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- درود بر شما، لطف بفرمایید خود را در چند 
پاراگراف معرفی کنید؟

مهدي كمالي هستم متولد مهرماه ١٣٦٠ شهرستان 
و  شناسي  زيست  كارشناسي  مدرك  داراي  جيرفت، 
حدود سيزده سال است كه در صنعت  پخش، توزيع 
و فروش مشغول به كار هستم و مفتخرم كه فعاليتم 
را در سال ٨٦ از مجموعه عظيم و عزيز گروه صنعتي 
گلرنگ پخش بعنوان فروشنده شروع كردم و در سال 
١٣٩٠ با ترقي به عنوان مدير عامل شركت گلرنگ 
پخش كرمان انتخاب شدم و هم اكنون هم مديريت 

آن مجموعه را عهده دارم .
یا  کارآفرینی  به  مشغول  حوزه ای  چه  در   -

کسب و کار هستید؟
درحوزه توزيع و فروش و پخش.

عرضه  که  هدف  ترین  اصلی  راستای  در   -
استاندارهای  و  کیفیت  حد  در  کاالهایی 
چه  پخش  گلرنگ  شرکت  است،  جهانی 

اقداماتی انجام داده است؟
توليد  قسمت  در  كيفيت  موضوع  مهمترين  هميشه 
بوده و خوشبختانه با اهميت دادن به موضوع كيفيت 
جزو  كاالها  اين  اكنون  محصوالت،  استاندارد  و 
به  را  داخل  بازار  از  بزرگي  سهم  و  بزرگ  برندهاي 
اي  عمده  سهم  اينكه  مهمتر  و  داده  اختصاص  خود 

نيز صادر ميشود.
مسیر  در  چقدر  دانشگاه  شما  نظر  به   -

موفقیت تان موثر بود؟
باعث  و  باشد  گذار  تاثير  ميتواند  طبيعتا تحصيل هم 
ايجاد انگيزه و ارتباط جهت رسيدن به موفقيت هاي 
را هم  مديريت  از  هايي  دوره  بنده  .البته  باالتر شود 
گذرانده ام كه در تحقق اهداف و پيشرفتم تاثير مثبتي 

داشته است.
- بسیاری از افراد جامعه از راه اندازی کسب 
و کار بیم دارند. آیا شما هم در آغاز راه ترس 
اینطور است برای غلبه به آن  داشتید؟ اگر 

چه کردید.؟
حاج  استاد  مرحوم  جمله  ياد  را  من  شما  سوال  اين 
گلرنگ  صنعتي  گروه  گذار  بنيان  فضلي  محمدكريم 
، فرمودند كه  الهی(  )روحشان قرين رحمت  انداخت 
با  اينجانب  البته  و  نيست  مشكل  بدون  بزرگ  كار 
توكل به خدا و داشتن روحيه و حس پيشرفت و اراده 
مصمم و همدلي تيم بسيار سخت كوش و عزيزي كه 
داشتم سختي ها و مشكالت مسير كار را كنار زدم و 
بهترين شعبه را هم اكنون در مجموعه گلرنگ پخش 

در بين سي و دو شركت اين مجموعه عظيم دارم.
- آیا راه اندازی کسب و کار بصورت انفرادی 
ممکن است؟ شما کدام را ترجیح می دهید: 

تیم بودن و یا انفرادی کار کردن وچرا؟
يك  به  نياز  بزرگ  كارهاي  اينجور  طبيعتا  كارتيمي، 
تيم قوي و منسجم ومتعهد دارد و تك تك اعضاي 
احسن  نحو  به  و  دقيق  را  كارشان  بايد  و  مهم  تيم، 

انجام دهند.
- یکی از دغدغه های همیشگی شرکت های 
می  فروش  آمار  بهبود  برای  تالش  پخش، 

اندیشیده  تدابیری  زمینه چه  این  در  باشد. 
اید؟

آموزش  منسجم،  ريزي  برنامه  كارآمد،  نيروي  جذب 
نيروها و پيگيري جدي اجراي اين برنامه ها تا حصول 
نتيجه. فراهم كردن شرايط الزم براي مشتريان و تيم 
فروش براي تحقق اهداف. اهميت دادن به مشكالت 

تيم فروش و مشتريان و رفع آنها.
- دیدگاه شما در مورد تاثیر کرونا بر فضای 

کسب و کار در ایران چیست؟
روال  و  داده  قرار  تاثير  تحت  را  اقتصاد جهان  كرونا 
عادي كسب كار را تغيير داده و طول كشيد تا كار ما 
در حوزه پخش و فروش به روال عادي بازگردد، كه 

االن همه به زندگي و كار با كرونا عادت كردند.
یک  موفقیت  در  پول  شما  نظر  نقطه  از   -

کسب و کار چه نقشی ایفا می نماید؟
پول و مسائل مالي نقش كليدي دارد ولي در كنار آن 
نيروي  و  ريزي و مديريت صحيح، قوي  برنامه  بايد 

انساني كارآمد باشد.
- آن تفکر و باوری که در شما از همه قویتر 
بوده و سبب موفقیتتان شده چه بوده است؟
و  جدي  پيگيري  و  وقفه  بي  تالش  و  سختكوشي 
كار  به  كه  حواشي  حذف  و  انساني  منابع  مديريت 

ضربه وارد می كند.
- از نظر جنابعالی کلیدی ترین تفاوت بین 
انسان های موفق و افراد ناموفق در چیست؟
و  پشتكار  و  پيگيري  و  كوشي  سخت  قوي،  اراده 

همچنين اتخاذ تصميمات صحيح.
بمانید  موفق  همیشه  بتوانید  اینکه  برای   -

چه اقداماتی انجام می دهید؟

كه  است  مهمی  بسيار  مبحث  خود  موفقيت  تداوم 
بايد  من  نظر  از  باشد،  دار  ادامه  هميشه  بخواهيم 
حركت  شود  نمی  هدف  بدون  كه  باشيد  هدفمند 
كرد، اشتياق و انگيزه، خود باوری، اراده قوی كه بايد 
را  وقتمان  زمان،  مديريت  با   ، كنيم  تقويت  هميشه 
هدر ندهيم و با برنامه ريزی دقيق، تمركز روی امور ، 
پشتكار مداوم ، مثبت انديش بودن، تغييرات مثبت در 
كارمان انجام دهيم و امور را به افراد موفق سپردن ، 
مديريت خوب داشتن روی افراد زير مجموعه و  زمان 
برای خودمان گذاشتن، ) استراحت كافی و تفريحات 

مناسب(.
- چه مدیری را میتوان مدیِر موفق به شمار 

آورد؟
مدير موفق به كسی می گويند 

كه اول خودش را قبول داشته باشد 
و  باال  انگيزه  و  قوی  نفس  عزت  و  نفس  به  اعتماد 

پشتكار داشته باشد،
همچنين مدير موفق، كسی است كه احاطه كامل بر 
احاطه  ميخواهد  اگر  و  باشد  داشته  مجموعه خودش 
كامل داشته باشد بايد اين موارد را در خودش تقويت 

كند،
اعتماد به نفس، آرامش، انعطاف پذيری، خوش بين 
برای  الگوبودن  صداقت،  بودن،  گرا  مثبت  بودن، 
پرسنل برای مثال مدير كه منضبط باشد، پرسنل هم 

