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دور جدیـد ● شمـــــــــــاره ۱۴
۱۴۰۱ مـــــــــــــــــــــــــاه  بهمـــن 

جامعه

وضعیت زنان در 
جامعه مردساالرانه
-مهشاد عسکری-

یکـی  عنـوان  بـه  همیشـه  جامعـه  در  زنـان   نقـش 
محسـوب  کشـورها   در  توسـعه یافتگی  معیارهـای  از 

 . د می شـو
عـاوه بـر آن زنـان بـه واسـطه نقـش مادری و همسـری 
کـه می پذیرنـد تاثیـر مسـتقیم بـر رویکـرد و دیـدگاه نسـل 

آینـده  دارند.
نظـر  بـه  امـا  اسـت  ناممکـن  جامعـه  از  زنـان  حـذف 
می رسـد جامعـه مردسـاالرانه حضـور زنـان را در اجتمـاع 
ایـن موضـوع  بـرای خـود می دانـد. مویـد  زنـگ خطـری 
عـدم پذیـرش مدیـران خانـم در ادارات و تعـداد انـدک 
مدیران در رده های باالی اجرایی در کشـور اسـت. عدم  
تـوازن بیـن تعداد پرشـمار بانوان با مـدارک تحصیلی باال  
، یکـی از دغدغه هـای  و تعـداد انـدک ایشـان  در بـازار کار
اصلـی  بانـوان محسـوب می شـود. گرچـه مقولـه اشـتغال 
در  امـا  اسـت  پرمناقشـه  مسـائل  از  نیـز  آقایـان  بیـن  در 

شـرایط یکسـان، بانـوان شـرایط سـخت تری دارنـد.
اصلـی  ارکان  از  یکـی  کـه  اشـتغال  مشـغله  از  جـدا 
حقـوق  بـه  مربـوط  مسـائل  اسـت؛  افـراد  در  اسـتقال 
مذکـر  جنـس  از  آسـیب پذیرتر  را  زنـان  نیـز  شـهروندی 

اسـت. کـرده 
کـه  کشـور  از  خـروج  بـرای  محدودیتی هایـی  اعمـال   
بـه نظـر می رسـد هـر سـاله شـرایط سـخت تری بـرای آن 
وضـع می شـود، عـدم اجـازه بـرای انجـام برخـی ورزش ها 
از  برخـی  بـه  اشـتغال  منـع  و  بین المللـی  سـطوح  در 

اسـت. جنسـیتی  تبعیـض  مصادیـق  دیگـر  از  مشـاغل 
نیـز  اقداماتـی  مـوارد  ایـن  تسـهیل  منظـور  بـه  البتـه 
کـه  گرفتـه اسـت بـرای مثـال بارهـا عنـوان شـده  صـورت 
معاینـه  بانـو  پزشـکان  توسـط  بایـد  تنهـا  زن  بیمـاران 
شـوند امـا این دسـت اقدامـات  از سـوی جامعه چندان 
نیـز  مـورد  ایـن  دیگـر  سـوی  از  و  نیسـت  شـده  پذیرفتـه 
ماننـد بسـیاری از قوانیـن مربـوط بـه بانـوان؛ بـا  توضیـح 

می شـود. مواجـه  سـاخت ها"  زیـر  نبـودن  "فراهـم 

   

۲/ وضعیت زنان در جامعه مردساالرانه
۳/ معرفی کتاب نوجوان / آدم ها باهم فرق می کنند
غ مینا کتاب بزرگسال /  کشتن مر ۳/ معرفی 
غ مینا ۳/ معرفی فیلم /  کشتن مر
۴/ مردم قدردان خدمت اند
6/ تجاوزی به نام متلک
7/ با خواص بی نظیر آلیاژ برنج آشنا شوید 
کرمانی  طالیی شدند ۸/ دختران 
۱۰/ خشونت های جــــــاری در جامعه علیه زنان
۱۲/ کاهش ابتال به بیماری با رژیم غذایی مناسب 
کارهای آنالین ۱۴/ نقش روابط عمومی دیجیتال در رشد کسب و 
۱۵/ نقاشی دیجیتال با فتوشاپ
خ مشارکت اقتصادی زنان! ۱6/ سقوط چهار درصدی نر
۱7/ آیا میانکاله فروخته شده است؟
۱۸/ تاثیر معیارهای ذهنی بر عکس العمل های ما
۱9/   کهکشان مارپیچی مسیه 96
۱9/ آیا اسرار جهان اولیه کشف می شود؟
که پایه علمی ندارد انجام نمی دهم  ۲۰/کاری 
کرمان در جشنواره منطقه ای  فجر ۲۲/ درخشش تئاتر 
گیاهان چیست؟! ۲۳/ اشتباهات رایج در مورد 
۲۴/ نقشه کسب وکار چیست؟ 
کرمان گردی به وقت میدان گنجعلی خان  /۲۵
ترین الویت را دارد  کیفیت برایم باال  /۲6
۲۸/ چـــــــرا طراحی داخلی اهمیت دارد؟
۲۸/ آشنایی با سبک های مختلف دکوراسیون داخلی
۲9/ شرایط اذن خروج از کشور برای زنان و دختران
۳۰/ دلیل خشم غرب، ارائه سبکی نو از زندگی با حفظ ارزش های زنان است
گیاهان دارویی بیشتر آشنا شوید ۳۰/ با 
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گ و 

هن
فر

 معرفی فیلم

غمینا کشتنمر

بـه  آمریکایـی  فیلمـی  نـام  مینـا  غ  مـر کشـتن 
 ۱۹۶۲ سـال  محصـول  مالیگـن  رابـرت  کارگردانـی 
کـه بـر اسـاس رمانـی بـه همیـن نـام اثـر هارپـر  اسـت 
لـی سـاخته شـده اسـت. در سـال ۱۹۹۵ ایـن فیلـم 
ایـن  گرفـت.  قـرار  فیلـم  ثبـت  ملـی  فهرسـت  در 
فیلم هـای  بزرگ تریـن  فهرسـت  در  همچنیـن  فیلـم 
آمریکایـی تاریـخ دهمیـن سـالگرد بنیـاد فیلـم آمریکا 

گرفـت. قـرار  پنجـم  و  بیسـت  رتبـه  در 
جایـزه  کـه  پـگ  گـوری  گـری  روان  و  خـوب  بـازی 
بازیگـران  سـایر  و  آورد  ارمغـان  بـه  برایـش  را  اسـکار 
فیلـم )کـه دو کـودک خردسـال که نقـش عمده بازی 
نقـاط قـوت  از  بـه عهـده داشـتند(  ایـن فیلـم  را در 
ایـن فیلـم بـه شـمار مـی اید .نکتـه جالب اینجاسـت 
کـه مـاری بدهـام بـرای بـازی در ایـن فیلـم بـا وجـود 
اسـکار  جایـزه  دریافـت  کاندیـدای  کـم  سـال  و  سـن 

شـد .
صحنه هـای  از  مملـو  مینـا  غ  مـر کشـتن  فیلـم 
و  کوچکـش  دختـر  و  آتیـکاس  نفـره  دو  مکالمـه 
کننـده او راجـع بـه مسـائل  توضیحـات زیبـا و قانـع 
بغرنـج زندگـی بـا لحنـی اسـت که یـک کودک ۶ سـاله 

کنـد. درک  را  آن  بتوانـد 
شـخصیت  دقیـق،  فیلمنامـه  دلیـل  بـه  فیلـم 
پـردازی بسـیار زیبـا، پرداخت دقیـق روابط و همین 
هیـچ  پـک  گـوری  گـری  ماندنـی  یـاد  بـه  بـازی  طـور 
و  نمی افتـد  موعظـه  و  گویـی  شـعار  ورطـه  بـه  گاه 
ایـن تاثیـرات در الیه هـای زیریـن فیلـم در ضمیـر نـا 
گاه بیننـده شـکل می گیـرد و همیـن امـر آن را  خـودآ
یـک سـر و گـردن از سـایر فیلم هـای بـه ظاهراخاقی 

می کنـد متمایـز 

کتاب نوجوان  معرفی 

آدمهاباهم
فرقمیکنند

راهنمایی برای پیش داوری نکردن 
و باارزش دانستن تفاوت ها

نویسنده : کریستین ای.آدامز
مترجم : برزو سریزدی

ایـن کتـاب به کودکان کمک می کند 
درک  را  تفـاوت  و  اختـاف  معنـای 
کـرده و آن را تشـخیص بدهنـد. آن هـا 
متوجـه خواهنـد شـد پیش داوری هـا 
چطـور ذهـن یـک نفـر را مسـموم کرده 
شـناخت  ایجـاد  بـه  نسـبت  را  آن  و 
می کنـد.  مسـدود  و  کـور  واقعـی، 
می آمـوزد  کـودکان  بـه  کتـاب  ایـن 
گرامـی  را  دیگـران  تفاوت هـای  چطـور 

کـه راه درک  بدارنـد. هـدف ایـن اسـت 
داده  نشـان  آن هـا  بـه  شـناختی  و 
می شـود.  منتهـی  صلـح  بـه  کـه  شـود 
همان طـور کـه آتیکاس فینـچ در رمان 
غ مقلد به دخترش  معروف کشـتن مر
می گویـد: »تـو هرگـز بـه معنـای واقعـی 
آنکـه  را درک نمی کنـی، مگـر  یـک  نفـر 
زندگـی را از چشـمان او ببینـی... مگـر 
اینکـه وارد پوسـت او شـده و بـا پاهـای 

بزنـی« قـدم  جهـان  در  او 
می آمـوزد  کـودکان  بـه  کتـاب  ایـن 
گرامـی  را  دیگـران  تفاوت هـای  چطـور 
کـه راه درک  بدارنـد. هـدف ایـن اسـت 
و شـناختی بـه آن هـا نشـان داده شـود 

کـه بـه صلـح منتهـی می شـود.
مـی  کمـک  کـودکان  بـه  کتـاب  ایـن 

کنـد معنـای اختـاف و تفـاوت را درک 
کـرده و آن را تشـخیص بدهنـد. آن هـا 
داوری  پیـش  شـد  خواهنـد  متوجـه 
را مسـموم  نفـر  یـک  هـا چطـور ذهـن 
کرده و آن را نسـبت به ایجاد شـناخت 

کنـد. کـور و مسـدود مـی  واقعـی؛ 
کودکانمـان بایـد یـاد بگیرنـد چطـور 
کـه بـا آن هـا تفـاوت دارنـد  بـا افـرادی 

کننـد. کار  زندگـی؛ بـازی یـا 

کتاب بزرگسال   معرفی 

غمینا کشتنمر
نویسنده: هارپر لی

 مترجم: نرجس دغالوی

برجسـته  اثـر  مینـا  غ  مـر کشـتن 
خانـم هارپـر لـی اسـت کـه در سراسـر 
بـا  کـه  رمانـی  دارد.  شـهرت  جهـان 
بسـیار  حرف هـای  سـادگی،  وجـود 
مهمـی بـرای گفتـن دارد و کمـی پس 
از انتشـارش در سـال ۱۹۶۰ غوغایـی 
ایـن  کـرد. پیشـنهاد می کنیـم  پـا  بـه 
کـه  کتاب هایـی  لیسـت  در  را  کتـاب 

قـرار دهیـد. کنیـد،  بایـد مطالعـه 
دختـری  زبـان  از  رمـان  داسـتان 
بـه  سن وسـال  کـم  و  سفیدپوسـت 
نـام اسـکاوت فینـچ روایت می شـود. 
و  اسـت  رشـد  کـه در حـال  دختـری 
دوسـت دارد همه چیـز را تجربـه کند
دو  در  مینـا  غ  مـر کشـتن  کتـاب 
بخـش  اسـت.  شـده  نوشـته  بخـش 
اول شـامل توصیف فضـای کودکی و 
بازی های اسـکاوت، برادرش جیم و 

آن هاسـت.. دوسـت  دیـل 
جـو  همچنیـن  اول  بخـش  در 

داده  نشـان  جامعـه  بـر  کـم  حا
ایـن  در  همـه  از  مهم تـر  و  می شـود 
بخش اسـت که با شـخصیت قوی و 
اسـتثنایی اتیکوس- پدر اسکاوت- 

می شـویم. آشـنا 
بخـش  امـا،  کتـاب  دوم  بخـش 
در  اسـت.  رمـان  کلیـدی  و  اصلـی 
دیـد  مـردم  می کمـب  کوچـک  شـهر 
نـدارد،  فینـچ  خانـواده  بـه  خوبـی 
اینکـه  بـر  عـاوه  اتیکـوس  کـه  چـرا 
سیاه پوسـت  زنـی  خانـه اش  آشـپز 
اسـت وکیـل مـردی سیاه پوسـت نیـز 
شـهر  مـردم  کـه  چیـزی  می باشـد. 
کننـد و  نمی تواننـد دلیـل آن را درک 
مـدام این سـوال مطرح می شـود که 
چـرا یـک سفیدپوسـت وکیـل مـردی 

اسـت؟ سیاه پوسـت 
مـرد  بـه  شـده  وارد  اتهـام 
رابینسـون-  -تـوم  سیاه پوسـت 
وضـوح  بـه  اتیکـوس  اسـت.  تجـاوز 
درسـت  اتهـام  ایـن  کـه  می دانـد 
تبعیـض  کـه  زمانـی  در  امـا  نیسـت 
نـژادی بیـداد می کنـد، کار بـه همین 
راحتی نیسـت و باید برای به دسـت 
تاش هـای  جنگیـد.  حـق  آوردن 

در  او  صحبت هـای  و  اتیکـوس 
بـه  قسـمت های  جملـه  از  دادگاه 
غ مینا  یـاد ماندنـی کتـاب کشـتن مـر
یـاد  آن  از  و  خوانـد  بایـد  کـه  اسـت 

. فـت گر
 ۱۹۶۰ در  بـار  نخسـتین  اثـر  ایـن 
منتشـر شـد و در سـال ۱۹۶۱ جایـزه 
پولیتـزر را کسـب کـرد. ایـن کتـاب بـه 
ترجمـه  دیگـر  زبـان  چهـل  از  بیـش 
رمـان،  ایـن  اسـاس  بـر  اسـت.  شـده 
کارگردانـی  در سـال ۱۹۶۲ فیلمـی بـه 
نقش آفرینـی  و  مالگیـن  رابـرت 
از  کـه  شـد  سـاخته  پـک  گریگـوری 
محسـوب  سـینمایی  شـاهکارهای 

. د می شـو

مـن فاطمـه کاظمـی هسـتم، کتاب و کتابخوانـی و البته 
فیلـم دیـدن را خیلـی دوسـت دارم. بسـیار پیش آمده  که 
و  کمـک تخصصـی داشـتم   بـه  نیـاز  بـه موضوعـی  راجـع 
همیشـه اولیـن انتخابـم مطالعـه کتـاب بـوده اسـت. بارهـا 
کاش زودتـر بـا  کـه افسـوس خـوردم  کـردم  کتابـی مطالعـه 

ایـن کتـاب آشـنا می شـدم. در ایـن صفحـه سـعی می کنـم 
و  دیـده ام  کـه  فیلم هایـی  و   خوانـدم   کـه  کتاب هـای   تـا 
ک بذارم.  ارزش محتوایـی خاصـی دارنـد بـا شـما به اشـترا
نظرات و پیشـنهاد کتاب خودتان را  از طریق پیج نشـریه 

ک بگذاریـد، بی صبرانـه منتظـرم . بـا مـن بـه اشـترا
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-رها فالح- 

مـردم  بـرای  آشـنا  نامـی  زهـرا موسـی پور 
اهـل  کـه  ایشـان  اسـت.  کرمـان  اسـتان 
شهرسـتان بردسـیر هسـتند، نمونـه موفـق 
یـک مدیـر کارآمـد اسـت کـه پله هـای ترقـی 
را یکـی پـس از دیگـری پیموده اسـت. او در 
سـال ۶8 بـه طـور رسـمی و به عنـوان معلم 
ابتدایـی در آمـوزش و پـرورش اسـتخدام و 
در سـال ۹۹ بـا عنـوان مدیـرکل دفتـر امـور 
کرمـان  اسـتانداری  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
بازنشسـته شـد. امـا آنچـه در ایـن 3۱ سـال 
تجربیـات  از  بـاری  کولـه  گذشـته  وی  بـر 
ایـن  در  کـه  اسـت  اجرایـی  و  مدیریتـی 

می پردازیـم. آن  از  بخشـی  بـه  گفت گـو 
 چه عناوینی شـغلی در کارنامه خود 

دارید؟
حـق  معلـم  عنـوان  بـه   ۶۶ سـال  از 
التدریـس وارد خانـواده آمـوزش و پـرورش 
کـه  تحصیاتـم را ادامـه  شـدم و همزمـان 
مـی دادم تجربـه کار در سـمت های معاون 
دبیرسـتان،  مدیـر  راهنمایـی،  مدرسـه 
و  اداره   سرپرسـت  پرورشـی،  معاونـت 
آموزش وپـرورش  اداره  رئیـس  نهایـت  در 
و  کـردم  کسـب  نیـز  را  بردسـیر  شهرسـتان 
دانـش  کارو  معلـم  عنـوان  بـه  نهایـت  در 
جـدا  پـرورش  و  آمـوزش  بـزرگ  خانـواده  از 
گزینـه ی  عنـوان  بـه  دوره ای  در  و  شـدم 
فرمانـداری شهرسـتان بردسـیر نیـز  بـرای 
در  امـا  رفتـم  کشـور  وزارت  بـه  مصاحبـه 
نهایـت بـه عنـوان معـاون فرمانـدار برگزیده 
شـدم و بعـد از مدتـی بـه عنـوان مدیـر کل 
اسـتانداری  فرهنگـی  و  اجتماعـی  امـور 

کرمـان  مشـغول بـکار شـدم و در نهایـت بـا 
شـدم. بازنشسـته  عنـوان  همیـن 

البتـه در ایـن میـان تجربیاتـی همچـون 
بردسیرشناسـی  بخـش  اجرایـی  دبیـر 
در  عضویـت  و  شناسـی  کرمـان  سـمینار 

دارم. نیـز  را  شـهر  شـورای 
بـه  توانسـت  چطـور  معلـم  یـک   
دسـت  پـرورش  و  آمـوزش  اداره  ریاسـت 

یابـد؟
یـک  از  معمولـی  دختـر  یـک  مـن 
شهرسـتان کوچک در اسـتان کرمان بودم 
کـه بـه لطـف خـدا و بـا تکیـه بـر دانـش خود 
بـه  خداونـد  کـه  اعتقـاد  ایـن  بـه  بـاور  بـا  و 
هرکسـی در هـر جایگاهـی فرصـت خدمـت 
می دهـد؛ در هـر جایگاهـی کـه بـودم تمـام 
تـاش خـودم را بـه کار بسـتم تـا مسـئولیتم 
را بـه بهتریـن شـکل انجـام دهـم. بـه نظـرم  
رسـالت هـر انسـانی انجام مسـئولیت های 
اسـت. ممکـن  شـکل  بهتریـن  بـه  خـود 

تنهـا در ایـن صـورت خداونـد فرصت هـای 
بیشـتری را بـرای خدمـت در اختیـار او قـرار 

می دهـد. 
 لطفـا  کمـی بیشـتر بـرای خواننـدگان 

توضیـح دهیـد .
مـن همزمـان بـا کار بـه تحصیل مشـغول 
بـه کار  را  می آموختـم  کـه  علمـی  و   بـودم 
می بسـتم. زمانیکـه معلـم مناطـق محـروم 
بودم به کمک اهالی روسـتا، مدرسـه نیمه 
کـردم ایـن  سـاز محـل خدمتـم را تکمیـل  
کار تاثیر بسـزایی در باال بردن سـطح سـواد 
آمـوزی  منطقـه داشـت. در زمـان مدیریـت 
کار جهـادی و طـی سـه روز دبیرسـتان  بـا 

کامـل  طـور  بـه  بردسـیر  اعتصامـی  پرویـن 
دانش آمـوزان  آنکـه  ضمـن  شـد.  بازسـازی 
کنکـور  رتبـه هـای خوبـی در  ایـن مدرسـه 
سراسـری کسـب می کردند هـم زمان پیگیر 
دانش آمـوزان  پـرورش  بـه  مربـوط  مسـائل 
نیـز بـودم برای مثـال در دبیرسـتان اجرای 

تیاتـر داشـتیم.
نیـز  اداره  پرورشـی  معاونـت  زمـان  در 
اسـتعداد  آمـوز  دانـش  هـر  بـودم  معتقـد 
تمـام  نبایـد  و  دارد  را  خـود  منحصربفـرد 
شـود.  صـرف  بخـش  یـک  در  اعتبـارات 
تمـام  بـرای  را  فرصتـی  بایـد  مدیـر  یـک 
زمینـه ی  در  فـرد  هـر  تـا  کنـد  فراهـم  افـراد 
برگـزاری  بـروز دهـد.  را  اسـتعدادش  خـود 
دانـش  در  اینکـه   بـر  عـاوه  مسـابقات 
آمـوزان ایجـاد انگیـزه می کـرد؛ چـون تمـام 
کـه در مسـابقات اهـدا می شـد،  هدایایـی 
بردسـیر  شـهر  سـطح  فروشـگاه های  از 
خریـداری می شـد باعـث رونـق اقتصـادی 

بـود. شـده  شـهر  در 
در زمـان ریاسـت  اداره نیـز  با این اعتقاد 
کـه در مدیریت هـا؛ بایـد مردم بزرگ باشـند 
دادم. ادامـه  را  خـود  کار  کوچـک  مدیـر  و 

زمانیکـه  تـا  اداره  بـه  ورود  زمـان  از  گاهـی 
کارم می رسـیدم سـاعت ها طـول  اتـاق  بـه 
را در حیـاط  اربـاب رجـوع   زیـرا  می کشـید 
می شـد   شـروع  کارم  همانجـا  و  می دیـدم  
و در عیـن حـال بـه بخـش هـای مختلـف 
پیشـرفت  رونـد  از  تـا  می کـردم  سرکشـی 
کارهـای محـول شـده بـه هـر بخـش اطـاع 

کنـم. پیـدا 
 چطـور از ریاسـت اداره بـه معلمی در 

زهراموسیپور

اجتماعی امور مدیرکلاسبقدفتر

وفرهنگیاستانداریکرمان

مردم 
قدردان 
خدمت اند



5

دور جدیـد ● شمـــــــــــاره ۱۴
۱۴۰۱ مـــــــــــــــــــــــــاه  بهمـــن 

گو
ت و 

گف

کارودانش رسیدید؟
آزمایـش  حـال  در  همیشـه  خداونـد 
زندگـی  در  رخـدادی  هـر  و  اسـت  بنـدگان 
بـا   84 سـال  در  اسـت.  الهـی  آزمـون  یـک 
آن   بـه دنبـال  و  ریاسـت جمهـوری  تغییـر 
تغییـر وزیـر ، تمامـی مدیران تغییـر کردند. 
نبـودم.  مسـتثنی  قاعـده  ایـن  از  نیـز  مـن 
هشـت سـال معلم کارو دانش بودم بدون 
. بـرای مـن کـه  هشـت دقیقـه تاخیـر در کار
تـا دیـروز رئیـس اداره بـودم  و امـروز معلـم 
اهمیـت  از  قوانیـن  رعایـت  بـودم  شـده 
معلـم  یـا  مدیـر  بـود.   برخـوردار  بیشـتری 
بـودن تفاوتـی نداشـت بایـد مسـئولیتم را 
بـه بهتریـن شـکل ممکـن انجام مـی دادم.

  در صحبت هایتـان اشـاره کردیـد که 
در انتخابـات شـورای شـهر همیشـه آراء 
آنـرا  باالیـی بـه دسـت می آوردیـد دلیـل  

چطـور ارزیابـی می کنیـد؟
من در دوره اول شـورا هم انتخاب شـده 
مدیـر  دلیـل   بـه  دوم  دوره  در  امـا  بـودم 
دولتـی بـودن  اجـازه ثبت نام در انتخابات 
مـن  تودیـع  از  سـال  یـک  نداشـتم.  را 
گذشـته بود که مصادف شـد با دوره سـوم 
بدسـت  را  دوم  رای  مـن  و  شـهر  شـورای 
پوسـتر  نصـب  بـه  اعتقـادی  .اصـا  آوردم 
بـه دیـوار شـهر نداشـتم بلکه معتقـد بودم 
سـتاد انتخاباتـی مـن  قلـب مـردم  اسـت. 
تبریـک  بـرای  مـردم  از  کـه  پیام هایـی 
دریافـت می کـردم  بـا شـعر " خـرم آن نغمـه 
کـه مـردم بسـپارند بـه یـاد" شـروع می شـد.

