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 از شکست نهراسید، شکست یک قدم به سمت موفقیت است. )اپرا وینفری(

حکمـی  طـی  رفـاه  و  کار  وزیـر  کار  وزارت 
مشـاور  عنـوان  بـه  را  خلـج"  بختیـار  "نرجـس 
وزیـر در امـور بانـوان و خانـواده وزارت تعـاون، 

کـرد. منصـوب  اجتماعـی  رفـاه  و  کار 
آمـده  ایـن حکـم  گـزارش ایسـنا، در متـن  بـه 
سـوابق  و  شایسـتگی  تعهـد،  بـه  نظـر  اسـت: 
ارزشـمند سـرکار عالـی، بـه موجـب ایـن حکـم 
شـما را بـه عنـوان " مشـاور وزیر در امـور بانوان 

کنـم. و خانـواده" منصـوب مـی 
امیـد اسـت بـا اتـکا بـه ذات اقـدس الهـی در 
انجـام وظایـف و امـور محولـه و تحقق منویات 
رهبـر معظـم انقـاب )مدظلـه العالـی( و دولـت 
و  موفـق  مـردم  وزارت  در  سـیزدهم  مردمـی 

مویـد باشـید.
بدانیـد وی  بـد نیسـت  دربـاره بختیـار خلـج 
اسـاتید  بسـیج  خانـواده  و  زنـان  معاونـت 

دانشـگاه های تهران، مشـاور ریاسـت سازمان 
بهزیستی در امور زنان و خانواده، عضویت در 
شـورای مرکـزی جامعـه  اسـامی دانشـجویان، 
مدیرعاملـی موسسـه فرهنگـی و هنـری بنیـاد 
خانـه  ریاسـت  بهزیسـتن،  هنـر  و  فرهنـگ 
دبیـری  بهزیسـتی،  سـازمان  هنـر  و  فرهنـگ 
خیابانـی  تئاتـر  ملـی  جشـنواره  نخسـتین 
بهزیسـتی )طلـوع امیـد(، عضویـت در هیئـت 

مدیـره خیریـه ترنـم نسـیم مهـرورزی تهـران را 
دارد. خـود  هـای  مسـئولیت  کارنامـه  در 

همکاری در طراحی و اجرای الگوی اسـامی  
ارائـه  و  'مطالعـه  بانـوان'؛  اشـتغال  ایرانـی 
زنـان،  رفاهـی  وضعیـت  بهبـود  هـای  راهـکار 
'؛ 'مطالعـه و ارائـه  باالخـص زنـان آسـیب پذیـر
راهکارهـای ارتقـای عدالت جنسـیتی در ابعاد 
'تـاش  وزارتخانـه'؛  هـای  ماموریـت  بـا  مرتبـط 

جنسـیتی  هـای  سیاسـت  اصـاح  جهـت  در 
بیمـه'؛ 'شناسـایی مسـائل و مشـکات  نظـام 
در  زنـان  وضعیـت  بهبـود  راهکارهـای  ارائـه  و 
'؛ 'تـاش در جهـت توانمندسـازی  کار محیـط 
نهـاد  مـردم  هـای  سـازمان  اثربخشـی  ارتقـا  و 
فعـال در زمینـه امـور زنـان' و 'ارائـه راهکارهـای 
اسـتفاده از ظرفیـت هـای سـازمانی وزارتخانـه 
زندگـی  کیفیـت  بهبـود  و  توانمندسـازی  بـرای 
زنـان گـروه هـای هـدف' از جملـه اولویـت های 
وظایـف مشـاور وزیـر در امور بانـوان و خانواده 

عنـوان شـده اسـت.

خبــــر

ویژه
موتور سواری بانوان 

شاید وقت دیگر
مناقشـه   پـر  مسـائل  از  یکـی   - عسـکری  مهشـاد 
اسـت.  بانـوان  موتورسـواری  نامـه  گواهـی  صـدور 
کـه دائمـا بیـن نیـروی انتظامـی و راهنمایـی و  توپـی 
گـر بانـوی بـرای اخـذ  کاری میشـود. ا رانندگـی پـاس 
اعطـای  از  راهـور  ،پلیـس  کنـد  اقـدام  نامـه  گواهـی 
مربـوط  اختیـار  و  میکنـد  داری   خـود  گواهینامـه 
گواهینامـه بـه زنـان و مـردان را بـر عهـده  بـه صـدور 
پلیـس نیـروی انتظامـی میدانـد.در صورتیکـه قانـون 
گواهینامـه موتـور سـیکلت، را بـه  گـذار صـدور مجـوز 

اسـت. نکـرده  گـذار  وا انتظامـی  نیـروی  مسـئوالن 

موتورسـواری  رژه  تصاویـر  انتشـار  از  بعـد 
و  ایسـنا  خبرگـزاری  در  قـدس  روز  در  بانـوان 
همـراه  بـه  را  مختلفـی  انتقادهـای  کـه  جمـاران 
کامـا در سـکوت خبـری  داشت،موتورسـواری زنـان 
فـرو رفـت تـا اینکـه در تاریـخ 19 مهـر مـاه در جلسـه 
بیـن  انتظامـی   نیـروی  هفتـه  مناسـبت  بـه  کـه  ای 
مازیـار ناظمـی  سرپرسـت فدراسـیون موتورسـواری 
و اتومبیلرانـی وسـردار رحیمـی فرماندهـی انتظامـی 
بـا  رحیمـی  ،سـردار  شـد  تشـکیل  بـزرگ   تهـران 
بـرای  مـا  هـا  خانـم  موضـوع  بـا  رابطـه  بیـان:)در 
صـدور  و  کنیـم  نمـی  گیـری  تصمیـم  موضـوع  ایـن 
بانـوان در اختیـار پلیـس  بـرای  نامـه موتـور  گواهـی 
نیسـت. قانـون فعـا اجـازه نمـی دهـد، ایـن مسـئله 
داد  خاتمـه  هـا  زنـی  گمانـه  تمـام  شـود(به  اجرایـی 
سـاختار  تابویـی  زنـان  سـواری  موتـور  همچنـان  تـا 
شـاید  و  شـود  تلقـی  نمادیـن  عملـی  یـا  و  شـکنانه 
رنـگ  هرگـز  کـه  رویایـی  بانـوان  از  تعـدادی  بـرای 

نگیـرد. خـود  بـه  واقعیـت 

حـال ایـن سـوال مطرح میشـود با توجـه به قیمت 
هـای بـاالی خـودرو و حجـم باالتـر ترافیـک و بـا در 
گفتـه پلیـس راهـور  کـه بـه  گرفتـن ایـن موضـوع  نظـر 
صـدور  ایـا  قانونمندترنـد  مـردان  بـه  نسـبت  زنـان 
بـرای  موتورسـواری  یـا  سـواری  دوچرخـه  مجـوز 

نیسـت؟ امـروز  دنیـای  ضـرورت  یـک  بانـوان 

کـه  هسـتند  زنانـی  ایـران  جامعـه  امـروز  زنـان 
شـاغل  کثـرا  ا میکننـد  تـاش  خـود  اسـتقال  بـرای 
را  زیـادی  نسـبتا  زمـان  کـه  هسـتند  محصـل  یـا 
تامیـن  در  کثـرا  ا و  میدهنـد  دسـت  از  ترافیـک  در 
ثانویـه   هـای  هزینـه  تامیـن  و  شـخصی  خـودروی 
بـرای نگهـداری ناتـوان هسـتند.در چنیـن شـرایطی 
گـر مجـوز دوچرخـه سـواری یـا موتورسـواری بـرای  ا
آن هـا فراهـم شـود عـاوه بـر صرفـه جویـی در هزینه 
هـای بانـوان  بـه کاهـش ترافیک و آلودگـی هوا قطعا 

خواهدشـد. توجهـی  قابـل  کمـک 

بانـوان  فوتبـال   ملـی  تیـم  رحیمـی-  علـی 
پـرواز  بـا  شـهریور   22 چهارشـنبه  ایـران  
بانـوان  را  آن  خدمـه  تمـام  کـه  اختصاصـی 
هـای  بـازی  بـرای  بودنـد  داده  تشـکیل 
انتخابـی جـام ملـت هـای آسـیا راهـی تاشـکن 

شـدند. ازبکسـتان 
میکـرد  توجـه  جلـب  امـر  ابتـدای  در  آنچـه 
مـورد  کـه  بـود  متحدالشـکلی  هـای  لبـاس 
تاییـد بسـاری قرار  نگرفـت از جمله خبرگزاری 
فـارس لبـاس اعضـای ایـن تیـم را »مردانـه« و 
عـرف  بـه  بی توجهـی  و  کج سـلیقگی  »تلفیـق 

نمـود. عنـوان  جامعـه« 
کمیتـه تربیـت بدنـی  احمـد راسـتینه رئیـس 
بـا  گفت وگـو  در  مجلـس  فرهنگـی  کمیسـیون 
گفـت:  کـرده و  فـارس بـه ایـن لباس هـا اشـاره 
قابـل  نـه  افتـاده  اتفـاق  آنچـه  »متأسـفانه 
توجیـه اسـت و نـه قابـل چشم پوشـی. وزارت 

را  موضـوع  ایـن  کـه  دارد  مسـئولیت  ورزش 
خاطـر  بـه  هـم  فدراسـیون  و  کنـد  پیگیـری 

باشـد.« پاسـخگو  بایـد  قصـوری  چنیـن 
هفتـه  در  کـه  ایـران  زنـان  فوتبـال  ملـی  تیـم 
شـده  روبـرو  اسـتراحت  قرعـه  بـا  رقابت هـا  اول 
بـه  مسـابقات  ایـن  از  خـود  گام  اولیـن  در  بـود 
مصـاف تیـم ملـی بنـگادش رفـت و بـا نمایشـی 
تهاجمـی بـه پیـروزی ۵ بـر صفر رسـید تا مدعی 

آسـیا شـود. زنـان  بـه جـام ملت هـای  صعـود 
کاپیتـان  کـه  ایـن بـازی در حالـی برگـزار شـد 
اول تیـم )زهـرا ایاقـی (بـا صاحدیـد کادر فنی 

در ایـن بـازی حضـور نداشـت .
از  بـازی قدرتمنـدی  ایـران چنـان  ملـی  تیـم 
کـه صفحـه فارسـی  گذاشـت  خـود بـه نمایـش 
afc  عملکـرد ایـن تیـم را بـا عنـوان  "آتش بازی 
ملکـه هـای ایرانـی در آسـیا "  مـورد تحسـین 

قـرار داد.

گل هـای ایـن  کـه  یکـی از  الزم بـه ذکـر اسـت 
تیـم  بازیکـن  متولـی  ملیـکا  توسـط  مسـابقه 

رسـید. ثمـر  بـه  سـیرجان  شـهرداری 
بانـوان فوتبالیسـت ایرانی درروز شـنبه سـوم 
مهـر مـاه در آخریـن  و حسـاس تریـن مسـابقه 
بـه  ازبکسـتان  بنیـادکار  ورزشـگاه  در  خـود 
مصـاف تیـم اردن رفـت. جـواز صعـود بـه جـام 
در  هنـد   2022 آسـیا  زنـان  فوتبـال  ملت هـای 

گـرو برنـده  شـدن در ایـن مسـابقه بـود.
در  ایراندوسـت  مریـم  گردان  شـا نهایـت  در 
ضربـات پنالتی و با درخشـش زهـره کودایی با 
مهـار دو ضربـه از ضربـات پنالتـی بـا نتیجـه 4 
بر 2 به پیروزی دسـت یافت و برای نخسـتین  
بـار راهـی دور نهایی مسـابقات قهرمانی آسـیا 
کـه از بیسـتم ژانویـه تـا ۶ فوریـه 2022  شـدند 
)۳0 دی تـا 1۷ بهمـن 1400( بـا حضـور 12 تیـم 

در هنـد برگـزار خواهـد شـد.

بـزرگ  افتخـار  ایـن  بـه  دسـتیابی  از  بعـد 
ریاسـت  زنـان  امـور  معـاون  خزعلـی  انسـیه 
جمهـوری پیـام " صعـودی که نماد شـکوفایی 
توانمنـدی هـای زنـان بـا حفـظ عفـاف وارزش 
دختـران  اسـت.  آنـان  وملـی  دینـی  هـای 
پرتـاش ورزشـکارم از صمیـم قلـب آرزومنـدم 
خـود  پیـروزی  بـا  نیـز  آسـیایی  مسـابقات  در 
موجـب عـزت وسـربلندی ایـران عزیـز شـوید." 
منتشـر  توییتـر  در  خـود  شـخصی  صفحـه  در 
کـرد .همچنیـن حمیـد سـجادی، وزیـر ورزش 
تبریـک  را  صعـود  ایـن  پیامـی  در  جوانـان  و 
و  اختصاصـی   پـرواز  بـا  تیـم  سـرانجام  گفـت. 
سرپرسـت  فـر  کامرانـی  حسـن  اسـتقبال  بـا 
نایـب  موسـوی  شـهره   ، فدراسـیون  دبیرکلـی 
داود  و  بانـوان  امـور  در  فدراسـیون  رئیـس 
بـا  ریاسـت  حـوزه  اجرایـی  مشـاور  امیـدزاده، 

شـد. تهـران  وارد  اختصاصـی  پـرواز 

آنچه بر فوتبال بانوان گذشت

بانوان فوتبالیست ایرانی، ملکه های آسیا

مشاور وزیر کار و رفاه در امور بانوان و خانواده منصوب شد

 درست بنویسیم

صحبـت  نویسـی  درسـت  اهمیـت  از  قبـل  ی  شـماره  در 
چـرا  کـه  دادیـم  توضیـح  مفیـد  شـاید  و  مختصـر  و  کردیـم 
کنیـم. در  کلمـات دقـت  بایـد درسـت بنویسـیم و در امـای 
ادامـه ی داسـتان درسـت نوشـتن و توصیـه هـای ایمنـی در 
رابطـه بـا ایـن موضـوع می خواهیم بـه رایج تریـن غلط های 
بـه  آوایـی  شـباهت های  دلیـل  بـه  کـه  کلماتـی  و  امایـی 

اشـتباه نوشـته مـی شـوند بپردازیـم.  یکـی از رایـج تریـن و 
گیرتریـن ایـن اشـتباهات در ایـن روزهـا بـه خصـوص در  فرا
" بـه  کلمـه ی "بـزار فضاهـای مجـازی اسـتفاده ی اشـتباه از 

" اسـت. جـای شـکل صحیـح آن یعنـی "بـذار
!" "  ننویسین "بزار اشتباهی به جای "بذار

خب..بـرای شـروع بهتـره اول بگوییـم وقتـی میخواهیـم از 
کنیـم منظورمـون چیسـت تـا متوجـه  کلمـه اسـتفاده  ایـن 

! " " درسـته یـا  "بـزار بشـویم "بـذار
در فارسـی دو مصـدر گـزاردن و گذاشـتن داریـم کـه فعل امر 
گـزار و گـذار اسـت. معنـی ایـن دو  ایـن دو مصـدر بـه ترتیـب 
یکسـان نیسـت امـا تشـابه آوایـی بـه هنـگام ادای ایـن دو 

باعـث شـده بعضـی در نوشـتن آن بـه اشـتباه بیفتنـد.

