اگر آرزویهای بزرگ داری!
اگر فکر میکنی دارای استعداد خاصی هستی!
اگر به دنبال فتح قلههای موفقیت هستی!
اگر به فکر سربلندی ایران اسالمی هستی!
به کتاب پرواز بر قلههای موفقیت خوش آمدی
ما میخواهیم به تو کمک کنیم،
این راه را آسانتر و سریعتر طی کنی .پس

بسماهلل ...

فهرستمطالب

از همان ابتدا دنبال نوآوری باش
هزینه موفقیت ،خطر کردن است
تا چندین بار زمین نخوری ،راه رفتن را یاد نمیگیری
شاگردی زیر نظر استادکار ،رمز موفقیت
به عالقههایتان احترام بگذارید
نخبگی حق نیست ،وظیفه است
یک دست صدا نداره!!
نخبه یعنی رتبه تک رقمی کنکور ؟؟؟
فرصت کارآموزی را جدی بگیرید !!!
شناخت بازار پیش از ورود به آن
گسترش مرزهای علم یا حل مسائل خودمان؟؟؟
کار برای مردم کشورت یا مردم کشور بیگانه؟
منابع

از همان ابتدا دنبال نوآوری باش

آدمهای��ی ک��ه ک��ار ب��زرگ کردند مث��ل بی��ل گیت��س (بنیانگذار
مایکروسافت) ،مثل استیو جابز (بنیانگذار اپل) از سن پایین شروع
کردند ،یعنی از همان ابتدا که وارد دانشگاه ش��دند ،دنبال خالقیت
و نوآوری و ساخت بودند یا بهقول نظامی گنجوی شاعر ایرانی:
تا جوانی و تندرستی هست
آید اسباب هر مراد به دست

کسانی که ش��روع ب��ه کار عملی نکردند و فق��ط به فکر درس
بودند ،اگر خیلی موفق باش��ند و بتوانن��د از زیر چرخ رقابتهای
سخت کنکور جان سالم ب��هدر ببرند ،بعد از  12-10سال ،مدرک
دکت��ری میگیرند و حاال ت��ازه باید وارد بازار کار ش��وند .اما در
کشوری که نیازها و مسائل جامعهاش با همان تخصص کارشناسی
و یا حداکثر کارش��ناسی ارش��د حل میشود ،خیلی نیاز به دکتری
وجود ن��دارد .حتی اگر فرد دانشجوی قوی هم باش��د و بخواهد
عض��و هیئت علمی جایی ش��ود ،بای��د به این نکته توجه داش��ته
باش��د که بعد از گذشتن از هفت خان رستم ،اگر توانست در یک
دانشگاهی هیئت علمی شود ،در سن  30 -28سالگی ،حقوقی که
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دریافت میکند قطع ًا کمتر از دوستانش که بعد از کارش��ناسی سر
کار رفتند و االن چند سال سابقه کار دارند.
البته قبول که داشتن مدرک دکتری ،جایگاه باالیی در جامعه ما
حساب میشود ،اما با این خروجی زیاد دکتری در دانشگاههای ما،
تا چند سال آینده بعید نیست که این شأن و منزلت هم مثل مدارک
کارشناسی و ارشد امروز افت پیدا کند.
ت��و توانمندتر از آنچه بهنظر میرس��ی ،هس��تی ،به
شرطی که ...

البت��ه ،ما باید به خودمان اعتم��اد کنیم .اکثر کارآفرینها
ک��ه در ادامه کتاب ،داستانها و گفتارهای زیادی از آنها
خواهیم آورد ،تقریب ًا با دست خالی اما با اعتماد به نفس
باال و اشتیاق فراوان شروع به کار کردند .در واقع تالش
کردند تا «فوقالعاده باشند» و بیش از آنچه از آنها انتظار
میرود ،تأثیرگذار باشند .در این مسیر تالش کردن کافی
نیس��ت ،باید بله باید به هدف رسید؛ هیچ بهانهای برای
کم کاری قابل قبول نیست .این نکته هم یادمان باشد که
برای موفق شدن و رشد کردن در هر حرفهای وجود سه
مؤلفه زیر ضروری است:
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بیل گیتس در 13سالگی اولین نرمافزار خود را تولید کرد.
در  20سالگی شرکت مایکروسافت را تأسیس کرد.
بیل گیتس

بي��ل گيت��س در  28اکتبر س��ال  1955در يک خانواده
متوسط در شهر سياتل امريکا متولد شد .پدر بيل ،ويليام
هنري گيتس دوم وکيل دادگستري و يکي از سرشنايان
ش��هر سياتل است و مادر او آموزگار مدرسه و يکي از
اعضا هيئت مديره یک مؤسسه خیره بود .بيل گيتس در
اين خانواده و در کنار دو خواهر خود رش��د کرد .او از
هم��ان دوران کودکي روحيه رقابتطلبي خود را نشان
داد و سع��ي ميکرد تا در هر زمين��هاي از دوستان خود
پيش باشد.
گيت��س تحصيالت ابتداي خ��ود را در یک مدرسه
دولتی پشتسر گذاشت و در آنجا بود که با رایانه آشنا
شد .در آغاز يکي از سالهاي تحصيلي مسئوالن مدرسه
تصميم گرفتند با کمک خانواده دانشآموزان ،يک مرکز
رایانه اجاره کنند و در اختيار دانشآموزان قرار بدهند .در
اينجا بود که بيل گيتس با رایانه آشنا شد و به سرعت
در استفاده از آن مهارت کسب کرد و در سيزده سالگي
اولي��ن نرمفزار خود را که يک بازي ساده بود نوش��ت.
گيت��س به همراه دوست خود پل آلن ( )Paul Allenکه
دو سال از گيتس بزرگت��ر بود و در زمينه سختافزار
کامپيوتر هم مهارت داشت ،بيشتر وقت خود را به برنامه
نويسي در اتاق رایانه مدرسه ميگذراند.
گيتس در سال  1973وارد دانشگاه هاروارد ش��د و
در این زمان بود که یک نسخه از زبان  BASICرا براي
کامپيوت��ر  MITS Altairطراحي ک��رد و در سال 1975
(یعنی  20سالگی) به همراه دوست دوران کودکي خود
پل آلن ،شرکت کوچکي بنام  Microsoftرا با شعار «در
هر خانه يک کامپيوتر» تأسیس نمود.
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دکتر فریبا لطیفی متولد  1336در تهران اس��ت .ایشان
در س��ال  1358در رشته حس��ابداری از دانشگاه تهران
فارغالتحصیل ش��د .وی بعد از اینکه همراه همسر و دو
فرزندش برای ادامه تحصیل عازم انگلستان شد ،در سال
 1376مدرک دکتری خود را در رشته مدیریت از دانشگاه
برونل ( )Brunelانگلستان اخذ نمود .ولی پس از بازگشت
به ایران ،با توجه به ضعف جدی کشور در حوزه مدیریت
و دغدغهای که در این حوزه داشت ،به همراه همسر خود
سازمان مدیریت فرا و انتشارات فرا را بنیان نهادند .وی
یکی از بزرگترین کارآفرینان کش��ور در حوزه آموزش
مدیریتنوینمیباشد.
دکتر فریبا لطیفی

در خارج از کش��ور بچهها از کودکی بسیار عالی با
فضای کارآفرینی و کار آشنا میشوند...
مث� ً
لا در کانادا که بودیم یک��ی از برنامههای بچهها
در مدرسه این بود ک��ه کل مدرسه به صورت تیمهای
مختلف در میآمدند و هر هفته نوبت یکی از گروهها بود
که چیزی را برای فروش عرضه کند .خانودهها چیزهای
سادهای مانند کیک و شیرینیهای ساده درست میکردند
و بچهها میبردند آنها را میفروختند و نتیجه کار آنها
در روزنامه مدرسه چاپ میش��د ک��ه هر تیمی چقدر
توانسته درآمد کسب کند... .
یکبار هم که تابستان به ایران آمده بودیم ،چون خانه
مادرم نزدیک دربند بود ،یک روز ایثار گفت :خوب است
خانه مامانجون جای خوبی ق��رار گرفته ،آش درست
کنیم و به کسانی که میخواهند بروند کوه بفروشیم .به
هر حال چون بچهها میدیدند ،جمعهها بسیاری از مردم
میروند کوه و ب��ازار خوبی وجود دارد ،به دنبال انجام
این کار رفتند .مادرم هم برای اینکه توی ذوقشان نزده
باشد ،گفته بود :بله فکر خوبی است ،حتم ًا بازار هم دارد.
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بعد به م��ن گفت که دخترهای به من چنین حرفی
زدهان��د و من برای اینکه توی ذوقش��ان نزنم ،موافقت
کردم .خندیدم و چیزی نگفت��م .بچهها با خانم برادرم
صحب��ت کرده بودن��د ،او هم گفته بود باش��د ،من هم
آش را برایت��ان میپزم .بروی��د و ظرف یکبار مصرف
بگیری��د .آنجا بود که م��ادرم فهمید قضیه جدی است
و گفت این بچهها چیه که تربیت کردی ،نکند این کار
را بکنن��د و آبروی مرا ببرند .گفتم خوب چه اش��کالی
دارد ،میخواهن��د کارآفرینی کنند که مادرم به ش��دت
مخالفت کرد و بچهها منصرف ش��دند و قضیه ختم به
خیر شد .و این یک تفاوت فرهنگی بزرگ بین اینجا و
خ��ارج از کشور بود .آنجا کار کردن به هر معنا خوب
است و ت��و اگر بتوانی کاری ایجاد کن��ی ،ارزش دارد،
اما اینجا ضدارزش است .اینجا وقتی کاری انجام شود،
فکر میکنند که حتم�� ًا آدم نیازمندی هستی ،بد است،
*
بیآبرویی است و در شأن ما نیست!
* برگرفته از کتاب «کارآفرینی به شیوه دکتر فریبا لطیفی»

:معرفیکتاب
کارآفرینیبهشیوهدکترفریبالطیفی
از مجموع��ه کتابه��ای زندگينامه کارآفرين��ان بزرگ(
)ايرانی

