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رو بهنور ایستادهایم
از عشقسیرابیم

 ۳ساله شدیم!

ســه ســاله شــدیم و فخرمــان ایــن اســت کــه
بهارمــان را از آغازیــن روزهــای یک زمســتان آغاز
کردیــم و جمعــی گــرد هم آمدیــم تا به پشــتوانه
یکدیگــر تمام روزهایمــان را بهاری کنیــم؛ از آغاز
هــدف مــا بــر پایــه توســعه تعامــات انســانی و
ســهولت این تعامالت شــکل گرفت؛ یادشبه
خیــر روزگاری کــه نامه پســت مــی کردیــم و برای
یکدیگــر ســر ســامتی مــی فرســتادیم؛ روزگاری
کــه بســیاری چشــم انتظــار پســتچی هــابودنــد.
پســتچی ها ،واســطه هایــی بودند کــه ارتباطات
انسانی را پیوند می زدند؛ سالمی از راهی دور به
راهی دورتر !
حــاال به مــدد تکنولــوژی فاصلــه تعامــات کمتر
شــده اســت و مــا در هلدینــگ فاخــر راهــی
مــی جوییــم تــا عــاوه بــر ســرعت ،کیفیــت ایــن
ارتباطــات را ارتقــا دهیــم .دورنمایــی کــه پیــش
رویمان تجسم می کنیم کسب و کارهای جدید
و توســعه زیرســاخت های مناســب برایشکل
دهی به شبکه فراگیر مبادله ارزش میان مردم،
دولــت و عرضــه کننــدگان کاال و خدمات اســت.
توســعه ای ســودمند بــرای جامعــهو بــا تکیه بر
کارآفرینــی کــه شــعاری اســت کــه دانه هــای این
هلدینــگ را بــه همیــن نیــت کاشــته ایــم .حــاال
اینگونــه اســت کــه مــا ســامی رابــه علیکــی می
رســانیم .بــه مــدد تکنولــوژی اما بــر پایــه همان
تعامالت ساده و صمیمی انسانی.
هلدینــگ فاخــر بــه منظــور ایجــاد اکوسیســتم
فاخــر در حــوزه هــای لجســتیک ،تجــارت
الکترونیــک ،تولیــد و بازرگانــی شــکل گرفتــه
ت .مــا ســه ســال پیــش بــا عشــق و انگیــزه
اس ـ 
ایــن نهال را کاشــتیم و امروز با هشــت شــرکت
و  12کســب و کار نوپــا مانند درختی رو به نور ،به
امید قد کشــیدن و ســایه و میوه دادن برای هر
رهگذری به کار خود ادامه می دهیم.
ریشه هایمان را در خاک مهر کاشته ایم
رو به نور ایستاده ایم
از عشق سیرابیم
و بار و برگی اگر داریم
برای تقسیمش آمده ایم
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مهدی آرا:
دوستداشتمسرباز مصدقبودم!
مهــدی آرا متولــد تهــران و بچــه دوم خانــواده اســت .متولــد بیســتم
شــهریور که مصادف میشــود با  11ســپتامبر .از اینکه تولدش با یک
حادثه تروریستی هم زمان شده ناراحت نیست و می گوید خواهرش
هــم هفــت تیــر بــه دنیــا آمــده اســت .لیســانس و فــوق لیســانس
مهندســی عمــران دارد و دوره کارشناســی را در دانشــگاه آزاد و دوره
کارشناســی ارشــد را در دانشــگاه زنجان گذرانده است .در حال حاضر
نیز دانشــجوی دکتری رشــته مدیریت پروژه است و فقط مانده دفاع
از پایاننامهاش.

بله .من یک دورهای در سازمانهای انجیاو کار کردم.
درس خواندن را دوست دارید؟
از سال  76تا سال  87عضو شاخه صلح سبز ایران بودم
درس دادن را بیشتر دوست دارم.
و با آنها فعالیت مستمر داشتم .به همین دلیل با
جزو بچههایی بودید که مدرسه را دوست داشتند؟
آدمهای مختلفی آشنایی دارم.
بله.
دوست صمیمی چطور؟ کسی که جلوی او خود
و همیشه شاگرد اول بودید؟
واقعیتان باشید؟
مدرسه رفتن را دوست داشتم ولی همیشه شاگرد اول
شاید تعدادشان به اندازه انگشتان یک دست باشد .اما
نبودم .شیطنتهای دوره نوجوانی اجازه نمیداد که
در کل بیشتر دوستان من از ایران رفتهاند .فکر میکنم
درس بخوانم.
اگر به تورنتو بروم بیشتر از ایران دوستان صمیمی
کارهای خطرناک هم انجام میدادید؟
داشته باشم (میخندد).
شیطنتهایی که داشتم از جنس شیطنتهایی نبود
خودتان چرا مهاجرت نکردید؟
که منجر به کارهای خطرناک شود .بچه آرامی بودم و
ً
من قبل از ازدواج دنبال این
بیشتر دنبال حیوان بودم .مثال
بودم که بروم ولی وقتی در کوران
ملخ میگرفتم و با خواهرم به پای
زندگی قرار گرفتم ترس و ریسک
آنها نخ میبستیم.
شاید به لحاظ مادی خیلی از
ماجرا بیشتر شد .فکر میکردم
حسی که به بچگیتان دارید
اگر خودم به تنهایی بروم و یک
چه حسی است؟
سازمانهای دیگر خصوصی و به شب هم نانی نباشد که بخورم
متأسفانه خاطرات جنگ در
مشکلی نیست ولی اگر یک
دوران بچگی من زیاد است.
خانوادهای را با خودم ببرم و
فکر میکنید آن دوران چه
ویژه دولتی ،امکانات یا مزایای
نتوانم تامینشان کنم برایم
تأثیری روی شما گذاشت؟
خیلی سخت خواهد بود .از طرفی
من را محافظهکارتر کرد .فیلم
بهتری برای شما ایجاد کنند ولی هر چه آدم بماند پایبندهایش
"بمب؛ یک عاشقانه" درست
بیشترمیشود و گسستن آن
شبیه خاطرات بچگی من است.
سختتر.
بازیهای مورد عالقهتان در من این قول را به شما میدهم
یک مسئله دیگری هم که
بچگی چه بود؟
همیشه از بچگی داشتم این بود
بازی هفتسنگ را خیلی دوست
که محیطی صمیمیتر از تیهاب
که کنار پدرم باشم.
داشتم.
بزرگترین ترستان چیست؟
دعوا هم میکردید؟
نخواهید داشت
جنگ.
من برخالف هیکل درشتی که
ً
و بزرگترین آرزویی که دارید؟
داشتم اصال اهل دعوا نبودم .در
شاید جاودانگی .اینکه نامت به
طول زندگی فقط یکبار در دوران
نکویی ببرند.
مدرسه دعوا کردم و بینی یک بنده خدایی را شکستم!
فرض کنید میخواهید من را قانع کنید که در
دیه هم دادید؟
تیهاب کار کنم به من چه میگویید؟
دیه ندادیم .یادم است که یک سنتور برایش خریدیم و
ً
قاعدتا خیلی رک و شفاف به شما میگویم که شاید به
به همراه مادرم برای دلجویی به خانهشان رفتیم.
لحاظ مادی خیلی از سازمانهای دیگر خصوصی و به
آدم رفیقبازی هستید؟

