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همه گیری کرونا  و تاثیر آن بر برابری جنسیتی

زنان در مواقع بحرانی آسیب پذیرتر هستند

دفتر تسهیل گری محله بنی هاشم خبر داد:

هنر کودکان کرمانی بر روی دیوار محله

تصویری از فوتبال زنان جایزه سال را گرفت 

با تعیین سقف برای مهریه 

مهریه مورد بی مهری قرار می گیرد؟
میثم ثمرخی مدیر موزه صنعتی خبر داد:

کرمان میزبان ۱۲۱ اثر فاخر هنری

مریم افراش، مربی و کارشناس ورزش مطرح کرد: 

مادران شاد؛ 
خانواده ای با نشاط  
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جایـزه نشـان عکـس سـال مطبوعاتـی ایـران، 
بـه عکسـی از آریـا جعفری از فوتبال زنـان ایران 
رسید که او تصویر زیبایی را از جدال تیم های 
در  سـیرجان  شـهرداری  و  اصفهـان  سـپاهان 
لیـگ برتـر فوتبـال زنـان بـه ثبـت رسـانده بـود و 
این اثر با انتخاب هیات داوران، نشـان عکس 

سـال مطبوعاتـی ایـران را بـه دسـت آورد.
ورزش  بـه  عکـس   ایـن  دربـاره  جعفـری  آریـا 
دچـار  واقعـا  زنـان  فوتبـال  گفتـه:  چنیـن  سـه 

کـه  فقـر رسـانه و تصویـر بـود و هیچکـس نبـود 
عکاسـی  زنـان  فوتبـال  بازیکنـان  از  بخواهـد 
عمـًا  دیدیـم  و  رفتیـم  سـیرجان  بـه  مـا  کنـد 
روزی کـه مـا رسـیدیم گفتنـد کـه بخشـنامه ای 
اجـازه  و  اسـت  ممنـوع  آقایـان  ورود  کـه  آمـده 
وارد  اول  نیمـه  در  نگذاشـتند  و  نمی دهنـد 
ورزشـگاه شـویم، اتفاقا دیدیم که رئیس هیات 
فوتبـال سـیرجان بـه اضافـه مدیرعامـل تیـم و 
آقـا  کـه همگـی  روابـط عمومـی هیـات  و  دبیـر 

بـازی  و  دارنـد  حضـور  ورزشـگاه  در  هسـتند، 
را تماشـا می کننـد و فقـط مـا را اجـازه ندادنـد 
کـه وارد شـویم؛ بـا خانـم موسـوی نایـب رئیـس 
کـردم و بـه لطـف  فدراسـیون فوتبـال صحبـت 
ایشـان توانسـتیم بـا همراهـی چنـد نفـر دیگر از 

شـویم. ورزشـگاه  وارد  عکاسـان 
راه مـان  کـه  کنیـم  چـه  اسـت  قـرار  مگـر  مـا 
شـدم،  ورزشـگاه  وارد  وقتـی  مـن  نمی دهنـد؟ 
بهتریـن  ایـن  گفتـم  و  دیـدم  را  صحنـه  ایـن 

و  کنـم  شـکار  می توانـم  کـه  اسـت  صحنـه ای 
نیـروی  یـک  می شـود  چطـور  بدهـم  نشـان 
انتظامی را آنجا بگذارند که 90 دقیقه  بایسـتد 
که کسـی سـمت آن دیوارها نرود و نتواند بازی 
را تماشـا کنـد امـا همـان مامـور می توانـد بـازی 
کارمـان  و  هسـتیم  عـکاس  مـا  کنـد.  تماشـا  را 
ایـن اسـت و قـرار اسـت فوتبـال و ورزش زنـان 
مملکـت را پوشـش بدهیم را اجـازه نمی دهند 
کنیـم؟  کنیـم؛ مگـر مـا قـرار اسـت چـه  عکاسـی 
همیـن مسـئله باعـث شـد تـا مـن آن عکـس را 
منتشـر  گرفتـم  تصمیـم  هـم  بعـدش  و  بگیـرم 

بـرای جشـنواره بفرسـتم. و  کنـم 

خبــــر

ویژه
آیا می تواند به وعده های طالبان 

راجع به زنان اعتماد کرد؟
هنـوز حمـات متعـدد کـه از سـوی طالبان به 
کسـتان  دختران دانش آموز در افغانسـتان و پا
شـاید  نشـده  ک  پـا جهـان  خاطـر  از  شـده 
پررنگ تریـن آن هـا حملـه بـه سـرویس مدرسـه 
و هـدف مسـتقیم قراردادن ماله باشـد. ماله 
تنهـا  کـه  زمانـی  کسـتانی  پا دختـر  یوسـف زی 
گلولـه  15 سـال داشـت مـورد هـدف مسـتقیم 
بـه  رفتـن  او  جـرم  تنهـا  گرفـت  قـرار  طالبـان 
مدرسـه و تشـویق دوسـتانش بـه سـوادآموزی 
تـرور  او  بـود. طالبـان باقبـول مسـئولیت ایـن 
بـه  مالـه  کـردد.  تهدیـد  مـرگ  بـه  مجـددا  را 
آمـدن  کار  روی  بـا  امـا  شـد  پناهنـده  بریتانیـا 
مجـددا طالبـان در افغانسـتان نگرانـی جوامـع 
شـدت  طالبـان  روی هـای  تنـد  از  بین المللـی 
اخیـرا  کـه  مصاحبـه ای  در  اسـت.ماله  گرفتـه 
بـا نیویورک تایمـز انجـام داده صراحتـا نگرانـی 
خود را از روی کار آمدن طالبان و سوادآموزی 
گرچـه  کـرده اسـت.  دختـران افغانسـتان بیـان 
حضـور  عـدم  امـا  دارنـد  تغییـر  ادعـا  طالبـان 
طالبـان  کـه  اطاعیه هایـی  و  کابینـه  در  زنـان 
از  زنـان  مـورد  در  جدیـد  قوانیـن  مـورد  در 
داخل افغانسـتان منتشـر می شـود تغییری در 
را نشـان نمی دهـد.  نگـرش و عمکـرد طالبـان 
فراخـوان طالبـان از پسـران بـرای بازگشـت بـه 
مکتـب مهـر تاییـدی بـر ایـن ادعاسـت. در دو 
دهـه اخیـر بـا فراهـم شـدن زمینـه تحصیـل در 
نویـد  آمـوزی،  مهـارت  و  مختلـف  رشـته های 
یـک زندگـی نرمـال بـرای زنـان افغانسـتانی بـود 
آمـده رویـای بسـیاری  بـا تغییـرات بوجـود  امـا 
نظـر  بـه  نیافتنـی  دسـت  افغانسـتانی  زنـان  از 
می رسـد. نکتـه مهمـی کـه نبایـد در ایـن میـان 
زنـان  و  دختـران  نسـل  تغییـر  شـود  فرامـوش 
بـه شـدت  گرچـه هنـوز  کـه  افغانسـتانی اسـت 
امـا  هسـتند  مردسـاالرنه  جامعـه  تاثیـر  تحـت 
سـال  بیسـت  طالبـان  کـه  اعمالـی  از  بسـیاری 
پیـش بـر زنـان روا می داشـتند در نسـل امـروز 
قبـول  قابـل  مـرد(  چـه  و  زن  )چـه  افغانسـتان 
چنـد  هـر  تظاهـرات  شـاهد  چنانچـه  نیسـت 
کوچـک امـا از جانـب زنـان بـرای دفـاع از  کـم و 
کـه در تصـور  حقـوق خـود  هسـتیم. جسـارتی  
زن نسـل قبل ظهور نداشـت ولی نسـل کنونی 
آن راجـزو حقـوق اولیه و مسـلم خـود می داند.
افغانسـتان  امـروز  زنـان  بـه  آنچـه  بـر  تاریـخ 

بـود. خواهـد  گـواه  می گـذرد 

عنـوان  بـه  خزعلـی  انیسـه  پیـش  چنـدی 
رئیـس جمهـور  زنـان و خانـواده  امـور  معـاون 
کـه پیـش  در دولـت سـیزدهم معرفـی شـد. او 
از آن بـه مـدت چهـار سـال ریاسـت دانشـگاه 
الزهـرا را طـی سـال هـای 1391 الـی 1395 بـه 
فرزنـد  و  قـم  در   1342 متولـد  داشـته،  عهـده 
مجلـس  سـابق  عضـو  خزعلـی  ابوالقاسـم 
خبرگان و رئیس سـابق بنیاد غدیر می باشـد. 
معاونـت  رسـمی  سـایت   وب  از  نقـل  بـه 
انیسـه  جمهـوری  ریاسـت  نهـاد  امورزنـان 
طبـق  و  کـرده  ازدواج  سـالگی   16 در  خزعلـی 
فعالیـت  تحصیـل،  شـرط  خودشـان  گفتـه 
اجتماعـی، شـرط طـاق، شـرط مـکان زندگـی 

انـد. گرفتـه  همسرشـان  از  را 
اضافـه  خـود  ازدواج  داسـتان  بیـان  بـا  وی 
کـه شـرط طـاق  کـرد: امـام توصیـه می کردنـد 
بگذاریـد و پـدرم گفتنـد بـا شـرط طـاق موافق 
گـر تـو می خواهـی موافـق ام. وی  نیسـتم امـا ا 
کـرد نمی تـوان مـرز  کیـد  بـا ذکـر ایـن خاطـره تـا 
سـنی بـرای ازدواج قـرار داد و در ایـن مسـاله 
در  خزعلـی  اسـت.  مهـم  بسـیار  فکـری  رشـد 
روز  در  کـه  خـود  خبـری  کنفرانـس  اولیـن 
مطالـب  شـد  برگـزار  شـهریور   29 چهارشـنبه 
در  خـود  دیـدگاه  و  مواضـع  مـورد  در  جالبـی 

اسـت. کـرده  مطـرح  زنـان  مـورد 
پیرامـون  سـوال  اولیـن  بـه  پاسـخ  در  وی 
حـذف طـرح غربالگـری گفـت: مسـئله باید در 
کارگـروه هـای تخصصـی بررسـی شـود، مسـائل 
مربوط غربالگری، کودک همسـری و حضانت 
از موارد حساس و مورد توجه است و باتوجه 
بـه نظـرات موافـق و مخالـف نیاز به بررسـی در 
کارگـروه هـای تخصصـی را دارنـد.او همچنیـن 
کـرد  در بـاره سیاسـت هـای جمعیتـی اضافـه 
سیاسـت هـای جمعیتـی ربطـی بـه زن نـدارد

بایـد  اسـت.  خانـواده  و  کشـور  بـا  مرتبـط  و 
دو  هـر  جمعیتـی،  سیاسـتهای  تنظیـم  بـرای 
جنسـیت را مدنظـر قرار دهیـم؛ جمعیت یکی
از مسـائل مهـم اسـت و زنـان نقـش محـوری 

در ایـن موضـوع ایفـا می کنـد.
کیـد بـر  کـودک همسـری بـا تـا  خزعلـی دربـاره 
لـزوم در نظـر گرفتـن بلوغ فرهنگـی، اقتصادی 
کـرد: بـا هـر  و اجتماعـی و … در ازدواج، اظهـار 
نـوع ظلمـی کـه به زنان شـود و طبیعتا ازدواج 
کنـد  مضاعـف  را  ظلـم  ایـن  کـه  بلـوغ  قبـل 
آن  حـل  بـرای  کارگروهایـی  نیسـتیم.  موافـق 
بایـد تشـکیل شـود. چـه ایـن ارتبـاط در قالـب 
کـه قانونـی نشـده  ازدواج و چـه ارتبـاط هایـی 
فرهنگـی  کار  بـه  نیـاز  اول  مرحلـه  در  باشـند 

دارد. یعنـی حتـی ا گر قانـون بگذارد و نتوانیم 
کودکانـی  بـاز  فرهنـگ سـازی داشـته باشـیم، 
ال  گیرنـد.  مـی  قـرار  اجحـاف  و  معاملـه  مـورد 
دو  از  راسـتا  ایـن  در  ریـزی  برنامـه  اسـت  زم 
بعـد فرهنگـی و قانونـی داشـته باشـیم. وی تـا 
کـرد: خیلـی از مسـایل را نمی تـوان بـا اب  کیـد 
الـغ حـل کـرد و بایـد سـبک زندگـی و نـوع نـگاه 
عادالنـه باشـد و ظلـم بـه فرزنـد چه پسـر و چه 

دختـر نباشـد.
کـه  دانش آمـوزان  کارنامـه  خبـر  دربـاره  او 
فقـط بـه پـدران ارائـه می شـود افـزود: از آن ور 
آب می خواهنـد مسـائل زنـان را وارونـه جلـوه 
دهنـد. مسـاله کارنامـه هم درسـت نیسـت که 
زنـان نتواننـد کارنامـه بچه هایشـان را بگیرنـد. 
داشـته  وجـود  زمینـه  ایـن  در  قصـوری  گـر  ا 

می کنیـم. رسـیدگی  باشـد، 
معـاون امـور زنـان و خانـواده دربـاره دورکاری 
کرونـا و ادامـه شـرایط دورکاری  ایـام  زنـان در 
بـود  چالشـی  کرونـا  داد:  ادامـه  هـا  آن  بـرای 
بایـد  دورکاری  شـد؛  تبدیـل  فرصـت  بـه  کـه 
گرفتـه شـود و بـه خواسـت  در ادارات جـدی 
گذاشـته  احتـرام  موضـوع  ایـن  در  هـا  خانـم 
گذشـته دورکاری در ادارات مـا بـود  شـود در 
ترجیـح نمی شـد.  شـناخته  رسـمیت  بـه  امـا 

زنانی که فرزندان کوچک دارند گاهی اوقات 
فرزنـدان  کنـار  در  و  منـزل  در  کـه  اسـت  ایـن 
دهنـد.  انجـام  را  خـود  اجتماعـی  اقدامـات 
نفـع  بـه  اقتصـادی  لحـاظ  بـه  هـم  دورکاری 
دولـت اسـت و هـم بـرای زنـان شـرایط بهتـری 
فرزندانشـان  کنـار  در  تـا  می کنـد  فراهـم  را 
او  دهنـد.  انجـام  را  خـود  اجتماعـی  کارهـای 
و  کننـد  کار  آرامـش  بـا  بایـد  هـا  خانـم  افـزود: 
کـه آرامـش آنهـا را بـه هـم بریـزد را  هـر چیـزی 
از  مهدکودک هـا  حـذف  مثـال  کـرد؛  حـذف 
کـردن  کار  بـه  زیـادی  لطمـه  کار  محل هـای 
دیگـری  اهمیـت  حایـز  مسـئله  زد.  خانم هـا 
کنفرانـس خبـری خانـم خزعلـی  کـه در اولیـن 
زندگـی  شـرایط  بهبـود  بـر  کیـد  تا شـد  مطـرح 

