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جامعه

؛ تنهاانتخابکودککار
کردناست کار

-زهراقاسمزاده_
خیابـان،  در  را  کودکانـی  کـه  افتـاده  اتفـاق  مـا  همـه  بـرای 
کـه  ببینیـم  شـهرمان  هـای  مـکان  سـایر  و  هـا  چهـارراه  سـر 
ذهن مـان  در  یقیـن  طـور  بـه  و  مشـغولند  کاری  بـه  یـک  هـر 
ایـن  چـرا  کـه  میکنیـم  فکـر  مسـاله  ایـن  بـه  بیـش  و  کـم 
توجـه  بایـد  هـم  نکتـه  ایـن  بـه  امـا  می کننـد.  کار  کـودکان 
شـود. مـی  مشـاهده  پدیـده  ایـن  دنیـا  سراسـر  در  کـه   نمـود 
کاری مشـغول هسـتند را مـی  کـه بـه  تمـام افـراد زیـر 18 سـال 
تـوان جـزو کـودکان کار محسـوب کـرد. در واقـع ایـن کـودکان بـه 
جای اینکه در سـن کودکی مشـغول یادگیری سـواد، مهارتهای 

کار  اجتماعـی و ارتباطـی، ارتبـاط بـا سـایر همسـاالن باشـند بـه 
مشـغول شـده و به نوعی از حقوق اساسـی خود که همان حق 

بقـاء، رشـد، امنیـت و مشـارکت می باشـد محـروم شـده انـد. 
کـودکان بـه طـور واضـح بـه وضعیـت خانـواده بـر  کار  دالیـل 
می گـردد، بـه ایـن معنـی کـه ناتوانـی والدیـن از تأمیـن معیشـت 
کار روی بیاورنـد  کـه آنـان بـه  خـود و فرزنـدان باعـث مـی شـود 
و ایـن ناتوانـی دالیـل بسـیاری دارد از جملـه: جدایـی والدیـن، 
بیمـاری سرپرسـت خانـوار، نداشـتن شـغل بـا درآمد ثابـت برای 
سرپرست خانوار و ...اما باید توجه نمود که هیچ کدام از دالیل 
بـه تنهایـی نمیتوانـد توجیـه کننـده کار کـودک باشـد بلکـه قـرار 
گرفتـن چندیـن دلیـل در کنـار هـم کـه عامـل اقتصادی تشـدید 
 کننـده آن اسـت مـی توانـد کـودک را بـه سـمت کار سـوق دهـد. 
کز  البتـه بـه ایـن مسـاله هـم باید توجـه نمود که موسسـات و مرا

خیریـه و مـردم نهـادی وجـود دارنـد کـه سـعی مـی کننـد بـه این 
کـودکان کمـک نمـوده و از آسـیبهای احتمالـی بـه ایـن کـودکان 
جلوگیـری نماینـد امـا با وجود این، کـودکان در چرخه کار عالوه 
بـر معلـق شـدن حقـوق اساسـی شـان، بـا مشـکالتی از جملـه 

آسـیبهای جسـمی و روانـی و انـواع خشـونت روبـرو می باشـند. 

_مهشادعسکری_
کـودکان  کار  بـا  مبـارزه  جهانـی  روز 
خـرداد(   ۲۲( ژوئـن   1۲ در  سـاله  هـر 
نامگـذاری  از  هـدف  می شـود.  برگـذار 
اسـیب  از  اطالع رسـانی  روزی  چنیـن 
برداشـتن  و  کار  کـودکان  بـه  وارده  هـای 
کـن  ریشـه  جهـت  در  موثـر  گام هـای 
اسـت.  شـده  عنـوان  پدیـد  ایـن   کـردن 
کـه  زیـر 18 سـال  فـرد  بـه هـر  کل  بـه طـور 
باشـد  مشـغول  کار  بـه  تحصیـل  جـای  بـه 
کار  کـودک  می شـود.  گفتـه  کار  کـودک 
طیـف گسـترده ای از کار کـودکان را شـامل 

می شـود.
کمـک بـه  کـودکان بـه منظـور  گروهـی از 
بـه  تحصیـل  کنـار  در  و  خانـواده  اقتصـاد 
میپردازنـد  درآمـدزا  فعالیت هـای  انجـام 
بـه  کار  کـودکان  از  گسـترده ای  طیـف  امـا 
مشـاغلی  بـه  تحصیـل  تـرک  بـا  و  اجبـار 
هسـتند. مشـغول  امنیـت   بـدون 

یادداشـت  ایـن  در  شـده  ذکـر  مـوارد 
کار را در بـر میگیـرد. کـودکان   دسـته دوم 
کار   جهانـی  سـازمان  آمـار  اسـاس  بـر 
 ۵ کـودک  میلیـون   1۲۰ سـاالنه   ،)ILO(
کودکـی  از  محـروم  جهـان  در  سـاله   1۴ تـا 
میشـوند.  تمام وقـت  کار  بـه  مشـغول  و 
زندگـی  آسـیا  در  کـودکان  ایـن  درصـد   ۶1
کار  بین المللـی  درجوامـع  می کننـد. 

 کـودکان نوعـی اسـتثمار بـه شـمار می آیـد.
براسـاس سرشـماری سـال 1۳۷۵ بیـش از 
گـروه  را  کشـور  شـاغل  جمعیـت  درصـد   ۴
می دهنـد. تشـکیل  سـال   1۴ 1۰تـا   سـنی 
مشـخص اسـت که امـار دقیقـی از کودکان 
کار وجـود نـدارد و طـی سـال های گذشـته 
 ایـن امـار بـه مراتـب افزایـش یافتـه اسـت.
کـودکان  حـوزه  فعـاالن  از  بسـیاری 
هسـتند  خیریـه ای  انجمن هـای  کار 
بسـترهای  نمـودن  فراهـم  بـا  کـه 
کـی  خورا هـای  بسـته  تهیـه  و  آموزشـی 
در  سـعی  مشـاوره ای  خدمـات  ارئـه  و 
دارنـد. کـودکان   ایـن  زندگـی   بهبـود 
کـه ۶ سـال از  مریـم امانـی یکـی از افـرادی 
اسـت  ارتبـاط  در  کار  کـودکان  بـا  نزدیـک 
میگویـد:  کار  کـودکان  وضعیـت   بیـان  در 
کـه  کـودکان مـردان و زنانـی هسـتند  ) ایـن 
هنـوز قـد نکشـیده اند، روزگار آنهـا را بـزرگ 
کـرده اسـت .بـرای آنها کودکی معنـا نداره و 
یکبـاره بـه دنیای بزرگسـالی پرت شـده اند.
از  صحبـت  تـا  مـا  کشـور  در  متاسـفانه 
گروه هـای  و  باندهـا  میشـود،  کار  کـودکان 
از  و  میشـود،  تداعـی  ذهـن  در  مافیـا 
عضـو  کـودکان  ایـن  جامعـه  کثریـت  ا نظـر 
ازای  در  کـه  کـه   هسـتند  گروه هایـی 
می شـود  داده  غـذا  و  جـا  انهـا  بـه  کار  
توسـط  کار  کـودکان  کثریـت  ا صورتـی  در 

می شـوند.  گماشـته  کار  بـه  سرپرستشـان 
را  فرزنـدآوری  کـه  معتـادی  سرپرسـتان 
کـودکان  و  می دانـد  خـود  درامـد  منبـع 
کـم و حـدود ۳ سـال بـه  از سـنین خیلـی 
همچـون  سـخت  و  ارزش  بـی  مشـاغل 
می شـود(. گماشـته   زباله گـردی 

ضمـن  خـود  صحبت هـای  ادامـه  در  وی 
نامناسـب  برخـورد  از  نارضایتـی   ابـراز 
مامـوران شـهرداری بـا کـودکان کار افـزود:) 
سـال هاسـت کشـمکی بین شـهرداری ها و 
فعالیـن حقـوق کار بـر قـرار اسـت. زمانیکـه 
جمـع  خیابـان  سـطح  از  کار  کـودک  یـک 
ای  خانـواده  بـه  بایـد  چـرا  میشـود  آوری 
الزم  صالحیـت  اسـت  مشـخص  کامـال  کـه 
نـدارد  را  کـودک  ایـن  از  نگهـداری  بـرای 
نیـز  کـودک  بـدن  در  خشـونت  آثـار  و 
می شـوند  بازگرداننـده  اسـت  نمایـان 
نمی شـود؟ عمـل  وارد  بهزیسـتی   چـرا 

بسـیاری از ایـن کـودکان امنیت جانی الزم 
را  حتـی در محیـط خانـه هـم ندارنـد. بلـه 
ایـن کـودکان چهـره شـهر را نازیبـا می کنند 
امـا مقصـر اصلـی ایـن نازیبایـی من، شـما، 

کـه بـا  جامعـه و تمـام مسـئولینی هسـتند 
عـث بوجـود امـدن ایـن شـرایط شـده اند. 
معیـوب  چرخـه  ایـن  در  متاسـفانه 
کار  کـودکان  کـه همـان  افـراد  بیگناهتریـن 

می شـوند(. تنبیـه  و  جریمـه  هسـتند 
وی در ادامـه صحبـت هـای خود اضافه 
خانـواده  در  کار  کـوکان  از  )بسـیاری  کـرد: 
معمـول  عـرف  از  بـدور  و  تنـش  پـر  هـای 
مـا  نامناسـب  برخـورد  میشـوند  بـزرگ 
کـودکان را بسـیار آسـیب  شـهروندان، ایـن 
و  روح  بـر  را  مخربـی  بسـیار  آثـار  و  پذیرتـر 

گذاشـت. خواهـد  آنهـا  روان 
بـه عنـوان  کـودکان کار  ایـن فعـال حـوزه 
سـخن پایانـی افـزود :تمام مـا در قبال این 
انـکار  جـای  بـه  داریـم  مسـولیت  کـودکان 
آنهـا  میتـوان مودبانـه و  گرفتـن  و نادیـده 
کـرد و یـا در  بـا احتـرام تقاضـای انـان را رد 
ازای مبلـغ پـول از انهـا خدمـات دریافـت 
کنیـم. وی پرداخـت پـول بـدون دریافـت 
خدمـات و یـا انـکار وجـود آنهـا را بدتریـن 
ایـن  بـا  میتـوان  کـه  دانسـت  اقدامـی 

داشـت. کـودکان 

کودکان کار با جهانیمبارز بهروز نظر
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جنگستارگان

»جنـگ  جهانـی  روز  1۴اردیبهشـت  بـا  مصـادف  ۴مـی 
سـتارگان« اسـت گرچه این روز به صورت رسـمی ثبت نشـده 
اما دوسـتداران این فیلم هرسـاله در سراسـر جهان با برپایی 
 مراسم مختلف ،ساخت این مجموعه فیلم را جشن میگیرند.

طـی چهـل سـال گذشـته،نه فیلـم از سـری فیلم هـای جنگ 
سـتارگان سـاخته شـده اسـت کـه هر نـه فیلـم در بخش های 
مختلـف ،نامـزد دریافـت اسـکار شـده انـد و دوفیلـم نیزموفق 

به کسـب اسـکار شـده اند.
سـتارگان  جنـگ  هـای  فیلـم  مجموعـه  از  سـری  اولیـن 
یکـی  بـه  دالری،  ۴۰۰میلیـون  فـروش  بـا   19۷۷ سـال  در 
شـد. تبدیـل  دوران  تمـام  فیلم هـای  تریـن  پرفـروش   از 
صنعـت  بـر  سـتارگان،  جنـگ  فیلـم،  فـروش  بـر  عـالوه 
کتاب هـای  و  اسـباب بازی  یارانـه ای،  بازی هـای 
اسـت. داشـته  مثبتـی  و  مسـقیم  تاثیـر  نیـز   ُکمیـک 
از  خارق العـاده  صحنه هـای  بـودن  دارا  بـر  عـالوه  فیلـم  ایـن 
فضای کهکشـانی، سـفر با سـرعت فراصوت بین کهکشـان ها 
و ادوات جنگی_تخیلـی یکـی از ارکان تاثیرگـذار در مانـدگاری 
مجموعـه فیلـم هـای جنـگ سـتارگان؛ نبـرد میـان خیـر و شـر 
و مـدد جسـتن از راه  و رسـم جوانمـردی، وفـا داری در قالـب 
شـوالیه های قـرون وسـطایی و آیین هـای سـامورایی   بـا وام 
گرفتـن از معانـی از عالـم فلسـفه، عرفـان و ادیان اسـت. عالوه 
بـر ایـن مجموعه فیلم های جنگ سـتارگان از عالم سیاسـت 
نیـز تاثیراتـی را پذیرفتـه اسـت چنانچـه در نهایت دموکراسـی 
بـه  امپراطـوری  اسـتبداد  و  میشـود  چیـره  دیکتاتـوری  بـر 

جمهوریـت  کهکشـانی تبدیـل میشـود.

جنگستارگانرابااین
کنید ترتیبنگاه

بـی شـک مجموعـه جنـگ سـتارگان )star wars( یکـی 
از مهمتریـن و تاثیرگـذار تریـن مجموعـه در طـول تاریـخ 

سـینما اسـت

کـران فیلـم هـای  ا امـا ترتیـب  نـه  یـا  نمیدانـم میدانیـد 
میکنـد.  فـرق  آن  داسـتانی  ترتیـب  بـا  سـتارگان  جنـگ 
بـرای مثـال فیلـم هـای چهـارم تـا ششـم ایـن سـری زودتـر 
کـران شـده اسـت! دلیـل اصلـی  قسـمت اول تـا سـوم آن ا
بـرای سـاخت سـه قسـمت  الزم  تکنولـوژی  نبـود  نیـز  آن 
سـتارگان  جنـگ  خالـق  لـوکاس،  جـرج  اسـت.  بـوده  اول 
از اول فیلمنامـه شـش قسـمت اولیـه ایـن سـری فیلـم را 

مینویسـد امـا خـب بعـد تغییراتـی در فیلمنامـه بـه دلیـل 
نبود تکنولوژی الزم، اول قسـمت چهارم تا ششـم را تولید 
میکند و سـپس سـه قسـمت اولیه را میسـازد. البته گاهی 
هسـتیم  هـم  کوچکـی  بسـیار  گ هایـی  با شـاهد  وقت هـا 
کـه قسـمت هـای چهـارم تـا ششـم، قسـمت هـای اول تـا 
سـوم را نقـض میکنـد امـا خـب بـه هـر حـال بـاز هـم ذره 
گـر بخواهیـم  آثـار جنـگ سـتارگان را  ای اهمیـت ندارنـد. ا
گـر در دنیـای جنـگ سـتارگان  کـه ا بـا ایـن فـرض میبینـم 
بودیـم، بـا چـه ترتیبـی اتفاقـات رخ میـداد، باید فیلـم ها را 

کنیـد بـر اسـاس لیسـت زیـر مشـاهده 
 Star Wars Episode I: The Phantom Men-

ace (1999(
Star Wars Episode II: Attack of the 

Clones )2002(

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith 
)2005(

Solo: A Star Wars Story )2018(
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درصف 4روز
برایتماشای
جنگستارگان

جنـگ  فیلم هـای  مجموعـه 
دنیـای  بـر  عـالوه  سـتارگان 
کتـاب بـه ویـژه  سـینما، بـر دنیـای 
وارد  هـم  نوجـوان  کتاب هـای 
شـده و آنـرا تحـت تاثیـر قـرار داده 
اسـت. از جملـه میتـوان بـه کتـاب 
تماشـای  بـرای  صـف  در  "۴روز 
بـرد. نـام  سـتارگان"   جنـگ 
حـول  کتـاب  ایـن  داسـتان 
دو  طرفـدار  یـک  عالقـه  محـور 
مجموعـه  نوجـوان  آتشـه ی  
سـتارگان"  "جنـگ  هـای  فیلـم 

میچرخـد کـه بـرای تماشـای یکـی 
سـتارگان"  "جنـگ  هـای  فیلـم  از 
می شـود. سـختی هایی   متحمـل 
از  یکـی  کـه  کوتـاه  رمـان  ایـن 
نیویـوک  پرفروش ترین هـای 
می شـود،  محسـوب  تایمـز 
و  عشـق  از  شـیرین  داسـتانی 
می کشـد. تصویـر  بـه  را   صبـر 
آمـده  داسـتان  ایـن  خالصـه  در   

اسـت:
شـیفیه  نوجـوان  یـک  »النـا« 
فیلم هـای جنگ سـتارگان اسـت. 
فیلـم جدیدی از این مجموعه ی 
کران شـده است و النا  سـینمایی ا
هـم تصمیـم دارد بـه تماشـای آن 
خانـه  نزدیـک  سـینمای  او  بـرود. 
کـه  ایـن  از  و  می کنـد  انتخـاب  را 
زیـادی طرفـدار  قـرار اسـت تعـداد 

مثـل خـودش ببینـد هیجـان زده 
کمـال نابـاوری تنهـا  اسـت. امـا در 
از  و  هسـتند  صـف  در  نفـر  سـه 
جمعیـت زیـادی که النـا انتظارش 

نیسـت. داشـت،خبری  را 
نوجوانـان  بـرای  کتـاب  ایـن 
شـیفته ی ژانـر علمـی - تخیلـی به 
سـتارگان  جنـگ  فیلم هـای  ویـژه 

اسـت.  شـده  نوشـته 

کتاببزرگسال

جنگستارگان:دارثویدر

نسـل های  از  بسـیاری  آشـنایی  
دهـه ۵۰ و ۶۰ بـا کتـاب ، از کتاب هـای 
بـود.  مصـور  همـان  یـا  کمیـک 
"سـوپرمن"  همچـون  کتاب هایـی 
انهـا  بـودن  کمیـت  کـه  "تن تـن"  و 
و  بـود  خریدشـان  اصلـی  دلیـل 
بـرای  را  کتـاب  بـا  دوسـتی  زمینـه 
زد. رقـم  نسـل  ایـن  از   بسـیاری 
هـا  کتـاب  نـوع  ایـن  حاضـر  حـال  در 
هنـوز  امـا  میشـود.  چـاپ  نـدرت  بـه 
محبویت خود را بین سـنین مختلف 
گـر شـما هـم بـه  کـرده اسـت. ا حفـظ 
کتاب های کمیک عالقه مند هستید 
جلـدی  شـانزده  مجموعـه  قطعـا 

  " کمیـک "جنـگ سـتارگان:دارث ویدر
کـرد. خواهـد  جلـب  را  شـما   نظـر 

جنـگ  اصلـی  سـه گانه  در  ویـدر 
شـیطان صفتی  فرمانـده  سـتارگان، 
امپراتـوری  قوانیـن  کـه  اسـت 
کهکشـان  در  جدیـت  بـا  را  کهکشـان 
بـه اجـرا درمـی آورد. دارث ویـدر جـزو 
سـینمای  تاریـخ  شـروران  برتریـن 
می شـود. محسـوب   جهـان 

دارث ویـدر Darth Vader شـخصیت 
معروف و محبوب جنگ ستارگان که 
تـا حـاال چندین سـری کمیک داشـته  
کمیـک  جـزو  آن هـا  همـه  و  اسـت 
هـای محبـوب اسـتار وارز بودنـد ایـن 
تریـن  جدیـد   Darth Vader سـری 
اسـت. شـخصیت  ایـن   مجموعـه 

 در خالصـه جلـد اول ایـن کتاب آمده 

اسـت: “به من ملحق شـو، و ما با هم 
بـر  پسـر  و  پـدر  عنـوان  بـه  تونیـم  مـی 
روی کهکشـان فرمانروایـی کنیم!« در 
ایـن فصـل حماسـی از داسـتان هـای 
، او بـا تصمیـم غیـر قابـل  دارث ویـدر
بـاور لـوک )پسرش(دسـت و پنجه نرم 
مـی کنـد و یـک ماموریـت پـر از خشـم 

و انتقـام را شـروع مـی کنـد.
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ثبتاسنادملی؛
حفظتاریخوفرهنگ

در  اسـناد مکتـوب  کـه  اهمیتـی  بـه دلیـل  زنواجتمـاع-
دارد،  جامعه شناسـی  تحقیقـات  و  اجتماعـی  مطالعـات 
بـه پیشـنهاد مرکـز پژوهشـی میـراث مکتـوب و بـا تصویـب 
عنـوان  بـه  مـاه  اردیبهشـت  عمومـی1۷  فرهنـگ  شـورای 
اسـت. شـده  انتخـاب  مکتـوب  میـراث  و  ملـی  اسـناد   روز 

بـه  آن  از  کـه  اسـت  قـدری  بـه  مکتـوب  اسـناد  اهمیـت 
عنـوان »میـراث مکتـوب« نیـز یـاد میشـود. عـالوه بـر ایـران 

نامگـذاری  ژوئـن   19 بـا  برابـر  درجهـان  ملـی  اسـناد  روز 
مکتوب،کـه  میـراث  حفـظ  بـرای  ملت هـا  و  اسـت  شـده 
تـالش  در  میشـود  محسـوب  آنهـا  هویتـی  سـند  واقـع  در 
کشـوری  هسـتند. شـورای جهانـی آرشـیو، روش هـای هـر 
مـی  مشـخص  را  ملـی  مـدارک  و  اسـناد  ثبـت  بـرای  را 
دیگـران  تجربیـات  از  بتواننـد  نیـز  هـا  ملـت  دیگـر  تـا  کنـد 
در  مکتـوب  آثـار  کـه  اهمیتـی  دلیـل  بـه  کننـد.  اسـتفاده 
اسـت؛  دارا  علـم  و  هنـر  تاریـخ،  جملـه  از  هـا  زمینـه  تمـام 
و  حفـظ  روش هـای   کگذاری  اشـترا بـه  بـا  هـا  دولـت 
گذشـته  نگهـداری  ایـن اثـار سـعی در رمزگشـایی آنچـه در 
. دارنـد  را  خـورد  رقـم  امـروز  رویدادهـای  تـا  داده   رخ 

ایرانیـان  کـه  می دهـد  نشـان  ایرانیـان  تاریخـی  پیشـینه 
داشـته   « سـلطنتی  »بایگانـی  هخامنشـیان   زمـان  از 

مغـز  حقیقـت  در  سـلطنتی  بایگانـی  رئیـس  و  انـد 
پیگیـری  در  اساسـی  نقـش  کـه  بـوده  تشـکیالت  متفکـر 
قدمـت  ایـن  توجـه  اسـت.با  داشـته  حکومتـی  مکاتبـات 
اعضـای  از  یکـی  ایـران  مـدارک،  کـردن  آرشـیو  در  طوالنـی 
میشـود. محسـوب  جهانـی  آرشـیو  شـورای  در   مهـم 

»سازمان اسناد ملی ایران« در کشور در 1۳۴۵ خورشیدی 
ارایـه شـد و مجلـس شـورای ملـی در 1۷ اردیبهشـت 1۳۴9 
تصویـب  را  سـازمان  ایـن  تاسـیس  قانـون  خورشـیدی، 
کـرد. از آن تاریـخ تـا 1۳9۰ خورشـیدی، 1۷ اردیبهشـت بـه 
عنـوان روز اسـناد ملـی بـزرگ داشـته می شـد امـا در ایـن 
بـا  اردیبهشـت همزمـان  کـه 19  گرفتـه شـد  سـال تصمیـم 
کلینـی بـه عنـوان »روز اسـناد ملـی و  روز بزرگداشـت شـیخ 

میـراث مکتـوب« نامگـذاری شـود.

-حسناخوشرو-

دربردارنـده ی  ملـت  و  قـوم  هـر  زبـان 
تاریخـی،  فرهنگـی،  هویتـی،  گنجینـه ی 
سـرزمین  هـر  مـردم  تمدنـی  و  گفتمانـی 
گذشـته ها  در  کـه  عرصـه ای  اسـت؛ 
اسـت؛   آینـده  زاینـده ی  و  دارد  ریشـه 
کـه  اساسـی ترین ماهیـت پیونـد مـردم را 
می دهـد  صیقـل  اسـت  نوشـتار  و  گفتـار 
را  دانـش  و  معرفـت  گران قـدر  بـار  و 
نقـل  اقلیم هـا   و  نسـل ها  پهنـه ی  در 
چیدمـان  در  را  هنـر  زیبایـِی  می کنـد؛ 
متبلـور  سـخن  آهنـگ  و  گان  واژ
و  باورهـا  و  سـنت ها  و  آداب  و  می سـازد 
را  آدمیـان  زیسـت  شـیوه ی  و   مناسـک 

بازگو می کند.

گسـتره پردامنـه در سـرزمین مـا و  ایـن 
بـرای مـا با زبان فارسـی معنا یافته اسـت. 
عیـن  در  کـه  گران قـدر  بـس  گنجینـه ای 
قدمـت همچنـان زاینـده و پویا اسـت و با 
گـذر از تالطـم رویدادهـا و تاخـت  وجـود 
ریشـه ها  از  بسـیاری  حفـظ  بـا  تازهـا  و 

اصالـت خـود را پـاس داشـته اسـت.

