
ب زیست بوم فناوری در �ب

آري به اتفاق جهان مي توان گرفت

ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان 

s a r a m a d

شهرستان ها اکوسیستم های 
کارآفرینی می خواهند

10هزار نفر ساعت در ماه 
میزان تولید اشتغال استاد کار

ره  ونده ای در�ب  �پ
رستا�ن استارت آپ های �ش

عامل اپ استاد اکر مطرح کرد مد�ی

شماره چهل ودوم
دوره جدید
دی 1396
8000 تومان



 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d

 گفت و گو با بهرام صلواتی 
درباره مطالعاتی که در حوزه مهاجرت داشته است
دنیای امروز به ما نشان می دهد که در برخورد با هر پدیده ای نگاه علمی و کارشناسی 
ضرورت دارد. مهاجرت بین المللی نیز هر چند پدیده ای نوظهور نیست، اما با گسترش 
ارتباطات جمعی و روند جهانی شدن، به مسئله ای چندوجهی و پیچیده تبدیل شده 

است. بهرام صلواتی که سال هاست در این مورد مطالعه کرده، معتقد است نه تنها ایران 
که جهان به سمت مهاجرت های بین المللی پیش می رود. او می گوید با مطالعه روی 
این حوزه می توانیم از دیدگاهی سیاه یا سفید به نگاهی خاکستری برسیم و با اتخاذ 
سیاست های مناسب، آسیب ها را به حداقل برسانیم و حتی از این پدیده سود ببریم. 
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زیست بوم فناوري فرمایشي نیست. با بخش نامه 
مقامات  عاجل  اقدام  و  بودجه  تخصیص  و 
کشورهاي  بعضي  نمي شود.  حاصل  بلندپایه 
همسایه که از فروش نفت و منابع و مراودات 
اقتصادي درآمد خوبي دارند، چنین مي پندارند 
مي توانند  خارجي  ارتباطات  و  پول  با  که 
بیاورند.  پدید  فناوري  و  یا علم  زیست بوم هنر 
گزاف،  هزینه اي  پرداخت  با  شارجه  در  مثال 
کرده اند.  تاسیس  را  لوور  موزه  از  شعبه اي 
دارایي هاي  و  معماري  حیث  از  موزه  این 
برد  اگر کسي گمان  اما  ارزشمند است  هنري 
هنري  رونق  به  مي تواند  موزه  این  وجود  که 
منطقه کمک کند، سخت در اشتباه است. این 
موزه لوور نیست که هنرمند تربیت مي کند و 
سرریز  از  بلکه  مي بخشد،  رونق  را  هنري  بازار 

است  هنري  بازار  رونق  از  و  هنرمندان  حضور 
در واقع  مي شود.  تاسیس  پاریس  در  لوور  که 
علم  اهل  و  دانشجویان  و  دانشمندان  حضور 
است که به شهري مثل آکسفورد رونق علمي 
مي بخشد. البته بعد از این که آکسفورد هویت 
علمي پیدا کرد، آن وقت تاثیر و تاثرش دوسویه 
بلکه چند سویه مي شود. ابتدا این دانشمندان 
هستند که دانشگاه مي سازند اما وقتي دانشگاه 
که  است  دانشگاه  این  آن وقت  شد،  تاسیس 
تعامل  حاصل  از  مي کند.  تربیت  دانشمند 
فناوری  و  علمي  مراکز  خودجوش  و  طبیعي 
با اهل علم است که زیست بوم علم و فناوري 
است  حساب  همین  روي  و  مي شود  تاسیس 
محتاج  زیست بوم  این  تشکیل  و  تاسیس  که 
نشاط و شادابي است. امید و نشاط و شادابي 
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نشانه هاي بارز حرکات خودجوشند. هرگاه که 
در آدمي انگیزه اي براي نوآوری و ابداع و کشف 
و اختراع و خالقیت و تولید و طراحي پدید آید، 
پیش قراولش شادابي و نشاط است که به منصه 
ظهور مي رسد. این شادابي و نشاط و جوشش 
دروني است که امکان اتفاق و اتحاد را به وجود 
مي آورد. تا مردان و زنان باانگیزه پیدا نشوند، تا 
درونشان نیرویي برانگیزاننده قلیان نکند، اتحاد 
و اتفاقي هم صورت نمي گیرد. اگر همه مدیران 
جمع شوند و میلیون ها دالر روي هم بگذارند 
تا جان هاي شیفته را با هم متفق کنند، مادامي 
که جان هاي شیفته دل به دل هم ندهند و در 
ذیل یک تصمیم و در سایه یک اراده مشترک 
به  نیازي  نمي افتد.  هم  اتفاقي  نگیرند،  قرار 
برهان نیست. کافي است برگردیم به گذشته و 
تمام تجارب موفق و به نتیجه رسیده را بررسي 
کنیم تا ببینیم هیچ نیروي محرکه اي به اندازه 
مردمان  نمي تواند  دروني  خلجان  و  شیفتگي 
یک  به  دونفر  است  کافي  بیاورد.  هم  گرد  را 
تصمیم مشترک برسند و بخواهند کاري را به 
سرانجام برسانند. این که حافظ در قرن هشتم 
گرفت،  مي توان  جهان  اتفاق  به  آري  مي گوید 
هر  اتحاد  و  اتفاق  که  است  همین  منظورش 
مانعي را از سر راه برمي دارد. بي پولي در حالت 
عادي مانعي جدي و بازدارنده است اما آدم هاي 
به راحتي  اتحاد  سایه  در  بانشاط،  و  باانگیزه 
مي توانند این مانع را از سر راه بردارند. مگر نه 
پیش رفته  دانش بنیان  شرکت هاي  اکثر  این که 
فقر  نهایت  در  و  زیرپله  از  را  کارشان  موفق  و 
و ناداشتي شروع کرده اند؟ نیرویي که مي تواند 
بر مشکالت فایق بیاید، یک انرژي دروني است 
اقدامات  نباید  البته  تشریفاتي.  اقدام  یک  نه 
بیروني را نفي کرد. سیستم اداري را باد طوري 
سامان داد که بستر مناسب را براي ایجاد وفاق 
و هم دلي و نشاط فراهم آورد. همین طور موانع 
از  عبور  همین  خود  البته  حقوقي.  و  بانکي 
موانع نیز بخشي از موفقیت به حساب مي آیند. 
این که چند جوان دانش آموخته و متخصص در 

کنار هم کسب و کار نوپا و کوچکي راه بیندازند 
و  مالي  و  حقیقي  و  اداري  موانع  از  بتوانند  و 
براي  انگیزه شان  قطعا  کنند،  عبور  مشکالت 
اما  نهایي دوچندان مي شود.  به هدف  رسیدن 
توجیه  را  موانع  حضور  و  وجود  توفیقات  این 
نمي کند. براي پدیدآوردن زیست بوم فناوري و 
کارآفرینی همین که بستر الزم را فراهم آوریم، 
کافي است. کار دولت ها از بعضي جهات شبیه 
دارند  وظیفه  شهرداري ها  شهرداري هاست.  به 
خیابان و اتوبان و بزرگ راه بسازند. این که مردم 
از این جاده ها چه استفاده اي مي کنند و به کجا 
مي روند و از کجا مي آیند، به شهرداري ربطي 
را  بستر  که  مي کند  حکم  او  وظیفه  اما  ندارد 
فراهم آورد تا مردم به کار و زندگي شان برسند. 
این خیابان ها  قاتلي هم در  یا  اگر دزدي  حاال 
شهرداري  که  نیست  موضوعي  کند  تردد 
کند.  متوقف  را  کار  بخواهد  یا  شود  نگرانش 
و  فناوري  زیست بوم  مورد  در  قضیه  این  عین 
کارآفرینی فناورانه هم صدق مي کند. دولت کار 
خاصی نباید انجام دهد، بخش نامه هاي زیادي 
تسهیل گری  که  همین  کند،  صادر  نباید  هم 
کند و زمینه و بستر الزم را براي این کار فراهم 
آورد، کافي است تا از قبل آن جان هاي شیفته 
یکدیگر را بیابند، با هم متفق شوند و در ذیل 
کنار هم جمع  واحد  و  واال  انگیزه هاي  اراده  و 
شوند و همتشان را مصروف یک هدف خاص 
خواهیم  بیراهه  به  کنیم  فکر  این  جز  کنند. 
از  نماندن  عقب  براي  سال  چند  از  بعد  رفت. 
دنیا و براي بودن در کاروان جهاني مجبوریم با 
پول و رفتارهای فرمایشي جبران مافات کنیم 
و زیست بوم فناوري و هنر را بخریم و تزئیني و 
دکوراتیو به دنیا نشان دهیم که ما هم چیزهایي 
داریم، حال آن که علم و هنر جوششي هستند 
و تا از درون نجوشند، نداریم و نخواهیم داشت؛ 
زیرساخت ها  کردن  آماده  و  تسهیل گری  پس 
برای شکل گیری زیست بوم کارآفرینی را انجام 
دهیم تا با قوت و سرعت بیشتری در این مسیر 

حرکت کنیم. 
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چرا خرو�ب کی�ن ضعیف است؟

از »سواد علمی« تا »فهم علمی«
 احمد رحیم خانی سامانی 

یــک؛ شــاید بارهــا از زبــان مــردم یــا از قلــم 
نویســندگان، شــنیده  یــا خوانــده  باشــید کــه 
ــس  ــالن ک ــواد« و ف ــس آدم »بی س ــالن ک ف
آدمــی »باســواد« اســت. بســیاری از کســانی 
کــه بــا ایــن اصطالحــات، حضــوری یــا غیابــی 
تســمیه شــده اند، گاه دارای مــدارج عالــی 
علمــی و دانشــگاهی نیــز بوده انــد و در مقابــل، 
ــه مــواردی از ایــن دســت نیــز برخورده ایــد  ب
کــه فــالن کــس، فــردی »فهیــم« و دیگــری 
ــا  ــه الزام ــت، درحالی ک ــم« اس ــردی »نافهی ف
ــا  ــی ی ــش َمدرس ــان، دان ــمیه آن ــگام تس هن
ــوده  اســت.  ــز مدنظــر نب ــان نی دانشــگاهِی آن
در ایــن میــان گــروه اندک شــماری نیــز 
وجــود دارنــد کــه هــم نمــود »ســواد علمــی« 
و هــم مصــداق »فهــم علمــی« هســتند. ایــن 
ــِض تســمیه ای، چالشــی اســت  ــن و تناق تبای
کــه بــا اصطالحاتــی نظیــر »کم مایگــی«، 
»میان مایگــی« و »پُرمایگــی« نیــز مطــرح 
ایــن  نــگارش  اصلــی  بهانــه  و  می شــود 

ــد. ــت گردی یادداش
مناصــب  برخــی  در  دیده ایــم  بســیار  دو؛ 
علمــی، آموزشــی و پژوهشــی، افــرادی بــه کار 
گمــارده  شــده اند کــه از نظــر صافــِی پذیــرش 
ــراد  ــتگاه، اف ــی آن دس ــنجه های ارزش یاب و س
ــا پــس  ــن آدم هــا احیان باســوادی هســتند. ای
ــا  از ســربلندی در یــک آزمــون اســتخدامی ی
یــک مصاحبــه علمــی و تخصصــی و با داشــتن 
ــر و پیمــان از انــواع فعالیت هــای  کارنامکــی پُ
ــگارش  ــر ن علمــی، آموزشــی و پژوهشــی نظی
ــرکت  ــی و ش ــرح پژوهش ــه، ط ــاب، مقال کت
و...  ســمینارها  همایش هــا،  کنگره هــا،  در 

توانســته اند به عنــوان مــدرس، پژوهش گــر 
یــا عضــو هیئــت علمــی یــک موسســه 

ــه کار شــوند. مشــغول ب
ــی  ــان ط ــه تعدادش ــراد ک ــن اف ــی از ای برخ
ــوده،  ــز ب ــش نی ــه افزای ــر رو ب ــالیان اخی س
کمابیــش در حیطــه ای که برایشــان مشــخص 
مدیریــت  هســتند.  کار  مشــغول  شــده، 
و  تالیــف  می ریزنــد،  برنامــه  می کننــد، 
ــزار  ــمینار برگ ــد، کارگاه و س ــه می کنن ترجم
راهنمایــی  می دهنــد،  درس  می کننــد، 
مزایــای  از  یقینــا  و  می کننــد  نظــارت  و 
ــا زیــاد- بهره منــد  قانونــی آن نیــز – انــدک ی
ــز  ــه چی ــرا هم ــای ماج ــا این ج ــد. ت می گردن
ــی  ــکال اســت. مشــکل از زمان خــوب و بی اِش
خــود را نشــان می دهــد کــه وقتــی خروجــی 
برخــی از ایــن دســتگاه ها را بــه لحــاظ کیفــی 
ــار و  ــه آم ــا از دریچ ــه صرف ــذاری و ن و اثرگ
بیــالن، مشــاهده و بررســی می کنیــم، بــا یــک 
ــه اهــداف ســازمانی  ــی در رســیدن ب ناهمگون
روبــه رو می شــویم کــه شــاید بتــوان بــا 
ــا وام گیــری از اصطالحــات  اندکــی تســامح، ب
»بن بســِت  عنــوان  مردم شناســی،  حــوزه 
ــال  ــوان مث ــاد. به عن ــر آن نه ــویه« را ب دوس
در برخــی نهادهــای آموزشــی، پیــش می آیــد 
و  از عمــق  یادگیــری  و  آمــوزش  کاِر  کــه 
ــز  ــه نی ــوده، نتیج ــوردار نب ــی برخ ــات کاف ثب
و  متولــی  دســتگاه  نیازهــای  پاســخ گوی 
جامعــه هــدف نیســت. گاه در برخــی مراکــز 
بــه  انجام شــده،  پژوهش هــای  پژوهشــی، 
ــا  ــف ســاختاری پژوهش ه ــر ضع ــی نظی دالیل
یــا ضعــف ســاختار مدیریتــی آن دســتگاه، یــا 
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ــته  ــه کار بس ــال ب ــا اص ــد، ی ــه کار نمی آین ب
بــه  منجــر  نهایــی  نتیجــه  و  نمی شــوند 
ــه کاربســت و  خــروج آن پژوهش هــا از گردون
انتقــال بــه مخــازن نگــه داری یــا آرشــیوهای 
ــت  ــی اس ــن در حال ــردد. ای ــازمانی می گ س
کــه همه ســاله بودجه هایــی – کــم یــا زیــاد - 
بــرای نــگارش و انجــام چنیــن پژوهش هایــی 
ــان اهــداف  در نظــر گرفتــه می شــود و در پای
نتایــج  بــا  حتــی  تعیین شــده،  پیــش   از 
ــر مستندســازی های  ــه ب ــا تکی ــه ب حاصــل ک
رایــج نیــز مدنظــر بــوده، هم خوانی هــای 

ــدارد. الزم را ن
ســه؛ در میــان گروه هــای مختلــف اجتمــاع، 
کســانی وجــود دارنــد کــه نگاهشــان بــه 
مســائل، قــدری متفاوت تــر از دیگــران اســت. 

ایــن افــراد گاه اســمی و گاه رســمی، »خالق« 
ــته  ــن دس ــوند. ای ــده می ش ــه« نامی ــا »نخب ی
از افــراد کــه در اکثــر حوزه هــای علمــی، 
آموزشــی و پژوهشــی کــم هــم نیســتند، 
می کوشــند تــا بــا توجــه بــه ســه اصــل 
»شناســایی و کشــف مســئله«، »ضــرورت 
ــه مســئله«، از  حــل مســئله« و »حــل خالقان
خالقیــت و نخبگــی خــود بهــره بـُـرده، مســائل 
کاری  حــوزه  در  را  مبتال بهــی  و  گوناگــون 
خــود، پی گیــری و بنیادهــا و دریچه هــای 
جدیــدی را فــراروی جامعــه بشــر بــاز کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه یکــی از مهم تریــن 
ــی  ــراد، کم توجه ــن اف ــر ای ــای اکث خصیصه ه
بــه مستندســازی و گریــز از ســاختارهای 
ــک  ــای بروکراتی ــاف نظام ه ــک و کم انعط خش
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اســت؛ نظام هایــی کــه مفــاد بســیاری از 
را،  آن  دســتورالعمل های  و  آیین نامه هــا 
گاه کســانی تنظیــم می کننــد کــه همــان 
گذشــت،  کــه  چنــان  را  آنــان  نظام هــا، 
»باســواد« تلقــی می کننــد. ایــن تبایــن و 
ــه  ــی محســوس تر می شــود ک دوگانگــی، زمان
ــان  ــر هم ــر، در تعبی ــان ام ــی از متولی گروه
دســتورالعمل ها و آیین نامه هــا، دســت بــه 
ــل و گاه  ــرای تاوی ــا ب ــد و فض ــیر می زنن تفس
ــروه دوم،  ــود و گ ــاز می ش ــه رأی ب ــیر ب تفس
گریزپای تــر از پیــش، از چنیــن ســازوکارهایی 
ــت و  ــروه نخس ــان گ ــد و می ــه می گیرن فاصل
ــد.  ــد می آی ــه و شــقاقی پدی ــروه دوم، فاصل گ
ــی  ــود گروه ــر می ش ــه گاه منج ــه ای ک فاصل
بــا اثبــات خــود، دیگــری را نفــی کنــد و 
ــد نخواهــد  نتیجــه در هــر صــورت، خوش آین

ــود. ب
ــرای ادامــه  چهــار؛ بی تردیــد یــک جامعــه ب
ــش و  ــای دان ــای مرزه ــود و ارتق ــات خ حی
فهــم بشــری، بــه حضــور جــدِی هــر دو گــروه 
نــه هرگــز می تــوان  دارد.  نیــاز  نام بــرده، 
منکــر »ســواد علمــی« شــد و آن را ناکارآمــد 
دانســت و نــه می تــوان »فهــم علمــی« را کــه 
ــت.  ــی دانس ــت، کاف ــروه دوم اس ــه گ خصیص
ــان  ــول متکلم ــه ق ــان و ب ــن می ــه در ای آن چ
می توانــد »امــٌر بیــن األمریــن« باشــد، فراهــم  
گــروه  »ســواد افزایی«  زمینه هــای  آوردن 
ــی«  ــرای »فهم افزای ــازی ب ــز بسترس دوم و نی
گــروه نخســت در دســتگاه هایی نظیــر وزارت 
آمــوزش و پــرورش و وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری اســت. بــه نظــر می رســد تــا 
ــن  ــرای ای ــتی ب ــه راِه درس ــه نقش ــی ک زمان
شــاهد  هم چنــان  نگــردد،  ترســیم  مهــم 
»ســواد  از  علمــی«  »فهــم  زاویه گیــری 

ــود.  ــم  ب ــی« خواهی علم
ــزی  ــر مراک ــج؛ اگرچــه در ســال های اخی پن
ــی  ــازمان مل ــگان، س ــی نخب ــاد مل ــر بنی نظی
ــرورش اســتعدادهای درخشــان، پارک هــای  پ

علــم و فنــاوری و نظایــر آن هــا تاســیس 
انجــام  هــم  خوبــی  کارهــای  و  شــده اند 
گرفتــه، بااین حــال در بســیاری از مــوارد، نــگاه 
کاغذبازی هــای  وقت گیــر،  مستندســازانه 
فضــا  دســت وپاگیر،  قوانیــن  و  زمان بــر 
حــوزه  مستندســازان  بــرای  هم چنــان  را 
صــرف »ســواد علمــی« بــاز و عرصــه را بــرای 
مســتندگریزان حیطــه صــرِف »فهــم علمــی« 
می رســد  نظــر  بــه  اســت.  کــرده   تنــگ 
ضــرورت یــک پایــش و آمایــش اساســی، 
تــا  و  از پیــش احســاس می شــود  بیــش 
زمانــی کــه برنامه ریــزان و مدیــران ایــن 
ــان  ــکور و اجرش ــان مش ــه سعیش ــز – ک مراک
ــه ای  ــتندات آیین نام ــه مس ــاد - ب ــور ب مأج
و آمارهــا و بیالن هــای دهان پُرکــن بیــش 
از شناســایی جامعــه هــدف، تکیــه کننــد 
و قانون گــذاران نیــز بــرای حــذف قوانیــن 
دســت وپاگیر اقدامــی نکننــد، ایــن زاویــه 
هم چنــان بیشــتر و بیشــتر خواهــد شــد.

امیــد اســت قانون گــذاران، برنامه ریــزان و 
ــا  ــور، ب ــای مذک ــور در حوزه ه ــران کش مدی
ــری از  ــا بهره گی ــوارد و ب ــن م ــه ای ــت ب عنای
ــِی  ــی و پژوهش ــی، آموزش ــای علم ظرفیت ه
بــه  روزی  کشــور،  صاحب نظــران  تمــام 
ضــرورت تهیــه یــک نقشــه راه جامــع و 
آن  شــاهد  امــروزه  آن چــه  بــا  متفــاوت 
در  ترتیــب  ایــن  بــه  پی ببرنــد.  هســتیم، 
خوش بینانه تریــن حالــت ممکــن، می تــوان 
ــد  ــا نیازمن ــه یقین ــی ک ــا کاربســت تمهیدات ب
هم فکــری و یــارِی صاحبــان »ســواد علمــی« 
اســت، منتظــر ظهــور  و »فهــم علمــی« 
ــی«  ــواد علم ــم از »س ــه ه ــد ک ــلی گردی نس
کافــی برخوردارنــد و هــم بــه »فهــم علمــی« 
ــه  ــانی ک ــد. کس ــت یافته ان ــی دس ــل قبول قاب
جســت وجوی  در  کشــوری  هــر  امــروزه 
ــک  ــا هری ــه ب ــه در مقایس ــت و البت ــان اس آن
ــف،  از دو گــروه پیشــین، در حوزه هــای مختل

اندک شــمارند.
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ن امللیل فارا�ب ن دوره جشنواره ب�ی م�ی هوری در مرامس اختتامیه �ن رئیس �ب

باید فضای آزاد را در اختیار اندیشمندان 
و دانشمندانمان قرار دهیم ش

زار
گ

 فائزه کرمی 
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ــن  ــر حس ــلمین دکت ــالم و المس ــت االس حج
ــه  ــم اختتامی ــنبه در مراس ــی روز یک ش روحان
ــا  ــی ب ــی فاراب ــنواره بین الملل ــن دوره جش نهمی
ــدون نقــد و تضــارب  ــم ب ــه این کــه عل اشــاره ب
ــه رســمیت  ــد، ضــرورت ب آرا پیشــرفت نمی کن
ــورد  ــری را م ــری و نظ ــالف فک ــناختن اخت ش
تاکیــد قــرار داد و گفــت: »بــه تنــوع و اختــالف 
نظــر احتــرام بگذاریــم؛ فشــار و وحدت ماشــینی 

ــاک اســت.« ــرای انســجام جامعــه خطرن ب
ــنودی  ــراز خش ــا اب ــه ب ــی در ادام ــر روحان دکت
از حضــور در جمــع فرهیختــگان و نخبــگان 
علــوم انســانی و اســالمی گفــت: »در یــک 
دورانــی ســایه مظلومیــت یــا نوعــی محرومیــت 
بــر ســر علــوم انســانی و اســالمی ســایه افکنــد. 
زمانــی کــه علــوم طبیعــی، تجربــی، مهندســی، 
اکتشــافات و اختراعــات و آثــار علمــی آن هــا بــه 
صحنــه زندگــی مــردم آمــد، زرق و بــرق آن هــا 
بســیاری از جوامــع را تحــت تاثیــر قــرار داد، تــا 
جایــی کــه فکــر کردنــد علــم یعنــی فقــط علــم 
طبیعــی و تجربــی و مهندســی و علــوم انســانی 
در رده دوم و ســوم زندگــی انســان ها قــرار 
ــا  ــان م می گیــرد. همیــن تصــور در ذهــن جوان
ــت.  ــر گذاش ــد، اث ــگاه ها بودن ــازم دانش ــه ع ک
ــی و  ــوم ریاض ــال عل ــتعد دنب ــان مس ــذا جوان ل
ــد و  ــی بودن ــوم تجرب ــم عل ــد ه مهندســی و بع
ــن  ــه ای ــد ب ــتعداد بای ــان بااس ــد جوان می گفتن
رشــته ها برونــد و هــر کســی کــه از ایــن 
کاروان بــاز مانــد، بایــد علــوم انســانی را انتخــاب 
کنــد. خوشــحالم کــه ایــن دوران خیلــی ســریع 
ســپری شــد و امــروز دیگــر بــرای کســی تردیــد 
وجــود نــدارد کــه توســعه و پیشــرفت در علــوم 
طبیعــی و تجربــی، بــدون رشــد و پیشــرفت در 
ــت.  ــر نیس ــالمی امکان پذی ــانی و اس ــوم انس عل
حکمرانــی شایســته اســت کــه بتوانــد جامعــه را 

در مســیر درســت هدایــت کنــد.«
کــه  ایــن ســوال  بــا طــرح  رئیس جمهــور 
حکمرانــی شایســته از چــه علومــی نشــئت 
می گیــرد، افــزود: »مدیریــت و برنامه ریــزی 

اســت،  مهــم  رشــته ها  همــه  در  البتــه 
مدیریــت،  شایســته  حکم رانــی  در  امــا 
اقتصــاد،  سیاســت ورزی،  و  سیاســت مداری 
انسان شناســی  و  جامعه شناســی  حقــوق، 
ــوب  ــگاه بســیار سرنوشت ســاز در اداره مطل جای

دارد.« جامعــه 
ــت  ــر صنع ــه اگ ــان این ک ــا بی ــی ب ــر روحان دکت
ــدارد، ممکــن  ــدم برن ــوم انســانی ق ــار عل در کن
اســت بــه ضــد خــود تبدیــل شــود، بیــان کــرد: 
ــورهای  ــی کش ــروز در برخ ــه ام ــی ک »گروه های
منطقه فعال هســتند، شــاید بیشــترین اســتفاده 
ــوم مهندســی و ســخت افزاری  ــت، عل را از صنع
ــتفاده را از  ــترین اس ــا بیش ــند. آن ه ــرده باش ک
امکانــات فضــای مجــازی کردنــد امــا بــر اســاس 
ــث  ــن باع ــانی و همی ــوم انس ــط از عل ــم غل فه
آســیب رســاندن جــدی بــه جوامــع شــد. 
ــا  ــی از کج ــورهای غرب ــب کش ــم در قل فاشیس
نشــئت گرفــت؟ مگــر به ظاهــر از علــم و دانــش 
ــن  ــن ای ــح و روش ــه واض ــرد؟ نمون ــتفاده نک اس
ــه  ــت ک ــته ای اس ــت هس ــوع صنع ــخن موض س
می توانــد در بســیاری از علــوم و فنــون بــه نفــع 
جامعــه باشــد، امــا اســتفاده نادرســت و غلــط از 
ــه انهــدام و  آن می توانــد جامعــه و بشــریت را ب
نابــودی بکشــاند. این کــه مقــام معظــم رهبــری 
ســاخت، انبــار کــردن و اســتفاده از ســالح های 
ــته ای را  ــالح هس ــه س ــی از جمل ــتار جمع کش
ــل و  ــن، عق ــی دی ــد، یعن ــالم می کنن ــرام اع ح
اخــالق و بــه عبارتــی علــوم انســانی و اســالمی 

بایــد پیشــتاز دانــش باشــد.«
ــن  ــه دی ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر روحان دکت
و اخــالق چــراغ راهنماســت، بیــان داشــت: 
»شــهید مطهــری می گفــت علــم راه اســت 
ــه  ــد انســان ب ــراغ نباش ــر چ ــراغ، اگ ــن چ و دی
بیراهــه مــی رود. در دنیــای تاریــک امــروز بــدون 
چــراغ حتــی بــا بهتریــن ابــزار نمی توانیــم 
درســت حرکــت کنیــم. مثــل این کــه اگــر 
ــا  ــد، ام ــریع تر باش ــر و س ــا مدرن ت ــین م ماش
چــراغ نداشــته باشــد، خطــر آن در تاریکــی از 
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ــت.« ــتر اس ــم بیش ــه ه دوچرخ
ــا را  ــی م ــه علم ــان این ک ــا بی ــور ب رئیس جمه
بــه توســعه و تجــدد و تمــدن واقعــی می رســاند 
کــه علوم انســانی و اســالمی ســرلوحه آن باشــد، 
گفــت: »البتــه ایــن نکتــه را نیــز بایــد مدنظــر 
ــا  ــز ب ــانی نی ــوم انس ــول در عل ــه تح ــت ک داش
مهندســی ممکــن نیســت. علــوم انســانی را 
انســانی  علــوم  کــرد،  مهندســی  نمی تــوان 
ــفارش  ــا س ــد و ب ــرفت نمی کن ــول پیش ــا پ ب

متحــول نمی شــود.«
دکتــر روحانــی بــا طــرح ایــن ســوال کــه چــرا 
عالمــه  و  مطهری هــا  شــهید  مــا  عصــر  در 
ــر  ــزود: »مگ ــتند، اف ــر نیس ــا دیگ طباطبایی ه
ــد؟  ــول درس خواندن ــفارش و پ ــا س ــان ب ایش
ــد  ــی، بای ــفارش و مهندس ــول و س ــای پ ــه ج ب
و  اندیشــمندان  اختیــار  در  را  آزاد  فضــای 
ــد فضــای نقــد  ــد. بای ــرار دهی دانشــمندانمان ق
و انتقــاد را بــاز بگذاریــد تــا در آن فضــا عالمــه 
تربیــت  مطهری هــا  شــهید  و  طباطبایی هــا 
شــوند. بایــد شــرایطی فراهــم کنیــم کــه در آن 
شــرایط علــم رشــد و پــرورش یابــد، علــم بــدون 
تضــارب آرا پیشــرفت نمی کنــد. این کــه مــا 
ــد  ــم همــه بای ــم و بگویی ــرار دهی چهارچــوب ق
ــدون  ــد، ب ــن چارچــوب اظهارنظــر کنن در همی
تضــارب آرا و انتقــاد، بــدون بحــث و رویارویــی 
دقیــق اخالقــی و علمــی، علــم تولیــد نمی شــود. 
ــه در  ــا چگون ــالمی م ــزرگ اس ــمندان ب اندیش
ــت  ــد و تربی ــا رشــد کردن ــه م ــای علمی حوزه ه
شــدند؟ امــروز شــیخ انصاری هــا و آخونــد 
فضــای  بایــد  کجاینــد؟  خراســانی های مان 
مناســب نقــد و انتقــاد ایجــاد شــود و اختــالف 
فکــری و نظــری را به رســمیت بشناســیم. عرصه 
تولیــد علــم، کارخانــه ماشین ســازی نیســت کــه 
از یــک ســو فلــز بــه آن وارد کنیــم و از ســوی 

ــم.« ــل بگیری ــودرو تحوی ــر خ دیگ
ــه  ــد ب ــه بای ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــور ب رئیس جمه
ــه  ــری ک ــالف نظ ــوع و اخت ــان ها، تن ــر انس فک
در چهارچــوب نظریــه باشــد احتــرام بگذاریــم، 

ــد  ــر می توان ــالف نظ ــن اخت ــت: »ای ــان داش بی
ــی  ــد باشــد، در حال ــرای وحــدت جامعــه مفی ب
کــه برعکــس آن فشــار بــرای وحــدت ماشــینی 
ــاک  ــرای انســجام جامعــه مــا خطرن ــد ب می توان

باشــد.«
ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــی در بخ ــر روحان دکت
ــطح  ــروز در س ــه ام ــه این ک ــاره ب ــا اش ــود ب خ
جهــان بحــث مــا با دنیــا در بســیاری از مســائل، 
بحــث احتــرام بــه علــوم انســانی اســت، گفــت: 
»در همیــن یکــی، دو هفتــه اخیــر آمریکایی هــا 
دچــار شکســت بزرگــی شــدند. آن هــا خواســتند 
در برابــر افــکار عمومــی جهــان بایســتند و 
بگذارنــد.  پــا  زیــر  را  بین المللــی  تعهــدات 
ــی  ــی و بین الملل ــای داخل ــدات در عرصه ه تعه
یــا از جنــس اخــالق اســت یــا حقــوق و روابــط 
ــرای  ــکا ب ــالش آمری ــانی. ت ــوم انس ــح عل صحی
ــا  ــورد. دنی ــت خ ــدات شکس ــن تعه ــض ای نق
ــد روز  ــا در چن ــتاد. آن ه ــکا ایس ــر آمری در براب
را  بین المللــی  تعهــد  گذشــته می خواســتند 
کــه در برجــام دارنــد زمیــن بگذارنــد، امــا شــما 
ــورهای  ــام کش ــد. تم ــل آن را دیدی ــف مقاب ص
ــم  ــک رژی ــی، دو کشــور و ی ــر از یک ــان غی جه
یک پارچــه  آن هــا  برابــر  در  همــه  منفــور 
بودنــد. اگــر بــه تعهــدات احتــرام گذاشــته 
نشــود، بایــد فاتحــه تمــدن در جامعــه و جهــان 
خوانــده شــود. اگــر در علــم و صنعــت پیشــرفت 
کنیــم، امــا بــه مقــررات بین المللــی، ارزش هــای 
دینــی و فرادینــی احتــرام نگذاریــم، اگــر دولتــی 
پیوســتگی در پای بنــدی بــه تعهــد دولــت قبــل 
از خــود را حفــظ نکنــد، دیگــر تعهــدی منعقــد 
ــد،  ــا را برداری ــنگ بن ــن س ــر ای ــود. اگ نمی ش
ــه  ــی ب ــررات بین الملل ــدات و مق ــای تعه زیربن

هــم می ریــزد.«
ــق  ــندی از ناموف ــراز خرس ــا اب ــور ب رئیس جمه
بــودن حاکمیــت کاخ ســفید در بــه هــم ریختــن 
ــای  ــا گذاشــتن وف ــر پ ــی، زی تعهــدات بین الملل
بــه عهــد و ایســتادگی در برابــر مصوبــه شــورای 
امنیــت ســازمان ملــل در توافــق هفــت کشــور، 
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گفــت: »ایــن یــک پیــروزی بــزرگ بــرای 
بشــریت، اخــالق و حقــوق اســت.«

ــام  ــه در برج ــان این ک ــا بی ــی ب ــر روحان دکت
موفقیت هایــی بــه دســت آوردیــم کــه هیــچ گاه 
ــا  ــد آن ه ــن نمــی رود و هیچ کــس نمی توان از بی
را از بیــن ببــرد، افــزود: »مــا در برجــام بــه دنیــا 
اعــالم کردیــم کــه معضــالت بــزرگ و پیچیــده 
منطقــه ای و بین المللــی بــا میــز مذاکــره قابــل 
حــل اســت و ایــن از بیــن نرفتــه و تــا همیشــه 
ــم  ــت کردی ــا ثاب ــود. م ــخ پابرجــا خواهــد ب تاری
ــی  ــور بین الملل ــره ک ــره گ ــز مذاک ــای می ــه پ ک
ــه  ــم ک ــت کردی ــت و ثاب ــدن اس ــاز ش ــل ب قاب
ایــران راســت گو اســت و دشــمنانمان دروغ 
ــه دنبــال ســالح  ــران هیــچ گاه ب می گوینــد و ای
هســته ای نبــوده و نیســت و ایــن در مذاکــرات 
ــه اثبــات رســید و آژانــس  و تمــام بازرســی ها ب
ــه اجمــاع آراء آن را  ــرژی اتمــی ب بین المللــی ان
ــی ام دی  ــس پ ــت کــرد. این کــه آژان تاییــد و ثاب
بــه عنــوان یــک پرونــده پیچیــده فنــی و 
بین المللــی، موضوعــی را خاتمه یافتــه اعــالم 
می کنــد، بــه معنــای آن اســت کــه ایــران 
راســت گفتــه و معانــدان دروغ گفته انــد و ایــن 

ــود.« ــروزی همیشــگی خواهــد ب پی
ــه این کــه در برجــام  ــا اشــاره ب رئیس جمهــور ب
ــران حــق  ــد ای ــان فهمی ــه جه ــم ک کاری کردی
دارد تحقیــق و توســعه هســته ای خــود را ادامــه 
دهــد، گفــت: »ایــن موضوعــی بــود کــه پیــش 
ــران  ــف از ســوی ای ــل آنچــه تخل ــه دلی از آن ب
منــع  ایــن حــق  از  را  ایــران  می دانســتند، 
به واســطه مذاکــرات همــه  امــا  می کردنــد، 
ــراف  ــل اعت ــازمان مل ــه س ــورها و قطع نام کش
ــعه  ــق و توس ــق دارد تحقی ــران ح ــه ای ــرد ک ک
را ادامــه دهــد و ایــن پیــروزی از بیــن نرفتــه و 

خدشــه بردار نیســت.«
ــگار  ــان این کــه برخــی ان ــا بی ــی ب ــر روحان دکت
ــد،  ــاد برجــام را لمــس نکرده ان ــه ابع ــوز هم هن
افــزود: »برجــام یــک آثــار دائمــی دارد کــه تــا 
قیامــت باقــی خواهــد مانــد و هیچ وقــت از بیــن 

نمــی رود و یــک آثــاری دارد کــه ممکــن اســت 
ــام در  ــرای برج ــان اج ــد. از زم ــا نمان ــد ی بمان
۲۶ دی ۱۳۹۴ درآمــد نفتــی و میعانــات مــا 
ــل بازگشــت نیســت.  ــن قاب ــر شــده و ای دو براب
ســرمایه گذاری  مــورد  صدهــا  هم چنیــن 
خارجــی وارد کردیــم و ایــن ســرمایه ها در 
ــادی،  ــگاه اقتص ــه، بن ــه کارخان ــران ب ــاک ای خ
نیــروگاه، بنــدر و لوکوموتیــو و هواپیمــا تبدیــل 

ــتند.« ــت نیس ــل بازگش ــده و قاب ش
ــم  ــه عل ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر روحان دکت
مذاکــرات  در  توانســت  سیاســت  و  حقــوق 
ــن  ــران ای ــت ای ــرای مل ــی ب ــخت بین الملل س
موفقیــت را بــه همــراه آورد، گفــت: »علــوم 
ــه را  ــک جامع ــت ی ــد سرنوش ــانی می توان انس
تغییــر دهــد، البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت که 
ــرمایه  ــا س ــر اســت، ام ــوم کمت ــایر عل ارزش س
علــوم هــم بــرای مادیــت و هــم معنویــت، علــوم 

ــت.«  ــانی اس انس
رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه این کــه بایــد 
اســتعدادها را تشــویق کنیــم و محیــط دانشــگاه 
و تحقیقــات را آزاد بگذاریــم، گفــت: »علــوم 
ــن  ــد و ای ــت کن ــه را هدای ــد جامع ــانی بای انس
در حالــی اســت کــه مــا تصــور می کنیــم، 
ــانی  ــوم انس ــد عل ــاق بای ــک ات ــر در ی ــد نف چن
ــوم انســانی  ــی کــه عل ــت کننــد در حال را هدای

هدایت گــر جامعــه اســت.«
دکتــر روحانــی بــا بیــان این کــه علــوم انســانی 
در جامعــه آزاد و همــراه بــا نقــد و انتقــاد و بحث 
و مباحثــه رشــد می کنــد، بیــان داشــت: »علــوم 
انســانی باعــث شــده کــه امــروز می بینیــم 
سرنوشــت کشــور در شــرایط دیگــری قــرار 
ــتند  ــراردادی را نوش ــا ق ــای م دارد. دیپلمات ه
و منعقــد کردنــد کــه هــر چنــد ممکــن اســت 
ــت  ــراردادی اس ــا ق ــد، ام ــته باش ــی داش نقایص
ــه واســطه آن بیــش از یــک ســال اســت  کــه ب
ــوده و  ــم زدن آن ب ــر ه ــال ب ــه دنب ــپ ب ترام
ــت و  ــده اس ــن کار نش ــه ای ــق ب ــروز موف ــا ام ت
ــه معنــای اســتحکام قــرارداد و پیــروزی  ایــن ب
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تعهــدات بین المللــی و حقوقــی بــر دیکتاتــوری 
ــتکبار،  ــا اس ــتند ب ــا نتوانس ــت. آمریکایی ه اس
ــی  ــکار عموم ــی اف ــوری و خودبزرگ بین دیکتات
جهــان را زیــر پــا بگذارنــد و ایــن یــک شکســت 
بــزرگ بــرای آنــان و موفقیتــی ارزشــمند بــرای 
علــوم انســانی، اندیشــمندان و ملــت ایــران 

اســت.«
ــانی  ــوم انس ــه عل ــان این ک ــا بی ــور ب رئیس جمه
بایــد مســائل را تجزیــه و تحلیــل کنــد، گفــت: 
»نبایــد واقعیت هــا را زیــر پــا گذاشــت؛ شــمال 
بــا قطب نمــا مشــخص می شــود  و جنــوب 
ــم،  ــگاه کنی ــا ن ــه قطب نم ــم ب ــر نخواهی و اگ
شــمال و جنــوب عــوض نمی شــود. علــوم 
و مســائل  مــا  انســانی قطب نمــای جامعــه 
ــگاه و از  ــه آن ن ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس اجتماع
ــا شــعار  ــوب ب ــرد. شــمال و جن آن اســتفاده ک
ــه  ــم جامع ــد اجــازه دهی ــد و بای ــر نمی کن تغیی
ــد.  ــت کن ــت حرک ــول درس ــیر تح ــا در مس م
ــم  ــرار داری ــی ق ــه در مقطع ــروز خوش بختان ام
ــی  ــانی را به خوب ــوم انس ــه ارزش عل ــه جامع ک

می دانــد.«
رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه نقــش علــوم 
شــیوه  و  سیاســت  اقتصــاد،  در  انســانی 
ــی در بســیاری از  ــرد: »حت ــان ک ــی، بی حکم ران
ــی  ــر ارتباط ــه به ظاه ــائلی ک ــات و مس موضوع
ــوان  ــه عن ــگ ب ــدارد، فرهن ــوم انســانی ن ــا عل ب
حرکت هــای  تمــام  در  مهــم  زیربنایــی 
ــم پزشــکی  اجتماعــی اســت. ممکــن اســت عل
تجربــی  علــوم  جــزو  تقســیم بندی ها  در 
باشــد، امــا در عمــل ارتبــاط پزشــک بــا بیمــار 
ــخن  ــیوه س ــک و ش ــه پزش ــار ب ــاد بیم و اعتم
گفتــن پزشــک بــا بیمــار بهتــر از تیــغ جراحــی 
عمــل می کنــد؛ جســم و روح مــا بــر هــم 

تاثیرگــذار اســت.«
رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر این کــه علــوم 
انســانی جایــگاه بســیار ارزشــمندی دارد، گفــت: 
»اصــالح نظــام اداری، برنامه ریــزی درســت 
بــرای کشــور، اصــالح بانک هــا و تحــول در 

ــکان  ــانی ام ــوم انس ــا عل ــگ ب ــه و فرهن جامع
می خواهیــم  اگــر  داشــت.  خواهــد  تحقــق 
بــرای جامعــه مــا مفیــد  فضــای مجــازی 
باشــد، بایــد فرهنــگ اســتفاده صحیــح از آن را 
ــر  ــا فیلت ــم و ب ــوزش دهی ــوان آم ــل ج ــه نس ب
کــردن درســت نمی شــود. در زمــان رژیــم 
بــه  هیچ کــس  می خواســتند  روزی  گذشــته 
ــت  ــدام روی آن پارازی ــو گــوش ندهــد و م رادی
می انداختنــد امــا ایــن جلوگیــری فایــده ای 
نداشــت؛ روزی دیگــر گفتیــم کــه ماهــواره 
ــوع  ــی کــه ممن ــا از زمان ــا آی ــوع اســت، ام ممن
شــد هیچ کــس ماهــواره در اختیــار نــدارد 
ــد  ــازی ب ــای مج ــه فض ــم ک ــم گفتی و روزی ه

ــد؟« ــت ش ــا درس ــت؛ آی اس
دکتــر روحانــی افــزود: »مــردم بیــش از مــا یــا 
ــا  ــدازه م ــه ان ــیم ب ــتکبر باش ــی مس ــر خیل اگ
می فهمنــد؛ نبایــد خــود را بــزرگ و بلنــد فــرض 
کنیــم، چــرا کــه مــردم و کشــور مــا فرهیختــه 
و بــزرگ هســتند. بایــد بــا مــردم تعامــل کنیــم 
و بــه آن هــا بیاموزیــم کــه از ایــن ابــزار چگونــه 
اســتفاده کننــد، کمــا این کــه از هــر وســیله ای 
ــد  ــاک خواه ــتفاده نشــود، خطرن به درســتی اس
بــود. هــر وســیله  و امکاناتــی نیــاز بــه فرهنــگ 
اســتفاده درســت از آن ابــزار را دارد و علــوم 
ــیوه های  ــد و ش ــدان بیای ــه می ــد ب ــانی بای انس

ــح را آمــوزش دهــد.« اســتفاده صحی
ــه  ــد جامع ــه بای ــان این ک ــا بی ــی ب ــر روحان دکت
ــه نقطــه ای برســانیم کــه مطلــوب مــردم و  را ب
ــل  ــرع و عق ــت: »ش ــد، گف ــرع باش ــل و ش عق
از مــردم، جامعــه و فطــرت اجتماعــی جــدا 
ــه  ــتند. خوش بختان ــم هس ــار ه ــوده و در کن نب
ــران و  ــی ای ــم در موضــوع داخل ــا ه آمریکایی ه
هــم در برجــام شکســت خوردنــد و ملــت ایــران 
در هــر دو مرحلــه پیــروز بــوده اســت، بایــد ایــن 
پیروزی هــا را قــدر بدانیــم تــا در ســایه وحــدت 
ــرافرازتر  ــر و س ــی آبادت ــم ایران ــاد بتوانی و اتح

داشــته باشــیم.«
در ابتــدای ایــن مراســم نیــز دکتــر روحانــی از 
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۱8 تــن از برگزیــدگان داخلــی و خارجــی ایــن 
جشــنواره در دو بخــش بزرگ ســال و جــوان 
و  جغرافیــا  تاریــخ،  علمــی  گروه هــای  در  و 
ادبیــات،  و  زبــان  حقــوق،  باستان شناســی، 
علــوم اجتماعــی و ارتباطــات، علــوم اقتصــادی، 
مدیریــت و حســابداری و علــوم سیاســی، روابــط 
ــدای  ــا اه ــه ای ب ــات منطق ــل و مطالع بین المل

ــرد. ــر ک ــوح، تقدی ل
ــوم، تحقیقــات  ــر عل ــر منصــور غالمــی وزی دکت
و فنــاوری نیــز در ایــن مراســم گفــت: »در 
بین المللــی  جشــنواره  برگــزاری  ســال های 
فارابــی بــه اهدافــی چــون شناســایی و معرفــی 
ــوم انســانی و اســالمی و  ــر عل اســتعدادهای برت
ترغیــب پژوهش گــران بــه کاربــردی کــردن 
ــن  ــق بررســی مســائل ای ــوم انســانی از طری عل

ــم.« ــت یافته ای ــور دس ــوزه در کش ح
او بــا تشــکر از اســاتید علــوم انســانی و اســالمی 
ــی  ــن گردهمای ــت از ای ــا حمای ــواره ب ــه هم ک
ــویق  ــی و تش ــه قدرشناس ــران را ب ــی مدی علم
اســتعدادهای برتــر بیــش از پیــش دل گــرم 
دو  تحقــق  »امیدواریــم  افــزود:  کرده انــد، 
ــل  ــی تبدی ــنواره یعن ــن جش ــر ای ــدف مهم ت ه
کارکــرد و نقــش خطیــر و موثــر علــوم انســانی 
ــای  ــاد فض ــی و ایج ــزی مل ــد برنامه ری در فراین

ــانی و  ــوم انس ــال عل ــرای حضــور فع مناســب ب
اجتماعــی ایــران در تــراز جهانــی نیــز بیــش از 

ــرد.« ــرار گی ــه ق ــورد توج ــته م گذش
وزیــر علــوم بــا بیــان این کــه چنیــن رویکــردی 
فضــای  آوردن  پدیــد  ضمــن  می توانــد 
ــی  ــی، بخش ــای علم ــش در فض ــی اثربخ رقابت
ــز  ــه  را نی ــن عرص ــود در ای ــکالت موج از مش
ــن  ــق چنی ــان داشــت: »تحق ــد، بی ــش ده کاه
امــر مهمــی البتــه بــدون همــکاری مــداوم 
ــن  ــت. در ای ــن نیس ــا ممک ــر بخش ه ــا دیگ ب
راســتا اســتفاده از ظرفیــت انجمن هــای علمــی 
ــنواره  ــه جش ــتری دارد و دبیرخان ــرورت بیش ض
بایــد ایــن مهــم را بــرای دوره هــای بعــد بیشــتر 

ــد.« ــرار ده ــه ق ــورد توج م
ــره  ــه ثم ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر غالم دکت
مثــل  نهادهایــی  اثربخشــی  و  برنامه ریــزی 
ــی آشــکارتر می شــود  ــه جشــنواره زمان دبیرخان
کــه بــه ارتبــاط نســل های مختلــف علــوم 
انســانی و از ســوی دیگــر تعامــل آن بــا مجامــع 
»ارتبــاط  گفــت:  شــود،  توجــه  بین المللــی 
ــرورت  ــه ض ــت ک ــم اس ــدر مه ــل ها همان ق نس
ارتبــاط بــا نهادهــای علمــی معتبــر و لــذا 
ــرای تاســیس نهادهــای ارتباط دهنــده  تــالش ب

ــت.« ــم اس ــیار مه ــه بس ــن عرص در ای
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ز مطرح شد ن افتتاح طرح های صنع�ت و دارو�ی استان ال�ب در آی�ی

راه حل مشکالت کشور تکیه بر تالش 
جوانان است

 رها شاه محمدی 

دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، 
در  دارویی  و  صنعتی  طرح های  افتتاح  آیین  در 
استان البرز و شرکت دانش بنیان سیناژن بیان کرد: 
برای  کردن  درست  مشکل  کنیم  تصور  »این که 
جوانان سبک مدیریت درستی است، تصوری غلط 
می توانیم  سیاست ها  در  گشایش  قدری  با  است. 
همه مشکالت پیش روی کشور را به دست جوانان 
و مشکالت  بی کاری  و مسئله  و فصل کنیم  حل 
اول  معاون  سازیم.«  مرتفع  را  مردم  معیشتی 
رئیس جمهوری در ادامه با بیان این که دارو یکی از 
نیازهای مهم مردم کشور است که در زمان بیماری 
اقدامات  و  خدمات  از  می کند،  کمک  آن ها  به 
»سیناژن  گفت:  و  کرد  قدردانی  سیناژن  شرکت 
چراکه  است،  مقاومتی  اقتصاد  واقعی  نماد  امروز 
اقتصاد  رویکردهای  قالب  در  این شرکت  عملکرد 

مقاومتی است.« او با بیان این که دوران اداره کشور 
بیان  آمده،  به سر  منابع طبیعی  از طریق فروش 
بفروشیم  را  منابع طبیعی  بخواهیم  »این که  کرد: 
و از درآمد آن کشور را اداره کنیم، در حال حاضر 
دشوار و در سال های آینده غیرممکن خواهد بود.«
جهانگیری با اشاره به این که مطالبات مردم کشور 
به سرعت افزایش پیدا می کند و توسعه از مطالبات 
اصلی مردم شده است، افزود: »مردم ایران خود را با 
مردم کشورهای پیشرفته مقایسه می کنند و انتظار 
امکانات و شرایط خوبی برخوردار باشند  از  دارند 
که دست یابی به این اهداف از طریق فروش منابع 
کشور  بتوانیم  این که  برای  نیست.  میسر  طبیعی 
بهبود  را  مردم  زندگی  شرایط  و  دهیم  توسعه  را 
بخشیم، نیازمند سرمایه گذاری ساالنه ده ها و صدها 
میلیارد دالر در کشور هستیم که این امر از طریق 
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فروش منابع طبیعی و نفت امکان پذیر نیست.«
او با تاکید بر این که اتکای ما باید به مغز جوانان و 
شرکت های دانش بنیان باشد، گفت: »ما باید راهی 
پیدا کنیم که مغزها در کشور شکوفا شوند و در این 
مسیر باید در صنایع  های تک سرمایه گذاری کنیم 
چندانی  پیشرفت  رشته ها  این  در  هنوز  دنیا  که 
این  ارتقا در  و  نداشته است و هنوز فرصت رشد 

زمینه ها وجود دارد.« 
آموزش  و  بهداشت،  درمان  وزیر  مراسم  این  در 
پزشکی هم بر ضرورت باال بردن کیفیت و قیمت 
شرکت های  از  و  کرد  تاکید  کشور  در  داروها 
و  کیفیت  ارتقای  برای  خواست  دارو  تولیدکننده 

کاهش قیمت محصوالت خود تالش کنند.

نوآوری نیروی انسانی خالق بسرت توسعه 
صنعت زیست فناوری

گفت:  مراسم  این  در  نیز  ستاری  سورنا  دکتر 
کشور  دارویی  صنعت  در  امروز  »خوش بختانه 
دارویی  صنعت  توسعه  برای  مساعد  زیرساختی 
محقق شده است و شاهد شکل گیری یک صنعت 
هستیم.  زیست فناوری  حوزه  در  توانمند  و  پویا 
و  طراحی  ضمن  می تواند  جدید  صنعت  این 
قابل  محصوالتی  توسعه،  و  ارتقا  ماشین سازی، 
رقابت با محصوالت برتر دنیا تولید و به بازار دارویی 

عرضه کند.«
صنعت  توسعه  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
زیست فناوری کشور را مستلزم حمایت از فعاالن 
این حوزه بر مبنای زیست بوم کارآفرینی و نوآوری 
دانست و گفت: »خوش بختانه روند کسب درآمد 
حوزه  فعال  شرکت های  افزوده  ارزش  ایجاد  و 
زیست فناوری اکنون به رشد قابل توجهی رسیده 
ایجاد  در  کشور  توانمندی  و  قدرت  که  است 
نیروی  خالقیت  و  دانش  بر  مبتنی  شرکت های 
انسانی به جای بهره مندی از سرمایه های فیزیکی را 
نشان می دهد.« ستاری شرکت دانش بنیان سیناژن 
را یکی از شرکت های پیش رو حوزه زیست فناوری 
در منطقه دانست و افزود: »یک شرکت دانش بنیان 
بخش خصوصی توانسته است به شرکتی پیش رو 

با  می تواند  و  شود  بدل  منطقه  زیست فناوری  در 
بدل شدن به الگویی برای دیگر شرکت ها و جوانان 
زیست فناوری  توسعه  برای  را  راه  تحصیل کرده، 

کشور هموار کند.

هموار شدن مسیر صادرات داروی ایرانی 
به اروپا

نخستین  سیناژن  دانش بنیان  شرکت 
شد  موفق  که  است  ایرانی  دارویی  شرکت 
اروپا  اتحادیه  داروی  تولید  استاندارد  گواهی 
)EUGMP( را اخذ کند. با کسب این تاییدیه 
از سوی سیناژن زمینه ورود داروهای باکیفیت 
توسط  نخستین بار  برای  اروپا  بازار  به  ایرانی 
یک شرکت دانش بنیان محقق می شود. شرکت 
فعال  کارخانه  هشت  با  سیناژن  دانش بنیان 
مربع  متر  هزار   ۶0 از  بهره مندی  و  تولیدی 
خود،  تولیدات  با  است  توانسته  کاری،  فضای 
ضمن تحت پوشش قرار دادن ۱۴۴هزار بیمار 
خاص، برای نخبگان و فناوران با میانگین سنی 
۳۲ سال دارای متوسط تحصیالت کارشناسی 
ارشد ایجاد اشتغال کند و از خروج ۱/8 میلیارد 

دالر ارز کشور جلوگیری کرده است.

