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آرزو جعفری بازیگر  تئاتر کرمانی،  شرکت کننده برنامه عصرجدید:

خانم ها استوار باشید 
و به خود ایمان داشته باشید

کرمانی  راضیه خاتون؛ پهلوان فراموش شده 

پهلوانان می میرند!

رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید

دختران مجرد
شهروندان درجه چندم اند؟
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جامعه

تجرد و 
چالش های پیش رو

_مهشاد عسکری_
تجـرد و انتخـاب آن یکـی از مسـائل پرچالـش ایـن روزهـا 
در بیـن تـوده مردم اسـت زیرا از طرفـی اهمیت فرزند آوری 
باتوجـه بـه آمـار و وارانه شـدن هرم جمعیت ایران بر کسـی  
پوشـیده نیسـت و از سـوی دیگـر هزینـه هـای زیـاد زندگـی 
و  اعتقـادی  تضـاد  و  تناقـض  حداقلی،باعـث  شـروع  بـرای 

عملـی در بیـن اقشـار جامعـه شـده اسـت. 
تجـرد عـاوه بـر مسـائل اقتصـادی، از فرهنـگ نیـز تاثیـر 

می پذیـرد.
دالیـل انتخـاب تجـرد،  بیم هـا و امیدهـای آن  از منظـر 
کاوی قـرار گرفته  روانشناسـی در شـماره هـای قبـل مـورد وا
اسـت. در این شـماره سـعی کردیم تا از مشـکاتی که افراد 
مجـرد بخصـوص دختـران مجـرد بـا آن روبـرو هسـتند مورد 

گیرد. بررسـی قـرار 
بیشـتر  جامعـه  در  تجـرد  میدانـی،  مشـاهدات  طبـق 

. اجبـار تـا  اسـت  شـده  انتخـاب 
قـرار دارنـد  آن  کـه در  بـه شـرایطی  بـا توجـه  افـراد  یعنـی 
تجـرد را انتخـاب میکنند،البتـه افـرادی هـم وجـود دارنـد 
کـه تجـرد بـر آنهـا تحمیـل شـده اسـت امـا آنچـه در جامعـه 
بـرای  تشـویقی  هـای  طـرح  کارآمـدی  اسـت،عدم  نمایـان 

اسـت. ازدواج  بـه  ترغیـب جوانـان 
گرچـه مدتـی اسـت کـه طـرح هـای تشـویقی بـرای ازدواج 
و فرزنـدآوری مـورد توجـه دولتهـا قـرار گرفتـه اسـت،اما ایـن 
گونـه اقدامـات بـرای افـرادی که تجرد به آنها تحمیل شـده 

اسـت را بـا چالـش هـای جـدی روبـرو کرده اسـت.
افـراد مجـرد در هرکـدام از دسـته هـای ذکـر شـده همگـی 
راسـتای  در  بایـد  تشـویقی  طرحهـای  کـه  باورنـد  ایـن  بـر 
تشـویق افـراد بـه ازدواج باشـد نـه اینکـه با تنگنا قـرار دادن 
افـرادی کـه تمایـل بـه زندگـی بـه صـورت مجـردی هسـتند، 

کننـد. آنهـا در بـا مشـکات جدیـد روبـرو 

   

کتاب و فیلم ۳/ معرفی 
۴/ بیم و امیدهای سازمان تامین اجتماعی برای اعضا چگونه است؟
۴/ حرمت قلم به من پای ایستادگی داد
۵/ خانم ها استوار باشید و به خود ایمان داشته باشید
۶/ پهلوانان می میرند!
کنیم ۷/ برای نجات زمین تولید و مصرف پالستیک را محدود 
ک قابل کشت است ۷/ ادامه حیات وابسته به خا
۷/ غیب شدن بخشی از درختان جنگل هیرکانی
۸/ آبشارهای سیمک
۱۰/ زنان چه تاثیری در صنعت گردشگری دارند؟
۹/ نفقه چیست؟
کرمانی گانی ایران و سوئیس به یک شرکت  گواهینامه اتاق بارز ۹/ اهدای 
کتابخوانی برای کودک و نوجوان ۱۰/ اهمیت 
۱۰/ عکس های مترو پل در متروولیعصر به نمایش گذاشته شده
۱۱/ مدیتیشن یوگانیدرا یا هنر وانهادگی
کرونا پیشنهاد می شود؟ کسن ها برای دز چهارم  ۱۱/ کدام وا
۱۱/ زنان زود جوش تر هستند
۱۲/ باماه؛ تنها قمر زمین بیشتر آشنا شویم
کسازی فضا از زباله  ۱۲/ سفینه بادبانی امید تازه برای پا
۱۳/ چرا رنگ در طراحی موثر است؟
۱۳/ پته
ک مد شده اند ۱۳/ دکوری های ترسنا
۱۴/ دختران مجرد، شهروندان درجه چندم اند؟
۱۴/ زنان، پیشگام فعالیت های مدنی 
کنید ۱۵/ رویاهایتان را به واقعیت تبدیل 
۱۵/ دلیل عالقه مندی به جواهرات چیست؟
۱۵/ دستورالعمل شب کاری مادران و پدران دارای فرزند شیرخوار عالم شد
۱۶/ فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی را بشناسیم
۱۶/ کوری عاطفی چه زمان در رابطه بوجود  می آید؟
کنید ح رویکردهای تند ایستادگی  ۱۷/ در مقابل طر
۱۷/ سردشت؛ اولین شهر قربانی حمالت شیمایی در جهان
۱۷/ از عالمت تعجب چه می دانید؟
۱۸/ با زنان تاثیرگذار ایرانی آشنا شویم
۱۸/ چرا یادگیری فتوشاپ ضروری است؟ 
۱۸/ ایالن ماسک تویتر را باز نکرده پس فرستاد
۱۹/ دادگاه زوج هالیودی چه تاثیری بر قربانیان خشونت خانگی دارد؟!
۱۹/ پناهنده محجبه  افغانستانی  به پارلمان استرالیا راه یافت
۱۹/ رکورد مسن ترین چترباز جهان توسط یک بانو شکسته شد
۲۰/ قاضی باید عدالت را در جلسات دادگاه جلوه گر سازد
۲۰/ نگهداری از خودرو برای بانوان
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 لیدی برد

کارگردان/ مؤلف:
 Greta Celeste Gerwig 

گرویگ گرتا سلست 

دختری نوجوانی به نام کریستین به تازگی 
وارد دوران بلوغ و تحول شـده اسـت و تاش 
او  دهـد.  تغییـر  را  زندگـی اش  وضـع  می کنـد 
مدرسـه اش  و  خانـواده  سـکونت،  محـل  از 
ناراضـی اسـت و دوسـت دارد زندگـی بهتـری 
و  دارد  سـخت گیری  مـادر  او  باشـد.  داشـته 
فکـر می کنـد این سـخت گیری و عصبی بودن 
دوسـت  را  او  کـه  اسـت  آن  به خاطـر  مـادر 
نـدارد. کریسـتین از نامـش خوشـش نمی آید 
و بـه همکاسـی هایش می گویـد تـا او را لیدی 
بـرای  تـا  می کنـد  سـعی  و  کننـد  صـدا  بـرد 
او  بـرود.  نیویـورک  بـه  تحصیـل در دانشـگاه 
در دوران دبیرسـتان بـه دو پسـر عاقه منـد 
برقـرار  جنسـی  رابطـه ی  آن هـا  بـا  و  می شـود 
می کنـد؛ امـا بعدازمدتـی با شکسـت مواجهه 
بـرد مخالـف رفتـن او  می شـود. مـادر لیـدی 
بـه نیویـورک اسـت؛ امـا او به صـورت پنهانـی 
نیویـورک  دانشـگاه های  بـرای  را  نمراتـش 
دانشـگاه  بـه  قبولـی  از  بعـد  و  می فرسـتد 
کـه  می شـود  متوجـه  آنجـا  در  و  مـی رود 
سـخت گیری های مـادرش به خاطـر عاقـه و 

توجـه بـه او بـوده اسـت.
بـه  را  بلـوغ  دوران  در  تحـوالت  فیلـم  ایـن 
زیبایـی بـه تصویر کشـیده اسـت و هیجانات 
در دوره ی بلـوغ و نوجوانـی )ازجملـه تمایـل 
بـه پیشـرفت و ترقـی و رابطـه ی بیـن دختـر و 

( را نمایـش می دهـد. پسـر

 معرفی کتاب نوجوان

 تابستان قوها
نویسنده:بتسی بایارس
مترجم:پروین علی پور

انتشارات:نشر افق
کـه  »سـارا« دختـری ۱۴ سـاله اسـت 
، خواهـر و عمـه اش در خانـه  بـا بـرادر
کوچکـی  کنـار دریاچـه  در  ویایـی  ای 
زندگـی مـی کند. سـارا، بـرادرش چارلی 
علـت  بـه  امـا  دارد،  سـال  ده  کـه  را 
بیمـاری دچـار معلولیـت ذهنـی شـده 
بـه کنـار دریاچـه و تماشـای قـو هـا مـی 

بـرد.
مـی  قـرار  تاثیـر  تحـت  بسـیار  چارلـی 
گیـرد و نیمـه شـب بـرای دیـدن قوهـا از 
گـم  خانـه بیـرون مـی رود و در جنـگل 
می شـود. سـارا بـه همراه دوسـتش که 
او هـم پسـری تنهاسـت، چارلـی را پیدا 

کننـد و در ایـن جسـت و جوسـت  مـی 
کـه سـارا بـه گونـه ای خـود را مـی یابـد.

داسـتان  قوهـا«  »تابسـتان 
و  بلـوغ  دوران  هـای  سرگشـتگی 
کشـمکش سـارا بـا خـود، بـا دوسـتانش 
و با شـرایط خاص زندگی اش اسـت. از 
زندگـی بـا عمه ی سـختگیرش ناراضی 
بایـد  کـه  دارد  معلـول  بـرادری  اسـت، 
کنـد، از قیافـه،  همیشـه از او مراقبـت 
کافـه  هیـکل و لبـاس پوشـیدن خـود 
آزارش  صورتـش  هـای  جـوش  اسـت، 
مـی دهنـد و .... اصـا حوصلـه دیگران 
را نـدارد. سـارا در جریـان رویدادهـای 
حـاالت  دقیـق  بیـان  بـه  کـه  داسـتان 
عواطـف  و  احساسـات  روحـی، 
پـردازد،  مـی  بلـوغ  سـن  در  نوجوانـان 
و  شـود  مـی  تحـول  و  دگرگونـی  دچـار 
هیجـان  پـر  و  زیبـا  بسـیار  را  زندگـی 
کـه خواننـده  مـی یابـد و ایـن جاسـت 

نوجـوان بـا سـارا هـم ذات پنـداری مـی 
گـذارد.  مـی  او  جـای  را  خـود  و  کنـد 
تاثیـر  و  عاطفـی  بسـیار  داسـتان  زبـان 
گـذار اسـت کـه گاه بـا طنـزی کـه همراه 
دارد لبخنـد بـر لـب مخاطب مـی آورد. 
نوجـوان  در  را  آینـده  بـه  امیـد  کتـاب 
داسـتان  مشـخصه  انگیـزد.  مـی  بـر 
کـه برنـده جایـزه نیوبـری اسـت، بیـان 
زیبـای حاالت دوران بلـوغ و چگونگی 
کـودکان معلـول ذهنـی اسـت. زندگـی 

کتاب بزرگسال  معرفی 

والدین روی پل معلق

چگونه ارتباط بهتری با فرزند 
نوجوانم داشته باشم؟

نویسنده: زینب صادقی
انتشارات:پارسیان البرز

بـه  معلـق  پـل  روی  والدیـن  کتـاب 
خـوب  رابطـۀ  می کنـد  کمـک  والدیـن 
و  کـرده  حفـظ  را  فرزندشـان  بـا  خـود 
بـه سـوی  را  او  تهدیـد  و  تنبیـه  بـدون 
و  مسـائل  و  هدایـت  شـدن  بهتـر 
بهتریـن  بـه  را  خـود  میـان  مشـکات 

کننـد. حـل  نحـو 
و  سـخت ترین  نوجوانـی  دوران 
یـک  زندگـی  دوران  پیچیده تریـن 
فشـار  سـختی  ایـن  و  اسـت  انسـان 
می کنـد.  وارد  والدیـن  بـر  مضاعفـی 
گوشه گوشـۀ دنیـا بـه  تمـام والدیـن در 
دنبـال یافتـن راهـی بـرای تربیـت بهتـر 
دغدغـۀ  ایـن  و  هسـتند  فرزندانشـان 
بـه  فرزندانشـان  نوجوانـی  در  والدیـن 

می رسـد. خـود  اوج 

والدینـی کـه می خواهنـد پـدر و مـادر 

خوبی باشـند؛ اما نمی دانند چگونه و 
؟ فرزندانـی کـه تـا چنـدی پیش  چطـور
والدیـن  از  گرفتـن  تأییـد  دنبـال  بـه 
زندگی شـان  قهرمانـان  همـان  یـا 
را فراتـر  پـا  کنـون می خواهنـد  بودنـد، ا
بگذارنـد و در دنیـای بیـرون بـه دنبـال 

می گردنـد. مطلوبشـان 
و  اختاف هـا  کـه  همین جاسـت 
اغلـب  می شـود.  شـروع  مشـکات 
آمـوزش  سـال ها  طـی  والدیـن 
آموخته انـد  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم 
کـه بچه هـا را بـا روش تنبیـه و پـاداش 
اولین بـار  کـه  روشـی  کننـد.  تربیـت 
دانشـگاه  روانشـناس   » »اسـکینر
پایـه  همچنـان  و  کـرد  ابـداع  هـاروارد 
کتاب هـای تربیتـی اسـت.  از  بسـیاری 
تشـویق  بـا  شـما  بدانیـد  اسـت  بهتـر 
لـذت درونـی  از  را  آن هـا  زیـاد بچه هـا، 
کار درسـت محـروم و بـا تنبیـه،  انجـام 
حـس نفـرت و انتقـام را در آن هـا زنـده 

. می کنیـد
شـده  اسـت،  سـعی  کتـاب  ایـن  در 
لـزوم حفـظ رابطـه بـا فرزندتـان و لـزوم 
آمـوزش توضیـح داده شـود و  نیـاز بـه 
روشـی  و  تنبیـه  بـرای  جایگزین هایـی 
بـا  مسـائل  حـل  بـرای  مسـالمت آمیز 

اسـت. شـده  آورده  فرزندتـان 
شـما  بـه  کتـاب  ایـن  رهنمودهـای 
بـا  بهتـری  ارتبـاط  کـه  می کنـد  کمـک 
باشـید  داشـته  خـود  نوجـوان  فرزنـد 
او  بـه  باالتـری  اعتماد به نفـس  بـا  و 
کمـک کنیـد تا بـرای ورود به بزرگسـالی 
تمـام  در  کنـد.  پیـدا  را  الزم  آمادگـی 
را  اعتـدال  فرزندتـان  رشـد  مراحـل 
کنیـد؛ زیـرا سـیر تربیـت فرزنـد  رعایـت 
ماننـد پـل معلقـی اسـت که الزم اسـت 
آن قـدم  گاهـی و هوشـیارانه روی  آ بـا 

برداشـت.
مادرهایـی  و  پـدر  بـرای  کتـاب  ایـن 
کـه فرزنـد نوجوان دارنـد و می خواهند 
ارتبـاط بهتـری بـا آنـان داشـته باشـند 

می شـود. توصیـه 

کتابخوانـی و البتـه  کتـاب و  کاظمـی هسـتم،  مـن فاطمـه 
آمـده   پیـش  بسـیار  دارم.  دوسـت  خیلـی  را  دیـدن  فیلـم 
کمـک تخصصـی داشـتم  و  کـه راجـع بـه موضوعـی نیـاز بـه 
کتـاب بـوده اسـت. بارهـا  همیشـه اولیـن انتخابـم مطالعـه 
بـا  زودتـر  کاش  خـوردم  افسـوس  کـه  کـردم  مطالعـه  کتابـی 

ایـن صفحـه سـعی می کنـم  آشـنا می شـدم. در  کتـاب  ایـن 
کـه دیـدم و ارزش  کـه خونـدم  و  فیلم هایـی  کتاب هـای   تـا 

بـذارم. ک  بـه اشـترا بـا شـما  محتوایـی خاصـی دارنـد 
نظرات و پیشـنهاد کتاب خودتان را  از طریق پیج نشـریه 

ک بگذاریـد، بی صبرانه منتظرم . بـا من به اشـترا
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به مناسبت ۱۴تیر روز قلم

حرمت قلم به من پای 
ایستادگی داد

مرضیه محمدی / نویسنده

ایسـتگاه  تابسـتان،  گرمـای  تنـد  عـرق   ، ظهـر  ۲ سـاعت 
متـرو. تجریـش، 

کـه  کافـی اسـت  همیـن مختصـر مختصـات جغرافیایـی 
بدانیـد مـن کجـا بـودم. 

 بـا گام هـای محکـم پـدر و تـرس آشـکارم از هـوای آلـوده 
و سـر و صداهـای بلنـد مـردم تهـران خـودم را بـه شـهدای 

هفتـم تیـر رسـاندم.

هـر  همیشـه.  گذشـته،  سـخت  دخترهـا،  بـرای  زندگـی 
کنـد، یـا داخـل یـک خانـواده ایرانـی  کـس هـم انـکار مـی 

گـرم بلنـد مـی شـود. از جـای  یـا صدایـش  بـزرگ نشـده 
کـه ایـن مطلـب را مـی خوانـد، مـی دانـد  وگرنـه هـر زنـی 
گرفتـن یـک دختـر شهرسـتانی از خانـواده و رفتـن  اجـازه 
به پایتخت چه جنایتی محسـوب می شـود. آن هم تنها!
کـرده بـود  آفتـاب از سـمت خوبـی طلـوع  خـدا را شـکر 
کنـم و  کاس هـای نویسـندگی ام را ثبـت نـام  و توانسـتم 

بـروم. 
رفتن؟ 

راحت خوانده میشود اما...
حرمـت قلـم بـه مـن پـای ایسـتادگی داد. مـن جانـم را 
گذاشـتم و رفتـم. مـی دانیـد چـه اشـک هایی ریخته شـد؟ 

دلتنگـی امانـم را بریـده بـود. 
. امان مادرم را بیشتر

مادرهای نگران خیلی گناه دارند.
کاری هم از دستم بر نمی آمد.

پایـان  بـه  را  کاسـم  نمانـده  و  مـاه مانـده  یـک  دوسـال 
کرمـان ایسـتاده ام آن  کـه زیرآفتـاب تیـز  رسـاندم. و حـاال 

آورم. روزهـای سـخت را بـه یـاد مـی 
پـدر بـه جنگیـدن تشـویقم مـی کنـد، مـادر اما هنـوز دور 

و دلتنـگ و نگـران اسـت.
یـاد  پـرواز  کـه پرنـده اش  انـگار هنـوز نپذیرفتـه نباشـد 

را ندیـده باشـد. بـال هـای پرنـده  انـگار  گرفتـه! 
مـن هـم کـه بغض ترمینـال جنوبم و مسـافران در گلویم 

کنند. گریه مـی 

- مهشاد عسکری-

عنـوان  بـه  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان 
بـه  خصوصـی  بیمه گـر   موسسـه  یـک 
بیمـه  دادن  قـرار  پوشـش  تحـت  منظـور 
و   بگیـران  حقـوق  کارگـران،  اجبـاری 
پوشـش بیمه اختیاری صاحبان مشـاغل 
در سـال ۱30۱ و همزمـان بـا تصویـب اولین 
 قانون اسـتخدامی کشـوری تاسـیس شـد.
در ایـن قانون، سـه اصـل تأمین اجتماعی 
کـه عبـارت بودنـد از فراهـم کـردن »حقـوق 
پـس  کـه  کسـانی  بـرای  خـاص«  تأمیـن  و 
را  خـود  فعالیـت  توانایـی  خدمـت،  از 
خـاص«  »مقـرری  می دهنـد،  دسـت  از 
حادثـه ای،  علـت  بـه  کـه  کسـانی  بـرای 
»حمایـت  و  شـوند  افتـاده  کار  از  و  علیـل 
مسـتخدم  هـر  خانـواده  از  کارفرمایـان« 
می خـورد. چشـم  بـه  شـود،  فـوت   کـه 
طبـق تعریفـی کـه از تامیـن اجتماعی بیان 
شـده و در سـایت این سـازمان نیز موجود 
اسـت؛ ایـن سـازمان یکـی از رسـالت هـای 
اجتماعـی  عدالـت  آرمـان  تحقـق  را  خـود 
کـه از طریـق بازتوزیـع  بیـان نمـوده اسـت 
درآمدها و پوشـش ریسـک های اقتصادی 
و اجتماعـی اقشـار مولـد جامعـه، در حـال 
نیمـی  بـر  بالـغ  از  حمایـت  متولـی  حاضـر 
سـازمان،  ایـن  اسـت.  کشـور  جمعیـت  از 

کنـون  هم ا شـد،  گفتـه  کـه  همانگونـه 
مهم تریـن حلقـه در نظـام بیمـه اجتماعی 
کشـور محسـوب می شـود.  و بازنشسـتگی 
آنکـه بدانیـم تـا چـه انـدازه ایـن  امـا بـرای 
اسـت  بهتـر  اسـت  یافتـه  تحقـق  رسـالت 
مسـتمری   , بازنشسـتگان  صحبـت   پـای 
ایـن  مشـمول  شـاغلین  حتـی  و  بگیـران 
کـز  مرا تعـداد  بـودن  کـم  بنشـینیم.  بیمـه 
افـراد  بـاالی   آمـاری  جامعـه  بـه  توجـه  بـا 
مشـکات  اولیـن  از  یکـی  پوشـش  تحـت 
افـراد تحـت این نوع پوشـش اسـت. مدت 
انتظـار طوالنـی بـرای دریافـت نوبت،تحت 
پوشـش قرار ندادن بسـیاری از خدمات از 
یک سـو و تشـویق بسـیاری از پزشـکان به 
منظـور اسـتفاده از درمـان هـای تکمیلـی 
در مطـب خصوصـی از سـوی دیگـر باعـث 
تحمیـل هزینه هـای مضاعـف بـر بیمـاران 
طرفـی  از  اسـت.  شـده  اجتماعـی  تامیـن 
مشـمول  تشـخیصی  ازخدمـات  بسـیاری 
بیمه نمیشـود یا تفاوت هزینه آزاد و بیمه 
بـه قـدری ناچیـز اسـت که بیمار بـه منظور 
تسـریع در رونـد درمـان، ترجیـح می دهـد 
آزاد تحـت درمـان قـرار بگیـرد.  بـه صـورت 
کـه ذهـن بسـیاری از بیمه شـدگان  سـوالی 
مشـغول  خـود  بـه  را  اجتماعـی  تامیـن 
کـرده اسـت ایـن اسـت کـه چطـور در زمـان 

ترجیـح  بازنشسـتگی  از  پیـش  و  اشـتغال 
دریافـت  بـر  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان 
موقـع  در  امـا  بـوده  بیشـتر  بیمـه  حـق 
بازنشسـتگی اولویـت بـر پرداخـت کمترین 

اسـت؟ مسـتمری 

گرچـه ایـن نهـاد مدعـی اسـتقال اداری 
کارفرمـا   ، کارگـر بیـن  جانبـه  سـه  مالـی  و 
از  نیـز  کارفرمایـان  امـا  اسـت  دولـت  و 
هـر  کـه  بیمـه  حـق  چشـمگیر  افزایـش 
هسـتد. منـد  گلـه  می افتـد  اتفـاق   سـاله 

اعتـراض  شـاهد  روز  هـر  دیگـر  سـوی  از 
تامیـن  بگیـران  مسـتمری  از  گروهـی 
اجتماعـی هسـتیم کـه بـا پرداخت نشـدن 
حقـوق خـود دچـار مشـکات عدیـده ای 
کـه ایـن  شـده انـد و ایـن در حالـی اسـت 
تمـام  بیـن  در  را  حقـوق  کمتریـن  قشـر 
در  و  می کننـد  دریافـت  جامعـه  اقشـار 
بسـیاری از مـوارد همیـن حداقـل حقـوق 
بازه هـای  در  و  نامرتـب  صـورت  بـه  نیـز 
امـا  می شـود.  پرداخـت  طوالنـی  زمانـی 
را در دل خانـواده  امیـد  بارقه هـای  آنچـه 
بـزرگ تامیـن اجتماعی روشـن کـرد، گمانه 
زنـی هـا بـر مبنـای همسـان سـازی حقـوق 
بـود کـه گرچـه از عنـوان آن بالـغ بـر ۴ سـال 
اسـت که میگذرد اما هنوز با میزان واقعی 
هرچنـد  طرفـی  از  دارد  بسـیار  فاصلـه  آن 

پیـش از ایـن هیات مدیـره سـازمان تامین 
اجتماعـی پیشـنهاد افزایـش 3۸ درصدی 
مسـتمری سـایر سـطوح را داده بود اما در 
نهایت هیات دولت با افزایش ۱0 درصدی 
مسـتمری بگیران  از  گـروه  ایـن  دریافتـی 
ده  ایـن  گرچـه  و  بـود.  کـرده  موافقـت 
بگیـر   مسـتمری  میلیـون   ۴ نظـر   درصـد 
امـا  بـود   نکـرده  جلـب  اجتماعـی  تامیـن 
حقوق بازنشسـتگان  افزایـش  بعـدا 
جایـی  تـا  شـد   اجتماعی تکذیـب  تامیـن 
سـازمان  رئیـس  میرکاظمـی  مسـعود  کـه 
برنامـه و بودجه در حاشـیه جلسـه هیئت 
جمـع  در  تیرمـاه   چهـارم  روز  وزیـران 
دولـت  هیئـت  کـرد:  عنـوان  خبرنـگاران 
بایـد تصویـب کنـد کـه ایـن کار انجام شـده 
بایـد  و هیئـت تطبیـق مصوبـات مجلـس 
نظـر مشـورتی بـه ریاسـت محتـرم مجلـس 
جلسـاتی  دولـت  و  مجلـس  میـان  بدهـد. 
اسـاس  بـر  نهایـت  در  و  می شـود  برگـزار 
شـد.  خواهـد  گیـری  تصمیـم  مسـتندات 
دارد. قانـون  بـه  بسـتگی  نهایـی  تصمیـم 
کـه هنـوز  ایـن صحبـت ناشـی از آن اسـت 
مسـتمری  مـورد  در  هایـی  قـوس  و  کـش 
وجـود  اجتماعـی  تامیـن  بازنشسـتگان 
سـازمان  بـرای  پاسـخگویی  )حـق  دارد. 

