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نشریه داخلی هلدینگ فاخر

مندردمشترکممرافریاد کن

عشقپنگوئنی
این عکــس از دو پنگوئن روی یک
صخــره در ملبــورن اســترالیا توجــه
زیــادی را در شــبکههای اجتماعــی
جلب کرده است.
توبیــاس بومگارتنــر ،عــکاس ایــن
عکــس ،در صفحــه اینســتاگرام
خود داســتان آن را اینگونه روایت
کــرده اســت« :در روزگار ســختی
مثــل ایــن روزهــای خود مــا ،آنهایی
خوشــبختند که کنار کسی هستند
کــه بیش از همــه دوســتش دارند.
ایــن دو پرنده از نــژاد «پنگوئنهای
کوچــک» ســاعتها روی ایــن
صخــره ایســتاده بودنــد و در حالــی
کــه بالههایشــان را در هــم گــره زده
بودنــد به منظره افق شــهر ملبورن
بر فراز اقیانوس خیره شــده بودند.
یکی از داوطلبانی که آنجا کار میکرد
بــه مــن گفــت کــه ســمت راســتی
پنگوئــن مــاده ُمســنی اســت کــه
بــه تازگــی جفتــش را از دســت داده
اســت .ســمت چپــی هــم پنگوئــن
نــر جوانتــری اســت کــه او هــم
سرنوشت مشــابهی داشته است.
حــاال این دو هــر روز اینجــا و به این
شــکل همدیگــر را تســلی میدهند
و ســاعتها بــه منظــره روبــرو خیره
یشــوند ».توبیــاس بومگارتنــر
م
توضیــح داده کــه بــرای گرفتــن این
عکس ســه شــب تمام در کنار گله
پنگوئنها به ســر برده تا در نهایت
در نــور و شــرایط مســاعد توانســته
این لحظه را ثبت کند.
همانطــور کــه توبیــاس بومگارتنــر
گفته اســت که در این دوران (کرونا
و قرنطینــه) آنهایــی کــه میتواننــد
کنــار عزیــز یــا عزیزانشــان باشــند
واقعا خوشبختند.
ݢ ݢایــن عــكاس در اینســتاگرامش
نوشته :فقط در عشق است که حتی
اگــر ببــازی بــاز هــم ُبــردهای .در میان
نهــا
هیاهــو و روزمرگــی گــروه پنگوئ 
این دو تا مر غ عشــق ســاعتها کنار
هــم ایســتادهاند و گویــا دارنــد فقــط
از لحظــه کنــار هــم بودنشــان لــذت
میبرنــد .درد مشــترک آنهــا را به هم
رسانده.
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  چند سال است که با مجموعه فاخر کار میکنید؟
ً
بیش از دو ســال اســت تقریبــا از روزهای ابتدائــی راهاندازی
تیهاب .پیش از این در مجموعههای سایپا و ایران خودرو
مشغول به کار بودم و هم اکنون در خدمت هلدینگ فاخر
هستم.
  با هلدینگ فاخر چگونه آشنا شدید؟
از طریق یکی از همکاران قدیمی به شــرکت تیهاب معرفی
شدم.
  چطور شد که از تهران به مشهد رفتید؟
ده-یازده ساله بودم که به خاطر شغل پدرم و مأموریتی که
داشتند به مشهد رفتیم ،اما من همیشه تهران را دوست
داشــتم و بعــد از چنــد ســال تنهــا برگشــتم .اما خانــوادهام
همچنان در مشهد ساکن هستند.
  چند سال است که تهران هستید؟
ده سالی میشود.
  تنها زندگی کردن سخت است؟
البته که ســختیهای خودش را دارد .اما به نظرم شاید بهتر
اســت هــر کس ایــن تجربــه را در زندگیاش داشــته باشــد.
مــن هــم دوران دانشــجویی و هــم زمانــی کــه بــرای کار در
تهران زندگی میکردم تنها بودم .نمیتوانم بگویم به آسانی
گذشت ،اما تجربه خوبی بود.
  وقتــی بچــه بودید ســخت بود کــه بخواهیــد از تهران
بروید؟
در آن سن و سال درک خیلی خاصی نسبت به این مسائل
نداشتم ،اما شاید برگشتن برایم سختتر بود.
  دوست صمیمی یا کسی نبود که دلتنگش شوید؟
ً
کال مهاجــرت کــردن ،چه روزی کــه از وطنت به جــای دیگری
میروی و چه روزی که یک ســری تعلقات داری و برمیگردی
سختیهای خودش را دارد .اما میتواند در مسیر بعضیها
باعث رشدشان شود.
  برای شما رشد بود یا مانع؟
برای من رشــد بود؛ همین االن هم دوســت دارم ادامهاش
بدهم.
  دوستان صمیمیتان از تهران هستند یا مشهد؟
هر دو.
  صمیمیترینشان؟
خــب ،دوســتانی کــه از بچگــی یــا از دوران دبیرســتان بــا آدم
ً
همــراه م یشــوند معمــوال صمیمیتر هســتند .ایــن چیزی
اســت که اینجا نمیتوانم داشــته باشــم .امــا صمیمیت در
اینجا هم هست.
  با آدمها راحت صمیمی میشوید؟
بــرای من دو حالت دارد؛ برای یــک عد ه که در ارتباط دورتری
ً
هســتند ،احتماال یک خرده ســرد به نظر میرســم یک عده
هــم کــه نزدیکترنــد از مــن کامال حــس گرمــی و صمیمیت
مــی گیرنــد .البته این نظر خودم اســت و بایــد دید بقیه چه
میگویند.
  اصوًال آدمها نسبت به شما چه قضاوتی دارند؟
شــاید بگویند نکت هســنج و ریزبین هستم .بعضی موقعها
میگوینــد زیــاد تحلیــل میکنــی یــا خــوب تحلیــل میکنی و
بعضی موقعها میگویند زود رنج هستی .در مجموع سعی
میکنــم چــه راجــع بــه خــودم و چــه راجــع بــه بقیــه صادقانه
برخورد میکنم.
  اگر در موقعیت پر تنش قرار بگیرید ،خودتان را دخیل
میکنید تا فضا آرام شــود یا اینکه آرام از یک گوشهای رد
میشوید؟
متأسفانه یا خوشــبختانه هیچوقت نتوانستهام بگویم به
مــن مربــوط نیســت ،حتی جاهایــی که فکــر کردهام بــه طور
مســتقیم در سرنوشــت من تأثیرگذار نیســت .اما وقتی به

هومن محمدنظر
متولد  ۱۳۶۱در تهران و
بزرگشد ه مشهد است.
متأهل است .الکترونیک
خواند ه و در حال حاضر در
شرکت تیهاب به عنوان
مدیر واحد آمار و انفورماتیک
مشغول به کار است.

هومن محمدنظر:

از آبراهاملینکلنتاامیرکبیر
رادوستدارم

منافــع کاری و موقعیــت شــرکتی یــا خانوادگــی فکر میکنم
ً
خیلی کم پیش میآید که بگویم به من ربطی ندارد .معموال
دخالت میکنم و سعی میکنم تا جایی که میتوانم موضوع
را حل کنم .در مجموع آدم بی تفاوتی نیستم.
  اگر جای آدم بودید گول حوا را میخوردید؟
این ســوال پیچیدهای است و شــاید جوابش در یک کلمه
که سیب را میخوردم یا نه خالصه نشود .من فکر نمیکنم
که حوا ،آدم را گول زده باشد .ترجیح میدهم که با یک کلمه
جواب ندهم.
  ســیب را گاز مــی زنیــد و به زمین میآیید یــا اینکه در
یمانید؟
بهشتم 
حــاال که ســوال اینطوری اســت ،ترجیح میدهم ایــن کار را
بکنــم و برای رســیدن دوبــاره به آن جایی که بایــد ،به تکاپو
بیفتم و البته ظرفیت الزم را هم پیدا کنم.
  در بچگی شیطون بودید؟
خیلی.
  بدترین کاری که کردید و بابتش تنبیه شدید چه بوده؟

کارهــای بــد زیــادی کــردم و شــاید تصمیمــات بدتــر زیــادی
ً
هــم گرفتــه باشــم ،امــا قطعــا در آن مرحلــه از زمــان و مقطع
زندگــی بــاور داشــتم کــه بهتریــن کار و تصمیم بــوده .بابت
خیلیهایش تنبیه شــدم بدترین تنبیه هم درسی بوده که
زندگی به واسطه تصمیمهای اشتباهم بهم داده است.
  اگر قرار بود یکی از شــخصیتهای خوب تاریخ باشــید
دوست داشتید چه کسی باشید؟
خیلــی بایــد فکــر کــرد .در یک مقطعــی ،یک ســری متنها و
داستانها درباره آبراهام لینکلن میخواندم و فکر میکردم
ویژگ یهــای شــخصیتی کــه دارد چقــدر جــذاب اســت .در
کشور خودمان یک موقعهایی به امیر کبیر فکر میکردم و
دوستش داشتم.میخواهم این را بگویم که نمیتوانم یک
آدم خاصی را اسم ببرم اما در مقاطع مختلف و بنا به شرایط،
آدمهایــی وجــود داشــتهاند که برایــم الهامبخــش بودهاند.
شاید طیف وسیعی از لینکن تا امیرکبیر باشند.
  اگر کســی شــما را بدجــور عصبانی کند و حق با شــما
باشد و بخواهید تالفی کنید ،چهکار میکنید؟