بـود. خانـوار  سرپرسـت  زنـان 
معـاون اموربانـوان خانـوار ریاسـت جمهوری 
بـا اسـتناد بـه سـخنان رهبـری اظهـار داشـت: 
مقـام  فرمـوده  بـه  خانـوار  سرپرسـت  زنـان 
و  هسـتند  حکومـت  عایلـه  رهبـری  معظـم 
از  اسـت.  مسـئول  آنهـا  برابـر  در  حکومـت 
و  زنـان  امـور  معاونـت  نخسـت  هـای  اولویـت 
خانـواده بحـث زنـان سرپرسـت خانـوار اسـت 
و  فرهنگـی  اقتصـادی،  مختلـف  ابعـاد  در  کـه 
کـه  اشـتغال را شـامل اسـت. همـه مطالباتـی 
کـرده اسـت،  زنـان سرپرسـت خانـوار را نگـران 
همـه  بتوانیـم  امیـدوارم  و  اسـت  مـا  اولویـت 

کنیـم. بیمـه  را  خانـوار  سرپرسـت  زنـان 
ریاسـت  خانـواده  و  زنـان  امـور  معـاون 
جمهـوری گفـت: بعـد از بیمـه زنان سرپرسـت 
اشـتغال مناسـب  ایجـاد  و  کارآفرینـی   ، خانـوار
در کنـار فرزنـدان، دغدغه ماسـت و در نهایت 
زنـان  زیـرا  دارد.  اهمیـت  هـم  فرهنگسـازی 
نـگاه  نـوع  از  را  مـواردی  خانـوار  سرپرسـت 
کـه آنگونـه  جامعـه و امنیـت مطـرح می کننـد 
بایـد  فرهنگسـازی  ایـن  و  نیسـت  بایـد  کـه 
کـه زن سرپرسـت خانـوار  وجـود داشـته باشـد 
مجبـور نباشـد خـود را طور دیگـری در جامعه 

دهـد. نشـان 

انیسه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور

امام خمینی )ره( موافق حق طالق برای بانوان بودند

تصویری از فوتبال زنان جایزه سال را گرفت 

زبان

فـرد  هـر  سـواد  نشـانه ی  و  معیـار  اولیـن  نوشـتن  درسـت 
می نویسـد،  می کنـد،  صحبـت  آن  بـه  کـه  اسـت  زبانـی  در 
می خوانـد و تحصیـل و تدریـس می کنـد. غلط هـای امایـی 
ایـراد  ندارنـد.  چندانـی  ایـراد  خـود  خـودی  بـه  نگارشـی  و 

نـوع  بـه  مـا  کثـر  ا امـروزه  کـه  می شـود  شـروع  آن جایـی  از 
جدیـد و خودسـاخته ای از زبـان رسـیدیم و از آن دفـاع هـم 
کـه در حـال  کنیـم متوجـه می شـویم  گـر دقـت  ا می کنیـم. 
حاضـر غلط هـای امایـی و نگارشـی خیلـی بیشـتر شـدند و 

خیلـی بیشـتر از قبـل بـه چشـم می  آینـد.

بـه  طـور  امـا  دارد  بحـث  جـای  تنهایـی  بـه  موضـوع  ایـن   
از  بیـش  جایگزینـی  غلـط  همـه  ایـن  دلیـل  خاصـه  و  کلـی 
پیـش راه هـای ارتباطـی نوشـتاری بـا انواع راه هـای ارتباطی 

گفتـاری و حضـوری اسـت امـا سـوال ایـن اسـت که چـرا باید 
بنویسـیم؟ درسـت 

کـم  اعتبـار متـن  و  ارزش  از  و نگارشـی  امایـی  غلط هـای 
عنـوان  بـه  می دهنـد.  تغییـر  را  متـن  معنـی  و  می کننـد 
کـه می خوانیـد غلط هـای امایـی  گـر در متنـی  ا مخاطـب 
ببینید به ارزش و اعتبار نویسـنده و متن شـک نمی کنید؟ 
کـه مـدام ببینـد نهادینـه می کنـد.  مغـز انسـان آن چیـزی را 
کـه چشـم و  دیـدن زیـاد غلط هـای امایـی باعـث می شـود 

کنـد.  کلمـات عـادت  ذهـن مـا بـه شـکل غلـط 

بهتـر اسـت بدانیـم کـه زبان هـا بـرای ارتبـاط بهتـر و بیشـتر 

گـر هـر کـدام از مـا  ک بـه وجـود آمدنـد. پـس ا و ایجـاد اشـترا
بـه شـیوه ی دلخواهمـان از ان اسـتفاده کنیـم بـه ماهیت و 

ارزش ان ضربـه می زنیـم.

زبـان پویـا و قابـل تغییـر اسـت و در طـول تاریـخ همیشـه 
بـه سـمت سـادگی پیـش رفته اسـت اما  شـیب  نمـودار این 
کـدام از مـا  کـه بـه زودی هـر  تغییـرات این قـدر تنـد اسـت 
صاحـب یـک زبـان منحصـر بـه فـرد می شـویم و مشـکات 

ارتباطـی بیـش از پیـش خواهنـد شـد.

درسـت   بعـد  شـماره های  در  کنیـد  همراهـی  رو  مـا  گـر  ا
می کنیـم.  تمریـن  و  می گیریـم  یـاد  هـم  بـا  را  نوشـتن 

چرا باید درست بنویسیم؟

حسنا خوشرو
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شام در زندگی باید میان آنچه در درون تان می گذرد و آنچه در بیرون تان است، تعادل برقرار کنید. )نایجال الوسون(

گـر شـما اهـل فضـای  ا مهشـاد عسـکری- 
کنـون بـا پیام هـای  مجـازی باشـید حتمـا تـا 
کانت از طرف  درخواسـت ریپورت کردن  یه ا
صفحـات کاری مواجـه شـده اید.معموال ایـن 

 
صفحـات کاری  کـه همگـی حوزه فعالیتشـان

در زمینـه بانـوان می باشـد  از کنـار پیام هـای 
کارد  کـه  غیـر مرتبـط عبـور می کننـد تـا جایـی 

بـه استخوانشـان برسـد.
پـای  مجـازی،  فضـای  گسـترش  بـا   
مجـازی  فضـای  بـه  خیابانـی  مزاحمت هـای 
نیـز بـاز شـده و متلک پرانی هـا  هـم به نحوی 
جلـوه  مجـازی  صفحـات  در  و  شـده  روز  بـه 

می کننـد. نمایـی 
گاه  تعطیلـی  و  کرونـا  ویـروس  گسـترش  بـا 
ادامـه  لـزوم  و  اصنـاف  اجبـاری  بـی گاه  و 

فـروش  و  مجـازی  فضـای  در  کسـب وکارها 
بانـوان  از  بسـیاری  آزار  باعـث  آنچـه  آنایـن، 
مزاحمت هـای  شـده  کار  و  کسـب  صاحـب 
کانت های  مجازی اسـت که افراد با داشـتن ا
درخواسـت های  بـا  واقعـی   یـا  جعلـی 
غیرمتعـارف اسـباب ازار بانـوان در ایـن حوزه 

می کننـد. فراهـم  را 
کـه نشـریه زن و اجتمـاع  طبـق  گفت وگویـی 
در  فعـال  کارآفریـن   بانـوان  از  تـن  چنـد  بـا 
گرام در این بـاره انجـام داده، همگـی  اینسـتا

کانـت یـک صفحـه  ا معتقـد بودنـد زمانی کـه 
مربـوط بـه فروشـگاه و یـا بـه عبـارت سـاده تر 
خصوصـی  پیام هـای  می باشـد،  کاری 
بـر  عـاوه  فروشـگاه  صفحـه  بـه  بی ارتبـاط 
کنـد شـدن فراینـد فـروش  ازار روحـی باعـث 
پراهمیت تـر  را  مسـئله  آنچـه  می شـود. 
بـا  اسـت  مزاحـم  فـرد  العمـل  عکـس  می کنـد 
دریافـت پیـام تذکر معموال پا را فراتر گذاشـته 

می دهنـد. انجـام  را  تندتـری  حمـات  و 
اخبـاری  انتشـار  شـاهد  روزه  هـر  چـه  گـر  ا

تعییـن  و  مجـازی  فضـای  انـگاری  جـرم  بـر 
بیـش  حتـی  و  هسـتیم  آن  بـرای  مجـازات 
نیـز  خیابانـی  مزاحمت هـای  بـرای  ایـن  از 
امـا  بـود  گرفتـه شـده  مجازات هایـی در نظـر 
گویـا هنـوز تا بـاور جرم بودن ایجـاد مزاحمت 
اسـت.  پیـش  در  طوالنـی  راه  بانـوان   بـرای 
هنـوز  کـه  دارد  تاسـف  بسـی  جـای  آخـر  در 
آزار  عنـوان  بـه  را  کامـی  ازارهـای  عـده ای 
تلقـی نمـی کننـد و بـا شـوخی  به تکـرار و بازگو 

می پردازنـد.   آن  کـردن 

به
جر

ت

ابـزاری  عنـوان  بـه  هنـر  از  تاریـخ  طـول  در 
تعامـل  وجـود،  ابـراز  ارتبـاط،  برقـراری  بـرای 
اسـتفاده  تعـارض  حـل  و  تشـخیص  گروهـی، 
شـده اسـت. بـرای هـزاران سـال، فرهنگ هـا و 
ادیـان در سراسـر جهـان اسـتفاده از بت هـا و 
کـی و نقاشـی مـورد توجـه  جذابیت هـای حکا
آن هـا  از  مختلـف  مـوارد  در  و  اسـت  بـوده 

اسـت. شـده  اسـتفاده 

در  هنـری  اثـر  آفرینـش  چگونگـی  از  پرسـش 
فضاهـای شـهری مـا را بـه ورطه ی گسـترده ای 
کـه  می کشـاند  رویکردهـا  و  مفاهیـم  معانـی  از 
شـهر   اسـت.  چندجانبـه  نگاهـی  نیازمنـد  کـه 
بسـتر و مکانـی بـرای زندگـی اسـت، از ایـن رو 
باشـد.  اجتماعـی  تعامـل  زاینـده ی  بایـد  هنـر 
شـهر بـا هنـر ارتبـاط دیرینـه ای دارد، تعـارف 

و  توافـق  امـا  اسـت  شـده  هنـر  از  متعـددی 
گفتـه  تعریـف معینـی شـکل نگرفتـه اسـت، بـه 
هربـرت ریـد، اثـر هنـری عبـارت از نقشـی اسـت 
یعنـی  هنـر  باشـد.  حساسـیت  از  متأثـر  کـه 
یعنـی  زیبایـی  و  حـس  بیـان  و  پیـام  آوردن 
تناسـب اجسـام، سـطوح شـکل ها و رنگ هـا. 
ایجـاد  جدیـدی  محلـه  حتـی  یـا  شـهر  وقتـی 
مـی شـود، نیازمنـد جلوه جدیدی نیز هسـت. 
»یـک عکـس  بـه جملـه قدیمـی،  تـوان  مـی  و 
هـزار کلمه اسـت«، نشـان دهنـده تأثیر مهمی 
و  درک  در  خاقانـه  بیـان  و  هنرهـا  کـه  اسـت 
کـه بتوانـد  ارتباطـات انسـان دارنـد. جلـوه ای 
حیـات  بـه  را  انسـانی  بافـت  و  احیـا  را  هویـت 
شـهری پیونـد دهد. محات نیـز میدانی برای 
نوعـی  اسـت.  عـام  هنـر  آثـار  و  نمایـش   ، بـروز
احسـاس  مشـارکت،  افزایـش  بـرای  راهـکار 

کـه وفـاق اجتماعـی را افزایـش  تعلـق بـه فضـا 
مـی دهـد. از ایـن رو ایجـاد جنبـه هـای بصـری 
را  کنین  سـا توانـد  مـی  مشـارکتی  الگوهـای  بـا 
در شـکل دادن بـه فضـای زندگیشـان ترغیـب 

کنـد.

محلـه  کنین  سـا و  کـودکان  هنـر  و  خاقیـت 
بنـی هاشـم را در دیـوار پـارک بوسـتان نرگـس 
محلـه  کنین  سـا کنیـم.  مشـاهده  می توانیـم 
بعـد از پیشـنهاد در مـورد اجـرای پـارک، حـال 
آورده  کاغـذ  روی  بـر  کـه  خـود  هنر هـای  از 
بـر  یکدیگـر  مشـارکت  و  همـکاری  بـا  بودنـد، 
هنرهایـی  کردنـد.  آفرینـی  نقـش  دیـوار  روی 
بـه  نـگاه  و  امیدهـا  آرزوهـا،  از  برگرفتـه  کـه 
ایـن  از  کـدوم  هـر  بـود.  گرفتـه  نشـأت  آینـده 
کـه دوسـت  کودکانـی اسـت  نقش هـا رویاهـای 

بیـن  در  شـوند.  تبدیـل  واقعیـت  بـه  داشـتند 
خودنمایـی  عدالـت  بال هـای  نقش هـا،  ایـن 
می کنـد و نقشـی کـه بر خواسـته از روح بزرگ و 
کـودکان برخواسـته اسـت،  عدالـت طلـب ایـن 
را  آنهـا  کـه  کننـد  ثبـت  تصویـری  می خواهنـد 
بـه دنیـای آزادی و رهایـی از هرگونـه زشـتی و 
کـه رویا هـای خـود را  تبعیـض می بـرد. دنیایـی 

سـاخته اند. آن  بـا 

دعـوت  را  همـه  بنی هاشـم  محلـه  کـودکان 
کردنـد تـا بـه ایـن پویـش بپیوندنـد، بال هایـی 
کـه بـرای تحقـق رویـای عدالـت در شـهر روی 
دعـوت  همـه  از  آنهـا  بسـته اند.  نقـش  دیـوار 
آرزوهـا  دنیـای  بـه  سـفر  ایـن  در  تـا  می کننـد 
کننـد.  همراهـی  را  آنهـا  کودکـی  امیدهـای  و 
کـودکان ایـن سـرزمین بـا بال هایـی رهـا و آزاد.

