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دور جدیـد ● شمــــــــــــاره ۱۲
۱۴۰۱ مـــــــــــــــــــــــــاه  آبـــــــــــان 

جامعه

نابودی مشاغل آنالین 
 در سایه فیلترینگ
-مهشاد عسکری-

بسـتر  نمـودن  فراهـم  و  جنسـیتی  عدالـت  برقـراری 
دولـت  اصلـی  وظایـف  از  کار  و  کسـب  بـرای  مناسـب 
بـه  توجـه  بـا  میرسـد  نظـر  بـه  می آیـد.  بشـمار  هـای 
گریختـه قیمـت هـا، بسـیاری از صاحبـان  افزایـش افسـار 
هـا   هزینـه  در  صرف جویـی  منظـور  بـه  وکار  کسـب 
انـد. کـوچ اجبـاری بـه فضـای مجـازی شـده   مجبـور بـه 
بـه طـور کلـی کاسـبان فضـای مجـازی به سـه دسـته کلی 

تقسـیم میشوند.
کـه بـه منظـور جـذب  گـروه اول مغازه دارانـی  هسـتند 
فـروش  بـه  اقـدام  گسـترده تری  جغرافیـای  از  مشـتریان 

انـد. کـرده  آنالیـن 
کـه پرداخـت هزینـه هـای  کاسـبانی هسـتند  گـروه دوم 
را  آنهـا  جـاری،  هـای  هزینـه  دیگـر  و  اجـاره  بـه  مربـوط 

اسـت. کـرده  وب  بسـتر  بـر  فـروش  بـه  مجبـور 
بـه  کـه  می شـود  بانوانـی  شـامل  بیشـتر  سـوم  گـروه   
و  حداقلـی  سـود  بـا  فـردی  هزینه هـای  تامیـن  منظـور 
بـه  فریلنسـری)خودکارفرمایی(  شـرایط  از  برخـورداری 
 ارائـه خدمـات و فـروش بـر بسـتر آنالیـن روی آورده انـد.
دارنـد؛  مشـخصی  درآمـد  منبـع  کـه  اول  مـورد  جـز  بـه   
کامـل  طـور  بـه  دیگـر  گـروه  دو  هـای  هزینـه  تامیـن 
کـه  اسـت  هایـی  پلتفـرم  و  اینترنـت  بـه  وابسـته 
کرده انـد.  کسـب  مقبولیـت  مـردم  میـان  در  سـال ها 
شـبکه های  بـه  جابجایـی  اسـت  کـرده  ثابـت  تجربـه 
کمـی  آمـاری  جامعـه  بـه  توجـه  بـا  ایرانـی،  اجتماعـی 
نمی رسـد. نظـر  بـه  منطقـی  عنـوان  هیـچ  بـه  دارنـد   کـه 
بـه طـور مشـخص  و  اجتماعـی  محدودیـت شـبکه های 
خـود  بـه  را  آنالیـن  فـروش   بیشـترین  کـه  گرام  اینسـتا
کارهـا را بـه  کسـب و  اختصـاص داده اسـت، بسـیاری از 
نابـودی کشـانده اسـت. بـا توجه بـه اینکه ایجاد اشـتغال 
از دغدغـه هـای اصلـی هـر دولـت بشـمار می آیـد؛ از بیـن 
بـردن بسـیاری از مشـاغل ایـن بسـتر پسـندیده بـه نظـر 

نمیرسـد.

   

۲/ نابودی مشاغل آنالین در سایه فیلترینگ
۳/ معرفی کتاب نوجوان / ماهی سیاه کوچولو
کتاب بزرگسال / سرگذشت ندیمه ۳/ معرفی 
۳/ معرفی سریال/ سرگذشته ندیمه
کرمان کار  ۴/  آفتاب؛ امیدبخش کودکان 
5/ فرهنگ عمومی؛ نماد هویت یک جامعه است 
6/جذب مواد معدنی در بدن را افزایش دهید
6/ مکمل های خانگی برای درمان آنفلوانزا
7/ زنان ایرانی درگذر از واژه ناموس به هویت جنسیتی
کاری امکان پذیر است ۸/ با خواست زنان هر 
۱۰/ اولویت ما ایجاد اشتغال پایدار است
۱۱/ آمیزه ای از هنر و زیبایی
گرد ۱۲/ مردی با عینک های 
۱۳/ »ذره بین« جستجوگر ایرانی جایگزین گوگل می شود
۱۳/ تشریح پیشرفت حوزه های مختلف در زمینه بانوان
۱۴/ زن در چه شرایطی می تواند درخواست طالق دهد
۱5/ اشتباهات تکراری، نتیجه تفکرات تکراری
۱6/ حقوق نانوشته زنان در اجتماع کدامند؟
۱7/ دختران بوکسر ایرانی منتظر بمانند
گیاهان آرامش بخش ۱۸/ زیبایی خـــــانـــــه به کمک 
۱۸/ آشنایی با سبک های مختلف دکوراسیون داخلی  
۱۹/ درست بنویسیم/ نقطه ویرگول
کلید طایی زندگی مشترک    ۲۰/ درک متقابل 
کنیم  ۲۰/ بچه ها را به غذاهای دریای عالقه مند 
کتابخوانی از کودکی ۲۱/ گسترش فرهنگ 
۲۲/استارت آپ های افسانه ای زنـــــــان
۲۳/ مدیریت منابع انسانی و اهمیت آن در کسب و کار
۲۴/ عربستان سعودی از  اعزام فضانورد زن به فضا خبر داد
۲۴/ هیج ممنوعیتی برای پذیر ش دختران در هتل ها وجود ندارد
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معرفی سریال
سرگذشته ندیمه

سـریال Handmaid’s Tale  بـر اسـاس داسـتانی بـا 
همیـن نـام از »مـارگارت اتـوود« سـاخته شـده اسـت. 
»سرگذشـت  نـام  بـا  ایـران  در  اتـوود  مـارگارت  کتـاب 
ندیمـه« ترجمـه شـده اسـت . سرگذشـت ندیمـه در 
اسـتقبال  بـا  آن  از  پـس  و  شـد  منتشـر   ۱۹۸۵ سـال 
برگـردان  زبان هـا  اغلـب  بـه  و  شـد  روبـرو  زیـادی 
شـد. اولیـن اقتبـاس از ایـن اثـر فیلـم سـینمایی ای 
معمـوال  درآمـد.  نمایـش  بـه   ١٩٩٠ سـال  در  کـه  بـود 
سـاخته  رمـان  یـک  اسـاس  بـر  کـه  سـریال هایی 
برخوردارنـد. پایـه قوی تـری  و  از داسـتان  می شـوند 

جـز  و  اسـت  وفـادار  اتـوود  داسـتان  بـه  کارگـردان 
قصـه  دو  میـان  چندانـی  تفـاوت  جزئـی،  تغییـرات 
پایان بنـدی  بـه  تفـاوت  ایـن  عمـده  نمی بینیـم. 
داسـتان برمی گـردد. هوشـمندی اتـوود در قابـل باور 
سـاختن ایجـاد ذره ذره ایـن شـکاف بـا وجـود قـدرت 
کثـری ندیمه هـا و زنـان  مطلـق سـران و سـرکوب حدا
دربـاره  مصاحبه هایـش  در  اتـوود  اسـت.  سـتودنی 
کـه جوامـع سیاسـت زده  خلـق چنیـن دنیایـی گفتـه 
کـه اغلـب زنـان را در حاشـیه  بـا افـکار تمامیت خـواه 
خلـق  بـرای  او  الگـوی  و  الهام بخـش  می گذارنـد 
کـه سرگذشـت ندیمـه را در آن روایـت  دنیایـی بـوده 
تئوریـک  جامعـه  یـک  ندیمـه  سرگذشـت  می کنـد. 
زده و ضـد آرمانـی را بـرای مخاطبـش ترسـیم می کنـد 
شـده  متصـور  را  بعـد  سـال   چندیـن  داسـتان  زمـان 
نـوع  و  سـخت  بسـیار  کـه  فرزنـدآوری  زمانـی  اسـت 
بشـر در حـال نابـودی اسـت. یک دنیـای آخرالزمانی 

دور. نه چنـدان 
سرگذشـت  سـریال  در  بـازی  بـرای  مـاس  الیزابـت 
ندیمـه موفـق بـه دریافـت عنـوان بهتریـن بازیگـر زن 

سـریال درام در مراسـم امـی 20۱7 شـد. 

کتاب نوجوان

صمـد  اثـر  کوچولـو  سـیاه  ماهـی 
از  یکـی  می تـوان  را  بهرنگـی 
انگیزشـی  کتاب هـای  تاثیرگذارتریـن 
کتـاب  ایـن  البتـه  کـرد.  تلقـی  ایـران 
بهتریـن  در  هـم  ویـژه  ای  جایـگاه 
رمان هـای فارسـی دارد. ماهـی سـیاه 
کـم حجمـی دربـاره ی  کتـاب  کوچولـو 
کـه همـراه بـا خانـواده و  ماهی  اسـت 
زندگـی  دیگـر ماهی هـا در جویبـاری 
دریـا  بـه  رسـیدن  راه  در  و  می کننـد. 
کاری.  هـم شـجاعت دارد و هـم فـدا
دیگـران  بـه  هـم  و  می آمـوزد  هـم  او 
سـیاه  ماهـی  ایـن  امـا  می دهـد.  یـاد 
دیـدن   رویـای  ذهنـش  در  کوچولـو 
روزی  او  می پرورانـد.  را  اقیانـوس 
تصمیـم می گیـرد بـه دنبـال رویایـش 
سـخت  و  ناشـناخته  مسـیری  بـه  پـا 
نثـری  بـا  بهرنگـی  صمـد  بگـذارد. 
تصمیم هـای  از  جـذاب  و  سـاده 

صحبـت  سـاز  سرنوشـت  و  مهـم 
بـرای  کتـاب  ایـن  خوانـدن  می کنـد. 
نوجوانـان می توانـد بسـیار ثمربخش 

باشـد. تاثیرگـذار  و 
مجموعـه  از  کوچولـو  سـیاه  ماهـی 
نوشـته ی  کـودکان  داسـتان های 
کتـاب  ایـن  او  اسـت.  بهرنگـی  صمـد 
نوشـت   ۱۳۴۶ سـال  زمسـتان  در  را 
فکـری  پـرورش  کانـون  انتشـارات  و 
بـار  اولیـن  بـرای  نوجوانـان  و  کـودکان 
تصویرگـری  بـا   ۱۳۴7 سـال  در  را  آن 
کـرد.  منتشـر  مثقالـی  فرشـید  آقـای 
سـفری  کوچولـو  سـیاه  ماهـی  قصـه 
به دسـت  بـرای  بـا  را  دراز  و  دور 
بـرای  و  متفـاوت  تجربه هـای  آوردن 
می کنـد.  شـروع  رهایـی  بـه  رسـیدن 
کوچولـو در سـال  کتـاب ماهـی سـیاه 
کتـاب برگزیـده سـال شـد. ایـن   ۱۳۴7
جایـزه ی  برنـده ی  هم چنیـن  کتـاب 
کـودک  کتـاب  نمایشـگاه  ششـمین 

 ۱۹۶۹ سـال  در  و  شـد  ایتالیـا  در 
دوسـاالنه  جایـزه ی  افتخـار  دیپلـم 
بـرای  کی  چک اسـلوا براتیسـالوای 
تصویرگـری را دریافـت کـرد. این کتاب 
بـه بسـیاری از زبان هـای دنیـا ترجمـه 
ایـن  در  بهرنگـی  صمـد  شده اسـت. 
کـه هرگـز  کتـاب بـه مـا نشـان می دهـد 
و  گاهـی  آ موجـب  کـه  کسـی  نبایـد 

کنیـم. فرامـوش  را  شـده  مـا  دانـش 
بـه  کتـاب قـدرت عشـق  ایـن  او در   
هم نـوع و نوع دوسـتی را در قالـب یـک 
نشـان  عمیـق  ولـی  کودکانـه  داسـتان 

می دهـد. 

 معرفی کتاب بزرگسال

 سرگذشت ندیمه
 نام نویسنده: مارگارت اتوود

مترجم :سعید ٌسمی
اثـر  ندیمـه  سرگذشـت  کتـاب 
کانادایـی  نویسـنده  اتـوود  مـارگارت 
اسـت که در سـال ۱۹۸۵ منتشـر شـد. 
ایـن کتـاب جایـزه »مـن بوکـر« را برای 

داشـت. همـراه  بـه  نویسـنده 
یـک   ، ویران شـهر یـک  کتـاب  ایـن 
تصویـر  بـه  آرمانـی   - پـاد  جامعـه 
آرمانـی   - پـاد  جامعـه  در  میکشـد. 
کتـاب که روی زنـان تمرکز دارد، آن ها 
هیـچ حـق و حقوقـی ندارنـد. البته نه 
غیرقابـل  سـخت گیری  زن هـا،  همـه 
ندیمه هاسـت.  بـرای  فقـط  تصـور 
ندیمه هایـی کـه چیـزی به نـام آزادی 
فردی برای آنان تعریف نشـده اسـت. 
مدام تحت نظر هسـتند، نوشتن و یا 
خوانـدن قدغن اسـت،  حق مالکیت 
وجـود  آن هـا  بـرای  زدن  حـرف  یـا  و 
سرگذشـت  رمـان  داسـتان  نـدارد. 

_شـخصیت  »افـرد«  زبـان  از  ندیمـه 
ندیمـه ای  می شـود.  روایـت   _ اصلـی 
همـه  علی رغـم  دارد  تـالش  کـه 
خاطراتـش  را،  خـودش  سـختی ها 
از  را  هویتـش  همـه  از  مهمتـر  و  را 
را  خاطراتـش  »افـرد«  ندهـد.  دسـت 
و  می نویسـد  نیسـت  راحتـی  کار  کـه  
گذشـته  در ایـن میـان دربـاره زندگـی 
می نویسـد.  هـم  وخانـواده اش 
همچنیـن دربـاره زمانـی کـه حکومـت 
گرفـت. در پشـت جلـد  جلیـد شـکل 
داسـتان  از  خالصـه ای  نیـز  کتـاب 
رمـان سرگذشـت ندیمـه آمـده اسـت 
ندیمـه ای  افـرد  اسـت:  چنیـن  کـه 
اسـت در حکومـت تئوکراتیـک جلید. 
بـرای  بـار  یـک  روزی  دارد  اجـازه  او 
و  فرمانـده  خانـه  از  بـازار  در  خریـد 
همسـرش خـارج شـود، بـازاری کـه در 
آن تصاویـر جای کلمـات را گرفته اند، 
زیـرا زنـان دیگـر حق خوانـدن ندارند. 
در عصـری کـه زاد و ولـد کاهـش پیـدا 
ندیمه هـا  سـایر  و  افـراد  ارزش  کـرده، 

افـرد  آن هاسـت.  بـاروری  بـه  تنهـا 
سـال های پیـش را بـه خاطـر دارد آن 
کـه شـغلی داشـت و درآمـدی،  روزهـا 
و از حـق آموختـن بهره منـد بـود. ولی 

رفتـه. بـاد  بـر  همه چیـز  حـاال 
می دانیـد  کـه  همان طـور 
سـریال  و  فیلـم  کتـاب  ایـن  براسـاس 
سـریال  اسـت.  شـده  سـاخته  نیـز 
از جملـه بهتریـن  سرگذشـت ندیمـه 
براسـاس  کـه  اسـت  سـریال هایی 
اسـت. شـده  سـاخته  کتـاب  ایـن 

اول  اسـت  ایـن  مـا  پیشـنهاد  البتـه 
بخوانیـد  را  ندیمـه  سرگذشـته  کتـاب 
 و سـپس بـه سـراغ سـریال آن برویـد.

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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-طاهره حسین قلی زاده/
فعال در حوزه کودک-

آفتـاب  بچه هـای  خیریـه  موسسـه 
نیـرو  از  رسـمی  مجـوز  بـا   ۱۳۹2 سـال  از 
انتظامـی، در راسـتای حمایـت از کـودکان 
کار و بازمانـده از تحصیـل، بـا هـدف ارتقـا 
فعالیـت  کـودکان  زندگـی  کیفیـت  سـطح 
خـود را آغـاز نمود. این موسسـه به عنوان 
و  کار  کـودکان  سـازماندهی  مرکـز  اولیـن 
سـازمان  تاییـد  بـا  کرمـان   شـهر  خیابـان 
پنچ گانـه  هـای  حـوزه  در  بهزیسـتی  
آموزشـی، بهداشـتی- درمانـی، حمایتـی-
روانشناسـی  و  اشـتغال زایی  مـددکاری، 
و  کـودکان  بـه  خدمـات   ارئـه  بـه  اقـدام 
خانواده هـای ایـن کـودکان نمـوده اسـت.

پرونـده  تشـکیل  و  شناسـایی  از  بعـد   
کار و بازمانـده از تحصیـل  کـودکان  بـرای 
می باشـد،  مـددکاری  تیـم  عهـده  بـه  کـه  
اقدامـات  شـده  انجـام  نیازسـنجی  بـا 
کـودکان  ایـن  بـرای  آموزشـی  حمایتـی  
شـامل  اقدامـات  ایـن  می شـود.  فراهـم 
مناسـب،  آموزشـی  بسـتر  نمـودن  فراهـم 
همچـون  خدمانـی  دریافـت  بـرای 

مشـابه  محیـط  در  تحصیـل  امـکان 
سـطح  بـه  رسـیدن  منظـور  بـه  مدرسـه 
همسـاالن  دیگـر  بـا  مشـابه  آموزشـی 
مـدارس  در  تحصیـل  امـکان  یـا  خـود، 
بـه  وظیفـه  ایـن  کـه   میباشـد  عـادی 
میباشـد. موسسـه  آمـوزش  تیـم   عهـده  

اول  الویـت  سـوادآموزی  و  آمـوزش  گرچـه 
موسسـه خیریه آفتاب  محسـوب میشـود 
حـوزه  در  موثـری  اقدامـات  انجـام  امـا 
کـودکان از جملـه  سـالمت جسـم و روان 
اجـرای طـرح غربالگـری دهـان و دنـدان، 
شـنوایی و بینایی سـنجی، انجام آزمایش 
آزمونهـای  انجـام  هپاتیـت،  و  ایـدز  هـای 
و  یابـی  اسـتعداد  و  هـوش  و  شـخصیت 
برگـزاری جلسـات مشـاوره بـرای کـودکان و 
خانـواده هـای آنهـا  بـه صـورت سـاالنه در 

قـراردارد. موسسـه  دسـتورکار 

در  "تبعیـض  شـعار  بـا  موسسـه  ایـن 
همیشـگی  کـودکان  بـرای  را  فقـر  آمـوزش 
میکنـد،   بـرای آنهـا امـکان آمـوزش فراهـم 
بـا  تـا  بـوده  تـالش  در  همـواره  آوریـم" 
تعـداد  خـود  خدمـات  گسـترش  و  بسـط 
آموزشـی  خدمـات  از  را  کـودک  بیشـتری 
کشـف  بـرای  را  زمینـه  و  سـازد  منـد  بهـره 
آورد چـرا  آنهـا فراهـم  پـرورش اسـتعداد  و 
کـودکان  کـه آمـوزش و رشـد حـق همـه ی 
اسـت. موسسـه بچه هـای آفتـاب  همـوراه 
افـراد  بـه  آمـوزی  مهـارت  و  آمـوزش  بـا  
تحـت پوشـش خـود سـعی در بـاال بـردن 
کیفیـت زندگـی ایـن افـراد دارد.کـم  شـدن 
میشـود  باعـث  زندگـی  هـای  دغدغـه 
کار بـه منظـور تامیـن  کـودکان مجبـور بـه 
نباشـند. زندگـی  هزینه هـای  از   بخشـی 

تحقـق بخشـیدن بـه این اهـداف نیازمند 
جامعـه  اقشـار  همـه  کمـک  و  توجـه 
در  افـراد  تمـام  اینکـه  بـر  میباشـد،عالوه 
همیـاری  میباشـند،  مسـول  هـم  قبـال 
کمـک بـه همنـوع، باعـث ایجـاد حـس  و 

میشـود. افـراد   در  را  ارزشـمندی 
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رخداد

■ ■ ■
"تبعیض در آموزش فقر را 
برای کودکان همیشگی 
میکند،   برای آنها امکان 
آموزش فراهم آوریم" 
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-زهرا قاسم زاده/ جامعه شناس-
 زمانـی کـه صحبـت از فرهنـگ بـه میان 
می آیـد بـه جنبـه هایـی از جوامـع بشـری 
همـه  می شـود.  آموختـه  کـه  دارد  اشـاره 
فرهنگـی  عناصـر  در  جامعـه  اعضـای 
سـهیم بـوده و امـکان تعامـل و همـکاری 
بیـن افـراد بـه وجـود مـی آید. به طـور کلی 
جنبه هـای  شـامل  را  فرهنـگ  می تـوان 
دانسـت.  نامحسـوس  و  محسـوس 
و  محسـوس  هـای  جنبـه  از  منظـور 
دسـتاوردها  نمادهـا،  اشـیاء،  ملمـوس 
هـای  جنبـه  امـا  فناوریهاسـت.  و 
عقایـد،  شـامل  فرهنـگ  نامحسـوس 
ارزشـها و اندیشـه هایی اسـت که سـازنده 

باشـد.  مـی  فرهنـگ  محتـوای 
هـا،  فرهنـگ  تمامـی  اسـاس  و  پایـه 
کـه  اسـت  هایـی  اندیشـه  و  تصـورات 
مهـم،  چیـزی  چـه  کننـد  مـی  مشـخص 
ارزشـمند، مطلـوب و مـورد پسـند اسـت. 
ایـن ارزشـها بـه تعامـل انسـانها بـا دنیـای 
بسـتر  در  را  آنهـا  و  داده  معنـا  اجتماعـی 
سـوی  از  نمایـد؛  مـی  هدایـت  اجتمـاع 
هسـتند  رفتـاری  قواعـد  هنجارهـا  دیگـر 

منعکـس  را  فرهنـگ  یـک  ارزشـهای  کـه 
کـرده و یـا تجسـم مـی بخشـند. ارزشـها و 
شـکل  باعـث  یکدیگـر  کنـار  در  هنجارهـا 
دادن بـه رفتـار اعضـای یـک فرهنـگ در 
محیط اجتماعی شـان می شود. بنابراین 
چگونگـی  فرهنـگ  کـه  گفـت  می تـوان 
یـک  اعضـای  رفتـار  و  احسـاس  تفکـر، 

نمایـد. مـی  مشـخص  را  جامعـه 
آن  عمومـی  فرهنـگ  اسـاس،  ایـن  بـر 
کـه  اسـت  گسـترده ای  و  غالـب  فرهنـگ 
در سـطح جامعـه رواج داشـته و عقایـد، 
اعضـای  رفتـار  و  احساسـات  ارزشـها، 
جامعـه را تعییـن مـی نمایـد. در واقـع می 
غیررسـمی  اجتماعـی  اجبـار  گفـت  تـوان 
از فرهنـگ عمومـی حمایـت نمـوده و بـه 
نوعـی افـراد را ملـزم بـه پیـروی از آن مـی 

نمایـد.
کـه در جوامـع  بـه دلیـل تنـوع فرهنگـی 
گـون وجـود دارد فرهنـگ عمومـی هر  گونا
بـوده  متفـاوت  دیگـر  جامعـه  از  جامعـه 
و افـراد هـر جامعـه ارزشـها و هنجارهـای 
خـود  جامعـه  در  را  متفاوتـی  و  متنـوع 
دارنـد کـه تعییـن کننـده رفتار آنان اسـت. 