کـردن و  کـردن و بـه جـا آوردن، اجـرا  *گـزاردن بـه معنـی ادا 
انجـام دادن اسـت.

برای مثال جناب سعدی فرموده است:
همین سعادت و توفیق بر مزیدت باد
گزاری و بی حق کسی نیازاری که حق 

کـردن،  قـرار دادن، وضـع  و  نهـادن  بـه معنـای  *گذاشـتن 
اسـت. کـردن  تاسـیس  و  دادن  اجـازه 

در این مورد هم باز جناب سعدی فرمودند:
که تو در خیال باشی چه نماز باشد آن را 

که مرا نماز باشد تو صنم نمی گذاری 
ایـن دو مصـدر  تفـاوت معنایـی  گرفتـن  یـاد  از  خب...بعـد 
کنیـم. بـه  کجـا اسـتفاده  کـدام  کـه از هـر  کنیـم  بایـد دقـت 

در  کـه  بذارهایـی  درصـد  هشـتاد  از  بیشـتر  معمـول  طـور 
هسـتند. گذاشـتن  مصـدر  از  می کنیـم  اسـتفاده  روزمـره 

یـا  گاز  را روی  قابلمـه  قـرار اسـت  یعنـی وقتـی  یعنـی چـی؟ 
عکـس هـای اجناسـمان را در صفحـه هـای  فضای مجازی 

کنیـم. بذاریـم بایـد از ذال اسـتفاده 
بـه عبـارت دیگـه وقتـی میگوییـم میـزارم یعنـی دارم زار مـی 

زنـم و گریـه مـی کنـم! ) فعـل از مصـدر زار زدن(.
که بذارین یا بزارین. حاال دیگه انتخاب با شماست 

و در آخر یک نکته ی مهم!
معنـای  بـه  گذشـتن  مصـدر  از  شـده  سـاخته  *مشـتقات 

شـوند. مـی  نوشـته  ذال  بـا  هـم  کـردن  عبـور 
، گذرنامه، گذران. مانند: رهگذار

" بحرانی به نام "بزار

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(

از سـوی معاونـت  آمـار منتشـر شـده  طبـق   
امورزنـان و خانـواده نهـاد ریاسـت جمهـوری 
شـده  گرفتـه  کار  بـه  روسـتایی   زنـان  هرکجـا 
هـای  فعالیـت  در  باالتـری  مشـارکت  و  انـد 

روسـتا داشـته انـد بـازده بهـروری بیشـتر و از 
مهاجـرت روسـتایان بـه شـهرها کاسـته شـده 
بـرای  تـاش  در  همیشـه  هـا  اسـت.دولت 
کاهش مهاجرت از روسـتاها به شـهر ها بوده 
کثـرا مـواد اولیـه  انـد زیـرا تولیـدات روسـتایی  ا
صنایع بزرگ را شامل میشود که با مهاجرت 
مشـکات  بـا  تولیـد  چرخـه  و  شـده  کـم  هـا 

میشـود. مواجـه  اساسـی 
زنـان  سـنتی   تولیـدات  کثـر  ا دیگـر  سـوی  از 
المللـی  بیـن  بازارهـای  عرصـه  در  روسـتایی 
مـردان  مهاجـرت  افزایـش  میگیـرد.  انجـام 

نحـو  بـه  صنعتـی  کـز  مرا و  شـهرها  بـه  روسـتا 
و  گردیـده  زنـان  مشـارکت  باعـث  دیگـری 
اینگونـه مهاجـرت بـه  شـهرها باعـث افزایـش 
زنـان روسـتایی می شـود. مهاجـرت  وظایـف 
بـه دنبـال  اغلـب  بـه شـهرها  زنـان روسـتایی 
تخلیـه  باعـث  و  می گیـرد  انجـام  مـردان 
کارآمدتریـن نیروهـای اقتصـادی  روسـتاها از 

می شـود. 
در حالی که زنان روستایی در مناطق شهری 
باشـند  داشـته  چندانـی  کارآیـی  نمی تواننـد 
شـرایط  گـر  ا شـده  ذکـر  مـوارد  بـه  توجـه  بـا 

کـه روسـتاییان  گونـه ای باشـد  بـه  روسـتاها 
بیمـه،و  ماننـد  زندگـی  اولیـه  امکانـات  از 
حـوادث  مقابـل  در  مالـی  هـای  حمایـت 
تمایلـی  کثـرا  ا باشـند  برخـوردار   طبیعـی 

به مهاجرت ندارند.
گـذار زنـان  بـا توجـه بـه نقـش پررنـگ و تاثیـر 
در  تمـام امـور روسـتایی اهمیـت به این قشـر 
اجتناب ناپذیر است چنانچه زنان روستایی 
بخش عظیمی از نیروی کار کشاورزی جهان 
را تشـکیل می دهند. سـهم زنان روستایی در 
کار کشـورهای جهـان سـوم بـه دلیـل  نیـروی 

 ، کار روابـط  و  تولیـد  سـاختار  بـودن،  سـنتی 
بیشـتر از مـردان و هم چنیـن بیشـتر از زنـان و 
مـردان کشـورهای توسـعه یافته اسـت. نسـل 
جدیـد زنـان روسـتایی زنـان مدرنـی هسـتند 
کثـرا تحصیـات خـود را در کان شـهر هـا  کـه ا
بـه پایـان رسـانده انـد و بـا توجه به تسـهیات 
ترجیـح  روسـتایی  بخـش  در  شـده  اعطـا 
میدهنـد بـه روسـتای مـادری خـود برگشـته 
ایـن  کـه  شـوند  خـود  کار  و  کسـب  وصاحـب 
امـر باعـث بـه وجودامـدن پدیـده ای بـه نـام 

مهاجـرت معکـوس شـده اسـت.

به
جر

ت

کتبـر روز جهانـی دختـر  زینـب عسـکری- 11ا
اسـت. سـازمان غیردولتـی »کـودکان را نجـات 
ایـن  مناسـبت  بـه  گزارشـی  انتشـار  بـا  دهیـد« 
 22 از  بیـش  گذشـته  سـال  در  کـرد  اعـام  روز 
هـزار عـروس کـودک، معادل روزانـه بیش از ۶0 
، به دلیـل بـارداری جـان خـود را از دسـت  نفـر

می دهنـد.

حقـوق  »عنـوان  بـا  کـه  گـزارش  ایـن  نقـل  بـه 
کید  دختران در بحران« منتشـر شـده اسـت تا
ایـن  قربانیـان  از  نیمـی  از  بیـش  کـه  می کنـد 
هسـتند.  آفریقـا  مرکـز  و  غـرب  کن  سـا فاجعـه 
ایـن  پژوهش هـای  داده هـای  براسـاس 
سـازمان 9۶00 عـروس کودک، یعنـی روزانه 2۶ 
نفـر در سـال، در ایـن منطقـه جـان خـود را از 
دسـت می دهنـد. ایـن رقـم، 4 برابـر بیشـتر از 
مرگ ومیرهـای مشـابه در دیگـر نقـاط جهـان 
اسـت. پـس از غـرب و مرکـز قـاره آفریقـا، جنوب 
دختربچه هایـی  میـر  و  مـرگ  رکـورددار  آسـیا 
منطقـه  ایـن  در  انـد.  کـرده  ازدواج  کـه  اسـت 
همـه سـاله 2 هـزار مـورد مرگ مرتبـط با ازدواج 
ثبـت  دختـران  میـان  در   ) روز در  مـورد   ۶(
می شـود. شـرق آسـیا و اقیانوسـیه با ۶۵0 مورد 
آمریـکای  و   ) روز در  مـورد   2( سـال  در  مـرگ 
مـورد   ۵۶0 بـا  کارائیـب  دریـای  حـوزه  و  التیـن 
( بیشـترین  سـاالنه )نزدیـک بـه 2 مـورد در روز
دارنـد. را  کـرده  ازدواج  دختربچه هـای  شـمار 

گـزارش خـود  را نجـات دهیـد« در  »کـودکان 
گذشـته  سـال   2۵ در  گرچـه  ا اسـت  آورده 
از  جلوگیـری  بـه  موفـق  جهانـی  تاش هـای 
شـده  کـودک  میلیـون   ۸0 از  بیـش  ازدواج 
جهانـی  شـیوع  بـا  موفـق  رونـد  ایـن  اسـت، 
بیمـاری کوویـد-19 کنـد شـده اسـت. همزمان 
با بسـته شـدن مدارس، اشـباع بیمارسـتان ها 
 ، فقـر خـط  زیـر  بـه  خانواده هـا  سـقوط  و 
دختربچه هـا بیـش از پیـش بـه سـوی ازدواج 
از دیگـر سـو،  انـد.  اجبـاری سـوق داده شـده 
قرنطینه هـای  و  شـهربندان ها  تعطیلی هـا، 
زنـان  بـه  نسـبت  خشـونت  میـزان  گسـترده، 
و دختـران  را بـه شـدت افزایـش داده اسـت. 
براسـاس برآوردهـای ایـن سـازمان مردم نهـاد 
بین المللـی در حـال حاضـر 10 میلیـون دختـر 
در معـرض خطـر ازدواج زودهنـگام و خطـرات 

دارنـد. قـرار  آن  از  ناشـی  جانـی 

" فراتـر از چالـش  بـه نقـل از سـایت "یورونیـوز
ناشـی  فشـارهای  پـی  در  دختـران  مرگ ومیـر 
قحطـی،  مهاجـرت،  جنـگ،  از  ازدواج،  از 
محدودیت هـای  و  آب وهوایـی  تغییـرات 
کـه حقـوق  کرونایـی به عنـوان عوامـل دیگـری 
و خوشـبختی دختربچه هـا را تهدیـد می کنند، 

اسـت. کـرده  یـاد 

اینگر آشـینگ، مدیرعامل »کودکان را نجات 
از  یکـی  کـودکان  »ازدواج  می گویـد:  دهیـد« 
خشـونت  اشـکال  کشـنده ترین  و  بدتریـن 
جنسـی و جنسـیتی علیـه دختـران اسـت. هـر 
بـا  ازدواج  بـه  مجبـور  دختـر  میلیون هـا  سـال 
مسـن تر  بسـیار  اغلـب  کـه  می شـوند  مردانـی 
از آن هـا هسـتند. ایـن واقعیـت، فرصـت ادامـه 
تحصیـل، کودکـی کـردن و در بسـیاری از موارد 
کـم سـن و سـال  حـق حیـات را از عروس هـای 

می گیـرد.«

سـازمان  اسـت.  دختـر  جهانـی  روز  کتبـر  ا  11
بـا  دهیـد«  نجـات  را  »کـودکان  غیردولتـی 
اعـام  روز  ایـن  مناسـبت  بـه  گزارشـی  انتشـار 
کـرد در سـال گذشـته بیـش از 22 هـزار عـروس 
، به دلیل  کـودک، معـادل روزانه بیـش از ۶0 نفر

می دهنـد. دسـت  از  را  خـود  جـان  بـارداری 

حقـوق  »عنـوان  بـا  کـه  گـزارش  ایـن  نقـل  بـه 
کید  دختران در بحران« منتشـر شـده اسـت تا
ایـن  قربانیـان  از  نیمـی  از  بیـش  کـه  می کنـد 
هسـتند.  آفریقـا  مرکـز  و  غـرب  کن  سـا فاجعـه 
ایـن  پژوهش هـای  داده هـای  براسـاس 
سـازمان 9۶00 عـروس کودک، یعنـی روزانه 2۶ 
نفـر در سـال، در ایـن منطقـه جـان خـود را از 
دسـت می دهنـد. ایـن رقـم، 4 برابـر بیشـتر از 
مرگ ومیرهـای مشـابه در دیگـر نقـاط جهـان 

اسـت.

پـس از غـرب و مرکـز قـاره آفریقـا، جنـوب آسـیا 
رکـورددار مـرگ و میر دختربچه هایی اسـت که 
کـرده انـد. در ایـن منطقـه همـه سـاله  ازدواج 
2 هـزار مـورد مـرگ مرتبـط بـا ازدواج )۶ مـورد 

می شـود.  ثبـت  دختـران  میـان  در   ) روز در 
مـرگ  مـورد   ۶۵0 بـا  اقیانوسـیه  و  آسـیا  شـرق 
التیـن  آمریـکای  و   ) روز در  مـورد   2( سـال  در 
کارائیـب بـا ۵۶0 مـورد سـاالنه  و حـوزه دریـای 
( بیشـترین شـمار  روز بـه 2 مـورد در  )نزدیـک 

دارنـد. را  کـرده  ازدواج  دختربچه هـای 

گـزارش خـود  را نجـات دهیـد« در  »کـودکان 
گذشـته  سـال   2۵ در  گرچـه  ا اسـت  آورده 
از  جلوگیـری  بـه  موفـق  جهانـی  تاش هـای 
شـده  کـودک  میلیـون   ۸0 از  بیـش  ازدواج 
جهانـی  شـیوع  بـا  موفـق  رونـد  ایـن  اسـت، 
بیمـاری کوویـد-19 کنـد شـده اسـت. همزمان 
با بسـته شـدن مدارس، اشـباع بیمارسـتان ها 
 ، فقـر خـط  زیـر  بـه  خانواده هـا  سـقوط  و 
دختربچه هـا بیـش از پیـش بـه سـوی ازدواج 
از دیگـر سـو،  انـد.  اجبـاری سـوق داده شـده 
قرنطینه هـای  و  شـهربندان ها  تعطیلی هـا، 
زنـان  بـه  نسـبت  خشـونت  میـزان  گسـترده، 
و دختـران  را بـه شـدت افزایـش داده اسـت. 
براسـاس برآوردهـای ایـن سـازمان مردم نهـاد 
بین المللـی در حـال حاضـر 10 میلیـون دختـر 
در معـرض خطـر ازدواج زودهنـگام و خطـرات 

دارنـد. قـرار  آن  از  ناشـی  جانـی 

" فراتـر از چالـش  بـه نقـل از سـایت "یورونیـوز
ناشـی  فشـارهای  پـی  در  دختـران  مرگ ومیـر 
قحطـی،  مهاجـرت،  جنـگ،  از  ازدواج،  از 
محدودیت هـای  و  آب وهوایـی  تغییـرات 
کـه حقـوق  کرونایـی به عنـوان عوامـل دیگـری 
و خوشـبختی دختربچه هـا را تهدیـد می کنند، 

اسـت. کـرده  یـاد 

اینگر آشـینگ، مدیرعامل »کودکان را نجات 

از  یکـی  کـودکان  »ازدواج  می گویـد:  دهیـد« 
خشـونت  اشـکال  کشـنده ترین  و  بدتریـن 
جنسـی و جنسـیتی علیـه دختـران اسـت. هـر 
بـا  ازدواج  بـه  مجبـور  دختـر  میلیون هـا  سـال 
مسـن تر  بسـیار  اغلـب  کـه  می شـوند  مردانـی 
از آن هـا هسـتند. ایـن واقعیـت، فرصـت ادامـه 
تحصیـل، کودکـی کـردن و در بسـیاری از موارد 
کـم سـن و سـال  حـق حیـات را از عروس هـای 

می گیـرد.

