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سرمقاله

آفت علم ،عمل نکردن به آن است

 12اردیبهشت از یکسو والدت خجسته امام علی (ع)
و آغاز ایام اعتکاف اس��ت و از س��وی دیگر ،مصادف
ش��ده با شهادت اس��تاد مرتضی مطهری و روز معلم.
این همزمانی را به فال نیک گرفتیم و برآن شدیم تا
به تبیین جایگاه و نقش علم و علم اندوزی در اندیشه
امیر مومنان بپردازیم.
تعلی��م و تع ُلم از دیرباز و طی ادوار مختلف از اهمیت
خاصی برخوردار بوده است ،تا جایی که در اسالم و به
خصوص قرآن نیز بر آن تاکید زیادی ش��ده است .در
ای��ن بین اهمیت آن از دید امامان معصوم نیز پنهان
نمانده و از جایگاه ویژه ای در اندیش��ه آنها برخوردار
است و این نشان دهنده وسعت مبحث و جایگاه علم
و علم آموزی در اندیش��ه اسالمی است .اهمیت علم
آموزی از دیدگاه امام علی(ع) تا جایی است که ایشان
حتی برای دستیابی به آن می فرمایند« :حمکت اگر
ن��زد منافق هم باش��د آن را یاد بگیری��د ».اهمیت و
ض��رورت علم و علم آموزی از دیدگاه امام علی باعث
شده است تا اندیشمندان اسالمی نیز با دیدی وسیع،
به این مسئله توجه خاص داشته باشند.
تعلی��م ،یاد دادن و آموزش و تعلّ��م ،فراگیری دانش
است .اسالم در این حركت از همه مكاتب پیشقدمتر
مصممتر اس��ت ،به طوری كه آم��وزش و فراگیری
و ّ
دانش از محوریتری��ن برنامههای فردی و اجتماعی
این مكتب الهی به شمار میرود .نخستین نغمههای
آس��مانی وحی در اس�لام ،بیان كنن��ده ارزش قلم و
آموزش علم و دانش است و آن را از جمله نعمت های
مه��م خداوند در مورد انس��ان معرفی میكند .اولین
معلّم این مكتب ،ذات باریتعالی و نخس��تین دانش
آموزش نبی مكرم اسالم است.
بر همین اساس است که پیامبر اکرم وقتی در مسجد
گروهی را مش��غول عبادت کردن می بیند و گروهی
دیگر را مشغول مذاکره و مباحثه علمی ،رفتن به نزد
گروه دوم را بر پیوس��تن به جم��ع عبادت کنندگان
ترجی��ح می دهد و درباره این رفتار خود می فرماید:
«من برای تعلیم فرس��تاده شده ام» .قرآن کریم نیز
صراحتاً ،تعلیم را یکی از اهداف اساس��ی برانگیختن
پیامبر اکرم دانس��ته و می فرماید« :او کسی است که
در میان جمعیت درس نخوانده رس��ولی از خودشان
برانگیخ��ت که آیات��ش را بر آنان م��ی خواند و آنان
را تزکی��ه م��ی کند و به آنان کت��اب قرآن و حکمت
می آموزد و مس��لماً پیش از آن در گمراهی آشکاری
بودند» (جمعه ،آیه )2
در عص��ری كه دنيا را جهل ،ضالل��ت و گمراهی فرا
گرفته بود و مردم در بىس��وادى و بىفرهنگى به سر
مىبردند ،رس��ول خدا به پيامب��رى مبعوث و الفباى
آئين��ش را با توحي��د ،علم و قلم ش��روع كرد و تنها
کس��ی که از همان آغاز نبوت عنوان شاگردی پیامبر
اس�لام را بردوش می کشید امیرالمومنان بود که در
سیر این مراحل تمام علوم پيامبر خدا و ساير سفيران
آسمانى همگى به موالى متقيان امير المؤمنين عليه
السالم منتقل گرديد.
در اندیش�� ه های تربیتی امام علی (ع) «اندیشیدن»،
ضرورتی تربیتی است .امیرمؤمنان (ع) علم را با همه
رفعت مقامش براس��اس تفکر بنا نهاده اس��ت .روش
تفک��ر در نظر امام (ع) دی��دن و جمع کردن مطالب
و نتیجه گیری و عبرت از نتایج تحقیق و بررس��ی و
خالصه و دقیق ش��دن در اعمال و آفریدههای الهی
است .امام علی (ع) خواهان آن است که این روش در
میان مردم رایج شود تا حجاب های جهل و ظلمت از
میانشان برخیزد و معرفت و ادراک در جامعه انسانی
داخل شود.
درباره جنب��ه هدایتی در نظام تربیتی ،در خطبه 16

نهج البالغه چنین تصریح ش��ده اس��ت« :انحراف به
راس��ت و چپ ،گمراهی و ضاللت است .راه مستقیم
و میانه ،جاده وس��یع حق اس��ت .به این راه در قرآن
و آثار نبوت و نیز س��نت پیامبر (ص) توصیه شده؛ و
س��رانجام ،همین جاده ،مقیاس کردار همگان است و
راه همه باید به آن منتهی شود»
یکی از مهمتری��ن جنبههای نظام تربیتی از دیدگاه
امام علی ،تکیه بر عقل و استفاده از روش عقالنی در
برخورد با امور است .به طور کلی شخص عاقل در نهج
چشم
البالغه بدین صورت توصیف ش��ده است که با
ِ
قلبش پایان کار را می نگرد و پستی و بلندیهای آن
را تش��خیص می دهد و با بینای��ی عمل می کند ،بر
شهوات و هوس های خود مسلط است ،در راه تکامل
ی دارد ،با اعتقاد به آخرت دنیا را نادیده می
گام برم�� 
انگارد ،در جه��ت رضایت پروردگار خویش عمل می
کن��د ،با حرکت در مس��یر حق ب��ا روش اعتدال گام
برمی دارد و از تجربیات خویش استفاده می کند و از
م سخن میگوید
مشاوره و پند و اندرز ابایی ندارد ،ک 
و اس��اس روابط اجتماعی خود را بر دوستی و محبت
و عدالت پی ریزی میکند .و ب ه طور کلی خط مشی
زندگی ش��خص عاق��ل در نهجالبالغ��ه بدین صورت
خالصه شده است« :برای شخص عاقل درست نیست
ک��ه حرکتش جز در یکی از این س��ه جهت باش��د:
برای اصالح ام��ور زندگی یا در راه آخرت یا در لذت
غیرحرام» ( نهج البالغه ،حکمت )39
در نظ��ام تربیتی اس�لام در تعلیم و تربیت انس��ان،
ب��ر هر دو بعد جم��ع گرایی و فردگرای��ی تأکید می
ش��ود .به همانس��ان که افراد تربیت شده پایه های
یک جامعه سالم و مسلمان را پیریزی میکنند ،یک
جامعه متکی بر روابط اجتماعی عادالنه و اس�لامی،
زمینه س��از موقعیت هایی اس��ت که هر یک به نوبه
خ��ود میتوانند در تکوین مثبت ش��خصیت معنوی
و اجتماعی فرد ،تأثیر به س��زایی داش��ته باشد .بدین
جهت امام علی (ع) هم به آن توجه داشته است.
«ای مردم! انس��ان ه��ر اندازه که ثروتمند باش��د ،از
ی نیاز نیس��ت؛ ک��ه از وی با
بس��تگان و اقوام خود ب 
زبان و دس��ت دفاع کنند .خویش��اوندان ،بزرگترین
گروهی هس��تند که از انسان پش��تیبانی می کنند و
پراکندگ��ی و ناراحت��ی او را ازبی��ن میبرند و در آن
هنگام ک��ه حادثه ای پیش آید ،آنه��ا به او پرعاطفه
ترین مردماند» (نهج البالغه ،خطبه )23
در ای��ن نوع ارتباطات انس��انی ،عوامل��ی نظیر طبقه
اجتماع��ی ،مال و ث��روت ،نژاد ،و رن��گ و دین نباید
دخالت داشته باشد.
در دیدگاه علی (ع) عل��م همراه با عمل ،مورد تاکید
اس��ت و علم ان��دوزی ب��ه تنهایی کافی نیس��ت .در
دیدگاه ایش��ان ،یک فرد با فراگیری دانش باید بتواند
آن را در جامع��ه کاربردی کن��د تا هم خودش و هم
دیگر افراد جامعه بتوانند از این دانش ،استفاده کنند
و نف��ع آن همگانی باش��د« .عالمى كه به غير دانش
خود عمل كند ،همانند جاهل س��رگردانى اس��ت كه
هرگ��ز از جهلش بيروننمىآي��د ،بلكه حجت بر او
عظيم تر و حس��رت ب��راى او ثابت ت��ر و او نزد خدا
سزاوار س��رزنش بيشتراست .امام علی (ع) در تبيين
و توصيف وضعيت اس��فبار عالم بى عمل ،ابتدا وى را
مس��اوى جاهل س��رگردانى قرار دادهاند كه از مسير
حق دور ش��ده و در گرداب گمراهى غوطهور است.
پس از اين تس��ويه ،ح��ال وى را بدتر از حال جاهل
ترسيم نمودهاند» (نهج البالغه ،خطبه)110
همچنی��ن از اميرمؤمن��ان على(ع) روايتش��ده كه
فرمودن��د« :آفت عل��م ،عمل نكردن به آن اس��ت».
(شرح غررالحکم و دررالکلم)

اخبار و رویدادها
معاونت فرهنگی و اجتماعی
جش�ن فارغ التحصیلی هفته آخر
اردیبهشت برگزار می گردد
معاونت فرهنگ��ی و اجتماعی در نظر
دارد جش��ن دانش آموختگان س��ال
تحصيلی  1392-93دانشگاه را هفته
پايانی ارديبهش��ت ماه برگ��زار نمايد.
تمام��ی دانش آموختگانی که تاریخ فارغ التحصیلی آنها از  1مهر  92الی 30
بهمن  93می باشد ،مجاز به ثبت نام در این جشن می باشند.
عالقه مندان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند به وب سایت معاونت
فرهنگی و اجتماعی به آدرس اینترنتی  sca.iust.ac.irمراجعه کنند.
نشست تجليل و معرفی کرباليی کاظم ساروقي برگزار شد
 31فروردي��ن با همکاری معاونت
فرهنگ��ی و اجتماعی ،دانش��کده
مهندس��ی خودرو و پژوهش��کده
مهندسی خودرو ،نشست معرفی
کرباليی کاظم کريمی ساروقی در
س��الن اجتماعات این پژوهشکده
برگزار ش��د .در اين نشست حاج
اس��ماعيل کريمی ساروقی (فرزند ارش��د مرحوم ساروقی) به بيان خاطرات و
ويژگی های اخالقی و معنوی پدر پرداخت و در خصوص جنبه های مختلف
زندگی آن بزرگوار پاسخ داد .سپس حجت االسالم والمسلمين ساروقی ،خادم
آس��تان مقدس امام��زادگان هفتاد و دو تن به معرف��ی اجمالی اين مجموعه
زيارتی پرداخت.

مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
انتخاب دانشگاه علم و صنعت به عنوان غرفه برتر جشنواره نشريات
در مراس��م اختتاميه جشنواره نشريات
دانش��جويی دانش��گاههای منطقه يک
کشور ،دانش��گاه علم و صنعت ايران به
عنوان غرفۀ برتر در نمايشگاه اعالم شد
و از اين دانش��گاه به س��بب خالقيت و
ابت��کار در ارائه خدم��ات ،حضور منظم
عوامل در غرفه و روابط عمومی ،اخالق
حسنه با بازديدکنندگان و چيدمان و طراحی غرفه ،تقدير شد.
نشریه «دانشگاه ما» ،کسب این عنوان را به مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه،
کارش��ناس نشریات و دانشجویان فعال ش��رکت کننده در جشنواره نشریات
دانشجویی تبریک می گوید.
به مناس�بت هفته خوابگاه ها ،مس�ابقات عکاسی ،شعر طنز و خاطره
خوابگاهی برگزار می گردد
مديريت امور فرهنگی و فوق برنامه به مناسبت فرار رسیدن هفته خوابگاه ها،
مسابقاتی برای تمامی خوابگاهیان برگزار می کند .این مسابقات با محوریت
موضوع زندگی دانش��جويی (خوابگاه ،دانش��کده ،کالس و  )...و در سه بخش
عکاسی ،شعر طنز و خاطره خوابگاهی برگزار می گردد.
در بخش مس��ابقات عکاسی ،هر نفر می تواند حداکثر پنج قطعه عکس برای
ش��رکت در مس��ابقه ارائه نمايد .برگزارکننده مجاز اس��ت آثار منتخب را در
حد متعارف در امور نمايش��گاهی و تبليغاتی اس��تفاده نمايد .در بخش ش��عر
طنز نیز ،حداکثر ابیات ش��عر ارس��الی  20بیت می باش��د .در بخش بهترين
خاطره از خوابگاه ،آثار باید حداکثر دو صفحه  A4باش��د .مهلت ارسال آثار،
هفدهم اردیبهش��ت ماه می باشد .از آثار برگزيده ،در جشن هفته خوابگاه ها
از طريق اهداء کارت هديه و تنديس تجليل خواهد ش��د .عالقه مندان جهت
کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند به وب سایت مدیریت فرهنگی به آدرس:
 farhangi.iust.ac.irمراجعه کنند.
گارگاه آموزش روزنامه نگاری برای نشريات دانشجوئی برگزار شد
واحد نش��ریات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانش��گاه،
از سلس��له دوره های تخصصی روزنامه نگاری ،کارگاه
يک روزه آموزش��ی برای دانشجويان فعال در نشريات
دانش��جويی برگ��زار ک��رد .کارگاه آموزش��ی روزنامه
نگاری ،چهارش��نبه دوم ارديبهشت در سالن کنفرانس
س��اختمان  15خرداد برگزار ش��د .م��درس اين دوره،
اميرهوش��نگ قلندری و عناوين اين کارگاه يک روزه،
خبرنويسی ،گزارش نويسی ،شيوه های انجام مصاحبه،
مديريت در نشريات ،گرافيک و صفحه آرايی بود.
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جش�ن ميالد حضرت زهرا (س) و افتتاحيه جشنواره ام الهناء
برگزار شد
دوش��نبه  24فروردی��ن،
مراس��م جش��ن مي�لاد
حض��رت زه��را (س) و
افتتاحيه جشنواره فرهنگی
هنری ام الهن��اء در آمفی
تئاتر شهيد بهرامی برگزار
ش��د .در اين مراسم دکتر
برخورداری رئيس دانشگاه
عل��م و صنع��ت و همچنين آقای ابراهیمی ن��ژاد نماينده مقام معظم
رهبری به س��خنرانی پرداختند .اين مراس��م با حضور الهام چرخنده
(بازيگر سينما و تلويزيون) و حامد زمانی(خواننده) برگزار شد.
س�ومين جش�نواره داس�تان نويس�ی بي�ن
دانشگاهی (پستو) برگزار می گردد
س��ومين جش��نواره بين دانش��گاهی (پس��تو) در
دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار می گردد ،مهلت
ارسال آثار بیست و هفتم اردیبهشت ماه می باشد.

مدیریت طرح و برنامه
اولین دوره مسابقات علمی و پژوهشی کوپه برگزار شد
بیستم فروردین ،به همت
دفت��ر ارتباط با مدارس و
زیر نظ��ر مدیریت طرح و
برنامه معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه ،اولین
دوره مس��ابقات علمی و
پژوهش��ی کوپه ،مسابقه
«ساخت پل چوب کبریتی» ،با محوریت تحقیق و پژوهش در صنعت
ریلی در دانش��کده مهندس��ی راه آهن برگزار شد .در این مسابقه ده
گروه دانش آموزی به همراه معلمین و والدین خود شرکت کردند.
سومین دوره مس�ابقات کاپ فیزیک ایران در دانشگاه علم و
صنعت برگزار شد
 27ال��ی  29فروردی��ن ،دانش��گاهیان علم و صنعت میزبان ش��رکت
کنندگان س��ومین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران (کفا) بودند .این
دوره از مس��ابقات در دانش��گاه علم و صنعت و توسط دفتر ارتباط با
مدارس برگزار گردید .در این دوره ،بیست و شش تیم شرکت کننده
از دبیرس��تان های تهران از جمل��ه عالمه حلی و مفید و همچنین از
شهرس��تانهای قم ،قزوین و شیراز برای حضور در مسابقات و پاسخ به
س��واالت مطرح شده از سوی دبیرخانه مس��ابقات در دانشگاه علم و
صنعت ایران حضور داشتند .بخش مقدماتی این مسابقات در روزهای
پنجشنبه و جمعه در دانشکده ریاضی و مسابقه نهایی ،روز شنبه 29
فروردین در آمفی تئاتر ش��هید بهرامی برگ��زار گردید .اختتامیه این
دوره از مسابقات نیز در آمفی تئاتر شهید بهرامی برگزار و طی آن از
تیم های برتر این دوره از مسابقات تجلیل به عمل آمد.
در بخش تیم های انگلیس��ی زبان ،تیم های  Hawking ، Vafaو
 Paul Diracبه ترتیب اول تا سوم شدند.
همچنی��ن در بخ��ش
تیم های فارس��ی زبان
نیز تیم ه��ای پالنک،
آینده س��ازان و شهید
قدوس��ی ب��ه ترتی��ب
عناوین اول تا س��وم را
کسب کردند.
ط��رح ای��ن مس��ابقه
برگرفته از مس��ابقات بین المللی فیزیکدانان جوان ( )IYPTو هدف
اصلی آن آموزش و گس��ترش پژوهش فیزیک در میان دانش آموزان
دبیرس��تانی اس��ت .محور اصلی این مسابقات  ۱۷س��وال است .این
سواالت در سایت منتش��ر می شود و دانش آموزان فرصت دارند کار
کنن��د و ارائ��ه ای برای آن آم��اده کنند .حل این س��واالت به صورت
پژوهشی است ،طوری که هیچ کدام جواب مشخصی ندارد و سواالت
باز هستند .حل آنها مستلزم انجام آزمایشات فیزیکی و ارائه ی تئوری
برای توجیه مشاهدات است ،و تطبیق میان تئوریها و مشاهدات باید
نشان داده شود .نتیجه نهایتاً در قالب ارائه ی  Presentationهایی
اس��ت که دانش آموزان آماده می کنند و ارائ��ه می دهند و تیمهای
دیگر آنها را در قالب مباحثات به چالش می کشند و بحث می کنند.
داوره��ا این فراین��د مباحثه را زیر نظر می گیرن��د و نهایتاً تیم ها را
ارزیاب��ی کرده و به درک آنها از فیزی��ک و کاری که انجام داده اند و
کیفیت مباحثه نمره می دهند.