کمـی  پـور  موسـی  خانـم  لحظـه  ایـن  )در 
لحظاتـی  بـرای  مصاحبـه  و  شـد  منقلـب 
را  خـودم   موفقیـت  واقعـا  شـد(  متوقـف 
ایـن  دیـدن  بـا  و  می دانـم  مـردم  مدیـون 
ایـن  گفتـم  خـودم  بـا  پیام هـا  در  جملـه  
بـدون  مـن  هسـتند،  بـزرگ  چقـدر  مـردم 
کنـی  کمـک  گـر بـه مـردم  مـردم هیچـم و ا
مـن  می شـوی.  بـزرگ  کنـی  کار  مردمـی  و 
کـردم، قـول واهـی بـه مـردم  کار  صادقانـه 
بـودم. مـردم  کنـار  در  همیشـه  نـدادم، 

محلـه  یـک  بـه  عیـد   نزدیـک  سـوم  دوره 
کردیـم و  رفتیـم و بـا مـردم  محلـه را تمیـز 
 ، محـور محلـه  فعالیت هـای  پـس   آن  از 
کـه  در محلـه انجـام می شـد. مـردم محلـه 
شـدن  زیبـا  و  نهـال  کاشـت  شـاهد  خـود  
و  حفـظ  در  بودنـد  خـود  زندگـی  فضـای 
نگهـداری از آن بیشـتر کوشـش می کردند. 
تنهایـی  بـه  صحبـت  بـودم  معتقـد  مـن 
کافـی نیسـت بلکه بایـد عمل کـرد زمانیکه 
کـوکان  خـاص  طـور  بـه  و  محلـه  مـردم 
محلـه شـاهد اقدامـات انجـام شـده  بـرای 
کوشـاتر  محلـه شـان باشـند؛ در حفـظ آن 

خواهنـد بـود از طرفـی ایـن فرهنـگ بـرای 
کـودکان نهادینـه می شـود. در محلـه پارک 
سـاختیم  و از اعضـای محلـه دعـوت شـد 
بـه نیـت خودشـان یـا فرزندانشـان درخـت 
بکارنـد  در ایـن حالـت دیگـر امـکان نـدارد 
وقتـی خانـواده بـرای گـردش بـه ایـن پـارک 

بزنـد. صدمـه  آن  بـه  می آیـد 
  چطـور بـه عنـوان یـک خانم، موفق 
فرمانـداری  معاونـت  عنـوان  کسـب  بـه 

شـدید؟
اسـتاندار  رزم حسـینی  آقـای  طریـق  از   
وقـت بـه من اطاع داده شـد که به عنوان 
کشـور معرفـی  گزینـه فرمانـداری بـه وزارت 
شـده ام.رونـد مصاحبـه بـه خوبـی پیـش 
کادر  کـه  رفـت و حتـی بـه مـن عنـوان شـد 
کنـم امـا در نهایـت  اداری خـود را تعییـن 
فرمانـداری  سـمت  بـه  دیگـری  شـخص 
منصوب شـد و بعدها مشـخص شـد برای 
انتخـاب فرمانـدار زن،  وزارت کشـور تحـت 
فشـار بـوده و در مرحلـه آخر آقای رحمانی 
مـن  فرمانـداری  حکـم   امضـا  از  فضلـی 
منصـرف شـده اسـت. زیـرا تمـام نیروهـای 
نظامـی، انتظامـی و نیـروی روحانـی بایـد 
و  کننـد  فعالیـت  فرمانـداری  نظـر  زیـر 
فشـارها مانـع انتخـاب فرمانـدار زن شـده 
اسـت  امـا مـن بـه عنـوان معـاون فرمانـدار 
تعییـن شـدم و اختیـارات گسـتره ای بـرای 

داشـتم. خدمـت 
  یعنـی جنسـیت تان مانع پیشـرفت 

شـما شـده است؟
کـه  مـن در بردسـیر اولیـن خانمـی بـودم 
کـه  عضـو شـورای شـهر شـد، اولیـن خانمـی 
معاونت اداره  به او محول شده بود و اولین 
کـه بـه ریاسـت اداره آمـوزش  خانمـی بـودم 
و  کاری  نظـر تجربـه  از  و  پـرورش رسـیدم  و 
تحصیـات گزینه مناسـبی بـرای فرمانداری 
بـودم چنانچه در زمـان معاونت فرمانداری 
متاسـفانه  امـا  داشـتم  تـام  اختیـارات  نیـز 
یـک  کـه  می کنیـم  زندگـی  ای  جامعـه  در 
سـقف شیشـه ای بـرای زنـان در بخش های 
مدیریتـی  قائل می شـوند. امیدوارم جامعه 
واسـطه  بـه  انسـان ها  کـه  برسـد  جایـی  بـه 
بدسـت  تـری  پاییـن  جایـگاه  بـودن   زن 
گـر  ا می گویـم  اطمینـان  بـا  مـن  نیاورنـد. 
مـرد بـودم قطعـا جایـگاه هـای باالتـری بـه 
دسـت می آوردم این صحبت را با اطمینان 

می گویـم نـه بـا اغمـاض. 
 از چه سالی وارد استانداری شدید و 
چـه اقداماتـی در ایـن مجموعـه  زیـر نظـر 
شـما بـه عنـوان مدیرکل امـور اجتماعی و 

فرهنگی اسـتانداری صورت گرفت؟ 
 از سـال ۹3 الـی ۹۹ بـه عنـوان مدیـرکل 

اسـتانداری  فرهنگـی  و  اجتماعـی  امـور 
کار بـودم. و از تمـام اقدامـات  مشـغول بـه 
می کنـم.  دفـاع  زمـان  آن  در  شـده  انجـام 
صـورت  زمـان  ایـن  در  زیـادی   کارهـای 
دفتـر  شـأن   ارتقـا  قـدم  اولیـن  گرفـت. 
بـود.  اسـتانداری  مجموعـه  در  اجتماعـی 
دفاتـر  سیاسـی، عمرانـی  و امنیتـی  تـا قبـل 
از حضـور مـن؛ جایـگاه باالتـری داشـتند اما 
به اعتقاد من مسـائل فرهنگی و اجتماعی 
گـر بـه درسـتی حـل نشـوند بـه مشـکات  ا
می شـوند.  تبدیـل  سیاسـی  و  امنیتـی 
بسـیاری از طـرح هایـی کـه در حـال حاضـر 
جملـه  از  اسـت  فعـال  کرمـان  اسـتان  در 
سـطح  در  کـه  نانوایـان  رتبه بنـدی  طـرح 
اسـتان  اجرا می شـود و یا در سطح کشوری 
طرح نجات و تاسیس دفاتر تسهیلگری  از 
کرمـان  و بـه پیشـنهاد بنـده عملیاتـی شـد.

  دوران بازنشسـتگی خـود را چطـور 
می گذرانیـد؟

من باز نشسـته نیسـتم من بیسـت هزار 
دانـش آمـوز داشـته ام کـه در آنهـا جـاری و 
سـاری هسـتم. در ضمـن  در حـال حاضـر 
احمـر هسـتم  عضـو هیئـت مدیـره هـال 
نهـاد  مـردم  موسسـه  در  آن  کنـار  در  و 
کمـک" کـه بـه کـودکان سـرطانی خدمـت  "
رسـانی می کنـد، انجمـن آلزایمـر و انجمـن 

نابینایـان مشـغول هسـتم.
 بـه عنـوان سـخن پایانـی و بـه عنوان 
یـک بانـوی مجـرد، تجـرد را یـک بحـران 

می دانیـد یـا یـک فرصـت؟
انتخـاب  یـک  همیشـه  مسـئله  ایـن   
اینکـه تصمیـم  یـا  و  تاهـل  یـا  اسـت تجـرد 
انتخـاب  همگـی  شـوید  جـدا  بگیریـد 
اسـت  بسـتگی بـه شـرایط  دارد و جامعـه 
بایـد بـه ایـن انتخـاب احتـرام  بگـذارد مـن 
میدانـم  بحرانـی  حـوزه   ایـن  در  را  اجبـار 
کـم سـن و سـال مطلقـه  بـا دختـران  زیـرا 
در جامعـه روبـرو هسـتیم کـه خطـر بالقـوه 
و بالفعـل در جامعـه محسـوب می شـوند. 
کـه  کارهـای مهمتـری داشـتم  مـن اینقـدر 
ازدواج همیشـه در حاشـیه می رفت و این 

نیسـت.  ازدواج  بـا  مخالفـت  معنـای  بـه 
ایـن امـر دقیقـا مصـداق هزینـه فرصت از 
دسـت رفتـه اسـت. یعنـی یـک فـرد ترجیـح 
باشـد  داشـته  را  خـود  خانـواده  می دهـد 
زندگـی  مسـئول   را  خـود  شـخص  یـک  و 

می دانـد.  آمـوز  دانـش  هـزار  بیسـت 
بدرخشـید  سـتاره  مثـل  هسـتید  هرجـا 
باشـید  خوبـی  مـادر  هسـتید  مـادر  گـر  ا
گـر   ا می کنـد   تربیـت  خـوب  بچه هـای  کـه 
کارمند هسـتید کارتان را به بهترین شـکل 

دهیـد. انجـام 

■ ■ ■

امیدوارمجامعه
که بهجاییبرسد

انسانهابهواسطه
زنبودنجایگاه

پایینتریبدست
نیاورند.
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- فاطمه محمودی-

در  زن  یـک  امنیـت  کـردن  فراهـم 
فیزیکـی  امنیـت  بـه  منحصـر  اجتمـاع 
حفـظ  و  روانـی  امنیـت  بلکـه  نیسـت،  
شـخصیت وی نیـز بایـد مـورد توجـه قـرار 
بانـوان  بـرای  کـه  عواملـی  از  یکـی  گیـرد. 
مـی  تلقـی  آمیـز  توهیـن  و  آزاردهنـده 
شـود، الفـاظ نامناسـبی اسـت کـه جنـس 
کن عمومی  مقابـل خطـاب بـه آنهـا در اما
کار مـی بـرد. ایـن الفـاظ ، یـا بـه زبـان  بـه 
عامیانـه "متلـک" هـا در واقـع اظهـار نظـر 
کـه  اسـت  زنـان  ظاهـر  و  بـدن  مـورد  در 
بخشـی از حریـم خصوصـی آنهاسـت، در 
نتیجـه بیـان آن بـدون اجـازه ی ورود بـه 
ایـن حریـم و نوعـی تجـاوز کامـی و روانـی 
کـه  تحقیقـی  طبـق  میشـود.  محسـوب 
انجـام  اروپایـی  کشـورهای  از  یکـی  در 
همـه ی  در  مزاحمـت،  نـوع  ایـن  شـد، 
زنـان باعـث ایجـاد تـرس و احسـاس عـدم 
کنش  امنیـت می شـود. بـا وجود اینکـه وا
الفـاظ  ایـن  بـه  نسـبت  آنهـا  لحظـه ای 
متفـاوت اسـت. بسـته بـه موقعیـت، لفظ 
و شـخصی کـه آن را بیـان میکنـد، یک زن 
ممکـن اسـت آن را توهیـن آمیـز، تهدیـد 
آمیز و یا در مواردی تعریف تلقی کند و بر 
کنـش  اسـاس برداشـت شـخصی خـود وا
توانـد  مـی  کنـش  وا ایـن  دهـد.  نشـان 
تـرک موقعیـت، بـی تفاوتـی، نشـان دادن 

عصبانیـت در چهـره و یـا در کام، لبخنـد 
گرچـه  آخـر  مـورد  دو  باشـد.  تشـکر  یـا  و 
رضایـت لحظـه ای را نشـان مـی دهـد امـا 
کنـش،  بـر اسـاس تجربـه ی زنـان از ایـن وا
منجـر بـه ادامـه یافتـن مزاحمـت و ورود 
بیشـتر بـه حریم خصوصی آنها می شـود.
 ایـن تحقیـق همچنیـن بـه شـخصیت 
کـه ایـن قبیـل مزاحمـت را ایجـاد  کسـانی 
کننـد، پرداختـه اسـت و نشـان مـی  مـی 
دهـد کـه از دیـدگاه روانشناسـی ایـن افراد 
بـه  تمایـل  و  بـوده  تـر  مـرد سـاالر  عمومـا 
کنترل زنان در آنها بیشتر دیده می شود. 
کثـر آنهـا انتظار  کنشـی کـه ا و همچنیـن وا
طـرف  از  دوسـتانه  برخـورد  یـک  دارنـد، 
شـخص مقابـل اسـت!  در نتیجـه ی ایـن 
گفتـن" نوعـی تجـاوز در  تحقیـق "متلـک 
کـه بـار روانـی آن روی  گرفتـه شـده   نظـر 
زنـان بسـیار سـنگین اسـت و باعـث مـی 

بـه عنـوان یـک جنـس  را  شـود زن خـود 
ضعیـف تـر در جامعه احسـاس کند. علی 
کار در ایـران و در سـایر  رغـم اینکـه ایـن 
نسـبتا  مجـازات  و  بـوده  جـرم  کشـورها 
بـه  زنـان  کثـر  ا سـنگینی دارد، متاسـفانه 
چنیـن  بـا  روزانـه  جـوان،  زنـان  خصـوص 

مزاحمـت هایـی رو بـه رو مـی شـوند. 
کـه  داشـت  نظـر  در  بایـد  نهایـت  در 
دیـد  و  تجربـه  مختلـف  جوامـع  در  زنـان 
متفاوتـی از ایـن اتفـاق دارنـد. در همـه ی 
نـوع مزاحمـت وجـود دارد  ایـن  کشـورها 
گرچـه میـزان و شـدت آن در ایـران بیشـتر 
اسـت، امـا نکتـه ی قابل توجه این اسـت 
کـه زنـان در ایـران بـه دلیـل قضاوت هـا و 
کـه تحمـل  سـرکوب های بیـش از حـدی 
بـا  مواجـه  هنـگام  می کننـد،  و  کـرده 
"متلک" هـای خیابانـی عاوه بر احسـاس 
شـرم  و  وجـدان  عـذاب  احسـاس  تـرس، 
کـه همیشـه  کننـد چـرا  را نیـز تجربـه مـی 
زنـان مسـئول کنتـرل رفتار مرد بـا خود در 
نظـر گرفتـه مـی شـوند و بـه همیـن دلیـل 
دفـاع  بـرای  کمتـری  حامـی  و  پشـتوانه 
ایـن  دارنـد.  موقعیت هایـی  چنیـن  در 
واقعیـت مقولـه ی مزاحمت هـای کامـی 
تجربـه ی  یـک  بـه  ایـران  زنـان  بـرای  را 
تبدیـل  تـر  آمیـز  تهدیـد  و  تـر  سـخت 

می کنـد.

تجاوزی 
به نام 
متلک

■ ■ ■جامعه

واقع "متلک"هادر
موردبدنو در نظر اظهار
زناناستکهبخشی ظاهر
حریمخصوصی از
آنهاست.
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- -الهام محمدی/جواهرساز

بی شـمار  کاربردهـای  و  فلـزات  خاصیـت 
و  نبـوده  پوشـیده  انسـان  بـر  هرگـز  آن هـا 
نیسـت. آلیاژ برنج یکی از انواع فلزات اسـت 
کـه نه تنهـا در سـاخت تجهیـزات و صنایـع 
بـدن  سـامتی  بـر  بلکـه  مـی رود،  کار  بـه 
شـاید  می گـذارد.  قابل توجـه  تأثیـری  نیـز 
کـه وجـود دارد،  آن چنـان  ایـن فلـز  کارایـی 
مـا  دلیـل  همیـن  بـه  اسـت؛  نشـده  لحـاظ 
سـعی داریـم در ایـن یادداشـت بـه معرفـی، 
بـدن  بـرای  برنـج  فلـز  خـواص  و  کاربردهـا 
بپردازیـم. برنـج فلـزی طایی رنـگ و آلیـاژی 
کـه بـه دلیـل قیمـت  از روی و مـس اسـت 
مناسـب و قابلیت هـای متعـدد در سـاخت 
کاربـرد  صنایـع  و  زیـورآالت  ظـروف،  انـواع 
فلـز  از دو  یـک  به کاررفتـه هـر  دارد. نسـبت 
مـس و روی تعییـن می کند کـه آلیاژ برنج در 

شـود. اسـتفاده  می توانـد  مصارفـی  چـه 
کـم امـا  فلـز برنـج خاصیـت مغناطیسـی 
دارد،  باالیـی  بازیافـت  قابلیـت  مقابـل  در 
کسـایش  این فلز مقاومت باالیی در برابر ا
و لکـه دار شـدن از خـود نشـان می دهـد و 
نسـبت  بیشـتری  چکش خـواری  توانایـی 

بـه سـایر فلـزات دارد.
سـاخت  مراحـل  در  برنـج  آلیـاژ 
پرده هـای  داخلـی،  دکوراسـیون های 
و  دسـتگیره ها  و  قفل هـا  مغـزی  سـینما، 
می گیرنـد.  قـرار  مورداسـتفاده  شـیرآالت 
همچنیـن بـه دلیل خـواص فلز برنـج برای 

بدن انسـان، از این ماده در سـاخت انواع 
می شـود. اسـتفاده  نیـز  ظـروف 

آلیـاژ  انـواع  از مهم تریـن  ایـن،  بـر  افـزون 
کاربردهـای آن بـه نمونه هـای زیـر  برنـج و 

کـرد: اشـاره  می تـوان 
انـواع  سـاخت  جواهرسـازی:   برنـج 

ت ا هـر ا جو
سـاخت  بـرای  مناسـب  کم عیـار:  برنـج 

موسـیقی آالت  و  سـاعت  عقربه هـای 
برنـج طایـی: اسـتفاده در تولیـد لوله هـا 

و لباس هـای ضدگلولـه
برنج بتا: بیشـترین کارایی برای سـاخت 
انـواع ظـروف ماننـد کتری، سـماور زغالی و 

قاشق.
بـدن،  بـرای  برنـج  فلـز  خـواص  اثـر  در 
از  خواب آلودگـی  و  کسـالت  احسـاس 
انسـان دور می شـود، خاصیـت االسـتیک 
بافت هـای بـدن افزایـش می یابـد، افزایش 
طـول عمـر و عـدم افتادگـی ماهیچه هـا را 
بـه ارمغـان مـی آورد و عصبانیـت را در فـرد 

می کنـد. فروکـش 
 خـواص فلـز برنـج بـرای بـدن و اسـتفاده 

از آن در سـاخت ظـروف:
کتریال  ظـروف از جنس آلیـاژ برنج ضدبا
و دارای سـختی زیـاد هسـتند. جوشـاندن 
آب یـا پخـت غـذا در ایـن ظرف هـا سـبب 
می شـود بـدن نیـاز خـود را بـه مـس و روی 

از ایـن طریـق تأمیـن کنـد.
و  قاشـق  از  اسـتفاده  ایـن؛  بـر   عـاوه 

کتـری، بشـقاب و سـماور زغالـی  چنـگال، 
اسـتفاده  برنـج  فلـز  آن هـا  سـاخت  در  کـه 
شـده اسـت، بـه عملکـرد دقیـق و صحیـح 

میکنـد.  کمـک  مغـزی  سـلول های 
یکـی دیگـر از کاربردهـای زیـاد فلـز برنـج، 
اسـت.  جواهـر  انـواع  سـاخت  و  طراحـی 
، نـگاه طراحـان  نرمـی و انعطـاف ایـن آلیـاژ
ریزه کاری هـا  انـواع  بـرای  را  جواهـرات 
سـاخت  در  اسـتثنائی  ظرافت هـای  و 

می کنـد. جلـب  زیـورآالت 
برنجـی  زیـورآالت  خـواص  مهم تریـن 
طـول  افزایـش  و  بـدن  بـا  آن هـا  سـازگاری 
محصـوالت  ایـن  همچنیـن  اسـت.  عمـر 
بـرای مـدت طوالنـی درخشـندگی و رنـگ 
نیسـت  نیـازی  و  می کننـد  حفـظ  را  خـود 

باشـید. آن  رنـگ  تغییـر  نگـران 
برنـج  آلیـاژ  گفتیـم،  کـه  همان طـور 
کاربردهای فراوانی دارد و به دلیل کیفیت 
بسـیاری  تولیـد  در  بسـیار،  انعطـاف  و 
می شـود.  گرفتـه  کار  بـه  محصـوالت  از 
برنـج  فلـز  خـواص  و  اهمیـت  همچنیـن 
بـرای بـدن نیـز نـزد پزشـکان و طب سـنتی 

اسـت . شـده  تأییـد 
می دهـد  نشـان  شـواهد  ایـن  مجمـوع 
می توانیـد بـا اطمینـان خاطـر کاالهایـی از 
ایـن جنـس را خریـداری کنیـد و در صورت 
تمایـل، تجربـه اسـتفاده از آن هـا را بـا ما در 

میـان بگذاریـد.
@jelvehgalery

با خواص 
بی نظیر 

آلیاژ برنج 
آشنا شوید 

ت
الم

س
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ت و گو
گف

-مهشاد عسکری-

تیـم ملـی کیـک بوکسـینگ  در حالـی به 
کـه  مسـابقات  قهرمانـی آسـیا اعـزام شـده 
از بیـن ۹ بانـوی حاضـر در تیـم ملـی  نـام 
چهـار بانـوی کرمانـی، سـه ورزشـکار و یـک 
مربـی نیز به چشـم می خـورد، این جامعه 
آمـاری نشـان از پتانسـیل بـاالی کرمـان در  
ایـن  المللـی  در  کسـب مـدال هـای بیـن 
رشـته را دارد. عاوه بر این  به گواه بانوان 
از  طـا  مـدال  بـا  همگـی  کـه  پـوش   ملـی 
ایـن مسـابقات بازگشـته انـد؛ ایـن هـدف 
بـا حمایـت و برنامه ریـزی منظـم انجمـن 
ریاسـت  بـه  ایـران  کـو  وا بوکسـینگ  کیـک 
دکتـر ناصـر نصیـری  محقـق شـده اسـت.

تیـم  طایـی  بانـوی  نریمانـی   کـرم  ا
ورزش  بـه  زیـاد  عاقـه  دلیـل  بـه  کـه  ملـی 

تحصیـات خـود را از همـان ابتـدا تربیـت 
در  حضـور  تجربـه   کـرده؛  انتخـاب  بدنـی 
توصیـف  اینگونـه  را  آسـیایی  مسـابقات 
کثـر اعضـای تیـم تجربـه حضور  می کنـد: »ا
امـا  داشـتند،  را  جهانـی  مسـابقات  در 
آسـیایی  مسـابقات  کرونـا   همه گیـری  بـا 
برنامه ریـزی  امـا  شـد.  برگـزار  تاخیـر  بـا 
ایـران  کـو  وا بوکسـینگ  کیـک  انجمـن 
در  ج.ا.ا(  بوکسـینگ  کیـک  )انجمـن 
انجـام منظـم تمرینـات باعـث شـد تـا تیـم 
ایـن  در  خـود  آمادگـی  حـد  باالتریـن  بـا 
کید و برنامه  گر تا مسـابقات شـرکت کند. ا
کو  ریزی هـای انجمـن کیـک بوکسـینگ وا
ج.ا.ا(  بوکسـینگ  کیـک  )انجمـن  ایـران 
نبـود قطعـا سـطح آمادگـی تیـم نـزول پیدا 

می کـرد.« 
کار ایـن   او بـه عنـوان یـک بانـوی رزمـی 
»در  می کنـد:  توصیـف  این گونـه  را  ورزش 
بسـیاری از مواقـع وقتی عنـوان میکنم که 
رزمی کار هسـتم، از من سـوال میشود "آیا 
تـا حـاال یـک مـرد را زدی ؟ " در صورتـی کـه 
کنتـرل ذهـن اسـت،  ورزش رزمـی  ورزش 
زیـرا  شـما در دو دقیقـه و زیـر ضربـات باید 
گر عصبی  نقشـه حملـه را طراحـی کنید و ا
خواهیـد  را  بـرده  مسـابقه  حتـی  باشـید 
باخـت. افـراد رزمـی کار افراد خونسـردتری 
نسـبت بـه سـایرین هسـتند . زیـرا مهـارت 
کنتـرل ذهـن را بـه خوبـی  کنتـرل خشـم و 
آموخته انـد. از طرفـی  الگـوی رفتـاری در 
ورزش رزمـی مملـو از احتـرام اسـت و ایـن 

حماسهسازیدختران

تیمملی: کیکبوکسینگکرمانیدر
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کامـا ملمـوس  تاثیـر در زندگـی ایـن افـراد 
است. 