اسـت( محفـوظ 

 نظر به روز بهزیستی و تامین اجتماعی:

بیم و امیدهای سازمان 
تامین اجتماعی برای 
اعضا چگونه است؟

رخداد
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وجلـوی  صحنـه  روی  بـازی  رویـای 
در  متـداول  رویاهـای  از  یکـی  دوربیـن 
از  افـراد  کثـر  ا امـا  اسـت.  جوانـان  بیـن 
سـختی هایی که بازیگران برای رسـیدن به 
کشـیده انـد بی خبرنـد. بـرای  ایـن صحنـه 
نمونـه می تـوان از خانـم آرزو جعفـری نـام 
بـرد کـه با وجود سـابقه حضور پانزده سـاله 
در عرصـه تئاتـر  و کسـب مقامات کشـوری، 
پیـش از حضـور در مسـابقه "عصـر جدیـد" 
برای بسـیاری حتی هم اسـتانی های خود 

میشـد. محسـوب  ناشـناخته  بازیگـری 

و  نویسـندگی  سـابقه  کـه  بازیگـر  ایـن 
کارگردانـی در تئاتـر را  نیـز دارد و همچنیـن 
را  فجـر  تئاتـر  زن  بازیگـر  بهتریـن  عنـوان 
اسـت؛  کـرده  ثبـت  خـود  کارنامـه  در  نیـز 
و  زن  نشـریه  بـا  اختصاصـی  مصاحبـه  در 
بازیگـر  زن  یـک  چالش هـای  از  اجتمـاع 

اسـت. گفتـه  سـخن  شهرسـتان  کن  سـا

 لطفا خودتان را معرفی کنید
ششـم  متولـد  هسـتم،  جعفـری  آرزو 
مـرداد ۱3۷0 لیسـانس علوم اقتصاد. بنده 
شـده  بـزرگ  امـا  ام  امـده  دنیـا  بـه  کرمـان 

هسـتم. جیرفـت 

وارد  بازیگـری  عرصـه  بـه  چطـور   
؟ ید شـد

سـال ۸۵ زمانیکـه در مقطـع دبیرسـتان 
در شهرسـتان جیرفـت تحصیـل میکـردم  
رادمنـش  خانـم  بازیگـری  هـای  تسـت  در 
کـه  قبـول شـدم البتـه بـه دلیـل عاقـه ای 
از بچگـی بـه بازیگـری داشـتم از دبسـتان 
بـه صـورت خودجـوش در مناسـبت هـای 
میـدادم،  تشـکیل  تئاتـر  گـروه  مدرسـه 
بـا هـم تمریـن  و  انتخـاب میکـردم  بازیگـر 
را  هـا  نمایشـنامه  متـن  حتـی  و  میکردیـم 
بـه  مدرسـه  تئاتـر  از  بعـد  مینوشـتم.  هـم 
کارگـردان  داشـتم  کـه   پشـتکاری  دلیـل 
کار دادنـد  مـن پیشـنهاد  بـه  بومـی  هـای 
و حتـی در همـان سـال در یـک تلـه فیلـم 
کارگردانـش تهرانـی بـود هـم بـه ایفـای  کـه 
فیلـم  آن  متاسـفانه  امـا  پرداختـم  نقـش 

نشـد. پخـش  هرگـز 

 اولیـن تجربـه رسـمی شـما در زمینـه 
بازیگـری مربـوط بـه چـه سـالی اسـت؟

را  ام  رسـمی  تقدیرنامـه  اولیـن 
درجشـنواره فجـر اسـتانی به عنـوان بازیگر 

کـردم. ۱۸کسـب  سـن  در  و  زن  اول 

نویسـندگی،  همزمـان   تجربـه  اولیـن 
کارگردانـی و بازیگـری ام  در تئاتـر مربوط به  
نمایشـنامه "َطّراده" است که در جشنواره 
کشـوری رضـوی مقـام دوم را کسـب کـردم. 
ایـن کار در بخـش موسـیقی متن نیز مورد 
شهرسـتان  در  "طـراده"  قرارگرفـت.  تقدیـر 
جیرفـت بـه درخـت تزییـن شـده از طـرف 

گفتـه می شـود. خانـواده دامـاد 

 آیـا بـه هنـر می تـوان بـه عنـوان یـک 
کـرد؟ منبـع درآمـد نـگاه 

در  هـم  آن  تئاتـر  بـرای  متاسـفانه 
عنـوان  بـه  خـودم  مـن   . خیـر شهرسـتان 
مشـغول  دارویـی  شـرکت  یـک  در  درآمـد 
بـرای  دارم  یـاد  بـه  خـوب  بـودم.  کار  بـه 
 ۱۴00 و   ۱399 سـال  در  فجـر  جشـنواره 
بـا  آریـس  اهلل  روح  آقـای  آقـای  همـراه  بـه 
کرمـان بودیـم  کـه تنهـا نماینـده  وجـودی 
مخـارج  تامیـن  بـرای  بـودم  مجبـور  امـا 
بـه  ناچـار  از تئاتـر انجـام دهـم  کاری غیـر 
انجـام  کاری  غیـر  سـاعات  در  تمرینـات 
 ۷ تـا  صبـح   ۵ سـاعت  هـا  صبـح  میشـد. 
تمریـن میکردیـم سـاعت ۷ سـرکار حاضـر 
کار  از  بعـد  عصـر   3 سـاعت  تـا  میشـدم 
کـه مجـددا  مجـددا تمریـن تئاتـر بـود تـا ۵ 
کاری مـن اغـاز میشـد و بعـد از آن  سـاعت 
سـاعت ۷ تـا ۱۱ مجـدد  تمریـن می کردیـم 
کرمـان مسـولیت  چـون بـه عنـوان نماینـد 
احسـاس  خـود  دوش  روی  سـنگینی 
میکردیـم. البتـه با وجودی کـه بودجه ای 
بـرای مـا اختصـاص نیافتـه بـود امـا هـر دو 
سـال عنـوان بهتریـن بازیگـر زن جشـنواره 

کـردم. کسـب  را 

فقـط  اصلـی  شـغل  عنـوان  بـه  تئاتـر   
در  هـم  آن  سـینما  بازیگـران  بـرای 

توجیـه  پایتخـت  و  بـزرگ  شهرسـتان های 
اقتصادی دارد. اما در شهرسـتان ها واقعا 
زندگـی  مخـارج  کننـد  تامیـن  نمی توانـد 
عنـوان  بـه  آن  از  هسـتیم  گزیـر  نا و  باشـد 

کنیـم. یـاد  دوم  شـغل  و  عاقـه 

را  هنـر  کـه  بانـو  یـک  عنـوان  بـه   
انتخـاب کـرده ایـد با چه چالـش هایی از 
سـوی خانـواده و جامعـه روبـرو بودیـد؟

و  بـود  مخالـف  شـدت  بـه  اوایـل  پـدرم 
بـود مخصوصـا  بـا مـن قهـر  مـاه  حتـی دو 
میشـدم  آمـاده  کنکـور  بـرای  کـه  سـالی 
همیشـه میگفـت )َدرَسـت را بخـوان بـرای 
ایـن کارها همیشـه وقت هسـت( اما وقتی 
با پشـتکار به رتبه های اسـتانی و کشـوری 
کـردم او نیـز بـه انتخـاب مـن  دسـت پیـدا 
جامعـه  دیـدگاه  گرچـه  گذاشـت.  احتـرام 
امـا   شـده  بهتـر  کمـی  هنـر  بـه  نسـبت 
یـک خانـم  بـرای   هنـوز دیـدگاه مناسـبی 
کا  نیسـتند.  قائـل  شهرسـتان  در  بازیگـر 
شـده  واقـع  مظلـوم  مـا  جامعـه  در  هنـر 
اسـت. بسـیاری از خانـواده هـا جایگاهـی 
بـرای  نـه  البتـه  نیسـتند  قائـل  هنـر  بـرای 
پسرانشـان نـه دختـران. اما وضعیـت برای 
چـون  اسـت.  سـخت  مراتـب  بـه  دختـران 
غیـر  و  طوالنـی  کاری  سـاعات  بازیگـران 

دارد. مشـخصی 

جدیـد"  "عصـر  برنامـه  در  چـرا    
کردیـد؟ شـرکت 

قبـل از حضـور در مسـابقه عصـر جدیـد 
عنوان هـای کشـوری بسـیاری را بـه دسـت 
در  بازیگـر  عنـوان  بـه  امـا  بـودم  آورده 
ناشـناخته  کرمـان هنـوز  و حتـی  جیرفـت 
یـک  کـردم  احسـاس  بـودم.  گمنـام  و 
بخـش  بـا  هـم  آن  ملـی  سـطح  در  برنامـه 
دارد  میلیونـی  مخاطـب  کـه  تلویزیـون  از 
بـود. خـدارو شـکر  کمـک شـایانی خواهـد 
پخـش  از  بعـد  و  بـود  درسـت  احساسـم 

کـردم. دریافـت  خوبـی  بازخورد هـای 

 جایـگاه بازیگـران  خانـم تئاترکرمـان 
را در چـه سـطحی ارزیابـی می کنیـد ؟ 

بسـیاری  توانمنـدی  بازیگـران  کرمـان 
دارد کـه توانایـی هایـی در سـطح کشـوری 

ماننـد  هـم  هنـر  متاسـفانه  امـا  دارنـد 
انحصـار  در  هـا  رشـته  از  دیگـری  بسـیاری 
پایتخـت اسـت و در شهرسـتان  هـا مظلوم 
کرمـان  واقـع شـده وگرنـه از نظـر حرفـه ای 

دارد. بسـیاری  توانمنـد  بازیگـران 

 بیـن تئاتـر خیابانی و تئاتر صحنه ای 
بـه کـدام یک عالقه بیشـتری دارید ؟

اینکـه  و  دارم  دوسـت  بسـیار  را  تئاتـر 
دارم  دوسـت  بیشـتر  را  کـدام  بگویـم 
سـخت اسـت امـا در تئاتـر خیابانـی چـون  
بـا چالـش هایـی بیشـتری روبـرو هسـتیم، 

اسـت. جذابتـر  برایـم 

 مثال چه چالش هایی؟
در  مخاطـب  ای  صحنـه  تئاتـر  در 
صندلـی از پیـش تعییـن شـده نشسـته و 
زمـان خـود را بـرای دیـدن تئاتـر اختصاص 
داده اسـت امـا در تئاتـر خیابانـی مخاطب 
گـر  نظـاره  ایسـتاده  و  قبلـی  برنامـه  بـدون 
شماسـت. یـک بازیگـر حرفـه ای بایـد یـک 
رهگـذر را بـه یک مخاطـب تبدیل کند، در 
عیـن اجـرا خیابانی ممکن اسـت مخاطب 
بحـث  بـه  شـروع  خـود  همـراه  تلفـن  بـا 
ومجادلـه نمایـد، بازیگـر بایـد هنـر همـراه 
اتفاقـات   مدیریـت   و  مخاطـب  سـاختن 
داشـته  همزمـان  را  نشـده  پیش بینـی 
کـه  بازیگـری  دالیـل  همیـن  بـه  باشـد.  
میخواهـد در تائتـر خیابانـی موفـق باشـد 
گویـی باالیـی داشـته  بایـد توانایـی بداهـه 
دارم  کـه  ای  تجربـه  بـه  توجـه  بـا  باشـد. 
میتوانـم بـا اطمینـان بگویـم  بازیگـر تئاتـر 
بایـد بـه پختگـی در اجـرا رسـیده باشـد تـا 

کنـد. اجـرا  تئاتـر خیابانـی  بتوانـد  

بـا  ارتبـاط  اینکـه  دلیـل  بـه  کل  در 
مخاطـب در تئاتـر خیابانـی نفس به نفس 
اسـت، تاتـر خیابانـی برایـم جذابتـر اسـت.

کـدام را انتخـاب   بیـن تئاتـر و سـینما 
می کنیـد؟

و  دارم  عاقـه   تئاتـر  بـه  بسـیار  مـن 
آن  بـه  شـدیدی  دلبسـتگی  احسـاس 
دارم، زمانیکـه تئاتـر کار نمی کنم احسـاس 
نـداده ام.  انجـام  را  رسـالتم   می کنـم 

آرزو جعفری بازیگر  تئاتر کرمانی،  شرکت کننده برنامه عصرجدید:

خانم ها استوار باشید و 
به خود ایمان داشته باشید

گو
ت و

گف

ادامه در صفحه بعد
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-مهشاد عسکری-

و  رشـید  فـرد  بـه  بـه  لغـت  در  پهلـوان 
گـی هایـی  جوانمـرد گفتـه می شـود. و بـا ویژ
ظلـم  عیـاری،  و  جوانمـردی  همچـون 
همـراه  مظلـوم  از  سـتانی  حـق  و  سـتیزی 
زنـی  شـیر  از  کرمـان   تاریـخ  امـا   اسـت. 
حکایـت دارد کـه تمام خصوصیات اخاقی 
اسـت.  بـوده  دارا  را  پهلـوان  یـک  بدنـی  و 
راضیـه خاتـون عطایـی یکـی از پهلوانان 
هـم  بیـن  در  متاسـفانه  کـه  بـوده  کرمانـی 
اسـت. مانـده  گمنـام   اسـتانی هـای خـود 
پهلـوان  خانـواده  ای  در  خاتـون  راضیـه 
پـرور چشـم بـه جهـان گشـود، او از کودکـی 
نـزد پـدر و بـرادر بزرگتر خـود اداب پهلوانی 
گرفـت و مهـارت وی به  و فنـون کشـی را فرا
حـدی بـود هیچ یک از بردارهـا و برادرزاده 
کـه همگـی جـزء پهلوانـان نامـی  هـای وی 
را  او  نتوانسـتند  بودنـد هرگـز  کرمـان  دیـار 
بـه  البتـه راضیـه خاتـون  شکسـت دهنـد. 
عنوان یک پهلوان همیشـه رسـم پهلوانی 
بزرگتـر  بـرادر  حرمـت  و  آورده  جـا  بـه  را 
مربـی   حکـم  کـه  عطایـی  اسـدااهلل   خـود 
هرگـز  و  داشـته  نگـه    ، داشـت  او  بـرای  را 
کشـتی نگرفـت بلکـه بـا بقیـه برادرهـا  بـا او 
اسـت.  میگرفتـه  کشـتی  هـا   بـرادرزاده   و 
بـر  گـواه  تاریـخ  روایـت هـای متعـددی در 
بانـوی  ایـن  بینظیـر  مهـارت  و  بـازوی  زور 
پهلـوان  روزی،  جملـه  از  اسـت  پهلـوان 
بـوده  نامـی  پهلوانـان  ا  کـه  یـزدی  عبـدل 
و بیشـتر پهلوانـان زمـان خـود را شکسـت 
پهلـوان  شکسـت  قصـد  بـه  بـود   داده 

خواسـت  در  و  آمـده  کرمـان  بـه  عطایـی 
مبـارزه بـا پهلـوان عطایی را مطـرح میکند 
بـه  امـا پهلـوان عطایـی درصورتـی حاضـر 
عبـدل  پهلـوان  کـه  میشـود  او  بـا  مبـارزه 
دهـد.  شکسـت  را  خاتـون  راضیـه  بتوانـد 
خـود  پیـروزی  بـه  کـه  عبـدل  پهلـوان 
و  کـرده  را قبـول  اطمینـان داشـته؛ شـرط 
کشـتی  بعـد از خوانـدن صیغـه محرمیـت 
در  کشـتی  رسـوم  طبـق  میشـود.  آغـاز 
مـردم  و  کـم  حا حضـور  بـا  و  شـهر  میـدان 
زورآزمایـی  یـک  در  اسـت.  شـده  انجـام 
ای  لحظـه  در  کرمانـی  پهلـوان  سـخت، 
پهلـوان محمـد عبـدل را از زمیـن بلند کرد 
ک میرسـاند.  کمـرش را بـه خـا و بـا قـدرت 
بدیـن ترتیـب راضیه خاتـون  برنده میدان 
کـه از قبـل  اعـام میشـود و طبـق شـرطی 
عبـدل  پهلـوان  چـون  بـود  شـده  گذاشـته 
دیگـر  میخـورد  شکسـت  مسـابقه  ایـن  در 
اسـدااله  پهلـوان  و  او  بیـن  ای  مسـابقه 
عطایـی برگزار نمیشـود و پهلوان یزدی به 

میگـردد. بـاز  خـود  شـهر 
قـدرت اهلل عطایـی نـوه کربایی اسـداهلل 
کنون چـراغ زورخانه عطایی  عطایـی هـم ا
که در سال ۱۲۴۵ در کرمان  بنا شده است 
سـاله  هـر  و  اسـت  داشـته  نگـه  روشـن  را 
زورخانـه  هـای  "ورزش  روز  مناسـبت  بـه 
و  مسـئولین  حضـور   بـا  را   مراسـمی  ای" 
و  ای  زورخانـه  هـای  ورزش  دوسـتداران 
پهلوانـی بـر مـزار پـدر بـزرگ و عمـه پـدری 
خـود برگـزار میکنـد تـا بـا زنـده نگه داشـتن 
و  منـش  کرمانـی  پهلوانـان  خاطـره  و  یـاد 

در  او  دارد.  نگـه  زنـده  را  پهلوانـی  روش 
توصیـف عمـه پـدری خـود چنیـن میگوید 
منـش  بـر  عـاوه  اسـداهلل  کربایـی   (:
پهلوانـی  بسـیار مومـن و خـدا جـو بـوده و 
او  قـرآن در منـزل  هـر سـاله مراسـم ختـم 
او مـردی روشـنفکر  برگـزار میشـده اسـت. 
کشـتی و پهلوانـی  کـه مهـارت هـای  بـوده 
را بـه خواهـر خـود نیـز  آمـوزش می دهـد و 
کـه در سـال ۱۲۵۷ بـه دنیـا  راضیـه خاتـون 
هرگـز  بـوده  خانـواده  دختـر  تـک  و  امـده  
ازدواج نکـرده و تـا پایـان عمـر  بـا شـجاعت 
زندگـی  بـه  بـا حجـب و حیـا  و  و مردانگـی 
ادامـه داده اسـت و حتـی در زمـان کشـف 
جسـارت  ماموریـن  از  یـک  هیـچ  حجـاب 
 کشـیدن حجـاب از ایشـان را نداشـته انـد.
پهلـوان کربایـی اسـداهلل عطایـی  عاوه بر 
قوت جسـمانی فوق العاده ای که داشـته، 
داشـته  بهـره  هـم  اخاقـی  سـجایای  از 
حـق  او  نفـس  قدیمی هـا  قـول  بـه  اسـت. 

اسـت.  بـوده 
و  می کـرده  کمـک  خـود  هم نوعـان  بـه 
کـه  یـک پهلـوان  تنهـا بـه ایـن فکـر نبـوده 
او  شـرط  بلکـه  بدهـد.  شکسـت  را  دیگـر 
بـوده  ایـن  بـا حریـف  گرفتـن  کشـتی  بـرای 
میـن  از  را  او  پـای  یـک  بتوانـد  حریـف  کـه 
حریـف  بـا  صـورت  ایـن  در   و  کنـد  بلنـد 
کشـتی  پشـت  مبـادا  تـا  میگرفتـه  کشـتی 
اعتبـار  بـه  و  بزنـد  ک  خـا بـه  را  گیـری 

شـود.  وارد  ای  خدشـه  گیـر  کشـتی   آن 
 وی در ادامه توصیف راضیه خاتون اضافه 
میکنـد: )راضیـه  خاتـون همه سـاله ده روز 
روضـه  مراسـم  پـدرش  منـزل  در  را  محـرم 
تیـرک  دادن  قـرار  کـرد.  مـی  برگـزار  خوانـی 
 )عمـود خیمـه( بین زمیـن و چادر نیازمند 

چند مرد است.
بـاال  بـرای  مـردان  هـا  سـال  از  یکـی  در 
خانـه  حیـاط  میانـه  در  تیـرک  ایـن  بـردن 
بـر  و  بودنـد  شـده  جمـع  عطایـی  پهلـوان 
یـک  حـدود  آن  بـردن  بـاال  چگونگـی  سـر 
سـاعت جنـگ و جـدل داشـتند تـا اینکـه 
را  راضیـه خاتـون متوجـه شـد و چـادرش 
بـر کمـر زد و خـود را بـه کنـاره تیرک رسـاند. 
سـپس از همـه خواسـت طنـاب هـای نگـه 
کـه در قسـمت بـاالی آن  دارنـده تیـرک را 

نـگاه دارنـد. قـرار دارنـد، محکـم 
همـراه  بـه  را  تیـر  تنهایـی  بـه  گاه  آن 
را  آن  انتهـای  و  کـرد  بلنـد  زمیـن  از  چـادر 
در محـل مخصـوص روی زمیـن قـرار داد. 
در ایـن هنـگام صـدای صلـوات حاضریـن 
کنـده  آ را  کوچـه  و  خانـه  فضـای  تمامـی 
 سـاخت و خیمـه امـام حسـین بـر پـا شـد.
در  خاتـون  راضیـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
 ۱۷ خیابـان  ارامسـتان  در  خـود  پـدر  کنـار 
ک سـپرده شـده اسـت امـا  شـهریور بـه خـا
بـر مـزار ایشـان نـام سـکینه خاتـون نقـش 

اسـت. شـده  بسـته 

راضیه خاتون؛ پهلوان فراموش شده کرمانی 

پهلوانان می میرند!

ساز
زنان تاریخ 

چـون در تئاتـر بسـیاری از دغدغـه هـای  مـردم را  می توان 
گذاشـت، برایـم  ک  نفـس بـه نفـس بـا مخاطـب بـه اشـترا
دلچسـب تر اسـت اما متاسـفانه تئاتر کمتر دیده میشـود 
و سـینما از جهـت اینکـه مخاطـب بیشـتری دارد و بیشـتر 
بیشـتری  هـای  فرصـت  هنرمنـدان  بـرای  میشـوید  دیـده 
فراهـم میکنـد. سـینما باعـث  میشـود مشـهور شـوید امـا 

محبوبـت از آن مهمتـر اسـت.

