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عـوام منی داننـد کـه مـرصف و حسـن ایـن وقایـع اتفاقیه در چیسـت؛ یـا خیـال می کنند کـه دیوانیان 
عظـام رشوع بـه ایـن کرده اند به جهت منافع و مداخل. لکن این طور نیسـت و نباید باشـد. این اخبار 
چیـزی اسـت. این هـا بـه جهت تربیت خلق اسـت و اینکه این هـا از امور دیوانی و اخبار و مناسـبات 
دول و منافـع خـاص و عـام و مقتضیـات عـرص عالِـم باشـند؛ و اینکه تا روزی که من هسـتم منی شـود 
کـه ایـن اطـالع بـه عامـه نرسـد. این روزنامه منصبی نیسـت که به کسـانی کـه از دیوان اعلی اسـامی 

ایشـان تعیین شـده، به این ها برسـد و به دیگران نرسـد.

نگاهی به روزنامه وقایع اتفاقیه در سالگرد انتشار آن
www.tarikhirani.ir:یر
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عمومـا خـود را باهـوش و بـا ذکاوت می دانیم و بسـیار 
بـه دانشـمندان ایرانی تبار خارج کشـور مـی بالیم. باور 
داریـم جـز برتریـن ملـت های دنیـا هسـتیم و در عین 
حـال که بسـیار خود را دسـت مـی اندازیم، کبـاده علم 
و ادب هـم مـی کشـیم. بـا این حـال برغم ایـن تصور و 
تلقـی از اهـل دانـش و مطالعـه بـودن، چرا ایـن میزان 
رفتـار و گفتـار مـا محل بحث اسـت؟ چرا در مسـابقات 
ورزشـی انواع و اقسـام دشـنام ها شـنیده می شود؟ چرا 
خیابـان هـای مـا آلوده اسـت؟ چـه ارتباطی بیـن اهل 
مطالعـه بـودن و برخوردهـای قهرآمیـز وجـود دارد؟ آیا 
حقیقتـا آن قـدر کـه مـا گمان مـی کنیم اهـل مطالعه 
و اندیشـیدن هسـتیم؟ گرچـه پرداختـن بـه همـه این 
مـوارد کار سـاده ای نیسـت بـا ایـن حـال بـه بهانه 17 
مـرداد روز خبرنگار، نگاهی داشـته ام به جایگاه مطالعه 

در جامعـه کنونـی ایران.

مطالعه اولویت نیست
در ابتـدا عمدتـا تیترهایـش خوانـده می شـود. در انتها 
کیلویـی فروختـه می شـود. پاک کردن شیشـه، بسـته 
بنـدی سـبزی، اسـتفاده هنـگام رنـگ آمیـزی اماکن و 
محافظـت از شکسـتنی هـا هنگام اسـباب کشـی فقط 
برخی از کاربردها شـایع اما نامتعارف آن اسـت. روزنامه 
مـی نویسـندش و به عنوان کاغـذ باطله از آن اسـتفاده 
مـی کننـد! شـاید ایـن همـه ماجـرا در مـورد روزنامـه 
نباشـد امـا بی شـک بخـش قابـل توجهی از سرنوشـت 
آن را در جامعـه مـا نشـان مـی دهـد. امیرکبیـر حدود 

سپهر ساغریسپهر ساغری

کاغذ باطله
درباره جایگاه مطالعه در جامعه ایران

به بهانه ۱۷ مرداد روز خربنگار

170 سـال پیـش گفت: » عوام نمی داننـد که مصرف و 
حسـن این وقایع اتفاقیه در چیسـت« شـاید اگـر امروز 
زنـده مـی بـود از کاربردهای متنـوع و متفـاوت روزنامه 
بیشـتر در شـگفت می شـد! محتمـال خواننـده محترم 
گلـه کند که برخـی رفتارهـای دور از ذهن قابل تعمیم 
بـه کلیـت جامعه نیسـت. با ایـن حال نویسـنده معتقد 
اسـت باید تعـارف را کنـار بگذاریم بحث صرفـا روزنامه 
نیسـت! در حـوزه صنعـت نشـر و اساسـا حوزه اندیشـه 
دچـار مشـکل هسـتیم. جامعـه مـا تمایـل چندانـی به 
اندیشـیدن ندارد و از آن گریزان اسـت! نه فقط طبقات 
گرفتـار در چاله های مختلف اقتصـادی که حتی طبقه 
متوسـط و مرفـه ایـران نیز چنـدان به اندیشـیدن روی 
خوش نشـان نمـی دهند که اگر چنین بـود تیراژ کتب 
بـه چنـد صد عدد نمـی رسـید آن هم در کشـوری که 
۸۴ میلیـون جمعیـت دارد و بـه بزرگـی و تاثیرگـذاری 
جامعـه دانشـگاهی خـود مـی نـازد. در میـان همیـن 
دانشـگاهیان چه تعداد معتقد به خرید کتاب هسـتند؟ 
چـه تعـداد به جز کتاب دانشـگاهی رشـته خـود، کتب 
دیگـری را مطالعـه می کننـد؟ چه تعداد کتـب را کپی 
یـا دانلـود مـی کننـد؟ محتمال کسـانی خواهنـد گفت 
کتاب گران اسـت و دانشـجو منبـع درآمد نـدارد. چاره 
کار همیـن اسـت که کپی یـا نسـخه pdf آن را دانلود 
کننـد. می پرسـم اگـر »نـداری« دزدی را توجیه کند، 
بویـژه در شـرایط سـخت اقتصـادی فعلی کشـور، همه 
مـی بایسـت از یکدیگـر بدزدیـم! در ثانی چگونه اسـت 
کـه همیـن دانشـجو بـرای خریـد گوشـی آن چنانـی، 
اینترنـت، لبـاس و ... خیلـی در مضیقه نیسـت اما برای 
خریـد کتـاب به تنگدسـتی می افتد؟ آشـکار اسـت که 
روی صحبـت نویسـنده موارد خاص نیسـت بلکه هدف 
نقـد یک رویه عمومی اسـت که در آن مـواردی اولویت 
اسـت که چندان بـه هویت علمی یک دانشـجو مرتبط 
نیسـت. بـاری قرض گرفتـن، خرید کتاب دسـت دوم یا 
حتـی خریـد نسـخه الکترونیکـی کتـب نمی توانـد راه 
حـل باشـد؟ بمانـد کـه مطمئنا می شـود گزینـه های 
دیگـری ماننـد حمایـت خیریـن دانشـگاهی یـا خریـد 

جمعـی را هـم به ایـن مـوارد افزود.

سخن آغازینسخن آغازین
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مطالعه در آیینه آمار
آمار سـرانه مطالعه ایران 7۵ دقیقه و 3۴ ثانیه 
محاسـبه شـده کـه 1۵ دقیقـه و 17 ثانیـه بـه 
کتـاب، ۲1 دقیقـه و 31 ثانیـه بـرای قـرآن و 
ادعیـه، 3۲ دقیقـه و 3۶ ثانیـه روزنامـه و پنـج 
دقیقـه و۴۲ ثانیـه بـه نشـریه خوانی اختصاص 
پیـدا کـرده اسـت. ایـن آمارهـا هـر دو فضای 
در  می شـود.  شـامل  را  فیزیکـی  و  مجـازی 
همیـن حـال بـر اسـاس گزارش هـای آمـاری 
مرکـز بین المللـی مطالعـات گـذران وقـت که 
در سـال ۲010 در ۲۲ کشـور انجام داده است، 
بیشـترین زمـان اختصـاص داده شـده بـرای 
مطالعـه کتاب در بیـن مردمان جهـان مربوط 
بـه کشـور فنالنـد با ۴۴ دقیقـه در روز اسـت.1 
در بیشـتر کشـورهای توسـعه نیافته به دلیـل 
وجـود تنـگ نظـری هـا و در نظـر گرفتـن 
دسـتمزد بسـیار پایین برای کارهای فرهنگی، 
نویسـندگان و ناشـران تمایلی بـه تولید کتاب 
ندارنـد. نویسـندگانی کـه کتـاب هایشـان در 
کشـورهای دیگـر با اسـتقبال روبه رو می شـود 
امـا در کشـور خودشـان ماه هـا و سـال ها در 
کتابفروشـی ها می مانـد هیـچ انگیـزه ای بـرای 
ناشـرانی  یـا  ندارنـد  بعـدی  کتـاب  نوشـتن 
کـه بـا وجـود هزینـه بسـیار در انتشـار کتاب 
سـود چندانـی نصیبشـان نمی شـود. بـه هـر 
حـال دربـاره میـزان مطالعه در ایـران، هرچند 
آمارهـای ضـد و نقیضـی از سـرانه مطالعـه به 
گـوش می رسـد، امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه 
وضعیـت مطالعه بـا توجه به تیـراژ کتاب ها و... 
بحرانـی اسـت. با اینکه رشـد علمی در کشـور 
در وضعیت مناسـبی قـرار دارد، امـا همه افراد 
جامعـه مطالعه نمی کنند و سـطح آگاهی های 

افـراد فاصلـه عمیقی بـا یکدیگـر دارد.۲

www.donya-e-eqtesad.com 1- رتبه واقعی ایران در مطالعه
2- همان
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بازار پوشـاک کشـور 1۲ میلیارد دالر گردش 
مالـی دارد... نزدیک بـه ۵0 درصد از این بازار 
توسـط تولیدات داخلی تأمین می شـود.

سهم ایرانی ها از بازار 1۲میلیارد دالری پوشاک
www.khabarkhodro.com
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اقتصاد و کارآفرینیاقتصاد و کارآفرینی



در ابتـدا عـرض سـالم و خسـته نباشـید دارم خدمـت شـام. 
خواهشـمندم بعـد از معرفـی، اطالعاتی در مـورد زمان رشوع 

و نحـوه فعالیـت آرمـا بفرماییـد. 
به نام خدا ارشـیا علیپور هسـتم، متولد سـال13۶7 در 
رشـت. برنـد آرمـا کـه بـر گرفته از اسـم ارشـیا و متین 
اسـت، در سـال 139۵ بـا توجـه بـه نیـاز بـازار بـه یک 
برنـد ایرانی با کیفیت، فعالیت خود را در اسـتان گیالن 

آغـاز کرد.