ویژه دولتی ،امکانات یا مزایای بهتری برای شما ایجاد
کنند ولی من این قول را به شما میدهم که محیطی
صمیمیتر از اینجا نخواهید داشت .ما سعی کردهایم
در تیهاب در کنار هم اول دوست باشیم و برای رشد
مجموعه به همدیگر کمک کنیم و در عین حال خودمان
هم در کنار هم رشد کنیم و نشان بدهیم که میشود
یک کار تیمی مثبت انجام داد.
غالبترین ویژگیای که دوست دارید تمام پرسنل
داشته باشند چیست؟
هدف ما این است که همه کارکنان تیهاب پشتیبان
همدیگر باشند و ما تیم باشیم.
اهل کارتون دیدن هستید؟
قدیمها بله.
کارتون مورد عالقهتان کدام است؟
"خانواده دکتر ارنست" را دوست داشتم.
این فانتزی را دارید که بروید توی جزیره زندگی
کنید؟
ً
بله .اصال گیر من این بود که چرا خانواده دکتر ارنست
میخواهند از آن جزیره در بیایند؟ نان داشتند ،آب
داشتند ،بز داشتند (میخندد) .منظره قشنگ هم
داشتند.
طبیعتگردی هم میکنید؟
بله .زمانی که در انجیاو محیط زیستی بودم هر هفته
به یک جایی از ایران میرفتم .یکی از آرزوهای دست
یافتنیام این است که یک  10روزی را در مالدیو ریلکس
کنم .طبیعت جزیرهای با ماسههای نقرهای و آب شفاف
را خیلی دوست دارم.
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بله.
عاشق شدید که ازدواج کردید؟
ً
جزو آدمهایی هستید که راحت احساساتشان
قاعدتا بله .من داشتم در کتابخانه ملی برای فوق
را بروز میدهند یا به جمله "مرد که گریه نمیکند"
لیسانس درس میخواندم و آنجا بود که با خانمم آشنا
اعتقاد دارید؟
شدم .ایشان هم میآمد آنجا درس میخواند.
گزینه دوم بیشتر صحیح است .ولی بعضی وقتها در
چهجوری به خانمتان پیشنهاد دادید؟
خلوت خودم گریه میکنم .اما خیلی سعی میکنم که
من خیلی رک هستم خیلی شفاف و عریان صحبت
کسی گریهام را نبیند.
میکنم و همان چیزی که بهش فکر میکنم را میگویم.
ً
ً
اصوًال آدمی هستید که ضعفتان را نشان بدهید؟
یادم نمیآید دقیقا از چه کلماتی استفاده کردم ولی قاعدتا
خیر.
با این مضمون بوده که میخواهم بیشتر با شما آشنا
فکر میکنید اگر کسی نقطه ضعف شما را ببیند یا
شوم.
بداند چه اتفاقی میافتد؟
اگر همسرتان پیشنهاد ازدواج شما را قبول نمیکرد
اینکه نقطه ضعفم را نشان نمیدهم به خاطر این
تالش میکردید تا ایشان را به دست آورید؟
نیست که فکر میکنم ممکن است بقیه از آن
بله.
سوءاستفاده کنند ،بلکه بیشتر به این برمیگردد که
بیشتر احساسی
در جایگاهی که بهعنوان مدیر یک شرکت یا مدیر یک
هستید یا
زندگی دارم ممکن است بقیه احساس کنند من از
منطقی؟
خودم ضعف نشان میدهم و نمی توانم وظایفم
سعی
را به درستی انجام بدهم.
میکنم
همیشه آرزو داشتم در دوره مصدق به
اگر یک نقطه ضعف داشته باشید چه
میکنید؟
دنیا می آمدم .شاید بزرگتر ین حسرت
اگر خودم به آن آگاه باشم سعی میکنم
برایش برنامه بگذارم تا آن را از بین ببرم
عمرم این باشد که نبودم تا نقش سربازش
و اگر کسی بهم بگوید هم به شدت
استقبال میکنم.
را درکودتای  ۲۸مرداد بازی کنم
اگر جای آدم بودید گول حوا را
میخوردید؟
تا حوا چجوری باشد! شاید هم
بیشتر منطقی
میخوردم( .میخندد)
باشم ولی بعضی موقعها
ترجیح میدادید در بهشت برین بمانید یا
از دستم در میرود.
به زمین بیایید و تجربه کنید؟
چه زمانهایی دلگیر
من دوست داشتم بیشتر تجربه کنم .فکر میکنم اگر
میشوید؟
در یک محیط ساکن باشید که هر روز نعمات میآید و
وقتی که برای رسیدن به هدفی
ً
چشمه هم هست و ،...قاعدتا یک ذره سکونش زیادی
علتی به
تمام تالشم را بکنم ولی به هر
است.
آن نرسم .گاهی اوقات هم برداشتهای بعضی از
ً
فکر میکنید که پتانسیل تبدیل شدن به کدام یک
دوستان و اطرافیان راجع به چیزی که واقعا درست
از آدمهای بد تاریخ را دارید؟
نیست و شما هم نمیتوانید توضیح بدهید که برداشت
ً
سوال سختی است .شاید هیتلر.
شما کامال اشتباه است ،دلگیرم میکند.
چرا؟
گریه هم میکنید؟
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من فار غ از قساوتی که هیتلر داشته ،ویژگیهای مثبتی
هم در او میبینم .او توانسته جنگ جهانی دوم را یک
تنه مدیریت کند .به نظرم فقط یک نظم آلمانی میتواند
این اتفاق را ایجاد کند.
از شخصیتهای خوب تاریخ کدام را دوست دارید؟
مصدق و امیر کبیر .همیشه آرزو داشتم در دوره مصدق
به دنیا می آمدم .شاید بزرگترین حسرت عمرم این باشد
که نبودم تا نقش سربازش را درکودتای  ۲۸مرداد بازی
کنم.
اهل غذا هم هستید؟
بله.
چه غذایی را بهتر از بقیه غذاها درست میکنید؟
ماکارونی و کباب را خوب درست میکنم.
غذا پختن را از کجا یاد گرفتهاید؟
من چون دانشجوی شهرستان بودم یک بخشش را از
ً
مادرم یاد گرفتم و برای خودم غذا درست میکردم .اما کال
شکموها غذا درست کردن را بلد هستند.
کار خانه هم هستید؟
اهل ِ
بله.
کدام کارها را شما انجام میدهید؟
بخشی از ظرف شستن یا بعضی وقتها غذا پختن.
همسرم هم شاغل است .تمیزکاری هم میکنم .روی
ً
تمیزکاری یک ذره وسواس دارم و اصال نمیگذارم
همسرم دست بزند (میخندد).
و حرف آخر...
فکر میکنم باید قدردان خانواده فاخر و شخص دکتر
فاخر بود؛ کارآفرینی در ایران سخت است .اینکه کسی
سرمایه اش را با تمام مشکالت ریز و درشت وسط
بگذارد و بجنگد خیلی کم است و خانواده فاخر و
شخص دکتر مهرداد فاخر پای این کار ماندهاند من به
شخصه به عنوان یک ایرانی که قلبش برای مملکتش
میتپد از ایشان ممنونم.
نکته دوم شخص مهندس کاشانی است که تیم
هلدینگ را کامل میکند .ایشان را مثل پدرم دوست
دارم و معتقدم تدبیر کارهای امروزشان را فردا
میفهمیم.

 ۱۰نشانهکه شما به بلوغ هیجانی رسیدهاید
 -۱شــما یــاد گرفتهاید که دیگــران نمیتوانند خود بــه خود ذهن
شما را بخوانند .تا شما فکرها و احساساتتان را با کلماتی واضح
و در آرامش بیان نکنید ،نمیتوانید دیگران را ســرزنش کنید که
چرا شما رو درک نمیکنند.
 -۲شــما متوجه این موضوع هســتید که ریش ـ ه رفتار بد دیگران
ً
واقعــا بــه تــرس و اضطــراب آنهــا برم یگــردد نــه بــه حماقــت یــا
بدجنسی .از موضع حقبهجانب فاصله دارید و نمیگویید مردم
جهــان یــا هیوالن یا احمق .این نگاه باعث شــده کمتر جهان رو
سیاه و سفید ببینید.
تهــا اشــتباه
 -۳شــما یــاد گرفتهایــد کــه شــما هــم بعضــی وق 
میکنید .با جرئت اشتباهتان را میپذیرید و عذرخواهی میکنید.
 -۴شــما یاد گرفتهاید که اعتماد به نفس داشــته باشــید ،چون
فهمیدیــد کــه بقیــه هــم مثــل شــما هســتند ،مثــل شــما گیــج
میزنند ،ترسید ه اند یا نمیدانند کجان.
 -۵شــما دائم دســتاوردها و موفقیتهای خودتان را زیر ســوال
نمیبریــد ،چــون پذیرفتهایــد که هیچکس عالی و کامل نیســت.

ً
همهی ما تا حدی داریم نقش بازی میکنیم و معموال در تالش
هستیم نادانیها و نابلدیهایمان را بپوشانیم.
 -۶شما والدینتان را میبخشید چون متوجه هستید که آنها
شما را به دنیا نیاورده اند که تحقیرتان کنند .آنها بهطرز دردناکی
در گودال زندگی با مشکالت خودشان در حال جدال بوده اند.
 -۷شــما خــوب میدونیــد کــه چیزهــای «کوچــک» چقــدر زیــاد بر
حالتان تاثیر دارد :مقدار خواب ،ســطح قند خون ،ســطح الکل و
میزان استرســی که تجربه میکنید .در نتیجه ،میدانید که نباید
با کسی که دوستش دارید یک بحث جدی و مشاجره رو شروع
کنیــد ،مگــر وقتــی که مطمئن شــدید کــه همه خوب اســتراحت
کردن ،و شــکمها ســیره و عالئم هشدار دهندهای وجود ندارد و
دیرتان نشده که به قطار برسید.
 -۸شــما میدانیــد کــه وقتــی آدمهایــی کــه بــه شــما نزدیکــن غر
ً
میزننــد ،یــا رفتــار ناخوشــایند یــا توهینآمیــزی دارنــد ،معمــوال
ً
انگیز هشــان ایــن نیســت که اعصــاب شــما را بهم بریزنــد ،صرفا
ممکــن اســت در تــاش باشــند که توجه شــما رو جلــب کنند و

راه بهتری برای جلب توجه بلد نیستند .شما بلدید که ناامیدی
نهفتــه در رفتــار کســی کــه دوســتش داریــد را ببینیــد و ب هجــای
قضاوت ،با عشق به او پاسخ دهید.
 -۹شــما قهــر نمیکنید .اگــر از کســی آزردهخاطر شــدید ،نفرت و
خشم را چندین روز در خودتان نگه نمیدارید .شما میدانید که
قرار اســت بهزودی بمیرید .از دیگران انتظار ندارید که خودشان
بدانند مشــکل از کجاســت .شــما مســتقیم بــه آنها مــی گویید
و اگــر بفهمنــد میبخشیدشــان .و اگــر نــه بهطریقی دیگــر آنها را
میبخشید.
 ۱۰ -شــما می دانید که زندگی خیلی کوتاه و خیلی مهم اســت که
ً
ســعی کنید حرفی را بزنید که واقعا منظورتان اســت .روی چیزی
ً
که واقعا میخواهید تمرکز کنید و به کسانی که اهمیت میدهید
ً
بگویید که چقدر واقعا برای شما مهم هستند .هر روز.
ن
برداشتی آزاد از مقالهای با عنوا 
?When Do You Know You Are Emotionally Mature

هر وقت به رشت بروم دو جا را حتمًا میروم؛ یکی رستوران محرم است که
خیلی معروف است و من حتمًا آنجا ماهی سفید سفارش می دهم و یکی دیگر
لب آب رشت است .آنجا به شیکی رستوران محرم
رستوران حاج حسین در سمت ِ
نیست؛ ولی یک کبابی به نام «دوش» دارد که در تهران اصًال نیست
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متینحبیبی:
زندگیرانبایدسختگرفت
متین حبیبی متولد دی  1362و اهل رشت است .در دو رشته
کامپیوتر و حسابداری درس خوانده و متأهل است .ده سال میشود
که برای کارکردن به تهران آمده .موسیقی را دوست دارد و دروغ
عصبانیاش میکند .در حال حاضر در شرکت تیپاکس در بخش مالی،
رئیس قسمت رسیدگی و کنترل اسناد است .فرهنگ و آداب رسوم
رشت اینجا در تهران هم با اوست.
چه شد که به تهران آمدید؟
 10ســال پیــش برای کار بــه تهران آمدم .یــک مدیرعاملی
داشــتیم که مشــاور مالی ما در شــرکت رشت بود .وقتی
در رشــت کار میکــردم همیشــه میگفــت تو با اســتعداد
هســتی اینجــا نمــان .مــن کامپیوتــر خوانــده بــودم ولــی
در قســمت مالــی کار میکــردم .گفــت حیــف اســت بــرو
ً
حتمــا حســابداری بخــوان .بــا اصــرار او رفتم حســابداری
هــم خوانــدم .چند ســال بعــد همــان مدیرعامــل به من
گفــت میتوانــی بیایــی تهران برای شــخص مــن کار کنی.
آنقدر دانشــش بــاال بود که میدانســتم در کنار او موفق
میشوم.

