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به نام آفریننده بهار زیبا
تا  است  رسیده  راه  از  تازه  بهاری  دیگر  بار 
و  تعالی  مسیر  در  که  برانگیزد  را  آدمیان  ما 
بهروزی، فکر و جان و دل را از اندیشه ها و 
مالل های کهنه بزداییم و به شویم از آنچه 
تا کنون بوده ایم.  سال ۱۳۹۸ با همه فراز و 
دیگر  ورقی  و  رسید  پایان  به  هایش  نشیب 
از تاریخ این مرز و بوم کهن ورق خورد. جا 
مردم  به عموم  را  حلول سال جدید  که  دارد 
نشریه  بزرگوار  مشتریان  و  کرمان  شریف 
طرح فردا تبریک عرض نمایم. در سالی که 
گذشت نشریه طرح فردا با تمام سختی ها و 
مشکالتی که در پیش داشت توانست با قدرت 
و انسجام کامل به تمام اهداف و برنامه ریزی 
های خود به کمک اتحاد و همبستگی تیم پر 
توان نشریه دست یابد. ما در سالی که گذشت 
بدون هیچگونه وابستگی سیاسی و اقتصادی  
انجام  فعالیت مطبوعاتی و رسالت خود را به 
و  انگیزه  ایجاد  با  کردیم  تالش  رساندیم. 
علی  همشهریان  برای  خوب  حال  گسترش 
را  موفق  مدیران  الخصوص جوانان شهرمان 
معرفی نماییم ، در گفتگوهایی که با مدیران 
موفق داشتیم جملگی به این موضوع اذعان 
داشتند که با سختکوشی، تالش توانسته اند 
به  و  بگذارند  را پشت سر  و مشکالت  موانع 
همشهریان  شما  همراهی  با  برسند.  موفقیت 
نشریات  جزو  توانستیم  نشریه  تیم  تالش  و 
انتشار  در  نظم  لحاظ  از  کرمان  استان  برتر 
باشیم. در پایان ضمن تشکر از تمام اعضای 
الخصوص  علی  فردا  طرح  نشریه  محترم 
سردبیر نشریه سرکار خانم خواجه زاده مجدداً 
به  را  نوروز  باستانی  عید  و  نو  سال  حلول 
خانواده  و  همکاران   ، گرانقدر  مشتریان  همه 
ارجمندشان تبریک و تهنیت عرض می نمایم 
و سالی توأم با تندرستی و موفقیت برای همه 

عزیزان آرزو دارم.
مدیر مسئول نشریه طرح فردا

هانی زمانی
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گفتگو  این  در  که  جنابعالی  از  تشکر  و  سالم  عرض  با 
شرکت نمودید،

- جناب مهندس سماوات ضمن معرفی خودتان 
مختصری از تجربیات و سوابق کاری خود برای 

مخاطبین نشریه طرح فردا بفرمایید.
با سالم و احترام خدمت شما بزرگوار و مخاطبان نشریه 
مهیا  را  فرصت  این  که  همکارانتان  تمامی  و  فردا  طرح 

نمودند که بتوانیم این جلسه را برگزار کنیم.
،فوق  معماری  لیسانس   ،۱۳۶۶ متولد  سماوات  علی 
از  مالزی.   USM دانشگاه  از  معماری  انرژی  لیسانس 
سال ۸۵ مشغول به کار هستم و سعی کردم کار آموزی ها 
و تجربیات مختلفی را با دوستان و اساتید بزرگ در پروژه 
های کرمان و سایر مناطق داشته باشم تا بتوانیم اطالعات 
خود رو ارتقا دهیم، از سال ۹۵ هم  شرکت شخصی خود 
است،  عمارت  اریکه  شرکت  اسم  نمودم،  اندازی  راه  را 
و  است  ساختمان  صد  تا  صفر  پیمانکاری  ما  اصلی  کار 
برای  پنل  دی  تری  دیوارهای  اجرای  طراحی،  کارهای 

