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  آق�ای محمدعلی! ش�ما یک�ی از متخصصان 
س�اخت اولین قایق ایرانی بودید. می خواهیم 
در ابتدا بگویید چه ش�د که در رشته قایقرانی 
به سمت تولید داخلی رفتید تا در این زمینه به 

خودکفایی برسیم؟ 
ابتدا می خواهم توضیحاتی درباره سابقه رشته دراگون بوت 
و شکل گیری آن در ایران بدهم. در بازی های آسیایی قطر 
بود که تصمیم گرفته شد رش��ته دراگون بوت قایقرانی به 
جمع رشته های بازی های آسیایی سال 2010 اضافه شود 
و بازی های آسیایی گوانگژو اولین دوره ای بود که این رشته 
حضور داش��ت. پس از این تصمیم من به همراه جمعی از 
مربیان به دویسبورگ آلمان رفتیم و در دوره های دراگون 
بوت شرکت و تکنیک و علم این رشته را وارد ایران کردیم. 
در ادامه، مربیان خارجی از فدراس��یون جهانی قایقرانی را 
برای آموزش به ایران دعوت کردیم تا این رش��ته در ایران 
بتواند توسعه پیدا کند. برای تأمین تجهیزات رشته دراگون  
بوت، 55 فروند قایق در سال 85 وارد کشور و بین استان ها 
پخش شد و در 14 سال گذش��ته بچه های ورزشکار با این 
قایق ها کار می کنند و با بی توجهی که نسبت به نگهداری 
آنها صورت گرفته است، فرسوده شده اند و البته عمر مفید 
این قایق ها پنج سال بیشتر نیست. با توجه به فرسوده بودن 
این قایق ها اگر می خواس��تیم قایق های اس��مال بوت را از 
خارج کش��ور تهیه کنیم، هر قایق بین 8 ت��ا 10 هزار دالر 
قیمت داشت. عالوه بر این باید هزینه گمرک و حمل و نقل 
را هم که چیزی حدود 70 تا 100 درصد قیمت قایق است، 
به مبلغ تمام ش��ده اضافه کنیم. در ای��ن صورت خرید هر 
قایق نزدیک به 20 هزار دالر برای ما تمام می شد. به همین 
خاطر تصمیم گرفتیم که خودمان در داخل کشور این قایق 

را تولید کنیم. 
با توجه به اینکه تا پیش از این تصمیم، در زمینه 
تولید داخلی در قایقرانی فعالیتی انجام نشده 
بود، شرایط برای شروع کارتان چطور بود؟ به 
هر حال قدم در راهی گذاشتید که پیش از شما 

کسی نرفته بود. 
یکی از باشگاه های قایقرانی به نام سکان که مدیریت آن را 
آقای سجاد غریبی بر عهده گرفته اند و موقعیت خوبی در 
قایقرانی کشور در رشته دراگون بوت دارند، برای تولید قایق 
داخلی پیشقدم شدند. خودم نیز از 2005 تا 2011 سرمربی 
تیم ملی بودم و همچنان مدرس رش��ته قایقرانی هستم و 
م��درک داوری جهانی دارم. تخصص اصل��ی  من در خارج 
از ورزش مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیماست که این 
تخصص در ساخت قایق به من کمک کرد. با توجه به اینکه 
در صنایع هواپیمایی کشور کار کرده ام، بچه های متخصص 
در این بخش را که می توانستند در ساخت قایق به ما کمک 
کنند، می شناختم. با توجه به تخصصی که داشتند، کاری 
برایشان نداشت و فقط باید به آنها نقشه می دادیم و شرایط 

ساخت را توضیح می دادیم. 
چه شد که قایق های اسمال بوت را برای تولید 
انتخاب کردید؟ در این راه چه اس�تفاده ای از 
نمونه های خارجی کردی�د و اینکه قایقی که 