آن موقع متأهل بودید یا مجرد؟
آن موقــع با همســرم تازه آشــنا شــده بودیــم .بعد همان
موقع ازدواج کردیم و بالفاصله آمدیم تهران.
یعنی همسرتان هم به خاطر شما آمد؟
بله.
ازدواجتان عاشقانه بود؟
بلــه .مــا همــکار بودیــم و در یــک شــرکت کار میکردیــم.
کارخانــهای کــه در آن کار میکردیــم در شــهر صنعتــی
ً
رشــت بود و از خود رشــت فاصله داشــت .معمــوال برای

ما ســرویس میآمد؛ ولی ما با ســرویس برنمیگشــتیم و
چهار ،پنج همکار بودیم که با ماشین همسرم میآمدیم.
این رفت و آمدهای مداوم کمکم به این رســید که وقتی
مــن مرخصــی میگرفتم یا مســافرت میرفتم یــک پیام از
همســرم میآمد که جایت خالی بــود .بعدتر آخر هفتهها
فیلم میگرفتیم و میدیدیم و کمکم صمیمیتر شدیم و
دیدیم داستان قرار است چیز دیگری بشود.
خانوادهتان با ازدواج شما مخالفت نکردند؟
نه اصال.
فرهنــگ غذایــی ،پوشــش و آداب اجتماعــی رشــت را
چقدر با خودتان همراه کردهاید؟
از نظر غذایی زیاد ،چون شمالیها خیلی شکمو هستند.
از نظــر کاری هــم نمیتوانــم جایــی بــروم و بیــکار بمانــم.
بیــکاری و ســاکت نشســتن اذیتــم میکنــد .شــمالیها
ً
اصــوال مهماننــواز هســتند و مــن هــم بــا همــه رابطــهام
خوب است و با کسی مشکلی ندارم.
شــما ظاهــرًا در آشــپزی آنقدر مهــارت دارید که در
شرکت مقام آوردهاید .راجع به آن بگویید.
ترش واش درســت کردم که
یک غذای شــمالی به اســم ِ
برای شــرق گیالن و منطقه لنگرود و رودســر اســت .من
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و همســرم آن را خیلــی دوســت داریــم .یــک روز در اینجــا
ترش
مســابقه آشــپزی بود و من هم گفتم برای مسابقه ِ
واش درســت مــی کنــم .همــه ،دکــور و تزئینــات آنچنانی
روی غذاهــا زده بودنــد ،ولــی مــن غــذا را با ظــرف عادی و
جوری که همیشه درست می کردم سرو کردم .طعم غذا
آنقدر خوشمزه بود که اول شدم.

پیشنهاد کتاب؛

زوربای یونانی

«زوربــای یونانــی» را بســیاری شــاهكار نیكــوس
كازانتزاكیــس ،نویســنده بــزرگ یونــان میداننــد،
نویســنده در ایــن اثــر بــا خلــق شــخصیت اپیكــور
گونه ،ما را به ســرزمین شــادی ،رقص و امید میبرد.
زوربــا قلندری اســت كه با شــیو ه خوشباشــی خود
جلو ههــای رنگیــن زندگــی را در برابــر مــا جلو هگــر
م یســازد ،امــا تنهــا ایــن نیســت ،زوربــا مفهــوم
انســانیت ناب اســت .آنجا كه باید پا پیش بگذارد
و ایثــار كند ،از ُبن جان چنین میكند ،حتی عشــق را
دســتاویزی برای تجلی انسانیت میسازد .رمانی كه
در ســطر ،سطرش روح سرزندگی ،نشاط و انسانیت
جریان دارد.

راســت میگوینــد کــه رشــتیها حتــی صبحان ه هم
میتواند برنج بخورند؟
بله (میخندد)
چرا؟
عالقه خاصی به برنج دارند.
برنجــی کــه صبــح میخورنــد با چیز خاصــی خورده
میشود یا شکل خاصی دارد؟
بله .یک صبحانههای خاصی اســت .بیشــتر روستاییها
ـپل ماهــی ،مغــز
ایــن کار را میکننــد .باقالــی خــام را بــا اشـ ِ
گردو و برنج میخورند .اگر به رستورانهای شمالی بروید
همیشــه یک بشــقاب دارند که توی آن مغز گردو ،باقالی
و اشــپل ماهــی وجــود دارد .تهرانیها نمیخورنــد ولی ما
عاشق آن هستیم.
غیر از کار چه تفریحی دارید ؟
ورزش کــردن را خیلــی دوســت دارم .تنیس هم دوســت
ً
دارم .قبال همیشــه بازی میکردم .همیشه به کوهنوردی
هــم میرفتــم .بعــد از اینکه به تهــران آمــدم برنامههایم
کمــی تغییر کرد .با محیط آشــنایی نداشــتم و زمان برد تا
دوستانی پیدا کنم.
چه وقت هایی برای رشت دلتنگ می شوید؟
وقتــی بــه چیزی فکر میکنــم و بایــد روی آن تمرکز زیادی
داشــته باشــم ،دوســت دارم از تهران خارج شــوم و بروم
به ســمت جاده .آن موقع فکر میکنم ذهنم بازتر است.
وقتــی هــوا خیلــی خــوب و بهــاری باشــد هــم دلــم هــوای
شــهرم را میکنــد .البتــه هــر وقــت این اتفــاق بیفتــد آخر
هفته به رشت میروم.
اگر به کســی مثل من بخواهید پیشنهاد بدهید که
به رشــت بــرود و فالن رســتوران را حتمــا امتحان کند،
کدام رستوران را پیشنهاد میدهید و چه غذایی را؟
بســتگی بــه ســلیقه آد مهــا دارد .من خودم هــر وقت به
ً
رشــت بــروم دو جــا را حتما م ـیروم؛ یکی رســتوران محرم
ً
اســت و من حتما ماهی ســفید سفارش می دهم و یکی
ـب آب رشــت
دیگــر رســتوران حــاج حســین در ســمت لـ ِ
اســت کــه بــه شــیکی رســتوران محرم نیســت؛ ولــی یک
ً
کبابــی بــه نــام «دوش» دارد کــه در تهــران اصــا نیســت.
کبابــی پر چرب ولی بســیار لذیذ اســت .این غــذا را به هر
کســی پیشــنهاد دادهام خوشش آمده اســت؛ ولی برای
کسانی مثل خودم که چربی دارند خیلی ضرر دارد.
اگر قرار باشد بچههای شرکت برای مهمانی به خانه
شما بیایند چه غذایی برایشان درست میکنید؟
حداقــل دو یــا ســه نــوع غــذای شــمالی و یــک غــذای
رســمی درســت میکنــم .غذاهــای شــمالی صــد درصــد
میرزاقاسمی ،باقاال قاتق و کال کباب هست.
ویژگیهــای خوبــی کــه آدمها اگر بخواهند از شــما
تعریف کنند به آن اشاره میکنند را بگویید.

G R E A T

O U R

شاید کمی صبرم زیاد است.
و ویژگی بدتان چیست؟
زیر بار حرف زور نمیروم.
اگر اشتباه کنید به راحتی عذرخواهی میکنید؟
صد درصد و آن اشــتباه را دیگر هرگز تکرار نمیکنم .من
آدم دقیقی هســتم و دوست دارم کارها به حدی درست
انجام شــود که کســی هیچ ایرادی از من نگیرد .اما وقتی
یک چیزی از دستم در برود و یک حرفی بشنوم آن حرف
آنقدر در مغزم تکرار میشــود که تا ابد آن اشــتباه را تکرار
نکنم.
آیــا قضــاوت آدمها و اینکه بقیه راجع به شــما چه
فکری میکنند برایتان مهم است؟
تــا حــدی .قضــاوت هــم میتوانــد خــوب باشــد هــم بــد.
همیشــه این توی ذهنم هســت که با قضاوت آدمها نه
خیلی خوشــحال بشوم نه خیلی ناراحت ،اگر بشنوم یک
نفــر حــرف بدی درباره من زده اســت ،ذهنــم را زیاد درگیر
نمیکنم و اوج ناراحتیام تا همان شب است.
یعنی کینهای نیستید؟
ٌ
ً
اصــا .یعنــی میگویم چیزی کــه خصوصــا در محیط کاری
اتفاق افتاد مربوط به همان روز و همان ساعت بوده.
در پایان اگر صحبتی باقی مانده است بفرمایید.
خیلی دوســت دارم که آدمها برای پیشرفتکردن دیگری
را لــه نکنند .هر کســی جایگاه خــودش را دارد و هیچوقت
بــا کنــدن چــاه بــرای کــس دیگــر ،آن یکــی بــه درجــه باالتــر
ً
نم ـیرود .ایــن را هــم بگویم کــه خصوصا در محیــط کار اگر
شــما چیــزی را بلد هســتید و میتوانید به دیگــری هم یاد
بدهید نباید این را از او دریغ کنید.
مــن شــاید معلمــم خیلــی خــوب بــوده اســت .کســی کــه
ســالها بــا او کار کــردم و همیشــه مدیونــش هســتم .او
همیشــه به همه بچههای مالی میگفت مدیون هستید
اگــر علمــی کــه از مــن یــاد گرفتیــد را بــه کــس دیگــری یــاد
ندهیــد .ایــن همیشــه ســرلوحه کار من بوده اســت .من
معتقــدم کــه زندگــی را زیــاد نبایــد ســخت گرفــت .زندگــی
آنقدر پیچیده است که نخواهیم سر یک حرف و یک چیز
کوچک خودمان را اذیت کنیم.

