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بیایید با هم حرف بزنیم
مشکل  پایش  که  دوستانم  از  یکی  نوجوانی،  زمان  در 
داشت و با ویلچر این طرف و آن طرف می رفت، وقتی 
تاکسی هستم،  منتظر  نسبتا کوتاهی  برای مسافت  دید 

گفت: »تو که پا داری، پیاده برو … «
از  بعد  که  داشت  عمق  آنقدر  اما  بود  کوتاه  اش  جمله 
۸-۷ سال، هنوز هم با همان لحن و همان آهنگ توی 
ذهنم باقی مانده است. از آن روز انگار این جمله شعار 
برای  ربط می دهم.  به همه چیز  را  آن  ام شده،  زندگی 
ممکن  حد  تا  که  ساخته ام  مختلفی  قانون های  خودم 
که  تو  بدهم:  انتقالشان  هم  اطرافیانم  به  می کنم  سعی 
دندون داری، بخند! تو که دست داری،خودت بساز! تو که 
چشم داری،خوب ببین! تو که گوش داری، بشنو! تو که 
زبون داری، حرف بزن… فقط نمیدانم چرا ما آدم ها، از 
جمله خود من! این دو قانون آخر را که به هم مربوطند، 
نمیتوانیم رعایت کنیم. حاضریم هرکاری انجام دهیم، جز 

حرف زدن و جز شنیدن حرف دیگران…
موقع ناراحتی قهر می کنیم، دلخور می شویم،گریه می 
هایمان  خیلی  نمیزنیم.  اما حرف  کنیم،  می  اخم  کنیم، 
حتی موقع خوشحالی لبخند میزنیم، خودمان را به یک 
بستنی دعوت می کنیم و تنهایی جشن می گیریم، اما 
با کسی درباره ی علت شادیمان حرف نمی زنیم. بدتر 
قانون  بخواهد  خدایی  بنده  اگر هم یک  اینکه،  از همه 
با  ما بخواهیم  اگر  یا  بزند،  با ما حرف  و  را رعایت کند 
شدن  شنیده  برای  گوشی  معموا  بزنیم،  حرف  کسی 
و  از سکوت  پر می شود  دنیا  به همین سادگی  نیست. 
همه  این  کام!  بی  های  شادی  و  ها  خشم  و  ها  غم 
مقدمه چینی کردم که بگویم بیایید با هم حرف بزنیم! 
البته منظور این نیست که هر چیزی به ذهنمان رسید 
بدون فکر به زبان آوریم، یا تا عصبانی شدیم شروع کنیم 
به داد و قال کردن؛ منظورم این است که بیایید حرف 
با دیگران را به یکی  زدن را جدی بگیریم. حرف زدن 
از برنامه های زندگیمان تبدیل کنیم. ببینیم هر حرفی 
برای چه موقعیتی مناسب است. اگر قرار دوستانه داریم 
یا اگر می خواهیم به دیدن پدربزرگمان برویم، از قبل به 
حرف هایی که قرار است بزنیم فکر کنیم تا هم حرف 
پایان  به  را در سکوت  نزنیم و هم نشستمان  نسنجیده 
نرسانیم. برای حرف زدنمان وقت بگذاریم، برای شنیدن 
حرف دیگران هم همینطور. حتی یک وقت هایی تلفن را 
برداریم و به کسی که مدتهاست حس می کنیم حرفی با 

او نداریم زنگ بزنیم.
این همه تصویری شدن  میدونین؟! من حس می کنم 
زندگی هایمان و وابستگی به عکس و استیکر و ایموجی، 
از آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای هم خطرناکتر است. 
آن یکی شاید ایه ی اوزون را سوراخ کند اما این یکی 
قطعا و مطمئنا ایه های درونی خودمان را سوراخ سوراخ 
را بشکنیم و حاا که  این سکوت  بیایید  می کند. پس 

زبان داریم، حرف بزنیم..
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درود بر شما، سرکار خانم شادروان از اینکه دعوت ما را برای انجام 
این گفتگو پذیرفتید از شما سپاسگزاریم.

- در ابتدا بیوگرافی مختصری از خودتان بفرمایید.
به  زیادی  عاقه  کودکی  از  هستم  شادروان  شادی  شما،  بر  درود 
نقاشی داشتم به همین علت در رشته گرافیک تحصیل کردم و در 
نقاشی  گالری  دوسال  مدت  به  نمودم،  کار  به  شروع  نقاشی  رشته 
داشتم و بعد از آن یک سری کار برای زیبا سازی شهرداری انجام 
نمایشگاه  نقاشی سال ۷۸ و ۷9 و یک  نمایشگاه گروهی  دادم، دو 
انفرادی سال 1393 زدم، در حال حاضر هم نقاشی را ادامه میدهم، 
در رشته آبرنگ، رنگ روغن و مداد رنگی کار می کنم )برای خودم( 

و گهگاهی هم بصورت سفارشی انجام میدهم.
مدت 11 سال است که در زمینه ناخن فعالیت می کنم، بر اساس یک 
اتفاق که با دوستم آشنا شدم وارد کار ناخن شدم و عاقه زیادی پیدا 
کردم و حدود یک سال است که مدرس بین المللی ناخن از آکادمی 
شود  می  داده  هنرجوها  به  که  مدارکی  هستم،  روسیه  ناخن  معتبر 
از آکادمی ناخن روسیه است و این کار، طراحی و دیزاین ناخن به 
صورت کاما پیشرفته است، به عبارتی معماری ناخن که به صورت 
اصولی و از پایه به هنرجویان عاقمند آموزش داده می شود، هنر و 