بـه عنـوان مثـال در برخـی فرهنـگ هـا کار 
نسـبت  باالتـری  ارزش  جمعـی  و  گروهـی 
بـه کار فـردی دارد و در جامعـه و فرهنگی 
می باشـد.  برعکـس  امـر  ایـن  دیگـر 
همچنیـن ممکـن اسـت یک رفتـار خاص 
در  رفتـار  همیـن  و  ارزش  جامعـه ای  در 
جامعـه ای دیگـر ضـدارزش بـه محسـوب 
شـود. البتـه ایـن نکتـه را هـم بایـد مدنظـر 
کـه ارزشـها و هنجارهـا مطـرح در  داشـت 
ممکـن  جامعـه  یـک  عمومـی  فرهنـگ 
اسـت بـه مـرور زمـان و بـر حسـب شـرایط 
و نیازهـای خـاص آن جامعـه تغییـر یابـد 
و چـه بسـا ایـن تغییـر در برخـی اوقـات در 

جهـت پیشـرفت آن جامعـه باشـد.
دلیـل  بـه  گفـت  تـوان  مـی  بنابرایـن 
عمومـی  فرهنـگ  از  اجتماعـی  حمایـت 
هنجارهـای  و  ارزشـها  آن  پشـتوانه  کـه 
ایـن فرهنـگ  گاه  اسـت، هـر  هـر جامعـه 
عمومی در معرض تهدید از سـوی برخی 
گیـرد، بـا اعتـراض و  گـروه هـا قـرار  افـراد یـا 
گیـرد  کنـش تنـد افـراد جامعـه قـرار مـی  وا
و  باورهـا  ایـن فرهنـگ در عمـق  کـه  چـرا 
اعتقـادات مـردم نهادینـه گردیـده اسـت.   
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ت
سالم

- -الهام محمدی/ جواهرساز
در ادامـه بررسـی تاثیـر فلـزات بـر بـدن 
بـدن  در  آهـن   کاربـرد  بـه  شـماره  ایـن 

یـم. می پرداز
آهـن یکـی از مـواد معدنـی حیاتـی بـرای 
کـه   مـاده  ایـن  هاسـت.  انسـان  سـالمت 
گلبول هـای قرمـز خـون وجـود  بیشـتر در 
دارد؛ نقـش مهمـی در عملکـرد سیسـتم 
کـم خونـی، افزایـش  ایمنـی بـدن، درمـان 

ایفـا میکنـد. و...  هموگلوبیـن 
از  را  بـدن  موردنیـاز  آهـن  اغلـب  افـراد 
منابـع غذایـی دریافـت می کننـد امـا یـون 
آهـن موجـود در ظـروف و یا برخـی آلیاژها 

نیـز تـوان جـذب در بـدن را دارنـد. 
از سـنگهای مفیـد  سـنگ حدیـد یکـی 

کسـیژن در خون  در زمینه جذب آهن و ا
آهـن  جـذب  در  سـنگ  ایـن  اسـت.تاثیر 
عنـوان  بـه  آن  از  کـه  میباشـد  قـدری  بـه 
"سـنگ خـون" نیـز یـاد می شـود. در طـب 
بـاال  بـرای  آن  بـه همـراه داشـتن  باسـتان 

بـردن جـذب آهـن توصیـه شـده اسـت. 
کمـک بـه جـذب  همچنیـن بـه منظـور 
اسـتیل  ظـروف  از  میتـوان  آهـن  بیشـتر 
هـم  اسـتیل  ظـروف  زیـرا  گرفـت  کمـک 
آلیـاژ  در  آهـن  مقـداری  وجـود  دلیـل  بـه 
کمـک دهنـده  بکاررفتـه در آن، میتوانـد 

باشـد.
کاربرد منیزیم در بدن:

منیزیـم چهارمیـن مـاده معدنـی فراوان 
در بـدن انسـان اسـت که نقـش مهمی در 

سـالمت بـدن و مغز دارد.
درصـد   ۶0 عمـده  بصـورت  منیزیـم 
عضـالت  در  درصـد   2۶ و  اسـتخوان  در 
منیزیـم  نقش هـای  از  یکـی  دارد،  وجـود 
کتـور  کوفا یـک  عنـوان  بـه  کـه  اسـت  ایـن 
هـای  کنـش  وا در  کمکـی  مولکـول  یـا 
کـه توسـط آنزیـم هـا انجـام  بیوشـیمیایی 

می کنـد.  عمـل  شـود،  مـی 
و  غـالت  هـا،  دانـه  طریـق  از  منیزیـم 
امـا  رسـد  مـی  بـدن  بـه  شـیر  و  مغزجـات 
و  آن  دارویـی  مصـرف  مـوارد  برخـی  در 
برنجـی،  زیـوراالت  یـا  ظـروف  از  اسـتفاده 
در جـذب ایـن مـاده معدنـی مهـم، موثـر 

. هسـتند
@jelvehgalery

جذب مواد 
معدنی 
در بدن را 
افزایش دهید

زن و اجتمـاع-  بـا شـروع فصـل پاییـز و 
شـیوع آنفلوانـزا و سـرما خوردگـی مصـرف 
آنتی بیوتیک هـا نیـز افزایش یافته اسـت. 
بـر  مبنـی  پزشـکان  کییـد  تا بـه  توجـه  بـا 
دسـته  ایـن  خودسـرانه  مصـرف  عـدم 
مقاومـت  ایجـاد  باعـث  کـه  داروهـا  از 
دارویـی در بیمـار میشـود. توصیـه شـده 
مکمـل  از  دارو  مصـرف  کنـار  در  اسـت  
گیاهـی جهـت تسـریع رونـد بهبـود  هـای 

. شـود  اسـتفاده 

سـایر  و  سـرماخوردگی  آنفلوانـزا، 
فوقانـی  تنفسـی  دسـتگاه  بیماری هـای 
می شـوند،  ایجـاد  ویروس هـا  توسـط 
بـا  را  آن هـا  نمی توانیـد  شـما  بنابرایـن 

درمـان  بـرای  کـه  آنتی بیوتیک هایـی 
اسـتفاده  کتریایـی  با عفونت هـای 

کنیـد.  درمـان  می شـود، 

زنجبیـل  فرهنگ هـا،  از  بسـیاری  در 
مـردم  کـه  اسـت  مـوادی   اولیـن  از  یکـی 
گلـودرد آن را مصـرف  هنـگام مواجهـه بـا 
می کننـد؛ چـه بـه عنـوان دمنـوش و چـه 
شـماری  سـوپ.  در  ادویـه  عنـوان  بـه 
زنجبیـل  کـه  داده  نشـان  مطالعـات  از 
می باشـد  التهابـی  ضـد  خـواص  دارای 
 کـه می توانـد بـه کاهـش تورم کمـک کند. 
زردچوبـه نیـز از خانـواده زنجیبل بشـمار 
هنـد  در  طوالنـی  مدتـی  بـرای  و  می آیـد 
می گرفـت،  قـرار  درمانـی  اسـتفاده  مـورد 

کاهـش التهـاب بسـیار موثـر اسـت.  و در 
امـا ترکیـب اصلـی موجـود در زردچوبـه، 
نمی شـود.  جـذب  بـدن  در  راحتـی  بـه 
چـرب،  مـاده  یـک  بـا  زردچوبـه  خـوردن 
گـرم،  شـیر  یـا  پـز  و  پخـت  روغـن  ماننـد 
ممکـن اسـت بـه شـما در جـذب بیشـتر 
ادویـه  فعـال  )جـزو  کورکومیـن  فوایـد 
التهابـی  و خـواص ضـد  اسـت  زردچوبـه 
کسـیدان  آنتی ا یـک  کورکومیـن  دارد. 

کنـد. کمـک  اسـت.(  قـوی 

پیشـنهاد  سـنتی  طـب  پزشـکان 
جـذب  افزایـش  منظـور  بـه  می دهنـد 
سـیاه  فلفـل  همـراه  بـه  آنـرا  زردچوبـه؛ 

نماییـد. مصـرف 

مکمل های خانگی برای درمان آنفلوانزا
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عه
ام

ج

-فرنوش حمید پور/

دکتری جامعه شناسی-

مردسـاالرانه  و  اقتدارگـرا  فرهنـگ 
سـنتی  باورهـای  دهنـده  رواج  همـواره 
بـوده  دوجنـس  تفـاوت  کلیشـه های  و 
در  شـدن   اجتماعـی  و  تربیـت  ابتـدا  از  و 
بـه  خویـش  گرفتـن  نظـر  در  بـا  دختـران، 
کاهـش اعتمـاد بـه  عنـوان جنـس دوم و 
بینـی  کـم  و  حقـارت   احسـاس  نفـس، 
بـوده  همـراه  خویـش  هـای  توانایـی 
زنـان  گاهـی  آ کمبـود  همچنیـن  اسـت. 
و  خانوادگـی  فـردی،  حقـوق  ابعـاد  در 
شـرکت  عـدم  و  ای  اجتماعی،حرفـه 
ای  صنعتی/حرفـه  تشـکل های  در 
فرهنگـی،  اجتماعـی،  هـای  فعالیـت  و  
سیاسـی، بـه اسـتمرار ایـن  نابرابری کمک 
بیـن  متفـاوت  نـگاه  دلیـل  بـه  می کنـد. 
دوجنس،فرصتهـای اجتماعـی و شـغلی، 
بـه  هـای  شایسـتگی  بـه  توجـه  بـا  کمتـر 
غ از جنسیتشـان اعطـا شـده و  افـراد و فـار
همچنـان شـاهد تبعیض هـای جنسـیتی 

هسـتیم. اشـتغال  در 
بـرای  شـغلی  فرصت هـای  گسـترش  بـا 
جامعـه  آمـوزش  و  فرهنـگ  سـطح  زنـان 
مسـتقل  درآمـد  زنـان  می یابـد.  ارتقـاء 
بهداشـت،  وضعیـت  و  می کننـد  کسـب 
سـالمت و تغذیـه خانواده بهبـود می یابد. 
سـبب  جوامـع  در  زنـان  موفقیـت  پـس 
بـه  و  می شـود  اقتصـادی  رشـد  ایجـاد 
دنبـال آن منافـع اجتماعـی و فرهنگـی نیز 
ایجـاد می کنـد. حتـی امروزه میـزان حضور 
زنـان در بـازار کسـب وکار و مشـارکت آن هـا 
در فعالیت هـای اجتماعـی و اقتصادی به 
کتورهـای مهـم رشـد و توسـعه  از فا یکـی 
از  اسـت.  شـده  تبدیـل  انسـانی  جوامـع 

زنـان  اقتصـادی  فعالیـت  کـه  جهـت  ایـن 
بـا فقـر و رفـاه اجتماعـی رابطـه مسـتقیم 
انـدازی  راه  کـه شـرط  دارد. روشـن اسـت 
زنـان،  توسـط  کارآفرینانـه  هـای  فعالیـت 
بـر  مؤثـر  ابعـاد  دقیـق  بررسـی  نیازمنـد 
آمادگـی جامعـه و قبـول بانـوان بـه عنـوان 

اسـت.  کارآفریـن 
از  انسـانی  منابـع  گیـری  بهـره  میـزان 
فرصـت هـای مناسـِب توسـعه همـواره بـه 
بنیـادی  هـای  شـاخص  از  یکـی  عنـوان 
توسـعه انسـانی مطـرح میباشـد، فرصـت 
مشـارکت  زمینـه  بایسـت  مـی  کـه  هایـی 
گـروه هـای جامعـه  عادالنـه همـه اقشـار و 
اجتماعـی  مزایـای  از  و  سـاخته  فراهـم  را 

سـازد.  منـد  بهـره  آن  واقتصـادی 
نابرابـری جنسـیتی، در حقیقـت فقدان 
دسترسـی برابـر زنـان و مردان بـه امکانات 

و موقعیت هـای اجتماعی اسـت. 
تربیـت،  و  تعلیـم  نظـام  خانـواده، 
رسـانه های  کلیشـه ای،  باورهـای 
رسـمی  اجتماعـی  هنجارهـای  جمعـی، 
توزیـع  و  کار  تقسـیم  و غیررسـمی، شـیوه 
نگرش هـای  انتقـال  در  ارزشـمند  منابـع 
جنسـیتی و سـاختن خـود انسـان نقـش 

دارنـد. موثـری 
زنـان  امـروز  کنشـگری  بنابرایـن 
بـر  جنسـیتی  نابرابـری  در  بایـد  را  ایـران 
زنـان  شـخصیتی  و  روانـی  سـاختارهای 
جسـتجو نمـود. آنچـه امـروز درزنـان ایران 
نامـوس  واژه  از  گـذر  اسـت،  یافتـه  تغییـر 
کـه  بـه هویـت جنسـیتی اسـت. همانطـور 
نامـوس  مفهـوم  بارهـا  اخیـر  سـالهای  در 
را  بزرگـی  جنایـات  آن  حـول  تعصبـات  و 
را  عمومـی  افـکار  و  جامعـه  کـه  رقـم زده 

نمـود.   دار  جریحـه 

محسـوس  نقـش  تغییـر  ایـن  واقـع  در 
زنـان و دسـتیابی بـه هویـت جنسـیتی کـه 
در طـول تاریـخ مخدوش شـده اسـت، زن 
ارزشـمند  دوجنـس  از  یکـی  عنـوان  بـه  را 
مایملـک  اینکـه  از  غ  فـار شناسـد،  مـی 
شـکلی  نامـوس  واقـع  در  باشـند،  کسـی 
کـه  از نظـام سـلطه اسـت، همـان چیـزی 
"بوردیـو" باعنـوان سـلطه مردانـه از آن یاد 
می کنـد؛ در ایـن نظام زن مشـروعیت الزم 
بـه همیـن دلیـل در موقعیـت  و  نـدارد  را 
فرودسـتی قـرار میگیـرد و بـه وهمیـن امـر 
زیـادی  خشـونتهای  تـا  میشـود  باعـث 
از  شـکلی  نامـوس  شـود.  اعمـال  او  بـر 
نظـام مبادلـه نیـز هسـت: زنـان مایملـک 
اجتمـاع  و  مذکرخانـواده  مـردان  جمعـی 
محسـوب  مبادلـه  موضـوع  همچنیـن  و 
تعـدی  و  سرکشـی  هرگونـه  و  میشـوند 
ی  پدرسـاالرانه  سـنتهای  و  عـرف  از  آنهـا 
پـی  در  برایشـان  موجود،مجازات هایـی 
ایـن  در  اینکـه  ضمـن  داشـت  خواهـد 
کـه "عفـت  نظـام، "آبـرو و شـرف مردانگـی" 
آن  حامـل  و  حافـظ  زنـان  کدامنـی"  پا و 
اسـت، بخشـی اساسـی از موضـوع مبادلـه 
هویـت  نظـام  ایـن  در  میـرود.  شـمار  بـه 
زنـان نـه همچـون فـرد، بلکه به واسـطه ی 

می شـود. تعریـف  نقش هایشـان 
بـه  اسـت  یافتـه  تغییـر  امـروز  آنچـه  امـا 
واسـطه تحصیـالت عالیـه، قرارگیـری زنـان 
آوری خانـواده، مواجـه  در موقعیـت نـان 
در موقعیـت هـای اجتماعـی، و تعامـالت 
بـه واسـط  کـه  در فضـای سوشـیال مدیـا 
را  زنـان  اسـت،  یافتـه  افزایـش  تکنولـوژی 
در مو قعیـت متفاوتـی قـرار داده اسـت کـه 
فـرای تغییـر نقـش اسـت. آنچـه شـکل می 
گیـرد، دسـتیابی زنـان به هویت جنسـیتی 

زنـان اسـت.

اثرگذاری زنان ایرانی در عرصه اقتصاد؛ 

زنان ایرانی درگذر از واژه ناموس به هویت جنسیتی
■ ■ ■

نابرابری جنسیتی، 
در حقیقت فقدان 

دسترسی برابر زنان 
و مردان به امکانات 

و موقعیت های 
اجتماعی است. 
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ت وگو
گف

-مهشاد عسکری-

برای  که  االمینی  روح  بیگم  فاطمه 
"معلم  عنوان  به  تنها  خود  معرفی 
بازنشسته" بسنده می کند، نامی است که 
درثبت تاریخ کرمان نقش موثر و بسزایی 
ماندگار  نام های  از  یکی  و  است  داشته 
بود. خواهد  استان  این  فرهنگ   در 
آوری  جمع  با  کشوری  نمونه  معلم  این 
اسناد مربوط به آموزش و پرورش  استان 
شده  گیرا  آ موزه  تاسیس  بانی  کرمان 
از  بسیاری  گواهی  به  که  است.موزه ای 
اهل تاریخ با در اختیار قرار داشتن بیش 
به  مربوط  سندتاریخی  هزار  ازده  دو  از 
اصلی  مراجع   از  یکی  پرورش  و  آموزش 

تحقیق و پژوهش محسوب می شود. 

 لطفا خودتان را معرفی کنید.

االمینی،  روح  بیگم  فاطمه  اینجانب 
شهرستان  ۱۳۳۶در  سال  متولد 

کوهبنان و دبیر بازنشته تاریخ هستم.

 کمی از دوران تحصیالتان برایمان 
بگویید.

شهرستان  در  دبستان  دوره  تا 
در  چون  اما  کردم  زندگی  کوهبنان 
به  نداشت  وجود  دبیرستان  کوهبنان 
تحصیل  ادامه  برای  خانواده  همراه 
را  دبیرستانم  دوران  آمدیم.  کرمان  به 
مدیر  نظر  زیر  و  بهمنیار  دبیرستان  در 
توانا  جواد  سید  آقای  مدبر  و  توانمند 

خانم  سرکار  نیز  ایشان  از  بعد  گذراندم. 
شهرمان  بزرگ  شاعره  جهانگرد  فاطمه 
مدیریت دبیرستان را به عهده داشتند. 
کنار  تحصیل در دبیرستان بهمنیار و در 
پوش  شیک  و  باسواد  شاخص،     مربیان 

به من درس زندگی و اخالق آموخت.

تحصیل  برای  را  تاریخ  رشته  چرا   
انتخاب کردید؟

درکنکور سال ۱۳۵۴ رتبه 2۱ در رشته 
متاسفانه  اوردم.  بدست  را  ادبیات 
زمان  آن  در  نداشت.  دانشگاه  کرمان 
دانشگاه ها  از   هرکدام  در  پذیرش  برای 
آموزشی  واحد  هر  برای  می بایست، 
ارسال  درخواست  گانه  جدا صورت  به 
در  دانشگاه  هشت  در  من  میکردیم. 
هشت شهر مختلف پذیرفته شدم اما به 
صالح دید خانواده نزدیکترین دانشگاه 
رشته  آن  و  کردم  انتخاب  را  کرمان  به 

تاریخ دانشگاه اصفهان بود.

کدام  داشتید  انتخاب  حق  گر  ا  
دانشگاه انتخاب شما بود؟

عالقه  بسیار  روانشناسی  رشته  به 
روانشناسی  رشته  در  و  داشتم 
گر  ا شدم  پذیرفته  هم  تبریز   دانشگاه 
رشته  در  حتما  نبود  راه   دوری  مسئله 
میدادم. تحصیل  ادامه   روانشناسی 
شما  چطور  تاریخ  رشته  در  تحصیل 
داد؟ سوق  اسناد  آوری  جمع  به   را 

هرچند در ابتدا عالقه چندانی به تاریخ 
نداشتم اما هرچه بیشتر با آن آشنا شدم 
ایجاد  اوج  و  شدم  عالقه مندتر  آن  به 
با  تحقیق  روش  درس  بواسطه  عالقه، 
استاد حسین میرجعفری در من ایجاد 
تحقیق،  در  درس  همین  بعدها  شد. 
من  به  اسناد  آوری  جمع  و  پژوهش 

کمک شایانی کرد.