گـزارش  »کـودکان را نجـات دهیـد« در پایـان 
صـدای  تـا  اسـت  خواسـته  دولت هـا  از  خـود 
مشـارکت  حـق  خواسـته  بـا  را  دختـران 
و  اجتماعـی  حیـات  در  مطمئـن  و  معنـادار 
برسـانند،  همـگان  گـوش  بـه  تصمیم گیـری 
ازدواج  به ویـژه  و  جنسـی  خشـونت  خطـرات 
کننـد و حمایـت  گوشـزد  کـودکان را بـه جامعـه 
برنامه هـای  قلـب  در  را  جنسـیتی  برابـر  از 
خـود بـرای احیـای اقتصادی-اجتماعـی پسـا 

دهنـد. قـرار  کرونایـی 

ایـن سـازمان همچنیـن خواسـتار حمایـت از 
رفتـار  اشـکال  تمـام  برابـر  در  دختـران  حقـوق 
نـژاد،  جنسـیت،  بـر  )مبتنـی  آمیـز  تبعیـض 
اسـت  شـده  اقتصـادی  پیشـینه  و  معلولیـت 
سـازمان های  بـه  تـا  می خواهـد  دولت هـا  از  و 
و  کامـل  فعالیـت  امـکان  بشردوسـتانه 
حقـوق  تضییـع  بـا  مبـارزه  بـرای  نامحـدود 

کننـد. فراهـم  را  دختـران 

 11  ،2012 سـال  از  متحـد  ملـل  سـازمان 
از  حفاظـت  ضـرورت  یـادآوری  بـرای  را  کتبـر  ا
دختـر  جهانـی  روز  به عنـوان  دختـران  حقـوق 

کـرد. نام گـذاری 

نگاه

دوگانگی در صدور مجوز برای زنان و مردان 

تبعیض حتی برای نان شب
جزیـره هنـگام, جزیـره ای  در جنوب قشـم با 
کـه بـه طبیعـت بکـر  حـدود ۵00 نفـر جمعیـت 
و سـاحل نقـره ای مشـهور اسـت امـا انچـه بـر 
زنـان ایـن جزیـره زیبا میگذرد چون سـاحلش 
هنـگام  جزیـره  زنـان  نیسـت.  وزیبـا  شـفاف 
عـار  را  کار  جنوبـی  شـیرزنان  دیگـر  همچـون 
نمیداننـد و سـالیان طوالنـی پـا به پـای مردان 
علـت  )بـه  انـد.  بـوده  مشـغول  صیـادی  بـه 
موقعیـت جغرافیـای خـاص ایـن جزیـره عمـا 
اشـتغال زنـان محـدود بـه صیـادی می شـود(

کودکـی ماهیگیـری را  زنـان جزیـره هنـگام از 
کنـار  فرامیگرنـد و در سـنتی قدیمـی زنـان در 
امـا  می شـوند  مشـغول  صیـادی  بـه  مـردان 
چند سـالی اسـت که  خبر ممنوعیت فعالیت 

زنـان ماهگیـر اعـام شـده اسـت .
و  هسـتند  خانـواده  آور  نـان  کثـرا  ا کـه  زنانـی 
از طرفـی ماهیگیـر جزیـی از زندگـی آنهـا شـده 
گـر بگوییـم امـروز جزیـره هنگام  اسـت. شـاید ا
را بـه زنـان ماهیگیـرش می شناسـند سـخن به 
کـه سال هاسـت بـدون  گـزاف نگفته ایـم زنانـی 
کارت ملوانـی و بیمـه تنهـا دل  ، بـدون  مجـوز
طلـب  دریـا  از  را  خـود  نـان  و  میزنـد  دریـا  بـه 
شـیات  کل  اداره    99 تابسـتان  می کننـد. 
هرمـزگان فراخوانـی بـرای متقاضیـان دریافـت 
کـه  زن   ۵0 بیـن  از  کـرد.  صـادر  صیـد  مجـوز 
بـرای  شـدند.  انتخـاب  نفـر   ۳0 نوشـتند،  نـام 
، بـه زنـان صیـاد جزیـره  نخسـتین بار در کشـور
هنـگام وعـده مجـوز صیـد دونفـره داده شـد.

کـه  صـدور مجـوز دو نفـره بـه ایـن معناسـت 
زنان ماهیگیر باید در قالب گروه های دونفره 
بـه دفتـر اسـناد رسـمی مراجعه و متعد شـوند 
کـه تنهـا صاحـب سـه بخـش از مجـوز صیادی 
هسـتندتا مجـوز بـه نـام دونفرشـان بـه عنـوان 
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  شـود  صـادر  ناخـدا 
بـرای مـردان ایـن محدودیـت هـا وجـود ندارد 
بـرای  و در همیـن جزیـره ۶0 مجـوز صیـادی 
کـه  مـردان بـه صـورت تـک نفـره صـادر شـده 
هـر قایـق عـاوه بر ناخـدا میتواند 4ملـوان نیز 

داشـته باشـد.
ایـن دوگانگـی در صـدور مجـوز بـرای زنـان و 

مـردان جـای سـوال و تامـل دارد.
بنـادر  رئیـس  نادرکرمـی  اعتـراف  باوجـود 
قایـق  4هـزار  وجـود  بـا  هرمـزگان  ماهیگیـری 
صیـادی کـه در گـروه هـای سـه تـا پنج نفـره به 
فعالیـت مشـغول هسـتند سـهم زنـان تنهـا 1۵ 

اسـت. نفـره  مجـوز دو 
بـودن  خانـوار  سرپرسـت  گرچـه  طرفـی  از 
کن جزیره  داشـتن سـابقه و تجربـه کافـی و سـا
بیـان  مجـوز  اعطـای  هـای  الویـت  از  بـودن 
شـده اسـت امـا بسـیاری از از بانـوان ثبـت نـام 
کننـد بـا داشـتن شـرط سرپرسـت بـودن جـزو 
داشـتن  بـرای  تاییـد  مـورد  نفـره  سـی  لیسـت 

نیسـتند. مجـوز 

به مناسبت روز جهانی دختر

مرگ روزانه 60هزار کودک عروس در جهان

حامعه
به مناسبت ۱3 مهر
 روز جهانی زنان روستایی

نقش پررنگ
 زنان روستایی 
بر اقتصاد کشور
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توصیه

کفش پاشنه بلند را 
راحت تر بپوشیم

تنهـا  بلنـد  پاشـنه  کفش هـای  ابتـدا  در  گرچـه 
نپاییـد  امـا دیـری  بـود  مـورد اسـتفاده مـردان 
نمادهـای  از  یکـی  بـه  بلنـد  پاشـنه  کفـش  کـه 

شـد. تبدیـل  زنانگـی 
حـدود  می توانـد  فـرد  هـر  متوسـط  طـور  بـه 
کفـش  یـک سـاعت و شـش دقیقـه و 4۸ ثانیـه 
پاشـنه بلنـد بـه پـا داشـته باشـد امـا در عمـل 
افـراد ذکـر کـرده انـد کـه بیـش از ده دقیقه قادر 

آن نیسـتند. بـه تحمـل 
در ایـن مقالـه سـعی بـه ارائـه راهکارهایی برای 

راحـت پوشـیدن ایـن کفش هـا کرده ایم.
1_برای راحتری بیشـتر کفش در قسـمت پنجه 

از روزنامه هـا مچاله شـده اسـتفاده کنید.
2_استفاده از کفی های ارتوپدی

کـه دارنـد  نرمـی  بـه علـت حالـت  کفی هـا  ایـن 
کـردن و مـدت زمـان  از خسـتگی پـا جلوگیـری 
بلنـد  پاشـنه  کفش هـای  می تـوان  بیشـتری 

پوشـید.
۳_قرار دادن کفش ها در فریزر

در  دقیقـه  سـی  مـدل  بـه  را  خـود  کفش هـای 
فریـزر قـرار داده و سـپس انهـارا بـه پـا کنیـد زیـرا 
کفش هـای سـرد بـه راحتـی بـه قالـب پای شـما 

می آینـد. در 
کنید 4_ از چسب های دوطرفه استفاده 

کار از سـر خـوردن پـا بـه سـمت پاشـنه و  ایـن 
کـرده عـاوه بـر  فشـار بـه ایـن ناحیـه جلوگیـری 

ایـن از ایجـاد تـاول  نیـز جلوگیـری می کنـد.
۵_چسباندن انگشتان به هم

اعصـاب  روی  بـر  فشـار  کاهـش  منظـور  بـه 
انگشـتان پـا، انگشـت سـوم و چهـارم پای خود 

بچسـبانید. هـم  بـه  را 
۶_ استفاده از پودر بچه

پـا،  کـردن  عـرق  از  جلوگیـری  بـا  بچـه  پـودر 
کـرده در نتیجـه  کـم  کفـش را  رطوبـت محیـط 

می دهـد. پـا  بـه  را  بیشـتری  راحتـی 
صـورت  در  کـه  کنیـد  توجـه  نکتـه  بـه  آخـر  در 
خسـتگی پـا کفش هـای خـود را از پـا در نیاورید 
پوشـیدن  شـده،  ایجـاد  التهـاب  و  فشـار  زیـرا 
همـراه  بیشـتری  سـختی  بـا  را  کفـش  مجـدد 

. می کنـد

کارآفریـن  تعریـف  طبـق  ایرانـی-  مهشـید 
کسـی  بـه  کارآفریـن  دهخـدا،  فرهنـگ  در 
فرصت هـا  شناسـایی  بـا  کـه  می شـود  اطـاق 
کسـب  انـدازی  راه  بـه  اقـدام  منابـع  بسـیج  و 
کارآفرینـی  واقـع   در  می کنـد.  جدیـد  کار   و 
ارزش  خلـق  فراینـد  بـه   )Entrepreneurship(
جدیـد )مـادی یـا معنـوی( از طریـق یـک تاش 
گرفتـن ریسـک  ناشـی از  متعهدانـه بـا در نظـر 
آن اطـاق می شـود و بـر کسـی پوشـیده نیسـت 
کـه کارآفرینـی مسـیر راحـت و بـه دور از چالشـی 
بـرای  قطعـا  مسـیر  ایـن  امـا  نیسـت.  و  نبـوده 
بانـوان بـا چالـش هـای بیشـتری همـراه خواهد 
کارآفرینـی بـرای  بـود بـه منظـور تسـهیل مسـیر 
بازرگانـی  اتـاق  کارافریـن  بانـوان  بخـش  بانـوان 
ایران و سـوئیس که زیر مجموعه اتاق بازرگانی 
ایـران بشـمار میـرود، بـه منظـور افزایـش تـوان 

بسـتر  ایجـاد  بـا  کارآفریـن،  بانـوان  اشـتغالزایی 
ک گذاشـتن   همپوشـانی مهـارت هـا و بـه اشـترا
کسـب وکاری  گـروه  پتانسـیل هـای هـر رسـته و 
بانـوان در آذرمـاه سـال 9۷ و  در جهـت ارتقـای 
کـه  بانوانـی  بـه  سـازی  توانمنـد  و  هـا  مهـارت 
برنـد  ویـا  کار  و  وکسـب  انـدازی  راه  بـه  تمایـل 
آغـاز  دارنـد  خـودرا  فعالیـت  حیطـه  در  سـازی 
بـه کار نمـود. در واقـع اتـاق بازرگانـی بـا برگـزاری 
بـا  گردهـا و سـخنرانی  آموزشـی، میـز  جلسـات 
ارتباطات ملی و بین المللی سـعی در باالبردن 

گاهـی و مهـارت هـای بانـوان نمـوده اسـت. آ
درحـال حـال حاضر عضویـت در اتاق بازرگانی 
بـه سـه صـورت شـرکتی، دانشـجویی و فـردی 

انجـام می شـود.
کارآفریـن اتـاق بازرگانـی ایـران    بخـش بانـوان 
جهـت  خـود  رسـالت  راسـتای  در  سـوییس   و 

کارآفریـن  بانـوان  هـای  توانمنـدی  ارتقـای 
محـل  در  مـاه  مهـر   22 روز  در  شـرق   جنـوب 
اتـاق بازرگانـی ایران و سـوئیس تشـکیل جلسـه 
داد. در این جلسـه که به علت رعایت پروتکل 
هـای بهداشـتی  در فضـای بـاز برگـزار شـد مدیر 
گرنـج، بسـتر ارزش آفرینـی بـرای  عامـل شـرکت 
صنایـع دسـتی و سـرکار خانـم شـجاعی عضـو 
اجتماعـی   مطالعـات  موسسـه  مدیـره  هیئـت 
جامعـه نـگاران برنـا بـه بیـان اهـداف و رسـالت 

پرداختنـد. خـود 
و  کسـب  بـه منظـور شناسـاندن  ایـن جلسـه 
کار بانـوان بـه شـرکت هـای عضـو اتـاق و تبـادل 
تجربـه کاری میـان بانـوان به منظور شناسـایی 
مشـکات موجـود در زمینـه کسـب و کار و ارایـه 