در حارض محصوالت این برند در اسـتان گیالن تولید می شـود؟ 
و اینکـه تهیـه مـواد اولیـه بـا ایـن رشایط اقتصـادی کار آسـانی 

اسـت یا خیر؟
ایـن برند هم اکنون بوسـیله کارگاه هایی که در اسـتان 
گیـالن در حـال فعالیت هسـتند تولید می شـود. تهیه 
مـواد اولیـه هـم در حـال حاضـر با ایـن نوسـانات ارزی 
بسـیار دشـوار اسـت، مخصوصا کـه تهیه مـواد اولیه در 
گیـالن بسـیار دشـوارتر اسـت و مجبـور به تهیـه آن از 
تهـران هسـتیم. باید اضافه کنم که آرمـا در حال حضور 
کامـال بـه صـورت خصوصـی و با سـرمایه شـخصی در 

حال فعالیت اسـت.

آرما؛ یک برند ایرانی
گفتگو با ارشیا علیپور خالق برند آرما

شـاید هنـگام رفتـن بـه مهمانی یا یـک قرار دوسـتانه، 
وسـواس انتخـاب لبـاس از دغدغـه هـای عمـده همـه 
مـا باشـد. ایـن وسـواس گاهی مـا را بـا انتخـاب برندی 
معتبـر بـه چالشـی دوباره می کشـد! بـه احتمـال زیاد 
انتخـاب و بررسـی یـک برنـد پوشـاک، ذهـن مـا را بـه 
سـمت کشـورهای هـای دور و نزدیـک اروپایـی و یـا 
قطـب جدیـد اقتصـاد دنیـا چین بکشـاند، با ایـن حال 
اعتمـاد بـه نفـس و صرف فعـل خواسـتن و مهـم تر از 
آن برنامـه ریزی و عملکرد مناسـب مـی تواند در همین 
مـرز و بـوم ایـن ذهنیـت را در هر مصرف کننـده ایجاد 
کنـد کـه چرا محصـول بومـی اسـتفاده نکنیم؟ پاسـخ 
گاهـی تکـراری اسـت، ماننـد بی کیفیـت بـودن، مدل 
هـای قدیمی، قیمت نامناسـب، خدمات پـس از فروش 
نامناسـب و ... در میـان ایـن همه انتقاد بـه حق و بعضا 
نادرسـت، جوانـان و کارآفرینانی هم هسـتند که با کنار 
زدن تمـام مشـکالت با اعتماد به نفس و قدم برداشـتن 
در ایـن میـدان پـر از چالـش، کسـب و کار خـود را راه 
انـدازی کـرده باشـند. »آرما« یکـی از همین کسـب و 
کارهـای بومـی اسـت که در سـایه خالقیت و پشـتکار، 
توانسـته قـدم در راه پرمخاطره کارآفرینـی بگذارد. پس 
از تایـپ کـردن آدرس سـایت، بعـد از نام برنـد آرما، آن 
چـه خودنمایـی می کند عبار »سـاخت گیالن« اسـت. 
ایـن عبـارت بسـیار کوتـاه بهتریـن نشـانه بـرای امکان 
کنـار زدن همـه موانع اسـت. به همیـن بهانه گفتگویی 
داشـتیم بـا آقای ارشـیا علیپـور خالق برند آرمـا و فعال 

صنعت پوشـاک.

بهزاد ابراهیمی
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چـرا صنعت پوشـاک را برای فعالیت انتخـاب کردید؟ صنعتی 
که ریسـک زیـادی در بازار پر تالطم کنونـی دارد.

بـا توجـه بـه فعالیـت و سـابقه شـخصی و البتـه عالقه 
بـه صنعـت پوشـاک، ایـن حـوزه انتخـاب شـد. الزم به 
ذکـر اسـت محصـوالت آرمـا در ابتـدا بسـیار محـدود 
تهیـه و توزیـع مـی شـد. در سـال هـای ابتدایـی هدف 
معرفـی محصـول بـود. در ابتـدای فعالیتمان بـر مبنای 
قـول هایـی کـه بوسـیله دولـت داده شـده بـود، انتظار 
پشـتیبانی داشـتیم امـا متاسـفانه ایـن اقـدام صـورت 
نگرفـت بـه ایـن ترتیب فعالیـت آرما با هزینه شـخصی 
تاسـیس و اداره شـد. به نظر بنده ایران از نظر پوشـاک 
در یـک فقـر به سـر می بـرد در حالی که این پتانسـیل 
بـرای کشـور مـا وجـود دارد کـه حداقـل نیـاز داخل را 
بـرآورده کند. به عنـوان نمونه باید توجه داشـت گیالن 
در سـال هـای نچنـدان دور در عرصـه نسـاجی یکی از 
قطـب هـای ایـران بود امـا در حـال حاضر ایـن کمبود 

بـه صـورت عمده احسـاس می شـود.

اسـتقبال از آرمـا چطـور بوده اسـت؟ آیا انتظار شـام از فروش 
بـرآورده شـده اسـت؟ در حقیقـت برخـورد مخاطـب بـا برند 

شـام چگونه بوده اسـت؟
در طـول ایـن ۴ سـال فـروش هـای مـا چـه از طریـق 
سـایت چـه از طریـق شـبکه های مجـازی خـوب بوده 
اسـت، بـا توجـه به اسـتفاده مـا از بهتریـن مـواد اولیه، 
هیچگونه اعتراض و نارضایتی رخ نداده اسـت. مشتریان 
آرمـا بسـیار از محصـوالت راضـی بودنـد و همین باعث 
دلگرمـی مـا می شـود. تا حدی که ارسـال بـرای خارج 
از کشـور هـم داشـتیم. بایـد عـرض کنم وجود سـایت 
بـه مشـتری امنیـت خرید می دهـد اما در حـال حاضر 
انتظـار مـا کامال برآورده نشـده اسـت. با توجـه با اینکه 
برخـی هـم ترجیـح به خریـد حضـوری دارنـد و لمس 
محصـوالت بـرای آن ها اهمیـت دارد که شـاید یکی از 
دالیـل برآورده نشـدن انتظـارات ما همین مورد باشـد.

آیـا کیفیت و برند آرما قابل مقایسـه با برنـد های حال حارض 
است؟ بازار 

با توجه به مواد اولیه بسـیار خوبی که ما اسـتفاده مـی کنیم، 
کیفیـت محصـوالت آرمـا بـرای جامعـه قابـل قبـول 
بـوده اسـت و اکثـر  محصـوالت دارای گارانتـی رنـگ و 

۸
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دوخت هسـتند. در سـال های اولیـه تمامی محصوالت 
دسـت دوخـت بودنـد و در سـال هـای اخیر بـا افزایش 
سفارشـات و کاهش قیمت تمام شـده برای مشـتریان، 

بـه سـمت صنعتی شـدن قدم برداشـتیم.

از چشـم انداز و اهداف بلند مدت شـخصی و حرفه ای خود 
برای ما بگویید.

اولیـن چشـم انـداز مـا ۵ سـاله بـوده اسـت کـه در این 
مـدت در تمامـی مراحـل بـه قلـه هـای هدف رسـیده 
ایـم. امیـد اسـت که در ۵ سـال بعـدی بتوانیم شـعبی 
در سراسـر کشـور داشـته باشـیم. آرما در حال حاضر با 
تمـام قدرت فعالیـت دارد و یکی از مهـم ترین اقدامات 
آتـی آن فـروش فیزیکی محصوالت اسـت. البته باید در 
نظـر بگیریم کـه این مهم وابسـته به شـرایط اقتصادی 
کشـور اسـت. به هر روی امیدواریم حمایت ها از سـمت 
دولـت در ایـن حـوزه افزایـش پیدا کنـد. البتـه الزم به 
ذکر اسـت کـه در برنامه بعدی ما افزایش قسـمت های 

سـایت هم وجـود دارد.

در سـایت بخشی را به فروش محصوالت دست ساز تخصیص 
داده اید. در این مورد توضیح بفرمایید.

در حـال حاضر در بخشـی از سـایت محصوالت دسـت 
سـاز وجـود دارد و امـکان پیـش فروش هم مهیا شـده 
اسـت. ایـن بخـش یکـی از خـاص تریـن بخـش هـای 

سـایت اسـت و مشـتریان همیشـگی خود را دارد.

از لطـف و همـکاری شـام با رسند کـامل تشـکر و قدردانی را 
دارم. در آخـر اگـر نکته ای هسـت بفرمایید.

در صنعـت پوشـاک سـختی هایـی فراوانـی بویـژه در 
حـوزه کپـی رایـت وجـود دارد و طبعا ما را در رسـیدن 
بـه برنامـه های آتی دچار مشـکل می کند بـا این حال 
عالقه و عشـق به کار و داشـتن مشـتری های خوب که 
از یـک برنـد ایرانـی اسـتفاده مـی کننـد، مـا را در این 
مسـیر سـرپا نگه داشـته انـد. در آخـر از همه دوسـتان 
و عزیزانـی کـه مـن و برند آرما را در رسـیدن بـه آرمان 
هایـش یـاری می کنند، کمال تشـکر و سپاسـگزاری را 

دارم.