ذخیره انرژی ، سبک سازی ساختمان هاست.
- لطفا شرح مختصری از زمینه فعالیت شرکت 

اریکه عمارت بفرمایید؟
به  دولتی،  و  شخصی  ساختمانی  های  پروژه  پیمانکاری 
تا صد،  از صفر  ساختمان  اجرای  و  طراحی  کلی  صورت 
بازسازی و مقاوم سازی ، اجرای دیوارهای تری دی پانل 

برای ذخیره انرژی و سبک سازی ساختمانهاست.
- چگونه به این کسب و کار راه یافتید؟ به تبع 
مدرک تحصیلیتان یا  اینکه از قبل به این شغل 

عالقمند بودید؟
 با توجه به نیاز روز افزون کشور ما به مسکن مناسب و 
با کیفیت و همچنین عالقه شخصی خود من به ساخت 
کردم  سعی  شدم  دانشگاه  وارد   ۸۴ سال  آنرو  از  ساز،  و 
آموزش  ساز  و  ساخت  زمینه  در  تخصصی  صورت  به 
و  آکادمیک  آموزش  با  بگیرم،  فرا  را  کار  اصول  و  ببینم 
اصولی و کسب تجربه توانستم تا بدین جا در مسیر شغلی 
خود موفق باشم، معماری خلق یک اثر است و به دلیل 
گسترگی مطالب دخیل در این رشته، هر روز یک معمار با 
چالشهای مختلفی روبرو است. معماری مجموعه وسیعی 
اساتید  تحصیل  ابتدای  در  دارم  یاد  به  و  دانشهاست  از 
به  تعریف میکردند که دریایی است  را  اینچنین معماری 
خلق  ذهنش  در  اثری  یک  معمار  یک  تا  متر.   ۱ عمق 
برتری  به  منظورم  بسازد.  بنایی  نمیتواند  نشود هیچکس 
این رشته است.  بلکه اهمیت و جایگاه  این رشته نیست 
مطلبی از والتر الیاس دیزنی خواندم که در واپسین لحظه 
های زندگی، یکی از دوستانش با افسوس میگوید چقدر 
لند  دیزنی  پارک  افتتاحیه  شما  که  است  کننده  ناراحت 
میکنید  فک  میگوید  جواب  در  دیزنی  آقای  نمیبینی،  را 
میتوانستید  شما  بودم  نکرده  خلق  خودم  ذهن  در  من  تا 
در واقعیت ببینید!؟ این نحوه شکل گرفتن خلق یک اثر 

است.
موفق  مهندس  یک  به  شدن  تبدیل  برای   -

رعایت چه نکاتی ضروری است؟
و  حد  موفقیت  است،  متفاوت  موفقیت  از  فرد  هر  تعبیر 
هم  باز  کنیم  کسب  تجربه  بیشتر  اندازه  هر  ندارد،  مرز 
نیست  کامل  و  کافی  اطالعاتمان  هنوز  که  دید  خواهیم 
داشتن  از همه  اول  است.  بسیار وسیع  چون گستره علم 
دوم  شغلی،  و  تحصیلی  رشته  این  در  عالقه  و  اشتیاق 
کسب تجربه و به اصطالح معروف خاک کار را خوردن و 
در مرتبه سوم دانش جدید آموختن و به علم خود اضافه 

کردن و به روز بودن . شاید بتوان مصمم بودن را در اول 
و پایبندی به ایده ها را از عوامل مهم آن چیزی دانست 
که شما آن را موفقیت می نامید. اگر ما همچنان سیستم 
بازخورد  کامل  طور  به  توانیم  نمی  دهیم  ادامه  را  سنتی 
مثبت دریافت کنیم چرا که به طور صد در صد نمیتوان 
هم  من  خود  درآورد.  اجرا  به  را  قدیم  سنتی  سیستم  آن 
جوان هستم و جویای تجربه اما روی صحبتم به معماران 
جوانتر است، دوستان همیشه سعیتان بر این باشد تا تمام 
جزئیات اثری که در ذهن شما خلق می شود در فکر شما 
نقش بسته باشد تا بتوان یک بنای کامل در واقعیت شکل 
بگیرد و همچنین شما باشید که جزئیات را ترسیم و شکل 
می دهید و مختص شما باشد مثل امضای شخصی شما.