مرکز مشاوره
انتخاب مرکز مش�اوره دانش�گاه به عنوان مرکز مشاوره نمونه
کشور
طبق اع�لام دفت��ر مرکزی مش��اوره
وزارت عل��وم ،تحقيق��ات و فن آوری،
مرکز مشاوره دانش��گاه علم و صنعت
اي��ران به عنوان مرکز مش��اوره نمونه
کش��ور انتخاب شد .نشریه «دانشگاه ما» کسب این عنوان را به دکتر
موسوی خوشدل مدیریت مرکز مشاوره و تمامی کارکنان آن تبریک
می گوید و برای همه اعضای این مرکز آرزوی موفقیت دارد.
اردوی موزه دارآباد و باغ پرندگان برگزار شد
پنجش��نبه  27فروردین ،اردوی
مش��اوره ای -اجتماع��ی م��وزه
دارآب��اد و ب��اغ پرن��دگان وي��ژه
دانش��جويان خواب��گاه دخت��ران
برگزار گرديد .در اين اردو عالوه
بر بازديد از مجموعه موزه دارآباد
ش��امل :م��وزه گياه��ان اي��ران،
کارگاه تاکس��يدرمی ،س��الن پروانه ها و موزه حي��ات وحش ايران و
همچنی��ن حضور و بازدید از باغ پرندگان لويزان ،کارگاه آموزش��ی با
عنوان « استفاده از اوقات فراغت» برگزار گردید.

امور فرهنگی اساتید و کارکنان
جش�ن ميالد حضرت زهرا (س) و گراميداشت روز زن و مقام
مادر برگزار شد
جش��ن مي�لاد فرخن��ده
حضرت فاطمه زهرا (س)
و گراميداش��ت روز زن و
مقام مادر ،چهارشنبه 19
فروردين با حضور پر شور
بانوان دانشگاهی در محل
مجتمع فرهنگ��ی هنری
شهيد بهرامی برگزار شد .از مادرانی که نام دختران خود را از اسامي
و القاب حضرت فاطمه زهرا(س) برگزيدند با هدايايی تقدير ش��د ،در
ضمن هديه کوچکی شامل يک شاخه گل ،يک جلد صحيفه سجاديه
نفيس و مجموعه چهل لقمه به همه مهمانان اهدا گرديد.
در این برنامه ،گروه تواش��یح «ذکر» و در ادامه مراسم گروه موسيقی
س��نتی ش��مس به اجرای برنامه پرداختند .جش��ن مي�لاد فرخنده
حضرت فاطمه زهرا (س) و گراميداش��ت روز زن و مقام مادر ،با قرعه
کشی و تقديم هدايايی به  14نفر از حاضرين خاتمه يافت.

تشکل های دانشجویی
انجمن های علمی
هش�تمین دوره جشنواره انجمن های علمی« ،حرکت» برگزار
می گردد
 19لغای��ت  23اردیبهش��ت
م��اه ،به منظ��ور ارائه فعالیت
ه��ای انجمن ه��ای علمی در
راستای رشد روز افزون علمی
دانش��جویان و همچنین ارائه
آخرین دس��تاوردهای ایجاد
شده در دانشگاه ،هشتمین دوره جشنواره حرکت انجمن های علمی
با شرکت  16انجمن علمی برگزار می گردد.
اختتامیه این جش��نواره  23اردیبهش��ت ،همراه ب��ا تقدیر از انجمن
برگزیده دانش��گاه علم و صنعت و همچنین برگزیدگان در حوزه های
نش��ریات ،ارتب��اط با صنع��ت ،فعالیت ه��ای آموزش��ی ،فعالیت های
ترویجی ،انجمن علمی افتخار آفرین ،کارآفرین ،انتشار دهنده کتاب،
مخترع ،پژوهش��ی و حامیان برجسته انجمن های علمی و همچنین
تقدیر از دبیران و مستندس��ازان و اعضای برجسته انجمن های علمی
به پایان خواهد رسید.
انجم�ن علمی تحصیلات تکمیلی
کارگاه مدیری�ت زم�ان و مناب�ع
انسانی برگزار کرد
دفت��ر مرک��زی انجمنه��ای علم��ی با
هم��کاری انجم��ن علم��ی تحصیالت

تکمیلی ،دوش��نبه  17فروردی��ن ،کارگاه آموزش��ی مدیریت زمان و
منابع انس��انی با اس��تفاده از نرم افزارهای تحت وب را در آمفی تئاتر
دانش��کده مهندسی راه آهن برگزار کرد .مدرس این کارگاه ،مهندس
فرزادی مقدم بود.
هیات محبان الحسین (ع)
يادواره شهيد صياد شيرازی در خوابگاه پسران برگزار گرديد
دوش��نبه  24فروردی��ن ،ي��ادواره ش��هدا
(شهيد صياد شيرازی) در خوابگاه پسران
برگزار ش��د .اين مراسم با روايتگری سيد
ابوالفضل کاظمی (نويس��نده کتاب کوچه
نق��اش ه��ا) و مداح��ی کربالي��ی محمد
رستمی همراه بود.
همچنين محمد صياد شيرازی (پسر شهيد) ،سرهنگ شيخيان (مدير
گروه سايبری ارتش) ،امير دربندی ،حاج رضا احمدی و دکتر اکبری،
معاون دانشجويی در مراسم حضور داشتند.
انجمن اسالمی دانشجویان
اساسنامه انجمن اسالمی دانشگاه علم و صنعت تصویب شد
دکتر ش��ریعت معاون فرهنگی و اجتماعی دانش��گاه علم و صنعت از
تدوین و تصویب اساس��نامه تش��کل انجمن اس�لامی دانشگاه علم و
صنعت توس��ط هیات نظارت خبر داد .همچنین مقرر شد عضوگیری
قانونی این تش��کل اس�لامی ،از تاریخ  14اردیبهش��ت صورت گیرد.
دانش��جویان عالقه مند به عضویت و فعالیت در این تش��کل اسالمی
می توانند از این تاریخ به عضویت این تشکل درآیند .انتخابات انجمن
اس�لامی نیز در هفته دوم خ��رداد ماه برگزار خواهد ش��د که تاریخ
انتخابات ،متعاقبا اعالم خواهد شد.

اخبار عمومی دانشگاه
عضويت دکتر دوايی در کميس�يون پژوهش و فناوری وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوری
ب��ا حک��م دکت��ر فره��ادی ،وزير
عل��وم تحقيقات و فن��اوری ،دکتر
اميرحس��ين دوايی برای مدت دو
س��ال به عنوان عضو کميس��يون
پژوه��ش و فن��اوری وزارت علوم،
تحقيقات و فناوری منصوب شد.
دکتر امير حسين دوايی دارای مرتبه استاد تمام در دانشکده مهندسی
مکانيک دانش��گاه علم و صنعت ايران و بيش از  12سال عضو کميته
تخصصی فناوری وزارت علوم تحقيقات و فناوری و همچنین مش��اور
فناوری اين وزارت خانه اس��ت .دکتر دوایی هم اکنون معاون پژوهش
و فناوری دانشگاه علم و صنعت ايران و رييس پژوهشگاه اين دانشگاه
می باش��د« .دانش��گاه ما» عضويت اين اس��تاد فرزانه در کميس��يون
پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقيقات و فناوری را به ايشان و ساير
دانش��گاهيان تبريک می گويد و توفيقات روز افزون وی را در عرصه
خدمت به ايران اسالمی آرزو دارد.
درخشش دانش�جويان طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت
در جشنواره ملی مبلمان شهری
نخس��تين جش��نواره مل��ی مبلمان
شهری (دايره خالق) توسط سازمان
زيباس��ازی ش��هرداری تهران برگزار
گردید .در اختتامیه این جشنواره در
س��الن برج ميالد از آثار برتر تجلیل
و مراس��م رونمايی و معرفی آثار برتر انجام ش��د .صبا بيضايی ،سعيد
رحيمی نژاد و پريس��ا عاليی از دانش��جویان طراحی صنعتی دانشگاه
عل��م وصنعت ،در بخش طراحی نش��یمن خالق ،به ترتیب رتبه های
اول تا س��وم را کس��ب کردند« .دانش��گاه ما» این موفقیت را به این
دانشجویان تبریک گفته و در ادامه مسیر علمی این عزیزان ،برایشان
آرزوی موفقیت می کند.
برگزاری دوازدهمين دوره مسابقات عمليات حرارتی
دوازدهمين دوره مس��ابقات عمليات
حرارتی ،ش��هريور ماه در دانش��کده
مهندس��ی مواد و متالورژی دانشگاه
عل��م و صنع��ت اي��ران برگ��زار مي
گ��ردد .عالقه مندان مي توانند جهت
کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ه آدرس
اينترنتی  iranhtc.ir/twelfthمراجعه نمایند.
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حضور پرشور دانش آموزان
در کوپه علم و صنعت توسط دفتر ارتباط با مدارس برگزار شد