ایـد  کـرده  بـازی  کـه  کوتاهـی  فیلـم  از  کمـی  لطفـا   
بگوییـد  برایمـان 

کـه ایـده فیلـم  کوتـاه هسـت بـه نـام "قـول"    یـک فیلـم 
کـه نویسـنده و  آقـای پوریـا قلـی پـور  بـا  بـه ذهنـم رسـید 
کردیـم  بـا هـم صحبـت  گرفتـم و  کارگـران هسـتند تمـاس 

ایشـان هـم از ایـده خوششـان امـد و فیلـم  سـاخته شـد. 
در حـال حاضـر ایـن فیلم به جشـنواره بین المللی )پینود 

راه یافتـه اسـت. انگلسـتان  اسـتودیو( 

برایتـان  ایـد  داشـته  کـه  اجراهایـی  از  کدامیـک   
اسـت؟ جذابتـر 

قطعـا اجـرای دوم در عصـر جدیدبرایم تجربه خاصی بود، 
چـون شـب اجـرا دو تمـاس داشـتم از محکومینـی کـه حکـم 
اعـدام برایشـان صـادر شـده بود و توانسـتیم با تمـاس هایی 
کیان را جلـب کنیـم. از ایـن نظـر کـه  کـه داشـتیم رضایـت شـا
تئاتـری کـه اجـرا کـردم  تاثیرگـذار بود و باعث شـد دو نفر را به 

زندگـی برگردانـد بـرای من بسـیار مسـرت بخش اسـت.

 سخن پایانی
امیـدوارم همـه خانـم هـا چـه در ورزش چـه در هنـر  و 
چـه هـر هدفـی در زندگـی دارنـد را بـا جدیـت دنبـال کنند. 
سـختی هـا  باعـث ناامیـدی آنهـا نشـود. مسـیر سـاده ای 
بـرای خانـم هـا نیسـت امـا اسـتوار باشـید و بـه خـدا تـوکل 
کنیـد قطعـا بـه آن خواهید رسـید. جنسـیت مهم نیسـت، 
مهـم ثبـات قدم در مسـیر اسـت. خانم هـا ثابت کردند که 

گـر بخواهنـد هیـچ چیـز مانـع انهـا نخواهـد بـود. ا

ک" که   از جناب آقای روح اهلل آریس  و گروه هنری "سـه تا
در دو سـال گذشـته بـا صبـوری و بـه صـورت حرفـه  ای بـا من 

همـراه و همـدل بودنند، صمیمانه تشـکر می کنم.

ادامه از صفحه قبل
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دور جدیــــد ● شمـــــــــــــاره ۹
۱ ۴ ۰ ۱ تیـــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــاه 

غیب شدن بخشی از 
درختان جنگل هیرکانی
گـزارش همشـهری آنایـن، فیلمـی از یـک منطقـه  بـه 
کـه بـه شـکل عجیبـی درختـان آن قطـع شـده  جنگلـی 
اسـت  شـده  ادعـا  و  منتشـر  مجـازی  فضـای  در  اسـت 
دارد. قـرار  گلـوگاه  شهرسـتان  در  جنگلـی  عرصـه   ایـن 
بـا  کـه  افـراد  از  تعـدادی  می دهـد  نشـان  هـا  بررسـی 
گایدر بر روی آسمان منطقه لیوان شرقی در استان  پاال
 گلسـتان پـرواز کـرده بودنـد ایـن تصاویر را ضبـط کردند.

کمیـل قلی نـژاد رئیـس اداره منابع طبیعـی گلوگاه گفت: 
ایـن منطقـه در حـوزه جغرافیایـی، مدیریتی، سیاسـی و 
گلسـتان قـرار دارد و خـارج از مرزهـای  قضایـی اسـتان 
طبیعـی  منابـع  اداره  گفـت:  وی  اسـت.  مازنـدران 
کل منابـع طبیعـی مازنـدران  گلـوگاه و اداره  شهرسـتان 
ایـن ماجـرا و پیگیـری و  بـه  بـرای ورود  اختیـار قانونـی 

ندارنـد. آن  بررسـی 
از  بعـد  محیطـی  زیسـت  فعـاالن  از  یکـی  میـرزاده 
نوشـت  خـود  شـخصی  صفحـه  در  تصویـر  ایـن  انتشـار 
ک تراشـی در سـال های دور رخ داده و در حـال  ایـن پا
حاضـر عرصـه بـه عنـوان زمین کشـاورزی مورد اسـتفاده 
در  زمیـن  ایـن  می گوینـد  محلـی  می گیـرد.  منابـع  قـرار 
ک تراشـی شـده و پایگاهـی  زمـان جنـگ جهانـی دوم پا

داشـت. قـرار  آن  در  شـوروی  ارتـش  بـرای   نظامـی 
ک تراشـی  گرچـه بـه گفتـه منابـع محلـی از زمـان ایـن پـا ا
بیـش از نیـم قـرن گذشـته اسـت، امـا سـوال اصلـی ایـن 
سـابق  شـوروی  ارتـش  اشـغال  پایـان  از  بعـد  کـه  اسـت 
مـورد  کشـاورزی  زمیـن  عنـوان  بـه  چگونـه  زمیـن  ایـن 
گلسـتان  اسـتان  مسـئوالن  کـه  می گیـرد  قـرار  اسـتفاده 

باشـند. آن  پاسـخگوی  بایـد 

علـی رحیمـی- تاریـخ دقیقـی بـرای روز بـدون 
سـوم  روزهـای   بیـن  و  نـدارد  وجـود  پاسـتیک 
در  امـا   دارد  وجـود  نظـر  اختـاف  جـوالی   ۱۲ و 
ایـران ۲۱ تیـر مـاه مصـادف با۱۲جـوالی بـه عنـوان 
میشـود. گرفتـه  نظـر  در  پاسـتیک  بـدون   روز 
کـه  زمانـی  پیـش  سـال   ۱۷0 حـدود  در  شـاید 
کسـاندر  پارکس" پاسـتیک را اختراع کرد گمان  "ا
باقـی مانـده باشـد. او هنـوز  کـه اختـراع   نمیکـرد 
قابلیـت  کـه  پاسـتیک  از  اسـتفاده  ابتـدا  در 
جایگزیـن  داشـت،  را  بـاره  چندیـن  اسـتفاده 
قطـع  و  کاغـذی  کـت  هـای  پا بـرای  مناسـبی 
نپاییـد  دیـری  امـا  میرسـید.  نظـر  بـه  درختـان 
شـد. بزرگتـری  معضـل  بـه  تبدیـل  خـود   کـه 
بـرای تجزیـه یـک قطعـه پاسـتیکی بـه زمانی بین  
۲00 تـا ۵00 سـال )بـا توجـه بـه  مـواد  بـکار رفتـه( 
نیـاز اسـت بـا نگاهـی اجمالـی بـه پیرامـون خـود و 
مشاهده حجم قطعات پاستیکی که ما را احاطه 
 کـرده اسـت، بـه عمـق فاجعـه پـی خواهیـم بـرد.
طـور  بـه  سـال،  در  زنـده  موجـود  هـزار  هـا  ده 
پاسـتیکی  وسـایل  بـا  برخـورد  اثـر  در  مسـتقیم 
مـرگ  ایـن  از  اعظمـی  قسـمت  میرونـد.  بیـن  از 
بلعیـده شـدن  اثـر  و در  آبـی  ، در طبیعـت  و میـر
مـی  اتفـاق  آبزیـان  توسـط  پاسـتیکی  قطعـات 
گرفتـن  اشـتباه  از  پـس  جانـوران  ایـن  افتـد. 
آن دچـار  بـا وعـده غذایـی و بلعیـدن  پاسـتیک 
بـدن  داخلـی  هـای  قسـمت  پارگـی  یـا   و  خفگـی 
خـود شـده و در نهایـت پاسـتیک بـه آرامـی و بـا 
میدهـد.  خاتمـه  آنهـا  زندگـی  بـه  کـی  دردنا مـرگ 
مـرگ  از  پـس  حتـی  شـده  بلعیـده  هـای  کیسـه 
 جانـوران و تجزیـه آنهـا نیـز سـالم باقـی مـی مانند.
محیطـی  زیسـت  فاجعـه  ایـن  از  ایـران  سـهم 
تولیـد سـاالنه  ۴ میلیـون تـن پاسـتیک اسـت کـه 
ایـران را جـزو بیسـت کشـور نخسـت تولیـد کننـده 

پاسـتیک قـرار داده اسـت. ایـن در حالیسـت کـه 
بـا شـیوع بیمـاری کوویـد - ۱9 در جهـان اسـتفاده 
از لـوازم بهداشـتی  پاسـتیکی از جملـه دسـتکش 
از  پیـش  بیـش  مصـرف  یکبـار  ظـروف  همچنیـن 
سـال  در  ایـن  بـر  .عـاوه  اسـت  یافتـه  افزایـش 
تولیـد  بـرای  نفـت  بشـکه  میلیـون   90 از  بیشـتر 
کـه  میشـود  اسـتفاده  دنیـا  در  پاسـتیکی  مـواد 
قسـمت زیـادی از ایـن مایعات نفتـی صرف تولید 
پاسـتیک های سـخت شـده کـه گاهـا تجزیه این 
نـوع پاسـتیک بیشـتر از هـزار سـال زمـان میبـرد.
به منظور جلوگیری از تولید بی رویه پاسـتیک 
کـه طـی  کـرد  کنوانسـیونی را وضـع  سـازمان ملـل 
آن، تمـام مـوادی کـه مسـتقیما بـه آب ریختـه می 
شـوند بایـد زیسـت تجزیـه پذیـر باشـند. بسـیاری 
کشـورها طـرح هـای تشـویقی بـرای خریدارانـی  از 
کیسـه هـای پاسـتیکی اسـتفاده نمیکننـد  کـه از 
شـاهد  هنـوز  متاسـفانه  امـا  انـد  نمـوده  اتخـاذ 

کارآمـدی در ایـران نیسـتیم. اتخـاد تصمیمـات 

ک  ادامه حیات وابسته به خا
قابل کشت است

ک  خـا منبـع  متحـد  ملـل  سـازمان  سی  ان بی سـی،  از  نقـل  بـه 
کرده و تلفات فاجعه باری را ظرف  )قابل کشـت( را محدود اعام 
نویسـنده  هندلزمـن،  جـو  می کنـد.  پیش بینـی  اینـده  سـال   ۶0
ویسکانسـین- دانشـگاه  اسـتاد  و  ک«  خـا بـدون  »دنیـای  کتـاب 
کـه  مدیسـون، گفـت: »همیـن حـاال هـم مکان هایـی وجـود دارنـد 

ک سـطحی خـود را از دسـت داده انـد تمـام خـا
ک خـود را از دسـت بدهـد یعنـی عرضـه  هنگامـی کـه جهـان خـا
جـدی  مخاطـرات  بـا  زیسـتی  تنـوع  و  ک  پـا آشـامیدنی  آب  غـذا، 
در  مهمـی  نقـش  ک  خـا اینهـا،  همـه  بـر  عـاوه  می شـود.  روبـه رو 

و هوایـی دارد. آب  تغییـرات  کاهـش 
رودال  تحقیقاتـی  موسسـه  در  ارشـد  دانشـمند   ، افشـار رضـا 
ک زیسـتگاه بیـش از یـک چهـارم تنـوع زیسـتی کـره  می گویـد: »خـا
کتـری و  ک حـاوی میلیون هـا سـلول با گـرم خـا زمیـن اسـت. هـر 
کوسیسـتم  قـارچ اسـت کـه نقش بسـیار مهمـی در تمام خدمات ا

می کننـد.« ایفـا 
ک و مامور امور آب و  رونالـد وارگاس، دبیـر مشـارکت جهانـی خـا
زمیـن سـازمان خواربـار و کشـاورزی سـازمان ملـل متحـد، فائـو نیز 
ک  در ایـن رابطـه گفـت: »مـا در گـزارش جهانـی خـود ۱0 تهدید خا
تهدیـدات  اول  شـماره  ک  خـا فرسـایش  کرده ایـم.  شناسـایی  را 
کـه در همـه جـای جهـان در حـال رخ  محسـوب می شـود، چـرا 

دادن اسـت.«
ک حـاوی بیـش از  کلمبیـا، خـا گفتـه دانشـگاه آب و هـوای  بـه 
کربـن  برابـر بیشـتر  زمیـن و چهـار  کربـن در جـو  برابـر مقـدار  سـه 

اسـت. زنـده  و حیوانـات  گیاهـان  تمـام  در  موجـود 
بـرای  متحـد  ملـل  سـازمان  کنوانسـیون  گـزارش  اسـاس  بـر 
رفتـن  بیـن  از  یـا  کاهـش  تخریـب  تأثیـر  بیابان زایـی،  بـا  مبـارزه 
تریلیـون دالر ضـرر در  بـر ۲3  بالـغ  تـا سـال ۲0۵0  ک سـطحی  خـا
کوسیسـتمی و درآمـد در سراسـر جهـان  مـواد غذایـی، خدمـات ا

بـود..« خواهـد 

به مناسبت روز جهانی بدون پالستیک؛

برای نجات زمین 
تولید و مصرف پالستیک را محدود کنیم

ت
س

 زی
یط

مح
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در فاصله 3۵ کیلومتری شـمال کرمان 
دارد. قـرار  سـیمک  آبشـار   ۱3  مجموعـه 
و  مناسـب  امکانـات  بـا  منطقـه  ایـن 
هـای  جاذبـه  از  یکـی  اردوگاه  بـودن  دارا 
کرمـان محسـوب میشـود.  گردشـگری در 
بـرای رسـیدن بـه آبشـارهای  سـیمک در 
منطقـه کوهپایـه باید ابتدا وارد روسـتای 
روسـتاهای  از  سـپس  و  شـده  لولـو  ده 
آبـاد،  اسـام  سـیمک،  انارسـتان،  درب 
عبـدل آباد و روسـتای درب آسـیاب عبور 
کـرده و  وارد اردوگاه شـهید باهنـر شـوید. 
کـه بـه آن دره  از اردوگاه تـا تنگـه سـیمک 
گوینـد  مـی  نیـز  کوهپایـه   Bondor ُبنـدر 
و  سـنگچین  جـاده  کیلومتـر   3 حـدود 

دارد. وجـود  مناسـب 
عرض این تنگه بسـیار کم و بین سـه تا 
پنج متر اسـت و دیواره های بسـیار بلند 
دو طرف آن را احاطه کرده است، هنگام 
البـای  در  و  مسـیر  ایـن  در  پیـاده روی 

بـه النـه سـازی  تنگـه   ایـن  صخـره هـای 
 پرنـدگان  دقـت ویـژه ای داشـته باشـید.
آبشـار ایـن دره دارای ارتفاعـات متفـاوت 
، آبشـار  می باشـند مثـا آبشـار اول ۱۵ متـر
کـه  و...  آبشـار سـوم۷ متـر   ، دوم ۲0 متـر
بیشـتر  جذابیـت  باعـث  موضـوع  همیـن 
صعـود  همچنیـن  اسـت  شـده  دره  ایـن 
و  ابـزار  نیازمنـد  هـا  دره  ایـن  از  فـرود  و 

می باشـد. کامـل   تجهیـزات 
در  آبشـارها  ایـن  قرارگرفتـن  دلیـل  بـه 
کوهسـتانی  ایـن منطقـه دارای  مناطـق 
و  میباشـد  خشـک  و  سـرد  هـوای  و  آب 
از مناطـق شـهری  معمـوال در ده درجـه 
ناحیـه  ایـن  بـه  سـفر  در  اسـت  خنک تـر 

باشـید. داشـته  مدنظـر  را  نکتـه  ایـن 
در  سـیمک  تنگـه  صخره هـای  َاشـکال 
نـوع خـود کم نظیـر اسـت. ایـن صخره هـا 
عظمـت طبیعـت بی مثـال را بـه نمایـش 
بینظیـر  آبشـارهای  بـر  می گذارنـد. عـاوه 

رودخانـه   ، شـگفت انگیز هـای  صخـره  و 
گردشـگری  جاذبه هـای  از  نیـز  سـیمک 
ایـن  می شـود.  محسـوب  منطقـه  ایـن 
رودخانـه در تمـام فصـول سـال آب دارد 
هـم  بـا  آن  مختلـف  مناطـق  عمـق  امـا 
یـک  داشـتن   همـراه  و  اسـت  متفـاوت 
اسـت. الزامـات  از   ، مسـیر بـه  آشـنا   فـرد 
گردشـگردی  بـرای  را  ناحیـه  ایـن  گـر  ا
می شـود  پیشـنهاد  نموده ایـد  انتخـاب 
حتمـا از روسـتای تودشـک کوهپایـه  هم 

فرماییـد. بازدیـد 
کـه بدانیـد  شـاید برایتـان جالـب باشـد 

نقطـه  مرکزی تریـن  در  روسـتا  ایـن  کـه  
و  اداب  و  اسـت   شـده  واقـع  ایـران 
دارد. وجـود  آن  در  را  مختلفـی   رسـوم 
میـاد  از  قبـل  بـه  روسـتا  ایـن  تاریخچـه 
روایـت  در  حتـی  اسـت.  مربـوط  مسـیح 
پـدر  می شـود  گفتـه  بومـی  مردمـان 
مشـهور  شـاعر  شـیرازی،  حافـظ  خواجـه 
کشـورمان، از ایـن روسـتا بـوده و از آنجـا 
کـه بـه تجـارت اشـتغال داشـته، در شـیراز 
شـهر  زمـان  آن  در  کـه  می کـرده  زندگـی 

اسـت. بـوده  بزرگ تـری 

 آبشارهای سیمک

شگری
گرد

زنان چه تاثیری در 
گردشگری  صنعت 
دارند؟

- الهام باقری -

منزلـه  بـه  منطقـه  هـر  دسـتی  صنایـع  کـه  آنجایـی  از 
و  تلقـی میشـود، حفـظ  ناحیـه  آن  شـخصیت و هویـت 

اهمیـت  بعـدی  نسـل های  بـه  آن  انتقـال  و  نگهـداری 
دارد. ویـژه ای 

بـه  منطقـه  هـر  دسـتی  صنایـع  بررسـی  دیگـر  طـرف  از 
وضعیـت  گیاهـی،  پوشـش  نـوع  بـه  راجـع  اطاعاتـی  مـا 
زندگـی  نـوع  حتـی  و  باورهـا  و  فرهنـگ  هوایـی،  و  آب 
مطالـب  بنـدی  جمـع  بـا  می دهـد.  منطقـه  هـر  افـراد 
سـویه  دو  ارتبـاط  و  اهمیـت  بـه  میتـوان  شـده  عنـوان 
پی بـرد. گردشـگری  صنعـت  و  دسـتی  صنایـع   بیـن 
جـذب  و  دسـتی  صنایـع  بـا  ارتبـاط  در  تامـل  قابـل  نکتـه 
قبل)غـذای  شـماره  در  شـده  عنـوان  مطلـب  و  توریسـم 
بومـی هـر منطقـه( نقـش پـر رنـگ و اساسـی بانـوان در این 

اسـت. مـورد  دو 
رونـق  افزایـش  در  زنـان  نقـش  منکـر  نمی تـوان 
شـد. منطقـه  یـک  بومـی  هنرهـای  معرفـی  و   اقتصـادی 

در  زنـان  تجربه هـای  و  توانمنـدی  از  اسـتفاده 
بـه  کـه  کشـور  فرهنگـی  میـراث  از  بخـش  آن  از  حفاظـت 
دارد. زیـادی  اهمیـت  شـد  سـپرده  فراموشـی   دسـت 

برپایی کارگاه های هنرهای سنتی از جمله صنایع دستی، 
سـنتی،  ک  پوشـا و  پارچـه  سـنتی،  غذایـی  محصـوالت 
صنایـع موسـیقایی سـنتی و … بـا مدیریـت افـراد آمـوزش 
دیـده، اطاع رسـانی از طریـق رسـانه های اسـتانی، ایجـاد 
، شـهردار و مالکان اقامتگاه های  تعامـل بیـن بانوان دهیار
توسـعه  بـرای  مـردم  و  فرهنگـی  میـراث  بوم گـردی، 
گردشـگری غـذا، دعـوت از صاحبـان برندهـای معتبـر بـه 
منظـور حمایـت از طرح هـا و الگوهـای هنرهـای سـنتی و 
ک، صنایع غذایی و …(  ملی کشـور )صنایع دسـتی، پوشـا
نمایشـگاه های  برگـزاری  ملـی،  رونـق  و  تولیـد  راسـتای  در 
مشـارکت  از  بهره گیـری  غـذا،  حـوزه  در  کشـوری  سـاالنه 
اقدامـات  جملـه  از  و…  بوم گـردی  اقامتگاه هـای  در  زنـان 
موثـری اسـت کـه نیازمنـد مـدد سـازمان میـراث و همراهی 
 مـردم در حمایـت از ایـن فعالیـت هـای  انجـام شـده دارد.

گل محمـدی در بردسـیر  برگـذاری جشـنواره  بـرای مثـال 
زیـرا  ایـن دسـت فعالیـت هـا اسـت.  از  یـک نمونـه موفـق 
زمینـه  منطقـه،  ایـن  آداب  و  فرهنـگ  نمایـش  کنـار   در 
کشـاورزی و صنایـع دسـتی نیـز  سـرمایه گذاری در بخـش 

اسـت. شـده  فراهـم 
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از  دوری  هـا  مـدت  از  پـس   ،۱۴0۱ مـاه  خـرداد   3۱ در 
شـدن  کمرنـگ  بـا  و  حضـوری،  جلسـات  و  اجتماعـات 
ویـروس منحوس کرونا در سـطح جامعـه، اتاق بازرگانی 
و  همـکاران  حمایـت  و  همـکاری  بـا  سـوئیس  و  ایـران 
فعـاالن اتـاق رویدادی را برنامـه ریزی کرده بودند که در 
ایـن رویـداد بسـیاری از فعاالن حوزه اقتصادی و کسـب 
، اعضـای محتـرم اتـاق بازرگانـی ایـران و سـوئیس،  کار و 
کارهـا و  کسـب و  زنـان فعـال حـوزه اقتصـادی، مدیـران 

مشـاغل، فعالیـن اجتماعـی و .  . . حضـور داشـتند. 

ایـن گردهمایـی باعـث شـد تـا پـس از مـدت هـا دوری 
از اجتماعـات انسـانی و رویدادهـای کاری، بـه یکبـاره با 
بسـیاری از دوسـتان دیـدن کنیـم و با افـراد جدیدی نیز 
آشـنا شـویم. اساسـا ایـن نـوع رویدادهـا میتوانـد بسـیار 

کنـد. زیـرا ایجـاد  کمـک  کارهـا  کسـب و  بـه رشـد و بلـوغ 
دنیـای  در  دوسـویه  هـای  تعامـل  و  موثـر  کاری  روابـط 

امـروز امـر بسـیار مهمـی اسـت. 

یـک  دوسـتانه  محیـط  در  رویـداد  ایـن  برگـزاری 
بـا وجـود طبیعـت  و  بـاز  و در فضـای  زیبـا  گالـری  کافـه 
بـه  را  بهتـری  حـال  گالـری  کافـه  ایـن  داشـتنی  دوسـت 
امیـدوار  برنـا  نـگاران  همـه حاضریـن بخشـید.  جامعـه 
اینگونـه  ایـران سـوئیس  بازرگانـی  اتـاق  بـه لطـف  اسـت 
رویدادهـا تکـرار شـود تـا ضمـن دیـدار بـا همـکاران و هم 
رسـته هـای خـود، بتوانیـم بـه عرضـه بهتر خدمـات و به 

بپردازیـم.  خـود  تجربـه  و  علـم  گـذاری  ک  اشـترا

گواهینامـه  رویـداد  ایـن  در  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
ایـران  بازرگانـی  اتـاق  عضـو  کارهـای  و  کسـب  از  برخـی 

برنـا هـم  نـگاران  کـه جامعـه  اعطـا شـد  نیـز  و سـوئیس 
اقبـال  خـوش  کارهـای  و  کسـب  آن  از  یکـی  توانسـت 
گواهینامـه  ایـن  باشـد.  مذکـور  گواهینامـه  دریافـت  در 
موسسـه  دسـتاوردهای  و  مـدارک  بررسـی  از  پـس 
چنیـن  هـم  آن،  پرسـنل  و  اعضـا  و  برنـا  نـگاران  جامعـه 
فعالیـت هـای انجـام شـده ایـن موسسـه در حـوزه های 
برنـا  نـگاران  جامعـه  بـه  اجتماعـی  و  انسـانی   مختلـف 

اهدا شد.