کتابزوربای یونانیتلنگر شدیدیاستبرای:
کســانی که غرق زندگی مادی شــدهاند .برای کسانی
که گرفتار تعصبهای بیمورد شدهاند.
بــرای کســانی که در مســئله مذهب غرق شــدهاند.
برای کســانی که زندانی افکار دیگران هســتند .برای
بهــا کردهانــد و تالش
کســانی کــه خــود را غــرق کتا 
میکنند معنای زندگی را در میان کاغذها پیدا کنند.
الکســیس زوربــا ،بــه هم ه این افــراد میگویــد :لطفا
کمی هم زندگی کنید.
بخشهاییاز کتابزوربای یونانی:
 زندگــی همیــن اســت ارباب ،یعنــی آدم باید خوشبگذرانــد .ببیــن در این لحظه طوری رفتار میکنم که
انگار یک دقیقه دیگر باید بمیرم .
 بزرگتریــن جنــون بــه عقیده من آن اســت کــه آدمجنون نداشته باشد .
 این حیات تنها حیات آدمی است و حیات دیگریوجــود نــدارد ،هــر لذتــی کــه م یتــوان بــرد در همیــن
دنیاســت و بــس .هیــچ فرصــت دیگــری به مــا داده
نخواهد شد .
 نــه از خداونــد نه از شــیطان ترســیدن ،این اســتجوانی!
 راه نــو و طر حهــای نــو! دســت کشــیدهام از اینکــهاز چیــزی که دیروز گذشــته اســت یاد کنم ،یــا درباره
چیزی که فردا روی خواهدداد حرف بزنم.

وقتی به کالس دوم و سوم دبستان رفتم ،چرخ آالسکاگرفتم و یک
آهنگ با تأسی از آهنگ اسماعیل لبویی میخواندم و چرخ آالسکا را
حرکت میدادم .درآمد خوبی هم داشتم.
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کار رســیدهام به باالترین جا در سیســتم بانکی .چرا؟ به
خاطر اینکه خواســتم و برای اینکه خودم را شــناختم.
مــن خــودم را کشــف کردم .من کاشــف خودم هســتم.
متأســفانه مــردم میروند معدن کشــف میکنند و فکر
میکنند پول آنجاست ،نه! معدن اصلی خودت هستی،
خودت را کشف کن ،آنها هم کشف میشوند.

آقای کاظمی دینان به من گفتید که دوست دارید خودتان باشید .این خودی که میگویید را برای ما معرفی
کنید .من چیزی را در خودم کم نمیبینم که بخواهم کس دیگری باشم .من آن چیزی که از یک انسان مورد
انتظارم است را دارم و در نتیجه من همیشه آرزو دارم خودم باشم و واقعًا خودم هستم .خودم را آدمی
موفق و بسیار با اعتماد به نفس میبینم .من بسیار بسیار مثبتنگر و بسیار خوششانس هستم.
از بچگی همین قدر مثبت اندیش بودید؟
از زمانی که خودم را شناختم همینطور بود.
هیچوقت پدر و مادرتان نخواستند شما یک مدل
دیگری باشید؟ اصًال بچگیتان چه طور بوده؟
من خیلی شیطون بودم .از پیشانی ام مشخص است.
خیلــی زمیــن میخوردم ولــی هر دفعه که زمیــن خوردم
یــک چیــز جدید یاد گرفتــم .واقعیت این اســت که من
از بچگــی همیشــه ســعی م یکــردم آدم شــادی باشــم.
اآلن وقتــی بچگیام یادم میآیــد میبینم خیلی برونگرا
و ارتباطی بودم.
این شاد بودن چگونه بروز پیدا میکرد؟
بــا کارهایــی کــه م یکــردم .مــن از همــان بچگــی در
مهمان یهــای خانوادگــی مــدام در حــال انجــام حــرکات
مــوزون بــودم .صدایم هــم بد نبــود و میخواندم .وقتی
فکر میکنم ،میبینم از خودم خیلی راضی هســتم .من
خودم را خیلی دوســت دارم .عجیب اســت! من عاشق
خودم هســتم .آنقدر خودم را دوســت دارم کــه از بودن
بــا خــودم لــذت م یبــرم .در بچگــی هــم ،بازیهایــی کــه
م یکــردم همیشــه بازیهایــی بود که میتوانســتم یک
ً
کمی بخنــدم .مثال خودم میرفتم قایم م یشــدم و بعد
میگفتــم خــودت را پیدا کن! خب خنده داشــت .یعنی
ســعی م یکــردم خودم را همیشــه ســر حــال نگــه دارم.
عاشق خانوادهام بودم .برادرها و خواهرهایم را دوست
داشتم.
شما بچه آخر خانواده بودید؟
خیــر .مــن بچــه پنجــم بــودم و دو نفــر دیگر بعــد از من
بودند .من سال اول دبستان یک معلم مسن داشتم
که عصا داشــت .وقتی بچهها درس بلد نبودند ایشان
دیگر بلند نمیشد و عصایش را بلند میکرد و به گردن
ما میانداخت و ما را میکشــید جلو! ما به عمد اشــتباه
میکردیــم تــا او ایــن کار را بکند! کیف میکردیــم و لذت
میبردیــم .یادم اســت یک لبو فروش که به اســماعیل
لبویی معروف شده بود در محله ما بود که یک شعری
را آهنگین میخواند .تم شــعرش این بود" :بچم دلش
لبــو م یخــواد ،عمو لبویــی" .بعد میگفت "بــدو بدو لبو
داغــه" .بعد دوبــاره به همان شــکل آهنگین میخواند
"یه ماچ از اون لبات میخواد ،عمو لبویی" .من چون این
آقا قشنگ میخواند چرخش را راه میبردم تا او بخواند.
یعنــی شــاگردیاش را میکردم چــون از این کارش لذت
م یبــردم .بعــد وقتــی بــه کالس دوم و ســوم دبســتان

رفتم ،چرخ آالسکاگرفتم و یک آهنگ با تأسی از آهنگ
اســماعیل لبویــی میخواندم و چــرخ آالســکا را حرکت
میدادم .درآمد خوبی هم داشتم.

شد و جنازه عمه ،شوهر عمه ،دختر عمه ،دختر عمو و
زن عمویــم را دیدم ،خیلی دلم گرفت و گریه کردم .البته
خــدا را شــکر از خانواده خــودم هیچکس از بین نرفت و
پــدر ،مــادر ،برادرهــا و خواهرهایم زنــده ماندند و همین
یــک مقــدار آرامم کــرد .لحظهای کــه جناز ههــا را کنار هم
گذاشــته بودند و داشــتند چاله میکندند تا دفن کنند
هیچوقت یادم نمیرود.

با کار کردن شما مخالفت نمیکردند؟
نه .تشــویق هم میکردنــد .میگفتند من بایــد کار کنم
و پــول در بیــاورم .بعــد از آن کار میرفتــم گوشفیــل
میخریــدم و م ـیآوردم میفروختــم .بــرای آن هــم شــعر
درســت کــرده بــودم .میگفتــم "گوشفیل بخر کشــتی
بگیــر ،خــوردی زمیــن دوبــاره بگیــر" .خــود این شــعرها
باعــث م یشــد بچ ههــا بیاینــد خریــد کنند .تمــام مدت
سعی میکردم با شعر و خواندن شاد باشم.

بــه نظرتــان آدم را ســختیها و رنجها میســازد یا
موفقیتها؟
موفقیــت بــدون ســختی ،رنــج و مســئله هیچوقــت
پیش نمیآید .من اعتقاد دارم که مســائل ،مشــکالت،
سختیها و موانع ،عاملهای خالقیت ما هستند .وقتی
ً
مانعی جلوی پای شما نباشد شما اصال فکر نمیکنید.
اما یک مانع باعث میشود شما فکر کنید و از خودتان
خالقیت نشــان بدهید .شما وقتی مشــکل دارید فکر
میکنید .پس مشکالت نعمت است .جاده زندگی باید
پیچ و خم داشته باشد.

این اولین کاری بود که انجام دادید؟
ً
بلــه .تقریبــا م یشــود گفت که وضــع مالی پدر مــن زیاد
خوب نبود.

پیش آمده بود که پالس منفی بگیرید و مثًال شما
را مسخره کنند؟
بله.
در آن موقعیتها چهکار میکردید؟
پالس منفی همیشــه بود .در مدرسه به من میگفتند
تو میروی گوشفیل میفروشی؟ من میگفتم دوست
دارم .یعنی اذیت م یشــدم اما نمیگذاشتم آن اذیت در
من بماند .من همیشه سعی کردهام مثبتنگر باشم.
اگــر مثبتنگر باشــید اینها را نگه نمیداریــد و باد هوا
میدانید زیرا نمیخواهید سنگین بشوید ،میخواهید
سبکبال باشید .شما برنامه دارید و میخواهید به یک
هدفی برسید که اگر سنگین باشید نمیرسید.
پس عصبانی کردنتان کار سختی است؟
بلــه .البتــه عصبــی م یشــوم ولــی بالفاصلــه خــودم را
مدیریــت میکنــم .به خــودم نهیــب میزنــم و میگویم
ناراحت نباش و سخت نگیر.
اولیــن بــاری که رنج و غــم را تجربه کردیــد ،یادتان
میآید؟
ما تابستانها به روستایمان در جاده هراز میرفتیم که
اسمش دینان است .یکبار ما در روستا بودیم که زلزله
آمد .یادم نمیرود که موقع زلزله پدرم دستهای من و
ً
برادر کوچکترم را کشید و به محوطه باز آورد .من تقریبا
پنج ســال و نیم یا شش ســالم بود که وقتی زلزله تمام
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آیا بیان و درخواست کمک برایتان راحت است؟
بله راحت است ،اما مهم است که به چه کسی بگویم.
متولد چه سالی هستید؟
 11بهمن .1329
اصًال بهتان نمیآید.
(مــی خنــدد) مــن همیشــه وقتــی میخواهــم ســنم را
بگویم ،میگویم من  40ســال اســت که  30سالم است!
مــن خــودم را در  30ســال نگــه داشــتهام .مــن خیلــی بــا
خــودم خلــوت میکنــم .به طور مســتمر هــر چند وقت
کبــار خــودم را دعــوت میکنــم کاف یشــاپ! خــودم را
ی 
جلــوی خودم مینشــانم و ســه ،چهــار ماه گذشــتهام را
مــرور میکنم و ازش میپرســم چرا ایــن کار را کردی؟ کار
خوبــی بود؟ میگویــد نه .میگویم دیگــر نکن .میگویم
فــان کار خوب بــود؟ میگوید بلــه .میگویــم ادامهاش
بــده و بیشــترش کــن .ســه ،چهــار مــاه پشــت باجــه
بانــک کارکــردم .آن موقــع هم تنهایــی میرفتــم بیرون.
کــوه میرفتــم .ی ـکروز بــه خــودم گفتم آقــا رضــا به کجا
میخواهی برسی؟ میخواهی چهکاره شوی؟ میخواهی
همیشه پشت باجه باشی؟ هدفت چیست؟ به خودم
جــواب دادم که من میخواهم برســم بــه باالترین جای
ممکن .وقتی با خودم قرارداد بستم و تعهدنامه امضاء
کردم ،شروع کردم تا به آنجا برسم و امروز بعد از  51سال

من خودم را کشف کردم .من کاشف خودم هستم.
متأسفانه مردم میروند معدن کشف میکنند و فکر میکنند
پول آنجاست ،نه! معدن اصلی خودت هستی ،خودت را کشف
کن ،آنها هم کشف میشوند.

