراجعه کرده و 
گفته بودید که من دو الگوی مختلف برای تدوین 
دانش نامه دارم و اگر قرار باشد این دو با هم رقابت 
قبل  سال   10 می شود؟  برنده  کدامشان  کنند، 
شما در هیچ نقطه ای از کره زمین نمی توانستید 
اقتصاددان هوشیاری را پیدا کنید که پیش بینی 

کند الگوی دانش نامه آزاد ویکی پدیا برنده این 
رقابت می شود.

این نبردی بزرگ میان دو رویکرد است؛ جنگ میان 
بین  بوکس  مسابقه  مثل  انگیزه  ایجاد  روش های 
محمدعلی کلی و فریزر است، درست است؟ انگیزش 
درونی در برابر انگیزش بیرونی. خودمختاری، تخصص 
و هدف، در برابر چماق و هویج. در این مبارزه چه 
کسی برنده می شود؟ انگیزش درونی، خودمختاری، 
تخصص و هدف، در ضربه فنی. بگذارید جمع بندی 
کنم. انگیزش درونی، خودمختاری، تخصص و هدف، 

در ضربه فنی.
اجازه بدهید بحثمان را جمع بندی کنیم: آن چه علم 
بر آن واقف است و آن چه به طور واقعی در کسب وکار 
انجام می شود، بر هم منطبق نیستند. این چیزی 
است که علم می داند: 1. پاداش های معمولی قرن 
بیستمی یا همان انگیزش هایی که ما فکر می کنیم 
هستند،  کسب وکار  دنیای  طبیعی  بخش های 
می توانند موثر باشند، اما فقط در شرایطی که به 
پاداش های   .2 محدودند.  غافل گیرکننده ای  شکل 
»اگر، آن موقع« در اغلب موارد باعث نابودی نوآوری 
می شود. 3. راز و رمز کارایی و عملکرد بهتر در تشویق 
و پاداش نیست، بلکه در محرک درونی است. یعنی 
محرکی که باعث می شود ما کارها را برای خودمان 
انجام دهیم. محرکی که باعث می شود ما کارهایمان 

را به این علت که مهم هستند، انجام دهیم.
بهترین  می رسیم.  ماجرا  قسمت  بهترین  به  حاال 
قسمت این است که خود ما از قبل این موضوع را 
می دانستیم. درواقع علم به ما ثابت می کند که ما 
بنابراین  این موضوع می دانستیم.  از قبل در مورد 
اگر ما بتوانیم این عدم تطابقی را که میان علم و 
شرایط حاضر بر دنیای کسب وکار وجود دارد، اصالح 
کنیم، اگر انگیزه هایمان - منظورم انگیزه های  قرن 
اگر  بیندازیم،  کار  را به  است –  بیست ویکمی مان 
طرز فکر کاهالنه و خطرناک هویج و چماق را کنار 
بگذاریم، می توانیم کسب وکارمان را بهبود ببخشیم 
و قوی کنیم. در این صورت می توانیم خیلی از آن 
مسئله های شمع را حل کنیم و شاید، شاید، شاید 

بتوانیم دنیا را عوض کنیم.
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شد  ساله   53  ،2017 سپتامبر  دهم  ما  جک 
تا پایان سال 2016،  درحالی که ثروت خالصش 
قبال  درحالی که  است.  بوده  دالر  میلیارد   27/9
به عنوان معلم زبان انگلیسی فقط 12 دالر در ماه 
)اگرچه آن زمان هم خوشحال و  درآمد داشت. 

راضی بود.(
دستاوردهای امروز ما در مقایسه با شروع مفتضحانه 
و همه کمبودها و شکست هایی که در این سال ها 
داشته، عمال باورنکردنی است. شکست های ما در 
مسیر رسیدن به موفقیت خیلی بیشتر )و شاید 
بزرگ تر( از همه شکست هایی بوده که هر کدام 
از ما ممکن است در طول زندگی مان تجربه کنیم.

شکست های  مهم ترین  از  نمونه  هفت  ادامه  در 
موفق ترین  از  یکی  به  تبدیل شدن  راه  در  را  ما 
کارآفرین ها، صنعت گران و مدیران ارشد اجرایی 
پا  از  را  دیگری  کس  هر  می توانست  که  چین 
توانست  او  چند  هر  می کنیم.  مرور  دربیاورد، 
درست مثل شخصیت اصلی فیلم »فارست گامپ« 
خوش بینی اش را حفظ کند و درنهایت بنا بر اعالم 
فوربس به یکی از 20 مرد ثروتمند دنیا تبدیل 

شود.

جک ما با وجود بارها شکست در امتحان 
ورودی مدرسه تسلیم نشد

جک ما هیچ وقت دانش آموز خوبی نبود. درواقع 
اصال نتوانست وارد مدرسه راهنمایی شود. »من دو 
بار در امتحان اصلی مدرسه ابتدایی رد شدم. سه 
بار در امتحانات مدرسه راهنمایی رد شدم و دو بار 
هم در امتحان ورود به کالج مردود شدم.« اغلب ما 
آن قدر خوش شانس هستیم که الزم نباشد چنین 

چیزهایی را برای والدینمان تعریف کنیم!
البته این فقط جک ما نبود که در زمینه تحصیل 
این  می رسد  نظر  به  داشت.  زیادی  مشکالت 
بزرگ  مغزهای  بین  در  رسم  جور  یک  مسئله 
باشد! چون آلبرت انیشتین، وینستون چرچیل 
و آبراهام لینکلن نیز در دوران تحصیل مجبور 
نرم  دست وپنجه  بسیاری  مشکالت  با  شدند 
کنند، ولی بعد به شخصیت هایی بسیار بزرگ و 

ماندگار تبدیل شدند.  
 

جک ما از 120 امتیاز آزمون ریاضی در 
امتحان ورودی کالج، منره 1 گرفت

شکست خوردن یک چیز است و گرفتن نمره 1 
در امتحان ریاضی برای ورود به کالج، یک چیز 
دیگر! اصال هم به این خاطر نبود که او فرصتی 
برای آماده کردن خودش نداشت. تا امروز جک ما 
بارها مجبور شده با مشکالتی که در زمینه ریاضی 
دارد، سروکله بزند. با وجود این، در حال حاضر 
علی بابا  گروه  مدیره  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل 
است، که یکی از موفق ترین شرکت ها در زمینه 
»من  می گوید:  او  می شود.  محسوب  تکنولوژی 
نبودم،  خوب  هیچ وقت  ریاضی  درس  زمینه  در 
هیچ وقت مدیریت نخواندم و هنوز هم نمی توانم 

از گزارش های مالی سر دربیاورم.«
برای  ما  جک  شد  معلوم  درنهایت  که  هرچند 
ندارد!  ریاضی  درس  به  نیازی  شدن  میلیاردر 
این که در دوران کودکی حتی اسم  تعجب آورتر 

کامپیوتر هم به گوش جک ما نخورده بود. 
 

جک ما با وجود 10 بار رد شدن در ورود 
به  هاروارد، ناامید نشد

این که جک ما 10 بار از طرف مسئوالن دانشگاه 
 هاروارد رد شد، خیلی تعجب آور نیست. نکته مهم 
این است که او 10 بار خود را به دردسر انداخت تا 
برای ورود به این دانشگاه درخواست دهد. آن چه 
این بخش از زندگی ما نشان می دهد، این است که 
او اسطوره پایداری است. »مهم ترین نکته این است 

که در زندگی تان صبر داشته باشید.«
جک ما برای ورود به دانشگاه چین نیز با مشکل 
مواجه شد و در آخر از موسسه تربیت معلم  هانگزو 
چین در رشته دبیری زبان انگلیسی فارغ التحصیل 

شد.

جک ما برای 30 شغل مختلف درخواست 
داد و هر بار نه شنید

جک ما پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه برای 30 
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شغل مختلف درخواست داد و هر بار نه شنید. 
او  برای استخدام در نیروی پلیس درخواست داده 
بود، ولی با سه کلمه ساده عذرش را خواستند. 
ما  جک  خوش بختانه  نیستید.«  مناسب  »شما 
مانند قهرمان فیلم محبوبش »فارست گامپ«، به 
تالش ادامه داد. »امروز ظالم است. فردا ظالم تر. و 

روز بعد از فردا زیباست.« 

جک ما تنها مصاحبه شونده کی اف سی از 
بین 24 نفر بود که رد شد

بود،  آمده  ما  شهر  به  که کی اف سی  »زمانی 
برای کار به آن جا رفتم. 24 نفر برای این شغل 
نفر پذیرفته شدند و  بودند. 23  درخواست داده 
من تنها کسی بودم که رد شدم.« جک ما علت 
این ناکامی را قد کوتاه و نداشتن ظاهر مناسب 
می دانست. همسر جک ما، ژانگ یینگ، قبل از 
این که  ثروتمند شود، با او ازدواج کرد. »جک ما 
مرد خوش تیپی نبود، ولی من عاشقش شدم، چون 
می توانست خیلی از کارهایی را که از عهده مردان 

خوش تیپ برنمی آید، انجام دهد.«

جک ما نتوانست رسمایه گذاران سیلیکون 
ولی را راضی کند که در رشکت علی بابا 

رسمایه گذاری کنند
چینی  الکترونیک  تجارت  شرکت  یک  علی بابا 
به  را  آن  از  پس  خدمات  و  فروش  که  است 
به  بنگاه  مصرف کننده،  به  مصرف کننده  شکل 
پورتال  طریق  از  بنگاه  به  بنگاه  و  مصرف کننده 
وب فراهم می کند. علی بابا با ایده تسهیل ارتباط 
بین تولیدکنندگان چینی و مشتریان که خارج از 
مرزهای چین بودند، شروع به کار کرد و در حال 
حاضر 80 درصد فروش آن الین در کشور چین 
همه  وجود  با  می شود.  انجام  گروه  این  توسط 
موفقیت هایی که علی بابا امروز دارد، جک ما در 
ابتدای راه اندازی این شرکت چندین بار شکست 
خورد. علی بابا در سه سال اول سودی نداشت. این 
شرکت در ابتدا کارش را به شکلی بسیار گسترده 
شروع کرد، اما با شکسته شدن حباب دات کام 

تقریبا از بین رفت. در آن زمان علی بابا فقط 18 
با ورشکستگی کامل فاصله داشت. جک ما  ماه 
درباره این مرحله از کارش می گوید: »من علی بابا 

را 1001 اشتباه می نامم.«

جک ما به همه رشکای علی بابا گفت 
که هیچ کدامشان منی توانند جزو هیئت 

مدیره این رشکت باشند
که  تصمیم هایی  بدترین  از  یکی  در  ما  جک 
 18 همه  به  بگیرد،  علی بابا  برای  می توانست 
سرمایه گذاری که 60 هزار دالرشان در این شرکت 
سرمایه گذاری شده بود، اعالم کرد که آن ها فقط 
می توانند در این شرکت سمت مدیریتی داشته 
باشند. هدف جک ما از این تصمیم این بود که 
به  اما  کند،  استخدام  بیرون سازمان  از  مدیرانی 
گفته خود او این تصمیم بزرگ ترین اشتباهی بود 
که جک ما مرتکب شد. »درسی که من از روزهای 
سیاه علی بابا یاد گرفتم، این بود که شما باید به 

تیمتان ارزش، انگیزه و چشم انداز بدهید.«
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؟ ای روز مبادا پس انداز کن�ی چطور �ب

قطره قطره جمع گردد
رعنا کریم زاده 
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ــم  ــاز ه ــد و ب ــال ها کار کنی ــد س ــما می توانی ش
ــن و  ــزو تلخ تری ــان ج ــاه برایت ــی م ــای پایان روزه
طوالنی تریــن روزهــای ســال باشــد. نداشــتن حتی 
یــک ریــال پس انــداز اصــال مســئله عجیبــی 
ــاد  ــود اعتم ــرایط کاری خ ــه ش ــر ب ــت. اگ نیس
ــون  ــائلی چ ــران مس ــا نگ ــید و دائم ــته باش نداش
تعدیــل نیــرو، تمدیــد نشــدن قــرارداد کار یــا حتی 
ــاق  ــن اتف ــید، ای ــوق باش ــت حق ــر در پرداخ تاخی
ــرای رفــع ایــن  ــوه می کنــد. ب ــر نیــز جل هولناک ت
مشــکل چــه بایــد کــرد؟ بارهــا پیــش آمــده کــه 
ــا افزایــش حقــوق هــم ر و بــه رو می شــوند،  افــراد ب
امــا بــاز هــم نمی تواننــد مبلغــی را پس انــداز 
ــوق  ــزان حق ــه می ــد هرچ ــا می گوین ــد. آن ه کنن
افزایــش پیــدا می کنــد، مخــارج نیــز بیشــتر 
ــد،  ــت باش ــد درس ــرف می توان ــن ح ــود. ای می ش
امــا راه چــاره چیســت؟ چطــور می توانیــم مبلغــی 
را بعــد از چنــد ســال کار دســت و پا کنیــم کــه اگــر 
خواســتیم کســب و کار خــود را راه بیندازیــم یــا در 
زمینــه ای ســرمایه گذاری کنیــم، بــا دســتان خالــی 

مواجــه نشــویم؟

قضیه قلک شیشه ای
همیــن امــروز یــک قلــک شیشــه ای تهیــه کنیــد. 
روی شیشــه ای بــودن آن تاکیــد دارم و مهــم اســت 
کــه شــما بتوانیــد محتویــات آن را ببینیــد. حــاال 
ایــن قلــک بــا چــه پول هایــی پــر می شــود؟ فــرض 
کنیــد مســیر هــر روزه ای را کــه بــا تاکســی طــی 
ــا متــرو رفته ایــد  ــوس ی ــا اتوب ــد، امــروز ب می کردی
ــه  ــوده، شــما را ب ــا دوســتی کــه هم مســیرتان ب ی
ــا  ــه این ه ــالف هزین مقصــد رســانده اســت و اخت
دو هــزار تومــان اســت؛ ایــن اختــالف هزینــه را بــه 
قلــک شیشــه ای بریزیــد. بــه مناســبت روز تولــد، 
ســالگرد ازدواج یــا هــر اتفــاق دیگــری پولــی هدیه 
گرفته ایــد کــه انتظــارش را نداشــته اید، ایــن 
ــن  ــا ای ــد. اساس ــه ای بریزی ــک شیش ــم در قل را ه
ــی اســت کــه در حســاب و  قلــک مــکان هــر پول
ــان انتظــارش را نمی کشــیدید  کتاب هــای ماهانه ت
و دســت تقدیــر آن را نصیبتــان کــرده یــا از 

ــک  ــه قل ــده اید. قضی ــذور ش ــی مع ــت پول پرداخ
ــما  ــه ش ــه ب ــا در ادام ــد ت ــه داری ــا نگ را همین ج

ــرد. ــد ک ــای آن چــه بای ــا پول ه ــم ب بگوی

واقع بین باشید
اگــر تصمیــم گرفته ایــد از ابتــدای ایــن مــاه نصــف 
ــد را  ــن نوی ــد ای ــداز کنیــد، بای ــان را پس ان درآمدت
ــه شــما بدهــم کــه ســنگ بزرگــی برداشــته اید  ب
ــید  ــن باش ــت. مطمئ ــزدن اس ــت ن ــن عالم و ای
ــی  ــل پیش بین ــما غیرقاب ــم ش ــات به زع ــه اتفاق ک
ــان می کنــد تمــام حقــوق خــود را خــرج  مجبورت
ــه  ــداز حقــوق را ب ــی پس ان کنیــد و داســتان خیال
مــاه بعــد موکــول کنیــد؛ مــاه بعــدی کــه هرگــز 

فرانمی رســد. 
قدیمی هــا می گفتنــد هــر کــس بایــد انــدازه 
ــر  ــی در س ــای بزرگ ــد. آرزوه ــرج کن ــش خ جیب
لباس هــای  دائــم  می خواهــد  دلتــان  داریــد؟ 
مــارک دار بپوشــید و خــوش بگذرانیــد؟ بــرای 
ــف  ــه نص ــید. این ک ــته باش ــه داش ــن کار برنام ای
حقوقتــان را بــه پــای یــک لبــاس بریزیــد، برنامــه 
عاقالنــه ای نیســت و نمی توانــد دوام داشــته باشــد. 
ــا  حتــی شــادی به دســت آوردن آن وســیله هــم ب
تــه کشــیدن موجــودی حســاب شــما زائــل خواهد 
شــد. اگــر از مبلغــی کــه دریافــت می کنیــد، 
ناراضــی هســتید و احســاس می کنیــد پاســخگوی 
نیازهــای شــما نیســت، راهــش غــر زدن یــا خــرج 
کــردن تمــام حقــوق در نیمــه مــاه و قــرض گرفتن 
از دیگــران نیســت. شــما نبایــد پس انــداز ماهانه تان 
را فــدای خواســته های امــروز خــود کنیــد. راه بهتر 
آن اســت کــه بــه دنبــال کاری بــا حقــوق بیشــتر 
باشــید یــا در شــغلی کــه هســتید تالش بیشــتری 
ــری  ــوق باالت ــر و حق ــگاه بهت ــه جای ــه ب ــد ک کنی
برســید. اگــر هیچ کــدام از این هــا برایتــان میســر 
نیســت، یــک روز تصمیــم خــود را بگیریــد کــه بــه 
ایــن دور باطــل پایــان دهیــد. ایــن ســیکل معیوبی 
کــه باعــث می شــود بــا داشــتن درآمــد، همیشــه 
مقــروض و بی پــول باشــید. الزم اســت کمــی 
دنــدان بــر ســر جگــر بگذاریــد و خواســته هایتان را 
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بــا درایــت و صبــر بیشــتری دنبــال کنیــد. در ایــن 
صــورت اســت کــه بــا افزایــش مبلــغ پس اندازتــان 

ــد.  ــری خــرج کنی ــا دســت بازت ــد ب می توانی

طعم شیرین استقالل مالی
ــرای  ــا چــون ب ــم، ام ــداز می کنی ــا گاهــی پس ان م
ــن  ــم ای ــم و نمی دانی ــه ای نداری ــول نقش ــن پ ای
پــول را بــا چــه هدفــی پس انــداز کرده ایــم، 
ــور  ــر آن ط ــت آخ ــم و دس ــاد می دهی ــه ب آن را ب
کــه بایــد و شــاید مــزد زحمــت پس انــداز را 
نمی گیریــم. یکــی از روش هــای توصیه شــده ایــن 
ــف  ــای مختل ــرای بخش ه ــاه ب ــر م ــه ه ــت ک اس
هزینه هــای زندگــی، درصــد مشــخصی از حقــوق 
ماهانــه را تعریــف کنیــم؛ حتــی بــرای قســمتی از 
ــوند.  ــداز ش ــت پس ان ــرار نیس ــه ق ــان ک پول هایم
ــه  ــی ب ــه محــض آن کــه پول ــه ب ــن برنام طبــق ای
ــد  ــول می توان ــن پ ــال ای ــد - ح ــتتان می رس دس
حقوقتــان باشــد یــا هــر دریافتــی دیگــر - بایــد 30 
ــره  ــی ذخی ــتقالل مال ــوان اس ــا عن درصــد آن را ب
ــای  ــا و هزینه ه ــرف نیاز ه ــد ص ــد. 50 درص کنی
روزمــره خواهــد شــد. 5 درصــد ســهم تفریحــات 
ــداز  ــن پس ان ــد بی ــا بای ــه اســت. این ج ــر هفت آخ
ــاد  ــوازن ایج ــه ت ــای خیری ــدت و کمک ه بلندم
ــا  ــده را عین ــد باقی مان ــد 15 درص ــد. می توانی کنی
ــا در  ــا ب ــد ی ــال دهی ــداز بلندمــدت انتق ــه پس ان ب
نظــر گرفتــن کمــک خیریــه تــا ســقف 5 درصــد، 
پس اندازتــان بلندمدتتــان را بــه 10 درصــد مبلــغ 
ــه  ــتگی ب ــئله بس ــن مس ــد. ای ــش دهی کل کاه

ــای شــما دارد.  ــالت و نیازه تمای
ــرف  ــای ظ ــه پول ه ــه ب ــت ک ــت آن اس ــاال وق ح
ــم. دســتور مصــرف مبلغــی  شیشــه ای مان برگردی
ــرای شــما ذخیــره می شــود  ــق ب کــه از ایــن طری
ــاد  ــای ی ــق درصده ــن شــیوه و طب ــه همی ــز ب نی

شــده اســت.

استقالل مالی یعنی چه؟
ــا  ــت ب ــه مدت هاس ــن ک ــد همی ــر کنی ــاید فک ش
ــدر  ــد و از پ ــه خــود زندگــی می کنی درآمــد ماهان

خــود پــول نمی گیریــد، بــه اســتقالل مالــی دســت 
ــی  ــا زمان ــن نیســت. ت ــی چنی ــد، ول ــدا کرده ای پی
کــه دســتتان از پس انــداز خالــی اســت، اســتقالل 

مالــی نداریــد. 
ــتقالل  ــد را اس ــم آن 30 درص ــت اس ــان هس یادت
مالــی گذاشــتیم؟ اســتقالل مالــی بــه آن دســته از 
ذخایــر گفتــه می شــود کــه تحــت هیــچ شــرایطی 
صــرف امــور روزانــه نخواهنــد شــد. بــرای این کــه 
بــه اهمیــت موضوع پــی ببریــد، برایتان یــک مثال 
می زنــم. فــرض کنیــد آخر مــاه پــول کــم آورده اید. 
ــان، ماشــین و  ــورد نیازت ــول م ــه پ ــرای تهی ــا ب آی
خانــه خــود را می فروشــید یــا از دوســتانتان 
قــرض می کنیــد؟ مســلما تصمیــم عاقالنــه قــرض 
گرفتــن از دوســتان اســت. مبلغــی کــه بــا عنــوان 
اســتقالل مالــی هــر مــاه کنــار می گذاریــد، حکــم 
ــه آن  ــوان ب ــچ عن ــه هی ــه ب ــه شــما را دارد ک خان
دســت نخواهیــد زد. ایــن مبلــغ را تنهــا می توانیــد 
ــا  ــکه ی ــال، س ــود ط ــد. می ش ــرمایه گذاری کنی س
ملــک خریــد، بــه عنــوان ســپرده در بانک گذاشــت 

یــا وارد بــازار بــورس شــد. 
هدف هــای  درد  بــه  بلندمــدت  پس انــداز 
ــاس  ــک لب ــد ی ــال خری ــورد. مث ــر می خ کوچک ت
ــا مــواردی  مــارک دار، ســفر شــمال آخــر هفتــه ی
ــه  ــای روزان ــی در هزینه ه ــه جای ــن دســت ک از ای
ــاز هــم در حســاب  ــا ایــن برنامــه ب ــد. اگــر ب ندارن
ــا  ــدید، درصد ه ــکل ش ــار مش ــود دچ ــاب خ و کت
را دســت کاری نکنیــد. مهم تریــن نکتــه ای کــه در 
مــورد ایــن روش پس انــداز بایــد در خاطرتــان ثبت 
شــود، ایــن اســت کــه دقیــق بــه آن عمــل کنیــد. 
ــی  ــا هم خوان ــا نیاز ه ــان ب ــه درآمدت ــی ک در صورت
نداشــته باشــد، دو راه بیشــتر پیــش پایتان نیســت. 
یــا ســعی کنیــد درآمــد خــود را افزایش دهیــد و به 
فکــر ارتقــای شــغلی باشــید یــا در خــرج و مخــارج 
خــود تجدیدنظــر کنیــد. یادتان باشــد عمــل کردن 
بــه روش یــاد شــده و ســرمایه گذاری در بازارهــای 
مختلــف در طوالنــی مــدت بــه شــما کمــک 
می کنــد درآمــد و در نتیجــه ســطح زندگــی 
بهتــری داشــته باشــید. پــس از آن غافــل نشــوید.
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 حرفه ای ها 
چطور بازخورد می دهند

بازخورد دادن به معنای 
تشویق یا نصیحت کردن 

یا ارزیابی کردن نیست. 
بازخورد اطالعاتی است که 

درباره تالشی که فرد در 
مسیر خود برای رسیدن 

به موفقیت انجام می دهد، 
به او داده می شود.

گرنت ویگینز، متخصص 
آموزش و رئیس 

مرکز آموزشی هوپ 
ویل نیوجرسی

ــه  ــد ک ــجویان بدانن ــر دانش اگ
ــن  ــی ام ــط کالس محیط محی
ــت،  ــردن اس ــتباه ک ــرای اش ب

احتمــال بیشــتری دارد از بازخوردهایــی که 
ــری  ــرای یادگی ــود، ب ــا داده می ش ــه آن ه ب

ــد. ــتفاده کنن اس
دیــالن ویلیــام، متخصــص آموزش و اســتاد 

ــی ال ای ــگاه یو س دانش

ــجویان به  ــوردی که دانش بازخ
اســتاد خــود می دهند، بســیار 
ــتاد  ــر از بازخوردهای اس قوی ت
بــه دانشــجویان اســت. کریس 

توانــی، نویســنده کتــاب پــس آن هــا واقعــا 
ــه  ــی ک ــد؟: ارزیابی های چــه چیــزی می دانن

ــد ــر می ده ــری  خب ــوزش و یادگی از آم

وقتی ما از نمره به عنوان بخشی از 
فرایند بازخورد دادن استفاده می کنیم، 
آن ها فقط به اندازه ای که نمره بیاورند، 

درس می خوانند و یاد می گیرند.
پیتر جانستون، نویسنده و 

استاد دانشگاه ایلینویز

بازخوردهای موثر طی فرایند 
یادگیری اتفاق می افتد، 

زمانی که هنوز وقت هست 
روی آن کار کنید.