راهـکار بـرای رفـع آن برگـزار شـد.
موسسـه مطالعـات اجتماعـی جامعـه نـگاران 

و  اجتماعـی  اهـداف  از  ای  گسـتره  بـا  در  برنـا 
 1۳9۶ سـال  در  جانبـه  همـه  توسـعه  رویکـرد 
فعالیـت خـود را آغـاز و تیـم حاضر از سـال 1۳90 
به شـکل مسـتمر فعالیت داشـته اند و در سال 
1۳9۶ بـه شـکل رسـمی تحـت عنـوان موسسـه 
مطالعـات اجتماعـی جامعـه نـگاران برنـا ثبـت 

گردیـد. 
و  شـهری  مـدرن  پدیده هـای  بـه  نـو  نـگاه 
رسـالت  اجتماعـی  مسـائل  عمیـق  شـناخت 
موسسـه اسـت. جامعـه نـگاران برنـا بـا پیچیده 
فراینـد  فهـم  پـی  در  سـاده  مسـائل  انگاشـتن 
توسـعه پایدار اسـت که رویکردهای اقتصادی، 
مـددکاری  حقوقـی،  شهرسـازی،  اجتماعـی، 
تـاش  پـی  در  مجموعـه  ایـن  در  کارآفرینـی  و 
بـرای نقطـه تاقـی علـوم می باشـد. نگرش بین 
مجموعـه  ایـن  در  محـور  توسـعه  و  ای  رشـته 
سـعی در ایجاد توسـعه درون زا دارد.  موسسـه 
مطالعـات اجتماعـی برنا بیش از یکسـال اسـت 
بـه  و  امـده  در  بازرگانـی  اتـاق  بـه عضویـت  کـه  
تبـادل تجـارب بـا دیگـر اعضـای ایـن مجموعـه 

اسـت. پرداختـه 
مطالعـات  موسسـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
نماینـده  تنهـا  برنـا  نـگاران  جامعـه  اجتماعـی 
سـوییس  و  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  در  کرمـان 
ایشـان  بـرای  موفقیـت  آرزوی  ضمـن  اسـت. 
امیدواریـم تاایـن حضـور عـاوه بر زمینه سـازی 
برای  رشـدو بالندگی برای بانوان کرمان زمین، 
بسـتری جهـت اتـا و ارتقـای کیفـت کاری زنـان 

کنـد. فراهـم  را  کارافریـن 

زیبایی

به همت اتاق بازرگانی ایران و سوییس اتفاق افتاد

کارآفرینی به روایتی زنانه

غ از جنسـیت و سـن برای  وجود کنه و جوش در صورت فار
کثرافراد  ناخوشـایند است. ا

شـاید جالـب باشـد کـه بدانیـد  جـوش در هـر ناحیـه از بـدن 
از  قسـمتی  در  نادرسـت  عملکـرد  نشـانه  صـوورت  خصوصـا 
کـه  از صـورت  بـه دو ناحیـه  یادداشـت  ایـن  بـدن اسـت. در 
کنـه دارد مـی پردازیـم  گیـری فراوانـی در بـروز جـوش و ا همـه 

جوش های ناحیه فک و چانه

جـوش هـای ایـن ناحیـه معموال هورمونـی و اختال در غدد 
درون ریـز مـی باشـد.البته جـوش هـای ناحیـه چانـه بیشـتر 
بـه عملکـرد  روده میباشـد و ملـزم بـه مصـرف فیبـر بیشـتر در  

برنامـه غذایـی قابـل درمـان اسـت.

غذایـی  رژیـم  و  بـودن  عصبـی  اسـترس،  و  بی خوابـی 
پرکربوهیـدرات نیـز در نوسـانات هورمونـی بی تاثیـر نیسـتند و 

تولیـد سـبوم یـا چربـی طبیعـی صـورت را افزایـش می دهنـد و 
می شـوند. ناحیـه  ایـن  در  جـوش  باعـث 

گونه جوش های رو 

کتـری  ایـن جـوش هـا معمـوال بـه علـت الودگـی و بـا منشـا با
بـا  کـه  هـای  روبالشـی  و  همـراه  گوشـی  روی  هـای  الودگـی  و 
شـود. مـی  ایجـاد  اسـت  تمـاس  در  پوسـت  از  قسـمت  ایـن 

البتـه دالیلـی چـون سـیگار کشـیدن ,آلودگـی هـوا و غذاهایـی 
بـا ادویـه زیـاد هـم میتوانـد از دیگـر دالیـل ایجـاد ایـن جـوش 

مـی باشـد.

برای درمان میتوان از راهکاریی چون 

کاهش غذاهای پر ادویه

تعویض هفتگی روبالشی در هفته 

کردن تلفن همراه قبل از استفاده  ضد عفونی 

جوش ها و راه های درمان 

 
فاطمه آرا -

هـای  تجربـه  از  اسـت  قـرار 
بگوییـم  خودمـان  علیـه  خشـونت 
کنیـم.  فریـاد  را  مـان  سـکوت   و 
بخوانیـم  اش  یـاری  بـه  و  بدانیـم  را  قانـون 
و بـرای نیـل بـه ایـن هـدف بـه هم قدمـی و 
کرمانـی نیـاز داریـم. هم قلمـی شـما بانـوان 
مـا را در مبـارزه فرهنگـی بـا خشـونت علیـه 

کنیـد. زنـان همراهـی 
قانـون بـرای من همیشـه مهم اسـت ؛ آنقدر 
که بارها از خودم و آرامشـم برای اجرای آن 

گذشته ام.
جلـوی  خودرویـی  برگشـتم  کـه  اداره   از 
درب پارکینـگ پـارک شـده بـود و همسـایه، 
منتظـر راننـده آن تـا راه را بـرای ورود او بـه 
کار  ایـن  و  بـود  گـرم  هـوا  کنـد.  بـاز  مجتمـع 

گذاشـتن یـک شـهروند  راننـده، در معطـل 
نبـود. اخاقـی 

و  او  بـه  آمـد  بیـرون  مجتمـع  از  راننـده 
 ، رفتـارش اعتـراض کـردم امـا بـه جای تشـکر
بـا اعتـراض و بـی ادبـی همسـایه ای روبـرو 
او  مهمـان  فرهنـگ،  بـی  راننـده  کـه  شـدم 

بـود.
سـرم  بـر  و  کـرد  احترامـی  بـی  مـن  بـه  مـرد 

قصـد  بـه  را  دسـتش  حتـی  و  کشـید  فریـاد 
زدنـم بـاال بـرد کـه چـرا بـه دوسـتش اعتراض 
کـردم و چـرا در ایـن امـر اجتماعـی دخالـت 

کـردم.
کامـی محتمـل بـر فیزیکـی،  ایـن خشـونت 
زن  یـک  عنـوان  بـه  مـن  از  حمایـت  بـا  نـه 
کیـد  دغدغه منـد و مدافـع قانـون بلکـه بـا تا
کوتـاه آمـدن مـن تمـام شـد و  بـر سـکوت و 

دربرگرفـت... را  صورتـم  پهنـای  اشـک 

تجربه

خشونت پنهان مردانه در جامعه زنان 
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شاد بودن یک انتخاب است. )آنجلینا جولی(
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مسـیر  از  مـا   همـه  زندگـی  کـه  کرونـا  ایـام  در 
عـادی خـارج شـده  و بـا خانـه نشـینی  همـراه 
در  شـرکت   جملـه  از  رویدادهایـی  بـوده 
بـه  تـا  اسـت  فرصتـی  هنـری  هـای  نمایشـگاه 
زندگـی  هـای  آشـوب  از  لحظاتـی  هنـر  مـدد 
گریختـه و در سـایه هنـر روح را صیقـل دهیـم. 
زهـرا  خانـم  نقاشـی  نمایشـگاه  مناسـبت  بـه 
ایـن  بـا  گفتگویـی  اجتمـاع  و  زن  نشـریه  رسـا 
کـه  کرمـان انجـام داده  هنرمنـد جـوان خطـه 

کنیـم. مـی  دعـوت  آن  خوانـدن  بـه  را  شـما 

 لطفا خودتان معرفی بفرمایید 
کرمان زهرا رسا هستم 2۷ ساله و متولد 

 چـه مـدت اسـت که به صـورت حرفه ای 
نقاشـی می کشید ؟

از بچگـی بـه نقاشـی عاقـه زیـادی داشـتم و 
مـدت  زمـان زیـادی را صـرف آن میکـرم. و هـر 
کـه در زمینـه نقاشـی بـود شـرکت  مسـابقه ای 
کثـر آن هـا حایـز رتبـه میشـدم.  میکـردم و در ا
و  جـدی  صـورت  بـه  راهنمایـی  دوم  از  ولـی 

کـردم کار  حرفـه ای شـروع بـه 

کارهای شما چیست؟  سبک 
مـن در ایـن نمایشـگاه 20 اثـر در  در سـبک 
هـای  سـبک  و  رئالیسـم  آبسـترکت،  هـای 
سـبک  کـه  ام   داده  ارائـه  معاصـر  و  سـنتی 

میایـد حسـاب  بـه  مـن  اصلـی 

دیگـری  هنـری  زمینـه  در  نقاشـی  جـز  بـه 
داریـد؟ فعالیـت  هـم 

گـروه  در   کودکـی  همـان  از  نقاشـی  کنـار  در 

هـای اجـرای تئاتـر شـرکت میکـردم  در حـال 
حاضـر عضـو تیـم دوومیدانـی کرمان هسـتم و 
درضمـن  ویولـن سـاز مـورد عاقـه مـن اسـت 
بـه  روزانـه  هـای  فعالیـت  سـایر  کنـار  در  کـه 

. نیـز مـی پـردازم  نواختـن ویولـن 

کـه  از برگـذاری نمایشـگاه بـه   از تجاربـی 
دسـت آوردیـد بفرماییـد.

مـن قبـا در دانشـگاه در غرفـه هـای هنـری 
ایـن  امـا   بـودم  کـرده  شـرکت  ای  خیریـه 
بـه  اولیـن نمایشـگاه مسـتقل مـن  نمایشـگاه 

کـه ذهـن  شـمار میایـد و طبیعتـا بـا انتظاراتـی 
داشـت. فاصلـه  داشـتم 

بودیـن  مواجـه  آن  بـا  هایـی  چالـش  از   
خانـم( یـک  عنـوان  )بـه  بفرماییـد. 

میکنـم  هـم  ورزش  نقاشـی  بـر  عـاوه  بنـده  
هایـی  چالـش  هنـر   زمینـه  در  خداروشـکر 
بـه  نسـبت  هسـتند  روبـرو  اون  بـا  هـا  خانـم 
ورزش کمتـر هسـت خوشـبختانه بامشـکل یـا 

. نخـوردم  بـر  چالشـی 

 سخن پایانی
بـه تمـام خانـم هـا میگم کـه در هـر زمینه ای 
داشـته  نفـس  بـه  اعتمـاد  داریـد  فعالیـت  کـه 
باشـید ،نباید انتقاد ها بین شـما و اهدافتون 
کـه  کاری  موثرتریـن  و  بگیرند.بهتریـن  قـرار 
زنـان در جامعـه مـا بایـد انجـام دهنـد ایمـان 
برابـر هجمـه هایـی   ایسـتادگی در  و  بـه خـود 
متوجـه  افـراد  و  جامعـه  طـرف  از  کـه  اسـت 

انهاسـت.

داستانک

فیلم

باران

حرکـت  آرام  و  نـرم  آسـمان  در  تیـره  ابرهـای 
هـای  پلـه  کنـار  بـود  کـرده  کـز  می کردنـد. 
داروخانـه و سـرش روی پاهایـش بـود. صـدای 
بعضـی  شـنید.  مـی  سـرهم  پشـت  را  هـا  قـدم 
هـا  بعضـی  و  مکـث  بـدون  باعجلـه،  تنـد،  هـا 
هـا  قـدم  بیـن  مکـث  از  میشـد  کـه  معمولـی، 
مـی  او  بـه  هـم  را  گذرایشـان  نـگاه  فهمیـد 

می شـدند. رد  و  انداختنـد 
باهـم  بیـای  میخـواد  دلـم  بیـاد  بـارون  گـه  -ا

ببـاره بزنیـم،کاش  قـدم  بریـم 
کـه بـا تلفـن حـرف  ایـن صـدای دختـری بـود 

میـزد و رد شـد.
اما او زیر لب گفت: کاش نباره...

تیرگـی ابرهـا بیشـتر میشـد، باد سـردی که آمد 
لـرز انداخـت تـوی تنـش، رعـد و برق زد

میـزد.  بـاران  نـم  نـم  بـود،  شـب  نزدیـک 
زمیـن  روی  تندتـر  و  تندتـر  بـاران  قطره هـای 
می خوردند. ماشـین ها رد می شـدند و صدای 
انداخـت  مـی  خـراش  انـگار  آسـفالت  روی  آب 
خیابـان  تـوی  کـه  سـکوت  سـینه اش.  تـوی 
بیشـتر شـد مثـل هـر شـب زیرانـداز کهنـه اش را 

هـا مغـازه  از  یکـی  بـان  سـایه  زیـر  کـرد  پهـن 
-نم میکشی امشب،نم!

این را گفت ،پوزخندی زد و دراز کشید
پتو را تا روی سرش باال کشید.

قهرمان 
داسـتان ادم هایـی از جنـس خودمـان و اتفاقاتـی 
کـه بـرای هرکسـی ممکـن اسـت رخ دهـد و البتـه 
کـه در  کتورهـای مهـم فرهـادی اسـت  دروغ از فا

فیلـم قهرمـان نیـز مشـهود اسـت.

