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یادداشت سردبیر

مشاهده آمار و ارقام فقر در دو دهه گذشته و مشخصاً در یکسال 
گذشته، نشان می دهد که نرخ فقر در کشور رو به افزایش بوده است؛ 
و اگر با معیار های خودمان به فقر نگاه کنیم، فقر ما تا حد دهک 
سوم تا چهارم باا رفته است. آمار ۱۶ میلیون نفری که مسئوان 
گفته اند زیر خط فقر قرار دارند، تقریباً شامل ۲۰ درصد افراد جامعه 
می شود. اگر از این زاویه دید به فقرزدایی نگاه کنیم که نهاد هایی 
دولتی وغیر دولتی وجود داشته باشند که به فقرا کمک کنند. ما 
هیچ موقع نمی توانیم فقر را کم و یا از بین ببریم. چراکه هیچ موقع 
چنین بودجه وتوانی نخواهیم داشت. فقرزایی ما بیشتر است و برای 
همین باید ابتدا روند فقرزایی را کنترل کنیم. چراکه وقتی اقتصاد 
یک کشور تولید نداشته باشد وخلق ثروت نکند، به جای آن فقرزایی 
می کند.  این انتظار که دولتی وجود داشته باشد که آن دولت بتواند 
با بودجه خود به افراد کمک کند تا فقیر نباشد، به نظر من انتظار به 
جایی نیست. چرا که دولت یک توانی دارد؛ که با آن توان می تواند 
برای عده محدودی مورد استفاده قرار بگیرد. درصد باایی از این 
فقرا، بدون نیاز به یارانه های دولت، اما متکی بر ظرفیت های آن، 
می توانند از فقر خارج شوند. حلقه گمشده در این مورد سیاست های 
مناسب اقتصادی است که دولت باید اتخاذ کند و در کنار آن هم 

کمک های یارانه ای به عده ای داشته باشد. 
اینکه تنها به کمک های یارانه ای دولت اتکا شود و دولت سیاست های 
درچنین  باشد.  داشته  همچنان  را  خود  زا  تورم  اقتصادی  مخرب 
شرایطی هیچ کس نمی تواند فقر را کم و یا از بین ببرد. بخش بزرگی 
از افرادی که امروز ما  به عنوان فقیر از آن ها یاد می کنیم و محتاج 
خوراک خود شده اند،  افراد توانمند هستند و اگر کار داشته باشند 
از فقر خارج می شوند. اگر سیاست های اقتصادی درستی در کشور 
داشته باشیم که بتواند ثبات اقتصادی، شغل و درآمد ایجاد کند این 
افراد دیگر به دولت نیازمند نیستند. اما اگر قرار باشد افرادی که 
توانمند، سالم و تحصیل کرده هستند و توانایی کار دارند به دلیل 
اینکه کار برای شان فراهم نیست و فقیر هستند تحت پوشش یارانه 
دولت قرار بگیرند. درواقع هیچ دولتی نیست که توان مالی ازم را 
داشته باشد و بتواند در یک بازه زمانی بلند مدت این افراد را تحت 
پوشش خود قرار دارد. سیاست های کان باید به گونه ای باشد که 
این حجم عظیم فقرایی که داریم را تفکیک کند؛ که عده ای از آن ها 
را متکی به خود کند و عده ای دیگر نیز با ظرفیتی که دولت دارد، 
به آن ها کمک شود تا روی پای خود بایستند. در واقع مشکل ما در 
قسمت اول است. آن قسمتی که سیاست های کان ما در وهله اول 
باید از ورود دیگران به مجموعه فقرا جلوگیری کند و در قسمت دوم 
کمک شود تا بخش اعظم فقرایی که اکنون در فقر به سر می برند، 
اما توان کار دارند، از فقر خارج شوند. اما متاسفانه در حال حاضر 

چنین سیاست هایی را نداریم.
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درباره  و  کنید  معرفی  را  نصیری خودتان  آقای  - جناب 
فردا  طرح  مخاطبان  برای  توضیحاتی  خود  ی  گذشته 

بفرمایید.
ضمن عرض سام، محسن نصیری متولد۱۳۷۲. زمانیکه مادرم مرا 
باردار بودند دچار سانحه تصادف شدند، وقتی به دنیا آمدم پزشکان 
مواجه شده  لمس  آسیب  با  بدنم  نشدند که سمت چپ کل  متوجه 
است، وقتی کودکی نوپا شده بودم و تازه راه رفتن را یاد گرفته بودم 
به طور واضح مشخص شد که سمت چپ بدنم به خصوص دست و 
پایم کندتر از بقیه اعضای بدنم عمل می کند، هر شیء که به دست 
میگرفتم در چند ثانیه می توانستم آن را نگهدارم، با بزرگتر شدنم 

به درمان از طریق فیزیوتراپی پرداختم اما آنقدرها ُموثر واقع نشد.
اصاحی  حرکات  کمک  با  توانستم  فراوان  پشتکار  با  ها  بعد  اما 
بدنسازی بهبود یابم به همین دلیل به حرکات اصاحی بدنسازی به 
صورت جدی و حرفه ای  در باشگاه بدنسازی خود خواهم پرداخت.