جان چپیوس، نویسنده 
کتاب هفت استراتژی 
ارزیابی برای یادگیری

اغلب بازخوردهایی که 
دانشجویان درباره کارهای 

کالسی شان می گیرند، از سایر 
دانشجوهاست و اغلب آن ها اشتباه است.

جان  هاتی، مدیر موسسه تحقیقات 
آموزش و پرورش ملبورن و استاد 

دانشگاه ملبورن استرالیا

دانشجویان باید از اهداف 
آموزشی و مهارت های 

مشخصی که قرار است 
بیاموزند، اطالع داشته 

باشند، در غیر این صورت 
بازخورد دادن به آن ها چیزی 

نیست جز این که کسی به 
آن ها بگوید که دقیقا باید 

چه کاری انجام دهند.
سوزان بروکهارت، 

نویسنده کتاب ارزش یابی 
یعنی بازخورد موثر
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یکی از ارکان اصلی درآمد و اشتغال زایی 
در ایران از دیرباز حوزه کشاورزی بوده 
است. گذشتگان ما با توجه به وضعیت 
آب و هوایی هر منطقه تالش می کردند 
آن  با  متناسب  کشاورزی  محصول 
منطقه را تولید کنند؛ محصولی که هم 
خاک منطقه جوابگوی رشد آن باشد و 
هم بارش های ساالنه کفاف آبیاری آن را 
بدهد.  متاسفانه چند سالی است به علت 
نیاز کشور به افزایش میزان محصوالت 
کشاورزی و دیدگاه های غیرکارشناسانه 

وضعیت خاک و آب ایران روی مرزهای هشدار ایستاده 
از راه های رفته کشورهای  با عبرت گرفتن  اما  است؛ 
دیگر و نگاه بومی به ظرفیت ها و توانمندی های ایران 
می توان خسارات وارد شده به این حوزه را متوقف و در 
مواردی جبران کرد. مجله تحقیقات آب و خاک ایران 
)مجله علوم کشاورزی ایران( با تاکید بر نگاه کارشناسانه 
مدت هاست از سوی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 
دانشگاه تهران منتشر می شود. جدیدترین شماره این 
نشریه به پاییز امسال بازمی گردد. این نشریه در شماره 
ویژه پاییز خود مانند همه شماره های پیشین تمرکز 
خود را روی کشاورزی کشورمان قرار داده است. عناوین 
از نشریه  برخی از مطالب منتشر شده در این شماره 
 SWAT از: ارزیابی کارایی مدل نیمه توزیعی عبارتند 
موردی  )مطالعه  رودخانه ای  جریان  شبیه سازی  در 
حوضه آبخیز تاالر استان مازندران(، کاربرد توابع مفصل 
ارشمیدسی در تحلیل فراوانی سیالب )مطالعه موردی: 
خارجی  شاخص های  از  استفاده  دز(،  آبریز  حوضه 
فرایند ارزیابی سریع در شبکه آبیاری قزوین، جریان 
انتهای  در  واقع  مثلثی  لبه تیز  سرریز   در  غیرماندگار 

از  استفاده  امکان  بررسی  یک مخزن، 
پتانسیل  کنترل  برای  رس  نانوذرات 
واگرایی خاک های رسی، بررسی توزیع 
مکانی پخش آب و کود تحت سامانه 
اثر  بارانی دوار مرکزی، تعیین  آبیاری 
عمق و شوری آب زیرزمینی بر سهم آن 
در تامین نیاز آبی و رشد نهال های خرما 
با کاربرد مالچ، اثر مقادیر مختلف آبیاری 
قطره ای زیرسطحی بر عملکرد کمی و 
کیفی دو رقم خرمای کبکاب و زاهدی، 
اثر نسبت عرض نوار کاشت به عرض 
نوار نکاشت بر شوری ناحیه ریشه در زه کشی خشک، 
اثر توام تشکیل سله و درز و شکاف سطحی بر هدایت 
ویژگی های  برخی  برآورد  خاک،  اشباع  هیدرولیکی 
مبنایی خاک  توسط طیف سنجی مرئی - مادون قرمز 
اطالعات  دقت  بررسی  کردستان،  استان  در  نزدیک 
بارش شبکه بندی شده جهانی در حوضه دریاچه ارومیه، 
جداسازی و شناسایی سیانوباکترها از خاک های فوق 
شور پارک ملی کویر، بررسی کارایی مالچ پلیمری و 
مالچ با پایه گیاهی بر کاهش هدررفت خاک در اراضی 
تعیین  خوزستان،  استان  در  بادی  فرسایش  مستعد 
سطح بحرانی مس برای گیاه ذرت علوفه ای رقم 704 
در برخی از خاک های استان آذربایجان شرقی، ارزیابی 
آبیاری معمولی و سریالی با زهاب بر عملکرد، اجزای 
عملکرد و بهره وری آب مصرفی ذرت، سویا و آفتابگردان 
و... امید است با تکیه بر تحقیقات ارزشمند بومی که 
دانشجویان و اساتید در مجله های علمی این چنینی 
عرضه می کنند، نگاه کارشناسانه به همه بخش ها تسری 
پیدا کند و با این نگاه نو شاهد پیشرفت در حوزه های 

مختلف از جمله کشاورزی باشیم.

ان قیقات آب و خاک ا�ی
ت

هل  � مب

نشریه ای برای ایران
 ماجده مقدم 
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تعالیم سندباد حکیم 
ن علی اصغر بشیری 
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بسیاری  اهمیت  پادشاهان  برای  شاهزادگان  آموزش 
داشته و آنان همیشه تالش داشته اند که دانشورترین 
افراد را برای تعلیم فرزندان خود به کار گیرند. در متون 
تاریخی یا داستان هایی از زندگی شاهان و حاکمانی 
چنگیز  حتی  و  غزنوی  محمود  هارون الرشید،  چون 
خان مغول می توان ردپای این نگرش را پی گرفت. این 
موضوع از آن نظر اهمیت داشته که این شاهزادگان 
می بایستی امور اداره کشور یا یک سرزمین را در دست 
می گرفته اند و به همین جهت باید دانش این کار را 
داشته باشند. در اغلب متون داستانی فرایند آموزش 
شاهزادگان و حتی پهلوانان و قهرمانان داستان، به عنوان 
بخش مهمی از داستان یاد شده است. در داستان هایی 
چون سمک عیار، هفت پیکر، خسرو و شیرین، لیلی و 
مجنون، داستان سیاوش در شاهنامه و بسیاری از متون 
دیگر، این مرحله آموزش گاه با تفصیل یا با اشاراتی بیان 
شده اند. در داستانی مانند لیلی و مجنون، گره اصلی 
داستان در مکتب خانه شکل می گیرد؛ یعنی زمانی که 
قیس بنی عامر و لیلی در مکتب درس می خوانده اند، 
شیفته هم شده اند. در برخی از متون داستانی گاهی 
بر معلم و پروش دهنده قهرمان داستان نیز تاکید شده 
است. برای نمونه در داستان سیاوش، رستم به عنوان 
مربی و معلم او از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این 
محوریت دانشوران در آموزش و تعلیم قهرمانان داستان، 
گاه تا به جایی است که آموزش دهنده خود محور اصلی 
کل داستان قرار می گیرد. از مهم ترین نمونه های این 
قبیل داستان ها، منظومه سندباد حکیم است. پیش 
از ورود به بحث داستان سندباد حکیم باید یادآوری 
شود که دو شخصیت مشهور با نام سندباد در ادبیات 
ایران و هند و حتی خاورمیانه مشهور است. نخست 
سندباد بحری یا سندباد دریانورد که داستان های او در 
هزار و یک شب آمده است. در این داستان ها، سندباد 
دریانورد به جزیره های گوناگون سفر می کند و با وقایع 
این همان شخصیتی  شگفت انگیزی مواجه می شود. 
است که داستانش به صورت کارتون یا فیلم سینمایی 
ساخته شده و بارها از تلویزیون و شبکه های مختلف 
پخش شده است. شخصیت دیگر، سندباد حکیم است 
و آن دانشمندی است که وظیفه تعلیم و تربیت پسر 
یکی از پادشاهان را بر عهده می گیرد و دانش و درایت 

به خاطر  حتی  و  می شود  شاهزاده  دانشوری  باعث  او 
از مرگ نجات  نیز  او، جان شاهزاده  پندهای درست 
می یابد. آن چه در این جستار قرار است بررسی شود، 

مورد دوم، یعنی داستان سندباد حکیم است.
طبق تحقیقات استاد محمدجعفر محجوب، داستان 
سندباد حکیم، اصلی هندی داشته و این داستان، در 
زمره داستان های مکر زنان قرار می گیرد که در هند 
این  از  است.  را داشته  ایران طرفداران خاص خود  و 
داستان دو تحریر در دست است؛ یکی سندبادنامه که 
به نثر فنی نوشته شده و نویسنده آن محمد بن علی 
بن محمد الظهیری السمرقندی )قرن ششم( است. این 
متن را استاد احمد اتش در سال 1948 در استانبول 
منتشر کرده است و پس از آن نیز در مرکز پژوهشی 
میراث مکتوب بار دیگر، این اثر تصحیح و منتشر شده 
است. تحریر دیگر این اثر، صورت منظوم سندبادنامه 
است که آن را شاعری به  نام عضد یزدی )قرن هشتم( 
به نظم درآورده است. این شاعر از هم روزگاران حافظ 
بوده است که البته از زندگی او اطالعات چندانی در 
دست نیست. سندبادنامه منظوم عضد یزدی، در قالب 
مثنوی و در بحر متقارب سروده شده و کمی بیش از 
چهار هزار بیت است. بخش های افتاده اثر را هم شاعر 
معاصر، محمد جاللی چیمه با مشورت دکتر محجوب 
و براساس متن منثور ظهیری سمرقندی سروده و در 
متن داستان قرار داده که البته در شماره ابیات نیامده 

است. این بخش ها با قلمی متفاوت منتشر شده است.
 ازرقی هروی ادعا کرده که کتاب سندبادنامه را به نظم 
درآورده یا قصد داشته به نظم درآورد که به گفته استاد 

محجوب از کار او اطالع چندانی در دست نیست. 
منحصربه فرد  نسخه  یک  یزدی  عضد  سندبادنامه 
داشته، و این نسخه نیز مغلوط بوده و افتادگی هایی 
داشته است. این کتاب پس از مرگ استاد محجوب 
در انتشارات توس منتشر شد. یکی از وجوه داستانی 
دانش  و  برای علم  آن  اهمیتی است که در  اثر،  این 
وجود دارد و مهم ترین وجه آن نیز این است که خود 
سندباد حکیم که معلم شاهزاده بوده، به عنوان نام کتاب 
برگزیده شده است. نحوه ورود سندباد به این داستان 
بدین قرار است: پادشاهی دعا می کرد صاحب پسری 
شود. پس از مدت ها خدا به او پسری عطا کرد. وقتی 
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هنگام آموزش این پسر فرارسید، او به قدری در آموزش 
فنون علم و ادب کاستی و کاهلی داشت که پس از 
سال ها نتوانست هیچ چیزی را بیاموزد؛ به گونه ای که 
معلم او هر کاری کرد که او مطلبی بیاموزد، دریغ از 

آموزش حتی یک واژه: 
هنرپیشه داننده دانای راز 

به تعلیم شهزاده عمری دراز 
به سر برد و کوشید و سودی نداشت 

گران مایه عمری به ضایع گذاشت 
که چندان که آواز برمی کشید 
از آن کوه نامد صدایی پدید...
اب و جد ز ابجد ندانست باز 

محمد ز اوحد ندانست باز 
چو گفتی که سی چند؟ گفتی ده است 

چو گفتی که شب چیست؟ گفتی مه است 
چو پرسیدی از خار، گفتی رطب 

چو گفتی بگو نار، گفتی حطب
وقتی پادشاه می بیند که پسرش هیچ چیزی نیاموخته، 
معلم را سرزنش می کند. او فیلسوفان و حکیمان شهر را 
گرد می آورد و از آنان می خواهد که در این باره چاره ای 
بیندیشند. حکیمان معتقد بودند که نمی توان فرزند 
را به هیچ روش تعلیم دهند. در این بین حکیمی که 
نامش سندباد بود، برخالف آنان نظر داشت و معتقد بود 

با تالش و کوشش می توان شاهزاده را تعلیم داد: 
یکی زان بزرگان که ثانی نداشت 
معارض در آن ها که دانی نداشت 

ابوذرجمهری به کار استاد 
ارسطووشی نام او سندباد 

حکیم سندباد، چند قصه را برای حکیمان دیگر بیان 
می کند و به آنان می گوید که کسب علم و دانش نیاز 
به تالش و پی گیری و پشتکار دارد. حکیمان پس از 
مشورت به اتفاق نظر می دهند که بهترین گزینه برای 
تعلیم فرزند شاه، سندباد حکیم است. سندباد نیز به 
شاه قول داد که کار تعلیم فرزند را به بهترین وجهی 

به انجام رشاند: 
من اینک به خدمت کمر بسته ام 
به خدمت میان تنگ دربسته ام 

بیاموزمش آن چه آموختم 

نثارش کنم آن چه اندوختم 
سندباد حکیم آموزش های مهم روزگار را به شاهزاده 
می آموزد؛ دانش هایی مانند پزشکی، نجوم، دین، معاش، 

ریاضیات، موسیقی و...:
به سطحی رقوم و بروج فلک 

درج با دقایق همه یک به یک 
ثوابت که چند است و سیار چند 
هبوط و وبال و حضیض و بلند...

بدانستن حال و اصل مزاج 
به اضداد کردن دوا و عالج 

به سطح دگر وضع داد و ستد 
کم و بیش دنیاوی از نیک و بد 

عبادات و طاعات و حسن معاش 
چه با خواجه خود چه با خواجه تاش...

به سطحی دگر علم او تار و ساز 
دانستن راهوی از حجاز 

پس از این آموزش ها، از آن جایی که شاهزاده تالش 
زیادی می کرد و کم می خوابید و کم می خورد، سرانجام 
توانست بر همه این علوم مسلط شود. پس از آن که 
شاهزاده همه دانش ها را می آموزد، سندباد آخرین پند 
را به او می دهد و آن هم این است که: فردا برای تو 
مشکل بزرگی پیش می آید، سعی کن که چند هفته 
اصال حرفی نزنی! روز بعد یکی از کنیزان دربار، نزد 
شاه رفته و از شاهزاده بد می گوید و این که شاهزاده به 
او نظر بد داشته و شاه باید شاهزاده را مجازات کند. از 
این به بعد شاهزاده لب به سخن نمی گشاید. پادشاه که 
می خواهد فرمان مجازات یا قتل شاهزاده را صادر کند، 
هر روز با یک حکایت یا چند حکایت از وزیران خود 
مواجه می شود و مجازات فرزندش به درازا می کشد. 
مفهوم این حکایات نیز غالبا این موضوع بوده که مبادا 
شاه کاری کند که بعد از آن پشیمان شود. سرانجام 
پس از چند هفته شاهزاده لب به سخن می گشاید و 
با توجه به قراین مختلف و پاسخ شاهزاده، بی گناهی او 
اثبات می شود و شاه کنیز را مجازات می کند و سرانجام 
امور پادشاهی را به فرزند دانشور خود می سپارد. محور 
اصلی کل این داستان دانشوری سندباد حکیم بوده که 
با تدابیر و دانش هایی که به شاهزاد آموخته، او را از 

مرگ می رهاند و به پادشاهی می رساند. 
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م   ره سلطانعیل، خطاط قرن �ن اشارا�ت در�ب

سلطان خطه خط
 معصومه ترکانی 

آورده انــد کــه ســلطان ابوســعید گورکانــی از 
نــوادگان تیمــور کــه بــر قســمت وســیعی از 
متصرفــات او حکومــت داشــت، بــه جســت وجوی 
کســی پرداخــت تــا خمســه نظامــی را کــه جعفــر 
تبریــزی بــرای بایســنقر کتابــت می کــرد و ناتمــام 
مانــده بــود، بــه اتمــام و اکمــال برســاند. گفتنــد 

کــه جوانــی ســلطانعلی نــام شایســته ایــن مطلــب 
اســت. ابوســعید او را طلبیــد و به کتابت گماشــت. 
ســلطانعلی قســمتی از خمســه را تحریــر کــرد و 
بــه خدمــت ســلطان آورد. در آن زمــان بــرای 
ــه او را  ــلطانعلی، مرقوم ــط س ــار خ ــنجش عی س
بــه اظهــر تبریــزی نشــان دادنــد. اظهــر تبریــزی 
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ــه جعفــر  شــاگرد موالنا جعفــر تبریزی معــروف ب
ــاهرخ  ــس کتاب خانه ش ــه رئی ــود ک ــنقری ب بایس
ــمار  ــه ش ــنقر ب ــرزا و پسرانش الغ بیگ و بایس می
ــت  ــی اس ــومین کس ــر س ــا اظه ــت. موالن می رف
کــه در خــط نســتعلیق بــه مقــام اســتادی رســید. 
ــه  ــه ب اســتاد نخســتین میرعلی تبریزی اســت ک
ــس از او  ــت و پ ــط اس ــن خ ــاننده ای ــامان رس س
شــاگردش جعفــر تبریــزی اســت که به گســترش 
نســتعلیق پرداخــت، ســومین نفــر ایــن طریــق را 
ــر  ــه اظه ــت ک ــل اس ــد. نق ــر می دانن ــا اظه موالن
بــا دیــدن خــط ســلطانعلی برآشــفت کــه »تــو بــا 
ایــن خــط و اســلوب می خواهــی خمســه جعفــر را 
تکمیــل کنــی؟« ســپس اظهــر، او را بــه خانــه برد 
و کــف پایــی بــه او زد و دو روز محبــوس ســاخت، 
ــه او  ــت و ب ــی از او برخاس ــه دل جوی ــد ب ــا بع ام
گفــت کــه بــا این کــه صاحــب قابلیــت و اســتعداد 
اســت، ولــی خطــش اســلوب و اســتواری نــدارد و 
ــر  ــه اظه ــود ک ــس ب کاتب پســند نیســت. از آن پ
تبریــزی بــه آمــوزش ســلطانعلی مشــهدی همــت 
گماشــت تــا در ســایه تعلیماتش شــاگرد از اســتاد 
ــر  ــان عالم گی ــکینش چن ــک مش ــر رود و کل فرات
شــود که ســلطانعلی بــه لقــب ســلطان الخطاطین 
شــرف یابــد و نگینــی بر قــرن نهــم هجری باشــد.

ســلطانعلی هفــت ســاله بــود کــه پــدرش 
خــط  مشــق  بــه  کودکــی  از  درگذشــت. 
ــرد،  ــیاه می ک ــذ س ــبانه روز کاغ ــت و ش می پرداخ
روزی  باشــد.  داشــته  اســتادی  بی آن کــه 
میرمفلســی، مــوالی عارفــان و شــاعران مشــهد، او 
ــن کار  ــط داد. ای ــقی از خ ــه او سرمش ــد و ب را دی
شــوق ســلطانعلی را دوچنــدان کــرد و در پــی آن 
طلبــش چنــان افــزون شــد کــه دســت دعــا بــه 
بــارگاه حــق برداشــت و بــه حضــرت امیرالمومنین 
توســل نمــود تــا او را یــاری دهــد. پــس شــبی بــه 
ــر آن حضــرت  ــه خــط خــود را ب ــد ک خــواب دی
عرضــه کــرد و آن امــام او را جامــه ای بخشــید. از 
ــام  ــود را از ن ــلطانعلی آوازه خ ــه س ــت ک این روس

عالــم آرای حضــرت علــی)ع( می دانــد: 
بنده سلطانعلی، غالم علی ست

شهرت خط او ز نام علی ست
روز و شب گوید از نبی و ولی

ذکرش این است از خفی و جلی
ممارســت مــداوم بــر مشــق خــط، نیکویــی خــط 
ســلطانعلی را آن چنــان در مشــهد شــهره ســاخت، 
تــا جایــی کــه بــه گفتــه خــود او شــاگردان بســیار 
از تــرک و تاجیــک بــه نــزد او شــتافتند. امــا پــس 
از مدتــی دریافــت کــه خطــش آن صالبــت را کــه 
شایســته قلــم اســتادان اســت، نــدارد. پــس جــد 
ــه ســلطان  ــا آن ک ــر شــد ت ــد براب و جهــدش چن
ــگاه داشــت و در  ــه در ســمرقند تخت ابوســعید ک
کتاب خانــه او بســیاری ازجملــه موالنــا اظهــر 
ــه  ــد، آوازه او شــنید و او را ب ــه کار بودن مشــغول ب

حضــور طلبیــد.
پــس از تعالیــم موالنــا اظهــر، حســن خــط 
ــد  ــان را درنوردی ــه خراس ــان خط ــلطانعلی چن س
کــه ســلطان حســین بایقــرا، آخریــن فرمانــروای 
سلســله تیمــوری کــه خــود مــردی فاضل و شــاعر 
بــود و در هــرات حکومــت داشــت، مشــتاق شــد تا 
ــه خــود  ســلطانعلی را در زمــره کاتبــان کتاب خان
ــزاد،  ــن به ــان کمال الدی ــرد. در آن زم ــه کار گی ب
نقــاش پــرآوازه، ریاســت بخــش صورت خانــه 
کتاب خانــه ســلطان را برعهــده داشــت. از عالقــه و 
اشــتیاق ســلطان حســین بــه فضــل و هنــر همین 
ــکوه در  ــه ای باش ــه و مدرس ــه کتاب خان ــس ک ب
ــه 10  ــک ب ــه نزدی ــود ک ــرده ب ــاد ک ــرات بنی ه
هــزار طالــب علــم بــا هزینــه دربــار در آن جــا بــه 
ــل اشــتغال داشــتند. خــط ســلطانعلی در  تحصی
ــه  ــود، ب ــول ب ــیار مقب ــین بس ــلطان حس ــزد س ن
گونــه ای کــه ســلطان در مکتوبــی آن نــادره دوران 
ــم  ــرار می دهــد: »قل ــورد خطــاب ق ــه م را این گون
نســخ بــر خــط اســتادان ســابق کشــیده ایم و او را 
در ایــن فــن از همــه برتــر دیده ایــم.« آمــده کــه 
ــا ســنگ  روزی ســلطان حســین از او خواســت ت
ــول  ــلطانعلی مل ــد، س ــاده کن ــش آم ــری برای قب
گشــت و در پاســخ گفــت: »حصــول آن بــا مــرور 
ــم در  ــردد.« ســلطان حســین ه ــان میســر گ زم
ــم و از  ــن یقینی ــر ای ــز ب ــا نی ــت: »م ــواب گف ج
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مــرگ محفــوظ نمی شــویم. اگــر شــما آن ســنگ 
ــر ســبیل اســتعجال تمــام کنیــد، مــا عجلــه  را ب

نخواهیــم کــرد.«
ســلطانعلی در نـــسخه های خـــطی  نــام خــود را 
ــته های  ــرد  و نوش ــم   می ک ــلطان« رق »کاتب الس
او نه تنهــا در چشــم ســلطان حســین، بلکــه در 
ــلطان  ــد س ــرا مانن ــالطین و ام ــر س ــر دیگ نظ
ــان ارزشــی داشــت  ــو« چن ــوب آق قویونل »یعق
ــم نواز  ــوط چش ــن خط ــع آوری ای ــه جم ــه ب ک
می پرداختنــد. ایــن خطــاط در دربــار هــرات بــا 
امیرعلــی شــیر نوایــی، وزیــر پــرآوازه تیموریــان، 
کــه بــه جهــت شــعر گفتــن بــه دو زبان فارســی 
و ترکــی بــه ذواللســانین شــهرت داشــت و 
مــردی دانشــمند و نیکوخصــال بــود، مجالســت 
ــراینده  ــی، س ــان جام ــا عبدالرحم ــت و ب داش
ــی  ــت. جام ــتان، موانس ــگ و بهارس ــت اورن هف
ــار،  ــود، در درب ــف ب ــت و بی تکل ــه درویش صف ک
ــود کــه حــکام و وزرا  صاحــب چنــان نفــوذی ب
ــلطان  ــر س ــفاعت او در براب ــب ش ــه طال همیش
ــی را  ــار جام ــیاری از آث ــلطانعلی بس ــد. س بودن
کتابــت کــرد و جــام شــعر عبدالرحمــان از خــط 
ســلطانعلی لبریــز گردیــد. از دیگــر هم نشــینان 
ــلطانعلی  ــه س ــود ک ــاش ب ــزاد نق ــتاد به او اس
ــت: ــروده اس ــه او س ــاب ب ــی را خط ــن رباع  ای

فرزند عزیز و ارجمندم بهزاد 
گه گه گذرش برین طرف می افتاد
او عمر من است از ره صورت لیکن
عمری ست که از منش نمی آید یاد

ــا  ــک او ب ــه نزدی ــز رابط ــت التفات آمی ــن بی از ای
ــه  ــود و این ک ــزاد مشــخص می ش ــن به کمال الدی
ســلطانعلی بــه علــت فاصلــه ســنی بــا بهــزاد او را 
فرزنــد عزیــز خــود خطــاب می کنــد. همین طــور 
در دیــوان ســلطان حســین کــه بــه خــط 
ســلطانعلی تحریــر یافته، نقاشــی ای از ســلطانعلی 
در حــال کتابــت وجــود دارد کــه تصویرگــری آن 

ــه بهــزاد اســت. منســوب ب
ــرای  ــت ب ــر روز 30 بی ــه او ه ــد ک ــل کرده ان نق
امیرعلــی شــیر نوایــی و 20 بیــت بــرای ســلطان 

ــط  ــر فق ــرده و اگ ــت می ک ــرا کتاب ــین بایق حس
20 ســال در دربــار مشــغول بــه کار بــوده باشــد، 
حــدود 360 هــزار بیــت بــرای آن دو نفــر نوشــته 
ــی و  ــز قطعه نویس ــه ج ــر او ب ــرن از عم ــع ق و رب
کتیبه نــگاری در کتابــت صــرف شــده اســت. 
آورده انــد کــه وی در 60 ســالگی بـــدون ایـــن که 
خللــی در دســت خط او ظـــاهر شـــود، هم چنــان 

می نوشــت .
مرا عمر شصت وسه بیش است و کم

هنوزم جوان است مشکین رقم
توانم هنوز از خفی و جلی

نویسم که »العبد سلطانعلی«
ســلطانعلی کــه در ســیرت و صــورت نیکوخصــال 
بــود، در نظــم نیــز دســتی توانمنــد داشــت. 

