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ســمت فنــاوری های توســعهای اســت.
اینکــه مــا در تاریــخ خود همواره شــاهد
جریانهایی هســتیم که بــا فناوریهای
نو به جــرم نو بودن مخالفــت میکنند،
از رادیــو و تلویزیــون و ویدئــو بگیریــد تــا
امروز که بــه عصر اینترنت رســیده ایم:
«متأســفانه مواجهه ما با فناوری عمدتاً
یــک مواجهــه منفعالنــه بــوده اســت،
برخــورد فعــال یــا بســیار فعــال نبــوده
اســت .جلوتــر کــه میآییــم و بــه عصــر
اینترنــت میرســیم ،میبینیــم همیــن
بحثها به شکل دیگر امروز هم مطرح
میشــود .شــما میبینیــد امــروز هــم
همان بحثهــا به گونهای دیگــر درباره
شــبکههای اجتماعــی راه افتــاده اســت
اما مــا کمتــر از زاویه برخــورد فعاالنه با
ایــن فناوریها به موضــوع پرداختهایم.
مثالً اینکه موج فناوری چگونه میتواند
ایجــاد بــازار و کســب و کار و تولید ثروت
کند .خوشــبختانه در کشــور نمونههایی
راه افتــاده اســت .ایــن نمونههــا در
حوزههــای آی تی بیس و خدمات بیس
اســت ،یعنی حوزههایی کــه زود به بازار
میرســد .یک دفعه میبینیــد دو جوان
 19ساله یک فروشگاه عظیم اینترنتی را
راه انــدازی میکنند و در  10ســال چرخه
مالــی و ظرفیــت مالــی آن را بــه چنــد
صــد میلیــارد میرســانند ،در حالــی که
مــا در بــاور عمومی  -فرهنگی و کســب
و کار ســنتیمان قبــول نداریــم کــه یــک
جوان 19ساله بتواند به چنین جایگاهی
برســد .امــا االن میبینیــم که میشــود.
من به شــما بگویم امروز چنــد نمونه از

تیغ تندروها شاهرگ کارآفرینی کشور را نشانه گرفته است

قطار تخریب جریان رسانهای غوغاساالر در آستانه انتخابات به «صندوق نوآوری و شکوفایی» رسید
ایمان صارمی

نخســتین روز هفتــه گذشــته بــود کــه
روزنامــه جــوان ،تیتــر یــک خــود را بــه
گزارشــی بــا عنــوان «دورهمــی مدیران
دولتــی در شــرکتهای دانــش بنیــان»
اختصــاص داد .بــا وجــود آنکــه امــروز
بســیاری از نخبــگان و مدیــران تــراز اول
کشــور ازآنچه امــروز در صندوق نوآوری
و شــکوفایی میگذرد به عنوان نوید یک
پوستاندازی بزرگ در اقتصاد کشور یاد
میکنند و خرسندند اما رسانههای تندرو
اینــک از ایــن نویــد توســعه و گام بزرگ
کشور به عنوان «رشــد  50برابری حیاط
خلوتهــای مالــی در دولــت یازدهــم»
یــاد میکننــد و چنــان بــر واقعیــت،
پوستین وارونه میپوشانند که انگار همه
نخبگانی کــه در این مرکز بــزرگ تحول
کارآفرینی کشــور جمع شــدهاند مشــتی
اختالسگر حرفهای هستند.
جریان رســانهای که تالش میکند از
هــر جنــاح و زاویه ممکن دســتاوردهای
دولــت را هیــچ و پــوچ بنمایانــد ناگهان
در آســتانه انتخابات ریاســت جمهوری
و در روزهایــی که بــزرگان از جمله مقام
معظم رهبری هشدار میدهند که مبادا
رقابتهای انتخاباتی منجر به تخریب و
تحریف دستاوردهای کشور شود به این
کشف بزرگ نائل میشود و ارشمیدس
وار بنــای «یافتــم یافتم» ســر میدهد،
البتــه از آنجــا کــه گــزارش ایــن روزنامه
نتوانســته استداللهایی منطقی همراه
بــا دادههــای علمــی در ایــن بــاره طرح
کنــد تناقــض میان رشــد دســتاوردهای
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی  -کــه
زیــر نظــر معاونــت علمــی و فنــاوری
رئیــس جمهــوری فعالیــت میکند  -و
ادعاهایــش را بیجــواب گذاشــته و بــا
وجود آنکه اعتراف کرده اســت« :تعداد
شــرکتهای دانش بنیان از  55شرکت
در ســال  92بــه بیــش از  3هزار شــرکت
در سال  95رســیده و رشدی قابل توجه
داشــته است ».اما در دیگر سو این گزاره
کلــی و بدون ســند را آورده اســت که «با
وجــود ایــن رشــد حیرتانگیــز امــا این
شــرکتها در کارنامــه عملکــردی خود
چندان چیزی برای عرضه ندارند».
همچنــان کــه بخشهــای دیگــر
ایــن گــزارش آلــوده و آکنــده بــه همان
ادبیــات کلــی گویــی و بــدون مــدرک
شــده اســت« :رشــد بیش از  50برابری
ایجــاد شــرکتهای دانــش بنیــان طــی
دولــت یازدهم هر چند میتواند خبری
خوشــایند تلقی شــود ،اما دستاوردهای
نامحسوس این رشد حیرتانگیز اصل
ماجرا را کمی مخدوش میکند».
امــا انتشــار ایــن گــزارش در هفتــه
گذشــته و حملــه چشــم بســته بــه
جایگاهی که میتوان آنجا را قلمســتان
و گلخانــه تحــول اقتصادی ایــران لقب
داد از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی

