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دور جدیـد ● شمـــــــــــــاره ۱۱
۱۴۰۱ مهـــــــــــــــــــرمــــــــــــــــاه 

جامعه

بحران الگو در میان 
 دختران و زنان جوان

_مسعود باژیان_

در  مـا  شـخصی   دغدغـه  بزرگتریـن  کـه  مدت هاسـت 
حـوزه زنـان چندپارگـی فرهنگـی اسـت کـه موجـب ایجـاد 
شـکاف بیـن نسـل دهـه شـصت و دهه قبـل  و بخصوص 
دهـه بعـد خـود شـده اسـت. نسـلی کـه زندگـی خـود را در 
تعامـل بـا شـبکه های اجتماعـی یافتـه و بزرگترین بحران 
پیشـرو او روبـرو شـدن بـا حجـم بسـیار باالیـی از محتـوا 
کـه بیـش از پیـش در حـال و هـوای  بـوده اسـت. چیـزی 
فرهنگـی  شـکاف  می شـود،  دیـده  کشـور  روزهـای  ایـن 
جامعـه  بـه  غـرب  فرهنـگ  از  کـه  اسـت  عمیقـی  بسـیار 

ایرانـی تحمیـل شـده اسـت.
جلوگیـری  بـرای  راه  سـاده ترین  می رسـد  نظـر  بـه 
معرفـی   ، امـروز نسـل  بـه  بیگانـه  فرهنـگ  تحمیـل  از 
حوزه هـای  در  متخصـص  و  توانمنـد  زنـان  از  الگوهایـی 
مختلـف بـه نوجوانـان باشـد. جامعـه ایـران دارای زنـان 
در  موثـری  نقـش  کـه  اسـت  توانمنـدی  و  متخصـص 
گـون  گونا کیفـی در عرصـه هـای  آبـادی و ارتقـای سـطح 

کرده انـد. ایفـا  اقتصـادی  و  اجتماعـی  فرهنگـی، 
راهـی خواهـد  افـراد چـراغ  ایـن  بـا  نوجوانـان  آشـنایی 

موفـق". ایرانـی  "زن  از  الگوبـرداری  بـرای  بـود 
از  مستندسـازی  و  کیفیـت  بـا  محتـوای  تولیـد  بـا 
مادرانـی کـه زندگـی خـود را وقف این مرز و بـوم کرده اند، 
و  مناسـب  الگـوی  انتخـاب  در  را  نوجوانـان  می تـوان 

نمـود. کمـک  ایرانـی  فرهنـگ  منطبـق بـا 

   

۲/ بحران الگو در میان دختران و زنان جوان
۳/ معرفی کتاب نوجوان / سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان
کتاب بزرگسال / عقاید یک دلقک ۳/ معرفی 
۳/ معرفی فیلم/ سنتوری
۴/  سهم زنان از آزادی چقدر است؟!
۴/ نقش مردان برای حضور زنان در ورزشگاه 
گر عالقه نباشد دوام نمی آورید ۶/ ا
۷/ از خلق ایده تا موفقیت
کویر هم جواهر پیدا می کنید گر تالشگر باشید در  ۸/ ا
۱۰/ عدم همکاری افغانستان در حق آبه هامون 
 UNEP ۱۰/ سه بانوی ایرانی در جمع برندگان مسابقه هنری 
در منطقه آسیا و اقیانوسیه
۱۱/ نقش زنان در صنعت گردشگری چگونه است؟
۱۱/ دره شنگستان
۱۲/ شرایط »بیمه دختران« اعالم شد
۱۲/ جزئیات خدمات رسانی موکب های ویژه بانوان در اربعین بیان شد
کارمند، وزنه دیگر اقتصاد سنگین خانواده ۱۳/ زنان 
۱۴/ زنان در ورزش مظلوم واقع شده اند
کردن رویای شخصی هیچ منافاتی ندارد ۱۶/ مادر بودن با دنبال 
۱۸/ درست بنویسیم/ نقطه سر خط!
۱۸/ سرگذشت جهان هستی چگونه بوده است؟
کانون پرورش فکری در هفته آینده  ۱۹/ تعیین تکلیف 
۱۹/شب تصادف
گیاه آرام بخش در خانه شما ۲۰/ سه 
۲۱/ تاثیر بافت در طراحی
۲۱/ انتخاب لوستر مناسب برای منزل
۲۲/ یک باور غلط جنسیتی در مورد  بیزینس من
۲۳/ روش های سم زدایی بدن با کمک زیورآالت
کارمندان زن ساعت 12 تعطیل شوند  /۲۳
۲۴/ مهارت های حل مسئله را به کودکانتان بیاموزید
۲۵/ راهکارهای برون رفت از طالق عاطفی
۲۵/ محکومیت یک فعال حوزه زنان در عربستان
۲۶/ شائبه هایی در مورد حقوق فردی
۲۷/ نقش فناوری اطالعات در زندگی امروز
۲۸/ شرایط حذف نام همسر از شناسنامه
۲۹/ مسکن و اشتغال زوجه در قانون
۲۹/ٰ جزییاتی از باند قاچاق دختران در ارومیه فاش شد
کرمانی ها در اولین دوره نمایشگاه »فرهنگ ایران زمین« ۳۰/ حضور پررنگ 
کرمانی ۳۰/ راهکارهای نگهداری از هنر اصیل 
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سنتوریمعرفی فیلم

کارگردان:داریوش مهرجویی

خواننـده  و  سـنتور  دسـت  چیـره  نوازنـده  علـی، 
گهـان در اوج شـهرت و موفقیـت  محبـوب جوانـان نا
بیراهـه  بـه  و  می دهـد  دسـت  از  را  زندگـی  افسـار 
رفتـن  و  خـود  خانـواده  تـرک  بـا  سـنتوری  مـی رود. 
همسـرش بـه دلیـل بی پولـی و اعتیـاد آواره پارک هـا 
کنـار افـراد معتـاد دیگـر زندگـی  و خیابـان شـده و در 
گذرانـد. تـا اینکـه پـدراو بـا بـازی مسـعود  خـود را مـی 
رایـگان وی را بـه آسایشـگاه روانـی بـرده و او را درمـان 
شـروع  وقتـی  از  بدبختـی  همـه  می گویـد  و  می کنـد. 

کـرد. کـه عشـق بـزرگ زندگیـم هانیـه مـرا تـرک  شـد 
کـه  سـکانس هایی  و  صحنه هـا  بـا  سـنتوری 
موجـود  کفایـت  بـه  هنرمندانـه  ظرافـت  آن  در 
ترانه هـا  گـرم  و  درسـت  اجـرای  بـا  اسـت. 
ایـران  سـینمای  مـوارد  معـدود  از  یکـی  کـه 
اسـت. نیامـده  در  کار  از  کمـدی  کـه   اسـت 
کلـی را پیـش روی خـود  در ایـن فیلـم دو مضمـون 
و  سـنت  دیالکتیکـی  تضادهـای  یکـی  می بینـد؛ 
مدرنیتـه در جامعـه ی جهان سـومی ایـران و دیگری 
سـطحی  درکـی  کـه  جامعـه ای  در  هنرمنـد  سـقوط 
یـا سـرکوب  و موجبـات محـدود شـدن  از هنـر دارد 
کـه  شـدن هنرمنـد واقعـی را می سـازد. و چـه جالـب 
نـوع برخـورد جامعـه بـا فیلـم هـم ماننـد نـوع برخـورد 

مـردم بـا شـخصیت اصلـی آن بـود.
علی سـنتوری در سـال 1385 در ژانر درام سـاخته 
شـد و فیلمـی اسـت اجتماعـی بـا رویکـردی انتقادی 
کـه تـم اصلـی آن تضـاد سـنت و مدرنیتـه در جامعـه 
کـران  امـروز ایـران اسـت، ایـن فیلم توقیـف شـد و از ا
نمایـش  شـبکه  وارد  سـال  چنـد  از  پـس  و  بازمانـد 

خانگـی شـد.
کتـاب عقایـد یـک  ایـن فیلـم اقتباسـی از داسـتان 

دلقـک اسـت.

 معرفی کتاب نوجوان

سوء مصرف مواد 
مخدر در نوجوانان

 نویسنده : لین کوری مک گی 
: کدیور ناشر

مترجمان : امیر صفری, ابراهیم 
برادری, روح اله زمانی نسب

از  یکـی  مـواد  مصـرف  سـوء 
بشـری  جوامـع  بـزرگ  مشـکالت 
از دیـدگاه پزشـکی و  کـه هـم  اسـت 
هـم  و  روانـی  و  جسـمانی  سـالمت 
فرهنگـی،  اجتماعـی،  دیـدگاه  از 
اقتصـادی و سیاسـی دارای اهمیـت 
موجـب  هرسـاله  و  بـوده  فـراوان 
مـرگ  و  اجتماعـی  مخاطـرات  بـروز 
سراسـر  در  متعـددی  میرهـای  و 
متاسـفانه  می گـردد.  جهـان 
جدیـد  علـوم  پیشـرفت  بـا  همـگام 

روزه  هـر  درمانـی  تدابیـر  توسـعه  و 
ترکیبـات جدیـد و مضرتـری از مـواد 
اقشـار  تـا  می گـردد  تولیـد  مخـدر 
جوانـان  بویـژه  جامعـه  از  بیشـتری 
خـود  گـرداب  در  را  نوجوانـان  و 
اهـداف  از  نظـر  صـرف  کننـد.  غـرق 
توزیع کننـدگان  و  تولیدکننـدگان 
تدابیـر  اتخـاذ  عـدم   ، مخـدر مـواد 
برنامه هـای  نبـودن  و  پیشـگیرانه 
جامـع بـرای مبـارزه بنیـادی بـا ایـن 
معضـل بـزرگ، عواقـب و پیامدهای 
گـواری را در سـطح ملـی و جهانـی  نا
هرچنـد  داشـت.  خواهـد  بدنبـال 
مـواد  مصـرف  سـوء  از  دقیقـی  آمـار 
نمی باشـد  دسـترس  در  داروهـا  و 
در  پژوهش هـا  اغلـب  نتایـج  ولـی 
کـی  حا مختلـف  کشـورهای  سـطح 
مصـرف  میـزان  کـه  اسـت  آن  از 
ویـژه  بـه  مختلـف  جوامـع  در  مـواد 
در  جوانـان  و  نوجوانـان  میـان  در 
مصـرف  سـوء  اسـت.  افزایـش  حـال 

مـواد در میـان نوجوانـان مشـکالتی 
نظیـر خطـر آسـیب و مـرگ از طریـق 
تصادفـات  فـردی،  بیـن  خشـونت 
جـاده ای، رفتارهای پرخطر جنسـی، 
ایـدز  چـون  بیماری هایـی  بـه  ابتـال 
افزایـش  را  تحصیلـی  مشـکالت  و 
سـوء  و  مصـرف  مسـأله  می دهـد. 
مصـرف مـواد در میـان نوجوانـان و 
ایـن  حساسـیت  دلیـل  بـه  جوانـان 
دوره از زندگـی و نقـش آن در زندگی 
ویـژه ای  اهمیـت  از  افـراد،  آینـده 

اسـت. برخـوردار 

کتاب بزرگسال  معرفی 

عقاید یک دلقک

نویسنده:هاینریش بل
مترجم:شریف لنکرانی

کبیر انتشارات:امیر 
تالیـف  دلقـک،  یـک  عقایـد  کتـاب 
هاینریـش بـل، روایـت زندگـی »هانس 
خانـواده  یـک  از  فـردی   ،» شـنیر
متمـول بـا طـرز فکـری منحصر اسـت. 
خاطـر  بـه  را  پـدری  خانـه  هانـس 
و  زندگـی  بـه  نگـرش  نـوع  در  تفـاوت 
بـه عنـوان یـک  گفتـه و  تـرک  مذهـب 

اسـت.  کار  بـه  مشـغول  دلقـک 
کتـاب  یکـی از پرفروش تریـن  ایـن 
دنیـا  کتاب هـای  محبوب تریـن  و 
همچنیـن  کتـاب  ایـن  اسـت. 
نوبـل  جایـزه  دریافـت  بـه  موفـق 
گردیـد.  1972 سـال  در   ادبیـات 
جنبـه ی  بـر  عـالوه  داسـتان  ایـن 
وضعیـت  اول،  شـخصیت  زیسـتی 
تحـت  کـه  آلمـان  کشـور  جامعـه ی 
در  را  بـوده  هیتلـر  دوران  تأثیـر 

جهانـی  جنـگ  از  بعـد  سـال های 
ماجـرای  کل  می کنـد.  بررسـی  دوم 
طـی  ظاهـر  در  دلقـک،  یـک  عقایـد 

می گـذرد. سـاعت  چنـد 
یـک  عقایـد  کتـاب  در  واقـع  در 
تلخی هـای  و  کاری هـا  ریا دلقـک 
دلقـک  یـک  صورتـک  پـس  از  دنیـا 
زمـره  در  گرچـه  ا و  شـده  مطـرح 
طبقه بنـدی  عشـقی  داسـتان های 
مضامیـن  دارای  امـا  می شـود، 
انتقـادی و اعتقـادی بسـیار عمیقی 

. سـت ا
 در بخش از این کتاب می خوانید
بـه  صحنـه  روی  کـه  رفتـاری  از 
کـه  نمایـش در مـی آورم می خنـدم، 
و  کننـده  نگـران  بسـیار  خـود  ایـن 
کـه  ک اسـت. ولـی تـا موقعـی  ترسـنا
اسـترس  و  هـول  هسـتم،  هوشـیار 
قبـل از روی صحنـه رفتـن تـا زمـان 
کثرًا  اجـرای نمایـش زیـاد می شـود )ا
بایـد بـا زور و هـل روی صحنـه بروم( 
منتقـدان  برخـی  کـه  چیـزی  آن   و 
پنهانـی  حیاتـی  »شـادی  را  نامـش 

بـرای  نهاده انـد  قلـب«  تپـش  در 
سـرمای  یـک  جـزء  چیـزی  مـن 
کـه بـه سـبب  کننـده نبـود  مأیـوس 
آن تبدیـل بـه یـک عروسـک خیمـه  
ک تر  ترسـنا و  می شـدم  شـب بازی 
ایـن  نـخ  کـه  بـود  زمانـی  آن  از 
بایـد  مـن  و  می شـد  پـاره  عروسـک 
می شـدم. متکـی  خـودم  بـه   فقـط 
کسـانی همچـون  احسـاس می کنـم 
بـه  مراقبـه  هنـگام  در  کـه  راهبـان 
عمیـق  دنیـا  تـارک  یـک  عنـوان 
حالتـی  چنیـن  بـه  هـم  می شـوند 
رسـیده اند و بـه عنـوان یـک تجربـه 

گذاشـته اند. سـر  پشـت  را  آن 

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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-مهشاد عسکری-

فعـاالن  تـالش  شـاهد  کـه  سال هاسـت 
حقـوق زنـان بـرای ورود بانوان به ورزشـگاه 
تیـم  حضـور  میرسـد  نظـر  بـه  هسـتیم. 
فوتبـال مـردان در عرصـه هـای بین المللـی 
نیازمنـد حضـور زنـان در ورزشـگاها اسـت. 
جلوگیـری  بـرای  نیـز  ایـن  از  پیـش  گرچـه 
فیفـا  سـوی  از  کـه   محرومیت هایـی  از 
تیـم ملـی فوتبـال مـردان ایـران را تحدیـد 
محـدود  و  گزینشـی  صـورت  بـه  میکـرد 
بـود؛   شـده  داده  بانـوان  بـه  ورود  اجـازه 
بـار حضـور زنـان  امـا بـه نظـر میرسـد ایـن 
و  اسـت  گرفتـه  خـود  بـه  جدی تـری  رنـگ 
در بـازی هـای لیـگ نیـز ایـن اجـازه صـادر 
هـا  زیرسـاخت  نبـود  اسـت.گرچه  شـده 
دلیـل اصلـی ایـن ممنوعیـت عنـوان شـده 
در  کـه  مسـابقاتی  تنهـا  حاضـر  حـال  در  و 
میزبـان  میشـوند  برگـزار  آزادی  وزشـگاه 
بانوان است و تیم های شهرستانی از این 
بـاز نمیتـوان  امـا  بهـره هسـتند  بـی  اجـازه 
 منکـر مثبـت بـودن همیـن قـدم نیـز بـود.
کمیتـه  رییـس  مهـدی،  سـهیل  البتـه   
ایـن  موضـوع؛  بـه  کنـش  مسـابقات، در وا

و فضـای  عـدم وجـود تسـهیالت، شـرایط 
مناسـب را  دلیل اصلی عنوان کرده اسـت.

ورزشـگاه  در  زنـان  حضـور  نخسـتین 
جریـان  در  و   1377 سـال  در  آزادی 
کـه  ملـی  تیـم  بازیکنـان  از  اسـتقبال 
 1998 جهانـی  جـام  بـه  بودنـد  توانسـته 
صعـود کننـد اتفـاق افتـاد. بـا وجـود آنکـه 
از زنـان بـرای ایـن حضـور دعـوت نشـده 
بـا حضـور خـود توانسـتند  آنـان  امـا  بـود 
نخسـتین  شـوند.  حاضـر  ورزشـگاه  در 
حضـور زنـان در هنگام یـک بازی فوتبال 
در جریـان بـازی ایـران و ایرلنـد در سـال 
کـه تعـداد محـدودی  1381 اتفـاق افتـاد 
از زنان ایرلندی توانسـتند وارد ورزشـگاه 
آزادی شـوند. در خـرداد 1397 و بعـد از 
کـش و قوس هـای فراوان زنان توانسـتند 
کـه  تیـم ملـی  بازی هـای  بـرای تماشـای 
مسـتقیم  پخـش  آزادی  ورزشـگاه  در 
تـا بـرای  می شـدند وارد ورزشـگاه شـوند 
شـکل  بـه  ایرانـی  زنـان  بـار  نخسـتین 
فوتبـال  ورزشـگاه های  وارد  گسـترده 
شـوند. در روز پنج شـنبه 18 مهـر 1398 
 ، عـده ای از بانـوان ایرانـی بـرای اولین بار

گر زن فوتبـال بـه  رسـمًا بـه عنـوان تماشـا
یافتنـد.  راه  تهـران  در  آزادی  اسـتادیوم 
هـای  تیـم  سـطح  در  نیـز  آن  از  بعـد 
باشـگاه های  جـام  فینـال  در  باشـگاهی 
هـای  تیـم  بیـن   2018 سـال  در  آسـیا 
ورزشـگاه  ژاپـن؛  کاشـیما  و  پرسـپولیس 
 آزادی به طور رسمی میزبان بانوان شد. 
راه  هـا  ورزشـگاه  بـه  زنـان   امـروز  گرچـه 
پاشـیده  خاطـره  هنـوز  امـا  انـد  یافتـه 
شـدن اسـپری فلفـل در چشـم دختـران 
یـاد  و  لبنـان  و  ایـران  بـازی  خـالل  در 
از خاطـر فوتبـال دوسـتان  آبـی"  "دختـر 

ک نشـده  فـرا از رنـگ و تیم مورد عالقه پا
اسـت.

زنـان  حضـور  میرسـد   نظـر  بـه  گرچـه 
در   امـا  باشـد  دار  ادامـه  ورزشـگاه  در 
بـازی انجـام شـده، شـاهد  همیـن چنـد 
بـا  برخـورد  در  دوگانـه   هـای  سیاسـت 
کـه  هسـتیم   مـرد  و  زن  تماشـاچیان 
بـه  بلیـط  فـروش  عـدم  آنهـا  بارزتریـن 
اسـت.  ورزشـگاه  اول  طبقـه  در  بانـوان 
در  کـه  اتفاقاتـی  دلیـل  بـه  شـده  اعـالم 
نفـت  صنعـت  بازی پرسـپولیس با 
اسـت؛   داده  وخوشـحالی لوکادیا رخ 
طبقـه  در  تنهـا  زنـان  اسـتقرار  پـس  زیـن 
اسـت. امکان پذیـر  ورزشـگاه   دوم 
بـه  ایـران  فوتبـال  تفاسـیر  ایـن  تمـام  بـا 
حضـور زنـان در وزشـگاه نیازمنـد اسـت؛ 
میـان  ایـن  در  بنیـادی  سـواالت  امـا 
مطـرح اسـت مثـال چـرا تنهـا 500 ظرفیـت 
بـه  ازادی  ورزشـگاه  ظرفیـت  100هـزار  از 
چـرا  یـا  و  ؟!  یافتـه  اختصـاص  بانـوان 
بانـوان بایـد بلیـط را بـه دو برابـر قیمـت 
خریـداری  دوم  طبقـه  در  فقـط  هـم  آن 

کننـد؟! 
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■ ■ ■
نخستین حضور زنان در 
هنگام یک بازی فوتبال 
در جریان بازی ایران 
و ایرلند در سال ۱۳۸۱ 
که تعداد  اتفاق افتاد 
محدودی از زنان ایرلندی 
توانستند وارد ورزشگاه 
آزادی شوند. 
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فاطمه محمودی/فعال حوزه بانوان

از  یکـی  ورزشـگاه  در  زنـان  حضـور 
اسـت.  بـوده  ایـران  اخیـر  معضـالت 
ورزشـگاه ها  فضـای  نبـودن  مناسـب 
ممناعـت  اصلـی  دالیـل  از  زنـان،  بـرای 
اقدامـات  در  کـه  ذکـر میشـد  زنـان  ورود 
، ایـن دلیـل در برابـر حـق و عالقـه  اخیـر
ی زنـان تسـلیم و قـدم مثبتـی بـرای بـاز 
شـدن فضـا بـرای حضـور بیشـتر زنـان در 

اسـت.  شـده  برداشـته  جامعـه 

حضـور اخیـر زنـان در ورزشـگاه تصویـر 
و  خوشـحالی  تریـن  ازسـاده  را  زیبایـی 
ادامـه  و  کشـید  تصویـر  بـه  آنهـا،  حقـوق 
یافتـن آن بـه قطـع یکـی از دغدغـه هـای 

زنـان امـروز مـی باشـد. 

گیـری  در وحلـه ی اول، بایـد تصمیـم 
بـرای مشـارکت و حضـور در عرصه هـای 
زنـان  خـود  عهـده ی  بـه  را  مختلـف 
و  تنهـا  زنـان  کـه  پذیرفـت  و  گذاشـت 
خصـوص  در  گیرنـده  تصمیـم  بهتریـن 
هسـتند.  شـرایط  و  فضـا  بـودن  مناسـب 
محیطـی  ورزشـگاه  کـه  فـرض  ایـن  گـر  ا

قـرار  اسـاس  را  نـدارد  زنـان  درخـور شـان 
دهیـم، بایـد به بانوان فرصت داده شـود 
بـه  تصمیـم  خـود  تجربـه،  کسـب  بـا  کـه 
عـدم حضـور و یـا اصـالح محیـط بگیرنـد.

 ■ ■ ■
گر فضای ورزشگاه ها به  ا

واسطه حضور مردان امنیت 
کافی برای زنان و کودکان را 
ندارد، فرهنگ سازی قوی تر 
گاهی در جامعه  و افزایش آ

می تواند راه حل اصلی و 
نهایی باشد. 

اسـت   ضـروری  مسـئله  ایـن  بـه  توجـه 
زنـان بـه خـودی خـود، تاثیـر  کـه حضـور 
سـازی  فرهنـگ  ایـن  در  چشـم گیری 
امـر  ایـن  تـداوم  بـا  و  داشـت  خواهـد 
کیفـت ورزشـگاه هـا نیـز تحـت تاثیـر قـرار 
گرفـت. ایجـاد فضـای مناسـب تر  خواهـد 
حضـور  بلکـه  زنـان،  حضـور  تنهـا  نـه 

نقطـه ی  در  نیـز  را  نوجوانـان  و  کـودکان 
امـن تـری قـرار مـی دهـد و بـرای همـه ی 
گـروه هـای جامعـه کـه دوسـت دار ورزش 
از هیجـان  هسـتند، امـکان لـذت بـردن 
حضـور در ورزشـگاه را فراهـم مـی سـازد. 
زنـان  بـه  اعتمـاد   ، تغییـر ایـن  ی  الزمـه 
بـرای تصمیم گیـری و اعتمـاد بـه جامعـه 
شـان  و  حقـوق  شـمردن  محتـرم  بـرای 

باشـد.  مـی  زنـان 

حضـور  پذیرفتـن  بـا  حقیقـت  در 
همچـون  کوچکـی  جوامـع  در  بانـوان 
درخـور  و  امـن  محیطـی  ورزشـگاه ها، 
بـرای موقعیـت های آتی ایجاد می شـود. 
و در آخـر نبایـد حمایـت مـردان از حضور 
زنان را در ورزشـگاه ها بی تاثیر دانسـت. 

تکـرار  بـه  ایـن حمایـت  ادامـه ی  قطعـا 
بهتـر  فضایـی  ایجـاد  و  اقدامـات  ایـن 
ایـن  در  بانـوان  خاطـر  آرامـش  بـرای 
طـرف  از  و  شـد  خواهـد  منجـر  محیـط 
همیشـگی  حضـور  شـاهد  باعـث  دیگـر 
ورزشـی  هـای  اجتمـاع  در   زنـان 

خواهیم بود.
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ت وگو
گف

-مهشاد عسکری-
اول شـهریور مـاه بـه عنـوان روز پزشـک 
اسـت. شـده  ثبـت  کشـورمان  تقویـم   در 
ایـن رشـته کـه یکـی رشـته هـای محبـوب 
اسـت   رشـته هـای دانشـگاهی  میـان  در 
جامعـه  بیشـترین  اخیـر  هـای  سـال  در 
اختصـاص  خـود  بـه  را  کنکـور  در  آمـاری 
سـبزواری   شـهرزاد  دکتـر  اسـت.  داده 
کـه در حـال سـپری  پزشـک متخصصـی 
کـردن دوران طـرح خـود در یـک منطقـه 
طبابـت  هـای  چالـش  از  اسـت؛  محـروم 
بـرای  انگیـزه خـود  و  در مناطـق محـروم 
مانـدن در ایـن منطقـه بـرای خواننـدگان 
نشـریه زن و اجتمـاع سـخن گفتـه اسـت.

