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دور جدیـد ● شمـــــــــــاره ۱۳
۱۴۰۱ مـــــــــــــــــــــــــاه  دی 

جامعه

 دانشجوی امروز 
مهاجر فردا
-مهشاد عسکری-

چشـم  بـه  آذرمـاه  تقویـم  در  تامـل  قابـل  مناسـبت  دو 
نظـر  در  شـاید  مهاجـرت  روز  و  دانشـجو  می خـورد؛روز 
نشـود  یافـت  روز  دو  ایـن  میـان  ملموسـی  ارتبـاط  اول 
آن بوده ایـم؛  آنچـه در سـال های اخیـر شـاهد رشـد  امـا 
کـه از دانشـگاه های  کـه در حالـی  دانشـجویانی بوده انـد 
غ التحصیـل شـده اند اما در تـاش برای  مطـرح کشـور فار
مهاجـرت هسـتند. مهاجـرت دالیـل مختلفـی دارد که در 
اینجا به یک مورد و آن یافتن شـغل مناسـب و به دنبال 

آن درآمـد قابـل قبـول  می پردازیـم.
و  تحصیـات  بـه  وابسـته  افـراد  کاری   زندگـی 
کـه در زمـان دانشـجویی بـه دسـت  مهارت هایـی اسـت 
کـه  آوره انـد. اهمیـت ایـن دوران زمانـی آشـکار می شـود 
فـرد بعـد از اتمـام تحصیـل برای جذب در  بـازار کار اقدام 
کـه داشـتن مـدرک بـرای جـذب  گمـان  می کنـد و بـا ایـن 
در بـازار کار کافـی اسـت، بـا نیافتـن کار دچار سـرخوردگی 
شـده و یکـی از راه هـای پیـش رو را تـرک وطـن می دانـد. 
امـا توجـه بـه این نکته کـه فارغالتحصیان دانشـگاهی 
تـا چـه انـدازه در گیر کار عملـی بوده و مهارت های الزم را 

کسـب کرده اند جای سـوال دارد.
از طرفـی مهاجـرت پروسـه ای زمانبـر و نیازمند داشـتن 
مهارت هـا  ایـن  گـر  ا آنکـه  حـال  می باشـد.  مهارتهایـی 
در  و  مناسـب  کار  یافتـن  احتمـال  شـود  ایجـاد  فـرد  در 
تـرک  و  مهاجـرت  احتمـال  و  بیابـد  خـود  شـَان  خـور 
دیـده  مـوارد  از  بسـیاری  در  می یابـد.  کاهـش  وطـن 
کـه فـرد بـرای تامیـن بخشـی از هزینه هـای  شـده اسـت 
تحصیـل خـود در خـارج از کشـور بـه کارهایـی می پـردازد 
نمـی آورد. روی  آنهـا  بـه  هرگـز  خـود  کشـور  در   کـه 
برخـوردار  ویـژه ای  اهمیـت  از  مهاجـرت  مـورد  در  آنچـه   
اسـت؛ عـدم بازگشـت ایـن افـراد و از دسـت رفتن سـرمایه 

کار و ژنتیکـی اسـت.  انسـانی، 
تـا دانشـجویان بـه مقولـه  روز دانشـجو فرصتـی اسـت 
بیاندیشـند  بیشـتر  دانـش  بـا  منطبـق  آمـوزی  مهـارت 
دانـش  جـذب  جهـت  در  ملموسـی  تـاش  مسـولین  و 
آموختـگان در کشـور داشـته باشـند. وضـع مالیـات بـرای 
خـروج و بـاال بـردن هزینـه آزادسـازی مـدرک راهکارهـای 

بـود. عملیاتـی و موثـری نیسـت و نخواهـد 

   

، مهاجر فردا ۲/ دانشجوی امروز

۳/ معرفی کتاب نوجوان / وقتی پتی به دانشگاه میرفت

کتاب بزرگسال /  کوری ۳/ معرفی 

۳/ معرفی فیلم /  کوری

۴/ جهانی عاری از خشونت

5/ مادربزرگ ها حلقه وصل نوجوانان و خانواده

6/ بررسی خواص تیتانیوم بر بدن

کنید 6/ کمبود ویتامین D را در زمستان جبران 

که  با خون همراه شد 7/ روز دانشجو؛ روزی 

کرمان باید بازنگری شود ۸/ دفع زباله در 

۱۰/ دختران سرزمینم الگوی صبر و مقاومت هستند

کرمان ۱۱/ مشتاق علی شاه غریبی آشنا در 

۱۲/ سازماندهی، مرتب سازی و دسته بندی ایمیل ها در جیمیل

۱۳/ درست بنویسیم/ نیم فاصله نه نیم فاصله

۱۳/ کلمات بیگانه چطور به زبان فارسی راه یافتند؟

۱۴/ حالل عقد نکاح

۱5/ بسیاری از مشکالت ریشه در کودکی ما دارند

کنیم   ۱6/ جمعه سیاه را در ایران بومی سازی 

کرمانی ۱7/  خیریه کمک؛ کمکی به کودکان سرطانی 

ک: جایی که غذا شروع می شود ۱۸/ خا

گر هسته زمین سرد شود چه اتفاقی می افتد؟ ۱۸/ ا

۱۹/ ایران درودی، زنی قلبش برای ایران می تپید

کرمانی ۲۰/ نمایشگاه نقاشی با نمایش بیش از صد اثر از کودکان 
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معرفی فیلم

کوری

 »فرنانـدو میرلـس« کارگـردان برزیلـی و خالـق فیلـم 
سـال  در  »کـوری«  کتـاب  از  اقتبـاس  بـا  »شـهرخدا« 
2008 فیلمـی بـه همیـن نـام سـاخت. شـهرت  کتـاب 
بـا عـث شـد تا شـصت و یکمین جشـنواره فیلـم کن با 
این فیلم آغاز شـود. گرچه از بازیگران مطرحی چون  
چـون جولیـان مـور، مـارک روفالو، سـوزان کوین، دنی 
گلـوور و گائـل گارسـیا برنـال بـرای ایـن فیلـم بـه ایفـای 
کـوری  کتـاب  کسـانیکه  بـرای  امـا  پرداختنـد  نقـش 
برخـوردار  کششـی  چنـدان  از  فیلـم   ، انـد  خوانـده  را 

نیسـت.
کـور  اسـت.  داسـتان  بسـتر  در  حقیقتـی  فیلـم   
شـدن، اسـتعاره از زندگـی آدم هایـی کـه فکـر می کنند 
کورنـد. ایـن نمایشـی از زندگـی  می بیننـد ولـی واقعـًا 
خودخواهانـه  ظلـم  گرفتـار  کـه  اسـت  کسـانی  تمـام 
می شـوند ولـی سـکوت می کننـد و ادامـه می دهنـد. 
در ایـن میـان، زن دکتـر تمـام ایـن سـیاهی ها را ببیند 
بـه  چـاه  از  را  راه  کـه  اسـت  کسـی  کـوران،  میـان  از  و 

می دهـد. نشـان  دیگـران 
و  موسـیقی  و  فیلـم  وبصـری  صوتـی  جلوه هـای 
فیلـم  بـا  گر  تماشـا همراهـی  در  فیلـم،  فیلمبـرداری 
و  اسـت  موثـر  فیلـم،  قهرمانـان  شـرایط  درک  و 
عالـی  بازی هـا  می کنـد.  عمـل  تحسـین  شایسـته ی 
کـرده  اسـت و جولیـن مـور بسـیار سـتایش آمیز بـازی 
تاثیرگذارتریـن قسـمت فیلـم،  و  ک ترین  اسـت.دردنا
می دهـد  دسـتور  بـار،  پیشـخدمت  کـه  آنجاسـت 
گیرد.ایـن  صـورت  زنـان  برابـر  در  غـذا  مبادلـه ی  کـه 
نشـان دهنده ی جامعـه ای بی اخـاق اسـت کـه برای 
زیسـتن و نگاه داشـتن قدرت برای خود، پسـت ترین 
کارهـا را طلـب می کننـد. امـا گاهی، یکی مثـل زن دکتر 
کـه خـود و جامعـه را بـر ایـن ظلم هـا  پیـدا می شـود 

بشـوراند.

کتاب نوجوان

وقتی پتی 
به دانشگاه میرفت

نویسنده: جین وبستر
"وقتـی  کتـاب  اصلـی   شـخصیت 
درسـت  میرفـت"  دانشـگاه  بـه  پتـی 
ماننـد "جـودی ابـوت "جیـن وبسـتر 
دخترجـوان و شـادابی بـه مـام" پتی" 

اسـت.
در   " دراز  لنـگ  "بابـا  رمـان   خالـق 
این داسـتان "وقتی پتی به دانشگاه 
داسـتان  طنـز  قالـب  در  میرفـت"  
دختـری باهـوش و دوست داشـتنی 
روایـت  را  وایـات«  »پتـی  اسـم  بـه 
کالـج  بـه  ورود  از  بعـد  کـه  می کنـد 
تصمیـم  تجربه هایـی  گذرانـدن  و 
مسـئولیت پذیرتر  می گیریـد 
پـس  و  آینـده  در  بتوانـد  تـا  باشـد 
بهتـری  زندگـی  غ التحصیلـی  فار از 

باشـد. داشـته 
درباره کتاب وقتی پتی به 

دانشگاه می رفت:
پتـی وایـات بیسـت سـاله در اواخـر 
تـازه  قـرن نوزدهـم زندگـی می کنـد و 
کـه  او  اسـت.  شـده  وارد  کالـج  بـه 
دختر سـرزنده و شادی سـت و مدام 
می کنـد،  شـیطنت آمیز  کارهـای 
در تـاش اسـت تـا بتوانـد بـا نظـم و 
شـیؤه زندگـی در کالـج دخترانـه کنـار 
بـا  کاس هـا  تمـام  در  پتـی  بیایـد. 
همـه شـوخی می کنـد و دوسـتانش 
سـال  بـه  وقتـی  امـا  می خندانـد.  را 
ایـن  بـه  می رسـد،  دانشـکده  آخـر 
پـس  زندگـی اش  کـه  می افتـد  فکـر 
خواهـد  چگونـه  غ التحصیلـی  فار از 
بـود. او  باهـوش اسـت و بـرای درس 
خاقانـه ای  روش هـای  از  خوانـدن 
وقـت  بتوانـد  تـا  می کنـد  اسـتفاده 
سـرگرمی  و  بـازی  بـرای  را  بیشـتری 

بگذرانـد.
پتـی در پایـان داسـتان بـا اسـقفی 
صحبت هایـی  و  می کنـد  ماقـات 
را  زندگـی اش  مسـیر  دارد،  او  بـا  کـه 
تاحـدی تغییر می دهـد. او که فردی 
انجـام  از  مـدام  و  بـود  غیرمسـئول 
دادن کارهـای مهـم طفـره می رفـت، 
گـر ایـن رونـد را ادامـه  متوجـه شـد ا
دهـد ممکـن اسـت در بزرگسـالی اش 
همیـن  بـرای  بگـذارد.  منفـی  تاثیـر 
مسـئولیت پذیرتر  می گیـرد  تصمیـم 

باشـد.

کتاب بزرگسال  معرفی 

 کوری
گو  نویسنده: ژوزه ساراما

ایـن  نوشـتن  گو با  سـاراما ژوزه 
کتـاب موفـق شـد نـام خـود را در زمـره 
از  یکـی  دهـد.  قـرار  نوبـل  برنـدگان 
گی هـای بـارز کتاب کوری اسـتفاده  ویژ
از  تمثیل هـای پایـدار همـراه بـا تخیـل 
نویسـنده  داسـتان  ایـن  در  اسـت. 
منظـور  بـه  را  مخاطـب  دارد  سـعی 
بـا خـود همـراه سـازد  کشـف حقیقـت 
کـه در اینـکار بسـیار موفـق عمـل کـرده 

اسـت.
خالصه داستان:

کـور شـدن  کتـاب »کـوری« حکایـت 
یـک شـهر اسـت.  افـراد  کـور مانـدن  و 
هیـچ  نـه  و  شـهر  نـه  داسـتان  ایـن  در 
کدام از شـخصیت های داسـتان نامی 

ندارنـد.
اول  کـه  پزشـک،مردی  چشـم 
عینکی،پیرمـردی  شـد،دختر  کـور 
جملـه  از  داشـت  بنـد  چشـم  کـه 

هسـتند. رمـان  ایـن  شـخصیتهای 
رعایـت  دربـاره  کـه  کـوری  کتـاب 
نکـردن حقـوق دیگـران اسـت و رمـان 
در یـک چهـار راه آغـاز می شـود. جایی 
کـوری عجیـب  بـه یـک  اولیـن نفـر  کـه 
دچـار می شـود. یـک نـوع کـوری کـه در 
آن چشـم ها سـیاهی را نمی بینـد بلکه 

کـوری سـفید اسـت. یـک نـوع 
آغـاز  چهـارراه  یـک  در  کـوری  کتـاب 
رنگ هـای چـراغ  کـه  می شـود. جایـی 
می کنـد.  برقـرار  را  نظـم  راهنمایـی 
چهـارراه  ایـن  در  کـوری  مـورد  اولیـن 
اتفـاق می افتـد کـه در آن فـردی پشـت 
ماشـین خـود نشسـته و بـا سـبز شـدن 

نمی کنـد. حرکـت  چـراغ 
کتـاب  ابتـدای  در  پژمـان  عبـاس 
تاملـی  عنـوان  تحـت  مقالـه ای  کـوری 
مـورد  در  کـه  اسـت  آورده  کـوری  در 
گو بـه زن هـا چنیـن  ایـن توجـه سـاراما

: یسـد می نو
گو برای زن هـا احتراِم خاصی  سـاراما
کـه بـا همسـرش  قائـل اسـت. از وقتـی 

کـه  کتابـی  هـر  اسـت،  کـرده  ازدواج 
می کنـد،  تقدیـم  زنـش  بـه  می نویسـد 
در تمـام رمان هایـش )الاقـل در مـورد 
صـدق  موضـوع  ایـن  رمـان  شـش 
می کنـد( زن هـا در هـر مرتبـه و مقامـی 
شـغلی  یـا  نقـش  هـر  و  هسـتند،  کـه 
واجـد  و  محبـت  منشـا  دارنـد،  کـه 
خصلت های شـریف انسـانی هسـتند، 
پیـام  کـه  کسـی  اولیـن  هـم  کـوری  در 
کتـاب را می گیـرد یـک روسـپی اسـت: 
و  مـی زد.  دودی  عینـک  کـه  دختـری 
کـور نمی شـود  کـه هیـچ گاه  تنهـا کسـی 

دکتـر. همسـر  اسـت:  زن  یـک  بـاز 

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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-زهرا قاسم زاده/ جامعه شناس-
رفتـار  از  حالتـی  تـوان  مـی  را  خشـونت 
از  اسـتفاده  بـا  خشـن  فـرد  کـه  دانسـت 
کامـی، خواسـته خـود را  زور فیزیکـی یـا 
کنـد. خشـونت  بـر دیگـران تحمیـل مـی 
ممکـن اسـت در اثـر خشـم اتفـاق بیفتـد 
یـا اتفاقاتـی کـه موجـب بـروز خشـم شـده 
انـد. از لحـاظ انـواع خشـونت مـی تـوان 
کامـی تقسـیم نمـود  آن را بـه فیزیکـی و 
کـه رایـج تریـن انـواع آن اسـت. خشـونت 
گسـترده  طیـف  هـم  کامـی  و  فیزیکـی 
خشـونت  مایـم  و  آرام  اعمـال  از  را  ای 
تـا شـدیدترین نـوع آن دانسـت. رفتـاری 
کـه در اثـر خشـونت اتفـاق مـی افتـد رفتار 

نـام دارد.  آمیـز  خشـونت 
صاحبنظـران  از  یکـی  ژیـژک  اسـاولی 
کـه  اسـت  معتقـد  خشـونت  حـوزه  در 
خشـونت  نـوع  سـه  دارای  خشـونت 
کنشـگرانه، خشـونت نمادین و خشونت 
کنشـگرانه،  خشـونت  اسـت.  سیسـتمی 
کنشـگران  توسـط  کـه  اسـت  خشـونتی 
هـای  دسـتگاه   ، شـرور افـراد  اجتماعـی، 

منضبـط سـرکوبگر و جمعیت های کهنه 
پرسـت اعمـال مـی شـود. بـه نظـر ژیـژک 
کنشـگران ضلـع مثلثـی اسـت  خشـونت 
کـه اضـاع ناپیداتـر آن دو نـوع خشـونت 
کنـش پذیرانـه شـامل خشـونت نمادیـن 
باشـند.  مـی  سیسـتمی  خشـونت  و 
خشـونت نمادیـن یـا عینـی، بـه صـورت 
می دهـد.  رخ  تبعیـض  و  نژادپرسـتی 
بدتریـن  بـه  هـم  سیسـتمی  خشـونت 
شـکل ممکـن، بـا سیاسـت ترکیـب شـده 
بـورژوازی  جامعـه ی  و  نظـام  توسـط  و 
در  او،  نظـر  از  همچنیـن  می دهـد.  رخ 
گـروه سـعی در  هـر خشـونتی، شـخص یـا 
دفـاع از عقایـد و تفکـرات خـودش دارد، 

اسـت. ناطـق  حیوانـی  انسـان  چـون 
تـوان  مـی  ژیـژک  نظـر  از  بنابرایـن 
برابـر  در  دفاعـی  سـاحی  را  خشـونت 
امـا  دانسـت.  خـود  تفکـرات  و  عقایـد 
نکتـه  ایـن  بـه  بایـد  او  نظریـه  از  جـدای 
توجـه نمـود کـه آیا بـرای دفـاع از عقاید و 
تفکـرات خـود نیـاز اسـت که به خشـونت 
توسـل جسـت. آیـا راهـی دیگـر بـرای ایـن 