فارسـی  قالـب  در  چـه  فارسـی  زبـان 
نوشـته  سـنگ  و  هـا  کتیبـه  و  باسـتان 
قالـب  در  چـه  و  میخـی  خطـوط  هـای 
هـای  نوشـته  سـنگ  و  میانـه  فارسـی 
خطـوط پهلـوی و چـه در قالـب فارسـی 

کـه دارای فرهنـگ  دری و خـط فارسـی 
اسـالم  از  بعـد  ادبیـات  پربـار  و  غنـی 
اسـت، همـه جـا بهتریـن سـرمایه ی ملـی 
و هوّیـت مـا ایرانیـان اسـت. ایـن امانـت 
گرانبهـا میراثـی اسـت کـه سـینه به سـینه 
رسـیده  مـا  دسـت  بـه  نسـل  بـه  نسـل  و 
اسـت  گرانسـنگ  گوهـر  همیـن  اسـت؛ 
کـه فردوسـی مـی گویـد عجـم را بـا آن بهـا 
اسـت. بخشـیده  قیمـت  و  قـدر  و  داده 

از  پارسـی  منثـور  و  منظـوم  ادبـی  آثـار 
ارزشـمندترین ذخایـر و غنائـم فرهنگـی 
در حـوزه ی تمـدن ایـران اسـت. زبـان و 
کـه فردوسـی در تـوس، مولـوی  ادبیاتـی 
 ، شـیراز در  حافـظ  و  سـعدی  قونیـه،  در 
 ، تبریـز در  قطـران  کرمـان،  در  خواجـو 
گنجـه،  ، نظامـی در  خاقانـی در شـروان 
در  شـهریار  یمـگان،  در  خسـرو  ناصـر 
سـخن  آن  بـا  الهـور  در  اقبـال  و  تبریـز 
گفته انـد، میـراث معنـوی ماسـت  و بایـد 
همـان  بداریـم.  پـاس  صادقانـه  را  آن 
را  آن  ناصرخسـرو  کـه  دری«  در  »لفـظ 
همـان  و  نیفکنـد  خـوکان«  »پـای  در 
بـه  شـیراز  از  حافـظ  کـه  پارسـی«   »قنـد 

بنگاله فرستاد.

در سـطح سیاسـی و بیـن المللـی هـم  
کـه هویـت مـا را بـه  ایـن ادبیـات ماسـت 
اسـت.  داشـته  محفـوظ  مسـتمر   طـور 

در  سـر  بـر  کـه  سـت  سـعدی  شـعر  ایـن 
کثـر افـرادی  سـازمان ملـل نقـش اسـت. ا
کـه هـر کـدام در برهه ایی به طور رسـمی 
و سیاسـی بـر ملـت ایـران حکومـت کـرده 
جمعـی  حافظـه ی  در  کـدام  هیـچ  انـد 
انـد  نیفتـاده  جـا  انـدازه ای  بـه  مـا  ملـت 
امـا  بشـوند  مـا  هویـت  قـوام  موجـب  کـه 
یمـن  بـه  مـا  هویـت  و  فرهنـگ  و  زبـان 
داشـتن بزرگانی چون فردوسـی، مولوی، 

مانـد. برقـرار  خیـام  و  حافـظ  سـعدی، 

پاسداشـت زبان فارسـی در این عرصه 
نهادهـای  همـه  وظیفـه ی  پرگسـتره 
رسـانه ای  و  زبانـی  و  فرهنگـی  مربـوط 
فضاهـای  در  امـروز  اسـت.  حقوقـی  و 
شـاهد  جـا  همـه  از  بیشـتر  مجـازی 
و  امالیـی  غلط هـای  و  زبانـی  آشـفتگی 
کـه زبـان فارسـی را تهدیـد  زبـای هسـتیم 
درسـت  خوانـدن،  درسـت  می کننـد. 
نوشـتن و پاسداشـت زبـان فارسـی هیـچ 
گونـه مغایرتـی بـا پویایـی و سـادگی زبـان 

نـدارد.

بـا  کـه  فارسـی  زبـان  پاسداشـت  روز 

خوش ذوقـی  بـا روز بزرگداشـت بزرگمـرد 
ارجمنـد  فردوسـی  فارسـی؛  زبـان 
مـا  همـه ی  بـرای  اسـت  شـده  همـراه 
مهـم  نمـادی  ایرانیـان  و  فارسـی زبانان 
تاریخـی  پـرارج  سـرمایه  بـه  توجـه  از 
یادمـان  ایـن  اسـت.  فرهنگی مـان  و 
شـادروان  بـا  و  می داریـم  گرامـی  را 

می کنیـم: زمزمـه  بهـار  محمدتقـی 

هر کجا گیرم قلم در دست و بگشایم زبان

چون سخن گیرند دانایان ز یکدیگر مرا

تا زبان پارسی زنده است، من هم زنده ام

ور به خنجر حاسد دون بر درد حنجر مرا

را مـی شناسـد  ایـران  تاریـخ  کـه  کسـی 
نیـک  نهـد،  مـی  ارج  را  ایرانـی  هویـت  و 
کـه پاسـداری از فرهنـگ ملـی،  می دانـد 
زبـان و ادبیـات پارسـی و تقویـت هویـت 
باعـث  دیگـر  مسـائل  از  بیـش  ایرانـی 
گاهـی فرهنگـی و ملـی، زمینه سـاز  رشـد آ
همـه ی جهـش هـای مثبـت سیاسـی و 

شـد. خواهـد  اجتماعـی 

پاسداشتزبانفارسی بهبهانهروز

در حفظ  نماد و هویت 
ایرانی بکوشیم

رخداد
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کرمانـی  هفـت  حضـور  بـه  توجـه  بـا 
بانـوان  بخـش  در  مـدال  سـه  کسـب  و  
 WAKO World Kickboxing مسـابقات 
جهانـی(   آزاد  )کاپ   Cup Turkish Open
مصاحبـه  شـد  برگـزار  ترکیـه  کشـور  در  کـه 
ای بـا سـرکار خانـم مهدیه جوشـایی مربی 
تیـم منتخـب اعزامـی بـه  ایـن مسـابقات 
نشـریه  خواننـدگان  کـه  ایـم  داده  انجـام 
دعـوت  آن  خوانـدن  بـه  را  واجتمـاع  زن 

. می کنیـم

 لطفـاخودتـانبـرایخواننـدگانمـا
کنیـد معرفـی

متولـد  هسـتم  جوشـایی  مهدیـه 
یـک  مـادر  و  متاهـل  کرمانـی،   ۶۷.1.1۵

. سـاله   ۷ فرزنـد 

کیـکبوکسـینگراانتخـاب  چطـور  
کردیـد؟

گـی  ویژ بـا  ورزشـی  بوکسـینگ   کیـک 
هـای منحصـر بـه فـرد اسـت کـه ضمـن باال 
بـردن قـدرت بدنـی و انعطـاف، اعتمـاد بـه 
کنتـرل ذهـن در لحظـات  نفـس و توانایـی 
بـر  و  می آمـوزد.  ورزشـکار   بـه  را  سـخت 
خـالف تصـور عمـوم که کیک بوکسـینگ را 
ورزشـی خشـن تصـور  میکننـد، این ورزش 
کنتـرل خشـم،  ضمـن بـاال بـردن  توانایـی 
بدنسـازی،  کتورهـای  فا بـودن  دارا  بـا 
را  ورزشـکار  بدنـی  قـدرت  و  انعطـاف 
میکنـد. حفـظ  سـطح  باالتریـن   در 
تمـام ایـن محسـنات باعـث شـد  بـه ایـن 

شـوم. عالقه منـد  ورزش 

 فعالیـتهـایورزشـیخـودراازچـه
کردید؟  زمانـیآغـاز

به طور حرفه ای از سـال 8۶ رشـته های 
کـردم. سـال 89 مربیگـری  رزمـی را شـروع 
و  ژیمناسـتیک  هـای  رشـته  در  را  خـود 
گرفتـم و سـال 9۵ مـدرک  دفـاع شـخصی 
مربیگری خود را در رشته کیک بوکسینگ 

اخـذ نمـودم.

ورزش کیکبوکسـینگ از قبـل  
میدادیـد؟ انجـام هـم دیگـری

از کودکـی بـه ورزش عالقه منـد بـودم.از۶ 
سـالگی ژیمناسـتیک کار می کـردم و بعـد از 
ان دفـاع شـخصی،یوگا و کیـک بوکسـینگ 

رو بـه صـورت حرفـه ای دنبـال کردم.

مـورد  در خانـواده عکسالعمـل  
انتخـابایـنرشـتهورزشـیچگونهبود؟

کـردم،  را شـروع  کـه ورزش رزمـی  زمانـی 
مـن  کـردن  منصـرف  در  سـعی  خانـواده 
از ادامـه ایـن نـوع ورزش داشـتند. چـون 
میکـردم  تحصیـل  حقـوق  رشـته  در 
وکیـل  نهایـت  در  کـه  داشـتند  انتظـار 
ورزش  ادامـه  مـن  انتخـاب  امـا  شـوم.  
به صـورت حرفـه ای بـود. بـا بوجـود آمـدن 
خانـواده  مخالفت هـای  اسـیب دیدگی ها 
مخالفـت  ایـن  البتـه  میشـد،  بیشـتر  هـم 
و  زیـاد  داشـتن  دوسـت  دلیـل  بـه  هـا 
گمـان اینکـه کـه هـدف اشـتباهی را دنبـال 
میکنـم بوجـود آمـده بـود. اما من بـا عالقه 
تـا  نمی نشسـتم  عقـب  و  میـدادم  ادامـه 
کسـب  اینکـه تالش هایـم نتیجـه داد  و بـا 
از  ورزش  ،پذیـرش  اولیـه  موفقیت هـای 
سـمت خانـواده راحتتـر صـورت پذیرفـت. 
و در حـال حاضـر از حمایـت 1۰۰ درصـدی 
نکنیـد   فرامـوش  هسـتم.  برخـوردار  آنهـا 
حتـی  کـه  افتـاد  اتفـاق  زمانـی  اینهـا  همـه 
یـک قـدم هـم عقـب نرفتـم و ارزش هدفـم 

کـردم. ثابـت  خانـواده  بـه  را 

ورزش بـه نسـبت جامعـه دیـدگاه  
هـایرزمـیبـرایبانوانراچطوراسـت؟

شـروع  را  ورزش  نـوع  ایـن  مـن  زمانیکـه 
بـه  مثبتـی  دیـد  اصـال  متاسـفانه  کـردم 
هـا   خانـم  ورزش  کال  و  رزمـی  ورزش هـای 
بـه  اوضـاع  االن  گرچـه  نداشـت.  وجـود 
رزمـی  ورزشـهای  امـا  شـده  بهتـر  مراتـب 

جایگاهـی  جامعـه  عـرف  در  بانـوان  بـرای 
مناسـب  آنـرا  خانوادهـا  کثـر  ا و  نـدارد 
فرزنـدان دختـر خـود نمیدانـد. تمـام ایـن 
بـه  کـه  زیـادی  عالقـه  و  عشـق  بـا  سـالها 
کـردم  سـعی  داشـتم  رزمـی  هـای  ورزش 
امیـدوارم  باشـم.  خـودم  حامـی  خـودم 

باشـد.  بانـوان  نفـع  بـه  زمـان  گذشـت 

کمـیازتجربـههمـکاریبـاتیـمملـی
برایمـانبگوییـد

کـه بـا  مجموعـه   حـدودا ۳ سـاله اسـت 
همـکاری  کرمـان  کـو  وا بوکسـینگ  کیـک 
میکنـم، امـا قطعـا تجربـه همراهـی بـا تیـم 
کـو  وا بوکسـینگ  کیـک  انجمـن  منتخـب 
ج.ا.ا(  بوکسـینگ  کیـک  )انجمـن  ایـران 
تجربـه منحصـر بفـردی اسـت و آرزوی هـر 
ورزشـکار پوشـیدن لبـاس تیـم ملی اسـت.  
 WAKO World Kickboxing مسـابقات 
جهانـی(  آزاد  )کاپ   Cup Turkish Open
ترکیـه اولیـن حضورم در کنـار تیم منتخب 
کـو ایـران بـود.   انجمـن کیـک بوکسـینگ وا
کـه در اولیـن حضـورم در  بسـیار مفتخـرم 
مسـابقات  بـه  اعزامـی  منتخـب  تیـم  کنـار 
جهانـی  در بخـش بانـوان موفـق به کسـب 

دو مـدال برنـز و یـک مـدال نقـره شـدیم.

کرمـان  بانـوان کیکبوکسـینگ  
ارزیابـی کشـور چـهسـطحینسـبت در

؟ میکنیـد

بـه  کرمانـی   خانـم  ۴ورزشـکار  حضـور 
کـرم نریمانـی ،نگیـن ایـران منش  نامهـای ا
،مهسـا خجسـته و تینا مرادی و یک مربی 
بـه  ایـران  اعزامـی  تیـم  بانـوان  بخـش  در 
مسـابقات سراسـری نشـان از قـدرت فنـی 
بـاال و آینـده روشـن بانـوان کرمانـی در ایـن 

کرمـان دارد. رشـته قهرمانـی در اسـتان 

 بـهعنـوانیـکخانـمبـاچـهچالـش
هایـیدرمسـابقاتروبـروبودیـد؟

مسـابقات  اجرایـی  و  فنـی  سـطح 
از  ورزشـکار   ۳۲۰۰ حضـور  بـود  بـاال  خیلـی 
تنگاتنگـی  هـای  رقابـت  جهـان،  سراسـر 
بـا  خوشـبختانه  امـا  بـود  بوجـودآورده  را 
چالش خاصی روبرو نشـدیم و خوشـحالم 
را  فرصـت  ایـن  ایـران  کـو  وا انجمـن  کـه 
گذاشـت و  بـرای اولیـن بـار در اختیـار مـن 
توانسـتم پـا بـه پـای آقایـون وظایفـی رو که 

بـر عهـده داشـتم را به خوبـی انجام دهم .

 آیـادخترتـاناجـازهخواهـدداشـت
راهشـماراادامـهدهـد؟

قطعـا بـرای عالقـه دختـرم احتـرام قائـل 
ورزش  در  را  مسـیر  ایـن  گـر  ا و  میشـوم 
بـا عشـق در همـه لحظـات  کنـد  انتخـاب 
مـادر  یـک  بـود.  خواهـم  کنـارش  در 
فرزنـدش  آینـده ی  موفـق و هدفمنـد در 
و  نگـرش  بـود،  خواهـد  تاثیرگـذار  بسـیار 
میکنـد  کسـب  مـادر  از  فرزنـد  کـه  رشـدی 
تالشـم  تمـام  اسـت.  توصیـف  قابـل  غیـر 
را انجـام میدهـم تـا بـرای فرزنـدم مـادری 
موفـق باشـم، دوسـت دارم از مـن بیامـوزد 
روی  و  کنـد  تـالش  اهدافـش  بـرای  کـه 

کنـد. پافشـاری  خواسـته هایش 

مـادری وظیفـه بـا قهرمانـی ورزش  
نـدارد؟ تداخـل

پایانـی  نقطـه  نبایـد  فرزنـد  امـدن  البتـه 
بـرای اهـداف شـخصی مـادر باشـد. گرچـه 
زمـان  گذرانـدن  بـه  ملـزم  ورزش قهرمانـی 
امـا  اسـت  خانـه  از  بیـرون  در  بیشـتری 
شـود. دیگـری  فـدای  نبایـد  هیچکـدام 

البتـه وجـود همسـرم به عنـوان یک همراه 
ایشـان  از  بـود.  مـن  بـرای  بزرگـی  کمـک 
مـن  کنـار  در  همیشـه  کـه  میکنـم  تشـکر 
ام  خانـواده  و  خواهـر  همینطـور  و  بودنـد 
بابـت  را  هایـم  نگرانـی  حضورشـان  بـا  کـه 

رسـاندند. حداقـل  بـه  فرزنـدم 

 سخنپایانی
کیـک بوکسـینگ معتبـر در جهـان  تنهـا 
 Wako هسـت.  کـو  وا بوکسـینگ  کیـک 
 world association of کلمـه  مخفـف 
ی  رشـته  هـر   kickboxing organization
کیـک بوکسـینگ بـا  دیگـری تحـت عنـوان 
هـر پسـوند و پیشـوند دیگـری فاقـد اعتبـار 

هسـت. جهانـی 

الزم بـه ذکـر مـی باشـد کـه متولـی ورزش 
کیـک  کیـک بوکسـینگ در ایـران انجمـن 
دکتـر  ریاسـت  بـه  ایـران  کـو  وا بوکسـینگ 
و  ایـران  انجمـن  رئیـس  نصیـری  ناصـر 
بوکسـینگ  کیـک  کنفدراسـیون  ریاسـت 
کـو اسـیا( مـی باشـد که تنهـا کیک  اسـیا )وا
بوکسـینگی میباشـد داری تیم ملی و حق 

کـت در بازیهـای معتبـر را دارد. شـر 

مربیتیممنتخباعزامیایرانبهمسابقاتجهانیکیکبوکسینگ:

بزرگترین حامی خودم بودم

ش
ورز
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-مهشادعسکری-

تنها کسانی قادر به ساختن مسیر جدید 
هسـتند کـه همزمـان روحیـه جنگجیـدن، 
باشـند. داشـته  را  اسـتمرار  و   اسـتقامت 
دکتـر مرضیـه قاسـمی راد با تاسـیس اولین 
مسـیر  خـود،  زادگاه  در  داسـتانی  انجمـن 
اسـتقالل و جسـارت دنبـال کـردن آرزوهـا را 
 برای دختران همشهری اش هموارتر کرد.
او کـه در طـی سـالهای فعالیـت ادبـی خود  
حایز رتبه های ملی و اسـتانی شـده اسـت 
کـرده تـا  از مسـیر پـر فـراز ونشـیبی کـه طـی 
کمتـری  چالش هـای  بـا  زادگاهـش  بانـوان 

مواجـه باشـند می گویـد.

 لطفاخودتانرامعرفیکنید.
تخلـص  بـا  هسـتم  راد  قاسـمی  مرضیـه 
از دانشـگاه  تربیتـی  "هسـتی". دکتـری علـوم 
عالمه طباطبایی و اصالتا بردسیری هستم.

نویسـی داسـتان بـه  چطـور  
شـدید؟ عالقهمنـد

از زمان کودکی به نوشـتن عالقه داشـتم 
و چـون آموزشـی ندیـده نبـودم، از نوشـتن 
خاطـرات روزانـه شـروع کردم، هرچـه بزرگتر 
شـدت  مـن  در  نوشـتن  شـور  می شـدم 
مـن،  کودکـی  دوران  تفریـح  می یافـت. 
و  خیالـی  دوسـت  هـای  صحبـت  نوشـتن 
دیـدن مناظـر بکر کوه های اطراف بردسـیر 

در پنـاه  درخـت تـوت خانـه بـود.

نویسـندگی عرصـه وارد چگونـه  
؟ ید شـد

از کودکـی بـه شـعر عالقـه خاصی داشـتم 
سـهراب  کتاب هـای  راهنمایـی  دوران  در 
و  بـودم  خوانـده  را  شـاملو  ،فروغ،احمـد 
سـرودم.  سـالگی   1۶ در  را  شـعرم  اولیـن 
باعـث  شـعر  شـنیدن  و  خوانـدن  بـه  نیـاز 
خواجـه  شـعر  انجمـن  عضویـت  بـه  شـد 
درآیـم  بردسـیری  محمـد  الدیـن  شـمس 
پیشـرفت  بسـیار  محیـط،  تاثیـر  تحـت  و 
کرمـان نیـز  آشـنا  کـردم و بـا محافـل ادبـی 
بـا شـاعران و  آشـنایی مـن  شـدم و زمینـه 
محافـل  همیـن  از  کرمانـی  نویسـندگانی 
ادبـی رقـم خـورد. خـوب بـه یـاد دارم سـال 
کتابخانـه شـهید  کارشناسـی در  آخـر دوره 

گهان احسـاس کـردم باید  صـدر بردسـیر نا
بنویسـم و اولیـن داسـتانم بـا نـام "سـبقت 
بعدهـا  شـد.  نوشـته  همانجـا  ممنـوع"  
"خوانـش"  فصلنامـه  در  داسـتان  همیـن 
بـه چـاپ رسـید. و ایـن اتفـاق باعـث شـد 
انگیزه ام برای نوشـتن چندین برابر شـود. 
شـرکت در جلسـات انجمـن شـعر خواجـو، 
سـه شـنبه های داسـتان باعث شـد مسـیر 
جـدی تـری را بـرای ادبیـات پیـش بگیـرم.

چـه بـا بانـو یـک عنـوان بـه  
بودیـد؟ روبـرو چالشهایـی

بـه علـت عالقه شـدید بـه زادگاهـم در9۳  
انجمـن ادبـی مهر و ماه را در بردسـیر ثبت 
نویسـی   داسـتان  دوسـتداراِن   تـا  کـردم 
مجبـور بـه رفـت و آمـد بـه کرمـان نباشـند، 
قابـل  جایـگاه  وجـود  عـدم  علـت  بـه  امـا 
کثـر خانواده هـا  قبـول بـرای هنـر از سـوی ا
و عرف جامعه سـنتی ایران در شهرسـتانی 
کـه  موضـوع  ایـن  پذیـرش  بردسـیر  ماننـد 
انجمـن   نویسـی  داسـتان  بـرای  هـا  خانـم 
در  بـود.  سـختی  کار  دهنـد  تشـکیل 
شـروع کار بسـیار نسـبت بـه مـن و انجمـن 
جبهه گیـری میشـد و بسـیاری آنـرا بیهـوده  
می دانسـتند علـت اصلی آن هـم زن بودن 
مـن بـود. اینکه مـن در نهایت باید وظایف 
زنانه خود را انجام دهم و کتاب و داستان 
کسـی نـدارد. حتـی  بـرای  نویسـی سـودی 
زمانیکـه در مقطـع دکتـری پذیرفتـه شـدم 
آن هـم در شـهری ماننـد  ادامـه تحصیـل 
تهران را مناسـب یک بانو نمیدانسـتند اما 
من نا امید نشـدم و چون به درسـتی راهم 

ایمـان داشـتم، ادامـه دادم. 

چـه بـه شـرایط حاضـر حـال در  
اسـت؟ صـورت

ایـن تسـلیم نشـدن جـواب داد و در حـال 
نهادهایـی  و  موسسـات  حمایـت  حاضـر  
گالـری  غبیـرا،  مهـر  طلـوع  موسسـه  مثـل 
بردسـیر،  هـای  کتابخانـه  اداره  پدربـزرگ، 
وجنـاب    ، بردسـیر شهرسـتان  بـرق  اداره 
نیـروی  فرمانـده  غضنفـری  سـرهنگ 
انتظامـی بردسـیر ،فرزندانشـان و خودشـان 
هسـتند. انجمـن  جلسـات  اصلـی   پایـه 

اعتبـاری  بـه چنـان  امـروز  هسـتی قاسـمی   

خواهـم  مـی  وقتـی  کـه  اسـت  یافتـه  دسـت 
تمـام  کنـم   برگـذار  بردسـیر  در  رویـدادی 
آن  پذیـرای  میـل  کمـال  بـا  هـا  دسـتگاه 
مانـع  خانواده هـا  از  بسـیاری  هسـتند. 
تحصیل فرزندان دختر خود در دیگر شهرها 
کـه  زنـان  کردنـد  نمی شـوند چـون مشـاهده 
خودشـان  شـهر  پیشـرفت  در  تحصیلکـرده 
در  حضـورم  بواسـطه  هسـتند.  تاثیرگـذار 
دوسـتان  تهـران  و  کرمـان  در  ادبـی  محافـل 
بردسـیر  بـه  زمینـه  ایـن  در  نـام  صاحـب 
 میاینـد و ایـن بـرای شـهر اتفاق خوبی اسـت.

نابـی  اسـتعدادهای  انجمـن  همیـن  از 
نشـریات  در  داستانهایشـان  کـه  شـد  کشـف 
خانـم  حتـی  و  شـده  منتشـر  بردسـیری 
در  مهرومـاه  انجمـن  طریـق  از  حسـینی 
داسـتان  بـا   اصفهـان  "آب"  جشـنواره 
برهانـی  آقـای  شـدند.  رتبـه   حایـز  "قنـات" 
هسـتند. خودشـان  رمـان  چـاپ  حـال   در 

در  ادبـی  یکشـنبه های  حاضـر  حـال  در 
ادبـی طلـوع مهـر غبیـراء  موسسـه فرهنگـی 
شـعر،  )داسـتان،  قالـب  در  مرتـب  طـور  بـه 

می شـود. برگـزار  کتابخوانـی( 

دسـت چـه شـما بـرای نویسـندگی  
اسـت؟ داشـته آوری

بـرای  نویسـندگی  آورد  دسـت  بزرگتریـن 
من کتابخوان کردن من بود، کتاب انسان 
را بـه خـود شناسـی و خلق این پرسـش که 
 رسـالتم در ایـن دنیـا چیسـت؟ میرسـاند.
مسـیر زندگـی هـر انسـانی بـا پاسـخ بـه ایـن 

پرسـش مشـخص میشـود.

