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 نوشین کاویانی مدرس فن بیان:

فن بیان اساس هر 
کسب وکار است

شیما قاسمی اولین بانوی تعمیرکار لوازم خانگی:

زنان کارهای بزرگی را رقم می زنند

گر سفر در کرمان:  زینب سلطانی اولین بال

گر در برابر جامعه  یک بال
مسئولیت دارد

 ساره تجلی عکاس خبری کرمان عنوان کرد؛

عکاسان صحنه سازان بی صحنه 

 موتورسواری برای 
بانوان کرمانی

دیگر یک رویا نیست 
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جامعه

زنان پرچمداران انتقال 
پیام کربال 

_مهشاد عسکری_

ذکـر  بـه  اغلـب  می شـود،  عاشـورا  از  صحبـت  کجـا  هـر   
بـا  کـه  می شـود  پرداختـه  غیـوری  مـردان  دالوری هـای 
ایمـان بـه راسـتی هدف خـود و با قطره قطـره خون خود 
رسـالت خویـش را بـه انجـام رسـاندند. امـا  جنبـه مهـم و 
کـه کمتـر بـه آن پرداختـه  غیـر قابـل انـکار واقعـه عاشـورا 
 شده حضور پررنگ و تاثیرگذار زنان در این واقعه است.
زنـده  هنـوز  سـال   1400 از  بعـد  حسـین  امـام  قیـام  گـر  ا
اسـت و هـر سـاله شـور و شـعور حسـینی   پـر هیجـان تـر 
از سـال قبـل در اقصـی نقـاط دنیـا برپـا میشـود، بخـش 
عظیـم آن مدیـون زنـی اسـت کـه صبورانـه تمـام مصائب 
را بـه چشـم دیـد ، بـه جـان کشـید و نگذاشـت در جامعه 

مردسـاالنه عـرب فرامـوش شـود.
نمی توان نقش زنان را در انتقال پیام عاشـورا  نادیده 
گرفـت. در صـدر ایـن زنـان حضـرت زینـب )س( قـرار دارد 
بـه ظاهـر  از عاشـورا جنگـی  بعـد  وقایـع  بـا مدیریـت  کـه 

کـرد. شکسـت خـورده را بـه بـردی تمـام عیـار تبدیـل 
گـر حضرت  تـا کنـون بـه ایـن مسـئله فکـر کـرده ایـد که ا
زینـب در خانـه می مانـد و بـه او گفتـه می شـد "جـای زن 
کـن" وضعیـت تاریـخ  در خانـه اسـت بنشـین و عـزا داری 

چگونـه بود؟
چـه بـر حـق گفـت قـادر طهماسـبی کـه " کربـا در کربـا 

گـر زینـب نبـود"  . می مانـد ا

   

کربال  ۲/ زنان پرچمداران انتقال پیام 
۳/ معرفی کتاب نوجوان / مترسک زنده
کتاب بزرگسال / درخشان ۳/ معرفی 
۳/ معرفی فیلم/ درخشش
۴/  بررسی وضعیت اشتغال بانوان در ایران
گاهانه ۴/ یک انتخاب آ
۵/ فن بیان اساس هر کسب وکار است
کارهای بزرگی را رقم می زنند ۶/ زنان 
۷/ قتل یک محیط بان
۷/ امکان جاری شدن سیل های شدید در قله دماوند
۷/ فیلتر میکروپالستیک؛ امیدی تازه برای حفظ سالمت تغذیه
گه  ۸/ دره را
۸/ پرچمدار توریسم  تا »۲۰۳۲«
کرمانی دیگر یک رویا نیست  ۹/ موتورسواری برای بانوان 
کارمند ۹/ دستورالعمل جدید برای عکس پروفایل زنان 
۱۰/ عکاسان صحنه سازان بی صحنه 
گر در برابر جامعه مسئولیت دارد ۱۱/ یک بال
کتشاف در اقیانوس ۱۲/ ناسا در حال ا
۱۲/ اهمیت تلسکوپ هابل بر دانسته های نجومی
۱۲/ نشانه هایی از حیات در قمر مشتری مشاهده شد
۱۳/ درست بنویسیم/ ویرگول
۱۳/ مراسم تدفین هوشنگ ابتهاج در »سایه« ای از بی برنامه گی ها
۱۳/ راهی به دریاها
۱۴/  نکات مهم در چیدمان اتاق نشیمن
۱۴/ بهانه ای برای زیباشدن محیط اطراف
۱۴/ چطور تابلوها فضا را جذابتر می کنند؟
کنید ۱۵/ رویاهایتان را به واقعیت تبدیل 
۱۵/اشتغال زا ترین بخش برای زنان در اقتصاد ایران کدام است؟
کاربرده شده در زیورآالت بر بدن ۱۵/ تاثیر فلز به 
۱۶/ طالق عاطفی چه زمانی رخ می دهد
۱۶/ ارزش دوستی و تأثیر آن بر زندگی اجتماعی
۱۷/ حق حضانت فرزند برای مادر
۱۷/ قوانین جدید مهریه به نفع زنان است یا مردان؟
۱۸/ مسکن و اشتغال زوجه در قانون
۱۸ نکات ساده در نگهداری خودرو
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درخششمعرفی فیلم

کارگردان:استنلی کوبریک
ک ژانر:ترسنا

بازیگران اصلی:شلی دووال,جک نیکلسون

داسـتان فیلـم: مـرد نویسـنده ای بـه همـراه همسـر 
اقامـت  سـرایدار  عنـوان  بـه  هتلـی  در  فرزنـدش  و 
آرامـش  در  زمسـتان و  طول فصـل  در  تـا  می گزینـد 
طـول  در  بـرد.  پایـان  بـه  را  داسـتانش  هتـل  فضـای 
فصـل زمسـتان بـه دلیـل بـارش بـرف بسـیار راه هـای 
مواصاتـی بـه هتـل بسـته شـده و بـه همیـن دلیـل 
بـا خانـواده خـود بعنـوان سـرایدار در  جـک تورنـس 

می شـود. اسـتخدام  زمسـتان  طـول  در  هتـل  ایـن 
فیلـم  مضمـون  از  صحبـت  در  کوبریـک 
دارد  ذاتـی  انسـان ایرادی  »شـخصیت  می گویـد 
کارکردهـای  از  یکـی  سمتش بدی اسـت.  یـک  و 
ک ایـن اسـت که کهـن  الگوهای  داسـتان های ترسـنا
گاه را نشـانمان دهنـد؛ می توانیـم جنبۀ تیره  ناخـودآ
آن  بـا  مسـتقیم  شـویم  مجبـور  بی آنکـه  ببینیـم،  را 

شـویم«. روبـه رو 
از استیون کینگ نویسنده ی کتابی که فیلمنامه 
از روی آن اقتباس ونوشته شده  است دربار ی فیلم 
نقـل شـده کـه بـه لحـاظ تصویرپـردازی به یادماندنی 
 Danse کتـاب  در   1۹۸1 سـال  در  کینـگ  اسـت.اما 
گفـت: »کوبریـک جـزء فیلم سـازانی اسـت   Macabre
کـه چشـم اندازهای خاصشـان چنـان روشـن و قاطع 
ذهنشـان  در  جایـی  کامـی  نا از  تـرس   ... کـه  اسـت 
انکارناپذیـر  نبوغـی  اسـت  معتقـد  کینـگ  نـدارد.« 
در ایـن فیلـم  وجـود دارد. سـپس ایـن فیلـم را جـزء 
کـه »چیـز ارزشـمندی  آثـاری برمی شـمرد  آن دسـته 
ایـن  از  کرده اند.« پیـش  وحشـت اضافه  به ژانـر 
فیلـم، کینـگ می گفـت توجـه چندانـی بـه فیلم هـای 

اقتباس شـده از آثـارش نمی کـرد. 

 معرفی کتاب نوجوان

 مترسک زنده
 نویسنده: آنتونی هوروویتس

 مترجم:ناهید قهرمانی
:نشر پیدایش ناشر

گـر  ا کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
حتـی  و  جوانـان  نوجوانـان،  از 
کتاب هـای  دوسـتدار  بزرگسـاالن 
بپرسـیم،  تاثیرشـان  از  ک  ترسـنا
شـجاع تر  کـه  اسـت  ایـن  جوابشـان 
چنیـن  انتظـار  احتمـاال  شـده اند. 
بـرای  هرچنـد  نداریـد  را  جوابـی 
روش هـای  ترس هـا،  بـا  مقابلـه 
از  یکـی  امـا  دارد  وجـود  زیـادی 
روش هـا،  رایج تریـن  و  مهم تریـن 
تـرس  بـا  مقابلـه  و  رویارویـی 
چیـزی  از  گـر  ا یعنـی  اسـت. 
آن  در  را  خودتـان  و  می ترسـید 
کم کـم  بدهیـد،  قـرار  موقعیـت 

کنیـد. غلبـه  ترسـتان  بـر   می توانیـد 
ک  ترسـنا کتـاب  انتخـاب  امـا 
مناسـب بـرای نوجوانـان از چالـش 
میباشـد. والدیـن  رو  پیـش   هـای 
ذکـر  بـاال  در  کـه  توضیحـات  طبـق 
سـایت  از  اسـت  قولـی  نقـل  و  شـد 
کتـاب   کتـاب ؛  هـای مطـرح فـروش 
وحشـت  ژانـر  در  زنـده"  "مترسـک 
سـنی  گـروه  در  خوبـی  نقدهـای 
اسـت. آورده  دسـت  بـه   نوجوانـان 
»مترسـک  کتـاب  داسـتان   دو  هـر 
اغلـب  همچـون  نیـز  زنـده« 
از  هوروویتـس  داسـتان های 
الهـام  روزانـه  وقایـع  و  موضوعـات 
بـا  یـک  هـر  امـا  اسـت.  شـده  گرفتـه 
کـه  فـرودی  و  فـراز  و  تـاب  و  پیـچ 
می کننـد  یـادآوری  مـا  بـه  دارنـد 
قابـل  و  امـن  دنیایـی  در  حتـی 
و  ک  ترسـنا اتفاقـات  پیش بینـی، 
وحشـت آور  پیش بینـی،  غیرقابـل 
ک چنـدان هـم غیرممکـن  و هولنـا

نیسـتند. انتظـار  از  دور   و 
اسـت:  آمـده  داسـتان  خاصـه  در 
تنهـا  و  سـاله   15 ولیسـن  گـری 
از  او  پـدر   . اسـت  خـود  مـادر  پسـر 
بـه  لنـدن  از  و مـادر  بـود  رفتـه  دنیـا 
پیـش مادربـزرگ  روسـتای پی هـال 
قلـدر  و  خشـن  اندکـی  گـری  رفتـه. 
بـزرگ  بـه سـمت منـزل مـادر  اسـت 
حرکـت می کنـد  و به سـبب اتفاقاتی 
تمامـی لباس هـای او پـاره و از بیـن 
مسـیر  در  روزی  چنـد  او  مـی رود. 

..... تـا  اسـت 

کتاب بزرگسال  معرفی 

درخشان

نویسنده:استفن کینگ
: انتشارات میردشتی ناشر

مترجم: لیا شاپوریان

 The اصلـی عنـوان  بـا  کتـاب 
کتـاب  نـام  بـا  بیشـتر  Shining کـه 
آنـرا  کینـگ"  اسـتفن  "درخشـش 
می شناسـند از پرفـروش تریـن رمان 
باشـد.  مـی  نویسـنده  ایـن   هـای 
ایـن رمـان اولیـن بـار در سـال 1۹۷۷ 
ایـن  روی  از  فیلمـی  و  شـد  منتشـر 
رمان در سـال 1۹۸0 توسـط استنلی 
اسـتفن  کـه  شـد  سـاخته  کوبریـک 
کینـگ را بـه شـهرتی جهانـی رسـاند.

خاصه داستان :
کـه یـک نویسـنده  تورانـس  جـک 
اسـت شـغل معلمـی در مدرسـه ی 
بعـد  را  ورمونـت  پیش دانشـگاهی 
از  دانش آمـوز  یـك  بـه  حملـه  از 
بـرای  بنابرایـن  اسـت،  داده  دسـت 

متـروک  هتـل  یـک  از  سـرایداری 
خانـواده  همـراه  بـه  افتـاده  دور  و 
مـی  عزیمـت  کلـرادو  شـهر  بـه  اش 
تاریـک  گذشـته  هتـل  ایـن  کننـد. 
روی  بـر  کـه  هتلـی  دارد،  عجیبـی  و 
یـک قبرسـتان محلی سـاخته شـده 
اسـت دنـی پسـر پنـج سـاله ی جـك 
کـه بـه دلیـل موهبتـی خـدادادی از 
برخـوردار  العـاده ای  خـارق  قـدرت 
اسـت، بافاصلـه پـس از نقـل مـکان 
ارواح  و  تصاویـر  متوجـه  هتـل  بـه 
موجـود در هتـل می شـود. دنـی نام 
را "درخشـش"  ایـن قـدرت عجیبـی 
توانـد  مـی  همچنیـن  او  میگـذارد. 
کـم  کـم  ببینـد.  را  عجیبـی  تصاویـر 
کی مـی بیند،  دنـی تصاویر وحشـتنا
ک  تصاویـری کـه بـا آن جنونی هولنا
بـا  می یابـد.  راه   پـدرش  ذهـن  بـه 
آنـرا  سـختی  بـه  کتـاب  ایـن  شـروع 

گذاشـت. خواهیـد  زمیـن 
کتاب: برشی از 

ونـدی از پنجـره ی آشـپزخانه بـه 
دیـد  را  پسـرش  و  کـرد  نـگاه  بیـرون 

روی  بی حرکـت  طـور  همـان  کـه 
و  نشسـته  خیابـان  کنـار  جـدول 
بـازی نمی کنـد؛ نـه بـا کامیـون، نـه با 
گـن بـاری و نـه حتی بـا هواپیمای  وا
کـه آن قـدر مـورد  بـی موتـور چوبـی 
پیـش  ی  هفتـه  و  بـود  عاقـه اش 
فقـط  بـود.  گرفتـه  هدیـه  جـک  از 
گن  نشسـته بود و منتظر فولکس  وا
کهنـه و رنـگ  و رو رفتـه شـان بـود که 
از راه برسـد. آرنـج هـای خـود را روی 
گذاشـته و دسـتانش را بـه  پاهایـش 
پسـرک  بـود،  داده  تکیـه  اش  چانـه  

بـود… پـدرش  منتظـر  سـاله  پنـج 

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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کارمند مجرد نظر به روز جهانی زنان 

گاهانه  یک انتخاب آ
-فاطمه محمودی/کارشناس ارشد زبان انگلیسی-

نقـش اصلـی زنـان در جوامـع پیشـین را مـی تـوان بـه 
زِن خانـه بـودن محدود دانسـت. دختـران برای تبدیل 
شـدن بـه زنـی قابـل قبـول در خانه ترتبیت شـده و زنان 
تـاش  بـودن  بهتـر  مـادری  و  خانـه داری  اصـول  بـرای 
کردنـد. امـا ایـن نقـش بـا تغییـرات اساسـی جامعـه  مـی 
گردیـد، یکـی از  در طـول زمـان دسـت خـوش تغییراتـی 
ایـن تغییـرات ورود نئولیبرالیسـم بـه جهـان و سـپس به 

ایـران بـوده اسـت. 

در  مناسـب  شـغل  و  زندگـی  کیفیـت  کاهـش  از  پـس 

عرصـه  بـه  ورود  بـه  وادار  زنـان  جنـگ،  از  پـس  دوران 
از  گرفتـن  فاصلـه  درابتـدا  گرچـه  ا و  شـدند  اشـتغال  ی 
نقـش از پیـش تعریـف شـده ی انهـا ناخوشـایند بـه نظـر 
می رسـید، امـا منجـر بـه تغییراتـی مثبـت در جامعـه ی 

شـد.  کنونـی 

علی رغـم مقاومـت هـای بسـیاری که برای جـدا کردن 
مجـرد  زنـان  امـروزه  گرفـت،  صـورت  اجتمـاع  از  زنـان 
مـی  قـرار  الویـت  در  را  خـود  اسـتقال  و  حرفـه  زیـادی 
اسـتقال  و  شـغلی  زندگـی  در  پیشـرفت  بـرای  و  دهنـد 
کـه ازدواج را  کننـد، درصـد دخترانـی  خـود تـاش مـی  
تنهـا مقصـد نهایـی ندانسـته و خوشـبختی خـود را در 
و  بیشترشـده  داننـد  مـی  خـود  عایـق  کـردن  دنبـال 

انـد. تـر شـده  زنـان پذیـرا  بـه اشـتغال  مـردان نسـبت 

کارکـردن  گرچـه بـه دلیـل شـرایط اقتصـادی فعلـی،   ا

زنـان در برخـی مـوارد یـک اجبـار بـه نظـر می رسـد، امـا 
نقـش  حـدودی  تـا  تواننـد  مـی  زنـان  کـه  حقیقـت  ایـن 
کننـد و صـدای حقـوق خـود  خـود در جامعـه را تعریـف 
در جهـان باشـند، تغییـر بسـیار چشـمگیری در زندگـی  

کـرده اسـت.  آنهـا و در جامعـه ایجـاد 

هرچنـد همچنـان زنـان بایـد قادر باشـند که براسـاس 
کننـد،  انتخـاب  را  زندگـی  اهـداف خـود مسـیر  و  عاقـه 
کـه شـغل آنهـا دغدغـه ی آنهاسـت و زنـان  زنـان مجـرد 
، بایـد بـه یـک انـدازه احسـاس رضایـت  خانـه دار و مـادر
ایـن  از  بخشـی  و  باشـند.  داشـته  را  خـود  زندگـی  از 
کـه بـه  زن در  رضایـت از سـمت جامعـه ای خواهـد بـود 
بـدون  راحـت  بسـتری  و  گذاشـته  احتـرام  هـر شـرایطی 
آنهـا  ی  ازادانـه  انتخـاب  بـرای  را  کارشـکنی  و  مقاومـت 

کنـد. فراهـم 

- مهشاد عسکری-

اشـتغال  امـروزی  جامعـه  در 
بلکـه  طبیعـی  امـری  تنهـا  نـه  زنـان 
می آیـد. بشـمار  ضـرورت   یـک 
نیـروی مـردان بـه تنهایـی پاسـخگوی 
نیـاز صنعـت بـه نیـروی کار اروپـای بعد 
از جنگهـای جهانـی را تامیـن نمیکـرد 
تعـداد  وجـود  نیازمنـد  اقتصـاد  و 
کار بود. براسـاس این  بیشـتری نیروی 
زنـان  روی  بـه  کارخانه هـا  درب  نیـاز 
کـه  بـاز شـد و جمعیـت زیـادی از زنـان 
تنهـا فعالیـت اقتصـادی آن هـا پیـش از 
ع بـود؛ بـه گرداننـدگان  ایـن کار در مـزار
تبدیـل  صنعـت  چرخ هـای  اصلـی 

شـدند.
کار جدیـد حـق الزحمـه  ایـن نیـروی 
هرگـز  و  می کردنـد  دریافـت  کمتـری 
دسـت  کارگـری  از  باالتـر  مراتـب  بـه 
اسـتعمار  ایـن  نمی کردننـد.  پیـدا 
بـه  هنـوز  قرن هـا  گذشـت  از  بعـد 
می شـود. دیـده  متفاوتـی  شـکل 
امـروزی  متمـدن  دنیـای  در  گرچـه 
حضـور زنـان در عرصـه هـای مختلـف 
امـری  خدمـات  و  کشـاورزی  صنعـت، 

اسـت  ضـروری  و  ناپذیـر  اجتنـاب 
عـادی  شـرایط  از  زنـان  هنـوز  امـا 
نیسـت. برخـوردار  کار  در  برابـر   و 
بـرای بررسـی بهتـر زنـان را به دو دسـته 
دسـته بندی  متاهـل  و  مجـرد  زنـان 
می کنیم و شـرایط کاری را در دوبخش 
قـرار  بررسـی  دولتـی و خصوصـی مـورد 

می دهیـم.
مجـرد  زنـان  شـغلی  وضعیـت  ابتـدا 
دهیـم. مـی  قـرار  ارزیابـی  مـورد  را 
احـوال  ثبـت  سـازمان  آمـار  براسـاس 
سرشـماری های  آخریـن  و  کشـور 
 ، کشـور جمعیتـی  اطاعـات  پایـگاه 
 ۲40 و  میلیـون   11 حاضـر  حـال  در 
ازدواج  متعـارف  سـن  در  نفـر  هـزار 
گذشـته اند،  از ایـن سـن  یـا  قـرار دارنـد 
ایـن  از  نکرده انـد.  ازدواج  هرگـز  امـا 
و  مـرد  هـزار   5۷0 و  میلیـون   5 بیـن 
هسـتند. زن  هـزار   ۶۷0 و  میلیـون   5 
و  بیـکار  افـراد  از   دقیقـی  آمـار  گرچـه 
آمـار  و  نـدارد  وجـود  کشـور  در  شـاغل 
بیـکاری  از  تعریفـی  اسـاس  بـر  موجـود 
کـه بـا جریـان واقعـی در جامعـه  اسـت 
بررسـی های  بـا  امـا  اسـت  متفـاوت 

میدانـی می تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید  
کـه بـازار کار بـرای زنـان مجـرد در بخش 
بهتـری  مراتـب  بـه  شـرایط  خصوصـی 
کثـر  نسـبت بـه زنـان متاهـل دارد.  زیـرا ا
کارفرمایـان ترجیـح می دهد بـا دختران 
دلیـل  بـه  کـه  کننـد  کار  مجـردی 
کمتـر  خانوادگـی  مسـوولیت  داشـتن 
باشـند  دارا  را  منعطفتـری  کاری  زمـان 
و از طرفـی  نگـران  مرخصـی زایمـان و 
را  کار  محیـط  از  مـاه  چنـد  شـدن  دور 
نداشـته باشـند. در این بخش  معموال 
حقـوق  کامـل  پرداخـت  از  کارفرمایـان 
هزینـه  حتـی  مـواردی  در  و  زده  سـرباز 
مربـوط بـه بیمـه نیـز بـا شـرایطی خـارج 
از انچـه در قانـون ذکـر شـده پرداخـت 

می شـود. 
کامـا  شـرایط  دولتـی  بخـش  در  امـا 
تشـویق  منظـور  بـه  و  اسـت  متفـاوت 
افـراد بـه تشـکیل خانـواده و فرزندآوری  

هموارتـر  متاهـل  زنـان  بـرای  مسـیر 
انتقـال  بـه   نیـاز  صـورت  در  و  اسـت 
شـرایط مسـاعدتری دارنـد. الزم بـه ذکـر 
گفتـه بـه ایـن معنـا نیسـت  اسـت  ایـن 
شـرایط  بانـوان  بـرای  کاری  شـرایط  کـه 
اسـت  مـردان  بـا  برابـر  و  مسـاعد  کاری 
بلکـه قیـاس بیـن زنـان متاهـل و مجـرد 
افـراد  تعـداد  رشـد  بـه  توجـه  بـا  اسـت. 
منصفانـه  شـرایط  ایـن  نظـر  بـه  مجـرد 
اهمیـت  گرچـه  نمی رسـد  نظـر  بـه 
هـرم  وارانگـی  خطـر  و  جمعیـت  رشـد 
نیسـت  پوشـیده  کسـی  بـر  جمعیـت 
و  تخصـص  اسـاس  بـر  شـرایط  گـر  ا امـا 
مهـارت باشـد نـه جنسـیت و وضعیـت 
پویاتـری  اقتصـاد  قطعـا  تاهـل، 
بـا  افـراد  آن  در  کـه  داشـت  خواهیـم 
وضعیـت  مـورد  در  بیشـتر  خاطـر  فـراغ 
گیـری  تصمیـم  فرزنـدان  تعـدا  و   تاهـل 

کرد. خواهند 

گرفت کارمندان زن مجرد صورت  به مناسبت روز 

 بررسی وضعیت اشتغال 
بانوان در ایران

رخداد
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-مسعود باژ یان-

گانـی  فن بیـان و سـخنوری  یکـی از واژ
بسـیاری  توجـه  مـورد  اخیـرا  کـه   اسـت 
گرفتـه اسـت. بـا یـک جسـت وجوی  قـرار 
میابیـم   در  مجـازی  فضـای  در  کوچـک 
ایـن  کاس هـا و سـمینارهای زیـادی در 
زمینـه برگـزار می شـود. اما واقعـا فن بیان 
یادگیـری  و  اسـت؟  مهـم  انـدازه  چـه  بـه 
اسـت؟ ضـروری  افـرادی  چـه  بـرای   آن 
اینهـا سـوالتی هسـتند کـه خانـم نوشـین 
گفتگـوی  در  فن بیـان  اسـتاد  کاویانـی 
بـه  اجتمـاع  و  زن  نشـریه  بـا  اختصاصـی 

. پاسـخ داده انـد  آنهـا  

کنید  لطفا خودتان را معرفی 
سـال  متولـد  هسـتم  کاویانـی  نوشـین 
شـهر  کن  سـا و  رفسـنجانی  اصالتـا   ،  5۷
زبـان  دبیـری  کارشـناس  هسـتم.  کرمـان 
انگلیسـی و کارشـناس ارشـد روانشناسی 
و مـدت 1۸ سـال مـدرس زبـان انگلیسـی 
بـودم و در حـال حاضـر مـدرس فن بیـان 

و سـخنوری هسـتم.