تولید می ش�ود، اس�تانداردهای جهانی را 
داشته باشد؟ 

با توجه به اینکه دراگون بوت عالقه مندانی در کشور 
دارد، به سمت تولید قایق های اسمال بوت و 12 نفره 
رفتیم که برخالف قایق های 22 نفره، عالقه مندان 

بیشتری در ایران دارد و تعداد مسابقات دراگون بوت 
برای رده های سنی مختلف در سطح دنیا در حال افزایش 

است. فدراسیون جهانی قایقرانی هم برای پارو و هم برای 
قایق های دراگون بوت، از نظر طول، عرض و وزنی که باید 
داشته باشند، استانداردهای ویژه ای را تعریف کرده است. 
ما برای س��اخت قایق داخلی، این استاندار دها و همچنین 

نقشه های آن را از فدراسیون جهانی دریافت کردیم. پس از 
آن قایق هایی را که می خواستیم تولید کنیم، بر این اساس 
طراحی کردیم. قایق های داخلی در حالی طراحی شد که 
اش��کاالت قایق های چینی وارد ش��ده را برطرف می کرد. 
چینی ها قایقشان را بر اساس قایق های سنتی ساخته بودند 
و فضاهای بالاستفاده ای در جلوی قایق بین سکاندار و طبال 
وجود داشت و آب بین آنها نفوذ می کرد و باعث گسستگی 
بین الیه های فایبر گالس  می شد. صندلی های این قایق ها 
متناسب با  فشار پایی که توس��ط ورزشکاران به قایق وارد 
می شود، نبود. دو، سه اصالح دیگر هم مطابق استاندارد ها 
انجام دادیم و االن می توانیم بگوییم این قایق ساخت تولید 
داخل باالتر از استانداردهای جهانی است. از این قایق یک 
نمونه ساخته ش��د تا ثبت کنیم و پس از آن تولید انبوه را 
شروع کردیم. در ساخت قایق دوم یکسری ظریف کاری ها 

بود که اصالح شد. 
درب�اره رون�د آزمای�ش قای�ق تولید ش�ده و 
مزیت هایی که در مقایسه با نمونه های خارجی 

دارد، بیشتر توضیح دهید.
قایق تولید داخل را در یک مس��ابقه آزمایش کردیم و این 
مسابقه با حضور سه قایق که دو قایق چینی در کنار قایق 
داخلی بودند، برگزار ش��د. ورزشکارانی که در قایق داخلی 
بودند، همواره اول  می ش��دند. البته این موضوع مطرح شد 
که شاید چون نفرات قوی تری در این قایق بودند، این قایق 
اول شده است. از مربیان تیم ملی خواستیم که ملی پوشان 
را از نظر قدرت بین سه قایق تقسیم کنند و قایقی نه قوی 
و نه ضعیف باش��د. باز هم قایق داخلی 200 متر از دو قایق 
دیگر که چینی بودند، جلوتر بود و به این دلیل بود که براق 
و صیقلی بودن زیر قایق خیلی بهتر از قایق های چینی بود 
و قایق روی آب اصطکاک کمی تولید می کرد و با کمترین 
نیرویی که وارد می ش��د، س��ر می خورد. البت��ه برخی در 
مسابقات بین المللی برای اینکه قایقشان در آب سر بخورد 
و س��رعت بیش��تری بگیرد، آن را چرب می کنند که این 
تخلف محسوب می شود و اگر داوران بفهمند، تیم را اخراج 
می کنند. اما در قایق های داخلی با سطح صیقلی که زیر آن 
به وجود آمده است، سریع تر س��ر می خورد و جزو ساختار 
آن است. این از مزیت های قایق ایرانی نسبت به نمونه های 
چینی و لهستانی است. عالوه بر این، حداقل وزن قایق باید 
150 کیلوگرم باشد که قایق های چینی 180 کیلو هستند 
و قایق ایرانی 160 کیلوس��ت و س��عی کردیم سبک تر از 

نمونه های خارجی باشد. 
اتف�اق بزرگ�ي ک�ه در 
افت�اد  قایقران�ي 
توانمن�دي مربیان 
و مهندسان ایراني 
را نش�ان داد ک�ه با 
ساخت قایق 