پنجشنبه بیستم فروردین ،به همت دفتر ارتباط با مدارس
و زیر نظر مدیریت طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه ،اولین دوره مسابقات علمی و پژوهشی کوپه ،مسابقه
"س��اخت پل چوب کبریتی" ،با محوریت تحقیق و پژوهش در
صنعت ریلی برگزار شد.
دفتر ارتباط با مدارس دانش��گاه علم و صنعت ایران ،از جمعی
از دانش��جویان و اس��اتید دانش��گاه تشکیل ش��ده است که با
همکاری یکدیگر اقدام به طراحی و برگزاری مس��ابقات علمی
مهیج و ش��اد می کنند .یکی از این مسابقات ،مسابقه ساخت
پ��ل چوب کبریتی بود که ب��رای دانش آموزان مدارس تهران
طراحی و اجرا شد.
در این مس��ابقه که از صبح روز پنجشنبه تا بعداز ظهر همین
روز برگ��زار گردید 10 ،گروه دانش��جویی به همراه معلمین و
والدین خود در این مسابقه شرکت کردند.
گروه های ش��رکت کننده در این مسابقه باید طبق فراخوانی
که در اسفند ماه منتشر شده بود ،از تاریخ  5تا  15اسفند در
این مس��ابقه ثبت نام کرده و با مطالعه قوانین و آموزش های
مناس��ب برای ساخت این پل ها آش��نا می شدند .بخش اول
مس��ابقه کوپه ،بخش نظری آن بود که شرکت کنندگان باید
به سواالتی متناسب با مسابقه پاسخ می دادند .اما بخش دوم
مس��ابقه کوپه که  70درصد امتیاز مسابقه به آن تعلق داشت،
مرحل��ه مس��ابقه عملی ،یعنی بارگذاری ب��ر روی پلی بود که
هر گروه با س��اخت آن در چارچوب قوانین تعیین شده ،باید
س��عی می کرد تا پل چوب کبریتی اش بیشترین وزن ممکن
را تحم��ل کند .البته دانش آموزان در طراحی پل خود باید به
زیبایی و شکل آن نیز دقت می کردند زیرا زیبایی پل نیز یک
امتیاز برای گروه شرکت کننده محسوب می شد.
روز مس��ابقه ،دانش آموزان ،گروه گروه به دانشگاه آمده و هر
کدام ،با فضای برگزاری مس��ابقه ،دانشکده مهندسی راه آهن
آش��نا می شدند .دانشجویان علم و صنعت که در دفتر ارتباط
ب��ا مدارس ،فعالی��ت و این برنامه را اجرا م��ی کردند ،از چند
روز قبل ،هماهنگی های الزم را جهت برگزاری ،ورود و نحوه
اجرای این برنامه انجام داده بودند .دکتر محمد واحدی ،مدیر
ط��رح و برنام��ه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانش��گاه نیز ،از
صبح و قبل از شروع مس��ابقه به محل برگزاری مسابقه آمده
بود .اغلب گروه های ش��رکت کننده در مس��ابقه ،با پل های
آماده ی خود به دانش��گاه آمده بودند اما بعضی از گروه ها که
به نظر می رس��ید برای ساخت پل ،وقت کم آورده بودند ،در
لحظات باقیمانده برای ش��رکت در مس��ابقه ،در حال تکمیل
پل چوب کبریتی خود و انجام مراحل نهایی اس��تحکام سازی
پ��ل های خود بودند .برخی از ش��رکت کنندگان با قطعیت از
پیروزی و اطمینان بابت اس��تحکام پل خودشان صحبت می
کردند .انرژی فراوان ش��رکت کنندگان این مسابقه که همگی
 11تا  14س��اله بودن��د ،حال و هوای خاصی ب��ه آمفی تئاتر
دانشکده مهندسی راه آهن داده بود.
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یک��ی از دان��ش آموزان که به نظر می رس��ید دقت زیادی در
زیبای��ی پل خود به خرج داده بود ،درب��اره قوانینی که برای
ش��رکت در این مسابقه طراحی ش��ده بود ،صحبت می کرد و
ب��ا اعضای تیم های رقیب ،از اینکه کار با چس��ب  1،2،3او و
همگروهی هایش را اذیت کرده بود ،حرف می زد.
چند م��ورد از قوانینی که متقاضیان حضور در این مس��ابقه،
برای شرکت در آن باید رعایت می کردند از این قرار بود:
 -1سطح روی پل که روی آن وسیله نقلیه قرار می گیرد باید
ابعادی برابر با  15در  80سانتیمتر داشته باشد.
 -2پ��ل بای��د متش��کل از دو پای��ه باش��د ک��ه اختالفی 15
سانتیمتری در ارتفاع با هم داشته باشند.
 -3تع��داد چوب کبریت های اس��تفاده ش��ده در س��ازه پل
محدودیت ندارد اما مقدار وزن پل و طول آن در امتیاز نهایی،
تاثیرگذار است.
مس��ابقه آغاز ش��د و اعضای تیم اول به همراه پلی که ساخته
بودند ب��ر روی صحنه آمدند .پایه های پل را بر روی میز قرار
داده و روی پ��ل ،یک جعبه چوبی منطبق با س��طح روی پل
قرار داده ش��د ت��ا بارگذاری در درون این ظ��رف انجام گیرد.
وزنه ای که ش��رکت کنندگان باید از آن اس��تفاده می کردند،
س��نگ ریزه هایی بود ک��ه درون جعبه چوبی ق��رار داده می
ش��د و پل چ��وب کبریتی ،باید آن را تحمل م��ی کرد .به هر
میزان که س��نگریزه های بیشتری در محفظه روی پل ریخته
می ش��د ،نگرانی و ترس ناشی از احتمال شکسته شدن پل و
جدا شدن چوب کبریت ها از هم ،در صورت شرکت کنندگان
و همچنی��ن هیجان و دقت برای از دس��ت ن��دادن لحظه ی
فروپاش��ی پل رقیبان ،در صورت تماش��اچیان (س��ایر شرکت
کنندگان) بیشتر نمایان می شد.
جدای از رقابت و هیجانی که به دلیل میل به پیروزی و کسب
عنوان اول در فضای مس��ابقه وجود داش��ت ،روحیه اعتماد به
نفس��ی که در دانش آموزان شرکت کننده وجود داشت ،فوق
العاده جذاب و ارزشمند بود.
ه��ر گروه بع��د از اینکه حاصل تالش چن��د روزه اش ،در یک
لحظه از هم فروپاش��یده و تجزیه می شد ،توسط سایر شرکت
کننده ها تش��ویق می ش��د ،و چند دقیقه بع��د ،هنگامی که
هیجان ناش��ی از مس��ابقه در آنها فروکش می کرد ،در گوشه
ای از سالن مس��ابقه ،با یکدیگر و یا با دیگر شرکت کنندگان
درب��اره عواملی که برخالف پیش بینی های قبلی خودش��ان
باعث شکس��ته ش��دن پل و تضعیف آن شده بود ،صحبت می
کردند.
هدف اصلی از طراحی مس��ابقاتی از این قبیل ،مسابقاتی مثل
پ��ل ماکارونی و پل چوب کبریتی و اصوال مس��ابقات ش��بیه
س��ازی ،همین است .عملی که ناشی از روحیه ی آزمایشگری
و تجربه در انس��ان است .این روحیه که الزمه ی آن ،آزمون و
خطاست ،برای به رخ کش��یدن توانایی های فردی یا گروهی
از مهندس��ین نیست .مثل همین مس��ابقه "کوپه" هدف آن،
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افزودن این آگاهی در ش��رکت کنندگان اس��ت که انسان
تش��نه به آموختن عل��م و دانش ،باید آن ق��در تجربه کند و
س��اخته هایش با شکست روبرو ش��ود و بار دیگر ،امیدوار به
پیروزی ،دس��ت به تجربه جدیدی بزند ،تا صرفاً تجربه علمی
و شخصی او ،باعث از بین رفتن انرژی و هزینه دیگران نشود.
از این بابت است که طراح ،نقشی تعیین کننده پیدا می کند،
مهن��دس و معلم و مدیر ،در جامعه تعیین کننده می ش��وند.
برای آموزش این مفه��وم ،چه زمانی بهتر از دوران کودکی و
نوجوانی و چه دوره ای بهتر از دوران مدرسه؟!
دکتر محمد واحدی ،مدیریت طرح و برنامه معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه ،در حاشیه برگزاری این رویداد به خبرنگار
"دانش��گاه ما" ،درباره اه��داف اصلی این برنام��ه و پیامدهای
اجرای این قبیل برنامه ها گفت:
ب��ه طور کلی تزریق روحیه علمی در مدارس و دانش آموزان،
توس��ط دانشگاه و دانشجویان ،به نحو بهتری انجام می گیرد.
یکی از اهداف اصلی این برنامه این اس��ت که ش��ور و ش��وق
کار علمی در مدارس بیش��تر ش��ود .به نظر ما ،دانش آموزان
ب��ا این روش ،بهتر می توانند با مس��ائل علم��ی برخورد و از
نزدیک با آن مواجه ش��وند .ضمن اینکه با این قبیل برنامه ها،
از ظرفیت ه��ای مختلف دانش��گاه علم و صنعت نیز اس��تفاده
می ش��ود .همچنین روحیه اعتماد به نفس��ی که با برگزاری
این قبیل برنامه ها در دانش آموزان ایجاد می ش��ود ،بس��یار
ارزشمند اس��ت .داش��تن این روحیه ،یکی از نیازهای کشور
م��ا به خصوص در حوزه فعالیت در صنعت اس��ت .زیرا ما در
صنع��ت ،کارهای ناکرده زی��ادی داریم و گاه��ی ،وجود یک
ترس ناش��ی از شکست خوردن ،باعث می شود تا دانشمندان
جوان ما به دنبال انجام یک فعالیت صنعتی جدید نباشند در
صورتی که توانایی آن در دانش��مندان ج��وان ما وجود دارد.
ه��دف کلیدی برگزاری این برنامه ها نیز ایجاد روحیه اعتماد
به نفس در نس��ل نوجوان اس��ت .اما باید این قبیل برنامه ها
را در کش��ور توس��عه داد که به نظر من امکان آن وجود دارد.
به عنوان مثال همین مس��ابقه به دلی��ل اینکه هزینه زیادی
برای اجرا ندارد ،می تواند در تمام شهرهای کشور و حتی در
روستاهای ما نیز اجرا ش��ود و باعث افزایش روحیه علمی در
دانش آموزان کشورمان گردد.
محمدرضا حسین پور ،مسئول برگزاری مسابقه "کوپه" که از
فعاالن دفتر ارتباط با مدارس اس��ت درباره ش��کل گیری این
برنامه گفت :در این مس��ابقه ،سواالتی در ابتدا توسط اساتید
دانش��گاهی طراحی ش��د و دانش آموزان به آن پاسخ دادند.
امروز نیز مس��ابقه عملی در حال برگزاری اس��ت و گروه های
شرکت کننده به همراه پل هایی که مطابق با فراخوان مسابقه
س��اخته اند ،به دانشگاه علم و صنعت آمده اند .هدف اصلی ما
در کن��ار پژوهش ب��رای دانش آموزان ،این اس��ت که بتوانیم
در ضم��ن برگزاری این برنامه ه��ا ،دانش آموزان مدارس را با
دانشگاه علم و صنعت و فضای علمی آن بیشتر آشنا کنیم.
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بحث اصلی در کارآفرینی و رشدِ اقتصادِ دانش بنیان ،درآمدزایی است
دانش�گاه ما :فعالیت های اصلی مرکز رشد دانشگاه در چه حوزه هایی
تعریف می شود؟
کاکای�ی :مرکز رش��د برای افرادی که یک تکنولوژی را به مقطعی از رش��د
رس��انده اند و می خواهند قدم های اولیه تجاری س��ازی را طی بکنند ،یک
فض��ای فیزیکی و ش��رایطی را فراهم می کند تا بتوانن��د این مراحل را طی
بکنند .الزم است که من توضیح بدهم که برای تجاری سازی نهایی و مراحل
بع��دی ،دولت یک سیس��تمی دارد به عنوان پارک های عل��م و فناوری که
شرکت ها از مراکز رشد به پارک های علم و فناوری می روند.
دانش�گاه ما :ش��رکت ها در قبال این امکانات و شرایطی که مرکز رشد در
اختیار آنها قرار می دهد ،چه هزینه هایی را پرداخت می کنند؟
کاکای�ی :هنگامی که افراد در مرکز رش��د فعالیت می کنن��د ،هزینه ای از
آنها گرفته نمی ش��ود اما بعدها وقتی از مرکز خارج می ش��وند ،آن هزینه ها
را پرداخ��ت م��ی کنند .ضمن ای��ن که هنگامی که یک ش��رکت بخواهد در
پارک های علم و فناوری فعالیت کند ،حضور در مرکز رش��د یک مزیت است
و عمدتاً به شرکت هایی که سابقه فعالیت در مراکز رشد را داشته اند مجوز
فعالیت در پارک های علم و فناوری داده می شود.
دانشگاه ما :حمایت مرکز رشد برای متقاضیان شامل چه مواردی می شود؟
کاکایی :واقعیت این اس��ت که در س��ال های اولی��ه ای که قانون مربوط به
مراکز رشد اجرایی شد ،بودجه ها و امکانات مناسب و خوبی برای این مراکز
در نظر گرفته شد .متاسفانه چندین سال است که این بودجه ها کاهش پیدا
کرده و در حوزه های دیگری همچون خدمات دانش بنیان س��رمایه گذاری
می شود.
دانش�گاه ما :فلسفه و هدف اصلی در ش��کل گیری مراکز رشد دانشگاه ها
چیست؟
کاکایی :مراکز رش��د در تم��ام دنیا با این هدف کار م��ی کنند که امکانات
فیزیک��ی را در اختیار افراد بگذارند که آنها نگران جا به جایی نباش��ند و در
مکانی فعالیت کنند که افرادی ش��بیه به خودشان حضور دارند و بتوانند در
این فضاها به تبادل اطالعات بپردازند.
دانش�گاه ما :در مورد مراک��ز کارآفرینی چطور؟ این مراک��ز با چه اهدافی
شکل گرفت؟
کاکایی :حدود هشت سال پیش ،صحبت های فراوانی در مورد اشتغال زایی
و طرح های زودبازده شد .مرکز کارآفرینی ،بخشی است که برای کارآفرینی،
فرهنگ س��ازی می کند .این مرکز با مرکز رش��د تفاوت دارد .مرکز رش��د،
امکاناتی را برای فعالیت کارآفرینان ایجاد می کند که این افراد که مش��خصاً
تحصیالت دانش��گاهی هم دارند ،بتوانند به ش��کل ش��رکت هایی کوچک از
امکانات مراکز رش��د اس��تفاده کنند اما مرکز کارآفرین��ی ،روحیه و فرهنگ
کارآفرینی در دانشجویان را تقویت می کند.
دانش�گاه ما :در حال حاضر چند ش��رکت زیر نظر مرکز رش��د فعالیت می
کنند؟
کاکایی :تعداد این ش��رکت ها متغیر است اما در حال حاضر  20شرکت در
مرکز رشد دانشگاه مشغول فعالیت هستند .اخیرا ً مجوزی گرفتیم که شرکت
هایی که اس��اتید نیز جزء تاسیس کنندگان و ایده پردازان اولیه آن هستند
بتوانند تحت حمایت مرکز رش��د فعالیت کنند ول��ی از امکانات فیزیکی آن
استفاده نکنند.
دانشگاه ما :یک شرکت باید دارای چه ویژگی هایی باشد که به عنوان یک
شرکت دانش بنیان ثبت شود.
کاکایی :من باید یک توضیح اولیه بدهم و آن اینکه هر شرکتی که در مرکز

رش��د فعالیت میکند ،الزاماً دانش بنیان نیس��ت .ما اگ��ر بخواهیم دقیق
صحبت کنیم باید بگوییم ش��رکتهای "دانش بنیان" و ش��رکت های "دانش
پای��ه" .اگرچ��ه از نظر زبانی ،ای��ن دو واژه ،معنای یکس��انی دارند اما از نظر
حقوقی با هم متفاوتند .دانش بنیان ،یک اصطالحی است که حدود  4الی 5
سال روی آن کار شده است و اخیرا ً معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری،
تحت ضوابطی به ش��رکت هایی که حداقل یک س��ال س��ابقه کاری در این
زمین��ه دارند ،این مج��وز را می دهد .علت توجه مردم به این ش��رکت های
دانش بنیان ،توجهاتی اس��ت که در دولت جدید به آن ش��ده و بودجه هایی
برای فعالیت آن در نظر گرفته شده و همچنین معافیت های مالیاتی و بیمه
ای به آن تخصیص داده می ش��ود .اما خیلی از افراد این تصور غلط را دارند
که هر ش��رکتی که در مرکز رش��د فعالیت می کند ،حتماً باید دانش بنیان
باشد ،اما این گونه نیست.
دانش�گاه ما :پس بهتر اس��ت اینگونه بپرسیم که چه شرکت هایی در مرکز
رشد می توانند فعالیت کنند؟
کاکایی :مراکز رش��د هر دانش��گاه ،سیاست های متفاوتی برای جذب دارند.
مرکز رش��د دانش��گاه علم وصنعت برای پذیرش ش��رکت ه��ای دانش پایه،
ش��رایطی دارد که تحت آن ،در وهله اول ،باید یک ش��رکت دارای یک ایده
محوری باش��د ک��ه مراحل آزمایش��گاهی خود را طی کرده باش��د .یک فرد
احس��اس می کند که این ایده ،به شکل یک محصول ،قابلیت تجاری سازی
دارد .البت��ه منظ��ور از محصول می تواند خدمات کامپیوت��ری و نرم افزاری
نیز باش��د .در مرحله بعد ،این فرد باید بتواند یک طرح کس��ب و کار یا طرح
تجاری اولیه بنویس��د که نشان بدهد چرا به ذهنش رسیده که این محصول،
قابلیت تجاری س��ازی دارد .این طرح در مرکز رش��د ،مورد داوری قرار می
گیرد و چنانچه تش��خیص داده شد که این طرح ،قابلیت تجاری سازی دارد،
این ش��رکت و افراد موس��س آن می توانند در مرکز رش��د دانشگاه ،فعالیت
کنند .کار اصلی مرکز رش��د ،هدایت افراد است .ممکن است در برخی موارد
تش��خیص داده ش��ود که محصوالت افراد دیگر لزومی به تولید ندارد و بهتر
است فرایند تولید آن متوقف شود.
دانشگاه ما :آیا این فعالیت های دانش پایه و محصوالت تولیدی افراد ،باید
قابلیت رشد علمی داشته باشد؟
کاکایی :این محصوالت باید قابلیت حصول درآمد داش��ته باشند .ما بسیاری
از فناوری هایی داریم که بسیار فناورانه و مفید است اما باید تا سال ها فقط
توس��ط دولت حمایت شود زیرا ممکن است با فعالیت در حوزه شرکت های
کوچک و با سرمایه اولیه کم ،شکست بخورد .به عنوان مثال چنانچه یک نفر
در زمینه هواپیمای مسافربری ایده کارآفرینی داشته باشد که خیلی خالقانه
و تاثیرگذار هم باشد ،با توجه به امکانات مالی که طرحش نیاز دارد ،باید این
فرد خالق به سمتی هدایت شود که انرژی و فکرش از بین نرود.
دانشگاه ما :پس مراکز رشد برای حمایت از طرح ها و شرکت های کوچک
و متوسط به وجود آمده است.
کاکایی :اص ً
ال از اهداف اصلی مراکز رشد ،همین است .اگر فعالیت کارآفرینی
در چارچوب ش��رکت های بزرگ باش��د ،ما افراد را آماده می کنیم که امتیاز
آن تکنولوژی را در قالب لیس��انس بفروشند .زیرا ارزش ندارد خودشان روی
آن سرمایه گذاری کنند .در ادامه اگر یک طرحی نیاز به حمایت مالی زیادی
داش��ته باشد ،باید آماده و پرداخته شود تا تحویل یک شرکت بزرگتر یا یک
غول اقتصادی داده شود.
دانش�گاه ما :اینجا یک مس��ئله ای وجود دارد که دغدغه ذهنی بسیاری از
کارآفرین های جوان اس��ت .بسیاری از افراد کارآفرین و خالق ،به ایده های
خ��ود نگاهی مادرانه دارند و ترجیح می دهند آن را به
کس دیگری مثل یک غول اقتصادی تحویل ندهند و
خودشان از آن حمایت کنند.
کاکایی :این سوالی که شما دارید و ذهنیت بسیاری
ِ
ضد کارآفرینی
از جوانان ایرانی اس��ت ،یک
ذهنی��ت ّ
اس��ت .یکی از مش��کالت ما ایرانی ها ،این اس��ت که
دوس��ت داری��م همه چیز م��ال خودمان باش��د .این
روحی��ه ،ب��ا روحی��ه کارآفرینی در تضاد اس��ت .یک
کارآفرین کسی اس��ت که بسیاری از کارها را توسط
دیگ��ران انجام م��ی دهد .خیلی از ای��ده های دانش
بنی��ان متعلق به کارآفرین ها نیس��ت .همین طور از
جهت دیگر ،ای��ده پردازان خ�لاق فراوانی داریم که
کارآفرین های خوبی نیس��تند .ما در مرکز رشد یکی
از م��واردی ک��ه در نظر می گیریم این اس��ت که آیا
افراد در گروهش��ان ،عضوی دارند ک��ه روحیه اش با
کارآفرینی مطابقت داش��ته باش��د؟ ای��ن که یک نفر
صرفاً توانایی کد نوش��تن داش��ته باش��د ،کارآفرینی
نیست .کد نویس��ی همراه با ارائه محصول مناسب و
فروش آن ،یعنی کارآفرینی.

گفت وگو با دکتر امیرحسین کاکایی ؛
مدیر مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت

دانش�گاه ما :نکته کامال درستی است .کارآفرینی یک فرایند چند گانه و چند بعدی
اس��ت .اما اگر بخواهم دقیقتر بگویم ،این یک چالش گس��ترده اس��ت که در بس��یاری از
کشورها حتی کشورهای پیشرفته در زمینه کارآفرینی هم وجود دارد و اصوالً به نظر می
رس��د کش��ورهای دیگر نظر مخالفی با این نظر دارند که امتیاز ایده دانش پایه ،در اختیار
یک غول اقتصادی قرار بگیرد .به نظر می رس��د این تفکر با فلس��فه ایجاد مراکز رشد نیز
در تضاد اس��ت زیرا هدف اصلی از ایجاد مرکز رش��د این اس��ت که افراد با فکرهای خالق
و ن��وآوری های مبتنی بر دانش خ��ود ،در حالیکه امکانات مالی مناس��بی ندارند بتوانند
در مراکز رش��د فعالیت کنند و رش��د آنها متوقف نش��ود .اما شاید بتوان گفت فروش ایده
دانش بنیان بیش��تر با تفکر مبتنی بر اقتصاد س��رمایه داری همخوانی دارد .سوال من این
اس��ت که آیا فروش ایده به یک شرکت بزرگتر ،باعث بزرگتر شدن آن شرکت و وابستگی
دائمی افراد به غول های اقتصادی نمی ش��ود و همچنین منجر به این نمی ش��ود که این
فرد خالق ،هیچگاه نتواند صاحب کس��ب و کار بزرگتری بش��ود و مورد اس��تفاده دیگران
قرار بگیرد؟ در حالیکه بس��یاری از ش��رکت ها و ایده هایی که در حال حاضر غول های
اقتصادی بزرگی در دنیای تجارت هس��تند ،مثل گوگل ،ایبِی ،فیسبوک و غیره ،همگی از
مراحل ابتدایی و با حداقل ها ش��روع کردند و به جای فروش ایده های خود به ش��رکت
های بزرگتر ،خودشان به کسب و کا ِر کارآفرینانه ادامه دادند.
دکتر امیرحس�ین کاکایی ،اس�تادیار و عضو هیات علمی دانش�کده مهندس�ی
خودرو دانشگاه است .شهریور ماه سال گذشته و پس از دو سال ،با حکم رییس
دانش�گاه بار دیگر ایشان به مدت دو سال به س�مت مدیر مرکز رشد و فناوری
دانش�گاه ابقا شدند .دکتر کاکایی در کنار فعالیت های اجرایی به امور پژوهشی
نیز مش�غول بوده و در س�ال  ،92به عنوان پژوهش�گر برتر دانشکده مهندسی
خودرو انتخاب ش�دند .با دکتر کاکایی در دفترشان گفت و گویی مفصل درباره
عمده فعالیت های مرکز رشد دانشگاه و همچنین چالش های موجود در فعالیت
شرکت های دانش پایه در حوزه کارآفرینی داشتیم.