صنعت  این  شما  های  چالش  و  انتظارات   -
ساختمان چیست؟

چالش  سازی  ساختمان  در  مقوله  ترین  جالب  و  بهترین 
آینده ی ساختمان است. با استفاده از جا   نمایی مصالح 
یک  عنوان  به  جزئیات.  اصولی  و  دقیق  اجرای  و  خوب 
پیمانکار هر چقدر این دو اصل را بهتر رعایت کنم، باعث 
افزایش عمر مفید ساختمان و داشتن یک بنایی با کیفیت 
عمارت  اریکه  ساختمانی  شرکت  شعار  میشود.  منجر  را 

)ساختن برای ماندن است(.
معمار  مهندس  یک  های  تخصص  مورد  در   -

توضیحاتی بفرمایید.
از دیدگاه من یک معمار باید بسیاری از جوانب را بداند و 
به آنها آگاهی داشته باشد، اول اینکه زیبایی شناسی رو 
بداند ، دوم اینکه درک رفتاری از ساخت داشته باشد، سوم 
اینکه باید اجرا کردن را بلد باشد. تا بتواند یک اثر درستی 
هستند  زیبا  کاغذ  روی  فقط  اثرها  بعضی  نماید،  خلق  را 
همچنین  ندارند،  را   ... و  الزم  تناسبات  واقعیت  در  ولی 
دانش کاملی از تمام کارهای اجرا شده در ساختمان داشته 
باشد در زمینه های سازه، برق، تاسیسات و ... ، تا بتواند 

اثر کاربردی و خوبی را به منصه ظهور برساند.
- جناب مهندس در مورد دورنمای اقتصادی در 

حوزه فعالیت خودتان چه ارزیابی دارید؟
اقتصاد یک مملکت به ساخت و ساز وابسته است و وقتی 
به سمت  و  است  کاهش  حال  در  روز  هر  ساز  و  ساخت 

و حذف  بیکار شدن  سبب  امر  این  رود،  می  پیش  رکود 
میخواهند  افرادی هم که  و  افراد می شود  شدن  خیلی 

وارد این کار شوند دچار دلزدگی و پشیمانی خواهند شد.
- از نقطه نظر شما چه عواملی در حفظ کسب و 
کارتان حائز اهمیت است و موجب ماندگاری و 

دوام کسب و کار می شود؟
را می  بزرگترین کمک  ثبات قیمت ها  بازار و   ثبات در 
تواند انجام دهد، به طوری که تمام عوامل نظیر خریدار، 
قیمت  بدانند.  را  خودشان  تکلیف   ... و  سازنده  فروشنده، 
بعدی  . مسئله  افزوده می شوند  دلیل و منطق  بدون  ها 
وام های مشارکتی است که بانک ها می پرداختند که در 
کمرنگ  ساز  و  ساخت  سیستم  در  متاسفانه  حاضر  حال 

شده است.
- برنامه آینده شما برای توسعه کسب و کارتان 

چیست؟
اصول  خودمان  استان  و  شهر  در  حداقل  عالقمندیم  ما 
با  تا  ببخشیم  رونق  را  ساختمان  سازی  سبک  اجرایی 
کاهش قیمت تمام شده ساختمان شاهد رونق مجدد در 
بازار شویم. از طرفی برای سال آتی طرحی نو و جدید را 
نگهداری  و  تعمیر  زمینه  در  میدهیم  ارائه  به همشهریان 
ساختمان تا هزینه خدمات کاهش یابد و همچنین بیش 

از ۵۰۰ نفر اشتغالزایی داریم.
- فاصله بین ایران و کشور های توسعه یافته 
در حوزه فعالیت شما تا چه حد است؟ و تا چه 