نگاه

کارمند  بانوان 
و حمایت های قانونی

بـا   تـا   بـود  بهانـه ای  کارمنـد  روز  4شـهریور 
نگاهـی اجمالـی بـه قوانیـن حمایتـی از زنـان 
شـاغل، در بیابیـم گرچه قانـون گذار قوانینی  
بـه منظـور حمایـت از فرزنـدآوری  و در جهت 
گرفتـه  نظـر  در  شـاغل  مـادران  از  حمایـت 
کارفرمایـان  مـوارد  از  بسـیاری  در  امـا  اسـت 
خصوصـی  از اجـرای ایـن قوانین شـانه خالی 
را  کـودکان  گاهـا  و   مـادران  حقـوق  و  کـرده  
نـوع  دو  حاضـر  حـال  در  می گیرنـد.  نادیـده 
مرخصـی در قانـون پیـش بینـی شـده اسـت 
نـوع  و  افـراد  تمامـی  بـه  اول مربـوط  نـوع  کـه 
می باشـد. بانـوان  مخصـوص  مرخصـی  دوم 

مرخصـی اختصاصی بانوان 
هـم  و  کار  قانـون  در  هـم  کـه  قوانیـن  ایـن 
منظـور  بـه  کشـوری  خدمـات  قانـون  در 
حمایـت از بانـوان پیـش بینـی شـده شـامل 
مرخصی هـای بـارداری و زایمـان اسـت کـه به 
عنـوان »قانـون ترویـج تغذیـه بـا شـیر مـادر « 
بـه تصویـب رسـیده اسـت، قانون گـذار مـدت 
اسـتراحت،  بـه منظـور  از مرخصـی  اسـتفاده 
بـارداری، زایمـان و شـیردهی را 9 مـاه در نظـر 
می توانـد  مـادران   هم چنیـن  اسـت.  گرفتـه 
کاهـش سـاعات  از  تـا دوسـالگی فرزنـد خـود 
نمایـد.  اسـتفاده  شـیردهی  منظـور  بـه  کاری 
دوران  مرخصـی  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
بـا  همـراه  شـیردهی  و  زایمـان  و  بـارداری 

اسـت. حقـوق 
ترویـج  قانـون  در  شـد  گفتـه  کـه  مـواردی    
کارگـر  تغذیـه بـا شـیر مـادر هـم مشـمول زنـان 
دسـتگاه های  کارمنـدان  مشـمول  هـم  و 
دولتـی می شـود. بنابرایـن در این مـورد هیچ 
کارمنـدان زن وجـود  کارگـران و  تفاوتـی بیـن 

نـدارد.
مکلـف  را  کارفرمـا  قانون گـذار  همچنیـن 
کـودکان و بـا در  نمـوده تـا متناسـب بـا تعـداد 
کز مربوط به  نظـر گرفتن گروه سـنی آن هـا مرا
کـودکان )از قبیـل شـیرخوارگاه،  نگهـداری از 

کنـد. ایجـاد  را  مهدکـودک و...( 

دفتر تسهیل گری محله بنی هاشم خبر داد

هنر کودکان کرمانی بر روی دیوار محله

حامعه
مزاحمت های مجازی 

آزارهای واقعی

علـی رحیمـی- معمـوال در فصل هـای سـرد 
رنگ هـای  از  گرمـا  حـس  القـای  بـرای  سـال 
نارنجـی  و  قرمـز  شـود.  مـی  اسـتفاده  گـرم 
ایرانی هـا  کثـر  ا پوسـت  رنـگ  بـه  توجـه  بـا 
گـرم در فصـل  پرچـم داران اصلـی رنگ هـای 

هسـتند. زمسـتان 
هـم  رنگ هـای  بـا  راحتـی  بـه  رنـگ  دو  ایـن 
رنگ هـا  از  بزرگـی  طیـف  کـه  خـود  خانـواده 

و  می شـوند  سـت  می دهنـد  پوشـش  را 
می توانـد یـه تیـپ پرانـرژی پاییـزه بـرای شـما 

بیـاورد. ارمغـان  بـه 
اسـتفاده  و  کـردن  ریسـک  اهـل  گـر  ا امـا 
رنگ هـای  نیسـتید  شـاد  رنگ هـای  از 
گزینـه  بهتریـن  شـما  بـرای   خنثـی 

هستند.
بـه  کسـتری  خا مثـل  خنثـی  رنگ هـای 

سـت  آبـی  رنـگ  طیف هـای  بـا  راحتـی 
کـه شـما را شـیک  می شـود و در عیـن حـال 
سـت  بـرای  را  شـما  می دهـد؛  نشـان  پـوش 
وجـه  نمی انـدازد.  زحمـت  بـه  اصـا  کـردن 
رنگ هـا  بقیـه  بـا  کسـتری  خا رنـگ  تمایـز 

اسـت. آن  گیـری  فرا خاصیـت 
چنانچـه بـدون زحمـت بـا تمـام موقعیت ها 

و تمـام فصـول سـازگاری دارد.
اجتمـاع  و  زن  پیشـنهاد  کلـی  طـور  بـه 
پاییـزی  لباس هـای  رنـگ  انتخـاب  بـرای 

رنـگ  مثـل  تیـره  رنگ هـای  شـامل  شـما  بـه 
بـه  مایـل  قرمـز  و  سـرمه ایی  کبـود،  شـرابی، 
خنثـی  رنگ هـای  مارسـاال.  و  ارغوانـی  آبـی، 
کسـتری  خا کسـتری،  خا ایـی،  قهـوه  مثـل 

سـیاه. و  آبی،شـتری 
، سـبز  رنگ هـای بـا تـن رنـگ زمینـی مثـل بـژ

جنگلـی، سـبز تیـره سـدری و زیتونـی.
برگ هـای  رنـگ  )براسـاس  گـرم  رنگ هـای 

پاییـزی(
مثـل رنـگ قرمز تیره، نارنجـی تیره، پرتغالی، 

برنـزی، طایـی، خردلـی، قهوه ایـی مایـل بـه 
زرد و کرمـی. 

الیه هـای  در  را  رنگ هـا  ایـن  می توانیـد   
مختلـف پوشـش خـود اسـتفاده نماییـد. در 
سـال های اخیر الیه الیه پوشـیدن به شـدت 
انتخـاب  بـرای  را  شـما  دسـت  و  شـده  ترنـد 

اسـت. گذاشـته  بـاز  رنگ هـا 
پوشـیدن  الیـه  الیـه  جـذاب  تیـپ  بـر  عـاوه 
پاییـز  متغییـر  هـوای  بـرای  گزینـه  بهتریـن 

اسـت.
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نظافت

استفاده از سفیدکننده ها و 
نکات ایمنی هنگام 

استفاده از آن ها 

کـه  می دهـد  نشـان  اخیـر  مطالعـات  از  یکـی 
حتـی  سـفیدکننده،  محصـوالت  از  اسـتفاده 
بیمـاری  بـه  ابتـا  خطـر  هفتـه،  در  بـار  یـک 
انسدادی ریوی مزمن را حدود 3 برابر بیشتر 
کرونـا و  گیـری بیمـاری  می کنـد. حـال بـا همـه 
نـکات  رعایـت  سـطوح،  از  گندزدایـی  لـزوم 
سـفیدکننده ها  از  اسـتفاده  هنـگام  ایمنـی 

اسـت. یافتـه  بیشـتری  اهمیـت 
و  ک کننـده  پا محصـوالت  در  ترکیبـات  ایـن 
شـوینده رایـج بـا بیماریهـای تنفسـی از جمله 
آسـم مرتبـط هسـتند: ترکیبـات سـفیدکننده، 
ک  آمونیـا اتمـی  چهـار  ترکیبـات  یـا  ک  آمونیـا
)نوعـی ضدعفونـی کننده(، فتاالت و بسـیاری 

از ترکیبـات آلـی فـّرار .
ایـن موسسـه می گوید کـه ترکیبات شـیمیایی 
پایـه  بـر  محصـوالت  در  می تواننـد  مضـر 
وجـود  ضدعفونی کننده هـا  و  سـفیدکننده 
و  کنتـرل  مرکـز  مقامـات  باشـند.  داشـته 
می گوینـد  آمریـکا  بیماری هـای  از  پیشـگیری 
از  می تواننـد  شـیمیایی  ترکیبـات  ایـن  کـه 
بـه  استنشـاق  طریـق  از  یـا  پوسـت  طریـق 
مخربـی  اثـرات  و  کننـد  پیـدا  راه  بـدن  درون 
بـه  مـا  بیشـتر  کـه  آنجایـی  از  باشـند.  داشـته 
می کنیـم،  تمیـز  را  خانه هایمـان  منظـم  طـور 
الزم  ایمنـی  و  صحیـح  اصـول  گرفتـن  یـاد 
ضـروری  خانـه  بیخطـر  کـردن  تمیـز  بـرای 
کـه  می کننـد  توصیـه  متخصصـان  اسـت. 
موقـع خانـه داری حتمـا ایـن نـکات را جـدی 
آسـتین  لبـاس  دسـتکش،  بگیرید:پوشـیدن 
و  اسـتاندارد  ماسـک  ایمنـی،  عینـک  بلنـد، 
کار  همچنیـن  و  محافظتـی  ابزارهـای  دیگـر 
کـه دارای تهویـه مناسـب  کـردن در محیطـی 
باشـد. بعضـی از محققـان حتـی می گوینـد کـه 
اسـتفاده از جـوش شـیرین و سـرکه بـه عنـوان 
بـرای  می توانـد   ، بیخطـر و  طبیعـی  ترکیبـات 
کافـی  خانـه  سـطوح  از  بسـیاری  کـردن  تمیـز 

باشـد.

زینـب عسـکری- طـی روزهـای اخیـر بحـث 
خبـری،  محافـل   در  مهریـه  سـقف  تعییـن 
داریـم  خاطـر  بـه  همگـی  شـد.  خبرسـاز 
تعییـن   مهریه هایـی  گذشـته  سـالهای  در 
می شـد کـه بیشـر جنبـه چشـم و هم چشـمی 
چـه  را  مهریـه  "معـروف  جملـه  بـا  و  داشـت 
بـود  همـراه  گرفتـه"  کسـی  چـه  و  داده  کسـی 
کـه ایـن مهریـه هـا طلـب و  امـا بعـد از مدتـی 
زوج ملـزم  بـه پرداخـت و در صـورت نداشـتن 
حبـس  تحمـل  بـه  مجبـور  مالـی  اسـتطاعت 
از  شـد، راهکارهـای متعـدی بـرای جلوگیـری 
بـه  رفتـن مـرد و تحمیـل خانـواده هـا  زنـدان 
تعییـن مهریـه منطقی و مقـول صورت گرفت.

از جملـه ایـن راهکارهـا در  ابتـدا بیـان شـد 
تغییـر  عنداسـتطاعه  بـه  عندالمطالبـه  واژه 
 110 را  نقـدی  پرداخـت  سـقف  و  کنـد  پیـدا 

مابقـی  تقسـط  بـا  تـا  کردنـد  تعییـن  سـکه 
هـای  زندانـی  هـای  ورودی  مهریـه  اقسـاط 
بـا  کنـد امـا  کاهـش پیدا مهریـه بـه زنـدان هـا 
افزایـش بـی رویـه قیمـت سـکه،طرح "تعییـن 
سـقف سـکه 14 "در مجلـس شـورای اسـامی 

. اسـت  شـده  مطـرح 

در حقیقـت زمسـتان 99 طـرح اصاح قانون 
مهریـه از سـوی نماینـده مـردم  نجف آبـاد بـا 
هـدف کاهـش میـزان ورودی هـای زنـدان بـه 
توانایـی  عـدم  و  قیمـت سـکه  افزایـش  دلیـل 
کار  در پرداخت آن آز سـوی زوج وارد دسـتور 

کمیسـیون حقوقـی وقضایـی مجلـس شـد.

می گویـد:  مهریـه،  قانـون  اصـاح  طـراح 
کثـر  »چنانچـه ایـن طـرح تصویـب شـود، حدا
پیش بینـی  می تـوان  مهریـه  بـرای  14سـکه 
شـود  جلوگیـری  آن  افزایشـی  رونـد  از  تـا  کـرد 

مهـر  دریافـت  خواهـان  زوجـه  درصورتی کـه  و 
خـود باشـد بـا مراجعه به واحـد اجرای احکام 
کـرده و دیگـر  نسـبت بـه تقاضـای خـود اقـدام 
نیـازی بـه بررسـی پرونـده در دادگاه نخواهـد 
بـود«. از جملـه کمیسـیون هـای تاثیر گذار در 
تصویـب یـا رد یـک طـرح در مجلـس شـورای 
کمیسـیون اجتماعـی مجلـس اسـت   اسـامی 
کـه کمیتـه تخصصی جایـگاه و منزلت زنان نیز 
 ، بهروزی فـر اسـت،  فعـال  کمیسـیون  ایـن  در 
بـاره  در  مجلـس  اجتماعـی  کمیسـیون  دبیـر 
گفـت: »اصـاح قانـون مهریـه هنـوز  ایـن طـرح 
کمیسـیون اجتماعـی مجلـس  کار  در دسـتور 
 99 سـال  اواخـر  منتهـی  اسـت،  نگرفتـه  قـرار 
قـرار شـد  کمیسـیون رفـت،  بـه  ایـن طـرح  کـه 
در  و  بـرود  زن  منزلـت  و  جایـگاه  کمیتـه  بـه 
و  شـود  دعـوت  مربوطـه  کارشناسـان  از  آنجـا 

گیـرد.«  انجـام  آن  روی  الزم  کارشناسـی  کار 
جمع بنـدی  و  »بررسـی  افـزود:  بهروزی فـر 
کـه  اهدافـی  سـر  بـر  مجلـس  عمومـی  نظـر 
خیلـی  می کننـد  دنبـال  طـرح  ایـن  طراحـان 
نتیجـه  بـه  زودی هـا  ایـن  بـه  و  اسـت  زمان بـر 
بایـد  طـرح  ایـن  تصویـب  بـرای  نمی رسـد. 
دقـت بیشـتری با نـگاه کارشناسـان و اهل فن 
صـورت گیـرد و شـتابزده عمل نشـود. مـا نباید 
کـه نیمـی از جمعیـت  در زمینـه حقـوق زنـان 
حوزه هـای  در  و  می دهنـد  تشـکیل  را  کشـور 
کمیتـی  کمیتـی و غیرحا مختلـف در نظـام حا
مهـم  بسـیار  نقـش  دارای  فرزندپـروری  و 
تصمیم گیـری  عجلـه  بـا  هسـتند  مؤثـری  و 

کنیـم.«

جملـه  از  دارد  مخالفانـی  طـرح  ایـن  البتـه 
در  کـه  مجلـس  زنـان  کسـیون  فرا رئیـس 
میگوییـد:  مهریـه  بـرای  سـقف  تعییـن  بـاره 
نظـر  مـورد  سـکه  میـزان  تعییـن  »مسـئله 
موازنـه  در  خانـواده  و  زنـان  مسـائل  نیسـت. 
حقـوق بایـد تـوأم بـا رویکـرد اصولـی، منطقـی 

شـود«. دنبـال  کارشناسـی  و 

گرچـه  زنـان  حقـوق  فعـاالن  از  بسـیاری 
کـه مهریـه در برخـی مـوارد زندگـی  معتقدنـد 
مشـترک را بـه میـدان طلبـکاری و بدهـکاری 
حامیـان  و  طراحـان  گـر  ا امـا  کـرده  تبدیـل 
بنیـاد  تحکیـم  دنبـال  بـه  حقیقتـا  طـرح  ایـن 
حـق  چـون  مسـائلی  هسـتند  خانـواده 
و  کشـور  از  خـروج  حـق  فرزنـدان،  حضانـت 
کار بانـوان نیـز در ایـن طـرح   حـق تحصیـل و 

لحاظ می شد.