 چرا بیشتر اسناد مستند شده توسط 
شما مربوط به آموزش و پرورش است؟

تعطیل  ها  دانشگاه   ۵7 ماه  دی 
و  بودم  آمده  کرمان  به  من  بود.  شده 
خاطرات  تجدید  برای  داشتم  تصمیم 
به دبیرستان بهمنیار سری بزنم؛ چون 
کل آموزش  دبیرستان بهمنیار جز اداره 
و پرورش و محل تحصن فرهنگیان قرار 
که  بودم  ای  صحنه  شاهد  آنجا  داشت 
را  کهن  آثار  ثبت  اهمیت  تلنگر  من  در 
پژوهش  و  تحقیق  به  مصمم  مرا  و  زد 
به  شاهد  من  نمود.  ملی  اسناد  ثبت  و 
آموزش وپرورش  اسناد  کشیدن  آتش 
بودم. دیدن این صحنه برای من بسیار 
صحنه  این  نظارگر  همه  بود،  ک  دردنا
حفظ  برای  کاری  کس  هیچ  و  بودند 
تاریخ  انجام نمیداد. من چون  آثار  این 
آثار  این  معنوی  ارزش  به  بودم  خوانده 
کار در من چنان  این  تاثیر  بودم.   گاه  آ
که بعدها  تصاویر این سند سوزی  بود 
را در کتابم چاپ کردم. همانجا احساس 

المینی، بانوی پژوهشگر کرمانی:  فاطمه بیگم روح ا

با خواست زنان
هر کــــــاری 
امکان پذیر است

■ ■ ■

در آخرین بازدیدی 
که از موزه داشتم 
بسیاری از آثار را 
ندیدم
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خانه  این  پرورش،  و  آموزش  که  کردم  
خود  هویت  از  عظیمی  بخش  من  دوم 
آن لحظه مصمم  و در  از دست داده  را 
کشور و در هر   ، شدم هر جای این شهر
مورد  در  عکسی  و  سند  هر  خانه  ای، 

آموزش و پروش باشد، جمع آوری کنم.

اسناد  مقدار  چه  کنون  تا   
جمع آوری کرده اید؟

جمع  به  منجر  تالش ها  این  حاصل 
به  نزدیک  سند،  هزار   ۱۵ حدود  آوری 
و  قدیمی  درسی  کتاب  جلد  دوهزار 
حدودا دوهزار قطعه عکس شده است. 
"موزه  تاسیس  باعث  آثار  از  حجم  این 

گیرا" شد. آ

توضیح  برایمان  آن  به  راجع  کمی   
بفرمایید.

قبل از هرچیز از جناب منهدس محمد 
تقی زاده  مدیر کل وقت آموزش و پرورش 
گویی  دعا  محمدحسین  آقای  وجناب 
معاون پشتیبانی آموزش و پرورش تشکر 
مکان  ایشان  همت  با  چون  می کنم؛ 
تربیت  و  تعلیم  پژوهشکده  در  مناسب 
جهت نگهداری این اسناد در اختیار ما 
هم  روز  به  روز  خوشبختانه  گرفت.  قرار 
که امروز  جزء  کرد تا جایی  توسعه پیدا 
از موزه های مرجع در خاور میانه  یکی 
محسوب می شود. این موزه با استقبال 
حداقل  روزانه  و  شد  روبرو  هم  مردمی 
می کردند.  بازدید  آن  از  دانش آموز   ۱00
بهانه  به  حاضر  حال  در  متاسفانه  اما 
کرونابه مدت سه سال درب آن را بر روی 
افراد بسته شده و این برای من از صحنه 
است  تر  ک  دردنا هم  اسناد  زدن  آتش 
بیایند  خود  به  مدیران  این  امیدوارم  
آشنایی نسل  ارتقا و احیا و  و در جهت 
کوشاتر باشند. گذشته  با فرهنگ  امروز 
متاسفانه در آخرین بازدیدی که از موزه 
داشتم بسیاری از آثار را ندیدم انشا اهلل 

که در مخزن نگهداری می شوند.

 نام موزه چطور انتخاب شد؟

کستر  که از زیر خا گذشته به آتشی  در 
برای روشن کردن آتش خانه ها برداشته 
نیز  نام  این  میشد.  گفته  گیرا  آ می شد 
توسط خانم فاطمه جهانگرد که مدیر و 
کتاب ها  معلم بنده بودند ودر ویرایش 
پیشنهاد  بودند  کرده  همکار  من  با  نیز 
باستانی  واژه  یک  چون  نام  این  شد. 
روشنی  و  فروزندگی  معنای  به  و  _ملی 
بود  موزه  مناسب  بسیار  است،  بخشی 

روشنی  می تواند  هم   موزه  این  زیرا 
پژوهش  کار  به  که  باشد  افرادی  بخش 
بسیار  منابع  اسناد  این   . دارند  عالقه 
به  پژوهش  و  تحقیق  یبرای  ارزشمند 

شمار می آید.

اسناد  جمع آوری  روند  از  لطفا   
برایمان بگویید.

که ممکن بود  سند  کردن افرادی  پیدا 
تاریخی در اختیار داشته باشد کار آسانی 
اسناد  اینکه  به  توجه  با  طرفی  از  نبود 
این  صاحبان  از  بسیاری  بودند؛  قدیمی 
اسناد تمایل چندانی به نشان دادن آنها 
به دیگران از خود نشان نمی دادند. حتی 
بازگشت  تضمین  منظور  به  افراد  گاهی 
من  از  امضا  سفید  چک  اسناد  سالِم 
داده  من  به  که  سندی  هر  می گرفتند.  
می شد در زمان مشخص و سالم تحویل 
می دادم و اسناد اهدایی نیز در موزه به 
مشاهده  می شد.  ثبت  کننده  اهدا  نام 
به  افراد  تا  شد  باعث  خصوصایت  این 
اسنادشان  خاطر  آسودگی  با  زمان  مرور 
که  تا جایی  قرار دهند.  اختیارمان  در  را 
از  بعد  گیرا  موزه آ از  بازدیدگنندگان  حتی 
بازدید از موزه برخی  از اسناد خودشان 

را در اختیار موزه قرار می دادند.

کتاب  جلد  چند  کنون  تا  شما   
تالیف کرده اید؟ 

کنون  ۱۴ اثر به چاپ رسیده است.  تا 
دو جلد هم درحال انتشار است، این ۱۶ 
جلد شامل  تاریخچه آموزش و پرورش، 
نقش  مقدماتی،  دانش سرای  تاریخچه 
کوهبنان،  تاریخ  انقالب،  در  معلمان 
گیرا، یک جلد کتاب  کتابی در باره موزه آ
آموزش پرورش  کار روی اسناد  درسی و 
زمان  از  و  قبل  سال  صد  حدود   از 
و  اصلی  سند  هزار  بازخوانی  و  مشروطه 
مهم از جنبه های  محتوایی و موضوعی 
هم  کتاب ها  این  از  جلد  سه  می شود. 
فرهنگی  پیشکسوتان  تجربیات  باره  در 
کرمان و جمع  آوری تاریخ شفاهی است.  
و  پژوهشی  و  علمی  مقاله   20 حدود 
مختلف  نشریات  در  که  دارم  ترویجی 
داخلی چاپ شده است. و همچنین دو 
کشوری را حائز شده  مقاله ام  رتبه اول 

است. 

 شما فقط اسناد جمع آوری کرده اید؟

و  آوری  جمع  من  اصلی  هدف 
به  مربوط  تاریخی  اسناد  نگهداری 
این  اما در  بود  کرمان  و پرورش  آموزش 

راه به کتب خطی و نیز دیگر آثار تاریخی 
جلد   2۱ حدود  و  می شدم.  روبرو  نیز 
ملی  اسناد  کتابخانه  به  خطی  کتاب 
 ۵ ان  بر  عالوه  است.  شده  اهدا  کرمان 
 آلبوم عکس نیز جمع اوری شده است.
کشف  آثار  از  کوزه ای  به  قبل  ها  سال   
برخورد  جیرفت  صندل  کنار  از  شده 
به  آنرا  فروش  قصد  صاحبش  که  کردم 
خروج  داشت،  خارجی  قاچاقچیان 
آنرا  بود پس  برایم بسیار سخت  اثر  این 
حقوق  به  نسبت  که  باالیی  قیمت  با 
کردم و به  معلمی من داشت خریداری 
همراه چند جلد قرآن و ادعیه خطی به 
کتابخانه موزه نسخ خطی آستان قدس 

رضوی اهدا کردم.

 چرا موزه آستان قدس را برای این 
کار انتخاب کردید؟

که شامل دو جلد  برای اهدای این آثار 
کوزه ذکر شده میشد بسیار   قرآن خطی و 
تحقیق کردم و میخواستم این آثار جایی 
نمایش داده شود که بیان کننده عظمت 
کرمان به افراد زیادی باشد.  تاریخ استان 
را  قدس  آستان  موزه  دالیل  بنابراین 
کارشناس موزه،  با بررسی  کردم.  انتخاب 
قبل  سال   ۵۵00 حدود  کوزه  قدمت 
تخمین زده شد. که نشان دهنده عظمت 
و اصالت تاریخی استان کرمان میباشد. و 
قدیمی  ترین اثر سفالین موجود در موزه 

آستان قدس رضوی است.

را  تاریخ  که  بانو  یک  عنوان  به   
کرده اید؛ به نظر شما زنان در  مطالعه 

تاریخ چه جایگاهی داشته اند؟

بسیار  نقش  زنان  تاریخ  طول  در 
که  عرصه ای  هر  در  داشته اند.  موثری 
موفق  بی شک  گذاشته اند  قدم  زنان 
امروز  تا  هخامنشیان  زمان  از  بوده اند. 
عرصه های  در  زیادی  تاثیرگذار  زنان 
گواه  به  داشته اند.  حضور  مختلف 
را  کاری  هر  بخواهند  زنان  گر  ا تاریخ 
طول  در  زنان  دهند.   انجام  می توانند 
علمی  و  هنر  شرافت،  اصالت،  با  تاریخ 
و  مادری  نقش های  تمام  داشته اند  که 
کنار نقش های اجتماعی  همسری را در 
کرده و آنرا به نسل بعد نیز  به خوبی ایفا 

آموزش و انتقال داده اند.

 سخن پایانی

آرزوی موفقیت روزافزون و سالمتی  با 
و  هموطنان  همه  برای  سربلندی  و 
فرهنگیان وطنم به ویژه زنان توانمند و 

 . ارزشمند ایران عزیز

■ ■ ■

من شاهد 
به آتش 

کشیدن اسناد 
آموزش وپرورش 

بودم. دیدن این 
صحنه برای من 

ک بود. بسیار دردنا
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ت وگو
گف

کشـورمان  در  گرچـه  عسـکری-  مهشـاد 
حمایـت  مسـولیت  مختلفـی  موسسـات 
از قشـر آسـیب پذیـر را بـه عهـده دارنـد امـا 
ایـن دسـت سـازمان هـا از جملـه سـازمان 
خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  و  بهزیسـتی 
همیشـه از کمبـود بودجـه سـخن میگوینـد 
قانونـی  سـن  بـه  از  بعـد  دیگـر  سـوی  از  و 
ایشـان  از  حمایتـی  هرگونـه  افـراد  رسـیدن 
کـه ۱۸  سـلب میشـود. ایـن در حالـی اسـت 
کثر افـراد جامعه  سـالگی زمانـی نیسـت کـه ا
هـای  هزینـه  تامیـن  بـه  قـادر  تنهایـی  بـه 
حلقـه  میـان  ایـن  در  باشـند.  خـود  فـردی 
وجـود  آمـوزی  حرفـه  نـام  بـه  ای  مفقـوده 
گـر در طـی سـال هـا  کـه ا دارد. بدیـن معنـا 
را  حرفـه  یـک  در  الزم  هـای  آمـوزش  فـرد 
بیامـوزد بعـد از سـلب امتیـازات دولتـی قادر 
هزینه هـای  تامیـن  عهـده  از  بـود  خواهـد 
خـود برآیـد. انجمـن زنـان نیکـوکار مهتـاب، 
آموزشـگاه صنایع دسـتی دارکوب و هنرکده 
مجوعـه  یـک  قالـب  در  غ  سـیمر موسـیقی 
ایجـاد  و  آمـوزش، حمایـت  را  رسـالت خـود 
اشـتغال پایـدار بـرای افـراد جامعـه و بـه طور 
مشـخص قشر آسـیب پذیر قرار داده است.
کـه  کاربخـش  محمـد  آقـای  جنـاب 
بهزیسـتی  سـازمان  بازنشسـته  خـود 
عامـل  مدیـر  و  موسـس  عنـوان  بـه  اسـت 
مجموعـه  معرفـی  در  مجموعـه  ایـن 
)انجمـن  می گویـد:  خـود  نظـارت  تحـت 
هنرکـده  همـراه  بـه  مهتـاب  نیکـوکار  زنـان 
صنایـع  آموزشـگاه  و  غ  سـیمر موسـیقی 
موسسـه  یـک  عنـوان  بـه  دارکـوب  دسـتی 

خیـر  هـای  زمینـه  تمـام  در  کاری  نیکـو 
زمینـه  در  حامیـان  و  بانیـان  نیـت  طبـق 
آمـوزش،  انـواع  تحصیلـی،  حمایـت  هـای 
بـی سرپرسـت،  کـودکان یتیـم،  از  حمایـت 
بدسرپرست معلول، فرزندان شبانه روزی، 
زنان سرپرسـت خانوار و دیگر اقشار آسیب 
؛ بـه عنـوان مشـاور ارشـد در امـور خیـر  پذیـر
و نیکو کاری مشـغول به فعالیت میباشـد.( 
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه شـیوع کرونـا و 
شـرایط اقتصـادی باعـث کاهش چشـمگیر 
اضافـه  اسـت  شـده  خیریـن  هـای  کمـک 
را  خـود  کار  رسـما  کـه  سـال ۱۳۹0  )از  کـرد: 
مـدد  تبدیـل  را  خـود  هـدف  کردیـم،  آغـاز 
ایـن  اهمیـت  دادیـم.  قـرار  هنرجـو  بـه  جـو 
از طرفـی  کـه  اخیـر  موضـوع طـی سـالهای 
تعـداد افـراد نیازمنـد افزایـش یافتـه اسـت و 
کاهـش  کمک هـای خیریـن  از طـرف دیگـر 
یافتـه اسـت خـود را نشـان داده اسـت زیـرا 
بـه  مسـتمری  دریافـت  نیازمنـد  جـو  مـدد 
بعـد  هنرجـو  امـا  میباشـد  دائمـی  صـورت 
مرحلـه  بـه  خـود  آمـوزش،  مراحـل  طـی  از 
مـواردی  در  حتـی  و  میرسـد  درآمدزایـی 
کارآفرینـی انجـام  فـرد بـرای افـراد دیگـر نیـز 
مـی دهـد. کـم توجهـی بـه این مسـئله طی 
سـاله هـا تبدیـل بـه یکی از معضـالت پیش 

اسـت. شـده  ارشـد  مدیـران  رو 
آموزشـگاه  موسـس  کاربخـش  محمـد 
کید مجموعه را  صنایع دسـتی دارکوب، تا
آمـوزش و مشـاوره صفـر تـا صـد بـه منظـور 
بیـان  اشـتغال  عرصـه  بـه  مددجـو  ورود 
کـرد:  نشـان  خاطـر  ادامـه  در  و  می کنـد 

باالتریـن  در  شـده  انجـام  هـای  آمـوزش 
سطح قرار دارد و افراد به راحتی میتوانند 
ایـام  در  چنانچـه  شـوند  کار  بـازار  جـذب 
کرونـا بـه پیشـنهاد دانشـگاه علوم پزشـکی 
اقدام به دایر نمودن کارگاه تولید ماسـک 
کثـر هنرجویـان مـا جـذب بـازار  کردیـم امـا ا
کار شـده بودننـد و در ایـام فراغـت بـه ایـن 
کارگاه مـی آمدنـد.( وی در ادامـه سـخنان 
بیـن  هـای  نمایشـگاه  در  حضـور  از  خـود 
کشـورهایی چـون  کـرد و  المللـی صحبـت 
و  فرانسـه  سـفارت  تاجیکسـتان  و  تایلنـد 
جملـه  از  را  آمریـکا  سانفرانسیسـکو  شـهر 
محـل هایـی نـام برد که که آثـار هنرجویان 
گذاشـته اسـت.  خـود را در آن بـه نمایـش 
هـای  ارگان  کـه  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  و 
دولتـی بـا در اختیـار داشـتن منابـع مالـی، 
بـا پرداخـت مسـتمری ماهانـه )کـه مبلـغ 
آن ناچیـز میباشـد( باعـث میشـوند مـدد 
جو به منظور دریافت آن از پذیرش شغل 
اجتنـاب کننـد. در صورتـی که میتوان این 
مسـتمری ماهانه را صرف آموزش و فراهم 
نمـودن بسـتر حرفه آموزی فرد بـرای ورود 
گلـه منـدی از  کار نمـود و ضمـن  بـه بـازار 
کـرد:  دسـتگاه هـای ذیربـط خاطـر نشـان 
افـراد  بـه  کمـک  روی  بـر  مـا  تمرکـز  تمـام 
بـر  مـا  هـا  هزینـه  تامیـن  و  پذیـر  آسـیب 
اسـاس فعالیـت هـای خیریـه و بـه صـورت 
عـام المنفعـه اسـت هیـچ تسـهیالتی حتی 
بـرای هزینـه های جاری چـون کرایه محل 
یـا هزینـه هـای مربـوط به آب بهـاء و هزینه 
نظـر  در  بـرق  و  محیـط  نگهـداری  هـای 
دریافـت  بـرای  حتـی  اسـت  نشـده  گرفتـه 
وام نیـز  نیازمنـد تامیـن وثیقـه هسـتیم که 
تامین وثیقه نیز  خارج از توان از موسسه 
خیریـه و مددجـو  اسـت. مسـئولین ارشـد 
کـرده انـد و  اسـتان بارهـا از محـل بازدیـد 
هیچکـدام  امـا  انـد  داده  نیـز  هایـی  قـول 
کسـیر  عملـی نشـده اسـت. خانـم مهیـن ا
در  مهتـاب  نیکـوکاری  موسسـه  مدیـر 
تکمیـل صحبـت هـای همکار خـود افزود: 
مراجعیـن  عظیـم  بخـش  آمـاری  نظـر  از 
کـه ابتـدا بـه منظـور  مـا خانـم هـا هسـتند 
مراجعـه  مـا  بـه  نقـدی  کمـک  دریافـت 
ایجـاد  مجموعـه  الویـت  امـا  می کننـد 
حاضـر  درحـال  اسـت.  پایـدار  اشـتغال 
دسـتی  صنایـع  رشـته   ۴۴ در  موسسـه 
خصـوص  بـه  منـدان  عالقـه  بـه  پذیـرای 

می باشـد.  بانـوان 
از  بعـد  مـا  هنرجویـان  از  بسـیاری 
آمـوزش  زمـان  در  حتـی  یـا  دوره  اتمـام 
اینکـه  ضمـن  انـد  رسـیده  درآمدزایـی  بـه 

کسیر مدیر مهین ا
 انجمن زنان نیکوکار مهتاب:

اولویت ما 
ایجاد اشتغال  

پایدار است 

ادامه در صفحه بعد



11

دور جدیـد ● شمــــــــــــاره ۱۲
۱۴۰۱ مـــــــــــــــــــــــــاه  آبـــــــــــان 

ری
شگ

رد
گ

فـروش  و  عرضـه  مرحلـه  در  موسسـه 
محصـوالت نیـز در کنـار این عزیزان اسـت. 
عـالوه بـر ایـن، انجـام کارهای هنـری باعث 
هنرجویـی  مـا  می شـود؛  خاطـر  انبسـاط 
بـرای  و  پزشـک  تجویـز  بـه  کـه  داریـم 
ایـن  بـه   آلزایمـر  بیمـاری  درمـان  تکمیـل 
مرکـز مراجعـه کـرده اسـت کـه خوشـبختانه 
تاثیـرات مثبتی نیـز در روند درمان حاصل 
کـه خـود دارای دو فرزنـد  شـده اسـت. وی 
کـه هـر  ایـن مطلـب  بیـان  بـا  دختـر اسـت 
حضـور  خیریـه  کارهـای  در  فرزنـدش  دو 
کار خیـر یکـی از  کـرد: انجـام  دارنـد عنـوان 
سـبک  نوعـی  بـه  و  ام  زندگـی  الویت هـای 
بـه  فرزندانـم  و  اسـت  شـده  مـن  زندگـی 
را  زندگـی  سـبک  ایـن  خودشـان  اختیـار 
برگزیـده انـد. هـر انسـانی در هـر جایگاهـی 
انجـام  از  دهـد  انجـام  خیـر  کار  میتوانـد 

پرداخـت  تـا  المنفـع  عـام  فعالیت هـای 
هزینـه از مبالـغ خـرد تـا کالن. طبـق تجربـه 
خوابـگاه  مسـئول  مدتـی  کـه  شـخصی 
شـبانه روزی دختـران بـودم؛ بـا اطمینـان 
کن در  کثـرا بچـه هـای سـا عنـوان می کنـم ا
خوابگاه هـا دغدغـه تامین هزینـه ها بعد از 
۱۸ سـالگی را دارنـد زیـرا در آن سـن از چتـر 
کثـرا  ا می شـوند.  خـارج  دولـت  حمایتـی 
آمـوزی رغبـت نشـان می دادنـد  بـه حرفـه 
امـا تامیـن هزینـه آمـوزش برایشـان دشـوار 
می تواننـد  خیریـن  کـه  اینجاسـت  اسـت. 
بـرای خود باقیات الصاحات انجام دهند.  
کید بر این مسـئله که تمام هزینه  وی با تا
های موسسـه زنان نیکوکار مهتاب توسط 
خیرین انجام میشـود و هیچ نهاد و ارگانی 
کـرد.  کمکـی بـه ایـن مرکـز نمیکنـد اضافـه 
هزینـه هـای مربـوط بـه مـکان زیـاد اسـت 
وابسـته  مـا  می طلبـد.  را  خیریـن  یـاری  و 