عنـوان بـه  امـروز شـما کنیـد فـرض  
وزیرفرهنگوارشـاداسـالمیبابودجه
نامحدودانتخابمیشـویداولیناقدام

شـماچـهخواهـدبـود؟

همـه. بـرای  آموزشـی  عدالـت   برقـراری 
یعنـی امـکان دسترسـی به کتـاب و آموزش 

سـرزمینم  کـودکان  تمـام  بـرای  را  راحـت 
سـن  در  کودکـی  هرجـا  می کنـم.  فراهـم 
یـا  فرهنگسـرا  بایـد  دارد  وجـود  مدرسـه 
داشـته  وجـود  هـم  کتابخانـه  حداقـل 
باشـد. آمـوزش و یادگیـری بایـد بـه سـمت 
محرومتریـن مناطـق ایران بـرود، این افراد 
گنجینـه ای از اسـتعداد هسـتند، فرهنـگ 
گـوش  می شـود.  متولـد  بـوم   از  ادب  و 
و  پدربزگ هـا  ترانه هـای  از  کـودکان  ایـن 
اسـت،  پـر  مادربزرگهایشـان  داسـتان های 
بـه  معنـوی  آثـار  ایـن  ببینـد  آمـوزش  گـر  ا
صـورت مکتـوب در خواهـد آمـد و بسـیاری 
از داسـتان های کهـن و اشـعار بومـی حفظ 

شـد. خواهـد 

 بـهنظـرشـماچطـورمیشـودنسـل
جدیـدرابـاکتابمخصوصـااثارادبیات

کهـنایـرانآشـتیداد؟

 فضـای فکـری هـر نسـل متفـاوت اسـت.
کـه  نسـلی  از  نمیتـوان  اول  مرحلـه  در   
کارکترهـای  بـا  کـردن  توییـت  بـه  عـادت 
محـدود دارد انتظـار داشـت منظومه هـای 
نسـل  بخوانـد.  را  جلـدی  چندیـن 
بـرود  پیـش  دنیـا  بـا  می خواهـد  امـروز 
را  میشـود  پخـش  دنیـا  در  کـه  فیلمهایـی 
دهـد. گـوش  را  جهانـی  موسـیقی  و   ببینـد 

ابتـدا بایـد بـرای نسـل امـروز آثـار متناسـبت  
تـا   کـرد  خلـق  کـودکان  ذهنـی  فضـای  بـا 
مخاطـب را جـذب کنیم بعد از جذب نوبت 

کهـن ایرانـی اسـت. معرفـی اثـار فاخـر و 

 سخنآخر
کتـاب  خوانـدن  بـا  بخوانیـد،  کتـاب 
بـرد. خواهیـد  پـی  خـود  رسـالت   بـه 

در  خداونـد  شـد.  خواهیـد  گاهتـر  آ  
 وجـود هـر انسـان یـک رسـالت قـرار داده.

کتـاب خوانـدن بـه انسـان جسـارت دنبـال 
کـردن آرزویـش را میدهـد. 

مرضیهقاسمیرادبانوینویسندهکرمانی:

کتاب انسان را به 
 خودشناسی می رساند

ت وگو
گف
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دور جدیـد ● شمـــــــــــــاره ۸
۱ ۴ ۰ ۱ خـــــــــــــــردادمـــــــــــــاه 

بهافزایشآمارخرسهایکشته نظر
ابتدایسال شدهاز

ایران خرسکشیدر
شـدن  کشـته  خبـر  از  چنـدی  هنـوز  اجتمـاع-  و زن
اسـت  نگذشـته  اردبیـل  در  کتـور  ترا بـا  ای  قهـوه  خـرس 
وحـش  حیـات  مدیریـت  و  حفاظـت  اداره  رئیـس  کـه 
از  فـارس  اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  کل  اداره 
ایـن اسـتان خبـر داد.  تلـف شـدن ۲ خـرس قهـوه ای در 
حیـات  مدیریـت  و  حفاظـت  اداره  رئیـس  جوالیـی  لیـال 
کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان فـارس  وحـش اداره 

در  سـاله   1/۵ حـدودا  قهـوه ای  خـرس  یـک  الشـه  گفـت: 
جـاده شـیراز- اصفهـان و حوالـی سـیوند کـه در اثـر برخورد 
محیـط  مامـوران  توسـط  بـود  شـده  کشـته  خودروهـا  بـا 
زیسـت مرودشـت یافـت شـد، یـک خـرس هـم بـر اثـر شـکار 

در اقلیـد تلـف شـده اسـت.

بـوده  بالـغ  کـه  نیـز  دوم  خـرس  الشـه  اینکـه  بیـان  بـا  او 
شـکار  منطقـه  در  واقـع  بـکان  روسـتای  حوالـی  در 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  اداره  بـه  خرسـی  کـوه  ممنـوع 
در  مامـوران  حضـور  از  پـس  افـزود:  شـد،  گـزارش  اقلیـد 
پرونـده  و  تاییـد  خـرس  ایـن  مجـاز  غیـر  شـکار  محـل، 
شـد. ارجـاع  قضایـی  مراجـع  بـه  پیگیـری  منظـور   بـه 

قـالده  یـک  شـدن  تلـف  خبـر  نیـز  پیـش  چنـدی 
اثـر  بـر  لـردگان  شهرسـتان  در  قهـوه ای  خـرس 

بـود. شـده  منتشـر  نقلیـه  وسـایل  بـا   برخـورد 
جوالیـی خاطرنشـان کـرد: خشکسـالی، تخریـب زیسـتگاه، 
برداشـت از محصـوالت جنگلـی و آتش سـوزی ها از جملـه 
و  آهـن و جاده هـا  از خـط  گـذار خرس هـا و عبـور  عوامـل 
ایـن عامـل  و  بـه مناطـق مسـکونی اسـت  نزدیـک شـدن 
و  اسـت  نقلیـه  وسـائط  بـا  برخـورد  یـا  و  تعارضـات  ایجـاد 

شـود. خـرس  جمعیـت  تهدیـد  باعـث  می توانـد 

جهانـی  اتحادیـه  ایرانـی،  یوزپلنـگ  انجمـن  گـزارش  بـه 
حفاظـت  عمـل  برنامـه  در   IUCN طبیعـت  از  حفاظـت 
گفتـن عبـارت “جمعیـت  از خـرس هـا در سـال 1999، بـه 
کـرده و حتـی  کوچـک” دربـاره خـرس هـای ایـران بسـنده 
تقریبـا  را  خاورمیانـه  هـای  خـرس  هـا،  سـایت  وب  برخـی 

پنداشـته اند. شـده  منقـرض 

در  ایـران  کـه  بـود   9۶ سـال  مـاه  اردیبهشـت   
تـوران بـه دنیـا آمـد امـا هنـوز هشـت ماهـه نشـده 
کـه بـه چنـگ قاچاقچیـان افتـاد و بـه دلیـل  بـود 
اینکـه خیلـی زود از زیسـتگاه و مـادر خـود جـدا 
شـده بـود نـه تنهـا مهارتـی بـرای زندگـی نداشـت 

بلکـه از سـو ءتغذیـه نیـز رنـج می بـرد.
یـوز  مـاده  ایـن  سـال،  همـان  مـاه  دی  ششـم 
شـد.  منتقـل  پردیسـان  پـارک  بـه  ماهـه  هشـت 
زنـده  بـه  امیـدی  کـه مسـئوالن می گوینـد  آنطـور 
شـرایط  کـه  چـرا  نداشـتند  آن  داشـتن  نگـه 
ایـران  را  نامـش  نداشـت.  خوبـی  جسـمانی 
گذاشـتند، حتـی یکـی از مسـئوالن وقـت سـازمان 
محیـط زیسـت بـه دلیـل شـرایط جسـمانی ایـن 
یـوز و اینکـه اعـالم می شـد، امکان زنـده ماندنش 
 ناچیـز اسـت، با ایـن نامگـذاری مخالفت می کرد.
 1۴۰۰ مـاه  بهمـن  اینکـه  تـا  گذشـت  مدت هـا 
و  شـدند  او  بـارداری  متوجـه  دامپزشـکان 
نهـم  سـپس  و  ششـم  ابتـدا  او  زایمـان  موعـد 
در  شـد.  گرفتـه  نظـر  در   1۴۰1 مـاه  اردیبهشـت 
 نهایـت سـه قلوهـا 11 اردیبهشـت بـه دنیـا آمدند.
نـداده  شـیر  را  خـود  توله هـای  هنـوز  ایـران 
توضیحـات  شـد.در  تلـف  آنهـا  از  یکـی  کـه  بـود 
ژنتیکـی  نقـص  اسـت:  آمـده  تولـه  مـرگ  علـت 
نتوانـد  یـوز  تولـه  ایـن  تـا  اسـت  شـده  سـبب 
باشـد. داشـته  تولـد  از  بعـد  گیـری   وزن 
 در مورد  علت عدم شیردهی ایران به توله های  
گمانـه زنـی هایـی انجـام شـده اسـت. نیـز   خـود 
تلـف  خبـر  هـم  مـاه  اردیبهشـت  هشـتم  بیسـت 
شـد.  منتشـر  ایـران  توله یـوز  دومیـن   شـدن 
کالبـد شـکافی، لختـه  برابـر اظهـارات متخصـص 
شـدن شـیر در دسـتگاه گوارش علت تلف شـدن 

یـوز دوم »ایـران« بیـان شـد.
گـزارش  طبـق  سـوم  تولـه  جـان  حفـظ  بـرای 

حفاظـت  سـازمان  معـاون  انالیـن   همشـهری 
از  یوزهـا  دامپزشـک  سـفر  از  زیسـت  محیـط 
آفریقـای جنوبـی بـه ایـران بـرای انتقـال تجـارب 
گونـه جانـوری خبـر داد.  نگهـداری و تکثیـر ایـن 
کـز  مرا معتمـد  دامپزشـک  کالـدِول  پیتـر  دکتـر 
در  کـه  آفریقایـی  یوزپلنـگ  تکثیـر  و  حفاظـت 
آمـده بـا حضـور در محـل  سـفر ۵ روزه بـه ایـران 
وضـع  پردیسـان،  پـارک  در  یـوز  تولـه  نگهـداری 
ایـن  گرفتـن  وزن  نحـوه  و  تغذیـه  نـوع  سـالمت، 
جانـور را بررسـی و نـکات تجربـی را بـه تیمارگـران 

کـرد. ارایـه  یـوز 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان  معـاون 
وضـع  همچنیـن  آفریقایـی  دامپزشـک  افـزود: 
و شـرایط  لحـاظ سـالمتی  از  را  ایرانـی  یـوز  مـاده 
محیـط نگهـداری، بررسـی خواهد کـرد.  در پایان 
بـرای  آموزشـی  کارگاه  کالـدِول  پیتـر  دکتـر  سـفر 
خصـوص  در  سـتادی  و  اسـتانی  کارشناسـان 

شـد. برگـزار  اسـارت  در  یـوز  تکثیـر 

آیا ریزگردها بر بارش های 
نرمال تاثیر می گذارند؟

بـر پایـه نتایـج تجزیـه و تحلیلـی محققـان کـه در مجلـه تخصصـی 
Scientific Reports منتشـر شـده اسـت، ذرات بسـیار ریـز عمدتـًا 
در  خروجـی  گازهـای  طریـق  از  فسـیلی  سـوخت های  احتـراق  بـا 
بـا  می شـوند. هرچند  تولیـد  کشـتیرانی  و  نیروگاه هـا  پاالیشـگاه ها، 
پاالیـش گازهـای خروجی، انتشـار ذرات آالینـده بزرگ تر در جو کمتر 
تشـکیل  بـه  نوبـه خـود منجـر  بـه  نانـوذرات  ایـن  امـا   اسـت  شـده 
کـه در ابـر جمـع می شـوند. بـه  قطره هـای کوچکـی از آب می شـوند 
کـم و میعـان ذرات ریـز بخـار آب موجـود در هـوا در  طـور معمـول ترا
کـم ابـر رخ می دهـد که اندازه آنهـا ۰/۰۰۰۲ میلی متر  هسـته های مترا
اسـت و ذرات ریـز بخـار آب کـه قطـری برابـر بـا ۰/۰1 میلی متـر دارنـد 
بـر  غلبـه  بـرای  کـه  می شـوند, اندازه ای  جمـع  هسـته ها  ایـن  روی 
 مقاومـت هـوا و سـقوط در اثـر نیـروی گرانـش بسـیار کوچـک اسـت.

به دلیل وجود نانوذرات موجود در هوا، قطره ها بسـیار کوچک که 
باقـی می ماننـد، قـادر بـه پیونـد بـا یکدیگـر نیسـتند و به ایـن ترتیب 
نمی توانند بر مقاومت باد غلبه کنند و در نتیجه سـقوط یا بارشـی 

هم اتفـاق نمی افتد.

دکتر ولفگانگ یونکرمان از مؤسسه تکنولوژی کارلسروهه توضیح 
می دهـد: بـه ایـن ترتیـب قطره هـای آب مـدت طوالنی تـری در جـو 
باقـی می ماننـد، بـاران در ابتـدا تحـت فشـار قـرار می گیـرد و این گونه 
یک منبع انرژی اضافی در الیه میانی تروپوسـفر ایجاد می شـود که 
شرایط را برای بارندگی های شدید مهیا می کند. این فرآیند ممکن 
کیلومتـر دورتـر هـم اتفـاق بیفتـد. بنابرایـن بـارش  اسـت تـا صدهـا 
بـاران بـه واسـطه وجـود نانوذرات هـا پیوسـته بـه تعویـق می افتـد 
 تـا اینکـه در نهایـت بـه شـکل بارانـی سیل آسـا بـه زمیـن فـرود بیایـد.

بـروز  و  تنهـا می تـوان تشـکیل  اقلیمـی  پایـه مدل هـای  بـر  کنـون  تا
پدیده هـای شـدید جـوی را پیش بینـی کرد اما تخمین محل بارش 
باران هـای سیل آسـا در نهایـت بسـیار دشـوار اسـت. از سـوی دیگـر 
کنـون نقـش افزایـش شـدید ذرات  بایـد گفـت کـه در ایـن مدل هـا تا
کـه بایـد و شـاید بررسـی  گـرد و غبـار فـوق ریـز در اتمسـفر آن گونـه 

نشـده اسـت.

معرضانقراض در بهتلفشدندوتولهیوز نظر

وضعیت »ایران« و فرزندانش
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-آرزوابراهیمی-
از  یکـی  جـزو  کشـیت  آبشـار 
مفـرح  گردشـگری  جاذبه هـای 
میشـود. محسـوب  کرمـان   در 
کشـیت  روسـتای  نزدیکـی  در  آبشـار  ایـن 
شـهر  و  گلبـاف  شهرسـتان  توابـع  از 
جنـوب  کیلومتـری   1۷۰ در  شـهداد 
مسـیر  در  دارد.  قـرار  کرمـان  شـرقی 
بایـد از  کشـیت  روسـتا  سـمت  بـه  کرمـان 
کنیـد. عبـور  بـم  و  ماهـان  هـای   شـهر 
کشـیت و رود   در امتـداد ایـن آبشـار دره 
کشـیت قـرار دارد. ایـن دره بـه طـول سـه 
کیلومتـر مملـو از درختـان نخل و درختان 
خروجـی  دهانـه  اطـراف  در  اسـت.  میـوه 
آبشـار و محل ریزش آبشـار نوعی سرخس 
ایـن  شـده  باعـث  کـه  کـرده  رشـد  خـزه  و 
منطقـه برخالف کویرهای اطرافش بسـیار 
سرسـبز و جالـب باشـد. در انتهـای مسـیر 
کشـیت  روسـتای   ، آبشـار ایـن  رودخانـه 
قـرار دارد. ایـن روسـتا بـه دلیـل اسـتفاده 

و  بـوده  سرسـبز  بسـیار  آبشـار  ایـن  آب  از 
انـواع باغ هـای میـوه از قبیـل انـار و انجیـر 
 و نخـل و دیگـر میوه هـا در آن قـرار دارد.
قدیمـی  مسـیر  حقیقـت  در  ابشـار  ایـن 
کویـر بـوده اسـت. آبشـار  جریان هـای ابـی 
ناحیـه  در  و  دارد  ارتفـاع  متـر   1۲ کشـیت 
دارد  مسـاحت  مربـع  متـر  کـه ۶۰۰  ای 
گوینـد فـرو  و اهالـی روسـتا بـه آن دریـا مـی 
در  آبشـاری  همچنیـن  وجـود   . ریـزد  مـی 
ایجـاد  را  نکردنـی  بـاور  فضایـی  کویـر  دل 
تواننـد  مـی  گردشـگران  و  اسـت  کـرده 
در  سـال  سـرد  هـای  فصـل  در  حتـی 
بـرای  را  خوبـی  روز  آبشـار  ایـن  مجـاورت 
از آب و هـوای لطیـف  خـود رقـم بزننـد و 
. ببرنـد  را  لـذت  نهایـت  کشـیت   روسـتا 
کشـیت  کـه بـه دیـدن آبشـار  کثـر افـرادی  ا
کـه  می کننـد  تصـور  ابتـدا  در  می آینـد 
آدرس را اشـتباه آمده انـد و ایـن جـاده را 
منتهـی  تمـام  مسـیر  کـه  چرا گم کرده انـد. 
 به آبشـار کویری و بی آب وعلف می باشـد.

ایـن ابشـار دارای خصوصیانی منحصر به 
فردی همچون 

لـوت  کویـر  حاشـیه  در  آبشـار   _تنهـا 
_وجـود ماهی هـای درمانگر در حوضچه 

طبیعی آن
بـر  رودخانـه  و  ابشـار  شـیرین  _اب 
کویـری  منطقـه  در  گرفتـن  قـرار   خـالف 

است.
آبشـار و منطقـه  ایـن  بـه دلیـل وجـود 
درگذشـته  آن  نزدیـک  درخـت  و  آب  پـر 
یـک  کشـیت  رودخانـه  نزدیکـی  در  و 
قلعـه قدیمـی بنـا شـده اسـت. ایـن قلعـه 
اقلیـم دیگـر مناطـق  اسـاس  بـر  قدیمـی 

شـده  سـاخته  خشـت  نوعـی  از  کرمـان 
اسـت. بـرای بازدیـد از قلعه کشـیت شـما 
باید از آبشـار به سـمت روسـتای کشـیت 
 حرکـت کـرده تـا بـه قلعـه کشـیت برسـید.
عـالوه  منطقـه  ایـن  بـه  سـفر  بـا  شـما 
می توانیـد  تاریخـی  قلعـه  و  آبشـار  بـر 
شـنی  تپـه  بزرگتریـن  بـه  هـم  سـری 
جهان،کلوت هـای کشـیت و ابگـرم غدیر 

بزنیـد.  جوشـان 
تصاویـر  بدانیـد  اسـت  جالـب 
کـه روسـتای  ماهـواره ای نشـان می دهـد 
کشـیت و آبشـارش شـبیه بـه یـک درخت 

اسـت. ریشـه  و 

آبشار کشیت گلبافت

شگری
گرد

سفر چرابایددر
غذایمحلی
بخوریم؟

-الهامباقری-

در ادامـه مطلـب شـماره قبـل کـه به تعریـف بومگردی 
بومگـردی  هـای  خانـه  در  اقامـت  محاسـن  ذکـر  و 
در  ک  خـورا تاثیـر  بـه  شـماره  ایـن  در  شـد،  پرداختـه 
صنعـت گردشـگری و اهمیـت چشـیدن غذاهای محلی  

میپردازیـم.
تجربـه  کسـب  کنـار  در  سـفر  لـذات  از  یکـی  قطعـا 
ناحیـه،  هـر  طبیعـی  مناطـق  دیـدن  و  جدیـد  هـای 
اسـت. منطقـه  هـر  سـنتی  غذاهـای   چشـیدن 
کنین  گی های هر منطقه  عادات غذایی سا به دلیل ویژ
 مناطـق مختلـف نواحی ایران با یکدیگر متفاوت اسـت.
فعالیـت  گذشـته  دهه هـای  در  آمـار  اسـاس  بـر 
رسـتوران های ملـل مختلـف نظیـر چینی هـا، ژاپنی هـا، 
کشـور  لبنانی هـا، ایتالیایی هـا، یونانی هـا و هندی هـا در 
گسـترش پیـدا کـرده و مشـتریان پـر و پـا قرصـی هـم دارد، 
کشـورمان وجـود  امـا چنـد هـزار نـوع غـذای محلـی در 

کـه شـاید هنـوز نـام آنهـا را هـم نشـنیده ایم و ایـن  دارد 
دارد. تاسـف  جـای 

قطعـا اقامـت در یک رسـتوران ۵ سـتاره می تواند برای 
هـر گردشـگری تجربـه خوشـایندی باشـد، امـا گذرانـدن 
ایـام سـفر در یـک اقامتـگاه بومگـردی و آشـنا شـدن بـا 
محلـی  غذاهـای  طعـم  چشـیدن  و  فرهنگ هـا  تفـاوت 

جذابیتـی فرامـوش نشـدنی اسـت. 
همـان  در  منطقـه  هـر  سـنتی  غذاهـای  چشـیدن 
ناحیـه  آن  بومـی  مـواد  بـا  غـذا  طبـخ  دلیـل  بـه  منطقـه 
کثـر مـا پیـش  مـزه ای منحربفـرد را خلـق میکنـد. بـرای ا
امـده اسـت کـه طعـم میـرزا قاسـمی کـه در شـمال کشـور 

خورده ایم  را در هیچ کجای دیگر تجربه نکرده باشـیم.
بـا برچسـب "غـذای  از طرفـی چـون  غذاهـای بومـی 
خارجـی" همـراه نیسـت هزینـه منطقی تـری را برای شـما 

بـه دنبـال دارد.
کـه در حـال حاضـر در بسـیاری از  الزم بـه ذکـر اسـت 
 ، گردشـگری غـذا" بـه  عنـوان هـدف اصلی سـفر کشـورها "
راه انـدازی  بـه  کمـک  اینکـه  ضمـن  اجراسـت.  حـال  در 
تسـهیالت  ارائـه  و  اسـتان ها  در  محلـی  رسـتوران های 
منوهـای  در  محلـی  غذاهـای  افـزودن  و  آنهـا  بـه 
کشـور نیـز به عنـوان یـک  رسـتوران های بـزرگ و مطـرح 

اسـت. مطـرح  راهبـرد 
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زیورآالتچگونه
بوجودآمدهاست؟

بـا خـواص سـنگ ها،  آشـنایی  بـا  الهـام محمـدی   مـن 
مناسـب  زیـورآالت  انتخـاب  در  را  شـما  شـماره  هـر  در 
زیـورآالت  انتخـاب  و  خریـد  بـاره  در  هرآنچـه  و 
مختصـری  ابتـدا  در  میکنـم.  آشـنا  اسـت  نیـاز 
میکنـم.   ذکـر  را  زیـورآالت  پیدایـش  داسـتان   از 
و  شـکار  بـه  طبیعـت  در  انسـان  کـه  زمانـی  همـان 
و  زیبایـی  بـه  نیـاز  می پرداخـت،  خـود  نیازهـای  رفـع 
کـرد و بـا اسـتفاده و الهـام  زیبایـی شناسـی را نیـز درک 

کـردن بـدن خـود داشـت.  از طبیعـت سـعی در زیباتـر 
روی  خطـوط  و  هـا  نقـش  رسـم  بـا  مـردان  ابتـدا  در 
جانـوران  بـرای  وحشـت  برایجـاد  عـالوه  خـود  بـدن 
داشـتند. خـود  بـدن  دادن  جلـوه  زیبـا  در   ،سـعی 
کـه  حیواناتـی  پنجـه ی  یـا  دنـدان  اسـتخوان  از  بعدهـا 
شـکار می کردنـد، یـا سـنگهای رنگـی بـرای ایجـاد ابهـت 

کردنـد! در خـود  اسـتفاده 

شـده،مربوط  کشـف  کـه  زیوراالتـی  قدیمی تریـن 
در  غـاری  در  و  سـوراخ  کـه  اسـت  هایـی  صـدف  بـه  
صدف هـا  ایـن  قدمـت  اسـت.  شـده  کشـف  کـش  مرا
اسـت. شـده  زده  تخمیـن  هزارسـال   ۷۲ حـدود   را 
کنان فـالت ایـران، در دوهزار سـال پیش با سـاختن  سـا
سـاخت  در  گام هـا  اولیـن  رنگـی  مهره هـای  و  دانـه 
جواهـرات و زیـورآالت برداشـتند. بـا پیدایـش زیـوراالت 

فلـزی و بـه کارگیـری طـال، نقـره وسـنگهای قیمتـی، ایـن 
زیـوراالت در سـاخت گردنبنـد هـا و تـاج هـای سـلطنتی 
و دسـتبندها و ادوات جنگـی پادشـاهان و لبـاس زنـان 

آنهـا، اسـتفاده مـی شـده اسـت.