خاقیت توامان در معماری ناخن زیبایی آفرین می شوند.
- هدفتان از اینکه این حرفه را انتخاب کردید چه بود؟ 

انتظار شما از این شغل و حرفه چیست؟
دلیل اینکه انتخاب کردم که در زمینه زیبایی و معماری ناخن فعالیت 
کنم این بوده که با دنیای رنگ و دنیای رنگارنگ و متنوع اک های 
ناخن سر و کار دارم، رشته نقاشی هم دنیای رنگ هاست و این هم 
در کار ناخن و هم کار نقاشی صدق می کند.آموزش معماری ناخن به 
هنرجویان از اهداف کاری من بوده، معماری ناخن فقط کاشت و بلند 
گذاشتن ناخن نیست بلکه طراحی و دیزاین زیبا حتی مجسمه سازی 
و ایجاد اشکال متنوع بر روی ناخن است که در صنعت زیبایی و فشن 
از این هنر معماری ناخن استفاده می شود. معماری ناخن، استفاده ی 
روزانه ندارد اما بسیار هنری و اکچری است. برای داشتن این حرفه 

باید به صورت بیسیک و کاما اصولی آموزش ببینید.
از  از نظر شما چیست؟ به غیر  - معیار  زیبایی خانم ها 

میکاپ چه چیزهایی یک زن را زیباتر می کند؟
 زیبایی و جذابیت خانم ها به شخصیت و متانت شان مرتبط است. 
ها  دست  زیبایی  بگویم  باید  خود  کاری   رشته  درباره  بخواهم  اگر 
اگر دست دارای  زیبایی و ظاهر خانم ها کمک می کند،  به  بسیار 
ناخن  مانیکور  با  و چه  ناخن  با کاشت  باشد چه  مرتب  هایی  ناخن 

هایتان، زیبایی و جلوه خاصی به دستهایتان می بخشید.
- از نقطه نظر شما یک ناخن کار حرفه ای چه ویژگیهایی 

را باید دارا باشد؟
مشکات شخصی خود را در خانه نگه دارید. سالن، خانه شخصی 
نیست؛  بچه شما  از  داری  نگه  نیست و صاحب سالن مسئول  شما 
همچنین مدیر سالن، مسئول مشکات خانوادگی شما و یا مشکات 
خودرو شما نیست. مشتریان دوست ندارند از مشکات شما چیزی 
بدانند؛ بلکه آنها میخواهند در مورد مسائل خودشان صحبت کنند. به 
یاد داشته باشید که بعضی روزها، ممکن است؛ بیمار باشید یا حال و 
روز شخصی تان مساعد نباشد، بهتر است این روزها در خانه بمانید 
ناراحتی شما  و به اوضاع و احوال خود رسیدگی کنید؛ چرا که این 
به دیگران سرایت کرده و حس ناخوشایندی به مشتریان انتقال می 
آن چیزی که دوست  پیدا کنید، روی  کار  این  در  را  راه خود  دهد. 
دارید تمرکز کنید و آن را بهتر از هرکسی انجام دهید. این کار شما 
را از سالن های دیگر مجزا میسازد. نسبت به محلی که کار میکنید، 
بشناسید.  بخوبی  را  خود  همکاران  تا  کنید  تاش  و  باشید  متعهد 
سپس طبق اطاعاتی که بدست آورده اید، کارتان را در آن منطقه 
گسترش دهید. صنعت و جامعه ناخن کاران بسیار کوچک است؛ پس 
بهتر است، هیچوقت پل های پشت سر خود را خراب نکنید؛ چرا که 

ممکن است روزی نیاز داشته باشید که از آنها عبور کنید.
- سرکار خانم شادروان افرادی که به کار ناخن عاقمند 
از  هستند به چه صورت میتوانند وارد این حرفه شوند، 

کجا باید شروع کنند؟
وجدان  هنرجو،  پذیرش  از  قبل  که  است  مدرس خوب  وظیفه یک 
کاری داشته باشد، همچنین یک نوآموز باید ابتدا به صورت تئوری و 
حتی شفاهی آموزش ببیند و تمامی اصول حرفه ای کار را با تمرین 
و تکرار بیاموزد، متاسفانه در حال حاضر هستند افرادی که با یکی 
دوسال کار کردن در این حرفه خود را مدرس میدانند، و به اشتباه 
هنرجوهای نوآموز را به صورت کاما غیر اصولی آموزش میدهند، 

باید  را  خاصی  آموزشی  های  دوره  ناخن  طراحی  و  کاشت  مدرس 
گذرانده باشد، توصیه می کنم برای یادگیری این حرفه در انتخاب 

مدرس و آموزشگاه خود دقت ازم را داشته باشید.
وجود  در  اخاقی  های  ویژگی  چه  شادروان  خانم   -
سایر  از  بیشتر  و  کنید  می  افتخار  آن  به  که  شماست 
بوده  موثر  شما  موفقیت   در  تان  اخاقی  خصوصیات 

است؟
با  تا  آموزش صحیح میدهم،  به  را  اولویت  به هنرجو  آموزش  برای 
علم و آگاهی کامل وارد این حرفه و بازار کار شود. در حال حاضر 
اند و  موفق هم هستند.  هنرجوهایی دارم که مشغول به کار شده 
آموزش به صورت کامل با جزئی ترین اطاعات از صمیم قلب به 