نیم نگاه

ëëبرخــاف دولتهای نهم و دهم کــه در دالرهای نفتی شــنا میکردند
و البتــ ه ای کاش آن همــه منابع عظیم به اکوسیســتم کارآفرینی کشــور
تزریق میشــد ،دولــت یازدهم با وجــود همه تنگناهای مالــی در حالی
چتر حمایت خود را بر ســر شــرکت هــای دانش بنیان گســترانده که تا
پیش از ورود این دولت و با وجود دست باز دولتهای نهم و دهم فقط
55شرکت تحت حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی قرار داشتند

ëëحمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان پــس از دیــدار مدیــران این
شــرکتها با رهبر معظم انقالب در ماه رمضان ســال  1391و تأکیدات
معظــم له ،در دســتور کار همه دســتگاههای اجرایی کشــور و خصوصاً
معاونت علمــی و فناوری قرار گرفــت و توجه به این شــرکتها پس
از ابــاغ سیاســتهای کالن اقتصاد مقاومتی از ســوی قوای ســهگانه

بیپاســخ نماند ،این صندوق در همان
روز جوابیهای برای این روزنامه فرســتاد
و یــادآور شــد کــه هجمــه ایــن روزنامــه
بــه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه
عنــوان مرکــز حمایت از اقتصــاد دانش
بنیــان در حالــی صــورت میگیــرد کــه
توســعه شــرکتهای دانش بنیــان یکی
از مهمتریــن ســفارشها و رهنمودهای
رهبری در ســالهای گذشته بوده است:
«براســاس رهنمودهــای رهبــر معظــم
انقــاب ،توســعه علــم و فناوری کشــور
طی چنــد دهــه گذشــته روند پرشــتابی
گرفتــه اســت کــه توســعه شــرکتهای
دانشبنیــان یکــی از نتایــج ایــن رونــد
مبــارک و در راســتای اقتصــاد مقاومتی
بــوده اســت .حمایــت از شــرکتهای
دانشبنیــان پــس از دیدار مدیــران این
شــرکتها با رهبر معظم انقالب در ماه
رمضــان ســال  1391و تأکیــدات معظم
لــه ،در دســتور کار همــه دســتگاههای
اجرایــی کشــور و خصوصــاً معاونــت
علمــی و فنــاوری قرار گرفــت و توجه به
این شرکتها پس از ابالغ سیاستهای
کالن اقتصاد مقاومتی از سوی قوای سه
گانه افزایش یافته اســت .تقریباً در همه
ســخنرانیهای معظملــه کــه موضــوع
هــای اقتصــادی مطــرح میشــود ،بــر
شرکتهای دانشبنیان تأکید مجددی
میشــود که این تأکیــدات چند صد باره
در قالــب کتابــی مفصــل تحــت عنوان
«راهبــرد تولیــد دانشبنیــان ،جایــگاه
شــرکتهای دانشبنیــان در اقتصــاد
مقاومتی» جمعبندی و منتشــر شــده و
به پیوست ارسال میشــود .در شرایطی
کــه رهبــر معظم انقــاب به دفعــات از
رشد روز افزون شرکتهای دانشبنیان،
ابــراز رضایــت کردهانــد ،ایجاد شــبهه و
تردیــد در ایــن حرکــت پرشــور قطعاً به
منافع ملی کمک نمیکند .روند ارزیابی
و حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان
به صــورت شــفاف در دید همــگان قرار
دارد .شــرکتهای متقاضــی براســاس
مصوبات کارگــروه ارزیابی شــرکتهای
دانشبنیان که متشــکل از  12وزارتخانه