چنان کــه گفتــه اســت:
از این شـکسته هـر آن کس کند توقع مشق   

 سه  چـیز  خـواهم از او گـرچه هست بس دشوار
 اول مداد که اندر سیاهی و جریان

بود چون  بخت  من  و آب دیده خونبار
 دوم قلم که چو مژگان من نباشد سـست 

 سـیم  خـطی  چو خط عنبرین تازه نگار
امــا مهم تریــن اثــر منظــوم وی مثنــوی ای بــه نــام 

»صراط الســطور« اســت.

رساله رصاط السطور
ــوع خــود اســت،  ــر در ن ایــن کتــاب نخســتین اث
کــه نویســنده در آن بــه آمــوزش مبانــی عـــملی و 
نـــظری خوش نویســی، به ویــژه ســبک  نســتعلیق 
می پــردازد و ریــز نکات خوش نویســی از تراشــیدن 
قلــم و ســاختن مرکــب و تهیــه کاغذ تــا چگونگی 
ــد و  ــرار می ده ــه ق ــورد توج ــروف را م ــم ح تعلی
از مســائل معنــوی چــون اخــالق و آداب خطــاط 
ــلطانعلی در  ــد. س ــل نمی مان ــز غاف و خطاطــی نی
ایــن کتــاب اخــالق نیــک را الزمــه خوش نویســی 
ــرا  ــه دوری از نفســانیات ف ــان را ب ــد و طالب می دان

می خوانــد:
هر  که از مکر و حیله و تلبیس
پاک گردید گشت پاک نویس
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  داند آن کس کـه آشـنای دل  است  
 که صفای خط از صفای  دل  است  

 خط آموختگان مکتب سلطان الخطاطین
 از شاگردان سلطانعلی می توان به سلطان محمد 

خندان اشاره کرد که هنرمندی بی قیدوتکلف بود و 
به ظرافت طبع و صحبت اهل عیش و طرب تمایل 

داشت. به علت خوش رویی او را خندان لقب داده 
بودند. او از شعر و موسیقی بهره داشت و نی را به 
زیبایی می نواخت، ازجمله کتابت های او هزلیات 

 عبید زاکانی است.
دیگر شاگرد او مال محمد ابریشمی، داماد 

سلطانعلی، در کتابت دارای اسلوب اختصاصی خود 
بود و بسیار تند و تیز کتابت می کرد و از آثار او 

می توان کتابت اشعار خواجه کمال الدین خجندی 
 را نام برد.

 زین الدین محمود هم از بهره مندان خط او بود 
که در زمینه قطعه نگاری فعالیت می کرد و مقام 

استادی میرعلی هروی را داشت که خود از 
ستارگان بی افول سپهر خط است. هنگامی که از 

میرعلی هروی که همیشه از خط سلطانعلی مشق 
می کرد، پرسیدند که میان خط تو و سلطانعلی چه 
تفاوت است، پاسخ داد: »من هم مانند او توانستم 

خط را به کمال برسانم، ولی آن حالوتی که در خط 
سلطانعلی است، در خط من نیست.«

ــه  ــه قبل ــوان ب ــلطانعلی می ت ــاب س ــه الق ازجمل
ــاب،  ــدوه الکت ــن، ق ــلطان  الخطاطی ــاب، س الکت
زرین قلــم، جواهررقــم و عـــنبرین قلم اشــاره کــرد.

آثار هرنمند
آثــار باقی مانــده از ســلطانعلی شــامل کتیبه هــا ، 
از  اســت.  مرقعــات  و  قطعــات  کتاب هــا ، 
کتیبه هایــی کــه بــه دســت ایــن هنرمنــد قلــم 
ــتیبه های  ــی از کـ ــه بخش ــوان ب ــورده، می ت خ
بــاغ معــروف بــه جهــان آرا یــا بـــاغ مـــراد کــه 
ــه  ــود و ب ســلطان حســین در هــرات ســاخته ب
قصرهــای بی مثــال و پرنــگار آراســته بــود، 
اشــاره کــرد. هم چنیــن صفحاتــی از »مجالــس 

النفایس« امـــیر عـلی  شـــیر نوایی که از تالیفات 
ــه  ــت و در حوض آب خان ــی اس ــان ترک ــه زب او ب
ــود،  ــده ب ــک ش ــر ح ــنگ مرم ــر روی س او ب
هنــر ســلطانعلی بــود. از دیگــر کتیبه هــای 
ــلطان  ــزار س ــنگ م ــتیبه های س سلطانعلی،کـ
ــد از شــاهزادگان  تیمــوری  حســین و تنــی چن
ــن  ــت ای ــه دس ــده ب ــب کتابت ش ــت. از کت اس
خطــاط کیمیاقلــم که تعدادشــان بســیار اســت، 
ــرار  ــام، مخزن االس ــات خی ــه رباعی ــوان ب می ت
ــتان  ــتان و گلس ــظ، بوس ــوان حاف ــی، دی نظام
ســعدی و یوســف و زلیخــای جامــی اشــاره کرد. 
ــر ســلطانعلی رســاله منظــوم  ــن اث ــا مهم تری ام
»صــراط الســطور« اســت کــه بــه عــروس 

ــردازد. ــتعلیق« می پ ــالمی، »نس ــوط اس خط

مرگ هرنمند
ــرا و  ــین بایق ــلطان حس ــت س ــس از درگذش پ
ــیبک  ــط ش ــت او توس ــدن حکوم ــده ش برچی
خــان ازبــک، ســلطانعلی کــه می پنداشــت 
ــر  ــمه ای از هن ــم ش ــازه ه ــروای ت ــاید فرمان ش
داشــته باشــد، در قطعــه نوشــته ای، هنر خــود را 
بــه او عرضــه کــرد، امــا شــیبک خــان قلــم بــه 
دســت گرفــت و بــه اصــالح خــط او پرداخــت و 
جهالــت خــود را بــر ســلطانعلی آشــکار ســاخت. 
ســلطانعلی نیــز کــه دریافتــه بــود ایــن دســتگاه 
ــرات  ــد، از ه ــت او را نمی دان ــدر و منزل ــر ق دیگ
بــه مشــهد رفــت و انــزوا گزیــد و پــس از تحمــل 
ــنودی،  ــی و ناخش ــال ناخوش احوال ــن س چندی
بــه ســبب آبلــه در ســن 85 ســالگی درگذشــت 
و او را در جــوار حــرم ســلطان بی مثــال خراســان 
امــام رضــا)ع( بــه خــاک ســپردند. ایــن رباعــی 
که ســروده ســلطانعلی اســت، در حاشــیه سنگ 
ــاد او،  ــمی، دام ــد ابریش ــط محم ــه خ ــر او ب قب

نگاشــته شــده اســت:
عین عدم و الم بود عالم دون

زنهار در او مجوی آرام و سکون
چون اکثر جزو عالم آخر الم است
رفتیم از این الم دل غرقه به خون
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ــر  ــونت ب ــورد خش ــته 42 م ــال گذش ــی 50 س ط
ســر آب میــان کشــورها گــزارش شــده کــه بــه جــز 
ــه رخ داده  هشــت مــورد، بقیــه در منطقــه خاورمیان
اســت. طبــق آمــار ســازمان ملــل تــا ســال 2025 م. 
ــردم  ــه م بیــش از دوســوم جمعیــت جهــان )ازجمل
ایــران( دچــار کمبــود آب خواهنــد بــود. بــه  گــزارش 
ســال 2007 م. بانــک جهانــی، شــتاب کاهــش 
ســاالنه منابــع آب شــیرین ایــران 6/5 برابــر میانگیــن 
ــیرین در  ــت آب ش ــه قیم ــت، درحالی ک ــی اس جهان
ــت  ــتان اس ــای آن در انگلس ــتم به ــران یک بیس ای
و هنــوز بیــش از 90 درصــد برداشــت ســاالنه از 
منابــع آب در ایــران بــه کام کشــاورزی غیرمکانیــزه 
ــای  ــطح آب ه ــر س ــه اخی ــه ده ــی س ــی رود. ط م
ــا 200  ــران ت ــت های ای ــی از دش ــی در برخ زیرزمین
ــای  ــا و دریاچه ه ــرده و از روده ــت ک ــر فرونشس مت
ــد،  ــان بوده ان ــی ایرانی ــه زندگ ــه مای ــم نوازی ک چش
ــدان  ــده. فرزن ــا نمان ــورده به ج ــتری ترک خ ــز بس ج
ــه،  ــون ارومی ــی همچ ــا و تاالب های ــا از دریاچه ه م
مهارلــو، طشــک،  پریشــان،  بختــگان،  هامــون، 
کافتــر، جازموریــان، هورالهویــزه، چغاخــور، شــادگان 
و گاوخونــی و رودهایــی همچــون زاینــده رود، کارون، 
ــنید.  ــد ش ــی نخواهن ــز نام ــیمینه رود ج ــر و س ک
ــران از حــدود 9 میلیــون نفــر در ســال  جمعیــت ای
1300 ه.ش بــه مــرز 90 میلیــون نفــر رســیده، 
ــی در  ــر جایگاه ــرف دیگ ــت مص ــه مدیری درحالی ک

ــدارد. ــا ن ــی م اخــالق و ســبک زندگ
ــاکان  ــم نی ــا بدانی ــم ت ــخ بزنی ــه دل تاری ــد ب بگذاری
ــا مدیریــت  ــه ب مــا در ایــن ســرزمین خشــک چگون
هوشــمندانه منابــع آب امــکان شــکل گیری تمدنــی 

ــد. ــم کرده ان ــا را فراه ــن دیرپ چنی

آب در اندیشه و دین های ایرانی
ســفارش های اخالقــی اســالم دربــاره محیط  زیســت، 
مصادیــق روشــنی از اصــول توســعه پایــدار هســتند. 
ــا  ــه قناعــت، هم زیســتی ب ــوان ب ــن شــمار می ت از ای
طبیعــت، صبــر و پایــداری، احســاس بی نیــازی و نیــز 
دوری از آزمنــدی، طمــع و اســراف اشــاره کــرد. آیات 
زیــر تنهــا نمونــه ای از دســتورات قــرآن بــرای حفــظ 

منابــع آب هســتند:
آیــا بــه آبــی کــه می نوشــید، اندیشــیده اید؟ )واقعــه، 
68( پــس از آســمان بــرای شــما آب خجســته فــرو 
فرســتادیم. )قــاف، 9( آب مایــه درمــان و شــفابخش 
بشــر از بیمــاری اســت. )صــاد، 41( آب مایــه آبادانــی 
ــا  ــی فرســتادیم ت ــراف، 57( از آســمان آب اســت. )اع
زمیــن را پــس از مــرگ دوبــاره زنــده ســازد. )بقــره، 
ــه قــدرت و دارایــی اســت. )انعــام، 6 و  164( آب مای
ــد.  ــد می آی ــده ای از آب پدی ــر جنبن ــود، 52( ه ه
)نــور، 45( زنــده  بــودن موجــودات از آب اســت. )انبیا، 
ــره، 22( و  30( روزی شــما از ثمــرات آب اســت. )بق
مهم تــر از همــه ایــن هشــدار کــه: میــزان منابــع آب 

ثابــت و معیــن اســت )زخــرف، 11(.
چرخــش آیینــی آب در مســاجد )بــه  گونــه پادیــاو، 
ــنگ آبه  ــخان، س ــوض پیش ــرا، ح ــای میان س آب نم
ورودی و...( نمــادی از تقــدس آب و ســهم آن در 
ــت.  ــان از آلودگی هاس ــم و روان انس ــتن جس شس

ــش  ــورا و پی ــه عاش ــت آب در واقع ــن اهمی هم چنی
ــز  ــرا)س( و نی ــرت زه ــه حض ــوان مهری از آن به عن
تقــدس آب زمــزم و حــوض کوثــر، تبــرک و شــگون 

ــدان ســاخته اســت. ــرای شــیعیان را دوچن آب ب
بزرگداشــت آب در دوران پیــش از اســالم نیــز از 
ــه  ــوده، چنان ک ــی ب ــه ایران ــی اندیش ــای اصل بنیاده
ــام  ــا امشاســپندان نیرومنــدی همچــون اپ ــزدان ی ای
نپــات، آناهیتــا، تیشــتر و خــرداد بــر رفتــار انســان ها 
بــا منابــع آب نظــارت داشــته اند. پــاک نگــه  داشــتن 
ــه   ــت ب ــن زرتش ــی از ارکان آیی ــا یک آب از پلیدی ه
ــترابون  ــرودوت و اس ــه ه ــه  گفت ــی رود. ب ــمار م ش
در  نمی کرده انــد.  آلــوده  را  آب  هرگــز  ایرانیــان 
کتــاب مینــوی خــرد آمــده: »جریــان آب در زمیــن 
ــت.« در  ــان اس ــن مردم ــون در ت ــان خ ــون جری چ
ــش شــده: »آب جوشــنده  ــن نیای یشــت ها آب چنی
از چشــمه و گردآمــده در دریــا و دریاچــه و آب 
و  اهورایــی خرمی بخــش  آب  را می ســتایم.  روان 
ارداویراف نامــه  در  می  ســتایم.«  را  خوشــی دهنده 
دربــاره کیفــر انســان هایی کــه آب را آلــوده کــرده یــا 
هــدر می دهنــد و نیــز پــاداش مردمانــی کــه روی آب 
پــل و آب بنــد می ســازند و از آب بهــره و ســود بــرای 
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ــه  ــد، ســخن رفت ــوران کســب می کنن انســان و جان
ــته  ــون هم بس ــن های گوناگ ــزاری جش ــت. برگ اس
بــا آب همچــون تیــرگان، آب پاشــان، تیرمــاه ســیزده 
شــو، آبانــگان و نیــز آیین هــای پرشــور باران خواهــی 
ــاکان  ــه نی ــت آب در اندیش ــری از اهمی ــان دیگ نش

ماســت.

تاریخ مدیریت منابع آب در ایران
ــیاری را  ــای بس ــی نوآوری ه ــان ایران ــش درخش دان
ــش  ــه گرمای ــازه های صرفه  جویان ــد آوردن س در پدی
و ســرمایش و مدیریــت منابــع آب بــه  ثمــر رســانده 
اســت. نگاهــی شــتاب زده بــه ایــن تاریــخ شــکوهمند 

ــا. ــد چراغــی باشــد فراســوی راه آینــده م می توان
ــوخته  ــی در شهرس ــای باستان شناس ــی کاوش ه ط
ــم  ــای منظ ــا و خانه ه ــان کوچه ه ــتان، در می سیس
ایــن شــهر یــک ســامانه آب رســانی پنج هــزار 
ــه  ــده ک ــدا ش ــفالی پی ــه های س ــا تنبوش ــاله ب س
ــدت  ــره درازم ــرای به ــزی ب ــان دهنده برنامه ری نش
ــای  ــت. در مکان ه ــن اس ــدن که ــن تم از آب در ای
ــارس  ــیوند ف ــراش س ــری همچــون ف ــتانی دیگ باس
و چغامیــش خوزســتان نیــز اســناد هم ســانی از 
ــفالین  ــه های س ــا تنبوش ــانی ب ــامانه های آب رس س
بــرای انتقــال، ذخیــره و تقســیم آب آشــامیدنی 
یافــت شــده اســت. در زمــان پادشــاه عیالمــی 
اونتــاش   گال، نهــر داریــون کــه از دز منشــعب شــده 
ــن آب  ــرای تامی ــد، ب ــل می آم ــا شــمال چغازنبی و ت
آشــامیدنی مــردم شــهر حفــر شــده بــود. مهندســان 
ــا  ــر ب ــاد 30 در 380 مت ــه ابع ــادروانی ب ــی ش عیالم
تــوده عظیمــی از تختــه ســنگ های متصل شــده بــا 
ــد  ــاروج ســاخته بودن ــالت س ــزی و م بســت های فل
کــه بــا ســه آب راه قابــل تنظیــم، ســامانه کارآمــدی 
ــاش  ــهر دوراونت ــه ش ــی ب ــانی فصل ــرای آب رس را ب
آب  تصفیه خانــه  کهن تریــن  مــی داد.  تشــکیل 
جهــان نیــز در کنــار شــهر بــه  دســت ایــن دانشــوران 
ســاخته شــده بــود.  در ایــن تصفیه خانــه بــا بهــره از 
قوانیــن فیزیکــی و مصالحــی مناســب همچــون قیــر 
ــه از  ــی را ک ــق، آب ــیب دار دقی ــطوح ش ــر و س و آج
رودخانــه کرخــه در 50 کیلومتــری شــهر دوراونتــاش 

مهم تریــن  از  می کرده انــد.   تصفیــه  می آمــد، 
ــود آب،  ــان از کمب ــگی ایرانی ــراس همیش ــناد ه اس
کتیبــه  در  خداونــد  از  داریوش شــاه  درخواســت 
ــالی  ــران از خشک س ــات ای ــرای نج ــه ب Dpd پارس
ــرای  ــش ها ب ــتین کوش ــیان نخس ــت. هخامنش اس
ــد،  ــون ارون ــی همچ ــای بزرگ ــر روده ــازی ب سدس
فــرات، کــر و دیالــه را ســامان دادنــد. آثــاری از ایــن 
ــی همچــون  دانــش سدســازی را هنــوز در مکان های
ــر  ــدگان )ب ــا )شــمال پاســارگاد(، بنــد دی تنــگ حن
رود پلــوار(، بنــد ناصــری )بــر رود کــر( و  بنــد بهمــن 
)بــر رود منــد( می تــوان بــاز یافــت. اســترابون خبــر 
از ویرانــی برخــی از ســدهای هخامنشــی بــه  دســت 
اســکندر می دهــد.  کالیســتنس نیــز در نوشــته های 
ــط  ــیم آب توس ــیوه تقس ــی از ش ــرح دقیق ــود ش خ
ــا ســاعت آبــی ایرانــی )پنــگان( در دوره  میرآب هــا ب

ــه  جــا نهــاده اســت. هخامنشــی ب
ــی  ــان حیات ــرای ایرانی ــان ب ــع آب چن ــت مناب مدیری
ــوان کاســت افزود«  ــود کــه در روزگار ساســانی »دی ب
ــدن  ــد، کن ــه بن ــاختن هرگون ــر س ــارت ب ــرای نظ ب
آب راه، نگــه داری و ثبــت دســتگاه های آبیــاری و 
کنتــرل حقابه هــا در سراســر کشــور ایجــاد شــد. ایــن 
ــاه«  ــوان المی ــالمی »دی ــا در دوره اس ــازمان بعده س

نــام گرفــت. 
ــان  ــواره ایرانی ــه هم ــری ک ــاری دیگ ــده معم دو پدی
خشــک  طبیعــت  برابــر  در  پایــداری  بــرای  را 
سرزمینشــان یــاری کــرده، آب انبــار و قنــات )کاریــز( 
ــات  ــوده اســت. وجــود بیــش از 36000 رشــته قن ب
ــرآوردن  ــد ب ــان می ده ــران نش ــده در ای شناخته ش
ــا  ــم آب ب ــن ک ــاری چنی ــا در دی ــگ دیرپ ــن فرهن ای

ــده اســت. ــج و پشــتکاری میســر ش ــه رن چ
آن چــه گفتــه شــد، تنها بخــش اندکــی بــود از تالش 
هــزاران ســاله مردمــان ایــن دیــار بــرای نگهبانــی از 
ــا چــه  ــع آب. اکنــون بایــد پرســید نســل مــا ت مناب
انــدازه در میــراث داری نیاکانــش ســربلند بوده اســت؟ 
دو راه بیشــتر پیــش  روی تمــدن مــا نیســت. یــا بــر 
ــگام  ــران ل ــالت ای ــع آب ف ــازی مناب ــرص نابودس ح
خواهیــم زد، یــا ایــن خــاک کهن ســال در دوره 
زندگــی مــا دچــار »مــرگ ســرزمین« خواهــد شــد.
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وهش گران   ش ای فضای �ر �پ توصیه ها�ی �ب

گیاهان را دریابید
 ملیحه احمدبیگی 

ی
ار
عم

م

یک پژوهش گر دارای استعداد خدادادی و نبوغ فکری ذاتی است که 
برای پرورش و شکوفایی این هنر هوشی باید توانایی های بیشتری را به 

صورت اکتسابی، آن هم با تالش و کوشش فراوان، به دست آورد.
طراحی اتاق پژوهش گران پروسه خاصی را نیازمند است، زیرا آن ها به دلیل 

هوش باال، ناخودآگاهشان فعالیت بیشتری انجام می دهد و جو و احساسی که 
از فضای اطرافشان دریافت می کنند، مستقیما بر جسم، روح و روانشان تاثیر 
بیشتر و بسزایی خواهد داشت، تا جایی که اگر این تاثیرات مطلوب نباشند، 

موجب کاهش عملکردشان در تحقیقات و پژوهش هایشان می گردد.
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ادغام اتاق کار و خواب در خانه
ــا  معمــوال اتــاق کار و خــواب یــک پژوهش گــر ب
ــت  ــه از وضعی ــر آن ک ــده اند، مگ ــام ش ــم ادغ ه
مالــی خوبــی برخــوردار باشــد کــه بتوانــد یــک 
اتــاق کار، مســتقل از اتــاق خــواب داشــته باشــد.

بنابرایــن عــالوه بــر طراحــی حرفــه ای و اصولــی، 
یــک اتــاق کار بایــد محــل مناســبی بــرای 

ــد. ــم باش ــتراحت ه اس

رشایط ویژه
و  کم حجــم  آن قــدر  بایــد  لــوازم  و  اثاثیــه 
کاربــردی باشــند کــه فضــای کمتــری را اشــغال 
کننــد و از طرفــی کارایــی بیشــتری را ارائه دهند 
ــک  ــا کم ــه  کم ج ــد از اثاثی ــک کالم بای و در ی
ــد  ــواب می توان ــال تخت خ ــور مث ــد. به ط بگیرن
ــا هــر موقــع  از مبلمــان تخت خواب شــو باشــد ت
کــه بخواهنــد، بتواننــد اتــاق خــواب را بــه اتــاق 
کار و البتــه برعکــس اتــاق کار را بــه اتــاق خــواب 
تبدیــل کننــد. یــا از کمد هــا، میــز و صندلــی کار 
ــد،  ــره ببرن ــز به ــا نی ــه کم ج ــی کتاب خان و حت
ــد،  ــر بیای ــه نظ ــر ب ــاق خلوت ت ــه ات ــرا هرچ زی
ــش  ــر در آرام ــک پژوهش گ ــه ی ــن و اندیش ذه

ــود. بیشــتری خواهــد ب

انباشته نسازید
ــی از  ــا انبوه ــر ب ــن پژوهش گ ــد ذه ــور کنی تص
پاســخ های  و  راه کارهــا  اطالعــات،  ســواالت، 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــه اســت ک ــون مواج گوناگ
ــد،  ــن انباشــتگی ها در ذهنــش جــای گرفته ان ای
ــوازم  ــه و ل ــا اثاثی ــراف را ب ــای اط ــن فض بنابرای
غیرضــروری انباشــته نســازید. حــال بمانــد کــه 
ــاق را  ــر ات ــود پژوهش گ ــزار خ ــت اب ــن اس ممک

ــد. ــایل کن ــو از وس ممل

کیفیت+زیبایی+کارایی
ــوع کم جــا  ــت و ن ــاد داشــته باشــید کیفی ــه ی ب
ــه و  ــه اثاثی ــی این گون ــوص طراح ــودن، به خص ب
لــوازم بســیار دارای اهمیــت اســت و اگــر مرغوب 

حرفــه ای  و  مناســب  طراحــی  از  و  نباشــند 
برخــوردار نباشــند، از دردســرهایی کــه برایتــان 
ــه  ــوان 70 جلــد کتــاب ب ایجــاد می کننــد، می ت
ــه  ــت و توج ــا دق ــس ب ــر درآورد. پ ــته تحری رش

بســیار آن هــا را انتخــاب کنیــد.

انتخاب صحیح 
ــف  ــان توصی ــیا را بی ج ــه اش ــت ک ــت اس درس
ــا  ــم، ام ــیا می دانی ــان را اش ــم و لوازمم می کنی
هرگــز نمی توانیــم منکــر تاثیــرات ســازنده 
ــرب  ــرات مخ ــده و اث ــوب طراحی ش ــیای خ اش
ــان  ــوازم زندگی م ــه و ل ــد در اثاثی طراحی هــای ب
ــتن  ــوان داش ــح را می ت ــاب صحی ــویم. انتخ ش
ــرد  ــف ک ــی تعری ــوب و آرامش ــس خ ــک ح ی
ــوارها و  ــن آکسس ــه کار گرفت ــدن و ب ــه از دی ک
المان هــای دکوراســیونتان بــه دســت می آوریــد.