مالی

با تعیین سقف برای مهریه 

مهریه مورد بی مهری قرار می گیرد؟

بـا گذشـت سـالیان و تغییـر در نگـرش زنانـه و مـردان دیـدگاه 
جهـان بـه زنـان و اسـتقال مالـی آن هـا دچـار دگرگونـی شـد از 
زنـان در جامعـه اختیـار حقـوق و  امـکان اشـتغال  بـا  طرفـی 
گـذار و طـرز فکـر  درامـد زنـان تـا حـد زیـادی بـه خـود ایشـان وا
کـه درآن زن حقـوق خـود را در اختیـار همسـرش قـرار  سـنتی 

می گذاشـت منقضـی شـد.

گـه  کـه زنـان از مسـائل مالـی دور بودنـد و حتـی ا زمانـی بـود 
و  دخـل  در  اختیـاری  می رسـید،  آن هـا  بـه  ارثـی  یـا  ک  امـا

نداشـتند. آن  تصـرف 

بـا  و  نکردنـد  قبـول  را  مـواردی  چنیـن  ایـن  مـدرن  زنـان 
آورده بودنـد بـه  کـه خـود بـه دسـت  گرفتـن مالـی  در دسـت 
اسـتقال مالـی دسـت پیـدا کردنـد امـا اسـتقال مالـی بـه این 
معنـا نیسـت کـه فـرد چقدر پـول دارد بلکه شـامل تمام موارد 

گیـری عاقانـه راجـع بـه پـول اسـت. تصمیـم 

راهکارهـای  از  یکـی  خـوب  سـرمایه گذاری  و  برنامه ریـزی 
عنوان شـده از سـوی کارشناسـان برای مدیریت مالی اسـت.

صرف نظـر از جنسـیت هـر فـرد بایـد بـرای ثبـات مالـی خـود 
و  باشـد  داشـته  تسـلط  خـود  زندگـی  روی  بـر  تـا  کنـد  تـاش 
تامیـن  بـه  قـادر  مترقبـه  غیـر  شـرایط  بـا  مواجـه  در  بتوانـد 
نیازهـای خـود باشـد ایـن مسـئله از ایـن رو در زنـان اهمیـت 
کـه زنـان مسـتقل می تواننـد منبـع الهـام دیگـر  بیشـتری دارد 
زنـان باشـند و اغلـب ایـن زنـان اعتمـاد بـه نفـس بیشـتری بـا 

می شـوند. روبـرو  نشـده  پیش بینـی  شـرایط 

مالـی  اسـتقال  یافتـه  توسـعه  کشـورهای  از  بسـیاری  در 
ارتقـای  در  گـذار  اثـر  و  مهـم  شـاخص های  از  یکـی  را  زنـان 
متاهـل  کثرخانم هـا  ا آورده اند.زیـرا  بشـماره  زندگـی  سـطح 
بخشـی از درامـد خـود را بـه آمـوزش بیشـتر و متنوع تـر بـرای 
بـه  نیـز  مجـرد  بانـوان  و  می دهنـد  خوداختصـاص  کـودکان 

دارنـد. بیشـتری  عاقـه  پس انـداز  و  سـرمایه گذاری 

استقالل مالی زنان و جایگاهش در دنیای مدرن

بهتریـن  و  سـالم ترین  از  سـبزی ها 
کـه می توانیـد  گزینه هایـی غذایـی هسـتند 
کـردن  بـرای حفـظ سـامت خـود و دنبـال 
مصـرف  میـزان  سـالم  غذایـی  رژیـم  یـک 
دهیـد. افزایـش  بیشـتر  چـه  هـر  را  آن هـا 

و  کافـی  سـبزیجات  و  میـوه  خـوردن  شـاید 
آمـاده کـردن برنامـه رژیـم غذایـی روزانـه کار 
مشـکلی باشـد. اما هنگامی که شـما عادت 

بـه خـوردن بیـش از حـد غذاهـای ناسـالم 
بـه  شـدن  دچـار  احتمـال  باشـید،  داشـته 
بیماری هـای  ماننـد  جـدی  بیماری هـای 
قلبـی عروقـی، دیابـت، سـرطان و افسـردگی 
حـال  در  دانشـمندان  می شـود.  بیشـتر 
محصـوالت  و  ناسـالم  غذاهـای  کشـف 
کـه  هسـتند  تجـاری  شـده  پختـه  قبـل  از 
افزایـش  را  افسـردگی  وقـوع  احتمـال 

می دهـد. غذاهـای سـالم ماننـد سـبزیجات 
امـگا خطـر  اسـیر چـرب  و غذاهـای حـاوی 
کاهـش مـی دهنـد. افسـردگی و سـرطان را 
را  دنیـا  غـذای  سـالم ترین  بخواهیـد  گـر  ا
انتخـاب  بهتریـن  بی شـک  کنیـد،  انتخـاب 
تیـره  سـبز  بـرگ  کـه  هسـتند  سـبزیجاتی 
مـواد  از  سرشـار  سـبزیجات  ایـن  دارنـد. 
خیلـی  آنهـا  کـردن  پیدا و  هسـتند  مغـذی 

کالـی  کلـم  اسـفناج,  نیسـت.  سـخت  هـم 
سـبزیجات  ایـن  ازجملـه  چغنـدر  بـرگ  و 
هسـتند. دکتـر جوئـل فورمن در کتاب خود 
سـبز  بمـب  گیاهـان  ایـن  بـه  رژیـم«  »پایـان 
هسـتند  غذاهایـی  سـبز  بمـب  می گویـد. 
کـه بیشـترین تأثیـر را روی تقویـت سیسـتم 
گیاهـان به شـدت  ایمنـی بـدن  دارنـد. ایـن 
ضدسـرطان هـم هسـتند. از جملـه ی ایـن 
گیاهـان می تـوان بـه سـبزی ها، انـواع لوبیـا، 
،  قـارچ، انـواع توت و دانه ها اشـاره کرد. پیـاز

تغذیه

سبزیجات؛ دشمن سرطان و افسردگی
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شاد بودن یک انتخاب است. )آنجلینا جولی(

دوره جدید ● سال شانزدهم ● شماره ۱۵۷ ● دوشنبه ۱۲ مهرمـــاه ۱۴۰۰

بـه بهانـه مراسـم افتتاح نمایشـگاه »ارمغان« که 
در عصر چهارشـنبه 10شـهوریور صورت گرفت ، با 
مدیریـت موزه صنعتـی )میثم ثمرخی( گفتگویی 
هنرمنـدان  آثـار  رونمایـی  ایـن  در  داشـتیم. 

صاحـب نـام ایـران نمایـش داده شـد .

تعطیلـی  یـک  از  بعـد  سـوال  اولیـن  بـرای   
چنـد ماهـه مسـیر رسـیدن 121 اثـر هنـری بـه 

بـود؟  چگونـه  کرمـان 

یکـی از بزرگتریـن و اصلـی تریـن وظیفـه مـوزه 
هاسـت.  آن  آثـار  گنجینـه  تقویـت  دنیـا  در  هـا 
ایـن مسـله سـالها مهـم ترین دغدغـه مجموعه 
مـوزه صنعتـی بوده که متاسـفانه به دلیل عدم 
محقـق  خصـوص  ایـن  در  مالـی  منابـع  وجـود 
پیگیـری  بـا  اخیـر  سـال  دو  اسـت...در  نشـده 
های متعدد مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی 
کرمـان ، مجموعـه وزارت خانـه را متقاعـد کـرده 
اندیشـیده در  ایـن خصـوص فکـری  تـا در  ایـم 
کـه مجموعـه اهدایـی بانومنیـژه  نهایـت زمانـی 
میرعمـادی کـه خود هنرمنـدی کرمانی  االصل 
اهدایـی  بـرای  مسـیر  آمـد؛  میـان  بـه  هسـتند 
کرمـان همـوار شـد  بخشـی از ایـن آثـار بـه مـوزه 
کرمـان سـهم خـواه و مطالبـه  از قبـل  کـه  چـرا 
گـر ایـن آثـار بـود . هـم چنیـن بنـا بـه درخواسـت 
مرحومـه منیـژه میرعمـادی و همسرشـان دکتـر 
مـوزه  بـه  ارزشـمند  آثـار  ایـن  ناصـری  جمشـید 

هنـر هـای معاصرکرمـان اهـدا شـد.

کـدام  آثـار هنـری بیشـتراز  ایـن مجموعـه   
اسـت؟  هنرمنـدان 

هنـر  بـزرگان  از  مجسـمه  و  نقاشـی  اثـر   121
کـه در میـان شـان  نامهایـی آشـنا چـون  ایـران 
کانتـری، آغداشـلو...( مـی  )احصایـی، تناولـی، 
کـه قریـب 15 میلیـارد تومـان تخمیـن  بینیـم ، 

اسـت. شـده  زده 

آثـار  ایـن  بـودن  ارزشـمند  بـه  توجـه  بـا   
بـود؟  چگونـه  افتتاحیـه  مراسـم 

کل  حضورمدیـر  بـا  مراسـمی  طـی  آثـار  ایـن 
دفتر هنرهای تجسـمی وزارت فرهنگ و ارشـاد 

مجلـس  در  کرمـان  مـردم  نماینـده  اسـامی، 
امنیتـی  سیاسـی  معـاون  اسـامی،  شـورای 
اسـتاندار ، اسـتاندار کرمـان، مدیـر کل فرهنـگ 
و ارشـاد اسـتان، رییـس مـوزه هنرهـای معاصـر 
تهـران، روسـای انجمـن های هنـری و تعدادی 
از هنرمنـدان شـاخص اسـتان برگـزار شـد. البته 
مراسـم  کرونایـی  هـای  محدودیـت  دلیـل  بـه 
.امیدواریـم  نبـود  گذشـته  آثـار چـون  رونمایـی 
کرمـان میزبـان خوبی برای نمایـش و نگهداری 

ایـن آثـار باشـد.

 در سـال های مدیریـت شـما در مـوزه چـه 
اقداماتـی انجـام گرفته اسـت؟ 

انجـام  مـوزه  سـاختار  در  مهمـی  کارهـای 
انجـام  دوسـتان  برخـی  گذشـته  در  کـه  شـده 
دانسـتند!  مـی  ممکـن  غیـر  را  کارهـای  چنیـن 
برپایـی   ، آثـار مرمـت  مـوزه،  مرمـت  مثـل 
کتـاب  کافـه  ایجـاد  و  خارجـی  نمایشـگاه های 
در مجموعـه مـوزه  کـه در طـی ایـن سـال هـا بـا 
همـت جمعـی ، همـه ی این موارد میسـر شـد. 

 پروسه مرمت آثار موزه به چه صورت بود؟
کرمـان مرمـت  در ابتـدا بـا مدیـر هنـری ارشـاد 
کـه  متعـدد  جلسـات  بـا  کردیـم  مطـرح  را  آثـار 
داشـتم  اسـتاندار  و  ارشـاد  وقـت  مدیـرکل  بـا 
کـه  شـد  تامیـن  میلیـاردی  یـک  بودجـه  یـک 
شـد.80  تجهیـز  مـوزه  مرمـت  کارگاه  ابتـدا  در 
آثـار مـوزه نیـاز بـه مرمـت داشـتند چـرا  درصـد 
اثـر  خـود  روی  بـر  را  امـوال  برچسـب  سـهوا  کـه 

شـیمیایی  انفعـاالت  دلیـل  بـه  کـه  بودنـد  زده 
بصـری  زیبایـی  بـود!  آثارشـده  تخریـب  باعـث 
کـه از ملزومـات مـوزه اسـت. تعـداد زیـادی  هـم 
قـاب هـای آثـار نیـاز بـه تعویـض داشـتند همـه 
آثـار سـهراب چـوی فلـزی و قدیمـی بودنـد  ی 
قـاب هـای چوبـی شـدند.همه ی  بـه  تبدیـل 
کارشناسـان مرمـت آثـار  ایـن مـوارد تحـت نظـر 
مـوزه بـا رعایـت پروتکل های جهانـی با بهترین 
کیفیـت رنـگ هـا ، رزیـن هـا  و فیکـس کننـده ها 

گرفـت. صـورت 

 یکـی از اتفاقـات مهـم در طـی ان سـال هـا 
دعـوت  بـود؛  کـرگ  تونـی  نمایشـگاه  برپایـی 
ایـن هنرمنـد برجسـته اروپایـی چگونـه بـود؟ 

خارجـی  آثـار  نمایشـگاه  سـال ها   ایـن  در 
داشـتیم شـامل پوسـتر و نقاشـی و مجسـمه از 
هنرمنـدان خارجـی، امـا اوج آن هـا نمایشـگاه 
بیـن المللـی تونـی کرگ بود که پروسـه ای وقت 
کارتینـر )مجسـمه هـای بـزرگ(  گیـر بـود ؛ دو تـا 
یـک  بـا  کـه  شـد  فرسـتاده  ایـران  بـه  آلمـان  از 
گرفـت...  انجـام  آثـار  چیدمـان  ای  حرفـه  تیـم 
سـال بعـد نمایـگاه کرنـش بـه حافـظ آثـار اوکـر را 
کـه او هـم جـز معروفتریـن هنرمنـدان  داشـتیم 
هنرمنـدان  اورجینـال  کارهـای  اسـت.  اروپـا 
خارجی با حضور خودشـان در کنار هنرمندان 
کتیـو در نگارخانـه هـا  کرمانـی همـراه یـک جـو ا

گرفـت.  انجـام 

هنرمنـدان  آثـار  نمایـش  سـالها  ایـن  در    

اسـت؟ بـوده  صـورت  چـه  بـه  کرمانـی 

بـرای نخسـتین بـار رویـداد به تماشـای بهاردر 
ایـام نـوروز بـا نمایـش آثـار هنرمنـدان ) نقاشـان 
کـه  کرمانـی ( در سـال هـای متوالـی برگـزار شـد 
البتـه دو سـال بـه دلیـل شـیوع کرونـا و تعطیلی 
مـوزه میسـر نشـد! اولیـن رویدادهـای هنرهـای 
کـه پنـج دوره بـود  سـنتی سـاالنه خوشنویسـی 

در مـوزه صنعتـی برگـزار شـد.