تالفــی یکــی از آن چیزهایــی اســت کــه در شــخصیت مــن
ً
نیست .واقعا یادم نمیآید تالفی کرده باشم.
  اگر قرار بود یک آدم بد باشید ،چه کسی میشدید؟
مــن ترجیــح میدهــم اگــر قــرار اســت بدجنســی کنــم ،آن
نکــه بخواهم بــا برنامهریزی
بدجنســی کودکانه باشــد تا ای 
ً
و خیلــی جــدی ایــن کار را انجــام بدهــم .مثــا "مخمــل" در
مجموعــه "خونــه مادربزرگــه" یک شــخصیت بدجنس بود
ولــی در نهایــت مهربانــی هــم داشــت .تــه ماجــرا وقتــی بــه
جایی میرســید که باید یک بالیی ســر کسی میآورد ،دلش
نمیآمد.
  فکــر میکنید از دید بقیه ،دوستداشــتنی هســتید؟
توضیــح دادم .بایــد خیلــی بــه هم نزدیک شــویم تــا دیگران
احساس کنند که دوستداشتنی هستم یا نه.
  محافظهکار هستید؟
خیلــی مواق ـ ع ریس ـکپذیر هســتم و خیلــی مواق ـ ع هــم
محافظهکار .بستگی به شرایط دارد.
  ویژگی خاصی دارید که اگر بقیه بفهمند سورپرایزشان
کند؟
شاید شوخطبعیام.
  اهل ورزش ،سفر یا کارهای تفریحی هستید؟
خیلی زیاد مطالعه میکنم .فیلم را دوست دارم ،سینما را نه.
ترجیح میدهم فیلم را توی خانه ببینم .شاید عجیب باشد
امــا یکــی از تفریحــات دلچســبم رفتن بــه ارتفاعــات نزدیک
شــهر در شــب و نــگاه کردن بــه سوســوی نــور خیابانها از
دوردسته .جایی مثل بام تهران البته خلوتتر.
  آخرین فیلمی که دیدید و دوست داشتید چه فیلمی
بود؟
آخرینــش را حضــور ذهــن نــدارم ولــی یکــی از فیلمهایی که
روی مــن تأثیــر زیــادی گذاشــت "افســانه  "1900بــود .آخرین
فیلمهایی که دوستشان داشتم هم دو ،سه فیلم درباره
هــوش مصنوعــی و آینده بشــر بود .بــازی با کنســولXbox
هم یکی از تفریحات مورد عالقه ام است.
  اگــر قرار باشــد  24ســاعت کار نکنید ،روزتــان را چطور
میگذرانید؟
خوشبختانه عالیق من با کارم پیوند خورده؛ بنابراین اگر از
مســائل خانوادگــی صرفنظر کنم و یک شــرایط عــادی را در
نظر بگیرم ،دنبال عالیقم میروم که پیوند شــدیدی با کاری
که میکنم دارد .ممکن اســت سراغ چند نرمافزاری بروم که
مدتهاست دوست دارم با آنها کار کنم.
  فرض کنید اجازه ســرگرم شدن با هر آنچه که به کار و
تکنولوژی مربوط میشود هم ندارید.
ً
فکــر میکنــم خیلــی زیــاد قــدم میزنم .معمــوال وقتــی بیکار
م یشــوم و دســت از کار میکشــم ،رویاهایم را مرور میکنم
و بــه طــور مــداوم خــودم را در یــک موقعیت تصــور میکنم.
ایــن بــازی ذهن ـیام اســت .ایــن کار را میکنــم و شــکلهای
مختلفــش را در نظــر میگیرم .بعد یک تجدید قوا م یشــود
و یک انرژی خوب بهم میدهد برای شروعی دوباره یا ادامه
راه.
  اگــر ورشکســته شــوید و زمیــن بخورید ،چقــدر طول
میکشد تا دوباره شروع کنید؟
دو بار ورشکست شدهام .بنابراین تجربهاش را دارم .دفعه
اول سنم کم بود ولی خودم را خیلی سریع با شرایط انطباق
دادم .اما دفعه دوم که ورشکســته شــدم شــرایط سخت تر
بود ،حدود یکســال طول کشــید تا بخشــی از مســائل حل
شــود .امــا یــادم هســت که مــن از فــردای همــان روز دوباره
شــروع کــردم تــا کارم را به شــکل دیگری ادامــه بدهم .یعنی
هیچوقت ناامید نشــدم؛ ناراحت شــدم ،آسیب دیدم ،درد
کشیدم اما هرگز نا امید نشدم .بخش بزرگی از این دیدگاه

و واکنش مثبت را مدیون همسرم هستم که در آن مقطع
بسیار حمایتم کرد.
  نقطــ هی مطلوبی که دوســت دارید مثًال در پنج ســال
آینده به آن برسید ،کجاست؟
هــر روز بــه رویاهــام فکــر میکنــم  .شــاید اگــر ایــن ســوال را
چند ســال قبل از من میپرســیدید خیلی ســفت و سخت
میگفتــم میخواهــم در یــک اتاقــی باشــم کــه دیوارهــای
شیش ـهای دارد کــه یــک نیــم طبقــه باالتــر از آن ســالنی کــه
همکارانــم در آن کار میکننــد قــرار دارد و مــن میتوانم یک
فنجــان نســکافه دســتم بگیــرم و بیایم پشــت آن شیشــه
بایســتم و ضمن اینکه مشــغول نــگاه کردن به دوســتانم
هســتم ،احساس کنم خوشبخت هستم و به هدفهایم
رســیدهام و از حال خــوب آن آدمها من هم حال خوب پیدا
ن انــدازه در ذهنم
کنــم .یعنــی چیــزی که میخواســتم تــا ای ـ 
دقیق بود و باید بگویم در مرحلهای از زندگیام تا حد زیادی
بــه همین صحنهای که توصیفش کردم رســیدم ،بعد از آن
تجربــه اینطــور فکــر میکنم کــه نقطه مطلــوب برایــم وجود
ندارد؛ اما مسیر مطلوبی را دنبال میکنم  ،مسیری که در آن
با وجود همه سختیها رضایت درونی دارم ،در واقع به جای
تصور اون نقطه مثل قبل اجازه میدهم تا این مسیر من را
به هر نقطه ای اینبار به هر شکلی راهنمایی کند.
اگــر قرار باشــد یک رســتوران خــوب در مشــهد به من
پیشنهاد کنید ،کجا را پیشنهاد میدهید؟
رستوران پسران کریم.
  و اگــر بخواهید یک رســتوران خوب در تهــران را به یک
مشهدی پیشنهاد بدهید چطور؟
فاصله کیفیت غذای مشــهد با توجه بــه قیمتش با تهران
زیاد اســت .پیشــنهاد خیلی خوبی برایش ندارم .شاید من
آنطرف را بهتر میشناسم.
  آشپزیتان چطور است؟
افتضاح اســت .خیلی جالب اســت که من مدتها مجرد و
تنها زندگی کردم ولی هنوز دوست ندارم آشپزی کنم .البته
این را هم بگویم که یک همخانه داشتم که بار این قضیه را
به دوش میکشید .یعنی علت زنده ماندنم ِدینی است که

تالفی یکی از آن چیزهایی است که
در شخصیت من نیست .واقعًا یادم
نمیآید تالفی کرده باشم.
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نسبت به آن دوستم دارم.
  اگر قرار باشد همکارانتان به منزل شما بیایند و شما
آشپزی کنید ،چه چیزی برایشان درست میکنید؟
تنماهــی! البتــه همکارانــم میداننــد کــه نباید برای شــام یا
ناهار روی آشپزی من حساب کنند.
  فقط؟
بلــه! (میخنــدد) زمانی که دانشــجو بــودم یکدفعه همین
ریســک را کــردم .همــه دوســتانم را بــه خانــه دعــوت کــردم
کــه برایشــان غذا درســت کنــم .ماکارونی هم درســتکردم
امــا ایــن خاطره هنــوز بین ما مانده اســت که من آن شــب
ماکارونــی نــدادم ،بلکه ســاندویج ماکارونــی دادم .از آنجا به
ً
ً
بعد من دیگر اصال آشــپزی نکردم .احتماال اگر دوســتانم به
ح می گویم یکی از شما بلند شود
خانه من بیایند خیلی واض 
آشپزی کند.
  اگــر قــرار بود بــه جای آدم یــک موجود دیگــری به دنیا
میآمدید چه موجودی را انتخاب میکردید؟
کوآال خوب است.
  آدم تنبلی هستید؟
بله .البته شاید متناقض به نظر بیاید چون سر کار همیشه
بــه مــن میگوینــد چــرا یــک جــا نمینشــینی و از آن طــرف
همیشه از پدر و مادرم میشنیدم که تو چقدر تنبل هستی.
این توی خانواده ما یک جوک است که میگویند اگر هومن
را پنج دقیقه در یک جای گرم و ساکت رها کنید غیر ممکن
اســت نخوابیــده باشــد(.می خنــدد) هیچ ربطی هــم به این
ندارد که کمبود خواب دارم یا ندارم.
  اگر بخواهید یک حیوانی را از کشتی نوح انتخاب کنید و
با خودتان بیاورید ،انتخابتان چیست؟
ً
خیلی انتخاب سختی خواهد بود .مگس را حتما نمیآوردم!
فکر کنم اینکه بگویم چه چیزهایی را نمیآورم بهتر باشد.
ســگ برایم خیلی دوستداشتنی است اما باز هم انتخاب
سختی است.
  و حرف آخر...
پیــش از اینکــه بــا هلدینــگ فاخر آشــنا بشــوم ،شــناختی
نســبت به صنعت پســت یــا لجســتیک نداشــتم .دنیای
حرفهای من شامل حوزه اتوماسیون ،برنامهریزی و برنامه
نویســی بــود ،امــا امــروز بــا اقیانــوس وســیع و عمیــق این
صنعت آشــنا شــدم ارتباط بین آموخته های قبلی ،عالیق
امــروزم و ایــن صنعــت بزرگتریــن و شــیرین تریــن چالش
روزمره من است .
کارم را در شــرکت تــی هــاب بــا افتخــار بــه عنــوان اپراتــور
دســتگاه ســورتر بویمــر شــروع کــردم و امــروز بــه عنوان
مدیــر واحــد آمــار و انفورماتیک در کنار ســایر دوســتانم
در حــال انجــام وظیفه هســتم .به دســتاوردهای هرچند
ناچیــز اما ارزشــمندی کــه در این مدت کوتاه به واســطه
تالش همه همکارانم داشــتیم میبالم .شــرکت تیهاب
را مثــل کودکــی دیــدم کــه هــر روز دارد بزرگتــر مــی شــود
و رشــد مــی کنــد؛ خوشــحالم کــه ایــن شــانس را دارم که
ن انگیــز باشــم.
شــاهد ایــن تکامــل بیوقفــه و هیجــا 
معتقدم تیهاب تنها محل کار من نیست؛برایم مدرسه
بزرگی اســت .باید از تمام کســانی که این شرایط را فراهم
کردنــد تشــکر کنم و به ویــژه همه عزیزانی کــه با صبوری
در ایــن راه بــا مــن همراهی کــرده اند .راه زیــادی در پیش
اســت ،امیدوارم شــخص مفیدی برای شرکت و شخصی
مثبت برای دوستانم در این مجموعه باشم.
برای تمام همکارانم در هلدینگ فاخر آرزوی رضایت درونی
دارم  ،امیــدوارم هرگــز تســلیم ســختیها و موانع نشــوند و
حتی اگر روزی به اهدافشــان نرســیدند یا رویایشان محقق
نشد ،این احساس را درون خودشان تجربه کنند.
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تنگفتار یا زبان بدن؟