نـدارد؟ وجـود  دفـاع 
کـه انسـان موجـودی دارای  از آن جـا 
درک و شـعور و قـدرت تفکـر اسـت بـرای 
خشـونت هـم مـی توانـد جایگزیـن هایی 
آمیـز  مسـالمت  طـور  بـه  بتـوان  تـا  بیابـد 
حقـوق  خـود،  حقـوق  از  دفـاع  ضمـن 
دیگـران را نیـز رعایـت نمـود. بـه هـر حـال 
هـر  از  خشـونت  تحـت  افـراد  کـه  آسـیبی 
روح  مـی شـود،  و قشـری متحمـل  سـن 
آزرده سـاخته و ضمـن  را  افـراد  و جسـم 
آن  اثـرات  طوالنـی  مدتهـای  تـا  کـه  ایـن 
از حضـور موثـر  را  افـراد  مانـد،  مـی  باقـی 
فعالیت هـای مفیـد  انجـام  و  در جامعـه 

مـی دارد.  بـاز 

جهانی 
عاری از 
خشونت

رخداد

■ ■ ■

خشونت دارای سه نوع 
خشونت کنشگرانه، 
خشونت نمادین و 
خشونت سیستمی است.
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- محیا احمدی/روانشناس-

میـان  کـه  اسـت  ای  مرحلـه  نوجوانـی، 
برهـه  ایـن  می دهـد.  روی  جوانـی  و  کودکـی 
و  اجتماعـی،  زیسـتی،  تغییـرات  زندگـی  از 
روانشـناختی را در بـر می گیـرد، ایـن تغیـرات 
و  خانوادگـی  شـرایط  فراخـور  بـه  سـریع 
کـه نوجـوان در آن زندگـی می کنـد  محیطـی 
می تواند زمینه ساز آسیب ها و یا فرصتهایی  
بـرای رشـد نوجـوان باشـد، آسـیب هایی اعم 
بـا  تعـارض  بـاال،  از:افسـردگی،خطرپذیری 
در  و  همسـاالن  گـروه  بـه  تمایـل  و  خانـواده 
پـی آن فـرار از خانـه و مدرسـه و یـا تمایـل بـه 
مصـرف مـواد، تمایـل به جنس مخالـف و به 
آن رفتارهایـی جنسـی پرخطر،کاهـش  تبـع 
و  زیبایـی  روی  تمرکـز  نفـس،  بـه  اعتمـاد 
و  گسـتاخانه  رفتارهـای  پیدایـش  ظاهـر، 

و...  هویـت  بحـران  نامناسـب، 
اما برای شـروع یا خاتمه دوران نوجوانی 
و  نـدارد  وجـود  جهانـی  معیـن  زمانبنـدی 
یـا  کشـور  یـک  درون  در  آن  از  فراتـر  حتـی 
فرهنـگ هـم ممکن اسـت سـنین متفاوتی 
قانونـی(  و  )از نظـر دوره بنـدی  بلـوغ  بـرای 
در  مشـخص  وظایـف  سـپردن  منظـور  بـه 
جامعـه، در نظـر گرفتـه شـود. برخـی از ایـن 
نقلیـه،  وسـایل  بـا  رانندگـی  شـامل،  مـوارد 
خدمـت  قانونـی،  جنسـی  روابـط  داشـتن 
مشـروبات  نوشـیدن  و  تهیـه  سـربازی، 
بسـتن،  قـرارداد  رای دادن،  اجـازه  الکلـی، 
تکمیـل برخـی مقاطـع تحصیلی، یـا ازدواج 
است. بنا به تعبیر یکی از فاسفه نوجوانی 
بـا زیسـت شناسـی آغـاز و بـا فرهنـگ پایـان 
کـه  گفـت  میتـوان  واقـع  در  می پذیـرد 
نوجوانی و تبعات ناشـی از آن عاوه بر این 
کـه ناشـی از تغیـرات سـریع زیسـتی اسـت از 
محیـط خانـواده و جامعـه متاثـر میگـردد. 
آسـیب زایی  بالقـوه  پدیـده ی  هـر  در  امـا 
گونی  عوامل خطر و عوامل محافظتی گونا
ایـن  تعبیـری  بـه  یـا  نوجوانـی  دارد.  وجـود 

قاعـده  ایـن  از  نیـز  فشـار  و  طوفـان  دوران 
متعـددی  عوامـل  و  نبـوده  مسـتثنی 
گـذار از  کـه ایـن دوران  مشـخص می نمایـد 
کودکـی بـه بزرگسـالی زمینـه سـاز انحرافـات 
یـا آسـیب های شـخصیتی باشـد یـا دورانـی 
طایـی بـرای شـکل دهـی بـه یـک هویـت 
از عوامـل موثـر  یکـی  و مسـتقل.  منسـجم 
گیـری رفتـار فـرد، روابـط موجـود  در شـکل 
در خانـواده اسـت.خانواده اولیـن واحـدی 
کـه فرزنـدان در آن بـه تدریـج کسـب  اسـت 
اجتماعـی  زندگـی  وارد  و  کـرده  هویـت 
دلپذیـر  روابـط  ایـن  از  شـوند،یکی  مـی 
در  اثرگـذار  نقشـی  می توانـد  کـه  خانوادگـی 
فرزندپـروری و فرهنگ پذیـری افراد داشـته 
باشـد سـالمندان خانـواده علـی الخصوص 
می باشـند  مادربزرگ هـا  و  پدربزرگ هـا 
زیـر  والدیـن  بیش تـر  امـروز  دنیـای  در   ،
و  فـردی  مختلـف  مسـئولیت های  آوار 
درنتیجـه ی  و  می شـوند  کافـه  اجتماعـی 
زندگـی شـلوغ روزمـره، نمی تواننـد به خوبی 
ازپـس مسـئولیت بـازی و کارهای نشـاط آور 
لحظـه  مراقبـت  و  توجـه  یـا  و  کـودکان  بـا 
طرفـی  بربیاینـد.از  نوجوانـان  از  لحظـه  بـه 
گهانـی رفتـار نوجوانـان و نگرانـی  تغیـرات نا
بیـن  شـکاف  سـاز  زمینـه  گاهـی  والدیـن 
منجـر  حتـی  و  بـوده  نوجـوان  و  والدیـن 
شـد.  خواهـد  آنهـا  میـان  اختافاتـی  بـه 
درواقـع، پدربزرگ هـا و مادربزرگ هـا، نقشـی 
باعـث  و  دارنـد  مکمـل  و  تعدیل کننـده 
روحـی  و  تربیتـی  مهـم  وجـوه  می شـوند، 

نشـوند. سـپرده  فراموشـی  بـه  نوجوانـان 
از طرفـی توجـه بـه ایـن نکتـه مهـم اسـت 
و  نهایـت عاقـه  بـا  را  نقـش  ایـن  آن هـا  کـه 

می کننـد. ایفـا  حوصلـه 
بـه  بـا  همچنیـن  مادربـزرگ  و  پدربـزرگ 
ک گذاشتن ارزش ها، میراث فرهنگی  اشترا
و تاریخچـه ی خانوادگـی بـه نسـل جدیـد  
بـه  از  هویت مندشـدن  گسـترده تری  درک 

می دهنـد. ارائـه  نوجـوان 
مادربـزرگ  بـه  گـوش دادن  بعضی اوقـات 
و پدربـزرگ بـرای آنهـا آسـان تر از بزرگسـاالن 
و  فوق العـاده  تجربـه ی  اسـت.  دیگـر 
آن هـا  مادربـزرگ،  و  پدربـزرگ  فـراوان 
تبدیـل  عالـی  داستان سـراهایی  بـه  را 
از  صحبـت  وقتـی  مخصوصـًا  اسـت.  کـرده 
باشـد  جوانی شـان  خاطـرات  و  حکایت هـا 
ارزش هـای   انتقـال  ایـن مهـم میتوانـد در 
فرهنگـی و خانوادگـی و از طرفی کم نمودن 
شـکاف نسـلی موثـر باشـد. در واقـع رابطـه 
محدودیـت  و  اضطـراب  از  عـاری  و  امـن 
در  می توانـد  مادربزرگ هـا  و  پدربـزرگ 
نظیـر  اتفاقاتـی  و  نوجوانـی  بحران هـای 
بـه  هویـت  بحـران  یـا  والدیـن  بـا  تعـارض 
شـود،  گرفتـه  نظـر  در  فرصـت  یـک  عنـوان 
کـه  بـه عنـوان مثـال می تـوان در شـرایطی 
تعارضـات بـه حـدی میرسـد کـه بیـم فـرار از 
منـزل و رفتارهـای پرخطـر مـی رود یـا ادامـه 
حضـور نوجـوان در منزل به شـدت تعارض 
از  میشـود  تنـش  سـاز  زمینـه  و  می افزایـد 
عنـوان  بـه  مادربـزرگ  و  پدربـزرگ  منـزل 
جایگاه امن به طور موقت اسـتفاده نمود.

آنان نه تنها به عنوان مشـاوران همیشـگی 
بـه عنـوان  بلکـه  دارنـد  و خردمنـد حضـور 
یـک نیروی انگیزشـی بسـیار قوی بـرای نوه 

باشـند. مـی  شـان  هـای 
امـا ذکـر یـک نکتـه ضـروری اسـت کـه این 
والدیـن و پدربـزرگ و مادربـزرگ هـا ممکـن 
اسـت در تمـام مسـائل تربیتی بـا هم توافق 
پدربزرگ هـا  مادربـزرگ،  و  باشـند  نداشـته 
قـدرت اختیـار والدیـن بـرای تصمیم گیـری 
نداشـته  قبـول  را  خـود  فرزنـدان  مـورد  در 

باشـند.
در  پدربـزرگ  و  مادربـزرگ  دخالـت  گـر  ا
تربیـت نـوه از مرز هـای تعییـن شـده عبـور 
کنـد بایسـتی ایـن مهـم از طـرف والدیـن بـا 

شـود. مدیریـت  و  رصـد  تیزبینـی 

مادربزرگها 
حلقه وصل 
نوجوانان و 

خانواده

عه
جام
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ت
سالم

- -الهام محمدی/ جواهرساز
بـر  مـواد  خـواص  بررسـی  ادامـه  در 
بـدن، در ایـن شـماره بـه بررسـی خـواص 

پرداخـت. خواهیـم  تیتانیـوم  فلـزات 
کاربرد و خواص تیتانیوم در بدن

، سـختی زیـاد،  گی هـای ایـن فلـز از ویژ
ایـن  اسـت.  آن  پایـداری  و  سـبک  وزن 
خاصیـت باعـث می شـود ایـن فلـز زنـگ 
کیفیـت  بـا  مانـدگاری  باعـث  و  نـزده 
فلـز  ایـن  بـا  شـده  سـاخته  محصـوالت 
تـا  شـده  باعـث  خاصیـت  ایـن  شـده. 
ایـن فلـز یکـی از فلـزات پـر طرفـدار بـرای 
آلـرژی  کـه بـا دیگـر فلـزات  افـرادی شـده 
دارنـد، زیـرا ایـن فلـز باعـث آلـرژی فلـزی 

. د نمی شـو

تیتانیـوم بـرای بـدن بـی خطـر و بلکـه، 
مفیـد اسـت.

تیتانیـوم جریـان بـدن را تنظیم کرده و 
تنـش عضانـی را از بین مـی برد بنابراین 
اسـت،  ورزشـکاران  عاقـه ی  مـورد 
هـم  پزشـکی  زمینه هـای  در  همچنیـن 

دارد. زیـادی  کاربـرد 
تیتانیـوم  محصـوالت  از  اسـتفاده 
می توانـد بـه افزایش آرامش ذهنی، شـل 
ورزشـی،  علکـرد  بهبـود  عضـات،  شـدن 
کـرده  کمـک  و...  بـدن  دمـای  افزایـش 
کوتـاه  دردهـای  تسـکین  جهـت  در  و 
 ، آرتـروز درد،  سـر  سـیاتیک،  مثـل  مـدت 
سـندروم قبـل از قاعدگـی و... موثـر واقـع 

شـود. مـی 

ایـن  منحصربفـرد  گی هـای  ویژ از  یکـی 
افزایـش  بـر  آن  فوق العـاده  تاثیـز  ؛  فلـز

اسـت. سـلولها  سـرطانی  ضـد  قـدرت 
یکـی از مـواردی کـه می تـوان به راحتی 
از ایـن خصوصیـات بـرای بـدن بهـره بـرد 
تولیـد  و  سـاخت  در  تیتانیـوم  اسـتفاده 
بـا  می تـوان  راحتـی  بـه  اسـت.  زیـورآالت 
کـه در آن از ایـن  اسـتفاده از زیـور آالتـی 
خـواص  از  اسـت،  شـده  اسـتفاده  فلـز 

بـرد. بهـره  آن  بی نظیـر 
دربـاره  صحبـت  بـه،  بعـد  شـماره  در 
آن  گی هـای  ویژ و  خـواص  و  برنـج  فلـز 

می پردازیـم. 
@jelvehgalery

بررسی 
خواص 
تیتانیوم بر 
بدن

انـدازه  بـه  زمسـتان  در  خورشـید  نـور 
سـنتز  بـرای  کـه   UVB اشـعه  کافـی 

ویتامیـن D ضروری اسـت، وجـود ندارد. 
کـه  بـا این حـال، ایـن بـدان معنـا نیسـت 
در  را   D ویتامیـن  بـه  نیـاز  نمی توانیـد 

کنیـد. تامیـن  سـردتر  ماه هـای 
بـرای  کـه   D ویتامیـن  مـورد میـزان  در 
داشـته  وجـود  خـون  در  بایـد  سـامتی 
زیـادی  جدل هـای  و  بحـث   باشـد، 
کلـی  طـور  بـه   بااین حـال،  دارد.  وجـود 
و  اسـتخوان ها  سـامت  حفـظ  بـرای 
بیـن  افـراد  کلسـیم،  متابولیسـم طبیعـی 
روزانـه ۶00 واحـد  بایـد  تـا ۷0 سـاله  یـک 
بین المللـی )یـا ۱۵ میکروگـرم( از غذاهـا، 
را  ویتامیـن  ایـن  دو،  هـر  یـا  مکمل هـا 
بـاالی  افـراد  همچنیـن  کننـد.  دریافـت 
بین المللـی  واحـد   800 بایـد  سـال   ۷0

 20( کننـد  دریافـت  را  ویتامیـن  ایـن  از 
میکروگـرم(.

گـر نگران کمبود ویتامین  بـا این حال ا
پوکـی  خطـر  معـرض  در  هسـتید،   D
اسـتخوان قـرار داریـد یـا شـرایطی داریـد 
تأثیـر  مغـذی  مـواد  جـذب  نحـوه  بـر  کـه 
آزمایـش  مـورد  در  پزشـک  بـا  می گـذارد، 

کنیـد. مشـورت   D ویتامیـن  سـطح 
آنچـه پزشـک  از  را بیشـتر   D ویتامیـن 
ویتامیـن  نکنیـد.  کـرده، مصـرف  توصیـه 
بـدن  در  می توانـد  حـد  از  بیـش   D
انباشـته و منجـر بـه مسـمومیت شـود و 
عائمـی ماننـد خسـتگی، ضعف، گیجی، 
بـه   درد  و  یبوسـت  کم آبـی،  اسـتفراغ، 

باشـد. داشـته  همـراه 

کمبود ویتامین D را در زمستان جبران کنید
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۱۶ اذر به عنوان روز دانشـجو در  تقویم 
شـهادت  بـه  اسـت.  شـده  ثبـت  ایـران 
رسـیدن سـه دانشـجو بـه نـام هـای احمد 
شـریعت رضوی  )مهـدی(  آذر  قندچـی، 
و مصطفـی بزرگ نیـا  باعـث خلـق چنیـن 
شـد.  ایـران  رسـمی  تقویـم  در   روزی 
این حادثه در پی انتشـار خبر از سـرگیری 
روابـط ایـران و بریتانیـا رخ داد، در حالـی 
قطـع  مصـدق  زمـان  در  روابـط  ایـن  کـه 

شـده بـود.
 30 دهـه  اواسـط  در  مصـدق  دکتـر 
رسـمی،دارای  مسـئولیت  عـدم  علیرغـم 
بیـن  محبوبـی  بسـیار  اجتماعـی  پایـگاه 
اقشـار مختلـف جامعـه و بـه طـور خـاص 
در میـان دانشـجویان بـود.  پیـش از ایـن 
احـزاب  عضویـت  بـه  کثـرا  ا دانشـجویان 

بودنـد. آمـده  در  مصـدق  بـه  نزدیـک 
دولـت  بـا  روابـط  سـرگیری  از  خبـر   
خبرسـفر ریچارد  و  سـو،  یـک  از  بریتانیـا 
وقـت  جمهـوری  ریاسـت  نایـب  نیکسـون 
آمریـکا بـه ایـران آن هـم در فاصلـه کمـی از 
کودتـای 28 مـرداد از سـوی دیگـر؛ خشـم 

داشـت. همـراه  بـه  را  دانشـجویان 
کنده  برگـزاری تظاهـرات و اعتصابات پرا
شـهادت  بـه  باعـث  دانشـگاه  محیـط  در 

رسـید سـه تـن از دانشـجویان شـد.
چنیـن  ایـن  را  روز  ایـن  چمـران  دکتـر 

میکنـد: توصیـف 
ُنـه   )۱332 آذر   ۱۶ )یعنـی  روز  آن  »از 
سـال می گـذرد، ولـی وقایـع آن روز چنـان 
گویـی همـه را  کـه  در نظـرم مجسـم اسـت 

به چشـم می بینم. صدای رگبار مسلسـل 
سـکوت  می انـدازد.  طنیـن  گوشـم  در 
، بدنـم را می لرزانـد.  موحـش بعـد از رگبـار
را در  نالـه جانگـداز مجروحیـن  آه بلنـد و 
می شـنوم.  ک  دردنـا سـکوت  ایـن  میـان 
روز  آن  در  را  خون آلـود  فنـی  دانشـکده 
می بینـم. العیـن  رای  بـه  بعـد  روزهـای   و 
چـون  و  بـود  روزهـا  کت ترین  سـا  ، روز آن 
حادثـه ای  وقـوع  احتمـال  آثـار  و  شـواهد 
بی انـدازه  دانشـجویان  مـی داد،  نشـان  را 
آرام و هوشـیار بودنـد. پـس چـرا و چگونـه 
طـور  چـه  و  شـد؟  بـاران  گلولـه  دانشـگاه 
سـه نفـر از بهتریـن دوسـتان ما، بـزرگ نیا، 
 قندچـی و رضـوی بـه شـهادت رسـیدند؟

دولـت بـا خراب کردن سـقف بـازار و غارت 
کـم و بیـش  امـوال رهبـران آن، بازاریـان را 
دانشـگاه  ولـی  کـرد،  سـکوت  بـه  مجبـور 
دسـتگاه  چشـم  در  خـاری  همچنـان 
می خلیـد و دسـت از مبارزه برنمی داشـت 
و دسـتگاه همچـون درنـده خون خـواری 
کـرده بـود  کمیـن نشسـته، دنـدان تیـز  بـه 
کـه از دانشـجویان مبـارز دانشـگاه انتقـام 
 بگیـرد، انتقامـی کـه عبـرت همـگان گـردد.