عاشق شدهاید؟
بله ،من عاشــق خودم هســتم! من به همه چیز عشق
میورزم .من اول عاشــق خودم و بعد عاشــق همســرم
هستم.
با عشق ازدواج کردید یا سنتی؟
دوستش داشتم .عاشق نشدم.
همدیگر را میشناختید؟
داستانش مفصل است .من در دورانی که کار میکردم
تصمیــم گرفتم بــرای تحصیل بــه انگلیس بــروم .تمام
کارهایــم را انجــام دادم و بــار و بندیــل را بســتم و آمــاده
برای پرواز بودم .یک روز به مدرس ـهای در میدان غیاثی
رفتم که برادرم مدیر آنجا بود .زنگ تفریح بود و من رفتم
تــوی دفتــر و بــرادرم را دیدم .معلمها هم آنجا نشســته
بودنــد .خدمتکار مدرســه آمد گفت آقــای کاظمی چای
تتــان؟ گفتم بله ،توی همیــن لیوان بریز.
بیــاورم خدم 
آن لیــوان جلــوی خانمــی به نــام خانم اســفندیاری بود.
آنجا هر کســی لیوان خودش را داشت .خدمتکار گفت
این لیوان خانم اســفندیاری است اشــکالی ندارد؟ من
آنقــدر اعتمــاد بــه نفســم بــاال بود کــه گفتم نه اشــکالی
نــدارد .بعــد یکدفعه دیــدم خانم اســفندیاری به من و
خدمتکار مدرسه یک جوری نگاه کرد و خدمتکار لیوان
را برنداشت .گفتم چرا لیوان را برنمیداری؟ گفت ایشان
باید اجازه بدهند .گفتــم خانم اجازه میدهید توی این
لیــوان چای بخورم؟ بــا یک حالت خاصی
گفت اشکالی ندارد ولی این لیوان
من است .خیلی به من برخورد و
ناراحت شدم .از بچهها پرسیدم
کالس ایــن خانــم کجاســت؟
گفتند انتهای طبقــه اول .من
رفتــم آنجــا ایســتادم و وقتــی
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خانم اسفندیاری با بقیه معلمها داشت حرکت میکرد
و میآمــد ،مــن گفتم آقایــان و خانمها کالسها شــروع
شــده اســت زودتر بفرمایید! یعنی تا این حد اعتماد به
نفســم باال بــود .خانم اســفندیاری دوباره بــا یک حالت
ناراحت به من نگاه کرد و رفت توی کالس .ایشان توی
کالس بود و من از پشت پنجره نگاهش میکردم .آمد
دم در و گفت ببخشــید شــما کاری دارید؟ گفتم نه من
دارم قــدم میزنــم .گفــت ولی شــما دارید تــوی کالس را
نگاه میکنید .گفتم اشکالی دارد که بچهها را نگاه کنم
و ببینــم شــما چــه جــوری درس میدهید؟ گفت شــما
مسئولیتتان چیست؟ گفتم من برادر مدیر هستم.
گفت خب برادر مدیر در اینجا مسئولیتی دارد؟ گفتم نه.
ً
گفت پس لطفا کالس من را نگاه نکنید .دیگر لجبازی
شروع شد! روزهایی که به مدرسهمیرفتم دم کالسش
میایستادم و همان کارهای دفعه اول را میکردم .دیگر
کم کم احســاس کــردم حاال که مــن میخواهم یک ماه
دیگر بروم یک کاری کنم با این خانم دوست شوم .یک
روز در کالس را زدم و گفتم این شــماره تلفن من است
و اگر ممکن است یک زنگی به من بزنید .شماره تلفن
را از مــن گرفــت و رفت .من گفتم آخ جــان ،زنگ میزند!
عصر رفتم خانه و منتظر تلفن خانم اســفندیاری بودم.
هــر زنگــی که م یخــورد فکر میکردم ایشــان اســت ولی
خبــری نبود .بعد از یکی دو روز به مدرســه رفتم و گفتم
خانــم اســفندیاری مــن منتظــر بــودم چــرا زنــگ نزدید؟
گفــت مــن شــماره تلفــن شــما را انداختم توی ســطل!
من خیلی ناراحت شدم .برادر مدیر بودم و خودم را هم
خوشتیپ میدانســتم و این موضوع ناراحتم میکرد.
گفتم باشد ،بگرد تا بگردیم! گذشت و چند روز بعد من
به مدرســه رفتــم و دیدم توی کالس نیســت .آن موقع
یک مقدار به ایشــان عالقهمند شــده بــودم .دیدم یک
خانم دیگر توی کالس اســت .از یک نفر پرسیدم خانم
اسفندیاری کجاست؟ گفت ایشان امروز رفتهاند خرید.
ً
تا گفت خرید ،اصال من ماندم.
فکر میکردید برای خرید عروسی رفتهاند؟
بلــه .یکدفعــه ناراحت شــدم .فــردای آن روز دوبــاره به
مدرسهرفتم.
ادامه دارد...
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سیدایمانمیری:
عقلمبر دلماحاطهدارد!

دلنوشته

سیدایمان میری کرهرودی ،متولد دوم بهمن  1369است .در دانشکده خبر در رشته خبر انگلیسی تحصیل
کرده و در حوزه چاپ ،نشر و ترجمه چندین بار جایزه گرفته که مهمترینش جایزه مترجم برتر سال  1397کشور
بود .به عکاسی عالقهدارد و جالب است بدانید اولین عکس خبری او ،اثر برگزیده جشن تصویر سال  ۱۳۹6شد.
او در حال حاضر مدیریت توسعه کسب و کار شرکت ایفا را برعهده دارد.
ِکرهرودی یعنی چه؟
اوایــل فکــر م یکــردم پســوند ِکرهرودی
در نــام خانوادگ ـیام خــوب نیســت؛ امــا
اآلن خیلیها من را به نام آقای ِکرهرودی
میشناســندِ .کرهــرود نزدیک اراک اســت
کــه البتــه دیگر جزئی از شــهر شــده و یک
محله از اراک به حســاب می آید .ســالیان
ســال اســت کــه یــک رودخان ـهای بــه نام
رودخانه خشــک در آن وجود دارد که در
زبــان محلــی بــه آن میگوینــد «رودخونه
خشــکه» .البته دو-ســه ســال است که
بــه برکــت الطــاف الهــی دیگــر آب دارد و
رودخان ـ ه خشــک نیســتِ .کرهــرود هــم
در واقــع همــان کناررود اســت که کمکم
تبدیل شــده اســت به ِکرهرود وسابقه
تاریخی دارد.
دربــاره رشــته تحصیالتتــان
بگویید؟
مــن در دانشــکده خبــر در رشــته
خبر انگلیســی تحصیل کردم .خیلی
از هــم دورهایهایــم بــا بنگاههــای
خبــری داخــل و خــارج از کشــور
همــکاری میکنند .امــا من از آن
فضــا فاصلــه گرفتــم .بعــد از
مدتــی هــم چــون همزمان
در یــک ســازمان
بینا لمللــی