ياد می گيرند و مدير را الگوی خود قرار می دهند.
- جهان پساکرونا چگونه جهانی خواهد بود؟
اگرچه اين دوران كرونا  و دوران پساكرونا باعث آسيب 
هايی می شود از جمله ) آسيب های روانی، اجتماعی، 
اقتصادی از قبيل جرم ، فقر ، بيكاری(، ولی ميتواند 

ما را در مسير آگاهی و اهداف بلند مدت و رسيدن به 
مرز تعادل كمك نمايد تا بتوانيم از اين بحران ها و 
نگرانی ها عبور كنيم و زندگی با ثبات تری برای خود 
ايجاد كنيم و زندگی مسالمت آميزی در كنار اعضای 

خانواده و ساير افراد جامعه داشته باشيم.
كرونا يك بحران است و ما بعد از اين بحران ميتوانيم 
از تجارب آن استفاده كنيم تا بتوانيم با به كار گيری 
استعدادهای بهتر و با انعطاف پذيری بهتر بتوانيم به 
نتيجه های بهتر و پيشرفت های بيشتری دست پيدا 
زمانی  است  داده  نشان  تاريخ  كه  گونه  كنيم. همان 
ما  ميكند  پيدا  شيوع  مسری  و  گير  همه  بيماری 
توانسته ايم در زمينه علوم پزشكی و زيست شناسی 
تغييرات مثبتی به وجود بياوريم كه سبب ارتقا زندگی 

و تمدن بشريت خواهد شد.
- جهِت داشتن حاِل خوب و برخوردار بودن 
از روحیه ای شاد برای همشهریان عزیزمان 

چه توصیه هایی دارید؟
همان اندازه كه به كسب و كارمان  اهميت ميدهيم  
اهميت  برای داشتن روحيه شاد هم  اندازه  به همان 
نظر  در  زمان  برای خودمان  اينكه  يعنی  قائل شويم 
سعی  دهيم،  اهميت  خودمان  سالمتی  به  و  بگيريم 
داريم يك  كه  كاری  و  كارمان  از  كنيد هميشه جدا 
و  بگذاريم  اطرافيانمان  و  خودمان  برای  كافی  وقت 
محيط شاد و شرايط شادی برای خانواده، خودمان و 
ايجاد كنيم. به همديگر  كمك كنيم و  اطرافيانمان 
هميشه شادی آفرين باشيم و  لحظات شادی برای 
يكديگر ايجاد نماييم. برای داشتن روحيه خوب سعی 
كار  فقط  برايتان  زندگی  در  چيز  همه  هميشه  كنيد 

نباشد.
- از دید شما اگر کسی بخواهد وارد بازار کار 
شود اما نه هنوز نسبت به استعدادهای خود 
شناخت دارد و نه نسبت به بازار ، پیشنهاد 

شما چیست؟
اول اينكه ، هدفی برای خود انتخاب كند، چون بدون 

هدف نمی شود كاری انجام داد و قدمی برداشت،
بعد از آن كمك گرفتن از اطرافيان مهم است و اينكه 
چه  در  متوجه شود  كه  بسنجد  را  خود  های  توانايی 

زمينه ای ميتواند كاری انجام دهد،
از افراد مورد اعتماد كمك گرفتن و همچنين مشاوره 

صحيح ميتواند در اين زمينه به فرد كمك كند.
به  و  پذیرفتید  را  گفتگو  این  اینکه  از   -
سواالت ما پاسخ دادید از شما سپاسگزاریم، 

اگر صحبت دیگری باقی مانده بفرمایید.
در پايان تشكر از شما و مديريت محترم نشريه طرح 
فردا كه اين فرصت را برای بنده فراهم كرديد و از 
و  ميكنم  سپاسگزاری  داشتيد  لطف  بنده  به  اينكه 
آرزوی موفقيت برای شما و مجموعه طرح فردا دارم،
آرزوی  باشيد، همچنين  تر  روز موفق  به  روز  انشاهلل 
و  عزيز  های  استانی  هم  برای  موفقيت  و  سالمتی 
مردم ايران دارم. انشاءا... كه هرچه زودتر اين بيماری 
روال  به  زندگی  و  برود  ايران   كشورمان  از  كرونا  

عادی خودش بازگردد.

تالش بی وقفه، پیگیری جّدی، مدیریت منابع انسانی 
و حذف حواشی، عناصر مهم موفقیت جناب آقای 

مهدی کمالی مدیر عامل شرکت گلرنگ پخش کرمان
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 زندگی بهتر چيزی نيست كه از روی اميد اتفاق بيفتد، بلكه 
می  اتفاق  پايداری  و  سرسختی  راه  از  بهتر  زندگی  داشتن 
ترين  مهم  بهتر، هميشه جزو  زندگی  برای  هايی  راه  افتد. 
يك  فعاليت،  بدون  بينش  است.  بوده  بشر  های  دغدغه 
رؤياست و فعاليت بدون بينش يك كابوس است. موفقيت، 
شادی با فعاليت كردن و طرز فكر اتفاق می افتد. اين قدم 
ها را شروع كنيد و اين روش ها را برای زندگی بهتر ببينيد.

- برای زندگی بهتر چشم انداز داشته باشيد
بدون داشتن  ، ديدن  نابينايی است  از  بدتر  تنها چيزی كه 
چشم  داشتن  باشيد  داشته  كه  هدفی  است.هر  انداز  چشم 
انداز كليد اصلی است. بينش شما مثل يك چشم انداز، از 
گم شدن شما جلوگيری می كند تا به هدف خود برسيد. يك 
چشم انداز كمك می كند نسبت به هدف خود اختصاصی 
عمل كنيد، بخشی از هويت شما می شود و شما را به جلو 
سوق می دهد. چشم انداز، روز شما را به سمت عالی بودن 
می برد. سؤاالت زير را بپرسيد و با فكر كردن به آنها جواب 
دهيد؛ چه كاری می توانم انجام دهم؟ چه احساسی را می 
اطرافيانم  را چگونه صرف كنم؟ می خواهم  روزم  خواهم؟ 

راجع به من چه فكری كنند؟
- هميشه حضور داشته باشيد

انگيزه می آيد و می رود مثل ابرها كه درگذرند. هيچ چيز 
قابل اعتمادی نيست كه شما را به كار كردن هدايت كند. 
دهيد.  ارتقا  را  خود  و  دهيد  گسترش  را  خود  استعدادهای 
مهم  شرايط  اينكه  بدون  باشيد،  داشته  حضور  جا  همه  در 
است؛  گفته  ژاپنی  المثل  ضرب  يك  طوركه  همان  باشند. 
چشم انداز بدون فعاليت يك رؤياست و فعاليت بدون چشم 
انداز يك كابوس است. چشم انداز شما، اشتياق شما را بيشتر 
كند. می  ايجاد  شما  در  بهتری  بينش  فعاليت،  و  كند  می 

اين سفر ، طبيعی  در شروع، كمی نگرانی و ترس درمورد 
است. البته، كار بزرگ كردن و ريسك ضروری نيست. قدم 
های كوچك و كمی شجاعت برای داشتن زندگی بهتر الزم 
هستند. تماس های الزم را بگيريد. درمورد ايده خود بپرسيد 
فعاليت  يك  با  بزرگ  های  موفقيت  همه  كنيد.  فعاليت  و 