زمانی این فاصله به حداقل میرسد؟
معماری  اساتید  ما  کنیم،  بررسی  باید  را  مختلفی  جوانب 
بزرگ و مشهوری در ایران داریم و آثار هنری و معماری 
فاخری را داشته و داریم،  چه در گذشته معماری اسالمی 
و معماری معاصر ، ولی دلیل اصلی اینکه ما از جایی به 
و  پیشرفته  را  معماری  این  عامه  به شکل  نتوانستیم  بعد 
همه گیر کنیم  نبود تکنولوژی است، داشتن دانش کافی 
که ما دیتیل های خاصی را داشته باشیم که کارگر ساده 
آموزشهای  بتوانیم  و  بفهمد  بتواند  رو  یک چیز همه گیر 
الزم را تعلیم دهیم و وی را با تکنولوژی آشنا کنیم ، وقتی 
ما  باشند  آشنا  تکنولوژی  با  و متخصصان  پیمانکاران  که 
میتونیم این علم و تکنولوژی را وارد کشور کنیم، جدای از 

این یک سری تحریم ها و شرایط بد اقتصادی و سیاسی 
حاکم است که اجازه نمیدهد که تکنولوژی وارد شود.

- آن باوری که در شما از همه قویتر بود و باعث 
بتوانید  اینکه  برای  و  بوده  چه  شد  موفقیتتان 

موفق بمانید چه تدابیری اندیشیده اید؟
موفقیت نسبی است و من افق های دور و درازی برای 
موفقیت می بینم باید تجربه بیشتری کسب نمایم و برای 
به  مدام  را  دانش خود  باید  امروز  از  بهتر  فردایی  داشتن 
روز رسانی کنم تا بتوانم مشاور خوبی در زمینه شغلی خود 

باشم و کار را با کیفیت عالی تحویل دهم. 
تاثیر  مثل دیگر مشاغل تحت  آیا شغل شما   -
گرفته  قرار   ... و   جامعه  و  سیاست  اقتصاد، 

است؟
قانون  و  سیاست  و  اقتصاد  با  ما  کار  گفتم  که  همانطور 
صورت  به  دولت  های  سیاست  با  است،  مرتبط  گذاری 
مستقیم در ارتباط است و همچنین متاثر از اقتصاد جامعه 
است ، هرچه اقتصاد ضعیف تر شود و درآمد مردم کاهش 
انجام نمی شود و خرید  یابد دیگر هیچ ساخت و سازی 
و فروشی صورت نمی پذیرد، که با کمک های دولت و 
با بینشی که نسبت به آینده دارند میتوانند این مسئله را 

حل نمایند.
- پول در موفقیت کسب و کار شما چه نقشی 

دارد؟
لحاظ  از  نفر  یک  وقتی  دارد  توجهی  قابل  نقش  پول 
باشد تیم قوی تری هم میتواند تعریف کند،  مالی قویتر 
تجهیزات و ماشین آالت قویتری هم میتواند استفاده کند، 
پروژهای  باشد  موجود  نقدینگی  که  وقتی  هم  طرفی  از 

بزرگتری را میتوان استارت زد.
از پر تکرارترین عادات شما به عنوان  - یکی 

یک فرد موفق چیست؟
اولین چیز در هر کسب و کاری نظم و انضباط و قانون 
وظایف  به  چارچوب  در یک  افراد  تمام  که  است  مداری 
فردی  تفکر  از  بهتر  خیلی  جمعی  تفکر  کنند،  عمل  خود 
است. در مرحله بعد ایجاد انگیزه، که افراد تیم بتوانند در 
مسائل مالی خود پیشرفت داشته باشند و فردایشان موفق 
تر و بهتر از دیروزشان باشد. اگر افرادی که با من کار می 
کنند موفق تر شوند و جایگاهشان را از سطحی که امروز 
هستند باالتر ببرند من هم موفق تر خواهم بود، زیرا من 

به واسطه ی اکیپ و تیم کاری خود تعریف می شوم.
یک  بین  تفاوت  ترین  کلیدی  شما  نظر  از   -

انسان موفق و ناموفق در چیست؟
انسان  انجام کار اشتباه یا طی مسیر اشتباه جزو طبیعت 
پذیرد،  می  را  خود  اشتباهات  موفق،  انسان  اما  است، 
انسان موفق سعی بر  پذیرش اشتباه یک فرهنگ است، 
رفع اشتباه خود دارد و از آن اشتباه تجربه  کسب می کند.