رومنایی از داروی پیرشفته حوزه رسطان 
در ادامه این مراسم با حضور جهانگیری معاون 
و  علمی  معاون  ستاری  رئیس جمهوری،  اول 
فناوری رئیس جمهوری، محمد شریعتمداری وزیر 
قاضی زاده  سیدحسن  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
دانش بنیان  هاله حامدی فر مدیرعامل شرکت  و 
سیناژن داروی سرطان و پیوند مغز استخوان این 
شرکت با عنوان تجاری »neofor ۲۴« رونمایی 
حوزه  در  کاربردی  و  حساس  داروی  این  شد. 
سرطان که نمونه خارجی آن با قیمت تقریبی ۲8 
فناوران  با تالش  تومان عرضه می شود،  میلیون 
شرکت های  از  الوند  نانو  دانش بنیان  شرکت 
نمونه  قیمت  یک سوم  با  سیناژن،  زیرمجموعه 

خارجی عرضه می شود.
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ه پیام نور: 
گ

ستاری در اختتامیه رویداد اکرآفری�ن دانش�

پیوند میان دانشگاه و استارت آپ ها 
زمینه ساز رونق اقتصاد دانش بنیان

 علیرضا کشاورزی 

فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
کارآفرینی  رویداد  اختتامیه  در  رئیس جمهوری، 
دانشگاه پیام نور در حوزه دیجیتال با اشاره به نقش 
دانشگاه ها در عرصه های گوناگون جامعه از جمله 
اقتصاد گفت: »دانشگاه به عنوان جزء جدایی ناپذیر 
منحصربه فرد  ظرفیت  از  بهره مندی  با  جامعه، 
جوانان خالق و تحصیل کرده می تواند زمینه ساز 

شکل گیری اقتصاد دانش بنیان در کشور باشد.«
ستاری با اشاره به رشد چشم گیر دانشجویان ایرانی 
و افزایش دامنه حضور این دانشجویان در کشور، 
انقالب  ابتدای  سال های  در  »اگرچه  کرد:  بیان 
بخش قابل توجهی از دانشجویان ایرانی در دیگر 
کشورها اقامت داشتند، اما اکنون بخش قابل توجه 
این سرمایه ارزشمند انسانی در اختیار کشورمان 

قرار دارد؛ اما چالش اساسی بر سر نقش آفرینی این 
ظرفیت عظیم در تولید ناخالص ملی کشور است.«

ظرفیت عظیم نیروی انسانی علی رغم 
باورهای نادرست 

اساس  بدون  و  نادرست  آمارهای  به  اشاره  با  او 
درباره روند مهاجرت دانشجویان ایرانی به دیگر 
هزار  انقالب ۱70  اوایل  »اگرچه  گفت:  کشورها 
دانشجو در کشور و ۱00 هزار دانشجوی ایرانی در 
خارج از کشور وجود داشت که از این تعداد، حدود 
57 هزار نفر فقط در آمریکا تحصیل می کردند، 
اما امروز بیش از چهار میلیون دانشجو در کشور 
و ۴8 هزار دانشجو در خارج از کشور هستند که 
صرفا ۱۲ هزار نفر از آنان در آمریکا اقامت دارند و 
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از ظرفیت قابل توجه نیروی انسانی و تحصیل کرده 
نقش آفرینی  با  صرفا  که  ظرفیتی  برخورداریم؛ 
دانشگاه ها در زیست بوم کارآفرینی و شکل گیری 
بستر مناسب کارآفرینی این جوانان می تواند در 

عرصه اقتصاد، اثرگذار شود.« 
ستاری با بیان این که دانشگاه ها و پارک های علم و 
فناوری می توانند استان ها را به سوی تبدیل شدن 
به بستر مناسب کارآفرینی و رشد استارت آپ ها 
و شرکت های دانش بنیان سوق دهند، بیان کرد: 
»شهرها با همدلی دانشگاه ها و پارک های علم و 
فناوری می توانند بستر مناسب رشد استارت آپ ها 
زیست بوم  به  را  شهر  تمام  و  کنند  فراهم  را 

کارآفرینی و نوآوری بدل کنند.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به 
حمایت از مدل های موفق کسب و کار دانشگاه معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: »دانشگاه ها 
به عنوان بخش اساسی تحقق زیست بوم کارآفرینی 
به  استارت آپ ها ضمن کمک  رونق  با  می توانند 
اشتغال دانشجویان، بخش قابل توجهی از درآمد 
از محل  برای توسعه تحقیق و پژوهش  را  خود 

سودآوری این کسب و کارها تامین کنند.«
برای  زیست بوم  ایجاد  بر  تاکید  ضمن  ستاری 
فعالیت استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در 
اطراف دانشگاه ها، گفت: »حدود سه هفته پیش 
آخرین آمار شرکت های شکل گرفته در اطراف 
دانشگاه صنعتی شریف ۲78 شرکت بود که هفته 
پیش این تعداد به ۳05 شرکت افزایش یافته است 
و قیمت زمین نیز ۲5 درصد زیاد شده که این 
موضوع به طور حتم ناشی از حجم شرکت هایی 

است که در این منطقه مستقر شده اند.«
حرکت دانشگاه پیام نور به سوی کارآفرینی فناورانه 

محمدرضا زمانی، رئیس دانشگاه پیام نور، درباره 
و  پژوهش محوری  به سوی  دانشگاه  این  حرکت 
کارآفرینی گفت: »اگرچه دانشگاه پیام نور تاکنون 
آموزش را محور و اساس کار خود قرار داده است، 
اما با تکیه به ظرفیت عظیم نیروی انسانی جوان و 
خالق، وجود زیرساخت های آزمایشگاهی مناسب و 
تجهیزات برخی از مراکز، در حال برنامه ریزی برای 

پژوهش های کاربردی و فناوری هستیم که در کنار 
استارت آپ ها و مراکز رشد و علم و فناوری بتواند به 
کسب و کار منجر شود. این می تواند شامل مباحث 
علم، فناوری و پژوهش باشد که برای ثمردهی به 

طور حتم نیازمند تعریف اکوسیستم است.«
سرپرست دانشگاه پیام نور در ادامه با بیان این که 
این دانشگاه از پتانسیل عظیم در سراسر کشور 
برخوردار است، گفت: »دانشگاه پیام نور عالوه بر 
بحث های آموزشی در بحث آموزش های مهارتی 
مورد نیاز نیز می تواند برای سیستم آموزشی کشور 

راه گشا باشد.«

معرفی برگزیدگان و افتتاح سه مرکز 
نوآوری 

و  علمی  معاون  حضور  با  مراسم،  این  ادامه  در 
از  نور  پیام  دانشگاه  نوآوری  مرکز  سه  فناوری، 
خراسان  شهرهای  در  ویدیوکنفرانس  طریق 
رضوی، فارس و تهران کار خود را آغاز کردند. آیین 
اختتامیه نخستین و بزرگ ترین رویداد کارآفرینی 
دانشگاه پیام نور در حوزه تولید محتوا با معرفی 
برگزیدگان این رویداد به کار خود پایان داد. این 
رویداد کارآفرینی با حمایت ستاد توسعه فرهنگ 
علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری، شرکت فناور ابر زندگی با هدف توسعه و 
تقویت استارت آپ های دانشگاهی در حوزه تولید 
محتوا، جذب و پرورش کارآفرینان بالقوه و نوپا در 
مراکز دانشگاهی، شکل گیری و توسعه زیست بوم 
کارآفرینی، حمایت مادی، آموزشی و معنوی از 
صاحبان ایده و محصول و هم چنین هدایت ایده ها 
در مسیر تجاری سازی در دانشگاه پیام نور برگزار 
شده بود. در قالب این رویداد، بیش از 5۴۳ طرح 
اولیه به دبیرخانه این رویداد ارسال شد که از این 
تعداد، ۳۴ طرح به مرحله بعد راه یافتند و پس از 
بررسی نهایی طرح ها از سوی داوران، ۱۱ طرح 
برگزیده شدند و با همکاری ستاد توسعه فرهنگ 
علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، در مرکز شتاب دهی 

دانشگاه پیام نور استقرار یافتند.
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انوم«:  ستاری در مرامس آغاز به اکر »ا�ی

رشد شرکت های دانش بنیان، محور 
توسعه فناوری های ژنتیک و پزشکی

 زهرا خادمی 

فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
رئیس جمهوری، در مراسم راه اندازی و بهره برداری 
از مرکز توالی یابی ژنوم ایران تحت عنوان »ایرانوم« 
ژنوم  حوزه  توسعه  در  کشور  سرمایه  مهم ترین 
گفت:  و  دانست  تحصیل کرده  انسانی  نیروی  را 

»مهم ترین سرمایه برای حرکت پرشتاب در مسیر 
چون  مهمی  حوزه های  و  زیست فناوری  توسعه 
ژنوم، نیروی انسانی خالق و کارآمدی است که 
می تواند هزینه های تولید محصوالت و خدمات این 

حوزه را چندین برابر کاهش دهد.«
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نیروی  ظرفیت  به  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
ادامه  اشاره کرد و  از کشور  ایرانی خارج  انسانی 
داد: »بسیاری از نخبگان ایرانی فعال شرکت های 
صاحب نام بین المللی یا دانشگاه های معتبر دنیا که 
در حوزه ژنتیک پیش رو و اثرگذارند و تعدادشان 
کم نیست، می توانند زمینه ساز تحول این حوزه 
مهم ترین  توانمند،  انسانی  نیروی  همین  باشند. 
به دیگر کشورهایی  برتری نسبت  و  تفوق  وجه 
توسعه  در  کالن،  هزینه های  علی رغم  که  است 

مرزهای دانش موفقیت چندانی نداشته اند.«

تحول اساسی با ورود رشکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها

ستاری به شرکت هایی که می توانند با استفاده از 
ظرفیت عظیم این حوزه، ارزش افزوده قابل توجهی 
تولید کنند، اشاره کرد و افزود: »شرکت های ثروتمند 
و موفق این حوزه گرچه تا همین چند سال اخیر 
وجود خارجی نداشتند، اما اکنون جزو توانمندترین و 
شناخته شده ترین شرکت های دنیا به شمار می روند و 
توانسته اند کیفیت و استانداردهای عرصه پزشکی را 

به شکل حیرت آوری بهبود ببخشند.«
او با بیان این که رشد شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها زمینه ساز توسعه فناوری های نوین 
مانند زیست فناوری و پزشکی می شود، ادامه داد: 
»ورود شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها به 
حوزه فناوری های پزشکی و ژنتیک می تواند راه 
با  خدمات  و  محصوالت  تولید  به  نوآوری  ورود 
هزینه های به مراتب پایین تر به جامعه را هموار 
کند و از سوی دیگر توسعه و ارزش آفرینی برای 

کشور را به ارمغان بیاورد.«
با اشاره  معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
از  یکی  فرد  بر  مبتنی  پزشکی  حوزه  این که  به 
پزشکی  حوزه  در  راه گشا  و  آینده ساز  حوزه های 
از  حمایت  و  زیرساخت ها  »ایجاد  افزود:  است، 
جدی  اولویت های  از  یکی  فردی  پزشکی  حوزه 
معاونت علمی و فناوری است و در این راستا مرکز 
توسعه  ستادهای  فناوری،  ملی  کالن  طرح های 
معاونت  این  بنیادی  سلول های  و  زیست فناوری 

به طور جدی حمایت از نوآوری و پژوهش های مرز 
دانش این حوزه را دنبال می کنند.«

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به انعقاد 
قرارداد با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در زمینه 
پزشکی فردمحور اشاره کرد و گفت: »قراردادهایی 
با دانشگاه ها و هم چنین مراکز تحقیقاتی از جمله 
پژوهشگاه رویان در این زمینه منعقد شده است.«

توسعه مرزهای دانش  با نزدیک شدن 
علوم و فناوری ها به یکدیگر

او با بیان این که مرزهای میان علوم برای ایجاد 
و توسعه فناوری های پیشرفته از جمله پزشکی 
افزود:  است،  شده  برداشته  میان  از  ژنتیک  و 
دانش،  مرزهای  گسترش  و  علوم  هم گرایی  »با 
حوزه های گوناگون علوم فناوری از جمله ژنتیک، 
بیش  مهندسی  و  بنیادی  سلول های  پزشکی، 
از پیش به یکدیگر نزدیک  شده اند و فاصله های 
و  گوناگون  حوزه های  فناوران  و  دانشگاهیان 
خلق  در  آنان  نقش آفرینی  برای  محدودیت ها 

نوآوری های جدید از میان برداشته شده است.«
و  فناوری  علم،  فرهنگ  توسعه  ستاد  رئیس 
فناوری،  و  علمی  معاونت  دانش بنیان  اقتصاد 
ضرورت توجه جدی به حوزه های نوین فناوری 
و  شد  یادآور  را  ژنتیک  و  پزشکی  به خصوص 
حوزه  دستان  در  پزشکی  »آینده  کرد:  بیان 
فناوری های  توسعه  گروی  در  آینده  و  ژنتیک 
نوین است. کم توجهی و اولویت قرار ندادن این 
به واسطه  را  ما  آیندگان  موجب می شود  حوزه 
باید  بنابراین  کنند.  مالمت  کم توجهی  این 
این  در  جوانان  فعالیت  برای  الزم  زیرساخت 

حوزه از مقاطع پایین تحصیلی شکل بگیرد.«
ستاری با اشاره به ظرفیت این حوزه برای تولید 
اشتغال، بازارسازی و ایجاد ارزش افزوده مولد گفت: 
»تجهیزات و دانش فنی در حوزه پزشکی نوین و 
هم چنین زیست فناوری به سرعت در حال پیشرفت 
است که این واقعیت لزوم ورود فناوری های نو و 
ایده های جدیدتر برای حرکت هم پای کشورهای 

پیش رو در این حوزه را ایجاب می کند.«
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ــال های  ــامد در س ــا« واژه ای پربس ــرار مغزه »ف
ــا ســال ها چنیــن وانمــود  ــوده اســت. ت اخیــر ب
و هزینه هــای  تمــام زحمــات  کــه  می شــد 
دولــت بــرای پــرورش اســتعدادهای برتــر و 
ــه در  ــرادی ک ــی رود و اف ــدر م ــه ه ــگان ب نخب
ــدون  ــد، ب ــدا می کنن ــرورش پی ــور پ ــن کش ای
ــودی  ــود س ــادری خ ــرزمین م ــه س ــه ب آن ک
ــعه یافته  ــورهای توس ــان کش ــه دام ــانند، ب برس

پنــاه می برنــد. 
امــا براســاس تحقیقاتــی کــه به تازگــی از ســوی 
منابــع معتبــر منتشــر شــده اســت، دریافته ایــم 
کــه ایــن مســئله از اســاس اشــتباه اســت و ایران 
نه تنهــا در ســال های اخیــر شــاهد افزایــش 
ــت،  ــوده اس ــجویان نب ــرت دانش ــزان مهاج می
ــالب،  ــش از انق ــال های پی ــه س ــه نســبت ب بلک
در  دارد.  کمتــری  تحصیل کــرده  مهاجــران 
ــن  ــی از ای ــر برخ ــروری ب ــش رو م ــطور پی س

ــم. ــا داری خبره

راست و دروغ های فرار مغزها
پرویــز کرمــی، دبیر ســتاد توســعه فرهنــگ علم، 
فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان، چنــدی پیــش 
ــه  ــا اشــاره ب ــا روزنامــه شــرق، ب در گفت و گــو ب
آمــار کــذب و مغرضانــه گفتــه بــود: »بــا توجــه 
بــه اهمیــت موضــوع نخبــگان در سیاســت های 
ــر و  ــر، علمی ت ــه دقیق ت ــرورت توج ــام، ض نظ
هم چنیــن پایــش و رصــد مســتمر تحــوالت در 
ــا  ــود؛ ام ــاس می ش ــدت احس ــوزه به ش ــن ح ای

ــا تخریــب کشــور  در اکثــر مــوارد مغرضانــه و ب
ــام  ــارک دار و ضدنظ ــراد م ــوی اف ــران و از س ای
ــه  ــورد آن ک ــک م ــال ی ــرد. مث ــورت می گی ص
بســیار هــم تکــرار شــده، ادعــا و آمــار دروغــی 
ــتمالچی  ــز دس ــد پروی ــرادی مانن ــه اف ــت ک اس
ــی از  ــن بخش ــد؛ ای ــی گفته ان ــاس میالن ــا عب ی
ــدوق  ــار صن ــق آم ــت: »طب ــای آن هاس گفته ه
بین المللــی پــول در ســال ۲00۹، ایــران از 
ــان  ــور جه ــن ۹۱ کش ــا در بی ــرار مغز ه ــر ف نظ
مقــام اول را از آن خــود کــرده  اســت و ســاالنه 
تــا ۱80  هــزار نفــر بــا تحصیــالت عالیــه از ایران 
مهاجــرت می کننــد. فــرار مغز هــا در چنــد 
ــراق  ــران و ع ــر جنــگ ای ــر ۳00 براب ســال اخی
بــه اقتصــاد ایــران صدمــه زده اســت.« آمارهــای 
ــه  ــتر جنب ــه بیش ــده ک ــم داده  ش ــری ه دیگ
ــای  ــا واقعیت ه ــده ت ــاظ ش ــی در آن لح سیاس
ــت وجوهای  ــی ها و جس ــا بررس ــا ب ــود؛ ام موج
متقــن و دقیــق مــا، ایــن گفتــه کــذب محــض 
اســت. آمارهــا چیــز دیگــری را می گوینــد. 
ــی،  ــای میالن ــذب آق ــای ک ــن ادع ــرو همی پی
ــری  ــای خب ــی از پایگاه ه ــته یک ــاه گذش در م
اعــالم کــرده بــه مدعیانــی کــه »رتبــه نخســت 
خــروج مغزهــا« را بــر اســاس گــزارش صنــدوق 
بین المللــی پــول در ســال ۲00۹ بــه ایــران 
نســبت داده انــد، در صــورت اثبــات ادعــا و ارائــه 
ــی،  ــی بین الملل ــر قانون ــادی معتب ــند از مب س
ــون  ــد  میلی ــادل ص ــال )مع ــارد ری ــک  میلی ی
تومــان( جایــزه می دهــد. مــن هــم این جــا 

ها  ن در خالل خ�ب
گ

ب� ن یه به آمار هماجرت �ن
گ

ن�

 ایران جزو 30 کشور 
مهاجرفرست نیست

 زینب نظری 



سرآمد/ شماره چهل و دوم/ دی نودوشش 26

ــراد  ــا اف ــی ی ــای میالن ــر آق ــم اگ ــالم می کن اع
دیگــری کــه ادعــا دارنــد گــزارش صنــدوق پــول 
ــه  ــناد و ادل ــال ۲00۹ درســت اســت، اس در س
ــد  ــا تایی ــر اســاس ســایت ی ــزارش  خــود را ب گ
ــم  ــا ه ــد، م ــول بیاورن ــی پ ــدوق بین الملل صن
ــه آن هــا  ــه ب ــزه اضاف صــد  میلیــون تومــان جای

می دهیــم.«
او دربــاره آمارهــای معتبر منتشرشــده از ســوی 
ــود: »براســاس  ــزوده ب ــی اف نهادهــای بین الملل
ــات  ــه اطالع ــادا ک ــزارش اداره مهاجــرت کان گ
وب سایت شــان  در  را  دقیق تــری  و  موثــق 
ــد، در ســال ۱۳۹۴ تعــداد دانشــجویان  آورده ان
مهاجــر ایرانــی ۲۳5۴ نفــر بــوده کــه در رتبــه 
۱۲ تعــداد دانشــجویان خارجــی در کانــادا قــرار 
 ۱۳۹۶ ســال  در  هم چنیــن  اســت.  گرفتــه 
ــادا شــش  ــی در کان ــداد کل مهاجــران ایران تع
هــزار و ۴85 نفــر بــوده کــه نســبت بــه تعــداد 
مهاجــران ســال ۱۳۹5 )۱۱هــزار و ۶۶5 نفــر( 
ــال  ــا مث کاهــش چشــم گیری داشــته اســت. ی

ــم  ــکا ه ــده آمری ــاالت متح ــرت ای اداره مهاج
اعــالم کــرده کــه رتبــه ایــران در زمینــه 
ــه  ــبت ب ــور نس ــن کش ــه ای ــجو ب ــزام دانش اع
ــته  ــش داش ــر کاه ــج براب ــالب، پن ــل انق اوای
ــران در  ــالب اســالمی ای ــدای انق اســت. در ابت
ــزار  ــا داشــتن 57 ه ســال ۱۳57، کشــورمان ب
دانشــجو، نخســتین کشــور خارجــی در اعــزام 
دانشــجو بــه ایــاالت متحــده آمریــکا بــود. امــا 
براســاس آمــاری کــه اداره مهاجــرت ایــن 
کشــور )CIS( تــا ســال ۲0۱۶ ارائــه کــرده 
اســت، اکنــون جمهــوری خلــق چیــن در 
ــرده  ــب ک ــت را کس ــام نخس ــدول مق ــن ج ای
ــزار  ــق ۳۲8ه ــم دقی ــزارش، رق ــن گ ــت. ای اس
ــن  ــور چی ــه کش ــق ب ــجو را متعل و 5۴7 دانش
ــس از آن، کشــورهای  ــرده اســت و پ ــالم ک اع
هنــد، عربســتان ســعودی، کــره  جنوبــی، 
و  ژاپــن  برزیــل،  تایــوان،  ویتنــام،  کانــادا، 
ــر  ــد. ب ــرار دارن ــک در رده هــای بعــدی ق مکزی
همیــن  اســاس، جمهــوری اســالمی ایــران 
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ــده  ــورهای اعزام کنن ــم کش ــگاه یازده در جای
ــتاده  ــکا ایس ــده آمری ــه ایاالت متح ــجو ب دانش
اســت. بــا ایــن  حــال تعــداد دانشــجویانی کــه 
ــد  ــعودی را دارن ــتان  س ــور عربس ــت کش تابعی
ــل  ــه تحصی ــغول ب ــده مش ــاالت  متح و در ای
هســتند، رقمــی معــادل پنج برابــر دانشــجویان 
ایرانــی مقیــم ایــن کشــور اعــالم شــده اســت. 
ــرت  ــزارش اداره مهاج ــری از گ در بخــش دیگ
ایاالت متحــده آمریــکا )CIS( آمــده اســت کــه 
بــا وجــود افزایــش جمعیــت دانشــجویان ایــران 
بــه میــزان ۲7برابــر نســبت بــه ابتــدای وقــوع 
ــر  ــجویان حاض ــداد دانش ــالمی، تع ــالب اس انق
ــری داشــته  در کشــور آمریــکا کاهــش پنج براب

اســت.«

ایران در رتبه بندی ها کجاست؟
موسســات  کــه  معتبــری  گزارش هــای 
و  مهاجــرت  موضــوع  بــا  بین المللــی 
ــرده  ــراد تحصیل ک ــی اف ــی بین الملل جابه جای
ــر  ــا ب ــه بن ــد، نشــان می دهــد ک ــه کرده ان ارائ
داده هــا و روندهــای کالن مهاجــرت در ســال 
ــارج  ــر خ ــون نف ــا ۲۳۱/5 میلی ۲0۱۳، جمع
از وطــن خــود زندگــی می کرده انــد کــه 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــزارش، جمه ــن گ در ای
ــا  ــت دنی ــی مهاجرفرس ــورهای اصل ــزو کش ج
محســوب نمی شــود. در گــزارش ســازمان 
همکاری هــای اقتصــادی و توســعه کــه در 
ســال ۱۳۹۴ منتشــر شــده، آمــده اســت کــه 
ایــران جــزو ۲0 کشــور نخســت و در گــزارش 
بانــک جهانــی کــه در ســال ۱۳۹5 ارائــه شــده 
ــا جــزو ۳0  ــه کشــور م ــم ک اســت، می خوانی
ــرار  ــر ق ــال کننده مهاج ــت ارس ــور نخس کش
ــه  ــری ک ــار معتب ــق آم ــن طب ــدارد. هم چنی ن
منتشــر شــده اســت، نــرخ مهاجــرت ایــران به 
کل جمعیــت بــه صــورت تجمعــی ۱/5 درصــد 
تــا ســال ۱۳۹۴ بــوده اســت کــه از میانگیــن 
ــورهای  ــر کش ــان و اکث ــدی در جه ۳/۲ درص
ــا وضعیــت توســعه مشــابه، پایین تــر اســت. ب

 Times Higher مجلــه  دیگــر،  ســویی  از 
از  نقــل  بــه  گزارشــی  در   Education
عالــی  آمــوزش  بین المللــی  »موسســه 
ایــاالت متحــده آمریــکا«، از کاهــش تعــداد 
ــه  ــل در 50 موسس ــی محص ــجویان خارج دانش
ــال ۲0۱7  ــور در س ــن کش ــر ای ــگاه برت و دانش
خبــر داده اســت. بنــا بــر ایــن گــزارش، تعــداد 
ایرانــی محصــل در آمریــکا در  دانشــجویان 
ســال تحصیلــی ۲0۱۶-۲0۱7 یعنــی پیــش 
ــدور  ــا ص ــط ب ــای مرتب ــال محدودیت ه از اعم
ویــزا از ســوی رئیس جمهــوری ایــاالت متحــده 
ــل، از  ــی قب ــال تحصیل ــه س ــبت ب ــکا، نس آمری
ــا  ــه ب ــر رســیده ک ــه ۱0587 نف ــر ب ۱۲۲۶۹ نف
ایــن کاهــِش ۱۴ درصــدی، جایــگاه ایــران را از 
نظــر تعــداد دانشــجو در ایــاالت متحــده آمریــکا 

ــت. ــانده اس ــه ۱۳ رس ــه رتب ــه ۱۱ ب از رتب
آژانــس  کــه  گزارشــی  براســاس  هم چنیــن 
 THE CIA( آمریــکا مرکــزی  اطالعــات 
ارتبــاط  ۲0۱۶( در   WORLD FACTBOOK
صــورت  بــه  کشــورها  مهاجــرت  آمــار  بــا 
ــالمی  ــوری اس ــد، جمه ــر می کن ــالیانه منتش س
ــه ازای  ــر ب ــبت 0/70  نفر مهاج ــا نس ــران ب ای
ــور  ــع ده کش ــت، در جم ــر جمعی ــزار نف ــر ه ه
ــارج  ــه خ ــرت ب ــار مهاج ــن آم ــا کمتری ــا ب دنی
قــرار گرفتــه اســت. کشــورهای ســوریه بــا 
مالدیــو  بــا ۱۳/۲۴ و  اردن   ،۱۹/7۹ نســبت 
کشــورهای  فهرســت  صــدر  در  بــا ۱۲/۶8 
مهاجرفرســت در دنیــا قــرار گرفته انــد و در 
ایــن میــان کشــورهای قطــر و لوکزامبــرگ 
ــبت های ۲۲/۳۹ و ۱7/۱۶در  ــا نس ــب ب ــه ترتی ب
مهاجــر  جذب کننده هــای  کشــورهای  صــدر 
هــر  ازای  بــه  خــود  جمعیــت  بــه  نســبت 
ــدد  ــزارش ع ــن گ ــد. در ای ــرار دارن ــر ق ــزار نف ه
ــال )۲0۱5(  ــه س ــبت ب ــران نس ــرت از ای مهاج
میــزان  و  یافتــه  از 0/80  به 0/70 کاهــش 
مهاجرفرســتی عربســتان 0/55 عنــوان شــده 
ایــران  هشــت برابر  معــادل  )چیــزی  اســت 
ــر(. ــزار نف ــه ازای هــر ه ــه جمعیــت ب نســبت ب
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ره مطالعا�ت که در حوزه هماجرت داشته است رام صلوا�ت در�ب گفت و گو �ب �ب

 مهاجرت بین المللی 
پدیده ای جهانی است

 المیرا حسینی 

گو
ت�و

گف

دنیای امروز به ما نشان می دهد که در برخورد با هر پدیده ای نگاه علمی و کارشناسی 
ضرورت دارد. مهاجرت بین المللی نیز هر چند پدیده ای نوظهور نیست، اما با گسترش 
ارتباطات جمعی و روند جهانی شدن، به مسئله ای چندوجهی و پیچیده تبدیل شده 

است. بهرام صلواتی که سال هاست در این مورد مطالعه کرده، معتقد است نه تنها ایران 
که جهان به سمت مهاجرت های بین المللی پیش می رود. او می گوید با مطالعه روی 

این حوزه می توانیم از دیدگاهی سیاه یا سفید به نگاهی خاکستری برسیم و با اتخاذ 
سیاست های مناسب، آسیب ها را به حداقل برسانیم و حتی از این پدیده سود ببریم. 
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ــود  ــی خ ــوابق تحصیل ــاره س ــا درب  لطف
توضیــح دهیــد. شــما در مقطع دکتــرا روی 

ــته اید؟ ــه داش ــرت مطالع ــئله مهاج مس
مــن تحصیــل را در رشــته مهندســی در دانشــگاه 
امیرکبیــر )پلی تکنیــک( در ســال 77 شــروع 
ــد را  ــی ارش ــدرک کارشناس ــپس م ــردم  و س ک
در رشــته پژوهــش عملیاتــی از دانشــگاه شــهید 
ــه  ــرای ادام ــردم. در ســال 8۹ ب بهشــتی اخــذ ک
ــه دانشــگاه میــالن  تحصیــل در مقطــع دکتــرا ب
ــی  ــاد اجتماع ــته اقتص ــا در رش ــم ت ــا رفت ایتالی
ــازار کار تحقیــق کنــم. یــک ســال  و مطالعــات ب
و نیــم هــم در دانشــگاه مانهایــم آلمــان در 
به عنــوان  بین المللــی  مهاجرت هــای  حــوزه 
ــش  ــه و پژوه ــغول مطالع ــان مش ــق مهم محق
بــودم. انتهــای ســال ۹۴ بــه ایــران برگشــتم و از 
ــق پســادکترا و  ــوان محق اواســط ســال ۹5 به عن
پژوهشــگر در پژوهشــکده سیاســت گذاری علــم و 
فنــاوری و صنعــت دانشــگاه شــریف مشــغول بــه 
ــت  ــز عضــو هیئ کار هســتم. در حــال حاضــر نی
علمــی و اســتادیار موسســه مطالعــات جمعیتــی 
وزارت علــوم هســتم. از زمــان بازگشــت بــه ایــران، 
ــی  ــرت، یک ــوزه مهاج ــی در ح ــروه پژوهش دو گ
ــی  ــی و پناهندگ ــرت بین الملل ــام مهاج ــت ن تح
در موسســه مطالعــات جمعیتــی و دیگــری 
سیاســت گذاری مهاجــرت  در پژوهشــکده شــریف 
راه انــدازی کرده ایــم. اخیــرا نیــز شــبکه مطالعاتــی 
سیاســتی مهاجــرت خاورمیانــه را فعــال کرده ایــم. 
هم چنیــن در اولیــن کنفرانــس حکم رانــی و 
سیاســت گذاری عمومــی دبیــر کمیتــه تخصصــی 

ــودم. ــت و مهاجــرت ب جمعی
ــه  ــر چ ــما ب ــرای ش ــاله دکت ــز رس  تمرک

ــود؟ ــزی ب چی
در طــول ســه ســالی کــه مشــغول تحقیــق روی 
ــرد  ــر عملک ــزم ب ــودم، تمرک ــم ب ــاله دکترای رس
اقتصادی مهاجــران تحصیل کــرده در بازارهای کار 
کشــورهای مهاجرپذیــر بــود و عملکــرد آن هــا را با 
افــراد بومــی هم شــأن خودشــان مقایســه کــردم 
ــردی  ــور اخــص شــکاف عملک ــه ط ــم ب ــا ببین ت

وجــود دارد یــا نــه و اگــر وجــود دارد، چــرا؟ یافتــه 
ــر  ــود کــه در ۲0 کشــور اصلــی مهاجرپذی ایــن ب
مهاجریــن  کلــی  به طــور   ،OECD حــوزه 
ــرار  تحصیل کــرده و ماهــر در موقعیــت ضعــف ق
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــا ک ــن معن ــه ای ــتند. ب داش
ــر  ــرخ بیکاری شــان باالت ــم ن ــی، ه ــان بوم همتای
ــن  ــر. ای ــان پایین ت ــگاه شغلی ش ــم جای ــود و ه ب
ــل  ــردی مث ــل ف ــر عوام ــم تحت تاثی ــوع ه موض
ــی از  ــم ناش ــت و ه ــادری اس ــان م ــا زب ــن ی س
ــازار کار.  ــل ســاختار ب عوامــل کالن و نهــادی مث
بــر همیــن اســاس، برخــالف تصــور عامــه مــردم، 
مهاجــران تحصیل کــرده در ایــن کشــورها، الاقــل 
ــرار  ــف ق ــت ضع ــران، در موقعی ــل اول مهاج نس
ــد و  ــرار می گیرن ــد و غالبــا مــورد تبعیــض ق دارن
بــرای ارتقــای جایگاه شــغلی و وضعیــت اقتصادی 

ــد تــالش بیشــتری کننــد.  خــود بای
ــران  ــه در ای ــی ک ــرح پژوهش ــاره ط  درب

ــد؟ ــح می دهی ــد، توضی داری
ــد از بازگشــت  ــای پیشــین، بع در راســتای کاره
ــم  ــات و تحقیقات ــز مطالع ــز  تمرک ــران نی ــه ای ب
بیشــتر موضــوع مهاجــرت ایرانیــان تحصیل کــرده 
اســت. بــر همیــن اســاس از یک ســال گذشــته در 
حــال انجــام یــک طــرح پژوهشــی جامــع تحــت 
ــروج  ــر خ ــر ب ــل موث ــایی عوام ــوان »شناس عن
و بازگشــت ایرانیــان تحصیل کــرده« هســتیم 
ــکده  ــن پژوهش ــترک بی ــکاری مش ــا هم ــه ب ک
مرکــز  و  شــریف  دانشــگاه  سیاســت گذاری 
ــم  ــی دانشــگاه مانهای ــی اروپای ــات اجتماع مطالع
آلمــان آغــاز شــده و در حــال حاضــر نیز موسســه 
ــن  ــه نهادهــای همــکار ای ــی ب ــات جمعیت مطالع
طــرح پیوســته اســت. در حــال حاضــر بیــش از  
۴00  نفــر از ایرانیــان خــارج از کشــور و ایرانیانــی 
کــه بــه کشــور ظــرف ســه تــا پنج ســال گذشــته 
ــد  ــرکت کرده ان ــق ش ــن تحقی ــته اند، در ای برگش
کــه 75 درصــد از آن هــا ایرانیــان ســاکن خــارج 

از کشــور هســتند. 
ــت  ــی دس ــه نتایج ــه چ ــروز ب ــا ام  ت

؟ یــد فته ا یا
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پیــش از نتایــج ایــن طــرح، توجــه بــه ایــن نکتــه 
الزم  اســت کــه کــه اکثــر مــردم تصــور می کننــد 
ــه  ــادی ب ــل زی ــا تمای ــردگان م ــب تحصیل ک غال
ــوع  ــن موض ــه ای ــی ک ــد، در حال ــرت دارن مهاج
مهاجــرت بین المللــی، ســوژه داغ دنیاســت و 
براســاس آمــار و تحقیقــات در تمــام دنیــا روند رو 
ــه رشــدی دارد. ســازمان بین المللــی مهاجــرت  ب
در ســال ۲0۱8 گزارشــی را منتشــر کــرده اســت 
ــرای مــا  کــه آمــار و ارقــام آن نــکات تــازه ای را ب
ــار، در ۲5 ســال  ــن آم روشــن می کنــد. طبــق ای
ــا ســال ۲0۱5،  گذشــته یعنــی از ســال ۱۹۹0 ت
تعــداد مهاجریــن از ۱50 میلیــون نفــر بــه بیش از 
۲50 میلیــون نفــر در ســال ۲0۱۶ رســیده اســت. 
ــه در  ــتند ک ــانی هس ــن، کس ــور از مهاجری منظ
بیــرون از جایــی کــه بــه دنیــا آمده انــد، مشــغول 
بــه زندگــی، فعالیــت یــا تحصیــل هســتند. ایــن 
ــه  ــن ک ــره زمی ــاکن ک ــر س ــر ۳0 نف ــی از ه یعن
ــر  ــال حاض ــاردی دارد، در ح ــت 7/5 میلی جمعی
ــدد ظــرف ۲5  ــن ع ــر اســت. ای ــر مهاج ــک نف ی
ــته و  ــی داش ــل توجه ــد قاب ــته رش ــال گذش س
پیش بینــی می شــود در ســال های آینــده بــا 
ســرعت بیشــتری افزایــش پیــدا کنــد. بــه طــور 
ــراد اعــم از  ــی اف ــه ســمت جابه جای ــا ب کلــی دنی
نیــروی ماهــر و تحصیل کــرده یــا حتــی نیــروی 
ــت  ــب این جاس ــی رود. جال ــن م ــارت پایی ــا مه ب
کــه در همیــن بــازه زمانــی جمعیــت دانشــجویان 
ــه بیــش از  ــون ب ــم ۱/۳ میلی ــا  از رق مهاجــر دنی
پنــج میلیــون نفــر رســیده اســت. توجــه داشــته 
باشــید کــه ایــن ارقــام مربــوط بــه آمــار تجمعــی 

اســت. 
 منظور از آمار تجمعی چیست؟

 ۱/۳  ،۱۹۹0 ســال  در  کلــی  به طــور  یعنــی 
ــر  ــی در سراس ــجو بین الملل ــر دانش ــون نف میلی
دنیــا داشــته ایم و در ســال ۲0۱5 ایــن جمعیــت 
بــه بیــش از پنــج میلیــون نفــر رســیده اســت. از 
ایــن مقــدار، یــک درصــد ســهم ایــران اســت کــه 
ــاز  ــود. ب ــر می ش ــزار نف ــدود 5۳ ه ــزی در ح چی
ــی  ــار تجمع ــن آم ــه ای ــم ک ــد می کن ــم تاکی ه

ــر  ــزار نف ــر 5۳ ه ــال حاض ــی در ح ــت. یعن اس
ــغول  ــور مش ــارج از کش ــی در خ ــجوی ایران دانش
بــه تحصیلنــد، نــه این کــه هــر ســال ایــن 
ــا  ــوند. م ــارج می ش ــداد دانشــجو از کشــور خ تع
در ســال ۲0۱۴ در دانشــگاه های آمریــکا ۱۱۳۳8 
ــف  ــع مختل ــی در مقاط ــجوی ثبت نام ــر دانش نف

تحصیلــی داشــته ایم.
ــا  ــه اساس ــن ســوال مطــرح می شــود ک ــال ای ح
ــور  ــد؟ همان ط ــرت می کنن ــان مهاج ــرا ایرانی چ
کــه اشــاره شــد یکــی از عمده تریــن دالیــل ایــن 
ــی  ــرت بین الملل ــد مهاج ــش رون ــوع افزای موض
در دنیاســت. همان طــور کــه مســائلی چــون 
بــه  رو  دنیــا  در  خشک ســالی  یــا  آلودگــی 
افزایــش اســت، مهاجــرت نیــز ایــن رونــد را طــی 
ــرت  ــاهد مهاج ــتر ش ــه روز بیش ــد و روز ب می کن
ــی، کاری،  ــف تحصیل ــای مختل ــا انگیزه ه ــراد ب اف
پناهجویــی، الحــاق بــه خانــواده و... هســتیم. حتی 
پدیــده ای کــه ایــن ســال ها رواج بیشــتری پیــدا 
کــرده، ایــن اســت کــه افــراد بــه عنــوان توریســت 
وارد کشــوری می شــوند و در کشــور مقصــد 
ــن  ــه ای ــد ک ــده می مانن ــازه تعیین ش ــش از ب بی
ــت پذیر  ــورهای توریس ــرای کش ــا و ب ــم در دنی ه
رقــم قابــل توجهــی اســت. از ســویی دیگــر جامعه 
مــا، جامعــه ای جــوان بــا قابلیــت تحرک باالســت 
ــه  ــان نســبت ب ــرای جوان ــی مهاجــرت ب و آمادگ
ــه  ــه ب ــرا ک ــت. چ ــتر اس ــال خورده بیش ــراد س اف
ــر اســت  ــی مهاجــرت فراینــدی هزینه ب طــور کل
ــی  ــای عاطف ــل هزینه ه ــد متحم ــخص بای و ش
ــت  ــزه و ظرفی ــود و انگی ــادی ش ــادی زی - اقتص
پذیــرش ایــن هزینه هــا از ســوی جوانــان بیشــتر 

اســت.
مــا در ایــن طــرح پژوهشــی بیــش از ۱۴0 ســوال 
راجــع بــه انگیــزه هــای مهاجــرت و بازگشــت در 

ــم.  حوزه هــای مختلــف مطــرح کردی
 سوال ها شامل چه مواردی می شد؟

ــی و  ــف کشش ــل مختل ــم عوام ــعی کردی ــا س م
رانشــی را هــم در ایــران و هــم در کشــور مقصــد 
در نظــر بگیریــم. بــرای مثــال مــواردی هم چــون 
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کیفیــت و نحــوه ورود بــه دانشــگاه در ایــران 
ــگاه ها  ــل در دانش ــه تحصی ــرایط ادام ــز ش و نی
ــه یکــی  ــوان نمون ــه عن در کشــورهای مقصــد. ب
از ســواالت ایــن بــود کــه اگــر دانشــگاه های 
ــت  ــکان فعالی ــعبه و ام ــور ش ــی در کش بین الملل
ــه مهاجــرت  ــم ب ــاز هــم شــما تصمی داشــتند، ب
می گرفتیــد؟ جالــب اســت بدانیــد کــه ۶0 درصــد 
پاســخ مثبــت دادنــد. بــرای مــا این نتیجــه خیلی 
جالــب بــود زیــرا یکــی از دالیــل عمــده کــه برای 
مهاجــرت تحصیل کــردگان مطــرح می شــود، 
کیفیــت بــاالی آمــوزش و پژوهــش خــارج از 
کشــور اســت. در کنــار عوامــل تحصیلــی مــا بــه 
عوامــل اقتصــادی مثــل بیــکاری نیــز پرداختیــم. 
ــت  ــا موقعی ــغلی ب ــر ش ــم اگ ــا گفتی ــه آن ه ب
اجتماعــی و مزایــای بــاال در ایــران داشــته باشــید، 
ــا  ــد؟ و آن ه ــه مهاجــرت داری ــل ب ــم تمای ــاز ه ب

ــتند. ــرت داش ــه مهاج ــل ب ــان می هم چن
ــه طــور کلــی از میــان انگیــزه هــای مختلفــی  ب
کــه ایرانیــان تحصیل کــرده بــرای خــروج از 
کشــور داشــتند، میــل بــه داشــتن مــدرک 
تحصیلــی و ســابقه کاری خــارج از کشــور بــا ۴0 
درصــد صدرنشــین دالیــل بــود. عامــل دوم میــل 
بــه تجربــه زندگــی در خــارج از ایــران اســت. ایــن 
انگیــزه و تمایــل بــه مهاجــرت در میــان ایرانیــان، 
در ادامــه همــان رونــد و میــل به مهاجــرت در کل 
دنیاســت کــه پیش تــر اشــاره شــد. مــا بایــد ایــن 
را در نظــر داشــته باشــیم کــه پدیــده مهاجــرت 
بین المللــی روز بــه روز در حــال گســترش اســت 
ــه  ــفید ب ــا س ــیاه ی ــا س ــگاه صرف ــک ن ــا از ی و م
مهاجــرت بایــد بــه نگاهــی خاکســتری برســیم.

ــه؟  ــی چ ــتری یعن ــگاه خاکس ــن ن  ای
مهاجــرت چــه مزایایــی دارد؟

در دنیــای امــروز، توســعه ارتباطــات، تعامــالت و 
ــری پذیرفته شــده  ــی ام ــای بین الملل جابه جایی ه
و رو بــه گســترش اســت. بــرای مثــال اگــر 
ــی  ــتی و حت ــفرهای توریس ــار س ــه آم ــی ب نگاه
غیــر توریســتی و مهاجــران اقتصــادی بیندازیــم، 
ــال در  ــویم. مث ــه می ش ــی را متوج ــکات جالب ن

ــال ۲0۱5،  ــارس در س ــج ف ــوزه خلی ــن ح همی
ــغول  ــر مش ــروی کار مهاج ــر نی ــون نف ۲5 میلی
بــه فعالیــت بوده انــد. ایــن رقــم در ســال ۲0۱0، 
۲0 میلیــون نفــر بــوده اســت و ایــن یعنــی ســالی 
یــک میلیــون نفــر بــه نیــروی کار مهاجــر در ایــن 
ــرکات و  ــن تح ــت. ای ــده اس ــه ش ــورها اضاف کش
ــر  ــک ام ــی ی ــراد در اقتصــاد جهان ــی اف جابه جای
ــش  ــث افزای ــد باع ــت و می توان ــده اس پذیرفته ش
ــات  ــر مطالع ــا ب ــود. بن ــادی می ش ــد اقتص رش
صــورت گرفتــه در ســال ۲0۱۶، ۹0 درصــد 
مهاجــران دنیــا داوطلبانــه و بــه دلیــل اقتصــادی 
مهاجــرت کرده انــد و تنهــا ۱0 درصــد مربــوط بــه 
مهاجرت هــای اجبــاری بــوده اســت. نکتــه جالــب 
ــا  ــد مهاجرت ه ــه 50 درص ــت ک ــن اس ــر ای دیگ
ــورهای  ــه کش ــعه ب ــال توس ــورهای در ح از کش
ــه  ــوط ب ــی مرب ــد مابق ــعه یافته و 50 درص توس
مهاجرت هــای بین المللــی مابیــن کشــورهای 
ــن  ــازده اقتصــادی ای ــوده اســت. ب توســعه یافته ب
ــون  ــدود ۶/7 تریلی ــی در ح ــران بین الملل مهاج
ــه ۱0  ــب ب ــهمی قری ــه س ــت ک ــوده اس دالر ب
ــامل  ــال ۲0۱۶ ش ــا را در س ــد از GDP دنی درص
ــه  ــن می بینیــد کــه مهاجــرت ب می شــود. بنابرای
شــکل یــک صنعــت بین المللــی درآمــده و نقــش 
قابــل توجهــی در اقتصــاد جهانــی و کشــورها دارد 
و  به ویــژه اثــرات مثبتــی بــر اقتصــاد کشــورهای 
ــورها  ــن کش ــت. در ای ــته اس ــعه یافته گذاش توس
ــروی  ــد نی ــد در رش ــا 80 درص ــن ۴0 ت مهاجری
انســانی ماهــر و پــر کــردن کمبودهــای بــازار کار 
ــه  ــر ب ــه پیش ت ــته اند. در گزارشــی ک ــش داش نق
ــن  ــه مهاجری ــت ک ــده اس ــردم، آم ــاره ک آن اش
ماهــر دنیــا ۲0 تــا ۳0 درصــد نســبت بــه همتایان 
ــد و  ــری می گیرن ــتمزد پایین ت ــود دس ــی خ بوم
ــث  ــه باع ــت، بلک ــد نیس ــا تهدی ــر نه تنه ــن ام ای

ــود.  ــد می ش ــور مقص ــادی کش ــد اقتص رش
 خــب ایــن مزایــا غالبــا بــرای کشــورهای 
توســعه یافته اســت کــه مقصــد مهاجــران 
ــعه و  ــال توس ــورهای در ح ــتند؛ کش هس
ــگاه  ــد ن ــور می توانن ــت چط مهاجرفرس
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مثبتــی بــه ایــن اتفــاق داشــته باشــند؟
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــت. در کش ــت اس درس
ــی  ــده مهاجــرت کار راحت ــرش و هضــم پدی پذی
نیســت و ایــن کشــورها به نوعــی احســاس 
خســران می کننــد. بــا نگاهــی بــه وضعیــت 
کشــورهای اصلــی مهاجرفرســت درمی یابیــم کــه 
ــه از  ــن ک ــد و چی ــه هن ــورها - از جمل ــن کش ای
بزرگ تریــن منبــع مهاجریــن بین المللی هســتند 
ــه  ــن این ک ــالدی در عی ــه ۹0 می ــر ده - از اواخ
از خــروج مهاجریــن جلوگیــری نمی کردنــد، 
ــه در  ــادی صورت گرفت ــرکات اقتص ــطه تح به واس
کشورشــان، زمینــه را بــرای بازگشــت مهاجریــن 
خــود آمــاده می کردنــد و تــالش داشــتند بدیــن 
ــا  ــاوری روز دنی ــم و فن ــه عل ــود را ب ــیله خ وس
ــه در  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــد. ب ــز کنن مجه
کشــورهایی چــون چیــن، هنــد و برزیــل شــاهد 
ــی  ــن بین الملل ــت مهاجری ــد بازگش ــریع رون تس
ــه از  ــید چنان چ ــته باش ــر داش ــتیم. در نظ هس
ــود،  ــری ش ــور جلوگی ــتعدادها از کش ــروج اس خ
ــوند.  ــتعداد می ش ــت اس ــار هدررف ــورها دچ کش
بــه ایــن معنــی کــه کشــورهای در حــال توســعه 
غالبــا بــا جمعیــت جــوان و تحصیل کرده  مــازادی 
رو بــه رو هســتند کــه بیــکار اســت و کشــور هــم 
تــوان اســتفاده از ایــن میــزان ظرفیــت متخصــص 
و تحصیل کــرده را نــدارد. در واقــع بــازار کار 
ــی زود  ــردگان خیل ــوزه تحصیل ک ــژه در ح به وی
ــتعداد  ــش از اس ــد بی ــود و نمی توان ــباع می ش اش
ــد.  ــتفاده کن ــا اس ــن نیروه ــود از ای ــی خ و توانای
ــذا افــراد تحصیل کــرده در کشــورهای در حــال  ل
ــه کشــورهای  ــد ب ــن و هن توســعه هم چــون چی
ــوم و  ــه عل ــد و ب ــرت می کنن ــعه یافته مهاج توس
فنــون روز دنیــا مجهــز می شــوند. در ایــن بیــن، 
ــوم  ــه عل ــد ب ــت می توانن ــورهای مهاجرفرس کش
ــی  ــت موقت ــق بازگش ــا از طری ــون روز دنی و فن
ــز  ــود مجه ــرده خ ــن تحصیل ک ــم مهاجری و دائ
ــون  ــورهایی چ ــات کش ــع تجربی ــوند. در واق ش
ــق ایجــاد  ــد، نشــان می دهــد از طری چیــن و هن
تغییــرات و اصالحــات درونــی در کشــورهای مبدا 

ــان کشــور  ــل ارتباطــی می ــن ایجــاد پ و همچنی
ــا  ــه مزای ــوان ب ــران، می ت ــان مهاج ــدا و میزب مب
ــرای  ــت. ب ــت مهاجــرت دســت یاف ــرات مثب و اث
مثــال در کشــور چیــن در طــول دو دهــه گذشــته 
ــرای  ــه کار ب ــی رخ داده اســت کــه زمین اصالحات
مهاجــران تحصیل کــرده چینــی در داخــل فراهــم 
ــرار  شــده اســت و مشــوق هایی در اختیارشــان ق
گرفتــه اســت. مثــل این که بــا کمترین تشــریفات 
ــه کار  ــغول ب ــگاه ها مش ــد در دانش اداری می توانن
شــوند. این هــا اثــرات مثبــت مهاجــرت در نتیجــه 
ــرات  ــا اث اصالحــات و عوامــل درون زا هســتند. ام
ــت،  ــوزه بازگش ــژه در ح ــرت به وی ــت مهاج مثب
وابســته و تحــت تاثیــر تحــوالت و عوامــل بــرون زا 

نیــز هســت. 
 این عوامل برون زا چه هستند؟

رکــود و بحران هــای اقتصــادی در کشــورهای 
توســعه یافته و همــان چیــزی کــه تحقیــق 
ــر  ــراد مهاج ــه اف ــر این ک ــی ب ــا نشــان داد مبن م
تحصیل کــرده در بــازار کار کشــورهای میزبــان یــا 
بــه جایــگاه الزم شــغلی نمی رســند یــا به ســختی 
می رســند، ســبب شــده اســت تــا ایــن دســته از 
ــی  ــای اجتماع ــراد در جســت  و جوی موقعیت ه اف
ــر  ــر در کشــور خــود باشــند و ب و اقتصــادی بهت
همیــن اســاس شــاهد رشــد و تســریع بازگشــت 
ــه کشــور  ــی تحصیل کــرده ب ــن بین الملل مهاجری

مــادر هســتیم. 
ــرح  ــه ط ــم ب ــاره ای ه ــا اش ــه این ج ــا دارد ک ج
بنیــاد ملــی نخبــگان داشــته باشــم کــه در 
انگیــزش و حمایــت تعــدادی قابــل توجهــی 
ــال  ــور در دو س ــه کش ــتی ب ــگان بازگش از نخب
گذشــته نقــش بســزایی داشــته اســت. در واقــع با 
ایــن طــرح کشــور در حــال ارســال پیــام مثبــت 
ــور  ــارج از کش ــرده خ ــن تحصیل ک ــه مهاجری ب
مبنــی بــر عــزم و اراده جــدی در حمایــت از 
ــدی از  ــرای بهره من ــردگان ب ــت تحصیل ک بازگش
تجــارب و تخصــص ایــن افــراد در داخــل کشــور 
اســت. در نظــر داشــته باشــید کــه اگر کشــورهای 
بازگشــت  فرصــت  از  بتواننــد  مهاجرفرســت 



33 سرآمد/ شماره چهل ودوم/ دی نودوشش

مهاجریــن تحصیل کــرده و علــم و تخصــص آن هــا 
ــت مهاجــرت  ــن ســرریز مثب ــد، ای اســتفاده کنن
ــم گیر  ــت چش ــد و پیش رف ــث رش ــد باع می توان

ــا شــود. آن ه
مــا اخیــرا یــک پــروژه مطالعاتــی در پژوهشــکده 
رابطــه  در  شــریف  دانشــگاه  سیاســت گذاری 
ــه  ــگان ب ــتی نخب ــت های بازگش ــواع سیاس ــا ان ب
ــه  ــم. هم ــام دادی ــت انج ــورهای مهاجرفرس کش
کشــورها را هــم به گونــه ای انتخــاب کردیــم کــه 
ــران داشــته  ــه کشــور ای بیشــترین شــباهت را ب
ــال  ــورها در قب ــاس، کش ــن اس ــر همی ــند. ب باش
ــا شــش  ــه طــور کلــی ب مهاجــرت و بازگشــت، ب

ــه سیاســتی مواجــه هســتند.  گزین
چــه  سیاســتی  گزینه هــای  ایــن   

؟ هســتند
اولیــن گزینــه سیاســتی، محــدود کــردن اســت 
ــروج و  ــی خ ــور کل ــه به ط ــی ک ــن معن ــه ای ب
ــدود و  ــدی مح ــا ح ــن را ت ــراد و مهاجری ورود اف
ــتی  ــان سیاس ــبیه هم ــن ش ــم. ای ــرل کنی کنت
ــردن آن  ــال ک ــعی در دنب ــپ س ــه ترام ــت ک اس
دارد. دومیــن سیاســت، گزینــه برگشــت اســت به 
ایــن شــکل که سیاســت های مشــوق بازگشــتی را 
دنبــال کنیــم. ســومین گزینــه سیاســتی، معروف 
بــه گزینــه اســتخدام و اســتفاده از نخبــگان 
دیگــر کشورهاســت. یعنــی ظرفیت هایــی را 
ــر تشــویق  در کشــور ایجــاد کنیــم کــه عــالوه ب
بازگشــت نخبــگان وطنــی مهاجرت کــرده از 
کشــور، نخبــگان ســایر کشــورها را نیــز بتوانیــم 
ــه  ــن گزین ــم. از چهارمی ــتخدام کنی جــذب و اس
ــود و  ــاد می ش ــی ی ــت جبران ــوان سیاس ــه عن ب
ــر خــروج و مهاجــرت  ــوارض بســتن ب آن هــم ع
افــراد اســت. بــا ایــن کار عوایــد و عــوارض ناشــی 
ــی رود  ــاال م ــدر ب ــرت آن ق ــی و مهاج از جابه جای
ــور را  ــراد از کش ــن اف ــروج ای ــای خ ــه هزینه ه ک
ــه  ــن گزین ــد. پنجمی ــران می کن ــدی جب ــا ح ت
بازبهره منــدی از مهاجریــن خارج از کشــور اســت. 
بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه بــه ایــن 
نتیجــه رســیده اند کــه امــکان اســتفاده از همــه 

ــد  ــد و می توانن ــور ندارن ــل کش ــراد را در داخ اف
ــن خــود در خــارج از کشــور اســتفاده  از مهاجری
بهتــری داشــته باشــند. در واقــع  ایــن مهاجریــن 
حلقــه واســط و پلــی باشــند بــرای انتقــال دانــش 
و تخصــص و گــردش مالــی بین المللــی از خــارج 
بــه داخــل کشــور. برای مثــال جمعیــت مهاجرین 
اقتصــادی ســاکن کشــورهای حــوزه خلیــج فارس 
کــه پیش تــر بــه آن اشــاره کــردم، بالــغ بــر  ۲5 
میلیــون نفــر اســت کــه غالب آن هــا از کشــورهای 
جنــوب شــرق آســیا هســتند. ایــن افــراد ســالیانه 
ــج  ــوزه خلی ــورهای ح ــارد دالر از کش ۱۱0 میلی
ــول می فرســتند.  ــادر پ ــه کشــورهای م ــارس ب ف
ــری  ــت بازبهره گی ــن سیاس ــر ای ــارز دیگ ــال ب مث
ــت  ــک اس ــور مکزی ــران، کش ــت مهاج از ظرفی
کــه اصــرار زیــادی بــه بازگشــت مکزیکی هــا بــه 
داخــل کشــور نــدارد. درواقــع بزرگ تریــن جامعــه 
ــی  ــه مکزیکی های ــوط ب ــا مرب ــران در دنی مهاج
اســت کــه بالــغ بــر ۱۳ میلیــون نفــر هســتند و 
در آمریــکا زندگــی می کننــد. ایــن افــراد ســاالنه 
ــک  ــه مکزی ــول ب ــارد دالر پ ــه ۲5 میلی ــب ب قری
ــه می کننــد. بســیاری از کشــورها از طریــق  حوال
ــا  ــاخته اند ت ــی س ــل ارتباط ــود پ ــن خ مهاجری
جریــان بین المللــی پــول و فنــاوری را بــه داخــل 
ــت  ــز سیاس ــه نی ــمین گزین ــد. شش ــاد کنن ایج
نگهــداری نخبــگان اســت، یعنــی در داخل کشــور 
ظرفیت هــای نگهــداری نخبــگان را ایجــاد کنیــم 
کــه بتوانیــم از تمــام ســرمایه ها بــه بهتریــن نحــو 

اســتفاده کنیــم.
ــد  ــالش دارن ــا ت در حــال حاضــر کشــورهای دنی
سیاســت مهاجرتــی مناســب بــا ظرفیــت خــود را 
انتخــاب کننــد و از نــگاه منفــی و یک جانبــه بــه 
ــه  ــت ب ــه و مثب ــی واقع بینان ــه نگاه ــرت ب مهاج
ــن  ــد ای ــر می رس ــه نظ ــند. ب ــده برس ــن پدی ای
مهم تریــن کاری اســت کــه الزم اســت در کشــور 
در مواجهــه بــا مقولــه مهاجــرت صــورت پذیــرد و 
خوش بختانــه ظاهــرا ایــن تغییــر نــگاه و رویکــرد 
به تدریــج در کشــور در حــال شــکل گیری و 

ترویــج اســت.
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برایمــان  رســاگو  اســتارت آپ  از  �
ــان  ــازی را از مخاطب ــه نی ــد. چ بگویی

می کنــد؟ برطــرف 
اصالح کننــده  اپلیکیشــن  اولیــن  رســاگو 
ــه  ــن اپلیکیشــن ک خطــای تلفظــی اســت. ای
فعــال در نســخه اندرویــد منتشــر شــده، 
مخصــوص افــرادی اســت کــه دارای مشــکالت 
ــن  ــت از ای ــر اس ــه بهت ــتند. البت ــی هس تلفظ
اپلیکیشــن بــرای حــل مشــکالت تلفظــی 
کــودکان ســه تــا هشــت ســال اســتفاده 
شــود، امــا بزرگ ســاالن نیــز می تواننــد از آن 
اســتفاده کننــد. طراحــی ایــن اپلیکیشــن بــه 
ــا  ــی و صرف ــرد به تنهای ــه ف ــه ای اســت ک گون
ــد  ــادر خواه ــن اپلیکیشــن، ق ــام تمری ــا انج ب
بــود مشــکالت تلفظــی خــود یــا فرزنــدش را 

ــد. ــرف کن برط
� ایــن ایــده چطــور بــه ذهنتــان 

خطــور کــرد؟
ــر  ــه فک ــی ام، ب ــته تحصیل ــه رش ــه ب ــا توج ب
اصــالح مشــکالت گفتــاری و تلفظــی کــودکان 
و حتــی بزرگ ســاالن در قالــب یــک خدمــت 
ــع  ــق مناب ــادم. طب ــا از راه دور افت ــن ی آن الی
علمــی و مقــاالت موجــود، حداقــل یــک 
ــاالن  ــامل بزرگ س ــه )ش ــراد جامع ــد اف درص
تلفــظ حــروف مشــکل  و خردســاالن( در 
دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن مشــکل 
ــا حــدود ۱0  ــودکان مدرســه رو ت ــا در ک صرف
ــث  ــل باع ــت. دو عام ــایع اس ــز ش ــد نی درص
شــد کــه جدی تــر بــه ایــن ایــده نــگاه کنــم. 
ــت  ــی داش ــدف مطلوب ــه ه ــه جامع اول این ک
و دوم این کــه حــدس زدم کــه بســیاری از 
مــردم تمایــل خواهنــد داشــت کــه در منــزل 
و بــا هزینــه ای بســیار کــم مشــکالت تلفظــی 

ــد. ــا فرزندانشــان را حــل کنن خــود ی

گو« داز استارت آپ »رسا عامل و ایده �پ ، مد�ی زاد ر�ا�ن گفت وگو �ب �ب

می خواهیم مرجع گفتاردرمانی باشیم
 مریم طالبی 

خیلی از ایده پردازان استارت آپ ها به مشکالت پیرامون خود نگریسته اند و با توجه به 
تحصیالت و تخصصی که داشته اند، تالش کرده اند که استارت آپی برای حل آن مشکل 

بیافرینند. مدیرعامل و ایده پرداز استارت آپ »رساگو« نیز جزو این گروه افراد است. بهزاد 
رحمانی، 26 ساله و کارشناس رشته گفتاردرمانی است که هم اکنون در مقطع کارشناسی 

ارشد مدیریت توان بخشی تحصیل می کند. ایده تاسیس سایت و راه اندازی اپلیکیشن رساگو 
از سال 94 آغاز شده است، اما سایت از 13 خرداد سال 96 النچ شده و در دسترس عموم 

قرار گرفته است. این استارت آپ مخصوص افرادی است که دارای مشکالت تلفظی هستند. 
طراحی اپلیکیشن این استارت آپ به گونه ای است که فرد به تنهایی و صرفا با انجام تمرین 
اپلیکیشن، قادر خواهد بود مشکالت تلفظی خود یا فرزندش را برطرف کند. گفت وگوی 

»سرآمد« با بهزاد رحمانی، مدیرعامل و ایده پرداز استارت آپ »رساگو« را در ادامه می خوانید.
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ــانی  ــه کس ــودکان، چ ــر ک ــالوه ب � ع
ــتفاده  ــن اس ــن اپلکیش ــد از ای می توانن

ــد؟ کنن
ــالی  ــرد بزرگ س ــر ف ــودکان، ه ــر ک ــالوه ب ع
ــا مشــکل  ــه نوعــی در تلفــظ حــروف ب کــه ب
ــن خدمــت  ــد از ای ــز می توان مواجــه اســت نی

ــد. اســتفاده کن
� اســتقبال مــردم از رســاگو طــی 
ایــن شــش مــاه فعالیــت، چطــور بــوده 

ــت؟ اس
رســاگو  اپلیکیشــن  کاربــر   ۳00 از  بیــش 
ــم  ــر ه ــش از ۲0 کارب ــرده و بی ــب ک را نص
فعال ســازی  را  اپلیکیشــن  کــه  هســتند 
کرده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــه 
دلیــل گســترش حــوزه فعالیــت رســاگو بــه دو 
خدمــت جدیــد، از چهــار مــاه پیــش تاکنــون 
هیــچ تبلیغــی جهــت فــروش اپلیکیشــن 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص
ــور کار  ــا چط ــن دقیق ــن اپلیکیش � ای

؟ می کنــد
نصــب اپلیکیشــن بــه صــورت رایــگان اســت. 
ــی کــه  ــه اطالعات ــا توجــه ب پــس از نصــب، ب
کاربــر در قســمت پروفایــل کاربــری وارد 
ــرد  ــاص از ف ــواالت خ ــری س ــد، یک س می کن
خانواده هــا  درنتیجــه  می شــود.  پرســیده 
ــد خــود  ــگان، فرزن ــه صــورت رای ــد ب می توانن
را ارزیابــی گفتــاری و زبانــی کننــد کــه شــامل 
حــدود درک و شــناخت کــودک اســت. حتــی 
می تواننــد متوجــه شــوند کــه فرزندشــان 
ــرار دارد، در  ــه در آن ق ــنی ک ــه س ــبت ب نس
ــر  ــی تاخی ــی و تلفظ ــناختی، درک ــوزه ش ح

ــر.  ــا خی دارد ی
ــر،  ــی از کارب ــات دریافت ــه اطالع ــه ب ــا توج ب
از  حــدودی  اپلیکیشــن  کــه  صورتــی  در 
حــدس  را  درکــی  و  شــناختی  مشــکالت 
ــه  ــمند ب ــورت هوش ــه ص ــی ب ــد، پیام های بزن
ــا  ــه لطف ــر این ک ــی ب ــود مبن ــرد داده می ش ف
ــد  ــه کنی ــی مراجع ــه کارشــناس گفتاردرمان ب

ــید.  ــاس باش ــا در تم ــان م ــا کارشناس ــا ب ی
ــداد  ــد تع ــد بتوانن کــودکان در هــر ســنی بای
خاصــی از حــروف را به درســتی تلفــظ کننــد. 
ــت  ــا هف ــرف »ر« ت ــح ح ــظ صحی ــال تلف مث
ــاده  ــاق نیفت ــت اتف ــن اس ــم ممک ــالگی ه س
مثــل  ســاده تری  صداهــای  امــا  باشــد، 
ــه  ــر ب ــنین پایین ت ــد در س »س« و »پ« بای
ــرای مثــال اگــر  صــورت صحیــح ادا شــوند. ب
ــرف  ــظ ح ــاله در تلف ــار س ــودک چه ــک ک ی
»پ« مشــکل داشــت، اپلیکیشــن بــه صــورت 
ــه:  ــد ک ــالع می ده ــر اط ــه کارب ــمند ب هوش
ــدا  ــن ص ــان، ای ــن فرزندت ــه س ــه ب ــا توج »ب

ــالح دارد.« ــه اص ــاز ب نی
کاربــر  بــرای  تمام شــده  قیمــت  �

چقــدر اســت؟
مــا مبلــغ ۴۹ هــزار تومــان بــه منظــور ارتقــای 
ــر  ــر در نظ ــر کارب ــرای ه ــن ب ــن اپلیکیش ای
گرفته ایــم. ایــن مبلــغ در مقایســه بــا مبلغــی 
کــه مراجعــان حضــوری بــه درمان گــران 
می پردازنــد، رقــم بســیار ناچیــزی اســت. 
ــی  ــک جلســه حضــوری گفتاردرمان ــه ی هزین
ــزار  ــادل 50 ه ــی مع ــران مبلغ ــهر ته در ش
ــواده ای  ــارت دیگــر خان ــه عب ــان اســت. ب توم
کــه از ایــن اپلیکیشــن بــرای حــل مشــکالت 
تلفظــی فرزنــد خــود اســتفاده کنــد، درواقــع 
کاهــش حــدود ۹0 درصــدی هزینه هــا را 

ــرده اســت. ــه ک تجرب
نکتــه دیگــری کــه ایــن اپلیکیشــن را نســبت 
بــه جلســات حضــوری متمایــز می کنــد، ایــن 
ــر در تلفــظ ۱0  ــی اگ ــه کــودک حت اســت ک
حــرف هــم مشــکل داشــته باشــد، تنهــا بایــد 
ــا همیــن  ــغ را پرداخــت کنــد و ب همیــن مبل
هزینــه انــدک، در جهــت اصــالح تلفــظ 
کــودک خــود گام بــردارد. ایــن در حالــی 
اســت کــه اگــر کودکــی تنهــا در تلفــظ یــک 
حــرف دچــار مشــکل باشــد، بایــد بیــن ســه 
ــی  ــوری را ط ــی حض ــه درمان ــج جلس ــا پن ت

کنــد.
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ــت  ــا پرداخ ــد ب ــر می توان ــی کارب �یعن
ــی  ــام اتفاقات ــه، تم ــک جلس ــه ی هزین
را کــه در پنــج جلســه درمانــی رخ 

ــد؟ ــه  کن ــد، تجرب می ده
دقیقــا همین طــور اســت. عــالوه بــر آن، ایــن 
ــا بــرای اصــالح یــک حــرف،  مبلــغ نه تنه
بلکــه بــرای تمامــی حــروف اختصــاص یافتــه 

اســت.
ــرای  ــه ب ــوالی ک ــود، س ــن وج ــا ای � ب
مــن پیــش می آیــد، وضعیــت درآمــدی 
ــک  ــما در ی ــه ش ــت. این ک ــاگو اس رس
اپلیکیشــن و تنهــا بــا یــک بــار ارتقــای 
ــر  ــک کارب ــه ی ــه را ک ــه آن چ آن، هم
ــرار  ــارش ق ــاز دارد، در اختی ــه آن نی ب
می دهیــد، درآمــد شــما را کاهــش 

نمی دهــد؟
زمانــی کــه مــا رســاگو را طراحــی می کردیــم، 
ــا  در ایــن فکــر بودیــم کــه درآمــد رســاگو، ب
ــاالی اپلیکیشــن حاصــل  ــداد ب ــروش در تع ف
شــود، امــا در حــال حاضــر مــدل درآمــدی مــا 
ــروش رســاگو،  شــامل ســه خدمــت اســت. ف
ــوط  ــت مرب ــی اس ــل آموزش ــک فای ــه ی ارائ
ــی و  ــر کالم ــار تاخی ــه دچ ــی ک ــه کودکان ب
ــاده ای  ــطح س ــه س ــتند و ارائ ــناختی هس ش
ــت مشــاوره  ــن و دریاف ــی آن الی از گفتاردرمان
از کارشناســان گفتاردرمان گــر. بنابرایــن، از 
ــدی را  ــطح درآم ــته ایم س ــق توانس ــن طری ای

ــم. ــل کنی تعدی
ــتقر  ــی مس ــل خاص ــاگو در مح �رس

ــت؟ اس
خیــر. مــا تیــم کوچکــی داریــم کــه بــه 
مــا  می کنیــم.  فعالیــت  دورکاری  صــورت 
ــتارت  ــاگو را اس ــدا رس ــا ابت ــم ت ــالش کردی ت
بزنیــم و زمانــی کــه بــه حــد مطلوبــی از 
ــه  ــید، ب ــوزه کاری رس ــترش ح ــد و گس رش
دایــر کــردن شــرکت و اســتقرار در یــک 
محــل ثابــت مشــغول شــویم. ضمــن این کــه 
ماهیــت کار مــا مجــازی اســت و فعــال نیــازی 

ــت. ــی نیس ــل خاص ــور در مح ــه حض ب
ــه  ــا چ ــر و ب ــد نف ــان چن ــم کاری ت �تی

تخصص هایــی اســت؟
محمــود  آقــای  هســتیم.  نفــر  دو  مــا   
مهدوی فــر کــه در بخــش بازاریابــی و فــروش 
ــل و  ــه مدیرعام ــده ک ــد و بن ــت می کنن فعالی
ایده پــرداز و طــراح گرافیکــی ســایت هســتم. 
ــاگو  ــوان کار دوم در رس ــود به عن ــه محم البت
ــورت  ــه ص ــم ب ــودم ه ــد. خ ــت می کن فعالی
خصوصــی بــه گفتاردرمانــی مشــغول هســتم. 
البتــه شــش مــاه اخیــر، زمــان بیشــتری را بــه 

ــاص دادم. ــاگو اختص رس
�آیــا رســاگو نمونــه داخلــی یــا 

دارد؟ خارجــی 
ــردن  ــدا ک ــه روی پی ــا ۹۶ ک ــال ۹۴ ت از س
ــه  ــودم، ب ــز ب ــاگو متمرک ــرای رس ــابهی ب مش
ــه  ــردم. البت ــدا نک ــه مشــابهی دســت پی نمون
مــواردی بودنــد کــه روی اصــالح حــروف 
حــل  هیچ وقــت  امــا  باشــند،  کــرده  کار 
ــوب  ــد مطل ــه ح ــودک را ب ــظ ک ــکل تلف مش
مشــکالت  این کــه  بــرای  نمی رســانند. 
تلفظــی حــل شــوند، نیــاز اســت کــه سلســله 
مراتبــی طــی شــود. تابه حــال مــن هیــچ 
ــن  ــت ای ــا رعای ــده ام کــه ب اپلیکیشــنی را ندی
ــر  ــن ام ــه ای ــتقل، ب ــورت مس ــه ص ــه و ب نکت

ــردازد. بپ
می کنیــد  تضمیــن  شــما  یعنــی  �
رســاگو صددرصــد مشــکل تلفــظ 

می کنــد؟ برطــرف  را  کــودک 
ــر این کــه کارشناســانی  ــه. رســاگو عــالوه ب بل
ــرار  ــر ق ــار کارب ــتیبانی در اختی ــرای پش را ب
ــر  ــه کارب ــم ب ــن را ه ــن تضمی ــد، ای می ده
ــه  ــرد برنام ــه از عملک ــی ک ــد در صورت می ده
ــه  ــد، وج ــت نکردن ــی را دریاف ــج مطلوب نتای
ــده خواهــد  ــا بازگردان ــه آن ه پرداختی شــان ب
شــد. هرچنــد کــه بــدون شــک در ایــن بیــن 
صــرف زمــان از جانــب خانــواده جهــت انجــام 
ــه،  ــول نتیج ــت حص ــوری جه ــن و صب تمری
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ــن پروســه اســت. جــزء الینفــک ای
ــاگو  ــده رس ــرای آین ــما ب ــه ش �برنام

ــت؟ چیس
ــه در  ــت ک ــن اس ــا ای ــای م ــدف و دورنم ه
حــوزه گفتاردرمانــی بــه یــک مرجع در ســطح 
کشــور تبدیــل شــویم. حتــی در انتخــاب نــام 
ایــن اپلیکیشــن هــم بــه ایــن مســئله بســیار 
توجــه شــد. )رســاگو درحقیقــت بــه گفتــاری 
ــم  ــع قصــد داری ــد.( درواق ــا اشــاره می کن رس
ــد و  ــدا کن ــترش پی ــاگو گس ــوزه کاری رس ح
ــرادی  ــه اف ــق ب ــع موث ــک مرج ــوان ی به عن
ــیر  ــد، مس ــی دارن ــه گفتاردرمان ــاز ب ــه نی ک
صحیــح را نشــان دهــد و طــی آن و بــا صــرف 
کمتریــن هزینــه، در جهــت مطلــوب آن هــا را 
یــاری کنــد. بــه عبــارت دیگــر، قصــد داریــم 
ــراد  ــر و اف ــن درمان گ ــط بی ــک راب ــش ی نق
ــازی  ــی را ب ــات گفتاردرمان ــه خدم ــد ب نیازمن
ــن، در خدمــت  ــه صــورت آن الی کنیــم کــه ب

ایــن افــراد باشــیم.
� بــرای رســیدن بــه ایــن تصویــری که 
شــما از آینــده رســاگو ارائــه می کنیــد، 
ــد  ــی بای ــه اقدامات ــد چ ــر می کنی فک
ــژه  ــردم و به وی ــا م ــرد ت ــورت بگی ص
جامعــه هــدف شــما، بیشــتر و بهتــر بــا 

رســاگو آشــنا شــوند؟
رســاگو  معرفــی  و  تبلیــغ  شــک  بــدون   
در حــال حاضــر تمرکــز اصلــی مــن روی 
ــن  ــه یقی ــت. ب ــاگو اس ــتاگرام رس ــج اینس پی
بزرگ تریــن  رســاگو  پیــج  کــه  می گویــم 
در  گفتاردرمانــی  پیــج  مرجع تریــن  و 
تــاپ  اوقــات  اغلــب  اســت.  اینســتاگرام 
#گفتــار- و  #گفتاردرمانــی  پســت های 

بــا  می کنــد. حتــی  تصاحــب  را  درمانــی 
برخــی افــرادی کــه در خــارج از کشــور هــم 
گفت وگــو می کــردم، متوجــه شــدم کــه 
ــچ پیجــی وجــود  ــی هی در حــوزه گفتاردرمان
نــدارد کــه مثــل رســاگو، اطالعاتــی تخصصــی 
و حرفــه ای را بــه جامعــه هــدف عرضــه کنــد. 