بـا  همیشـه  قهرمانـی  ورزش 
کیـک  امـا  اسـت  همـراه  آسـیب دیدگی 
مـردم  عامـه  تصـور  خـاف  بـر  بوکسـینگ 
چـون بـا تجهیـزات و اسـتانداردهای بیـن 
المللـی  انجـام می شـود بـا کمتریـن میـزان 
طرفـی  از  اسـت.  همـراه  دیدگـی  آسـیب 
نداریـم«.  مردانـه  ورزش  و  زنانـه  ورزش 
توصیـف  اینگونـه  را  قهرمانـی  ورزش  وی 
بـودن،  هدفمنـد  »الزمـه ی  می کنـد: 
تکـرار  یعنـی  نظـم  و  اسـت  بـودن  منظـم 
قهرمانـی  کننـده  خسـته  مسـئله ی  یـک 
یعنـی بـرای بـه دسـت آوردن یـک مهـارت 
ایـن  و  کنیـد.  تکـرار  را   کار  یـک  سـال ها 
بـرای همـه قابـل انجـام نیسـت. از طرفـی 
بـرای  و  همیشـه  هـا  سـختی  و  مشـکات 
همـه افـراد وجـود دارد امـا  محدودیت هـا 
در ذهـن مـا شـکل می گیـرد. ادامـه دادن 
و تسـلیم نشـدن مهم اسـت از یک جایی 
برایتـان  نـدادن  ادامـه  دیگـر  بعـد   بـه 

می شـود.« سـخت 
اعضـای  از  دیگـر  یکـی  شـاهرخی  اسـما 
کـه موفـق بـه کسـب مـدال  طـا  تیـم ملـی 
شـده اسـت در تاییـد حمایت هـای انجـام 
شـده گفـت: »امـکان دسترسـی رایـگان به 
اسـاتید  بهتریـن  از  بهرمنـدی  و  باشـگاه 
از  می شـد  تیـم  اعضـای  دلگرمـی  باعـث 
باالرفتـن  باعـث  مسـئولین  توجـه  طرفـی 

می شـود«. تیـم  اعضـای  در  انگیـزه 
وی که از ۵ سالگی تکواندو کار می کرده 
و از ۱۶ سـالگی به ورزش کیک بوکسـینگ 
روی آورده اسـت دالیـل درخشـش بانوان 
کرمانـی در ایـن رشـته را اینگونـه توصیـف 
در   اسـاتید مجـرب  از  می کنـد: »اسـتفاده 
بـاال بـردن تکنیـک و آمادگـی جسـمانی و 
بـوده  اثرگـذار  بسـیار  آمادگـی  ایـن  حفـظ  
بـر  مسـئولین   کیـد  تا طرفـی  از  اسـت. 
منظـم بـودن برنامه هـای  تمرینـی، نقـش 
نتایـج  ایـن  آوردن  بدسـت  در  کلیـدی 

اسـت.« داشـته 
ورزش  سـختی های  از  ادامـه  در  او   

سـطح  در  »ورزش  می گویـد:  قهرمانـی 
اسـت  اصولـی  رعایـت  ملـزم  قهرمانـی 
دایـره ی  می شـود  باعـث  امـر  همیـن  و 
دوسـتانتان بـه شـدت محـدود شـود زیـرا 
بـرای آن هـا اهمیـت خواب کافـی و پیروی 
از دسـتورات غذایـی مشـخص قابـل درک 
اهـداف  خـود  بـرای  زمانیکـه  امـا  نیسـت. 
رسـیدن  بـرای  باشـید  داشـته  مشـخصی 
تحمـل  را  مشـکات  از  بسـیاری  آن  بـه 
بـر  عـاوه  مـن در حـال حاضـر   می کنیـد. 
انجـام ورزش قهرمانـی بـه مربیگـری کیـک 
حتـی  و  هسـتم  مشـغول  نیـز  بوکسـینگ 
ورزش  ایـن  بـه  مـن  بواسـطه ی  خواهـرم  
عاقه منـد شـده و در همیـن رشـته مربـی 

اسـت«.
کـه   ۱38۲ متولـد  ایرانمنـش   نگیـن 
کیـک  ملـی  تیـم  عضـو   کوچکتریـن 
ایـن  در  و  اسـت  کشـور  بوکسـینگ 
طـا  مـدال  کسـب  بـه  موفـق  مسـابقات 
شـده اسـت  در تاییـد صحبت هـای هـم 
از  »زمانیکـه  می گویـد:  خـود  تیمی هـای 
کرمـان  فـرودگاه  بازگشـتیم، در  مسـابقات 
بـا اسـتقبال بی نظیـر مسـئولین  از جملـه 
و  کرمـان  نماینـده  زاهـدی  دکتـر  آقـای 
سـایر مسـئولین اسـتان و اداره کل ورزش 
کـه  بسـیار  و جوانـان اسـتان روبـرو شـدیم 

بـود.« ارزشـمند  برایمـان 
سـن  در  را  خـود  مـدال  اولیـن  کـه  او   
کشـوری  و در مسـابقات  شـانزده سـالگی 
»همـه  می گویـد:  اسـت  آورده  دسـت  بـه  
بـرای  امـا  دارنـد  دوسـت  را  قهرمانـی 
رفتـار  قهرمـان  یـک  مثـل  بایـد  قهرمانـی 
از سـایر اعضـای تیـم  کـرد. مـن  و تمریـن 
عضـو   ۹8 سـال  از  داشـتم.  کمتـری  سـن 
تیـم ملـی بـوده ام و بواسـطه ی آن مجبـور 
کـه دیگـر هم سـن  بـه رعایـت نکاتـی بـودم 
و سـال های مـن نبودنـد. ورزش قهرمانـی 
دلیـل  بـه  مـن   امـا  نیسـت  سـاده ای  کار 
طـور  بـه  و  ورزش  بـه  کـه  عشـقی  و  عاقـه 
ویـژه بـه ورزش رزمـی داشـتم سـختی ها را 

می کـردم.« تحمـل 
جوشـایی   مهدیـه  خانـم  انتهـا  در 

کـه  نکتـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  تیـم   مربـی 
رشـته های  بـه  تازگـی  بـه  کیک بوکسـینگ 
ضمـن  اسـت،  شـده  اضافـه  المپیـک 
ابـراز  و  رویـداد  ایـن  از  خرسـندی  اظهـار 
رئیـس  نصیـری،  ناصـر  آقـای  از  تشـکر 
و  ایـران  کـو  وا کیک بوکسـینگ   انجمـن  
بوکسـینگ  کیـک  کنفدراسـیون  رئیـس 
آسـیا اظهـار داشـت: »مسـابقات المپیـک 
چیـزی فراتر از مسـابقات جهانی  نیسـت. 
وقتی  بانوان کرمانی در  جریان مسابقات 
بین المللـی  همیشـه رتبـه کسـب کرده انـد  
پـس در المپیـک هـم قطعـا  افتخـار آفرین 
تیـم  بـرای  اینکـه  ضمـن  بـود  خواهنـد 
صـورت  خوبـی  کارهـای  نیـز  پایـه  هـای 
گـروه  بـرای  گرفتـه و طـرح اسـتعداد یابـی 
سـنی نونهـاالن در سـطح اسـتان در حـال 
برگـزاری اسـت و ایـن نشـان از عـزم جـدی 
مسـئولین اسـتان بـرای مانـدن در سـطح 

دارد«. ملـی  
کیـک  ملـی  تیـم  مربـی  انتهـا  در 
دلیـل   بـه  تیـم   اعضـای  از  بوکسـینگ  
کـه  کاری هایـی   فدا و  رفاقـت  همراهـی، 
در حمایـت  از یکدیگـر بـه عمـل آوردنـد 
هـر  »گرچـه   کـرد:  اضافـه  و  کـرد  تشـکر 
سـال  از  تیـم  عضـو  کرمانـی  بانـوی  سـه 
۹8 تجربـه حضـور در تیـم ملـی و شـرکت 
کارنامـه خـود  در مسـابقات جهانـی را در 
دارنـد، امـا حضـور ۲۱ تیـم بـا نفـرات کامل 
نشـان  بانکـوک  آسـیایی  مسـابقات  در 
و  داشـت  مسـابقات  بـاالی  سـطح  از 
بـه  موفـق  سـه  هـر  تیـم،  کرمانـی  بانـوان 
امـر  ایـن  کـه  شـدند  طـا  مـدال  کسـب 
کرمـان  اسـتان  سـطح  بـودن  بـاال  گـواه 
بیـن  در  بوکسـینگ  کیـک  رشـته  در 
از دیگـر  کشـور اسـت.  سـایر اسـتان های 
می تـوان  کرمـان  اسـتان  پتانسـیل های 
بـه برگـزاری اردوهـای آمادگـی تیم ملی به 
کرمـان اشـاره  مـدت یـک هفتـه در شـهر 
کیفـی ایـن اردو بـه انـدازه ای  کـرد. سـطح 
بـود کـه تمـام اعضـای تیـم چـه در بخـش 
خانم هـا و چـه در بخـش آقایـان بـا مـدال 

برگشـتند.« کشـور  بـه 

■ ■ ■
پتانسیلهای دیگر از

کرمانمیتوانبه استان
برگزاریاردوهایآمادگی

تیمملیبهمدتیک
کرمان  شهر هفتهدر

کیفی کرده.سطح اشاره
ایناردوبهاندازهای

کهتماماعضایتیم بود
بخشخانمهاو چهدر
بخشآقایونبا چهدر
برگشتند. مدالبهکشور
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جامعه

-فاطمه آرا/ فعال حوزه بانوان-

کـه بخاطـر فشـار اسـتادش  از دختـری 
از  کـه  سـاله   ۱7 زنـی  تـا  کـرد  خودکشـی 
خشـونت  بـه  همسـرش  عریـان  خشـونت 
ضربـات  بـا  و  آورد  پنـاه  پـدرش  تـر  عریـان 
خشـونت  همگـی   رسـید،  قتـل  بـه  چاقـو 
هـای جـاری  علیـه انسـانی اسـت کـه تنهـا 
جرمـش زن بـودن اسـت. خشـونت علیـه 
زنـان یـک زن از سـه زن را تحـت تاثیـر قـرار 
داده و هرسـاعت بیش از پنج زن یا دختر 
را به سـینه گورسـتان فرسـتاده می فرستد 
شـان؛  آرزوهـای  گورسـتان  آن  از  بیـش  و 
و  صلح طلبـی  جنـس  از  آرزوهایـی 

بشـریت. همـه  بـرای  آزادی خواهـی 
خشـونت های فیزیکی غیر انسـانی ترین 
روا  زنـان  علیـه  کـه  اسـت  خشـونتی  نـوع 
مـی رود امـا انـواع دیگـری از خشـونت ها در 
جامعـه جـاری اسـت کـه در این یادداشـت 

بـه بیـان برخـی از آنهـا پرداخته ایـم. 
آنچـه ایـن روایـت را تلخ تـر می کنـد نبـود 
نبـود  و  زنـان اسـیب دیـده  از  آمـار دقیـق 
متولـی واحـد و دلسـوزی بـرای حمایـت از 

ایـن بانـوان اسـت.

زهـرا از ازدواج اولـش یـک پسـر دارد؛ از 
از عمـرش  کـه ۱۵ سـال  مـردی  بـا  ازدواج 
زنـدان  بـه جـرم حمـل مـواد مخـدر در  را 
جامعـه  در  پسـر  یـک  بـا  را  زهـرا  و  گذرانـد 
مالـی  پشـتوانه  کـه  زنـی  گذاشـت.  تنهـا 
مـردی  بـا  کـرد  مجبـور  را  او  و  نداشـت 
بعـد  تـا  کنـد  ازدواج  پـدرش  همسـن 
درآمـد  تنهـا  اش  مسـتمری  مرگـش  از 
زندگی شـان باشـد. یـک پیرمـرد بداخـاق 
کام  بـه  را  زندگـی  لحظـه  هـر  کـه  بدزبـان 
تلـخ  خردسـالش  پسـر  و  جـوان  زن  ایـن 
کـرده بـود. »چـه می توانسـتم بکنـم؟ دنیـا 
بـرای یـک زن مطلقـه امـن نیسـت؛ اینجـا 
. نمی شـد بـه خانـواده ای برگـردم که  بدتـر
کوچـک  هـم  خودشـان  بـرای  سفره شـان 
تحمـل  را  بیشـماری  سـختی های  بـود.« 
مـردی  سـایه  خـودش  گفتـه  بـه  تـا  کـرد 
روی سـر خـود و پسـرش باشـد و سـقفی 
باشـد.  داشـته  زندگـی  بـرای  خرجـی  و 
لیسـانس اقتصـاد داشـت ولی مگـر مدرک 
راهـی  می توانـد  ارتباطـی  پشـتوانه  بـدون 
بـرای درآمدزایی باشـد؟! »درس خواندن 
را دوسـت داشـتم امـا تـوان مالـی ام بیـش 

کار  از لیسـانس نبـود. همیـن قـدر هـم بـا 
سـرانجام  بـه  بـودم  توانسـته  پاره وقـت 
برسـانم.« زهـرا خشـونت را در سـال هـای 
اول ازدواجـش لمـس کرد؛ همان سـال ها 
کـه شـوهرش در بنـد بـود و بـه عقـد مردی 
نـه  ولـی  بـود  پـدرش  همسـن  کـه  درآمـد 
کـه در پـی نقـص  هم سـیره او. خشـونتی 
در  دیـده  آسـیب  زنـان  از  حمایـت  قانـون 

اسـت. جـاری  جامعـه 
کـه  نیسـت  متاهـل  زن  یـک  فقـط  امـا 
مـی  رنـج  مجـددش  ازدواج  خشـونت  از 
کودکـی بـه بیمـاری وراثتـی  بـرد. مریـم در 
کـه فعالیـت هـای روزمـره اش  مبتـا شـد 
کـرد. ایـن ناتوانـی او را از  را دچـار اختـال 
تحقـق اهدافـش محـروم کـرد تـا جایـی که 
نـه توانسـت بـه دانشـگاه بـرود، نـه ازدواج 
کنـد و نه در مسـیر اشـتغال قدمـی بردارد. 
شـکل  مریـم  علیـه  کـه  خشـونتی  اولیـن 
گرفـت فرهنـگ "تـو نمـی توانـی" بـود. وی 
بـه طـرز نامحسوسـی در خانـه محبـوس 
بـه  را  بقیـه  توجـه  بیمـاری اش  تـا  میشـد 
خواهـران و برادرانـش جلب نکند  و آنها را 
از ازدواج محـروم نسـازد. »شـنیدم مـادرم 

خشونت های 
 جــــــاری 
 در جامعه 
علیه زنان
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خشونتعلیهزنان
همیشهخانگی

نیست.خشونتیکه
محیطجامعه در

نسبتبهآناناعمال
میشودبهمراتب
امابااین پنهانتر

است. حالظالمانهتر

ایـن  گفـت  بـه معـدود خواسـتگارانم مـی 
شـخصی  کارهـای  انجـام  از  حتـی  دختـر 
اش ناتـوان اسـت و تـو باید وقت بیشـتری 
را بـه کمـک کـردن بـه او اختصـاص دهـی. 
تصمیـم  از  را  هـا  آن  جمـات  همیـن  و 
فقـط  ایـن  کـرد.«  مـی  منصـرف  شـان 
نصیـب  کـه  بـود  محرومیتـی  از  بخشـی 
یـک دختـر معلـول مـی شـود؛ محرومیـت 
آرزوی  »تنهـا  شـدن.  مـادر  و  ازدواج  از 
مـن ازدواج نبـود. اولویتـم هـم نبـود. مـی 
و  شـوم  معلـم  و  بخوانـم  درس  خواسـتم 
سـرزمینم  دختـران  بـه  را  بنفـس  اعتمـاد 
بـا  تـا جامعـه  از خانـه  یـاد بدهـم.« مریـم 
حالیکـه  در  شـده  روبـرو  زیـادی  موانـع 
قانـون بـرای مناسـب سـازی و رفـع موانـع 
تدویـن شـده امـا در اجـرا بـا غفلـت دوره 
هـای مختلف به سـرانجام نرسـیده اسـت 
و ایـن همـان خشـونت پنهـان اسـت علیه 
معلوالنـی کـه از بـد روزگار زن نیـز هسـتند؛ 
محرومیـت از حقـوق فـردی و اجتماعـی. 
کـز علمـی  »شـهر معبـر مناسـب نـدارد. مرا
و حتی درمانی مناسـب سـازی نشـده اند 
از سـرویس  و ضـرورت اسـتفاده معلـوالن 
و  زندگـی  اسـت.«  نیفتـاده  بهداشـتی جـا 
اسـت  آنـان  اولیـه  اشـتغال معلـوالن حـق 
کـه  امـا نقـض ایـن حقـوق، ظلمـی اسـت 
نیسـت.  فریادرسـی  و  مـی رود  آن هـا  بـر 
»بـرای تـرک فعـل مسـئوالن کشـور و نقض 
امـا  شـده  انـگاری  جـرم  معلـوالن  حقـوق 
مگـر شـکایت هـای مـا بـه جایـی رسـیده و 
نتیجـه ای داده؟« مریـم بـرای رسـیدن به 

یـک زندگـی معمولـی از خانـه تـا جامعـه را 
جنگیـده و مجـروح شـده؛ یـک خشـونت 
علیـه او کـه زن اسـت و روحـش لطیـف تـر.

یـک  بـرای  هـا  شـاخص  همـه  شـها 
کارمنـد  دارد؛  را  بخـش  رضایـت  زندگـی 
فرزنـد  سـه  دارای  دارد.  درآمـد  و  اسـت 
اسـت و خانـه شـان هـم بـه نـام خـودش 
جنسـیتی  خشـونت  از  نیـز  او  امـا  اسـت 
»نصـف  کنـد.  مـی  تعریـف  هـا  داسـتان 
کنـم نصـف روز  روز در اداره خدمـت مـی 
کاِر خانـه و درس بچـه هـا  هـم در خانـه. 
کـه همـه  بـرای مـردی  کـردن  و همسـری 
زحمـات را بـه دوش مـن انداخته اسـت.« 
تمـام حقوقـش صـرف  گفتـه خـودش  بـه 
اقسـاط وام هایـی مـی شـود که همسـرش 
اسـت.  گرفتـه  هایـش  بلندپـروازی  بـرای 
»نیمـه مـاه نشـده تمـام مـی شـود. هزینـه 
مـن  بـا  هـا هـم  بچـه  و تحصیـل  ک  پوشـا
اسـت و ایـن بـی مسـئولیتی و بـی تفاوتـی 
همسـرم در قبـال زندگـی مشـترک مان مرا 
رنـج مـی دهـد. در حالیکـه خانـواده اش 
از نیـازی محـروم هسـتند کـه آن نیـاز را در 
محـل کارش بـرآورده مـی کند!« خشـونت 
گمشـده بـود و  کـه روزی نیمـه  علیـه زنـی 
آرامشـی  و  عشـق  از  وی  کـردن  محـروم 
زمـان  گذشـت  بـا  انـد  داده  وعـده  کـه 
کـه زن را از  تبدیـل بـه حسـرتی مـی شـود 
کنـد و ایـن  هویـت زنانگـی اش تهـی مـی 
تـراژدی بیـش از همـه بـه خانـواده آسـیب 
اسـت  دوسـتانش  بـا  »تفریحـش  می زنـد. 
وسـط  ایـن  و  شـغلش  بـرای  درآمـدش  و 

جوانـی مـن و کودکـی بچـه هـای مـان بـی 
لذتـی محـو مـی شـود.« هیـچ 

اما خشـونت علیه زنان همیشه خانگی 
کـه در محیـط جامعـه  نیسـت. خشـونتی 
نسـبت به آنان اعمال می شـود به مراتب 
تـر  ظالمانـه  حـال  ایـن  بـا  امـا  تـر  پنهـان 
اسـت. فرزانـه سـال هـا در یکـی از ادارات 
گفتـه  بـه  امـا  اسـت  مشـغول  دولتـی 
همکارانـی  سـایه  زیـر  همیشـه  خـودش 
بوده که تنها برتری شـان مرد بودن شـان 
اسـت. »تجربـه و تخصـص باالتر و تعهدی 
کـه بـه واسـطه مسـئولیت پذیـری بیشـتر 
احسـاس مـی کنم هیچ کـدام دلیلی برای 
پیشـرفت در سـازمان متبوعـه ام نشـد.« 
او معتقـد اسـت رسـیدن زنـان بـه مـدارج 
بـاالی مدیریتـی در ایـران فقـط یک حلقه 
بـه  مردسـاالر  جامعـه  بـاور  دارد؛  گمشـده 
قدمـی  کـه  »هربـار  زنـان.  برابـر  توانایـی 
بـه  جنسـیتی  تبعیـض  بـا  داشـتم  برمـی 
کـه عطـای  تـا جایـی  کنـار زده مـی شـدم 
موفقیـت در سیسـتم اداری را بـه لقایـش 
منفعـل  کارمنـد  بـه  تنهـا  و  بخشـیدم 
حقـوق بگیـری تبدیـل شـدم.« در جوامع 
اداری و سـازمانی، محدودیت هایی زنان 
را از رقابـت برابـر بـا مـردان بـاز مـی دارد که 
یـک  بـه  یـک  امـا  نیسـت  گفتنـش  جـای 
نتیجـه خشـونتی اسـت کـه بـه دلیـل عدم 
پشـتوانه اجرایـی قوانیـن حمایتـی پیـش 
مـی آیـد و تـا وقتـی کـه مـردان، زنـان را هـم 
بـر  چـرخ  نداننـد  خـود  قـدم  هـم  و  شـانه 

دور باطـل مـی چرخـد.
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-مهشاد عسکری-

تناسـب  داشـتن  و  تغذیـه  بـه  اهمیـت 
همـگان  توجـه  مـورد  بـاز  دیـر  از  انـدام 
بـوده اسـت. داشـتن تناسـب اندام عـاوه 
بـر زیبایـی ظاهـری و بـاال بـردن اعتمـاد بـه 
سـالم  بـدن  داشـتن  از  ای  نشـانه  نفـس، 
و عـاری از بیمـاری اسـت.  دکتـر معظمـه 
و  تغذیـه  متخصصیـن  از  یکـی  طاپـور 
رژیم درمانـی  بـا دارا بـودن دسـتگاه هـای 
از  و  انـدام  تناسـب  زمینـه  در  دنیـا  بـه روز 
مختلـف  نواحـی  هـای  چربـی  بـردن  بیـن 
در مصاحبـه ای اختصاصـی بـا نشـریه زن 
گیهـای یـک رژیـم تغذیـه  و اجتمـاع از ویژ

سـالم و روش هـای مکمـل بـرای داشـتن 
اسـت. گفتـه  سـخن  انـدام  تناسـب 

 لطفا خودتان را معرفی کنید
مـن معظمـه طاپـور بیسـت و پنج سـال 
سـن دارم. مـدرک تخصـص تغذیـه ورژیـم 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  از  را  ام  درمانـی 
بزرگتـرم  خواهـر  نمـوده ام.  اخـذ  کرمـان 
پزشـکی  رشـته مهندسـی  غ التحصیـل  فار
است و خواهر کوچکترم مشغول تحصیل 

در رشـته  دندانپزشـکی اسـت. 

 چطـور رشـته تغذیـه و رژیـم درمانـی 
را انتخـاب نمودیـد؟ 

از کودکـی  بـه رشـته ی پزشـکی و ارتبـاط 
بـا بیمار عاقه داشـتم  و همیشـه بـرای آن 
برنامـه ریـزی داشـتم.  وقتـی در این رشـته 
مشـغول   ابتـدا  همـان  از  شـدم   پذیرفتـه 
برنامه ریـزی بـرای آن و تعیین نقشـه ی راه 

غ التحصیلـی شـدم.  بـرای زمـان فار

  کمی برایم توضیح دهید
بـرای  از روز اول پذیـرش در دانشـگاه    
ایـن  بـا  و  داشـتم   هدف گـذاری  خـودم 
چطـور  کـه  شـدم  رشـته  ایـن  وارد  دیـدگاه 

میـزان  باشـم،  موفق تـر  رشـته  ایـن  در 
درآمـد قابـل قبولـی داشـته باشـم و چطـور 
دهـم.  ارائـه  بهتـری  خدمـات  می توانـم 
بقیـه  بـا  بایـد   رسـیدم  نتیجـه  ایـن  بـه  و 
باشـم.  داشـته  تمایـزی  وجـه  همـکاران 
راسـتای  در  عملکـردم  و  مطالعـات  تمـام 

بـود. اهـداف   ایـن  بـه  رسـیدن 

  در حـال حاضـر به خواسـته هایتان 
رسیده اید؟ 

اعظـم   بخـش  بـه  حاضـر  حـال  در 
هنـوز  امـا   یافتـه ام   دسـت  خواسـته هایم 
بـه صـد درصـد خواسـته هایم نرسـیده ام. 

کنـم. پیشـرفت  بیشـتر  دارم   دوسـت 

خودتـان  بـرای  تمایـزی  وجـه  چـه   
هسـتید؟ قائـل 

 گرچـه الزامـی بـه داشـتن دسـتگاه بـرای 
امـا  نـدارد  وجـود  تغذیـه  متخصـص  یـک 
هسـتید   کـه  رشـته ای  هـر  در  نظـرم  بـه 
از  و  بـه روز  نگهداریـد   را  بایـد علـم  خـود 
در  کنیـد.  اسـتفاده  بـه روز  دسـتگاه های 
ارائـه  بـر  ایـن مرکـز عـاوه  حـال حاضـر در 
فـرد،  هـر  بـا  تغذیـه ای مناسـب  رژیم هـای 

؛متخصصرژیمدرمانیتشریحکرد معظمهطالپور

کاهش ابتال به بیماری 
با رژیم غذایی مناسب 
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داشتنیکبرنامه
غذاییسالمعالوه

برحفظتناسب
اندامشماخطر

ابتالبهعنوان
بیماریهارادر

میانسالیکاهش
میدهد.