ماهنامه سرند      شماره پنجاه و هشتم، مرداد 1399
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بـازار سـالمت ایـران سـاالنه 25 تـا 28 میلیـارد دالر گـردش مالـی دارد و مـا در رشایطـی 
هسـتیم کـه در بخـش درمـان خدمات بسـیاری ارائه می دهیـم و اکرث خدمـات درمانی 
موجـود در جهـان در کشـور مـا نیـز وجـود دارد و در بسـیاری از خدمـات نیـز رسآمـد 
هسـتیم. همچنیـن در حـوزه هایـی مانند سـلول هـای بنیادیـن، نازایـی و جراحی های 
پیرشفتـه در حـوزه هـای مختلـف نیـز قـادر بـه ارائـه خدمت در بازار سـالمت هسـتیم. 

جالل نائلی رئیس اداره همکاریهای اقتصادی بین الملل وزارت بهداشت
گردش مالی بازار سالمت ایران ۲۵ تا ۲۸ میلیارد دالر است

www.ilna.news
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گراویدا۱
در پزشـکی واژه گراویـد معادلـی برای حاملگی اسـت و 
گراویـدا معادلی برای انسـان بـاردار. همانطور کـه از نام 
آن پیدا اسـت اسـتارتاپ گراویدا برای مراقبت از مادران 
بـاردار اسـت. به گفته بنیـان گذار این اسـتارتاپ پس از 
برسـی مشـکالت حوزه زنـان و زایمان متوجه شـده اند 
کـه عـدم پایش مسـتمر مادران بـاردار مشـکالتی برای 
مـادر و جنیـن به وجـود مـی آورد. یکـی از موضوعاتی 
کـه باعث بروز مشـکل می شـود چک نکـردن به موقع 
نبض مادر و جنین اسـت که می تواند خطرسـاز باشـد. 
بـه همیـن دلیـل گجتـی را طراحـی کـرده انـد کـه به 
وسـیله آن از طریـق اپلیکیشـن، اطالعـات حیاتی مادر 
و جنیـن بـه صـورت پیوسـته در اختیـار پزشـک و تیم 
پشـتیبانی قـرار مـی گیـرد. در ایـن اپلیکیشـن تمرکز 
اصلـی بـر روی مـادران بـا ریسـک بـاال اسـت. مادرانی 
کـه دیابـت یـا فشـارخون بـاال دارنـد و یـا دچـار نقص 
ایمنـی هسـتند. بر همین اسـاس امکاناتـی را در گجت 
ایجـاد کـرده انـد کـه اطالعـات مورد نیـاز پزشـک را از 
طریـق اپلیکیشـن منتقل می کند و پزشـک مـی تواند 
بـر اسـاس اطالعات دریافتـی وضعیت مـادر و جنین را 
چـک کنـد و در صـورت نیـاز او را بـه نزدیکترین مرکز 
درمانـی ارجـاع دهد. ایـن گجت به دو صورت دسـتبند 
و کمربنـد طراحـی شـده اسـت. گجـت دسـتبند برای 
دریافـت اطالعـات مربـوط به فشـارخون و نبض اسـت 
و گجـت کمربنـد بـه شـکم مـادر بسـته می شـود و از 
طریـق آن وضعیـت ضربـان قلـب و پیوسـتگی حرکات 
جنیـن کنتـرل می شـود. اطالعات گجت ها بـا بلوتوث 
بـه اپلیکیشـن منتقل می شـود و پـس از آن در اختیار 
پزشـک و تیـم پشـتیبانی قـرار مـی گیـرد. نکتـه قابل 
توجـه ایـن اسـت کـه گجـت هـا فروختـه نمی شـوند 
بلکـه از طریـق پزشـکان بـه صـورت امانـی در اختیـار 
مـادران قـرار داده مـی شـود چـون تنهـا 9 ماه بـه این 

گجـت ها نیـاز خواهند داشـت.۲

www.gravida.ir  :1- جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به
www.medtourpress.ir 2- مهمترین استارتاپ های سالمت ایران را بشناسید

استارتاپ های پزشکی در ایران
نگاهی به استارتاپ های پزشکی در اکوسیستم کارآفرینی ایران

مطمئنـا نام بسـیاری از اسـتارتاپ های موفـق ایرانی را 
شـنیده ایـد. از ایـن رو واژه اسـتارتاپ برای بسـیاری از 
مـا ایرانیـان چنـدان قدیمی نیسـت. برای مثـال دیجی 
کاال بزرگتریـن شـرکت خـرده فروشـی در ایـران و از 
پربازدیدترین سـایت هـا در خاورمیانه اسـت، کافه بازار 
بزرگترین بازار انواع اپلیکیشـن های گوشـی هوشـمند 
در کشـور اسـت و اسـنپ که الهـام گرفتـه از بزرگترین 
شـرکت تاکسـیرانی دنیا "اوبر" اسـت، اولین اسـتارتاپ 
ایرانـی در زمینـه حمـل و نقـل عمومـی اسـت. بـه این 
فهرسـت مـی تـوان اسـتارتاپ هـای موفق دیگـر چون 
دیـوار، فیدیبـو و ... را هـم افـزود. بـا ایـن حـال شـاید 
کمتـر نـام اسـتارتاپ هـای پزشـکی موفـق را شـنیده 
باشـید. اسـتارتاپ پزشـکی یعنـی کسـب و کار کـه 
بتواند بخشـی از مشـکالت بیماران و عموم مـردم را در 
حـوزه ای خـاص از روند پیشـگیری، تشـخیص، درمان 
و پیگیـری یـا فالـوآپ برطـرف کنـد. در واقع اسـتارتاپ 
هـای پزشـکی یـا اسـتارتاپ های حـوزه سـالمت، یک 
مشـکل خاص در حوزه تشـخیص و درمان را شناسـایی 
مـی کنند و سـپس درصدد رفع آن مشـکل برمی آیند. 
بایـد توجه داشـت که ایده محـوری این نوع اسـتارتاپ 
هـا لزومـا نباید پیچیده باشـد. در ادامه بـه معرفی چند 
نمونـه از اسـتارتاپ هـای حوزه سـالمت در کشـورمان 

مـی پردازیم.

جیران جمالی
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فن آسا
ایـن اسـتارتاپ  بـا  شـعار "سـاخت محصوالتـی کـه 
زندگـی شـما را بهتـر و آسـان تـر مـی کنـد"، قاشـق 
کـه  بیمارانـی  توانمندسـازی  بـرای  را  هوشـمندی 
مشـکالت مغـز و اعصـاب و پارکینسـون دارنـد طراحی 
کـرده اسـت. بیمارانـی کـه از لرزش شـدید دسـت رنج 
مـی برنـد در بسـیاری از فعالیـت هـای روزمـره خود با 
مشـکل روبرو هسـتند. یکی از مهمترین مشـکالت این 
افـراد هنـگام غذاخـوردن پیـش مـی آیـد. ایـن قاشـق 
خـاص که نـام آن را قاشـق یار گذاشـته انـد، علی رغم 
لـرزش دسـت بیمـار، نمی لـرزد. زمانـی که بدنـه را به 
سـر قاشـق وصل می کنید سنسـورهای تعبیه شده در 
ایـن بدنـه به صـورت خـودکار لرزش هـای دسـت را از 
حـرکات ارادی دسـت بیمار که می خواهد قاشـق را در 
دهـان بگذارد تشـخیص می دهد و با سیسـتم کنترلی 
کـه دارد لـرزش هـا را خنثی می کند و اجـازه نمی دهد 
کـه لـرزش دسـت بـه سـر قاشـق منتقـل شـود و غذا 
بریـزد.3 قاشـق یـار که بیـش از هشـتاد درصـد، لرزش 
دسـت را از بیـن مـی بـرد بـا تنها یـک بار شـارژ کردن 
از زمـان صبحانـه تا زمان شـام روشـن باقی مـی ماند و 

قابل اسـتفاده اسـت.
www.Fanasa-solutions.com 3- جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به

1۲

اسامرت مدیکو4
اسـتارتاپ اسـمارت مدیکـو بـا اسـتفاده از داده هـای 
پزشـکی و هـوش مصنوعـی بـه کمـک افـراد مبتـال به 
دیابـت آمـده اسـت. افـراد مبتـال بـه دیابـت نیازمنـد 
چـکاپ های مداوم در طی روز هسـتند و سـهل انگاری 
در انجام این کار بسـیار خطرناک اسـت. این اسـتارتاپ 
در راسـتای کنترل سـاده و کاربردی هر آنچه مبتالیان 
بـه دیابـت در طـول روز نیاز دارند، طراحی شـده اسـت 
و به آن ها در رعایت سـبک زندگی سـالم کمک می کند. 
بـه کمـک اسـمارت مدیکـو افـراد مـی تواننـد میـزان 
چربـی، کربوهیـدرات و پروتئینـی را کـه در طـول روز 
مصـرف می کننـد، بـرآورد کننـد. همچنین با دسـتور 
غذاهـای ایرانی که در آن قرار داده شـده اسـت، به افراد 
در کنتـرل رژیـم غذایی شـان کمک می کنـد. عالوه بر 
ایـن، مـوارد نوسـانات قند خون افـراد ثبت می شـود و 
پـس از آنالیز، در قالـب نمودارهای مختلف نمایش داده 
مـی شـود. همچنیـن دوز مـورد نیاز انسـولین بـا توجه 
بـه اطالعـات ثبت شـده بوسـیله بیمـار و آنالیـز آن ها، 
پیشـنهاد مـی شـود. از طریق همین پلتفـرم در صورت 
افـت یـا افزایش قندخون فرد، به او هشـدار داده می شـود 
و بـه پزشـک مربوطه جهت کمک و رسـیدگی به بیمار 

www.smartmedico.ir ۴- جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به
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اطـالع رسـانی می گـردد.۵ افـراد دیگـر نیز مـی توانند 
از ایـن اپلیکیشـن اسـتفاده کننـد. مثـال کسـانی کـه 
قندخـون آن هـا اصطالحا لب مرز اسـت یا افـرادی که 
میـزان کالری مصرفی شـان یـا میزان قنـد و چربی که 
در طـی روز مصـرف مـی کنند برایشـان حائـز اهمیت 

است.