تبدیل  برای  ارزشمند شما  و  توصیه طالیی   -  
شدن به یک مدیر خوب و موفق چیست؟

متفاوت  دیدی  داشتن  دانش،  آموختن   ، تجربه  کسب 
را  کار  جوانب  همه ی  بودن،  نگر  کلی  و  دنیا  به  نسبت 

سنجیدن.
- پایان سال ۹۸ را چطور می بینید؟

پیش بینی شما نسبت به سال ۹۹ چگونه است؟
انشاهلل  است!  بیان  به  حاجت  چه  است  عیان  که  آنچه 
مسائل و مشکالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه با 

درایت مسئولین رفع گردد.
خبرنگار نشریه طرح فردا:
طیبه ابراهیمی

مـدیر مـوفق
مصاحبه اختصاصی نشریه طرح فردا با مدیر عامل 

محترم شرکت راه و ساختمان اریکه عمارت
 آقای مهندس علی سماوات
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بهاری دیگر از راه می رسد نوروز ۹۹ سالنه سالنه تا چندی دیگر از 
راه می رسد،  سفره های هفت سین زینت بخش خانه ها می شود 
و مردم به انتظاررسیدن تحویل سال لحظه شماری می کنند تا سال 
نو با همه جوش و خروشش، سالمتی و موفقیت برایمان به ارمغان 
بیاورد. روزهای پایانی سال، روزهای پر مشغله ای هستند. شاید کمی 
بیشتر  تان  کاری  فشارهای  باشند.  کننده  نگران  و  آمیز  دلهره  هم 
دغدغه ی  اینها  بر  بیشتر هستند. عالوه  مالی  های  نگرانی  است، 
اینکه تعطیالتتان را چگونه بگذرانید هم خودش یک مسئله ی مهم 
است. اینکه به سفر بروید یا خوش گذرانی هایتان را در شهر خودتان 
و در کنار همسر و فرزندانتان داشته باشید موضوعی است که باید با 
همسرتان به توافق برسید. در یک نگاه کلی همه ی این موضوعات 
خوشایند و سرگرم کننده هستند و نوید روزهای خوش عید را می 
دهند . نفس های سال کهنه به شماره افتاده و دارد جای خودش را 
به سالی نو می دهد. نوروز، این آیین کهن و باستانی ایرانی در راه 
است و با خودش سرسبزی و طراوت را سوغات می آورد. همه چیز 
بوی بهار را به مشام می رساند. سعی کنید مثبت فکر کنید.باور کنید 
دنیا کوتاه تر از آن است که ما فکر می کنیم. چرا ما معتاد به نگران 
بودن و استرس داشتن هستیم؟! داشتن یا نداشتن مساوی با بودن 
یا نبودن نیست. فاصله بین خوشبختی و بدبختی به اندازه یک تار 
موست. سعی کنید به قسمت پر لیوان نگاه کنید نه قسمت خالی آن. 
باور کنید اگر از درون به آرامش برسید، زیبایی درون شما به بیرون 
تراوش می کند . بخندید حتی به مشکالتتان بخندید تا آنها هم از 
رو بروند. فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و 
تصمیم های نو برای آینده است. آینده ای که همه امید داریم بهتر 
از گذشته باشد. در سال نو، ۳۶۵ روز سالمتی، شادی، پیروزی، مهر 
و دوستی و عشق را برایتان آرزومندم. خدای رحمان نوید میالد سال 
نو را بر دوش نسیم بهاری گذاشت تا این امانت سبز را به رسم آغاز 
به خالق سپارد. حلول سال نو و تولد دوباره طبیعت، عید فرخنده و 
کهن نوروز باستانی را که یادگار نیاکان و پیام آور دوستی، عشق و 
محبت، با لطافت گیاه و خرمی طبیعت، و تحول به مراحل نیکوتر و 
برتر است. چرخش دور گردون معلمی است که شاگرد، روزگارش را 
تعلم می کند و بی گمان بهار، زرنگ شاگرد این روزهاست و خوب 
بلد است که چگونه درس هایش، را پس دهد. بهار به خوبی می 
داند گرمی و سردی، سختی امتحان روزگارش است و باور دارد که  