در  و  آمـد  ایـران  بـه  نیکسـون  بعـد  روز 
دانشـگاهی  همـان  در  دانشـگاه،  همـان 
بی گنـاه  دانشـجویان  خـون  بـه  هنـوز  کـه 
حقـوق  افتخـاری  دکتـرای  بـود،  رنگیـن 
سـکوت  و  سـکون  از  و  داشـت  دریافـت 
و  کـرد  مسـرت  ابـراز  خاموشـان  گورسـتان 
بـه دولـت کودتـا، وعده هرگونه مسـاعدت 
و کمـک نمـود و بـه رئیـس جمهـور آمریـکا 

بخوابـد« آسـوده  کـه  بـرد  پیغـام 
کنفدراسـیون  توسـط   ، آذر  ۱۶

کشـور  از  خـارج  ایرانـی  دانشـجویان 
مخالفـان  مباحثـه  و  اجتمـاع  مرکـز  کـه 
حکومـت پهلـوی در خـارج از ایـران بـود، 
کنـون نیـز  روز دانشـجو نامیـده شـد. و تـا 

شـود. مـی  شـناخته  رسـمیت  بـه 
افزایـش  بـا  و  اخیـر  هـای  سـال  در 
روز  ایـن   ، کشـور  دانشـجویی  جمعیـت 
دانشـجویان  تـا  اسـت  شـده  ای  بهانـه 
پاسـخ   و  پرسـش  جلسـات  برگـزاری  بـا 
هـا   دیدگاهها،دغدغـه  بیـان  بـر  عـاوه 
بـه  جامعـه  روشـنفکر  قشـر  عنـوان  بـه 
زمینـه هـای  تمـام  نقـش موثـر در  ایفـای 
بپردازنـد. سیاسـی  اجتماعی،فرهنگـی، 

اعتراضـات  بـرای  روزی   ، روز ایـن 
و  خـود  مشـکات  بـه  آمیـز  مسـالمت 
کشـور  اجتماعـی  مشـکات  همچنیـن 
کارگـری  اعتراضـات  از  حمایـت  ماننـد 
زمینـه  پیـش  عنـوان  بـه  روز  ایـن  اسـت. 
کار  حضـور دانشـجویان بـه عنـوان نیـروی 
آینـده کشـور از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار 

. سـت ا
کننـده  تامیـن  عنـوان  بـه  دانشـجویان 
نیـروی کار بـرای کشـور از اهمیـت ویژه ای 

هسـتند.  برخـوردار 
کـه در  تجربـه نشـان داده دانشـجویانی 
بـوده  پویاتـر  خـود  تحصیـل  مـدت  طـول 
انـد در آینـده نیروی کار پویاتر و ارزشـمند 
تری هستند.اهمیت دانشجو در  وصیت 
کامـا مشـهود اسـت.  نامـه امـام خمینـی 
کـه  در متـن وصیتنامـه ذکـر شـده اسـت 
برگـزاری روز دانشـجو هـر سـاله بـا چالـش 

هایـی همـراه بـوده اسـت.

روز دانشجو؛ 
روزی که 

با خون 
همراه شد

■ ■ ■

دانشجویان به 
کننده  عنوان تامین 

کار برای کشور  نیروی 
از اهمیت ویژه ای 
برخوردار هستند. 
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داشـتن  اختیـار  در  بـا  کرمـان  اسـتان 
چـون  هـم  هایـی  کارخانـه  و  معـادن 
سیمان، الستیک، و مجموعه شرکت های 
کشـور  صنعتـی  هـای  اسـتان  جـز  فـوالد 
شـهر  کـه  طـوری  بـه  می آیـد،  به شـمار 
دسـتی  بـاال  صنایـع  مجتمـع   ۱۱ کرمـان 
بـه  باتوجـه  اسـت.  قـرارداده  خـود  در  را 
ک  ک بـا عنـوان "خـا شـعار روز جهانـی خـا
سـامت  حفـظ  اهمیـت  غـذا"  سـرآغاز 
افـراد  سـامت  حفـظ  منظـور  بـه  ک  خـا
 جامعـه بیـش از پیـش مشـخص می شـود.

ک  خـا پسـماند  مدیریـت  دیگـر  سـوی  از 
ک اهمیـت  بـه دلیـل اهمیـت سـامت خـا
ویـژه ای دارد. عـاوه بـر آن مسـائل زیسـت 
زبالـه  دفـع  نحـوه  بویـژه  کرمـان  محیطـی 
کرمـان از دیـر بـاز یکـی از دغدغـه هـای  در 
کرمانـی به شـمار می آیـد. تمـام  شـهروندان 
مناسـبت  بـه  تـا  شـد  باعـث  مسـائل  ایـن 
خانـم  بـا  ای  مصاحبـه  ک  خـا جهانـی  روز 
بخـش  رییـس  رسـولی  سـعیده  مهنـدس 
و  ک  آب،خـا محیطـی  زیسـت  مدیریـت 
پسـماند اسـتان کرمـان انجام دهیـم. او که 
ارشـد  کارشناسـی  مقطـع  آموختـه  دانـش 
رشـته مهندسـی مدیریـت محیـط زیسـت 
صـورت  بـه  اسـت،  اصفهـان  دانشـگاه  از 
چالـش  بیـان  بـه  ای  مندانـه  دغدغـه 
پرداخـت  کرمـان  محیطـی  زیسـت  هـای 
کـه خواننـدگان نشـریه زن و اجتمـاع را بـه 

می کنیـم.  دعـوت  آن  خوانـدن 
 کار در مجموعه محیط زیست باچه 

چالش هایی همراه اسـت؟
جنـوب  حـوزه  در  سـال  ده  مـن 
حفاظـت  اداره  مدیریـت  کرمـان  اسـتان 

کهنـوج،  شهرسـتان  پنـج  زیسـت  محیـط 
و  منوجـان   ، رودبـار گنـج،  قلعـه  منوجـان، 
اطمینـان  داشـتم،با  عهـده  بـه  را  فاریـاب 
مجموعـه  در  کار  گویـم  مـی  شـما  بـه 
و  عشـق  نیازمنـد  کشـور  محیط زیسـت 
 عاقـه بـه طبیعـت و موهبـات الهـی اسـت. 
کار در محیـط زیسـت دارای نتایـج میـان 
مـدت و بلنـد مـدت اسـت. هرگونـه اقدامی 
چـه درجهـت حفـظ محیـط زیسـت و چـه 
بـا  بگیـرد  صـورت  آن  تخریـب  جهـت  در 
سـامت تمام موجودات ازجمله  گیاهان، 
اسـت. ارتبـاط  در  هـا  انسـان  و  حیوانـات 
ایـن امـر باعث شـده تـا مسـئولیت ویژه ای 
در قبـال جامعـه داشـته باشـیم و در درگاه 

خداونـد بایـد پاسـخگو باشـیم.
در  کرمـان  کارخانه هـای   آالیندگـی   

اسـت؟ حـدی  چـه 
زمانـی  دارد.  خاصـی  تعریـف  آالیندگـی  
کـه مـواد آالینـده وارد محیـط زیسـت شـود 
ک ( بـه طـوری کـه کیفیـت  )آب _ هـوا  و خـا
را  آن  بیولوژیکـی  و  شـیمیایی  فیزیکـی، 
انسـان،  بـرای  کـه  نحـوی  بـه  دهـد  تغییـر 
حیوانـات ،سـایر موجـودات زنـده و حتـی 
ک شـود بـه آن آالیندگی گفته  ابنیـه خطرنا
پارامتـر  دو  در  آالیندگـی  البتـه  شـود.  مـی 

زمـان سـنجیده مـی شـود.  و  غلظـت 
 با توجه به فرمایش شما سنجش این 

آالیندگی به چه صورت انجام می شـود؟
حفاظـت  سـازمان  تعریـف،  ایـن  طبـق 
بـه  توجـه  بـا  کشـور  محیطزیسـت 
بـرای  را  معیـاری  جهانـی  اسـتاندارهای 
مشـخص  آالیندگـی  تعییـن  و  تشـخیص 
اسـتان  صنعتـی  واحدهـای  اسـت.  کـرده 
را  خـود  محیطـی  زیسـت  وضعیـت  کرمـان 

زیـر نظـر  گزارشـات خوداظهـاری  در قالـب 
آزمایشـگاه های معتمـد سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت بـه صـورت دوره ای هـر سـه 
مـاه یکبـار به ایـن اداره کل ارائه می دهند. 
کارشناسـان محیـط  گزارشـات توسـط  ایـن 
زیسـت بررسـی و در سـامانه جامـع محیـط 
بـه ادرس iranemp.ir ثبـت  کشـور  زیسـت 
حـدود  بـا  مغایـرت  صـورت  در  می شـود. 
اسـتانداردهای اباغـی در هـر بخـش )هـوا 
پیگیری هـای  پسـماند(  و  ک  خـا و  آب   –
الزم و صـدور اخطاریـه جهـت رفـع آلودگـی 
انجـام مـی پذیـرد و در نهایـت در صـورت 
مراجـع  بـه  پرونـده  آلودگـی،  رفـع  عـدم 

گـردد. مـی  ارسـال  قانونـی 
 در مورد پسـاب فاضالب کارخانه ها 

چه اقداماتی صورت گرفته اسـت؟
اسـتاندارهای  هـم  پسـاب  مـورد  در 
مشـخصی تدویـن و تصویـب و ابـاغ شـده 
کرمـان  کارخانه هـای  خوشـبختانه  اسـت. 
دارای  کرمـان(  سـیمان  و  بـارز  )السـتیک 
سیسـتم تصفیـه خانـه  فاضـاب هسـتند.

کثـرًا  ا کارخانه هـا  ایـن  فاضـاب  خروجـی 
زیسـت  اسـتاندارهای  حـدود  بـا  مطابـق 

اسـت.    بـوده  محیطـی 
کرمـان  کارخانـه اسـتان   آالیندگی هـای 
ک مورد تایید شـما هسـت؟ در حیطـه خا
ک مصـوب سـال  قانـون حفاظـت از خـا
اسـامی  شـورای  محتـرم  مجلـس   ۱398
آن  بـه  بسـیار  اخیـر  دوسـال  در  و  اسـت 
توجـه نشـان داده شـده اسـت.طبق مـاده 
ک بـه صراحـت  ۱8 قانـون حفاظـت از خـا
واحدهـای  کلیـه   " اسـت  شـده  بیـان 
و  معدنـی  عمرانـی  تولیدی_صنعتـی 
گزارشـات  تـا  هسـتند  مکلـف  خدماتـی 

ک و  رییس مدیریت زیست محیطی آب ،خا

پسماند اداره کل حفاظت محیط زیست استان:

دفع زباله در کرمان 
باید بازنگری شود 

■ ■ ■

گذشته،  در سنوات 
در لندفیل شهر 
 عمل 

ً
کرمان صرفا

دفن زباله ها صورت 
گرفته و نه دفع  می 
اصولی آنها
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دور جدیـد ● شمـــــــــــاره ۱۳
۱۴۰۱ مـــــــــــــــــــــــــاه  دی 

گو
ت و

گف
ک را در قالـب  خـود اظهـاری در مـورد خـا
گزارشـات خوداظهـاری بـه صورت سـالیانه 
 ". دهنـد  ارائـه  زیسـت  محیـط  ادارات  بـه 
کل حفاظـت  اداره  امـر در دسـتورکار  ایـن 
قـرار  نیـز  کرمـان  اسـتان  زیسـت  محیـط 
گرفتـه و در حـال حاضـر بالـغ بـر 230 واحـد 
مشـمول ایـن قانـون در اسـتان شناسـایی 
شـده و پیگیـری هـای الزم در حـال انجـام 
ک ایـن  گزارشـات خوداظهـاری خـا اسـت. 
کارشناسـان مـورد بررسـی  واحدهـا توسـط 
و تحلیـل قـرار خواهـد گرفـت و هـر واحدی 
ک در آن محـرز شـود ،طبـق  کـه آلودگـی خـا
مکلـف  ک  خـا حفاظـت  ۱4قانـون  مـاده 
کسـازی  پا روشـهای  از  اسـتفاده  بـا  اسـت 
مجـاز  حـد  رابـه  آلودگـی  ایـن   ، ک  خـا
برسـاند. در حـال حاضـر  خوشـبختانه بـه 
ک  آلودگـی خـا  ، واحـد صنعتـی  یـک  جـزء 

ایـم.   نداشـته  محـرزی 
گذشـته شـاهد بودیـم   در چنـد سـال 
جازموریـان  تـاالب  شـدن  خشـک  بـا 
تشـدید  آن  مجـاور  شـهرهای  مشـکالت 
شـده اسـت.آیا محیـط زیسـت برنامـه ای 
در مورد احیای تاالب در دستور کار دارد؟

حیطـه  در  جازموریـان  تـاالب  مسـئله 
ک نیسـت امـا  مسـولیتهای اداره آب و خـا
بـا توجـه بـه سـوابق کاری کـه در بخشـهای 
حضـور  همچنیـن  و  داشـتهام  مختلـف 
جریـان  در  حـدودی  تـا  کارگروههـا  در 
وضعیـت تـاالب قرارگرفتـه ام. بـه طـور کلـی 
تـاالب جازموریـان از نـوع تاالبهـای فصلـی 
تـاالب   تاریخچـه  بـه  گـر  ا و  اسـت  ادواری 
مراجـع کنیـد خواهیـد دید این تـاالب هرگز 
همیشـه پـر آب نبـوده اسـت. امـا بـه دلیـل 
اراضـی_  کاربـری  تغیـر  همچـون  مسـائلی 
چـرای بـی رویه دام ها، مدیریت نا صحیح 
منابـع آبـی وضعیـت تـاالب بـه ایـن صـورت 
در آمـده اسـت. خوشـبختانه بـا همـکاری 
اداره محیـط زیسـت و اداره منابـع طبیعـی 
اسـتان برنامـه مدیریـت زیسـت بـوم تـاالب 
میـان   ، کوتـاه مـدت  زمانـی  بـازه هـای  در 
مـدت و بلنـد مـدت تدویـن شـده اسـت. 
باتوجـه بـه این مسـئله که بـه دلیل کمبود 
بارندگـی هـا در سـال هـای اخیـر این تاالب 
تبدیـل  غبـار  و  گـرد  کانونهـای  از  یکـی  بـه 
اسـت  ایـن  اصلـی  اولویـت  اسـت،  شـده 
کارکـردی  غبـار  و  گـرد  تولیـد  در  تـاالب  کـه 
نداشـته باشـد که این امـر نیازمند رطوبت 
ک منطقـه اسـت. همکارانـم  رسـانی بـه خـا
بـا  مکاتباتـی  طبیعـی  محیـط  درحـوزه 
شـرکت آب منطقـه ای اسـتان انجـام داده 
انـد تـا حقآبه زیسـت محیطی سـد جیرفت 

بـه ایـن منظـور تامیـن شـود .
چـه  ک  خـا از  حفاظـت  منظـور  بـه   

اسـت؟ شـده  انجـام  اقداماتـی 
ک کلیه  طبـق بنـد ۵ قانـون حفاظـت خا
دسـتگاهای اجرایـی تحـت نظـارت قانـون 
خدمـات کشـوری بایـد هزینـه هـای ناشـی 
در  را  ک  خـا آلودگـی  و  تخریب،خسـارت  از 
پیـش  خـود  هـای  نامـه  موافقـت  مبادلـه 
بینـی کننـد. در همیـن راسـتا در یک سـاله 
سـازمان  از  الزم  هـای  پیگیـری  گذشـته 
انجـام  اسـتان  ریـزی  برنامـه  و  مدیریـت 

اسـت. شـده 
تخریـب  در  نقشـی  چـه  هـا  زبالـه   

دارنـد؟ زیسـت  محیـط 
زبالـه   یـا  پسـماند  قانـون،  طبـق 
نـوع  پنـج  دارد.  مشـخصی  تعاریـف 
اسـت شـده  تعریـف  قانـون  در   پسـماند 