از چندیـن دسـتگاه نیـز بـه عنـوان درمـان 
می شـود. اسـتفاده  مکمـل 

بـرای  را  دسـتگاه ها  ایـن  لطفـا   
کنیـد. معرفـی  مـا  خواننـدگان 

یکـی از دسـتگاه هـا، دسـتگاه آنالیز بدن 
است که  میزان چربی، عضله  و میزان آب 
در هر ناحیه  از بدن را مشـخص می کند و 
بـا توجـه بـه ایـن اطاعـات سـن متابولیک 
ایـن  بررسـی  بـا  می شـود.  مشـخص  فـرد 
نکتـه کـه آیـا فـرد مبتا بـه کبد چرب اسـت 
یـا خیـر رژیـم مناسـب هـر فـرد در اختیـار او  
قـرار می گیـرد. و یـک سـری از دسـتگاهای  
الغـری موضعـی در مجموعـه وجـود دارد 
کـه چربـی هـا را در موضـع خـاص شکسـته 
و باعـث  الغـری در آن ناحیـه می شـود. بـا 
هـر بـار اسـتفاده از آن شـاهد کاهـش چنـد 
سـایز(  ناحیه)کاهـش  آن  در  سـانتیمتر 
نظـر  مـورد  نقطـه  در  الغـری  نتیجـه  در  و 
دسـتگاه هایی  همچنیـن  بـود.  خواهیـم 
در  نیـز  وکیـوم  و  اف  ای  شامل کویتیشـن 
مجوعـه موجـود هسـتند. امـا وجـه تمایـز 
"عضلـه  دسـتگاه  وجـود  موجموعـه  ایـن 
بـار  اولیـن  کـه  "اسـت  تمریـن  بـدون  سـاز 
کرمـان شـده اسـت و در  توسـط مـن وارد 
مجموعـه ای  اولیـن  مـا  مجموعـه  کرمـان 
کـه تمـام ایـن امکانـات را یکجـا و در  اسـت 
کنـار هـم فراهـم آورده اسـت بـه طوری کـه 
کامـل تریـن مرکـز  ایـن مرکـز  را تبدیـل بـه  
اسـت. در  کـرده  کرمـان  انـدام در  تناسـب 
حقیقـت اسـتفاده از دسـتگاه های الغـری 
و عضله سـازی در کنار ارائه ی رژیم اصولی 
و منحصـر بـه فـرد بـرای هر شـخص یکـی از 

شـاخصه های ایـن مرکـز اسـت.

زندگـی  در  تغذیـه  اهمیـت  از  کمـی   
بگوییـد. برایمـان 

مسـتقیم  تاثیـر  می خوریـم  کـه  غذایـی 
درمانـی  رژیـم  امـروزه  دارد.  مـا  سـامت  بـر 
بخشی از مکمل  درمان برای بیماری هایی 
و  قلبـی  بیماری هـای  دیابـت،  همچـون 
سـایر بیماری هـا بـکار مـی رود. داشـتن یـک 
حفـظ  بـر  عـاوه  سـالم  غذایـی  برنامـه ی 
انـواع  بـه  ابتـا  خطـر  شـما،  انـدام  تناسـب 
بیماری ها را در میانسـالی کاهش می دهد.

رژیـم  بـا  کـه  آسـیب هایی  از  لطفـا   

برایمـان  می رسـد  بـدن  بـه  غیراصولـی 
. ییـد بگو

ایـن  بـه  پاسـخ  بـرای  باشـد  بهتـر  شـاید 
کـه   کنـم  اشـاره  سـقراط  سـخن  بـه  سـوال 
می گویـد: »بگـذار غذایـت داروی تـو باشـد 
سـخن  ایـن  از  تـو«.  غـذای  دارویـت  نـه 
رژیـم  اهمیـت  بـه  می تـوان  درسـتی  بـه 
غذایـی مناسـب و  نقـش اساسـی و مهـم 
انسـان  بـدن  داشـتن  نگـه  سـالم  در  آن 
درصـد  مناسـب  غذایـی  رژیـم  بـرد.  پـی 
کاهـش میدهـد. یـک  ابتـا بـه بیماریهـا را 
هسـت  رازی  زکریـای  بـه  منتسـب  سـخن 
کـه می گویـد: »طبیـب زمانـی بـه  سـعادت 
کـه بتوانـد بـا غـذا بیمـار را درمـان  میرسـد 
رژیـم  و  تغذیـه   متخصصیـن   مـا  و  کنـد« 
درمانـی بایـد بـا ارائـه ی برنامـه ی تغذیـه ی 
در  کنتـرل  تحـت  را   بیماری هـا  مناسـب، 
غیـر  انسـان  سـامت  بـر  غـذا  تاثیـر  آوریـم. 
بایـد توجـه داشـت  امـا  انـکار اسـت  قابـل 
فـرد متخصـص   یـک  نظـر  رژیـم تحـت  کـه 
و  باشـگاه ها  مربیـان  شـود.  انجـام 
عطاری هـا بـدون داشـتن علـم تغذیـه بـه 
بـرای  مناسـبی  گزینه هـای  عنـوان  هیـچ 
گاهـی باعـث  مراجعـه و درمـان نیسـتند و 
بـروز صدمـات بسـیاری بـر بدن می شـوند.  
بـرای مثـال بـاور عـوام مبنـی بر حـذف نان 
کامـا اشـتباه  یـا برنـج از برنامـه ی غذایـی، 
و غیـر اصولـی اسـت. همچنین حذف یک 
وعـده ی غذایـی چـه بسـا نتیجـه عکس بر 
بـدن خواهـد گذاشـت. بنابرایـن رژیم باید 
بـر اسـاس علـم و قواعـد علم تغذیه باشـد.

مکمل هـای  مـورد  در  نظرتـان   
چیسـت؟ تغذیـه ای 

اسـتفاده از هـر مکملـی بایـد تحـت نظـر 
هـر  مشـخصه های   بررسـی  بـا  و  پزشـک 
فـرد انجـام شـود. حتـی بـرای مصـرف انواع 
ویتامین هـا نیـز بایـد هـر فـرد بـه طـور مجزا 
مـورد بررسـی قـرار بگیـرد تـا نـوع ویتامیـن 
و دوز مـورد نیـاز و زمـان مصـرف مشـخص 
کـه علـم تغذیـه را  شـود. هرگـز بـه افـرادی 
مراجعـه  مکمل هـا  مصـرف  بـرای  ندارنـد 
کـه یـک رژیـم یـا یـک  نکنیـد. ایـن مسـئله 
مکمل بر بدن یک فرد اثر مثبت گذاشـته 
ک خوبـی بـرای  اسـت بـه هیـچ عنـوان مـا

اینکـه فـرد دیگـری همـان رژیـم و مکمـل را 
کنـد نیسـت. اسـتفاده 

 آیـا بـرای افـراد دیگـر هـم اشـتغالزایی 
انجـام داده ایـد؟

نیـروی  بـه جـز مـن دو  در حـال حاضـر 
دسـتگاه ها  اپراتورهـای  عنـوان  بـه  دیگـر 
قبـا  چنانچـه  هسـتند.  کار   بـه  مشـغول 
و  دسـتگاه ها  بـودن  روز  بـه  گفتـم   هـم 
افـراد برایـم اهمیت ویـژه ای دارد؛ بنابراین 
گواهی هـای مربوطـه را  اپراتورهـا هـم بایـد 
بـه طـور متنـاوب در  و  باشـند  کـرده  اخـذ 

هسـتیم. رسـانی   بـه روز  حـال 

مخصوصـا  جوانـان  بـا  سـخنی  چـه   
داریـد؟ بانـوان 

در جوامـع امـروزی شـرایط سـختی برای 
وجـودی  بـا  حتـی  دارد.  وجـود  خانم هـا 
باالتـری  آمـاری  جامعـه ی  خانم هـا  کـه 
امـا  دارنـد؛  کنکـور  در  آقایـان  بـه  نسـبت 
شـاهد هسـتیم در برخی رشـته ها پذیرش 
جنسـیت آقایان بیشـتر از خانم ها هسـت 
کـه  زمینـه ای  هـر  در  معتقـدم  مـن  امـا 
بایـد بهتریـن خودمـان باشـیم.  هسـتیم  
هـر شـخص باید در زمینـه ای قدم بگذارد 
کـه در آن اسـتعداد و عاقـه داشـته باشـد 
گـر  ا دهـد.  ارائـه  را  خـود  درصـد  صـد  و 
عاقـه  خـود  کار  بـه  کـه  باشـید  پزشـکی 
نمی شـوید.  موفـق  هرگـز  باشـید  نداشـته 
فعالیت هـای  انجـام  از   کـه  هنرمنـدی 
موفق تـری  انسـان  می بـرد  لـذت  هنـری 
اسـت تـا فردی که به خواسـت خانـواده در 
رشـته ی مهندسـی تحصیل کرده باشـد  و 
چـون عاقـه ای بـه آن نداشـته، در زمـان 
تحصیـل مهارت هـای الزم در آن رشـته را 
کسـب نکـرده و در نتیجـه موفـق بـه یافتـن 
خـود  رشـته ی  بـا  مرتبـط   و  مناسـب   کار 
و  پوچـی  دچـار  نهایـت  در  و  نمی شـود 

می شـود. افسـردگی 

 سخن پایانی
سـوال  زیـر  را  خانوادتـان  زحمـات  هرگـز 
در  موثـر  بسـیار  نقـش  نبریـد. خانـواده 
از  شـخصه   بـه  مـن  دارنـد.  افـراد  زندگـی 
زحمات پدر و مادرم بسـیار تشـکر می کنم 

هسـتم.  زحماتشـان  قـدردان  و 
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ب و کار
کس

کارشناس روابط   / مینو رمضانی پور
عمومی و دیجیتال مارکتینگ
در سـال هـای گذشـته در مـورد اهمیت 
وجـود بخـش روابـط عمومـی در سـازمان 
هـا بسـیار شـنیده ایـم. امـا در حـال حاضر 
نقـش روابـط عمومـی هـا در شـرکت هـا بـه 
اعتبـار  افزایـش  بـرای  کـه  اسـت  گونـه ای 
برنـد و در نتیجـه رشـد بـازار نیـاز بـه ایـن 
مـی  احسـاس  گذشـته  از  بیـش  بخـش 

شـود. 
از آنجـا کـه بسـیاری از کسـب و کارهـا بـه 
شـده اند،  روانـه  مجـازی  فضـای  سـمت 
مفهـوم روابـط عمومـی دیجیتـال نیـز وارد 
فراینـد بازاریابـی دیجیتـال شـرکتها شـده 
شـرکت ها،  از  برخـی  کـه  جایـی  تـا  اسـت، 
زیـر  از  یکـی  در  را  عمومـی  روابـط  واحـد 
مارکتینـگ  دیجیتـال  هـای  مجموعـه 
جـای داده انـد تـا بـه این بخش بـه عنوان 
در  مجموعـه  اعتبـار  تثبیـت  میـان  پلـی 
جهـت  روابـط  توسـعه  و  مشـتریان  نظـر 
هـم افزایـی مشـارکت بـا دیگـر رسـانه های 

کننـد.  فعالیـت  اجتماعـی 
بـرای اینکـه یـک برنـد بتوانـد در ذهـن 
بـازار  در  و  شـود  تثبیـت  خـود  مخاطـب 
کار خـود، سـهمی از مشـارکت و  کسـب و 
وهلـه ی  در  باشـد،  داشـته  را  تأثیرگـذاری 
فعالـی  عمومـی  روابـط  تیـم  بایـد  اول 
داشـته باشـد. متخصصان روابط عمومی 
نـه تنهـا بـه جریـان اطاعـات در مجموعه 
از  تواننـد  مـی  بلکـه  کننـد،  مـی  کمـک 
طریـق مدیریـت روابـط داخلـی و بیرونـی، 
هـدف  مخاطبـان  بـر  را  خـود  اثرگـذاری 
خـود در سـطح وسـیعی گسـترش دهنـد. 
دو  جریـان  از  نبایـد  گاه  هیـچ  البتـه 
طرفـه ی اطاعـات و روابـط بیـن مخاطب 
غافـل بـود. روابـط عمومـی زمانـی موفـق 
اسـت کـه با اثرگـذاری صحیح بـر مخاطب 
و ایجـاد رضایـت، بتوانـد در زمـان کوتاهـی 

کاربـر بـه مشـتری دائـم آن  از یـک  را  وی 
کار تبدیـل سـازد. کسـب و 

وجه تمایز میان دیجیتال مارکتینگ و 
روابط عمومی در این اسـت که مسـئوالن 
واحد دیجیتال مارکتینگ مسـئول پیاده 
هسـتند  عملـی  راهکارهـای  تمـام  سـازی 
مناسـبی  سـهم  بتواننـد  آن  طریـق  از  کـه 
از بـازار و فـروش را بدسـت آورنـد، ایـن در 
کـه بخـش عمـده ی فعالیـت  حالـی اسـت 
روابـط عمومی هـا در ایجـاد نگـرش مثبت 
روابـط  گـر  ا دارد.  اختصـاص  برنـد  بـه 
عمومـی بتوانـد بـا فعالیـت مسـتمر خـود 
بـا  را  کاربـران  مختلـف،  هـای  پلتفـرم  در 
همـراه  مجموعـه  فعالیـت  مراحـل  تمـام 
کارشناسـان  کـه  مسـیری  تمـام  سـازد، 
تـا  انـد  کـرده  طـی  مارکتینـگ  دیجیتـال 
بتواننـد بـه اهـداف فـروش خـود برسـند، 

بـه ثمـر خواهـد نشسـت. 
کسـب  عمومـًا  غربـی  کشـورهای  در 
هـای  فعالیـت  کـه  آناینـی  کارهـای  و 
بـر روی  کان،  را در سـطح  تجـاری خـود 
کرده انـد،  متمرکـز  مارکتینـگ  دیجیتـال 
روابـط عمومـی دیجیتـال )DPR( را بـرای 
دریافـت بازخـورد مشـتریان و اسـتفاده از 
از  مرحلـه  هـر  در  کاربـران  هـای  فیدبـک 
تـا رشـد برنـد خـود  انـد  فـروش قـرار داده 
کـه  را زیـر نظـر داشـته باشـند. هـر انـدازه 
شـرکت در قبـال فعالیـت خـود، بـه شـکل 
موثرتـر بـا مخاطـب پاسـخگو بـوده باشـد، 
برنـد  جایـگاه  و  اعتبـار  میـزان  همـان  بـه 
ارتقـاء خواهـد یافـت و ایـن امـر بزرگتریـن 
سـرمایه ی مدیـران شـرکت ها خواهـد بـود 
و در آینـده می توانند سـیل کاربران بالقوه 

را نیـز بـا خـود همـراه سـازند. 
تفـاوت  مـورد  در  کمـی  اسـت  الزم  امـا 
تخصـص مدیـران روابط عمومی سـنتی و 
دیجیتـال نیـز صحبـت کنیـم. در گذشـته 
به دلیل ساختار روابط عمومی که بیشتر 

 شـکل سـنتی داشـت و بیشـتر بـه تعامـل 
رو در روی مسئوالن و افکار عمومی ختم 
دیجیتـال  تخصـص  بحـث  زیـاد  می شـد، 
صحبـت  کـه   زمانـی  امـا  نبـود.  مطـرح 
می شـود،  دیجیتـال  عمومـی  روابـط  از 
مدیـران ایـن بخـش بایـد همـواره نحوه ی 
کار بـا تکنولوژی هـای ارتباطـی را بداننـد و 
پـا بـه پـای مدیـران دیجیتـال مارکتینـگ 
در فضـای آنایـن حضـور داشـته باشـند. 
متخصصـان DPR بایـد بـا رونـد تبلیغـات 
بـا  کار  روش  اجتماعـی،  هـای  رسـانه  در 
رسـانه  چنـد  محتـوای  تولیـد  ابزارهـای 
از  مارکتینـگ  فراینـد  در  اغلـب  کـه  ای 
داشـته  آشـنایی  شـود،  مـی  اسـتفاده  آن 

باشـند. 
براسـاس  دیجیتـال  عمومـی  روابـط 
کسـب  بـرای  کـه  اسـتراتژی  و  کتیک هـا  تا
اعتبار و گسـترش برند خود اتخاذ می کند، 
می توانـد در حـوزه ی انتشـار رپورتـاژ، نشـر 
اطاعیه هـا در فضـای دیجیتـال،  بازاریابی 
در  اینفلوئنسـر  بـا  همـکاری  محتـوا، 
برقـراری  مختلـف،  اجتماعـی  شـبکه های 
ارتبـاط بـا خبرنـگاران فعـال در پلتفرم های 

باشـد.  داشـته  فعالیـت  و...  آنایـن 
کـردن  اثرگـذاری بـر مخاطبـان و مبـدل 
آنها به مشـتریان دائم کاری نیسـت که در 
زمـان کوتاهـی بتـوان بـه آن دسـت یافـت، 
بایـد  عمومـی  روابـط  متخصصـان  بلکـه 
کـه  بگیرنـد  بـه کار  را  هایـی  روش  همـواره 
بتواننـد از طریـق آن بـه پرسـونای )مـدل 
همچنیـن  و  برسـند  مخاطـب  ذهنـی( 
بـه  را  خـود  مجموعـه  اهـداف  بتواننـد 
رقبـا  میـان  در  تـا  کننـد  پیـاده  درسـتی 
در  باشـند.  داشـته  گفتـن  بـرای  حرفـی 
بـه  دسـتیابی  فراینـد  بعـد  هـای  شـماره 
روابـط عمومـی  از طریـق  فـروش  اهـداف 
بررسـی  بیشـتر  را   )DPR(  دیجیتـال 

خواهیم کرد. 

نقش روابط 
عمومی 
دیجیتال در 
رشد کسب و 
کارهای آنالین
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■ ■ ■
دیجیتالیبه هنر در

هنر کهدر همانمیزان
سنتیبهمهارتهای

است،نیازمند هنرینیاز
مهارتهاییهستید.

-فرانک عسکری/
مدرس جهاد دانشگاهی-
تصویرسـازی  یـا  دیجیتالـی  نقاشـی 
دیجیتـال یکـی از شـاخه هـای بسـیار پـر 
کـه در آن از  طرفـدار هنـر معاصـر اسـت 
کنـار نـرم افزارهـای  مهارتهـای هنـری در 
تصویـر  شـود.  مـی  اسـتفاده  کامپیوتـری 
زیـادی  محبویـت  دیجیتالـی  سـازی 
مختلفـی  هـای  زمینـه  در  آن  از  و  دارد 

می شـود. اسـتفاده 
بـا  واقـع  در  دیجیتالـی  نقاشـی  یـک 
گرافیکـی انجـام  اسـتفاده از یـک برنامـه 
ماننـد  گرافیکـی  برنامـه  ایـن  شـود.  مـی 
کـه  اسـت  مجـازی  نقاشـی  جعبـه  یـک 
در آن هنرمنـد بـه مجموعـه ای از قلـم 
مـورد  ابزارهـای  و سـایر  هـا  رنـگ  موهـا، 
کامپیوتـر  یـک  در  نقاشـی،  بـرای  نیـاز 
دسترسـی دارد. در واقـع هنرمنـد بـرای 
افـزار  نـرم  یـک  از  دیجیتالـی  طراحـی 
کنـد  گرافیکـی اسـتفاده مـی  اختصاصـی 
تصویـر  بـه  را  دیجیتالـی  نقاشـی  یـک  تـا 

. بکشـد
نقاشـی دیجیتال در انگلیسـی نقاشی 
ایـن  شـود.  مـی  گفتـه  آرت  دیجیتـال 
کـه  تعریـف شـامل یـک نقاشـی  از زمانـی 
همـان   یـا  اولیـه  دیجیتـال  حامـل  روی 
فایل کامپیوتری اسـت تا زمانی که روی 
یـک حامـل فیزیکـی نظیـر کاغذ، شیشـه 
در  شـود.  مـی  کنیـم  مـی  چـاپ  بـوم  یـا 
می توانـد  دیجیتالـی  نقاشـی  یـک  واقـع 
تنهـا بـه صـورت یـک نقاشـی الکترونیـک 
را چـاپ  آن  تـوان  مـی  یـا  و  بمانـد  باقـی 

کـرد.
هـای  تکنیـک  از  هنرمنـد  واقـع  در 
نقاشـی بـرای ایجـاد یـک عکـس نقاشـی 

روی  بـر  مسـتقیم  طـور  بـه  دیجیتالـی 
می کنـد. اسـتفاده  کامپیوتـر 

هنـر  دوسـتداران  از  بسـیاری  گرچـه 
واقعـی  رنـگ  و  هنـری  ظاهـر  همچنـان 
امـا  دهنـد،  مـی  ترجیـح  را  بـوم  روی  بـر 
و  شـفافیت  دیجیتـال  هنـری  اثـر  یـک 
اسـتفاده  هنـگام  در  کـه  دارد  وضوحـی 
در  مخصوصـا  اسـت.  جـذاب  بسـیار 
کـردن  کـه بـه جـای پنهـان  حامل هایـی 
گی هـا از آنها پشـتیبانی می کنند  ایـن ویژ
 ، پوسـتر نـازک،  هنـری  کاغـذ  ماننـد 

غیـره. و  پرپکـس 
از  آسـان تر  دیجیتالـی  نقاشـی  آیـا 

اسـت؟ دسـتی  نقاشـی 
پرسـش  ایـن  بـرای  دقیقـی  پاسـخ 
وجـود نـدارد، چـرا کـه این موضـوع کاما 
می کنیـد  نـگاه  آن  بـه  کـه  ای  جنبـه  بـه 
بـه  دیجیتالـی  هنـر  در  دارد.  بسـتگی 
بـه  سـنتی  هنـر  در  کـه  میـزان  همـان 
مهـارت هـای هنری نیـاز اسـت، نیازمند 
ایـن  بـر  عـاوه  هسـتید.  مهارت هایـی 
فنـی  درک  بـه  دیجیتـال  نقاشـی  بـرای 

اسـت. نیـاز  نیـز  خاصـی 
دیجیتالـی  هنـر  در  ایـن  بـر  عـاوه 
فرایندهایـی ماننـد سـایه زدن بـه همان 
دسـتی  هنـر  از  بیشـتر  حتـی  یـا  انـدازه 
پیچیدگی هـای خـود را دارد. در واقـع در 
نیازمنـد   دیجیتالـی  هنـر  برنامـه ی  یـک 
طـراح  و  هسـتیم  مختلـف  تنظیمـات 
و  ابزارهـا  از  کاملـی  بایـد درک  دیجیتـال 
باشـد  داشـته  دیجیتالـی  نقاشـی  لـوازم 
کار را دشـوارتر  کمـی  کـه قطعـا ایـن مـورد 
مـی کنـد. بـا ایـن حـال در صورتـی کـه در 
کوچک تریـن  دیجیتالـی  تصویرسـازی 
ک کردن طرح ها  اشـتباهی رخ دهـد، پـا

در یـک برنامـه دیجیتـال آرت بـه مراتـب 
آسـان تـر اسـت. در هنـر دیجیتالـی مـی 
تـوان تنهـا بـا زدن یک دکمه، هر بخشـی 
کـرد و آن  ک  از طراحـی انجـام شـده را پـا

را تغییـر داد.
نقاشی دیجیتال با فتوشاپ

افـــزار  نـــرم  ایـــن  گفـــت  بتـــوان  شـــاید 
در  و  ســـاده ترین  و  محبوب تریـــن 
عیـــن حـــال حرفـــه ای تریـــن نـــرم افـــزار 

دیجیتال اســـت.  برای نقاشـــی 
کـه   اسـت  افـزاری  نـرم  فتوشـاپ 
هماننـد،  مختلـف  هنرمنـدان  بـرای 
و…   عکاس هـا  نقاش هـا،  گرافیسـت ها، 
نیـازی  البتـه  اسـت.  کاربـردی  بسـیار 
نیسـت شـما بـرای شـروع تمـام ابزارهای 
فتوشـاپ را بشناسـید. بلکه با یاد گیری 
کمـی از ابزارهـای مهـم فتوشـاپ  تعـداد 
می توانیـد  شـما   ، دیجیتـال  نقاشـی  در 
ابزارهـای  تعـداد  کنیـد.  کار  بـه  شـروع 
گـروه محـدود اسـت  مـورد نیـاز بـرای هـر 
سـاعت  یـک  در  و  راحتـی   بـه  بنابرایـن 
آنهـا مسـلط شـوید. بـه  شـما می توانیـد 
هنـر  اوج  دیجیتـال  هنـر  واقـع  در 
نداشـتن   می شـود.  نامیـده  مـدرن 
کثیـف  لـوازم اضافـی، لبـاس  و دسـتان 
بـه  اشـتباهات  تصحیـح  همچنیـن  و 
از جملـه وجـوه  صـورت بسـیار سـریع 
محسـوب  دیجیتـال  هنـر  تمایـز 
ماننـد  می توانیـد  حتـی  می شـوند. 
طراحی هـای  دیجیتـال  غیـر  هنـر 
آویـزان  دیـوار  روی  بـر  را  دیجیتـال 
کنیـد. بـرای آمـوزش نقاشـی دیجیتـال 
زیـر  پیـج  بـه  می توانیـد  فتوشـاپ  بـا 

بزنیـد. سـری 
@askari.faranak

نقاشی 
دیجیتال با 

فتوشاپ
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جامعه

اقتصـادی  کان  شـاخص های  گـزارش   
کشـور بـه صـورت دوره ای در   و اجتماعـی 
سـایت مرکـز آمـار منتشـر و مبنایـی بـرای 
کشـور  کان  تـا  خـرد  هـای  ریـزی  برنامـه 
قـرار می گیـرد و  حـاوی آخریـن اطاعـات 
زمینـه ی  در  ماهانـه  یـا  فصلـی  سـاالنه، 
حسـاب های ملی، شـاخص هـای قیمت، 
و  پولـی  متغیرهـای  دولـت،  مالـی  وضـع 
و  خانـوار  بودجـه ی  بـورس،  اعتبـاری، 
توزیـع درآمد،جمعیـت و نیـروی انسـانی، 
خارجـی،  تجـارت  معـدن،  و  صنعـت 
سـاختمان مسـکن، انـرژی و کشـاورزی در 

شـد. روز  بـه  جـاری  سـال  مـاه  دی 

گـزارش  در ادامـه مهـم تریـن نـکات ایـن 
در حـوزه ی جمعیـت را از نظر می گذارنید:

مذکـور،  گـزارش  جمعیـت  دربخـش 
را   ۱4۱۵ سـال  تـا  ایـران  جمعیـت  میـزان 
تخمیـن زده انـد. بنابـر جـدول این گزارش 
در  ایـران  جمعیـت  می شـود  پیش بینـی 
نفـر  میلیـون   ۹۱.4 حـدود  بـه   ۱4۱۵ سـال 
 73.۲ تعـداد  ایـن  از  کـه  یابـد  افزایـش 
 ۱8.۲ و  شـهری  جمعیـت  نفـر  میلیـون 
میلیون نفر جمعیت روسـتایی را تشـکیل 
ایـران  جمعیـت  همچنیـن  دهنـد.  مـی 
در سـال ۱4۰۱، حـدود 84.7 میلیـون نفـر 
اسـت کـه از ایـن تعـداد ۶4.۶ میلیـون نفـر 
جمعیـت شـهری و حـدود ۲۰ میلیـون نفـر 

هسـتند. روسـتایی  جمعیـت 

جمعیـت  دهنـد،  مـی  نشـان  آمارهـا 
روسـتایی کشور همچنان در حال کاهش 
تعـداد  متوسـط  همچنیـن  بـود.  خواهـد 
اعضـای خانـوار بر اسـاس آخریـن آمار این 

گـزارش 3.3 نفـر بـرآورد شـده اسـت.