كوچك شروع می شوند.
- سعی نكنيد تنهايی انجام دهيد

داشتن  افتد.  نمی  اتفاق  تنهايی  به  دنيا  در  موفقيتی  هيچ 
حامی باعث می شود ديدگاه بی طرفی را نسبت به گسترش 

چشم انداز و دنبال كردن اهداف خود داشته باشيد.
هيچ كس از شك و ترديد و نا امنی نسبت به تالش كردن 
دور نيست. مهم است كه يك شبكه پشتيبان برای مواقعی 
كه عقب نشينی می كنيد و كارهای كوچك انجام می دهيد، 
از همراهان خود برای  نفر  اكنون به سه  باشيد. هم  داشته 

پشتيبانی و همراهی زندگی بهتر خود فكر كنيد.
- ترس، سختی و ناراحتی را قبول كنيد

ترس  است.  زندگی  حتمی  شرايط  و  طبيعی  بخش  ترس 
در  را  بهتری  بينش  وقتی  شماست.  محاظت  برای  تالش 
خود ايجاد می كنيد، ترس را می شناسيد و از آن تشكر می 
كنيد. شكست های كوچك و سختی ها چيزی نيستند ولی 
انتقادات مواردی هستند كه برای موفقيت زندگی بهتر بايد 

ادامه دهيد.
از خود در راه زندگی بهتر تالش  - برای چيزهای بزرگتر 

كنيد
هدف شما چيست؟ اغلب از نزديكان خود می پرسم. ببينيد 
چرا اهداف خود را می خواهيد دنبال كنيد. هرچه اهداف خود 
انگيزه  را عميق تر بررسی كنيد، برای كاری كه می كنيد 
بيشتری داريد و تحمل شما بيشتر می شود. در مسير خود 

باقی می مانيد وقتی موانع شما را از مسير دور می كند.
- مدام ياد بگيريد

يك ذهنيت يادگيری و رو به رشد را گسترش دهيد و هميشه 
رو به پيشرفت باشيد. يكی از عمومی ترين عادت های افراد 

موفق اين است كه هميشه عادت دارند ياد بگيرند.
- برای ورزش وقت بگذاريد

رابينز گفته؛ حركت خالقيت می آورد. نوع تمرين به اندازه 
مداوم بودن آن مهم نيست. زندگی شما مثل يك هشت پا 
است و شاخه ها، جنبه های مختلف زندگی هستند. بدون 
اينكه سر در حالت مطلوبی باشد، اين شاخه ها خوب فعاليت 

نمی كنند.
- موفقيت های خود را در زندگی بهتر بشناسيد و قدردانی 

كنيد
انگيزه  طرف  يك  است.  دوطرفه  شمشير  يك  بلندپروازی 
حس  طرف،  يك  از  شماست.  اهداف  كردن  دنبال  برای 
روزانه  پيشرفت  كنيد  ايد. سعی  نداشته  پيشرفتی  كنيد  می 
خود را دنبال كنيد. اين به شما كمك می كند رشد روزانه 
ببينيد. نوشتن  را برای كارهايی كه می كنيد و نمی كنيد، 
روزانه كارها، يكی از بهترين روش ها برای به دست آوردن 
موفقيت و شادی در جنبه های مختلف زندگی است. ذهنيت 
پيشرفت، شادی و اعتماد به نفس را در شما تقويت می كند. 
چيزهايی كه برای آنها شكرگزار هستيد را بنويسيد، تا ذهن 
خود را برای فرصت های مثبت آموزش دهيد و به ذهنيت 

مثبت تبديل شود.

چگونه بهتر زندگی کنیم ؟

 

لزوم  درباره  اپيدميولوژيست  نيك   توحيدی  دكترحميدرضا 
واكسيناسيون در مقابله با كرونا اظهار كرد: در حال حاضر تنها 
راه نجات كل دنيا و حل اساسی مشكل كرونا، واكسيناسيون 
در  و  بهترين  بدهيم  كمتری  تلفات  خواهيم  می  اگر  و  است 
شده  توليد  خوشبختانه  كه  است  واكسن  راه  ترين  دسترس 
بعضا  های  گيری  جبهه  به  نسبت  نگرانی  ابراز  با  وی  است. 
ناآگاهانه نسبت به واكسيناسيون عنوان كرد:  شايعات عمدی يا 
سهوی كه عليه واكسن های ايرانی و خارجی ايجاد شده بسيار 
خطرناك است و می تواند بازدهی كار را بسيار كم كند. زحمت 
زيادی برای توليد واكسن در تمام دنيا كشيده شده و بايد از 
اين فرصت استفاده كرد و نبايد آن را تبديل به تهديد كنيم. 

تبليغات منفی عليه واكسيناسيون به جز مرگ بيشتر عزيزانمان 
و طوالنی شدن اين شرايط پراسترس عايدی ديگری ندارد.

برخی  و  ايران  مردم  در  كه  ذهنيتی  كرد:  تصريح  توحيدی 
كشورهای ديگر وجود دارد، نگرانی بابت عوارض واكسن است 
دارو و ماده  به هر حال هر  تا حدودی طبيعی است.  اين  كه 
ای كه مصرف می كنيم و حتی داروی گياهی، ممكن است 
عوارضی داشته باشد ولی عوارض احتمالی تاييد نشده واكسن 

در برابر منافع بيشمار تاييد شده اهميت ناچيزی دارد.
واكسيناسيون  شدن  اجباری  موافق  من  اينكه  بيان  با  وی 
هستم، درباره ايمنی واكسيناسيون و عوارض آن گفت: معموال 
تاريخ نشان داده عوارض واكسن ٣٠ تا 45 روزه خود را نشان 
می دهند و واكسن های معتبر خارجی موجود حداقل تا ٦٠ روز 
پيگيری شده و بعد تائيديه را گرفته اند. در مورد واكسن داخلی 

هم قطعا به همين شكل خواهد بود.
عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی كرمان بيان كرد: هر 
واكسنی كه توليد می شود، نهادهای ناظر و سازمان بهداشت 
جهانی بر آن نظارت می كنند و مراحل مختلفی طی می كنند 
و ايمنی آن روی افراد زيادی تست می شود تا بعداً در عموم 
مرحله  در  مدرنا  واكسن  مثال  عنوان  به  شوند؛  استفاده  مردم 
كارآزمايی بالينی روی ٣٠ هزار نفر تست شده و بعد مجوز را 

دريافت كرده است.
وی افزود: واكسن ايرانی نيز قبل از توليد انبوه قطعا بايد همه 
عمومی  استفاده  و  عرضه  به  وقتی  و  بگذراند  را  استانداردها 

رسيد، ديگر نبايد نگران باشيم و می توانيم استفاده كنيم.
كه  كشورهايی  در  موارد  كاهش  مشاهده  برای  هنوز 

واكسيناسيون را شروع كرده اند زود است.
توحيدی تصريح كرد: شايد توليد واكسن ايرانی ماه ها طول 
بكشد لذا نبايد بيش از اين تعلل كرد و بايد واكسيناسيون با 
انتظار  البته  يك واكسن استاندارد در اسرع وقت شروع شود. 
موارد  كاهش  شاهد  واكسيناسيون  شروع  فردای  از  نداريم 
باشيم. برای ايجاد ايمنی در بدن معموال چند هفته زمان نياز 
ايمن  از جمعيت  توجهی  قابل  درصد  بايد  اينكه  است. ضمن 
چنين  باشيد  مطمئن  باشيم.  شاهد  را  كاهشی  روند  تا  شوند 
مساله ای را به زودی در كشورهايی كه واكسيناسيون را شروع 
از هشت  اند خواهيد ديد. فراموش نكنيم تاكنون كمتر  كرده 
كرده  دريافت  واكسن  دوز  حداقل يك  امريكا  درصد جمعيت 
اند و كمتر از دو درصد آنها دو دوز واكسن را كامل كرده اند. 