- آقای محسن نصیری در حال حاضر در چه رشته های 
ورزشی فعالیت دارید؟

بدن سازی شاخه فیتنس و حرکات اصاحی بدن سازی.
- شما یک باشگاه ورزشی در منطقه ای محروم حومه 
انگیزه  مورد  در  لطفا  اید  نموده  اندازی  راه  کرمان  شهر 

تاسیس این باشگاه صحبت بفرمایید.
باشگاهی که من راه اندازی نموده ام در منطقه شهرک سّیدی ابتدای 
بلوار فواد کرمانی قرار دارد، بالشخصه نمی گویم منطقه ای محروم، 
آنها  به  از نظر حقوق شهروندی  این منطقه  زیرا مردمان ساکن در 
باشگاه  الخصوص  علی  فرهنگی  فعالیت  و هیچگونه  نشده  توجهی 
ورزشی که هر انسانی باید حق استفاده از امکانات رفاهی را داشته 
باشد در منطقه شهرک سیدی انجام نشده بود. این ایده و انگیزه در 
این منطقه که هیچ تفریح سالمی  برای مردمان  ایجاد شد که  من 
این  اندازی نمایم.  راه  باشگاه ورزشی  برایشان در نظر گرفته نشده 
ایده در ذهن و قلب من از طرف خداوند سبحان بوده و همیشه از 

خداوند خواسته ام راه درست و خیر را به من نشان دهد.
- آقای نصیری برای آینده چه اهدافی   در نظر دارید؟

یکی از اهداف آینده، خرید دستگاه های ورزشی مختص افراد دچار 
ناهنجاری های بدنی است و توسعه این مجموعه ورزشی است که 
تمامی قشرهای این منطقه بتوانند از این تفریحات سالم بهره مند 

شوند.
به  سازی،  بدن  مربی  یک  عنوان  به  نصیری  -آقای 

شاگردان خود چقدر اهمیت می دهید؟
بسیار زیاد، زیرا بر این اعتقادم که به نحو احسن به آنها آموزش دهم 
و زکات آنچه آموخته ام را با آموزش اصولی و صحیح به شاگردانم 

بپردازم.
-  آیا برای شاگردان خود وقت میگذارید یا شهریه ای 

که به شما میپردازند برایتان مهم است؟
هیچ چیز زیباتر از صداقت و رو راستی نیست، هم وقت گذاشتن برای 
شاگردانم برایم مهم است و هم شهریه ای که دریافت می کنم، زیرا 
راه اندازی و اداره باشگاه هزینه بر بوده و هست. با توکل به خداوند 
و کمک و حمایت خواهر مهربانم توانسته ام در این راه قدم بردارم، 

شهریه ای که در نظر گرفته ام ۶۰ هزار تومان است.
- چگونه به این ایده کسب و کار دست یافتید؟

به مدت ۱۰ سال در باشگاه ورزشی با مدیریت برادر بزرگوارم از صفر 
تاسیس  باشگاهی مجزا  ایشان  از  با رخصت  آموختم،  را  تا صد کار 

نمودم.
اگر جوابتان  اید؟  با شکست مواجه شده  تا بحال  آیا   -

مثبت است، چگونه بر آن غلبه کرده اید؟
آقای نصیری در حالیکه لبخند بر لب دارند می گویند: شکست ! این 
کلمه برایم معنای خوبی دارد، شاید این واژه برای همگان خوشایند 
نباشد، اما من این کلمه را با تمام وجود درک کرده ام و بر این باورم 
)الدنیا سجن  است،  انسان  تعالی  و  رشد  رنج، عصاره ی  و  درد  که 
المومن(، بارها با شکست مواجه شده ام اما با ایمان به خداوند و یاری 

او بر همه ی این شکست ها، درد و رنج ها غلبه کرده ام.
- پول در موفقیت یک کسب و کارچه نقشی دارد؟

از دیدگاه من پول نقش مهمی ایفا می کند، اما بستگی به خلوص 
نیت و پاکی دل انسان دارد، همانگونه که خداوند در قرآن میفرماید: 
برای  من  باش،  داشته  قوی  ایمان  است  آفریده  را  تو  که  به کسی 
تمامی موجوداتم رزق و روزی فراهم نموده ام. تمامی رزق و روزی 

زندگی ما به اذن و اراده خداوند مهیا می شود.
تاثیر  مانند بسیاری مشاغل. شغل شما هم تحت  آیا   -

عوامل بیرونی قرار دارد؟مثل سیاست دولت جامعه ...؟
در رابطه با فعالیت خودم متاثر از نگاه مردم جامعه است، زیرا مردم 
عقلشان به چشمشان است، گمان می کنند هر ورزشکاری که بدنی 
ورزیده دارد از مکمل ها و استروئیدهای آنابولیک استفاده کرده است، 
در صورتی که استفاده از این مکمل ها و زیاده روی در مصرف آنها 

مشکات فیزیولوژی عدیده ای ایجاد می کند.
- یکی از پر تکرار ترین عادات مثبت شما به عنوان یک 

فرد موفق چیست؟ 
سحر خیزی، نیایش با خداوند و رسیدگی به اعمال و رفتار خود.