بررس��ی زندگی ،مصائب و سختیه��ا ،راههای رسیدن
قهرمانان صنعت و تجارت ای��ران به اهداف خود یکی
از شیوههای بسیار مؤثر در حوزه کارآفرینی میباشد که
باعث میشود ،عوام و خواص جامعه بیشتر با واژهی پر
مفهوم کارآفرینی آش��نا شوند .به همین دلیل این کتاب
با ش��الوده بررسی زندگی کاری و ش��خصی دکتر فریبا
لطیفی که از کارآفرینان بزرگ کشور میباش��ند ،نگاشته
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شده است.
دکتر فریبا لطیف��ی ،بنیانگذار انتشارات فرا و ماهنامه
گزیده مدیریت ،راهی را در علم کارآفرینی ایران گشوده
است که اکنون تجربیات ارزش��مند او راهنما و آیینهای
پی��شروی تمامی مدی��ران و کارآفرین��ان ایران و حتی
الگوی قدرتمند و بینالمللی در کشورهای دیگر است.
آنچه در این کتاب میآید ،راهنمایی است که با نگاه
به آنچه یک کارآفرین میتواند برای رسیدن به مقاصدش
در کشورمان از آنها بهره برد را بازگو مینماید.
***
مجموعه کتابهای کارآفرینان بزرگ ایرانی ،راهنمای
علمی و عملی است که رسیدن به یک جامعه کارآفرین
را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است .این مجموعه
با حمایت مراکز کارآفرینی دانشگاههای صنعتی شریف
و تهران منتشر ش��ده است و مطالعه آنها به کسانی که
آرزوهای بزرگ در سر دارند ،بسیار توصیه میگردد.
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هزینه موفقیت ،خطر کردن است

الزم��ه رسیدن به قلههای موفقیت ،خطر کردن است .اما این خطر
کردن زمانی دارد که اگر از زمانش بگذرد ش��اید دیگر نتیجهبخش
نباش��د .ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که با باال رفتن سن،
ریسکپذی��ری انس��ان کاهش پیدا میکن��د و از آن طرف فرصت
اشتباه هم کم میشود .یعنی یک فرد  20- 18ساله ،به نسبت فردی
 30سالهای که ت��ا دکتری پیش رفته و تازه از دانشگاه بیرون آمده
است ،هم فرصت اش��تباه بیشتری دارد ،هم در صورت ش��کست
بسیار کمتر از طرف جامعه مالمت میشود.
مهتری گر به کام شیر در است
رو خطر کن ز کامِ شیر بجوی

حنظله بادغیسی ،شاعر قرن سوم هجری قمری

س��یده فاطم��ه مقیم��ی دارای مدرک مهندس��ی راه
وساختمان است .وی مؤسس و مدیر عامل یک شرکت
حمل و نقل بینالمللی اس��ت و نائبرئیس کمیسیون
حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن
و کشاورزی ایران بوده است.
خانم��ی مقیم��ی در س��ال  1358در یک ش��رکت
حملونقل بینالمللی ابتدا در بخش ترجمه و س��پس
در بخش کامیون شروع بهکار کرد و مدت سهسال در
آن شرکت بود .در سال  1361تصمیم به کار مستقل
گرفت که این تصمیم تا مرحله اجرایی شدن ،دو سال
به طول انجامید و س��رآنجام در سال  1393شرکت
خود را ثبت کرد.
سیده فاطمه مقیمی

از هجدهسالگی وارد محیط کار شدم ...
 ...بع��د از اینک��ه در سال  1355در رش��ته مهندسی
راه و ساختم��ان در «در مدرسه عالی فنی» قبول ش��دم،
ب��ا توجه به عالقه زیادی که به ک��ار کردن در خارج از
خانه داش��تم ،به پ��درم گفتم که دوس��ت دارم کار کنم
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و پدرم نیز با تصمیم من موافقت کرد و گفت« :یکی از
دوستام مهندس عمرانه و شرکت ساختمانی داره ،باهاش
صحبت میکنم و اگه قبول کرد ،میتونی تو ش��رکتش
کار کنی» .چند روز بعد من و پدرم به خیابان عباسآباد
رفتیم و با مهندس نجفی در دفتر کارش مالقات کردیم.
او بعد از صحبتهای مقدماتی با پدرم ،پذیرفت که من
از فردا در آن ش��رکت مشغول به کار ش��وم .با توجه به
ساعت کارم ،مجبور شدم از همان ترم اول ،واحدهایی را
انتخاب کنم که کالسهایشان بعداز ظهر تشکیل میشد.
ب��ه این ترتیب من از هجدهسالگ��ی وارد محیط کار
ش��دم و بسیاری از موضوعات درسام مثل نقشهکشی،
محاسب��ات ساختمان��ی ،نقشهخوان��ی و نقشهبرداری
ترسیم��ی را بهطور عملی در حیط کار یاد گرفتم و این
موضوع سبب ش��د ،درسهایم را ب��ا نمرههای خوب
*
بگذرانم.
* برگرفته از کتاب اوج (معرفی  1+38چهره موفق و کارآفرین برتر ایران)

:معرفیکتاب
اوج

كتاب «اوج» با هدف معرفي چهرههاي موفق و كارآفرين
برتر ايران به عنوان الگوهاي زنده و موفق كشور به مردم
براي سرمشقگيري و الگوسازي و استفاده از تجارب و
موفقيتها و شكستهاي آنها ،توسط محمد سليماني و
گروه همراه گردآوري و تاليف شده است.
اين كتاب ب��راي اولين بار در اي��ران توانسته تجربيات
مديران و موسسان شركتهاي بزرگ و برندهاي موفق
ايران��ي را به عنوان يك مرجع كامل در زمينه كارآفريني
در قالب يك كتاب منتشر نمايد .اين كتاب ماحصل چند
سال كار تحقيقاتي و پژوهشي ميباش��د كه با استناد به
داستانهاي واقعي اين كارآفرينان تدوين شده و در اختيار
عالقمندان به كارآفريني قرار گرفته است.
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تا چندین بار زمین نخوری ،راه رفتن را یاد نمیگیری
...

متأسفان��ه در کش��ور م��ا مثل بسی��اری از کشوره��ای جهان نگاه
بسیاری منفی به ش��کست وج��ود دارد ،به طوری که افراد به کلی
از خط��ر کردن هراس دارند .به عنوان مثال وقتی که دانشجویان به
فارغالتحصیلی نزدیک میشوند ،با صحبتهای خانواده و اطرافیان
(با ش��دت زیاد) مواجه میش��وند که آنها را به استخدام شدن در
شرکتهای دولتی تشویق میکنند تا برای یک عمر ظاهرا ً با خیال
راحت درآمد ماهیانهش��ان تضمین شود بدون توجه به اینکه با این
ک��ار مسیر زندگی خود تعیین ک��رده و مجبورند در همان مسیر با
همان درآمد مشخص و کاری که ش��اید چندان هم عالقهای به آن
نداشته باشند ،ادامه دهند.
در حالی که در نقاطی از جهان که اتفاق ًا مرکز رش��د فناوریها
پیشرفته هستند ،شکست را به عنوان سرآغاز یادگیری میدانند .در این
مناطق نگاه به شکست دقیق ًا مقابل نگاه باالست و شکست را به عنوان
1
چاشنی اسرارآمیز موفقیت میدانند .یکی از این نقاط دره سیلیکون
است .در منطقه ش��کست یک مرحله طبیع��ی از فرآیند نوآوری
شناخته میشود.
دره سیلیک��ون ن��ام منطقهای در غرب ای��االت متحده در ایالت
کالیفرنی��ا ،که به دلی��ل همجواریاش با دانشگ��اه استنفورد (یکی
از بهتری��ن دانشگاههای آمریکا و جهان) ام��روز تبدیل به یکی از
مراک��ز صنعتی و اقتصادی جهان ش��ده است .امروزه این منطقه به
عنوان پایتخت فناوری اطالعات ش��ناخته میش��ود و شرکتهای
برجستهای مثل گوگل ،یاهو ،اَپل،2اچپ��ی ،3اینتِل ،اوراکل ،4اَدوب
1. Silicon Valley
2. Apple
3. hp
4. Oracle
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سیستمز ،5سیسکو سیستمز،6ایبِی 7و بسیاری دیگر از شرکتهای
پیشرو جهانی در این منطقه قرار دارند.
در دره سیلیک��ون آزم��ودن و تجرب��ه کردن ،و حتی ش��کست
خوردن گ��ام نخست موفقی��ت محسوب میش��ود و دانشجویان
ای��ن منطقه نیز با همین منطق رش��د میکنند و پ��رورش مییابند.
دیوید کلی ،8مدیر و مؤسس دانشکدهی طراحی دانشگاه استنفورد
میگوی��د« :دانشجویان ما با اعتم��اد به ِ
نفس فوقالعاده و خالق از
ای��ن دانشکده بیرون خواهند رف��ت .آنها میدانند که اجازه دارند
9
هر چیزی را بیازمایند ،ش��کست بخورن��د و دوباره تالش کنند».
پ��س دقیق ًا مث��ل کودکی که ابتدا چهاردستوپ��ا میکند ،سپس به
تدریج بلندمیش��ود و بعد از بارها و بارها افتادن یاد میگیرد که
چگون��ه راه برود ،باید زمین خورد تا ی��اد گرفت .هیچ یادگرفتنی
بدون تجربه کردن اتفاق نمیافتد.
اس��تیون جابز در س��ال  ۱۹۵۵در ایاالت متحده به
دنیا آمد .وی در سال سال  ،۱۹۷۶به همراه دوستش
ِ
وزنیاک  ۲۶ساله ،شرکت اپل را تأسیس کردند
استیو
و اولین رایانه ش��خصی ش��رکت اپل به نام اپل  Iرا به
بازار معرفی کردند.
 NeXTدر س��ال  ۱۹۸۵ط��ی یک اختالف مدیریتی،
جاب��ز اپ��ل را ترک ک��رد و در همان س��ال ش��رکت را
تأسیس کرد .در سال  ۱۹۹۶شرکت اپل ،شرکت نکست
را به مبلغ  ۴۲۹میلی��ون دالر خرید و طی این معامله
استیو جابز ،مجدداً به اپل بازگشت.
از اتفاقات مهم پس از این مسئله در اپل میتوان به
معرفی  iPodدر سال  ،۲۰۰۱پردهبرداری از iTunes

 .9برگرفته از کتاب «ای کاش وقتی  20ساله بودم ،میدانستم»

5. Adobe Systems
6. Cisco Systems
7. eBay
8. David Kelley
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 Storeدر س��ال  ،۲۰۰۳معرف��ی  iPhoneدر س��ال
 ۲۰۰۷و  iPadدر سال  ۲۰۱۰اشاره کرد .استیو جابز
در نهایت بر اثر عوارض ناشی از سرطان لوزالمعده ،در
تاریخ اکتبر  ۲۰۱۱در سن  ۵۶سالگی درگذشت.
استیون جابز