نینیکس6 و کیدک۷
نئوالیـت یـک اسـتارتاپ خارجـی در زمینـه فنـاوری 
پزشـکی و مراقبتـی از نـوزادان اسـت. محصـول ایـن 
اسـتارتاپ اولیـن دسـتگاهی اسـت کـه اجازه  سـازمان 
غـذا و داروی آمریـکا را دریافـت کـرده اسـت. نئوالیـت 
امـکان مراقبت از نـوزادان دچـار زردی را فراهم می کند. 
زردی بـرای ۶0 درصـد نـوزادان در سراسـر جهان اتفاق 
مـی افتـد و هـدف نئوالیـت کاهـش مراجعـات مجـدد 
بیمارسـتانی به خاطر زردی اسـت.۸ از نمونه اسـتارتاپ 
هـای بومـی نزدیـک بـه ایـن اسـتارتاپ مـی تـوان بـه 
دو اسـتارتاپ مراقبـت از نـوزاد اشـاره کـرد: اسـتارتاپ 
نینیکـس و اسـتارتاپ کیدک. دسـتگاه نینیکس دمای 
بـدن، ضربـان قلب، نرخ تنفـس و وضعیت خـواب نوزاد 
را پایـش کـرده و بـه واسـطه یـک نـرم افـزار موبایل به 
اطـالع پـدر و مـادر یـا هـر مراقـب دیگـر مـی رسـاند. 
کیـدک نیز یـک دماسـنج دیجیتالی کوچک اسـت که 
زیر بغل نوزاد قرار می گیرد. به واسـطه یک اپلیکیشـن 
بـه موبایـل وصـل مـی شـود و بـر اسـاس زمـان بندی 
دلخـواه )از هـر 1۵دقیقـه تـا هر 3 سـاعت( بـه صورت 
منظـم دمای بدن نـوزاد را انـدازه می گیرد. با اسـتفاده 
از کیـدک نیـازی بـه بیدار مانـدن والدین بـرای کنترل 
دمـا بـدن نوزاد نیسـت، به محـض باالرفتـن دمای بدن 
نـوزاد از سـطح مشـخص شـده، کیـدک بـا هشـدار از 

طریـق تلفـن همـراه والدین را بیـدار خواهـد کرد. 

www.medtourpress.ir ۵- مهمترین استارتاپ های سالمت ایران را بشناسید
www.ninixco.com 6- جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به

www.kidak.com 7- جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به
 www.rooziato.com 8- استارتاپ های موفق حوزه بهداشت و سالمت
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نوروچلنج9
این اسـتارتاپ بـر روی گجت های پوشـیدنی مبتنی بر 
علوم شـناختی  و هـوش مصنوعی فعالیت مـی کند. از 
جملـه محصـوالت این اسـتارتاپ گجـت و نـرم افزاری 
اسـت بـه نـام "دسـتیار هوشـمند مدیریـت اسـترس" 
کـه بـرای تشـخیص و مدیریـت میـزان اسـترس در 
افـراد، بـه ویـژه در ورزشـکاران کاربـرد دارد. این گجت 
هـای پوشـیدنی به شـکل هدسـت طراحی شـده اند و 
هـم اکنـون سـه مـدل مختلف هدسـت در سـایت این 

شـرکت موجـود اسـت و در بـازار عرضـه می شـود.

ای زی سنس۱0
ایـن اسـتارتاپ بـا تمرکـز بـر حـوزه تشـخیص و پایش 
وضعیت سـالمت افراد، محصوالتی پیشرفته ای می سازد 
کـه یـک نمونه جالب آن دسـتگاه تشـخیص زودهنگام 
حملـه قلبی اسـت. ایـن دسـتگاه در کمتـر از 1۵ ثانیه 
در هـر مکانـی می تواند حملـه قلبی را تشـخیص داده 
و موجـب ارجـاع هرچـه سـریعتر بیمـار به بیمارسـتان 
شـود. از دیگـر محصـوالت ایـن شـرکت مـی تـوان بـه 
کمربنـد هوشـمند "ای زی بلـت" و "کارتریج آزمایش 

های سـنجش ایمنـی" اشـاره کرد. 

فارمافور
این اسـتارتاپ که متشکل از متخصصانی در حوزه های 
داروسـازی، پزشـکی، آمار و فنـاوری اطالعات اسـت، با 
بـه کارگیـری فنـاوری اطالعـات در حـوزه سـالمت، به 
شـرکت هـای دارویـی و شـرکت هـای بیمـه درمـان 
تکمیلـی خدمـات ارائه مـی دهـد. فارمافور سـامانه ای 
جهـت ارزیابی نسـخ دارویـی به صـورت آنالین طراحی 
کرده اسـت. این سـامانه شـامل یک فارماکوپـه دارویی 
جامـع متشـکل از ۴ بخـش اصلـی اطالعـات دارویـی، 
اطالعـات بیمـه ای، قیمـت و شـرایط تجویز اسـت که 
پـس از الکترونیکـی کـردن نسـخ، بـا برسـی تمامـی 
اطالعـات آن و مطابقـت دادن بـا اطالعـات فارماکوپـه، 
گـزارش جامعـی را در اختیـار شـرکت های بیمـه قرار 

دهـد.11 می 
www.neurochallenge.ir 9- جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به

www.azsense.ir 10- جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به
www.karahealth.ir  11- معرفی استارتاپ فامافور
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ایـن روزهـا هر جا که می رویم، با پوسـرهایی چون »هـدر دادن آب، تهدید زندگی« و 
»بـی آبـی در کمین زمین« مواجه می شـویم. در سـال های اخیر میـزان هدر رفت آب 
در کشـور ما نسـبت به اسـتانداردهای جهانی، ر شـد سـه برابر داشته اسـت. این میزان 
در کشـور مـا ۲۸ تـا ۳۰ درصـد اسـت. در مقابل متوسـط هـدر رفت آب در کشـورهای 
دیگـر ۹ تـا ۱۲ درصـد گـزارش شـده اسـت. این میـزان از هـدر رفت آب، موجب شـده 

اسـت بی آبی به یکی از مشـکالت اساسـی این روزهای کشـور بدل شـود. 

بحران آب در ایران و هدر رفت 3 برابری منابع
www.irna.ir



زیـادی را بـرای هموطنـان مـا در نقاط مختلف کشـور 
و  سیسـتان  نمونـه  عنـوان  بـه  اسـت.  آورده  بوجـود 
بلوچسـتان، بـه عنـوان کـم آب تریـن ناحیـه در ایـران 
شـناخته شـده اسـت و میزان بـارش به قـدری کاهش 
پیـدا کـرده اسـت کـه امسـال حتـی بیـش تـر از ۵0 
درصـد، کاهش بـارش داشـته و این در حالی اسـت که 
ذخیـره سـدها نیـز رو بـه اتمام اسـت. همچنین سـال 
هاسـت کـم آبـی در هرمـزگان مشـاهده مـی شـود اما 
ایـن روزهـا بـه بحرانـی تریـن حد خود رسـیده اسـت. 
در این منطقه خشـک، ذخایر سـدها و منابع آب، رفته 
رفتـه رو بـه پایـان اسـت. بیـش از دو دهـه اسـت کـه 
هرمـزگان بـا کمبـود بـارش مواجـه اسـت و بـه گفتـه 
مسـئوالن حـوزه آب هرمـزگان، منابـع آب این اسـتان، 
فقـط تـا پایـان پاییـز امسـال جوابگـوی مصـرف کم و 

بیش مـردم اسـت.۲ 

فرهنگ مرصف آب در ایران
در حـال حاضـر میانگیـن سـرانه کل مصـرف آب در 
ایـران )شـامل تجـاری، صنعتـی، خانگـی، فضای سـبز 
و…( در حـدود ۲۲0 لیتـر در شـبانه روز اسـت کـه در 
مقایسـه با اکثر کشـورهای جهان، رقم باالتری را نشـان 
می دهـد. هدایـت فهمـی معـاون مدیر کل دفتـر برنامه 
ریـزی کالن آب و آبفـای وزارت نیـرو در ایـن خصـوص 
مـی گویـد: »سـرانه مصـرف آب در ایـران هـم اکنـون 
۲۲0 لیتـر در شـبانه روز بـه ازای هـر نفر اسـت که این 
رقـم در برخـی از کالنشـهرهای کشـور مانند تهـران به 
بیـش از 300 لیتر در شـبانه روز می رسـد.« وی افزود: 
»مصرف بهینه و معقول از آب شـهری مستلزم فرهنگ 
سـازی، بکارگیـری از تجهیـزات کاهنـده مصـرف آب، 
اسـتفاده از لـوازم خانگـی بـا میـزان مصرف اسـتاندارد، 
مـوارد  بسـیاری  و  خاکسـتری  آب  بازچرخانـی  روش 
دیگر اسـت.«3 بسـیاری از مـا شـهروندان در کالم خود 
را حامـی یکدیگـر و متوجـه بحـران کـم آبـی در ایران 
نشـان می دهیـم و تقصیـر را به گـردن سـران دولتی و 
کشـوری مـی اندازیـم و می گوییم همان ها هسـتند که 

www.irna.ir 2- سدهای هرمزگان فقط تا پایان امسال پاسخگوی نیاز آبی استان است
www.tasnimnews.com  3-  مصرف آب در ایران به ازای هر ایرانی چقدر است؟
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فـرض کنید یـک روز صبـح از خـواب بیدار می شـوید 
و هنگامـی کـه می خواهید دسـت و رویتان را بشـویید 
متوجـه مـی شـوید کـه آب قطع شـده اسـت. بـا کمی 
پـرس و جـو، متوجـه می شـوید کـه آب برای همیشـه 
قطـع شـده و سرچشـمه حیـات زمیـن از بیـن رفتـه 
اسـت. حتـی تصور چنین حادثه ای هم بسـیار سـخت 
و ترسـناک اسـت. در حال حاضر کشـور ما با مشـکالت 
جـدی کمبـود آب، مواجـه اسـت کـه عمومـا بـه علت 
کمبـود بارش، عـدم صرفه جویی، مصرف نادرسـت آب 
و برداشـت بـی رویـه از منابـع آب زیرزمینی اسـت. در 
حال حاضر بیشـتر اسـتان های مرکـزی و جنوبی ایران 
بجـز مناطـق معـدودی، درگیـر کمبـود آب و بیـش تر 
مواقـع قطـع آب هسـتند. در اوت ۲019 برابـر با مرداد 
139۸، موسسـه منابـع جهـان در اطلس خطـرات آبی، 
بعـد از قطـر، اسـرائیل و لبنـان، ایـران را در رده چهارم 
کشـورهای درگیـر کمبـود آب و در حـال نزدیکـی بـه 
اتمـام منابـع آب معرفـی نمـود.1از ایـن رو در نوشـتار 
حاضـر بـه بررسـی فرهنـگ مصـرف در جامعه ایـران و 

نقـش آن در بـروز بحـران آب پرداختـه ایم.