و صاحبنظــر اســت ،تأییــد میشــوند و
مســتندات و فرآینــد ارزیابی و فهرســت
شــرکتهای دانشبنیــان تأییــد شــده
بــه صــورت دقیــق روی ســامانه ارزیابی
شــرکتهای دانشبنیــان بــه آدرس
 www.Daneshbonyan.irقرار دارد.
همچنیــن فرآینــد ارائــه تســهیالت
مالــی روی ســامانه صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی بــه آدرس www.nsfund.ir
قابــل رؤیــت اســت و ناظــران آگاه و
عالقهمنــدان میتواننــد بــا مراجعــه به
آنهــا میــزان ادعــای اینکه «هر شــرکت
دانشبنیــان یــک حیــاط خلــوت مالی
برای دورهمی مدیران دولتی»اســت را
بررســی کنند .مطمئنــاً ایجاد و توســعه
پرشــتاب شــرکتهای دانشبنیــان
براســاس رهنمودهــای رهبــر معظــم
انقــاب بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
مؤلفههــای اقتصــاد مقاومتــی و جهــاد
اقتصادی ،هرگز متوقف نخواهد شد».
 ëëچــرا از شــرکتهای دانــش بنیــان
حمایتمیشود؟
امــا واپســین روزهــای ســال  95و در
آییــن افتتــاح شــبکه مدیریــت نــوآوری
ایــران ،دکتــر بهــزاد ســلطانی ،رئیــس
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی اظهارات
مهمــی دربــاره فعالیتهــای ایــن
صنــدوق داشــت کــه میتواند بســیاری
از شــبهههایی را کــه ایــن روزها از ســوی
غوغاساالران طرح میشود حل و فصل
کنــد ،گــو اینکــه کارنامــه مــوج ســواران
سیاسی نشــان داده اســت آنها بیشتر از
آنکه دنبال حقیقت باشــند میخواهند
حقیقت را به رنگ خواستهها و مطالبات
خود درآورند.
نکتــه اول دربــاره چرایــی حمایت از
شــرکتهای دانــش بنیــان بــود؛ پاســخ
بــه طــور خالصــه ایــن اســت :اگــر قــرار
باشــد صندوقی برای حمایت از فضای
کارآفرینی بیهیچ فیلتری فعالیت کند
همان قصــه پرغصهای به وجود خواهد
آمد که در دولتهــای نهم و دهم پدید
آمــد ،یعنــی یــک آشــفتگی ویرانگــر و
وحشتناک مالی به نام حمایت از کسب

افزایــش یافتــه اســت .تقریبــاً در همــه ســخنرانیهای معظملــه کــه
موضوعهــای اقتصادی مطرح میشــود ،بر شــرکتهای دانشبنیان
تأکیدمجددیمیشود