فیلم چی ببینیم؟
اثــر پروان ـهای  The Butterfly Effectفیلمــی روانشــناختی بــه نویســندگی و
کارگردانی اریک برس و جی .مکی گروبر و با بازی اشتون کوچر و ایمی اسمارت
محصول ســال  ۲۰۰۴آمریکا اســت .در سینما فیلم های زیادی با موضوع زمان
ســاخته شــده و از شــاخص ترین فیلم های این چنینی ،اثر پروانه ای اســت .
عنــوان اثــر پروانــه ای البته مبتنی اســت بر فرضیــه ای که می گویــد ،هر تغییر
کوچکــی مثــل بــال زدن پروانــه در یــک سیســتم حســاس ماننــد جــو زمیــن
میتواند باعث تغییرهای شدید ،مثل وقوع توفان در سرزمینی دیگر در آینده
شــود.این ایده که پروانه ای می تواند باعث تغییری اساســی شود ،نخستین
بار ســال  1952در داســتان آوای تندر(ری برادبری)مطرح شد ،ولی اصطالح «اثر
پروانه ای»را در اوایل دهه  1960دانشــمندی به نام ادوارد لورنتس مطرح کرد.
خالصــه ی ایده ســینمایی مجموعه فیلم هایی چون اثر پروانهای این اســت
که اگر امکان بازگشــت به گذشــته برای انسان فراهم شود ،می تواند با تغییر
ً
در جزییاتــی انــدک در زندگی اش سرنوشــتی کامال متفاوت را برای خود و دیگر
اطرافیانش ایجاد کند .نكتهی دیگری كه میتواند هر نویسنده یا فیلمسازی
را مجــذوب اثــر پروان ـهای كنــد ،امكانی اســت كــه در داســتان این فیلــم ابداع
شــده اســت .قهرمان داستان با هر ســفرش به گذشته ،فرصتی پدید میآورد
كــه در آن شــخصیتها ،رویدادهایی جدید را در داســتانی جدیــد تجربهكنند.
بدیــن ترتیــب ،به جــای آن كه یك داســتان را ببینیم با چندین داســتان روبرو
میشــویم كه همگی منطقی و باورپذیر به نظر میرســند .داســتانهایی كه از
یك جا شــروع میشــوند ،اما پایانهایــی كامال متفاوت دارند .چیزی شــبیه به
برخی سواالت امتحانی درس انشاء كه در آنها فقط جملهای از یك داستان را
مینویسند و از دانشآموز میخواهند بقیه داستان را به میل خود بنویسد.
بــازی آشــتون كوچــر بازیگــر نقــش اول اثــر پروانهای نیــز در نوع خــود منحصر
بــه فــرد اســت .او در هر یك از داســتان های فیلــم ،در موقعیتــی متفاوت قرار
میگیــرد و بایــد در عین آگاهی از گذشــته و آیندهی پیشــین خود ،نقش خود
را در شــرایطی دیگــر ایفــا كنــد؛ از یــك دانشــجوی موفــق و جــذاب دانشــگاه
گرفتــه تــا یك معلــول مأیوس از زندگــی .اثر پروانهای با تمــام جذابیتهایش
تهــای جزئــی امــا دقیقــی كــه
بــه دلیــل تكــرر ســفر بــه گذشــته و حــال و تفاو 
فیلمنامهنویســان آن بــرای هر یك از داســتانهای در همتنیــدهی فیلم قائل
شــدهاند ،معمایــی ســینمایی اســت .معمایــی كــه بســیاری از تماشــاگران را
پیــش از آن كــه جــذب كنــد ،بــه حــل خــود میكشــاند .بنابراین طبیعی اســت
كــه تماشــاگرانی كــه حوصل ـهی حــل چنیــن معمایــی را ندارنــد ،پــس از دیدن
سكانسهای آغازین ،از تماشای باقی آن خودداری كنند.
داستان
در ایــن فیلــم ،شــخصیتی بــه نــام ایــوان ،از دوران کودکــی خاطرههایــش را از
دست میداده .پس شروع به یادداشت خاطرات روزانهاش میکند .اتفاقات
بســیار عجیبــی میافتــد کــه زندگــی او را زیــر و رو میکنــد و ایوان تمــام آنها را از
یــاد میبــرد .اما زمانی که بزرگ میشــود ،روشــی پیــدا میکند که با اســتفاده از
همان خاطراتی که یادداشــت کرده ،به خاطرههای فراموش شده برسد و این
توانایــی را پیــدا میکنــد تــا گذشــته را عــوض کند .اما بــا عوض کردن گذشــته،
آینده زیر و رو میشود و …

کتاب چی بخونیم؟

قلعهحیوانات
کتاب «قلعه حیوانات» نوشــته «جورج اورول» اســت .این کتاب بســیار سریع در
ایران ترجمه و منتشر شد .یکی از اولین ترجمهها ،ترجمه امیر امیرشاهی است که
سازمان کتابهای جیبی ،مؤسسه انتشارات فرانکلین آن را در سال  ۱۳۴۸منتشر
کرد .داستان در مورد حیوانات اهلی ساکن در یک مزرعه است که از بهرهکشی بیش
از حد مالک مزرعه (آقای جونز) خسته شد ه اند و تصمیم میگیرند که بنابر توصیه
قبل از مرگ یکی از حیوانات ،دست به شورش بزنند.
پس از پیروزی ایــن انقالب ،خوکها که هوش بیشــتری نســبت به بقیه داشــتند
رهبری گروه را بر عهده میگیرند و با توجه به تواناییهای اعضاء وظایف را میان آنان
تقســیم میکنند .بعد هم قانون اساســی جدید وضع و روی دیوار مزرعه نوشته
میشود .قوانین به این ترتیب هستند:
همه آنها که روی دوپا راه میروند دشمن هستند.
همه آنها که چهارپا یا بالدار هستند ،دوستند.
هیچ حیوانی حق پوشیدن لباس ندارد.
هیچ حیوانی حق خوابیدن روی تخت ندارد.
هیچ حیوانی حق نوشیدن الکل ندارد.
هیچ حیوانی حق کشتن حیوان دیگری ندارد.
همه حیوانات با هم برابرند.
اما پس از گذشــت مدتی ،میان خوکها اختالف می افتد و یکی از آنها که مخفیانه
چنــد ســگ را بــرای محافظــت از خــود تربیــت کــرده ،دیگــری را فــراری میدهد و
کنترل همهچیز را به دســت میگیــرد .در ادامه ،خوکی که رئیس شــده تعدادی از
حیوانات را به جرم همکاری با خوک فراری دادهشــده اعدام میکند و با سیاســت
و سوءاســتفاده از ســادگی بقیه ،آنها را مجبور به کار کــردن در ازای دریافت غذای
بسیار کم میکند.
خوکی که رئیس شــده پــس از مدتی ،امکانات و ثروت بیشــتری بــرای خود فراهم
میکند و یاد میگیرد چطور مثل انسانها روی دو پا راه برود و با آنها معامله کند؛
بعد هم دست به تحریف قوانین اساســی مزرعه میزند .برای مثال برخی از آنها را
به صورت زیر در میآورد:
چهارپا خوب و دوپا بهتر.
هیچ حیوانی بیدلیل دیگری را نمیکشد.
همه حیوانات باهم برابرند ،اما بعضی برابرترند.
در اواخر داســتان تمام شــش قانون اول از روی دیوار پاک می شود و فقط قانون
هفتم به صورت تحریفشــده باقی میماند.کتاب قلعه حیوانــات در واقع بهطور
غیرمســتقیم به شــرایط حاکم بر شــوروی ســابق اشــاره میکند .شــخصیتها و
حیوانات این داستان را می توان به بسیاری از جوامع ،شخصیتها و رهبران دنیای
واقعی تعمیم داد.

روزی رســتم بــرای شــکار بــه نزدیکیهــای مــرز تــوران
میرود ،پس از شــکار به خواب م ـیرود .رخش که رها
در مرغــزار مشــغول چــرا بوده توســط چند ســوار ترک
بــه ســختی گرفتــار میشــود .رســتم پــس از بیــداری از
رخــش اثری جز رد پــای او نمیبیند.در پی اثر پای او به
ســمنگان میرســد .خبر رســیدن رســتم به سمنگان
سببم یشــود بــزرگان و نامداران شــهر به اســتقبال
او بیاینــد .رســتم تهدیــد میکنــد چنانچه رخــش را به
او بــاز نگردانند ســر بســیاری را از تن جــدا خواهد کرد.
شــاه ســمنگان از او دعوت میکند شــبی را دربارگاه او
بگذرانــد تــا صبح رخــش را برای او پیدا کنند .رســتم با
خشنودی میپذیرد.
در بــارگاه شــاه ســمنگان رســتم بــا تهمینــه روب ـهرو
میشــود و عاشــق او م یشــود و او را توســط موبــدی
از شــاه ســمنگان خواســتگاری میکند .فــردای آن روز
رســتم مهرهای را بعنوان یــادگاری به تهمینه می دهد
و مــی گوید چنانچه فرزندشــان دختر بــود این مهره را
بــه گیســوی او ببندد و چنانچه پســر بود بــه بازوی او.
پــس از آن رســتم روانــه ایــران میشــود و ایــن راز را بــا
کسی در میان نمیگذارد.
فرزنــدی کــه تهمینــه بدنیــا م ـیآورد پســری اســت کــه
شباهت بسیار به پدر دارد .پس از چندی که سهراب
جوانی تنومند نســبت به همســاالن خود شده است
نشــان پدر خود را از مادر میپرسد .مادر حقیقت رابه
او مــی گوید و مهره نشــان پــدر را بر بــازوی او میبندد

و به او هشــدار می دهد که افراســیاب دشــمن رستم
از ایــن راز نباید آگاه شــود .ســهراب کــه آوازه پدر خود
را م یشــنود تصمیــم میگیــرد که ابتدا به ایــران حمله
کنــد و پدرش رابه جای کاووس شــاه برتخت بنشــاند
و پــس از آن به توران برود و افراســیاب را ســاقط کند.
افراسیاب با حیله بهعنوان کمک به سهراب لشکری
رابــه ســرداری هومان و بارمان به یاری او میفرســتد و
بــه آنان ســفارش میکند که نگذارند ســهراب ،رســتم
را بشناســد .ســهراب بــه ایــران حمل ـهور م یشــود و
کاووس شــاه ،رســتم رابــه یــاری میطلبــد رســتم و
سهراب با هم روبهرو میشوند.
ســهراب از ظاهــر او حدس می زند که شــاید او رســتم
باشــد ولــی رســتم نــام و نســب خــود را از او پنهــان
میکند .در نبرد اول ســهراب بر رســتم چیره میشــود
و میخواهــد کــه او را از پــای در آورد ولــی رســتم بــه او
میگویــد که رســم آنان این اســت کــه در دومین نبرد
پیروز ،رقیب را از پای درمیآورند.
رســتم در نبــرد بعــدی پیــروز می شــود اما به ســهراب
رحــم نمیکنــد و همیــن کــه او را از پــای در م ـیآورد،
مهــره نشــان خــود را بــر بــازوی او میبینــد و گریــه و
زاری ســر میدهــد .ســهراب اینــک بــه نوشدارویــی
کــه نزد کاووسشــاه اســت میتوانــد زنــده بماند ولی
او از روی کینــه از دادن آن خــودداری میکنــد .پــس از
آنکــه کاووس را راضــی میکننــد که نوشــدارو را بدهد،
سهراب دیگر دار فانی را وداع گفته است.

