نکاتی درباره  2ماده مخدر محرک که مصرف شان در دنیا
رو به افزایش است اما درمان دارویی ندارد

همچون شیشه و ریتالین!

مصطفی نجمی | پژوهشگر حوزه اعتیاد
نتایج جدیدترین بررسی ها نشان می دهد که مصرف داروهای مخدر محرک در سراسر جهان رو به افزایش است .در
گزارش
مطالعه انجام گرفته روی ده ها هزار نفر در بیش از  25کشور دنیا ،مشخص شده که  ۱۴درصد از این افراد در سال ۲۰۱۷
حداقل یک بار از مخدرهای محرک مصرف کرده اند که نسبت به ســال  ۲۰۱۵افزایش پنج درصدی داشته است .به
گزارش نیچر ،استفاده غیرپزشکی از این مواد محرک که اغلب به داروهای هوشمند معروف هستند به منظور افزایش
حافظه یا قدرت تمرکز مصرف می شوند .در این بررسی آمده است که برای مثال مصرف مخدرهای محرک در فرانسه از  ۳درصد در سال ۲۰۱۵
به  ۱۶درصد در سال  ۲۰۱۷رسیده و در انگلیس نیز این رقم از پنج درصد به  ۲۳درصد رسیده است .در ادامه نکاتی درباره مخدرهای محرک
و آسیب های مصرف آن ها خواهید خواند .مخدرهایی که ظاهرا تجربه مصرف آن ها برای اولین بار به سختی به نقطه پایان می رسد.

روان گردانها درمان دارویی ندارند!
قبل از هر چیز باید بدانید که «ســعید صفاتیان» ،رئیس کارگروه
کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع
تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه اخیرش گفته« :پیش از این
دربــاره درمان تریاک یــا هروئین بــه عنوان مخدر ســنتی درمان
نگهدارنده تجویز می شــد و فرد مصــرف کننده پس از ســه دوره
مصرف متــادون و ارتباط با روان شــناس و مددکار می توانســت
بســیاری از مشــکالت خود را برطرف کند اما درباره مواد مخدر
صنعتی این امکان وجود ندارد .هیچ کجای دنیا هم درمان روان
گردان ها ،دارویی نیست و باید این افراد تحت روان درمانی های
طوالنی مدت قرار گیرند( ».منبع :ایرنا)
ضرورتآگاهیدربارهمخدرهایسنتیوصنعتی
یکیازمعضالتاجتماعیجهانامروز،مسئلهاعتیادبهموادمخدر
و نفوذ روز افزون آن در میان نســل جوان است .گرچه مصرف مواد
مخدردرایرانسابقهطوالنیداشتهوگیاهانیکهموادمخدرسنتی
(همچونتریاک)ازآنهابهدستمیآیدازگیاهانبومیایرانبوده
اند اما بر اســاس آمارها و گزارش های نهادهایی همچون سازمان

بهداشــت جهانی به موازات پیشــرفت جوامع ،نیازها ،نگرش ها و
الگوهای رفتاری جوانان نیز دچار تغییر و دگرگونی شده و الگوی
سوء مصرف در میان جوانان به سرعت از سنتی به صنعتی در حال
تغییراست.بنابرایننمیتوانباهمانراهکارهاییکهبرایمقابله
با مواد مخدر سنتی به کار برده می شــود برای مقابله با مواد مخدر
صنعتی نیز اســتفاده کرد زیرا با توجه به افزایش روزافزون گرایش
جوانان به این مواد و اثرات سوء شــدیدی که این مواد در مقایسه با
موادمخدرسنتیدارند،بررسیدقیقعواملموثردرگیروهمچنین
راهکارهایپیشگیریودرمانضروریاست.
نکتهایخطاببهزنان
طبقآخرینآمارهایرسمیمنتشرشده،روندسوءمصرفهانشان
می دهد که گرایش دختــران و زنان به مصرف مواد مخــدر به ویژه
محرک ها رو به افزایش است .علت های گوناگونی همچون زمینه
هایفردی،داشتنهویتمناسب،ناتوانیدرکنترلهیجانهای
درونی،بهدنبالدریافتتاییداجتماعی،ضعفمهارتهاوالگوهای
فرزندپرورینامناسبمیتواندگرایشدخترانبهاعتیاددرآیندهرا
تسهیلکند.باتوجهبهنقشکلیدیزناندرداشتنجامعهایسالم،