- حانیه محمدی/  کارشناس حقوقی-

مدنی»نفقـه  قانـون   ۱۱0۷ مـاده  طبـق 
عبـارت اسـت از همـه نیازهـای متعـارف 
قبیـل  از  زن  وضعیـت  بـا  متناسـب  و 
منـزل،  اثـاث  غــذا،  البسـه،  مسـکن، 
نیـز  و  بهداشـتی  و  درمانـی  هزینه هـای 
بـه  احتیـاج  یـا  خـادم در صـورت عـادت 
شـوهر  کـه  مـرض«  یـا  نقصـان  واسـطه 
بـا  متناسـب  را  آنهـا  همـه  اسـت  مکلـف 
زن  اجتماعـی  و  خانوادگـی  وضعیـت 
دهـد.  قـرار  او  اختیـار  در  و  کـرده  فراهـم 
بـر عهـده  ازدواج دایم نفقـه زن  تنهـا در 
شـوهر اسـت امـا در نـکاح منقطع، شـوهر 
مگـر  پرداخت نفقه نیسـت؛  بـه  ملـزم 
زن  باشـد.  شـده  شـرط  عقـد  در  اینکـه 
کـه  هنگامـی می تواند نفقـه مطالبـه کنـد 

باشـد. کـرده  تمکیـن  خـود  شـوهر  از 
نفقـه،  میـزان  و  مصادیـق  ک  مـا
وضعیـت  نـه  اسـت،  زن  وضعیـت 
بـه ذکـر  امـا الزم  و مالـی مـرد.  اقتصـادی 
کـه بایـد وضعیـت زن در خانـواده  اسـت 
نـه  گرفـت  نظـر  در  را  شـده  تشـکیل 

را. زن  پـدری  خانـواده  وضعیـت 
باشـد  شـدنی  مصـرف  مـال  نفقـه  گـر  ا
گـر مـال  بـه ملکیـت زن در مـی آیـد ولـی ا
یـا  مصـرف نشـدنی باشـد ماننـد خـودرو 
مگـر  شـود  داده  اذن  بایـد  اصـواًل  فـرش، 
بخشـش  بـر  داللـت  مـال  تسـلیم  اینکـه 

باشـد. داشـته 
طبـق مـاده ۱۱0۸ قانـون مدنـی:» هرگاه 
زن بـدون مانـع مشـروع از ادای وظایـف 
نفقـه  مسـتحق  کنـد  امتنـاع  زوجیـت 

بـود.« نخواهـد 
بـه چنیـن زنـی ناشـزه میگوینـد، نشـوز 
وظایـف  ادای  از  زوجـه  امتنـاع  یعنـی 
عـام. یـا  خـاص  تمکیـن  از  اعـم  زوجیـت 
نشـوز مانع دریافت نفقه سـت و اثبات 
آن بـرای شـانه خالـی کـردن از تکلیـف بـه 
اتفـاق بـر عهـده مرد اسـت، پـس زن برای 
تمکیـن  اثبـات  بـه  نیـازی  نفقـه،  گرفتـن 

ندارد.
نفقه پس از انحال نکاح:

طبـق مـاده ۱۱09:»نفقـه مطلقه رجعیه 
در زمـان عـده بـر عهـده شـوهر اسـت مگر 
اینکـه طـاق در حـال نشـوز واقـع شـده 
فسـخ  جهـت  از  عـده  گـر  ا لیکـن  باشـد 
نـکاح  یـا طـاق بائـن باشـد زن حـق نفقـه 
شـوهر  از  حمـل  صـورت  در  مگـر  نـدارد 
کـه در ایـن صـورت تـا زمـان وضـع  خـود 

حمـل حـق نفقـه خواهـد داشـت.«
خـود  گذشـته  نفقه ایـام  می توانـد  زن 

کنـد؛ ایـن در حالـی اسـت  را نیـز مطالبـه 
الـزام  مشـترک،  فرزنـدان  مـورد  در  کـه 
تقدیـم  تاریـخ  از  پرداخت نفقـه  بـه  مـرد 
دادخواسـت امکان پذیـر اسـت؛ بـه ایـن 
مدعـی  نمی تواننـد  فرزنـدان  کـه  معنـا 
شـوند. گذشـته  پرداخت نفقـه در  عـدم 
همچنیـن قانـون، حقوقـی را بـرای زنانـی 
کـه همسرانشـان فـوت می کننـد، در نظـر 
تـا سـال ۱3۸۱ هـرگاه عقـد  گرفتـه اسـت. 
منحـل  شـوهر  فـوت  دلیـل  بـه  ازدواج 
مکلـف  زن  کـه  حـال  عیـن  در  می شـد، 
دارد  نـگاه  عـّده   ) روز  ۱0 و  مـاه   ۴( بـود 
امـا  کنـد  نمی توانسـت نفقه مطالبه  و 
زن  مدنـی،  قانـون   ۱۱۱0 مـاده  اصـاح  بـا 
را  خـود  نفقـه  عـّده،  ایـام  در  می توانـد 

کنـد. مطالبـه 
در  زن  حضـور  ادامـه  کـه  صورتـی  در 
خانه مشـترک، متضمن بیم بدنی، مالی 
یـا شـرافتی باشـد، زن می توانـد از دادگاه 
در  دهـد  اجـازه  او  بـه  کنـد  درخواسـت 
مـکان امنـی زندگـی کنـد، در ایـن صـورت 
شـوهر مکلـف بـه پرداخـت نفقه خواهـد 
بـود. نکتـه مهـم در مورد نفقه این اسـت 

کـه حتـی در صورتی که زن شـخصًا درآمد 
مسـتقلی داشته باشـد، این موضوع مرد 

را از پرداخـت نفقـه معـاف نمی کنـد.
و  اسـت  نفقـه  دادن  بـه  مکلـف  مـرد 
طبـق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی زن میتواند 
دادن  از  شـوهر  اسـتنکاف  صـورت  در 
ایـن  در  کنـد  رجـوع  محکمـه  بـه  نفقـه 
صـورت محکمـه میـزان نفقـه را معیـن و 
می کنـد. محکـوم  آن  دادن  بـه  را  شـوهر 
دو نـوع ضمانـت اجـرا بـرای خـودداری 
اول  دارد،  وجـود  نفقـه  پرداخـت  از  مـرد 
ایـن  در  کـه  حقوقـی  اجـرای  ضمانـت 
زن،  تمکیـن  وجـود  بـا  هـرگاه  صـورت، 
شـوهر از پرداخـت نفقه خـودداری کنـد، 
حقوقـی،  دعـوی  طـرح  بـا  می توانـد  زن 
پرداخت نفقـه از  بـه  را  او  محکومیـت 
دادگاه بخواهـد؛ در ایـن صـورت، دادگاه 
گـر  حکـم بـه پرداخت نفقه خواهـد داد. ا
پرداخت نفقه صـادر  بـه  حکـم  دادگاه 
ناتـوان  آن  از پرداخـت  کنـد و مـرد واقعـًا 
باشـد، زن ایـن حـق را دارد کـه در صورت 
کند.نکتـه  طـاق  تقاضـای  تمایـل، 
اسـت.  جزایـی  اجـرای  ضمانـت  دوم، 
کـه  گفـت از آنجایـی  بـر ایـن اسـاس بایـد 
جـرم  ایـران،  قانـون  در  نپرداختن نفقـه 
بـا  می توانـد  زن  می شـود،  محسـوب 
بـه دادسـرای عمومـی، تعقیـب  مراجعـه 
ایـن  در  کـه  بخواهـد  را  شـوهر  جزایـی 
پرداخت نفقـه،  عـدم  اثبـات  بـا  صـورت 
مـرد عـاوه بـر پرداخت نفقه بـه مجـازات 
مقـرر در قانـون نیـز محکـوم خواهد شـد.

عی
ما

جت
ا

نفقه چیست؟

گانی ایران و  گواهینامه اتاق بارز اهدای 
کرمانی سوئیس به یک شرکت 
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گ و اجتماع
فرهن

عکـس های مترو پل 
در متروولیعصر به 
گذاشته شده نمایش 
آثـاری  نمایـش  بـا  همدلـی«  روایـت  »آبـادان  نمایشـگاه 
بـا  همزمـان  آبـادان  متروپـل  سـاختمان  موضـوع  بـا 
ریـزش  حادثـه  جان باختـگان  درگذشـت  روز  چهلمیـن 
بـا  همـدردی  هـدف  بـا  و  آبـادان  متروپـل  سـاختمان 
ایـوان  در  حادثـه  ایـن  بازمانـدگان  و  داغـدار  مـردم 
شـد. افتتـاح  )عـج(  ولی عصر میـدان  متـروی   انتظـار 

درگذشـت  روز  چهلمیـن  بـا  همزمـان  نمایشـگاه  ایـن 
و  متروپـل  سـاختمان  ریـزش  حادثـه  جان باختـگان 
آبـادان برپـا شـده  بـا مـردم داغـدار  بـا هـدف همـدردی 
و  عکاسـان  از  گرافیکـی  اثـر   ۱0 و  عکـس   30 شـامل  و 
هنرمندانی از خوزسـتان، قزوین، تهران و بوشـهر اسـت.

در این نمایشگاه آثار ثبت  شده عکاسان خوزستانی؛ 
علـی معـرف، مرتضـی یاقوتـی و محمد آهنگـر در روزهای 
متروپـل  فروریختـه  سـاختمان  از  آواربـرداری  سـخت 

آبـادان بـه نمایـش گذاشـته شـده اسـت.

آثـار گرافیکـی بـه نمایـش در آمـده نیـز در قالـب پوسـتر 
قزویـن،  خوزسـتان،  اسـتان های  از  هنرمندانـی  توسـط 

تهـران و بوشـهر خلـق شـده اسـت.

-مرضیه قاسمی راد/ دکتری علوم 
تربیتی-مشاور کودک و نوجوان-

میـادی   ۱9۸0 دهـه  در  کتابخوانـی   
آن  از  گرفـت.  قـرار  یونسـکو  توجـه  مـورد 
زمـان بـه بعـد تـاش تمـام کشـورها بـرای 
تمامـی  بیـن  در  فرهنـگ  ایـن  ایجـاد 
آنجـا  تـا  اسـت.  بـوده  سـنی  گروههـای 
آن  اهمیـت  و  کتابخوانـی  سـرانه  کـه 
اقتصـادی  توسـعه  در  را  کشـورها  رتبـه 
کتابخوانـی  کنـد.  توسـعه  مشـخص مـی 
نیـاز بـه زیرسـاخت هـای زیـادی دارد از 
مـدت  کوتـاه  هـای  ریـزی  برنامـه  جملـه 
تالیـف  سـازی،  فرهنـگ  مـدت،  دراز  و 
کتابخانـه هـا و در  کتـب مناسـب، تجهیـز 
بـرای همـه  کتـاب  گرفتـن  دسـترس قـرار 
قیمـت  زمـان،  تریـن  کوتـاه  در  سـنین 

و.... کتابهـا  ارزان 

اول  حـرف  تکنولـوژی  کـه  دنیایـی  در 
زندگـی  سـبک  روز  بـه  روز  و  زنـد  مـی  را 
آسـان  و  شـدن  دیجیتالـی  سـمت  بـه 
رفـاه  بـه  دسـتیابی  هـای  راه  شـدن 
نوجوانـان  و  کـودکان  میشـود،  خاصـه 
و  بـازی  میگیرنـد.  قـرار  انـزوا  فضـای  در 
روان  و  روح  سـامت  منشـا  کـه  شـادی 
آنـان اسـت با بحرانـی مثل کرونا چالشـی 
کـرده اسـت. عـدم ارتبـاط  بـزرگ را ایجـاد 

بـا  مـراوده  و  خانـه  از  بیـرون  فضـای  بـا 
ناپذیـری  جبـران  ضربـات  سـاالن  هـم 
کـرده  ایجـاد  سـنی  گـروه  ایـن  بـرای  را 
حائـز  اینجـا  از  کتـاب  اهمیـت  اسـت. 
کـه مـی توانسـتند در خانـه  اهمیـت بـود 
کـه  انگیـز  هیجـان  و  عجیـب  دنیایـی  بـا 
کتابهـا خاصـه مـی شـد، روح و روان  در 
نـه  کتـاب  ببخشـند.  مانـدگار  طراوتـی  را 
و  کـودکان  گاهـی  آ افزایـش  سـبب  تنهـا 
افزایـش  بـه  بلکـه  شـود  مـی  نوجوانـان 
شـدن  اجتماعـی  فراینـد  گان،  واژ دایـره 
ایـن  البتـه  میکنـد.  شـایانی  کمـک  نیـز 
والدیـن  کـه  اسـت  ایـن  بـه  منـوط  نکتـه 
هـا  بچـه  در  را  کتابخوانـی  عـادت  خـود 
کنیـد پـدر و مـادری  کننـد. تصـور  ایجـاد 
گوشـی و  در منـزل بـه جـای اسـتفاده از 
کتـاب بخواننـد. در مهمانـی  تلویزیـون، 
درگیـر  کـس  هـر  اینکـه  جـای  بـه  هـا 
گذاشـتن الیـو و اسـتوری باشـد، فضـای 
باشـند،  داشـته  دورهمـی  کتابخوانـی 
هـر  در  و  کنـد  تغییـر  هـا  زندگـی  سـبک 
کتـاب  معرفـی  خانوادگـی  مجـازی  گـروه 
بدهنـد.  هدیـه  کتـاب  و  باشـند  داشـته 
ایـن تغییـر عـادات فرهنـگ سـازی بزرگی 
را ایجـاد مـی کنـد. بـه طـوری کـه بچـه هـا 
هسـتند،  والدیـن  آنـان  اصلـی  مقلـد  کـه 

مـی آموزنـد کـه کتـاب را جایگزین فضای 
آن  درگیـر  کـه  کننـد  انزوایـی  و  مجـازی 
هسـتند. فضـای تـک فرزنـدی و تنهایـی 
بچـه هـا در خانـه نیـز علـت دیگری سـت 
کـه اهمیـت کتـاب را نشـان میدهـد. ایـن 
نکتـه خیلـی مهـم اسـت کـه کتابـی که به 
آنقـدر جذابیـت  کنیـم  انـان معرفـی مـی 
آن  غـرق  را  خودشـان  کـه  باشـد  داشـته 
کننـد و لـذت خوانـش را برایشـان  مسـیر 
مسـتمر و همیشـگی کنـد. افزایـش تمرکـز 
تقویـت  مدرسـه،  تکالیـف  انجـام  در 
مـی  کـه  سـت  مـواردی  نیـز  حافظـه 
کـودکان  در  کتابخوانـی  طریـق  از  تـوان 
باشـگاه  ایجـاد  کـرد.  ایجـاد  نوجوانـان  و 
و  کـودکان  مخصـوص  کتابخوانـی  هـای 
نوجوانان، برگزاری مسـابقات کتابخوانی 
گـروه سـنی  ایـن  کتابهـای  از  و رونمایـی 
کثـری بچـه هـا ایجـاد  کـه بـا حضـور حدا
شـده است، حتی گذاشـتن قفسه کتاب 
کن عمومی، وسـایل نقلیه همگی  در اما
بـرای  روزهـا  ایـن  کـه  سـت  هایـی  گام 
کتـاب  ایجادعـادت فرهنـگ اسـتفاده از 
بنـا شـده اسـت. ایـن تاش ها نشـان می 
گـر  کتـاب مهـم اسـت و ا کـه چقـدر  دهـد 
از دوران کودکـی بـروی کتـاب و خوانـدن 
ریـزی  برنامـه  و  گـذاری  سـرمایه  کتـاب 

شـود در آینـده بـا نسـلی روبـرو خواهیـم 
عمـل  زندگـی  در  تـر  گاهانـه  آ کـه  شـد 
روحـی  اختـاالت  میـزان  کـرد.  خواهـد 
و  هـرج  اجتماعـی،  هـای  آسـیب  روانـی، 
مـرج کاهـش روزافزونـی پیـدا خواهد کرد 
گیری  و در نهایت به آرامش و شـادی فرا
کـرد.  خواهیـم  پیـدا  دسـت  جوامـع  در 
انـد  رسـیده  مهـم  ایـن  بـه  دولتمـردان 
تنهـا  و فرهیختـه  گاه  ا پـرورش نسـل  کـه 
ایجـاد  اسـت.  میسـر  کتـاب  خوانـدن  بـا 
نیازمنـد  کتـاب،  خوانـش  در  انگیـزه 
برنامـه ریـزی سـت کـه در طـول زمان رخ 
کتـاب را  مـی دهـد. والدیـن بایـد برنامـه 
باشـند  داشـته  خـود  روزمـره  زندگـی  در 
کتـاب و فضـای  تـا بچـه هـا از نزدیـک بـا 
گـردی،  کتابخانـه  کتابخانـه آشـنا شـوند. 
هـای  کتـاب  شـنیدن  کتـاب،  خریـد 
صوتـی در خـودرو مـی توانـد روش هـای 
اسـتفاده  فرهنـگ  ایجـاد  بـرای  مفیـدی 
کشـور  کتـاب تلقـی شـود. امیـدوارم در  از 
شـده  اغـاز  کـه  هایـی  برنامـه  بـا  نیـز  مـا 
کتـاب را بـه نوعـی  اسـت و همـه دغدغـه 
گاهـی و دانایـی  کـرده انـد، مسـیر آ پیـدا 
کـه  هدفمـان  بـه  و  شـود  طـی  تـر  سـریع 
نزدیک تـر  سـت  خودشناسـی  و   آرامـش 

شویم. 

اهمیت کتابخوانی 
برای کودک و نوجوان
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زنان زود جوش تر هستند
تحقیقات جدید نشان می دهد که گستره دمای طبیعی 
مغز انسان بسیار بیشتر از آنچه فکر می کردیم است و این 
 موضـوع خـود نشـانه ای از عملکـرد سـالم مغـز می باشـد.

بـودن  یکسـان  بـر  مبنـی  عمومـی  بـاور  یافته هـا  ایـن 
اسـت. بـه چالـش  کشـیده  را  انسـان  بـدن  و   دمـای مغـز 

افـراد،  سـن  مغـزی،  نواحـی  اسـاس  بـر  مغـز  دمـای 
اسـت. متفـاوت  شـبانه روز  اوقـات  و   جنسـیت 

سـنین  بیـن  داوطلـب  چهـل  از  آزمایشـی  در  محققـان 
مغـز  دمـای  و  کردنـد  اسـتفاده  سـال  چهـل  تـا  بیسـت 
آخـر  و  بعدازظهـر  زود،  صبـح  زمانـی  فواصـل  در  را  آن هـا 

کردنـد. ایـن داوطلبـان بـا اصالت هـای  شـب اندازه گیـری 
 متفـاوت از پانـزده کشـور مختلـف و از پنـج قـاره بوده انـد.
در افـراد سـالم، میانگیـن دمـای مغـزی 3۸ و نیـم درجـه 
 را نشـان داد کـه دو درجـه از دمـای زیـر زبـان باالتر اسـت.
در  و  دمـا  بیشـترین  مغـز  بعدازظهرهـا  در 
دارد. قـرار  خـود  حالـت  خنک تریـن  در   شـب ها 
اسـت،  خنک تـر  کل  در  مغـز  سـطح  دمـای  درحالی کـه 
دمـای نواحـی داخلـی مغـز بـه ۴0 درجه هم می رسـد و در 
 یـک نمونـه دمـای ۴0.9 درجـه ای نیـز ثبـت شـده اسـت.

طبیعـی  دمـای  معمـواًل  کـه  سـالم  زنـان  و  مـردان  در 
دمـای  اسـت،  سـانتیگراد  درجـه   3۷ از  کمتـر  بدنشـان 
دمـا  ایـن  اسـت.  سـانتیگراد  درجـه   3۸.۵ مغـز  متوسـط 
به ویـژه در زنـان در نقـاط مرکزی مغز به بیش از ۴0 درجه 

می یابـد. افزایـش  روز  طـول  در  سـانتیگراد 

بـه طـور متوسـط، مغـز زنـان حـدود چهـار دهـم درجـه 
سـانتیگراد گرم تر از مغز مردان اسـت. این تفاوت جنسی 
بـه احتمـال زیـاد ناشـی از چرخه قاعدگی زنان اسـت؛ چرا 
از مرحلـه تخمک گـذاری  کـه پـس  زنانـی  کـه دمـای مغـز 
از  گرم تـر  سـانتیگراد  درجـه   0.۴ حـدود  شـده اند  اسـکن 
کـه در مرحلـه قبـل از تخمک گـذاری اسـکن  زنانـی اسـت 

شـده اند.

مغـز  دمـای  کـه  می دهـد  نشـان  تحقیـق  ایـن  نتایـج 
بـاال مـی رود.  بـا افزایـش سـن  به ویـژه در نواحـی عمقـی، 
کـه احتمـااًل ظرفیـت مغـز  محققـان پیش بینـی می کننـد 
بـرای خنـک شـدن بـا افزایـش سـن رو بـه تحلیل مـی رود.

فروغ برخوردار / مدیر سالن ورزشی فریما

بسـیار  زمان هـای  بـه  را  یـوگا  قدمـت 
دور حـدود ۱0 هـزار سـال پیـش نسـبت 
میدهنـد. گواه این امر اسـناد موجود در 
تاریـخ اسـت کـه نشـان می دهـد ایرانیان 
از  قبـل  و  نکرده انـد  بت پرسـتی  هرگـز 
اسـام بـه یکتا پرسـتی آسمان،خورشـید 
مشـغول  یکتـا  و  طبیعـی  منابـع  دیگـر  و 
نیایـش  بـه  مربـوط  حـرکات   . بوده انـد 
کسـب  نـور مـاه و خورشـید و  اغلـب زیـر 
دلیـل  بـه  می شـد.  انجـام  آنهـا  از  انـرژی 
عـدم وجـود الگـوی مـدون بـرای آرامـش 
جسـم و ذهـن ،در زمـان  میترائیسـم  یـا 
همـان  ِمهرپرسـتی، از حـرکات حیوانـات 
بـرای تمرینـات یـوگا  الگو برداری میشـد. 
ایـن  از  بسـیاری  نیـز  امـروزه  چنانچـه 
نامگـذاری  حیوانـات  نـام  بـا  حـرکات 

شـده اند.

چنـد  انجـام  از  بعـد  مـوارد  کثـر  ا در 
و  آرامـش  شـده  الگوبـرداری  حرکـت 
راحتـی احسـاس می شـده و بعـد مدتـی 
بـا  کـه  یافتنـد  دسـت  حقیقـت  ایـن  بـه 
تـری  راحـت  ایـن حـرکات خـواب  انجـام 
یـوگا،  حقیقـت  در  می کننـد.  تجربـه  را 
ارامـش اسـت.  بـه  نیـاز   همـان احسـاس 
امـروزه کامـا ثابـت شـده اسـت کـه هـرگاه 
تمرکـزی  تمرینـات  از  نـوع  هـر  انسـان 
وارد  تدریجـا  دهـد  انجـام  را  آرامشـی  و 
می شـود.  درون  بـه  توجـه  از  مرحلـه ای 
گاهـی درونـی از  در واقـع سـعی می شـود آ

آیـد. بدسـت  بیرونـی  گاهـی  آ

هـای  احسـاس  یوگانیـدرا   کمـک   بـه 
کـه  میشـود  ایجـاد  بـدن  در  مختلفـی 

کـز انـرژی می شـود.  باعـث رهاسـازی  مرا
بـر  شـگفت انگیزی  طـور  بـه  یوگانیـدرا 
ذهنـی  فیزیکـی   و  روحـی  انبسـاط های 

اسـت. موثـر 

انجـام  بـا  بـه عبـارت دیگـر  یوگانیـدرا   
تغیـر  باعـث  ذهنـی  و  فیزیکـی  تمرینـات 
تنـش  کـه  میشـود  مغـزی ای   امـواج  در 
هـا  ماهیچـه  بـه  و  آزاد  را  عاطفـی  هـای 
مجـال اسـتراحت  میدهـد.  هنگامیکـه 
دچـار اسـترس هـا و تنـش هـای جسـمی 
مـا  بـدن  واقـع  در  هسـتیم  روحـی  و 
دچـار عـدم تعـادل فیزیولوژیکـی اسـت. 
روش  کـه  یوگانیـدرا  تمریـن  بـا  بنابرایـن 
رهایـی از تنش هـا اسـت؛ بـه آرامـش کلی 
جسـم و روان دسـت میابیم. هنگامی که 
توانسـتیم ذهن و بدن و روح را همزمان 
ک  ادرا قـوه  بـه  برسـانیم  آرامـش  بـه 
کن شـخصیتی اجازه تجلـی میدهیم  سـا
کنتـرل  تحـت  را  شـخصیتمان  ذخیـره  و 
کـه  اسـت  حالـت  ایـن  در  می آوریـم.  در 
میتوانیـم  تجربـه زندگی شـادتر و سرشـار 

را بـه خـود هدیـه دهیـم.   از رضایتـی 

مـی  شـروع  را  نیـدرا  یـوگا  کـه  هنگامـی 
کلـی در حالـت  کنیـد، مغـز شـما بـه طـور 

گیـرد فعـال امـواج بتـا قـرار مـی 

سـپس تمرین مراقبه شـما را به حالت 
کـه  آلفـا مـی بـرد، فرکانـس امـواج مغـزی 
گاه  ناخـودآ ضمیـر  بـا  را  گاه  خـودآ فکـر 

پیونـد مـی دهـد.