ــرار اســت انجــام  ــه بعــدی ق آن چــه در مرحل
ــه  ــرای ارائ ــرکت ب ــک ش ــکیل ی ــم، تش ده
ــی  ــوزه گفتاردرمان ــاوره ای در ح ــات مش خدم
ــیس  ــا تاس ــه ب ــورت ک ــن ص ــه ای ــت. ب اس
ــی،  ــخ گویی تلفن ــاوره و پاس ــز مش ــک مرک ی
نیازمنــد خدمــات  بــه خانواده هایــی کــه 
ــم  ــه کنی ــی هســتند، مشــاوره ارائ گفتاردرمان
را  توان بخشــی  و  درمــان  کلــی  مســیر  و 
برایشــان روشــن ســازیم. مشــاوره تخصصــی 
و حرفــه ای گفتاردرمانــی در ایــن تماس هــای 
ــی  ــن خدمت ــه چنی ــود ک ــه می ش ــی ارائ تلفن

ــدارد. ــود ن ــور وج در کش
بــه  می توانــد  کجــا  از  کاربــر   �
ــد؟ ــی یاب ــاگو دسترس ــن رس اپلیکیش
 /http://rasagoo.ir ســایت  طریــق  از 
می تواننــد اپلیکیشــن را دانلــود و اســتفاده 

ــد. کنن
ــرای  ــه ب ــرمایه اولی ــزان س ــه می �چ
نیــاز  ایــن اســتارت آپ  راه انــدازی 

داشــتید؟
ــاز  ــی نی ــزار خاص ــه اب ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــک  ــی ی ــه و طراح ــا تهی ــا ب ــتیم، تنه نداش
ســایت و تهیــه اپلیکیشــن، کار مــا راه انــدازی 
شــد. ســرمایه زیــادی نیــاز نبــود. ما بــا مبلغی 
ــن  ــان توانســتیم ای ــون توم ــر از پنج میلی کمت

ــم. ــدازی کنی اپلیکیشــن را راه ان
در مســیر راه انــدازی اســتارت آپ  �
ــی  ــکالت و موانع ــه مش ــا چ ــاگو ب رس

ــدید؟  ــه ش مواج
ــد  ــات هدفمن ــم تبلیغ ــور بتوانی ــه چط این ک
داشــته باشــیم، بــرای مــا چالــش اصلــی 
آن  بــا  هم چنــان  کــه  می شــد  محســوب 
دســت بــه گریبانیــم. از آن جایــی کــه جامعــه 
هــدف مــا خــاص و کم حجــم اســت، همــواره 
بــا ایــن ســوال روبــه رو بوده ایــم کــه بهتریــن 
راه بــرای معرفــی رســاگو بــه جامعــه هدفــش، 
چیســت. مــورد بعــدی کــه کمــی آزاردهنــده 
بــود، بی توجهــی اســاتید بــه ایــن ایــده بــود. 
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بــه یــاد دارم کــه در ابتــدای راه، وقتــی با چند 
نفــر از اســاتیدم، ایــن ایــده را مطــرح کــردم، 
اســتقبال چندانــی نشــد، امــا از آن جایــی کــه 
پــی خیلــی چیزهــا را بــه تنــم مالیــده بــودم، 

ــه دادم.  ــم را ادام راه
به طــور کلــی، اســتقبالی کــه از ایــن خدمــت 
ــه  ــود ک ــزی ب ــر از آن چی ــیار کمت ــد، بس ش
تصــور می کــردم. همیــن مســئله هــم باعــث 
رشــد رســاگو در حوزه هــای جدیــد شــد، 
ــاوره  ــوزه مش ــاگو وارد دو ح ــه رس به طوری ک
و ارزیابــی آن الیــن بــه حــد قابــل قبولی رشــد 
کــرده اســت. راه کاری کــه در زمینــه تبلیغــات 
بــه ذهنــم می رســد، متمرکــز شــدن بــه 
ســمت جامعــه هــدف اســت. بــه ایــن صــورت 
و  مهدکودک هــا  در  را  بروشــورهایی  کــه 
ــاگو  ــا رس ــم ت ــع کنی ــتانی ها توزی پیش دبس

ــود. ــی ش ــا معرف ــه خانواده ه ب
�مســئله ای کــه در حــوزه گفتاردرمانــی 
ــن  ــده گرفت ــورد، نادی ــم می خ ــه چش ب
ــب  ــودکان از جان ــاری ک ــکالت گفت مش
می بینــم  بســیار  خانواده هاســت. 
کودکانــی را کــه در تلفــظ حــروف 
ــان  ــا خانواده هایش ــد، ام ــکل دارن مش
می گوینــد »بــزرگ شــود، درســت 
از دالیــل  می شــود«. شــاید یکــی 
ــی  ــتقبال رضایت بخش ــا اس ــه ب این ک
نشــده اید،  روبــه رو  مــردم  توســط 
ــما  ــه ش ــد. توصی ــئله باش ــن مس همی

ــت؟ ــا چیس ــن خانواده ه ــه ای ب
در  مــا  اتفاقــا  اســت.  همین طــور  دقیقــا 
نتوانســتیم  مســئله،  ایــن  اعتبارســنجی 
ــن درســت اســت  ــم. ای به درســتی عمــل کنی
ــی  ــاری و تلفظ ــکالت گفت ــی از مش ــه برخ ک
کــودک، بــه مــرور زمــان حــل می شــود، 
امــا زمانــی کــه شــرایط مطلوبــی بــرای حــل 
کــردن ایــن چالــش وجــود دارد و می توانیــم 
به آســانی، مشــکالت تلفظــی کودکمــان را 
حــل کنیــم، چــرا بــه ســراغش نرویــم؟ حتــی 

ــان  ــگان، فرزندش ــورت رای ــه ص ــد ب می توانن
ــاز هــم آن طــور کــه  ــا ب ــی کننــد، ام را ارزیاب

بایــد، اســتقبال نمی شــود. 
و  تلفظــی  مشــکالت  بــا  کودکــی  وقتــی 
اولیــن  شــود،  مهدکــودک  وارد  گفتــاری، 
ــش  ــود، کاه ــه او وارد می ش ــه ب ــه ای ک ضرب
ــورد  ــدام م ــه م ــت. چراک ــس اس اعتمادبه نف
ــرد و  ــرار می گی ــر ق ــودکان دیگ ــخر ک تمس
ــد. مشــکالتی کــه عــدم  او را دســت می اندازن
ــرات  ــی آورد، اث ــراه م ــه هم ــس ب اعتمادبه نف
ســوء بزرگــی را در آینــده بــرای کــودک 
ــر،  ــد داشــت. از طــرف دیگ ــراه خواه ــه هم ب
نتیجــه آزمون هایــی کــه بــه منظــور ســنجش 
کــودک در مدرســه از او گرفتــه می شــود هــم 
ــل توجهــی تحــت تاثیــر قــرار  ــه میــزان قاب ب

می گیــرد.
ــا در  ــراد نوپ ــه اف ــه ای ب ــه توصی �چ

ــد؟ ــتارت آپ داری ــوزه اس ح
توصیــه می کنــم ایــن دوســتان حتمــا کتــاب 
»تســت مامان«  )The Mom Test( نوشــته  
راب فیتزپاتریــک را مطالعــه کننــد. لــب کالم 
ــده ای را  ــر ای ــه ه ــت ک ــن اس ــاب ای ــن کت ای
ــک  ــدون ش ــی، ب ــو کن ــران بازگ ــرای دیگ ب
دریافــت  را  آن هــا  تمجید هــای  و  تعریــف 
می کنــی. ایــن تعریــف و تمجید هــا زنــگ 
ــک  ــت. ی ــب وکار شماس ــت کس ــر شکس خط
ــا  ــا ت ــه آن ه ــدن این ک ــرای فهمی ــاده ب راه س
ــد  ــده شــما عالقه من ــه ای چــه حــد نســبت ب
هســتند، »پیش فــروش« کــردن ایــده اســت. 
کافــی اســت از آن هــا بخواهیــد بــرای خریــد 
محصــول آینــده شــما، پــول پرداخــت کننــد. 
ــد  ــما را پیش خری ــده ش ــول و ای ــر محص اگ
کردنــد و شــما توانســتید مبلغــی را بــه 
دســت بیاوریــد، شــک نکنیــد کــه ایــن ایــده، 
آینــده درخشــانی خواهــد داشــت. امــا اگــر در 
ــروش دچــار مشــکلی شــدید،  ــه پیش ف مرحل
بــه ایده تــان برگردیــد و دوبــاره پــردازش 

ــد. کنی
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ه
گ

بشیان، بنیان گذار استارت آپ توریست� گفت وگو �ب آرش �ت

اعداد و ارقام صنعت گردشگری 
شگفت انگیز است

 پریسا امام وردیلو 

گو
ت�و

گف
بر پایه برنامه ریزی ها و سیاست های دولت یازدهم و دوازدهم، صنعت گردشگری قرار است 
جایگزین نفت در تامین درآمدهای کشور باشد. برای این امر نیاز است که به ابزارهای روز 
برای تسهیل گردشگری و بهبود خدمات مجهز شویم. مهم ترین خدماتی که می تواند به 

رشد جهشی این صنعت کمک کند، ظهور استارت آپ هایی است که خدمات نوین و خالقانه 
ارائه می کنند و به سهولت در گردشگری و افزایش رضایت مندی مشتری یاری می رسانند. 
»توریستگاه« یکی از استارت آپ هایی است که با روش های هوشمندانه و با شعار تجربه 
سفر هوشمند، به فروش تور آژانس های مسافرتی و ارائه خدمات مطلوب و سفر آسان به 

گردشگران کمک می کند. در گفت وگو با آرش تابشیان، مدیرعامل استارت آپ توریستگاه، 
فعالیت این استارت آپ را بررسی کرده ایم. تابشیان دانش آموخته کارشناسی برق الکترونیک 

از دانشگاه آزاد اسالمی و کارشناسی ارشد تجارت بین الملل از دانشگاه برونل لندن است.
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در  توریســتگاه  چــون  اســتارت آپی   
جامعــه امــروز بــر پایــه چــه نیــازی و چــرا 

ــت؟ ــه اس ــکل گرفت ش
گردشــگری ایــران در حــال تبدیــل شــدن بــه یکی 
از بازوهــای اقتصــاد کشــور اســت. بخش هــای 
ــه ورود  ــازار در حــال رشــد نیــاز ب مختلــف ایــن ب
ایده هــا و ابزارهــای نویــن و هوشــمند دارد تــا هــم 
خدمــات بهتــری ارائــه شــود و هــم بــه رشــد ایــن 
بــازار کمــک کنــد. در همیــن راســتا فــروش تــور 
ویــژه در ایــران عمومــا بــه صــورت ســنتی انجــام 
ــور،  ــی ت ــرد در ســایت های آگه ــال ف می شــود. مث
دنبــال تــور می گــردد، بــا چندیــن آژانــس تمــاس 
ــد،  ــرایط می پرس ــات و ش ــاره خدم ــرد درب می گی
ــی رود. در  ــس م ــا آژان ــور ت ــد ت ــرای خری ــد ب بع
ایــن روش ســنتی، گردشــگر یــک فراینــد طوالنــی 
بــرای تحقیــق کــردن و خریــدن تــور مناســب بــا 
شــرایط خــودش را دارد. توریســتگاه با شــعار تجربه 
ســفر هوشــمند، مرجــع جامعــی بــرای معرفــی و 
ــن قیمــت  ــا بهتری ــروش تورهــای گردشــگری ب ف
خواهــد بــود کــه ایــن فراینــد طوالنــی تحقیــق و 
خریــد تــور از ســوی مســافر را راحــت و بــه چنــد 
ــروش  ــت ف ــی اس ــد. مدت ــل می کن ــه تبدی دقیق
آنالیــن تورهــای خارجــی را آغــاز کرده ایــم و 
ــای  ــروش توره ــده ف ــای آین ــت در روزه ــرار اس ق
ــه  ــم ب ــردی و شــهرگردی را ه ــی، طبیعت گ داخل

آن بیفزاییــم.
در  تــور  فــروش  آنالیــن  خدمــات   
توریســتگاه بــه چــه صــورت انجــام 

؟ د می شــو
توریســتگاه یــک مارکت پلیــس بــرای فــروش 
آنالیــن تورهــای آژانس هــای مســافرتی بــا قیمــت 
ــروش  ــرای ف ــا ب ــت. م ــران اس ــه کارب ــب ب مناس
تورهــای خارجــی، تنهــا تورهــای ویــژه را پوشــش 
می دهیــم. یعنــی تــوری کــه آژانــس مســافرتی آن 
را از پیــش چارتــر کــرده، هتــل را گارانتــی کــرده 
ــن  ــت. در ای ــته اس ــات گذاش ــی از خدم و پکیج
ــات بیشــتری  ــا می شــکند و خدم ــا قیمت ه توره
هــم بــه گردشــگر ارائــه می شــود. در توریســتگاه با 

آژانس هایــی کــه اپراتــور تــور هســتند، یعنــی تــور 
ــا بهتریــن قیمــت تعریــف می کننــد، قــرارداد  را ب
ــان را  ــا تورهایش ــم ت ــل می دهی ــم و پن می بندی
در ســایت وارد کننــد و گردشــگر بــا چنــد فیلتــر 
بتوانــد در چنــد دقیقــه بــه تــور موردنظــر خــودش 
برســد، اطالعــات کافــی بــه دســت آورد و در چنــد 
ــن  ــد. ای ــد کن ــور را رزرو و خری ــد ت ــه بتوان دقیق
فیلترهــا براســاس نــوع هواپیمــا، نــوع حمل ونقــل، 
امکانــات هتــل، خدمــات تــور، نــوع ســفر، منطقــه، 
بودجــه و ناحیــه جغرافیایــی هســتند کــه کاربــر را 
ــا آنچــه در نظــر دارد،  ــور مناســب ب ــه ســمت ت ب

هدایــت کنــد.
ــگری  ــت گردش ــازی را در صنع ــه نی  چ
ــتارت آپ  ــه اس ــد ک ــرده بودی ــایی ک شناس

ــد؟ ــتگاه را راه انداختی توریس
ــران برگشــتم،  ــه ای مــن پنــج ســال پیــش کــه ب
مدتــی تحقیــق کــردم و تصمیــم گرفتــم وارد 
تجــارت آنالیــن شــوم. بنابرایــن شــرکت وب بــازار 
راه انــدازی  را  خانگــی  بــازار  و ســایت  آریــان 
ــی همــه  ــم ول ــوز داری ــازار خانگــی را هن کــردم. ب
ــته ایم.  ــتگاه گذاش ــرای توریس ــرو را ب ــز و نی تمرک
ــازار خانگــی محــل فــروش محصــوالت خانگــی  ب
ــایت  ــن س ــی در ای ــدگان خانگ ــت. تولیدکنن اس
ــد و  ــدا می کنن ــازار پی ــود ب ــوالت خ ــرای محص ب
ــدا  ــاط پی ــا مشــتری ارتب ــه صــورت مســتقیم ب ب
ــیده  ــن نتیجــه رس ــه ای ــان ب ــد. در آن زم می کنن
ــتند  ــرادی هس ــواده ای اف ــر خان ــه در ه ــم ک بودی
ــک محصــول  ــل ی ــه حداق ــد در خان ــه می توانن ک
باکیفیــت تولیــد کننــد و ایــن شــامل انــواع 
خوراکــی و هنرهــای خانگــی می شــود ولــی چــون 
نمی داننــد چگونــه بفروشــند، بــازار آن هــا محــدود 
بــه اعضــای خانــواده و اقــوام و همســایگان اســت. 
در بســیاری از کشــورها بــه مشــاغل خانگــی نــگاه 
ــازار  ــی از اقتصــاد اســت. در ب ــد و جزئ جــدی دارن
ــت  ــه دس ــی ب ــیار خوب ــای بس ــی تجربه ه خانگ
ــتگاه از  ــه کار توریس ــاز ب ــرای آغ ــه ب ــم ک آوردی
آن هــا اســتفاده کردیــم. ایــده راه اندازی توریســتگاه 
از تجربیــات تلــخ مــن در خریــد تــور شــکل گرفت 
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و احســاس کــردم نیــاز اســت یــک اســتارت آپ بــه 
وجــود آیــد و واســطه بیــن آژانس هــای مســافرتی 
ــی  ــات مطلوب ــد خدم ــا بتوان ــود ت ــافران بش و مس
ــی کــه در سیســتم ســنتی  ــه دهــد؛ خدمات را ارائ

ــود. ــه نمی ش ــی ارائ ــور به خوب ــروش ت ف
ــتید  ــی می خواس ــوع خدمات ــه ن ــال چ  مث

ــد؟ ــه نمی ش ــه ارائ ک
ــان ســفر مســافر رهــا می شــود  مثــال پــس از پای
ــاره  ــر او را درب ــا نظ ــد ت ــاس نمی گیرن ــا او تم و ب
اجــرای تــور و هتــل و غیــره بداننــد. نظرســنجی به 
ــن  ــاره ای ــدگاه او درب ــه دی ــد ک ــگر می گوی گردش
ســفر مهم اســت. یکــی از خدمــات توریســتگاه این 
اســت کــه پــس از انجــام ســفر فــرم نظرســنجی 
بــرای مســافر ارســال می کنیــم و نظــر آن هــا را بــه 
آژانس هــا انعــکاس می دهیــم. اگــر راضــی نبودنــد 
بــا امتیــازات دیگــری آن هــا را راضــی می کنیــم. ما 
تجربــه ســفر و خریــد خــوب را می فروشــیم. ایــن 
تجربــه خریــد خــوب شــامل انتخــاب بهتریــن تور، 
راحــت پیــدا کــردن تــور، خریــد آســان تــور، خرید 
مطمئــن از یــک آژانــس معتبــر و یــک راهنمــای 
ســفر کامــل اســت کــه پیــش از ســفر در اختیــار 
ــی  ــر دلیل ــه ه ــر ب ــرد. اگ ــرار می گی ــگر ق گردش
ــاز مــا هســتیم  ــر از آژانــس ناراضــی باشــد، ب کارب
ــا آن آژانــس تجدیدنظــر  کــه بایــد در همــکاری ب
کنیــم یــا کاربــر را بــه نحــوی راضــی کنیــم تــا در 
ســفرهای بعــدی هــم از مــا خریــد کنــد و مــا را به 
دیگــران معرفــی کنــد. ایــن نظرســنجی بــه بهبود 

فعالیــت آژانــس مزبــور هــم کمــک می کنــد.
ــی  ــای فراوان ــرکت ها و نهاده ــروز ش  ام
بــه حــوزه گردشــگری وارد شــده اند تــا بــا 
ــر  ــگری را جذاب ت ــوع، گردش ــات متن خدم
و به یادماندنی تــر کننــد. رقابــت تنگاتنــگ 

اســت. مزیــت رقابتــی شــما چیســت؟
یکــی از مزیت هــای رقابتــی توریســتگاه، فیلترهــای 
ــاره  ــق درب ــل تحقی ــه مراح ــت ک ــور اس ــاب ت انتخ
تــور را از چنــد ســاعت و چنــد روز بــه چنــد دقیقــه 
می کاهــد. مزیــت دیگــر تورهــای ویــژه ســایت هایی 
هســتند کــه بــه صــورت آنالیــن در فــروش بلیــت 

یــا رزرو هتــل فعالیــت می کننــد ولــی مــا تورهــای 
ویــژه دســت اول را بــه صــورت پکیــج می فروشــیم 
و کاربــران توریســتگاه بــه تناســب نیــازی کــه دارنــد 
ــت  ــن قیم ــا پایین تری ــور را ب ــن ت ــد بهتری می توانن
انتخــاب کننــد. چــون بــاز ایــن رقابتــی اســت. مثــال 
اگــر دو آژانــس تورهــای کامــال مشــابه بــا دو قیمــت 
متفــاوت بگذارنــد، تــور گران تــر غیرفعــال می شــود 
ــی  ــت رقابت ــود. مزی ــه ش ــر فروخت ــور ارزان ت ــا ت ت
ــم،  ــم کار کرده ای ــیار ه ــه روی آن بس ــان ک دیگرم
تولیــد و ارائــه محتــوای دقیق اســت. یکــی از مزایای 
ــا  محتــوای توریســتگاه ایــن اســت کــه گردشــگر ب
اطالعاتــی کــه دریافــت می کنــد، دقیــق می دانــد آن 
تــور چــه مشــخصات و خدماتــی دارد، فاصلــه هتل با 
مراکــز مــورد نظــر چقــدر اســت و هرچــه از طریــق 
ــا  ــد، یک ج ــک بپرس ــه ت ــک ب ــد ت ــن می خواه تلف
ــتگاه  ــور در توریس ــی ت ــد. معرف ــوا می بین در محت
ــن، فیلتــر شــده، ســریع و دقیــق  ــه صــورت آنالی ب
بــا محتــوای خــوب در دســترس کاربــر اســت و ایــن 
معرفــی و جــذب مشــتری را هــم از شــکل ســنتی 
خــارج می کنــد. البتــه یــک مرکــز تمــاس مجــرب 
هــم نیــاز اســت تــا اگــر کمــک بیشــتری نیــاز بــود 

بتواننــد انجــام دهنــد.
 تولیــد محتــوا را بــا چــه هدفــی و دقیقــا 

ــد؟ ــام دادی ــی انج ــه زمینه های در چ
محتــوا راهنمــای ســفر کاملــی اســت کــه خیلــی 
دیدنــی،  مراکــز  همــه  کردیــم.  کار  آن  روی 
ــا، نصیحت هــای  ســرگرمی ها، رســتوران ها، هتل ه
ســفر، پیشــنهادها و... محتــوا را تشــکیل می دهند. 
ــروژه توریســتگاه،  ــاه پیــش از اســتارت پ چهــار م
مترجــم اســتخدام کردیــم و ترجمــه و تولیــد 
محتــوا را آغــاز کردیــم. از اوایــل ســال ۹5 کــه کار 
آغــاز شــد، هــر روز ۲0 تــا ۳0 صفحــه محتــوا وارد 
می کنیــم کــه تــا امــروز بیــش از ۱5 هــزار صفحــه 

محتــوا در ســایت داریــم.
 در تولیــد محتــوا دقیقــا چــه اطالعاتــی 
گــردآوری می شــود و چــه نیــازی را برطرف 

می کنــد؟
یکــی از کارهــا در تولیــد محتــوا ایــن اســت کــه 



43 سرآمد/ شماره چهل ودوم/ دی نودوشش

ــه  ــورهایی ک ــتی کش ــهرهای توریس ــای ش هتل ه
مقصــد گردشــگری ایرانیــان هســتند و آژانس های 
ــا  ــد، ب ــا کار می کنن ــا آن ه ــتر ب ــافرتی بیش مس
جزئیــات وارد می کنیــم. مثــال اســتانبول بیــش از 
هــزار هتــل دارد و منبــع اصلــی مــا در گــردآوری 
محتــوا ســایت اصلــی خــود هتل هاســت و مترجــم 
ــای  ــا اتاق ه ــال م ــد. مث ــه می کن ــا را ترجم آن ه
ــات هرکــدام از اتاق هــا ماننــد وجــود  هتــل، امکان
ــات را  ــن جزئی ــوار و ریزتری ــی، سش ــه لباس حول
درمی آوریــم. توضیــح دربــاره رســتوران ها، قوانیــن 
ــا مراکــز  ــه ت ــا، فاصل ــا دری ــل ت ــه هت ــل، فاصل هت
ــی  ــی و اطالعات ــز دیدن ــا مراک ــه ت ــد، فاصل خری
ــم  ــوگل ه ــم و در نقشــه گ ــن را آورده  ای ــد ای مانن
ــن کار  ــم. ای ــدام را مشــخص کرده ای ــر ک جــای ه
ــه  ــی ک ــه مترجم های ــت. البت ــر اس ــیار زمان ب بس
ــه  ــم، ب ــکاری می کنی ــا هم ــا آن ه ــت ب مدت هاس
چهارچــوب کار کامــال مســلط شــده اند و کار 
اندکــی ســرعت یافتــه. مــا مثــال هــر روز بــه طــور 
متوســط، اطالعــات دو هتــل را وارد می کنیــم. 
ــت  ــم باکیفی ــتفاده می کنی ــه اس ــی ک عکس های
هســتند و بــرای هــر عکــس توضیــح می نویســیم. 
ــه  ــم ک ــخص می کنی ــاق مش ــس ات ــار عک در کن
ــس.  ــا دلوک ــت ی ــتاندارد اس ــاق اس ــن ات ــال ای مث
ــر  ــن کار را فراگیرت ــه ای ــت ک ــن اس ــان ای هدفم
ــم و هتل هــا و شــهرهای بیشــتری را داشــته  کنی
ــه  ــی ک ــهرها و هتل های ــا ش ــال ب ــی فع ــیم ول باش
ــم.  ــاز کرده ای ــان هســتند، آغ ــفر ایرانی ــت س اولوی
ــت.  ــده اس ــل ش ــهر کام ــای ۱۱ ش ــون دیت تاکن
پنــج یــا شــش شــهر ترجمــه اش کامــل شــده ولی 
هنــوز ورود اطالعــات آن شــروع نشــده اســت. برای 

دیگــر شــهرها هــم در حــال کار هســتیم.
ــی  ــز اقامت ــامل مراک ــوا ش ــد محت  تولی

ــت؟ اس
نــه، کل مراکــز دیدنــی، ســرگرمی های شــهر، 
مراکــز خریــد، هتل هــا، رســتوران های مهمــی 
کــه امتیازهــای خوبــی دارنــد و توصیه  هــای شــهر 
را در محتــوا می آوریــم. چــون مســافر بــرای انجــام 
هــر ســفر نیــاز بــه اطالعاتــی ماننــد نــرخ تاکســی 

یــا قوانیــن مالیاتــی و غیــره دارد کــه دانســتن آن ها 
بــرای او مهــم اســت. بــه جــز ایــن روزی یــک مقاله 
هــم می گذاریــم کــه در نظــر داریــم تعــداد مقــاالت 
روزانــه را هــم افزایــش دهیــم. مقــاالت موضوعــات 
متنوعــی در زمینــه گردشــگری دارنــد. ماننــد 
دانســتنی های ســفر، ایده هــای ســفر و موضوعاتــی 
ــرای گردشــگران عمومــی جــذاب هســتند.  ــه ب ک
ــرای  ــتری ب ــوان بس ــه عن ــاالت را ب ــا مق ــون م چ
ــگران  ــم گردش ــه بتوانی ــم ک ــگ می بینی مارکتین

عمومــی را جــذب کنیــم و تورهــا را بفروشــیم.
 انتخــاب مــکان یــا خدمــات و اولویت های 
ــالم  ــاس اع ــر اس ــم ب ــوا ه ــد محت تولی
ــود؟ ــن می ش ــافرتی تعیی ــای مس آژانس ه
در انتخــاب و اولویت گــذاری، مــا بــه دنبــال 
ــدن  ــه ارزش دی ــتیم ک ــی هس ــوای مکان های محت
داشــته باشــند. اگــر محتوایــی بگذاریــم کــه ارزش 
دیــدن نــدارد، باعــث بی کیفیــت شــدن محتــوای 

ســایت می شــود.
ــد  ــه تولی ــما در زمین ــی ش ــش فعل  چال

ــت؟ ــوا چیس محت
هــم  داخلــی  گردشــگری  مقاصــد  مــورد  در 
اطالعــات جزئــی نیســت و هــم عکــس باکیفیــت 
ــات  ــود اطالع ــن کمب ــا همی ــکل م ــم. مش نداری
مراکــز داخلــی و نبــود عکس هــای مناســب اســت. 
در ســایت رســمی هتل هــای داخــل کشــور دربــاره 
امکانــات داخــل اتــاق، متــراژ آن هــا، فــرق اتاق هــا 
بــا هــم، توضیحــات دربــاره رســتوران های هتــل و 
غیــره اطالعــات کامــل بــا جزئیــات نیســت. ایــن 
ــوای  ــد محت ــرای تولی ــا ب ــای م ــی از چالش ه یک
داخــل کشــور اســت. هدفمــان ایــن اســت کــه بــا 
رشــد و پیشــرفتی کــه می کنیــم، بتوانیــم تیمــی 
تشــکیل دهیــم و اطالعــات مراکــز را خودمان تهیه 
ــه خــود هتل هــا و  کنیــم. می توانیــم آن دیتــا را ب
مراکــز هــم ارائــه کنیــم تــا ســایت خــود را تکمیل 
ــم در بیشــتر  ــن اســت کــه بتوانی ــد. مهــم ای کنن
شــهرها تیــم خوبی بــرای ایــن کار داشــته باشــیم. 
 تاکنــون بازخــوردی در ارتبــاط بــا محتــوا 

داشــته اید؟
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بلــه، بســیار زیــاد. مــا تماس هــای زیــادی از ســوی 
ــد  ــوا را خوانده ان ــه محت ــم ک ــران ســایت داری کارب
ــرای  ــا ب ــال م ــه مث ــد ک ــاس می گیرن ــا تم ــا م و ب
دریافــت ویــزای اروپــا چــه کار بایــد بکنیــم. یــا در 
دوبــی بــه فــالن هتــل مــی روم، مهمتریــن مراکــز 
خریــد و تفریحــی نزدیــک کجاســت. آن هــا محتوا 
را خوانده انــد و قضاوتشــان ایــن اســت کــه کســی 
کــه آن جاســت، دایره المعــارف گردشــگری اســت.

 ولــی بــا ایــن همــه تــالش، گمــان می کنید 
ــگاه مردمــی یــک اســتارت آپ فــروش  جای
ــدازه رضایت بخــش  ــا چــه ان ــور ت ــن ت آنالی

؟ شد با
مــردم تــا مدتــی پیــش بــه پرداخــت اینترنتــی پــول 
اعتمــاد نداشــتند. از چهــار ســال پیــش کــه مــن کار 
اســتارت آپی را آغــاز کــردم تاکنــون ایــن فضــا بهتــر 
و بهتــر شــده اســت و مــردم بــه خریدهــای اینترنتــی 
ــش  ــال پی ــار س ــن چه ــد. م ــاد کرده ان ــتر اعتم بیش
کــه ســایت بــازار خانگــی را راه انــدازی کــردم، مــردم 
حتــی می ترســیدند در ســایت ثبت نــام کننــد و 
ای میــل خــود را وارد کننــد و ترجیــح می دادنــد بــه 
روش هــای ســنتی خریــد کنند یــا خدمــات اجتماعی 
دریافــت کننــد. در صورتــی کــه یکــی از خصوصیــات 
خریــد یــا خدمــات اســتارت آپی ایــن اســت کــه شــما 
ــد و  ــات را می بینی ــا خدم ــق کاال ی ــخصات دقی مش
بســیار راحــت بــا فیلتــر کــردن و مقایســه بــه یــک 
انتخــاب می رســید و خریدتــان همــان چیــزی اســت 
ــه  ــنتی ب ــای س ــی بیزینس ه ــتید. ول ــه می خواس ک
جزئیــات اهمیــت نمی دهنــد. کاری کــه اســتارت آپ 
ــازار  ــای ب ــد کج ــه می بین ــت ک ــن اس ــد ای می کن
خالــی اســت، چــه نیــازی هســت کــه غــول ســنتی 
ــان  ــد، وارد هم ــت نمی ده ــه آن اهمی ــر ب ــازار دیگ ب
خألهــا می شــود. زیــرا همــان جاهــای خالــی تبدیــل 
بــه مشــکل بــازار می شــوند کــه اســتارت آپ آن هــا را 
حــل می کنــد. بــرای همیــن جایــگاه آن نــزد مــردم 

ــود. ــت می ش ــرعت تثبی به س
 شــما بــرای این کــه جایــگاه خــود را نــزد 
گردشــگران تثبیــت کنیــد چــه برنامــه ای 

داریــد؟

از همــان آغــاز روی SEO خیلــی کار کردیــم و در 
ــدی  ــات کلی ــم در بســیاری از کلم ــدت ک ــن م ای
ــم  ــده ه ــم و در آین ــرار گرفته ای ــه اول ق در صفح
ادامــه خواهیــم داد. تــا االن دائــم کوشــیدیم 
ــط  ــل فق ــم. اوای ــعه دهی ــود را توس ــول خ محص
فــروش تورهــای خارجــی داشــتیم و االن در 
آپدیــت جدیــد، تورهــای داخلــی، طبیعت گــردی 
ــای  ــیاری قابلیت ه ــم و بس ــهرگردی را افزودی و ش
ــه  ــده ب ــه در آین ــم ک ــر داری ــم در نظ ــتر ه بیش

ــد. ــد ش ــه خواه ــتگاه اضاف ــد توریس ــراه رش هم
ــد  ــاده ش ــر آم ــی دی ــتگاه کم ــای توریس مجوز ه
امــا فــروش تــور در توریســتگاه شــروع شــده کــه 
ــا انجــام کمپین هــای فــروش و برندینــگ قصــد  ب
ــم و عقب افتادگــی  ــم رشــد آن را ســریع کنی داری

زمــان جهــت کســب مجــوز را جبــران کنیــم. 
بــرای  اســتارت آپ ها  بــازار   
ــده و وام  ــذاب ش ــم ج ــرمایه گذاری ه س
می گیــرد؟ تعلــق  آن  بــه  حمایتــی 

بلــه، در ایــن زمینــه هــم وضعیــت بهتر از گذشــته 
اســت. البتــه در کار اســتارت آپ وام گرفتن اشــتباه 
ــی  ــداد کم ــش تع ــال پی ــار س ــاید چه ــت. ش اس
ســرمایه گذار حاضــر بودنــد وارد ایــن حــوزه شــوند 
ــای  ــرمایه گذارها و صندوق ه ــداد س ــی االن تع ول
ــد  ــا چن ــاد شــده و ت ســرمایه گذاری جســورانه زی
ــن  ــد. ای ــد ش ــم خواه ــتر ه ــده بیش ــال آین س
باهــوش  پــول  اســتارت آپ ها  بــه  صندوق هــا 
می دهنــد و در مدیریــت هزینه هــا هــم یــاری 
می رســانند. در مقولــه ســرمایه گذاری یکــی از 
مشــکالت ایــن اســت کــه بعضــی ســرمایه گذاران 
زمــان زیــادی صــرف رصــد اســتارت آپ ها و فراینــد 
ــا  ــرای ســرمایه گذاری می کننــد ت تصمیم گیــری ب
ــی  ــد ول اگــر خــوب کار کــرد ســرمایه گذاری کنن
همیــن اتفــاق می توانــد یــک اســتارت آپ را زمیــن 
ــم خــوب و  ــر تی ــک اســتارت آپ اگ ــرا ی ــد. زی بزن
ایــده خوبــی داشــته باشــد، خیلــی ســریع نیــاز بــه 
ــدت  ــد م ــرمایه نمی توان ــدون س ــرمایه دارد و ب س
خیلــی زیــادی فعــال بمانــد و معمــوال مهم تریــن 
خطــر در طوالنــی شــدن جــذب ســرمایه از بیــن 
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ــال  ــه کام ــم اســت. البت ــزه اعضــای تی ــن انگی رفت
قابــل درک اســت کــه ســرمایه گذاران بــا گزینــش 
ــاد اســتارت آپ ها  دقیــق از بیــن تعــداد بســیار زی
می خواهنــد ریســک ســرمایه گذاری را کمتــر 
ــد  ــتارت آپ ها بای ــه اس ــور ک ــا همان ط ــد، ام کنن
ــرکت های  ــند، ش ــته باش ــاده ای داش ــم فوق الع تی
ســرمایه گذاری هــم بایــد تیــم فوق العــاده ای 
داشــته باشــند تــا بتواننــد اســتارت آپ های خــوب 

را ســریع تشــخیص دهنــد.
میــدان  بــه  پــا  به تازگــی  شــما   
گذاشــته اید. بــرای رشــد و مانــدگاری چــه 

نیازهایــی داریــد؟
ــه چشــم اندازمان  ــرای رســیدن ب در حــال حاضــر ب
بــا  همــکاری  و  ســرمایه  جــذب  دنبــال  بــه 
ــا ۱۲  ــر هســتیم. مــا االن ب ســرمایه گذاران خطرپذی
ــار  ــی کن ــم به خوب ــروز تی ــا ام ــم. ت ــر کار می کنی نف
ــه آن پیشــرفتی  ــه و توانســته ایم ب ــرار گرفت ــم ق ه
کــه بــرای ایــن مــدت انتظــار داشــتیم، برســیم. االن 
بــه جایــی رســیدیم کــه نیــاز اســت تیــم متمرکــز 
ــا  ــازار چشــم اندازمان ب شــود. رســیدن بــه رشــد و ب
ایــن روش شــدنی نیســت و نیــاز بــه تمرکــز نیروهــا 
ــال  ــار س ــم. از چه ــا داری ــدن آن ه ــت ش و تمام وق
گذشــته کــه کار را آغــاز کردیــم تاکنــون بــه یــک 
تیــم ایــده آل و متخصص رســیده ایم امــا خصوصیات 
دیگــری هــم در تیــم به جز داشــتن تخصص بســیار 
بااهمیــت اســت از جملــه آن کــه اعضا خالق باشــند. 
ــه  ــردن، همیش ــد ک ــرای رش ــتارت آپ ب ــون اس چ
نیــاز بــه ایده هــای خالقانــه دارد. تیــم بایــد بتوانــد 
همیشــه دانــش خــود را بــه روز کنــد. از همــه این هــا 
ــه  ــند ک ــته باش ــاور داش ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای مهم ت
می تواننــد بــه ویــژن و چشــم انداز شــرکت برســند. 
ــگ  ــم هماهن ــا ه ــد ب ــم بای ــای تی ــن اعض هم چنی
عمــل کننــد. هرچــه هماهنگی بیشــتر باشــد، رشــد 

ــود.  ــر می ش ــه بهت مجموع
ــم  ــات تی ــن جه ــبختانه در توریســتگاه از ای خوش
ایده آلــی گــرد آمــده اســت ولــی نیــاز اســت کــه 
بتوانیــم تیــم را متمرکــز کنیــم و بــه همیــن دلیل 
ــز  ــا متمرک ــا ب ــم ت ــرمایه گذار داری ــه س ــاز ب نی

ــیار  ــد بس ــم رش ــتگاه بتوانی ــم توریس ــردن تی ک
ــم. ــه کنی ــی را تجرب خوب

 حجــم بــازار گردشــگری نویــد رشــد بــه 
شــما می دهــد؟

ــن  ــه گرفت ــی دارد ک ــم بزرگ ــگری حج ــازار گردش ب
و  رشــد  منزلــه  بــه  مــا  بــرای  آن  از  گوشــه ای 
دســت یابی بــه اهــداف اســت. بــر اســاس آمــار 
ــالم  ــا اع ــئوالن در خبرگزاری ه ــه مس ــده ای ک پراکن
می کننــد و آمــاری کــه ســازمان میــراث فرهنگــی و 
ــه می کنــد، ســاالنه ۹ میلیــون ســفر  گردشــگری ارائ
ــن تعــداد، دو  ــران انجــام می شــود. از ای خارجــی از ای
میلیــون ســفر بــه ترکیــه اســت. زیــرا ســفر بــه ترکیه 
ــدارد و قیمــت تورهــای ترکیــه ارزان  ــه ویــزا ن نیــاز ب
اســت و خریــد در ترکیــه برای ایرانیان آســان اســت. از 
ایــن حجــم ســفرهای خارجــی، بخشــی از آن هــا تــور 
ــد  ــه صــورت ویــژه و پکیجــی از خدمــات می خرن را ب
کــه مــا روی آن هــا متمرکــز هســتیم. حجم ســفرهای 
داخلــی نیــز باالســت و در ۱0 شــب نــوروز ۹5 بیش از 
۳۶ میلیــون نفــر اقامت در شــهرهای کشــور داشــتیم. 
ایــن شــامل کلیــه مراکــزی اســت کــه بــرای اقامــت 
مســافران آمــاده شــده بــود. از ایــن ۳۶ میلیــون نفــر 
ــن  ــد. ای ــت کردن ــا اقام ــد در هتل ه ــت، 8 درص اقام

ارقــام بســیار قابــل توجــه اســت.
 برنامه تان برای آینده چیست؟

ــا را  ــه نیروه ــت ک ــن اس ــا ای ــاله م ــه س ــه س برنام
ــش از  ــم و بی ــش دهی ــر افزای ــش از ۴0 نف ــه بی ب
ــر  ــال حاض ــیم. در ح ــاه بفروش ــور در م ــزار ت ۱8 ه
تورهــای داخلــی و خارجــی کــه می فروشــیم از مبــدا 
تهــران هســتند. یکــی از اهدافمــان ایــن اســت کــه 
ــم  ــه شــهرهای کشــور بتوانی ــدا هم ــده از مب در آین
تــور بفروشــیم. زیــرا هــر شــهر تورهــای شــهرگردی 
و طبیعت گــردی خــودش را دارد و بعضــی از شــهرها 
تورهــای خارجــی از مبــدا خودشــان برگــزار می کنند. 
خوشــبختانه داریــم بــه ســمتی می رویــم کــه 
ــد  ــتارت آپ ها را می دانن ــدر اس ــی ق ــای دولت نهاده
ــواری در  ــه دش ــد ک ــت می کنن ــی حرک و در جهت
ــال  ــم اقب ــردم ه ــد. م ــاد نکنن ــا ایج ــیر آن ه مس

ــد. بیشــتری نشــان داده ان
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گو
ت�و

گف

عامل اپ استاد اکر در گفت وگو �ب رسآمد مطرح کرد: مد�ی

10هزار نفر ساعت در ماه، میزان 
تولید اشتغال استاد کار

 حبیب آرین 
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ــی  ــتاد کار را معرف ــه اس ــما چگون  ش
؟  می کنیــد

ــرای  اســتادکار پلتفرمــی اســت کــه امکانــی ب
خدمــات  تــا  می کنــد  فراهــم  مشــتریان 
موردنیــاز خــود را »در محــل« دریافــت کننــد. 
ــد  ــک می کن ــتری کم ــه مش ــرم ب ــن پلتف ای
ــر  کــه در کنــار دریافــت خدمــت در محــل، ب
ــت  ــد و قیم ــته باش ــارت داش ــت کار نظ کیفی
شــفاف  برایــش  می گیــرد،  کــه  خدمتــی 
بــه  ســرویس هایی  اســتادکار  در  باشــد. 

ــال  ــه ح ــا ب ــه ت ــود ک ــه می ش ــتریان ارائ مش
ــوده  ــول نب ــان معم ــه برایش ــوع عرض ــن ن ای
ــض  ــا تعوی ــراه ی ــش هم ــد آزمای ــت؛ مانن اس
متوجــه  اســتادکار  دیگــر  مزیــت  روغــن. 
متخصصانــی اســت کــه بــا ایــن اپلیکیشــن کار 
می کننــد؛ چــون ســرویس دهنده می توانــد 
حرفــه خــود را در جــای مناســب ارائــه کنــد. 
نمی تواننــد  متخصص هــا  اوقــات  گاهــی 
ــرای حرفــه خــود بازاریابــی کننــد، در پیــدا  ب
ــرمایه ای  ــد، س ــکل دارن ــتری مش ــردن مش ک

حسین اخالق پور، مدیرعامل  استارت آپ استادکار، معتقد است مشکل عمده  استارت آپ ها 
سخت افزاری نیست و این موضوع به نحوی نرم افزاری است. درواقع نگاه مردم و میزان 

اعتماد آن ها هم چنان به طور کامل شکل نگرفته است و راه حل این مشکل نرم افزاری آموزش 
است. همان مسیری که کشور های توسعه یافته در پیش گرفتند و مردم درنهایت با اعتماد 
و پذیرش  استارت آپ ها و اپلیکیشن ها هزینه زندگی خود را تغییر داده اند. او امیدوار است 
اپلیکیشن استاد کار تا سال آتی تعداد متخصصان فعال در این اپلیکیشن را به 30 هزار نفر 
برسانند. درواقع استاد کار همچون دیگر اپلیکیشن ها یک بستر مناسب را برای بهتر شدن 

مکانیسم بازار فراهم کرده است. فراهم کردن بستر ها برای شکل گرفتن مکانیسم بازار همان 
چیزی است که درنهایت منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد. تولید در اپلیکیشن 

استاد کار همان خدماتی است که ارائه می شود و بدین ترتیب درآمد و اشتغال فراهم 
می شود. اساسی ترین مکانیسم بازار رو به رو کردن عرضه و تقاضاست. درواقع اپلیکیشن هایی 

همچون استاد کار فضاهای خالی میان عرضه کنندگان و متقاضیان را فراهم می کند. هرچه 
بازار بزرگ تر و پیچیده تر شود، روبه رو ساختن عرضه کننده و متقاضی سخت تر و پرهزینه تر 

خواهد شد. یکی از این هزینه ها تبلیغات است و دیگر این که با وجود آشفتگی در نظام عرضه، 
قیمت گذاری و ارزش یابی برای متقاضی سخت تر می شود. برای بسیاری از افراد این تردید 
به وجود آمده است که اوال آیا نیرویی که در اختیار گرفته، قابل اعتماد است و کار خود را 

به خوبی انجام می دهد یا خیر؟ هزینه خدماتی که قرار است دریافت کند، واقعا چقدر است و 
آیا آن چیزی که در عمل دریافت کرده است، همان چیزی بوده که می خواسته یا نه. در طرف 
دیگر عرضه کننده ای وجود دارد که برای معرفی و ارائه خود به متقاضیان با مشکالت زیادی 

روبه رو است. یکی از راه های معرفی تبلیغات است و بسیاری از متخصصان توانایی این کار را در 
فضایی که تبلیغات بسیار پرهزینه است، ندارند. راه دیگر همان شیوه ای است که به طور سنتی 
انجام می گرفته، یعنی استقرار و مغازه داری. این در حالی است که خدمات در جایی دیگر و نه 
مغازه ارائه می شده است. به طور طبیعی مغازه داری با توجه به هزینه های آن درنهایت منجر به 
گران شدن خدمات ارائه شده می شود. در ثانی  بسیاری از متخصصان صاحب مغازه نبوده اند، 
یا رغبتی برای کار کردن با دیگری نداشته اند، یا برای آن ها بهینه نبوده است. درنتیجه استاد 
کار به عنوان یک اپلیکیشن عالوه بر این که توانسته خأل های میان عرضه و تقاضا را برطرف 
کند، امکان عرضه کم هزینه تر و گاهی بهتر و قابل ارزش یابی خدمات را فراهم کرده است. 
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ــد، تبلیغــات  ــرای اجــاره کــردن مغــازه ندارن ب
ــد باشــند،  ــر بل ــی اگ ــا حت ــد نیســتند، ی را بل
ــد.  ــکل دارن ــه مش ــت کار و بیم ــرای مدیری ب
ــه  ــئولیت هم ــع مس ــتادکار، درواق ــرم اس پلتف
ایــن مــوارد را بــه عهــده می گیــرد و بــازار کار 
جدیــدی خلــق می کنــد کــه بــه نفــع کســانی 
اســت کــه در یافتــن شــغل مناســب مشــکل 

داشــته اند.
ــتغال  ــزان اش ــه می ــا چ ــن اپ ت   ای
ــاری از  ــا آم ــت؟ آی ــرده اس ــاد ک ایج
نفــر -ســاعت کار کــه از طریــق ایــن اپ 

ــد؟ ــار داری ــده، در اختی ــاد ش ایج
ــدود ۳500  ــتادکار، ح ــال حاضــر در اس در ح
متخصــص داریــم کــه بیــش از هــزار نفــر آن ها 
بــه صــورت مرتــب ســفارش خدمــت دریافــت 
پاســخ گوی  روزانــه  اســتادکار  می کننــد. 
حــدود ۴00 خدمــت مشــتریان در منــازل 
و محــل کار اســت. اســتادکار مشــتری های 
ــن  ــرده و ای ــدا ک ــادار خــود را پی دائمــی و وف
ــا  ــم ت ــت. امیدواری ــش اس ــه افزای ــدد رو ب ع
ــان را  ــداد متخصص ــم تع ــده بتوانی ــال آین س
ــق  ــانیم. طب ــر برس ــزار نف ــش از ۳0 ه ــه بی ب
آمــار، مــا بــرای بیــش از ۱0 هــزار نفــر ســاعت 
به طــور ماهانــه شــغل ایجــاد می کنیــم و 
ــر  ایــن رقــم در ســال آینــده بیــش از ۱0 براب

ــود. ــد ب خواه
بــرای  شــما  موانــع  بیشــترین    

بــود؟ چــه  اپ  ایــن  راه انــدازی 
مــا در زمینــه جــذب متخصــص مشــکلی 
روی  پیــش  چالــش  تنهــا  و  نداشــتیم 
از  بیشــتری  ســهم  دادن  اختصــاص  مــا، 
ــه  ــن ب ــازار آف الی ــات ب ــت های خدم درخواس
ــاد  ــدم اعتم ــی، ع ــکل اصل ــت. مش ــود اس خ
ــی از  ــه ناش ــت ک ــه  استارت آپ هاس ــردم ب م
ضعــف آمــوزش اســت. در کشــور مــا متاســفانه 
هنــوز  از  اســتارت آپ ها  دولتــی  حمایــت 
ــیاری  ــدارد و بس ــود ن ــد، وج ــه بای ــور ک آن ط
از  اســتارت آپ ها از پــس هزینــه تبلیغــات 

ــان را  ــا و خدماتش ــردم آن ه ــد و م برنمی آین
ــد  ــوزش ببینن ــردم آم ــر م ــند. اگ نمی شناس
ــوم،  ــنتی مرس ــای س ــای روش ه ــه ج ــه ب ک
ــن  ــورت آن الی ــه ص ــن و ب ــق اپلیکیش از طری
ــکل  ــد، مش ــفارش دهن ــود را س ــات خ خدم
حــل خواهــد شــد. تغییــر رفتــار مــردم، 
ــا  ــت، ام ــش روی ماس ــکل پی ــن مش بزرگ تری
بــه کمــک رســانه و تبلیغــات در حــال آگاهــی  
دادن و رفــع ایــن مشــکل هســتیم. ایــن 
چالــش در آمریــکا هــم پیــش آمــد، امــا مــردم 
ــد و  ــاد کردن ــن ها اعتم ــه اپلیکیش ــره ب باالخ
ــتفاده  ــا اس ــی خــود را ب ــه زندگ ــروزه هزین ام
درنتیجــه  و  کرده انــد  کــم  اپلیکیشــن  از 

ــت. ــده اس ــول ش ــان متح اقتصادش
بــا  همــراه  معمــول  به طــور   
ــت  ــا مقاوم ــتارت آپ ها ب ــدازی اس راه ان
ــد  ــراه خواه ــیک هم ــاختار های کالس س
ــا  ــز ب ــتادکار نی ــتارت آپ اس ــود؛  اس ب
اصنــاف مختلفــی امــکان تداخــل دارد. 
ــرای  ــا ب ــن نهاد ه ــی از ای ــا مقاومت آی

ــت؟ ــده اس ــاد ش ــما ایج ش
خوش بختانــه چنیــن موانعــی نداشــته ایم و 
فعالیت هــا بــا مقاومــت اصنــاف مواجــه نشــده  
ــر شــدن  ــا بزرگ ت اســت. شــاید در آینــده و ب
اســتادکار، بــا چنیــن موانعــی مواجــه شــویم.

ــرای  ــه اعتقــاد شــما به طــور کلــی ب  ب
و  جدیــد  کســب وکارهای  توســعه 
ــی  ــه موانع ــور چ ــتارت آپ ها در کش  اس

ــود دارد؟  وج
بزرگ تریــن مســئله عــدم حمایــت کافــی 
از ســمت دولــت اســت. متاســفانه قوانیــن 
کارآفرینــان  بــرای  زیــادی  دســت وپاگیر 
قوانیــن  دارد.  وجــود  و  اســتارت آپ ها 
شــرایط  بــا  متناســب  می بایســت  بیمــه 
همان طــور  شــوند.  اصــالح   اســتارت آپ ها 
کــه اشــاره کــردم، بخشــی از اعتمادســازی بــه 
ــت. در  ــت اس ــده دول ــه عه ــتارت آپ ها، ب  اس
کشــورهایی مثــل آمریــکا در ســال های ۲000 
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ــرکت های  ــکل گیری ش ــه اوج ش ــا ۲005 ک ت
شــرکت های  از  بســیاری  بــود،  اینترنتــی 
ــت  ــت از پرداخ ــتور دول ــه دس ــتارت آپی ب  اس
ــات معــاف شــدند و تســهیالتی برایشــان  مالی
در نظــر گرفتــه شــد تــا بتواننــد جــان بگیرنــد 

ــد. ــکوفا ش ــور ش ــاد کش ــه اقتص و درنتیج
ســرمایه گذاری خارجــی موضوعــی اســت کــه 
ــرمایه گذاران  ــود و س ــه ش ــدی گرفت ــد ج بای
سیاســی،  مســائل  دلیــل  بــه  خارجــی 
آرامش خاطــر  بــا  و  نشــوند  ضــرر  دچــار 
مراکــز  همــکاری  کننــد.  ســرمایه گذاری 
خصوصــی و مراکــز دولتــی باعــث خواهــد شــد 
ــرای حضــور ســرمایه گذار  ــا محیــط امنــی ب ت
ــه  ــرمایه کالن ب ــود و س ــم ش ــی فراه خارج
شــود. تزریــق   اکوسیســتم  اســتارت آپی 

تعــداد زیــادی از  اســتارت آپ ها در مرحلــه 
امــا  می کننــد،  جــذب  ســرمایه  ابتدایــی 
بــرای ادامــه راه، از جــذب ســرمایه بی نصیــب 
شــرایطی  چنیــن  در  متاســفانه  می ماننــد. 