کاکایی :ما باید ش��رایط واقعی خودمان را در نظر بگیریم .کش��ور ما س��اختارهایی
متفاوت با ساختار کشورهایی مثل ژاپن یا مالزی و یا کشورهای اروپایی و امریکا دارد .ما
باید روش فعالیت خود را با توجه به ش��رایطی ک��ه در آن قرار داریم در نظر بگیریم .من
یک مثال می زنم .استیو جابز زمانی در اپل کار می کرد .سپس از اپل بیرون انداخته می
شود .آیا اپل از او استفاده کرده است؟ نه .اتفاقاً از آنجا بیرون رفت و شرکت بزرگ دیگری،
پیکس��ار را تاس��یس کرد .سپس دوباره پیکسار را می فروش��د و اپل ،او را به عنوان مدیر
استخدام می کند .چیزی که شما به آن اشاره کردید ،یک مسئله فرهنگی در کارآفرینی
است .البته همان طور که گفتم شرایط و فضای اقتصادی و حقوقی در کشور ما با بسیاری
از کش��ورهای متفاوت اس��ت .باید واقع گرا باش��یم .یک کارآفرین در مسیر فعالیت خود،
زمانی به شرایطی بر می خورد که به سرمایه ی زیادی نیاز دارد .اگر بخواهد این سرمایه
را تامین کند ،چندین س��ال طول می کش��د .در این مدت ممکن اس��ت تکنولوژی او از
بین برود و مسیر رشد او متوقف شود .اگر قرار باشد برای جذب سرمایه ،یک فرد خالق،
وقت و انرژی اش را هدر بدهد و از کار اصلی اش فاصله بگیرد ،بهتر است آن را بفروشد.
خوشبختانه در سال های اخیر در کشورمان ،در این زمینه ،جاهایی مثل فن بازار یا بورس
ایده شروع به فعالیت کرده اند و توسط دولت هم حمایت شده اند.
دانش�گاه ما :یعنی این "مال خود دانس��تن" ایده ها در برخی موارد باعث از بین رفتن
آنها می شود؟
کاکای�ی :در بس��یاری از م��وارد ب��وده ان��د افرادی که ب��ا انرژی های ف��راوان و
خالقیت ه��ای خوب در زمینه های نرم افزاری ،پتروش��یمی ،خودرو و  ...با همین
تفک��ر ،باعث از بین رفتن ایده خود ش��دند .ایده ی دانش پایه ،مثل بچه نیس��ت
ک��ه متعلق به خود فرد باش��د .باید به آن به عنوان ی��ک کاال نگاه کرد .در حوزه
کارآفرینی ،بحث ،بحث دانش نیست بلکه مسئله اصلیِ ،
خشن "درآمدزایی"
بحث
ِ
اس��ت .وظیفه مرکز رش��د این اس��ت که افراد را در ابتدا از این خشونت دور نگه
دارد .اص ً
ال مرکز رشد ،ترجمه واژه  Incubatorاست که به معنی ماشین جوجه
کش��ی است .این دستگاه ،گرما و س��رمای معتدلی فراهم می کند تا جوجه های
یک روزه از بین نروند .مراکز رش��د نیز به همی��ن صورت فعالیت می کنند .البته
این حمایت نباید به ش��کلی انجام ش��ود که این افراد به صورت ایزوله رشد کنند،
چون دیگر بعضاً به کارآفرین تبدیل نمی ش��وند .این افراد باید به مرور با بسیاری
از خشونت های جاری در زمینه کارآفرینی آشنا شود.
دانشگاه ما :به غیر از فضای استقرار ،مرکز رشد دانشگاه ،چه امکانات دیگری را
در اختیار شرکت ها قرار می دهد؟
کاکای�ی :در مرکز رش��د دانش��گاه ،به غیر از فضای اصلی اس��تقرار ش��رکت ها،
فضاهایی مش��ترک مثل سالن جلس��ات در اختیار شرکت ها قرار دارد که بتوانند
در م��ورد فعالی��ت های جانبی خود که انجام آن در ارتباط با ش��رکت های دیگر
ضرورت پیدا می کند ،از این فضا استفاده کنند .این امکانات با توجه به نیازسنجی
شرکت های مستقر در مرکز رشد در نظر گرفته شده است .ضمن اینکه اشاره کنم
باتوجه به سیاست های ابالغی در سال های اخیر و تاکید مسئوالن بر فعالیت های
دانش بنیان و مراکز رش��د دانش��گاهی ،حضور و استقرار شرکت ها در مراکز رشد
باعث شده که وقتی یک فرد از یک شرکت خصوصی دیگر یا یک مدیر دولتی ،به
مرکز رش��د میآید ،نگاه مثبت و مسئوالنه تری نسبت به همکاری با شرکت های
رش��دی داشته باشد و این خودش یک امتیاز بالقوه برای شرکت های مرکز رشد
محس��وب می ش��ود .همچنین در مقایسه با ش��رکت های دیگر ،با شرکت های
رشدی ،قراردادها و همکاری های پژوهشی بهتری انجام می گیرد.
دانش�گاه ما :در حوزه کارآفرینی ،و در ترویج آن ،نقش رسانه ها را تا چه اندازه
موثر می دانید؟
کاکایی :اصوالً کارآفرینی همیشه با فرهنگ آن همراه است .برای فرهنگ سازی
هم نقش رس��انه ها اهمیت پیدا می کند .بررس��ی ها نش��ان داده کشورهایی که
در حوزه کارآفرینی موفق عمل کرده اند ،در حوزه فرهنگ س��ازی ،فعالیت بسیار
طوالنی و موثری داش��ته اند .اختالف ما با این کش��ورها ،در حوزه دسترس��ی به
دانش نیس��ت .بلکه بیش��تر به مس��ئله فرهنگ کارآفرینی باز می گردد .نکته ای
که وجود دارد این اس��ت که دانشمند ،به تنهایی یک نفر است اما کارآفرین یک
نفر نیس��ت .کارآفرین باید در یک فضای مناس��ب فعالیت کند .ایجاد این فضای
مناس��ب به فرهنگ سازی و آموزش صحیح از دوران کودکی بستگی دارد .از روز
اول در کتاب درس��ی دبس��تان به بچه های ما گفته می شود "بابا نان داد" یا "بابا
آب داد" .با ترویج این ادبیات و هنجارسازی آن ،فضای آموزشی ما در ناخودآگاه
ک��ودکان تاثیری منفی می گذارد که یکجور وابس��تگی به همراه دارد .در عرصه
رس��انه های نمایش��ی نیز باید گفت تغییر نگرش و شکل گیری فرهنگ از همین
برنامه ها شروع می شود.
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باید رفتار کارآفرینی را فرهنگ سازی کنیم

گفت وگو با مهندس مجید پورمسگری

خیابان فرجام ،نرس��یده به چهارراه خاور ،خیابان ش��هید حس��ینعلی ،پالک  ،9ساختمان مرکز رش��د دانشگاه علم وصنعت .از
دانشگاه تا دفتر مرکز کارآفرینی که در ساختمان مرکز رشد قرار دارد ،حدود ده دقیقه فاصله زمانی است .این فاصله را در یک
ظهر آفتابی طی می کنم تا به محلی که قرار است با مهندس مجید پورمسگری از مسئولین حوزه کارآفرینی دانشگاه ،در دفتر
مرکز کارآفرینی گفت و گو کنم ،برس��م .بار اول بود که به مرکز کارآفرینی دانش��گاه می رفتم .جلوی درب بزرگ ساختمان که
فراوان باقی مانده از یک روز درسی ،در کوچه و خیابان مشغول
رسیدم ،دبستانی تازه تعطیل شده بود و پسر بچه ها ،با انرژی
ِ
بازی و هیاهو بودند .مادرها در یک طرف منتظر فرزندانش��ان و پس��رها در گوش��ه ای دیگر مشغول بازی .وقتی وارد ساختمان
ش��دم و در راهرو حرکت می کردم ،به یاد دوران مدرس��ه افتادم .دورانی که پر بود از خالقیت و انرژی .سرش��ار بود از میل به
نقش آفرینی اجتماعی .جایی خوانده بودم که بزرگترها اگر قرار باش��د تنها یک چیز از کودکان یاد بگیرند ،این اس��ت که هیچ
گاه بیکار نباشند و همواره خود را به اموری مهم مشغول کنند .کودکان این ویژگی را دارند .همیشه خود را مشغول می کنند و
دیگران را از اهمیت کاری که مشغول انجام آن هستند ،مطلع می کنند .بزرگترها را با رویاهایی که در مورد آینده در سر دارند،
آشنا می کنند .سوالی که ذهنم را مشغول کرده بود ،این بود که چرا اکثر بزرگترها به جای کنترل دائمی فرزندانشان و نگرانی
از بابت فعالیت های زیاد کودکان که به دلیل هوش هیجانی و حرکتی باالی آن هاس��ت ،به دنبال ایجاد مس��یری برای ش��کل
دهی مناسب خالقیت های بچه ها در مسیری که منجر به تخلیه مناسب انرژی آن ها برای فعالیت اجتماعی بشود ،نیستند؟
در ای��ن فکره��ا بودم که به دفتر مرکز کارآفرینی رس��یدم .بابت تاخی��ر ،عذرخواهی کردم .علت تاخیرم حضور در جش��نواره
مطبوعات دانشگاهی بود که همان روز در دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار می شد .مهندس پورمسگری را از چند سال گذشته
و زمانی که در اداره خوابگاه ها فعالیت می کرد ،می ش��ناختم و از همان زمان ،ش��اهد دغدغه های ایشان در حوزه کارآفرینی
بودم .فرصتی ایجاد شده بود تا در دفتر مرکز کارآفرینی ،گفت و گویی درباره فعالیت های این مرکز و وضعیت کلی کارآفرینی
در کشورمان داشته باشیم.
مسعود غزنچایی
دانشگاه ما :در ابتدا اهداف اصلی و فعالیت های مرکز کارآفرینی
را تشریح کنید.
پورمس�گری :مرکز کارآفرینی دانش��گاه علم و صنعت ،با توجه
به آیین نامه طرح و توس��عه مراکز کارآفرینی دانش��گاه ها که در
سال  81اجرایی شد ،شکل گرفت .محور های اصلی فعالیت های
کارآفرینی در دانشگاه شامل چهار محور آموزش ،پژوهش ،مشاوره
و ترویج اس��ت .م��ا فعالیت های مرکز کارآفرینی دانش��گاه علم و
صنعت را با توجه به اینکه حوزه فعالیت دانش��گاه ،فنی مهندسی
اس��ت ،در چهار ح��وزه علم کارآفرینی ،فناوری ،تجاری س��ازی و
کس��ب و کار جدی ِد دانش بنیان تعریف کردیم .در نتیجه هرکس
ب��ا توجه به مهارت ،علم و توانمندی که در حوزه کارآفرینی و راه
اندازی کسب و کار دارد ،می تواند در این بخش ها با ما همکاری
کند.
دانش�گاه م�ا :برنامه ش��ما ب��رای کارآفرین��ی صرف��اً مربوط به
دانشجویان می شود؟
پورمسگری :برنامه ما در سه سطح شکل گرفته است .سطح اول،
فردی اس��ت .اینکه ما بتوانیم دانش��جو ،استاد و کارمند کارآفرین
داش��ته باشیم در س��طح دوم گروه ها و تیم های کارآفرینانه قرار
دارند و نهایتاً در سطح سازمانی الزم است که ساختار کارآفرینانه
در دانش��گاه ایج��اد نماییم .هدف نهایی این اس��ت که بتوانیم به
دانشگاه های نسل سوم یعنی دانشگاه کارآفرین برسیم.
دانشگاه ما :منظور از دانشگاه کارآفرین چیست؟
پورمسگری :به طور کلی ،دانشگاه ها در دنیا به سه نسل مختلف
تقس��یم بندی می ش��وند .دانشگاه های نس��ل اول ،دانشگاه های
آم��وزش محور هس��تند که فعالیتش��ان ،آموزش در س��طح عالی
اس��ت .دانشگاه های نسل دوم ،دانشگاه هایی هستند که عالوه بر
آموزش ،رویکرد پژوهشی هم دارند .اما دانشگاه های نسل سوم یا
کارآفرین ،بر اس��اس تعریف یونسکو دانشگاه هایی هستند که در
س��طح فردی ،دارای افراد خالق ،نوآور و دارای رفتار کارآفرینانه،
در س��طح گروهی -تیمی ،برخ��وردار از تیم های کاری با رویکرد
مخاط��ره پذیری و در س��طح س��ازمانی بهرمند از س��اختارهای
کارآفرینانه.
دانشگاه ما :منظور از این مخاطره پذیری چیست؟
پورمس�گری :اجازه بفرمایید با مقایس��ه بین مدی��ر و کارآفرین
پاس��خ ش��ما را بدهم .ما یک��ی از تعاریفی ک��ه از مدیریت داریم،
انجام کار از طریق دیگران اس��ت .یک مدیر ،از منابع مش��خص و
معین اس��تفاده می کند درحالیکه ی��ک کارآفرین ،عالوه بر منابع
معین ،از منابع نامعین و نامشخص هم استفاده می کند .اصطالحاً
روی کس��ب و تخصیص منابع ،ریسک می کند .بطور کلی ماهیت
کارآفرینی ریسک پذیری است.
دانش�گاه ما :این موضوع ،ارتباط زی��ادی با روحیه فردی دارد.