اصـول  و  بیـان  فـن  بـه  چطـور   
شـدید؟ منـد  عالقـه  سـخرانی 

مـن ابتـدا مـدرس بـودم و بـا دقـت در 
بـه  همـکاران  سـایرین  و  خـود  عملکـرد 
گـر ارتبـاط بهتـر  کـه ا ایـن نتیجـه رسـیدم 
داشـته  خـودم  مخاطـب  بـا  موثر تـری  و 
خواهـم  بهتـری  خیلـی  عملکـرد  باشـم  
حیطـه  در  همسـرم  طرفـی  از  داشـت، 
کار میکردننـد و مـن عاقه منـد  آمـوزش 
دوره هـای  و  شـدم  بیـان  فـن  اصـول  بـه 
آن را گذارنـدم و مطمئـن شـدم میتوانـم 
از  گـر  ا و  باشـم  تـر  مسـیرموفق  ایـن  در 
آشـنایی  بیـان  فـن  بـا  تدریـس  ابتـدای 

تـری  موفـق  مـدرس  مطمئنـا  داشـتم 
می بـودم.

 با فرزند کوچک سخت نبود؟
غیـر  چیـِز  هیـچ  امـا  بـود  سـخت  قطعـا 
گـر شـما   ممکنـی در دنیـا وجـود نـدارد. ا
آن  انجـام  اراده  کاری  هـر  انجـام  بـرای 
و  برنامه ریـزی  بـا  باشـید،  داشـته  را  کار 
مدیریـت می توانیـد بـه آن دسـت یابیـد. 
البتـه در ایـن راسـتا از همسـرم و مـادرم 
کردنـد تشـکر می کنـم.  کـه مـن را حمایـت 

در  مخصوصـا  ایشـان  حمایت هـای 
کـه مـن  در سـمیناری هـای  زمان هایـی 
مختلـف بـرای آمـوزش دیـدن و آمـوزش 
کمـک  بسـیار  می کـردم  شـرکت  دادن 
کننـده بـود. معتقـدم در نهایـت هرکسـی 
می توانـد بـه آنچـه می خواهـد بـا نیـروی 

برسـد. خـود  پشـتکار  و  اراده 

حقـوق  بـا  دولتـی  شـغل  اینکـه  از   
کردیـد پشـیمان نیسـتید؟ ثابـت را رهـا 

شـاید بـرای خیلـی  هـا شـغل دولتـی که 
باشـد  قبـول  مـورد  دار  کمتـری  دردسـر 
امـا بـرای مـن ایـن کار جزیـی از زندگی ام 
شـده اسـت. گرچـه معلمی شـغل آسـانی 
نیسـت اما این شـغل به  مراتب  زحمات 
بیشـتری دارد زیـرا عـاوه بـر معلـم بـودن 
و رسـالت دادن آمـوزش صحیـح بـه افراِد 
برگـزاری  ؛  سـیمنارها  در  کننـده  شـرکت 
سـمینار و مدیریـت آن بـه مراتـب سـختر 
از  را  کار   ایـن  مـن  امـا  اسـت  معلمـی  از 
کـردم و از انجـام آن  روی عاقـه انتخـاب 

لـذت می بـرم.

 ایـن شـغل را بـه دیگـران پیشـنهاد 
می کنیـد؟

الزمـه ورود بـه ایـن شـغل صبر و داشـتن 

انجـام   کـه  هـرکاری  اسـت.  روز  بـه  علـم 
بـه آن عاقـه منـد باشـید  می دهیـد بایـد 
در غیـر صـورت بعـد از مدتـی از آن خسـته 
خواهیـد شـد. در ایـن شـغل شـما بـا افـراد 
زیاد  با شـخصیت های متفاوت در ارتباط 
هسـتید، پـس بایـد مرتـب دانـش خـود را 
برگـزاری  دیگـر  طـرف  از  داریـد  نگـه  بـه روز 
توجـه  بـا  و  نیسـت  آسـانی  کار   ، سـمینار
کـه صـرف آن می شـود  بـه هزینـه و زمانـی 
بـه  دردسـرتری  کـم  راه هـای  از  می تـوان 
شـغل  ایـن  بـه  گـر  ا پـس  رسـید،  درآمـد 
عاقمنـد هسـتید آنـرا انتخـاب کنید چون 

ایـن شـغل، شـغل  آسـانی  نیسـت.

گـر بـه گذشـته برگردیـد بـاز همیـن    ا
شـغل را انتخـاب می کنیـد؟

هسـتند  شـغل  ایـن  در  زیـادی  افـراد 
باشـند  بـوده  تاثیرگـذار  کـه  افـرادی  امـا 
منـد  عاقـه  شـغلم  بـه  مـن  اسـت.  کـم 
از  آنـرا دنبـال میکنـم  بـا عشـق  هسـتم و 
رسـیدن  در  دیگـران  بـه  میتوانـم  اینکـه 
بـه اهدافشـان کمـک کنـم لـذت میبـرم و 
گذشـته برگـردم بـاز همیـن  گـر بـه  قطعـا ا

می کنـم.  انتخـاب  را  شـغل 

 شـما بـه عنـوان یـک بانـوی اسـتاد 
روبـرو  هایـی  چالـش  چـه  بـا  فن بیـان 

بودیـد؟

کـه  بـه عنـوان یـک خانـم مـوردی نبـود 
باشـم  مواجـه  آن  بـا  بودنـم  زن  واسـطه 
کار تفاوتـی بیـن خانم هـا و  یعنـی در ایـن 
آقایـون وجـود نـدارد چالش بـرای هر فرد 
فـردی  اسـاس موقعیـت و شـخصیت  بـر 

رقـم می خـورد نـه بـر اسـاس جنسـیت.

در  کننده هـا  شـرکت  و  مخاطـب   
سـیمنارهای شـما بیشـتر چـه افـرادی 

؟ هسـتند

یادگیری  و کسب مهارت  فن بیان برای 
ضـروری  و  الزم  ای  حیطـه  در  و  هرکسـی  
کننده هـا  در سـمینارهای  اسـت. شـرکت 

من هم طیف بسـیار گسـترده ای از اقشـار 
می شـوند.  شـامل  را  جامعـه  مختلـف 
شـامل  هـای  کننـده  شـرکت  بیشـتر  امـا 
صاحبیـن کسـب و کار هسـتند و خودشـان 

منشـا درآمـد آفـراد دیگـر هسـتند. 

بـرای  بیـان  فـن  بـا  آشـنایی  لـزوم   
صاحبـان کسـب وکار بـه انـدازه اسـت؟

و  متنـوع  کارهـای  و  کسـب  امـروزه 
مختلفـی وجـود دارنـد و افـراد زیـادی بـه 
آنهـا مشـغول هسـتند امـا  در ایـن میـان 
کـه بتواننـد یـک  افـرادی موفـق هسـتند 
کننـد.  برقـرار  مشـتری  بـا  عالـی  ارتبـاط 
در  بـه موفقیـت  ابـزار در رسـیدن  اولیـن 
هـر کسـب کاری در اختیـار افرادی اسـت 
کـه  بـا مهـارت فـن بیـان آشـنایی دارنـد.

شـما  بـه  هـم  خانـدار  زنـان  آیـا   
می کننـد؟ مراجعـه 

از  نیـز  خانـه دار  خانم هـای  بلـه 
هسـتند  و  بوده انـد  مـا  شـرکت کنندگان 
کـه ایـن قشـر زمانیکـه   و مـن خوشـحالم 
نـه  می شـوند  آشـنا  بیـان  فـن  اصـول  بـا 
را تجربـه  بهتـری  روابـط خانوادگـی  تنهـا 
مـوارد  از  خیلـی  در  بلکـه   می کننـد  
و  کسـب  شـروع  از  مختلفـی  ایده هـای 
اولیـن  کار در ذهنشـان بوجـود میایـد و 
در  اهدافشـان  بـه  رسـیدن  جرقه هـای 

می گیـرد. شـکل  آنهـا 

  سخن پایانی

آشـپزی،  مثـل  هرمهارتـی  بـرای  مـا 
اختصـاص  وقـت  مهندسـی  و  نجـاری 
هزینـه  و  ببینیـم  آمـوزش  تـا  میدیـم 
گفـت  می تـوان  جـرات  بـه  امـا  می کنیـم 
مهارت هایـی  تریـن  ارزشـمند  از  یکـی 
تاثیـر  مـا  زندگـی  ابعـاد  تمـام  روی  کـه 
کـه  گـذار اسـت ؛مهـارت فـن بیـان اسـت 
بـرای مـا شـادی و موفقیـت را بـه دنبـال 
خواهـد داشـت و مسـلما چنیـن مهارتـی 

دارد. را  زمـان  و   هزینـه  صـرف  ارزش 

 نوشین کاویانی مدرس فن بیان:

فن بیان اساس هر 
کسب وکار است

گو
ت و

گف
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-الهه شهاب زاده-
بـرای  کـه  ایـران  سـنتی  جامعـه  در   
مشـاغل نیـز جنسـیت تعییـن میشـود  و از 
برخـی مشـاغل بـه عنـوان "شـغل مردانـه"  
کـه بـه مـدد  یـاد می شـود، هسـتند زنانـی 
کافـی بـه مهـارت انجـام ایـن نـوع  دانـش 
بـا غلبـه  و  انـد  یافتـه  نیـز دسـت  مشـاغل 
بانـو  یـک  عنـوان  بـه  کـه  چالش هایـی  بـر 
را  راه  انـد  بـوده  گریبـان  بـه  دسـت  آن  بـا 
بـرای دیگـر بانـوان همـوار کرده اند. شـیما 
حـال  در  و  اسـت  تهـران  کن  سـا قاسـمی 
حاضـر مدیریـت مجموعـه رسـتا سـرویس 
را بـه عهـده دارد.وی در ایـن مصاحبـه از 
بـه عنـوان  امـروز  تـا  پیمـوده  کـه  مسـیری 
در  خانگـی  لـوازم  تعمیـرکار  بانـوی  اولیـن 
خواننـدگان  بـرای  شـود  شـناخته  ایـران 
گفتـه اسـت. نشـریه زن و اجتمـاع سـخن 
 لطفا خودتان را معرفی بفرمایید.

 ۶۹ سـال  متولـد  قاسـمی  شـیما  مـن 
غ التحصیل رشـته مهندسی  هسـتم. فار
بـرق و در حـال حاضـر بـه عنـوان اولیـن 
خانگـی  لـوازم  تعمیـر  زمینـه  در  بانـو 

هسـتم. کار  بـه  مشـغول 
ایـن  انتخـاب  بـا  خانـواده  برخـورد   
بـود؟ چطـور  دخترانشـان  بـرای  شـغل 
پـدرم سـال  هـا مدیـر خدمـات پـس از 
کودکـی بـا محیـط  ایـن  فـروش بـود و از 
اتمـام تحصیـل،  از  آشـنا بـودم. پـس  کار 
کـرد تـا آمـوزش  پـدرم بینهایـت حمایتـم 
کنـم.  کسـب  هـای الزم را در ایـن زمینـه 
نظـر  بـه  کامـا  ام  خانـواده  خداروشـکر 
حمایـت  از  و  گذاشـتند  احتـرام  مـن 

بـودم. بهرمنـد  را  آنهـا  صددرصـدی 
کردید؟ کار خود را آغاز  چطور 

از  یکـی  نـزد  تحصیـل  اتمـام  از  بعـد 
در  سـال  سـه  نزدیـک  پـدرم  دوسـتان 
بـازار  نزدیـک  آلومینیـوم  سـاختمان 
بـکار  مشـغول  آمـوز  کار  عنـوان  بـه 
لـوازم  تعمیـرات  بـا  همانجـا  و  شـدم 
شـدم.  آشـنا  آنهـا  قطعـات  و  خانگـی 
پـس  خدمـات  در  مدتـی  آن  از  بعـد 

هوشـمند  هـای  دسـتگاه  فـروش  از 
بعـد  مدتـی  و  شـدم  کار  بـه  مشـغول 
شـدم. فـروش  از  پـس  خدمـات   رئیـس 
دفتـر  داشـتن  رویـای  همیشـه  امـا 
شـخصی کـه در آن خدمـات صادقانه به 

داشـتم. را  شـود  ارائـه  مـردم 
شـما  بـا  نفـر  چنـد  حاضـر  درحـال   
را  خدماتـی  چـه  و  میکننـد  همـکاری 

میدهیـد؟ ارائـه 
رسـتا  مجموعـه  در  حاضـر  حـال  در 
بـه  مربـوط  خدمـات  تمـام  سـرویس 
ارائـه  و  قطعـات  فـروش  تعمیـرات، 
گارانتـی  پوشـش  تحـت  خدمـات 
انجـام  را  فـروش  از  پـس  وخدمـات 
می دهیـم. عـاوه بـر آن در حـوزه آموزش 
نیـز فعالیـت می کنیـم. و در حـال حاضـر 
می کننـد. همـکاری  مـن  بـا  نفـر  هفـت 
فنـی  کار  کـه  بانـو  یـک  عنـوان  بـه   
از  بازخـوردی  چـه  میدهـد  انجـام 

کردیـد؟ دریافـت  جامعـه 
آلومینیـوم  سـاختمان  در  زمانیکـه 
یـک خانـم  بـودم حتـی  کار مشـغول  بـه 
سـاختمان  در  منشـی  عنـوان  بـه  هـم 
می آمـد  پیـش  بارهـا  و  نداشـت  وجـود 
تعجـب  بـا  مـن  دیـدن  بـا  آقایـون  کـه 
می گفتنـد:) مگـر خانـم هـا هـم میتواننـد 
خانـم  امـا  دهنـد(  نجـام  را  کار  ایـن 
داشـتند  خوبـی  برخـورد  بسـیار   هـا 
هـا  خانـم  کـه  نمیشـد  بـاورم  اصـا 
کننـد. حمایـت  مـن  از   اینقـدر 
کـه  کاری  و  از مـن  بـه شـدت   خانـم هـا 
امـا  میکردنـد  حمایـت  میـدادم  انجـام 
اوایـل آقایـون به کار من باور نداشـتند و 
با تعجب از شـغل من صحبت می کردند 
توانایی هایـم  بـه  کارم  دیـدن  بـا  امـا 
اعتمـاد پیـدا کردنـد. قبـول این شـغل به 
عنـوان یـک خانـم چـون مـورد جدیـدی 
بـود بیشـتر مـورد تعجـب قـرار می گرفـت 
خاصـی  جبهه گیـری  بخواهنـد  اینکـه  تـا 

نسـبت بـه آن انجـام دهنـد.
 کمی بیشتر توضیح دهید.

خانم هـا  کـه  آمـده  پیـش  بارهـا  مثـا 
کـه  بـه مـن بگویـد: همسـرم مخالـف بـود 
وسـیله را بـرای تعمیـر پیـش شـما بیـاورم 
آنـرا  چـون قبـا تعمیـرکار مـرد نتوانسـته  
تعمیـر کنـد امـا مـن آوردم. و اغلـب موارد 

وسـیله تعمیـر میشـود .
را در موفقیـت خـود  مـواردی  چـه   

می دانیـد؟ تاثیرگـذار 
و  هسـتند  نگرتـر  جزئـی  خانم هـا 
بـه  کارهـا  انجـام  در  بیشـتری  ظرافـت 
صبـر  ایـن،  بـر  عـاوه  می دهنـد   خـرج 
کارهـا  انجـام  در  بیشـتری  وحوصلـه 
دارنـد تمـام ایـن مـوارد جـز نقـاط قـوت 
ک اصلـی  محسـوب می شـود و البتـه مـا

اسـت. تعمیـرکار  یـک 
چـه  بـا  خانـم  یـک  عنـوان  بـه   

بوده ایـد؟ روبـرو  چالش هایـی 
و  بـوده  زیـادی  خیلـی  چالش هـای 
دارد.  وجـود  نیـز  حاضـر  حـال  در  حتـی 
بـه  بـودم  گـر مـن یـک مـرد  ا بـرای مثـال 
راحتـی می توانسـتم سـوار موتـور شـوم و 
خریـد قطعـات برایـم سـریعتر و راحت تـر 
منـزل  در  لـوازم  تعمیـر  بـرای  یـا  و  بـود 
نداشـتم  تکنیسـین  بـه  نیـاز  مشـتری 
انجـام  را  کارهـا  قبیـل  ایـن  خـودم  و 
هنـگام  پوششـم  نـوع  حتـی  مـی دادم.  
کار و یـا مراجعـه بـه منـزل مشـتری بـرای 
مـن  چالش هـای  دیگـر  از  تعمییـرات 

می شـود. محسـوب 
 بـا توجـه به چالش هایـی که دارید 
ایـن  هـم  بـاز  برگردیـد  گذشـته  بـه  گـر  ا

می کنیـد؟ انتخـاب  را  شـغل 
رسـالت  آنـرا  و  هسـتم  کارم  عاشـق  مـن 
کـه  خوشـحالم  بسـیار  و  می دانـم  خـود 
رشـته  بـه  کـه  می دهـم  انجـام  را  کاری 
از  یکـی  اسـت.  مربـوط  دانشـگاهی  ام 
اهدافـم در زندگی ارائه خدمات درسـت و 
صادقانـه بـه مردم بود و خوشـحالم که به 
ایـن هـدف رسـیدم شـاید برایتـان جالـب 
باشـد؛ مـن اوایـل کارم التاری برنده شـدم 
امـا  شـد  فراهـم  برایـم  مهاجـرت  امـکان  و 
من می خواسـتم بمانم و رسـالتم را انجام 
گـر صدبـار دیگـه بـه عقـب برگـردم  دهـم و ا

انجـام می دهـم. را  کار  بـاز هـم همیـن 
کار  بـه  زیـادی  دختـران  و  زنـان   
فنـی عالقـه دارنـد شـما چـه سـخنی بـا 

داریـد؟ ایشـان 
کـه  دخترانـی  و  زنـان  تمـام  دسـت   
هسـتند  مشـغول  سـخت  کارهـای  بـه 
خـود  عاقـه  مـورد  کار  بـه  شـیرزنانه  و 
مشـغول هسـتند و بـا اتـکا بـه خـود کاری  
چـون  می بوسـم.  را  می دهنـد  انجـام 
وقتـی  می دهـم  انجـام  فنـی  کار  خـودم 
درسـت  را  فنـی  کار  کـه  میبینـم  خانمـی 
انجـام می دهد بسـیار لـذت میبرم، با آن 
گـه زنـان  ارتبـاط می گیـرم و اعتقـاد دارم ا
بـه خـود ایمـان داشـته باشـند می توانند 
دهنـد. انجـام  بزرگـی  بسـیار   کارهـای 
بـه دنیـا  را  کـه مردانـی  زنـان هسـتیم  مـا 
می کننـد.  حکومـت  مـا  بـر  کـه  آورده ایـم 
هسـتند  ذاتـی  چنیـن  ایـن  دارای  زنـان 

 . نداریـم  بـاور  بـه خودمـان  امـا 

شیما قاسمی اولین بانوی تعمیرکار لوازم خانگی:

زنان کارهای بزرگی را 
رقم می زنند

کارآفرین
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فیلتر میکروپالستیک؛
 امیدی تازه برای 
حفظ سالمت تغذیه

کوچـک  بسـیار  پاسـتیک های  میکروپاسـتیک ها 
( هسـتند که می تواننـد  کمتـر از پنـج میلی متر )معمـواًل 
و  کننـد  تجمـع  حیوانـات  دیگـر  و  انسـان ها  بـدن  در 
طیفـی از عملکردهـای بیولوژیکـی در بدن موجود زنده 
کننـد. آن هـا عمدتـًا در اقیانوس هـا معرفـی  را را مختـل 
سیسـتم  در  اختـال  ایجـاد  بـا  نهایـت  در  و  می شـوند 

در  را  انسـان  دریایـی،  حیـات  اشـکال  درون ریـز  غـدد 
می دهنـد. قـرار  تأثیـر  تحـت  غذایـی  زنجیـره  بـاالی 

ایـن  از  ناشـی  آسـیب  رسـاندن  حداقـل  بـه  بـرای 
و  اعتمـاد  قابـل  فنـاوری  یـک  بـه  میکروپاسـتیک ها، 
مؤثـر بـرای فیلتـر کـردن آن هـا نیاز اسـت امـا از آن جایی 
کـردن  جـدا  هسـتند،  کوچـک  میکروپاسـتیک ها  کـه 
در  های موجـود  میکروپاسـتیک  انداختـن  دور  یـا 
دشـوار  بسـیار  موجـود  فیلترهـای  از  اسـتفاده  بـا  آب 
اسـت. گرفتگی فیلتـر و آلودگـی محیطـی ناشـی از خـود 

هسـتند. دشـواری ها  ایـن  انـواع  از  فیلتـر 
 ، تسـنیم  خبرگـزاری  اجتماعـی  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اولیـن  توسـعه  بـه  موفـق  تحقیقاتـی  تیـم  یـک  اخیـرًا، 
دسـتگاه تولیـد بـرق دوسـتدار محیـط زیسـت در جهان 

و  مانند میکـرو  ریـز  ذرات  می توانـد  کـه  اسـت  شـده 
کنـد.  حـذف  موثـر  طـور  آب بـه  از  پاسـتیک هارا   نانـو 
از  را  الکتریکـی  انـرژی  مذکـور  فیلتـر  کـه  دلیـل  ایـن  بـه 
بـرای  فرصتـی  می کنـد،  تولیـد  فیزیکـی  انـرژی  طریـق 
محیـط  بـا  سـازگار  میکروپاسـتیک  فیلترهـای  تولیـد 
کـه میـزان  زیسـت فراهـم می کند. آزمایش هـا نشـان داد 
 ۲1.4 دسـتگاه  ایـن  در  میکروپاسـتیک ها  حـذف 
فیلترهـای  از  بیشـتر  برابـر   5.۶ یعنی حـدود  درصـد، 

اسـت. موجـود 
کـه ایـن فنـاوری پیشـگامانه  محققـان نشـان دادنـد 
ذرات  انـواع  موثـر  طـور  بـه  می توانـد  همچنیـن 
کسـید روی در انـدازه نانـو یـا  میکروسـمی دیگـر ماننـد ا

کنـد. حـذف  را  سـیلیکون  کسـید  دی ا

جمشـید  همشـهری آناین،  گـزارش  بـه 
سـازمان  حفاظـت  یـگان  محبت خانی فرمانـده 
محیط بـان  قتـل  حادثـه  دربـاره  زیسـت  محیـط 
برومنـد نجفـی پس از برگزاری جلسـه دادگاهش، 
بـا بیـان اینکـه مـن خبـر قتـل محیطبـان نجفـی 
کـردم،  دریافـت  بـودم،  در دفتـر خـودم  وقتـی  را 
اظهـار کـرد: امـروز اولیـن جلسـه رسـیدگی مجـدد 
قاضـی  و  بـود  نجفـی  محیطبـان  پرونـده  بـه 
را  فاحـی  خانـواده  یعنـی  دم  اولیـای  پرونـده، 
احضـار کـرده بـود و از زنـدان نیـز خواسـته بود که 