معنـی  بـه  یوگانیـدرا  حقیقـت  در   
تـاش  بـا  کـه  اسـت   گاهانـه  آ خـواب 
رفتـن  بـاال  بـه  ذهـن  کسـازی  پا بـرای 
و  می کنـد  شـایانی  کمـک  تمرکـز 
کـودکان  از  بـرای هـر سـنی  آن  تمیرنـات 
اسـت. اجـرا  قابـل  سـالمندان   تـا 
روی  شـده  انجـام  تحقیقـات  طبـق 
افـرادی کـه تمرینـات یوگانیـدرا را بـه طور 
مسـتمر انجـام میدهـد، مشـخص شـده 
کاهـش  بـر  عـاوه  یوگانیـدرا  تمرینـات 
اسـترس و اضطراب، در کاهش دردهای 
اسـت. موثـر  نیـز  ترومـا  درمـان  و   مزمـن 
بـه  مبتـا  بیمـاران  در  نیـدرا  یـوگا  اخیـرًا 
اسـترس  اختـال  قاعدگـی،  اختـاالت 
و  اضطـراب  دیابـت،  سـانحه،  از  پـس 
گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مـورد  افسـردگی 
اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت افـراد مختلـف 
ذکـر  را  یوگانیـدرا  از  مختلفـی  تجربیـات 

کرده انـد.

مدیتیشن یوگانیدرا یا هنر وانهادگی
ت

الم
س

کسن ها برای  کدام وا
دز چهارم کرونا پیشنهاد 
می شود؟

با اوج گرفتن مجددا کرونا مجوز تزریق 
اسـت. شـده  صـادر  کرونـا  چهـارم   دز 
کمیتـه  عضـو  یونسـیان،  مسـعود 
کرونـا  بـا  مبـارزه  ملـی  سـتاد  علمـی 
بـه  نسـبت   BA۵ زیرسـویه  می گویـد: 
بیشـتری  مقـاوت  کسیناسـیون  وا
دارد، ایـده آل این اسـت که ما بتوانیم 
 BA۵ سـویه  زیـر  علیـه  کسـنی  وا

کنیـم. درسـت 

بـا خبرآنایـن ادامـه  گفت وگـو  او در 
آینـده  در  و  حاضـر  درحـال  می دهـد: 
کسـن های  وا بـه  دسترسـی  نزدیـک 
مناسـب بـرای زیرسـویه BA۵ نداریـم.

از  کـه  افـرادی  می گویـد:  یونسـیان 
کسـن ها با نوع ویروس کشـته شـده  وا
یـادآور  دز  بـرای  کرده انـد  اسـتفاده 
کسـن هایی  وا از  چهـارم(  یـا  )سـوم 
از  یـا  اسـپوتنیک.  و  آسـترازنیکا  ماننـد 
ماننـد  ویروسـی  پروتئیـن  بـا  کسـن  وا
اسـپایکوژن  و  )پاسـتوکووک(  پاسـتور 

کننـد. اسـتفاده 
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کیهان

-صدف عرب نژاد/ مدرس نجوم-

کـه  آسـمانی اسـت  اجـرام  از  یکـی  مـاه 
اسـت.  بـوده  بشـر  توجـه  مـورد  همـوراه 
تعییـن زمـان کاشـت و برداشـت تـا منبـع 
الهام شـاعران و نویسـندگان همگی گواه 
 بـر اهمیـت مـاه در زندگی نوع بشـر دارد.
زمیـن یـک قمـر دارد و ایـن قمـر درحالـی 
خورشـید  دور  بـه  خـود  زمیـن  کـه 
می گـردد، بـه دور زمیـن حرکـت می کنـد. 
حجـم   ۱/۵0 فقـط  مـاه  حجـم  گرچـه  ا
زمیـن  جـرم   ۱/۸۱ آن  جـرم  و  زمیـن 
اسـت، امـا تاثیـرش بـر زمیـن، شایسـته ی 
افـت  و  خیـز  اسـت.  بیشـتری  اعتنـای 
اقیانـوس ها)جـزر و مـد(  تناوبـی سـطح 
زمیـن اسـت. بـر  مـاه  تاثیـر  از  نمونـه ای 

نزدیکـی زیـاد مـاه بـه زمیـن، مطالعه ی 
پیدایـش  روزهـای  نخسـتین  از  را  آن 

اسـت. سـاخته  پذیـر  امـکان  نجـوم، 

البتـه بخشـی از اطاعـات مـا بـه کمـک 
،ولـی  اسـت  آمـده  دسـت  بـه  تلسـکوپ 
از  دانیـم  مـی  آنچـه  از  زیـادی  بخـش 
مشـاهده بـا چشـم برهنـه حاصـل شـده 
کـه مـاه هـر ماهـه  اسـت ، از جملـه ایـن 
از  مختلـف_  هـای  حالـت  از  کاملـی  دور 
را در مـی  تربیـع  و.._  و  تـا هـال  نـو  مـاه 
کـه مـاه تقریبـا همـان  نـوردد ، و نیـز ایـن 
کـه  پیمایـد  مـی  آسـمان  بـر  را  مسـیری 
کنـد. مـاه هـر روز بـه  خورشـید طـی مـی 
روز  از  دیرتـر  دقیقـه   ۸۱ متوسـط  طـور 
قبـل طلـوع مـی کنـد و همـواره یـک روی 

مـاه بـه سـوی زمیـن اسـت و روی دیگـر 
اسـت. پوشـیده  همیشـه 

سطح ماه

 ، هـا  دهانـه  از  پوشـیده  مـاه  سـطح 
دریاها ، کوه ها ، گنبدک ها ، رودبسترها 

و رگـه هـا اسـت.

برجسـته ی  نشـانه های  دهانه هـا: 
هسـتند  کوه هایـی  حلقـه   ، مـاه  سـطح 
شـبیه بـه دهانـه هـای آتـش فشـان های 
حیـث  از  هـا  کـوه  حلقـه  ایـن  زمینـی. 
بزرگـی باهـم تفـاوت بسـیار دارنـد و قطـر 
متـر  از  کسـری  تـا  کیلومتـر  از۲۴0  هـا  آن 
اسـم  بـه  را  بـزرگ  هـای  اسـت.دهانه 
برجسـته  فیلسـوفان  و  دانشـمندان 

نـد. نامیده ا

اوایـل  در  گالیلـه  را  نـام  ایـن  دریاهـا:   
ناحیه هـای  بـر  غلـط   بـه  هفدهـم  قـرن 
بـه  نهـاد.  مـاه  سـطح  هموارتـر  و  تیره تـر 
دریاهایـی  زمانـی  هـا  آن  زیـاد،  احتمـال 
گـدازه ی مـذاب بـوده انـد. دیرزمانـی  از 
شـده  سـخت  هـا  گـدازه  ایـن  کـه  اسـت 
آورده  وجـود  بـه  را  صلبـی  ی  پوسـته  و 
، تنهـا تفـاوت ایـن  کمتـر نـور انـد. بازتـاب 
قسـمت  دیگـر  بـا  مـا  سـطح  از  قسـمت 

اسـت.  آن  هـای 

زیـادی  تعـداد  مـاه  سـطح  در  کوه هـا: 
منفـرد  هـای  قلـه  نیـز  و  کـوه  سلسـله 
ایـن  از  برخـی  دارد.  وجـود  بسـیاری 
سلسـله کوه ها را به همان اسـم سلسـله 
کـوه هـای زمیـن نامگـذاری شـده اسـت 

ریاضـی  نـام  بـا  دیگـر  برخـی  و  )آلـپ( 
دانـان و منجمـان بـزرگ  همچـون "الیپ 
اسـت  جالـب  شـده اند.  مزیـن  نیتـس" 
سلسـله  هـای  قلـه  از  بعضـی  بدانیـد 
نزدیکـی  در  کـه  نیتـس  الیـپ  کوه  هـای 
ارتفاعـی  دارد،  قـرار  مـاه  جنـوب  قطـب 

دارد. اورسـت  ی  قلـه  از  بیـش 

گنبدک هـا: بر سـطح مـاه تعداد زیادی 
گنبدک هـا  ایـن  دارد.  وجـود  گنبـدک 
سـطح  هـای  کـوه  بـه  هایـی  شـباهت 

دارنـد. فشـانی  آتـش  منشـا  بـا  زمیـن 

واقـع  در  رودبسـتر ها  رودبسـترها: 
بـا  مـاه  سـطح  بـر  طوالنـی  شـکاف هایی 
عـرض متفـاوت هسـتند کـه نشـانه هـای 
و  کننـد  را قطـع مـی  مـاه  سـطحی دیگـر 

یابنـد. مـی  ادامـه  کیلومتـر  صدهـا 

روشـن  رنـگ  بـه  هایـی  رگـه  رگه هـا: 
از چنـد  کـه  مـاه وجـود دارنـد  بـر سـطح 
جهـات  ی  همـه  در  بـزرگ  دهانـه 

شـوند. مـی  منشـعب 

گرانش سطحی شتاب 

شـتاب گرانـش سـطحی مـاه فقـط یـک 
ششـم گرانش زمین اسـت. این کمیت را 
بـه آسـانی مـی تـوان از روی ارقـام شـعاع 
کـرد. بنابرایـن وزن  و جـرم مـاه محاسـبه 

هـر جسـم بـر سـطح مـاه تنهـا یک ششـم 
وزن آن بـر سـطح زمیـن اسـت و جسـمی 
کـه بـه هـوا پرتاب شـود در ماه شـش برابر 

بیشـتر بـاال میـرود تـا در زمین.

دما

دامنـه ی تغییـرات دمـا در سـطح مـاه 
بسـیار زیـاد اسـت. ایـن سـطح بـه مـدت 
ی  اشـعه  معـرض  در  پیاپـی  هفتـه  دو 
مدتـی  بـرای  سـپس  و  اسـت  خورشـید 
نمـی  آن  بـر  آفتـاب  درازی  همیـن  بـه 
تابـد. اختـاف دمـا میـان طـرف روشـن و 
سـمت تاریـک مـاه در نتیجـه ی فقـدان 
کـم بـودن نسـبت بازتـاب ، بسـیار  جـو و 

اسـت. زیـاد 

سرگذشت ماه

کـه مـی دانیـم مـاه نیـز ماننـد  آنجـا  تـا 
زمیـن و خورشـید ، در حـدود تقریبـا ۴ یـا 
 ۵ بیلیـون سـال پیـش زاده شـده اسـت. 
کـه مـاه تـوده  شـواهد ناشـی از آن اسـت 
اولیـه منظومـه  و غبـار  گاز   ، ابـر از  بزرگـی 
بـوده کـه بعـد از جـدا شـدن بر اثـر نیروی 
گـرم شـدن  گرانـش شـروع  بـه انقبـاض و 
کـم  گرانـش  شـتاب  نتیجـه  در  و  نمـوده 
گازهـای  مـاه  زیـاد  سـطحی  دمـای  و 
کنده شـده اسـت.  سـبک از سـطح آن پرا

باماه؛ تنها قمر زمین 
بیشتر آشنا شویم

سفینه بادبانی امید تازه 
کسازی فضا از زباله  برای پا

گـزارش همشـهری آنایـن و بـه نقـل از وب سـایت  بـه 
کنـون حـدود 9000  نیوزویـک، بـر اسـاس یـک بـرآورد، تا
آنهـا  از میـان  کـه  بـه مـدار پرتـاب شـده اسـت  ماهـواره 
آنهـا  نتیجـه  در  نیسـتند.  فعـال  دیگـر  ماهـواره   ۵000
و  عملیات هـا  بـرای  و  کرده انـد  گیـر  زمیـن  مـدار  در 

شـده اند. مشکل سـاز  دیگـر  ماموریت هـای 
فنـاوری  کادمـی  آ می رسـد  نظـر  بـه  حـال،  ایـن  بـا 

مشـکلی  بـرای  راه حلـی  شـانگهای  فضایـی  پروازهـای 
پیـدا کـرده کـه به گفتـه آنها در حـذف زباله های فضایی 

اسـت. بـوده  موفـق 
از  موفقیـت  بـا  کـه  کردنـد  اعـام  چینـی  دانشـمندان 
موشـک  رانـدن  بیـرون  بـرای  بادبانـی«  »سـفینه  یـک 
اولیـن  ایـن  کرده انـد.  اسـتفاده  مـدار  از   ۲ مـارچ  النـگ 
کردنـد و بـه  کـه آنهـا چنیـن تکنیکـی را امتحـان  بـار بـود 
دنبـال آن موثـر بودنـش در حـذف زباله هـای فضایـی را 

کردنـد. تاییـد 
ایـن یـک راه حـل کم هزینه در مـورد زباله های فضایی 
خواهـد بـود، زیـرا این فنـاوری به راحتی ایجاد می شـود 

و تقریبـا در همـه انـواع ماهواره هـا موثـر خواهـد بـود. از 
آنجایـی کـه مـاده اسـتفاده شـده سـبک و انعطاف پذیـر 
اسـت، می تـوان آن را به راحتـی در داخـل یـک فضاپیمـا 
آینـده در سـفر فضایـی اسـتفاده شـود. تـا در   قـرار داد 
موشـک  یـک  از  قطعـه  یـک  جـاری،  سـال  اوایـل  در 
مـاه سـقوط  بـه  بـه سـال ۲0۱۴  فضایـی چینـی مربـوط 
از  زیـادی  انتقـادات  تـا  شـد  باعـث  موضـوع  ایـن  و  کـرد 
بـا  کشـورهای مختلـف در مـورد مدیریـت چیـن  سـوی 
بـا  مشـابهی  حادثـه  شـود.  مطـرح  فضایـی  زباله هـای 
 ISS ایسـتگاه فضایـی بین المللـی نیـز اتفـاق افتـاد، امـا

کنـد. جلوگیـری  برخـورد  هرگونـه  از  توانسـت 
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ک دکوری های ترسنا
مد شده اند

باشـید  مجـازی  فضـای  اهـل  کمـی  گـر  ا
اسـت.  خـورده  گوشـتان  بـه  "ترنـد"   کلمـه   قطعـا 
منـزل  دکوراسـیون  در  اخیـر  کـه  ترندهایـی  از  یکـی 
گیاهـان  از  اسـتفاده  اسـت  گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد 
گوشـت خوار بـه عنـوان دکوراسـیون داخلـی اسـت. گیـاه 
اسـت  گیـاه  و  گل  جدیـد  ترنـد  آپارتمانـی  گوشـت خوار 
و  می کنـد  تغذیـه  خانـه  مگس هـای  و  پشـه ها  از  کـه 
نیازهـای مراقبتـی خاصـی هـم دارد؛ از مجموعـه متنوع 
دماغـه  و  پـارچ  گیـاه   ، مگس خـوار زهـره  گیاهـان،  ایـن 
اثـر  و  مناسـب ترند  خانـه  در  نگهـداری  بـرای  دروسـرا 

 خوبـی هـم بـر کاهش مزاحمت حشـرات خانگـی دارند.
در  را تنهـا  گوشـت خوار  گیاهـان   ، اواخـر همیـن  تـا 
امـا  می دیدیـم  تلویزیونـی  مسـتندهای  یـا  کتاب هـا 
مدتـی اسـت وارد بـازار متنـوع گل و گیـاه شـده و به یکی 
از گیاهـان آپارتمانـی عالـی و پرطرفـدار تبدیل شـده اند؛ 
گیاهـان  بـا  آنهـا  مراقبتـی  نیازهـای  اینکـه  مهـم  نکتـه 

اسـت. متفـاوت  کمـی  معمولـی  آپارتمانـی 
در  معمـوال  طبیعـی  شـکل  بـه  گوشـت خوار  گیاهـان 
مـواد  کـه  می شـوند  یافـت  غرقابـی  و  باتاقـی  مناطـق 
انداختـن  دام  بـه  بـا  بنابرایـن  دارنـد،  کمـی  مغـذی 
شـرایط  بـا  تـا  می کننـد  برطـرف  را  خـود  نیـاز  حشـرات 
مگس هـا،  معمـوال  آنهـا  باشـند.  سـازگار  خـود  زیسـتی 
امـا  می خورنـد،  را  کوچـک  حشـرات  سـایر  و  پشـه ها 

می تواننـد  حتـی  کـه  هسـتند  هـم  گونه هـا  از  برخـی 
بـه  را  موش هـا  و  مارمولک هـا  کوچـک،  قورباغه هـای 
گوشـتخوار بـرای  گیاهـان  دام بیندازنـد. بنابرایـن همـه 

نیسـتند. مناسـب  آپارتمـان  در  نگهـداری 

- سمانه رنجبر-
-معماری و عضو سازمان نظام مهندسی-
 رنـگ را می تـوان به عنوان عنصری پوشـاننده 
کننـده بسـیاری از نقص هـا در یـک مـکان  ورفـع 
هویـت  می توانـد  تنهایـی  بـه  رنـگ  دانسـت. 
فضـا را تـا حـد زیـادی تغییـر دهـد، یـا حتـی یـک 
کنـد. تبدیـل  متفـاوت  دوفضـای  بـه  را   فضـا 
نیازمنـد  و  بـوده  حسـاس  بسـیار  کار  ایـن  امـا 

اسـت. تجربـه  و  مطالعـه 
در دنیـای بـی نهایـت رنگها، انتخـاب رنگ کار 
سـاده ای نیسـت و دانـش رنـگ شناسـی الزمـه 

انتخـاب صحیـح آن اسـت.
بـر  در  را  متعـددی  هـای  آیتـم  شناسـی  رنـگ 
روابـط   ، یکدیگـر بـا  رنگهـا  روابـط  مثـل  میگیـرد 
،رنگ شناسـی بـر پایه  رنگهـا بـا فضـای مـورد نظر

… و  روانشناسـی 
فضایـی  بـرای  را  رنـگ  یـک  کـه  هنگامـی 
مـوارد   همـه  همزمـان  بایـد  کنیـم  مـی  انتخـاب 
دهیـم. قـرار  مطالعـه  مـورد  را  شناسـی  رنـگ 
کاربـری  تناسـب  بـه  بایـد  رنـگ  انتخـاب 
انجـام  دیگـر  اجـزاء  هماهنگـی  بـا  و  فضـا 
بیـن  هارمونـی  یـک  کـه  صـورت  شـود؛بدین 

هـا  دیوارها،کف،سـقف،مبلمان،پرده  رنـگ 
کـه  برقرارشـود  مـکان  در  موجـود  مـوارد  وسـایر 
مشـخصه های  بـر  مبتنـی  هـم  هارمونـی  ایـن 

اسـت. رنگشناسـی 
مثـا در طراحـی یـک اتـاق کـودک همزمان که 
بـه رنگهایـی بـرای تهییـج هـوش و خاقیـت نیـاز 
داریـم بایـد دقـت کنیـم کـه ارامـش زمـان خـواب 

هـم تامیـن شـود و نیـز از شـلوغی بپرهیزیـم.
تاثیـر  بسـیار  مـکان  روح  کیفیـت  در  رنگهـا 
گذارنـدو نبایـد صرفـا عاقـه بـه یـک رنـگ خـاص 

. باشـد  انتخـاب  ک  مـا
همـان  از  ودقیـق  اصولـی  طراحـی  دریـک 
ابتـدای طراحـی نقشـه بایـد بـه رنگهـا و روابـط 
و  بازسـازیها  در  همچنیـن  کـرد.  دقـت  آنهـا 
رنـگ میتوانـد  بنـا  یـک  طراحـی داخلـی جدیـد 

ببخشـد. مـکان  بـه  جدیـدی  هویـت 
و  نـور  کنـار  در  رنـگ  هوشـمندانه  انتخـاب 
بافـت و نیـز درکنـار تقسـیم بنـدی فضـا میتوانـد 
یـک سـالن سـاده را بـه یـک تـاالر مجلـل تبدیـل 
کـه حتمـا در  رو توصیـه مـی شـود  ایـن  از  کنـد، 
یـک  کمـک  از  مـکان  یـک  بـرای  رنـگ  انتخـاب 

ببریـد. بهـره  متخصـص 

اصاحیـه از شـماره قبـل - در ادامـه مبحـث شـماره قبـل در مـورد 
کتورهـای مهم  نگهـداری از پتـه در ایـن شـماره بـه بررسـی یکـی از فا
در ارزش گـذاری و کیفیـت پتـه یعنـی نـخ بکار رفته شـده در دوخت 
در  کـه  اسـت  پشـمی  نـخ  نوعـی  دوزی  پتـه  نـخ   . پردازیـم  مـی  پتـه 
کـرک بـز یـا نـخ ابریشـمی بـرای دوخـت پتـه اسـتفاده مـی  گذشـته از 
کـه جنـس نـخ و شـال بایـد بـا یکدیگـر مطابقـت  کنیـد  شـده ،دقـت 
تمـام  زیبایـی  بـه  پشـم  شـال  روی  بـر  پشـم  نـخ   : باشـد  داشـته 
مینشـیند . در خصـوص نـخ هـای مـورد اسـتفاده بـرای دوخـت پتـه 
بخصـوص پتـه هـای قدیمـی و آنتیـک از نـخ هـای رنگـرزی شـده بـا 
کـه در نهایـت بـا رنـگ  گیاهـی بـا درجـه بـاال اسـتفاده میشـود  مـواد 
کار بـه اتمـام میرسـد .رنگـرزی الیـاف و نـخ هـا  بنـدی بینظیـر و زیبـا 
از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت و ایـن کار زیـر نظـر افـراد خبـره در 
ایـن زمینـه انجـام میشـود ایـن افـراد بایـد از علـم کافـی در خصـوص 
جنـس و نـوع الیـاف ، مـاده رنگـزا و مقـدار آن و زمـان رنگرزی و نحوه 
ترکیـب رنـگ هـا برخـوردار باشـند در یـک برهـه زمانـی نـخ ها و شـال 
هـای رنگـرزی شـده بـا مـواد شـیمیایی و مصنوعـی وارد بـازار شـد 
کـه صدمـه ی زیـادی بـه سـاختار پتـه و نـوع دوخـت و کیفیـت شـال 
وارد کـرد امـا بـا تـاش و هوشـیاری اسـاتید عزیـز دوسـتداران پتـه بـه 
گاهـی پیـدا کردنـد و مجددا به سـمت نخ ها و شـالهای  ایـن اتفـاق آ
گیاهـی روی آوردنـد ، تفـاوت نـخ هـای رنگـرزی شـده بـا مـواد گیاهی 
نسـبت به نخ های مصنوعی با رنگرزی شـیمیایی در این اسـت که 
نـخ هـا بـا رنگـرزی گیاهـی از این نظر کـه بهترین و متنـوع ترین رنگ 
هـا بـا خـواب خـوب و کیفیـت مرغـوب تـر را دارند و با درجـه باالتر در 

زیباتـر شـدن نقـش و طـرح پتـه نقـش مهمـی ایفـا میکننـد
@ n.aramesh.erfani

چرا رنگ در طراحی موثر است؟
زل

من
بیر 

تد

پته
- آرامش عرفانی-
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جامعه

-فاطمه آرا-
از  پیـش  سـال  چنـد  را  “مـادرش   
ازدواج  دیگـر  و  داد  دسـت  از  پـدرش 
گونـه  گویـد هربـار بـه  نکـرد. خـودش مـی 
خانـه  بـه  کـه  شـد  نمـی  قسـمتش  ای 
اشـتغال  بـرای  کـه  هربـار  و  بـرود  بخـت 
جـاده  بسـت  بـن  تجـرد،  کـرده  اقدامـی 
کـه  کنـون  ا اسـت.  شـده  هایـش  آرمـان 
سـنش بـاال رفتـه بـدون خانـه و خانـواده 
برادرانـش  و  خواهـر  سـوی  از  درآمـد،  و 
طـرد شـده و در خانـه سـالمندان اقامـت 
؛ نه مهریه  کرده اسـت. دختر اسـت دیگـر
داشـته نـه نفقـه دارد نـه با سـهم نصفه و 
نیمـه ارث پـدری توانسـته خانه ای برای 

باشـد.” داشـته  خـود 

ازدواج شـرایطی مـی خواهـد و بسـتری 
بخـش  هـا  سـال  ایـن  کـه  طلبـد  مـی 
کمتـر  اش  شـده  پررنـگ  اقتصـادی 
کنـد امـا  پسـری را بـه ازدواج ترغیـب مـی 
مـا  جامعـه  عـرف  طبـق  کـه  هـم  دختـر  

گـر بـه هـر  گام اول را بـردارد ا نمـی توانـد 
ابتدایـی  از حقـوق  ندهـد  تـن  ازدواجـی 
کـه  دختـری  شـود.  مـی  محـروم  اش 
عاقـه  یـا  کنـد  کار  بـوده  مجبـور  سـالها 
داشـته ادامـه تحصیـل بدهـد از چرخـه 
ازدواج و تاهـل خـارج می شـود و فرصت 
از دسـت مـی دهـد  را  تشـکیل خانـواده 
از  بسـیاری  علـت  و  اول  تجـرد،  ایـن  امـا 

شـد. خواهـد  مشـکاتش 

در  جامعـه  از  نیمـی  جدیـد  دولـت  در 
انـد  گرفتـه  قـرار  شـهروندی  دوم  درجـه 
انـد.  گرفتـه  قـرار  کننـد  مـی  احسـاس  یـا 
خانـواده،  تقویـت  بهانـه  بـه  کـه  تفکـری 
کـه  راهـی  ادامـه  از  را  مجـرد  دختـران 
آن  کنـد.  انـد محـروم مـی  خـود سـاخته 
و  مسـکن  خریـد  شـغل،  یافتـن  در  هـا 
کـه طبـق  کشـور  حتـی سـفر بـه خـارج از 
ابتدایـی  از حقـوق  بشـر  منشـور حقـوق 
هـر انسـان هسـتند مشـروط و مجبـور به 
اسـتخدامی  آزمـون  در  هسـتند.  ازدواج 

امتیـاز  یـک  تاهـل،  پـرورش  و  آمـوزش 
علمـی  هیئـت  عضویـت  در  اسـت؛ 
ازدواج، یـک شـرط اسـت؛ در مسـابقات 
، یـک ضامـن  ورزشـی برون مـرزی همسـر
اسـت؛ در تهیه مسـکن تجـرد، یک دیوار 

اسـت.