تمــام ســرمایه ها ســمت صنایــع بــزرگ ســوق 
تعلــق  بــه  اســتارت آپ ها  و  می شــود  داده 
نمی گیــرد. بــه هــر صــورت، مــا به عنــوان 
کشــور،  خانــواده  اســتارت آپی  از  عضــوی 
ــد  ــود یاب ــن وضعیــت بهب ــم کــه ای ــد داری امی
ــوند. ــورس ش ــد وارد ب ــتارت آپ ها بتوانن و  اس
ــای  ــهیالتی را از نهاده ــما تس ــا ش  آی
ــر؟  ــا خی ــد ی ــت کرده ای ــوط دریاف مرب

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــهیالت چ ــن تس ای
بــرای  علمی-فنــاوری،  معاونــت  طــرف  از 
اخــذ گواهــی دانش بنیــان بــودن حمایــت 
شــدیم و در ایــن مســیر، زمانــی کــه بــا 
ــک  ــا کم ــه م ــدیم، ب ــه می ش ــکلی مواج مش
ــه  ــوده اســت ک ــن ب ــان ای ــد. انتظارم می کردن
صنــدوق  از  بزرگ تــری  وام هــای  بتوانیــم 
ــه  ــا دارد ک ــم. ج ــکوفایی بگیری ــوآوری و ش ن
بروکراســی های موجــود بــرای گرفتــن وام 
کمتــر شــود تــا  اســتارت آپ ها بتواننــد از ایــن 

بهره منــد شــوند. و خدماتــش  صنــدوق 
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پارک های فناوری یکی از پایه های اصلی 
دسرتسی به اقتصاد دانش بنیان است

مسـعود پزشـکیان نایب رئیس مجلس شورای 
معـاون  سـتاری  سـورنا  همـراه  بـه  اسـالمی 
پـارک  از  رئیس جمهـوری  فنـاوری  و  علمـی 
فنـاوری پردیـس معاونـت علمـی بازدیـد کرد. 
پارک هـای  توسـعه  بازدیـد  ایـن  در  سـتاری 
فنـاوری را یکـی از پایه هـای اصلی رسـیدن به 
اقتصـاد دانش بنیان دانسـت و افـزود: »بیش از 
پنج هـزار و ۲00میلیارد تومـان مجموع فروش 
پردیـس  فنـاوری  پـارک  داخـل  شـرکت های 
معاونـت علمـی در سـال گذشـته شـده کـه 
ایـن نشـان از ظرفیـت بـاالی ثروت آفرینـی از 
طریـق ایـن پارک ها و منابع انسـانی در کشـور 

است.«
نایـب رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی نیـز در 
جریـان ایـن بازدیـد گفـت: »معتقـدم فنـاوری 
در  به ویـژه  امیدوارکننـده   آینـده ای  ایـران  در 
پزشـکی  تجهیـزات  و  دارویـی  قسـمت های 
دیگـر  الگـوی  می تواننـد  شـرکت ها  ایـن  دارد. 

شـرکت های علمـی و پژوهشـی و تولیدی کشـور 
باشـند تا بـا کارآفرینی بـه تولید ثروت برسـند.« 
پزشـکیان در خصـوص موضوعات مطرح شـده 
قبـل  رئیس جمهـوری  معـاون  بـا  جلسـه  در 
از انجـام ایـن بازدیـد، گفـت: »قـدم نخسـت 
مجلـس ایـن اسـت کـه نیازهـای مالـی بـرای 
منابـع  و  برطـرف  را  کارآفرینـان  از  حمایـت 
آن را مصـوب کنـد؛ هم چنیـن شـما مقـررات 
رسـاندن  نتیجـه  بـه  بـرای  الزم  اختیـارات  و 
ایده هـای خـود را نیـز بایـد از مجلـس طلـب 
کنیـد تـا مجلـس درصـدد رفـع چالش هـای 
مسـئوالن  و  پژوهش گـران  برآیـد.  رو  پیـش 
فنـاوری پیشـنهادهای خـود را بـرای توسـعه 
در  تـا  دهنـد  ارائـه  مجلـس  بـه  رونـد  ایـن 

راسـتای تحقـق آن هـا اقـدام شـود.«

درمان بیامری های اعصاب با کاربری 
سلول های بنیادی

بیماری هـای  یـک روزه  سـمپوزیوم  دومیـن 
همـکاری  بـا  بنیـادی  سـلول های  و  اعصـاب 
سـتاد توسـعه علـوم و فناوری های سـلول های 
علـوم  دانشـگاه  علمـی،  معاونـت  بنیـادی 
پزشـکی تهـران و مرکـز طبـی کـودکان ۱7 
همایش هـای  سـالن  در   ۱۳۹۶ اسـفندماه 
برگـزار  کـودکان  طبـی  مرکـز  بیمارسـتان 
ایـن سـمپوزیوم شـامل  می شـود. محورهـای 
ژن درمانـی در بیماری هـای اعصاب، مهندسـی 
بافـت و پزشـکی بازسـاختی در ترمیـم عصب، 
بیماری هـای  در  سـلول درمانی  چالش هـای 
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سـلول درمانی  و  پزشـکی  اخـالق  اعصـاب، 
پزشـکی  آینـده  اعصـاب،  بیماری هـای  در 
اعصـاب، جایـگاه  بیماری هـای  بازسـاختی در 
ایـران در حـوزه سـلول های بنیـادی، پزشـکی 
بازسـاختی و بیماری هـای اعصـاب و نیـز نقش 
نورومتابولیـک  بیماری هـای  در  سـلول درمانی 
اسـت. عالقه منـدان تـا ۲۶ بهمن مـاه ۹۶ برای 
ارسـال خالصـه مقـاالت خـود فرصـت دارنـد. 
خالصـه مقـاالت بایـد چکیـده در ۲50 کلمـه 

. شد با

رشکت ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی در رویداد بیوآسیا 2018 

سـتاد توسـعه زیسـت فناوری معاونـت علمـی 
 ۲0۱8 BioAsia حضـوری فعـال در رویـداد
 ۳(  ۲0۱8 فوریـه   ۲۴ تـا   ۲۲ تاریـخ  در  کـه 
تـا 5 اسـفند ۱۳۹۶( برگـزار می شـود خواهـد 
داشـت. رویـداد بیوآسـیا مجالی برای توسـعه، 
غنی سـازی و تشـویق بـه ایجـاد نوآوری هـای 
ارائـه  و  تاثیرگـذار  اکتشـافات  انجـام  جدیـد، 
راهکارهـای مفیـد در صنعـت جهانـی اسـت 
هـدف  بـا  جهـان  روز  مسـائل  آن  طـی  کـه 
ایـن  بازیگـران اصلـی  ایجـاد هم گرایـی بیـن 
حـوزه بررسـی می شـود. ایـن رویداد هر سـاله 
شـاهد حضـور صنایـع زیسـت فناوری بـه ویژه 
زیسـت فناوری پزشـکی، موسسـات تحقیقاتی، 
خدمـات،  ارائه دهنـدگان  سـرمایه گذاران، 
تحلیل گـران  و  تنظیم گـران  سیاسـت گذاران، 

. ست ا

در  کشـور   50 از  بیـش  مشـارکت  از  پـس 
رویـداد بیوآسـیا ۲0۱7، ایـن گردهمایی برای 
پانزدهمیـن سـال متوالـی در شـهر حیدرآبـاد 
محورهـای  از  می شـود.  برگـزار  هنـد  کشـور 
کنفرانس هـای  برگـزاری  رویـداد  ایـن  اصلـی 
نمایشـگاهی،  غرفه هـای  برپایـی  تخصصـی، 
برتـر  محققـان  بـه  جوایـز  اهـدای  و  معرفـی 
بازدیـد از موسسـات علمـی معتبـر  علمـی و 

اسـت.

رشد ثبت پتنت بین املللی مخرتعان ایرانی
مدیـر کانـون پتنـت معاونـت علمـی از ارتقای 
رتبـه ایـران در ثبـت بین المللـی پتنـت خبـر 
پتنـت،  کانـون  مدیـر  ضیغمـی،  مهـدی  داد. 
دربـاره ثبت بین المللـی پتنت محققـان ایرانی 
گفت: »۱۱7 درخواسـت ثبت اختراع از سـوی 
اختـراع  ثبـت  ادارات  در  ایرانـی  مخترعـان 
آمریـکا و اروپـا سـال ۲0۱7 منتشـر شـد کـه 
در مقایسـه با سـال ۲0۱۶، ۲5 درصد رشـد را 
نشـان می دهد. از ایـن تعداد ۱۱۴ درخواسـت 
اداره ثبـت اختـراع آمریـکا منتشـر شـده  در 
اسـت کـه 50 درصـد ایـن اختراعات از سـوی 
کانـون پتنت ایران نوشـته و فایل شـده اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال ۲0۱۶ فقط 
کانـون  توسـط  ایـران  اختراعـات  درصـد   ۳0
پتنـت نوشـته و فایـل شـده بـود. هم چنیـن 
رتبـه ایـران نیـز در تعـداد پتنت هـای منتشـر 
شـده در اداره ثبـت اختراع آمریـکا از عدد ۴۱ 
در سـال ۲0۱۶ بـه ۳8 در سـال ۲0۱7 ارتقـا 

اسـت.« یافته 

سومین فراخوان حامیت از رساله های 
دکرتا منترش شد

سـومین فراخـوان حمایت از رسـاله های دکترا 
از سـوی صنـدوق حمایـت از پژوهش گـران و 
فنـاوران معاونـت علمـی منتشـر شـد. انتشـار 
سیاسـت های  چهارچـوب  در  فراخـوان  ایـن 
راهبـردی پژوهـش و فنـاوری نظـام، هدایـت 
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رسـاله های دکتـرا بـه سـمت نیاز های اساسـی 
پژوهشـی و فناوری کشـور، گسـترش مرزهای 
دانـش و اسـتفاده حداکثری از ظرفیت هاسـت. 
 ۳00 تـا  رسـاله  هـر  بـرای  حمایـت  مبلـغ 
میلیـون ریـال اسـت و در صورتـی کـه نتیجـه 
کار تحقیقاتـی بـه توسـعه فنـاوری یـا مرحلـه 
تجاری سـازی رسـیده و خریدار داشـته باشـد، 
در صـورت نیـاز به ایـن رقم 50 درصـد اضافه 
می شـود. دانشـجویان دکتـرا برای اسـتفاده از 
ایـن حمایـت از یکـم بهمن مـاه تا ۲۹ اسـفند 
۹۶ مهلـت ثبت نـام دارنـد. متقاضیـان دریافت 
ایـن حمایت، پـس از مطالعه دقیـق آیین نامه، 
طرح هـای  سـامانه  در  را  خـود  طرح هـای 
بـه  از ورود  پژوهشـی صنـدوق ثبـت و پـس 
جدیـد  تقاضـای  ارسـال  بخـش  بـه  سـامانه 
مراجعـه کننـد. توجـه بـه ایـن نکته ضـروری 
اسـتاد  نـام  بـه  می بایسـت  طـرح  کـه  اسـت 
راهنمـا در سـامانه ثبـت شـود. دقـت شـود به 
طرح هایـی که از طریق پروفایل اسـتاد ارسـال 
نشـود ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد. هم چنین 
قبـل از ارسـال تقاضـا از طریق پروفایل اسـتاد 
راهنما، دانشـجو موظف اسـت کـه پروفایلی به 

نـام خـود در سـامانه ایجـاد کند.

ارائه آخرین دستاوردهای علمی 
دانشمندان ایرانی و خارجی در کنگره 

بین املللی رویان 

هـدف  بـا  رویـان  بین المللـی  کنگـره 
بـه  جهـت  مناسـب  بسـتری  کـردن  فراهـم 

اشـتراک گذاری آخریـن دسـتاوردهای علمـی 
و  اطالعـات  تبـادل  و  همـکاری  ارتقـای  و 
تجربیـات علمـی میان محققان و اندیشـمندان 
ایـن حوزه هـا میزبـان برتریـن دانشـمندان و 
اسـت.  خارجـی  و  داخلـی  شـرکت کنندگان 
ایـن کنگـره بـا هـدف ارتقـای زیرسـاخت های 
آموزشـی و پژوهش در کشـور با تعامل بیشـتر 
بـا انجمن هـای مختلـف ملـی و بین المللـی در 
حوزه هـای پزشـکی و بیولـوژی و فناوری هـای 

می شـود. برگـزار  بنیـادی  سـلول های 
سـلول های  فنـاوری  و  بیولـوژی  معرفـی 
ابـزار  به عنـوان  علمـی  جامعـه  بـه  بنیـادی 
به ویـژه  علمـی  تحقیقـات  در  مناسـب 
ماننـد  دارویـی  و  سـلول درمانی  تحقیقـات 
پیونـد اعضـا، بیماری هـای پوسـتی، غضروفی، 
بیماری هـای  و  سـرطان ها  چشـم،  عصبـی، 
قلبـی عروقـی و کلیـوی از دیگـر هدف هـای 
اهـداف کنگـره  از دیگـر  اسـت.  ایـن کنگـره 
بین المللـی رویـان می تـوان به تقویـت رویکرد 
توانمندی هـای  بـه  بین المللـی  جوامـع  نـگاه 
علمـی ایـران به واسـطه تحریم هـای اقتصـادی 
و سیاسـی، فراهـم آوردن امکان جذب بیشـتر 
درمـان  جهـت  منطقـه  کشـورهای  از  بیمـار 
رونـق  بـه  کمـک  سـلول درمانی،  و  نازایـی 
گردش گـری درمانـی در کشـور، ایجـاد محیط 
و  علمـی  اطالعـات  تبـادل  جهـت  مناسـب 
امـکان هماهنگـی جهـت اجـرای پژوهش های 
جدیـد چندمرکـزی و چندملیتـی، دسـت یابی 
بـه اهـداف فرهنگـی نظـام جمهوری اسـالمی 
بـا معرفـی توانمندی هـا و فرهنگ غنی اسـالم 
اشـاره کـرد. هم زمـان بـا کنگـره بین المللـی، 
جشـنواره بین المللـی رویـان نیـز در تاریـخ 8 
شـهریور برگـزار خواهـد شـد کـه بـه بهتریـن 
و  ملـی  سـطح  در  تحقیقاتـی  طرح هـای 

می شـود. اهـدا  جوایـزی  بین المللـی 
نوزدهمیـن کنگـره بین المللـی تولیـد مثـل و 
بین المللـی  کنگـره  چهاردهمیـن  و  نابـاروری 
بـا  رویـان  پژوهشـگاه  بنیـادی  سـلول های 
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و  علـوم  توسـعه  سـتاد  معنـوی  حمایـت 
معاونـت  بنیـادی  سـلول های  فناوری هـای 
برگـزار   ۱۳۹7 شـهریورماه   ۹ تـا   7 علمـی 
فروردین مـاه   ۳۱ تـا  عالقه منـدان  می شـود. 
۱۳۹7 مهلـت دارنـد مقـاالت خـود را بـه ایـن 

کننـد. ارسـال  کنگـره 

چهارمین ویژه نامه فناوری لیزر و 
فوتونیک منترش شد

چهارمیـن ویژه نامـه فنـاوری لیـزر و فوتونیک، 
 ۹ شـامل  جـاری،  سـال  دی مـاه  بـه  مربـوط 
بخـش بـا موضوعـات و مطالـب مختلـف اعـم 
از »آلبـوم، سـخن اول، گفت وگـو، از علـم تـا 
پیشـگامان،  نیـوز،  لیـزر  چشـم انداز،  ثـروت، 
راهنمـا و مدرسـه فنـاوری« در 8۴ صفحـه به 
چـاپ رسـیده اسـت. بخـش اول ایـن ویژه نامه 
اشـاره ای کوتـاه بـه کاربردهـای لیـزر در علـم 
زیست شناسـی دارد و در زمینـه توسـعه لیـزر 
و فوتونیـک در مسـیر اقتصـاد گزارشـی ارائـه  
شـده اسـت. جایزه »پریـزم« برای نـوآوری در 
فوتونیـک و اسـتفاده از لیـدار در اتومبیل هـای 
آینـده از موضوعاتی اسـت کـه در این ویژه نامه 
بـه آن پرداخته شـده اسـت. جایـزه »پریـزم« 
بـرای نـوآوری در فوتونیک، یـک رقابت جهانی 
اسـت کـه هرسـاله از بهترین هـای محصـوالت 
فوتونیکـی در بـازار تقدیـر می کنـد. برنـدگان 
ایـن مسـابقه در ژانویـه ۲0۱8 معرفی خواهند 
شـد، هم چنیـن در موضـوع اسـتفاده از لیـدار 
در اتومبیل هـای آینـده، جنـرال موتـورز تنهـا 

یـک گام بـا عرضـه خودروهـای خـودران بـه 
بـازار نـاوگان حمل ونقل فاصلـه دارد و به زودی 
از دسـتاورد خـود در ایـن زمینـه کـه مجهز به 
سیسـتم های لیـزری اسـت، اسـتفاده خواهـد 

. کرد

مشکل رشکت های دانش بنیان اخذ نشان 
ملی استاندارد نیست

نـوآوری  معـاون  زین الدیـن،  شـیخ  محمـود 
علمـی،  معاونـت  فنـاوری  تجاری سـازی  و 
آیین نامـه  توجیهـی  و  تخصصـی  نشسـت  در 
گواهـی  انطبـاق،  گواهـی  صـدور  اجرایـی 
محصـول و نشـان اسـتاندارد دانش نمـاد، بـه 
ایجـاد سلسله نشسـت های مرتبـط بـا موضـوع 
از  دانش بنیـان  شـرکت های  استانداردسـازی 
سـوی معاونـت علمـی اشـاره کرد و گفـت: »با 
پیگیری هـای ایـن معاونـت ایـن نشسـت های 
تخصصی برگزار شـد و ضمن بررسـی مشخص 
شـرکت های  از  بسـیاری  مشـکل  کـه  شـد 
اسـتاندارد  ملـی  نشـان  اخـذ  دانش بنیـان، 
نیسـت، چراکـه نشـان ملـی اسـتاندارد صرفـا 
محصـول  عملکـرد  و  ویژگی هـا  بـه  معطـوف 
نیسـت و دارای یک سـری ضوابـط و مقـررات 
گواهـی  صـدور  بحـث  اسـت.  خـود  خـاص 
انطبـاق و گواهـی صـدور محصـول و البتـه در 
ادامـه نشـان دانش نمـاد، راه کار اساسـی بـرای 
رفـع مشـکالت شـرکت های دانش بنیان اسـت 
کـه ایـن معاونـت بـا همـکاری سـازمان ملـی 
بـا  امکانـات،  فراهم سـازی  بـرای  اسـتاندارد، 
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مصوبـه شـورای عالـی اسـتاندارد، ایـن فرصت 
می دهـد  دانش بنیـان  شـرکت های  بـه  را 
معتبـر  اسـتانداردهای  از  بهره گیـری  بـا  تـا 
اسـتاندارد،  ملـی  اسـتاندارد  یـا  بین المللـی 
محصـول  تاییـد  بـرای  معتبـر  گواهی نامـه ای 
خـود دریافـت کننـد. ایـن آیین نامـه می تواند 
روی  پیـش  مشـکالت  از  بسـیاری  راه گشـای 
شـرکت های دانش بنیـان باشـد. بر این اسـاس 
ملـی  نشـان  بـا  بهمن مـاه  در  تفاهم نامـه ای 
اسـتاندارد امضا و سـپس مصوبه شـورای عالی 

اسـتاندارد پیگیـری و اخـذ شـد.
فنـاوری  تجاری سـازی  و  نـوآوری  معـاون 
پـی  در  را  اصلـی  علمـی، دو هـدف  معاونـت 
انعقـاد ایـن تفاهم نامـه معرفـی کـرد و گفـت: 
»نخسـتین و مهم تریـن هـدف حـل مشـکالت 
شـرکت های دانش بنیـان بـود و در گام بعـدی 
تـا  سـاختیم  فراهـم  به گونـه ای   را  شـرایط 
حداکثـر  گواهی نامه هـا  ایـن  صـدور  فراینـد 
رویه هـای  و  جـاری  قوانیـن  بـا  را  هم خوانـی 
موجود سـازمان ملی اسـتاندارد داشـته باشـد. 
بحـث صدور گواهـی انطباق و صـدور محصول 
و البتـه در ادامـه دانش نمـاد مسـئله مهمـی 
اسـت کـه می توانـد راه کار قابـل  توجهـی برای 
بـه   دانش بنیـان  شـرکت های  مشـکالت  رفـع 

حسـاب آیـد.«

نخبگان می توانند با نگاه نوآور 
بخش های مهمی از اقتصاد دنیا را به 

خود اختصاص دهند
سـتاد  دبیـر  نیـری،  سـجادی  محمدحسـین 
توسـعه فناوری هـای نـرم و هویت سـاز معاونت 
جشـنواره  و  نمایشـگاه  سـومین  در  علمـی، 
کاالی فرهنگـی جایـزه فیـروزه، منابـع اصلـی 
گفـت:  و  دانسـت  انسـانی  نیـروی  را  کشـور 
»ایـن نیـروی انسـانی نخبـگان، فرهیختـگان 
کـه  هسـتند  دانشـگاهی  فارغ التحصیـالن  و 
افـراد  ایـن  کننـد.  کمـک  مـا  بـه  می تواننـد 
نویـن،  فضـای  و  جدیـد  عصـر  در  می تواننـد 

بـا نـگاه نـوآور و خـالق، بخش هـای مهمـی از 
سـهم اقتصاد دنیـا را به خـود اختصاص دهند. 
این کـه مـا تـالش کنیـم در عرصـه فرهنگـی 
محصوالتـی داشـته باشـیم کـه امـکان فروش 
و کسـب سـهم باالیی از بـازار داخل را داشـته 
انگاره هـای  بـه  توجـه  بـا  تضـاد  در  باشـند، 
فرهنگـی مـا نیسـت. این کـه مـا می خواهیـم 
مقیـد بـه فرهنـگ ایرانـی اسـالمی باشـیم، به 
معنـای ایـن نیسـت کـه محصـوالت فرهنگـی 
ایرانـی نمی فروشـند. محصـول فرهنگی موفق 
محصولـی اسـت کـه سـهمی از بـازار داشـته 
باشـد و در مقابـل محصـوالت فرهنگـی بیگانه 
مقاومـت کنـد. تـالش مـا در معاونـت علمـی 
ایـن اسـت کـه در کنـار دسـتگاه های فعال در 
ایـن عرصـه نـگاه اقتصـاد فرهنگ را در کشـور 
موجـب  می توانـد  نـگاه  ایـن  دهیـم.  توسـعه 
و  کشـور  در  تولیـد  توسـعه  اشـتغال،  ایجـاد 

جلوگیـری از تهاجـم فرهنگـی باشـد.«
او ادامـه داد: »در سـتاد توسـعه فناوری هـای 
نـرم و هویت سـاز معاونـت علمـی، در حـوزه 
اقتصـاد خـالق و صنایع نرم تـالش داریم چند 
اتفـاق جـدی را رقـم بزنیـم. نکته نخسـت این 
اسـت کـه باید تـالش کنیم محصوالت سـنتی 
سـابقه  ایـران  در  مـا  کنیـم.  معاصرسـازی  را 
بسـیار خوبـی در صنایـع دسـتی داریـم، امـا 
برخـی از ایـن صنایـع دسـتی مـا نتوانسـته اند 
زندگـی  عرصـه  در  و  شـوند  معاصرسـازی 
روزمـره مـردم ایـن سـرزمین مـورد اسـتفاده 

قـرار بگیرنـد.«
موضـوع  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  نیـری  سـجادی 
کـه کشـورهای غربـی از ایـن پتانسـیل ایرانی 
مختلفـی  هنرهـای  در  و  کرده انـد  اسـتفاده 
ماننـد قلم زنـی، سـفال، صنایع دسـتی و غیـره 
بهـره برده انـد و محصـوالت لوکـس و ویـژه در 
صنایـع فرهنگـی تولیـد می کنند، گفـت: »این 
مسـئله ای اسـت کـه می توانـد بـا اسـتفاده از 
ایـران  در  مـا  اقلیمـی  و  فرهنگـی  پتانسـیل 
میـراث  از  معاصرسـازی  پـس  شـود.  محقـق 
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فرهنگـی در زندگـی روزمـره یکـی از اتفاقاتی 
اسـت کـه بـه دنبـال آن هسـتیم و خمیرمایـه 

آن نـوآوری اسـت.«
او نکتـه دیگـر مـورد توجـه معاونـت علمـی را 
زنجیره هـای  و بخش هـای  عناصـر  بـه  توجـه 
دانسـت  فرهنگـی  صنایـع  پیشـین  و  پسـین 
و افـزود: »وقتـی بـا شـخصیت و عروسـک ها 
را  آن  گذشـته  مخاطـب  هسـتیم،  مواجـه 
و  عرضـه  قبـل  سـال ها  یعنـی  می شناسـد. 
شناسـانده شـده و سـپس وارد صنعت سینما، 
غیـره  و  لبـاس  و  مـد  ویدیویـی،  بازی هـای 
یـک  کنـار  از  کـه  جانبـی  صنعـت  می شـود. 
مـوارد  برخـی  در  می شـود  خلـق  شـخصیت 
تـا ۱۱ برابـر بزرگ تـر از خلـق آن اسـت. ایـن 
نکتـه ای اسـت کـه در کشـور ما مغفـول مانده 
مجموعه هـای  میـان  هم افـزا  حرکـت  اسـت. 
دسـت اندرکار نخسـتین اقدامـی اسـت که باید 
اتفـاق بیفتـد. صنایـع خاموشـی ماننـد کمیک 
ورود  نوشـت افزار  حـوزه  بـه  کـه  اسـتریپ 
کرده انـد، نکتـه ای اسـت کـه باید بـه آن توجه 

ویـژه داشـت.«
بـا  فرهنگـی  کاالهـای  جایـزه  دوره  سـومین 
الگـوی ایرانـی - اسـالمی فیـروزه بـا همکاری 
سـتاد توسـعه فناوری هـای نـرم و هویت سـاز 
امـور  معاونـت  توسـط  و  علمـی  معاونـت 
اسـالمی،  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  فرهنگـی 
دی مـاه ۹۶ برگـزار شـد. در مراسـم اختتامیـه 
ایـن رویـداد وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، 
سـازمان  رئیـس  و  رئیس جمهـور  معـاون 
اسـتاندارد حضور داشـتند و جوایزی اهدا شـد.

کارگاه کارآفرینی در حوزه گردشگری و 
فناوری های نرم برگزار می شود

و  گردشـگری  صنعـت  در  کارآفرینـی  کارگاه 
فناوری هـای نـرم بـا هدف آشـنایی مسـتعدان  
برتـر این حـوزه، بهره  گیری حداکثـری از توان 
اجتماع نخبگانی، شبکه  سـازی افـراد و گروه ها 
در حوزه هـای تخصصـی، هم  افزایی و اشـتراک 

زمینه سـازی  و هم چنیـن  دانـش  و  اطالعـات 
بـرای حضـور و اثرگـذاری اجتمـاع نخبگانـی 
محورهـای  بـا  کارگاه  ایـن  می  شـود.  برگـزار 
»بررسـی جایـگاه صنعت گردشـگری در دنیا و 
جایـگاه ایـران در ایـن صنعت و آینـده صنعت 
گردشـگری در دنیـا«، »ظرفیت هـای موجـود 
در صنعت گردشـگری«، »نقش اسـتارت آپ ها 
در گردشـگری«، »بررسـی و تحلیل نمونه های 
موفـق گردشـگری دنیـا و ایـران«، »چگونگـی 
کارآفرینـی در حوزه هـای مرتبـط بـا صنعـت 
گردشـگری« و »نقـش نخبـگان و ایده پردازی 

در صنعـت گردشـگری« برگـزار خواهد شـد.
الزم به ذکر است، کارگاه کارآفرینی در صنعت 
گردشـگری و فناوری هـای نـرم بـا همـکاری 
سـتاد توسـعه فناوری هـای نـرم و هویت سـاز 
ریاسـت جمهوری،  علمی وفنـاوری  معاونـت 
و  علـم   پـارک  نـوآوری  و  شـتاب دهی  مرکـز 
شـرکت های  همـکاری  و  پردیـس  فنـاوری 
دانش بنیـان فعـال در صنایع  خالق، شـانزدهم 
اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  محـل  در  بهمن مـاه 
تهـران برگـزار می شـود. متقاضیـان می تواننـد 
رویدادهـای  ثبت نـام  بـه سـامانه  مراجعـه  بـا 
بـه  تهـران  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  فرهنگـی 
بـه  نشانی visitfarhangi.bmn.ir نسـبت 

تکمیـل اطالعـات و ثبت نـام اقـدام کننـد.

حامیت از پژوهشگران برتر جوان 
حوزه زیست فناوری

علمـی  معاونـت  زیسـت فناوری  توسـعه  سـتاد 
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منظـور  بـه  جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری  و 
معرفـی و تشـویق پژوهشـگران موفـق در حـوزه 
حمایـت  پژوهشـگران  ایـن  از  زیسـت فناوری 
می کنـد. سـتاد توسـعه زیسـت فناوری معاونـت 
علمـی هـر سـال در مراسـمی ماننـد همایش یا 
کنگره هـای مرتبـط بـا زیسـت فناوری یـا هفتـه 
پژوهـش پژوهشـگران موفق این حـوزه را معرفی 
می کنـد و آن هـا را مـورد حمایـت قـرار می دهد. 
پژوهشـگر پس از تکمیل و ارسـال فرم »حمایت 
از پژوهشـگران برتـر در حـوزه زیسـت فناوری« 
بـر اسـاس ایـن آییـن نامـه مـورد ارزیابـی قـرار 
می گیرنـد و ۱0 نفـر از پژوهشـگرانی کـه موفـق 
عنـوان  بـه  شـوند  امتیـاز  باالتریـن  بـه کسـب 
»پژوهشـگران برتـر جـوان« معرفـی می شـوند. 
پژوهشـگران باید حداکثر ۴0 سـال داشته باشند 
و بـه طـور مشـخص در زمینـه زیسـت فناوری 
پژوهشـگران،  ارزیابـی  معیـار  کننـد.  فعالیـت 
دسـتاوردها و خروجی هـای مربوط به پنج سـال 
گذشـته اسـت و مـوارد مربـوط بـه بیـش از پنج 
سـال در ارزش یابی لحاظ نمی شـود. پژوهشگران 
متقاضـی می توانند برای کسـب اطالعات بیشـتر 
بـه سـایت سـتاد توسـعه زیسـت فناوری معاونت 
علمـی بـه آدرس biodc.isti.ir مراجعـه کنند.

دستاوردهای پارک فناوری پردیس 
معاونت علمی امیدوارکننده است

اول  معـاون  جهانگیـری،  اسـحاق 
امنـای  هیئـت  جلسـه  در  رئیس جمهـوری، 
بـا  علمـی  معاونـت  پردیـس  فنـاوری  پـارک 

اشـاره بـه گزارش هـای ارائه شـده از عملکـرد 
در  علمـی  معاونـت  پردیـس  فنـاوری  پـارک 
سـال ۹5، اقدامات انجام شـده و دسـتاوردهای 
امیدوارکننـده  و  رضایت بخـش  را  حاصلـه 
توصیـف و از پویایـی و عملکـرد پـارک فناوری 
پردیـس معاونـت علمـی قدردانی کـرد. معاون 
مطالبـه  بـر  هم چنیـن  رئیس جمهـوری  اول 
محققیـن و پژوهشـگران بـرای افزایـش بودجه 
تحقیقـات و پژوهش و اهمیـت حوزه تحقیق و 
پژوهـش تاکیـد کرد و ضـرورت افزایش بودجه 
و اعتبـارات بخش پژوهش و تحقیق در کشـور 
را یـادآور شـد. او در خصـوص برنامـه توسـعه 
فنـاوری  پـارک  اعضـای غیرمسـتقر  و  شـعب 
نـوآوری  )شـبکه  علمـی  معاونـت  پردیـس 
تهـران( بـر ضـرورت سیاسـت گذاری و تعییـن 
سـازوکاری روشـن و دقیـق جهـت هماهنگـی 
دسـتگاه های  بـا  پـارک  غیرمسـتقر  اعضـای 
بـا  آنـان  تعامـل  و  ارتبـاط  نحـوه  و  مرتبـط 
رئیـس  کـرد.  تاکیـد  بخـش صنعـت  و  بـازار 
هیئـت امنـای پارک فنـاوری پردیـس معاونت 
علمـی ضمـن تاکیـد بر ضـرورت ایجاد شـبکه 
تشـکیل جلسـه ای  تهـران خواسـتار  نـوآوری 
بـا حضـور وزیـران صنعـت، معـدن و تجـارت، 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و معـاون علمـی و 
معاونـت حقوقـی  و  رئیس جمهـوری  فنـاوری 
توسـعه  برنامـه  تـا  شـد  جمهـوری  ریاسـت 
فنـاوری  پـارک  اعضـای غیرمسـتقر  و  شـعب 
نـوآوری  )شـبکه  علمـی  معاونـت  پردیـس 
تهـران( و نحـوه ارتبـاط و تعامـل ایـن واحدها 
بـا دسـتگاه های مرتبـط را مـورد بررسـی قرار 
فنـاور  واحدهـای  عضویـت  آیین نامـه  دهنـد. 
به صـورت غیرمسـتقر، بودجـه تفصیلـی سـال 
معاونـت  پردیـس  فنـاوری  پـارک   ۹۶ و   ۹5
علمـی و گـزارش حساب رسـی و صورت هـای 
بـه سـال های ۹۳، ۹۴  منتهـی  پـارک  مالـی 
ایـن  بـود کـه در  از دیگـر موضوعاتـی  و ۹5 
تصویـب  و  بررسـی  و  بحـث  مـورد   جلسـه 

قرار گرفت.
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مسابقات دانشجویی علوم اعصاب 
شناختی برگزار می شود

عبدالحسـین عباسـیان، مجری طرح مسابقات 
دانش آمـوزی علـوم اعصـاب شـناختی، گفـت: 
»با حمایت سـتاد توسـعه علـوم و فناوری های 
شـناختی، بـرای نخسـتین بار مسـابقات علـوم 
در  دانشـجویی  سـطح  در  شـناختی  اعصـاب 
دانشـگاه تهـران برگـزار می شـود. بـه مـوازات 
اعصـاب شـناختی  علـوم  برگـزاری مسـابقات 
در سـطح دانش آمـوزی در نظـر اسـت بـرای 
نخسـتین بار ایـن مسـابقات ویـژه دانشـجویی 
در بهمن ماه امسـال در دانشـگاه تهـران برگزار 

. د شو
ایـن مسـابقات بـه منظـور انجـام فعالیت هـای 
از  فهـم مشـترک  و  زبـان  ایجـاد  تحقیقاتـی، 
دانـش علـوم شـناختی در فضاهـای آموزشـی 
و دانشـگاهی، کشـف اسـتعداد ها و شناسـایی 
نخبـگان و هم چنین رشـد و ترویج رشـته های 
انجـام  کشـور  نقـاط  در  شـناختی  علـوم 

می شـود.«
عباسـیان بـا اشـاره بـه این کـه بـا حمایت های 
چشـم گیر و گسـترده سـتاد علـوم شـناختی 
اخیـر  سـال های  در  علمـی  معاونـت 
فعالیت هـای وسـیعی در امـر ترویـج و توسـعه 
علـوم شـناختی و علـوم اعصـاب شـناختی در 
فضاهـای آموزشـی انجـام شـده اسـت، گفـت: 
»ایـن اقدامـات در سـطح کشـور بـا اسـتقبال 
فـراوان روبـه رو شـده و نتایـج بسـیار مثبتـی 
شـناختی  علـوم  مسـابقات  برگـزاری  از  نیـز 

شـده حاصـل  شـناختی  اعصـاب  علـوم   و 
 است.«

بـه گفته وی، در سـال گذشـته در ۲۹ اسـتان 
شـناختی  اعصـاب  علـوم  مسـابقات  کشـور 
ویـژه دانش آمـوزی اجـرا شـد تـا نخبـگان و 
اسـتعداد های درخشـان دانش آمـوزی بتواننـد 
قبـل از ورود بـه مراکـز و موسسـات آمـوزش 
عالـی بـا مباحث و دانش علوم شـناختی آشـنا 

. ند شو

اقتصاد کشور را نبوغ نسل جوان آینده 
تضمین می کند

دکتـر سـورنا سـتاری در بازدیـد از دفتـر کار 
اپلیکیشـن »بـازار« با بیان این که حضور نسـل 
جـوان خـالق در عرصـه کارآفرینـی می توانـد 
سرنوشـت اقتصاد کشـور را تعییـن کند، افزود: 
دسـت  بـه  کـه  نوظهـوری  »اسـتارت آپ های 
جوانـان خـالق، کارآفریـن و تحصیل کـرده در 
کشـور راه انـدازی شـده، بـا زمینه سـازی برای 
اشـتغال تعیین کننده سرنوشـت اقتصاد کشـور 
هسـتند. بـر مبنـای الگـوی جدیـد کارآفرینی 
نـوآوری تعـداد قابـل توجهی از جوانان کشـور 
توانسـته اند بـا راه اندازی کسـب و کارهای خالق 
خـود بـه ارزش افزوده باالیی دسـت پیدا کنند 

و زمینه سـاز رونـق اقتصاد کشـور باشـند.«
رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان اسـتارت آپ ها را 
الگـوی قابـل اعتنا بـرای دیگر جوانان دانسـت 
و افـزود: »دیگـر جوانان دانشـجو بـا لمس این 
نمونه هـای موفـق بـه ایـن بـاور می رسـند که 
می تواننـد خود نیـز در این مسـیر گام بگذارند 
و ضمـن کسـب درآمد قابـل توجه، زمینه سـاز 

اشـتغال دیگر افراد باشـند.«
معـاون علمـی و فنـاوری رئیس جمهـوری بـا 
تاکیـد بـر این که هـوش و نبـوغ در کارآفرینی 
وجـه بـارز ایـن استارت آپ هاسـت، ابـراز کرد: 
اکنـون  و  نیسـتند  کـم  موفـق  »نمونه هـای 
بسـیاری از اسـتعدادهای برتـر کشـور در ایـن 
کارآفرینـی  کارنـد.  بـه  مشـغول  شـرکت ها 
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فنـاوری  حـوزه  در  جدیـد  شـیوه های  بـه 
در شهرسـتان ها  بایـد  ارتباطـات  و  اطالعـات 
شهرسـتان ها  زیـرا  کنـد،  پیـدا  توسـعه  نیـز 
دارای ظرفیت هـای بالقـوه باالیـی در توسـعه 

هسـتند.« بومـی  کارآفرینـی 
از  رئیس جمهـوری  فنـاوری  و  علمـی  معـاون 
اپلیکیشـن  اسـتارت آپ دفتـر کار  بخش هـای 
»بـازار« دیـدن کـرد. ایـن اسـتارت آپ موفـق 
توانسـته اسـت با همـکاری بیـش از 50 تن از 
نخبـگان المپیـادی کشـور زمینه سـاز اشـتغال 
و  مسـتقیم  صـورت  بـه  نفـر  هـزار  از  بیـش 

غیرمسـتقیم شـود.
یکـی  عنـوان  بـه  نیـز  »دیـوار«  اسـتارت آپ 
بازدیـد  اسـتارت آپی  کارهـای  دفتـر  از  دیگـر 
فنـاوری  و  علمـی  معـاون  توسـط  شـده 
ضمـن  اسـت  توانسـته  رئیس جمهـوری، 
افـزوده  ارزش  ایجـاد  ارز،  خـروج  جلوگیـری 
درکشـور با بهره گیری از بسـتر فضـای مجازی 
و فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات جـان تازه ای 
ببخشـد.  بـه صنعـت محصـوالت دسـت دوم 
اسـتارت آپ،  ایـن  دسـت اندرکاران  گفتـه  بـه 
تاکنـون بیـش از ۶0 میلیـون آگهـی بر بسـتر 
این اپلیکیشـن منتشـر شـده اسـت و »دیوار« 
کمـک کـرده اسـت تـا کسـب و کارهای خـرد 
کسـب  بتواننـد  نرم افـزار  توسـعه دهندگان  و 

درآمـد کننـد.

نشست هم اندیشی اجتامع نخبگانی با 
رئیس مجلس برگزار می شود

بنیـاد نخبـگان اسـتان قـم بـا هـدف ایجـاد و 
تقویـت زمینه هـای هم فکری میـان اجتماعات 
نخبگانـی و سـطوح مختلـف حاکمیتـی و بـه 
و  سـرآمدان  نخبـگان،  مشـارکت  منظـور 
مسئله شناسـی  امـور  در  برتـر  مسـتعدان  
دسـتگاه های اجرایـی و برنامه ریـزی، دومیـن 
بـا  اسـتان  مسـئوالن  هم اندیشـی  نشسـت 
بـا حضـور دکتـر علـی  را  نخبگانـی  اجتمـاع 
شـورای  اسـالمی  مجلـس   رئیـس  الریجانـی 
بررسـی  رویکـرد  بـا  قـم  مـردم  نماینـده  و 
و  نخبـگان  به کارگیـری  و  راه کارهـای جـذب 
مسـتعدان  برتـر در اسـتان قم برگـزار می کند. 
الزم به ذکر اسـت، برنامه نشسـت هم اندیشـی 
اجتمـاع نخبگانـی اسـتان قم بـا رئیس مجلس  
شـورای  اسـالمی هم زمان بـا دهه فجـر برگزار 
خواهـد شـد. هم چنیـن در ایـن نشسـت، بـا 
اهـدای جوایـزی از مشـموالن جوایـز تحصیلی 
سـال ۹۶-۹7 بنیـاد ملـی نخبگان نیـز تجلیل 

خواهـد شـد.

امضای تفاهم نامه معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و وزارت 

بهداشت

معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری و 
وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی در 
راسـتای تحقـق اصـول سیاسـت های اقتصـاد 
مقاومتـی ابالغی از سـوی مقـام معظم رهبری 
نیازهـای مراکـز درمانـی  تامیـن  بـا هـدف  و 
توانمندی هـای شـرکت های  از طریـق  کشـور 



59 سرآمد/ شماره چهل ودوم/ دی نودوشش

کردنـد.  امضـا  را  تفاهم نامـه ای  دانش بنیـان، 
ایـن تفاهم نامـه بـا هـدف توسـعه فنـاوری و 
ملزومـات  حـوزه  در  دانش بنیـان  زیسـت بوم 
و تجهیـزات پزشـکی و تحقـق اهـداف برنامـه 
دانش بنیـان  محصـوالت  تولیـد  توسـعه 
بین سـتاری معـاون علمـی و فناوری ریاسـت 
جمهـوری و هاشـمی وزیـر بهداشـت، درمان و 

آمـوزش پزشـکی بـه امضـا رسـید. 
ضمـن  تـا  اسـت  درصـدد  تفاهم نامـه  ایـن 
از  هوشـمندانه  و  هدفمنـد  حمایـت 
شـرکت های  و  داخلـی  توانمندی هـای 
دانش بنیـان، نیـاز ایـن بـازار ملـی را به موقـع 
و بـا محصـوالت باکیفیـت و صرفـه اقتصـادی 
و تولیـد داخلـی واقعـی تامیـن کنـد. گفتنـی 
اسـت ایـن یادداشـت تفاهـم در هشـت مـاده 
تنظیـم شـده و بـرای مـدت سـه سـال معتبر 
 اسـت و در صـورت توافق طرفیـن قابل تمدید 

خواهد بود.

رویداد »ایده شو« برگزار شد

افـراد  آن  در  کـه  اسـت  رویـدادی  ایده شـو 
بیـان  ایده پـردازی،  در  را  خـود  توانمنـدی 
محیطـی  در  دیگـران  بـه  آن  انتقـال  و  ایـده 
دوسـتانه محـک می زننـد. در مجمـوع رویـداد 
ایده شـو محلی اسـت بـرای به اشـتراک گذاری 
زندگی سـاز،  تجربیـات  بـر  مبتنـی  ایده هـای 
و  شـوق برانگیز  و  عالقـه  مـورد  موضوعـات 
شـنیدن نقطه نظرات منحصربه  فـرد داوران در 

مطرح شـده. ایده هـای  خصـوص 

ممکـن اسـت درخواسـت چندیـن ایـده خوب 
بـرای یـک موضـوع وجـود داشـته باشـد، ولی 
برخـی از آن هـا بـرای حفـظ تنـوع موضوعات 
موضـوع  کـه  درخواسـت هایی  شـوند.  حـذف 
جذابیـت،  نـوآوری،  بیشـترین  دارای  آن هـا 
هیجان انگیـز بـودن و کارایی باشـند و محصول 
تجربـه، دانـش، تـالش و حرفـه خـود صاحـب 
ایـده، در اولویـت قـرار می گیرنـد. موضوعاتـی 
کـه قبـال ارائـه شـده اند، اولویت کمتـری برای 
تاییـد نهایـی دارنـد، مگـر آن کـه وجـه تمایـز 
قابـل توجهـی بـا ایـده مشـابه داشـته باشـند. 
بـه هـر ایـده طبـق شـاخص های تعریف شـده 
امتیـاز داده می شـود. امتیـازات داوران پـس از 
نرماالیـز شـدن جهـت تعییـن پنـج ایـده برتر 

دوره نهایـی اسـتفاده می شـوند.
عنـوان  بـا  ایده شـو  رویـداد  سـی و پنجمین 
مهارت هـای فنـی و حرفـه ای و ارائـه هـر ایده 
در سـه دقیقـه، ۲7 دی مـاه به همـت شـهرک 
علمـی و تحقیقاتـی اصفهان و با حمایت سـتاد 
توسـعه فناوری هـای نـرم و هویت سـاز معاونت 

علمـی برگزار شـد.

نخستین رویداد استارت آپی »پسامند و 
محیط زیست« برگزار شد

و  پسـماند  اسـتارت آپی  رویـداد  نخسـتین 
محیط زیسـت بـا شـعار »آینـدت رو دور نریـز« 
برگـزار  کـرج  در   ۱۳۹۶ بهمن مـاه   ۶ تـا   ۴ از 
شـد. ایـن نخسـتین رویـداد اسـتارت آپی کشـور 
فنـاوری  پـارک  بـا حمایـت  پسـماند  در حـوزه 
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پردیـس معاونـت علمـی بـود. در این رویـداد ۹۶ 
نفـر در قالـب ۱۲ گـروه هشـت نفـره از شـاغلین 
فارغ التحصیـالن  و  دانشـجویان  عالقه منـدان،  و 
مهندسـی  گرافیـک،  محیط زیسـت،  رشـته های 
کامپیوتـر )نرم افزار و فنـاوری اطالعات(، مدیریت 
و بازاریابی، تبلیغات و فروش، کسـب وکار شـرکت 
کردنـد. نخسـتین رویداد اسـتارت آپی پسـماند و 
محیط زیسـت بـه بررسـی جدیدتریـن فناوری ها 
و روش هـای تجاری سـازی در عرصـه پسـماند و 
محیط زیسـت در بیـن جوانـان کشـور پرداخـت.

فناوری های فرهنگی به کمک تولید و 
اشتغال می آیند

دانشـگاه صنعتـی شـریف نخسـتین همایـش 
همـکاری  بـا  را  فرهنگـی  فناوری هـای  ملـی 
و  فنـاوری  علـم،  فرهنـگ  توسـعه  سـتاد 
بهمن مـاه   ۲۹ تاریـخ  در  دانش بنیـان  اقتصـاد 
بـه اهمیـت  بـا توجـه  ۱۳۹۶برگـزار می کنـد. 
موضـوع فناوری هـای فرهنگـی، ایـن همایـش 
در نظـر دارد بـا دعـوت از اسـاتید، محققـان و 
بررسـی  بـرای  مناسـب  بسـتری  دانشـجویان، 
نقـش صنایع و فناوری های فرهنگی در توسـعه 
اشـتغال و تولیـد ملـی را فراهـم سـازد. بدیـن 
منظـور برگـزاری کارگاه های آموزشـی مختلف 
در حوزه هـای مربـوط بـه صنایـع فرهنگـی از 
اهـم اهـداف این همایش اسـت. اهداف همایش 
ملـی فناوری هـای فرهنگـی ترغیب، تشـویق و 
به کارگیـری محققیـن و پژوهشـگران نخبـه در 
زمینـه توسـعه فناوری هـای فرهنگـی، بررسـی 
نقـش صنایـع فرهنگـی در توسـعه اشـتغال و 
تولید ملی، بررسـی نقـش فناوری های فرهنگی 
و اقتصـاد خـالق بـر اقتصـاد مقاومتی، بررسـی 
پژوهشـی  علمـی  مراکـز  و  دانشـگاه ها  نقـش 
در توسـعه اقتصـاد خـالق اسـت. دیگـر اهداف 
ایـن همایـش شـامل بررسـی نقش فنـاوری در 
بررسـی  یادگیـری صنایـع خـالق،  آمـوزش و 
مبانـی فرهنگ سـازی، ترویج و آمـوزش اقتصاد 
خالق، بررسـی عملکـرد مراکز مهـم بین المللی 

فنـاوری فرهنگـی، فراهم سـازی بسـتری جهت 
تبـادل ایده هـا و بـه اشـتراک گذاری تجربیـات 
در حـوزه فناوری های فرهنگـی و اقتصاد خالق 

می شـود.

برگزیدگان بیست و سومین جشنواره رازی 
تقدیر شدند

علـوم  تحقیقاتـی  جشـنواره  بیست و سـومین 
پزشـکی رازی برگزیـدگان خـود را شـناخت. در 
این دوره از جشـنواره هشت محقق، دو پژوهشگر 
برتـر، یـک محقـق جـوان، سـه دانشـگاه علـوم 
پزشـکی، یـک پژوهشـکده علوم پزشـکی، شـش 
مرکـز تحقیقاتـی، سـه کمیتـه دانشـجویی و دو 
مجلـه علمی و پژوهشـی علوم پزشـکی به عنوان 
برگزیده معرفی شـدند و جوایز خود را از اسـحاق 
جهانگیـری معـاون اول رئیس جمهـوری، سـورنا 
سـتاری معاون علمـی و فنـاوری رئیس جمهوری 
و سیدحسـن قاضی زاده هاشـمی وزیر بهداشـت، 
درمـان و آموزش پزشـکی و رضا ملـک زاده معاون 

تحقیقـات و فنـاوری دریافـت کردند. 
هم چنیـن مصطفـی قانعـی، دبیـر سـتاد توسـعه 
مقالـه   ۴۹ بـا  علمـی،  معاونـت  زیسـت فناوری 
داخلـی تاییـد شـده، ۱۱۳ مقالـه خارجـی تاییـد 
شـده، 55 مقالـه نویسـنده اول و مسـئول و ۱07 
مقاله نویسـنده دوم و به بعد در هشـت سال اخیر 
رتبـه دوم بیست و سـومین جشـنواره تحقیقاتـی 
علـوم پزشـکی رازی را از آن خـود کرد. هم چنین 
یکی از مقاالت دبیر سـتاد توسـعه زیسـت فناوری 
معاونـت علمـی بـا 7۲ اسـتناد علمـی بـه عنوان 
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پراسـتنادترین مقالـه انتخاب شـده اسـت و یکی 
 SNIP از مقـاالت وی عنـوان مقاله ای بـا باالترین

نشـریه را از آن خـود کـرده اسـت.

رشایط جدید رسبازی برای افراد کلیدی 
فعال در رشکت های دانش بنیان و فناور

سـیدمحمد صاحبـکار خراسـانی، رئیـس مرکـز 
از  یکـی  دانش بنیـان،  موسسـات  و  شـرکت ها 
را  دانش بنیـان  شـرکت های  در  اصلـی  مسـائل 
حفـظ و به کارگیـری نیروهـای توانمنـد عنـوان 
انجـام  رابطـه موضـوع  ایـن  کـرد و گفـت: »در 
خدمـت سـربازی بـرای افـراد اصلـی مشـغول در 
ایـن شـرکت ها مهـم اسـت. بـر همین اسـاس در 
چنـد سـال گذشـته، بنیاد ملـی نخبگان شـرایط 
انجـام خدمت وظیفـه تخصصی برای افـراد تحت 
پوشـش بنیـاد ملـی نخبـگان را فراهم کـرده بود 
و شـیوه نامه ای بـا عنـوان »شـیوه نامه بهره منـدی 
دانش آموختـگان فنـاور از تسـهیالت خدمت نظام 
وظیفـه تخصصـی« ابـالغ شـد کـه براسـاس آن 
افـراد کلیـدی و کارشناسـان خبـره شـرکت های 
دانش بنیـان می تواننـد از خدمـات نظـام وظیفـه 
تخصصـی اسـتفاده کننـد و بـا همـکاری معاونت 
ملـی  بنیـاد  و  رئیس جمهـور  فنـاوری  و  علمـی 
نخبـگان بـه سـتاد کل نیروهـای مسـلح معرفـی 

» شوند.
بـا تغییـرات شـیوه نامه در  صاحبـکار در رابطـه 
بهمن ماه سـال جاری گفت: شـرکت های فعال در 
حـوزه فنـاوری از جمله شـرکت های دانش بنیان و 
شـرکت های مسـتقر در مراکـز رشـد و پارک های 
علـم و فناوری، شـرکت های خالق و شـرکت های 
معرفی شـده از سـوی نهادهای توسـعه فنـاوری و 
نـوآوری می تواننـد کارشناسـان برتر خـود را برای 
اسـتفاده از این تسـهیالت معرفی کنند. هم چنین 
شـرکت های متقاضـی باید حتمـا دارای اظهارنامه 
مالیاتـی باشـند و کاالهـا و خدمـات دانش  بنیـان 
خـود را بر اسـاس اطالعـات اظهارنامـه مالیاتی به 
فروش رسـانده باشـند. افراد معرفی شـده باید حد 
نصاب امتیاز علمی و فناورانه را کسـب کنند و این 

افـراد بایـد دانش آموختـه در مقاطع کارشناسـی، 
باشـند  یـا دکتـرای تخصصـی  کارشناسی ارشـد 
و بیـش  از سـه سـال از تاریـخ دانش- آموختگـی 
دوره  دانشـجویان  البتـه  باشـد.  نگذشـته  آن هـا 
دکتـرای تخصصی که از پیشـنهاد رسـاله دکتری 
خـود بـا موفقیت دفاع کرده باشـند، نیز مشـمول 
مزایـای این طرح می  شـوند. فرد معرفی شـده باید 
در حـال حاضـر بـه  صـورت تمام وقت در شـرکت 
دانش  بنیـان مـورد نظر مشـغول به فعالیت باشـد 
و بـرای دسـت  کم سـه مـاه اخیـر، سـابقه بیمـه 
پرداختـی در شـرکت داشـته باشـد. هرکـدام از 
شـرکت ها می تواننـد بـه ازای هـر ۳00 میلیـون 
تومـان فـروش منـدرج در اظهارنامـه مالیاتـی یـا 
هـر پنـج نفـر نیـروی انسـانی شـاغل بیمه شـده، 
می تواننـد یک نفـر دیگر را به عنوان سـهمیه خود 
معرفـی کننـد. لذا یک شـرکت با فـروش بیش از 
۳00 میلیـون تومـان، می تواند دو نفـر را به عنوان 
سـهمیه خود معرفـی کند. البته معرفـی این افراد 
از سـوی شـرکت ها به هیچ وجه به معنای اسـتفاده 
فـرد از تسـهیالت نظام وظیفه تخصصی نیسـت و 
ایـن فرد باید توانمندی  علمی و پژوهشـی را برای 
اجـرای موفـق پـروژه پژوهشـی در دسـتگاه های 
دفاعـی و دولتی داشـته باشـد و امتیـاز الزم را در 

حـوزه علمـی و فناورانه کسـب کند.«

اجرایی سازی 22 پروژه مطالعات فضایی 
در کشور با مشارکت مراکز علمی

منوچهـر منطقـی، رئیـس مرکـز ملـی فضایی 
ایـران، در خصـوص تعـداد پروژه هـای اجرایی 
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شـده در حـوزه فضایـی در کشـور بیـان کـرد: 
زمینـه  در  مطالعاتـی  پـروژه   ۲۲ »تاکنـون 
کاربردهـای فضایـی با مشـارکت مراکـز علمی 
و تحقیقاتـی کشـور اجرایـی شـده و عـالوه بر 
پایان نامـه دانشـجویی در مقاطـع  ایـن، ۴۴۳ 
کاربردهـای  زمینـه  در  تحصیلـی  مختلـف 

فضایـی اجـرا شـده اسـت.«
او راه انـدازی شـش کمیتـه تخصصـی در حوزه 
سـنجش از راه دور و تعریـف پـروژه  مطالعاتـی 
مشـارکت  بـا  فضایـی  کاربردهـای  زمینـه  در 
برنامه هـای  دیگـر  از  را  اجرایـی  دسـتگاه های 
گفتـه  برد.بـه  نـام  زمینـه  ایـن  در  اجرایـی 
حـوزه  برنامه هـای  شـدن  اجرایـی  منطقـی، 
فضایی در کشـور نیازمنـد هم گرایی و همکاری 
تمـام دسـتگاه های ذیربـط اسـت. او هم چنین 
بیـان کـرد: »ایـران توانایی پیشـرفت های قابل 
بـرای  کـه  دارد  را  فضایـی  حـوزه  در  توجـه 
کسـب ایـن رشـد و توسـعه نیازمند نـگاه ملی 

بـه مباحـث هوافضـا هسـتیم.«

تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی 
و بانک گردشگری

در نشسـت انعقـاد تفاهم نامـه همـکاری میـان 
ایـن  گردشـگری،  بانـک  و  علمـی  معاونـت 
تفاهم نامـه بـه امضـای علیرضـا دلیـری معاون 
معاونـت  سـرمایه  و جـذب  مدیریـت  توسـعه 
علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری و علی اصغر 
سـفری مدیرعامـل بانـک گردشـگری رسـید، 
در  مشـترک  همـکاری  در خصـوص  طرفیـن 
حوزه هـای نوآورانـه گردشـگری و فعالیت های 

حمایـت از اسـتارت آپ ها بـه تفاهـم رسـیدند. 
به کارگیـری  هـدف  بـا  تفاهم نامـه  ایـن 
ظرفیت هـای بـازار پـول و سـرمایه کشـور، در 
جهـت رشـد و توسـعه محصـوالت و خدمـات 
دانش بنیـان و تحقـق اهداف اقتصـاد مقاومتی 
به امضا رسـید. همـکاری در راه انـدازی »مرکز 
همـکاری  بانـک،  در  نـوآوری«  و  شـتاب دهی 
در جهـت اسـتفاده از خدمـات و محصـوالت 
شـرکت های دانش بنیـان در حوزه هـای کاری 
مرتبـط از جمله صنعت گردشـگری و پرداخت 
از  دانش بنیـان  شـرکت های  بـه  تسـهیالت 
منابـع بانـک یـا منابع صنـدوق توسـعه ملی از 
موضوعـات ایـن تفاهم نامـه اسـت کـه می توان 

بـه آن اشـاره کـرد.

اعزام هیئت فناوری به کشور اتیوپی
اعـزام هیئـت فناوری متشـکل از شـرکت های 
دانش بنیـان ایرانی به کشـور اتیوپی پیرو سـفر 
دو هیئـت از مقامـات بازرگانـی و فنـاوری این 
کشـور بـه ایـران صـورت می گیـرد کـه منجـر 
بـه انعقـاد دو تفاهم نامـه صـادرات محصـوالت 
دانش بنیـان  شـرکت های  بـا  فنـاوری  و 
شـد.  کشـاورزی  و  سـالمت  حـوزه  ایرانـی 
»دیـدار بـا مقامـات دولتـی و وزارت بهداشـت 
اتیوپـی«، »برگـزاری جلسـات بـا کمیسـیون 
افـورت  »هلدینـگ  اتیوپـی«،  سـرمایه گذاری 
اتیوپـی«،  در  سـرمایه گذاری  موسسـات 
»دیـدار بـا مسـئولین وزارت صنایـع اتیوپـی« 
رودررو  نشسـت های  »برگـزاری  هم چنیـن  و 
بـا شـرکت های متناظـر اتیوپـی«، »بازدیـد از 
)بزرگ تریـن  آدیس آبابـا  بازرگانـی  نمایشـگاه 
از  »بازدیـد  و  اتیوپـی(«  تجـاری  نمایشـگاه 
از  آدیس آبابـا«  تخصصـی سـالمت  نمایشـگاه 

برنامه هـای ایـن سـفر اسـت.
کشـور اتیوپـی بـا بیـش از ۱0۴ میلیـون نفـر 
جمعیـت، پتانسـیل مناسـبی بـرای صـادرات 
دارویـی،  حـوزه  فناوری هـای  و  محصـوالت 
تجهیـزات پزشـکی و کشـاورزی دارد. هر چند 
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اتیوپـی در سـال های اخیـر دارای نـرخ رشـد 
اقتصـادی حـدود ۶ درصـد بـوده  اسـت، امـا 
حجـم تجـارت ایـران بـا کشـور اتیوپی بسـیار 
پاییـن و در حـدود ۲/5 میلیـون دالر اسـت.