دراگون ب�وت، ای�ن توانای�ی وج�ود دارد که 
می توانیم به س�مت س�اخت دیگ�ر قایق ها و 
تجهیزات بروی�م و صرفه جویی بیش�تری در 
زمینه هزینه های ارزی داش�ته باشیم. در این 

باره چه برنامه ای دارید؟
ما متخصص و سازنده در کشورمان زیاد داریم، مهم این است 
که بخواهیم از توانایی ها یشان استفاده کنیم و برنامه ریزی 
داشته باشیم. مهندسانی که در زمینه ساخت قایق ایرانی 
کمکم��ان کرده اند، روی قطع��ات هواپیم��ا کار می کنند 
و س��اخت قایق برای آنها یک چیز ساده اس��ت و کارهای 
سخت تر از این را انجام داده اند. اما تا پیش از این کسی نبوده 
که بخواهد آنها را دور هم جمع کن��د، طرح را به آنها بدهد 
و هدایتشان کند. موردی داشتیم که یک جوان بوشهری 
خودش یک قایق را به صورت دس��تی ساخته بود؛ هرچند 
تعداد کمی ساخته ش��د و به تولید انبوه نرسید اما نشان از 
انگیزه و تخصصی داشت که جوانان ایرانی دارند و در صورت 
توجه می توانیم بیشترین بهره برداری را از آن داشته باشیم. 
در حال حاضر هم پس از تولید قایق دراگون بوت، شرکتی 
که االن وارد کار ساخت قایق داخلی شده است برای تولید 
انواع قایق ه��ای روئین��گ، کانوپولو و آب های خروش��ان 
آموزش��ی آمادگی دارد. در بخش اول تولی��د قایق داخلی 
فقط بدنه را ساختیم اما در مرحله دوم دم اژدها، صندلی ها، 
صندلی طبال و... هم تولید خواهد ش��د تا این قایق کاماًل 
بومی و داخلی باشد و ان شاءاهلل در فصل آینده لیگ قایقرانی 

شاهد یک لیگ با قایق های تمام ایرانی خواهیم بود. 
س�اخت قایق در داخ�ل کش�ور صرفه جویی 
ارزی زیادی را هم حتمًا برای رش�ته قایقرانی 

به همراه دارد. 
قطعاً، تولید قایق در داخل کش��ور تنها 3هزار دالر برای ما 
هزینه داشت، در صورتی که اش��اره کردم  اگر این قایق را 
بخواهیم بدون هزینه گمرکی و حم��ل و نقل از خارج وارد 
کنیم هر قای��ق 8 تا10هزار دالر قیم��ت دارد در حالی که 

هزینه نمونه داخلی یک سوم نمونه خارجی است. 
تولید قایق در داخل کش�ور عالوه بر آنکه به 
کاهش هزینه های ارزی و صرفه جویی در این 
زمینه منتهی می شود، با توجه به اینکه تعداد 
قایق ها بیشتر می شود، به طور قطع می توانیم 
نتیجه این کار را در نتایج و عملکرد قایقرانان 
ملی پوش در مس�ابقات بین المللی هم شاهد 

باشیم. 
قطعاً، وقتی ش��ما قایق بیشتری داشته باش��ید، قایقران 
بیشتری را می توانید جذب کنید. در کل کشور فکر کنم که 
بیشتر از تعداد انگشتان یک دست قایق اسمال بوت و 10نفره 
دراگون بوت نداریم و این جوابگوی کل کشور نیست. قطعاً با 
تولید داخلی و افزایش قایق ها، باشگاه های بیشتری تأسیس  
می ش��وند و لیگ های قایقرانی در رش��ته های مختلف با 
استقبال بیشتری روبه رو می شود. در این شرایط ملی پوشان 
بیشتر مسابقه می دهند و پارو می زنند و این مسئله تأثیرش 
را در نتایجی که تیم ملی در مس��ابقات آس��یایی و جهانی 