سـمت  بـه  ایـران  جامعـه  اینکـه 
بچـه  دوتـا  و  رود  مـی  پیـش  سـالمندی 
اجتماعـی  آسـیب  یـک  نیسـت  کافـی 
انکارنشـدنی اسـت اما راه حل مشـکات 
اجتماعـی، امنیتـی یـا دسـتوری نیسـت. 
بـه بهانـه  را  از جامعـه  نمـی شـود نیمـی 
تقویـت نیمـی دیگر از آرمـان ها و اهداف 
رود  مـی  انتظـار  کـرد. چـرا  خـود محـروم 
مـرداب،  همیـن  در  کـه  ایرانـی  دختـران 
نیلوفرانـه رشـد کردنـد و رتبه ها و جایگاه 
بـاالی حـوزه هـای مختلـف ملـی و بیـن 
سـرمایه  آوردنـد  دسـت  بـه  را  المللـی 
بـه  فقـط  و  کننـد  رهـا  را  خـود  اندوختـه 

آورنـد؟ روی  فرزنـدآوری  و  ازدواج 

و  نداشـته  ازدواج  بـه  ای  “عاقـه 
همـه  ولـی  نبـوده.  کار  در  هـم  اجبـاری 
کار  یـا  یـا درس خوانـده  را  ایـن سـال هـا 
کـرده و حـاال کـه بـه حداقـل نیازهای یک 
زندگـی معمولـی رسـیده در خـوان هـای 
کـرده  گیـر  دولتـی  سـازمان  هفتادگانـه! 
انتصـاب،  مجـرد  دختـران  بـه  کـه  چـرا 
امتیـاز و انتخابـی نمـی دهنـد مگـر اینکه 
کننـد و سـه فرزنـد یـا بیشـتر هـم  ازدواج 
تـا در دایـره محـدود و مسـدود  بیاورنـد 
جـای  دولـت  جدیـد  هـای  سیاسـت 
، نـان آور خانـواده  بگیرنـد. امـا ایـن دختـر
ای  بازنشسـته  پـدر  بـا  هسـت؛  نیـز  اش 
کفـاف  نیافتـه اش،  افزایـش  حقـوق  کـه 
هزینه هـای چندبرابـری بـرای یـک سـفره 
کـه  خواهـری  و  دهـد  نمـی  را  معمولـی 
فیـش  هیـچ  در  درمانـش  هزینه هـای 
کـه  بیمـه ای ثبـت نمی شـود و برادرانـی 
تـا خـط فقـر  سـرجمع درآمدشـان شـاید 

بکشـد!” قـد 

دختران مجرد، شهروندان 
درجه چندم اند؟
در دایره قسمت، ما نقطه بی سهمیم!

زنان، پیشگام 
 فعالیت های مدنی 
زهرا قسم زاده / دانشجوی دکتری جامعه شناسی

اجتماعـی،  مختلـف  هـای  فعالیـت  در  زنـان  مشـارکت 
هـای  شـاخص  از  یکـی  جامعـه  اقتصـادی  سیاسـی، 
عنـوان  بـه  زنـان  اسـت.  ای  جامعـه  هـر  توسـعه یافتگی 
توسـعه  منابـع  مهمتریـن  از  یکـی  جمعیـت،  از  نیمـی 
عرصـه  بـه  توانسـتند  چگونـه  زنـان  اینکـه  می باشـند. 
عمومـی راه یابنـد و چـه راهـی پیمـوده شـد تـا توانسـتند 
کـرده و نقـش فعـال و موثـری در  خـود را بـه جامعـه ثابـت 
پیشـرفت و توسـعه جامعـه داشـته باشـند، خـود نیازمنـد 
از  کـه  اسـت  ای  گسـترده  کارشناسـی  مباحـث  و  تحلیـل 

اسـت. خـارج  مجـال  ایـن  حوصلـه 

در  زنـان  حضـور  مهـم  بسـیار  هـای  عرصـه  از  یکـی  امـا 
یـا  انجمنـی  و  مدنـی  هـای  فعالیـت  در  شـرکت  جامعـه، 
بـه عبارتـی مشـارکت در فعالیـت هـای داوطلبانـه اسـت 

مدنـی  نهادهـای  در  مشـارکت  همـان  کـه 
هـم  مـا  کشـور  در  باشـد.  مـی  غیردولتـی 
دیربـاز  از  زنـان  جهـان،  نقـاط  سـایر  ماننـد 
اشـکال  بـه  اجتماعـی  هـای  فعالیـت  در 
مشـارکت  امـا  داشـته اند  حضـور  مختلـف 
داوطلبانـه  و  مدنـی  فعالیتهـای  در  ایشـان 
شـکل   ، اخیـر هـای  دهـه  در  خصـوص  بـه 
فعالیـت  قالـب  در  سیسـتماتیکی  و  منظـم 
بـه  خیریـه  و  نهـاد  مـردم  هـای  سـازمان  در 
سـازمان  ایـن  فعالیـت  اسـت.  گرفتـه  خـود 
از  مختلفـی  هـای  زمینـه  در  مدنـی  هـای 

کمـک رسـانی بـه افـراد آسـیب دیده یـا در معـرض آسـیب 
تـا  فعالیت هـای فرهنگـی، ورزشـی، هنـری ...را در طیـف 
فعالیـت  تمامـی  و در  بـر میگیـرد  گسـترده ای در  بسـیار 
هـای جانبـی ایـن نهادها از جمله جشـنواره هـا و بازارچه 
هـای خیریـه ای بـرای کمـک به تـداوم این قبیـل فعالیت 
هـای برپـا مـی شـود؛ نشـان دهنـده حضـور زنـان در ایـن 
گفـت حضـور روزافـزون زنـان  تـوان  عرصـه هاسـت و مـی 

بـرای نشـان دادن  در نهادهـای مدنـی عرصـه مناسـبی 
قابلیـت هـا و توانایـی هـای زنـان و همچنیـن بـه فعلیـت 
کمـک رسـانی  درآوردن توانمنـدی هـای زنـان در جهـت 
بـه سـایر اقشـار جامعـه و در نتیجـه توانمندسـازی بخش 
گسـترده ای از جامعـه مـی باشـد. بنابرایـن می توان گفت 
جامعـه  در  توسـعه  کـه  هاسـت  فعالیـت  ایـن  رهگـذر  از 

گـردد.   مـی  پذیـر  امـکان 
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کار
ب و 

کس
رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید

فخری لکزاده / دکتری تجارت بین الملل
یـک  حداقـل  زندگـی  طـول  در  مـا   همـه 
بـار بـه طـور جـدی بـه خلـق یـک بیزینـس 
فکـر کرده ایـم. امـا درصـد اندکی ایـن ایده و 
 فرصت را از رویا به واقعیت تبدیل کرده اند. 
کـه چـه عواملـی  مسـئله اصلـی ایـن اسـت 
ارزشـمند  رونـد  ایـن  توقـف  بـه  منجـر 
می شـود؟ و نبـود چـه عواملـی نابـودی این 

دارد؟ همـراه  بـه  را  فکـری  جریـان 

محدودیتهـای  اصلی تریـن  شـک  بـی 
مهمـی  منابـع  کمبـود  بیزینـس  دنیـای 

اسـت.  پـول  و  زمـان  ماننـد 

گـر شـما بدنبـال عملـی نمـودن رویـای  ا
نمیدانیـد  امـا  هسـتید،  خـود  تجـاری 
چگونـه ایـن مسـیر را شـروع و طـی نماییـد 

شماسـت. بـرای  مطالـب  ایـن 

معنی لغوی بیزینس

گان اشـاره  واژه بیزینـس از نظـر معنـی واژ
بـه یک سـازمان یا نظـام اقتصادی دارد که 
اشـخاص در آن کاال یـا خدمـات یـا هـر دو را 
در قبـال دریافـت ارزشـی مانند پـول تبادل 
در  کسـب وکاری  هـر  از  هـدف  می نماینـد. 
نهایـت  و در  اولیـه  بازگشـت سـرمایه  ابتـدا 
گـرو  در  سـوددهی  اسـت.  سـوددهی 
فـروش و فـروش وابسـته بـه سـرمایه گذاری 

می باشـد. 

موفـق  بیزینـس  یـک  شـروع  مقدمـات 
؟ چیسـت

شـغل  یـک  خـود  خـودی  بیزنـس  بـه 
در  نمی توانیـم  مـا  نمیشـود.  محسـوب 
نمـودن  عنـوان  بـه  خـود  شـغل  معرفـی 
اینکـه “مـن بیزینـس من/بیزینـس وومـن 
بسـنده  اسـت”  بیزینـس  شـغلم  و  هسـتم 
مـن  بیزینـس  یـک  عنـوان  بـه  بلکـه  کنیـد. 
یـا بیزینـس وومـن، بایـد  هنـگام معرفـی  و 
شـغلتان دربـاره صنعتـی که در آن مشـغول 

نماییـد.  صحبـت  هسـتید   فعالیـت 

شـما  دسـت  وکار   کسـب  حیطـه  در 
انـدازه  بـه  کارآفریـن  یـک  عنـوان  بـه 
و  اسـت  بـاز  موجـود  صنایـع  تمامـی 
دانـش  و   عایـق  بـه  توجـه  بـا  میتوانیـد 
در  را  خـود  عاقـه  خود، تجارت مـورد 
نماییـد.  شـروع  مختلـف  زمینه هـای 

هـر  ایجـاد  از   قبـل  اقـدام  اصلی تریـن 
یـا  و   industry کـه  اسـت  ایـن  بیزینـس، 
صنعـت تجـاری خـود را مشـخص نماییـد.

  ، اولیـن قـدم بـرای شـروع یـک کسـب وکار
کسـب  شـروع  از  هـدف  نمـودن  مشـخص 
بـرای  دقیـق  برنامه ریـزی  سـپس  و  کار  و 

بـود.  اهـداف خواهـد  ایـن  بـه  رسـیدن 

شـفاف  اسـت  الزم  رو،  ایـن  از   
بـر  را  بیزینـس  از  خـود  هـدف  سـازی 
پـس  بدانیـد.  مقـدم  موضوعـی  هـر 
صـورت  بـه  هـدف  کـردن  مشـخص  از 
رسـیدن  بـرای  بایـد  مشـخص  و  واضـح 
نماییـد. برنامه ریـزی  اهـداف  ایـن   بـه 
جامعـه  زمـان  کـه  میکنیـد  احسـاس  گـر  ا
عمـل پوشـاندن بـه رویاهـای تجـاری خـود 
اسـت بـا سلسـله مباحـث مرتبط بـا تجارت 
بـا مـا همـراه باشـد. بـرای شـماره بعـدی بـا 
کار  و  کسـب  بـرای یـک  برنامه ریـزی  شـیوه 

آشـنا خواهیـد شـد.

کاری  دستورالعمل شب 
مادران و پدران دارای 
فرزند شیرخوار عالم شد

گـزارش خبرگـزاری ایمنـا معـاون توسـعه مدیریـت و  بـه 
نوبـت  دسـتورالعمل  ابـاغ  از  بهداشـت  وزارت  منابـع 
کاری شـب بـرای مـادران شـاغل بـاردار و مـادران دارای 

فرزنـد شـیرخوار و پـدران خبـر داد.

وزارت  روابـط عمومـی  از  نقـل  بـه  و  ایمنـا  گـزارش  بـه 

خصـوص  در  کـرد:  اظهـار  رحیمـی  بهـروز  بهداشـت، 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و براسـاس 
مصوبـه معـاون امـور مجلـس ریاسـت جمهوری، نوبـت 
کاری شـب بـرای مـادران شـاغل بـاردار و مـادران دارای 
ماهگـی  یـک  تـا  پـدران  و  سـال  دو  تـا  شـیرخوار  فرزنـد 
کاری  نـوزاد، در مشـاغل و فعالیت هـای نیازمنـد نوبـت 
انجـام  صـورت  در  افـزود:  وی  اسـت.  اختیـاری  شـب 
نوبـت کاری، اسـتفاده از مرخصـی شـیردهی در شـیفت 
شـب دو سـاعت و در شـیفت های مضاعـف بـه ازای هـر 
گفتنـی اسـت، طبـق  کاری یـک سـاعت اسـت.  شـیفت 
مـاده ۱۷ قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت 

شـاغل  مـادران  بـرای  شـب  کاری  نوبـت  خصـوص  در 
و  سـال  دو  تـا  شـیرخوار  فرزنـد  دارای  مـادران  و  بـاردار 
پـدران تـا یـک ماهگی نوزاد، در مشـاغل و فعالیت هایی 
کـه نیازمنـد نوبـت کاری شـب هسـتند، اختیـاری اسـت.

پـس  مـادران  قانـون  ایـن   ۲9 مـاده  طبـق  همچنیـن 
کار مجـدد می تواننـد در صـورت تمایـل تـا  از شـروع بـه 
کاری شـب معـاف  کـودک از برنامـه شـیفت  ۱۲ ماهگـی 
از  اسـتفاده  کاری،  نوبـت  انجـام  صـورت  در  و  شـوند 
در  و  سـاعت  دو  شـب  شـیفت  در  شـیردهی  مرخصـی 
یـک  کاری  شـیفت  هـر  ازا  بـه  مضاعـف  شـیفت های 

اسـت. سـاعت 

دلیل عالقه مندی به جواهرات چیست؟

- الهام محمدی/ جواهرساز -
عاقـه  شـماره  ایـن  در   ، آمده انـد؟"  کجـا  از  آالت  "زیـور  مطلـب  ادامـه ی  در 
کـه  دلیلـی  اولیـن  شـاید  کـرد.  خواهیـم  بررسـی  را  جواهـرات   بـه  هـا  انسـان 
باشـد. شـدن  آراسـته  و  زیبـا  میرسـد  ذهـن  بـه  جواهـرات   از  اسـتفاده   بـرای 
امـا تحقیقـات ثابـت کرده بسـیاری از فلزات بکار رفتـه در جواهرات بر بدن تاثیرگذار 
هسـتند بـه عنـوان مثـال اسـتفاده از طـا باعـث افزایـش تپـش قلـب و بـاال رفتـن 
سـطح انرژی شـما می شـود و یا اسـتفاده از نقره به شـما احسـاس آرامش میدهد. 
گاه و بسـته بـه  کـرده باشـید در میابـد کـه هریـک از مـا بـه صـورت ناخـودا گـر دقـت  ا

شـخصیتی کـه داریـد بـه سـمت خریـد زیـورآالت سـوق داده مـی شـویم!
نیازهای روانی انسان به زیورآالت:

_ نیاز به حس زیباتر بودن و افزایش اعتماد به نفس
 _ نیـاز انسـان بـه خاقیـت و تنـوع کـه باعـث تولید جواهـرات و زیوراالت میشـود.

)خود شکوفایی(
_نیاز  انسان به آراستگی که در باالترین نقطه هرم نیازمندی های انسان است. 

امری طبیعی اسـت که هر کسـی بخواهد خواسـته یا ناخواسـته توجه دیگران را 
جلـب کنـد و حس زیبایـی را تجربه کند. 

_نیاز انسان به نشان دادن جایگاه اجتماعی، مذهبی و اقتصادی
کنـون برخـی طوایـف و قبیلـه هـای خـاص، اصالـت و جایـگاه ویـژه  گذشـته تـا  از 
آنهـا  گاهـی نمـاد خاصـی در طراحـی  کـه  بـا پوشـیدن زیـوراالت خـاص  را  ی خـود 
گـران قیمـت  اسـتفاده شـده نشـان میدهنـد، داشـتن لـوازم و لباسـها و زیـورآالت 
کـه هـر کسـی تـوان داشـتن آنهـا را نـدارد یکـی از نشـانه هـای موقعیـت هـای خـاص 
کـه نیازهـای  بـا جایـگاه اجتماعـی و اقتصـادی خـاص اسـت.  بـر اسـاس هـرم مازلـو 
انسـانی را بررسـی کـرده اسـت، ارضـای هریـک از ایـن نیازهـای فـوق، از دالیـل عمده 
و مهـم اسـتفاده از زیـوراالت هسـتند. البتـه درگذشـته اسـتفاده از زیـورآالت بـرای 
مـردان متـداول بـوده امـا به تدریج خانمها هم از آن اسـتفاده کردند تا اینکه امروزه 
بایـد  امـا  اسـت،  پسـندیده  بـرای خانمهـا  بیشـتر  عـوام  نـگاه  در  زیـوراالت  داشـتن 
بدانیم هر سـنگ و فلزی خاصیت منحصر به فرد خود را دارا میباشـد که هر کدام 
بـرای بانـوان یـا آقایـان و یـا هـر دو گروه مفیید اسـت.  در شـماره های بعـد از خواص 

کـرد.  فلـزات و نحـوه ی انتخـاب زیـوراالت مناسـب ، صحبـت خواهیـم 
@jelvehgalery
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-محیا احمدی / روانشناس-
تکنولوژی هـای   رشـد  و  توسـعه 
فناوری هـای  از  اسـتفاده  و  رسـانه ای 
انسـان  زندگـی  الینفـک  جـز  ارتباطـات 
و  حقیقـت  عنـوان  بـه  و  اسـت،  امـروز 
تمامـی  در  ناپذیـر  اجتنـاب  ضرورتـی 
اقتصـاد،  از  اعـم  بشـر  زندگـی  ارکان 
آمـوزش، روابـط، سیاسـت و شـکل دهی 
دخیـل  فرهنـگ  و  فـردی  هویـت  بـه 
یـک  از  مجـازی  فضـای  واقـع  در  اسـت، 
گاهـی  سـو بـه تسـهیل زندگـی و افزایـش آ
از  و  اسـت  نمـوده  کمـک  بشـر  آزادی  و 
فرهنگـی  و  فـردی  هویـت  دیگـر  سـویی 
چالش هایـی  دسـتخوش  را  انسـانها 
در  اختـال  ارزشـها،  تعـارض  همچـون 
شـکل گیری هویـت نوجوانـان، نارضایتی 
خانـواده هـا از دسترسـی بـی حـد و مـرز 
اسـت  ...نمـوده  و  محتواهـا  انـواع  بـه 
مجـازی  فضـای  ضـرورت  و  قـدرت  .امـا 
کـه  کـرده اسـت  گسـترش پیـدا  تـا حـدی 
همچـون  هایـی  گزینـه  نمیتـوان  دیگـر 
مجـازی  فضـای  محدودیـت  یـا  حـذف 
را مطـرح نمـود، بلکـه تنهـا راه پیـش  رو، 
و  مجـازی  فضـای  از  اسـتفاده  مدیریـت 
بـرای  فرهنگـی  زیرسـاخت های  توسـعه 

میباشـد. مهـم  ایـن 

ایـن  ایجـاد  وجـوه  مهمتریـن  از  یکـی 
شـرایط  و  اداب  گنجانـدن  زیرسـاخت 
اسـتفاده از فضـای مجـازی در برنامـه ها 
و پروتـکل هـای مربـوط بـه فرزنـد پـروری 

می باشـد.

درواقـع والدین بایسـتی هـم خود باید 
و نبایـد هـای ایـن فضـا را درک نماینـد و 
اسـتفاده   مهیـای  را  خـود  فرزنـدان  هـم 

مطلـوب و امـن از ایـن فضـای نامحـدود 
نماینـد،

از جملـه آسـیب هایـی کـه در ایـن فضا 
باشـد  کـودکان  متوجـه  اسـت  ممکـن 
ویـژه  بـه  بزرگسـال  افـراد  کـه  اسـت  ایـن 
والدیـن و معلمـان  بـدون در نظر گرفتن 
اقـدام  کـودک  آینـده  و  خصوصـی  حریـم 
فـردی و  و اطاعـات  انتشـار تصاویـر  بـه 
مـی  فضـا  ایـن  در  کـودک  اشـتباهات  یـا 
جهـت  چندیـن  از  مسـاله  ایـن  نماینـد. 
کـه  ایـن  اول  نکتـه  اسـت  اهمیـت  حائـز 
بیمـاران  اسـت  ممکـن  جامعـه  هـر  در 
بـه  نبایسـتی  کـه  دارد  وجـود  پدوفیـل 
مدرسـه،  منـزل،  ادرس  نظیـر  اطاعاتـی 
دسترسـی  کـودکان  تصاویـر  و  مهـد 
ممکـن  دیگـر  سـویی  از  باشـد،  داشـته 
اسـت حضـور بیش از حد کـودک در این 
گـر  کـودکاِن افـراد با فضـا خصوصـا بـرای 
کـودک  فرصـت بـازی و رشـد فـردی را از 
سـلب نمایـد و در پایـان بـا توجـه بـه ایـن 
پایـدار  مجـازی  فضـای  در  محتواهـا  کـه 
کـه  دارد  وجـود  احتمـال  ایـن  می مانـد؛ 
تصاویـر  از  بزرگسـالی  سـنین  در  کـودک 
فضـای  در  خـود  کودکـی  بـه  مربـوط 
داشـته  نارضایتـی  احسـاس  مجـازی 
گاه  ا بایسـتی  والدیـن  نتیجـه  در  باشـد. 
از  اسـتفاده  گونـه  هـر  انتشـار  کـه  باشـند 
کـودکان در فضـای مجـازی ممنـوع بوده 
و ایـن فرهنـگ سـازی با نظارت سـازمان 
هـای حمایـت از کـودکان بایـد به صورت 

شـود. دنبـال  قانونـی 

کـودکان  متوجـه  کـه  دیگـر  آسـیب 
بـه  اعتیـاد  و  رویـه  بـی  اسـتفاده  اسـت 
کـه  می باشـد  آنهـا  در  مجـازی  فضـای 
هـای  آسـیب  همچـون  پیامدهایـی 
تمرکـز  عـدم  نظیـر  اختاالتـی  چشـمی، 
تحرکـی  کـم  و  تحصیلـی  افـت  توجـه،  و 
کـه  بازی هایـی  بـرای  فرصـت  عـدم  و 
بـه  را  هسـتند  کـودک  رشـد  زمینه سـاز 
دنبـال دارد در نتیجـه والدیـن بایسـتی 
بـه  کـودک  دسترسـی  قوانینـی  ایجـاد  بـا 

نماینـد. مدیریـت  را  فضـا  ایـن 

کـودکان  دسترسـی  آخـر  مسـاله  امـا  و 
از  خـارج  و  نامناسـب  محتواهـای  بـه 
محـدوده سـنی خـود نظیـر محتواهـای 
....اسـت  و  پرخاشـگرانه  و  جنسـی 
کـودک  مراقبـان  خصـوص  ایـن  در  کـه 

موتـور  امن سـازی  نظیـر  اقداماتـی  بـا 
همچنیـن  و  کـودکان  بـرای  جسـتجو 
کـودکان  کـه  هایـی  صفحـه  بـر  نظـارت 
بـه  کـودکان  دسترسـی  میکننـد  دنبـال 

نماینـد. محـدود  را  محتواهـا  ایـن 

کنـار  در  مجـازی  فضـای  بـاری 
زمینـه  میتوانـد  احتمالـی  آسـیب های 
سـاز رشـد و توسـعه جوامـع نیـز باشـند. 
بـا  میتواننـد  فضـا  همیـن  در  والدیـن 
روانشناسـان  صفحـات  نمـودن  دنبـال 
و  مفیـد  اطاعـات  متخصصـان  سـایر  و 
کسـب  فرزندپـروری  بـرای  را  مطلوبـی 
محتواهـای  کـردن  دنبـال  بـا  و  نمـوده 
صفحـات  نظیـر  ارزشـمند  و  فاخـر 
خـود  سـلیقه  مناسـب  علمـی  و  هنـری 
محتـوا  انتخـاب  در  را  خـود  کـودک   و 

ارتقا بدهند.