نخستین جشنواره ایده پردازی هوایی و 
هوانوردی برگزار می شود

و  هوایـی  ایده پـردازی  جشـنواره  نخسـتین 
هوانـوردی بـه منظـور پـرورش ایده هـای نـو و 
خالقیـت  در حوزه هوایـی و هوانوردی، حرکت 
بـه سـمت کاربردی سـازی ایده هـای خالقانـه 
بیـن  پویـا  ارتبـاط  ایجـاد  و  تجاری سـازی  و 
نیازهـای روز کشـور و فعالیت هـای نخبگان در 
دانشـگاه، به همـت سـتاد هوایـی و هوانوردی و 
بـا همـکاری اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی 
دانشـگاه تهـران تدویـن شـده اسـت. هـدف از 
و  هوایـی  ایده پـردازی  جشـنواره  راه انـدازی 
هوانـوردی، ایجـاد پیونـد بیـن صاحبـان ایده، 
دانشـگاه ها، صاحبـان سـرمایه و فعالین صنعت 
تجاری سـازی  جهـت  زیرسـاخت  ایجـاد  و 
ایده هـای کاربردی در صنعت هوانوردی سـت.
می کنـد  فراهـم  را  بسـتری  ایده پـردازی 
و  ابداعـات  تـازه،  افـکار  نـو،  اندیشـه های  تـا 
اختراعـات پژوهشـگران جـوان در درجـه اول 
مـورد توجـه قـرار گیـرد و بـا معرفـی ضرورت 
علـوم هوایـی و هوانـوردی، زمینه سـاز ترویـج 
ایـن علـم و حضـور عالقه منـدان ایـن حـوزه 
افـراد  و  پدیده هـا  بعـد  گام  در  فراهـم شـود. 
سـرآمد کشـف می شـوند و از پتانسـیل آنـان 

به درسـتی اسـتفاده می شـود و طرح هـا مـورد 
بازبینـی و داوری قـرار می گیرنـد. بـا اسـتمرار 
و دائمـی کـردن این جشـنواره انگیـزه ای برای 
محققـان و پژوهشـگران داخلی فراهـم خواهد 

. شد

ایران به کشورهای پیش روی حوزه ژنتیک 
می پیوندد

فنـاوری  و  علمـی  معـاون  سـتاری،  سـورنا 
از  رونمایـی  مراسـم  در  رئیس جمهـوری، 
»نخسـتین ژنـوم مرجـع ایرانیـان« بـا اشـاره 
و  دانش بنیـان  شـرکت های  توانمنـدی  بـه 
ژنتیـک  حـوزه  در  کشـور  فنـاور  واحدهـای 
قابـل  ذاتـی  ظرفیت هـای  از  »ایـران  گفـت: 
 توجهـی در ایـن حـوزه برخـوردار اسـت و بـا 
پیمـودن گام هـای صحیـح بـرای شـکل گیری 
اسـتفاده  و  نـوآوری  و  کارآفرینـی  زیسـت بوم 
از نیـروی انسـانی داخـل و خـارج از کشـور در 
آینـده می توانیم از کشـورهای پیـش رو در این 

باشـیم.« فنـاوری  حـوزه 
معـاون علمـی و فنـاوری رئیس جمهـوری بـا 
تاکیـد بـر ضـرورت حمایـت و توجـه تمامـی 
بخش هـا بـه حـوزه فناوری های ژنتیـک عنوان 
کـرد: »اقداماتـی کـه تا امـروز صـورت گرفته، 
پایـه ای بـوده اسـت و نیاز بـه قدم هـای مداوم 
دارد. از اولویت هـای قطعـی معاونـت علمی نیز 
می تـوان بـه فعالیـت در حـوزه ژنتیـک اشـاره 
بزرگـی  پروژه هـای  در  راه  ایـن  در  کـه  کـرد 

داشـته ایم.« مشـارکت 
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و  علـوم غـدد درون ریـز  پژوهشـکده  سـتاری 
متابولیسـم را جـزو گام های آغازیـن در عرصه 
اقتصادمحـور  فنـاوری  و  پژوهـش  حرکـت 
دانسـت و ادامه داد: »در این راسـتا سـتادهای 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری 
را صـورت  آینـده همکاری هـای الزم  نیـز در 
می دهنـد و امیدواریـم بـا اسـتفاده از ظرفیـت 
معاونـت علمی رشـد بیشـتری را در این زمینه 

باشیم.« شـاهد 
»نخسـتین ژنـوم مرجـع ایرانیـان« بـا حضـور 
رئیـس  والیتـی  علی اکبـر  سـتاری،  سـورنا 
هیئـت امنـای دانشـگاه آزاد، محمـد آقاجانـی 
فریـدون  و  بهداشـت  وزارت  درمـان  معـاون 
عزیـزی رئیـس پژوهشـکده غـدد درون ریـز و 

شـد. رونمایـی  متابولیسـم 

هفدهمین فن بازار منطقه ای کشور در 
سیستان و بلوچستان افتتاح شد

بـا اخـذ موافقـت شـورای مرکـز فن بـازار ملی 
ایجـاد  مقدمـات  و  مذاکـرات  انجـام  و  ایـران 
ایـن دفتـر طـی ماه هـای گذشـته، ۴ بهمـن 
۹۶ ایـن دفتـر بـا حضـور مسـئوالن و مدیـران 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و مدیران مرکز 
فن بـازار ملـی ایـران و پـارک فنـاوری پردیس 

معاونـت علمـی افتتاح شـد.
فن بـازار منطقـه ای سیسـتان و بلوچسـتان که 
بـا حمایـت پـارک علـم و فنـاوری آن اسـتان 
ایجـاد شـده، کمـک بـه بازاریابـی محصـوالت 
سـطح  ارتقـای  فنـاوری،  انتقـال  فناورانـه، 
جـذب  اسـتان،  در  مسـتقر  صنایـع  فنـاوری 
سـرمایه بـرای طرح هـای فناورانـه و کمـک به 
تجاری سـازی آن هـا و برقـراری روابـط تجاری 
عهـده  بـر  را  کسـب وکارها  بیـن  فنـاوری  و 
خواهـد داشـت. مرکـز فن بـازار ملی ایـران، به 
اسـتناد تکالیف منـدرج در نقشـه جامع علمی 
کشـور و ابالغیه شـورای عالـی انقالب فرهنگی 
و معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری، 
مسـئولیت ایجـاد و سـامان دهی فن بازارهـای 

منطقـه ای و تخصصـی در کشـور را بـر عهـده 
اسـتان های  در  فن بـازار   ۱۶ تاکنـون  و  دارد 
اصفهـان، البـرز، آذربایجـان شـرقی، خراسـان 
رضـوی، خوزسـتان، سـمنان، فـارس، قزویـن، 
مرکـزی،  لرسـتان،  کرمانشـاه،  کرمـان،  قـم، 
هرمـزگان، همدان و یـزد را پیش از این افتتاح 
هفدهمیـن  بلوچسـتان،  و  و سیسـتان  کـرده 
دفتـر فن بـازار منطقـه ای اسـت کـه ماموریـت 
توسـعه بـازار فنـاوری در محـدوده جغرافیایی 

ایـن اسـتان را انجـام خواهـد داد.

نحوه حامیت از دانشجویان مقاطع 
مختلف کشور ترشیح شد

نصـرت اهلل ضرغـام، رئیس صنـدوق حمایت از 
پژوهشـگران و فنـاوران معاونـت علمـی، گفت: 
»کمـک به توسـعه علـم و فنـاوری مسـئله ای 
اسـت کـه در کشـور توجهـات زیـادی بـه آن 
می شـود. صنـدوق نیـز ایـن موضوع را رسـالت 
خـود می دانـد و در ایـن مسـیر گام برمی دارد. 
البتـه صنـدوق ایـن حمایت هـا را محـدود بـه 
زمـان حـال نمی دانـد، بلکـه ایـن حمایت هـا 
بایـد اسـتمرار داشـته باشـد کـه خود ایـن نیز 
نیـاز  برنامه ریـزی  و  کارشناسـی  فعالیـت  بـه 

دارد.«
حمایت هـای  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  ضرغـام 
بـر محققـان سراسـر کشـور  صنـدوق عـالوه 
شـامل پژوهشـگران مقیـم خارج نیز می شـود، 
بـا هـر قشـر  ادامـه داد: »صنـدوق متناسـب 
برنامـه ویـژه ای تدویـن کـرده اسـت. البتـه در 
ایـن میـان ظرفیت هایـی نیز در کشـور هسـت 
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کـه نیاز به پختگی بیشـتر در آن ها وجود دارد 
و بایـد زمینـه الزم بـرای افزایـش توانمنـدی 
در  فنـاوری  و  علـم  توسـعه  بـرای  آن هـا  در 
کشـور ایجـاد شـود. کـودکان، دانش آمـوزان، 
دانشـجویان، اسـاتید و پژوهشـگران و فنـاوران 
از  مسـتقیم  طـور  بـه  کـه  هسـتند  افـرادی 
می شـوند.  برخـوردار  صنـدوق  حمایت هـای 
مربیـان  بچه هـا،  والدیـن  ایـن  بـر  عـالوه 
طـور  بـه  نیـز  معلمـان  و  کـودک  مهدهـای 
غیرمسـتقیم از حمایت هـای صندوق اسـتفاده 
در  مهمـی  نقـش  حمایت هـا  ایـن  می کننـد. 
ایجـاد جامعه ای فرهیختـه دارد، زیرا در چنین 
جامعـه ای نـگاه بـه علـم، فنـاوری و نقـش آن 
در توسـعه کشـور متفـاوت می شـود. در نهایت 
نیـز توسـعه علم و فنـاوری تبدیل به خواسـته 
تمـام مـردم جامعـه می شـود و مراکـز علمـی 
جایـگاه مردمـی پیـدا می کننـد.« ضرغـام بـا 
آمـوزش،  اکوسیسـتم  بـه شـکل گیری  اشـاره 
تحقیقـات، فنـاوری و نوآوری در کشـور گفت: 
»در حـال حاضـر حرکـت کشـور بـه سـمتی 
اسـت کـه درک درسـتی از اکوسیسـتم علـم، 
پژوهـش، فنـاوری و نـوآوری در دانشـگاهیان، 
برنامه ریـزان  و  مدیـران  سیاسـت گذاران، 
درسـت  کامـال  کـه  شـود  ایجـاد  کشـوری 
اسـت امـا هم زمـان بایـد تـالش بـرای درک و 
 شـناخت از اهمیـت این موضوع نیـز به جامعه 

منتقل شود.«
رئیـس صندوق حمایت از پژوهشـگران و فناوران 
معاونـت علمـی در بخـش بعـدی سـخنان خـود 
بـه حمایت این مرکز از دانشـجویان کارشناسـی، 
کارشناسـی ارشـد، دکترا و اعضـای هیئت علمی 
اشـاره و ابـراز کـرد: »صنـدوق برای دانشـجویان 
در هـر مقطـع برنامـه حمایتـی متفاوتـی دارد و 
از انجمن هـای علمـی نیـز حمایـت می کنـد. در 
حمایـت از انجمن هـای علمـی در نظـر داریـم با 
زبانـی سـاده روش تحقیـق را بـه آن هـا آمـوزش 
کارآفرینـی،  خالقیـت،  ایده پـردازی،  و  دهیـم 
کنیـم.  تقویـت  آن هـا  در  را  جمعـی  مطالعـات 

می تواننـد  نیـز  ارشـد  کارشناسـی  دانشـجویان 
در پروژه هـای مصـوب اسـاتید همـکاری داشـته 
بـر  عـالوه  نیـز  دکتـرا  دانشـجویان  باشـند. 
همـکاری در پروژه هـای مصـوب توسـط اسـاتید 
رابطـه  در  صنـدوق  حمایت هـای  از  می تواننـد 
بـا رسـاله های دکتـرا اسـتفاده کننـد. هم چنیـن 
از  دکتـرا  درجـه  اخـذ  بـه  موفـق  کـه  افـرادی 
می تواننـد  شـدند،  دنیـا  معتبـر  دانشـگاه  صـد 
اولویـت  جـزو  آن هـا  پـروژه  کـه  صورتـی  در 
تحقیقاتـی کشـور باشـد، از گرنـت آغـاز بهره مند 
در  حقیقـت  در  صنـدوق  فعالیـت  ایـن  شـوند. 
جـذب  در  معاونـت  ارزشـمند  فعالیـت  ادامـه 
برتـر  دانشـگاه  صـد  از  دکتـرا   فارغ التحصیـالن 

دنیاست.«
عضـو هیئـت علمی دانشـگاه تهـران هم چنین 
عنوان کرد: »اسـاتید دانشـگاه ها بـا درجه های 
بـرای  از حمایت هـای صنـدوق  نیـز  مختلـف 
انجـام فعالیت هـای خـود بهره منـد می شـوند 
کـه ایـن حمایت هـا در قالـب حمایـت بـرای 
انجـام پروژه هـای تحقیقاتی، گرنت پژوهشـی، 
سرپرسـتی رسـاله های دکترا یا پسادکتراسـت. 
از طریـق  نیـز  دانشـمندان کشـور  هم چنیـن 
مـورد  پژوهشـی  گرنـت  و  کرسـی  اعطـای 

حمایـت قـرار می گیرنـد.«

ستاری از استارت آپ تپسی بازدید کرد

فنـاوری  و  علمـی  معـاون  سـتاری،  سـورنا 
اسـتارت آپ  از  بازدیـد  در  رئیس جمهـوری، 
فزاینـده  رشـد  این کـه  بیـان  بـا  »تپ سـی« 
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حمل و نقـل  خدمـات  حـوزه  در  اسـتارت آپ ها 
دورن شـهری و بیـن شـهری بـه پیش رفت هـای 
قابـل توجهـی منجـر شـده اسـت، گفـت: »در 
حـال حاضـر بیـش از ۴5 اسـتارت آپ فعـال در 
اخیـرا  کـه  داریـم  حـوزه خدمـات حمل و نقـل 
حمل و نقـل بیـن شـهری بـه طـور فزاینـده  در 
این کـه  بیـان  بـا  است.«سـتاری  رشـد  حـال 
و  اسـتارت آپی  کسـب و کارهای  توسـعه  مـوج 
بـه  تسـری  در حـال  دانش بنیـان  شـرکت های 
تمامـی بخش هـای کشـور اسـت افـزود: »ایـن 
زیرسـاخت توانسـت زمینـه ای را فراهـم کند که 
نخبـگان ایرانـی غیر مقیـم با درآمدهای بسـیار 
بـاال به کشـور بازگردنـد و کسـب و کارهای خود 
را ایجـاد کنند و موج راه اندازی اسـتارت آپ های 
مبتنـی بـر ایده هـای خالقانه در حال گسـترش 
میـان جوانان است.«اسـتارت آپ تپسـی بیش از 
۲50هـزار راننـده را در سـطح شـهر بـه خدمت 
گرفتـه اسـت و به طور متوسـط روزانـه ۱0هزار 
مسـافر درون شـهری را بـه مقصـد می رسـاند. 
در  فعالیـت خـود  دو سـال  در طـول  تپ سـی 
بیش از ۱۴ شـهر کشـور خدمت رسـانی می کند 
میلیـون  چهـار  از  بیـش  بـا  اسـت  توانسـته  و 
کاربـر، زمینـه ارائـه خدمـت در حـوزه خدمـات 
حمل و نقـل شـهری را بـا فنـاوری کامـال بومی و 
مالکیـت ایرانـی به کمـک نخبـگان، المپیادی ها 

ایجـاد کنـد. فارغ التحصیـالن دانشـگاهی  و 

بازگشت و شکوفایی استعدادهای برتر 
استانی با نقش آفرینی دانشگاه ها 

سـورنا سـتاری در نشسـت هم اندیشـی فعالیـن 
مراکـز علمـی واحدهـای دانش بنیـان و فنـاور 
شهرسـتان جهـرم بـا تاکیـد بـر این کـه بـرای 
اقتصـاد  پژوهـش عرصـه  نقش آفرینـی  تحقـق 
و رفـاه اجتماعـی ضمن تغییـر نگـرش بـه ایـن 
حـوزه، الزم اسـت بخـش خصوصی وارد مسـیر 
سـرمایه گذاری در حوزه پژوهش هـای کاربردی 
بـا  متعـددی  »پژوهشـگاه های  گفـت:  شـود، 
هزینه هـای دولتـی ایجاد شـدند، امـا در نهایت 
نتوانسـتند مشـکل عمـده از صنعـت را برطرف 
بـه  نمی توانـد  دولتـی  نـگاه  کـه  چـرا  کننـد، 
کارآمـدی پژوهـش منجـر شـود. ماحصـل ایـن 
تغییـر نگـرش اکنـون فضـای مسـاعدی تحـت 
عنـوان اقتصـاد دانش بنیـان ایجـاد کرده اسـت 
کـه ضمـن بـروز اسـتعدادها و توانمندی هـای 
کارآفرینـان و فناوران کشـور، بیش از سـه هزار 
شـرکت دانش بنیـان، ۴0 هـزار میلیـارد تومـان 
گـردش مالـی این شـرکت ها و تاثیر رو به رشـد 

در اقتصـاد کشـور را بـه دنبـال داشـته اسـت.
در  رئیس جمهـوری  فنـاوری  و  علمـی  معـاون 
شهرسـتان  بـه  خـود  سـفر  بخـش  نخسـتین 
جهـرم، اتاق تمیز شـرکت دانش بنیـان نادرطب 
را افتتـاح کـرد. بـا راه انـدازی ایـن واحـد فنـاور 
کـه در مرکـز اسـتریل جنوب کشـور واقع شـده 
اسـت، ضمـن افزایش ظرفیـت تولیـد تجهیزات 
پزشـکی سـاخت داخل، میـزان واردات و خروج 
ارز بـه واسـطه خودکفایـی در تولیـد محصوالت 
سـتاری  یافـت.  خواهـد  کاهـش  حـوزه  ایـن 
هم چنیـن در ادامـه سـفر بـه جهـرم، بـا حضور 
در مرکـز رشـد، از واحدهای فنـاور جهرم دیدن 
نویـن،  کشـاورزی  و  آبیـاری  حوزه هـای  کـرد. 
گرافـن،  نانوکامپوزیت هـای  اطالعـات،  فنـاوری 
فعالیـت  عمده محـور  و...  صنعتـی  تجهیـزات 
واحدهـای مسـتقر در ایـن پارک علـم و فناوری 
مرکـز  در  مسـتقر  فنـاور  هسـته های  اسـت. 
رشـد واحدهـای فنـاور دانشـگاه آزاد اسـالمی 
واحـد جهـرم، دسـتگاه تمام اتوماتیـک مبـارزه 
بـا سـرمازدگی درختـان، سیسـتم های آبیـاری 
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هوشـمند، تجهیزات اکتشـاف زیرسطحی داروها 
بیمارسـتانی،  تخت هـای  کرده انـد.  ارائـه  را  و... 
اسـکن  و  عکس بـرداری  پیش رفتـه  تجهیـزات 
و  پانسـمان  تجهیـزات  و  ایکـس  اشـعه  بـا 
شست و شـوی اتوماتیک بخشـی از دستاوردهای 
واحدهـای فنـاور مسـتقر در ایـن مرکز رشـد به 

شـمار مـی رود.

بیست وهشتمین نشست رسارسی روسای 
بنیادهای نخبگان استانی برگزار شد

روسـای  سراسـری  نشسـت  بیست وهشـتیمن 
بنیادهـای نخبـگان اسـتانی  بـا حضـور سـورنا 
سـتاری رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان، معاونان و 
مشـاوران و روسـای بنیادهای نخبگان اسـتانی، 
در قالـب چهـار نشسـت جداگانـه برگـزار شـد. 
قائم مقـام  سـعادت فومنی  محمـود  سـخنرانی 
رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان دربـاره پهنه بنـدی 
اسـتان ها و جایـزه احمدی روشـن و سـخنرانی 
محمدصالـح ترکسـتانی معاون توسـعه مدیریت 
و منابـع بنیاد ملـی نخبگان با محوریت بررسـی 
بخش هـای  مهم تریـن  مالـی،  و  اداری  مسـائل 
نشسـت اول این برنامه و سـخنرانی دکتر سـورنا 

سـتاری مهم تریـن بخـش نشسـت دوم بـود.
بررسـی مسـائل فرهنگـی توسـط آریـا السـتی 
و  نخبـگان  ملـی  بنیـاد  فرهنگـی  معـاون 
مرکـز  بـه  مربـوط  مسـائل  بررسـی  هم چنیـن 
ارتباطـات و اطالع رسـانی توسـط پرویـز کرمـی 
مشـاور رئیـس بنیـاد ملـی نخبـگان و رئیـس 

مرکـز ارتباطـات و اطالع رسـانی از بخش هـای 
دیگـر ایـن نشسـت بـود.

در نشسـت سـوم، تدویـن کارراهـه شـغلی برای 
اجرایـی  دسـتگاه های  در  جـذب  مشـموالن 
توسـط جعفـر جهان پنـاه رئیـس بنیـاد نخبگان 
اسـتان البـرز، تشـکیل شـورای سـرآمد علـم و 
صادقـی  رحمـت  توسـط  شهرسـتان ها  تجربـه 
رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان کردسـتان، ارائـه 
پیشـنهادهای بنیـاد نخبـگان مازنـدران توسـط 
محسـن جهانشـاهی رئیـس بنیـاد نخبـگان این 
اسـتان و هم چنیـن بیـان راه کارهای نگه داشـت 
اسـتان  در  بومـی  برتـر  اسـتعدادهای  و حفـظ 
توسـط علیرضـا سـعیدی رئیـس بنیـاد نخبگان 
اسـتان کرمـان ارائـه شـد. در ادامه ایـن بخش، 
علی مرتضـی بیرنـگ قائم مقـام معـاون علمـی  و 
بین الملـل،  امـور  در  ریاسـت جمهوری  فنـاوری 
بـا  همـکاری  برنامـه  اجـرای  از  گزارشـی 
متخصصـان و کارآفرینـان ایرانی خارج از کشـور 

در دو  سـال و نیـم گذشـته ارائـه کـرد.
در نشسـت چهـارم و پایانـی بیست وهشـتمین 
نشسـت سراسـری رئیسـان بنیادهـای نخبـگان 
مسـائل  بررسـی  بـه  سـاالریه  اسـتانی، حسـن 
نظـارت  و  برنامه ریـزی  معاونـت  بـه  مربـوط 
اعضـای  بـا حضـور  نیـز  پایـان  در  و  پرداخـت 
نشسـت، مسـائل مـورد نظـر رئیسـان بنیادهای 
اسـتانی و پاسـخ گویی بـه آن هـا مـورد بررسـی 

قـرار گرفـت.
روسـای  سراسـری  نشسـت  بیست وهشـتمین 
بنیادهـای نخبـگان اسـتانی دوازدهـم بهمن ماه 

در محـل بنیـاد ملـی نخبـگان برگـزار شـد.
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استارت آپ ها و کسب واکرهای نو�پ چقدر یم توانند در رونق اشتغال متوازن 

شند؟ نقش داشته �ب

شهرستان ها اکوسیستم های 
کارآفرینی می خواهند



69 سرآمد/ شماره چهل ودوم/ دی نودوشش

پدیــده مهاجــرت تنهــا رفتــن از یــک کشــور 
بــه کشــور دیگــر نیســت. مهاجــرت می توانــد 
از یــک شــهر بــه شــهر دیگــر باشــد. از یــک 
شهرســتان بــه پایتخــت. هــر جابه جایــی کــه 
آدم هــا را از محیطــی کــه در آن رشــد کــرده  
یــک  می شــود  کنــد،  جــدا  بالیده انــد،  و 
نــوع مهاجــرت. ایــن روزهــا و در روزگاری 
کــه حــال اقتصــاد ملــی چنــدان خــوش 
نیســت، یکــی از نگرانی هــای کارشناســان 
جوانــان  هجــوم  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
جویــای کار از شهرســتان ها بــه شــهرهای 
ــغل  ــن ش ــرای یافت ــران ب ــه ته ــزرگ ازجمل ب
ــه در  ــی ک ــای متخصص ــا نیروه ــت. از قض اس
زمینــه تخصــص خــود در شــهرهای کوچــک 
ــر از دیگــران  ــا زودت ــد، عموم شــغلی نمی یابن
را  جابه جایی هــا  دســت  ایــن  بــه  میــل 
اکوسیســتم  شــکل گیری  می کننــد.  پیــدا 
اســتارت آپی در تهــران و بــه مــوازات آن رشــد 
ایــن کســب وکارهای نوپــا در شهرســتان ها 
ــده  ــی زن ــان ایران ــد را در دل جوان ــن امی ای
کــرده کــه بتواننــد بــا تکیــه بــر مهارت هــای 
دورکار  نیــروی  به عنــوان  یــا  خــود 
ــا  ــد، ی ــت کنن ــزرگ فعالی ــتارت آپ های ب اس
ــار خــود  ــاال بزننــد و در شــهر و دی آســتین ب
ــت کســب وکاری  ــا اســتفاده از بســتر اینترن ب
ــد. در ایــن  ــه وســعت کل کشــور راه بیندازن ب
بــه  کرده ایــم  تــالش  »ســرآمد«  شــماره 
ــتارت آپ ها  ــه اس ــم ک ــوع بپردازی ــن موض ای
تــا  نوپــا  و  دانش محــور  کســب وکارهای  و 
چــه انــدازه می تواننــد در رونــق اشــتغال 
در شــهرهای کوچــک، مانــدگاری جوانــان در 
ایــن شــهرها و مهم تــر از همــه، کمتــر شــدن 
ــذار  ــزرگ تاثیرگ ــهرهای ب ــه ش ــرت ب مهاج
از  بــا چهــار جــوان اســتارت آپی  باشــند. 
ــا  ــم ت ــار کشــور صحبــت کرده ای گوشــه و کن
موضــوع را از زاویــه دیــد آن هــا روایــت کنیــم.
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�یوزدیزایــن دقیقــا چــه می کنــد و چــه 
خدمتــی را بــه مخاطــب ارائــه می دهــد؟

ــه  ــه ب ــت ک ــتارت آپ اس ــک اس ــن ی یوزدیزای
صــورت ویــژه خدمــات طراحــی موشــن گرافیک 
و بــه صــورت جنبــی طراحــی گیــف ارائــه 
خــود  مــا  مخاطبیــن  عمــده  می دهــد. 

ــب وکار  ــر کس ــه ه ــتند. البت ــتارت آپ ها هس اس
ــوای  ــه محت ــاز ب ــه نی ــم ک ــری ه ــن دیگ آن الی
گرافیکــی از ایــن دســت داشــته باشــد، بخشــی 
می دانیــد  بــود.  خواهــد  مــا  مشــتریان  از 
ــای  ــی از محتوا ه ــوان یک ــن گرافیک به عن موش
ــرای  ــی ب ــت باالی ــذار از اهمی ــوذ و تاثیرگ بانف

ن ا�ی ن ن عیل، مه بنیان گذار استارت آپ یوزد�ی گفت وگو �ب عباس ع�ی

 شهرستان ها نیازمند
 »داستان های موفقیت« بومی هستند!

 مریم بهروزیان 

یکی از بازارهای جذابی که این روزها ذیل عنوان صنایع فرهنگی در اکوسیستم 
استارت آپی مشتریان زیادی دارد، صنعت یا بازار تولید موشن گرافیک و تصاویر 

متحرک تبلیغاتی است. هزاران کسب وکار سنتی و نوپا، بخشی از بیزنس و کمپین های 
تبلیغاتی خود را به فضای آن الین آورده اند و در این نقل و انتقال تاریخی، یکی از 
فرمت های رسانه ای که برای جذب مشتریان، آگاه سازی و اطالع رسانی در مورد 
محصوالت و از همه مهم تر شناساندن برندشان به کار می گیرند، موشن گرافیک 
است؛ ویدیوهایی کوتاه که با استفاده از نرم افزارهای حرفه ای طراحی به بخشی 

جدایی ناپذیر از صنعت تبلیغات و بازاریابی تبدیل شده اند. شاید بتوان اندازه این بازار 
را در داخل کشور از تعداد بنرها و جایگاه های تبلیغاتی سایت های مختلف برآورد کرد. 

هر سایت برای گیف و موشن گرافیک های تبلیغاتی و اطالع رسان ده ها باکس تعبیه 
کرده و در مجموع درصد قابل مالحظه ای از وب فارسی، این روزها به مدیومی محتوایی 

اختصاص پیدا کرده که ترکیبی است از مهارت و هنر. ترکیبی که از قضا بسیار 
اشتغال زاست و با توجه به ماهیت کار آن امکان انجام آن در شهرستان ها و به صورت 
دورکاری هم برای متخصصان وجود دارد. استارت آپ یوزدیزاین با شناسایی چنین 
ظرفیتی از سوی عباس عین علی و هم بنیان گذارش فریدا گودرزی راه اندازی شده 

است. عباس در سمنان و فریدا در شیراز زندگی می کنند، اما یک پلت فرم آنالین کار 
آن ها را برای سفارش گیری و هم چنین همکاری با ده ها طراح در سراسر کشور راحت 
کرده است. با عباس عین علی که متولد تیرماه 1365 و فارغ التحصیل رشته گرافیک 

است درباره یوزدیزاین، ظرفیت های استارت آپ هایی از این دست برای تقویت اشتغال 
در شهرستان ها و البته جلوگیری از مهاجرت نیروی کار آن ها به پایتخت حرف زدیم.
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بــه فعالیــت هــر  توســعه و حتــی شــروع 
چنــد  امــا  اســت؛  برخــوردار  کســب وکاری 
ــن گرافیک  ــد موش ــا تولی ــه ب ــکل در رابط مش
وجــود دارد کــه یوزدیزایــن مزیــت رقابتــی 
خــود را رفــع ایــن مشــکالت قــرار داده اســت. 
مشــکالتی کــه اقبــال اســتارت آپ ها را بــه 
ــد.  ــم می کن ــن گرافیک ک ــد موش ــه و تولی تهی
یکــی از ایــن مشــکالت، هزینه هــای بــاالی 
تولیــد ایــن نــوع محتواســت. مشــکل دوم 
ــه  ــری ک ــانی ماه ــروی انس ــه نی ــت ک ــن اس ای
ــرای اســتارت آپ شــما کار  ــد منحصــرا ب بخواه
ــاال  ــت و احتم ــی اس ــروی گران قیمت ــد، نی کن
هــر اســتارت آپی نمی توانــد از پــس چنیــن 
نیــروی اختصاصــی بربیایــد. ســوم مــدت زمــان 
ــت  ــوع محتواس ــن ن ــل ای ــازی و تحوی آماده س
کــه گاهــی تــا یــک مــاه بــه طــول می انجامــد 
و حتــی در اصالحــات متعــدد و زمان بــر ممکــن 
ــی مدنظــر آن کســب وکار از  ــان طالی اســت زم
ــم  ــن ســعی داری ــا در یوزدیزای ــرود. م دســت ب

ــم.  ــم کنی ــکالت را ک ــن مش ای
�چطور؟

خــب اساســا چیــزی کــه بــرای هــر اســتارت آپ 
ــان  ــا هم ــص ی ــروی متخص ــت، نی ــی اس حیات
ــال  ــم در ح ــد بگوی ــت. بای ــه ای اس ــم حرف تی
حاضــر باارزش تریــن چیــزی کــه در ســه ســال 
ــوی و  ــم ق ــک تی ــه آن رســیده ایم، ی گذشــته ب
ــن  ــم جایگزی ــر می کن ــه فک ــوده ک ــای کار ب پ
ارزشــمندتری هــم نخواهــد داشــت. یوزدیزایــن 
ــا،  ــادی از گرافیســت ها، انیماتوره ــداد زی ــا تع ب
ــور  ــر کش ــدگان در سراس ــران و گوین تدوین گ
در ارتبــاط اســت و رمــز موفقیــت مــا هــم 
طرفــی  از  اســت.  شبکه ســازی  همیــن 
ــه های  ــوال در پروس ــه معم ــتارت آپ هایی ک اس
ســروکله  بــرای  اعصاب خردکــن  و  زمان بــر 
ــا  ــناریو ی ــک س ــورد ی ــان در م ــا طراح زدن ب
ــن گرافیک  ــر موش ــت از خی ــن اس ــرح ممک ط
بگذرنــد، بــا اســتفاده از یوزدیزایــن نیــاز نیســت 
ــرم  ــت ف ــی اس ــد. کاف ــام دهن ــی انج کار خاص

ــد  ــر کنن ــایت را پ ــود در وب س ــفارش موج س
و یــک پاراگــراف در مــورد ایــده یــا نیــاز 
ــورد  ــه در م ــا مطالع ــا ب ــا م ــند ت ــود بنویس خ
ــاده و  ــه را آم ــناریوی اولی ــا س ــب وکار آن ه کس
بــا تاییــد آن هــا کار را شــروع کنیــم و در کمتــر 
از ســه روز کار را تحویــل دهیــم. ایــن ســرعت 
عمــل هــم بــا اســتفاده از تــوان نیرو هــای 
معمــوال  کــه  می شــود  انجــام  شهرســتانی 
متخصــص هســتند، امــا بــه کســب وکارهایی که 
ــی  ــده اند، دسترس ــع ش ــران تجمی ــرا در ته اکث
ندارنــد. یعنــی همــان جــوان ماهــر امــا بــی کار 
شهرســتانی تبدیــل بــه مزیــت یوزدیزایــن بــرای 

انجــام ســریع ســفارش ها می شــود.
�استارت آپ شما چند عضو دارد؟

در حــال حاضــر ۱0 عضــو ثابــت داریــم کــه بــه 
صــورت تمام وقــت مشــغول فعالیــت هســتند و 
ــه  ــه ب ــر هســتند ک ــایر اعضــا حــدود ۲0 نف س
ــی از کار را  ــت و دورکاری بخش ــورت پاره وق ص
بــه عهــده دارنــد. اعضــای تیــم مــا در شــهرهای 
ســمنان، شــیراز، مشــهد، شــاهرود، تهــران، 
بوشــهر و چنــد شهرســتان دیگــر زندگــی 

می کننــد.
اســتارت آپ هایی  می کنیــد  فکــر  �
مثــل یوزدیزایــن چگونــه می تواننــد 
باعــث توســعه اشــتغال در شهرســتان ها 

ــوند؟ ش
ــی کاری و  ــام ب ــه ن ــزی ب ــا چی ــن ب ــا م اساس
بیایــم!  کنــار  نمی توانــم  بــی کاری  مشــکل 
قــدرت  دارای  کــه  انســانی  می شــود  مگــر 
ــم بحــث  ــد؟ نمی خواه ــکار، بمان ــر اســت بی فک
را فلســفی کنــم امــا معتقــدم هــر انســان 
ــان  ــت. جوان ــده اس ــرژی و ای ــم ان ــع عظی منب
ــاال از دانشــگاه  ــدارج ب ــا م ــه االن ب ــی ک باغیرت
فارغ التحصیــل شــده اند و شــغل هایی مثــل 
ــد،  ــار پذیرفته ان ــی را به ناچ ــی و نگهبان رانندگ
کجــای کارشــان می لنگــد؟ مطالعاتــی کــه 
ــه  ــتیم، ب ــن داش ــدازی یوزدیزای ــرای راه ان ــا ب م
ــی  ــب وکارهای ایران ــه کس ــرد ک ــت ک ــا ثاب م
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ــل  ــه دلی ــب ب ــه اغل ــد ک ــادی دارن ــای زی نیازه
ــام  ــا انج ــر ی ــروی ماه ــودن نی ــترس نب در دس
ــی  ــص و حداقل ــورت ناق ــه ص ــا ب ــوند ی نمی ش
می بینیــم  پــس  می رســند.  ســرانجام  بــه 
ــی  ــر ماســت. کاف ــاز دور و ب ــه نی ــن هم ــه ای ک
اســت بــرای یکــی از ایــن نیازهــا یــک راه حــل 
داشــته باشــید تــا شــغلی بــرای خــود و حتــی 
ــک  ــن ی ــد. یادگرفت ــود بیاوری ــه وج ــران ب دیگ
ــروزه و در  ــدر طــول می کشــد؟ ام ــزار چق نرم اف
ــای  ــه اســتارت آپ ها و کســب وکاره ــی ک جهان
ــر  ــری ه ــتند، یادگی ــبد آن هس ــا گل سرس نوپ
نرم افــزار معــادل داشــتن یــک شــغل محســوب 

ــد!  ــاور کنی ــود. ب می ش
�چــرا اعتقــاد داریــد ایــن روزهــا نیروی 
مزیــت  می توانــد  شهرســتان ها  کار 
یوزدیزایــن  مثــل  اســتارت آپ  یــک 

ــد؟ باش
ــا در  ــن دلیــل کــه اگرچــه همــه تیــم م ــه ای ب
ــا اســتارت آپ  ــد، ام شهرســتان زندگــی می کنن
مــا یــک کســب وکار محلــی نیســت. یعنی بــازار 
هــدف مــا محــدود بــه یــک شهرســتان نیســت 
ــروی  ــا نی ــرد. ام ــر می  گی ــران را در ب و کل ای
ــی  ــودش یک ــن خ ــت و ای ــی اس ــا محل کار م
ــن  ــت. م ــات ماس ــودن خدم ــل ارزان ب از عوام
ــیرازی  ــر ش ــمنانی و ه ــر س ــم ه ــر می کن فک
ــه  ــری ک ــروی ماه ــر نی ــک ه ــده نزدی و در آین
ــی  ــای تخصص ــا نرم افزاره ــد و ب ــک بدان گرافی
آشــنا و آدم خالقــی باشــد، در هــر جــای کشــور 
ــی  ــود. کاف ــق ش ــا ملح ــم م ــه تی ــد ب می توان
ــا  ــه م ــد. چراک ــته باش ــر داش ــت اراده و صب اس
از آمــوزش رایــگان تــا تامیــن ســخت افزار 
در کنــار همــه اعضــای تیممــان حتــی در 
ــود.  ــن نقطــه کشــور هــم خواهیــم ب محروم تری
ــا ارگان  ــی ی ــت دولت ــون از حمای �تاکن

خاصــی اســتفاده کرده ایــد؟ 
بگذاریــد بی پــرده بگویــم. کارآفرینــی در معنــای 
نیــازی  اســتارت آپی  کارآفرینــی  و  آن  عــام 
بــه حمایــت نــدارد. کســی کــه می خواهــد 

بــرای خــودش و دیگــران کســب وکاری راه 
ــده و  ــه ای ــی ب ــه متک ــا دارد ک ــدازد و ادع بین
ــان  ــه هم ــکا ب ــا ات ــد ب ــت می توان ــت اس خالقی
ــه هــر مشــکلی را از ســر راه  راه کارهــای خالقان
ــی در  ــن مال ــه تامی ــت ک ــت اس ــردارد. درس ب
ــه  ــاز هم ــا ب ــادی دارد ام ــکالت زی ــران مش ای
ــل  ــه راه ح ــم ک ــاد داری ــن اعتق ــا در یوزدیزای م
آن حمایت هــای دولتــی نیســت. همان طــور 
ــور  ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــه مع ک
اخیــرا گفــت اتفاقــا ایــن نــوع حمایت هــا 
جوانــان  و  اســتارت آپ ها  بــه  خیانــت 
خوش فکــر آن هاســت. البتــه مــا انتظــار داریــم 
ســرمایه گذار خطرپذیــر و بخــش خصوصــی 
بــه کمــک اســتارت آپ ها بیاینــد، امــا نــه 
بخــش دولتــی. تنهــا چیــزی کــه از ارگان هــای 
ــن و  ــه قوانی ــن اســت ک ــم ای ــی می خواهی دولت
ــا  ــد ی ــی کســب وکار را تســهیل کنن ــع فعل موان
ــتراکی  ــای کار اش ــون فض ــواردی چ ــر در م اگ
کوتاهــی  برمی آیــد،  دستشــان  از  کمکــی 
نکننــد. بــرای مثــال مــا در یــک شــهر کوچــک 
ــکان  ــال ام ــه فع ــم ک ــالق داری ــتی خ گرافیس
خریــد یــک سیســتم کامپیوتــری مناســب 
ــادی  ــه زی ــه هزین ــی را ک ــی گرافیک کار طراح
ــی از کســی  ــر حمایت ــن اگ ــدارد، م ــد ن می طلب
بخواهــم بــرای ایــن جــوان اســت. این کــه 
ــرای  ــالن فرهنگ س ــای ف ــد از کامپیوتره بتوان
ــه خــاک  ــی ک ــالن ارگان دولت ــا ف شــهرداری ی
می خــورد، هفتــه ای ۱0 ســاعت اســتفاده کنــد. 
ــی  ــت علم ــه معاون ــی ک ــی از کارهای ــاید یک ش
تفاهم نامــه  انعقــاد  دهــد  انجــام  می توانــد 
بــا نهادهــای دولتــی بــرای همکاری هایــی 
از ایــن دســت بــا جوانــان اســتارت آپی در 
ــه  ــان کاری ک ــی هم ــد. یعن ــتان ها باش شهرس
 )Angel Investors( ــرمایه گذار ــتگان س فرش
ــت  ــا انجــام می دهنــد. اصــوال هــر حمای در دنی
ــد  ــود بای ــام ش ــت انج ــرار اس ــه ق ــی ک وکمک
ــوص در  ــه خص ــد ب ــاخت باش ــوزه زیرس در ح
ــرعت  ــت پرس ــکل اینترن ــه مش ــتان ها ک شهرس
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ــت. ــدی اس ــکل ج ــک مش ــرور و... ی و س
ــی  ــن حمایت های ــد چنی ــر می کنی �فک
نیروهــای  مهاجــرت  جلــوی  بتوانــد 
بــه  شهرســتان ها  از  را  متخصــص 

پایتخــت بگیــرد؟
ــد  ــور خواه ــه همین ط ــد ک ــک نکنی ــه، ش بل
بــود. چــرا یــک جــوان شهرســتانی حاضــر 
می شــود از خانــواده و زندگــی اش دل بکنــد 
و بــه شــهر گــران و شــلوغی چــون تهــران 
بــرود؟ چــون زیرســاخت هایی کــه بــرای رشــد 
نیــاز دارد در بســیاری از شــهرهای کوچــک 
ــدارد. مــن منکــر حمایت هــای  کشــور وجــود ن
ــا  دولــت و مجلــس نیســتم. امــا روی ســخنم ب
ــد  ــه بای ــا ک ــت. آن ه ــئولین شهرستان هاس مس
پتانســیل های  بــه  بی توجهــی  بــا  بداننــد 
از  را  شهرســتان ها  اســت  ممکــن  انســانی 
متخصصیــن خالــی کننــد. مــا در حــال حاضــر 
در ســمنان بــا ایــن جــو مهاجــرت بــه پایتخــت 

ــان  ــیاری از جوان ــی بس ــتیم. یعن ــه هس مواج
ــا همیــن اســتدالل کــه  مســتعد ایــن اســتان ب
ــران مهاجــرت  ــه ته ــد، ب جــای پیشــرفت ندارن
ــا  ــن ت ــد خــود م ــد. راســتش را بخواهی می کنن
ــه  ــن ب ــر رفت ــه فک ــدت ب ــش به ش ــال پی دو س
ــن  ــادن یوزدیزای ــا راه افت ــا ب ــودم ام ــران ب ته
فعــال کــه بــا چــوب هــم مــن را بزننــد حاضــر 
البتــه  تــرک کنــم!  را  ایــن شــهر  نیســتم 
امیــدوارم بتوانــم دوام بیــاورم و بــا همیــن امیــد 

ــم. ــه ده ــارت ادام و جس
�اتفاقــا ســمنان اســتانی بــود کــه 
ــال 97  ــتانی در س ــه اس ــن بودج کمتری
بــه آن تعلــق گرفــت. ایــن اتفــاق بــرای 

ــی دارد؟ ــه معنای ــما چ ش
خیلــی  بدهــم.  نظــری  نمی توانــم  واقعــا 
متاســفم و البتــه خیلــی هــم باانگیــزه. ســمنان 
ــران اســت.  ــتراتژیک ای ــتان های اس ــی از اس یک
ــی  ــور و نجیب ــردم صب ــن م ــهری های م هم ش
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هســتند. ایــن اســتان جوانــان بااســتعداد و 
بااخالقــی دارد. امن تریــن اســتان کشــور اســت 
ــی کــم اســت.  و آمــار جــرم و جنایــت آن خیل
ــوع  ــه ن ــک ب ــر ی ــوار ه ــتان های هم ج شهرس
خــود در کشــور بی نظیرنــد؛ هــم از لحــاظ 
اقلیــم و هــم از لحــاظ فرهنــگ و آداب و رســوم. 
پــدر اینترنــت ایــران هــم فرزنــد همیــن اســتان 
ــاد  ــا زی ــم ی ــه ک ــم بودج ــر نمی کن ــت. فک اس
ــوی  ــرای کســانی مثــل مــن کــه دستشــان ت ب
جیــب خودشــان و بارشــان بــر گــرده خودشــان 
ــال  ــن و امث ــد. م ــته باش ــت داش ــت، اهمی اس
مــن روزهــای ســختی را تجربــه کرده ایــم 
در  هــم  ســخت تری  روزهــای  می دانیــم  و 
ــی  ــتارت آپ زدن و کارآفرین ــا اس ــت، ام راه اس
ــی  ــر کن ــه فک ــت ک ــن اس ــرطش ای ــن ش اولی
ــرار نیســت دســت در جیــب  ــا هســتی و ق تنه

ــی. ــی کن کس
اســتارت آپی  اکوسیســتم  آینــده  �

می بینیــد؟ چگونــه  را  ســمنان 
ــود. درســت اســت  آینــده درخشــانی خواهــد ب
ــن بودجــه ســاالنه نصیبمــان شــده  کــه کمتری
ــت  ــوذ اینترن ــب نف ــورد بیشــترین ضری ــا رک ام
ــت.  ــتان اس ــن اس ــرای ای ــم ب ــا ه در خانواده ه
ــن  ــد. م ــی امی ــن یعن ــت، ای ــی فرص ــن یعن ای
ــم  ــروع ه ــی ش ــوز حت ــا هن ــدم م ــا معتق عمیق
نکرده ایــم. بایــد شــروع کــرد. مــا در حــال 
ــتیم.  ــی هس ــه آی او ت ــی ب ــر آی ت ــذار از عص گ
ــدی  ــرای ناامی ــم. ب ــوزی کنی ــد فرصت س نبای
بعــدا هــم وقــت هســت ولــی فعــال می خواهیــم 
خــالق  جوانــان  همــه  اســتارت آپمان  بــا 
گرافیســت کشــور را در یــک پلت فــرم دور هــم 

ــم. ــع کنی جم
توســعه  بــرای  هــم  برنامــه ای  �
ــداد  ــردن تع ــر ک ــب وکارتان و درگی کس
بیشــتری از جوانــان شهرســتانی داریــد؟

در حــال تالشــیم تــا بتوانیــم از بخشــی از توان و 
ظرفیــت معلــوالن و توان یابــان عزیــز کشــورمان 
اســتفاده کنیــم. یعنــی کســانی کــه به ویــژه در 

ــدت در  ــکاری به ش ــل بی ــا معض ــتان ها ب شهرس
حــال رنــج کشــیدن هســتند. کافــی اســت مــا 
ــان  ــم و برای ش ــاد بدهی ــزار ی ــا نرم اف ــه آن ه ب
از طریــق یوزدیزایــن مشــتری پیــدا کنیــم. 
را در خانــه  بیشــتر وقتشــان  کســانی کــه 
ســپری می کننــد، می تواننــد بــا یادگیــری 
ــدازه  ــه ان ــازاری ب ــه ب ــی ب ــای گرافیک نرم افزاره
در  باشــند.  داشــته  دسترســی  کشــور  کل 
ــرح را در  ــن ط ــم ای ــالش داری ــر ت ــال حاض ح
ــم.  ــتارت بزنی ــوت اس ــورت پایل ــه ص ــمنان ب س
ــی و  ــرای معرف ــی روی کمــک بهزیســتی ب کم
هماهنگــی بــرای آمــوزش ایــن عزیــزان حســاب 
کرده ایــم کــه امیــدوارم بــه نتیجــه برســد، 
چــون می دانیــم کــه بســیاری از خانوارهــا 
ــی  ــدان معلول ــروم فرزن ــتان های مح در شهرس
و  درمانــی  زیــاد  هزینه هــای  کــه  دارنــد 
مراقبتــی هــم بایــد بــرای آن  هــا بپردازنــد، حــال 
ــا اســتفاده  تصــور کنیــد کــه همیــن عزیــزان ب
ــرج  ــه کمک خ ــر ب ــا کامپیوت ــاپ ی ــک لپ ت از ی
ــرم  ــه نظ ــوند، ب ــل ش ــود تبدی ــای خ خانواده ه
ــعه  ــه توس ــت! البت ــی اس ــی بزرگ ــاق خیل اتف
هــر کســب وکاری نیازمنــد جــذب ســرمایه 
ــق  ــرای تحق ــم ب ــالش داری ــه ت ــت ک ــم هس ه
ــام  ــر و خوش ن ــرمایه گذاران خطرپذی ــا س آن ب

ــم. ــروع کنی ــی را ش مذاکرات
�ســوال آخــر این کــه اگــر ســرمایه گذار 
ــرد،  ــد ک ــتارت آپتان رش ــد و اس گرفتی

بــه تهــران مهاجــرت خواهیــد کــرد؟
به هیچ وجــه. همــان ســمنان و شــیراز بــرای مــا 
ــتارت آپ  ــه اس ــما ب ــت. ش ــر اس ــا بهت از همه ج
پازلــی نــگاه کنیــد کــه یــک تیــم موفــق 
ــن  ــد ای ــتقرند. بای ــد مس ــتند و در بیرجن هس
ذهنیــت را کــه مســیر موفقیــت اســتارت آپ ها 
از تهــران می گــذرد، در جوانــان شهرســتانی 
اکوسیســتم های  نظــرم  بــه  کنیــم.  عــوض 
نیازمنــد  به شــدت  اســتارت آپی شهرســتانی 
 )Success Story( موفقیــت  داســتان های 

ــتند. هس
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اری سامانه »مهیاب 24«  ب
ت

دی، مد�ی توسعه � روز فتح آ�ب گفت وگو �ب �ب

 فعالیت استارت آپی را 
در شهرستان ها جدی نمی گیرند

سامانه »همیاب 24« اولین سامانه اطالع رسانی و ردیابی کاالهای دیجیتال )موبایل، لپ تاپ، 
تبلت...( گم شده و سرقتی در سرتاسر کشور است. سامانه همیاب 24 نه تنها کامل ترین سامانه 

جست وجوی کاالهای دیجیتال گم شده و سرقتی است، بلکه امکان اطالع رسانی و ردیابی 
موبایل و تبلت سرقتی را با کمک اپراتور مخابراتی در کمترین زمان ممکن، فراهم می کند.دفتر 
پشتیبانی این سامانه در شهرستان نیشابور است و توانسته تاکنون برای 11 نیروی مستقیم در 
دو شیفت صبح و بعدازظهر اشتغال ایجاد کند و همکاری مستقیم با دادگستری ها، کالنتری ها 

و 8500 دفتر پیشخوان خدمات دولت در سرتاسر کشور دارد که در یک ماه اخیر بیش از 
35 درصد کاالهای دیجیتال مفقودی را به مال باختگان در سرتاسر کشور برگردانده است.

بهروز فتح آبادی، مدیر توسعه تجاری سامانه »همیاب 24«، درباره ویژگی های این استارت آپ 
توضیح  می دهد: با رونق استفاده از این سامانه، عمال دزدیدن کاالهای دیجیتال در سراسر 

کشور بی فایده خواهد بود. چون سارق نمی تواند به خرید و فروش آن کاال مبادرت ورزد. هر 
چند که امروزه در برخی از شهرهای کشور، اخذ استعالم برای خرید و فروش کاالهای دیجیتال 
به اجبار درآمده است. هم چنین مخاطب تنها برای استفاده از قسمت ردیابی کاالی مسروقه، 

موظف به پرداخت هزینه ای به مبلغ هشت هزار و 400 تومان است. حال اگر این کاالی 
دیجیتال، مثل تبلت یا موبایل قابلیت استفاده از سیم کارت را داشته باشد، هزینه ردیابی آن 
19 هزار و 400 تومان خواهد بود. گفت وگوی »سرآمد« با این جوان 29 ساله درباره دغدغه های 

فعاالن استارت آپی در شهرستان ها را از نظر  می گذرانید.

 بهروز طالب نژاد 

به  خدماتی  چه  دقیقا   24 همیاب  سامانه   
مشتریان ارائه  می دهد؟

سامانه همیاب ۲۴ نخستین و گسترده ترین بستر 
و  گم شده  دیجیتال  کاالهای  انواع  اطالع رسانی 
پیداشده است که کار بررسی رایگان دقت و صحت 
خرید کاالی دیجیتال در ایران را هم انجام  می دهد. 
اردیبهشت ۹۴ به عنوان یک فعالیت  از  این سامانه 

استارت آپی شناخته شد و پس از آن، تیم سازی برای 
این سامانه را آغاز کردیم. همیاب در شهریور ماه سال 
۹5 به عنوان هوشمندترین کسب وکار معرفی شد و در 
دی  ماه همین سال هم جایزه دوم کسب وکار دانشگاه 
صنعتی شریف را دریافت کرد. ایده اولیه آن، با دزدیده 
شدن لپ تاپ دوستم به وجود آمد. پس از این اتفاق 
بود که کمبود یک مرکز استعالم کاالهای گم شده 
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دیجیتال را احساس کردیم. مرکزی که با ثبت شماره 
سریال کاالهای دیجیتال، بتواند در صورت مفقودی 
این اشیا، به افراد برای پیدا کردن کاالی مسروقه شان 
بال  ایده پر و  این  از مدتی،  البته پس  کمک کند. 
بیشتری پیدا کرد، تا این که به این صورتی که االن 
وجود دارد، درآمد. همیاب ۲۴، چهار فعالیت عمده 
را انجام  می دهد. یکی از آن ها استعالم رایگان کاالیی 
است که فرد قصد خرید آن را دارد. یعنی اگر فردی 
قصد خرید یک کاالی دیجیتال دست دوم را داشته 
باشد،  می تواند با وارد کردن شماره سریال آن کاال در 

سامانه، از مسروقه بودن یا نبودن آن کاال آگاه شود.
دومی، ثبت و ردیابی کاالی دیجیتال مسروقه است. به 
این صورت که شما وارد سامانه می شوید و مشخصات 
خود و کاالی دزدیده شده را وارد سامانه  می کنید. در 
این صورت از خرید و فروش آن جلوگیری  می شود. 
هم چنین برای کاالهایی مانند موبایل و تبلت که 
قابلیت نصب سیم کارت دارند، این ردیابی از طریق 
اپراتور مخابراتی صورت می گیرد. به این صورت که 
هر پنج روز یک  بار جست وجو انجام می شود تا در 

لیست کاالی پیداشده قرار بگیرد.
سومی، ثبت کاالی پیداشده است. این قسمت به درد 
کسی  می خورد که کاالی دیجیتالی را پیدا کرده و 
قصد دارد آن را به دست صاحبش برساند. با وارد 
کردن مشخصات آن کاال، اگر آن مشخصات با شماره 
سریالی هم خوانی داشت، به فرد اطالع داده  می شود 

و کاالی مسروقه به دست صاحبش  می رسد.
البته  که  می دهد  انجام   همیاب  که  فعالیتی  آخرین 
طی تحقیقات میدانی زیادی به سرانجام رسید، بیمه 
به خاطر  امروزه  این که  به  توجه  با  دارد.  نام  نو  کاالی 
آپارتمان نشینی و کمبود جا، اغلب افراد کارتن های لوازم 
دیجیتال خود را نگه داری نمی کنند،  می توانیم با ثبت 
اطالعات دستگاه های دیجیتالمان در همیاب، هر لحظه 
که به اطالعات آن ها احتیاج داشتیم، به سراغشان برویم. 
�از فرایند توسعه استارت آپ همیاب 24 چه 

خبر؟ 
می شود،   مفقود   چک هایشان  که  افرادی  به تازگی 
می توانند با مراجعه به این سامانه، سریال و سری 
چک و نام بانک را ثبت کنند. هم چنین کسانی که 

مسروقه  از  اطمینان  برای  می کنند،  دریافت   چک 
نبودن چک  می توانند به این سامانه مراجعه کنند.

انبارهای  در  سرقتی  دیجیتال  کاالهای  هم اکنون 
نیروی انتظامی نگه داری  می شود و قرار شده است که 
با همکاری قوه قضاییه، فهرست این کاالهای مسروقه 
قرار  درواقع،  گیرد.  قرار  سامانه  این  در  مکشوفه  و 
نیست مردم به کالنتری ها بروند و به محض سرقت 
شدن کاالهای دیجیتال خود به این سامانه مراجعه  
الکترونیکی   وسایل  خرید  از  قبل  افراد  می کنند. 
می توانند با مراجعه به این سامانه سریال کاال را وارد 

کنند تا از سرقتی نبودن آن نیز مطمئن شوند.
از  خارج  در  که  استارت آپی  فعال  به عنوان  �
کالن شهرها فعالیت  می کند، فکر  می کنید چه 
تسهیالت و پیش شرط هایی نیاز است تا فعالیت 

استارت آپی در شهرستان ها رونق بگیرد؟
بازگشت  برای  می توان  که   راه کارهایی  از  یکی 
در  شهرستان ها  به  استارت آپی  فعاالن  و  نخبگان 
نظر گرفت، ایجاد زیست بوم های مناسب کسب وکار 
مانند مراکز رشد و پارک های علمی و فناوری قوی 
تخصصی  کارگروه های  ایجاد  و  شهرستان ها  در 
مجلس  نمایندگان  حضور  با  شهرستان ها  در 
شهرستان ها، نماینده فرماندار و نماینده شورای شهر 
برای  نخبگان  این  روی  پیش  مشکالت  برای حل 
راه اندازی کسب وکار جدید در منطقه است. هم چنین 
ایجاد تسهیالت ویژه با کارمزد پایین در شهرستان ها 
برای فعالیت نخبگان و فعاالن اکوسیستم استارت آپی 
در  البته  باشد.  راه گشا  می تواند  نیز   دانش بنیانی  و 
صورتی که این کارمزد در مراکز استان دو برابر یا 
بیشتر نسبت به شهرستان های اطراف باشد. افزون بر 
این، ایجاد یک کارگروه مخصوص برای حل مشکالت 
و  علمی  معاونت  در  شهرستانی  استارت آپ های 

فناوری نیز باید مدنظر قرار بگیرد. 
فعالیت های  می شود  چطور   نظرتان  به  �

استارت آپی را در شهرستان ها گسترش داد؟
نبودن  آشنا  شهرستان ها،  اصلی  معضالت  از  یکی 
عرضه  برای  خارجی  و  داخلی  بزرگ  بازارهای  به 
محصوالت خود است که نخبگان  می توانند در این 
بخش به کمک محصوالت بومی منطقه خود بروند 
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یا  ایجاد کنند،  را  زمینه کسب وکارهایی  این  و در 
این  فروش  و  شهرستان ها  از  محصوالت  تامین  با 
محصوالت در مراکز استان ها  می توانند کسب وکاری 

پررونق برای خود و مردم بومی منطقه ایجاد کنند. 
با توجه به پتانسیل باالی ایران در مناطق مختلف این 
موضوع  می تواند در کل کشور اجرایی شود. البته با ایجاد 
تسهیالتی مشخص برای هر شهر یا استان که استعداد 
خاصی را داراست،  می تواند به نخبگان و استارت آپ های 
نیشابور  اگر شهرستان  مثال  بدهد.  منطقه جهت  آن 
یا گیاهان دارویی  تولید سنگ های قیمتی  در زمینه 
دارای استعداد است، باید استارت آپ های این حوزه از 
تسهیالت ویژه ای برخوردار باشند. به نظرم دلیل اصلی 
پیش  تبدیلی  به سمت صنایع  که شهرهای کوچک 
نرفته اند، جزیره ای کار کردن تولیدکنندگان و مدیران 
شهری آن شهرستان است. حتی بعضی مواقع با حضور 
نخبگان هم سنگ اندازی هایی صورت  می پذیرد. یکی 
اول  مرحله  در  موضوع  این  برای  راه حل ها  بهترین  از 
هماهنگی ارگان های مختلف در یک شهرستان و در 
مرحله دوم بیان نیازهای خودشان در بخش های مختلف 
است که نخبگان و مدیران استارت آپی این مشکالت را 
برایشان حل کنند، چون اگر خود مدیران شهری توانایی 
حل این معضالت و مشکالت تبدیلی را داشتند، تا کنون 

این موضوعات در شهرستان ها حل شده بود.
� آیا استارت آپ ها برای تامین نیروهای انسانی 
مورد نیاز و متخصص در شهرستان ها با چالش 

مواجه هستند؟
االن اغلب شهرستان ها دارای دانشگاه های سراسری 
و آزاد هستند. کمک بزرگی که دانشگاه ها  می توانند 
به کسب وکارهای نوپا کنند، آموزش نیروی متخصص 
در حیطه های کاربردی کشور است که  می تواند آن 
شهرستان را در منطقه پیش رو راه اندازی استارت آپ 
کند، چون االن مشکل تامین نیروی انسانی ماهر 
برای فعالیت استارت آپ ها، یکی از مشکالت اساسی 
در تهران هم هست. مثال االن حوزه آی تی در کشور 
خیلی پردرآمد و کاربردی است، ولی واقعا گرافیست 
وب یا برنامه نویس ماهر در شهرستان ها بسیار سخت 
 گیر می آید و ما االن برای شرکت خودمان مجبوریم 

مدت زمانی طوالنی به آموزش نیرو بپردازیم.

� استارت آپ ها چطور  می توانند از ظرفیت های 
گردشگری شهرشان بهره ببرند؟

مراکز  ایجاد  و  زبانه  چند  وب سایت های  ایجاد  با 
بوم گردی. چون نخبگانی که قبال یک استارت آپ 
نوپا  زیروبم کسب وکارهای  با  راه اندازی کرده اند،  را 
چنین  می توانند  راحت تر   خیلی  و  دارند  آشنایی 

ایده هایی را در منطقه خودشان راه اندازی کنند. 
�به نظرتان آیا توانسته ایم از ظرفیت فعالیت های 
استارت آپی و دانش بنیان در توسعه شهرهای 

کوچک تر و روستاها بهره ببریم؟ 
به نظر من که خیلی خیلی در این عرصه ضعیف 
اغلب  ذهن  هنوز  چون  موضوع  این  در  هستیم. 
قبول سود های چند  آمادگی  مدیران شهرستان ها 
صد میلیونی را برای کسب وکارهای کوچک ندارد، 
خیلی از استارت آپ ها در شهرستان ها جدی گرفته 
نمی شوند. البته یکی از مزایای فعالیت استارت آپی در 
شهرستان ها، وجود نیروی کار ارزان قیمت و کاهش 

هزینه های نیروی انسانی است.
در  استارت آپ ها  رشد  بین  توازن  عدم  �
کالن شهرها با شهرهای کوچک چه عواقبی در 

پی خواهد داشت؟
هجوم نخبگان و فعاالن استارت آپی به مراکز استان 
و تهران، موجب ضعیف شدن هر روز شهرستان ها 
در  که  اتفاقی  شد.  خواهد  مختلف  بخش های  در 
شهرستان ها خواهد افتاد، این است که استعدادهای 
واقعی به مراکز استان یا تهران  می روند و متاسفانه 
عین  مسئوالن،  از  خیلی  نیز  موضوع  این  بابت 

خیالشان نیست.
�آیا خأل قانونی در خصوص فعالیت پررنگ تر 
را  شهرستان ها  در  استارت آپ ها  و  نخبگان 

احساس  می کنید؟ 
در خیلی از موارد، قانون جدیدی نیاز نیست، بلکه 
باید فرهنگ حمایت و جلسات هم فکری مرتب در 
نخبگان  از  استفاده  و  شناسایی  برای  شهرستان ها 
کرده اند،  راه اندازی  را  موفقی  که کسب وکار  واقعی 
ایجاد شود. البته این کار بسیار سختی است، چون 
هنوز بسیاری از مدیران ما به این اعتقاد دارند که در 

همه زمینه ها تخصص کافی را دارا هستند. 
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عامل استارت آپ  داز و مد�ی غایم، ایده �پ  �ید �ن

« در گفت وگو �ب رسآمد:  »اوردر�پ

سرمایه گذاران از استارت آپ های فعال 
در شهرستان ها استقبال نمی کنند

»اوردرچی« استارت آپی است که در حوزه سفارش آن الین غذا در شهرستان 
اراک، کرمانشاه و همدان مشغول است. این استارت آپ پس از 9 ماه تالش مقدماتی 

از آذرماه سال 94 فعالیت خود را آغاز کرده و از طریق سایت و اپلیکیشن به 
سرویس دهی به مشتریان خود مشغول است. به قول حمید ضرغامی، ایده پرداز و 
مدیرعامل »اوردرچی«، این استارت آپ خیلی قبل تر از برخی استارت آپ ها که در 
همین حیطه سفارش آن الین غذا فعالیت می کنند، مشغول به کار شده، اما از آن جا 
که در شهرستان اراک زمینه کافی برای رشد و سرمایه گذاری وجود نداشته است، 
نتوانسته به اندازه دیگر رقبایش قدم بردارد. این فعال استارت آپی گالیه می کند: 
»از آن جا که سرمایه گذاران بیشتر به سمت استارت آپ هایی جذب می شوند که 

در تهران و شهرهای بزرگ مستقر هستند، روند رشد ما بسیار ُکند پیش می رود.« 
ضرغامی متولد 69 است و کارشناسی مهندسی نرم افزار دارد. گفت وگوی »سرآمد« 
با حمید ضرغامی، ایده پرداز و مدیرعامل استارت آپ »اوردرچی«، درباره دغدغه های 

فعاالن استارت آپی در شهرستان ها را از نظر می گذرانید.