کاملـی سـاخته شـد و  قهرمـان در سـکوت خبـری 
کـران  کمتریـن تریلرهـا از آن بیـرون آمـد. البتـه بـا ا
فیلـم در جشـنواره کـن و انتشـار نقدهـای متعـدد 
دربـاره فیلـم، راز فیلم جدید فرهادی بیشـتر برما 
می داننـد«  »همـه  فیلـم  از  بعـد  فرهـادی  شـد. 
بـا  همـراه  را  فیلمـی  و  برگشـته  میهـن  بـه  دوبـاره 
او  کـه  داسـتانی  اسـت.  سـاخته  ایرانـی  بازیگـران 
روایـت می کنـد البتـه لزومـا فقـط امـکان رخ دادن 
آن در ایـران وجـود نـدارد امـا نکتـه زیبـای ماجـرا 
اینجاسـت کـه او از فرهنـگ و هنـر ایرانـی در خال 
فیلـم  می کنـد.  خوبـی  اسـتفاده  سـکانس هایش 
قهرمان سرراسـت شـروع می شـود و پیش می رود. 
داسـتان پیچیدگی خاصی ندارد و همه چیز امن 
گر اما دائما منتظر  و امـان بـه نظر می رسـد. تماشـا
اینسـت که یک گره ای وارد داسـتان بشود و زمین 
و زمـان را بـه هـم بزنـد. قهرمان مثـل زندگی خوبی 
کوچـک،  گـره  یـک  بـا  گهـان  نا کـه  مـی رود  پیـش 
کـه  اول  دومینـوی  و  می شـود  آغـاز  فروپاشـی اش 
می افتـد، بقیـه دومینو هـا هـم سـرازیر می شـوند. 
داسـتان فیلـم دربـاره یـک زندانـی مالـی اسـت کـه 
نامـزدش در خـارج از زندان یک کیسـه پر از سـکه 
کـرده و آنهـا می خواهنـد بـا فـروش ایـن  طـا پیـدا 

سـکه ها، ضمانـت آزادی زندانـی را بخرنـد.

کرمانی: بانوی نقاش 

نباید انتقادها بین شما و اهدافتان قرار بگیرد

مناسبت

آسـیب های  منجـاب  در  آسـیب پذیر  گروه هـای 
نشـین  حاشـیه  مناطـق  نوجوانـان  و  کـودکان  اجتماعـی، 
اقتضائـات سـنی و شـرایط  بـه دلیـل  کـه  گروهـی  هسـتند؛ 
اجتماعـی  مخاطـرات  ایـن  برابـر  در  خـود  روانـی  و  روحـی 

هسـتند. آسـیب پذیرتر 

ی  ریشـه  کـه  نمـود  اسـتنباط  چنیـن  تـوان  مـی  واقـع  در 
بایـد  را  نوجوانـان  و  کـودکان  هـای  پذیـری  آسـیب  اغلـب 
اجتماعـی  مهارتهـای  بـا  آنهـا  کافـی  آشـنایی  عـدم  در 
دانسـت ؛بـه طـوری کـه نقطـه ی کوری در رشـد شـخصیت 
اسـت  ایـن  وآن  اجتماعـی جوانـان وجـود دارد  و  دلخـواه 
انـد  را نشـناخته  کـودکان و نوجوانـان خـود  کـه متاسـفانه 
و بـه تـوان وقـدرت فـراوان خـود را بـاور ندارند،بـه عـاوه از 

ندارنـد. گاهـی  آ خـود  اجتماعـی  وموقعیـت  شـرایط 

لیکـن دفتـر تسـهیلگری و توسـعه محلـی بنـی هاشـم روز 

خـوش  حـال   " شـعار  بـا  کـه  کـودک  ملـی  هفتـه  و  جهانـی 
را  اسـت  شـده  نامگـذاری   " زندگـی  خـوش  رنـگ  کودکـی، 
کـودکان  مسـئله  بـرای  الزم  سـازی  جریـان  خصـوص  در 
مسـائل  از  یکـی  کـه  آسـیب  معـرض  در  و  دیـده  اسـیب 
شـمرده  مغتنـم  را   باشـد  مـی  محلـه  ایـن  در  دار  اولویـت 
کـودک بـا شـعار  اسـت. و بـا برگـزاری آیین هـای هفتـه ملـی 
راسـتای  در  زندگـی  خـوش  رنـگ  کودکـی  خـوش  حـال 
گسـترده،  برنامه هـای  هفتـه،  ایـن  شـعار  اهـداف  تحقـق 
همـکاری   بـا  فیلـم  پخـش  بویـژه  متنوعـی   و  جـذاب 
کـودکان و نوجوانـان اسـتان در دو  کانـون پـرورش فکـری 
کارتـن سـازی( و خیابان  قسـمت از محلـه انتهـای بهـاران) 
بهداشـتی  پروتکل هـای  کامـل  رعایـت  بـا  اصغـر   علـی 

گردید. برگزار 

دفتر تسـهیلگری بنی هاشـم 

به بهانه هفته ملی کودک

حال خوش کودکی، رنگ خوش زندگی
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نشرنوین

گوسـت  شـریل کارا سـندبرگ، زاده ی 2۸ آ
فعـال  فنـاوری،  ی  حـوزه  مدیـر   ،19۶9

در  است.سـندبرگ  نویسـنده  و  اجتماعـی 
ای  خانـواده  در  و  سـی.  دی.  واشـنگتن 
دبیرسـتانی  بـه  او  آمـد.  دنیـا  بـه  یهـودی 
گرد  در میامـی شـمالی رفـت و همیشـه شـا
در   19۸۷ سـال  در  بـود.او  کاس  ممتـاز 
سـال  در  و  کـرد  نـام  ثبـت  هـاروارد  کالـج 
غ التحصیـل  1991 در رشـته ی اقتصـاد فـار
التحصیلـی،  غ  فـار از  پـس  سـندبرگ  شـد. 
زمانـی نزدیـک بـه یـک سـال در پـروژه های 
مشـغول  هنـد  در  سـامت  و  بهداشـت 

فیسـبوک   ،200۸ سـال  در  بـود.او  فعالیـت 
بـرای  را  سـندبرگ  شـریل  کـه  کـرد  اعـام 
سـمت مدیـر ارشـد عملیاتـی خـود برگزیـده 

اسـت.

بـه  ومیـل  شـغل  »زنان  مسـیر تغییـر 
کـه  اسـت  کتابـی  عنـوان  پیشـرفت« 
زنـان  بـه  نـه تنهـا  را  آن  نویسـنده خوانـدن 
شـاغل،بلکه بـه مردانـی کـه تمایـل به درک 
شـان  اطـراف  شـاغل  زنـان  هـای  دغدغـه 

اسـت کـرده  توصیـه  هـم  دارنـد 

کتاب تبعیض ها  شـریل سـندبرگ در این 
ونابرابـری جنسـیتی در محیـط هـای کاری 
و سـطوح مدیریتـی را بـا مثـال هـای واقعـی 
از زندگـی خودش به نگارش درآورده اسـت 
و بـه بررسـی پاسـخ هایی بـرای ایـن سـوال 
کـه» چـرا زنـان کمتـر از مردان بـه مقام های 

مدیریتـی می رسـند«پرداخته اسـت.

کتـاب  بـه  نسـبت  انتقـادات  در 
ویراسـتاری  و  ترجمـه  بـه  نقـد   بیشـترین 

مربوط است.
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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( 

بـه نقـل از مدیسـن نـت، در مطالعـه انجمـن 
قلـب  سـندرم  مـورد   1۳۵,4۶۳ آمریـکا  قلـب 
شکسـته در بیمارسـتان های ایـاالت متحـده 
قـرار  بررسـی  مـورد   201۷ تـا   200۶ سـال  از 
ایـن سـندرم  افزایـش مـداوم  بـه  آنهـا  گرفـت. 
بیـن زنـان و مـردان پی بردنـد درحالیکه زنان 
را تشـکیل می دادنـد. بـر ۸۸.۳ درصـد  بالـغ 

اسـترس  اثـر  بـر  کـه  شکسـته  قلـب  سـندرم 
جسـمی یـا احساسـی ایجـاد می شـود، باعـث 

بـه  قلـب  اصلـی  پمپـاژ  محفظـه  کـه  می شـود 
طور موقت بزرگ شـده و پمپاژ ضعیف شـود. 
را  نفـس  تنگـی  و  سـینه  قفسـه  درد  بیمـاران 
کـه عائـم مشـابه عائـم حملـه قلبـی اسـت، 

می کننـد. تجربـه 
گـر آنهـا از مرحلـه اولیـه بیمـاری جان سـالم  ا
بـه در ببرنـد، اغلـب می تواننـد طـی چنـد روز 
حـال،  ایـن  بـا  یابنـد.  بهبـود  هفتـه  چنـد  یـا 
اثـرات طوالنـی مـدت هنـوز در حـال مطالعـه 

اسـت. علیرغـم بهبـود عملکـرد ماهیچه هـای 
می دهـد  نشـان  مطالعـات  از  برخـی  قلـب، 
داشـته  شکسـته  قلـب  سـندرم  کـه  افـرادی 
انـد در معـرض خطـر بیشـتری بـرای حـوادث 

آینـده هسـتند. قلبـی عروقـی در 
بـه گفتـه چنـگ، »تحقیقـات بیشـتری بـرای 
می دهـد  نشـان  کـه  دالیلـی  و  خطـرات  درک 
تـا  زنـان میانسـال  بـر  قلـب شکسـته  سـندرم 

اسـت.« ضـروری  می گـذارد،  تأثیـر  مسـن 

یائسـگی  دوره  بـه  ورود  محققـان،  گفتـه  بـه 
می توانـد نقـش مهمـی در ایـن زمینـه داشـته 

باشـد.
بیمـاری  یـک  کـه  شکسـته،  قلـب  سـندرم 
تهدیدکننـده جـان اسـت و عائـم آن شـبیه 
حملـه قلبـی اسـت، در بیـن زنـان ۵0 سـال بـه 

بـاال بـه شـدت در حـال افزایـش اسـت.

دانستنی

سندروم قلب شکسته در بین زنان مسن رایج تر است

تغذیه

سـرطانی  تریـن  شـایع  پسـتان   سـرطان 
کـه خانـم هـا بـه آن مبتـا مـی شـوند. اسـت 

در  سـرطان  ثبـت  نظـام  گزارشـات  طبـق 
سـرطان  تریـن  شـایع  سـینه  سـرطان   ، کشـور
را  سـرطان  کل  و12درصـد  هـا  خانـم  بیـن  در 
سـن  غربـی  کشـورهای  در  میدهـد.  تشـکیل 
امـا  ابتـا حـدود ۵0 سـال تخمیـن زده شـده 
مـا  کشـور  در  را  جوانتـری  بانـوان  متاسـفانه 
نیـز  سـال   40 تـا  عـدد  ایـن  و  میشـود  شـامل 

اسـت. یافتـه  کاش 
در مراحـل اولیـه ایـن بیمـاری، ممکـن اسـت 
بیمـار بـدون عامـت باشـد و پـس از مراجعـه 
یـا  ماموگرافـی  وسـیله  بـه  کنتـرل،  جهـت 
سـونوگرافی، وجـود سـرطان سـینه تشـخیص 
داده شـود. ایـن سـرطان جـزو سـرطان هـای 
مرحلـه  در  گـر  ا امـا  باشـد  مـی  درمـان  قابـل 
درمـان  مراحـل  بـرد  پـی  آن  بـه  پیشـرفته 
سـختر خواهـد بود.بنابرایـن شـناخت  عایـم 
کمـک قابـل ماحظـه ای  بـه پروسـه درمـان 
کثـر مـوارد سـرطان سـینه قبـل از  میکنـد.در ا
بـروز عائـم حـاد قابـل تشـخیص مـی باشـد. 
سـرطان پسـتان در واقـع رشـد زیـادی سـلول 

هـای غیـر طبیعـی در ناحیـه پسـتان اسـت.
در نـوع خـوش خیـم ایـن رونـد تکثیـر بیـش 
از انـدازه سـلول در مرحلـه مشـخصی متوقـف 
میشـود امـا در مـوارد بدخیـم ایـن رشـد  بـه 
صـورت مهـار نشـدنی ادامه مـی یابد تا جایی 
کـه تمامـی قسـمت هـای بـدن را تحـت تاثیـر 

قـرار مـی دهـد.
نکتـه قابـل اهمیـت در مـورد سـرطان پسـتان 
گاهـی از عایـم اولیـه  و تشـخیص زودهنگام  آ

آن است.
از  بیـش  افزایـش  واقـع  در  پسـتان  سـرطان 
حـد سـلول هـای نامتعـارف در ناحیـه سـینه 
مـی باشـد کـه در اغلـب مـوارد بـا معاینـه های 
منظـم  قابـل شناسـی و در صـورت اقـدام بـه 

موقـع قابـل درمـان اسـت.

مهمترین عوامل ابتال به این 
سرطان 

از مـوارد فـرد  سـابقه خانوادگـی)در بسـیاری 
هیـچ گونـه سـابقه خانوادگـی نـدارد امـا افـراد  
هـای  معاینـه  بـه  ملـزم  خانوادگـی  سـابقه  بـا 

هسـتند( منظـم  ای  دوره 
بلوغ زودرس

یائسگی دیررس
چاقی پس از یائسگی

مصرف زیاد چربی زیاد در رژیم غذایی
سابقه تابش اشعه زیاد به قفسه سینه

استفاده از الکل و مصرف دخانیات

عالئم و نشانه های سرطان سینه
 تغییرشکل در نوک سینه

کـه تـا بعـد از عـادت ماهانـه بعـدی از  دردی 
بیـن نمـی رود

ماهانـه  عـادت  از  بعـد  تـا  کـه  تـازه ای  تـوده   
نـرود بیـن  از  بعـدی 

از  زرد  یـا  قهـوه ای   ، قرمـز شـفاف،  ترشـحات   
سـینه ها از  یکـی  نـوک 

حساسـیت  پوسـت،  خـارش  تـورم،  قرمـزی،   
کـه دلیلـی  یـا جـوش روی سـینه  در پوسـت 

نـدارد وجـود  برایـش 
 تـورم یـا تـوده در اطـراف اسـتخوان ترقـوه یـا 

بازو هـا زیـر 
 توده سفت با گوشه های نا منظم 

 فرو رفتگی یا برگشت نوک سینه به داخل
 بزرگ شدن یکی از سینه ها

 فرو رفتگی در سطح سینه ها
که بزرگ تر شده است  توده ای قدیمی 

پرتقـال در  بـه شـکل پوسـت  بافـت پوسـت   
باشـد آمـده 

 کاهش وزن بی دلیل
زیـر  لنفـاوی  غـدد  توده هـای  شـدن  بـزرگ   

بغـل
 رگ قابل مشاهده روی سینه 

کـه  البتـه بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـید 
سـرطانی  سـینه  ناحیـه  در  هـا  تـوده  تمامـی 
و  پزشـک  توسـط  معاینـه  بـه  نیـاز  و  نبـوده 
انجـام مراحـل تشـخیصی دارد.و یا ترشـحات 
عفونـت  از  ناشـی  میتوانـد  سـینه  نـوک  در 

باشـد.
ذکـر  مـوارد  از  هرکـدام  مشـاهده  صـورت  هـر 
امـا  نیسـت  سـرطان  نشـانه  الزامـا  شـده 

اسـت. الزامـی  پزشـک  بـه  مراجعـه 

راه های پیشگیری از 
سرطان سینه

انجـام  داده  نشـان  تحقیقـات  ورزش: 
فعالیـت هـای ورزش  منظـم روزانـه بیـن نیـم 
انـواع  بـه  ابتـا  تـا یکسـاعت مـی توانـد خطـر 
سـرطان را 20درصـد کاهـش دهد.زیـرا ورزش 
مرتـب بـه تنظیـم هورمـون هـای اسـتروژن و 

میکنـد. کمـک  بـدن  در  را  تستسـترون 
شـیردهی :شـیردهی سالهاسـت مـورد توجـه 
بـه  و  گرفتـه  قـرار  آنکولوژیسـت  محققـان 
نظـر مـی رسـد شـیردهی  بـا مکانیسـم هـای 
خاصـی مانـع بروزسـرطان مـی شـود و هرچـه 
بیشـتر  شـیردهی  مـدت  و  دفعـات  تعـداد 

اسـت. کمتـر  ابتـا  میـزان  باشـد 
رژیـم غذایـی مناسـب: در باالهمیـن صفحـه 
مفیـد  مـواد  و  هـا  ویتامیـن  کامـل  طـور  بـه 
جهت جلوگیری از  سـرطان سـینه ذکر شـده 

اسـت.
کاهـش  چـرب:  غذاهـای  مصـرف  از  پرهیـز 
اسـتعمال  وعـدم  الـکل  مصـرف  قطـع  و 

ت نیـا خا د
گرچـه سـهم مـردان از سـرطان سـینه حـدود 
بـودن  کمتـر  آن  دلیـل  و  اسـت  درصـد  یـک 

حجم سـینه و تولید هورمون کمتر اسـتروژن 
در بـدن آقایـان اسـت. 