پسـماند  خانگـی،  یـا  عـادی  پسـماند 
هـای  پسـمانه  پسـماندصنعتی،  کشـاورزی، 
بیمارسـتانی  عفونـی  هـای  پسـماند  و  ویـژه 
مدیریـت پسـماند یـک علـم اسـت به همین 
نـام  کثیـف  طـای  عنـوان  بـه  آن  از   دلیـل 
از  تـر سرشـار  بـرده مـی شـود. پسـماندهای 
مـواد آلی هسـتند که بـه راحتی قابل تبدیل 
کـه باعـث افزایـش  کمپوسـت اسـت  کـود  بـه 
ظرفیـت  افزایـش  و  ک  خـا کیفیـت  بهبـود 
ک مـی شـود .پسـماندهای  نفـوذ آب در خـا
خشـک از فلز و شیشـه و پاسـتیک تشـکیل 
شـده که قابل بازیافت هسـتند و نکته مهم 
تفکیـک  موضـوع  بازیافـت،  خصـوص  در 
از مبـدا اسـت. دسـتگاه های اجرایـی  زبالـه 
متعددی در زمینه آموزش و نهادینه کردن 
ایـن فرهنـگ دخیـل هسـتند. و شـهرداری 
امـر  ایـن  بـرای  الزم  هـای  سـاخت  زیـر  بایـد 
را بـا اتخـاذ طـرح هـای تشـویقی بـرای مـردم 

نمایـد. فراهـم 
کرمـان از نظـر   دفـع زبالـه دراسـتان  

محیـط زیسـت قابـل قبـول اسـت؟
و  حمـل  زبالـه  مـورد  در  مهـم  مبحـث 
پسـماندهای  از  یـک  هـر  اصولـی  دفـع  
فنـی  و  اجرایـی  ذکـر شـده اسـت. ضوابـط 
مدیریـت انـواع زباله ها مشـخص و مصوب 
ضوابـط  نیـز  زبالـه  دفـع  محـل  باشـد.  مـی 
کـه محـل هـای  را دارد  فنـی خـاص خـود 
ارزیابـی  گـزارش  ارائـه  مشـمول  لندفیـل 
سـنوات  در  باشـد.  مـی  محیطـی  زیسـت 
صرفـًا  کرمـان  شـهر  لندفیـل  در  گذشـته، 
عمـل دفـن زبالـه هـا صورت مـی گرفته و نه 
دفـع اصولـی آنهـا، امـا بـا توجه بـه مکاتبات 
ادارات  بـا  کـه  مسـتمری  هـای  پیگیـری  و 
صـورت  هـا  شهرسـتان  زیسـت  محیـط 
گرفتـه اسـت و بازدیدهـای میدانـی انجـام 
)حتـی  الزم  اخطاریه هـای  صـدور  و  شـده 
اسـتان  شـهرهای  شـهرداران  از  بعضـی 
پسـماند  مدیریـت  در  کوتاهـی  دلیـل  بـه 

انـد.( شـده  معرفـی  قضـا  دسـتگاه   بـه 
محـل لندفیـل چنـد شـهر اسـتان از جمله 
اش  ارزیابـی  گـزارش  بـم  و  زرند،کوهبنـان 
بـرای  جدیـدی  محلهـای  و  شـده  انجـام 
اسـت.  شـده  گرفتـه  نظـر  در  زبالـه  دفـع 
فراوانـی  مشـکات  کرمـان  خصـوص   در 
همچـون چـرای دام، نابسـامانی زباله هـا و 
وجـود زباله گردهـا در محـل  وجـود داشـت 
امـا بـا توجه بـه پیگیری همکاران بسـیاری 
از این مشـکات حل شـده  و طبق آخرین 
در  امـا  شـده  حـل  مشـکات  ایـن  بازدیـد 
ایـن مـکان دفـن صـورت میگـردد کـه دفـن 
از نظـر محیـط زیسـت قابـل قبـول نیسـت 
زیـرا ایـن "دفـع" اصولـی اسـت کـه از آلودگی 

ک جلوگیـری میکنـد. منابـع آب و خـا
دفـع  انجـام  بـرای  اقداماتـی  چـه   
در  بیمارسـتانی  هـای  زبالـه  اصولـی 

اسـت؟ گرفتـه  صـورت  کرمـان 
زیسـت  محیـط  سـازمان  قانـون،  طبـق 
تنهـا ناظـر اسـت و ایـن موضـوع در کارگـروه 
دکتـر  مدیریـت  بـه  پسـماند  مدیریـت 
هماهنگـی  محتـرم  معاونـت  موسـوی 
مرتـب  طـور  بـه  اسـتانداری  عمرانـی  امـور 
و مسـتمر در حـال برگـزاری اسـت تـا  بیـن 
حمـل  مسـئول  عنـوان  بـه  شـهرداری 
عنـوان  بـه  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  و 
تفاهـم   بـه  زبالـه   نـوع  ایـن  کننـده  تولیـد 
برسـند. جـا دارد از جنـاب دکتـر موسـوی 
معاونـت محتـرم هماهنگـی امـور عمرانـی 
اسـتانداری بـه دلیـل دیـد محیـط زیسـتی 
و توجـه ویـژه ایشـان بـه موضوعات محیط 

باشـم. داشـته  ویـژه ای  تشـکر  زیسـت 
کارخانه های بازیافت کمک شـایانی 
چـه  می کننـد  زبالـه  تولیـد  کاهـش  بـه 
اقداماتـی در خصـوص  تاسـیس کارخانه 
گرفته اسـت؟ کرمـان صـورت  بازیافـت در 
خصـوص  ایـن  در  متعـددی  جلسـات 
در  حتـی  و  ایـم  داده  انجـام  شـهرداری  بـا 
بازیافـت  کارخانـه  نیـز  گذشـته  سـنوات 
کرمـان وجـود داشـته است.شـهرداری  در 
علـت تعطیلـی ایـن کارخانـه را  وجـود زبالـه 
کـرده و مدعـی اسـت  عمـا  گردهـا عنـوان 
مانـد  نمـی  باقـی  کارخانـه  بـرای  زبالهـای 
اقتصـادی داشـته  توجیـه  کارگـزار  بـرای  تـا 
زبالهگردهـا  بایـد  اول  قـدم  در  باشـد. 
ایـن  در  ای  مکاتبـه   شـوند.  سـاماندهی 
خصـوص بـا شـهرداری کرمـان انجـام شـده 
از  کرمـان  برنامـه مدیـرت پسـماند شـهر  و 
کـه تـا پایـان آذر  آنهـا خواسـته شـده اسـت 
اداره  ایـن  بـه  را  بایسـتی جوابیـه الزم  مـاه 

نماینـد. ارسـال  کل 
منظـور  بـه  اقداماتـی  چـه  خانواده هـا 
حفظ محیط زیسـت می توانند انجام دهند؟

در دنیـا سـه اصـل بـه منظـور تولیـد زبالـه 
کمتـر مـورد توجـه اسـت.اصل اول اسـتفاده 
بهینـه از وسـایل اسـت. متاسـفانه فرهنـگ 
بـه  مـا  کشـور  در  و  دنیـا  در  گرایـی  مصـرف 
شـدت رواج یافتـه و مدگرایـی باعـث تغییـر 
آنهـا   تمـام  کـه  و دکـور شـده  لبـاس  روز  هـر 
بـه  کاش  میکنـد.  بیشـتر  را  زبالـه  تولیـد 
منظور کاهش تولید زباله فرهنگ استفاده 
میافـت. رواج  مـردم  میـان  در  بهینـه 
وسـایل  از  مجـدد  اسـتفاده  دوم  اصـل 
اسـت. بـه طـور مثـال در مـورد شیشـههای 
وسـایل  ایـن  و...  ترشـی  و  مربـا  خالـی 
را دارنـد. بـاره  اسـتفاده چندیـن   پتانسـیل 
جهـان  در  اسـت.  بازیافـت  سـوم  اصـل 
بازیافـت باعـث ارزش آفرینـی و تولیـد ثـروت 
مـی شـود. همـه افـراد در مبحـث بازیافـت 
تـا فرزنـدان  از مـادر خانـواده  نقـش دارنـد. 
شـدن  همهگیـر  بـه  بایـد  همـه  معلـم  تـا 
کنیم.ایـن  تـاش  ایـن فرهنـگ در جامعـه 
بایـد جزیـی در فرهنـگ و سـبک  فرهنـگ 
سـاده  کار  زبالـه  شـود.تفکیک  مـا  زندگـی 
بـرای خانـواده هـا اسـت اما گام بسـیاربزرگی 
در حفاظت از محیط زیست بشمار میآید.

 سخن پایانی
در  زیسـت  محیـط  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
بسـیار  نقـش  موجـودات  تمـام  زندگـی 
جامعـه  افـراد  تمـام  میکنـد  ایفـا  حیاتـی 
ذاتـی  و  وجدانـی  وظیفـه  آن  قبـال  در 
همـه  بـه  متعلـق  محیطزیسـت  دارنـد. 
تـاش  آن  حفـظ  در  بایـد  اسـت  افـراد 
مـی  بیـدار  خـواب  از  کـه  صبـح  ،از  کنیـم 
شـویم بایـد بـه آن توجه کنیم مثـا میزان 
می کنیـم  مصـرف  وضـو  بـرای  کـه  آبـی 
عمومـی  نقـل  و  حمـل  از  میـزان  چـه  بـه 
چـه  مـا  خـودروی  یـا  کنـم.  مـی  اسـتفاده 
گـر  ا یـا  و  می کنـد  تولیـد  آالیندگـی  میـزان 
بـا  نبایـد  می رویـم  گـردش  بـه  روز  یـک 
 تخریـب زیسـتگاه و آلودگـی همـراه باشـد. 
انسـان  گـر محیـط زیسـت سـالم نباشـد  ا
مـا   ، ندارنـد  زندگـی  بـرای  هـا هـم محلـی 
ک بایـد جوابگـو  در قبـال زمیـن آب و خـا
هـا  رسـانه  و  سـیما  و  صـدا  از  باشـیم. 
رسـانی  گاهـی  آ و  آمـوزش  زمینـه  در  کـه  
زیسـت  محیـط  اهمیـت  خصـوص  در 
از  و  کنـم.  مـی  نیـز تشـکر  تـاش میکننـد 
قضـات تقاضـا می کنـم در قبـال جرائـم و 
آلودگـی هـای زیسـت محیطـی،  احکامـی 
و  پیشـگری  جنبـه  کـه  نماینـد  صـادر 
تنبیهـی داشـته باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه 
جبـران آلودگـی و تخریـب محیـط زیسـت 
انجـام  اسـت  بـر  هزینـه  و  زمانبـر  بسـیار 
اقدامات پیشـگیرانه بسـیار حائز اهمیت 

می باشـد.
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سـمیه عباسـپور بانوی کماندار کرمانی 
که تجربه حضور در مسـابقات پارالمپیک 
بـه  دارد،  خـود  حرفـه ای  کارنامـه  در  را 
عنـوان یـک مـادر، ورزش حرفـه ای خـود 
را در سـطح بین المللی ادامه داده اسـت. 
کـه دارنـده چندیـن مـدال طـا و نقـره  او 
یـک  زندگـی  از  اسـت،  آسـیایی  و  جهانـی 
مادرقهرمـان بـا محدودیـت حرکتـی بـرای 
خواننـدگان نشـریه زن و اجتمـاع سـخن 

گفتـه اسـت.

 لطفاخودتـان را بـرای خوانندگان ما 
معرفی بفرمایید.

سـال  متولـد  عباسـپور  سـمیه  مـن 
فرزنـد  یـک  دارای  و  ۱3۶4متاهـل 
مقطـع  در  را  تحصیاتـم  هسـتم.  دختـر 
کارشناسـی ارشـد تربیـت بدنـی بـه اتمـام 
در  در  را  چهـارم  جایـگاه  و  ام  رسـانده 
کامپونـد  ی  مـاده  تیروکمـان  رشـته ی 
بـه  برزیـل  پارالمپیـک20۱۶  مسـابقات 

آوردم. دسـت 

عالقه منـد  ورزش  بـه  سـنی  چـه  از   
شـدید؟

طـور  بـه  و  ورزش  بـه  کودکـی  زمـان  از 
عاقهمنـد  ژیمناسـتیک  ورزش  بـه  ویـژه 
کاراتـه  کـه شـدم ورزش  بودم.کمـی بزرگتـر 
را بـه صـورت حرفهایتـر دنبـال نمـودم، بـه 
مـدال  چندیـن  رشـته  ایـن  در  طوریکـه 

کـردم. کسـب  نیـز  کشـوری 

صـورت  بـه  را  ورزش  زمانـی  چـه  از 
نمودیـد؟ آغـاز  ای  حرفـه 

در سـال 84بـر اثر تصـادف دچار ضایعه 
چـون  میکـردم  گمـان  شـدم،  نخاعـی 
دچـار محدودیـت حرکتـی هسـتم، ورزش 
بـرای  بین المللـی  سـطح  در  قهرمانـی 
افـرادی همچـون من وجود نـدارد اما بعد 
از مدتـی قهرمانی هـای خانـم زهـرا نعمتی 
بیـن  سـطح  رادر  شـهابی  رهـام  آقـای  و 
کـه در مـن ایجـاد  کـردم  المللـی مشـاهده 

کـرد.  انگیـزه 

 چطور عضو تیم ملی شدید؟
ایـن دو عزیـز از دوسـتان مـن بودنـد و 
بـرای  و تشـویق مـن  باعـث عاقه منـدی 
طرفـی  از  شـدند.  رشـته  ایـن  در  حضـور 
کودکـی بـه ورزش مخصوصـا ورزش در  از 
سـطح بین المللـی عاقه منـد بـودم، تمام 
بـه  جدیـت  بـا  شـد  باعـث  اتفاقـات  ایـن 
تیـم  وارد  از ۶مـاه  بعـد  و  بپـردازم  تمریـن 
بین المللـی  مسـابقات  و  عرصـه ی  ملـی 

شـدم.

انتخـاب  را   تیروکمـان  ورزش  چـرا   
کردیـد؟

محسـوب  ذهـن  ورزش  تیروکمـان 
می شـود و تمرکـز باالیـی نیـاز دارد.تمرکـز و 
آرامشـی که هنگام انجام تمرینات داشـتم 

کـرد. ایـن ورزش تشـویق  ادامـه  بـه  مـرا 

 بـه عنـوان یـک مـادر کـه ورزش را در 

بـا  می دهـد  انجـام  بین المللـی  سـطح 
چـه چالشـهایی روبـرو بودیـد؟

تولـد دختـرم مصادف شـده بود با حضور 
مسـابقات  بـرای  ملـی  تیـم  اردوی  در  مـن 
المپیـک،در دو سـال اول زندگـی دختـرم؛ 
بودننـد  مـا  کنـار  در  مـدت  تمـام  همسـرم 
چـون بخاطـر حضـور در اردو؛ از خانواده ها 
حرفـه  ورزش  و  قهرمانـی  بودیـم.  دور 
اسـت  سـخت تر  متاهـل  افـراد  بـرای  ای 
چـون  باشـید  مـادر  زمانیکـه  بخصـوص 
مسـئولیت های خانوادگی بیشـتری دارید.

 چطـور ایـن سـختی هـا را پشـت سـر 
گذاشتید؟

آمـدن  در  اهتـراز  بـه  لحظـه  بـه  وقتـی 
پرچـم کشـورت در عرصه های بین المللی 
باعـث  کـه  امیـد  ایـن  بـا  و  می کنیـد  فکـر 
شـاد شـدن مردم کشـورت شـده ای، تمام 
اسـت.از  تحمـل  قابـل  سـختی ها  ایـن 
طرفـی ایـن اندیشـه کـه می توانیـد الگـوی 
دیگـر  یـا  و  خـود  فرزنـد  بـرای  مناسـبی 
انگیـزه  می شـود  باعـث  باشـید،  دختـران 

بیاوریـد. بدسـت  بیشـتری 

بـا  کـه  فـرد  یـک  عنـوان  بـه  آیـا   
اسـت؛  مواجـه  حرکتـی  محدودیـت 
کـرده ایـد؟ شـرایط سـخت تری را تجربـه 

معلولیـت  دچـار  کـه  فـردی  هـر 
افـراد  سـایر  بـه  نسـبت  قطعـا  می شـود 
و  می شـود،  روبـرو  محدودیت هایـی  بـا 
تجربـه  را  دشـوارتری  مراتـب  بـه  شـرایط 
می کنـد. بـه نظـر مـن اولیـن و مهمتریـن 
کار بـرای بهبـود ایـن شـرایط بـه اسـتقال 

اسـت. معلـول  فـرد  یـک  رسـیدن 

 کمی از چالش های ورزش قهرمانی 
برایمان بگویید.

کلـی انجـام ورزش قهرمانـی در  بـه طـور 
کنونـی  شـرایط  در  به خصـوص  و  ایـران 
کشـور  بـه  عشـق  بخاطـر  و  دلـی  بیشـتر 
انجـام می شـود. قهرمانـی در ایـن شـرایط 
خانـواده،  خـود،  از  نظـر  صـرف  یعنـی 
کار در مقابـل عنـوان قهرمانـی.  تفریـح و 
آسـیب دیدگی در ورزش قهرمانـی یـک امـر 
غیـر قابـل اجتنـاب اسـت، امـا متاسـفانه 
بـا آسـیب دیدگی در چشـم مسـئولین بـه 
عنوان مهره سـوخته دیده می شوید. من 
کارتا دچار آسیب دیدگی  در مسـابقات جا
شـدم، عـاوه بـر اینکـه هزینه هـای درمـان 
بـا  تنهایـی  بـه  کـردم  پرداخـت  شـخصا  را 
مشـکات روحی و جسـمی آن کنار آمدم. 
تمام این مشـکات را به عشـق خانواده و 
مخصوصـا دختـر و کشـورم تحمل کـردم و 
دوباره به تمرین مشـغول شـده ام تا برای 

کشـور مـدال بیـاورم.