ایران؛ رسزمین کم آبی
بخـش هـای وسـیعی از کشـور مـا را مناطق خشـک و 
نیمـه خشـک فرا گرفتـه و این موضـوع یکـی از دالیل 
گسـترده کمبـود آب در ایـران اسـت. کمبـود آب، از 
گذشـته در مناطـق خشـک ایـران وجود داشـته اسـت 
امـا رفتـه رفتـه، با افزایـش جمعیت، سـرانه مصرف آب 
در کشـور بـه میـزان قابـل توجهـی افزایش پیـدا کرده 
اسـت. این خشکسـالی و کمبود آب در مناطق خشـک، 
بـا شـروع فصـل گرما شـدت گرفته اسـت و مشـکالت 

1- 17 کشور جهان در معرض خطر »روز صفر« بی آبی / ایران در رده چهارم قرار گرفت 
www.hamshahrionline.ir

آیدا رمضانیآیدا رمضانی
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سایه سیاه خشکسالی
درباره بحران خشکسالی 

با نگاهی به فرهنگ مرصف آب در ایران 
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بـی کفایتیشـان مـارا به ایـن بحـران دچار کرده اسـت. 
شـاید برنامه ریزی نادرسـت مسـئوالن به ایـن موضوع 
دامـن زده باشـد امـا گوشـه ای از ایـن مشـکل هـم بر 
عهـده مـن و شـمای شـهروند اسـت. قبـل از اینکـه از 
مسـئولیت شـانه خالی کنیـم باید نگاهی بـه رفتارهای 
خودمـان بیندازیـم. ما همان هایی هسـتیم که به بهانه 
آب دادن به گل ها، سـاعت ها شـیر آب را باز می گذاریم! 
بـه جـای یـک دوش چند دقیقـه ای، تا یک سـاعت در 
حمـام مـی مانیـم و یـا بـه خیـال خودمـان با شسـتن 
ماشـین هایمان بـا آب رودخانـه، در مصـرف آب صرفه 

جویی مـی کنیم!

خشکسالی و بحران مهاجرت در چند قدمی ایران 
بـه علـت کاهـش ریـزش بـرف و بـاران و عـدم برنامـه 
ریزی مناسـب مسـئوالن حوزه آب در سـال های اخیر، 
آب زاینده رود قبل از رسـیدن به اصفهان قطع می شـود 
و سـی و سـه پِل بی آب، غبار بر دیدگانمان می نشـاند. 
فرزنـدان مـا خواهند پرسـید زاینده رود چیسـت و ما از 
آن همه زیبایی و شـکوه، تنها عکسـی از داخل اینترنت 
بـرای توصیفـش پیدا خواهیم کـرد! وقتی قـدم بر روی 

پـل های شـهر انزلی مـی گذاریم و دریاچه کاسـپین را 
نـگاه مـی کنیم، غم بی آبـی زاینـده رود برایمان تداعی 
مـی شـود. این سـال ها حـال دریاچه کاسـپین چندان 
خـوب نیسـت. آب دریاچـه در حـال تبخیـر اسـت و 
سـواحل روز به روز بزرگتر می شـوند. بر اسـاس بررسی 
های دانشـمندان، آب دریاچه کاسـپین از سـال 199۶ 
تـا بـه امـروز، حدود 13سـانتی متـر کاهش پیـدا کرده 
اسـت. اگـر همیـن رونـد ادامـه پیـدا کنـد پیـش بینی 
مـی شـود تـا 7۵ سـال آینـده آب های بخش شـمالی 
دریاچـه کاسـپین کامـال خشـک مـی شـود.۴ روزنامـه 
واشـنگتن پسـت در تیر ماه سـال 139۲ اعالم کرد که 
ایـران، جزو ۲۴ کشـوری اسـت که وضعیـت آب در آن 
ها خطرناک و بحرانی اسـت. ایـن روزنامه بحران آب در 
ایران را ناشـی از برنامه ریزی نادرسـت دانسـت.۵ عیسی 
کالنتـری کـه در دهـه  70 وزیـر کشـاورزی جمهـوری 
اسـالمی ایران بوده اسـت، بحران آب در ایران را تهدید 
آمیزتـر از خطـر اسـرائیل خوانـده اسـت. همچنین وی 
در بهمـن مـاه 1393 وضعیت آب در ایـران را این گونه 
توصیـف کـرد: »اگـر تـا چند سـال آینـده ایـن معضل 

www.hamshahrionline.ir 4- سطح آب دریای خزر 13 سانتی متر کم شد
5- “Iran is headed for a water shortage of epic proportions”  
 www.washingtonpost.com
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قبـل از اینکـه از مسـئولیت شـانه خالـی کنیـم بایـد نگاهـی بـه 
رفتارهـای خودمان بیندازیم. ما هامن هایی هسـتیم که به بهانه 
آب دادن بـه گل هـا، سـاعت هـا شـیر آب را بـاز مـی گذاریم! به 
جـای یـک دوش چنـد دقیقـه ای، تـا یـک سـاعت در حـامم مـی 
مانیـم و یـا بـه خیـال خودمـان بـا شسـن ماشـین هایامن بـا آب 

رودخانـه، در مـرف آب رصفـه جویـی مـی کنیم!



رفع نشـود، هفتاد درصد جمعیت کشـور مجبور به ترک 
ایـران مـی شـوند.۶ مقامـات دولتـی ایـن خشکسـالی را 
شدیدترین خشکسـالی در ۴0 سال اخیر ارزیابی کردند. 
کمبـود آب و خشکسـالی عـالوه بر مشـکالتی کـه برای 
سـاکنان این مناطق بوجـود آورده موجب ضربه خوردن 
صنعـت گردشـگری و در پی آن مشـاغل مربوطه شـده 
اسـت. متوسـط مصرف آب بوسـیله گردشـگران به طور 
معمول سـه برابر مصرف آب بوسـیله شـهروندان ساکن 
هـر منطقه اسـت. در ایـن وضعیت بحرانـی باید بگوییم 
که متاسـفانه ذخیره سـدهای )ذخایر آبی( کشـور هم با 
کاهـش ۵ درصـدی مواجه شـده به طوری کـه از ابتدای 
سـال میـزان آب ورودی به مخازن سـدهای کل کشـور، 
3۸ درصـد کاهـش پیـدا کـرده اسـت.7 از بیـن رفتـن 
ذخایـر آب چـه در پشـت سـدها و چـه از نظـر خشـک 
شـدن رودهـا، بـه معنای از بیـن رفتن تدریجـی زندگی 
و حیـات در سـرزمین ایران اسـت. تصور کنیـد روزی را 
کـه دیگـر هیچ آبـی در رودها باقی نمانـد و هیچ منظره 
ای به نام سـد سـفیدرود وجود نداشـته باشـد. آیندگان 
از مـا خواهنـد پرسـید: »چه کردیـد؟« به راسـتی برای 
جلوگیـری از ایـن بحران چه کـرده ایم؟ هیـچ! جز آنکه 
متـن هـای ادبی نوشـته ایم و حرف های قلبمه سـلمبه 
ای را پشـت تریبـون هـای دولتـی و غیردولتی بـه زبان 
آورده ایـم! پوسـترهای رنگارنـگ هشـدار آب را بـه دیوار 
چسـباندیم بدون آنکه لحظه ای در حـرف خودمان تامل 
کنیـم. از کنـار یکدیگر می گذریم و با نگاهی فیلسـوفانه 
مـی گوییـم هنـوز که اتقـاق خاصـی نیفتاده اسـت. بله! 
بـرای مـا کـه در نواحی کـم خطرتـر زندگی مـی کنیم 
هنـوز اتفاقـی نیفتـاده و شـاید تنهـا سـاعتی قطعی آب 
را تجربـه کـرده باشـیم. امـا چقـدر می دانیم از سـختی 
مردمانـی کـه در گرمـای طاقت فرسـای جنـوب، آب را 
هـم از دسـت داده انـد؟ چـه مـی دانیـم روزهـا و هفته 
هـا بـا سـهمیه ناچیـز آب زندگی کـردن چـه طعم تلخ 
و گسـی دارد؟ مـا هیچ نمـی دانیم از کـودکان و نوزادان 
شـیرخوار و تیـره بختـی کـه در گرمـای تابسـتان برای 
جرعـه ای آب چشمانشـان خیـس می شـود و پـدران و 
مادرانـی کـه جهنـم را به چشـم مـی بینند کـه در کنار 
وضعیـت اسـفبار اقتصـادی، بایـد اشـک را از چشـمان 
غبـار گرفته فرزندانشـان پـاک کنند. آنان چـه می توانند 

بکننـد؟ بـه کدامین دادگاه پنـاه ببرند؟ 
۶- احتمال مهاجرت اجباری 70 درصد ایرانیان به خاطر کم آبی! 