 لطفا خودتان را معرفی کنید.
سـال  متولـد  هسـتم  سـبز واری  شـهرزاد 
1366 در حال حاضر به عنوان متخصص 
گـوش بینـی و جـراح سـر وگردن در  حلـق و 

کهنـوج خدمـت می کنـم. شهرسـتان 

 چرا رشته پزشکی را انتخاب کردید؟
از ابتـدا بـه پزشـکی عالقـه داشـتم، و از 
زمانیکـه خـودم شـناختم هدفـم پزشـکی 
بـود و بـه سـایر رشـته ها  فکـر نمی کـردم. 
دوسـت  را  بیمـار  بـا  مسـتقیم  تمـاس 
برایـم  باشـی  درمانگـر  اینکـه   و  داشـتم 

بـود. بخـش  لـذت 

ح خود را کجا سپری کردید؟  طر
 طـرح عمومـی ام را در منطقـه خواجـه 
مشـغول  درحـال  و  گذرانـدم  بـم  عسـگر 
کـردن دوران طـرح تخصصـی در  سـپری 

هسـتم. کهنـوج  شهرسـتان 

سـپری  شـخصی  تجربـه  عنـوان  بـه   
کمتـر  مناطـق  در  ح  طـر دوره ی  کـردن 

دارد؟ معایبـی  و  مزایـا  چـه  برخـوردار 

خدمـت در مناطـق محـروم  کار آسـانی 
در  پزشـک  یـک  وجـود  امـا  نیسـت،  
بسـیار  بیمـار  بـرای  بیمـاری  درد  کاهـش 

کننـده اسـت. وجـود یـک پزشـک  کمـک 
باعـث میشـود در بسـیاری از مـوارد نیـاز 
سـفر بـه شهرسـتان هـای اطـراف مرتفـع 
شـود عـالوه بـر ایـن  وجـود یـک پزشـک 
رفتـن  بـاال  در  تخصـص  یـک  مخصوصـا 
ایـن  درمانـی  و  بهداشـتی  اسـتاندارهای 

اسـت. محسـوس  کامـال  مناطـق 

شهرسـتان  در  را  خـود  حضـور   
می کنیـد؟ ارزیابـی  چطـور  کهنـوج 

 من تنها متخصص گوش و حلق بینی 
در ایـن منطقـه هستم؛احسـاس میکنـم 
ضروریسـت. منطقـه  ایـن  در   حضـورم 
نـه تنهـا کهنـوج بلکـه در منطقه پنج گنج 
کـه شـامل رودبـار، قلعـه گنـج، منوجـان و 
فاریـاب میشـود هیـچ پزشـک متخصـص 

گـوش و حلـق بینـی وجـود نـدارد.

کنین   با حضور شما در این منطقه سا
از چه خدماتی بهرمند شـده اند؟

زمینـه  در  مشـکلی  هـر  ایـن  از  پیـش 
گـوش و بینـی بوجـود میامـد مثـل   حلـق 
کنین  ورود جسـم خارجـی بـه گـوش ، سـا
هـای  شهرسـتان  بـه  سـفر  بـه  مجبـور  را 
تابعـه میکـرد امـا االن تمـام جراحـی هـای 
شـامل  بینـی   حلـق  و  گـوش  بـه  مربـوط 
بینـی،  سـینوزیت،انحراف  هـای  درمـان 
در  بینـی  زیبایـی  و  گـوش  هـای  جراحـی 

میشـود. انجـام  منطقـه  همیـن 

کـردن   قصـد تـرک ایـن شـهر و دایـر 
مطـب در شـهرهای بزرگتـر را نداریـد؟

در حال حاضر به دلیل مهمان نوازی, 
نجابـت  و لطـف مردمـان ایـن منطقـه و 
در  تصمیمـی  متخصـص  پزشـک  نبـود 
در  مـن  ایـن  بـر  عـالوه  نـدارم.  بـاره  ایـن 
اینکـه مجـردم  بـه  بـا توجـه  حـال حاضـر 
و تنهـا در ایـن شـهر زندگـی میکنـم تمـام 
کـرده ام و  را صـرف بیمارانـم  وقـت خـود 
تمـام دغدغـه مـن بیمارانـم شـده اسـت.

طبق تجربه شخصی بیماران با پزشک 
خانم راحتتر هسـتند یا پزشک آقا؟

کـه  بیشـتر در  زمینـه  طبـق تخصصـم 
کار  زیبایـی  جراحـی  مخصوصـا  جراحـی 
کنندهـا  مراجعـه  از  بسـیاری  می کنـم 
خانـم  جـراح  بـا  کـه  می کننـد  عنـوان 
بابـت  هـا  خانـم  بـه  طرفـی  از  و  راحترنـد 
دارنـد.  بیشـتری  اعتمـاد  کار  ظرافـت 
جـدا  و  شـخصی   تجربـه  بـه  توجـه  بـا 
افـراد  از  بسـیاری  جراحـی؛  مسـئله  از 
توسـط  دارنـد  تمایـل  بانـوان  مخصوصـا 

شـوند. ویزیـت  خانـم  پزشـک 

کنـون بیمـار خـود را بـه پزشـک   تـا 
ایـد؟  ارجـاع داده  دیگـری 

بسـیار  کـه  عمومـی  پزشـک  زمـان  در 
عنـوان  بـه  مـن  چـون  می آمـد  پیـش 
در  و  می کـردم  کار  خانـواده  پزشـک 
بـه  ارجـاع  بـه  نیـاز  مـوارد  از  بسـیاری 
پزشـک متخصـص بـود. در حـال حاضـر 
هـم کـه بـه عنـوان پزشـک متخصـص کار 
شـواهد  طبـق  کـه  مـواردی  در  می کنـم؛ 
شـده،  انجـام  معاینـات  بـه  توجـه  بـا  و 
بیمـاری  علـت  کـه  می شـود  مشـخص 
کـه  اسـت  دیگـری  تخصـص  بـه  مربـوط 
حتمـا بایـد بیمار را به پزشـک متخصص 

شـود. داده  ارجـاع  بیمـاری  همـان 

پزشـکی  معضـل  اولویت دارتریـن   
مـا  امـروز  جامعـه  در  بهداشـتی 

؟ چیسـت

 حوزه بهداشت و درمان از حساسیت 
اسـت  برخـوردار  بسـزایی  اهمیـت  و  بـاال 
عواقـب  آن  بـه  توجهـی  کـم  کمتریـن  و 
در  مثـال  دارد  همـراه  بـه  کـی  خطرنا
می کنـم،  خدمـت  مـن  کـه  منطقـه ای 
بـا  جمعیـت  بـه  نسـبت  پرسـنل  تعـداد 
اسـتانداردها فاصلـه دارد اما خداروشـکر 
امـده  کـه  اولـی  سـال های  بـه  نسـبت 

اسـت. شـده  بهتـر  شـرایط  بـودم 

تریـن   بخـش  لـذت  و  سـخترین   
نظـر  بـه  پزشـک  یـک  زندگـی  لحظـه 

اسـت؟ لحظـه  کـدام   شـما 

سـخت  بسـیار  مـردم  رنـج  دیـدن 
اسـت مخصوصـا  زمانیکـه شـما پزشـک 
کاهـش  باشـید و بـا دانـش خـود امـکان 
باشـید.  داشـته  را  بیمـاری  رنـج  و  درد 
خوشـحالی  بـا  بیمـار  زمانیکـه  طرفـی  از 
بعـد از جراحـی از نتیجـه عمـل رضایـت 
اسـت. بخـش  لـذت  بسـیار  برایـم   دارد 
ایـن  پزشـک  تنهـا  عنـوان  بـه  طرفـی   از 
بسـیاری  حضـورم  بـا  اینکـه  از  مناطـق؛ 
مناسـب  زمـان  در  پزشـکی  خدمـات  از  
قـرار  مناطـق  ایـن  اهالـی  دسـترس  در 

می کنـم. شـعف  احسـاس  می گیـرد 

 بـه کسـانی کـه قصد انتخاب رشـته 
پزشـکی را دارنـد چـه نصیحتی دارید؟ 

گـر واقعـا بـه پزشـکی عالقـه دارید این   ا
رشـته را انتخـاب کنیـد. رشـته پزشـکی از 
حساسـیت باالیـی برخـوردار اسـت و نیاز 
کاری  بـه دقـت مضاعفـی دارد. سـاعات 
، توانایـی  زیـاد، تمـاس مسـتقیم بـا بیمـار
تصمیـم گیـری سـریع در شـرایط بحرانـی 
از جملـه مولفـه هـای ضـروری بـرای یـک 
واقعـا  گـر  ا می شـود.  محسـوب  پزشـک 
باشـید  نداشـته  عالقـه  رشـته  ایـن  بـه 

بیارویـد. آن دوام  در  نمی توانیـد 

 سخن پایانی
بـه عنـوان یـک پزشـک از همـه تقاضـا 
کـه  هایـی  نشـانه  بـه  نسـبت  میکنـم 
بـدن از خـود نشـان می دهـد بی تفـاوت 
نباشـید بسـیاری از بیماری هـای مقـاوم 
گر در مراحله اولیه تشـخیص  به درمان ا
داده شـوند بسـیار راحتتـر بـا هزینه کمتر 

و سـریع تـر درمـان می شـوند.

تمـام  بخاطـر  خانـواده ام  از  ضمـن  در 
سپاسـگزارم. حمایت هایشـان 

دکتر شهرزاد سبزواری:

گر عالقه نباشد  ا
دوام نمی آورید



7

دور جدیـد ● شمـــــــــــــاره ۱۱
۱۴۰۱ مهـــــــــــــــــــرمــــــــــــــــاه 

گو
ت و

گف

مینو رمضانی پور
کارشناس روابط عمومی و دیجیتال مارکتینگ

زنـان به  عنـوان یکی از بـازوان اقتصادی 
کسـب  راه  انـدازی  بـا  تواننـد  مـی  کشـور 
موفقیـت  هـای  نوپـا  و  کوچـک   وکارهـای 
و  اقتصـادی  عرصـه  در  چشـمگیری 
اجتماعی ایجاد کنند. در مجموع فرصت 
فعالیـت در کسـب  وکارهـا و شـرایط حضـور 
زنـان در عرصـه اقتصـاد می توانـد از طریـق 
فعالیـت  های مسـتمر زنان صـورت بگیرد.

تکنولـوژی  پیشـرفت  بـا  روزهـا  ایـن 
کوچـک  کارهـای  کسـب  و  اسـتارتاپ هـا و 
توانسـته  انـد پیشـرفت  هـای چشـمگیری 
در  کننـد.  ایجـاد  اقتصـاد  دنیـای  در 
مجموع اسـتارت  آپ به پروژه  هایی گفته 
مـی شـود کـه در جریـان آن یک ایـده خام 
بـه  متخصـص  افـراد  از  گروهـی  کمـک  بـه 
تولیـد یـک محصـول مـی  انجامـد و زمینـه 
بـرای فـروش آن محصـول فراهـم خواهـد 
اسـتارت آپ ها  برخی هـا  به گمـان  شـد. 
فعالیـت  تکنولـوژی  حـوزه  در  فقـط 
هـای  حـوزه   کـه  حالـی  در  می کننـد، 
وسـیعی مانند سـفر و گردشـگری، کاریابی 
خدمات آموزشـی و... را شـامل می شـود. 
فعالیـت در حوزه هـای اقتصـادی بـرای 
زیـادی  چالش هـای  بـا  همـواره  زنـان 
اخیـر  سـال  های  در  امـا  اسـت،  روبـرو 
فضـای  از  اطـالع  بـا  توانسـته  انـد  زنـان 
بـودن  رنـگ  کـم   آپـی،  اسـتارت  منعطـف 
انـدک  محدودیت  هـای  و  چارچـوب  هـا 
در محیط  هـای کار و الگـو گرفتـن از نمونه  
نقـش  زنـان  آن  در  کـه  دنیـا  موفـق  هـای 
اقتصـاد  عرصـه  در  انـد،  داشـته   رنگـی  پـر 
فعالیت  های چشـمگیری داشـته باشند. 
اسـتارت  از  برخـی  معرفـی  بـه  ادامـه  در 
کـه بـا مدیریـت زنـان   آپ هـا موفـق ایرانـی 
بسـیار  خـود  کاری  حـوزه  در  توانسـته  اند 

اثرگـذار باشـند و دغدغـه خدمـت بـه افراد 
خواهیـم  دارنـد  نیـز  را  جامعـه  مختلـف 
اسـت  ذکـر  قابـل  نکتـه  ایـن  پرداخـت. 
بـا  دیگـری  هـای  آپ  اسـتارت  قطعـا  کـه 
مدیریـت زنـان در حـال فعالیـت هسـتند 
کـه در ایـن مطلـب تنهـا بـه بررسـی برخـی 

کنیـم. آن هـا بسـنده مـی  از  
ایران تلنت

اسـتخدامی  مراجـع  تریـن  بـزرگ   از 
کـه  اسـت  تلنـت  ایـران  سـایت   ، کشـور
کنـون بیـش  از سـه هزار نفـر از طریق آن  تا
توانسـتند در سـازمان  هـا و شـرکت  هـای 
مختلـف اسـتخدام شـوند. آسـیه حاتمـی 
کـه  کارآفرینـی  از زنـان موفـق عرصـه  یکـی 
کار اسـت، متولـد  کسـب و  گـذار ایـن  پایـه 
غ التحصیـل در دانشـگاه  سـال 58 و فـار
امیرکبیـر در رشـته مهندسـی پلیمـر بـوده 
بـا  آشـنایی  و  کار  و  کسـب   دوره  هـای  و 
مختلـف  نقـاط  در  را  بیزینـس  مفاهیـم 
در  تلنـت  ایـران  اسـت.  گذرانـده  جهـان 
و  دارد  کار  نیـروی  نفـر   70 حاضـر  حـال 
بیـش  از یـک میلیـون رزومـه روی آن ثبت 
 شـده اسـت. ایـن سـایت ابتـدا بـا شـرکت  
امـا  مـی  کـرد،  همـکاری  خارجـی  هـای 
مـرزی  بـرون   ریـزش شـرکت  هـای  پـس  از 
و خروجشـان از ایـران، اسـتراتژی خـود را 
کنـون بـر جـذب شـرکت  تغییـر داد و هـم ا

دارد.  تمرکـز  ایرانـی   هـای 
کمدا

اجتماعـی  پلتفـرم  هـای  از  دیگـر  یکـی 
اسـت  گرام  اینسـتا و    Ebay از  ترکیبـی  کـه 
یـک  واقـع  در  کمـدا  اسـت.  کمـدا  سـایت 
ک  پوشـا مخصـوص  اجتماعـی  پلتفـرم 
در  تواننـد  مـی   افـراد  کـه  خانم هاسـت  
بفروشـند. ثنا  یـا  بخرنـد  را  لباسـی  آن 
در  شـیراز  اهـل   69 خالصی متولـد 
جریـان جلسـه های دوسـتانه  هفتگـی بـه 

دغدغـه ای میـان خانم هـا پـی می بـرد کـه 
به خاطر قضاوت شـدن از روی ظاهر و یا  
تنـوع طلبـی، حجـم لباس هـای پوشـیده 
نشـده و انبار شـده در کمد زیاد می شود. 
حـل  صـورت  دو  بـه  را  مسـاله  ایـن  افـراد  
کننـد: مصرف گرایـی و هزینـه ی زیـاد  مـی 
بخشـیدن  یـا   و  جدیـد  خریدهـای  بـرای 
لباس هایـی  انداختـن  دور  و  هـدف  بـی 
راه  بـا  کـه دوستشـان داریـم. ثنـا خالصـی 
بـه  را  فرصـت  ایـن  کمـدا  پلتفـرم  انـدازی 
خانـم  هـا داد تـا ایـن مشـکل را حـل کنند.

روستاتیش
محصـوالت  فـروش  توسـعه  پلتفـرم 
منظـور  بـه  کـه  اسـت  روسـتایی 
تـالش  روسـتایی،  جامعـه  توانمندسـازی 
مـی  کند از طریق فروش محصوالت خود، 
مخاطبـان را در انجـام پروژه هـای توسـعه 
روسـتا شـریک کند. بنیان  گذار این کسب 
غ   و کار خانـم مینـا کامران متولـد 64 و فار
التحصیـل رشـته علـوم ارتباطات اسـت.او 
بـا دوچرخـه  و همسـرش حـدود 10 سـال 
در  کـرد.  مـی  سـفر  ایـران  روسـتاهای  بـه 
ایـن سـفرها بـا مشـکالت روسـتا آشـنا شـد 
کار خـود  و در پـی حـل مشـکالت آن  هـا 
کـرد و بـه دنبـال تاسـیس روسـتاتیش  رهـا 
مبنـی  روسـتاتیش  هـای  فعالیـت   افتـاد. 
توانمنـد  افـراد  گروهـی  کارهـای  انجـام   بـر 
تواننـد  مـی  کـه  اسـت  حـوزه  ای  هـر  در 
کار  گـروه تشـکیل دهنـد و مدیریـت  یـک 
کـه ایـن امـر در  خـود را بـر عهـده بگیرنـد 
بـوده  مؤثـر  گروهـی  کار  فرهنـگ  احیـای 
کـه درمعـرض   اسـت. همچنیـن هنرهایـی 
فراموشـی بـوده انـد، از طریـق ایـن کسـب  

اسـت. زنـده شـده  کار دوبـاره  و 
مامان پز

مامـان پـز یکـی از اولین وب سـایت های 
اسـت  ایـران  در  خانگـی  غـذای  سـفارش 

کـرد.  کـه فعالیـت خـود را در سـال 93 آغـاز 
بـا   ، مامان پـز در  شـده  تولیـد  غذاهایـی 
رعایـت نـکات بهداشـتی بـا تازه  تریـن مواد 
غذایـی تهیـه و بـرای خریـداران ارسـال می 
کار تبسـم  کسـب  و  شـود. بنیان گـذار ایـن 
لطیفی یکی از زنان موفق حوزه استارتاپ 
در مورد شـروع کسـب  و کار خود این  گونه 
می گویـد: »در تهـران افـراد زیـادی هسـتند 
کـه شـرایط اقتصـادی نابسـامانی دارنـد و 
کوچـک  کار  انجـام یـک  بـا  دوسـت دارنـد 
بردارنـد  خانـواده  اقتصـاد  دوش  از  بـاری 
پختـن.« شـروع  غـذا  از  بهتـر  کاری  و چـه 
کسـب  وکار ،کار سـاده ای نبـود بلکـه  ایـن 
یـک ایـده مبتنـی به وصـل کـردن اینترنتی 
هـوس  کـه  بـود  مشـتریانی  بـه  هـا  مامـان  
لطیفـی  تبسـم  دارنـد.  را  خانگـی  غـذای 
بعـد از آن تصمیـم گرفـت  یـک وب  سـایت 
پخـت  دسـت   کـه  افـرادی  تـا  کنـد  ایجـاد 
خوبـی دارنـد، بامعرفـی بـه آنجـا، بـه عرضه 

هنـر آشـپزی خـود بپـردازد.

دستادست 
و  کار اجتماعـی  کسـب  و  یـک مجموعـه 
غیرانتفاعی با رویکرد تجارت عادالنه است 
کـه بـا اسـتفاده از اینترنـت و فنـاوری  هـای 
روز در مسیر توانمند سازی تولیدکنندگان 
محصـوالت دسـت  سـاز بـا اولویـت افـراد بـه 
حاشـیه رانـده  شـده فعالیـت مـی  کنـد. ایـن 
افـراد مـی تواننـد بـا خلق چرخـه  ای از توان 
 افزایـی از مرحلـه طراحـی تـا فـروش در کنـار 
تولیـد کننـدگان محصوالت دسـت  سـاز قرار 
از  قبـل  کـه  باشـند  کسـانی  همـراه  و  گیرنـد 
را  کارهایشـان  فـروش عادالنـه  امـکان  ایـن 
نداشـتند. مؤسـس ایـن اسـتارت  آپ فائـزه 
غ التحصیل رشته مهندسی  درخشـانی فار
کارشناسـی  ارشـد  دانشـجوی  و  کامپیوتـر 
وی،  هـدف  اسـت.  اجتماعـی  علـوم 
قدرتمند شـدن کامل تمام تولیدکنندگانی 
اسـتارتاپی  مجموعـه  ایـن  بـا  کـه  اسـت 

همـکاری مـی  کننـد.
عرصـه  در  زنـان  گفـت  بایـد  پایـان  در 
موفـق  زنـان  از  الگوبـرداری  بـا  اقتصـاد 
را  کسـب  وکارهایـی  توانسـته  انـد  دنیـا 
کمتـر  کـه شـاید تـا قبـل  از آن  کننـد  ایجـاد 
باعـث  هـا  پلتفـرم  ایـن  فکـر میکـرد  کسـی 
از  بسـیاری  بـه  خدمـت  و  اشـتغال زایی 
در  نیـز  دیگـری  موفـق  زنـان  شـود.  افـراد 
کـه  هسـتند  فعـال  اسـتارت  آپ  حـوزه 
کـدام نقـش مؤثـری در رشـد اقتصـاد  هـر 
داشـته  اند و توانسـته  اند اثرات ماندگاری 
کشـور  اقتصـادی  و  فرهنگـی  سـاختار  بـر 

باشـند. داشـته 

اثرگذاری زنان ایرانی در عرصه اقتصاد؛ 

از خلق ایده تا موفقیت
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کارآفرین

-مهشاد عسکری-

پرمخاطـره  مشـاغل  از  یکـی  کارآفرینـی 
می شـود. محسـوب  ایـران  جامعـه  در 

چالش هـای  بـا  آشـنایی  منظـور  بـه 
کار افریـن، مصاحبـه ای  پیـش روی یـک 
بـا  خانـم فرح ناز هاشـمی کارآفرین حوزه 
صنایع دسـتی انجام داده ایم.ایشـان در 
ایـن مصاحبـه تجربیـات 15 سـاله خود را 
بـه  زن و اجتمـاع  نشـریه  خواننـدگان  بـا 

گذاشـته اند. ک  اشـترا

کنید  لطفا خودتان را معرفی 

و  تهـران  متولـد  نـژاد  هاشـمی  نـاز  فـرح 
حاضـر  حـال  در  و  هسـتم  کرمـان  کن  سـا
بـه عنـوان  نایـب رئیس  در شـرکت تعاونی 

کرمـان مشـغول بـکار هسـتم. فخـر هنـر 

 در چه رشته ای  تحصیل کرده اید؟

در  کنـون  ا و  دارم  شـیمی  کارشناسـی 
حـال انجـام پایان نامه کارشناسـی ارشـد 

هسـتم. بازاریابـی 

 شروع فعالیت شما چگونه بود؟

سـالها در حوزه زنان و همچنین هنر و 
صنایع دسـتی در شـرکت اوا سـفال و  کیا 
همیشـه  و  داشـتم  فعالیـت  کرمـان  هنـر 
از  زنـان  بـرای  اشـتغال  و  پایـدار  درآمـد 
دغدغه هایم محسـوب میشـد؛ بنابراین 
بـه اتفـاق همسـرم علیرضـا امیرحسـینی 
و  اهـداف  بـا  شـرکتی  تاسـیس  صـدد  در 

فعالیـت هـای جامـع برآمدیـم.

 چـه فعالیـت هایـی در ایـن شـرکت 
انجـام میشـد؟

طـرح آمـوزش رایـگان یکـی از اهدافـی 
انـداز خوبـی داشـت، در  کـه چشـم  بـود 
در  مجـرب  مربیـان  و  اسـاتید  از  ابتـدا 
آموزشـگاه  کردیـم.  همـکاری  خواسـت 
شـد.  دایـر  هنـر  فخـر  ای  حرفـه  و  فنـی 
هنرجویـان زیـادی از ایـن طرح اسـتفاده 
کردنـد و از طریـق آموزشـگاه بـه اداره کل 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای معرفـی و موفـق 
بـه دریافـت گواهینامـه با کد بیـن المللی 
مـن  کـه  انـدازی  چشـم  طبـق  شـدند. 
گام بعـدی ایجـاد اشـتغال بـرای  داشـتم 

ایـن افـراد بـود.

 چطـور وارد حیطـه صنایـع دسـتی 
شـدید؟ 

شـرکت  تولیـد  خـط  سـالها  ایـن  طـی 
نـوآوری می رفـت بطـور مثـال  بـه سـمت 
تولیـد کیـف و کفـش پتـه با مـدل های به 

 .... لبـاس پتـه دوزی شـده و   ، روز

ک  پوشـا جشـنواره  بـه   94 سـال  در 
یـک  صرفـا  البتـه   ، شـدم  دعـوت  اقـوام 
حضـور بـود و مـن بـا چنـد دسـت لبـاس 
بـار  اولیـن  بـود  آور  شـگفت  رفتـم.  پتـه 
را  اسـتانها  همـه  از  اقـوام  همـه  حضـور 
ک  دردنـا و  میدیـدم  محلـی  پوشـش  بـا 
فعالـی  هیـچ  کرمـان  اسـتان  از  کـه  بـود 
در  حضـور  طـی  در  بـود،  نکـرده  شـرکت 
بـاب  در  پژوهـش  جرقـه  جشـنواره  ایـن 
ک زنـان و مـردان بومی و عشـایری  پوشـا
وقتـی  و  شـد  زده  ذهنـم  در  کرمـان 

زدیـم. را  کار  ایـن  اسـتارت  برگشـتم 

 در ایـن حـوزه بـا چـه چالـش هایی 
روبرو شـدید؟

بومـی  ک  پوشـا تولیـد   اسـتارت  خـب 
چـرا  بـود  سـخت  کرمـان  عشـایری  و 
دیگـر  عشـایری  و  کرمانـی  زن  هیـچ  کـه 
نداشـت  را  خـود  هویتـی  هـای  لبـاس 
یافتـن  نتیجـه  در  نمی کـرد  اسـتفاده  و 
غیـر  گاه  و  سـخت  بسـیار  لبـاس  اصـل 
زیـادی  روسـتاهای  مـا  بـود،  ممکـن 
گفتگـو  مسـن  مـردان  و  زنـان  بـا  رفتیـم 
کردیـم تـا باالخـره  کـوچ  کردیـم بـا عشـایر 
کـه لباس هـای صـد  دلسـوزانی را یافتیـم 
در  و  گرفتیـم  امانـت  بـه  داشـتند  سـاله 
همایـش ملـی در مـوزه فرهنگسـتان هنـر 
تهـران به نمایش گذاشـتیم این موضوع 
برایمـان حائـز اهمیـت بـود چون اسـاتید 
متعجـب  را  پژوهشـگران  و  دانشـگاهی 
کرمـان لبـاس  کردیـم آنهـا معتقـد بودنـد 
دانشـگاهی  کتـب  در  و  نداشـته  خاصـی 

اسـتانداردی  و  بـود  نشـده  ذکـر  مرتبـط 
نداشـتند،  وجـود  کرمـان  ک  پوشـا بـرای 
هویـت  اسـاس  بـر  مـا  سـازی  اسـتاندارد 
اصلـی انجـام شـد و در پـی آن بـه احیای 
پرداختیـم  زیبـا  بسـیار  ک  پوشـا ایـن 
در  کـه  خرسـندیم  حاضـر  حـال  در 
ک  پوشـا جشـنواره های  و  همایش هـا 

داریـم. ویـژه  جایـگاه  اقـوام 

صـورت  بـه  تعـداد  چـه  بـرای   
اشـتغالزایی  مسـتقیم  غیـر  و  مسـتقیم 

داده ایـد؟ انجـام 

امـا  اسـت  سـخت  دقیـق   رقـم  عنـوان 
خوشـبختانه یـک زنجیـره تولیـد خانگـی 
گاه بیـش از 300 دوزنـده در  بـه راه افتـاد 
کار بودنـد، فعالیتـی  یـک زمـان مشـغول 
دیگـری کـه بـرای زنـان انجام شـد؛ ایجاد 
زنـدان  از  آزاد شـده  زنـان  بـرای  اشـتغال 
بـه جامعـه  ایشـان  بازگشـت  بـه  کمـک  و 
بـود، بـاز زنجیـره ای از زنـان آسـیب دیده 
بودنـد  متفـاوت  بسـیار  کـه  اجتماعـی 
تشـکیل شـد و با همان شـیوه ی آموزش 
از  البتـه  شـدند  مشـغول  کار  بـه  تولیـد  و 
گـروه تعـدادی ماندنـد و متاسـفانه  ایـن 
تعـدادی برگشـتند. ایـن تنهـا دو مـورد از 
همیـن  بـه  اسـت  شـده  انجـام  اقدامـات 
خاطـر عنـوان رقـم دقیـق سـخت اسـت. 