@jelvehgalery

-فرنوشحمیدپور/دکتریجامعهشناسی-

منابـع  توسـعه  اهمیـت  امـروز  عصـر  در 
انسـانی   ای  سـرمایه  بـه  پرداختـن  و  انسـانی 
هـا  سـال  شـاید  نیسـت.  پوشـیده  کسـی  بـر 
هـای  سـرمایه  توسـعه  و  حفـظ  ضـرورت  قبـل 
انسـانی در سـازمانها ضـروری تلقـی نمـی شـود 
بیرونـی قلمـداد مـی  یـک مفهـوم  را  و توسـعه 
هایـی  سـازمان  همـه  تقریبـا  امـروز  امـا  شـود. 
معتقدنـد  دارنـد،  بـودن  بهتـر  دغدغـه  کـه 
رکـن  اولیـن  سـازمان  پرسـنل  توانمندسـازی 
هاسـت.  مجموعـه  رشـد  بسـتر  ایجـاد  بـرای 
اتـاق  سـوی  از  رویـدادی  رویکـرد  همیـن  بـا 
کشـاورزی اسـتان  بازرگانـی، صنایـع، معـادن و 
بـه  پیـش  از  بیـش  کـه  گردیـد  برگـزار  کرمـان 
عدالـت  جملـه  از  سـازمانی  نوسـازی  مفاهیـم 
و  تعـداد  بعـد  از  هـا  سـازمان  در  جنسـیتی 
حضـور زنـان در سـازمان، زنـان در پسـت هـای 
مـرد  و  زن  برابـر  حقـوق  سـتادی،  و  کلیـدی 
گفـت و گـو شـد. اهمیـت پرداختـن بـه زنـان در 
کـه زنـان بـه  سـازمان وقتـی نمایـان مـی شـود 
عنـوان نیمـی از نیـروی مولـد به عنـوان نیروی 
کـرده سـهم قابـل توجهـی در نیـروی  تحصیـل 
مولد کشـور دارند. در واقع آنچه بدیهی اسـت 
آییـن  تدویـن  نیازمنـد  زن  مولـد  نیـروی  ایـن 
نامـه هـا و مشـخص شـده روندهـای سـازمان 
شـیردهی  و  زایمـان  بـارداری،  خصـوص  در 
سـازمانها  اجتماعـی  مسـئولیت  و  باشـد  مـی 
ایجـاب مـی کنـد کـه در گـزارش پایـداری بنـگاه 

نیـز  زنـان  نقـش  بـه  نگاهـی  اقتصـادی،  هـای 
کـه در سـالن  داشـته باشـند. در ایـن همایـش 
زنـده یـاد شـهید کامیابـی برگـزار گردیـد جنـاب 
آقـای دکتـر سـریع القلـم، سـرکار خانـم فرنـوش 
و  رشـیدی  دکتـر  آقـای  جنـاب   ، حمیدپـور
جنـاب آقـای نفریه مباحثـی را مطرح نمودند. 
و در پایـان در سـاعت ۴ عصـر با برگـزاری کارگاه 
آموزشـی تجربـه کارکنان و دلبسـتگی سـازمانی 
انسـانی  امیـر نفریـه معـاون منابـع  بـا تدریـس 
گـروه زریـن رویـا بـا همـکاری موسسـه جامعـه 
پایـان رسـید. بـه  بازرگانـی  اتـاق  و  برنـا  نـگاران 

طبیـب  دکتـر  آقـای  جنـاب  از  نقـل  بـه 
مسـیر  بازرگانـی  اتـاق  محتـرم  ریاسـت  زاده 
انسـانی منابـع  توسـعه  از  کرمـان   اعتـالی 
ایـن  دادن  ادامـه  بـا  شـک  بـی  و  گـذرد  مـی   
سـهم  تـوان،  مـی  تجـارب  ک  اشـترا فضـای 
قابـل توجهـی در پیشـبرد و پیشـرفت اسـتان 

داشـت.

کم بر زوجیت قوانین حا
-حانیهمحمدی/کارشناسحقوقی-
بعـد از بیـان مسـائلی در مـورد خواسـتگاری، وکالـت در عقـد و مهریـه، 
حـال عـروس و دامـاد بـه طـور رسـمی بـا یکدیگـر ازدواج میکننـد و رابطـه 
زوجیـت ایجـاد میشـود، الزم اسـت نکاتـی در رابطـه بـا ایـن موضـوع، گفتـه 
کـه نـکاح بـه طـور صحـت   شـود: طبـق مـاده 11۰۲ قانـون مدنی:»همیـن 
واقـع شـد روابـط زوجیـت بیـن طرفیـن موجـود و حقـوق و تکالیـف زوجیـن 

در مقابـل همدیگـر برقـرار می شـود. «
تکالیف غیر مالی زن و شوهر نسبت به یکدیگر عبارتند از:

1_ حسـن معاشـرت )ماده 11۰۳ قانون مدنی(: سـکونت مشـترک و رعایت 
تمایـل جنسـی همسـر از لـوازم حسـن معاشـرت اسـت. این مـاده صرفا یک 
گـر زن از  توصیـه اخالقـی نیسـت و ضمانـت اجرای این تکلیف آن اسـت که ا
انجام وظیفه حسـن معاشـرت، سـر باز زند، ناشـزه محسـوب و حق نفقه از 
او ساقط می شود. و در مقابل آن، در صورتی که مرد ادامه زندگی را سخت 
گـر نافرمانی و  کنـد، مبنـای درخواسـت طـالق از سـوی زن قـرار میگیـرد. اما ا

وظیفه نشناسـی از سـوی هر دو طرف باشـد آن را شـقاق می گویند.
۲_ معاضـدت در تشـیید مبانـی خانـواده ) مـاده 11۰۴ قانـون مدنـی (: 
کمـک  زوجیـن بایـد در تشـیید مبانـی خانـواده و تربیـت فرزنـدان بـه هـم 

کننـد. وفـاداری زن و مـرد یکـی از لـوازم تشـیید مبانـی خانـواده اسـت. 
۳_ ریاسـت شـوهر بـر خانـواده )مـاده 11۰۵ قانـون مدنی( : ریاسـت شـوهر 
قواعـد  از  مـرد  توسـط  خانـواده  مدیریـت  بهتـر  عبـارت  بـه  یـا  خانـواده  بـر 
مربـوط بـه نظـم عمومـی اسـت و سـاقط کردن آن یا شـرط خـالف آن باطل 

اسـت زیـرا ریاسـت مـرد بـر خانـواده هـم حـق اسـت و هـم تکلیـف.
از جمله آثار ریاست مرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الـف( زن حـق دارد نـام خانوادگـی شـوهر را بـا موافقـت او بـه کار ببرد. ب( 
اختیـار تعییـن مسـکن اصـواًل بـا مـرد اسـت. پ( والیـت قهـری بـر اطفـال بـر 
عهـده پـدر اسـت. ت( پرداخـت هزینـه هـای زندگـی بـا شـوهر اسـت. ث( 
اقامتـگاه زن اصـواًل همـان اقامتگاه شـوهر اسـت. ج( زوجه ملزم به تمکین 
اسـت. چ( قیـم شـدن زن منـوط بـه رضایـت شـوهر اسـت. ح( خـروج زن از 

کشـور منـوط بـه اذن شـوهر اسـت.
۴_ تکلیف دادن نفقه در نکاح دائم)ماده 11۰۶ قانون مدنی(:

در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است. 
به محض وقوع عقد، مرد مکلف به دادن مهریه و نفقه زن است.

زوجیـت سـبب دیـن مربـوط به اتفـاق می گـردد، بنابراین می تـوان پس از 
عقـد نـکاح بـرای نفقه آینده زن از شـوهر ضمانت کرد.

عی
ما

جت
ا

درنشستمشترکاتاقبازگانیوموسسهجامعهنگارانبرناعنوانشد

مفهوم عدالت جنسیتی در 
سازمان ها باز تعریف شود
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ت وگو
گف

-مهشادعسکری-

کرمانـی  اصیـل  هنرهـای  از  یکـی  پتـه 
بـا  کرمانـی  خانه هـای  کثـر  ا در  کـه  اسـت 
و  رومیـزی  جملـه  از  مختلـف  کاربردهـای 
گذشـته های  تابلـو مشـاهده می شـود. در 
پـرده،  بـه عنـوان  پتـه  از  نـه چنـدان دور  
اسـتفاده  نیـز  پشـتی  و  متـکا  روتختـی، 
می شـده اسـت امـا امـروز باوجـود افزایـش 
عـدم  و  توجهـی  کـم  دلیـل  بـه  قیمـت، 
 نظارت ها  دچار تنزل کیفیت شـده اسـت.
 نشـریه زن و اجتماع مصاحبه اختصاصی  
پتـه دوز  بانـوی  شمسـاری  رضـوان  بـا 
جـود  بـا  کـه   اسـت  داده  انجـام  کرمانـی 
بـا  هنـر  ایـن  احیـا  در  سـعی  کـم  سـن 
اسـت. داشـته  سـاله  صـد  چنـد   قدمـت 
بـه  کـه  کرمانـی  هنرمنـد  بانـوی  ایـن 
از  دارد  اشـتغال  نیـز  پتـه  آمـوزش  کار 
دوز  پتـه  هنرمنـدان  دغدغه هـای 
کرمانـی  بـرای هـر  کـه  گفتـه اسـت  کرمانـی 
بـه  را  شـما  دارد.  تامـل  جـای  هنردوسـت 
خوانـدن ایـن مصاحبـه دعـوت می کنیـم.

لطفاخودتانرامعرفیکنید

متولـد  هسـتم  شمسـاری  رضـوان   
کن  سـا حاضـر  حـال  در   .۷9 اردیبهشـت 

هسـتم.  بمـی  اصالتـا  و  کرمـان 

و پتـه  هنـر بـه دغدغهمنـد یـک  
بازرگانـی مدیریـت رشـته دانشـجوی

بهپتهعالقمندشدید؟ چطور

پتـه  بـا  هـا  کرمانـی  کثـر  ا مثـل  هـم  مـن 
مـادرم  از  را  پتـه دوزی  و  آشـنایی داشـتم 
بـازار  کـه در  پته هایـی  امـا  بـودم،  آموختـه 
یعنـی  نانـو  پته هایـی  می کـردم  مشـاهده 
رنگبنـدی  بـا  پشـم  و  پالسـتیک  ترکیـب 
نخ هـای  و  نامنظـم  دوخت هـای  تیـره، 
در  آنچـه  بـا  کـه  بـود  شـیمیایی  ضخیـم 
پته هـای آنتیـک  بـود تفاوت داشـت.برای 
همیـن تصمیـم گرفتـم که پتـه را به صورت 
کـه داسـتان تـازه از  اصولـی آمـوزش ببینـم 

شـد. آغـاز  همانجـا 

 برایمانتعریفکنید.
بـرای آمـوزش بـه یکـی از آموزشـگاه های 
فنی و حرفـه ای  سـازمان  نظـر  زیـر 
امـا  دیـدم  آمـوزش  و  کـردم  مراجعـه 
وحرفـه ای  فنـی  آمـوزش  در  آنچـه  بـاز 
آنتیـک  پته هـای  در  آنچـه  بـا  بـود 
داشـت. تفـاوت  می کـردم   مشـاهده 
اموزش هایـی  تحـت  مجـازی   طریـق  از 
پتـه  و  کهـن  پته هـای  بـه  کـه   گرفتـم  قـرار 
بسـیاری  شـباهت  ولـی  شـاه نعمت اهلل 
چـه  شـدم  متوجـه  کـه  بـود  آنجـا  داشـت 
انجـام  کرمانـی  پتـه  حـق  در  خیانتـی 

. د می شـو

مـوردتفـاوتپتـهبـازاریو  لطفـادر
پتـهاصیـلتوضیـحبفرماییـد.

ایـن  بیـن  تفاوتـی  نبایـد  اصـل  در 
کـه  کسـی  زیـرا  باشـد  داشـته  وجـود  دو 
انتظـار  میخـرد  پتـه  و  می کنـد  هزینـه 
 کیفیتـی در حـد پته هـای خانگـی را دارد.
امـا چـون اغلـب پته هـا توسـط دوزنـدگان 
کـه ایـن حرفـه   را صرفـا بـرای  کرمانـی  غیـر 
هیـچ  و  انـد  کـرده  انتخـاب  درآمـد  کسـب 
حساسـیتی نسـبت بـه اصالـت آن ندارنـد 
افزایـش  منظـور  بـه  و  می شـود  دوختـه 
سـرعت از نخ هـای شـیمیایی بـا ضخامـت 
 بـاال  و متنـدوزی دوال اسـتفاده می شـود.

گیاهـی  در اصالـت پتـه ظرافـت دوخـت و 
کـه  دارد  را  اهمیـت  باالتریـن  نـخ  بـودن 
گرفتـه  نادیـده  امـر  ایـن  امـروزه  متاسـفانه 

می شـود.

دنبـال بـه پیامدهایـی چـه اینـکار  
دارد؟

بـا  کـه  بـازاری  اصطـالح  بـه  پته هـای 
بـه  نخ هـای شـیمیایی دوختـه می شـوند 
دلیـل وجـود جوهـر در فراینـد رنگ آمیـزی 
خیلـی  نـدارد  مانـدگاری  مشـتری  بـرای 
و  شـدن  پـوک  و  سـفیدی  بـه  رو  سـریع  
ریـزش مـی رود و پتـه بسـیار زودتـر از انچـه 
می شـود. نقصـان  دچـار  مـی رود  انتظـار 

مـوردپتـه دغدغـهاصلـیشـمادر  
؟ چیسـت

یـک  و  هنردوسـت  یـک  عنـوان  بـه 
کـه  می گویـم  پتـه  مربـی  و  دوزنـده 
کـه بـه پتـه وارد شـده  بزرگتریـن خسـارتی 
اسـت. دوزی  پتـه  هنـر  از  اصالـت   گرفتـن 
وجـود  نظـارت  هـم  پتـه  بـازار  در  بایـد 
سـنجش  بـدون  کسـی  هـر  باشـد  داشـته 
مهـارت پتـه را نـدوزد، متاسـفانه بسـیاری 
پاییـن  قیمـت  دلیـل  بـه  مغـازه داران  از 
دغدغـه  کـه  افغانسـتانی  دوزنده هـای  از 
هنـر ندارنـد پته هـا را خریـداری می کننـد. 
ایـن دوزنـده هـا هـم چـون بـه پتـه دوزی 
بـه چشـم یـه منبـع درامـد نـگاه می کننـد 
گاهـا  ندارنـد  دلبسـتگی  ان  هنـر  بـه  و 
دوخـت  وارد  را  بومـی  غیـر  دوخت هـای 
منظـور  بـه  طرفـی  از  میکننـد  پتـه  اصیـل 
سـرعت بخشـیدن بـه دوخـت گاهـا دو نـخ 
را همزمـان بـا یـک سـوزن می دوزنـد و ایـن 
از بیـن رفتـن ظرافـت،و خـواب  کار باعـث 
صحیـح نخ می شـود. ظرافت رکن اساسـی 
در دوخـت پتـه اسـت بـه نحـوی کـه پشـت 
پتـه نیـز بـه انـدازه روی ان اهمیـت دارد و 
ک هـای مرغوبیـت پتـه تمیـزی  یکـی از مال
اقدامـات  ایـن  اسـت.  پتـه  پشـت  دوخـت 
گـر  باعـث مـرگ هنـر پتـه دوزی می شـود. ا
بـروز  شـاهد  قطعـا  داشـت  وجـود  نظارتـی 
این مشـکالت و تنـزل جایگاه پته نبودیم. 

و یـکهنردوسـت بـهعنـوان شـما  
دغدغهمنـدحفـظاصالـتپتـهتـاکنـون

چـهاقداماتـیانجـامدادهایـد؟

بتوانـم  تـا  نـدارم  اجرایـی  جایـگاه  مـن 
بـه  امـا  دهـم  انجـام  کارآمـد  اقدامـات 
هنـر  ایـن  کـه  دغدغه منـد  یـک  عنـوان 

را  خـود  رسـالت  می دهـم،  آمـوزش  را 
ام. قـرارداده  اصولـی  و  صحیـح   آمـوزش 

مجـازی  هنرآمـوز   8۰۰ بـر  بالـغ  کنـون  تـا 
غیـر  و  کرمانـی  حضـوری  هنرجـوی   ۵۰ و 
بـه  افـراد  ایـن  گـر  ا ام،  داشـته  کرمانـی 
ایـن  ببیننـد،  آمـوزش  اصولـی  صـورت 
می دهنـد  امـوزش  دیگـر  افـراد  بـه  افـراد 
مـن  می کنـد  پیـدا  ادامـه  چرخـه  ایـن  و 
افـراد  بـه  صحیـح  امـوزش  قبـال  در 
 مسـئولیت دارم تـا ایـن هنـر حفـظ شـود.

بـرای  حاضـر  حـال  در  امـوزش  بـر  عـالوه 
کارآفرینـی انجـام داده ام و ده  ده نفـر هـم 
کیـد کرده ام  دوزنـده دارم کـه بـه آنها هم تا
دغدغـه اصلـی دوخـت اصولـی و صحیـح 
نظـرم  بـه   . کار سـرعتی  انجـام  نـه  اسـت 
دوزان  پتـه  اینـده  نسـل  در  فکـر  ایـن  گـر  ا

برداشـته ام. بزرگـی  گام  شـود  نهادینـه 

 سخنپایانی
پتـه  زمینـه  در  کـه  دوسـتانی  کاش 
و  کننـد  همـت  دارنـد  اشـتغال  دوزی 
دهنـد  تشـکیل  را  پتـه  صنفـی  انجمـن 
هنـر  احیـا  انجمـن  ایـن  از  هـدف  کـه 
پتـه دوزی اصیـل باشـد و نـه صرفـا تصـرف 
کـه بـه نظـرم بـرای احیـا  .  و نکتـه ای  بـازار
شناسـنامه  اسـت  ضـروری  هنـر  ایـن 
کپـی  از  تـا  اسـت  محصـوالت  کـردن  دار 
دوخـت  اصالـت  و  شـود  جلوگیـری  اثـار 
شـود. تاییـد  کارشـناس  یـک   توسـط 

اسـاس  بـر  هنرمنـدان  حاضـر  حـال  در 
انجـام  را  پتـه  رنگبنـدی  و  تجربـه طراحـی 
می دهنـد امـا بالفاصلـه از ان کپـی بـرداری 
بـه  اصالـت  می خواهیـد  گـر  ا می شـود. 
نظـارت  آن  بـر  بایـد  برگـردد  کرمـان   پتـه 

انجام گیرد.

کرمانی:  رضوانشمساری،بانویجوانپتهدوز

در قبال آموزش صحیح
مسئولیت داریم
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گیهایباشگاه ویژ
ورزشیمناسب

نیسـت  پوشـیده  کسـی  بـر  ورزش  اهمیـت  امـروزه 
هـای  باشـگاه  بـه  مختلـف  اهـداف  بـا  افـراد 
کرونـا  دلیـل  بـه  میکنند.گرچـه  مراجعـه  ورزشـی 
را  خـود  ورزشـی  فعالیت هـای  افـراد  از  بسـیاری 
کـرده  ثابـت  تجربـه  امـا  دادنـد  ادامـه  خانـه  در 
نیسـت. تاثیرگـذار  چنـدان  منـزل  در  ورزش   اسـت  
بدنـی  هـای  فعالیـت  انجـام  بـرای  باشـگاه  در  حضـور 

عـالوه بـر ایجـاد الـزام برای فـرد و بهرمنـدی از وجود یک 
گرفتـن در جمـع افـرادی  کنـار خـود، قـرار  کارشـناس در 
کـه اهـداف مشـترکی بـا هـم دارنـد باعـث افزایـش انگیـزه  

اسـتمرار در هـدف می شـود. بـرای 

هرچنـد سـالن های ورزشـی زیـادی در شـهرها وجـود 
دارد امـا انتخـاب  باشـگاه ورزشـی مناسـب خـود یکـی از 

چالش هـای پیشـرو افـراد اسـت.

ارائـه  راهکارهایـی  بـا  تـا   ایـن نوشـته سـعی شـده  در 
شـما را در انتخاب باشـگاه ورزشـی مناسب کمک کنیم.

بـه  ورزشـی  سـالن  انتخـاب  بـرای  می شـود  پیشـنهاد 
فرماییـد دقـت  زیـر  نـکات 

کارکنان باشگاه ورزشی 1- مربیان مجرب و  

۲- هزینه ی عضویت در باشگاه ورزشی

کار باشگاه ورزشی ۳- ساعت 

۴- تجهیزات باشگاه ورزشی

۵- کالس های آموزشی در باشگاه ورزشی

۶- محیط باشگاه ورزشی

۷- خدمات اضافی در باشگاه ورزشی

8- آموزش خصوصی در باشگاه ورزشی

کیزگی باشگاه ورزشی 9- پا

بـرای  مناسـب  پارکینـگ  و  ورزشـی  باشـگاه  1۰-محـل 
خـودرو

@fitness_plus۳۶۵

گـزارش خبرنـگار مهـر بـه نقـل از هلـث الیـن،  بـه 
تحقیقـات جدیـد در دانشـگاه بریسـتول انگلسـتان 
نشـان داد کـه اضافـه وزن ممکن اسـت خطر ابتالء 
کـه بـه عنـوان سـرطان رحـم   ، بـه سـرطان آندومتـر

نیـز شـناخته می شـود را تقریبـًا دو برابـر می کنـد.

کـه  می افتـد  اتفـاق  زمانـی  آندومتـر  سـرطان 
آندومتـر  یـا  رحـم  داخلـی  پوشـش  سـلول های 
از  خـارج  رشـد  بـه  شـروع  و  می شـوند  سـرطانی 

می کننـد. کنتـرل 

واحـد   ۵ هـر  ازای  بـه  مطالعـه،  ایـن  اسـاس  بـر 
افزایـش شـاخص تـوده بدنـی )BMI(، خطـر ابتـالء 
می شـود  برابـر  دو  تقریبـًا  آندومتـر  سـرطان  بـه 

درصـد(.  88 حـدود  خطـر  )افزایـش 

مختلـف  انـواع  بـا  را  وزن  اضافـه  قبلـی  شـواهد 
دانسـته  مرتبـط  سـینه،  سـرطان  ماننـد  سـرطان، 
گـزارش جدیـد یکـی از اولیـن  اسـت. بـا ایـن حـال، 
گزارش هایـی اسـت کـه بـه طـور خـاص بـه چگونگی 
تأثیـر چاقـی بـر خطـر ابتـالء بـه سـرطان آندومتـر در 

می پـردازد. افـراد 

خطـر  عامـل  یـک  بـاال  بدنـی  تـوده  شـاخص 
اسـت.  رحـم  سـرطان  بـرای  شـده  شـناخته 
نویسـندگان ایـن مطالعـه بـر ایـن باورنـد که توسـعه 
اضافـه  بـا  مرتبـط  هورمون هـای  کـه  درمان هایـی 
انسـولین  جملـه  از  می دهنـد  قـرار  هـدف  را  وزن 
از  پیشـگیری  بـه  می توانـد  تستوسـترون  و  ناشـتا 

کنـد. کمـک  آندومتـر  سـرطان 

از  پیشـگیری  و  کنتـرل  مرکـز  گـزارش  اسـاس  بـر 
کـه BMI بیـن ۲۵ تـا ۲9.9 دارنـد،  بیمـاری، افـرادی 
گـر BMI آنهـا بیـش از  دارای اضافـه وزن هسـتند و ا

باشـد، چـاق محسـوب می شـوند.  ۳۰

از  را  نفـر   1۲۰,۰۰۰ ژنتیکـی  نمونه هـای  محققـان 
ایـاالت متحـده، بریتانیـا، اسـترالیا، بلژیـک، آلمـان، 

لهسـتان و سـوئد مـورد بررسـی قـرار دادنـد.

نزدیـک بـه 1۳۰۰۰ نفر از شـرکت کنندگان سـرطان 
آندومتر داشـتند.