کاهش فوتی ها و متولدین تابستان ۱۴۰۱

گـزارش جمـاران، در تابسـتان سـال  بـه 
در  والدت  هـزار   ۲7۹ مجمـوع  در   ۱4۰۱
مـدت  بـه  نسـبت  کـه  شـده  ثبـت  کشـور 
نفـر  مشـابه در سـال ۱4۰۰ حـدود 8 هـزار 
کاهـش رخ داده اسـت. هـم چنیـن تعـداد 
فوتی های تابسـتان سال ۱4۰۱ حدود ۱۰۶ 
هـزار نفـر گزارش شـده که نسـبت به مدت 
مشـابه سـال گذشـته ۶۱ هـزار نفـر کاهـش 
کسیناسـیون و  یافتـه اسـت. می تـوان به وا
عبـور از پاندمـی کرونـا به عنـوان دلیل این 

کـرد. مهـم اشـاره 

نسبت ازدواج و طالق

بنا بر اطاعات منتشـر شـده از سوی مرکز 
آمـار کشـور می توان نسـبت وقـوع ازدواج به 

طاق را در جدول زیر مشـاهده کرد.

بازه زمانی: تابستان ۱4۰۰

تعداد ازدواج : ۱3۵.8۱3

تعداد طاق: ۵۰.3۱۶

نسبت: ۲.۶

بازه زمانی: تابستان ۱4۰۱

تعداد ازدواج : ۱۱۲.۶۱۰

تعداد طاق: 4۹.۶48

نسبت: ۲.۲

با این اوصاف در تابسـتان ۱4۰۱ به ازای 
ازدواج ثبـت شـده اسـت  هـر طـاق، ۲.۲ 
درحالیکـه در مـدت مشـابه سـال گذشـته 
ایـن نسـبت ۲.۶ بـه ازای هـر طـاق بـوده 
اول  ماهـه  شـش  در  نسـبت  ایـن  اسـت. 
سـال ۱4۰۰ حـدود 3.۱3 ازدواج بـه ازای هر 
کـه در شـش ماهـه اول سـال  طـاق بـوده 

کـرده اسـت. کاهـش پیـدا  ۱4۰۱ بـه ۲.۶8 

خ پایین مشارکت اقتصادی زنان نر

نتایـج  از  یکـی  جمـاران،  گـزارش  بـه 
جدیدتریـن  اعـام  گـزارش،  ایـن  مهـم 
نـرخ  اسـت.  اقتصـادی  مشـارکت  نـرخ 
 : از اسـت  عبـارت  اقتصـادی  مشـارکت 
و شـاغل(  )بیـکار  فعـال  نسـبت جمعیـت 
یکـی  کـه   ، کار سـن  در  جمعیـت  کل  بـه 
وضعیـت  سـنجش  شـاخص های  از 
جـدول  بنابـر  اسـت.  کار  بـازار  جنسـیتی 
نـرخ   ، آمـار مرکـز  سـوی  از  شـده  منتشـر 
پایـان  در  زنـان  اقتصـادی  مشـارکت 
بـوده  تابسـتان ۱4۰۱ حـدود ۱3.7 درصـد 
حـدود   ۱3۹7 سـال  در  نـرخ  ایـن  اسـت. 
۱7.۶ درصـد بـوده اسـت کـه پـس از شـیوع 
پاندمی کرونا با سـقوط 4 درصدی مواجه 

اسـت. شـده 

داد: ایرانخبر آمار مرکز

سقوط چهار 
خ  درصدی نر
مشارکت 
اقتصادی زنان!
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ت
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مح

در  رسـمی  طـور  بـه  گرچـه  دیمـاه   ۲7
تقویـم کشـورمان بـه نـام روز میانکاله ثبت 
نشـده اسـت امـا اهمیـت ایـن تـاالب بـرای 
کـه بـرای آن  ایـران بـه قـدری بـوده اسـت 
ویـژه ی  مـوزه ی  در  و  شـده  چـاپ  تمبـر 
تمبـر نگـه داری می شـود. و بـرای بسـیاری 
بـه رسـمیت شـناخته شـده  از مسـئولین 

اسـت.

عنـوان  بـه  میانکالـه  جزیـره ی  شـبه   
زیسـت کره  از ذخیره گاهـای طبیعـی  یکـی 
بـا شـصت و هشـت هـزار هکتـار مسـاحت 
در جنـوب شـرقی دریـای خـزر قـرار دارد و 
بـا توجـه بـه حضـور بیـش از دویسـت گونه 
پرنـده ی مهاجر به بهشـت پرنـدگان ایران 

اسـت. معـروف 

محیـط  معـاون  اسـماعیلی  روح اهلل 
مناسـبت  بـه  مازنـدران  طبیعـی  زیسـت 
مسـئله ی  بـه  پاسـخ  در  میانکالـه،  روز 
کـرد  رد  را  ایـن موضـوع  میانکالـه؛  فـروش 
محـدوده ی  اعظـم  قسـمت  گفـت:  و 
قابـل  غیـر  و  ملـی  منابـع  میانکالـه  تـاالب 
اختیـار  در  آن  از  بخشـی  اسـت.  فـروش 
بخـش خصوصـی و غیـر ملـی اسـت تنهـا 
در صورتـی کـه مسـتثنیات قانونـی داشـته 
باشـد محدودیتـی بـرای فـروش آن وجـود 

نـدارد.

و  ملـی  منابـع  اعـام  مرجـع  افـزود:  وی 
غیر ملی سـازمان منابع طبیعی اسـت زیرا 
حفاظـت بـا منافع قانونی افـراد در تعارض 
نیسـت اما منابع ملی قابل فروش نیسـت 
حساسـیت  هـای  بـا  میانکالـه  دربـاره  و 

موجـود موضوعیـت نـدارد.

کـه  مالکیـت  افـرادی  داد:  ادامـه  وی 
در  میانکالـه  دارنـد  در  خصوصـی 
فعالیت هایـی  مجـوز  قانـون  چهارچـوب 
کـه بـا بحـث حفاظـت انطبـاق دارد را نیـز 

کـرد. خواهنـد  دریافـت 

از   ۱34۲ سـال  در  گفـت:  مسـئول  ایـن 
طریـق پایـش هوایـی، مسـتثنیات قانونـی 
ملـی  منابـع  و  شـد  شـناخته  میانکالـه 
دولـت،  نـام  بـه   و  مشـخص  مرزهایـش 

ملـی  اعـام  شـد.

طبیعـی  زیسـت  محیـط  معـاون 
در  کـه  اراضـی  کـرد:  تصریـح  مازنـدران، 
اختیـار اشـخاص بـود مسـتثنیات قانونـی 
گـر منابـع طبیعـی اعـام   شـناخته شـد و ا
می رسـد  به نظـر  امـا  نـدارد  منعـی  کنـد 
بـازی  میانکالـه  فـروش  کـردن  مطـرح 
رسـانه ای اسـت زیـرا امـکان فـروش منابـع 
محسـوب  تخلـف  و  نـدارد  وجـود  ملـی 

. د می شـو

ارزش هـای  اینکـه  بـر  کیـد  تا بـا  وی 
پوشـیده  کسـی  بـر  میانکالـه  کولوژیـک  ا
نیسـت، افـزود: این منطقـه به دلیل اینکه 
حـوزه ی اثرگـذار چندین روسـتا و چندین 
شـهر مازندران و گلسـتان است در معرض 
گرفتـه و  تعارضـات انسـانی و طبیعـی قـرار 
مهم تریـن مسـئله، خشـکی تـاالب اسـت.

زیسـت  محیـط  حفاظـت  معـاون 
چنـد  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  مازنـدران 
سـال اخیـر رونـد خشـکی تـاالب میانکالـه 
افزایش پیدا کرده اسـت و همچنان ادامه 
کـه  دارد، افزود: 3۰درصـد از سـطح تـاالب 
نزدیـک بـه ۱۵ هـزار هکتـار از پهنـه ی آبـی 
تـاالب خشـک شـده را از دسـت دادیـم و 
از  شـیرین  آب  آبـی  منابـع  کـه  آنجایـی  از 
لحـاظ  بـه  نمی شـود  تامیـن  باالدسـت 
کیفـی نیـز تـاالب در معـرض تهدیـد اسـت.

اسـماعیلی بـا بیـان اینکـه فعالیت هـای 
بـا  همـگام  تـاالب  حـوزه ی  در  انسـانی 
کـرد: تهدیـدات  طبیعـت نیسـت، تصریـح 
و  سـم  مصـرف  و  حقابـه  بحـث  انسـانی، 
وضعیـت  تـاالب  شـده  موجـب  نیـز  کـود 
خوبی نداشـته باشـد و همگام با طبیعت 
در  کـه  می دهـد  نشـان  ایـن  نباشـد. 
آبریـز  حـوزه ی  در  انسـانی،  فعالیت هـای 

نکردیـم. عمـل  خـوب 

آیا میانکاله 
فروخته شده 

 است؟
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سی
شنا

روان

کاویانی/  -کمند 
- روانشناس و زوج درمانگر
ضمـن قدردانـی از  همراهی شـما عزیزان، 
در شـماره هـای قبـل  بـا مفهـوم طرحـواره، 
طرحواره هـای ناسـازگار اولیـه و علـت هـای 
هـا  آن  شـدن  تشـکیل  ابتدایـی  و  اصلـی 
آشـنا شـدیم. حـال می خواهیـم بـا تاثیـرات 
آشـنا  زندگـی  بـر  ناسـازگار  طرحواره هـای 
شـویم. طرحواره هـای ناسـازگار اولیـه باعـث 
می شوند که ما نسبت به برخی اطاعات و 
واقعیت ها کور باشـیم؛ زیرا باعث می شـوند 
تـا فقـط بـه برخـی از جنبه هـای یـک اتفـاق 
کـه سـبب  کنیـم، دقیقـا همان هایـی  توجـه 
نتیجـه  ایـن  بـه  بـار  هـر  و  بـار  هـر  مـا  شـده 
طرحواره مـان  کـه  چیـزی  آن  کـه  برسـیم 
می گویـد درسـت اسـت. امـا حقیقـت آنگونه 
کـه بـه مـا نشـان داده می شـود و بـا  نیسـت 

تحریـف واقعیـت رو بـه رو می شـویم.
طرحواره هـای  توسـط  اتفاق هـا  تفسـیر 
قبـل  از  گویـی  می گیـرد،  صـورت  مـا 
دوخته انـد  خودشـان  طرحواره هایمـان 
سـمی  لبـاس  آن  جـز  مـا  و  بریده انـد  و 
چـاره ای  می کننـد  روحمـان  تـن  بـر  کـه 
رویداد هـا  از  مـا  نتیجه گیـری  و  نداریـم 
توسـط  قبـل  از  کـه  هسـتند  همان هایـی 
طرحـواره هایمـان تعریـف شـده انـد. بـرای 
کـه طرحـواره رهاشـدگی دارد  مثال،کسـی 
گـر همسـرش تلفـن او را جـواب ندهـد بـه  ا
قصـد  همسـرش  کـه  میرسـد  نتیجـه  ایـن 

کنـد. تـرک  را  او  دارد 
بـه  گاهـی  آ سـفر  از  قسـمت  ایـن  در 
کـه  پرداخـت  خواهیـم  موضـوع  ایـن 
طرحـواره هـای ناسـازگار اولیـه چـه تعـداد 

گـر شـما  و در چـه حـوزه هایـی هسـتند. ا
طرحواره هـا را بـه ماننـد اسـتان و شـهر در 
حـوزه  پنـج  در  طرحواره هـا  بگیریـد  نظـر 
حـوزه  هـر  کـه  شـده اند  تقسـیم  )اسـتان( 
طرحواره های)شـهرها(خودش را داراست 
گی هـای  از ایـن حوزه هـا ویژ کـدام  کـه هـر 

دارنـد. را  خـود  بـه  مختـص 
اولین حوزه ، حوزه بریدگی و طرد 

طرحـواره هـای ایـن حـوزه، زمانـی شـکل 
و  کـودک  بیـن  دلبسـتگی  کـه   می گیرنـد 
کـودک  باشـد.  گسسـته  هـم  از  والدیـن 
کافـی دریافـت  عشـق و محبـت بـه انـدازه 
گرفتـه  قـرار  رفتـاری  بـد  مـورد  و  نمی کنـد 
نبـودن  داشـتنی  دوسـت  احسـاس  و 
می کنـد . طرحـواره هایـی کـه در ایـن حـوزه 
رهاشـدگی،  از:  عبارتنـد  می گیرنـد  قـرار 
شـرم،محرومیت  و  نقـص  اعتمـادی،  بـی 
کـه در مـورد  انـزوای اجتماعـی  و  عاطفـی 

داد. خواهـم  توضیـح  هـا  آن  تمـام 
عملکـرد  و  خودگردانـی  دوم  حـوزه 

: مسـتقل
عمومـا  طبقـه  ایـن  طرحواره هـای 
را مختـل می کننـد  فـرد  عملکـرد مسـتقل 
و فـرد هویـت مسـتقلی نداشـته و همیشـه 
کـه نمیتوانـد  نگـران اسـت؛ زیـرا بـاور دارد 
دیگـران  بـا  مشـورت  بـدون  و  تنهایـی  بـه 
کاری را انجـام دهـد، طرحـواره هـای ایـن 
وابسـتگی/ شکسـت،  از:  عبارتنـد  حـوزه 

و  ضـرر  بـه  آسـیب پذیری  بی کفایتـی، 
گرفتـار. نیافتـه/  تحـول  خـود  بیمـاری، 

بینانـه  واقـع  محدودیـت  سـوم  حـوزه 
: مختـل

این طبقه افرادی را شـامل می شـود که 

نمی تواننـد  واقعیت هـا ومحدودیت های 
کننـد.  تحمـل  را  زندگـی  بینانـه ی  واقـع 
شـامل:  طبقـه  ایـن  طرحواره هـای 
استحقاق/ بزرگ منشی، خویشتن داری 

کافـی. نا
کـردن  زندگـی  طبقـه ی  چهـارم  حـوزه 

دیگـران: بـرای 
آوردن  دسـت  بـه  طبقـه  ایـن  در  افـراد 
و  بـوده  مهـم  برایشـان  دیگـران  تایبـد 
شـده  باعـث  طبقـه  ایـن  طرحواره هـای 
کـه فـرد از نیازهـا و احساسـات خـود زده و 
در خدمـت نیازهـا و احساسـات دیگـران 
باشـد. طرحـواره هـای ایـن طبقـه شـامل:

فرمـان  طلبـی،  تایبـد  خودقربانگـری، 
پذیـری.

بـه  گـوش  طبقـه  حـوزه  آخریـن  امـا  و 
زنگـی:

باعـث  طبقـه  ایـن  طرحواره هـای 
احساسـات  بـه  نسـبت  فـرد  تـا  می شـود 
سـخت  باشـد،  داشـته  منفـی  گرایـش 
کنـد، نگـران آینـده باشـد و نتوانـد  تـاش 
تحمـل  را  دیگـران  و  خـود  اشـتباهات 
کنـد. همچنیـن بـرای بـازی و تفریـح هیـچ 
اهمیتی قائل نیسـت. طرحواره های این 

شـامل: حـوزه 
بـازداری  سـخت گیرانه،  معیارهـای 
گرایـی/ بدبینـی  هیجانـی، تنبیـه، منفـی 
و  طرحـواره   ۱8 بـا  مقـداری  اسـت. 
ادامـه  در  شـدیم  آشـنا  آن  حوزه هـای 
نحـوه ی  و  طرحواره هـا  تمـام  راجع بـه 
کـرد تـا  رهایـی از آن هـا صحبـت خواهیـم 
گوارایـی جهـان بـدون تحریـف  بتوانیـم از 

ببریـم. لـذت  واقعیت هـا 

تاثیر معیارهای ذهنی 
بر عکس العمل های ما

■ ■ ■

حقیقتآنگونهنیست
کهبهمانشان
دادهمیشود

وباتحریفواقعیت

روبهرومیشویم.
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ان
یه

ک

صدف عرب نژاد/ مدرس نجوم
سـال  در    M۹۶ مارپیچـی  کهکشـان 
سـتاره   ،Pierre Méchain توسـط   ۱78۱
کشـف  فرانسـوی  کـش  نقشـه  و  شـناس 
شـد. و چهار روز بعد چارلز مسـیه هر دو 

گنجانـد. مـورد را در فهرسـت خـود 
ظاهـری  قـدر  دارای  کهکشـان  ایـن   
نـور  کـم  بسـیار  آسـمان  در  و  اسـت   ۱۰.۱
مـی  آوریـل  مـاه  در  رسـد.  مـی  نظـر  بـه 
تـوان آن را بـا اسـتفاده از یـک تلسـکوپ 

کـرد.  رصـد  متوسـط 
M۹۶ یـک کهکشـان مارپیچـی بـا یـک 
میله ی مرکزی اسـت که به سـختی قابل 
اسـت، سـاختار حلقـه ای غیـر  مشـاهده 
و  بـاز  کمتـر  مارپیچـی  بازوهـای  و  کامـل 
تعریف شـده ی این کهکشـان  نسـبت به 
 M۹۶  کهکشـان ها  باعـث شـده تـا سـایر 
کهکشـان های   دیگـر  از  یافته تـر  تکامـل 

مجموعـه خـود باشـد.

کهکشـان  ایـن  انـدازه ی  و  جـرم 
اسـت،  برابـر  شـیری  راه  کهکشـان  بـا 
گـرداب  همچنیـن مسـیه ۹۶ شـبیه یـک 
درخشـان  گازهـای  کـه  اسـت  عظیـم 
مـوج دار  صـورت  بـه  اش  تیـره  غبـار  و 
کهکشـان  ایـن  چرخـد.  مـی  آن  دور  بـه 
آن  غبـار  و  گاز  و  اسـت  نامتقـارن  بسـیار 
ضعیفـش  مارپیـچ  بازوهـای  سراسـر  در 
شـده   گسـترده  غیرهمسـان  صـورت  بـه 
کهکشـان نیـز دقیقـا  اسـت. هسـته ایـن 
بازوهایـش  نشـده،  واقـع  آن  مرکـز  در 
می شـود  تصـور  و  هسـتند  نامتقـارن 
کهکشـانی  گرانشـی  کشـش  تاثیـر  تحـت 

اسـت. آمـده  وجـود  بـه  همسـایه 
نیـز   M۹۶ کـه  کهکشـانی  گـروه  ایـن 
کهکشـان های  دارای  می شـود،  نامیـده 
همچنیـن  و   ۹۵ مسـیه  و   ۱۰۵ مسـیه 
نیـز  کوچک تـر  و  کم نورتـر  کهکشـان های 
اسـت. ایـن نزدیک تریـن گروه کهکشـانی 

اسـت که شـامل یک کهکشان مارپیچی 
کهکشـان  یـک  و   )۹۶ )مسـیه  روشـن 

می باشـد.  )۱۰۵ )مسـیه  بیضـوی 
یـا   M۹۶ کـه  مارپیچـی  کهکشـان  ایـن 
در  می شـود  نامیـده  نیـز   33۶8  NGC
فاصلـه 3۵ میلیـون سـال نـوری از زمین، 
در صـورت فلکـی اسـد واقـع شـده اسـت.
بـه  گرانشـی  نظـر  از  کـه  آنجایـی  از 
نزدیـک متصـل اسـت،  کهکشـان هـای 
کهکشـانی  گـروه  یـک  از  عضـوی   M۹۶
در نظـر گرفتـه مـی شـود. ایـن مجموعه 
 M۹۶ گـروه  بـه  کـه  هـا  کهکشـان  از 
کهکشـان هـای  معـروف اسـت، شـامل 
همچنیـن  و   M۹۵ و   M۱۰۵ درخشـان 
کـم  و  کوچکتـر  اعضـای  از  تعـدادی 
بـه  گـروه  نزدیکتریـن  ایـن  اسـت.  نورتـر 
زمیـن اسـت کـه هـم دارای مارپیچهای 
درخشـان و هـم یـک کهکشـان بیضوی 

اسـت. درخشـان 

آیااسرارجهاناولیه
کشفمیشود؟

در  محققـان  سـان،  روزنامـه  از  نقـل  بـه 
جدیـد  مطالعـه  یـک  در  هنـد  و  مونتـرال 
رادیویـی  سـیگنال  کـه  دادنـد  نشـان 
خطـی  مـوج  طـول  دارای  شـده،  گرفتـه 
از  سـیگنال  ایـن  اسـت.  سـانتی متری   ۲۱
کهکشـان شـناخته شـده، یعنـی  دورتریـن 
SDSSJ۰8۲۶+۵۶3۰ آمده و ممکن اسـت 
بـه محققـان کمـک کنـد تا بـه جهـان اولیه 
تلسـکوپ  از  ستاره شناسـان  کننـد.  نـگاه 
رادیویـی غول پیکـر متروویـو در هنـد بـرای 

کردنـد.  شناسـایی ایـن سـیگنال اسـتفاده 
ایـن اولیـن بـار اسـت کـه ایـن نوع سـیگنال 
رادیویـی از فاصلـه بسـیار زیـاد شناسـایی 

می شـود.
کرابورتـی، محقـق و فـوق دکتـرا  آرنـاب چا
نظـارت  تحـت  گیـل  مـک  دانشـگاه  در 
کنـون  »تا می گویـد:  دابـز،  مـت  پروفسـور 
ایـن سـیگنال خـاص  گرفتـن  امـکان  تنهـا 
کهکشـانی در نزدیکـی وجـود داشـت و  از 
کهکشـان های نزدیـک  دانـش مـا را بـه آن 
کرابورتـی  چا می کـرد.«  محـدود  زمیـن  بـه 
گفـت: »ایـن بـه مـا کمـک می کند تـا ترکیب 
دورتـر  بسـیار  فواصـل  در  را  کهکشـان ها 

مطالعـه،  ایـن  در  کنیـم.«  درک  زمیـن  از 
کـه قـادر بـه مشـاهده ی  گفتنـد  محققـان 
گاز  از محتـوای  کهکشـان دور  اتمـی  جـرم 
دریافتنـد  آنهـا  کـه  چیـزی  و  هسـتند  آن 
خـاص  کهکشـان  ایـن  جـرم  کـه  بـود  ایـن 
مشـاهده  قابـل  سـتارگان  برابـر  دو  تقریبـًا 
گفـت: سـیگنال  بـرای مـا اسـت. ایـن تیـم 
 4.۹ تنهـا  کیهـان  کـه  زمانـی  کشف شـده 
میلیارد سـال سـن داشـت از این کهکشان 
دور منتشـر شـده اسـت. بیانیه مطبوعاتی 
دانشـگاه مـک گیـل گـزارش داد کـه ایـن به 
محققـان اجـازه داد تـا نگاهـی اجمالـی بـه 