یک کارآفرین برای رش��د و پیش��رفت ،باید دارای چه خصوصیات
شخصی و فردی باشد؟
پورمس�گری :کارآفری��ن ب��ه فردی گفته می ش��ود ک��ه رفتار
کارآفرینانه داش��ته باشد .یکی از این رفتارها ،کنترل درونی است.
یعن��ی اگ��ر کاری را انجام م��ی دهد ،موفقیت یا شکس��تش را به
خودش نس��بت می دهد نه به محی��ط اطرافش .یکی دیگر از این
موارد ،تحمل ابهام است .یعنی پذیرفتن عدم قطعیت به عنوان جز
جدانشدنی از فعالیت هایش .در این خصوص الزم است کارآفرین
دارای ق��درت تصمی��م گی��ری برنامه ریزی نش��ده باش��د .عامل
دیگر ،میل به ریس��ک پذیری و میل به پیش��رفت است .کارآفرین
باخالقی��ت فردی اقدام به انواع نوآوری می نماید که این خود یک
رفتار کارآفرینانه قلمداد می ش��ود که ممکن اس��ت به ایجاد یک
ارزش جدید در توسعه یک محصول یا خدمت جدید منجرگردد.
درونی یک کارآفرین
دانشگاه ما :جدا از ویژگی های شخصیتی و
ِ
که به عوامل زیادی مانند زندگی گذشته و یا محیط و شرایطی که
در آن رشد کرده ،بس��تگی دارد ،کارآفرینی ،به طور علمی دارای
چه تعریفی است؟
پورمس�گری :کارآفرینی یک علم بین رشته ای است .متشکل از
رشته های روانشناسی ،مدیریت و اقتصاد .اگر بخواهیم کارآفرینی
را تعری��ف بکنی��م ،کارآفرینی یعن��ی ایجاد ارزش از راه تش��کیل
مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور تشخیص فرصت های
کارآفرینی و بهره برداری از آن فرصت ها .س��اختاری که یک فرد
در آن قرار دارد ،بس��یار مهم اس��ت .س��اختاری که یک فرد می
خواهد در آن دس��ت به کارآفرینی بزند ،باید س��اختار کارآفرینانه
باش��د ،ساختاری که مش��وق خالقیت فردی باشد و به فرد خالق،
فضای الزم را برای نوآوری بدهد .در این ساختارها که ساختارهایی
تخت هستند ،ش��رایط برای انجام کار تیمی فراهم می شود .جدا
از تعاریف علمی که گفته ش��د ،کارآفرین��ی یک تعریف بومی نیز
دارد .کارآفرینی یعنی بالفعل کردن اس��تعدادهای بالقوه در سطح
فرد ،گروه و س��ازمان .البته کارآفرینی صرفاً جنبه اقتصادی ندارد
بلکه ارزش آفرینی ،خود نیز عمل کارآفرینی محس��وب می شود.
اگر یک اس��تاد دانشگاه یا یک پژوهشگر ایرانی بتواند در مجله ای
تخصصی با ضریب تاثیر باال که چاپ مقاله در آن بس��ادگی میسر
نیست با توجه به امکانات محدود کشورمان ،مقاله چاپ نماید ،این
فرایند نیز به نوعی کارآفرینی اس��ت و اینکه یک کارمند دانشگاه
بتواند عالوه بر کار تعریف ش��ده ی خ��ودش ،کارهای دیگری در
جهت کس��ب اهداف س��ازمان انجام دهد ،عمل کارآفرینانه انجام
داده اس��ت .الزم به ذکر است که کارآفرین ها یک عینکی دارند و
ب��ا آن چیزهایی را می بینند که بقیه نمی توانند ببینند البته این
دید تا حد زیادی قابل آموزش است.
دانش�گاه ما :ای��ن تفاوت در بینش افراد کارآفری��ن که آنها را از
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س��ایرین متمایز می کند ،تا چه میزان به گذشته و شرایط تربیتی
آنها باز می گردد؟
پورمسگری :عمده کارآفرین های موفق ،حدود  60تا  70درصد،
دوران کودکی آرامی نداشته اند و گذشته سختی را سپری کردند
یا در کنار پدرش��ان کار کردند یا مادرشان نان آور خانه بوده .این
افراد در دوران قبل از بلوغ مش��غول به کار ش��دند و طعم کسب و
کار را چشیده اند.
دانش�گاه ما :بس��یاری از افراد ،روحیه کارآفرین��ی بالقوه دارند،
هوش هیجانی باالیی دارند ،خالقیت و نوآوری زیادی دارند .اما در
ساختارهایی قرار می گیرند که خالقیت بالقوه ی آنها ،بالفعل نمی
شود و سرکوب می شود .چگونه یک ساختار می تواند شرایطی را
به وجود آورد ک��ه بتواند از خالقیت ها و نیروهای بالقوه افرادش،
اس��تفاده کن��د و در عین حال بتواند خالقیت آنها را در مس��یری
مناسب و هدفمند ،پرورش دهد؟
پورمس�گری :اولین قدم برای رس��یدن به رفت��ار کارآفرینی در
س��طح فردی ،تغییر بینش است .وقتی بینش تغییر بکند ،تبدیل
می ش��ود به نگرش و وقت��ی این نگرش ،تاکید و تقویت بش��ود،
تبدیل می شود به رفتار کارآفرینانه .وقتی این رفتار ،تکرار بشود،
آن ش��خص در ساختاری که فضای الزم در آن وجود دارد ،دست
ب��ه اقدامات کارآفرینان��ه می زند .بد نیس��ت در اینجا یک نقدی
به س��اختار دولتی داش��ته باشم .در س��اختار دولتی ما ،افراد یک
س��ری وظایف مش��خص و از قبل تعریف شده دارند و ترجیح می
دهند فعالیت بیش��تر از آن انجام ندهند زیرا بعدا ً مورد سوال واقع
می ش��وند .در نتیجه این ساختار باعث می شود کسی که روحیه
کارآفرین��ی و خالقیت دارد ،ی��اد بگیرد که به قول معروف ،دیکته
ننوش��ته ،غلط ندارد و کاری انجام ندهد .ساختارهای فعلی باعث
می شود که فرد اصطالحاً دچار عدم تجانس شناختی گردد یعنی
آنچه در چارچوب فک��ری و باورهای کارآفرین وجود دارد و آنچه
به واقع در محیطش وجود دارد دارای تجانس و همسانی نیست و
اینجاست که فرد دچار سرخوردگی می شود.
دانش�گاه م�ا :کارآفرین��ی ،صرف��اً در حوزه فعالیت ش��خصی و
ش��رکت های خصوصی تعریف می شود یا به عنوان مثال یک نفر
کارمند در یک اداره دولتی را نیز می توان کارآفرین تلقی کرد؟
پورمس�گری :ما اصطالحی داریم به نام «کارآفرین س��ازمانی».
به عنوان مثال ،کارمندی که در کار ،به س��رعت در سلسله مراتب
سازمان متبوع پیشرفت می کند وعالوه بر منابع مشخص از منابع
نامعین در جهت دس��ت یابی به اهداف سازمانی استفاده می کند،
این فرد یک «کارآفرین سازمانی» است.
دانشگاه ما :چگونه می توان در دانشگاه ،ساختارهای کارآفرینانه
را به شکلی مناسب و خالقانه ایجاد کرد؟
پورمسگری :ما دو مس��یر برای کارآفرین شدن دانشگاه داریم.
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موفقیت
مس��یر اول دانشگاه هایی هستند که س��اختارهایی اصطالحاً
خودجوش دارند .مثل دانشگاه های استنفورد ،هاروارد و کمبریج.
مس��یر دوم دانشگاه هایی هستند که ساختار اصلی آنها بر مبنای
کارآفرینی طرح ریزی ش��ده ،مثل دانشگاه ملی سنگاپور .ما برای
شکل گیری این س��اختارها چند دس��ته عوامل تاثیرگذار داریم.
دس��ته اول ،نهادهای داخل دانشگاهی مثل مرکز رشد ،دفتر ثبت
تکنولوژی ،مرکز کارآفرینی .دس��ته دوم ،نهادهای بیرون دانشگاه
مانن��د  VCها یا س��رمایه گ��ذاری های مخاط��ره پذیر .صندوق
سرمایه ریاس��ت جمهوری ،صندوق مهر امام رضا (ع) ،دفتر ثبت
مالکیت های صنعتی .دس��ته سوم هم شبکه ها هستند .منظور از
ش��بکه ها ،بس��تر های ارتباطاتی اس��ت که اهمیت بسیاری برای
کارآفری��ن دارد .چ��ون کارآفرین عالوه بر کانال های رس��می ،از
کانال های غیر رس��می هم برای پیش��رفت اس��تفاده می کند .با
اس��تفاده از این ش��بکه ها ،کارآفرین می تواند به منابع نامشخص
هم دسترسی پیدا کند.
دانش�گاه ما :کارآفرینی در دانش��گاه های کشور ما در مقایسه با
سایر کشورها چه جایگاهی دارد؟
پورمس�گری :دانش��گاه های ایالت متحده در این حوزه در رتبه
اول قرار دارند .متاس��فانه زنگ خطری که برای ما وجود دارد این
اس��ت که کش��ورهایی که از نظر ایدئولوژیک و مسائل سیاسی در
مقابل ما قرار دارند ،در این حوزه ها فعالیت گسترده ای دارند .به
عنوان مثال در رژیم اش��غال گر قدس دانشگاه تل آویو ،در حوزه
ثبت اختراع ،با دانش��گاه های کش��ور ما فاصله زی��ادی دارد .کره
جنوبی نیز در این حوزه در رتبه های باال قرار دارد.
دانشگاه ما :دلیل پیشرفت این کشورها در این حوزه چیست؟
پورمس�گری :عامل اصلی ،قدرت خطرپذیری این کش��ورها در
این حوزه اس��ت .بگذاری��د واقعگرایانه به کارآفرین��ی نگاه کنیم.
نرخ شکس��ت کارآفرین ها بسیار باالس��ت .ما نباید این موضوع را
فراموش کنیم .اصلی ترین وظایف دانش��گاه ه��ای کارآفرین این
اس��ت که با کاهش خطرپذیری این فرایند ،رفت��ار کارآفرینانه را
ایج��اد و آن را در عم��وم جامعه دانش��گاهی تبدیل به یک هنجار
کنند که باعث می شود روحیه کارآفرینی ،تبدیل به یک فرهنگ
شود.
دانش�گاه ما :مس��ائل فرهنگی در حوزه کارآفرینی تا چه اندازه
اهمیت دارد؟
پورمس�گری :بحث های فرهنگی در این حوزه بس��یار با اهمیت
است و یکی از شاخه های تحقیق و پژوهش که امروزه در بسیاری
از ژورنال ها و کنفرانس های بین المللی به آن پرداخته می شود،
مبحث مربوط به فرهنگ کارآفرینی است.
دانش�گاه ما :فرهنگ سازی این رفتار ،چگونه در نهادهای علمی
و جامعه ی ما ایجاد می شود؟
پورمس�گری :در ابتدا باید بینش افراد تغیی��ر پیدا کند .افرادی
که قدرت تاثیر گذاری و نفوذ باالیی دارند یعنی اس��اتید دانشگاه،
م��ی توانند این تغییر را ایجاد کنند .اگر اس��اتید با رفتار و گفتار
خ��ود ،این روحیه را در دانش��جویان نهادینه نمایند ،خود به خود
این روحیه ،تبدیل به یک هنجار عمومی در دانش��گاه و در پی آن
در جامعه خواهد شد.
دانش�گاه ما :می توان گفت کش��مکش اصلی در ش��رایط فعلی
کش��ور م��ا مربوط ب��ه همین مس��ئله فرهنگ کارآفرینی اس��ت.
وابس��تگی اقتص��اد ما به نفت و متاس��فانه خام فروش��ی نفت در
دهه ه��ای اخیر که یک س��نت غلط باق��ی مان��ده از دوران قبل
از انقالب اس�لامی اس��ت ،باعث ش��ده که اقتصاد ما ،یک اقتصاد
دولتی باش��د و همین موضوع ،به ش��کل گی��ری یک نگرش غلط
در بی��ن عم��وم جامعه منجر ش��ده .این نگرش که ی��ک نفر باید
تالش کند تا در یک ارگان یا نهاد دولتی اس��تخدام شود و از آنجا
ارت��زاق کند تا بتواند در آرامش زندگ��ی خود را بگذراند .از طرف
دیگر س��اختارهای دولتی ما نیز نقش تعیین کننده دارد .یکی از
مش��کالت ساختاری دولتی ما ،داشتن روحیه ی اجرایی و عملگرا
و تفکر اجرای برنامه های زودبازده در مدیریت دولتی ماس��ت .این
روحیه نیز با روحیه کارآفرینی همخوانی ندارد .فعالیت های حوزه
کارآفرینی بعد از چندین س��ال با موفقیت روبرو می شوند .عامل
اصلی در شکل گیری این مسائل را چه می دانید؟
پورمس�گری :یک تفکر رایجی که در بین مردم جامعه ما وجود
دارد این اس��ت والدین ،فرزندانشان را به ارتزاق از منبع اقتصادی
دولت تش��ویق می کنند و به ط��ور مصطلح از آن به عنوان وجود
ی��ک «آب باریکه» نام می برند .ترویج این تفکر بس��یار خطرناک
اس��ت زیرا باعث می شود روح کارآفرینی در افراد نوجوان و جوان
از بین برود .یکی از این دالیل برمی گردد به دوران تاریخی معاصر
در زمان جنگ جهانی که گذشتگان ما در شرایط سختی و قحطی
زندگ��ی کرده بودند و این باور بین آنها توس��عه پیدا کرد که الزم
اس��ت ما به جایی وصل باش��یم که خیالمان از وجود حداقل های
مالی راحت باش��د .البته این عامل ،یک عامل بیرونی است .عامل
درونی سرکوبگر ،مقاومت در برابر تغییر است.
ِ
دانشگاه ما :با این اوصاف ،عامل اصلی برای شکل گیری ساختار

مناسب کارآفرینی چیست؟
پورمس�گری :مطمئناً عامل اصلی« ،احس��اس نیاز» است .مقام
معظم رهبری هم فرمودند .ما متاس��فانه داریم مثل بچه پولدارها
زندگ��ی می کنیم .ما متاس��فانه اقتصاد متکی ب��ه نفت داریم که
دولتی ما ش��ده
باع��ث ایجاد یک لَختی ،به خصوص در اداره نظام
ِ
است .این بازمی گردد به عدم کارآفرینی در سطح سازمان و عدم
تولی��د مبتنی بر نیاز .در کش��ورهایی که در این حوزه پیش��رفت
ک��رده اند ،گروه هایی وج��ود دارد که برای س��ال های آینده ی
کشورش��ان ،نیازهای کش��ور را تعریف می کنند و با توجه به این
نیازها دس��ت به اقداماتی مبتکرانه م��ی زنند که منجر به رفع آن
نیازها در حوزه های مختلف میش��ود .تفاوت ما در همین اس��ت.
مشکل دیگر این است که ما متاسفانه سیستم نداریم .من در یک
س��الی که در اداره امور خوابگاه ها فعالیت می کردم ،تمام تالشم
را کردم تا در آنجا یک سیس��تم یکپارچه و منظم ایجاد کنم .راه
اندازی سیستم منظم ،در تمام کشورهای در حال توسعه ضروری
اس��ت .ضعف دیگر حوزه اجرای قانون اس��ت .متاسفانه قوانین نیز
به ش��کلی تفسیر می شود که انجام برخی امور ،در یک چرخه ی
تکرار شونده می افتد که منجر به فرسایش و به حاشیه رانده شدن
بس��یاری از کارهای خالقانه و کارآفرینانه می شود .البته منظورم
قوانین حاکم بر فضای کس��ب و کار اس��ت .متاسفانه کشور ما بر
اس��اس آمارهای کس��ب و کار در دو پایگاهDoing Business
و GEMرتبه مناس��بی ندارد .یکی از این ش��اخص ها زمان اخذ
مجوزهای قانونی برای راه اندازی کسب و کار جدید است.
دانشگاه ما :نقش رسانه ها و برنامه های نمایشی در ایجاد روحیه
کارآفرینی و افزایش اعتماد به نفس در جامعه برای ش��کل گیری
رفتار کارآفرینی چیست؟
پورمس�گری :عصر حاضر ،عصر رس��انه اس��ت .کسی که قدرت
رسانه های یک جامعه را در دست داشته باشد ،طرز فکر جامعه را
نیز در اختیار دارد .رسانه ها می توانند تاثیر مثبت ،منفی یا خنثی
داش��ته باشند .در کش��ور ما وجود رادیوی اقتصاد و شبکه بازار در
فضای کسب و کار تاثیر مثبتی گذاشته است .برنامه های نمایشی
هم می تواند همبس��تگی کاملی با مس��ائل مرب��وط به کارآفرینی
داش��ته باش��د .یکی از مباحث در حوزه کارآفرینی ،مبحث الگوی
نقش اس��ت .آنتون��ی رابینز در کتاب «قدرت بیک��ران» می گوید
وقتی م��ی خواهی یک مس��یر را طی کنی ،از فرایند مدلس��ازی
اس��تفاده کن ،یعنی افراد موفق را انتخ��اب و مانند آنها رفتار کن.
اگر ما در مس��ائل مربوط به الگوی نقش بتوانیم افرادی را که این
مسیر را رفته اند ،معرفی و برجسته سازی کنیم ،گام های مثبتی
برخواهیم داش��ت ،این به این معناس��ت که رفتار کارآفرینی قابل
آموزش است .اما نه با حرف ،بلکه با عمل .به قول فردوسی ،دوصد
گفته چون نیم کردار نیس��ت .م��ا باید بتوانیم الگوس��ازی کنیم.
در کش��ور ما افراد زیادی هس��تند که می توانند به عنوان الگوی
کارآفرینی مطرح شوند.
دانش�گاه ما :بازگردیم به مرکز کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت.
بس��یاری از دانش��جویان ،هن��گام ورود به دانش��گاه ،ی��ا به دلیل
فشارهای مدرسه و جهت دهی سیستم آموزشی مدارس ،دائماً در
حال خواندن درس های مدرس��ه بوده اند و یا در شهرستان های
دیگر ،فضایی برای بهره برداری از خالقیت های علمی شان ،وجود
نداش��ته است .مرکز کارآفرینی دانش��گاه تا چه اندازه دانشجویان
ورودی جدید دانشگاه را با مفهوم کارآفرینی و روش های پردازش
ایده های کارآفرینی آش��نا می کند و خالقیت آنها را جهت دهی
می کند؟
پورمسگری :متاسفانه ما در اردوی معارفه دانشگاه حضور نداریم.
اما به عنوان مثال دانش��گاه ش��ریف دفترچ��ه ای را تدوین کرده
اس��ت ک��ه در اردوی معارفه در اختیار دانش��جویان قرار می دهد
و در همی��ن اردوی معارفه ،فضایی را برای دانش��جویان به وجود
می آورد که دانش��جویان تازه وارد به دانش��گاه ،در کنار ارزش ها
و شاخص های علمی ،با ش��اخص های کارآفرینی نیز آشنا شوند.
متاس��فانه اص ً
ال در این سال ها ،مرکز کارآفرینی فرصت حضور در
اردوی معارفه را نداش��ته است .چیزی که االن در مرکز کارآفرینی
وجود دارد ،مس��ائل مربوط به حوزه آموزش��ی اس��ت .با توجه به
کمبود امکانات ،ما توانس��تیم کارهای مح��دودی انجام دهیم .به
عنوان مثال س��ال گذشته ما توانستیم یک نمایشگاه توسعه کار و
فناوری برگزار کنیم .امسال هم توانستیم همزمان با چهار دانشگاه
دیگر برنامه «استارت آپ ویکند» را برگزار کنیم.
دانشگاه ما :در مورد این برنامه که در اواخر اسفند ماه برگزار شد
بیشتر توضیح بدهید.
پورمس�گری :این برنامه ،یک برنامه بین المللی اس��ت که افراد
مبتکر ،اعم از برنامه نویس��ان ،مدیران تجاری ،بازاریاب ها گرد هم
می آیند و در س��ه روز متوالی ایده های خود را با یکدیگر مطرح
می کنند و به گروه هایی تقس��یم می ش��وند تا هر گروه ،ایده ای
را اجرا کند .در این برنامه در میان شرکت کنندگان انرژی و شور
زیادی وجود داش��ت که همه ناش��ی از خالقی��ت و ابتکار فراوان
جوان های خالق بود.