ëëمزیت مهم دیگر شــرکتهای دانش بنیان در کمک به اکوسیستم
کارآفرینی کشور بهرهوری باالی آن هاست .مطابق با آمارهای منتشر
شده پایهریزی هر شغل در شرکتهای دانش بنیان  30میلیون تومان
هزینه دارد این در حالی اســت که اگر دولت بخواهد رأساًو با تأسیس
سازمانها و ســاختمانها و خرید تجهیزات این کار را انجام دهد این
رقــم افزون بــر 300میلیــون تومان خواهد بــود ،این در حالی اســت
که مزیتهــای این گونه از اشــتغالها صرفــاً در مؤلفههای اقتصادی
یشود
خالصهنم 

و کارهــای زودبازده یا نظایر آن که اتفاقاً
رســانههای منتقد امروز دولت آن روزها
حامــی آن سیاســتها بودند و امــروز با
ســکوت و فرافکنــی از مقابــل آن همــه
ویرانی عبور میکنند.
اما تبیین فلســفه و چرایــی فعالیت
صنــدوق از زبــان دکتــر ســلطانی در
آن ســخنرانی« :دانــش بنیــان را بــا این
منطــق بپذیریــم کــه اگر مــا این عیــار را
کنار بگذاریم از  150هزار شــرکت بخش
خصوصــی و تعاونــی در کشــور چقــدر
میشــود حمایتهــای مختلــف کــرد؟
واقعاً کار چندانی نمیتوان صورت داد.
اگــر بخواهیم زیــاد تقال کنیــم  10درصد
میشــود یعنــی  15هــزار شــرکت که به
نوعی ســقف شــرکتهای دانــش بنیان
اســت ،پس این شــرکتها را باید با یک
فیلتری جدا کرد و ما در این برهه به این
نتیجــه رســیدهایم که شــرکت مبتنی بر
فناوری و دانش روز میتواند این ممیزه
حمایتی ما باشد».
ëëدولــت یازدهم با تمام تنگناها پشــت
اقتصاد دانش بنیان ماند
نکتــه مهــم دیگــر اینکــه برخــاف
دولتهــای نهم و دهم کــه در دالرهای
نفتــی شــنا میکردنــد و البتــ ه ای کاش
آن همــه منابــع عظیــم بــه اکوسیســتم
کارآفرینی کشــور تزریق میشــد ،دولت
یازدهــم با وجــود همه تنگناهــای مالی
در حالــی چتــر حمایــت خــود را بر ســر
3هزار شــرکت دانــش بنیان گســترانده
کــه تا پیش از ورود ایــن دولت و با وجود
دســت باز دولتهای نهم و دهم صرفاً
55شــرکت تحــت حمایــت صنــدوق
نوآوری و شکوفایی قرار داشتند.
از ســوی دیگــر صنــدوق نــوآوری و
شــکوفایی در دوره جدید فعالیت خود
یک صندوق مشــابه صندوقهای مالی
که صرفاً راهبرد تجاری و بازرگانی دارند
و عمالً مشارکت علمی و اقتصادی آنها
در برنامه ها و طرحها چیزی در حد یک
شوخی است نبوده و پدرانه و متعهدانه
از جوانهــای نخبــه و متخصص کشــور
حمایــت کــرده اســت« :شــخص بنده و