بـه هیـچ ارگانـی نیسـتیم و حمایـت دولتـی 
یـا سـازمان یافتـه ای نداریـم، بـا توجـه بـه 
شـرایط اقتصادی کمک خیرین هم بسیار 
از  بـه یکـی  کـم شـده اسـت و ایـن مسـئله 
چالـش هـای ما تبدیل شـده اسـت. پیش 
از ایـن در مقاطعـی حتـی تهیـه جهیزیـه و 
برگـزاری مراسـم ازدواج برایمـان مقدور بود 
کنونـی فعالیـت هایمـان در  امـا در شـرایط 
محـدود  درمـان  هـای  هزینـه  تامیـن  حـد 
گر دغدغه مکان را نداشتیم  شـده اسـت. ا
قطعـا قـادر بودیم تا افراد بیشـتری را تحت 

درآوریـم.  خـود  حمایـت 
نیکـوکاری  موسسـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
مهتـاب واقـع در خیابـان شـهید بهشـتی 
نفـت(  صنعـت  )کوچـه   ۵ کوچـه  انتهـای 
و  خیریـن  پذیـرای  روزه  همـه   2۹ ک  پـال
عالقه مندان به صنایع دسـتی می باشـد. 
 www.mahtab88.ir

مرضیه رمضانی/راهنمای تور
و  وسـعت  بواسـطه  کرمـان  اسـتان 
موقعیـت جغرافیایـی کـه در آن قـرار گرفته 
اسـت دارای جاذبـه هـای طبیعـی فراوانی 
می باشـد. امـا در کنـار مکان هـای طبیعـی 
کـه  معمـوال مقصـد سـفرها ی کوتـاه و یـک 
روزه هسـتند، مکان هایـی نیـز وجـود دارد 
گـردی هسـتند.  کـه مناسـب یـک عصرانـه 
داریـد  عالقـه  هنـر  بـه  هـم  شـما  گـر  ا
از  یکـی  صنعتـی  معاصـر  هنرهـای  مـوزه 
کـه عصـر یـک روز  گزینه هایـی خواهـد بـود 
گـر ایـن  کـرد. ا پاییـزی را دلپذیرتـر خواهـد 
معاصـر  هنرهـای  از  گنجینـه ای  را  مـوزه 
زیـرا  ایـم  نگفتـه  گـزاف  بـه  سـخن  بنامیـم 
مـوزه صنعتی از یک سـو با قـرار دادن ۱200 
قطعـه هنـری در  سـبک هایی نظیـر هنـر 
انتزاعـی، هنـر پـاپ و مینیمالیسـم  بعـد از 
غنی تریـن  تهـران  معاصـر  هنرهـای  مـوزه 
از  و  می شـود  محسـوب  ایـران  هنـر  مـوزه 
کتابخانـه  از  برخـورداری  بـا  دیگـر  سـوی 
تخصصـی هنـر، مرجع کاملـی از منابع هنر 

اسـت. کرمـان  اسـتان  در 
شـامل  همچنیـن  مجموعـه  ایـن 
، گـچ و چوب  مجسـمه هایی از جنـس برنز
آبرنـگ  سـیاه قلم،  نقاشـی های  و  میشـود 
می شـود. دیـده  آن  در  روغـن  رنـگ   و 

ملـی  آثـار  و  پهلـوی  دوره  از  مـوزه  بنـای 
روزگاری  و  می شـود  محسـوب  ایـران 
پـدر  صنعتـی،  اسـتاد  زندگـی  محـل 
اسـت. بـوده  ایـران   مجسمه سـازی 

گـر بدانیـد اسـتاد  خالـی از لطـف نیسـت ا
پرورشـگاه  کـودکان  از  صنعتـی  کبـر  ا علـی 
نـام  ثبـت  زمـان  در  چـون  و  بـود  صنعتـی 
در کالس ابتدایـی نیـاز بـه شناسـنامه بود 

کـودکان ایـن پرورشـگاه در آن  گروهـی از  و 
مرحـوم  بودنـد،  شناسـنامه  فاقـد  زمـان 
آمـار  از نماینـده اداره  کبـر صنعتـی  حـاج ا
کـودکان  کـه بـرای  و ثبـت احـوال خواسـت 
بودنـد،  شناسـنامه  بـدون  کـه  پرورشـگاه 
بـا فامیـل صنعتـی زاده شناسـنامه صـادر 
کنـد. بدیـن ترتیـب نـام خانوادگـی بیشـتر 
کبـر  ا حـاج  بـا  همنـام  پرورشـگاه  کـودکان 
کبـر  ا علـی  کـودکان،  ایـن  از  یکـی  بـود. 

نهایـت  در  کـه  هنرمنـدی  بـود؛  صنعتـی 
آن  از  را  ایـران  مجسمه سـازی  پـدر  لقـب 

کـرد. خـود 
 ،۱۳۵۶ سـال  در  صنعتـی  پرورشـگاه 
اسـتاد  آثـار  نمایـش  و  نگهـداری  به منظـور 
هنرمنـدان  دیگـر  و  صنعتـی  کبـر  ا علـی 
ایـران و جهـان بـه مـوزه تبدیـل شـد. در 2۸ 
فروردیـن ۱۳۸0، بنـای مـوزه در فهرسـت آثار 
ملـی ایـران بـا شـماره ۳7۱2 بـه ثبت رسـید.  

آمیزه ای از 
هنر و زیبایی

ادامه از صفحه قبل

■ ■ ■
موزه صنعتی بعد از موزه 

هنرهای معاصر تهران 
غنی ترین موزه هنر ایران 

محسوب می شود.
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تکنولوژی

-فرانک عسکری-
- مدرس جهاددانشگاهی-
کـه  گـرد  عینـک  آن  بـا  جایـز  اسـتیو 
یـک   بـا  و  بـود  گانـدی  کننـد  تداعـی 
بفـرد  منحصـر  سـبک  مشـکی،  تیشـرت 
ایـن  داشـت.  عرضـه  جهـان  بـه  را  خـود 
آمریـکا  تاریـخ  در  اهمیتـی  چنـان  مـرد 
کتبـر  از  کـه ۱۶ ا کالیفرنیـا دارد  مخصوصـا 
روز  عنـوان  بـه  کالیفرنیـا  فرمانـدار  سـوی 
گـذاری شـده اسـت.   « نـام  »اسـتیو جابـز
از  سانفرانسیسـکو  در  جابـز  اسـتیو 
پـدری سـوریه ای و دانشـجوی سیاسـی 
عبدالفتـاح جندلـی و مـادری آمریکایـی_
آلمانی به نام  جوآن کارول شیبل، متولد 
شـد امـا هیـچ کـدام از والدیـن تمایلـی بـه 
بنابرایـن  نداشـتند  خانـواده  تشـکیل 
اسـتیو توسـط پل راینهولد جابز و همسـر 
کالرا جابـز بـه فرزندخواندگـی  ارمنـی اش 
پذیرفته شـد. اسـتیو در سـن 27 سـالگی 
 بـا پـدر و مـادر بیولوژیکی خود آشـنا شـد.
پـدرش در  بـه همـراه  کـودک  او در زمـان 
پارکینـگ خانه روی قطعـات الکترونیکی 
مـی داد  یـاد  پسـرش  بـه  پـل  می کـرد.  کار 
کـه چطـور قطعـات الکترونیکـی را از هـم 
کنـد. ایـن  آنهـا را سـر هـم  جـدا و دوبـاره 
سرسـختی  نفـس،  بـه  اعتمـاد  سـرگرمی، 
و  مکانیکـی  قطعـات  بـا  کار  توانایـی  و 

می آموخـت. اسـتیو  بـه  را  الکترونیکـی 
در  اسـتیو  کـه  زمانـی  بعـد،  سـال  چنـد 
 )Homestead( هومسـتد  دبیرسـتان 
آینـده ی  شـریک  بـا  می کـرد،  تحصیـل 
شـد.  آشـنا  ک  وزنیـا اسـتیو  یعنـی  خـود 
زمـان دانشـجوی  آن  ک در  وزنیـا اسـتیو 
بـه  کـه  رفاقتـی  بـود.  کالیفرنیـا  دانشـگاه 
ک الکترونیـک و کار بـا چیـپ  گفتـه ورزنیـا
ک آن بـود. هـای دیجیتالـی فصـل اشـترا
ک بـه همـراه  سـال ۱۹7۶، جابـز و وزنیـا
اپـل  کامپیوتـری  شـرکت  ویـن،  رونالـد 
تأسـیس  کالیفرنیـا  در  جابـز  گاراژ  در  را 
سـود77۴هزار  محصـول  اولیـن  کردنـد. 
آورد. ارمغـان  بـه  آنهـا  بـرای   دالری 
از  یکـی  عنـوان  بـه  اپـل   امـروزه  گرچـه 

می شـود  شـناخته  برندهـا  گران تریـن 
ابتـدا  در  اپـل  بدانیـد  اسـت  جالـب  امـا 
کوچکتـر  محصوالتـی  سـاخت  دلیـل  بـه 
در  گرفـت.  قـرار  توجـه  مـورد  ارزان تـر  و 
سـال ۱۹۸۴، شـرکت اپل، مکینتاش را به 
کـرد. بـا وجـود فـروش خـوب  بـازار عرضـه 
محصـوالت  بـه  نسـبت  بهتـر  عملکـرد  و 
ایـن  بـا  مکینتـاش  چـون  امـا  ام بـی ای 
مدیـران  نداشـت،  سـازگاری  محصـوالت 
اپـل بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه تفکـرات 
در  اسـت.  شـرکت  ضـرر  موجـب  اسـتیو 
نهایـت تصمیـم بـر آن شـد تـا اسـتیو جابـز 

شـود. گذاشـته  کنـار  تدریـج  بـه 
شـده  پایه گـذاری  شـرکت  در  کـه  جابـز 
و  رسـمی  عنوانـی  خـودش،  توسـط  
رفتـه  حاشـیه  بـه  و  نداشـت  جایگاهـی 
بـود، در سـال ۱۹۸۵ ایـن شـرکت را تـرک 
یـک شـرکت جدیـد سـخت افزاری  و  کـرد 
 )NeXT( نکسـت  نـام  بـا  نرم افـزاری  و 

کـرد. تأسـیس 
کمپانـی  یـک  جابـز  بعـد،  سـال   
کـرد کـه بعدهـا بـه  انیمیشـن را خریـداری 
نـام  تغییـر  پیکسـار  انیمیشـن  اسـتودیو 

داد. 
پیکسـار  توانایی هـای  بـه  کـه  جابـز 
پـول  از  دالر  میلیـون   ۵0 داشـت،  ایمـان 
سـرمایه گذاری  شـرکت  ایـن  در  را  خـود 
محبوبـی  فیلم هـای  شـرکت،  ایـن  کـرد. 
در  اسـباب بازی،  داسـتان  چـون 
شـگفت انگیزان  و  نمـو  جسـت وجوی 
در  پیکسـار  فیلم هـای  سـاخت.  را 
مجمـوع ۴ میلیـارد دالر برای این شـرکت  
سـودآوری داشـت. ایـن شـرکت در سـال 
و جابـز  ادغـام شـد  والت دیزنـی  بـا   200۶
شـد. دیزنـی  شـرکت  سـهام دار  بزرگتریـن 

، سـهام  از طرفی پس از اسـتعفای جابز
بـه  سـاعت  چنـد  تنهـا  عـرض  در  اپـل 

کـرد افـت  درصـد   ۵ میـزان 
سـال  در  جابـز  اسـتیو  نهایـت  در 
در  او  بازگشـت.  اپـل  بـه  مجـددا   ۱۹۹7
برنامه هـای  تمـام  خـود   اقـدام  اولیـن 
گفتـه  بـه  کـرد.  راحـذف  بشردوسـتانه 

 ، تایمـز  نیویـورک  بـه  او  دوسـتان  برخـی 
کـه می توانـد توسـعه  جابـز حـس می کـرد 
امـور  بـه  کـه  ایـن  تـا  دهـد  انجـام  را  اپـل 
خیریـه کمـک مالـی کند. با بازگشـت جابز 
به اپل دوباره این شـرکت احیا شـد.  اوبا 
یـک تیـم مدیریتـی و تصمیمـات جدیـد، 
توانسـت شـرکت اپـل را دوبـاره در مسـیر 
محصـوالت  کنـد.  هدایـت  موفقیـت 
 ،)iMac( آی مـک  مثـل  او  خالقانـه ی 
کمپین هـای اثرگذار برندسـازی و طراحی  
زیبـای محصـوالت، دسـت بـه دسـت هم 
بـار  شـرکت،  ایـن  محصـوالت  و  دادنـد 
کردنـد. جلـب  را  مشـتریان  توجـه   دیگـر 
کلیـه   سـنگ  و  جابـز  کلیـوی  مشـکالت 
کشـف  باعـث  غیرمسـتقیم  شـکل  بـه 
در  جابـز  کـه  هنگامـی  شـد.  سـرطانش 
کتبـر 200۳ بـه درخواسـت اورولوژیسـت  ا
یـک اسـکن  از کلیه هایـش گرفـت، معلوم 
امـا  اسـت  سـالم  کلیه هایـش  کـه  شـد 
سـایه ای را بـر روی لوزالمعـده اش نمایان 
اسـت. پس از بررسـی ها معلوم شـد که او 

شده اسـت.. مبتـال  سـرطان  بـه 
سـریعا  اینکـه  جـای  بـه  جابـز  اسـتیو 
رژیـم  کنـد،  دنبـال  را  درمـان  مراحـل 
و  سـبزیجات  شـامل  کـه  گیاه خـواری 
غذاهـای دریایـی بـود را جایگزین درمان 
را  شـرقی  درمان هـای  آن  کنـار  در  و  کـرد 
هـم دنبـال می کـرد. جابز عمـل جراحی را 
کار وی،  ۹ مـاه بـه تعویـق انداخـت؛ ایـن 
واقـع  در  کـرد.  نگـران  را  مدیـره  هیئـت 
کـه  اعضـای هیئـت مدیـره نگـران بودنـد 
بیمـاری  خبـر  شـنیدن  بـا  سـهامداران 
خـود  سـرمایه های  شـرکت،  مدیرعامـل 
شـد  قـرار  نهایـت  در  بکشـند.  بیـرون  را 
کـه جابـز مسـئله ی بیمـاری خـود را افشـا 

. نکنـد
 ،20۱۱ سـال  کتبـر  ا  ۵ در  درنهایـت 
مؤسـس  کـه  کـرد  اعـالم  اپـل  شـرکت 
شـرکت، چشـم از جهان فروبسـته اسـت. 
اسـتیو جابـز پـس از یـک دهـه مبـارزه بـا 
سـرطان لوزالمعده در حالی که ۵۶ سـال 

رفـت. دنیـا  از  داشـت، 

مردی با 
عینک های گرد

■ ■ ■
که در شرکت  جابز 
پایه گذاری شده توسط  
خودش، عنوانی رسمی 
و جایگاهی نداشت و به 
حاشیه رفته بود،  این 
کرد و یک  شرکت را ترک 
شرکت جدید سخت افزاری 
و نرم افزاری با نام نکست 
کرد. )NeXT( تأسیس 
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خبر

امیـر  انالیـن؛  همشـهری  گـزارش  بـه 
احمدپور رئیـس مرکـز حفاظـت اطالعـات 
در  کشـور  غیرعامـل  پدافنـد  سـازمان 
عبـادی  نمـاز  خطبـه  از  پیـش  سـخنرانی 
کـرد:  اظهـار  تبریـز  جمعـه  سیاسـی  و 
انقـالب  معظـم  رهبـر  کـه  همان طـور 
فرمـوده اسـت، پدافنـد غیرعامل همچون 
اسـت. دفاع  بـدن  داخلـی  مصون سـازی 
ماموریـت  یـک  مـردم  بـرای  غیرعامـل 
غیرعامـل  پدافنـد  سـازمان  عهـده  بـر 
محـور  هشـت  در  آن  رویکـرد  و   اسـت 
فنـی  کاربـردی،  پرتـوی،  از سـایبری،  اعـم 

دارد. قـرار  محـور  مـردم  الکترونیکـی، 
حاضـر  حـال  در  افـزود:  ادامـه  در  وی 
تحـت  را  سـلیقه  و   ذوق  مجـازی  فضـای 
نطفـه  کـه  چرا اسـت  داده  قـرار  تاثیـر 
کـه  جنـگ شـناختی طـوری بسـته شـده 
اختالفـات داخلـی را دامـن زده و دشـمن 

بگیرنـد.  دوسـت  را 
رئیـس مرکـز حفاظت اطالعات سـازمان 
خبـر  چنـد  بـه  کشـور  غیرعامـل  پدافنـد 
اشـاره  بنیـان  دانـش  خصـوص  در  خـوب 
کاهـش  گفـت: سـامانه جلوگیـری و  کـرد و 
منع سـرویس )توانایی شناسایی حمالت 
مرکـز  پلتفـروم  ملـی)  زیرسـاخت های  بـه 
جامـع عملیات برای رصد سـامانه، مرورگر 
بومـی بـه عنـوان مرورگـر ذره بیـن بـه جـای 
گـوگل، سـامانه مراقبتـی تهدیـدات درون 
تهدیـدات  شناسـایی  سـامانه  سـازمانی 
نقاط انتهایی، سـامانه مدیریت اطالعات 
و رخدادهـای امنیتـی و … از جملـه اخبـار 
خوب کشـورمان اسـت که توسـط جوانان 
زودی  بـه  و  شـده  سـاخته  زمیـن  ایـران 

رونمایـی خواهنـد شـد. 
ذوق  مجـازی  فضـای  حاضـر  حـال  در 
اسـت  داده  قـرار  تاثیـر  تحـت  را  سـلیقه  و 

طـوری  شـناختی  جنـگ  نطفـه  کـه  چرا
بسـته شـده کـه اختالفات داخلـی را دامن 

بگیرنـد.  دوسـت  را  دشـمن  و  زده 
رئیـس مرکـز حفاظت اطالعات سـازمان 
خبـر  چنـد  بـه  کشـور  غیرعامـل  پدافنـد 
اشـاره  بنیـان  دانـش  خصـوص  در  خـوب 
کاهـش  گفـت: سـامانه جلوگیـری و  کـرد و 
منع سـرویس )توانایی شناسایی حمالت 
مرکـز  پلتفـروم  ملـی(،  زیرسـاخت های  بـه 
جامـع عملیات برای رصد سـامانه، مرورگر 
بومـی بـه عنـوان مرورگـر ذره بیـن بـه جـای 
گـوگل، سـامانه مراقبتـی تهدیـدات درون 
تهدیـدات  شناسـایی  سـامانه  سـازمانی 
نقاط انتهایی، سـامانه مدیریت اطالعات 
و رخدادهـای امنیتـی و … از جملـه اخبـار 
خوب کشـورمان اسـت که توسـط جوانان 
زودی  بـه  و  شـده  سـاخته  زمیـن  ایـران 

رونمایـی خواهنـد شـد. 