دانش�گاه ما :یکی از انتقادهایی که به این برنامه می ش��ود،
این است که عده ای معتقدند معرفی ایده جوانان کشور ما در این
برنامه ها باعث می ش��ود که این ایده ها توس��ط کشورهای دیگر
کاربردی شود.
پورمس�گری :این نکته قابل اهمیتی است .ایده های افرادی که
در این برنامه شرکت کرده بودند ،به سرعت گزارش می شد .یکی
از گزارش��گران شبکه های خبری فرانس��وی در این برنامه حضور
داش��ت که تمام ایده ها را بررسی و گزارش می کرد .این کشورها
عاشق چشم و ابروی ما نیستند که بیایند و این برنامه را در کشور
ما برگزار کنند اما نکته قابل توجه این اس��ت که ما باید بتوانیم از
این استعدادهای بالقوه موجود در کشورمان ،در فضای کارآفرینی
خودمان استفاده کنیم.
دانشگاه ما :در حوزه ترویج و آموزش چه برنامه هایی دارید؟
پورمسگری :در این حوزه ،کتابی تالیف کردیم به نام «مقدمه ای
بر کارآفرینی دانش��جویی» .این کتاب حاصل  10سال فعالیت ما
در دانشگاه و ارتباط گسترده ما با دانشجویان در حوزه کارآفرینی
اس��ت .س��عی ما بر این اس��ت که ای��ن کتاب در دس��ترس همه
دانش��جویان علم و صنعت قرار بگیرد .هم اکنون در کشور بالغ بر
پانصد جلد کتاب فارس��ی در حوزه کارآفرینی داریم .برنامه ی ما
این اس��ت که بتوانیم کتابخانه ای شامل مجموعه این کتب ایجاد
کنیم تا به راحتی در دسترس دانشجویان قرار بگیرد.
دانش�گاه م�ا :در کنار ای��ن فعالیت ها ،مرک��ز کارآفرینی تا چه
ان��دازه در برگزاری کارگاه ها و س��مینارهای متع��دد و منظم در
زمینه کارآفرینی برای آش��نایی دانشجویان با این مفهوم و معرفی
کارآفرینان برتر فعال بوده است؟
پورمس�گری :زمانی ک��ه مرکز را در س��ال  89تحویل گرفتیم،
در س��ال اول موفق ش��دیم تعداد زیادی از این قبیل برنامه ها را
برگزار کنیم .برای این منظور حتی اس��اتید بین المللی را آوردیم
اما متاس��فانه به دلیل عدم اس��تقبال دانشجویان و همچنین عدم
دسترس��ی به بودجه کافی ،این برنامه ها آن طور که برنامه ریزی
ش��ده بود ،اجرا نش��د .اما به زودی برنامه آموزش��ی مدونی برای
برگزاری کارگاه ها و سمینارها در این زمینه ارائه خواهیم داد.
دانشگاه ما :بیشترین مشکالت جاری مرکز کارآفرینی مربوط به
چه مسائلی است؟
پورمس�گری :یکی از مش��کالتی که داریم این اس��ت که بعد از
گذشت  4س��ال از ابالغ آیین نامه جدید کارآفرینی ،هنوز کمیته
کارآفرینی دانش��گاه تش��کیل نشده است .مش��کالت مالی که از
مشکالت همیشگی ماس��ت را هم باید اضافه کنیم .برنامه توسعه
کارآفرینی مرکز ،تدوین ش��ده اما سیستمی برای اجرای آن وجود
ندارد .م��ا خواهان حمایت مالی و معنوی مدیران عالی دانش��گاه
هستیم .مشکل دیگری که وجود دارد ،مشارکت دانشجویان است.
شاید عمده دلیل آن هم فاصله ای باشد که ما با دانشگاه داریم.
دانش�گاه ما :با توجه به این مس��ائل ،چه برنامه بلند مدتی برای
مرکز کارآفرینی دارید؟
پورمس�گری :برنامه هایی با توجه به اس��ناد باالدستی دانشگاه
و معاونت پژوهش��ی توس��ط جناب دکتر کاکایی تدوین گردیده و
امیدوار هس��تیم با نظر مثبت معاونت جناب آقای دکتر دوایی که
خود ایش��ان از صاحب نظران حوزه کارآفرینی هستند بتوانیم این
برنامه را اجرا نماییم که دانش��جویان دانشگاه علم و صنعت ،عالوه
ب��ر آموزش دروس کل��ی ،با آموزش های عموم��ی و تخصصی در
زمینه کس��ب و کار نیز آشنا شوند .اجرای این برنامه ها باعث می
ش��ود که دانشجویان علم وصنعت ،از دانشجویان دیگر دانشگاه ها،
متمایز ش��وند و دارای نوعی مزیت رقابتی در خویش��تن کاری یا
حتی استخدام گردند.
دانش�گاه م�ا :چه توصی��ه ای برای دانش��جویان عالق��ه مند به
کارآفرینی دارید؟
پورمسگری :یک توصیه برای همه دانشجویان دارم .اینکه برنامه
توس��عه فردی ش��ان را در ه��ر مقطعی که قرار دارند ،بنویس��ند.
همچنی��ن در دوران تحصیل ،عالوه بر درس خواندن ،مهارت های
کسب و کار را نیز کسب کنند .ما به طور منظم روی سایت مرکز
کارآفرینی که رتبه دوم فعال ترین س��ایت های مراکز کارآفرینی
اس��ت ،مطالبی قرار می دهیم که در اختیار مخاطبان قرار دارد و
می تواند برای دانشجویان مفید باشد.
دانشگاه ما :و حرف پایانی.
پورمسگری :دانش��گاه ما ظرفیت های بسیار بیشتری نسبت به
وضعیت کنونی دارد .البته این بر کس��ی پوشیده نیست اما اینکه
چط��ور این ظرفیت ها مورد اس��تفاده قرار بگی��رد ،هنری فراتر از
مدیریت یعنی هنر رهبری می طلبد .از مسئولین محترم دانشگاه
تقاضا دارم نس��بت به استفاده از خرد جمعی و تبدیل آن به اراده
جمعی برای رس��یدن به دانش��گاه کارآفرین اهتمام جدی داشته
باش��ند ،چراکه یکی از بزرگترین چال��ش های امروز نظام مقدس
جمهوری اس�لامی ،اش��تغال فارغ التحصیالن دانشگاهی است .از
شما هم بخاطر حسن حضورتان در مرکز کارآفرینی تشکر می کنم.
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فرهنگ کارآفرینی

خالصه داستان

ریچارد ،برنامه نویس جوان و با اس��تعدادی اس��ت که به همراه سایر
دوس��تانش در منزلی که توس��ط ارلیک برایشان فراهم شده ،در دره
سیلیکون س��کنی گزیده و مشغول کار ش��ده اند .ریچارد اخیرا وب
س��ایتی به نام  Pied Piperرا طراحی کرده که با اس��تفاده از آن،
نوازندگان موسیقی می توانند از اینکه آثار در حال ساختشان حقوق
کپی رایت س��ایر هنرمندان را نقض نمی کند مطمئن شوند .این وب
سایت مورد توجه کس��ی قرار نمی گیرد اما یکی از کارکنان شرکت
رایانه ای بس��یار معتبر به طور اتفاقی متوجه می شود که او توانسته
در ایجاد این وب سایت ،الگوریتم برنامه نویسی را به اجرا درآورد که
می تواند حجم اطالعات را به میزان بس��یار زیادی کاهش دهد .ایده
ای که ب��ه طور بالقوه میلیاردها دالر ارزش دارد .حال ریچارد باید با
انتخاب های دشواری مواجه شود .یا در ازای دریافت میلیون ها دالر
وجه نقد ،از رئیس شرکت بزرگتر ،امتیاز ایده خود را به آن ها واگذار
کند و کنار بکشد ،یا شرکت خود را راه اندازی کند تا شاید در آینده
صاحب شرکت عظیم و میلیاردی شود.
ریچ��ارد ام��ا ،راه دوم را انتخاب می کند و از دوس��تانش در این راه
کمک می گیرد .دوس��تانی که بعضاً حتی هی��چ اطالعاتی در زمینه
فعالیت ریچارد ندارند .سریال در واقع بعد از چند قسمت اول ،مسیر
دش��واری را به نمایش می گذارد ک��ه ریچارد ،این ایده پرداز مبتکر،
باید به عنوان یک کارآفرین ایفا کند .مس��یری که در ابتدا آس��ان به
نظر می رس��د اما در واقع بسیار پیچیده و حساس است و مخاطب با
شرایطی روبرو می ش��ود که در آن ،ریچارد به عنوان یک کارآفرین،
راه س��خت تری نسبت به ریچار ِد مبتک ِر برنامه نویس ،طی می کند.
این سریال ،در کنار جنبه سرگرمی آن و وجود موقعیت های کمیک،
فضایی بسیار خوب از دنیای کسبوکار و بهخصوص
حوزه کارآفرینی و اس��تارتاپها به تصویر کشیده.
این س��ریال خن��دهدار و طنزآمی��ز واقعیتهای
مهم��ی را نی��ز در دنی��ای کارآفرین��ی آش��کار
میکند ،ازجمله اینکه بس��یاری از کارآفرینان
جوان و برجسته در زمینه مهارتهای مدیریت
پروژه بهشدت ضعف دارند.

با تماش��ای پوستر سریال ،در همان لحظه اول یاد استیو
جابز می افتیم .مردی که الگوی بس��یاری از جوانان دنیا
در زمین��ه کارآفرینی و به ویژه علوم کامپیوتر محس��وب
می ش��ود .کتاب زندگی نامه اس��تیو جابز در بسیاری از
کش��ورها از جمله کش��ور خودمان ،ج��زء کتاب های پر
فروش اس��ت .با گذر از پیاده رو های خیابان انقالب بعید
اس��ت چشمتان به جلد کتاب زندگی نامه استیو جابز در
فروش��گاه های کتاب نیفتد .تصوی��ر روی جلد ،یک مرد
عینکی با ریش س��فید را به نمایش گذاشته که بلوز یقه
اس��کی مشکی به تن دارد و با جدیت همراه با اعتماد به
نفس به مخاطب نگاه می کند و دستش را روی چانه اش
گذاش��ته است .تصویری که نش��ان دهنده زندگی مردی
مبتکر اس��ت .مدیری که ریس��ک پذیری باالیی داشت و
عقیده اش را این چنین ش��رح می داد" :انس��ان ،وظیفه
تو این اس��ت که دنیا را جای بهت��ری برای زندگی دیگر
مردمان کنی".
حال به تصویر پوستر س��ریال نگاه کنیم .پنج جوان که
ِ
ژس��ت دست
دقیقا با همان لباس ،با همان نگاه ،با همان
روی چانه و البته کمی هم ته ریش ،به ما نگاه می کنند.
ای��ن تصوی��ر به این معناس��ت که این پنج نف��ر نماینده
تم��ام جوان هایی هس��تند که می خواهند اس��تیو جابز
زمان خودش��ان باش��ند .نماینده ج��وان هایی که کتاب
های او را خوانده اند و فیلم هایش را تماش��ا کرده اند و
بعضی هایشان حتی جمالت او را حفظ هستند .این پنج
نفر در تصویر ،در وضعیتی روی دو خط مورب ایس��تاده
اند .دو خط مورب که در نقطه ای که ریچارد ،ش��خصیت
اصلی س��ریال روی آن ایس��تاده ،به هم می رسد .اگر در
تصویر ،به نفر ایس��تاده در سمت چپ دقت کنیم ،چهره
ای را م��ی بینیم ک��ه تفاوت زیادی با س��ایرین دارد .او،
دینش ،کاراکتری است که نقش یک دانشجوی پاکستانی
مهاجر را در سریال ایفا می کند .دیگر این سال ها حضور
جوان های آسیایی و بیش از همه هندی ها و ایرانی ها در
دانش��گاه های امریکا و شرکت های کامپیوتری آن ،زیاد
شده که خالقان این سریال نیز ،حضور این جوان آسیایی
را ب��ه عنوان یکی از  5کاراکت��ر اصلی در نظر گرفته اند.
البته دینش به خنگی و بالهت کاراکتر راجش کوتراپالی
در سریال تئوری بیگ بنگ نیست .راجش در آن سریال
نماینده تمام آس��یایی ها و به خصوص هندی هایی است
که صاحب ثروت بادآوردهای (مثل منابع طبیعی و معادن
زمینی) هس��تند و بیشتر برای رسیدن به آزادی هایی که
در کشورش��ان ممنوع اس��ت به امریکا آمده اند و از یک
ط��رف به فرهن��گ اجتماعی امریکا ضربه م��ی زنند و از
طرف دیگر سال هاست باعث عقب ماندگی پیشرفت های
موثر در زمینه های علمی امریکا شده اند.
به پوستر که دقت کنیم ،می بینیم که کاراکتر پاکستانی،
دینش ،تنها کس��ی است که بر خالف سایرین ،به ما نگاه
نمی کند .نگاهش متوجه چیز دیگری است و آن اعتماد
به نفس��ی که در سایرین هست ،در او نیست .او به عنوان
ی��ک غیرامریکایی ،در هر حال اگر زیر چتر مدیریت یک
امریکایی (ریچارد) هم باشد ،باز فکرش در جای دیگری
اس��ت و نمی توانند مثل تصویر اصلی اس��تیو جابز ،به ما
ن��گاه کند .پس او هر کاری بکند ،باز هم بدل به نس��خه
بدلی اس��تیو جابز خواهد ش��د .خالقان این اثر ،حتی در
پوس��تر هم تکلی��ف حاکمیت س��رمایه داری امریکا را با
مخاطب جهان سومی روشن کرده اند.
ش��کل ایس��تایی این پنج نفر در تصویر ،یاد آور ش��کل
مثلث یا بهتر بگوییم ،هرم اس��ت .هرم ،ش��کلی است که
برای مدیریت این گروه انتخاب ش��ده است و بسیاری از
شرکت های موفق دنیا با ساختار شبکه ای آن فعالیت می
کنند .مدیریتی که طی آن یک مدیر بزرگتر ،وظایف خود
را بین چندین مدیر تقس��یم می کند .این شکل ایستایی
نمایانگر این نکته اس��ت که مدیریت در کارآفرینی حرف
اول را م��ی زند .مبتکر ،وقتی کارآفرین اس��ت که بتواند
مدیریت کند .و مس��ئله اصلی و درام س��ریال نیز ،همین
موضوع است :تصمیمات تعیین کننده ای که ریچارد باید
به عنوان یک مدی ِر مبتکر بگیرد.
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درس هایی برای کارآفرینان جوان
این س��ریال اما در کنار ش��خصیت پردازی مناسب ،داستان جذاب و
لحظ��ه های کمیک و خن��ده آور فراوانی که در موقعیت های مختلف
زندگی گروه جوانان امریکایی ترس��یم کرده است ،حاوی نکات بسیار
مهمی در حوزه کارآفرینی اس��ت که در ادامه به چند مورد آن اشاره
می کنیم.

 :1در مدیریت یک کسبوکار ،محصول همهچیز نیست

ریچارد در مرکز رشد کوچکی زندگی میکند و در کنار آن برای یک
ش��رکت بزرگ هم کار میکند .ریچارد نرمافزار خود را به رفقایش در
ش��رکت نش��ان میدهد و از دید آنها ایده جالبی به نظر میرسد .اما
هیچکس نمیپرسد« :یک نفر ممکن است چقدر برای این حاضر باشد
پول بدهد؟» چه برس��د به اینکه حرفی از برنامهریزی پروژه و تحلیل
هزینه زده شود.
با راهنمایی صاحب مرکز رش��د ،ریچارد به دنبال تأمین مالی میرود
و موف��ق ه��م میش��ود .او  200ه��زار دالر برای ش��روع کار دریافت
میکن��د .این پ��ول فقط بهقدری اس��ت که او به این باور برس��د که
کس��بوکاری دارد ،اما بالفاصله درمییابد که واقعاً اینگونه نیست؛ او
حتی نمیتواند چک س��رمایهگزارش را بدون ثبت یک شرکت و یک
حساب بانکی برداشت کند.

