پرونده سال

ایـــران مـــا

فعاالن حوزه فاوا پاسخ می دهند

در ایران ماندم چون...
سوسن صادقی
خبرنگار

چرا ایران را دوســت دارم؟ چرا باید با وجود ســختیها و دشواریهایی که وجود دارد در وطن مانده
یا به کشــور بازگشته و به هموطنان خود خدمت کنیم؟ هر کسی باید در زندگی خود بارها درباره این
سؤالها فکر کند و ببیند در راستای اعتالی نام وطن چه کارهای مثبتی انجام داده است .ما به سراغ
فعاالن برتر حوزه فاوا رفته و این سؤالها را پرسیدهایم و آنها از عشقشان به وطن ،ماندن در کشور و
اهدافشانگفتهاندکهمیخوانید.
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 ëëســعید محمدی ،فعــال در حوزه کســب و کار
مجازی :تزریق امید به نسل جوان
ایران وطن من اســت
و مــن نســبت بــه آن
احساس تعلق خاطر
و دلبســتگی زیــادی
دارم .بــه همین دلیل
بــا تمام ســختیها در
وطنــم مانــدهام تــا
بتوانم برای آن تالش
کــرده و بهترین خدمت را به هموطنانم ارائه
دهــم .ایــران کشــور مــا اســت و ظرفیتهای
کم نظیــری دارد ولــی ما هنــوز نتوانســتهایم
درخــور وطنمان تــاش کنیم .من ایــران را با
وجــود تمــام مشــکالت ،ســرزمین فرصتها
برای بهبود و پیشرفت میدانم.
همــه مــا وظیفــه بــزرگ و ســنگینی بــر دوش
داریــم و بایــد هرچــه در تــوان داریــم بــا
مســئولیتپذیری و تالش فراوان ســعی کنیم
تــا الگوهای موفقــی را در زمینههــای مختلف
در کشــور ایجــاد کنیــم .اگر در کشــور فقط چند
نمونه بارز موفقیت در حوزههای اســتراتژیک
مختلــف بویــژه کســب وکارهــا و فناوریهــای
نویــن ایجــاد کنیم آنچنــان شــوق و امیدی در
نســل جوان کشــور ایجــاد خواهد شــد که برای
ســالها موتور رشد و توسعه کشور را به گردش
درمیآورند.
اکنون مانند من جوانهای زیادی در کشــور به
امید بهبود و توســعه در کشــور ماندهاند چون
کشــور خــود را دوســت دارند ،تنها بایــد امید و
خودباوری را به نســل جوان خود تزریق کنیم،
چرا که جوانان کشور با کمبود امید و خودباوری
روبــهرو هســتند .جوانــان همــه دوســت دارند
در کشــور خــود مانــده و بــرای آن تــاش کنند
اطمینان دارم آنها میتوانند برندهای موفقی
مانند برندهای موفق دنیا در کشــور راهاندازی
کنند.

ëëجواد عامل صاحــب اپ کاربــردی در حمل و
نقل :نه به مهاجرت ماندن در وطن
مــن همیشــه دوســت
داشــتم شــرکتی را
تأســیس کرده و مانند
شــرکتهای مطــرح
دنیــا (مایکروســافت،
گــوگل و )...برتریــن
نیــروی انســانی حوزه
فنــاوری اطالعــات را
اســتخدام کنم .با این
رؤیا در ســال  84توانســتم شــرکتی را با حضور
فارغالتحصیــان دکترای مشــهد تأســیس کنم
ولــی ایــن شــرکت پــا نگرفــت و بــه آســتانه
ورشکســتگی رسید .در سال  89تصمیم گرفتم
برای تحصیل و کار به کشــورهای توســعه یافته
مهاجــرت کنم بههمین دلیل نیز شــروع کردم
به تحصیل در رشته کارشناسی ارشد و یادگیری
زبان خارجه.
در همیــن دوران همکارانــم در شــرکت
برنامههایی را پیشنهاد دادند و روی برنامه کار
کردیــم و خــدا کمک کرد شــرکت دوبــاره جان
گرفــت و ســرپا ایســتاد و کم کــم به ادامــه کار و
ماندن در کشــور دلگرم شــدم و ســرانجام سال
گذشــته مســیریاب ما معرفی شــد و امسال نیز
عنــوان بهتریــن اپلیکیشــن را از آن خود کرد به
همیــن دلیل در کشــور مانــدگار شــدم .از اینکه
چنین شــرایطی ایجاد شــد تا در کشــور مانده و
بــرای وطنــم و مردمــان کشــور خدمترســانی
کنم ،بسیار خوشحالم.
اکنــون تنهــا انگیزه من برای ادامــه کار رضایت
کاربرانمــان اســت.من دیگــر نــه تنهــا بــه فکــر
مهاجــرت از ایــران نیســتم بلکــه رؤیاهــای
بزرگتــری ماننــد حضــور در بــازار جهانــی در
ســر میپرورانــم و بــا همــکاران و دوســتانم
میخواهیم در افق پنج ساله خود به این هدف
دست یابیم.