هنرجویان ارائه میدهم.
- خانم شادروان از چه سنی به سمت این حرفه رفتید و 

کار خود را دقیقا از کجا شروع کردید؟
من کار ناخن را از سن ۲9 سالگی و از شهر کرمان شروع کردم به 
مدت یکسال در کرمان کار کردم، سپس  در شهر شیراز  به مدت 
در  کرمان  بر  عاوه  اکنون  پرداختم،  ناخن  زیبایی  کار  به  سال   ۴
شهرهای شیراز،کرج و تهران هم به هنرجویان آموزش میدهم، به 
زودی در بندر عباس هم کاس های آموزش کاشت و دیزاین ناخن 

را برگزار خواهم کرد.
آموزش  پرسنل  بدون  خوب  سیستم  و  سازمان  یک   -
در مجموعه شما چگونه  امر  این  نمی شود  موفق  دیده 

انجام می پذیرد؟
در شغل من، آموزش مهمترین رکن است، به دلیل اینکه با سامت 
افراد مرتبط است و اگر کار به درستی انجام نشود ممکن است به 

و  است  پذیری  آسیب  ناخن عضو  منجر شود.  بیماریهای خطرناک 
باید از محصوات حرفه ای و مرغوب استفاده شود، محصوات و 
ابزار کار  موادی که استفاده می شود باید از کمپانی معتبری باشد، 

باید استریل و کاما بهداشتی باشد.
- چه اقداماتی انجام میدهید که در حوزه فعالیت خود، 

دچار تکرار نشوید؟
کار ناخن نیازمند خاقیت است. دیزاین ها و کارهایی انجام داده ام 
که خاقانه بوده و هر روز سعی من بر این بوده است که طراحی و 
کاری نو ارائه دهم، در این کار  تقلید جایگاهی ندارد، شما متوانید 
مشابه یک کار را انجام دهید اما با کمی تغییر، کاری جدید و متفاوت 

ارائه نمایید.
-نظر شما در مورد ثروت و آسایش مالی چیست؟

کاری  وجدان  داشتن  و  بودن  ورزشکار  نیست،  پول  همیشه  ثروت 
ثروت های من هستند، از نظر من، یک زن باید استقال مالی داشته 
باشد تا بتواند شخصیتی آزاد و مستقل داشته باشد و برای زندگی خود 
تصمیم گیری نماید. یک زن باید شغلی برای خود برگزیند که عاشق 
حرفه و شغل خود باشد، چون عشق به کار است که موجب موفقیت 
می شود. اگر در کاری هستید که به آن کار عاقه ای ندارند، کار را 
کنار بگذارید و کار و حرفه ای که واقعا دوست دارید را ادامه دهید 

مطمئنا موفق تر خواهید بود.
- آیا مثل بسیاری از کسب و کار، شغل شما هم تحت 
تاثیر عوامل بیرونی مثل سیاست دولت جامعه و اقتصاد 

است؟
شغل من از شروع کار بسیار سخت بود زیرا جامعه ی ما جامعه ای 
سنتی و بسته است و کار کردن روی اذهان و فرهنگ مردم کاری 

سخت است، عوامل مذهبی از جمله عواملی است که باعث ممانعت 
بعضی افراد نسبت به کار زیبایی ناخن هایشان می شود، در صورتی 
بود .  خواهد  امکانپذیر  هم  مذهبی  اعمال  انجام  جبیره  غسل  با  که 
انا  داشت،  وجود  مشکاتی  بپذیرد  را  قضیه  این  دولت  اینکه  برای 
اینکه  و  شده  ایجاد  جداگانه  صنف  است،  شده  بهتر  اوضاع  اکنون 
باشید، مدرک فنی و حرفه ای  بهداشت داشته  میتوانید کارت  شما 

داشته باشید.
- یکی از پر تکرار ترین عادات مثبت شما به عنوان یک 

فرد موفق چیست؟ 
از عادات مثبت من ورزش صبحگاهی است، در اوقات فراغت مطالعه 
می کنم و یا نقاشی می کشم و یا دیزاین ناخن انجام میدهم که برای 

آلبوم کاری خود داشته باشم.
- به نظر شما بزرگترین و کلیدی ترین تفاوت بین افراد 

موفق و ناموفق در چیست؟
انسان های موفق هیچگاه نا امید نمی شوند، همیشه به تاششان 
ادامه می دهند. من شخصی بوده ام که بارها در کار خود چه از لحاظ 
مالی و چه کاری با شکست مواجه شده ام، اما دوباره روی پاهای 
خود ایستاده ام و ادامه داده ام. افراد موفق بی وقفه تاش می کنند 
که  علتی  تنها  دهند.  می  اختصاص  کارشان  به  را  بیشتری  وقت  و 
مانع موفقیت افراد می شود نا امیدی و ترس از شکست است. امید 
بااترین و مهم ترین عامل موفقیت است. تجربه ی شکست انسان 

را قویتر و موفق تر می نماید، پس از شکست نهراسید.
افراد ناموفق فقط می نشینند و منتظرند و هیچ تاشی نمی کنند.