بیاورنـد. دادگاه  بـه  را  محیط بـان 
و  دادگاه  جلسـه  برگـزاری  از  پـس  افـزود:  وی 
کـه  کرده انـد، در زمانـی  کـه شـهود روایـت  آنطـور 
از  نجفـی  محیط بـان  انتقـال  قصـد  مأمـوران 
کرمانشـاه بـه زنـدان را داشـتند،  مجتمـع قضائـی 
کـه  زنـدان  سـرباز  بـه  مقتـول  اقـوام  از  یکـی 
محیطبـان را همراهـی می کـرد، حملـه ور شـده و 
او را از ناحیـه دسـت مجـروح می کنـد. در همیـن 
زمـان، پـدر مقتـول هـم بـا سـاح گـرم کـه احتمـااًل 
نجفـی  محیط بـان  سـمت  بـه  بـوده  کاشـینکف 

می رسـاند. قتـل  بـه  را  او  و  تیرانـدازی 

بـه گفتـه فرمانده یگان حفاظت سـازمان 
قاتـل  حاضـر  حـال  در  زیسـت،  محیـط 
کـه بـه  کسـی  محیط بـان نجفـی )فاحـی( و 
سـرباز زنـدان حملـه کـرده، متواری هسـتند 

و تحـت تعقیـب قـرار دارنـد.
وی تصریـح کـرد: بـر خـاف ادعـای برخـی 
در  سـازمان  اینکـه  بـر  مبنـی  رسـانه ها  از 
ایـن پرونـده یـک بعـدی جلـو رفتـه اسـت، 
یعنـی هـم  کردیـم  را دنبـال  بعـد  مـا هـر دو 
اقداماتـی بـرای شکسـتن رأی انجـام دادیم 
را  اولیـای دم  رضایـت  کردیـم  تـاش   و هـم 

کنیم. جلب 
فرمانـده یـگان حفاظـت سـازمان محیـط 
بـا  از دیدارهـای متعـدد مـا  افـزود: پـس  زیسـت، 
گسـترده مقامـات و  اولیـای دم و نیـز تاش هـای 
ریـش سـفیدان محلی، پـدر مرحوم فاحی مرتب 
می گفـت بایـد محیطبـان نجفـی پـای چوبـه دار 
کـه  بیایـد و مـن آنجـا رضایـت می دهـم. مـوردی 
در جلسـه امـروز دادگاه هـم تکـرار کـرده اسـت کـه 

البتـه می توانسـت یـک ترفنـد باشـد.
کـه  اسـت  ایـن  دوم  موضـوع  داد:  ادامـه  وی 
آن هـم در  ایـن راحتـی  بـه  بایـد محیط بـان  چـرا 
ضریـب  می بایسـت  کـه  قضائـی  مجتمـع  مقابـل 
سـوءقصد  مـورد  باشـد،  داشـته  باالیـی  امنیـت 

بگیـرد؟  قـرار 
مرتـب  محیط بانـان  کـه  اسـت  سـوالی  ایـن 
جامعـه  بـرای  کـه  چرا می پرسـند  مـن  خـود  از 
اسـت. کـرده  نگرانـی  ایجـاد  کشـور   محیط بانـی 
فرمانـده یـگان حفاظـت سـازمان محیـط زیسـت 
امنیـت  بتوانیـم  بایـد  مـا  کـرد:  کیـد  تا پایـان  در 
محیط بانـان خـود را در صـورت اسـتفاده بجـا و 
وظایـف  انجـام  حیـن  در  خـود  سـاح  از  قانونـی 

کنیـم. تأمیـن  کامـل  طـور  بـه  قانونی شـان 

امکان جاری شدن سیل های 
شدید در قله دماوند

ایجاد یـک  سـاله برای  به تـاش ۲0  اشـاره  بـا  انصـاری  فرهـاد 
پایـش  ضـرورت  بـر  دماونـد،  کـوه  بـرای  مطالعاتـی  ایسـتگاه 
کـرد  کیـد  تأ مهـر  سـربه  فعـًا  آتشفشـانِی  مخـروط  ایـن  مسـتمر 
کتشـافات  ا و  زمین شناسـی  سـازمان  اسـت  سـال   ۲0 گفـت:  و 
در  ثابتـی  پایـش  ایسـتگاه های  تـا  می کنـد  تـاش  کشـور  معدنـی 
 دماونـد راه انـدازی کننـد امـا بـه دالیـل متعـدد موفـق نمی شـوند.
ایـن  بـه  نداریـم  ثابـت  پایـش  ایسـتگاه های  مـا  اینکـه  افـزود:  وی 
معنـا نیسـت هیـچ اقـدام مطالعاتـی در مـورد دماوند انجام نشـده 
کـه دانسـته های مـا از دماونـد  اسـت بلکـه مسـئله در ایـن اسـت 
اطـراف  چشـمه های  اسـت. ما  انـدک  نادانسـته هایمان  برابـر  در 
احتمالـی  تحـرکات  تـا  داریـم  تـاش  و  می کنیـم  پایـش  را  دماونـد 
در  گدازه هـا  احتمالـی  مسـیرهای  حتـی  و  کـرده  پایـش  را  قلـه 
صـورت فـوران را شناسـایی کنیم.معـاون دفتـر بررسـی مخاطـرات 
تصریـح  زمین شناسـی  سـازمان  زیسـتی  محیـط  و  زمین شناسـی 
سـازمان  کـه  مخاطراتـی  و  مسـائل  اصلی تریـن  از  یکـی  کـرد: 
دارد،  تمرکـز  آن  بـر  کشـور  معدنـی  کتشـافات  ا و  زمین شناسـی 
گر تغییر  یخچال هـای دائمـی قلـه دماوند اسـت؛ مشـخص اسـت ا
گهانـی در دمـای قلـه داشـته باشـیم سـیاب های عظیمـی بـه  نا
واسـطه ذوب شـدن یک بـاره ایـن یخچال هـا جـاری خواهـد شـد 
اسـت. گزنـه  سـیاب های  همیـن  موضـوع  ایـن  بـر  شـاهدی   کـه 
انصـاری توضیـح داد: نخسـتین چالشـی که مانـع از احـداث ایـن 
ایستگاه هاسـت مسـئله بودجـه و قیمـت زمیـن در دماوند اسـت. 
را مطالعـه  بودجه هـای عمومـی مخاطـرات دماونـد  از محـل  مـا 
هـم  آن  زمیـن  خریـد  بـرای  اعتبـاری  هیـچ  بنابرایـن  می کنیـم، 
نداریـم. هسـتند  توریسـتی  کثـرًا  ا کـه  گران قیمـت  مناطـق  آن   در 
در  یکپارچـه  مدیریـت  نبـود  دوم  نکتـه  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
می کنـد  سـلب  را  واحـد  تصمیـم  اخـذ  امـکان  کـه  اسـت  دماونـد 
کـه بسـیار اهمیـت دارد محدودیـت تعـداد نیـروی  و مـورد سـوم 
معدنـی  کتشـافات  ا و  زمین شناسـی  سـازمان  در   متخصـص 

کشور است.

مقابل مجتمع قضائی رخ داد 

قتل یک محیط بان

ت
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-راضیه مومنی / طبیعت گرد-
کیلومتـری  سـی  فاصلـه  در  گـه  را دره 
فاصلـه  در  و  رفسـنجان  جنوبشـرق 
دارد. قـرار  کرمـان  کیلومتـری   114 
چهـارم  دوره  از  تنگـه  ایـن  شـکل گیری 
دسـت  اسـت.  شـده  آغـاز  زمین شناسـی 
طبیعـت تـا امـروز مسـیر ۲0کیلومتری اش 
را تـراش داده اسـت. ایـن دره دره ای بـا 
دیوارهـای عظیـم اسـت کـه هرچـه در آن 
پیـش می رویـد، بـه انتهـا نمی رسـید. این 
خوش تـراش،  مخروط هـای  بـا  دیوارهـا 
مـوازی  تیغه هـای  و  عظیـم  سـتون های 
جذابـی  تنـوع  اسـت.  گرفتـه  شـکل 
می شـود.  دیـده  آن هـا  طراحـی  در  نیـز 
فرآینـد  اثـر  در  کـه  زمینـی  بهشـت  ایـن 
ک  فرسایشی شبیه به شکافی در دل خا
عاوه بـر  اسـت،  آمـده  وجـود  بـه  کرمـان 
محسـوب  تاریخـی  کامـا  مکانـی  کـه  آن 
می شـود، امـروزه مکانـی توریسـتی و بکـر 
را  بسـیاری  طبیعت گردهـای  کـه  اسـت 
بـه دل خـود می کشـد و آن هـا را افسـون 
زیبایـی خـود می کنـد.در گذشـته بـه این 

گفتـه میشـد. ایـن دره در  دره دره مـرگ 
حـدود ۲0 کیلومتـر طـول دارد و عمـق آن 
نیـز می رسـد. بر دیواره هـای  متـر  بـه ۸0 
زیبـا  سـاختارهایی  و  سـنگ ها  تنگـه، 
سـنگ های  ماننـد  گرفته اند کـه  شـکل 
بـه  باسـتانی  تراش خورده تمدن هـای 

می رسـند. نظـر 
خیره کننـده،  صخره هـای  کنـاره  در 
عبور رودخانه  همیشـه جاری گیودری از 
گـه را به محلی الهام بخش  میـان تنگه، را
ژئوپـارک  کنـار  گـه در  می کنـد.  را تبدیـل 
سـومین  ارس،  ژئوپـارک  و  قشـم  جهانـی 
ژئوپـارک ایـران بـه شـمار می آیـد و عـاوه 
آسـمانی  زمینـی اش،  زیبایی هـای  بـر 
را  آن  کـه  مبهوت کننـده دارد  و  پرسـتاره 
بـه محلـی مناسـب بـرای آسترتوریسـم یـا 

می کنـد. تبدیـل  نجـوم  گردشـگری 
منطقـه  در  گـه  را تنگـه  وحـش  حیـات 
ماننـد  پرندگانـی  و  اسـت  منحصر به فـرد 
آن  محـدوده  در  کبـک  و  دراج  عقـاب، 
حضـور دارنـد. در طول مسـیر پیـاده روی 
خوش شـانس  گـر  ا گـه،  را تنگـه  در 

موجـود  حفره هـای  باشـید، می توانید 
آشـیانه  کـه  را ببینیـد  در قلـب صخره هـا 
منطقـه  بـا  دره  ایـن  هسـتند.  عقـاب 
آهـو  پناهـگاه  کـه  بدوئیـه  حفاظت شـده 
می شـود،  محسـوب  کرمـان  اسـتان  در 
کیلومتـر فاصلـه دارد و وجـود  تنهـا چنـد 
این گونـه جانـوری نیـز در منطقـه توسـط 

اسـت. شـده  گـزارش  محلـی  افـراد 
گـه می بایسـت  را بـه دره  بـرای رسـیدن 
و  برسـانید  رفسـنجان  بـه  را  خـود 
رفسـنجان-کرمان  مسـیر  سـپس وارد 
تابلـوی  و  کمربنـدی  پـل  از  و  شـوید 
اندکـی  کنیـد.  عبـور  ناصریـه  روسـتای 
کـرد  خواهیـد  مشـاهده  را  فرعـی  جلوتـر 
فرومولیبـدن  کارخانـه  روبـه روی  کـه 
وارد  اسـت.  شـده  واقـع  رفسـنجان  کویـر 

پیـش  کیلومتـر   10 و  شـوید  فرعـی  ایـن 
مسـیر  برسـید.  گـه  را دره  بـه  تـا  برویـد 
اسـت؛  آسـفالت  ابتـدا  در  پایانـی  فرعـی 
شـد. خواهـد  کـی  خا مدتـی  از  پـس   امـا 
گـه از مهم تریـن مکان هـا در اسـتان  دره را
کرمان برای برگزاری تورهای رصد آسـمان 
اسـت و تماشـای آسـمان کویـر در شـب از 
دیگـر جاذبه هـای آن محسـوب می شـود. 
گه در منطقه ای کویری واقع شده  تنگه را
تابسـتان  فصـل  در  آن  پیمایـش  و  اسـت 
می توانـد آزاردهنـده باشـد. از طـرف دیگـر 
فصل زمسـتان بـا افزایش میـزان بارندگی، 
گـه  زمـان مناسـبی بـرای دره  نـوردی در را
نیسـت. فصول بهار و پاییـز اما آب و هوای 
بـه نسـبت معتدل تری به ایـن دره کویری 

می بخشـند.

گه   دره را

شگری
گرد

پرچمدار توریسم 
 تا »۲۰۳۲«

و  سـفر  جهانـی  اقتصاد:شـورای  دنیـای  از  نقـل  بـه   
کـه  ، بـرآورد می کنـد  کشـور گردشـگری بـا بررسـی اقتصـاد ۸ 
سـطح  بـه  گردشـگری  صنعـت  اقتصـاد  بازگشـت  تنهـا  نـه 
کرونـا در سـال ۲0۲۳ تحقـق خواهـد یافـت بلکـه  پیـش از 

طـی 10 سـال آینـده ایـن بخـش رشـد چشـمگیری در تولید 
هشـت  داشـت.  خواهـد  کشـورها  ایـن  داخلـی  ناخالـص 
آفریقـای جنوبـی،  کره   جنوبـی،  ژاپـن،  کشـورآمریکا، چیـن، 
بهبـودی  رونـد  نیجریـه  و  سـعودی  عربسـتان  اندونـزی، 
و  سـفر  بخـش  در  داخلـی«  ناخالـص  تولیـد  »رشـد  در 
پایـان  در  تقریبـا  و  کـرده  آغـاز   ۲0۲1 سـال  از  را  گردشـگری 
سـال ۲0۲۳ بـه وضعیـت پیـش از کرونا بازخواهند گشـت و 
 تا سـال ۲0۳۲ به رشـد چشـمگیری دسـت خواهند یافت.
آینـده  سـال   10 طـی  را  رشـد  سـریع   ترین  چیـن 
داشـت. خواهـد  جهـان  کشـورهای  میـان   در 

و  سـفر  بخـش  سـهم  کـه  می دهـد  نشـان  گـزارش  ایـن 
از  قبـل  سـطوح  از  می توانـد  چیـن  اقتصـاد  در  گردشـگری 
همه گیری در سال آینده نیز فراتر رود و پیش بینی می شود 
 تقریبـا 10 درصـد باالتـر از سـطح سـال ۲01۹ افزایـش یابـد.

اقتصاد سفر و گردشگری »کره جنوبی« نیز نشان می دهد 
که این بخش از کل اقتصاد این کشـور برای 10 سـال آینده 
گـزارش، پیش بینـی  گرفـت. بـر اسـاس ایـن  پیشـی خواهـد 
گردشـگری  و  سـفر  داخلـی  ناخالـص  تولیـد  می شـود 
کره جنوبـی بیـن سـال های ۲0۲۲ تـا ۲0۳۲ بـا نـرخ متوسـط 
نـرخ  از  قابل توجهـی  طـور  بـه  کـه  کنـد  رشـد  4 درصـد   /۸
می گیـرد. پیشـی  ملـی  اقتصـاد  کل  1 درصـدی   /۸  رشـد 

گردشـگری،  و  سـفر  جهانـی  شـورای  گـزارش  اسـاس  بـر 
عربسـتان  در  گردشـگری  و  سـفر  بخـش  مـی رود  انتظـار 
سـاالنه  متوسـط  طـور  بـه  آینـده  دهـه  در  سـعودی 
سـریع   ترین  بـه  را  کشـور  ایـن  و  کنـد  رشـد  11 درصـد 
کنـد. تبدیـل  خاورمیانـه  در  گردشـگری  و  سـفر   رشـد 

کـه  گردشـگری نشـان داده اسـت  شـورای جهانـی سـفر و 
تولیـد ناخالـص داخلـی سـفر و گردشـگری آفریقای جنوبی 
 موجـب بهبـود اقتصـاد ملـی در دهـه آینـده خواهـد شـد.

بخش سـفر و گردشـگری آفریقای جنوبی متوسـط سـاالنه 
کـه  کنـد  به   طـور متوسـط ۷/۶ درصـد در دهـه آینـده رشـد 
به طور قابل   توجهی از نرخ رشـد 1/۸ درصدی کل اقتصاد 

ایـن کشـور پیشـی می گیرد.
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بـا  بـه معـروف و نهـی  امـر  مهـدی رضایـی دبیـر سـتاد 
بازدیدهـا  ایـن  در  کـه  شـاخص هایی  برخـی  بـه  اشـاره 
محل هـای  برخـی  کـرد:  بیـان  گرفـت  قـرار  ارزیابـی  مـورد 
سـازمانی در بلنـد مـدت باعـث به وجـود آمـدن مفسـده 
شـاخص ها از  یکـی  هـم  اسـاس  همیـن  بـر   می شـود. 
عدم استفاده از بانوان در محل های سازمانی ویژه اقایان 
و برعکـس یـا عدم اسـتفاده از منشـی زن بـرای مردان و یا 
 مسـاله عکس هـای پروفایل هـا در فضـای مجـازی بـود. 
ادارات،  در  مـردان  و  زنـان  اتاق هـای  تفکیـک  حـوزه  در 
و  و سـازمان ها در همـان سـال 1400  ادارات  از  بسـیاری 
پیش از بازرسی های تیرماه 1401 این کار را انجام دادند، 
جداسـازی  بـه  نسـبت  بازرسـی ها  حیـن  هـم  خیلی هـا 
هنـوز  هـم  برخـی  و  کردنـد  اقـدام  بانـوان  و  اقایـان  اتـاق 

هسـتند. اتاق هـا  تفکیـک  انجـام  حـال  در  و  دارد   ادامـه 
دربـاره عکس هـای پروفایـل هـم که خبرسـاز شـد، مسـاله 
کـه مثـا یـک آقـا بـا یـک خانـم همـکار اسـت  ایـن اسـت 
کاری خـود، در فضـای  بـر اسـاس تعامـات  کـه  و زمانـی 
برقـرار می کننـد، عکس هـای  ارتبـاط  بـا یکدیگـر  مجـازی 
کـه خـوب  گونـه دیگـری اسـت  بـه  افـراد  پروفایـل برخـی 

نیسـت.
دولـت  کارمنـدان  کـه  کردیـم  اعـام  اسـاس  همیـن  بـر 
بایـد عکس هـای پروفایـل بـا پوشـش اسـامی در فضـای 
مجـازی داشـته باشـند. وی در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی 
عکـس  ماننـد  مـوارد  ایـن  کارمنـدی  چنانچـه  اینکـه  بـر 
می افتـد  برایـش  اتفاقـی  چـه  نکنـد،  رعایـت  را  پروفایـل 
کارمنـد مربوطـه مـوارد اعـام شـده  گـر  کـرد: ا خاطرنشـان 

کار معرفـی  انضبـاط  کمیتـه  بـه  کارمنـد  رعایـت نکنـد،  را 
خواهـد  تصمیم گیـری  برایـش  کمیتـه  آن  در  و  می شـود 
شـد.  در آن جـا می تواننـد در قالـب پرونـده ای بـا عنـوان 
تخطـی از قانـون، حتی اخراج هم اجرایی شـود. چنانچه 
بازرسـان  توسـط  کـه  مـواردی  هـم  دسـتگاه  یـک  مدیـر 
را  شـده  ارسـال  برایـش  محرمانـه  نامـه  قالـب  در  سـتاد 

اسـتانداری معرفـی خواهـد شـد. بـه  نکنـد،  پیگیـری 

-مهشاد عسکری-
گرچـه منـع قانونـی بـرای موتورسـواری 
نشـده  گرفتـه  نظـر  در  قانـون  در  بانـوان 
اسـت امـا تـا کنـون پلیس راهور با اسـتناد 
به قانون غیر شـفاف از صدور گواهینامه 
آورده  عمـل  بـه  جلوگیـری  بانـوان  بـرای 
اسـت. همیـن امـر باعـث شـده تـا بانـوان  
پـر  کـه  سـواری   موتـور  بـه  عاقه منـد 
تجربـه  بـرای  اغلـب  هسـتند  هـم  تعـداد 
ایـن فعالیـت هیجـان انگیز،جـذب افـراد 
را  الزم  هـای  آمـوزش  کـه  حرفـه ای  غیـر 
کسـب نکـرده انـد شـده و  در ایـن زمینـه 
در محیـط هـای پرخطـر اقـدام بـه موتـور 
آفریـن  خطـر  حـرکات  انجـام  و  سـواری 
معمـوال  اقدامـات   دسـت  ایـن  کننـد. 
گوار نیزمیشـود. منجـر به بـروز حوداث نا
تصادفـات  بـاالی  آمـار  ادعـا  ایـن  گـواه 
در  نمایشـی  حرکتهـای  بـا  موتورسـواران 

میباشـد. بـاغ  هفـت  محـور 
مدیـر  و  موسـس  ایرانمنـش  مهـدی 
موتـور  و  اتومبیلرانـی  پیسـت  و   باشـگاه 
سـواری افشـید کرمان که به  تازگی مجوز  
اتومبیلرانـی  و  موتورسـواری  آمـوزش 
در  اسـت  نمـوده  دریافـت  را  تخصصـی 
اقدامی قابل توجه آموزش موتورسـواری 
اولویـت  در  را  کرمـان  در  را  بانـوان  بـرای 

. اسـت  داده  قـرار 
وی در مورد موتورسـواری جوانان و به 
طـور خاص بانـوان میگویـد:) من خلبان 

بـه  مسـائل  بـه  دارم   عـادت  و  هسـتم 
کنـم. آمـار بـاالی  صـورت ریشـه ای نـگاه 
در  جوانـان  سـواری  موتـور  تصادفـات 
گردشـگری  کرمـان  و مسـیر  سـطح شـهر 
جـز  هـم  بانـوان  معمـوال  کـه  بـاغ   هفـت 
آمـار تلفـات آن هسـتند ، نشـان از نبـود 
زیرسـاخت های مناسـب برای این رشته 
هسـتیم  شـاهد  کـه  طـوری  بـه  اسـت. 
هـای  خیابـان  کـف  بـه  ورزش  ایـن  کـه 
کرمان کشـیده شـده اسـت و تمام تفریح 
دور  "دور  اصـاح  بـه  کرمانـی  جوانـان 
کـردن" در خیابـان حمـزه و یـا مسـابقات 
خیابانـی در بلـوار حجـاج خاصـه شـده 
اسـت. هرچنـد نیـروی انتظامـی بـه ایـن 
در  لیکـن  اسـت  کـرده  ورود  موضـوع 

صـورت وجـود زیـر سـاخت ایـن اتفاقـات 
خیابانی به پیسـت منتقل و رنگ و بوی 

گرفـت. خواهـد  ورزشـی 
پیسـت  چهـار  دارای  کرمـان  شـهر 
و  موتورکـراس  پیسـت   . باشـد  مـی 
متعلـق  قائـم   جنـگل  کارتینـگ  پیسـت 
هیـات  اختیـار  در  کـه  شـهرداری  بـه 
موتورسـواری و اتومبیلرانـی مـی باشـد و 
دو پیسـت کارتینـگ مانـدگار و هفـت باغ 
کـه متعلـق بـه بخـش خصوصـی اسـت در 

باشـد. مـی  تعطیـل  حاضـر  حـال 
وی ضمـن معرفـی پسـت افشـید ادامه 
داد:) پیسـت افشـید واقـع در کیلومتـر ۸ 
جـاده ماهـان بـه مـدد مربیـان حرفـه ای 
و  موتورسـواری  مختلـف  هـای  رشـته  در 

کشـور  قهرمانـی  همگـی  کـه  اتومبیلرانـی 
تمرینـات  دارنـد  خـود  کارنامـه  در  را 
را  مختلـف  آموزشـهای  و  ،مسـابقات 
برنامـه ریـزی نمـوده انـد و به طـور خاص 
بانـوان؛  سـواری  موتـور  تسـهیل  بـرای 
آماتـور  ،پایـه،  مبتـدی  سـطح  چهـار 
تمـام  نبـودن  فراهـم  بـا  و  حرفـه  ای  و 
مناسـب  زمینـه   ، نیـاز مـورد  تجهیـزات 
بـرای آمـوزش بانـوان فراهم شـده اسـت .
بـه منظـور تجربـه ایـن فعالیـت هیجان 
بانـوان  از  بیشـتری  تعـداد  بـرای  انگیـز 
امـکان اسـتفاده از موتورهـای مجموعـه 
در  شـرکت  و  نـام  ثبـت  بـه  نیـاز  بـدون 
تـا  شـده  فراهـم  بانـوان  بـرای  هـا  کاس 
در  سـواری  موتـور  لـذت  بتوانـد  بانـوان 
کیلومتـری امـا بـه صـورت  مسـیری چنـد 
هـای  باشند.پنچشـنبه  داشـته  را  امـن 
بـه  افشـید  هدیـه  بانـوان  موتورسـواری 

اسـت. کرمانـی  بانـوان 
و  اتومبیلرانـی  باشـگاه  موسسـه 
مـژده  ادامـه  در  افشـید  موتورسـواری 
بـا  او  داشـت.  کرمانی هـا  بـرای  نیـز  ای 
درگ   مسـابقات  کـه  موضـوع  عنـوان 
پیـس  در  فقـط  پیش تـر  کـه  متـر   400
کـرد  آزادی تهـران  برگـزار میشـد، عنـوان 
،از  مناسـب  پیسـت  شـدن   فراهـم  بـا   (
کرمـان نیـز امـکان برگـزاری  ایـن پـس در 
اولیـن  و  شـده  فراهـم  درگ   مسـابقات 
کرمـان  در  مسـابقات  ایـن  اسـتانی  دوره 
شـد  خوهـد  برگـزار  مـاه  مـرداد  اواخـر  در 
بـودن  آمیـز  موفقیـت  صـورت  در  کـه 
 میزبان مسـابقات کشـوری خواهیم بود.