بـا توجـه بـه اینکـه شـما در زمینـه   
چـه   بـا  داریـد،  فعالیـت  نیـز  آمـوزش 
و  تولیـد  بخـش  در  هایـی  چالـش 

بودیـد؟ روبـرو  آمـوزش 

آمـوزش  هـای  چالـش  خصـوص  در 
چالشـی  هیـچ  کرونـا  از  قبـل  تـا  تولیـد  و 
نبـود خـط تولیـد رونـد صعـودی داشـت 
و مـا هـم بـا تمـام تـوان بازاریابـی مناسـب 
کرونـا  پاندمـی  شـروع  بـا  ولـی  داشـتیم 
متاسـفانه هـم خـط تولیـد و هـم فـروش 

شـد. مشـکل  دچـار 

هـم  صـادر  شـما  محصـوالت  آیـا   
؟ د می شـو

چمدانـی  صـادرات  مـا  محصـوالت 
داشـت و توریسـت هـا هـم خریـد خوبـی 

داشـتند.

 بـه نظـر شـما یـک بانـوی کارآفریـن 
بایـد چـه مولفـه هایـی را دارا باشـد؟

بایـد  ابتـدا  در  آفریـن  کار  هـر 
آنـرا  اهـداف  و  کارآفرینـی  بـه  عشـق 
بعـدی مرحلـه  در  باشـد.   داشـته 
فضـای  یـک  ایجـاد   دانـش،  داشـتن 

 فرح ناز هاشمی بانوی کارآفرین:

گر تالشگر باشید  ا
در کویر هم 
جواهر پیدا می کنید
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ین
فر

ارآ
ک

بـرای  پیگیـری  و  تـالش  مناسـب،  کاری 
و  ارگانهـا  بـا  رابطـه  ایجـاد  افـراد،  درآمـد 
خـود  شـرکت  معرفـی  ربـط،  ذی  مراجـع 
بـه بازارهـای مرتبـط و ارتقـا سـطح کیفـی 
تولیـد و ایـده پـردازی جـزو مولفـه هـای 
یـک  موفقیـت  در  گـذار  تاثیـر  و  مهـم 

می شـود.  محسـوب  کارآفریـن 

 بـرای افـرادی کـه تصمیـم به شـروع 
سـخنی  چـه  دارنـد  کار  و  کسـب  یـک 

داریـد؟

یـک  می خواهنـد  کـه  افـرادی  بـرای 
کننـد توصیـه  انـدازی  راه  را  کار  و  کسـب 
کسـب و  میکنـم حتمـا ابتـدا علـم بـه آن 
گـدار بـه آب نزننـد  کار را فـرا بگیرنـد و بـی 
علـم   ، دارم  نـوآوری  بـه  کیـد  تا سـپس  و 
کار  و پشـتکار و نـوآوری و شـناخت بـازار 
باعـث برداشـتن گام های موثر در کسـب 

کار شـما شـود. و 

بـه عنـوان یـک بانـوی متاهـل و بـا   
وجـود دو فرزنـد، کارآفرینـی چطـور بود؟

نظـر  بـه  داری  خانـه  و  فرزنـد  و  تاهـل 
در  البتـه  باشـد  مانـع  نمی توانـد  مـن 
در  بـود.  اینگونـه  مـن  شـخصی  زندگـی 
کـه  ایـن مـورد مـا همـدل بودیـم همسـرم 
بـا مـن همـکار هـم بـود و فرزندانـم درک 
می کردنـد و وقتـی بزرگتـر شـدند همراهـم 
بوجـود  خودمـان  را  فضـا  ایـن  بودنـد. 
هـم  آنهـا  کـه  مواقعـی  در  و  می آوردیـم 
مشـکل داشـتند اول به آنها می پرداختم 
مـن  بـود  مهـم  برایـم  خانـواده  اول  واقعـا 
خانـواده  قربانـی  را  کار  نـه  هیچوقـت 

. کار قربانـی  را  خانـواده  نـه  میکـردم 

تهـران  مدتـی  اینکـه  بـه  توجـه  بـا   
کـرده ایـد  چـه تفـاوت فرهنگـی  زندگـی 
شـما  بـرای  تهـران  و  کرمـان  میـان 

اسـت؟ بـوده  ملموس تـر 

بطـور  تهـران  کـه  هسـت  ایـن  واقعیـت 
خـاص فرهنـگ قابـل تعریف نـدارد چون 
فرهنگ هـای  بـا  ایـران  جـای  همـه  از 
گـون در تهـران هسـتند ولـی فرهنگ  گونا
نجیـب  مردمـان  اسـت  خـاص  کرمـان 
بهتریـن  از  یکـی  دوست داشـتنی  و 
شـاخصه های فرهنگ کرمان اسـت ولی 
بـازار واقعـا دریاسـت،   و  کار  بـرای  تهـران 
کرمـان  کویـر  گـر کسـی تالشـگر باشـد در  ا

کنـد. پیـدا  جواهـر  می توانـد  هـم 

کرمان ماندگار شدید؟  چطور در 

یکـی از دالیـل شـرایط زندگـی مشـترکم 

، نقـاط  اینکـه عاشـق ایـن شـهرم  بـود و 
مثبـت این شـهر دوستداشـتنی در واقع 
دیگـر  شـهر  بـه  هیچوقـت  بـود  دامنگیـر 
کار  کنـم شـاید اینهمـه  نمی خواهـم فکـر 
در تهـران بـه مـن درآمـد و جایگاه بهتری 
کرمـان  بـه  میکنـم  حـس  ولـی  میـداد 

دارم.  تعلـق 

 سخن آخر

مهـم  بسـیار  نکتـه  یـک  اسـت  الزم 
تنهایـی  بـه  مـن  کنـم،  ذکـر  اینجـا  در  را 
کنـون  تـا  ابتـدا  از  و  نکـردم  هیچـکاری 
تنهـا  نـه  امیرحسـینی  علیرضـا  همسـرم 
کارهایـم بـوده بلکـه  پشـتیبان ایـده هـا و 
در انجـام آنهـا حتی بیش از من کوشـش 

هـم  بـا  مشـارکت  و  مشـورت  انـد،  کـرده 
مـن  و  اسـت  داشـته  را  نتایـج  بهتریـن 
خداونـد  ایشـان  از  سپاسـگزاری  ضمـن 
کرم. شـا بـزرگ  دارایـی  ایـن  بـرای   را 
بانـوان  و  جوانـان  بـا  هـم  سـخن  یـک 
دارم: همیشـه می گوینـد وقـت طالسـت، 
از  برسـید  موضـوع  ایـن  درک  بـه  وقتـی 
اسـتفاده  کار  و  یادگیـری  بـرای  ثانیـه هـا 
کـه بـه ایـن مهـم برسـد  کسـی  می کنیـد. 
تجربیـات  از   نـدارد،  شکسـت  ضریـب 
بـرای  و  کننـد  اسـتفاده  پیشکسـوتان 
آن  عالـم  بـا  فقـط  هدفشـان  و  کارشـان 

 . الغیـر و  کننـد  مشـورت 

آرزومند سعادت هموطنانم هستم.

■ ■ ■

کرمان  فرهنگ 
خاص است، 

مردمان نجیب و 
دوست داشتنی 
یکی از بهترین 
شاخصه های 

کرمان  فرهنگ 
است.
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ت
محیط زیس

رئیـس  شـهبازیان  محمدرضـا  دکتـر 
انجمـن هیدروپلیتیـک ایـران در گفت وگو 
تسـنیم  خبرگـزاری  اجتماعـی  خبرنـگار  بـا 
و  ایـران  آبـی  مناقشـات  بـا  رابطـه  در 
 1857 سـال  از  کـرد:  اظهـار  افغانسـتان 
کنـون شـاهد سـه ابتـکار عمـل  میـالدی تا
کـه  بوده ایـم  هیرمنـد  آبریـز  حوضـه  در 
هیدروپلیتیـک  حـوزه  در  را  چالش هایـی 

اسـت. گذاشـته  کشـور  دو  روی  پیـش 
حوضـه  ایـن  در  عمـل  ابتـکار  اولیـن   
آبریـز جدایـی افغانسـتان از ایـران فسـخ 
عهدنامـه پاریـس اسـت کـه ایـن موضـوع 
آبریـز  حوضـه  تبدیـل  اصلـی  عامـل 
بـه  نرمـال  آبریـز  یـک حوضـه  از  هیرمنـد 

اسـت. فرامـرزی  آبریـز  حوضـه  یـک 
وی ادامـه داد: دومیـن ابتکارعمـل در 
، معاهـده 1351 هیرمنـد  ایـن حـوزه آبریـز
میلیـون   820 تعییـن  و  کشـور  دو  بیـن 
اسـت.  بـوده  سـال  در  آب  مترمکعـب 
ایـن مقـدار حق آبـه عـدد بسـیار ناچیزی 

بـرای زنـده مانـدن دریاچه هـای هامـون 
هامون هـا  بـودن  زنـده  بـرای  و  اسـت 
مترمکعـب  میلیـون  هـزار   3 بـه  حداقـل 
آب در سـال نیـاز اسـت. سـومین ابتـکار 
خـان  سـد  کمـال  پـروژه  تکمیـل  عمـل 
از  زیـادی  حجـم  انحـراف  قابلیـت  و 
کشـور  در  هیرمنـد  رودخانـه  آب  منابـع 
کـه  اسـت  گـودزره  تـاالب  بـه  افغانسـتان 
کـه بـه سـمت ایـن تـاالب  هـر مقـدار آبـی 
کارکـرد محیطـی  جـاری شـود، هیچ گونـه 
تبخیـر  و  نداشـته  انسـانی  و  زیسـتی 
می شـود.  رئیـس انجمـن هیدروپلیتیک 
و  قـول  خصـوص  ایـن  در  گفـت:  ایـران 
را  افغانسـتان  مقامـات  رسـمی  وعـده 
بـه  ایـران  بـرای جـاری سـاختن حق آبـه 
جـاری  جـای  بـه  دسـت  پاییـن  سـمت 
کـه  انعـکاس  گـودزره  سـاختن بـه تـاالب 
کشـور  گسـترده رسـانه ای بـرای مـردم دو 
داشـت، یـک تعهـد سـازنده، هرچنـد غیر 
رسـمی از سـوی کشور افغانسـتان است. 

مناقشـه هیرمنـد یـک مسـئله دو طرفـه 
متوجـه  تنهـا  عنـوان  هیـچ  بـه  و  اسـت 
ایـران نیسـت. حـل نشـدن ایـن مناقشـه 
شـد.  خواهـد  نیـز  افغانسـتان  دامن گیـر 
عملکـرد  چگونگـی  بـا  رابطـه  در  وی 
هیرمنـد  رود  خصـوص  در  تئـوری  ایـن 
پیـاده  کاری  و  سـاز  بایـد  کـرد:  بیـان 
کشـور  از  آب  شـدن  جـاری  بـا  کـه  شـود 
تاالب هـای  شـدن  زنـده  و  افغانسـتان 
هامون، کشـور افغانسـتان نیز به صورت 
آب  شـدن  جـاری  مزایـای  از  مضاعـف 
ایـن  در  شـود.  بهره منـد  هامـون  در 
زیان بـار  آثـار  بـه  می تـوان  خصـوص 
خشـک  از  منتـج  غبـار  و  گـرد  افزایـش 
شـدن دریاچـه هامون به سـمت منطقه 
کرد؛ادامـه  اشـاره  افغانسـتان  زرنـج 
خشـکی دریاچه هـای هامـون خسـارات 
حـوزه  در  خصـوص  بـه  جبران ناپذیـری 
بـه  افغانسـتان  کشـور  بـرای  سـالمت 

داشـت. خواهـد  همـراه 

عدم همکاری 
افغانستان 
در حق آبه 
 هامون 

 سه بانوی  ایرانی 
در جمع برندگان مسابقه 
هنری UNEP در منطقه 
آسیا و اقیانوسیه

از سـازمان  ایرنـا  از خبرگـزاری  بـه نقـل 
مراسـم  در  زیسـت،  محیـط  حفاظـت 
سـالگرد  پنجمیـن  و  سـی  گرامیداشـت 
ازن،  جهانـی  روز  و  مونتـرال  پروتـکل 
برنامـه محیـط  برنـدگان مسـابقه هنـری 
)یونـپ(  متحـد  سـازمان  ملـل  زیسـت 

و قدردانـی شـدند.   معرفـی 

ارتبـاط  ترویـج  بـا هـدف  ایـن مسـابقه 
اقلیـم  تغییـر  ازن،  از الیـه  بیـن حفاظـت 

از  حاصـل  دسـتاوردهای  همچنیـن  و 
عـزم  دادن  توسـعه  مونتـرال،  پروتـکل 
بـرای  مـردم  دایمـی  حمایـت  و  اراده  و 
کاهـش  و  ازن  الیـه  مخـرب  مـواد  حـذف 
گازهـای مخـرب الیـه ازن، در دو مرحلـه 
بخـش  سـه  در  منطقـه ای،  و  ملـی 
و  عکاسـی  و  نقاشـی  گرافیکـی،  طراحـی 
کمتـر و بیشـتر از 14 سـال  دو رده سـنی 

شـد.  برگـزار 

داوری،  مرحلـه  دو  از  پـس  نهایـت  در 
در  بخـش،  هـر  در  سـوم  تـا  اول  نفـرات 
کـه نفـرات  مرحلـه ملـی مشـخص شـدند 
ای  منطقـه  مرحلـه  بـه  بخـش  هـر  اول 
آسـیا و اقیانوسـیه راه یافتنـد، از بیـن 39 
اثـر  دو  منطقـه،  در  نهایـی  برگزیـده  اثـر 
هنـری از ایـران در بخـش هـای عکاسـی 

و طراحـی گرافیکـی جـزو آثـار برگزیـده قرار 
گرفتند.  

بیشـتر  نقاشـی  بخـش  در  برتـر  نفـرات 
نهاونـدی  نگیـن  اول  نفـر  سـال،   14 از 
خدیجـه  دوم  نفـر  فـارس،  اسـتان  از 
سـوم  نفـر  و  فـارس  اسـتان  از  بصـراوی 
خوزسـتان  اسـتان  از  ک  تابنـا پویـان 
مجمـع  سـوی  از  سـپتامبر   16 هسـتند. 
عمومـی سـازمان ملـل متحـد بـه عنـوان 
روز جهانـی حفاظـت از الیـه ازن تعییـن 
 19 در  نامگـذاری  ایـن  اسـت.  شـده  
دسـامبر 2000 انجـام شـد و در حقیقـت 
بزرگداشـتی بـرای پیمـان مونترال اسـت؛ 
کـه در سـال 1987  معاهـده بین المللـی 
تـا  کشـورها متعهـد شـدند  انجـام شـد و 
کننـد. بـرای حفاظـت از الیـه ازن اقـدام 
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ری
شگ

رد
گ

نقش زنان 
در صنعت 
گردشگری 

 چگونه است؟

 دره شنگستان
مرضیه رمضانی/ راهنمای تور

گردشـگری  مناطـق  از  یکـی  کوهپایـه 
میشـود  محسـوب  کرمـان  در  محبـوب 
آب وهـوای  بـودن  دارا  بـر  عـالوه  کـه 
مرکـز  بـه  نزدیکـی  دلیـل  بـه  معتـدل؛  
تفریحـی  مقاصـد  جـزو  همـواره  اسـتان 
اسـت. کرمانیـان  بـرای  گردشـگری   و 
کیلومتـری   30 فاصلـه  در  کوهپایـه 
امـا  اسـت.  شـده  واقـع  کرمـان  شـمال 
پرداختـه  آن  بـه  کمتـر  کنـون  تـا  آنچـه 
کـه  شـده مناطـق اطـراف کوهپایـه اسـت 
مقصـد عالـی بـرای گردشـگری محسـوب 
دره  مناطـق  ایـن  از  یکـی  می شـود. 
شنگسـتان اسـت.  ایـن دره در حقیقـت 
»درختنـگان«  رودخانـه  راسـتای  در 
گرفتـه  قـرار  وامق آبـاد  روسـتای  در 
رودخانـه در  ایـن  بیـن  اسـت. محـدوده 

« را  روسـتای شنگسـتان تـا »چشـمه گهـر
منطقـه  ایـن  می گوینـد.  شنگسـتان  دره 
دارد  بکـری  طبیعـت  و  زیبـا  آبشـارهای 
گردشـگران  کوهنـوردان و  و مـورد توجـه 
بـا  منطقـه  ایـن  می گیـرد.  قـرار  بسـیاری 
لـه  آال گلهـای  از  خـاص  گیاهـی  پوشـش 
،بادرنـج و بـادام کوهی تـا باغهای میوه و 
حیوانـات و جانورانـی چون گرگ، میش، 
روبـاه تـا چـکاوک و شـاهین جـزو مناطـق 
بکـر بشـمار میایـد کـه خوشـبختانه هنوز 
و  کـرده  حفـظ  را  خـود  طبیعـی  اصالـت 
مانـده  دور  بـه  آسـیب  از  زیـادی  حـد  تـا 
کـه  باشـد  جالـب  برایتـان  شـاید  اسـت. 
بدانیـد  شـنگ نـام محلـی درخـت زبـان 

اسـت.  گنجشـک 
کـه جـزو  کوهپایـه  نزدیکـی ایـن دره بـه 
هاسـت  کرمانـی  اغلـب  تفرجگاههـای 
بـه  مسـیری  پیمونـد  بـا  تـا  شـده  باعـث 
نسـبت کـم از تمـام جاذبـه هـای طبیعی 
پوشـش  ،تنوع  رودخانه،آبشـار چـون 

یکجـا  صـورت  بـه  را  صخـره  و  گیاهـی 
بـه  سـفر  مـورد  در  مهـم  نکتـه  بهربـرد. 
وضعیـت  گرفتـن  نظـر  منطقـه،در  ایـن 
کوهپایـه نسـبت  اب وهوایـی اسـت  زیـرا 
بـه کرمـان هـوای سـردتری دارد. بهتریـن 
فصـل بـرای سـفر بـه ایـن ناحیـه بهـار و 
تابسـتان اسـت زیـرا در فصـل تابسـتان، 
آفتـاب به شـدت بـه ایـن ناحیـه می تابـد 
در  می کنـد.  ایجـاد  دلچسـب  هوایـی  و 
بهـار نیـز بـا رشـد گیاهـان و جـاری شـدن 
چشـم  پیـش  زیبایـی  آبشـارها،طبیعت 

اسـت. نمایـان  مسـافران 
کـوه  روسـتا،  ایـن  گی هـای  از دیگـر ویژ
گیاهـان  رویـش  بـه  کـه  می باشـد  هرمـی 
روی  بـر  اسـت.  شـده  مشـهور  دارویـی 
مقابـل  دیـوار  همچـون  کـه  کـوه  ایـن 
و  لـه  آال زیـره،  اسـت،  گرفتـه  قـرار  روسـتا 
جملـه  از  پرندگانـی  و  می رویـد  کلپـوره 
آشـیانه   عنـوان  بـه  آن  از  تیهـو  و  کبـک 

می کننـد. اسـتفاده 

راضیه هاشمی/ راهنمای تور
یـک  عنـوان  بـه  گردشـگری  امـروزه 
مـی  گرفتـه  نظـر  در  اجتماعـی  پدیـده 
کـه از رابطـه بیـن دو عنصـر اصلـی  شـود 
اسـت.  گرفتـه  شـکل  مـکان«  و  »مـردم 
مـردان سـهم هـای مختلفـی در  و  زنـان 
بخش گردشـگری و شاخه های مختلف 
مدیریـت  بازاریابـی،  اشـتغال،  ماننـد  آن 
برنامـه  و  توسـعه  گردشـگری،  منابـع 
بیـن  رابطـه  دارنـد.  گردشـگری  ریـزی 
تـوان  مـی  را  زنـان  و  گردشـگری  صنعـت 
بـه عنـوان یـک رابطـه سـودمند متقابـل 
فراهـم  بـا  گردشـگری  کـرد.  توصیـف 
بـه  کمـک  و  شـغلی  هـای  فرصـت  کـردن 
حضـور در بـازارکار بـرای زنـان ، بـه نوعـی 
بـه  زنـان  بـرای  را  مالـی  واسـتقالل  رفـاه 
کـه تاثیـر مسـتقیم  همـراه داشـته اسـت 

گذاشـته اسـت.  و مثبـت بـر زندگـی زنـان 
، زنان بخش گردشگری را    از سوی دیگر

قدرتمندتر و انعطاف پذیرتر می کنند.
رقابتـی  واقعـًا  گردشـگری  صنعـت 
اسـت؛ بـه خصـوص وقتـی صحبـت از تور 

باشـد. میـان  در  اقامـت  و 
در  تجـارت  دنیـای  در  زنـان  سـهم 
اسـت،  یافتـه  افزایـش  اخیـر  هـای  سـال 
گرچـه زنـان در مدیریـت و رهبـری کمتـر  ا
حضـور دارنـد، امـا در مـورد جایـگاه زنـان 
اسـت.  شـده  کار  کمتـر  گردشـگری  در  
کـه  گردشـگری، درصـد زنانـی  در صنعـت 
کار هسـتند  در ایـن صنعـت مشـغول بـه 
کارکـرد آنهـا تحـت سـلطه  بـاال اسـت، امـا 
اسـت. درآمـد  کـم  و  ماهـر  غیـر   مشـاغل 
توسـعه  و  فرهنـگ  حفـظ  در  گرچـه 
گردشـگری زنـان و مـردان هـردو مشـغول 

فعالیـت هسـتند امـا بـا ایـن حـال، نقـش 
مهـارت  کـم  مناطـق  در  زنـان بیشـتر 
اسـت.  شـده  متمرکـز  دسـتمزد  کـم  و 
هـای  بخـش  در  زنـان  هـای  مهـارت 
خدمـات اقامتـی در منـزل، معرفـی غـذا 
و صنایع دسـتی ، تهیه سوغاتی،آشـپزی 
نـوازی  مهمـان  بـه  مربـوط  خدمـات  و 
اسـت. مـردان  از  بیشـتر  پذیرایـی   و 
زیـاد،  گسـتردگی  وجـود  بـا  مشـاغل  ایـن 
 اغلب به صورت خودآموزش دیده است.
خوشـبختانه در سـال هـای اخیـر شـاهد 
تـور  راهنمایـان  گیـر  چشـم  افزایـش 
الزم  هـای  مهـارت  کـه  هسـتیم  خانمـی 
در ایـن زمینـه را از طریـق آمـوزش هـای 
حرفـه ای و در سـطح بیـن المللـی دیـده 
انـد ومکمـل سـایر بخـش هـای صنعـت 

هسـتند. گردشـگری 
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خبر

قرارگرفتـن  پوشـش  تحـت  منظـور  بـه 
بانـوان  از  اعلـم  ایرانـی  بانـوان  تمـام 
برقـراری  امـکان  شـاغل  غیـر  یـا  شـاغل 
 50 تـا   18 بیـن  زنـان  تمـام  بـرای  بیمـه 

شـد. فراهـم  سـال 

بانـوان بیـش از 50 سـال نیـز در صورت 
دارا بـودن سـوابق بیمـه پـردازی قبلـی، 
بـه  پـردازی  بیمـه  سـال های  معـادل 
بـه  می شـود.  افـزوده  آن هـا  سـنی  شـرط 
بیمـه  سـابقه  دوسـال  گـر  ا مثـال  عنـوان 
خواسـت  در  می تواننـد  باشـند  داشـته 
کـه  متقاضیانـی  البتـه  بدهنـد.  بیمـه 
حـق  پرداخـت  سـابقه  سـال   10 دارای 
اجتماعـی  تامیـن  سـازمان  نـزد  بیمـه 
مقـرر  سـنی  شـرط  اعمـال  از  هسـتند 

می شـوند. معـاف 

مزایای بیمه زنان خانه دار و دختران

پرداخـت  بـا  اجبـاری  شـدگان  بیمـه 
بیمـه  کافرمایـان  توسـط  بیمـه  حـق 

می شـوند، امـا بیمـه شـدگان بـا ماهیـت 
دختـران  و  زنـان  جملـه  از  اختیـاری 
پـردازی  بیمـه  بـه  مبـادرت  شـخصا 
می کننـد. تامیـن امنیـت اقتصـادی زنان 
)دریافـت  پیـری  دوران  در  خصـوص  بـه 
مزایـای  از  کارفتادگـی  از  و  مسـتمری( 