اخراج از اپل یكی از بهترین اتفاقات زندگی من بود ...
شاید من آن موقع متوجه نشدم ،اما اخراج از اپل یكی
از بهتری��ن اتفاقات زندگی من بود .سنگینی موفقیت با
سبكی یك ش��روع تازه جایگزین شده بود و من كام ً
ال
آزاد بودم .آن دوره از زندگی من پر از خالقیت بود .در
طول پنج سال بعد یك شركت به اسم نكست تأسیس
كردم و بعد از آن شركت دیگری به اسم پیكسار .در یك
سیر خارقالعاده ،ش��ركت اپ��ل ،نكست را خرید و این
باعث شد من دوباره به اپل برگردم و فناوری ابداع شده
در نكس��ت انقالبی در اپل ایجاد كرد .کام ً
ال مطمئنم که
اگر از اپل اخراج نمیش��دم ،هیچ یک از این اتفاقات به
وقوع نمیپیوست .بله ،گاهی پیش میآید که زندگی با
آجر بر سر آدم میکوبد!
اگر من از اپل اخراج نمی شدم شاید هیچ كدام از این
اتفاقات نمیافتاد .این اتفاق مثل داروی تلخی بود كه به
یك مریض ميدهند ولی مریض واقع ًا به آن احتیاج دارد.
بعضی وقتها زندگی مثل سنگ توی سر شما ميكوبد
ولی شما ایمانتان را از دست ندهید .من مطمئن هستم
تنها چیزی كه باعث ش��د م��ن در زندگیام همیشه در
حركت باش��م این بود كه من كاری را انجام ميدادم كه
*
واقع ًا دوستش داشتم.
* سخنرانی استیو جاب��ز در جشن فارغالتحصیلی دانشگاه استنفورد در

سال .2005
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:معرفیکتاب

»ای کاش وقتی 20ساله بودم ،میدانستم«

کت��اب «ای کاش وقت��ی  20ساله ب��ودم ،میدانستم» به
همت مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی ش��ریف ترجمه
و منتش��ر ش��د .نویسنده ای��ن کتاب خان��م پروفسور
سیلیگ ،مدیر «برنامهی سرمایهگذاری خطرپذیر مبتنی
ِ
فناوری» دانشگاه استنفورد ( ) STVPمیباش��د .این
بر
مرکز مسئولیت هدایت ،حمایت و ارتقاء توانمندیهای
کارآفرینانه دانشجویان با هدف شکلدهی شرکتهای
دانشبنیان جهت ارزشآفرینی و حل مسایل را بر عهده
دارد.
وی خود یک کارآفرین موفق است و در استنفورد و
سیلیکون ولی استاد بسیار شناختهشدهای میباشد و در
نقاط مختلف جهان با دانشجویان ،اساتید و نیز کارآفرینان
دیدار ،مصاحبه و برنامههای آموزشی دارد .این کتاب در
قالب داستانهای واقعی و مهیج ،توصیههای الهامبخش
و عملگرایانه ،رش��د اخالقیات ،حرفهای عمل کردن و
ارتقاء قابلیتهای کارآفرینانه را هدفگذاری کرده است
که با استقبال شایستهای نیز مواجه شده است.
بخشهایی از این کتاب را با هم میخوانیم:
«روش دیگری که با استفاده از آن میتوانید ،خودتان
برای خود نقش تعیین کنید ،این است که به مسائلی که
دیگ��ران از تالش برای آن دست کشیدهاند ،توجه کنید،
و راههایی برای تبدی��ل آنها به اهدافی مفید پیدا کنید.
اغلب در پس پروژههایی که دیگران بیتوجه آنها را رها
کردهاند ،ارزش زیادی نهفته است...
10

10. Stanford Technology Ventures Program
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مایکل دیرینگ 11از کاری که در آنجا (شرکت ایبی)12
انجام میداد ،اص ً
ال رضایت نداشت .بنابراین در وقتهای
آزادش ،سرویسهای طراحی شدهای را که کسی به آنها
توجه نمیکرد و یا به کل کنار گذاشته شده بودند ،بررسی
میکرد .اوایل سال  ،2000مایکل متوجه طرحی شد که
کاربران��ی را قادر میساخت تنها ب��ا پرداخت  25سنت
اضافهتر ،به لیست معمولیشان عکس الصاق کنند .او پس
از تجزیه و تحلیل مزایای آن ،متوجه شد که محصوالت
همراه با تصوی��ر ،سریعتر و با قیمت بیشتری نسبت به
محصوالت ب��دون عکس به فروش رفت��ه بودند .تا آن
موقع فقط ده درصد از مشتریان از این سرویس استفاده
میکردند ولی او که حاال مطمئن شده بود ،روی بازاریابی
سرویس عکس متمرکز شد .در نتیجه درصد استقبال افراد
از 10درصد به 60درصد افزایش پیدا کرد که باعث رشد
 300میلیون دالری سود ساالنهی ایبی شد .همانطور که
دیدید ،مایکل بدون هیچ دستورالعملی از سوی دیگران،
معدن بکری از طال پیدا و آن را استخراج کرد .این ابتکار
هزینه بسیار کمی برای شرکت داشت ،ولی سود حاصل
از آن بسیار زیاد بود».
***
«پری کلبان »13یکی از افراد فوقالعادهاست ،که در این
مورد [ترکیب غیرعادی ایدهها] میتوان از وی نام برد .پری
در سال  1991از ناحیه مچ پا دچار ش��کستگی شد .این
آسیبدیدگی خیلی ناامیدکننده بود ،زیرا او یک اسکیباز
حرفهای بود و اص ً
ال تصورش را هم نمیکرد که به مدت
ی��ک فصل فرصت اسکی کردن در ش��یبهای تند را از

11. Michael Dearing
12. eBay
13. Perry Klebahn
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دست بدهد .با این حال پری راهی یافت که بدشانسیاش
را تبدی��ل به خوشاقبال��ی کند .او همانط��ور که روند
بهبودیاش را طی میکرد ،متوجه ش��د یک جفت کفش
برفی چوبی دارد که ب��رای یک گردش کوتاه روی برف
مفید خواهند بود؛ با این امید که آنها میتوانند جایگزینی
برای اسکی کردن باش��ند ،آنها را پوشید و بیرون رفت.
البته آن کفشها به هیچوجه کارایی الزم را نداشتند و این
مسأله بازهم باعث ناامیدی دیگری ش��د .اما پری بهجای
اینکه آنها را داخل کمد پرت کند و منتظر ش��ود تا مچ
پایش بهب��ود یابد ،تصمیم گرفت یک کفش برفی کام ً
ال
جدید طراحی کن��د .وی در آن زمان دانشجوی طراحی
محصول بود ،به همینخاطر تصمیم گرفت که مهارتهای
جدیدش را در حل مشکالت خودش استفاده کند .پری
طی ده هفته ،هشت گونهی متفاوت کفش برفی طراحی
نمود  ...و پس از گذشت ده هفته آمادهی ثبت اختراعش
بود ....پس از آن که شرایط برای پیشرفت بازار کفش برفی
فراهم شد ،بازار کفش برفی از بازاری صفر دالری ،به یک
بازار  50میلیون دالری مبدل گشت.
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شاگردی زیر نظر استادکار ،رمز موفقیت

کسی که شاگردی نکند ،استاد نمیشود .یکی از دالئلی که متأسفانه
از دانشگاهه��ای ما نیروی توانمن��د در نمیآید ،همین است .مث ً
ال،
دانشجویان مهندسی با این تصور فارغالتحصیل میشوند که االن،
پ��س از گذراندن حدود  120واحد (ک��ه  80آنها تئوری بودهاند)،
االن کار روی فالن سیستم پیشرفته را به او میسپارند .در حالی که
آنچه در درسها آموختهاند ،نهایت ًا مثل یک نقشهی راهنما است و
راه را نش��ان میدهد و برای رسیدن به مقصد باید آستینها را باال
زد و در عمل باید مسیرهای درست را پیدا نمود تا به خواستهمان
برسیم؛ حال در این مسیر نیاز به معلم و مرش��دی است که چم و
خم کار را بداند؛ فوت و فن کار را بگوید و دست ش��اگردش را
بگیرد و در ش��کستهای ناشی از بیتجربگی او را بلند کند و راه
درست را نشانش دهد .پس ش��اگردی کردن کنار استادکار دلسوز،
که تجربیاتش را در اختیار شاگردش قرار میدهد ،میتواند سالها
فرد را در حرفهاش جلو بیندازد.
دکتر نایبی ،متولد  1345در شهر قزوین است .وی
تحصیالت دوره ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان را در
این ش��هر سپری و پس از آن با رتبهی یک منطقه دو
در گروه ریاضی وارد رش��ته مهندس��ی برق دانشگاه
صنعتی شریف گردید .مقاطع کارشناسی و کارشناسی
ارشد را با رتبه اول فارغ التحصیل و وارد دوره دکتری
مهندسی برق-مخابرات دانشگاه تربیت مدرس شده و
بهعنوان اولین فارغ التحصیل دکترای مهندسی برق
کشور در س��ال  1372از دانشگاه تربیت مدرس فارغ
التحصیل و بهعنوان عضو هیئت علمی وارد دانشگاه
صنعتی شریف گردید.
دکتر محمد مهدی نایبی
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برای اینکه اوستای خوبی بشوید ،باید خوب شاگردی
کنید ...
 ...نمیگوی��م لیسانس گرفتید بالفاصله بروید کسب و
کاری بزنید نه این خیلی ریسک دارد چون ش��ماهایی
ک��ه در محیط دانشگ��اه بودید هن��وز نمیدانید محیط
کسب و کار چگونه هست؟ اصال چه بسازیم که مردم
استقبال کنند و بابتش پ��ول بدهند .برای اینکه اوستای
خوبی بشوید باید خوب ش��اگردی کنید؛ حداقل 3-4
سال در شرکتهایی که خوب کار میکنند ،بروید و کار
یاد بگیرید؛ چون در دانشگاه درس خواندید ،چیزی بلد
نیستید .یادم هست که به یکی از هم دورههای لیسانس
ِ
الکترونیک 2
گفت��م بیا فالن جا با ما کار کن ،گفت من
را هن��وز نگذراندهام ،بگذار بعد .گفتم الکترونیک  2که
هیچ ،الکترونیک  8را هم بگذرانی چیزی یاد نمیگیری
بیا باهم کار انجام دهیم .قصه این نیست که حاال درس
را تم��ام کنیم ،آن وقت چیز یاد میگیری��م ،در کار آدم
خیلی چیزها یاد میگیرد .ثانی ًا وقتی در کار وارد شدید
میفهمید چه طرحهایی مورد استقبال قرار میگیرد.
چه کسی را به چ��ه کسی باید دوخت ،تا آدم بتواند
کسب و کار درستی تشکیل بدهد؛ یک شبه هم بهدست
نمیآید 3-4 ،سال حداقل وقت میخواهد تا شما یک
ایده کسب و کار صحیحی را در ذهنتان بپرورانید*.
* دی��دار جمعی از نخبگان و استعداده��ای برتر استان قزوین در تاریخ

 1390/11/18با دکتر نایبی .
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به عالقههایتان احترام بگذارید