نباتات را فراموش نکنید
ــگار  ــره و زن ــر، تی ــات غول پیک ــه تزیین از هرگون
ــبزینه  ــان گل دار و س ــه گیاه ــد و گزین بپرهیزی
ــه طــراوت و شــادابی  ــد، چراک ــن کنی را جایگزی
ــذارد  ــر می گ ــی اث ــان آدم ــر روح و ج ــات ب نبات
ــای  ــا و تنش ه ــا اضطراب ه ــه ب ــی مقابل و توانای

کاری را بــه یــک پژوهش گــر می دهــد.

باغچه مینیاتوری
ــه،  ــون پون ــی همچ ــان خوراک ــتفاده از گیاه اس
جعفــری، شــاهی و حتــی فلفــل ســبز کــه 
ــد،  ــری در محیــط منتشــر می کنن عطــر دل پذی
ــیون  ــو دکوراس ــما و ج ــی را در ش ــاط خاص نش
ایجــاد خواهــد کــرد. کافــی اســت یــک باکــس 
گلدانــی بــا خاکــی مرغــوب و مناســب همــراه بــا 
ــام بــردم، تهیــه کــرده و  بــذر ســبزیجاتی کــه ن
یــک باغچــه مینیاتــوری در اتاقتــان بنــا کنیــد و 
از رشــد روزافــزون محصولتــان و رنــگ ســبزینه 
ــذت  ــازش ل ــتنی و خاطره س ــر دوست داش و عط

ببریــد.



سرآمد/ شماره چهل و یکم/ آذر نودوشش 98

محلی امن
ــر از  ــی دیگ ــی یک ــب و اصول ــردازی مناس نورپ

ــت. ــواب اس ــاق کار و خ ــم ات ــوارد مه م
هرگــز در تاریکــی مطلــق نخوابیــد، زیــرا ممکــن 
ــنگی و  ــرس، تش ــون ت ــی همچ ــه دالیل ــت ب اس
گرســنگی از خــواب بیــدار شــوید. بدیــن صــورت 
بــودن در تاریکــی مطلــق بالفاصلــه پــس از بیدار 
شــدن، حتــی بــرای چنــد ثانیــه، شــما را دچــار 
ــاژور  ــک آب ــن ی ــرد. بنابرای ــد ک ــویش خواه تش
ــور را  ــا ســوییچ گــردان کــه توانایــی تنظیــم ن ب
ــه  ــف ک ــای ک ــا نورپردازی ه ــد، ی ــته باش داش
ــاق را  ــروج از ات ــیر خ ــاق و مس ــیه ای از ات حاش
دربــر می گیــرد، بهتریــن طراحــی ممکــن بــرای 
فــرار از تاریکی هــای مطلــق اتــاق خواب هاســت.

عقل سامل در بدن سامل
در  کم مصــرف  و  کوچــک  نورپــردازی  یــک 
آشــپزخانه در طــول ســاعات شــبانه بســیار 
ــنگی،  ــر تش ــه اگ ــت، چراک ــم اس ــی و مه حیات
گرســنگی و تــرس شــما را از خــواب بیــدار کنــد، 
ــرای شــما محســوب  ــی ب ــپزخانه محــل امن آش

می گــردد.
ــی در  ــم و حیات ــی مه ــی روز نقش ــور طبیع ن
شــادابی انســان دارد، بنابرایــن هنــگام کار پس 
ــان  ــاق و خودت ــخصی ات ــم ش ــظ حری از حف
پرده هــا را توســط مــدال یــا گل میخ هــا 
ــه کنــاری بزنیــد و از لحظــه  کامــال جمــع و ب
لحظــه نــور طبیعــی روز و آفتــاب بهــره ببریــد، 
زیــرا یــک پژوهش گــر ســاعات زیــادی را 
ــت  ــی روز از دس ــور طبیع ــودن در ن ــرای ب ب
ــالم  ــل س ــه عق ــد ک ــوش نکنی ــد. فرام می ده
ــم  ــدر ه ــما هرق ــت و ش ــالم اس ــدن س در ب
باهــوش و نابغــه باشــید، در برابــر نامالیمــات و 
ناپرهیزی هایــی کــه موجــب خســتگی جســم 
و آشــفتگی روح، اعصــاب و روان می گــردد، 
آســیب پذیر هســتید و همیــن امــر ســبب 
شکســت شــما در کارتــان می گــردد. پــس در 

ــا باشــید. ــظ ســالمتی خــود کوش حف

کارگاهی به اندازه یک دیوار
ــاز  ــات نی ــرای تحقیق ــی ب ــزارآالت خاص ــر اب اگ
ــل  ــل حم ــک و قاب ــبک، کوچ ــا س ــد و آن ه داری
ــب  ــرای نص ــوار را ب ــه از دی ــک تخت ــتند، ی هس
ــه یــاد داشــته باشــید  آن هــا اختصــاص دهیــد. ب
ــد.  ــتفاده کنی ــی اس ــای پیچ ــد از رول پالک ه بای
در غیــر ایــن صــورت بــه مــرور زمــان بــه دلیــل 
ــان از  ــورد نیازت ــایل م ــتن وس ــذاردن و برداش گ
میخ هــای کوبیده شــده بــر دیــوار، شــاهد ســقوط 
یــک بــه یــک آن هــا از دیــوار خواهیــد بــود. اگــر 
ابزارآالتتــان ســنگین اســت و نمی توانیــد بــر دیوار 
نصــب کنیــد، بــه یــک میــز کاری احتیــاج داریــد 
کــه متناســب بــا ابــزار کار و پژوهش هایتان باشــد. 
چنان چــه تعــداد لوازمتــان زیــاد و عرضشــان 
ــا فرمولــی کــه در  کــم  اســت، بایــد یــک میــز ب
ــد. در  ــفارش دهی ــم، س ــرار می ده ــان ق اختیارت
ــز  ــر دو طــرف می ــد از ه ــه می خواهی ــی ک صورت

بهــره ببریــد، بدیــن صــورت عمــل کنیــد:
عــرض لــوازم+70 ســانتی متر و بــه طــول اتاقتــان، 
تــا جایــی کــه رفت وآمــد یــا بــاز و بســته کــردن 

در اتــاق مختــل نشــود.
ابزار آالتتــان بایــد وســط عــرض میــز قــرار 
بگیــرد تــا از هــر دو طــرف میــز فضایــی مســاوی 
باشــید. در صورتــی کــه  اختیــار داشــته  در 
ــد،  ــره ببری ــز به ــرف می ــک ط ــد از ی می خواهی

ــد: ــه کار گیری ــیوه را ب ــن ش ای
عــرض لــوازم +35 ســانتی متر و طبــق گفتــه 
ــه  ــی ک ــا جای ــان، ت ــول اتاقت ــه ط ــاال ب ــن ب مت
رفت وآمــد یــا بــاز و بســته کــردن در اتــاق 

ــود. ــل نش مخت
ــز  ــرض می ــه ع ــه ب ــانتی متری ک ــد س ــه: چن نکت
کارتــان اضافــه کــردم، کامــال متغیــر اســت، زیــرا 
مــن تنهــا بــه انــدازه یــک قلــم و سررســید بــرای 
ــا  ــک فنجــان ی ــان و ی یادداشــت های تحقیقاتی ت
ــوه  ــا، قه ــواع دم نوش ه ــیدن ان ــرای نوش ــوان ب لی
یــا آب در نظــر گرفتــه ام. بنابرایــن می توانیــد 
ــن  ــان ای ــت فضایت ــان و محدودی ــب نیازت برحس

ــد. ــر دهی ــا را تغیی اندازه ه
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غذاهای دوست دار قلب
ماهی سالمون: سرشار از امگا 3 است.

لوبیا قرمز: کم کلسترول و سرشار از فیبر است.
گردو: از دیواره مویرگ ها در برابر آسیب محافظت می کند.
جوی دوسر: از افزایش شدید قند خون جلوگیری می کند.

تخم کتان: از سخت شدن دیواره عروق جلوگیری می کند.
بادام: به کاهش کلسترول و فشارخون کمک می کند.

بروکلی: به پایین آمدن کلسترول کمک می کند.
ماهی تون: مانع از ایجاد ریتم های نامنظم قلبی می شود.

هویج: باعث پیش گیری از بیماری  قلبی می شود.
بلوبری: سرشار از فیبر و آنتی اکسیدان است.

برنج قهوه ای: کلسترول و ریسک دیابت را پایین می آورد.
پایین  آمدن فشارخون  و  مغز  بهبود عملکرد  به  اسفناج: 

کمک می کند.
سیب زمینی شیرین: به کاهش سطح استرس کمک می کند.

مارچوبه: مانع اثر رادیکال های آزاد در بدن می شود.
بیماری های  از  پیش گیری  و  خون  رقیق شدن  به  طالبی: 

قلبی و عروقی کمک می کند.
پرتقال: به کنترل ضربان قلب و فشار خون کمک می کند.
گوجه فرنگی: التهاب و لخته های عروقی را از بین می برد.

شکالت تلخ: در صورت مصرف متعادل به کاهش فشار خون 
کمک می کند.

بهبود  را  خون  فشار  و  است  کلسترول  فاقد  بادام:  شیر 
می بخشد.

قلب سالم در غذای سالم

دشمنان قلب
سوسیس و کالباس: سرشار از چربی و نیترات هستند.

نوشابه های رژیمی: باعث افزایش وزن می شوند.
گوشت قرمز: کلسترول و چربی باالیی دارند.

چیپس: فشار و چربی خون را باال می برد.
پیتزا: بزرگ ترین منبع کالری، چربی و نمک است.

افزایش  باعث  و  دارد  زیادی  شکر  فلکس :  کورن 
تری گلیسرید و کلسترول بد خون می شود.

نودل: ریسک چاقی شکمی و افزایش کلسترول.
آرد سفید: چاق کننده است و قند را افزایش می دهد.

نمک: اصلی ترین دلیل افزایش فشار خون است.
جگر: ریسک حمله های عروقی را افزایش می دهد.

شکر: باعث چاقی و پرفشاری خون می شود.
پاپ کورن کره ای: هفت برابر بیش از مقدار توصیه شده 

روزانه اسید چرب ترانس دارد.
کمپوت آماده: دو برابر بیشتر از میوه طبیعی قند دارد.

کیک: استرس اکسیداتیو در خون افزاری می دهد.
ترانس است و خطر  از اسید چرب  مارگارین: سرشار 

بیماری های قلبی و عروقی را افزایش می دهد.
تقریبا  آن  در  موجود  ساده  قندهای  میزان  چیزبرگر: 

برابر یک عدد دونات است.
سیب زمینی  سرخ کرده: سرشار از چربی و سدیم است.
توصیه شده  مقدار  از  بیش  برابر  سه  شیک:  میلک 

روزانه اسید چرب اشباع دارد.
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ب
کتا

دوربین های  و  موسیقی  کاست های  روزگار 
سال  خیلی  هنوز  نیست.  دور  چندان  آنالوگ 
نمی  کردیم،  چاپشان  تا  که  عکس هایی  از 
نمی  فهمیدیم چشمانمان در آن ها لوچ افتاده یا 
همین  تا  نمی  گذرد.  گذاشته ایم،  کج  را  پایمان 
چند سال پیش برای یک کتاب، مجله یا موسیقی 
قدیمی خودمان را به آب و آتش می  زدیم و وقتی 
پیدایش می  کردیم، هیجانمان وصف ناشدنی بود. 
گوشی  بدون  به راحتی  را  عمرمان  از  بخشی  ما 
همراه گذراندیم و گاهی حتی بدون تلفن ثابت. 
ما وقت های زیادی از نوجوانی و جوانی مان را با 

پنج  با سرعت های  دایال آپ  اینترنت  کارت های 
کیلوبایت پای سیستم های قدیمی به سر بردیم تا 
بتوانیم ای میل هایمان را چک کنیم، یا یک مطلب 
و  کنیم  پیدا  دانشگاهی مان  تحقیق  برای  کوتاه 
البته فراموش نمی  کردیم عکس ها را قفل کنیم تا 
حجم اینترنت کمتری مصرف شود و سرعت هم 
باالتر برود. زندگی امروز ما با گوشی های همراهی 
که جزئی از بدنمان شده و اینترنت های پرسرعتی 
که جزئی از روحمان شده و اگر از ما بگیرندش، 
بخشی از مفهوم زندگی مان را از دست می  دهیم، 
هیچ شباهتی به آن نیمه نخست ندارد. ما امروز 

یه به کتاب »مک معق ها« نوشته نیالکس اکر  
گ

ن�

 از مدارهای اینترنت تا مدارهای 
ذهن انسان

 مریم گودرزی 
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تعجب می  کنیم که چطور قبال بدون اینترنت و 
بدون گوشی همراه و بدون رم های حجیم زندگی 
اطالعات  کل  درازی  زمان  چطور  می  کردیم. 
مصرفی مان بیشتر از یک گیگ نمی  شد و حاال 
کار  نیکالس  است.  کم  برایمان  هم  گیگ  صد 
معتقد است اینترنت کارکرد مغز ما را تغییر داده 
و ما هرگز نمی  توانیم آن آدم های قبل از اینترنت 
بشویم. کتاب »کم عمق ها«ی او به قول مترجم 
به  او  کتاب  این  در  کرد«.  آشفته  مرا  »خواب 
شیوه ای کامال علمی و میان رشته ای و با تحقیقات 
به ویژه  اطالعات،  فناوری  تاثیر  به  گسترده، 
اینترنت بر شیوه فکری بشر پرداخته. نویسنده 
در بخش های مختلف به فیزیولوژی مغز، کارکرد 
نقش  و  فکری  فناوری های  تاریخچه  حافظه، 
کتاب  است.  پرداخته  جست وجوگر  موتورهای 
دارای 10 فصل است که محتوای آن ها به صورت 
کلی تر در چند بخش اصلی قابل جمع بندی است. 
بخش اول به پژوهش هایی اختصاص داده شده 
می  کنند.  ثابت  را  انسان  مغز  انعطاف پذیری  که 
بخش دوم به تاریخچه دستاوردهای مهم بشر در 
زمینه فرهنگ، تمدن و فناوری پرداخته شده و 
در این باره صحبت شده که این دستاوردها چه 
تغییراتی در شیوه فکری بشر ایجاد کرده است و 
بخش سوم به موضوع اصلی کتاب یعنی اینترنت و 

تاثیر آن بر فیزیولوژی مغز و شیوه تفکر ما.

از ذهن سخت تا ذهن نرم
تا همین چند سال پیش عصب شناسان اعتقاد 
داشتند که مغز انسان بالغ غیرقابل تغییر است 
خروج  از  پس  آن  سیناپس های  و  نورون ها  و 
کارکردی  با  و  خود  جای  در  کودکی  سن  از 
مشخص، ثابت می  شوند. اما آزمایش های متاخرتِر 
عصب شناسان و دانشمندان این مسئله را نقض 
کرد و نشان داد که مغز انسان در شرایط متفاوت 
با  نورون ها  و  دارد  بسیار  فیزیولوژیک  تغییرات 
تغییرات شرایط کارکرد خود را تغییر می  دهند 
حتی  و  می  کنند  سازمان دهی  را  خود  نو  از  و 
تعدادشان بیشتر یا کمتر می شود. برای نمونه اگر 

انسانی ناگهان بینایی خود را از دست دهد، بخش 
بلکه  نمی  افتد،  کار  از  مغز  بینایی در  به  مربوط 
نورون های این بخش خود را به بخش شنوایی 
می  شود.  تقویت  بخش  آن  و  می  کنند  متصل 
جذاب  آزمایش های  دانشمندان  زمینه  این  در 
بسیاری انجام داده اند که شرح آن در فصل دوم 
کتاب آمده. یکی از این آزمایش ها روی میمون ها 
انجام شد. میمون ها در یک قفس قرار داده شدند 
دیدرسشان  در  دورتری  فاصله  با  آن ها  غذای  و 
گذاشته شد. میمون ها نمی  توانستند با دراز کردن 
دست غذا را بردارند، ولی چند ابزار مثل انبردست 
و شن کش در قفس داشتند که به تدریج گرسنگی 
که به آن ها فشار آورد، از آن برای جلو کشیدن غذا 
استفاده کردند. بعد از مدتی که میمون ها کامال به 
استفاده از این ابزارها عادت کردند، پژوهش گران 
با بررسی مغز این میمون ها دریافتند که انبردست 
در مغز این میمون ها عضوی از بدن آن ها تعریف 
شده. »گویی اکنون انبردست انگشت دستشان 
شده بود.« در آزمایش دیگر که در سال 1990 
توسط دانشمندان بریتانیایی انجام شد، با بررسی 
مغز 16 تاکسی ران که بین دو تا 42 سال سابقه 
کار داشتند، به نتایج جالبی رسیدند. در اسکن 
مغزی این افراد پژوهش گران دریافتند که بخش 
پس سری هیپوکامپ مغز که در ذخیره سازی و 
پردازش نمایش فضایی محیط اطراف نقش دارد، 
در این رانندگان به شکل محسوسی بزرگ تر از حد 
معمول است و در عوض بخش پیشانی هیپوکامپ 
کوچک تر از حد معمول است که باعث کم شدن 
استعداد آن ها برای به خاطر سپردن برخی وظایف 
آزمایش های  و  آزمایش ها  این  است.  دیگر شده 
بسیار دیگر دانشمندان را به این مسئله معتقد 
کرد که عادت به یک کار و تکرار مداوم آن باعث 
حتی  که  جایی  تا  می  شود،  مغز  کارکرد  تغییر 
بر آن  تاثیر قرار می  دهد و  ژنتیک را هم تحت 
سلطه می  یابد. این نقطه مقابل اعتقاد جبرگرایان 
ژنتیک است که البته جبرگرایی خاص خودش 
را تحمیل می  کند، زیرا نه تنها عادت های خوب 
و مفید در ذهن تغییر ایجاد می  کنند، عادت های 



سرآمد/ شماره چهل و یکم/ آذر نودوشش 102

بد و مضر هم بعد از مدتی در مغز تغییراتی ایجاد 
می  کنند که ما به صورت ذاتی تمایل به حفظ آن 
داریم، زیرا »سیناپس های شیمیایی فعال شده در 
مغز که نورون ها را به هم متصل می  کنند، در عمل 
چنان برنامه ریزی مان می  کنند که همان مدارهای 

شکل گرفته را مشق کنیم.« 

نقاط عطف تاریخ متدن برش
ما هرگز نمی  توانیم بفهمیم مغز انسان های اولیه 
چگونه کار می کرده. حتی نمی  توانیم بفهمیم مغز 
انسان های 200 سال پیش که زمان را از روی 
خورشید می  خواندند و نه از روی ساعت، چطور 
کنیم  درک  نمی  توانیم  حتی  ما  می کرده.  کار 
که در ذهن پدربزرگ و مادربزرگمان که سواد 
می  افتد.  اتفاقی  چه  ندارند،  نوشتن  و  خواندن 
با  این است که ذهن بشر  چیزی که می  دانیم، 
عادت به کارگیری هر ابزاری تغییر شکل می  دهد. 
آوردن  دست  به  از  بعد  از  انسان  ذهن  مسلما 
نیکالس  تفاوت بسیاری کرده.  توان حرف زدن 
این  فناوری بشر  تاریخ تمدن و  به  نقبی  با  کار 
نقطه های بزنگاه و مهم را شناسایی کرده و درباره 
تاثیر دستاوردهای گوناگون بر مغز انسان صحبت 
کرده است. یکی از مهم ترین نقطه های اوج تمدن 
و هم چنین  نوشتاری  الفبای  به  بشر دست یابی 
سیر تبدیل ادبیات و فلسفه و علوم شفاهی به 
کتبی است. به اعتقاد نیکالس کار، ذهن انسان 
با همه گیر شدن خواندن و نوشتن و مخصوصا 
از  و  شد  دگرگون  به کلی  چاپ  صنعت  توسعه 
حالتی شهودی به حالتی تقسیم بندی شده رسید. 
نیکالس کار می  گوید بشر تجربه عظیمی را بعد 
از یاد گرفتن خواندن و نوشتن از دست داد. او 
می  گوید اسکن ها نشان می  دهند که حتی بین 
مغز افرادی که زبان نوشتاری شان بر پایه نمادهای 
واژه نگاری ساخته شده است، مثل زبان چینی، 
نسبت به کسانی که زبان نوشتاری شان بر الفبای 
آوایی استوار است، تفاوت های بارز وجود دارد و 
این دو دسته مدارهای متفاوتی می  سازند.  مغز 
سقراط که شاهد تغییر ادبیات و فلسفه شفاهی 

افکار  ثبت  که  داشته  اعتقاد  بوده،  نوشتاری  به 
به شکل نوشته و وابستگی به فناوری الفبا ذهن 
افراد را تغییر می  دهد؛ تغییری نه چندان خوب. 
او معتقد بوده نوشتن به جای به خاطر سپردن 
»ما را در مخاطره سطحی نگری قرار می  دهد و 
از رسیدن به ژرفای فکری، که به خردمندی و 
خوش بختی حقیقی رهنمونمان می  شود، بازمان 
می  دارد.« کسانی هم بوده اند که اعتقادشان خالف 
این نظر سقراط بوده، ازجمله افالطون. اما چیزی 
که مهم است، تاثیر این فناوری بر مغز و هم چنین 
سرنوشت بشر است که اگرچه دیدگاه شهودی را 
از انسان گرفت، اما به قول آنگ نوشتن خودآگاهی 
را اوج می  بخشد و »برای ادراک کامل تر و درونی تر 
پتانسیل های انسان، به غایت ارزشمند است.« فقط 
نوشتن نیست که این چنین تاثیری بر ذهن انسان 
نقشه های  اختراع  ساعت،  اختراع  است.  داشته 
فضایی و توسعه آن ها و صنعت چاپ و از همه 
مهم تر رشد و گسترش اینترنت هم نقاط عطف 
تغییر ذهنی و فکری محسوب می  شود که شرح 

مفصلشان را در کتاب می  توانید بخوانید.  

وب گردی با مغز ما چه می  کند؟
به  آن،  فصل  پنج  یعنی  کتاب،  از  نیمی  تقریبا 
بر  اینترنت  تاثیر  یعنی  پژوهش  اصلی  مسئله 
با  مبحث  این  شده.  داده  اختصاص  بشر  مغز 
مثل  گوناگون  اختراعات  تاثیر  درباب  مقدمه ای 
ساعت و نقشه های فضایی شروع شده و سپس 
یافته  ادامه  از همه گیر شدن وب  تاریخچه ای  با 
است؛ از روزگاری که روی وب به دلیل باال بودن 
قیمت حافظه و پهنای باند فقط عکس های سیاه 
نخستین  که  روزگاری  تا  می  شد،  درج  سفید  و 
هم  بعد  و  شد  نصب  کامپیوترها  روی  وب کم ها 
سپس  و  غیره  و  اسکایپ  و  تصویری  تلفن  که 
دنیای امروز ما که بنا بر گفته نیکالس  کار یک 
نوجوان آمریکایی 2270 پیام فوری اینترنتی در 
ماه دریافت و ارسال می  کند و تقریبا همه همیشه 
بسیار  و  مفصل  فصول  از  یکی  هستند.  آن الین 
جذاب این بخش به گوگل اختصاص داده شده. 
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گوگل به این دلیل برای نویسنده چنین اهمیتی 
دارد که بیشترین ارجاعات اینترنتی و وب گردی را 
دارد. درواقع سرمایه و بقای عمر گوگل به تعداد 
کلیک های مخاطبان بستگی دارد. گوگل فقط یک 
سیستم  بلکه  نیست.  ساده  جست وجوی  موتور 
پیچیده ای است که با روان شناسی مخاطب پیش 
می  رود. هدف اصلی روسای گوگل این است که 
کل اطالعات جهان در اختیار کل مردم جهان قرار 
گیرد و باالتر از آن موسسان گوگل با این آرمان 
جلو می  روند که روزگاری گوگل به یک »هوش 
و حتی  انسان  در حد  که  بدل شود  مصنوعی« 
بیشتر از او باهوش باشد. البته به نظر نیکالس کار 
این بلندپروازی است و نباید جدی اش گرفت، زیرا 
سیستم مغزی انسان متشکل از میلیون ها نورون 
قابل  انعطاف هرگز  بیشترین حد  با  و سیناپس 
شبیه سازی نیست. او با ذکر جزئیات نشان می  دهد 
که حافظه بلندمدت انسان نامحدود است. با این 
همه بشر با اتکا و اعتماد بیش از اندازه به کامپیوتر 
و  می  گیرد  دست کم  را  خود  مغزی  توانایی های 
از قدرت آن می  کاهد. نیکالس کار در فصل های 
پایانی کتابش درباره آزمایش هایی صحبت می  کند 
جدید  فناوری های  می  کنند  ثابت  به وضوح  که 
دیجیتال و اینترنتی مغز انسان را تنبل می کنند و 
تاثیرات منفی بر آن دارد. وقتی انسان یک مطلب 
خطی مثل کتاب یا مقاله را می  خواند، ذهن کامال 
متمرکز می  شود و مطلب را هضم و جذب می  کند. 
ولی وقتی در اینترنت به دنبال مطلبی می  گردد، با 
کلیک های بیهوده و با چرخش در وب سایت های 
مختلف ذهن را پریشان می  کند و از مطالبی هم 
که می خواند، چندان چیزی به خاطر نگه نخواهد 
داشت. این مسئله عالوه بر این که فشار مضاعف بر 
حافظه کوتاه مدت وارد می  کند، باعث عدم تمرکز 
و پریشان فکری می  شود. اینترنت ژرف اندیشی را 
از بشر می  گیرد، زیرا ژرف اندیشی مستلزم ذهنی 
متوجه است. نیکالس کار تاکید می کند که بنا 
بر تحقیقات بسیاری که انجام شده، هیچ کس در 
صفحات وب مطلبی نمی  خواند، بلکه تنها چشم را 
روی سطور می  لغزاند و به عبارت بهتر آن را اسکن 

بیشترین  آمارهای شرکت گوگل  می کند. طبق 
ثانیه است،  میانگین مکث بر صفحات وب، 25 
باشد. هم چنین  اگر مطلب بسیار طوالنی  حتی 
نمی  دهند  اجازه   )GPS( نقشه خوان  برنامه های 
توسعه  انسان  مغز  جهت یابی  به  مربوط  بخش 
پیدا کند و توان خود را باال ببرد. صفحه کیبورد 
لپ تاپ مهارت نوشتار با دست را از ما می گیرد. 
کوتاه نوشتن های پیاپی در یوتیوب و اینستاگرام 
از توان ذهن در نوشتن مطالب بلند و منسجم 
می  کاهد. استفاده از حافظه های دیجیتال، قدرت 
حافظه را می  گیرد. و مهم تر از همه »ارزشمندترین 
رسانه  به عنوان یک  اینترنت،  پای  در  ثروتی که 
درون  اتصال های  می  کنیم،  قربانی  همه منظوره، 
ذهنمان است.« یادمان نرود که ذهن انعطاف پذیر 
است و اگر ببیند از مدارهایی که قبال بین نورون ها 
نمی کنیم،  استفاده  شده  تشکیل  سیناپس ها  و 

آن ها را باز می کند. 