فرصت ها و تهدیدهای فضای 
مجازی را بشناسیم

سی
شنا

روان

مردان بخوانند

کوری عاطفی چه زمان در 
رابطه بوجود  می آید؟
سـال  چنـد  گذشـت  از  بعـد  هـا  ازدواج  از  بعضـی  در 
رفته رفتـه مهـر و محبـت بیـن زوجیـن کاهش پیـدا میکند 
و هرچنـد زن و شـوهر در خانـه مشـترک زندگـی میکننـد 
صمیمیـت  هرگونـه  از  دور  بـه  و  سـردی  بـا  روابـط  امـا 
تمایلـی  کـه  نحـوی  بـه  اسـت.  کـم  حا محبـت  بـر  مبنـی 
نمیشـود. دیـده  آنهـا  بیـن  مشـکات  حـل  و  صحبـت   بـه 
در واقـع زوجیـن از روی عـادت و یـا اجبـار کنـار هـم زندگی 
عاطفـی"  کـوری  " اصطـاح  از  مـوارد  ایـن  در  میکننـد 
رسـیدن  کـه  باشـید  داشـته  توجـه  میشـود.  اسـتفاده 

از  بعـد  بلکـه  نمی ایـد  بوجـود  شـب  یـک  نقطقـه  ایـن  بـه 
رسـید. خواهنـد  مرحلـه  ایـن  بـه  زوجیـن  مراحلـی   طـی 

گاهـی از ایـن مراحـل  رابطه خود را از رسـیدن به نطقه  بـا ا
کـور نجات دهید.

تعـارض  گرچـه  »مخالفت«اسـت  مرحلـه  نخسـتین 
بخـش جدایـی ناپذیـر از ازدواج اسـت امـا زمانیکـه هریک 
از زوجیـن مهـارت گفتمـان سـازنده را نیاموختـه باشـند و 
سـعی در ادامـه  دار کـردن ایـن تعارضـات داشـته باشـند و 
مـدام بـه سـرزنش  دیگـری مشـغول باشـد رابطـه از مرحله 
شـده  عصبانیـت«  و  »رنجـش  مرحلـه   وارد   » »مخالفـت 
معموال در این شـرایط یکی از زوجین  با نتیجه گیری این 
مطلـب کـه بحـث کـردن با طـرف مقابـل فایده ای نـدارد و 
او سـعی در اثبـات خـود دارد ترجیـح میدهـد گفتگـو را بـه 
 حداقل کاهش دهد و اینجا آغاز مرحله »سرکوب« است.

بـه غنـای عاطفـی دسـت پیـدا نکنـد  فـرد در زندگـی  هـر 
و  شـده  خـود  احساسـات  بیـان  از  ناتوانـی  نوعـی  دچـار 
میگـردد. عاطفـی"  کـوری  " دچـار  رابطـه  مرحلـه  ایـن   در 

بسـیار  نقـش  موثـر  گفت وگـوی  باشـیم  داشـته  توجـه 
پایـه  زندگـی مشـترک  در  به ویـژه  دارد؛  زندگـی  در  مهمـی 
وقتـی  مـی رود.  شـمار  بـه  عاطفـی  روابـط  مهـم  بسـیار 
باشـیم  نداشـته  یکدیگـر  احساسـات  از  متقابلـی  درک 
حـرف  البتـه  می شـود.  تمـام  زود  هـم  حرف هایمـان 
درک  بـا  بایـد  حتمـا  و  نمی کنـد  کفایـت  به تن هایـی  زدن 
موفقـی  عاطفـی  رابطـه  دوطـرف  همراهـی  و  ذوق  و 
بـا  عاطفـی  کـوری  باشـید  داشـته  دقـت  آورد.  به دسـت 
آن  بـه  بعـد  شـماره  در  و  اسـت  متفـاوت  عاطفـی   طـاق 

خواهیم پرداخت.
مرکز مشاوره آویژه
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از عالمت تعجب چه می دانید؟
- -حسنا خوشرو/ ویراستار
ابـزار  تعجـب،  عامـت  همـان  یـا  عاطفـی  نشـانه ی 
البتـه  اسـت.  مخاطـب  بـه  نویسـنده  کام  لحـن  انتقـال 
گیرایـی متـن  کلمـات، پیوسـتگی متـن،  انتخـاب درسـت 
انتقـال  در  اساسـی  نقـش  نوشـته  بـر  کـم  حا فضـای  و 
حـس و مفهـوم را بـه مخاطـب ایفـا می کننـد؛ ولـی بـدون 
اسـتفاده از نشـانه ی عاطفی اثرگذاری آن کمتر می شـود. 
کامـل اسـت و در  نشـانه ی عاطفـی از عامت هـای مکـث 
نوشـته های مختلـف به خصوص داسـتان، کاربرد فراوان 
دارد. تحسـین، تعجـب، سـرزنش، دعـا و نفریـن، تآسـف، 
گذاشـتن ایـن عامـت  آرزو و مـواردی از ایـن دسـت را بـا 

در انتهـای جملـه می تـوان به مخاطب القا کـرد؛ بنابراین 
اسـتفاده  انـدازه  بـه  و  درسـتی  بـه  آن  از  کـه  اسـت  مهـم 

کنیـم.
شـعر  چـه  گرمـی!  هـوای  چـه  تعجبـی:  جملـه ی 

شـیطونی!  بچـه ی  عجـب  عاشـقانه ای! 
کیدی: جمله ی امری تا

گوش کن! مراقب باش! حرف نزنید!
مهربانیـد!  چه قـدر  شـما  زیبایـی!  خـط  چـه  تحسـین: 

آفریـن بـر تـو!
بیگانه پرسـتان!  بـاد  مـرده  آنـان!  بـر  لعنـت  نفریـن: 

ظالمـان! بـر  نفریـن 
پرسشـی تعجبـی: ایـن چـه وضعـی اسـت! چرا مـن! چه 

عجـب از ایـن ورها؟

خجالـت  بـاد!  شـرمت  مـن!  حـال  بـه  وای  سـرزنش: 
! بکـش

خوشـا  شـود!  ویـران  کـه  ایـران  اسـت  دریـغ  افسـوس: 
روزی که با هم می نشسـتیم! افسـوس که افسانه سـرایان 

همـه رفتنـد!
قـدر  همـه  کاش  ای  بیایـد!  سـفر  از  مـادرم  کاش  آرزو: 

بیایـی! کـه  کنـد  خـدا  بداننـد!  را  آزادی 
کریما! سعدیا! ندایی: آی آدم ها! 

: ایستادن ممنوع! یواش! مراقب باش! اخطار
خانم هـا!   ! عزیـز شـنوندگان  رئیـس!  اقـای  خطابـی: 

کنیـد! توجـه  آقایـان! 
استهرا: بچه درس خوان! پهلوان پنبه!

در  طلـب  اصـاح  هـای  چهـره  از  کعـی  را فاطمـه 
کنـش بـه اظهـارات نماینده اصفهـان دربـاره ازدواج  وا
کشـورهای  مـردان  بـا  ایرانـی  باالی30سـال  دختـران 
کـرد. منتشـر  اعتمـاد  روزنامـه  در  یادداشـتی   ،  دیگـر 

در بخشهایی از این یادداشت آمده است.
نماینـدگان  از  یکـی  اخیـر  روزهـای  *اظهـارات 
اصفهـان درخصـوص ازدواج دختـران بـاالی 30 سـال 
ایـران بـا مردان شـیعه کشـورهای لبنان، سـوریه، یمن 
و... ابعـاد تـازه ای از برخوردهـای سـطحی بـا مقـوالت 

کـرد. کشـور را نمایـان  کلیـدی در  مهـم و 
جریانـات  و  افـراد  از  برخـی  چـرا  نیسـت  معلـوم   *
سیاسـی تنـدرو و متعصـب، تصـور می کننـد، دختـران 
کـردن شـریک زندگـی خـود بـه قیـم  ایرانـی بـرای پیـدا 
گاهـی و درک  نیـاز دارنـد، دختـران ایـن سـرزمین از آ
کافـی بـرای بهتریـن انتخاب هـا برخوردارنـد و هر زمان 
کـه صـاح بداننـد بـا مـردان ایرانـی یـا خارجـی ازدواج 
در  زمینـه  ایـن  در  دخالـت  بنابرایـن  کـرد.  خواهنـد 
حیطـه وظایـف نماینـدگان قـرار نـدارد و در زمـره امـور 

قـرار می گیـرد. افـراد  شـخصی 
کامـا شـخصی اسـت و در دایـره  * ازدواج یـک امـر 
حقـوق فـردی هـر شـهروندی قـرار دارد. ممکـن اسـت 
سـنین  در  باشـد  داشـته  دوسـت  ایرانـی  دختـر  یـک 
کنـد یـا در سـنین باالتـر  جوانـی و زیـر 30 سـال ازدواج 
یـک  اینکـه  نکنـد(  ازدواج  حتـی  )یـا  کننـد  ازدواج 
جامعـه  شـخصی  امـور  خصوصی تریـن  وارد  نماینـده 
نـدارد. زنـان شـود، جـز بی احترامـی معنـای دیگـری 

*دامنـه وسـیعی از زنـان ایرانـی با مردانـی با تابعیت 
کرده انـد و تـا مدت هـا فرزنـدان  کشـورها ازدواج  سـایر 
برآمـده از ایـن ازدواج هـا، فاقد شناسـنامه بودند. این 
از مجلـس  کـه  از پیگیری هـای مسـتمری  بعـد  رونـد 
ششـم آغـاز شـده بـود در دولـت قبلـی عملیاتـی شـد.

کـه ایـن نماینـده، بعـد  *نکتـه تاسـف آور آن اسـت 
عذرخواهـی  بـه  حاضـر  حتـی  انتقـادات  افزایـش  از 
بـا  و  نشـدند  کشـور  زنـان  جامعـه  و  عمومـی  افـکار  از 

کـرده اسـت.  فرافکنـی بـر دیدگاه هـای خـود پافشـاری 
کـه جلـوی طـرح  ایـن وظیفـه رییـس مجلـس اسـت 
نماینـدگان  توسـط  افراطـی  و  تنـد  رویکردهـای  ایـن 
ایسـتادگی کنـد و اجـازه ندهـد، ایـن نـوع اظهـارات در 

شـود. طنین انـداز  کشـور  تقنینـی  فضـای 
*یکـی از مضـرات جـدی ردصاحیـت افـراد کارآمـد، 
زمینـه  کـه  اسـت  آن  دیـدگاه  صاحـب  و  متخصـص 
و  غیرکارشـناس  حاشیه سـاز،  چهره هایـی  حضـور 
تصمیم سـازی  و  مدیریتـی  فضـای  در  را  سـطح نگر 
باعـث  رونـد  ایـن  تـداوم  می سـازد.  فراهـم  کشـور 
کشـور بـه جـای  خواهـد شـد سـاختارهای مدیریتـی 
پرداختـن بـه مـوارد کلیـدی و سرنوشت سـاز به زندگی 
کشـور سـرک بکشـند و  شـخصی نسـل های مختلـف 
گاه و فرهیختـه، نسـخه های صـد مـن  بـرای جوانـان آ
کعـی  تنهـا نماینـده  یـک غـاز بپیچنـد. البتـه فاطمـه را
فاطمـه  بلکـه  نبـود  سـخنان  ایـن  بـع  معتـرض  زن 
کنـش  بـا »انتخـاب« در وا گفتگـو  نیـز  در  مقصـودی 
اصفهـان،  نماینـده  بین المللـی«  »ازدواج  توصیـه  بـه 
کامـا  شـخصی،  نظـر  اظهـار  یـک  »ایـن  کـرد:  اظهـار 
طـرف  از  متاسـفانه  کـه  بـود  اصولـی  غیـر  و  سـطحی 
کـه  آقـای بانکی پـور بیـان شـد. بنابرایـن می خواهیـم 
حسـاب  بـه  عنـوان  هیـچ  بـه  را  ایشـان  صحبت هـای 
مـا  نشـود.  گذاشـته  انقابـی  مجلـس  و  نماینـدگان 
باورهـای  و  اعتقـادات  هسـتیم،  اسـامی  و  ایرانـی 
گـر  درونـی، دینـی و ملـی در وجـود مـا مـوج می زنـد. ا
هـم بخواهیـم مشـکل جمعیـت را حل کنیـم، به هیچ 
عنـوان بـا اینگونـه نسـخه های خـارج از باورهـا و عـرف 
جامعـه مـا درمان پذیـر نمی شـود. بـا ایـن اظهـار نظـر 
کـه غیـرت مجلـس را به جوش آورد، به شـدت برخورد 
کـرد:  کیـد  کردیـم. نماینـده مـردم بروجـرد در ادامـه تا
»بعـد از گذشـت ایـن همـه سـال و بـا وجـود منظومـه 
فکـری حضـرت آقـا و امـام خمینـی )ره( دربـاره جایـگاه 
باعـث  سـخیفی  نظـر  اظهـار  چنیـن  انقـاب،  در  زن 

اسـت.« تاسـف 

 در پی اظهار نظر نماینده اصفهان درباره ازدواج دختران
کعی خطاب به رئیس مجلس:  فاطمه را

در مقابل طرح رویکردهای تند ایستادگی کنید

اد
خد

ر

سردشت؛ اولین شهر 
قربانی حمالت شیمایی در جهان

روز هشـتم تیر ماه به عنوان روز مبارزه با سـاح های شـیمیایی 
و میکروبی نامگذاری شده است.

از  نشـدنی  فرامـوش  و  سـخت  روزهایـی  از  یکـی  روز  ایـن 
 ۱3۶۶ مـاه  تیـر  هفتـم  زیـرا  میشـود.  محسـوب  هـا  ایرانـی  خاطـر 
 ۷ توسـط  کشـورمان  غـرب  در  سردشـت  شـهر  کـه  اسـت  روزی 
گرفـت. قـرار  نیروهـای  صـدام  مـورد حملـه هوایـی   بمـب خـردل 
کـه  سـاح شـیمیایی در واقـع  بـه ابـزار و مـوادی اطـاق می شـود 
در اثـر تمـاس بـدن جانـداران بـا ایـن مـواد جانـدار دچـار آلودگـی 
و بیمـاری میشـود.این آلودگـی هـا مـدت زمـان بسـیار طوالنـی ودر 
مـواردی بـه صـورت همیشـگی باقـی می ماند و حتی به نسـل های 
بعـدی نیـز منتقـل میشـود. ایـن مـواد می توانند به صـورت جامد، 
مایع و یا گاز اسـتفاده شـوند. به عبارت دیگر عوامل شـیمیائی به 
ترکیباتـی اطـاق می گـردد کـه در صـورت کاربـرد مؤثـر علیه انسـان، 
حیـوان یـا گیـاه، منجـر بـه مـرگ یـا ضایعـات قابـل توجـه دائمـی یـا 

موقتـی در سـاختار اندامـی آن هـا می شـود.
بمـب در بـازار شـهر و ۲ بمـب دیگـر در منطقـه مسـکونی افتـاد؛ 
شـهر  از  آمـد.  فـرود  شـهر  مجـاور  باغ هـای  در  نیـز  دیگـر  بمـب   3
و  از مـردم مصـدوم شـدند  زیـادی  تعـداد  نفـری سردشـت   ۱۲000
گرچـه ایـران حملـه اولیـن و تنهـا  ۱30 نفـر بـه شـهادت رسـیدند. 
حملـه شـیمیایی بـه ایـران محسـوب نمیشـود و در طـی ۸سـال 
جنـگ ایـران ۲۵۲ بـار مـورد حملـه شـیمایی قـرار گرفـت کـه حدود 
۱00 هـزار نفـر از ایـن حمـات مجـروح شـیمیایی شـده اند.شـدت 
در  اسـتفاده  مـورد  شـیمیایی  سـاح  غلظـت  و  تعـداد  و  بمبـاران 
شـهر  اولیـن  عنـوان  بـه  شـهر  ایـن  نـام  تـا  شـده  باعـث  سردشـت 
قربانـی حمـات شـیمیایی بعـد از هیروشـیا در جهـان ثبـت شـود. 
رژیـم بعـث در ایـن حمـات از گاز خـردل و اعصـاب اسـتفاده کـرده 
کـه همیشـه در محیـط و  گاز هایـی اسـت  گاز خـردل از نـوع  بـود. 
کنـون راه درمانی برای مصدومان  بـدن مصـدوم باقی می ماند و تا
گاز عفونـت ریـوی،  کشـف نشـده اسـت. ازجملـه عـوارض ایـن  آن 
خـارش پوسـت، التهـاب چشـم و تنگـی نفـس را می تـوان نـام بـرد. 
دربـاره  ملـل  سـازمان  همگانـی  گردهمایـی  قطعنامـه  نخسـتین 

جنگ افزارهـای شـیمیایی در سـال ۱9۶۶بـه تصویـب رسـید.

درست بنویسیم
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تکنولوژی

ایالن ماسک تویتر را 
باز نکرده پس فرستاد

گاه  آ منابـع  سـوی  از  جدیـد  گزارش هـای  طبـق 
ماسـک،  ایـان  می رسـد  نظـر  بـه  ناشـناس،  ولـی 
ثروتمندیـن فـرد جهـان همچنـان بـه دنبـال راهـی برای 
اسـت. توییتـر  دالری  میلیـارد   ۴۴ معاملـه  از   خـروج 
خریـد  از  را  خـود  انصـراف  نامـه ای  در  ماسـک  ایـان 
نشـان دهنده  نامـه  ایـن  از  بخشـی  کـرد.  اعـام  توییتـر 
کمبـود  از  جهـان  مـرد  ثروتمندتریـن  کـه  اسـت  ایـن 
کانت های  اطاعات ارائه شـده توسـط توییتر در مورد ا

نیسـت. راضـی  جعلـی  و  اسـپم 
بر اسـاس این نامه که خطاب به مدیر ارشـد حقوقی 
ماسـک  شده اسـت،  نوشـته   Vijaya Gadde توییتـر 
تـاش بـرای خریـد ایـن پلتفـرم  را خاتمـه می دهـد زیـرا 
گمـراه  و  نادرسـت  اظهـارات  توییتـر  می رسـد  نظـر  بـه 
از آن بـه  کـه ماسـک  کـرده باشـد  ارائـه  کننـده ای بـه او 
خـود  تصمیـم  ایـن  اتخـاذ  بـرای  مهمـی  عامـل  عنـوان 

اسـت. کـرده  اسـتفاده 
ایـان ماسـک در ابتـدا بـا خریـد ایـن رسـانه اجتماعی 
 ۴۴ حـدود  کل  در  یـا  دالر   ۵۴.۲ سـهم  هـر  قیمـت  بـا 
میلیـارد دالر بـه صـورت نقـد موافقـت کـرده بـود. هیئت 
مدیـره توییتـر از ایـن تصمیم خوشـحال شـد و به اتفاق 
کـه در نتیجـه ایـن  آرا بـه ایـن توافـق رأی مثبـت دادنـد 

توافـق توییتـر بـار دیگر به یک شـرکت خصوصی تبدیل 
می شـد.

پنهـان کاری  کـه  شـد  شـده فـاش  منتشـر  نامـه ی  در 
توییتـر در مـورد شـماره حسـاب های جعلـی و اسـپم ها 
از  ایـان ماسـک  انصـراف  اصلـی  دلیـل  پلتفـرم  ایـن  در 

خریـد ایـن شـبکه اجتماعـی اسـت.
بـا ایـن حـال، مسـلما هیئـت مدیـره توییتـر از فسـخ 
ایـان  توسـط  معاملـه  گذاشـتن  کنـار  و  قـرارداد  ایـن 
، رئیـس هیئت مدیره  ماسـک راضـی نیسـت. بـرت تیلور
کمپانـی توییتـر در حسـاب کاربـری خـود اشـاره کرده که 
توافـق  بـر روی قیمـت  انجـام معاملـه  بـه دنبـال  آن هـا 
شـده قبلـی هسـتند و در صـورت لـزوم اقدامـات قانونـی 

کـرد.  را دنبـال خواهـد 

کارشناس نرم افزار و  - فرانک عسکری/ 
مدرس جهاددانشگاهی-
افـزار  نـرم  Adobe Photoshopیـک 
روتـوش عکـس  و  بـرای ویرایـش تصویـر 
 MacOS یـا   Windows هـای  رایانـه  در 
امـکان  دارای  افـزار  نـرم  ایـن  اسـت. 
و  تصویـر  دسـتکاری  عکـس،  ویرایـش 
روتـوش بـرای فرمـت هـای متعـدد فایـل 

اسـت. ویدئویـی  و  تصویـری  هـای 
کاربردی تریـن  از  یکـی  فتوشـاپ  
بـه  اسـت،  دنیـا  موجـود  نرم افزارهـای 
یادگیـری  بـا  کاربـرد،  گسـتردگی  دلیـل 
بـرای  بسـیاری  شـغلی  فرصت هـای  آن 
آمـار  طبـق  و  شـد  خواهـد  فراهـم  شـما 
نرم افزارهـای  پردرآمدتریـن  از  یکـی 
ایـن  در  میـرود.  شـمار  بـه  حاضـر  حـال 
یادداشـت بـه صـوت تفصیلـی مهمترین 
میکنـم. بیـان  را  آن   کاربردهـای 
تصویـر  نـگارش 
فتوشـاپ  کابـرد  مهمتریـن  و  اولیـن 
مشـخص  نیـز  آن  نـام  از  کـه  همانگونـه 
اسـت. تصویـر  ویرایـش   اسـت 
یـک  کـردن  ک  پـا  ، نـور و  رنـگ  تنظیـم 
انـدازه  کاهـش  پارگـی،  برداشـتن  یـا  لکـه 
فایـل و عکس هـا، تغییـر فرمـت و انـدازه  
همگـی بـه مـدد ایـن نرم افـزار بـه راحتـی 

اسـت. امکانپذیـر 
طراحی وب سایت

وب  کدنویسـی  بـرای  فتوشـاپ  گرچـه 
دلیـل  بـه  امـا  نشـده  طراحـی  سـایت 
انتخـاب  و  تصاویـر  دادن  قـرار  راحتـی 
متـن  کـردن  اضافـه  همچنیـن  و  رنـگ 
کلـی سـایت  نمایـه  نمایـش دادن  بـرای 
آنچـه در  یـا نمایـش  و  نویـس  برنامـه  بـه 

انتهـای کار کدنویسـی  بـه عنـوان سـایت 
بسـیار  کارفرمـا  بـه  شـد؛  خواهـد  آمـاده 

اسـت. کننـده  کمـک 
یـک طـراح بـه مـدد فتوشـاپ میتوانـد 
گانـه ماننـد دکمـه هـا یـا پس  اجـزای جدا
زمینـه هـا را طراحی کـرده  و قادر خواهد 
از  ای  مجموعـه  بـه  را  هـا  گرافیـک  بـود 
 تصاویـر تقسـیم کنید )مانند نـوار دکمه(

گرافیکی انجام پروژه های 
جملـه  از  زیـادی  هـای  برنامـه  گرچـه 
و  طراحـی  Artistبـرای  و   In Design
یادگیـری  امـا  هسـتند  مناسـب  انتشـار 
فتوشـاپ شـمار را در آموختـن سـریعتر و 
راحتتـر دیگـر نـرم افـزار هـای ایـن حـوزه 
کـرد از طرفـی بـا یادگیـری  کمـک خواهـد 
پـروژه  کثـر  ا انجـام  عهـده  از  فتوشـاپ 
هـای طراحـی ماننـد کارت هـای ویزیـت، 
پوسـترها، کارت پسـتال ها و بروشـورها بـر 

آمـد. خواهیـد 
مـدد  بـه  شـده  ذکـر  مـوارد  بـر  عـاوه 
متحـرک  تصاویـر  میتوانیـد  فتوشـاپ 
بـا  شـما  حقیقـت  در   . کنیـد  خلـق  نیـز 
گیـری ایـن نـرم افـزار بـه دنیـای بـزرگ  فرا
گرفتـن  شـانس  و  شـده  وارد  طراحـی 
پروژه هـای فریلنسـری )خـود کارفرمـا( در 