کار م یکــردم در حــوزه ترجمــه و نشــر بــه فعالیــت
مشغول شدم.
کتــاب ترجمهای که بابتــش مقام آوردید چه
اثری است؟
کتابــی اســت بــه نــام «مشــارکتهای پلیــس و
پژوهشــگران» .بــه درخواســت دانشــگاه پلیــس
ترجمــه شــد .اولیــن بــار بود کــه یک چنیــن کتابی
ترجمــه مــی شــد و در آن عارضهســنجی شــد کــه
چــرا ایــن همــه محتــوا در ایــران در مورد مشــاغل
و حوزههــای مختلــف تولید میشــود ولی خروجی
عملیاتــی نــدارد و مــا چیــزی از اثــر واقعــی ایــن کار
نمیبینیــم .قــرار بــود این کتــاب مقدمهای باشــد
شهــا در
بــرای چــاپ کتــاب دوم کــه چــرا پژوه 
ســازمانهای بــه ویــژه دولتــی ،نمــود عملیاتــی و
نمــود اجرایــی پیــدا نمیکنــد .هنوز کارهــای کتاب
دوم که کتاب تألیفی است و قرار است مورد ایران
را بررســی کند تمام نشــده و کمی هم فاصله افتاد
ً
چون ما میخواستیم هر دو کتاب تقریبا همزمان
به نتیجه برسد.
برعکــس نســل شــما که اصوًال ســختیها را
دوســت ندارنــد و دنبــال موضوعــات راحــت و
ســاده تر هســتند چه طورشــما چنین نگرشــی
دارید؟
دلیلــش عرضــه خــودم یــا شــرایط حــال خــودم
نیســت؛ بایــد یــک واقعیتــی را مــرور کنیــم؛ یــک
جریانــی در دنیــا وجــود دارد کــه بــر اســاس آن
کارآفریــن شــدن ،کســب و کار راه انداختــن و یــاد
گرفتــن از دوره نوجوانی شــروع
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میشــود .نمون ههــای کمــی هســتند کــه از چهــل
ســالگی بزرگ شده باشــند .آدمهای موفق دنیا از
همان  16-15سالگی یاد گرفتهاند که باید روی پای
خودشــان بایستند ،تیم بســازند و تیمآپ کنند تا
بتوانند بزرگ باشــند .من این تفکر را خیلی قبول
دارم و تالش میکنم بر اساس آن عمل کنم.
دوست دارید کارآفرین باشید؟
دوســت دارم و ایــن مســیر را تمریــن کــردهام؛ اما
همیشــه یــک چیــزی گوشــه ذهنــم دارم کــه بزرگ
ً
شــدن صرفــا نمــود فــردی نــدارد .اگــر بخواهیــم
خودمان بزرگ شویم باید جامعه را بزرگ کنیم .در
واقع ثروتمند شــدن یک فــرد در یک جامعه فقیر
اتفاقی را رقم نمیزند.
روزی چند ساعت مطالعه میکنید؟
ً
نمیتوانــم بــه طــور روزانــه بگویــم چــون واقعــا
بعضــی روزها محقق نمیشــود .اما یک الگویی در
دنیــا هســت که بایــد  52کتاب در ســال خواند که
ســوئدیها خیلی دنبالش میکنند و یک فرهنگ
واقعی در ســوئد اســت .مــن هم تالش کــردهام از
آن پیروی کنم.
یعنی در سال گذشته  52کتاب خواندید؟
البتــه مــن بیشــتر از اینکــه درگیــر خوانــدن
کتابهای بقیه باشــم ،درگیر کارهایی هســتم که
خودم دارم تولیدشــان میکنم .به شــدت هم آدم
تفصیلگرایــی هســتم .یعنــی اگر یک کانســپت و
ً
مفهــوم را در یــک کتابــی ببینم حتما م ـیروم مرور
کنــم تــا آن کانســپت را بــرای خــودم بــزرگ کنــم و
ببینــم یعنــی چــه و چــرا نویســنده بــه آن پرداخته
اســت .بــه همین دلیــل خیلی وقتها کــه ترجمه
یــک صفحــه کتــاب تمــام م یشــود مــن ده یــا
پانــزده برابــر آن صفحــه را میخوانــم
تــا ببینــم چــرا نویســنده بــه فــان
کانســپت یا قضیه رجوع کرده
است.
اهــل تفریــح هــم
هستید؟
آدم زیــاد شــلوغی

امکاندارهمن
اثر برگزی

ده جشن تصویر سال ۱۳۹6

نیســتم ولــی تفــرح هــم میکنم .تفریــح کــردن تاحدودی
بــا عالیق حرفهایام همراســتا اســت .یکــی از تفریحهای
جــدیام بــدون شــعار ،کتــاب خوانــدن و البتــه عکاســی
اســت .عکاســی برایــم تفریــح مهمــی اســت کــه ســفر و
گشتن هم همراهش است.
عکاسی را از چه زمانی آغاز کردید؟
ً
مــن عکاســی را تقریبــا از ســال  87بــه طــور جدی شــروع
کــردم .خیلی به طبیعت عالقه دارم و بیشــتر کارهایی که
کردهام نیز عکاسی طبیعت بوده است.
جایــزه تصویــر ســال مربــوط بــه عکاســی از چــه
رویدادی بوده؟
مــن یــک ســفر یکــی-دو روزه بــه اراک داشــتم .یــک
بعدازظهر که با ماشــین به یک ســمتی حرکــت میکردم،
دود عجیــب و غریبــی را ســمت کویــر میقــان اراک دیدم.
بعد خیلی سریع خبر چرخید و متوجه شدم آتشسوزی
بــزرگ و عجیبی اتفاق افتاده اســت .رفتــم ببینم چه خبر
اســت .با ســختی خودم را به تاالب رساندم .چند عکاس
دیگــر هم خودشــان را رســانده بودند .آنجــا اتفاق جالبی
افتــاد .یکــی از رانندههــای بیل مکانیکی که مســیر آتش
را میکنــد تا آتش نتواند بیشــتر حرکت کند به من گفت
میخواهــی بروی آنور؟ گفتــم اگر من را ببری خیلی لطف
بزرگی کردهای! من را ســوار کرد و برد پشــت آتش ،جایی
کــه هیچکس به غیــر از بچههای آتشنشــانی آنجا نبود.
سهــای زیــادی از یک
اینطــور شــد کــه من توانســتم عک 
زاویه خاص ثبت کنم .در نهایت عکســی که کمی فضای
سوررئال دارد را ثبت کردم و آن عکس برگزیده شد.
در بچگی بازی و شیطنت میکردید؟
من زیاد شــیطنت نمیکردم و خیلی بچه آرامی بودم .اما
گاهــی بد شــیطنت میکردم .یعنی اگر یــک کاری میکردم
آثار بلندمدتی برجای میگذاشت.
بدترین یا بامزهترینشان را یادتان هست؟
مــن بــه آتش خیلــی عالقــه داشــتم .یعنی هــر وقت من
ً
نبــودم احتمــاال رفتــه بودم یک جایی یک آتشــی روشــن
کنم .درکل آتش بسوز ماهری بودم! ما آن موقع در اهواز
زندگی میکردیم و دو درخت اکالیپتوس هم داشتیم که
شاید  40-30سالشان بود و خیلی بزرگ بودند .پاییز بود
و یــک کــوه برگ از ایــن درختها ریخته بودنــد و من هم
مثل همیشــه آتش بیار معرکه بــودم! یک آتش کوچک
روشــن کردم ولی باد آمد و کل حیاط آتش گرفت! شوکه
شده بودم چون سن و سالی نداشتم.

به خیر گذشت؟
به خیر نگذشت ،کل حیاط سوخت! (میخندد)
چه کسی خاموشش کرد؟
ً
تقریبا ســوخت و تمام شــد .چون درختهــا اکالیپتوس
بود بوی خیلی خوبی میداد و ما دیگر ایستادیم تا همه
برگها بسوزد و تمام شود.
عاشق نشدهاید؟
عاشــق نشــدهام .شــاید بــه ایــن دلیــل کــه مــن عقلــم
بــر دلــم احاطــه دارد و از کنــار خیلــی از اتفاقــات راحــت
عبــور نمیکنــم .بــه همیــن دلیــل هیچوقــت عشــق
بــه طــور جــدی بــرای مــن اتفــاق نیفتــاده اســت .در حــد
روابــط اجتماعــی بــوده و مانــده اســت و از ایــن بزرگتــر
نشده است.
اگر جای آدم بودید گول حوا را میخوردید؟
شــاید در آن مرحله از توســعه فکری گول میخوردم .آن
بنــده خــدا هیچــی ندیــده و هیچ الگویی نداشــته اســت
(میخنــدد) .امــا اآلن نــه .اگــر بخواهم بــا ایمان امــروز به
ً
خــودم نــگاه کنــم قطعــا نه .مــن هیچوقــت تصمیــم آنی
نمیگیرم.
ترجیــح میدهیــد در بهشــت بمانیــد ولــی ریســک
نکنید؟
ریسک نمیکنم؛ ولی ریسکهایی هم که انجام میدهم
ً
ریس ـکهای حســاب شــده اســت .بلــه ،احتمــاال تــوی
بهشت میماندم.
اگــر قــرار بود یک شــخصیت کارتونی بامزه باشــید
کدام شخصیت را انتخاب میکردید؟
پاندای کونگفوکار.
و اگر قرار بود یک شخصیت بد باشید چطور؟
تازگــی ها فیلم «جوکر» را دیدم .شــاید یک شــخصیت بد
ً
جوکــر مانندی میشــدم که اتفاقا پشــت همه کارهایش
دالیلی خوابیده اســت و همــه کاری را دارد آگاهانه انجام
میدهد.
و صحبت پایانی؟
همــه آد مهــا را به صبــر دعــوت میکنــم و میخواهم یک
ذره از تصمیمگیریهــا ،رفتارهــا و برداش ـتهای عجوالنه
فاصلــه بگیرنــد .اگــر یــک ذره بیشــتر فکــر کننــد ،جامعه
خیلی بهتری خواهیم داشت.

اشتباهکنم؟
س.ح |

تهــای فــردی و
بــه نظــر میآیــد هم ـهی موفقی 
ـول محــور کلمه امکان شــکل
جمعـ ِـی بشــر حـ ِ
گرفتــه ،زمانــی کــه آد مهــا بــا خودشــون گفتــن:
امکانش هســت زمیــن گرد نباشــه؟ امکانش
هســت افتادن سیب اتفاقی نباشه؟ امکانش
هست مسیر موفقیت جنگ نباشه؟ و . ...
واژهی امــکان راه رو بــرای فکر کردن باز میکنه،
باعــث میشــه در مــورد خرافــات ،تعصــب هــا،
چهارچــوب ها و حتی کلیش ـهها فکــر کنیم و با
خودمــون بگیــم آیــا امکانــش هســت کــه جور
دیگری باشد؟
خوبــه مــا هــم تــو زندگــی یهکــم از ایــن واژه
اســتفاده کنیــم؛ مثــا بــا خودمــون بگیــم
امکانش هســت قضــاوت ما در مــورد دیگران
به این شــکل اشتباه باشــه؟ امکانش هست
چهار چوبهای ذهنی ما در مورد یک شــخص
خاص اشتباه باشه  ،امکانش هست ...
مطمئنم ســاده ترین راه برای شــروع اســتفاده
از کلمــه امــکان و ایجــاد تغییر یــا فهم بیشتر،
گفتن این جمله اســت «:امکانش هست من
اشتباه کنم»
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چه چیزی از عشق برایتان جذاب است؟
قــرار گرفتــن در کنــار آدمی کــه حتی از ســکوت همدیگر
می توانید لذت ببرید .من از لحظهای میفهمم عاشــق
شدهام که در کنار آدمی حتی در سکوت هم لذت ببرم.
اینکه ببینی یک نفر تو را میفهمد و با تو همراه است
و شما میتوانید برای هم فداکاری کنید ،جهان مشترک
و حرف مشترک با هم دارید لذتبخش است.