باشـند. داشـته  اولیـه«  جهـان  »اسـرار 

کهکشان 
مارپیچی  

مسیه 96
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-رها فالح- 

 پیچدگی هـای شـغل دندانپزشـکی بـر 

کسـی پوشـیده نیسـت امـا  تعـداد اندکـی 

از پزشـکان و  دندا نپزشـکان وجود دارند 
نیـز  بـه فعالیت هـای جانبـی دیگـری  کـه 
مشـغول بوده باشـند. خانـم دکتر راضیه 
دندانپزشـکی  متخصـص  عرب نـژاد 
زیبایی و ترمیمی، یکی از   دندا نپزشکان 
کـه  بـا رتبـه 4۰۰ در  کرمانـی اسـت  حـاذق 
از  بعـد  و  شـده  پذیرفتـه  پزشـکی  رشـته 
رشـته  تغییـر  دندانپزشـکی  بـه  مدتـی 
بـر   عـاوه  دانشـجویی  زمـان  در  او  داد. 
بـوده  دانشـگاه  برتـر  نفـرات  جـزو  اینکـه 
اسـت در جشـنواره های متعـددی چون 
ارشـمیدس  المللـی  بیـن  جشـنواره ی 
نیـز  خوارزمـی  جـوان  ملـی  جشـنواره  و 
کـرده اسـت. شـما را بـه خوانـدن  شـرکت 

ایشـان  دعـوت می کنیـم. بـا  مصاحبـه 

سـابقه ی  از  کمـی  دکتـر  خانـم   
بـرای  خودتـان  علمـی  فعالیت هـای 

بگوییـد. مـا  خواننـدگان 

مدرسـه  در  تحصیـل  سـال های  در 
همیشـه از نفـرات برتـر مدرسـه بـودم. در 
کنکـور رتبـه ی 4۰۰  سـال اول شـرکت در 
مشـاوره ی  یـک  بـا  و  آوردم  دسـت  بـه  را 
اشـتباه که مناسـب من نبود در رشـته ی 
پزشـکی پذیرفته شـدم وبعد از مدتی به 
رشـته دندانپزشـکی تغیر رشـته دادم. در 
دوره عمومـی هـم از نفرات برتر دانشـگاه 
بـودم و بـا توجـه بـه معـدل بـاال  و رتبـه ی 

راضیهعربنژادمتخصصدندانپزشکیزیباییوترمیمی: دکتر

کاری که پایه علمی 
ندارد انجام نمی دهم

ت و گو
گف

شال و روسری فوکا
فــروش انــواع اســـــکـارف، شــــــال و روســــــــــــــری

با سابقه بیش از ۱۰ سال فعالیت در کرمان

 @fokascarf                        ۰۹۳۰۶۱۴۵۲۱۱
کرمان، میدان آزادی، پاساژ حافظ، واحد ۷۱
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گو
ت و 

گف

کنکـور بـه عضویـت انجمن ملـی نخبگان 
همـراه  بـه   ۱38۵ سـال  در  و  آمـدم  در 
برادرم موفق به اختراع دسـتگاه رگ یاب 
دوم  رتبـه ی  اختـراع   ایـن  کـه  شـدیم 
کسـب  را  ارشـمیدس  جهانـی  جشـنواره 
کـرد و در جشـنواره جـوان خوارزمـی نیـز 
رتبـه سـوم را بـه دسـت آوردیـم. در تمـام 
مـدت تحصیـل چـه در دوره ی عمومـی 
و چـه در دوره ی تخصـص از نفـرات برتـر 
در  هـم  را  طـرح   دوره  بـودم.  دانشـگاه 

گذرانـدم.  هیـات علمـی دانشـگاه یـزد 

از رشـته دندانپزشـکی  کمـی  لطفـا   
بگوییـد. برایمـان  ترمیمـی 

کلیـه   شـامل  ترمیمـی  دندانپزشـکی 
بـر روی دنـدان و  فعالیت هـای ترمیمـی 
برداشـتن پوسـیدگی هـا و انجـام روکـش، 
بریـج،  ایمپلنـت،  بلیچینـگ  لمینـت، 

می شـود. دنـدان،  کامپوزیـت  انـواع 

تـا  دندانپزشـک  یـک  عنـوان  بـه   
چـه انـدازه فعالیت هـای دندانپزشـکی 
کـه در زمینـه زیبایـی انجـام می شـود را 

می دانیـد؟ ضـروری 

انجـام  مراجعیـن  از  بسـیاری  بـرای 
جرم گیـری  نظیـر  زیبایـی   فعالیت هـای 
سـبک  بـه  توجـه  بـا  امـا  اسـت.  ضـروری 
و  آمـده  بوجـود  امـروزه  کـه  زندگـی 
سـاخته  افـراد  بـرای   کـه  معیارهایـی 
شـده اسـت؛ تعـداد زیـادی از مراجعیـن 
تمایـل  زیبایـی  فعالیت هـای  انجـام  بـه 
دارنـد. امـا اینکـه مـن بـرای هـر بیمـاری 
ایـن کار را نجـام دهـم  قطعا کار حرفه ای 

نیسـت. درسـتی  و 

 لطفا کمی بیشتر توضیح دهید.

ایـن مسـئله ضـروری اسـت  بـه   دقـت 
هزینه بـر  دندانپزشـکی  فعالیت هـای  کـه 
اسـت و مانند دیگـر فعالیت های زیبایی 
مـادم  تاثیـرات  بینـی  جراحـی  مثـل 
ترمیم هـای  نیازمنـد  و  ندارنـد  العمـر 
و  درمـان  طرفـی  از  هسـتند.  دوره ای 
نسـبت  باالتـری  اولویـت  دنـدان  حفـظ 
دارد.  زیبایـی  فعالیت هـای  انجـام  بـه 
 ، بیمـار هـر  لثـه ی  و  فـک  بـه  توجـه  بـا 

پزشـکی  فعالیت هـای  از  برخـی  انجـام 
باعـث آسـیب دیدگـی دنـدان  می شـود. 
کاری  هرگـز  مطـب  در  شـخصه  بـه  مـن  
انجـام  را  باشـد  نداشـته  علمـی  پایـه  کـه 
نمی دهـم. بـا ارائـه ی توضیحـات؛ بیمـار 
آن  دچـار  آینـده  در  کـه  مشـکاتی  از  را 
درمـان  و  می کنـم  مطلـع  شـد  خواهـد 

می شـود.  توصیـه  ایشـان  بـه  ایـده ال 

حاضـر  حـال  در  شـما  نظـر  بـه   
درمـان  در  چالـش   بزرگتریـن 
چیسـت؟ دنـدان  بیماری هـای 

پزشـکی  دنـدان  درمان هـای  چـون 
نیسـتند  بیمه هـا  پوشـش  تحـت 
متاسـفانه در بعضـی از مطب هـا از مـواد 
کمتـری  کیفیـت  کـه  قیمـت  ارزان  اولیـه 
دارنـد اسـتفاده می شـود، عـاوه بـر ایـن 
زمـان  کـه  تکنیک هایـی  از  اسـتفاده 
کمتـری  نیـاز دارنـد، باعث می شـود دوام 
پیـدا  کاهـش  دندانپزشـکی  درمان هـای 
کنـد. تمـام ایـن مسـائل باعـث می شـود 
بیمـار یـک تجربـه ی بـد از فعالیت هـای 
درمانـی مربـوط بـه دنـدان داشـته باشـد 

کنـد.  اجتنـاب  موقـع  بـه  اقـدام  از  و 

ازدواج  تحصیـل  زمـان  در  شـما   
آیـا  شـدید  فرزنـد  صاحـب  و  کردیـد 

نبـود؟ سـخت 

نیسـت  مناسـب   زیـاد  "سـخت"  واژه   
نمی خواهم خوانندگان شـما را بترسـانم 

بـود  همـراه  چالش هایـی  بـا  قطعـا  امـا 
مـن در زمـان تحصیـل در دوره عمومـی 
هشـت  دختـرم  زمانیکـه  و  کـردم  ازدواج 
مـاه بـود شـروع بـه آمادگـی بـرای شـرکت 
در دوره تخصـص کـردم و در حـال حاضر 

دختـرم ۹ سـال و پسـرم یکسـال دارد. 

روبـرو  چالـش  ایـن  بـا  چطـور   
؟ ید شـد

بـرای  همسـری  و  مـادری  نقـش 
اسـت. بـوده  اول  الویـت  همیشـه  مـن 
فرزنـدداری  و  همسـرداری  خانـه داری ،   
دوران  در   . دادم  انجـام  هـم  کنـار  در  را 
صاحـب  هنـوز  زمانیکـه  و  تحصیـل  
مسـائل  بـه  بـودم  نشـده  فرزنـد 
در  میـدادم.  ویـژه  اهمیـت  خانوادگـی 
از  را  غـذا  هرگـز  تحصیـل  مـدت  تمـام  
بیـرون  تهیـه نکـردم.  بـا مدیریـت زمـان 
چشـم  بـه  نیـاز  کارهـا،  اولویت بنـدی  و 
نقش هایتـان  از  هیچکـدام  از  پوشـی 
دارم  اعتقـاد  شـدت  بـه  البتـه  نیسـت. 
کـه  بـود  خداونـد  لطـف  اول  درجـه  در 
کـرد  ایـن توانایـی و همـت را بـه مـن عطـا 
قـرار  مـن  کنـار  در  افـرادی  دوم  درجـه  و 
کـه  و دلگرمـی  بـا همراهـی  کـه   داشـتند 
بـه مـن می دادنـد مـرا بـه ادامـه ی مسـیر 
همسـر  جملـه  از  می کردنـد  تشـویق 
تـاش  از  بخشـی  خانواده هایمـان.  و 
همـه ی انسـان ها بخاطـر خانـواده اسـت 
و ایـن انگیـزه خوبـی بـرای ادامـه اسـت.

جـوان  دختـران  بـا  سـخنی  چـه   
داریـد؟ امـروزی 

زن  رسـالت  خانم هـا؛  و  دخترهـا 
را  بـودن  همسـر  و  بـودن  مـادر  بـودن، 
فرامـوش نکنیـد. شـاید  نامایمت هایـی 
گـر  ا امـا  باشـد  در جامعـه وجـود داشـته 
نقـش  بـرود،  دیگـر  میـان  از  خانـواده 
نخواهـد  وجـود  همسـری   و  مـادری 
قبـول  عـدم  و  افـراد  تنهایـی  داشـت. 
مسـئولیت زندگـی مشـترک و نقـش هـای 
همسـری و مـادری باعـث بوجـود آمـدن 
مشـکات زیـادی در سـنین باالتـر بـرای 
جامعـه  بـرای  مشـکاتی  و  فـرد  خـود 

 . د می شـو

■ ■ ■

فعالیتهایدندانپزشکی
استوماننددیگر هزینهبر
فعالیتهایزیباییمثل
جراحیبینیتاثیرات
ندارندو مادمالعمر
نیازمندترمیمهای
دورهایهستند.

شال و روسری فوکا
فــروش انــواع اســـــکـارف، شــــــال و روســــــــــــــری

با سابقه بیش از ۱۰ سال فعالیت در کرمان

 @fokascarf                        ۰۹۳۰۶۱۴۵۲۱۱
کرمان، میدان آزادی، پاساژ حافظ، واحد ۷۱
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گ
فرهن

بـه گـزارش ایرنـا اسـتان کرمـان بـا حضـور 
هنرمنـدان ممتـاز در عرصـه فیلـم و تئاتـر 
عرصـه  در  زیـادی  هـای  حـرف  همـواره 
اهالـی  و  دارد  و  داشـته  کشـور  هنـری 
بـه  موفـق  خطـه  ایـن  نمایشـی  هنرهـای 
تولید کارهای فاخری در این عرصه شـده 
انـد کـه در سـطح ملـی نیـز بازخـورد بسـیار 
خوبـی داشـته اسـت.برگزاری سـی و چهـار 
کرمـان بـه عنـوان  دوره جشـنواره ی تئاتـر 
ریشـه دارترین  و  باسـابقه ترین  از  یکـی 
جشـنواره هـای اسـتانی، خـود گـواه عاقـه 
و پشتکار اصحاب هنر نمایش و تئاتر این 
اعتـای  و  نگـه داشـتن  زنـده  بـرای  خطـه 
ایـن  در  شـود.  مـی  محسـوب  هنـر  ایـن 
و  مسـئوالن  ویـژه ی  نـگاه  از  نبایـد  میـان 
مدیـران حـوزه ی فرهنـگ و هنـر نیـز غافل 
اخیـر  سـال های  طـول  در  زیـرا  بمانیـم 
توجـه خاصـی به این بخش شـده و زمینه 
و  تئاتـر  هنرمنـدان  بیشـتر  هرچـه  حضـور 
نمایـش بویـژه در میان نسـل جوان فراهم 
آمـده، بـه طـوری کـه سـالن هـا و پاتوهـای 
شهرسـتان  چنـد  و  مرکـز  در  متعـددی 
کرمـان بـه بهـره بـرداری رسـیده یـا  اسـتان 

اسـت. سـاخت  دسـت  در 
ارشـاد  و  کل فرهنـگ  اداره  تـاالر حافـظ 
یکشـنبه  شـامگاه  فـارس  اسـتان  اسـامی 
۲۵ دی با حضور معاون هنری سـینمایی 
شـاهد  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت 
مراسم پایانی بیست و هفتمین جشنواره 

تئاتـر فجـر مناطق کشـور بود و این حسـن 
ختـام بسـیار باشـکوهی برای جامعـه تئاتر 
اسـتان کرمـان محسـوب مـی شـد، بـه ایـن 
دلیـل کـه هنرمنـدان تئاتـر دیـار کریمـان بـا 

دسـتی پـر از ایـن مراسـم بیـرون آمدنـد.
هفتمیـن  و  بیسـت  اختتامیـه  آییـن  در 
رتبـه  کشـور  مناطـق  فجـر  تئاتـر  جشـنواره 
رتبـه  و  جعفـری  آرزو  بـه  زن  بازیگـری  اول 
دوم بازیگـری مـرد نیـز به علـی صادقی زاده 
رسـید. رز  سـاختمان  نمایـش   بازیگـران 

همچنین در این مراسم علی صادقی زاده 
بـه عنـوان برگزیـده در ۲ بخـش کارگردانـی و 
رز  سـاختمان  نمایـش  بـرای  نویسـندگی 
معرفـی و ایـن نمایـش بـه عنوان نخسـتین 
بیـن  جشـنواره  بـه  راهیابـی  بـه  موفـق  کار 

المللـی تئاتـر فجـر تهـران شـد.
بازیگـران  از  همچنیـن  داوران  هیـات 
خردسـال حاضر در جشـنواره بـه نام های 
قـوام  اسـرا  و  زاده  صادقـی  امیـن  محمـد 
آبـادی در نمایـش سـاختمان رز تقدیـر بـه 
آورد. بیسـت و هفتمیـن جشـنواره  عمـل 
پنجشـنبه  از  کشـور  مناطـق  فجـر  تئاتـر 
میزبانـی  بـه  دی    ۲۵ یکشـنبه  تـا  ۲۲دی  

شـد. برگـزار  شـیراز 
رشد چندبرابری بودجه تئاتر کرمان

اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتان 
در  کشـور  مناطـق  فجـر  تئاتـر  جشـنواره 
تئاتـر منطقـه ای  گفـت: جشـنواره  شـیراز 

انتخـاب  بـرای   ، کشـور اسـتان  چهـار  در 
تئاتـر فجـر در  بـه جشـنواره  یافتـه  راه  آثـار 
تهـران برگـزار می شـود کـه کرمان بـه همراه 
جشـنواره  در  کشـور  دیگـر  اسـتان  شـش 

داشـت. شـرکت  فـارس  منطقـه ای 
محسـن روحـی بـه خبرنـگار ایرنـا افـزود: 
کارگردانـی  بـه  رز  سـاختمان  نمایـش 
نهایـی  مرحلـه ی  بـه  زاده،  صادقـی  علـی 
کـه بهمـن مـاه در تهـران  جشـنواره ی فجـر 
اصلـی  جوایـز  و  یافـت  راه  می شـود،  برگـزار 
افتخـار  کـه  کـرد  کسـب  را  جشـنواره  ایـن 
دیگـری بـرای هنـر نمایـش و تئاتـر اسـتان 
کرمان آفرید. به گفته وی رشد چندبرابری 
بودجـه تئاتـر اسـتان نمودهـا و آثـار خوبـی 

کـه خـود را نشـان مـی دهـد. داشـته 
اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
کید بر اهمیت هنرهای  استان کرمان با تا
اهمیـت  کـرد:  بیـان  جامعـه  در  نمایشـی 
تئاتـر بـر کسـی پوشـیده نیسـت و بسـیاری 
از موضوعـات و مسـائل جامعـه در قالـب 

هنـر نمایـش و تئاتـر بیـان مـی شـود.
وی با اشـاره به برگزاری سـی و چهارمین 
ادامـه  کرمـان  اسـتان  تئاتـر  جشـنواره ی 
داد: بـا توجهـی کـه بایـد همه ی مسـئوالن 
بـه  نسـبت  هنـر  و  فرهنـگ  بـا  مرتبـط 
نزدیـک  آینـده  در  باشـند،  داشـته  تئاتـر 
بخـش  ایـن  امکانـات  و  هـا  زیرسـاخت 

می شـود. تکمیـل 

درخشش 
تئاتر کرمان 
در جشنواره 
منطقه ای  فجر
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ک- -زهرا برخوردار/کارشناس مهندسی خا

آبیاری بیش از حد
شـایع تریـن علت از بیـن رفتن گیاهان 
اسـت.  حـد  از  بیـش  آبیـاری  آپارتمانـی 
کـه همـه  مـردم بـه اشـتباه فکـر میکننـد 
شـوند.  آبیـاری  روش  یـک  بـه  گیاهـان 
ک  خـا کولنت ها  سـا و  کتوس هـا  کا
کتـوس  کا خشـک را ترجیـح مـی دهنـد. 
زنـده  آب  بـدون  هـا  مـاه  تواننـد  مـی  هـا 
کولنت هـا بـا آبیـاری  بماننـد. بیشـتر سـا
آبیـاری  و  کننـد،  مـی  رشـد  ماهیانـه  کـم 

بـرد. مـی  بیـن  از  را  آنهـا  هفتگـی 
اسـت   متفـاوت  گیاهـی  هـر  آبـی  نیـاز 
زمـان  تشـخیص  بـرای  روش  بهتریـن 
آبیـاری بـه گیاه این اسـت که بـا فرو بردن 
یـک تکه چـوب در گلدان میـزان رطوبت 
ک خشـک  گر خا ک سـنجیده شـود. ا خا

بـود یعنـی نیـاز بـه آب دارد.
در  را  شـما  کـه  دیگـری  راهـکار 
کمـک  گیاهـان   آبـی  نیـاز  شناسـایی 
اسـت  گیـاه  ظاهـر  بـه  توجـه  میکنـد؛ 
.بـرای مثـال  هرچـه برگهای گیاه  ضخیم 
تـر باشـند، گیـاه به آب کمتـری نیاز دارد. 
در گونههـای ظریفـی ماننـد سـرخس  که 
دارای بـرگ هـای ریـز و نازک هسـتند ،به 
 ، دیگـر سـوی  از  شـوند.  خشـک  سـرعت 
بـه  می توانـد  کتوس هـا  کا ضخیـم  بـدن 
انـدازه ای آب ذخیـره کنـد تـا بـرای مـدت 

کنـد. حفـظ  را  خـود  طوالنـی 
نور مستقیم و شدید خورشید

همـه  کـه  کننـد  مـی  فکـر  افـراد  برخـی 
دارند.بـه  نیـاز  زیـادی  نـور  بـه  گیاهـان 
خورشـید،  مسـتقیم  نـور  شـدت  دلیـل 
کثـر گونـه هـا بایـد از نـور مسـتقیم  بـرای ا
کتوس هـا  کا جـز  بـه  کـرد،  پرهیـز  آفتـاب 
تحمـل  کـه  کولنت ها  سـا از  برخـی  و 
بیشـتری در برابر نور مسـتقیم خورشـید 
غیـر  نـور  گونه هـا،  کثـر  ا بـرای  دارنـد. 
نـور  اسـت.  بهتـر  خورشـید  مسـتقیم 

پنجـره. پشـت  نـور  یعنـی  غیرمسـقیم 
» افسانه »دست سبز

مـی  فکـر  اشـتباه  بـه  مـردم  از  برخـی 
آمـده  دنیـا  بـه  سـبز  دسـت  بـا  کـه  کننـد 
انـد یـا تـا آخر عمـر قاتل گیاهـان خواهند 
در  شـاداب  گیاهـان  داشـتن  بـرای  بـود. 
باغبانـی  بـه دکتـرای علـوم  نیـازی  خانـه 
باغبان هـا  باتجربه تریـن  حتـی  نیسـت. 
گیـاه  یـک  بـه  صدمـه  باعـث  گاهـی  نیـز 
می شـوند.این بخشـی از یادگیری است. 
جدیـد  آپارتمانـی  گیـاه  یـک  پـرورش 
کـس  شـامل آزمـون و خطـا اسـت. هیـچ 
گیاهـان  کاملـی در مـورد همـه  اطاعـات 
و گونـه هـا نـدارد، بنابرایـن همـه مـا بایـد 
از تجربیـات و در برخـی مواقـع از دیگران 

بیاموزیـم.
گیاهان در تمام مدت  جابجایی 

نکنیـد.  جابجـا  زیـاد  را  خـود  گیاهـان 

جدیـد  مـکان  بـا  شـما  گیـاه  سـازگاری 
تغییـرات  از  برخـی  اسـت.  زمانبـر 
کنـد،  مختـل  را  گیـاه  تعـادل  می توانـد 
مـکان  تعویـض  جدیـد،  گلـدان  ماننـد 
از  ای  نشـانه  هیـچ  شـما  گیـاه  گـر  ا  ... و 
بهتریـن  دهـد،  نمـی  نشـان  نارضایتـی 
کاری انجـام ندهیـد.  کـه  کار ایـن اسـت 
همچنیـن، در نظـر بگیریـد کـه تغییـرات 
توانـد مضـر  یـا رطوبـت مـی  شـدید دمـا 

باشـد.
کنترل  ریشه ها کردن   فراموش 

فرامـوش  را  هـا  ریشـه  مـردم  بیشـتر 
تغذیـه  انـدام  ریشـه ها  امـا  می کننـد، 
سـامت  حفـظ  بنابرایـن  هسـتند،  گیـاه 
سـرعت  بـه  بسـته  اسـت.  ضـروری  آنهـا 
گیـاه خـود حداقـل دو بـار در سـال  رشـد 

کنیـد. بررسـی  را  ریشـه ها 
ندانستن منشا اصلی آب و هوایی 

گیاه شما
گیـاه شـما  دانسـتن منشـا آب و هـوای 
آن  نیازهـای  درک  و  رشـد  بـه  اصـل  در 
کولنت ها  کتوسها و سا کا کند.  کمک می 
از  زیـرا  هسـتند  خشـک  ک  خـا عاشـق 
دنیـا  بیابانـی  و  خشـک  مناطـق  همـان 
گیاهـان داخلـی دیگـر  آینـد. بیشـتر  مـی 
گرمسـیری هسـتند، بـه ایـن  نمونه هـای 
هـوای  و  مرطـوب  ک  خـا از  کـه  معنـی 

می برنـد. لـذت  مرطـوب 
invinciblehouseplants.com :منبع

زل
من

بیر 
تد

اشتباهات رایج 
در مورد گیاهان 

چیست؟!
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 -فخری لکزاده /
دکتری تجارت بین الملل-

بیزینـس پلـن چیسـت و یـک بیزینـس 
را در خـود  گی هایـی  پلـن موفـق چـه ویژ

باشـد؟ بایـد داشـته 
درک  و  قبلـی  موضوعـات  بـه  توجـه  بـا 
کـه  مفهـوم بیزینـس بسـیار واضـح اسـت 
مراحـل  از  یکـی  پلـن  بیزینـس  نوشـتن 
کار  و  کسـب  یـک  شـکل گیری  اساسـی 
موفـق و پویـا اسـت. قبـل از آنکـه دربـاره 
بـا  پلـن  بیزینـس  یـک  اصلـی  سـاختار 
اسـتاندارهای تجـاری موفـق بـه صحبـت 
بپردازم، الزم اسـت در ذهن خود از خود 

چیسـت؟ پلـن  بیزینـس  کـه  بپرسـیم 
گـر بخواهـم  معـادل فارسـی بیزینـس  ا
بیـان نمایـم،  بـرای شـما عزیـزان  را   پلـن 
اسـت.  کار  و  کسـب  نقشـه ی  همـان 
مسـیری  روشـنگر  کار  و  کسـب  نقشـه ی 
توسـعه دهنـدگان  روی  پیـش  کـه  اسـت 
و طراحـان یـک بیزینـس قـرار دارد. یـک 
بیزینـس مـن یـا یک بیزینـس وومن حین 
خـود  از  اسـت  الزم  نقشـه  ایـن  طراحـی 
کسـب  کـه هدفـش از راه انـدازی  بپرسـد 