چطور از شوهرم به خاطر خیانتش
انتقامبگیرم؟
من  22ساله و شــوهرم  30ساله است .دو سال از شــروع زندگی مشترک مان
گذشته اســت .تقریبا پنج ماه پیش متوجه خیانت شوهرم شدم .بعد از آن ،من را
ترک کرد و حتی یک زنگ هم به من نمی زند .برای طالق در حال انجام روال قانونی
هستم اما نمی خواهم بدون گرفتن انتقام ،پایم را از زندگی اش بیرون بکشم .هنوز
امید دارم که برگردد اما در ذهنم نمی توانم او را ببخشــم .فکر انتقام و شیوه اش،
خیلی اذیتم می کند .چطور باید انتقام بگیرم که بعد پشیمان نشوم؟
فریبا البرز | کارشناس ارشد مشاوره خانواده

مخاطب گرامی ،از پیام شما
مشاوره
مشــخص بود کــه بــه لحاظ
زوجین
روحیبسیارآسیبدیدهاید.
قابل درک اســت که بهترین
روزهایجوانیزندگیخودراتباهشدهمیبینید.
متاســفانه مشــخص نکردیــد ازدواج تــان به چه
صورتبودهاست؟آیاعشقوعالقهدوطرفهایدر
زندگی بین شما دو نفر بوده یا نه؟ درباره زندگی
مشترکدوسالهخوداصالتوضیحیندادهبودید
کهبهچهشکلگذشتهوآیامقصرایناتفاق،فقط
شوهرتان بوده یا شما هم نقش داشته اید؟ با این
حال،چندنکتهراخدمتتانعرضمیکنم.

باانتقامگرفتنبهنتیجهمنطقینمیرسید

رضا 35 ،ساله و مدت هفت ســال است که مصرف شیشــه داشته و هم
اکنون اذعان می دارد که هفت ماهی می شود که هیچ مصرفی ندارد.
چند سوال مرتبط با مطلب مان از او پرسیدیم که در ادامه خواهید خواند.

از نحوه آشنایی ات با شیشه بگو؟

دریکخانوادهمرفهزندگیمیکردموصاحبیکشرکتبودم.بهدلیل
مشغله باال و خستگی زیاد ،اصال احساس آرامش نداشتم .وقتی در این
خصوص با یکی از همکاران همکالم شدم ،او به من شیشه را معرفی کرد
و گفت که اســتفاده از آن تمرکزت را باال می برد .من هم مصرف کننده
شدم و ابتدا بسیار هم راضی بودم.
خب بعد از مصرف چه حسی داشتی؟

همان طور که گفتم در ابتدا واقعا تمرکز خیلی خوبی روی کارها داشتم
و مدت ها کار می کردم و نیاز کمتری به خواب داشتم ولی بعد از مدتی
به شدت احساس کسل بودن داشتم و دوباره برای انرژی بیشتر مجبور
به ادامه مصرف شدم.
چقدر این جملــه را قبــول داری که اعتیــاد به مواد صنعتــی از جمله
شیشه ،درمان ندارد؟

بستگی به نوع مصرف ،میزان و انگیزه فرد دارد .من با کمک روان شناس
ها و گــروه معتادان گمنام حدود هفت ماه اســت که هیچ ســوء مصرفی
نداشــته ام .االن خیلی بهترم ولی احســاس می کنم که مثل زمانی که
هیچ ماده ای مصرف نمی کردم ،نیستم.
یعنی چی؟ همین حرفت را بیشتر توضیح می دهی؟

قبل از این که سابقه مصرفی داشته باشم ،بهتر می توانستم خشم خود
را کنترل کنم .حتی حساب و کتاب را بهتر و با سرعت باالتری انجام می
دادم ولی االن مثل آن موقع نیســتم و از زمان مصرف پیشــرفت داشته
ام .احساس می کنم مثل خودرویی هســتم که مثل قبل جاده مستقیم
را بدون هیچ دردســری طــی می کند ولی وقتی مســیر ســرباالیی می
شود ،دیگر کشش ندارد .احســاس می کنم که توانایی ذهنی من مثل
خودرویی که مثال زدم در حل مســائل پیچیده دچار مشــکل می شود.
امیدوارم که در ترک موفق باشم ولی مطمئنم که تاثیرات این مواد لعنتی
تا پایان عمر با من خواهد ماند.