سمیه عباس پور 
بانوی کماندار کرمانی:

دختران سرزمینم 
الگوی صبر و 
مقاومت هستند

ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه قبل

■ ■ ■
نام مشتاق علی شاه با 

تار عجین است. چرا 
که وی یک سیم به 

سیم های سه تار افزوده 
که به نام وی، »سیم 

مشتاق« نامیده می شود.

 ورزش بانـوان اسـتان کرمان در چه 
سـطحی ارزیابی می کنید.

بـا توجـه  آقایـان  بانـوان و حتـی  ورزش 
شـرایط  در  اسـتان  معـادن  و  منابـع  بـه 
وجـودی  ندارد.بـا  قـرار  خوبـی  حمایتـی 
کـه اسـتان ثروتمنـدی هسـتیم و صنایـع 
قـرار  آن  در   فراوانـی  کوچـک  و  بـزرگ 
دنبـال  بـه  اسـتان  قهرمانـان  کثـر  ا دارد، 

هـای  هزینـه  تامیـن  بـرای  اسپانسـر 
تمریـن خـود هسـتند و در اغلـب مواقـع 
تمریـن  بـه  مجبـور  شـخصی  هزینـه   بـا 

می باشند.

 چه سخنی با دختران ایران دارید.
هسـتند  قهرمانانـی  سـرزمینم  دختـران 
آن  در  کـه  متفاوتـی  شـرایط  وجـود  بـا  کـه 
بین المللـی  سـکوهای  در  دارنـد،  قـرار 
مقاومـت  و  صبـر  الگـوی  و  می درخشـند 

. هسـتند

 سخن پایانی
کرمـان تنهـا حامـی مـن  باشـگاه مـس 
تشـکر  اسـت.  بـوده  قهرمانـی  مسـیر  در 
کهنـدل  آقـای  مدیرعامـل  از  ویـژه ای 

دارم. 

کاش بـرای قهرمانـان اهمیت بیشـتری 
بـا  آفرینـی  افتخـار  تـا  می شـدند  قائـل 

می شـد. انجـام  بیشـتر  انگیـزه ی 

- - راحله هاشمی/راهنمای تور

کرمانی هـا  کثـر  ا بـرای  مشـتاق  میـدان 
شـناخته شـده می باشـد امـا شـاید تعداد 
از آن هـا  مخصوصـا نسـل جدیـد  اندکـی 
داشـته  اطاعـی  آن  نامگـذاری  دلیـل  از 

باشـند.
کرمـان  در ضلـع شـرقی مسـجد جامـع 
سـه گنبـد از دوره قاجـار بـه یـادگار مانـده 
اسـت. دو گنبـد از از ایـن مجموعـه کـه به 
کاری اسـت یکـی از آن هـا  کاشـی  صـورت 
و دیگـری  بـه مشـتاق علـی شـاه  متعلـق 
شـاه  علـی  کوثـر  ی  مقبـره  بـه  متعلـق 
همدانی می باشـد و یک گنبد به صورت 
کـه بـه شـیخ  آجـری خودنمایـی می کنـد؛ 

اسـماعیل هراتـی متعلـق اسـت.
بـازار؛  وجـود  بواسـطه  امـروزه  گرچـه 
امـا  دارد  قـرار  شـهر  مرکـز  در  مـکان  ایـن 
جـوار  در  و  شـهر  از  خـارج  گذشـته  در 
کهنـه شـهر قـرار داشـته اسـت. قبرسـتان 
بـه مشـتاق  میـرزا محمدتربتـی ملقـب 
شـاه  مریـدان  از  یکـی  و  شـاه  علـی 
کـه  خوبـی  صـدای  دلیـل  بـه  نعمـت اهلل 
هـای  مراسـم  در  نوجوانـی  از  داشـت 
عـزاداری سـید الشـهدا بـه نوحـه خوانـی 
موسـیقی  بـه  شـدت  بـه  و  پرداخـت  مـی 
آن  هـای  دسـتگاه  شـناخت  و  ایرانـی 
کـه  شـده  ذکـر  تاریـخ  در  بـود.  عاقمنـد 

کـه هـم شـعر  او جوانـی خوش سـیما بـود 
زیبـا  بینهایـت  را  تـار  هـم  و  می سـرود 
تـار  بـا  مشتاق علی شـاه  نـام  می نواخـت. 
کـه وی یـک سـیم بـه  عجیـن اسـت. چـرا 
سـیم هـای سـه تار افـزوده که به نـام وی، 
»سـیم مشـتاق« نامیـده می شـود. عـاوه 
زیبایـی  بسـیار  صـوت  مشـتاق  ایـن  بـر 
تـاوت  زیبـا  بسـیار  را  قـرآن  کـه  داشـت 
پله هـای  او در  گفتـه می شـود  و  می کـرد  
را  قـرآن  و  می نشسـته  جامـع  مسـجد 
رهگـذران  کـه  می نمـوده  تـاوت  چنـان 
گاه لحظاتـی محـو آن می شـدند. ناخـودآ
هنـر  جنبـه  بـه  مشـتاق  شـهرت  دلیـل 
بلکـه  نمیشـود  خاصـه  وی  موسـیقی  و 
زندگـی و مـرگ وی نیـز بـا داسـتان هایی 

اسـت. همـراه 
ایـن جـوان اصفهانـی در جوانی شـیفته 
تـا  ارادت  ایـن  شـد  ولـی  اهلل  نعمـت  شـاه 
نقـل  کرمـان  بـه  کـه  رفـت  پیـش  جایـی 
چنـان  از  مشـتاق  جلسـات  کـرد.  مـکان 
رونقـی برخـوردار بـود کـه میـرزا محمدتقی 
کرمـان در  کرمانـی، از روحانیـون برجسـته  
آن زمـان )معـروف بـه مظفـر علی شـاه( نیـز 
مریـد مشـتاق شـد و در محافـل او حضـور 
بـه   شـهرت  ایـن  سـرانجام  می کـرد.  پیـدا 
دسـتور قتـل وی انجامیـد؛ بر اسـاس یک 
کنده  توطئـه، شـایعه ای در بیـن مـردم پرا

شـد کـه مشـتاق صـوت قـرآن را با نـوای تار 
درآمیختـه و اینگونـه قصد بی احترامی به 
مقدسـات را داشـته در نتیجـه  سـرانجام 
رمضـان  مـاه   2۶ مـورخ  جمعـه  روز  در 
سـال ۱20۶ هجـری قمـری )۱۱۷۱ هجـری 
در  مشـتاق  حضـور  هنـگام  و  شمسـی( 
ماعبـداهلل  فرایـض،  ادای  بـرای  مسـجد 
همیـن  تحت تاثیـر  کرمانـی  مجتهـد 
شـایعات دستور سنگسار مشتاق را اعام 
کـرد و مـردم او را هنـگام خـروج از مسـجد 

کردنـد. در چالـه ای افکنـده و سنگسـار 
بـر  عـاوه  سنگسـار،  ایـن  جریـان  در 
نـام  بـه  مریدانـش  از  یکـی  مشـتاق، 
کـه  رسـید  قتـل  بـه  هـم  جعفـر  درویـش 
سـنگ ها  اصابـت  از  جلوگیـری  بـرای 
قـرار  وی  مقابـل  در  را  خـود  مشـتاق،  بـه 
کـه  راینـی  خـان  محمدعلـی  بـود.  داده 
مشـتاق  پیکـر  بـود،  مشـتاق  مریـدان  از 
مقبـره   کنـار  در  را  جعفـر  درویـش  و 
کـرد.  پـدرش )محـل فعلـی آرامـگاه( دفـن 

مقبـره مشـتاق در حیاطـی بـا صفا و مملو 
کوچـک  کهنسـال بـا حوضـی  از درختـان 
در آن بـا تزینـات داخلـی گچبری  سـادگی 
بـه خوبـی نشـان  را  ایـن درویـش  زندگـی 

می دهـد.
در   ۱34۵ سـال  در  در  آرامـگاه  ایـن 
رسـید. ثبـت  بـه  ایـران  ملـی  فهرسـت 

مشتاق علی شاه 

غریبی آشنا 
در کرمان
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تکنولوژی

-فرانک عسکری/

مدرس جهاد دانشگاهی-

آمـده  پیـش  هـم  شـما  بـرای  حتمـا 
اسـت کـه بـا حجـم زیـادی از ایمیل هـای 
دریافتـی مواجـه شـده ایـد که  دسترسـی 
شـما  بـرای  را  نظـر  مـورد  ایمیـل  بـه 
بـه  مـا  پیشـنهاد  اسـت.  نمـوده  سـخت 
اسـت.یعنی  ایملتـان  دسـته بندی  شـما 
کـه  آنهـا را بـر اسـاس برچسـبی  جیمیـل 
حقیقـت  در  می خوانـد.  زده ایـد  آن  بـه 
می کنیـد. فیلتـر  را  ایمیل هایتـان  شـما 
کل  تعـداد  کـه  می شـود  توصیـه 
باعـث  تـا  داریـد  نگـه  کـم  را  برچسـب ها 
از  همچنیـن  نشـوند.  تـان  سـردرگمی 
برچسب های تو در تو در جیمیل ایجاد 
برچسـب  از  اسـتفاده  یعنـی  نماییـد. 
داخـل یـک برچسـب دیگـر به نحـوی که 
کـه به شـکل زیرپوشـه عمل کنـد. ما یک 
جیمیـل  بـه  کـه  کنیـم  مـی  ایجـاد  فیلتـر 
کـرده  گویـد ایمیـل خاصـی را ارسـال  مـی 

کنـد.  آن برچسـب ذخیـره  را در  آن  یـا   و 
ایمیـل  یـک  بـه  بـزدن  برچسـب  بـرای 

کنیـد امتحـان  را  زیـر  مراحـل 
مرحلـه اول: ایمیلـی را کـه مـی خواهید 
برای آن برچسب ایجاد کنید را باز کنید. 
از برچسـب های  بـرای مشـاهده لیسـتی 
موجـود بـر روی نمـاد برچسـب هـا در باال 
کلیـک کنیـد. )بـه شـکل فلشـی به سـمت 

راسـت بـه نظر می رسـد.(
برچسـب ها  توانیـد  مـی  دوم:  مرحلـه 
کنیـد یـا بـا  را از لیسـت موجـود انتخـاب 
ایجـاد  جدیـد  نـام  نـام،  مسـتقیم  تایـپ 
نماییـد. همچنیـن می توانیـد تنظیمات 
برچسـب هـا را مدیریـت کنیـد. بـه عنـوان 
 » مثـال، یـک برچسـب به نام »کسـب وکار
سـوی  از  کـه  ایمیل هایـی  تمـام  بـرای 
شرکای کاری برای شما ارسال می شوند، 
کنـون  ا ایمیل هـا  ایـن  نماییـد.  ایجـاد 
و  نمی شـوند  ظاهـر  شـما  کـس  اینبا در 
مسـتقیمًا بـه برچسـب یا پوشـه می روند. 

جدیـدی  برچسـب  نمی خواهیـد  گـر  ا
کنیـد، می توانیـد از ایـن فهرسـت  ایجـاد 
ایمیل هـا را بـه برچسـب ها منتقـل کنیـد. 
راحت تـر  بـرای  می توانیـد  همچنیـن 
از   برچسـب های  بـرای  دسترسـی  شـدن 
کنیـد. فهرسـت برچسـب  رنـگ اسـتفاده  
کـرده  کنـاری را بـاز  هـای موجـود در نـوار 
کنـار  در  نقطـه  سـه  منـوی  نمـاد  روی  و 
انتخـاب  را  رنگـی  تـا  کنیـد  کلیـک  آن 
بهتریـن  از  یکـی  جیمیـل  نماییـد. 
ایمیـل  خدمـات  دهنده هـای  ارائـه 
طراحـی شـده در سرتاسـر جهـان اسـت. 
سفارشـی  بـرای  مختلفـی  روش هـای 
کـردن دسـته بنـدی ایمیل ها در جیمیل 
کـه می خواهیـد، وجـود  مطابـق بـا آنچـه 
پنهـان،  گی هـای  ویژ همچنیـن  دارد. 
اپراتورهـای  و  کلیـد  صفحـه  میانبرهـای 
بـا  می توانیـد  کـه  دارد  وجـود  جسـتجو 
خـود  خواسـته  بـه  آن هـا  از  اسـتفاده 

برسـید. 

مجـازی  فضـای  شـورای عالی  اعضـای 
شـرایط  و  »ضوابـط  سـند  بررسـی  ضمـن 
اجتماعـی«  رسـانه های  در  محتـوا  انتشـار 
مقـرر  آن،  دربـاره  اعضـا  دیدگاه هـای  نیـز  و 
کردنـد، ایـن سـند بـرای اصـاح و تکمیل به 

شـود. ارجـاع  شـورا  معیـن  کمیسـیون 
ریاسـت  اطاع رسـانی  پایـگاه  از  نقـل  بـه 
جمهـوری، در جلسـه شـورای عالی فضـای 
بـه  سه شـنبه  امـروز  عصـر  کـه  مجـازی 
رئیـس  رئیسـی،  ابراهیـم  سـید  ریاسـت 
و  ضوابـط  سـند  شـد،  برگـزار  جمهـوری 

رسـانه های  در  محتـوا  انتشـار  شـرایط 
گرفـت و پـس  اجتماعـی مـورد بررسـی قـرار 
از طـرح دیدگاه هـای اعضـا مقـرر شـد ایـن 
سـند بـرای اصـاح و تکمیـل بـه کمیسـیون 
جلسـه  ایـن  در  شـود.  ارجـاع  شـورا  معیـن 
وضعیـت  آخریـن  از  گزارشـی  همچنیـن 
رئیـس  و  شـد  ارائـه  اطاعـات  ملـی  شـبکه 
کید کرد راه اندازی شـبکه ملی  جمهـوری تا
مجـازی  فضـای  اولویت هـای  از  اطاعـات 
اسـت کـه بایـد بـا جدیـت پیگیـری و هر چه 

شـود. راه انـدازی  سـریع تر 

سازماندهی، 
مرتب سازی و 
دسته بندی 
ایمیل ها 
در جیمیل

در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح شد
بررسی و تصویب سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا 

در رسانه های اجتماعی



13

دور جدیـد ● شمـــــــــــاره ۱۳
۱۴۰۱ مـــــــــــــــــــــــــاه  دی 

سی
پار

د 
قن

- - حسنا خوشرو/ ویراستار

از  عـاری  و  اصولـی  بـرای داشـتن متنـی 
را  زیـادی  مـوارد  ویرایشـی  ایـراد  هرگونـه 
بایـد رعایـت کنیـم. یکـی از ایـن مـوارد نیـم 

اسـت.  فاصلـه 
اسـتاندارد  یـک  کتـر  کارا ایـن  اینکـه  بـا 
یونیکـد اسـت، متاسـفانه اسـتفاده از ایـن 
کتـر جـدی گرفتـه نمی شـود. بـا رعایـت  کارا
نیم فاصلـه هم دنیا رو قشـنگ تر می کنین 
و هـم بـه بقیـه کمـک می کنیـم تـا متـون را 
فاصلـه  همـان  نیم فاصلـه  بخونـن.  بهتـر 
کـه جداسـازی بیـن  اسـت بـا ایـن تفـاوت 
حـروف را بـدون ایجـاد فاصلـه بیـن آن هـا 
انجـام می دهـد. برخـی منابـع آن را فاصله 
مجـازی می داننـد. دلیل انتخـاب این نام 
بـه ایـن خاطـر اسـت کـه بیشـتر در تایـپ و 
چـاپ کامپیوتـری و نرم افـزاری به کار گرفته 

می شـود.
بـه  متـن  ترجمـه  در  نیم فاصلـه  رعایـت 
فارسـی و یـا ترجمـه کتاب اهمیـت ویژه ای 
دیگـر  زبان هـای  در  کـه  آنجایـی  از  دارد. 
چنیـن چیـزی تعریـف نشـده اسـت قطعـًا 
شـما  از  روسـی  زبـان  بـه  متـن  ترجمـه  در 

نمی خواهنـد. را  آن  رعایـت 
و  هکسـره  ماننـد  درسـت  نیم فاصلـه 
اهمیـت  دارای  نگارشـی  اصـول  بقیـه 
بسـیار اسـت چـرا کـه اسـتفاده از آن باعـث 
خوانـدن  شـدن  آسـان تر  و  متـن  زیبایـی 
مشـخصه های  از  یکـی  می شـود.  متـن 
حـوزه  فعالیـن  و  حرفـه ای  مترجمیـن 
ویرایـش و تایـپ، رعایت نیم فاصله اسـت.

موارد استفاده از نیم فاصله چیست؟
*نشانه ی جمع "ها"

_کاه ها، گل ها، نیمکت ها و...
تشـکیل  بخـش  دو  از  کـه  *واژه هایـی 
فاصلـه  آن هـا  بخـش   دو  بیـن  شـده اند 
ع،  مجـازی قـرار می گیـرد. فعل هـای مضـار
ایـن  از  اسـتمراری  و ماضـی  نقلـی  ماضـی 

دسـته اند:
*واژه های مرکب

-خانه نشـین، تعیین کننـده، دانش آموز 
و...

* "ی" اضافه
رشته ی، گربه ی، پنبه ی و...

"ای" نکره
کاشانه ای، پروژه ای، خصمانه ای و...

*برخی پسوندها مانند "ترین" و "شده"
ستودنی ترین، ترجمه شده و... 