چیسـت؟ کار  و 
بیزینـس  انـدازی  راه  از  هدفتـان 

؟ چیسـت
بـه طـور  بایـد  ایـن سـوال  بـه  در پاسـخ 
فانتـزی  و  کلیشـه ای  مفاهیـم  از  کل 
جایـی  کار  و  کسـب  نقشـه  کنیـد.  دوری 

کـردن آرمان هـا و  بـرای نوشـتن و تصویـر 
فانتزی هـای ذهنـی مـا نیسـت، بنابرایـن 
گرایانـه و منطقـی بـرای  گـر هـدف واقـع  ا
و  کسـب  یـک  سـازی   وتصویـر  ایجـاد 
انـدازی  راه  بی خیـال  فعـا  نداریـد،  کار 
آن شـوید و اول فقـط و فقـط بـه دنبـال 

بگردیـد. هدفتـان 
دربـاره  خودتـان  از  بایـد  دوم  قـدم  در 
و  کنیـد  سـوال  مخاطبتـان  پرسـونای 
نـوع  بـر مبنـای  کـه  آیـا می دانیـد  ببینیـد 
را  اسـت محصولتـان  قـرار  بیزینـس خـود 
بفروشـید؟  مشـتریان  از  دسـته  کـدام  بـه 
منافـع  دربـاره ی  بایـد  سـوم  قـدم  در 
بـه  شـکل دهی  از  اقتصادیتـان  و  مالـی 
جایـی  تـا  و  شـوید  مطمئـن  کسـب وکار 
کـه ممکـن اسـت چالش هـای اقتصـادی 
ایـن  توسـعه ی  مسـیر  در  رویتـان  پیـش 
کسـب و کار را بشناسـید. ورود به کسب و 
کار بـدون توجـه بـه ایـن سـواالت اشـتباه 
محـض اسـت و نتیجـه ای جـز شکسـت 
در  تنهـا  داشـت.  نخواهـد  شـما  بـرای 
صـورت پاسـخ واضـح و حسـاب شـده بـه 
کـه شـما  می توانیـد  ایـن سـوال ها اسـت 
کارتـان را بـرای آغـاز انـواع  نقشـه کسـب و 

بچینیـد. بیزنـس 
هرچـه  طراحـی  و  ایجـاد  منظـور  بـه 
اسـت  الزم   ، کسـب و کار نقشـه ی  بهتـر 
دربـاره ی ماهیـت بـازار یـا مارکتی کـه قرار 
اسـت وارد آن شـوید مطالعـه و تحقیـق 

حیـن  کـه  دیگـری  مهـم  نکتـه  نماییـد. 
کار مناسـب  طراحی یک نقشـه کسـب و 
بـودن  سـیال  شـود،  توجـه  آن  بـه  بایـد 
و  منعطـف  غیـر  نقشـه  یـک  اسـت.  آن 
شـما  نمی توانـد  هیـچ گاه  وجهـی  یـک 
را در ایـن وادی پـر رقابـت بـه موفقیـت 
کـه طراحـی می کنیـد  برسـاند. نقشـه ای 
راه هـای  یـا  راه  بحـران  مواقـع  در  بایـد 
خـروج از بحـران را بـه شـما نشـان دهـد. 
تنهـا در ایـن صـورت اسـت کـه می توانید 
تضمیـن  را  کارتـان  و  کسـب  موفقیـت 

نماییـد.
داده هـای  بررسـی  اهمیـت  میـزان 
سـرانجام  بـه  در  اقتصـادی  و  مالـی 
رسـاندن بیزینـس موفـق چقـدر اسـت؟
صراحتـا  اسـت  بهتـر  مقولـه  ایـن  در 
اقتصـادی  آنالیـز  انجـام  بـدون  بگویـم 
شـده  حسـاب  و  کاربـردی  درسـت، 
بـرای  کسـب وکار  یـک  موفقیـت  شـانس 
کـم  رقابـت و دوام آوردن در بـازار بسـیار 
و  دیدگاهتـان  هرچـه  واقـع  در  می شـود. 
تسـلط شـما نسـبت بـه عوامـل تاثیرگـذار 
باشـد،  محدودتـر  کسـب وکار  پیرامـون 
شـانس شـما بـرای بـه موفقیـت رسـاندن 
خواهـد  کم تـر  و  کم تـر  کسـب وکارتان 
شـد.  در ادامـه بـا نـگاه بـه ابعـاد مختلـف 
، پـا بـه  کسـب وکار شـرایط اقتصـادی یـک 
شـرایط  از  بهتـری  تحلیـل  بـه  شـما  پـای 

می پردازیـم. مارکـت  اقتصـادی 

نقشه 
کسب وکار 
چیست؟

ب و کار
س

ک
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اسـتان کرمـان بـه گسـتردگی جغرافیایی 
امـا  اسـت  مشـهور  هوایـی  و  آب  تنـوع  و 
جاذبه هـای  از  یکـی  تنهـا  مسـئله  ایـن 
در  میشـود.  محسـوب  کرمـان  گردشـگری 
و  تاریخـی  هـای  مـکان  میـز  کرمـان  شـهر 
وجـود  فراوانـی  گردشـگری  جاذبه هـای 
مجموعـه  هـا  جاذبـه  ایـن  از  یکـی  دارد. 
گر مهمانی از سـایر  گنجعلـی خـان اسـت. ا
اسـتانهای ایـران بـرای شـما آمد پیشـنهاد 
مـکان  ایـن  بـه  سـری  حتمـا  می کنیـم 
گنجعلی خـان  مجموعـه ی  بزنید.زیـرا 
بـر  عـاوه  کرمـان،  بـازار  در  گرفتـن  قـرار  بـا 
کرمـان  اینکـه امـکان خریـد سـوغات های 
را بـه صـورت یکجـا فراهـم آورده، بـه شـما 
از  بازدیـد  تـا  می دهـد  را  فرصـت  ایـن 
مجموعه ای که شـامل حمـام، ضرابخانه، 
از معمـاری دلنشـین  انبـار  آب  و  مدرسـه 
خریـدی  و  ببریـد  لـذت  نیـز  مـکان  ایـن 

کنیـد.  تجربـه  را  انگیـز  خاطـره 
حاشـیه ی  در  گنجعلی خـان  میـدان   
تداعـی  آن  سـاختار  و  دارد  قـرار  بـازار 
اصفهـان  جهـان  نقـش  میـدان  کننـده ی 
اسـت.  یـزد  در  میرچخمـاق  میـدان  یـا  و 
طـاق نماهـای آجـری، کاشـی کاری، فضای 
بـر  آثـار دیدنـی،  و دیگـر  آب  سـبز، حـوض 
زیبایـی ایـن میـدان افزوده انـد. قـدم زدن 
کـه  هنـوز انـدک  در ایـن میـدان در حالـی 
ظـروف  سـاخت  بـه  مشـغول  مغازه دارانـی 
نیسـت.  لطـف  از  خالـی  هسـتند  مسـی 

)بـازار مسـگرها در چارسـوی دوازدهـم قـرار 
گرفته و کارگاه های اصلی در این چارسـوق 
مجموعـه ی  مسـاحت  دارنـد(.  قـرار 
بـازار   . اسـت  گنجعلیخـان ۱۱۰۰۰ مترمربـع  
از میـدان ارگ شـروع می شـود و تـا خیابـان 

دارد. ادامـه  کرمانـی   رضـای  میـرزا 
مجموعـه  بناهـای  از  ضرابخانـه 
میـدان  شـمالی  ضلـع  در  و  گنجعلیخـان 
الـی  بنـا بیـن سـال های ۱۰۰7  ایـن  اسـت. 
کـم  حا گنجعلیخـان  دسـتور  بـه   ۱۰3۵
تزئینـات  شده اسـت.  سـاخته  کرمـان 
گـچ بـری بـه شـکل آجـر کاذب  داخلـی بنـا 
اسـت. بنـد آجرهـا بـه رنـگ ُاخرایـی اسـت.
بنـا گنبـدی بلنـد دارد و در رأس آن کاه 
فرنگـی قـرار گرفتـه کـه بخشـی از نـور داخل 
را تأمیـن می کنـد. پـان بنـا مربعـی اسـت و 
4 ایـوان و 4 غرفـه در اطـراف دارد. قوس ها 
کـف  تیـزه دار و طاق نمـا ضربـی اسـت. در 
بنـا و در زیـر نورگیر حوض مربع شـکلی قرار 
دارد کـه انعـکاس نـور در آن بـر زیبایـی بنـا 
کامـًا سـاده و تزئیـن  می افزایـد. سـردر بنـا 
گچـی اسـت. در زمـان تعمیـر  آن آجـرکاری 
قطعـات  و  مسـی  سـکه ی  تعـدادی  بنـا 
بدسـت  سـکه  ضـرب  بـه  متعلـق  فلـزی 
بـرای  بنـا  کاربـرد  بـر  تأییـدی  کـه  آمـده 
 ۱37۰ سـال  از  بنـا  ایـن  ضرابخانه اسـت. 
کرمانـی  هم زمـان بـا بزرگداشـت خواجـوی 
شـد.  افتتـاح  سـکه  مـوزه ی  عنـوان  بـه 
از جملـه  تاریـخ  ادوار مختلـف  سـکه های 

ساسـانی،  عـرب  ساسـانیان،  اشـکانیان، 
آل  تیمـوری،  گورکانـی،  عباسـی،  امـوی، 
مظفـر، آل مکـرم، آق قویونلـو، قراقویونلـو، 
، افغان هـا، زندیه،  ایلخانـی، صفوی، افشـار
قاجار، پهلوی و همچنین اسکناس هایی 

آن وجـود دارد. از قاجـار و پهلـوی در 
از  دیگـر  یکـی  گنجعلی خـان  حمـام 

اسـت  مجموعـه  ایـن  جاذبه هـای 
بر سردر حمام گنجعلیخان، که بخشی 
از نقاشـی های عهـد صفـوی آن بـه تازگـی 
خـط  بـه  شـعری  کتیبـه ی  شـده،  مرمـت 
شـده  حـک  مرمـر  سـنگ  بـر  نسـتعلیق 
ع آخـر آن سـال سـاخت بنـا را بـا  کـه مصـر
تبدیـل بـه حـروف ابجـد نشـان می دهـد: 
چنیـن  جهـان  در  نشـان  نـداده  »کسـی 

هـ .ق(.  ۱۰۲۰ )سـال  حمـام« 
گنجعلیخـان  کاروانسـرای  و  مدرسـه 
مجموعـه  ایـن  عناصـر  از  دیگـر  یکـی 
علمیـه ی  حوزه هـای  از  یکـی  کـه  اسـت 
ضلـع  در  بنـا  ایـن  اسـت.  کرمـان  مشـهور 
گنجعلـی خـان واقـع شـده  شـرقی میـدان 
کـه  بـوده  رونـق  پـر  مدرسـه ای  روزگاری  و 
بعدهـا بـه کاروانسـرا تبدیل گردیده اسـت. 
بر کاشـی های کتیبه سـردر آن تاریخ ۱۰۰7 
نقـش  میـادی   ۱۵۹8 بـا  مطابـق  هـ .ق 
بسـته و معمـار آن محمـد سـلطانی یزدی 
آقـا  بـر اسـاس منابـع موجـود  بوده اسـت. 
محمدخـان قاجـار ایـن مدرسـه را تخریب 

کرده اسـت.

کرمان گردی 
به وقت میدان 

گنجعلی خان

ری
شگ

رد
گ
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ت و گو
گف

-مهشاد عسکری-

رشـته  التحصیـل  غ  فـار باقـری  پانتـه آ 
شـیمی کاربـردی اسـت کـه مانند بسـیاری 
از جوانـان بـه کسـب وکاری کامـا متفـاوت 
از رشـته ی تحصیلی خود پرداخته اسـت. 
او کـه دوازده سـال بـه طـور اختصاصـی در 
ک بانـوان فعالیـت  زمینـه ی فـروش پوشـا
بـه  را  "فارمـد"  فروشـگاه  مدیریـت  و  دارد 
عهـده دارد، در مصاحبه ای اختصاصی با 
نشـریه زن واجتمـاع جنبه هـای جدیـدی 
مـا  خواننـدگان  بـرای  را  خـود  شـغل  از 
کاوی کرده اسـت که شـما را به خواندن  وا

می کنیـم. دعـوت  آن 

 چطـور تصمیـم گرفتیـد خـود کارفرما 
شوید؟

آزمـون   در  تحصیـل،  از  فراغـت  از  بعـد 
از  یکـی  در   و  کـردم  شـرکت  اسـتخدامی 

کارخانه هـای کرمـان از بیـن ۶۵۰ داوطلب 
یکسـال  مـدت  بـه  و  شـدم  پذیرفتـه 
مشـغول بـه کار بـودم. امـا  بـه دلیـل نحـوه 
کـه در آن مجموعـه بـا پرسـنل  برخـوردی 
عـدم  همچنیـن  و  می گرفـت  صـورت 
کارخانـه  در  الزم  اسـتانداردهای   رعایـت 
مصمـم  گرفتـم.  کار  تـرک  بـه  تصمیـم 
باشـم.  داشـته  را  خـود  کسـب وکار  بـودم 
باوجـودی کـه قبـا هرگـز تجربـه ی ایـن کار 

کـردم. شـروع  امـا  نداشـتم  را 

 چطور وارد حیطه ی فروشگاه داری  
شدید؟

از  یکـی  همـراه  بـه  بـار  اولیـن  بـرای 
او  کـردم،  ترکیـه سـفر  کشـور  بـه  دوسـتانم 
در شـهر دیگـری مغـازه داشـت و ایـن سـفر 
ک بانوان  انگیـزه ی افتتـاح مغـازه ی پوشـا
کـرد. بنابرایـن اجنـاس را  را در مـن ایجـاد 

بـا وسـواس و شـوق خاصـی خریـدم. چون 
بـه  زود   خیلـی  بودنـد،  خـاص  اجنـاس 

رفتنـد.  فـروش 

بـدون چالـش  ابتـدا  از همـان  پـس   
کردیـد؟ آغـاز  را  کار خـود 

بـا چالـش هایـی همـراه  کاری  خیـر هـر 
کار مـن مصـادف شـده  اسـت مثـا شـروع 
ناچـار  بنابرایـن  فرزنـدم  تولـد  بـا  بـود 
کـه بـه منـزل  شـدم فروشـگاه را بـه محلـی 
کـه  ملکـی  کنـم.  منتقـل  باشـد  نزدیـک 
یـک  در  باشـد  هماهنـگ  مـن  شـرایط  بـا 
بـرای  مـورد  ایـن  و  بـود  فرعـی   خیابـان 
محسـوب  نامناسـب  موقعیـت  فروشـگاه 
کـه مـا  می شـود. شـرایط همیشـه آن طـور 
می خواهیـم پیـش نمـی رود، بعـد از چنـد 
محـل  بـا  مشـتری ها  کـه  حالـی  در  سـال 
آشـنا شـده بودنـد؛ به طـور خیلـی  جدیـد 

فروشگاه"فارمد" پانتهآباقریمدیر

کیفیت برایم 
باالترین 
الویت را دارد
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گو
ت و 

گف
فروشـگاه  تخلیـه  بـه  مجبـور  گهانـی  نا
بـه  مجـازی  شـبکه های  زمـان  آن  شـدم. 
صـورت امـروزی وجـود نداشـت و تنهـا راه 
نصـب  مغـازه  جابجایـی  از  اطاع رسـانی 
حضـور  دلیـل  بـه  هـم  آن  کـه  بـود  بنـر 
مـن  نبـود.   امکانپذیـر  جدیـد  مسـتاجر 
از  را  خـود  مشـتریان  از  بخشـی  مجـددا 
فعلـی  مـکان  بـه  زمانیکـه  دادم.  دسـت 
فروشـگاه واقـع در بلـوار حمـزه نقل مکان 
کـردم )حـدود نـه سـال پیش( بلـوار حمزه 
بـه صـورت امـروزی شـناخته شـده نبـود و 
و  آمـدم  امـا مـن  رونـق چندانـی نداشـت 

دادم. ادامـه  را  کارم 

چطـور  را  بانـوان  حیطـه ی  در  کار   
می کنیـد؟ ارزیابـی 

گرچـه  می شـود،  تصـور  آنچـه  برخـاف 
مخاطبیـن مـا بانـوان هسـتند امـا بـه طـور 

کار مردانـه ای اسـت. کار مـن  کلـی 

 لطفا کمی بیشتر توضیح دهید.
کار  شـاهد  دور  از  کسـانیکه  بـرای 
کـه چـون بـه  ماهسـتند بـه نظـر می رسـد  
راحـت  کارم  می کنـم  سـفر  مـداوم  طـور 
اسـت اما  خرید تنها مرحله اول کار اسـت، 
موقـع  بـه  رسـیدن  بـرای  زمـان  مدیریـت 
و  هزینه هـا  مدیریـت  گمـرگ،  بـه  اجنـاس 
کـه  اسـت  مـواردی  تنهـا   چک هـا  تسـویه 
کـرد؛  توجـه  آن  بـه  بایـد  خریـد  هنـگام  در 
بخـش مهـم کار تحویل کار در ایران اسـت 
چـون مـن خریدهـا را از کشـور ترکیـه انجـام 
زمانیکـه  آمـده  پیـش  بارهـا  می دهـم، 
اجنـاس در ایـران بـه دسـتم رسـیده اسـت 
از نظـر جنـس بـا آنچـه خریـد کـردم تفـاوت 
کـه  خاطـر  ایـن  بـه  شـاید  اسـت.  داشـته 
گمـان می کردند یک زن هسـتم و اسـترداد 
دارد؛  هزینـه  و  زحمـت  برایـم  اجنـاس 
قبـول  را  اجنـاس فرسـتاده شـده  احتمـاال 
می کنـم، امـا چـون ارائـه جنـس بـا کیفیت، 
مـن  تعهـدات  از  و  کارم  رکـن  تریـن  اصلـی 
کارم اسـت، بـا هزینـه شـخصی  نسـبت بـه 
بـا  کار  تـا  می فرسـتادم  پـس  را  اجنـاس 

شـود.  ارسـال  کیفیـت 

بانـوان  ک  پوشـا بخـش  در  فعالیـت   
نیازمنـد داشـتن چه مهارت هایی اسـت؟

ک مقولـه ی بسـیار  کار در صنـف پوشـا

بـا توجـه  بایـد  گسـتردهای میباشد.شـما 
داریـد  مشـتریان  از  کـه  بازخـوردی  بـه 
کنیـد و بـا توجـه  سـایق مشـتری را درک 
او  بـرای  را  بـه سـلیقه مشـتری محصولـی 
کـه عـاوه بـر اینکـه مطابـق  آوریـد  فراهـم 
بـا سـلیقه او باشـد، وجـه تمایـزی بـا دیگـر 
داشـته  نیـز  بـازار  در  موجـود  اجنـاس 
عـاوه  بایـد  شـما  شـغل  ایـن  در  باشـد. 
بـر آشـنایی بـه نـوع پارچـه و نـوع دوخـت 
نیـز  فروشـگاه ها  دیگـر  بـا  تمایـزی  وجـه 

باشـید.  داشـته 

وجه تمایز خود را در چه می بینید؟

مـن بـا وسـواس خاصـی خریـد می کنـم. 
هرگـز تلفنـی سفارشـاتم را ثبـت نمی کنـم. 
از  و  ببینـم   نزدیـک  از  را  جنـس  بایـد 
باشـم.  داشـته  اطمینـان  آن  کیفیـت 
کـه مصـرف  همیشـه بـه ایـن فکـر می کنـم 
پـس  هسـتم  خـودم  اجنـاس  کننـده 
دارد.  را  اولویـت  باالتریـن  برایـم  کیفیـت 
اجنـاس  بـودن  خـاص  ایـن  بـر  عـاوه 
برایـم از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت. 
همیشـه  سـال  دوازده  ایـن  طـول  در 
رضایـت  کارهـا  کیفیـت  از  مشـتری ها 
مینیسـک  بـا  حتـی  مـن  داشـته اند. 
بـه  احتـرام  به خاطـر  دیـده  صدمـه  پـای 
اجنـاس  کیفیـت  از  اطمینـان  و  مشـتری 

کـردم. سـفر  خریـد،  بـرای 

ابتـدا  در  شـما  اینکـه  بـه  باتوجـه    
کارمنـد بودیـد و بـا توجـه بـه مشـکالتی 
خـود  تصمیـم  از  آیـا  بردیـد  نـام  کـه 

نیسـتید؟ پشـیمان 

و  نیسـتم  پشـیمان  عنـوان  هیـچ  بـه 
کار  ایـن  قطعـا  برگـردم  گذشـته  بـه  گـر  ا
کاری  هـر  الزمـه ی  می کنـم.  انتخـاب  را  
کار  بایـد   و  اسـت  کار  آن  بـه  عشـق  اول 
جزیـی از زندگـی شـما شـود، تنهـا در ایـن 
می کنیـد،  تاشـی  هـر  کـه  اسـت  صـورت 
گـر عشـق  کارمنـدی هـم ا حتـی در مقولـه 
را  خـود  دانـش  باشـید  نداشـته  کار  بـه 
صـورت  رشـدی  هرگـز  و  نمی کنیـد  بـه روز 
کارهـای خودکارفرمـا  نمی گیـرد. در مـورد 
طرفـی  از  اسـت.  صـادق  مـورد  ایـن  هـم 
کارکنـان  حقـوق  پرداخـت  مسـئول  شـما 
بـه  هسـتید.   خـود  سـرمایه  برگشـت  و 

سـختی ها بـه عنـوان چالشـی بـرای بهبود 
و پیشـرفت بنگریـد کـه بـا عبـور از آن قویتر 

می شـوید. باتجربه تـر  و 

کار شـما  مـورد  نظـر همسـرتان در   
؟ چیسـت

می گفـت:  همسـرم  کار  شـروع  در 
»چـون از نظـر مالـی نیـاز نـداری خـودت 
را اذیـت نکـن«. مـن مجبـور شـدم خـودم 
کنـم  را بـه همسـرم ثابـت  و توانایی هایـم 
کـه تـاش و پشـتکار مـرا  امـا بعـد از مدتـی 
مشـاهده کـرد و شـاهد بود کـه از عهده ی 
و  برآمـده ام   مسـئولیت هایم   تمـام 

شـد. مـن  مشـوق  کـرده ام  پیشـرفت 

مسـئولیت های  عهـده  از  چطـور   
برآمدیـد؟ مختلـف 

نقش هایـی  بایـد  ابتـدا  مـن  نظـر  بـه 
همسـری،  نقـش  بپذیریـد.  را  داریـد  کـه 

... و  کارفرمـا  مـادری، 

بـه عنـوان یک فرد برای خود و سـامت 
خـود نیـز زمانـی را در نظـر بگیریـد. مـن به 
دارم  مسـئولیتی  و  نقـش  مـادر  عنـوان 
متفـاوت  همسـری ام  مسـئولیت  بـا  کـه 
اسـت. بـه عنـوان یـک کارفرما؛ مسـئولیت 
فروشـنده  نقـش  بـه  نسـبت  متفاوتـی 
اسـاس  بـر  هرکـدام  بـرای  دارم.  بودنـم 
اولویـت زمانبنـدی می کنـم، مثـا زمانیکه 
وقتـم  بیشـترین  داشـتم،  کوچـک  فرزنـد 
او  زمانیکـه  امـا  داشـت  اختصـاص  او  بـه 
او  مدرسـه  زمـان  بـا  را  زمانـم  شـد  بزرگتـر 
هماهنـگ می کـردم و در شـرایط مختلـف 
بـا شـرایط هماهنـگ می شـدم. مدیریـت 
مـن  بـرای  اصلـی  ارکان  از  یکـی  زمـان 
اسـت. صبح هـای زود بـه باشـگاه مـی روم 
تـا بـه صبحانـه و مدرسـه فرزنـدم برسـم. 
کارتـان عاقـه داشـته باشـید و بـه  گـر بـه  ا
گاه باشـید با مدیریت  مسـئولیت هایتان آ
را  مختلـف  نقش هـای  می تـوان  زمـان 
سـنجیدن  بـا  بایـد  طرفـی  از  پذیرفـت. 
، سیاسـتهایی بـرای برگشـت سـرمایه  بـازار

نماییـد. اتخـاذ 

موجـود  کارهـای  مشـاهده  جهـت 
فروشـگاه  گرام  اینسـتا پیـچ  بـه  می توانیـد 
فرماییـد. مراجعـه  زیـر  ادرس  بـه  فارمـد 