 طالب منزوی 

ــی  ــت درآمدزای ــر از وضعی ــه خب  چ
ــتید؟ ــی هس ــی؟ راض اوردرچ

بــا این کــه مدتــی اســت درآمدزایــی اوردرچــی 
ــا  ــت، ام ــیده اس ــی رس ــت مطلوب ــه وضعی ب
هنــوز بــه جایگاهی کــه انتظــارش را داشــتیم، 
از آن جــا کــه ســرمایه گذاران  نرســیده ایم. 
ــذب  ــتارت آپ هایی ج ــمت اس ــه س ــتر ب بیش
ــزرگ  ــهرهای ب ــران و ش ــه در ته ــوند ک می ش
مســتقر هســتند و کم کــم شــهرهای کوچــک 
ــا بســیار  ــد رشــد م ــد، رون را تســخیر می کنن

ــر  ــا به خاط ــای م ــی رود. رقب ــش م ــد پی ُکن
دارنــد،  اختیــار  در  کــه  ســرمایه گذارانی 
پیــش روی  و  رشــد  حــال  در  به ســرعت 
ــک  ــه ای ی ــا هفت ــه تقریب ــتند، به طوری ک هس

یــا دو شــهر را در دســت می گیرنــد.
 بــه نظرتــان چطــور می شــود از ظرفیــت 
شهرســتان ها  در  اســتارت آپ ها 

ــرد؟ ــتفاده ک اس
ــوص  ــت مخص ــدام ظرفی ــر ک ــتان ها ه شهرس
بــه خــود را دارنــد کــه جــای پیشــرفت 
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از  امــا  دارنــد،  اختیــار  در  هــم  مطلوبــی 
ــی در  ــازی کاف ــوز فرهنگ س ــه هن ــا ک آن ج
ــتان ها  ــتارت آپ ها در شهرس ــد اس ــه رش زمین
ــتارت آپی را  ــر اس ــت، کمت ــه اس ــام نگرفت انج
ــورده  ــد خ ــتان کلی ــه در شهرس ــم ک می بینی
باشــد و رشــد خوبــی هــم داشــته باشــد. بنــده 
شــخصا اگــر قــرار باشــد بــه عقــب برگــردم و 
ــر  ــم، به خاط ــدازی کن ــتارت آپ راه ان ــک اس ی
ــت،  ــرار گرف ــم ق ــش روی ــه پی ــکالتی ک مش
تهــران  بــه  کار  ابتــدای  همــان  از  حتمــا 

مــی روم و کارم را شــروع می کنــم. 
بحــث  فرهنگ ســازی،  بــر  عــالوه 
اســت.  مهــم  هــم  ســرمایه گذاری 
فعالیــت  شهرســتان  در  کــه  اســتارت آپی 
ــود  ــه خ ــرمایه گذاری را ب ــچ س ــد، هی می کن
جــذب نمی کنــد و همیــن مســئله باعــث 
می شــود از رقبــای خــودش عقــب بمانــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه اســتارت آپی کــه از 
ــه  ــش ب ــم پای ــود، کم ک ــروع می ش ــران ش ته
ــرمایه  ــون س ــد، چ ــم می رس ــتان ها ه شهرس
ــرمایه گذار  ــود س ــار دارد. وج ــی در اختی کاف
بــه ایــن قبیــل اســتارت آپ ها کــه از تهــران و 
شــهرهای بــزرگ آغــاز بــه کار کرده انــد، کمک 
می کنــد کــه مثــال بــه کرمانشــاه بیاینــد و بــا 
ــد.  ــازار را در دســت بگیرن ــورد، ب زدن 50 بیلب
ایــن در حالــی اســت کــه اوردرچــی کــه 
پیــش از رقبایــش بــه کرمانشــاه پــا گذاشــته، 
ــرف  ــا ص ــدارد ت ــار ن ــی در اختی ــرمایه کاف س
نصــب بیلبــورد کنــد. درنتیجــه بــازار را از 

می دهــد. دســت 
ــد ســرمایه مــورد  ــا بای در چنیــن شــرایطی ی
ــار اســتارت آپ های شهرســتانی  ــاز در اختی نی
ــا  ــود ت ــع ش ــی وض ــا قانون ــرد، ی ــرار بگی ق
ــه در  ــب وکاری ک ــرای کس ــازار را ب ــد ب بتوان
ــد.  ــظ کن ــد، حف ــت می کن ــتان فعالی شهرس
ــهرهای  ــه از ش ــی ک ــب وکار نوپای ــه کس وگرن
ــه  ــرده، چگون ــروع ک ــود را ش ــک کار خ کوچ
می توانــد مثــال 50 تــا بیلبــورد در ســطح 

ــد؟ ــب کن ــهر نص ش
یــا  جســورانه  ســرمایه گذاری های   
وی ســی ها امــروزه در حــال رشــد 
ــه اعتقــاد شــما ایــن قبیــل  هســتند. ب
ســرمایه گذاری ها  می توانــد مشــکل 
ــهرهای  ــتارت آپی در ش ــتم اس اکوسیس

ــد؟ ــل کن ــک را ح کوچ
ــازه  ــه. اج ــم بل ــان بگوی ــا اطمین ــم ب نمی توان
ــی  ــنپ تاکس ــرا اس ــم. اخی ــی بزن ــد مثال دهی
ــه  ــل از آن، دو س ــت. قب ــده اس وارد اراک ش
اپلیکیشــن در قالــب اســتارت آپ کار اســنپ را 
انجــام می دادنــد، امــا همیــن کــه اســنپ وارد 
ــتارت آپ های  ــتریان اس ــب مش ــد، اغل اراک ش
ــدند.  ــنپ ش ــذب اس ــهر، ج ــن ش ــین ای پیش
ــدم  ــن معتق ــه م ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
گاهــی مشــکل فقــط ســرمایه نیســت. گویــی 
بــه شــهرت رســیدن یــک اســتارت آپ و برنــد 
بــه جــذب مشــتری  شــدن آن می توانــد 
ــد  ــن نکتــه را هــم نبای کمــک کنــد. البتــه ای
نادیــده گرفــت کــه کیفیــت محصوالتــی کــه 
ارائــه می شــود، در اســتارت آپ های تهــران 
یکــی  و  اســت  متفــاوت  بــا شهرســتان ها 
ــنپ  ــال اس ــه مث ــتری ب ــذب مش ــل ج از دالی
تاکســی همیــن مســئله اســت. دلیــل ایــن امــر 
ــر در  ــت برت ــه کیفی ــه ارائ ــن اســت ک ــم ای ه
گــروی صــرف هزینه هــای بیشــتر اســت کــه 
بــاز بــه مســئله ســرمایه گذاری می رســیم.

ســرمایه گذاران  صحبت هــای  پــای  وقتــی 
تضمیــن  یــک  شــما  از  می نشــینید، 
بــه  کــه  ســرمایه ای  کــه  می خواهنــد 
ــک  ــد از ی ــد، بع ــاص می دهن ــان اختص کارت
ــه  ــی ب ــه همــراه ســود کاف زمــان مشــخص، ب
ــان از آن  ــئله نش ــن مس ــد. ای ــان برس دستش
دارد کــه اســتارت آپ بــودن و کســب وکار 
نوپــا داشــتن هنــوز بــرای ســرمایه گذاران 
جــا نیفتــاده اســت. در چنیــن شــرایطی، 
بــدون  می دهنــد  ترجیــح  اســتارت آپ ها 
ــار  ــک و فش ــا ریس ــد ت ــرمایه گذار کار کنن س
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ــر  ــان تاثی ــت کارش ــرمایه گذاران روی کیفی س
نگــذارد.

 بــا توجــه بــه این کــه اراک یــک 
ــت  ــاط صنع ــت، ارتب ــی اس ــهر صنعت ش
ــور  ــهر چط ــن ش ــتارت آپ را در ای و اس

؟ می بینیــد
و  صنعــت  بیــن  عجیبــی  گسســت   
را  دلیلــش  دارد.  وجــود  اســتارت آپ ها 
ــوذ  ــازه نف ــال اج ــت اص ــا صنع ــم، ام نمی دان
اســتارت آپ بــه حــوزه خــود را نمی دهــد. 
حتــی حاضــر نیســتند پــای صحبت هــای 
یــک اســتارت آپی بنشــینند و ایده هایشــان 

را رصــد کننــد.
ــهرهای  ــکالت ش ــده مش ــی از عم  یک
صنایــع  مانــدن  مغفــول  کوچــک، 
ــده دالل  ــث ش ــه باع ــت ک ــی اس تبدیل
ــی  ــدات بوم ــن، تولی ــی پایی ــا قیمت ب
چطــور  اســتارت آپ ها  بخــرد.  را 
می تواننــد در توســعه ایــن صنایــع 

شــوند؟  پیش قــدم  تبدیلــی 
بــاز هــم بحــث ســرمایه در میــان اســت. 
ــع  ــوزه صنای ــد در ح ــتارت آپی بخواه ــر اس اگ
تبدیلــی در شهرســتان ها ورود کنــد، بایــد 
ــته  ــار داش ــی در اختی ــه هنگفت ــرمایه اولی س
باشــد، چراکــه ایــن صنایــع تبدیلــی بــه دنبال 
ســود و ســرمایه بیشــتر هســتند. در نتیجــه بــا 
کســب وکارهای نوپایــی کــه ســرمایه چندانــی 
بــا خــود ندارنــد، وارد مذاکــره نمی شــوند. 
ــود  ــه وج ــی ب ــوزه زمان ــن ح ــت در ای حمای
می آیــد کــه اســتارت آپی بتوانــد ســرمایه 
کافــی را بــرای جلــب نظــر فروشــنده داشــته 
ــرارداد  ــتورانی ق ــا رس ــا ب ــر م ــال اگ ــد. مث باش
ــتوران  ــوب آن رس ــروش مطل ــا ف ــم، ام ببندی
ــر  ــی اگ ــیم، حت ــته باش ــراه نداش ــه هم را ب
ضــرری وجــود نداشــته باشــد، بــاز هــم 
ــد، چــون آن  ــا کار کنن ــا م حاضــر نیســتند ب
حــدی از ســود کــه انتظــارش را داشــتند، بــه 
ــی  ــم ناش ــئله ه ــن مس ــد. ای ــت نیاورده ان دس

ــک  ــه ی ــتی ب ــر درس ــه منظ ــت ک ــن اس از ای
اســتارت آپ و کســب وکار نوپــا ندارنــد. همیــن 
مســئله باعــث عــدم حمایــت از اســتارت آپ ها 

می شــود.
در  کســب وکار  بهبــود  و  توســعه   
شهرســتان ها، نیازمنــد داشــتن نیــروی 
ــتارت آپ های  ــت. اس ــر اس ــانی ماه انس
ــی  ــرای دسترس ــتان ها ب ــم شهرس مقی
بــه ایــن نیروهــای ماهــر مشــکلی 

ــد؟ ندارن
اتفاقــا مشــکل بزرگــی کــه شهرســتان ها بــا آن 
ــه  ــن اســت ک ــد، ای ــرم می کنن دســت وپنجه ن
نیــروی انســانی نخبــه و ماهــر از شهرســتان ها 
خــارج می شــوند و بــرای کســب وکار بــه 
شــهرهای بــزرگ می رونــد. ایــن مســئله چنــد 
دلیــل می توانــد داشــته باشــد. یکــی از آن هــا، 
عــدم دریافــت حقــوق کافــی اســت. نخبــه هــر 
ــروی  ــوان نی ــد به عن ــه می توان ــتان ک شهرس
ــت  ــب وکاری فعالی ــر کس ــر در ه ــانی ماه انس
کنــد، چــون نمی توانــد حقــوق درخــور و 
ــه  ــد ب ــح می ده ــد، ترجی ــت کن ــی دریاف کاف
ــه  ــا ب ــد ت ــران مهاجــرت کن ــل ته شــهری مث
ــک  ــال ی ــورد نظــر خــود برســد. مث ــد م درآم
دولوپــر در اراک شــاید ماهانــه 500 هــزار 
تومــان درآمــد داشــته باشــد، درحالی کــه 
در تهــران می توانــد ماهانــه ســه تــا پنــج 

ــد. ــت کن ــوق دریاف ــان حق ــون توم میلی
عــالوه بــر حقــوق، مســئله دیگــری کــه 
روبــه رو  آن  بــا  شهرســتان  در  نخبــگان 
ارزش  و  عــدم شــناخت جایــگاه  هســتند، 
ــیار  ــت. بس ــراد اس ــن اف ــص ای ــی تخص واقع
نتیجــه  در  کــه  را  متخصصانــی  دیــده ام 
ایــن حق نشناســی، از شــهر خــود فاصلــه 

رفته انــد.  تهــران  بــه  و  گرفته انــد 
ــی  ــیاری از طرح های ــه بس ــر این ک ــه دیگ نکت
ــام  ــتارت آپ ها انج ــت از اس ــرای حمای ــه ب ک
مثــل  بــزرگ  شــهرهای  در  اول  می شــود، 
و در  آن  از  پــس  انجــام می شــود،  تهــران 
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ــده،  ــی نمان ــادی باق ــه بودجــه زی شــرایطی ک
می رونــد.  کوچــک  شــهرهای  ســراغ  بــه 
هنــوز  هــم  مســئوالن  خــود  درواقــع 
شهرســتان ها را بــاور ندارنــد و بــرای حمایــت 
قاطعانــه از اکوسیســتم اســتارت آپی آن هــا 

برنمی دارنــد. قــدم 
ــه اعتقــاد شــما، دلیــل حمایت هــای   ب
مقیــم  اســتارت آپ های  از  ناکافــی 

ــت؟ ــک چیس ــهرهای کوچ ش
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــه پارک ه ــری ب ــر س اگ
متوجــه خواهیــد  بزنیــد،  در شهرســتان ها 
ــف و  ــای مختل ــا ایده ه ــرادی ب ــه اف ــد ک ش
ــد کــه  ــک وجــود دارن ــاب و درجــه ی بعضــا ن
نمی شــود.  ایده شــان  از  اســتقبالی  هیــچ 
اصــال بهایــی بــه آن هــا داده نمی شــود. چــون 
ــز  ــت می ــئول، پش ــوان مس ــه به عن ــی ک کس
نشســته، هیــچ آگاهــی و درک درســتی از 
ــم  ــی ه ــدارد. گاه ــتارت آپی ن ــتم اس اکوسیس
ــد و  ــه کار می کن ــروع ب ــتارت آپ ش ــک اس ی
پــس از دو ســال صــرف هزینــه و زمــان و 
ــه  ــود، ک ــه می ش ــت مواج ــا شکس ــرژی، ب ان
ــی  ــت پرورده کم توجه ــم دس ــئله ه ــن مس ای
ــوب از چنیــن ایده هــا  ــت مطل و نبــودن حمای

اســت. و کســب وکارهایی 
 یکــی از مولفه هــای توســعه شــهرهای 
ــت.  ــگری اس ــعه گردش ــک، توس کوچ
از  می تواننــد  اســتارت آپ ها  چطــور 
ــتان  ــگری در شهرس ــای گردش فرصت ه

ــد؟ خــود بهــره ببرن
ظرفیــت  کــه  شهرســتان ها  از  بعضــی 
گردشــگری مطلوبــی دارنــد، جــای رشــد 
ــا  ــد ب ــتارت آپی بتوان ــر اس ــد. اگ ــادی دارن زی
در اختیــار داشــتن ســرمایه خوبــی بــه ســراغ 
ــه از لحــاظ گردشــگری در  شهرســتان هایی ک
وضعیــت خوبــی هســتند، بــرود، می توانــد 
ــژه،  ــوب و وی ــد مطل ــب درآم ــر کس ــالوه ب ع
بــه گردشــگری در ســطح کشــور هــم کمــک 
ــی  ــرای معرف ــایتی ب ــاخت س ــل س ــد، مث کن

ــم  ــتادن مترج ــا فرس ــتی ی ــای توریس مکان ه
ــی.  ــگران خارج ــرای گردش ــا ب و راهنم

ــد  ــی بای ــه اتفاق ــد چ ــر می کنی   فک
بیایــد،  حمایــت  هــم  کــه  بیفتــد 
هــم  و  بیایــد  ســرمایه گذار  هــم 
در  اســتارت آپی  اکوسیســتم  رونــق 

باشــیم؟ شــاهد  را  شهرســتان ها 
ــی کــه فرهنگ ســازی  ــا زمان فرهنگ ســازی. ت
مطلوبــی در ایــن زمینــه اتفــاق نیفتــد، وضــع 
ــت. در  ــد رف ــش خواه ــوال پی ــن من ــه همی ب
ــرمایه گذاران  ــازی، س ــن فرهنگ س ــه ای نتیج
بومــی کــه همــه پولشــان را صرفــا در صنعــت 
ســرمایه گذاری کرده انــد، بــه اســتارت آپ ها 
هــم اعتمــاد می کننــد و بــه ســمت ایــن 

ــوند. ــل می ش ــتم متمای اکوسیس
شــبکه  در  داشــتیم  تصمیــم  مــا  مثــال 
تلویزیونــی شهرســتانمان، اوردرچــی را تبلیــغ 
ــد.  ــا داده نش ــه م ــازه ب ــن اج ــا ای ــم، ام کنی
ــد چــون  ــا شــدیم، گفتن ــل را جوی ــی دلی وقت
ــی نیســت. ایــن در  ــام ایــن کســب وکار ایران ن
ــتارت آپ ها،  ــام اس ــب ن ــه اغل ــت ک ــی اس حال

ــت. ــی اس انگلیس
ــردن از  ــتفاده نک ــد اس ــر می کنی  فک
ظرفیــت اکوسیســتم اســتارت آپی و 
ــتان ها  ــعه شهرس ــی در توس دانش بنیان
و روســتاها، چــه عواقــب و نتایجــی بــه 

همــراه خواهــد داشــت؟
نــدادن  بهــا  آفــت  مهم تریــن  بــی کاری 
ایــن  پیــرو  نوپاســت.  بــه کســب وکارهای 
بــی کاری، ناامیــدی و آســیب های اجتماعــی و 
روانــی را نیــز شــاهد خواهیــم بــود. متاســفانه 
ــه  ــه جــای این کــه ب بســیار شــاهد هســتیم ب
داده  میــدان  مقیــم شهرســتان ها  جوانــان 
ــه  ــه منص ــان را ب ــود و ایده هایش ــا خ ــود ت ش
ــد و اشتغالشــان  ــوی رش ــانند، جل ــور برس ظه
ــه بهانه هــای مختلــف گرفتــه می شــود، کــه  ب
ایــن مســئله گاهــی بــه هنجارشــکنی آنــان در 

ــد. ــد ش ــاع منجــر خواه اجتم
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داز استارت آپ  ، ایده �پ ن جنا�ب  حممدحس�ی

کید کرد:  »زمبورک« در گفت وگو �ب رسآمد �ت

نقش استارت آپ ها در احیای صنایع 
فراموش شده شهرستان ها

دانشجوی ترم یک رشته مهندسی منابع طبیعی در شهرکرد است و از اردیبهشت 
96 پروژه »زمبورک« را آغاز کرده است. محمدحسین جنابی، ایده پرداز استارت آپ 

»زمبورک«، 19 سال دارد و با همراهی خانواده اش در شهرستان خوانسار استان 
اصفهان، در حال توسعه این استارت آپ است. در حال حاضر، این استارت آپ به 
مرحله سوددهی رسیده است و یک دفتر هم در تهران راه اندازی شده که برای 

عقد قرارداد با شرکت های مختلف، پیش بینی شده است. به گفته جنابی، بسیاری 
از شرکت ها محصوالت را به واسطه »زمبورک« از تولیدکننده می خرند و درواقع، 

فرایند خرید و فروش سوغات خوانسار، تسهیل شده است. این جوان استارت آپی، 
دل پری از مشکالت پیش روی فعاالن استارت آپی در شهرستان ها دارد. 

 مریم طالبی 
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 زمبــورک دقیقــا چــه می کنــد و 
ــه  ــب ارائ ــه مخاط ــی را ب ــه خدمت چ

؟ هــد می د
در شــهر خوانســار، ســوغات و صنایــع دســتی 
فراوانــی وجــود دارد کــه بســیار مــورد توجه و 
اســتقبال مــردم قــرار می گیــرد. مــا تصمیــم 
گرفتیــم بــا طراحــی زمبــورک، ایــن ســوغات 
را از تولیدکننــده بــه دســت مصرف کننــده در 
ــه  اقصــی نقــاط کشــور برســانیم. خوش بختان
در ایــن مســیر توانســتیم موفــق عمــل کنیــم. 
البتــه قــرار اســت ســوغات و صنایــع دســتی 
ــزرگ کشــور را  ــه شــهرهای کوچــک و ب هم
بــه همیــن روش معرفــی و توزیــع کنیــم. این 
حرکــت مــا بــه صنایــع دســتی فراموش شــده 
ــوند  ــده ش ــاره زن ــه دوب ــد ک ــک می کن کم
و بــه چرخــه تولیــد بپیوندنــد. زمبــورک 
درواقــع یــک فروشــگاه اینترنتــی اســت و تــا 
بــه امــروز تقریبــا از تمــام اســتان ها مشــتری 

داشــته ایم. 
ــه  ــورک ارائ ــه در زمب ــی ک  محصوالت
ســوغات  شــامل  فقــط  می شــود، 

ــت؟ ــار اس خوانس
مــا از خوانســار شــروع کردیــم و زمانــی کــه 
ــدیم،  ــه ش ــردم مواج ــوب م ــتقبال خ ــا اس ب
ــم و  ــه کردی ــم اضاف ــم را ه ســوغات شــهر ق
ــهرها  ــه ش ــوغات بقی ــب س ــن ترتی ــه همی ب
ــم  ــه را ه ــن نکت ــم. ای ــه می کنی ــم اضاف را ه
بایــد بگویــم کــه ســود ناشــی از فــروش 
محصــوالت، صــرف پیشــرفت و خریــد بیشــتر 
ــه  ــئله ب ــن مس ــه همی ــده، ک ــوالت ش محص
رونــق بیشــتر زمبــورک کمــک کــرده اســت.

 تیم زمبورک چند نفر است؟
ایــن اســتارت آپ یــک کســب وکار خانوادگــی 
ــم.  ــری اداره اش می کنی ــار نف ــه چه ــت ک اس
ــم، چراکــه  مــن خــودم را مدیرعامــل نمی دان
ــکاری  ــا هم ــه ب ــتیم ک ــه هس ــک مجموع ی

ــم. ــش می بری ــورک را پی ــر زمب یکدیگ
می شــود  چطــور  نظرتــان  بــه   

را  اســتارت آپی  فعــاالن  و  نخبــگان 
بــه ســمت شهرســتان ها کشــاند، 
ــت  ــا رغب ــوند ب ــر ش ــه حاض ــوری ک ط
ــای  ــد و طرح ه ــتان ها برون ــه شهرس ب

خــود را در آن جــا پیــاده کننــد؟
ــن  ــالت نامرتبط تری ــن، تحصی ــاد م ــه اعتق ب
کشــور  صنعــت  پیشــرفت  بــا  پارامتــر 
وارد  فارغ التحصیــالن  اغلــب  ماســت. 
ــا  ــی ب ــچ ارتباط ــه هی ــوند ک ــاغلی می ش مش
تحصیالتشــان نــدارد. درواقــع در کشــور مــا، 
ــدان  ــجویان چن ــغلی دانش ــده ش ــون آین چ
ــر دری  ــه ه ــجویان ب ــت، دانش ــن نیس روش
ــوند.  ــازار کار ش ــد وارد ب ــا بتوانن ــد ت می زنن
بنابرایــن در چنیــن شــرایطی پیش شــرط 
اساســی ایــن اســت کــه بگردیــم و نیــاز 
مــردم هــر منطقــه را پیــدا کنیــم و بــا 
را  کســب وکاری  آن،  روی  ســرمایه گذاری 

ــم. ــاز کنی آغ
بــرای مثــال، مــا متوجــه شــدیم کــه بســیاری 
از مــردم بــرای تهیــه و اســتفاده از محصوالتی 
ــود،  ــد می ش ــه و تولی ــار تهی ــه در خوانس ک
دغدغــه دارنــد و بــا نیازســنجی ایــن مســئله، 
ــم و  ــع کنی ــاز را مرتف ــن نی ــم ای ســعی کردی
خوش بختانــه موفــق شــدیم. کم کــم متوجــه 
ظرفیــت بــاالی ایــن کار شــدیم و این بــار بــر 
ســوهان قــم تمرکــز کردیــم. عــالوه بــر نیــاز 
مــردم، حمایــت مســئوالن و البتــه رســانه ها 
پیش شــرط  به عنــوان  می تــوان  هــم  را 
ظرفیــت شهرســتان ها  از  اســتفاده  بــرای 

ــمرد. ــتارت آپ ها برش ــق اس ــرای رون ب
بــرای کســب وکاری مثــل زمبــورک، شــرکت 
ــی نقــش پررنگــی ایفــا می کنــد.  پســت خیل
متاســفانه وضعیــت پســت دولتــی در کشــور 
ــه  ــت، به طوری ک ــوب نیس ــدان مطل ــا چن م
ــود  ــتی خ ــته های پس ــال بس ــرای ارس ــا ب م
بــه ســراغ شــرکت های خصوصــی رفته ایــم و 
بســیار هــم راضــی هســتیم. امــا در شــهرهای 
ــال  ــی فع ــت های خصوص ــه پس ــک ک کوچ



87 سرآمد/ شماره چهل ودوم/ دی نودوشش

ــت  ــرکت های پس ــا ش ــم ب ــتند، مجبوری نیس
دولتــی کار کنیــم کــه همــواره بــا معضــالت 

زیــادی همــراه بــوده اســت.
ــل  ــا عس ــه از م ــد ک ــتریانی بوده ان ــال مش مث
عســل  ظــرف  امــا  کرده انــد،  خریــداری 
شکســته بــه دستشــان رســیده اســت و 
ــا را  ــا م ــان ب ــده فعالیتش ــث ش ــن باع همی
ادامــه ندهنــد. ایــن در حالــی اســت کــه مــا 
بــرای جــذب هــر مشــتری، تــالش و هزینــه 
ــی  ــن حت ــت رفت ــم و از دس ــادی کرده ای زی
یکــی از آن هــا، بــرای مــا اتفــاق بزرگــی 

ــت. اس
ــش  ــا افزای ــتان ها ب ــعه شهرس  توس
کمــی و کیفــی تولیــد محصــوالت بومی 
ــت.  ــورده اس ــره خ ــتان گ در شهرس
اســتارت آپ ها در چــه عرصه هایــی 
ــی  ــی و کیف ــای کم ــه ارتق ــد ب می توانن
ــود  ــهر خ ــعه ش ــدات و توس ــن تولی ای

ــد؟  ــک کنن کم
اکثــر اســتارت آپ هایی کــه در کشــور مــا 
ــی  ــوزه خرده فروش ــد، در ح ــت می کنن فعالی
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــتند، ای ــال هس فع
بــه اســتارت آپ ها  را  بایــد نگاهمــان  مــا 
ــن  ــه ای ــم، ک ــر دهی ــان تغیی ــوع فعالیتش و ن
مســئله در گــروی افزایــش بــاور و اعتمــاد بــه 
ــازی  ــه اعتمادس ــت در زمین ــت. دول آن هاس
نقــش  می توانــد  اســتارت آپ ها  بــرای 

ــد. ــته باش ــری داش موث
از آن جــا کــه اغلــب اســتارت آپ ها در فضــای 
می تواننــد  می کننــد،  فعالیــت  اینترنتــی 
محصــوالت بومــی هــر منطقــه و شهرســتان 
ــد  ــال چن ــد. مث ــی کنن ــا معرف ــه کل دنی را ب
تمــاس  مــا  بــا  دوبــی  از  پیــش،  وقــت 
گرفتنــد و خواســتار ایــن شــدند کــه یکــی از 
محصــوالت را بــا تنــاژ بــاال خریــداری کننــد، 
کــه مــا هــم شــماره تمــاس تولیدکننــده را در 
اختیارشــان گذاشــتیم تــا بــا هــم در ارتبــاط 
اتفــاق  بســیار  مــواردی  چنیــن  باشــند. 

می افتــد. 
ــار  ــورک در اختی ــه زمب ــری ک ــئله دیگ مس
مشــتری قــرار می دهــد، اطالعــات کامــل 
ــود.  ــداری می ش ــه خری ــت ک ــی اس محصول
درواقــع مــا ایــن امــکان را بــه مشــتری 
ــداری  ــمند خری ــال هوش ــه کام ــم ک می دهی
می خــرد،  کــه  را  محصولــی  و  کنــد 
کامــل بشناســد. ایــن مســئله نیــز یکــی 
ــر  ــش موث ــه نق ــت ک ــواردی اس ــر از م دیگ
اســتارت آپ ها را در رشــد کمــی و کیفــی 
نشــان  منطقــه  هــر  بومــی  محصــوالت 

. هــد می د
ــم  ــدام داری ــروژه ای در دســت اق ــن پ هم چنی
ــده  ــنده و مصرف کنن ــده، فروش ــا تولیدکنن ت
ــم در  ــا ه ــد ب ــتقیم بتوانن ــورت مس ــه ص ب
تمــاس باشــند. ایــن پلتفــرم باعــث می شــود 
کــه  کشــور  هرجــای  در  مصرف کننــده 
ــده  ــه تولیدکنن ــی ک ــق تبلیغ ــد، از طری باش
یــا فروشــنده در پلتفــرم قــرار داده، محصــول 

ــد. ــداری کن ــدا و خری ــرش را پی ــورد نظ م
ــدت  ــئله به ش ــن مس ــأل ای ــا خ ــور م در کش
ــورد  ــوان در م ــال می ت احســاس می شــود. مث
ــف  ــتان های مختل ــی در شهرس ــای بوم هنره
کــه در حــال فراموشــی  اســت، رویدادهایــی 
را برگــزار کــرد و مــردم را از سراســر کشــور 
ــا آن هنــر، از  ــد تــا ضمــن آشــنایی ب فراخوان
محصــوالت آن منطقــه هــم خریــداری کننــد 

و بــه توســعه آن شهرســتان کمــک کننــد. 
اســتارت آپی  فعــاالن  از  خیلــی   
گالیــه دارنــد کــه نیروهــای کارآمــد در 
شهرســتان ها بــه تهــران و کالن شــهرها 
ــئله  ــن مس ــد و همی ــه می کنن مراجع
کار  ســختی  دالیــل  از  یکــی  را 
شهرســتان ها  در  اســتارت آپ ها 
ایــن  می شــود  چطــور  می داننــد. 

ــرد؟ ــل ک ــکل را ح مش
بــه نظــر مــن، بســیاری از اســتعدادهای 
خــوب از شهرســتان ها رفته انــد و عــده ای 
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هــم کــه مانده انــد، یــا ســن و ســالی از آن هــا 
گذشــته اســت یــا  دیگــر پــای کار نیســتند. 
ــه در  ــرم واحــدی ســاخته شــود ک ــر پلتف اگ
اطالع رســانی  مختلفــی  ایونت هــای  آن 
ــردم  ــش م ــال گرای ــه دنب ــم ب ــود، کم ک ش
بــرای حضــور در ایــن ایونت هــا، آمــوزش 
رفته رفتــه  و  یافــت  خواهــد  رونــق  هــم 
مشــکل تامیــن نیــروی انســانی کارآمــد بــرای 
ــز  ــتان ها نی ــتارت آپی در شهرس ــت اس فعالی

ــد. ــد ش ــگ خواه کم رن
مثــال یــک صنعتــی در خوانســار وجــود دارد 
نــام قاشق تراشــی کــه متاســفانه در  بــه 
ــار  ــت. در خوانس ــدن اس ــوش ش ــال فرام ح
ــرده  ــظ ک ــر را حف ــن هن ــر ای ــک نف ــا ی تنه
اســت. اگــر ایونت هــای مختلــف برگــزار 
شــود و از طریــق همــان پلتفرمــی کــه 
ــه مــردم اطالع رســانی  قبــال اشــاره کــردم، ب
ــگری  ــا گردش ــید نه تنه ــن باش ــود، مطمئ ش
مناطــق مختلــف رونــق خواهــد یافــت، بلکــه 
هم چنــان  قاشق تراشــی  مثــل  هنرهایــی 

ــد. ــد مان ــرار خواهن برق
اســتارت آپی  فعــاالن  آیــا   
توانســته اند از این گونــه ظرفیت هــای 
ــتفاده  ــود اس ــهر خ ــگری در ش گردش

کننــد؟
خیلــی  متاســفانه  گردشــگری  حــوزه  در 
نقــاط ضعــف بــه چشــم می خــورد. اگــر 
ــروج  ــه ورود و خ ــود ک ــم ش ــرایطی فراه ش
ــد،  ــاق بیفت ــانی اتف ــی به آس ــگر خارج گردش
ــق ایــن حــوزه را در کشــور بیــش  قطعــا رون
ــم  ــن را ه ــود. ای ــم ب ــاهد خواهی ــش ش از پی
ــی  ــائل سیاس ــه مس ــرد ک ــوش ک ــد فرام نبای
را  گردشــگری  حــوزه  مســتقیم،  به طــور 
تحــت تاثیــر خــود قــرار می دهــد. اگــر 
ــگر خارجــی  ــه حضــور گســترده گردش زمین
در کشــور فراهــم شــود، فعــاالن اســتارت آپی 
ــی از  ــد به خوب ــز می توانن ــتان ها نی در شهرس

ــد. ــره ببرن ــادی به ــت اقتص ــن ظرفی ای

بــه نظرتــان آیــا توانســته ایم از   
توســعه  در  اســتارت آپ ها  ظرفیــت 
ــره  ــتاها به ــک و روس ــهرهای کوچ ش

ــم؟  ببری
ــای  ــه ج ــات ب ــی اوق ــن، خیل ــاد م ــه اعتق ب
رشــد  از  کوچــک  شــهرهای  این کــه 
اســتارت آپ ها بهره منــد شــوند، بیشــترین 
ــنپ و  ــی اس ــال وقت ــد. مث ــه را می بینن لطم
ســایر تاکســی های اینترنتــی رونــق گرفتنــد، 
تعــداد زیــادی از راننده هــا بــه ســمت تهــران 
حرکــت کردنــد و تنهــا آخــر هفتــه بــه 
ــی  ــن یعن ــد. ای ــود بازمی گردن ــهرهای خ ش
ــه  ــای این ک ــه ج ــتارت آپ ب ــک اس ــود ی وج
در یــک شهرســتان باعــث رونــق کســب وکار 
شــده باشــد، دقیقــا نتیجــه عکــس گذاشــته 
و مــردم شــهرهای کوچــک را بــه ســمت 

ــت. ــانده اس ــهرها کش کالن ش
اســتارت آپی  فعالیت هــای  آینــده   
در شهرســتان ها را چطــور ارزیابــی 
ــد  ــد بیفت ــی بای ــه اتفاق ــد؟ چ می کنی
تــا مشــکالت پیــش روی فعالیــت 

ــد؟ ــش یاب ــا کاه آن ه
ــن اواخــر کــه فضــای مجــازی محــدود  همی
از کســب وکارها،  بســیاری  فعالیــت  شــد، 
مواجــه  افــت  بــا  اســتارت آپ ها،  به ویــژه 
ــر  ــا فیلت ــه ب ــم ک ــده ای را می شناس ــد. ع ش
ــب وکار  ــک کس ــر ی ــه فک ــرام، ب ــدن تلگ ش
ــا  ــده، م ــرای آین ــن ب ــد هســتند. بنابرای جدی
ــا از  ــتیم ت ــی هس ــرم مل ــک پلتف ــد ی نیازمن
تبعــات چنیــن اتفاق هایــی دور بمانیم. بســیار 
کارخانه هــا  و  شــرکت ها  کــه  می بینیــم 
ــه  ــتند، چراک ــرو هس ــل نی ــال تعدی ــه دنب ب
وضعیــت بــازار بــه قــدری نامطلــوب اســت که 
ــده بســیار دشــوار  ــرای تولیدکنن ــه کار ب ادام
ــت از  ــرایط، حمای ــن ش ــت. در ای ــده اس ش
شهرســتان ها  در  فعــال  اســتارت آپ های 
ــه رشــد اشــتغال و امیــد در ایــن  ــد ب می توان

ــود.  ــر ش ــق منج مناط
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10 ویژگی یک هکر رشد موفق در 
دنیای کسب وکار

روی رشد 
متمرکز است

هدف اصلی او رشد 
کمپانی است

به معیارهایش اعتیاد دارد
او هیچ وقت توجهش 

را نسبت به معیارهای 
باارزشی که دارد، از 

دست نمی دهد

مرد عمل است
او فقط حرف نمی زند، 

بلکه عمل می کند و توان 
اجرایی باالیی دارد

قدم های مورچه ای برمی دارد!
اولین قدم هایشان را در شروع کار مثل 

قدم های کودکی برمی دارند که تازه 
شروع به راه رفتن کرده و بارها زمین 
می خورد، اما باز هم از جا بلند می شود

 زمانش را مدیریت می کند
روی مسائلی کار می کند 
که واقعا اهمیت دارند

فکرش باز است
به حرف های دیگران 
گوش می دهد و از 
ایده هایشان الهام می گیرد

الگوهای موفقیت را 
تکرار می کند
هر کاری را که باعث شده 
به نتایج موفقیت آمیز دست 
پیدا کند، تکرار می کند

خالق است
از خالقیتش برای تجربه 
کردن استفاده می کند

همیشه آماده تغییر است
او می تواند هر روز 

مسیرش را عوض کند

به شدت درگیر شغلش است
همیشه رویای رشدی 
مثل AirBnb و اینستاگرام 
و... را در سر می پروراند
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تسنر  پل  نیست«.  دیر  شروع  برای  »هیچ وقت 
)paul_tasner ( مصداق عینی این جمله است. 
کسی که بعد از ۴0 سال کار پیاپی در سن ۶۶ سالگی 
به فکر راه اندازی استارت آپی افتاد که هم آن چیزی 
بود که همیشه به آن عالقه داشت و جزو دغدغه های 
روزمره اش بود و هم می توانست برای راه اندازی آن از 
تخصص و تجربه های قبلی اش استفاده کند. او در 
این سخنرانی تد می گوید که چطور در ۶۶ سالگی، 
یعنی در سنی که خیلی ها بازنشسته می شوند، به 

یک کارآفرین تبدیل شده است.
سال  هفت  زندگی ام  مسیر  در  را  شما  می خواهم 
به عقب ببرم. عصر روز جمعه بود، دقیقا چند روز 
در  موقع  آن  من  سال ۲00۹.  کریسمس  از  قبل 
سانفرانسیسکو مسئول بخش عملیات در یک شرکت 
من  از  و  بود  شده  برگزار  جلسه ای  بودم.  تولیدی 
خواسته شد که خودم را به آن جلسه برسانم. بعدا 
مشخص شد که آن جلسه برای اخراج من ترتیب 
داده شده است. در آن روز من و چندین نفر دیگر  از 
همکارانم اخراج شدیم. آن زمان ۶۴ ساله بودم و این 
اتفاق خیلی هم غیرمنتظره نبود. یک مشت کاغذ را 
امضا کردم و به اتاقم برگشتم تا وسایل شخصی ام را 
جمع کنم. بعد هم از شرکت بیرون زدم تا خودم را 
به همسرم برسانم که در رستورانی در همان نزدیکی 
منتظر من بود تا با هم غذا بخوریم و روحش هم 
از اتفاقاتی که در آن چند ساعت افتاده بود، خبر 
نداشت. خالصه این که چند ساعت بعد، هیچ کدام 

روی پایمان بند نبودیم. 

خب، در یک بعد از ظهر، دوران کاری بیش از ۴0 
ساله من در شرکت های کوچک و بزرگ به پایان 
رسیده بود. من ارتباطات خوبی داشتم، اعتبار داشتم 
و با خودم فکر کردم که مشکلی ندارم. من مهندس 
ساخت بودم و سابقه خوبی هم داشتم. بنابراین برای 
من مثل خیلی از آدم های دیگر، گزینه بازنشسته 
شدن مطرح نبود. بنابراین یکی دو سال بعد مشغول 
بدون  شدم  مختلف  شرکت های  به  مشاوره  دادن 
این که هیچ اشتیاقی برای انجام این کار داشته باشم.

و بعد این ایده در ذهنم شکل گرفت که ریشه اش 
من  بود.  زیست  محیط  برای  من  نگرانی های  در 
می خواستم کسب وکار شخصی خودم را راه بیندازم، 
بسته بندی  مختلف  انواع  ساخت  و  طراحی  یعنی 
کاغذهای  از  استفاده  با  تخریب پذیر  زیست 
تا  و...  باطله، ضایعات صنعت کشاورزی و نساجی 
بسته بندی های پالستیکی سمی را که همه ما به آن 
اعتیاد داریم، با چیزی که مشکلی برای محیط زیست 
ایجاد نمی کند، عوض کنم. به این می گویند فناوری 
پاک و این خیلی برای من پرمفهوم بود. در ادامه 
از  استفاده  تا  کرد  من کمک  به  یک سرمایه گذار 
میلیون ها کیلو پالستیک بسته بندی یک بار مصرف 
را که هر سال دور انداخته شده و زمین، رودخانه ها 
بیاورم  پایین  آلوده می کنند،  را  ما  اقیانوس های  و 
و زمین را برای نسل های بعدی حفظ کنم، برای 
نوه هایمان، برای نوه های خودم. بنابراین حاال در ۶۶ 
سالگی و با ۴0 سال سابقه کاری، من تبدیل به یک 

کارآفرین شده ام. )تشویق حضار(

وع د�ی نیست ای رسش هیچ وقت �ب

چطور در 66 سالگی کارآفرین شدم؟
 مستانه تابش 
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ممنونم، ولی هنوز حرف  دارم. در ابتدای کار مسائل 
زیادی پیش روی من بود؛ از تولید گرفته تا جذب 
ایجاد اشتغال و ثبت شرکت و شراکت  سرمایه و 
کردن و سرمایه گذاری و... این ها نمونه ای از مسائل 
معمولی است که هر کسی در ابتدای کار با آن مواجه 
می شود، ولی برای من اصال هم معمولی نبود. و یک 
نکته درباره سرمایه گذاری: من در سانفرانسیسکو کار 
و زندگی می کنم. این جا اگر دنبال سرمایه گذاری 
باشید، باید با آدم های خیلی جوانی که در صنایع 
تکنولوژی سطح باال مشغول به کار هستند، رقابت 
می تواند خیلی  به خودی خود  مسئله  این  کنید. 
ترسناک و دل سردکننده باشد. کفش های من بین 

همه این افراد، از همه کهنه تر بود.
اما پنج سال بعد، یعنی امروز، مفتخرم به اطالع شما 
برسانم که درآمد ما در هر سال، دوبرابر شده است. 
ما در حال حاضر هیچ گونه بدهی نداریم، چندین 
مشتری ثابت داریم و حق انحصاری مان صادر شده 
است و من شخصا یک شریک منحصربه فرد دارم که 
از اول کار را با هم شروع کردیم و تابه حال توانستیم 
۲0 جایزه مختلف برای کاری که انجام دادیم، دریافت 
کنیم. اما از همه بهتر این که موفق شدیم یک حفره 
کوچک، یک حفره خیلی کوچک در بحران آلودگی 

محیط زیست به پالستیک ایجاد کنیم.
امروز من پردرآمدترین و پرمعناترین کار زندگی ام 
بگویم که در هر سنی  به شما  و می توانم  دارم  را 
ولی  دارد.  وجود  کارآفرین  هر  برای  فراوانی  منابع 
چیزی که من پنج سال قبل واقعا آرزوی به دست 
بود  کارآفرین هایی  کردن  پیدا  داشتم،  را  آوردنش 
باشد  اولشان  بار  و  باشند  خودم  هم سن وسال  که 
که وارد این حوزه شده اند. من می خواستم با چنین 
افرادی ارتباط برقرار کنم. هیچ الگویی نداشتم. مطلقا 
هیچی. آن برنامه نویس بیست و چند ساله مستقر در 
سیلیکون ولی نمی توانست الگوی من باشد. مطمئنم 
که این آدم خیلی باهوش است، اما من می خواهم در 
این مورد کاری انجام بدهم. می خواهم همه ما کاری 
در این زمینه بکنیم. می خواهم درباره آدم هایی که تا 
سنین خیلی باال نمی توانند تبدیل به کارآفرین شوند، 
صحبت کنیم.  درباره همه آن مردها و زنان شجاعی 

که وقتی هم سن وسال های آن ها درحال بازنشسته 
را  خودشان  کار  تازه  هستند،  کناره گیری  و  شدن 
حرف  آدم ها  این  درباره  باید  می کنند. ما  شروع 
بزنیم و بعد همه آن ها را در تمام صنایع، ناحیه ها 
و کشورهای مختلف به هم ارتباط بدهیم و از این 
مجموعه یک جامعه بسازیم. بر اساس اعالم سازمان 
حدود ۶۴ درصد  کوچک  کسب وکارهای  مدیریت 
از مشاغل جدید بخش خصوصی در ایاالت متحده 
به لطف کسب وکارهای کوچکی مانند ما به وجود 
است  قرار  ما  که  می گوید  است و چه کسی  آمده 
باقی  اندازه کوچک  و  برای همیشه در همین حد 
بمانیم؟ فرهنگ ما خیلی جالب است. در اثر چنین 
فرهنگی وقتی ما به سن خاصی برسیم، باید به گلف 
بپردازیم یا از نوه هایمان مراقبت کنیم. البته که من 
عاشق نوه هایم هستم، ولی در عین حال می خواهم 
و عده  بدهم.  انجام  معنادار  کاری  بازار جهانی،  در 
زیادی مانند من وجود خواهند داشت. بر اساس اعالم 
اداره آمار آمریکا، تا سال ۲050، 8۴ میلیون سالمند 
در کشور ما  زندگی می کنند. این عدد خیلی جالب 
است. جمعیت سالمند ما در آن زمان تقریبا دو برابر 
تعداد سالمندانی است که امروز در آمریکا زندگی 
می کنند. تصور می کنید از بین این 8۴ میلیون نفر، 
چند نفر برای اولین بار دست به کارآفرینی خواهند 
سر  پشت  در  تجربه  دهه  چهار  که  آدم هایی  زد؟ 
درباره  بیشتر  بیایید  وقتی می گویم  دارند. بنابراین 
این کارآفرینان های شگفت انگیز حرف بزنیم، درواقع 
منظورم این است که بیایید درباره سرمایه گذاری هایی 
حرف بزنیم که آن ها می توانند درست مانند همتایان 
کارآفرین های  موفقیت  نرخ  دهند.  انجام  جوانشان 
سالمند در شروع سرمایه گذاری های جدید 70 درصد 
است! 70 درصد نرخ موفقیت. درحالی که بنا بر آمار 
و ارقام منتشرشده از سوی گروه انگلیسی CMI، این 
عدد برای کارآفرین های جوان تر به ۲8 درصد سقوط 
می کند. آیا دستاوردهای یک کارآفرین 70 ساله به 
اندازه دستاوردهای یک کارآفرین ۳0 ساله پرمعنا و 
قابل توجه نیست؟ البته که هست. و به همین دلیل 
هم هست که من دوست دارم از اصطالح »70 به 

70« و »۳0 به ۳0« استفاده کنم.
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ن ای یک اکرآفر�ی درس های اکمبوج �ب

 آموزش ماهی گیری 
به جای اهدای ماهی
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مت اسمیت بنیان گذار later، پلت فرم شماره یک 
بازاریابی اینستاگرام است که تا به حال استارت آپ های 
 Thinkific زیادی را راه انداخته و با تاسیس پلت فرم
توانسته به هزاران نفر کمک کند تا برای خودشان 
بیاورند.  وجود  به  آن الین  فضای  در  کسب وکاری 
مجله success از  برای  یادداشتی  در  اسمیت 
از  کارآفرین  یک  به عنوان  که  می گوید  درس هایی 
حضور در محروم ترین مناطق کشور کامبوج گرفته 

است.
با این امید شروع کردم  درس خواندن در کالج را 
به  برای خودم دست وپا کنم که  بتوانم شغلی  که 
واسطه آن بتوانم به دیگران سرویس بدهم. در ابتدا 
فکر می کردم با پزشک شدن می توانم به این هدف 
با  نظر می رسید که  به  این طوری  برسم. آن موقع 
داشتن شغلی در حیطه بهداشت و درمان، بهترین 
شانس را به من می دهد تا بتوانم تفاوتی ایجاد کنم 
و تاثیرگذار باشم. در تمام طول دوران تحصیلم در 
کالج دوروبرم پر از آدم های ایده آل گرا بود، به خصوص 
یکی از بلندپروازترین هایشان که می خواست یکی از 
زمین های آلوده به مین را در کلمبیا پاک سازی کند. 
او برای انجام این کار دست به یک جور کارآفرینی زد 
و با بسیج کردن دوستانش )و خیلی وقت ها والدین 
کار  کند.  پول جمع  دالر  هزار  توانست 50  آن ها( 
او باعث شد که من هم بخواهم چنین کار موثری 
انجام بدهم. به همین خاطر درگیر کار با پروژه ای 
برای درمان کودکان کارتن خوابی شدم که در کامبوج 
زندگی می کردند. هدف این پروژه ارائه خدمات درمان 
روانی به این کودکان بر مبنای هنردرمانی بود. کارم 
مردمی  کمک های  سازمان دهی  و  جمع آوری  با  را 
شروع کردم، ولی صرف آن همه وقت و هزینه فقط 
باعث می شد که دلم بخواهد بیشتر تاثیرگذار باشم. 
می دانستم که در آن منطقه نیاز به دارو و خدمات 
پزشکی بسیار باالست. به همین خاطر با دوستان 
پزشکم در ونکوور صحبت کردم و با کیف هایی پر از 
داروهای غربی – از آنتی بیوتیک گرفته تا باند و نوار 

زخم بندی - به کامبوج رفتم.
به شهر  از هواپیما در کامبوج،  پیاده شدن  از  بعد 
مرزی پیپوت رفتم تا داروها را تحویل بدهم و بعد 

برای اصالح سیستم آی تی قدیمی بیمارستان شهر 
شاهد  که  بود  سخت  خیلی  برایم  شدم.  داوطلب 
مواجه شدن مدیران بیمارستان با مشکالت ناشی از 
منابع محدودشان باشم. بیشتر بیماران تحت درمان 
در آن بیمارستان مادرها و بچه هایی با بیماری های 
آن ها  می کرد.  تهدید  را  جانشان  که  بودند  مهلک 
معموال از روستاهای اطراف به بیمارستان می آمدند 
و باید یکی دو روز در شهر می ماندند، بدون این که 
سرپناهی برای خوابیدن داشته باشند. اولین هفته 
کاری ام در بیمارستان خیلی سخت گذشت. شش 
هفته بعدی را در منطقهSihanoukville گذراندم 
کردم  سازمان M’Lop Tapang همکاری  با  و 
که برای رسیدگی به مشکالتی مثل نبود آموزش، 
و  مخدر  مواد  به  اعتیاد  جنسی،  سوءاستفاده های 
درواقع  بود.  آمده  وجود  به  بهداشتی  اولیه  مسائل 
غیرممکن بود که بتوانید کارهایی را که این سازمان 
انجام می دهد، ببینید و بدون این که هیچ تغییری 

بکنید، به زندگی روزمره تان برگردید.
میان  با شما در  را  ادامه می خواهم سه درسی  در 
بگذارم که با حضور در خیابان های کامبوج درباره 

کارآفرینی گرفتم.

و  تصور  با  که  بگردید  آدم هایی  دنبال   -1
دیدگاه هایتان هم خوانی داشته باشند

برگشتم،  کامبوج  به  مجدد  دیدار  برای  وقتی 
سازمان M’Lop Tapang از ۲0 نفر به ۲00 نفر 
رسیده بود. ۲00 آدم مشابهی که سال ها قبل زندگی 
راحتشان را در کشورهای غربی رها کرده و هم چنان 
مقاوم بودند. آن ها با در کنار هم قرار گرفتن توانسته 
بودند در بلندمدت اثری ماندگار ایجاد کنند و من 
هم فهمیدم که می توانم چنین محیط مشابهی را در 

کسب وکار خودم ایجاد کنم.
راه اندازی یک شرکت جدید به خودی خود مستلزم 
همکاری بسیار نزدیک است. در ابتدای کارم من با 
بتوانم یک  تا  کار می کردم  از دوستان خوبم  یکی 
شرکت در حوزه تکنولوژی های سالمت راه بیندازم 
تا دسترسی به خدمات بالینی آن الین را سراسری 
کنم. دوستم پزشک بود و تجربه بالینی داشت و من 
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هم تجربه هایی در زمینه مسائل فنی داشتم و ما با 
هم کار می کردیم تا یک سایت ساده برای مخاطب 
طراحی کنیم. وجود این دانش مشترک به این معنا 
بود که ما می توانیم خیلی زود یک محصول باارزش به 
وجود بیاوریم، اما یک نفر از ما به تنهایی از عهده این 
کار برنمی آمد. این درسی سخت برای هر کارآفرینی 
است، ولی وقتی به آدم های دور و اطرافتان اعتماد 
می کنید، می توانید به شیوه کارآمدتری به اهدافتان 

دست پیدا کنید. 
 

2- سعی نکنید چیزی را درست کنید یا حل 
کنید. درک کنید و حمایت کنید

در اولین سفرم به کامبوج، یک روز کامل را در زاغه ای 
گروه M’Lop Tapang به تازگی  که  گذراندم 
مورد  در  آموزشی  برنامه های  ارائه  برای  برنامه ای 
بهداشت عمومی به مادران و کودکان شروع کرده بود.

بعضی از بچه هایی که آن جا بودند، دچار عفونت های 
درمان شده و زخم های متعدد داشتند و درآمد روزانه 
خانواده شان حتی اجازه نمی داد درمان های ساده را 
امتحان کنند. با این احساس که هیچ قدرتی ندارم، 
شروع به تامین داروهای مورد نیاز از داروخانه های 
که  بود  این  فهمیدم،  که  چیزی  اما  کردم.  اطراف 
مشکالت  از  بعضی  می توانم  موقت  به طور  اگرچه 
در  نمی توانم  به تنهایی  ولی  کنم،  حل  را  کوچک 
بلندمدت اثرگذار باشم. معلوم بود که چقدر اطالعاتم 
کامبوج  به  می کردم  فکر  خودم  با  قبال  است.  کم 
می روم و به مردم کمک می کنم، ولی حاال فهمیده 
بودم که تقریبا هیچ چیزی برای عرضه به آن ها ندارم. 
بنابراین سال ها بعد با یک دیدگاه تازه برگشتم و این 
درس بزرگ را گرفتم که چقدر مهم است به آدم هایی 
که با آن ها کار می کنید، اعتماد کنید. من یاد گرفتم 
که با گوش کردن به آدم هایی که می خواهم به آن ها 

سودی برسانم، چقدر می توانم کسب کنم.
حوزه  در  را  استارت آپ مان  دوستم،  و  من  وقتی 
تکنولوژی های مرتبط به سالمت راه انداختیم، درواقع 
کرده  اتاق حبس  توی  یک سال  برای  را  خودمان 
بودیم و تقریبا تا زمانی که کارمان تمام نشده بود، 
با هیچ کس در مورد آن حرف نزدیم. با خودمان فکر 

می کردیم می دانیم که مردم از محصولی که در حال 
تهیه و تولید آن هستیم، چه می خواهند. درحالی که 
باید به داده هایی که از طرف آن ها می رسید، دقت 
تشخیص  را  واقعی شان  نیاز  بتوانیم  تا  می کردیم 
با  که  دارد  ارزشمندی  دیدگاه  آدمی  هر  بدهیم. 
خودش پای میز می آورد. این نکته را همیشه به خاطر 
داشته باشید و بعد به حرف آدم هایی که قرار است با 

آن ها کار کنید، گوش بدهید.
 