شــورای سیاســتگذاری ،توانمندســازی
فعالیتهــای صنــدوق را در دســتور
کار داریــم ،در واقــع رصــد و دیــده بانی
دائمی و تصحیح فعالیت شــرکتهای
دانــش بنیان در دســتور کار ما قــرار دارد
و ما بازخــورد فعالیتهایمان را در آینه
اتفاقاتــی کــه بــرای شــرکتهای دانش
بنیــان و بالندگــی و رشــد آنهــا میافتــد
میبینیــم .مــا سرنوشــت شــرکتهای
دانــش بنیــان را سرنوشــت خودمــان
میدانیــم و ایــن وجــه ممیــزه مــا بــا
صندوقهایــی اســت کــه صرفــاً کارکرد
تجــاری و ســودمحور دارنــد .باید عرض
کنــم با همــه کارهــای بزرگی کــه در این
چند ســال صــورت گرفته مــا معتقدیم
در ابتــدای راه اقتصــاد دانــش بنیــان
هســتیم و تــازه به جایــی رســیدهایم که
میخواهیــم ببینیــم چه میشــود کرد؟
مــا در این چهار ســال موج بزرگــی را رد
کردهایــم و از حجم شــرکتهای دانش
بنیانــی کــه ســالها پشــت نوبــت ارائــه
تســهیالت و ســرگردان بــاز شــدن چتــر
خدمتــی بر سرشــان بودند کاســتهایم و
خوشــبختانه دولــت تدبیــر و امیــد هــم
بــا درک اهمیــت موضــوع و بــا وجــود
محدودیتها و تنگناهای مالی ،دســت
صنــدوق را در حمایــت از شــرکتهای
دانش بنیان باز گذاشــته و از این زاویه ما
ســامان خوبی به این شرکتها دادهایم
و االن هم بــه این موضوع فکر میکنیم
که برنامه راهبردیمان چیست .برآورد
ما بهعنوان نهادی که بیشــترین تماس
و ارتبــاط با شــرکتهای دانــش بنیان را
داریم این اســت که موج حرکت فناوری
در کشــور راه افتاده اســت ،ما این موج را
بیــش از هر زمان دیگری حس میکنیم
چــون در بطــن این رویداد هســتیم و در
جریان زایش و رشــد این شــرکتها قرار
داریم».
ëëچرا با فناوریهای نو مقابله میکنید؟
امــا نکته دیگــری که در آییــن افتتاح
شــبکه مدیریــت نوآوری کشــور از ســوی
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
طرح شــد تغییــر نگرش و زاویــه دید به

این شــرکتها را میبینیــد ،فرض کنید
 10برند شــاخص به چشمتان میخورد
امــا  100تــای دیگــر از اینها هــم دارد راه
میافتد و هر کــدام از اینها در یک حوزه
میتواند تحول ایجاد کند».
ëëدانــش بنیانیهــا هزینــه شــغل را بــه
 30میلیون تومان رسانده اند
مزیــت مهــم دیگــر شــرکتهای
دانــش بنیــان در کمــک به اکوسیســتم
کارآفرینــی کشــور بهــرهوری بــاالی آن
هاســت .مطابق با آمارهای منتشر شده
پایهریــزی هــر شــغل در شــرکتهای
دانــش بنیــان 30میلیون تومــان هزینه
دارد ایــن در حالــی اســت که اگــر دولت
بخواهــد رأســاً و بــا تأســیس ســازمانها
و ســاختمانها و خریــد تجهیــزات ایــن
کار را انجــام دهــد ایــن رقــم افــزون بــر
 300میلیــون تومان خواهــد بود ،این در
حالی اســت کــه مزیتهای ایــن گونه از
اشتغالها صرفاً در مؤلفههای اقتصادی
خالصــه نمیشــود چرا کــه ایده ســازی،
صیقــل و هــرس ایدههــا ،تیمســازی و
بازخوردگیــری از بــازار و بازاریابــی و هــر
آن چیزی که معطــوف به موفقیت یک
کســب و کار میشــود از دوش دولــت و
مجموعههای دولتی ساقط میشود و به
مجموعههای جوان متخصص و خالقی
ســپرده میشــود که هم ســودای تولید و
بهرهگیری از علم در ســطوح باال را دارند
و هم چشمی به بازارهای داخلی یا حتی
منطقهای و بینالمللی چرخاندهاند.
ëëاقتصاد دانش بنیان از  5دهم درصد تا
 10درصد GDP
مطابق با آنچه امروز از زبان مدیران
و متولیــان اقتصــاد دانــش بنیان کشــور
طــرح میشــود اقتصاد دانــش بنیان در
حال حاضر کمتــر از نیم درصد اقتصاد
کشور را دربر میگیرد« :طبق محاسباتی
کــه صــورت گرفتــه در ســند چشــمانداز
اقتصــاد دانــش بنیــان میخواهــد بــه
10درصد  GDPبرسد .در چنین فضایی،
فناوری هم در توسعه بهرهوری یاریگر و
کمک رسان است و هم در نوآوری خیلی
تأثیر میگذارد .شرکتهای دانش بنیان
که حامل فناوری هســتند ،میتوانند در
هر دو شــاخص اثرگذار باشند ،بنابراین
اگــر در  10ســال آینــده رشــد  20برابــری
اقتصــاد دانش بنیان یا حجم اقتصادی
شــرکتهای دانــش بنیــان را داشــته
باشــیم ،این بــه آن معنا خواهــد بود که
در  10ســال آینــده شــرکتهای دانــش
بنیــان بزرگتریــن قــدرت اقتصــادی
کشــور و بخش خصوصــی خواهند بود و
اگــر این اتفــاق بیفتد یعنی تــا آن موقع
شرکتهای دانش بنیان بهعنوان بخش
خصوصــی قدرتمند و اثرگــذار حتماً در
اتاقهای بازرگانی و صنعت و کشاورزی
هم رفتهاند ،یعنــی در اتاقها میروند،
انتخاب میشــوند و ســکانهای هدایت
اتاقها را دست میگیرند».
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ایدههایم را از مشتریانم دارم