بین  تفاوت  ترین  کلیدی  و  ترین  بزرگ  شما  نظر  از   -
انسان های موفق و افراد ناموفق در چیست؟

آن  به  باید  که  ایست  ماهیچه  مانند  اراده  زیرا  قوی،  اراده  داشتن 
رسیدگی شود، صداقت، معرفت و عدم غرور بیجا. تکرار عادات خوب، 

معرفت می آورد.
باعث  و  بود  تر  قوی  همه  از  شما  در  که  باوری  آن   -

موفقیتتان شد چه بود؟برای موفق ماندن چه باید کرد؟
باور به اینکه خواستن توانستن است، خداوند در سوره رعد میفرماید: 

هر ملتی خودشان قادر به تغییر سرنوشت خودشان می باشند.
برای موفق ماندن باید کارهای نیک انجام دهیم زیرا هر کار خیری 

در این دنیا انجام دهیم خداوند صد برابر به خودت باز می گرداند.
- نظر شما راجع به ثروت و آسایش مالی  چیست؟

خداوند  به  اطمینان  و  ایمان  اگر  است،  خوب  اعتدال  حد  در  ثروت 
نمی  دغدغه  تو  برای  دیگر  آرامش  و  آسایش  باشی  داشته  سبحان 

باشد.
به  تبدیل شدن  برای  ارزشمند شما  و  توصیه طایی   -

یک مدیر خوب و موفق چیست؟

برنامه ریزی دقیق و تاش برای اهداف بزرگتر و ایمان به خداوند 
سبحان و از همه مهمتر به ایمان به خود.

- پایان سال ۹۸ را چگونه می بینید؟
نه تنها پایان سال ۹۸ را خوب میبینم بلکه سال های آتی را هم خوب 
می بینم زیراکه این سال را با معجزه ای از سوی خداوند آغاز نمودم، 
شاید برایتان باورنکردنی باشد، من به طرز معجزه آسایی در سفری که 
به همراه خواهرم به شهر کاشان و تهران داشتیم به شهرک مورچه 
خورت اصفهان رفتیم، در آنجا به دفتر فروش و نمایندگی محصوات 
ورزشی برند اینپارس مراجعه کردیم، با رادمردی مهربان و متواضع 
دستگاههای  تولید  کارخانه  بزرگترین  که  عباسی  آقای  جناب  چون 
ورزشی در خاور میانه را دارند آشنا شدیم، ایشان اسطوره ی بزرگی و 
تواضع بودند کمک و راهنماییها و لطف بسیاری نسبت به ما داشتند 
و من تنها دعایی که در حق ایشان می کنم این است که نعمات الهی 
گوارای وجود ایشان و خانواده محترمشان باشد. انسان های بزرگ 
نمی میرند، آدمهای بزرگ ماندگارند، انسانهای  بزرگ بازنشسته نمی 

شوند، انسانهای بزرگ بازشکفته می شوند.
- خانواده چه نقشی در موفقیت شما داشتند؟

پدرم همیشه مرا به استقال مالی و مستقل بودن تشویق می کردند، 
حدود ۱۰ سال در باشگاه ورزشی برادرم فعالیت داشتم، از همه مهم 
تر حمایت ها و پشتیبانی و حضور پر رنگ خواهرم و صبر و حوصله 

ی همسر مهربانم نقش بسزایی در موفقیت من داشته اند.
جدید  باشگاه  در  موجود  ورزشی  تجهیزات  مورد  در   -

التاسیس خود توضیحاتی بفرمایید.
از بهترین و بااترین  با سال ساخت ۲۰۱۹،  دستگاههای بدنسازی 
برند داخلی کشورمان )INPARS( که یک برند خوب و با افتخار در 

کشور عزیزمان می باشد.

 - نامی که برای باشگاه برگزیدید برگرفته از چیست؟ 
اسم باشگاه برگرفته از کتاب تربیت بدنی حرکات اصاحی راجع به 

ناهنجاری های بدن انسان است.
-برای کسانی که می خواهند وارد این عرصه شوند چه 

پیشنهادی دارید؟
از مکمل های مجاز ورزشی  ورزش سالم به شیوه درست، استفاده 
و عدم مصرف انواع استروئیدها و آنابولیک ها و داروهای غیر مجاز 
که بهای سنگینی برای سامتی مصرف کنندگان این قبیل داروها 
در بر دارد. بر این باورم که باید قیمتی زندگی کرد نه به هر قیمتی 

زندگی کرد.
صحبتی  یا  حرفی  اگر  نصیری  محسن  آقای  -جناب 

باقیمانده بفرمایید. 
بنده  این  به  که  ممنونم  و خاضعانه  خالصانه  از خداوند  آخر هم  در 
و  ندارم  را  او کسی  بدانم جز  داد که  نشان  بسیاری  حقیر معجزات 
او برای من کافیست، خداوند انسان هایی را در مسیرم قرار داد که 
سبب رشد و پیشرفت من شدند، چه از انسان های بد و چه انسان 
های خوب من از هریک درسی آموختم. با آرامش قلبی و ذهنی اقدام 
به راه اندازی باشگاه در مکانی که تاکنون هیچ فعالیت فرهنگی و 
ورزشی صورت نگرفته است کردم. ضمنا از استاد عزیزم جناب دکتر 
با  بزرگم محمد نصیری که  برادر  و  محمد نصیری قهرمان جهان، 
ایجاد چالش برای من درسی بزرگ به من آموخت، و سپاس از مدیر 
محترم شعبه مرکزی بانک رسالت، خیابان خورشید که وام خوب و 
به موقعی به من دادند و تشکر از دوستانم که در تمامی مراحل ایجاد 