بنابراين برای مشاهده روند كاهشی كمی زود است.
توحيدی ضمن انتقاد از رويكرد برخی مسئولين اشاره كرد يكی 
تعميم  بحث  بالينی،  های  كارآزمايی  در  مهم  های  بحث  از 

روی  دارو  يا  واكسن  يك  است  ممكن  و  است  نتايج  پذيری 
يك قوم جواب بدهد و روی نژاد ديگر نه. لذا كامال طبيعی بود 
كه تيم پژوهش واكسن ها از كشورهای مختلف بخواهند در 
كارآزمايی های اوليه مشاركت كنند. اينكه با نگاه خودخواهانه 
انتظار  و  نكنيم  مشاركت  ها  واكسن  اوليه  های  پژوهش  در 
كشورهای  اول  اولويت  در  آن  از  استفاده  برای  باشيم  داشته 
هر  در  اينكه  ضمن  نيست.  جايی  به  انتظار  باشيم،  جهان 
افراد  از  نيز  ايرانی  از جمله همين كارآزمايی واكسن  پژوهش 
داوطلب رضايت نامه آگاهانه گرفته می شود و كسی به اجبار 
و بدون آگاهی كامل از همه شرايط وارد چنين پژوهش هايی 

نمی شود.  
در  دنيا  شده  تاييد  های  واكسن  آزمايشات  كرد:  بيان  وی 
فازهای مختلف پايان يافته و پس از گذراندن مراحل مختلف 
كنترل كيفيت، مجوزهای های الزم از سازمان های غذا و دارو 
و سازمان جهانی بهداشت برای توليد انبوه و توزيع جهانی را 
گرفته اند و اينكه بنا باشد يك واكسن روی مردم ما آزمايش 
شود، اينگونه نيست چرا كه هم اكنون مردم همان كشورهای 
اينكه ساير  واكسن هستند. ضمن  از  استفاده  سازنده در حال 
ها  واكسن  اين  از  استفاده  و  خريداری  حال  در  نيز  كشورها 

هستند.

دانستن داستان زندگی زنان موفق و ثروتمند ايرانی و خارج كشور 
می تواند زمينه ساز كسب موفقيت های بيشتر برای تمام زنان 

می شود.
با رعايت كردن چه نكاتی به يك زن  بدانند  اينكه همه زنان 
موفق تبديل می شوند، بسيار ارزشمند خواهد بود. يكی از مهم 
ترين و كاربردی ترين روش ها، بررسی و برداشت نقاط اشتراك 

در داستان زندگی زنان موفق تاريخ ايران و جهان می باشد.
چندين فاكتور جهانی وجود دارد كه زنان موفق را، بدون در نظر 
موفقيت  به  رسيدن  برای  مرزوبوم،  و  فرهنگ  و  ريشه  گرفتن 
تقويت می كند. با ما باشيد تا با عوامل موفقيت زنان در زندگی 

آشنا شويد.
موفق ترين زنان در تمام نقاط جهان از هر فرصتی كه برايشان 
مواقع،  بعضی  در  و  كرده اند  استفاده  خوب  بسيار  آمده،  پيش 
و  ترس ها  كرده اند.  خلق  فرصت  خودشان  برای  هم  خودشان 
ترديدهای  اين زنان، به جای اينكه جلوی پای شان سنگ بيندازد، 

پله ای برای باالرفتن  آنها شده  است.
زنان موفق هميشه برای خواسته هايشان می جنگند

مهم ترين علت موفقيت يك زن موفق اين است كه از خواسته 
به  برای رسيدن  لحظه  آخرين  تا  و  نمی كشند  هايشان دست 
آرزو های زندگی خود بی باكانه و بدون هراس به دل مشكالت 

می زنند.

در اغلب اوقات اين زنان موفق متحمل سختی های زيادی شده 
اند اما از هدف اصلی زندگی شان دست نكشيده اند.

زنان موفق به دنبال استقالل فردی هستند
در همه زنان موفق اين خصوصيت به صورت بارز ديده می شود 
كه آن ها به طور صد در صد پيرو احساسات و عاطفه خود نيستند.
ديگر  مرد  يك  به  احساسی  عالقه  است  ممكن  كه  حالی  در 
به عنوان پدر، برادر، همسر داشته باشند؛ اما هيچ گاه استقالل 
فردی خود را از دست نمی دهند و برای برنامه ريزی اقصادی 
و اجتماعی خود بر روی توانمندی های فردی تكيه می كنند و 

به پيش می روند.
زنان موفق به خانواده اهميت می دهند

همزمان با اينكه زن های موفق حضور پر رنگ در اجتماع دارند 
و صاحب مشاغل پر مسئوليتی هستند، اما نقش خود را به عنوان 

مادر و همسر فراموش نمی كنند.
تربيتی  مسائل  پيگيری  و  خانواده  اعضای  برای  وقت  ايجاد 
فرزندان از جمله نكاتی است كه در موفقيت زنان موفق می تواند 
به عنوان يك محرك عمل نمايد و انگيزه و انرژی بيشتری را 

برای پيشرفت آن ها ايجاد نمايد.
زنان موفق دورانديش هستند

موفقيت زنان هم مانند مردان در گرو دورانديشی و هدف گذاری 
برای زندگی آينده است. اگر نگاهی به داستان زندگی زنان موفق 

ايران و جهان بياندازيم مشاهده می كنيم كه آن ها سال های 
طوالنی با سعی و كوشش سختی های زيادی را متحمل شدند 
تا بتوانند در زمينه ای خاص به موفقيتی دست پيدا كنند و افتخار 

آفرين باشند.
آن ها از لذت ها و خوشی های زود گذر كه اكثر زنان درگير 
آن هستند، دوری كرده اند و با برنامه ريزی به دستيابی هدف 
های ارزشمند خود فكر كرده اند. همچنين زنان موفق به مسائل 
اقتصادی اهميت می دهند و از هزينه كردن های باال و بی مورد 
پرهيز می كنند، تا بتوانند كسب و كار و درآمد زايی خودشان را 

قوت ببخشند.
زنان موفق تك بعدی نيستند

كه  دهد  می  نشان  تاريخ  طول  در  موفق  زنان  زندگی  داستان 
اكثريت اين زنان انسان های تك بعدی نبوده اند و در زمينه های 
اجتماعی،  مانند هنری،  اند. زمينه هايی  فعاليت داشته  مختلف 

اقتصادی، شغلی و حرفه ای.
فعاليت در حوزه های گوناگون نه تنها مانع از موفقيت زنان نشده 

است، بلكه به توانمند شدن بيشتر آن ها كمك كرده است.
زنان موفق به زن بودن خود افتخار می كنند

انگيزه  و  مانند  می  باقی  متوسط  سطح  در  كه  زنانی  از  خيلی 
پيشرفت در وجودشان ضعيف است، به اين بهانه تكيه می كنند 
كه چون زن هستند، امكان موفقيت و كارآفرينی و درخشيدن 

مانند مردان در جامعه برايشان وجود ندارد.
اما بسياری از زن های موفق و ثروتمند ايرانی وجود دارند كه 
استفاده می كنند و  امتياز  به عنوان يك  بودنشان  از زن  اتفاقا 
به يك زن موفق در عرصه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی 

تبديل شده اند.