گروه خانواده و مشاوره
انتشار کلیپی توسط پرویز پرستویی که حاوی صحنه های بســیار دردناک از زیر گرفته شدن دو پلیس
چهره ها
راهنمایی و رانندگی توسط یک راننده وانت است با بازنشر باالیی در شبکه های اجتماعی همراه شد .در این
کلیپ که مربوط به چند ماه قبل است و بیشتر صفحه ها و کانال ها به نقل از اینستاگرام آقای پرویز پرستویی،
آن را بازنشر داده اند ،پلیس راننده وانتی را جریمه می کند و به گفته حاضران ،راننده تعمدا دو پلیس را زیر
میگیرد .هر چند نمی توان نیت پرویز پرستویی در تالش برای فرهنگ سازی مثبت در جامعه را با هدف پیشگیری از این مسائل
نادیده گرفت اما به نظر می رسد بنا به دالیلی نتیجه ماجرا متفاوت از آن چیزی است که مدنظر این هنرمند عزیز بوده است.
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انتقام گرفتن را نه توصیه می کنم و نه پیشنهادی
بــرای چگونگی انجامش دارم .االن شــما بســیار
خشــمگین هســتید و باید بدانید که بــا انتقام به
نتیجه منطقی نمی رسید .مراحل قانونی طالق
شــما در حال انجام است .آیا همســرتان اطالعی
دارد؟البتهبنابهگفتهتانایشانشماراترککرده
وکوچکترینتماسی نداردامابهنظرمشماامیدبه
برگشتشدارید.اینیعنیکورسوییازامیدبرای
ادامهرابطهدرذهنشماست.باتوجهبهدرخواست
طالق،پروندهشمابرطبققانونبهمرحلهمشاوره
قبلازطالقمیرسد.آنجافضاییاستکهشما
ازنزدیکباروانشناسدرارتباطهستیدوتصمیم
قطعی و درست خود را خواهید گرفت .این روزها
تالشکنیدتابیشتربهنقشخودتاندرایناتفاق
وآیندهزندگیتانفکرکنید.

تاثیرات این مواد لعنتی
تا پایان عمر با من میماند

انتشارکلیپیبا نیت خوب اماآسیبزا
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ارزشمندی،جذابیتوشکستهشدناحساسات،
احساس ضعف و ناامیدی برای تغییر شرایط .در
اینجافرداحساساتمنفیبسیارزیادیراتجربه
می کند کــه در این زمــان برای اعتمــاد و امنیت
روانی رفته خود باید ســوگواری کنــد و عالوه بر
گریستنودرددلکردنبایکدوستحتماازیک
مشاورکمکبگیردتاباتجربهکردنتنشکمتر،به
مرحلهپذیرشبرسد.

مصاحبه ای کوتاه با یک مصرف کننده شیشه
بعد از ترک

 ۵نکته درباره انتشار کلیپ زیر گرفتن پلیس در صفحه شخصی «پرویز پرستویی»

نیاز امروز جامعه چیست؟
جامعه این روزهای ما دوران ســختی را می
گذراند .همه چیز در التهاب و تالطم اســت
و انکار شــرایط فعلی نه تنها به بهبود شرایط
پیش آمده کمکی نمی کند بلکه باعث می شــود تلخی های
این روزها تشدید شود.