www.eghtesadnews.com
www.irna.ir 7- کاهش ۵ درصدی ذخایر سدها نسبت به پارسال
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در كشـورهای رسمايـه داری، توليـد و مرصف چرخ دنده های اقتصادی هسـتند. كشـورهای رسمايـه داری برای پيرشفت 
اقتصـادی، بـه مـرصف هامننـد توليـد نيـاز دارند. در اين كشـورها، مرصف بـا برنامه ريـزی اقتصادی صورت مـی پذيرد. 
هـدف از مـرصف، پيرشفـت هرچـه بيشـرت در اقتصـاد اسـت. بنـا بر آنچه گفته شـد، كشـورهای توسـعه يافتـه رسمايه 
داری، بـا تدبـر و درايـت الزم، از رسـانه هـا در جهـت اهداف اقتصادی بهره می جويند. اما، در كشـورهای جهان سـوم، 
وضعيـت بـه گونـه ديگری اسـت. توليدات كشـورهای جهان سـوم در سـطح پايينی قـراردارد. به عالوه، پديده رسـانه و 
مـرصف گرايـی در كشـورهای جهـان سـوم پديده ای برون زاسـت؛ به همني دليل اين كشـورها كمرت مـی توانند صحيح 
و كارا از ايـن دو پديـده اسـتفاده كننـد. بنابرايـن، كشـورهای جهان سـوم بدون تدبـر و برنامه ريزی صحيـح به پرورش 

نيازآفرينی مـی پردازند.

طالبی دلیر معصومه، اکبری حسین. رسانه و مصرف گرایي. رسانه و فرهنگ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1393، ص 1۲۴
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مختلفـی داریـد و از آن ها اسـتفاده نمی کنید، مشـتاق 
بـه عوض کـردن لوازمی هسـتید کـه قابل اسـتفاده اند 
و یا لباسـی را یکبار بیشـتر نمی پوشـید، شـما مصرف 
گـرا هسـتید.1 مصرف گرا هـا بـی درنـگ و بـی توجه به 
نیازهـای خود و یا فرآیند تولید و سـاخت یک محصول 
و منابع اسـتفاده شـده، اقـدام به خرید مـی کنند. نظام 
سـرمایه داری جامعه را به مصرف بیشـتر و بیشتر تشویق 
مـی کنـد و حاال شـبکه های اجتماعی بسـتر مناسـبی 
بـرای تحقق اهداف آن به شـمار می آینـد. بدین ترتیب 
بـا تغیـر نیاز مخاطـب و بـا اثرگذاری بیشـتر بـر طبقه 
متوسـط جامعه، سـعی دارد او را در رقابت با قشـر مرفه 
قـرار داده و بـا ایجـاد حس رقابـت و نیـاز کاذب، او را به 
سـمت خریـد و مصـرف هرچه بیشـتر سـوق دهـد. اما 
عـالوه بـر آن، مصـرف گرایـی به خصـوص در میـان ما 
ایرانیـان، ریشـه در مسـائل فرهنگـی نیز دارد. چشـم و 
هم چشـمی، تجمل گرایی، اینکـه در خرید محصوالت 
جدیـد از دیگـری عقـب نمانیم و بـاور اشـتباه به اینکه 
بیشـتر داشـتن موجب کیفیـت باالتر زندگـی و آرامش 
مـی شـود، همـه و همه به مصـرف هرچه بیشـتر دامن 
مـی زنـد. زیـاده خواهـی انسـان و ولـع بیـش از انـدازه 
بـرای مصـرف نـه تنهـا موجـب اتـالف وقـت و هزینـه 
می شـود بلکـه تاثیـرات مخربی بـر محیط زیسـت دارد 

کـه اولیـن پیامـد آن تولید زباله اسـت.

پیامدهای مرصف گرایی
آمارهـا نشـان مـی دهـد در ایـران سـالیانه حـدود 1۸ 
میلیـون تـن زبالـه تولیـد می شـود کـه این رقـم بیش 
از میانگیـن جهانـی اسـت.۲ هـر چنــد آمـار دقیقي در 
خصوص مصرف گرایي در دسـترس نیست، اما برخــي 
آمارهــا نشـان مــي دهـد کــه باالترین مصرف سرانه 
نوشـابه در جهـان از آن ایرانیـان اسـت. مصـرف سـرانه 
روغــن در ایــران ۲1 کیلوگرم و بیشتر از حد استاندارد 
جهانـي اسـت. مصـرف سـرانه نـان در ایــران حــدود 
1۶0کیلوگـرم اسـت، در حالـي کـه مصرف سـاالنه نان 

www.projbank.ir  1- مصرف گرا کیست
www.mardomsalari.ir    2- در ایران هر سال چند تن زباله تولید می شود؟
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آیـا تا کنون برایتان پیش آمده اسـت که با دیدن تبلیغ 
یـک محصـول بـه خریـد آن ترغیـب شـوید؟ چنـد بار 
بواسـطه پیشـنهادهای وسوسـه انگیز بالگرها در شبکه 
هـای اجتماعـی، اقـدام بـه خریـد کرده اید؟ آیـا هنگام 
خریـد و یـا ثبت سـفارش بـه نیاز خـود فکـر کرده اید؟ 
تاثیر رسـانه های اجتماعی بر سـبک زندگی، بر کسـی 
پوشـیده نیسـت. به ویژه در سـال های اخیر با گسترش 
روزافـزون شـبکه های اجتماعـی ماننـد اینسـتاگرام و 
فراگیـر شـدن آن میـان اقشـار مختلف جامعه، سـبک 
زندگـی و الگوهـای مصرف دچار تغییراتی شـده اسـت. 
همـه مـا با صفحاتـی مواجه شـده ایم کـه مـدام کاالها 
و خدمـات گوناگونـی را تبلیـغ می کننـد. کاالهایی که 
شـاید بـه آن هـا نیازی نداشـته باشـیم اما تحـت تاثیر 
تبلیغـات مـداوم به خرید کردن وسوسـه شـویم. عمدتا 
بالگرها و اینفلوئنسـرها این تبلیغات را انجام می دهند. 
آن هـا هـر روز بـا تبلیـغ مدل هـای مختلفـی از کیف، 
کفـش و لبـاس گرفتـه تـا کافه، رسـتوران، سـالن های 
زیبایـی و ... مـردم را به خرید بیشـتر ترغیب می کنند. 
بـه ایـن بهانـه در نوشـتار حاضـر بـه بررسـی فرهنـگ 

مصـرف گرایـی در جامعـه ایران مـی پردازیم.

مرصف گرایی چیست؟ 
زمانـی که اسـتعدادها و توانایی ها نادیده گرفته می شـوند 
و ارزش افـراد بـر اسـاس داشـته هایشـان تعییـن مـی 
گـردد، مصـرف گرایـی متولـد مـی شـود. اگر شـما هم 
جـزو آن دسـته از افـرادی هسـتید کـه زود بـه زود از 
وسـایل خود دلزده می شـوید، از یک وسـیله مدل های 

زینبزینب  برومندبرومند

جامعهجامعه

 من می خرم، پس هستم
درباره فرهنگ مرصف گرایی در جامعه ایران
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در کشـورهایي همچـون فرانسـه ۵۶ کیلوگـرم و آلمان 
70 کیلوگـرم اسـت.3 میـزان مصـرف آب در بخـش 
کشـاورزی، 9۲ درصـد کل منابـع آب کشور اسـت و 
در بخـش خانگـی، بر اسـاس آمار ها هـر ایرانـی ۲ برابر 
میانگیـن مصـرف جهانـی آب مصـرف می کنـد. میزان 
سـرانه آب تجدیدپذیـر سـاالنه کشـور از میـزان حدود 
13000 متـر مکعـب بـه ازای هـر نفر در سـال 1300، 
بـه حـدود 1۴00 مترمکعـب بـه ازای هـر نفر در سـال 
1393، تقلیـل یافتـه و در صـورت ادامـه ایـن رونـد، 
وضعیـت در آینده بـه مراتب حادتر خواهد شـد.۴ هدف 
از تقبیـح مصـرف گرایـی، تشـویق بـه زندگـی درویش 
مابانه نیسـت. مسـلما اختـراع ابـزار و وسـایل جدید به 
راحتی زندگی انسـان و پیشـرفت او کمک زیادی کرده 
اسـت. انسـان مـدرن برای آسـایش و رفاه خـود همواره 
در پـی حـل مسـئله بـوده و با تولیـدات خود سـعی در 
بهبـود کیفیـت زندگی داشـته اسـت. امـا بایـد در نظر 
داشـته باشـیم مانند دارویی که عـالوه بر بهبود بیماری 
عوارضـی نیز در پـی دارد، تولید و بهره بـرداری بیش از 
حـد و بـدون توجه به منابـع طبیعی، که سـرمایه های 

3- فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی، سال اول، شماره دوم، بهار 1391، صفحه ۴۴
www.yjc.ir  4- میزان مصرف آب در ایران دو برابر مصرف جهانی است

ملـی محسـوب شـده و آیندگان نیـز در آن سـهیم اند، 
به مخاطره نیفتد. مسـئله مصرف و اصـالح الگوهای آن 
تـا حـدی اهمیـت دارد که سـال 13۸7 را سـال اصالح 
الگـوی مصـرف نامیـده شـد. امـا آیـا نـام گـذاری بـه 
تنهایـی کافی اسـت؟ تـا کنون چه سیاسـت هایی برای 
این موضوع اعمال شـده اسـت؟ مسـئوالن فرهنگی چه 
انـدازه در ایـن بـاره تـالش کـرده اند؟ در حـال حاضر با 
توجـه بـه شـرایط اقتصادی کشـور، لـزوم توجـه به این 
موضـوع بیـش از پیش احسـاس می شـود، شـاید وضع 
بـد اقتصادی و روند صعـودی افزایش قیمت محصوالت 
عـده ای را ناچـار به اصالح برخی عـادات یا هزینه های 
اضافـی کـرده باشـد، امـا بـرای داشـتن محیط زیسـت 
پایـدار و اقتصـاد مولـد، الزم اسـت ایـن  موضـوع کامال 
ریشـه ای بررسـی و در افـکار عمومـی نهادینـه شـود. 
بنظـر می رسـد اصـالح الگوهـای رفتاری بـرای کاهش 
مصـرف گرایـی مانند خیلی از مسـائل فرهنگـی دیگر، 
عـالوه بر فرهنگ سـازی نیازمند آموزش اسـت. شـبکه 
هـای اجتماعـی همانطور کـه می تواننـد موجب ترویج 
ایـن امر شـوند می تواننـد در بهبود شـرایط موجود نیز 

موثر باشـند.