زبــان بــدن یــا تــن گفتــار  Body Languageیکــی از
بخش های جذاب و مهم در آموزش اصول و فنون
مذاکره محســوب م یشــود .بــا آموزش زبــان بدن و
یادگیــری تکنیــک های زبــان بدن میکوشــیم در هر
نوع ارتباط و مذاکره با دیگران ،پیام خود را به شکلی
دقیقتر و مناس ـبتر برای طرف مقابل ارسال کرده
قتــر
و پیا مهــای او را تــا حــد امــکان بــه شــکلی دقی 
دریافت و تفسیر کنیم.
ً
حتمــا به این نکتــه توجه کردهاید که وقتــی فردی را
در یــک مهمانی یــا در خیابان و محیط کار میبینید،
ارتباط غیرکالمــی در قالب زبان بدن ،پیش از ارتباط
کالمی آغاز میشود.
شــما به شــیوهی حرکت کــردن او ،حالت چهرهاش
هنــگام نــگاه کــردن و میــل یــا بیمیلی او به دســت
دادن توجــه میکنیــد .همچنیــن میکوشــید بــا
اســتفاده از ارتباط چشــمی ،حدس بزنید که فضای
احساســی حاکــم بــر گفتوگــو چگونــه خواهــد
بــود .بعــد از رد و بــدل شــدن تمــام ایــن پیا مهــا و
شکلگیری پیش فرضهای ارتباطی ،تازه نخستین
ارتباط کالمی شکل میگیرد.
مــا عــادت داریــم کــه از زبــان بــدن و ســایر پیامهای
غیرکالمــی بــه عنــوان شــواهد مکمــل در تفســیر
پیا مهــای کالمــی اســتفاده کنیــم .ایــن کار در موارد
بســیاری میتواند به افزایش دقت پیام کمک کند.
ً
مثال وقتی با دوســت خود شــوخی میکنید ،ممکن
اســت با دست گذاشــتن بر روی شــان ه اش ،کمک
کنیــد کــه او بیــش از پیش مطمئن شــود که با یک
شــوخی مواجــه اســت و نه یــک پیام جــدی .مثال از
این دست ،بسیار است.
امــا ســمت دیگر ماجرا هم این اســت کــه اگر برخی
ضهــای رایــج دربــارهی زبــان بــدن را ندانیم
پیشفر 
ممکــن اســت ناخواســته پیامــی بــه طــرف مقابــل
ارسال کنیم که به هیچ وجه مد نظر ما نبوده است.
ً
مثــا وقتــی رفتــار اشــتباهی انجــام دادهایــم و وقتی
مدیــر در حــال گالیــه از ماســت ،بــه چشــمان او
خیره م یشــویم (این خیره شــدن ممکن اســت به
عنــوان خیر هســری و ســماجت ،یا شــرمنده نبودن
ما تفســیر شــود) .زبان بدن و ارتباط غیرکالمی یکی
شهــای مهــم در همــه مذاکــره ها محســوب
از بخ 
م یشــوند .ما با حاالت بدنی خود ،محل قرار گرفتن
دس ـتها و پاهایمــان ،ژس ـتها ،تمــاس چشــمی
بهــا ،تمــاس
لبخنــد زدن ،پلــک زدن ،گزیــدن ل 
دس ـتها با صورت ،نــگاه کردن به ســمت پایین یا
باال یا اطراف ،تکان دادن سر و گارد باز و بسته خود
پیامهای مختلفی را به طرف مقابل ارسال میکنیم.
از سوی دیگر ،طرف مقابل هم با زبان بدن و عالئم
غیرکالمی خود ،خواســته یا ناخواســته ،پیامهایی را
برای ما ارسال میکند.
زبان بــدن در مذاکره از آنجا ریشــه میگیرد
اهمیــت ً
که ما عموما هنگام مشاهده تناقض بین زبان بدن
و گفتار طرف مقابل ،ترجیح میدهیم به زبان بدن او
اعتماد کنیم .شــاید به همین دلیل است که تعبیر
تن گفتار برای زبان بدن به کار میرود.
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سحر
اسالمی متولد دوم خرداد
 1368است .فوق لیسانس مدیریت
کسب و کار ( )MBAاز دانشگاه شهید بهشتی
دارد .دو خواهر و دو برادر دارد .سه سال در
اکتیران کار کرده و شش سال هم به عنوان معاون
مدیرعامل در یک شرکت سرمایهگذاری فعالیت
داشته است و در حال حاضر یک سال و نیم است
که بهعنوان مدیر ارتباطات در شرکت تینکست
مشغول به کار است .یک لبخند و دنیایی از
مهر را با شور و شوق انرژی ترکیب کنید  
می شود سحر اسالمی.

سحر اسالمی:

قبــًا هم با آقای مهندس کاشــانی ســابقه همکاری
داشتهاید؟
بلــه ،من ســال  1389با شــرکت اکتیران و آقــای مهندس
کاشانی آشنا شدم و اولین تجربه کاری من از آنجا شکل
گرفــت .بهعنــوان طــراح دکوراســیون داخلــی در اکتیــران
مشــغول بــه کار شــدم .خیلــی برایــم جذابیــت داشــت
و فوقالعــاده تجربــه شــیرینی بــود .کار کــردن در کنــار
مهندس کاشــانی فرصت بســیار بزرگی بود که در شروع
ً
ی نصیبــم شــد .مــن در خانــه یک دختــر کامال
زندگــی کار 
نازنــازی و نــازک نارنجی بودم ،تا میگفتند باالی چشــمت
ابروســت گریــه میکــردم؛ اما وقتــی وارد محیط کار شــدم
دیــدم زندگــی بــه ایــن راحتی که من داشــتم نیســت و در
محیــط کار از نــاز و نوازشــی که همیشــه در خانــه از طرف
پــدر و مــادر و خانــواده داریم ،خبــری نیســت .این باعث
شــد کــه مــن رشــد کنــم و همیشــه قدمهایــم را جلوتر از

بهوسعتدنیا
در منامیدهست

ســنم بردارم و بزرگتر از سنم باشم .سه سال در اکتیران
بودم و بعد از آن وارد یک شــرکت ســرمایهگذاری شــدم،
یک شرکت ســرمایهگذاری که اول یک پروژه ساختمانی
خــاص داشــت و بعــد هــم در بخــش ســرمایه گــذاری در
معــادن فلــزات ورود کــرد .مــن در ایــن شــرکت بهعنوان
معاون مدیرعامل مشــغول به کار شــدم و شــش سال
آنجــا بــودم؛ در كل آدمــی هســتم کــه زندگــی روتیــن و
ً
یکنواخــت را اصال دوســت ندارم .دوســت دارم زندگیام
پــر از تجربههــای جدیــد باشــد؛ تجربههایــی کــه از آنهــا
بتوانم یاد بگیرم و برایم مفید باشد.
  چه شد که سر از تی نکست درآوردید؟
ً
ســاختمان هلدینــگ دقیقا مجــاور ســاختمان محل کار
قبلی من بود .من یکبار به صورت اتفاقی آقای مهندس
کاشــانی را در خیابان تابان دیدم احوالپرسی که کردیم،
قــرار شــد یک روز بــه دیدار ایشــان بروم .از همان ســالی
کــه در اکتیــران بــودم ارتباطــم با آقــای مهندس کاشــانی
برقــرار بود و صحبت میکردیــم ،اما خب خیلی وقت بود
که مهندس را ندیده بودم .قرار مالقات گذاشــته شــد و
ما درباره اتفاقاتی که در آن شــش ســال برای من افتاده
بــود و کارهایــی کــه انجــام داده بــودم صحبــت کردیــم.
ً
عالقــه مند بــودم که مجــددا با ایشــان همکاری داشــته
باشــم .در این خصوص صحبت شــد و من به هلدینگ
آمــدم .ورود من به شــرکت تی نکســت هــم جالب بود.
آقای مهندس پیشنهاد دادند که من به صورت
هفتگی بهعنوان کارآموز به شرکتهایی که
ایشــان اعالم کردند بروم تا با شــرکتها و
حوزه فعالیتهای هلدینگ آشــنا شوم.
ً
مــن ایــن رونــد را شــروع کــردم و اتفاقــا
اولیــن شــرکتی کــه آمــدم تینکســت بود.
مدیرعامل شــرکت تینکســت آن موقع آقای
دکتر دلگشا بودند .من یک هفته در این شرکت
با همه بچهها صحبت کردم و بعد شــرکتهای بعدی
را معرفی کردند و به آن شــرکتها رفتم .اتفاق جالبی که