بینی شما  پیش  بینید؟  می  چگونه  را   ۹۸ پایان سال   -
نسبت به سال ۹۹ چیست؟

سال 9۸ برای من سال خوبی از نظر کاری بود اما اتفاقاتی هم به 
وقوع پیوست که همه ما را ناراحت و غمگین کرد،اگر سالهای گذشته 
را  مرور کنیم میبینیم که اتفاقات تلخ و شیرین فراوانی پیش آمده اما 
زندگی در جریان است و باید با امید ادامه داد و دست از تاش برای 
بهبود اوضاع بر نداشت، سهم مردمان سرزمین من،شادی، روزهای 

خوش همراه با آسایش مالی است.
آرامش،  از  پر  سالی  همشهریان  شما  همه  برای   99 سال  امیدوارم 
نگهبان جوانان سرزمینم  و  و خداوند حافظ  باشد  ثروت  و  سامتی 
باشد. در پایان از نشریه طرح فردا سپاسگزارم. موفقیتتان روز افزون.

shadi.art.designer  :پیج اینستاگرام

 مـدرس موفـق
مصاحبه اختصاصی نشریه طرح فردا با

  سرکار خانم شادروان
مدرس بین المللی کاشت،طراحی و دیزاین ناخن

@



سال دوم شماره 73-شنبه 21 دی  1398-11 ژانویه 2019-15 جمادی ااول 31441

استفاده از مصالح بی کیفیت در ساخت و ساز های کشور به ویژه برای 
اقشار متوسط بسیار نگران کننده شده است. صنعت ساخت از نظر ایجاد 
اشتغال و گردش مالی جزء صنایع برتر به شمار می رود، رشد و یا عدم 
رشد اقتصادی رابطه دو سویه با صنعت ساختمان دارد. در ال حاضر با 
اقتصادی شدیدی مواجه هستیم، در صنعت ساخت و ساز بخش  رکود 
خصوصی این رکود سایه انداخته است.کمبود بودجه عمرانی باعث شده که 
ساخت و ساز دولتی کاهش یابد و این موضوع تأثیر بسیار زیادی در این 
بخش گذاشته که باعث شده صد ها و یا هزاران پروژه نیمه تمام عمرانی 
ایجاد شود. اولین چالش صنعت ساختمان افزایش قیمت مصالح ساختمانی 
از مصالح بی کیفیت برای  افزایش نگرانی استفاده  است که زمینه ساز 
ساخت و ساز ها شده است. آمار ها نشان می دهد که مصالح بی کیفیت 

برای ساخت و ساز واحد های مسکونی اقشار متوسط رو به پایین، بیشتر 
شده است. از دیگر چالش های این صنعت فرار مغز ها در بخش نیروی 
باای  مصرف  چالش  است،  ساز  و  ساخت  حوزه  در  متخصص  انسانی 
انرژی در ساختمان ها بسیار نگران کننده است به طوری که آمار ها نشان 
می دهد مصرف انرژی در ساختمان های کشور ۲ تا 3 برابر میزان مصرف 
جهانی است. توجه نکردن به مصرف انرژی به شکاف عدالت بین نسلی 
منجر خواهد شد.ضعف هایی که در ساخت و سازهای شهری وجود دارد 
موجب کاهش عمر مفید ساختمان ها می شود، به طوری که در حال حاضر 
متوسط عمر مفید ساختمان ها در ایران ۲۰ الی 3۰ سال است و نسبت به 

کشورهای پیشرفته و اروپایی بسیار عقب است.

متخصصان می گویند داشتن یک درخت بونسای یا کاکتوس 
روی میز محل کارتان و خیره شدن هنگام کار به آن می تواند 
منجر به آرامش و کاهش استرس شغل شما شود. متخصصان 
عمومی  بهبود  برای  طبیعت  که  گزاره  این  به  توجه  با  ژاپنی 
تندرستی مفید است، به بررسی این که آیا یک گیاه کوچک 
بهبود بخشد،  را در محل کار  افراد  می تواند واقعاً خلق وخوی 
که  کارمندانی  به  مطالعه ای  در  متخصصان  این  پرداخته اند. 
بونسای،  مانند  آپارتمانی  گیاه  یک  می کردند،  کار  ادارات  در 
تا به مدت  از آن ها خواسته شد  یا کوکداما دادند و  کاکتوس 
چهار هفته از گیاه نگهداری کنند. دو عامل سنجش استرس، 
میزان اضطراب روزانه و ضربان قلب آن ها نیز قبل و بعد از 
مطالعه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که این کارمندان وقتی 
یک گیاه روی میز کار خود داشتند، میزان استرس در بین آن ها 

کاهش چشمگیری داشت. متخصصان دانشگاه هیوگوی ژاپن 
منجر  کار  در محل  گیاه  از یک  نگهداری  اعام کرده اند که 
می شود. کاری  ساعات  استرس  از  کارمندان  حواس پرتی  به 

از افکار کاری  متخصصان می گویند یک گیاه حواس پرتی را 
رایانه  تلفن، صفحه  مانند  میز،  روی  اشیای  اما  ایجاد می کند 
عنوان  به  نمی کنند.گیاهان  را  کار  این  یادداشت  دفترچه  یا 
یک شیء طبیعی عناصری را در بر می گیرد که ممکن است 
احساسات راحتی را از جمله نشاط، زیبایی، محبت و غیره القا 
کند که گمان می رود در دور شدن از افکار مرتبط با کار مفید 
است.گیاهان آپارتمانی کوچک می توانند در محیط های کاری از 
نظر اقتصادی نیز مفید باشند، زیرا باعث کاهش استرس و به 

نوبه خود بهبود بهره وری افراد می شوند.