بـه سـرطان  ابتـالء  کـه خطـر  محققـان دریافتنـد 
 ۵ هـر  ازای  بـه  یعنـی  می شـود،  برابـر  دو  آندومتـر 
درصـد   88 حـدود  خطـر   ،BMI افزایـش  واحـد 

می یابـد. افزایـش 

تیم تحقیقاتی همچنین 1۴ عامل را که می تواند 
توضیـح  را  آندومتـر  سـرطان  و  چاقـی  بیـن  ارتبـاط 
انسـولین  کـه  داد  تشـخیص  و  کـرد  ارزیابـی  دهـد، 
ناشـتا و تستوسـترون ممکن اسـت مسئول افزایش 

ایـن ارتبـاط باشـند.

میـزان  اینکـه  بـر  مبنـی  دارد  وجـود  شـواهدی 
بـر خطـر سـرطان  بـاال نیـز ممکـن اسـت  کلسـترول 

بگـذارد. تأثیـر  آندومتـر 

باتوجهبهرابطهاضافهوزنوسرطانرحم

زنگ خطر 
برای زنان دارای اضافه وزن

ت
الم

س

آبله میمونی 
بیماری مسری جدید

ویـروس آبلـه میمونـی بـا ویـروس آبلـه )انسـانی( هـم خانـواده 
ک اسـت. ایـن بیمـاری در  کمتـر از آن خطرنـا اسـت، امـا بسـیار 
ابتـدا بـا عالئـم شـبیه بـه آنفلوآنـزا با تـب، درد عضالت و احسـاس 
بـه  کـه  پوسـتی  دانه هـای  بعـد  و  می شـود  شـروع  ناخوشـی  
تدریجـی بـه ضایعـات شـاخص تاولـی بیمـاری تبدیل می شـوند، 
جدیـد  کروناویـروس  انـدازه  بـه  میمونـی  آبلـه  می شـوند.  ظاهـر 
کـرد، مسـری  کوویـد-19 را ایجـاد  کـه پاندمـی  )سـارس-کوو-۲( 
آبلـه  بـه  مبتـال  بیمـار  یـک  در  دهـان  درون  ضایعـه ای  نیسـت. 
میمونـی ممکـن اسـت باعـث شـود فـرد ذرات ویـروس را هنـگام 
حـرف زدن یـا سـرفه کـردن به بیـرون پرتاب کند، امـا ویروس این 

بیمـاری اصـوال ویـروس تنفسـی شـمرده نمی شـود.
وضعیـت آبلـه میمونـی هـر روز پیچیده تـر می شـود و بـا پیـدا 
شـدن مـوارد بیشـتری خـارج از مرکـز آفریقـا، نگرانی هایـی را برای 
جهانی که تجربه همه گیری کووید-19 را داشـته اسـت، به وجود 

می آورد.
بـه گـزارش همشـهری آنالیـن به نقـل از رویترز سـازمان جهانی 
بهداشـت روز سه شـنبه اعـالم کـرد کـه 1۳1 مـورد ثابت شـده آبلـه 
میمونـی و 1۰۶ مـورد مشـکوک بـه ایـن بیمـاری از هنـگام گـزارش 
در  اردیبهشـت(   1۷( مـه   ۷ در  بیمـاری  ایـن  مـورد  نخسـتین 
خـارج از آفریقـا شناسـایی شـده اند. ایـن شـرکت مسـتقر در شـهر 
کمبریـج در ایالـت ماساچوسـت آمریکا سـاخت یکـی از موثرترین 
کـرد در  کرونـای موجـود را بـه عهـده داشـت، اعـالم  کسـن های  وا
کسـن های بالقـوه آبلـه میمونـی  حـال جسـتجو بـرای سـاخت وا
مدیـر  کرکـوف،  وان  ماریـا  اسـت.  پیش بالینـی«  »سـطح  در 
بیماری هـای نوپدیـد و زونـوز )مشـترک میان انسـان و حیـوان( و 
مدیـر فنـی کوویـد-19 در سـازمان جهانـی گفـت که هیچکـدام از 
بیـش از 1۰۰ مـورد تاییدشـده و مشـکوک آبلـه میمونـی در  اروپـا و 

آمریـکای شـمالی شـدید نبوده انـد.
توصیـه UKHSA بـه افـراد در تمـاس نزدیـک بـا ایـن بیمـاران 
کـردن خودشـان بـرای  کـه در معـرض خطـر بـاال هسـتند، ایزولـه 

۲1 روز اسـت.
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ت وگو
گف

-مهشادعسکری-
به علم مطالعه، بررسی و تحلیل اجرام 
آسـمانی موجـود در خـارج از جـو زمیـن 
 "نجوم" یا "اختر شناسـی" گفته می شـود.
همچـون  علـوم  از  بسـیاری  بـر  نجـوم 
و  زیست شناسـی،  شـیمی،  فیزیـک، 
گذاشـته اسـت.  ریاضیـات تاثیـر مسـقیم 
هفتـه  مناسـبت  بـه  زن و اجتمـاع  نشـریه 
جهانـی نجـوم مصاحبـه ای اختصاصـی 
کرمـان انجـام  بـا یکـی از مدرسـین نجـوم 
آن  خوانـدن  بـه  را  شـما  کـه  اسـت  داده 

می کنیـم. دعـوت 
خودتـانرابـرایخواننـدگان

َ
 لطفـا

نشـریهزنواجتمـاعمعرفـیبفرماییـد
مهـر  متولـد  هسـتم   عرب نـژاد  صـدف 
1۳۷9 دانشـجو فیزیـک دانشـگاه باهنـر و 

کـودکان و نوجوانـان. مـدرس نجـوم 
بـرای دسـتاوردهایی چـه نجـوم  

اسـت؟ داشـته شـما
بـرای  بزرگـی  دسـت آوردهای   نجـوم 
بشـر بـه ارمغـان آورده اسـت، و من بسـیار 
ایـن  از  بسـیاری  کـه  هسـتم  خوشـحال 
رخ  مـن  زندگانـی  بـازه  در  دسـتاوردها 
کلـی نجـوم بـرای  داده اسـت امـا بـه طـور 
و  زیبایی هـا  سـواالت،  از  مجموعـه  مـن 
البتـه رویـا اسـت. نجوم پاسـخ بسـیاری از 
سـواالتم راجع به آسـمان شـب، کیهان و 
ایـن جهـان رمز آلود اسـت. امـا مهمترین 
ام،  زندگـی شـخصی  نجـوم در  دسـتاورد 
آرامشـی اسـت کـه هنـگام دیـدن آسـمان 
بـه دسـت  شـب، سـتاره هـا و صَورفلکـی 
مـن  کـه   سـوال  ایـن  پاسـخ  و  مـی اورم 

ایـن دنیـای پهنـاور هسـتم. کجـای 

عالقمنـد نجـوم بـه زمانـی چـه از  
شـدید؟

تماشـای  و   آسـمان  بـه  کودکـی  از   _
سـتاره ها عالقه فراوانی داشـتم اولین بار 
حـدود  ۶یا ۷ سـاله بـودم که یک آذرگوی 
کارتون هـای  در  آنچـه  طبـق  و  دیـدم 
کودکـی دیـده بودم با هیجان آرزو کردم و 
فریـاد کشـیدم "من یـک سـتاره دنباله دار 
دیـدم" . آن آذرگـوی بـرای مـن نشـانه ای 
بود که آسـمان شـب برایم فرسـتاده بود. 
بهنجومعالقهمندشدید؟  چطور

پاسـخ  قبـل  سـوال  در  کـه  همانطـور 
شـب  آسـمان  بـه  کودکـی  از  مـن  دادم 
اتفـاق  آن  از  بعـد  و  داشـتم  عالقـه 
گـره  نجـوم  بـا  زندگـی  ام  کـردم  احسـاس 
)بـا  کور ای  گـره  هـم  آن  اسـت  خـورده 
یـک  صبـح  دارم  بخاطـر  خـوب  خنـده(. 
کرمـان،  المپیـاد  پایـگاه  در  جمعـه  روز 
فیزیـک  دبیـر  پورموالجمـال   آقـای 
پیشـنهاد دادنـد که کتاب "رویـای من" از 
خانـم "انوشـه انصـاری" را مطالعـه کنیـم، 
امـا هیـچ یـک از کتابفروشـی هـای کرمان 
کتـاب  کتـاب را نداشـتند حتـی ایـن  ایـن 
موجـود  هـم  اینترنتـی  سـایت های  در 
نبـود، بعـد از مـدت هـا در روز تولـدم ایـن 
کتـاب بـه مـن هدیه داده شـد. احساسـم 
در آن لحظـه قابـل وصـف نیسـت، تعداد 
دفعاتـی کـه ایـن کتـاب را خوانـدم بـه یـاد 
آن  از  بعـد  بگویـم  میتوانـم  فقـط  نـدارم 
نشـدم.  سـابق  آدم  آن  دیگـر  مـن  کتـاب 
در  رویایـی  بـذر  انصـاری  انوشـه  رویـای 
وجـودم بـود کـه درطی  سـال  ها رشـد کرد 
و من و اسـمان شـب را با هم عجین کرد. 

کرمـانرادرچـهسـطحی  نجـومدر
ارزیابـی المللـی بیـن جامعـه از

؟ میکنیـد
ایـران  درخشـان  دوران  از  یکـی 
کـه  هسـت  ایلخانـی  دوره  بـه  مربـوط 
نصیـر  خواجـه  توسـط  مراغـه  رصدخانـه 
الدیـن طوسـی تاسـیس شـد. ایـن رصـد 
جهـان  در  نجـوم  مرکـز  بزرگتریـن  خانـه  
بیرونـی، عمـر  ابوریحـان  بشـمار می آمـد. 
گامهـای  همگـی  حیثـم  ابـن  خیـام، 
نجـوم  علـم  بـرای  تاثیر گـذاری  و  بلنـد 
ایـران  در  متاسـفانه  امـا  برداشـته اند، 
چندانـی  اهمیـت  کرمـان  مخصوصـا 
بـه  کرمـان  نمیشـود.  داده  نجـوم  بـه 
بـدون  و  کویـری  اسـمان  داشـتن  دلیـل 
باالیـی  پتانسـیل های  نـوری،  آلودگـی 
بـرای رصـد دارد امـا بسـتر مناسـب بـرای 
نیسـت.  فراهـم  نجـوم  علـم  دوسـتداران 
شـود  انجـام  مناسـب  بسترسـازی  گـر  ا
کرمـان قابلیـت برگـزاری  رویدادهایـی در 

دارد. نیـز  را  بین المللـی  سـطح 
 زنـاندرعرصـههـایبیـنالمللـی
چـهتاثیـریدرعلـمنجـومداشـتهانـد؟

کلیـدی در  رشـد  زنـان همـواره  نقـش 
و توسـعه حـوزه نجـوم و سـتاره شناسـی 
کتشـافات  داشـته اند و بـه مـدد تـالش و ا
قمـر  هـای  دهانـه  از  برخـی  زنـان  ایـن 
شـده  نامگـذاری  زنـان  اسـم  بـه  زمیـن  

جامـپ  "آنـی  همچـون   زنانـی  اسـت. 
کارولیـل هرشـل" و  "هرتـا سـوان  کنـن" ، "
و  افتخـار  پـر  زنـان  ایـن  کنـار  در  لیویـت" 
قدرتمنـد، نـام انوشـه انصاری تا همیشـه 

درخشـید. خواهـد 
 تـاکنـونچـهفعالیـتهـاینجومـی

انجـامدادهایـد؟
__تـا قبـل از سـال  98 بـه عنـوان شـرکت 
شـرکت  نجومـی  رویدادهـای  در  کننـده 
از سـال 98بـا انجمـن نجـوم  میکـردم امـا 
حـال  در  و  شـدم  آشـنا  باهنـر   دانشـگاه 
اجـرای  کادر  از  کوچکـی  عضـو  حاضـر 
رویدادهـای انجمـن هسـتم. رویدادهایی 
هفتـه  بـه   مربـوط  رویدادهـای  همچـون 
برنامه ریـزی  نجـوم،  و  فضـا  جهانـی 
و  شـهر  سـطح  در  عمومـی  رصدهـای 
۵دی  خورشـیدگرفتی  رصـدی،  تورهـای 
ماه سـال 98 که بسـیار جذاب بود، برنامه 
رویـداد  و  وبینـار  زمیـن،  سـاعت  جـذاب 
کارگارهـا سیسـتم هـای دوتایـی بـا حضـور 
آقـای آتیـال پـرو )ریاسـت بخـش خاورمیانـه 

نجومـی اختفاهـای  جهانـی  مجمـع 
 سخنپایانی

 حواسـتون بـه آسـمان بـاالی سـرمون 
می کننـد،  نـگاه  مـا  بـه  هـا  سـتاره  باشـه، 
همیشـه  نباشـید.  ناامیـد  ازسـتاره ها 
سـر بـه هـوا باشـید، شـبتون پـر سـتاره و 

رنگـی. رویاهاتـون 

صدفعربنژادمدرسنجوم:

“رویای من” مرا با 
آسمان شب عجین کرد

آسمانشب
توجـه  مـورد  از دیربـاز  آسـمان شـب  اجتمـاع-  و زن
در  غـرق  آن  بـر  نظـاره  بـا  وآدمـی  اسـت  بـوده  انسـان ها 

اسـت. می شـده  تفکـر  و  آرامـش  شـگفتی، 
و  آسـمان  نظـاره  بـه  توصیـه  نیـز  اسـالم  دیـن  در 
ایـران  در  نجـوم  قدمـت  اسـت.  شـده  آن  در  تفکـر 
وسـطا  قـرون  و  می گـردد.  بـاز  پیـش  سـال  هـزاران  بـه 
مخالـف  علـم  بـا  شـدیدا  کاتالیـک  کلیسـای  زمانیکـه 

داشـته  وجـود  رصدخانه هـا  بزرگتریـن  ایـران  در  بـود، 
"اسـطرالب" همچـون  ابزارهایـی  مـدد  بـه  و   اسـت 
و عـرض  یافتـن طـول  فعالیـت هـای نجومـی همچـون 
ارتفـاع  خورشـید،   زاویـه  و  ارتفـاع  یافتـن  جغرافیایـی، 
کوه هـا، سـاعت طلـوع و غروب سـتاره ها و سـیارات رواج 

اسـت. داشـته 
هرسـاله،  میـالدی   19۷۳ سـال  از  نجـوم  اتحادیـه 
 1۵ مابیـن  هفتـه  آخـر  تعطیـل  روزهـای  از  یکـی 
اردیبهشـت(   ۲۵( مـه   1۵ تـا  فروردیـن(   ۲۶( آوریـل 

دارد،  قـرار  هفتـم(  )شـب  تربیـع  وضعیـت  در  مـاه  کـه 
اسـت. کـرده  اعـالم  نجـوم  جهانـی  روز  عنـوان   بـه 
تکنولوژی هـای  از  بسـیاری  کـه  بدانیـد  اسـت  خـوب 
گـر  ا مثـال  بـرای  اسـت  نجـوم  علـم  مدیـون  امـروزه 
زمیـن  بـه  سـیاره  یـک  از  تصاویـر  ارسـال  بـه   نیـاز 
نمی امـد. بوجـود  نیـز    CCD فنـآوری  شـاید   نبـود، 
شـما  موبایـل  دوربیـن  حسـگر  همـان   CCD
سـلفی  تصاویـر  ثبـت  امـکان  شـما  بـه  کـه   اسـت 

را می دهد. 
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ترفندهاییبرایمنظمتر

دیدهشدنخانه
مرتـب  و  منظـم  را  خانه مـان  می کنیـم  تـالش  مـا  همـه 
چیدمـان  در  بدانیـم  کـه  ایـن  بـدون  امـا  داریـم.  نگـه 
باعـث  کـه  می دهیـم  انجـام  اشـتباه هایی  خانـه 
برسـد. نظـر  بـه  بی نظـم  و  شـلوغ  خانه مـان   می شـود 
می شـود  باعـث  مـوارد  از  بعضـی  نکـردن  رعایـت 
مرتـب  خانـه ای  بـه  رسـیدن  بـرای  شـما   تالش هـای 
بی اثـر شـود. هیچ وقـت ایـن اشـتباه ها را انجـام ندهیـد:

کنید _ سیم ها را از معرض دید پنهان 

کـه  اسـت  طـوری  فرشـتان  انـدازه  شـوید  مطمئـن   _
بگیـرد. قـرار  فـرش  روی  مبـل  جلویـی  پایه هـای 

می گذاریـد،  طبقه هـا  یـا  میـز  روی  را  وسـایل  وقتـی   _
پنـج  یـا  تایـی  سـه  گروه هـای  در  را  وسـایل  ایـن 
مطمئـن  و  کنیـد  دسـته بندی  تایـی  هفـت  یـا  تایـی 
بـرای  می گذاریـد.  کافـی  فاصلـه  آنهـا  بیـن  شـوید 
را  وسـایل  برسـند  نظـر  بـه  جـذاب  وسـایل  کـه  ایـن 
میزتـان  گـر  ا و  کنیـد  انتخـاب  متخلـف  قدهـای  بـا 
دهیـد. قـرار  درجـه   ۴۵ زاویـه  در  را  آنهـا  اسـت،   مربـع 
کـه  کـه نسـبت بـه دیـواری  کنیـد  _ تابلویـی را انتخـاب 
مناسـبی  انـدازه  کنیـد،  نصبـش  آن  روی  می خواهیـد 
داشـته باشـد. تابلوهایـی بـا اندازه هـای خیلـی کوچـک 
بـزرگ  انـدازه  بـا  اتفاقـی می رسـند و تابلوهایـی  بـه نظـر 

می دهنـد. نشـان  به هم ریختـه  و  کوچـک  را  اتـاق 
گرایش هـای جدیـد بـه رنگ  هـای روشـن،  _ بـا وجـود 
هسـتند،  قهـوه ای  بـه  متمایـل  کـه  تیره تـر  رنگ هـای 

می دهنـد. کثیفـی  و  کهنگـی  احسـاس 

-سمانهرنجبر-
مـورد  در  قبـل  شـماره  مبحـث  ادامـه  در 
شـما،  بـرای  منحصربفـرد  مـکان  یـک  گی هـای  ویژ
 ایـن شـماره بـه نـور و روشـنایی مـکان می پردازیـم.
باعـث   نـور  وجـود  می دانیـم   خوبـی  بـه  مـا  همـه 
دیـده شـدن رنگ هـا، تضادهـا و هارمونی هـا اسـت 
بـه همیـن دلیـل  وجـود نـور طبیعـی یـک نعمـت 

بـزرگ بـرای طراحـی یـک خانـه هسـت.
کـه  اسـت  اهمیـت  حائـز  بقـدری  طبیعـی  نـور 
اسـتفاده صحیـح از ان یکـی از عوامـل تاثیرگـذار بـر 
 نقشه، ماندگار بودن حس آرامش و آسایش است.
از   یکـی  طبیعـی  نـور  وجـود  ایـن  بـر  عـالوه 
نیـز  ملـک  ارزش گـذاری  در  تاثیرگـذار  کتورهـای  فا

می شـود.  محسـوب 
تاثیـر  عـالوه  کـه  اسـت  موهبـت  یـک  نورطبیعـی 
مثبت در طراحی اسـتاندارد، به کمک آن میتوان 
بـرای منظـور زیبایـی فضـا و روح مـکان از بـازی نور 
و  گرمـا  نـور مناسـب حـس  کـرد.  و سـایه اسـتفاده 

عمـق فضـای شـما را افزایـش مـی دهـد.
کـه، در اتـاق  اهمیـت نـور زمانـی بیشـتر میشـود 
فهمیـدن  بـه  قـادر  حتـی  مـا  طبیعـی  نـور  بـدون 
بـه سـاعت نخواهیـم  نیـاز  بـدون  زمـان شـبانه روز 

هـم  اپارتمانـی  کنارگیاهـان  در  زندگـی  ونیـز  بـود، 
بـه برکـت وجـود نـور طبیعـی بـرای مـا فراهـم شـده 

اسـت.
امـا در بسـیاری از مـوارد در فضـای محـدود و بـا 
کـم امـکان دسترسـی بـه نـور طبیعـی وجـود  متـراژ 
پاسـیو-جدارهای  )ازطریـق  بواسـطه  یـا  و  نـدارد 
نورگـذرو…( بـه این امکان دسـتیابی پیدا میکنیم.
اسـتفاده  مصنوعـی  نـور  از  بایـد  حالـت  درایـن 
کـه البتـه بـا اصـول و ضوابطـی همـراه اسـت. کنیـم 
هویـت  در  نیـز  صحیـح  نورپـردازی  طراحـی 

اسـت. موثـر  بسـیار  فضـا  بـه  بخشـیدن 
المـپ  یـک  از  اسـتفاده  بجـای  مثـال  بـرای 
بـا  میتـوان  کـودک  اتـاق  در  معمولـی  لوسـتر  یـا 
اسـتفاده از یـک نورپـردازی مبتنی بر روانشناسـی، 
کـرد. طراحـی  او  بـرای  را  انگیـز  خیـال   فضایـی 
بـاالی  بسـیار  تنـوع  وجـود  یمـن  بـه  امـروزه 
عناصـر  از  یکـی  بعنـوان  نـور  طراحـی  نورپـردازی، 
داخلـی،  طراحـی  کمـک  بـه  زیبایـی  در  مهـم 
طراحـی نمـا ، طراحـی فضـای سـبز و نیـز طراحـی 
شـهری آمـده اسـت و در عیـن حـال ارزش زیبایـی 
شـناختی فضـا را افزایـش مـی دهد.نـور در طراحـی 
مبحثـی بسـیار تاثیـر گـذار و دارای اهمیـت اسـت .

پته
-آرامشعرفانی-

پتـه،  از  نگهـداری  مـورد  در  قبـل  شـماره  مبحـث  ادامـه  در 
در  مهـم  کتورهـای  فا از  یکـی  بررسـی  بـه  شـماره  ایـن  در 
در  شـده  رفتـه  بـکار  نـخ  یعنـی  پتـه  کیفیـت  و  ارزش گـذاری 
دوخـت پتـه می پردازیـم. نـخ پتـه دوزی یـا »ریـس« نوعـی نـخ 
پشـمی اسـت البتـه در گذشـته از ُکـرک ُبـز یا نخ ابریشـمی برای 

می شـد. اسـتفاده  پتـه  دوخـت 
دقـت کنیـد کـه جنـس نـخ و شـال بایـد بـا یکدیگـر مطابقـت 
بـر  کـرک  نـخ  پشـم،  شـال  روی  بـر  پشـم  نـخ  باشـد:  داشـته 
ابریشـمی.  شـال  روی  بـر  ابریشـمی  نـخ  و  کـرک  شـال   روی 
دوخـت  بـرای  اسـتفاده  مـورد  هـای  نـخ  خصـوص  در 
هـای  نـخ  از  آنتیـک،  و  قدیمـی  هـای  پتـه  بخصـوص  پتـه، 
)ضخامـت(  درجـه  بـا  گیاهـی  مـواد  بـا  شـده  رنگـرزی 
رنـگ  بـا  نهایـت  در  کـه  میشـود  اسـتفاده  ۲۴تـا۳۶ 
می رسـید.  اتمـام  بـه  کار  زیبـا   و  نظیـر  بـی   بنـدی 
و  اسـت  برخـوردار  باالیـی  اهمیـت  از  نخ هـا  و  الیـاف  رنگـرزی 
کار زیـر نظـر افـراد خبـره در ایـن زمینـه انجـام می شـود.  ایـن 
ایـن افـراد بایـد از علـم کافـی در خصـوص جنـس و نـوع الیاف، 
برخـوردار  رنگ هـا  ترکیـب  نحـوه  و  رنگـرزی  زمـان  رنگـزا،  مـاده 
رنگـرزی  شـال های   و  نخ هـا  زمانـی  برهـه  یـک  در  باشـند. 
شـده بـا مـواد شـیمیایی و مصنوعـی وارد بـازار شـد کـه صدمـه 
کیفیـت پتـه وارد  ی زیـادی بـه سـاختار پتـه و نـوع دوخـت و 
، دوسـتداران پتـه  کـرد، امـا بـا تـالش و هوشـیاری اسـاتید عزیـز
گاهـی پیـدا کردنـد و مجـددا، بـه سـمت نخ هـا  بـه ایـن اتفـاق آ
رنگـرزی  نخ هـای  تفـاوت  آوردنـد،  روی  گیاهـی  شـال های  و 
شـده بـا مـواد گیاهـی نسـبت بـه نخ هـای مصنوعـی بـا رنگـرزی 
ایـن  از  گیاهـی  رنگـرزی  بـا  اسـت، نخ هایـی  شـیمیایی بسـیار 
و  خـوب  خـواب  بـا  رنگ هـا  تریـن  متنـوع  و  بهتریـن  کـه  نظـر 
کیفیـت مرغـوب تـر را دارنـد و بـا درجـه باالتـر  در زیباتـر شـدن 

نقـش و طـرح پتـه  نقـش مهمـی ایفـا می کننـد. 
@ n.aramesh.erfani

 نور و روشنایی
زل

من
بیر 

تد
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گفت وگو

از  رسـانی   گاه  آ افزایـش  منظـور  بـه 
نـوزادان  و  مـادران  سـالمت  اهمیـت 
عنـوان  بـه  روزی  ایرانـی  تقویـم  در 
اسـت. شـده  نامگـذاری  مامـا   روز 
از  بیـش  سـاالنه  جهـان،  سرتاسـر  در 
کـه  مشـکالتی  دلیـل  بـه  زن  ۳۰۰هـزار  
تجربـه  زایمـان  و  بـارداری  دوران  در 
دسـت  از  را  خـود  جـان  می کننـد، 
می دهنـد. در راسـتای عدالت اجتماعی 
بـه  بـاردار  مـادران  همـه  دسترسـی  و 
بـه  دسترسـی  و  بهداشـتی  امکانـات 
ارتقـای  همچنیـن  و  متخصـص  افـراد 
و  ونـوزادان  مـادران  سـالمت  سـطح 
مـادران  معلولیـت  و  مرگ ومیـر  کاهـش 
معاونـت  در  مامایـی  واحـد  نـوزادان،  و 
پزشـکی   علـوم  هـای  دانشـگاه  درمـان 
هسـتند.  فعالیـت  بـه  مشـغول  ایـران 
هـای  مامـا  از  یکـی  زینـی    مانیـا  خانـم 
کرمانـی از فـراز و فرودهـای  پیشکسـوت 
ایـن شـغل بـرای خواننـدگان نشـریه زن 
واجتمـاع  گفتـه انـد، شـما را بـه خوانـدن 

می کنیـم. دعـوت  آن 

لطفـاخودتـانرابـرایخواننـدگان
مـامعرفـیکنیـد

مانیـا زینـی هسـتم متولـد سـال 1۳۴۳ 
کـه دختـر و پسـر بزرگـم  دارای سـه فرزنـد 
عرصـه  در  پسـردوم   و  هسـتند  پزشـک 

هنـر و موسـیقی  مشـغول اسـت.