افتــاد ایــن بود که من وقتی به هر کدام از این شــرکتها
میرفتــم ،فصلنامــه تیپاکــس را دســت مــن میدادنــد و
میگفتنــد ایــن را بخوانــی همــه چیــز را میفهمــی .طوری
شــده بود که من در شــرکتهای آخر تا مجله را میدیدم
میگفتــم مــن ایــن را حفــظ هســتم (میخنــدد) .بــه هــر
صــورت در آن دوره بــا آد مهــای خیلی بزرگی آشــنا شــدم.
این شــناختها االن به من خیلی کمک میکند تا ارتباط
خوبی را با شرکتهای دیگر برقرار کنم.
  کار بهعنوان طراح دکوراسیون داخلی چطور بود؟
کار طراحی و ایده پردازی بسیار برایم لذت بخش بوده و
ً
هســت؛ واقعا با اشتیاق این کار را انجام می دهم ،اینکه
میتوانســتم یک محیط یا فضای خالی و شــاید حتی یک
ســاختمان مخروبــه را در ذهنــم تجســم کنــم و بتوانــم
تشــخیص دهــم چــه رنگی اســتفاده شــود بهتر اســت و
چگونه باید چیدمان شــود و چه متریالی اســتفاده شود
ً
و  ...برایــم جذابیت داشــت و تقریبا تمــام کارهایی که در
این زمینه انجام دادم رضایت مشــتری را جلب می کرد و
تمام مشتریان به شرکت وفادار می ماندند.
  عالقهتان به طراحی از چه زمانی شکل گرفت؟
ً
از بچگــی کال بــه هنــر و کارهــای خالقانــه عالقهمنــد
بــودم .دورهای کــه ســنم کمتــر بــود تابلوهــای نقاشــی با
رنــگ روغــن ،ســیاه قلــم و چهــره میکشــیدم .مــن یــک
بــرادر بزرگتــر از خــودم دارم کــه ایشــان در زمینــه طراحــی
و دکوراســیون داخلــی فعالیــت میکردنــد و مــن وقتــی
میدیدم او شــبها در خانه مینشــیند و طرح میکشــد،
لــذت میبــردم .بــه همیــن خاطــر احســاس میکنــم
مشــوق من در ایــن کار برادرم بود .وقتــی بهعنوان طراح
دکوراســیون داخلی وارد اکتیران شدم یک سری دورهها
مثل رنگشناســی ،سبک شناسی و هر چیزی که مربوط
بــه طراحــی دکوراســیون بــود را گذرانــدم و نرمافزارهایــی
ماننــد Auto Cad، 3D Max ، 3D Rhinocerosو ...کــه نیاز
بــود را یــاد گرفتــم .و چــون بســیار آموزشپذیــر هســتم،
نرمافزارها را خیلی سریع یاد میگرفتم.
  طراحی لباس را از چه زمانی شروع کردید؟
کاری که در شــرکت قبلی داشــتم خیلی خشــن و زمخت
بــود و مــن بایــد یــک شــخصیت جــدی میداشــتم ،در
ی که مــن یــک آدم برونگرا هســتم و دوســت دارم
صورتــ 
احساساتم را نشان بدهم .البته دوستانم هم میگویند
کــه مــن هــوش هیجانــیام را بــه خوبــی میتوانــم کنترل
ً
کنــم .امــا تقریبا از دو ســال پیش تصمیــم گرفتم در کنار

کار خشــنی که انجام میدهم ،لطافت را داشته باشم .به
همین خاطر کار طراحی لباس را شــروع کردم و دورههای
پیشرفته و تخصصیاش را گذراندم.
  کجا دوره دیدید؟
در مجتمــع فنــی تهــران دوره دیــدم و چنــد دوره آنالین و
آفالیــن کــه در کشــورهایی مثــل ترکیــه برگــزار شــد را هم
گذرانــدم .بــا آد مهــای خیلی حرف ـهای در این زمینه آشــنا
ً
شــدم .واقعــا برایــم جذابیــت دارد ،بــه طوریکــه مــن هــر
زمانــی کــه از شــرکت بیــرون م ـیروم و بــه خانــه میرســم
شــروع میکنم به طراحی لباس .یکهو میبینم ســاعت
دو شب است و من هنوز بیدارم و دارم طرح میزنم.
  ایــن میشــود کاری کــه در اوقات فراغتتــان انجام
میدهید؟
ً
تقریبــا بله .ضمن اینکه همزمان کالس زبان انگلیســی
هــم م ـیروم تــا ســطح زبانــم را ارتقــاء بدهــم .کار طراحــی
لبــاس بــه مــن آرامش میدهــد .وقتــی یک طــرح میزنم
کــه در آخــر از خودم راضی هســتم ،حالم خوب میشــود.
مســافرت بــه همــراه خانــوادهام را نیــز در اوقــات فراغت
خیلی دوست دارم.

G R E A T

O U R

  تا به حال کارهایتان تولید شده است؟
بــا چنــد کمپانــی تــرک مذاکره داشــتم و بــا یکــی از آنها به
توافــق رســیدیم و میخواهند کــه برای پاییز و زمســتان
ســال 1399و همینطــور بــرای بهار و تابســتان برایشــان
کالکشــن بزنــم .من به بهار و تابســتانش نمیرســیدم و
بــه همین خاطر پاییز و زمســتان را از آنهــا پذیرفتم .االن
هــم تقریبــا آن پــروژه را به اتمام رســاندهام .طراحی چیزی
اســت که آدم باید مودش را داشــته باشــد .اگر نداشــته
باشــی خروجیاش جالب نمیشــود .باید حس و حالش
را داشــته باشــی که وقتی طرح میکشــی بتوانی حست را
در طرح نشان بدهی.
  اهل ورزش هستید؟
بلــه ،بســیار زیــاد؛ ورزش هــوازی را کــه بــه صــورت روتین
ســالیان ســال اســت کــه انجــام میدهــم البتــه مدتی به
دلیــل مشــغله کمتــر ورزش میکــردم ولــی االن هــر روز
حداقــل  45دقیقــه ورزش هــوازی انجــام میدهــم و
ً
تقریبــا تــا  3ســال پیش با پدرم جمعه صبح ها همیشــه
کوهنــوردی میرفتیم ولی کمکم من روزهای جمعه ام به
دلیل کالس هایی که می رفتم پر شــد و دیگر نتوانستم
بروم .شــنا کردن را هم خیلی دوســت دارم و قبل از کرونا
زیاد اســتخر میرفتم اما االن مدت طوالنی اســت که این
کار را انجام نداده ام.
  بدترین ویژگی اخالقی شما از نظر بقیه چیست؟
یکــم ،فقــط یکــم ،گاهــی اوقــات لجبــاز مــی شــوم ،البتــه
درصدش خیلی پایین است.
  کدام شــخصیت کارتونی را بیشــتر دوســت دارید و
چرا؟
جــودی ابــوت رو خیلــی دوســت داشــتم و دارم .چــون
باهــوش و پرانرژی بود و با وجود مشــکالت بســیار هیچ
وقــت تســلیم نمــی شــد .خصوصیــات ظاهری بــا مزه ای
ً
هــم داشــت ،مخصوصا رنــگ و مدل بافتــن موهای وز و
فرفریش.
  دوســت داشــتی تــو هم یــک بابا لنــگ دراز داشــته
باشی؟
از این زاویه به ماجرا نگاه نکردم ولی شــاید داشــتن یک
شــخصیت مانند بابــا لنگ دراز در زندگی بد هم نباشــد.
بــه قول جــودی ابوت «:من معتقدم که انســان با اراده و
قدرتمندی هستم و این اعتقاد ها است که کوه ها را به
حرکت در می آورد».
  عاشق هم شدید؟
سوال بعدی (می خندد)
  از قضاوت مردم میترسید؟
ً
مــن ســعی می کنــم همیشــه خودم باشــم و خــب قطعا
نظرات و سالیق آدم ها با هم یکسان نیست و شاید به
دالیلی من کاری انجام بدهم و برای شخصی یا اشخاصی
قابل درک نباشد و مورد قضاوت قرار بگیرم .خیلی برایم
قضــاوت هــا مهم نیســت چــون خودم مــی دانم چــه کار
کردم و چه کار می کنم و به خودم اطمینان دارم.
  اهل آشپزی کردن هم هستید؟
آشپزی را خیلی دوست دارم و اگر زمانش را داشته باشم
انجام می دهم .دست پختم هم خوب است به هر حال
مــن یــک دختر تــرک هســتم و دختران و خانــم های ترک
ً
ذاتا دستپختشان خوب است(.میخندد)
  و حرف آخر:
امید به وســعت دنیا در من وجود دارد و همیشه دلیلی
پیدا خواهم کرد که امیدوار باشم ،این فردیت من است
که تمامیت زندگی من را در بر میگیرد.
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اردیبهشت  ،۹۹سال اول

مرور کارنامهموفقزنان
در مدیریت کرونا
برگرفته از روزنامه گاردین

نیوزیلنــد بــه سرپرســتی جاســیندا
آردرن رهب ــری جهان ــی در مب ــارزه ب ــا
وی ــروس کرون ــا اس ــت .ای ــن کش ــور
تاکن ــون تنه ــا ی ــک م ــورد م ــرگ ب ــر
اث ــر  ۱۹-Covidداش ــته اس ــت .ای ــن
موض ــوع ت ــا ح ــدودی ب ــه جغرافی ــا و
ابع ــاد نیوزیلن ــد نی ــز ارتب ــاط دارد .ب ــا
وج ــود برخ ــورداری از جمعیت ــی کمت ــر
از  ۵میلی ــون نف ــر ،کل جمعی ــت
نیوزیلن ــد بس ــیار کمت ــر از جمعی ــت
نیوی ــورک اس ــت .مح ــل نیوزیلن ــد
ب ــه عن ــوان ی ــک کش ــور جزی ــرهای
نی ــز مزی ــت مش ــخصی ب ــه آن
میبخش ــد .ب ــا ای ــن ح ــال ،مدیری ــت
نیــز یــک عامــل مهــم اســت .نیوزلنــد
شه ــای گس ــتردهای را انج ــام
آزمای 
داده و آردرن نی ــز در پاس ــخ ب ــه ای ــن
بح ــران ب ــا ش ــفافیت و دلس ــوزی
رفت ــار ک ــرده اس ــت.

تس ــای این ــگ ون ،اس ــتاد
پیش ــین حق ــوق ،در س ــال  ۲۰۱۶ب ــه
عن ــوان اولی ــن رئی ــس جمه ــور زن
تای ــوان انتخ ــاب ش ــد .در هم ــان
س ــال آمری ــکا ،دونال ــد ترام ــپ را ک ــه
مجــری یــک برنامــه رئالیتــی شــو بــود
را بهعن ــوان رئی ــس جمه ــور برگزی ــد.
تس ــای پیش ــروی س ــریع و موفق ــی
در بح ــث کنت ــرل کرون ــا ثب ــت ک ــرده
اس ــت .در واق ــع ،درحالیک ــه تای ــوان
ب ــه س ــرزمین چی ــن بس ــیار نزدی ــک
اســت ،امــا توانســته ایــن ویــروس را
ت ــا ح ــد زی ــادی کنت ــرل کن ــد و تاکن ــون
فق ــط ح ــدود  ۴۰۰م ــورد مبت ــا ب ــه
کرون ــا دارد .ای ــن کش ــور ثاب ــت ک ــرده
ک ــه آنچن ــان ب ــرای مب ــارزه ب ــا کرون ــا
آم ــاده اس ــت ک ــه  ۱۰میلی ــون ماس ــک
ب ــه آمری ــکا و  ۱۱کش ــور اروپای ــی اه ــدا
میکن ــد.