سخن پایانی
یا  کنایه  به  کتاب  این  در  بارها  کار  نیکالس 
اینترنت  با  مستقیم می  گوید که قصد مخالفت 
را ندارد، زیرا اینترنت مفید است. او قبل از هر 
نکته انتقادی فواید جنبه های مختلف فناوری های 
این همه  با  را برجسته می  کند.  اینترنت  و  نوین 
مورد  آگاهی  با  باید  ابزاری  هر  است که  معتقد 
استفاده قرار گیرد و آگاهی ما به نسبت میزان 
اینترنت می  بریم، بسیار اندک  از  استفاده ای که 
است. درواقع ما  ساعت های زیادی را با اینترنت 
با  صحیح  کار  طرز  این که  بدون  می  کنیم،  سر 
آن را بدانیم. کتاب »کم عمق ها« به شدت روان، 
قضاوت های  گرم،  لحن  است.  و صادقانه  جذاب 
منصفانه و استنادهای علمی نویسنده کتاب او را 
بسیار تاثیرگذار کرده است. ترجمه خوب و روان 
امیر سپهرام نیز به مزیت های کتاب افزوده و به 
شایستگی لحن و مقصود نویسنده را به مخاطب 
فارسی منتقل کرده است. در یک کالم مطالعه 
کتاب »کم عمق ها« پیشنهادی است که نمی  توان 

رد کرد. 
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ِِّه َو الَّذی َخُبَث  یُِّب یَْخُرُج نَباتُُه بِإِْذِن َرب َو الَْبلَُد الطَّ
لَِقْوٍم  اْلیاِت  نَُصرُِّف  َکذلَِک  نَِکداً  إاِلَّ  یَْخُرُج  ال 

یَْشُکُروَن1
نکته  این  به  جهان  تاریخ جنگ های  به  نگاه  با 
خواهیم رسید که یکی از معدود جنگ های دنیا 
که بعد از پایان نقشه جهان تغییر نکرد، جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران بود. در طول هشت سال 
دفاع مقدس، دلیرمردان و شیرزنان ایرانی با چنان 
رشادتی از کشور دفاع کردند که مبادا وجبی از 

خاک کشور کاسته شود.
از آن روزها حدود 30 سال می گذرد، ولی همان 
را  کشور  خاک  بی توجهی  با  مسئوالن  و  مردم 
با  با بحران روبه رو کرده اند. کشور به طور جدی 

بحران نشست خاک دست وپنجه نرم می کند. به 
بیانی ساده، ما به مرور زمان خاک کشورمان را 
از دست می دهیم. خاک محل رشد است، محل 
ادیان  اکثر  دلیل مردم  به همین  و  است  زایش 
خاک را محترم می شمارند. اگر خاک نشت کند و 
بی بار شود، دیگر هیچ رویشی در آن اتفاق نخواهد 
افتاد و هیچ جنبنده ای توان زیست روی آن را 
نخواهد داشت، کشوری که خاک مناسب نداشته 
باشد، گیاه ندارد و درنتیجه غذایی ندارد. در چنین 
شرایطی در مرحله اول حیوانات آسیب می بینند و 

منقرض می شوند و درنهایت انسان ها.
در سال های اخیر همه ما شاهد اخباری در مورد 
نشست خاک در گوشه و کنار کشور بوده ایم، ولی 

ن است مک تو�ب فاجعه آفر�ی

بحران خاک در تهران
 سیدشهاب میرفتاح
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و عوامل  از علل  اکثر مواقع اطالعی درست  در 
نیز  ما  شاید  و  است  نشده  داده  اتفاقی  چنین 
به عنوان ساکنان این کشور خیلی پی گیر ماجرا 
نبوده ایم تا متوجه شویم که افزایش چشم گیر این 
نشست ها به دلیل کاهش سفره های آب زیرزمینی 
است. با این اتفاق الیه های خاک دچار فقر آب 
می شوند و به مرور خشک شده و الیه های خاک 

روی هم فرو می روند.
می شود؛  خاک  نشست  باعث  متعددی  عوامل 
احداث بی رویه سدهایی با مکان یابی غلط، حفر 
ناپایدار و غیراصولی،  چاه های عمیق، کشاورزی 
را  خاک  که  است  عواملی  مهم ترین  از  همگی 
دچار بحران می کند. در مقطعی مسئوالن کشور 
ما برای این که در سدسازی در دنیا خودی نشان 
دهند، تعداد بی شماری سد ساختند که بسیاری 
از آن ها جز تخریب محیط زیست چیزی به همراه 
نداشت. برای رسیدن به عنوانی در ساخت سد، 
قربانی  را  کشور  رودخانه های  و  زیست  محیط 
کردیم. کشور را وارد بحران آب و خاک کردیم، 
سانتی متر  یک  تولید  برای  بدانیم  این که  بدون 
مربع خاک چیزی در حدود 400 تا 800 سال 
نیاز است و امکان برگشت آن تقریبا صفر در نظر 

گرفته می شود.
حداکثر  جهانی  زیست  محیط  سازمان  اعالم  با 
مجاز نشست خاک در سال چهار میلی متر است. 
این سازمان اعالم کرده است که اگر در منطقه ای 
خاک به این میزان نشست برسد، یعنی منطقه 
با بحران روبه روست و باید سریع برای بهبود آن 
چاره اندیشید و تا زمان کاهش میزان نشست، 

باید منطقه را به طور خاص مدیریت کرد.
اما جالب است بدانید که نشست خاک در شهر 
است؛  شده  اعالم  میلی متر  یک  روزانه  تهران 
چیزی در حدود 36 سانتی متر در سال، 90 برابر 
اعالم بحران توسط سازمان محیط زیست جهان. 
با یک حساب سرانگشتی می توان نتیجه گرفت 
انسان  اندازه قد یک  به  از حدود پنج سال  بعد 

خاک تهران در مناطقی نشست خواهد داشت.
نشست خاک در تهران بیشتر در مناطقی اتفاق 

افتاده که دشت های کشاورزی بوده است. دشت 
که  هستند  مناطقی  شهریار  دشت  و  ورامین 
بیشترین نشست های تهران را ثبت کرده اند. این 
مناطق به دلیل کشاورزی ناپایدار و حفر چاه های 
عمیق، الیه های خاک را تخریب کرده اند. این دو 
بر  منطقه که بیشترین کشاورزی استان تهران 
دوش آن هاست، بیشترین نشست ها و تخریب های 
خاک را هم دارند. با از دست دادن این مناطق 
بحران  با  خاک  و  آب  بحران  از  بعد  کشاورزی 
پیداست  ناگفته  بود.  خواهیم  روبه رو  کشاورزی 
که این نشست ها در مناطق شهری نیز گسترش 
یافته است. این بحران غیر از تخریب های محیط 
زیستی و از بین رفتن خاک و موجودات زنده، 
مخاطرات دیگری نیز به همراه دارد، مثل تخریب 
راه آهن،  خطوط  شهری،  تاسیسات  جاده ها، 
ساختمان های مسکونی و... در حال حاضر یکی 
نگرانی های مسئوالن در مورد نشست دشت  از 
که  است  مشهد   – تهران  راه آهن  ورامین، خط 
روی مسیر اصلی نشست دشت ورامین قرار گرفته 

و هر لحظه امکان فاجعه وجود دارد.
و  مدیران  فقط  زیست محیطی  بحران های  در 
حل  را  مشکل  می توانند  که  نیستند  مسئوالن 
کنند، بحران های محیط زیستی باید با هم بستگی 
و اتحاد مردم برطرف شود. به گفته یکی از مدیران 
سازمان محیط زیست کشور، ایران ساالنه چیزی 
در حدود دو میلیارد تن خاک از دست می دهد 
که با توجه به قیمت هر متر مربع خاک که 28 
دالر است، کشور ما ساالنه 56 میلیارد دالر خاک 
از دست می دهد. یعنی ما ساالنه سرمایه هنگفتی 
از کشور را از دست می دهیم که جبران پذیر هم 

نیست.
 همان طور که ما 30 سال پیش از تجاوز به خاک 
کشور دفاع کردیم، اکنون الزم است مدیران در 
کنار هم وطنان  در مقابل بحران خاک و آب قد 
علم کنند و دست به دست هم داده و کشور را از 

کویر  به سالمتی عبور دهند.
پی نوشت:

1. آیه 58 سوره اعراف
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سردی دستاش صد تا زمستون
 مهدی استاد احمد 

چشمی به هم زدیم و دنیا گذشت دنبال هم. امروز و فردا گذشت و رسیدیم به 
زمستان. در حال حاضر یکی از مهم ترین کارهایی که در شرایط اخیر منطقه 
باید انجام داد، بررسی زمستان نخبگان است. باید بررسی کنیم که زمستان 
بر نخبگان چگونه می گذرد و نخبگان در زمستان چه می کنند. اگر این کار 
را نکنیم، چهار روز دیگر که بهار می شود و یخ ها آب می شوند، ممکن است 

وقتی دل می گه باز فردا رو از نو بساز، نخبگان بگویند ای دل غافل دیگه از ما 
گذشت. پس تا دیر نشده و برف روی همه را سفید نکرده، وضعیت نخبگان در 

زمستان را بررسی می کنیم.
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زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه
بســتگی دارد کــه کــدام طــرف شیشــه باشــید. 
اگــر از داخــل اتــاق پشــت شیشــه باشــید، نخبــه 
علمی  ایــد و اگــر از بیــرون پشــت شیشــه باشــید، 
نخبــه اقتصــادی. زمســتان فصــل مناســبی بــرای 
در  علمــی  نخبــگان  اســت.  نخبــگان  انــواع 
اتــاق می نشــینند و کتــاب تالیــف می کننــد 
و  می خواننــد  را  خودشــان  کتاب هــای  و 
لحظه به لحظــه بــه ســرانه تولیــد و مطالعــه 
ــادی  ــگان اقتص ــد و نخب ــه می کنن ــاب اضاف کت
بــه پیســت های اســکی می رونــد و بــا گــردش و 
تفریــح باعــث گــردش مالــی در جامعــه و تفریــح 
ــگان،  ــه نخب ــه این گون ــوند. ب ــت می ش در پیس

پیســت مدرن گفتــه می شــود.

هر زمستون پیش از این که ریشه پابندت کنه
ــه  ــال تهی ــا در ح ــواره ی ــگان هم ــده ای از نخب ع
مقدمــات مهاجرت انــد، یــا در حــال تــالش بــرای 
ــاره  ــردن درب ــت ک ــا در حــال صحب مهاجــرت، ی
مهاجــرت. ایــن دســته از نخبــگان هــر زمســتان 
پیــش از این کــه ریشــه پابندشــان کنــد، شــاخه 
بــا  می کننــد  تبــر  تمریــن  و  برمی دارنــد  را 
خودشــان. این گونــه از نخبــگان ســرگرم بــه 
ــد و هــر لحظــه  خــود زخــم زدن در همــه عمرن

ــن دستشــان را مشــغله ای نیســت. جــز ای

صد تا زمستون هم بیاد امکان نداره رسد شم
ــد.  ــاد گرفته ان ــگان راهــش را ی ــی از نخب جمع
ــد و  ــت کاری ندارن ــتان طبیع ــه زمس ــا ب آن ه
ســرمایه گذاری  زمســتان زده  دل هــای  روی 
می کننــد تــا بــه آن هــا آمــوزش دهنــد 
ــاد،  ــم بی ــتون ه ــا زمس ــد ت ــر ص ــه اگ چگون
ســرد نشــوند. این گونــه از نخبــگان آموزشــگاه 
ــد  ــرژی مثبــت تاســیس می کنن موفقیــت و ان
و بــرای مــردم کالس می گذارنــد. ایــن دســته 
ــق آمــوزش روش رســیدن  از نخبــگان  از طری
ــه  ــه چیزهایــی کــه خودشــان نتوانســته اند ب ب
آن برســند، پــول درمی آورنــد و بــه چیزهایــی 

ــد.  ــم نمی کردن ــرش را ه ــه فک ــند ک می رس
ــردم  ــگان از م ــته نخب ــازه رس ــته ت ــن دس ای
مبالــغ هنگفتــی پــول می گیرنــد تــا بــه 
آن هــا راه پــول دار شــدن را یــاد بدهنــد. حــاال 
ــه  ــان ب ــای خودش ــا پ ــه مخاطبانشــان ب این ک
ــان و  ــز پولش ــد و ج ــگاه ها می رون ــن آموزش ای
وقتشــان، انگیــزه و امیدشــان را هــم می بازنــد، 
ــدا  ــه ج ــد ک ــاد می کن ــوال ایج ــرای آدم س ب
کجــا دیــدی کســی بــا قاتلــش هم دســت شــه.

منم اون ابر دل تنگ زمستون
ــا دیــدن حــال و روز  ایــن بخــش از نخبــگان ب
ــب  ــای مطل ــا این ج ــه ت ــی ک ــه نخبه های بقی
می بیننــد،  را  آدم  وقتــی  کردیــم،  معرفــی 
روی  بگذارنــد  ســر  می خواهــد  دلشــان 
ــاران.  ــر ب ــم دل گی ــد نم ن ــانه های آدم و ببارن ش
ایــن دســته از نخبــگان هــر کســی را می بینند، 
ــو  ــم، ت ــی می گ ــی چ ــو می دون ــد ت می گوین
ــه  ــی ک ــام. در صورت ــه حرف ــی دی ب ــوش م گ
ــوش  ــان گ ــای آن ــه حرف ه ــی ب ــا کس نه تنه
نمی کنــد و گــوش نمی دهــد، بلکــه اصــال 
می گوینــد.  چــه  آن هــا  نمی دانــد  کســی 
این گونــه از نخبــگان دلشــان فریــاد اســت، امــا 
بی صداینــد و چــون یــک جفــت گــوش بــرای 
ــت  ــال یک  جف ــد، دنب ــدا نمی کنن ــنیدن پی ش
شــانه بــرای گریــه کــردن می گردنــد. این گونــه 
از نخبــگان شــانه های آدم را بــرای گریــه کردن 
دوســت دارنــد، درحالی کــه بــرای گریــه کــردن 
هــر دو تــا شــانه آدم الزم نیســت و یــک عــدد 

ــد. ــت می کن ــانه کفای ش
تــا این جــا حــال و روز و شــب چهــار دســته از 
نخبــگان در فصــل زیبــای زمســتان را بررســی 
ــد.  ــوارد را شــما بررســی کنی ــه م ــم. بقی کردی
ــد  ــه ای باش ــما نخب ــراف ش ــت اط ــن اس ممک
کــه چشــمای عاشــقش یــه  آســمونه و اشــکای 
ــز تشــنه  ــن نی ــارون، هم چنی ــم ب ــش نم ن گرم
گریــه اس و غمــش قشــنگه و ســردی دســتاش 

صــد تــا زمســتون.
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»بلیــد رانــر« را بــه شــکل های مختلفــی 
ترجمــه کرده انــد. از تیــغ برنــده تــا تیغ  ســوار،  
اســت  حرفــه ای  آن  معنــی  بهتریــن  امــا 
ــس  ــود. پلی ــان داده می ش ــم نش ــه در فیل ک
ربات هایــی  یاغــی.  ربات هــای  شــکارچی 
ــبیه  ــه نظــر ش ــه از هم ــت ک ــام رپلیکان ــه ن ب
انســان هســتند و گوشــت و خــون دارنــد، امــا 
می تواننــد بــرای انســان خطرنــاک باشــند، یــا 
ــد.  ــور می کنن ــور تص ــان ها این ط ــل انس حداق
بــرای همیــن حضــور آن هــا را درمیــان خــود 

ممنــوع کرده انــد.
از  مانــدگار  فیلم هــای  مجموعــه  معمــوال 
ــمت  ــه قس ــل س ــا حداق ــمت ی ــن قس چندی
ــد  ــا »بلی ــود، ام ــکیل می ش ــته تش به هم پیوس
رانــر« تنهــا شــامل دو فیلــم اســت. در مــدت 
ــمت آن  ــاخت دو قس ــن س ــه بی ــال ک 35 س
فاصلــه افتــاد، شــایع شــده بــود کــه هالیــوود 
از ســاخت قســمت دوم هــراس دارد، زیــرا 
ــن  ــمت اول را از بی ــر قس ــت تاثی ــن اس ممک
ببــرد. باالخــره امســال فیلــم دوم هــم ســاخته 
ــل  ــه ســال ها قب ــا کســانی ک ــران شــد ت و اک
اولیــن فیلــم را دیــده بودنــد، بتواننــد بــاز هــم 
تاریــک و  بــا رپلیکانت هــا در لس آنجلــس 

ــد.  ــدار کنن ــی دی باران
»آیــا  کتــاب  اســاس  بــر  رانــر«  »بلیــد 
برقــی  گوســفند  خــواب  مصنوعی هــا  آدم 
دیــک  کــی  فیلیــپ  نوشــته  می بیننــد« 
ســاخته شــده اســت. کــی دیــک یکــی 
ژانــر  چهره هــای  شناخته شــده ترین  از 
ــیاری از  ــه در بس ــت ک ــی اس ــی- تخیل علم
نوشــته  داســتان   ژانــر  ایــن  زیرگونه هــای 
فیلم هایــی  اقتبــاس  منبــع  او  آثــار  بــود. 
ماننــد »گــزارش اقلیــت«، »یــاد آوری کامــل«، 
ــد  ــریالی مانن ــی« و س ــه تاریک ــتی ب »برداش
»مــرد قلعــه بــاال« قــرار گرفــت، امــا داســتان 
میــان  ایــن  در  مصنوعی هــا...«  آدم  »آیــا 
موفق تــر بــود، زیــرا عوامــل ســاخت آن از 
کارگــردان و بازیگــر تــا ســازنده موســیقی 

ــود را در  ــی خ ــترین توانای ــی بیش ــم همگ فیل
ــد. ــان دادن ــم نش ــن فیل ای

داســتان از آن جــا آغــاز می شــود کــه کارخانــه 
تایــرل تعــدادی »بیوربــات« می ســازند تــا 
در موقعیت هــای خطرنــاک ماننــد شــرایط 
ــی  ــان فضای ــفر های آسیب رس ــا س ــی ی جنگ
بــه جــای انســان ها اســتفاده شــود. ایــن 
ــه خــود  ــی کارخان ــات اصل ــا در تنظیم ربات ه
ــال  ــد س ــد چن ــی در ح ــر کوتاه ــول عم ط
ــه  ــد وظیف ــه بتوانن ــرای این ک ــا ب ــد، ام دارن
خــود را به درســتی انجــام دهنــد، کامــال شــبیه 
انســان ســاخته شــده اند. همیــن ویژگــی  هــم 
باعــث می شــود برخــی از آن هــا پــس از مدتــی 
بــه مــرگ زودرس خــود پــی ببرنــد. یــک گروه 
ــاتل را  ــک ش ــا ی ــن ربات ه ــره از ای ــش نف ش
بــرای  و  می کشــند  را  خدمــه  می دزدنــد، 
این کــه بــه کارخانــه ســازنده دسترســی پیــدا 
کننــد، در ســاحل آمریــکا فــرود می آینــد. 
پلیــس کــه ماجــرا را فهمیــده اســت، بــه یکــی 
ــا  ــکار آن ه ــرای ش ــود ب ــر خ ــوران ماه از مام
ماموریــت می دهــد. لقــب ایــن مامــور »بلیــد 

ــر« اســت. ران
لس آنجلــس  در  قســمت  دو  هــر  داســتان 
در  شــهر  کــه  زمانــی  می گــذرد.  آینــده 
انبــوه آشــفته مهاجــران آســیایی گرفتــار 
شــده و تابلو هــای تبلیغاتــی بــزرگ وعــده 
زندگــی آســان در ســیارات دیگــر را می دهــد. 
ــس و  ــه خی ــی و زبال ــاران دائم ــا از ب خیابان ه
کثیــف اســت. بیشــتر از همــه ژاپنی هــا و بعــد 
ــی  ــد، حت ــم می خورن ــه چش ــا ب از آن  عرب ه
ــی اســت.  ــم ژاپن ــا ه نوشــته های روی دیوار ه
فــورد  هریســون  بــازی  بــا  دکارد  ریــک 
شــروع  را  رپلیکانت هــا  جســت وجوی 
ــه  ــه کارخان ــد ب ــد دارن ــا قص ــد. آن ه می کن
تایــرل راه پیــدا کننــد و بــه شــکلی طــول عمر 
خــود را افزایــش دهنــد و در ایــن راه از کشــتن 
ــی  ــا زمان ــد. مخصوص ــی ندارن ــان ها هراس انس
کــه هویــت آن هــا لو بــرود. یــک راه شناســایی 
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رپلیکانت هــا آزمــون »وویــت کامپــف« اســت. 
در ایــن آزمــون عملــی، بعــد از اتصــال ســوژه 
بــه دســتگاه دروغ ســنج مجموعــه ســوال هایی 
کــه بــه نظــر پرســش های روان شــناختی 
ــا  ــود و واکنش ه ــیده می ش ــد، از او پرس می آی
ــات  ــا رب ــان ی ــرد انس ــه ف ــد ک ــان می ده نش
ــا  ــونت ی ــاره خش ــوال ها درب ــی س ــت. برخ اس
ــا  ــان ها و ربات ه ــی در انس ــرات خانوادگ خاط
هــم  گاهــی  و  دارنــد  جــدی  تفاوت هــای 
می شــوند.  رپلیکانت هــا  عصبانیــت  باعــث 
مهم تریــن تفــاوت انســان ها و رپلیکانت هــا 
ایــن اســت کــه ربات هــا خاطــره ای از گذشــته 

ــد.  ندارن
ــان شــرکت  ــرد از کارکن ــم می گی دکارد تصمی
تایــرل هــم آزمــون بگیــرد تــا مطمئــن شــود 
رپلیکانت هــای فــراری بــه درون آن نفــوذ 
ریچــل،  می شــود  متوجــه  و  نکرده انــد 
ــک  ــود ی ــرکت، خ ــس ش ــوان رئی ــی ج منش
رپلیکانــت اســت. ریچــل خــود از ایــن موضــوع 
خبــر نــدارد و زمانــی کــه دکارد بــه او توضیــح 
ــا خاطــرات خانوادگــی  می دهــد حافظــه اش ب
ــان  ــت، هراس ــده اس ــر ش ــری پ ــخص دیگ ش
می شــود  مشــخص  همین جــا  از  می شــود. 
ــن  ــا در بی ــور رپلیکانت ه ــال حض ــه احتم ک
انســان ها خیلــی بیشــتر از چیــزی اســت کــه 

ــد. ــر می آم ــه نظ ــن ب ــش از ای پی
»بلیــد  جذابیت هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
رانــر« کــه باعــث شــد ایــن اثــر از یــک 
ماجــرای اکشــن عملــی - تخیلــی فراتــر 
پیــدا  هنــری ظریف تــری  جنبــه  و  بــرود 
ــت.  ــم اس ــن فیل ــاص ای ــیقی خ ــد، موس کن
ــتر  ــه بیش ــی، ک ــاز یونان ــس، آهنگ س ونجلی
فعالیــت  الکترونیــک  موســیقی  حــوزه  در 
می کنــد، موســیقی ایــن فیلــم را ســاخت کــه 
در نما هــای گوناگــون آن شــنیده می شــود 
ــک و  ــهر تاری ــر ش ــه روی تصاوی ــی ک و زمان
ــی  ــری باورنکردن ــرد، تاثی ــرار می گی ــن ق روش
ــاخت  ــروه س ــذارد. در گ ــاگر می گ ــر تماش ب

موســیقی فیلــم »بلیــد رانــر 2049« هــم نــام 
آشــنایی ماننــد هانــس زیمــر را می تــوان 

ــد. دی
در ســال های 80 میــالدی موضــوع ربات هــای 
ــه  ــود، چنان ک ــدی نب ــوژه جدی ــان نما س انس
ــر  ــه تصوی ــن ســوژه بار هــا ب ــز ای ــا امــروز نی ت
کشــیده شــده اســت، امــا فیلــم »بلیــد رانــر« 
ــه شــمار  ــر شــاخص ب ــک اث ــان ی ــن می در ای
می آیــد. نما هــای مختلــف فیلــم کــه تصاویــر 
ــد،  ــع کرده ان ــم جم ــار ه ــی را در کن متناقض
ــم  ــن فیل ــری ای ــای تصوی ــی از جلوه ه بخش
ــزرگ  ــرم ب ــک ه ــرل ی ــرکت تای ــتند. ش هس
ماننــد ســازه های باســتانی آمریــکای مرکــزی 
ــن  ــدد آن را روش ــای متع ــا چراغ ه ــت، ام اس
ــد و آسانســور ها روی ســطح شــیب دار  کرده ان
درحالی کــه  می کننــد.  حرکــت  دیوار هــا 
شــهر  خیابا ن هــای  در  پرنــده  خودرو هــای 
شــرکت  رئیــس  خانــه  می کننــد،  پــرواز 
تایــرل بــه قصر هــای اشــراف زادگان چنــد 
ــد  ــای بلن ــباهت دارد و پرده ه ــش ش ــرن پی ق
ــور شــمع روشــن شــده  ــا ن و ســفیدرنگ آن ب
ــده و  ــه زن ــم اگرچ ــات ه ــی حیوان ــت. حت اس
طبیعــی بــه نظــر می آینــد، امــا حداقــل در دو 
مــورد گفتــه می شــود کــه مــار و جغــدی کــه 
در فیلــم دیــده می شــوند، ســاختگی هســتند.