»ذره بین« جستجوگر ایرانی 
جایگزین گوگل می شود

ریاسـت  معاونـت  الملـل  بیـن  مدیـرکل 
جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده گفـت: 
زنـان  میـان  در  زندگـی  بـه  امیـد  شـاخص 
بـا  و  اسـت  رسـیده  سـال   7۸ بـه  ایرانـی 
کشـور  در  زایمان هـا  درصـد   ۹۵ انجـام 
توسـط متخصصین زنـان و زایمان، میزان 
مـرگ و میـر مـادران بـر اثر عوارض بـارداری 
و زایمـان کاهـش چشـمگیری داشـته و به 
کمتر از 20 مورد در هر ۱00 هزار نفر رسیده 

اسـت.
در  کریمـی  خدیجـه  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
دربـاره  خارجـه  امـور  وزارت  در  نشسـتی 
شـیراز  در  چـراغ  شـاه  تروریسـتی  حادثـه 
کـه  و رونـد تحـوالت در چنـد هفتـه اخیـر 
کنـی معـاون سیاسـی و  بـا حضـور  باقـری 
نجفـی معـاون امـور حقوقـی و بین المللـی 
ضمـن  شـد،  برگـزار  خارجـه  امـور  وزارت 
نـوع  هـر  حادثـه،  ایـن  ابعـاد  تشـریح 

تروریسم را محکوم و اظهار کرد: به عنوان 
یک زن ایرانی که در این سـرزمین به دنیا 
آمـده، رشـد کـرده، تـالش و تحصیـل کـرده 
حـال  در  اسـتادی  کسـوت  در  کنـون  ا و 
خدمـت بـه مـردم خـود مـی باشـد، مایلـم 
بـه گوشـه ای از واقعیـات پیشـرفت زنـان و 
دختـران کشـورم که علیرغم فشـار حاصل 
اقدامـات قهـری یـک جانبـه، ظالمانـه  از 
و غیـر قانونـی حاصـل شـده اسـت، اشـاره 

کنـم.
جمهـوری  اینکـه  بـر  کیـد  تا بـا  وی 
شـکاف  کامـل  محـو  بـا  ایـران  اسـالمی 
سـطح  دو  در  آمـوزش  امـر  در  جنسـیتی 
ابتدائـی و متوسـطه بی سـوادی در میـان 
کـرده  کـن  کامـال ریشـه  زنـان و  دختـران را 
 ۵۶ زنـان،  جـاری  سـال  در  افـزود:  اسـت، 
دانشـگاه های  دانشـجویان  از  درصـد 
دولتـی کشـور را تشـکیل داده انـد. افزایـش 

در  علمـی  هیئـت  عضـو  زنـان  نسـبت 
دانشـگاه های علوم پزشـکی به ۳۴ درصد 
و نیـز رسـیدن ایـن نسـبت بـه عـدد بیـش 
هیـات  عضـو  زنـان  بـرای  درصـد   ۳.۳۳ از 
کشـور  دانشـگاه های  سـایر  در  علمـی 
بـدان  بایـد  کـه  اسـت  مـواردی  دیگـر   از 

اشاره کنم. 
کل بیـن الملـل معاونـت ریاسـت  مدیـر 
جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده بیـان 
پزشـکان  درصـد   ۴0 زنـان  امـروز  کـرد: 
فـوق  پزشـکان  درصـد   ۳0 و  متخصـص 
می دهنـد. تشـکیل  را  ایـران  در  تخصـص 

در عرصـه ی فنـاوری  اطالعـات در حالی 
توسـعه دهندگان  درصـد   2۳ بانـوان  کـه 
را  همـراه  تلفـن  افـزاری  نـرم  برنامه هـای 
درصـدی   ۵0 سـهم  و  می دهنـد  تشـکیل 
یعنـی  دیجیتـال  تحـول  محرکـه   موتـور 

اسـت. ایشـان  بـه  متعلـق  خالقیـت 

در نشست وزارت خارجه رقم خورد

تشریح پیشرفت حوزه های مختلف در زمینه بانوان 



14

دور جدیـد ● شمــــــــــــاره ۱۲
۱۴۰۱ مـــــــــــــــــــــــــاه  آبـــــــــــان 

حقوق

-حانیه محمدی/ کارشناس حقوق-
پایه فقـه  ایران بـر  در  قوانین طـالق 
دربـاره  حکـم  صـدور  اسـالمی و 
صالحیـت دادگاه  چارچـوب  طـالق در 
طـالق  ایـران،  حقـوق  خانواده اسـت. در 
تنهـا بـه اراده مـرد واقـع می شـود البتـه در 
هنـگام عقـد می توان این تصمیم را به زن 
کـرد. در ایـن شـماره قصـد داریـم  گـذار  وا
کنیـم. بیـان  را  طـالق  کلیـات  از   قسـمتی 

»مـرد  مدنـی:  قانـون   ۱۱۳۳ مـاده  طبـق 
در  مقـرر  شـرایط  رعایـت  بـا  می توانـد 
دادگاه  بـه  مراجعـه  بـا  قانـون  ایـن 
بنمایـد.« را  همسـرش  طـالق   تقاضـای 

تبصـره- زن نیـز می توانـد با وجود شـرایط 
مقرر در مواد )۱۱۱۹(، )۱۱2۹( و)۱۱۳0(  این 

قانـون، از دادگاه تقاضـای طالق نماید.
از  زیـر  مـوارد  در  می توانـد  زن 
نمایـد: طـالق  درخواسـت   دادگاه 

سـال   ۴ از  بیـش  شـوهر  غیبـت   _۱
مدنـی« قانـون   ۱02۹  »مـاده 

طـالق  در  وکالـت  زن  کـه  صورتـی  در   _2
 داشـته باشـد. »مـاده ۱۱۱۹ قانـون مدنـی«

۳_ خـودداری یـا عجـز شـوهر از پرداخـت 
مدنـی«  قانـون   ۱۱2۹ مـاده   «  نفقـه 
 « زوجـه  حـرج  و  عسـر   _۴
مدنـی« قانـون   ۱۱۳0  مـاده 

هـم،  طـالق  وقـوع  از  قبـل  میتوانـد  زن 
دادگاه  از  را  المثـل  اجـرت  تعییـن 
کنـد، در ایـن صـورت، دادگاه  درخواسـت 
مبلـغ فـوق را تعییـن کـرده و اجـرای صیغه 
بـه  موکـول  دفتـر  در  آن  ثبـت  و  طـالق 
یـاد  از جملـه مبلـغ  زن  پرداخـت حقـوق 

می باشـد. شـده 
نتوانـد  و  باشـد  معسـر  شـوهر  چنانچـه 
نقـدا  را  زوجـه  قانونـی  و  شـرعی  حقـوق 
دادگاه  سـوی  از  اعسـار  حکـم  و  بپـردازد، 

فـوری  پرداخـت  از  باشـد،  شـده  قطعـی 
معـاف  زوجـه  قانونـی  و  شـرعی  حقـوق 
شـده و مکلف به ایفای حقوق مزبور پس 
بـا حکـم اعسـار صـادره  از طـالق مطابـق 
اسـت.  اقسـاطی(  صـورت  بـه  معمـوال   ( 
مدنـی:»  قانـون   ۱۱۳۴ مـاده  اسـاس  بـر 
طـالق بایـد بـه صیغـه طـالق و در حضـور 
را  طـالق  کـه  عـادل  مـرد  نفـر  دو  الاقـل 

گـردد.« واقـع  بشـنوند 
در مـواردی کـه طـالق به حکـم دادگاه و 
بـه درخواسـت زن صـورت می گیـرد و یـا در 
کـه دسترسـی بـه شـوهر، ممکـن  مـواردی 
نیسـت، دادگاه، طـالق را توسـط نماینـده 
( واقـع می سـازد  قضایـی شـوهر )سـردفتر
بـه  امـکان سـازش  گواهـی عـدم  گـر  ا ولـی 
در  منـدرج  وکالـت  شـرط  تحقـق  علـت 
بـا  میتوانـد  زوجـه  باشـد  ازدواج  سـند 
مطلقـه  را  خـود  وکالـت،  آن  از  اسـتفاده 
نماینـده  یـا  مـرد  حضـور  بـه  نیـاز  و  سـازد 

نیسـت.  دفترخانـه  در  قضایـی 
متقاضـی  زوجیـن،  کـه  صورتـی  در 
بایـد  دادگاه  باشـند،  توافقـی«  »طـالق 
خانـواده«  مشـاوره  »مرکـز  بـه  را  موضـوع 
مـوارد طرفیـن مـی  ایـن  در  ارجـاع دهـد. 
تواننـد تقاضـای طـالق توافقـی را از ابتـدا 
کـز مذکـور مطـرح کننـد؛ در صـورت  در مرا
مرکـز  طـالق،  از  متقاضـی  انصـراف  عـدم 
مشـاوره خانـواده موضـوع را بـا مشـخص 
کـردن مـورد توافـق جهـت اتخـاذ تصمیـم 
در  کنـد  مـی  منعکـس  دادگاه  بـه  نهایـی 
بـه  بایـد  دادگاه  توافقـی،  طـالق  از  غیـر 
موضـوع  سـازش،  و  صلـح  ایجـاد  منظـور 
در  دادگاه  دهـد.  ارجـاع  داوری  بـه  را 
ایـن مـوارد بایـد بـا توجـه بـه نظـر داوران 
نپذیـرد،  را  آن  چنانچـه  و  صـادر  رای 
کنـد. رد  دلیـل  ذکـر  بـا  را  داوران   نظریـه 

بـه  توافقـی  طـالق،  کـه  صورتـی  در 
درخواسـت زوج باشـد،  دادگاه بـه صـدور 
و  اقـدام  سـازش«  امـکان  عـدم  »گواهـی 
باشـد، حسـب  بـه درخواسـت زوجـه  گـر  ا
مـورد، طبـق قانـون بـه دسـتور حکـم الـزام 
اعمـال  شـرایط  احـراز  یـا  طـالق  بـه  زوج 
کنـد. مـی  مبـادرت  طـالق  در   وکالـت 

را  طـالق  صیغـه  بایـد  عـادل  مـرد  دو 
بـه  نـه  بشـنوند،  هـم  بـا  و  همزمـان 
صیغـه  از  منظـور  گانـه.  جدا صـورت 
کـه  اسـت  الفاظـی  بـردن  کار  بـه  طـالق 
نـه  باشـد،  داشـته  طـالق  در  صراحـت 
خـاص. عربـی  لفـظ  بـردن  کار  بـه   لزومـًا 
تکـرار  بـار  چنـد  گـر  ا حتـی  طـالق،  صیغـه 
می سـازد  واقـع  را  طـالق  یـک  تنهـا  شـود، 
جلسـه،  یـک  در  توانـد  نمـی  شـخص  و 
کنـد. طالقـه  سـه  یـا  دو  را  خـود   زن 

مـاده ۱۱۳۶ قانـون مدنی:»طـالق  دهنـده 
 باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.«

و  اثـر فشـار  بـر  کـراه و  ا از روی  گـر شـوهر  ا
تهدیـد، زن را طـالق دهـد، طالق »باطل« 

خواهـد بـود.
تواننـد،  نمـی  صغیـر  قیـم  یـا  ولـی 
دهنـد. طـالق  را  خـود  علیـه  مولـی   زن 

بـه  نسـبت  مسـتقاًل  می توانـد  سـفیه 
رشـد  و  کنـد  اقـدام  خـود  همسـر  طـالق 
نیسـت. طـالق  صحـت  شـرایط   از 
صغیـر حتـی بـا اذن ولـی یـا قیـم خویـش 
طـالق  را  خـود  همسـر  نمی توانـد،  نیـز 
غیـر  یـا  باشـد  ممیـز  صغیـر  خـواه  دهـد. 

. ممیـز
مدنی:»ولـی  قانـون   ۱۱۳7 مـاده  طبـق 
صـورت  در  میتوانـد  دائمـی  مجنـون 
مصلحـت مولی  علیـه، زن او را طالق دهد.«

»طـالق  مدنـی:  قانـون   ۱۱۳۹ مـاده 
مخصـوص عقد دائم اسـت و زن منقطعه 

طـرف  از  آن  بـذل  یـا  مـدت  انقضـای  بـه 
می شـود.« خـارج  زوجیـت  از   شـوهر 
مـاده  در  زن  بـودن  کیـزه  پا شـرط 
کـه  شـده  بیـان  مدنـی  قانـون   ۱۱۴0
عـادت  مـدت  در  زن  میگوید:»طـالق 
زنانگـی یـا در حـال نفـاس صحیـح نیسـت 
طـالق  یـا  باشـد  حامـل  زن  کـه  ایـن  مگـر 
قبـل از نزدیکـی بـا زن واقـع شـود یـا  شـوهر 
غایـب باشـد بـه طوری که اطـالع از عادت 
کنـد.« حاصـل  نتوانـد  زن  بـودن   زنانگـی 
کـه در زمـان وضـع  نفـاس، حالتـی اسـت 
زنـان  در  آن  از  پـس  مدتـی  تـا  و  حمـل 
ایجـاد می شـود و هـدف از بطـالن طـالق 
کـه طـالق در  در حالـت نفـاس ایـن اسـت 
معاشـرت  رغبـت  کـه  گیـرد  انجـام  زمانـی 

دارد. وجـود  مـرد  و  زن  بیـن 
گونـه  هـرگاه شـوهر زندانـی باشـد یـا بـه 
ای جدا از زن باشـد طوری که از حال زن 
مطلـع نباشـد، در ایـن خصـوص در حکـم 
کـی زن شـرط نمی باشـد.  غایـب بـوده و پا
طبق ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی که به شـرط 
پرداختـه،  مـرد  و  زن  جسـمی  جدایـی 
»طـالق در طهـر مواقعـه صحیـح نیسـت 
باشـد.« حامـل  یـا  یائسـه  زن  اینکـه   مگـر 

سـن  اقتضـای  بـه  کـه  اسـت  زنـی  یائسـه 
خـود، عـادت زنانگی نمی بیند و این سـن 

معمـواًل ۵0 سـالگی اسـت.
ایـن  مشـمول  صورتـی  در  یائسـه  زن 
مـاده خواهـد بـود کـه وضعیـت وی ناشـی 
نـه  باشـد،  وی  سـال  و  سـن  اقتضـای  از 
 دالیـل دیگـر مثـل بیمـاری و شـیر دادن.
، مـاده ۱۱۴2 کـه می گوید:»طالق  و در آخـر
عـادت  سـن  اقتضـای  وجـود  بـا  کـه  زنـی 
زنانگـی نمی شـود وقتـی صحیـح اسـت که 
مـاه  سـه  زن  بـا  نزدیکـی  آخریـن  تاریـخ  از 

باشـد.« گذشـته 

زن در چه شرایطی 
می تواند درخواست 
طالق دهد
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سی
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کاویانی/  -کمند 
- روانشناس و زوج درمانگر
کـرده  تـا بـه حـال بـه ایـن مسـئله فکـر 
ایـد کـه چـرا اشـتباهاتی را بـه طـور مداوم 

میدهیـد؟   انجـام 
بـروز  باعـث  موضـوع  یـک  چـرا  یـا  و 
می شـود؟ شـما  در  شـدید   رفتارهـای 
با ما همراه شـوید تا در سلسـله مباحثی 
آشـنا  رفتارهایـی  چنیـن  بـروز  علـت  بـا 
شـده و سـپس بـا انجـام تمریناتی سـاده، 
برآبیـم. آنهـا  رفـع  و  بهبـود  بـه   اقـدام 
کنیـد  تصـور  موضـوع  بهتـر  درک  بـرای 
آبـی  رنـگ  کـه  داریـد  چشـم  بـه  عینکـی 
می دهـد،  نشـان  مشـکی  صـورت  بـه  را 
گـر دوسـتتان لبـاس آبـی بـه تـن داشـته  ا
باشـد شـما بـه علـت عینکی که بر چشـم 
را مشـکی خواهیـد  او  آبـی  لبـاس  داریـد 
آبـی  بـر  مبنـی  اطرافیـان  گفتـه  و  دیـد 
بـودن لبـاس دوسـتتان هـم بـر روی نظـر 

داشـت. نخواهـد  تاثیـر  شـما 
هـا  "طرحـواره"  داسـتان  دقیقـا  ایـن 

 . سـت ا
مـا  کـه  دیـدی  یعنـی  طرحـواره 
دیگـران  و  دنیـا  خودمـان،  بـه  نسـبت 
اینجـا  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  داریـم. 
نیسـت. سـازگار   منظورطرحواره هـای 
بـرای مثـال همـه ما یـک تصـور از درخت 
درخـت  بـه  راجـع  زمانیکـه  و  داریـم 
کامـل  نیسـت  نیـاز  میکنیـم،  صحبـت 

بـرگ  و  سـاقه  ریشـه،  کـه  دهیـم  توضیـح 
دارد. در حقیقـت در ذهـن مـا طرحـواره 

. اسـت  شـده  سـاخته  درخـت 
وجـود طرحـواره هـای سـازگار بـرای مـا 

الزم و واجـب و ضـروری هسـت .
ناسـازگار  طرحواره هـای  مشـکل 
ناسـازگار  دلیـل  ایـن  بـه  آنهـا  هسـتند، 
کـه مـا بـه خودمـان،  کـه دیـدی  هسـتند 
دنیـا و دیگـران داریـم صحیـح نیسـت و 
بـه شـیوه ای  را  واقعیـت  باعـث می شـود 
دیگـر ببینیـم درسـت مثل عینکـی که در 

کردیـم. اشـاره  آن  بـه  بـاال 
عینک هـا،  ایـن  بـدون  دنیایـی  حـال 
کنیـد. تصـور  واقعیت هـا  تحریـف  بـدون 
گـر شـریک عاطفی تـان تمـاس شـما را   ا
ایـن فکـر نمی کنیـم  بـه  دیـر جـواب داد 
نکـرده  خدایـی  یـا  نـدارد  دوسـتمان  کـه 
کسـی دیگـر را جایگزین مـان کرده اسـت! 
در  دوسـتی  اسـت  ممکـن  اینکـه  یـا  و 
جایـی از زندگـی وفـای مـا را با جفا پاسـخ 
داده باشـد امـا نبایـد بقیـه را هـم بـا ایـن 

دیـد ببینیـم. 
تحریـف  بـدون  دنیـای  نظرتـان  بـه 

بـود؟ خواهـد  طـور  چـه  واقعیـت 
هـای  دغدغـه  بـدون   ، تـرس  بـدون 
فکـری کـه امانمان را بریده اسـت ، بدون 
آشـوب هـای درونـی که نوشـمان را نیش 
می کنـد و گویـی گریزی هـم نداریم، بارها 
و بارهـا بـه خودمـان قـول داده ایـم دیگـر 

فـالن اشـتباه را نمی کنـم امـا بـه خودمان 
کـه مـی آییـم حتـی بـا رفتـار متفـاوت بـاز 
بـر سـرمان خـراب شـده  آن اشـتباه  هـم 
کـه در جنـگل بـه مـا  اسـت، مثـل ببـری 
حملـه می کنـد سـه راه را پیـش می گیریـم 
و  میشـویم  ببـر  آن  تسـلیم  اینکـه  یـا 
شـدن  خـورده  تقدیرمـان  میپذیریـم 
انـکار  بـه  دسـت  یـا  اسـت  ببـر  توسـط 
گویـی ببـری نیسـت و صدایـی  میزنیـم، 
از پشـت سـرمان نمی آیـد و حواسـمان را 
بـا زیبایی هـای جنـگل پـرت می کنیـم اما 
گرسـنه می شـویم ؛ یـا  بـاز هـم شـکار ببـر 
اینکـه دسـت بـه جبـران افراطـی میزنیـم 
و بـا ببـر بـه جنـگ برمیخیزیم امـا در برابر 
همـان  از  و  اسـت  کـم  توانمـان  ببـر  ایـن 
نـا برابـر مشـخص و  ابتـدا نتیجـه جنـگ 
ک ببر می شـویم. مشـاهده  بـاز هـم خـورا
کردیـد بـا رفتارهـای متفـاوت بـاز نتیجـه 
مسـیر  در  گویـی  شـد.  حاصـل  یکسـانی 
کـه  زندگـی بارهـا بـه ایـن جملـه میرسـیم 
سـرمان  بـر  می ترسـیم  کـه  آنچـه  هـر  از 

... می آیـد 
اما چاره چیست؟

آیا راه فراری هم وجود دارد؟
گفـت: بلـه قطعـا وجـود  در پاسـخ بایـد 
دارد.در شـماره بعـد  علـت بوجـود آمدن 
کـرده  ایـن آشـوب هـای درونـی را بررسـی 
آن  بـا  مقابلـه  بـرای  عملـی  راهـکار  بـه  و 

می پردازیـم.

 اشتباهات تکراری، نتیجه تفکرات تکراری

■ ■ ■

طرحواره یعنی 
که ما نسبت  دیدی 
به خودمان، دنیا و 

دیگران داریم.
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-فاطمه محمودی-
خصـوص  در  کـه  قوانینـی  بـر  عـالوه 
مـی  وضـع  جامعـه  هـر  در  زنـان  حقـوق 
شـود و در صورت عدم رعایت، پیامدها و 
مجـازات هایـی به دنبال دارد، بسـیاری از 
قوانین نانوشـته بوده و انجام  آن بخشـی 
کـم بـر جامعـه اسـت. ایـن  از فرهنـگ حا
بلکـه  مـردان  سـمت  از  تنهـا  نـه  حقـوق 
در مـواردی از سـمت سـایر زنـان نیـز بـه 
می شـود  گرفتـه  نادیـده  عمـد  غیـر  طـور 
کـه در ایـن بخـش بـه چنـد مـورد رایـج آن 

پرداخـت.  خواهیـم 
ثبـت  حقـوق  ایـن  از  یکـی  عنـوان  بـه 
نـگاه  و  شـدن  خیـره  بـه  می تـوان  نشـده 
احسـاس  کـرد.  اشـاره  پیاپـی  کردن هـای 
افـراد  نـگاه  سـنگینی  از  امنیـت  عـدم 
کتور هـای  کـن عمومـی، از فا غریبـه در اما
در  زنـان  فعالیـت  و  حضـور  بـر  تاثیرگـذار 
کثـر  ا بـرای  اساسـا  باشـد.  مـی  جامعـه 
کـه بـا پیـش فـرض  افـراد جامعـه، مـواردی 
ذهنـی آنهـا فاصلـه دارد، بـه راحتـی قابـل 
پذیـرش نیسـت و این عـدم پذیرش،تنوع 
هـا و تفاوت هـا منجـر بـه خیـره شـدن و در 
گرفتـن بیـش از حـد حـرکات و ظاهـر  نظـر 
بـر  عـالوه  مـوارد  ایـن  در  شـود.  مـی  زنـان 
از  زن  یـک  کـه  ای  لحظـه  ناامنـی  حـس 
نـگاه مـداوم دیگـران دریافـت می کنـد، بـا 
تاثیـرات طوالنـی مدتـی  نیـز همـراه اسـت 
کاهـش اعتمـاد بـه نفـس، تـرس از اجتماع 

کاهـش  همچنیـن  و  شـدن  قضـاوت  و 
از  عمومـی  فضـای  در  حضـور  و  فعالیـت 
مـورد  ایـن  مـدت  بلنـد  تاثیـرات  جملـه 

می باشـد. 
می تـوان  نانوشـته  قوانیـن  دیگـر  از 
در  زنـان  خطـاب  و  صحبـت  لحـن  بـه 
اشـاره  اجتماعـی  مختلـف  موقعیتهـای 
بیـان  تجربـه ی  بانـوان  بسـیاری  کـرد. 
لحـن  و   ، رسـمی  فضـای  در  غیررسـمی 
را  دوسـتانه  غیـر  روابـط  در  دوسـتانه 
کـرده انـد. تمریـن در رعایـت بیـان  تجربـه 
مناسـب و محترمانـه در همـه ی مکان هـا 
و سـازمان های عمومی برای حفظ ارزش 
صـدا،  تـن  کنتـرل  اسـت.  ضـروری  زن، 
کـه  لحـن، نـگاه و لبخنـد نشـان مـی دهـد 
احتـرام و ارزش زن بخشـی جدایـی ناپذیر 

از روابـط اجتماعـی مـی باشـد کـه زن را بـه 
سـمت اسـتقالل بیش تر و اعتماد بیشـتر 

می دهـد.  سـوق  جامعـه  و  خـود  بـه 
و  تغییـرات  بـه  توجـه  بـا  نهایـت  در   
و  شـناخت  زنـان،  جسـمی  نوسـانات 
احتـرام بـه طبیعـت بـدن زن را مـی تـوان 
الزمـه ی هـر جامعه ای دانسـت. به عنوان 
ماهیانـه  عـادت  تابـوی  شکسـتن  مثـال 
بـه ویـژه در برخـورد بـا دختـران جـوان بـه 
تـرس  و  کـرده  کمـک  آنهـا  ذهنـی  آرامـش 
دور  آنهـا  از  را  خـود  طبیعـت  از  شـرم  و 
می کنـد. و در مرحلـه ی بعـدی شـناخت 
ایـن  در  آنهـا  جسـمی  و  روحـی  شـرایط 
روابـط  در  بایـد  کـه  اسـت  اصلـی  مـدت، 
نزدیک تـر رعایـت شـود دردهـای جسـمی 
و تغییـرات روحـی و عصبـی، فشـار زیـادی 
و  زنـان  درک  می کنـد،  تحمیـل  زن  بـر  را 
زناشـویی  روابـط  در  ویـژه  بـه  آنهـا  بـدن 
همچـون مأمنـی اسـت کـه مـی تواننـد بـه 

ببرنـد.  پنـاه  آن 
دلیلـی  بایـد   زن  یـک  جسـم  طبیعـِت 
کـه  احترامـی  و  اهمیـت  بـرای  باشـد 
جوامـع کوچـک و بـزرگ اطرافـش بـرای او 
قایلنـد، نـه آنکـه تبدیـل بـه دلیلـی بـرای 
شـرم و فـرار از جامعـه شـود. زنـان در هـر 
کـه همـه  جامعـه ای بایـد احسـاس کننـد 
چیـز در خصـوص آنهـا طبیعـی و محتـرم 
اسـت، و بایـد قـادر باشـند بدون هـراس از 
جنسـیت خود در اجتمـاع فعالیت کنند.