 سـاعت کار موزه بر چه اسـاس و معیاری است 
آیا مانند دیگر اسـتان های هم جوار اسـت؟

و  کاری  شـرایط  اسـاس  بـر  ای  مـوزه  هـر 
تنظیـم  را  بازدیـد  ، سـاعت  اجتماعـی شـهرش 
بـه دلیـل  کنـد؛ مثـا مـوزه هـای اصفهـان  مـی 
ارامنـه زیـاد در ایـن شـهر روز یکشـنبه تعطیـل 
کرمـان هـم بـر  نیسـتند. مـوزه هنرهـای معاصـر 
جمعـه  روز  کرمـان  اجتماعـی  شـرایط  اسـاس 
عصـر  مـا  مخاطـب  چـون  کنـد  مـی  تعطیـل  را 
از  بسـیاری  مثـل  کرونـا  قبـل  نیسـت!  جمعـه 
مـوزه  کثـر  ا البتـه  بودیـم.  بـاز  یکسـره  هـا  مـوزه 
هـا بـه دلیـل مسـائل امنیتـی زمـان مشـخصی 
کرمـان از سـاعت 7 عصـر بیشـتر  دارنـد مثـا در 

باشـیم. داشـته  بازدیـد  نمی شـود 

بـر  بیشـتر  مخاطـب  بـرای  جـذب  ایجـاد   
اسـت؟ نهـادی  چـه  یـا  کسـی  چـه  عهـده 

وضعیـت  موزه هـای دیگـر چون مـوزه هرندی، 
)فسـیل  شناسـی  دیرینـه  مـوزه  زرتشـتیان، 
هـم  مقـدس...  دفـاع  ارتـش،  مـوزه  شناسـی( 
خـاص  مخاطـب  یعنـی  اسـت  گونـه  همیـن 
ایـن  باشـم  هنـر  اهـل  گـر  ا مـن   ! دارد  را  خـود 
مـوزه را دوسـت دارم و بـه آثـار کـم نظیـرش ارج 
کلـی  می نهـم. برخـی مـوزه هـا در دنیـا بـه طـور 
توریسـتی هسـتند و به خاطر جاذبه های زیاد، 
مخاطبـان بیشـتری دارنـد. بایـد ایـن واقعیـت 
آثـار  مخاطـب  مـردم  عامـه ی  کـه  بپذیریـم  را 
هنـری نیسـتند، مردمـی کـه دغدغـه اقتصادی 
مایحتـاج  اولویت شـان  شـک  بـدون  دارنـد 
نقـش  صـورت  هـر  در  امـا  اسـت.  روزمره شـان 
از طـرق رسـانه های  تبلیغـات و اطـاع رسـانی 
مخاطـب  جـذب  در  نبایـد  را   مختلـف 

نادیده گرفت.

داستانک

»بی پیرنگ«

اتفـاق  بارانـی  سـرد  شـب  یـک  در  بایـد 
می افتـاد، مثـل تمـام قصه هـای ایـن شـکلی

امـا وسـط مـرداد ماه بود. هواسـردنبود، باران 
بـه  نزدیـک  هـم  سـاعت  حتـی  و  نمی باریـد، 
نیمـه شـب نبـود. زن لبـاس عجیـب و غریبـی 
نپوشـیده بـود، مانتـو شـلوار سـاده ای داشـت

نگاه نافذی هم نداشت!

دختـر پشـت مانیتـور نشسـته بـود و بـه نوبت 
کنسـل شـده ی مانیکـورش فکـر می کـرد، زن 
کـرد دختـر از هپـروت  کـه آمـد داخـل و سـام 

فکـر ناخن هایـش بیـرون آمـد.

-بفرمایید

+یه ماساال می خواستم

روی  و  کـرد  انتخـاب  را  پنجـره  کنـار  میـز 
صندلـی نشسـت، رو بـه دختـر گفـت: نزدیـک 
، هـر  کافه هـای شـهر کـه می گـردم تـو  یکسـاله 

می خـورم. ماسـاال  دارم  جـا  همـه  شـب، 

دنبـال یـه طعـم خـاص می گـردم. دختـر سـر 
بـه  جوابـی  میـزد،  لبخنـد  و  مـی داد  تـکان 
را  زن  فنجـان  سـالندار  نمی رسـید.  ذهنـش 
لـذت  امیـدوارم  گفـت  و  گذاشـت  میـز  روی 
ببریـن. زن نگاهـش کرد و گفت: حال مادرت 

خوبـه؟

پسر جا خورد!

-خوبه ممنون. شما میشناسین مادرمو؟

+نه، شاید، فقط می دونم مریضه

می خـوام باهـاش صحبـت کنم شمارشـو بهم 
میدی؟

نیسـتم،  حفـظ  شـده  خامـوش  -گوشـیم 
میگـم بهـش  بگیـن  اسـمتونو 

میـدم  می نویسـم،  نامـه  بـراش  نیـس  +مهـم 
ببـرن بـراش  فرشـته ها  بـه 

رفـت  و  کشـید  هـم  تـوی  را  اخم هایـش  پسـر 
کـرد: زمزمـه  و  دختـر  کنـار 

-این زنه دیوونه س

+چرا؟ چی میگه؟

-بذار بره تعریف می کنم

زن جرعه ی آخر را سر کشید و بلند شد

کارتـش را بیـرون  پشـت پیشـخوان ایسـتاد و 
آورد

-دیوونه نیسـتم پسـرخوب، فقط دنیام فرق 
داره. شـاید پیـدا کنـم اونـی رو کـه بخـواد ایـن 

دنیـا رو کشـف کنـه قبـل اینکـه مـن بمیرم

کارت کشید و رمزش را گفت.

نگاهـش  مبهـوت  داشـتند  پسـر  و  دختـر 
می کردنـد، قبـل اینکـه از در بیـرون بـرود رو به 

دخترگفـت:

ناخنای قشنگی داری عزیزم

گه نری مانیکور کنی قشنگن حتی ا

میثم ثمرخی مدیر موزه صنعتی خبر داد

کرمان میزبان ۱۲۱ اثر فاخر هنری

کتاب: عنوان 

خودت باش دختر
نویسنده:ریچل هالیس

مترجـم: هدیه جامعی 

کتـاب از مترجـم هـای دیگـر هـم در  )ایـن 
بـازار موجـود اسـت(

کتـاب بـا روایـت  خـودت بـاش دختـر یـک 
نوجوانـی  دوران  خاطـرات  از  هایـی 

کامـا  صـورت  بـه  کـه  اسـت  نویسـنده 
نـگارش  ایـن  و  شـده  نوشـته  ملموسـی 
مخاطـب  اسـت  شـده  باعـث  صمیمانـه 
برقـرار  ارتبـاط  کتـاب  بـا  خوبـی  بـه  بتوانـد 

. کنـد

بـه  هالیـس،  ریچـل  کتـاب،  ی  نویسـنده 
عنـوان بنیانگـذار یـک سـبک جدیـد بـرای 
بـرای  فـردی  رشـد  و  نفـس  عـزت  رشـد 

میشـود. شـناخته  بانـوان 

ریچـل در خانـواده ای با مشـکات زیاد به 

دنیـا آمـد و پـس از گذراندن دورانی سـخت 
کتابـی را نوشـت کـه در آن دختـران و زنانـی 
کننـد  نمـی  خوشـبختی  احسـاس  کـه  را 

مخاطـب قـرار داده اسـت.

بـه  تـا  اسـت  کـرده  تـاش  نویسـنده   
شـرایطی  در  هـم  مـن  بگویـد:  مخاطـب 
ام  بـوده  انـد  بـوده  غالـب  هـا  سـختی  کـه 
کـه  هسـتیم  مـا  خـود  ایـن  نهایـت  در  امـا 
گفتـه  مـا  بـه  کـه  رایجـی  هـای  دروغ  بایـد 
کنیـم و در نهایـت  شـده اسـت را فرامـوش 

خوشـحالی  احسـاس  و  نفـس  عـزت   بـه 
برسیم.

تالیـف  در20فصـل   ، دختـر بـاش  خـودت 
دروغ  از  یکـی  فصـل  هـر  و  اسـت  شـده 
هایـی کـه بـه صـورت روزمـره هـر شـخص به 
گویـد و مانـع پیشـرفت فـردی  خـودش مـی 
هسـتند را بازگـو می کنـد و در آخـر هـر فصـل 
پیشـنهاد  مخاطـب  بـه  راهـکار  چنـد  هـم 
مفاهیـم  بـه  عـادت  ی  تلـه  در  تـا  میکنـد 

نمانـد. اش  ذهنـی  غلـط 

ب
کتا

ی 
رف

مع

فاطمه کاظمی
نویسنده نوجوان
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موفقیت یعنی این که بتوانی با طرف مقابلت به درستی ارتباط برقرار کنی طوری که حرف هایت را بفهمند و تو نیز آنها را درک کنی. )لینا دانم( 

حضـور  شـاهد  توکیـو   2020 المپیـک  در 
بیشـترین تعـداد بانـوان ایرانـی در تمـام ادوار 

بودیـم. مسـابقات  ایـن 
فاطمـه  صادقیـان،  آرمینـا  خدمتـی،  نجمـه 
تیرانـدازی،  در  رسـتمیان  هانیـه  کـرم زاده، 
حمیـده عباسـعلی و سـارا بهمنیـار در کاراتـه، 
کیانـی در  نازنیـن مایـی در قایقرانـی، ناهیـد 
و  دوومیدانـی  در  فصیحـی  فرزانـه  تکوانـدو، 
ثریـا آقایـی در بدمینتـون، ده نماینـده  ورزش 

کثـرا  زنـان ایـران درالمپیـک  توکیـو بودنـد و ا
تجربـه  را  المپیـک  در  خـود  حضـور  اولیـن 
کردنـد. امـا متاسـفانه حضـور پرتعـداد بانـوان 
نشـد. پرتعـداد  مدال هـای  کسـب  بـه  منجـر 

بـا  ایـران  بـرای  دوره  ایـن  المپیـک 
جملـه  از  بـود   همـراه  نیـز  حاشـیه هایی 
در  ایرانـی  بانـوی  دو  حضـور  حواشـی  ایـن 
از سـوی دیگـر زهـرا  تیـم پناهنـدگان بودنـد. 
نعمتـی، فرزانـه عسـکری، شـها بهـروزی راد، 

هاشـمیه متقیـان، سـاره جوانمـردی، سـمیرا 
رایحـه  دارابیـان،  النـاز  شـجاعی،  رقیـه  ارم، 
از  اعزامـی  پارالمپیکـی  بانـوان  نیـز  شـهاب 

می دادنـد. تشـکیل  را  ایـران 
 12 بـا  ایـران  پارالمپیـک  کاروان  نهایـت  در 
طـا، 11 نقـره و یـک برنـز در مـکان دوازدهـم 
جـدول توزیـع مدال هـا قـرار گرفت ایـن نتایج 
تیـم  تاریـخ  عملکـرد  بهتریـن  تـا  شـد  باعـث 
از مسـابقات  ایـران در ایـن دوره  پارالمپیـک 

بخـورد. رقـم 
سـه  کسـب  بـا  ایـران  پارالمپیـک   بانـوان  
نسـبت  درخشـان تری  کارنامـه  طـا  مـدال 
دادنـد.  خودنشـان  از  المپیکـی  بانـوان  بـه 
بـادی،  تپانچـه  رشـته  در  جوانمـردی  سـاره 
هاشـمیه متقیـان در رشـته  پرتـاب نیزه ، زهرا 
نعمتـی در رشـته  تیروکمـان، بانـوان طایـی 

بودنـد. مسـابقات  از  دوره  ایـن 
کاروان ایـران بـا 83 ورزشـکار و مربـی در 10 

رشـته ورزشـی در این بازی ها حضور داشـت.

توصیـه

المپیک پرتعداد و کم مدال در مقابل درخشش بانوان پارالمپیکی

دانستنی

اسـتاد  مـدرک  دارای  بدنـی،  تربیـت  دکتـری 
مربـی از IFBB PRO، دارای مـدرک مربیگـری 
مـدرس   ،IFBB از  فیتنـس  المللـی  بیـن 
سـیما  و  صـدا  ورزشـی  کارشـناس  دانشـگاه، 
کوهنـوردی  آمـوزش  مسـئول  کرمـان،  مرکـز 
اصاحـی  حـرکات  کمیتـه  مسـئول  اسـتان، 
اسـتان، داور مسـابقات پـرش بـا اسـب، مربـی 
فانکشـنال،  جسـمانی،  آمادگـی  بدنسـازی، 
برایتونیـک،  رزمـی،  .ایکـس،  تی.ار فیتنـس. 
طرح هـای  مشـاوره  والیبـال،  ژیمناسـتیک، 
تمرینـی،  برنامـه  ارایـه  بازاریابـی،  و  مدیریتـی 
همـکاری  وزن،  افزایـش  و  کاهـش  رژیـم  ارایـه 
بـا هیـات  ورزش روسـتایی و بازی هـای بومـی 
اصاحـی  حـرکات  کمیتـه  مسـئول  محلـی، 
اسـتان،  کوهنـوردی  آمـوزش  اسـتان، مسـئول 
مـدرس فعـال دانشـگاه پیـام نـور طـی 6 سـال 
از فعالیت هـای  گوشـه ای  ، ایـن عناویـن  اخیـر
مریـم افـراش، بانـوی کرمانـی اسـت.  نظـر شـما 
ایـن  بـا  اجتمـاع  و  زن  جـذاب  گفتگـوی  بـه  را 

می کنـم.  جلـب  ورزشـکار  بانـوی 

کنید.   لطفا خودتون معرفی 

کرمـان  مریـم افـراش هسـتم متولـد 1367 در 
بـه  امـا  کامپیوتـر  دیپلـم  فـوق  مـدرک  دارای 
پسـرم  زمانیکـه  ورزش  بـه  زیـاد  عاقـه  دلیـل 
تربیت بدنـی  رشـته  در  تحصیـل  بـود  ماهـه   6
آخـر  تـرم  آغـاز و در حـال حاضـر دانشـجوی  را 

هسـتم. تربیت بدنـی  دکتـری 

شـما  کـه  رشـته هایی  تنـوع  توجـه  بـا   
سـابقه مربیگـری در آن هـا را داشـته اید چـه 
می کنیـد؟ پیشـنهاد  خانم هـا  بـه  ورزشـی 

 بـه نظـر مـن یک مربی خوب عاوه بر ورزشـکار 
باشـد.  هـم  خـوب  مشـاوره  یـک  بایـد  بـودن 
شـرایط  آسـیب ها،  محدودیت هـا،  اهـداف، 
زندگـی و توانایـی فـردی هـر شـخص بـا شـخص 
بـه  علـم  بـا  بایـد  مربـی  و  اسـت  متفـاوت  دیگـه 
ایـن تفاوت هـا، فـرد را بـه مسـیر درسـت هدایـت 
کنـد. بـا توجـه بـه ایـن تفاوت هـا نمی شـود یـک 

پیشـنهاد داد. بـه همـه  ورزش خـاص 

تبعیضـات  شـما  کاری   حیطـه  در  آیـا   
دارد؟  وجـود  هـم  جنسـیتی 

خیلـی زیـاد . خیلـی از موقعیت هـا بـه دلیـل زن 
اسـت.بانوان،   نشـده  پیشـنهاد  مـن  بـه  بودنـم 
مدیـران بسـیار توانمنـدی هسـتند امـا بـه دلیـل 
بعضـی از ماحظـات نادیـده گرفته می شـوند. اما 
هیـچ چیـز آنقـدر قوی نیسـت که  در مقابـل اراده 
کسـی قرار بگیرد شـاید کار را سـخت کند اما بنده 
هرگـز کاری نبـوده که خواسـته باشـم و امتحانش 
کـه  بـوده  ایـن  ذهنـم  در  باشم.همیشـه  نکـرده 
آقایـان  بـا  برابـر  موقعیت هـای  خانم هـا  بـه  کاش 
داده شـود تـا توانایی هـای زنـان مشـخص شـود.  