در کنار برنامه عادی درسی ،به عالقههایتان توجه کنید .وارد آنها
ش��وید و تجربه کسب کنید .آین��ده مشخص میکند که سودمندی
تجربههای ش��ما چگونه در کسب و کارتان سودمند خواهند بود.
همانط��ور هم که قب ً
ال هم اش��اره ش��د ،برای موفقی��ت در کار و
زندگی باید سه مؤلفه با هم وجود داش��ته باش��ند :عالقه ،مهارت
و ب��ازار کار .پس به عالقهمندیهایتان توجه کنید ،آنها را امتحان
کنی��د ،ت��ا به تدریج برایتان روش��ن ش��ود که در ک��دام زمینه با
مهارتت��ر ،عالقهمندترید و بازار کار بهتری دارد .نکته قابل توجه
اینکه ،تصور نکنید که در چند زمینه کار کردن موجب اتالف وقت
میش��ود بلکه اگ��ر در یک چارچوب مشخص (یعن��ی با در نظر
گرفت��ن همین سه مؤلفه) پیش بروید ،تجربههایی که میکنید ،یک
روزی بهدرد ش��ما خواهد خورد .همیشه به دنبال فایدهها و منافع
کوتاهمدت فعالیتها نباید بود بلکه داش��تن تجارب متنوع و غنی،
بین��ش عمیقتری به انسان در مواجه با استفاده از فرصتها و رفع
مشکالت آتی در کار و زندگی میدهد.
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استیوجابز:
بعد از گذش��ت شش ماه از ورود به دانشگاه ،هیچ دلیل
مثبت و مفیدی برای ادامه حضورم در دانشگاه نمیدیدم.
هیچ ایدهای در مورد این که با زندگیام چه کار میخواهم
بکنم و در مورد این که دانشگاه قرار بود ،چه کمکی به
من کند ،نداشتم و فقط در حال مصرف کردن همه پولی
بودم که والدینم تمام عمرشان برایم ذخیره کرده بودند.
بنابراین تصمیم گرفتم از دانشگاه بیرون بروم و اطمینان
داشتم که این کار در نهایت نتیجه مثبتی خواهد داشت.
اولش كمی وحشت داشتم ولی اآلن كه نگاه ميكنم
ميبینم كه یكی از بهترین تصمیمهای زندگی من بوده
است .لحظهای كه من ترك تحصیل كردم به جای این كه
كالسهایی را بروم كه به آنها عالقهای نداشتم شروع به
كارهایی كردم كه واقع ًا دوستشان داشتم .زندگی در آن
دوره خیلی برای من آسان نبود .من اتاقی نداشتم و كف
اتاق یكی از دوستانم ميخوابیدم .قوطیهای خالی پپسی
را ب��ه خاطر پنج سنت جمع میک��ردم و به مغازهدارها
میفروختم تا ب��ا آنها غذا بخرم .بعضی وقتها هفت
مای��ل پیادهروی ميكردم كه یك غذای مجانی در معبد
هیر کریشنا بخورم .غذاهایشان را دوست داشتم .من به
خاط��ر حس كنجكاوی و ابهام درونیام در راهی افتادم
كه تبدیل به یك تجربهی گرانبها شد .كالج رید (Reed
 )Collegeآن موقع یكی از بهترین تعلیمهای خطاطی
را در كش��ور ميداد .تمام پوستره��ای دانشگاه با خط
بسیار زیبا خطاطی ميشد .در این زمان بود که بر اساس
عالقهام ،در این كالسهای خطاطی شرکت میکردم.
سبك آنها خیلی جالب ،زیبا ،هنری و تاریخی بود و
من خیلی از آن لذت ميبردم .امیدی نداشتم كه كالسهای
خطاطی نقشی در زندگی حرفهای آیندهی من داشته باشد
ول��ی ده سال بعد از آن كالسها ،موقعی كه ما در حال
طراحی اولین كامپیوت ِر مكینتاش ( )Macintoshبودیم،
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تم��ام مهارتهای خطاطی من دوب��اره به ذهن من
برگشت و من آنه��ا را در طراحی گرافیكی مكینتاش
استفاده كردم .مك اولین كامپیوتر با فونتهای كامپیوتری
هنری و زیبا بود.
اگر من آن كالسهای خطاطی را آن موقع برنداشته
بودم مك هیچ وقت فونتهای هنری اآلن را نداش��ت.
همچنین چ��ون كه ویندوز طراحی م��ك را كپی كرد،
احتماالً هی��چ كامپیوتری این فونت را نداش��ت .خب
ميبینی��د ،آدم وقتی آین��ده را نگاه ميكند ش��اید تأثیر
اتفاق��ات مشخص نباش��د ولی وقتی گذش��ته را نگاه
ميكند ،متوجه ارتباط این اتفاقها ميش��ود .این یادتان
نرود شما باید به یك چیز ایمان داشته باشید ،به توانتان،
به سرنوشتتان ،زندگیتان .این چیزی است كه هیچ وقت
مرا ناامید نكرده و تغییرات بسیاری در زندگی من ایجاد
*
كرده است.
* سخنرانی استیو جاب��ز در جشن فارغالتحصیلی دانشگاه استنفورد در

سال .2005
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نخبگی حق نیست ،وظیفه است.

رض��ا امیرخانی 14در نشت نشاء مینویس��د« :نخبگی حق نیست،
وظیفه است.کسی به دلیل نخبگی نباید حقوق بیشتری بگیرد ،نباید
امتیازات بیشتری داشته باشد .بلکه باید کار بیشتری بکند ،فرصت
بیشتری برای رش��د داش��ته باش��د» .واقعیت هم همین است؛ باید
برای نخبه ،فرصت رش��د ایجاد کرد تا استعدادها و تواناییهایش
را ش��کوفا کرده و در عمل جامعه را رش��د دهد؛ ویژگی که خدا
ب��ه نخبه داده است ،موجب برت��ری او در جامعه نیست ،بلکه این
استع��داد یک نعمت وظیفهآور است .مثل خانودهای که یک فرزند
عقبمان��ده یا ناتوان دارد و یک فرزن��د تیزهوش؛ در اینجا فرزند
تیزهوش باید به کمک برادر یا خواهر ناتوانش بیاید ،نه اینکه خود
را طلبکار بداند و توقع داش��ته باش��د از حق برادر یا خواهرش
بگیرند و به او بدهند.
 ...شما [نخبگان] باالی هرم جامعه هستید؛ وظیفه شما
این است که دست چند صدنفر دیگر را بگیرید؛ یعنی نه
تنها دنبال این نباشید که آقا من کجا بروم استخدام شوم
*
شما باید برای سیصد نفر دیگر هم اشتغال ایجاد کنید.
* دی��دار جمعی از نخبگان و استعداده��ای برتر استان قزوین در تاریخ

 1390/11/18با دکتر نایبی

 .14رض��ا امیرخانی نویسنده و منتقد ادبی است .او مدت��ی رئیس هیات مدیره انجمن قلم
ایران بود .وی در سال  ۱۳۵۲در تهران متولد ش��د .او در دبیرستان عالمه حلی تهران درس
خوان��ده اس��ت و فارغالتحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی ش��ریف است .مدتی
سردبی��ری سایت لوح (ارگ��ان نویسندگان ادبیات پایداری) را بر عهده داش��ت و در پاییز
 ۸۴از ای��ن مقام استعفا داد .وی از سال  ۸۴تا  ۸۶رئیس هیات مدیره انجمن قلم ایران بود.
به گواهی سایت ش��خصی وی ،نزدیک ش��شصد هزار نسخه از کتابهای او تا به حال به
ف��روش رسیده است .اِرمیا ن��ام اولین کتاب امیرخانی در سال  ۱۳۷۴است که جایزه بیست
سال ادبیات داستانی ایران را از آن خود کرد.
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:معرفیکتاب
نشتنشاء

نشت نشا عنوان مقالهای از رضا اميرخانی ،داستاننويس
ايرانی میباشد .اين کتاب به بررسی پديده فرار مغزها و
عوامل آن میپردازد .نویسنده وجه تسمیه کتاب را اینگونه
بیانمیکند:
«نشت را در فرهنگی معنا کردهاند ،سرایت آب و آتش
از جایی به جای دیگر .نشت را معقولتر دیدم از مهاجرت
ِ
خالف مهاجرت که با هجرت
و ف��رار ،چرا که نشت به
همنشینیِ ذهن��ی دارد ،و مثبت است ،عیب ظرف را نیز
مینمایاند و به خالف فرار که تند و منفی است ،حرکت
نرم و آرامِ یک جریان را نیز نشان میدهد ... .اما خود نشا،
کنایت��ی است از زحمتی که نظامِ آموزش��یِ ما برای بر و
بچهها میکشد .پس نشا را نیز از نخبه و مغز در تعریف
دقیقت��ر دیدم .در تعریف نخب��ه و مغز نیاز داریم به یک
ارزشگذاری که الزام ًا مورد تأیید همگان نیست ،حال آن
ِ
منفعت برداشت نظر
که در نشا ،بیشتر به زحمت کاشت و
میکنیم ،بدون هیچ ارزشگذاری».
گوشه هايی از اين كتاب:
« ...مسأله زيرزميني نيست .در آن مافيايي وجود ندارد.
ح��رف در آوردهايم كه باندهاي��ي زيرزميني براي بچهها
پذيرش ميفرستند و خودمان ه��م باور كردهايم .بچهها
سر و دست ميش��كنند براي رفتن .بگذار مسؤوال ِن آگاه
بخوانند! دانشجوي سا ِل سهي شريف اگر اپليكيشن فرم
دستش نباش��د و براي تافل لغت حفظ نكند ،يا مشنگ
است ،يا فقير است ،يا پخمه».
***
« ...خي��ال كردهاي��م ك��ه در زمين خودم��ان دانشگاه
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ساختهايم و نيرو ميپرورانيم و آيندهسازان ،مملكت را زير
ِ
انقالب فرهنگي و توسعهي علمي و مشتي
و زبر ميكنند و
سوراخ پذيرش كه باز ش��د،
محكم ...اما ديديم كه اولين
ِ
ِ
ظرف سه سوت كندند و رفتند و به
بهترين نيروهايمان
قو ِل متواتر فرار كردند ...اصال فراري در كار نيست .فرار از
كجا به كجا؟ جها ِن سوم موظف است تا مقط ِع كارشناسي،
براي جها ِن اول نيرو تربيت كند ،ارشد و دكترايش را هم
ِ
حضرات از ما
ش��ايد بعدتر به برنامهمان اضافه كنند! بعد
بهتران خودشان دست به گزينش و انتخاب ميزنند و چاق
و چلهها را سوا ميكنند .به همين راحتي .ما خيال ميكنيم
كه صاحب دانشگاه شدهايم .دانشگاه ِ ما ارتباطي به كشورِ
ما ندارد .دانشگاههاي ما شعباتي از دانشگاههاي اروپا و
امريكاهستند».
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یک دست صدا نداره!!!