شرکت می کند، نشان می دهد. 
در پایان چه انتظاری از متولیان ورزش دارید که 
این کار بزرگ ادامه پیدا کند و آیا در ساخت این 
قایق داخلی از سوی مسئوالن حمایت شدید؟

البته فدراس��یون قایقرانی حمایت هایی داشته و در جنبه 
تبلیغاتی کمک کرده است اما این تبلیغات باید ملموس تر 
باشد. فدراسیون بیاید برای هیئت های استانی و باشگاه ها 
س��فارش قایق بدهد و توزیع کند. تع��داد تقاضا از جاهای 
مختلف البته آنقدر زیاد است که کار تولید را شروع کرده ایم 
اما بهتر اس��ت یک جایی مثل فدراس��یون متولی باشد و 
مدیریت را بر عهده داشته باشد تا تولید کننده در این زمینه 

دغدغه ای نداشته باشد. 

کمیته ملی پارالمپیک برای استفاده و حمایت 
از تولیدات داخل�ی چه قدم هایی برداش�ته 

است؟
بحث تولیدات داخلی را از فرمایشات حضرت آقا در سال 
جهش تولید الهام گرفتیم و تالش کردیم که نیازهایمان را 
مرتفع کنیم. در حقیقت باید یک جایی این کار را می کردیم 
که دیگر فق��ط یک مصرف کننده نباش��یم. ب��رای تهیه 
تجهیزات دوومیدانی اقدام کردیم و باالجبار باید یکسری 
وسایل استاندارد را در اختیار ورزش��کاران حرفه ای مان 
قرار می دادیم؛ چراکه مس��ابقات بین المللی با تجهیزات 
س��اخت یک برند خارجی خاص برگزار می شود. دو سال 
طول کشید تا این تجهیزات از شرکت نوردیک به دستمان 
برس��د. برای خرید س��ت وزنه برداری نیز همین مشکل 
را داشتیم. یکی از شگردهای ش��رکت های تولید کننده 
برای حفظ جایگاه و بازار خود، اعمال برخی تغییرات در 
تولیداتشان است. از آنجا که درگیر بحث تحریم ها هستیم، 
شرکت های خارجی این تجهیزات را به ما نمی فروشند.از 
طرفی ما نمی توانیم به ورزشکار بگوئیم بدون تمرین با ابزار 
آن برند خاص در مسابقات شرکت کند. از هر راهی رفتیم 
نتوانس��تیم تجهیزات خارجی را تهیه کنیم اما با بررسی 
وسایل و نقش��ه هایی که از طراحی آنها به دست آوردیم، 

مهندسی معکوس کردیم. 
رونمایی از تجهیزات ایرانی پارالمپیک نقطه 
عطفی برای ورزش کش�ور ب�ود. کمیته ملی 
پارالمپیک برای رس�یدن به این موفقیت چه 

مسیری را طی کرده است؟
در این بح��ث وزارت صنایع، دفاع و پش��تیبانی خیلی به 
ما کمک کردند و با شیوه مهندس��ی معکوس خیلی زود 
به نتیجه رسیدیم. در عرض س��ه ماه موفق به تولید میز 
پرس وزنه ب��رداری با همان آلیاژ و اس��تاندارد بین المللی 
شدیم. حتی ناظر کمیته بین المللی پارالمپیک (IPC) در 
مسابقات قهرمانی کشور که هفته گذشته با استفاده از میز 
پرس تولید ایران برگزار شد، حضور داشت و از اینکه فهمید 
این میز ساخت شرکت الیکوی سوئد نیست، متعجب شد. 
این میز توسط ناظر IPC تأیید شد. وزارت صنایع و دفاع 
به خاطر امکانات و تجهیزاتی که داشتند، همکاری بسیاری 
خوبی در تولید میز پرس وزنه برداری داشتند. هدف بعدی 
تولید توپ های رش��ته بوچیا بود. ورزش پارالمپیک برای 
شدید ترین معلولیت ها اهمیت ویژه ای دارد. عزیزان ما در 
رشته بوچیا به توپ و رمپ ویژه این رشته نیاز داشتند. با 
توجه به گرانی ارز و تحریم ها باز هم مهندسی معکوس را 
در برنامه قرار دادیم و از همان وسایلی که داشتیم استفاده 
کردیم. یک س��ال زمان برد تا نمونه داخلی وسایل بوچیا 
تولید ش��ود. ویلچر یکی از ابزار مهم رش��ته بسکتبال با 
ویلچر است که قیمت باالیی دارد. خوشبختانه آن را نیز 
تولید کردیم. در رش��ته تیراندازی کمبود فشنگ یکی از 
معضالتمان است. با دستور وزیر ورزش و با هماهنگی وزیر 