@manto_farmod
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-سمانه رنجبر /
عضو سازمان نظام مهندسی-
میـل بـه زیبایـی قدمتـی بـه طـول تاریـخ 
دارد چنانچه یونانی های باسـتان آنقدر به 
کلمـه ای بـرای  کـه  زیبایـی اعتقـاد داشـتند 
توصیـف آن سـاختند - "زیبایـی شناسـی". 
برخـوردار  مختلفـی  انـواع  از  کلمـه  ایـن 
شناسـی  زیبایـی  عنـوان  بـه  امـروزه  و  بـود 
بـه  شناسـی  زیبایـی  شـود.  مـی  شـناخته 
معنـای توجـه بـه زیبایـی و ظاهـر. مـا سـعی 
می کنیـم ایـن زیبایی شناسـی را در زندگـی و 
کنیـم و بـر روحیـه  محیـط اطرافمـان حفـظ 
و احسـاس مـا نیـز تأثیـر می گـذارد. طراحـی 
داخلـی به ارتقـای روحیه ما کمک می کند و 
همچنین به بهینه سازی موثر فضای خانه 
بـا بهتریـن اسـتفاده از فضـای موجود کمک 
مـی کنـد. وقتـی صحبـت از طراحـی داخلـی 
می شـود، یکی از مهمترین عناصر طراحان 
داخلـی هسـتند. طراحـان بیشـترین تـاش 

گیرنـد تـا مطمئـن شـوند  کار مـی  خـود را بـه 
توسـط  شـده  انجـام  کار  اهمیـت  مـردم  کـه 
آنهـا را درک مـی کننـد. طراحـان  بـا توجـه بـه 
نیـاز مشـتریان خـود طراحی هایی متناسـب 
کابـری محیـط، سـبک زندگـی و نیـاز هـر  بـا 

ارائـه می دهنـد. مشـتری 
مـی  حاصـل  اطمینـان  داخلـی  طراحـان 
طراحـی  کـه  داخلـی  فضاهـای  کـه  کننـد 
کاربـردی، ایمـن و زیبـا  کننـد همیشـه  مـی 
بـرای هـر نـوع سـاختمانی باشـد: خانه هـا، 
خریـد،  کـز  مرا شـرکت ها،  سـوپرمارکت ها، 
عنـوان  بـه  رسـتوران ها.  و  کافی شـاپ ها 
رنـگ،  می تواننـد  آنهـا  داخلـی،  طراحـان 
کاغـذ  کفپـوش،  مبلمـان،  بافـت،  مـواد، 
هـر  بـرای  را  مـواد  سـایر  و  نـور  دیـواری، 
انتخـاب  سـاختمان  یـا  داخلـی  فضـای 
کننـد. ایـن نشـان دهنـده اهمیـت طراحـی 
ایـن  بـه  دسـتیابی  بـرای  اسـت.  داخلـی 
مهـم،  طراحـان داخلـی تعامـل عمیقـی بـا 

مشـتریان خـود دارنـد تـا بفهمنـد آنهـا واقعـًا 
چـه مـی خواهنـد و بر این اسـاس طرح ها را 
مطابـق بـا نیازهـای آنهـا سفارشـی می کنند. 
طراحـی داخلـی  امـروزه نـه بـه عنـوان کاری 
کچـری بلکـه یکـی از ضروریـات بـه منظـور  ال
امـر  یـک  محیـط  از  کثـری  حدا بهرمنـدی 
زیـرا  می شـود.  محسـوب  ناپذیـر  اجتنـاب 
ضعیـف  طراحـی  بـا  بـزرگ  خانـه ی  یـک 
کمبـود فضـا داشـته باشـد یـا  ممکـن اسـت 
حتـی یـک آپارتمـان کوچـک می توانـد یکـی 

باشـد. عملکـرد  عالـی  نمونه هـای  از 
از  برخـی  کمـک  بـا  تـوان  مـی  را  امـر  ایـن 
اصـول و عناصـر جدیـد طراحـی ماننـد یـک 
دسـت  بـه  سـقف  یـک  یـا  خـاص  پلـه  راه 
باعـث  داخلـی  طراحـی  بنابرایـن،  آورد. 
می شـود همـه چیـز از نـور گرفتـه تـا مبلمـان 
و تجهیـزات بـه صـورت هماهنـگ کار کنـد و 
باعـث می شـود مـکان جذاب تـر و جذاب تر 

شـود.

-حوریه صراف زاده/ کارشناس معماری-
در  رایـج  سـبک های  معرفـی  ادامـه  در 
معرفـی  بـه  شـماره  ایـن  داخلـی  طراحـی 
سـبک  ایـن  می پردازیـم.  معاصـر  سـبک 
اسـت.  مـدرن  سـبک  بـه  نزدیـک  بسـیار 
خـاف  بـر  معاصـر  داخلـی  طراحـی  سـبک 
سـبک مدرن که بر پایه ی خطوط گرافیکی 
آزادی  اسـت،  مبتنـی  مدرنیتـه  و  مربعـی 

دارد.  بیشـتری 
سـبک مـدرن در حقیقـت پایـه و اسـاس 

سـبک معاصـر بـه شـمار می آیـد.
کلمـه معاصـر بـه معنـای »لحظـه« اسـت 
اسـت  طراحـی  از  نوعـی  معاصـر  طراحـی  و 
که بـه طـور مـدام درحـال تکامـل و از همیـن 

می شـود. نـو  ایده هـای  شـامل  رو 
در  با سـادگی  معاصـر  سـبک  اساسـا 
از  عمـدی  اسـتفاده  ظرافـت،  تزئینـات، 

و  می شـود  صاف تعریـف  خطـوط  و  بافـت 
اهمیـت  چیـزی  هـر  از  بیشـتر  فضـا  آن  در 
بلنـد،  سـقف های  رنگـی،  بلوک هـای  دارد. 
جملـه   از  هندسـی  اشـکال  و  پنجره هـا 
مولفه هـای ایـن سـبک محسـوب می شـود.

رنگ هـای اصلـی فضـای داخلـی معاصـر، 
سـیاه و سـفید و رنگ های خنثی می باشـد. 
پررنـگ  و  روشـن  رنگ هـای  بـا  فضـا  اغلـب 
پـر مـی شـود. رنـگ سـیاه اغلـب بـه سـمت 
کـف  زمیـن و بـه طـرف قسـمتهای پاییـن و 
فضـا ختـم مـی شـود و اتـاق سـبک معاصـر 
زمینـه ی  پـس  لطـف  بـه  می کنـد.  تعریـف  را 
ایـن سـبک؛ یعنـی دیوارهایـی بـا رنگ هـای 
قطعـات  از  ای  مجموعـه  می تـوان  خنثـی، 
فضـا  در  را  شـاد  و  رنگـی  جانبـی  لـوازم  و 
نکتـه  ایـن  برعکـس  همچنیـن  کـرد.  فراهـم 
گـر دیوارهـا و یـا پنجره هـا  کنـد؛ ا کار مـی  نیـز 

بـا  بایـد  و عناصـر دیگـر  اجـزا  باشـند،  رنگـی 
باشـند. شـده  تزییـن  خنثـی  رنگ هـای 

متمایزتریـن  و  آشـکارترین  اصلی تریـن، 
عنصـر طراحـی داخلـی سـبک معاصـر، خط 
در  معمـاری،  جزئیـات  در  ایـن  کـه  اسـت. 
اسـتفاده از بلـوک هـای رنگـی، سـقف هـای 
آثـار  هندسـی،  اشـکال  و  پنجـره  و  در  بلنـد، 
هنـری دیـواری و مجسـمه سـازی یافـت می 
شـود. فضاهـای خالـی و یـا منفـی در اتـاق، 
در  و  مبلمـان  قطعـات  بیـن  دیوارهـا،  روی 
قسـمت های بـاال، بـه همـان انـدازه اهمیـت 
از اشـیاء و  کـه مناطـق و فضاهـای پـر  دارد 
مثبت مهم اسـت. در فضای داخلی معاصر 
تعریفـی  مینیمـال،  و  مـدرن  سـبک  ماننـد 
در  اسـت.  بیـش  کـم،  نـام:  بـا  دارد  وجـود 
ایـن سـبک هـر قطعـه بـه عنـوان شـخصیتی 

منحصـر بـه فـرد و خـاص عمـل می کنـد.

چـــــــرا 
طراحی داخلی 
اهمیت دارد؟

آشنایی با چیدمان
سبک های مختلف 
دکوراسیون داخلی
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-ماندانا  ارجمند/کارشناس حقوقی-
خـروج زنـان و دختـران به خارج از کشـور 
محسـبوب  زنـان  دغدغه هـای  از  یکـی 
ایـن  مـوارد،  از  بسـیاری  در  می شـود. 
نزاع هـای  بـرای  دسـتاویزی  موضـوع 
از  یادداشـت  ایـن  در  می شـود.  زوجیـن 
جنبـه ی حقوقـی این مورد را ذکر میکنیم.
صـدور  قانـون   ۱8 مـاده  بـا  مطابـق 
سـال   ۱8 زیـر  دختـران  تمامـی  گذرنامـه، 
ولـی  اذن  بـه  نیـاز  کشـور  از  خـروج  بـرای 
پـدر و در صـورت فـوت جـد  قهـری یعنـی 

دارنـد. پـدری 
نمایـد،  ازدواج  دختـری  چنانچـه، 
شـوهر  اختیـار  در  کشـور  از  خـروج   اجـازه 

خواهد بود.
ممکـن اسـت کـه حق خـروج از کشـور در 
سـند ازدواج قید شـده باشـد یا زن و شوهر 
اجـازه  خصـوص  در  ازدواج  عقـد  از  پـس 
خـروج زن از کشـور تصمیـم گیری کنند که 

در ادامـه بـه توضیـح آن مـی پردازیـم
گـر زنـی قبـل از ازدواج بـا رعایـت شـرایط  ا
قانونـی، موفـق به اخذ گذرنامه شـود، پس 
گذرنامـه  از ازدواج تـا پایـان مهلـت اعتبـار 
بـرای  امـا  کشـور خـارج شـود.  از  می توانـد 
شـوهر  اذن  نیازمنـد  گذرنامـه  تمدیـد 

بـود. خواهـد 
وکالـت  بـا  صرفـا،  کشـور  از  خـروج  اذن 
رسـمی و در دفتر اسـناد رسمی قابل قبول 
خواهد بود. زنانی که با همسـر خود مقیم 
خارج از کشور هستند، و یا شوهر خارجی 

دارنـد، از ایـن قاعـده مسـتثنی هسـتند.
چنانچه مرد به زن اجازه خروج از کشـور 
خـاص  شـرایطی  در  می توانـد  بدهـد،  را 
صـدور  از  پـس  و  تمکیـن(  بـه  الـزام  )مثـا 
الخـروج  ممنـوع  تقاضـای  قطعـی،  حکـم 

باشـد. داشـته  را  خـود  همسـر  شـدن 
یـا  زن  سـفر  کـه  شـود،  ثابـت  چنانچـه 
بـه  و  ضـروری  کشـور  از  خـارج  بـه  دختـر 
مصلحت وی می باشـد )مثا برای درمان( 
می توانـد بـا حکـم دادگاه و بـدون اذن پـدر 

کشـور خـارج شـود. و یـا همسـر از 
در طـاق توافقـی در صورتـی کـه زوجیـن 
مـادر  بـه  حضانـت  و  داشـته  دختـر  فرزنـد 
در  کـه  می گـردد  پیشـنهاد  شـده،  سـپرده 
زوجـه  طـاق،  صیغـه ی  اجـرای  هنـگام 
امـور  انجـام  بـرای  رسـمی  وکالـت  یـک 
قصـد  بـه  دختـر  کـردن  خـارج  و  گذرنامـه 
سـفر سـیاحتی، زیارتـی و … از همسـر خـود 

بگیـرد.
چنانچه بانویـی بخواهد اجازه ی خروج 
از کشـور را بـدون اذن همسـر خـود داشـته 
باشـد ایـن حـق و اختیـار را مـی  تـوان از دو 
کـه سـاده   بـه زوجـه منتقـل نمـود  طریـق 
خـروج  حـق  شـرط  قیـد  آن،  طریـق  تریـن 
نکاحیـه  سـند  یـا  عقدنامـه  در  کشـور  از 

می باشـد.
زوج  ازدواج،  عقـد  از  پـس  چنانچـه 
از  خـروج  حـق  گـذاری  وا بـه  تصمیـم 
می توانـد  باشـد،  داشـته  زوجـه  بـه  کشـور 
رسـمی  اسـناد  ثبـت  دفاتـر  بـه  مراجعـه  بـا 
اقـدام بـه اعطـای وکالـت نامـه ی رسـمی و 
اجـازه ی محضـری همسـر بـرای پاسـپورت 
بابـت اعطـای حـق خـروج از کشـور بـه طور 
یـا  بـرای زوجـه  دائـم و بـدون محدودیـت 
دار،  مـدت  صـورت  بـه  و  محدودیـت  بـا 

بنمایـد.
کـه بـا وجـود الـزام آور  الزم بـه ذکـر اسـت 
بودن سند ازدواج و شروط مندرج در آن، 
در عمـل مطابـق مقـررات اداره ی گذرنامـه 
در  کشـور  از  خـروج  اجـازه ی  درج  صـرف 

سـند ازدواج جهـت امکان خـروج زن مورد 
قبـول نمـی باشـد و ایـن اذن مـی بایسـت 
در  باعـزل  وکالـت  رسـمی  سـند  قالـب  در 
یکـی از دفاتـر اسـناد رسـمی تنظیـم گـردد.

کـه بـرای اخـذ وکالـت  بایـد توجـه نمـود 
خـروج  اذن  داشـتن  بـرای  شـوهر  از  نامـه 
وکالـت  و  حـق  گـذاری  وا ایـن   ، کشـور از 
تنظیـم  باعـزل  صـورت  بـه  می بایسـت 

شـود.
 در غیـر ایـن صـورت امـکان عـدول زوج 
گـذاری ایـن حق به بهانه ی پشـیمانی  از وا
کـه  وجـود دارد و زوج می  توانـد هـر زمـان 
مراجعـه  بـا  شـد  منصـرف  وکالـت  ایـن  از 
گذرنامـه اقـدام بـه جلوگیـری از  بـه پلیـس 
بـا مراجعـه  یـا  و  کنـد  خـروج همسـر خـود 
بـه دفتـر ثبـت اسـناد رسـمی ای کـه وکالت 
فسـخ  درخواسـت  نمـوده  تنظیـم  را  نامـه 
وکالـت اعطایـی را داشـته باشـد. همچنان 
کـه در مـاده ۱8 قانـون گذرنامـه مقـرر شـده 
کـه زنـان شـوهردار نیـاز بـه اجـازه ی  اسـت 
و  گذرنامـه  دریافـت  بـرای  شـوهر  کتبـی 
خـروج از کشـور دارنـد؛ در ادامـه نیـز آورده 
کـه بـا همسـر خـود خـارج  کـه زنانـی  اسـت 
از کشـور سـکونت دارنـد یـا زنانـی کـه شـوهر 
ایرانـی  تابعیـت  و  کـرده  اختیـار  خارجـی 
خـود را حفـظ کـرده انـد، در ایـن خصـوص 

نیـازی بـه اجـازه ی همسـر خـود ندارنـد.
اضطـراری  شـرایط  در  زوجـه  همچنیـن 
از بسـتگان نزدیـک،  همچـون فـوت یکـی 
سـفر زیارتـی، ماقـات پـدر و مـادر، درمـان 
یـا موارد دیگری همچون ضروریات شـغلی 
بازرگانـی،  تجـاری  یـا  اداری  امـور  انجـام  یـا 
می توانـد  شـوهر  اذن  عـدم  صـورت  در 
گذرنامـه  درخواسـت  محـل  دادسـتان  از 

بگیـرد. کشـور  از  اجـازه خـروج 

شرایط اذن 
خروج از کشور 

برای زنان و 
دختران

زل
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 بـه نقـل از پایـگاه  اطـاع رسـانی ریاسـت 
ابراهیـم  سـید  دکتـر  جمهـوری آیـت اهلل 
رئیسـی، شـامگاه پنجشـنبه ۲۹ دی مـاه در 
نشست با مقامات عالی رتبه شرکت کننده 
در کنگـره بین المللی بانوان تاثیرگـذار با ابراز 
اسـامی  جمهـوری  میزبانـی  از  خرسـندی 
ایران از چهره هایی اثرگذار از زنان کشورهای 
حاضـر  بانـوان  امیـدوارم  گفـت:  مختلـف 
همگرایـی  همفکـری،  بـا  نشسـت  ایـن  در 
جهـت  در  را  گامـی  بتواننـد  هم اندیشـی  و 
 احقـاق حقـوق حقـه زنـان در عالـم بردارنـد.
رئیـس جمهـور همچنیـن اظهـار امیـدواری 
نشسـت  ایـن  در  حاضـر  بانـوان  کـه  کـرد 
بتواننـد از تجربیـات ارزنـده ای که جمهوری 
در  اسـامی  انقـاب  از  بعـد  ایـران  اسـامی 
زمینـه احقـاق حقـوق زنـان و توجـه بـه زن 
و  کننـد  اسـتفاده  کـرده  کسـب  جامعـه  در 
همراهـی و همـکاری ثمربخشـی را در ایـن 

بزننـد. رقـم  اجـاس 
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه نقش آفرینـی 

تاریـخ  طـول  در  مـردان  دوشـادوش  زنـان 
اظهار داشـت: وقتی تاریخ را مرور می کنیم 
شـاهد حضـور موثـر هاجـر در کنـار ابراهیـم 
کلیـم  موسـای  کنـار  در  آسـیه  )ع(،  خلیـل 
کنـار عیسـی مسـیح  )ع(، مریـم مقـدس در 
)ع(، خدیجه )س( در کنار محمد مصطفی 
)ص(، فاطمـه اطهـر بـه عنـوان الگـوی زنان 
پـدر، همسـر و فرزندانـش و  کنـار  عالـم در 
در  را  او  مـزار  شـما  امـروز  کـه  بزرگـی  بانـوی 
 قـم زیـارت کردیـد در کنار برادرش هسـتیم.
آیـت اهلل رئیسـی بـا بیـان اینکه هیـچ رویداد 
کـه زنـان نقـش  مهـم تاریخـی را نمی بینیـم 
باشـند، تصریـح  نکـرده  ایفـا  آن  مهمـی در 
کـرد: زن نبایـد در جوامـع در حاشـیه باشـد 
یـا در انـزوا قـرار گیرد. نـگاه متحجرانه به زن 
سیاسـتمداران  و  قدرت هـا  ابـزاری  نـگاه  و 
بـه شکسـت  بـه زن هـر دو محکـوم  غربـی 
از  صحیـح  تعریـف  هسـتند.  مـردود  و 
یـک  دو  هـر  مـرد  و  زن  کـه  اسـت  ایـن  زن 
هسـتند  زنانـی  حتـی  و  هسـتند  انسـان 

هسـتند. تاثیرگـذار  نیـز  مـردان  روی   کـه 
دکتر رئیسی گفت: ما در جمهوری اسامی 
کـه در  ایـران از ابتـدا بسـیار تـاش کرده ایـم 
مجامـع بین  المللـی از ایـن حـق دفاع کنیم 
اثرگـذاری  و  مشـارکت  بـر  نیـز  داخـل  در  و 
بیافزاییـم.  مختلـف  عرصه هـای  در  زنـان 
از  بیـش  مـا  کشـور  در  امـروز  خوشـبختانه 
3۰ درصد اسـاتید دانشـگاهی، بیـش از 34 
درصـد فعـاالن در حوزه پزشـکی و درمانی و 
کز علمی  قریـب بـه ۶۰ درصـد از ظرفیـت مرا
دختـران  و  زنـان  بـه  مربـوط  دانشـگاهی  و 
مناصـب  از  درصـد  همچنیـن 3۰  و  ایرانـی 
کارشناسـان  و  مدیریتـی  پسـت های  و 
اثرگـذار  بانـوان  اختیـار  در  مـا   ارشـد 

ایرانی است.
آیت اهلل رئیسـی در ادامه افزود: امیدواریم 
ایـن نشسـت نقـش بانـوان در حق طلبـی و 
عدالت خواهـی و دفـاع از عدالـت را پررنگ تر 
کنـد. رئیـس جمهـور در ادامـه حفظ حقوق 
و کرامت زنان را از مهم ترین و برجسته ترین 

محورهای قانون اساسی جمهوری اسامی 
دانسـت و گفـت: البتـه این حقی نیسـت که 
سیاسـیون و دولت هـا بـه زنـان داده باشـند 
بلکـه ایـن از جمله حقوقی اسـت که خدای 
متعـال بـه زنـان اعطـا کـرده و دولت هـا فقـط 

بایـد از آن صیانـت کنند.
پیـش از سـخنان رئیـس جمهـور همسـر 
رئیـس  همسـر  بورکینافاسـو،  نخسـت وزیر 
مجلـس  رئیـس  نایـب  صربسـتان،  جمهـور 
ارمنسـتان  نخسـت وزیر  همسـر  کـوادور،  ا
سـخنان  در  عـراق  پارلمـان  نماینـده  و 
ابتـکار  و  پیشـگامی  از  تقدیـر  بـا  کوتاهـی 
جمهـوری اسـامی ایـران بـرای برگـزاری ایـن 
نشسـت و همچنیـن تجلیـل از تجربیـات و 
پیشـرفت های ایـران در حـوزه زنـان بـه بیان 
نظـرات خـود در خصـوص مسـائل مختلـف 
بانـوان از جملـه راهکارهـای توانمندسـازی 
زنـان و تقویـت اثرگـذاری آنهـا در عرصه هـای 
اجتماعـی،  اقتصـادی،  سیاسـی،  مختلـف 
و درمـان پرداختنـد. و بهداشـت  فرهنگـی 

دلیل خشم غرب، ارائه سبکی نو 
از زندگی با حفظ 
ارزش های زنان است

- طاهره حیدری-
چهـار زیـره یـک ادویـه پرکاربـرد اسـت کـه 

خـواص بسـیاری دارد.
)بادیـان(  ۱-رازیانـه  شـامل:  زیـره  چهـار 
۲_تخـم شـوید 3_زیـره سـبز 4_زیـره سـیاه  
هریـک  خـواص  بـه  ترتیـب  بـه  کـه  اسـت 

می پردازیـم.
کـه  گیاهـان سـنتی  اسـت  رازیانـه: یکـی از 
خـواص بسـیاری بـرای آن ذکـر شـده اسـت. 
ایـن گیـاه خـواص معجزه آسـای زیـادی دارد. 
قلـب  بـر سـامت  اینکـه  بـر  گیـاه عـاوه  ایـن 
غـذا  هضـم  بـه  کمـک  بـا  دارد،  مثبتـی  اثـر 
گوارشـی شـده و  باعـث درمـان ناراحتی هـای 

حتـی بـرای  درمـان دل درد در نـوزادان نیـز 
درمـان  بـرای  همچنیـن  می شـود  اسـتفاده 
اسـهال در بزرگسـاالن نیـز مفیـد اسـت . ایـن 
گیـاه معجزه گـر بـا بهبـود سیسـتم ایمنی بدن 
بـرای درمـان اختـاالت تنفسـی نیـز مفیـده 
بوده و باعث خوشـبو شـدن تنفس می شود.

گیاهـان  زمـره  در  را  گیـاه  ایـن  آنچـه 
در  مثبـت  تاثیـر  اسـت  داده  قـرار  خـاص 
بـا  گیـاه  ایـن  اسـت  زنـان  بیماری هـای 
تنظیـم  باعـث  زنـان  هورمن هـای  تنظیـم 
از  ناشـی  گرفتگـی  ُگـر  کاهـش  و  قاعدگـی 
یائسـگی در زنان  می شـود. عاوه بر بانوان 
کیفیـت  بـر  گیـاه  ایـن  دمنـوش  نوشـیدن 

اسـت. موثـر  نیـز  مـردان  اسـپرم 
 C،  ایـن گیـاه بـا دارا بـودن ویتامین هـای 
وسـلنیوم  زینـک  مـس،  کلسـیم،   K ، B۶
باعـث سـامت اسـتخوان ها و کاهـش روند 
پیـری شـده  و بـا دارا بـودن مـاده ای بـه نام  
آنتـول، یـک درمان کننـده ی طبیعـی بـرای 
سـرطان سـینه اسـت و از رشـد سـلول های 

سـرطانی جلوگیـری می کنـد.
بـه  می تـوان  رازیانـه  خـواص  دیگـر  از   
گلـو  و  سـرفه  کاهـش  خـون،  فشـار  کاهـش 
درد ،رقیق شـدن خون و ضد اسـپام بودن 
آن اشـاره کـرد. نکتـه جالـب در مـورد رازیانه 
؛ تاثیـر آن در کـم کـردن چربـی مو و در عین 

حـال افزایـش درخشـندگی موهـا اسـت. 
در طـب سـنتی خواصـی همچـون تاثیـر 
کاهـش فشـار خـون  و  بـر سـامت چشـم، 

گیـاه  نیـز ذکـر شـده اسـت . همچنیـن ایـن 
ضـد بلغـم و صفـرا بـوده و دارای طبعـی گرم 

و خشـک اسـت.
 امـا محبوبیـت رازیانه بـه دلیل اثرات الغر 
بـرای  آن اسـت. توصیـه می شـود  کنندگـی 
الغـری بعـد از هـر وعـده غـذا یـک اسـتکان 

دمنـوش رازیانـه میـل بفرماییـد .

 با گیاهان دارویی بیشتر آشنا شوید