تحولآفرین��ی و حل مسایل پیچیده کش��ور نیاز به توانمندیهایی
فرات��ر از فرد نخبه دارد و از همین روس��ت که تشکیل گروههای
نخب��ه و ساختاره��ای نخبگانی خصوص ًا به ص��ورت تخصصی و
حرف��های ضروری اس��ت .از طرف دیگر ،ممک��ن است چند فرد
ب��ه تنهایی تواناییهای الزم را برای فعالیتهای نخبگانی نداش��ته
باشند اما زمانی که کنار هم قرار میگیرند ،تشکیل یک گروه نخبه
ب��ا توانایی باال را تشکیل میدهن��د .عالوه بر این تشکیل گروه در
زمینههای مختلفی به دلیل همافزایی ش��کل گرفته ،موجب تسریع
و تسهیل کارها میگردد :ش��ناخت مسائل واقعی جامعه ،شناخت
اساتی��د با تجربه و برقرار ارتباط با آنها ،ش��ناخت منابع علمی و
دسترسی به آنها ،و . ...
تشکی��ل گروهه��ای نخب��ه در دوران دانشجوی��ی در مواردی
متع��ددی منتهی به ش��کلگیری یک کسب و ک��ار جدید و بسیار
موف��ق در حوزهه��ای مختلف خصوص ًا فناوریهای جدید ش��ده
است .ای��ن تجربیات اثرات چشمگیری نی��ز در پیشبرد فناوریها
داش��ته و از آن جمله میتوان به پایهگذاری شرکت  hpتوسط دو
دانشجوی دانشگاه استنفورد یعنی هیولت و پکارد در سال ،1937
و یا به ایجاد ش��رکت  Microsoftتوسط بیل گیتس و پائول آلن و
موارد متعدد دیگری اشاره کرد.
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ویلیام هیولت و دیوید پکارد ،بنیانگذاران ش��رکت
 ،hpنمونه موفق یک گروه خودجوش دانشجویی
ویلیام هیولت و دیوید پکارد

شرکت hp
شرکت هیولت-پکارد یا آن طور که امروزه از آن یاد
میشود  hpدر واقع توسط دو دانشجوی همکالسی در
دانشگاه استنفورد به نامهای دیوید پکارد و ویلیام هیولت
و با سرمایه ابتدایی  538دالر پایهگذاری ش��د .همت و
تالش این دو نفر باعث شد که سرمایه اندک آنها بعد
از حدود هفتاد س��ال به  90میلیارد دالر برسد .در حال
حاضر این شرکت در بیش از  160کشور جهان فعالیت
میکند .نام شرکت نیز به طور اختصاری از حروف اول
نام خانوادگی این دو نفر گرفته شد و بدین سان  hpدر
منطقه کالیفرنیا تاسیس شد ش��رکتی که بعدها ،دهها و
صدها زیرمجموعه ب��رای خودش ایجاد کرد و یکی از
قطبهای بزرگ صنعت کامپیوتر در دنیا شد.
ویلیام بیل هیول��ت و دیوید پکارد هر دو دانشجوی
مهندسی برق دانشگ��اه استنفورد بودند .این دو نفر ،دو
س��ال آخر دانشگاه را بر روی ساختن یک منبع ساده و
دقیق سیگنالهای فرکانس پایین (نوسانساز صدا) کار
میکردند ،چیزی که بعدها اولین محصول ش��رکت hp
بود .بعد از تمام ش��دن دانشگاه ،پکارد مدتی در جنرال
الکتریک مشغول به کار شد اما باز هم به آزمایشگاه ترمن
(استاد ممتاز استنفورد) برگشت و خیلی زود با تشویق و
حمایت او و به همراهی ویلیام هیولت ،مجددا ً شروع به
همکاری کردند و پایههای تأسیس شرکت  hpرا بنیان
نهادند .آنها برای نامگذاری شرکت که  phیا  hpباشد
سکه به هوا انداختند و به این ترتیب در سال  1939فقط
با سرمای��ه  538دالر و کار در محل یک گاراژ اجارهای
فعالیت ش��رکتی آغاز شد که امروزه در سطح بینالملل
مدرنترین تجهیزات فناوری اطالعات را تولید میکند.
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مهن��دس مجتب��ی اس��دی ورودی  72مهندس��ی
صنایع دانشگاه صنعتی شریف است .وی کسی است
با تش��کیل گروههای خودجوش توانس��ته در دوران
دانش��جویی کنفرانسی در س��طح بینالمللی برگزار
نماید و بعدها با کمک همان دوستان و تجربیات کاری
گذشته ،اقدام به تأسیس یک گروه پژوهشی -صنعتی
بسیار موفق نموده است.
مجتبی اسدی

از همکاری در مجله دانشجویی تا تأسیس یک گروه
پژوهشی-صنعتیآریانا
گروه آریانا را به همراه تع��دادی از دانشآموختگان
ش��ریف در سال  1380تأسیس کردیم .ما در دانشکده
صنای��ع دانشگاه ش��ریف با هم آش��نا ش��دیم و مجله
دانشجویی صنایع ،م��ا را به هم نزدیکتر کرد .تعدادی
از م��ا ورودی سال  1372بودیم و با هم کار میکردیم،
ام��ا به واسطه کارهایم��ان در مجله صنایع با تعدادی از
دوستان ورودی  1375نیز آش��نا شدیم که این ،زمینهای
برای مشارکت ما در آریانا شد .در آن زمان فکر میکردیم
توسعه مدیریت ،مهمترین مسأله کشور است و به سبب
تجاربمان در واحد آموزش مجله صنایع ،به این موضوع
هم عالقه خاصی داشتیم .در آن سالها اهتمام به آموزش
به ش��کل فعلی در بین صنایع ما رایج نبود .از این رو با
توجه به نو بودن کارمان در مجله صنایع استقبال خوبی
را شاهد بودیم .سال  1379با همکاری همین تیم ،ایده
برگزاری کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع در سطحی
متفاوت را ط��رح کردیم و نهایت ًا ب��رای اولین بار ،یک
کنفرانس علمی در حوزه مدیریت و مهندسی صنایع را
در سال  1380برگزار کردیم .آن تجربه به ما نشان داد که
کشور به ش��دت تشنه و نیازمند توسعه و ارتقای دانش
مدیریت است.
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فکر میکردیم که ابزار و بستری یافتهایم که میتواند
در گسترش و توسعه مدیریت اثرگذار باشد و از طرف
*
دیگر هم میتواند کارکرد آموزشی داشته باشد....
* برگرفت��ه از مجموعه س��وم سیکارآفرین (مجموع��ه گفتگوهایی با

دانشآموختگان کارآفرین دانشگاه صنعتی شریف )

:معرفیکتاب
مجموعهکتابهایسیکارآفرین
گفتگ��و با دانشآموختگان کارآفرین دانش��گاه صنعتی(
)شریف

فک��ر انتش��ار کتاب��ی محت��وی تجربی��ات کارآفرینان
فارغالتحصیل از دانشگاه صنعتی ش��ریف در سال 1384
ش��کل گرفت .پس از رایزنی با انجمن فارغالتحصیالن
و کمیتهه��ای تخصصی دانشکدهها ب��رای معرفی افراد
مناسب به منظور مصاحبه ،بیش از  50نفر برگزیده شدند
که در این انتخاب ،تالش ش��ده ب��ود تا افرادی از صنایع
و تخصصهای «متنوع» گزینش شوند و نه الزام ًا برترین
کارآفرینها به ترتیب اولویت .با اختصاص بودجهی الزم
برای چاپ کتاب ،مصاحبهی سی نف��ر از این افراد پس
از اصالح دوباره به دست خود مصاحب هشوندگان و تأیید
نهایی ایشان در اسفند  87در قالب نخستین کتاب به زیور
طبع آراسته شد و تا کنون مجموعه دوم تا ششم نیز منتشر
شده است.
اگر به طور میانگین ،هر مصاحبه شامل تشریح بیست
سال از عمر این تالشگران باشد ،هر کتاب محتوی ششصد
سال از عمر افرادی است که بین نخبگان ورودی به یکی از
برترین دانشگاههای کشور ،افراد برگزیدهای هستند که در
راهاندازی یک کسبوکار ،موفق عمل کردهاند.
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نخبه یعنی رتبهی تک رقمی کنکور ؟؟؟

نخب��ه کسی که نیست ک��ه رتبه تکرقمی کنکور باش��د یا طالی
المپیاد داشته باش��د یا اینکه چند مقاله آیاسآی ثبت کرده باشد،
نخب��ه کسی است که از استعدادش در جه��ت حل مسائل جامعه
و پی��ش بردن آن استفاده کند .طبق تعریف��ی که در سند راهبردی
کش��ور در امور نخبگان ذکر ش��ده است نخب��ه «به فردي برجسته
و كارآم��د اطالق ميش��ود كه در خلق و گست��رش علم ،فناوري،
هن��ر ،ادب ،فرهن��گ و مديريت كش��ور در چارچوب ارزشهاي
اسالمي اثرگذاري بارز داش��ته باشد و همچنين فعاليتهاي وي بر
پاي��ة هوش ،خالقيت ،انگي��زه و توانمنديهاي ذاتي از يك سو و
خبرگي ،تخصص و توانمنديهاي اكتسابي از سوي ديگر ،موجب
سرعت بخشيدن به پيشرفت و اعتالي كشور شود».
همانطور که در این تعریف میبینیم ،هیچ سخنی از رتبه و مدال
و مقال��ه و معدل و  ...نشده اس��ت ،بلکه تأکید روی اثرگذاری هر
چه بیشتر در پیشرفت و اعتالی کشور ش��ده است .بنابراین تالش
کنیم اثرگذارتر باشیم نه اینکه فقط معدل و رتبه و  ...آمال ما قرار
گیرد .برای اینکه این اثرگذاری هم مطلوب ما باشد ،همانطور که
قب ً
ال هم گفته شد باید بر اساس سه مؤلفه کلید زیر بنا شود :عالقه،
مه��ارت ،و بازار ک��ار .این همان راز کارآفرین��ان موفق و اثرگذار
است .کسانی که هم خودشان را در زمینه مالی و معنوی به جایگاه
باالیی رساندند و هم با ایجاد اش��تغال بر افراد زیرمجموعه خود،
سفره دهها ،صدها و حتی هزاران خانواده را رونق دادهاند .در ادامه
همین بخش ،برخی از نخبهه��ای واقعی وطنی که رتبه تکرقمی
و مدال المپیاد نداش��تهاند ولی کارآفرینان موفق بودهاند را معرفی
میکنی��م .اما ابتدا اجازه دهی��د ،حرف دل کسی را که با معیارهای
رتبه و مدال و  ...نخبه است ولی خود این معیارها را قبول ندارد،
بیاوریم:
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س��ید علی روحانی دارای مدرک لیس��انس برق از
دانش��گاه ش��ریف بوده و در حال حاضر دانش��جوی
دکت��ری اقتصاد دانش��گاه تهران اس��ت .وی س��ابقه
موفقیت در المپیاد دانش��جویی اقتصاد و کسب رتبه
اول را در کارنامه خود دارد.
سید علی روحانی