*هنگام رعایت قواعد جدانویسی
"ایـن"  و  "آن"  کلمـۀ  گـر دو  ا بـرای مثـال 
قبـل از یـک اسـم بیاینـد ماننـد: آن طـرف، 

این طـرف.
و اما نتیجه گیری:

و  اصولـی  صـورت  بـه  نوشـتن  بـرای 
بـدون نقـص بایـد تمامـی قواعد دسـتوری 
نگارشـی را رعایـت کـرد، یکـی از ایـن مـوارد 
متاسـفانه  امـا  اسـت  نیم فاصلـه  رعایـت 
نادیـده  را  مـورد  ایـن  افـراد  از  خیلـی 
مـواردی  چـه  در  کـه  دیدیـم  می گیرنـد.  
بایـد از نیـم فاصلـه اسـتفاده کنیـم و دلیل 
فهمیدیـم  را  کتـر  کارا ایـن  کـردن  رعایـت 
آسـان تر  و  متـن  شـیوایی  کـه  یافتیـم  و 
شـدن خوانـدن آن، منـوط بـه اسـتفاده از 
نیـم فاصلـه اسـت. البتـه بـاز هـم یـادآوری 
می کنیـم کـه نیم فاصلـه صحیـح اسـت، نه 

فاصلـه!  نیـم 
بعـد  بـه  ایـن  از  شماسـت،  نوبـت  حـاال 
کتـر را در نوشـته خـود ترتیـب اثـر  کارا ایـن 

می دهیـد؟! 

نیم فاصله نه نیم فاصله

-مهشاد عسکری-

بـه  جهانـی  دهکـده"  کلمـه  " زمانیکـه 
نمی کردیـم   گمـان  هرگـز  خـورد  گوشـمان 
حقیقـت  بـه  شـتابی  چنیـن  بـا  واژه  ایـن 
بپیونـدد. در گذشـته اسـتفاده از کلمـات 
کـه   کلیِنکـس"  " همچـون   ایرانـی   غیـر 
کاغـذی" حتـی  بـه جـای واژه "دسـتمال 
کلمـه ای  بـرای  مـادر بزرگ هـای مـا نیـز 
متـداول بشـمار میرفـت، بواسـطه حضـور 
اولیـن برنـد دسـتمال کاغـذی بـا ایـن نـام 
از  بـود. دلیـل اسـتفاده  کشـور  در داخـل 
افـراد  نبـودن  گاه  آ گانـی  واژ چنیـن  ایـن 
زبـان غیـر فارسـی و ندانسـتن معنـی  بـه 
گیـری  فرا بـا  امـروزه  امـا  بـود.  آن  حقیقـی 
افـراد؛  از  بیشـتری  تعـداد  بـرای  زبـان 

بـا  بلکـه  نـه سـهوی  کلمـات غیـر فارسـی 
گاهـی وارد دایـره لغـات مـا شـده اسـت.  آ
فارسـی  غیـر  کلمـات  از  اسـتفاده  گرچـه 
کاهـش ذخیـره زبانـی می شـود و  موجـب 
ایـن رفتـار در بلنـد مـدت موجوب حذف 
و فراموشـی بسـیاری از لغـات میشـود امـا 
وجـود کلمـات معـادل فارسـی نا مناسـب 
کلمـات  اسـتفاده  گـذاری  اثـر  از   ، نیـز

می کاهـد. جایگزیـن 
و  واژه سـازى  واحدهـاى  تأسـیس 
واحدهـاى  دادن  سـازمان  و  واژه گزینـی 
دیگـر  و  دانشـگاهی  کـز  مرا در  مشـابه 
و  فرهنگـی  و  علمـی  سـازمان هاى 
آنـان  فعالیت هـاى  سـاختن  هماهنـگ 
بـر  نظـارت  و  تجـارب ؛  تبـادل  راه  از 

ترجمـه  در  معادل یابـی  و  واژه سـازى 
و  فارسـی  زبـان  بـه  دیگـر  زبان هـاى  از 
و  حفـظ  بـراى  الزم  معیارهـاى  تعییـن 
برخـورد  در  فارسـی  زبـان  بنیـۀ  تقویـت 
جدیـد؛ اصطاحـات  و  مفاهیـم   بـا 
زبـان  فرهنگسـتان  وظایـف  جملـه   از   
اسـت. شـده  عنـوان  فارسـی  ادب   و 
این نهاد هر سـاله  کلمات فارسـی جدید  
از  یکـی  اسـت  کـرده  فارسـی  زبـان  وارد  را 
موفـق تریـن ایـن نمونـه هـا کلمـه "یارانـه" 
گانـی   اسـت. البتـه در سـال هـای اول واژ
بـه دروغ بـه ایـن نهـاد نصبـت داده شـد 
کـش لقمـه" به عنـوان واژه  از جملـه واژه "
کـه از سـوی رئییـس  معـادل "پیتـزا" بـود 

فرهنگسـتان  بـه شـدت تکذیـب شـد.  

کلمات بیگانه چطور به زبان فارسی راه یافتند؟
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حقوق

-حانیه محمدی/ کارشناس حقوق-
طبـق مـاده ۱۱20 قانـون مدنـی »عقـد 
نـکاح بـه فسـخ یـا بـه طـاق یـا بـه بـذل 
مدت در عقد انقطاع، منحل می شود« 
مـدت  انقضـا  فـوق،  مـوارد  بـر  عـاوه 
از زوجیـن،  یکـی  فـوت  در عقـد موقـت، 
یکـی  جنسـیت  تغییـر  و  ارتـداد  لعـان، 
نـکاح  انحـال  سـبب  نیـز  زوجیـن  از 

. د می شـو
۱_ فسخ نکاح:

الـف( مـاده ۱۱2۱ قانـون مدنی » جنون 
هـر یـک از زوجیـن به شـرط اسـتقرار اعم 
از ایـن کـه مسـتمر یـا ادواری باشـد بـرای 
طـرف مقابـل موجب حق فسـخ اسـت.«

چنانچـه   ، اسـتقرار شـرط  بـه  توجـه  بـا 
حـق  موجـب  باشـد،  زودگـذر  جنـون 
بـودن  مسـتمر  امـا  بـود.  نخواهـد  فسـخ 
جنون شـرط نیسـت و با جنون ادواری) 
کـه بـه صـورت موقـت و دوره ای  جنونـی 
کـرد. را فسـخ  نـکاح  اسـت( نیـز میتـوان 

مدنی»عیـوب  قانـون   ۱۱22 مـاده  ب( 
زیـر در مـرد موجـب حـق فسـخ بـرای زن 

خواهـد بـود:
۱( خصاء )اختگی( 

یکبـار  ولـو  اینکـه  شـرط  بـه  عنـن   )2
باشـد. نـداده  انجـام  را  زناشـویی  عمـل 
بـه  تناسـلی  آلـت  بـودن  مقطـوع   )3
زناشـویی  عمـل  بـه  قـادر  کـه  ای  انـدازه 

نباشـد.« 
انجـام  بـه  قـادر  زوج  کـه  صورتـی  در 
بـه  قـادر  ولـی  باشـد  زناشـویی  وظایـف 
مـورد  نباشـد،  زوجـه  نمـودن  حاملـه 
عـدم  تقاضـای  یـا  نـکاح  فسـخ  مـوارد  از 

نمی باشـد.  سـازش  امـکان 

مدنی»عیـوب  قانـون   ۱۱23 مـاده  پ( 
بـرای  فسـخ  حـق  موجـب  زن  در  ذیـل 

بـود خواهـد  مـرد 
۱( َقَرْن

2( ُجذام
3( َبَرص

4( افضاء
گیری ۵( زمین 

۶( نابینائی از هر دو چشم«
مـاده ۱۱24 قانـون مدنـی» عیـوب زن 
بـرای  فسـخ  حـق  موجـب  صورتـی  در 
مـرد اسـت کـه عیـب مزبـور در حـال عقـد 

وجـود داشـته اسـت.« 
و  درمـان  نظیـر  جهتـی،  بـه  چنانچـه 
گـردد  مرتفـع  زن  عیـب  جراحـی،  عمـل 
نمیتـوان بـه اسـتناد عیـب سـابق، بـرای 

شـد. قائـل  فسـخ  خیـار  مـرد، 
و  مدنی»جنـون  قانـون   ۱۱2۵ مـاده 
هـم  عقـد  از  بعـد  هـرگاه  مـرد  در  عنـن 
بـرای  فسـخ  حـق  موجـب  شـود  حـادث 
در  مـرد،  خـاف  بـر  بـود.«  خواهـد  زن 
عقـد،  از  پـس  جنـون  زن،  خصـوص 
موجـب حـق فسـخ بـرای مـرد نمی گـردد. 
هـر یـک از زوجیـن قبـل از عقـد عالـم بـه 
امـراض مذکـوره در طـرف دیگر بوده بعد 

داشـت. نخواهـد  فسـخ  حـق  عقـد  از 
ت( ابتـاء شـوهر بـه امـراض مقاربتـی: 
مـاده ۱۱2۷ قانـون مدنـی »هـرگاه شـوهر 
امـراض  از  یکـی  بـه  مبتـا  عقـد  از  بعـد 
گـردد زن حـق خواهـد داشـت  مقاربتـی 
و  نمایـد  امتنـاع  او  بـا  نزدیکـی  از  کـه 
امتنـاع بـه علـت  مزبـور مانـع حـق نفقـه 

بـود.«  نخواهـد 
ث( تخلـف از شـرط صفت: طبق ماده 

از  یکـی  در  گاه  »هـر  مدنـی  قانـون   ۱۱29
و  شـده  شـرط  خاصـی  صفـت  طرفیـن 
بعـد از عقـد معلوم شـود کـه طرف مذکور 
طـرف  بـرای  بـوده  مقصـود  وصـف  فاقـد 
خـواه  بـود  خواهـد  فسـخ  حـق  مقابـل 
یـا  وصـف مذکـور در عقـد تصریـح شـده 
عقـد متباینـا بـر آن واقـع شـده باشـد.« 

ج( انواع اشتباه در نکاح:
گـر  ا مـادی:  هویـت  در  اشـتباه   _۱
را  مـردی  بـه  ازدواج  پیشـنهاد  شـخصی 
بدهـد و مـرد بـه تصـور اشـتباه، همسـری 
خواهـر آن دختـر را قبـول نمایـد، نـکاح 

اسـت. باطـل 
گر مردی  2_ اشـتباه در هویت مدنی: ا
فوتبـال  مشـهور  بازیکـن  فـان  را  خـود 
معرفـی کنـد و دختـر بـر ایـن اسـاس بـا او 

کنـد، نـکاح باطـل اسـت. ازدواج 
گـر  ا اساسـی:  وصـف  در  اشـتباه   _3
 ، دکتـر را  خـود  واقـع  خـاف  بـر  مـردی 
کنـد و عقـد  مهنـدس و یـا مجـرد معرفـی 
نـکاح  عقـد  شـود،  واقـع  مبنـا  ایـن  بـر 
حـق  مقابـل  طـرف  بلکـه  نیسـت  باطـل 

داشـت. خواهـد  فسـخ 
 چ( تدلیـس: یعنـی یـک طـرف به عمد 
متقلبانـه  اعمـال  بـا  فریـب،  قصـد  بـا  و 
یـا  خـود، عیبـی را مخفـی نگـه داشـته و 
کـه مـورد توافـق طرفیـن بـوده  صفتـی را 
از خـود نشـان دهـد در حالیکـه در واقـع 
دربـاره  سـکوت  اسـت.  بـوده  آن  فاقـد 
مسـامحه  قابـل  عادتـا  کـه  عیب هـای 
نباشـند و عرفـا انتظـار میرود که شـخص 
کنـد ماننـد مصنوعـی بـودن  آن را بیـان 
عضـوی نظیـر دسـت یـا پـا، از مصادیـق 

اسـت. تدلیـس 

حالل عقد نکاح
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کاویانی/  -کمند 
- روانشناس و زوج درمانگر
طرحـواره   تعریـف  بـه  قبـل  شـماره  در 
ارائـه  بـه  شـماره  ایـن  در  پرداختیـم 
راهکارهـای برای مقابله با آن میپردازیم.
کـه واضـح و مشـخص اسـت،  همانگونـه 
فهمیـدن  درمـان،  بـرای  گام  اولیـن 
بـه  و  دقیـق  بتوانیـم  گـر  ا اسـت.  مشـکل 
تشـخیص  را   مشـکل  درسـت  صـورت 
دهیـم، آنـگاه میتوانیـم در جهـت درمـان 
کنیـم. بـرای مثـال فـرض  درسـت حرکـت 
امانتـان  درد  و  داریـد  درد  دنـدان  کنیـد 
بـه  پزشـک  دنـدان  گـر  ا اسـت.  بریـده  را 
یـک  اسـت  خـراب  کـه  دندانـی  جـای 
کنـد.  دنـدان دیگـر را بـرای شـما درسـت 
آیـا مشـکل شـما برطـرف شـده اسـت و از 

شـده اید؟ خـاص  دنـدان  درد  شـر 
بـه طـور یقیـن پاسـخ خیـر اسـت. پـس 
درمـان  بـرای  مشـکل  کـردن  مشـخص 

گام اسـت. اولیـن و مهـم تریـن 
همـه مـا بـا نیـاز هـای عاطفـی متولـد 
می شـویم. برطـرف کـردن ایـن نیازهـا به 
اولیـه  مراقبیـن  عهـده  بـر  طبیعـی  طـور 
مـا )بـه طـور معمـول والدین( می باشـد، 
گـر نیـاز هـای عاطفـی اولیـه مـا بـر  حـال ا
بـرآورده  انـدازه  از  بیـش  یـا  نشـود  آورده 

می بینیـم. آسـیب  شـود 
کردیـم  کـه در قبـل اشـاره  همـان طـور 
بسـیار  هسـتیم  کـودک  کـه  هنگامـی 
کـردن  برطـرف  زیـرا  پذیریـم  آسـیب 
تمامـی نیازهـای بنیادیـن و عاطفـی مـا 
می باشـد.  مـا  اولیـه  مراقبیـن  عهـده  بـر 

تمامـی  هـای  نیـاز  تریـن  مهـم  از  یکـی 
کـودکان برقـراری دلبسـتگی بـا مراقبیـن 
کـه  )کسـی  مـادر  ویـژه  بـه  خـود  اولیـه 
دارد(  کـودک  بـا  را  ارتبـاط  بیشـترین 

. هسـت
بـه زبـان سـاده دلبسـتگی بـه معنـای 
کنـار  در  داشـتن  آرامـش  و  اعتمـاد 
آنهـا  حضـور  در  امنیـت  حـس  والدیـن، 
و اطمینـان از اینکـه نیازهایمـان توسـط 

می شـود. بـرآورده  والدیـن 
والدیـن  از  بسـیاری  تـاش  برخـاف 
نیازهـای  کـردن  بـرآورده  جهـت  در 
و  نمی شـوند  موفـق  گاهـی  کودکانشـان 
کـودک  بـه روان  آسـیب  امـر باعـث  ایـن 
بـه  نیـاز  مثـال  عنـوان  بـه  می شـود. 
کـه باالتـر بـه آن اشـاره شـد،  دلبسـتگی 
نشـود،  بـرآورده  کودکـی  دوره  در  گـر  ا
کـه  کسـانی  بـه  مـا  می شـود  موجـب 
پیـدا  اعتمـاد  می شـویم،  دلبسـته 
رهایمـان  کـه  داریـم  بـاور  و  می کنیـم 
ایـن  دلیلـی  هـر  بـه  گـر  ا نمی کننـد. 
در  آنکـه  دلیـل  بـه  دهـد  رخ  رهاشـدگی 
نداریـم  ذهـن  نظریـه  کودکـی  دوران 
ایـن  منطقـی  دلیـل  نمی توانیـم  و 
بـه  آنـرا  شـویم،  متوجـه  را  رهاشـدگی 
دوسـت داشـتنی نبـودن خودمـان ربـط 
کنـون  ا می گـذرد  سـال ها  می دهیـم. 
ذهـن  امـا  نیسـتیم  کـودک  آن  دیگـر 
همچـون   را  لحظـه  آن  وقایـع  تمـام  مـا 
داشـته  نگـه  جزییـات  تمـام  بـا  فیلمـی 
کوچـک تریـن اتفـاق مشـابه  اسـت و بـا 
اتفـاق  مـا  بـرای  زمـان  آن  در  کـه  آنچـه 

غ از دالیـل منطقـی، آن  افتـاده بـود فـار
فیلـم دوسـت داشـتنی نبـودن، دوبـاره 
نمی دانیـم  حتـی  مـا  و  می شـود  پخـش 
ایـن احسـاس از کجـا اینگونه بر سـرمان 
آنکـه  برخـاف  آری،  اسـت.   شـده  آوار 
اسـت.  گذشـته  گذشـته،  می گوینـد 
گـذر نکـرده اسـت،  گویـی هیچـگاه از مـا 
مـا  بـه  پدرمـان  کـه در 4 سـالگی  کتکـی 
در  منفـی  احساسـات  از  سـیلی  و  زد 
از  آمـد و هیچـکاری هـم  مـا بـه خـروش 
اینکـه  بـا  بزرگسـالی  در  نمی آمـد  بـر  مـا 
خـود  از  مشـابه  اتفاقـات  در  می توانیـم 
ماشـین  سـوار  گویـی  امـا  کنیـم  دفـاع 
زمـان می شـویم، بـر می گردیـم بـه همان 
کـه آن احساسـات بـا شـدت زیـاد  روزی 
اسـت  گونـه  ایـن   . شـدند  ایجـاد  مـا  در 
گام درمـان طرحـواره درمانـی  کـه اولیـن 
تسـلی زخم های کودکیسـت کـه بر تمام 
جنبـه هـای زندگـی و وجـود ما سـایه ای 
ایـن  گریـز افکنـده اسـت. در  غیـر قابـل 
گاهـی بـا اهمیـت پیـدا  مرحلـه از سـفر آ
نخسـت  گام  در  اصلـی  مشـکل  کـردن 
وجـود  بـه  اصلـی  هـای  ریشـه   و  درمـان 
کـه ازاصلـی تریـن  آمـدن ایـن مشـکات 
زخم هـای  اهمیـت  بـه  می تـوان  آن 
در  بسـزایی  تاثیـر  کـه  کودکـی  دوران 
کرده انـد اشـاره  مشـکات آتـی مـا ایجـاد 
گاهی  کـرد . بـا هم در این مسـیر زیبای آ
کـه  گاهـی  آ میـوه  از  و  رویـم  مـی  پیـش 
مـزه ای تلـخ امـا نتیجـه ای شـیرین دارد 
گاهـی  گوارایـی خودآ از  و  کام می گیریـم 