به  را  نامه  پیمان  این  که  است  سال   ۲5 از  بیش  هم  ایران   
 عنوان یک قانون داخلی امضا کرده و با اینکه به این پیمان 
هستند  کشور  مختلف  نقاط  در  همچنان  اما  پیوستیم  نامه 
محرومند. تحصیل  ادامه  از  مختلف  دایل  به  که  کودکانی 

حاشیه  و  مرزی  کوچک؛  روستاهای  در  دختران  تحصیل 
بسیاری  مشکات  و  معضات  با  معموًا  بزرگ  شهرهای 
اقتصادی  فقر  دچار  مناطق  این  سو  یک  است.از  روبه رو 
مقاطع  همه  در  مدرسه  دیگر  سوی  از  و  هستند  فرهنگی  و 
دختران  از  بسیاری  تا  شده  موجب  موضوع  همین  نداریم. 
خارج از چرخه تحصیل باشند. با این همه اگر بخواهیم ترک 
از  باید بگویم که بخشی  را ریشه یابی کنیم  تحصیل دختران 
بررسی  اگر  است.شما  اقتصادی  فقر  خاطر  به  بازماندگی  این 
ندارند  مدرسه  روستاها  از  بسیاری  که  می شوید  متوجه  کنید 
دیگر  روستاهای  مدارس  به  که  می شوند  مجبور  دختران  و 
را  کودکانشان  تحصیل  هزینه  هم  بچه ها  این  خانواده  بروند، 
آنها  به  کمکی  هیچ  پرورش  و  آموزش  هم  سویی  ندارند.از 
اقتصادی  مشکات  همین  خاطر  به  بخشی  نمی کند،بنابراین 
فرهنگی  فقر  هم  دیگر  مسأله  می کنند.  تحصیل  ترک 
خانواده ها  از  برخی  است.  مناطق  از  برخی  در  خانواده ها 
وظیفه  معتقدند  نمی دانند،آنها  ضروری  را  دختران  تحصیل 
نیست.این  مهارت  و  دانش  کسب  و  تحصیل  دختران،  اصلی 
خانواده ها درگیر تعصباتی هستند،مخصوصًا اگر مدرسه ای هم 
شود  مجبور  دختر  دانش آموز  و  باشد  نداشته  وجود  روستا  در 
آمد  و  رفت  مانع  تعصبات  همین  برود  دیگری  روستاهای  به 
ازدواج های زود  دانش آموزان دختر می شود.موضوع دیگر هم 
یک  برای  اگر  وقتها  گاهی  است.  دختران  برای  هم  هنگام 
برخوردار  شرایط  حداقل های  از  که  بیاید  خواستگاری  دختر 
باشد آن خانواده به خاطر مشکات اقتصادی ترجیح می دهد 
تا دخترش ازدواج کند. خیلی از دختران با وجود تمایل زیادی 
که به درس خواندن دارند مجبور به ازدواج می شوند. در کنار 
این عوامل باید به کیفیت آموزشی مدارس در مناطق محروم 
توزیع  بخوبی  مناطق  این  در  آموزشی  کرد،امکانات  اشاره 
نشده است و دانش آموزانی را می بینید که مثًا کاس پنجم 
می رسد  نظر  به  بخوانند.  کتابی  نمی توانند  براحتی  اما  هستند 
وزارت آموزش و پرورش باید درباره این کودکان راهکارهایی 
داشته باشد دانش آموزانی که ترک تحصیل می کنند باید مورد 
مهم ترین  که  کنم  تأکید  باید  آخر  شوند.در  بررسی  مورد  به 
اینکه  است  منطقه  در  مردم  آموزش  و  آگاهی  چیز،افزایش 
که  کنیم  آگاه  را  مناطق  مردم  و  دهیم  آموزش  خانواده ها  به 
دختران آن مناطق هم حق دارند که تحصیل کنند. باید گفت 
و  می آورند  به دست  آگاهی  چه  رفتن  مدرسه  با  دختران  که 
باشند،اگر  متفاوت تر  آینده شان  زندگی  در  می توانند  چقدر 
خانواده ها آگاه شوند،تعصبات ریشه ای کمتر می شود و دختران 

هم مثل پسران می توانند براحتی درس بخوانند.

نرخ رشد جمعیت به 
سمت منفی شدن!

 

با عدم رشد و توسعه اقتصادی ،جمعیت جوان و فعال کشور 
موضوع  این  که  یابد  می  افزایش  سالمند  جمعیت  و  کاهش 
تهدیدی جدی برای کشور محسوب می شود . بنابراین ازم 
های  سال  طی  تا  برسد  متعادلی  حد  به  جمعیت  رشد  است 
برقرار  کشور  فعال  و  جوان  جمعیت  میان   ازم  تعادل  آینده 
اقتصادی  رشد  کاهش  موجب  جمعیت  رشد  کاهش  شود. 
می شود ،کاهش رشد جمعیت موجب کاهش جمعیت در سن 
کار می شود. چنین پیری جمعیت پیامد کاهش جمعیت است،  
که  است  این  جمعیت  افزایش  برای  موثر  راهکار  مهمترین 
و  تولید  راه  سد  مشکات  و  بهبود  کشور  اقتصادی  وضعیت 
اشتغال رفع شود تا قدرت خرید مردم که طی چند سال اخیر 
تا حدودی کاهش پیدا کرده است ترمیم شود؛ انتظار می رود 
با این اقدام بتوان بخشی از مشکل جمعیتی کشور را رفع کرد.  
از  مناسب  سازی  فرهنگ  باید  کشور  جمعیت  افزایش  برای 
سوی رسانه ها انجام شود، رسانه ها باید با تولید برنامه های 
رسانی  اطاع  را  کشور  جوان  جمعیت  کاهش  خطر  مناسب 
زیرساخت  و  امکانات  باید  کشور  سالمند  جمعیت  برای  کنند. 