باشگاه در کنار من بودند.
خبرنگار نشریه طرح فردا

شیرین خواجه زاده

گفتگوی ویژه نشریه طرح فردا با مدیر و 
 مربی آکادمی بدنسازی حرکات اصاحی

جناب آقای محسن نصیری
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به دنیای خوش طعم و لذیذ آشپزی وارد میشویم و پای صحبت های آقایان 
سجاد بیگی و حسن زینلی می نشینیم.  

گفتگو را با آقای بیگی شروع می کنیم، آقای بیگ علی از خودتان 
بگویید و اینکه از چه زمانی متوجه شدید که به آشپزی عاقمندید؟

فعالیت  آشپزی  زمینه ی  در   ۱۳۹۴ سال  از  بیگی،  ، شف سجاد  شما  بر  درود 
می کنم، خاقیت و ابتکار در ایجاد طعم و مزه های جذاب در تهیه ی انواع 
غذاها سبب ترغیب من در آشپزی شد و اکنون به عنوان سر آشپز مشغول به 

کار هستم.
- آقای سر آشپز، آقای حسن زینلی لطفا بیوگرافی مختصری از 

خودتان بفرمایید؟
ضمن عرض سام شف حسن زینلی هستم متولد سال ۱۳۷۳، کار خودم را از 

سال ۱۳۸۹ آغاز نمودم.
بار  چند  تابحال  و  بوده  چه  اید  کرده  درست  که  غذایی  اولین   -
غذایی را درست کرده اید که خودتان ناراضی بودید و بهترین غذا 

و دسری را که درست می کنید و می پسندید چه غذایی است؟
تا به امروز جاهای مختلفی کار کرده و دوره های مختلفی دیده ام در رستوران 
های بسیاری در شهرهای مختلف نظیر تهران،کیش، قشم، مشهد، اصفهان،تبریز 

کار کرده ام.
برای پیشرفت و یادگیری بیشتر به خارج از کشور سفر خواهم کرد.

زیرا دقیقا  آورم  یاد نمی  به  به طور واضح  را  ام  اولین غذایی که درست کرده 
ایشان  با  غذا  و تست  در طبخ  مادرم  کنار  در  دبستان  پنجم  یا  از سال چهارم 
نمودم  متنوعی طبخ  بزرگتر شدم خود غذاهای  اینکه  تا   ، همکاری می کردم 
اینکه خیلی غذاها را خراب کردم ولی هیچوقت  بابت  امید شدم  نا  بار  هزاران 
از هدفم دست نکشیدم و با پشتکار بیشتر توانستم غذاهایی با طعم و مزه ی 

دلخواه خود درست نمایم.
از دیدگاه من هیچ دسری بد نیست چون   در مورد دسرها میتوانم بگویم که 
واقعا عاشق شیرینی هستم و در کل دسرها را قبول دارم اما باید برای تهیه انواع 
دسرها عشق بورزید بتوانید یک عشق خالص و با عوض بدهید تا دسری لذید 

و خوش رنگ و بو داشته باشید.
- جناب بیگی کدام یک از غذا های ایرانی را بیشتر دوست دارید؟

و از غذا های فرنگی به کدام عاقمند هستید؟ اولین غذایی که درست کردید 
چه بوده است؟

از عطر و طعم آن  بود، واقعا  اولین غذایی که خودم طبخ کردم قورمه سبزی 
راضی بودم و بسیار لذیذ شده بود. از غذاهای فرنگی به شخصه فیلی مینیون را 

میپسندم چون با گوشت راسته گوساله و فیله گوساله باید تهیه شود.
- بهترین غذای ایرانی که دوست دارید؟

سوال سختی است اکثر غذاهای ایرانی را دوست دارم اکثر ایرانیان قورمه سبزی 
را بیش از بقیه غذاها دویت دارند، من هم از این قاعده مستثنی نیستم.

- آقای زینلی به نظر شما یک سرآشپز خوب به چه کسی گفته 
می شود؟

انواع غذاهای خوشمزه  در پخت  ویژگی سرآشپز خوب خاقیت  ترین  از مهم 
باشد. برای مشتریان می  دیزاین غذا هنگام سرو  و  نوع چیدمان  و هم چنین 

خاقیت از جمله فاکتورهای مهم سرآشپز خوب می باشد که او را برای یادگیری 
هرچه بیشتر تکنیک های روز دنیا مشتاق می کند. یک سرآشپز خوب عاشق 
کاری است که انجام می دهد. انرژی و اشتیاق او فروکش نمی کند و همیشه 
برای تهیه مواد اولیه ، پخت غذا و چیدمان منوی غذایی رستوران خود با شور و 

شوق فراوان کار خود را انجام می دهد.
- جناب بیگی شما نیز همین سوال را اگر ممکن است پاسخ دهید  