داشـت. خواهیـد  خـود  شـغل  کنـار 

چرا یادگیری فتوشاپ ضروری است؟ 
با زنان تاثیرگذار ایرانی آشنا شویم

تاثیـر گـذاری موثـر و مسـتقیم زنـان بـر تربیـت نسـل های  آینـده و حتـی تغییـر رفتـار افـراد 
جامعه بر کسی پوشیده نیست. تمامی دولت ها و ملل بر این امر اذعان داشته اند که زنان 
نقش کلیدی در تغییرات رفتاری جامعه دارند و همین امر باعث اعمال محدودیت هایی 
 نیز برای بانوان شده است. در ادامه به معرفی چند تن از زنان تاثیر گذار ایرانی میپردازیم

جایـزه  برنـده  زن  اولیـن  دارد،  قـرار  لیسـت  ایـن  صـدر  در  خانـی  میـرزا  مریـم  شـک  بـی 
فیلد)مهمترین جایزه ریاضیات جهان( که در سال ۲00۵ به عنوان یکی از ده ذهن جوان 
برگزیـده شـد. بـه هیـچ عنـوان نمیتـوان منکـر تاثیرگـذاری او بـر دیگـر زنـان در حوزه هـای 

مختلـف شـد. 
مه لقـا مـاح مـادر محیـط زیسـت ایـران و بنیانگـذار  اولیـن موسسـه محیط زیسـتی ایران، 
کـه خـود در خانـواده ای بـا زنـان پیشـرو رشـد کرده)نـوه بـی بـی خانـم اسـترآبادی( و بـه مـدد 
تـوران  ماندنـد.  امـان  در  گزنـد منقـرض شـدن  از  گیاهـی  گونـه هـای  از  بسـیاری  او  تـاش 
کـودکان وهمچنیـن آمـوزش پـرورش نوجوانـان بـود. میرهـادی  از بنیانگـذاران فرهنگنامـه 

بنیانگـذار  کـودک،  کتـاب  بنیانگـذار  و  نویسـنده  کـودک،  ادبیـات  اسـتاد  هـادی  میـر 
فرهنگنامـه کـودکان و آمـوزش و پـرورش نوجوانـان بـود او بیـش از ۶0سـال در حـوزه آموزش 

وپـرورش و ادبیـات ایـران تاثیرگـذار بـوده اسـت.
کـه کمتـر  کارآفرینـی برتـر در حـوزه ای متفـاوت اسـت  یاسـمین مویـدی: یاسـمن مویـدی 
کارآفرینـان بـه سـراغ آن می رونـد. او حـدود ۴0 سـال پیـش ورزش ایروبیـک را وارد ایـران کـرد 
و ورزشـی بـه نام»بـرای تونیـک« را ابـداع کـرد. او در گـروه ده زن کارآفریـن برتـر ایرانـی اسـت. 
مویـدی همچنیـن عـاوه بـر دریافـت چندیـن لـوح افتخـار، در سـال ۲0۱۲ نشـان لیاقـت 
دولـت فرانسـه را از دسـتان رئیـس جمهـور وقـت ایـن کشـور دریافـت کرد.یاسـمین مویـدی 
تـا کنـون بـرای ۵ هـزار دانشـجو و هنرجـو کارآفرینـی و درآمدزایـی کرده اسـت.، ابداعـات او ۷ 
بخش شـامل بخش هایی چون ورزش، تئاتر و نمایش، بازی، خدمات و تولیدات و انجام 

کارهـای مددکاری اسـت.
انوشـه انصـاری: خانـم انصـاری اولیـن زن مسـلمانی اسـت کـه بـه فضـا سـفر کـرده اسـت. 
جامعه ی ملی فضای آمریکا در سـال ۲0۱۵ میادی جایزه ی »پیشـگام فضا« را به انوشـه 
انصاری این بانوی ارزشمند ایرانی اختصاص داد. وی در بیست و یکم شهریورماه ۱3۴۵ 
در شـهر مشـهد به دنیا آمد. تا ۱۸ سـالگی در ایران زندگی می کردند اما پس از آن به اتفاق 

خانـواده بـه ایاالت متحده آمریـکا مهاجرت کردند.
در سـال ۲000 انوشـه انصـاری جایـزه ی اول کارآفریـن ملـی ایـاالت متحـده آمریـکا را از آن 
کـرد. و مجلـه ی فورچیـون در سـال ۲00۱ وی را در فهرسـت تاجـران موفـق قـرار داد.  خـود 
انوشـه انصـاری در حـال حاضـر مدیریـت شـرکت طراحـی ناوگانـی از فضاپیماهـای تجـاری 

گردشـگران فضایـی را بـه ارتفاعـات زیـر مـداری را بـر عهـده دارد.
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در  هنرمنـدان  زندگـی  کـردن  دنبـال  گرچـه 
دادگاه  امـا  اسـت  متـداول  دنیـا  جـای  همـه 
عنـوان  اتهامـات  دلیـل  بـه  ابرهـرد  و  دپ  جانـی 
بازخودهـای  از طرفیـن،   از سـوی هریـک  شـده 
داشـت. دنبـال  بـه  را  متفاوتـی  و   متعـدد 
برگـزاری  کـه  معتقدنـد  حقوقدانـان  از  برخـی 
دادگاه جانـی  دپ و امبـر هـرد، بازیگـران هالیـوود 
در ایـاالت متحـده آمریـکا و تصمیـم بـرای پخـش 
فاجعه بـاری«  بالقـوه   « تاثیـر  آن  تلویزیونـی 
می گـذارد. اذیـت  و  آزار  قربانیـان  روی   بـر 
آنهـا عنـوان کردنـد چـون ابتـدا خانم هـرد  مدعی 
اعمـال خشـونت شـده و در نهایـت رونـد دادگاه 
به گونه ای دیگر رقم خورده ممکن اسـت باعث 
رسـیدن  نتیجـه  بـه  از  بانـوان  از  بسـیاری  شـود 
شـوند. مایـوس  دسـت  ایـن  از   دادگاهایـی 
جسـارت  امیدوارنـد  بسـیاری  دیگـر  سـوی  از 
کـه یـک مـرد  جانـی دپ در بیـان ایـن حقیقـت 
مـورد خشـونت قـرار گرفتـه اسـت باعـث شکسـته 
شـدن این تابو در دنیا شـود و مردان بیشـتری از 
 خشـنوت روا شـده در حـق خـود سـخن بگوینـد.
پنـی  قاضـی  فرانسـه،  خبرگـزاری  گـزارش  طبـق 
تصمیـم  دادگاه  شـروع  از  قبـل  هفته هـا  آزکارت 
ایالتـی  دادگاه  در  دوربین هـا  دهـد  اجـازه  گرفـت 

کـه  روشـن باشـند زیـرا تـرس ایـن وجـود داشـت 
خبرنـگاران زیـادی بـرای این پرونـده پر مخاطب 
ایـن  بـرای  کـه  بـود  گفتـه  آزکارات  شـوند.  حاضـر 
باشـند  نداشـته  زنـده  پوشـش  جلسـات  کـه 
دلیـل موجهـی وجـود نـدارد. ایـن تصمیـم مـورد 
اسـتقبال وکای دپ قـرار گرفـت اما وکای هرد با 
، اسـتاد حقـوق  آن مخالـف بودنـد. میشـل داوبـر
را  دادگاه  زنـده  پوشـش  اسـتنفورد  دانشـگاه  در 
»بدتریـن تصمیـم بـرای قربانیـان در چنـد دهـه 
»فقـدان  نشـان دهنده  کـه  کـرد  توصیـف  اخیـر« 
درک عمیـق قاضـی از خشـونت جنسـی« اسـت
موضـوع  شـد  مجبـور  هـرد  کـه  گفـت  او 
در  جزییـات  بـا  را  خـود  بـه  تجـاوز  ادعـای 
وجـدان  موضـوع  ایـن  کنـد.  توصیـف  تلویزیـون 
بازمانـده  و  زن  هـر  حتمـا  و  می کنـد  شـوکه  را 
حکـم  بـا  اینکـه  از  صرف نظـر  را  خشـونت 
اسـت. کـرده  خاطـر  آزرده  نـه  یـا  باشـد   موافـق 

نکتـه قابـل تامـل دیگـر در خصـوص ایـن دادگاه 
کـه افـکار عمومـی بـه شـدت بـه  ایـن نکتـه اسـت 
کشـیده شـد و هـرد هـدف پسـت ها  سـمت دپ 
گرفـت.  قـرار  بی شـماری  آنایـن  میم هـای  و 
بسـیاری از روانشناسـان و فعالیـن حقـوق زنـان  
کـرده انـد. آن هـا را »زن سـتیزی آشـکار« توصیـف 

دادگاه زوج هالیودی چه تاثیری بر 
پناهنده محجبه  افغانستانی  به قربانیان خشونت خانگی دارد؟!

پارلمان استرالیا راه یافت

کـه بـه عنـوان نخسـتین زن  خانـم  فاطمـه پیمـان گذشـته از ایـن 
متولـد  اسـترالیایی  اولیـن  یافتـه،  راه  اسـترالیا  پارلمـان  بـه  محجبـه 
کشـور  ایـن  سـنای  عضویـت  بـه  کـه  می شـود  محسـوب  افغانسـتان 

درمی آیـد.
کن  ، ۲۷ سـال سـن دارد و سـا کـه در حـال حاضـر  فاطمـه پیمـان 
بـا  همـراه  سـالگی   ۴ در  اسـت،  غربـی  اسـترالیای  مرکـز  پـرث،  شـهر 

پناهنـده شـد.  اسـترالیا  بـه  بـرادرش  و  والدیـن و خواهـر 
او  می کـرد.  کارگـری  آشـپزخانه ای  در  پناهندگـی  اوایـل  پـدرش 
از  یکـی  او  بـود.  کسـی  تا راننـده  هـم  مدتـی  و  شـد  نگهبـان  سـپس 
کـرد.  خواهـد  وظیفـه  ایفـای  سـنا  در  اسـترالیایی  مسـلمان  سـه 
معـاون  گورمـن،  پاتریـک  و  اسـترالیا  نخسـت وزیر   ، آلبانیـز آنتونـی 
از  گفتنـد.  تبریـک  پیمـان  بـه  توییتـر  در  کشـور  ایـن  نخسـت وزیر 
سـناتور  اولیـن  و  سـبز  حـزب  سـناتور  فاروقـی  مهریـن  دیگـر٬  سـوی 
گفـت:  پیمـان  بـه  تبریـک  ضمـن  اسـترالیا،  در  مسـلمان  زن 
بـود. خواهـد  فوق العـاده  سـنا  در  دیگـر  مسـلمان  زن  یـک   داشـتن 

در  افـراد  بیشـتر  مشـارکت  تسـهیل  را  خـود  اولویـت   پیمـان  خانـم 
سیاسـت، بهبـود آمـوزش کـودکان و مقابلـه بـا تغییـرات آب و هوایـی 
عادی سـازی  بـه  او  که انتخـاب  کـرد  امیـدواری  ابـراز  و  کـرد  عنـوان 
کـه تصمیـم  از دختـران جوانـی  کنـد. خانـم پیمـان  کمـک  حجـاب 
بـه پوشـیدن حجـاب می گیرنـد خواسـت تـا بـا غـرور ایـن کار را انجـام 

کـه حـق پوشـیدن حجـاب را دارنـد. دهنـد و بداننـد 

رکورد مسن ترین چترباز 
جهان توسط یک بانو 
شکسته شد
روت الرسـون، زن ۱03 سـاله سـوئدی  با پرش از ارتفاع 
پنـج هزلـر متـری رکـورد جهانـی مسـن ترین چتربـاز را بـه 

کرد. نـام خـود ثبـت 
او بـا بیـان اینکـه انجـام این کار فوق العاده بوده اسـت، 

گفـت: »مـدت زیـادی بـود که به فکر انجـام آن بودم.«
زمـان  در  کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  الرسـون  خانـم 
پـرش خـود چـه دیده اسـت، گفت: »ایـن روزها به خوبی 

نمیبینـم امـا حـس خوبـی داشـتم«

بـرای  گینـس  جهانـی  رکوردهـای  مقام هـای  از  یکـی 
الرسـون  خانـم  بـود.  حاضـر  محـل  در  پـرش  ایـن  ثبـت 
کـه  کـه ۱03 سـال و ۲۵9 روز سـن دارد، رکـورد پیشـین را 
شکسـت. بـود،  روزه   ۱۸۱ و  سـال   ۱03 فـردی  بـه  متعلـق 

پیشـین  رکـورددار  بـه  اشـاره  بـا  الرسـون  خانـم 
بـود،  آمریکایـی  زن  یـک  کـه  جهـان  چتربـاز  مسـن ترین 
بـا بریـدن یـک  را  کـه تصمیـم دارد موفقیـت خـود  گفـت 

بگیـرد. جشـن  کوچـک  کیـک 
بلکـه  نبـوده  تنهـا  پـرش  ایـن  در  او  اسـت  گفتنـی 
چتربـاز  و  مربـی  ژوهانسـون،  کمـک  بـه   را  پـرش  ایـن 
اسـت. داده  انجـام  نجـات  چتـر  بـا   حرفـه ای، 
 حسـاب رسـمی رکورد هـای جهانـی گینـس نیـز ویدئویی 

از پـرش الرسـون بـا چتـر نجـات منتشـر کرد.

لی
مل

ن ال
بی



صفحه آخر

به مناسبت هفته قوه قضائیه؛

 قاضی باید عدالت را در جلسات دادگاه جلوه گر سازد

20

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

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

آدرس: خیابان ۲۴ آذر، ساختمان مقبل زاده

w w w .  z a n o e j t e m a . c o m
Email: zanoejtema@gmail.com
Instagram: ZANOEJTEMA.IR

قـوه قضائیـه یکـی از سـه قـوه اصلـی در جمهـوری اسـامی 
نامگـذاری  نـام،  ایـن  بـا  ای  هفتـه  نیـز  تقویـم  در  کـه  اسـت 
کـه در  شـده اسـت. اهمیـت قـوه قضائیـه زمانـی  بـارز میشـود 
می یابیـم ایـن قـوه در عیـن اسـتقال در عملکـرد چگونـه بـه 
سـعی  یادداشـت  ایـن  در  دارد.  وابسـتگی  هـا  سـازمان  سـایر 
کنیـم. آشـنا  قـوه  ایـن  بـا  دیگـری  جنبـه  از  را  شـما  تـا   شـده 
معانـی  عـرب  لغـت  در  کـه  اسـت  گانـی  واژ از  قضـا  کلمـه 
میگیـرد.  بـر  در  را  فعـل  و  امـر  قـول،  حکـم،  ماننـد  متعـددی 
میشـود.  بـرده  کار  بـه  حکـم  معنـای  بـه  معمـول  طـور  بـه  امـا 
از  اسـامی  مهـم  مسـائل  دیگـر  هماننـد  قضـاوت  مسـئله 
کـه  ع مقـدس بـا بایدهـا و نبایدهایـی همـراه شـده  سـوی شـار
می پردازیـم. آن  بـه  اجمالـی  صـورت  بـه  یادداشـت   ایـن   در 
 قاضـی بایـد از محـل قضـاوت خـود اطاعاتـی داشـته باشـد، 
گـر سـازد و پیـش از  بایـد عدالـت را در جلسـات دادگاه جلـوه 
صـدور حکـم دقـت و تامـل نمایـد. همچنین قاضـی نباید یکی 
از طرفیـن و یـا هـر دوی آنهـا را بـه تنهایـی بپذیـرد. نبایـد یکی را 
بـر ضـد درگیـری راهنمایـی کنـد. نبایـد بلندتـر آز متهـم سـخن 
گوید. نباید در جلسـات دادگاه اظهار کسـالت و ناراحتی نماید 
و نبایـد در حالـت خشـم قضـاوت کند. در حقیقـت رعایت این 
نـکات و عملـی شـدن بایـد هـا و نبایـد هـا در مقولـه قضـاوت 
بـه  واقـع شـود  باعـث میشـود نظـام قضایـی مقبـول همـگان 
بـر  از مهمتریـن شـئون حکومـت اسـامی  همیـن دلیـل یکـی 
کـه  احقـاق حقـوق صاحبـان حـق میباشـد  و  پاداشـتن حـق 
مسـتلزم وجـود دسـتگاه قضایـی مسـتقل ،مقتـدر، و عدالـت 
محـور اسـت بـر همین اسـاس امـام خمینی )ره( قـوه قضاییه را 
خـاص تریـن مـکان نظام دانسـته و آنرا پناهگاه سـتمدیدگان و 
تضعیـف آن را برخـاف موازیـن اسـامی برشـمرده انـد. از منظـر 
رهبـر انقـاب مطابقـت عملـی احـکام قـوه قضاییـه بـا موازیـن 
مشـکالت  از  بسـیاری  حـال  و  نجاتبخـش  میتوانـد  اسـامی 

نتیجـه  در  و  مـردم  رضایـت  آوردن  دسـت  بـه  باشـد.  کشـور 
رضایـت خداونـد آن زمـان عملـی خواهـد بـود کـه قـوه قضاییـه 
در دادخواهـی هـا و اجـرای عدالـت حقـوق اسـام را مـد نظـر 
گانـه  داشـته باشـد. قـوه قضاییـه بـه عنـوان یکـی از قـوای سـه 
اعمـال  بـرای  کـه  اسـت  ایـران  اسـامی  جمهـوری  در  کـم  حا
وظایـف و اختیـارات خـود از سـاختار خاصـی برخـوردار بـوده و 
مسـئولیت هـای مختلفـی را نیـز برعهـده دارد.  نامگـذاری روز 
قوه قضاییه به  جهت ارج نهادن به مقام واالی قضاوقضاوت 
و همچنیـن تکریـم از مقـام شـامخ شـهید مظلـوم آیـت اهلل دکتر 
بهشـتی اولیـن مسـؤل دسـتگاه قضایـی جمهـوری اسـامی کـه 
در هفتم تیرماه ۱3۶0 بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی 
حـزب جمهـوری اسـامی بـه شـهادت رسـید بنـا بـه پیشـنهاد 

قـوه قضایـی، روز قـوه قضاییـه نامگـذاری شـد.
 ایـن پیشـنهاد در تاریـخ۱3۷3/۴/۲۴ در شـورای فرهنگـی 

عمومـی مطـرح و بـه تصویـب رسـید. 
قـوه  روزهـای هفتـه  قـوه قضایـی  روابـط عمومـی  کل  اداره 
قضاییـه را بدایـن شـرح نامگـذاری کـرده اسـت. اول تیرمـاه : را 
روز قوه قضاییه و حمایت از کارآفرینی، تولید داخلی، اهمیت 

اقتصـادی و مبـارزه بـا قاچـاق همزمـان بـا روز اصنـاف 
ترویـج  و  رسـانی  اطـاع  قضاییـه:  قـوه  روز  مـاه:  تیـر  دوم 

حقوقـی.  فرهنـگ 
سـوم تیرماه: روز قوه قضاییه؛ و تکریم مراجعان به دسـتگاه 

قضایی 
و  قضـات  از  تحلیـل  و  قضاییـه:  قـوه  :روز  تیرمـاه  چهـارم 

قضایـی  دسـتگاه  کارکنـان 
از بیـت المـال  پنجـم تیرمـاه: روز قـوه قضاییـه :و حراسـت 
و مبـارزه بـا مفاسـد اجتماعـی ،اداری و جرایـم سـازمان یافتـه 

همزمـان بـا روز جهانـی مـواد مخـدر
 ششـم تیرمـاه: روز قـوه قضاییـه: نظـارت قانـون منـدی گذار 

و اسـتقال قضایی
قـوه قضاییـه: والیـت منـدی و تجدیـد  روز  تیرمـاه:   هفتـم 

اسـامی انقالـب  آرمانهـای  بـا  میثـاق 

مهمترین وظایف قوه قضاییهبه شرح زیر میباشد.
تعدیـات،  تخلفـات،  مـورد  در  حکـم  صـدور  و  _رسـیدگی   
شـکایت، هـم حـل و فصـل دعـاوی و رفـع خصومـت و اخـذ 
تصمیـم و اقـدام الزم در آن قسـمت از امـور حبسـیه کـه قانـون 

میکنـد.  معیـن 
 _احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای عمومی 

_نظارت بر اجرای قوانین 
 _کشـف جـرم و تعقیـب و مجـازات و تعزیر مجرمین و اجرای 
حـدود و مقـررات مـدون جزایـی اسـام  _اقـدام مناسـب بـرای 

پیـش گیـری از وقـوع جـرم و اصـاح مجرمین
قانون به منظور شـفافیت  شـرح وظایف رئیس قوه قضائیه 

را بیان کرده  که اولین آن اداره امور قوه قضاییه میباشـد.
  _ایجاد شکایات الزم در دادگستری

_تهیه لوایح قضایی
   _استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها 

_پیشنهاد عقد و یا تخفیف مجازات مجرمان
_معرفی شخصی جهت تصدی مقام وزارت دادگستری

  _رسیدگی به دارایی های مقامات سیاسی.
  _تعیین نماینده در صدا و سیما

_پیشنهاد اعضای حقوق دادن شورای نگهبان
مسـتندات  اسـاس  بـر  خـود  قانونـی  وظایـف  قضاییـه  قـوه 

میدهـد  انجـام  زیـر  هـای  سـازمان  و  ارکان 
_دادسرا و دادگاه 

 _دیوان عالی کشور 
_دیوان عدالت اداری

  _سازمان بازرسی کل کشور 
_سازمان قضایی نیروهای مسلح 

_سازمان زندانها و اقدامات تامینی و.... 
ک کشور  -سازمان ثبت اسناد و اما

  -سازمان پزشکی قانونی

نگهداری از خودرو 
برای بانوان
 -امیر حسین دورانی-

 در ادامه سلسله نکات نگهداری خودرو و ارائه راهکارهای 
بـه ظاهـر سـاده کـه رعایـت هرکـدام از آنهـا میتوانـد بـه افزایـش 
طـول عمـر قطعـات خـودروی شـما کمـک کنـد و یـا از تحمیـل 
چـراغ  بـه  دقـت  کنـد،   جلوگیـری  شـما  بـه  گـزاف  هزینه هـای 

بنزیـن اسـت. 

پیمـودن  و  بنزیـن  چـراغ  شـدن  روشـن  گرفتـن  _نادیـده 
مـدت  بلنـد  در  میتوانـد  آن  گرفتـن  نظـر  در  بـدون  مسـافت 
رسـوبات  کـه  چرا شـود؛  بنزیـن  پمـپ  سـوختن  بـه  منجـر 
بنزیـن  پمـپ  وارد  بنزیـن  ک  بـا انتهـای  ناخالصی هـای  و 
می شـود. هدایـت  انژکتـور  و  فیلتـر  بـه  نیـز  آنجـا  از  و   شـده 
کـه موجـوب صدمـه رسـاندن بـه  _ یکـی دیگـر از عادت هایـی 
خـودرو خواهـد شـد خـاص نکـردن خـودرو پشـت چـراغ قرمـز 
اسـت.این عـادت عـاوه بـر فشـار مضاعـف بر دوشـاخه کاچ و 

گیربکـس گاهـی موجـب تصـادف نیـز میشـود.
_ در هنگام روشن کردن کولر شیشه ها را باال نکشید

گازهایـی سـمی  کولـر خـودرو موجـب انتشـار  روشـن شـدن 
پاییـن  نکنیـد.  استنشـاق  را  آنهـا  اسـت  بهتـر  کـه  می شـود 

بـودن پنجره هـا کمـک می کنـد تـا ایـن گازهـا بـه سـرعت خـارج 
کنیـد  مـی  روشـن  را  خـودرو  کـه  زمانـی  در  مـورد  شـوند)این 

کنـد(. مـی  پیـدا  بیشـتری  اهمیـت 
_ هنگام عبور از دست اندازها ترمز نگیرید

از مهمتریـن نـکات فنـی خـودرو مـوارد مرتبـط بـا سیسـتم 
ترمزگیـری اسـت. همـواره طـوری برنامه ریزی کنیـد که تا پیش 
از رسـیدن بـه دسـت اندازها ترمـز بگیرید. رعایت سـرعت مجاز 
نیـز در ایـن مـورد بسـیار کمک کننـده اسـت. نگه داشـتن ترمـز 
کاهـش  را  از دسـت اندازها سـرعت چندانـی  در هنـگام عبـور 
و  متربنـدی   ، ترمـز سیسـتم  بـه  زیـادی  فشـار  امـا  نمی دهـد 

وارد می کنـد. کسـل  ا

طاهره پورمعصومی
-دادیار دادسرای انتظامی 

کانون وکالی کرمان-