کشــور آلمــان نیــز بــا مــوج ســنگینی
از کرون ــا وی ــروس مواج ــه ش ــده اس ــت
ام ــا می ــزان م ــرگ و می ــر ب ــه ش ــدت
ک ــم و در ح ــدود  ۱.۶درص ــد اس ــت.
عوام ــل مختلف ــی در می ــزان پایی ــن
م ــرگ و می ــر در آلم ــان نق ــش دارن ــد ،از
شهــای اولیــه و گســترده
جملــه آزمای 
به ــای
و تع ــداد زی ــاد تختخوا 
مراقب ــت وی ــژه .در ای ــن ج ــا نی ــز
مدیری ــت کش ــور نقش ــی مه ــم ایف ــا
میکنــد .همانط ــور کــه یکــی از کاربــران
توییت ــر ب ــه ص ــورت کنای ــه آمی ــز م ــی
گویــد «:اگــر شــما ســؤال کنیــد کــه چــرا
می ــزان م ــرگ و می ــر در آلم ــان بس ــیار
پایی ــن و در آمری ــکا بس ــیار ب ــاال اس ــت،
بای ــد گف ــت ب ــه ای ــن دلی ــل ک ــه رئی ــس
ً
نه ــا (آلمان ــی ه ــا) قب ــا
جمه ــور آ 
ش ــیمی دان کوانتوم ــی ب ــود و رئی ــس
جمه ــور ش ــما (آمریکای ــی ه ــا) در
گذش ــته مج ــری برنام هه ــای ریالیت ــی
ش ــو ب ــود ».آن ــگال م ــرکل دکت ــرای
ش ــیمی کوانتوم ــی اس ــت ،و مق ــام
صدراعظ ــم آلم ــان را عه ــده دار اس ــت.

دانمارک با نخســت وزیری مته
فردریکنســن و فنالند با نخســت
وزیــری ســانا ماریــن نیــز در زمینه
مهــار کرونــا ویــروس اقدامــات
قابــل توجهــی را انجــام میدهنــد.
البتــه زن بــودن آشــکارا علــت
موفقیــت نیســت .زن بــودن بــه
طور خودکار باعث نمیشود شما
در مهار همه گیــری جهانی موفق
شــوید .افزون بر این ،زن بودن به
طور خودکار شما را مدیر و رئیس
جمهور بهتــری نمیکند .این ایده
باعــث تقویــت عقایــد جنســیتی
و غیرمســتقیم میشــود کــه زنــان
ً
ذاتا دلســوزتر و مستعد همکاری
بیشتری هستند.

بــا ایــن حــال ،حقیقت این اســت
کــه زنــان به طــور کلــی باید بســیار
بهتر باشــند تا به پســت مدیریتی
و رئیــس جمهــوری برســند .زنــان
ناچار به رسیدن به استانداردهای
بســیار باالتــر از مــردان هســتند.
زنــان بــه نــدرت مجــاز بــه ارتــکاب
اشــتباه هستند .شــما (به عنوان
یــک زن) بایــد دو برابــر یــک مــرد
خوب باشــید تــا نیمــی از اندازهای
کــه مردان جــدی گرفته میشــوند
جدی گرفته شــوید .شــما باید دو
برابــر ویژگیهــای مثبــت دیگــران
را داشــته باشــید ،تا به یک شــغل
بهتر برسید.

زنان به ندرت مجاز به ارتکاب اشتباه هستند.
شما (به عنوان یک زن) باید دو برابر یک مرد
خوب باشید تا نیمی از اندازهای که مردان
جدی گرفته میشوند جدی گرفته شوید

نامههای
عاشقانهوخواندنی

قرار اســت گوشــه ای از نامه هــای عاشــقانه و خواندنی
ماندگار در تاریخ ایران را با هم مرور کنیم .نامه عاشقانه
فروغ فرخزاد به ابراهیم گلستان سرآغاز این مرور است.

یکشنبهشب  ۱۷ژوئیه
عزیــزم .عزیــزم .عزیزم .قربانــت بروم .دوســتت میدارم.
دوســتت مــیدارم .یــک لحظــه از مقابــل چشــمم دور
نمیشــوی .نفســم از یــادت میگیــرد و خونــم در قلبــم
طغیان میکند .شــاهی ،دوســتت دارم .دو روز اســت که
نتوانســتم برایــت نامــه بنوســم و وجدانــم همینطــور
ُ
عذابم میدهد .دیروز که شــنبه بود همراه گلر و هانس
و دختر کوچکشــان و ســیروس رفتم به راولنســبورگ تا
تعطیــل آخر هفته را پهلوی امیر بگذرانم .ما که چهار نفر
بودیــم و امیر هــم با زن و بچههایش و مهــرداد روی هم
ُ
ُ
میشدند پنج نفر و همه با هم میشدیم نه نفر و نه نفر
ُ
شــدن و نهنفــری زندگــی کــردن حتــی اگر بــرای دو روز هم
باشد یکی از آن چیزهائیست که مرا خفه میکند.
نمیدانــم چــرا تحمــل جمعیــت را نــدارم .چــرا تحمــل
زندگــی فامیلــی را نــدارم .مــن آنقــدر بــه تنهایــی خــودم

عــادت کردهام کــه در هر حالت دیگری خودم را بالفاصله
تحــت فشــار و مظلوم حــس میکنم .تا دور هســتم دلم
میخواهــد نزدیــک باشــم و نزدیک که میشــوم میبینم
ً
اصــا اســتعدادش را نــدارم .بــرای اینکه خودم را ســرگرم
کنــم هــی رفتــم تــوی آشــپزخانه و ظــرف شســتم و ظرف
شکســتم و هــی آمدم تــوی اطاق و بــا بچهها دعــوا کردم
یــا تلویزیون تماشــا کــردم .هوا هم آنقدر بــد بود که حتی
یشــد پنجــره را بــاز کرد .یا طوفان بــود و خاک و صدای
نم 
شکستن شاخههای درختها میآمد و یا باران بود و مه
و ســرمای شــدید .و باالخره هم ســرما خوردم و آنچنان
ســرمایی خوردم که وقتی برمیگشــتم پشت ماشین زیر
چهــار تا پتو دراز کشــیدم با گلوی روغنمالیده و ســردرد
وحشــتناک و ســرفه و هــزار چیــز غیرقابــل تحمــل دیگــر
و حــاال هــم کــه دارم این نامــه را برایــت مینویســم آنقدر
تب دارم که چشــمم باز نمیشــود .هــوای اینجا خیلی بد
یشــدم از وقتی که از
اســت .منکههیچوقــت مریض نم 
ً
ایران آمدهام اقال نصف مدت را مریض بودهام.
قربانــت بــروم .دارم مزخــرف مینویســم .دارم حرفهــای
بیهــوده مینویســم .دیگــر تمام شــد .فــردا که دوشــنبه
یبــرم بــرای رزرو
اســت م ـیروم و بلیــط هواپیمایــم را م 
کــردن صندلــی .خیال دارم برای دوشــنبه دیگر که ســوم
مــرداد میشــود رزرو کنــم .میخواســتم جمعــه بیایم اما
بچ ههــا نمیگذرانــد .هنوز هــم نمیدانم کــه جمعه بیایم
یــا دوشــنبه .فــرداهمه چیــز معلــوم میشــود .بالفاصله
برایت مینویسم .نمیدانم باید برایت تلگراف بزنم یا نه
و نمیدانــم اگــر تلگراف بزنم به فــرودگاه میآیی یا نه .اگر
مینویســم ”نمیدانم“ برای این نیســت کــه فکر میکنم
اهــل آمــدن نیســتی بلکــه برای اینســتکه فکــر میکنم
شاید فرصت و امکان آمدن برایت وجود نداشته باشد.
شاهی ،قربانت بروم ،اما من راستی راستی راستی احتیاج
به دیدن تو در همان لحظه اول دارم .اگر سرنوشتم این
باشد که ترا دوباره ببینم باید در همان لحظه اول ببینم.
ایــن دو روزه هــم هیچ خبری از تو نداشــتهام .شــاید فردا
نامهات برســد .اگر قرار شــد جمعه بیایم فردا و پسفردا
هــم برایــت مینویســم و دیگــر نمینویســم چــون اگــر
بنویســم بعد از خودم میرســد .اما اگر قرار شد دوشنبه
بیایــم تــا چهارشــنبه برایت مینویســم .دیگــر نمیتوانم
بنویسم.

G R E A T

O U R

درباره استرس چه می دانیم؟
مدیریــت اســترس ( )Stress Managementو
ســایر موضوعــات مرتبط با اســترس ماننــد مقابله
بــا اســترس و روشهای کاهش اســترس و عوامل
ثهــای
اســترس زا و اســترس شــغلی ،از جملــه بح 
رایج روزگار ما هستند.
در گذشــتههای دور ،اصطالح عامــان مــرگ همه را
بــه یاد عفونــت و بیمــاری و جنــگ و مــواردی از این
دســت میانداخــت؛ امــا بــه نظر میرســد کــه امروز،
اســترس در زندگــی شــخصی و اســترس شــغلی از
جملــه شــتابدهندههای مهــم حرکــت انســان به
سوی مرگ هستند.
بررس ـیها نشــان داده اســت کــه اغلــب افــراد پــر
استرس یکی از این سه ویژگی را دارند:
عالقهمنــدی به توســعه فردی در زندگــی فردی یا
محیط سازمانی
جــوان بــودن و قــرار داشــتن در آســتانه ورود بــه
زندگی جدی شغلی و اجتماعی
ایفای نقش مدیریت و سرپرســتی در ســازمانها
و کسب و کارها
هر ســه ویژگــی فوق میتواننــد به نوعی اســترس زا
باشند.
ـانی کــه بــرای توســعه فردی وقــت میگذارنــد
کسـ ً
طبیعتــا در پــی تغییــر و بهبــود وضعیــت خــود و
محیــط خویــش هســتند .ایــن را هــم بــه خوبــی
میدانیــم کــه نــوع تالشــی بــرای تغییــر ،میتوانــد
بــه تحمــل اســترسهای درونــی و بیرونــی منتهــی
شــود .جــوان بــودن هم بــه این معناســت که هنوز
موقعیــت مشــخصی بــرای فــرد ،تثبیــت نشــده و
حاصــل ایــن وضعیــت ،ابهــام در زندگــی و رویارویی
با چالــش برنامه ریزی برای دســتیابی به هدفها و
خواستههاست.اشــتغال به مدیریت و سرپرستی
هــم از جملــه عوامــل اســترسزایی اســت کــه
میتواند بر تمام جنبههای زندگی ما ســایه بیندازد.
خود بــرای تجربهی
مســئولیت داشــتن بــه خــودی ً
استرس شدید کافی است .طبیعتا تالطمهای کالن
اقتصــادی و چالشهای محیــط کار هم میتوانند بر
استرس شغلی بیفزاید.
در چنین شــرایطی اگر مدیری در مدیریت اســترس
توانمنــد نباشــد ،ایــن ناآرامــی و تنــش درونــی او به
همکارانش هم منتقل خواهد شد و به این ترتیب،
مشکالت حاشیهای سازمان افزایش پیدا میکند.
های ناشی از استرس در زندگی
میدانیم که بیماری ً
انسان ،پدیدهی نسبتا جدیدی محسوب میشوند.
زندگــی مــدرن ،شهرنشــینی و تکنولوژیهای جدید
تولیــد کــه پــس از انقــاب صنعتــی فراگیــر شــدند
ســبک زندگــی مــا را بــه کلی تغییــر دادند و بســیاری
از ویژگ یهــای ســبک زندگی جدید ،بــرای ما تنش زا
و تنش آفرین بوده اســت .به همین دلیل افزایش
آگاهــی نســبت بــه اســترس و شــیوه هــای درمــان
و کنتــرل آن مــی توانــد یکــی از مباحثــی باشــد که به
صورت جدی باید به آن توجه کرد.
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علیرضا قلییی:

منبادیگارد
بودم

علیرضــا قل 
ییـ
متولــد  24فروردیــن
ـی ً
 1367اس ـت .اصالتــا همدانــی اســت
و
لــی در ته ـران به دنیــا آمدهاس ـت .یک
س
ـ
ـال
و
نیم
ا
س
ـ
ـت
که
در واحد حراســت
شــرکت تیپاک ـس اشــتغال دارد .بــه
ســه زبــان آ لمانــی ،انگلیســی و فرانســه
م
ســلط اســت و گاهــی ترجمــه هــم مــی
ک
ند .کارتون میتی کومان هم باعث شد
رز
م
ـ
ـی
کار
بش
ـ
ود.
بق
ی
ـ
ـه ماجــرا را از زبــان
خودش بخوانید.

ازدواج کردهاید؟
در حال حاضر داریم دوران عقد را میگذرانیم.
ازدواجتان عاشقانه بود یا سنتی؟
ً
عاشقانه .من اصال ازدواج سنتی را قبول ندارم.
چطور همسرتان را دیدید؟
یــک روز داشــتم مــی رفتــم بیــرون اتفاقــی ایشــان را دیــدم و
خوشــم آمــد .ابتــدا قصدمــان فقط آشــنایی بــود ولــی کار باال
گرفت و دو سال پیش به خواستگاری رفتم و امسال پیش
از عید عروسیمان است.
ویژگــی خاصــی که باعث شــد ایشــان برای شــما جذاب
شود و این ارتباط ادامه پیدا کند چه بود؟
نجابــت .بــرای مــن نجابت خیلــی مهم بود .بیشــتر بــه خاطر
نجابت و سنگین بودن همسرم بود که ایشان را پسندیدم.
مهمترین ویژگی خودتان چیست؟
یکــی صداقــت اســت و دیگــری روراســتی .بــه گفتــه دیگــران
مهربان هم هســتم چــون دل این را ندارم که کســی بخواهد
جلــوی مــن گریــه کنــد .ویژگی بــد هــم زیــاد دارم .زود قضاوت

میکنم و از کوره در میروم .اگر حرف غیر منطقی بشنوم زود
عصبانیمیشوم.
اگر در جایگاهی قرار بگیرید که درک نشوید چه برخوردی
میکنید؟
ً
بســتگی بــه محیطــش دارد .مثــا محیــط کار جایی اســت که
شــما دارید از آن نان در میآورید و ممکن اســت در آن صدها
بار درک نشــوید ولی چه کاری از دس ـتتان برمیآید؟ اگر قابل
حل باشــد با منطق آن را حل میکنید ولی اگر قابل حل نبود
بــه کارتــان ادامه میدهید و نهایتش این اســت کــه از کارتان
استعفا میدهید .با این حال من آدم اهل جنجالی نیستم .تا
جایی که امکان داشته باشد سازش میکنم.
فکر میکنید آدم دیکتاتوری باشید؟
ً
ً
اصال دیکتاتور نیســتم و اتفاقا به شــدت منطقی هســتم .به
هیــچ عنــوان اینطور نیســتم که بگویم حــرف باید حرف من
باشد.
اگــر در محیطی قرار بگیرید که منجــر به تنش و درگیری
شود ،شما خودتان را دخالت میدهید؟
ت بــه گریبــان هســتیم .اگــر
مــا هــر روز بــا ایــن موضــوع دس ـ 
بخواهیــم با همه تنش داشــته باشــیم ،هر روز باید ماشــین
کالنتــری اینجا باشــد .یــک عده فکــر میکنند حراســت یعنی
ً
ً
نطــور نیســت .مخصوصا
برخــورد جــدی کــردن ولــی اصــا ای 
ً
در محیــط تیپاکــس اگــر بخواهید تنش داشــته باشــید اصال
نمیتوانیــد کار کنیــد چون مدام با قشــر راننــده و کار گر طرف
هستید هر روز به مشکل برمیخورید.
بچه آرامی بودید یا شیطون؟
از اول بچه آرامی بودم و بیشتر سرم تو الک خودم بود .بیشتر
کتابخوان و مجل ه خوان هستم.
آخرین کتابی که خواندید چه کتابی بود؟
"چهــار اثر" نوشــته فلورانس و "بیشــعوری" کتابهای خیلی
خوبی بودند که من خواندنم.
ظاهرًا اهل ترجمه هم هستید؟
ً
بله ،هرازگاهی کار ترجمه هم انجام میدهم .البته قبال بیشتر
حوصل ـهام میکشــید و اآلن کمتــر در زمینــه زبــان فعالیــت
میکنم.
چطور شد که زبان خواندید؟
از بچگــی مادرم دوســت داشــت که مــا حداقل یــک زبان بلد
ً
باشــیم .مثــا بچــه خواهرم اآلن هشــت ،نه ســال دارد و مثل
بلبل اســپانیایی صحبت میکند .من به مدرسه غیرانتفاعی
میرفتــم و معلــم چهــارم دبســتانم چینــی بــود .از آن موقــع
نطــور بــه زبان ادامــه دادم و عالقهمند شــدم .در محیط
همی 
کار قبلی که در قسمت پروازهای خارجی فرودگاه امام خمینی
(ره) کار م یکــردم نیز در طول روز با مســافران خارجی صحبت
میکردم و انگلیســی را مســلط شــدم .عالوهبر زبان انگلیسی
زبانهای آلمانی و فرانسوی را هم بلد هستم.
تحصیالتتان چیست؟
مــن کارشناســی علــوم سیاســی گرایــش روابــط سیاســی
دیپلماتیــک خوانــدم؛ ولــی بنــا بر شــرایطی که در زندگ ـیام رخ
ً
دادتقریبــا یکــی دو مــاه مانــده بود درســم تمام شــود ،مجبور
شدم انصراف بدهم.
هیچوقت فکر میکردید در حراست کار کنید؟
بلــه .مــن تجربــه حراســت را داشــتم .از بچگــی کــه زبــان
میخوانــدم ،دور ههــای رزمــی را هم میگذرانــدم .فکر میکردم
ً
کــه یک روزی نیاز م یشــود .مثال زمانی که در فــرودگاه امام کار
میکردم ،همراه نامحســوس آقای متکی ،وزیر خارجه ســابق
کشور بودم.
چه چیز از حراست برای شما جذاب است؟

در ایــن دوره و زمانــه اینطور نیســت که ما بخواهیــم کار را
انتخاب کنیم ،بلکه بیشتر کار است که ما را انتخاب میکند.
حراست هم جذابیتهای خودش را دارد .ولی در کل راحتی
خانوادهام برایم اهمیت بیشــتری دارد .این کار چه ســخت
باشــد و چــه آســان و چــه عالقه داشــته باشــم و چــه عالقه
نداشته باشم ،آن آسایشی که برای عزیزانم به وجود میآورم
مهمتر است.
دوست نداشتید بادیگارد باشید؟
من در فرودگاه امام بادیگارد بودم.
اگر قرار باشد بادیگارد اختصاصی باشید دوست دارید
بادیگارد چه کسی باشید؟
مــن چــون آدم دینــی و عرفانــی هســتم ،دوســت داشــتم
خ رجبعلی
بادیــگارد آقایــان بهجــت ،ســیدعلی قاضــی ،شــی 
خیاط ،حسین طباطبایی بروجردی و مجتهدی تهرانی باشم
که در حال حاضر در قید حیات نیستند.
اگر بخواهید بادیگارد یک نفر مثل آقای رضازاده شوید
چه حسی پیدا میکنید؟
بسته به شرایط زندگی دارد که ببینم چقدر ارزش دارد تا من
ً
جان خودم را کف دستم بگذارم .طبیعتا اگر بادیگارد چنین
کسانی باشید درگیریهای خاص خودش را هم دارد.
قهرمانتان در بچگی چه کسی بود؟
بچــه که بــودم قهرمانــم بروسلی بــود ولی بزرگتر که شــدم
مهــا قهرمان بــود ولی
پــدرم قهرمانم شــد .بروســلی در فیل 
اینکه در زندگی واقعی قهرمان باشید خیلی مهم است.
پدرتان چه ویژگیهایی داشت؟
ً
فهــای بســیار جالبی م ـیزد .مثال به مــن میگفت
پــدرم حر 
چه میدانید برای اینکه شــما را بزرگ کنم چه ســختیهایی
کشــیدم و چــه حرفهایی که نخــوردم .آن موقــع این حرف
بــرای مــن کلیش ـهای و روتیــن بــود و میگفتــم همــه آدمها
چنیــن چیــزی را تجربــه میکنند ولی بعد کــه خــودم وارد کار
شــدم فهمیدم آدم برای اینکه زندگ ـیاش را بگذراند مجبور
م یشــود حرف کســانی را بشــنود که شــاید در خیابان حتی
نگا هشــان هــم نکنــد .گاهی شــکایت م یکــردم کــه این چه
زندگــی اســت بــرای من ســاختی؟ میگفــت تو اگــر میتوانی
همین را بســاز .بزرگتر که شــدم فهمیدم چقدر ساختن آن
زندگی سخت است.
شغل ایدهآلتان چه بود؟
بازرگانــی .مــن فوقالعــاده ذهن خــاق و قدرت تصویرســازی
دارم .خیلی دوســت داشــتم در زمینه تجــاری کار کنم .همین
اآلن هــم از ســفارت انگلســتان مــدرک بینالمللــی دارم ولــی
از بازاریابــی خوشــم نمیآیــد .بیشــتر دوســت داشــتم تجارت
پوشاک داشته باشم چون در این زمینه مهارت و تجربه دارم.
از نظر شما ایدهآلترین جا برای زندگی کجاست؟
هر جایی که آرامش داشــته باشــید ،بهترین جا برای زندگی
است.
دلگیر هم میشوید؟
زیاد.
ممکن است گریه هم کنید؟
چنــد وقــت پیــش خواهــرزادهام از مــن پرســید وقتــی ســر
امام حســین (ع) را بریدنــد آنرا کجا خاک کردند؟ یک لحظه
تهــا تــوی ذهنــم آمد حالم
تصویرســازی کــردم و آن مصیب 
ً
گرفته شد .اصال نمیدانستم به بچه چه چیزی بگویم.
فکر میکنید بیشتر امروزی هستید یا دیروزی؟
هم دیروزی و هم امروزی.
کدامشان غالب است؟
دیروزی غالبتر است .چون کارهای امروزی را نمیپسندم،