یک سر آشپز خوب به چه کسی گفته  می شود؟
راه  برای  دارند.  ها  رستوران  تمامی  در  مهمی  و  کلیدی  نقش  سرآشپز خوب   
زمینه  در  ماهر  افراد  از  باید  خود  کار  و  کسب  در  موفقیت  و  رستوران  اندازی 
آشپزی استفاده گردد تا با استفاده از مواد اولیه با کیفیت، بهترین غذاها را با طعم 
ای عاقه  حرفه  کنند. سرآشپزهای  مهیا  مشتریان  برای  العاده  فوق  کیفیت  و 
زیادی به کار تیمی دارند و می توانند تیم بزرگ و حرفه ای خود را در آشپزخانه 
رهبری کنند. در برابر فشارهای ناشی از حجم کاری زیاد، آشپزخانه کنترل خود 
را از دست نمی دهند. خاقیت در کار دارند و به دلیل عاقه به آشپزی می توانند 

بهترین غذاها را در کوتاه ترین زمان تهیه کنند.
یک  به  سرآشپز  یک  عنوان  به  بحال شده  تا  آیا  زینلی  جناب   -
ایراد  رستوران  آن  غذای  از  و  بروید  غذا  صرف  برای  رستوران 

بگیرید و به آشپز یا مدیر آن رستوران تذکر بدهید؟
بله بارها اتفاق افتاده به رستوران هایی رفتم  و غذایی سفارش دادم اما وقتی 
سفارشم را آورده اند غذا فقط اسمی آن غذا بوده و مواد اولیه مورد استفاده در 
طبخ آن غذا صحیح انتخاب نشده بوده، هیچگاه تذکر جدی نداده ام اما به عنوان 
یک مشتری معمولی راهنمایی کرده ام هیچوقت اتفاق نیفتاده که تذکر جدی 
بدهم فقط به عنوان یک آدم معمولی راهنمایی کرده ام و نحوه طبخ صحیح غذا 

را گفته ام تا به سمت پخت یک غذای لذیذ هدایت شوند.
درباره غذا های سنتی که خیلی ها شاید  نظرتان  بیگی  - جناب 

طرز درست کردن این غذاها را ندانند چیست؟
اینترنت و جستجو در گوگل بروند و یا  افراد فکر می کنند اگر به سمت  اکثر 
از مادران و افراد قدیمی طرز پخت غذا را بگیرند میتوانند به همان خوشمزگی 
غذاهای سنتی را درست نمایند، اما اینگونه نیست، غذاهای سنتی پیچیده تر از 
این حرف ها هستند، از نظر من باید دوره های مخصوص پخت این غذاها را 
گذراند، یا حداقل زیر نظر ِشف حرفه ای و با تجربه بتوانند یک غذای خوب را 
آموزش ببینند، چون غذاهای ایرانی نسبت به غذاهای فرنگی پیچیدگی خاصی 
دارند و  پخت آنها صبر و تحمل خاص را میطلبد، به پشتکار بیشتری نیاز دارند 

تا یک غذای خوب و جا افتاده هرکار در آید.
لطفا  تا چه حد آشنا هستید  با غذاهای ملل دیگر  - جناب زینلی 

توضیحاتی بفرمایید.
با غذاهای ملل دیگر آشنایی کامل دارم، غذاهای کشورهای مختلف مثل روسیه 
بسیار  المللی  بین  غذاهای   . و...  عربی  ، کشور های  هند   ، مکزیک   ، ایتالیا   ،

گسترده هستند، مثل انواع پاستاها، پیتزاها و استیک های متنوع.
- جناب بیگی آیا در کارتان تا بحال با شکست مواجه شده اید؟ 
اگر جوابتان مثبت است بگویید که چگونه مشکل را برطرف نموده 

اید؟
بله با شکست روبرو شده ام، اما باید شکست را پذیرفت، از آن فرار نکنید، بهانه 
نیاورید و آن را گردن اطرافیان نیاندازید. میتوانیم با خودمان کمی خلوت کنیم 
و به گذشته خود نگاه کنیم ببینیم در کجاها اشتباه هایی داشتیم که با ترس 
از پذیرش آن، متحمل هزینه ی گزاف شدیم و در کجاها با شهامت نتیجه ی 
اشتباه خود را پذیرفتیم و جلوی زیان های بیشتر رو گرفته و به سمت پیروزی 

و کامیابی تغییر مسیر دادیم.
کارتان  توسعه  و  کاری  آینده  برای  شما  برنامه  بیگی  آقای   -

چیست؟

اگر شما کم  دارند.  باور  را  رویاهایشان  زیبایی  دارد، که  تعلق  به کسانی  آینده 
بدانید، نمی توانید بهترین باشید. حتی اگر به لحاظ ظاهری بهترین انسان روی 
کره ی زمین باشید، عدم توانایی تان این بهترین بودن را از شما می گیرد. پس 
به این فکر می کنم که چگونه می خواهم بهترین باشم؟ در ذهن  خود همه ی 
چیزهایی را که می خواهم در آنها به اوج برسم اولویت بندی می کنم، البته به یاد 
داشته باشیم درباره ی اولویت بندی نکته ی مهم »واقع بینی« است. اگر پا ندارید، 
ورزش کوهنوردی را انتخاب نکنید. شاید شما جزو کسانی باشید که مادرشان 
همیشه به آنها می گوید: »تو می تونی به هر چیزی که تو ذهنت هست برسی«. 
این تشویق مادرانه، واقعا قابل تقدیر است اما کمی اغراق در آن وجود دارد. در 
واقع اگر توانایی  بالقوه اش را داشته باشیم به آن چیزی که در ذهن مان هست، 