ایرانیها کشــور خود را دوســت دارنــد ،اگر آنها
دلگرم شــوند قطعاً بــه فکر مهاجرت از کشــور
نیســتند و تــاش میکننــد تــا برای کشــور خود
خدمترسانی کنند.
 ëëآرش خامنهای ،گیمر:آرزویم اهتزاز پرچم ایران
مــن بهعنــوان گیمــر
شــانس رفتن به خارج
از کشــور و بــازی بــرای
مطــرح
تیمهــای
الکترونیکی را داشــته و
دارم ،تنها کافی اســت
مقامهایــی را کــه
بهدست آوردهام برای
تیمهــای مطــرح دنیــا
ارســال کنــم بــه طــور حتــم براحتــی جــذب
باشــگاهها میشــوم ولــی هیــچ وقــت در مدت
 12سال بازی حرفهایام به این فکر نیفتادم که
ایــران وطنــم را ترک کنم و در تمــام بازیهایی
کــه انجــام دادم تنهــا به فکــر باال بــردن پرچم
کشورم بودم.
برای اینکــه افتخارآفرینی کنم و پرچم کشــورم
را به اهتزاز درآورم به ســختی هزینههای سفر و
وثیقهها را فراهم کرده و در رقابتهای آسیایی
و جهانی شــرکت کرده و مقام بهدســت آوردم.
بازیکــن همســطح مــن در رقابتهــای جهانی
نهتنها دارای باشگاه است ،بلکه ماهانه  10هزار
دالر حقوق دریافت میکند و گیمر بودن شغل
او محســوب میشــود .اکنــون تیمهــای فوتبــال
مطــرح دنیــا تیــم بازیهــای الکترونیــک دارند
ولی در کشــور مــا از تیــم بازیهــای الکترونیک
حمایــت نمیکننــد و کســی حاضــر نیســت
اسپانسر آن شود .من بعد از بازیهای حرفهای
و آوردن مقــام آســیایی و جهانی بــاز به اعتالی
پرچم کشــورم فکــر میکنم ،چرا کــه وطن خود
را دوست دارم.
ëëســیامک کســائیان ،فعــال عرصــه روباتیــک:
وطن سرمایه من
مــا تیــم  6نفــره
دانشآموزی دبیرستانی
در زمینه روباتیک بودیم
کــه بــا هــم بــه دانشــگاه
رفتیــم ،در دانشــگاه در
قالــب تیمــی در زمینــه
فعالیــت
روباتیــک
حتــی
میکردیــم
توانستیم در رقابتهای مختلفی مانند آلمان و
امریکا رتبههای برتر را بهدست آوریم.
بعد از پایان دوره دانشجویی از این تیم  6نفره
بجــز من همــه مهاجــرت کردند .علــت اینکه
مــن در وطنــم ماندم این بود که همیشــه دلم
میخواســت کارهایــی کــه ارائــه میکنــم برای
هموطنان و کشــور خودم باشــد .با اینکه مانند
دوستانم موقعیتهای شغلی و مالی و زندگی
خوبــی در خارج از ایران در انتظار من بود ولی
بهدلیــل عرقــی کــه به وطنــم دارم در کشــورم