می بریـم. لـذت 

بسیاری از مشکالت ریشه در کودکی ما دارند

■ ■ ■

که  گونه است  این 
گام درمان  اولین 

طرحواره درمانی تسلی 
زخم های کودکی ست 
که بر تمام جنبه های 

زندگی و وجود ما 
گریز  سایه ای غیر قابل 

افکنده است.
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-فاطمه محمودی-
 ۱9۶9 سـال  در  سـیاه  جمعـه ی  گرچـه 
میـادی بـه دلیل از هم پاشـیدن قیمت 
روی  آن  منفـی  تاثیـر  و  آمریـکا  در  طـا 
گـذاری شـد، امـا  کشـور نـام  اقتصـاد ایـن 
از اواخـر دهـه ی هشـتاد ایـن روز خیلـی 
زود بخشـی از فرهنـگ  آمریـکا و سـپس 
ایـن  پـس  آن  از  و  گشـت  کشـورها  سـایر 
سـال  خریـد  فصـل  آغـاز  عنـوان  بـه  روز 
ایـاالت  تاریـخ  در  مسـیحیان  بـرای  نـو 
متحـده ی آمریـکا شـناخته شـد. در ایـن 
روی  توجهـی  قابـل  تخفیف هـای  روز 
اعمـال  فروشـگاه ها  همـه ی  اجنـاس 
شـلوغ ترین  عنـوان  بـه  آن  از  و  می گـردد 
یـاد  سـال  طـول  در  فـروش  و  خریـد  روز 
بـر  بنـا   ، روز ایـن  از  هـدف  می شـود. 
کـه  اسـت  ایـن  محلـی،  افـراد  گفتـه ی 
همـه ی اقشـار جامعـه با هر نـوع توانایی 
خـود  هـای  نیـاز  باشـند  قـادر  مالـی 
کننـد. بـا تجربـه ی  بـرای سـال نـو تامیـن 
تـوان  مـی  اروپـا،  سـیاه  جمعـه ی  روز 
تخفیـف  نحـوه ی  در  تفـاوت  متوجـه ی 
نکتـه ای  شـد.  مختلـف  فروشـگاه های 
توجـه  قابـل  فروشـگاه ها  برخـی  در  کـه 
قیمـت  بـا  کـه  اسـت  محصوالتـی  اسـت، 
محصـوالت  ایـن  شـود.  مـی  ارایـه  کمتـر 
عمومـا محصوالت قدیمی تـر و با کیفیت 
درجـه ی  محصـوالت  و  هسـتند.  کمتـر 
مارک هـای  تولیـدات  آخریـن  یـا  و  یـک 

تخفیـف  بـا  یـا  و  تخفیـف  بـدون   ، معتبـر
می رسـند.  فـروش  بـه  جزیـی  بسـیار 
اعمـال شـده  همچنیـن میـزان تخفیـف 
و  اسـت  متغیـر  متفـاوت،  شـهرهای  در 
نسـبت بـه جمعیـت شـهر و رقابـت بیـن 
مختلـف،  هـای  صنـف  و  فروشـگاه ها 
تخفیـف هـای کـم یـا بسـیار چشـم گیری 
در  موجـود  رقابـت  ایـن  می شـود.  ارایـه 
بـازار بـه آسـانی جمعیـت بیشـتری را بـه 
پیشـنهادات بهتر جذب میکند. و مورد 
مهـم دیگـر مـدت نگـه داری تخفیف هـا 
کثـر فروشـگاه ها از چنـد  کـه ا مـی باشـد، 
روز قبـل شـروع بـه اعمـال تخفیـف کـرده 
و آن را تـا روز جمعـه ی سـیاه بـه باالترین 
حـد مـی رسـانند و در برخـی فروشـگاه ها 
ادامـه  هفتـه  پایـان  تـا  سـیاه  جمعـه ی 
برخـی  علیرغـم  نهایـت  در  می یابـد. 

شـدن  رنگ تـر  کـم  و  سواسـتفاده ها 
هـدف اصلـی ایـن مناسـبت، در ایـن روز 
کـه در مـردم  بـر جنـب و جوشـی  عـاوه 
بـرای خریـد و بازار بـرای ارایه ی محصول 
دیـدن  می کنـد،  ایجـاد   ، ارزان تـر و  بهتـر 
بـرای  مـردم  کثـر  ا پاییـن  ی  دغدغـه 
خریدهـای اولیـه ، مهـم تریـن بخش این 
درآمـد  بـا  اقشـار  نگرانـی  کـه  اسـت،  روز 
نـو  سـال  نیازهـای  تهیـه ی  بـرای   ، کمتـر

می یابـد. کاهـش 
بـا جمعـه  رابطـه  تامـل در  نکتـه قابـل 
کشـور  در  سـنت  ایـن  برگـزاری  سـیاه 
نـو  سـال  کـه  باوجـودی  کـه  ماسـت 
کشـور ایـران  میـادی هیـچ سـنخیتی بـا 
کسـب و  نـدارد امـا بسـیاری از صاحبـان 

دارنـد. آن  انجـام  بـه  اصـرار  کار 
یلـدا  بـه نزدیـک بـودن شـب  بـا توجـه 
اصیـل  و  دیریـن  سـنت های  از  یکـی  کـه 
غیـر  مناسـبت  ایـن  بـا  اسـت،  ایرانـی 
ارائـه  بـه  فروشـگاه ها  بـود  بهتـر  بومـی؛ 
تخفیفـات در زمینـه مرتبـط بـا ایـن شـب 
ایـن  برگـزاری  بـه  تـا  می کردننـد   اقـدام 
کـرده باشـند.   آییـن اصیـل ایرانـی کمـک 
بـه  ویـژه  تخفیفـات  ارائـه  حتـی 
مناسـبت هـای دیگـر ماننـد نـوروز بـرای 
رفتارهـای  از  بیشـتری  افـراد  بهرمنـدی 
امـا متاسـفانه  پسـندیده بشـمار می آیـد 
در مـواردی شـاهد عکـس ایـن موضـوع 

. هسـتیم

جمعه سیاه را 
در ایران 
 بومی سازی کنیم  

جامعه

■ ■ ■
، بنا بر  هدف از این روز

گفته ی افراد محلی، این 
است که همه ی اقشار 

جامعه با هر نوع توانایی 
مالی قادر باشند 

نیازهای خود برای سال 
نو تامین کنند.
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اد
ید

رو

 رها فالح/کارشناس ارشد علوم تربیتی
موسسـه کمک کرمان،)خیریه حمایت 
کـودکان مبتـا بـه سـرطان( بـا برگـزاری  از 
جشـن یلـدا ضمـن بزرگداشـت ایـن آییـن 
برنامه هـای  اجـرای  بـا  ایرانـی  اصیـل 
شـاد  لحظاتـی  خلـق  در  سـعی  متنـوع 
دارد. سـرطان  بـه  مبتـا  کـودکان   بـرای 
کـه فعالیـت خـود  موسسـه خیریـه کمـک 
را از اسـفند  سـال ۱39۷  آغـاز نمـوده، در 
حال حاضـر بـا تحـت پوشـش قـرار دادن 
بـر  عـاوه  سـرطان  بـه  مبتـا  کـودک   390
بـا  درمـان  هزینه هـای  از  بخشـی  تامیـن 
برگـزاری مراسـمی از ایـن دسـت سـعی در 
خدمـات رسـانی درمانـی بـه ایـن کـودکان 

دارد. را 
خانـم دکتـر زهـرا فرهمنـدی نیـا دارای 
سـرطان  و  خـون  تخصـص  فـوق  بـرد 
بخـش  در   ۱3۷۷ سـال  از  کـودکان 
آنکولـوژی کـودکان مشـغول بـه کار اسـت؛ 
کیـد بـر لـزوم  در حاشـیه ایـن جشـن بـا تا
حفـظ روحیـه بـرای خانواده هـای دارای 
کـودک سـرطانی افـزود: طـی تجربـه ای که 
در تمام این سال ها در ارتباط با کودکان 
کیـد  تا همـواره  کـرده ام،  کسـب  سـرطانی 
بـرای  شـاد  محیـط  نمـودن  فراهـم  بـه 
کودکان داشـته ام زیرا پاسـخ بـه درمان در 
کودکانـی کـه در محیط شـاد قـرار دارند به 

کـودکان اسـت. از دیگـر  باالتـر  مراتـب 
خـود  فعالیت هـای  تشـریح  در  وی 
برنامه هـای  کرونـا  از  قبـل  کـرد:  اضافـه 
متنوعی در جهت  فراهم نمودن محیط 
امـا  می شـد  برگـزار  کـودکان   بـرای  شـاد 
کنـون بـه دلیـل حفـظ سـامت کـودکان،  ا
بیمـاری  کامـل  رفـع  تـا  فعالیت هـا  ایـن 

تعطیـل  آنفلوآنـزا  جدیـد  مـوج  و  کرونـا 
هـای  جشـن  کرونـا  از  قبـل  اسـت.  شـده 
آغـاز و  ، یلـدا، چهارشـنبه سـوری و  نـوروز
پایـان مدرسـه بـه صـورت مرتـب به کمک 
ایـن  بـر  عـاوه  می شـد.  برگـزار  خیریـن 
خانواده هـا  بـه  تخصصـی  آموزش هـای 

می شـود. داده 
دکتـر  مراسـم  ایـن  در  همچنیـن 
موسسـه  عامـل  مدیـر  عبـدی  علیرضـا 
کمـک ضمـن شـرح فعالیـت هـای انجـام 
افزایـش  جملـه  از  خیریـه  ایـن  در  شـده 
 ۱90 از  حمایـت  تحـت  تعدادکـودکان 
در  کـودک   390 بـه   9۷ سـال  در  کـودک 
تمامـی  از  مـا  خیریـن  افـزود:   ۱40۱ سـال 
اقشـار افـراد جامعـه هسـتند، مبالـغ قابل 
توجهـی کمـک مالـی را نیز داشـته ایـم اما 

اسـت. بـوده  مقطعـی  کمک هـا  ایـن 
بـا مبالـغ  کـه  کمک هایـی  بـه طورکلـی   
کمتـر امـا بـه صـورت مسـتمر انجـام شـود 
قابـل برنامه ریزی و بسـیار اثرگـذار خواهد 

بود.
کـه در حـال  ایـن مطلـب  بیـان  بـا  وی 
درمـان  هزینه هـای  از  ۷0درصـد  حاضـر 
می شـود  تامیـن  محـک  خیریـه  توسـط 
بـرای  بـزرگ  کارهـای  وارد  کـرد:  اضافـه 
درمـان ایـن بیماری شـده ایم. میلیون ها 
یـورو بـرای خرید دسـتگاه های تشـخیص 
هزینـه شـده اسـت. رشـد ابتابـه سـرطان 
اسـت،  درصـد   ۱۱.8 حـدود  کرمـان  در 
از  یکـی  کرمـان  اسـتان  کـه  وجـودی  بـا 
اسـتان های دارای معـادن فـراوان اسـت 
امـا یکـی از عقـب مانـده تریـن اسـتانهای 
کشـور در زمینه درمان سـرطان محسوب 

می شـود.

کید بر مشـارکت  دکتـر عبـدی ضمـن تا
فعـال خیریـن کرمانـی ابـراز داشـت: تنهـا 
یکـی از صنایـع کرمان در این مسـیر ما را 
همراهی نموده اند. طبق گفته اسـتاندار 
۱۶۵هـزار میلیـارد درآمدهـای صنایـع در 
تمـام  اسـتان هزینـه می شـود.  از  خـارج 
و  فرمانـدار  اسـتاندار،  از  جامعـه  آحـاد 
کارخانـه تـا مردمـان عـادی  رئیـس فـان 
بیماری هـا  انـواع  بـه  ابتـا  معـرض  در 
فکـر  بـه  بایـد  اینکـه  علیرغـم  هسـتند، 
خـود  هـدف  اسـت  الزم  باشـیم  درمـان 
را بـه پیشـگیری و تشـخیص زودهنـگام 

کنیـم. متمرکـز 
عضـو  کارنمـا  محمدعلـی  ادامـه  در 
ضمـن  کمـک  خیریـه  رئیـس  هیـت 
بـا  عبـدی  دکتـر  صحبت هـای  کیـد  تا
دسـتگاه های  کـه  موضـوع  ایـن  بیـان 
بـه  و  اسـت  شـده  خریـداری  تشـخیص 
منظـور بهره بـرداری از آنهـا منتظـر اتمـام 
سـاختمان مجموعـه هسـتند، بـا دعـوت 
مشـاهده  منظـور  بـه  مـردم  عمـوم  از 
بـه  مرکـز  ایـن  زمانیکـه  گفـت:  کار  رونـد 
بهره بـرداری برسـد 80 درصـد از بیمارانـی 
از  را  خـود  جـان  حاضـر  حـال  در  کـه 
تواننـد  مـی  همچنـان  می دهنـد،  دسـت 
بـه زندگـی خـود ادامـه دهنـد. ایـن افـراد 

هسـتند. کشـور  بـزرگ  هـای  سـرمایه 
از خـدا و مـردم  را  باالتریـن حمایت هـا 
تنگناهـای  در  امـا  می کنیـم  دریافـت 

هسـتیم. گرفتـار  دولتـی 
الزم بـه ذکـر اسـت میتوانیـد بـا مراجعـه 
در   www.komak-charity سـایت  بـه 
توسـط  گرفتـه  صـورت  اقدامـات  جریـان 

بگیریـد. قـرار  کمـک  خیریـه 

خیریه کمک؛ 
کمکی به کودکان سرطانی کرمانی 

■ ■ ■

به طور کلی 
که با  کمک هایی 
کمتر اما به  مبالغ 

صورت مستمر 
انجام شود قابل 

برنامه ریزی و بسیار 
اثرگذار خواهد بود.
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تدبیر منزل
ک- کارشناس خا  / - زهرا برخوردار

بـا  مصـادف  دسـامبر   ۵ در  سـاله  هـر   
ک  خـا جهانـی  روز  عنـوان  بـه  آذر    ۱۷
اهمیـت  بـر  تمرکـز  بـرای  سـمینارهایی 
ک سـالم و حمایـت از مدیریـت پایدار  خـا
ک برگـزار مـی شـود. ایـن تاریـخ  منابـع خـا
مصـادف با زادروز رسـمی پادشـاه تایلند، 
ابتـکار  ایـن  اصلـی  حامیـان  از  یکـی  کـه 
روز  آرا  اتفـاق  بـه  فائـو  کنفرانـس  اسـت. 
تاییـد   20۱3 ژوئـن  در  را  ک  خـا جهانـی 
در  آن  رسـمی  تصویـب  خواسـتار  و  کـرد 
عمومـی  مجمـع  هشـتمین  و  شـصت 
 ،20۱3 دسـامبر  در  شـد  ملـل  سـازمان 
مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد در 
کنـش بـه ایـن اقـدام، ۵ دسـامبر 20۱4  وا
جهانـی  رسـمی  روز  اولیـن  عنـوان  بـه  را 

کـرد. تعییـن  ک  خـا
ک: جایـی  شـعار امسـال بـا عنـوان »خـا
و  اهمیـت  شـود«  مـی  شـروع  غـذا  کـه 
خوبـی  بـه  زندگـی  در  را  ک  خـا جایـگاه 

می کنـد. بیـان 
کـه تعـداد موجـودات  آیـا مـی دانسـتید 
ک  خـا غذاخـوری  قاشـق  یـک  در  زنـده 
زمیـن  روی  زنـده  موجـودات  تعـداد  از 
ک دنیایـی متشـکل از  بیشـتر اسـت؟ خـا
آلـی  اجـزای  و  معدنـی  مـواد  موجـودات، 
گیاهـان غـذای  کـه از طریـق رشـد  اسـت 

کنـد. تامیـن مـی  را  انسـان و حیوانـات 
ک نیـز بـرای سـالم بـودن  ماننـد مـا، خـا
نیـاز به تامیـن تعادل و تنوع مواد مغذی 
زمین هـای  دارد.  مناسـب  مقادیـر  در 
کشـاورزی بـا هـر برداشـت محصـول، مواد 
گـر  مغـذی خـود را از دسـت می دهنـد و ا
نشـود،  مدیریـت  پایـدار  به طـور  ک  خـا
حاصلخیـزی بـه تدریـج از بیـن مـی رود و 
ک هـا گیاهانـی بـا کمبـود مـواد مغذی  خا

می کننـد.  تولیـد 
ک  از دسـت دادن عناصـر غذایـی خـا
اسـت  ک  خـا تخریـب  اصلـی  فرآینـد  یـک 
کنـد. ایـن یکـی  کـه تغذیـه را تهدیـد مـی 

سـطح  در  مشـکات  تریـن  بحرانـی  از 
جهانـی بـرای امنیـت غذایـی و پایـداری 
در سراسـر جهـان شـناخته شـده اسـت.