 :2اهمیت انتخاب یک چشم انداز مناسب

وجود یک چشم انداز مناسب برای یک کارآفرین اهمیت باالیی دارد.
یک مدیر کارآفرین اگر چش��م اندازی برای برنامه بلند مدت مجموعه
خود نداش��ته باش��د و از توانایی الزم برای انتقال این چش��م انداز به
س��ایرین برخوردار نباشد ،در ایجاد یک مدیریت مناسب در مجموعه،
دچار مشکل می شود .یک مدیر در ارائه یک چشم انداز مناسب برای
مجموع��ه ای که مدیریت می کند ،در وهل��ه اول باید خودش تصویر
مناسب و درست و شفافی از آینده داشته باشد.
"کارب��ران امروزی تمایل دارند به تمام فایله��ای خود از طریق تمام
دستگاههایشان بالفاصله دسترسی داشته باشند .با استفاده از پلتفرم
م��ا ،کاربران قادر خواهند بود تمام فایلهای خود را تا جایی فش��رده
کنند که حقیقتاً بتوانند بالفاصله به آنها دسترس��ی داش��ته باشند.
کنترل لوله اطالعات با ماس��ت ،آنها فقط از آن اس��تفاده میکنند".
این چشماندازی است که در ذهن ریچارد میگذرد و به حرکت او در
مسیر موفقیتش جهت می دهد.

 :3نظم و انظباط سازمانی اهمیت باالیی دارد

وقتی به دنبال تأمین مالی یا فروش کسبوکار خود باشید ،در خالل
گفتگوهای مالی ،اگر همهچیز طبق نظم باش��د ،در نگاه طرف مقابل،
اعتب��ار بس��یار باالیی پیدا خواهی��د کرد .ریچ��ارد هیچچیزی درباره
برنامهریزی کسبوکار نمیدانست ،بنابراین او با آوردن یک متخصص
توس��عه کسبوکار ،درست عمل میکند؛ فقط مسائل مالی نیست که
باید نظم داش��ته باشند .شیوهای که کسبوکار خود را اداره میکنید،
حتی کدهایی که در یک محصول نرمافزاری نوش��ته میشود ،باید از
نظم خاصی تبعیت کنند .این نظم و انضباط س��ازمانی نش��اندهنده
دقت و آیندهنگری است.

 :4از اینکه قایق کوچک خود را
به یک قایق بزرگ ببندید نهراسید

از همکاری کس��ی بهره ببرید که میتواند از شما حمایت کند و ثبات
موردنیاز برای رش��د و ورود به بازار را برای ش��ما فراهم کند .اگرچه
ریچارد ب��ا رد پیش��نهاد  10میلیون دالری برای خرید اس��تارتاپش
تصمیم س��ختی گرفت ،اما شاید اینکه با گرفتن منابع مالی کمتر از
یک ( VCسرمایهگذار خطرپذیر) که پیشنهاد داد او را در طول مسیر
راهنمایی کند درحالیکه اجازه دهد کنترل ش��رکت عمدتاً دس��ت او
باق��ی بماند ،انتخاب منطقیتری کرد .همیش��ه افراد یا ش��رکایی در
صنعتت��ان وجود خواهند داش��ت که در برخی جنبهه��ای اداره یک
کسبوکار از ش��ما تجربه بیشتری داشته باشند .از اینکه آنها را در
عمل وارد بازی کنید ،احساس خجالت نکنید.

 :5از ابتدا مشاوران حرفهای را به کار بگیرید

کارآفرینان جوان بس��یاری اوقات مرتکب اش��تباه میش��وند و سعی
میکنند همهچیز (ش��امل مس��ائل حقوقی) را خودشان انجام دهند؛
ام��ا اینگون��ه صرفهجوییها و کاهش هزینهه��ا در درازمدت به ضرر
کس��بوکارتان تمام خواهد ش��د .بهجای دانلود کردن اسناد حقوقی
از اینترن��ت و مطالعه آن برای زمان طوالنی ،یک مش��اور حرفهای را
به کار بگیرید و بار اول کارها را درس��ت انجام دهید .س��رمایهگذاران
تمایل نخواهند داش��ت خود را وارد کس��بوکاری آشفته و نابسامان
کنند .خوش��بختانه  VCریچ��ارد ،او را از همان ابتدا با یک وکیل در
تماس قرار داد.

استارتاپ ویکند یک رویداد آموزشی-تجربی (Experiential
 )Educationدر سراس��ر دنیاس��ت ک��ه در  ۳روز متوال��ی
(در انته��ای هفت��ه) برگزار می گ��ردد .در این برنامه ش��رکت
کنن��دگان پ��ر انگی��زه ای ش��امل برنام��ه نویس��ان ،مدی��ران
تجاری ،عاش��قان اس��تارتاپ ،بازاریاب ها و طراح��ان گرافیک
گ��رد هم م��ی آیند تا طی  ۵۴س��اعت ایده هایش��ان را مطرح
کنند ،گروه تش��کیل بدهن��د و هر گروه ای��ده ای را اجرا کند.
رویداد اس��تارتاپ ویکند برای اولین بار در کش��ور ،در شهریور
 ۱۳۹۱در ش��هر تهران برگزار گردید و اکنون توس��ط مشتاقان
و داوطلب��ان در ش��هرهای مختلف کش��ور برگزار م��ی گردد.

روي�داد Start Up Weekend
"بازی سازی"

در کش��ورهایی ک��ه کارآفرین��ی و اقتصاد متکی به دان��ش علمی با
رویکرد خصوصی س��ازی ،اهمیت بس��یار باالیی دارد ،فرهنگ سازی
در ای��ن زمینه در کنار حمایت های قانونی و مالی ،بس��یار تاثیرگذار
است .به عنوان مثال در کشور امریکا که در زمینه کارآفرینی مبتنی
بر دانش ،در رتبه اول قرار دارد و س��ال هاس��ت که غول های بزرگی
همچون بیل گیتس و استیو جابز در زمینه علوم کامپیوتر و فناوری
اطالعات ،س��همی اساس��ی در اقتصاد این کشور کس��ب کرده اند و
حتی در س��ایر کش��ورها نیز تاثیر فراوانی ب��ر فعالیت های اقتصادی
و کارآفرینی مبتنی بر دانش گذاش��ته ان��د و امروزه به عنوان الگوی
مناسبی برای کارآفرینان معرفی می شوند.
در مورد فرهنگ سازی ،رسانه های تصویری و به خصوص برنامه های
نمایش��ی ،فیلم ها و سریال ها ،نقش اصلی را ایفا می کنند .بسیاری
از فیل��م های انیمیش��ن تولید ش��ده در امریکا در مورد سرگذش��ت
کاراکترهایی اس��ت که در سنین کم ،با استفاده از خالقیت و اعتماد
به نفس و همچنین دانش های نوین ،دست به تولید محصوالتی می
زنند که هم برای خودش��ان و هم سایر افراد جامعه از اهمیت باالیی
برخوردار اس��ت .این فرهنگ سازی اگرچه از یک سو ،بازتاب دهنده
فضایی اس��ت که برای یک انس��ان خالق و مبتکر م��ی تواند وجود
داش��ته باش��د ،اما از س��وی دیگر کارکردی تربیتی دارد .رسانه های
فرهنگی و فیلم ها و س��ریال ها تاثیر شگرفی بر ناخودآگاه مخاطب
ه��دف خود دارد و می تواند ب��ه او آموزش بدهد .یکی از برنامه های
تلویزیون��ی که اخیرا ً مورد توجه تماش��اچیان و منتقدین قرار گرفته
و ب��ه طور ویژه ب��ه کارآفرینی و ابتکارات علم��ی جوانان می پردازد،
سریالی است به نام ( Silicon Valleyدره سیلیکون)
( Silicon Valleyدره س��یلیکون) نام یک مجموعه کمدی اس��ت
که س��ال گذش��ته فصل اول آن در هشت قس��مت از شبکه HBO
پخش ش��د و نمایش فصل دوم آن از این ش��بکه نیز به تازگی شروع
شده است.
شبکه  HBOاز شبکه های تلویزیونی کابلی امریکا است که با پخش
س��ریال های مه��م و پرطرفداری همچ��ون Game of Thrones
(ب��ازی ت��اج و تخ��ت) و ( True Detectiveکاراگاه واقع��ی) در
س��ال های اخیر ،چشمان زیادی از مش��تاقان سریال های تلویزیونی
در سراسر جهان را به خود جذب کرده است.
نام س��ریال دره س��یلیکون از نام واقعی و مع��روف محلی به همین
نام گرفته ش��ده اس��ت .دره س��یلیکون ،نام منطقه ای در حدود 70
کیلومتری جنوب ش��رقی سانفرانسیس��کو در ایالت کالیفرنیا اس��ت.
شهرت این منطقه به دلیل قرار داشتن بسیاری از شرکت های مطرح
انفورماتیک جهان در این منطقه اس��ت .از جمله شرکت های بزرگی
که در این منطقه واقع هستند می توان به شرکت های مایکروسافت،
اپل ،گوگل ،یاهو ،اچ پی ،ایس��وس ،سان دیسک ،اینتل ،ای ام دی و
اوراکل اش��اره کرد .قرار گرفتن نام این ش��رکت ها به خوبی ،اهمیت
نقش آفرینی این منطقه را در مناسبات اقتصادی امریکا و دنیا اثبات
می کند .در ادامه به معرفی این س��ریال و بررس��ی ویژگی های آن
می پردازیم.

تحلیل موقعیت اجتماعی ش�خصیت ها با
توجه به پوستر سریال
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این رویداد از تاريخ  20اس��فند ماه  1393در دانش��کده
مهندس��ی صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران همزمان با
 4دانش��گاه تهران ،صنعتی ش��ريف  ،امير کبير و شهيد
بهشتی شروع به کار کرد.
س��خنران اين مراسم دکتر علی اکبر جاللی ،عضو هيأت
علمی دانش��گاه علم و صنعت و حسين مزروعی نماينده
جهاني  Start Up Weekendبودند .در ابتدا شرکت
کنن��دگان ايده پرداز ،هرکدام در يک دقيقه ايده خود را
اع�لام کرده و بع��د از آن رأی گيری در خصوص ايده ها
انجام ش��ده و  10تيم با تعداد رأی بيش��تر اعالم ش��د.
س��پس شرکت کنندگان برای تشکيل تيم به سالن رفته
و  10گروه تشکيل دادند و در خصوص طرح ايده هايشان
صحبت کردند.
در ادامه روز پنج شنبه  21اسفند ماه شرکت کنندگان از
ساعت  8صبح در محل دانشکده صنايع حضور داشتند.
بع��د از ص��رف صبحانه به کارگاه آموزش��ی رفته و مدل
کسب و کار و انجام کار گروهی را توسط يکی از مربيان
آموزش ديدند.
بعد از کارگاه آموزش��ی تيم ه��ا به ادامه فعاليت خود در
کالس ه��ا ادامه داده و تا س��اعت  10ش��ب به کارهای
تيمی پرداختند.
روز جمع��ه  22اس��فند م��اه س��اعت  8صبح ش��رکت
کنندگان در محل رويداد حضور داشتند و بعد از کارگاه
آموزش��ی  ،free to playخود را برای ارائه بعد از ظهر
آماده کردند .تيم های انتخاب شده به فعاليت های بازی
س��ازی ادامه داده و نهايتاً در س��اعت  16اقدام به جمع
بندی پروژه های خود نموده و برای ارائه آماده شدند.

 :6دوستان و خانواده خود را استخدام نکنید

بعض��ی از همخانهایه��ای ریچارد ،در اس��تارتاپ او با او کار میکنند
(ش��اید این ی��ادآور دوران طفولیت ش��رکت گوگل باش��د ).بهمحض
اینکه آنها متوجه میش��وند قرار اس��ت به او پولی داده شود ،رفقای
او ش��دیدا ً عالقه پی��دا میکنند برای اس��تارتاپ او کار کنند .ریچارد
خوش��حال میش��ود که آنها را در کنار خود داشته باشد ،پس آنها
را «اس��تخدام» میکند یا ش��اید بهتر باش��د بگوییم آنها خودشان،
خودشان را استخدام میکنند و او را مجبور میکنند آنها را بپذیرد؛
بدون هیچ قراردادی ،هیچ پیشنهادی و هیچ شفافیتی درباره انتظارات.
جای تعجب نیست که رفقای او به چشم یک رهبر به او نگاه نمیکنند
و احس��اس نمیکنند که باید خیلی س��خت برای او کار کنند .آنها
هیچ شرح شغلی ندارند و ریچارد هم در مورد اینکه بفهمد هرکدام
از آنها چه جایگاهی خواهند داش��ت دچار مش��کل میشود .بدتر
اینک��ه او باید یک نفر را نیز که در تیم نیازی به او نیس��ت کنار
بگذارد .اگرچه ممکن اس��ت هیچگاه شما دقیقاً در جایگاه ریچارد
قرار نگیرید ،اما باید توجه کنید که موفقیت کس��بوکار ش��ما تا
حد زیادی بستگی به افرادی دارد که در کنار خود جمع کردهاید و
انتخاب افراد تیمتان صرفاً از روی دوستی و آشنایی تصمیم چندان
عاقالنهای نیست.
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گزارش برگزاری رقابت های
Start Up Weekend
در دانشگاه علم و صنعت ايران

س��اعت  17در آمفی تئاتر ش��هيد بهرامی بعد از تالوت
آي��ات کالم اهلل مجي��د و پخش س��رود مل��ی جمهوری
اس�لامی ايران برنامه اختتاميه آغاز شد .در آغاز مراسم
اختتاميه دکتر کالنتر ،معاون آموزش��ی دانش��گاه علم و
صنعت ايران ،در س��خنانی از ضرورت و اهميت مس��ائل
کارآفرينی به عنوان پشتوانه ای قوی برای بخش آموزش
کش��ور ياد ک��رد و بر اش��باع حوزه آم��وزش و ضرورت
پرداختن به حوزه های فناوری و ايجاد کس��ب و کارهای
دان��ش بنيان و همچنين خروج از فاز صرف آموزش��ی و
پژوهش��ی و ورود به حوزه تجاری س��ازی فناوری تاکيد
کرد.
در بخش ديگری از اين مراسم و بعد از ارائه تيم ها ،دکتر
دوايی ،معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه علم و صنعت
ايران به شرکت کنندگان و برگزارکنندگان به نمايندگی
از ط��رف دانش��گاه خير مق��دم گفت و در س��خنانی به
اهمي��ت حوزه فناوری و ش��اخص های توس��عه يافتگی
کش��ورهای پيشرفته اش��اره نمود .دکتر دوايی در ادامه
ب��ه اهميت برگزاری رقابت های کارآفرينانه به منظور پر
کردن فاصله ی کش��ورمان در حوزه فناوری تاکيد کرد.
وی در پايان صحبت های خود به اقدامات صورت گرفته
در دانش��گاه علم و صنعت در ح��وزه کارآفرينی از جمله
احداث فن راه برای توس��عه محص��والت جديد و نمونه
س��ازی سريع اش��اره کرد و گفت :خوش��بختانه ظرفيت
دانش��گاه علم و صنعت برای تجاری س��ازی محصوالت
فناورانه بسيار مثبت است.
در ادامه اين برنامه و پس از ارائه تيم ها ،داوران به مدت
 30دقيقه برای ارزيابی ايده ها به مشورت نشستند و در

نهایت  3تيم برتر از بين اين افراد انتخاب شدند.
گفتنی اس��ت ،تيم نخس��ت اين رقابت ها شانس حضور
در کنفران��س پل برلين را خواهد داش��ت .به اين صورت
که تيم اول هر «اس��تارتآپ ويکند»  ۳روز فرصت دارد
ت��ا يک ويدئ��وی  ۳دقيق��های درباره تيم ،اي��ده و مدل
درآمدیش��ان آم��اده کند .از اين  ۷تي��م برنده ،يک نفر
نماين��ده با حمايت مالی کام��ل (هواپيما ،اقامت و بليت
ش��رکت در روي��داد) میتواند در روي��داد  iBridgeدر
برلين ش��رکت کند .اين رويداد ش��امل  ۳روز کنفرانس
و  ۳روز ديگ��ر تور بازدي��دي « »Start Upهای موفق
آلمانی خواهد بود.
در پايان این برنامه ،ايده های برتر به ترتيب زير انتخاب
گرديد:
رتبه اول :ايده شماره هشت با نام اکو چرخش به karex
رتبه دوم :ايده ش��ماره چهار ب��ا نام ماجراجو چرخش به
Flutz
رتبه س��وم :ايده شماره يک با نام  Linesoulsچرخش
به Doodle
در پايان اختتاميه با حضور دکتر جاللی عضو هيئت علمی
دانشکده برق ،دکتر مينايی ،عضو هيئت علمی دانشکده
مهندسی کامپيوتر ،مهندس حسن کريمی قدوسی قائم
مقام بنياد بازی های رايانه ای و مهندس پورمس��گری از
حوزه کارآفرينی از همه ش��رکت کنندگان تقدير ش��د و
گواهينامه شرکت در  Start Up Weekendدانشگاه
علم و صنعت به شرکت کنندگان اهدا شد.
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نوشدارو قبل از مرگ سهراب
نگاهی به فیلم «ایران برگر» ساخته مسعود جعفری جوزانی