اسـت. زنـان  بـرای  بیمـه 

تفاوت بیمه زنان خانه دار و 
دختران با پوشش بیمه ای دخترانی 

که تحت تکفل پدر هستند

خـود  پـدر  تکفـل  تحـت  کـه  بانوانـی 
هسـتند، تنها از حمایت درمانی سـازمان 
می شـوند.  منـد  بهـره  اجتماعـی  تأمیـن 
ثبـت نـام و بیمـه پـردازی در بیمـه زنـان 
بیمـه  از  را  بانـوان  موقعیـت   ، دار خانـه 
تغییـر  بیمـه شـده اصلـی  بـه  تبعـی  شـده 
، بانـوان از خدمـات  کار می دهـد و بـا ایـن 
بازنشسـتگی و سـایر تعهـدات بلندمـدت 

می شـوند. برخـوردار  اجتماعـی  تأمیـن 

بـرای  ویـژه  مزیـت  ایـن  اینکـه  ضمـن 
امـکان  کـه  اسـت  شـده  ایجـاد  بانـوان 
درمانـی  خدمـات  از  اسـتفاده  تـداوم 
بیمـه همسـر یا پـدر نیز برای آنـان فراهم 
بیمـه  از  کـه  داری  خانـه  زنـان  و  اسـت 
پـدر خـود اسـتفاده می کننـد، نیـازی بـه 
پرداخـت هزینـه بیشـتر بـرای اسـتفاده از 

داشـت. نخواهنـد  درمانـی  خدمـات 

بیمـه  بـرای  بیمـه  حـق  نـرخ  نـوع  سـه 
زنـان خانـه دار و دختـران تعریـف شـده 
از  یکـی  می توانـد  متقاضـی  کـه  اسـت 
کنـد. دسـتمزد مبنـای  آن هـا را انتخـاب 
گـروه نیـز بیـن  پرداخـت حـق بیمـه ایـن 
مصـوب  دسـتمزد  کثـر  حدا و  حداقـل 
اسـت کـه زنـان متقاضی بیمـه می توانند 
بیمـه ای،  سـابقه  و  سـن  بـا  متناسـب 

کننـد. انتخـاب  را  نظـر  مـورد  دسـتمزد 

خ حق بیمه و خدمات  انواع نر
مربوطه

شـامل  درصـد   12 بیمـه  حـق  نـرخ 
از  بعـد  فـوت  و  بازنشسـتگی  تعهـدات 
 14 دیگـر  نـرخ  می شـود.  بازنشسـتگی 
و  بازنشسـتگی  تعهـد  کـه  اسـت  درصـد 
بـرای  بازنشسـتگی  از  بعـد  و  قبـل  فـوت 
کامل تریـن  اسـت.  شـده  تعریـف  آن 
 18 نـرخ  در  بیمـه ای  تعهـدات  نـوع 
کـه شـامل بازنشسـتگی، از  درصـد اسـت 

اسـت. فـوت  و  کارافتادگـی 

بـه  مربـوط  فقـط  نرخ هـا،  ایـن  البتـه 
سـهم بیمـه شـده اسـت و عـالوه بـر آن، 
دو درصـد نیـز سـهم کمـک دولـت اسـت 
و  نمی شـود  مطالبـه  شـده  بیمـه  از  کـه 

می کنـد. پرداخـت  را  آن  دولـت 

خبرگـزاری  اجتماعـی  گـروه  گـزارش  بـه 
مدیـر  مبارکـه؛  سـعیدی  زهـرا  تسـنیم؛ 
بازسـازی  و  توسـعه  سـتاد  بانـوان  امـور 
آخریـن  براسـاس  گفـت:  عالیـات  عتبـات 
همـت  بـا  گرفتـه  صـورت  صحت سـنجی 
بیـت)ع(،  اهـل  دوسـتداران  و  خیـران 
حـدود یکصـد موکـب ایرانـی ویـژه بانـوان 
بـرای  خـاص  خدمـات  کـه  شـد  برپـا 
کنـار  گفـت: در  کردنـد. وی  ارائـه  خانم هـا 
ایـن موکب هـا، بـرای نخسـتین بـار، سـتاد 
اقـدام  نیـز  عتبـات  بازسـازی  و  توسـعه 
محـل  در  بانـوان  ویـژه  موکـب  برپایـی  بـه 
اجرای طرح توسـعه حرم سیدالشـهدا)ع( 
مزیـن بنام صحن حضـرت زینب)س( کرد 
کـه خدمـات متنـوع و مـورد نیـاز بانـوان را 
برپایـی  کـرد. وی دربـاره دالیـل  ارائـه مـی 

گفـت: بررسـی نشـان  بانـوان  موکـب ویـژه 
مـدارس،  تعطیلـی  بـه  توجـه  بـا  می دهـد 
بـه  تشـرف  خواهـان  زائـران  از  بسـیاری 
رو  همیـن  از  بودنـد  خانوادگـی  صـورت 
آمـار  براسـاس  و  هـا  پیش بینـی  طبـق   و 
سـماح،  سـامانه  در  ثبت نام کننـدگان 
از  اعزامـی  زائـران  از  بـه 40 درصـد  نزدیـک 

شـد. داده  اختصـاص  بانـوان  بـه  کشـور 
وی بـا بیـان اینکـه 40 درصد از جمعیت 
5 میلیونی زائران اعزامی از میهن اسالمی 
مـا عـدد بسـیار بـزرگ و قابـل تاملـی اسـت، 
سـتاد  بانـوان  امـور  واحـد  کـرد:  اظهـار 
براسـاس  عتبـات  بازسـازی  و  توسـعه 
تجـارب اربعین های گذشـته و نیازسـنجی 
ضـروری  خدمـات  از  فهرسـتی  بانـوان،  از 
را  امسـال  اربعیـن خانوادگـی  نیـاز  مـورد  و 

کـرد. اعـالم  بـه موکـب داران  و  احصـاء 
ایـن خدمـات شـامل؛ اسـکان و تغذیـه 
کودک  اربعیـن حسـینی ،اختصاص اتـاق "
و مـادر"، توزیع بسـته های بهداشـتی ویژه 
پزشـکی،  و  درمانـی  خدمـات  خانم هـا، 
توزیع بسـته های فرهنگـی، خدمات طب 

ایرانـی، اسـالمی و ترجمـه و.... میشـد.
تـا  از 10 صفـر  ایـن موکب هـا  افـزود:  وی 
دو روز بعـد از اربعیـن و تـا تکمیـل ظرفیـت 
خـود، بـه ارائـه خدمـات بـه بانـوان محتـرم 
مشـغول بودنـد.  مدیـر امـور بانـوان سـتاد 
کـرد:  تصریـح  عتبـات  بازسـازی  و  توسـعه 
بـرای توزیـع عادالنـه خدمـات موکب هـای 
بانوان و امکان ارائه خدمات به بیشترین 
کثـر  جمعیـت اعزامـی، ایـن موکب هـا حدا

48 سـاعت پذیـرای یـک زائـر بودننـد. 

شرایط 
»بیمه دختران« 
اعالم شد

جزئیات 
خدمات رسانی 
موکب های ویژه بانوان 
در اربعین بیان شد
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عی
ما

جت
ا

فاطمه آرا/ فعال حوزه بانوان

کارمنـد  متاهـل  زن  یـک  از  وقتـی 
موانعـی  چـه  از  دقیقـا  زنیـم  مـی  حـرف 
فراتـر  ایـران  جامعـه  زنیـم؟!  مـی  حـرف 
نیازمنـد  جنسـیتی،  دسـته بندی  از 
اعضـای  همـه  درآمدزایـی  و  اشـتغال 
خانـواده اسـت تا چـرخ اقتصادی زندگی 
بـر مـدار متعادلـی بچرخـد. امـروزه زنـان 
اقتصـادی  صحنه هـای  همـه  در  ایرانـی 
و اجتماعی حضور داشـته و دوشـادوش 
را تامیـن مـی  مـردان معیشـت خانـواده 
کارمنـد اسـت؛ یـک زن  کننـد. الهـه یـک 
کـه  کارمنـدی   . متاهـل و البتـه یـک مـادر
سـال 83 ازدواج کرد سـال 85 مادر شـد 
و  شـد  پذیرفتـه  دانشـگاه  در   86 سـال 
سـال 94 بـا قبولـی در آزمون اسـتخدامی 
بـا گـذر از موانع بسـیار به قشـر کارمندان 
همسـرش  گویـد  مـی  پیوسـت.  دولتـی 
نبـود و  کار در بخـش خصوصـی  موافـق 
اسـتخدام دولتـی هـم بـه دلیل نداشـتن 
وقتـی  امـا  نمی کـرد.  امیـدوارش  پارتـی 
مـی  درس  ارشـد  کنکـور  بـرای  داشـت 
تـا یـک  کـرد  را پیـدا  آمادگـی اش  خوانـد 
اسـتخدامی  آزمـون  در  زودتـر  هفتـه 
اسـتان  تاسـیس  تـازه  هـای  شـهرداری 

قبـول هـم شـد. و  کنـد  شـرکت 

13 مـرداد 95 بـود کـه پـس از مصاحبـه 
از  کـه  ریـگان  گنبکـی  گزینـش در شـهر  و 
مشـغول  اسـت  اسـتان  محـروم  مناطـق 
نبـود   ، مسـیر دوری  امـا  شـد  بـکار 
او  هـوا  و  آب  بـدی  و  امکانـات  حداقـل 
را تـا تصمیـم انصـراف پیـش بـرد. »شـهر 
کی داشـت؛ روستایی که  غربت وحشـتنا
اسـمًا شـهر شـده بـود امـا رسـمًا نـه! قـرار 
گنبکـی  بـود مـن و دختـر دوسـاله ام بـه 
بـه  ام  سـاله  ده  پسـر  و  همسـر  و  بـروم 
در  پسـرم  مدرسـه  و  همسـرم  کار  دلیـل 

بماننـد.« کرمـان 

اینجـا  از  الهـه  راه  سـر  مانـع  اولیـن 
شـهرداری  در  او  همـکاران  شـد؛  شـروع 
کردنـد  گمـان مـی  گنبکـی  تاسـیس  تـازه 
ایـن زن راه سـخت را برمیگـردد و نیـروی 
بومی که 35 درصد سـهمیه استخدامی 
را در دسـت دارد مشـغول بکار می شود. 
»مـرا نمـی پذیرفتنـد؛ هیـچ کاری بـه مـن 
نمـی  مـرا  بـکار  شـروع  و  نمیشـد  سـپرده 
مشـکل  بـا  حقـوق  دریافـت  در  تـا  زدنـد 

شـدم.« روبـرو 

تـا  بـود  شـده  شـهر  روسـتا  یـک 
تاسـیس اش  تـازه  شـهرداری  کارمنـدان 
امـا  کننـد  ایفـا  نقشـی  توسـعه  ایـن  در 
بـود.  زیـاد  توسـعه  ایـن  بـرای  موانـع 
»بـرای اجـاره مسـکن مشـکالت بسـیاری 
خانـه ای  و  آب  بـدون  روزهـا  داشـتم؛ 
بـدون  و  بهداشـتی  سـرویس  بـدون 

امـن!« حصـار 

کشـورهای در حـال  زنـان در  اشـتغال 
توسـعه سـخت اسـت اما این مسیر برای 
دارد.  دوچنـدان  سـختی  متاهـل  زنـان 
کـرد و پسـرم  کار مـی  کرمـان  »شـوهرم در 
هـم مدرسـه مـی رفـت بـه ناچـار بـا پـدر و 
مـادرم و دختـر کوچکـم وارد شـهر جدید 
گنبگـی شـدیم. اوایـل برایـم سـخت بـود؛ 
یـک زن در شـهرداری مردانـه ؟! که فقط 
بدیـن  سـال  چهـار  داشـت!«  نیـرو  پنـج 
گذشـت تـا توانسـت هـم در شـهر  منـوال 
شـهرداری  در  هـم  و  بیفتـد  جـا  جدیـد 
تازه تاسـیس آن. سـخت بود اما از پسش 
گهـان یـک بخشـنامه او را بـه  برآمـد و نا
شـهر کرمـان رسـاند و در آغـوش خانواده 
ایـن بخشـنامه،  اش جـای داد. »طبـق 
کار همسـرم بـه  مـن بـه تبعیـت از محـل 
مشـغول  اداره  ایـن  در  و  منتقـل  کرمـان 
بهتریـن  از  یکـی  شـاید  شـدم.«.  کار  بـه 

کـه یـک مدیـر مـی توانـد بـرای  کارهایـی 
مـادران تحـت امر خـود بگیرد راه اندازی 
یـک مهدکـودک در محـل اداره اسـت تـا 
کنـار مـادر خـود سـاعات اداری را  کـودک 
کـم  کارمنـد  مـادر  دغدغـه  از  و  بگذرانـد 
هسـتند  کوچـک  وقتـی  هـا  »بچـه  کنـد. 
هـم  وقتـی  دارنـد  مشـکالت  سـری  یـک 
. هشـت  بزرگ می شـوند یک سـری دیگر
از  کـودک  از  مـادر  مانـدن  دور  سـاعت 
مـادر  بـرای  هـم  اسـت؛  تـر  سـخت  همـه 
اسـت  معتقـد  الهـه  کـودک.«  بـرای  هـم 
مـدت  در  بچـه داری  و  خانـه داری  کاِر 
بـرای  را  تـا شـب زمانـی  زمـان بعدازظهـر 
و  نمی گـذارد  خانـواده  بـا  گذرانـی  وقـت 
بـه  فعالیت هـای خانـه داری  از  بسـیاری 
آخـر هفتـه منتقـل می شـود؛ یعنـی یـک 
کار  هـزار  و  خانـواده  و  می مانـد  جمعـه 
مانـده بـر زمیـن. و این یـک معضل بزرگ 
در آسـیب های اجتماعـی امـروز جامعـه 
هروقـت  از  بیـش  امـروز  اسـت.  ایرانـی 
گفتگـو  دیگـری نیـاز داریـم تـا پیـش نیـاز 
از جامعـه کوچکـی مثـل خانـواده تمرین 
و بـه رده هـای کالن کشـور منتهی شـود. 
دارنـد  نیـاز  مـا  نوجـوان  پسـر  و  دختـر 
کننـد  بـاز  دل  سـفره  خانـواده  در  کـه 
بایـد  شـوهر  و  زن   . اغیـار میـان  در  نـه 
کننـد  حـل  را  مشکالت شـان  خانـه  در 
همـه  محـور  زن  غریبـه.  محفـل  در  نـه 
زندگـی  مسـیر  گـر  ا اسـت  اتفاق هـا  ایـن 
اجتماعـی اش همـوار باشـد. الهـه از صفر 
تـا صـد موانـع و مشـکالت زنـان کارمنـد را 
گذرانـده اسـت. تحصیـل، ازدواج،  از سـر 
اشـتغال، ... مسـیر یک زندگی اجتماعی 
یـک  اولیـه  حقـوق  از  کـه  اسـت  طبیعـی 
انسـان نیز محسـوب می شـود. اسـتعداد 
، همـراه با هویت طلبی  و توانمنـدی برابر
جامعـه  بـه  خانـه  از  را  او  زن  یـک  بـرای 

زنان کارمند،
وزنه دیگر

اقتصاد سنگین 
خانواده

■ ■ ■

نه می شود از 
گذشت  خانواده 

نه از شغل خود که 
توانسته تا حدودی 

بار سنگین اقتصادی 
را از روی دوش 

مردان ایرانی بردارد. 

ادامه در صفحه 1۷
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-مهشاد عسکری-
فوتبـال از جملـه رشـته های پـر طرفدار 
زنـان  بـرای  متاسـفانه  کـه  اسـت  ورزشـی 
همـراه  بـه  زیـادی  نشـیب های  فـرازو 
داشـته اسـت. تیـم فوتبـال خاتـون بـم پـر 
بانـوان  لیـگ  افتخارتریـن تیـم حاضـر در 
مقـام  هشـت  ثبـت  بـا  کـه  اسـت  کشـور 
قهرمانـی  بیشـترین  رکـوددار  قهرمانـی 
رمضانـی  عاطفـه  اسـت.  لیـگ  ادوار  در 
کاپیتـان تیـم خاتـون بم کـه توانایی بازی 
با هر دو پا را دارد و از ابتدای شـکل گیری 
تیـم در آن حضـور داشـته و تجربـه بـازی 
در  نیـز  را  ایـران  جوانـان  ملـی  تیـم  در 
کارنامـه حرفـه ای خـود دارد از زندگی یک 

می گویـد. فوتبالیسـت  بانـوی 
کنید؟  لطفا خودتان را معرفی 

متــــــــولد  هسـتم  رمضــــــــانی  عاطفـه 
و  ارزوئیـه  شهرستـــــــــان  از   1371/2/1
دارای مدرک  کارشناسـی ارشد مدیریت 

ورزشـی. بازاریابـی 
 از چه سـنی فعالیت ورزشـی خود را 

کرده اید؟ در رشـته فوتبال آغاز 

و  مسـتمر  طـور  بـه  سـالگی   15 از  مـن 
فوتبـال   یـا  فوتسـال  هـای  تیـم  قالـب  در 

ام. داشـته  فعالیـت 
 چطور به فوتبال عالقمند شدید؟

خـاص  طـور  بـه  و  ورزش  بـه  بچگـی  از 
کودکـی  دوران  و  داشـتم  عالقـه  فوتبـال 
گذشـت. کوچـه  بـازی فوتبـال در  بـا   مـن 

بانـوان  بـرای  فوتبـال  تیـم  زمـان  آن  در 
وجود نداشـت؛ فقط تیم فوتسـال بانوان 

کـه مـن هـم عضـو آن بـودم.  داشـتیم 
یـک  عنـوان  بـه  را  ورزش  چطـور 
کردیـد؟ انتخـاب  وقـت  تمـام  شـغل 

ارزوئیـه  فوتسـال  تیـم  در  کـم  سـن  از 
تیـم  عضویـت  بـه  و  میکـردم؛  بـازی 
سـال  دو  و  آمـدم   در  اسـتان  منتخـب 
بعـد  بـودم  اسـتان  منتخـب  تیـم  عضـو 
مرضیـه  خانـم  مسـابقات  از  برگشـت  از 
جعفـری مربـی تیـم شـهرداری بـم بـه مـن 
پیشـنهاد کردنـد بـرای تیـم بم بـازی کنم، 
ایـن نقطـه شـروع زندگـی فوتبالـی مـن  و 

بـود.
بـه  نسـبت  کنشـی  وا چـه  خانـواده   

دادنـد؟ نشـان  شـما  انتخـاب 
پـدرم  بـا  جعفـری  خانـم  زمانیکـه 
کردنـد  تـا مـن در تیـم بـم بـازی  صحبـت 
کنـم؛ پـدرم بـا مـن صحبـت کردنـد و چون 
از قبـل بـه عالقـه شـدید مـن بـه فوتبـال 
رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  داشـتند،  خبـر 
بـه  بایـد  زمینـه  ایـن  در  پیشـرفت  بـرای 
بـم بـروم بـه مـن اجازه ایـن کار داده شـد. 
پـدرم  مخصوصـا  خانـواده  خداروشـکر 

بودنـد. مـن  حامـی  بزرگتریـن 
نزدیـک  از  را  شـما  مسـابقات  آیـا   

می کننـد؟ دنبـال 
فـوت  پیـش  سـال  دو  پـدرم  متاسـفانه 
بانـوان،  بازی هـای  در  چـون  و  کردنـد 
آقایـون اجـازه ورود بـه ورزشـگاه را ندارنـد 
مـن  بـازی  شـاهد  نزدیـک  از  وقـت  هیـچ 
مسـابقات  پیگیـر  همیشـه  امـا  نبودنـد 
تمـاس  مـن  بـا  بـازی  از  قبـل  بودنـد، 
میکردنـد،  تشـویق  مـرا  و  میگرفتنـد 
بودنـد. نتیجـه  پیگیـر  بـازی  از   بعـد 

کاش یکبـار  کـه  خیلـی افسـوس میخـورم 
از  و  چمـن  زمیـن  در  مـن  بـازی  شـاهد 

عاطفه رمضانی 

کاپیتان تیم فوتبال خاتون بم:

زنان در ورزش 
مظلوم 
 واقع شده اند
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بودنـد. نزدیـک 
بازخـوردی  چـه  جامعـه  سـمت  از   

کردیـد؟ دریافـت 
بـه  جنسـیتی  نـگاه  هنـوز  متاسـفانه 
ورزش مخصوصـا بـه فوتبـال وجـود دارد.
برتـر   لیـگ  در  سـال   14 بـم  بانـوان  تیـم 
حضـور دارد امـا هنـوز وقتـی از شـغل مـن 
عنـوان  پاسـخ  در  ومـن   میشـود  سـوال 
می کنم "فوتبالیسـت" گفته می شـود "مگه 

می کننـد." بـازی  فوتبـال  هـم  خانم هـا 
خانـواده  حضـور  شـما  نظـر  بـه   
هـای در ورزشـگاه چـه تاثیـری در بـازی 

داشـت؟ خواهـد  تیـم  اعضـای 
صددرصـد تاثیـر مثبـت خواهـد داشـت. 
ورزشـگاه  در  هـای  خانـواده  حضـور 
بازیکـن می شـود.  انگیـزه در  ایجـاد   باعـِث 
اینکـه خانـم هـا اجـازه ورود بـه ورزشـگاه را 
پیـدا کردند اتفاق قشـنگی اسـت امیدوارم 
اجـازه  هـم  آقایـون  کـه  برسـد  زمانـی 
تماشـای فوتبـال بانـوان را داشـته باشـند.

فوتبالیسـت  یـک  حرفـه ای  زندگـی   
اسـت؟ چگونـه  خانـم 

در  سـاعت   24 فوتبالیسـت  بانـوان 
از  معـاش  امـرار  و  هسـتند  تیـم  اختیـار 
اسـت،  ممکـن  غیـر  عمـال  دیگـر  طریـق 
شـده  مشـخص  غذایـی  رژیـم  از  بایـد 
مشـخصی  خـواب  ،برنامـه  کنیـم  پیـروی 
حرفـه ای  بدنسـازی  تمرینـات  و  داریـم 
فعالیت هایـی  از  بسـیاری  و  داریـم 
مـا  می دهنـد  انجـام  عـادی  افـراد  کـه 
از  انجـام دهیـم. در بسـیاری  نمی توانیـم 
نیسـتیم. خانـواده  کنـار  در  هـا   مناسـبت 

کال زندگـی  وقـف فوتبـال می شـود و تمـام 
حـول  میدهـی  انجـام  کـه  هایـی  فعالیـت 
ارتقـا سـطح فوتبالـی خـودت و  و  فوتبـال 

تیـم اسـت.
اینکـه شـما در سـطح  بـه  بـا توجـه   
آیـا  می کنیـد  بـازی  فوتبـال  ای  حرفـه 
درآمـد حرفـه ای هـم دریافـت می کنیـد؟

فوتبالیسـت ها  آن هم فوتبالیست های 
حرفه ای جزء پردرآمدترین اقشار جامعه 
اقایـون! بـرای  امـا  می شـود   محسـوب 
مثـل  تیمـی  کـه  وجـودی  بـا  متاسـفانه 
و  دارد  حضـور  برتـر  لیـگ  در  مـا   تیـم 
در  را  برتـر  لیـگ  دوره  چندیـن  قهرمانـی 
بـه  نسـبت  دریافتی هـا  امـا  دارد  کارنامـه 
و  کمتـر  بسـیار  تـا  بسـیار  آقایـون  فوتبـال 
مـن  نیسـت.  آنهـا  بـا  قیـاس  قابـل  اصـال 
و  دادم  مسـابقه  قـرارداد  بـدون  سـال   8
 مبلـغ اولیـن قـراردادم500 هـزار تومن بود.

90دقیقـه  اقایـون  مثـل  کـه  وجـودی  بـا 
برگـزار  مسـابقات  زمیـن  ابعـاد  همـان  در 
میشـود اما دسـتمزدها بسـیار کمتر است 

می شـود  آقایـون  بـه  کـه  رسـیدگی های  و 
بـرای خانـم هـا وجـود ندارد.خانـم هـا در 

شـده اند. واقـع  مظلـوم  ورزش 
درس هایـی  چـه  شـما  بـه  فوتبـال   

اسـت؟ داده 
اولین چالشـی که بواسـطه فوتبال با آن 
کـردن بود.بـرای  روبـرو شـدم  تنهـا زندگـی 
یـک دختـر بچـه 15 سـاله زندگـی در یـک 
 شـهر غریب و دور از خانواده راحت نبود.
راحتـی  رشـته  را  فوتبـال  نمیتـوان  اصـال 
گرفـت زیـرا در تمـام شـرایط آب و  در نظـر 
هوایـی بایـد تمریـن داشـته باشـید خـوب 
بـه خاطـر دارم اوایـل برای رفتـن به محل 
میکردیـم  اسـتفاده  اتوبوسـی  از  تمریـن 
کـردن  مجبـور  گـرم  کـه در زمسـتان بـرای 
کنیـم.  روشـن  نیـک  پیـک  آن  در  بودیـم 
زندگـی  درس  مـن  بـه  شـرایط  ایـن  تمـام 
بیشـتر  تـالش  و  پیشـرفت  باعـث  و  داد 
وضعیـت  االن  خداروشـکر  اسـت  شـده 

اسـت. شـده  بهتـر 
چـه  در  را  کرمـان  اسـتان  فوتبـال   
می کنیـد؟ ارزیابـی  کشـور  از  سـطحی 

اسـتان کرمـان را می تـوان قطـب فوتبال 
کرمـان  اسـتان  چـون  دانسـت  ایـران 
بـم،  خاتـون  تیـم  دو  بانـوان  بخـش  در 
شـهرداری سـیرجان در لیگ برتـر دارد که 
همیشـه جـزو تیـم هـای داری عنـوان در 
همـواره  قهرمانـی  جـام  و  انـد  بـوده  لیـگ 
کرمـان بـوده  دردسـتان تیـم هـای اسـتان 
از اسـتان خـارج نشـده  و بـه جـز 4دوره  
نیـز  مـرزی  بـرون  مسـابقات  در  و  اسـت. 
همچنیـن  هسـتند.  عنـوان  صاحـب 
مـس  و  کرمـان  مـس  فوتسـال  تیـم  دو 
حضـور  برتـر  لیـگ  در  در   نیـز  رفسـنجان 
هـم  آقایـان  فوتبـال   بخـش  در  و  دارنـد 
دارنـد. حضـور  برتـر  لیـگ  در  تیـم   سـه 

سـطح  بـودن  بـاال  از  نشـان  همـه  اینهـا 
اسـت. کرمـان  اسـتان  فوتبـال 

آن  در  اخیـرا  کـه   مسـابقاتی  از   
بگوییـد. برایمـان  ایـد  کـرده  شـرکت 

مسـابقات قهرمانی باشـگاهی آسـیا بود 
کـه در دو بخـش شـرق و غـرب برگزار شـد.