های ازم فراهم شود. 
بخشی  و  اقتصادی  جمعیت،  راه  سد  مشکات  از  بخشی 
تمایل  که  کرد  یادآوری  باید  اینکه  ضمن  است،  فرهنگی 
خانواده های ایرانی به تک فرزندی و دو فرزندی بیشتر شده 

است و  این یک مشکل فرهنگی است.
 خانواده ها با فرزندانی روبرو هستند که خواسته ها و نیازهای 
آنها نسبت به بچه های نسل قدیم بیشتر بوده البته برخی از 
جهت  این  به  است؛  غیرمنطقی  برخی  و  منطقی  نیازها  این 
امیدواریم فرهنگ سازی مناسبی در این زمینه انجام شود تا 
تا  البته  بیاورند؛  روی  بیشتر  فرزندآوری  به سمت  ها  خانواده 
توفیقی  نشود  اصاح  مردم  خرید  قدرت  و  اقتصادی  وضعیت 
در زمینه افزایش جمعیت حاصل نمی شود. بر اساس آخرین 
و  بوده  تر  پایین  نفر   ۴ از  خانوار  بعد  متوسط  ها  سرشماری 

تمایل جمعیت به رشد منفی افزایش یافته است.

حق تحصیل ،حقی برای 
همه کودکان

 

یک  این  و  شود  گرفته  جدی  باید  اسباب بازی  صنعت 
با  مقابله  برای  مناسب  راه  یک  چون  است،  ضرورت 
تحریم هاست. واضح است که در چنین شرایط اقتصادی 
باید از هر فرصتی برای مقابله ای عزتمندانه با تحریم و 
اقتصاد کشور استفاده کنیم. حمایت  بر  شرایط تحریمی 
بسیار حائز  بازی  اسباب  از صنعت  بانکی کشور  سیستم 
اهمیت است. در سالی که گذشت چین رکورد فروش سه 
میلیارد داری در ماه را در حوزه اسباب بازی زده است. 
در شرایط کنونی درآمد حاصل از صادرات اسباب بازی 
در چین بیشتر از صادرات نفت در کشور ماست؛ بنابراین 

ازم است از حوزه اسباب بازی حمایت شود.
بازی داشته  اسباب  از صنعت  باید حمایت ویژه  بانک ها 
به  مربوط  که   1۸ تبصره  از  می توان  همچنین  باشند. 
نیز  طرح های اشتغال زایی است در حوزه اسباب بازی  
استفاده کرد. از سوی دیگر می توان از صندوق کارآفرینی، 
صادرات  توسعه  بانک  و  نوآوری  و  شکوفایی  صندوق 
اختصاص ویژه ای برای صنعت اسباب بازی داشت. رقابت 
در حوزه  کنندگان خارجی  تولید  با  ایرانی  تولیدکنندگان 
و  تولیدکنندگان  باید  حتما  است،  ضروری  اسباب بازی 
صادرکنندگان ایرانی در نمایشگاه های بین المللی حضور 
اسباب بازی  حوزه  در  برندسازی  همچنین  باشند.  داشته 
باید مورد اهتمام قرار گیرد. تولید کنندگان و فعاان حوزه 

اسباب بازی باید در تعامل با هم قرار گیرند در 
صورت نیاز باید جلساتی در اتاق اصناف و اتاق 
بازرگانی تشکیل شود. صنف اسباب بازی حتما 
با اشاره به  باید سخنگو و متولی داشته باشد. 
شنیده  رایانه ای  بازی های  باای  مالی  ارزش 
رایانه ای  بازی های  حوزه  در  که  می شود 
بنابراین  دارد؛  رقم های عجیب و غریب وجود 
می توانیم در کنار حوزه اسباب بازی، بازی های 

رایانه ای را جدی بگیریم.
باید  بلکه  بشماریم  بازی  صرفا  را  بازی  نباید 
تربیت  در  بازی   ، بدانیم  جدی  امری  را  بازی 
برنامه  باید در  آینده نقش مهمی دارد و  نسل 
ریزی ها مورد اهتمام قرار گیرد. از جمله مولفه های مورد 
نیاز برای جامعه، تمرین عقانیت، تصمیم گیری، توجه 
به معیارهای تصمیم گیری، انتخاب، آموزش کار جمعی، 
مسئولیت پذیری و پاسخگویی است که کودکان می توانند 
این مفاهیم را در عین بازی یاد بگیرند. میتوان بسیاری از 
کاستی های فرهنگی را از طریق بازی ها جبران کرد، باید 
اخاق  تمرین  و  انتخاب  تمرین  یکدیگر،  تمرین تحمل 
عملی از طریق بازی به کودکان یاد بدهیم. دقت داشته 
باشیم که تمرین اخاق عملی صرفا با خطابه ها و توصیه  
به دست نمی آید. کودکان از طریق اسباب بازی خرید و 
فروش و معامله را یاد می گیرند که یک تمرین اقتصادی 
بزرگ برای آنها است. بنابراین اسباب بازی فرصتی است 
که به واقعیت های جدی زندگی در یک بستر غیر جدی 
می پردازد.ئبازی و اسباب بازی امکان مناسبی برای شکل 
گیری رفتارهای اقتصادی است. می توانیم از طریق بازی 
رویکرد  گرایانه،  راه حل  رویکرد  تعاون،  مفاهیم تاش، 
ارائه راهکار و نگاه بلند مدت و همچنین مثبت گرایی و 
امیدواری را به کودکان یاد داد. رشد و رفاه جامعه عامل 
اصلی برای مقابله با فساد است ، نباید به رشد اقتصادی 
منفی نگاه کنیم، چون ازمه اعتای روحی و فرهنگی 

جامعه، رشد اقتصادی است.