@affshidcarclub

عی
ما

جت
ا

 موتورسواری برای بانوان کرمانی
دیگر یک رویا نیست 

کارمند دستورالعمل جدید برای عکس پروفایل زنان 
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گ و اجتماع
فرهن

-مهشاد عسکری- 

محبـوب  هنرهـای  از  یکـی  عکاسـی  
می آیـد؛  بشـمار  جامعـه   افـراد  بیـن 
جهانـی  روز  مناسـبت  دو  وجـود 
مـرداد  در  خبرنـگار  روز  و  عکاسـی 
داشـت  آن  بـر  را  اجتمـاع  و  زن  نشـریه 
تـا پـای صحبـت یکـی از بانـوان عـکاس 
یکـی  تجلـی  سـاره  بنشـیند.  کرمانـی 
عکاسـی  عرصـه  در  فعـال  بانـوان  از 
از  بسـیاری  گـواه  بـه  کـه  اسـت  خبـری 
ایـن  در  طوالنـی  سـالیان  همکارانـش 
در  بارهـا  حتـی  و  بـوده  فعـال  حـوزه 
تهیـه  جریـان  در  و  عکاسـی  هنـگام 
، صدمـه دیـده اسـت.  مسـتندات خبـر
او کـه  بیـش از یـک دهـه در ایـن عرصه 
یـک  چالش هـای  از  داشـته   فعالیـت 

بانـوی عـکاس خبـری میگویـد.

 لطفـا خودتان رامعرفی کنید

مـدرک  دارای  هسـتم  تجلـی  سـاره 
معمـاری،  رشـته  از  ارشـد   کارشناسـی 
کـه  کن کرمـان و دوازده سـال اسـت  سـا
بـه  بـه عنـوان عـکاس خبـری مشـغول 

هسـتم. کار 

عکاسـی  حیطـه  وارد  چطـور   
؟ ید شـد

بـودم  عاقه منـد  هنـر  بـه  بچگـی   از 
و قبـل از عکاسـی بـه  تدریـس نقاشـی 
بـا  مدتـی  بـودم.  مشـغول  سـفالگری  و 
روزنامـه همشـهری بـه عنـوان خبرنـگار 
متوجـه  همانجـا  و  میکـردم  همـکاری 
از  تاثیرگذارتـر  بسـیار  عکـس  کـه  شـدم 
متـن عمـل میکنـد؛ در نتیجـه عکاسـی 

کـردم. انتخـاب  بـه عنـوان شـغل  را 

خبـری  عکاسـی  در  چیـزی  چـه   
کـرد؟ جـذب  را  شـما 

یـک  هرکسـی  هسـتم  معتقـد 

بایـد  کـه  دارد  اجتماعـی  مسـئولیت 
آنـرا انجـام دهـد و از آنجایـی کـه عکـس 
یـک  معتقـدم  اسـت،  تاثیرگـذار  بسـیار 
اسـت  گویاتـر  کلمـه  هـزاران  از  عکـس 
بـه  نیـز  آن  حـس  عکـس  دیـدن  بـا  و 

می شـود. منتقـل  مخاطـب 

  آیـا بـه عکاسـی و هنـر میتـوان بـه 
کـرد؟ عنـوان شـغل نـگاه 

خیـر چـون تجهیـزات عکاسـی بسـیار 
شـما  طرفـی  از  هسـتند  قیمـت  گـران 
بـرای ثبـت یـک عکـس خـوب نیازمنـد 
بـرای  مثـا  هسـتید  جانبـی  تجهـزات 
دسترسـی  امـکان  شـما  خبـری  عکـس 
بـه سـوژه در فاصلـه مناسـب را نداریـد 
گزیـر از اسـتفاده از لنـز مناسـب  پـس نا
مرحلـه  وارد  عکاسـی  از  بعـد  هسـتید. 
بـرای  کـه  می شـوید  تصویـر  ویرایـش 
بـا  متناسـب  سیسـتم  نیازمنـد  نیـز  آن 
کار هسـتید امـا معمـوال هزینـه ای  ایـن 
متناسـب  می شـود  پرداخـت  کـه 
خریـد  و  نگهـداری  هزینه هـای  بـا 

نیسـت.   تجهیـزات 

 بـه عنـوان یـک عـکاس خبـری بـا 
چـه چالـش هایـی روبـرو هسـتید.

جایـگاه  متاسـفانه  گـزارش  تهیـه  در 
مناسـبی بـرای عکاسـی در اختیارمـان 
عنـوان  بارهـا  حتـی  و  نمیدهنـد  قـرار 
شـده که یک نفر عکس بگیرد و عکس 
را در اختیـار دیگـران قـرار دهـد. بسـیار 
نزدیـک شـدن  اجـازه  کـه   آمـده  پیـش 
بـه سـوژه بـه عـکاس داده نمیشـود، یـا 
اخیـر  سـیل  همیـن  مثـل  مـورادی  در 
منطقـه  بـه  ورود  اجـازه  عکاسـان  بـه 
تعـدادی  بـرای  تنهـا   و  نشـد  داده 
خبرنـگار مجـوز ورود بـه منطقـه صـادر 
مـواردی   در  هـا  سـختگیری  شـد. 
میشـود. هـم  بیشـتر  هـا  خانـم   بـرای 

فرسایشـی  بسـیار  کار  خبـری  کار 
یـک طـرف  از  کار  ایـن  در  اسـت. شـما 
هسـتید  طـرف  مدیرمسـئول  بـا 
مامـوران  فیلتـر  از  بایـد  طرفـی  از 
از  و  کنیـد  عبـور  اشـخاص  حفاظتـی 
گـوش مـردم هسـتید.  سـویی چشـم و 
رعایـت  ملـزم  مـوارد  ایـن  از  هرکـدام 
از  اسـت.  خـود  خـاص  قوانیـن  کـردن 
سـویی حـوزه اجتماعـی نیـز متاسـفانه 
همـراه  تلـخ   اتفـاق  بـا  مـوارد  کثـر  ا در 
عـاوه  حـوزه  ایـن  در  فعالیـت  اسـت. 
روحیـه  دادن  قـرار  ثاثیـر  تحـت  بـر 
جسـمی  صدمـات  مـواردی  در  ام 
اسـت.  داشـته  همـراه  بـه  برایـم   نیـز 
کشـیدن  تصویـر  بـه  یعنـی  عکاسـی 
موضوعـات جـاری در جامعـه اما گاهی 
میدهـد  رخ  جامعـه  بطـن  در  آنچـه 
کننـده اسـت. ک و متاثـر  بسـیار دردنـا

کار برایتان  که هنگام   از صدماتی 
کنید رخ داده است  برایمان تعریف 

چندیـن سـال پیـش درجریـان تهیـه 
گزارش دچار سـانحه شـدم و سـرم  یک 
تشـخیص  بـه  کـرد؛  برخـورد  میلـه  بـه 
پزشـکان در ناحیـه چشـم دچـار لختـه 
تحـت  هـا  مـدت  بـودم  شـده  خـون 
هـای  هزینـه  تمـام  و  بـودم  درمـان 
درمانـی را خـودم متقبـل شـدم. بعـد از 
گـزارش در  آن نیـز در جریـان تهیـه یـک 
میـدان مشـتاق مـورد حملـه بـا صـاح 

گرفتـم.  قـرار  سـرد 

یـک  هـای  چالـش  از  برایمـان   
بگوییـد. عـکاس  خانـم 

بـا  خبـری  کار  انجـام  کلـی   طـور  بـه 
خانـم  وقتـی  و  اسـت  همـراه  چالـش 
اسـت.  سـختر  کمـی  شـرایط  باشـی 
عکـس  یـک  ثبـت  بـرای  گاهـی  مثـا 
موقعیـت  در  قرارگرفتـن  نیازمنـد 

ارتفـاع  در  گرفتـن  قـرار  مثـل  خـاص 
عـکاس  کلـی  طـور  بـه  هسـتید. 
نیسـت. آسـانی  کار  بـودن   خبـری 
خـوب بـه یـاد دارم دوازده سـال پیـش 
چندیـن  شـدم  شـغل  ایـن  وارد  کـه 
رفتیـم  امـا هرچـه جلوتـر  بودیـم  خانـم 
شـد  بیشـتر  رو  پیـش  هـای  چالـش  و 
کاسـته شـد حـال حاضـر  از تعدادمـان 
اسـت  شـده  کمتـر  خیلـی  تعدادمـان 
البتـه  بایـد گفت تعـدادی از آقایون نیز 
کرده انـد. صرف نظـر  کار  ایـن  ادامـه  از 

در  گـذار  تاثیـر  فـرد  را  خـود  آیـا   
می دانیـد؟ خبـری  عکاسـی  حـوزه 

یـک   ۹4 سـال  دارم  یـاد  بـه  خـوب 
کـودکان پروانـه ای  گـزارش تصویـری از 
کـردم  تهیـه  رودبارجنـوب   شهرسـتان 
بعـد از مدتـی  از خـارج از کشـور بـا مـن 
تمـاس گرفتـه شـد و چـون ایـن بیماری 
نیازمنـد نـوع خاصی از پانسـمان اسـت 
کـه در ایـران بـه راحتـی یافت نمیشـود، 
مـورد  پانسـمان  از  بخشـی  توانسـتیم 
تهیـه  برایشـان  را  کـودکان  ایـن  نیـاز 
ایـن  مـن  هـای  عکـس  اینکـه  از  کنیـم. 
بـود  گـذار  تاثیـر  و  زد  رقـم  را  اتفـاق 
در  عکاسـان  شـدم.   خوشـحال  بسـیار 
صحنـه  بـی  صحنه سـازان  حقیقـت 
زیبایـی  اجتماعـی  حـوزه  در  هسـتند. 
اختیـار  در  صحنـه  ایـن  زیبایـی  نـا  یـا 

نیسـت. عـکاس 

  سـخن پایانی

خانـواده  از  ابتـدا  در  دارد  جـا 
کنـار  سـالها  ایـن  تمـام  در  کـه  عزیـزم 
و  مشـکات  تمامـی  در  پـا  بـه  پـا  مـن، 
سـختی ها در کنـارم بودننـد تشـکر کنـم 
اسـتاد  از  ای  ویـژه  تشـکر  همچنیـن 
ابـوذر  آقـای  جنـاب  محتـرم  همـکار  و 

دارم. احمـدی زاده 

 ساره تجلی عکاس خبری کرمان عنوان کرد؛

عکاســــــــان 
صحنه سازان بی صحنه 
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-علی رحیمی- 

اجتماعـی  شـبکه های  گسـترش  بـا 
شـاهد ظهـور مشـاغل مربـط بـا ایـن فضـا 
مشـاغل  ایـن  از  یکـی  گـری  با هسـتیم. 
اسـت کـه در سـال هـای اخیـر رشـد  قابـل 
ماحظه ای نیز داشـته اسـت. متاسـفانه 
بـه  نیـز  گـری  با مـوارد  از  بسـیاری  ماننـد 
شـناخته  جامعـه  در  صحیـح  صـورت 
گـر  با تعریـف  در  چنانچـه  اسـت.  نشـده 
اطـاق  کسـی  بـه  گـر  با اسـت:  آمـده 
هدفمنـد  محتـوا  تولیـد  بـه  کـه  می شـود 
می پردازد.گرچـه  خـاص  زمینـه  یـک  در 
گرهـا  شـاهد افزایـش روز افـزون تعـداد با
واقعـی  گرهـای  با تعـداد  امـا  هسـتیم 
منظـور  بـه  اسـت.  شـمار  انگشـت  بسـیار 
گـری , نشـریه زن و  آشـنایی بیشـتر بـا با
از  بـا یکـی  اجتمـاع مصاحبـه اختصاصـی 
گر کرمانی انجام داده اسـت که  بانوان با
شـما را بـه خوانـدن آن دعـوت می کنیـم.  

کنید.  لطفا خودتان را معرفی 

و  متولـد۷5  هسـتم   سـلطانی  زینـب 
کـه  کرمـان  در  سـفر  گـر  با بانـوی  اولیـن 
می دهـم. انجـام  هـم  جواهرسـازی  کار 

سـفر  گـر  بال بیشـتر  را  خودتـان   
؟ سـاز جواهـر  یـا  می دانیـد 

بیشـتر  را  طبیعت گـری  شـخصه  بـه 
بـه  می دهـد  ترجیـح  و  دارم  دوسـت 
گـر سـفر از مـن یـاد شـود. عنـوان  یـک با

 بـه عنـوان یـک طبیعت گـرد بـا چـه 
چالـش هایـی روبـرو بودیـد؟

فـردی  هـر  بـرای  طبیعت گـردی 
پـر  هـای  فعالیـت  از  جنسـیت  از  غ  فـار
طبیعـت  می شـود.  محسـوب  چالـش 
شـرایط  بـا  سـازش  مهـارت  گـردی 
اسـت. نشـده  پیشـبینی  و   سـخت 
برای من بزرگترین چالشی که با آن روبرو 
شـدم مواجهـه بـا ترس هایـم بـود. تـرس 
 از ارتفاع، ترس از شـرایط ناشـناخته و ...
خـوب  همنـورد  انتخـاب  بعـدی  چالـش 
پیـش  بسـیار  چـون  اسـت  ای  وحرفـه 
بـا  زیبـا  و  سـاده  بسـیار  مسـیر  کـه  آمـده 
خسـته  و  سـخت  بسـیار  بـد  همنـورد 
کننـد شـده و البتـه عکـس ایـن اتفـاق نیز 

اسـت. صـادق 

دختـر  یـک  هـای  چالـش  از   
بگوییـد. برایمـان  طبیعتگـر 

وابسـته  طبیعـت  بـه  شـدت  بـه  مـن 
کـه سـفرها  کرونـا  هسـتم و حتـی در زمـان 
خانـه  حیـاط  در  مـن  بـود  شـده  محـدود 
غـذا  سـفری  اجـاق  روی  و  میـزدم  چـادر 
کمـپ  کمـی حـس  در  درسـت میکـردم تـا 
زدن در من القا شـود. اما در ابتدا جامعه 
دیـد مناسـبی بـه دختـری کـه بـا یـک کوله 
و بـه تنهایـی سـفر می کنـد و چنـد شـب را 
امـا  نداشـتند.  میخوابـد  صحـرا  و  کـوه  در 

االن وضعیـت خیلـی بهتـر شـده اسـت.

گری چست؟  تعریف شما از بال

فـردی  اینفلوئنسـر  مـن  نظـر  از 
تاثیرگـذار در جامعه اسـت که به واسـطه  
خـود  فعالیـت  حـوزه  در  کـه  صداقتـی 

اسـت. محبـوب  مـردم  بـرای  دارد؛ 

نظـر شـما  از  تاثیرگـذار  گـر  بال یـک   
دارد؟ خصوصیاتـی  چـه 

را  تبلیغـی  هـر  واقعـی  گـر  با یـک 
زمـان  محتـوا  تولیـد  بـرای  نمیپذیـرد، 
اختصـاص میدهـد و در تولیـد متحـوا از 
سـناریوهای تکـراری اسـتفاده نمیکنـد. 

بـه نظـرم نقـاط  ایـن  مشـخصه ها  تمـام 
اسـت. گـر  با یـک  قـوت 

 چطـور تصمیم گرفتیـد به عنوان یک 
گـر در فضـای مجازی فعالیت کنید؟ بال

گـری  در حقیقـت اصـا تصمیـم بـه با
را  فعالیتـم  کـه   ۹4 سـال  در  نداشـتم، 
شـخصی   صفحـه  یـک  کـردم   شـروع 
فیلـم  کـه  داشـتم   کننـده  با۲00دنبـال 
ک  و عکـس هـای سـفر را آنجـا بـه اشـترا
کـه  شـدم  متوجـه  کم کـم  می گذاشـتم. 
مـردم بـه ایـن صفحـه عامنـد هسـتند؛ 
بـا  محتـوای  تولیـد  بـرای  بنابرایـن 
دوره هـای  در  کـردم،  هزینـه  کیفیت تـر 
کـردم و حتـی بـرای  تولیـد محتـوا شـرکت 
هزینـه  دیگـر  صفحـات  بـه  تبلیغـات 
دنبـال  تعـداد  االن  و  کـردم  پرداخـت 
کنندهایـم بـه ۳0هـزار نفـر رسـیده اسـت.

بـه  عکس العمـل خانـواده نسـبت   
فعالیـت شـما چطـور بـود؟

بـرادر  دو  و  هسـتم  دختـر  تـک  مـن 
بـا  شـدت  بـه  کـه  دارم  خـود  از  بزرگتـر 
اینگونـه فعالیت هـا  مخالفـت می کردنـد 
. نیامـدم  کوتـاه  خـود  عاقـه  از  مـن  امـا 

 لطفا بیشتر توضیح دهید.

از  مـن  را  اینکـه  بـرای  خانـواده ام 
تـو  پـول  کننـد  منصـرف  طبیعت گـردی 
جیبـی مـن را قطـع کردنـد؛ آن زمـان مـن 
دانشـجو بـودم وبـه سـفر و طبیعتگـردی 
تامیـن  بـرای  گزیـر  نا داشـتم  عاقـه 
هزینه هـای سـفر بـه کارهای هنـری مثل 
سـاخت  و  هدیـه  جعبه  هـای  سـاخت 
وارد  کم کـم  و  آوردم  روی  آالت  زیـور 

شـدم. سـازی  طـا  حیطـه 

افـرادی  بـه  را راجـع  لطفـا نظرتـان   
میگذارنـد  بی ادبانـه  هـای  کامنـت  کـه 

بگوییـد.

کـه  می شـدم  ناراحـت  بسـیار  اوایـل 
فـردی کـه مـرا نمی شناسـم راجـع بـه من 
قضـاوت می کنـد و تمـام آنهـا را اسـتوری 
کثـر ایـن  میکـردم. جالـب اسـت بدانیـد ا
هویتشـان  کـه  کاربـری  نامهـای  بـا  افـراد 
از  را  رفتارهـا  گونـه  ایـن  نبـود  مشـخص 
کـه نشـان می دهـد  خـود بـروز می داننـد 
گاه  آ رفتارشـان  زشـتی  از  افـراد  ایـن 
ایـن  بـا  نظـر  اظهـار  جـرات  و  هسـتند 
ندارنـد.  را  مشـخص  هویـت  بـا  ادبیـات 
گـر بـه صحبـت هـای خـود باور داشـتند  ا
بـا هویـت مشـخص آنـرا ابـراز می کردننـد.

جامعـه  بـرای  دختـر  یـک  سـفر  االن 
هـم  مـن  اسـت  شـده  قبـول  قابـل 
محکمتـر شـده ام و صحبـت افـراد برایـم 

اسـت. شـده  بی تاثیـر 

 سخن پایانی

را  افـرادی  می کنـم  خواهـش  مـردم  از 
صداقـت  درکامشـان  کـه  کننـد  دنبـال 
باشد.متاسـفانه  داشـته  وجـود 
تبلیغـات  صرفـا  کـه  هسـتند  گرهایـی  با
انجـام میدهنـد. دنبـال کـردن ایـن افراد 
بـه  نسـبت  گـر  با اسـت.  اشـتباهی  کار 
نسـبت  و  می دهـد  انجـام  کـه  تبلیغاتـی 
بعـدی  مـورد  اسـت.  مسـول  جامعـه  بـه 
کپـی شـده اسـت. اسـتفاده از محتـوای 
تولیـد  گـری،  با کار  رکـن  مهمتریـن 
میباشـد.اینکه  منحصربفـرد  محتـوای 
تبلیغـات  در  را  دیگـران  ایـده  و  سـناریو 
حرفـه  تنهـا  نـه  میکننـد  اسـتفاده  خـود 
تسـلط  عـدم  از  نشـان  بلکـه  نیسـت  ای 

اسـت.  کار  ایـن  بـه  آنهـا 

گر سفر در کرمان:  زینب سلطانی اولین بال

گر در برابر جامعه مسئولیت دارد یک بال

ت
الم

س
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کیهان

نشانه هایی از حیات در 
 قمر مشتری مشاهده شد

طـول  در  زمیـن  کـره  از  خـارج  در  حیـات  یافتـن 
قـوی  پیگیری هـای  از  یکـی  متمـادی  سـالیان 
دومیـن  می رسـد  نظـر  بـه  و  اسـت  بـوده  دانشـمندان 
می توانـد  اروپـا  نـام  بـا  مشـتری  گالیلـه ای  قمـر 
باشـد. داشـته  خصـوص  ایـن  در  مهمـی   پاسـخ های 
به گزارش همشـهری آناین، بر اسـاس مطالعات انجام 
، اروپـا دارای یک  شـده توسـط ناسـا در چنـد سـال اخیـر
پوسـته یخـی و یـک سیسـتم درونـی اقیانوس هـا اسـت 

کـه می توانـد در حمایـت از حیـات بسـیار مهم باشـد.

مـاه از دهـه 1۹۷0 موضوع مطالعه بوده اسـت و آلیسـا 
رودن، دانشـمند اصلـی در موسسـه تحقیقـات جنـوب 
غربـی در کلـرادو بـه ایندیپندنـت گفت کـه آب اقیانوس 
کنـد و بـه  می توانـد بـه نحـوی از میـان پوسـته حرکـت 

سـطح برسد.