قارشـی  شـهر  در  مسـابقات  ایـن 
ازبکسـتان برگذار شـد مسـابقات از سـطح 
باالیـی برخـوردار بـود و تیـم هـا از لحـاظ 
فنـی و زیرسـاختی و فیزیکـی  از مـا باالتـر 
قبولـی  قابـل  بـازی  ایـن  وجـود  بـا  بودنـد 
انجـام دادیـم و حتـی در نیمـه دوم تیـم 
بـرای  کشـی  حریـف دائمـا در حـال وقـت 

بـود. نتیجـه  حفـظ 
هـم   بـاز  گردیـد  باز گذشـته  بـه  گـر  _ا

کـرد؟ خواهیـد  نتخـاب  را  فوتبـال 
 16 پیوسـتم  بـم  تیـم  بـه  کـه  هنگامـی 

بـم  در  تنهایـی  بـه  بایـد  و  داشـتم  سـال 
تحصیـل  بـا  همزمـان  می کـردم.  زندگـی 
بایـد تمـام وقـت در اختیار تیم میبودم و 
ایـن شـرایط باتوجـه بـه اینکـه مـن اولیـن 
محسـوب  بومـی  غیـر  بازیکـن  تنهـا  و 
بـود. سـختتر  مراتـب  بـه   می شـدم؛ 
دعـوت  جوانـان  ملـی  تیـم  بـه   86 سـال 
ملـی  تیـم  عضـو  سـالگی   19 تـا  و  شـدم 
فوتبـال  تیـم  زمانیکـه  .از  بـودم  جوانـان 
تیـم  تاسـیس شـد مـن عضـو  بـم  بانـوان 
بـودم و اولین سـال حضـور در لیگ مقام 
مـدت  در  و  آوردیـم.  دسـت  بـه  را  سـوم 
فوتبـال  تیـم  تاسـیس  از  کـه  سـالی   14
و  قهرمـان  دوره   8 می گـذرد  بـم  بانـوان 
بودیـم. لیـگ  قهرمـان  نایـب  دوره   سـه 
ایـن سـال ها  کارنامـه خـود در  بـه  وقتـی 
میرسـم  نتیجـه  ایـن  بـه  می کنـم،  نـگاه 
امـا  نبـود  راحتـی  مسـیر  گرچـه  کـه 
عالقـه  و  عشـق  بـا  را  مسـیر  ایـن  مـن 
برگـردم   گذشـته  بـه  گـر  ا و  کـردم  شـروع 
انتخـاب  را  فوتبـال  هـم  بـاز   قطعـا 

کرد. خواهم 
آینـده   چـه جایگاهـی بـرای 5 سـال 

هسـتید؟ متصـور  خـود 
بـه  و  شـوم  لژیونـر  دارم  دوسـت  خیلـی 
مربیگـری تیم هـای پایـه بسـیار عالقه منـد 

هسـتم.
 تیم مورد عالقه؟

هـای  تیـم  از  و   هسـتم  اسـتقاللی  مـن 
اروپایـی بارسـلونا و سـبک بـازی مسـی را 
خـودم  پسـت  در  و  دارم  دوسـت  بسـیار 
مارتـا  بانـوان  فوتبـال  در  البتـه  و  مارسـلو 
مـن  عالقـه  مـورد  بازیکـن  داسـیلوا  ویـرا 

اسـت.
بـودن  فوتبـال  بازیکـن  جـز  بـه   
انجـام  دیگـری  فوتبالـی  فعالیـت  چـه 

؟ هیـد می د
و  دارم  آسـیا   Bمربیگـری مـدرک  مـن 
دوماهـی یکبـار بـرای آمـوزش  یـک تیم در 
بهابـاد بـه یزد میروم. اینکه شهرسـتان ها 
بـه آمـوزش تیـم هـای پایـه خـود اهمیـت 
میدهنـد اتفـاق خوبـی اسـت کـه بـه تازگی 
نیـز  بـم  رقـم خـورده اسـت. در ضمـن در 

فوتبـال دارم. مدرسـه 
 سخن پایان

خانـم  از  دارم  دوسـت  همـه  از  اول 
کنـم  تشـکر  تیـم  مربـی  جعفـری  مرضیـه 
بـوده.  ایشـان  از  آموختـم  هرچـه  مـن  کـه 
عامـل  مدیـر  از  میکنـم  تشـکر  همچنیـن 
تیـم آقـای اسـماعیلی واقعـا وجـود چنیـن 
انسـان هایـی بـرای فوتبـال واجـب و جـزو 

اسـت.  موهبـات 

■ ■ ■

در مدت ۱۴ سالی 
که از تاسیس تیم 
فوتبال بانوان بم 

می گذرد ۸ دوره 
قهرمان و سه دوره 
نایب قهرمان لیگ 

بودیم.



16

دور جدیـد ● شمـــــــــــــاره ۱۱
۱۴۰۱ مهـــــــــــــــــــرمــــــــــــــــاه 

گرچـه امـروزه مرزهـای جنسـیتی برای 
کمرنگتـر  انجـام فعالیت هـای اقتصـادی 
شـده اسـت امـا هنـوز بسـیار از مشـاغل 
در انحصـار  جنسـیت خاصـی قرار دارد، 
برنامه نویسـی  مشـاغل   ایـن  از  یکـی 
کـه باوجـودی بانـوان بسـیاری در  اسـت 
گـواه  بـه  امـا  انـد  درخشـیده  خـوش  آن 
 آمـار موجـود در انحصـار مـردان اسـت.

بیسـت و دوم شـهریور روز جهانی برنامه 
نویـس بهانـه ای شـد تـا بـا خانـم زینـب 
شـهر  برنامه نویسـان  از  یکـی  عسـکری 
باشـیم. داشـته  ای  مصاحبـه   کرمـان 
فرزنـدان  داشـتن  باوجـود  ایشـان 
و  نکـرده  رهـا  را  خـود  شـغل  خردسـال 
از تجربیاتشـان بـه عنـوان مـادر شـاغل 
گفتـه  سـخن  مـا  خواننـدگان  بـرای 
را بـه خوانـدن آن دعـوت  کـه شـما  انـد 

 . می کنیـم

 لطفـا خودتـان را معرفی کنید.

 65 زینـب عسـکری متولـد سـال  مـن 
کرمانـی هسـتم. دارای مـدرک  و اصالتـا 
دو  مـادر  و  افـزار  نـرم  ارشـد  کارشناسـی 
فرزنـد هسـتم. دختـرم 4 سـال و فرزنـد 

اسـت.  ماهـه  پسـرم4 

نویسـی  برنامـه  بـه  چطـور   
شـدید؟ عالقمنـد 

را  کامپیوتـر  رشـته  ابتـدا  همـان  از 
باعـث  عالقـه  همیـن  داشـتم.  دوسـت 
شـاخه   دبیرسـتان  دوران  در  تـا  شـد 
را  کامپیوتـر  رشـته  و  فنی وحرفـه ای 

کنـم. تمرینـات برنامـه نویسـی  انتخـاب 
بـود.  مـن  عالقـه  مـورد  دوروس  جـز 
هـای  زبـان  هـم  کارشناسـی  دوران  در 
آموختـم  را  نویسـی  برنامـه  مختلـف 
دانشـگاهی  آموزش هـای  بـه  هرگـز  و 

نمی کـردم.  بسـنده 

کار  بـه  نویسـی  برنامـه  از  قبـل  آیـا   
ایـد؟ بـوده  مشـغول  دیگـری 

دوسـت  بـودم  سـاله   18 زمانیکـه  از 
برنامـه  چـون  و  باشـم  مسـتقل  داشـتم 
نویسـی را بلد بودم با آموزش آن کسـب 
بخـش  کـه  جایـی  تـا  داشـتم  درآمـد 
عمـده هزینه هـای تحصیـل دانشـگاه را 

کـردم. پرداخـت  خـودم 

کسـب  آن  از  کـه  پـروژه ای  اولیـن   
بـود؟ چـه  کردیـد  درآمـد 

از   بعـد  بالفاصلـه   87 سـال   
غ التحصیلـی یـک پروژه php از طرف  فار
یکـی از دوسـتانم بـه مـن پیشـنهاد شـد 
تجربـه  بـه  باتوجـه  کـردم.  قبـول  مـن  و 
نویسـی داشـتم  برنامـه  کـه در  ناچیـزی 
امـا پـروژه بـه طورکامل و بـدون نقص به 

دادم. تحویـل  کارفرمـا 

 مادر شـاغل بودن چگونه است؟

ای  العـاده  فـوق  حـس  بـودن  مـادر 
اسـت امـا مـن از 18 سـالگی کار میکـردم 
قابـل  برایـم  خانـه  کار  انجـام  صرفـا   و 
بسـیاری  شـاید  کـه  حسـی  نبـود.  قبـول 
داشـته  را  آن  تجربـه  شـاغل  مـادران  از 

نیـاز  درون  از  کـه  اسـت  ایـن  باشـند 
از  قبـل  زندگـی  ادامـه  و  کـردن  کار  بـه 
حـس  طرفـی  از  و  دارنـد  را  شـدن  مـادر 
مـادر بـودن و اینکـه مبـادا مـادر خوبـی 
حـس  ایـن  اسـت.  همـراه  تـو  بـا  نباشـی 
امـا  نکتـه  دوگانـه در وجودتـان هسـت 
مهـم در مـورد مـادران شـاغل، مدیریـت 
زمـان  مدیریـت  کمـک  بـه  اسـت.  زمـان 

کنیـد. ایفـا  را  نقـش  دو  هـر  می توانیـد 

توضیـح  برایمـان  بیشـتر  کمـی   
. هیـد د

گام هماهنـگ شـدن  بـه نظـرم اولیـن 
بـا برنامـه فرزنـد اسـت، مـن تـا 6ماهگـی 
آن  از  امـا بعـد  کار نکـردم  دختـرم عمـال 
کار  سـاعتی  و  ای  پـروژه  صـورت  بـه 
امـکان  کـه  هـم  کرونـا  زمـان  در  کـردم. 
یـا  کـودک  مهـد  بـه  کـودک  فرسـتادن 
مجبـور  نبـود،  میسـر  پرسـتار  گرفتـن 
کاری خـودم را بـا سـاعت  بـودم سـاعات 
کنـم.  هماهنـگ  فرزندانـم  خـواب 
باشـید  داشـته  عالقـه  کاری  بـه  وقتـی 
گرچـه  نیسـت  شـما  بـرای  محدودیتـی 
شـرایط سـختر و پیچیده تر می شـود اما 
کـردن سـاعت اسـتراحت خـودم  کـم  بـا 
و برنامـه ریـزی توانسـتم  تجربـه خوبـی 

باشـم. داشـته  دومـم  فرزنـد  بـرای 

بـه  ورود  قصـد  کـه  کسـانی  بـه   
چـه  دارنـد  را  برنامه نویسـی  دنیـای 

داریـد؟ توصیـه ای 

بـرای برنامـه نویسـی باید بـه آن عالقه 

 زینب عسکری مادر شاغل:

مادر بودن 
با دنبال کردن 
رویای شخصی 
هیچ منافاتی ندارد

ت وگو
گف
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گو
ت و

گف

ادامه از صفحه 1۳

کار  داشـته باشـید زیـرا بـه هیـچ عنـوان 
آسـانی نیسـت. برنامـه نویسـی نیازمنـد 
پیگیـری  صبرفـراوان،  بـاال،  دقـت 
گـر  دارد.ا بـودن  روز  بـه  و  مسـتمر 
عالقه منـد و پیگیـر نیسـتید اصـال سـراغ 

نرویـد. نویسـی  برنامـه 

 یـک برنامـه  نویـس بـرای حرفه ای 
شـدن چـه راه هایـی پیـش رو دارد؟

معتبـر   کـز  مرا در   بایـد  همـه  از  اول 
و  کنـد  نـام  ثبـت  بـه روز  دوره هـای  در 
بـه هیـچ عنـوان بـه دانـش دانشـگاهی 
مختلـف  راه هـای  امـروزه  نباشـد  قانـع 
یادگیـری وجـود دارد تـا دانـش خـود را 
کنیـد. نزدیکتـر  بین المللـی  سـطح  بـه 

کـه  اسـت  دانشـی  اجـرای  بعـد  مرحلـه 
داریـد. یـک برنامـه نویـس نمیتوانـد بـه 
کنـد بسـیاری از  دانـش تئـوری  بسـنده 
خطاهـا در حیـن اجـرا برنامـه مشـخص 
میشـود و هرچـه تجربـه باالتری داشـته 

بـود . راحتتـر خواهـد  کارتـان  باشـید 

در  نویسـی  برنامـه  شـما  نظـر  بـه   
اسـت؟ مـردان  انحصـار 

مـردان جامعـه آماری باالتری نسـبت 
نویسـی  برنامـه  زمینـه  در  زنـان  بـه 
دارنـد و آن هـم بـه دلیـل پیگیـر بـودن 
دوره  چنـد  مـن  اسـت.  مـردان  بیشـتر 
بـه عنـوان مـدرس، دوره هـای مختلـف 
آموزشـی برگـزار کـردم و در ایـن دوره هـا 
پیگیـری  و  پشـتکار  مـرد  دانشـجویان 
خـود  از  دختـران  بـه  نسـبت  بیشـتری 
نشـان میدادنـد . طبـق تجربه من زنان 
صورتیکـه  در  میشـوند  دلسـرد  زودتـر 

مـورد  هسـتند.  تـر  چالشـی  مـردان 
کـه متاسـفانه در بیـن خانـم هـا  بعـدی 
پایین تـر  بنفـس  اعتمـاد  میشـد  دیـده 
زنـان نسـبت بـه مـردان اسـت کـه باعث 
میشـود زودتـر از مـردان ناامیـد شـوند.

زندگـی  در  نویسـی  برنامـه  آیـا   
داشـته  خاصـی  تاثیـر  شـما  شـخصی 

؟  سـت ا

مهـم  خیلـی  عـادت  دو  بلـه 
مسـئله  تحلیـل  قـدرت  و  برنامه ریـزی 
بواسـطه برنامـه نویسـی  در مـن ایجـاد 

اسـت. شـده 

زمانیکه شـما یک پـروژه برنامه نویس 
قبـول می کنید اول بایدپروژه پیشـنهاد 
کنیـد و بـر اسـاس نیـاز  شـده را تحلیـل 
حالـت  سـریعترین  در  کار  مشـتری 
ممکن  به مشـتری تحویل داده شـود. 
باعـث  کـه  اسـت  برنامـه  تحلیـل  ایـن 
ریـزی  برنامـه  و  می شـود  برنامه ریـزی 

ایـن  زمـان؛  صحیـح  مدیریـت  باعـث 
مـن  بـه  شـخصی ام  زندگـی  در  عـادات 
سـبک  بـه  حقیقـت؛  در  و  کـرده  کمـک 

اسـت.  شـده  تبدیـل  مـن  زندگـی 

 سخن آخر

عنـوان  بـه  شـخصی ام   تجربـه  طبـق 
یـک مـادر بـه تمـام بانوانـی که بـه تازگی 
کـردن  مـادر شـده انـد میگویـم: دنبـال 
بـودن  مـادر  بـا  شـخصیتان  رویاهـای 
هیـچ منافاتـی نـدارد گرچـه زندگی شـما 
امـا  میکنـد  تغییـر  شـدن  مـادر  از  بعـد 
بـودن  خـوب  مـادر  بـرای  مناسـب  راه 
دنبـال  را  خـود  رویاهـای  زمـان  هـم  و 
از  بایـد  اینجـا  در  و  دارد.  وجـود  کـردن 
در  همیشـه  کـه  کنـم  تشـکر  همسـرم 
کنـار مـن و مشـوق مـن بـوده اسـت و در 
کـه ناامیـد شـدم همیشـه بـه  لحظاتـی 
مـن قـوت قلـب داد و مـرا بـه ادامـه راه 
کـرد و هیـچ وقـت مـرا از ادامـه  تشـویق 

نکـرد.   دلسـرد  کار 

■ ■ ■

 نکته مهم در مورد 
مادران شاغل، 

مدیریت زمان است. 
به کمک مدیریت 

زمان می توانید هر 
کنید. دو نقش را ایفا 

بـرای  می خواهـد  چـون  می دهـد  سـوق 
ایـن  امـا  باشـد.  مفیـد  دگـر  انسـان های 
موانـع نبایـد مانـع یـک زن باشـد وقتـی 
مدیریتـی  تصمیـم  و  تدبیـر  بـا  می تـوان 
آن ها را از پیش پای او برداشـت. »وقتی 
مدرسـه  بـه  و  می شـوند  بـزرگ  هـا  بچـه 
کارهـا بیشـتری بـرای یـک مـادر  می رونـد 
کارمنـد تعریـف می شـود؛ کنتـرل درس ها 
و چگونگـی رفت و آمـد بـه مدرسـه و تهیه 
مایحتـاج آن ها.« نه می شـود از خانواده 
توانسـته  کـه  خـود  شـغل  از  نـه  گذشـت 
را  اقتصـادی  سـنگین  بـار  حـدودی  تـا 
بـردارد.  ایرانـی  مـردان  دوش  روی  از 
کـه به مدرسـه می رونـد هزینه  »فرزنـدان 
کـه  می شـود  برابـر  چندیـن  های مـان 

گاهـی بـا حقـوق زن و مـرد هـم نمی تـوان 
 ، تحریـر لـوازم  کـرد.  کـم  دغدغـه  ایـن  از 
سـرویس  و  مدرسـه  شـهریه  فـرم،  لبـاس 
رفت و آمـد و گاهـی هـم هزینـه هـای فـوق 
آمـوزش و پـرورش!«  بـه  کمـک  برنامـه و 
از  حـرف  مـرد  و  زن  حقـوق  برابـری  در 
برابـری درآمـد و سـاعت کاری و مرخصـی 
کـه  نیسـت؛ از لـزوم ایجـاد بـاوری اسـت 
کنـد و راه خدمـت  کارمنـد را درک  زنـان 

. را همـوار گـذاری شـان 

دیـده  هـا  سـال  ایـن  در  الهـه  چـه  آن 
خواهـد  مـی  رو  پیـش  هـای  سـال  در  و 
مطلـوب  شـرایط  و  امـن  فضـای  یـک 
بـرای انجـام وظایـف اداری اش اسـت تـا 
کنـد و  کار  بتوانـد سـاعت اداری را خـوب 
سـاعت خانـواده را خـوب خانـه داری؛ تا 

هـم دینـش را به جامعـه اش ادا کند هم 
بـه خانـواده اش.  تسـهیل در رفت و آمد 
کـه سـریع و بـی نگرانـی بـه  کارمنـدان زن 
گـر هـدف، تحکیـم بنیـان  خانـه برسـند. ا
خانـواده باشـد همـه ایـن مشـکالت مـی 
تحکیـم  موانـع  رفـع  راسـتای  در  تواننـد 
خانـواده و تقویـت مهارت هـای ارتباطی 
اعضـای آن موثـر باشـند. زن، بـه عنـوان 
باشـد  آرمانگـرا  توانـد  مـی  انسـان،  یـک 
راه  در  را  هـاش  توانایـی  خواهـد  مـی  و 
گیـرد و بایـد از  خدمـت بـه جامعـه بـکار 
حقـوق برابـر مـادی و معنـوی برخـوردار 
گـر  ا اسـت  خانـواده  سـتون  زن،  باشـد. 
گـر محکـم باشـد  بلـرزد خانـه مـی لـرزد و ا
او  کـه  اسـت  مـردی  بـرای  گاهـی  تکیـه 

اسـت. جامعـه  سـتون 
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تکنولوژی

روز  فهمیدیـن  بـود  سـالتون  چنـد 
 15 داریـم.  بلـه  داریـم؟  نقطـه  جهانـی 
( روز بیـن المللـی  سـپتامبر )24 شـهریور
جشـن  جهانـی  روز  اسـت.  “نقطـه” 
همـکاری.  و  جسـارت  خالقیـت،  گرفتـن 
هنگامـی   2009 سـپتامبر   15 از  روز  ایـن 
اثـر  نقطـه  داسـتان  آمـوزگار  یـک  کـه 
بـه دانـش  را  رینولـدز  اچ  پیتـر  کالسـیک 

شـد. آغـاز  کـرد  معرفـی  آموزانـش 
کـه  اسـت  آمـوزگاری  داسـتان  نقطـه 
تـا  می کنـد  کمـک  آمـوزش  دانـش  بـه 
“فقـط  کـه  کنـد  پیـدا  را  ایـن  شـجاعت 
روز  در  بکشـد”.  عالمـت  یـا  خـط  یـک 
داسـتان  پیـام  ایـن  نقطـه  المللـی  بیـن 
الهام بخـش  و  می کنـد  پیـدا  گسـترش 
افـراد بیشـتری می شـود. داسـتانی کـه بـر 
کنون به مردم  روی یـک کاغـذ آغاز شـد ا
کمـک می کنـد  سراسـر دنیـا و درهرسـنی 
تـا قـدرت و پتانسـیل خالقیـت را دوبـاره 

کننـد. کشـف 

داسـتان  می گویـد  رینولـدز  پیتـر 
»نقطـه« اسـتعاره ای از »شـروع« اسـت؛ 
یـک  شـروع  کتـاب،  یـک  نوشـتن  شـروع 
شـغل تـازه، ابتـدای رابطـه ای جدید و... 
از دیـدگاه او »نقطـه« بـه معنای هر گونه 

اسـت. جدیـد  ماجراجویـی 
نقطه و نقش آن در نگارش فارسی

کـه در انتهـای  نقطـه نشـانه ای اسـت 
همـه  جمـالت بـه جـز جمـالت پرسشـی 
و تعجبـی می آیـد. بـه بیـان دیگـر نقطـه 
نشـانه  درنگ طوالنی و ختم کالم اسـت.

کاربرد نقطه در نگارش فارسی
پایان جمله

نقطـه  کاربـرد  اصلی تریـن  و  مهم تریـن 
جملـه  پایـان  در  اسـت.  جملـه  پایـان 
کـه  ایـن  مگـر  می شـود  گذاشـته  نقطـه 
جملـه بـه عالمـت سـؤال یـا تعجـب ختم 

شـود.
قـرار  یـک  بـر  همیشـه  روزگار  مثـال( 

. نـد نمی ما

کلماتـی  کوتـاه یـا  پـس از پاسـخ های 
کـه نقـش جملـه دارنـد

کاربـرد نقطـه در نـگارش فارسـی  دیگـر 
کلماتـی  یـا  کوتـاه  پاسـخ های  از  پـس 
کـه بـه تنهایـی نقـش یـک جملـه  اسـت 

دارنـد. را 
مثال: سال نو به مسافرت می روی؟

نه.
پژوهـش  در  منبـع  ذکـر  پایـان  در 

کتـاب و  علمـی 
 بیضایـی، بهـرام، »نمایـش در ایـران«، 
مطالعـات  و  روشـنگران  نشـر  تهـران، 

.1385 زنـان، 
پـس از حـرف یـا حـروف اختصـاری و 

مخفـف
ه.ق. )هجری قمری(
ب.م. )بعد از میالد(

یـک  اجـزای  شـماره گذاری  از  پـس 
ع ضـو مو

یـک  اجـزای  شـمارش  بـرای  گاهـی 
مختلـف،  بندهـای  بیـان  یـا  موضـوع 
بـرای  می شـود.  اسـتفاده  نقطـه  از 
بـه  توجـه  بـا  اسـت  ممکـن  مـورد  ایـن 
خـط  نقطـه،  از   ، نوشـتار آن  شـیوه نامه 
یـا  عـدد  از  بعـد  بسـته  پرانتـز  یـا  تیـره 
حـروف و یـا هـر چیـزی که برای شـمارش 
کار مـی رود اسـتفاده  اجـزای موضـوع بـه 

شـود.
.1

.2
.3

درست بنویسیم

نقطه 
سر خط!

سرگذشت 
جهان هستی 
چگونه بوده 
است؟
-صدف عربپور/مدرس نجوم-

قابـل دفـاع ترین نظریـه ای که تا امروز 
در بـاره ی سرگذشـت جهـان داده شـده 
اسـت؛ نظریـه ی مشـهور بـه ِمهبانـگ یـا 
انفجـار بـزرگ اسـت. مطابـق ایـن نظریـه 
کـه در حـال  همـه ی مـاده و انـرژی ای 
حاضـر در جهـان وجـود دارد، زمانـی در 
کوچـک، بـی نهایـت سـوزان و بـی  گـوی 

انـدازه چگالـی متمرکـز بـوده اسـت.
آنـگاه در حـدود پانـزده بیلیـون سـال 

گـوی منفجـر شـد  ، ایـن  پیـش یـا بیشـتر
کنـده،  پرا گاز  از  طوفانـی  و  )ِمهبانـگ( 
پروتـون،  از  متشـکل  عمدتـًا  گازی 
نوتـرون، الکتـرون و مقـداری ذره ی آلفـا، 
در اقیانـوس وسـیعی از اشـعه غوطـه ور 

اسـت. شـده 
گاز متالطـم،  بـا گذشـت زمـان در ایـن 
تجمـع مـاده صـورت پذیرفته اسـت و هر 
بـا جهـان  کـه همـراه  تجمعـی در حالـی 
کـرده بـر اثـر  انبسـاط یابنـده حرکـت مـی 
شـده  منقبـض  خـود  گرانشـی  میـدان 

اسـت.
نامیـده  ابـر  )کـه  گاز  تجمع هـای  ایـن 
حباب هایـی  بـه  چـون  می شـوند( 
سـتاره ها   _ پیـش  کـه  شـدند  تقسـی 
گذشـت زمـان  بـا  کـه  گاز  از  )توده هایـی 
می شـدند( تبدیـل  سـتاره  بـه  بایسـتی 
بودند،کهکشـان هـا را بوجـود آورده انـد.