شایعات و جبهه گیری ها علیه واکسن کرونا خطرناک است

داستان زندگی زنان موفق

 

استاندار كرمان گفت: نقش ملی و بين المللی كرمان نبايد 
ما را از حوزه توسعه متوازن در استان غافل كند و قبل از 
ايفای نقش ملی و بين المللی، رفاه، آسايش و توسعه مردم 

استان كرمان اهميت دارد.
جمع  در  ماه  بهمن   ١5 شامگاه  وند”  زينی  دكتر”علی 
دهه  كرد:  اظهار  فجر  دهه  ايام  گراميداشت  با  خبرنگاران 
فجر فرصتی برای بيان دستاوردها و خدمات نظام اسالمی 
پروژه  و  ها  برنامه  امسال  فجر  دهه  برای  و  است  دولت  و 
در  معاونان  و  شده  طراحی  كرمان  استان  سراسر  در  هايی 
شهرستان های مختلف حضور پيدا می كنند و بنده نيز به 

نقاطی سركشی می كنم.
اينكه در دهه فجر در حوزه عمرانی بيش  به  اشاره  با  وی 
از 2٨٨ طرح ملی و استانی با اعتباری بالغ بر ٣4٩ ميليارد 
اعتبار  با  طرح   4٦ همچنين  افزود:  شود،  می  افتتاح  تومان 
١7٠ ميليارد تومان آماده كلنگ زنی است. ضمن اينكه در 
طرح های اقتصادی اشتغال زا بيش از ٩٠ پروژه مهم متعلق 
به بخش خصوصی است كه بالغ بر ١٣ هزار و 5٠٠ ميليارد 
آنها،  افتتاح  با  نفر   4١٠٠ و  هاست  طرح  اين  اعتبار  تومان 

مشغول به كار می شوند.
زينی در ادامه با اشاره به اينكه بايد به دو روش به توسعه 
گستردگی  دليل  به  كرمان  گفت:  كرد،  نگاه  كرمان  استان 
اقتصاد،  مختلف  های  جنبه  و  كشاورزی  منابع،  وجود  با  و 
توليد ثروت و اشتغال، نقشی فراتر از استان و حتی در حوزه 
اقتصاد بين الملل بايد نقش ايفا كند و با اين نگاه، زنجيره 
به ويژه در فوالد  استان رخ داده و  اتفاقات مهم در  از  ای 

اكنون در دنيا حرف برای گفتن داريم.
استاندار كرمان با بيان اينكه برای نقش آفرينی كرمان در 
افزود:  كنيم،  فراهم  را  هايی  زيرساخت  بايد  استان،  اقتصاد 
توسعه  از حوزه  را  ما  نبايد  المللی كرمان  بين  و  ملی  نقش 
و  ملی  نقش  ايفای  از  قبل  و  كند  غافل  استان  در  متوازن 
در  كرمان  استان  مردم  توسعه  و  آسايش  رفاه،  المللی،  بين 

اولويت است.
توسعه استان كرمان نامتوازن است

وی افزود: اكنون كرمان جزو سه چهار استان توسعه يافته 
كشور محسوب می شود و درست است و وقتی كشاورزی، 
های  استان  جزو  كنيم  می  رصد  را  استان  و صنعت  معدن 
و  است  نامتوازن  توسعه  استان  درون  در  اما  هستيم  اول 
پيدا  توسعه  ثروت  اين  با  متناسب  استان  از  هايی  بخش 
نكرده در حالی كه بايد مردم به سطح شايسته از رفاهيات 

نائل بشوند كه اكنون در بخش هايی موجود نيست.
كرمان  استان  آمايش  سند  در  اينكه  به  اشاره  با  وند  زينی 
شده،  تبيين  مختلف  های  بخش  در  توسعه  انداز  چشم 
المللی  بين  و  ملی  اقتصاد  حوزه  در  كرمان  كرد:  تصريح 
نقش دارد و چشم اندازهای توسعه نياز به زيرساخت هايی 
از جمله برق، آب، گاز و راه دارد و سئوال اين است آيا اين 

زيرساخت ها با چشم انداز تناسب دارد؟
از  بيش  ما  صنعتی  برق  مصرف  ميانگين  كرد:  بيان  وی 
است  يافتگی  توسعه  از  شاخصی  اين  كه  است  درصد   4٠
با چشم  درصد  اين  اما  دهد  می  نشان  را  پويايی صنعت  و 

شده،  تعريف  استان  جنوب  و  شمال  صنعت  در  كه  اندازی 
با   ١4٠4 انداز  چشم  در  گهر  گل  فقط  و  ندارد  تناسب 
اكنون  كه  دارد  نياز  برق  مگاوات   ١٨٠٠ صنايع،  گسترش 

كل برق توليدی استان ٣٠٠٠ مگاوات است.
تناسب  به  بايد  استان كرمان گفت:  نماينده عالی دولت در 
توليد، برق وارد شبكه شود و نيازمند نگاه راهبردی در توليد 
توسعه  انداز  چشم  كارگروه  راستا  اين  در  و  هستيم  برق 
زيرساخت ها در اتاق بازرگانی را تشكيل داده ايم و معاون 
عمرانی استاندار هفتگی جلسات را برگزار می كند و صنايع 

بزرگ را ملزم كرده ايم برق توليد كنند.
دانند كرمان جزو  مردم می  آب  در بخش  كرد:  اظهار  وی 
و  است  مواجه  آبی  تنش  با  حتی  و  آب  كم  های  استان 
همه آب را از منابع زيرزمينی و بيش از حد ظرفيت منطقه 
كويری برداشت می كنيم كه بايد اين مسئله مديريت شود 
با كم آبی  از نخستين استان هايی بوديم سند سازگاری  و 

را تصويب كرديم.
فارس  خليج  از  آب  انتقال  ابرپروژه  كرد:  تصريح  وند  زينی 
و  ماند  خواهد  اسالمی  جمهوری  تاريخی  افتخارات  جزو 
اكنون فاز نخست آن افتتاح شده و خط دوم اين پروژه دارد 
نيز سهميه  كلنگ زنی می شود و برای هفت شهر جنوبی 

مشخص گرفته ايم.
بايد مصرف بهينه آب فرهنگ شود

آب  بهينه  مصرف  اگر  اينكه  بر  تاكيد  با  كرمان  استاندار 
باشيم،  داشه  هم  آب  انتقال  خط   ١٠ نشود،  مردم  فرهنگ 
آب  انتقال  دوم  خط  اجرای  با  گفت:  داريم،  كمبود  هم  باز 
انداز  در چشم  برنامه های طراحی شده،  و  فارس  خليج  از 
هشت سال آينده در حوزه گسترش صنعت و زيرساخت ها 
و آب شرب می توانيم به حالت ثبات و تضمين در منابع آب 

پايدار در استان برسيم.