کردیدو کار ازچهسـالیشـروعبه
درچهشـهرهاییرادارید؟ تجربـهکار

مـن  مامایـی  حرفـه  آغـاز   1۳۶۶ سـال 
بـود و بـه مـدت سـی سـال بـه ایـن حرفـه 
مقـدس مشـغول بـودم. پانزده سـال اول 
کارم در شهرسـتان بم خدمت  شـروع به 
کرمـان منتقـل شـدم. میکـردم و بعـد بـه 

مامایـی رشـته بـه  چطـور  
شـدید؟ عالقهمنـد

اصلـی  دلیـل  نـوزادان  بـه  زیـاد  عالقـه 
انتخـاب رشـته مامایـی بـود و از انتخابی 
هسـتم.  راضـی  بسـیار  ام  داشـته  کـه 
مراجعـه  بـا  طوالنـی  ارتبـاط  کار  ایـن  در 

مـاه   9 تمـام  مامـا   و  داریـم،  کننـده 
در  شـاد  و  سـخت  لحظـات  در  بـارداری 
کنـار مـادر اسـت و در لحظـه زایمـان ماما 
لمـس  را  کـودک  کـه  اسـت  کسـی  اولیـن 
مخصوصـا  فراینـد  ایـن  تمـام  می کنـد، 
سـهیم بـودن در بدنیـا آوردن یـک نـوزاد 
حـس  خانواده هـا   خوشـحالی  دیـدن  و 

مـی داد. مـن  بـه  را  خوبـی  فوق العـاده 

چـه بـا  مـادر یـک عنـوان بـه  
بودیـد؟ روبـرو چالشهایـی

از  و  خانـواده  و  کار  بـه  عشـق 
کـه  اسـت  کاری  تنهـا  خودگذشـتگی 
دهنـد. انجـام  بایـد  شـاغل   مـادران 
بـرای مـن بسـیار پیـش می آمد کـه بعد از 
کـردن 1۲ سـاعت  شـیفت شـب و سـپری 
کار مسـتمر و انجـام 8 یـا 9 زایمـان، صبح 
کـه به منـزل می رسـیدم بچه های خودم 
بـه اسـتقبالم می آمدنـد و حـق داشـتند 
وظایـف  کـه  ببیننـد  شـاد  مـادری  کـه 
تمـام   در  دهـد.  انجـام  را  خـود  مـادری 
سـی سـال خدمـت تمـام تـالش خـود را 
انجـام دادم تـا زمانیکـه در منـزل هسـتم 
خسـتگی های  از  دور  بـه  و  حوصلـه  بـا 

کنـم.   کار بـه فرزندانـم رسـیدگی  محـل 

 بهنظـرشـماسـطحعلمـیمامایی
کـرده پیـدا ارتقـا  اخیـر سـالهای در
بـوده کاهشـی علـوم کثـر ا ماننـد یـا

اسـت؟!

آن  دنبـال  بـه  و  مقـررات  و  قوانیـن 

سـختگیری ها زمـان مـا بـه نسـبت امروزه  
وقتـی  اسـت،  یافتـه  کاهـش  مراتـب  بـه 
دانشـجویان  بـا  را  خـودم  کاروزی  زمـان 
می بینـم  می کنـم  مقایسـه  جدیـد 
و  پشـتکار  دانشـجویان  از  بسـیاری 
جدیـت الزم را از خـود نشـان نمی دهنـد 
کامـال  آن هـا  بیـن  در  آمـوزی  مهـارت  و 
بـا  افـرادی  کثـرا  ا اسـت.  شـده  کمرنـگ 
جدیـت  و  مهارت هـای  فاقـد  و  مـدرک 
هسـتند. مهـارت  کسـب  بـرای   الزم 
خـوب بـه یـاد دارم در زمان  دانشـجویی 
دانشـجویان  بـرای  خـودم  کارورزی  و 
سـختگیری هایی  چنـان  وارد  تـازه 
توانایـی  کسـی  گـر  ا تـا  می شـد  انجـام 
سـریع  نـدارد  را  حرفـه  ایـن  بـرای  الزم 
ادامـه  دانشـجویانی  و  دهـد  انصـراف 
باشـند. دارا  را  الزم  توانایـی  کـه   دهنـد 
بـا توجـه بـه ایـن شـواهد بـه نظرم سـطح 
بـه  نسـبت  جدیـد  نسـل  در  مامایـی 

اسـت. بـوده  نزولـی  قبـل  دوران 

بـهنظـرشـماشـرایطبـرایماماهـا
دیگـر و )دسـتمزد  خیـر یـا شـده بهتـر

معنـوی( و مالـی حمایتهـا

واال شرایط مالی و حقوقی االن نسبت 
اسـت،  شـده  بهتـر  خیلـی  مـا  زمـان  بـه 
تـورم  و  گرانـی  وضعیـت  متاسـفانه  ولـی 
بـرای همـه مشـکل سـاز شـده ولـی درکل 
مزایـای بیشـتری بـه همه مناسـبت ها به 

می گیـرد. تعلـق  ماماهـا 

کاری ازدوران یـکخاطـره لطفـا  
بفرماییـد. خـود

خاطـرات  سـال  سـی  ایـن  طـی  در 
خاطـره  امـا  داشـتم  زیـاد  وشـیرین  تلـخ 
مربـوط  رسـید  ذهنـم  بـه  االن  کـه  ای 
اسـت. دختـر  و  مـادر  یـک  زایمـان   بـه 
مراجعـه  زایمـان   بـرای  خانـم  یـک   
بـاردار  هـم  مـادرش  و  بـود  کـرده 
دوسـاعت  یکـی  از  بعـد   بـود. 
کـه  مـادر بیمـار در اثـر اسـترس و نگرانـی 
زایمانـش  درد  داشـت  دختـرش  بـرای 
در  را  دختـر  و  مـادر  ایـن  و  شـد  شـروع 
کنـار هـم بسـتری کردیـم و بـه فاصلـه نیم 

غ شـدند. فـار نفـر  سـاعت هـر دو 

و شـیرین خاطـرات همـه البتـه  
نیسـتند. شـاد

اتخـاذ  نیازمنـد  گاهـی  مـا  شـغل  در 
 تصمیمـات در شـرایط سـخت هسـتیم.
آخـرم هنـوز  فرزنـد  زمانیکـه   بـرای مثـال 
سـه  هـر  شـیردهی  بـرای  و  بـود  کوچـک 
را  پـرکاری  روز  می آمـد،  مرکـز  بـه  سـاعت 
داشـتم و بسیار خسـته بودم. نیمه های 
بـرای   و مـن  کـرد  بیمـاری مراجعـه  شـب 
معاینـه رفتـم، بیمـار مدعـی درد زایمـان 
بـود امـا بـا معاینـه شـکمی مشـخص شـد 
کـه اصـال بـاردار نیسـت بلکـه بیمـاری بـا 
کـه بـا حملـه بـه  اختـالالت روانـی اسـت 
زایمـان  عمـل  و  جراحـی  بـه  اصـرار  مـن 
کمـک  بـا  نهایـت  در  کـه  داشـت  خیالـی 
بیمارسـتانی  مرکـز  بـه  بیمـار  نگهبانـی 

شـد. منتقـل 

و  بـاال  کاری  سـاعت  بـا  شـغل  ایـن 
مامـا  یـک  امـا  اسـت  همـراه  خسـتگی 
بایـد  حرفـه ای   مهارت هـای   بـر  عـالوه 
حوصلـه،  و  صبـر  چـون  مهارت هایـی 
تصمیم گیری سـریع و درسـت در شـرایط 
بحرانـی، آرامـش در شـرایط پراسـترس را 

باشـد.  دارا  نیـز 

کرمانی: مانیازینیماماپیشکسوت

سهیم بودن در تولد یک نوزاد 
حس خوبی به من می داد
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گو
ت و

گف

ایران: علمآمار ماهبانوتاتا،مادر دکتر

آرامش کرمان را 
دوست دارم

بـرای  آشـنا   نامـی   تاتـا"  "ماه بانـو  دکتـر 
ریاضـی  رشـته های  دانشـجویان  تمـام 
اسـت.  کرمـان  باهنـر  دانشـگاه  آمـار  و 
دانشـگاه  آمـار   و  ریاضـی  بخـش  اسـاتید 
سـطح  ارتقـای  بـر  وی  تاثیـر  بـر  باهنـر 
بـه  می دهنـد.  گواهـی  دانشـگاه  علمـی 
تاتـا"  "ماه بانـو  گفـت  می تـوان  راسـتی 
می شـود. محسـوب  ایـران  آمـار   اعتبـار 
او یکـی از موسسـین بخـش آمـار دانشـگاه 
کرمـان اسـت و علیرغـم اینکـه خـود  باهنـر 
کرمانی نیسـت برای اعتالی آمار در کرمان  
نقـش  غیرقابـل انـکاری دارد. نشـریه زن و 
اجتماع این افتخار را داشـت تا در آسـتانه 
هشـتاد سـالگی ایـن بانـوی فرهیختـه بـا او 

مصاحبـه ای اختصاصـی انجـام دهـد. 
 لطفاخودتانرامعرفیکنید.

در   1۳۲1 سـال  هسـتم.  تاتـا  بانـو  مـاه 
دارای  شـدم،  متولـد  هندوسـتان  بمبئـی 
حاضـر  حـال  در  و  امریـکا  از  آمـار  دکتـری 
دانشـگاه  علمـی  هیـات  بازنشسـته  عضـو 

هسـتم. کرمـان  باهنـر 
چـه شـما خانـواده در دختـران  

داشـتند؟ جایگاهـی
امـا  سـنتی  ای  خانـواده  در  مـن 
بـرای  کـه  آمـدم  دنیـا  بـه  روشـنفکری 
ارزش بسـیاری قائـل می شـدند.  دختـران 
دختـر  نوه هـای  حتـی  مـا  خانـواده  در 
بودنـد. محبوبتـر  پسـر  نوه هـای   از 

از مـن بزرگتـر  کـه همگـی  دختـر عموهایـم 
بودنـد تحصیـالت عالی داشـتند و زمانیکه 
یکـی از آن هـا کـه ده سـال از مـن بزرگتـر بود 
نیمـه  را  خـود  تحصیـل  داشـت   تصمیـم 
کنـد عمویـم بسـیار  کنـد و ازدواج  کاره رهـا 
کـه بـا ناراحتـی  ناراحـت شـد. بـه یـاد دارم 
درس  مـا  دختـران  می شـود  "مگـر  گفـت: 
نخواننـد؟!" و از او خواسـت کـه تحصیـالت 

کنـد. خـود را تمـام 
 اهمیـتتحصیـلدختـراندرجامعه

چگونـهبود؟

غ التحصیلی از  یـادم مـی آیـد در زمـان فار
کـه بانویـی پیشـرو  دبیرسـتان، مدیـر آنجـا 
داشـتن  و  تحصیـل  ادامـه  توصیـه  بـود 
داشـت. ازدواج  از  قبـل  مالـی   اسـتقالل 

تحصیـالت  کـه  محیطـی  چنیـن  در  رشـد 
اولویت هـای  جـز  مالـی  اسـتقالل  و  عالـی 
در  کـه  زندگـی دختـران محسـوب می شـد 
بـه تحصیـل بی تاثیـر  تـالش مـن  و  عالقـه  

اسـت. نبـوده 
رابـرایتحصیـل  چـهشـدرشـتهآمـار

انتخـابکردیـد؟
در  ریاضـی  رشـته  انتخـاب  دلیـل  شـاید 
افـراد  تعـداد  بواسـطه  کارشناسـی  مقطـع 
آن  در  کـه  بـود  مـادرم  جملـه  از  خانـواده 
آمـار  امـا  داشـت.  ریاضـی  لیسـانس  زمـان 
برخـوردار  ویـژه ای  جایـگاه  از  هنـد  در 
بهتریـن  جـزو  هنـد  آمـار  موسسـه  و  بـود 
می شـد  محسـوب  دنیـا  آمـار  موسسـات 
در  ریاضـی  اول  رتبـه  دانشـجویان  کثـر  ا و 
مقطع کارشناسـی ارشـد رشـته آمار را برای 
ادامـه تحصیـل انتخـاب می کردنـد من هم 
جـزو نفـرات برتـر دانشـگاه بـودم و طبیعتـا 
آمـار انتخـاب اول مـن بـود. و بـرای ادامـه 

رفتـم. امریـکا  بـه  تحصیـل 
کشـور  خانـوادهشـمابـاتحصیـلدر

دیگـرمخالفتـینداشـتند؟
بـروم  امریـکا  بـه  می خواسـتم  زمانیکـه 
پـدرم  مخالـف بـود البتـه مخالفتـش از سـر 
اجـازه خـروج  زمـان  آن  بـود چـون  نگرانـی 
هیـچ مبلغـی از هنـد داده نمی شـد و پـدرم 
نگـران ایـن موضـوع بـود و مـن تحصیالتـم 
آغـاز  را بـا اتـکا بـر بورسـیه دانشـگاه امریـکا 
کـردم کـه از نظـر خانواده شـاید کافی نبود.

بهایرانوکرمانآمدید؟  چطور
بـرای ادامـه تحصیـل در مقطـع دکتـری 
بـه امریـکا رفتـم بعـد از اتمـام تحصیـل پنـج 
کـردم و اقامـت آنجـا را  کار  سـال در امریـکا 
داشـتم. امـا اتفاقـی یـک فرصـت مطالعاتی 
دو سـاله در ایـران بـه مـن پیشـنهاد شـد و 

بـه ایـران آمـدم البتـه تصمیـم داشـتم بعـد 
از آن بـه هنـد بـاز گـردم امـا به کرمـان آمدم  
و آرامـش کرمـان مـرا به ماندن در این شـهر 

کرد. تشـویق 
در مانـدن بـه تصمیـم کـه زمانـی  
ایـرانگرفتیـدمخالفتـیصـورتنگرفـت؟
کودکـی  همـان  از  مـا  خانـواده  در  کال 
و  پررنگـی داشـت  گفتگـو نقـش  و  مناظـره 
هرگـز  تحمیـل نظـر پـدر و مـادر بـه فرزندان 
و مـن  والدیـن سـاالری وجـود نداشـت  یـا 
بسـیار  خانـواده ام  داشـتم.   انتخـاب  حـق 
عالقه منـد  ایرانـی  فرهنـگ  و  ایـران  بـه 
خوبـی  بـه  بزرگـم  عمـوی  حتـی  و  بودنـد 
را  شـاهنامه  و  می کـرد  صحبـت  فارسـی 
بسـیار خـوب می خوانـد. همیشـه دوسـت 
مـن  امـا  بگیـرم  یـاد  او  از  هـم  مـن  داشـت 
فقـط  و  نبـودم  کنـی  گـوش  حـرف  کـودک 
زمـان   آن  آموختـم.  ایشـان  از  کلمـه  چنـد 
ایـران نـه بـرای مـن غریـب بـود و نـه آشـنا. 
نگرانـی بـرای مـن و خانـواده وجـود داشـت  
جوانـی  در  انسـان  بـودم،  جـوان  مـن  امـا 

اسـت.  شـجاع تر 
و کرمـان  از گیهایـی ویژ چـه  
کـرده جلـب را شـما نظـر مردمانـش

؟ سـت ا
کرمـان بـه آرامشـهر مشـهور اسـت و ایـن 
آرامـش را دوسـت دارم. بعـد از اقامتـم در 
حتـی  و  رفتـم  امریـکا  بـه  بـار  چنـد  کرمـان 
مانـدم،  اسـترالیا  در  سـال  یـک  مـدت  بـه 
گذشـت چـون تیاتـر  خیلـی بـه مـن خـوش 
آنجـا  را دوسـت دارم و در   ... و  کنسـرت  و 
خـودم را اشـباع کـردم ولـی در آخـر دوسـت 
احسـاس  و  برگـردم  کرمـان  بـه  داشـتم 
البتـه  نیسـت!  مـن  مـال  آنجـا  می کـردم 
کرمانی هـا خودشـان را دسـت  بایـد بگویـم 
جـای  برایـم  کـه  نکتـه ای  می گیرنـد،  کـم 
سـوال داشـت کـم توجهـی بـه توانایی های 
از  بسـیاری  مـوارد  اسـت.  خودشـان 
کـه  کـردم  مشـاهده  را  کرمانـی  پزشـکان 
زمانـی کـه در کرمان طبابـت می کردند زیاد 
مـورد توجـه  قـرار نداشـتند امـا بـه محـض 

می کردنـد  دایـر  مطـب  تهـران   در  اینکـه 
بیمـاران کرمانی به آنهـا مراجعه می کردند.
داشـت. تعجـب  جـای  بسـیار  برایـم  ایـن 

عالقهمندیهایتـان از لطفـا  
؟ ییـد بگو

موسـیقی سـنتی ایـران را بسـیار دوسـت 
را  سـینما  و  تیاتـر  آن  بـر  عـالوه  و   دارم 
کتـاب  مـن  اصلـی  عالقـه  امـا  می پسـندم. 
کتابخـوان  و  کتاب دوسـت  مـن  اسـت، 

. هسـتم
خصوصیتـان زندگـی  از کمـی  

بگوییـد. برایمـان
کودکـی  و  دارم  بـرادر  یـک  و  خواهـر  دو 
بـا عموهایـم زندگـی  را  در خانـه پدربـزرگ 
می کردیـم و بـا اینکـه خانـه ی مـا در کودکی 
همیشـه شـلوغ بود اما بعد از آن در دوران 
احسـاس  هرگـز  خانـواده  و  خانـه  از  دوری 
زندگـی ام  تصمیمـات  از  و  نکـردم  تنهایـی 

نیسـتم. پشـیمان 
 چهصحبتیبانسلامروزدارید؟

سـنت ها  از  بسـیاری  هسـتم   معتقـد 
بعضـی  کـه  همانطـور  شـوند  حفـظ  بایـد 
جوان هـا  بـه  شـوند.  رهـا  بایـد  سـنت ها  از 
خـود  هنـر  و  فرهنـگ  بـه  می کنـم  توصیـه 
ناراحـت  بسـیار  شـوند،  قائـل  احتـرام 
خـود  فرزنـدان  نـام  افـرادی  کـه  می شـوم 
انتخـاب  خارجـی  اسـامی  میـان  از  را  
اسـامی  فرزندشـان  بـرای  یـا  می کننـد 
بـرای غیـر  آن  کـه تلفـظ  انتخـاب می کننـد 
چـه  بـه  امـا  باشـد.  آسـان  زبانـان  فارسـی 
از  را   خـود  چیـز  همـه  حاضرنـد  قیمتـی 
 دسـت دهنـد تـا غربی هـا خوششـان بیاید.

 چهصحبتیبابانواندارید؟
بسـیار دیده ام که بانـوان هنگام صحبت 
از خـود  کمتـری  اعتماد به نفـس  بـا مـردان 
گونـه ی  بـه  آقایـان  بـا  و  می دهنـد  نشـان 
بایـد  چـرا  می کننـد؛  صحبـت  دیگـری 
اینگونه باشـد؟ زنان باید بدانند خودشـان 
هسـتند کـه بـه مـردان اجـازه می دهنـد چه 

باشـند.  آن هـا داشـته  بـا  برخـوردی 
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-محیااحمدی-
طبـق تحقیقـات انجـام شـده ، از 18۰ مـوردی 
که زنان به علت خشـونت های خانگی شـکایت 
پیگـرد  بـه  آنهـا حاضـر  مـورد  بودنـد، 1۲8  کـرده 
از  از ۴۰ درصـد  کمتـر  ایـران  قانونـی نشـدند.در 
اورژانـس  یـا  پلیـس  بـه  خانگـی  خشـونت های 
بـا  گاهـی  می شـود.حتی  گـزارش  اجتماعـی 
تصـور عـادی بـودن ایـن رفتار هـا، و تحمـل آن 

می شـوند. خودمقصردانـی  دچـار  صدمـات 
علـت  بـه  بانـوان  از  برخـی  مثـال  عنـوان  بـه 
آشـنا نبـودن بـا حقـوق خـود ایجـاد محدودیـت 
یـا  و  کارفرمـا  یـا  همسـر  سـمت  از  خشـونت  و 
آنهـا  مسـلم  حـق  و  طبیعـی  را  خـود  خانـواده 
ناراحتـی فـراوان لـب  تلقـی نمـوده و علـی رغـم 
آزار  از  مـواردی  نمی گشـاید.در  اعتـراض  بـه 
جنسـی بـه علـت عـدم آمـوزش و تربیت جنسـی 
صحیـح در خانواده هـا بانـوان  آزاردیـده چنیـن 
کـه در لحظـه دچـار سـردرگمی  عنـوان می کننـد 
از  گریـز  یـا  و  موقعیـت  تحلیـل  توانایـی  و  بـوده 
آن را نداشـته اند،بـاری ایـن نکتـه را نیـز نبایـد 
کـه  هـم  مـواردی  در  کـه  داشـت  دور  نظـر  از 
بـا خشـونت  رابطـه  را در  اعتـراض خـود  بانـوان 
جایـی  بـه  راه  شـکایات  ایـن  انـد  داده  نشـان 
نبـرده اسـت و قانـون چنـدان حمایـت قاطعـی 
کرد،بـه عنـوان مثـال مـواردی  آنـان نخواهـد  از 
نظیـر آزار فیزیکـی و جنسـی را می تـوان بـا ارجـاع 
بـه پزشـکی قانونـی تـا حـدی پیگیـری نمـود امـا 
تحقیـر  ماننـد  روانـی  خشـونت  کـه  مـواردی  در 
میشـود  اعمـال   .... و  محدودیـت  و  ،توهیـن 
اسـت  نتیجـه  بـی  و  ناممکـن  تقریبـا  آن  اثبـات 
امـا در نهایـت سـکوت بـی نتیجـه تریـن راهـکار 

خواهـد بـود در نتیجـه مهم تریـن راهـکار مـا بـه 
بانـوان ایـن اسـت که به هیچ وجـه و تحت هیچ 
شـرایطی در برابر هر شـکلی از خشـونت سـکوت 
نکننـد. چـرا کـه بـا اولیـن سـکوت مجـوزی بـرای 
صـادر  خشـونت ها  شـدت  افزایـش  و  تکـرار 
بنیـاد  تزلـزل  درازمـدت  در  کـه  شـد  خواهـد، 
دنبـال  بـه  را  بانـوان   روان  سـالمت  و  خانـواده 
خواهد داشـت.ازطرفی با پذیرش خشـونت، به 
فردپرخاشـگر و اجتمـاع نیـز ضربـه وارد خواهـد 
شـد و این فرد با دریافت پیامد مثبت و امنیت 
بیمارتـر می شـود و نیـز افـراد بیشـتری را قربانـی 
اعمـال خشـن و بیمارگونـه خـود می کنـد. امـا در 
کـه اولیـن خشـونت بـا پاسـخ قاطعـی از  صورتـی 
جانـب بانـوان و یـا حامیـان اجتماعی،قانونـی و 
خانـوادهء آنهـا مواجـه شـود فـرد خاطـی متوجه 
کـه فـرد آزاردیـده قـدرت  ایـن مهـم خواهـد شـد 
و حمایـت الزم جهـت دفـاع از خـود را داراسـت. 
بـا قطـع چرخـه خشـونت بـه سـالمت و امنیـت 
بانـوان و اجتمـاع و همچنیـن اسـتحکام بنیـان 
در  زنـان  سـازنده  و  مثبـت  حضـور  و  خانـواده 
عرصـه خانـواده و اجتمـاع، کمـک خواهـد شـد.