بـه  مجبـور  زمانـی  گـر  ا افـراش  خانـم   
کاری خـارج از حیطـه  انتخـاب بیـن ورزش و 
گزینـه  کـدوم  شـما  انتخـاب  باشـید   ورزش 

چـرا؟  بـود؟  خواهـد 

گـر دنیـا را طـرف دیگـر بگذارنـد مـن بـاز هـم  ا
حالمـو  "ورزش  می کنـم.  انتخـاب  را  ورزش 
شـرایط  در  مـن  وقتـی  حتـی  میکنـه".  خـوب 
آسـیب دیدگـی ورزشـی بـودم هـم ورزش حالـم 

کـرد.  خـوب  را 

 این حال خوب چجوری به وجود می آید؟ 
دارم  مختلفـی  طیف هـای  از  گرانی  شـا مـن 
و  خانـه دار  خانم هـای  تـا  کارمنـد  زنـان   از 
همیشـه  و   سـاله   18 تـا   15 بیـن  نوجوانـان 
کنیـد چـون موجـودات  کیـد می کنـم ورزش  تا
بـه  ورزش  بـا  و  هسـتید   ارزشـمندی 
توانمندی هـای خـود آشـنا خواهیـد شـد. هرگز 
کلمـه نمی توانـم را بـه زبـان نیاوریـد. بعد از سـه 
خواهیـد  خـود  بـدن  در  تغییـر  متوجـه  هفتـه 
آوردیـد  کـه بدسـت  توانمندی هایـی  از  و  شـد 
گردی  شـا داشـت.  خواهیـد  خوبـی  احسـاس  
بـا توجـه  و  بـه سـرطان هسـت  کـه مبتـا  دارم 
مصـرف  کـه  داروهایـی  و  فیزیکـی  شـرایط  بـه 
را  خـود  بـا  متناسـب  ورزشـی  برنامـه  می کنـد 
بـه عنـوان مکمـل  از ورزش  و  انجـام می دهـد 

می بـرد. بهـره  درمـان 

 بـا توجـه بـه اینکه شـما مادر هم هسـتین 

باعـث محـدود شـدن شـما  بـودن  مـادر  آیـا 
شـده اسـت ؟ 

کنـون دوازده سـال  سـن دارد  امـا مـن  پسـرم ا
مـاه   6 او  کـه  کـردم  شـروع  زمانـی  تحصیاتـم 
زمینـه  ایـن  در  مـادرم  وجـود  گرچـه   داشـت. 
ورزش  توجیـه  بـاز  امـا  کـرده  کمـک  مـن  بـه 
بـرام قابـل  بـه بهانـه مـادری  نکـردن  خانم هـا 
رفتـم  کـه  اومـده  پیـش  بارهـا  نیسـت.  قبـول 
کـرده ام  آمـاده  پسـرم  صبحانـه  برگشـتم  و  کـوه 
خـواب  از  مـن  برگشـت  از  بعـد  سـاعت ها  او  و 
می تواننـد  متاهـل  خانم هـای  شـده.  بیـدار 
را  خـود  ورزشـی  فعالیت هـای  زود  صبح هـای 
انجـام دهنـد. بنـده چـون  بـا زندگـی متاهلـی 
انجـام  را  خـود  تـاش  تمـام  هسـتم  اشـنا 
گردانم را  کـردن  شـا می دهـم تـا  شـرایط ورزش 
فراهـم کنـم. گاهـی در کاس های مـن خانم ها 
ورزش  دارنـد.  حضـور  فرزندانشـان  همـراه   بـه 
می آیـد.  شـمار  بـه  مهمـی  امـر  خانم هـا  بـرای 
بـرای رهایـی از افسـردگی های بعـد از زایمـان و 
بـرای داشـتن خانـواده ای بـا نشـاط تر نیازمنـد 
مـادران شـاد هسـتیم و مادران بـا ورزش کردن  

بـود.  خواهنـد  شـادتر  و  سـالم تر  قطعـا 

کمـی از مـادر بـودن و انجـام ورزش   لطفـا 
کنیـد.  حرفـه ای تعریـف 

نـوزادی  زمـان  در  دوم  بـار  بـرای  تحصیاتـم 
کـه  هسـت  سـالی  چنـد  و  شـد  شـروع  پسـرم 
کـه  بـود  زمانـی  زندگـی می کنـم.  تنهـا  پسـرم  بـا 

زبـان  کاس  می خوانـدم،  درس  هم زمـان 
در  روز  سـه  هفتـه ای  حـال   عیـن  در  میرفتـم 
در  هفتـه  در  روز  پنـج  و  تدریـس  دانشـگاه 
طرفـی  از  داشـتم،  کاس  قهرمانـی  پایـگاه 
مـن  دائمـی  شـغل  جـز  هـم  مـادری  وظایـف 
پسـرم  آمـد  و  رفـت  مسـئولیت  روز  هـر  بـود. 
روز  امـا  هـر  بـود  بـه عهـده خـودم  بـه مدرسـه 
ورزش انفـرادی و شـخصی خـودم را هـم انجـام 
مـی دادم. وقتـی بـه خانـه می رسـیدم  بـا حجم 
گردانم مواجـه  زیـادی از سـواالت از سـوی شـا
ایجـاد  بـه  راجـع  پیام هـا  از  خیلـی  می شـم 
گردانم  انگیـزه و تنظیـم برنامـه متناسـب بـا شـا
گانـه  جدا وقـت  اختصـاص  بـه  ملـزم  کـه  بـود 
زودتـر  صبح هـا  مـن  بـودم.  مـورد  هـر  بـرای 
برنامه ریـزی  روز  کل  بـرای  و  می شـوم  بیـدار 
بـا ورزش  می کنـم و شـب ها دیرتـر می خوابـم. 
کـردم  و  کـرد، مـن زایمـان تجربـه  بدنـم تغییـر 
باعـث  ورزش  امـا  شـدم  چاقـی  دچـار  قاعدتـا 
بهتـر  جهـت  در  زندگـی  سـبک  در  تغییـر 
شـدنم بـود. ورزش باعـث صبـوری و قدرتمنـد 
شـدن جسـم و روح می شـود. چنـد روز پیـش 
مـادرش  اینکـه  دربـاره  خوشـحالی  بـا  پسـرم 
می کـرد  صحبـت  دوسـتش  بـا  می کنـد  ورزش 
باعـث  اینکـه  بـر  عـاوه  پسـرم  صحبت هـای  و 
خوشـحالی مـن شـد  انگیـزه ی  مضاعـف بـرای 

بـود.  مـن  در  ورزشـی  فعالیت هـای  انجـام 

 بـه جـز ورزش در زمینه هـای دیگـه ای هم 
فعالیتی داشـته اید؟ 

بـه مـدت 4سـال مدیریـت داخلـی دو سـالن 
کرمـان را بـه عهـده داشـتم و اولیـن  زیبـای در 
کستنشـن کار بـا مـوی طبیعی بصـورت لیزری  ا
در کرمـان هسـتم. برنامه ریـز طرح هـای کسـب 
کار در زمینـه مدیریـت و بازاریابـی ورزشـی را  و 

هـم انجـام می دهـم.

ورزش  مخصوصـا  بانـوان  ورزش  آینـده   
حرفـه ای بانـوان را چطـور ارزیابـی می کنیـد؟ 

زنـان  فـرد  بـه  منحصـر  خصوصیـات  بدلیـل 
سـرزمینم  از جملـه دقـت و مسـئولیت پذیری 
بـه همـراه اراده قـوی و قـدرت پنهـان آن هـا و با 
توجـه به رشـد چشـمگیر ورزش و تکنیک های 
آِن  از  را  ورزش  آینـده  ورزش،  در  شـده  ایجـاد 

می دانـم. سـرزمینم  بانـوان 

 حرف آخر ؟
همیشـه زمانیکـه بـه  مـرز ناامیدی میرسـیدم 
پـدرم می گفـت؛ تفـاوت تـو بـا بقیه چیـه؟ من با 
ایـن جملـه بـاز انـرژی می گرفتـم و سـختی ها را 
پشـت سـر می گذاشـتم. پدرم بزرگترین مشـوق 
و مـادرم بزرگتریـن حامی مـن در زندگی بودند. 
بزرگتریـن  مـادری  وظایـف  راسـتا  در  مـادرم 
دوازده  ایـن  در  بتوانـم  تـا  بـودن  مـن  کمـک 
سـال در کنار پسـرم باشـم. همین جا از ایشـان 

می کنـم. تشـکر 

مریم افراش، مربی و کارشناس ورزش مطرح کرد: 

مادران شاد؛ خانواده ای با نشاط  
همه با هم 

برای ورزش بانوان

بی تحرکـی  اثـر  در  بیماری هـا  از  70درصـد 
رحـم،  سـینه،  سـرطان  می آینـد.  وجـود  بـه 
چـاق  بانـوان  در  صفـرا  کیسـه  و  تخمـدان 
بیشـتر دیـده می شـود. چاقی بـه دلیل اعمال 
وزن  کننـده  تحمـل  مفاصـل  بـر  زیـاد  فشـار 
پاییـن  مهره هـای  و  ران  زانـو،  ویـژه  بـه  بـدن، 
نتیجـه  در  و  مفصلـی  تخریـب  سـبب  کمـری، 
ایجـاد درد مفصـل می شـود. همه باید دسـت 
بـه دسـت هـم بدهند و شـرایط را بـرای ورزش 

کننـد. فراهـم  بانـوان 

ایجادفضاهـای  بـا  می تواننـد  شـهرداری ها 
فضاهـای  احـداث  بانـوان،  خـاص  ورزشـی 
بـا  همگانـی  روبـاز  و  سرپوشـیده  ورزشـی 
کـرده در رشـته  بهره گیـری از مربیـان تحصیـل 
تفریحـی  مسـابقات  و  برگـزاری  و  تربیت بدنـی 
ورزشـی گروهـی و خانوادگی به مناسـبت های 
مختلـف و توزیع وسـایل ورزشـی ارزان قیمت 
از  سیاسـت هایی  اتخـاذ  و  مـردم  بیـن  در 
خـاص  صبحگاهـی  ورزش  برگـزاری  قبیـل 
ایفـا  امـر مهـم  ایـن  بانـوان نقـش بسـزایی در 
رایـگان  بـا  جوانـان  و  ورزش  کننـد.وزارت 
بانـوان،  بـرای  همگانـی  ورزش هـای  کـردن 
گرایش هـای مختلـف  تربیـت مربیـان بانـو در 
مسـابقات  برگـزاری  همگانـی،  ورزش هـای 
فعـال  بانـوان،  میـان  در  ورزشـی  تفریحـی 
ارتقـای  در  گروهـی  رسـانه های  نقـش  سـازی 
میـان  در  ورزش  بـه  گرایـش  فرهنـگ  سـطح 
بـرای  فدراسـیون ها  کـردن  ملـزم  بـا  و  بانـوان 
بیـن  در  آماتـور  ورزشـی  رشـته های  گسـترش 
و  منطقـه ای  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  مـردم 
تـا  را  معضـل  ایـن  شـیوع  می توانـد  اقلیمـی 
حـدی کنتـرل کنـد. نقـش رسـانه ها در بخـش 
اطاع رسـانی  و  بانـوان  ورزش  فرهنگ سـازی 
کتمـان اسـت.  برنامه هـای ورزشـی غیـر قابـل 
در  بانـوان  ورزش  فرهنـگ  بایـد  رسـانه ها 
تـا بـه امـری عـادی  گسـترش دهـد  جامعـه را 
و  آمـوزش  ماننـد  نهادهایـی  شـود.  بـدل 
و  زیسـت  محیـط  دانشـگاه ها،  پـرورش، 
بومـی  هـای  بـازی  برگـزاری  بـا  اسـتانداری ها 
همگانـی  همایش هـای  برگـزاری  محلـی،  و 
و  تیرانـدازی  اسـکیت،  دوچرخه سـواری، 
ترغیـب  و  تشـویق  جهـت  جوایـز  اهـدای 
بـی  جلـوی  ورزش  مهـم  امـر  بـه  هـا  خانـواده 

بگیرنـد. حـدی  تـا  را  بانـوان  تحرکـی 

مهشاد عسکری
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افق
سالمت

زمان و انرژی ات را برای تغییر نظرات دیگران هدر نده. )تینا فی (

حاضـر  حـال  در  اجتمـاع-  و  زن 
تاثیـرات  و  اقتصـادی  سـقوط  شـاهد 
هسـتیم.  جنسـیتی  برابـری  بـر  آن  منفـی 
امنیـت  شـده  انجـام  بررسـی های  طبـق 
مـردان  بـه  نسـبت  زنـان  در  شـغلی 
اسـت.  آسـیب پذیرتر  برابـر   1.8 حـدود 
زیان هـای  از  درصـد   43 حـدود  چنانچـه 
شـوند. مـی  متحمـل  زنـان  را   شـغلی 
بـا همـه گیری کرونا زنان بیشـتری مجبور به 

استفاده از مرخصی بدون حقوق هستند و 
 این مسئله زنان را آسیب پذیرتر کرده است.
کـه زنـان و مـردان در بخش هـای  می دانیـم 
در  امـا  هسـتند  کار  بـه  مشـغول  مختلفـی 
بیـش  زنـان  معمـوال  نیـرو،  تعدیـل  مواقـع 
گـر  ا هسـتند.  خطـر  معـرض  در  مـردان  از 
بیکاری زنان در بخش های مختلف نسبت 
خالـص  نـا  تولیـد  نیابـد  کاهـش  مـردان  بـه 
کاهـش خواهـد یافـت.  حـدود سـه میلیـون 

حتی قبل از ویروس کرونا،برابری جنسـیتی 
برقرار نبوده  و شـکاف های جنسـیتی بزرگی 
در سراسـر جهـان بـه زنان تحمیل می شـد و 
این مسئله در زمان کرونا و تبعات منفی که 
 بـه همـراه داشـته بار مضاعف تـری را به زنان 
تحمیل کرده اسـت. با شـیوع کرونا و محدود 
بعضـا  و  مهدکودک هـا  کاری  سـاعت  شـدن 
تعطیلـی آن هـا  یا برگـزاری کاس های درس به 
صـورت اناین اولیـن گروهی که انتظار می رود 
و  کنـد  هماهنـگ  جدیـد  سیسـتم  بـا  را  خـود 

اختصـاص  منظـور  ایـن  بـه  را  مضاعفـی  وقـت 
کارمنـد،  گـر مـادران  دهنـد  مـادران هسـتند. ا
داشـته  عهـده  بـه  نیـز  را  خانـواده  سرپرسـتی 
می شـوند  متحمـل  را  مضاعفـی  فشـار  باشـند 
بـا  خصوصـی   بخـش  کارفرمایـان  کثـر  ا زیـرا 
کار مخالفـت می کننـد و ایـن  کاهـش سـاعات 
 مـادران ناچـار بـه تـرک کار خـود خواهنـد بـود.
کـه زنـان بـا همسـران خـود  حتـی در مـواردی 
زندگـی می کننـد بـاز انتظـار خانـواده و جامعـه 
کـه در صـورت نیـاز  فرزنـدان  از مـادران اسـت 

گیـری و بـه مسـائل مربـوط  کنـاره  کار خـود  از 
گـر زن نسـبت بـه  بـه فرزنـدان بپـردازد حتـی ا
داشـته  باالتـری  شـغلی  جایـگاه  خـود  همسـر 
بـه  نسـبت  زنـان  شـغلی  امنیـت  عـدم  باشـد. 
مطلـب  ایـن  بیانگـر  دنیـا  سراسـر  در  مـردان 
در  خصوصـی  بخـش  کارفرمایـان  کـه  اسـت 
کارمنـدان  حفـظ  بـه  ترجیـح  یکسـان  شـرایط 
کـه بانـوان  مـرد خـود هسـتند جـز در مـواردی 
موافقـت  خـود  مزایـای  و  حقـوق  کاهـش  بـا 

باشـند. داشـته 

ته
نک

زن  میلیـون  حـدود47  جهـان،  در  کرونـا  ویـروس  ظهـور  بـا 
گرفته انـد.  و دختـر در معـرض  سـقوط بـه زیـر خـط فقـر قـرار 
ملـل  سـازمان  اعامیـه  از  سـال   25 گذشـت  وجـود  بـا 
طبـق  جهـان،  سراسـر  در  زنـان  پیشـرفت  خصـوص  در 
برابـری  از  درصـد   67.9 تنهـا   اروپـا  اتحادیـه  گزارشـات 
شـرایط  و  کرونـا  ظهـور  بـا  و   اسـت  آمـده  بدسـت  جنسـیتی 
برنامه ریزی هـای  از  سـال   60 حداقـل  آمـده  بوجـود 
اسـت. افتـاده  فاصلـه  جنسـیتی  برابـری  بـرای  شـده   انجـام 
 حـدود 50 زن در هـر هفتـه در اتحادیـه اروپـا زندگـی خـود را بـه 
علـت خشـونت های خانگـی از دسـت می دهنـد و ایـن امـر در 
طـول قرنطینـه افزایـش یافته اسـت. )متاسـفانه آمار رسـمی در 

بـاره زنـان ایرانی در دسـت نیسـت(.