حقوق نانوشته زنان 
در اجتماع کدامند؟

جامعه

■ ■ ■

تمرین در رعایت بیان 
مناسب و محترمانه 

در همه ی مکان ها و 
سازمان های عمومی 
برای حفظ ارزش زن، 

ضروری است. 
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ش
ورز

از  یکـی  بوکـس  رشـته  اجتمـاع-  و  زن 
عمـوم  بـاور  در  کـه  اسـت  هایـی  رشـته 
جامعـه ورزشـی مردانـه بـه شـمار می آید. 
ورزش  توسـعه  معـاون  گفتـه  طبـق  امـا 
بانـوان وزارت ورزش و جوانـان، از روزی 
وزارت  را در  کار خـود  ایـن معاونـت   کـه 
فدراسـیون  اسـت   کـرده  آغـاز  ورزش 
در  فعالیـت  بـرای  درخواسـت  بوکـس 
آورده  فدراسـیون  بـه  را  زنـان  بخـش 

اسـت.
رشـته های  هـم  هنـوز  هرچنـد 
بـه  ایـران  در  کشـتی  ماننـد  محبوبـی 
دالیـل مشـخص، تیـم بانـوان ندارنـد امـا 
زنـان  شـکل گیری تیـم ملـی وزنه بـرداری 
بین المللـی،  و  آسـیایی  مـدال آوری  و 
دختـران عالقـه منـد به دیگر رشـته های 
ورزشـی  از جملـه بوکـس  را بـه فعالیـت 
امیـدوار  خـود  محبـوب  رشـته های  در 

اسـت. کـرده 
زمزمه هایـی  اتفـاق،  جدیدتریـن  در 
بـرای  پوشـش  تعریـف  بـر  مبنـی 
آنهـا  رسـمی  فعالیـت  و  زن  بوکسـورهای 
زنـان  کـه  آنجایـی  از  گـوش می رسـد.  بـه 
در دیگـر رشـته های رزمـی ماننـد ووشـو 
سال هاسـت بـه مبـارزه مشـغول هسـتند 
و مدال هـای رنگارنـگ آسـیایی و جهانی 
دختـران  می رسـد  نظـر  بـه  دارنـد،  نیـز 
بـه  بتواننـد  نیـز  بوکـس  بـه  عالقه منـد 
باشـند. رینـگ  زودی شـاهد حضـور در 
توسـعه  معـاون  کاظمی پـور   مریـم 
ورزش بانـوان وزارت ورزش و جوانـان در 
پاسـخ بـه این سـوال که باتوجـه به آماده 
شـدن پوشـش اسـالمی زنان برای رشـته 
رشـته  ایـن  فعالیـت  ایـران،  در  بوکـس 
بـه چـه صـورت خواهـد بـود؟ اظهارکـرد: 

بـرای فعالیـت بوکـس زنـان برنامـه داریـم 
وزارت  در  را  خـود  کار  کـه  روزی  از  و 
ورزش آغـاز کردیـم نیز فدراسـیون بوکس 
در  فعالیـت  بـرای  را  خـود  درخواسـت 
 بخـش زنـان بـه فدراسـیون آورده اسـت.
بوکـس  فدراسـیون  داد:  ادامـه  وی 
کـه بشـود ایـن رشـته در  نهایـت آن چـه 
داشـته  قهرمانـی  ظرفیـت  زنـان  بخـش 
در  مـن  امـا  اسـت  کـرده  مطـرح  را  باشـد 
حـال حاضـر نمی توانـم نظـر شـخصی در 
ایـن خصـوص داشـته باشـم زیـرا کارگـروه 
جوانـب  کلیـه  دربـاره  بایـد  تخصصـی 
اسـت مطـرح  کـه ممکـن  ایـن رشـته  در 
برسـد. جمع بنـدی  و  نتیجـه  بـه   شـود 
وزارت  بانـوان  ورزش  توسـعه  معـاون 
ایـن  بـه  پاسـخ  در  جوانـان  و  ورزش 
می توانیـم  زودی  بـه  آیـا  کـه  سـوال 
ایـران  در  زنـان  بوکـس  فعالیـت  شـاهد 
االن  را  قولـی  هیـچ  گفـت:   باشـیم؟ 
نظـر  نمی توانـم  چـون  بدهـم  نمی توانـم 
همان طـور  و  باشـم  داشـته  شـخصی 
بـا  تخصصـی  کارگـروه  بایـد  گفتـم  کـه 
از  تخصصـی  افـراد  از  مجموعـه ای 

وزات خانـه  در  معتمـد  معاونت هـای 
بگیرنـد. تصمیـم  خصـوص  ایـن   در 
شـده  بیـان  حالـی  در  هـا  صحبـت  ایـن 
گذشـته  سـال  دیمـاه  در  کـه  اسـت 
بیـان  اظهاراتـی  در  کاظمـی  فاطمـه 
داشـته بـود: در ادوار گذشـته ایـن بحـث 
توجـه  بـا  اسـت.  شـده  مطـرح  بـار  چنـد 
بوکـس  رشـته  کـه  هایـی  حساسـیت  بـه 
انـدازی  راه  امـکان  چقـدر  اینکـه  دارد، 
آن وجـود دارد صرفـا مربـوط بـه تصمیـم 
خـود  درخواسـت  یـا  ورزش  وزارت 
فدراسـیون نیسـت و در واقـع بایـد مجـوز 

شـود. اخـذ  خاص تـری  هـای 
کـه  علمـی  کمیتـه  در  داد:  ادامـه  او 
تشـکیل دادیم، چارچوب فعالیت رشـته 
ورزشـی،  هـای  آسـیب  لحـاظ  از  را  هـا 
هـای  فعالیـت  کار  و  سـاز  و  روانشناسـی 
بیـن المللی بررسـی می کنیـم. همچنین 
اینکـه مصلحـت فعالیـت بانـوان در ایـن 
رشـته هـا چگونـه اسـت نیـز ارزیابـی مـی 
شـود. در مـورد بوکـس هنـوز درخواسـت 
رسـمی از سـوی فدراسـیون به دسـت ما 
و  بیایـد چارچـوب  گـر هـم  ا امـا  نرسـیده 

دارد. را  ضوابـط خـاص خـودش 
کاظمـی پـور در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
کـه ایـن قول را مـی دهد که وزارت ورزش 
بانـوان  بوکـس  انـدازی  راه  بـرای  بتوانـد 
کاری انجـام دهـد؟ تصریـح کـرد: من یک 
نفـری هیـچ تصمیمـی نمـی گیـرم و بـرای 
گـذاری رشـته  گیـری و سیاسـت  تصمیـم 
اسـتفاده  جمعـی  خـرد  از  جدیـد  هـای 

مـی کنـم.
به نظر میرسـد معاونت توسـعه ورزش 
بانـوان قصـد راسـخی بـرای تشـکیل تیـم 

بوکـس بانـوان از خـود نشـان نمیدهـد.

دختران 
بوکسر ایرانی 
منتظر بمانند

■ ■ ■

به نظر می رسد 
دختران عالقه مند 

به بوکس نیز 
بتوانند به زودی 
شاهد حضور در 

رینگ باشند.
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تدبیر منزل
ک کارشناس مهندسی خا  / زهرا برخوردار

اسطوخودوس
کنیـد،  مـی  اسـترس  احسـاس  گـر  ا
کـه  اسـت  عالـی  گیاهـی  اسـطوخودوس 
خـود  منـزل  اطـراف  در  انـرا  توانیـد   مـی 
داشـته باشـید. ایـن درختچـه مقـاوم بـه 
عطـر  و  روشـن  بنفـش  هـای  گل  خاطـر 
گل هـای معروفـش کـه باعـث آرامـش مـی 
ای  مطالعـه  اسـت.  شـده  شـناخته  شـود 
میلـر  میامـی  پزشـکی  دانشـکده  توسـط 
نشـان می دهدکـه رایحـه اسـطوخودوس 
آرامـش  باعـث  حمـام  روغـن  در  موجـود 
خـواب  بـه  را  آنهـا  و  شـود  مـی  نـوزادان 
حـال  عیـن  در  و  بـرد  مـی  تـری  عمیـق 
دهـد.  مـی  کاهـش  مـادر  در  را  اسـترس 
در  بـرای  عالـی  گیاهـی  اسـطوخودوس 
طـور  بـه  گـر  ا امـا  اسـت،  خـواب  اتـاق 
طبیعـی در باغچـه خـود آنـرا بکاریـد، مـی 

توانیـد جوانـه هـای گل را در کاسـه ای در 
کنار بالش خود قرار دهید تا اثری مشـابه 
گرچـه اسـطوخودوس بـه  داشـته باشـد. ا
عنـوان یـک گیـاه آپارتمانـی در نظـر گرفتـه 
فوایـد  اسـطوخودوس  امـا  شـود،  نمـی 
بـه  مایـل  تقریبـًا همـه  کـه  اسـت   زیـادی 
نگهـداری نسـخه ای از آن هسـتند، انـواع 
کوچکـی ماننـد اسـطوخودوس فرانسـوی 
را مـی تـوان در داخـل خانـه نگـه داشـت. 
ایجـاد  و  اضطـراب  کاهـش  در  گل  بـوی 
آن  از  چگونـه  اسـت.  موثـر  آرام  فضایـی 
مراقبـت کنیـم: اسـطوخودوس گرمـا و نـور 
آن را  خورشـید را دوسـت دارد، بنابرایـن 
بـه  و  دهیـد  قـرار  آفتابگیـر  طاقچـه  روی 

کنیـد. آبیـاری  کـم  مقـدار 
بامبو

دلیـل  بـه  شـویی  فنـگ  در  بامبـو  گیـاه 
و  مثبـت  انـرژی  آوردن  در  اش  توانایـی 

خـوش شانسـی بـه خانـه مشـهور اسـت. 
بنـزن  حـذف  بـه  آپارتمانـی  گیـاه  ایـن 
و  کنـد  مـی  کمـک  هـوا  از  فرمالدئیـد  و 
محیطـی تمیـز و متعـادل ایجـاد می کند. 
کنیـم: بامبـو در  چگونـه از آن مراقبـت 
گلـدان سـاده در  ک، سـنگریزه یـا یـک  خـا
شـده  اسـتفاده  آب  کنـد.  مـی  رشـد  آب 
بایـد آب سـبک بـوده در واقـع بهتر اسـت 
شـده  تصفیـه  یـا  معدنـی  هـای  آب  از 
کـرد. لطفـًا آن را در معـرض نـور  اسـتفاده 
غیـر مسـتقیم خورشـید قـرار دهیـد و آب 

کنیـد. آن را بـا تبخیـر دوبـاره پـر 
سرخس بوستون

دلیـل  بـه  هـا  سـرخس  کلـی،  طـور  بـه 
کیفیـت  سـطح بـاالی بـرگ هایشـان بـرای 
هوا عالی هسـتند. سرخس های بوستون 
فرمالدئیـد، زایلـن و تولوئـن را از هـوا فیلتـر 
مـی کننـد. ایـن گیـاه  آرام بخـش بـه دلیـل 
ظاهـر زیبـا و دلپذیـر خـود بـه اتـاق هـای 
و  آب  در  شـوند.  مـی  افـزوده  مدیتیشـن 
گـرم و خشـک، آنهـا مـی تواننـد بـه  هـوای 
جبـران رطوبـت موجـود در هـوا  نیز کمک 
ایـن  کنیـم:  مراقبـت  آن  از  چگونـه  کننـد. 
هسـتند،  رطوبـت  عاشـق  هـا  سـرخس 
آنهـا  ک  خـا کـه  شـوید  مطمئـن  بنابرایـن 
شـود.  نمـی  خشـک  کامـل  طـور  بـه  هرگـز 
آنهـا نـور غیـر مسـتقیم خورشـید را ترجیـح 
مـی دهنـد. آفتـاب بیـش از حد مسـتقیم، 
، مـی توانـد باعـث  بـه ویـژه در بعـد از ظهـر

شـود. آنهـا  ظریـف  شـاخه های  سـوختن 
منابع:

plantifulinteriors.com/healthline.com
wiselivingmagazline.co.uk 

گیاهان 
آرامش بخش
کمک به زیبایی 
خـــــــــــانـــــه

معمـاری کارشـناس  زاده/  صـراف   حوریـه 
القـای  بـر  عـالوه  منـزل  محیـط  زیبایـی 
عالیـق  دهنـده  نشـان   ، آرامـش  حـس 
نیـز  خانـه  صاحـب  تفکـر  طـرز  حتـی  و 

. شـد می با
طراحـی  در  گونـی  گونا سـبک های 
ایـن  از  یکـی  مـی رود.  بـکار  داخلـی 
کـه نـام  آنـرا بسـیار شـنیده ایـم  سـبک ها 
سـبک مدرن اسـت. این سـبک بر خالف 
سـبک هـای قدیمی تـر از خـود، از تجمـل 
از حـد جزئیـات دوری  بیـش  اسـتفاده  و 
و  کارایـی  گرفتـن  نظـر  در  بـا  و  کنـد  مـی 
فضایـی  خانـه،  وسـایل  و  اثاثیـه  کاربـرد 
سـاده و بـه دور از در هـم ریختگـی ایجـاد 
و  صـاف  خطـوط  از  اسـتفاده  کنـد.  مـی 
مـواد  و  مصالـح  از  اسـتفاده  مسـتقیم، 
و  چـرم  فلـزات،  چـوب،  ماننـد  طبیعـی 
الیـاف طبیعـی و اسـتفاده از پالـت رنگـی 

گـی هـای ایـن سـبک اسـت. خنثـی از ویژ
از  مـدرن  داخلـی  دکوراسـیون  ایـده 
بـه  و  شـد.  مطـرح  نوزدهـم  قـرن  اوایـل 
توسـعه  و  رشـد  بیسـتم  قـرن  تـا  سـرعت 
مصالـح  از  مدرنیسـم  جنبـش  یافـت. 
سـنتی سـاختمان ماننـد چـوب، سـنگ و 
آجـر فاصلـه گرفـت و تمرکـز خـود را بر روی 
مصالـح صنعتـی از جملـه شیشـه، فوالد و 

داد. قـرار  بتـن 
براسـاس  مـدرن  داخلـی  طراحـی 
خطـوط، فـرم هندسـی، فضاهـای روشـن 

اسـت. گرفتـه  و…شـکل 
بـه  دکوراسـیون  و  مبلمـان  طراحـی  در 
سـبک مـدرن، مـواد طبیعـی و رنگ هـای 
کـی اجـازه حضـور بیش تـری  خنثـی یـا خا
می یابنـد. جزئیـات غیـر ضـروری از فضای 
خـالف  بـر  می شـوند.  حـذف  نظـر  مـورد 
 ، طیـف وسـیع رنگ هـا در طراحـی معاصـر

محـدود  رنگ هـای  از  مـدرن  سـبک های 
بـه شـکل تـک رنـگ بیش تر بهـره می برند.

کـه  معتقدنـد  افـراد  از  بعضـی  البتـه 
سـبک مـدرن بیـش از حـد سـرد و سـاده 
سـبک  هـا  آن  تصـور  برخـالف  امـا  اسـت، 
و  سـادگی  ایجـاد  باعـث  تمامـًا  مـدرن 
شـما  خانـه  فضـای  در  آرامـش  احسـاس 
و  اصـول  از  اسـتفاده  بـا  و  شـود  مـی 
پیـروی  مـدرن  سـبک  در  کـه  قواعـدی 
بـه  زیباتـر  شـما  خانـه  تنهـا  نـه  می شـود، 
هـای  خانـه  در  گـر  ا بلکـه  می رسـد،  نظـر 
کنیـد  زندگـی  آپارتمانـی  نقلـی  و  کوچـک 
و از ایـن سـبک بـرای تزییـن دکوراسـیون 
نماییـد  اسـتفاده  خـود  منـزل  داخلـی 
فضـای خانـه شـما بزرگتـر هم نشـان داده 
می شـود و بـه صورت کاربـردی می توانید 
اسـتفاده  خانـه  هـای  قسـمت  تمامـی  از 

. کنیـد

آشنایی با سبک 
های مختلف 
دکوراسیون داخلی 
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حسنا خوشرو/ ویراستار
نـگارش  از عالئـم  نقطـه ویرگـول یکـی 
از  متشـکل  کـه  اسـت  فارسـی  زبـان  در 
کاربـرد  یـک نقطـه و یـک ویرگـول اسـت. 
نقطـه ویرگـول بـرای نشـان دادن مکثـی 
بیشـتر از ویرگـول و کمتـر از نقطه اسـت. 
موارد اسـتفاده از نشـانه نقطه ویرگول 

در نگارش فارسی:
کامـل  خـود  کـه  جملـه ای  پایـان  -در 
بعـد  عبـارت  یـا  جملـه  بـا  امـا  اسـت،  
نقطـه  از  می سـازد.  کامل تـر  جملـه ای 
کـه خـود بـه  ویرگـول در پایـان جملـه ای 
کامـل اسـت امـا بـا  تنهایـی یـک جملـه 
جملـه ی بعـد تبدیـل بـه یـک جملـه ی 
شـود. مـی  اسـتفاده  می شـود  کامل تـر 

از  بیشـتر  امـروز  کار  حجـم  مثـال: 
دیـروز بـود؛ آنقـدر کـه از خسـتگی قدرت 

نـدارم. ایسـتادن 

-زمانـی کـه یـک جمله کامل می شـود 
و سـپس با عبارت هـای توضیحی مانند 
و  زیـرا  مثـال،  عنـوان  بـه  مثـاًل،  یعنـی، 
از نقطـه  بنابرایـن و… تکمیـل می شـود 

می شـود. اسـتفاده  ویرگـول 
مثـال: رفتن از افعال الزم اسـت؛ یعنی 

بـه مفعول نیـاز ندارد.

جمله هـای  یـا  سـازه ها  کـردن  -جـدا 
ویرگـول. دارای  هم پایـه  

مثـال: محمد، حسـن و حسـین؛ رضا، 
علـی و احمـد را زدند.

-ربط چندین جمله پشت سرهم.