وی اظهار كرد: در حوزه راه و راه آهن پروژه های گسترده 
از جاهای مختلف  بايد  ای در استان كرمان تعريف شده و 
اعالم  بنده  به  نفت  وزير  نيز  گاز  برای  و  منابع شود  تامين 
كرد كرمان در چشم انداز توسعه مشكل گاز نخواهد داشت.

اينكه  به  اشاره  با  از سخنانش  ديگری  در بخش  وند  زينی 
توليد می كند،  ثروت خوبی  استان كرمان  اينكه  علی رغم 
اما بخش عمده ای از ظرفيت های استان يا مغفول مانده و 
يا با ظرفيت كامل فعاليت نمی كند، گفت: در حوزه معادن 
بايد دانش به روز شود و شركت های دانش بنيان در تار و 

پود صنعت و معدن ما ورود كنند.
معادن  از  كوچكی  بخش  اكنون  كرد:  بيان  كرمان  استاندار 
اين  از  بيش  خيلی  كه  شود  می  برداری  بهره  و  اكتشاف 
ظرفيت وجود دارد و تنها در جنوب استان پهنه هايی كشف 
برابری می كند و  با مس سرچشمه  از نظر ذخاير  شده كه 

بايد اين موارد را هدفمند كنيم.
های  ظرفيت  ما  اصلی  دغدغه  اينكه  به  اشاره  با  وی 
دارد،  بيشتری  تاثير  مردم  زندگی  روی  كه  است  ديگری 
گفت: كشاورزی، گردشگری، خدمات، مشاغل خرد، صنايع 
تبديلی و ... بايد در استان كرمان توسعه ايجاد كند كه در 

اين موارد وضعمان خوب نيست.
زينی وند تصريح كرد: بيش از ٩٠ درصد كشاورزی ما سنتی 
است و كشاورزان رنج می برند اما دسترنج به جيب آها نمی 
مكانيزه،  آبياری  و  كشاورزی  مزارع  وارد  دانش  بايد  رود؛ 
انجام  با  كه  شود  اجرا  ای  گلخانه  كشت  و  تبديلی  صنايع 
از  باالتر  ارزآوری  پردرآمد  صنعت  به  كشاورزی  موارد  اين 

نفت تبديل می شود.
وی بيان كرد: 25٠٠ هكتار گلخانه در جنوب استان كرمان 
داريم كه نياز به دانش و حمايت دولت دارند و اميدواريم به 
جايی برسيم كه تسهيالت كشاورزی را بدون سود و يا سود 

يك درصد پرداخت كنيم.
می توان سهم اشتغال بخش خدمات را به ٦٠ درصد رساند

استاندار كرمان گفت: سهم اشتغال بخش خدمات در استان 
های همجوار باالی 5٠ درصد و در استان كرمان ٣7 درصد 
است در حالی كه می توانيم ٣٠ درصد به اشتغال در بخش 
بخش  اين  در  خواهم  می  همه  از  و  كنيم  اضافه  خدمات 

تمركز كنند.
كرمان،  استان  مانده  مغفول  ديگر  بخش  افزود:  وی 
آثار  از  كلكسيونی  كرمان  كه  حالی  در  است  گردشگری 

فرهنگی، تاريخی و طبيعی برای دنياست.
اكنون در كشور و نظام گردشگری  زينی وند تصريح كرد: 
و  اصفهان  يزد،  از  متشكل  گردشگری  مثلث  المللی  بين 
شيراز تعريف شده و بايد تالش كنيم با اضافه شدن كرمان، 
اقتصادی  فعاالن  از  و  شود  گردشگری  مربع  به  تبديل 
می  حمايت  و  كنند  تعريف  را  ها  ظرفيت  داريم  درخواست 
را  گذاری  سرمايه  زمينه  ممكن  زمان  كمترين  در  و  كنيم 
گذاری  هيچ سرمايه  كه  ام  كرده  تاكيد  و  كنيم  می  فراهم 

نبايد در ادارات استان معطل شود.
وی با تاكيد بر اينكه بايد در حوزه صنايع كوچك كار كنيم، 
گفت: كرمان در چند سال آينده به استان مهاجرپذير تبديل 
زيرا  باشد  داشته  بيكار  نبايد  مانند كرمان  استانی  می شود. 
صنعت  و  معادن  روی  تمركز  داريم  تاكيد  و  دارد  ظرفيت 
بايد  و  كند  غافل  ديگر  های  ظرفيت  از  را  ما  نبايد  بزرگ 

روی كشاورزی و صادرات كار كنيم.
به  استان  اينكه  برای  اينكه  به  اشاره  با  كرمان  استاندار 
نگاه  از  بايد  برسد  متوازن  توسعه  به  هايش  داشته  تناسب 
است  طبيعی  افزود:  كنيم،  خودداری  ای  منطقه  و  بخشی 
برای  فرمانداری  و  خود  انتخابيه  حوزه  برای  ای  نماينده 
توسعه  نگاه  بايد  حتما  بنده  اما  كند  تالش  خود  شهرستان 
زيرساخت  و  صنعت  اشتغال،  در  كه  باشم  داشته  متوازن 

توازن ايجاد شود و مردم برخوردار شوند.
وی اظهار كرد: بخش عمده ای از مسئوليت اجتماعی بهره 
برداران معادن استان كرمان، مربوط به همين استان است 
و بايد همه مردم استان كرمان را مانند هم ببينيم و تبعيض 
سمت  به  را  ديگران  و  داشت  اعتبارات  توزيع  در  مثبت 

بهداشت و زيرساخت ها سوق داد.
زينی وند با اشاره به محروميت های شهرستان های استان 
قواره  و  حد  در  ها  شهرستان  انصافا  كرد:  عنوان  كرمان 
استان كرمان توسعه پيدا نكرده اند و قصد داريم امكانات را 

سوق دهيم تا توازنی ايجاد شود.
تمركز  از  معنی جلوگيری  به  متوازن  توسعه  بيان كرد:  وی 
منابع دولتی و پول های حاصل از مسئوليت های اجتماعی 

در يك منطقه خاص است.
استاندار كرمان در ادامه با اشاره به اينكه زنان بخش موثر 
جامعه ما و نيمی از جمعيت هستند، گفت: اصال نبايد برای 
زنان سهم تعيين كرد و اگر بتوانند 5٠ تا ٦٠ درصد از سهم 
مديريت استان را داشته باشند، مخالفتی نداريم و به اعتقاد 
من در مديريت استان كرمان به تناسب زنان موفق، از اين 

ظرفيت استفاده نشده است.