در  پیش سـتاره ها،  ایـن  از  بسـیاری 

حالـی کـه تحـت تاثیر نیروهای گرانشـی 
پهـن  و  کوچـک  خـود  مرکـز  از  گریـز  و 
موجـب  و  شـدند  ناپایـدار  شـدند،  مـی 
گاز  از  کوچک تـر  توده هـای  کـه  شـدند 
از آن هـا جـدا شـوند و پیش سـتاره ها را 
تشـکیل دهنـد و پیش سـتاره ها نیـز بـه 
نوبـه ی خـود پیش قمرهـا را بـه وجـود 

آوردنـد.
ها،سـتاره  پیش سـتاره  سـرانجام 
پیش قمرهـا   و  هـا  شدند،پیش سـیاره 
و  کـم  مترا سـرد،  کـه  آن  از  پـس  نیـز 
و  سـیارات  صـورت  بـه  شـدند  منقبـض 

آمدنـد. در  اقمـار 
گـذر از مرحلـه  کـه مـی دانیـم  تاجایـی 
درمـورد  سـتاره  بـه  پیش سـتاره ای 
پیـش  سـال  بیلیـون  پنـج  خورشـید 
اقمـار  و  سـیارات  اسـت.  گرفتـه  صـورت 
منظومـه شمسـی نیـز انـدک زمانـی بعـد 

شـدند. تشـکیل 
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آنالین،کانـون  همشـهری  گـزارش  بـه 
چنـد  نوجوانـان   و  کـودکان  فکـری 
و  اخبـار  صـدر  در  کـه  اسـت  روزی 
دارد. قـرار  فرهنگـی  فعـاالن  دغدغـه 
گـذاری  انتشـار خبـر طـرح درخواسـت وا
بـه  فرهنگـی  نهـاد  ایـن  کتابخانه هـای 
موجـی  عمومـی،  کتابخانه هـای  نهـاد 
نویسـندگان،  سـوی  از  را  کنش هـا  وا از 
همـراه  بـه  فرهنـگ  اهالـی  و  هنرمنـدان 

داشـت. 
روز  چنـد  طـی  نویسـندگان  از  جمعـی 
گذشـته بـا انتشـار یادداشـت ها، تصاویـر 
یـا کتاب هـای کانـون، دغدغه هـای خـود 
در ایـن زمینه را بازگو کردند. چهره هایی 
مانند فرهاد حسـن زاده، داوود امیریان، 

مصطفـی  مرادی کرمانـی،  هوشـنگ 
منتقـدان  ایـن  میـان  در  رحماندوسـت 

می شـوند. دیـده 
کـردن  جـدا  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  آن هـا 
فکـری  پـرورش  کانـون  کتابخانه هـای 
نهـاد  ایـن  از  نوجوانـان  و  کـودکان 
کانـون  مرغـک  از  را  پـرواز  پـر  فرهنگـی، 
جـدا کـرده و موجـب خارج شـدن کانون 
آنهـا  گفتـه  بـه  می شـود.  خـود  مسـیر  از 
بـا  سـال ها  ایـن  همـه  در  کانـون  گرچـه  ا
و  بـوده  و درشـت مواجـه  ریـز  مشـکالت 
بـا روزهـای درخشـان خـود در دهه هـای 
60 و 70 فاصلـه معنـاداری دارد، امـا راه 
در  فرهنگـی  نهـاد  ایـن  مشـکالت  حـل 
ادغـام بـا دیگـر نهادها نیسـت، بلکه این 

کورتـر  را  کانـون  مشـکالت  گـره  تصمیـم 
می کنـد. 

کانـون  مدیرعامـل  عالمتـی،  حامـد 
گفـت:   کـودک و نوجـوان  پـرورش فکـری 
جـا  هیـچ  و  اسـت  اولیـه  پیشـنهاد  ایـن 
از  بعـد  اسـت،  نشـده  تصویـب  و  تاییـد 
نظـر  مـا  از  شـدن  وصـول  و  پیشـنهاد 
منطـق ،  ادلـه،   بـا  هـم  مـا  خواسـتند، 
مـدارک و مسـندات و ادله هـای حقوقـی 
و ماهیتـی مخالفـت شـدید خـود را هـم 
کانـون پـرورش فکـری و هـم از  از جانـب 
پـرورش  و  آمـوزش  وزیـر  شـخص  طـرف 
رسـما اعـالم کردیـم. در تـالش هسـتیم با 
ادلـه منطـق و اسـتدالل ایـن موضـوع را 

کنیـم. منتفـی  آینـده  هفته هـای  طـی 

تعیین تکلیف کانون پرورش فکری در هاله ای از ابهام

شب تصادف
-اسماء مظلومی/ داستان نویس-
همیشـه سـر کار همون جای همیشـگی 

می خوابیـد؛
نگاهـش بـه سـمتی بـود کـه ماشـین مـن 

از اونجـا میومـد.
اونقـدر  بعـد دنبـال ماشـین  بـه  اونجـا  از 

کنـه... پیـدا  روزی خودشـو  تـا  میومـد 
اسمی نداشت؛

فقـط یـه سـِگ کوچولـوی سـفید بـود کـه 
معلـوم نبـود

ِکی،
کجا،

خانوادشو گم کرده...
بهم وابسته شده بودیم؛

روزی من شده بود روزی اون.
از اونجایی که شیفت شب بودم،

شب تا صبح رو باهم سر و کله می زدیم.
چند ماهی کنار هم بودیم؛

یه شب ندیدمش!
گفتم شاید همین اطرافه؛

نبود؛
انگار رفته بود.

واسه همیشه ...
خودمو تنهاتراز همیشه دیدم؛

میون این همه تنهایی،
یه شب وقتی سر کار بودم،
خبر فوت رفیقمم شنیدم.

دیگه کامال تنها شده بودم...
اونم هم رفته بود.

زمانی که همهمه فوتش همه جا بود،
یه شب دل دادم به حرفای همکارام.

رفیقمـون  همیـن  کـه  حامـد  شـب  یـه   
باشـه،

عصبی بود.
یـه شـب بخاطـر اینکـه اون سـگ خیلـی 
گیـرش بیـاد  کـی  دنبالـش میومـده تـا خورا

و بخـوره، 
سگ بی زبون میکشه!

دقیقـا فـردای همـون روز تصادف میکنه 
و...

ادمـا  مـا  واسـه  دلـم  کـه  بـود  موقـع  اون 
نسـوخت...

دلم واسـه حیوونا سـوخت که انسـانیتی 
دورشـون نمیبین...

ی 
دب

ی ا
نگ

ره
ف



20

دور جدیـد ● شمـــــــــــــاره ۱۱
۱۴۰۱ مهـــــــــــــــــــرمــــــــــــــــاه 

ک زهرا برخوردار /کارشناس مهندسی خا
آرامـش  کـردن  اضافـه  دنبـال  بـه  گـر  ا
اضافـه  هسـتید  خـود  فضـای  بـه  بیشـتر 
بهتریـن  از  یکـی  گلـدان  چنـد  کـردن 
فیزیکـی  محیـط  چـون  انتخاب هاسـت. 
تاثیـر  شـما  ذهـن  فعالیـت  بـر  شـما 
از  نگهـداری  نتیجـه  در  می گـذارد، 
ایجـاد  باعـث  زیبایـی  بـر  عـالوه  گیاهـان 
فوایـد  همچنیـن  و  کار  روی  بـر  تمرکـز 
طبیعـی بـرای سـالمتی می شـود. گیاهان 
بـه  و  هسـتند  زندگـی  زیبایـی  یـادآور 
گیـاه آن هـا را  آرامـش بخـش  دلیـل تاثیـر 
بـه وسـایلی ایـده آل بـرای هـر اتاقـی، اعـم 
خـواب  اتـاق  یـا  دفتـرکار  یـوگا،  کالس  از 

می کنـد.  تبدیـل 
کـه  داده انـد  نشـان  متعـدد  مطالعـات 
گیاهـان حـاوی سـموم  اتاق هـای دارای 
خانـه  هـوای  تصفیـه  بـه  و  انـد  کمتـری 
گیاهـان  کمـک می کننـد. تعامـل بـا  شـما 
و  اسـترس  کاهـش  باعـث  آپارتمانـی 
می شـود.  سـروتونین  سـطح  افزایـش 
را  ذهنـی  عملکـرد  می تواننـد  گیاهـان 

کننـد. تقویـت 
1-لیلی صلح یا اسپاتی فیلوم  

گل هـای سـفید ظریـف،  لیلـی صلـح بـا 
و  کسـازی  پا رفـاه،  آرامـش،  صلـح،  نمـاد 
گیـاه  ایـن  کـه  آنجـا  از  هسـتند.  تنهایـی 
هسـتند،  قدرتمنـدی  نمادهـای  دارای 
کیـدی  تا جمـالت  خـود  گیاهـان  بـه 

بگوییـد  را  چیـزی  فقـط  بگوییـد.  مثبـت 
بشـنوید.  داریـد  دوسـت  خودتـان  کـه 
ظاهـر زیبـای آن بـه تنهایـی باعـث ایجاد 
تـا  گیـاه  ایـن  می شـود.  اتـاق  در  آرامـش 
در  موجـود  مضـر  هـای  آالینـده  از   %60
و  زایلـن  بنـزن،  ک،  آمونیـا ماننـد  هـوا 
کنـد. همچنیـن  مـی  فیلتـر  را  فرمالدئیـد 
محیط هـای  اضافـی  رطوبـت  می توانـد 
بیـن  از  را  کپـک  کنـد،  را جـذب  مرطـوب 

ببـرد.
گیـاه زیبـا بـه نـور  نحـوه نگهـداری: ایـن 
غیـر مسـتقیم خورشـید و آبیـاری یـک بـار 
ک در اثر لمس  در هفتـه یـا زمانـی کـه خـا

خشـک اسـت نیـاز دارد.
کراسوال آواتا 2-گیاه یشم  یا 

گیـاه پـول نیـز شـناخته مـی  بـه عنـوان 
مـی  نگهـداری  خانـه  در  وقتـی  شـود. 
شـود سـالمت روان را بهبـود مـی بخشـد. 
اسـتون  و  تولوئـن  حـذف  در  همچنیـن 
شـب،  طـول  در  دارد.  تخصـص  هـوا  از 
کنـد  گیـاه CO2 شـما را جـذب مـی  ایـن 
خشـک  هـای  محیـط  در  را  رطوبـت  و 
سـالم  خـواب  باعـث  و  می دهـد  افزایـش 

. د می شـو
نحـوه نگهـداری: بایـد حداقـل چهـار 
نـور مسـتقیم خورشـید  روز  سـاعت در 
داشـته باشـد. فقـط با آب تصفیه شـده 
آبیـاری  دو  بیـن  دهیـد.  آب  مقطـر  یـا 
خشـک  بیشـتر  ک  خـا تـا  کنیـد  صبـر 

انجـام  عمیـق  آبیـاری  سـپس  شـود، 
دهیـد.

۳- الوئه ورا
ک موجـود در گیـاه آلوئه ورا  ژل چسـبنا
بـرای اسـتفاده از نیـش حشـرات و آفتاب 
سـوختگی عالـی اسـت. آلوئـه ورا بـه طـور 
فرمالدئیـد  از  هـوا  کسـازی  پا بـه  طبیعـی 
فرآینـد  طـول  می کنـد.در  کمـک  بنـزن  و 
رشـد گیـاه آلوئـه ورا، ممکـن اسـت مجبـور 
شـوید تکـه هـای مـرده ای را کـه دیگـر بـه 
کنیـد.  کمـک نمی کننـد را، جـدا  رشـد آن 
یـادآور  بـه شـما  کار می توانـد  ایـن  انجـام 
مراحـل  بـه  شـدن  نزدیـک  بـا  کـه  باشـد 
اوقـات  گاهـی  زندگـی خودتـان،  مختلـف 
چـه  یـا  کسـی  چـه  کـه  می شـوید  مجبـور 
چیـزی کـه ممکـن اسـت مانـع رشـد شـما 
کـه بـه  کنـار بگذاریـد. و همانطـور  شـود را 
ادامـه  خـود  مـورد  در  بیشـتر  یادگیـری 
در  را  جدیـدی  چیزهـای  و  می دهیـد 

می کنیـد. تجربـه  زندگـی 
نحـوه نگهـداری: آن را در آشـپزخانه یـا 
کـه  کـی بکاریـد  حمـام قـرار دهیـد.  در خا
آبیـاری  زهکشـی مناسـب داشـته باشـد. 
خورشـید  مسـتقیم  غیـر  نـور  و  هفتگـی  

دارد. نیـاز 
منابع:

plantifulinteriors.com
healthline.com
wiselivingmagazline.co.uk

سه گیاه 
آرام بخش 
در 
خانه شما

تدبیر منزل
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- سمانه رنجبر-
-معماری و عضو سازمان نظام مهندسی-
و  مـواد  تاثیـر  بـه  شـماره   ایـن  در 
مـکان  روح  و  طراحـی  بـر  مـواد  جنـس 
بـکار  مصالـح  از  یـک  هـر  می پردازیـم. 
رفتـه در سـاخت بنـا یک بافـت خاص به 
هوشـمندانه  انتخـاب   . می دهـد  مـکان 
کنـار  در  آنهـا  صحیـح  ترکیـب  و  مصالـح 
هـم نهایتـا  منجـر بـه یـک ترکیـب مـوزون 
می شـود که در تضاد؛ هماهنگی خاصی 
بـا محیـط دارد.بـا زبـری و نرمی،عمـق و 
برجسـتگی می تـوان یـک هویـت جدیـد 

کـرد. ایجـاد  فضـا  بـرای 
بـوم  مصالـح  انتخـاب  گذشـته  در 

بـرای  گزینـه  بهتریـن  تمـام دنیـا  آورد در 
ایـن  نتیجـه  و  بـود  بنـا  یـک  احـداث 
معمـاری  شـاهکارهای  در  را  انتخـاب 
مثـال  هسـتیم.  شـاهد  جهـان  و  ایـران 
در میـدان نقـش جهـان اصفهـان همـه 
بناهـای اطـراف میـدان از آجـر و خشـت 
و کاشـی  سـاخته شـده ؛پایه  بیشتر مواد 
بافتهـای  امـا  اسـت  ک  خـا از  رفتـه  بـکار 
بوجـود  ک  خـا نـوع  یـک  بـا  را   متفاوتـی 

آورده انـد،
وقتی صحبت از انتخاب  هوشمندانه 
کـه  بافـت می کنیـم منظـور همیـن اسـت 
در انتهـای کار شـاهد یـک ترکیـب شـلوغ 
نـه  و  دارد  هویتـی  نـه  کـه  ناهماهنـگ  و 

زیبایـی نباشـیم.اتفاقی که متاسـفانه در 
حـال حاضـر در کشـور مـا زیـاد اتفـاق می 
افتـد و مـا گاهـا شـاهد  سـاختمان هایـی 
بـا نماهایـی هسـتیم کـه نـه زیبـا هسـتند 
و نـه هیـچ سـنخیتی بـا اقلیـم و فرهنـگ 
 ، مـا ندارنـد. نماهـای تمامـا شیشـه ای 
چـوب  و  سـنگ  و  آجـر  نماهـای  ترکیـب 
طراحـی  اصولـی،  طراحـی  هیـچ  بـدون 
داخلـی بـا ترکیـب نـا هماهنـگ مصالـح و 
ایجـاد بافت هـای نامـوزون و…همه گواه 

ایـن موضـوع هسـتند.
در شـماره های بعد از انتخاب صحیح 
مصالـح مختلـف در احـداث بنـا و نیـز در 

طراحـی داخلـی صحبـت خواهیم کرد.

انتخاب لوستر 
مناسب برای منزل

شـامل  داخلـی  دکوراسـیون 
کـه  می شـود  متفاوتـی  کسسـوری های  ا
آن  کلیـدی  و  مهـم  ارکان  از  یکـی  لوسـتر 

. سـت ا
از  یکـی  نامناسـب  لوسـتر  انتخـاب   
اشـتباهات رایـج در دکوراسـیون داخلـی 
انتخـاب  بـرای  می شـود.  محسـوب 
ابتـدا  در  بایـد  مناسـب  سـایز  بـا  لوسـتر 
دقـت  خانه تـان  پذیرایـی  ابعـاد  بـه 
بـرای  معمـوال  بـزرگ  لوسـترهای  کنیـد. 
پذیرایی هـای بزرگ اسـتفاده می شـوند.
لوسـترهای  از  اسـتفاده  همچیـن 
اصـال  بـزرگ  فضـای  در  کوچـک 

میـزان  در  زیـرا  نیسـت  مناسـب 
خواهـد  تاثیـر  شـما  پذیرایـی  روشـنایی 
از  شـما  پذیرایـی  سـالن  و  داشـت 
شـد. نخواهـد  بهره منـد  کافـی   نـور 
ابعاد و نحوه نصب لوسـتری که انتخاب 
اهمیـت  حائـز  جهـت  همـه  از  می کنیـد 
زمیـن،  سـطح  از  لوسـتر  ارتفـاع  اسـت. 
ارتفـاع لوسـتر از سـقف، ارتفـاع لوسـتر از 
گوشـه های خانـه و نیـز ارتفـاع لوسـتر از 
کـه قـرار اسـت زیـر  میـز یـا سـطح دیگـری 

گیـرد، بسـیار مهـم اسـت.  آن قـرار 
ارتفـاع  گرفتـن  نظـر  در  کلـی  اصـول 
لوسـتر از سـطح زمیـن بـه این گونه اسـت 
گـر ارتفـاع سـقف شـما از سـطح زمین  کـه ا
از 2.5 متر کمتر باشـد باید ارتفاع لوسـتر 
از سـطح زمین حدود 60 اینچ که معادل 
شـود گرفتـه  نظـر  در  اسـت  متـر   1.5 

بـا  بایـد  شـما  پذیرایـی  اتـاق  لوسـتر 
لـوازم  نیـز  و  خانـه  دکوراسـیون  سـبک 
و  مبلمـان  از  اعـم  خانـه  در  موجـود 
سـایر لـوازم تناسـب داشـته باشـد. بـرای 
خانـه  دکواسـیون  کـه  صورتـی  در  مثـال 
دارد،  مـدرن  و  کالسـیک  سـبک  شـما 
شـلوغ  و  سـلطنتی  لوسـترهای  از  نبایـد 
کـه می دانیـد  کنیـد. همانطـور  اسـتفاده 
پذیرایـی  در  لوسـتر  نصـب  محل هـای 
یـا هـر قسـمت دیگـری از خانـه  خانـه و 
امـا  اسـت.  مشـخص  نقاطـی  معمـوال 
تنـوع  داریـد  تمایـل  کـه  صورتـی  در 
کنیـد و حالـت خاصـی بـه سـبک  ایجـاد 
دکوراسـیون داخلـی خانـه خـود بدهیـد 
را در نزدیـک حاشـیه  می توانیـد لوسـتر 
سـقف یـا در سـقف راهروهـای کوچـک و 

کنیـد. نصـب  دیـوار  آینـه  کنـار  در  یـا 

تاثیر بافت 
در طراحی

زل
من
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بیزینـس  مفهـوم  بـا  حـدی  تـا  همگـی 
کمـی  داریـم  قصـد  امـا  هسـتیم،  آشـنا 
مقولـه  ایـن  در  علمی تـر  و  تخصصی تـر 
گـذرا بـه جایـگاه  کنیـم و نگاهـی  صحبـت 

باشـیم. داشـته  قانـون  در  بیزینـس 
 چـه قوانینـی بـرای یـک بیزینس وجود 

دارد؟
در  کـه  مقولـه  ایـن  از  تعاریفـی  )بـه 
بـازار هـای داخلـی وجـود دارد، چنـدان 
توجهـی نداریـم و بحـث بیـن المللـی آن 

اسـت(. مطـرح  مـا  بـرای 
همـه مـا انسـانها در طـول زندگـی کـم یا 
زیـاد و اجتنـاب ناپذیـر بـا خریـد و فـروش 
بـه  روز  ارتبـاط هسـتیم. همـه مـا هـر  در 
صـورت جزئـی و کلـی، بـا واسـطه یـا بدون 
مـی  انجـام  را  فـروش  و  خریـد  واسـطه 

دهیـم. 
دارد  موادغذایـی  فروشـگاه  کـه  کسـی  
و روزانـه خریـد و فـروش انجـام مـی دهـد 
هـم  شـخص  ایـن  آیـا  بگیریـد،  نظـر  در  را 

؟ خیـر اسـت؟یا  مـن  بیزینـس 
در بحـث بیـن الملـل دو مفهـوم بسـیار 
یکـی  دارنـد،  وجـود  مجـزا  ولـی  نزدیـک 
بـه  الزم   . تریـدر دیگـری  و  مـن  بیزینـس 
ذکـر اسـت کـه افـرادی کـه ترید انجـام می 

گوینـد. مـی  تریـدر  را  دهنـد 
بیزینس من ها:

در  کـه  اسـت  شـخصی  مـن"  "بیزینـس 
یـک شـرکت یـا سـازمان فعالیـت می کنـد 
کار خریـد و فـروش را انجـام مـی دهـد.  و 
چـه آن شـرکت یـا سـازمان بـرای خـودش 
کار  جـا  آن  کارمنـد  عنـوان  بـه  یـا  باشـد 

کنـد.
تصـور  در  هـا  مـن"  "بیزینـس  واقـع   در 
کـه  شـوند  مـی  تعریـف  گونـه  ایـن  عامـه 
کـه در مبـادالت   افـرادی هسـتند  آن هـا 
برقـرار  ارتبـاط  اشـخاصی  بـا  تجارتیشـان، 
کـت و شـلوار بـه تـن دارنـد  کـه  کننـد  مـی 
و از لحـاظ اعتبـار و نفـوذ کاری در سـطح 
باالتـری نسـبت بـه بقیـه مـردم قـرار مـی 

گیرنـد.
مـی  اصطالحـا  الملـل  بیـن  بحـث  در 
گوینـد: "بیزینـس مـن هـا بـا یقه سـفید ها 

ارتباطنـد".  در 
یقه سفید ها چه کسانی هستند؟

یـک فـرد عـادی یا یـک کارمند سـاده با 
افـراد معمولـی جامعـه در ارتبـاط اسـت. 
بـرای مثال فروشـنده سـوپر مارکت که در 
بـاال ذکـر شـد غالبـا بـا عموم مـردم جامعه 

کار دارد. سـر و 
از  المللـی  بیـن  درجوامـع   کـه  زمانـی 

کلمـه »یقـه سـفید« اسـتفاده مـی شـود، 
و  سـر  افـرادی  بـا  کـه  اسـت  ایـن  منظـور 
کاری  کـه از نظـر اعتبـار و نفـوذ  کار دارنـد 
بـه  نسـبت  باالتـری  سـطح  در  رفتـاری  و 

دارنـد. قـرار  جامعـه  مـردم 
نکتـه دیگـری دربـاره بیزنـس مـن قابـل 
بیزینـس  اصطـالح  در  کـه:  اسـت  ذکـر 
مطـرح  جنیسـت  عنـوان   هیـچ  من،بـه 

. نیسـت
بـا توجـه به ایـن که کلمـه بیزینس من، 
کسـی  بـه معنـای  و  یـک اصطـالح اسـت 
دهـد،  مـی  انجـام  تجـارت  کار  کـه  اسـت 
ُومـن  بیزینـس  مثـل  دیگـری  ی  کلمـه 
نداریـم. در ایـن موضـوع بحـث جنسـیت 
هـا مطـرح نمی باشـد و واژه بیزینـس من، 
بـه یـک تاجر نسـبت داده می شـود. پس 
کـه  مـردی  صرفـا  کلمـه  ایـن  از  منظـور 

کنـد، نیسـت. تجـارت مـی 
مـا در بحـث جهانـی و بیـن المللـی واژه 
"بیزینـس پرسـن" را هـم داریم؛ به معنای 
فـردی اسـت کـه تجـارت انجام مـی دهد. 
خانـم  بـه  هـم  جهـان،  در  نتیجـه  در 
تاجـر و هـم بـه آقـای تاجـر »بیزینس من« 
دسـته  بـه  بعـد  شـماره  در  می گوینـد. 