تا  کنید  معکوس  مدیریت  را  اهدافتان   -3
راه حل های متفاوتی بیابید

اولین تغییر بزرگ من در زندگی این بود که تصمیم 
گرفتم کارآفرین شوم، چون فهمیده بودم که به عنوان 
یک کارآفرین بیشتر از یک پزشک می توانم به مردم 
خدمت کنم. دومین تغییر بزرگ سال ها بعد اتفاق 
افتاد، یعنی زمانی که بعد از راه اندازی ده ها شرکت 
مختلف فهمیدم هنوز هم نتوانسته ام آن تاثیر دل خواه 
را بگذارم. بنابراین تصمیم گرفتم کار را از بزرگ ترین 
هدفم شروع کنم و به سمت عقب برگردم. ما چطور 
باعث  بیاوریم که  می توانستیم سیستمی به وجود 
شود این اجتماعات بتوانند به خودشان کمک کنند؟ 
این یک جور تفکر واگرا در عمل است، یعنی در نظر 

گرفتن رویکردها و دیدگاه های مختلف.
من با استفاده از شیوه مهندسی معکوس یاد گرفتم 
که هیچ »راه حل فوری« وجود ندارد. بعد از ۱0 سال 
تجربه در راه اندازی و تاسیس شرکت های مختلف، 
درنهایت همکاران کارآفرین و دوستانم را دور هم 
شیوه های  آموزش  برای  برنامه ای  تا  کردم  جمع 
کارآفرینی به جوانان کامبوجی راه بیندازیم و به آن ها 
کمک کنیم تا شرکت های خودشان را با تمرکز بر 
مسائل و مشکالت محلی راه بیندازند. شما به راحتی 
می توانید مطمئن شوید که آیا در مسیر درست برای 
رسیدن به اهدافتان قرار دارید یا نه، ولی باید همیشه 
دیدگاه روشن و بازی نسبت به مسیرهای جدیدی 
که شاید طوالنی به نظر برسد، داشته باشید. چون در 
این صورت ممکن است راه بهتر و باارزش تری برای 

رسیدن به مقصدتان پیدا کنید. 
success.com :منبع
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ره 168 ساع�ت که در هفته دار�ی در�ب

 چطور کنترل 
زمان را به دست بگیرید؟

 زهرا خشنود 

این ۱۶8 ساعت  هر هفته ۱۶8 ساعت است. در 
از  که  کارهایی  انجام  برای  را  الزم  وقت  چطور 
کنیم؟  پیدا  دارد،  اهمیت  برایمان  بیشتر  همه 
الئورا وندرکم )laura vanderkam( متخصص 
افراد  روزمره  برنامه  مطالعه   به  زمان،  مدیریت 
چطور  آن ها  که  ببیند  تا  پرداخته  پرمشغله 
تحقیق  این  در  او  می گذرانند.  را  خود  زندگی 
متوجه شده است که خیلی از ما هر هفته بیش 
می شویم،  قائل  ارزش  تعهداتمان  برای  حد  از 
داریم،  خودمان  برای  که  زمانی  به  درحالی که 
هیچ اهمیتی نمی دهیم. وندرکم در این سخنرانی 
تد چند استراتژی کاربردی برای کمک به ما در 
آن چه  به  رسیدگی  برای  کافی  وقت  کردن  پیدا 
ما  تا  می کند،  پیشنهاد  دارد،  اهمیت  برایمان 
بتوانیم زندگی ای را که می خواهیم، در زمانی که 

در اختیارمان هست، بسازیم.
مردم وقتی می فهمند که من درباره مدیریت زمان 
کتاب نوشتم، به دو چیز فکر می کنند؛ اول این که 
واقعا  که  هستم  سروقتی  آدم  همیشه  من  خود 
این طور نیست... من چهار تا بچه کوچک دارم و 
دوست دارم آن ها را برای تاخیر های گاه به گاهم 
اصال  هم  وقت ها  بعضی  خب  ولی  بدانم.  مقصر 
تقصیر بچه ها نیست. من حتی یک بار به جلسه 
سخنرانی که قرار بود در آن درباره مدیریت زمان 
صحبت کنم هم دیر رسیدم! فقط باید یک لحظه 
دور هم جمع شویم و به طنز قضیه فکر کنیم. فکر 
برای  راه کار  این است که من کلی  دومشان هم 
ذخیره کردن زمان دارم. بعضی وقت ها در مجالت 

مختلف چشمم به مقاالتی درباره این می افتد که 
مردم چطور می توانند یک ساعت وقت بیشتر در 
روز پیدا کنند. ایده اصلی این است که ما زمان 
تا  کنیم  کوتاه  را  روزمره مان  فعالیت های  انجام 
وقت  خوب  فعالیت های  انجام  برای  روی هم رفته 
چالش  به  را  ایده  این  تمام  من  باشیم.  داشته 
این که  از  قبل  دارم  دوست  واقعا  ولی  می کشم، 
را  نظرشان  بگیرند،  تماس  من  با  مجله  از طرف 
من  برای  شخصا  که  مقاله هایی  از  یکی  بدانم. 
جذاب است، این ایده را مطرح می کند که شما 
کنید،  ضبط  را  عالقه تان  مورد  برنامه  می توانید 
بعدا موقع تماشای آن بتوانید آگهی های بازرگانی 
را رد کنید. به این ترتیب در هر نیم ساعت هشت 
در  و  برای خودتان ذخیره می کنید  وقت  دقیقه 
یک بازه زمانی دو ساعته که قرار است تلویزیون 
ورزش  که  دارید  اضافه  وقت  دقیقه   ۳۲ ببینید، 
کنید. خب، این مسئله درست است، اما می دانید 
راه دیگری که برای پیدا کردن این ۳۲ دقیقه وقت 
دارید، چیست؟ روزی دو ساعت تلویزیون تماشا 
نکنید. درست است؟ در هر صورت ایده اصلی این 
ذخیره  وقت  طرف  آن  و  طرف  این  از  که  است 
کنیم و درنهایت به همه کارهایی که می خواهیم 
بررسی  از  بعد  من  اما  برسیم.  دهیم،  انجام 
تحقیق  و  موفق  افراد  وقت  گذراندن  روش های 
درباره این موضوع که ساعت به ساعت عمرشان 
را چطور می گذرانند، به این نتیجه رسیدم که ما 
زندگی ای را که می خواهیم، با ذخیره کردن زمان 
نمی سازیم، بلکه ما زندگی ای را که می خواهیم، 
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ذخیره  به خودی خود  زمان  بعد  و  می سازیم 
کنم.  بیان  این طور  را  منظورم  بگذارید  می شود. 
من اخیرا روی پروژه ای کار می کردم که هدفش 
بررسی ۱00۱ روز از زندگی زنان بسیار پرمشغله 
مشاغلی  صاحب  زن ها  این  از  کدام  هر  بود. 
بسیار سخت و طاقت فرسا بودند. بعضی از آن ها 
باید  کسب وکار تجاری خود را داشتند. بعضی ها 
بعضی ها  می کردند.  رسیدگی  فرزندانشان  به 
درگیر پدر یا مادر یا تعهدات اجتماعی شان بودند. 
خالصه هر کدامشان آدم پرمشغله ای بود. من از 
بازه های  هفته  یک  مدت  به  که  خواستم  آن ها 
زمانی را که در آن کار می کنند، یادداشت کنند 
به  را  کردنشان  کار  و  خوابیدن  ساعات  بتوانم  تا 
دست بیاورم و با آن ها برای نوشتن کتابم درباره  

استراتژی های  مدیریت زمان مصاحبه کردم.
یکی از خانم هایی که من برای این پروژه، برنامه 
چهارشنبه  کردم،  بررسی  را  زندگی اش  روزمره 
و  رفته  بیرون  کاری  انجام  برای  خانه  از  شب 
وقتی برگشته بود، متوجه شده بود که آب گرم کن 
پرکرده  را  و آب همه خانه  خانه اش خراب شده 
اتفاق برای هر کسی که آن را تجربه  است. این 
کرده باشد، ترسناک است و خسارت زیادی به بار 
می  آورد. بنابراین این آدم باید روز بعد با عواقب 
روز  است  مجبور  بزند.  سروکله  دیشب  خرابی 
هم  بعدترش  روز  و  کند  خبر  را  لوله کش ها  بعد 
نظافت چی های حرفه ای می آیند تا فکری به حال 
فرش هایی بکنند که آب خرابشان کرده است. و 
همه این کارها که در برنامه هفتگی آن خانم ثبت 
از  ساعت  هفت  او  که  بود  شده  باعث  بود،  شده 
زمانش را در هفته از دست بدهد. و این یعنی یک 

ساعت در هر روز.
آیا  او می پرسیدند که  از  اول هفته  اگر  مطمئنم 
مسابقه  برای  تا  دارد  اضافه  وقت  ساعت  هفت 
ساعت  هفت  آیا  یا  شود،  آماده  سه گانه  ورزشی 
بااستعداد دیگر  وقت اضافه دارد تا به هفت آدم 
با جوابی مواجه می شدیم که  درس بدهد، قطعا 
می دهیم:  موقعیت هایی  چنین  در  ما  از  خیلی 
اما  »نه! مگر نمی بینی سرم چقدر شلوغ است.« 

همین خانم وقتی مجبور شد خرابی های ناشی از 
جمع شدن آب در خانه اش را جمع وجور کند، این 
هفت ساعت وقت اضافه را پیدا کرد. و این مسئله 
اندازه  چه  تا  زمان  که  می دهد  نشان  به خوبی 
زمان  نمی توانیم  ما  باشد.  انعطاف پذیر  می تواند 
بیشتری به وجود بیاوریم، ولی زمان گسترش پیدا 
انتخاب  ما  با کاری شود که  متناسب  تا  می کند 

می کنیم در آن لحظه انجام دهیم.
با  که  است  این  زمان  مدیریت  کلید  پس 
خراب  آب گرم کن  همین  مثل  اولویت هایمان 
می خواهم  مطلب  این  فهم  برای  کنیم.  برخورد 
که  را  خانم هایی  پرمشغله ترین  از  یکی  صحبت 
برای کتابم با او مصاحبه کردم، برایتان نقل کنم. 
یک  صاحب  که  زنی  یعنی  پرمشغله  از  منظورم 
کسب وکار کوچک با ۱۲ کارمند حقوق بگیر است 
که در وقت های آزادش باید از شش بچه مراقبت 
کند. قرار بود به او زنگ بزنم و ترتیب مصاحبه ای 
را بدهم و از او این سوال تکراری را بپرسیم که 
یادم هست  می رسد؟«  کار  همه  این  »به  چطور 
او در دفترش نبود  که صبح روز سه شنبه بود و 
تا بتواند با من صحبت کند. البته که در دفترش 
نبود، اما علت این که آن جا نبود و نمی توانست با 
من صحبت کند، این بود که برای پیاده روی بیرون 
رفته بود. چون آن روز صبح، یک صبح بهاری زیبا 
خب،  بزند.  قدم  کمی  می خواست  هم  او  و  بود 
این اتفاق بیشتر باعث شد که حس کنجکاوی ام 
برانگیخته شود. و درنهایت وقتی به او دسترسی 
پیدا کردم و توانستیم با هم حرف بزنیم، او قضیه 
من  لورا،  »ببین  داد:  توضیح  برایم  این طوری  را 
هر کاری می   کنم، هر دقیقه ای را که می گذرانم، 
به  این که  به جای  انتخاب خودم است.« آن زن 
من بگوید »برای انجام بعضی کارها وقت ندارم«، 
گفت: »من بعضی کارها را انجام نمی دهم، چون 
ندارم«  وقت  »من  نیستند«.  اولویت هایم  جزو 
معموال یعنی »این کار در اولویت نیست«. اگر به 
این جمله فکر کنید، می بینید که گفته دقیق تری 
است. من می توانم به شما بگویم که وقت ندارم 
درست  حرف  این  ولی  کنم،  گردگیری  را  پرده  



99 سرآمد/ شماره چهل ودوم/ دی نودوشش

پیشنهاد  من  به  موقع  همان  اگر  چون  نیست. 
دالر  صدهزار  پرده ها  گردگیری  برای  که  بدهید 

بگیرم، خیلی سریع این کار را انجام می دهم.
باید  نمی افتد،  هرگز  اتفاق  این  که  آن جایی  از 
تصدیق کنم این که من نمی خواهم این کار را انجام 
بدهم، ارتباطی به کمبود وقت ندارد، بلکه موضوع 
این است که من نمی خواهم انجامش بدهم. و این 
نشان می دهد که زمان یک جور انتخاب است. و 
انتخاب های  برای  است  ما ممکن  دارم که  قبول 
متفاوتی که می توانیم داشته باشیم، دچار عواقب 
ناگواری هم بشویم. اما ما آدم های زیرکی هستیم 
را داریم  توانایی  این  بلندمدت  به طور قطع در  و 
که  کنیم  چیزهایی  از  سرشار  را  زندگی مان  که 

شایسته حضور در زندگی ما هستند.
بدهیم؟  انجام  را  کار  این  باید  چطور  بنابراین 
داریم،  زندگی  در  که  اولویت هایی  با  باید  چطور 

مثل آب گرم کن خراب رفتار کنیم؟
خب، در وهله اول باید بفهمیم چه اولویت هایی 
داریم. من به شما دو استراتژی برای فکر کردن در 
این  زمینه می دهم. اولی مربوط به جنبه حرفه  ای 
که  می گویم  شما  به  اطمینان  با  من  است.  کار 
پایان  در  را  خود  ساالنه  عملکرد  مردم  از  خیلی 
موفقیت هایی  به  شما  می کنند.  بررسی  سال 

نگاه  کردید،  کسب  سال  یک  طول  در  که 
می کنید؛ »فرصت های پیشرفت«. اما به نظرم این 

نگاه به آینده بسیار مفیدتر است.
از شما می خواهیم با خودتان فکر کنید که االن 
عملکرد  به  دارید  شما  و  است  بعد  سال  آخر 
خودتان در طول یک سال نگاه می کنید. امسال 
است.  بوده  فوق العاده  نظر حرفه ای  از  برای شما 
نتیجه  این  ایجاد  باعث  را که  یا چهار کاری  سه 
شما  ببینید  ببرید.  نام  شده اند،  شگفت انگیز 
خود  آینده  سال  عملکرد  می توانید  حاال  همین 
زندگی  برای  را  کار  این  و می توانید  بنویسید.  را 
شخصی تان هم انجام دهید. مطمئنم اغلب شما 
کارت  دسامبر  ماه  در  من  خود  مثل  درست 
پستال های رنگی می گیرید که روی آن چیزهایی 
نوشته  تعطیالت  خانوادگی  نامه های  به  معروف 
تلخ  ادبیات  سبک  به  نوشته هایی  است.  شده 
درباره این که چقدر همه اعضای خانواده دور هم 
عالی هستند یا حتی با سبکی کمی درخشان تر 
خانه  توی  شما  همه  دهد  نشان  این که  برای 
نامه ها  این  اما نوشتن  چقدر سرتان شلوغ است. 
و فرستادنشان دلیلی دارد، و درواقع هدفش این 
است که به همه دوستان و اعضای خانواده نشان 
دهد که شما در طول یک سال گذشته در زندگی 
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شخصی تان چه کارهایی انجام دادید که برایتان 
اهمیت داشته است. امسال که به نوعی تمام شده 
است، اما من می خواهم همه شما با خودتان فرض 
کنید که االن آخر سال بعد است و هم برای شما 
و هم برای افرادی که برایتان اهمیت دارند، سال 
تا پنج کاری را که  خیلی خوبی بوده است. سه 
تبدیل  عالی  سالی  به  شما  سال  می شود  باعث 
شود، یادداشت کنید. بنابراین شما می توانید نامه 
خانوادگی سال بعد را همین حاال بنویسید. فقط 
یک وقت آن را برای کسی ارسال نکنید! لطفا آن را 
نفرستید، ولی می توانید آن را بنویسید. حاال ما با 
بررسی عملکرد ساالنه و نامه تعطیالت خانوادگی 
لیستی شامل ۶ تا ۱0 هدف داریم که می توانیم 
سال بعد برای رسیدن به آن ها تالش کنیم. حاال 
تقسیم  عملی  قدم های  به  اهداف  این  همه  باید 
را  تاریخچه خانوادگی خود  بخواهید  شود. شاید 
بنویسید. بنابراین در وهله اول می توانید تاریخچه 
با  تا  کنید  مطالعه  را  دیگران  خانوادگی  زندگی 
باید  بعد  شوید.  آشنا  کارها  این  نوشتاری  سبک 
به سوال هایی فکر کنید که می خواهید از اعضای 
با  برای مصاحبه  و  بپرسید  بستگانتان  و  خانواده 
آن ها قرار بگذارید. یا شاید هدف شما این است 
که در مسابقه دو شرکت کنید. بنابراین اول باید 
مسابقه  انجام  برای  کنید،  پیدا  را  مسابقه  محل 
ثبت نام کنید و یک برنامه تمرینی برای خودتان 
بنویسید. باید کفش های خاک خورده تان را از ته 

کمد بیرون بکشید و بعد – این مسئله خیلی مهم 
است – ما وقتی با اولویت هایمان مثل آب گرم کن 
خراب رفتار می کنیم که اول از همه این اولویت ها 
را در برنامه مان قرار دهیم و این کار را از طریق 
فکر کردن به کل هفته ای که پیش رو داریم، قبل 
از رسیدن روز اول هفته انجام می دهیم. به نظرم 
عصر جمعه وقت خوبی برای انجام این کار است، 
یعنی زمانی که یک اقتصاددان ممکن است آن را 
وقتی  ما  اغلب  بنامد.  زمان »هزینه فرصت کم« 
عصر جمعه از راه می رسد، به خودمان نمی گوییم: 
»من خیلی مشتاقم که از همین حاال به سمت 
داشته  پیشرفت  شغلی ام  و  شخصی  اولویت های 
اولویت ها  این  این که  به  داریم  تمایل  اما  باشم.« 
چه چیزهایی می توانند باشند، فکر کنیم. بنابراین 
این  برای  را  وقت خود  از  عصرهای جمعه کمی 
از  لیست سه ستونه  تا یک  اختصاص دهید  کار 
ستون  کنید:  درست  رویتان  پیش  اولویت های 
روابط شخصی  دوم  به شغل، ستون  مربوط  اول 
و ستون سوم کارهای مربوط به خودتان. ساختن 
این لیست سه بخشی به ما یادآوری می کند که 
دادن  انجام  برای  کارهایی  بخش  هر  در  باید  ما 
داشته باشیم. ما همیشه به شغلمان فکر می کنیم، 
درباره  یا  داریم،  که  روابطی  درباره  خیلی  ولی 
خودمان فکر نمی کنیم. درهرحال، شما قرار است 
هر  در  مورد  سه  تا  دو  شامل  کوتاه  لیست  یک 
بخش داشته باشید و بعد نگاهی به کل هفته ای 
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که پیش رو دارید، بیندازید و ببینید هر کدام از 
این کارها را کجا می توانید قرار دهید. جای هر 
کدام از این کارها کامال به خودتان بستگی دارد. 
می تواند  لیست  این  بعضی ها  برای  که  می دانم 
پیچیده تر از دیگران باشد. منظورم این است که 
مثال  است.  دیگران  از  سخت تر  بعضی ها  زندگی 
خیلی ساده نیست که وقتی قرار است تنهایی از 
شعرخوانی  سر کالس  کنید،  مراقبت  فرزندانتان 
هم حاضر شوید. من کامال درک می کنم و هدفم 
این نیست که مشکالت دیگران را کوچک جلوه 
بدهم. اما فکر می کنم اعدادی که االن می خواهم 

بگویم، برایتان نیروبخش خواهد بود.
هر هفته ۱۶8 ساعت است. ۲۴ ضربدر 7 می شود 
۱۶8 و این وقت زیادی است. اگر صاحب یک کار 
تمام وقت هستید، یعنی ۴0 ساعت از این زمان را 
صرف کار کردن می کنید. هر روز هم 8 ساعت 
می خوابید که در یک هفته می شود 5۶ ساعت. 
پس شما درنهایت 7۲ ساعت برای انجام کارهای 
دیگر وقت داریم. این زمان زیادی است. می گویید 
که 50 ساعت در هفته کار می کنید؟ خب، شاید 
کنار شغل اصلی  تان، شغل دومی هم دارید، اما باز 
خواهید  دیگر  کارهای  برای  وقت  هم ۶۲ ساعت 
کار  هفته ۶0 ساعت  در  که  می گویید  داشت. 
برای  وقت  هم 5۲ ساعت  باز  خب  می کنید؟ 
کارهای دیگر دارید. می گویید بیشتر از ۶0 ساعت 
در  مطمئنید؟  واقعا؟  می کنید.  کار  هفته  هر  در 
مطالعه ای که درباره مقایسه تخمین ساعات کار 
شده،  انجام  روزانه شان  برنامه  با  افراد  هفتگی 
می کنند  ادعا  که  آن هایی  است  شده  مشخص 
می کنند،  کار  هفته  در  از 75 ساعت  بیشتر 

حدود ۲5 ساعت اختالف زمانی دارند.
این  بیشتر  یا  کمتر  می توانید  خودتان  دیگر 
می کنم  فکر  درهرحال،  بزنید.  حدس  را  زمان 
زمان  می توانید  هفته  در  وقت  با ۱۶8 ساعت 
مناسبی برای کارهایی که برایتان مهم است، پیدا 
کنید. اگر می خواهید وقت بیشتری با بچه هایتان 
بگذرانید، اگر می خواهید برای امتحانی که پیش 
رو دارید درس بخوانید، اگر می خواهید سه ساعت 

انجام  داوطلبانه  کار  ساعت  دو  و  کنید  ورزش 
انجام  را  آن  می توانید  دیگری،  کار  هر  یا  بدهید 
بدهید. حتی اگر بیشتر از یک شغل تمام وقت در 

هفته کار کنید.
بنابراین متوجه شدیم که زمان زیادی در اختیار 
داریم و این عالی است. حدس می زنید که چرا 
عالی است؟ ما حتی این همه وقت را برای انجام 
ولی  نداریم.  احتیاج  غریب  و  عجیب  کارهای 
بیشتر ما وقتی کمی فرصت اضافه پیدا می کنیم، 
چه کارهایی انجام می دهیم؟ تلفن همراهمان را 
برمی داریم، درست است؟ و فقط ای میل هایمان 
را پاک می کنیم، یا الکی توی خانه این طرف و 
آن طرف می رویم، یا مشغول تماشای تلویزیون 
می شویم. درحالی که این لحظات می تواند خیلی 
پرقدرت باشد. شما می توانید از این وقت کم برای 
انتخاب  استفاده کنید. شاید  بردن  بیشتر لذت 
یک کتاب برای خواندن در اتوبوس درحالی که 
به سمت محل کارتان می روید، بد نباشد. خود 
روز  هر  باید  داشتم،  که  شغلی  واسطه  به  من 
همیشه  می شدم.  مترو  و  اتوبوس  تا  دو  سوار 
چیزی  تا  می رفتم  کتاب خانه  به  هفته ها  آخر 
برای خواندن پیدا کنم و این تجربه زمان انتظار 
از  می توانید  شما حتی  می کرد.  لذت بخش  مرا 
زمان استراحتتان در محل کار برای ریلکسیشن 
برنامه  به خاطر  اگر  استفاده کنید.  یا مدیتیشن 
شام  به  نمی توانید  دارید،  که  شلوغی  کاری 
صبحانه  شاید  برسید،  خانواده  اعضای  کنار  در 

خانوادگی جایگزین مناسبی باشد.
همه قضیه فقط درباره این است که به همه وقتی 
که یک نفر در اختیار دارد، نگاه کنیم و ببینیم 
می گیرند.  قرار  برنامه  کجای  خوب  کارهای  که 
زمان  که  دارم  باور  موضوع  این  به  عمیقا  من 
خیلی  آدم های  ما  اگر  حتی  و  دارد  وجود  کافی 
چیزهایی  آن  برای  هم  باز  باشیم،  پرمشغله ای 
که  زمانی  و  داریم.  وقت  است،  مهم  برایمان  که 
روی چیزی تمرکز کنیم که برایمان مهم است، 
می توانیم زندگی ای را که می خواهیم، در زمانی 

که در اختیارمان هست، بسازیم. 
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درست پرزنت کردن یکی از مهم ترین تکنیک ها 
البته  که  است،  فروش  افزایش  و  بازاریابی  برای 
نیست.  هنر  یا  فن  این  به  مجهز  هم  کسی  هر 
عادت   ۲0 در  حرفه ای  پرزنت کننده های 
که  هست  هم  خاطر  همین  به  و  مشترک اند 

می توانند به موفقیت برسند.  
داشتن  که  می دانند  باهوش  پرزنت کننده های 
طبیعی  نهایی  ارائه  از  قبل  اضطراب  و  استرس 
است، بنابراین به خودشان یادآوری می کنند که 
قرار نیست ارائه داشته باشند، بلکه هدف اصلی 

گفت وگو و دیالوگ داشتن با مخاطب است.
 

روی شنونده ها مترکز می کنند
از  را  توجه  و  تمرکز  هوشمند  پرزنت کننده های 
به  معطوف  را  آن  و  برمی دارند  خودشان  روی 
یادآوری  خودشان  به  و  می کنند  شنوندگانشان 
به  که  است  این  کار  این  از  هدف  که  می کنند 
مخاطب نشان دهند که او در این جلسه اهمیت 

دارد.

سعی منی کنند کامل باشند
وقتی  که  می دانند  پرزنت کننده ها  بهترین 
بیشتر  هم  استرسشان  باشند،  عالی  می خواهند 
می شود، بنابراین تالششان را برای بهترین بودن 
که  است  این  فقط  هدفشان  و  می دهند  انجام 
بعد از پایان جلسه، تفاوتی در مخاطبشان ایجاد 

کنند.
 

به نکته اصلی می چسبند
آن  هر  می خواهند  مضطرب  پرزنت کننده های 
میان  در  مخاطبشان  با  می دانند،  که  را  چیزی 
بگذارند، اما پرزنت کننده های فوق العاده آن هایی 
هستند که فقط چیزهایی را با مخاطب در میان 
فراموش  هیچ وقت  و  بدانند  باید  که  می گذارند 
زیاد  هر چیزی هم  از  که حتی کمی  نمی کنند 

است.

 فرصت ها را می بینند

مانند  را  ارائه شان  مضطرب  پرزنت کننده های 
است  قرار  که  می گیرند  نظر  در  پرفورمانسی 
درحالی که  شود.  واقع  دیگران  قضاوت  مورد 
ارائه شان  می دانند  حرفه ای  پرزنت کننده های 
کنند  به مخاطبان کمک  تا  فرصتی می دانند  را 
آن ها  حرفه ای  و  شخصی  زندگی  به  چیزی  و 

بیفزایند.
 

لنگر می اندازند!
نه، تعجب نکنید، منظور از لنگر انداختن استفاده 
یعنی  است؛  عصبی  زبانی  تکنیک  جور  یک  از 
انجام  و  یا حس خوب  به یک خاطره  چسبیدن 
فرد  که  زمانی  مورد  در  ذهنی  تصویرسازی های 
احساس شادی و نشاط می کند. این روش برای 
رفع استرس پیش از شروع صحبت بسیار مفید 

است.
  

با مترین و تکرار کامل می شوند
مضطرب  پرزنت کننده های  انرژی  و  وقت  همه 
بهترین  اما  به هدر می رود،  به دلیل استرسشان 
پرزنت کننده ها کسانی هستند که در این فاصله 
تمرین می کنند، تمرین می کنند و باز هم تمرین 

می کنند.
 

قصه می گویند
داستان  یک  می دانند  پرزنت کننده های حرفه ای 
حساب شده و مرتبط با موضوع که خوب ساخته 
و پرداخته شده باشد، تا چه اندازه می تواند روی 

نگرش، باور و رفتار مخاطبان تاثیر داشته باشد.
 

رنگی و خالق هستند
استفاده از رنگ و تصاویر مناسب باعث می شود 
شوند.  شگفت زده  و  کنجکاو  مشتاق،  مخاطبان 
آن ها از تخیالت خود مخاطب استفاده می کنند 

تا پیامشان را در ذهن او ماندگار کنند.
 

مخاطبشان را درگیر می کنند
از  بهتر  مخاطب  کردن  درگیر  برای  راهی  هیچ 
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این نیست که آن ها را قاطی بحث کنید. بهترین 
پرزنت کننده ها کسانی هستند که از مخاطبانشان 
هم  با  آن ها  می شوند  باعث  می پرسند،  سوال 

حرف بزنند و از خالقیتشان استفاده کنند.
 

از ویدیو و ابزار استفاده می کنند
ویدیوهای کوتاه، مرتبط و متقاعدکننده بیشتر از 
کلماتی که ادا می شوند، می توانند ذهن مخاطب 
و خالقیت او را درگیر کنند. ابزارهای مختلف هم 
بافت و حضور فیزیکی دارند و اگر به درستی مورد 
استفاده قرار بگیرند، می توانند بیشترین تاثیر را 

روی مخاطب داشته باشند.
 

از صدایشان استفاده می کنند
صدای شما می تواند مخاطب را به خواب ببرد، یا 
تجربه ای سرگرم کننده و متقاعدکننده به وجود 

بیاورد و او را درگیر کند.
 

در زمان حال باقی می مانند
مورد  در  مداوم  به طور  عاقل  پرزنت کننده 
مخاطبانش فکر نمی کند، یا آن ها را مورد قضاوت 
قرار نمی دهد. بنابراین اگر می خواهید به چنین 
جایگاهی برسید، باید یاد بگیرید که در ساعات 
مختلف روز چند دقیقه به خودتان زمان بدهید و 

فقط روی نفس کشیدنتان تمرکز کنید.  
 

با مخاطب دوست می شوند
هم دلی  مشترک،  نقاط  کردن  پیدا  خندیدن،  با 
کردن، گوش دادن، سوال کردن یا اضافه کردن 
دوست  آن ها  با  مخاطب ها  زندگی  به  ارزشی 

می شوند.
 

به موضوع بحث احاطه دارند
از  که  هستند  آن هایی  ایده آل  پرزنت کننده های 
قبل بررسی ها و تحقیقاتشان را انجام می دهند و 
می دانند که می خواهند راجع به چه چیزی حرف 
نسبت  ناخودآگاه  صورت  به  انسان  مغز  بزنند. 
می زنند  و  تسلط حرف  و  وقار  با  که  کسانی  به 

حرف هایشان قابل قبول است، پاسخ می دهد.
 

ثابت قدم و پی گیر هستند
از  که  هستند  آن هایی  قوی  پرزنت کننده های 
پیش زمینه های ذهنی، تجربه ها، ارزش ها، افکار 
و عقاید برای صحبت کردن استفاده می کنند 
و رویه  مشخصی برای این کار دارند. پی گیری 
مخاطب  می شود  باعث  قدم  ثبات  داشتن  و 
احساس راحتی کند، چون حس می کند درک 

شده است.
 

بخشنده هستند
قانون مقابله به مثل می گوید چیزی به من بده 
عالوه  بدهم.  تو  به  چیزی  عوض  در  هم  من  تا 
بر بخشش های فیزیکی مانند در اختیار گذاشتن 
زمان یا قرض دادن کتاب، پرزنت کننده های قوی، 
در زمینه لبخند، توجه، تماس چشمی، انرژی و 

احساساتشان هم بخشنده هستند.
 

مقایسه می کنند
شنونده هایشان  برای  حرفه ای  پرزنت کنند های 
از  بهتر  چقدر  آن ها  برنامه  که  می کنند  روشن 
سایر گزینه هایی است که در اختیار مخاطب قرار 
دارد. آن ها تفاوت ها را بزرگ می کنند و کنتراست 

را باال می برند تا تصمیم گیری را ساده کنند.
 

دلیل خوبی به مخاطب می دهند
چرا یک نفر باید بخواهد شیوه فکری اش را عوض 
انتظار  شما  که  است  چیزی  این  شاید  یا  کند، 
ناامیدکننده ای  طرز  به  قضیه  این  شاید  دارید؟ 
واضح باشد، اما دلیل خوبی به مخاطبتان بدهید 

تا احساس بهتری پیدا کند.
 

به آن ها امید بدهید
که چطور  می دانند  درجه یک  پرزنت کننده های 
باید خودشان را به جای مخاطبشان قرار دهند 
و بعد درک و هم دلی شان را با امید دادن درباره 

موضوع مورد بحث نشان دهند.  
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1. غیرضروری ها 
را دور بریزید  

میز کار، صندوق نامه های 
الکترونیکی و زندگی تان 

را سازمان دهی کنید 

3. اولویت بندی کنید
اولویت هایتان را با اهداف، 

مسئولیت ها و وظایف 
روزانه و برنامه مدیریت 
اهدافتان هماهنگ کنید

5. تمرکز کنید
روی »اندک های 

ضروری« تمرکز کنید نه 
»ضروری های زیاد«!

7. از پشت گوش 
انداختن دست بردارید
برای مدیریت بر زمان 

باید مراقب باشید که در 
چنین دامی نیفتید

2. برنامه ریزی کنید
برای روز کاری تان از قبل 
برنامه ریزی کنید و به این 

برنامه پای بند بمانید

4. موثر باشید
سعی نکنید کارآمدترین فرد 

ممکن باشید. سعی کنید 
بیشترین تاثیر را ایجاد کنید.

6. کارتان را تمام کنید
غریزه تمام کنندگی را به 
کار بگیرید و هر وظیفه 
را که بر عهده دارید و 

هر کاری را که باید انجام 
دهید، به پایان برسانید.

8. منظم بمانید
یک بار که نظم و ترتیب 
امور را درست کردید، 
سعی کنید منظم و 
مرتب باقی بمانید 
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ره دانشمند جامع العلوم، ابوحنیفه دینوری   در�ب

پدر گیاه شناسی ایران و اسالم
ن معصومه ترکانی 
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»و چــون نــوح)ع( درگذشــت، پســرش ســام را به 
جانشــینی خــود گماشــت و او نخســتین کســی 
اســت کــه ســلطنت را پایــه نهــاد. پــس از ســام 
کســی بــه نــام جــم پســر ویرنجهــان پســر ایــران 
کــه همــان ارفخشــذ بــن ســام بــن نــوح اســت، 
ســلطنت را برقــرار ســاخت و خداونــد همــه 
کســانی را کــه همــراه نــوح در کشــتی بودنــد و 
ــوح، ســام و  نجــات یافتنــد، غیــر از ســه پســر ن
حــام و یافــث، نــازا و عقیــم قــرار داد. نوح را پســر 
دیگــری هــم بــه نــام یــام بــود و او هموســت کــه 
ــا ســه پســر  ــدی نداشــت، ام ــرق شــد و فرزن غ
دیگــرش همــگان فرزنــددار بودنــد و ســام پــس 
از نــوح سرپرســت امــور بــود و معمــوال زمســتان 

را در منطقــه »جوخــی« )محــل امــروز بغــداد( و 
تابســتان را در موصــل می گذرانــد و راه رفــت 
ــود و  ــه ب ــاوری دجل ــاره خ ــر کن ــت او ب و برگش
بــه همیــن جهــت آن منطقــه را »ســام راه« 
ــد.  ــران می نامن ــان آن را ای ــه ایرانی ــد ک نامیده ان
ســام در عــراق جــای گرفتــه و آن را مخصــوص 
خــود ســاخته بــود و بــه ایران شــهر معــروف شــد. 
پــس از مــرگ ســام پســرش شــالخ فرمانــده شــد 
و چــون او را مــرگ فــرا رســید، کار را به بــرادرزاده 
ــذ  ــر ارفخش ــان پس ــر ویرنجه ــم پس ــود ج خ
واگذاشــت و او پایه هــای ســلطنت را اســتوار 
ــاهی را  ــانه های ش ــاس آن را و نش ــاخت و اس س
ــت.« ــوروز را جشــن گرف ــه وجــود آورد و روز ن  ب
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متــن بــاال برگرفتــه از کتــاب اخبارالطوال نوشــته 
ــمند  ــت، دانش ــوری اس ــد دین ــه محم ابوحنیف
تاریخ نگار،گیاه شــناس، ریاضــی دان، اخترشــناس، 
ایرانــی،  بلندمرتبــه  لغــت دان و جغرافــی دان 
گیاه شناســی  پــدر  را  او  کــه  جامع العلومــی 

اســالمی می داننــد. 
»ابوحنیفــه احمــد بــن داود بــن وننــد« معــروف 
بــه ابوحنیفــه دینــوری در ســال ۲00 قمــری در 
ــان  ــزه ای از ایرانی ــور« کــه ســاکنان آن آمی »دین
ــه در  ــور ک ــد گشــت. دین ــد، متول ــراب بودن و اع
ــخی  ــاه و در ۲0 فرس ــگاور و کرمانش ــان کن می
ــهرت  ــه ش ــاه کوف ــه م ــود، ب ــع ب ــدان واق هم
ــه:  ــده اســت ک ــه دهخــدا آم داشــت. در لغت نام
»مــاه بــه زبــان پهلــوی شــهر و مملکــت را گویند 
کــه عربــان مدینــه خواننــد.« و دینــور مــاه کوفــه 
ــس از  ــور پ ــدات دین ــرا عای ــد، زی ــده می ش خوان
فتــح آن بــه دســت ســپاه اســالم، صــرف شــهر 

ــد. ــان می ش ــه و کوفی کوف
ابوحنیفــه دوران کودکــی و نوجوانــی خــود را در 
زادگاهــش بــه کســب دانــش پرداخــت، ســپس 
ــراق،  ــه ع ــالی درجــه علمــی خــود ب ــرای اعت ب
حجــاز، شــام و نواحــی ای از خلیــج فــارس 
مســافرت کــرد. او پــس از خوشــه چینی از خرمن 
ــد و در  ــان ش ــی اصفه ــار، راه ــر دی ــتادان ه اس
آن جــا بــه یادگیــری علم نجــوم و رصد ســتارگان 
ــرن  ــی دانشــمند ق پرداخــت. عبدالرحمــن صوف
چهــارم از اقامتــش در منزلــی که دینــوری در آن 
ــرده و وســایل رصــدش در آن جــا  ــی می ک زندگ
ــی  ــت. صوف ــرده اس ــاد ک ــده، ی ــه داری می ش نگ
کــه  می داننــد  ستاره شناســی  نخســتین  را 
کهکشــان »اندورامــدآ« را کشــف کرد و گزارشــی 
 از رصــد »ابــر ماژالنــی بــزرگ« ثبــت کــرد. 
عبدالرحمــن صوفــی در کتــاب »صــور الکواکــب« 
خــود در مــورد کتــاب »االنــواء« دینــوری کــه در 
ــد:  موضــوع اخترشناســی اســت، چنیــن می گوی
»هرچنــد مــا در علــم االنــواء کتاب هــا دیده ایــم، 
امــا تمام تریــن و کامل تریــن آن هــا کــه در ایــن 
فــن دیــده ام، کتــاب ابوحنیفــه دینــوری اســت.«

ابوحنیفــه پــس از ســال ها کــه در جســت وجوی 
دانــش بــه هــر شــهر و دیــاری می رفت، ســرانجام 
ــه  ــور بازگشــت و در آن جــا ب ــه زادگاهــش دین ب
تحقیــق و تالیــف مشــغول شــد و تــا پایــان عمــر 

در آن جــا ســکنا داشــت.

استادان و شاگردان
از اســتادان و شــاگردان دینوری اطالعات چندانی 
در دســت نیســت، تنهــا می دانیــم دینــوری کــه 
یکــی از علمای مشــهور در »فقه اللغــه« بود، لغت 
ــوب  ــژه یعق ــه و بصــره به وی ــای کوف ــزد علم را ن
 ابــن ســکیت و پــدرش، اســحاق، فراگرفــت.

ابــن ســکیت، عالــم »لغــوی« و »نحــوی«، 
ــه در  ــود ک ــیعه ب ــار و ش ــمندی ایرانی تب دانش
ــد.  ــا آم ــه دنی »دورق« از شــهرهای خوزســتان ب
ــبب  ــه س ــه ب ــود ک ــدرش ب ــب پ ــکیت لق س
ــود.  ــده ب ــب گردی ــدان ملق ــکوت ب ــراط در س اف
ــنایی  ــت آش ــه جه ــته ک ــمند برجس ــن دانش ای
ــی  ــی مدت ــرب حت ــان ع ــات و زب ــف لغ ــا ظرای ب
بــود،  گذرانــده  بدویــان  نــزد  صحــرا  در  را 
ــه جمــع آوری  ــه ب ــود ک ــی ب ــه پژوهندگان ازجمل
ــه  ــت و ب ــی پرداخ ــن عرب ــعار که ــن اش و تدوی
شــرح و تفســیر بســیاری از دیوان هــا همــت 
گماشــت و بــا حفــظ ایــن ذخایــر گران بهــا 
 خدمــت بزرگــی بــه ادبیــات عــرب کــرد. 
متــوکل، خلیفــه عباســی، هنگامــی کــه از مقــام 
علمــی او آگاه شــد، او را بــه کار تعلیــم و تربیــت 
ــاهلل، گماشــت و  ــاهلل و مویدب ــدش، معتزب دو فرزن
ــن  ــرای او تعیی ــم ب ــه ۲000 دره ــرری ماهان مق
کــرد. روزی متــوکل از ابــن ســکیت پرســید کــه: 
فرزنــدان مــن معتــز و مویــد نــزد تــو عزیزترنــد یا 
حســن و حســین فرزنــدان علی؟ ابن ســکیت که 
از یــاران امــام جــواد و امــام  هــادی بــود و بــه ائمه 
ارادتــی خالصانــه داشــت، از ایــن ســوال برآشــفت 
ــزد  ــا این کــه تقیــه می کــرد، جــواب داد: در ن و ب
مــن قنبــر، خــادم علــی)ع(، از تــو و فرزنــدان تــو 
ــوکل دســتور داد  ــن ســبب مت ــر اســت. بدی برت
ــا بیــرون کشــیدند. هم چنیــن  ــان وی را از قف زب
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ــن  ــر او اب ــه ام ــوکل ب ــان مت ــده غالم ــل ش نق
ســکیت را زیــر پــا انداختند و شــکمش را لگدمال 
ــت. ــا درگذش ــد ت ــه اش بردن ــه خان ــد و ب  کردن

متــوکل ازجملــه خلفــای عباســی بــود کــه بنــا 
بــه دســتورش مرقــد امــام حســین)ع( را ویــران 
کردنــد و پــس از آن، زمیــن آن جــا را شــخم زدند 

و بــر آن آب جــاری کردنــد.

تالیفات دینوری
ــون  ــوم و فن ــتر عل ــوری در بیش ــه دین ابوحنیف
رایــج عصــر خویــش صاحــب نظــر و تالیــف بــود، 
ــث،  ــرآن، حدی ــوم ق ــرب، عل ــات ع ــه ادبی ازجمل
ــه،  گیاه شناســی، نجــوم، حســاب و هندســه، فق
تاریــخ و جغرافیــا و بدین ترتیب بالــغ بر ۲0 کتاب 
ــد.  ــر کرده ان ــرای او ذک ــور ب ــات مذک  در موضوع
 ابوحیــان توحیــدی، فیلســوف بــزرگ قــرن 
چهــارم هجــری، دربــاره او چنیــن گفتــه اســت: 
»ابوحنیفــه دینــوری از نــادر مردانــی اســت کــه 
ــع  ــرب، جم ــان ع ــفه و بی ــت فالس ــن حکم بی
کــرده اســت و در هــر علــم و فنــی دســتی 
داشــته و صاحــب نظــر اســت. ســخن او در کتاب 
»األنــواء« حکایــت از بهــره فــراوان او از علــم نجوم 
و اســرار فلــک دارد. هم چنیــن کالم او در کتــاب 
ــه شــیوایی و فصاحــت  ــاره نباتــات ب النبــات درب
کالم اعــراب بــدوی و بــه اســتواری و قانون منــدی 
ــه  ــن گفت ــه م ــرب اســت. ب ــن ع کالم فصیح تری
ــاره قــرآن )تفســیر( دارد  شــد کــه او کتابــی درب
کــه بــه ۱۳ جلــد رســیده اســت و مــن خــودم آن 
را ندیــده ام و در روشــی کــه در ایــن کتــاب دارد، 
کســی بــر او ســبقت نگرفتــه اســت. او عــالوه بــر 
ــت  ــدر و منزل ــت ق ــد، ورع، جالل ــن، دارای زه ای

باالیــی اســت.«

کتاب النبات: 
بیشــتر کســانی کــه از ابوحنیفــه دینوری ســخن 
گفته انــد، او را بــا عنــوان »صاحــب کتــاب 
النبــات« معرفــی کرده انــد و ایــن نشــان از 
ــا  ــا ب ــه او غالب ــاب دارد و این ک ــن کت ــار ای اعتب

کتــاب »النبــات« شــناخته می شــد. از ایــن 
کتــاب عظیم الشــان هفــت جلــدی، تنهــا مقــدار 
 اندکــی از آن بــه دســت مــا رســیده اســت. 
کتــاب »النبــات« نقطــه  عطفــي  در تاریــخ دانش 
ــرا  ــت، زی ــالمي  اس ــران  اس ــي در ای گیاه شناس
بـــا تـــاکید بـــر ریشــه لغــوي و نــگاه تخصصــي 
ــور  ــه ظه ــار زمین ــن ب ــرای اولی ــان، ب ــه گیاه ب
دانــش  گیاه  شناســي مســتقل  از  داروشناســي  
را در دوره بعــدي فـــراهم ســـاخته  اســـت  و 
قدیمي تریــن متــن ایرانــي اســالمی حــاوي 
ــت.  ــرگ اس ــدام ب ــي ان ــات ریخت شناس  توصیف
هــدف ابوحنیفــه از نوشــتن این کتــاب مطالعات 
ــی از آن جــا کــه او یــک  ــوده اســت، ول لغــوی ب
ــده  ــاب را دی ــرده در کت ــان نام ب ــک گیاه ــه ی ب
و روی هــر یــک از آن هــا جداگانــه تحقیــق 
ــن  ــا ای ــده ت ــث ش ــت، باع ــرده اس ــی ک و بررس
کتــاب بــه دایره المعارفــی ارزشــمند تبدیــل 
ــع و  ــان، مرج ــر لغت شناس ــالوه ب ــه ع ــود ک ش
ســند بســیاری از پزشــکان و گیاه شناســان نیــز 
ــن کتــاب از زمــان  ــرار گیــرد. ابوحنیفــه در ای ق
شــکوفه دادن انــواع گیاهــان، مــدت حیــات 
ــع  ــاک و توزی ــواع خ ــد، ان ــل رش ــا، مراح آن ه
ــرات  ــز حش ــزی و نی ــا و حاصل خی آب در آن ه
و جانورانــی کــه رابطــه مشــخصی بــا هــر گیــاه 
دارنــد، تــا آب وهــوا را توصیــف می کنــد. در 
ــا  ــق و ب ــان دقی ــرگ آن چن ــک ب ــات او ی توصیف
ــده  ــه ش ــي ارائ ــات ریخت شناس ــت جزئی رعای
کــه  مي تــوان  بــر ایــن اســاس تـــصویر فـــرضي 
ــت  ــش از بالغ ــرد. او در توصیفات ــم ک آن را رس
و نیکویــی کالم نیــز غافــل نبــوده. بــرای مثــال 
ــد:  ــی ســخن می گوی ــاه خزام ــه از گی ــی ک جای
ــد،  ــاقه ای بلن ــا س ــت ب ــی اس ــی گیاه »خزام
ــوش  ــی خ ــرخ، بوی ــی س ــک، گل ــی کوچ برگ
بنفشــه.« درخشــش  ماننــد  درخششــی   و 
اندلســی،  بــزرگ  بیطــار، گیاه شــناس  ابــن 
المفــردات و االدویــه و  در کتــاب »الجامــع 
االغذیــه« خــود از کتــاب »النبــات« بهــره بســیار 
ــه  ــرد ک ــام می ب ــول ن ــاه مجه ــرده و از دو گی ب
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ــی و  ــواص داروی ــر خ ــا را از نظ ــه آن ه ابوحنیف
کارایــی بررســی کــرده و بــا شــرح مفصلــی بــه 
ــل  ــه دالی ــه ازجمل ــد. البت ــی می کن ــا معرف اطب
اشــراف ابوحنیفــه بــر گیاهــان ایــن بــوده 
ــراب  ــات خــود مســتقیما از اع ــه او در تحقیق ک
بــدوی صحرانشــین کــه اطالعــات بســیاری 
 از گیاهــان داشــتند، کمــک گرفتــه اســت.
بدیــن ســبب اســت کــه لوســین لِکلِــِرک، 
خاورشــناس فرانســوی کــه »تاریــخ طــب عرب« 
ــه تالیــف رســانده، در مــورد ایــن دانشــمند  را ب
دینــوری،  »ابوحنیفــه  می گویــد:  چنیــن 
ــن اســت،  ــن گیاه شــناس مشــرق زمی بزرگ تری
ــوع  ــات« اگــر در ن ــاب »النب ــوان گفــت کت می ت
خــود بی نظیــر نباشــد، مطمئنــا کم نظیــر 
ــدر  ــوری را پ ــه دین ــوان ابوحنیف ــت و می ت اس

گیاه شناســی ایــران و اســالم دانســت.«

اخبار الطوال
از آثــار دینــوری تنهــا »اخبارالطــوال« بــه دســت 
ــخ  ــی اســت در تاری ــا رســیده اســت کــه کتاب م
عمومــی و منبعــی ارزشــمند در بــاب تاریــخ ایران 
ــتین  ــه از نخس ــی. ابوحنیف ــله های ایران و سلس
ــمند  ــن روش ــه تدوی ــه ب ــت ک ــی اس تاریخ نگاران
تاریــخ اســالم پرداختــه اســت. او در دورانــی 
رشــد و نمــو یافــت کــه هم زمــان بــا اوج نهضــت 
ترجمــه در حکومــت خلفــای عباســی بــود، بدین 
ترتیــب ترجمــه کتاب هــای گوناگــون از یونانــی و 
ــود تــا آن دوران  ایرانــی و هنــدی باعــث شــده ب
ــوع فکــری همــراه باشــد. »اخبارالطــوال«  ــا تن ب
ــت  ــش نخس ــت: بخ ــمت اس ــه قس ــامل س ش
اخبــار انبیــا و ملــوک گذشــته، بخــش دوم 
اخبــار ایــران و بخــش ســوم کــه بــه اخبــار دوران 
اســالمی تــا ســال ۲۲7 می پــردازد. ابوحنیفــه بــه 
مــدد پژوهــش در تاریخ نامه هــا و کتاب هــای 
ترجمه شــده از فارســی میانــه بــه عربــی، ازجملــه 
ــیرالملوک«  ــوان »س ــا عن ــه ب ــا ک خدای نامک ه
بارهــا بــه عربــی ترجمــه و تهذیــب شــده اســت، 
»اخبارالطــوال« را بــه گونــه ای تالیــف کــرده کــه 

مطالــب آن از دیــدگاه تاریخــی ایرانیــان اســت و 
تاریــخ ایــران را به روشــنی بیــان مــی دارد و بدیــن 
ترتیــب منبــع اصلــی بــرای پژوهش گــران و 
در  هم چنیــن  اوســت.  از  بعــد  تاریخ نــگاران 
ــم  ــاری برمی خوری ــه آث ــاب »اخبارالطــوال« ب کت
کــه در منابــع دیگــر دانشــمندان پیــدا نمی شــود، 
ــندبادنامه«  ــه »س ــه ترجم ــوان ب ــه می ت ازجمل
بــه زبــان فارســی میانــه اشــاره کــرد. ایــن 
کتــاب ازجملــه آثــاری بــوده کــه در آن صــورت 
ــن  ــده اســت. بدی ــم ش ــانی رس ــاهان ساس پادش
ــی دارد  ــان م ــوب بی ــه زرین ک ــت ک ــبب اس س
کــه »اخبارالطــوال« شــامل روایاتــی اســت که در 
ماخــذ دیگــر نیســت و همیــن جملــه بــر ارزش 

ــاره دارد. ــدر اش ــر گران ق ــن اث ــدان ای صدچن

مرگ دانشمند
ــی در  ــالع دقیق ــه اط ــرگ ابوحنیف ــخ م از تاری
ــر اســاس  ــی اگــر بخواهیــم ب دســت نیســت، ول
شــواهد موثــق نتیجه گیــری کنیــم، وفــات او در 
جمــادی االول ســال ۲8۲ اتفاق افتاد و دانشــمند 
کشــید. خــاک  نقــاب  در  روی   جلیل القــدر 
کــه  همان گونــه  ختــام  حســن  بــرای   
بــود،  »اخبارالطــوال«  از  مطلــب  ابتــدای 
قــرار  »اخبارالطــوال«  از  نیــز  را  خاتمــه 
 می دهیــم در بیــان »گــور گرفتــن بهــرام«:

»و چــون ۲۳ ســال از پادشــاهی او گذشــت، 
ــه گورخــر  ــک گل ــرون شــد و ی ــرای شــکار بی ب
ــه تعقیــب  ــرش آشــکار شــد و اســب را ب در براب
ــه  ــب او را ب ــاز درآورد. اس ــت و ت ــه تاخ ــان ب آن
باتالقــی عمیــق بــرد و در آن فــرو و غــرق شــد. 
ــا  ــید، آن ج ــادرش رس ــه م ــر ب ــن خب ــون ای چ
آمــد و دســتور داد جســدش را پیــدا کننــد. از آن 
ــگ و گل و الی  ــن و ری ــی از ش ــالق تپه های بات
 بیــرون کشــیدند و بــه جســدش دســت نیافتنــد.
گفتــه می شــود آن باتــالق کنــار آبــی اســت کــه 
ــام  ــه ن ــن ب ــه »دای مــرج« معــروف اســت و ای ب
مــادر بهــرام اســت کــه دای در زبــان فارســی بــه 

معنــی مــادر اســت و مــرج مرغــزار را گوینــد.«
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ب
کتا

زمین سفت و سخت زیر پای ما، فارغ از هر آن چه 
اتفاق است، زنده و در تکاپو  بر رویش در حال 
سیارات  همه  برخالف  همین  برای  شاید  است. 
دیگر قابل سکونت است. یکی از نشانه های زندگی 
که  است  آن  پوستی  الیه های  ما  زمین  دل  در 
ما  زندگی  اما  فعال اند و حرکت می کنند.  هنوز 
روی این کره خاکی بی شک تحت تاثیر همه گونه 
رفتار و کنش آن است. شاید گاهی به نظر برسد 
که این رفتار و کنش چندان مهربانانه نیست، اما 
به هرحال کنش نامهربانانه هم از سر زنده بودن و 
زندگی بخش بودن زمین است و اگر غیر از این 

بود، جایی برای زیستن این همه موجود زنده از 
گیاه و حیوان و انسان نبود. زلزله نام ترسناکی 
است، نه فقط برای ما که زیر سقف های سست 
زندگی می کنیم، بلکه برای همه موجوداتی که 
زندگی  خاکی  کره  این  روی  خلقت  ابتدای  از 
غارنشین  انسان های  که  نکنید  می کردند. شک 
تکان های شدیدش خوف  و  از خشم زمین  هم 
می کردند. مسلما تنها چیزی که می تواند بر این 
همه ترس غالب شود، آگاهی و دانش است. علم 
زمین شناسی خیلی دیرتر و کندتر از علوم فضا و 
نجوم پیشرفت کرده  است و دلیلش هم دشواری 

ن یم لرزد«   یه به »کتاب زلزهل؛ پس از آن که زم�ی
گ

ن�

زلزله از گذشته تا آینده
 مریم گودرزی 
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نفوذ در سنگ نسبت به نفوذ در هواست. برای 
همین آگاهی ما نسبت به زمین خیلی کمتر از 
پیشرفتی است که در سایر علوم داشته ایم و این 
زلزله را ترسناک تر می کند. برای ما عجیب است 
که با وجود این همه پیشرفت علم هنوز نمی توانیم 
وقوع زلزله را پیش بینی کنیم. این مسئله مضاف 
از وقایع تلخ  بر همه خاطرات دور و نزدیک ما 
زلزله های بزرگ، ما را در برابر این رخداد طبیعی 
وحشت زده  و  ناتوان  اولیه  انسان های  حد  در 
می کند. بااین حال اشراف به اندک علمی که در 
این زمینه و طی سالیان دراز کسب شده، می تواند 
ببرد.  باال  آگاهی ما را برای کم کردن آسیب ها 
»کتاب زلزله« با نگاهی علمی-تاریخی به همه 
جوانب زمین لرزه پرداخته است. نویسندگان این 
کتاب سابقه طوالنی در نگارش کتاب های علمی 
برای عامه مردم دارند و هم چنین از دانشمندان 
مطرح و مشهور علم زمین شناسی هستند. آن ها 
در این کتاب با زبانی ساده به تشریح زلزله های 
بزرگ تاریخ پرداخته اند و آن ها را نه تنها از لحاظ 
زمین شناسی، بلکه از نقطه نظر تاثیرات اجتماعی 
در  کتاب  داده اند.  قرار  بررسی  مورد  وسیعشان 
اصل در ۱۴ فصل تنظیم شده است، اما مترجمان 
اشاره  مقدمه  در  آن گونه که خود  کتاب  فارسی 
نشر  مشورت  با  را  کتاب  از  فصل  سه  کرده اند، 
آمریکای  زلزله خیزی  بر  تمرکز  دلیل  به  مازیار، 
مرکزی و شمالی و ناحیه کاراییب حذف کرده اند، 
زیرا احتمال می داده اند برای خواننده فارسی زبان 
جذاب نخواهد بود! درعوض فصلی به انتهای کتاب 
اضافه کرده اند که به زلزله خیزی ایران، آمارها و 
آسیب های زلزله های بزرگ کشورمان و هشدارهای 
ایمنی برای آسیب پذیری کمتر در آینده اختصاص 
داده شده است. درست یا غلط بودن چنین دخل 
و تصرف هایی در کتاب دیگران مبحثی است که 
در این مطلب مجالی برای پرداختن به آن نیست، 
ولی بی شک »کتاب زلزله«، کتابی ساده، خواندنی 
و آگاهی دهنده است که ترجمه روان و قابل قبولی 
دارد. در ادامه چکیده ای از آن چه در این کتاب 

آمده، تقدیم می شود. 

کشسانی زمین
یکی از مباحث مهم زلزله شناسی مبحث کشسانی 
بازگشت  از فرایند  زمین است. هر زلزله بخشی 
کشسان است که درنهایت منجر به زلزله بعدی 
خواهد شد. این مسئله در تمام طول عمر زمین 
باعث تکرار زلزله های شدید در نقاط خاص و ثابت 
شده است. این واقعیت با شکل گیری تمدن های 
کهن عجین شده است و اکثر تمدن های بزرگ 
در نزدیکی گسل های فعال بنا شده اند. برای نمونه 
»آریحا«  جهان  تمدن های  قدیمی ترین  از  یکی 
شده  بنا  فعالی  گسل های  نزدیکی  در  که  است 
است که هنوز هم گاهی زلزله هایی  در آن رخ 
دنیا  شهر  قدیمی ترین  می شود  گفته  می دهد. 
»آریحا« است که تاریخ آن به ۹000 سال قبل 
مرتبه   ۲0 حدود  و  بازمی گردد  مسیح  میالد  از 
کرده  تجربه  را  مجدد  بازسازی  و  کامل  ویرانی 
است. نمونه دیگر از این دست شهر تپه  باستانی 
تروا است که ۹ الیه تخریب در آن کشف شده 
است که ارتفاع آن را تا ۱00 متر باال برده است. 
مردم  تخریب،  هربار  از  پس  که  معنی  بدین 
بنا  بر ویرانه های شهر قبلی  شهر جدید خود را 
»کتاب  نویسندگان  می کرده اند. طبق حدسیات 
کمک  آگاممنون  به  که  چیزی  احتماال  زلزله«، 
کرد در حمله مشهورش به تروا آن را نابود کند، 
زلزله بوده که شهر را به تشویش و ازهم گسیختگی 
مهیا  کشتار  و  حمله  برای  را  فرصت  و  کشانده 
کرده است. نویسندگان کتاب هم چنین معتقدند 
که بین زلزله ها و تپه های باستانی ارتباطی وجود 
این احتمال توسط  دارد و جالب این جاست که 
باستان شناسان و زلزله شناسان اغلب تایید شده 
است. بنابراین از عصر باستان بازماندگان زلزله های 
را روی  تمایل داشته اند شهر جدید خود  بزرگ 
همان شهر کهن بنا کنند و این مسئله تا قرن ما 
هم ادامه داشته. بنابراین شهرهای جدید و مدرن 
امروزی روی مناطق شهری که قبال به دلیل زلزله 
تخریب شده اند، قرار دارند. دلیل این مسئله خیلی 
ساده است: سازندگان شهرهای جدید نمی دانند 
که یک زلزله بخشی از یک فرایند تکرارپذیر است 
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که به دوران ماقبل تاریخ برمی گردد. ایران، ترکیه، 
یونان و ایتالیا بزرگ ترین مراکز اولیه تمدن غرب 
جهان  زلزله خیز  اصلی  مراکز  قضا  از  و  بوده اند 
هستند که بارها در طول تاریخ زلزله های مخرب و 
عظیمی را تجربه کرده اند. بی شک زلزله بر فرهنگ 
و  داشته  بسیاری  تاثیر  کشورها  این  تمدن  و 
درست تر این که سوانح طبیعی به فرهنگ ها شکل 

می بخشد. 
کشسان  را  زمین  پوسته  دانشمندان  که  زمانی 
این  این است که  توصیف می کنند، منظورشان 
شود  خمیده  شکستن  بدون  می تواند  پوسته 
بااین حال  برگردد.  خود  اول  حالت  به  سپس  و 
است.  نتایج کشسانی  از  یکی  بازگشت کشسان 
زلزله شناسانی که روی گسیختگی زلزله ها مطالعه 
می کنند، از عبارت اضافه جهش استفاده می کنند 
و منظورشان این است که گاهی یک گسیختگی 
نهال  مانند  و  تعادل خارج شده  از حالت  گسله 
تعادلش  نقطه  اطراف  در  خمیده ای می شود که 
تلوتلو می خورد تا به وضعیت قائم و معمول خود 
قالب  در  نتایجی  به  کشسانی  به عالوه  بازگردد. 
مفاهیم انسانی یا اجتماعی نیز اشاره دارد. مثال 
مردم و شهرها پس از وقوع یک زلزله به حالت 

عادی برمی گردند. 

تبعات اجتامعی زلزله
بین سال های ۱00 قبل از میالد تا ۱۶00 میالد 
جمعیت زمین دوبرابر شد و به ۶00 میلیون نفر 
رسید. پس از آن رشد جمعیت از این هم فراتر 
میالدی  تا ۱800  سال های ۱۶00  بین  و  رفت 
که علم پزشکی و شرایط زندگی رشد چشم گیر 
و  رسید  نفر  میلیارد   ۱/۲ به  جمعیت  داشت، 
سپس ظرف ۱50سال به ۲/5 میلیارد نفر رسید. 
دوبرابر شدن جمعیت برای بار چهارم از این هم 
سریع تر بود و در طول ۴0 سال جمعیت زمین 
به پنج میلیارد نفر در سال ۱۹۹0رسید. با وجود 
پیش بینی  جمعیت  کنترل  سیاست های  تمام 
می شود که تا سال ۲050 جمعیت زمین به 7/۶ 
تا ۱0/۶ میلیارد نفر برسد. این مسئله از دیدگاه 

با  که  دارد  اهمیت  جهت  این  از  زلزله شناسی 
رشد جمعیت آسیب پذیری کلی بشر از زلزله ها 
افزایش چشم گیر دارد. با توجه به این که زلزله های 
دارند  تا 500 سال  بازگشت ۱00  مخرب، دوره 
و زلزله های کوچک تر فراوان تر رخ می دهند و با 
توجه به این که بیش از نیمی از شهرهای بزرگ 
دنیا روی گسل ها رشد کرده اند، پیش بینی فجایع 
عظیم در آینده چندان دور از ذهن نیست. طبق 
آمارهای اعالم شده، میزان کشته شدگان زلزله های 
اخیر حدود هشت  سال  هزار  سطح جهان طی 
تعداد  این  از  که  است  شده  اعالم  نفر  میلیون 
شش میلیون نفر مربوط به 500 سال دوم است 
که آمار رو به رشد تعداد کشته شدگان را نشان 
تمایل  بسیار  زلزله شناس  دانشمندان  می دهد. 
تعداد  هم چنین  و  رو  پیش  آسیب های  تا  دارند 
کشته شدگان زلزله ها را در آینده پیش بینی کنند، 
ولی این کار چندان امکان پذیر نیست، زیرا اول 
این که میزان آسیب پذیری کشورهای مختلف در 
برابر زلزله هایی  با بزرگای یکسان بسیار متفاوت 
است و دوم این که توسعه صنعت ساختمانی و ایمن 
شدن نسبی بسیاری از سازه های جدید می تواند 
تا حد زیادی از میزان تلفات مورد انتظار بکاهد. 
بااین حال با وجود تمام هشدارها و تالش هایی که 
برای ایمن سازی سازه ها انجام می شود، به دلیل 
رشد باالی جمعیت و نیاز روزافزون ساختمان های 
بلندتر و گسترش شهرهای بزرگ روی گسل ها، 
تلفات  میزان  می دهند  احتمال  دانشمندان 
زلزله های بزرگ مخصوصا در کشورهای در حال 

توسعه، بسیار بیشتر از گذشته خواهد بود. 
بنا بر اعتقاد نویسندگان »کتاب زلزله«، با وجود 
همه شرایط جمعیتی و مکانی، تنها چیزی که 
آسیب های  آینده  در  کند  کمک  ما  به  می تواند 
کردن  ایمن  شود،  نصیبمان  زلزله  از  کمتری 
مضحکی  فکر  شاید  »گرچه  ساختمان هاست. 
فرض  ساختمان ها  سازندگان  اگر  اما  باشد، 
می کردند که دارند خانه خودشان را در طرف یک 
صخره عمودی یا به صورت معلق از سقف یک غار 
می سازند، خیلی از ساختمان ها از زلزله نجات پیدا 
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می کردند. شتاب برای چنین خانه های فرضی، در 
نتیجه کشش ساده گرانش، از بعضی جنبه ها به 
نیروهای پیش رو در یک زمین لرزه شباهت دارد.«

زلزله تهران 
جهان  کشورهای  زلزله خیزترین  از  یکی  ایران 
است. وجود گسل های متعدد در کشورمان آمار 
زلزله را در آن باال برده است. نزدیک ترین زلزله 
تلخی  که  است  بم  زلزله  حاضر  زمان  به  بزرگ 
خاطره هایش هنوز در وجودمان از بین نرفته. در 
این زلزله ۶/5 ریشتری که ۲۶ دسامبر ۲00۳ رخ 
داد، ۳۳ هزار نفر کشته شدند. زلزله بم از سال 
۱۹00 تاکنون پرتلفات ترین زلزله ایران بوده است 
و جزو زلزله های بزرگ سده اخیر جهان محسوب 
می شود. زلزله پرتلفات دیگر زلزله رودبار- منجیل 
با بزرگای 7/۳ ریشتر بوده است که در ۲0 ژوئن 
۱۹۹0 رخ داد و باعث کشته شدن ۱5800 نفر 
شد. طی این حادثه ۶0هزار نفر زخمی و ۴00هزار 
نفر بی خانمان شدند و در فاصله رودبار تا منجیل 
اما  شدند.  تخریب  ساختمان ها  تمامی  تقریبا 
آخرین زلزله بزرگی را که می توان به گسل های 
تهران مربوط دانست، زلزله بزرگ بویین زهرا است 
که 55 سال پیش رخ داد. طبق آمارهای رسمی 
در این زلزله ۱۲۲۲5 نفر کشته شدند و ۲۱هزار 

خانه تخریب شد. 
در میان کسانی که در شهر تهران زندگی می کنند، 
کمتر کسی پیدا می شود که به زلزله در تهران فکر 
زلزله  منتظر  باشد. می شود گفت همگی  نکرده 
بزرگی هستیم که قرار است رخ دهد. مهم ترین 
است که  تهران  تهران گسل شمال  فعال  گسل 
تقریبا ۱00 کیلومتر طول دارد و حدود دومیلیون 
بازگشت  دوره  می کنند.  زندگی  آن  روی  نفر 
سال   ۳500 حدود  گسل  این  روی  زلزله های 
است. این گسل توانایی ایجاد زلزله هایی با بزرگای 
بیش از هفت ریشتر را دارد و آخرین بار در حدود 
۳000 سال پیش باعث زلزله بزرگی شده است که 
تمدن قیطریه را از بین برد. همه ما این جمله را 
شنیده ایم که تهران هر ۲00 سال یک زلزله بزرگ 

سال  یا ۲50  سال  اکنون ۲5  و  کرده  تجربه  را 
از موعد آن گذشته است. در این که تهران شهر 
گفته  این  ولی  نیست،  شکی  است،  زلزله خیزی 
عامیانه مخدوش است. آخرین زلزله بزرگ تهران 
به گسل مشاء است که در سال ۱8۳0  مربوط 
رخ داد که موجب تخریب شهر باستانی ری شد. 
این که گفته می شود هر ۱۶0 تا ۱80 سال یک بار 
زلزله بزرگی در تهران رخ می دهد، برآوردی است 
مربوط به تمامی گسل های تهران و نه فقط گسل 
چقدر  دقیقا  که  گفت  نمی توان  بنابراین  مشاء، 
زلزله بزرگ تهران تاخیر داشته است. گسل های 
زلزله خیز تهران شامل گسل شمال تهران، مشاء، 
برای  است.  ماهدشت  و  کهریزک  ری،  ایوانکی، 
برآورد زمان وقوع زلزله هر کدام از این گسل ها 

باید بررسی و تحقیقات جداگانه ای انجام داد. 