عوامل ابتال در مردان 
بـه  ابتـا  خطـر  سـن  افزایـش  بـا  بـاال:  سـن   

یابـد. مـی  افزایـش  سـینه  سـرطان 
اسـتروژن:داروهای  معـرض  در  قرارگرفتـن 
کثـر  ا پروسـتات  مشـکات  بـرای  مصـرف 

هسـتند اسـتروژن  از  مقادیـری  حـاوی 
سابقه خانوادگی.

ماننـد  خـاص  شـرایط  برخـی  کبـد:  بیمـاری 
کاهـش  باعـث  توانـد  مـی  کبـدی  سـیروز 
هورمـون  افزایـش  و  مردانـه  هـای  هورمـون 
سـرطان  بـه  ابتـا  خطـر  و  شـود  زنانـه  هـای 

دهـد. افزایـش  را  پسـتان 
چاقـی: بیمـاری هـای بیضـه: داشـتن بیضـه 
مـی  بیضـه  برداشـتن  و  جراحـی  یـا  ملتهـب 
را  پسـتان  سـرطان  بـه  ابتـا  خطـر  توانـد 

دهـد. مـی  افزایـش 
ویژهـای  توجـه  نکتـه  ایـن  بـه  بایـد  انتهـا  در 
کـه سـرطان از جملـه بیمـاری هایـی  داشـت 
بیمـار  بـرای  درمانـی  مراحـل  طـی  کـه  اسـت 
و  اسـت  دشـوار  بسـیار  کاری  تنهایـی  بـه 
بـه  نیـاز  هـا  بیمـاری  دیگـر  بـا  مقایسـه  در 
افـراد  و  خانـواده  همراهـی  و  همـدردی 
جامعـه را دارد و مـدد گرفتـن از مشـاوره های 
روانشـناختی جـزو مراحـل تکمیلی و ضروری 

اسـت. درمـان 
بـه  را  سـنگینی  جسـمی  عـوارض  سـرطان 
همـراه داردبـر تمـام ماواجـب اسـت بـا حضور 
عـوارض  از  او  بـا   همراهـی  و  بیمـار  درکنـار 
از  ناشـی  هایـی  اسـترس   ، ماننـد  روحـی 
دسـت  از  کوتـاه،  عمـر  طـول  دربـاره  نگرانـی 
دادن موقعیـت خانوادگـی و دیگـر موارد را در 

دهیـم. کاهـش  بیمـار  فـرد 

کتبر به بهانه ماه ا

گاهی رسانی راجع به سرطان پستان ماه آ
با مصرف این خورکی ها به جنگ 

با سرطان بروید 

میتـوان  غذایـی  ازمـواد  برخـی  مصـرف  بـا  آیـا 
بـدن  در  سـرطانی  هـای  سـلول  رشـد  از  مانـع 

؟ شـد

کتبـر مـاه اطـاع رسـانی راجـع به سـرطان  مـاه ا
سـینه مـی باشـد.علت ایـن نـام گـذاری بـه ایـن 
ایـن  بـودن  شـایع  بـاوج.د  کـه  اسـت  خاطـر 
سـرطان در میان بانوان با اصاح سـبک زندگی 
راحتـی  بـه  ،میتـوان  هنـگام  بـه  تشـخیص  و 
سـایت  تازگـی  بـه  برآمـد.  بیمـاری  ایـن  پـس  از 
بـه  کـه  هایـی  کـی  خورا pledgetimesلیسـت 
کسـیدان  دلیـل دارا بـودن مقادیـر بـاالی آنتـی ا
از رشـد سـلول هـای سـرطانی جلوگیـری میکند 

کـرده اسـت. را منتشـر 

مصـرف   : سـبز برگهـای  دارای  سـبزیجات 
سـامتی  بـرای  سـبز  برگهـای  دارای  سـبزیجات 
کـی هـا حـاوی  مفیـد اسـت زیـرا ایـن نـوع از خورا
میـزان قابـل توجهـی از ویتامیـن، مـواد معدنـی 
سـبزیجات  ایـن  همچنیـن  هسـتند.  فیبـر  و 
بـه  موسـوم  خاصـی  ترکیـب  حـاوی  سـبزرنگ 
سـولفورافان هسـتند کـه خاصیـت ضـد سـرطانی 
دارد. این عوامل مانع از رشـد تومور در بدن می 
شـود و خطر ابتا به سـرطان را کاهش می دهد.

کسـیدان موجـود در چـای  چـای سـبز : آنتـی ا
کاهـش  سـبز خطـر ابتـا بـه سـرطان را در بـدن 
در  موجـود  ترکیـب  حـال  عیـن  در  دهـد.  مـی 
چـای سـبز موسـوم بـه EGCG در رفـع سـرطان 

پسـتان شـناخته شـده اسـت.   

کسـیدان  سـیر و پیاز : پیاز و سـیر هر دو آنتی ا
ضـد  خاصیـت  دارای  دو  هـر  و  دارنـد  قـوی 
از  پیـاز  و  سـیر  همچنیـن  هسـتند.  سـرطانی 
کـی های سـالم به حسـاب می آیند  جملـه خورا
کتـری، ضـد قـارچ و  با زیـرا دارای خـواص ضـد 
ضـد التهـاب هسـتند و مصـرف آنهـا مـی توانـد 

کنـد. بـدن را در برابـر صدهـا بیمـاری حفـظ 

بـرای  بویـژه  زنـان  بـرای  قـارچ  مصـرف  قـارچ: 
مفیـد  بسـیار  پسـتان  سـرطان  از  پیشـگیری 
کی رشـد تومورهای  اسـت. همچنیـن ایـن خورا
حـاوی  قـارچ  کنـد.  مـی  متوقـف  را  سـرطانی 
آنزیـم هـای اسـتروژن  کـه  عنصـر خاصـی اسـت 
سـنتاز را مهـار مـی کنـد. ایـن آنزیـم هـا در کمک 

بـه رشـد تومـور نقـش دارنـد.

زنـان  سـامت  بـرای  نیـز  گـردو  مصـرف  گـردو: 
مفیـد اسـت. از یک سـو، گـردو به دلیل داشـتن 
امـگا ۳ خطـر بیمـاری هـای  اسـیدهای چـرب 
از طـرف دیگـر در  و  کاهـش مـی دهـد  را  قلبـی 

کاهـش خطـر سـرطان نیـز موثـر اسـت. 

کورکومیـن  حـاوی  زردچوبـه  زردچوبـه: 
و  ضدالتهابـی  گی هـای  ویژ مـاده  ایـن  اسـت. 
تحقیقـات  از  برخـی  دارد.  کسـیدانی  ضدآنتی ا
اثـرات  کورکومیـن می توانـد  کـه  نشـان داده انـد 
کاهـش  را  سـینه  سـرطانی  سـلول های  سـمی 
دهـد و جلـوی رشـد ایـن سـلول ها را هـم بگیرد. 
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افق
سالمت

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

بشـری  جامعـه  سـازان  آینـده  کـودکان، 
کلیشـه ای اسـت وقتـی  هسـتند؛ ایـن جملـه 
در احقـاق حداقـل حقـوق کـودکان هنـوز اندر 
کوچـه ایـم. سـال هـای پـر از جنـگ  خـم یـک 
کـودکان  گذاشـتیم و  و خشـونتی را پشـت سـر 
حالـی  در  زدیـم  آوارگـی  برچسـب  را  ای  آواره 
در  هسـتیم.  جهانـی  بشـر  حقـوق  مدعـی  کـه 
اسـتان  وکای  کانـون  گذشـت  کـه  ای  هفتـه 
کرمـان با مسـاعدت دادگسـتری، اسـتانداری، 
و  دفـاع  کلینیـک  شـهرداری  و  بهزیسـتی 
محوریـت  بـا  شـهروندی  حقـوق  از  صیانـت 
کرمانـی زیـر  کـودکان  کـرد تـا  کـودکان را افتتـاح 

بگیرنـد. پنـاه  قانـون  حمایتـی  چتـر 

بنای کانون وکال حمایت از 
کرامت ذاتی انسان هاست

معـاون وزیـر دادگسـتری کـه بـه بهانـه افتتاح 
در  بـود  کـرده  سـفر  کرمـان  بـه  کلینیـک  ایـن 
گفـت: »کانـون وکای دادگسـتری از  سـخنانی 
مدنـی  نهاد هـای  اصیل تریـن  و  قدیمی تریـن 
پاسداشـت  بـرای  جایگاهـش  بایـد  کـه  اسـت 
قالـب  در  و  شـود  حفـظ  مـردم  حقـوق  حریـم 

کنـد.« یـک نهـاد مسـتقل مدنـی فعالیـت 

دکتـر محمـود عباسـی بـا بیـان ایـن کـه بنـای 
حقـوق  احیـای  جامعـه،  همـه  در  وکا  کانـون 
کرامـت ذاتـی انسـان  شـهروندی و حمایـت از 
هاسـت افـزود: »به همین دلیـل برای آموزش 
و ترویـج حقـوق شـهروندی تفاهـم نامـه ای با 
در  را  عرصـه  ایـن  تـا  شـد  تدویـن  وکا  کانـون 

بسـتر اجتمـاع پیـش ببریـم.«

و  شـهروندی  حقـوق  کلینیک هـای  وی 
کـودک را بـه عنـوان ابـزار مهـم تحقـق حقـوق 
کیـد  شـهروندی در بسـتر اجتمـاع عنـوان و تا
در  اجتماعـی  آسـیب های  »مدیریـت  کـرد: 
کلینیک هـا  ایـن  قالـب  در  شـکل  بهتریـن 

شـود.« مـی  دیـده 

کـودک  دبیـر مرجـع ملـی کنوانسـیون حقـوق 
اساسـی  و  اصلـی  »رسـالت  داشـت:  اظهـار 
ارتقـای  و  آمـوزش  حقوقـی  کلینیک هـای 
اسـت  مـردم  کـردن  گاه  آ شـهروندی،  حقـوق 
گـر و نقـش  تـا در عرصه هـای مختلـف مطالبـه 

باشـند.« آفریـن 

کـه فصـل سـوم قانـون  عباسـی بـا بیـان ایـن 
اساسـی در جامعـه مـا تقریبـا بـر زمیـن مانـده 
و بایـد بیـش از پیـش مـورد توجـه واقـع شـود 
بـزرگ  رسـالت های  از  »یکـی  کـرد:  تصریـح 
وقـوع  از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  معاونـت 
حقـوق  ترویـج  و  آمـوزش  دادگسـتری،  جـرم 
شـهروندی و حمایـت همـه جانبـه از حقـوق 
شـهروندان اسـت و همـه دسـتگاه ها بایـد در 
گام بردارند.« راسـتای هم افزایی و تحقق آن 

وی حقـوق کـودک را مجموعـه ای از ارزش ها 
و موازیـن اسـتوار بـر پایـه آموزه هـای دینـی و 
اسـناد بیـن المللـی دانسـت و افـزود: »دولـت 
وظیفـه دارد ضمانـت اجـرای الزم برای تحقق 

آن را تـدارک ببینـد.«

معاون وزیر دادگستری خروج از کنوانسیون 
گفـت:  و  دانسـت  نادرسـت  را  کـودک  حقـوق 
بیـن  مجامـع  در  پیـش  از  بیـش  بایـد  »مـا 
کـودکان حضـور  بـرای احیـای حقـوق  المللـی 
داشـته و ایـن عرصه هـا را تقویـت کنیم؛ ضمن 
ایـران،  کـودکان  بیـن  تفاوتـی  هیـچ  اینکـه 

کـودکان  همـه  و  نیسـت   ... و  امریـکا  عـراق، 
جهـان نیازمنـد حمایـت و مراقبـت هسـتند.«

کـه حمایـت اجتماعـی  عباسـی بـا بیـان ایـن 
حمایـت  بهزیسـتی،  محوریـت  بـا  کـودکان  از 
قضائـی بـا دسـتگاه قضـا و حمایـت حقوقـی و 
بیـن دسـتگاهی بـه عهـده وزارت دادگسـتری 
گفـت: »ایـن رسـالت سـنگین بـر دوش  اسـت 
کـودک اسـت  کنوانسـیون حقـوق  مرجـع ملـی 

کنـد.« کـه تفاهـم بیـن دسـتگاهی ایجـاد 

حقـوق  کنوانسـیون  ملـی  مرجـع  دبیـر 
در  متخصـص  وکای  حضـور  کـودک، 
امـروز  جامعـه  در  را  کـودکان  حقـوق   حـوزه 

ضروری دانست.