سـطح  گذشـته،  سـال   ۷0 طـول  در 
بـه  غـذا  در  مغـذی  مـواد  و  هـا  ویتامیـن 
کاهـش یافتـه اسـت و تخمیـن زده  شـدت 
سراسـر  در  نفـر  میلیـارد   2 کـه  شـود  مـی 
جهـان از کمبـود ریزمغذی ها رنج می برند 
کـه بـه عنوان گرسـنگی پنهان شـناخته می 

اسـت.  دشـوار  آن  تشـخیص  زیـرا  شـود 
ک باعـث مـی شـود برخـی  تخریـب خـا
مغـذی  مـواد  کمبـود  بـا  هـا  ک  خـا از 
تغذیـه  و  حاصلخیـزی  شـوند،  مواجـه 
محصـوالت  از  حمایـت  بـرای  را  خـود 
برخـی  کـه  حالـی  در  بدهنـد،  دسـت  از 
ک هـا دارای چنیـن غلظـت  از خـا دیگـر 
یـک  کـه  هسـتند  باالیـی  مغـذی  مـواد 
گیاهـان و حیوانـات  محیـط سـمی بـرای 
کنـد و باعـث  اسـت، محیـط را آلـوده مـی 

شـود. مـی  هوایـی  و  آب  تغییـرات 
آیا می دانستید؟

ک تامیـن  • 9۵ درصـد غـذای مـا از خـا
می شـود.

بـرای  ضـروری  غذایـی  مـاده   ۱8 از   •
ک  خـا توسـط  آنهـا  از  مـورد   ۱۵ گیاهـان، 
تامین می شـود و 3 مورد توسـط گیاهان 

شـود. مـی  جـذب  فتوسـنتز  طریـق  از 
درصـد   ۶0 بایـد  کشـاورزی  تولیـدات   •
افزایـش یابـد تـا تقاضـای جهانـی غـذا در 

بـرآورده شـود. سـال 20۵0 
مـی  تخریـب  هـا  ک  خـا درصـد   33  •

. ند شـو
ک مـی  • از طریـق مدیریـت پایـدار خـا
تـوان تـا ۵8 درصـد غذای بیشـتری تولید 

کرد.

/ مدرس نجوم- -صدف عربپور

از  سـوزانی  گلولـه ی  زمیـن  اعمـاق  در 
آهـن وجـود دارد کـه بـا اقیانوسـی از مـواد 
مـذاب احاطـه شـده اسـت امـواج شـوک 
وسـیله  بـه  زلزلـه  توسـط  شـده  ایجـاد 
قابـل  آهنـی  مـذاب  غیـر  هسـته  همیـن 
اندازگیـری اسـت. مرکـز زمین بـه اندازه ی 
گـر بـه  سـطح خورشـید حـرارت دارد ولـی ا
یکباره سـرد شـود، زمین به یک سـیاره ی 
شـد.  خواهـد  تبدیـل  روح  بـی  و  مـرده 
گرفتـه تنهـا ۱00  کـه شـکل  زمیـن از زمانـی 

درجـه خنـک تـر شـده و هنوز دمـای مرکز 
می رسـد. سـانتیگراد  درجـه   ۶000 بـه  آن 

میـدان مغناطیسـی زمیـن ماننـد یـک 
بـاردار  ذرات  ورود  مانـع  محافـظ  الیـه 
می  شـود،  زمیـن  سـطح  بـه  خورشـیدی 
در  حیـات  حفـظ  عامـل  میـدان  ایـن 
زمیـن اسـت و فقـط بـا هسـته ی داغ آن 
زمیـن  هسـته  گـر  ا اسـت.  گرفتـه  شـکل 
مغناطیسـی  میـدان  زمیـن  شـود،  سـرد 
آن  پـی  در  و  داده  دسـت  از  را  خـود 
اتمسـفر نیـز از دسـت خواهـد رفـت و در 

مریـخ  ماننـد  درسـت  زمیـن  کمـی  مـدت 
خواهـد شـد، در ایـن صـورت شـما بـدون 
کسـیژن  لبـاس محافـِظ فشـار و ماسـک ا

مانـد. نخواهیـد  زنـده 
آتـش فشـان ها دیگـر فـوران نمی کننـد، 
زمیـن  و  شـده  متوقـف  قاره هـا  رانـش 
می شـوند.  ناپدیـد  کامـل  بطـور  لرزه هـا 
مـدت  نمی توانـد  کسـی  تغیـرات  ایـن  بـا 
ولـی  بیـاورد  دوام  زمیـن  در  زیـادی 
از سـیاره ی مریـخ  بهتریـن شـبیه سـازی 

می پیونـدد. وقـوع  بـه 

ک  روز جهانی خا

ک:  خا
جایی که غذا 
شروع می شود

گر هسته زمین سرد شود چه اتفاقی می افتد؟ ا
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دور جدیـد ● شمـــــــــــاره ۱۳
۱۴۰۱ مـــــــــــــــــــــــــاه  دی 

-رها فالح/ نویسنده- 
کارگـردان،  نقـاش،  درودی  ایـران 
اسـتاد  و  هنـری  منتقـد  نویسـنده، 
در  سـال۱3۱۵  در  دانشـگاه؛  برجسـته 
خراسـان و در خانـواده ای سرشـناس بـه 
دنیـا آمـد. خانـدان پـدری او از بازرگانـان 
خانـواده ی  و  خراسـان  نـام  صاحـب 
پـس  کـه  بـود  قفقـاز  بازرگانـان  از  مـادری 
مهاجـرت  ایـران  بـه  شـوروی  انقـاب  از 
گزیـده بودنـد.  کـرده و در مشـهد اقامـت 
بـه  کودکـی  از  کـه  ای  عاقـه  بـا  درودی 
نقاشـی داشـت پـس از اتمـام تحصیـات 
متوسـطه، راهی فرانسه شد و تحصیات 
خـود را در دانشـکده ی هنرهـای زیبـای 
بروکسـل  او در  پایـان رسـاند.  بـه  پاریـس 
نقاشـی  رنگ هـای  کـردن  شـفاف  بـرای 
کادمـی سـلطنتی  آ را در  دوره ی ویتـرای 
در  را  هنـر  تاریـخ  و  گذرانـد  بروکسـل 

. گرفـت  فـرا  لوورپاریـس  مدرسـه 
شـرکت  سـفارش  ۱34۷بـه  سـال  در 
کشـی نفـت آبـادان  کـه لولـه  آی .تی.تـی 
تابلـوی  بـود  انجـام داده  را  بـه ماهشـهر 
کـرد .  آبـادان بـه ماهشـهر را خلـق  نفـت 
چنـد  تیـراژی  بـا  آن  تصویـر  کـه  تابلویـی 
از  آمریـکا  مهـم  مطبوعـات  در  میلیونـی 
و  رسـید  چـاپ  بـه  تایمـز  الیـف،  قبیـل 
احمـد شـاملو نـام "رگهـای زمیـن ،رگهـای 
ایـران   . نهـاد  شـاهکار  ایـن  بـر  "را  مـا 
درودی بعدهـا نـام  "زمیـن، رگهـای مـا" را 

نهـاد. شـاهکار  برایـن 
از  پـس   40 دهـه ی  در  درودی  ایـران 
گالری هـای مختلـف،  نمایـش آثـارش در 
تولیـد  و  کارگردانـی  آموختـن  بـرای 

انسـتیتو  بـه  تلویزیونـی  برنامه هـای 
.سـی.ال نیویـورک رفـت. در نیویـورک  آر
بـا پرویـز مقدسـی که در رشـته کارگردانی 
می کـرد  تحصیـل  تلویزیـون  و  سـینما 
آشـنا شـد  و با او ازدواج کرد .چندی بعد 
ایـران  بـه  همسـرش  همـراه  بـه  درودی 
تاسـیس  تـازه  سـازمان  در  و  بازگشـت 
و  کننـده  تهیـه  سـمت  در  تلویزیـون 
کارگـردان بـرای مـدت ۶سـال بـه فعالیـت 
تهیـه  فعالیـت  ایـن  حاصـل  پرداخـت. 
مسـتند  فیلـم   80 از  بیـش  کارگردانـی  و 
ایـران  هنرمنـدان  از  موفـق  تلویزیونـی 
دانشـگاه  شـد  سـبب  کـه  بـود  جهـان  و 
عمـل  بـه  دعـوت  او  از  شـریف  صنعتـی 
افتخـاری،  اسـتاد  عنـوان  بـه  تـا  آورد 
در  را  هنـر  شناسـایی  و  تاریـخ  تدریـس 

گیـرد. عهـده  بـر  دانشـگاه  ایـن 
و  انفـرادی  نمایشـگاه   ۶4 برگـزاری 
نمایشـگاه   2۵0 از  بیـش  در  شـرکت 
ایـران،  اروپایـی،  کشـورهای  در  گروهـی 
کارنامـه  در  آمریـکا  و  ژاپـن  مکزیـک، 
انتشـار  می درخشـد.  درودی  ایـران 
هنـری  و  تحقیقـی  نقدهـای  و  مقـاالت 
سـخنرانی  ایـراد  ایـران،  مطبوعـات  در 
،تهیـه  و هنـری دنیـا  فرهنگـی  کـز  مرا در 
مسـتند  فیلـم   80 از  بیـش  کارگردانـی  و 
تلویزیونـی از هنرمنـدان ایـران و جهـان، 
کتـاب زندگینامـه خـود  نـگارش و انتشـار 
نقطـه…!«  دو  فاصلـه ی  »در  عنـوان   بـا 
حاصـل بیـش از ۶0 سـال فعالیـت همـه 
معاصـر  هنـر  ی  عرصـه  در  او  ی  جانبـه 
درکنـار  کـه  هایـی  اسـت.فعالیت  ایـران 
چـون  بزرگانـی  بـا  برخاسـت  و  نشسـت 

کوکتـو،  آنـدره مالـرو، سـالوادوردالی، ژان 
او  ، احمـد شـاملو و…،  ریگـز رود  آنتونیـو 
را بـه یکـی از مهـم تریـن نقاشـان ایـران و 

کـرد. بـدل  جهـان 
تهـران   معاصـر  هنرهـای  مـوزه ی 
کاخ  کرمـان،  زیبـای  هنرهـای  مـوزه ی 
کاخ صاحـب قرانیـه،  مـوزه ی سـعد آبـاد، 
هنرهـای  مـوزه  و  بلژیـک  ایکسـل  مـوزه 
مکان هایـی  جملـه  از  نیویـورک  معاصـر 
داران  کنارمجموعـه  در  کـه  هسـتند 
در  را  درودی  ایـران  آثـار  سرشـناس، 

دارنـد. خـود  گنجینـه ی 
ایـران درودی بعـد از تأسـیس بنیادی 
در سـال ۱390 در آخرین فعالیتش، ۱9۵  
اثر برگزیده ی خویش را که طی 4۷ سال 
بـا هـدف ارائـه در مـوزه ی شـخصی خـود 
محضـری  صـورت  بـه  بـود،  کـرده  حفـظ 
بـه ایـن بنیـاد و مـردم ایـران بخشـید، و 
فـروش  محـل  از  را  مـوزه  سـاخت  هزینـه 

کـرد. منزلـش در پاریـس تامیـن 
در اسـفندماه ۱394 شـهرداری تهـران 
سـید  خیابـان  در  واقـع  زمینـی  قطعـه 
جمـال الدیـن اسـد آبـادی ،جهـت بهـره 
ایـران  نقاشـی  آثـار  ی  مـوزه  بـرداری 
متاسـفانه  گرفـت.  نظـر  در  درودی 
بـه  انتظـار  از  بیـش  آن  اداری  مراحـل 
خـرداد  در  سـرانجام  انجامیـد،  طـول 
مـاه ۱39۷ شـورای اسـامی شـهر تهـران 
بهـره بـرداری از زمین مذکـور را پس از دو 
آرأ تصویـب  کثریـت  ا بـا  سـال و چهارمـاه 
صبرانـه  بـی  بنیـاد  کنـون  کرد.ا تصویـب 
کار  تـا  اسـت  آن  رسـمی  ابـاغ  منتظـر 

شـود. شـروع  مـوزه  سـاختمان 

ذار
ر گ

اثی
ن ت

زنا

ایران درودی، زنی قلبش برای ایران می تپید

■ ■ ■

تابلوی نفت 
ایران درودی به نام 

"زمین، رگهای ما" 
با تیراژی چند 

میلیونی در مطبوعات 
مهم جهان به چاپ 

رسید .
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کرمـــان  شـــهر  مـــاه  دی  نهـــم 
نمایشـــگاه  گشـــایش  آییـــن  شـــاهد 
و  حمیـــدی  الهـــام  خانـــم  نقاشـــی 
بـــود.  هنرجویانشـــان  از  تعـــدادی 
کارشـــناس ارشـــد  کـــه  الهـــام حمیـــدی 
ایـــن  بیـــان  بـــا  اســـت،  نقاشـــی  رشـــته 
دانشـــگاهی  تحصیـــات  کـــه  مطلـــب 
بـــه تنهایـــی بـــرای دانشـــجویان هنـــر و 
نقاشـــی  دانشـــجویان  مخصـــوص  بـــه 
کفایـــت نمی کنـــد افـــزود: دنیـــای هنـــر 
بـــه  هرگـــز  اســـت،  بینهایـــت  دنیایـــی 
آموخته هـــای دانشـــگاهی خـــود بســـنده 
نکنیـــد؛ خـــود مـــن در زمـــان تحصیـــل در 
کارشناســـی بـــا اینکـــه دانشـــجوی  مقطـــع 
امـــا  بـــودم  فرهنـــگ  و  علـــم  دانشـــگاه 
نیـــز  تهـــران  دانشـــگاه  هـــای  کاس  در 
طوریکـــه  بـــه  میکـــردم،  پیـــدا  حضـــور 
بچه هـــای دانشـــگاه تهـــران نیـــز مـــرا بـــه 

خوبـــی می شـــناختند. بعـــد از فراغـــت 
از تحصیـــل نیـــز  در کاس هـــای آزاد نـــزد 
اســـاتید بزرگـــی چـــون آقـــای داریـــوش 
یکســـال  می کـــردم.  شـــرکت  حســـینی 
قطـــار  بـــا  مـــاه  هـــر  مـــداوم  طـــور  بـــه 
نقاشـــی های بـــزرِگ چنـــد متـــری را نـــزد 

می بـــردم. تهـــران  بـــه  اســـاتیدم 
کـــه  مطلـــب  ایـــن  بیـــان  بـــا  او 
اســـتعدادیابی و عاقـــه دو مولفـــه اصلـــی 
در انتخـــاب مســـیر هـــر فـــردی اســـت 
داشـــتم  ریاضـــی  دیپلـــم  مـــن  افـــزود: 
کودکـــی بـــه شـــدت بـــه نقاشـــی  امـــا از 
روی  اشـــکال  تمـــام  و  داشـــتم  عاقـــه 
بســـته بندی محصـــوالت را بـــرای خـــودم 
ترســـیم می کـــردم. مـــادرم زمانیکـــه ایـــن 
کـــرد  عاقـــه را در مـــن دیـــد پیشـــنهاد 
بـــرای ادامـــه تحصیـــل رشـــته نقاشـــی را 
گـــر ایـــن هوشـــیاری در  کنـــم و ا انتخـــاب 

او نبـــود شـــاید ســـالهای بعـــد ایـــن اتفـــاق 
کاری عاقـــه  می افتـــاد چـــون وقتـــی بـــه 
نداشـــته باشـــید در آن دوام نمیاوریـــد.
تدریـــس  ســـاله   ۱۵ ســـابقه  کـــه  وی 
کارنامـــه  بـــرای ســـنین مختلـــف را نیـــز در 
بـــر  کیـــد  تا بـــا  دارد  خـــود  حرفـــه ای 
گردان  نقـــش آمـــوزگار در یادگیـــری شـــا
اســـاتیدی  دانشـــگاه  در  کـــرد:  کیـــد  تا
کـــه بـــا برخوردهـــای نامناســـب  بودنـــد 
مســـیر  ایـــن  ادامـــه   از  را  دانشـــجویان 
دلســـرد می کردنـــد. در تمـــام ســـال های 
همیشـــه  آموزشـــگاه  در  تدریـــس 
بـــا  و  کـــرده  تشـــویق  را  هنرآموزانـــم 
کـــه هـــر هنرآمـــوز  ایمـــان بـــه ایـــن مســـئله 
اســـتعداد منحصـــر بفـــرد خـــود را دارد و 
بایـــد بـــا آن ســـنجیده شـــود ســـعی در 
انتقـــال تمـــام دانـــش و تجربـــه خـــود بـــه 

داشـــته ام. آنـــان 

کرمانـــی بـــا عنـــوان  ایـــن بانـــوی نقـــاش 
کـــه: در ایـــن نمایشـــگاه  ایـــن مطلـــب 
کـــه  ۱80 اثـــر بـــه نمایـــش درآمـــده اســـت 
ـــر  ـــه خـــودم و ۱0 اث ـــر آبرنـــگ متعلـــق ب 9 اث
متعلـــق بـــه  خانـــم نســـیبه تقـــی زاده از 
اســـاتید نگارگـــری و بقیـــه آثـــار متعلـــق 
بـــه هنرآمـــوزان آموزشـــگاهم هســـتند؛ 
از  بـــرای بازدیـــد  کلیـــه هنردوســـتان  از 
ـــه عمـــل آورد.  ایـــن نمایشـــگاه  دعـــوت ب
ایـــن نمایشـــگاه در نگارخانـــه ارغـــوان در 

نوبـــت صبـــح و عصـــر برگـــزار شـــد.
کـــه تجربـــه حضـــور  خانـــم حمیـــدی 
در فســـتیوال هـــای بین المللـــی را نیـــز 
دارد؛ در حـــال حاضـــر مشـــغول آمـــاده 
شـــدن بـــرای حضـــور در فســـتیوال بیـــن 
ـــر اســـت  ـــه ذک المللـــی هنـــد اســـت. الزم ب
کـــه آثـــارش در ایـــن  او تنهـــا ایرانـــی اســـت 

فســـتیوال پذیرفتـــه شـــده اســـت.

 به همت بانوی نقاش کرمانی رقم خورد
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