می رسیم. 
- جناب زینلی شما چه برنامه ای برای آینده شغلیتان دارید؟

این آینده است و پیش بینی آن سخت، فقط بدانید که همه تصمیم ها دارای پی 
آمدهایی هستند. حتی اگر هیچ تصمیمی نگیرید، این خود نوعی تصمیم است. 
در گذشته، چه تصمیمهایی گرفته، یا نگرفته اید که بر زندگی امروزی شما تاثیر 
شدیدی داشته است؟ باید هوشمندانه در راه رسیدن به اهداف قدم برداریم. سفر 
به کشورهای دیگر و دیدن و چشیدن طعم غذاهای ملل دیگر  همراه با آقای 

بیگی جزو برنامه های کاری ما خواهد بود.
از نظر شما پول در موفقیت یک کسب و کار و در زندگی چه   -

نقشی دارد؟
 من به شما میگویم اگر عاشق خانواده خود هستید، پولدار شوید و زمان بیشتری 
برای بودن با آنها سپری کنید و این فرصتی است که با پول میتوان خرید. پول 
افراد  از زمان را برای شما بیشتر میکند، پول میتواند رویاهای  کارایی استفاده 
خانواده تان را برآورده سازد. به جای اینکه خانواده را بهانه کنید، از آنها به عنوان 
انگیزه اصلی برای شروع  کسب درآمد بیشتر استفاده کنید.  در رشته آشپزی 
از دید من عشق و حس خوب حرف اول را میزند و این عشق است که غذا را 

خوش طعم و خوشمزه می کند.
از مشاغل شغل شما هم تحت  بسیاری  مانند  آیا  بیگی  جناب   -
دولت،  سیاست،  )مثل  است؟  گرفته  قرار  بیرونی  عوامل  تاثیر 

جامعه، اقتصاد(
قطعا تاثیرگذار بوده است، وقتی مواد غذایی گران شود مصرف کننده نمی تواند 
غذاهای با کیفیتی را سرو کند و زمانی که مردم دستخوش نامایمات اقتصادی 
باشند حالت روحی مناسبی ندارند و نمی توانند با عشق غذا بخورند! هم اینکه 
با کیفیت  اینکه در یک رستوران  متاسفانه بودجه مردم محدود شده و توانایی 

لحظاتی را برای صرف غذا سپری کنند ندارند.
- جناب زینلی یکی از پر تکرار ترین عادات مثبت شما به عنوان 

یک فرد موفق در حرفه ی خودتان چیست؟
تعامل و  همفکری با همکاران، خوش برخورد بودن، عشق ورزیدن به آشپزی 
جهت  در  دیگران  انتقادات  و  نظرات  از  استقبال  همچنین  پشتکار،  داشتن  و  

پیشبرد کار.
بین  تفاوت  ترین  کلیدی  و  بزرگترین  نظر شما  از  بیگی  - جناب 

انسان های موفق و افراد ناموفق در چیست؟
افراد موفق صبور هستند و با صبر و  پشتکار قطعا به مرور زمان موفق  خواهند 
بود، اما افراد ناموفق عجول هستند و به سرعت نا امید می شوند، سختی کار 
را نمی پذیرند و تنها به پول فکر می کنند. در شغل ما افرادی موفق هستند 
که بتوانند در تمامی مراحل پخت غذا با عشق، صبر و خوش ذوق بودن غذایی 

لذیذ آماده کنند.
- جناب زینلی توصیه طایی و ارزشمند شما برای تبدیل شدن به 

یک سر آشپز خوب و موفق چیست؟
باا  به نفس  اعتماد  بزرگ،  شخصیت  باید  باشید  موفقی  سرآشپز  اینکه  برای 
پرسنل  بر  نظارت  و  کارها  بهتر  اجرای  برای  تجربیات  از   کوهی  همچنین  و 

آشپزخانه داشته باشید. 
- جناب بیگی پایان سال ۹۸ را چگونه می بینید و چشم انداز شما 

برای سال ۹۹ چیست؟
برای پایان سال ۹۸ طبق برنامه ریزی و هدف گذاری های خود پیش خواهیم 
رفت، امیدوارم سال ۹۹ برای همه مردم کشورم سالی آرام و پر برکت باشد و 

شرایط اقتصادی به ثبات و آرامش ازم برسد.