 پیشگیری در جامعه مغفول 
مانده است

کـودکان، کودک  یکـی از مبانـی نقـض حقـوق 
کـودکان از ابتدایـی تریـن  آزاری و محرومیـت 
حقوق انسـانی خود اسـت و بیشـترین کودک 
او  بـه  افـراد  تریـن  نزدیـک  از سـوی  نیـز  آزاری 
ایـن  اسـت.  گرفتـه  شـکل  اش  خانـواده  در  و 
سـوی  از  ای  دهنـده  تـکان  آمـار  بـا  موضـوع، 

مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان عنـوان شـد.

مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان بـا بیـان این کـه در 
رتبـه  نخسـت  کـودک آزاری   ، اخیـر چنـد سـال 
آسـیب ها در کرمان بوده اسـت، گفت: »بیش 
سرپرسـت  فاقـد  کـودک   ۵00 و  هـزار  چهـار  از 
موثـر در اسـتان وجـود دارد کـه هـزار و 400 نفر 
مسـتقیم  طـور  بـه  مرکـز   ۶1 در  تعـداد  ایـن  از 

می شـوند«. نگهـداری  بهزیسـتی  توسـط 

کار  بـه  آغـاز  مراسـم  در  زاده  صـادق  عبـاس 
کلینیـک صیانـت از حقـوق شـهروندی  اولیـن 
مـورد  هـزار  چهـار  از  بیـش  ثبـت  بـه  اشـاره  بـا 
مبنـی  اجتماعـی  اورژانـس  بـا  تلفنـی  تمـاس 
گذشـته  سـال  یـک  در  کـودک آزاری  بـر 
مـواردی   نیـز  عـدد  همیـن  برابـر  »دو  افـزود: 
بایـد  متاسـفانه  و  نشـده  گـزارش  کـه  اسـت 
کـودک آزاری   ، اخیـر سـال  چنـد  در  کـه  گفـت 
کرمـان  اسـتان  در  آسـیب ها  نخسـت   رتبـه  

بوده است«.

رخدادهـای  از  بسـیاری  وی،  گفتـه  بـه 
مـا  جامعـه ی  در  امـروز  کـه  ناخوشـایندی 

کـه  اسـت  ایـن  به دلیـل  می افتـد  اتفـاق 
عملکـرد، رفتـار و نگاهمـان پیشـگیرانه نبـوده 
و پیشـگیری در جامعـه مغفـول مانـده اسـت 
می توانـد  کرمـان  در  کلینیـک  ایـن  افتتـاح 
و  کـودکان  از  حمایـت  بـرای  خوبـی  سـرآغاز 
خصوصـا کـودکان فاقد سرپرسـت موثر باشـد.

صـادق زاده همچنیـن آمـار  کـودکان بازمانده 
کننـده دانسـت و افـزود:  از تحصیـل را نگـران 
بایـد  تحصیـل  مـا  قوانیـن  در  حالی کـه  »در 
بیـش  باشـد،  دسـترس  در  و  سـهل  رایـگان، 
کـه  از ۶00 نفـر در مجموعـه  مـا حضـور دارنـد 
تحصیـل  از  هویتـی  سـجل  نداشـتن  به دلیـل 
ایـن  واقعـی  تعـداد  قطعـا  کـه  بازمانده انـد 
اسـت«. رقم هـا  و  عـدد  ایـن  از  بیـش  بچه هـا 

کمیتـی  حا بخـش  کـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 
وظیفـه دارد درصـدی از تولیـد ناخالـص ملـی 
را بـه آمـوزش، سـامت، تربیت و مـوارد مربوط 
کـرد: »اما  کـودکان تخصیـص دهـد تصریـح  بـه 
از  کمتـر  و  مـا وجـود دارد  کشـور  ایـن خـا در 
یـک درصـد از تولیـد ناخالص ملـی به کودکان 
همیـن  گـر  ا کـه  می شـود  داده  تخصیـص 
ای  پیشـگیرانه  اقـدام  شـود  اصـاح  موضـوع 

اسـت«. گرفتـه  صـورت 

آمـوزش،  از عـدم  مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان 
تحـت  کـودکان  سـامت  و  شناسـنامه  نبـود 
مشـکل  سـه  عنـوان  بـه  بهزیسـتی  پوشـش 
بـرد  نـام  بهزیسـتی  پوشـش  تحـت  کـودکان 
و  همـکاری  بـا  مشـکات  »ایـن  افـزود:  و 
دادگسـتری،  هـای  دسـتگاه  افزایـی  هـم 
پزشـکی  علـوم  و  پـرورش  و   آمـوزش 

حل شدنی است.«

کلینیک حقوق شهروندی، 
حلقه اتصال مدیران و بدنه 

حکومت با مردم است 
در ادامـه دکتـر مجیـد شـعبانی، نائـب رییس 
یکصدمیـن  افتتـاح  آییـن  در  وکا  کانـون 
حقـوق  از  حضانـت  تخصصـی  کلینیـک 
را  کـز  مرا ایـن  کرمـان  در  کشـور  شـهروندی 
ابـزار تحقـق حقـوق شـهروندی و بازدارندگـی 
اجتماعـی  هـای  ناهنجـاری  از  پیشـگیری  و 
کـرد: »بـه منظـور  در جامعـه عنـوان و تصریـح 
علمـی،  هـای  همـکاری  توسـعه  و  بسـط 

از  اسـتفاده  جهـت  و  اجرایـی  و  آموزشـی 
تفاهـم  دادگسـتری،  وکای  تـوان  و  ظرفیـت 
و  بشـر  حقـوق  معاونـت  بیـن  مشـترکی  نامـه 
کانـون  الملـل وزارت دادگسـتری و  امـور بیـن 

شـد.« منعقـد  اسـتان  دادگسـتری  وکای 

آمـوزش  بـرای  همـکاری  گسـترش  وی 
شـهروندان،  بـه  قانونـی  مقـررات  و  مفاهیـم 
هـای  خـاء  شناسـی  آسـیب  بـرای  همـکاری 
حمایـت  و  حفـظ  جهـت  قوانیـن  در  موجـود 
از حقـوق بشـر و حقـوق شـهروندی و کـودکان 
را از موضوعـات ایـن تفاهـم نامـه  در جامعـه 
شـهروندی  »حقـوق  کـرد:  تصریـح  و  عنـوان 
کـه در چارچـوب  مفهومـی بسـیار وسـیع دارد 
قانـون اساسـی کشـور چگونگـی رابطـه مردم و 
دولت و موسسـات شـهری و حقوق و تکالیف 

کنـد.« مـی  تنظیـم  یکدیگـر  برابـر  را  آنـان 

حقـوق  کلینیـک  کـه  ایـن  بیـان  بـا  شـعبانی 
بدنـه  و  مدیـران  اتصـال  حلقـه  شـهروندی، 
»رعایـت  افـزود:  اسـت  مـردم  بـا  حکومـت 
شـهروندان  مشـارکت  بـه  شـهروندی  حقـوق 
و  شـهر  قبـال  در  آنـان  پذیـری  مسـئولیت  و 

شـود.« مـی  منتـج  قانـون 

و  دیـده  خشـونت  زنـان  از  حمایـت  وی 
و  مشـاوره  قالـب  در  خشـونت  معـرض  در 
کـودکان،  حقـوق  از  صیانـت  معاضـدت، 
حمایت از سالمندان آسیب پذیر و معلوالن، 
میـراث  و  زیسـت  محیـط  فعـاالن  از  حمایـت 
حقوقـی  مشـکات  بـه  رسـیدگی  فرهنگـی، 
مهاجـران، مسـاعدت در امـور حقوقی تشـکل 
اجتماعـی  و  حقوقـی  تعامـل  و  مردمـی  هـای 
دادگسـتری،  ماننـد  نهادهایـی  و  ادارات  بـا 
اسـتانداری،  بهزیسـتی،  هـا،  زنـدان  امـور 
مبانـی  آمـوزش  راسـتای  در   ... شـهرداری، 
حقـوق شـهروندی را از جملـه خدمـات ویـژه 
اولیـن کلینیـک حضانت از حقوق شـهروندی 

کـرد. عنـوان 

شهرداری و شورای شهر در 
ارتقای حقوق شهروندی جایگاه 

ویژه ای دارند
اولیـن  دبیـر  شـجاعی،  سـمیه  همچنیـن 
یکـی  کرمـان  شـهروندی  حقـوق  کلینیـک 
ایجـاد  را  جوامـع  توسـعه  هـای  مولفـه  از 

منـدی  بهـره  جهـت  الزم  حقوقـی  بسـترهای 
و  منافـع  از  جامعـه  یـک  اعضـای  عادالنـه 
افـزود:  و  مزایـای حقـوق شـهروندی دانسـت 
حقـوق  منظـر  از  شـهروندی  مقولـه  گـر  »ا
مدنـی، سیاسـی و فرهنگـی و در نـگاه عمـوم 
مـردم و مسـئوالن جـدی گرفته شـود پیگیری 
تسـهیل  اجتماعـی  هـای  آسـیب  از  بسـیاری 

شـود.« مـی 

وی بـا بیـان ایـن کـه حقـوق شـهروندی زنـان 
حقـوق  کلـی  مفهـوم  از  جـدای  کـودکان  و 
شـهروندی نیسـت اظهار داشـت: »متاسـفانه 
زنان ما بسـیار  کمتر از آن چه تصور می شـود 
بـا انـدک حقـوق خـود آشـنایی دارنـد و اغلـب 
گاهـی بسـیار آسـیب پذیـر  بـه دلیـل همیـن ناآ
مـی شـوند کـه خدمـات حمایتـی و معاضدتـی 
از  تحکیـم  و  دفـاع  در  توانـد  مـی  وکا  کانـون 
گاهـی بخشـی ایـن قشـر موثـر  ایـن حقـوق و آ

باشـد.« راهگشـا 

شـجاعی با اشـاره به اختصاص هشـت بند از 
گفـت:  کـودکان  منشـور حقـوق شـهروندی بـه 
نوجوانـان  و  اطفـال  از  حمایـت  قانـون  »در 
اخیـر  نامـه  آییـن  همچنیـن  و   1۳9۸ مصـوب 
بـه  ذیربـط  هـای  دسـتگاه  تمامـی  بـرای  آن، 
کار  تقسـیم  هـا  آن  ذاتـی  صاحیـت  تناسـب 
شـده  بینـی  پیـش  اجرایـی  ضمانـت  و  شـده 

اسـت.«

حقـوق  ترویـج  و  آمـوزش  وی،  گفتـه  بـه 
کودکی شـروع شـود  شـهروندی باید از سـنین 
و  گاه  آ  ، گـر مطالبـه  شـهروند  تربیـت  بـرای  و 
فعـال سـرمایه گـذاری کـرد تـا آینده ای روشـن 

بخـورد. رقـم  بهتـر  فردایـی  و 

از  شـهروندی  حقـوق  کلینیـک  اولیـن  دبیـر 
معـرض  در  کـودکان  بـه  ویـژه  خدمـات  ارائـه 
و  داد  خبـر  کار  کـودکان  ویـژه  بـه  آسـیب 
گام و در تفاهـم  کـرد: »در اولیـن  خاطرنشـان 
نامـه ای مشـترک بـا بهزیسـتی، وکالت مسـتمر 
کـودکان شـیرخوارگاه مـادر تا پایان 1۷ سـالگی 
توسـط وکای دادگسـتری میسـر شـد تـا ایـن 
کلیـه  از  قانونـی  سـن  بـه  رسـیدن  تـا  کـودکان 
حمایـت هـای قضایـی و معاضدتـی به صورت 

شـوند.« برخـوردار  رایـگان 

هـای  ارگان  هـای  تـاش  از  تقدیـر  بـا  وی 
مختلـف در شـکل گیـری ایـن کلینیـک گفـت: 
»دبیرخانـه شـهر دوسـتدار کودک شـهرداری، 
جـرم  از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  معاونـت 
اسـتانداری  اجتماعـی  معاونـت  دادگسـتری، 
حقـوق  متناظـر  نهـاد  عنـوان  بـه  بهزیسـتی  و 
و  متولـی  نهادهـای  تریـن  شـاخص  کـودک 

هسـتند.« امـر  ایـن  در  مسـئول 

شـجاعی بـا اشـاره بـه اسـتقبال مدیریـت امور 
شـهرداری  و  اسـتانداری  خانـواده  و  بانـوان 
و  شـهرداری  یقیـن  »بـه  افـزود:  اتفـاق  ایـن  از 
شـهروندی  حقـوق  ارتقـای  در  شـهر  شـورای 
گـذاری  جایـگاه ویـژه ای دارنـد و بـا سیاسـت 
اجتماعـی  مختلـف  موضوعـات  در  صحیـح 
و جلـب  آمـوزش  در  نقـش موثـری  و شـهری، 

کننـد.« مـی  ایفـا  شـهروندان  مشـارکت 

هسـتند  ایـران  سـازان  آینـده  کـودکان،  گـر  ا
پرنشـاط  و  فعـال  گاه،  آ شـهروندانی  بایـد 
کامـل  شـخصیت  بـا  بتواننـد  تـا  باشـند 
و  قانونـی  حمایـت  و  آمـوزش  از  گرفتـه  شـکل 
کشـور را در بحـران هـای مختلـف  اجتماعـی، 

دهنـد. توسـعه  و  کننـد  حفـظ 

اولین کلینیک حقوق شهروندی استان برای کودکان کرمانی نسخه می پیچد؛

حمایت حقوقی رایگان از فرزندان در معرض آسیب
فاطمه آرا



         

خانواده

خواستگاری و 
موانع قانونی نکاح

کـه در شـماره قبـل نشـریه  در ادامـه بحـث خواسـتگاری 
آن  هدایـای  و  نامـزدی  بحـث  بـه  حـال  کردیـم  بیـان 

یـم: ز می پردا
ایجـاد  ازدواج  »وعـده  مدنـی  قانـون   10۳۵ مـاده  طبـق 
گرچـه تمـام یـا قسـمتی از مهریـه  علقـه زوجیـت نمـی کنـد ا
کـه بیـن طرفیـن بـرای موقـع ازدواج مقـرر گردیـده پرداخته 
کـه عقـد  شـده باشـد بنابرایـن هـر یـک از زن و مـرد مـادام 