او می گویـد: »مـن ۲۲ سـال پیـش شـروع بـه تحقیـق 
را  تمـام مـدت همیـن تصاویـر  و در  کـردم  اروپـا  دربـاره 
کـه بـرای مجموعـه  داشـتم. بنابرایـن، می توانـم بگویـم 
کلیپـر )سـفینه مدارگـرد  کـه توسـط  داده هـای جدیـدی 
شـد،  خواهـد  ارائـه  مشـتری(  اروپـای  گالیلـه ای  قمـر 
بسـیار هیجـان زده هسـتم. در مـورد قابلیـت سـکونت، 
احتمـاال  دارد.  وجـود  آنجـا  چیـزی  چنیـن  بگویـم  بایـد 
کـه امـکان سـکونت پذیری  راه هـای زیـادی وجـود دارد 

را فراهـم می کنـد، امـا چیـزی کـه مـن بیشـتر عاقه مندم 
یخـی  پوسـته  در  مایـع  آب  وجـود  از  شـواهدی  ببینـم 

اسـت.«

قمـر  کـه  دارد  وجـود  گمانه زنی هایـی  نتیجـه،  در 
در  سـکونت  قابـل  مکانـی  می توانـد  واقـع  در  مشـتری 
اسـتاد  و  ژئوفیزیکـدان  مانـگا،  مایـکل  باشـد.  کیهـان 
کالیفرنیـا  دانشـگاه  در  سـیاره  و  زمیـن  علـوم  دپارتمـان 
کـه اروپـا  گفـت  کـرد و  برکلـی نیـز از ایـن نظریـه حمایـت 

اسـت. زمیـن  شـبیه  کامـا 

حیـات  وجـود  احتمـال  مـورد  در  صحبـت  ضمـن  او 
شـگفت انگیز  آن  پویایـی  و  »تکامـل  گفـت:  بیگانـه 
همچنیـن  امـا  وجـوددارد،  شـباهت ها  برخـی  اسـت، 

می شـود.« دیـده  زمیـن  بـا  اساسـی  تفاوت هـای 

-صدف  عرب نژاد /مدرس نجوم-

دیـد  بـر  ای  محدودکننـده  اثـرات  زمیـن  جـو 
تلسـکوپ هـای مسـتقر بـر سـطح زمیـن دارد.
تاطـم هـای خـرد جـوی، وجود غبـار و رطوبت 
و آلودگـی هـای نـوری، کیفیـت دید با تلسـکوپ 
کاهـش مـی دهـد. بـه عـاوه جـو  هـای بـزرگ را 
کامـا   را  نـور  هـای  مـوج  طـول  از  برخـی  زمیـن 
جـذب میکنـد. از ایـن رو تلسـکوپ هـای بـزرگ 
را در ارتفاعـات بلنـد و در نقاطـی کـه جـو نسـبتا 
پایدار اسـت مسـتقر می کنند. جو زمین سـبب 
تلسـکوپ  بهتریـن  تفکیـک  تـوان  کـه  میشـود 
کمتـر نباشـد. هـای زمینـی از یـک ثانیـه قـوس 

کننـده ی جـو  بـرای رهایـی از اثـرات محـدود 
بایـد تلسـکوپ را در مـداری بیـرون جـو زمیـن 
یـا بـر سـطح مـاه قـرار داد و از سـطح زمیـن آن 
بعـد  هابـل،  فضایـی  کرد.تلسـکوپ  کنتـرل  را 
بزرگتریـن  وب  جیمـز  فضایـی  تلسـکوپ  از 
کـه تـا کنـون بیـرون جـو زمیـن  تلسـکوپی اسـت 
مسـتقر شـده اسـت.حد تفکیک آن ققط 0.05 
و  ظرافـت  بـا  را  عالـم  اسـت؛یعنی  قـوس  ثانیـه 
حساسـیتی بیسـت برابر تلسـکوپ های زمینی 
از  مرئـی  نـور  از  ای  دریچـه  هیـچ  و  می نگـرد 

نیسـت. پوشـیده  آن  تیزبیـن  چشـم 

متـر   ۲.4 هابـل،  فضایـی  تلسـکوپ  ی  آینـه 
مرئـی،  هـای  تابـش  ی  گسـتره  در  و  اسـت 
تلسـکوپ  اسـت.  کارآمـد  فروسـرخ  و  فرابنفـش 
و تشـکیات آن بـا وزنـی در حـدود 1۲ تـن، در 
سـال 1۹۹0 بـه وسـیله ی یـک شـاتل فضایی در 
ارتفـاع ۶00 کیدومتـری از سـطح زمیـن ، بر مدار 
گـرد  قـرار داده شـد و هـر ۹5 دقیقـه یـک بـار بـر 
یکـی  هابـل  فضایـی  میگردد.تلسـکوپ  زمیـن 

کارآمدتریـن ابزارهـای نجومـی  گـران تریـن و  از 
کنـون سـاخته شـده اسـت. کـه تا اسـت 

بـه  نسـبت  مـارا  انـداز  چشـم  تلسـکوپ  ایـن 
دگرگـون  آن  هـای  مقیـاس  ی  همـه  در  عالـم 
در  تقریبـا  زیـادی،  کشـفیات  بـه  اسـت.  کـرده 
از  نجومـی،  پژوهـش  هـای  حـوزه  ی  همـه 
منجـر  شناسـی  کیهـان  تـا  شمسـی  منظومـه 
کنـون  تـا  تلسـکوپ  ایـن  است.آرشـیو  شـده 
بیـش از 45 ترابایـت داده ی نجومـی را فراهـم 
بـه  کـه  نتایجـی  و  هـا  یافتـه  از  اسـت.  آورده 
اسـت  آمـده  حاصـل  تلسـکوپ  ایـن  کمـک 
زحـل،  جـو  در  عظیـم  طوفانـی  بـه  میتـوان 
_ِلوی۹  تصویرهـای برخـورد دنباله دار شـومیکر
پلوتـون،  قمـر  دو  مشتری،کشـف  ی  سـیاره  بـا 
شـده،  شـناخته  ابرنواختـر  دورتریـن  رصـد 
سـیاه  یـک  برافزایـش  قـرص  نخسـتین  کشـف 
 ،NGC4۲۶1 کهکشـان  در  ابرپرجـرم  ی  چالـه 
اخترنماهـا،  میزبـان  کهکشـان های  تفکیـک 
کاتالـوگ هـای مربـوط بـه کهکشـان هـا  تدویـن 
کـه بـه  و اجـرام بسـیار دوردسـت، داده هایـی 
کشـف شـتاب دار بـودن آهنـگ انبسـاط عالـم 
بسـیاری  و  انجامیـد  تاریـک  انـرژی  نظریـه ی  و 

بـرد. نـام  دیگـر  چیزهـای 

 اهمیت تلسکوپ هابل 
بر دانسته های نجومی  کتشاف در اقیانوس ناسا در حال ا

بـه نقـل از روزنامـه سـان، شـاید هیچ  وقـت تصور نمی کردیـد که اداره 
کل ملـی هوانـوردی و فضـا آمریـکا موسـوم بـه ناسـا ماموریت هایـی را 
بـد  باشـد.  کـرده  طراحـی  اقیانوس هـا  اعمـاق  در  کنـکاش  بـرای  هـم 
کـه حتـی اعمـاق اقیانوس هـا در همیـن سـیاره محـل  نیسـت بدانیـد 
فواصـل  بـا  افتـاده  دور  سـتاره ها  و  سـیارات  انـدازه  بـه  زندگی مـان 
میلیون هـا سـال نـوری، بـه لطـف ترکیبـی از آب هـای عمیـق غیرقابـل 
ناشـناخته  خورشـید  نـور  کمبـود  و  زیـاد  بسـیار  فشـار  دسـترس، 
مانده انـد. در اصـل بیـش از ۸0 درصـد از کل اقیانوس های روی زمین 

یـک راز سـر بـه مهـر اسـت.

سـیر  دسـت  دور  کهکشـان های  و  سـیارات  در  کـه  ناسـا  چـرا  امـا 
در  اسـت؟  افتـاده  زمیـن  روی  اقیانوس هـا  اعمـاق  دنبـال  بـه  می کـرد 
کتشـافی  اصـل بایـد اشـاره کـرد کـه بیـش از یـک دهه ناسـا برنامه های ا
کـه در چارچـوب شـناخت بهتـر  کـرده  اقیانوس هـای متعـددی را اجـرا 

جهـان اقیانوسـی موجـود در مریـخ و دیگـر اقمـار اسـت.

گفتنـی اسـت کـه دو ماموریـت موسـوم بـه )ESSP( ناسـا بـرای کشـف 
اسـرار اقیانوسـی طراحـی و اجـرا شـده اند، یکـی از آنهـا بازیابـی جاذبـه 
و دیگـری  ماموریـت  )GRACE( در سـال ۲00۲  و هـوا  آب  آزمایـش  و 

)Aquarius( در سـال ۲011 اسـت.

ماموریـت )GRACE( بررسـی تغییـرات تا به حال غیرقابل تشـخیص 
در میـدان جرمـی اقیانـوس بـود کـه بـرای مطالعـات آب و هـوا و گردش 

اقیانوسـی مهم است.

کـه در  ماموریـت )Aquarius( در قالـب زیردریایـی )NEEMO( اسـت 
گروه هایـی از فضانـوردان، مهندسـان و دانشـمندان بـرای زندگـی  آن 
اعمـاق  در  زندگـی  بـا  آنهـا  می شـوند.  فرسـتاده  اقیانـوس  اعمـاق  بـه 
اقیانـوس ضمن بررسـی کشـف شـوری اقیانـوس، انجـام ماموریت های 
توسـط  اقیانوسـی  کتشـافات  ا می کننـد.  تمریـن  هـم  را  مـاه  در  ناسـا 
و  تحقیقـات  در  بی سـابقه ای  فنـاوری  و  دانـش  بـه  منجـر  ناسـا 
ابتـکارات  ایـن  از  نمونه هایـی  اسـت.  شـده  مختلفـی  کاربردهـای 
ارتفاع سـنج های  توسـط  کـه  اقیانـوس  سـطح  توپوگرافـی   : از عبارتنـد 
توسـط  کـه  اقیانوسـی  بادهـای  بـردار  شـده اند،  اندازه گیـری  دقیـق 
توسـط  کـه  اقیانـوس  رنـگ  و  شـده اند  اندازه گیـری  کنده سـنج ها  پرا

شـده اند. محاسـباتی  تشـخیص  پرتوسـنج ها 

درست بنویسیم
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راهی به دریاها
کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی- -فاطمه محمودی / 

دیشب به شنیدن یک قصه مهمان بودم
 "ماهی سیاه کوچولو"

ماهـی سـیاه کوچولـو از درون قصه بـا من حرف میزد، 
صدایـش را هنـوز هـم  میشـنوم! او بـرای مـن زندگـی را 

تعریـف میکنـد و میگویـد:
کـه مـرا هـر روز  زندگـی همیـن جویبـار باریکـی نیسـت 
اسـت  اقیانوسـی  زندگـی  میکنـد،  تکـرار  خـودم  بـرای 

پـر مخاطـره و  ، جـاری  وسـیع 
گاه طوفانی گاه آرام و   

گاه وحشت آور  ، گاه زیبا و حیرت انگیز
که هر روز مِن جدیدی را به خودم نشان میدهد."

مـن  بـه  راهـم  اقیانـوس  ایـن  کشـف  راِه  جـان  ماهـی 

؛ یـد میگو
" عبور کن 

بگـذر از هرچـه که برایـت تعریف کرده اند، از محدوده 
ای کـه در آن گیـر افتـاده ای... از وابسـتگی هایـی کـه تو 

را از رهایـی باز میدارد
تعریـف  برایـت  را  تـو  کـه  آن هایـی  در مقابـِل همـه ی 
کـرده انـد و زندگـی را برایـت تعییـن، بایسـت و راهـت را 

کـن. بـاز  کشـف حقیقـت زندگـی  بـرای 
جهان قطعا فراتر از آن چیزیست که تا کنون دیده ای

گاهی زشت تر گاه زیباتر و 
وقتـی بـه زیبایی هایـش رسـیدی از آنها سرشـار باش، 
جـوری خـودت را در جهـان تـازه ی زیبایـت غـرق کن که 
همـه ی آن زیبایـی هـا بخشـی از تـو شـود و بـا لطافـت 

آن آمیختـه شـو.
و هـر گاه بـا زشـتی هایـش رو بـه رو شـدی قدرتمنـد تـر 

از همیشـه و بـا آغـوش بـاز بـه اسـتقبال آنهـا برو
پادزهـری  هـا  زشـتی  آن  از  بـاش  داشـته  اطمینـان  و 
از  تـر  ناپذیـر  را شکسـت  تـو  کـه  باقـی میمانـد  تـو  درون 

کـرد. خواهـد  همیشـه 
و خواهـی دیـد کـه هـر روز از نـو خلـق میشـوی  هـر روز 

، قـوی تـر و انسـان تـر متولد میشـوی ... کامـل تـر

-حسنا خوشرو/ ویراستار-
در نشـانه گذاری رایج تریـن و پرکاربردتریـن عامـت 
کیـد  تا و  ابهـام  رفـع  بـرای  ویرگـول  از  اسـت.  ویرگـول 
کـردن اسـتفاده می شـود. ویرگـول ماننـد سـوت داور 
بیشـتر  کـه  کـس  هـر  اسـت.  فوتبـال  مسـابقات  در 
سـعی  پـس  نیسـت  بهتـری  داور  لزومـا  بزنـد  سـوت 

گـره نزنیـد. کنیـد متـن را بـا ویرگـول 
اسـتفاده  ویرگـول  از  توصیـف  و  توضیـح  بـرای 
می کنیـم. )عمومـا بعـد از فعـل( اما باید توجه داشـت 
بـه  تـا  اسـت  نیـاز  نقطـه  بـه  معمـوال  جملـه  آخـر  کـه 

ویرگـول.
چند نکته در مورد استفاده از ویرگول:

-ویرگـول بعـد از "را" غلـط اسـت مگـر اینکه *حذف 
فعـل بـه قرینه ی لفظی داشـته باشـیم.

-قبـل از حـروف ربـط و فعـل ویرگـول نمی آیـد مگـر 
اینکـه در معنـا اختـال ایجـاد شـود.

-ظاهر جمله سـبب اسـتفاده از ویرگول نمی شود. 
)معنا ارجح اسـت(.

-بعد از نهاد جمله )فاعل( ویرگول نداریم.
*حذف به قرینه ی لفظی و معنوی: 

مفعـول،  )فعـل،  جملـه  اجـزای  از  یـک  هـر  هـرگاه 

مسـند، متمـم و … ( بـرای پرهیـز از تکـرار و یـا باغـت 
حـذف  باشـد  کام  در  قرینـه ای  کـه  صورتـی  در  کام 
گرفتـه  کـه حـذف بـه قرینـه صـورت  شـوند می گوییـم 
اسـت.  معنـوی  و  لفظـی  نـوع  دو  حـذف  اسـت. 
می باشـد. فعـل«  »حـذف  حـذف  نـوع  شـایع ترین 

حـذف بـه قرینـه لفظـی: در ایـن نـوع حـذف واژه یـا 
واژه هـای حـذف شـده در جمله ی قبـل یا بعد وجود 
دارنـد. ایـن نـوع حـذف بـه دلیـل تکـرار و بـرای پرهیـز 

از تکـرار صـورت می گیـرد.
مثال:

مّنـت خـدای را عّزوجـّل کـه طاعتـش موجب قربت 
اسـت و بـه شـکر انـدرش مزیـد نعمـت. }اسـت{ : بعـد 
از نعمـت، فعـل »اسـت« بـه قرینه لفظی حذف شـده 

است.
قرینـه  بـه  حـذف  در  معنایـی:  قرینـه  بـه  حـذف 
معنایـی واژه یـا واژه هـای حـذف شـده در کام وجـود 
بـه  کام  مفهـوم  از  شـنونده  یـا  خواننـده  و  ندارنـد 

می بـرد. پـی  شـده  حـذف  بخـش 
مثال:

کـه خبـر می دهـد ز دوسـت    گوشـم بـه راه }بـود{ تـا 
صاحـب  خبـر بیامـد و مـن بی خبـر شـدم

مراسم تدفین هوشنگ ابتهاج در 
»سایه« ای از بی برنامه گی ها

شـده  اعـام  درحالیکـه  آنایـن،  همشـهری  گـزارش  بـه 
در  پیـش  روز  چنـد  کـه  معاصـر  شـاعر  ایـن  پیکـر  بـود 
کلـن آلمـان درگذشـت، عصـر چهـار  بیمارسـتانی در شـهر 
شـنبه ۲۶ مرداد به ایران منتقل میشـود و پس از تشـییع 
ک  در تهران در روز پنجشـنبه، روز جمعه در رشـت به خا
سـپرده خواهـد شـد، درنهایـت اعـام شـد کـه ایـن روند به 

تعویـق افتـاده اسـت.
اطاعـات  بـود  کـرده  اعـام  پیش تـر  کـه  ابتهـاج  فرزنـد 
مسـؤوالن  را  تدفیـن  و  تشـییع  مراسـم  دربـاره  دقیـق 
صبـح  می کننـد،  اعـام  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت 
همـگان  اطـاع  بـه  تأسـف  بـا  کـرد:  اعـام  چهارشـنبه  روز 
آلمـان  در  مشـکات  از  پـاره ای  دالیـل  بـه  کـه  می رسـانم 

اسـت. افتـاده  تعویـق  بـه  ایـران  بـه  پـدرم  انتقـال 
امـا  نـداده اسـت  اتفـاق توضیحـی  ایـن  او دربـاره علـت 
طبعـا دو مراسـم تشـییع و تدفیـن اعام شـده، بـا تغییر در 

زمـان برگـزاری مواجـه خواهنـد شـد.
نیـز  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  مسـؤوالن  گویـا 
پیگیـر چرایـی و راهـکاری بـرای  حـل مانـع احتمـاال اداری 
ایـران هسـتند.  بـه  ابتهـاج  پیکـر  انتقـال  در  ایجـاد شـده 
کـه درتیرمـاه 1401 بـه  امیرهوشـنگ ابتهـاج )هــ. ا.سـایه( 
کلـن  شـهر  در  بیمارسـتانی  در  کلیـوی  نارسـایی  دلیـل 
بامـداد  بـود،  گرفتـه  قـرار  درمـان  تحـت  و  بسـتری  آلمـان 

درگذشـت. ۹4سـالگی  در  مـرداد   1۹ چهارشـنبه 
و  شـد  متولـد  رشـت  در   1۳0۶ سـال  ابتهـاج،  یـاد  زنـده 
کتابـش بـا نـام »نخسـتین نغمه هـا«  در ۲0 سـالگی اولیـن 
کنـار سـرودن شـعر  را در  او سـرودن غـزل  کـرد.  را منتشـر 
همچنیـن  کـرد.  تجربـه  سـنتی  دیگـر  هـای  قالـب  در 
نمونه  هایـی از شـعر نـو در بیـن آثـار ایـن شـاعر بـه چشـم 
بـا  کـه  »سـپیده«  مشـهور  تصنیـف  شـعر  می خـورد. 
از  می شـود،  شـناخته  امیـد«  سـرای  ای  »ایـران  عنـوان 

اسـت. ابتهـاج  سـروده های 

ویرگول

ت
یبا

اد
درست بنویسیم
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تدبیر منزل

ک- -زهرا برخوردار /کارشناس خا

تقویـم  در  موجـود  هـای  مناسـبت  بـه  گـر  ا
نگاهـی بیندازیـد روزهـای عجیبی به چشـمات 
گیاهـان  بـردن  "بیـرون  روز  مثـل  میایـد 

آپارتمانـی".

بدانیـد  عجیـب  را  کار  ایـن  اسـت  ممکـن 
در  شـاد:  ۳۶5روز  سـایت  گـزارش  طبـق  امـا  
بـرده  خانـه  از  بیـرون  بـه  گیاهـان  جشـن  ایـن 
پـر  دوسـتان  گیاهـان،  صاحبـان  و  می شـوند 
بـرگ خـود را بـه همسـایگان و عاقـه منـدان بـه 
بـرای  کار  ایـن  ایـده  می دهنـد.  نشـان  گیاهـان 
نـور طبیعـی بیشـتر اسـت. صاحبـان  دریافـت  
گیاهـان در ایـن روز نکاتـی در مـورد شـیوه های 
گیاهـان بـه یک دیگـر می گوینـد زیـرا  نگهـداری 
و  اسـت  دشـوار  آپارتمانـی  گیاهـان  از  مراقبـت 
نیـاز بـه آمـوزش و انتقـال تجربـه هـا دارد.بـا این 
کـه بـه یـاد داشـته باشـیدکه  حـال، مهـم اسـت 
مسـئولیت  نیازمنـد  گیاهـان  از  نگهـداری 
اطمینـان  کـه  شماسـت  وظیفـه  ایـن  و  اسـت 
کـه  را  چیز هایـی  همـه  آن هـا  کنیدکـه  حاصـل 
کامـل و سـالم نیـاز دارنـد در  بـرای یـک زندگـی 
اختیـار دارنـد. حتـی در جلسـه مشـاور تربیتـی 
پذیـری  مسـئولیت  حـس  باالبـردن  منظـور  بـه 
جملـه  از  گیـاه  از  نگهـداری  ؛  نوجوانـان  بـرای 

اسـت. موثـر  پیشـنهادات 

میکنـد  کمـک  مـردم  بـه  خـاص  روز  ایـن 
خـود  آپارتمانـی  گیاهـان  بـرای  سـالم  محیطـی 

کننـد. فراهـم 

را  خـود  آپارتمانـی  گیاهـان  می توانیـد  شـما 
بـرای کمـی هـوای تـازه بـه بیـرون منتقـل کنیـد. 
کـه آن هـا را به تدریـج بـا سـایه  کنیـد  امـا توجـه 
کنیـد زیـرا نـور خورشـید در خـارج  زیـاد شـروع 
گیاهـان شـما  کـه  از منـزل در مقایسـه بـا آنچـه 
نور تـر  پـر  بسـیار  می کننـد  دریافـت  داخـل  در 
در  کـه  گیاهانـی  حتـی  اسـت،  قدرتمندتـر  و 
آفتـاب کامـل رشـد می کننـد به زمـان کمی برای 
دارنـد. نیـاز  منـزل  از  بیـرون  نـور  بـه  سـازگاری 
حتـی ایـن روز می توانـد بهانـه ای بـرای تعویض 
متناسـب  بایـد  هـا  گلـدان  باشـد،   گلدان هـای 
فضـای  گیـاه  تـا  باشـد  گیـاه  انـدازه  و  رشـد  بـا 
باشـد.  داشـته  رشـد  و  تنفـس  بـرای  بیشـتری 

نیسـتید،  آپارتمانـی  گیـاه  یـک  صاحـب  گـر  ا
زیـرا  اسـت  آن  خریـد  بـرای  مناسـبی  زمـان 
گیاهـان بـه عنـوان  امـروزه بسـیاری از مـردم بـه 

می کننـد.   نـگاه  خـود  خانگـی  حیوانـات 

با تشکر از پیج
the_t2_agency 
10and10gardencentre

چطور تابلوها فضا را 
جذابتر می کنند؟

تابلو هـا و آثـار هنـری نصـب شـده بـر روی دیوار هـای 
سـقف  بـه  نزدیـک  و  بـاال  حـد  از  بیـش  نبایـد  نشـیمن 
طراحـی  در  اشـتباه  یـک  کاری  چنیـن  باشـند. 
البتـه  می شـود.  محسـوب  منـزل  نشـیمن  دکوراسـیون 
از  غیـر  منـزل  بخش هـای  سـایر  در  بایـد  نکتـه  ایـن 

گیـرد. قـرار  توجـه  مـورد  هـم  نشـیمن 

بـا  قاب هایـی  کـه  می کننـد  تصـور  افـراد  از  برخـی 

کـرد  اندازه هـای بزرگ تـر را بایـد بیـش از حـد بـاال نصـب 
بایـد  آثـار هنـری  و  تابلو هـا  کـه نصـب تمامـی  در حالـی 
در محـدوده تـراز دیـد انجـام شـود. هـر چنـد تفـاوت در 
افـراد مختلـف وجـود دارد. بنابرایـن بهتریـن  تـراز دیـد 
تـراز دیـد  در  مـواردی  کـه نصـب چنیـن  اسـت  ایـن  راه 

شـود. انجـام  انسـان  معمـول 

نقـش تابلوهـا در دکوراسـیون داخلـی بـه عنـوان یـک 
و سـبک  رنـگ  فـرم طـرح  ابعـاد  دارای  عنصـر مسـتقل 
معمـاری مخصـوص بـه خـود هسـتند .بـه عنـوان مثـال 
در فضاهـای بـا رنگ های مایم و سـر وجـود تابلوهایی 
منبـع  عنـوان  بـه  خـود  گـرم  هـای  هـای  طـرح  بـا 

کـرد. خواهـد  نقـش  ایفـای  خنثـی  ی  فضـا  آن   انـرژی 
داخلـی  دکوراسـیون  در  تابلوهـا  نقـش  واقـع  در 
میتـوان  کـه  اسـت  مهـم  و  توجـه  قابـل  چنـان 
در  کـم  حا احسـاس  و  هارمونـی  آن   وسـیله  بـه 
بلعکـس. یـا  و  زد  بهـم  را  معمـاری  فضـای   یـک 
کتور طرح و  سـه مورد مهم را در انتخاب تابلو به سـه فا
 نقش تابلو،ابعاد تابلو و قاب تابلو توجه داشـته باشـید. 
کلی تابلوها میتوانند در در دکوراسیون داخلی  به طور 
تزیینـی  و  دکوراتیـو  عنصـر  عـوان  بـه  سـزایی  بـه  نقـش 
دکوراسـیون  یـک  ی  کننـده  تمـام  و  باشـند  داشـته 

باشـند. آل  ایـده  داخلـی 

روزبیرون بردن گیاهان آپارتمانی

 بهانه ای برای زیباشدن محیط اطراف
 نکات مهم در 

چیدمان اتاق نشیمن

کـه طراحـی   اصـوال نشـیمن مهم تریـن فضایـی از هـر منـزل اسـت 
دکوراسـیون آن بایـد بـا دقـت و سـلیقه بیشـتری انجـام شـود. چـون 
مهمان هـا و اعضـای خانـواده بیشـترین اوقـات بـا هـم بـودن را در 

چنیـن مکانـی از منـزل سـپری می کننـد.