مصطفی شهسواری:

کارگردان مورد عالقهام اسکورسیزی است
مصطفی شهسواری متولد  28تیر  1367است .میگوید متفاوت تر از آدمهای عادی درس
خوانده؛  18سالگی وارد رشته مهندسی شیمی میشود؛ اما نیمهکاره رهایش میکند و
به صورت آنالین و سلف استادی دورههای مدیریت را میگذراند و از دانشگاه مریلند
ی را هم سلفاستادی یاد گرفته و بعدها
و دانشگاه ویرجینیا مدرک میگیرد .انگلیس 
مدیریت کسب و کار خوانده است .حاال هم دانشجوی ارشد رشته  MBAدانشگاه تهران
است .همکاریاش با هلدینگ فاخر از پهپهجینز شروع شده و بعد از یک وقفه ،از مرداد
امسال یک پروژه جدید را با هلدینگ آغاز کرده است .قرار است کاالی ایرانی را از طریق
پست برای ایرانیهایی که خارج یا داخل ایران هستند قابل دسترس کنند .او به این پروژه
خوشبین است و امیدوار.
بارزترین ویژگی شما چیست؟
آدمها در مورد من میگویند خوشرو ،بجوش و معاشرتی
هستم.ویژگیشخصیتیدیگرمهممهربانبودنماست.
چه طور بچه ای بودید؟
مــن بــه ظاهــر آرام بــودم؛ ولــی در واقــع زیــاد آرام نبــودم.
یعنی آب زیرکاه بودید؟
یکــردم ،ولــی شــیطنت را دوســت
کار آبزیرکاهانــه نم 
دارم .همیشــه از بقیــه کنجکاوتــر بودم و بیشــتر و فراتر
فکــر میکردم امــا در کل ،بچهای نبودم کــه اذیت بکند.
تــا به حال پیش آمده خرابکاری کنید و گردن کس
دیگری بیندازید؟
خیر.
حتی در بچگی؟
در بچگی چرا .اما اغلب خودم گردن میگرفتم.
روزی چند ساعت کار میکنید؟
ً
به غیر از روزهایی که به دانشگاه میروم روزی تقریبا
شش تا هفت ساعت کار میکنم.

و غیر از درس و کار چه ؟
اآلن زندگ ـیام طــوری شــده کــه غیــر از زمانهایــی که در
دانشگاه یا سر کار هستم ،مجبورم کارهای دانشگاهم
را هــم بکنم یا بعضــی وقتها که ذهنم آزادتر میشــود
شروع میکنم به فکر کردن راجع به کار.
ً
اما معموال تفریحم این است که در یک کافه بنشینم یا
به کتابخانه ملی بروم و یک کتابی را بخوانم .با دوستان
هــم اگــر برنام ـهای باشــد دور هــم مینشــینیم .هــر روز
نیــم ســاعت تا یــک ســاعت را هم بــا مــادرم میگذرانم.
درون گرا هستید یا برون گرا؟
نهــا بودم .گاهــی که الزم باشــد یک
همیشــه مابیــن ای 
چیزهایــی را هنــدل میکنــم و بعضــی وقتهــا هــم نــه.
بســتگی به جمعی دارد که در آن هستم .اگر به زور وارد
یک جمع شــد ه باشــم کار خاصی نمیکنم .همیشــه در
جمع ،آدم اکتیوی هســتم ولی اینطور نیست که جمع
را دســت بگیــرم و توج ههــا را جلــب کنــم .در جمــع زیاد
سخنوری نمیکنم و بیشتر گوش میدهم.

اگر قرار باشد از کشتی نوح یک حیوان را به عنوان
حیوان خانگــی بردارید ،جــدای از محدودیتها کدام
حیوان را انتخاب میکنید؟
ً
من تقریبا همه حیوانها را دوســت دارم و برایم جالب
هستند؛ اما انتخابم بین دلفین و شیر است.
ترجیــح میدهیــد آدم شــادی باشــید یــا یــک آدم
موفق؟
ً
اگر حتما بخواهم یکی از اینها را انتخاب کنم ترجیح
میدهم آدم شادی باشم.
فکر میکنید در این شاد زندگی کردن چقدر
موفق بودهاید؟
از زمانــی کــه متوجــه شــدم شــما از هــر اتفــاق کوچــک
و بزرگــی میتوانیــد شــاد و خوشــحال باشــید ،آدم
شــادتری شــدم .گاه حتــی نشســتن روی مبــل و
تلویزیــون دیــدن در کنــار خانــواده یــا خــوردن یــک
غــذای گــرم میتوانــد بســیار شــادیآور باشــد .بــه
نظــر مــن زندگــی همیــن چیزهــای کوچــک اســت.
ویژگی بدی که دوستش ندارید چیست؟
مــن در محیــط کارم خیلــی آدم منظــم و مرتبــی هســتم
امــا بدتریــن ویژگیام این اســت کــه در خانــه نمیتوانم
نطــوری باشــم ،بــه ایــن خاطــر کــه شــاید یــک ســری
ای 
وسایل نیاز دارم که فرصت نمیکنم بروم آن ها را بخرم
تا به نظم و ترتیب خانه کمک کند.
تهــا بــرای نظــم و ترتیــب،
بــه همیــن دلیــل بعضــی وق 
خــودم را نیازمنــد داشــتن یــک ســری ابــزار میدانــم و
خــود بــه خود نمیتوانــم آدم منظمی باشــم .این یکی از
چیزهایــی اســت کــه دوســتش نــدارم .بعضــی از آدمها
خــود بــه خود منظم هســتند؛ ولــی این اتفــاق برای من
نمیافتــد .در محیــط کار چــون وســایل دارم همیشــه
همه چیز منظم و سر جایش است.
کارگردان مورد عالقهتان کیست؟
اسکورسیزی.
جدیدترین فیلمی که دیدهاید و خیلی دوستش
دارید چه فیلمی بوده است؟
"بوهمین راپسودی".
از فیلمهای ایرانی چطور؟
سریال "هیوال" را دوست داشتم.
اگــر قــرار باشــد  10روز هیــچ کاری نکنیــد ،یعنی نه
بتوانیــد درس بخوانیــد ،نــه ســر کار بروید ،نــه فیلم
ببینید ،نه بتوانید به استخر بروید و نه با دوستانتان
وقت بگذرانید ،در آن  10روز چه میکنید؟
کتاب میخوانم.
یعنی 10روز بی وقفه کتاب میخوانید؟
مــن عــادت نــدارم یــک کتــاب را کامــل بخوانــم و بعــد
بــروم ســراغ کتاب بعدی .اآلن شــاید چهــار ،پنج کتاب را
دارم همزمــان میخوانــم و هر موقع هر کدام خســتهام
کنــد میروم ســراغ آن یکــی .دوســت دارم کتابهایی با
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پیشنهاد فیلم به کارگردانی مارتین اسکورسیزی
گرگ وال اس ــتریت فیلمی زندگینامـ ـهای بر پایه زندگی
ج ــردن بلف ــورت در گونه کمدی س ــیاه اس ــت .مارتین
اسکورس ــیزی کارگردان ــی ای ــن فیل ــم را بر عه ــده دارد.
ای ــن فیل ــم داس ــتان از س ــفر ب ــه قل ــه رس ــیدن دالل
س ــخت کوش ــی اس ــت ک ــه اواخ ــر ده ـ ٔـه  ۸۰وارد ای ــن
ب ــازار م یش ــود و ب ــا ای ــن بدشانس ــی مواجه میش ــود
ک ــه ج ــواز خ ــود را در روز دوش ـ ٔ
ـنبه س ــیاه ،روز بزرگترین
س ــقوط اقتصادی بعد از ٔ
دهه  ،۲۰به دس ــت میآورد .او
ً
ش ــغل خود را از دس ــت میدهد اما مج ــددا به عنوان
تأمی ــن کنن ــدهای وارد بازار س ــهام کم ارزش م یش ــود.
در ای ــن گوش ـ ٔـه تاری ــک ب ــازار اقتص ــادی کالهب ــرداری
ب ــه وف ــور دی ــده میش ــود و بلف ــورت ب ــا م ــوج هم ــراه
میش ــود تا ب ــه ثروت برس ــد.
درسهایی که می توان از بلفورت یاد گرفت

ژانرهای مختلف بخوانم.
چــه زمانــی از دســت خودتــان خیلــی عصبانــی
میشوید؟
زمانهایــی کــه کســی را ناراحــت کنم یا از دســت کســی
عصبی شــوم .البته عصبانی شــدن من این نیســت که
به کســی پرخاش کنم .اگر عصبی شــوم و حرفی بزنم که
منجــر بــه رنجش کســی شــود خیلــی ناراحت میشــوم.
چیــز دیگری کــه به تازگی متوجه شــدهام این اســت که
ً
گاهی از دست رفتار بعضیها ناراحت شدهام ،ولی بعدا
یشــان مشــکالتی داشتهاند
فهمیدهام که آنها در زندگ 
که منجر به آن رفتار شده است.
این مسئله هم من را به فکر وا میدارد.
اگــر بخواهیــد خودتان را در یــک موقعیت فانتزی
تصور کنید ،آن چه موقعیتی خواهد بود؟
موقعیــت فانتــزی مــن شــاید فضانــوردی یــا بــودن
مهــا مثــل
در ابعــادی دیگــر اســت .یــک ســری فیل 
"اینتراســتالر" وجــود دارد کــه برایــم جــذاب اســت و
احساس میکنم آنها به فانتزیهای من نزدیک است.
آدمــی هســت که دوســت داشــته باشــید جای او
باشید؟
ً
دوست ندارم جای کسی باشم؛ اما مثال یک آدمی مثل
اوبامــا را از نظر شــخصیتی دوســت دارم یــا آدمهایی که
هنرهای مختلف دارند ،برایم جذاب هستند.
بزرگترین ترستان چیست؟
بزرگتریــن ترســم ایــن اســت کــه وقتــی دارم میمیــرم از
زیســت خــودم در ایــن دنیــا راضــی نباشــم .از اینکــه
کارهایی که میخواســتم یا کمکهایی که باید میکردم
را نکرده باشــم .اگــر واقعیت را بخواهید مــا خیلی زمان
کمــی برای زندگی داریم .در واقع من دیدگاهم به زندگی
این است که زمان را محدود میدانم.
شــاید  80ســال عمــر مــا در واقعیــت چندیــن ســاعت
خیلی کوتاه باشــد .مــا نمیدانیم در این دنیا چه اتفاقی
میافتــد و زمــان کوتــاه اســت .دوســت دارم بــه آدمهــا
بگویــم از ایــن زمــان کوتاه که فکــر میکننــد خیلی بلند
اســت ،اســتفاده کننــد و نترســند .این چیزی اســت که
من سعی میکنم به آدمهای اطرافم بگویم.