متعقدند  دارو  حوزه  صاحب نظران  برخی 
صنعت دارویی کشور به دلیل جدا 

استانداردهای  جهانی،از  بازار  از  بودن 
فعاان  است.  مانده  عقب  جهان  روز 
یکی  که  باورند  این  بر  دارو  تولید  حوزه 
از مهم ترین روش هایی که می تواند سطح 
و  تولید  مدیریت  و  محصوات  کیفیت 
برساند  جهانی  سطح  به  را  دارو  عرضه 
مطرح  کمپانی های  با  همکاری  و  ارتباط 
از  یکی  لیسانس  تحت  است.تولید  دنیا 
جهت  المللی  بین  همکاری  روش های 
تکنولوژی  و  دانش  سطح  رسانی  روز  به 
تنها  این  البته  و  است  دارویی  صنعت 
نیست.با  لیسانس  تحت  تولید  حسن 
داروهای  استراتژیک  اهمیت  اینکه  وجود 

سخت تر  با  اخیر  سال های  در  اما  است،  آشکار  لیسانس  تحت 
شدن شرایط اقتصادی کشور، نه تنها از داروهای تحت لیسانس 
بلکه رویه هایی در پیش گرفته شده که شاید  استقبال نمی شود، 
بین  مشارکت  و  همکاری  جذب  گذشته  سال   ۲۰ تاش  نتایج 

المللی و در نهایت جهانی شدن صنعت دارو کشور از بین برود.
ایرانی  داخل،  تولید  داروهای  همانند  لیسانس  تحت  داروهای 
داروهای  با  لیسانس  تحت  داروهای  تولید  عمده  هستند.تفاوت 
است.مسئله  تولید  برای  استفاده  مورد  تکنولوژی  در  داخل،  تولید 
بر  خارجی  شرکت های  دقیق  نظرات  داروها،  این  تولید  در  مهم 
روند تولید است.شرکت های دارویی خارجی و ایسنسرها، عاوه 
بسته بندی،  و  جانبی  مواد  اولیه،  مواد  در خصوص  تکنولوژی،   بر 
الگوی خاصی دارند که حتما باید منابع آن شناخته شده و معتبر 
داخلی،  داروی  تولید  به  نسبت  مواد  این  تهیه  بنابراین  باشد؛ 
سخت گیرانه تر است و عموما این مواد در داخل کشور نیست. از 
سوی دیگر شرکت های ایسنسور نیز مواد اولیه داخلی را قبول 
ندارند زیرا معتقدند که استانداردهای ازم برای تولید این داروها را 
ندارند؛ بنابراین هزینه های تولید این داروها بااست. شرکت های 
خارجی اکنون حاضر به سرمایه گذاری در داخل ایران نیستند. با 
توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی کشور و تحریم ها، در 

متدها  آخرین  دریافت  برای  بهترین روش ها  از  حال حاضر یکی 
لیسانس است.  داروهای تحت  تولید  دنیا،  تکنولوژی های روز  و 
طبق آیین نامه سازمان غذا و دارو، دارویی تحت لیسانس است 
که تمامی مشخصات محصول و تمامی مواد اولیه و مواد جانبی و 
بسته بندی به تایید ایسنسور رسیده باشد. این آیین نامه حدود ۸ 
تا 1۰ سال است اجرا می شود . بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو 
مبنی بر عدم واردات مواد اولیه و جانبی دارو که مواد اولیه، مواد 
جانبی و بسته بندی که تولید داخل دارند، مجوز واردات نخواهند 
داشت. این در حالی است که داروهای تحت لیسانس نیاز دارند 
کند.  تهیه  تعیین شده،  استانداردهای  اساس  بر  را  موارد  این  که 
از سوی دیگر این بخشنامه مخالف آیین نامه سازمان غذا و دارو 
باید  حتما  لیسانس  تحت  داروی  شد،  ذکر  که  همانطور  و  است 
منابع مورد تایید ایسنسور را خریداری کند.اگر این بخشنامه اجرا 
شود، ما ناچار هستیم که تولید را متوقف کنیم؛ زیرا شرکت های 
ایسنسور به ما اجازه استفاده از هر موادی را نمی دهد؛ بنابراین 
متوقف  سرمایه گذاری  از  زیادی  حجم  وجود  با  شرکت  فعالیت 
سخت  روزهای  یاری رسان  لیسانس  تحت  داروهای  می شود. 

کشور هستند.

افرادیکه در یک جامعه ی معین زندگی می نمایند خواه نا 
خواه با یکدیگر در ارتباط بوده ونیازمندیها واحتیاجات خویش 
را از طریق ارتباط وتعامل با یکدیگرکسب و رفع مینمایند. 
برای تنظیم روابط افراد در جامعه و جلوگیری از تضادها و 
تعارض در کسب منافع به قوانین ومقررات نیازمند میباشیم 
رعایت  با  خویش  های  فعالیت  در  باید  ما  طور  همین  و 
دیگران  و  خود  برای  را  بهتر  زندگی  راه  ومقررات  قوانین 
هموار سازیم. با گسترش روزافزون جمعیت و کمبود منابع 
اقتصادی محدودیت هایی برای افراد ایجاد میگردد که اگر به 
قوانین و مقررات توجه ننماییم موجب بی نظمی و برخوردها 
و تضادهای مختلف در جامعه میگردد . متاسفانه گاهی اوقات 
مردم قوانین و مقررات را خاف منافع شخصی خود وآنرا 
به  نتیجه  در  پندارند  می  خویش  اختیارات  کنندهء  محدود 
نیست  چنین  حالیکه  در  میکنند  فرار  آن  از  امکان  نوع  هر 
هدف از وضع قوانین و مقررات ایجاد تنظیم و سهولت در 
پیشبرد فعالیت ها ست.بطور مثال شخصی مشغول دلیوری 