منـزل  نشـیمن  دکوراسـیون  طراحـی  در  بایـد  کـه  مـوردی  اولیـن 
از  بعضـی  اسـت.  مناسـب  رنـگ  انتخـاب  گیـرد،  قـرار  توجـه  مـورد 
انتخـاب  از  پـس  و  کار  انتهـای  در  می گیرنـد  تصمیـم  خانواده هـا 
انتخـاب  را  آن  بـرای  رنـگ مناسـب  اتـاق نشـیمن،  تمامـی وسـایل 
کننـد تـا بـا رنـگ وسـایل هم خوانـی داشـته باشـد. بر عکـس برخـی 
هـم ترجیـح می دهنـد ابتـدا رنـگ نشـیمن را انتخـاب کرده و سـپس 
باقـی وسـایل را مطابـق بـا رنـگ انتخـاب شـده تهیـه نماینـد. یکـی 
دیگـر از نـکات مهـم در طراحـی دکوراسـیون نشـیمن منـزل هـم قرار 
دادن بهترین تریـن و و مـورد عاقه تریـن وسـایل در داخـل و اطراف 

آن اسـت

کوچـک اسـتفاده  بـرای اتـاق نشـیمن هرگـز نبایـد از فـرش خیلـی 
خیلـی  فـرش  بـردن  کار  بـه  یعنـی  مـورد،  ایـن  حقیقـت  در  کـرد. 
کوچـک بـرای چنیـن فضایـی جـزو رایج تریـن اشـتباهات محسـوب 
توجـه  آن  بـه  بایـد  کـه  مهمـی  بسـیار  نـکات  دیگـر  از  می شـود. 
کـه  طـوری  بـه  اسـت.  فـرش  روی  مبلمـان  همـه  قرارگیـری  شـود، 
قـرار  فـرش  روی  بـر  کامـل  صـورت  بـه  اصلـی  مبلمـان  پایـه  چهـار 
یـک  فـرش  روی  بـر  مبلمـان  پایـه  چهـار  قرارگیـری  البتـه  بگیرنـد. 
وجودنداشـتن  صـورت  در  و  می شـود  محسـوب  ایـده آل  حالـت 
روی  بـر  مبلمـان  جلویـی  پایـه  دو  بایـد  حتمـا  امکانـی،  چنیـن 
اتفـاق  مواقعـی  در  بیشـتر  حالتـی  چنیـن  بگیـرد.  قـرار  فـرش 
اتـاق نشـیمن اسـتفاده شـود. بـرای  بـزرگ  از مبلمـان  کـه   می افتـد 
یکـی دیگـر از اصولـی کـه باید در طراحی دکوراسـیون نشـیمن منزل 
کانونـی اسـت. در صورتـی  گیـرد، ایجـاد یـک نقطـه  مـورد توجـه قـرار 
کوچکـی دارد، می توانیـد بـا ایجـاد  کـه نشـیمن منـزل شـما  فضـای 
یـک نقطـه کانونـی و جلـب توجه افراد نسـبت بـه آن، کوچک بودن 

فضـای نشـیمن کمتـر بـه چشـم خواهـد آمـد.
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کار
ب و 

کس
راهکارهایی برای شروع کسب و کار شخصی 

رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید

- فخری لکزاده/ دکتری تجارت بین الملل-

نوبـت  ؛  کسـب وکار مفهـوم  بـا  آشـنایی  از  بعـد   
شـروع  بـا  مرتبـط  برنامه ریزی هـای  تشـریح  بـه 
شـروع   مقدمـات  بگوییـم  بهتـر  یـا  یک کسـب وکار 
سـه  بایـد  مـوردی  هـر  از  پیـش  می رسـد.  بیزینـس 
مفهـوم ذکـر شـده را بـه صـورت شـفاف برنامـه ریـزی 

. کنیـد
، 1( ایجاد طرح و هدف اصلی کسب و کار

راسـتای  اولیـه در  اقتصـادی  اخـذ تصمیمـات    )۲
کار  کسـب  اهـداف 

۳( تکمیل تمامی مراحل قانونی بسـته به کشـوری 
کار راه انـدازی میشـود و تکمیـل مراحـل  کـه کسـب و 
کـه بیزینـش شـما فـرا تـر  ثبـت بیـن الملـل در صورتـی 
از مـرز هاسـت. در ادامـه  مبحـث شـماره قبـل بـرای 
شـروع یـک بیزینـس، در ایـن شـماره دربـاره چگونگی 
شـده  ذکـر  مـوارد  از  یـک  هـر  برنامه ریـزی   انجـام 

توضیـح خواهیـم داد.
بـرای روشـن شـدن مسـیر فکـری خـود در راسـتای 
پدیـد آوردن بیزینـس شـخصی پیشـنهاد میکنـم بـه 
کلیـدی قبـل از شـروع بیزینـس پاسـخ  ایـن دو سـوال 
دهیـد.  پاسـخ ایـن دو سـوال میتوانـد مسـیر فکریتان 
نـود  قـادر میسـازد   را   را بسـیار همـوار سـازد و شـما 
کوچینـگ  درصـد مفاهیـم مطـرح شـده در بیزینـس 

را درک نماییـد.
سوال اول:

بیزینس یعنی چه و معنی بیزینس من چیست؟   
بـا  آشـنایی   ، کار و  کسـب  ایجـاد  از  ایـن مرحلـه  در 

بـرای  دارد.  ویـژه ای  ضـرورت  کلیـدی  مفهـوم  چنـد 
چرایـی  و  اهـداف  دالیـل،  دربـاره  اسـت  الزم  مثـال، 

بیاییـد. کنـار  بـا خـود  کارتـان   و  کسـب  ایجـاد 
می خواهیـد  چـرا  اصـا  بدانیـد  کـه  ایـن   
از  نماییـد  انـدازی  راه  را  کار  و  کسـب  یـک 
اسـت. برخـوردار  ویـژه ای  بسـیار   اهمیـت 

و  سوال دوم: 
خـود  کار  و  کسـب  مناسـب  را  فروشـی  مـدل  چـه 

؟ نیـد ا مید
کـه بـرای پاسـخ بـه ایـم سـوال ابتـدا بایـد بـا  مفهـوم 
فرنچایز )فرانشیز(آشنایی کامل داشته باشید. درک 
و احاطـه بـه  مفهـوم فرنچایـز بـه حدی حائـز اهمیت 
و  کسـب  توسـعه  شـانس  آن  درک  بـدون  کـه  اسـت 

کارتـان در فضایـی آرام را از دسـت خواهیـد داد. 
راه  نقشـه  کشـیدن  کـه در  بعـدی  کلیـدی  مفهـوم 
مفهـوم  بـا  آشـنایی  اسـت  اهمیـت  حائـز  شـما  بـرای 
از  پرسـونا اسـت. پرسـونا )تصویـری فرضـی و شـفاف 
چـه  کـه  اسـت  مفهومـی  بیزینـس(  هـدف  مخاطـب 
در چیدمـان برنامـه کسـب وکار و چـه در شـکل گیـری  
ایفـا می کنـد. بیزینـس نقشـی بسـیار  اساسـی   مـدل 
ویژه ـای  اهمیـت  از  مفاهیـم  ایـن  بـا  آشـنایی 
بـه  بعـد  شـماره  مطلـب  در  کـه  اسـت  برخـوردار 
پرداخـت. خواهیـم  آن  تشـریح  بـه  کامـل   طـور 
شـروع  بـه  جـدی  طـور  بـه  واقعـا  گـر  ا آن  از  قبـل 
کسـب وکار خـود فکـر کرده اید حتما در مورد سـواالت 
مطرح شـده به پاسـخ واضح برسـید تا در شـماره بعد 

کسـب وکار خـود شـوید. وارد مرحلـه تکمیـل مـدل 

تاثیر فلز به کاربرده شده 
الت بر بدن در زیورآ
-الهام محمدی-

در ادامـه مبحـث زیـورآالت در ایـن شـماره به شـناخت و 
تاثیـر فلـزات بر بـدن میپردازیم.

 از گذشـته تـا بـه امـروز فوایـد و یـا مضـرات فلـزات و نقـش 
تاثیـر  و  گرفتـه  قـرار  بررسـی   مـورد  انسـان  بـدن  در  آنهـا 
مسـتقیم بسـیاری از آنهـا بـر بـدن کاما اثبات شـده اسـت.

کرومیـوم،  ، طـا، نقـره،  آهـن، روی، پتاسـیم، مـس، منگنـز
تیتانیـوم و نیـکل از جملـه ایـن فلـزات هسـتند.

برخـی از فلـزات دارای خـواص مفیـد و برخـی بـرای بـدن 
و  خانمهـا  بـدن  در  آنهـا  تاثیـر  همچنیـن  و  هسـتند  مضـر 

آقایـان میتوانـد متفـاوت باشـد.
التهـاب  بـردن  ازبیـن  بـرای  درگذشـته  مثـال  عنـوان  بـه 
،  اسـتفاده از مـس بـه عنـوان پوشـش بسـیار  و درد آرتـروز
متـداول بـود، زیـرا ایـن فلـز بـا  افزایش مغناطیـس و گردش 
کاهـش شـدت درد در انـدام هـای مختلـف  خـون باعـث 

بـدن میشـده. 
کـه از نظـر پزشـکی روی فلـزات انجـام  تمـام مطالعاتـی 
فلـزات  گـر  ا کـه  اسـت  مطلـب  ایـن  دهنـده  نشـان  شـده 
سـرب،  نیـکل،  مـس،  آلومینیـوم،  جیـوه،  ماننـد  سـنگین، 
آرسـنیک و کادمیـوم در هـوای تنفسـی یـا لوازم آشـپزخانه، 

مصالـح سـاختمانی و آب آشـامیدنی و یـا لبـاس هایمـان 
حتـی  بـوده  عـادی  امـری  رود  بـکار  کـم  خیلـی  میـزان  بـه 
دارنـد  بـدن  عملکـرد  بـر  مفیـدی  نقـش  مـوارد  برخـی  در 
بـدن  وارد  زیـاد  بـه مقـدار  فلـزات  ایـن  کـه  امـا در صورتـی 
را  آنهـا  توانـد  نمـی  بـدن  و  شـوند  نمـی  متابولیـز   شـوند، 
کنـد و در نتیجـه ایـن فلـزات روی بافـت هـای بـدن  دفـع 
 رسـوب کـرده و موجـب بـه وجـود آمـدن بیمـاری می شـود. 
امـا  امـروزه بـا افزایـش قیمـت طـا اسـتفاده از فلـزات دیگـر 

بـه عنـوان زیـورآالت بسـیار متـداول شـده اسـت.
در شـماره هـای بعـد، روشـهای سـم زدایـی  فلـزات را بـا 

گذاشـت. ک خواهیـم  شـما بـه اشـترا

اشتغال زا ترین بخش برای زنان 
در اقتصاد ایران کدام است؟

-مهشاد عسکری-
بررسـی هـا نشـان مـی دهـد بالـغ بـر ۶0 درصـد بانـوان شـاغل 
گـروه از  کشـور در بخـش خدمـات حضـور دارنـد. جمعیـت ایـن 
زنـان بالـغ بـر ۲ میلیـون ۲00 هـزار نفـر بـرآورد شـده اسـت. نـرخ 
بیـکاری زنـان در بهـار 1401چیـزی حـدود  شـانزده و نیـم درصـد 
کـه نسـبت بـه فصـل مشـابه در سـال 1400 نیـم  بـه ثبـت رسـیده 
درصـد افزایـش یافتنـد بـه بیـان دیگـر در بهـار سـال 1401 بالـغ بـر 
کار بوده انـد نتوانسـتند شـغلی  کـه جویـای  1۶ درصـد از بانوانـی 
بیـکاری  نـرخ  کـه  اسـت  حالـی  در  .ایـن  کننـد  پیـدا  خـود  بـرای 

مـردان در همیـن مـدت ۷.۸ بـوده اسـت .
تعـداد زنـان بیـکار کشـور در فصـل زمسـتان 1400 بالـغ بـر ۷0۸ 
بهـار 1401 حـدود  نیـز در  زنـان  نـرخ مشـارکت  و  بـوده  نفـر  هـزار 
1۳.۸ درصد بوده اسـت. همین شـاخص برای مردان ۶۸ درصد 

بـرآورد شـده اسـت.
۶0 درصـد بانـوان شـاغل کشـور در بخـش خدمات مشـغول به 
کـه شـامل ۲ میلیـون و ۲00 هـزار نفـر مـی باشـند از  کار هسـتند 
میان بخش های مختلف اقتصادی، در بخش کشـاورزی سـهم 
. اسـت  مـردان  درصـدی   ۸4 سـهم  مقابـل  در  درصـد   1۶  زنـان 
در بخـش صنعـت ۸۹  درصـد سـهم مـردان  و تنهـا حـدود  10 

اسـت. زنـان  اختیـار  در  درصـد 
در بخـش خدمـات کـه شـاهد حضـور بیشـتر زنـان هسـتیم 1۸ 

درصـد سـهم زنـان و بالـغ بـر ۸1 درصـد سـهم مـردان اسـت.
بخـش  خدمـات  بخـش  میرسـد  نظـر  بـه  امـار  طبـق  بـر 
گرفتـه  نظـر  در  بایـد  آنچـه  امـا  اسـت.  زنـان  توجـه  مـورد 
کـه  میدانیـم  گرچـه  زیـرا  اسـت  زنـان  موثـر  نقـش  شـود 
اسـت  زنـان  دوش  بـر   سـنتی  کشـاورزی  از  بزرگـی  بخـش 
دارد. حکایـت  بخـش  ایـن  در  زنـان  ناچیـز  سـهم  از  آمـار   امـا 
اقتصـاد  کشـاورزی سـنتی در  کمرنـگ  نقـش  آن  از دالیـل  یکـی 

نیـز دیـده می شـود.  مـورد در بخـش صنعـت  ایـن  اسـت 
می توان چنین نتیجه گیری کرد که زندگی صنعتی امروز روی 
خوشـی به زنان نشـان نمیدهد و جامعه مردسـاالر ایران ترجیح 
میدهد نقش زنان را به فعالیت محدود در جامعه ای کوچک و 
تحـت نظـارت خود محدود کند. چنانچه شـاهد هسـتیم حضور 
 زنـان در صنعـت و کشـاورزی مـدرن بـا چالش های بسـیار جدی 

روبرو است.
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ماهیـت  و  الگـو  آویـژه-  مشـاوره  مرکـز 
هـای  فرهنـگ  در  زناشـویی  روابـط 
اسـت.  متفـاوت  بسـیار  مختلـف 
بـروز  باعـث  گاهـی  هـا  تفـاوت  همیـن 
یکـی   . می شـود  زوجیـن  بیـن  مشـکاتی 
زوجیـن  بیـن  در  اخیـرا  کـه  مشـکاتی  از 
بـروز  اسـت  داشـته  گیـری  چشـم  رشـد 
نـام طـاق عاطفـی اسـت. بـه   پدیـده ای 
طـاق عاطفـی یـا همـان طـاق خامـوش 
زن  آن  در  کـه  اسـت  جدایـی  از  نوعـی 
یـک  زیـر  در  هـم  بـا  چـه  گـر  ا شـوهر  و 
و  مهـر  هیـچ  امـا  می کننـد،  زندگـی  سـقف 
کـم  حا آن هـا  بیـن  عاطفـه ای  و  محبـت 
نیسـت، در ایـن نـوع زندگـی تنهـا چیـزی 
می کنـد،  متصـل  هـم  بـه  را  زوجیـن  کـه 
کـه  اسـت  قـراردادی  همـان  عمدتـًا 
پذیرفته انـد. را  آن  زندگـی  ابتـدای   در 
کـه  میدهـد  رخ  زمانـی  عاطفـی  طـاق 
تعارضـات و اختافـات پایـدار حـل نشـده 
نشسـته  هـم  روی  زمـان  طـول  در  کـه 
اسـت؛ بزرگتـر و مسـموم میشـوند و روابـط 
زناشـویی را آلـوده میکننـد ایـن تعارضـات 
مـی توانـد منجر به مارپیچ نزولی شـود که 
منجر به فرآیند فروپاشـی زندگی زناشویی 
ارتبـاط  بیفتـد،  اتفـاق  ایـن  گـر  ا  . شـود 
میـرود. بیـن  از  احتـرام  و  اعتمـاد   ،  موثـر
پیش بینـی  قابـل  زمانـی  جـدول  هیـچ 
ایـن  در  ازدواج  کـه  زمانـی  مـدت  بـرای 
وجـود  می مانـد  باقـی  فروپاشـی  بحـران 
نهایـت  زوج هـا در  از  امـا بسـیاری  نـدارد، 
آن  در  کـه  می رسـند  دوراهـی  یـک  بـه 

راه  انتخـاب  بـرای  می کننـد  احسـاس 
گرفتـه  قـرار  فشـار  تحـت  جدایـی  یـا  حـل 
شـود،  انتخـاب  جدایـی  گزینـه  گـر  ا انـد. 
بـرای  تـاش  از  یـا هـر دو  از طرفیـن  یکـی 
و  میشـوند  منصـرف  رابطـه  روی  بـر  کار 
خـود را بـه ایـن واقعیـت تسـلیم میکننـد 
اسـت. رسـیده  پایـان  بـه  ازدواج   کـه 
عاطفـی  طـاق  هـای  نشـانه  مهمتریـن 

باشـد. مـی  زیـر  مـوارد  شـامل 

- کـم شـدن یـا نبـود روابـط عاطفی بین 
زوجین

از مشـکات  انتقـاد  یـا  - عـدم شـکایت 
شـدن  تفـاوت  بـی  و  زناشـویی  روابـط 

یکدیگـر بـه  نسـبت 

- وقت نگذاشـتن برای همسـر و سپری 
از  بیـرون  در  بیشـتر  زمـان  مـدت  کـردم 

منـزل

دوسـت  و  فرزنـد  روی  عاطفـی  -تمرکـز 
همسـر  از  بیشـتر  فرزنـد  داشـتن 

- نپسـندیدن و اهمیـت نـدادن بـه طرز 
فکـر همدیگر

- بی اعتمادی نسبت به یکدیگر

- کاهش وابستگی  زوجین به هم

- بـروز دادن راز هـا و مسـائل زناشـویی 
بـه بیـرون از خانـه

کشـیدن اشـتباهات، مسـائل  - بـه رخ 
کـردن از یکدیگـر کوچـک و انتقـاد 

- پرداختن به مسـائل گذشـته به جای 
اندیشـیدن به مسائل پیش رو

هیجـان  و  شـور  چشـمگیر  کاهـش   -
در زندگـی و عـدم تـاش بـرای خوشـحال 

زندگـی شـریک  بـا  بـودن 

در  مانـدن  یـا  مشـکل  پذیـرش  عـدم   -
تشـکیل  بـه  منجـر  کـه  سـکوت  وضعیـت 

می شـود. همسـر  علیـه  ائتافـی 

اسـت  اتفاقاتـی  از  یکـی  عاطفـی  طـاق 
بـه  تدریجـی  صـورت  بـه  می توانـد  کـه 

وجـود آیـد. پـس اهمیـت دادن بـه رابطـه 
اسـت. اهمیـت  حائـز  مرحلـه ای  هـر   در 
بـروز  و  افـراد  میـان  اعتمـاد  رفتـن  بیـن  از 
از  رابطـه  در  متعـدد  هـای  سـوءتفاهم 
زوجیـن  عاطفـی  طـاق  تبعـات  و  نتایـج 
کـه طـاق عاطفـی  اسـت. در خانـواده ای 
رخ داده اسـت افـراد بـه یکدیگـر اعتمـاد 
کـه از لحـاظ روانـی  ندارنـد و بـه دلیـل آن 
زندگـی  در  کننـد  نمـی  امنیـت  احسـاس 
دچار اشـتباهات و شکسـت هـای متعدد 

شـوند. مـی 

نیازهـای  کـه  جـا  آن  از  افـرادی  چنیـن 
درون  بسـیاری  شـده  سـرکوب  عاطفـی 
دچـار  زمـان  گـذر  در  دارنـد  خـود 
و  شـوند  مـی  سـرخوردگی  و  افسـردگی 
و  روانـی  هـای  بیمـاری  بـروز  احتمـال 
رود. مـی  بـاال  بسـیار  هـا  آن  در   روحـی 
عاطفـی   طـاق  تبعـات  بعـد  شـماره  در   
شـما  بـه  آنـرا  از  رفـت  بـرون  راهـکاری  و 

گفـت. خواهیـم 

طالق عاطفی چه زمانی رخ می دهد
سی

شنا
ارزش دوستی و تأثیر آن بر روان

 زندگی اجتماعی

-زهرا قاسم زاده- 
واژه دوسـتی شـاید در نـگاه اول بسـیار سـاده بـه نظـر 
کـرده و قـرار بـر ارائـه  برسـد امـا وقتـی در مـورد آن تفکـر 
یکسـانی  و  واحـد  تعریـف  نتـوان  شـاید  باشـد،  تعریـف 
بـرای دوسـتی در نظـر داشـت. در گذشـته دوسـتی بین 
امنیـت  حـس  ایجـاد  و  محافظتـی  جنبـه  بیشـتر  افـراد 
داشـت. امـا بـه مـرور زمـان دوسـتی جنبه هـای دیگـری 
بـا  شـعف  و  شـادی  احسـاس  جملـه  از  کـرد  پیـدا  هـم 
مشـورت  فراغـت،  اوقـات  گذرانـدن  دوسـتان،  حضـور 
کـردن در امـور مختلـف، اسـتفاده از تجربیـات یکدیگـر 
کلـی مـی تـوان دوسـتی را برقـراری ارتبـاط  و ... بـه طـور 
صمیمانـه بـا دیگـر افـراد و بـه نوعـی همراهـی و همدلـی 

گرچـه ایـن تعریـف هـم نمـی توانـد  بـا یکدیگـر دانسـت. 
کافـی نشـان دهنـده مفهـوم ایـن واژه باشـد. بـه انـدازه 

گفتـه شـد دوسـتی در سـطح فـردی  کـه  همـان طـور 
تنهایـی،  احسـاس  نداشـتن   ، امنیـت  احسـاس  باعـث 
بـرای  دوسـتان  هـای  توانایـی  و  تجربیـات  از  اسـتفاده 

... اسـت.  حـل مسـائل و 

بسـیاری  از  هـا  دوسـتی  گفـت  تـوان  مـی  عبارتـی  بـه 
جهـات زندگـی مـا را غنـی کرده و کیفیـت زندگی را بهبود 
کـه نیـاز بـه حمایـت  مـی بخشـند. دوسـتان در مواقعـی 
وجـود دارد چـه عملی و چـه عاطفی از یکدیگر حمایت 
بـرای  زیـادی  فوایـد  دوسـتی ها  نتیجـه،  در  کننـد،  مـی 
سـامت عاطفـی و جسـمی دارنـد، هـر چـه افـراد بیشـتر 
سـالم تر  و  شـادتر  دهنـد،  قـرار  اولویـت  در  را  دوسـتی 

هسـتند. 