بــرق قــوس «ی» که بــر نام علــی داده بود چشــم را
هنر کسب
خیــره میکــرد .دقت الزم بود تــا درک کنم چگونه با
و کار
ابزاری زمخت روی حساسترین جسم ممکن نقش
محبوبه مصرقانی
میکشــد .معلوم بــود موهایــش را در این راه ســفید
کرده اســت .همه چیز تکمیل بود .اگر دلت میخواســت برای کسی یادگاری
تهیه کنی به سادگی لیوانی انتخاب میکردی و به دست هنرمند میسپردی.
آقای غفاری که لقب اســتاد برازنده اوســت سال هاست کار طراحی و نقاشی
روی شیشــه را انجــام میدهــد 56 .ســاله اســت و حدود هفده -هجده ســال
قبل پیشــهاش در بازار طالســازی بوده .در آن سال ها به دلیل رکود متأسفانه
کسب و کارش تعطیل میشود اما دست از تالش بر نمیدارد و هنرش را به
ســمت دیگری هدایت میکند .از او درباره ایده نقاشــی روی شیشه میپرسم
که میگوید :از وقتی یادم است به هنر عالقه دارم حتی در زمان خدمتم هم
همیشــه داوطلب کارهای هنری میشــدم .در جوانی جذب حرفه طالسازی
شدم و کم کم با کار کردن برای دیگران توانستم حجرهای در بازار برای خودم
دســت و پا کنم .ابزاری که در آن زمان با آن کار میکردم بســیار حســاس بود
و جــزو جداییناپذیر حرفهام محســوب میشــد بــرای همین دائمــاً در حال
تعمیــرش بودم و حتــی کار تعمیــرات برای دیگــران را نیز انجــام میدادم.
در حجرهام میزی داشــتم که رویهای شیشــهای داشــت و وقتی مشتری برای
تحویل ابزار به مغازهام میآمد با حکاکی و امتحان کردن ابزار روی شیشه میز
نشــان میدادم که درســت شــده اســت .خب آن روزها بازار دچار رکود شدید
شــد و به خاطر قرض و بدهی مجبور به فروش مغازه شــدم امــا ابزارهایم را
نگه داشــتم چرا که جز آنها چیز دیگری برای دلگرمی نداشــتم .پس از خانه
نشــینی از سر بیکاری روی هر چیزی طراحی میکردم .یک روز که قرار بود به
میهمانی برویم همسرم به عنوان هدیه ،پارچ و لیوان شیشهای برای خانواده
میزبــان تهیه کرده بود .یاد میز شیشــهای ام افتــادم که چه زیبا قلم بر رویش
میخوابــد ،پس ابزارم را برداشــتم و شــروع به تراشــیدن جملــهای به عنوان
یادگاری روی لیوانها کردم .اینکار نه تنها با استقبال همسرم همراه بود بلکه
خانواده میزبان با گذشــت ســال ها هنوز هم آن پارچ و لیــوان را دارند .پارچ و
لیوانی که اگر نقش ها رویش نبود قطعاً تا به امروز به جا نمیماند.
پس از شــکلگیری ایده در ذهنش شــروع به کار در نمایشــگاهها و غرفههای
صنایــع دســتی میکند .فریدون غفــاری در این باره توضیــح میدهد :بعد از
آنکه اســتقبال اطرافیان را دیدم دنبال راه چاره گشــتم تا دیده شــوم .یکی از
اتاقهــای خانــهام را بــه کارگاه تبدیل کردم و از اطرافیان ســفارش میگرفتم
تا اینکه با ســازمان صنایع دســتی آشــنا شــدم و کارهایم را در نمایشــگاهها و
غرفههایی که سازمان صنایع دستی برگزار میکرد به نمایش گذاشتم .همه
چیز تا چند ســال پیش خوب بود و اگر اوضاع به همین منوال پیش میرفت
میتوانســتم مغازهای برای خودم دســت و پا کنم اما همه چیز ناگهان پولی
شد چرا که سازمان صنایع دستی دیگر غرفهها را رایگان در اختیار هنرمندان
قــرار نمیدهــد .این اواخــر با آمدن بخــش خصوصی اوضاع بدتر هم شــده
چــرا که این دو با هم در اجاره بها به رقابت افتادهاند یعنی بخش خصوصی
نرخش را با قیمت تعیین شده توسط بخش دولتی افزایش میدهد و همین