سردی روزهای زمستان رفتنی است و باید برود؛ پس تقال می کند، 
پشت پا به رخوت زمستان می زند و دوباره سبز می شود. به راستی، 
زیر و رو شدن روزگار آموختنی است و بهار سرآغاز این تحول است!! 
بیائید از بهار روزگار پند بگیریم و در این آغازین روزهای بهار، بهاری 
شویم و درس بگیریم!!  بیائید زندگی و احیا شدن را بیاموزیم!! بیائید 
همچون بهار رخت دل از جور زمستان بشوئیم و دوباره رویش کنیم، 
بسان درختان، برگ های کهنه و پالسیده را دور بریزیم و دوباره 
جوانه بزنیم!! بهار تمثیلی از زندگی بهاری ماست ، سالمت بهار با 
زدودن پلیدی ها و زشتی ها، پاک کردن دست سرما از صحنه ی 
گرم روزها حاصل می شود و بی گمان، سالمت بهار زندگی ما نیز  
این چنین است. اصال، بیائید همچون بهار تحول را در درون خودمان 
جستجو کنیم و بیابیم!! ما زمانی  بهاری می شویم و شکوفه های 
زندگی مان، گل می دهند و بارور می شوند که همچون بهار نفس 

تازه کنیم و دوباره بروئیم . کهنه شاخسار را بریزیم و جوانه بزنیم! 
اما متاسفانه بسیاری از ما، به عادات غلط خود، دل بسته ایم و خو 
گرفته ایم و جالبتر آن که می دانیم و مطمئنیم آنها عاداتی مخرب 
و ویرانگرند، اما با این حال دو دستی به آنها چسبیده ایم و کنارشان 
افکارمان، قضاوت  پژمرده  و   به کهنه  نمی گذاریم. برحسب عادت 
هایمان، نفرت هایمان، حسد ورزیهایمان، خواستن های بیش از حد 
توانمان، رقابت های بی حاصل مان و.. که سوهان جان و روان مان 
هستند، چسبیده ایم و به هر طریق ممکنه به دنبال خود می کشیم تا 
جایی که سنگینی بار آنها را هم حس نمی کنیم!! و اینجا دقیقا نقطه 
عطف تفاوت ما با بهار است؛ دل نکندن و جدا نشدن؛ رمز شکست 
ما و رهایی و تجدید احوال، رمز موفقیت بهار است!!! به دیگر سخن، 
اگر با زبان علم، پا در این مسیر بگذاریم این رمز را این گونه تعبیر 
می کنیم که اندیشه ما مغز را تحت تاثیر قرار می دهد، اندیشه همان 

بهار است و مغز تمثیلی از روزگار و دور گردون. همگی اذعان به این 
موضوع داریم که مغز انسان ُسکاندار بدن است و تمامی بدن را در هر 
لحظه از شبانه روز کنترل و تنظیم می کند، از سوی دیگر می دانیم 
که مواد شیمیایی مترشحه در بدن، مغز را تحت تاثیر قرار می دهد و 
عملکرد آن را متفاوت می سازد. برای روشن تر شدن مسئله، به این 
مثال ذیل توجه کنید: وقتی به طبیعت می روید با نگاه به آسمان آبی 
و دشت سر سبز، احساس آرامش می کنید اما وقتی امتحان دارید و 
نگران نتیجه آن هستید، در تب و تابید و دچار استرس  می شوید!! 
آن آرامش و این حس بد از کجا آمده است؟ رمز موفقیت بهار دوری 
است، همان چیزی  ثمری  بی  و  ناامیدی  و  فرسودگی  و  از رخوت 
که من و شما صرفا آرزومند آنیم ، اما برای تحقق آن حرکتی نمی 
کنیم و در رکود و سکون دیروز و آینده مان ایستاده ایم و امروز را 
به بهای گذشته و فردا می فروشیم، چیزی که بهار از آن به شدت 
گریزان است و فراری!!! تحقیقات متعدد علمی مشخص کرده است 
که انسان ها بر اساس فکری که می کنند، مغز را وادار به عکس 
العمل می کنند و موادی را در جریان خون جاری می سازد که  روی 
احساسات ما تأثیر گذاشته و ما را شاد، عصبی یا غمگین می کند. در 
واقع احساساتی که ما بعد از فکر کردن داریم نتیجه تولید، جذب و 
ترکیب این مواد شیمیایی است. فکر درگیر، آلودگیهای ذهنی ، بار 
سنگین تضاد های درونی و... است که نگرانیها و دلواپسی ها، بیش 
خواهی ها، خشم، حسادت و.... را به وجود می آورند و متعاقب آن 
مواد مخربی را تولید می کنند که بدن را تحت محاصره  قرار داده 
و با گذشت زمان، ما را فرسوده می کنند و از پا در می آورند. این 
حالت بشری، به گونه ای دیگر در گردش روزگار هم نمود دارد و 
قابل مشاهده است؛ بهار با دگرگونی شگرفش روزهای نویی را به 
بود!! برای بهاری  اند و نخواهند  نبوده  سوغات می آورد که هرگز 
بودن و رها شدن چه باید کرد؟! بیائید تجدید نظر در افکارمان کنیم! 
بهاری فکر کنیم و با افکار بهاری نگاهی نو در خود بوجود آوریم و با 
دور انداختن افکار و عادات ناپسند، سالمتی، شادی و آرامش را برای 
خود و خانواده مان به ارمغان بیاوریم. صدای سال نو را بشنو، تازه 