نقش کرمان در اقتصاد ملی و بین الملل نباید ما را از توسعه متوازن در استان غافل کند

جهان 
زنان
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معامالتی،  ركود  دليل  به  آنكه  وجود  با 
ظرفيت رشد قيمت در بازار مسكن وجود 
ندارد هنوز بسياری از مالكان از قيمتهای 
حباب گونه قبل كوتاه نيامده اند؛ هرچند 
نرخهای نجومی در سايتها قابل مشاهده 
نيست اما قيمت سازی ها به عنوان يك 

عامل آزاردهنده در بازار وجود دارد.
صرف نظر از نوسانات جزئی ماهانه، بازار 
و  قيمت  ثبات  به  كلی  حالت  در  مسكن 
با اين حال  ركود معامالتی رسيده است. 
بازار  اين  بر  كاذب  نرخهای  سايه  هنوز 
در  ابزارهای  جمله  از  كند.  می  سنگينی 

اختيار دالالن، قيمت سازی در فضای مجازی و 
از  باالتر  قيمتهای  البته  است.  صوری  معامالت 
اما  نيست  مشاهده  قابل  سايتها  در  مناطق  عرف 
باالست.  هنوز  نجومی  نرخهای  با  فايلهای  تعداد 
برخی نمايندگان مجلس از جمله اسماعيل حسين 
زهی ـ عضو كميسيون عمران ـ معامالت صوری 
و قيمت سازی كاذب را زمينه ساز افزايش قيمت 

مسكن می دانند.
البته كارشناسان معتقدند درج قيمت در سايتهای 
ماه  هشت  از  پس  كه  خودرو  و  مسكن  فروش 
آزاد  مجددا  پيش،  ماه  يك  حدود  از  ممنوعيت 
شد تنها علت رشد قيمتها نيست اما می تواند به 
رشد  اصلی  عوامل  از  بزند.  دامن  بازار  نابسامانی 
قيمت مسكن، افزايش نرخ ارز، رشد قيمت زمين 
هنوز  كه  است  ساختمانی  مصالح  نرخ  افزايش  و 
آنطور كه بايد و شايد فكری برای اين سه مولفه 
جلساتی  اخير  ماههای  در  هرچند  است؛  نشده 
ايجاد  برای  نمايندگان مجلس و وزير صمت  بين 
شده  برگزار  سيمان  و  فوالد  بازارهای  در  آرامش 
كه به اذعان رييس كميسيون عمران مجلس، بی 

نتيجه بوده است.
يا  مشاهده  امكان  درخصوص  هنوز  وجود  اين  با 
عدم مشاهده قيمت مسكن در سايتهای اينترنتی، 
جمله  از  افراد  برخی  دارد.  وجود  نظر  اختالف 
رييس  خسروی  شهرسازی،  و  راه  وزير  اسالمی 
اتحاديه امالك و بعضی نمايندگان مجلس مخالف 
درج قيمت در سايتها هستند و آن را عاملی برای 
می  كذايی  نرخهای  ايجاد  و  كاذب  رقابت  ايجاد 
معتقدند  كارشناسان  برخی  مقابل  سوی  در  دانند. 

وقتی نرخها را از آگهی ها حذف می كنيم چشم 
و  بنديم  بازار می  واقعی  به وضعيت  را  متقاضيان 

همين مساله زمينه ساز رشد قيمتها می شود.
ماه قبل  از حدود دو  بازار مسكن  از طرف ديگر   
به ركود معامالت و ثبات قيمتی رسيده است. در 
آپارتمان  مالكان  و  سازندگان  برخی  شرايط  اين 
بيش  كه  تخفيفهايی  دهند؛  می  ارايه  تخفيفهايی 
از آنكه به نفع خريداران واقعی باشد، بازار بخر و 
واسطه های  به گفته  بنا  و  را گرم كرده  بفروشها 
كمين  در  گذشته  از  هوشيارتر  دالالن  ملكی، 
فايلهای زير قيمت هستند. جالب آنكه اين دالالن 
طرحهای  و  كنند  نمی  پرداخت  مالياتی  نوع  هيچ 
عايدی  خالی،  های  خانه  ماليات  مثل  مالياتی 
شكل  هنوز  لوكس  های  خانه  ماليات  و  سرمايه 

اجرايی به خود نگرفته است.
و  معماری  كارشناسان  از  يكی  جاری  سال  اوايل 
شهرسازی مدعی شده بود كه برج سازها 5 تا 7 
بازار  از  شوند  می  متحمل  كه  هايی  هزينه  برابر 
ابوالحسن ميرعمادی گفته  برند.  مسكن سود می 
استاندارد  مسكونی  واحد  يك  ساخت  هزينه  بود: 
در تهران حدود 5 تا ٦ ميليون تومان است كه با 
احتساب قيمت زمين و هزينه انشعابات متری ٩ تا 
١٠ ميليون تومان می شود. متاسفانه سرمايه گذاران 
با اضافه كردن تزئينات غيرضروری و لوكس مثل 
گچ بری، نما، شيرآالت، سراميك و غيره هزينه ها 
را باال می برند و واحد مسكونی را متری 5٠ تا 75 

ميليون تومان هم می فروشند.
مسكن  و  زمين  گرانی  در  هم  را  بانكها  البته  او 
يك  از  بايد  بانك ها  بود:  گفته  و  دانسته  مقصر 
را  ها  سپرده  درصدی   ١٨ های  بهره  محلی، 

و  امالك  از  بهتر  جايی  چه  و  كنند  تامين 
مستغالت؟ عده ای سازمان بزرگ و سرمايه 
گذار نيز در حال رواج لوكس سازی هستند. 
مردم هم از فرهنگ غلطی كه اين گروه ها 
رواج داده اند پيروی می كنند تا به اصطالح 

امروزی باشند.
به هر حال بازار مسكن در عين حال كه به 
آرامش رسيده، تهديدهايی را از جانب ديگر 
متغيرها احساس می كند اما شايد هيچ يك 
بازار  اين  بر  ارز  نرخ  اندازه  به  متغيرها  از 
انداز  تاثيرگذار نباشد. در حال حاضر چشم 
اميدواركننده ای كه در زمينه توافق هسته 
ای ايجاد شده به ثبات نرخ ارز در محدوده 2٣ هزار 

تومان انجاميده است.
ادامه  ـ  مسكن  بازار  كارشناس  ـ  محتشم  حسن 
و  ارز  بازار  آرامش  به  مشروط  را  كنونی  وضعيت 
مقطع  گفت:  و  دانست  خارجی  سياست  شرايط 
پنج  تا  سه  ركود  دوره  آغاز يك  تواند  می  كنونی 
اين  كه  شرطی  به  باشد؛  مسكن  بازار  برای  ساله 
بين  شرايط  همچون  متغيرها  ساير  ناحيه  از  بازار 
المللی دچار شوك نشود و شاهد رشد قيمت ارز و 
طال نباشيم. بعد ممكن است به تدريج سرمايه ها 
به بخش مسكن بيايد و معامالت كم كم افزايش 
بورس  از  نقدينگی  ورود  اين  از  بخشی  كند.  پيدا 
خواهد بود؛ زيرا به دليل روند كاهشی بازار سرمايه، 

سهامداران دچار دلزدگی شده اند.
توليد  كمبود  با  مسكن  بخش  اينكه  بيان  با  وی 
مواجه است كه می تواند فشار تقاضا و رشد قيمت 
برای  دولت  گفت:  باشد  داشته  پی  در  را  مجدد 
جلوگيری از افزايش قيمت مسكن بايد نگرشها به 
حوزه ساخت و ساز را تغيير دهد. توزيع ساخت در 
مناطق دارای تقاضای واقعی و كوچك سازی می 
تواند بخشی از اين تغيير باشد. مسكن بايد از يك 
كاالی سرمايه ای به كاالی مصرفی تبديل شود 
تا به آرامش برسد. در بخش توليد بايد تمهيدات، 
تا سازندگانی كه هم  فراهم شود  تسهيالت الزم 
اكنون به دليل نااطمينانی از شرايط اقتصاد كالن و 
تورم حاكم بر اين بخش، ريسك سرمايه گذاری را 
نمی پذيرند برای تعريف پروژه های جديد ترغيب 

شوند.