می پردازیـم. بیزینس من هـا   بنـدی 

یک باور 
غلط جنسیتی 
در مورد  
بیزینس من

ب و کار
س

ک
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بررسی پیشنهاد استاندار فارس 
در سطح ملی:

کارمندان زن 
ساعت ۱۲ 
تعطیل شوند

گفـت:  فـارس  ایرنـا نوشـت: اسـتاندار 
معظـم  رهبـر  فرمایشـات  اجـرای  بـرای 
ایـن  در  الزم  پیگیری هـای  انقـالب 
انجـام شـده و درصـدد هسـتیم  زمینـه 
ادارات  کارمنـد  کـه  متاهـل  بانـوان  کـه 
بـه  بتواننـد سـاعت 12  اسـتان هسـتند 

بـه  خانـواده،  سـنگر  در  و  برونـد  منـزل 
کننـد. خدمـت  جامعـه 

جلسـه  در  ایمانیـه  محمدهـادی 
شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان فـارس 
افـزود: بـا ایـن  کار بانـوان می تواننـد هـم 
بـه نیابـت از حکومـت بـه وظیفـه اداره 
خانـواده بپردازنـد و هم در این سـاعات 
سـطح  چگونگـی  مجـازی  آموزش هـای 
کار می توانـد  زندگـی را فـرا بگیرنـد. ایـن 
آثـار فرهنگـی عمیق و پایداری در کشـور 

بگـذارد.
داد:  ادامـه  فـارس  اسـتاندار 
بودجه هـای تخصیـص یافتـه بـه حـوزه 

فرهنگـی شایسـته حرکت هـای فرهنگـی 
عرصـه  ایـن  در  اهدافمـان  و  کشـور 

. نیسـت
بـه  توجـه  بـا  داشـت:  بیـان  ایمانیـه 
بودجـه  نوشـتن  آسـتانه  در  اینکـه 
نوشـتن  موقـع  شـهریور  و  هسـتیم 
ایـن  مـا  درخواسـت  بودجه هاسـت، 
کـه مسـئوالن ذیربـط بـا تمـام قـوا  اسـت 
کننـد و بـه  بـه بحـث بودجـه 1402 ورود 
بـه مسـائل فرهنگـی هـم  شـکل جـدی 
از نظـر نرم افـزاری و هـم سـخت افـزاری 

شـود. توجـه 

-الهام محمدی/جواهر ساز-
عصبـی،  هـای  بیمـاری  از  بسـیاری 
هورمونـی،  اختـالالت  سـرطانها،  انـواع 
و  سـرگیجه  تنفسـی،  و  قلبـی  اختـالالت 
سـوخت  تغییـر  و  خونـی  کـم  سـردردها، 
مـواد  وجـود  دلیـل  بـه  و...  بـدن  سـاز  و 
در  کـه  اسـت  سـنگینی  فلـزات  و  سـمی 
محیـط اطـراف مـا وجـود داشـته و وارد 

انـد. شـده   بـدن  
بـرای رفـع ایـن مسـأله و سـم زدایـی 
و کاهـش تاثیـر فلـزات سـنگین بـر بدن 
در  سـالم   غذایـی  دسـتورات  از  بایـد 
کنیـم،  پیـروی  خـود  شـخصی  زندگـی 
شستشـو  را  بـدن  ارگانهـای  تمـام  تـا 
بـر  عـالوه  کننـد  دفـع  را  سـموم  و  داده 

مصـری  قدیمـی  نظریـه  یـک  طبـق  آن 
را  طـال  پـودر  مصـرف  باسـتان  هـای 
سـالمتی  و  عمـر  افزایـش   موجـب 

می دانستند. 
در قـرن 18 بسـیاری از پزشـکان بـرای 
درمـان  و  بـدن  ایمنـی  سیسـتم  بهبـود 
آن  از  لوپـوس  و  رماتیسـم  و  آرتـروز 
کاربـرد  بعدهـا  کـه  کردنـد  مـی  اسـتفاده 
نمـک طـال باطـل شـد چـون عوارضـی بـر 

داشـت. سـالمت  و  بـدن 
تجـار  از  بعضـی  نیـز  کنـون  ا هـم 
کلوییـدی را بصـورت  طالفـروش، طـالی 
قـرص یـا مایـع بـرای مکمـل غذایـی بـه 
هـا،  گفتـه  طبـق  کـه  میرسـانند  فـروش 
هیـچ عـوارض و معایبـی نداشـته و تاثیـر 

حتـی  و  دارد.  بـدن  ترمیـم  بـر  مفیـدی 
اسـتفاده  کچـری  ال هـای   رسـتوران  در 
خـاص  کی هـای  خورا در  طـال  ورق  از 

اسـت. متـداول 
نکته مهم:

موجـب  مـردان  بـرای  طـال  کاربـرد 
همچنیـن  و  شـده  خـون  فشـا  بیمـاری 
افزیـش  را  بـدن  گرمـای  طـال  چـون 
میدهـد بـرای آقایـان که دمای بدنشـان 
نسـبت به خانمها باالتر اسـت، مناسـب 

! نیسـت
باعـت  خانمهـا  بـرای  طـال  مقابـل،  در 
تقویـت اعصـاب و تنظیـم دمـای بـدن و 

بهبـود جریـان خـون مـی شـود!!
@jelvehgalery 

روش های 
سم زدایی بدن 

الت با کمک زیورآ

یم
دان

ب
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روانشناس حوزه کودک-
شـهریور   19 بـا  برابـر  سـپتامبر  دهـم 
خودکشـی  از  پیشـگیری  جهانـی  روز 
نـام  ایـن  کـه  اسـت  شـده  نامگـذاری 
گاه سـازی  آ بـا هـدف  یـادآوری  گـذاری و 
خودکشـی  خطـرات  بـاره  در  اجتمـاع 

. شـد می با
در  رویدادهایـی  و  مشـخص  عوامـل 
کـه میتوانـد افـراد را  زندگـی وجـود دارد 
نمایـد  آسـیب پذیر  خودکشـی  برابـر  در 
اعـم از اختـالالت و بیمـاری هـای روانـی 
، افسـردگی و دوقطبـی، اضطـراب،  نظیـر
خشـم، بیمـاری هـای العـالج جسـمی، 
هـای  برنامـه  یـا  روابـط  در  شکسـت 
و  پوچـی  احسـاس  تحصیلـی،  و  کاری 

... و  ناامیـدی  احسـاس  بی ارزشـی، 
همچون هـر عامل مرگ آفرین دیگری 
کـه همـه افـراد عالیـم  بسـیار مهـم اسـت 
کـه در  و نشـانه هـای هشـدار در فـردی 
معرض خودکشـی قرار دارد را شناسـایی 
و بـه موقـع اقـدام نماینـد. ایـن نشـانه ها 
احسـاس  جمـع،  از  کناره گیـری  شـامل: 
خودکشـی،  بـه  تهدیـد  بی قـراری، 
بی پـروا  خودکشـی،  ناموفـق  اقدامـات 
تغیـرات چشـمگیر خلـق،  کـردن،  عمـل 
احسـاس ناامیـدی و بن بسـت، نوشـتن 
و صحبـت کـردن از مرگ، خشـم و تالش 

می شـود. انتقـام  بـرای 
و  علـل  بسـیاری  و  فـوق  مـوارد 
مـواردی  دیگـر  پیچیـده  نشـانه های 
را  اجتمـاع  افـراد  بایسـتی  کـه  اسـت 
هوشـیار  خودکشـی  خطـر  بـه  نسـبت 
کـه  فـردی  اسـت  واضـح  آنچـه  نمایـد 
قصد آسـیب رسـاندن به خود را دارد در 
واقـع در شـرایط بحرانـی از لحـاظ روحی 
شـرایط  چنیـن  دارد،در  قـرار  روانـی  و 
و  عواطـف  مدیریـت  توقـع  بغرنجـی 

شـرایط از خـود فـرد غیـر منطقـی بـه نظر 
عامـل  هـر  از  بیـش  آنچـه  لـذا  می رسـد، 
اثـر  خودکشـی  از  پیشـگیری  در  دیگـری 
محافظتـی  عوامـل  نقـش  اسـت؛  گـذار 
عوامـل  از  اسـت.منظور  محیطـی 
نهادهـای  و  افـراد  سلسـه  محیطـی 
در  آنهـا  اقدامـات  کـه  اسـت  پیرامـون 
اسـت. اثرگـذار  خودکشـی  از  پیشـگیری 
یـا  خطـر  عوامـل  ایـن  جملـه  از 
محافظتـی محیطـی میتـوان بـه فراینـد 
اشـاره  فـرد  تربیتـی  و  پذیـری  اجتمـاع 
در  کـه  ومدرسـه  خانـواده  نهـاد  نمـود 
شـکل دهی بـه  سـاختار روانـی و خزانـه 
رفتـاری مهمتریـن نقش را ایفا می نماید 
در واقـع یکـی از مهم تریـن علـل مطـرح 
فقـدان  خودکشـی؛   مبحـث  در  شـده 
و  مسـاله  حـل  همچـون  مهارتهایـی 
مدیریـت هیجانـات می باشـد بـه عبارت 
گـر فـرد از کودکـی مجهز بـه چنین  بهتـر ا
بـرای  همـواره  گـردد  مهارت هایـی 
رفتـاری  خزانـه  در  گـون  گونا چالشـهای 
و  دارد  متعـددی  حل هـای  راه  خـود 
زندگـی  خاتمـه  را  رو  پیـش  مسـیر  تنهـا 
نمیدانـد و بـه جـای تمرکز بحـران آفرین 
مسـاله  روی  بـر  منفـی  هیجانـات  بـر  

می نمایـد. تمرکـز 
عامـل دوم نقـش نهادهـای تخصصی 
در شناسایی و کنترل این اختالل است 
مدرسـه،  مشـاوران  همچـون  عواملـی 
روانشناسـان،  اجتماعـی،  اورژانـس 
پزشـکان و پرسـتاران بخش اورژانس ... 
کـه بسـیاری از  حقیقـت تلـخ ایـن اسـت 
کـه در واقـع نقـش تخصصـی در  افـرادی 
گاهـی کافی  ایـن پدیـده دارنـد از علـم و آ
خودکشـی  بحـران  در  مداخلـه  بـرای 
برخـوردار نمی باشـند مـواردی همچـون 
شناسـایی عالیـم هشـدار و مداخلـه در 
خانـه و مدرسـه، یـا رعایـت یـک پروتـکل 

اقـدام  بـا  کـه  فـردی  بـرای  محافظتـی 
ارجـاع  درمانـی  کـز  مرا بـه  خودکشـی  بـه 
اقـدام  از  جلوگیـری  جهـت  شـده  داده 
مجـدد صـورت نمی گیـرد. تعـداد زیـادی 
از خودکشـی  هـای منجـر بـه فـوت موارد 
خودکشـی  ناموفـق  اقـدام  متعـددی 
کـه در بیمارسـتان ایـن امـر  داشـته انـد 

گرفتـه نشـده اسـت. جـدی 
گاهـی  آ نهادهـای  آخـر  مـورد  امـا  و 
نهادهـای  رسـانه  هـا،و  نظیـر  بخـش 
سـازمان  بهزیسـتی،  نظیـر  تخصصـی 
بهداشـت  وزارت  و  روانشناسـی  نظـام 
گاهـی  آ آنهـا  وظیفـه  کـه  هسـتند   ... و 
ایـن  بـا  برخـورد  در  جامعـه  بـه  بخشـی 
اجمالـی  یـک مطالعـه  بـا  اسـت.  پدیـده 
پدیـده  بـا  رابطـه  در  دریافـت  میتـوان 
و  غلـط  باورهـای  بسـیاری   خودکشـی 
سـاز  سرنوشـت  اشـتباهات  آن  تبـع  بـه 
چنیـن  در  دارد.  وجـود  افـراد  سـوی  از 
گاه سـازی جامعـه  آ و  شـرایطی هشـدار 
عنـوان  بـه  پدیـده  ایـن  بـا  مواجهـه  در 
خانـواده، اطرافیان، همـکاران، معلمان 
دارد،امـا  مهمـی  نقـش  دوسـتان  و 
انجـام  سـازی  گاه  آ ایـن  تنهـا  نـه  گاهـی 
مـوارد  ای  پـاره  در  بلکـه  نمی شـود 
مجـازی  فضـای  و  جمعـی  هـای  رسـانه 
اخبـار  ارائـه  بـا  ای  غیرحرفـه  رفتـار  بـا 
خـام خودکشـی و یـا حتـی آمـوزش انـواع 
روش هـای آن افـراد مسـتعد ایـن اقـدام 
خـود  افـکار  کـردن  عملـی  بـه  نسـبت  را 

می نمایـد. قاطع تـر 
بـاری  بنـا بـر شـعار سـازمان بهداشـت 
طریـق  از  بخشـیدن  "امیـد  جهانـی، 
راه  کـه  اسـت  مهـم  ایـن  یـاداور  اقـدام" 
دیگـری نیـز بـه جـای خودکشـی وجـود 
دارد و وظیفـه اجتمـاع بازگردانـدن و یـا 
ایجـاد اعتمـاد بـه نفـس و روشـنایی در 

اسـت. افـراد  ایـن  زندگـی 

نظر به روزجهانی 

پیشگیری از خودکشی

مهارت های 
حل مسئله را 
به کودکانتان 
بیاموزید

فرزند پروری
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- مرکز مشاوره آویژه -
بـه  مربـوط  مسـائل  قبـل   شـماره  در 
دالیـل  و  هـا  نشـانه  عاطفـی،  طـالق 
داده  توضیـح  آن  آمـدن  بوجـود 
تکمیـل  در  و  شـماره  ایـن  در  شـد، 
راهکارهـای  عاطفـی  طـالق  مبحـث 
میکنیـم. بررسـی  آنـرا  از  رفـت   بـرون 
آنـان  کـه زندگـی مشـترک  زن و شـوهری 
رسـیده  عاطفـی  طـالق  مرحلـه ی  بـه 
کـردار  گفتـار و   ، اسـت، بایـد مراقـب رفتـار
خود باشـند. آنان باید بسـیار با احتیاط 
از رفتارهـا  و دسـت بـه عصـا راه برونـد و 
برانگیختـه  موجـب  کـه  گفتارهایـی  و 
زندگی شـان  شـریک  حساسـیت  شـدن 
کـه  چـرا  بپرهیزنـد؛  شـدت  بـه  می شـود 
کوچک تریـن سـخن و رفتـار ناسـنجیده 
زندگـی  می توانـد  مرحلـه  ایـن  در 
بکشـاند. جدایـی  پرتـگاه  بـه  را   آنـان 

زوج هـا  برخـی  مشـکل:  شـناخت 
خـود  بیـن  رخدادهـای  بعضـی  از 
و  می گوینـد  سـخن  همسرشـان  و 
می کننـد،  بازگـو  را  خـود  رنـج  احسـاس 
ایجـاد  اصلـی  عامـل  نمی تواننـد  امـا 
بایـد  شـما  دهنـد.  توضیـح  را  مشـکل 
داریـد. قـرار  موقعیتـی  چـه  در   بدانیـد 
احساسـات  احساسـات:  مدیریـت 
درسـتی  بـه  را  خـود  هـای  کنـش  وا و 
خـود  بـرای  را  تعـادل  و  کنیـد  کنتـرل 
واقعیـت،  پذیـرش  بـا  آوریـد.  دسـت  بـه 
شـما  احساسـات  درمـان  و  ترمیـم 
شـود. مـی  طـی  بیشـتری  سـرعت   بـا 
مهـم  از  یکـی  دادن:  گـوش  مهـارت 
زوجیـن  بیـن  مشـاجره  دالیـل  تریـن 
گـوش دادن اسـت. در  نداشـتن مهـارت 
صحبـت  بـه  صحیـح  دادن  گـوش  واقـع 
حـل  هـای  راه  از  یکـی  همسـرتان  هـای 

خواهـد  شـما  بیـن  زناشـویی  اختالفـات 
بـود.

گـوش  صحیـح  مهـارت  از  کـه  زمانـی 
نیـاز  توانیـم  نمـی  ایـم  بهـره  بـی  دادن 
بـه  را  دیگـری  هـای  خواسـته  و  هـا 
شـرایط  ایـن  در  بشناسـیم.  خوبـی 
کرسـی  بـه  بـرای  فرصتـی  دنبـال  بـه 
مـی  هسـتیم.  خـود  نظـرات  نشـاندن 
و  باشـیم  وحـده  متکلـم  خواهیـم 
بیـان  را  خـود  هـای  خواسـته  و  نظـرات 
بگیریـم. نادیـده  را  دیگـری  و   کنیـم 
بـرای  تـالش  از  :دسـت  همسر قبـول 
اولویـت  برداریـد.  یکدیگـر  دادن  تغییـر 
هـای خودتـان را تغییـر دهیـد .مطمئـن 
مقابـل  طـرف  کـه  زمانـی  تـا  باشـید 
ضرورتـی برای تغییر رفتار نداشـته باشـد 
شـما در ایـن زمینـه بـه هیـچ نتیجـه ای 

رسـید. نخواهیـد 

محکومیت یک 
فعال حوزه زنان 
در عربستان

عربسـتان  نظـر  تجدیـد  دادگاه 
بـه جـرم »گسسـت  را  یـک زن  سـعودی 
بافـت اجتماعـی و نقض نظـم اجتماعی 
شـبکه های  در  فعالیـت  طریـق  از 
اجتماعـی« بـه 45 سـال زنـدان محکـوم 

کـرد.
بنـت  نـوره  بـرای  زنـدان  حکـم  صـدور 
مـورد  جدیدتریـن  القحطانـی،  سـعید 
عربسـتان  در  زن  فعـاالن  سـرکوب  از 
دیـدار  از  پـس  و  اوت  مـاه  در  سـعودی 
از  آمریـکا  رییـس جمهـوری  بایـدن،  جـو 

اسـت. کشـور  ایـن 
گـزارش آسوشـیتدپرس، بخـش  بنـا بـه 

عربسـتان  قضاییـه  قـوه  ویـژه  جرایـم 
پرونده هـای  بـه  معمـواًل  کـه  سـعودی 
می کنـد،  رسـیدگی  سیاسـی  و  امنیتـی 
قوانیـن  اسـاس  بـر  را  القحطانـی  خانـم 
ضـد تروریسـم و جرایم سـایبری محکوم 

اسـت. کـرده 
سـعودی  عربسـتان  ایـن،  وجـود  بـا 
کشـور زندانـی  کـه در ایـن  مدعـی اسـت 
 ، الجبیـر عـادل  نـدارد.  وجـود  سیاسـی 
گذشـته بـه  وزیـر خارجـه عربسـتان مـاه 
سیاسـی  زندانـی  بود:»مـا  گفتـه  رویتـرز 
کـه مرتکـب  نداریـم. مـا زندانیانـی داریـم 
قضایـی  دسـتگاه  توسـط  و  شـده  جـرم 
در  او  شـده اند.«  محکـوم  و  کمـه  محا
عنـوان  اطـالق  کـه  بـود  گفتـه  ادامـه 
زندانـی سیاسـی بـه ایـن افـراد، مضحـک 

اسـت.
زنـدان  احـکام  صـدور  حـال  هـر  در 

شـهروندان  بـرای  مـدت  طوالنـی 
کـه در شـبکه های اجتماعـی  عربسـتانی 
بـه  را  بـار دیگـر توجه هـا  فعـال هسـتند، 
سـمت محمـد بـن سـلمان، ولیعهد این 

اسـت. کـرده  جلـب  کشـور 
بشـری  حقـوق  نهـاد  رو  همیـن  از 
در  عـرب«  جهـان  بـرای  »دمکراسـی 
ولیعهـد  گـر  ا کـه  نوشـت  بیانیـه ای 
باشـد  مطمئـن  سـعودی  عربسـتان 
»سـرکوبگرانه ای«  احـکام  چنیـن  کـه 
می شـوند  محکـوم  جهـان  سـوی  از 
اجـازه  کشـور  ایـن  قضایـی  دسـتگاه  بـه 
کنـد. نخواهـد داد بـه ایـن شـکل عمـل 
ادامـه  در  بشـری  حقـوق  نهـاد  ایـن 
»کامـال  کـه  کـرد  ادعـا  خـود  بیانیـه 
کـه غـرب احـکام صـادر  مشـخص اسـت 
را  عربسـتانی  کنشـگران  علیـه  شـده 

نمی کنـد«. محکـوم 

راهکارهای 
برون رفت از 

طالق عاطفی

سی
شنا

ان 
رو
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-زهرا قاسم زاده/ جامعه شناس-
حقـوق فـردی را مـی تـوان بـه عنـوان 
فـرد  هـر  کـه  گرفـت  نظـر  در  حقوقـی 
بـه  دسـتیابی  و  زندگـی  ادامـه  بـرای 
آنهـا  بـه  سـایرین  بـدون  خـود  اهـداف 
زندگـی،  حـق  مسـاوی  کـه  دارد  نیـاز 
آزادی و جسـتجوی خوشـبختی اسـت.  
اسـت  اساسـی  حقـوق  فـردی  حقـوق 
کـه توسـط دولـت تضمیـن شـده اسـت 
زندگـی  بتوانـد  فـردی  شـهروند  هـر  تـا 
ایـن  باشـد.  داشـته  ای  عادالنـه  و  آزاد 
سـازمان  یـا  فـرد  هیـچ  توسـط  حقـوق 
ممانعـت  یـا  مداخلـه  دیگـری  دولتـی 
توسـط  حقـوق  ایـن  غالبـًا  شـود.  نمـی 
یـک سـند رسـمی ماننـد قانـون اساسـی 
ایـاالت  ایـاالت متحـده، منشـور حقـوق 
متحـده، Magna Carta، منشـور حقـوق 
و  بشـر  حقـوق  اعالمیـه  و  انگلیسـی 
ایـده  اسـت.  شـده  تضمیـن  شـهروند 
بشـری  تمـدن  آغـاز  بـه  فـردی  حقـوق 
آشـکاری  گسـترش  امـا  گـردد.  برمـی 
دوران  در  حقـوق  ایـن  از  حمایـت  در 
روشـنگری وجـود دارد. عصر روشـنگری 
تقریبـًا از سـال 1685 تـا 1815 رخ داد و 
فلسـفه  در  گسـترده  تغییـر  از  ای  دوره 
بـه سـمت نحـوه نـگاه مـردم بـه قـدرت و 

بـود. جامعـه  در  آنهـا  نقـش 
زیـر  سـلطنت  ماننـد  نهادهایـی   
کـه دولـت بایـد  سـوال رفـت و ایـن ایـده 
تضمیـن  را  مـردم  از  بیشـماری  حقـوق 
از  یکـی  کـرد.  گسـترش  بـه  شـروع  کنـد 
ک، بـه  نویسـندگان روشـنگری، جـان ال

حکومـت  کـه  اسـت  معـروف  بـاور  ایـن 
در  کمـان  حا رضایـت  دلیـل  بـه  تنهـا 
حـق  شـهروندان  همـه  و  اسـت  قـدرت 
طبیعـی زندگـی، آزادی و دارایـی دارنـد. 
تومـاس  توسـط  بعـدًا  ایده هـا  ایـن 
اعالمیـه  نوشـتن  هنـگام  جفرسـون 
فـردی  حقـوق  شـد.  اقتبـاس  اسـتقالل 
اغلـب بـا دموکراسـی مرتبـط اسـت، یـک 
در  قـدرت  آن  در  کـه  دولتـی  سیسـتم 

اسـت. مـردم  اختیـار 
شـکوفایی  ییـل  دن  و  راسموسـن 
انسـانی را به بحث نظریه حقوق فــردی 
بـه  انسـانی  شـکوفایی  میزننـد.  پیونــد 
بسـتر  در  خیـر  زندگـی  ایدئـال  عنـوان 
بــه  کــه  اســت  سیاسـی  و  اجتماعـی 

می یابـد.  ارتبـاط  فـردی  حقـوق 
حقـوق  از  گـر  ا میگویـد  راسموسـن 
فردی محافظت نشـود، پس شـکوفایی 
انســانی نمیتوانـد محقـق شـود. حقـوق 
را  سیاسـی  و  اجتماعـی  بافـت  فـردی، 
افــراد در آن بافـت  کـه  کنـد  فراهـم مـی 
را  هنجـاری  اصـول  و  ارزشـها   ، بسـتر و 
بـه کار برند که الزمــه شــکوفایی انســان 
اسـت.  وی  مندانـه  فضیلـت  زنــدگی  و 
حقـوق فـردی مطلقـًا بـرای حفـظ ایـن 
افــراد  همــه  کــه  اســت  اساسـی  نگـرش 
انسـانی زمانـی می تواننـد شـکوفا شـوند 
کــه بــا دیگـران زنــدگی کننـد. آنهـا از این 
شـکوفایی  شـده  فـردی  کــاماًل  گــی  ویژ
انسـان حمایـت می کننـد کـه بنیـادی تـر 
خودمختــاری  گی هاســت:  ویژ سـایر  از 
یـا خودهدایتـی. راسموسـن و دن ییـل 

گـردد  شـکوفا  نمیتوانـد  فـرد  میگوینـد: 
بـه  را  فـردی  پتانسـیل های  اینکـه  مگـر 
شــخص  یـك  را  او  کـه  برسـاند  فعلیـت 
ایـن  در  میسـازد.  فـرد  بــه  منحصــر 
یـك  هـم  انسـان  شـکوفایی  صـورت، 
کــاماًل فــردی اســت و هــم  چیز عینــی و 
کثـرت  و  فردگرایـی  اخالقـی  تناسـب 

اسـت.  آشـکار  کامـاًل  آن  در  گرایـی 
اجتماعـی  دلیـل  بـه  دیگـر  سـوی  از 
بـه  تواننـد  نمـی  افـراد  انسـان،  بـودن 
بـه  بنابرایـن  و  کـرده  زندگـی  تنهایـی 
امـا  کننـد  مـی  زندگـی  جمعـی  صـورت 
کـم  ایـن زندگـی و قوانیـن و مقـررات حا
بـر آن بایـد بـه گونه ای باشـد کـه حقوق 
و آزادی هـای فـردی افراد را به رسـمیت 
را  افـراد  شـکوفایی  زمینـه  و  بشناسـد 
کـه  چـه  آن  بـه  افـراد  تـا  نمایـد  فراهـم 
هـدف زندگـی شـان اسـت دسـت یابنـد 
امـا بـه ایـن نکتـه هـم بایـد توجـه نمـود 
حقـوق  تنهـا  اجتماعـی  زندگـی  در  کـه 
زندگـی  در  بلکـه  نیسـتند  مهـم  فـردی 
کـم اسـت  جمعـی قوانیـن و مقرراتـی حا
کـه افـراد در عیـن حفـظ حقـوق فـردی 
جمعـی  حقـوق  رعایـت  بـه  ملـزم  خـود، 

هسـتند. نیـز 
مـی  مطـرح  سـوال  ایـن  پایـان  در 
زندگـی  در  تـوان  مـی  چگونـه  کـه  گـردد 
قواعـد  بـه  احتـرام  ضمـن  اجتماعـی 
افـراد  فـردی  حقـوق  جمعـی،  زندگـی 
زمینـه  و  شـناخته  رسـمیت  بـه  را 
نیـز  را  افـراد  و پیشـرفت  خودشـکوفایی 

نمـود؟ فراهـم 

شائبه هایی 
در مورد 
حقوق فردی

حقوق فردی به همراه 

حقوق اجتماعی 

دو بال یک جامعه پوپا هستند

جامعه
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-فرانک عسکری-
- مدرس جهاددانشگاهی-
حقیقـت  در   )IT( اطالعـات  فنـاوری 
اسـتفاده از رایانـه بـرای ایجـاد، پردازش، 
ذخیـره، بازیابـی و تبـادل انـواع داده هـا 
اطالعـات  فنـاوری  اسـت.  اطالعـات  و 
تجـاری  عملیـات  چارچـوب  در  معمـواًل 

می شـود. اسـتفاده 
معنـای  بـه  اطالعـات  فنـاوری  واژه 
امـروزی آن بـرای اولیـن بـار در مقالـه ای 
کـه در هـاروارد بیزینـس  در سـال 1958 
اظهـار  نویسـندگان  شـد.  ظاهـر  ریویـو 
هنـوز  جدیـد  "فنـاوری  کـه  داشـتند 
را فنـاوری  آن  نـام ثابـت نـدارد. مـا  یـک 
آنهـا  تعریـف  نامیـم  مـی   )IT( اطالعـات 
شـامل سـه دسـته اسـت: تکنیـک هـای 
پـردازش، اسـتفاده از روش هـای آمـاری 
گیـری، و شـبیه  و ریاضـی بـرای تصمیـم 
طریـق  از  باالتـر  مرتبـه  تفکـر  سـازی 
اصطـالح  ایـن  کامپیوتـر  برنامه هـای 
و  رایانـه  متـرادف  عنـوان  بـه  معمـواًل 
مـی  اسـتفاده  ای  رایانـه  هـای  شـبکه 
توزیـع  هـای  فنـاوری  سـایر  امـا  شـود، 
اطالعـات ماننـد تلویزیـون و تلفـن را نیـز 
صنعـت  کـه  همانطـور  گیـرد.  مـی  بـر  در 
فناوری اطالعات از اواسـط قرن بیسـتم 
محاسـبات  توانایـی  یافـت،  تکامـل 