شو و خود را دریاب ...
خبرنگار نشریه طرح فردا:
آناهیتا احمدی

را  گذشته  سال  ورزشکاران  اینکه  بی شک   ۱۳۹۹ سال  آستانه  در 
چطور گذرانده اند و در سال جدید چه فکر ها و آرزوهایی دارند ، 
جالب و شنیدنی است. به همین دلیل بخش ورزشی نشریه طرح فردا 
به سراغ سرکار خانم ساحل عرب پور رفته است، ایشان مربی و داور 
بین المللی فدراسیون کاراته ایران و قهرمان چندین دوره مسابقات 
کشوری و برون مرزی، دارنده کمربند مشکی دان چهار از فدراسیون 
ایران،  و  ژاپن  کاراته  جهانی  سازمان  رسمی  عضو  و  ایران  کاراته 
همچنین دارنده مدارک مربیگری کاراته، شنا ، آب درمانی ، واترپلو ، 

پرورش اندام ، بدنسازی و فیتنس هستند.
بار در میان پرسشهایمان دو سوال دیگر هم گنجاندیم ؛ اول  این 
درباره  نوع ساعت مچی و ارزش ساعت مچی ورزشکار پرسیدیم و 
سپس خواستیم بدانیم اگر با کسی وعده مالقات داشته باشند ،  چقدر 
وقت شناس هستند و به وعده ی خود وفا می کنند یا خیر. شاید 

نوشتن برند و قیمت ساعتها به نوعی ترویج تجمل گرایی به حساب 
آید، اما هدف ما در حقیقت پیدا کردن رابطه میان نوع و ارزش ساعت 
مچی اشخاص و میزان اهمیت دادن ایشان به وعده مالقات و قول و 

قرار افراد بود نه اینکه چه کسی چه ساعتی به دست می کند!
- سرکار خانم عرب پور در ابتدا بفرمایید بهترین خاطره 

شما از عید نوروز چه بوده است؟
عید نوروز برای من و خانواده ام یک اتفاق خوشایند و بزرگ است. در  
زمان تعطیالت عید فرصت برای دلخوشی های کوچک خانوادگی 
آید  و دقیقا همین کنار هم بودن خانواده،  راحت تر به وجود می 
آلبوم  مسافرت رفتن، استراحت کردن، آشپزی کردن و حتی مرور 
را  انگیزی  برای من لحظه های خاطره  های عکسهای بچگیمان 

رقم میزند.
اتفاق  برای شما  در سال ۹۸  که  اتفاقی  ترین  مهم   -

افتاد چه بود؟
در سال ۹۸ به کربال سفر کردم سفری زیارتی سفری معنوی و لذت 
بخش، من ارادت قلبی خاصی به حضرت ابوالفضل دارم، این سفر 