جامعهجامعه

ماهنامه سرند      شماره پنجاه و هشتم، مرداد ماهنامه سرند      شماره پنجاه و هشتم، مرداد 13991399
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»آیین چراغ خاموشی نیست«.
دیالوگی از فیلم دلشدگان ساخته علی حاتمی

 و هرن
گ

رهن
ف
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سیام و سینامی حامتی
به مناسبت 23 مرداد زادروز علی حامتی

لحظاتـی کـه به  طور غیرقابـل تردیدی با نوسـتالژی پر 
از حسـرت و اندوه ترکیب شـده اسـت. حاتمی برخالف 
اکثـر فیلـم سـازان ایرانـی، فیلم را بـه عنوان رسـانه ای 
مسـتقل نمی دیـد. یکبـار گفتـه بـود کـه نمـی خواهد 
آنچـه را کـه از سـینما دریافـت می کنـد بـاز بـه خورد 
سـینما دهد. در عوض سـعی داشـت که رسانه ای غربی 
را بـا برنـد زبـان و فرهنگ فارسـی پیوند دهـد. حاتمی 
از وقایـع اجتماعـی روز برانگیخته نمی شـد. فیلم هایش 
که بازسـازی پیچیده و درهم تنیده ای از هویت فرهنگی 
ایرانیـان اسـت، ویژگی های پنهان مسـیر ناهمـوار ایران 
بـه سـوی مدرنیسـم در اوایل قـرن جدیـد را به نمایش 
می گذارنـد. حاتمـی متکـی بـود بـر فیلم بـرداری ثابت 
و از جابه جـا کـردن دوربینـش پرهیـز می کرد. سـکون 
موجـود در کارهـای او، کـه طرفـداران سـینمای ناب از 
آن بسـیار انتقـاد می کردنـد، به همـراه ترکیبـات دقیق 
و بـا جزییـات فـراوان، برخـی مواقـع قاب هایـش را بـه 
تابلوهـای نقاشـی نفیسـی تبدیـل می کـرد. او بـه خود 
لقـب "بافنـده فـرش" داده بـود. ایـن تشـبیه نه تنهـا 
به طـور دقیقـی فرشـینه های خیره کننـده او را توصیف 
می کـرد کـه همیشـه مزیّـن بـود بـه زبانی به نام شـعر 
بومـی، بلکـه تاکیـدی بـود بر تعهـد عمیـق حاتمی به 
سـنت های هنرمندانه زبـان و فرهنگ فارسـی. به دلیل 
عالقـه فراوانـی کـه بـه کار روی شـخصیت ها و حوادث 
شـکل دهنـده تاریخ سیاسـی و اجتماعـی دوره قاجار و 
پهلـوی داشـت، فیلم های حاتمـی وفادار بـه ارائه دقیق 
تاریخ نیسـتند. او تفسـیر خالقانه تری از تاریخ را ترجیح 
مـی داد. رویکـردش او را آمـاج حمالتـی قـرار داد که به 
درک غلطـی از نـگاه هنرمندانـه اش منجر شـد. پاسـخ 
حاتمـی بـه منتقدین بدیـن جهت بود که می خواسـت 
بـه آن ها یادآوری کند که هدفش کشـف حقیقت تاریخ 
اسـت و نـه کشـف واقعیت هـای تاریخـی. شـرح وقایع 
حاتمـی مربـوط بـه انقـالب مشـروطه 1۲90-1۲۸۵خ 
و شـرکت کنندگان اصلـی آن در فیلم سـّتارخان سـیل 
اتهامات خشـمگینانه ای را به سویش روان کرد مبنی بر 
اینکـه او اقـدام بـه تحریـف حقایق کرده اسـت. حاتمی 
بـه دفـاع از خود پرداخت و تاکید کرد که مورخ نیسـت 
و عالقـه اصلـی او در سـاخت فیلم کشـف ابعاد انسـانی 
قصـه  دو  حاتمـی  سـال 1997  در  شخصیت هاسـت. 
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فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن

علـی حاتمـی1 فیلم نامـه نویـس و کارگـردان برجسـته 
ایرانـی اسـت.۲ پـدر او حروف چیـن و مـادرش خانـه دار 
بـود. بـه  لطـف حمایت عموهایـش، با موسـیقی و فیلم 
آشـنا شـد. حاتمـی پـس از سـپری کـردن دوره هـای 
نویسـی در طـی سـال های دبیرسـتان، در  فیلم نامـه 
دانشـکده سـینما و تئاتـر دانشـگاه هنر تهـران ثبت نام 
کـرد و در سـال 13۴۲خ با مدرک لیسـانس کارگردانی 
از دانشـگاه فارغ التحصیل شـد. حاتمـی دوران حرفه ای 
خـود را با نوشـتن نمایشـنامه هایی بر اسـاس قصه های 
فارسـی و نیز نوشـتن مطلب برای آژانس های تبلیغاتی 
آغـاز کـرد. چنـد سـال بعد بـه عنـوان فیلم نامـه نویس 
در تلویزیـون ملـی ایـران اسـتخدام شـد و فیلم نامـه ای 
بـرای یک فیلم کوتاه با عنوان "همسـایه عشـقی شـب 
جمعـه" نوشـت. پـس از آن در یک کار آزمایشـی برای 
یـک مجموعـه تلویزیونـی کودکانـه، به عنوان دسـتیار 
نویسـنده و دسـتیار کارگردان جواد ظاهری شـد که در 
آن نقـش اصلـی را بـازی می کرد و ماسـک خرگوش به 
سـر داشـت، گرچـه آن مجموعه هیچوقت تولید نشـد.

کارنامه سینامیی علی حامتی
حاتمی در بین بزرگان سـینمای ایـران جایگاه ممتازی 
را بـه عنـوان روایت گـر صحنه هـای زندگـی و عشـق 
اعصار گذشـته از آن خود کرده اسـت. دوازده فیلم بلند 
و سـه مجموعـه تلویزیونـی او گواهـی اسـت بر شـور و 
اشـتیاق و ادراک عمیقـی کـه حاتمی با اسـتفاده از آن، 
تصویری عاشقانه از لحظات فراموش شده ساخته است. 

www.iranicaonline.org   ḤĀTAMI, ʿALI  :1- متن حاضر ترجمه ای است از
2- متولد 13۲3 خ تهران و متوفی 137۵ خ تهران

روناک کریمی
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فارسـی "حسـن کچـل" و "چهـل گیـس" را در قالب 
فیلم نامه ای در مورد عشـق طلسـم شـده بـرای نمایش 
موزیـکال حسـن کچل تدوین کـرد. این یـک جدایی و 
عزیمـت اساسـی از موزیکال هـای ایرانـی آن زمـان بـود 
کـه بیشـتر تحت تاثیر نمونه های مشـابه هنـدی، عربی 
و آمریکایی سـاخته شـده بودند. با حسـن کچل و فیلم 
سـومش "بابـا َشـَمل" حاتمی درصدد سـاخت یک فرم 
موزیـکال یکپارچـه بـود کـه در آن از زبان شـعر و نظم 
بـه جـای دیالوگ هـا در روایت داسـتان هایش اسـتفاده 
می کـرد تـا آنکـه به طور سـاده فقـط قطعاتـی آهنگین 
را بـه روایتـی معمولی اضافـه کند. درواقع ایـن یک ژانر 
موزیـکال بـود که عمیقا بـا کدها و آیین هـای فرهنگی 
فارسـی آراسـته شـده و یـادآور اشـکال نمایش سـنتِی 
سـرگرمی های روی صحنـه ای در سـرزمین پـارس بود 
– از تعذیـه گرفتـه تـا روحوضی. حسـن کچل داسـتان 
پسـرکی فقیر و بیچاره اسـت که اسـیر عشـق دختری 
می شـود گرفتـار در بنـد دیـو. بن مایـه ایـن داسـتان 
موضوعـی اسـت کـه حاتمـی بـه کـّرات در کارهایـش 

بـه آن پرداختـه: عشـق دسـت نیافتنـی. تقریبـا تمـام 
شـخصیت های اصلـی فیلم هایش کـه قبـل از روی کار 
آمدن جمهوری اسـالمی سـاخته شـده اند، دسـتخوش 
عشـق اند، امـا زندگـی آن هـا را کدهـای محدودکننـده 
دنیایـی اخالقـی کنتـرل می کند کـه توانایـی رهایی از 
آن را ندارنـد. فیلـم دومـش "طوقـی"، داسـتان مـردی 
اسـت دلباختـه زنـی جـوان کـه عمویـش می خواهد با 
او عروسـی کنـد. "بابـا َشـَمل" مثلـث عاشـقانه دیگری 
اسـت در مـورد دو مـرد کـه همزمـان عاشـق یـک زن 
واحـد اند. در "قلندر"، شـخصیت اصلی، پنهانی عاشـق 
تاریـک،  کمـدی ای  "خواسـتگار"،  اسـت.3  خواهـرش 
داسـتان خواسـتگار لجوج و خشـکی اسـت که محبوب 
گریزپـای او از ازدواج با مـردان خودداری می کند و تنها 
پیشـنهاد ازدواج عاشـق وفـاداری را قبـول مـی کند که 
بـر بالین مرگـش از او خواسـتگاری کند. "سـوته دالن" 
داسـتان مـرد عقب مانـده و از ریخت افتاده ای اسـت که 