 مصاحبه اختصاصی طرح فردا با دو سر آشپز جوان
آقای سجاد بیگی و آقای حسن زینلی

- لطفاخوتان را معرفی و سوابق تحصیلی و حرفه ای تان در 
صنعت بیمه را برای مخاطبان طرح فردا  بیان بفرمایید؟

با یاد و نام خدا، اینجانب سیاوش شاهرخی متولد سال ۱۳۶۸، دارای مدرک 
به  مشغول  بیمه   صنعت  در   ۱۳۹۴ سال  از  کشاورزی،  لیسانس  تحصیلی 

فعالیت می باشم و از سال ۱۳۹۶ نمایندگی بیمه آسیا را دارم.
را  ای  بیمه  پوشش  نوع  چه  گذاران  بیمه  کرمان،  شهر  در   -

خریداری مینمایند؟
با توجه به اینکه دانستن حق مردم است اما در شهر کرمان متاسفانه به دلیل 
عدم فرهنگ سازی و عدم اطاع رسانی کافی در خصوص بیمه های موجود، 

مردم بیشتر به سمت بیمه های ثالث و بدنه گرایش دارند.
- بیشترین پرتفوی متعلق به کدام رشته بیمه ای است؟

بیشترین پرتفوی متعلق به رشته اجباری شخص ثالث در سراسر کشور می 
باشد.

گذاران  بیمه  جذب  در  شما  تبلیغات  و  فروش  روشهای   -
چیست؟

بسیاری از مشتریان بیمه، برای انتخاب شرکت و خدمات بیمه به توصیه های 
دوستان و آشنایان خود گوش می کنند. پس حتی در دنیای صنعتی امروز 
یکی از بهترین راه های جذب مشتری بیمه، برقراری ارتباطات صمیمانه و 

صادقانه با افراد مختلف است.
- به نظر شما نمایندگان بیمه برای گسترش مهارتها و دانش 

بیمه ای به چه نوع آموزشهایی نیاز دارند؟
نمایندگان بیمه نیاز به دوره های آموزشی به صورت تئوری و عملی از جمله 
دوره های چگونگی فروش،زبان بدن،برقراری ارتباط با مشتریان و سایر دوره 

های مربوطه جهت به روز بودن در صنعت بیمه نیازمند می باشند.
- برای گسترش حجم فروش و ارتقاء موقعیت بازاریابی دفتر 

نمایندگی خودتان چه برنامه هایی در آینده دارید؟
بیشتر  بازاریاب  جذب  با  دور  چندان  نه  ای  آینده  در  بتوانیم  که  امیدوارم 
بیشتر  و  شغلی  پیشرفت  شهر  سطح  در  تر  وسیع  تبلیغات  همچنین  و 

چشمگیرتری داشته باشیم.
- برای خدمات رسانی برتر به مشتریان ) بیمه گذاران ( دفتر 

نمایندگی خودتان چه طرحها و ایده هایی دارید؟
ایده  و  ها  تواند طرح  می  خود  اختیارات  حدود  به  توجه  با  نمایندگی  ۷.هر 
هایی برای بیمه گذاران خود داشته باشد که ازمهم ترین خدمت به مشتریان، 

شناخت نیاز آنها و ارائه بهترین و کامل ترین بیمه نامه برای آنهاست.
- پول در موفقیت یک کسب و کار تا چه حد موثر است؟

همانگونه که برای شروع یک کار و حرفه نیازمند یک اراده قوی و توکل به 
خدا هستیم به پول و سرمایه هم نیاز داریم. پول در واقع می تواند نیازهای 
اولیه حرفه شما را تا حدودی برطرف کند، در صنعت بیمه باید همه عوامل 
پیش بینی نشده را از قبل پیش بینی کرده باشید و پس اندازی برای رفع این 
عوامل داشته باشید، در نتیجه می توان گفت در هر صنعت و حرفه ای که 

باشید عاوه بر اراده قوی و توکل به خدا نیازمند سرمایه و پول هم هستید.
- چه شد که به این حوزه کاری عاقمند شدید؟

از نظر بنده شغل و حرفه بیمه، رسالتی عظیم است، زیرا انسان می تواند با 
شناخت دقیق نیازهای افراد  از طریق بیمه کردن آنها امنیت و آسایش را 

برایشان به ارمغان آورد.
- برای کسانی که می خواهند کسب و کاری راه اندازی کنند 

چه پیشنهادی دارید؟
به  نیازمند تجربه و شناخت همه عوامل مربوط  کار کردن در هر حرفه ای 
آن است، کسی می خواهد بر فرض مثال در حرفه ی بیمه در آمدی داشته 
باشد، باید ابتدا یک سال یا دو سال بازاریابی انجام دهد تا به همه عوامل 
مربوطه به این شغل آشنایی پیدا کند و در واقع پیش زمینه ای برای خودش 

داشته باشد.
- آیا تا به حال با شکست مواجه شده اید؟ اگر جوابتان مثبت 

است چگونه بر آن غلبه کرده اید؟
هیچ انسانی همیشه پیروز و موفق نبوده است، در واقع هر شکست پله ای 
برای صعود و موفقیت است، عوامل زیادی باعث شکست یا حتی رکود بازار 
می شوند اما با توکل به خدا و انتخاب بهترین راه حل ها می توان از شرایط 

شکست هم عبور کرد، خواستن توانستن است.

- آیا مانند بسیاری مشاغل، شغل شما هم تحت تاثیر عوامل 
بیرونی قرار دارد؟ مثل سیاست، دولت، جامعه..