بلف ــورت ب ــرای اینک ــه کارکن ــان در ج ــذب مش ــتری
کارآم ــد باش ــند ،آموزش عمل ــی به آنان ارائ ــه می دهد.
بلف ــورت ب ــرای تهیی ــج کارمندان ــش ب ــر مس ــائل

اقتص ــادی تاکی ــد می کند ول ــی با کمی دق ــت می توان
متوج ــه ش ــد که تاکی ــد اصلی او ب ــر قدرت پول اس ــت
و اینک ــه ب ــه کمک پ ــول می ت ــوان نیاز ه ــای اجتماعی
و خ ــود ش ــکوفایی خ ــود را ب ــر آورده ک ــرد“( .اون تلفن
ب ــردار به مش ــتری زنگ ب ــزن ،آقای خودت ب ــاش وگرنه
بای ــد بری ب ــرای م ــک دونال ــد س ــاعتی  ۵دالر کار کنی”)
بلف ــورت اگرچ ــه ث ــروت عظیم ــی را از طری ــق کارگ ــزاری
خ ــود ب ــه دس ــت م ــی آورده ول ــی کارکن ــان خ ــود
را ه ــم در ای ــن س ــود آوری ش ــریک م ــی کن ــد .در
واق ــع کارکن ــان اث ــرات ای ــن رش ــد س ــریع ش ــرکت
را ب ــه خوب ــی در جی ــب خ ــود احس ــاس م ــی کنن ــد.
گرچ ــه در فیل ــم ج ــردن بلف ــورت ی ــک ف ــرد ش ــارالتان
اس ــت ول ــی دارای ارتب ــاط خوب ــی ب ــا کارمندان ــش
اس ــت و در م ــواردی ب ــه کارکنان ــش ک ــه در ش ــرایط
س ــختی هس ــتند کم ــک مال ــی و احساس ــی م ــی کند.
از نظ ــر بلف ــورت رم ــز موفقی ــت در کار یعن ــی تمرک ــز ۱۰۰
درص ــد ب ــه کاری اس ــت که ق ــرار اس ــت انجام ش ــود به
ق ــول اینش ــتین رم ــز موفقی ــت این اس ــت ک ــه در یک
لحظ ــه ب ــه ی ــک چی ــز فکر م ــی کنم.

مشتری های رنگی رنگی
گهــای مختلفی مثل ســبز ،قرمــز ،زرد و آبــی دســتهبندی میکنیم.
حســام هندســی | مــا مشــتریهایمان را ب ـه رن 
ً
فروشــنده با یک ســری اطالعات اولیه که از مشــتری میگیرد میفهمد که با او چگونه باید رفتار کند .مثال مشــتری
ســبز راحــت خریــد میکند و دوســت دارد با او تعامل شــود و فروشــندهها تــا اتاق پرو بــا او بروند و لبــاس را برایش
آویزان کنند و بعد از پرو لباس را از او بگیرند و بیاورند دم صندوق و تا انتها با او باشند .مشتری زرد کسی است که
نمیداند چه میخواهد و خودش مطمئن نیست دنبال چه میگردد .برای ما  SHOPPERو  BUYERمتفاوت از هم
هستند SHOPPER .همه جا را میگردد به امید اینکه چیزی پیدا کند و ما او را در طبقهبندی زرد قرار میدهیم .اما
 BUYERکسی است که میخواهد بخرد؛ انتخابش را کرده فقط دارد برندهای مختلف را مقایسه میکند .جذابترین
مشــتری ،مشــتری رنگ قرمز اســت که خودش میداند چه میخواهد و نیاز شــدیدی به آن کاال دارد و بدون اینکه
بخواهد برندها را مقایسه کند یا ویندو شاپینگ کند ،کاالیش را برمیدارد و پولش را میدهد و میرود.

F A M I L Y

G R E A T

O U R

دفتر مرکزی :تهران ،بلوار نلسون ماندال ،خیابان تابان غربی
پالک  ، ۱۲ساختمان فاخر ،طبقه چهارم ،تلفن021-88678225 :

تیپاکسو تیتک
دانشبنیانشدند
شــرکتهای تیتــک و تیپاکــس پــس از بررس ـیهای
کارشناســانه و فنــی در ماههــای گذشــته ،موفــق بــه
دریافــت عنوان «شــرکت های دانش بنیان» شــدند.
شــرکت یــا موسســه دانش بنیــان ،واژه پرتکــرار این
روزهای کشــور؛ مجموعــه ای خصوصی یــا تعاونی که
بــه منظــور هــم افزایــی علم و ثــروت تحقق نــوآوری و
تحقیقات علمی بر بســتر اقتصادی اســت و به نوعی
تجاری ســازی فناوریهای برتر است.
اقتصاد کشور با درک این مطلب که شرکتهای
فوق با ایجاد ارزشافزوده فراوان باعث تحول
و بهینه شدن فرآیندهای سنتی و رونق اقتصاد
ملی میشوند ،حاکمیت با ریلگذاری قانونی،
حمایتهای ویژه و تسهیالت خاص برای اینگونه
شرکت ها درنظر گرفته است که تیپاکس و تیتک
به عنوان یکی از اولین شرکت های حوزه زنجیره
عرضه خدمات پستی از این حمایت ها برخوردار
خواهند شد.
این حمایتها که در سرفصلهای مختلفی از جمله
معافیت (مالیاتی ،گمرکی ،سربازیکارکنان ،بیمه
ت (انوا ع تسهیالت صندوق
قرادادها) ،تسهیال 
توسعه ملی با نرخ مناطق محروم ،لیزینگ فروش
محصول و )...حمایت از حضور در نمایشگاههای
داخلی وبینالمللی و تجاریسازی محصوالت در
قالب پرداختهای بالعوض میتوان نام برد.

آ سمان آبی
زندگیرنگی
حمل و نقل در حال
حاضر منشا حدود ۱۵
درصد از حجم انتشار
گازهای گلخانهای است.
با جایگزین کردن
خودروهای الکتریکی به
جای فسیلی به کاهش
انتشار آالیندهها کمک
کنیم.

سندرم صندلی گهواره ای
حتمــا تــا بهحــال صندلیهایــی را کــه جلــوی شــومینهها
هســتند دیــده ایــد کــه تحــرک دارنــد ،ولــی حرکــت نمیکننــد
و آدمهــا روی آن مــی نشــینند و بــاال و پاییــن مــی شــوند.
بــه ایــن صندلــی هــا مــی گوینــد صندلــی گهــوارهای.
ســندرمی داریــم بــه نــام ســندرم صندلــی گهــوارهای کــه
بعضیهــا درون ســازمانها بــه ظاهــر خیلــی فعالیــت
میکننــد ،کاراییشــان خیلــی باالســت ،امــا حقیقــت ایــن
اســت کــه نتیجهایــی از کارشــان حاصــل نمیشــود.
ایــن افــراد تنهــا خودشــان را مشــغول مــی کننــد و فقــط بــه
دگیــران نمایــش میدهنــد کــه خیلــی کار دارنــد و سرشــان
شــلوغ اســت.
آنهــا شــاید کارکردشــان زیــاد باشــد امــا کارشــان اثر بخشــی
نــدارد ،بــه ایــن دلیــل کــه بهــره وری جمــع ،اثــر بخشــی و
کارایــی اســت.
کار درســت ،ابتــدا
ـت
ـ
س
در
دادن
انجــام
یعنــی
بهــره وری
ِ
ِ

بایــد تصمیــم درســتی گرفتــه باشــیم ،پیشــنهاد درســتی
داشــته باشــیم و بعــد آن تصمیــم ،پیشــنهاد یــا ایــده را بــه
درســتی اجــرا کنیــم ،در غیــر ایــن صــورت اگــر دور خودمــان
بچرخیــم ،عمــا هیــچ نتیجــه ای از کارمــان حاصــل نمــی
شــود و خودمــان و ســازمان را از مســیر پیشــرفت بــاز
داشــته ایــم.

ایدهها را عملی کنید
نکــه دســت بــه تغییــر و عملــی کــردن ایدههایتــان
همی 
میزنیــد ،پیشــرفت هــم بــه دنبالــش ایجــاد میشــود.
وقتــی اید هتــان را بــه مرحلــه عمــل درمیآور یــد ،از
کارهایتــان نیــرو میگیر یــد و متوجــه میشــوید کــه چــه
کارهایــی را بایــد انجــام دهیــد و چــه کارهایــی را نــه.

ایده کافی نیست
بــرای اینکــه کارهایتــان پیــش برونــد ،بایــد بــه آنهــا
عمــل کنیــد .اید ههــا بایــد عملــی شــوند .داشــتن ایــده بــه
تنهایــی فایــدهای نــدارد .در ایــن شــرایط احتمــاال از خــود
میپرســید ،بایــد چــه کارهایــی بــرای جلــو رفتــن انجــام
دهیــد؟
ممکــن اســت حتــی قــدم کوچکــی برداریــم ،امــا همــان
قــدم کوچــک بهتــر از ثابــت مانــدن اســت.

از تغییر نترسید
اگــر بخواهیــد تحــت تاثیــر محافظ ـهکاری دیگــران قــرار
بگیر یــد ،بــه احتمــال بســیار ز یــاد در همانجایــی کــه
هســتید میمانیــد .کافیســت بــه راهــی کــه میرویــد
اعتقــاد داشــته باشــید و خودتــان بــاور کنیــد کاری کــه
انجــام میدهیــد درســت اســت .پــی بــردن بــه نقــاط ضعــف
و قــوت ،قدمــی رو بــه جلوســت ،همانطــور کــه از دیگــران
یــاد گرفتــن ،قدمــی در راســتای تغییــر میتوانــد باشــد.