طــور بخش دولتی بــا نگاه به بخش خصوصی نرخ تعییــن میکند .به ناچار
غرفهای را به مدت یک هفته با اجاره بهای روزی ســیصد و پنجاه هزار تومان
گرفتم .اگر ســؤال برایتــان پیش آمده که حتماً صــرف میکند که گرفتی باید
بگویم اجاره بها در میآید اما باید در نظر داشــته باشــید که من خرج زندگی
میدهم آن هم بدون بیمه و مزایا.
او در پاســخ به این ســؤال که چگونه مشتریهایش پیدایش میکنند توضیح
میدهد :قبالً به هر مشــتریام کارت میدادم و از او میخواســتم مرا با اقوام
و اطرافیانــش آشــنا کنــد .حاال که بچــه هایم بزرگ شــدهاند وارد شــبکههای
اجتماعی شــدهام و صفحــات مختلفی برای تبلیغــات کارم دارم .همچنین
چند وقتی است که خیلی کوچک شماره تلفنم را زیر سفارشها حک میکنم
تا افراد با دیدن کارم در صورت تمایل بتوانند پیدایم کنند.
از آقای غفاری در مورد گســترش شــغلش می پرســم و او در پاسخ میگوید:
همیشــه دنبــال چــارهای بــرای بهتــر شــدن هســتم .از چند ســال گذشــته به
تقاضای چند نفر از مشتریانم شروع به آموزش خصوصی این کار کردم،البته
توقع بعضی از هنرجویانی که به ســراغم میآیند واقع بینانه نیســت چرا که
پیش زمینه چنین هنری نیاز به دارا بودن مهارت و هنرهای وابســته به طرح
و نقش اســت .مثالً کســی که میخواهد روی شیشــه طرح بزند باید یا نقاشی
بلد باشــد یا خطاطی .غیر از آموزش هم به پیشنهاد یکی از مشتریانم شروع
به نوشــتن آیات قرآنی یا دعا روی ظروف بلوری کردم که خیلی گوش کردن
به این پیشنهاد برایم عالی بوده است .االن که به گذشته بر می گردم میبینم
همه ایده هایم را از مشتریانم دارم.
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عظیــم تریــن درخــت هــا سفرشــان را از دانــه ای
کوچکآغازمیکنند.