اکران نوروزی  94برخالف انتظار اهالی سینما ،با استقبال خوبی از طرف مخاطبان روبرو نشد .با توجه به تنوع آثار سینمایی که در اکران نوروزی قرار گرفته بود ،گمان می شد
که در اکران نوروزی و البته پس از اتمام دهه فاطمیه ،مخاطبان زیادی به سینما بروند و به تماشای آثاری چون «ایران برگر» ساخته مسعود جعفری جوزانی« ،رخ دیوانه»
ساخته ابوالحسن داوودی« ،روباه» ساخته بهروز افخمی و «طعم شیرین خیال» آخرین ساخته کمال تبریزی بنشینند .دو فیلم اول ،به خصوص در جشنواره فیلم فجر
با اس��تقبال چش��م گیری روبرو ش��دند« .رخ دیوانه» فیلم منتخب آراء مردمی سی و سومین جش��نواره فیلم فجر بود و از طرف منتقدین نیز فیلم خوبی محسوب
می شد .این استقبال در هنگام نمایش فیلم ها در جشنواره ،در کنار این موضوع که اکران نوروزی همیشه بهترین نوبت اکران آثار سینمایی بوده ،باعث شد تا
استقبال این چنین کم از فیلم ها ،شوک بزرگی به سینماگران و مسئوالن فرهنگی وارد کند .شاید بتوان گفت در کنار کیفیت متوسط فیلم های سینمایی ،یکی
از دالیل این ریزش ناگهانی مخاطب ،افزایش قیمت بلیط سینماها در روزهای پایانی سال  93باشد .در ادامه به تحلیل و بررسی پرفروش ترین فیلم اکران شده
در نوروز « ،94ایران برگر» می پردازیم .الزم به ذکر اس��ت دانش��جویان علم و صنعت در هفته های اخیر در قالب اردوهای فرهنگی به تماش��ای این فیلم نشستند.
همچنین معاونت فرهنگی و اجتماعی بنا دارد در ویژه برنامه ای به مناسبت روز اساتید ،این فیلم را برای اساتید دانشگاه و خانواده های ایشان به نمایش بگذارد.

مسعود جعفری جوزانی پس از  16سال دوری با یک فیلم کمدی
به س��ینما بازگشته است .فیلم کمدی «ایران برگر» در جشنواره
س��ی و سومی که پر ش��ده بود از فیلم های یخ زده و بی حرکت
با الگوهای تکراری و مستعمل جشنواره پسند ،فیلم فرح بخشی
ب��ود و اکران آن در پایان س��ال ،به نوش��دارویی می ماند قبل از
مرگ سهراب.
جوزانی« ،ایران برگر» را با الگوی کمدی های کالس��یک نوشته
اس��ت و داستان فیلم به سبک و سیاق کمدی های پر شخصیت
شکس��پیر اس��ت و آدم های فیلم و روابط بین آن ها تا حدودی
ی��ادآور کمدی های مولیر اس��ت .پایه اصل��ی و موقعیت مرکزی
فیل��م بر مبنای تراژدی معروف شکس��پیر« ،رومئو و ژولیت» بنا
شده است.
قهرمان های این نمایش��نامه دختر و پسری از دو خانواده بزرگ
و رقیب در ش��هر ورونا هس��تند که با یکدیگر دشمنی و اختالف
دیرین��ه دارن��د« .رومئو» پس��ر مونتیگو ،بزرگ ی��ک خاندان و
«ژولی��ت» دختر کپیولت ،بزرگ خاندان دیگر این ش��هر اس��ت.
رومئو و ژولیت در تالش برای رسیدن به یکدیگر به بن بست می
رس��ند .در این میانه خانواده ه��ای آن دو که کینه ای دیرینه از
هم دارند ،آتش اختالفشان باال می گیرد و «الرنس راهب» برای
نجات آن دو و رسیدن این عاشق و معشوق نقشه ای بنا می کند
که در میانه با مشکل روبرو می شود و با شکست مواجه می شود
و رومئو می میرد.
در ایران برگر ،موقعیت اصلی قصه بر عشق ماهگل (سحر جعفری
جوزانی) و سهراب (حمید گودرزی) بنا شده است .دو جوانی که
هر دو از فرزندان بزرگان روستا ،امراهلل (علی نصیریان) و فتح اهلل
(محسن تنابنده) هستند.
فیل��م ،آغاز خوب��ی دارد و مخاطب با همراهی یک گروه که برای
فیلمسازی و استفاده از طبیعت بکر این روستا وارد آن شده اند،
به قصه وارد می ش��ود و با شخصیت های اصلی این فیلم ،امراهلل
و فتح اهلل آشنا و موقعیت اجتماعی و نسبت این دو با سایر اهالی
روس��تا به خوبی برایش معرفی می ش��ود .سپس با دو معشوق و
قصه عشق آن ها آشنا می شود و همذات پنداری مخاطب با این
دو دلداده ایجاد می گردد و مانع اصلی بر س��ر راه عش��ق این دو
را می فهمد .مانعی که چیزی نیس��ت جز اختالفات ریش��ه دار و
قدیمی پدران آنها.
جعفری جوزانی با تیزهوشی ،از این اختالف و منازعه دو خاندان
بزرگ روستا استفاده کرده و آن را به عنوان برگ برنده فیلمش و
کشمکش اصلی «ایران برگر» به کار گرفته است .همین انتخاب
هوشمندانه باعث شده تا فیلم ،راهش را از اثر شکسپیر جدا کند
و تم اصلی اش به جای «عشق» ،به «برتری طلبی» تبدیل شود
و عش��ق ،به عنوان یک تم تاثیرگزار در حاشیه اثر جریان داشته

مسابقه

باش��د و نه اصل قصه .در اثر شکسپیر منازعات قدرتمندان سبب
از بین رفتن عشق و تباهی انسان می شود و نویسنده برای اینکه
بتوان��د این انگاره را به طور موثر در ذهن مخاطب خود بگنجاند،
حس��رت وصال این دو دلداده را بر دل مخاطب خود می گذارد.
در حالیک��ه جوزانی عالوه ب��ر طرح این موض��وع (البته با عمق
کمتر) آن دو را به وسیله نوراهلل به هم می رساند از آن جهت که
به درس��تی می داند که جامعه ای��ن روزهای ما بیش از هرپند و
نصیحتی ،به خنده نیاز دارد.
جوزان��ی در پای��ان فیلم از ش��خصیت نوراهلل کم��ک می گیرد.
کاراکتری که هم دو زوج را به هم می رس��اند و هم به منازعات
پای��ان می دهد.این تغییر باعث ش��ده که ش��خصیت ما به ازای
الرنس راهب در فیلم (نوراهلل) برگ برنده فیلمس��از در پایان اثر
باشد و نقشی درست معکوس الرنس راهب در قبال جامعه و دو
دلداده داستان ایفا کند.
هوش��مندی جوزانی ،تناس��بی اس��ت که بین تم فیلم با فضای
اجتماعی و فکری جامعه پیدا کرده است .تم فیلم(برتری طلبی)
و به دنبال آن ،منازعه دو خاندان فرصت بسیار مناسب و ظرفیت
بی نظیری است برای پرداختن به موضوعی که تمام مردم کشور
در چند س��ال گذشته درگیر آن بوده اند :انتخابات و مسائلی که
قبل از آن ،در حین آن و پس از آن همه و همه می تواند بهترین
محل برای بنای این روحیه برتری طلبی باشد.
«ای��ران برگر»تم��ام ویژگی های یک اثر مخاطب پس��ند در این
سال ها را دارد اما خالی از اشکال هم نیست.
در وهله اول ،مخاطب به جهت قصه عاش��قانه ای که معرفی می
ش��ود و در طول اثر جریان دارد ،با دو عاشق (ماهگل و سهراب)
همذات پنداری می کند و دلش می خواهد همه چیز دس��ت به
دس��ت هم بدهد تا این دو دلداده به هم برس��ند .تنها مانعی که
بر س��ر راه وصال این دو هس��ت ،اختالفی است که بین پدران و
در نتیج��ه دو طایفه وجود دارد که این اختالف در جریان رقابت
انتخاباتی ،بیش��تر و در نتیجه مانعی که بر سر راه این دو دلداده
قرار دارد ،هر لحظه بزرگتر می شود .در نتیجه به هیچ وجه ،هیچ
ک��دام از این دو دلداده نباید به این رقابت دامن بزنند و همس��و
با آن قرار بگیرند .این رویکرد در قبال س��هراب رخ می دهد و او
با مدیر مدرس��ه همراه می ش��ود و از رقابت انتخاباتی فاصله می
گیرد .ام��ا ماهگل در کمال تعجب مخاط��ب ،از نیمه دوم فیلم،
همس��و با این رقابت انتخاباتی قرار می گیرد و خودش هم حتی
بیشتر از بقیه به آن دامن می زند که کام ً
ال اشتباه است.
همچنی��ن انگیزه ها و گذش��ته ی دو نفر مش��اوری که از بیرون
وارد روس��تا می ش��وند و نیرومحرکه اصلی دو طرف برای ایجاد
کش��مکش اصلی قصه محس��وب می ش��وند ،تا پایان فیلم برای
مخاطب مشخص نیست و سوال اصلی و حفره بزرگ قصه است.

فیلم البته در یک س��وم پایانی دارای سکانس های اضافی است
که نیازی به وجود آن حس نمی ش��ود و حتی ریتم فیلم را نیز
کند م��ی کند .به عنوان مث��ال می توان فص��ل معرفی کاراکتر
س��ردار را به کل اضافی دانس��ت .اس��م فیلم هم غلط انداز است
و نس��بتش با قصه فیلم ،بی ربط اس��ت و بیشتر شبیه برندهای
تبلیغاتی برای جذب مخاطب است.
ام��ا جدای از همه این مس��ائل ،فیلم بیش��تر از هم��ه از انتخاب
بازیگر نقش ام��راهلل ضربه می خورد .انتخاب علی نصیریان  -که
از بزرگترین بازیگران تاریخ س��ینمای ایران اس��ت و نقش بسیار
مهم��ی در زمینه ادبیات نمایش��ی و به خص��وص نمایش تخت
حوضی در تاریخ ادبیات نمایشی کشورمان ایفا کرده – به همان
اندازه غلط اس��ت که انتخاب محسن تنابنده برای نقش فتح اهلل
هوش��مندانه است .امراهلل و فتح اهلل کاراکترهایی هستند که باید
از ابتدا تا انتهای فیلم ،دعوا و منازعه آنها و کش��مکش بین این
دو به طور کام ً
ال معادل و یکسان ،تماشاچی را با خود همراه کند
و مخاطب از دیدن دعوای بین آنها لذت ببرد .ولی متاسفانه علی
نصیری��ان در فیلم به هیچ وجه توان مقابله با محس��ن تنابنده را
ندارد و مخاطب ترجیح می دهد تا لحظات بیشتری را با تنابنده
بگذراند تا با نصیریان که این نقطه ضعف فیلم محسوب می شود.
انتخاب تنابنده انتخابی بسیار هوشمندانه و هم چنین کلیشه ای
مناس��ب برای فتح اهلل است .مخاطب ایرانی نزدیک به چهار سال
اس��ت که به محسن تنابنده در نقش نقی معمولی به عنوان یک
روستایی س��اده دل عادت کرده است .مردی خانواده دوست که
اگرچه سواد زیادی ندارد اما بلندپروازی هایش در کنار شخصیت
عصبانی��ش منجر به خل��ق موقعیت های خن��ده آور منحصر به
فردی می شود.
حاال این موقعیت را مقایسه کنید با علی نصیریان که آخرین بار،
 26سال پیش در فیلم «روز با شکوه» ساخته کیانوش عیاری در
یک فیلم کمدی نقشی در س��ایه طنزآفرینی علیرضا خمسه در
س��ینما ایفا کرده است و سالهاست در تلویزیون تبدیل به کلیشه
یک پیرمرد عارف مسلک خانواده دوست شده است.
خوشبختانه« ،ایران برگر» با وجود اینکه درباره موضوع انتخابات
اس��ت ،اما در دام مصادیق فرامتنی مربوط به این رویداد که روز
ب��ه روز و هفته به هفته اش در حافظه تاریخی مردم وجود دارد،
نیفتاده و اقتضای خود داس��تان و محیط اس��ت ک��ه روابط بین
کاراکتره��ا را ش��کل داده و نه عوامل فرامتنی و حاش��یه ای .اما
ش��اید اک��ران آن در زمانی نزدی��ک به انتخاب��ات مجلس ،زمان
مناسب تری می توانست باشد.
مسعود غزنچایی

 3کارت هدیه  50هزار تومانی

سواالت زیر از مطالب نشریه انتخاب شده است .لطفاً پاسخ هر سوال را به همراه نام و شماره دانشجویی خود به پست الکترونیکی
نش��ریه "دانش��گاه ما" به آدرس daneshgahema@chmail.ir :ارسال فرمایید .و یا پاس��خ هر سوال را به همراه نام و شماره
دانشجویی خود به شماره  30009900990001پیامک کنید.
الزم به ذکر اس��ت متن پیامک ارس��الی باید به صورتی باشد که ابتدا شماره س��وال ،سپس شماره پاسخ آن و سپس شماره سوال
بعدی و پاسخ آن نوشته شود .در خط بعدی نیز نام و شماره دانشجویی نوشته شود .مثال( 1-3-1-2-3-1 :به ترتیب سوال  1که
پاسخ آن گزینه  3است .سوال  2که پاسخ آن گزینه  1است و )...
به  3نفر از کسانی که به تمامی سواالت پاسخ درست بدهند ،به قید قرعه  3کارت هدیه  50هزار تومانی اهدا می گردد.

س�وال  :1کدام یک از موارد زیر ،از ویژگی های اصلی
یک کارآفرین موفق نیست؟
 :1داشتن روحیه مخاطره پذیری و استفاده از منابع نامشخص
 :2داش��تن ای��ده دانش مح��ور و توانای��ی ایجاد یک س��ازمان
کارآفرینانه به تنهایی
 :3داشتن قدرت تصمیم گیری برنامه ریزی نشده و تحمل ابهام
س�وال  :2در فیلم ایران برگر ،فیلمساز در طرح قصه خود
از کدام یک از آثار شکس�پیر ،که در فیلم نیز به آن اشاره
می شود ،استفاده کرده است؟
 :1دو نجیب زاده از ورونا
 :2رومئو و ژولیت
 :3رویای شب نیمه تابستان
ب��ا اس��تفاده از ک��د QR
می توانید با اسکن این کد

سوال  :3کدام یک از موارد زیر ،مطابق با دیدگاه امام
علی(ع) نیست؟
 :1ض��رورت ایجاد جامعه ای متکی بر روابط اجتماعی اس�لامی
برای شکل گیری جامعه ای فردگرا
 :2علم اندوزی همراه با عمل و نیازمندی ثروتمندان به
بستگان و اقوام خود
 :3حرکت در مس��یری مبتنی بر میانه روی و پیشقدم
شدن در مسیر تعلیم و تعلم
س�وال  :4در س�ریال ( Silicon Valleyدره
س�یلیکون) ش�خصیت "دینَش" ،از کدام کش�ور به
امریکا مهاجرت کرده است؟
 :1مالزی  :2هند  :3پاکستان

(بارکد پاس��خ سریع) و با اس��تفاده از نرم افزار مخصوص این بارکدها
و اتصال به اینترنت از فایل  PDFنشریه "دانشگاه ما" استفاده کنید.

صاحب امتیاز :روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی
مدیر مسئول و سردبیر :سید جواد حجازی
مدیر اجرایی :مسعود غزنچایی
طراحی و صفحه آرایی :محمد یوسفی
هیات تحریریه این شماره:
مرتضی رستمی ،محمد رمضانی ،مسعود غزنچایی
با تشکر از :محمدرضا حسین پور ،عرفان طورجی،
مسعود میرزازاده ،علیرضا نوید اصل و سید جواد باقری
آدرس :ته��ران ،میدان رس��الت ،دانش��گاه عل��م و صنعت،
ساختمان  15خرداد ،طبقه سوم،
روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی
تلفن مستقیم77240658 – 77240505 :
داخلی6212 :
E-mail: daneshgahema@chmail.ir
sca@iust.ac.ir