ایـن  طـی  در  اینترنـت  از  بیشـتر  اسـتفاده  بـا   دیگـر  سـوی  از 
سوءاسـتفاده  و  جنسـیت  بـر  مبتنـی  خشـونت های  بیمـاری، 
پیـدا  افزایـش  دختـران  ویـژه  بـه  و  کـودکان  از  آنایـن  جنسـی 
کـرده اسـت. طیـف زیـادی از نوجوانـان بـه دلیـل آنایـن بـودن 
در  قبـل  بـه  نسـبت  را  طوالنی تـری  زمـان  درس  کاس هـای 
بـر بسـتر  اینترنـت سـپری می کننـد و بـه دلیـل انجـام تکالیـف 
در  و  سـختر  کار  والدیـن  طـرف  از  حضورشـان  مدیریـت  وب 
مـواردی نـا ممکـن شـده اسـت. بـه طـور کلـی خطـر اسـتعمار و 

اسـت. مـردان  از  بیشـتر  زنـان  در  سوءاسـتفاده 

بـرای  دیگـر  تهدیـدی  نیـز  مالـی  و  اقتصـادی  مسـائل 
افزایـش  معـرض  در  را  آن هـا  و  می آیـد  شـمار  بـه  زنـان 
گاهـا  زنـان  می دهـد  قـرار  سوءاسـتفاده  و  اسـتثمار  خطـر 
انجـام  بـه  مجبـور  خـود  اقتصـادی  فعالیـت  بقـای  بـرای 
را  موقعیتـی  حـال  می شـوند،  خطـر  پـر  فعالیت هـای 
و  بـوده  نیـز  خانـواده  سرپرسـت  زن،  کـه  کنیـد  تصـور 

می شـود. متحمـل  تنهایـی  بـه  را  معـاش  تامیـن   مسـئولیت 
گـر حمایـت هـای سـازمان یافتـه دولتـی  در چنیـن شـرایطی ا
صـورت  بـه  شـرایط  مسـلما  نباشـد  کار  در  خصوصـی  یـا 

بـود. خواهـد  سـخت  مضاعف تـری 

از سـوی دیگـر فشـار اقتصـادی بـر خانـواده هـا به دلیل شـیوع 
معـرض  در  را  دختـران  ویـژه  بـه  و  کـودکان  توانـد  مـی  بیمـاری 
کـودکان و خشـونت های جنسـیتی  کار   ، خطـر بیشـتر اسـتثمار
قـرار دهـد. چنانچه در بسـیاری از کشـورها در مـدت همه گیری 
کرونـا  ازدواج دختـران زیـر سـن قانونـی افزایـش یافتـه  بیمـاری 

اسـت کـه پیش بینـی می شـود درصد باالیی از ایـن ازدواج ها در 
حقیقـت فـروش دختـران بـه منظـور تامیـن معـاش خانواده هـا 
کرونـا شـرایط را در  کـه همه گیـری  بـوده اسـت. منکـر نمی شـویم 
تمـام دنیـا و بـرای تمـام افـراد بـه صـورت ویـژه ای تغییـر داده و 
گرفتـه اسـت امـا انچـه در   زندگـی همـه افـراد تحـت تاثیـرآن قـرار 
ایـن میـان حایـز اهمیـت اسـت آسـیب پذیری بیشـتر بانـوان و 
کرونـا هـم شـرایط سـختی را  کـه در شـرایط غیـر  دخترانـی اسـت 
 سپری می کردند و کرونا شرایط را برای آن ها به مراتب سخت تر 

کرده است.

تغذیه

زاویه

بـه   2006 سـال   در  کـه  توافقنامـه ای  طبـق 
در  و  رسـید،  متحـد  ملـل  سـازمان  تصویـب 
حـال حاضـر 164 کشـور خـود را ملـزم به رعایت 
در  را  نامـه  توافـق  ایـن  )ایـران  کرده انـد.  آن 
حقـوق  داد(.  قـرار  تصویـب  مـورد   2008 سـال 
شـناخته  رسـمیت  بـه  معلولیـت  دارای  افـراد 
کامـل  انجـام  اصلـی  وظیفـه  و  اسـت  شـده 
اسـت. شـده  گذاشـته  دولت هـا  عهـده  بـه   آن 

بـرای  ابـزاری  بعنـوان   آن  از  دولت هـا  البتـه 
شـعارهای سیاسـی و وکا از ان بـه عنـوان اهـرم 
و  می کننـد.  اسـتفاده  دولت هـا  علیـه  فشـار 
گرچه مردان دارای معلولیت نیز از تبغیضات  ا
بـه دور نیسـتند امـا ایـن وضعیـت بـرای زنـان 
جامعـه  دارد.در  بیشـتری  شـدت  دختـران  و 
می شـوند،  کشـیده  حاشـیه  بـه  زنـان  کـه  ای 

تبعیـض  و  فشـار  معلولیـت  دارای  زنـان 
محرومیـت  می شـوند  متحمـل  را  مضاعفـی 
کننـد. تجربـه  را  فرصت هـا  از   بیشـتری 
 ، یـک درآمـد اولیـه، فرصت هـای شـغلی بیشـتر
خطـوط تلفنـی قابل دسـترس برای تمـام زنان 
و دختـران معلـول در شـرایط بحرانـی و ایجـاد 
وجهـه مثبـت از معلولیـت در کتاب ها، فیلم ها 
و فرهنـگ عمومـی جامعـه، جـزو ابتدایی تریـن  

نیازهـای معلولین اسـت.

کـه خـود نابینـا بـه دنیـا آمـد  سـمانه شـعبانی 
از  ارشـد  کارشناسـی  مـدرک  دارای  کنـون  ا و 
رسـاله  از  تازگـی  بـه  کـه  اسـت  تهـران  دانشـگاه 
علیـه  »خشـونت  موضـوع   بـا  خـود  دکتـرای 
بـه  آنـان  دسترسـی  و  معلولیـت  دارای  زنـان 
حقـوق  بین المللـی  قوانیـن  طبـق  عدالـت 

بـه  را  کـرد. خانـم شـعبانی مدتـی  بشـر «دفـاع 
سـازمان  اطاعـات  مرکـز  در  کارآمـوز  عنـوان 
کنـون بـه عنـوان مشـاور  ملـل متحـد گذرانـد و ا
در  فعـال  دولتـی  غیـر  نهادهـای  بیـن  رابـط 
اسـت. ملـل  سـازمان  و  معلولیـن  از   حمایـت  
سـمانه معتقـد اسـت کوییـد19 بـار مضاعفـی را 
کـرده اسـت زیـرا  توصیـه  بـه  معلولیـن تحمیـل 
کـه در تلویزیـون و رادیـو اعـام  هـای سـامت 
ناشـنوایان  اطـاع  بـه  اسـت  ممکـن  شـود  مـی 
دارنـد  شـنوایی  مشـکات  کـه  کسـانی  یـا  و 
برقـراری   ماسـک  پوشـیدن  همچنیـن  نرسـد 
کـرده  نیـز  دشـوارتر  آنـان  بـرای  را  ارتبـاط 
معلولیـت  دارای  انسـان  میلیـارد  یـک  اسـت. 
مدت هـای  بـرای  کـه  جهـان  سراسـر  در 
حـال  بودنـد  کـرده  حـس  را  نابرابـری  مدیـد 

برایشـان  شـدید  گونـه ای  بـه  همه گیـری  ایـن 
 7 هـر  از  یعنـی  کوویـد-19  اسـت.  شـده  بدتـر 
بـه  کمتـری  دسترسـی  شـانس  فـرد  یـک  نفـر 
آمـوزش، مراقبت هـای سـامت و فرصت هـای 
در  شـرکت  بـرای  بایـد  و  دارد  درآمـد  کسـب 
اجتماعـات بیشـتر تـاش کنـد و احتمـال فوت 
اسـت. بیشـتر  مشـابه  دالیـل  یـا  بیمـاری  از   او 
فـرد  یـک  کـه  رنجـی  بیشـتر  درک  بـرای  او 
روبـرو  ان  بـا  همگیـری  مـدت  طـول  در  نابینـا 
فـرد  یـک  کـه  کنیـد  تصـور  می گویـد:  اسـت 
خـود  اطـراف  فضـای  از  درک  بـرای  کـه  نابینـا 
اسـت  وابسـته  شـنوایی  و  المسـه  حـس  بـه 
سـطوح  تمـاس  از  منـع  و  کرونـا  شـیوع  بـا 
 عمومـی بـا چـه مشـکای مواجـه شـده اسـت. 
 سعیده شعبانی  در ادامه مشکاتی که کویید 
می افزایـد.  اورده  بوجـود  معلولیـن  بـرای   19
نیازمنـد  معلولیـت  دارای  افـراد  از  بسـیاری 
کـز توانبخش،اسـتخرها  مراجعـه منظـم بـه مرا
کـز بسـته شـده انـد .حتـی  هسـتند  کـه ایـن مرا

داور  درتزریـق  بـرای  افـراد  ایـن  از  تعـدادی 
کمـک از افـراد حرفـه ای هسـتند امـا  نیازمنـد 
ارائـه خدمـات در  کـز پرسـتاری  از مرا بسـیاری 
آورده انـد. بـه حالـت تعلیـق در  را  منـزل خـود 

معلولیـن  فرهنـگ  دفتـر  مدیـر  نـوری  محمـد 
و  همه گیـری  دوران  در  اسـت،  معتقـد 
معلولیـت  دارای  افـراد  محدودیت هـا  اعمـال 
آسـیب  دچـار  جامعـه  اقشـار  سـایر  از  بیـش 
در  ومیـر  مـرگ  امـار  متاسـفانه  شـده اند. 
اسـت.  کشـوری  متوسـط  از  باالتـر  افـراد   ایـن 
کمـک   نیازمنـد  نخاعـی  ضایعـه  دارای  افـراد 
در  هسـتند  خانـواده  افـراد   سـوی  از  بیشـتر 
حالـی کرونـا و لـزوم حفـظ فاصله چالشـی برزگ 
پیـش روی ایـن  افـراد اسـت. با تمام مشـکات 
عمومـی  کسیناسـیون  وا سـامانه  شـده  ذکـر 
مـرداد  افـراد دارای معلولیـت شـدید در  بـرای 

مـاه فعـال شـد.
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همه گیری کرونا  و تاثیر آن بر برابری جنسیتی

زنان در مواقع بحرانی آسیب پذیرتر هستند

گیری کرونا بر امنیت شـغلی زنان تاثیـر همـه 

کسیناسیون تغذیه قبل و بعد از وا
تغذیـه  مـورد  در  نکتـه  مهمتریـن  و  اولیـن 
کسیناسـیون نوشـیدن آب بـه مقـدار  هنـگام وا
عملکـرد  بهبـود  بـر  عـاوه  کـه  اسـت.  مناسـب 
بـدن از کاهـش فشـارخون در افـرادی کـه تـرس 
از آمپـول دارنـد نیـز مفیـد  اسـت. مصـرف مـواد 
تقویـت  بـر  عـاوه  آبـدار  میوه هـای  و  غذایـی 
سیسـتم ایمنـی بـدن در صورت بـروز تب بعد از 
کسیناسیون، به کاهش عائم کمک بسزایی  وا
پرفشـاری  بـه  مبتـا  بیمـاران  البتـه  می کنـد. 
خـون و بیماری هـای قلبـی عروقـی در مصـرف 
گـزارش  کننـد. بـه  آب بـا پزشـک خـود مشـورت 
ایسـنا و بنابـر اعـام دفتـر بهبـود تغذیـه جامعـه 
وزارت بهداشـت، نوشیدنی های شیرین مانند 
کـه دارای قنـد افـزوده هسـتند  آب میوه هایـی 
نوشـابه های  شـیرین،  خیلـی  شـربت های  و 
گازدار و بطـور کلـی همـه نوشـیدنی های خیلـی 
و  ایمنـی  سیسـتم  تضعیـف  موجـب  شـیرین 
اختـال در عملکـرد آن مـی شـوند. مصـرف آب 
کـم نمـک و بـدون  تـازه و طبیعـی، دوغ  میـوه 
کـم شـیرین نیـز بـرای  ، شـربت های خانگـی  گاز
تامین آب بدن مناسـب هسـتند. اضافه کردن 
فلفلـی،  نعنـاع  زنجبیـل،  مثـل  چاشـنی هایی 
دارچین، فلفل، زرد چوبه، سـیر و پیاز در تهیه 
توصیـه  التهابـی  ضـد  خاصیـت  دلیـل  بـه  غـذا 
نیـز  چـای  بـه  می تـوان  را  زردچوبـه  می شـود. 
غـذای  نوعـی  ماهـی  همچنیـن  کـرد.  اضافـه 
ضدالتهاب محسـوب می شـود.  مصرف روزانه 
گـروه سـبزی هـا و 4-2 واحـد از  5-3 واحـد از 
کسـیدان ها شـامل روی،  آنتـی ا گـروه میوه هـا، 
بـرای  کـه  را   C A و ویتامیـن  سـلنیم، ویتامیـن 
را  ایمنـی الزم هسـتند  بهتـر سیسـتم  عملکـرد 

می کنـد.  تامیـن 

مهشاد عسکری
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از  جامعـه ای  عنـوان  بـه  محیـط 
بـا محیـط  موجـودات متقابـل همـراه 
فیزیکـی آنهـا تعریـف می شـود. مفهـوم 
مدیریـت  و  علـم  در  متقابـل  روابـط 
زیسـت محیطـی یـک مفهـوم اساسـی 
جهـات  بسـیاری  از  انسـان  اسـت. 
می گـذارد:  تأثیـر  فیزیکـی  محیـط  بـر 
فعالیت هـای  توسـط  آالینده هـا 
انسـانی ماننـد سـطل زبالـه یـا روانـاب 
کارخانه هـا ایجـاد  تولیـد شـده توسـط 
شـوند. آالینده هـا بـه کیفیـت هـوا، آب 
مناطـق  می رسـانند.  آسـیب  زمیـن  و 
شـهری معمـواًل بیشـتر از حومـه شـهر 
می توانـد  آلودگـی  امـا  هسـتند  آلـوده 
هیـچ  کـه  دوردسـت  مکان هـای  بـه 
مردمـی در آن زندگـی نمی کند سـرایت 

کنـد. 

