پرونده سال

مانــدم تــا بــه آنهــا خدمــت کنــم و ایــن حس
خوبی اســت که با هیچ چیــز دیگری نمیتوان
آن را عــوض کــرد .با وجود ســختی و دشــواری
توانســتم قدمهایی مانند آمــوزش روباتیک از
سنین پایه و ساخت گجت روباتیک برای کشور
بردارم .کار در کشــورمان ســخت اســت ولی با
تمام ســختیها امیدوارم در آینــده هم بتوانم
خدمــات بیشــتری بــه کشــورم ارائــه کنــم .هر
ایرانی بخصوص متخصصان چون وطن خود
را دوســت دارند برای موفقیت و سربلندی آن
تــاش میکننــد .خیلــی از جوانان در کشــور ما
هستند که پتانســیل خدمترسانی برای کشور
را در حــوزه فناوری دارند ولــی نیاز به حمایت
دارنــد و بــه نظــرم بایــد شــتاب دهندههــای
بیشــتری را در کشــور فعال کنند تا آنها بتوانند
برای ایدههای جوانان سرمایهگذاری کنند و در
کشور مانده و خدمت ارائه دهند.
ëëعمــاد رحمانــی ،بــازی ســاز :ترویــج هویــت
ایرانی با محصول وطنی
مــا وطــن خــود را
دوســت داریم و به آن
عشــق میورزیــم .اگر
فــردی وطــن خــود
ایــران را تــرک کــرده
تنها بهدلیل تحصیل،
امنیــت شــغلی و رفاه
بیشتر یا وجود بستری
بــرای انجــام ایدهها و
پروژههایــش بــوده  .در حــوزه کاری مــا کــه
بازیهــای موبایلــی و رایانــهای اســت،
متخصصان بســیاری وجود دارند و چون توجه
کافــی به آنهــا نمیشــود ،ترک وطــن میکنند
ولــی بیشــتر متخصصــان بیتوجهیهــا و
بیمهریها را در مسیر کاری خود تحمل کرده
و بر ســختیها غلبــه میکننــد و میمانند .من
نیز خوشــبختانه جزو این دســته هستم و شکر
خدا بــا همکارانم توانســتیم چندین محصول
بــازی را روانــه بــازار کــرده و موفــق شــویم .ما
بهدنبال ارائه کار خوب نه تنها برای هموطنان
خود بلکه عالقهمندان خارجی هستیم.
هــر فــردی آرزوهایی بــرای وطن خــود دارد و
من هم آرزو داشتم محصول خود را که همان
بازیهای موبایلی و رایانهای است متناسب با
فرهنــگ ایرانی برای هموطنانــم تولید کرده و
حتــی با بهدســت آوردن بــازار جهانی فرهنگ
خــود را بــه دیگر بخشهــای جهان نیــز صادر
کنــم و خوشــبختانه توانســتهام در ایــن مســیر
قدمی هــر چند کوچک بردارم .ما چون کشــور
خود را دوســت داریم همیشــه بهدنبال هویت
ایرانی بوده و هستیم و میخواهیم حرف خود
را بــا فرهنگ ایرانــی در محصوالتمان بزنیم و
از محصــوالت غربی و فرهنــگ غربی اقتباس
نکنیــم .به این باور رســیدهام که محصوالت با
هویــت ایرانــی حتــی میتوانــد در عرصههای
جهانی نیز موفق باشد.

ëëمهــدی انجیدنــی ،مدیــر یــک پیــام رســان
داخلی :وطن بهترین نقطه برای زندگی
بر خالف بحث شعاری
بودن معتقدم که هیچ
جــای دنیــا اگــر رفــاه
صددرصدی هم باشد
وطــن خــود فــرد
نمیشــود.من کســی
هســتم که نــه تنهــا در
کشور خارجی تحصیل
کردم بلکه شرکت ما در
یکــی از کشــورهای خارجــی شــعبه دارد و بــه
کشــورهای دیگر ســفر میکنم ولــی وطن جایی
اســت کــه در هیــچ جــای آن غریبــه محســوب
نمیشــوید بــه همین دلیــل از این منظر بســیار
ارزشمند اســت .از طرف دیگر افرادی که به یک
ســطحی از تخصص میرســند ،وظایف جدی و
مسئولیت ســنگین تری بر دوش دارند و باید به
کشــور خــود خدمــت کننــد تــا بتوانیــم جایــگاه
کشــورمان را در جهــان ارتقا دهیم .باید کشــور را
بــرای نســلهای آینــده توســعه دهیــم .اگــر
متخصصــان بــرای کشــور و میهنشــان تالش و
خدمترسانی نکنند ،کشــورتضعیف میشود و
نســل آینــده زندگــی خوبــی نخواهد داشــت ،به
همین دلیل باید با تمام سختیها در کشور خود
مانده و کار کنیم تا کشــور را اعتال بخشیم .قطعاً
ایــن موضــوع شــدنی اســت ،مــن همیشــه بــه
دوستانم میگویم شاید ثروتمندترین افراد دنیا
یهودیها باشــند امــا بزرگترین اندوه و افســوس
یهودیها این اســت که کشوری مســتقل از خود
ندارند پس ما باید در کشور و وطن خود بمانیم یا
اگــر در خارج از وطن هســتیم بعد از متخصص
شــدن بازگردیم و برای کشور خود کار کنیم ،چرا
که بهترین جا برای همه انسانها وطنشان است.
ëëامین غیبی ،کارشــناس علم دیتا :لذتی بهنام
کار در وطن
زندگی همــواره صحنه
تصمیمگیر یهــا ی
سخت و آســان است و
نتیجه این تصمیمات
زندگــی را شــکل
میدهنــد .یکــی از
تصمیمــات ســخت
زندگــی ،مهاجــرت بــه
کشوریدیگروسختتر
از آن ،تصمیــم بــرای دل کنــدن از زندگی پس از
مهاجرت و بازگشــت به وطن اســت .اینکه کدام
محــل را بــرای زندگــی انتخــاب میکنیــد یــک
تصمیم شخصی اســت و جواب غلط یا درست
وجود ندارد .در یک کفه این ترازو زندگی منظم،
ط کشی شده و قابل پیشبینی
بدون دغدغه ،خ 
در غــرب قــرار دارد .همــواره درخواســت بــرای
نیــروی کار متخصص در حوزه فناوری اطالعات
در سراســر دنیــا وجود داشــته و ســاختن زندگی
بهدور از دغدغههای اقتصادی در غرب براحتی