ً
درصورتــی کــه خــودم جــوان هســتم و قاعدتــا باید دوســت
داشته باشم ولی دوست ندارم.
الواتی هم میکنید؟
تا اینکه الواتی را چه چیزی بدانید .همســرم دوســت دارد ما
مــدام برویــم بگردیم ولی مــن از اول هم اهل گــردش و دور
دور کردن نبودم.
خالف هم نکردید؟
همــه مــا در زندگــی خــاف کردهایــم .زمــان مــا خــاف خیلی
خالف بود.
بزرگترین خالفی که داشتید چه خالفی بود؟
درگیری شدید فیزیکی داشتم که خیلی بد بود.
زود از کوره در میروید؟
اگــر حــرف زور بشــنوم ،بلــه .مــن آدمــی هســتم که بــه همه
احتــرام م یگــذارم و ایدئولــوژیام ایــن اســت کــه بایــد حتــی
بــا حیــوان هم بــا احترام برخــورد کــرد .از آنجایی کــه خودم با
دیگران اینطور برخورد میکنم ولی دیگران این کار را انجام
نمیدهند عصبان ی م یشــوم ولی طوری نیست که بخواهم
از کوره در بروم.
اگر دروغی باشــد که به کســی آســیب نزنــد ولی باعث
شــود که شــما رشــد خوبی در کارتان داشــته باشید ،آن
دروغ را میگویید؟
اآلن نمیتوانم جواب این سؤال را بدهم .باید در موقعیتش
قــرار بگیــرم ولی به نظرم اگر دروغ نگویید بهتر اســت .اگر با
دروغ باال بروید با دروغ هم پایین میآیید.
در بچگی اهل کارتون دیدن هم بودید؟
بله.
کارتون مورد عالقهتان چه بود؟
کارتــون "میتــی کومان" .مــن ورزش نینجوتســو کار کردهام.
در آن کارتــون هــم یکــی از شــخصیتهای کارتــون لبــاس
نینجوتسو را تن کرده بود و بهانهای شد که من این ورزش
را ادامه دادم.
دوســت دارید جای کدام شــخصیت بد باشــید و آن را
تجربهکنید؟
بــه نظرم بــد مطلق وجــود نــدارد و خاکســتری بگوییم بهتر
ً
است .مثال ژان والژان را خیلی دوست داشتم.
اگر جایی مجبور شوید دزدی میکنید؟
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خیر .به نظرم نادانترین آدم کســی اســت کــه بخواهد برای
خــودش حقالناس بخرد چون در روز قیامت بهترین کاری
کــه مــن کــردم را به عزیزترینــم نمیدهند ،بلکه به آن کســی
میدهند که در حقش بدی کردهام.
این مذهبی بودن شما از کجا میآید؟
ً
تــوی خــون من اســت .اصــا اینکه اســم من علیرضا شــد
هــم بــه خاطر خوابی بود که مادرم دید .من مذهبی تعصبی
نیســتم ،بلکه خــودم خوانــدم و تحقیق کــردم .هیئت امام
ً
حســین (ع) و ائمــه ،اصــا بــا گوشــت و پوســتم عجیــن
هستند .اآلن دوره و زمانهای شده که اگر دستتان به دین
بند نباشد به بیراهه میروید .بزرگترین ترس من این است
که در سن  60-50سالگی بنشینم با خودم فکر کنم و ببینم
راه را اشتباه رفتهام.
اآلن از نقطهای که در آن ایستادهاید حس رضایتمندی
دارید؟
مــن هیچوقــت از خــودم راضــی نم یشــوم .دید مــن عرفانی
اســت .زمانی که خدا و ائمه از من راضی باشند ،خودم نیز از
خودم راضی میشوم .متأسفانه هنوز موفق نشدهام که در
این مسیر قرار بگیرم.
آن چیزهایی که مانع شده است را میگویید؟
چیزهــای زیــادی از جملــه شــرایط اجتمــاع باعث ایــن اتفاق
شــدهاند .اینکه روی خودم تســلط نداشتهام نیز موثر بوده
اســت .به هر حال من که ادعا میکنم کتاب میخوانم باید
در عمل هم خودم را نشان بدهم ولی تاکنون موفق نشدم.
خارج از ساعت کار چه تفریحی دارید؟
ً
مــن یــک دوســت ورزشــکار دارم کــه معمــوال بــا او بــه پارک
پردیســان میروم و با هم ورزشهای رزمی تمرین میکنیم.
کتاب هم میخوانم.
ط کارتان چیست؟
جذابترین ویژگی محی 
ً
طهــای کاری
بچ ههــای خوبــی دارد .تقریبــا نســبت بــه محی 
دیگری که داشتم بسیار با هم همدل هستند .در کل برای
من همین که در این وضعیت کشور سرکار هستم جذاب
است .در این یک سال و نیمی که در اینجا کار میکنم هیچ
نطــور که دلم میخواســته
مشــکلی نداشــتم و همه چیز آ 
پیش رفته است.
بدترین قسمت آن چیست؟
این اســت که کسی نمیآید از آدم نظر بپرسد .ای کاش یک
نفر میآمد از هر واحد مشکالت آن واحد را میپرسید و برای
حل کردنشان قدمی بر می داشت.
اگر نکتهای باقی مانده است بفرمایید.
مــن میخواهم رک صحبــت کنم .چند وقــت پیش یک
فیلمی از آقای فاخر و هیئت ایشــان دیدم که به مشهد
برده بودند .بعد یک پست از پستهای ایشان دیدم که
در خــارج از کشــور درس خوانــده بودنــد و بین خارجیها
من
بودنــد .یــک شــب داشــتم بــا خــودم فکــر میکــردم ِ
نوعــی کــه این همه حرف از مذهب میزنم اگر در جایگاه
ایشــان بــودم شــاید بــه ایــن چیزهــا فکــر نمیکــردم ولی
ایشــان هئیــت خودشــان را دارنــد .مــن آنقــدر آن فیلم
را دوســت داشــتم که در گوشــی خــودم ذخیره کــردم .در
ایــن دوره زمونه آدمهایی را میبینیم که وضعیت مادی
ً
خوبی دارند ولی اصال به این چیزها اهمیت نمیدهند و
مذهب را قبول ندارند .ایشان همچنان هم دنیا را دارند
و هم آخرت .یکی از جذابیتهای این کارم این اســت که
ایشــان خیلی اهل خیر هستند و من هم خیلی دوست
دارم نان از سفرهای ببرم که صاحبش اهل کار خیر و دین
و ایمان است.
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دفتر مرکزی :تهران ،بلوار نلسون ماندال ،خیابان تابان غربی
پالک  ، ۱۲ساختمان فاخر ،طبقه چهارم ،تلفن021-88678225 :

رباتهوشمندتیتک
بازویپستمیشود
شــرکت تــی تــک کــه بــه دنبــال ارائــه راهکارهــای نویــن
درهوشمند سازی پســت و لجستیک است ،موفق شده
از ربات هوشــمند خود رونمایــی کند .این ربــات با هدف
بارگیری و تخلیــه اتوماتیک طراحی شــده و قابلیت این را
دارد که در هاب پســتی مســتقر شــده و به سبب سرعت
عملکرد و صرفه جویی در زمان ،فرآینــد تخلیه و بارگیری
را اتوماتیک کند  .تکنولوژی استفاده شــده در این ربات،
تکنولــوژی پــردازش تصاویــر اســت که مــی توانــد ابعاد
بسته را شناسایی کند .ربات هوشــمند تی تک می تواند
به قابلیت هایی همچون اســکن لیزری ،اســکن خطوط،
سیستم شناسایی وزن و ابعاد بسته مجهز شود و در فاز
عملیاتی با تکیه بر این قابلیتها ،ســرعت و دقت فرآیند
زمانبــر تخلیــه و بارگیــری را افزایش دهد .شــرکت تی تک
تالش می کند تا بــا تکیه بر فناوری های هوشــمند خود،
در حوزه پست و لجستیک تحولی چشمگیر ایجاد کند.

آقــای پژمــان محمــودی مدیــر مالــی محتــرم
تــی نكســت قــدم نــو رســیده مبــارک باشــد.
امیدواریــم پــرواز خانــم همچــون اســمش
همیشه در اوج و رها باشد.

در خانه بیشتر بمانید و آنالین خرید کنید.

آسمان آبی ،زندگی رنگی

آقای مهنــدس علــی رضایی انتخاب شایســته
شــما را به عنــوان مدیرعامل جدید تی نكســت 
تبریک می گوییم .برایتان موفقیت و پیشرفت
روز افزون آرزو داریم.

جواب تســت غربالگری کرونای تی نکستی ها منفی شد.
تمامی كاركنان ستادی و نكست یاران تی نكست در ادامه
رعایت پروتکل های بهداشــتی با شــیوع کرونا آغاز شده
بود تســت دادند .این حرکت با هماهنگــی هیئت مدیره
این شرکت در اردیبهشت انجام شد و خوشبختانه تمام
پرسنل سالمت بودند.
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