ســه دهــه قبــل ریدلــی اســکات بعــد از فیلــم 
»دوئل کننده هــا« بــه ســراغ ســاخت فیلــم 
»بیگانــه« رفــت و به عنــوان ســومین فیلم »بلید 
رانــر« را ســاخت. پــس از ایــن بــود کــه دوران 
موفقیــت اســکات آغــاز شــد. هریســون فــورد 
نیــز شــرایط مشــابهی داشــت و در میــان بــازی 
ــگ ســتارگان« و  ــای »جن ــه فیلم ه در مجموع
ــوت  ــر« دع ــد ران ــه »بلی ــز« ب ــا جون »ایندیان
ــه ســاخت  ــی ک ــه زمان ــس از ســه ده شــد. پ
»بلیــد رانــر« جدیــد قطعــی شــد، اســکات در 
ــود کــه  ــه: پیمــان« ب ــی »بیگان حــال کارگردان
ــر اثــر ســابق خــودش بــه  ــه ای ب آن هــم دنبال
ــد  ــه بای ــه دو ده ــت. او در فاصل ــمار می رف ش
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ادامــه دو فیلــم را کــه هــر دو از اولیــن کار های 
ــاخت.  ــد، می س ــمار می آمدن ــه ش ــش ب معروف
ــی  ــه« را کارگردان ــح داد »بیگان ــن ترجی بنابرای
کنــد و در »بلیــد رانــر2049« تهیه کننــده 
ــه  ــر ک ــون فینچ ــر همپت ــوی دیگ ــد. از س باش
ــه: پیمــان« اســت،  نویســنده فیلمنامــه »بیگان
در کار نوشــتن فیلمنامــه »بلیــد رانــر 2049« 

همــکاری داشــت.
ــر 2049«  ــد ران ــا در »بلی ــورد ام ــون ف هریس
بــازی  را  خــودش  نقــش  و  دارد  حضــور 
می کنــد. یــک شــکارچی ربــات  کــه بــرای 30 

ــت.  ــده اس ــد ش ــال ناپدی س
ــکار  ــه ش ــی« وظیف ــد مامور»ک ــم جدی در فیل
رپلیکانت هــای مخفی شــده بیــن انســان ها 
ــه  ــک مزرع ــن کار را از ی ــده دارد و ای را برعه
خــارج از شــهر شــروع می کنــد. فضــای فیلــم 
ــا  ــس ب ــی در لس آنجل ــکل قبل ــان ش ــه هم ب
ــذرد.  ــبانه اش می گ ــی ش ــز و آب ــای قرم نور ه
ــه فقــط از  ــک همســر مجــازی دارد ک کــی ی
نــور و صــدا تشــکیل شــده اســت. ایــن انســان 
می توانــد  به روزرســانی  یــک  بــا  مجــازی 
بــارش بــاران را هــم روی پوســتش حــس کند، 
ــدید  ــادف ش ــک تص ــی ی ــه ک ــی ک ــا زمان ام
می کنــد، قــادر نیســت بــه او کمــک کنــد. در 
جریــان فیلــم متوجــه می شــویم کــه شــرکت 
تایــرل ورشکســت شــده اســت، امــا مــرد 

نابینایــی بــه نــام ناینــدر والــس آن را خریــده 
ــاخت  ــال س ــی در ح ــکلی نیمه قانون ــه ش و ب
ــه  ــده ای ک ــت. پدی ــد اس ــای جدی رپلیکانت ه
ــوند،  ــه رو می ش ــا آن روب ــس ب ــرکت وال در ش
ــان  ــا در می ــوذ رپلیکانت ه ــور و نف ــط حض فق
ــت  ــن اس ــه ای ــت، بلک ــانی نیس ــه انس جامع
ــی  ــای بیولوژیک ــن ربات ه ــث ای ــوع مون ــه ن ک
ــه  ــم ب ــاردار« می شــوند. کــی در ادامــه فیل »ب
مناطــق خــارج از شــهر مــی رود کــه ســاکنان 
آن در موقعیتــی جنــگ زده زندگــی می کننــد 
و اردوگاهــی بــرای باز یافــت قطعــات رایانــه ای 
ــد  ــی می توان ــد. او حت ــا دارن ــه دســت بچه ه ب
دکارد را در یــک خانــه مجلــل پیــدا کنــد، امــا 

ــود. ــر می ش ــا پیچیده ت ــرا دائم ماج
بــه جــز فــورد شــخصیت دیگــری بــه نــام گف 
هــم در هــر دو فیلــم حضــور دارد کــه نقــش 
ــد. او  ــا می کن ــوس ایف ــز آلم او را ادوارد جیم
نیــز در فیلــم دوم دیــده می شــود، درحالی کــه 
کامــال پیــر شــده اســت. گــف کــه خــود یــک 
پلیــس ارشــد اســت، اطالعــات مرمــوزی 

دربــاره رپلیکانت هــا دارد. 
ســومین شــخصیت مشــترک دو فیلــم ریچــل 
ــر  ــش او را بازیگ ــم دوم نق ــه در فیل ــت ک اس
بــا  او  چهــره  و  می کنــد  بــازی  دیگــری 

ــت. ــده اس ــش ش ــه ای ویرای ــک رایان گرافی
ــه  ــو باتیســتا ک ــن از دی ــم دوم هم چنی در فیل
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دوران جوانــی را روی رینــگ نمایــش کشــتی 
کــج گذرانــده اســت، در فیلــم دوم دعــوت بــه 
ــد و  ــا 197 ســانتی متر ق ــازی شــد. او کــه ب ب
ــن  ــه حــال در چندی ــا ب 130 کیلوگــرم وزن ت
فیلــم ســینمایی ظاهــر شــده اســت، در صحنه 
ــا را  ــی از رپلیکانت ه ــش یک ــم نق ــدای فیل ابت

ــد.  ــازی می کن ب
ــم  ــه فیل ــم دوم س ــار فیل ــل از انتش ــی قب کم
از  کوتــاه منتشــر شــد کــه قســمت هایی 
 Blade« .ــد ــات رخ داده را نشــان می ده اتفاق
یــک   »2022  Runner Black Out
انیمیشــن 15 دقیقــه ای اســت کــه در آن 
انســان ها شــروع بــه کشــتن رپلیکانت هــا 
ــد.  ــهری می کنن ــورش ش ــک ش ــان ی در جری
می خواهنــد  نفــر  چنــد  کــه  زمانــی 
یــک رپلیکانــت مونــث را از بیــن ببرنــد، 
در  می دهــد.  نجــات  را  او  دیگــری  ربــات 
ادامــه مشــخص می شــود کــه رپلیکانــت 
ــرای  ــه ب ــت ک ــرباز اس ــک س ــده ی نجات دهن
ــه  ــی ک ــا زمان ــود، ام ــده ب ــاخته ش ــگ س جن
پــی می بــرد در صحنــه جنــگ، ســربازان 
ــه  ــتند، از ادام ــت هس ــم رپلیکان ــل او ه مقاب

می کنــد. خــودداری  نبــرد 
دو فیلــم دیگــر بــا امکانــات پــروژه »بلیــد 
رانــر 2049« و بازیگــران آن ســاخته شــده 
ــر  ــکات پس ــوک اس ــر دو را ل ــی ه و کارگردان
ــده دارد.  ــه عه ــکات ب ــی اس ــتیار رایدل و دس
یــک   »2048Nowhere to Run« در 
رپلیکانــت تنومنــد در بــازار شــلوغ لس آنجلــس 
ــه اجناســی اســت کــه متوجــه  در حــال معامل
دختــر  و  مــادر  یــک  بــه  اوبــاش  حملــه 
می شــود. او به خوبــی بــا مهاجمــان مقابلــه 
ــود  ــث می ش ــری باع ــن درگی ــد و همی می کن
کــه هویتــش به عنــوان یــک ربــات فــاش 
ــاز  ــن ماجــرا را در ســکانس آغ ــه ای شــود. ادام
ــر 2049« می بینیــم. »2036:  ــم »بلیــد ران فیل
Nexus Dawn« تاثیــر بیشــتری در ارتبــاط 
میــان دو فیلــم دارد. در ایــن فیلــم کوتاه واالس 

ــای  ــذار از نژاد ه ــی قانون گ ــات گروه ــه مالق ب
مختلــف مــی رود و بــرای آن هــا شــرح می دهــد 
ــای  ــت بوم و خطر ه ــدن زیس ــود ش ــا ناب ــه ب ک
مختلفــی کــه انســان ها را تهدیــد می کنــد، 
ــت. او  ــتفاده از رپلیکانت هاس ــا اس ــا راه بق تنه
ــال  ــای او کام ــه رپلیکانت ه ــد ک ــان می ده نش
ــد  ــه فرمــان انســان  هســتند و می توان گــوش ب
مجــوز ادامــه تولیــد ایــن ربات هــای انســان نما 
را بــا وجــود تجربــه ناموفــق شــرکت تایــرل بــه 

ــت آورد.  دس
موضــوع از بیــن رفتــن زیســت بوم انســانی و 
نامناســب بــودن کــره زمیــن بــرای ادامــه زندگــی 
ــود.  ــزد می ش ــف گوش ــای مختل ــر در بخش ه بش
بنــا بــه برخــی تفســیر ها مجموعــه »بلیــد رانــر« 
ــرد  ــرار می گی ــک« ق ــایبر پان ــار »س ــروه آث در گ
ــود  ــا وج ــرفته ب ــیار پیش ــاوری بس ــه در آن فن ک
ــرای انســان ها  دســتاورد های فــراوان، زندگــی را ب

ســخت و تاریــک کــرده اســت.
زمــان فیلــم »بلیــد رانــر« دو ســاعت و »بلیــد 
رانــر 2049« دو ســاعت و نیــم اســت کــه برای 
یــک فیلــم اکشــن بــه نظــر زیــاد می آیــد. بــر 
اســاس »بلیــد رانــر« دو بــازی ویدیویــی، یــک 
فیلــم تلویزیونــی و ســه کتــاب منتشــر شــده 
ــال های 80  ــدای س ــم در ابت ــن فیل ــت. ای اس
ــد  ــار نمایشــی ش ــام بســیاری از آث ــأ اله منش
ــر  ــاره آن منتش ــی درب ــیر های گوناگون و تفس
ــر«  ــد ران ــال ها »بلی ــن س ــام ای ــد. در تم ش
الهام بخــش ســازندگان فیلم هــای علمــی- 
از  گوناگونــی  بحث هــای  و  بــود  تخیلــی 
ــمند  ــین های هوش ــی ماش ــرانجام خودآگاه س
تــا جایــگاه احساســات در دنیایــی بــا فنــاوری 

ــال داشــت.  ــه دنب پیشــرفته را ب
جملــه کلیــدی فیلــم کــه در هــر دو قســمت 
ــود،  ــه می ش ــا گفت ــکارچی ربات ه ــان ش از زب
ــه  ــل بقی ــم مث ــا ه ــت: »رپلیکانت ه ــن اس ای
ــار،  ــا زیان ب ــد ی ــا مفیدن ماشــین ها هســتند؛ ی
و اگــر مفیــد باشــند، بــه مــن ارتباطــی پیــدا 

نمی کننــد.«
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یک؛ حکیمان معتقد بودند هوا اعم از هوا به عنوان گاز 
تنفسی، آب وهوای هر فصل و هر منطقه جغرافیایی، 
باد، تغییرات حرارت و رطوبت هوا بر سالمت جسم و 
روان تاثیر می گذارد. مثال بیان کرده اند در هر فصل 
چه عواملی سبب ابتال به کدام بیماری جسمی و 

روانی می شود.
انواع  خاصیت های  بیان  بر  عالوه  حکیمان  دو؛ 
خوردنی ها و آشامیدنی ها معتقد بودند هر فرد باید 
با توجه به نوع مزاج خود، مزاج دوران عمر، مزاج 
فصل، مزاج منطقه جغرافیایی محل سکونت خود و 
مزاج خوردنی ها و آشامیدنی ها، بخورد و بیاشامد تا از 
سالمت جسم و روان برخوردار شود. آن ها هم کمیت 
و هم کیفیت خوردنی ها و آشامیدنی ها را در سالمتی 

و ابتالی به بیماری ها موثر می دانستند.
سه؛ حکیمان خواب را عامل تجدید قوای انسان 
و بیداری زیاد را مضر می دانستند و خواب در روز 
بی حالی  دهان،  بدبویی  پوست،  بدرنگی  سبب  را 
سوداوی  انواع  به  ابتالی  و  کندذهنی  سستی،  و 

)بیماری های روانی( می دانستند.
چهار؛ در مورد حرکت و سکون، حکیمان در هزارها 
سال پیش، اهمیت ورزش )ریاضت( را در سالمت 
جسم و روح دریافته بودند و نیز انواع ورزش های 
مفید و کاربرد ماساژ برای ورزشکاران حتی ورزش و 

ماساژ دادن پیران را در کتاب های خود ذکر کردند.
است.  هیجانات  نفسانی  اعراض  از  منظور  پنج؛ 

بجاست در این زمینه که یکی از موضوعات مهم 
بروزشان  عدم  یا  بروز  شدت  و  است  روان شناسی 
برخی  است،  روان  بیماری  و  نشان دهنده سالمت 

نظرات حکیمان را ذکر کنیم: 
»قوام )استواری( بدن انسان به قلب و قوت حیوانی 
در آن است. این قوت )نیرو( تحت تاثیر کارهایی که 
خارج از بدن صورت می گیرد، قرار می گیرد. اگر آن 
امور موافق )سازگار( با قوت حیوانی رخ دهد، اثر نیک 
از آن ها می پذیرد، وگرنه اثر بد می پذیرد و حالت 
بدن تغییر می کند. به این اثرپذیری قوت حیوانی و 
تغییر حالت بدن، »اعراض نفسانی« می گویند. مانند 
شادی، غم، خشم، لذت، ایمنی، ترس، امید، خجالت. 
در اثر اعراض نفسانی، در مزاج تمام اندام ها و مزاج 
خلط ها و مزاج روح حاصل از آن ها و اعمال قوت ها 

ایجاد می شود.«
اعراض نفسانی در همه افراد به یک اندازه نیست، 
بلکه بستگی به مزاج و میزان توانایی هر فرد دارد. 
دیگر  بعضی  و  می شوند  خشمگین  زود  بعضی 
دیر خشمگین می شوند. بعضی از امور ترسناک، 
خیلی می ترسند و عده ای نمی هراسند. بنابراین 
و  غذاها  تاثیر  از  بدن  در  نفسانی  اعراض  تاثیر 
و  حرکت  بیداری،  خواب،  دارو ها،  آشامیدنی ها، 
سکون بیشتر است، زیرا این اعراض، فوری است 
و به سرعت حال فرد را تغییر می دهند. بارها شما 
دیده اید که به محض این که اندیشه ای از خاطر 

اقتباس شده از کتاب قانون در طب ابوعیل سینا

تن و روان

 الهام قاسمی 

دانشمندان طب سنتی و اسالمی در صدها سال پیش، عوامل حفظ کننده سالمتی و 
پیش گیری از بیماری های جسمی و روانی و عوامل بیماری زا را شناسایی کرده بودند 
و این عوامل را »اسباب سته« می نامیدند. این عوامل عبارت اند از: هوا، خوردنی ها و 
آشامیدنی ها، خواب و بیداری، حرکت و سکون، اعراض نفسانی، احتباس و استفراغ.
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شما می گذرد یا سخن خوشی می شنوید، حال 
شما تغییر می کند. اعراض نفسانی مانند خشم، 
شادی، لذت، امید و اندیشه درباره کارهای مهم، 
اندام ها و خلط ها را گرم می کنند. اعراض نفسانی 
مانند اندوه، ترس و مانند این ها، اندام ها، خلط ها 
در حال  که  می کنند. خشمی  را سرد  روح ها  و 
اعتدال است، برای بیشتر مزاج ها سودمند است. 
به ویژه افرادی که سردمزاج هستند و کمتر ورزش 
می کنند. خشم مفرط )عصبانیت شدید(، صفرا را 
می سوزاند و در بدن پخش می کند و رنگ را زرد 
می کند. به این دلیل برای افراد گرم مزاج و صفرایی 
ضرر دارد. اما برای افراد با مزاج سرد و تر و افرادی 
آن ها ضعیف شده، سودمند  غریزی  که حرارت 
هستند. شادی و لذت که در حد اعتدال باشد، 
حرارت غریزی را می افزاید، مزاج و بدن را گرم 
می کند و باعث چاقی می گردد، قوت ها را نیرومند 
می کند و به این سبب باعث گوارش بهتر می شود. 
دفع  بدن  از  بیماری ها  و  زائد  مواد  هم چنین  و 
می شوند. اندوه و ترس، حرارت غریزی را به اعماق 
تن می کشاند و مزاج را سرد و خشک می کند و 
این سبب،  به  و  را ضعیف می کند  همه قوت ها 
بیماری ها بر فرد چیره می شوند. اندوه و ترس برای 
همه زیان دارد. ولی برای مزاج هایی که بسیار گرم 
شده اند و خلط های آن ها رقیق شده و به حرکت 

درآمده اند، سودمند است.
فایده ایمن شدن از امری مانند فایده شادی در حد 
اعتدال است. زیان یأس و ناامیدی مانند زیان اندوه 
است. در بسیاری از موارد، بیماری که در سختی 
سبک  بیماری اش  می رسد،  زیادی  امید  به  است، 
می شود و بهبود می یابد. اما اگر از امری در ترس 
باشد و آن امر ناگهان رخ دهد، بیماری اش شدیدتر 
می شود.عشق ازجمله اعراض نفسانی است. برای دفع 
آن هیچ چیز سودمندتر از خشم و اندیشه کارهای 
مهم که در آن ها کمی ترس و خشم باشد، نیست. 
دیدن شهرها و چیزهای عجیب و مشغول شدن به 

کارهای مهم، عشق را باطل می کند.
گاهی شدت و سرعت هیجانات، نشانه غلبه گرمی 
مزاج است؛ مانند حالت خشم و عصبانیت و گاهی 

نشانه غلبه سردی مزاج است؛ مانند حالت ترس، 
ضعف، کندی و کمی هیجانات، نشانه سردی مزاج 
است؛ مانند حالت کم رویی. ثبات هیجانات، نشانه 
هیجانات،  رفتن  بین  از  به سرعت  و  مزاج  خشکی 

نشانه تری مزاج است.
تاثیر  بدن  در  نفسانی  اعراض  که  همان گونه 
می گذارند، بدن نیز در روح و جان اثر می گذارد، ولی 
دگرگونی که بدن در روح ایجاد می کند، ضعیف تر 
است. گرم و تر شدن مزاج به سبب شادی بیشتر از 
شاد شدن روح به سبب گرم و تر شدن مزاج بدن 
است. سرد و خشک شدن مزاج، به سبب اندوه بیشتر 
از اندوهگین شدن روح، به سبب سردی و خشکی 

مزاج بدن است.
گفت  باید  استفراغ  و  احتباس  مورد  در  شش؛ 
از  باید  بعضی چیزها  بدن،  برای حفظ سالمتی 
بدن خارج شوند )استفراغ( و بعضی چیز ها باید در 
بدن نگه داشته شوند )احتباس(. خداوند حکیم، 
طبیعت هوشمند بدن را به گونه ای قرار داده است 
که این دو عمل در بدن به صورت خودکار صورت 
می گیرد، اما گاهی موانع یا اختالالتی در اعضای 
بدن موجب ایجاد اختالل در این دو عمل حیاتی 
می شوند و منجر به بروز بیماری در بدن می گردد.
رابطه احتباس و استفراغ با بیماری های »روان تنی«:

برای پی بردن به اهمیت احتباس و استفراغ باید 
به این مطلب توجه شود که بعضی بیماری های 
اعصاب و روان به دلیل بیماری معده یا طحال یا 
کبد یا رحم یا مثانه است. یعنی این اندام ها به 
علت ضعف در یکی از قوای جاذبه،  هاضمه، ماسکه 
و دافعه خود، عمل احتباس و استفراغ را به خوبی 
بدن جمع  در  درنتیجه خلط ها  نمی دهد.  انجام 
می شوند و در اثر رسیدن حرارتی به بدن یا وارد 
شدن یک استرس، این خلط ها بخار می شوند و 
به سوی مغز می روند و تولید بیماری های روانی 

می کنند.
آن ها،  به  و  دارند  جسمی  منشأ  بیماری ها  این 
اگر  مثال  می گویند.  »تنی-روانی«  بیماری های 
طحال، سودای اضافی را از خون جذب نکند، سودای 
اضافی در اثر حرارت به بخار تبدیل می شود و به 
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مغز راه می یابد و سبب اضطراب می گردد. برخی 
عالیم اضطراب ناشی از بیماری طحال عبارت است 
از: اشتهای زیاد، هضم کند، بزرگ شدن طحال و 

میل جنسی زیاد. 

اعصاب و بیامری های اعصاب    
عصب دو فایده دارد؛ فایده ذاتی و فایده عرضی. 
فایده ذاتی در این است که مغز به وسیله اعصاب 
حسی حرکت را به سایر اندام ها می رساند. فایده 
عرضی در این است که اعصاب گوش را متراکم 
می گرداند و تن را تقویت می کند. اگر اندام های 
بدون حس مانند جگر و طحال و شش را آسیبی 
رسد، به وسیله اعصاب )پوشش غشایی شان( از 
آن آگاه می شوند و هرچند این اندام ها فاقد حس 
هستند، اما در اعصابی پیچیده اند و غشاهایی آن ها 
را پوشانده است که وقتی یکی از این اندام ها بر 
اثر باد کردن متورم شد یا به علت گسترش باد 
انبساط یافت، سنگینی تورم و انتشار باد در اندام به 
اعصاب پیچیده بر آن اندام و به ریشه این اعصاب 

سرایت می کند. اعصاب به وسیله سنگینی فشار و 
ورم انقباض حجم و بر اثر گسترش باد انبساط پیدا 
می کنند و به این ترتیب اندام ها را از روی آوردها 
آگاه می سازند. منشأ اعصاب مغز است و انتهای 
آن ها به پوست می رسد. اعصابی که در اندام های 
مجاور پوست قرار دارند، تارهایی از خود منشعب 
با  و  هستند  آن ها  ریز  شاخه های  که  می سازند 

پوست آمیخته اند.

آسیب های ذهنی 
آسیب هایی که بر کنش های مغزی وارد می آیند، سه 

علت دارد:
1. کسی که حس سلیم دارد، شبح اشیا را در بیداری 
و در خواب به وضوح می بیند، اما بعدا که می خواهد 
آن ها را بازگو کند، از یادش رفته یا چیزهایی شنیده 
یا دیده، اما زود فراموش کرده است. پس بدان که 
این آسیب در یادآوری است و گزند به قسمت عقبی 

مغز وارد شده است.
زمان  رویدادهای  و  خواب ها  یادآوری  در  اگر   .2
نیست،  مبتال  فراموشی  به  و  ندارد  نقصی  بیداری 
اما چیزهایی می گوید که نباید بگوید و چیزهایی 
می کند  آرزوهایی  و  بپسندد  نباید  که  می پسندد 
که بی جاست و در بازگو کردن آن چه دیده است 
درمی ماند و یارای بازگو کردن ندارد، عالمت آن است 
که فکر آسیب دیده و گزند به قسمت وسطی مغز 

رسیده است.
3. اگر یادآوری و گفتارش درست است و نادرستی 
و  انجام می دهد  را درست  کارها  و  نمی گوید  را 
چیزهای حس شدنی را به خیال می آورد، هم چنین 
یا  بسیار ضعیف  بیداری  یا  در خواب  را  شبح ها 
ناواضح می بیند، خیالش آسیب دیده و گزند به 

شکمچه وسطی مغز رسیده است.
منابع:

1. قانون در طب، کتاب سوم، بخش اول، شیخ الرئیس 
ابوعلی سینا، عبدالرحمن شرفکندی )هه ژار(، 1370

2. مقاله مروری بر پیش گیری و درمان بیماری های 
روانی از دیدگاه طب سنتی ایران، زینب ابوالحسنی، 

               1392
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اسرتس فیزیکی
تا  گرفته  جراحی  از  فیزیکی  استرس  نوع  هر 
تصادف و... می تواند باعث ریزش موقت مو شود. 
درواقع استرس باعث نوعی ریزش می شود که به 

آن فاز تلوژن گفته می شود.
چه کار می شود کرد؟ خوش بختانه این نوع ریزش 
معموال سه تا شش ماه ادامه پیدا می کند و به 

مرور زمان قطع می شود.
 