محترم صنایع دفاع و پشتیبانی، تولید فشنگ به سمت 
استانداردسازی رفت تا بتوانیم از فشنگ های داخلی 
در تمرینات استفاده کنیم. در بحث مسابقات باید 
از همان فش��نگ های خارجی استفاده کنیم ولی 
در بع��د تمرینی اینگون��ه می توانی��م نیازمان را 

مرتفع کنیم. 
اس�تفاده از تجهیزات ساخت داخل 
چه تأثیری در ترویج ورزش همگانی 

دارد؟
در تولید دیس��ک، وزنه و نیزه دوومیدانی هم 

همین کار را انجام دادیم و تولید ش��روع ش��د. در ادامه، 
تولید اسنوبورد را برای رشته اسکی در دستور کار داریم 
و تالش و هدفمان این است که روزی به بحث خودکفایی 
برسیم تا ورزشکارانمان برای ورود به ورزش، لنگ داشتن 
تجهیزات نباشند. در بحث ترویج و همگانی کردن ورزش 
باید به بحث تولید داخل اهمیت دهیم تا تجهیزات و ابزار 
به راحتی در اختیار عموم قرار بگیرد. با توجه به نامگذاری 
سال 99 به نام » جهش تولید « سعی کرده ایم این جهش 
را داشته باشیم تا هرچه سریع تر به سمت خودکفایی گام 
برداریم. در بحث تولید برخی از ابزار ها شاید تکنولوژی و 
ابزار الزم را نداشته باشیم به همین خاطر نمی توان زمان 
معینی را مش��خص کرد ولی قطعاً به س��مت خودکفایی 

حرکت می کنیم. 
بخش خصوصی نیز در این زمینه با کمیته ملی 

پارالمپیک همکاری می کند؟
بخش��ی از تولیدات از جمل��ه رمپ بوچیا و می��ز پرس با 
همکاری صنایع دفاع و پشتیبانی بوده است و بخشی دیگر 
با همکاری بخش خصوصی. خوشحالیم که شرکت های 
خصوصی نی��ز در این مس��ئله راغب هس��تند. در تولید 
اسنوبورد، ویلچر و توپ بوچیا بخش خصوصی فعال بود. ما 
از همکاری هر بخشی که بتواند به تولیدات داخلی ورزش 
جانبازان و معلوالن کمک کند، استقبال می کنیم. حضرت 
آقا در فرمایشاتش��ان تأکید کردند که ی��ک کارگر ایرانی 
سرکار باش��د و تولید کند.  ما نیز این رهنمون را سرلوحه 

قرار می دهیم. 
با توجه ب�ه ش�رایط اقتصادی چط�ور موفق 
به جلب نظر اسپانس�ر ها و بخ�ش خصوصی 

شده اید؟
انصافاً بخش  خصوصی در موضوع تولید وسایل ورزشی با 
رغبت به سمت ما آمدند و مشارکت بسیار خوبی داشتند. 
حتی بخش زیادی از هزینه ها را متقبل  شدند. خدا را شکر 
دید مثبتی ب��ه ورزش جانبازان و معل��والن دارند که این 