و  هـم  سـر  پشـت  جمله هـا  وقـت  هـر 
در ادامـه بـه هـم ربـط داشـته باشـند در 
نقطه ویرگـول  از  می تـوان  آن هـا  میـان 

اسـتفاده کـرد. بـرای ربط جملـه پایانی از 
می کنیـم. اسـتفاده  ربـط  واو 

دوش  برخاسـت؛  خـواب  از  او  مثـال: 
لبـاس  کـرد؛  آمـاده  را  صبحانـه  گرفـت؛ 
از  صبحانـه  خـوردن  از  پـس  و  پوشـید 

شـد. خـارج  خانـه 

-هنـگام برشـمردن و تفکیـک اجـزای 
کلـی  حکـم  یـک  بـه  وابسـته  مختلـف 
و  دسـته بندی  فهرسـت،  شـکل  بـه 
شـماره بندی و یـا بـدون شـماره و پشـت 

هـم: سـر 
رومـی  جالل الّدیـن  موالنـا  آثـار  مثـال: 
فیـه  معنـوی؛  مثنـوی   : از عبارت انـد 
سـبعه. مجالـس  کبیـر؛  دیـوان  مافیـه؛ 
اینجـا،  در  کـه  باشـید  داشـته  *دقـت 
آخریـن  از  قبـل  کامـا،  نشـانه  برخـالف 

نمی شـود. اسـتفاده  »و«  از  مـورد، 
همـواره  کـه  باشـید  داشـته  *توجـه 
گـر مـورد  بـه  پـس از آخریـن مـورد حتـی ا
کامـل هـم نباشـد نقطـه  صـورت جملـه 

می شـود. گذاشـته 

جملـه ای  از  پیـش  نقطـه  جـای  -بـه 
توضیحـی و تکمیلـی که به دنبال جمله 
جملـه  معنـای  امـا  باشـد   آمـده  قبلـی 
قبلـی بـه خـودی خـود نیـز کامـل باشـد.
همیـن  بـه  گـر  ا کـرات  مذا ایـن  مثـال: 
ترتیـب ادامـه یابـد، بـه نتیجـه نخواهـد 
کشـورهای  کنـش  وا بـا  هـم  گـر  ا رسـید؛ 
حـوزه خلیـج فـارس روبـرو شـود ممکـن 
طـرف  دو  میـان  تنـش  ایجـاد  بـه  اسـت 

شـود. ختـم  کـره  مذا

یـا  عبارت هـا  کـردن  جـدا  -بـرای 
آن هـا  درون  کـه  شـرطی  جمله هـای 
کار رفتـه باشـد  ویرگول هـای متعـدد بـه 

، از نقطـه  بـه جـای ویرگـول بـرای تمایـز
می شـود. اسـتفاده  ویرگـول 

وظایـف  نتوانـد  دولـت  گـر  ا مثـال: 
امنیـت،  تأمیـن  همـان  کـه  را  خـود 
حفـظ حقـوق مـردم، تسـهیل قوانیـن و 
مسـایلی از ایـن قبیـل اسـت، بـه خوبـی 
کمتریـن  دیـدن  بـا  مـردم  دهـد؛  انجـام 
نسـبت  دولـت  بـه  را  آن   نارسـایی، 

می دهند.

از  قبـل  و  مرکـب  جمله هـای  -در 
یعنـی،  )مثـل:  توضیحـی  کلمه هـای 
در  بنابرایـن،  امـا،  زیـرا،  مثـاًل،  ماننـد، 
صـورت،  ایـن  در  رو،  ایـن  از  نتیجـه، 
بـا ایـن حـال،  ایـن،  بـا وجـود  چنان کـه، 
بـا ایـن همـه، بـرای نمونـه، در مثـل، بـه 

کـه( همان طـور  و  فـرض 
مثـال: قانـون جـذب »علـم« نیسـت؛ 
بـا وجـود ایـن خیلی هـا آن را بـاور دارنـد.
کار  کـه شـرط بـه  دقـت داشـته باشـید 
کلمه هـای  بـردن نقطـه ویرگـول قبـل از 
خـود  از  قبـل  کـه  اسـت  ایـن  توضیحـی 
گرفتـه باشـد؛  نقطـه  ویرگـول، فعـل قـرار 
در غیـر ایـن صـورت از ویرگـول اسـتفاده 

می کنیـم.
کالس،  عاشـق  یعنـی  معلـم،  مثـال:  

دانش آمـوز. و  مدرسـه  درس، 
*نقطه ویرگـول جـزو عالئم ویراسـتاری 
مـورد  در  زیـادی  نظـر  اتفـاق  کـه  اسـت 
گـر  ا نـدارد.   وجـود  آن  از  اسـتفاده 
موقعیـت  یـک  در  متـن،  از  جایـی  در 
اسـتفاده  ویرگـول  نقطـه  از  مشـخص 
نیـز  مشـابه  موقعیت هـای  در  کرده ایـد، 
در  کنیـد.  اسـتفاده  نقطه ویرگـول  از 
زیـاده روی  نقطه ویرگـول  از  اسـتفاده 

. نکنیـد

یم
یس

بنو
ت 

رس
د

نقطه ویرگول

■ ■ ■

کاربرد نقطه ویرگول 
برای نشان دادن 

مکثی بیشتر از 
کمتر از  ویرگول و 

نقطه است. 
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-مرکز مشاوره آویژه-
قبـول  یعنـی   زناشـویی  زندگـی 
همـراه  و  جدیـد   هـای  مسـئولیت 
عیـن  در  کـه  دیگـر  فـرد  یـک  بـا  شـدن 
در  قطعـا  مـا  بـا  مشـترک  نقـاط  داشـتن 
دارد.  مـا  بـا  متفاوتـی  دیـدگاه  مـواردی 
سـوی  از  هـا  تفـاوت  ایـن  درک  گاهـی 
میپذیـرد. انجـام  سـختی  بـه   همسـران 
دیگـران  احساسـات  درک  مهـارت 
بـرای  اساسـی  هـای  مهـارت  از  یکـی 
اسـت. مشـترک  زندگـی   شـروع 
زناشـویی  زندگـی  مشـکالت  اینکـه  بـا 
برخـی  امـا  دارنـد  ای  گسـترده  دامنـه 
رابطـه  موفقیـت  در  از عوامل موثـر 
و  سـاده  بسـیار  اسـت  ممکـن  زناشـویی 
بـرای  باشـند؛  تاثیرگـذار  حـال  عیـن  در 
گذاشـتن تلفـن همـراه هنـگام  کنـار  مثـل 
منـدی  بهـره   ، همسـر بـا  کـردن  صحبـت 
مـداوم  اسـتفاده  و  مشـترک  تفریحـات  از 
از واژه هایـی مثـل “لطفـًا” و “متشـکرم”. 
، برخـی عوامـل موفقیـت  از طـرف دیگـر

از پیچیدگـی هـای بیشـتری برخوردارنـد. 
گاهی از روحیات همسـر  به عنوان مثال آ
گرفتـن  مسـتلزم آزمـون و خطـا و در نظـر 
از  اسـت. یکی  مختلـف  عوامـل  و  شـرایط 
موضوعـات مهمـی کـه در رابطـه بـا زندگی 
مشـترک مطـرح مـی شـود، مسـئله جـر و 
بحث زوجین اسـت که در نوع شـدید آن 
در  را  شـوهر  و  زن  جدایـی  اسـت  ممکـن 

پـی داشـته باشـد.
تربیـت  از  ناشـی  رفتـاری  هـای  تفـاوت 
شما و همسرتان در دو خانواده متفاوت 
سـوءتفاهم  ایجـاد  باعـث  اسـت  ممکـن 
تـان  عاطفـی  رابطـه  شـدن  مختـل  و 
کننـد  مـی  فکـر  زوجیـن  از  شـود. هریک 
یکـی  ندارد. وقتـی  دوسـت  را  او  دیگـری 
از آنهـا ناراحـت شـود، صدایـش را بـاال مـی 
بـرد و ایـن داد زدن او باعـث مـی شـود کـه 

شـود. دلخـور  وی  دسـت  از  دیگـری 
راه حل این مشکل:

بـرای مقابله بـا فریاد زدن طرف مقابل، 
کار اسـت. فریـاد  ابـراز مـداوم عشـق چـاره 

درخواسـت  واقـع  در  اسـت  ممکـن  زدن 
کمـک باشـد. شـاید فـرد بـا ایـن رفتـار مـی 
کـردن  خواهـد بگویـد راهـی بـرای برطـرف 
دارم  و  فشـارم  تحـت  نـدارم،  نیازهایـم 

کنترلـم را از دسـت مـی دهـم
شـریک  خصوصیـات  پذیرفتـن 
داشـتن  عوامـل  از  دیگـر  یکـی  زندگـی 
اسـت. ارامـش  بـا  تـوام   زندگـی 

مـواردی  همـان  خصوصیـات  ایـن  زیـرا 
و  ایـد  شـده  آن  عاشـق  شـما  کـه  اسـت 
همسـر را بـا توجـه بـه همیـن خصوصیات 
انتخـاب کـرده ایـد. درصورتـی کـه از مـوارد 
آزرده  جزئـی و ناچیـز پیوسـته ناراحـت و 
خاطـر مـی شـوید، قـدری بـا خـود خلـوت 
کنیـد و یـا اینکـه اوقاتـی را بـا دوسـتانتان 
گذشـت زمـان، زوجیـن مـی  بگذرانیـد. بـا 
تواننـد خـود را بـا خصوصیـات اخالقـی و 
بیـان  بـه  دهنـد.  وفـق  یکدیگـر  رفتـاری 
توانـد  مـی  کـه  اسـت  زمـان  ایـن   ، دیگـر
روابـط  و  خودشناسـی  در  زوجیـن  بـه 

کنـد. کمـک  زناشـویی 

تدبیر منزل

درک متقابل 
کلید طایی زندگی مشترک 

انـواع  ماننـد  دریایـی  غذایـی  منابـع 
از  یکـی  حـاوی  چـرب  ماهی هـای 
پروتئین هـا  انـواع  کیفیت تریـن  با
قابـل  مقادیـر  می تواننـد  و  هسـتند 
 ،B۱2 ویتامیـن   ،D ویتامیـن  از  توجهـی 
کولیـن و اسـیدهای چـرب امـگا-۳ مورد 
نیـاز بـدن کـودکان را تامیـن کننـد تـا آنها 
سـر  پشـت  را  سـالم تری  رشـد  چرخـه 

رنـد. بگذا
بـرای  ماهـی  طبـخ  روش 
مصـرف  بـه  کـودکان  عالقه مندسـازی 
از  یکـی  اسـت.  تاثیرگـذار  بسـیار  آن 
بزرگ ترین مشـکالت کودکان با ماهی ها 
یـا سـایر غذاهـای دریایـی، بـوی نسـبتا 

این حسـاب،  بـا  آنهاسـت.  نامناسـب 
بسـیار  ماهی هـای  یـا  می توانیـد  شـما 
سـالمون،  ماننـد  بـو  بـدون  و  کم بـو 
فرزندتـان  بـرای  را  قـزل آال  و  سـاردین 
انتخـاب کنیـد یا گوشـت ماهـی را حدود 
2 تـا ۴ سـاعت قبـل از طبـخ، بـا مـوادی 
سـفید،  سـرکه  تـازه،  لیمـوی  آب  ماننـد 
، فلفل  پیـاز خـام، سـیر خام یا پودر سـیر
سـیاه، پـودر زنجبیـل و سـایر ادویه های 
طبـخ  کنیـد.  طعـم دار  نظرتـان  مـورد 
ماهـی بـا روش هایـی ماننـد سـرخ کـردن 
کبابـی می توانـد طعـم  مالیـم، تنـوری یـا 
سـطح  بـه  کـودکان  بـرای  را  آن  نهایـی 

برسـاند. قابل قبول تـری 

افزایـش تمایـل  بـرای  شـما می توانیـد 
تکه هـای  ماهـی،  مصـرف  بـه  کـودکان 
بـدون  فیله هـای  به صـورت  را  ماهـی 
تیـغ دربیاوریـد و آنهـا را بعـد از طعـم دار 
کنیـد.  آغشـته  سـوخاری  آرد  بـه  کـردن 
بـرای  را  ماهـی  تکه هـای  نهایـت،  در 
یـا  کباب پـز  روی  شـدن  سـوخاری 
کـودکان  ِفـر قـرار دهیـد. معمـوال  داخـل 
به خوبـی از ایـن مـدل غذاهـا اسـتقبال 
هـم  نکتـه  آخریـن  به عنـوان  می کننـد. 
از  پیشـگیری  بـرای  کنیـد  سـعی  اینکـه 
دلزدگـی کـودکان از ماهـی، کـودکان را در 
معـرض تمـاس بـا ماهـی خـام یـا مراحـل 

ندهیـد. قـرار  ماهـی  آماده سـازی 

بچه ها را به 
غذاهای دریای 
 عالقه مند کنیم 
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- مهشاد عسکری-

امسـال  کتابخوانـی   و  کتـاب  روز 
بـرای  کـه  می شـود  برگـزار  حالـی  در 
کانـون پـرورش فکـری  کتابخانـه هـای 
تعییـن  هنـوز   نوجوانـان  و  کـودکان 

اسـت.  نگرفتـه  صـورت  تکلیفـی 
بـود  شـده  اعـالم  ایـن  از  پیـش 
بـه  بایـد  نهـاد  ایـن  هـای  کتابخانـه 
گـذار  کشـور وا کتابخانـه هـای عمومـی 
کنـش هـای  شـود. ایـن خبـر باعـث وا
کشـور  فرهنگـی  چهرهـای  از  بسـیاری 
شـده بـود زیـرا بـه عقیـده ایـن افـراد بـا 
اثـر  از  کانـون  کتابخانه هـای  گـذاری  وا
گـذاری آن بـرای ارائـه خدمات به گروه 
سـنی کودک و نوجوان کاسـته خواهد 

شـد.
دهـه  کـودکان  از  بسـیاری  بـرای 
پـرورش  کانـون  هفتـاد،  و  شـصت 
اولیـن  نوجوانـان  و  کـودکان  فکـری 
تجربـه حضـور در یـک کتابخانه واقعی 
سـوا از آنچـه در مدرسـه دیـده بودنـد، 
مطالعـه  میشـود.جذابیت  محسـوب 
بسـیاری  بـرای  کتابخانـه  محیـط  در 
کتابخانـه  در  بـار  اولیـن  بـرای  آنـان  از 

کـودکان و  کانـون پـرورش فکـری  هـای 
کتـاب  نوجوانـان رقـم خـورد. از طرفـی 
دوسـتی  از  بسـیاری  مشـترک  فصـل 
نسـل  آن  مدرسـه  از  خـارج  هـای 
کـه  محسـوب می شود؛دوسـتی هایـی 
ایـن یـار مهربـان باعـث و بانـی آن بـود.

کتـاب،  گرفتـن  امانـت  شـوق 
اضطـراب تمـام شـدن مهلـت مطالعـه 
کتـاب و امیـد یافتـن  و ناتمـام مانـدن 
آنهـا  کـردن  پیـدا  شـاید  کـه  کتابهایـی 
نبـود  پذیـر  امـکان  دیگـری  جـای  در 
کردیـم. تجربـه  آنجـا  در  تمامـا   را  

کتابخانـه ، مجالتـی  عـالوه بـر محیـط 
بـه  و  کانـون  نظـر  زیـر  انحصـارا  کـه 
و  کـودک  بـرای  اختصاصـی  طـور 
دیگـر  یکـی  می شـد  منتشـر  نوجـوان 
از  خاطـرات روشـن کودکـی ایـن نسـل  
اسـت. زده  رقـم  آنـرا  کانـون  کـه   اسـت 

کیهـان بچـه ها دو شـنبه های  منتشـر 
میشـد، امـا بچـه هـای شهرسـتانی آنـرا 
بـا  یـک روز تاخیـر دریافـت می کردنـد.

فصـل  در  تاخیـر  ایـن  میـزان  البتـه 
جـوی    شـرایط  دلیـل  بـه  زمسـتان 
بـه  نیـز  روز ۵شـنبه  تـا  بیشـتر و حتـی 

تـب  تاخیـر  ایـن  و  می انجامیـد  طـول 
دنبالـه دار  داسـتان  خوانـدن  تـاب  و 
می بخشـید. فزونـی  را  شـماره   هـر 
کـردن  نهادینـه  کانـون در  تاثیـر  بـاری 
نادیـده  نمیتـوان  را  مطالعـه  فرهنـگ 

گرفـت. 
ایجـاد  کانـون  دیگـر  مثبـت  قـدم 
فرهنـگ اهـدای کتاب بود. بسـیاری از 
کـودکان عضـو کانـون، آموختـه بودنند 
کـودک  کتـاب میتواننـد  کـه بـا اهـدای 
دیگـری  شـهر  در  حتـی  را  دیگـری 
کننـد. آشـنا  کتابخوانـی  لـذت   بـا 
و  شـصت  دهـه  کـودکان  از  بسـیاری 
کتابخانـه  از  بـرداری  الگـو  بـا  هفتـاد 
موجـود  هـای  کتـاب  کانـون،  هـای 
کـرده،  گـذاری  شـماره  را  خانـه  در 
کتابخانـه  و  میچسـباندن  کـت  پا
میکردنـد. افتتـاح  را  خـود   شـخصی 
بنظـر میرسـد با توجه بـه نقش پررنگ 
کانـون  هـای  کتابخانـه  گـذار  اثـر  و 
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان در 
فرهنـگ کتابخوانی،ایـن نهـاد نیازمند 
مسـولین  سـوی  از  بیشـتری  توجـه 

میباشـد.  

کتابخوانی مورد  کتاب و  به مناسبت روز 
گرفت  بررسی  قرار 

گسترش فرهنگ 
کتابخوانی 

از کودکی 

اد
خد

ر

■ ■ ■

قدم مثبت دیگر 
کانون ایجاد فرهنگ 

کتاب بود. اهدای 
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مارکتینـگ- دیجیتـال  و  عمومـی 
آفرینـی  کار  در سـال های اخیـر مفهـوم 
و  شـود  مـی  کشـیده   یـدک  زنـان  توسـط 
کـه در سرتاسـر جهـان  ایـن زنـان هسـتند 
پـا بـه عرصـه ایجـاد کسـب  و کارهـای نوین 
گذاشـته  انـد و سـهم خـود را  و اسـتارتاپ 

در عرصـه اقتصـاد افزایـش داده انـد. 
نوپـا  کارهـای  کسـب  و  شـکل  گیـری 
باعـث شـده کـه زنـان همپـای مـردان وارد 
 20۱۹ سـال  از  و  شـوند  تجـارت  دنیـای 
مـوج  بـا  جهـان  اسـتارت  آپ  کوسیسـتم  ا
شـد  روبـرو  کارآفرینـی  زنـان  از  جدیـدی 
کارهـای  کسـب  و  توانسـتند  تنهـا  نـه   کـه 
کننـد، بلکـه در ردیـف  نویـن را راه انـدازی 
نیـز  جهـان  یونیکورنـی  هـای  اسـتارت آپ 
 ،  Crunchbase قـرار گرفتنـد. طبق گـزارش
در سـال 20۱۹ مسـیری بـرای شـکل گیری 
مدیریـت  زنـان  توسـط  کـه  هـا  یونیکـورن 
می شـود، بـاز شـد و ایـن اسـتارتاپ هـا  کـه 
بودنـد  فعـال  فنـاوری  زمینـه  در  معمـواًل 
درآمـدی بالـغ  بر یـک میلیارد دالر داشـته 
گـر بخواهیـم موفقیـت این اسـتارت  انـد. ا
کافـی اسـت  کنیـم، فقـط  آپ هـا را بررسـی 
دو نمونه از این اسـتارت آپ ها را زیر ذره 
بیـن قـرار دهیـم تـا بـه پیشـگامی زنـان در 

ایـن عرصـه واقـف آییـم. 
یونیکـورن  واژه  لغـوی  معنـی  در 
اسـت.  تک شـاخ  اسـب  معنـای  بـه 
افسـانه ای  موجـودات  تک شـاخ ها 
دارنـد  سرشـان  در  یک شـاخ  کـه  هسـتند 
اسـتارتاپ هایی  یونیکـورن،  اسـتارتاپ  و 
بـاالی  ارزش  بـه  زود  خیلـی  کـه  هسـتند 
ماننـد  و  رسـیده اند  دالر  میلیـارد  یـک 
تبدیـل  افسـانه  یـک  بـه  تک شـاخ  اسـب 

. ند ه ا شـد
Awayیکـی  گردشـگری  کـورن  یونـی 
زن  دو  کـه  اسـت  هایـی  آپ  اسـتارت  از 

 Steph و Jen Rubio کارآفریـن بـا نام هـای
حـوزه  در  را  خـود  اسـتارتاپ  کـه   Korey
سـبک  الکترونیـک  تجـارت  گردشـگری 
کاالهـای مصرفـی در سـال 20۱۵  زندگـی و 
در نیویـورک راه اندازی کردند و توانسـتند 
هـای  اسـتارتاپ  بـه  را  خـود  کار  سـطح 
کسـب وکار  شـاخصه   برسـانند.  یونیکـورن 
فناوری هـای  براسـاس  کارآفریـن  دو  ایـن 
 Away مدرن بود که توانسـتند اسـتارتاپ
را بـه یـک برنـد گردشـگری و سـبک زندگی 
بعـد  اسـتارتاپ  ایـن  ارزش  کنـد.  تبدیـل 
از سـرمایه گذاری بـه بیـش  از ۱00 میلیـون 
ردیـف  در  و  رسـید   20۱۹ سـال  در  دالر 
فـرا  جهـان  کـورن  یونـی  کمپانی هـای 

گرفـت. 
در  برنـد  تیـم  ایـن  کـه  محتوایـی 
شـبکه های مجـازی خود منتشـر می کند، 
ایـن  بـه  دارد.  گردشـگری  جنبـه  بیشـتر 
 ، تصویـر شـامل  آن  محتـوای  کـه  صـورت 
گردشـگر  فیلـم متـن و تجـارب نـاب افـراد 
کـه  کارهایـی  مهم تریـن  از  یکـی  اسـت. 
توسـط ایـن دو کارآفریـن زن صورت  گرفته 
ترویـج یـک سـبک زندگـی مدرن اسـت که 
کاربـران  بـه  را  قابل توجهـی  چشـم انداز 