گیـری  گفـت شـکل   امـا در سـطح اجتمـاع مـی تـوان 
حفـظ  باعـث  دوسـتانه،  رفتـار  داشـتن  و  دوسـتی 

سـطح  در  هـا  خشـونت  کاهـش  و  اجتماعـی  انسـجام 
کـه  گـردد  جامعـه می گـردد. رفتـار دوسـتانه باعـث مـی 
اجتماعـی  مختلـف  هـای  موقعیـت  در  افـراد  خشـم  از 
نمـودن  عمـل  تـر  منطقـی  در  سـعی  و  گردیـده  کاسـته 
بـه  تنهـا  رفتـار دوسـتانه  البتـه داشـتن  داشـته باشـند. 
بـه نهادهـای  بلکـه  گـردد  افـراد مربـوط نمـی  تـک تـک 
مختلـف جامعـه اعـم از اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی 
کـه ایـن نهادهـا  و فرهنگـی نیـز مرتبـط مـی باشـد. چـرا 
دارنـد  جامعـه  مختلـف  افـراد  بـا  زیـادی  بسـیار  ارتبـاط 
در  تـاش  و  احتـرام  بـا  تـوأم  دوسـتانه  رفتـار  دریافـت  و 
توانـد  مـی  مراجعـان  نمـودن  کمـک  و  همدلـی  جهـت 

باشـد. اجتماعـی  ارزشـهای  کننـده  تقویـت 

کـه آیـا  کـرد  حـال بهتـر اسـت در مـورد ایـن سـوال فکـر 
در سـطح فـردی و جمعـی؛ نمـود رفتارهـای دوسـتانه را 
گـر بلـه، در چه مواردی مشـاهده  مشـاهده مـی کنیـم؟ ا

، چـرا ایـن چنیـن اسـت؟  گـر خیـر مـی کنیـم و ا
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قوانین جدید مهریه به نفع 
زنان است یا مردان؟

جدیـد  تسـنیم در قانـون  خبرگـزاری  از  نقـل  بـه 
اقسـاط  کـه  اشـخاصی  کـه  شـده  مطـرح  مهریه ابتـدا 
عقـب  بـه  دائمـًا  یـا  دارنـد  مانـده  عقـب  مهریـه 
در  پرونـده ای  سـابق  شـکل  بـه  دیگـر  می افتـد 
شـد. نخواهـد  تشـکیل  فـرد  ایـن  بـرای   دادگسـتری 
تغییـرات  دربـاره  مجلـس  نماینـده  ابوترابـی  ابوالفضـل 
مـورد  گویـد:  مـی  بـه مهریـه  مربـوط  قوانیـن  احتمالـی در 
بعـدی کـه در قانـون ذکـر شـده اسـت ایـن اسـت کـه زن هـا 
دیگـر نیـازی نیسـت در فرآیند دادگاه و دادرسـی که مدت 
کننـد، بلکـه می تواننـد  زیـادی را متحمـل می شـود، ورود 
ارائـه  دادگسـتری  احـکام  اجـرای  بـه  را  خـود  درخواسـت 
را صـدور  ایـن مـورد  اجـرای احـکام مکلـف اسـت  و  کننـد 

کنـد. اجرایـی 
گفـت:  ایـن نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسـامی 
کـه  یـا سـه سـاله ای  فرآینـد دو  قانـون جدیـد مجلـس  بـا 
کاهـش  را  بـرای درخواسـت مهریـه بـود  پیـش روی زنـان 
تـا  اسـت  عندالمطالبـه  کـه  شـرعی  صـورت  بـه  و  داده 
جدیـد  قانـون  در  شـود.همچنین  راحت تـر  زنـان  بـرای 
 100 تـا  و  اسـت  شـده  ثبـت  حـق  از  معـاف  سـکه   14 تـا 
سـکه 1.1 درصـد و از 100 تـا ۲00 سـکه دو درصـد و از ۲00 

شـده  دیـده  قانـون  در  مالیـات  درصـد   15 بـاال  بـه  سـکه 
کـه می خواهنـد سـند ازدواج خـود  اسـت. یعنـی افـرادی 
بـه حسـاب دولـت واریـز  را  بایـد مبلغـی  کننـد  را دریافـت 
کننـد دریافـت  را  خـود  ازدواج  سـند  بتواننـد  تـا   کننـد 
بـه  رسـیدگی  نحـوه  قانـون  اصـاح  طـرح  اسـاس  .بـر 
دلیـل  بـه  صورتی کـه  در  )مهریـه(  مالـی  محکومیت هـای 
فاحـش  تغییـر  سـکه  قیمـت   ، بـازار در  شـدید  نوسـان 
)بیـش از بیسـت درصـد( یابـد بـه نحـوی کـه بـه تشـخیص 
محکوٌمبـه  اقسـاط  پرداخـت  نوعـًا  قضائیـه  قـوه  رئیـس 
آنـان  مالـی  تغییـر خاصـی در وضعیـت  کـه  افـرادی  بـرای 
صـرف  بـه  شـود،  حـرج  و  عسـر  موجـب  اسـت  نـداده  رخ 
تقاضـای محکوم علیـه، حکـم تقسـیط مهریـه بـدون نیـاز 
کـه  نسـبتی  بـه  ۲سـال  مـدت  بـه  رسـیدگی  تشـریفات  بـه 
توسـط رئیـس قـوه قضائیـه در مـورد اختاف قیمت سـکه 

میشـود. تعدیـل  و  اعـام  نوسـان  از  بعـد  و  قبـل 
سـارا باقـری، وکیـل پایـه یـک دادگسـتری در مـورد تغییـر 

در قوانیـن مهریـه معتقـد اسـت
تغییـرات مهریـه حتـی بـه ازدواج هـم لطمـه مـی زنـد. او 
کـه  گویـد: »ایـن امـر مانعـی بـرای ازدواج آسـان اسـت  مـی 
گـر  کـه ا همیشـه دربـاره آن صحبـت می شـود. در صورتـی  
هـدف از اصـاح قانـون مهریـه، افزایش نرخ ازدواج باشـد، 
گرفتـن مالیـات در ابتـدای امـر ازدواج، مانـع تحقـق ایـن 
امـر می شـود و بایـد در ایـن طـرح شـرایط ازدواج را بـرای 

زوجیـن آسـان تـر در نظـر بگیرند.گرفتـن مهریـه بـاال بـرای 
ماننـد  بنـدی  قسـط   بـا  حتـی  اسـت.  سـخت  بسـیار  زن 
چنـد مـاه یـک سـکه هـم برخـی از مـردان بـه سـختی آن 
را پرداخـت می کنـد.« باقـری، در حمایـت از مطالبـه تنهـا 
گـر مهریـه 14  گویـد: ا 14 سـکه مهریـه بـه تجـارت نیـوز مـی 
سـکه باشـد و مـرد امـکان پرداخـت هـم داشـته باشـد، در 
مقابـل بحـث طاق مطرح می شـود. برخی از مـردان آن را 
پرداخـت می کننـد و از حـق طـاق خـود هـم سواسـتفاده 
بایـد  و  می گیـرد  قـرار  سـختی  شـرایط  در  زن  می کننـد. 
کنـد. او می گویـد:  یـک مسـیر طوالنـی را بـرای طـاق طـی 
بهتـر  مـرد  بـرای  را  مهریـه  پرداخـت  شـرایط  »قانون گـذار 
می کنـد امـا همچنـان امـکان حـق طـاق برای زنـان وجود 
نـدارد. بـه عبارتـی هـم حـق طـاق برای مـردان اسـت، هم 
شـرایط  هـم  و  می کننـد  خالـی  شـانه  مهریـه  پرداخـت  از 

گرفتـن طـاق بـرای زنـان روزبـه روز سـخت تر می شـود.«
کـه تغییـرات قانـون مهریـه بـه نفـع  واقعیـت اینجاسـت 
هیچکـس نیسـت. نـه مـردی کـه قصد نـدادن مهریـه دارد 
کـه مطالبـه و اخـذ مهریـه را  از آن سـود مـی بـرد و نـه زنـی 
گرفتـار  کـه در آن  تنهـا راه رهایـی از زندگـی ای مـی بینـد 
شـده، از ایـن تغییـرات، نفعـی نخواهـد برد.بررسـی بـدون 
کـی از آن اسـت  قصـد و غـرض قوانیـن مهریـه در ایـران حا
کـه بـازی »تعییـن و مطالبـه مهریـه« بـرای هـم زن و هـم 

مـرد، بـازی دو سـر باخـت اسـت. 

وقتـی صحبـت از حقـوق می شـود گاهی 
مقصود ما مجموعه ای از امتیازات اسـت 
دارای  و  کـرده  اعطـا  افـراد  بـه  قانـون  کـه 
هـم  گاهـی  هسـتند.  هـم  اجـرا  ضمانـت 
حقـوق  از  مجموعـه ای  حـق   از  مقصـود 
نظـر  صـرف  کـه  اسـت  فطـری  و  طبیعـی 
و  سـلیم  عقـل  هـر  قانونگـذاری،  مقـام  از 
ک بـر آن حکـم مـی کنـد و صحه  فطـرت پـا
مـی گـذارد کـه از نظـر حقـوق فطـری نظـام 
حقوقـی کشـور مـا بر گرفته از فقـه امامیه و 
فقهـای شـیعه و تعالیـم اسـامی اسـت کـه 
در جـای جـای ایـن متـون بـر ایـن حقـوق 
کیـد شـده اسـت. عـاوه بـر آن  در آیـات  تا
مختلفـی از قـرآن کریـم نیکـی بـه مـادران و 
رعایـت حقوقشـان بافاصلـه پـس از بحث 
در  مشـخصا  اسـت.  شـده  مطـرح  توحیـد 
حقوقـی  مـا  قوانیـن  حضانـت،  خصـوص 
خـاص را بـرای حضانـت مـادر قائـل شـده 
اسـت. سـابقا حضانت در خصوص اطفال 
تـا  دختـران  مـورد  در  و  سـالگی  تـا ۲  پسـر 
سـپس  بـود  مـادران  اختیـار  در  ۷سـالگی 
می شـد  گـذار  وا پـدر  بـه  حقـوق  ایـن 

مدنـی11۶۹  قانـون  اصطاحـات  در  امـا 
حضانـت  اولویـت   1۳۸۲/0۸/0۹/ مـورخ 
تـا ۷ سـال  نیـز  بـرای فرزنـدان ذکـور  مـادر 
افزایـش یافـت امـا بعد از ۷ سـالگی اولویت 
نگهـداری ازطفـل با پدر اسـت.   البته بنابر 
فتـوای حضـرت امـام خمینی)ره( در سـال 
کـردن فرزنـد از مـادر  1۳۶۳چنانچـه جـدا 
یـا عسـر و جرحـی  بـرای هـر یـک مفسـده 
در پـی داشـته باشـد دادگاه مـی توانـد بـه 
تشخیص خود و با رعایت مصلحت طفل 
حکـم بـه تمدیـد اولویـت مـادر دهـد. ایـن 
رویکـرد در تبصـره مـاده 11۶۹ نیز گنجانده 
اطفـال  اینکـه  از  بعـد  امـا  اسـت  شـده 
بـرای  کـه  رسـیدند  شـرعی  بلـوغ  سـن  بـه 

پسـر 15 سـال و بـرای دختـر ۹سـال تمـام 
قمـری اسـت مـی تواننـد تصمیـم بگیرنـد 
کـه نـزد پـدر زندگـی کننـد یـا نـزد مـادر .ولـی 
والیـت  بـا  حضانـت  کـه  شـود  متذکـر  بایـد 
متفـاوت اسـت چـون والیـت امـری قهـری 
اسـت کـه بـر عهده پـدر و بعد از او بر عهده 
جـد پـدری اسـت و بـه معنـی اختیـار  بـه 
معنـی اختیـار انجـام امـور حقوقـی طفـل 
نظیـر معامـات اسـت امـا حضانـت صـرف 
نظـر از  نگهـداری از طفـل را در بـر میگیـرد 
کـه حضانـت طفـل بـر  گـر پـدر در زمانـی  و ا
او سـپرده شـده اسـت امنیت جسـمانی یا 
تربیـت اخاقـی طفـل را بـه خطـر بینـدازد 
را  پـدر  صاحیـت  عـدم  توانـد  مـی  مـادر 

 ، بـه دالیلـی ماننـد اعتیـاد بـه مـواد مخـدر
فسـاد اخاق،ابتـا بـه بیمـاری هـای روانی 
و مـواردی از ایـن دسـت اثبـات کنـد و قادر 
خواهـد بـود کـه حضانـت طفـل را ازدادگاه 
پـدر  از  را  حضانـت  نیـز  دادگاه  و  بخواهـد 
سـلب نموده و به مادر می سـپارد و اما در 
تمامـی مواردی که حضانـت به مادر داده 
می شـود نفقه و مخارج فرزند باید توسـط 
پـدر پرداخـت شـود مگـر اینکه خـاف این 
امـر توافـق شـده باشـد و هسـتند مـادران 
زیـادی کـه به دلیل برخـورداری از عواطف 
و  فطـرت  در  ریشـه  کـه  مادرانـه  عمیـق 
آفرینـش آنهـا دارد همـواره سـعی مـی کنند 
بـرای نگهـداری و تربیـت هرچـه بهتر حتی 
پـدر  از  را  حضانـت  حـق  ۷سـالگی  از  بعـد 
مـی گیرنـد و گاهـی برای ایـن کار مجبور به 
دادن امتیازاتـی بـه شـوهر میشـوند مثـل 
المثـل  اجـرت  و  مهریـه  بخشـیدن  و  ابـرا 
واقـع  در  نفقـه  دریافـت  از  خـودداری  و 
بسـیاری از مـادران از حقـوق خـود چشـم 
فرزندشـان  تـا حضانـت  کننـد  پوشـی مـی 
مشـورت  و  قانـون  بـا  آشـنایی  بگیرنـد.  را 
گرفتـن از مشـاوران حقوقـی در ایـن زمینـه 
تـا حـد زیـادی میتوانـد بـه احقـاق حقـوق 

کننـده باشـد.  کمـک  مـادران 

حق حضانت فرزند برای مادر 
وق

حق

طاهره پورمعصومی
-دادیار دادسرای انتظامی 

کانون وکالی کرمان-
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تکنولوژی

باتری خوری در گوشی های 
اندرویدی چگونه 
اتفاق می افتد

- کارشناس نرم افزار -بنفشه رحیمی / 
کـه شـارژ گوشـی یمان  زوتـر  کثـر مـا پیـش امـده  بـرای ا
شـاید  اسـت.  شـده  تمـام  داشـته  ایـم  انتظـار  انچـه  از 
برنامـه  از  بسـیاری  کـه  بدانیـد  باشـد  جالـب  برایتـان 
 های گوشـی باعث مصرف بیشـتر بارتری خواهند شـد.
نشـان   ۲01۷ سـال  در  مطالعـه  یـک  نمونـه  عنـوان  بـه 

بازخـورد  عبارتـی  بـه  کـه  هپتـک  بازخـورد  کـه  داده 
صـورت  در  اسـت،  زدن  ضربـه  موقـع  لـرزش  یـا  لمسـی 
دیگـر   ٪1 حـدود   ، کار دقیقـه   ۳0 بـا  تنهـا  بـودن،  فعـال 
بازخوردهـای  سـایر  می کنـد.  مصـرف  را  باتـری  از 
کوچـک  تکان هـای  کلیـد،  صفحـه  هپتیک هـای 
را مصـرف  باتـری  نیـز  تایـپ و ضربـه زدن  تلفـن هنـگام 
در  تغییـرات  بـا  می توانیـد  راحتـی  بـه  می کننـد. 
را غیـر  بازخـورد هپتـک  گوشـی،  کارخانـه ای  تنظیمـات 
 فعـال کـرده و از مصـرف بی جهـت باتـری جلوگیـری کرد.
حسـگرهای  اندرویـد  سـایت  وب  گفتـه  بـه  بنـا 
سـخت افزاری، حرکـت، جهت گیـری و شـرایط محیطـی 
مختلـف را انـدازه گیـری می کننـد. بـرای کاهـش مصـرف 

حسـگرها  ایـن  بـودن  فعـال  بـه  نیـازی  چنانچـه  باتـری 
نیست، می توان آنها را غیرفعال کرد. عدم انجام چنین 
را تنهـا در چنـد سـاعت مصـرف  باتـری  کاری می توانـد 
کند، زیرا برخی از سنسـورها نیاز به انرژی قابل توجهی 
کننـد. بـه سـرعت مصـرف  را  باتـری  و می تواننـد   دارنـد 
کاهـش  بـه  هـم  صفحـه  شـدن  خامـوش  زمـان  کاهـش 
برویـد،  تنظیمـات  بـه  می کنـد،  کمـک  باتـری  مصـرف 
سـپس  و   )Display( نمایـش  صفحـه  قسـمت  روی 
 Screen( نمایـش  صفحـه  شـدن  خامـوش  زمـان 
صفحـه  خاموشـی  زمـان  تـا  کنیـد  کلیـک   )timeout
کـه بیـن سـی ثانیـه تـا 1 دقیقـه مناسـب اسـت  گوشـی  را 

کنید. تنظیم 

- فرانک عسکری/ کارشناس نرم افزار و 
مدرس جهاددانشگاهی-

شـبکه جهانـی وب  یـک انقـاب در فنـاوری 
اطاعـات بشـمار می آیـد کـه به مـدد آن هزاران 
اختراع دیگر ثبت شـده اسـت که زندگی بدون 
آنها دشـوار خواهد بود. با این حال چند سـال 
کثریت  طـول کشـید تا وب جهانی مـورد توجه ا
جامعـه  قـرار بگیـرد. پیشـنهاد WWW توسـط 
تیـم برنرز-لـی در سـال 1۹۸۹ مطرح  و با کمک 
رابـرت کایلیـاو، مهنـدس انفورماتیـک بلژیکی و 
دانشمند کامپیوتربه مرحله رشد رسید. با این 
حـال، هنگامـی کـه وب جهانـی بـه تاییدعموم 
مـردم رسـید، یـک حرکـت جدیـد و در آن زمـان 
صرفـاً  یـک حرکـت تجماتـی بـود امـا امـروزه بـه 
 یک ضرورت تبدیل شـده اسـت. میتوان گفت 
ظهـور عکس هـا در وب دلیل اصلی محبوبیت 
و مقبولیـت و احسـاس نیـاز بـه اسـتفاده از وب 
شـد. اولیـن عکـس توسـط برنرز-لـی در سـال 

1۹۹۲ آپلـود شـد.
مزایای اصلی وب جهانی چه هستند؟

کـه  اسـت  ایـن   WWW اصلـی  مزایـای 
دسترسـی و اسـتفاده از آن آسـان اسـت، همـه 
اهـداف  بـرای  آن  از  تـوان  مـی  و  اسـت،  کاره 
مختلفـی اسـتفاده کـرد. همچنین بسـیار قابل 
اعتمـاد اسـت. میلیـون هـا وب سـایت آنایـن 
کار  کامـا هـر بـار  آنهـا  در دسـترس هسـتند، و 
اسـتفاده های  تریـن  مهـم  از  یکـی  کننـد.  مـی 
WWW دسترسـی به اطاعات اسـت. میلیون 
دسـترس  در  آنایـن  صـورت  بـه  مقالـه  هـا 
را مـی دهـد  کـه بـه شـما ایـن امـکان  هسـتند 
یـاد  ای  زمینـه  هـر  در  مختلفـی  موضوعـات 
در  اطاعاتـی  توانیـد  مـی  همچنیـن  بگیریـد.. 
کـه ممکـن اسـت  مـورد محصـوالت و خدماتـی 

کنیـد. پیـدا  باشـید،  عاقه منـد  آن هـا  بـه 
برقـراری  اجـازه  شـما  بـه  همچنیـن   WWW

مـی  شـما  دهـد.  مـی  را  دیگـر  افـراد  بـا  ارتبـاط 
توانیـد پیـام هـا، عکـس هـا و ویدیوهـا را بـا آنهـا 
رد و بـدل کنیـد. شـما همچنیـن مـی توانیـد بـا 
گـروه هاپیوسـته و اطاعـات را بـا هـم  آنهـا بـه 
بسـیار  ابـزار  یـک  ایـن  بگذاریـد.  ک  اشـترا بـه 
ک گذاری  مفیـد بـرای شـبکه سـازی و به اشـترا
کلـی، شـبکه جهانـی  اطاعـات اسـت. بـه طـور 
کـه  اسـت  کاره  همـه  بسـیار  شـبکه  یـک  وب 

دارد. کاربـران  بـرای  زیـادی  مزایـای 
بهتـر  بـرای  جهانـی  وب  از  توانیـم  مـی  چگونـه 

کنیـم؟ اسـتفاده  مـان  زندگـی  کـردن 
بخـش  گذشـته  سـال   ۲0 در  جهانـی  1.وب 
عمـده ای از زندگـی مـا بـوده اسـت. حتـی مـارا 
بیخبیـر  آنهـا  از  سـال ها  کـه  دوسـتانمان  بـه 
بودیه ایم پیوند داده  و دوری مسافت را عما 
کمرنگ کرده اسـت عاوه بر این مار ا به کسـب 
کـرده  اطاعـات و آمـوزش هـای جدیـد ترغیـب 
اسـت.همچنین از آن میتـوان بـرای بـرای بهتـر 
کـردن زندگـی کمـک بگیریـم برای مثـال، ما می 
خریـد  شـغل،  کـردن  پیـدا  بـرای  آن  از  توانیـم 
کـردن اطاعـات در مـورد  محصـوالت، و پیـدا 
همچنیـن  کنیـم.  اسـتفاده  ایمنـی  و  سـامت 
بـرای بـه روز مانـدن از آن اسـتفاده می کنیـم.