 غيرت به معنای اظهار نگرانی نسبت به تصرف 
حسی  ديگران،  توسط  ملك  يا  همسر  يا  مال 
و  احساسات  و  عواطف  از  گرفته  نشات  درونی 
نابجای  دخالت های  برابر  در  طبيعی  واكنشی 
ديگران است اين در حاليست كه شرايط زندگی 
با نقش ها  زنان  تغيير كرده؛  به مدرنيته  از سنت 
در  بيشتری  آشنا شده اند و حضور  و حقوق خود 
محيط های اجتماعی برای كار و شغل و ... دارند. 
زنان زمانی احساس آرامش می كنند كه بتوانند به 
اعتماد  و همسر  برادر  پدر،  عنوان  به  مقابل  فرد 
كنند و بدانند در شرايط سخت ، حمايت و محبت 
آن ها را خواهند داشت. غيرت اثری فطری است 
، نه يك خصوصيت زنانه و يا مردانه، غيرت يكی 
اولين واژه هايی  انسان است، معموال  از كماالت 
كه با شنيدن غيرت به ذهن می رسد “ناموس” و 
ابعاد  غيرت  كه  حالی  در  است  خانواده”  “حريم 
به  كه  است  كسی  غيور  فرد  و  دارد  وسيع تری 
هرگونه تعرض ديگران نسبت به حريم خصوصی 

خود واكنش نشان دهد.
مسئوليت  احساس  و  مثبت  حساسيتی  غيرت 
به  غيرت  روانشناختی  منظر  از  است،  سازنده 
يا  مال  تصرف  به  نسبت  نگرانی  اظهار  معنای 
درونی  حسی  ديگران،  توسط  ملك  يا  همسر 
واكنشی  و  احساسات  و  عواطف  از  گرفته  نشات 
طبيعی در برابر دخالت های نابجای ديگران است. 
فرهنگی  در  می توان  را  ناموسی  قتل های  ريشه 
و  مثبت  صفات  جزو  را  غيرت  كه  كرد  جستجو 
بی غيرتی را چنان داغ اجتماعی برمی شمرد كه 
مرد برای فرار از اين بی غيرتی چنين واكنش های 

غير معقول غيرتمندانه را از خود بروز می دهد.
پسران و دختران، مردانگی و زنانگی را از درون 
با  مطابق  معموال  پسران  می آموزند.  خانواده 
حساسيت ها  خود  خانوادگی  شرايط  و  آموزش ها 
و موارد غيرتمندی را می آموزند و در هر فرصتی 
اينگونه  و  می شوند  خود  پدران  نقش  جايگزين 
غيرت در آنها نهادينه می شود و می آموزد چگونه 
نسبت به مباحث حساسيت برانگيز واكنش نشان 

دهد.
نبايد از واژه ها استفاده نابهنجار و نادرست كنيم و 

نبايد غيرت را با تعصب نا به جا 
از  بسياری  در  گرفت.  اشتباه 
افرادی كه دچار اختالل  مواقع 
پارانوييد  يا  بدبينی  شخصيت 
خود  رفتارهای  از  نيز  هستند 
غيرت  يا  تعصب  عنوان  تحت 
تعابير  رو  اين  از  می كنند  ياد 
درست از واژگان اهميت بااليی 

دارد.
دختر  فرزندان  با  پدران  رفتار 
اهميت  شدت  به  كودكی  از 
در  دختران  كنيم  كمك  دارد، 
آرامش،  عشق،  با  توام  فضايی 

رابطه  بايد  آن ها  شوند.  بزرگ  همدلی  و  محبت 
ايمن ميان والدين را ببينند، تا هر اندازه كه جامعه 
به سمت مدرنيته پيش رود هم چنان كاركردها و 
در سالمت  را  نقش  مهم ترين  خانواده  مكانيسم 
.والدينی  می كند  ايفا  جامعه  و  خانواده  اعضای 
كه هر دو شاد هستند و احساس خوبی را با هم 
و  می شناسند  را  خود  نقش های  می كنند،  تجربه 
در فضای خانه گفتگوی مناسب دارند؛ پسر خود 
نابه جا سوق نمی دهند و  را به سمت غيرت های 
از سوی ديگر دخترشان را هم فرد ضعيف بدون 

حق و حقوق در نظر نمی گيرند.
درباره تمايل دختران به داشتن استقالل و زندگی 
مستقل ميتوان گفت بايد عميق تر به اين موضوع 
فكر كرد و ريشه های اين موضوع را بررسی كرد 
زندگی  بجای  دختر  يك  شراطی  چه  تحت  كه 
در  امنيت  داشتن  و  خود  خانواده  كنار  در  كردن 
ترجيح می دهد در خانه ی مجردی و  كنار آن ها 

مستقل زندگی كند؟.
در حال حاضر زنان اين فرصت را پيدا كرده اند تا 
در بيرون از خانه مشغول به كار شوند و با اين تغيير 
شرايط به نظر می رسد دگرگونی های بنيادی تری 
در نظام ارزشهای سنتی و پايگاه اجتماعی زن و 
مرد ايجاد می شود و اثرات متفاوتی را بر خانواده 

و سالمت زن بر جای می گذارد.
مطالعات انجمن جامعه شناسی پنسيلوانيا، نشان 
و  نظم  می توانند  كه  شاغلی  زنان   ، دهد  می 

هماهنگی ميان كار بيرون و منزل ايجاد كنند از 
سالمت روحی و روانی بهتری برخوردار هستند. 
به نظر می رسد شرايط خانواده ها از حالت سنتی 
در  است  جهت  تغيير  حال  در  مدرن  سبك  به 
چنين شرايطی زنان با حقوق خود آشناتر شده اند 
اما در عين حال فاصله ايجاد شده ميان سنت و 
مدرنيته می تواند دختران و پسران را در معرض 
آسيب های گوناگون قرار دهد. مهم است دختران 
و  محيط  در  را  داشتن  دوست  مفهوم  پسران  و 
مدرن تر شدن  با  و  كنند  خانواده درك  مكانيسم 
جامعه مهارت هايی نظير رفتار جرات مند و مذاكره 

و همدلی را بياموزند.
ارتباط  و  باشند  آگاه  خود  به  نسبت  بايد  پدران 
با همسر خود  و همدلی  مذاكره  با  توام  مناسبی 
احساس  كه  زمانی  دختران  چراكه  باشند،  داشته 
آرامش كنند و از پدر، برادر و همسر خود محبت 
دريافت كنند نيازی به زندگی مجردی نخواهند 
داشت. در قتل های ناموسی رخ داده تماما شاهد 
دخترانی بوديم كه در فضای خانواده خود امنيت 
را تجربه نكردند. برای حضور در جامعه سالم نياز 
خود  الزم  و  مناسب  كاركردهای  خانواده  است 
مهارت های  بايد  والدين  بنابراين  باشد  داشته  را 
شرايط  در  تا  بياموزند  را  فرزندپروری  و  زندگی 
فرزندان  پذيری  آسيب  از  جامعه  مدرن  و  فعلی 

جلوگيری كنند.

غیرت را با تعصب نابجا اشتباه نگیریدبازار مسکن و معضل قیمت سازی کاذب