نـکاح جـاری نشـده می تواند از وصلـت امتناع کند و طرف 
دیگـر نمـی توانـد بـه هیـچ وجـه او را مجبور بـه ازدواج کرده 
خسـارتی  مطالبـه  وصلـت  از  امتنـاع  صـرف  جهـت  از  یـا  و 

نمایـد«
وجـه  نامـزدی  زدن  هـم  بـه  بـرای  نمیتوانـد  هیچکـس   
کنـد چـون نوعـی اجبـار غیرمسـتقیم بـه  التزامـی را تعییـن 

اسـت. نـکاح 
گـر فـردی در دوران نامـزدی خـواه نامـزدی باطـل باشـد   ا
موجبـات  و  دهـد  فریـب  را  مقابـل  طـرف  باشـد  نافـذ  یـا 
خسـارت وی را فراهـم آورد از بـاب تسـبیب ضامـن خواهـد 
بـود و درصـورت لطمـه دیـدن آبـرو و اعتبـار یـا عواطف یکی 
از طرفیـن بـر اثـر بـه هـم خـوردن غیرموجـه نامـزدی نامـزد 

کنـد. زیـان دیـده میتوانـد مطالبـه خسـارت معنـوی 
نامزدهـا  از  یـک  هـر  مدنـی:  قانـون   10۳۷ مـاده  طبـق 
می توانـد در صـورت بـه هـم خـوردن وصلـت؛ هدایایـی را 

کـه بـه طـرف دیگـر یـا ابویـن او بـرای وصلـت منظـور داده 
کنـد. مطالبـه  اسـت 

گونه تقسیم می شوند: هدایا به دو 
کـه بـه طـور قطـع  1_هدایـای مصـرف شـدنی: ماننـد عطـر 
هدیـه  نبـودن،  موجـود  صـورت  در  و  می شـوند  بخشـیده 
دهنـده حـق مطالبـه قیمت را نخواهد داشـت اما چنانچه 
بـه هـم خـورده باشـد هدیـه  نامـزدی بـدون علـت موجـه 
دهنـده می توانـد بـه عنـوان خسـارت و بـه موجـب قانـون 

کنـد. مسـئولیت مدنـی و تسـبیب، بهـای آن را مطالبـه 
گـر ایـن هدایا موجود باشـد  2_هدایـای مصـرف نشـدنی: ا
هدایـا  ایـن  گـر  ا و  شـود  مـی  مسـترد  هدیـه  عیـن  همـان 
زمـان  قیمـت  مسـتحق  دهنـده،  هدیـه  نباشـد،  موجـود 
مطالبـه اسـت .مگـر اینکـه هدایـا بـدون تقصیـر طـرف دیگر 
تلـف شـده باشـد کـه اثبـات تقصیـر بر عهـده هدیـه دهنده 

کـه اصـل، عـدم تقصیـر اسـت. اسـت چـرا 

الف( هدایای اعطایی قبل از دوران نامزدی
ب(هدایـای اعطایـی بـه دیگـر خویشـان و نزدیـکان نامـزد 

ها 
ج( هدایای اعطایی از سوی ابوین به نامزد ها 

امکان استردادشان تابع قواعد مربوط به هبه است.
 در خصـوص عکـس و یـا نامه هایی کـه در دوران نامزدی 
طرفیـن بـه یکدیگـر داده انـد در صـورت بقاء قابل اسـترداد 
خسـارت  مطالبـه  نمی تـوان  آن  تلـف  بابـت  از  امـا  اسـت، 
کـرد، مگـر آنکـه عکـس، عرفـًا ارزش مالـی داشـته باشـد، در 
گیرنـده  ایـن صـورت چنانچـه تلـف، ناشـی از تقصیـر هدیـه 

باشـد، خسـارت قابـل مطالبـه اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه مفـاد ایـن دو مـاده قبل طبـق ماده 
10۳۸ قانـون مدنـی از حیـث رجـوع بـه قیمـت، در مـوردی 
هـم  بـه  نامزدهـا  از  یکـی  فـوت  اثـر  در  منظـور  وصلـت  کـه 

بخـورد قابـل اجـرا نمـی باشـد.
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راسـتای  در  بنی هاشـم-  تسـهیلگری  دفتـر 
خودکفایـی اقتصـادی و بهبـود معیشـت خانـواده 
هـا، کارافرینـی زنـان نقـش مهمـی را ایفا مـی نماید. 
البتـه پیشـرفت و توسـعه کارآفرینـی در بیـن بانـوان 
حمایـت  و  سـازی  توانمنـد  آمـوزش،  نیازمنـد 
اهـداف  ایـن  بـه  نیـل  بـرای  باشـد.  مـی  آنـان  از 
هاشـم  بنـی  محلـی  توسـعه  و  تسـهیلگری  دفتـر 
اسـتان  ای  حرفـه  و  فنـی  سـازمان  همـکاری  بـا 
آموزشـی در  بـه برگـزاری دوره هـای  اقـدام  کرمـان، 
جهـت توانمنـد سـازی بانـوان  نمـود. سـپس دوره 
راه  را  خـود  وکار  کسـب  چگونـه  آنایـن  آموزشـی 
کارافرینـی سـرکار  انـدازی کنـم توسـط مـدرس دوره 
گام بعـدی  گردیـد.  خانـم فرنـاز حمیـد پـور  برگـزار 
کارافرینـی افـراد، ایجـاد انگیـزه  و روحیـه  در ایجـاد 
کارافرینـی در افـراد اسـت و یکـی از عوامـل مهـم در 
ایجـاد انگیـزه، توانایـی افـراد در فـروش محصـوالت 
خود و کسـب  درآمد اسـت که مسـتلزم  بازاریابی و 

باشـد.  فـروش مـی  مهـارت هـای 

بـه  اتصـال  در  ضعـف  مسـئله  حـل  راسـتای  در   
، هماهنگـی های الزم بین دفتر تسـهیلگری و  بـازار
توسـعه محلی بنی هاشـم و مرکز نیکوکاری رضوان 
جهـت شـرکت در نمایشـگاه خـود اشـتغالی بانـوان 
کارآفریـن  صـورت پذیرفـت و زمینـه حضـور ۵ نفـر از 

زنـان کارآفریـن محلـه فراهـم گردیـد. 

پتـه  ارگانیـک،  زمینـه محصـوالت  در  بانـوان  ایـن 
بافـی  ،تریکـو  ارگانیـک پوسـتی  دوزی، محصـوالت 
کوبـی  محصـوالت خـود را ارائـه نمودنـد.    و فیـروزه 
از  روز  سـه  مـدت  بـه  اشـتغالی  خـود  نمایشـگاه 
هـال   سـازمان  محوطـه  در  مهرمـاه   2۳ الـی   21
گردیـد.  برگـزار  بهمـن   22 بلـوار  در  واقـع  احمـر  
صـورت  بـه  کـه   شـد  سـعی  مـدت  ایـن  طـی  در 
ماننـد  فـروش  مهـارت  و  بازاریابـی  اصـول  عملـی 
توجـه  جلـب  بـرای  محصـوالت  چیدمـان  طریقـه 
 ، مشـتری  بـا  کـره  مذا و  ارتبـاط  طریقـه  مشـتری، 
بانـوان  ایـن  بـه   ... و   شـخصیت شناسـی مشـتری 

آموزش داده شود.

بانوان کارآفرین  بنی هاشم 
مهشـاد عسـکری- در دنیایـی کـه  زنان 
دوشـادوش مـردان بـه فعالیـت و تامیـن 
انـد  انـدک  معـاش خانـواده می پردازنـد، 
کودکـی،  کـه بـه مـدد آموزش هـای  زنانـی 
کار خـود را راه انـدازی می کننـد. کسـب و 

کارافریـن  بانـوان  از  یکـی  عابـدی  مریـم 
کودکـی  کـه پتـه دوزی را در  کرمانـی اسـت 
و نـزد مـادر و مادربـزرگ خـود آموخـت و 
کنـون بـرای بیـش از 40 نفـر اشـتغالزایی  ا
ایـن  دارد.  هنرآمـوز  از200  بیـش  و  کـرده 
کـه  چالش هایـی  از  کارآفریـن  بانـوی 

می گویـد. برایمـان  داشـته  پیـش رو 

و   1۳۶۵ متولـد  عابـدی  مریـم  زندگـی 
کرمـان  همـت  شـهید  شـهرک  کن  سـا
امـروزی  زندگی هـای  از  بسـیاری  مثـل 
تـا  بـود  همـراه  اقتصـادی  مشـکات  بـا 
از  گرفـت  تصمیـم  پیـش  سـال   ۵ اینکـه 
را  بـود  آشـنا  آن  بـا  کودکـی  از  کـه  هنـری 
کسـب  بـه عنـوان حرفـه اسـتفاده و از آن 
پتـه دوزی  از  را  خـود  کار  او  کنـد.  درآمـد 
کنـار همسـایگان  در مسـاجد محلـه و در 
ایـن  کثـر  ا کـه  آنجایـی  از  کـرد  آغـاز  خـود 
خانـواده  سرپرسـت  مـادران  بانـوان 
بودنـد گروهـی با عنـوان »مهر مـادری« را 

دادنـد. تشـکیل 

ایـن  موسـس  عنـوان  بـه  عابـدی  خانـم 
گـروه  ایـن  فعالیت هـای  ادامـه  در  گـروه 
بـر  عـاوه  پیـش  سـال  پنـج  از  می گویـد: 
فعالیـت در زمینـه ی پتـه دوزی، صندوق 
کـه  کـرده ام  وام خانگـی را نیـز راه انـدازی 
در ابتـدا، شـروع واممـان از ششـصد هـزار 

میلیـون  بیسـت  بـه  االن  و  بـوده  تومـان 
اسـت. رسـیده  تومـان 

برگـزاری نمایشـگاه ها را بـه مـدت یکسـال 
کـه آغـاز فعالیتمـان بـا  کردیـم  و نیـم آغـاز 
ولـی خـدا  بـوده  پانـزده زن خوداشـتغال 
نفـر   4۵ الـی   40 نزدیـک  بـه  االن  شـکر  را 
کـه  اسـت  رسـیده  خوداشـتغال  زنـان  از 
شـرکت  کارآفرینـی  نمایشـگاههای  در 
برگـزاری  دوره  هفـت  االن  تـا  می کننـد. 
مختلـف  مکان هـای  در  نمایشـگاه 
کـه  بگویـم  هـم  را  ایـن  داشـتیم.  شـهر 
انحصـاری  صـورت  بـه  نمایشـگاه ها  ایـن 
از  هرکـدام  و  نیسـتند  تک محصـول  و 
در  فعالیتشـان  کـه  خوداشـتغال  زنـان 
می شـود  تعریـف  خانگـی  مشـاغل  حـوزه 
شـرکت  نمایشـگاه ها  ایـن  در  می تواننـد 
کننـد و بـه لطف خدا همیشـه فروششـان 

بوده انـد. راضـی  و  بـوده  خـوب 

شـدم  راه  ایـن  وارد  اینکـه  از  مـن  هـدف 
ایجـاد خوداشـتغالی برای زنان بود چون 
زیـادی  سـختی های  راه  ایـن  در  خـودم 
کـه ایـن توانایـی  کشـیدم، متوجـه شـدم 
را دارم و می توانـم خودکفـا باشـم و بقیـه 
بـه خودکفایـی  کـه  آمـوزش بدهـم  نیـز  را 
بایسـتند  خودشـان  پـای  روی  و  برسـند 
کسـی دراز نکننـد  تـا دستشـان را جلـوی 
آنهـا نیـز بتواننـد دسـت  و عـاوه بـر ایـن 

چندیـن و چنـد نفـر را بگیرنـد.

می تـوان  را  آفریـن  کار  انسـان  یـک  تفکـر 
درایـن سـخنان خانـم عابـدی در یافـت 
ایـن  همیشـگی ام  شـعار  می گویـد:  کـه 

بـه  اسـت  توانسـتن  خواسـتن  کـه  اسـت 
عمـل  خواسـتن،  ایـن  بـه  کـه  شـرطی 
کـه  خواسـتن هایی  ایـن  تمـام  کنیـم. 
آرزوهـای  بهشـان عمـل می کنیـم همـان 
گذشـته  در  و  قبـا  کـه  هسـتند  قشـنگی 
شـدنی  آیـا  کـه  می کردیـم  فکـر  آنهـا  بـه 
هسـتند، یـا نـه! در حـد همـان آرزو باقـی 
روزهـای  کـه  مطمئنـم  مـن  می ماننـد. 
خیلـی قشـنگتری را پیشـرو دارم و حتـی 
بانـوان  بـرای  را  قشـنگتری  روزهـای 
مهـر  گـروه  خوداشـتغال  زنـان  و  شـهرک 
روزی  مطمئنـم  و  می بینـم  مـادری 
کـه آنهـا جـا پـای مـن بگذارنـد و  می رسـد 

برونـد. پیـش  مـن  از  فراتـر  خیلـی 

پتـه دوزی  هنـر  همگـی  گـروه  ایـن  گرچـه 
چـون  امـا  می دهنـد  انجـام  مهـارت  بـا  را 
بـرای  هسـتند  کادمیـک  آ مـدرک  فاقـد 
ادامـه فعالیـت خـود بـا مشـکاتی همـراه 
محلـه  تسـهیلگری  دفتـر  کـه  هسـتند 
شـهید همـت بـا انجـام مکاتبـات و فراهم 
آوردن بسـتر مناسـب موفـق بـه حـل ایـن 

شـد.  مشـکل 

محلـه  تسـهیلگری  دفتـر  همچنیـن 
شـیوه های  آمـوزش  بـا  همـت  شـهید 
سـازی  توانمنـد  در  سـعی  فـروش  نویـن 
گـروه مهرمـادری در زمینـه فـروش آنایـن 
و  دائمـی  صـورت  بـه  خـود  کار  ارائـه  و 
را دارد زیـرا  از محیـط نمایشـگاهی  جـدا 
فصلـی  صـورت  بـه  نمایشـگاه ها  اغلـب 
ایجـاد  و  می شـوند  برگـزار  مناسـبتی  و 
نیازهـای  از  دائـم  فـروش  بـرای  محیـط 

اسـت. بانـوان  ایـن  اساسـی 

بانوی کارآفرین کرمانی:

کارهایمان همان آرزوهای ما هستند

حانیه محمدی قناتغستانی
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