باعث افتخار ماست. 
در بحث کالن، حمایت از تولیدات داخلی در 

حوزه ورزش کافی بوده است؟
بله، وزی��ر ورزش، دکت��ر علین��ژاد، معاون وزی��ر و آقای 

خس��روی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک حمایت های 
الزم را داش��ته و هیچ وقت نه نیاورده اند و هم��واره ما را 
ترغیب کردند. در ادامه بحث مش��ارکت فدراس��یون ها 
مطرح اس��ت و آنها نیز باید برای تولید تجهیزات داخلی 
راغب باش��ند. به عنوان مثال فدراس��یون قایقرانی برای 
تولید قایق و پاروی ایرانی قدم برداشته  و این مسئله واقعاً 
خوشحال کننده است. برای ورود به ورزش قهرمانی موضوع 
ورزش آماتوری مطرح است و در بحث آماتوری به ملزومات 
نیاز دارد و ما می توانیم از تولیدات داخلی استفاده کنیم. 
اگر سایر فدراسیون ها نیز در این مسیر گام بردارند، ما هم 

در بحث پارالمپیک از آنها حمایت خواهیم کرد. 
از نظر اقتصادی اس�تفاده از ابزار ایرانی تا چه 

اندازه به سود ورزشکاران است؟
قطعاً با مبالغی به مرات��ب پایین تر از تولی��دات خارجی 
می توانند نیازشان را برطرف کنند. ضمن اینکه در همکاری 
با صنایع دفاع یا بخش خصوصی، تولید کننده برای جذب 
اسپانس��ر تعدادی از تولیداتش را رایگان به ما می دهد و 
ما نیز آنها را بر اس��اس اولویت ها در اختیار استان ها قرار 

می دهیم. 
تولی�دات داخل�ی در بخ�ش پارالمپی�ک 
استانداردهای بین المللی را دارند و می توانند 

با برندهای خارجی رقابت کنند؟
بعد از تولید موفق میز وزنه برداری می توانم ادعا کنم که 
تولیدات ما قابلیت رقابت با نمونه ه��ای خارجی را دارد؛ 
چراک��ه نماینده کمیت��ه بین المللی پارالمپیک ش��خصاً 
در مسابقات حضور داش��ت و این وس��ایل را تأیید کرد. 
اگر تأیید نماینده IPC را نداش��ته باش��یم نمی توانیم از 
تولیداتمان در مس��ابقات بین المللی اس��تفاده کنیم. به 
اس��تانداردهای بین المللی نزدیک شده ایم ولی در برخی 
موارد هنوز مشغول کار هس��تیم؛ نیزه دوومیدانی یکی از 
این موارد است. با این حال ش��رکت های معتبر خارجی 
انحص��ار تجهیزات مس��ابقات را در اختی��ار دارند و روی 
استفاده از برندهای خاص تأکید می شود. این موضوع روی 
ورزش��کاران تأثیر می گذارد و فکر می کنند اگر با آن برند 
خارجی تمرین نکرده باش��ند، عملکردشان در مسابقات 
خارجی تحت تأثیر قرار می گیرد. این ذهنیت وجود دارد 
و فعاًل باید بخشی از وس��ایل خارجی را برای ورزشکاران 

حرفه ای تأمین کنیم. 
تأکید روی اس�تفاده از ابزار و وسایل خارجی 
در ورزش ایران وج�ود دارد. ای�ن ذهنیت را 
چطور باید در ورزش�کاران و مدیران ورزش 