سکوت همیشه عالمت 
رضایت نیست

قسمتدوم

جامعه

راهکارهای
کنتــرلخشـم

عصبانیـت باعـث تغییـرات فیزیولوژیکـی و بیولوژیکـی 
فشـار  و  قلـب  ضربـان  کـه  گونـه ای  بـه  می شـود  زیـادی 
خون را افزایش داده و به باال رفتن سطح هورمون های 

انـرژی، آدرنالیـن و نورآدرنالیـن منجـر می شـود.
نـه  قاطعانـه  شـیوه ای  بـه  خشـم  احسـاس  ابـراز 
اسـت. خشـم  ابـراز  بـرای  راه  سـالم ترین  پرخاشـگرانه، 
احساسـات  بـروز  بـه  میتـوان  سـاده  راهـکار  چنـد  بـا 

پرداخـت پرخاشـگری  بـدون 

روزنامـه هندوسـتان تایمـز در مطلبی بـه برخی نکات 
برای مواجهه با احسـاس خشـم به روشـی سـالم اشـاره 

کرده اسـت.
کنید. کردن فکر  قبل از صحبت 

کنید. مهارت های آرامش  بخش را تمرین 
کنید. کینه ورزی خودداری  از 

کنید. محل را ترک 
کنید. ورزش 

اینکـه  بـرای  می شـود  توصیـه  عصبانیـت  هنـگام 
یـا  پیـاده روی  باشـید، مدتـی  بهتـری داشـته  احسـاس 

کنیـد. ورزش 
کنید تاثیرات خشم را بر خود بررسی 

 به اهنگ مورد عالقه خود گوش دهید

حـواس خـود را بـا دیـدن مناظر ارامش بخـش و تمرکز 
بـر جزئیـات آن از عصبانیت پرت کنید

کنید موضوع و دلیل عصبانیت تان را یادداشت 
آن  بـه  می خواهیـد  چگونـه  اینکـه  و  احسـاس تان 

کنیـد. یادداشـت  را  دهیـد  نشـان  کنـش  وا
کنید. تمرین دلسوزی 

سـعی کنیـد خـود را جای دیگـری بگذاریـد و موقعیت 
پیش آمـده را از نـگاه آنهـا ببینید.

بـا خـود در  کنیـد   را شناسـایی  راه حل هـای ممکـن 
مـورد اینکـه خشـمگین شـدن، راه حـل نیسـت صحبت 
را  شـما  کـه  موقعیت هایـی  و  عوامـل  بـه  راجـع  کنیـد. 

کنیـد. فکـر  می کننـد،  عصبانـی 

 رازهایی که مردان باید بدانند
 در ادامـه مطلـب شـماره قبـل مبنـی بـر ارائـه راهکارهـای سـاده، بـرای 
داشـتن زندگی شـادتر و احسـاس رضایت بیشـتر نسبت به زندگی مشترک 
در ایـن شـماره ، بـا پیشـنهاد چنـد  عمـل سـاده شـما را در داشـتن یـک 
رابطـه صمیمـی تـر کمک میکنیم. توجه داشـته باشـید این رفتـار به ظاهر 

سـاده میتوانـد تاثیـرات عمیـق و بلنـد مدتـی را بـه همـراه داشـته باشـد.
_ وقتی از خانه بیرون می روید از او بپرسـید آیا الزم اسـت چیزی بخرم ؟ 

گر پاسخ مثبت داد حتما کاالی موردنظرش را خریداری کنید. ا
دربـاره  او  از  بیابیـد.  را  او  کار  ازهـر  قبـل  گردیـد  برمـی  خانـه  بـه  _وقتـی 
مثـال  بپرسـید  انجـام داده سـوالهایی مشـخص  روز  کـه در طـی  کارهایـی 
کـردی؟  کنـی مراجعـه  کـه قـرار بـود مراجعـه  بپرسـید آیـا امـروز بـه پزشـکی 
خوانـدن  از  زمـان  ایـن  در  کنیـد؛  صـرف  وقـت  او  بـا  دقیقـه   ۲۰ _مـدت 
همسـرتان  از  غیـر  بـه  را  شـما  حـواس  کـه  کارهایـی  انجـام  یـا  و  روزنامـه 

کنیـد. خـودداری  کنـد  معطـوف 
کنیـد و دیـر آمـدن  گـر مـی بینیـد دیـر بـه منـزل مـی رسـید بـه او تلفـن  _ا

تـان را بـه او اطـالع دهیـد. 
- از حالت چهره و طرز لباس پوشیدنش تعریف کنید. 

گر ناراحت است به احساساتش بها بدهید.  - ا
- وقتی خسته است به او کمک کنید.
- در حضور دیگران به او محبت کنید.

گـر احساسـاتش جریحـه دار شـده بـا او همدردی کنیـد. به او بگویید  -  ا
متأسـفم کـه ناراحـت هسـتی بعد سـکوت کنیـد، بگذارید بداند کـه حال او 
را درک مـی کنیـد.  بـرای اینکـه ثابـت کنیـد ناراحتـی او تقصیـر شـما نیسـت 

توضیـح و راه حـل ارائـه ندهید.
- در کارها از او نظرخواهی کنید. 

- در مناسـبتهای ویـژه ماننـد سـالروز تولـد، ازدواج و…. بـرای او مطلبـی 
بنویسید.

گهـگاه ایـن عکـس را بـا  کنیـد.  کیـف خـود عکسـی از او نگهـداری  - در 
کنیـد. عکـس دیگـری عـوض 

- نظافت را در منزل رعایت کنید.
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هرچهمیخواد
دلتنگتبخور

_زن و اجتماع_
گاهـی  دارد.  اشـاره  روزانـه"  ک  "خـورا بـه  لغـت  در  رژیـم 
ای  تغذیـه  رژیم هـای  از  مختلـف  دالیـل  بـه  هـا  انسـان 

کننـد. پیـروی  مشـخص  اهـداف  منظـور  بـه  خاصـی 
بـدون  جهانـی  روز  اردیبهشـت   1۶ بـا  مصـادف  مـی   ۶
فرصـت  رژیـم   بـدون  روز  اسـت.  شـده  نامگـذاری  رژیـم 
رسـم  و  راه  مـورد  در  دادن  گاهـی  آ بـا  تـا   اسـت  مناسـبی 
صحیـح رژیـم و معرفـی اشـکال مختلـف رژیـم، افـراد را در 
کـرد. ایـن روز بـا پیـام  کمـک  داشـتن سـبک زندگـی بهتـر 

اسـتاندارهای  از  غ  فـار خـود"  بـدن  داشـتن  "دوسـت 
تـا  می کنـد  تـالش  جامعـه،  سـوی  از  شـده  دیکتـه 
کنـد.  معیارهـای دیگـری را جایگزیـن معیار هـای ظاهـری 
بـدِن  از  سـریال ها  و  مجـالت  در  شـده   منتشـر  تصاویـر 
یـا  و  کامپیوتـری  افزارهـای  نـرم  بـا  کثـرا  ا کـه  نقـص  بـدون 
حقیقـت  در  آنچـه  بـا  شـده،  حاصـل  جراحـی  تیغ هـای 

اسـت. متفـاوت  دارد  جریـان 
را  خـود  رژیـم  نـو  سـال  از  کـه  افـرادی  بـرای  روز  ایـن 
روز  یـک  تـا  می دهـد  را  فرصـت  ایـن  کرده انـد،  حفـظ 
مـدت  در  هرچـه  و  گرفتـه  نادیـده  را  خـود  رژیـم  کامـل 
بخورنـد. را  بوده انـد  منـع  آن  خـوردن  از  خـود   رژیـم 

 یـک رژیـم اصولـی  تمـام بخش هـای زندگی ماننـد خواب، 
ورزش، زمـان بـرای تأمـل و تفکـر و ... را در بـر میگـرد و تنها 

بـر روی مـواد غذایـی مصـرف شـده تمرکـز نـدارد.  گرچـه بـا 
شـنیدن نام رژیم رژیم  های الغری در نظر تداعی میشـود 
 اما امروزه انواع مختلفی از رژیم ها با هدف زندگی سالمتر 

وجود دارد. 
 از جمله

•    گیاه خواری
•    وگان

•    کتوژنیک
•    بدون گلوتن

paleo    •
•    رژیم مبتنی بر گروه خونی

•    مدیترانه ای

روز دهـم اردیبهشـت در تقویـم ایرانیان 
"روز  میشـود.  محسـوب  غرورآمیـزی  روز 
نامگـذاری  علـت  فـارس."  خلیـج  ملـی 
ایـن روز، اخـراج پرتغالـی هـا  از تنگـه هرمـز 
از  یکـی  اقـدام  ایـن  اسـت.  در سـال 1۶۲1 
اقامـات غـرور آفریـن شـاه عبـاس صفـوی 
محسـوب میشـود. اهمیـت ایـن روز صرفـا 
یک نام نیسـت بلکه بر اسـاس مناقشـات 
کـه  ایجـاد شـده در بـاره نـام خلیـج فـارس 
کـه نام هـای  توسـط برخـی از همسـایگان 
اسـتفاده  فـارس  خلیـج  بـرای  جعلـی 
برانگیختـن  بـر  عـالوه  روز  ایـن  می کننـد 
تشـدید  عمومی؛باعـث  احساسـات 
نیـز  ایرانیـان  دوسـتی  میهـن  هیجانـات 

اسـت. شـده 
از  کن حاشـیه خلیـج فـارس  اعـراب سـا
دیـر بـاز بـه علـت اختالفاتـی کـه سـر جزایـر 
سه گانه با ایران داشته اند سعی داشتند 
تا با  گل آلود کردن فضای سیاسی  اذهان 
 عمومـی را از مسـئله اصلـی منحـرف کنـد.

این مناقشـه ابتدا در سـال 1۳۳۰ در زمان 
رضا شـاه و به تحریک انگلیسـی ها صورت 
گرفت اما چون اقبالی از آن صورت نگرفت 
دولـت انگلیـس نـام دریای بریتانیـا را برای 
خلیـخ فـارس برگزیـد . پیـش از ایـن نیـز در 
زمـان ملـی شـدن صنعـت نفـت، نماینـده 
سـاحل  نـام  از  بحریـن  مقیـم  انگلیسـی 

عربـی اسـتفاده نمـود. این در حالی اسـت 
که قبل سـال 19۶۰ هیچ بحث و جدلی در 
بـاره اسـم خلیـج فـارس وجود نداشـت. در 
تمام منابع اروپایی و آسیایی و امریکایی، 
جغرافیـای،  هـای  نقشـه  و  دانشـنامه ها 
خلیـج فـارس درتمـام زبـان هـا بـه همیـن 
اوون«  »رودریـک  اسـت.  شـده  یـاد  نـام 
طالیـی«  »حباب هـای  نـام  بـه  کتابـی  در 
در  اسـت:»من  کـرده  بیـان  صراحـت  بـه 
تمـام کتـب و نقشـه های جفرافیایی نامی 
غیـر از نـام »خلیـج فـارس« ندیـده بـودم 
سـواحل  در  اقامـت  سـال  چنـد  در  ولـی 
کنان  سـا کـه  شـدم  متوجـه  خلیج فـارس 
ادب  ایـن  بـر  بنـا  هسـتند  عـرب  سـاحل 
ی  ب  ر  ع  خلیـج  ایـن  کـه  میکنـد  حکـم 
کلـی ایـن دلیـل قابـل  بنامیـم« در حالـت 
تاریـخ  جعـل  و  نـام  تغییـر  بـرای  قبولـی 
جانـب  بخواهیـم   گـر  ا البتـه  نیسـت. 
انصـاف را رعایـت کنیـم بایـد بیـان داشـت 
کـه  بسـیاری از اعـراب ایـن نـام را بـرای این 
خلیـج نمی پسـندند و بـا تحـرکات انجـام 
 شـده بـرای جعـل نـام آن موافـق نیسـتند.
خـاص،  جغرافیـای  موقعیـت  علـت  بـه 
از ۲۰  ترانزیـت بیـش  فـارس محـل  خلیـج 
کـه  درصـد نفـت در سراسـر جهـان اسـت 
ایـن امـر اهمیت اسـتفاده از نـام صحیح را 

می کنـد.  برابـر  چندیـن  آن  بـرای 

 خلیج همیشه فارس 
عه

ام
ج

حذف حبس از مطالبه مهریه
گـزارش همشـهری آنالین، ابوالفضـل ابوترابـی نماینـده مـردم نجف آبـاد در مجلـس  بـه 
شـورای اسـالمی گفـت: طـرح اصـالح قانون مهریه در کمیسـیون قضایـی مجلس تصویب 
بـا بیـان اینکـه طـرح  و جمع بنـدی شـد و در نوبـت رسـیدگی در صحـن قـرار دارد. وی 
اصالح قانون مهریه سـی و ششـمین دسـتور کار صحن مجلس اسـت، افزود: ما بنا داریم 
تـا بـا جمـع آوری امضـا از نماینـدگان درخواسـت رسـیدگی خـارج از دسـتور بـه ایـن صحـن 
کنیـم تـا ایـن طـرح خـارج از نوبـت در صحـن مـورد  را مطـرح و بـه هیـأت رئیسـه تقدیـم 
رسـیدگی قـرار گیـرد. نماینـده مـردم نجف آبـاد در مجلـس شـورای اسـالمی اظهـار داشـت: 
بـا مصوبـه کمیسـیون قضایـی در جریـان بررسـی طـرح اصالح قانـون مهریـه، حبس زدایی 
و قضازدایـی صـورت گرفتـه و مردهـا دیگـر بـه خاطـر مهریـه حبـس نمی شـوند و بانـوان نیز 
بـرای بـه اجـرا گذاشـتن مهریـه خـود دیگـر مجبور بـه طی کردن مراحل دادرسـی نیسـتند.

کمیسـیون قضایـی مجلـس در مـورد  کـرد: براسـاس ایـن مصوبـه  ابوترابـی خاطرنشـان 
گـر خانمـی بخواهـد مهریه خـود به اجرا بگـذارد بدون طی کردن مراحل دادرسـی  مهریـه ا
و بـا مراجعـه بـه بخـش اجرائیـات دادگاه خانـواده مهریـه خـود را بـه اجـرا می گـذارد. وی 
گـر مـرد تمکـن مالـی داشـته باشـد  افـزود: بـر ایـن اسـاس پـس از بـه اجـرا گذاشـتن مهریـه ا
دارایی هـای وی توقیـف و بـه عنـوان مهریـه در اختیـار همسـر وی قـرارداده می شـود و 
کـه تمکـن مالـی نداشـته باشـد مهریـه قسـط بندی می شـود. نماینـده مـردم  در صورتـی 
نجف آبـاد در مجلـس شـورای اسـالمی اظهـار داشـت: براسـاس ایـن مصوبـه چنانچـه مـرد 
مدعـی شـود کـه مهریـه را پرداخـت کرده و بخواهد سـند مربوط بـه آن را ارائه کند آن وقت 

کار آنهـا وارد فراینـد دادرسـی و رسـیدگی قضایـی می شـود.
کـرد: در ایـن مصوبـه و بـه منظـور جلوگیـری از ثبـت مهریه هـای  ابوترابـی خاطرنشـان 
سـنگین، بنـا شـده تـا از زوج هایـی کـه مهریه هـای سـنگین ثبـت می کنند حق ثبـت گرفته 
کمیسـیون قضایـی بـرای مهریه هـای تـا سـقف  شـود. وی افـزود: براسـاس  ایـن مصوبـه 
1۴ سـکه حـق ثبتـی در نظـر گرفتـه نشـده و از مهریه هـای بیـن 1۴ تـا 1۰۰ سـکه چهـار دهـم 
گرفتـه شـده اسـت. نماینـده مـردم  درصـد قیمـت سـکه ها بـه عنـوان حـق ثبـت در نظـر 
نجف آبـاد در مجلـس شـورای اسـالمی اظهـار داشـت: طبـق ایـن مصوبـه مهریه هـای بیـن 
1۰۰ تـا ۲۰۰ سـکه مشـمول پرداخـت ۲ درصـد حـق ثبـت می شـوند و مهریه هـای ۲۰۰ سـکه 
بـه بـاال مشـمول پرداخـت 1۵درصـد حـق ثبـت می شـوند و زوج هـا بایـد 1۵درصـد قیمـت 

سـکه ها را بـه عنـوان حـق ثبـت پرداخـت کننـد.
ابوترابـی خاطرنشـان کـرد: براسـاس ایـن مصوبـه کمیسـیون قضایـی حـق ثبـت مهریه از 
دو طـرف هـر یـک بـه میـزان ۵۰ درصـد اخـذ می شـود و وجـه حاصـل از آن بـه صندوقـی 
کـه در بودجـه سـاالنه بـرای آن ردیـف  بـه نـام صنـدوق تهیـه جهیزیـه بـرای افـراد نیازمنـد 

گرفتـه می شـود، واریـز خواهـد شـد. اعتبـاری در نظـر 
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تکنولوژی

نشانههای
ویروسهایمجازی
گسـترش رو بـه رشـد  فضـای مجـازی  زنواجتمـاع-بـا 
از  یکـی  شـدن  ویروسـی  احتمـال  اینترنـت  بـه  اتصـال  و 
کـم یکبـار بـا آن  کـه بیشـتر افـراد دسـت  مشـکالتی اسـت 

شـده اند. گریبـان  بـه  دسـت 
گسـترده ای نیـز در  بـا توجـه بـه اینکـه اغلـب اطالعـات 
این دسـتگاه ها داریم،از بین رفتن آنها گاها خسـارت های 
داشـت. خواهـد  دنبـال  بـه  برایمـان  را  ناپذیـری  جبـران 
بـه ویـروس  آلـوده شـدن یـک دسـتگاه  بـا  از طـرف دیگـر 
دسـتگاه  بـه  دسـتگاه ها،ویروس  بقیـه  بـه  آن  اتصـال  و 
دیگـر نیـز انتقـال می یابـد. در ایـن نوشـته شـما را بـا عالئـم 

کامپیوتـری آشـنا میکنیـم. ویروسـی شـدن سیسـتم های 
در بسـیاری از مـوارد در صـورت اقـدام بـه موقـع میتـوان 
جلوگیـری  اطالعـات  افتـادن   خطـر  بـه  از  زیـادی  حـد  تـا 
ویروسـی شـدن  بـارز  نشـانه های  از   یکـی  آورد.  بـه عمـل 
کارکـرد درسـت مرورگـر دانسـت. از جملـه  را میتـوان عـدم 
ایـن عوامـل بـاز شـدن پـاپ آپ ها بعد از بسـتن مرورگـر و یا 

هرگونـه تغییـر در ابزارهـای نـوار مرورگـر  اسـت. 
یـاب  ویـروس  شـدن  فعـال  بعدی؛غیـر  مهـم  نشـانه 
یـاب  ویـروس  کـردن  فـال  غیـر  بـا  هـا  ویـروس  شماسـت. 
شـدن  کنـد  میدهنـد.  انتشـار  اجـازه  و  فرصـت  خـود  بـه  
سیسسـتم از دیگر نشـانه های مهم ویروسـی شـدن است 
امـا  بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـید که کندی سیسـتم 
افـزاری  بررسـی سـخت  از  بعـد  گـر  ا نیـز دارد  عومـل دیگـر 

همچنـان  دلیلـی برکنـد بـود سیسـتم خـود پیـدا نکردیـد 
بایـد از لحـاظ ویروسـی نیز سیسـتم خـود را برررسـی کنید.

عـالوه بـر مـوارد ذکـر شـده، گاهی با  ارسـال اسـپم توسـط 
گـر  گـر ا کاربـری مواجـه میشـوید بـه عبارتـی ا حسـاب های 
تبلیغاتـی،  پیام هـای  و  ایمیل هـا  دریافـت  از  دوسـتانتان 
خنـده دار و یـا حتـی مسـتهجن از شـما دلخور شـدند  باید 

بـه ویروسـی بـودن سیسـتم خـود شـک کنیـد.
ویندوز،ظاهـر  ابزارهـای  بـه  دسترسـی  امـکان  عـدم 
گهانـی برنامه هـای جدید،بـروز مشـکل در اتصـال  شـدن نا
گهانـی فایل هـا از دیگـر عالئـم  بـه اینترنت،محـو شـدن نا
 هشتدار دهنده در مورد ویروسی شدن سیستم شماست.

شـدن  ویروسـی  هـای  نشـانه  بـا  را  شـما  بعـد  شـماره  در 
میکنیـم. آشـنا  همـراه  تلفن هـای 

-فرانکعسکری-
دارد  عبـور  رمـز  کـه  اهمتـی  دلیـل  بـه 
در  سـال،  هـر  مـی  مـاه  پنجشـنبه  اولیـن 
جهانـی  روز  عنـوان  بـه  جهانـی  تقویـم 
اسـت شـده  نامگـذاری  عبـور   رمـز 

امـروزه بـا توجـه بـه گسـترش فضـای مجازی، 
نیـاز بـه  رمز عبـور بـرای ثبـت نـام در سـایت 
هـای آموزشـی تـا ورود بـه درگاه بانـک هـا از 
ضروریـات بـه شـمار میاید.رمـز عبـور در واقـع 
تاییـد  بـرای  کـه  کارکترهـا اسـت  از  رشـته ای 
کابر و متمایز دانستن آن از بدافزارها  هویت 
از  بسـاری  کـه  انجایـی  از  و  میـرود.  بـه کار 
هکرهـا بـا دسترسـی بـه رمـز عبـور شـما اقـدام 
بـه انجـام اعمـال مجرمانـه میکننـد، انتخاب 
رمـز عبـور بـا درجـه سـختی بـاال و تغییـر دوره 

ای آن از جملـه اقدامـات ضـروری اسـت. 
قـوی  عبـور  هـای  رمـز  اجـزای  مهمتریـن 
کترها  کارا شامل طول کافی و ترکیبی از انواع 
اسـت. کارشناسـان امنیتـی توصیـه می کنند 
کـه چندیـن کلمـه  کنیـد  از عباراتـی اسـتفاده 
و  اعـداد  و  کننـد  مـی  ترکیـب  یکدیگـر  بـا  را 
کننـد، امـا هنـوز  نمادهـا را بـا هـم عـوض مـی 

هـم بـه راحتـی قابـل یـادآوری هسـتند. 
کـد بسـتگی  رمـز هـای عبـور قـوی فقـط بـه 
وابسـته  نیـز  انقضـا  تاریـخ  بـه  بلکـه  نـدارد، 
اسـت.  دوره هـای زمانـی رمـز عبـور معمـواًل 

وب  از  بعضـی  اسـت.  روز   18۰ تـا   9۰ بیـن 
مجبـور  را  کاربـران  هـا   برنامـه  و  هـا  سـایت 
بـه  کـه  کنـد  بـه ایجـاد رمزهـای عبـور جدیـد 
باشـد. نداشـته  شـباهتی  گذشـته  رمزهـای 

ابزارهای مدیریت رمز عبور خودکار
گفتـه شـده در  کـردن اصـول  بعـد از رعایـت 
بـاال بـرای انتخـاب و نگهـداری رمـز عبـور بهتر 
اسـت بـه منظـور مدیریـت رمـز هـای عبـور از 
برنامـه هـای مدیریـت رمز عبور اسـتفاده کرد 
در زیـر بـا چنـد نمونـه از ایـن برنامـه هـا آشـنا 

می شـوید.
برنامه هـای   Password Managers
را  روش هـا  بهتریـن  کـه  هسـتند  نرم افـزاری 
عبـور  رمزهـای  کـردن  ایمـن  و  تولیـد  بـرای 
اعمـال  رمزگـذاری(  از  اسـتفاده  )ماننـد 
اصلـی،  /کلیـد  رمز از  اسـتفاده  بـا  می کننـد. 
کاربـر می توانـد از مدیـر رمـز عبـور بخواهـد تـا 
رمـز عبـور صحیـح را به طـور خـودکار از پایـگاه 
کـردن فـرم  داده بیـرون بکشـد و از طریـق پـر 
کنـد.  هویـت  احـراز  سیسـتم/نرم افزار  در 

 Enterprise Password Managers
 / Privileged Password Managers
رمـز  مدیـران  از  خاصـی  زیرمجموعـه 
اعتبـار  مدیریـت  بـرای  کـه  هسـتند  عبـور 
)روت،  سـازمانی  امتیـاز  دارای  حسـاب های 