واکنشهایرایجبهخیانتهمسر

می توان گفــت واکنش های هیجانی کــه فرد از
خیانت همسرش تجربه می کند ،مشابه واکنش
هایی اســت که بیمــاران در شــنیدن خبر مبتال
شــدن به بیماری بدخیم یا فوت یکــی از عزیزان
شان از خود نشــان می دهند .در این مواقع ،فرد
دچارتنششدهوتاثیرمنفیشدیدیبراوورابطه
مشــترک شــان وارد می شــود .فــرد در آن زمان
واکنشهایهیجانیمنفیشدیدیازخودنشان
میدهدوبهدنبالعلتخیانتاست.انکار،شوکه
شــدن ،خشــم ،افســردگی و در آخر هم پذیرش
واکنش هایی اســت که فــرد مورد خیانــت واقع
شده ممکن است از خود نشان دهد .در خور ذکر
است،زوجهاییکهروابطزناشوییخوبیداشته
اند و درباره وفاداری همسرشان ایمان داشتند،
شــوک بزرگ تری را تجربه می کنند و ســعی در
انــکار آن دارند .با ایــن حال می تــوان گفت بروز
خشمازواکنشهایمعمولدرزمانهاییاست
کهفردازخیانتهمسرشمطمئنشدهوافکاری
مانندمواردزیردراوشکلمیگیرد:رفتارشغیر
منصفانه بوده و قدر مرا ندانســته ،مرا ســاده لوح
فرض کــرده ،در واقع تحقیرم کــرده و  . ...گاهی
هم ممکن اســت فرد به دلیل اعتماد بی اندازه و
غفلتازنشانههایشکبرانگیزخشمگینشود
وخودشراسرزنشکند.احساسآزردگی،نفرت
و خصومت ،اســترس و اضطراب از آینده یا ترس
از رها شدگی و افســردگی هم از دیگر اختالالت
رایج در این ماجراست .در مرحله افسردگی فرد
احساس و درک می کند که چیزهایی را از دست
داده مثل اعتماد ،احساس کفایت و شایستگی،
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نابودگر بیدرمان