در جامعه ما اکثر مشاغل تحت تاثیر عوامل بیرونی مثل سیاست، فرهنگ و 
جامعه قرار دارند و صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

- یکی از پر تکرارترین عادات مثبت شما به عنوان یک فرد 
موفق چیست؟

همیشه سعی کرده ام با تاش، پشتکار، امیدواری و توکل به خدا کارهای 
انسان های خوبی باشیم و در راستای  بتوانیم  خود را پیش ببرم، باشد که 

حرفه ی خود به جامعه خدمت کنیم.
انسان  بین  تفاوت  ترین  کلیدی  و  ترین  بزرگ  نظر شما  از   -

های موفق و افراد ناموفق در چیست؟
و  انسان های موفق  بین  تفاوت  ترین  و کلیدی  ترین  بزرگ  بنده  نظر  از   
بلند  اهداف  موفق  افراد   -۱ باشد:  تواند  می  عامل  چند  به  وابسته  ناموفق 
مدت را انتخاب  می کنند اما افراد ناموفق اهداف کوتاه مدت را انتخاب می 
کنند. ۲- افراد موفق موفقیت را در تاش کردن بسیار و افراد ناموفق آن را 
در شانس جستجو می کنند. ۳- موفق ها اشتباهات خود را می پذیرند اما 
ناموفق ها دیگران را مقصر می دانند. ۴- موفق ها برای یادگیری تاش 
می کنند و ناموفق ها ادعا می کنند که همه چیز را میدانند. موفق ها از ایده 

میزنند.۶-برای  حرف  دیگران  کارهای  از  ها  ناموفق  و  گویند  می  هایشان 
رتبه  و  مقام  ناموفق  فرد  برای  اما  است  کار مهم  و اصل  فرد موفق هدف 
مهم است. ۷- موفق ها از موفقیت دیگران و ناموفق ها از شکست دیگران 
خوشحال می شوند. ۸- موفق ها از تغییرات استقبال مینمایند و ناموفق از 
تغییرات گریزانند. ۹- موفق ها احترام می گذارند و ناموفق ها انتقاد می کنند.

- آن باوری که در شما از همه قوی تر بود و باعث موفقیتتان 
شد چه بود؟ برای موفق ماندن چه باید کرد؟

برای موفق شدن و موفق ماندن باید تاش و پشتکار داشت و از سختی ها 
و مشکات پیش  روی هرگز نهراسید و با توکل به خدا و اراده قوی با پستی 

و بلندی و مشکات روبرو شد.
- نظر شما راجع به ثروت و آسایش مالی چیست؟

تعاریف زیادی از موفقیت و معنی آن در زندگی همه مردم وجود دارد اکثر 
که  یابند کسانی هستند  مالی دست می  آسایش  و  موفقیت  به  که  افرادی 
نیازی به خودنمایی ندارند آنها می دانند که موفقیت مالی صرفا نمایش میزان 
درآمد و خرج ساانه نیست بلکه مقدار پولی است که در هر سال پس انداز 

می کنیم تا در آینده آسایش بیشتری داشته باشیم.
- توصیه طایی و ارزشمند شما برای تبدیل شدن به یک مدیر 

خوب و موفق چیست؟
زیادی  باید سختی های  ارزشمند  و  به یک مدیر خوب  تبدیل شدن  برای 
متحمل شد، یک مدیر خوب و موفق باید عاوه بر یکپارچه کردن محیط 
کاری، به مسائل کوچک هم توجه کند.تاثیر گذاری بیشتری بر روند کاری 
داشته باشد،  یک مدیر خوب باید در درجه اول آرامش کاری داشته باشد. 
از جمله عوامل دیگری که می توان برای یک مدیر خوب به آنها اشاره کرد 
عبارتند از: کارکنانتان را خوب بشناسید. مهارت های ارتباطی خود را بهبود 
دهید. همیشه در اتاق تان به روی کارمندانتان باز باشد. تفویض اختیار کنید 
و ابزارهای ازم را برای انجام وظایف شان در اختیارشان قرار دهید. خود را 
به چالش بکشید. سیستم تشویق و تنبیه مناسب و شایسته ای را برقرار کنید. 
فراموش نکنید که شما مدیر هستید. از اشتباهات خود درس بگیرید. بازخورد 
تاش هایتان را برای رسیدن به اهداف ببینید. هیچگاه خودتان را با تجربه 
ترین فرد ندانید. دائم در حال نگرانی رسیدگی به امورات نباشید. وظایفی را 
به کارمندانتان محول کنید که به تجربه هایشان بیفزاید. یک مدیر موفق 
باید مثل یک رهبر ارکستر باشد که قدم به قدم به گروه آموزش می دهد و 

با آنان تمرین می کند.
- پایان سال ۱۳۹۸ رو چطور میبینید؟

به امید خدا پایان سال برای همه پر برکت، پر از خوشی، خوشحالی باشد 
خدا  به  توکل  با  را  مشکلی  هر  امیدوارم  گردد.  مرتفع  اقتصادی  مشکات 

بتوانیم حل کنیم و فردی مفید برای جامعه خود باشیم .

خبرنگار نشریه طرح فردا:
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