جزو شیرین ترین سفرهای زندگی من بود. 
- خانم عرب پور چه تعداد ساعت مچی دارید؟ مارک 
ساعت مچی که استفاده می کنید چیست و ارزش آن 

چقدر است؟
می  نگه  را  داشتم  که  هایی  االن همه ی ساعت مچی  به  تا  اگر 
داشتم و آنها را گم نمی کردم میتوانستم یکی از کلکسیون داران 
معروف ساعت شوم. ساعتی که در حال حاضر استفاده می کنم رادو 
از مجموعه شرکت های ساعت سازی سوئیسی سواچ است که به 
خاطر اصالت و قدمتش مورد عالقه ی من در برند ساعت می باشد.

- وقتی با کسی وعده مالقات دارید زودتر می رسید یا 
دیرتر؟

حقیقت را بگویم ،همیشه دیر میرسم،به دلیل مشغله های بسیاری 
که دارم اما بدقول نیستم.

- معموال در جیبتان چه مقدار پول می گذارید؟
بانکی  فقط کارت  ندارم،  پول  اما من کیف  نباشد  باورکردنی  شاید 

همراه دارم که در کنسول خودروی خود میگذارم.
- بزرگترین آرزوی شما در سال ۱۳۹۹ چیست ؟

سالمتی خانواده و عزیزانم سالمتی و شادکامی هموطنانم که بتوانند 
به راحتی روال عادی زندگیشان را طی کنند بدون هیچگونه دغدغه 

خاطر.

به  برد،  دور می  به سال های  را  ها  انسان  ایام ذهن  گذشت 
های  گرفتن  عیدی  و  نوجوانی  و  کودکی  ایام  ها؛به  دورترین 
آن دوران… در این روزها اما رنگ و بوی عید را جور دیگری 
احساس می کنیم. هر کدام از اعضای خانواده بیمه آسیا آرزوهای 
زیبا و ستودنی برای یکدیگر دارند. اما نشریه طرح فردا فرصتی 
را به وجود آورده است تا زیباترین آرزوها و پیام تبریک نوروزی 

خود را خدمت شما همشهریان عزیز تقدیم نمایم.
نوروز هدیه ای بهاری است و بهار یادآور تولدی دیگر، در آستانه 
فرا رسیدن نوروز سال برای همه عزیزان سالمت، شادکامی ، 
اندیشه ای پویا و برخورداری از تمامی نعمت های خدادادی را 
آرزومندم. بایسته است در این بهار نو و به رسم سپاس ، همگام 
با هم ، مهیای انجام وظیفه شویم و در راه توسعه روزافزون 

جامعه خود قدم برداریم.
اکنون حلول سال نو و بهار پر طراوت را که از قدرت الیزال 

از  و  گرفته  نیک  فال  به  را  است  گرفته  سرچشمه  پروردگار 
خداوند متعال خواستارم تا ما را در به ثمر رساندن اهداف عالیه 

شرکت بیمه آسیا همچون گذشته یاری رساند.
به پشتوانه کرامات خداوندی و همت  بیمه آسیا مفتخر است 
همکاران محترم گام هایی استوار در تحقق اهداف و طرح های 
و مهر  از عشق  قلبی سرشار  با  و مثل همیشه  بردارد  متعالی 
خدمتگزار ملت شریف ایران باشد. با این امید که سال جدید، 
نویدبخش اندیشه های بکر و تصمیم های نو برای آینده شما 

عزیزان باشد، روزهای تان بهاری و بهارتان جاودانه باد..
خبرنگار نشریه طرح فردا:

مطهره پورتکابی
عکاس خبرنگار طرح فردا:

آناهیتا احمدی

گپ و گفتی نوروزی با سرکار خانم ساحل عرب پور
 مربی و داور بین المللی فدراسیون کاراته و

 مدیر موفق آکادمی مرکزی کیو کوشین ناکامورا بانوان کرمان

پیام تبریک نوروزی سرکار خانم زهرا افروزه 
نماینده محترم بیمه آسیا در کرمان

حقایقی خواندنی در مورد بهار
به بیان جناب آقای وحیدرضا عسکری عاملیت فروش ورق های MDF، هایگالس و مالمینه در استان کرمان
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