متیل فندیت (ریتالین)
 -3نارکوتیک ها (کندکننده ها) :این دســته از مواد
سیستمکنترلعصبیرادچارضعفمیکنندومیتوانند
دردراکاهشدهند.مانند:کدئین،متادونو....
آشناییبا 2موردازخطرناکترینمحرکها
حال با توجه به میزان آسیب و گستردگی مصرف
درحوزهمحرکهابهدوموردازآنهایعنیشیشه
و متیل فندیت (ریتالین) به اختصار پرداخته می
شود.
 -1مت آمفتامین (شیشــه) :شیشــه جزو دســته
داروهای محــرک و با نام علمی «مت آمفتامین» اســت
و از حیث میزان تخریب و آســیب جســمی و روانی و ایجاد
وابستگیونهایتامرگآوری،جزودستهموادباتخریب
باال محســوب می شود .مکانیســم اثر این ماده از
طریقآزادکردندوپامینوباتحریکمرکزپاداش
مغزاثرمیکندکهاحساسسرخوشیولذتکاذب
را در مصرف کننده به وجود می آورد .مدتی پس از اعتیاد و مصرف زیاد ،فرد
دچار افسردگی ،خســتگی و زود رنجی می شــود .پس از مصرف زیاد فرد با
مشکالتروانیروبهرومیشودبهطوریکهبدوناستفادهازاینمادهتوانایی
لذتبردنرابهطورمحدودیتجربهمیکندوهمینعاملباعثمیشودکه
بهمصرفبیشترروبیاورد.رفتارهمراهبااضطراب،عصبانیت،کاهشاشتها،
افزایش فعالیت فیزیکی ،رفتار خشن و پرخاشگرانه ،مردمک چشم گشاد و
ضربانقلبباالازجملهنشانههایفردمصرفکنندهشیشهاست.
-2متیلفندیت(ریتالین):ریتالینمحرکدستگاهعصبیاست
و اثرات آن شبیه به آمفتامین هاســت که برای کودکان مبتال
به اختالل بیش فعالی و کمبود توجه و بعضی آسیب های
مغزی کاربرد دارویــی دارد .با این حال ،ظرفیت ســوء
مصرفآنباالستودربعضیازاقشارماننددانشجویان
و دانش آمــوزان بــه منظور افزایــش تمرکــز و با هدف
موفقیت در امتحانات استفاده می شود .سوء مصرف
ریتالین منجر بــه عالیمی همچون مســمومیت و بروز
نشانه های شبه مانیک(سرخوشــی) ،افسردگی و انواع
بایددقتبیشتریبهاینماجراداشت.
مختلفی از جمله پانیک (حمالت وحشتزدگی) می شود.
تصوراتیاشتباهدربارهموادمخدرسنتی
عالیم حرکتــی و رفتاری مصرف بــا دوز باال می تواند شــامل
مواد مخدر ســنتی به دســته ای از مخدرها اطالق درمان اعتیاد به مواد
دندانقروچه،گیجی،رفتارهایغیرهدفمند،وسواسعملی
میشودکهمنشأطبیعیوگیاهیدارندکهازجمله محرکیهمچون
ورفتارهایتهاجمیباشد.یکیازدالیلسوءمصرفریتالین
مهم ترین این مواد تریاک اســت .تریاک از قدیمی شیشهوریتالین
استرسوفضایرقابتیزیاددرجامعهاستکهافرادرابهدنبال
ترین داروهایی اســت که بشر شــناخته و دارای اثر بسیار دشوار است
داروهایمحرکازجملهریتالینمیکشاند.عاملدیگریکه
تخدیری قوی است .به این معنی که مصرف تریاک چراکه این نوع مواد ،استفادهزیادازریتالینراتوجیهمیکندنگرشافرادبهمصرف
داروبرایتقویتتواناییهاست.
در ابتدا یــک حالت آرام بخــش همراه با سســتی ،مدارهای مغزی
دالیلبسیارسختبودنترککردنمحرکها
رخوت توام با شادی و نشاط و چرت در انسان ایجاد را درگیر می کند
همانطورکهدرخبرابتداییاینمطلبهمخواندید،درمان
کرده و باالخره خواب ایجاد می کند و مصرف ممتد و ساختار طبیعی و
آن باعث اعتیاد می شــود که مدت این دوره به نوع شیمیایی آن را عوض اعتیادبهموادمحرکیهمچونشیشهوریتالینبسیاردشوار
اســت چراکه این نوع مواد ،مدارهای مغزی را درگیر می کند
ماده،مقدارودفعاتمصرفبستگیدارد.برخالف می کند ،به طوری
تصور عامیانه که تریاک و دیگر موادمخدر را داروی
و ساختار طبیعی و شــیمیایی آن را عوض می کند ،به طوری
تمام بیماری هــا می دانــد ،موادمخــدر هیچ گونه کهفردمعتادبیشتر
که فرد معتاد بیشــتر از آن که بخواهد آسوده شــود و اعتیاد را
معالجه ای را در بر نداشته بلکه فقط درد را تسکین از آن که بخواهد
ترککند،تمایلبهادامهمصرفآندارد.همچنینپارانویای
اعتیاد
می بخشد اما از طرفی عوارض مختلف جسمانی و آسوده شود و
(سوءظن)شدید،مواردفراوانروانپریشی،بیقراریمداومو
اختالالت روانی ایجاد می کند.
را ترک کند ،تمایل شدتولعمصرفوفقداناحساسلذتازجملهمواردچالش
به ادامه مصرف
انواعموادمخدرصنعتی
برانگیز درمان مصرف کنندگان مواد محرک (مثل شیشــه)
مواد صنعتی به دسته بزرگی از مواد اطالق می شود
نسبت به دیگر مواد اعتیادآور است که درمان را بسیار سخت
آن دارد
که منشــأ طبیعی ندارند و طــی فرایندهای پیچیده
وپیچیدهمیکند.
شیمیایی در آزمایشگاه صنعتی ساخته می شوند .به طور کلی این
خانوادههابایدپیشگیریراجدیبگیرند
موادرامیتواندرسهگروهطبقهبندیکرد:
همینجاستکهبایدیادآوریکنیم،همانطورکهازقدیمگفتهاندپیشگیری
 -1توهم زاها :این دســته مواد روی سیستم عصبی مرکزی تاثیر
ازاولویتباالییدراینحوزهبرخورداراست.پیشگیریدرابتدابرایکودکان
می گذارند و عملکردهای ادراکی را تغییر می دهند .مانند ،LSD
و دانش آموزان دبستانی بسیار حائز اهمیت است چرا که کودکان به نسبت
بزرگســاالن ،راحت تر با برنامه های تربیتی ارتباط برقرار می کنند .برنامه
اکستازیو....
های آموزشی در مدارس و برگزاری کالس های آگاه سازی برای والدین در
-2محرکها:ایندستهازموادباتحریکسیستمعصبیمرکزی
حالت سرخوشــی به وجود می آورند .مانند :شیشــه ،کریستال،
خصوصخطراتموادازجملهاقداماتپیشگیرانهمحسوبمیشود.