مرصف بیش از حد ویتامین آ
بر اساس اعالم انجمن متخصصان پوست آمریکا، 
مصرف بیش از حد ویتامین آ یکی از دالیل ریزش 

مو در افراد است.
نوع  این  خوش بختانه  کرد؟  می شود  کار  چه 
ریزش موقتی است و با قطع مصرف دارو، به مرور 

جوانه های جدید رشد می کنند.
 

کمبود پروتئین
روی  غذایی  رژیم  از  پروتئین  ناکافی  دریافت 
رشد موها اثر می گذارد و نه بالفاصله بعد از قطع 
مصرف، بلکه حدودا دو، سه ماه بعد اتفاق می افتد.
چه کار می شود کرد؟ هرگز منابع غنی از پروتئین 
از  را  و...  تخم مرغ  ماهی،  مرغ،  گوشت،  ازجمله 
برنامه غذایی روزانه تان حذف نکنید و اگر گیاه خوار 
هستید، منابع پروتئین گیاهی ازجمله سویا، قارچ، 

حبوبات، کره  بادام زمینی و... را جدی بگیرید.

اسرتس های روانی
استرس های روانی کمتر از استرس های فیزیکی 
می تواند باعث ریزش مو شود، اما این مسئله اصال 
غیرممکن نیست. به عنوان مثال مرگ کسی که 
برای  هم  از  والدین  جدایی  یا  دارید،  دوستش 
کودکان و... می تواند عاملی برای ریزش مو باشد. 
استرس های  می گویند  پوست  متخصصان  البته 
روانی در درجه اول باعث ریزش مو نمی شود، بلکه 
ریزشی را که در حال حاضر وجود دارد، تسریع 

می کند.
چه کار می شود کرد؟ کاهش استرس و اضطراب 
طریق  از  که  است  راه حل  اولین  زمینه  این  در 
مشاوره، تمرین تکنیک های تن آرامی، ورزش و... 

ممکن می شود.
 

کم خونی
از هر یک زنی که در سنین 20 تا 49 سال قرار 
دارند، یک نفرشان دچار کم خونی فقر آهن است. 
برای این که مشخص شود آیا ریزش مو مربوط به 
کم  بودن ذخایر آهن است یا نه، انجام آزمایش 

خون الزم است.
چه کار می شود کرد؟ استفاده از مکمل های حاوی 
آهن به راحتی می تواند این مشکل را رفع کند. 
البته در کنار ریزش مو باید سایر عالیم کم خونی، 
ازجمله سردرد، سرگیجه و رنگ پریدگی و سردی 

دست و پا و... نیز مورد توجه قرار گیرد.

ش مو ن ریشه های ر�ی

چه کار می شود کرد؟
 حنانه علی پناه 

تصور کنید صبح از خواب بیدار شده اید و روی بالشتان با یک دسته موی 
ریخته شده و به هم گره خورده مواجه می شوید که اصال نمی دانید چرا با این سرعت 
از سرتان کنده می شوند. این منظره قطعا برای هر کسی، به خصوص اگر خانم باشد، 

استرس آور است. اما  به نظر شما چه دلیلی پشت این ریزش وجود دارد؟
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کم کاری تیرویید

کم کاری تیرویید یکی از بیماری های نسبتا شایعی 
است که باعث تغییر در وضعیت متابولیسم و رشد 
و نمو می شود. در این حالت سطح هورمون های 
تیروییدی در بدن پایین می آید که یکی از نتایج 

آن ریزش موست.
وضعیت  دارو  مصرف  کرد؟  می شود  کار  چه 
هورمون های تیروییدی را در خون تثبیت می کند 
و وقتی سطح هورمون ها به حالت عادی برگشت، 

موها دوباره شروع به رشد می کنند.
 

کمبود ویتامین های گروه ب
کمبود ویتامین های گروه ب نیز یکی دیگر از علل 

شایع ریزش موی قابل برگشت است.
چه کار می شود کرد؟ رژیم غذایی تان را از مواد 
سبزیجات،  قرمز،  گوشت  ماهی،  مانند  غذایی 
میوه های  و  تیره  سبز  برگ  سبزیجات  به ویژه 

غیرمرکباتی غنی کنید.
 

کاهش وزن شدید
اگر مدام درگیر رژیم های غیراصولی و غیراستاندارد 
هستید، یا به طور نگاهی مقدار زیادی از وزنتان را از 

دست دادید، اصال عجیب نیست که هر روز صبح 
مواجه  بالش  روی  ریخته شده  موهای  منظره  با 
شوید. کاهش وزن به خودی خود یک استرس 
برای بدن است و رژیم های غیراستاندارد و کاهش 
بیش از حد کالری دریافتی باعث می شود دچار 

کمبود ویتامین و مواد معدنی شوید.
چه کار می شود کرد؟ به دنبال کاهش وزن شدید، 
شما ریزش شش ماهه موهایتان را تجربه خواهید 

کرد و بعد به مرور این وضعیت بهتر می شود.
 

سندرم تخمدان پلی کیستیک
هم  به  باعث  کیستیک  پلی  تخمدان  سندرم 
خوردن تعادل هورمون های زنانه و مردانه در بدن 
می شود. افزایش سطح هورمون های آندرونژن در 
بدن باعث بروز کیست های تخمدان، افزایش وزن، 
افزایش احتمال ابتال به دیابت و تغییر در دوره 
عادت ماهانه و در مواردی نازایی می شود. عالوه بر 
این، مبتالیان به سندرم تخمدان پلی کیستیک 
مو  ریزش  معرض  در  و  دارند  نازک تری  موهای 
قرار می گیرند. چه کار می شود کرد؟ کاهش وزن، 
تنظیم سطح هورمون ها با مصرف دارو، ورزش و 
داشتن رژیم غذایی درمان اصلی سندرم تخمدان 

پلی کیستیک است.
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قیقات جدید چه یم گویند؟
ت

�

سرنوشت محتوم مغز آلزایمر نیست
ت وجیهه محدث 
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لیسا جنووا، نویسنده کتاب و فیلم »هنوز آلیس«، 
در یک سخنرانی تد می گوید: »آلزایمر نمی تواند 
سخنرانی  این  در  او  باشد.«  شما  مغز  سرنوشت 
نتیجه آخرین تحقیقات علمی در مورد این بیماری 
را با شرکت کنندگان در میان می گذارد و در مورد 
امیدبخش در مورد چگونگی  از تحقیقات  بخشی 
سخن  آلزایمر  مقابل  در  مقاوم  مغزی  ساختن 

می گوید.
چند نفر از شما که در این سالن حاضر هستید، 
می خواهید بیشتر از 80 سال عمر کنید؟ به نظر من 
همه ما می خواهیم که عمری طوالنی داشته باشیم. 
حاال بیایید با هم به آینده برویم. فرض کنید همه 
شما به سن 85 سالگی رسیده اید. هر کدام از شما 
به نفر کناری اش نگاه کند. یکی از شما ممکن است 

در آن سن به آلزایمر مبتال شده باشد.
دقیقا همین طور است. شاید با خودتان فکر کنید 
که نه، من آن کسی نیستم که قرار است به این 
بیماری مبتال شود. بله، درست است، اما در صورتی 
که خودتان بیمار نباشید، پس پرستار یک فرد بیمار 
خواهید بود. بنابراین از خیلی نظرها این بیماری 
ترسناک روی زندگی همه ما اثر می گذارد. بخشی 
از ترس ما در مورد این بیماری از این مسئله نشئت 
می گیرد که ما با خودمان فکر می کنیم نمی توانیم 
کاری در مورد آلزایمر انجام بدهیم. با وجود ده ها 
هنوز  ما  زمینه،  این  در  پژوهش  تحقیق   سال 
شفابخشی  یا  درمانی  روش  هیچ  به  نتوانسته ایم 
برای درمان این بیماری برسیم. پس اگر به  اندازه ای 
خوش بخت باشیم که بتوانیم به 85 سالگی برسیم، 
آلزایمر بخشی از سرنوشتی است که در انتظار مغز 

ما خواهد بود.
اما ممکن است چنین اتفاقی نیفتد. چه می شود 
اگر من امروز به شما بگویم که ما می توانیم آمار 
مبتالیان به این بیماری را عوض کنیم. به طور دقیق 
به  نیاز  بدون  را  خود  مغز  سرنوشت  می توانیم  ما 
پیشرفت در معرفی روش های درمانی جدید تغییر 

بدهیم.
کنیم  شروع  چیزهایی  آن  با  را  بحثمان  بگذارید 
بیماری  این  مورد سازوکار  در  که در حال حاضر 

عصبی(  )سلول  نورون  دو  اتصال  نقطه  می دانیم. 
به هم سیناپس نامیده می شود. درواقع سیناپس 
جایی است که انتقال دهنده های عصبی از آن ترشح 
می شوند. این جا جایی است که سیگنال های عصبی 
از آن منتقل و ارتباطات برقرار می شود؛ جایی که ما 
به واسطه آن می توانیم فکر کنیم، احساس کنیم، 
بیاوریم.  به خاطر  و  کنیم  آرزو  بشنویم،  ببینیم، 
نشئت  آن  از  آلزایمر  که  است  جایی  سیناپس 
می گیرد. حاال بیایید روی سیناپس متمرکز شویم. 
ازجمله  داده های عصبی  انتقال  عملیات  در طول 
گلوتامات در محل سیناپس، نورون ها پپتید کوچکی 
را به نام آمولویید بتا منتشر می کنند. در شرایط 
عادی، آمولویید بتا توسط میکروگلیاها پاک سازی 
می شود که درواقع سلول های نظافتچی مغز  هستند. 
درحالی که هم چنان بحث های زیادی در مورد منشأ 
اغلب عصب  شناسان  دارد،  آلزایمر وجود  مولکولی 
بر این باورند که آلزایمر از هنگامی شروع می شود 
که آمولویید بتا شروع به تجمع می کنند. این اتفاق 
زمانی می افتد که این آمولویید بیش از حد ترشح 
ایجاد  اختالل  آن ها  پاک سازی  روند  در  یا  شده 
می شود. وقتی این اتفاق می افتد، عملکرد سیناپس 
دچار اختالل می شود و ماده متراکم چسبناکی به 

نام پالک آمولویید به وجود می آید.
چند نفر از افرادی که امروز در این سالن هستند، 
سنشان 40 سال به باالست؟ شما از همین حاال 
در پذیرش احتمال ابتال به این بیماری دچار ترس 
هستید، اما از همین حاال روند ابتال به آلزایمر یعنی 
حضور پالک های آمولوییدی متراکم در مغز شما 
وجود  احتمال  بررسی  راه  تنها  است.  شروع شده 
این پالک ها، اسکن توموگرافی پت است. در این 
در  هستید.  غافل  البته  و  شاد  کامال  شما  مرحله 
این حالت– البته هنوز - هیچ اختاللی در حافظه 
یا حرف زدن یا ادراکتان به وجود نیامده است. از 
نظر ما چیزی بین 15 تا 20 سال طول می کشد 
تا تجمع پالک های آمولوییدی به وضعیت بسیار 
متراکم برسد. سپس مرحله آبشار مولکولی شروع 
می شود که با ظاهر شدن عالیم اولیه بیماری همراه 
است. قبل از این که تراکم این پالک ها به اوج برسد، 
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خطاهایی همچون »اصال چرا من به این اتاق آمدم؟« 
یا »ای وای اسمش چی بود؟« یا »کلیدم هایم را کجا 

گذاشتم؟« در مغز شما اتفاق می افتد.
بیندازم – چون  این که همه را به وحشت  از  قبل 
می دانم که حداقل نیمی از شما در شبانه روز گذشته 
یکی از این جمله ها را به خودتان گفته اید – باید 
بگویم که این ها مجموعه ای از فراموشی های طبیعی 
هستند و در ادامه با دلیل به شما می گویم که چطور 
هیچ کدام از این مثال ها حتی حافظه شما را درگیر 
نمی کند، چون شما در ابتدا اصال اهمیت نمی دهید 
که کلید های خود را کجا گذاشته اید. پس از رسیدن 
تراکم مولکول های آمولویید به نقطه اوج، اختالالتی 
در حافظه، زبان و ادراک بروز پیدا می کند. و درنهایت 
شما به جای این که کلیدهای خود را در جیب لباس 
یا روی کنسول کنار در پیدا کنید، می فهمید که 
آن ها را توی یخچال گذاشتید. یا اصال کلیدهایتان 
را جایی پیدا می کنید و با خودتان می گویید این ها 

به چه دردی می خورد؟!
اوجش  نقطه  به  آمولویید  پالک های  تراکم  وقتی 
می رسد، چه اتفاقی می افتد؟ سلول های میکروگلیا 
که نظافتچی مغز هستند، دست به کار می شوند و 
مواد شیمیایی ترشح می کنند که باعث بروز التهاب 
و آسیب سلولی می شود. به نظر من این کار می تواند 
منجر به پاک سازی سیناپس ها به وسیله خودشان 
شود. در این شرایط پروتئین های حیاتی پیام رسان 
فرافسفریالسیون  فرایند  وارد  تائو  نام  به  عصبی 
می شوند و با در هم پیچیده شدن به چیزی به نام 
تانگل تبدیل می شوند و باید بدانید که این ماده 
باعث می شود نورون ها از داخل از کار بیفتند. در 
شرایطی که بیماری آلزایمر در حد متوسط است، 
ما با حجم زیادی از التهاب و تراکم زیاد تانگل ها و 
جنگی تمام عیار در محل سیناپس و درنهایت مرگ 

سلول مواجه هستیم.
بنابراین اگر شما دانشمندی هستید که می خواهید 
درمانی برای آلزایمر پیدا کنید، باید در کدام مرحله 
وارد عمل  شوید؟ اکثر محققان با اطمینان خاطر 
پیش  در  را  ساده  راه حل  این  باید  که  می گویند 
گرفت که پالک های آمولویید را از رسیدن به آن 

نقطه اوج بازداشت.  و این یعنی تحقیقات دارویی 
به صورت متمرکز دنبال ساخت ترکیبی است که 
مانع متراکم شدن پالک های آمولویید شود، یا آن ها 
را از بین ببرد، یا از تراکمشان بکاهد. بنابراین روش 
درمانی پیشنهادی برای درمان آلزایمر بسیار شبیه 
یافتن  دنبال  ما  است.  پیش گیرانه  درمان های  به 
مولکولی  آبشار  این که  از  قبل  که  هستیم  قرصی 
آغاز شود، یا قبل از این که ما شروع به جا گذاشتن 
کلیدهایمان در یخچال کنیم، از رسیدن به نقطه 
اوج جلوگیری کند. به اعتقاد ما دلیل شکست انواع 
مختلف داروهای ضدآلزایمر در آزمایش های بالینی 
همین نکته است نه ضعف علمی شان. درواقع علت 
این است که افرادی که از آن ها استفاده می کنند، به 
نقطه اوج رسیده اند و دچار عالیم بیماری شده اند، 
و می شود گفت که برای درمان بیماری خیلی دیر 
شده است.  بهتر است پالک های آمولوییدی را مثل 
کبریتی در نظر بگیرید که روشن شده است. در 
نقطه اوج، کبریت جنگل را به آتش می کشد و وقتی 
جنگل در آتش می سوزد، دیگر فوت کردن کبریت 
فایده ای برای ما نخواهد داشت. پس قبل از این که 
را  این کار  باید  به آتش بکشد،  را  کبریت جنگل 

بکنید تا کبریت خارج  شود.
مسئله  این  متوجه  محققان  این که  از  قبل  حتی 
اطالعات  این  بگوییم که داشتن  شوند، می توانیم 
خبر خوبی برای ماست، چون درواقع نشان می دهد 
که روش زندگی ما در تجمع پالک های آمولویید 
موثر است. بنابراین راه کارهایی برای جلوگیری از 
رسیدن پالک های آمولویید به نقطه اوج وجود دارد، 

که ما می توانیم این راه کارها را به کار بگیریم.
 

شما می توانید ریسک ابتال به آلزایمر را مثل یک 
االکلنگ در نظر بگیرید. اگر ریسک فاکتورها را  یک 
طرف این االکلنگ قرار دهیم، می بینیم که وقتی 
این  معنی اش  می رسد،  زمین  به  االکلنگ  بازوی 
و  بیماری شده اید  نشانه های  است که شما دچار 
بیماری تان تشخیص داده شده است. تصور کنید 
50 سالتان است و دیگر جوان نیستید، در طول این 
سال ها مقادیری از پالک های آمولویید در بدنتان 
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جمع شده و به نقطه اوج نزدیک شده اید.
بیندازیم.  شما  دی.ان.اِی  به  نگاهی  هم  با  بیایید 
ارث  به  مادرمان  و  پدر  از  را  ژن هایمان  همه  ما 
می بریم. بعضی از این ژن ها، ریسک ابتال به بیماری 
را افزایش و برخی هم ریسک را کاهش می دهند. 
باشید،  آلیس«  »هنوز  فیلم  در  آلیس  مثل  اگر 
جهش ژنتیکی را به ارث برده اید که می تواند باعث 
تسریع روند تولید آمولویید بتا شود و این مسئله 
به تنهایی می تواند باعث بروز بیماری آلزایمر شود. 
اما در مورد عموم افراد می شود گفت که ما ژن هایی 
تاحدی  فقط  که  بردیم  ارث  به  والدینمان  از  را 
ریسک ابتال به بیماری را افزایش می دهد. به عنوان 
افزایش  باعث  که  است  مثال، APOE4  ژنی 
می توانید  بااین حال شما  می شود.  آمولویید  تولید 
پدرتان  و  مادر  از  ژن APOE4 را  از  نمونه هایی 
نشوید.  آلزایمر  به  مبتال  هرگز  اما  ببرید،  ارث  به 
معنایش این است که داشتن یک مولکول خاص 
به تنهایی نمی تواند باعث ابتالی ما به آلزایمر شود. 
پس چه چیزی باعث آلزایمر می شود؟ کاری از ما 
برای پیش گیری از روند افزایش سن یا به ارث بردن 
ژن ها ساخته نیست، پس ما نمی توانیم سرنوشت 
مغزمان را تغییر بدهیم. در مورد خوابیدن چطور؟ 
در شرایط خواب عمیق با امواج آهسته، سلول های 
گلیال  باعث شست وشوی سراسر مغز توسط مایع 
مغزی نخاعی می شود و این یعنی باقی مانده های 
متابولیک در سیناپس ها که در طول زمان بیداری 
در آن جا تجمع پیدا کرده اند، پاک سازی می شوند. 
پاک سازی  وسیله  جور  یک  عمیق  خواب  درواقع 
برای مغز است. اما چه اتفاقی می افتد اگر ما خود را 
از خواب محروم کنیم؟ اکثر پژوهش گران معتقدند 
که کم خوابی یک عامل پیش گو برای ابتال به آلزایمر 
است. یک شب محرومیت از خواب باعث افزایش 
دیگر  از طرف  و  می شود.  بتا  آمولوییدهای  تراکم 
در  اختالل  باعث  به خودی خود  آمولویید  تجمع 
خواب می شود و درنتیجه تجمع آمولوییدها بیشتر 
می شود. پس ما این جا با یک سیکل معیوب طرفیم 

که باعث نزدیک شدنمان به نقطه اوج می شود.
دیگر چه؟ سالمتی سیستم قلب و عروق. فشارخون 

کلسترول  کشیدن،  سیگار  چاقی،  دیابت،  باال، 
باال و... همه این ها جزو عواملی هستند که باعث 
افزایش ریسک ابتال به آلزایمر می شوند. برخی از 
کالبدشکافی ها نشان داده  است که حدود 80 درصد 
افراد مبتال به آلزایمر سابقه  بیماری های قلبی  و 
عروقی داشته اند. در مطالعات حیوانی مشخص شده 
است که ورزش های هوازی تجمع آمولویید بتا را 
کاهش می دهد. بنابراین، سالمت قلبی و عروقی، 
سبک  زندگی مدیترانه ای و تغذیه صحیح می تواند 
در جهت عکس عمل کند و مانع از ابتال به آلزایمر 

می شود.
به  یا  پیش گیری  برای  زیادی  روش های  بنابراین، 
بیایید  دارد.  وجود  بیماری  شروع  انداختن  تاخیر 
انجام  را  کارها  این  همه  شما  که  کنیم  تصور 
و در خانواده تان  داده اید و حاال 65 ساله هستید 
سابقه آلزایمر دارید. پس مستعد به ارث بردن یک 
یا دو ژن هستید که می توانند باعث تسریع روند 
شب زنده داری  سال ها  شما  شود.  آلزایمر  به  ابتال 
کردید، عاشق گوشت های چرب هستید و هیچ وقت 

نمی دوید، مگر این که کسی دنبالتان کرده باشد!
در  آمولوییدی  پالک های  تجمع  که  کنید  تصور 
بدن شما به نقطه اوج رسیده است. بنابراین بازوی 
به  شما  می خورد.  زمین  به  االکلنگ  آن  مقیاس 
نقطه انتشار آبشاری مولکول ها می رسید که آتش 
را به جنگل می کشاند و باعث بروز التهاب و تولید 
تانگل ها و مرگ سلول های عصبی می شود. بنابراین 
باید همین حاال بخشی از عالیم آلزایمر را داشته 
باشید. باید در پیدا کردن کلمات و کلیدها و به خاطر 
آوردن آن  چیزهایی که در ابتدای سخنرانی گفتم، 
دچار مشکل شده باشید. اما امکان دارد این طور هم 

نباشد.
برای  می توانید  شما  که  هست  هم  دیگری  کار 
مراقبت از خود در برابر آلزایمر انجام دهید، حتی 
اگر عالیم بیماری را داشته باشید. این کار باید در 
حیطه انعطاف پذیری عصبی و مقاومت ادراکی مغز 
انجام شود. به  خاطر داشته باشید که ابتال به آلزایمر 
به طور کلی نتیجه از دست دادن سیناپس هاست. 
سیناپس  از 100تریلیون  بیش  متوسط  مغز  یک 
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دارد. این عدد واقعا  شگفت انگیز است و ما هنوز 
باید روی آن کار کنیم. یادتان باشد که این  عدد 
ثابتی نیست و در طول عمر به موجب فرایندی به 
تعداد سیناپس ها دچار  انعطاف پذیری عصبی  نام 
افزایش یا کاهش می شود. هر بار که ما چیزی جدید 
یاد می گیریم، ما در حال ساخت و تقویت ارتباطات 

عصبی و تشکیل سیناپس های جدید هستیم.
همگی شان  که  زن  راهبه    678 روی  مطالعه ای 
باالی 75 سال سن داشتند، انجام شده که  انجام 
آن بیش از دو دهه طول کشید. شرکت کنندگان 
بررسی های  مورد  منظم  به طور  مطالعه  این  در 
فیزیکی و آزمایش های ادراکی قرار گرفتند و بعد 
در  شد.  اهدا  تشریح  برای  آن ها  مغز  مرگشان  از 
توانستند چیزهایی  این مغزها، محققان  از  برخی 
شگفت انگیزی پیدا کنند. آن ها فهمیدند که با وجود 
تشکیل پالک ها و تانگل ها و انقباض های مغزی، این 
راهبه ها در طول حیاتشان هیچ عالمتی از بیماری 
آلزایمر نداشتند. چطور چنین چیزی ممکن است؟ 
اعتقاد ما این است که چون این راهبه ها از مقاومت 
ادراکی باالیی برخوردار بوده اند، پس می شود نتیجه 
داشتند.  زیادی  عملیاتی  که سیناپس های  گرفت 
کسانی که سال های طوالنی مورد آموزش رسمی 
دارند،  ادبیات  در  باالیی  مهارت  می گیرند،  قرار 
کسانی که در فعالیت های منظم و متداول روانی 
شرکت می کنند، مقاومت ادراکی باالیی دارند. آن ها 
مسیر های فراوان ذخیره ای برای ارتباطات عصبی 
خود دارند. پس حتی اگر بیماری ای مثل آلزایمر 
از  برخی  دادن  دست  از  وجود  با  باشند،  داشته 
سیناپس هایشان، هم چنان مسیرهای زیادی  برای 
پشتیبانی دارند که باعث می شود احساس فراموشی 

نکنند.
بگذارید یک مثال ساده بزنم. تصور کنید که شما 
فقط درباره یک موضوع یک چیز را می دانید.  مثال 
کتاب »هنوز  لیسا جنووا  که  درباره من می دانید 
آلیس« را نوشته است. این تنها چیزی است که شما 
درباره من می دانید. شما فقط یک ارتباط عصبی 
کنید  فرض  دارد.  سیناپس  یک  فقط  که  دارید 
شما مبتال به آلزایمر هستید. یعنی شما پالک ها، 