چـه  wwwمخفـف  بدانیـم  اسـت  جالـب 
کلماتی اسـت.world wide web به معنی وب 

اسـت. گسـترده  جهـان 

 به بهانه روز جهانی وب گسترده
نظر به اختالل در شبکه اینترنت دنیا در دستان شما قرارگرفته است

سطح توقع مردم افزایش پیدا کرده است
 

براسـاس   : کـرد  اعـام  ارتباطـات  وزارت  مجلـس  امـور  معـاون 
مـردم  توقـع  سـطح  بلکـه  نیافتـه  کاهـش  اینترنـت  کیفیـت  آمارهـا 
او  اسـت.  یافتـه  افزایـش  پلتفرم هـا  کاربـران  تعـداد  و  سـرویس ها  از 
توسـعه  بـا  کـرد  امیـدواری  ابـراز  و  دانسـت  آن هـا  حـق  را  توقـع  ایـن 
برثانیـه ای  100مگابیـت  بانـد  پهنـای  نـوری،  فیبـر  پـورت  میلیـون   ۲0
می کنـد. کمـک  هـم  دیجیتـال  اقتصـاد  بـه  کـه  شـود   فراهـم 
»رضـا باقـری اصـل« معـاون امـور مجلـس وزارت ارتباطـات در نشسـت 
کـه در مرکـز  الکترونیـک و سـامانه های دولتـی«  »چالش هـای تجـارت 
کـرده  پژوهـش ایرنـا برگـزار شـد بـه لـزوم افزایـش سـرعت اینترنـت اشـاره 
ارتباطـات  دسترسـی  دارنـد،  نماینـدگان  کـه  تقاضایـی  :اولیـن  گفـت  و 
پاییـن  کیفیـت  البتـه  اینترنـت اسـت.  کیفیـت  اسـت. دومیـن موضـوع 
از  مـردم  توقـع  سـطح  امـا  می کنـد،  اثبـات  را  ایـن  آمارهـا  و  نیامـده 
نیـز  از سـرویس ها اسـتفاده می کننـد  کـه  کاربرانـی  سـرویس ها و تعـداد 
کیـد بـر اینکـه ایـن توقـع حـق مـردم اسـت  افزایـش یافته اسـت. او بـا تا
بـرای  ابـزاری  عنـوان  بـه  پلتفرم هـا  از  می خواهنـد  افـراد  داشـت  اظهـار 
کننـد از همیـن رو پلتفرم هـا نیـز بایسـتی رشـد  کسـب درآمـد اسـتفاده 
گـر  کـرده و البتـه بـه افزایـش امکانـات و سرعت شـان نیـز کمـک شـود: »ا
بتوانیـم زیرسـاخت های ارتباطـی بـه ویـژه ثابـت را ارتقـا دهیـم، نسـل 

گرفـت.« پلتفرم هـا شـکل خواهـد  از  بعـدی 
معـاون وزیـر ارتباطـات بـا بیـان اینکـه به ایـرادات موجود در زمینه سـرعت 
مشـکات  ایـن  افزایـش  بـرای  عاملـی  را  تحریم هـا  هسـتند،  گاه  آ اینترنـت 
دانسـت: »در برخـی مناطـق تکنولـوژی هنـوز روی سـیم مسـی قـرار دارد، در 
برخـی مـوارد BTS هنـوز تبدیـل بـه LTE نشده اسـت و فشـارهای تحریم هـا 
گاهیـم، امـا با  نیـز بـه ایـن مشـکات اضافـه می شـود. مـا بـه همـه ایـن مـوارد آ
همـه ایـن ظرفیت سـازی ها، توقـع مـردم و شـتاب تحـول دیجیتـال از چیـزی 
بـه  ادامـه  در  اصـل  باقـری  می گیـرد.«  پیشـی  کنیـم  اراده  می توانیـم  مـا  کـه 
اهمیت سـرعت اینترنت در بحث اقتصاد دیجیتال اشـاره کرده و گفت:برای 
اینکـه بتوانیـم زیرسـاخت تحول دیجیتـال و اقتصاد دیجیتـال را ایجاد کنیم 
داشـته   اختیـار  در  را  اینترنـت  بـاالی  سـرعت  و  گیـر  فرا دسترسـی های  بایـد 
باشـیم. سـرعت و پهنـای بانـد کنونـی بـه هیـچ عنـوان بـرای ایجـاد تحـول در 
اقتصـاد  زیرسـاخت های  حـوزه  در  مـا  نمی کنـد.  کفایـت  دیجیتـال  اقتصـاد 
کنیـم. دیجیتـال دسـت کم بایـد پهنـای بانـد 100 مگابیـت بـر ثانیـه را فراهـم 



19

دور جدیـد ● شمـــــــــــــاره ۱۰
۱ ۴ ۰ ۱ شهــریـــــــورمــــــــــــــــاه 

خانواده هـای افغـان بـا پافشـاری دولـت موقـت طالبان 
، بـا  در بـاز نکـردن دبیرسـتان های دخترانـه در ایـن کشـور
تشـکیل مـدارس مخفی و زیرزمینـی در خانه های خود از 

بی سـواد مانـدن دخترانشـان جلوگیـری می کنند.
بـه گفتـه برخـی از دخترانـی کـه در مدرسـه های مخفـی 
کتاب هایشـان را در  مشـغول بـه تحصیـل هسـتند، آن هـا 
آنجـا  در  افغـان  مـردان  زیـرا  می کننـد،  پنهـان  آشـپزخانه 

کاری ندارنـد.
صدهـا هـزار دختـر افغـان از یـک سـال پیـش و بـا روی 
تحصیـل  از  افغانسـتان  در  طالبـان  دوبـاره  آمـدن  کار 
بـرای  آن هـا  عطـش  امـا  شـده اند،  محـروم  مدرسـه ها  در 

اسـت. نشـده  کـم  یادگیـری 
خبرنگاران خبرگزاری فرانسه که از یکی از این مدرسه ها 
کـه دانش آمـوزان دختـر  گفتنـد  کرده انـد،  مخفـی بازدیـد 
می کردنـد. بحـث  بیـان  آزادی  دربـاره  خـود  زن  معلـم   بـا 
کاس هـای  بـه  رسـیدن  بـرای  دختـران  از  گـروه  ایـن 
از  تـا  زیرزمینـی مسـیرهای مختلفـی را در نظـر می گیرنـد 

کننـد. جلوگیـری  طالبـان  نیروهـای  توجـه  جلـب 
گـر یـک شـبه نظامی طالبـان از دخترهـا  بـرای نمونـه، ا
کـه در  کنـد، آن هـا می گوینـد  در مـورد مقصدشـات سـؤال 
ایـن در حالـی  و  کرده انـد  نـام  ثبـت  کارگاه خیاطـی  یـک 
اسـت که کتاب های مدرسـه خود را در کیسـه های خرید 

کرده انـد. یـا زیـر چـادر خـود پنهـان 

از آنجـا کـه اینگونـه مدرسـه رفتـن به ریسـک و شـهامت 
نیاز دارد برخی از دختران افغان تحصیل را رها کرده اند.
نظرنـد  ایـن  بـر  افغانسـتان  در  دینـی  علمـای  گرچـه  ا
کـردن دختـران  کـه در اسـام هیـچ دلیلـی بـرای محـروم 
قرائـت  براسـاس  طالبـان  امـا  نـدارد  وجـود  تحصیـل  از 
بـه  را  آن هـا  بازگشـت  اجـازه  دیـن،  از  خـود  سـختگیرانه 

نمی دهـد. مدرسـه ها 
به گفته برخی از تحلیلگران سیاسی، موضوع تحصیل 
دختـران افغـان بـه اختاف هـا میـان طالبـان دامـن زده 
ایـن سـختگیری ها  آن هـا مخالـف  از  گروهـی  زیـرا  اسـت، 

هسـتند.
دبیرسـتان های  کـه  بـود  کـرده  اعـام  طالبـان  پیشـتر 
»احـکام  اسـاس  بـر  دروس  تدویـن  از  پـس  دخترانـه 
منیـر،  نـوراهلل  اینـک  می شـوند.  بازگشـایی  اسـامی« 
بـر  طالبـان  موقـت  دولـت  معـارف  وزارت  سرپرسـت 
»مکتب هـای  مانـدن  بسـته  علـت  کـه  اسـت  نظـر  ایـن 
کشـور  ایـن  در  فرهنگـی  محدودیت هـای  دختـران«، 
بـدون  دختـران  کـه  داشـت  توجـه  بایـد  البتـه  اسـت. 
در  نمی تواننـد  متوسـطه  دوره  پایـان  گواهـی  داشـتن 
امتحانـات ورودی دانشـگاه ها شـرکت کننـد. از همیـن رو 
کـه در حـال حاضـر در دانشـگاه ها  دانشـجویان دختـری 
کـه  گـروه از دخترانـی هسـتند  تحصیـل می کننـد آخریـن 
ادامـه دهنـد. بـه تحصیـات تکمیلـی خـود  توانسـته اند 

با روی کارآمدن طالبان 

فعالیت مدارس زیرزمینی در افغانستان رونق گرفت
رهبری زنان 
در عصر دیجیتال

چالـش  کار  دنیـای  در  جنسـیتی  شـکاف  کاهـش   
بزرگـی بـرای اروپاسـت. در حـال حاضـر تعـداد مـردان 
زنـان  از  اروپـا بسـیار بیشـتر  فعـال در صحنـه فنـاوری 
کمتـر از یـک پنجـم متخصصـان  گذشـته  اسـت. سـال 
فراتـر  بودنـد.  زنـان  از  ارتباطـات  و  اطاعـات  فنـاوری 
یـا  مدیـره  هیـات  روسـای  دهـم  یـک  تنهـا  آن،  از 
مدیرعامل هـای لیسـت بلندبـاالی شـرکت های فعـال 
گفتـه  در زمینـه تجـارت و امـور مالـی، زن هسـتند.  بـه 
جـذب  و  تنـوع  برابـری،  مدیـر  اسـتاالیو،  هـررو  برتـا 
هـوآوی اروپـا، ایـن شـرکت در تـاش اسـت بـا برگـزاری 
دوره تابسـتانی »رهبـری زنـان در عصـر دیجیتـال« در 
گ، زنـان را بـه ابـزار و مهارت هایـی کـه از آن ها  شـهر پـرا
نـه تنهـا بـرای شـکل دادن بلکـه بـرای رهبـری تحـول 

کنـد.  تجهیـز  کننـد،  اسـتفاده  دیجیتـال  دنیـای 
کونسـوالتا لوزانـا از ایتالیـا و اولوبـوکاال ادبووالـه )بوکی( 
کـه  گوشـه اروپـا هسـتند  از ایرلنـد، دو زن جـوان از دو 
کشـورهای  از  دیگـر  دختـر  دانشـجوی   ۲۷ همـراه  بـه 
مختلـف اتحادیـه اروپـا، بالـکان غربـی و اوکرایـن بـرای 
هـم  گـرد  گ  پـرا در  تابسـتانی  دوره  ایـن  در  شـرکت 
آمدنـد. بوکـی می گویـد: »فکـر می کنم مسـاله برابری به 
آن سـادگی ها کـه مـا فکـر می کنیـم نیسـت. بـرای مثـال 
می کنیـم،  صحبـت  جنسـیتی  برابـری  از  کـه  هنگامـی 
پوسـت،  رنگیـن  زنـان  بلکـه  زنـان  تنهـا  نـه  مـا  منظـور 

از ایـن دسـته بندی هاسـت.« معلـول و حتـی فراتـر 
کونسـوال و بوکـی یـک پلتفـرم آمـوزش و شـبکه  تیـم 
انـدازه  بـا  کارهـای  و  کسـب  بـه  کمـک  بـرای  سـازی 
کوچـک و متوسـط بـرای حرکـت در دنیـای دیجیتـال 

کرده انـد. طراحـی  پایـدار  و 
کونسـوالتا معتقـد اسـت: » بحران تغییـرات اقلیمی 
بایـد در اولیـت توجـه قـرار بگیـرد، البته بحث توسـعه 
پایـدار بعـد اجتماعـی دارد و بـه نظـر مـن هیـچ یـک 

نبایـد فرامـوش شـود.«

تشکیل »شورای ارتقای 
دختران« در عربستان 

سعودی

امـور  شـورای  تشـکیل  از  سـعودی    عربسـتان 
و  مسـجدالحرام  امـور  کل  ریاسـت  در  زنـان 
»شـورای  عنـوان  تحـت  )ص(  پیامبـر مسـجد 
داد. خبـر  ریاسـت«  دختـران   ارتقـای 

اعـام  کشـور  ایـن  آنایـن،  الخلیـج  از  نقـل  بـه 
چارچـوب  در  شـورا  ایـن  تشـکیل  کـه  اسـت  کـرده 

توامندسـازی کادرهـای جـوان واجـد شـرایط صـورت 
اسـت. گرفتـه 

شـیخ عبدالرحمـن السـدیس تولیـد مسـجدالحرام 
گفـت: هـدف از  و مسـجد پیامبـر )ص( در سـخنانی 
ایـن اقـدام، اشـتغال زنـان در پسـت هـای ریاسـتی به 
منظـور کمـک به مسـیر نوآوری و دسـتیابی به اصول 

کیفیت اسـت.
امـور  ریاسـت  دختـران  شـورای  شـد:  یـادآور  وی 
مسـجدالحرام از شـورای جوانـان ایـن مرکـز مسـتقل 
خواهـد بـود و سـاختاری مسـتقل خواهـد داشـت تـا 
بـا تمایـز انجـام دهـد و افـق  را  بتوانـد وظایـف خـود 
جهـت  جـوان  رهبـران  روی  بـه  را  جدیـدی  هـای 

کنـد. بـاز  شـریفین  حرمیـن  بـه  رسـانی   خدمـت 
بسـته  فضـای  در  اقدامـات  دسـت  ایـن  انجـام   
جـوان  ولیعهـد  تصمیمـات  راسـتای  در  ؛  عربسـتان 
اجتماعـی  آزادی هـای  بخشـیدن  بـرای  عربسـتان 
بانـوان  بخصـوص   سـعودی  شـهروندان  بـه  بیشـتر 

اسـت.
اقداماتی که پیش تر منجر به اجازه رانندگی به زنان 
عربسـتانی شـده بـود و گمـان نمیرفـت کـه بـه اعطای 
بناجامـد. زنـان  بـه  مدیریتـی  هـای  پسـت   سـپردن 

امـا بـا ایـن اقئـام بـه نظـر میرسـد عربسـتان در دادن 
رعایـت  بـا  امـا  مصمـم   بانـوان  بـه  بیشـتر  حقـوق 

برمیـدارد. قـدم  احتیـاط 

ل 
مل

ن ال
بی
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-حانیه محمدی-
بانـوان  اشـتغال  و  مسـکن  مسـئله 
یکـی از مسـائل مهـم در زندگی مشـترک 
دانـش  نداشـتن  کـه  میشـود  محسـوب 
موجـب  آن  بـه  راجـع  کافـی  گاهـی  آ و 
جـاری  از  بعـد  مسـائلی  آمـدن  بوجـود 
 شـدن خطبـه عقـد بیـن زوجیـن شـود.
زن  مدنـی»  قانـون   1114 مـاده  طبـق 
بایـد در منزلـی کـه شـوهر تعییـن میکند 
سـکنی نمایـد مگـر آنکـه اختیـار تعییـن 

باشـد.« بـه زن داده شـده  منـزل 
یـا زن در تعییـن محـل  آزادی شـوهر 
محـل  بلکـه  نیسـت،  مطلـق  سـکونت 
وضـع  و  شـأن  بـا  بایـد  مشـترک  زندگـی 
اقتصـادی و نیـاز هـای خانواده تناسـب 

باشـد. داشـته 
ممکـن  زن  بـه  منـزل  تعییـن  اختیـار 
اسـت در ضمـن عقـد نـکاح و یـا بعـد از 
وقـوع نـکاح، اعطـا شـود و لزومـی نـدارد 
در قالـب شـرط ضمـن عقد نکاح باشـد.
منـزل  میتوانـد  زن  زمانـی  چـه  امـا 
کنـد؟ اختیـار  خـود  بـرای  را   دیگـری 
توضیـح  بـاال  کـه  شـرطی  از  غیـر  بـه   
مدنـی  قانـون   1115 مـاده  طبـق  دادیـم 
یـک  در  شـوهر  بـا  زن  بـودن  گـر  »ا
یـا  و  بدنـی  ضـرر  خـوف  متضمـن  منـزل 
زن  باشـد  زن  بـرای  شـرافتی  یـا  مالـی 
کنـد   اختیـار  علیحـده  مسـکن  میتوانـد 
 ، ثبـوت مظنـه ضـرر مزبـور و در صـورت 
محکمـه حکـم بازگشـت بـه منزل شـوهر 

نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن 
بـر   نفقـه  اسـت  معـذور  مزبـور  منـزل  بـه 

بـود.«  خواهـد  شـوهر  عهـده 
گـر زن عـذر موجـه بـرای عـدم حضـور  ا
نیـازی نیسـت  در منـزل داشـته باشـد، 
دادگاه  حکـم  منتظـر  خانـه  تـرک  بـرای 
اسـت سـکونت  کـه ممکـن  بمانـد، چـرا 
گـردد. موجـب ورود ضـرر و زیـان بـه او 

از  شـده  تعییـن  سـکونت  محـل  گـر  ا
، بـرای زندگـی خانوادگـی و  سـوی شـوهر
بـا شـئون زن مناسـب نباشـد و عـرف آن 
را مناسـب ندانـد) ماننـد سـکونت بـا زن 
( زن میتوانـد از رفتـن به آن  دیگـر شـوهر

کنـد. خانـه خـودداری 
اسـت  بهتـر  موضـوع  ایـن  تکمیـل  در 
بـه مـاده 111۶ قانـون مدنـی هـم اشـاره 
مـاده  مـورد  در  دارد:»  بیـان  کـه  کـرد 
بیـن زوجیـن  کمـه  کـه محا فـوق مـادام 

بـه  زن  سـکنای  محـل  نیافتـه  خاتمـه 
در  و  می شـود  معیـن  طرفیـن  تراضـی 
صـورت عـدم  تراضـی محکمـه بـا جلـب 
زن  منـزل  طرفیـن  نزدیـک  اقربـای  نظـر 
کـه  را معیـن خواهـد نمـود و در صورتـی 
محـل  محکمـه  خـود  نباشـد  اقربایـی 
کـرد«. مـورد اطمینـان را  معیـن خواهـد 
کـه متاسـفانه خیلـی  و امـا »اشـتغال« 
درگیـر  چالـش  ایـن  بـا  مـا  بانـوان  از 

: هسـتند
شـوهر  مدنـی:»  قانـون   111۷ مـاده   
میتوانـد زن خـود را از حرفـه یـا صنعتـی 
کـه منافی مصالـح خانوادگی یا حیثیات 

کنـد.« خـود یـا زن باشـد منـع 
خشـن  کمـی  مـاده  ایـن  ظاهـر  گرچـه 
امـا  مـرد بایـد  بـه نظـر میرسـد  و قاطـع 
کـه شـغل زن خـاف مصالـح  کنـد  ثابـت 
یـا حیثیـت خانوادگـی اسـت مگـر اینکـه 

باشـد. نامشـروع  ذاتـا  شـغل 
گـر زن قبـل از نـکاح بـه حرفـه مذکـور  ا
آن  بـه   ، نیـز شـوهر  و  داشـته  اشـتغال 
شـوهر  اسـت،  داشـته  ضمنـی  رضایـت 
بـاز هـم میتوانـد پـس از عقـد، بـا توجـه 
آن  از  زن  اشـتغال  مانـع  مـاده  ایـن  بـه 

شـود. حرفـه 
در صورتـی کـه زن حکـم دادگاه را اجرا 
نکنـد ، دادگاه می توانـد بـه درخواسـت 
کـردن  رهـا  بـه  زن  الـزام  جهـت  مـرد، 
اجـرای  در  تاخیـر  روز  هـر  بـرای  شـغل، 
مـرد  بـه  تـا  کنـد  تعییـن  جریمـه  حکـم، 

شـود. پرداخـت 
اشـتغال،  از  زن  منـع  کـه  آنجایـی  از 
طبـق مـاده 1۸ قانـون حقـوق خانـواده، 
اسـت،  شـده  دادگاه  تاییـد  بـه  منـوط 
مخالفـت  صـرف  بـه  نمی توانـد  کارفرمـا 
قطعـی  حکـم  صـدور  از  پیـش   ، شـوهر
تلقـی  یافتـه  خاتمـه  را  قـرارداد  دادگاه، 

نمایـد.
شـوهر امـکان منـع زوجـه از تحصیـل 
را نـدارد زیرا اشـتغال بـه تحصیل زوجه، 
بـه حرفـه و صنعـت محسـوب  اشـتغال 
خـارج   111۷ مـاده  شـمول  از  و  نشـده 
اسـت، مگـر اینکـه اشـتغال بـه تحصیـل  
زوجـه مانـع ایفای نقش همسـری شـود 
ایـن صـورت زوج میتوانـد نشـوز  کـه در 

کنـد. زن را ثابـت 
مـاده 1۸ قانـون حقـوق خانـواده بیان 
دارد زن هـم میتوانـد بـا رعایـت شـرایط 
کار  بـه  از اشـتغال  را  مـاده 111۷، شـوهر 
منـع کنـد، مشـروط بر اینکـه اختالی در 

امـر معیشـت خانـواده ایجـاد نشـود.

نکات ساده در 
نگهداری خودرو
 -امیر حسین دورانی-

ایـن  در  قبـل  شـماره  مبحـث   ادامـه  در 
کلیـدی  امـا  سـاده  نـکات  بـه  را  شـما  توجـه  شـماره  
می کنیـم جلـب  خـودرو  از  بهتـر  نگهـداری   بـرای 
کـرد ، دقـت بـه صـدای  کـه بایـد بـه آن توجـه   یکـی از مـواردی 
اتومیبـل اسـت. همیشـه مواظـب صداهـای عجیـب و غریـب، 
نظـر  بـه  کـه  چیـزی  هـر  یـا  و  ارتعاشـات،  معمـول،  غیـر  بـوی 
درسـت کار نمی کند باشـید. اجازه ندهید که یک مکانیک یا 
گـر شـما سـال  کـه طبیعـی اسـت” ا نمایندگـی بـه شـما بگویـد “
کـرده باشـید، بسـیاری از صداهـا  هـا بـا ایـن ماشـین رانندگـی 

کـه سـالی یـک بـار  بـرای شـما   اسـت. ایـن ایـده خوبـی اسـت 
اجـازه دهیـد دوسـتتان ماشـین را برانـد. برخـی از مشـکات، 
ماننـد فرمـان فرسـوده و یـا یـک ترمز فرسـوده، ممکن اسـت به 
گر فکر  تدریج ایجاد شـده باشـد که شـما متوجه آنها نشـوید. ا
مـی کنیـد ماشـین مشـکلی نـدارد امـا دوسـتتان آن را یـک تلـه 
مـرگ مـی بینـد، وقـت آن اسـت کـه بـه دیـدن مکانیـک برویـد.
کثـر از بـه آن توجـه نمیشـود بررسـی  کـه ا نکتـه مهـم دیگـر 
عملکـرد سیسـتم ترمـز ماشـین اسـت بـه خاطر داشـته باشـید  
تغییـرات دمـا و گرمـای شـدید مـی توانـد روی کارکـرد ترمزهـای 
شــما تاثیـر بگـذارد. بهتـر اســت کــه قبـل از آغـاز گرما لنـت ترمز 

خـودرا چـک کنیـد.
خـودرو  فنـی  سیسـتم  و  موتـور  کـه  انـدازه  همـان  بـه 
خـودرو  کابیـن  و  بدنـه  از  نگهـداری  اسـت،  اهمیـت  حائـز 
مـی  توصیـه  اسـت.  برخـوردار  باالیـی  اهمیـت  از  نیـز 

کنیـد. پولیـش  را  خـود  خـودروی  مرتبـه  یـک  سـالی   شـود 
پاسـتیکی  و  السـتیکی  قطعـات  مرتبـه  یـک  سـالی  حداقـل    
کنیـد. شـلنگ هـای آب، سـوخت رسـانی و  خـودرو را بازدیـد 
ترمـز حتمـًا بایـد بازدید شـوند.  به برق خـودروی خود اهمیت 
دهید. از سیم هایی که روکش آن ها معیوب است به سادگی 
که به راحتی می توانند یک فاجعه به بار بیاورند.  نگذرید چرا
سـوخت  میـزان  تنظیـم  بـه  قـادر  یابـی  عیـب  دسـتگاه  هیـچ 
مصرفـی نمـی باشد.دسـتگاه عیب یـاب فقط مـی تواند میزان 
مصـرف سـوخت بـاال یـا پاییـن را نشـان دهـد و رفـع عیـب بـه 

عهـده مکانیـک مـی باشـد.
کثـر محصـوالت پاسـتیکی  ا ک کـن ماننـد  تیغه هـاي  برف پا
یـک عمـر مفیـدی دارنـد و غالبـا بعـد از یـک زمسـتان درسـت 
و حسـابی ماننـد چیـزی کــه امسـال پشـت سـر گذاشـتیم بایـد 

تعویـض شـوند.

 مسکن و اشتغال زوجه در قانون