نیاز ضروری تایید اصالت زمانی و مکانی
به نظر می رسد پرستویی با دیدن این کلیپ
چنان تحت تاثیر قرار گرفته که دقت چندانی
روی جزئیاتــی مثــل زمــان حادثه نکــرده و
موضوعی را به ترند تبدیل کرده که مربــوط به چند ماه قبل
بوده اســت .به هر حال این که ما اشتباه ًا کلیپی را به عنوان
یکاتفاقروزبازنشرکنیمعجیبنیستامااگرهمیناشتباه
از طرف کسی مثل پرستویی بیفتد که صفحه اش هزاران نفر
فالوئر دارد باعث اشــتباهی بزرگ در ابعاد وسیع می شود.
این ماجرا ضرورت دقت و بررسی پیش از انتشار چنین کلیپ
هایی را بیشتر کرده است   .
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فرهنگ سازی هم قواعدی دارد
از اشــتباه در انتشــار زمان که بگذریم؛ قطع ًا
پرســتویی نیت خیری در انتشــار این کلیپ
داشــته اما مهم اســت بدانیم بــرای فرهنگ
ســازی و همدلی با زحمت کشــانی مثل پلیس راهور نیازی
به انتشــار کلیپ به صورت عریان و تلخ نیســت .می شد یک
اسکرین شات از کلیپ یا حداقل کل کلیپ را به صورت مات
و با حذف بخش های نامناســب صوتی اش منتشــر کرد .در
این که نیت پرســتویی خیر است شکی نیســت اما گسترش
خشونت عریان باعث نمی شــود قُبح یک سری امور

شکسته شود؟ حداقل های سلیقه در این ماجرا می توانست
رعایتشودتاضمنقدردانیازنیروهایپلیسراهوروتقبیح
عملزشتراننده،خشونتبیپردهبهجامعهمنتقلنشود       .
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چهره ها قدر جایگاه خود را بدانند
یــک چهــره بــی حاشــیه و بــا ارزش مثــل
پرســتویی بهتر اســت غیر از بررسی اصالت
یک محتوا پیش از انتشــار ،در نــوع ارائه هم
بهتر و اثرگذارتــر و هنرمندانه تــر از کانال هــای تلگرامی یا
صفحات اینســتاگرامی کــه دنبال جذب مخاطب هســتند
عمل کند .این روزها مدام با کانال هایی مواجهیم که برای
جذب چند مخاطب بیشــتر اخبــاری در حوزه حــوادث و...
را با آب و تاب منتشــر مــی کنند بدون آن کــه تحلیل دقیقی
از عوامل شــکل گیری آن اتفاقات داشــته باشــند .البته که
پرســتویی نیازی به جذب مخاطب با این ترفندها ندارد اما
دامنه اثرگــذاری هنرمندی چــون او وقتی حفظ می شــود
که شــباهتی بیــن آن چه او منتشــر می کند و رسانه های
مجــازی زرد نباشــد .جامعــه را
می توان همچون یک فرد در
نظر گرفت و برخــی از افراد
مثلنخبگان،نویسندگان،
بازیگران و بازیکنان را نیز
می توان به کارکردهای
روان شــناختی

در روان تشــبیه کرد کــه زمانی کــه جامعه با بحــران مواجه
است ،نقش موثری در جلوگیری از ایجاد آسیب های عمیق
تــر و مانــدگار در آن ایفا می کنند .بــه عبارت دیگــر افرادی
که ناخــودآگاه یک جامعه با آنان عجین شــده اســت و مردم
احساسات خود را خالصانه بر آنان سرمایه گذاری کرده اند،
نمی توانند در چنین شرایطی جایگاه و نقش خود را فراموش
کنند و همچون یک فرد عادی تنها به بیان آن چه احســاس
می کنند ،صرف نظر از تاثیری که بر توده مردم می گذارند،
بپردازند.
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وظیفه ما چیست؟
بهتر اســت حاال که به لطف فضــای مجازی
هر کسی می تواند یک رسانه فراگیر داشته
باشــد و روی دیگــران اثرگذار باشــد ما هم
بدانیم صرف انتشــار هر محتوایی در فضــای مجازی حتی
اگر توسط کســی مثل پرستویی باشــد دلیلی بر بازنشر آن
نیست .باید بدانیم هر قدم ما چه تاثیری روی مخاطب و در
ابعاد وسیع تر کل جامعه می گذارد .درست است که زحمت
فراوان عزیزان راهنمایی و رانندگی را باید قدردانست
و از عمل بسیار زشــت آن راننده برائت جست اما
تکلیف کودک و نوجوانــی که احیان ًا آن کلیپ
را در گوشی بزرگ تری می بیند چیست؟