در داخل شهرست اگر به چهارراهی برسد و بدون توجه به 
عایم ترافیکی از چراغ قرمز عبور نماید مرتکب نقض قانون 
بی نظمی وی ممکن است سبب  این  است  ترافیکی شده 
اخال در ترافیک جاده ویا موجب یک تصادم  دیگر گردد که 
بدون شک مقصر و مسبب خود این شخص پیک موتوری 
خواهد بود با توجه به این مثال می فهمیم که هدف از ایجاد 
قوانین ومقررات ترافیکی  ایجاد نظم وسهولت در رفت آمد 
وسایل نقلیه  وافراد وهمچنین کنترول ترافیک ووسایل نقلیه 
در سرکها وشهر های کشور است   به همین تناسب اگر به 
سایر قوانین ومقررات موجود کشوراز فبیل  قوانین مدنی ـ 
تجارتی ـ جزایی ـ گمرکات ـ بانک داری ـ  معادن ـ پولیس 
ـ مقرره ء دوا خانه ها وسایر مقررات نیز نگاه کنیم هرکدام 
با هدف خاص جهت ایجاد برقراری نظم اجتماع وسهولت 
برای بهبود وضعیت جامعه وتنظیم روابط افراد با یکدیگر ویا 
نهاد های دولتی در یک کشورتدوین شده است  عدم رعایت 
هر یک ازین قوانین ومقررات خود بخود سبب ایجاد خلل 

وبی نظمی در وضعیت کشوروروابط افراد جامعه میگردد .
قوانین  رعایت  به  مردم  وتشویق  تاش  ها  کشور  تمام  در 
ومقررات از طریق آموزش و آگاهی صورت گرفته است وبه 
قانون ومقررات  از  افراد جامعه  آموزش است که  اثر همین 
وفرهنگ کاربرد از قانون را فرا گیرند  .پس جای خرسندی 
در جهت  فراوانی  ماکارهای  در کشور  اکنون  است که هم 
آموزش وآگاهی عامه از قوانین ومقررات روی دست است 
امیدواریم نتایج آن تا ثیرات مثبت قانون گرایی واحترام به 
قانون ومقررات را در جامعه تقویت بخشد وفرهنگ قانون 
گرایی واحترام به ارزشهای قانون در کشور جداُ رعایت گردد

احترام به قانون ـ احترام به جامعه است

هشدار جدی کاهش کیفیت ساخت و سازها 
در کشور

کاهش فشار کار با نگهداری گیاهان 
کوچک در محل کار

صنعت اسباب بازی باید جدی گرفته شود داروهای تحت لیسانس در آستانه خروج از بازار ایران

 

زنان خانه دار مهم ترین مسئولیت جامعه را بدوش 
می کشند بدون آنکه ادعایی کنند و نامی از آنان 
باشد؛ به جرات میتوان گفت مهم ترین مسئولیت 
زنانی  است.  دار  خانه  زنان  دوش  روی  بر  جامعه 
گشای  گره  خانه  در  اما،  مردانشان  پای  هم  که 
را  بچه  دست  یک  با  هستند،  زندگی  روزمره  امور 
نگه داشته و با دست دیگر لوله جارو برقی را. بوی 
غذایش تا سر کوچه می آید و بر سر سماورش چایی 
خوش عطرش خودنمایی میکند، لباس های سفید و 
است  پهن  احتماا روی رخت  آقای خانه هم  تمیز 
و القصه... همه تعریف ما یا اغلب ما از خانه داری 
و  فرساینده  کارهای جسمانی  است، همین  همین 
سخت. انگار »خانه« همین ظرف و ظروف و مبلمان 
و پرده است. وقتی از تاثیرگذارترین نهاد اجتماعی و 
امن ترین پناه بشری حرف می زنیم منظورمان فقط 
نیست!  پیراهن  یقه  داشتن  اتو  و  غذا  بودن  حاضر 

خانه داری فراتر از اینهاست، زن خانه می تواند لباسهایش را بسپارد به 
ماشین تا بشوید، جارو را بدهد به همسرش تا بکشد، پرده و تابلوهایش 
مثل یک دیزاینر، ِست نباشد و گاهی غذایش هم بسوزد اما همچنان، 
»خانه دار موفقی« باشد! خانه داری یعنی خانواده داری؛ یعنی مدیریت 
عمیق ترین روابط انسانی در اصلی ترین پناهگاه انسان یا همان خانه. 
این مفهوم اگر به درستی درک شود، زیبایی و هماهنگی ظاهری 
بودن مزه ها هم می آید، نظم و  به همراه آن می آید، دلچسب  هم 
انضباط هم. خانواده داری یعنی انسان داری، جامعه داری، کشورداری و 
جهان داری. یک زن می تواند افراد جامعه را به حضیض رذائل اخاقی 

براند و هم از آن بَِرهاند؛ او می تواند قرمه سبزی اش را بی نمک بپزد اما 
نمک زندگی یک جمع را کم و زیاد کند! می تواند همسر و فرزندانش 
را با رغبت در امور خانه شریک کند تا به تنهایی همه کارها را انجام 
نداده باشد و همچنان خانه دار خوبی باشد. زن اگر اهِل هر روز بهتر 
شدن، اهل مطالعه، ورزش، خودسازی، تمرین ، تهذیب و در کل اهل 
رشد و فضلیِت مدام باشد خانواده و بالتبع جامعه را هم اهل می کند، 
رشد می دهد و اگر نباشد خودش سنگین ترین سد در برابر رشد جامعه 
است. قدر خانه داری را بدانیم، انسان سازی کمتر از ماشین سازی و 

ساختمان سازی و دندان سازی نیست.

   زنان خانه دار، 
            مدیران عمیق ترین روابط انسانی

جهان زنان
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