تانگل ها و التهاب های منتهی به آلزایمر را دارید و 
میکروگلیاها آن سیناپس را تخریب کرده  است. حاال 
کسی از شما می پرسد که نویسنده »هنوز آلیس« 
چه کسی است؟ به  یاد ندارید، چون آن سیناپس 
از بین رفته است. شما مرا برای همیشه فراموش 
من  مورد  در  شما  اگر  می شد  چه   می کنید. اما 
اطالعات زیادی داشتید؟ مثال شما چهار نکته دیگر 
درباره من می دانید. حاال فرض کنید دچار آلزایمر 
شده اید و سه تا از آن سیناپس ها دچار آسیب شده 
یا از بین رفته اند. اما هنوز میانبری برای عبور از 
آلزایمر دارید. پس هنوز می توانید به اسم من برسید. 
پس ما هنوز می توانیم به مقابله با آلزایمر از طریق 
داشته  امید  آسیب ندیده  ارتباط های  به کارگیری 
باشیم. ما این ارتباطات میانبر یعنی مقاومت ادراکی 
می سازیم.  جدیدی  چیزهای  یادگیری  با  را  خود 
درحالت ایده آل، این اطالعات جدید تا حد ممکن 
معنا،  بینش،  حاوی  یعنی  باشند،  معنی دار  باید 
تداعی کننده و دارای احساس. بنابراین این اطالعات 
از طریق حل کردن جدول به دست نمی آید. شما 
قرار نیست اطالعاتی را که تا االن داشته اید، بازیابی 
کنید، چون این مثل گردش در خیابان های آشنای 
گذشته است، گشت وگذار در مناطق همسایه است 
باید  شما  هستید.  آشنا  آن ها  با  حاال  همین  که 
راه های جدیدی بسازید. ساختن ذهنی مقاوم در 
برابر آلزایمر به این معنی است که زبان جدیدی یاد 
بگیرید، دوستان جدید پیدا کنید، کتابی بخوانید، یا 

به یک سخنرانی برجسته TED گوش بدهید.
آلزایمر دچار  به عالیم  روزی  اگر  این،  با وجود  و 
شدید، این سه درسی است که من از مادربزرگم 
و افراد زیادی که با این بیماری زندگی می کنند، 
نیست  معنا  این  به  بیماری  تشخیص  آموخته ام: 
که شما روز بعد قرار است بمیرید! پس می توانید 
از زندگی لذت ببرید. شما حافظه عاطفی تان را از 
دست نخواهید داد و هنوز قادر به درک عشق و 
لذت هستید. شاید شما چیزی را که من پنج دقیقه 
پیش گفتم، به خاطر نداشته باشید، اما احساسی را 
که به من داشتید، به یاد خواهید داشت. و شما بیش 

از آن چیزی هستید که می توانید به یاد بیاورید.
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گاز گل خانه ای تبدیل به سوخت شد

ماساچوسـت  فنـاوری  موسسـه  پژوهش گـران 
به تازگـی توانسـته اند غشـایی را طراحـی کننـد 
کـه می توانـد مونوکسـید کربـن را از دی اکسـید 
کربـن جدا کـرده و درنتیجه گازهـای گل خانه ای 
را بـه سـوخت تبدیـل کنـد. در حـال حاضـر این 
محققـان موفق بـه انجام ایـن فراینـد در مقیاس 
کوچک شـده اند و  اظهـار امیـدواری کرده اند که 
بـه زودی بتواننـد این سیسـتم را بـه نیروگاه های 
معمولـی کـه بـه واسـطه سـوخت های فسـیلی 
غشـای  ایـن  کننـد.  اضافـه  می کننـد،  فعالیـت 
جدیـد از عناصـری همچـون النتانیـوم، کلسـیم 
و اکسـید آهـن سـاخته شـده اسـت و بـا هـدف 
جـدا کردن اکسـیژن از دی اکسـید کربن طراحی 
شـده اسـت. ایـن فرایند به انـرژی بسـیار زیادی 
نیـاز دارد تـا بتوانـد دمایـی نزدیـک بـه 1000 
درنهایـت  و  کـرده  ایجـاد  سـانتی گراد  درجـه 
موفـق به جـدا کـردن دی اکسـید کربـن ورودی 
بـه اکسـیژن و مونوکسـید کربـن شـود. راه حـل 
محققـان برای ایجـاد چنین انرژی ای اسـتفاده از 
نور خوشـید یـا گرمای تلف شـده نیروگاه هاسـت. 
بـه ایـن صـورت کـه یـک خروجـی کامـال جدید 
برای سـوخت به یـک نیـروگاه گاز طبیعی اضافه 
شـود و از انـرژی تولیـدی بـرای فعال کـردن این 
غشـا اسـتفاده کـرد. درواقع هـدف محققـان این 
اسـت کـه دی اکسـید کربنـی را کـه در نیـروگاه 
ایـن  از  اسـت،  تولیـد شـده  بـرق  تولیـد  بـرای 
غشـای ویـژه عبـور داد. حاصـل ایـن فرایند یک 
نیروگاه هایـی  بـرای  جدیـد  تجـاری  محصـول 
اقتصـادی می توانـد  اسـت کـه در کنـار صرفـه 
کـه  گل خانـه ای  گازهـای  انتشـار  کاهـش  بـه 
یکـی از مهم تریـن نگرانی هـای محیـط زیسـتی 
حـال حاضـر جهـان اسـت، کمـک کنـد. تحقیق 
فنـاوری  در موسسـه  زمینـه هم چنـان  ایـن  در 
ماساچوسـت در جریـان اسـت و توسـط کمپانـی 

نفتـی شـل حمایـت می شـود.

2  
نور طبیعی و کاهش اسرتس

تحقیقـات پروفسـور فرانسـیس کو از دانشـگاه 
ایلینویز نشـان داده اسـت که دسترسـی به نور 
طبیعـی در یک بنا به شـما کمـک می کند که 
تنش ها را پشـت سـر بگذارید و از شـر استرس 
خـالص شـوید. وسـایلی که اتـاق یا فضـا را پر 
می کننـد، می تواننـد مثـل یـک قرص مسـکن 
عمـل کننـد تـا روحتـان آرام شـود و اگـر در 
اتـاق یـا سـالنی قـرار بگیرید که سـقف بلندی 
دارد، حتمـا متوجـه می شـوید کـه راحت تـر و 
آزادانه تـر فکـر می کنیـد. فضای مشـخصی که 
در هـر سـاختمان متعلـق بـه شماسـت، مثـال 
اتـاق خوابتـان در منـزل یـا دفتـر کارتـان در 
اداره یـا حتـی میـزی کـه در محـل کار دارید 
و یکـی، دو متـر اطـراف آن می توانـد به شـدت 
روی احسـاس شـما نسـبت بـه زندگـی تاثیـر 
داشـته باشـد و باعـث شـود حـس کنیـد آدم 
هسـتید.  خوش بخت تـری  یـا  خوشـحال تر 
)البتـه کـه عکـس آن هـم ممکن اسـت!( مثال 
فـردی را در نظـر بگیریـد که مبتال بـه آلزایمر 
اسـت. ایـن فـرد بـه دلیـل نـوع بیمـاری اش 
ممکـن اسـت مضطـرب، افسـرده و پرخاش گر 
باشـد و خـودش را از دیگـران دور نگـه دارد و 
انـزوا را ترجیـح دهـد. حـاال اگر همیـن آدم را 
در یـک اتـاق خصوصی قرار دهیـد و دوروبرش 
را بـا وسـایل خصوصـی کـه متعلق بـه خودش 
اسـت، پـر کنید، همـه این عالیـم در وجودش 

می شـود. کم رنـگ 
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3
نانوذرات به جنگ سلول های رسطانی 

می روند

به تازگی اعـالم  ایلینویـز  دانشـگاه  پژوهش گـران 
کرده انـد کـه توانسـته اند مکانیسـمی جـدی بـرای 
هدف قرار دادن سـلول های سـرطانی با اسـتفاده از 
نانـوذرات طراحـی کنند و دارویی بسـازند که بتواند 
رشـد سـلول های سـرطانی را متوقف کند. در حال 
حاضـر مطالعات متعددی در زمینه رسـاندن دارو با 
اسـتفاده از نانو ذرات به سـلول های سرطانی و مهار 
رشـد و حمله آن ها به بافت هـای مختلف در جریان 
اسـت. در این مطالعه جدید، پژوهش گران دانشـگاه 
ایلینویـز موفـق شـده اند بـا اسـتفاده از نانـوذرات 
دارو را وارد سـلول سـرطانی کننـد. بـر اسـاس این 
روش، سـلول سـرطانی نابود شـده و بیماری امکان 
از دسـت  بـدن  بافت هـای  بـه  را  بازگشـت خـود 
می دهـد کـه درواقـع می توانـد یکـی از نگرانی های 
اصلی تیم های پزشـکی و بیماران مبتال به سـرطان 
را کـه ناشـی از احتمال عـود مجدد بیماری اسـت، 
از بیـن ببرد. دکتـر دیپانجان پن، محقق ارشـد این 
مطالعه، در دانشـگاه ایلینویز می گویـد: به طور قطع 
حملـه به سـلول های سـرطانی مهاجم بـرای از بین 
بـردن بیمـاری سـرطان اهمیـت فوق العـاده زیادی 
دارد، ولـی مـا نبایـد از درمـان سـلول های بنیـادی 
سـرطانی کـه می توانند زمینه سـاز بازگشـت مجدد 

بیماری شـود، غافل شـویم.
ایـن  ایـن مطالعـه  اصلـی  بـه گفتـه پـن هـدف 
اسـت کـه سـلول های بنیـادی سـرطانی را کـه در 

بافت هـای مختلـف پنهان شـده و می تواننـد باعث 
عود مجدد بیماری شـوند، شناسـایی کرد و آن ها را 
از بین برد. این تحقیقات روی سـلول های سـرطانی 
سـینه انجام شـده و نتایـج آن حاکی از بـروز تغییر 
روی پروتئینـی بـه نـام سـی دی 44 بوده اسـت که 
فقـط روی سـطح ایـن سـلول ها ایجاد می شـود. بر 
ایـن اسـاس نوعـی نانـو ذره جدیـد طراحـی شـده 
اسـت کـه از نظـر سـاختاری می توانـد به ایـن نوع 
پروتئیـن متصـل شـود. محققـان ایـن ذره را نانـو 
ذره جی پی اسـی نامیده انـد کـه فقـط سـلول های 
دنبـال  بـه  یـا  می کنـد،  شناسـایی  را  سـرطانی 
سـلول هایی مـی رود کـه ظرفیـت سـرطانی شـدن 
در آن هـا مشـهود اسـت. این ذره سـپس به سـلول 
سـرطانی متصل شـده و باعث انتقـال دارو به درون 
سـلول می شـود. ایـن دارو نیکلوزامیـد نـام دارد و 
تحقیقـات قبلی حاکی از تاثیر قابـل توجه این ماده 
دارویی بر سـلول های بنیادی سـرطانی بوده اسـت. 
آزمایش هـای اولیه انجام شـده توسـط ایـن نانو ذره 
انسـانی و هم چنیـن موش هـای  روی سـلول های 
زنـده حاکـی از موفقیـت نانـو ذره جی پی اسـی در 
شناسـایی سـلول های بنیـادی سـرطانی و از بیـن 
بـردن آن هاسـت. یکـی از مهم تریـن مزایـای ایـن 
نانـو ذره در کنار اثربخشـی باالی آن، قیمت نسـبتا 
پایین و سـرعت زیاد در تولید آن اسـت که احتمال 
ریشـه کن کردن سـرطان از بدن را افزایش می دهد 
و به راحتـی می تـوان آن را بـه تولیـد انبـوه رسـاند.

4
 

کافئین اسرتس را می کشد
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تحقیقات جدید نشـان می دهـد که مصرف کافئین 
می توانـد اسـترس را از بیـن ببـرد و هم چنیـن در 
پیش گیـری از افسـردگی و از دسـت رفتـن حافظه 
نیـز موثر اسـت. گروهـی از محققـان بین المللی در 
پرتغال، برزیل و ایاالت متحده آمریکا، بررسـی هایی 
را بـه منظـور یافتـن مکانیسـم تاثیـر کافئیـن بـر 
اسـترس و اضطـراب انجـام داده اند. دکتـر رودریگو 
کنهـا، از دانشـگاه Coimbra پرتغـال می گوید: بر 
اسـاس مطالعـات انجام شـده موش هایی کـه همراه 
بـا آب بـه صـورت روزانـه کافئیـن دریافت کـرده و 
سـپس تحـت اسـترس قـرار گرفته انـد، راحت تـر 
بااین حـال  کننـد.  آرام  را  می توانسـتند خودشـان 
اگـر موش هـا تحـت اسـترس قرار نداشـته باشـند، 
اسـتفاده از کافئیـن تاثیـر چندانـی بـر پارامترهای 
روانـی و فیزیولوژیکـی آن هـا نـدارد. دکتـر کنهـا و 
همکارانـش بـه ایـن نتیجه رسـیده اند کـه کافئین 
عملکـرد ترکیبـات شـیمیایی مرتبط با اسـترس را 
مهـار کـرده و از کاهش حافظه فـرد نیز پیش گیری 
می کنـد. اگرچه برای بررسـی تاثیـر کافئین بر مغز 
انسـان ها هنـوز بـه تحقیقات بیشـتری نیاز اسـت.

5
باتری های جدید پنج برابر رسیع تر شارژ 

می شوند

نتایـج تحقیقات تـازه پژوهش گران موسسـه فناوری 
 Nature نشـریه در  کـه  سامسـونگ  پیشـرفته 
از  حاکـی  شـده،  Communication منتشـر 
موفقیـت ایـن گـروه تحقیقاتـی در ایجـاد تغییـری 
شـارژ شـدن  و سـرعت  ظرفیـت  در  توجـه  قابـل 

باتری هـای لیتیـوم یونـی اسـت. در ایـن تحقیقـات 
بـرای افزایـش سـرعت شـارژ شـدن باتـری از گرافن 
اسـتفاده شـده اسـت که الیه ای به ضخامت یک اتم 
کربـن اسـت و در عیـن اسـتقامت بـاال از اسـتحکام 
قابلیـت  اسـت.  برخـوردار  نیـز  زیـادی  شـیمیایی 
رسـانش گرافـن 100 برابـر بیشـتر از مـس اسـت و 
بـا سـرعتی 140 برابـر باالتـر از سـیلیکون می تواند 
الکترون هـا را منتقـل کند و همین قابلیـت آن برای 
تولید باتری هایی اسـتفاده شـده اسـت که می توانند 
پنـج برابـر سـریع تر از باتری هـای موجـود در بـازار 
شـارژ شـوند. باتـری جدیـدی کـه توسـط محققـان 
سـاخته  سامسـونگ  پیشـرفته  فنـاوری  موسسـه 
شـده، ترکیبـی از گرافن، مس، سـیلیکون و... اسـت. 
ایـن تحقیقات به صورت مشـترک توسـط موسسـه 
سامسـونگ و مهندسـان دانشـگاه ملی سـئول انجام 
شـده و محققـان توانسـته اند توپ هایـی از گرافـن 
بسـازند کـه از نظر ظاهری شـباهت زیـادی به ذرت 
بـوداده دارد و می توانـد جایگزیـن آنـد باتـری شـود. 
هم چنیـن یـک صفحـه از جنـس نیـکل جایگزیـن 
کاتـد باتـری شـده و به ایـن ترتیب قابلیت رسـانایی 
باتـری را افزایش داده اند.  به گفته محققان اسـتفاده 
از ایـن باتری هـای جدیـد می تواند مدت زمان شـارژ 
شـدن یک باتری لیتیوم-یونـی را از 60 دقیقه به 12 
دقیقـه کاهـش دهد و عـالوه بر این، ظرفیـت باتری 
را تـا 45 درصـد باالتـر ببـرد. هم چنیـن باتری هـای 
جدیـد می تواننـد تـا 60 درجـه گرمـا را نیـز تحمل 
کننـد. پیـش از ایـن نیز گروهـی از محققـان چینی  
موفـق بـه تولیـد نوعی باتری سـبک شـده بودند که 
در مقایسـه بـا باتری هـای لیتیوم یونی قوی تر اسـت 
و عملکـرد بهتـری از خـود نشـان می دهـد و مهم تر 
این کـه از نظـر اقتصـادی کامـال به صرفـه هسـتند. 
ایـن باتری هـا کـه توسـط محققـان آکادمـی علـوم 
چیـن تولیـد شـده، دو یونـی و از جنـس آلومینیـوم 
گرافیت هسـتند که در مقایسـه با باتری های لیتیوم 
یونـی کنونـی بـه ارائـه وزن، حجم و هزینه سـاخت 
بسـیار کمتر در کنـار چگالی انـرژی باالتـر پرداخته 
اسـت. الکتـرود این باتری جدید فقـط از آلومینیوم و 
گرافیت و به صورت کامال دوسـت دار محیط زیسـت 
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سـاخته شـده و الکترولیـت آن از نمـک لیتیـوم و 
حالل کربنات اسـت. کشـف این دانشـمندان چینی 
بـا توجه بـه افزایش تقاضای باتری و فنـاوری موجود 
باتـری لیتیـوم یونی که به سـقف محدودیـت انرژی 
خـاص و چگالـی انـرژی رسـیده، از اهمیـت خاصی 
برخـوردار اسـت. باتری هـای لیتیـوم یونـی به طـور 
گسـترده ای در دسـتگاه های الکترونیکی قابل حمل، 
خودروهـای برقی و سیسـتم های انـرژی تجدیدپذیر 
اسـتفاده می شـوند. انهـدام باتـری باعـث مشـکالت 
باتری هـا  بیشـتر  زیـرا  زیـادی می شـود،  محیطـی 
حـاوی فلـزات سـمی در الکترودهـای خود هسـتند. 
آلومینیـوم در  الکتـرود شـمارنده  از آن جایـی کـه 
باتری AGDIB به عنـوان آنـد و هم زمـان به عنـوان 
جمع آوری کننـده جریـان عمل می کند، بار سـاکن و 
حجـم جامـد این باتـری به طور چشـم گیری کاهش 
یافتـه و منجـر بـه تولیـد باتـری بـا چگالـی انـرژی 

خـاص بـاال و چگالـی انـرژی حجـم باال می شـود.
 6

معرفی اسپارتان، کوچک ترین آنالیزگر 
دی ان اِی جهان

کوچـک  مکعـب  به تازگـی  کانادایـی  شـرکت  یـک 
دنیـا  بـه  سـانتی متر   10 ابعـاد  بـه  را  آلومینیومـی 
معرفـی کرده اسـت کـه در حـال حاضـر کوچک ترین 
ایـن  می شـود.  محسـوب  دی ان اِی جهـان  آنالیزگـر 
آنالیزگـر اسـپارتان نـام دارد و می توانـد بـا سـرعت باال 
بیماری هایـی ماننـد لژیونر را که نـوع خاصی از بیماری 
ذات الریه محسـوب می شـود، شناسـایی کنـد. در حال 
حاضـر و بـا اسـتفاده از سیسـتم های موجود حـدود دو 
هفتـه طول می کشـد که ایـن باکتری هـا در یک نمونه 
آب ارسال شـده به آزمایشگاه بررسـی و شناسایی شود، 
درحالی کـه سـازندگان مکعب اسـپارتان ادعـا کرده اند 
می تواننـد ایـن فرایند را بـا دقت بـاال و در زمانی کمتر 
از یـک سـاعت انجـام دهند. ایـن بیماری که شـبیه به 
آنفلوانـزا اسـت، معموال افراد سـالمند را درگیر می کند. 
سـاالنه 8 تـا 18 هـزار نفـر در ایاالت متحـده آمریکا به 
ایـن نـوع ذات الریه مبتال می شـوند و طی یک بررسـی 

10 سـاله 600 مـورد همه گیری بیمـاری لژیونر در این 
کشـور گـزارش شـده اسـت. ایـن باکتـری هم چنیـن 
ابتـال بـه عفونت هـای  از مهم تریـن علت هـای  یکـی 
بیمارسـتانی اسـت. دسـتگاه آنالیز دی ان اِی اسـپارتان 
بـه انـدازه یـک فنجـان قهـوه اسـت و در حـال حاضـر 
به عنـوان کوچک تریـن آنالیزکننده دی ان اِی شـناخته 
می شـود کـه با اسـتفاده از فرایندی موسـوم به واکنش 
اندازه گیـری  و  تشـخیص  پلیمراز بـرای  زنجیرهـای 
غلظـت باکتـری لژیونـال در نمونه هـای آب اسـتفاده 

می شـود.

7
 

طراحی یک فناوری جدید برای تشخیص 
عابر پیاده در شب

شرکت خودروسـازی تویوتا از سیستم جدید ایمنی 
خودروهای خود که امکان تشـخیص سریع، خودکار 
و بسـیار با دقت عابران پیاده را در شـب و در تاریکی 
فراهـم می کند، رونمایی کرد. این سیسـتم موسـوم 
بـه تی تـی اس باعـث افزایـش ایمنـی در خودروهای 
پیشـرفته تویوتا شـده و این شـرکت را یـک قدم به 
طراحی و سـاخت خودروهای خـودران با ایمنی باال 
نزدیک تـر می کنـد. مدیـران این شـرکت می گویند 
این سیسـتم جدید از سـال 2018 روی خودروهای 
تویوتـا تعبیـه خواهـد شـد. اگرچـه نـام مدل هایـی 
کـه قرار اسـت بـه این سیسـتم مجهز شـوند، هنوز 
اعالم نشـده اسـت. این سیسـتم جدید به خودروها 
ایـن امـکان را می دهـد تـا از برخورد با عابـران پیاده 
در شـب و دوچرخه سـواران در طـول روز جلوگیری 
کنـد و در صـورت وجـود احتمال برخورد به سـرعت 
خـودرو را متوقـف می کنـد. هشـدار ردیابـی خـط 
نیـز تشـخیص در الیـن بـودن را بـرای کمـک بـه 
راننـده بهبـود داده و کـروز کنترلـی سازگارشـونده 
نیـز عملکـرد کاملـی را بـرای هدایت خـودرو تامین 
می کنـد. از دیگـر امکانـات ایـن سیسـتم جدیـد 
می تـوان بـه قابلیـت تشـخیص تابلوهـای جـاده ای 
روی صفحه نمایشـی که جلوی چشـم راننده نصب 

شده اسـت، اشـاره کرد.
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ن�آ

سخ

مرا به نام خودت ثبت کن

ــر،  ــات بش ــان اختراع ــم از می ــر می کن ــن فک م
قوانیــن مختلــف جــزو ارجمندترین هــا هســتند و 
ــوی  ــن، مبحــث مالکیت هــای معن ــان قوانی از می
ــام  ــن! تم ــرش را بک ــزو مهم ترین هاســت... فک ج
عمــرت را بگــذاری یــک فرمــول کشــف کنــی... 
تمــام زندگــی ات خالصــه شــود تــوی یــک 
ــک  ــه ی ــال ب ــال های س ــکار... س ــا ابت ــراع ی اخت
نــوآوری یــا خلــق جدیــد هنرمندانــه فکــر کنــی 
و شــب و روزت یکــی شــود تــا آن پدیــده بــه ثمــر 

ــدزدد! ــو ب ــد و آن را از ت برســد، بعــد یکــی بیای
ــرد،  ــرار بگی ــرایطی ق ــن ش ــی در چنی ــر کس ه
ــرده  ــود، افس ــران می ش ــه وی ــت ک ــی اس طبیع
ــد!  ــد می کن ــاد بلن ــی فری ــه دادخواه ــود، ب می ش
اگــر کمــی عاطفی تــر باشــد در تنهایــی اش بــرای 
ــزد و  ــک می ری ــه اش اش ــا رفت ــه یغم ــوق ب مخل
ــد او را  ــد کاش همــه بفهمن ــش می گوی ــوی دل ت
مــن ســاخته ام. بعــد راه می افتــد تــوی کوچــه و 
خیابــان و دادگاه هــای مختلــف، از آرزوهایش برای 
ــا از  ــوی کتاب ه ــد، ت ــخن می گوی ــده اش س آفری

این کــه چقــدر بــرای مخلوقــش زحمــت کشــیده 
ــز از  ــا نگاهــی لبری اســت می نویســد و همــواره ب
امیــد و حســرت منتظــر اســت تــا اختراعــش به او 
بازگــردد... نگــران اســت کــه نکنــد خرابــش کنند! 
نکنــد زنــگ بزنــد! نکنــد قــدرش را نداننــد، نکنــد 
تــوی شــرایط بــدی نگهــش دارنــد؛ و بــا هــر کدام 
از ایــن »نکند«هــا زیــر لــب می گویــد: »کاش او را 

بــه مــن بازگرداننــد... کاش...«
خداجان !

می دانــم از همــان روزی کــه شــیطان گفــت 
ــم  ــتی! می دان ــم هس ــی دزدد نگران ــو م ــرا از ت م
مــرا بــرای خــودت آفریــده ای! حــق داری نگرانــم 

باشــی.
بیــا و قبــل از آن کــه از تــو بدزدنــدم مــرا بــه نــام 
خــودت تــوی دفاتــر آســمان و زمیــن ثبــت کــن! 
نگــذار کســی مــرا از تــو جــدا کنــد... کاری کــن 
همــه مــرا تــا ابــد بــه نــام خــودت بشناســند... هر 
ــو هســتم، فقــط  ــرای ت چــه باشــد مــن فقــط ب

بــرای خــودت...

 سـیدحسـین متولـیان 



 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d

 گفت وگو با فرزاد خان یغما
 مدیر استارت آپ »تیک تیم«

جامعه توسعه یافته با روستاهای متروک و فراموش شده ایجاد نمی شود. در صورتی که 
نخبگان و کارآفرینان آستین باال بزنند و برای توسعه روستاها پیش قدم شوند، بازی 

برنده - برنده ای شکل خواهد گرفت که هر دو طرف در آن سود خواهند کرد. 
فرزاد خان یغما، مدیر استارت آپ »تیک تیم« در گفت وگو با »سرآمد« تاکید دارد که در 

صورت حضور پررنگ تر نخبگان و کارآفرینان در روستاها، می تواند هم از آمار باالی بی کاری 
فارغ التحصیالن در شهرهای بزرگ بکاهد و هم روستاها را روی ریل توسعه پایدار قرار دهد
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