موفقیت

کارآفرینیفقطخالقیت
و ایده پردازی نیست
ِ
«پزشــک فروش شــوید» با
نویســنده کتاب پرفروش
اشاره به این که وقتی صحبت از کارآفرینی در جامعه
می شود ،بســیاری تصور می کنند که باید با سرمایه
گذاری هــای نجومی درصــدد راه انــدازی یک خط
تولید یا تجارت کالن باشــند ،در گفت و گو با تسنیم
اظهار کرد که یک کســب و کار موفق بیشــتر از پول،
نیازمنــد خالقیــت و نحوه طی کــردن مســیر ایده تا
سوددهی است.
شــهاب رحیم زاده تصریــح کرد« :یادگیــری مهارت
هــای کارآفرینــی و اســتفاده از امکانــات دو عامــل
اساســی بــرای ورود بــه عرصــه کارآفرینــی اســت و
افــراد باید با شناســایی توانمندی های خــود و تکیه
بر مهارت های فردی و افزودن ایــده های کاربردی
به این مهــارت ها ،بــه راه اندازی کســب و کار جدید
اقدام کنند ».در ادامه ،گزیده ای از صحبت های این
نویسنده و مشاور کارآفرینی را خواهید خواند.
دالیلبهسرانجامنرسیدنبسیاریازایدهها

شکینیستکهبسیاریازجوانانودانشآموختگان
عالقهمندبهکارآفرینیوایجادشغلینوآورانههستند
ولی در بیشتر موارد ایده ها و طرح های خالقانه آن ها
هیچ گاه به مرحله اجرا نمی رســد چراکه طی کردن
مسیر یک ایده تا مرحله ســوددهی فرایندی پیچیده
و پرمخاطره است که با آزمون و خطا ،نمی توان به آن
رسیدبلکهبایدمهارتهایالزمرادراینزمینهکسب
کرد .شناسایی بازار ،قدرت مذاکره ،آشنایی با اصول
بازاریابی و تبلیغات اثر بخش ،تامین منابع انســانی
کارآمد ،تشکیل کارگروه تحقیق و توسعه ،برندینگ،
فــروش خالقانــه ،اســتفاده از ابــزارآالت و امکانات
دیجیتالینظیراپلیکیشنهایفضایمجازیوبستر
وب و شیوه های عبور از شوک ها و نوسانات بازار تنها
بخشی از مهارت هایی اســت که یک کارآفرین برای
ســودمند شــدن ایده خود باید بیاموزد .گاهی تغییر
در بســته بندی ،راه اندازی یک ســایت و اپلیکیشــن
با رویکــرد جدید ،اجرای خدمت رســانی به اشــکال
متفاوت می تواند با استقبال گسترده ای روبه رو شود
و نباید پیش از هر اقدامی خود را شکست خورده دید.
عالقه مندان به حــوزه کارآفرینی بایــد بدانند که آن
چه امروز در نظر آن ها امری ســاده اســت به احتمال
فراوان برای بســیاری می تواند غیرممکن باشد پس
نباید با خودسانســوری و چشم پوشــی بر توانمندی
هایشخصیمسیرموفقیترامسدودکرد.بازاریابی
مهم ترین عامل بقای کســب و کارهای نوپاست و در
طول روز ده ها ایــده جدید و کســب و کار نوآورانه در
کشور متولد می شود که البته بیشــتر آن ها به دلیل
ضعف در بازاریابــی و فروش هیچ گاه بــه درآمدزایی
مطلوب نمی رسد و در نهایت پس از مدتی فعالیت از
بازار رقابت حذف می شــود .باید دانست که بهترین
محصوالتدنیااگربهشکلمناسبیمعرفینشونددر
انبارها باقی خواهند ماند و هیچ گاه به دست مصرف
کننده نخواهند رسید .به همین دلیل هر کارآفرینی
عالوه بر خالقیــت باید از قدرت مذاکــره و فروش نیز
بهرهمندباشدتامحصولخودرابهسوددهیبرساند.
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