نباید به راحتی فردی را که صرف ًا یک مدال علمی گرفته
نخبهنامید...
در نگ��اه رایج ،نخبه کسی اس��ت که استعدادی بیش از
حد متوسط جامعه داشته باشد و مالک تشخیص آن این
است ک��ه در یک مسابقه علمی یا المپیاد بدرخشد ،در
حالی که به این فرد نباید نخبه گفت ،این فرد در بهترین
حالت ،یعنی در صورتی که امتحان مذکور استاندارد بوده
باش��د و… ،یک فرد مستعد است .یعنی از خود نوعی
توانای��ی نشان داده و احتماالً میتواند منشأ اثر مثبت در
جامعه باشد .این فرد مستعد ،در صورتی که مدارج علمی
را طی کند و مهارتهای مختلف که الزمه اثرگذاری در
جامعه است را هم کسب کند ،تبدیل میش��ود به یک
متخصص برتر ،یعنی از نظر بنده هنوز نباید به این فرد
گفت نخبه .اگر فرد مستعدی که متخصص شد ،توانست
اثرگذاری عمیق و جدی در جامعه داشته باشد و جامعه
از خدمات او در سطح وسیع منتفع شد ،در اینصورت
شایستگی لفظ نخبه را پیدا میکند .نباید به همین راحتی
ب��ه یک فرد دبیرستانی که یک م��دال گرفته بگوییم تو
نخب��های ،این صرف�� ًا باعث باال رفت��ن سطح توقعات
میش��ود و سرعت رش��د فرد را هم کند میکند ،چون
*
فکر میکند به آخرین درجه رسیده و واقع ًا نخبه است.
* ميزگرد «نخبگان علمي و دغدغههاي پيشرفت» ،برگزارش��ده توسط
خبرگزاری فارس 22 -مرداد 90
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امیدرض��ا خراس��انی متول��د  1352در ف��ردوس
خراسان است .وی در رشته مهندسی نساجی تحصیل
کرده و در حوزه فرش کس��ب و کار موفق ایجاد نموده
اس��ت .وی در س��ال  1391به عنوان کارآفرین نمونه
کشور انتخاب شد.
امیدرضاخراسانی

تلفیق قالیبافی و تحصیالت در رشته نساجی
امیدرضا خراسانی ،با تلفیق قالیبافی سنتی و روشهای
م��درن؛ کسب و کاری بسیار سودآور ایجاد کرده است.
وی 40 ،س��ال پیش در جنوب خراسان و در خانوادهای
کشاورز به دنیا آمد .امیدرضا از کودکی به خوشنویسی
و نقاشی عالقمند بود .در جوانی ،طراحی نقشهی فرش
را فراگرفت و هنگام انتخاب رش��ته در دانشگاه ،رشته
مهندسی نساجی را انتخ��اب کرد تا فناوری روز حرفه
مورد عالقهاش ،یعنی تولید فرش را نیز فراگیرد .مهندس
خراسانی ،در سال  82به فکر ایجاد شبکه تولید و فروش
فرش افتاد و در این راه چنان پشتکار از خود نشان داد که
امروز ده هزار نفر در سطح کشور با استفاده از طرحها،
روش و م��واد اولی��ه او به تولید ف��رش و تابلوفرش ،و
فروش آن مشغول کار و کسب درآمد هستند.
امیدرضا خراسانی در سال  1391به عنوان کارآفرین
نمونه ملی انتخاب شده و عالوه برآن ،نوآوریهایش در
تولید و فروش فرش و ایجاد اشتغال ،بارها مورد تقدیر
*
مسئوالن کشور قرار گرفته است.
* گفتگوی برنامه پایش-شبکه یک سیما 17 -شهریور 92
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ابراهیم آسیاییفرد متولد  1358در استان بوشهر
اس��ت .وی که بعد از اخ��ذ دیپلم ،وارد بازار کار ش��د،
توانس��ته اس��ت در س��الهای  90 ،89و  91عن��وان
کارآفرین نمونهی کشور را به خود اختصاص دهد.
ابراهیمآسیاییفرد

کارآفرینی که بجای دانشگاه کشاورزی را انتخاب کرد.
ابراهیم آسیاییفرد جوانی است که در روستا به دنیا آمده
و بدون رفتن به دانشگاه ،برای  450نفر در کشاورزی با
فناوری باال شغل ایجاد کرده است.
ابراهی��م آسیاییف��رد34 ،س��ال پیش در ش��هرستان
دش��تی در استان بوش��هر به دنیا آمد .پدرش کشاورزی
سختکوش ب��ود .ابراهیم بعد از گرفتن دیپلم ،تصمیم
گرفت بهجای رفتن به دانشگ��اه و آرزوی استخدام در
ادارات دولتی ،کار آباء و اجدادی خود را به شکل علمی
ادام��ه دهد .او در این راه ،تحقیق دربارهی پرورش نشاء
و ب��ذر را آغاز کرد و با تأسیس یک تعاونی کشاورزی،
اولین تولیدکننده نشاء مکانیزه در ایران شد.
ه��م اکنون ساالنه  200میلیون نشاء در تعاونی تحت
مدیریت ابراهیم آسیاییفرد تولید میشود و دانشجویان
و اساتی��د از دانشگاههای مختلف کش��ور در بازدید از
مزارع وی ،با فناوری نوین در تولید نشاء آشنا میشوند.
ابراهی��م آسیایی ف��رد در ساله��ای  90 ،89و  91به
عناوی��ن کارآفرین نمونهی مل��ی و تعاونگر نمونه ملی
انتخاب شده و بیش از  40تقدیرنامه کارآفرینی دریافت
*
کرده است.
* گفتگوی برنامه پایش-شبکه یک سیما 5-آبان 92
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فرصت کارآموزی را جدی بگیرید !!!

چیزی که در دانشگاه آموزش داده میش��ود ،بیشتر تئوری و مبانی
علم��ی اس��ت؛ تئوریهایی که ب��رای وضعیته��ای عمومی بیان
شدهاند .اما در عمل ،وقتی پدیدهای در محیط خاصی اتفاق میافتد
و با مشکالتی مواجه میشود ،بهندرت میتوان یک نسخه مشترک
برای همه آنها درنظر گرفت ،چراکه شرایط محیطی ،ویژگیهای
خاصی را ب��ه مسائل تحمیل کرده است .به عبارتی این ویژگیها،
مسأل��ه را کام ً
ال با مسأله اولی��ه متفاوت میکند .پس آنچه که برای
ی��ک فارغالتحصیل ک��ه آماده ورود به بازار کار و در گیرش��دن با
مسائل واقعی ضروری است ،کسب آمادگی درگیر شدن با مسائل
واقعی در بطن جامعه پیش از فارغالتحصیلی است.
اگرچ��ه نظام آموزش عالی فرصت کارآموزی را پیشبینی و در
برنامه درسی دانشجویان گنجانده ،اما آنچه که امروز میبینیم ،عدم
استفاده مناسب از این فرصت در بیشتر موارد است .ساالنه هزاران
ه��زار دانشجویی که برای کارآموزی به صنعت معرفی میش��وند،
ب��ا عدم تعریف صحیح کاری آموزنده مواجه میش��وند .در موارد
زیادی ،ش��رکتها از کارآموزان برای انج��ام کارهای دفتری و یا
ام��وری استفاده میکنند که فرد نی��ازی به استفاده از دانشی که در
دانشگاه آموخته اس��ت و پیاده کردن آن در عمل پیدا نمیکند .در
حال��ی که کارآموزی فرصتی است برای ورزیده ش��دن دانشجو و
اینکه ببیند چگونه آنچه را در کالس درس یادگرفته در عمل بهکار
برد .چهبسا استعداد دانشجویی در محیط کاری شکوفا شود که به
دلیل عدم وجود زمینه مناسب ،ناشناخته بماند.
یکی از علته��ای مهم این وضعیت ،عدم وجود فضای اعتماد
بی��ن صنعت و دانشگاه است .راهحل اصلی برای رفع این معضل،
تقوی��ت و ارتق��اء رابطه صنعت (جامع��ه) و دانشگاه است که در
کوتاهم��دت دستیابی به آن مشکل است .ام��ا بهنظر میرسد که
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بهترین راهحل برای استف��اده بهینه از فرصت کارآموزی ،همت و
تالش خود دانشجویان برای ش��ناسایی ش��رکتها و سازمانهایی
است که به واقع در آنجا کار بیاموزند و اندوخته علمیش��ان را در
عمل به کار برند.
مهندس حس��ن کاظم��ی متولد مش��هد و ورودی
 1353دانش��گاه صنعتی ش��ریف در رشته مهندسی
مکانیک میباش��د .وی در سال  1359فارغالتحصیل
شد و پس از فعالیت در بسیاری از شرکتها و صنایع
بزرگ کش��ور ،با درک لزوم خودکفایی در تولید پیچ
و مهره ،اقدام به تاسیس شرکتی در این حوزه نمود.
حسن کاظمی

مهندس��ی حسن کاظمی ورودی س��ال  1353دانشگاه
صنعت��ی ش��ریف اس��ت .وی ک��ه در دوران تحصیل،
زمان زی��ادی برای دروس عملی میگذاش��ت ،بعد از
اتم��ام تحصیل هم بالفاصل��ه همراه تع��داد زیادی از
همدانشگاهیان جهاد دانشگاهی شریف به لرستان رفت
و مسئولی��ت جهاد را در یکی از ش��هرستانهای استان
لرستان (درود) بر عه��ده گرفت .وی دوران سربازی را
نیز در بخشهای مختلفی مثل لجستیک ،توپخانه ،صنایع
هواپیمای��ی و  ...گذارن��د .وی بع��د از اینکه در صنایع
سنگین کشور کار کرد ،در همان سالهای جنگ خالء
تولید اتص��االت را در کشور احس��اس و بعد از اینکه
نتواست مسئولین دولتی حاضر به سرمایهگذاری در این
بخش نشدند ،خود به همراه پدر و برادرش به این حوزه
وارد ش��دند و ش��رکت پارتسازی مشهد را راهاندازی
کرد و به گفتهی خودش تمام پيچ و مهرههاي تونلهاي
متروي ته��ران را پارتسازي مشهد ت��ا سال  66يا 67
توليد كرده است.
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وی کارآم��وزی و فعالیته��ای عمل��ی در دوران
تحصیل را یک��ی از مؤلفههای موفقی��ت خود میداند
و در این رابط��ه میگوید ...« :در مقطع دانشگاه باز هم
ج��زو دانشجویان متوسط دانشگاه ش��ریف بودم .منتها
عالق��هام به انج��ام کارهای پ��روژهای و تحقیقاتی بود.
سوابقم ه��م نشان میدهد که در دانشگ��اه بیش از 30
واحد پروژهای در رشتههای مختلف گذراندهام تا ببینم
ک��ه کدام کار را بیشتر میپسندم .در بسیاری از تورهای
صنعتی و بازدیدها حضور پیدا میکردم و در بسیاری از
فرصتهای کارآموزی در اقصی نقاط ایران حضور پیدا
میکردم و اینها روزمه بسیاری خوبی از نظر کار عملی
*
و تجربی به من داد».
* برگرفت��ه از مجموعه س��وم سیکارآفرین (مجموع��ه گفتگوهایی با
دانشآموختگان کارآفرین دانشگاه صنعتی شریف)