ایـــران مـــا

امکانپذیراست.همچنینیکتجربهبینالمللی
فوقالعاده اســت و فرد متخصــص میتواند در
حوزههای بسیاری آموزش ببیند .این کفه ترازو با
نگاهــی عقالنی به اندازه کافی ســنگین اســت تا
بــدون بررســی کفه دیگــر ،تصمیم بگیریــم .اما
معتقدم تصمیمــی صددرصد عقالنــی ،لزوماً
بهترین تصمیم نیست و به احساس خوشحالی
بلندمــدت ختــم نمیشــود .در کفه دیگــر ترازو،
خانوادهو دوستان،زبانو فرهنگآشنا ،اثربخشی
بیشــتر بر جامعه ،احساس دین به کشور و ...قرار
دارد .در کشورهای در حال توسعه کمبود نیروی
انســانی متخصــص مشــکلی جــ ّدی اســت ا ّمــا
احتماالً در یک کشور توسعه یافته حضور یا عدم
حضــور فرد خیلی قابل لمس نیســت و براحتی
امکان جایگزینی وجود دارد .معموالًبازار فناوری
در کشورهای در حال توسعه ،همچون ایران ،بکر
و جوان است و حضور افراد متخصص میتواند
توجهی بر جامعه بگذارد .ل ّذت اینکه
تأثیر قابل ّ
تأثیر کار خــود را در جامعه ببینیــد وصفناپذیر
اســت .فردی مثل من کــه در غرب تحصیلکرده
برای بازگشــت به وطن و خدمت به آن کفه دّوم
این ترازو ســنگینتر بود ،از اینرو کار برای وطن و
خدمترسانی لذتی وصفناپذیر است.
ëëامیرحســن اســدی ،کارآفریــن حــوزه آیتی:
جنگیدن برای وطن
من نیــز بارها تصمیم
گرفتــم که بــه خارج از
ایــران رفتــه و در آنجا
کار کنــم ولــی در
دانشــگاه شــریف یــاد
گرفتــم کــه میشــود
گاهــی ســختیها را
بــرای ارتقــای رفــاه
مردمانــت بــه جــان
خریــد و مانــدن را بــر رفتــن ترجیــح داد .باید
مانــد و بــرای وطــن و بــرای خودمــان و
فرزندانمان و نســل گذشــتهای که وامدارشــان
هســتیم ،کار کــرد .کارآفرینها از مشــکالتی که
در کشورشــان وجود دارد هراســی ندارند .برای
هر مشــکلی راهکاری مییابند .کارآفرین وقتی
بــرای دشــواریها راه حل پیــدا میکنــد ،کاری
برای کشور انجام دهد و قدمی مثبت برای آن
بردارد لذت میبرد .کارآفرین بهتر است وطن
را برای آموزش و یادگیــری و آوردن تکنولوژی
به کشــور ترک کرده و بعد از بازگشت ،به وطن
خــود خدمــت کنــد .مــا همــه بایــد بهدنبــال
ســربلندی ایــران و وطــن خود باشــیم و تالش
کنیــم تا بــا ارائــه خدمت بــه قلههــای پیروزی
دســت یابیم ،به همین علــت باید ماندن را بر
رفتــن ترجیح دهیم .عشــق به وطن اســت که
باعــث میشــود بــرای خدمترســانی ترغیب
شویم .معتقدم افرادی که استعداد دارند باید
برای اعتالی کشور خود تالش کنند چرا که فرد
نخبــه مســئولیت زیــادی بــر دوش دارد و باید
بماند و برای وطنش کار کند.
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