تغییر داد؟
این ذهنیت باعث شده ورزشکاران به خرید جنس خارجی 
راغب باشند حتی اگر از کیفیت آن نیز مطلع نباشند! ولی 
در کمیته ملی پارالمپی��ک و با حمایت رئیس این کمیته 
بحث استفاده از تولیدات داخلی در دستور کارمان است 
به ویژه در بحث البس��ه. محصوالت با کیفیتی در داخل 
تولید می شوند که رشته هایی چون کشتی، وزنه برداری 
و والیبال در رقابت ه��ای بین المللی هم از آنها اس��تفاده 
می کنند و با برن��د ایرانی به میدان می رون��د. ما نیز در 
حال بررس��ی برندهای ایرانی با توجه به رش��ته های 
پارالمپیکی هس��تیم، پارچه  های مختلفی را تس��ت 
کرده و برای استفاده از البسه ایرانی به توافقاتی هم 
رسیده ایم. این تولیدات از نظر کیفیت توانایی رقابت 
با برندهای خارجی را دارند. اگر االن از آنها حمایت 
نکنیم، تولیدات ما فرصت رقابت با تولیدات خارجی 

را پیدا نخواهند کرد. 

 اعتماد به جوانان متخصص
 در قایقرانی نتیجه داد

 بررسی روند ساخت اولین قایق تولید داخل 
در گفت وگو با عباس محمدعلی، سرمربی سابق تیم ملی دراگون بوت

دی ماه گذش�ته از اولی�ن قایق تولی�د داخلی در 
رش�ته دراگون ب�وت ک�ه ب�ه هم�ت مهندس�ان 
و مربی�ان کش�ورمان به مرحله س�اخت رس�یده 
ب�ود، رونمایی ش�د؛ قایق�ی که ب�ا یک س�وم هزین�ه نمون�ه خارج�ی تولید 

ش�ده و به صرفه جوی�ی ارزی در رش�ته قایقرانی کم�ک بزرگی کرده اس�ت. 
در گفت وگ�و با عب�اس محمدعلی، س�رمربی س�ابق تی�م ملی دراگ�ون بوت 
و عضو ش�ورای راهبردی توس�عه فدراس�یون قایقران�ی که یک�ی از اعضای 
تیم س�ازنده قای�ق داخل�ی ب�وده اس�ت، در ای�ن ب�اره گفت وگ�و کرده ایم.

سعید احمدیان 
      گفت و گو

 با مهندسی معکوس
 تجهیزات استاندارد ورزشی تولید کردیم

 بررسی استفاده از تولیدات داخلی در ورزش
 در گفت وگوی »جوان« با محمد تابع، دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک

حمایت از تولیدات داخلی از آن دست موضوعاتی 
اس�ت که جای بحث فراوان دارد. در شرایطی که 
تحریم های ظالمانه و گرانی ارز ش�رایط اقتصادی 
کشور را س�خت کرده اس�ت، لزوم توجه هرچه بیش�تر به این موضوع بیش از 
پیش احس�اس می ش�ود. این روز ها ورزش�ی ها تالش می کنند تا به نوبه خود 
با به�ا دادن ب�ه تولیدکنن�دگان ایرانی، هم س�همی در حرکت چ�رخ اقتصاد 
داش�ته باش�ند و هم تجهیزات مورد نیاز ورزش�کاران را تأمین کنند. با اینکه 
غربی ها خیال می کنن�د با تحت فش�ار قرار دادن کش�ورمان م�ردم ایران را 

ناامید خواهند کرد اما برخالف توه�م آنها چرخ تولید ما از حرکت نایس�تاده 
و پیش�رفت های خوب�ی در زمینه های مختلف داش�ته اس�ت. اخی�راً کمیته 
ملی پارالمپی�ک از تولی�دات مرتبط ب�ا ورزش جانبازان و معل�والن رونمایی 
کرد؛ تولیدات�ی از جمله ویلچر، تجهی�زات دوومیدان�ی، بوچی�ا و... .  از آنجا 
که ملی پوش�ان برای حضور در تورنمنت ه�ای بین المللی به ابزار اس�تاندارد 
نیاز دارند، این تولیدات با رعایت اصول و اس�تانداردهای بین المللی س�اخته 
ش�ده اند. محمد تابع، دبی�ر اجرای�ی کمیته مل�ی پارالمپی�ک در گفت وگو با 
»جوان« از برنامه این نهاد ورزش�ی در حمایت از تولیدات داخلی صحبت کرد. 

شیوا نوروزی
      گفت و گو