می شـوند. اسـتفاده  غیـره(  و  مدیـر 

چالش رمز عبور

نجوم در کرمان
_زنواجتماع_

بـه مناسـبت هفتـه جهانـی نجـوم، انجمـن نجـوم دانشـگاه باهنـر اقـدام بـه 
کرمـان نمـود. برگـزاری برنامـه هـای متنوعـی در دانشـگاه باهنـر 

فضـای  و  ارتباطـات  بخـش  مسـوول  کرمانـی  فدائـی  انیتـا 
مناسـبت  بـه  اینکـه:)  بیـان  بـا  کرمـان  نجـوم  انجمـن  مجـازی 
همچـون  ای  ویـژه  برنامـه  هـرروز  انجمـن،  نجـوم   هفتـه 

گرامی  با موضوع سحابی ها زادگاه و قبرستان ستارگان _ پخش الیوایستا
تاریـخ  »آیـا  موضـوع   بـا  کنفرانـس  برگـزاری  مـاه_  زمیـن  قمـر  تنهـا  _رصـد 
انقضـا نجـوم سررسـیده اسـت؟« و پخـش فیلـم هـا بـا موضـوع نجـوم  انجـام 
تـا  کـرد  دعـوت  نجـوم  علـم  بـه  عالقمنـد  دانشـجویان  تمـام  از  اسـت،  شـده 
کننـد. مراجعـه  اقتصـاد  دانشـگاه  دوم   طبقـه  در  واقـع  انجمـن  دفتـر   بـه 
پیگیـر  میتواننـد  نجـوم  علـم  دوسـتداران  کـرد:  نشـان  خاطـر  همچنیـن  وی 
آدرس  بـه  انجمـن  گرام  اینسـتا صفحـه  طریـق  از  شـده  انجـام  هـای   فعالیـت 

@Bahonaruni_astronomy باشند.
انجمـن  بـا  می تواننـد  نجـوم  بـه  عالقه منـد  دانشـجو،  غیـر  افـراد  بـر  عـالوه 
بهرمنـد  انجمـن  ایـن  متنـوع  امکانـات  از  و  بـوده  تمـاس  در  کارمانیـا  نجـوم 
نجـوم  "نـوآوران  نهـاد  مـردم  موسسـه  مدیـر  شـهدادی  امیرعبـاس  شـوند. 
کارمانیـا بـر اسـاس  کـه: انجمـن  نجـوم  کارمانیـا"   ضمـن اعـالم ایـن موضـوع 
عالقـه شـخصی و  بـا هـدف  ترویـج علـم و آشـنایی عمـوم مـردم بـا علـم نجـوم 
کار خـود  را اغـاز نمـوده  و زیبائیهـای آسـمان در سـال 1۳98 بـه طـور رسـمی 
کـرد: » بـه مناسـبت  هفتـه جهانـی نجـوم برنامـه هـای رصـد اسـمان و  اضافـه 
گنبـد جیلیـه  ، شـورا، پـدر و  پاسـخگویی بـه سـواالت  در بوسـتان هـای مـادر
کـه شـرکت بـرای عمـوم مـردم آزاد بـوده اسـت«  بـه صـورت رایـگان برگـزار شـد 
از زمـان ابتدایـی بـه نجـوم عالقمنـد و  در دوران  کـه خـود  آقـای شـهدادی 
دبیرسـتان  در المپیـاد نجـوم شـرکت کـرده اسـت، بـه منظـور آشـنایی کـودکان 
بـا علـم نجـوم ، بـا همکاری  کانون پرورشـی  فکری کودکان و نوجوانان اسـتان 
کرمـان اقـدام بـه تاسـیس »انجمـن  نجـوم کـودکان سـر بـه هـوا« نموده اسـت. 
کـه در حـال حاضـر ۵۰ عضـو  از سراسـر اسـتان دارد،بـا برگـزاری  ایـن انجمـن  
، سـمینار و تـدارک دیـدن اردوهایـی بـه منظـور رصـد آسـمان سـعی در  وبینـار

آشـنایی بیشـتر کـودکان و نوجوانـان بـا علـم نجـوم داشـته اسـت.
@nojumkade
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در اتفاقی بی سـابقه، امسـال و برای اولین بار در هفت 
دهـه فعالیـت ناتـو، احتمـال بـه ریاسـت رسـیدن یـک زن 

در ایـن ائتـالف نظامـی  قـوت گرفته اسـت.
اسـتولتنبرگ  کـه  اسـت  آن  از  کـی  حا پیش بینی هـا 
شـرق  در  کـه  تنش هایـی  بـه  توجـه  فعلی(،بـا  )ریاسـت 
اروپـا در جریـان اسـت، هدایـت ناتـو را تـا مـاه دسـامبر در 
کنـد.  کرسـی خـود را تـرک  دسـت داشـته باشـد و سـپس 
بـا ایـن وجـود قـرار اسـت اعضـای ایـن ائتـالف، در اواخـر 
مـاه ژوئـن در مادریـد دور هـم جمـع شـوند و روی یـک 
برسـند. توافـق  بـه  او  جانشـینی  بـرای  مشـخص   نامـزد 

گمانـه  شـد،  خواهـد  او  جانشـین  کـه  فـردی  دربـاره 
میـان  در  و  اسـت  جریـان  در  بسـیاری  زنی هـای 
می شـود. دیـده  نیـز  زن  چنـد  نـام  احتمالـی   نامزدهـای 

بریتانیـا  پیشـین  وزیـر  نخسـت   مـی"،  "تـرزا  جملـه  از 
دارد:  را  اعضـا  مدنظـر  معیارهـای  از  بسـیاری  کـه 
برعهـده  را  دولتـی  بـر  ریاسـت  ایـن  از  پیـش  کـه  زنـی 
دارد. را  ناتـو  بـزرگ  دفاعـی  بودجـه  دومیـن  کـه   داشـته 

"، نخسـت  وزیـر پیشـین بلژیـک نیـز از دیگر  "سـوفی ویلمـز
گزینه های مطرح است. از نظر بسیاری از دیپلمات های 
اروپایـی خانـم ویلمـز ۴۷ سـاله یـک نامـزد معتبـر آن هـم 

از بنیانگـذاران اتحادیـه اروپـا  کـه یکـی  کشـوری اسـت  از 
شـریک  و  متحـد  یـک  همچنـان  و  می شـود  محسـوب 
خـوب بـرای ایـن اتحادیـه اسـت )برخـالف دولـت مـی کـه 
 با برگزاری همه پرسـی برکسـیت از این اتحادیه جدا شـد)

پیشـین  جمهـور  رئیـس  گریباوسـکایت"،  "دالیـا 
ایـن  بـه  رسـیدن  بـرای  باالیـی  اقبـال  از  نیـز  لیتوانـی 
ناتـو  چالش هـای  از  کامـال  او  اسـت.  برخـوردار  مقـام 
دوران  در  همزمـان  و  اسـت  گاه  آ روسـیه  مرزهـای  در 
، ارتباطـات نزدیکـی  فعالیتـش بـه عنـوان رئیـس جمهـور
اسـت. داشـته  ناتـو  بـا  هـم  و  اروپـا  اتحادیـه  بـا   هـم 
سیاسـت  دسـتگاه  پیشـین  مسـئول  موگرینـی"،  "فدریـکا 
خارجـی اتحادیـه اروپـا از دیگـر نامزدهـای مطـرح اسـت 
بـه  کنـون  ا اروپایـی  مقامـات  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  و 
تـا  رسـیده  فـرا  آن  زمـان  کـه  رسـیده اند  نظـر  اتفـاق  ایـن 
 سـکان اداره ایـن اتحـاد نظامـی را بـه یـک زن بسـپارند.

گرچه  بـا ایـن وجـود هنـوز هیـچ چیـز قطعی نیسـت؛ زیـرا ا
۲1 عضـو از ۳۰ عضـو ناتـو در اروپـا هسـتند امـا ایـن ایـاالت 
کـه همچنـان رهبـر بی چـون و چـرای ایـن  متحـده اسـت 
ائتـالف نظامـی قدرتمنـد اسـت و وزنـه مهمـی در تصمیـم 

گیری هـا محسـوب می شـود.

بهنزدیکیپایاندورهرئیسناتو نظر

آیا بزرگترین ائتالف نظامی جهان در 
تعظیم فرانسه  دست زنان قرار می گیرد؟

در برابر حجاب 
اصـالح  بـا  فرانسـه  گرونوبـل  شـهری  مقام هـای 
مقـررات اسـتخرهای عمومـی، به طور رسـمی مجوز 
بـرای  را  اسـالمی  مایـوی  یـا  بورکینـی  از  اسـتفاده 
کردنـد. صـادر  را  مکان هـا  ایـن  در  مسـلمان   زنـان 
بورکینی لباسـی اسـت که زنان مسـلمان از آن برای 
شـنا کـردن اسـتفاده می کننـد و همـه اعضـای بـدن 

بـه جـز صـورت را کامال می پوشـاند.
وجـود  بـا  گرونوبـل  شـهر  شـورای  اعضـای 
بـرای  مجـوز  صـدور  در  سیاسـی  مخالفت هـای 
قوانیـن جدیـد مربـوط  بورکینـی،  از  زنـان  اسـتفاده 
کردنـد. تصویـب  محـدود  طـور  بـه  را  اسـتخرها   بـه 
»تضمیـن  هـدف  بـا  اسـتخرها  مقـررات  اصـالح 
لبـاس«  درآوردن  یـا  پوشـش  انتخـاب  حـق 
»دسـتورالعمل های  بـا  مبـارزه  همچنیـن  و 
اسـت. شـده  انجـام  زنـان«  بـدن  بـه   مربـوط 
راسـت گرای  رئیـس   ایـن طـرح   از جملـه مخالفـان 
ناحیـه اوورنی-رون-آلـپ در حسـاب کاربـری خـود 
در توئیتـر تهدیـد کـرد کـه یارانه هـای منطقه به این 
می شـوند.  حـذف  بورکینـی  شـدن  مجـاز  بـا  شـهر 
قانـون  ارجـاع  از  یک شـنبه  روز  هـم  ایـزر  بخشـدار 
مجـاز بـودن اسـتفاده از بورکینـی بـه دادگاه اداری 

گرونوبـل خبـر داده بـود. شـهر 
از  فرانسـه  شـهر  چنـد  در  شـهرداری  مقام هـای 
در  زنـان  بـرای  را  بورکینـی  پوشـیدن   ۲۰1۶ سـال 
بـا وجـود  کردنـد.  محل هـای عمومـی شـنا ممنـوع 
ایـن مقام هـای شـهر »رن« در سـال ۲۰18 اسـتفاده 
اسـتخرهای شـهر خـود  در  را  نـوع پوشـش  ایـن  از 

کردنـد. اعـالم  آزاد 

مجریانمردشبکههای
افغانستانصورتخود
راپوشاندند

مجریـان مـرد تلویزیـون در افغانسـتان پـس از صـدور 
کانـال  در  زنـان  همـه  اینکـه  بـر  مبنـی  طالبـان  دسـتور 
بـرای  بپوشـانند،  را  خـود  صـورت  بایـد  خبـری  هـای 
نشـان دادن همبسـتگی، با آنها  با ماسـک روی صورت 

رفتنـد. دوربیـن  جلـوی 
هـای  رسـانه  در   FreeHerFace#اعتـراض در 
از پوشـش  بـرای تقلیـد  نیـوز  اجتماعـی، مـردان طلـوع 

طالبـان  دسـتور  بـه  آنهـا  زن  همـکاران  کـه  صـورت 
مجبـور بـه اسـتفاده از آن شـده انـد، ماسـک مـی زدنـد.
وزارت امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر طالبـان بـه تمـام 
مجریـان  بـرای  تـا  داد  دسـتور  افغانسـتان  رسـانه های 
کننـد. ایـن تصمیـم قطعـی بـود  زن از ماسـک اسـتفاده 
و جایـی بـرای بحـث وجـود نداشـت. بـه دنبـال فرمـان 
صـادر شـده در اوایـل مـاه مـه، همـه زنـان بایـد صـورت 
در  مـرد  بسـتگان  و  بپوشـانند  عـام  مـالء  در  را  خـود 
صـورت عـدم رعایـت جریمه یـا زندان محکوم میشـوند. 
از جملـه  کابـل،  زنـان در شـهرهایی ماننـد  از  بسـیاری 
کردنـد. سـرپیچی  دسـتور  ایـن  از  تلویزیـون،   مجریـان 
کابـل:  تلویزیـون   1 گوینـده خبـر شـبکه  لمـا اسپسـالی، 
مـا یـک جلسـه اداری داشـتیم و بایـد دسـتور طالبـان 

را مـی پذیرفتیـم، امـا تصمیـم گرفتیـم کـه همـکاران مـرد 
گیرنـد. کنـار همـکاران زن قـرار   نیـز ماسـک بزننـد و در 
یلـدا علـی، مجـری برنامـه بامـداد خـوش در تلویزیـون 
طلـوع، بـا انتشـار ویدیویـی از جریـان آمـاده شـدن برای 
در  زنـی  علـی،  یلـدا  منـم،  ایـن  نوشـت:  برنامـه  اجـرای 

حـال حـذف شـدن.
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کانونوکالیکرمان-

مالکیـت  حـق  بررسـی  بـه  قبـل  شـماره  در 
کـه یکـی از اساسـی ترین حقـوق ابتدایـی بـه 
کـه  کردیـم  بیـان  و  شـمار مـی رود پرداختیـم 
و  نبـوده  مـردان  مختـص  فقـط  حـق   ایـن 
قانـون  و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  نظـام  در 
از  حمایـت  بـه  مختلفـی  نیزاصـول  اساسـی 
در  مـرد  و  زن  بیـن  تسـاوی  و  مالکیـت  حـق 
برخـورداری ازایـن حقـوق اشـاره شـده اسـت. 
در ایـن شـماره بـه حق رای و حـق کار زنان در 
جامعه اسـالمی می پردازیم. در تاریخ 19 دی 
توسـط  سـفید  انقـالب  اعـالم   بـا  مـاه 1۳۴1و 
محمدرضا شـاه که در ۶ اصل خالصه میشـد 
بـه زنـان نیـز داده شـده و  اعطـای حـق رای 
علیرغـم همـه مخالفـت هـای مراجـع تقلیـد و 
روحانیـون حـق رای زنان پذیرفته شـد.اولین 
زنـی کـه بـه نمایندگـی از مـردم تهـران در دوره 
بیسـت و یکم انتخابات مجلس شـورای ملی 
واردشـد خانم فرخ رو پارسـا بود و از آن تاریخ 
نـه تنهـا حـق رای زنـان غیـر اسـالمی دانسـته  
کـه  بـود  مسـلمی   حقـوق  جـزو  بلکـه  نشـد 
زنـان مـی بایسـت در حکومـت اسـالمی از آن 
نیـز  کنـون   تا ایـن حـق  کـه  باشـند  برخـوردار 

همچنـان پابرجـا بـوده اسـت.
 حق کار: نقش قوانین همیشه در کشورها 
کننـده مـی باشـد  گـذار و تعییـن  بسـیار تاثیـر 
گـر بـا توجـه بـه مقتضیـات زمـان و مـکان  کـه ا
توانـد  مـی  گـردد  وضـع  جامعـه  شـرایط  و 
موجـب ارتقـاء کمـی و کیفی کشـور شـود البته 
کثـر  قوانیـن موضوعـه بشـری جامـع و مانـع  ا
تنافـی   و  تعـارض  اجمـال،  ابهـام،  از  و  نبـوده 
مصـون و مبـرا  نمـی باشـد و قوانیـن موضوعه 
جمهـوری اسـالمی نیـز از ایـن قاعده مسـتثنا 
و  حقـوق   مبیـن  قوانیـن  بیـان  در  نیسـت 

اجمـال،  ابهـام،  از  نیـز  شـوهر  و  زن  تکالیـف 
آن  از  و   می شـود   دیـده  وسـکوت  نقـص 
جملـه مقـررات  مربـوط بـه حـق اشـتغال زن و 
محدودیت های آن اسـت. دین مبین اسـالم 
کیـد نمـوده و در ایـن  بـه حـق اشـتغال زن تا
خصوص برسـایر مکاتب  سـبقت گرفته است 
زنـان  اشـتغال  اجـازه  بـه  کـه  دالیلـی  از  یکـی 
......« باشـد  مـی  ذیـل  آیـه  می کنـد   داللـت 
للنسـاءنصف  و  کتسـبو  ا للرجـال نصیـب منـا 
کتسـبین.....« سـوره نسـاء آیه ۳۳  برای  مما ا
کردنـد  کسـب  ]اختیـار[  بـه  آنچـه  از  مـردان 
آنچـه  از   ] ]نیـز  زنـان  بـرای  و  اسـت  ای  بهـره 
کردنـد بهـره ای اسـتدالل  بـه ]اختیـار[ کسـب 
کتسبین«اسـت. ایـن کلمه  ایـن آیـه بـر واژه »ا
و  اسـت  رزق«  معنای»طلـب  بـه  از»کسـب« 
در قـرآن جهـت طلـب رزق وروزی بیـن زن و 
مـرد  تفاوتـی قائـل نشـده اسـت حتـی قـرآن 
ماجـرای   ۲۳ شـماره  آیـه  قصـص  سـوره  در 
چوپانـی  داسـتان  قالـب  در  را  زنـان  اشـتغال 
کـرده  نقـل   شـعیب)ع(  حضـرت  دختـران 
ائمـه  از  فراوانـی  روایـات  همچنیـن  و  اسـت 
معصومیـن و بـزرگان دیـن اسـالم در تشـویق 
کار وجـود دارد. در قانـون  کسـب و  زنـان بـه  
اساسـی جمهوری اسـالمی ایران در اصل ۲8 
بیـان مـی شـود: » هرکـس حـق دارد شـغلی 

و  اسـالم  مخالـف  و  اسـت  مایـل  بـدان  کـه  را 
نیسـت  دیگـران  حقـوق  و  عمومـی  مصالـح 
برگزینـد دولـت  موظـف اسـت بـا رعایـت  نیـاز 
کـه  بـرای همـه  گـون  گونا جامعـه بـا مشـاغل 
افراد امکان اشـتغال به کار و شـرایط مسـاوی 
را بـرای احـراز مشـاغل ایجـاد نمایـد این اصل 
بـا تعبیـر »رکـس« حکـم کلـی  را بیـان نمـوده و 
بیـن زن و مـرد فرقـی  قائـل نشـده اسـت. ایـن 
اصل دولت را موظف می کند زمینه اشـتغال 
ایجـاد  برابـر  شـرایط  بـا  افـراد  همـه  بـرای  را 
نمایـد همچنیـن اصـل ۴۳ و اصـل ۲1 قانـون 
کید دارد. اما  اساسـی نیز به اشـتغال زنان و تا
همانطـور کـه بیـان شـد در خصـوص اشـتغال 
از  بعضـی  کـه  دارد  وجـود  محدودیت هایـی 
ایـن محدودیت هـا عمومـی و بیـن زن و مـرد 
مشـترک مـی باشـند و  بعضـی از محدودیـت  
کـه بازهـم هـدف  مختـص زنـان   مـی باشـند 
از ایجـاد و اعمـال  ایـن نـوع محدودیـت هـا 
احتـرام بـه حقـوق زنـان در جامعـه و در نظـر 
گرفتـن مصلحـت آنهـا بـه دلیـل تفـاوت هـای 
شـخصیتی و احساسـی و عاطفی وجسـمانی  

زن و مـرد مـی باشـد.
بـرای  کـه  هایـی  محدودیـت  جملـه  از   
اشـتغال زنـان در نظـام جمهـوری اسـالمی در 
نظر گرفته شـده اسـت، به شـرح زیر میباشـد

قوانیـن  مطابـق  قضـاوت:  از  ممنوعیـت   _
هـای  پسـت  در  تواننـد  مـی  نیـز  زنـان  فعلـی 
کار  بـه  مشـغول  تحقیـق  قاضـی  و  مشـاوره 
شـوند و ممنوعیـت فقـط مربـوط بـه تصـدی 
دادگاه و صـدور حکـم در دادگاه بـه  معنـای 

اسـت. خـاص  
کـه  مسـلح    نیروهـای  در  زنـان  _اشـتغال   
زنـان  موجـود  قوانیـن  اسـاس  بـر  هـم  بـاز 
امـور  بـه  مسـلح  نیروهـای  در  توانـد  مـی 
درمانی بهداشـتی، اداری و امـور غیـر نظامـی 
مـاده ۳۲  در  مـوارد  ایـن   کـه  باشـند  شـاغل 
در  و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  ارتـش  قانـون 
سـپاه  اسـتخدامی  مقـررات  قانـون   ۲۰ مـاده 

اسـت. آمـده  پاسـداران 
خصـوص  در  زنـان  اشـتغال  _محدودیـت   

زوجیـت  از  ناشـی  هـای  محدودیـت 
اسـالمی  جمهـوری  موضوعـه  قوانیـن  در   
سـری  یـک  متاهـل  اشـخاص  بـرای  ایـران 
کـه  اسـت  شـده  بینـی  پیـش  هـا  محدودیـت 
در مـاده 111۷قانـون مدنـی بـه مـرد حـق داده 
کار  بـه  اشـتغال  مانـع  شـرایطی  در  کـه  اسـت 
نیـز  مـردان  بـرای  )البتـه  شـود  خـود  همسـر 
محدودیت هایـی در مـاده 18 قانـون حمایـت 
مـاده  اسـت(  آمـده  مصـوب1۳۵۳  خانـواده 
111۷قانـون مدنـی بـه مـرد ایـن اجـازه و اختیـار 
را داده اسـت کـه همسـر خـود را از اشـتغال بـه 
حرفـه یـا صنعتـی که منافی  مصالـح خانوادگی 
یا حیثیات خود یا زن می باشد منع کند.البته 
می باشـد  خـاص  شـرایط  مختـص  مـاده  ایـن 
شـرایط  از  غیـر   در  مـرد  کـه  مفهـوم  بدیـن 
مذکـور حـق ممانعـت از اشـتغال همسـر خـود 
را ندارد.بقیـه مـوارد هیـچ تفاوتی بین اشـتغال 
کار، در  زنـان و مـردان وجـود نـدارد. در قانـون 
زمینه اشـتغال زنان مباحث بسیارگسـترده ای 
کـه نشـان دهنـده ی بـه رسـمیت  وجـود دارد 
 شـناختن حـق اشـتغال زنـان  در زمینه هـای 

مختلف است.

خودرو نگهداریاز
برایبانوان
-امیرحسیندورانی-

بـه  شـماره   قبل،ایـن  شـماره  مبحـث  ادامـه  در 
میپردازیـم. فرمـان  پشـت  چراغ هـای  و  عالئـم   بررسـی 
اتومبیـل هـای امـروزه بـه سنسـورهای هشـدار دهنـده 
ای بـرای اعـالم  عـدم کارکـرد درسـت قطعـات بـه راننـده 
بـا ایـن عالیـم در تعمیـر بـه  انـد، آشـنایی  مجهـز شـده 

کـرد. کمـک شـایانی خواهـد  موقـع اتومبیـل شـما 
برق هشدار _نشانگر

در  کـه  میکنـد  نشـان  خاطـر  شـما  بـه  نشـانگر  ایـن  
وجـود  اشـکالی  شـما  خـودرو  الکتریکـی  شـارژ  سیسـتم 
گرفتـن آن ممکـن اسـت قـادر  دارد و در صـورت نادیـده 
به روشـن کردن مجدد اتومبیل خود نشـوید .پیشنهاد 
میشـود تـا زمـان رسـیدن بـه تعمیـرگاه چراغ هـا  و پخـش 
کنیـد. خامـوش  را  خـود  اتومبیـل  موسـیقی   کننـده 

ترمز _نشانگر
دالیـل زیـادی بـرای روشـن شـدن ایـن نشـانگر وجـود 
دارد. مهـم تریـن ایـن دالیـل عبارتنـد از خرابـی سـوییچ 

ترمـز دسـتی، بـاال بـودن اهرم ترمز دسـتی، ایـراد ترمزها، 
، خرابی سنسـور سـطح روغن ترمز  کـم بـودن روغـن ترمـز
دلیـل  فهمیـدن  بـرای  روغـن.  فشـار  نبـودن  تنظیـم  و 
اصلی، باید آموزش فنی مناسب دیده باشید. سیستم 
گهانـی،  هـای ترمـز ضـد قفـل ترمـز ، در شـرایط توقـف نا
کنتـرل نگـه مـی دارد.  خـودروی شـما را پایـدار و قابـل 

روغن _نشانگرهشدار
بـه محـض روشـن شـدن این هشـدار اتومبیـل خود را 
بـه یـک فـرد متخصـص نشـان دهیـد زیـرا عالئـم مربـوط 
بـه وضعیـت روغـن بـه طـور مسـتقیم بـا عملکـرد موتـور 

خـودرو در ارتبـاط هسـتند.