مهندس علی خاکپور متولد شهرس��تان محالت و
ورودی سال  1376دانشگاه صنعتی شریف در رشته
مهندسی ش��یمی اس��ت .وی یکی از فارغالتحصیالن
موفق دانش��گاه شریف اس��ت که بعد از حضور مؤثر
در ش��رکتهای مختل��ف ،در س��ال  1387اق��دام به
تأسیس یک شرکت خصوصی در حوزهی اندازهگيري
آاليندههای زیستمحیطی و تصفیه آب فاضالب شد.
وی کارآموزی خود را عامل اصلی در تعیین حرفهی
آینده خود میداند.
علی خاکپور

کارآموزی عم ً
ال مسیر حرفهای من را مشخص کرد ...
ً
در ترم چهارم و عمال در فروردين سال  78با آقاي دكتر
هاشميان[یکی از اساتید] كه اآلن هم در دانشگاه هستند
درسی به اسم تصفيه آب و فاضالب داش��تيم .با ایشان
مشورت كرديم و گفتيم که اگر ميشود ميخواهيم در
اين حرفه كارآموزي كنيم.
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ايشان به ما ش��ركتي به نام شركت موجان را معرفي
كردند كه كار ساخت سامانههاي تصفيه آب و فاضالب
و البته بيشتر فاضالب را انجام ميدادند .ما به ش��ركت
موجان معرفي ش��ديم و در اولين روز كاري اين حرفه،
به ش��ركتی در شرق تهران رفتيم .آنجا یک تصفيهخانه
فاضالبي ساخته بودند ك��ه دچار یک سري مشكالت
فرآيندي ش��ده بود .از م��ا که كارآموز بودي��م و براي
اولين بار در این حرفه وارد میشدیم ،خواستند که یک
سري آزمايشها روي فاضالب و فرآيندهاي مختلفش
انجام بدهيم و نهايت ًا سامانه ،كنترل بشود تا از آن حالت
نابهساماني كه دارد ،بيرون بيايد.
آنج��ا كارآموزيمان خيلي مفید ب��ود و عم ً
ال مسير
حرفهاي ما را مشخص كرد .اآلن خيلي از فارغالتحصيالن
ما موقعي كه از دانشگاه بيرون میآیند تازه صفرند .شايد
يكي از داليلش اين باشد كه از فرصتي به نام كارآموزي
حداكثر استفاده را نكردن��د... .کارآموزی براي دانشجو
فرصتي است كه دست کم ،آن دو سه ماه را برود و كار
بكند .در مجموعه خودمان هم كارآموزي را داشتهايم كه
ِ
كارآموزي دانشگاه آمد و اآلن كارمند ماست.
ب��ه عنوان
 ...اگر كارآموزي را جدي بگيريم  ...و با جديت دنبالش
*
بكنيم ،قطع ًا موفق ميشويم.
* برگرفت��ه از مجموعه چهارم سیکارآفری��ن (مجموعه گفتگوهایی با
دانشآموختگان کارآفرین دانشگاه صنعتی شریف )
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شناخت بازار پیش از ورود به آن

یک��ی از مشکالت عمدهای که دانشجوی��ان فارغالتحصیل که البته
ب��ا انگی��زه باالیی ه��م تالش میکنن��د ،وارد بازار ش��وند و با آن
مواجه میش��وند ،عدم ش��ناخت بازار و نحوه تعامل در آن است.
خصوص ًا زمانی که چند دانشجو در اواخر دوران تحصیل یا بعد از
فارغالتحصیلی اقدام به تأسیس یک شرکت خصوصی میکنند ،به
علت نداشتن تجربه در اداره شرکت و عدم شناخت صحیح عوامل
مؤثر در بازار با ش��کست مواجه میشوند ،عدم تجربه و شناخت
در زمینههایی مثل آنچه مشتری میخواهد ،مدیریت هزینهی بیمه،
مالیات ،حقوق کارکنان .برای اینکه قبل از ورود به این حوزه ،فرد
آمادگیهای��ی پیدا کند ،الزم است در کالسهای آموزش��ی مرتبط
با این حوزهه��ا حضور پیدا نماید .کالسهای��ی مثل حسابداری،
اقتصاد خرد ،بازاریابی ،مدیریت مالی بنگاه ،مدیریت منابع انسانی
و  . ...البت��ه چن��د سال کار در یک ش��رکت مشاب��ه (همان بحث
ش��اگردی کردن که پیش از این بیان ش��د) و دقت در نحوه اداره
آن ،یک��ی از مفیدترین روشها برای کس��ب تجربه پیش از ورود
مستقل به بازار است.
مهندس امیرحس��ین صدری ،دانشآموخته رشته
امبیاِی از دانش��گاه شریف اس��ت .وی از سال 1383
ش��رکتی را در ح��وزه فناوری اطالع��ات بنیانگذاری
نمود .اهم فعاليتهای این شرکت ،متمرکز بر توسعه
نرم افزارهای سفارش مشتری در محيط وب (اينترنت
و يا اينترانت) و نيز ارايهی خدمات مرکز داده در داخل
کشور ميباشد.
امیرحسینصدری
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هرکس که بخواهد وارد بازار کار شود ،الزم است تا با
حداقلهايي آشنا باشد ...
در رشتههاي مهندسي فکر ميکنم يکي از مشکالت اين
است که فقط نسبت به بحثهاي تخصصي آن رشتهی
خ��اص مهندسي ميپردازند ،و بنابراين فردي که از اين
رشتهها فارغالتحصيل ميش��ود ،وقتی ميخواهد وارد
بازار کار بشود ،خيلي از واقعي��ات موجود در کار دور
است .... .تصور ميکنم هرکس که بخواهد وارد بازار کار
شود ،الزم است تا با حداقلهايي آشنا باشد که متأسفانه
اين حداقلها در دانشگاه در اکثر رش��تهها آموزش داده
نمیشود .کساني که تازه فارغالتحصيل ميشوند شايد
افراد خيل��ي باهوش و از نظر علم��ي در سطح باالیی
باشند اما چند سال ممکن است طول بکشد تا به درستی
با محيط کار آش��نا ش��وند .يکي از داليلي که خود من
وارد دورهی  MBAش��دم همين ب��ود ،زواياي مختلف
ي��ک کسب و کار از نظر برنامهري��زي ،رفتار سازماني،
منابع مالي ،قواني��ن تجارت ،نحوهی ارتباط با مشتريان
و بحثه��اي قيمتگذاري از جمل��ه مواردی است که
آش��نايی با آنها در هر کسب و کاری مورد نياز است و
در دورهی  MBAبه آنها پرداخته میش��ود .به نظر من
اگر موارد مورد نياز در حوزهی کسب و کار را بهصورت
يک بسته فشرده براي مهندسان تعريف و ارائه نمایند ،به
فارغالتحصیالن این رشتهها در ورود به بازار کار کمک
*.
شايانی خواهد شد
* برگرفت��ه از مجموع��ه پنجم سیکارآفرین (مجموع��ه گفتگوهایی با
دانشآموختگان کارآفرین دانشگاه صنعتی
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گسترش مرزهای علم یا حل مسائل خودمان؟؟؟

متأسفانه به دلیل سازوکارهای غلطی که در نظام دانشگاهی کشور
وجود دارد ،کسب توانایی برای حل مسائل بومی به عنوان خروجی
دانشگاهها قرار نمیگیرد .در مسائلی که به عنوان پروژههای درسی
(صرف نظر از تکالیف درسی که ش��کل آموزشی و تمرینی دارند)
تعریف میشوند و خصوص ًا در پایاننامهها ،رویکرد حل نیازهای
کشور دیده نمیش��ود و ب��ه عبارتی اساتید به دنب��ال حل مسائل
واقعی نیستند .یکی از علل اصلی این اتفاق نامبارک ،جدایی کام ً
ال
محس��وس و دیرینه دانشگ��اه و صنعت است که اگ��ر این پیوند
برق��رار بود ،به طور خودبخود صنع��ت مسائل خود را به دانشگاه
ارائ��ه میک��رد و دانشگاه راهحل آن را ارائه م��یداد .یکی دیگر از
علل رایج ،تمایل اساتید برای هدایت دانشجویان به پژوهشهایی
است که اصطالح ًا روی لبه علم است تا با ارائه دستاوردهای نوین
علمی در قالب چاپ مقال��ه در مجالت علمی-پژوهشی خارجی
امتی��از علمی کسب نمایند .این کار اگرچه بسیار ارزش��مند است،
ام��ا تنها ما را از حل مسائل خودم��ان غافل میکند و پژوهشی که
انجام میش��ود ،دردی از کشور را درمان نمیکند بلکه عم ً
ال نتایج
تحقیقات ما مسیر حل مسائ��ل کشورهای پیشرفتهتر را آسانتر و
روانتر کرده است.
با توجه به وضعیت موجود و آنچه گفتیم ،اصالح این ساختار
و فرهنگ��ی بد ریش��ه دوانده در نظ��ام علمی کش��ور ،به راحتی
امکانپذیر نیست و این خود دانشجویان هستند که میتوانند حوزه
پژوهشه��ای خود را نیازهای بومی انتخ��اب کرده و با جدیت و
عزم راسخ در راستای پاسخ دادن به نیازهای جامعه گام بردارند.
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مسأله بومی !!!