می دهـد. ارائـه  خـود 
موفـق  هـای  یونیکـورن  دیگـر  نمونـه 
عرصـه،  ایـن  پیشـروی  زنـان  هدایـت  بـا 
اسـتارتاپ  دانشـگاهی  یونیکـورن 
سـال  در  سان فرانسیسـکو  در   Coursera
از مهم تریـن  راه انـدازی شـد و یکـی   20۱۱
اسـت.  آمـوزش  زمینـه  در  کسـب وکارها 
هـم  بـا   Daphne Koller حاضـر  حـال  در 
مدیریـت  و  هدایـت  خـود  بنیان گـذاران 
ایـن کمپانـی بزرگ را بر عهـده دارد. دافنه 
کلر  و Andrew Ng هر دو اسـتاد دانشـگاه 
اسـتارت آپ  ایـن  کـه  هسـتند  اسـتنفورد 
کردنـد  راه انـدازی  آموزشـی  اهـداف  بـا  را 
افـراد  بـه  را  نویـن  خدمـات  توانسـتند  و 

دهنـد. ارائـه  عالقمنـد 
آمـوزش  شـرکت  یـک  اسـتارتاپ  ایـن 
آنالیـن محسـوب می شـود کـه با مشـارکت 
آموزشـی معتبـر  و مؤسسـه  ۱۴0 دانشـگاه 
در  و  اسـت  فعالیـت  مشـغول  جهانـی 
میلیـون    ۴0 پلتفـرم  ایـن  حاضـر  حـال 
کمپانـی  ایـن  دارد.  دانش آموختـه 
کاربـران  کـه  شـده  طراحـی  نحـوی  بـه 
می تواننـد زمینـه یادگیـری خـود را از بیـن 
رشـته   ۱۴ و  تخصـص   ۳۱0 و  رشـته   ۳200

نماینـد.  انتخـاب 
اهـداف  راسـتای  در  کمپانـی  ایـن 
کـردن  آمـاده  بـرای  خـود  بین المللـی 
دانشـجویان ۱۳0 میلیـون دالر جمـع آوری 
جهـان  هـای  تک شـاخ  از  یکـی  و  کـرده 
محسـوب می شـود. رونـد آمـوزش آنالیـن 
این پلتفرم از طریق دانشگاه و مؤسسات 
آموزشـی معتبـر صـورت می گیـرد و کاربران 
جـذب  خـود  سـمت  بـه  را  قابل توجهـی 

اسـت. کـرده  
بـا نـگاه اجمالـی بـه تنهـا دو مـورد از این 
می بینیـم  یونیکوزنـی  هـای  آپ  اسـتارت 
اسـتارت آپ  عرصـه  در  زنـان  حضـور  کـه 
پیـش  بیـش  از  جهـان  سـطح  در  هـرروز 
نسـبت  این وجـود  بـا  دارد.  پیشـرفت 
کـه توانسـته اند خـود را بـه  کارآفرینـان زن 
کـورن برسـانند، نسـبت  بـه  مرحلـه یونـی 
ای  گونـه  بـه  اسـت.  کمتـر  مـرد  همتایـان 
سـال  در  کـه  یونیکورنـی   ۵0 میـان  از  کـه 
شـرکت   ۱0 فقـط  گرفته انـد،  شـکل    20۱۸
توسـط زنان بینان گذاری شـده اند و این 
امـا درآمـد  بـه یـک!  پانـزده  یعنـی نسـبت 
زنـان  توسـط  کـه  کسـب وکارهایی  بـاالی 
راه انـدازی شـده و معرفـی آن هـا می توانـد 
نقطـه قوتـی برای زنان کارآفرین در سـطح 
را  خـود  رؤیاهـای  تـا  آورد  شـمار  بـه  دنیـا 
دنبـال کننـد و راه خـود را  بـرای یونیکـورن 

دهنـد. ادامـه  شـدن 

استارت آپ های
افسانه ای
زنـــــــان

■ ■ ■

 استارتاپ یونیکورن، 
استارتاپ هایی هستند 
که خیلی زود به ارزش 
باالی یک میلیارد دالر 
رسیده اند و مانند 
اسب تک شاخ به 
یک افسانه تبدیل 
شده اند.

ب و کار
س

ک
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دور جدیـد ● شمــــــــــــاره ۱۲
۱۴۰۱ مـــــــــــــــــــــــــاه  آبـــــــــــان 

_مسعود باژیان_

داشـته  عالقـه  کسـب وکار  حـوزه  بـه  گـر  ا
»مدیریـت  واژه  یقیـن  طـور  بـه  باشـید، 
خـورده  گوشـتان  بـه  انسـانی«  منابـع 
کسـب وکار  یـک  صاحـب  اسـت.چه 
صاحـب  یـا  باشـید  خانگـی  کوچـک 
از  بهرگیـری  نیازمنـد  برند هـا  بزرگتریـن 
هسـتید. انسـانی  منابـع  مدیریـت   اصـول 

ارکان  از  یکـی  انسـانی  منابـع  مدیریـت 
بـه  تجـارت  عرصـه  در  اهمیـت  بـا  بسـیار 
مـورد  کمتـر  متاسـفانه  کـه  می آیـد  شـمار 

گرفتـه. قـرار  توجـه 
طـی  انسـانی  منابـع  مدیریـت  اهمیـت 
قابـل توجهـی  بـه میـزان  گذشـته  20 سـال 
از  آن  نقـش  زیـرا  اسـت،  یافتـه  افزایـش 
تعییـن  مصاحبـه،  اسـتخدام،  ابتـدای 
بـرای  ریـزی  برنامـه  و  دسـتمزد  و  حقـوق 
حفـظ و نگهـداری منابـع انسـانی غیرقابـل 
انسـاني  منابـع  مدیریـت  اسـت.  انـکار 
اهـداف  بـه  دسـتیابی  در  فعـال  طـور  بـه 
توسـعه  بـه  کمـک  بـا  سـازمان،  اسـتراتژیک 
و  آنهـا  عملکـرد  ارزیابـی  کارمنـدان،  فـردی 
بسـزایی  نقـش  سـازمانی  فرهنـگ  توسـعه 
دارنـد. تیـم مدیریـت منابـع انسـانی امـروزه 
مسـئولیت کارهای بسـیار بیشـتری نسـبت 
بـر  اداری  وظایـف  یـا  سـنتی  کارمنـدان  بـه 
انجـام صحیـح  بـا  توانـد  و مـی  عهـده دارد 
بـاالی  وری  بهـره  بـا  خـود  اصلـی  وظایـف 
شـوند.آنها  واقـع  مفیـد  بسـیار  کارکنـان 
کننـد،  مـی  اسـتخدام  را  نیروهـا  بهتریـن 
مـی  انهـا  بـه  را  الزم  آموزشـهای  سـپس 
کار  بـه محیـط  آمـاده ورود  را  آنهـا  و  دهنـد 
عملکـرد  پایـش  بـا  همچنیـن  نماینـد.  مـی 
کارمنـدان، ارائـه پیشـنهادهای قدردانی به 
مدیـران و ایجـاد محیطـی شـاد و پویـا، بـه 
کارمنـدان کمـک شـایانی  بـاال بـردن انگیـزه 
مـی کننـد. در واقع باید گفـت تیم مدیریت 
سـازمان  بـرای  توانـد  مـی  انسـانی  منابـع 

باشـد. داشـته  باالیـی  افرینـی  ارزش 

یـا  انسـانی  منابـع  مدریـت 
 HUMAN RESOURCE همـان 
MANAGEMENT  بـه معنـی مشـخص 
شـاغل  افـراد  ارتباطـات  و  وظایـف  کـردن 
مدیـر  حقیقـت  اسـت.در  سـازمان  در 
بـا  سـازمان  در  انسـانی  منابـع  بخـش 
شـناخت کامـل از افـراد وبـا در نظـر گرفتن 
خصوصیـات فـردی و مهارت هـای حرفـه 
طـوری  بـه  را  کارمنـدان  وظایـف  ای، 
مشـخص  اهـداف  تـا  میکنـد  مشـخص 
بـه  بهینـه  حالـت  در  سـازمان  شـده  
انسـانی  منابـع  مدیریـت  برسـد.  نتیجـه 
در برگیرنـده تمـام روابـط انسـانی سـازمان 
اسـتخدام،  فرایندهـای  تمـام  و  بـوده 
سـایر  و  دسـتمزد  و  حقـوق  آمـوزش، 

می شـود. شـامل  را  ارتباطـات  
بـه  انسـانی  منابـع  باشـید  داشـته  توجـه 
اطـالق  مجموعـه  در  شـاغل  افـراد  تمـام 
انسـانی  منابـع  مدیریـت  بنابرایـن  می شـود 
و  سـازمانی  درون  ارتباطـات  بهبـود  علـم 
مدیریـت هرانچـه بـه نیـروی انسـانی شـاغل 

می شـود. گفتـه  اسـت  مجموعـه  در 
حقیقیـت  در  انسـانی  منابـع  مدیـر 
حلقـه مفقـود شـده سـازمان هایـی اسـت 
متخصـص  افـراد  داشـتن  اختیـار  بـا  کـه 
بـازده  امـا  روشـن  انـداز  چشـم  داشـتن  و 
بیـن  هماهنگـی  عـدم  ندارنـد  را  مناسـب 
اعضـا و  قـرار گرفتـن  افراد در جایگاهی که 
شایسـته آن نیسـتند؛ از جملـه مشـکالت 
می آیـد. بشـمار  سـازمان ها  گونـه   ایـن 

افـراد شـاغل در هـر سـازمان ثرمایـه هـای 
بنابرایـن  میشـود  محسـوب  سـازمان  هـر 
در  بـا  سـازمانی  روابـط  چارچـوب  تعییـن 
نظـر گرفتن تخصص و خصوصیات فردی 
در راسـتای اهـداف سـازمان و مدیریـت، 
یکـی از ارکان تاثیرگـذار در مدیریـت منایع 

مالـی نیـز محسـوب می شـود.
برگیرنـده  در  انسـانی  منابـع  مدیریـت 
بـوده  سـازمان  انسـانی  روابـط  تمـام 

اسـتخدام،  فرایندهـای  تمـام  و 
سـایر  و  دسـتمزد  و  حقـوق  آمـوزش، 
می شـود. شـامل  را   ارتباطـات 
یـک مدیـر منابـع انسـانی وظایفـی چـون 
ریـزی،  برنامـه  آمـوزش،  کارمندگزینـی، 
عهـده  بـه  را  پـاداش  کنتـرل،  ارزیابـی، 
دارد. ایـن وظایـف در چهـار چـوب چهـار 
می شـود. تقسـیم بندی  کلـی   فراینـد 

این فرایندها شامل موارد زیر می شود.
 برنامه ریزی
سازماندهی

هدایت
کار نظارت بر انجام 

منابـع  مدیریـت  واحـد  هـای  فعالیـت 
ایـن  چهـار  بایـد در چهارچـوب  انسـانی، 
منابـع  مدیـر  وظایـف  باشـد.    فراینـد 
انسـانی ابتدا مـورد برنامـه ریـزی قـرار مـی 
بـه  و  شـده  سـازماندهی  سـپس  گیرنـد، 
نیـروی انسـانی ابـالغ می گردنـد. مدیریت 
بـر  اجـرا  در  را  آن  هدایـت  انسـانی  منابـع 
آن  اجـرای  بـر  نهایـت  در  و  گرفتـه  عهـده 

می نمایـد نظـارت 
مدیر منابع انسانی کیست؟

مدیریـت  خطیـر  مسـئولیت  کـه  فـردی 
منابـع انسـانی را بـا هـدف بهبـود عملکـرد 
اهـداف  بـه  دسـتیابی  و  انسـانی  نیـروی 
سـازمان، بـر عهـده می گیـرد مدیـر منابـع 
انسـانی  منابـع  مدیـر  دارد.  نـام  انسـانی 
عملکـرد  و  تـوان  از  را  شـناخت  بیشـترین 
کـه  می دانـد  و  داشـته  خـود  نیروهـای 
شـخصی  چـه  مناسـب  مسـئولیتی  چـه 
کارگزینـی،  فرایندهـای  بـر  می باشـداو 
همـکاری  آمـوزش،  اسـتخدام،  و  جـذب 
نظـارت  همـکاری  پایـان  و  پرسـنل  بـا 
انسـانی،  منابـع  ریـزی  برنامـه  می نمایـد. 
و  حقـوق  مدیریـت  اسـتخدام،  و  جـذب 
ارشـد،  مدیـران  بـه  مشـاوره   ، دسـتمزد 
مدیـر  از وظایـف   … و  کارکنـان  ارزیابـی 

انسانی می باشـد. منابـع 

مدیریت منابع 
انسانی و اهمیت 

آن در کسب و کار

■ ■ ■

اهمیت مدیریت 
منابع انسانی طی 

گذشته به  ۲۰ سال 
میزان قابل توجهی 
افزایش یافته است.

کار
 و 

ب
س

ک
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ماهنامه فرهنگی و اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مسعود باژیان

ی دبیر تحریریه: مهشاد عسکر
گرافیک و صفحه آرایی: الهام زندوثوقی

آدرس: خیابان ۲۴ آذر، ساختمان مقبل زاده
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Email: zanoejtema@gmail.com
Instagram: ZANOEJTEMA.IR

از  پنجشـنبه  روز  سـعودی  عربسـتان 
راه انـدازی یـک برنامـه  آموزشـی بـا هـدف 
اعـزام فضانوردانـی از ایـن کشـور از جمله 

یـک فضانـورد زن بـه فضـا خبـر داد.
بـر طبـق ایـن برنامـه تعـدادی فضانورد 
کـه در میـان آنهـا یـک زن نیـز  عربسـتانی 
حضـور دارد بـرای اعـزام بـه فضـا در سـال 

آینـده میـالدی آمـوزش خواهنـد دید. 
فنـاوری  و  علـم  گسـترش  و  ترویـج 
چشـم انداز  گسـترده  برنامـه  از  بخشـی 
20۳0 در عربسـتان سـعودی اسـت کـه بـا 
هـدف بازنگـری در سـاختار اقتصـادی و 
کاهـش وابسـتگی این کشـور بـه صادرات 

اسـت. شـده  انـدازی  راه  نفـت 
سـلمان،  بـن  محمـد  کـه  طـرح  ایـن 
سـعودی  عربسـتان  پرنفـوذ  ولیعهـد 
آن  حامیـان  مهم تریـن  و  مبتکـران  از 
اسـت همچنیـن خواسـتار ادغـام بیشـتر 

کشـور اسـالمی  ایـن  کار  نیـروی  زنـان در 
و  محافظـه کاری  بـه  پیش تـر  کـه  اسـت 
مقـررات  بـه  نسـبت  انعطاف ناپذیـری 
مذهبـی و آزادی هـای اجتماعـی شـهرت 

داشـت.
عربسـتان سـعودی در راسـتای حرکـت 
کـه بـا طراحـی یـک  در مسـیری متفـاوت 
خـورده  کلیـد  مـدت  بلنـد  انـداز  چشـم 
 20۱۸ سـال  در  ایـن  از  پیـش  اسـت 
کـه از دیربـاز  ممنوعیـت رانندگـی زنـان را 
در ایـن کشـور پادشـاهی بـه اجـرا درآمـده 

کـرد. بـود، لغـو 
بـرای اولیـن بـار در عربسـتان سـعودی 

زنـان راننـده قطـار می شـوند
عربسـتان   : بشـر حقـوق  دیده  بـان 
را  دگراندیشـان  اصالحـات  بـا  همزمـان 

می کنـد سـرکوب 
کمیسـیون فضایـی عربسـتان سـعودی 

در بیانیـه ای اعـالم کـرد: »برنامـه آموزش 
فضانـوردان سـعودی که بخشـی جدایی 
ناپذیـر از چشـم انـداز بلندپروازانـه نظـام 
پادشـاهی بـرای سـال 20۳0 اسـت، افـراد 
منتخـب را بـرای کمـک بـه خدمـت بهتـر 

بـه بشـریت بـه فضـا می فرسـتد.«
اسـت  قـرار  کـه  فضانوردانـی  از  یکـی 
زن  یـک  ببینـد  آمـوزش  برنامـه  ایـن  در 
کـه ماموریـت او بـه فضـا  سـعودی اسـت 
کشـور  بـرای نخسـتین بـار در تاریـخ ایـن 

شـد. خواهـد 
اولیـن فـرد عرب تبـار یـا مسـلمان کـه به 
کـرد سـلطان بـن سـلمان بـن  فضـا سـفر 
 ، ، فرزند سـلمان بـن عبدالعزیز عبدالعزیـز

پادشـاه عربسـتان سـعودی بـود.
کـه بـرادر ناتنـی ولیعهـد و خلبـان  وی 
سـال  اسـت  عربسـتان  هوایـی  نیـروی 
20۱۸ بـه عنـوان بخشـی از خدمـه هفـت 
فضـا  بـه  دیسـکاوری  فضاپیمـای  نفـره 
بـه  ماموریـت  ایـن  قالـب  در  و  کـرد  سـفر 

چرخیـد. زمیـن  کـره  دور 
شـرکت  از  پـس  سـلمان  بـن  سـلطان 

راس  در  فضایـی  ماموریـت  ایـن  در 
کمیسـیون فضایـی عربسـتان قـرار گرفـت 
و تـا سـال گذشـته میـالدی کـه بـه عنـوان 
شـد  منصـوب  سـلمان  ملـک  مشـاور 
کـرد. امـارات عربـی  ایـن سـمت را حفـظ 
نزدیـک  متحـد  و  همسـایه  متحـده، 
یـک  پرتـاب  بـا  پیش تـر  نیـز  عربسـتان 
 202۱ فوریـه  در  مریـخ  مـدار  بـه  کاوشـگر 
فضایـی  برنامـه  یـک  از  کـه  داد  نشـان 
پیشـرو در جهـان عـرب برخـوردار اسـت.
کاوشـگر بـه  امـارات تـا سـال 2022 یـک 

مـاه مـی فرسـتد
دارد  قصـد  امیرنشـین  کشـور  ایـن 
اولیـن مـاه نـورد خـود را در نوامبـر آینـده 
گـر ایـن ماموریـت  کنـد. ا بـه فضـا پرتـاب 
عربـی  امـارات  شـود،  انجـام  موفقیـت  بـا 
متحـده بـه همـراه ژاپـن کـه قـرار اسـت در 
داشـته  مشـارکت  فضایـی  فرودگـر  تهیـه 
باشـد بـه جمـع ایـاالت متحده، روسـیه و 
چیـن بـه عنوان کشـورهایی کـه فضاپیما 
روی سـطح مـاه قـرار داده انـد، خواهنـد 

پیوسـت.

دانشـجوی  دختـر  پیـش  سـال  چنـد 
جوانـی بـه علت دیر رسـیدن، از خوابگاه 
بـا  هـم  بعـد  و  مانـد  جـا  اقامتـش  محـل 
بـه علـت   ، بـه چنـد مهمانپذیـر مراجعـه 
کن،  نداشـتن شناسـنامه و نامه اداره اما
را  شـب  شـد  مجبـور  و  شـنید  رد  جـواب 
در پایانـه اتوبوس رانـی بگذرانـد. فـردای 
آن روز شـکایتش را بـه پلیـس و رسـانه ها 

کشـاند.
فخرالسـادات   ۸۳ سـال  مـاه  تیـر  در 
محتشـمی پـور مدیـرکل وقـت دفتـر امـور 

گفتـه  بـاره  ایـن  در  کشـور  وزارت  زنـان 
در  زنـان  از  دسـته  ایـن  نپذیرفتـن  بـود: 
اعمـال  از  ناشـی  گذشـته،  در  هتل هـا 
کـن عمومی  سـلیقه شـخصی مدیران اما
گیری هـای  تصمیـم  دنبـال  بـه  بـود. 
کن  متضـاد ادارات و دوایـر نظـارت بـر اما
و  خصـوص  ایـن  در  اسـتان ها  عمومـی 
جهـت  بـه  زنـان  بـرای  مشـکالتی  ایجـاد 
صـورت  پیگیری هـای  بـا  پذیـرش،  عـدم 
وزارت  زنـان  امـور  دفتـر  سـوی  از  گرفتـه 
بـا  و  شـد  لغـو  ممنوعیـت  ایـن   ، کشـور

کـن  اما بـر  نظـارت  کل  اداره  موافقـت 
عمومـی ناجا، مقرر شـد مدیـران هتل ها 
بـه شـرط اطـالع شـفاهی یـا کتبـی اقامت 
کـن عمومـی برای  ایـن زنـان بـه دوایـر اما
بررسـی های معمـول، نسـبت بـه پذیرش 

کننـد اقـدام  آنهـا 
بـود  کـرده  موافقـت  کـن  اما پلیـس 
اقامـت  هتل هـا  در  مجـرد  دختـران 
ندارنـد  مدرکـی  گـر  ا و  باشـند  داشـته 
ولـی  کنـد  را پذیـرش  آنهـا  بـاز هـم هتـل 
ایـن  برسـانند.  کـن  اما پلیـس  اطـالع  بـه 
همیـن  بـه  هـم  مـردان  بـرای  موضـوع 

گرچـه  ا نداشـت.  تفاوتـی  و  بـود  صـورت 
بارهـا  و  می گـذرد  اتفـاق  ایـن  از  سـال ها 
اعـالم  عمومـی  امـکان  اداره  پلیـس 
افـراد  پذیـرش  بـرای  مشـکلی  کـه  کـرده 
بـه  نیسـت  ورود  بـدو  در  مـدرک  بـدون 
شـوند  هویـت  احـراز  تلفنـی  آنکـه  شـرط 
امـا بـاز هـم برخـی از هتل هـا از پذیـرش 
دختـران مجـرد، دختـران بـدون مـدرک 
می خواهنـد  کـه  افـرادی  یـا  شناسـایی 
خـود  زندگـی  محـل  شـهر  هتـل  در 
خـودداری  باشـند،  داشـته   اقامـت 

می کنند!

عربستان سعودی از  اعزام 
فضانورد زن به فضا خبر داد

هیج ممنوعیتی برای پذیر ش 
دختران در هتل ها وجود ندارد