آلودگی هـا  انـواع  از  سـطل زبالـه یکـی 
کـم  محـات  سراسـر  در  اسـت. 
شیشـه های  قوطـی،  کاغـذ،  برخـوردار 
و  پاسـتیکی  محصـوالت  شیشـه ای، 
ماشـین آالت و لـوازم آشـغال منظـره را 
خـراب می کننـد. زباله هـا اغلـب حاوی 

کـی ماننـد روغـن،  آالینده هـای خطرنا
از  هسـتند.  جوهـر  و  شـیمیایی  مـواد 
زیسـت  مسـائل  بـه  پرداختـن  رو  ایـن 
اهمیـت  محـات  بسـتر  از  محیطـی 
تـوان  مـی  واقـع  در  دارد.  سـزایی  بـه 
فعالیت هـای  بیـن  ارتبـاط  برقـرای  بـا 
و  ارتقـا  حفـظ،  بـا  محـوری  ناحیـه 
تاثیـر  شـهری  زیسـت  محیـط  صیانـت 
و  آمـوزش  بـودن  همگانـی  گذاشـت. 
بـا  رابطـه  در  اجتماعـی  گاه سـازی  آ
همـواره  محیط زیسـت  از  حفاظـت 
و  شـهری  حـوزه  فعـاالن  کیـد  تا مـورد 
از  قبـل  اسـت.  بـوده  زیسـت  محیـط 
بعضـی  در  محـوری  ناحیـه  فعالیـت 
بـرای  شـرب  آب  از  کشـور  نواحـی 
مـی  اسـتفاده  سـبز  فضاهـای  آبیـاری 
فعالیت ناحیـه  از  بعـد  امـا  کردنـد 
قـراردادن  هـدف  بـا  ویـژه  بـه  محـوری 
قابـل  تغییـرات  زنـان،  موثـر  جامعـه 
بـه  رو  ایـن  از  شـد.  ایجـاد  توجهـی 
در  و  زیسـت  محیـط  هفتـه  مناسـبت 
دانـش  و  فرهنـگ  ارتقـای  راسـتای 
نمـودن  فراهـم  و  محیطـی  زیسـت 
محیـط  طرح هـای  و  آموزش هـا 

و  مسـئولیت  حـس  ایجـاد  زیسـتی، 
از  حفاظـت  در  عمومـی  مشـارکت 
مابیـن  تفاهم نامـه ای  زیسـت  محیـط 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  کل  اداره 
اسـتان و دفاتـر تسـهیلگری و توسـعه 
هاشـم  بنـی  و  همـت  شـهید  محلـی 
گردیـد. اهـم اقدامـات  اسـتان منعقـد 
بـه  نامـه  تفاهـم  ایـن  در  نظـر  مـد 
هـا  کارگاه  دوره هـا،  برگـزاری  منظـور 
طـرح  اجـرای  همچنیـن  و  آموزشـی 

باشـد. مـی  پژوهشـی  هـای 

شـهید  رسـمی  غیـر  سـکونتگاه های 
همـت و بنی هاشـم بـه لحـاظ کالبدی 
اقدامـات  نیازمنـد  اجتماعـی  و 
آثـار  می باشـد.  زیـادی  توسـعه ای 
هـای  سـرانه  از  شـده  منتـج  منفـی 
فضـای  فرهنگـی،  آموزشـی،  پاییـن 
نـه  محله هـا  ایـن  در  ورزشـی  و  سـبز 
تنهـا چالش هـای فراوانـی را بـرای ایـن 
کـرده، بلکـه بـا پیشـروی  محلـه ایجـاد 
انتهایـی  فضاهـای  و  مکان هـا  بـه 
کـه از تاسیسـات، تجهیـزات و  محلـه، 
نیسـتند،  برخـوردار  شـهری  خدمـات 

پیـدا  متفاوت تـر  سـیاقی  و  عمـق 
عدیـده  مشـکات  از  یکـی  می کنـد. 
زیسـت  مشـکات  محله هـا،  ایـن  در 
محیطـی اسـت و یکـی از دغدغه هـای 
محلـی  توسـعه  و  تسـهیلگری  دفاتـر 

می باشـد. دفاتـر  ایـن 

تسـهیلگرانه  اهـداف  راسـتای  در 

و  محلـی  توسـعه  و  تسـهیلگری  دفاتـر 
بـا توجـه بـه لـزوم رسـیدگی بـه مسـائل 
اقـدام  برنامه هـای  از  یکـی   ، مذکـور
شـهید  تسـهیلگری  دفتـر  توسـعه ای 
گاه سـازی بیشـتر  همـت و بنی هاشـم آ
چگونگـی  بـه  نسـبت  محلـی  جامعـه 
نگهـداری  و  حفـظ  مقابـل،  مواجـه، 
ایـن  در  می باشـد.  زیسـت  محیـط 

راسـتا طـی امضـای تفاهم نامـه ای مـا 
بیـن دفاتـر تسـهیلگری شـهید همـت 
محیـط  کل  اداره  و  هاشـم  بنـی  و 
مرتفـع  ضمـن  کرمـان،  اسـتان  زیسـت 
سـاختن اهـداف اداره محیط زیسـت، 
آموزش هـای مرتبـط بـا موضـع محیـط 
کارگاه هـا  و  کاس هـا  قالـب  زیسـت در 
می شـود. داده  محـات  کنین  سـا بـه 

         

خانواده

خواستگاری و 
موانع قانونی نکاح

از  کـه خالـی  را  زنـی  هـر  قانـون مدنـی  مـاده 1034   طبـق 
کـرد و نامـزدی  موانـع نـکاح باشـد مـی تـوان خواسـتگاری 
بـا زنـی کـه بـرای ازدواج موانـع قانونـی زیـر را داشـته باشـد، 

نامشـروع و باطـل اسـت:
1_ محارم نسبی که شامل: 

الف(پدر و مادر و اجداد و جّدات 
ب ( اوالد و فرزندانشان

پ( برادر و خواهر و فرزندانشان 
ت( عمه و عمو و خاله و دایی خود و پدر و مادر است.

2_ قرابـت رضاعـی از حیـث حرمـت نـکاح در حکـم قرابـت 
نسـبی اسـت مشـروط بـر اینکه:

 اواًل _شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد
 ثانیًا _شیر مستقیم از پستان مکیده شده باشد 

شـیر  متوالـی  دفعـه   15 یـا  و  روز  شـبانه  یـک  الاقـل  ثالثـًا_ 
کامـل خـورده باشـد بـدون اینکـه در بیـن غـذای دیگـر یـا 

را بخـورد شـیر زن دیگـر 
 رابعـًا _شـیر خـوردن طفـل قبـل از تمـام شـدن دو سـال از 

تولـد او باشـد 

یـک  از  اسـت  خـورده  طفـل  کـه  شـیری  _مقـدار  خامسـًا 
شـبانه  در  طفـل  گـر  ا بنابرایـن  باشـد  شـوهر  یـک  از  و  زن 
از شـیر زن دیگـر  از شـیر یـک زن و مقـداری  روز مقـداری 
آن 2  گرچـه شـوهران  ا بخـورد موجـب حرمـت نمـی شـود 
گـر یـک زن یـک دختـر و یـک  زن یکـی باشـد و همچنیـن ا
پسـر رضاعـی داشـته باشـد کـه هـر یـک را از شـیر متعلـق به 
، بـرادر  شـوهر دیگـر شـیر داده باشـد آن پسـر و یـا آن دختـر
آنهـا از ایـن حیـث  و خواهـر رضاعـی نبـوده و ازدواج بیـن 

باشـد. ممنـوع نمـی 
3_محارم سببی شامل:

کـه باشـد اعـم از  الـف( مـادر و مادربـزرگ زن از هـر درجـه 
نسـبی و رضایـی 

ب( زنـی کـه قبـًا زن پـدر و یـا زن یکـی از اجـداد یـا زن پسـر 
یـا زن نـوادگان او بوده اسـت

که باشد. پ(بین مرد با اناث از اوالد زن از هر درجه 
4_ جمـع بیـن دو خواهـر چـه در عقـد دائـم و چـه در عقد 

موقـت ممنوع اسـت.
5_ نـکاح بـا خواهـرزاده یـا بـرادرزاده زن ممنـوع اسـت مگـر 

بـا اجـازه زن خود.
جهـل  یـا  علـم  از  نظـر  صـرف  شـوهردار  زن  بـا  نـکاح   _6
طرفیـن بـر وجـود مانع موجب بطان اسـت ،اما در صورت 
جهـل و عـدم وقـوع نزدیکـی عقـد باطـل اسـت امـا بـر هـم 

نمی شـوند. ابـدی  حـرام 
7_لعـان: در مـوردی که شـوهر نسـبت زنا بـه زوجه دائمی 
کنـد مـی  خـود دهـد ، یـا طفـل متولـد از او را از خـود نفـی 

شـوهر  و  زن   ، لعـان  مـورد  در   . شـد  متوسـل  آن  بـه  تـوان 
کـم حاضـر مـی شـوند و شـوهر چهـار بـار بـه صیغـه  نـزد حا
کـه راسـت  کنـد  مخصـوص بـه زبـان عربـی سـوگند یـاد مـی 
گـر  ا مـن  بـر  خـدا  لعنـت  گویـد  مـی  پنجـم  بـار  و  گویـد  مـی 
دروغگـو باشـم ؛ آن گاه زن چهـار بـار سـوگند مـی خـورد کـه 
مـرد دروغ مـی گویـد و سـپس مـی گویـد خشـم خـدا بـر مـن 
گفتـه باشـد و بـا انجـام ایـن تشـریفات لعـان  گـر او راسـت  ا

تحقـق مـی یابـد.
 8_ عقـد در حـال احـرام باطـل اسـت و بـا علـم بـه حرمـت 

موجـب حرمـت ابـدی اسـت.
9_ زنای با زن شوهردار 

10_ ازدواج بـا زنـی کـه شـوهر دارد یـا در عده به سـر میبرد؛ 
از  اسـت  عبـارت  مدنـی  قانـون   1150 مـاده  مطابـق  عـّده 
مدتـی کـه تـا پایـان آن مـدت، زنـی کـه عقـد نـکاح او منحـل 
عـده  کنـد  اختیـار  دیگـری  شـوهر  نمی توانـد  اسـت  شـده 

انـواع مختلفـی دارد :
الـف( عـده وفـات : چـه در دایـم و چـه در موقـت مـدت 
کـه  چهـار مـاه و ده روز اسـت مگـر اینکـه زن حاملـه باشـد 
در ایـن صـورت عـده وفـات تـا موقـع زایمـان اسـت مشـهود 
بـر اینکـه فاصلـه بیـن فـوت شـوهر و وضـع حمـل از 4 مـاه و 
10 روز بیشـتر باشـد و اال مـدت عـده همـان چهارمـاه و ده 

روز خواهـد بـود
ب( عده طاق و فسـخ نکاح در نکاح دایم: 3 طهر ) سـه 
ک شـدن از حیـض اسـت( مگـر اینکـه زن بـا اقتضـای  بـار پـا
او  عـده  صـورت  ایـن  در  کـه  نبینـد  زنانگـی  عـادت   سـن 

3 ماه است .
عـده طـاق و فسـخ نـکاح در نـکاح موقـت: در غیـر حامـل 
عـادت  سـن،  اقتـدای  بـا  زن  اینکـه  مگـر  اسـت  طهـر  دو 

ایـن صـورت 45 روز اسـت. کـه در  زنانگـی نبینـد 
و  نشـده  واقـع  نزدیکـی  خـود  شـوهر  و  او  بیـن  کـه  زنـی 
همچنیـن زن یائسـه نـه عـده طـاق دارد و نـه عـده فسـخ 

شـود. رعایـت  بایـد  مـورد  هـر  در  وفـات  عـده  ولـی  نـکاح، 
گـر کسـی بـا پسـری عمـل لـواط انجـام دهـد نمیتوانـد  10_ ا

مـادر یـا خواهـر یـا دختـر او را تزویـج کنـد.
و  بـوده  نفـر  یـک  زوجـه  متوالـی  مرتبـه  سـه  کـه  زنـی   _11
بـه  اینکـه  مگـر  شـود  مـی  حـرام  مـرد  آن  بـر  شـده  مطّلقـه 
از  پـس  و  آمـده  در  دیگـری  مـرد  زوجیـت  بـه  دائـم  عقـد 
وقـوع نزدیکـی بـا او بـه واسـطه طـاق یا فسـخ یا فـوت فراق 

باشـد. شـده  حاصـل 
آن  تـای  شـش  کـه  طـاق   9 بـه  کـه  شـخصی  هـر  زن   _12
عـّدی اسـت مطّلقـه شـده باشـه بر آن شـخص حـرام ابدی 
اسـت طـاق عـّدی عبارت اسـت از طاقی که پـس از وقوع 
کنـد و پـس از نزدیکـی  آن مـرد در ایـام عـده بـه زن رجـوع 

وی را در طهـر دیگـر طـاق دهـد.
13_نکاح با غیر مسلمان

مـواردی هـم  تبعـه خارجـی در  بـا  ایرانـی  ازدواج زن   _14
کـه منـع قانونـی نـدارد موکـول به اجـازه مخصـوص از طرف 
و  نامنـد  مـی  زناشـویی  پروانـه  را  اجـازه  ایـن  اسـت  دولـت 
کشـور  وزارت  زناشـویی  پروانـه  صـدور  بـرای  صالـح  مقـام 
اسـت هـم چنیـن اسـت نـکاح مامور دولتـی بـا زن خارجی.

در راستای مسئولیت اجتماعی در دفتر تسهیل گری 
محله بنی هاشم اتفاق افتاد

جامعه موثر زنان، تنها 
راه نجات محیط زیست
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