نادانسـته گرفتـار عشـق زنی تـن فروش می شـود. 
3- این نکته سانسور و خواهر به خواهر خوانده تغییر داده شده است
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اصلـی  شـخصیت های  متـام  تقریبـا 
فیلم هایـش که قبـل از روی کار آمدن 
جمهـوری اسـامی سـاخته شـده اند، 
زندگـی  امـا  عشـق اند،  دسـتخوش 
آن هـا را کدهـای محدودکننده دنیایی 
اخاقـی کنـرل می کنـد کـه توانایـی 

رهایـی از آن را ندارنـد. 
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فرهنگ و هرنفرهنگ و هرن

سینامی حامتی پس از انقالب اسالمی
انقـالب اسـالمی سـال 13۵7 و تحـوالت شـدید که بر 
سـینمای ایران تحمیل شـد، تـم موردعالقه حاتمی که 
عشـق ممنوعـه و غیرقابل دسـترس بـود را قدغن کرد. 
پـس او توجـه خـود را معطـوف پـروژه ای بلندپروازانـه 
بـرای مجموعـه ای تلویزیونـی کـرد کـه قبـل از انقالب 
نامـش را جـاده ابریشـم گذاشـته بـود. تکمیـل ایـن 
داسـتان حماسـی تحت عنوان جدید "هزار دستان" در 
مـورد فتنه سیاسـی بـا الهـام از وقایـع رخ داده در ایران 
دوران قاجـار و پهلـوی، هشـت سـال به طـول انجامید. 
جهت سـاختن بسـتری مناسـب برای این پروژه سخت 
و دشـوار، حاتمـی بـا زحمت بسـیار هدایـت گروهی از 
معمـاران و صنعتگـران را بـرای سـاخت یـک شـهرک 
سـینمایی کـه جلـوه ای از تهـران قدیـم بـود بـر عهده 
گرفـت. این شـهر تخیلی که جـزء میراث هـای ماندگار 
اوسـت، اغلـب برای فیلم برداری فیلم هـای مربوط به آن 
دوران مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد. در خالل تاخیرات 
و فواصـل اجتنـاب ناپذیری که در سـاخت این سـریال 
بلنـد اتفـاق افتـاد، حاتمـی چنـد فیلـم بلنـد سـاخت: 
"حاجـی واشـنگتن" کـه در مورد سـفرهای نخسـتین 
سـفیر ایرانـی، حاج حسـینقلی خـان صدرالسـلطنه، به 
واشـنگتن بـود؛ "کمـال الملـک" گزارشـی از زندگـی 
و هنـر نقـاش مشـهور عصـر قاجـار و "جعفـر خـان از 
فرنـگ برگشـته" که در سـال 13۶1 ضبـط و در 13۶۶ 
اکـران شـد. "جعفر خـان از فرنگ برگشـته" بر اسـاس 
نمایشـنامه ای از حسـن مقـدم، طنـزی بـود از برخـورد 
بیـن سـنت و مدرنیتـه در ایـران کـه حاتمی بـه عنوان 
نخسـتین فیلـم کمـدی در دوره حکومـت جمهـوری 
درگیـری  و  شـدید  نظـر  اختـالف  سـاخت.  اسـالمی 
تلـخ بیـن حاتمـی و تهیه کننـده اش، علـی عباسـی، به 
اسـتخدام کارگـردان دیگـری یعنـی محمـد متوسـلی، 
ختـم شـد که فیلـم جعفرخـان تیره بخـت را بـا وجود 
اعتراضـات علی حاتمی به طور چشـم گیـری تغییر داد. 
دو فیلـم آخـر حاتمـی جـزء بهتریـن  آثار او به حسـاب 
می آینـد: "مـادر" توصیـف گردهـم آیـی مجـدد و پر از 
اضطـراب یـک خانـواده به درخواسـت مادرسـاالر رو به 
مرگشـان اسـت درحالیکـه "دلشـدگان" سـفر غم انگیز 
گروهـی از آهنگسـازان عصـر قاجـار اسـت کـه بـرای 
ضبـط موسـیقی خـود روانـه پاریـس می شـوند. مـرگ 
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یکـی از تم های برجسـته در هر یـک از این دو فیلم بود 
کـه چند سـال پـس از آن خود حاتمـی در خالل تهیه 
فیلمی در مورد قهرمان کشـتی ایـران، غالمرضا تختی، 
بر اثر ابتال به سـرطان در گذشـت. تشـییع جنازه او که 
همراهـی جمعیت کثیـری از همـکاران و طرفدارانش را 
بـه دنبال داشـت بـه ادای احتـرام عمومی بی سـابقه از 
یـک هنرمنـد بـدل شـد. همسـر او زری خوشـکام یک 
سـتاره پـرکار سـینمای قبـل انقـالب بود و دخترشـان 
لیـال کـه به عنـوان بازیگر کـودک در فیلم هـای پدرش 
و سـریال های تلویزیونـی نقـش آفرینی می کـرد اکنون 
بـه یـک بازیگر سرشـناس در ایران تبدیل شـده اسـت.
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انقالب اسـالمی سـال ۱35۷ و تحوالت شـدید که 
بـر سـینامی ایـران تحمیـل شـد، تـم موردعالقـه 
حامتی که عشـق ممنوعه و غیرقابل دسـرتس بود 
را قدغـن کـرد. پـس او توجـه خـود را معطـوف 
پروژه ای بلندپروازانه برای مجموعه ای تلویزیونی 
کـرد کـه قبـل از انقـالب نامـش را جاده ابریشـم 
گذاشـته بود. تکمیل این داسـتان حامسـی تحت 
عنـوان جدیـد "هـزار دسـتان" در مـورد فتنـه 
سیاسـی با الهام از وقایع رخ داده در ایران دوران 
قاجـار و پهلـوی، هشـت سـال به طـول انجامید. 
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مـادر: رس شـام گريـه نكنـني، غـذا رو بـه مـردم زهر نكنني. سـامور بزرگ و اسـتكان نعلبكی هم به قـدر كفايت داريـم، راه نيفتني 
دوره در و همسـايه پـی ظـرف و ظـروف. آبـرو داری كنـني بچـه ها، نه با ارساف. سـفره از صفای ميزبان خرم می شـه نه از مرصع 
پلـو. حرمـت زنيـت مادرتـون رو حفظ كنني. محمد ابراهيم، ]گوشـت قيمـه را[ خيلی ريزش نكن مادر، انوقت ميگن خورشتشـون 

فقط لپـه داره و پياز داغ.

محمد ابراهيم )محمدعلی كشاورز(: لغز بخونن طعنه رو پهنه می كنم می كوبم تو مالجشون. دكی اينو.

مـادر: مـی مونـه يـه حلـوا، هديه صاحبان عزا به اهل قبور. اين تنها شـرينی ضيافت مرگ، عطر و طعمش دعاسـت. روغن خوبم 
تو خونه داريم، زعفرونم هسـت، اما چربی و شـرينی مالك نيسـت، اين حرمتيه كه زنده ها به مرده هاشـون می ذارن. اجرشـم 

نزول صلوات و حمد و قل هوالله سـت. فقط دلواپس آردم. خاطر جمع نيسـتم. می ترسـم مونده باشـه.

محمد ابراهيم: آرد هشرت خان می خرم برات، فرد اعال، حلوا می پزم، تر حلوا.

بخشی از دیالوگ های فیلم مادر ساخته علی حامتی

 
رس شام گريه نكنني
دیالوگی از فیلم مادر

 به مناسبت 23 مرداد زادروز علی حامتی
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 ظرفیت هر اجرا 50 نفر می باشد.

خالصه:
]داستان های سرزمین مردمان خردمند [ با این روایت پیش خواهد رفت:

از » هوشنگ - علی ایزدی « آغاز می شود، سرگذشت ضحاک از زبان »ارنواز - راهله تعبدی« گفته می شود.
بـه »فریـدون - مهـدی صناعتـی« می رسـد، از »سـام - داوود ونـداده « و »زال - داوود ونداده « و »رودابه - مهسـا قریشـی 

« به زادروزرسـتم می رسـیم.
دلدادگی » تهمینه - صونا احمدپور ملکی « و رستم را نظاره گــریم

پس از رزم » سهراب - حامد رجائی « و » ُگردآفرید - مبینا آقاخانی « به کارزار رستم و سهراب می رسیم.
از روایـت وفـاداری »سـیاوش  - سـپاس رضایـی « بـه » کاووس - امیـر بیرانوند « و نیرنگ »سـودابه - طلیعـه ایمانی« گذر 

کرده  بهسرگذشـت » اسـفندیار - سـپهر سـهرابی « گوش می سـپاریم.
»اشکبوس - سپاس رضایی « به ضرب یک تیر، مقلوب رستم می شود.

عشق و وفاداری »منیژه - ستاره بذرافشان« بر »بیژن - امیر بیرانوند« به رهایی اش از تیرگی چاه می انجامد.

 ۱۵ مرداد ات ۲۰ شهریور
۱ ساعت و ۲۵ دقیقه

بها: ۴۰,۰۰۰ تومان



خالصه: مردمان شهر ویسکوز تالش می کردند تا شهر قدرت را در دست بگیرند 
و هرکس برای اینکه خودش را باالتر از دیگری ببیند تالش های بسیار می کردند 

تا اینکه مرد غریبه ای وارد شهر شد.

بر اساس برداشتی از رمان »دوشیزه پریم و شیطان«
از همراه داشتن فرزندان زیر 1۶ سال خودداری نمایید.
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