هزینـه  کـه  حالـی  در  یافـت،  افزایـش 
دسـتگاه و مصـرف انـرژی کاهـش یافـت، 
کـه امـروزه بـا ظهـور فنـاوری  چرخـه ای 

دارد.  ادامـه  جدیـد  هـای 
بـه  کار  انجـام  بـرای  کارهـا  و  کسـب 
از  برخـی  هسـتند.  متکـی  افـزار  نـرم 
مـی  تهیـه  ثالـث  اشـخاص  از  برنامه هـا 
کاربـردی  هـای  برنامـه  ماننـد  شـوند، 
سـرور ایمیـل. امـا بسـیاری از سـازمان ها 
ماهـر  توسـعه دهندگان  از  کارکنانـی 
و  اختصاصـی  برنامه هـای  کـه  دارنـد 
کـه بـرای ارائـه  رابط هـا را ایجـاد می کننـد 
تجـاری  حیاتـی  خدمـات  و  قابلیت هـا 
در  اسـت  ممکـن  برنامه هـا  اسـت.  الزم 
طیـف گسـترده ای از زبان هـای محبـوب 
برنامه هـای  بـا  و  شـوند  کدگـذاری 
توسـعه  شـوند.  ادغـام  دیگـر  کاربـردی 
اسـت  ممکـن  همچنیـن  دهنـدگان 
وظیفـه ایجـاد وب سـایت هـای تجـاری 
تلفـن  هـای  برنامـه  سـاخت  و  تعاملـی 
کسـب وکارها  باشـند.  داشـته  را  همـراه 
نظارتـی  الزامـات  رعایـت  بـه  موظـف 
هسـتند.  صنعـت  و  دولـت  مختلـف 
نقـش  اطالعـات  فنـاوری  کارکنـان 
بـر  نظـارت  و  کـردن  ایمـن  در  عمـده ای 
برنامه هـای  و  داده هـا  بـه  دسترسـی 
اطمینـان  تـا  دارنـد  تجـاری  کاربـردی 

منابعـی  چنیـن  کـه  شـود  حاصـل 
کمیـت تجاری  مطابـق بـا خـط مشـی حا
کـه  می شـوند  اسـتفاده  تعیین شـده 

می کنـد. بـرآورده  را  قانونـی  الزامـات 
قبـل  بـار  اولیـن  بـرای  کامپیوتـر  علـوم 
فنـاوری  موسسـه  در   1950 دهـه  از 
ماساچوسـت )MIT( و دانشگاه هاروارد 
حـوزه  زمـان،  گذشـت  بـا  شـد.  عنـوان 
کامپیوتـر  علـوم  و  اطالعـات  فنـاوری 
پـردازش  توانسـت  و  شـد  تـر  پیچیـده 

دهـد انجـام  را  بیشـتری  هـای  داده 
دوم،  جهانـی  جنـگ  طـول  در 
دیجیتـال  کامپیوتـر  اولیـن  کولوسـوس 
رمزگشـایی  بـرای  را  الکترونیکـی 
گرچـه  ا داد.  توسـعه  آلمانـی  پیام هـای 
همـه  امـا  بـود،  ریـزی  برنامـه  قابـل 
منظـوره نبـود، و فقـط بـرای انجـام یـک 
بـود. همچنیـن فاقـد  کار طراحـی شـده 
توانایـی ذخیـره برنامـه خـود در حافظـه 
بود. برنامه نویسـی با اسـتفاده از شـاخه 
هـا و سـوئیچ هـا بـرای تغییـر سـیم کشـی 
کامپیوتـر  اولیـن  شـد.  انجـام  داخلـی 
الکترونیکـی مـدرن و قابـل تشـخیص بـا 
برنامه ذخیره شـده دیجیتال، منچسـتر 
بیبـی بـود کـه اولین برنامه خـود را در 21 

کـرد. اجـرا   1948 ژوئـن 
@askari.faranak

■ ■ ■

کسب وکارها 
موظف به رعایت 

الزامات نظارتی 
مختلف دولت و 
صنعت هستند. 

نقش فناوری اطالعات در زندگی امروز

ژی
لو

نو
تک
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در  همسـر  نـام  ثبـتِ   کـه  همان قـدر 
شناسـنامه پـس از عقـد شـیرین اسـت و 
آن در شناسـنامه  بـرای درج  خیلـی هـا 
همـان  طـالق  از  پـس  امـا  دارنـد،  عجلـه 
نـام  ایـن  خیلـی هـا دیگـر چشـم دیـدن 
را در مـدارک هویتـی شـان ندارنـد و مـی 
خواهند آن را از شناسـنامه شـان حذف 
شـرایطی  چـه  در  کار  ایـن  امـا  کننـد. 
اقتصـاد  گـزارش  بـه  اسـت؟   امکان پذیـر 
آنالیـن بـه نقل از ایرنا، حذف نام همسـر 
دغدغـه  جدایـی  از  پـس  شناسـنامه  از 
بسـیاری از افراد اسـت. مسـلمًا  کسـی که 
پـس از طـی مراحلـی دشـوار بـه آخر خط 
می دهـد  ترجیـح  رسـیده،  طـالق  یعنـی 
زندگـی  کامـل  به طـور  جدایـی  از  بعـد 
کنـد و بـا حـذف نـام  گذشـته را فرامـوش 
روانـی  بـار  شناسـنامه  از  سـابق  همسـر 
به منظـور  امـا  دهـد  کاهـش  را  موجـود 
سوءاسـتفاده های  از  جلوگیـری 
کـردن نـام همسـر طبـق  ک  احتمالـی، پـا
ثبت احـوال  سـازمان  مقـررات  و  قانـون 
زاده،  مؤمـن  محمـد  کـه  دارد  شـرایطی 
کانـون  عضـو  و  دادگسـتری  پایـه  وکیـل 
در  نکاتـی  ارائـه  بـه  دادگسـتری  وکالی 
از  پـس  شناسـنامه  تعویـض  خصـوص 

می پـردازد. طـالق 
قانـون   33 مـاده  به موجـب 
و طـالق  ازدواج  وقایـع  کل  ثبت احـوال، 
بـذل  و  رجـوع  و  زوجـه  یـا  زوج  وفـات  یـا 
مـدت و فسـخ نـکاح بایـد در دفاتـر ثبـت 
کل وقایـع ثبـت شـود ولـی در شناسـنامه 
بـه شـرح زیـر انعـکاس خواهـد یافـت: در 
آخریـن  مـرد  یـا  زن  شناسـنامه  المثنـی 
نـکاح و طـالق یـا بـذل مـدت و در صورت 
بـه  کـه  ازدواج  تعـداد  آن  زوجـات  تعـدد 
قـوت خـود باقی اسـت، منعکس خواهد 

ازدواج و طـالق غیـر مدخولـه در  شـد و 
شـد.  نخواهـد  درج  شناسـنامه  المثنـی 
مؤمـن  ماده قانونـی،  ایـن  بـه  اسـتناد  بـا 
زاده حـذف نـام همسـر از شناسـنامه را 
نـام  توضیـح می دهـد: »حـذف  اینگونـه 
از شناسـنامه در صورتـی  همسـر سـابق 
هنـگام  زوجـه  کـه  اسـت  امکان پذیـر 
کـره باشـد، البتـه این امر  انحـالل نـکاح با
هـم در صـورت دریافـت نامـه از پزشـکی 
صـرف  لـذا  بـود  خواهـد  میسـر  قانونـی 
بـرای  بـکارت  ولـی نداشـتن  بـودن  عقـد 
حـذف نـام همسـر سـابق مشـمول ایـن 

نمی شـود.« حکـم 
گرچـه  »ا می کنـد:  کیـد  تأ زاده  مؤمـن 
در  شناسـنامه  از  همسـر  نـام  حـذف 
امـا  اسـت  امکان پذیـر  کرگـی  با صـورت 
اطالعـات  تمامـی  داشـت  توجـه  بایـد 
پیشـین  ازدواج هـای  از  اعـم  اشـخاص 
و  می مانـد  باقـی  ثبت احـوال  در  فـرد 
حـذف نـام صرفـًا از شناسـنامه شـخص 

می گیـرد.« صـورت 
دادگسـتری  پایه یـک  وکیـل  ایـن 
کـره  با زن  »چنانچـه  می دهـد:  ادامـه 
ازدواج  از  پـس  تنهـا  شـخص  نباشـد، 
از  را  مجـدد می توانـد نـام همسـر سـابق 
کنـد و ایـن امـر بـه ایـن  ک  شناسـنامه پـا
کـه همسـر جدیـد نسـبت  منظـور اسـت 
گاهـی  خودآ همسـر  پیشـین  ازدواج  بـه 
بایـد  ایشـان  اطـالع  و  علـم  بـا  و  داشـته 
حـذف نـام همسـر سـابق از شناسـنامه 
گیـرد.« مؤمـن زاده یکـی دیگـر از  صـورت 
از شناسـنامه  نـام همسـر  مـوارد حـذف 
فـوت  »بـا  می دانـد:  همسـر  فـوت  را 
گواهـی  بـا  می توانـد  شـخص  همسـر، 
مجـدد  ازدواج  از  پـس  همسـرش  فـوت 
نیـز اقـدام بـه حـذف نـام همسـر سـابق 

نمایـد.« شناسـنامه اش  از  خویـش 
ایـن وکیـل پایه یـک دادگسـتری امکان 
را  بـار  چندیـن  تـا  شناسـنامه  تعویـض 
میسـر می دانـد و می گویـد: »حـذف نـام 
همسـر سـابق از شناسـنامه بـا شـرایطی 
می توانـد  بـار  چندیـن  شـد  بیـان  کـه 

گیـرد.« صـورت 
ممکـن  افـراد  از  خیلـی   ازآنجایی کـه 
جدیـد  شناسـنامه  دریافـت  بـا  اسـت 
عقـد،  دوران  در  المثنـی(  مهـر  )بـدون 
هنـگام ازدواج مجـدد طـرف مقابلشـان 
نکننـد؛  مطلـع  موضـوع  ایـن  از  را 
چـرا  کـه  می شـود  ایجـاد  سـؤال  ایـن 
قانون گـذار به منظـور جلوگیـری از فریـب 
دریافـت  بـه  حکـم  سوءاسـتفاده،  و 
مجـدد  ازدواج  ثبـت  از  بعـد  شناسـنامه 
می دهـد امـا در دوران عقـد و در صـورت 
منتفـی  قانـون  ایـن  بـودن  دوشـیزه 
می شـود و فـرد می توانـد بالفاصلـه بعـد 
دریافـت  جدیـدی  شناسـنامه  طـالق  از 
ایـن  بـه  پاسـخ  در  زاده  کنـد؟  مؤمـن 
اینکـه  بـه  توجـه  »بـا  می گویـد:  سـؤال 
عقـد  دوران  در  بـکارت  ازالـه  و  نزدیکـی 
صـورت نیافتـه و علتـی جهت تدلیس در 
لـذا  نمی شـود  محسـوب  مجـدد  ازدواج 
اخـذ  افـراد  قبیـل  ایـن  بـرای  قانون گـذار 
شناسـنامه جدیـد و حـذف نام همسـر را 
بااین وجـود، الزم  گرفتـه اسـت.  آسـان تر 
کـه ازدواج هـر شـخص در  بـه ذکـر اسـت 
اداره ثبت احـوال قیـد می گـردد و در آنجا 
وجـود  آن  نمـودن  ک  پـا و  محـو  امـکان 
فریـب  به قصـد  شـخصی  گـر  ا و  نـدارد 
کتمـان  را  موضـوع  ایـن  همسـر  دادن 
نمایـد، قانون گـذار مرتکـب را بـه مجازات 
6 مـاه تـا 2 سـال حبـس به جـرم فریب در 

می نمایـد.« محکـوم  ازدواج 

شرایط حذف 
نام همسر 
از شناسنامه

حقوقی

■ ■ ■

   کسی که پس از 
طی مراحلی دشوار 
به آخر خط یعنی 
طالق رسیده، 
ترجیح می دهد بعد 
از جدایی به طور 
گذشته  کامل زندگی 
کند و با  را فراموش 
حذف نام همسر 
سابق از شناسنامه 
بار روانی موجود را 
کاهش دهد.
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-حانیه محمدی/ کارشناس حقوق-
طبـق مـاده 1114 قانـون مدنـی» زن باید در 
منزلی که شـوهر تعیین میکند سـکنی نماید 
مگـر آنکـه اختیـار تعییـن منـزل بـه زن داده 

شـده باشد.«
محـل  تعییـن  در  زن  یـا  شـوهر  آزادی 
سـکونت مطلـق نیسـت، بلکـه محـل زندگـی 
و  اقتصـادی  وضـع  و  شـأن  بـا  بایـد  مشـترک 
باشـد.  داشـته  تناسـب  خانـواده  هـای  نیـاز 
اختیـار تعییـن منـزل بـه زن ممکـن اسـت در 
نـکاح،  وقـوع  از  بعـد  یـا  و  نـکاح  ضمـن عقـد 
شـرط  قالـب  در  نـدارد  لزومـی  و  شـود  اعطـا 
ضمـن عقـد نـکاح باشـد. امـا چـه زمانـی زن 
میتوانـد منـزل دیگـری را بـرای خـود اختیـار 
کنـد؟ بـه غیر از شـرطی که بـاال توضیح دادیم 
گر بودن زن  طبـق مـاده 1115 قانون مدنـی» ا
بـا شـوهر در یـک منـزل متضمـن خـوف ضـرر 
بـرای زن باشـد  یـا شـرافتی  یـا مالـی  بدنـی و 
کنـد  و  زن میتوانـد مسـکن علیحـده اختیـار 
در صـورت ثبـوت مظنـه ضـرر مزبـور، محکمه 
حکـم بازگشـت بـه منـزل شـوهر نخواهـد داد 
کـه زن در بازگشـتن بـه منـزل مزبـور  و مـادام 
معـذور اسـت نفقـه بـر  عهـده شـوهر خواهـد 
گـر زن عـذر موجـه بـرای عـدم حضـور  بـود.«  ا
در منـزل داشـته باشـد، نیـازی نیسـت بـرای 
تـرک خانـه منتظـر حکـم دادگاه بمانـد، چـرا 

کـه ممکـن اسـت سـکونت موجـب ورود ضـرر 
گر محل سـکونت تعیین  و زیـان بـه او گـردد. ا
، برای زندگی خانوادگی  شـده از سـوی شـوهر
و بـا شـئون زن مناسـب نباشـد و عـرف آن را 
مناسـب ندانـد) ماننـد سـکونت بـا زن دیگـر 
خانـه  آن  بـه  رفتـن  از  میتوانـد  زن  شـوهر( 
موضـوع  ایـن  تکمیـل  در  کنـد.  خـودداری 
بهتـر اسـت بـه مـاده 1116 قانـون مدنـی هـم 
مـاده  مـورد  در  دارد:»  بیـان  کـه  کـرد  اشـاره 
کمه بیـن زوجین خاتمه  فـوق مـادام که محا
نیافتـه محـل سـکنای زن بـه تراضـی طرفیـن 
عـدم  تراضـی  صـورت  در  و  می شـود  معیـن 
محکمـه بـا جلب نظر اقربـای نزدیک طرفین 
منـزل زن را معیـن خواهـد نمـود و در صورتی 
محـل  محکمـه  خـود  نباشـد  اقربایـی  کـه 
کـرد«. و امـا  مـورد اطمینـان را  معیـن خواهـد 
»اشتغال« که متاسفانه خیلی از بانوان ما با 
این چالش درگیر هسـتند:  ماده 1117 قانون 
مدنـی: »شـوهر می توانـد زن خـود را از حرفـه 
یـا  کـه منافـی مصالـح خانوادگـی  یـا صنعتـی 

کنـد.« حیثیـات خـود یـا زن باشـد منـع 
و  خشـن  کمـی  مـاده  ایـن  ظاهـر  گرچـه 
قاطـع بـه نظـر می رسـد امـا  مـرد بایـد ثابـت 
کنـد کـه شـغل زن خـالف مصالـح یـا حیثیـت 
ذاتـا  شـغل  اینکـه  مگـر  اسـت  خانوادگـی 
بـه  نـکاح  از  قبـل  زن  گـر  ا باشـد.  نامشـروع 

حرفـه مذکـور اشـتغال داشـته و شـوهر نیـز، 
بـه آن رضایـت ضمنـی داشـته اسـت، شـوهر 
بـاز هـم میتوانـد پـس از عقد، با توجـه به این 
مـاده مانـع اشـتغال زن از آن حرفـه شـود. در 
 ، را اجـرا نکنـد  کـه زن حکـم دادگاه  صورتـی 
دادگاه می توانـد بـه درخواسـت مـرد، جهـت 
روز  بـرای هـر  کـردن شـغل،  رهـا  بـه  الـزام زن 
تاخیـر در اجـرای حکـم، جریمـه تعییـن کنـد 

تـا بـه مـرد پرداخـت شـود. 
از اشـتغال، طبـق  کـه منـع زن  آنجایـی  از 
مـاده 18 قانـون حقـوق خانـواده، منـوط بـه 
تاییـد دادگاه شـده اسـت، کارفرمـا نمی توانـد 
صـدور  از  پیـش  شـوهر،  مخالفـت  صـرف  بـه 
حکـم قطعـی دادگاه، قـرارداد را خاتمـه یافتـه 
از  زوجـه  منـع  امـکان  شـوهر  نمایـد.  تلقـی 
بـه تحصیـل  اشـتغال  زیـرا  نـدارد  را  تحصیـل 
زوجـه، اشـتغال بـه حرفه و صنعت محسـوب 
نشـده و از شـمول مـاده 1117 خـارج اسـت، 
مگـر اینکـه اشـتغال بـه تحصیـل  زوجـه مانـع 
ایـن  در  کـه  شـود  همسـری  نقـش  ایفـای 
کنـد.  صـورت زوج میتوانـد نشـوز زن را ثابـت 
مـاده 18 قانـون حقـوق خانـواده بیـان دارد 
زن هـم میتوانـد با رعایت شـرایط مـاده 1117، 
شـوهر را از اشـتغال به کار منع کند، مشـروط 
بـر اینکـه اختاللـی در امـر معیشـت خانـواده 

ایجـاد نشـود.

جزییاتی از باند 
قاچاق دختران در 
ارومیه فاش شد

چهاردهـم  در  قضائیـه  قـوه  رسـانه  مرکـز 
کـرد  اعـالم  خبـری  طـی  شـهریورماه 
گـروه  یـک  ارومیـه  اسـالمی  انقـالب  دادگاه 
احـکام  و  منهـدم  را  دختـران  قاچـاق 
اسـت. شـده  صـادر  گـروه  ایـن   سـرکرده 
افـراد  ایـن  پرونـده،  اطالعـات  اسـاس  بـر 
بـا تشـکیل بانـد فسـاد و فحشـا، اقـدام بـه 
فسـاد  مرکـز  کـردن  دایـر  بـرای  عضوگیـری 
بـه یکـی  ایرانـی  بـردن دختـران  و  و فحشـا 

بـه  آنهـا  می کردنـد.  منطقـه  کشـورهای  از 
جـوان  دختـران  و  زنـان  گسـترده  صـورت 
خـارج  بـه  کاریابـی  و  آمـوزش  امیـد  بـه  را 
هدیه هـای  دادن  بـا  و  می بردنـد  کشـور  از 
گران قیمت، آنها را گمراه و مجبور به فسـاد 

می کردنـد. 
شـبکه  تشـکیل  اول  نفـر  و  بنیانگـذار 
یافتـه  سـازمان  بانـد  پشـتیبانی  و  هدایـت 
و  اولیـن  از  یکـی  بـه عنـوان  از وی   ، فسـاد 
قدیمی تریـن سرشـبکه های سـازمان یافته 
فسـاد در کشـور نـام بـرده شـده اسـت. وی 
در پوشـش فعالیـت در سـالن آرایـش زنانـه 
ایـران،  بـه  نزدیـک  کشـورهای  از  یکـی  در 
اقدام به تشـکیل شـبکه قوادی کرده بود و 

در ازای نگهـداری از دختـران و قـوادی، 50 
درصـد از مبلـغ دریافتـی از فسـاد را دریافت 
نیـز  پرونـده  چهـارم  ردیـف  متهـم  می کـرد. 
بـه چندیـن زبـان از جملـه فارسـی، کـردی، 
ترکـی اسـتانبولی و عربـی مسـلط اسـت نیـز 
کـه  اسـت  مخـوف  بانـد  ایـن  سـرکردگان  از 
اقـدام  فحشـا  و  فسـاد  شـبکه  تشـکیل  بـه 
از  ایرانـی  دختـران  اغفـال  بـا  و  بـود  کـرده 
 سراسـر کشـور از آنهـا سوءاسـتفاده می کـرد.

در  موجـود  ادلـه  و  شـواهد  بـه  توجـه  بـا 
پرونـده، اعضـای ایـن بانـد از سـوی دادگاه 
عمومـی و انقـالب ارومیه بـه اعدام محکوم 
شـدند کـه البتـه ایـن حکـم در دیـوان عالی 

اسـت. فرجام خواهـی  قابـل  کشـور 

مسکن و 
اشتغال زوجه 

 در قانون

قی
قو

ح
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آزادی شوهر یا زن 
در تعیین محل 
سکونت مطلق 

نیست.
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 بـه همـت پـارک ملـی علـوم، فنـاوری هـای نـرم وصنایـع 
کیـش،  ازاد  و فنـاوری و دانشـگاه  ، دانشـگاه علـم  فرهنگـی 
وفنـاوری  علمـی  معاونـت  شـکوفایی  و  نـوآوری  صنـدوق 
دوره  اولیـن  کـو؛  ا فرهنگـی  موسسـه  و  جمهـوری  ریاسـت 
نمایشـگاه "فرهنـگ ایـران زمیـن" 14 لغایـت 17 شـهریور1401 
دسـتی وهنرهای  صنایـع  گردشـگری،  و  اقلیـم  حـوزه  در 
تجسـمی، هنرهای نمایشـی و موسـیقی، رسـانه و نشـریات/

فرهنگـی  هـای  گنجینـه  نمایـش  و  ایرانـی  اقـوام  ک  پوشـا
و  ملـی  31غرفـه  حضـور  بـا  هتلـی   تجهیـزات  و  مـوزه  هـا 
کشـورهای عمـان،  7سـیاه چـادر و 20 غرفـه بیـن المللـی از 
جمهـوری  ترکمنسـتان،  تاجیکسـتان،  آذربایجـان،  چیـن، 
در  روسـیه  و  قطـر  امـارات،  ترکیـه،  ازبکسـتان،  قرقیزسـتان، 
جزیره زیبای کیش برگزارشـد.حضور 5غرفه از اسـتان کرمان 
در این نمایشـگاه نشـان از پتانسـیل های باالی استان دارد. 

-رضوان شمساری/مدرس پته دوزی-
هنرپتـه دوزی یکـی از هنرهـای اصیـل 
توجـه  بـا  کـه  میایـد  شـمار  بـه  کرمانـی 
دسـت  کار  تمامـا  هنـر  ایـن  اینکـه  بـه 
اهمیـت  از  آن  نگهـداری  میباشـد؛ 
اینکـه  بـرای  اسـت.  برخـوردار  بسـزایی 
مـدت زمـان بیشـتری از پتـه هـای خـود 
نکتـه  چنـد  رعایـت  کنیـد  نگهـداری 

یسـت ر و ضر
_شـال و نخ پته به دلیل پشـمی بودن، 

باید حتما در معرض هوا باشـند.
در  پته هـا  مـدت  طوالنـی  _نگهـداری 

بقچـه باعـث بید زدن پته می شـود . باید 
حتمـا 3 ماهـی یکبـار بـه پتـه سـر بزنیـد. 
 -در کنار پته موادی عطری قرار دهید.
را  خـود  پتـه  کـه  مفشـویی  در  حتمـا 
نگهـداری میکنیـد صابـون عطـری رنـده 
هیچگونـه  و  بریزیـد  کـو  تنبا یـا  شـده 

ندهیـد. قـرار  آن  در  کاغـذی 
_حتمـا بـه قاب هـای پته هـای تابلویـی 
بیـد   ضـد  مـواد  دارنـد  چـوب  قـاب  گـر  ا
باشـد  کارتـن  بـدون  قـاب  پشـت  بزنیـد. 
می شـود  هـوا  جریـان  از  مانـع  )چـون 
می دهـد( افزایـش  را  بیـد  جـذب   و 

گرفتـن پتـه خـود نباشـید.  ک  نگـران خـا
هیـچ  پتـه  دوسـال  هـر  شست وشـویی 

نمیزنـد. آن  بـه  ای  صدمـه 
پتـه  روی  دارد  امـکان  کـه  جایـی  تـا   _
شیشـه قـرار ندهیـد چـون مانع عبـور هوا 

می شـود.
_ می تـوان پشـت پتـه تابلویـی صابـون 

عطـری 
کنیـد  خشـک بزنیـد و هـر مـاه تمدیـد 
و  باشـد  داشـته  عطـری  بـوی  پتـه  کـه 

یابـد.  کاهـش  پتـه  زدن  بیـد  امـکان 
پتـه؛  نگهـداری  بـرای  گزینـه  _بهتریـن 

چیـزی  درصورتیکـه  اسـت  رومیـزی  پتـه 
آزادانـه  روی میـز قـرار داده نشـود و هـوا 

باشـد.  جریـان  در 
هیـچ  بـه  را  پتـه  مهـم:  بسـیار  نکتـه 
آفتـاب  مسـتقیم  نـور  مقابـل  در  عنـوان 
قـرار ندهیـد زیـرا باعـث رنـگ پریدگـی آن 

. د می شـو
آنـرا  پتـه  دوخـت  کار  اتمـام  از  _پـس 
کـم شـود.بوی  بشـویید تـا بـوی پشـم آن 
عوامـل  از  یکـی  می توانـد  خـود  پشـم 

باشـد بیدزدگـی 
@pateh_shams

حضور پررنگ کرمانی ها 
در اولین دوره نمایشگاه »فرهنگ ایران زمین«

راهکارهای نگهداری از 
هنر اصیل کرمانی