سخن پایانی
از  و  دارد  مثبت  رویکردی  زلزله«  »کتاب 
منفی نگری و ایجاد هراس های بی پایه و اساس 
بزرگ ترین  کتاب  این  خواندن  می کند.  دوری 
حسنی که دارد، این است که به خواننده دیدگاهی 
منطقی به مقوله زلزله می دهد. این کتاب ۳8۴ 
صفحه دارد و سرشار از نکات علمی و دقیق درباره 
زلزله است که مسلما جمع بندی همه آن ها در این 
مطلب کوتاه ممکن نیست. مخصوصا این که نگاه 
به مقوله زلزله مسئله ای  چندبعدی نویسندگان 
است که فقط با خواندن کل کتاب درک می شود. 
معماری،  زمین شناسی،  اجتماعی،  دیدگاه های 
مذهبی و تاریخی در تمام طول کتاب به آن عمق 
و جذابیت خاصی بخشیده است و این کتاب را 
از سطح یک کتاب ساده زلزله شناسی فراتر برده 
است. داستان های تاریخی که گه گاه در رابطه با 
زلزله های بزرگ مثل زلزله لیسبون پرتغال روایت 
است.  کرده  برابر  چند  را  کتاب  جذابیت  شده، 
»کتاب زلزله« نوشته سوزان الیزابت هاف و راجر 
جی بیلهام است و با ترجمه دکتر مهدی زارع و 
انتشارات مازیار منتشر  از سوی  فرناز کامران زاد 

شده است. 
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و  پاییز  اواخر  در  که  است  سالی  چند 
با  ایران  کالن شهر های  از  بسیاری  زمستان 
هوا  وارونگی  و  زیست  محیط  آلودگی  مشکل 
دست وپنجه نرم می کنند. امسال نیز مانند تمام 
این سال ها به انتظار چنین اتفاقی نشستیم و 
می دانستیم که دیر یا زود راه نفس شهروندان 
تنگ خواهد شد. در طرف مقابل با همه تجربه 
قبلی و پیش بینی ها، مسئوالن سازمان محیط 
زیست یک رفتار مشابه از خود نشان دادند و 
از  بادی  و  باران  انتظار  به  دست  روی  دست 

سوی آسمان نشستند و ترجیح دادند به جای 
راه کار های علمی، ابر و باد و مه و خورشید را 
واضح  همه  برای  نکته  این  دهند.  مقصر جلوه 
پارامتر  دو  به  تهران  هوای  آلودگی  که  است 
وضعیت  پارامتر ها  این  از  یکی  دارد؛  بستگی 
با  این دو هفته  است. در  تهران  و  ایران  اقلیم 
توجه به زلزله های اخیر، مردم کمتر به آلودگی 
هوا فکر کردند و بیشتر دغدغه شان روش های 
مقابله با زلزله بود. همین موضوع باعث شد که 
مسئوالن شهر  بتوانند در برابر هجمه انتقادات 

 هوا؛ معضل تکراری هر سال
گ

آلود�

آسمان خاکستری
 سیدشهاب میرفتاح
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کمی کمر راست کنند. 
حتما شما هم مثل من این سوال را در ذهن 
هوای  آلودگی  برای  مسئوالن  چرا  که  دارید 
و  اولین  و  نمی کنند  کاری  هیچ  کالن شهر ها 
اجرای  و  مدارس  تعطیلی  در  را  راه حل  تنها 
هم  من  می دانند.  مقطعی  ترافیکی  طرح های 
این  ولی  ندارم،  شفافی  پاسخ  سوال  این  برای 
را می دانم که ما شهروندان نیز در مقابل شهر 
و هوای شهر وظایفی داریم که کمتر به آن ها 
به مسئوالن  را  اتفاقات  و همه  توجه می کنیم 

ربط می دهیم. 
حاال که در کشور ما مدیران و مسئوالن محیط 
زیست راه کاری ندارند و فقط چشم به نزوالت 
آسمانی دوخته اند، وظیفه ما به عنوان شهروند 
چیست؟ حتما در روز هایی که محدودیت های 
که  کرده اید  مشاهده  دارد،  وجود  ترافیکی 
بسیاری از خودروها بدون رعایت محدودیت ها 
در حال تردد هستند. خودرو های تک سرنشین 
را دیده اید که راننده برای کمترین فاصله حاضر 
جزئی  ماشین  ذهنش  در  و  برود  پیاده  نیست 
جدایی ناپذیر از بدنش شده است. این ها قسمت 
ایرانی  شهروندان  غلط  رفتارهای  از  کوچکی 
از  استفاده  که  بودند  آموخته  ما  به  اگر  است. 
ارجح  شخصی  ماشین  بر  عمومی  حمل ونقل 
از  استفاده  که  بودند  آموخته  ما  به  اگر  است، 
و سالمت  زیست  محیط  به  می تواند  دوچرخه 
شخص کمک کند، اوضاع هوای کالن شهر های 
ما این قدر تیره و تار نبود. به گفته معاون سابق 
تعداد  تهران،  شهرداری  ترافیک  و  حمل ونقل 
ظرفیت  برابر  شش  تهران  شهر  خودرو های 
هزار   750 حدود  در  تهران  یعنی  است.  شهر 
در  چیزی  آن که  حال  دارد.  ظرفیت  خودرو 
حال  در  تهران  در  خودرو  چهارمیلیون  حدود 
تردد هستند. این تعدا خوردو برای شهر تهران 
همین  نیز  کالن شهرها  دیگر  در  است.  فاجعه 

وضعیت نابه سامان وجود دارد.
ما  برداشت که  واقعیت  این  از  نمی توان چشم 
مردمانی  مقصریم.  مسئوالنمان  اندازه  به  نیز 

چیزی  مبادا  تا  می اندیشند  خود  به  فقط  که 
آسایششان را مختل کند. مردمی که در حرف 
از متمدنانه ترین کارها سخن می گویند، ولی در 
مردمی  می سپارند.  فراموشی  به  را  همه  عمل 
که با ماسک های ناکارآمد  فقط ژست محیط 
را  آن چه  هر  عمل  در  ولی  می گیرند،  زیستی 

نباید، انجام می دهند.
در یکی از روزهای آلوده تهران راننده ای را دیدم 
که ماسک بر دهان داشت، ولی در مقابل سوار 
بر خودرویی بود که انگار همه آالینده های هوای 
تهران از اگزوز این خودرو خارج می شد و بدتر 
از همه این که محدودیت ترافیکی را هم رعایت 

نکرده بود. ما به خودمان هم رحم نمی کنیم. 
اگر مسئوالن سازمان محیط زیست برای ذرات 
و  ندارند  چاره ای  هوا  در  معلق  میکرونی   ۲.5
رفتارهای  مواظب  حداقل  نمی کنند،  کاری 
حضرت  که  همان طور  باشند.  خود  شهروندی 
علی)ع( می فرماید: الناس بامرائهم اشبه منهم 
شهروندی  رفتار های  ما  مسئوالن  اگر  بآبائهم. 
خود را در راستای استفاده حداقلی از خودرو 
قرار دهند، به مرور زمان این رفتار در شهروندان 
دیگر  دوچرخه  از  استفاده  و  می شود  نهادینه 
دون شأن نیست و در مقابل خودرو مایه فخر 

نخواهد بود.
به  زودتر  هرچه  شهروندان  و  مسئوالن  اگر 
محیط  آلودگی  با  مقابله  برای  چاره  راه  فکر 
زیست کشور نباشند، این روند نزولی با سرعت 
بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. همین رفتارها 
و تصمیم های غلط ماست که در هر گوشه از 
کشور شاهد یک بحران زیست محیطی هستیم. 
داخلی  دریاچه های  از  بسیاری  شدن  خشک 
هوای  و  هامون،  بختگان  تا  ارومیه  از  ایران 
نداشته استان خوزستان در بسیاری از روز های 
فصول  در  کالن شهر ها  هوای  آلودگی  سال، 
همه  مهاجر،  و  بومی  حیوانات  انقراض  سرد، 
رفتار  و  مدیریت  آشفتگی  از  گوشه ای  همه  و 
بیابان زایی  به  منجر  که  ماست  زیستی  محیط 

می شود.
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بیمه  ناب نخبگان
 مهدی استاد احمد 

شعار تبلیغاتی یکی از شرکت های بیمه این بود که وقتی رسید خسارت، بیمه 
کند حمایت. فارغ از شوخی های بی شمار قابل  ارائه و غیرقابل  ارائه ای که با 
این شعار شد، یک سوال پیش می آید. سوال این است که آیا حتما اول باید 

خسارتی وارد شود، تا حرفی از بیمه زده شود؟ آیا قبل از وارد شدن خسارت 
نباید فکری برای بیمه شود؟ البته آن طور که در جمله های قبل گفتم، قرار بود 

یک عدد سوال پیش بیاید، ولی دو عدد پیش آمد. حاال کی به وعده هایش 
عمل کرده که من دومی اش باشم. االن وقت این حرف ها نیست. اکنون زمان آن 

است که بیمه  نخبگان را بررسی کنیم.
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من بیمه ی  ناب زیسنت نتوانم
یکــی از نخبــگان قــرن پنجــم کــه تــا دم مرگ 
ــگان  ــاد نخب ــه بنی ــی اش را ب ــت نخبگ نتوانس
ثابــت کنــد، طــی نامــه ای خطــاب بــه معاونــت 
نیــروی انســانی رصدخانــه ی ملکشــاهی اعــالم 
ــم/  ــتن نتوان ــاب زیس ــه  ن ــن بیم ــه م ــرد ک ک
ــار تــن نتوانــم/ مــن بنــده   ــاده کشــید ب بــی ب
ــد/ یــک جــام دگــر  آن دمــم کــه ســاقی گوی
ــه   ــه ایشــان در زمین ــم. البت ــر و مــن نتوان بگی
توانایی هایشــان شکسته نفســی کــرده، امــا 
ــگان  ــی نخب ــخ از فروتن همــواره در طــول تاری
ــده  ــی گاه دی ــت. حت ــده اس ــتفاده ش سوء اس
شــده کــه فــرد نخبــه شکسته نفســی اش 
ــه   ــتفاده از بیم ــرای اس ــته و ب ــار گذاش را کن
ــات  ــرای اثب ــی ب ــه اقدامات ــت ب ــگان دس نخب
نخبگــی اش زده اســت. البتــه دربــاره  موفقیــت 
ــتمان  ــه دس ــری ب ــوز خب ــن راه هن وی در ای
نرســیده. بــه محــض رســیدن هرگونــه خبــری 
ــم  ــان خواهی ــه اطالعت ــورد، آن را ب ــن م در ای

ــاند. رس

هنوز با همه دردم امید درمان است
یکــی از نخبــگان قــرن هفتــم نیــز کــه 
علی رغــم نامــه ای کــه در تاییــد نخبگــی 
ــه  ــه  نظامی ــل مدرس ــای مدیرعام ــه امض او ب
رســیده بــود، نتوانســت نخبگــی اش را بــه 
اثبــات برســاند، دربــاره  بیمــه  خدمــات درمانــی 
ــان  ــد درم ــا همــه دردم امی ــوز ب ــد هن می گوی
ــدا را.  ــود آخــر شــبان یل اســت/ کــه آخــری ب
وی درحالی کــه برگــه  تســویه حســاب مدرســه  
ــال  ــری از انتق ــور جلوگی ــه منظ ــه را ب نظامی
بیمــاری جلــوی بینــی و دهانــش گرفتــه بــود، 
ــم  ــن درد بخواه ــه در ای ــا ک ــم آی ــزود گفت اف
ــم  ــه حاصــل کن ــه محــال اســت ک ــردن/ ک م
ــر  ــه مدی ــاب ب ــرده خط ــان را. نام ب ــن درم ای
ــه  ــیراز ک ــگان ش ــه  نخب ــی خان ــط  عموم رواب
ــه  ــار کــرد گفت ــود، اظه ــده ب ــش آم ــه عیادت ب
بــودم چــو بیایــی غــم دل بــا تــو بگویــم/ چــه 

بگویــم کــه غــم از دل بــرود چــون تــو بیایــی. 
ــی گفــت کــه  ــر لبــش چیزهای وی ســپس زی
احتمــاال بخشــی از آن  هــا در هزلیــات وی درج 

اســت. 

گفتم من سودازده را کار بساز
یکــی از نخبــگان قــرن هشــتم نیــز کــه 
ســال ها در تشــکیالت دیوانــی مشــغول بــه کار 
بــود، پــس از این کــه بــه دلیــل تعدیــل نیــروی 
انســانی شــغلش را از دســت داد، در مورد بیمه  
ــن  ــا و م ــالح کار کج ــد ص ــی کاری می گوی ب
خــراب کجــا/ ببیــن تفــاوت ره کــز کجاســت تا 
بــه کجــا. وی در بخشــی از شــرح مذاکراتــش با 
یکــی از مســئوالن وزارت کار، اشــاره می کنــد 
کــه در ســنبلش آویختــم از روی نیــاز/ گفتــم 
مــن ســودازده را کار بســاز. نام بــرده پــس 
ــی کاری  ــه  ب ــق بیم ــت ح ــدی از دریاف از ناامی
ــد  ــه یکــی از موســیقی دانان می گوی خطــاب ب
دلــم ز پــرده بــرون شــد کجایــی ای مطــرب/ 
ــه  ــا ب ــرده کار م ــن پ ــه از ای ــان ک ــال ه بن
ــد و  ــرب می نال ــه مط ــس از این ک ــت. پ نواس
ــا  ــه ای ب ــود، در مصاحب ــر می ش ــال وی بهت ح
اشــاره بــه هزاران شــغلی که توســط مســئوالن 
ایجــاد شــده، بــی کاری را بــه کل انــکار می کنــد 
و می گویــد هــر ســر مــوی مــرا بــا تــو هــزاران 
ــی کار  ــر ب ــم و مالمت گ ــا کجایی ــت/ م کار اس
کجاســت. آخریــن اخبــار حاکــی از ایــن اســت 
کــه وی نه تنهــا در اثبــات نخبگــی اش بــه 
ــد، بلکــه  ــاکام مان ــاد نخبــگان ن مســئوالن بنی
صنــدوق بازنشســتگی تشکیالتشــان نیــز مورد 

اختــالس قــرار گرفــت.

در ایــن مطلــب بیمــه  نخبــگان را از قــرن 
پنجــم تــا قــرن هشــتم بررســی کردیــم. 
بررســی بیمــه  نخبــگان در بقیــه  قــرون و 
ــت  ــد اس ــپاریم. امی ــما می س ــه ش ــار را ب اعص
کــه بــا بررســی دقیــق و دلســوزانه قدمــی بلند 

ــکر ــا تش ــد. ب ــن راه برداری در ای
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ره فیمل فرزندان بشـر در�ب

آینده ای که دور نیست
 زهره توحیدی

ــدال  ــک ج ــن در ی ــان روی زمی ــن انس جوان  تری
کشــته شــده اســت. ۱8 ســال و چهــار مــاه 
ــد  ــه  از تول ــت دقیق ــاعت و هش و ۲0 روز و ۱۶ س
آخریــن کــودک در جهــان می گــذرد. دنیــای بدون 
کــودک تصویــری اســت کــه آلفونســو کــوآرون در 
 )Children of Men( »فیلــم »فرزنــدان بشــر

ــم  ــتان فیل ــت. داس ــاخته اس ــان س ــده جه از آین
در ســال ۲0۲7 در انگلســتان اتفــاق می افتــد. 
ــودی  ــه ناب جنــگ و خشــونت همــه کشــورها را ب
کشــانده و بریتانیــا یگانــه نقطــه امــن دنیاســت و 
مــردم وحشــت زده بــرای نجــات خــود بــه آن پنــاه 
می آورنــد، امــا دســتگیر و بیــرون رانــده می شــوند. 
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در ایــن میــان یــک فعــال سیاســی ســابق بــه نــام 
تئــودور فــارون )بــا بــازی کالیــو اووِن( کــه پشــت 
میــز کارمنــدی، بی تفاوتــی در پیــش گرفتــه، بــه 
دســتور همســر ســابقش جولیــن تِیلــور )بــا بــازی 
ــس  ــن رئی ــود. جولی ــوده می ش ــور( رب ــن م جولی
یــک گــروه شورشــی بــه نــام ماهی هــا اســت کــه 
بــرای حقــوق مهاجــران مبــارزه می کنــد. خواســته 
جولیــن از تئــودور فراهــم کــردن برگــه عبــور برای 
دختــری سیاه پوســت بــه نــام ِکــی اســت. دختــری 
کــه حامــل یــک معجــزه اســت: یــک کــودک در 

آســتانه تولــد. 
فیلم هــای علمــی - تخیلــی معمــوال از آینــده 
ــرای نشــان  ــان ب ــا دستاویزش ــد، ام ــرف می زنن ح
ــر  ــرفت بش ــب پیش ــده اغل ــری از آین دادن تصوی
در علــم و تکنولــوژی اســت. انســان هایی کــه 
دارنــد،  باورنکردنــی  ســالح هایی  و  ماشــین ها 
ــدا  ــتن پی ــرای زیس ــری ب ــیاره دیگ ــد س می توانن
ــان در  ــه دانشش ــکا ب ــا ات ــد ب ــا می توانن ــد ی کنن
مریــخ دوام بیاورنــد تــا نجــات یابنــد. در ایــن میان 
فیلــم فرزنــدان بشــر وجــه دیگــری از آینده انســان 
ــر در  ــرفت بش ــد و آن پیش ــر می کش ــه تصوی را ب
نفــرت اســت. دنیایــی کــه در آن زمیــن از جنــگ 
و نژادپرســتی جــان بــه در نبــرده و دیگــر کودکــی 
انســان ها  نابــاروری  علــت  نمی شــود.  متولــد 
ــرای  ــه ب ــی ک ــا گمان های ــت، ام ــخص نیس مش
ــه  ــاوت از آن چ ــزی متف ــود، چی ــرح می ش آن مط
در دنیــای امــروز تجربــه می کنیــم، نیســت: 
ــه  مشــکالت ژنتیکــی، اشــعه گامــا، آلودگــی و... ب
شــکل ترســناکی، تصویــری کــه از آینــده در فیلــم 
ــان  ــدا از امروزم ــم، ج ــر« می بینی ــدان بش »فرزن
ــی در  ــز جای ــم نی ــود فیل ــی در خ ــت. حت نیس
صحبــت از ســال ۲00۳ گفتــه می شــود: »زمانــی 
ــده  ــد آین ــم نمی کردن ــرش را ه ــردم فک ــه م ک

ــد.«  ــک باش ــدر نزدی این ق
ــده  ــان آین ــد زدن جه ــوآرون در پیون ــو ک آلفونس
ــه  ــم، ب ــه می کنی ــروز تجرب ــه ام ــی ک ــا جهان ب
رفتارهایــی متوســل شــده اســت کــه برخــی 
مســتقیما و برخــی کنایــه وار بــه رخدادهــای 

آن  واضح تریــن  می کنــد.  اشــاره  پیرامونمــان 
ــان  ــای میزب مســئله مهاجــرت و برخــورد دولت ه
ــن  ــه از ســرزمین های ناام ــی اســت ک ــا مهاجران ب
ــده اند  ــده ش ــی پناهن ــه جای ــه  و ب ــود گریخت خ
ــا  ــن اســت. ام ــد برایشــان ام ــه تصــور می کردن ک
ــا  ــانی آن ه ــر انس ــت غی ــم وضعی ــر فیل در سراس
نمایــش داده می شــود. در نخســتین قــاب پــس از 
عنــوان فیلــم، در مرکــز تصویــر پوســتری بــر دیوار 
دیــده می شــود کــه در آن از مــردم خواســته شــده 
کارگــران غیرقانونــی را معرفــی کننــد و شــعارگونه 
ــرای  ــا رنــگ ســرخ نوشــته شــده کــه »شــغل ب ب
بریتانیایی هاســت«. فیلــم تــا دقایــق پایانــی 
ــران  ــه در آن مهاج ــکانس های بســیاری دارد ک س
در قفس هایــی در خیابــان نگــه داری می شــوند 
ــه  ــهری ب ــه ش ــد ب ــین های قفس مانن ــا در ماش ی
ــرده می شــوند و در تمــام مســیر  ــام بِکســهیل ب ن
ــا  ــار ب ــونت ها را در رفت ــن خش ــا زننده تری پلیس ه

ــد.  ــال می کنن ــا اعم آن ه
ــف در  ــای مختل ــه زبان ه ــتاصلی ب ــای مس آدم ه
ــی  ــهروندان بریتانیای ــس و ش ــوران پلی ــر مام براب
بــرای آزادی و حتــی لقمــه ای غــذا تمنــا می کننــد، 
ــزاداری  ــه و ع ــود نال ــی و خون آل ــه زخم ــا این ک ی
می کننــد. شــهرها بــه مناطــق جنــگ زده می مانند 
و آدم هایــی بــا چهــره و بعضــا لبــاس مــردم منطقه 
ــان  ــه زب ــوند و ب ــده می ش ــور دی ــه به وف خاورمیان
ــا  ــد. ب ــعار می دهن ــد و ش ــخن می گوین ــی س عرب
ــگ  ــاز جن ــش از آغ ــال پی ــج س ــم پن ــه فیل این ک
ــده،  ــاخته ش ــال ۲00۶، س ــی س ــوریه، یعن در س
چهــره کوچه هــا و خیابان هــا و ســاختمان های 
ویــران، ســوریه جنــگ زده را بــه یــاد مــی آورد. در 
ــا  صحنــه ای زنــی محجبــه جنــازه مــرد جوانــی ب
ــه و زار  ــوش گرفت ــرب را در آغ ــان ع ــت جوان هیب
ــه  ــاری ک ــی از اخب ــه گوی ــری ک ــد، تصوی می زن
ــود، وام  ــش می ش ــان پخ ــر روز از تلویزیون هایم ه

گرفتــه شــده اســت. 
ــم  ــرت و ناسیونالیس ــگ و نف ــه جن ــی ک در حال
افراطــی در سرتاســر فیلــم به تصویر کشــیده شــده 
اســت، کــوآرون در تکــه روایت هــای مختصــری بــه 
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ــا آن  ــروز ب ــان ام ــه در جه ــای دیگــری ک پدیده ه
ــم  ــدای فیل ــد. در ابت ــه می زن ــز کنای ــم نی مواجهی
تئــودور فــارون بــه دیــدن وزیــری مــی رود کــه در 
دل آن جهــان ویــران در ســاختمانی زیبــا در لندن 
ــا مجســمه  ــه محــض ورود ب زندگــی می کنــد و ب
ــی  ــه گوی ــود ک ــه می ش ــژ مواج ــکل آن داوود می
از ایتالیــا نجــات یافتــه اســت. تابلــوی گورنیــکای 
پیکاســو و آثــار هنــری دیگــری کــه در خانــه وزیــر 
ــار  ــرای نجــات آث ــالش وی ب ــده می شــود، از ت دی
خبــر می دهــد، در حالــی کــه بــه صراحــت بیــان 
می کنــد بــه آینــده بشــریت اصــال فکــر نمی کنــد. 
در دنیایــی کــه پلیس هــا بیــرون همــان ســاختمان 
مــردم را در قفــس انداختــه و کتکشــان می زننــد 
و کســی بــرای نجــات بشــریت قدمــی برنمــی دارد، 
وزیــر بــه فکــر نجــات هنــر و همســرش بــه فکــر 
نجــات حیوانــات اســت. فرزندشــان نیــز پشــت میز 
غــذا چنــان ســرگرم ابــزار تکنولوژیــک اســت کــه 
ــنود.  ــختی می ش ــدرش را به س ــدای پ ــی ص حت

آنچــه خشــونت و نفــرت را در جهــان فیلــم 
ــداوم و  ــر می کنــد، فقــط ت ــدان بشــر عمیق ت فرزن
شــدت بــه تصویــر کشــیده شــدن آن نیســت؛ بلکه 
ــده  ــی به جامان ــدک خوب ــا ان ــه ب ــی اســت ک تقابل
در دنیــا دارد. در ایــن فیلــم هنرمندانــه از تضادهــا 
ــن همــه  ــل ای ــه شــده اســت. در مقاب بهــره گرفت
شــری کــه جهــان را فــرا گرفتــه، کارگــردان خیــر 
را در جایــی یافتــه اســت. مــا در سراســر فیلــم بــا 
صحنه هــای غم انگیــزی از کشــتار و بــه ذلــت 
کشــیده  شــدن انســان ها مواجهیــم، امــا در فواصــل 
ــه  ــرون فاصل ــز بی ــای غم انگی ــر از دنی ــا براب تقریب
گرفتــه و گویــی در حبابــی امــن احاطه می شــویم، 
چنــد دقیقــه زیبایــی را تجربــه می کنیــم تــا مبــادا 
ــه خشــونت و نفــرت عــادت کنیــم کــه  آن قــدر ب
یادمــان بــرود چقــدر ایــن مســئله غم انگیــز اســت. 
ــرای  ــارون ب ــودور ف ــی تئ ــرا وقت ــدای ماج در ابت
ــه  ــاردار ب ــور دادن زن ب ــش در عب ــاز ماموریت آغ
ــدد، در ماشــین  همســر ســابقش جولیــن می پیون
ــراز  ــا اب ــازی خنــده داری را آغــار می کننــد کــه ب ب
عالقــه ای بینشــان همــراه اســت و دیگــران را هــم 

بــه خنــده می انــدازد. هــم منظــره بیــرون ماشــین 
زیباســت و هــم افــراد درون آن شــادند، انــگار نــه 
ــد درون  ــی اســت و فرزن ــه ویران ــگار جهــان رو ب ان
ــد  ــان در دوام پیون ــد انس ــن امی ــی آخری ــن ِک بط

متزلــزل او بــا جهــان اســت. 
ــاس  ــن احس ــابه چنی ــز مش ــم نی ــه فیل در ادام
ــه  ــود؛ در خان ــل می ش ــده منتق ــه بینن ــی ب خوب
جاســپر، دوســت تئــودور، کــه درون جنــگل 
ــا  ــرای بق ــی ب ــز خوب ــی هرچی ــان اســت. گوی پنه
ــد. در صحنه هایــی کــه جاســپر  بایــد پنهــان بمان
بــرای تئــودور و ِکــی و مامــای همراهــش آشــپزی 
ــا صبــح روز بعــدش کــه ِکــی موهــای  می کنــد ی
همســر جاســپر را می بافــد، زندگــی و عشــق هنــوز 
ــزی درون  ــه کشــتار و خون ری وجــود دارد. در میان
بکســهیل، درســت وقتی کســی انتظــارش را ندارد، 
در پــس دری در یــک آپارتمــان قدیمــی وارد 
خانــه ای می شــوند کــه پــر از عکس هــای قدیمــی 
خانوادگــی اســت و در آن جــا پیرزنــی بــرای فرزنــد 
ــن  ــد. در ای ــی آواز می خوان ــده ِک ــد ش ــازه متول ت
صحنه هــا نقــاط مشــترکی وجــود دارد کــه گویــی 
نشــان می دهــد کارگــردان امنیــت و شــادی را در 

کجــا یافتــه اســت: خانــه. 
چــه در صحنــه بــازی تئــودور و جولین در ماشــین، 
ــهر  ــناخته ش ــه ناش ــپر و خان ــه جاس ــه در خان چ
بکســهیل، مــا بــا خانــه و خانــواده مواجهیــم. چــرا 
کــه تئــودور و جولیــن زمانــی فرزنــدی داشــتند و 
ــه زوال  ــد. جهــان رو ب ــواده خوشــبختی بوده ان خان
فرزندشــان را از آن هــا و امیــد تئــودور را نیــز از او 
گرفتــه اســت، امــا آنچــه بــرای لحظــه ای شادشــان 
ــت.  ــان اس ــی از آن زم ــادآوری خاطرات ــد ی می کن
ــارش  ــه همســر بیم ــه جاســپر عشــق او ب در خان
ــای  ــه عکس ه ــهیل طاقچ ــه درون بکس و در خان
خانوادگــی و ســه زن کــه نــوزادی را احاطــه 
ــس  ــک جن ــی از ی ــد، همگ ــد و می خندن کرده ان
شــادی و آرامــش خبــر می دهنــد. گویــی در 
حصــار امنیــت خانــه از نفرتــی کــه بشــر را 

ــری نیســت.  ــه خب فراگرفت
ــن حصــار، آرامــش و امنیــت  عناصــری کــه در ای
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را بــه همــراه می آورنــد، بــه صــورت پراکنــده نیــز 
رســالت خــود را بــه انجــام می رســانند. چنــان کــه 
می تــوان چنــد نمــاد خیــر بــرای فیلــم قائــل شــد. 
بارزتریــن آن کــودک اســت. مســئله اصلی بشــریت 
در فیلــم فقــدان کــودک در جهــان اســت. گویــی 
وضــع غم انگیــز و وحشــتناک انســان ها نیــز ناشــی 
از فقــدان امیــدی اســت کــه تولد کــودکان بــا خود 
بــه ارمغــان مــی آورد. قهرمان فیلــم، تئــودور، وقتی 
بــا گــروه ماهی هــا در مزرعــه ای پنهــان شــده بــود، 
در اتاقــی می خوابــد کــه کاغــذ دیــواری کودکانــه 
آن در کادری بســته بــه تصویــر کشــیده می شــود. 
در شــهر بکســهیل نیــز بــا شــنیده شــدن صــدای 
فرزنــد ِکــی، مــردم زخمــی و عــزادار از کنــج 
اختفــای خــود درمی آینــد و دستشــان را بــه پــای 
کــودک می زننــد، انــگار کــه متبــرک باشــد. حتــی 
ــه  ــی ک ــر زن ــز در براب ــراد مســلح نی ســربازها و اف
ــن  ــگ را زمی ــه، تفن ــوش گرفت ــوزادش را در آغ ن

ــد.  ــو می زنن ــته و زان گذاش
گرچــه کــودک بزرگ تریــن عامــل خیــر در فیلــم 
ــدان  ــم فرزن ــق در فیل ــت. عش ــه نیس ــت، یگان اس
ــم  ــدای فیل ــه دارد. چــه در ابت بشــر چهــره ای زنان
کــه رهبــر گــروه ماهی هــا یــک زن، یعنــی جولیــن 
ــد، در  ــالش می کن ــی ت ــات ِک ــرای نج ــت و ب اس
ــردی  ــرگ زودهنگامــش، م ــس از م ــه پ ــی ک حال
کــه رهبــری گــروه را بــه عهــده می گیــرد، 
تصمیــم دارد از فرزنــد ِکــی بــرای اهــداف سیاســی 
گروهــش اســتفاده کنــد. چــه در ادامــه ماجــرا کــه 
ــی و زن  ــراه ِک ــای هم ــر مام ــری نظی ــان دیگ زن
کولــی در بکســهیل کــه بــه آن هــا پنــاه می دهــد، 
صادقانــه بــرای نجــات زن جــوان و فرزنــدش خطــر 
ــدن  ــخص ش ــا مش ــز، ب ــت نی ــد. در نهای می کنن
ــی  ــود، گوی ــد می ش ــه متول ــی ک ــیت کودک جنس
امیــد جهــان بــه یــک نــوزاد دختر گــره می خــورد. 
ــی از تئــودور می پرســد حــال  ــد، ِک در لحظــه تول
نــوزاد چطــور اســت و او را پســر خطــاب می کنــد 
و تئــودور در جــواب می گویــد کــه او دختــر 
اســت. ایــن دیالــوگ چــون بیانیــه ای اســت کــه در 
جــای دیگــر فیلــم نیــز تکــرار می شــود. جانشــین 

جولیــن در گــروه ماهی هــا می گویــد کــه آن 
ــا  ــر ب ــار دیگ ــودور ب ــد و تئ ــربچه را می خواه پس

ــت.  ــر اس ــه او دخت ــد ک ــد می گوی تاکی
نمــاد دیگــری کــه در فیلم ارمغــان آور خوبی اســت، 
ــد. در  ــانیت می زن ــار انس ــه اعتب ــر را ب ــه آخ ضرب
فیلــم فرزنــدان بشــر هرجا خوبــی هســت، حیوانی 
نیــز هســت. نه تنهــا معــدود آدم هــای خــوب مثــل 
جاســپر و زن کولــی حیوانــی خانگــی دارنــد، بلکــه 
ــه محــض  حتــی در مخفــی گاه گــروه ماهی هــا، ب
ورود قهرمــان داســتان، حیوانــات مزرعــه به ســمت 
ــودور  ــه تئ ــه ای ک ــوند. در صحن ــذب می ش او ج
ــر  ــه فک ــذارد و ب ــار می گ ــش را کن ــع منفعل موض
نجــات جــان ِکــی و فرزنــدش می افتــد، حیوانــات 
بــه نمادین تریــن شــکل ممکــن نقش آفرینــی 
می کننــد. در لحظــه فــرار تئــودور و کــی و مامــا، 
ــتان را  ــان داس ــی قهرم ــد، گوی ــی می خوان خروس

ــد.  ــه می کن بدرق
ــت  ــن اس ــر« در ای ــدان بش ــم »فرزن ــدرت فیل ق
کــه نمادســازی ها و تضادهایــی کــه کــوآرون 
نمی شــوند.  شــعار  اســت،  بــرده  بهــره   آن  از 
ــادل اســت،  ــزه ای از تع ــم آمی ــد فیل چــرا کــه رون
ــراه  ــه هم ــی را ب ــه یک نواخت ــی ک ــه تعادل ــی ن ول
ــده  ــی دی ــه آن در صحنه های ــن نمون آورد. بهتری
ــن  ــای ام ــوان حباب ه ــا عن ــه از آن ب ــود ک می ش
یــاد کردیــم. صحنه هایــی کــه آرامــش و عشــق را 
ــخصیت ها  ــم ش ــان فیل ــد. در جری ــان می دهن نش
ــدون انقطــاع  ــد، ب ــز از خطرن وقتــی در حــال گری
وارد فضــای امــن می شــوند و مــرز بیــن لحظــات 
و  آرام  لحظــات  و  خشــونت بار  و  پراضطــراب 
ــای  ــروج از آن فض ــا خ ــت ام ــت ناپیداس پرمحب
ــا رخــداد وحشــت زای دیگــری  ــی و ب ــن ناگهان ام
اســت. بــه همیــن ســبب پیــش از این کــه بیننــده 
ــرون  ــد، از آن بی ــادت کن ــش ع ــه آرام ــد ب بخواه
ــان  ــه جه ــی ب ــان ناگهان ــود و چن ــیده می ش کش
زشــت بیــرون پرتــاب می شــود کــه دوبــاره شــدت 
ــا  ــن، ی ــرگ جولی ــد. لحظــه م زشــتی آن را دریاب
ــه  ــد ک ــای ناگهانی ان ــن خروج ه ــپر ای ــرگ جاس م
نقطــه قوتشــان همیــن غافل گیرکنندگــی و البتــه 
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صراحــت بــه تصویــر کشیده شدنشــان اســت. 
ــر ســر بیننــده آوار می کنــد،  چنــان کــه غــم را ب
ــده  ــتان آوار ش ــان داس ــر قهرم ــه ب ــور ک همان ط

اســت. 
گرچــه فیلــم همان طــور کــه در ابتــدا گفتیــم، از 
مســائل آشــنا بــرای ســاختن تصویر دهشــتناک 
آینــده بهــره می برد، بــرگ برنــده اش در بــازی با 
بیننــده شــیوه روایــت اســت. وقتــی مهم تریــن 
رخدادهــا بیننــده و قهرمــان داســتان را هم زمان 
پراضطراب تریــن  در  و  می کنــد  غافل گیــر 
لحظــات عاملــی مثــل روشــن نشــدن ماشــین 
ضرباهنــگ فیلــم را کنــد می کنــد، ایــن تعــادل 
اتفاق هــا  کــه  اســت  فیلــم  غیر یکنواخــت 
را بــه واقعیــت نزدیک تــر می کنــد. گویــی 
ــا ماجرایــی واقعــی  ــا یــک داســتان کــه ب ــه ب ن
طرفیــم. شــیوه تصویربــرداری مســتندگونه فیلم 
ــر  ــت تی ــودور از اصاب ــز تئ ــای گری در صحنه ه
اوج آن در لحظــه ای  خودنمایــی می کنــد و 

ــر لنــز دوربیــن می پاشــد  کــه قطــرات خــون ب
و تــا دقایقــی تصویــر را خونــی می کنــد، همگــی 
فرزنــدان بشــر را از داســتانی خیالی بــودن دور و 
بــه واقعیــت بشــریت نزدیــک می کنــد. در ایــن 
ــزار فیلم ســازی اســت کــه  میــان فقــط یــک اب
ــه فیلــم مســلط اســت و  ــر محیــط واقع گرایان ب
آن موســیقی متــن اســت. وقتــی کــه کلمــات 
از پــس روایــت آنچــه بــر شــخصیت های فیلــم 
ــان وارد  ــیقی ناگه ــد، موس ــذرد، برنمی آی می گ
می شــود. مثــل وقتــی کــه میــان صــدای تیــر 
ــا  ــد ی ــه می کن ــی آوازی را زمزم و زاری، زن کول
زمانــی کــه در لحظــه عــزاداری بــرای جولیــن، 
تئــودور در کنــار درختــی زانــو می زنــد و 
می گریــد، موســیقی صحنــه را در بــر می گیــرد. 
گویــی هــر چقــدر هــم آخرالزمــان کــوآرون بــه 
حــال امــروز جهــان نزدیــک باشــد، هنــوز بشــر 
بــرای تحمــل چنــان رنجــی بــه نیرویــی فراتــر 

نیازمنــد اســت.
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ــس  ــای ارتدک ــیش های کلیس ــام کش ــا تم تقریب
روســیه در قــرن ۱۹ میــالدی ظاهــری شــبیه بــه 
هــم داشــتند؛ ردای ســیاه، ریــش بلنــد و صلیبی 
کــه از گــردن آویــزان کــرده بودنــد. امــا یکــی از 
ــه  ــت ک ــی داش ــی متفاوت ــیش ها ویژگ ــن کش ای
ــس  ــای اول ح ــان برخورد ه ــش در هم اطرافیان
ــی  ــه از او باق ــم ک ــی ه ــد. در عکس های می کردن
مانــده اســت، دیــده می شــود کــه »راســپوتین« 
ــگاه خیــره و مرمــوزی دارد. ظاهــر و رفتــار  او  ن
ــبتا  ــرد نس ــن م ــی ای ــود گروه ــده ب ــث ش باع
ناشــناس را یــک کشــیش مقــدس، گروهــی دیگر 
یــک جادوگــر پلیــد و گــروه بعــدی، شــارالتانی 

بــا قــدرت هیپنوتیــزم بداننــد. 
ســیبری،  منطقــه  در  پرکوروســکوی  قریــه 
محســوب  کوچــک  و  دورافتــاده  نقطــه ای 
ــا  ــه ای از خانه ه ــده مجموع ــن دهک ــد. ای می ش
بــود کــه بــه صــورت پراکنــده در غــرب ســیبری 
ــدود ۲00  ــه ح ــا ب ــداد آن ه ــد و تع ــرار دارن ق
ســکونتگاه می رســید. گریگــوری فرزنــد پنجــم از 
میــان ۹ بچــه بــود کــه ماننــد دیگــر بچه هــا بــه 
دلیــل نبــود مدرســه نتوانســت تحصیــل کنــد. او 
کار خاصــی بلــد نبــود و گفتــه می شــود اوقــات 
ــان  ــه درمی ــرد ک ــف می ک ــوری تل ــود را ط خ
صاحــب  او  می شــد.  شــمرده  بدنــام  اهالــی 
ــد  ــر نمی آم ــه نظ ــا ب ــود، ام ــد ب ــر و فرزن همس
کــه از ایــن بابــت مســئولیتی حــس کنــد، یــا بــه 
دنبــال شــغل آبرومنــد باشــد. شــرایط همین طور 
ــک  ــا ی ــوان ب ــوری ج ــا گریگ ــت ت ــش می رف پی
ــاکاری آشــنا شــد و  ــام م ــه ن ــی ب ــی محل روحان
ــه  ــرد. او ک ــدا ک ــوری راه پی ــه ورکوت ــه صومع ب
هنــوز ســن و ســال زیــادی نداشــت، بــه شــکل 
یــک راهــب پذیرفتــه شــد و تمــام رفتــار و 
شــخصیتش در صومعــه کامــال تغییــر کــرد. بــه 
ــر  ــد کــه گریگــوری کــه تحــت تاثی نظــر می آم
مذهــب قــرار گرفتــه بــود، ادامــه زندگــی خــود را 
به عنــوان یــک کشــیش عــادی ادامــه دهــد. امــا 
ــی از  ــی مذهب ــن دروس ابتدای ــد از آموخت او بع
صومعــه بیــرون آمــد و راه ســفر کــردن بــه نقــاط 

ــت.  ــش گرف ــزاری را در پی ــیه ت ــف روس مختل
از ایــن قســمِت زندگــی او اطالعــات زیــادی 
ــدارد. او در کلیســا های مختلفــی دیــده  وجــود ن
ــارزی  ــای ب ــارش تفاوت ه ــا رفت ــت، ام ــده اس ش
بــا کشیشــان داشــت. گریگــوری در ایــن مــدت 
توانســت تجربه هــای زیــادی از برخــورد بــا 
فرهنگ هــای گوناگــون منطقــه تحــت حکومــت 
ــتعداد  ــا اس ــاورد و آن را ب ــت بی ــه دس ــزار ب ت
ــتعداد او تحــت  ــرد. اس ــه کار بگی ــود ب ــی خ ذات
ــا  ــن کار را ب ــود و ای ــرار دادن دیگــران ب ــر ق تاثی
ــه شــکلی کــه  مهــارت فــراوان انجــام مــی داد، ب
می توانســت در برخــورد بــا هرکــس از هــر 
ــی  ــد. زمان ــذب کن ــود ج ــه خ ــه ای او را ب طبق
ــود  ــه خ ــی ب ــه عمل ــت جنب ــن جذابی ــه ای ک
ــروان  ــکل پی ــه ش ــردم ب ــی از م ــت و گروه گرف
او در آمدنــد، کم کــم کســانی هــم بــه مخالفــت 
ــود کــه  ــا ایــن کشــیش پرداختنــد. او متهــم ب ب
ــه  ــد و ب ــع می  کن ــود جم ــه دور خ ــردم را ب م
ــد.  ــکوکی می خوان ــای مش ــل، دعا ه ــای انجی ج
ــا تســلیم  ــن اتهام ه ــل ای ــا گریگــوری در مقاب ام
نشــد، بلکــه تصمیــم گرفــت از ایــن تاثیرگــذاری 
بیشــتر اســتفاده کنــد و روانــه ســنت  پترزبــورگ 
شــد کــه در آن زمــان پایتخــت روســیه بــود. او 
ــم  ــای اعظ ــق کلیس ــت از طری ــرعت توانس به س
ســنت پترزبــورگ بــه دربــار معرفــی شــود 
و اشــراف کــه راســپوتین را برخــالف دیگــر 
ــد، جــذب  کشــیش ها فــردی جالــب یافتــه بودن
ــدر  ــار آن ق ــه درب ــوذ او ب ــرعت نف ــدند. س او ش
زیــاد بــود کــه بــه شــهرتش اضافــه کــرد. 
ســرانجام راســپوتین بــه رأس هــرم قــدرت، 
یعنــی تــزار نیــکالی دوم و همســرش آلکســاندرا، 
دســت پیــدا کــرد. خانــواده رومانــوف کــه 
قرن هــا قــدرت را در روســیه در دســت داشــتند، 
ــا  ــود را ب ــاط خ ــتند ارتب ــچ گاه نتوانس ــر هی دیگ

ــد.  ــع کنن ــپوتین قط راس
شــرایط سیاســی روســیه در قــدرت گرفتــن 
روســیه  ارتــش  نبــود.  بی تاثیــر  راســپوتین 
ــن  ــل ژاپ ــره در مقاب ــت غیرمنتظ ــس از شکس پ
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ضعیــف و ســرخورده شــده بــود. اروپــای میانــی 
و غربــی به ســرعت بــه ســمت پیشــرفت در 
روس هــا  درحالی کــه  می تاختنــد،  فنــاوری 
ــد.  ــد از ایــن رونــد عقــب مانده ان تصــور می کردن
ــب  ــته و رقی ــراف وابس ــلطنتی و اش ــواده س خان
 آن هــا مجموعــه بســیار بزرگــی را تشــکیل 
ــروت کشــور را در  ــع ث ــد کــه تمــام مناب می دادن
ــی  ــمت بزرگ ــه قس ــتند، درحالی ک ــار داش اختی
ــوادی  ــر و بی س ــور در فق ــادی کش ــردم ع از م
ــدت در  ــت ها به ش ــد. کمونیس ــر می بردن ــه س ب
ــزرگ  ــک انقــالب ب ــا ی ــد ت ــات بودن حــال تبلیغ
ــون  ــور را دگرگ ــاس کش ــد و اس ــه راه بیندازن ب
کننــد. در یــک روز تظاهرکننده هایــی کــه خــود 
را بــه مقابــل کاخ تــزار رســانده بودنــد، از طــرف 
گارد ســلطنتی قتل عــام شــده بودنــد. ایــن 
ــک  ــوان ی ــور به عن ــگاه امپرات ــه جای ــتباه ب اش
ــدیدی وارد  ــه ش ــرم لطم ــن و محت ــگاه که جای
کــرده بــود. گروه هــای سیاســی مختلــف کــه بــا 
ــه حیــات  وجــود خفقــان سیاســی دوران تــزار ب
خــود ادامــه می دادنــد، از ایــن کشــتار به خوبــی 

ــد.  ــتفاده کردن اس
راســپوتین در ایــن میــان تبدیــل بــه یــک مــرد 
مقــدس شــده بــود کــه ماننــد پیــران خردمنــد 
ــا حکومــت  ملکــه و شــاه را نصیحــت می کــرد ت
خــود را حفــظ کننــد. زمانــی کــه توجــه ملکــه 
ــود، راســپوتین کاری کــرد  ــه او جلــب شــده ب ب
ــان  ــزود و مخالف ــدت اف ــار او به ش ــر اعتب ــه ب ک

را ســاکت کــرد.
ــه  ــال ب ــزار، مبت ــه و وارث ت ــر ملک ــی، پس آلکس
ــد  ــث می ش ــه باع ــود ک ــی ب ــاری هموفیل بیم
ــاد شــود. اگرچــه  ــدون انعق ــزی ب دچــار خون ری
مراقبــت از شــاهزاده بــه انــدازه ای بــود کــه 
ــاری او  ــی بیم ــدارد، ول ــچ گاه زخــم کاری برن هی
ــن  ــث رنجــوری ای ــود، باع ــان نب ــل درم ــه قاب ک
ــک  ــپوتین کم ــه از راس ــود. ملک ــده ب ــر ش پس
خواســت و او بــا اعتمادبه نفــس کامــل از درمــان 
شــاهزاده خبــر داد و بــه دیــدن او رفــت. پســرک 
بعــد از دعــای کشــیش کامــال خــوب شــد و خبر 

ــد.  ــش ش ــا پخ ــه ج ــپوتین هم ــی راس شفابخش
ــوی  ــدرت معن ــاره ق ــچ درب ــر هی الکســاندرا دیگ
راســپوتین تردیــد نکــرد، امــا افــرادی در میــان 
ــن  ــه ای ــه ب ــاز هــم مخفیان ــد کــه ب اشــراف بودن
ــوز شــک داشــتند. هشــدار آن هــا  کشــیش مرم
ــی و  ــاط دائم ــت. ارتب ــده ای نداش ــزار فای ــه ت ب
تقریبــا علنــی راســپوتین بــا زنــان جــوان دربــار 
ــه  ــد. اگرچ ــه کار بیای ــه او ب ــت علی ــم نتوانس ه
ــاره ارتباط هــای جنســی او  ــادی درب شــایعات زی
ــی کســانی کــه از راســپوتین  وجــود داشــت، ول
ــر  ــی اگ ــد، حت ــی می کردن ــزار بدگوی ــش ت پی
نزدیــکان  حلقــه  از  بودنــد،  کشــیش  خــود 

ــدند.  ــده می ش ــلطنتی ران ــواده س خان
مشــکالت  راســپوتین  حضــور  بــا  هم زمــان 
ــود.  ــوم آورده ب ــور هج ــه کش ــرف ب ــه ط از هم
تــزار درگیــر ماجراجویــی قیصــر ویلهلــم در بــه 
ــود و  ــده ب ــی اول ش ــگ جهان ــن جن راه انداخت
نمی توانســت از آن خــارج شــود، درحالی کــه 
مشــکالت اقتصــادی تــوده مــردم فقیــر و ســنتی 
ــگ  ــزار در جن ــدن ت ــر ش ــی داد. درگی را آزار م
ــه  ــق ملک ــپوتین از طری ــود راس ــده ب ــث ش باع
زمــام امــور کشــور را بــه دســت بگیــرد، تــا جایی 
کــه اشــراف هــم بــرای حــل مشــکالت خــود از 
ــای  ــواب گله ه ــتند. او در ج ــک می خواس او کم
ملکــه از اوضــاع بــه او توصیه هایــی می کــرد 
کــه شــبیه پیش گویــی بــود. نوعــی تصــور 
شــیطانی دربــاره او بــه وجــود آمــده بــود کــه بــر 
ــی  ــا قدرت ــت ب ــپوتین می توانس ــاس آن راس اس
جادوگرانــه از مــرگ و توطئه هــای گوناگــون 

ــد. ــرار کن ف
ظاهــرا چنــد اقــدام بــه تــرور نــاکام علیــه 
راســپوتین او را بــه دیگــران بدبیــن کــرد. اشــراف 
و برخــی از نماینــدگان مجلــس باالخــره تصمیــم 
ــدرت  ــام ق ــا تم ــار و ب ــن ب ــرای آخری ــد ب گرفتن
ــک  ــا در ی ــد. آن ه ــان بردارن ــپوتین را از می راس
ــپوتین را  ــال ۱۹۱۶ راس ــزی س ــرد پایی شــب س
ــه کاخ شــاهزاده فلیکــس  ــات ب ــرای یــک مالق ب

ــد.  ــوت کردن ــوپف دع یوس
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راســپوتین دیگــر دیــده نشــد و ماجــرای مــرگ 
ــه  ــرا س ــد. ظاه ــی مان ــم باق ــدی مبه ــا ح او ت
عمــل کشــنده انجــام شــده بــود. اول بــه او یــک 
کیــک ســمی داده بودنــد و وقتــی که راســپوتین 
ــا گلولــه هــدف قــرار دادنــد.  نمــرده بــود، او را ب
ــرگ  ــاره م ــم درب ــوز ه ــالن هن ــال قات بااین ح
ــد  ــل جس ــن دلی ــه همی ــتند. ب ــد داش او تردی
ــوکا  ــه ماالیان ــه رودخان ــاب بســتند و ب ــا طن را ب
انداختنــد. مــدت کوتاهــی بعــد جســت وجو 
بــرای یافتــن جســد آغــاز شــد و بــدن راســپوتین 
را پیــدا کردنــد. شــایع شــده بــود کــه راســپوتین 
ــه شــد،  ــه آب ســرد انداخت ــی کــه ب حتــی زمان

ــاز هــم زنــده بــود.  ب

راســپوتین  دربــاره  ســند  عجیب تریــن 
پیش گویــی او دربــاره مــرگ خــودش اســت. 
ــه  ــه ای ب ــه در نام ــن حادث ــل از ای ــی قب او مدت
مــن  مــرگ  نوشــت: »می دانــم کــه  ملکــه 
نزدیــک اســت. امــا آگاه باشــید اگــر مــن توســط 
ــل  ــه قت ــم ب ــا و هم قطاران ــتاییان و کولی ه روس
رســیدم، بدانیــد کــه هیــچ خطــری شــما و 
ــر  ــا اگ ــد. ام ــد نمی کن ــیه را تهدی ــردم روس م
مــن توســط یکــی از افــراد دربــار یــا فامیل هــای 
ــما و  ــه ش ــد ک ــیدم، بدانی ــل رس ــه قت ــما ب ش
خانواده تــان و کل اهــل دربــار بیــش از دو ســال 
زنــده نخواهیــد مانــد و بــه دســت مــردم روســیه 

ــد.« ــد ش ــته خواهی کش
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ویژگی هــای شــخصی و تاریخــی راســپوتین 
ــرای  ــادی ب باعــث شــده اســت کــه ظرفیــت زی
داشــته  گوناگــون  هنــری  آثــار  در  حضــور 
ــرگ او،  ــد از م ــال بع ــک س ــر از ی ــد. کمت باش
فیلــم »ســقوط رومانوف هــا« در آمریــکا بــه 
ــه  ــد ک ــاخته ش ــون س ــرت بران ــی هرب کارگردان
در آن نقشــی بــرای کشــیش دربــار در نظــر 
ــر  ــم دیگ ــود. در ۱۹۳۲ دو فیل ــده ب ــه ش گرفت
ــیطان«  ــا ش ــته ی ــپوتین فرش ــای »راس ــا نام ه ب
و همین طــور »راســپوتین و امپراتــوری« بــا 
حضــور او ســاخته شــد. ســاخت فیلــم بــر محــور 
ــار تــا ســال ۲0۱۱ هــم  شــخصیت کشــیش درب
ادامــه پیــدا کــرده اســت و در ایــن ســال دو فیلم 
ــد.  ــاخته ش ــاره او س ــوی درب ــی و فرانس ایتالیای
ــم محصــول فرانســه را  نقــش راســپوتین در فیل
ژراد دپاریــو بــازی می کــرد. در ســال ۱۹۹7 
ــپوتین  ــتازیا« راس ــکال »آناس در انیمیشــن موزی
ابتــدا بــه شــکل جادوگــری پلیــد و در ادامــه بــه 
صــورت موجــودی فانتــزی در عمــق جهنــم بــه 

ــد.  ــیده ش ــر کش تصوی
ــورت  ــه ص ــا ب ــور او در فیلم ه ــر حض ــوع دیگ ن
ــتقیم  ــباهت مس ــه او ش ــه ب ــت ک ــخصی اس ش
محصــول  جهنمــی«  »پســر  فیلــم  در  دارد. 
ــای  ــه نیرو ه ــیاه ک ــش س ــا ری ــردی ب ۲00۴ م
ــادو و  ــب ج ــا ترکی ــد ب ــادی دارد، می خواه فرام
ــم  ــد. در فیل ــظ کن ــا را حف ــای نازی ه ــش بق دان
»هارلکوییــن« محصــول ۱۹80 اســترالیا هــم 
ــک ۲0  ــور دارد. نزدی ــابه او حض ــخصیت مش ش
ــی  ــپوتین در یک ــخصیت راس ــز از ش ــریال نی س
از قســمت ها یــا به عنــوان شــخصیت اصلــی 
ــه یکــی از  ــد، کــه آخریــن آن ب اســتفاده کرده ان
ــال ۲0۱۴  ــم« در س ــریال »گری ــمت های س قس

برمی گــردد. 
ــده  ــر ش ــز ظاه ــر نی ــت تئات ــپوتین در هف راس
ــه روی  ــا ۲0۱۴ ب ــال ۱۹58 ت ــه از س ــت ک اس

ــد. ــه رفتن صحن
ــد هــم از شــخصیت مرمــوز  ســرگرمی های جدی
راســپوتین اســتفاده کردنــد. او در حــدود ۱۲ 

ــی از  ــوان یک ــف به عن ــک مختل ــه کمی مجموع
داشــت  حضــور  ضدقهرمــان  شــخصیت های 
ــود  ــری خ ــمی و فک ــای جس ــا توانایی ه ــه ب ک
می توانــد نیرو هــای منفــی را تحــت کنتــرل 
درآورد. احضــار ارواح یکــی از ایــن توانایی هاســت. 
ــاره هــم راســپوتین مــورد توجــه  در آن ســوی ق
در  بار هــا  و  گرفــت  قــرار  »مانــگا«  صنعــت 
کمیک هــای ژاپنــی، مخصوصــا در ســال های 

ــد. ــه ش ــه کار گرفت ۱۹۹0 ب
ــاره  ــی درب ــای تاریخ ــدادی از رمان ه او در تع
هرچقــدر  و  دارد  حضــور  روســیه  انقــالب 
ــتر  ــنده بیش ــردازی نویس ــزان خیال پ ــه می ک
مرموز تــری  مــرگ  و  شــخصیت  باشــد، 
گروهــی   ۱۹۹۹ ســال  در  می  کنــد.  پیــدا 
روزنامه نــگار آمریکایــی کتــاب »دنیــای گنــگ 
مــا« را دربــاره اتفاقــات قــرن بیســتم منتشــر 
کردنــد کــه شــامل مقاله هایــی طنزآمیــز بــود. 
ــا وجــود بال هــای  راســپوتین در ایــن کتــاب ب
ــده  ــد، زن ــرش می آی ــه س ــه ب ــاری ک مرگ ب

می مانــد. 
ــد و  ــم ش ــیقی ه ــای موس ــپوتین وارد دنی راس
بعضــی از گروه هــای کوچــک بــرای انتخــاب نــام 
ــن  ــد. در مت ــه اســتفاده کردن ــن کلم خــود از ای
ــیش  ــن کش ــم ای ــم اس ــددی ه ــای متع ترانه ه
ــهورترین  ــا مش ــد، ام ــوش می رس ــه گ ــی ب روس
بــه  ترانــه ای  در  راســپوتین  از  بهر ه بــرداری 
ــاق  ــی ام« اتف ــی »بان ــروه آلمان ــام از گ ــن ن همی
ــپوتین و  ــاره راس ــگ درب ــن آهن ــام ای ــاد. تم افت

ــت. ــزار اس ــار ت ــب او در درب ــی عجی زندگ
ــزار  ــواده ت ــاره خان ــی راســپوتین درب پیش گوی
درســت بــود و چنــد مــاه بعــد از قتــل او 
خانــواده رومانــوف از ســلطنت برکنــار و مدتــی 
ــاق در  ــن اتف ــه ای ــدند. اگرچ ــته ش ــد کش بع
ــود،  ــان عجیــب نب آشــوب های روســیه آن زم
امــا نامــه ای کــه او دربــاره مــرگ خــود نوشــت 
ــا  و سرنوشــتی کــه پیــدا کــرد، باعــث شــد ت
ــود  ــخصیتی رازآل ــکل ش ــه ش ــم ب ــروز ه ام

ــد.  باقــی بمان
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تو تماشاچِی شخصِی منی...!

دارد!...  مهمی  نقش  مشاهده  زیستی  علوم  توی 
اصال شاید این که به شاخه ای از علوم، علوم تجربی 
می گویند، همین باشد که با تجربه و مشاهده و آزمون 

و خطا سروکار دارند...
انکارناپذیر  اصلی  مشاهده،  هم  هنر  شاخه های  در 
یک  شاعر،  یک  عکاس،  یک  نقاش،  یک  است... 
فیلم ساز، یک مجسمه ساز، همه و همه باید خوب 
اطراف خود را مشاهده کنند تا بتوانند زاویه ای جدید 

را به مخاطبانشان نشان بدهند...!
اما مشاهده هم برای خود انواع مختلفی دارد!

به  بردن  برای پی  گاهی مشاهده گر تماشا می کند 
رازهای جدید و شکافتن نادیده ها...

بعضی وقت ها مانند مراقب جلسه امتحان مطمئن 
شود که همه شاگردان درست عمل می کنند...

اما گونه ای از مشاهده وجود دارد که در آن مشاهده گر 
با شیفتگی و اعجاب مشاهده شونده خود را تماشا 

می کند...
مانند مخترع و مکتشفی که ساعت ها زمان صرف 

می کنند تا آفریده و یافته خود را تماشا کنند...!
خداجان!

من  تا  کرده ای  تالش  مدت ها  تو  می دانم  که  من 
مخلوِق تماشایِی خودت بشوم! من که می دانم وقتی 
همه گفتند او را نیافرین که خون می ریزد و فساد 
می کند، تو با تکیه بر تماشای قلبی که خودت به 
فرشتگان  همه  و  زدی  لبخند  بودی،  بخشیده  من 
را به تماشا فرا خواندی... من که می دانم هر بار در 
آزمایشگاهِ دنیا، دست به سمت سموم و سیاهی ها 
می برم، چطور نگران و پریشان نگاهم می کنی که 
نکند اشتباه کنم! نکند گم شوم! نکند چنان خودم 
را از چشم بیندازم که دیگر به درد تماشا هم نخورم... 
من که می دانم تو تماشاچِی شخصِی تماِم مسابقات 

کوچک و بزرِگ من هستی!
بگیرم کشفت  یاد  تا من هم  باز کن  را  چشم هایم 
کنم! ببینمت! با تو دوست شوم و تماشاچِی شخصِی 

خودت باشم!
باور کن حیف است تو را ندیده از این خانه بروم...

 سـیدحسـین متولـیان 



 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d

 گفت وگو با آرش تابشیان
بنیان گذار استارت آپ توریستگاه

بر پایه برنامه ریزی ها و سیاست های دولت یازدهم و دوازدهم، صنعت گردشگری قرار است 
جایگزین نفت در تامین درآمدهای کشور باشد. برای این امر نیاز است که به ابزارهای روز 
برای تسهیل گردشگری و بهبود خدمات مجهز شویم. مهم ترین خدماتی که می تواند به 

رشد جهشی این صنعت کمک کند، ظهور استارت آپ هایی است که خدمات نوین و خالقانه 
ارائه می کنند و به سهولت در گردشگری و افزایش رضایت مندی مشتری یاری می رسانند. 
»توریستگاه« یکی از استارت آپ هایی است که با روش های هوشمندانه و با شعار تجربه 
سفر هوشمند، به فروش تور آژانس های مسافرتی و ارائه خدمات مطلوب و سفر آسان به 

گردشگران کمک می کند. در گفت وگو با آرش تابشیان، مدیرعامل استارت آپ توریستگاه، 
فعالیت این استارت آپ را بررسی کرده ایم. تابشیان دانش آموخته کارشناسی برق الکترونیک 

از دانشگاه آزاد اسالمی و کارشناسی ارشد تجارت بین الملل از دانشگاه برونل لندن است.
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