رمق دانشجوی مهندسیم��ان را میکشیم که یاد بگیرد
چگونه طراحی کند .بهزور کتاب طراحی اجزای جوزف
ادوارد ش��یگلی را طی شش واحد تنقیهاش میکنیم که
ِ
بعدی
خوب حالیاش شود .حاال او میتواند مسائل سه
ِ
نامعین انتزاعی را حل کند .مث ً
توالت
ال طراحیِ شترگلوی
ِ
فرنگیِ پالستیکیِ مقاوم در براب��ر حرارت باالی 2000
درجه! بعد میبینیم این با مستراحهای سنتیِ ما جور در
نمیآی��د ،استادان به این نتیج��ه میرسند که سنتها را
قاطیاش کنند .نتیجه این میشود که دانشجو روی کاغذ
آفتابهای مسی طراحی میکند که لولهاش در برابر امواج
مایکرویو! مقاومت خوبی دارد! اینها شوخی نیست .این
عین سؤالی است که زمان ما در درس انتقال حرارت به
عنوان پروژه به دانشجویان داده بودند:
«طراح��ی کنید پره ش��وفاژی را به ص��ورت مثلثِ
متساویالساقین با قاعده  aو زاویه رأس  oکه از انتهای
آن وزن��های ب��ه وزن  Mآویزان است ،ب��ه صورتی که
کمترین خمش (خیز) را داش��ته باشد ،و توأم ًا بیشترین
انتقال حرارت را .ضمن ًا به دلیل محدودیت جا ،مادهای را
برای ساخت آن انتخاب کنید که کمترین ضریب انبساط
طولی را داشته باشد »...یک مسأله مشکل پارامتریک! یک
لغز! یک چیست��ان مزخرف و البته از دید آقایان ،انتهای
س��ؤال علمی .علم به معنای ترجمهای آن .برای حل آن
تصویر سیاه و سفید جد و آباءت پیش چشمت میآید
و از ریاض��ی دبستان تا مع��ادالت دیفرانسیلِ دو را باید
از بر باش��ی .ام��ا  ...خیال میکنی با ح��ل آن ،گرهی از
مشکالت فروبستهی این مملکت حل میشود؟ فرداروز
که فارغالتحصیل و جویای کار ،رفتی در یک ساختمان
ِ
زیردست یک تأسیساتی شروع کردی به نصب شوفاژ،
و
جرینگ��ی میفهمی ک��ه این مسأله نه ب��ه درد دنیاست
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خ��ورده است و نه به درد آخرت .دو زاریات میافتد و
میفهمی که دانشجویان زرنگتر از تو ،همان موقع این
را دریافته بودند که چنین مسائلی را دودره میکردند و از
*
ِ
دست تو کپی میکردند.
رو
* نشت نشا -صفحه 25

:معرفیکتاب
نفحات نفت

نفحات نفت یک کتاب خشک سیاسی یا اقتصادی نیست.
با همان زبان منسجم و روان امیرخانی بسیار خوشخوان
است و به قول خودش؛ «هرکس که میخواهد وارد بازار
كار شود و هنوز گوشی برای شنیدن دارد ،باید [این] كتاب
را بخواند .این كتاب بیشتر به متنی میماند كه امیرخانی از
سر دلسوزی از شرایط جامعهی ما به آن رسیده و به هر
نحو كوشیده تا كتاباش بهچاپ برسد و دیگران را در فهم
و مشاهدات خود شریك كند.
نفح��ات نفت  12بخش دارد كه در هركدام به بررسی
مسائل مختلفی از فرهن��گ و اقتصاد و ...میپ��ردازد .با
جایگزین��ی كلمهی سهلتی به جای دولتی از مدیران و به
تبع شرایط جامعهی وابسته به آن میگوید و معتقد است
كه« :حركت از این اقتصاد سهلتی َفشل به سمت اقتصاد
مردم��ی ،یك حركت فرهنگیست كه در نهادِ جا ِن مردم
بایستی اتفاق بیفتد ».و اقتصاد سهلتی فشل یعنی جاییكه
شبكهی توزیع محصوالتاش ایراد دارد و كمترین سود از
آن تولید میشود ،كه پول نفت (با توجه به این پیشزمینه:
نفت همان دولت است و دولت همان نفت) باشگاههای
ورزش��ی م��ا را اداره میكند ،كه ورزش��كارساالری رخ
میده��د ،كه كتابها را تولید میكند و عامل موثر پسند
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م��ردم را حذف میكند و بعد مینالد كه چرا مردم كتاب
نمیخوانند ،اصل قانون برای آسایش بیشتر مردم نیست،
قانونی را در نظر گرفتهایم و بعد مجبور كردهایم خودمان را
كه تحت هر شرایطی مطیع آن باشیم حتی اگر منطقی نبود.
در تعریف واقعیت مدیریت سهلتی میگوید« :توزیع
نمودن پول نفت میان كارمندان جوریكه داخل مجموعه
ُغر ب��ه حداقل برسد .ترتی��بدادن كار ب��رای كارمندان
جوریكه خارج مجموعه نق به حداقل برسد».
مفتخ��واری لقمهی نفت (كه نف��ت به امانت دست
ماست) ش��اید آثار وضعی لقمهی ش��بهه را داشته باشد.
امیرخانی توضیح میدهد كه اگر كار را نفروختیم و زمان را
فروختیم ،بیكاری را فرا خواهیم گرفت .و پیامبر میفرماید:
*
«مومن اگر حرفه نداشته باشد دین میفروشد».

* برگرفته از وب سایت www.ermia.ir
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کار برای مردم کشورت یا مردم کشور بیگانه؟

ب��ه چه دلیل میروی؟ اینجا که بیشتر به ت��و نیاز است .در خارج
از کشور ،شما یک ابزار هوشمند میشوی برای بازکردن گرههای
آنه��ا ،خصوص ًا در رش��تههای مهندسی .در واق��ع آنها مهندس
میخواهند برای اینکه برایش��ان کار کن��د .آیا به همان آسانی که
پذیرش دانشجو در رش��تههای مهندسی دارند ،در رشتههایی مثل
مدیریت و اقتصاد که با حوزههای کالنتری سروکار دارند و افراد
مؤثرت��ری در جامعه تربیت میکنند ،ب��ه راحتی پذیرش میدهند؟
خیر .اینکه ش��رایط گرفتن پذیرش در رشتههای علوم انسانی مثل
مدیریت و اقتصاد بسیار سختتر از رشتههای مهندسی است ،یکی
از ش��واهد است .نکته دیگر اینک��ه ،در جایی مثل کشور خودمان
ک��ه مشکالت بیشتری وجود دارد ،به همان اندازه فرصت بیشتری
برای ارائه راهحل و نشان دادن توانمندیهای خود داریم .نکته این
است که نباید در اینجا منتظر باشی تا یک برنامه مدون جلوی شما
بگذارند و شما را به کار بگمارند! خودت باید دست به کار شوی.
با این تفاسی��ر حاال اگر بازهم قصد رفت��ن داری ،اگر میروی
همه پلهای پشتسرت را خراب نکن حتی اگر مطمئن هستی که
نمیخواهی بگردی .یکی از موانع بازگشت نخبگانی که مهاجرت
کردهاند ،خراب کردن همه پلهای پشت سرشان است .مث ً
ال هنگام
رفتن آنق��در محکم و همه جا ،جار زدهاند ک��ه میرویم زیرا در
ایران ج��ای پیشرفت نیست ،جای کار نیس��ت ،و  ،...و وقتی می
خواهند برگردند با اینکه دلش میخواهد ،اما نمیداند که اگر کسی
در مورد حرفهای قبل از مهاجرتش صحبت کرد ،چه بگوید.
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ایمان افتخاری متولد  1358در شهرستان گلپایگان
اس��ت .وی بع��د از مهاج��رت خانواده به ته��ران وارد
مدرسه عالمه حلی ش��د .ايمان افتخاري دارندهی 2
مدال طالي المپياد جهاني رياض��ي دانشآموزي ،در
سال  76وارد دانشگاه شريف و در يك دوره مسابقات
جهاني دانش��جويي رياضي نفر اول و پ��س از آن در
سال  79به منظور ورود به دوره دكتري عازم دانشگاه
پرينستون آمريكا شد .پس از فارغالتحصیلی در سال
 83به عنوان اس��تاديار دانش��گاه هاروارد كار خود را
آغ��از كرد .وي در س��ال  86به ايران بازگش��ت و از آن
زمان تاكنون در پژوهشگاه دانشبنيادي و پژوهشكده
رياضيات عضو هيئت علمي است.
ایمان افتخاری

ایمان افتخاری در پاسخ به اینکه چرا عضویت هیئت
علمی دانشگاه هاروارد را رها کرد و به ایران بازگشت:
«تفك��ر پيرامون اين موضوع كه انسان براي چه كسي و
كجا كار ميكند و اين فعاليت وي در چه جامعهاي تأثير
ميگذارد و چه وظيفهاي بر عهده شخص است در اين
تصميم نقش داشت .اما يكي از پررنگترين داليل اين
بود كه احساس كردم مسير رش��د در زندگي قرابتي با
فضاي آمريكا ندارد .حضور داش��تن در محيط مخرب
جامعه آمريكا و دور ماندن از تأثيرات بد فرهنگي براي
م��ن كار سادهاي نب��ود و دريافتم ب��ه خاطر حفظ يك
موقعي��ت علمي و يا تنها اينك��ه ديگران تشويقم كنند،
سرانجام چيزي برايم نميماند و براي تقويت ساير ابعاد
وجودي نياز بود كه به كشورم بازگردم و اين تصميمي
بود كه از لحاظ ش��خصي برايم بسي��ار مهم بود و البته
ميتواند مسائل اجتماعي نيز در آن دخيل باشد.
از طرف ديگر وظيف��هاي كه نسبت به جامعه وجود
دارد انس��ان را به بازگشت به كشورش ترغيب ميكند
كه البته بسياري از اين علل با يكديگر همپوشاني دارند
و زمان��ي كه انسان وظيف��ه خود را انج��ام نميدهد و
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به كار ديگ��ري ميپردازد ،در واق��ع به خود آسيب
ميزند .يكي از بزرگترين آفتهاي محيط غرب براي
كسي ك��ه در سن و سال پايين اس��ت ،همين تأثيرات
انسانه��ا از اينديويژواليسم [فردگرای��ی] است .گاهي
انسان درمييابد كه در عوامل مذهبي هم فردمحور است
در حالي كه خدا براي او وظيفهاي به عنوان عضو جامعه
اسالمي مشخص كرده است .بزههاي فرهنگي در جامعه
غرب تنه��ا يكي از گناهاني است ك��ه فرد مرتكب آن
ميشود و گاهي فردي به جاي اينكه در جامعه اسالمي
گ��رهاي از مسلمانان باز كند به كار ديگري ميپردازد و
اي��ن مورد دوم بسيار مهم است ك��ه حضور در محيط
*
غرب ،انجامِ وظيفه ذكر شده را از انسان سلب ميكند».
* ميزگرد «نخبگان علمي و دغدغههاي پيشرفت» ،برگزارش��ده توسط
خبرگزاری فارس 22 -مرداد 90

بردگی مدرن

 ...زمانی که کشتیِ آمیستاد بنادر اسپانیا را به مقصد آمریکا
ترک میکرد ،تجارِ برده ،آنها را در غل و زنجیر میکردند
و از پیرها و الغرها و بیمارهایشان هم نمیگذشتند.
اما امروز قضیه متف��اوت است .آمیستاد گنجایشش
مح��دود است و بردگ��ان فراوان .پس تج��ار دست به
انتخ��اب میزنند ،چاقها ،سالمه��ا و باهوشها را سوا
ِ
ارزش) بیشتری داشته
میکنند .کسانی که َولیوی (value
باشند  ...امروز آمریکا به نیروی کار با تخصص باال نیاز
دارد ،به نیروهای سختکوش نیاز دارد ،نیاز به کارگرانی
باه��وش و مب��دع دارد تا چرخهای��ش را بچرخانند ...
سرکنسول برای همین ت��وی سفارتخانه مینشیند به
مصاحبه .امروز بردگانند که برای سوار ش��دن به کشتی
*
سر و دست میشکنند...
* نشت نشا -صفحه 21
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