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افزایش 10 درصدی خطر سرطان سینه با چراغ های خیابانی!10ریحانه آفرینش
سپهرغرب، گروه ریحانه آفرینش:     محققان دریافتند قرار گرفتن در معرض نور مصنوعی خارج از منزل در هنگام شب می تواند خطر ابتال به سرطان سینه را در زنان یائسه 10 درصد افزایش دهد.

تحقیقات قبلی نشان داده که نور مصنوعی می تواند در تولید هورمون مالتونین، که رشد برخی سلول های سرطانی را مهار می کند، تداخل ایجاد کند.
مالتونین همچنین به شدت در کنترل چگونگی بهبود بدن در هنگام خواب نقش دارد و به تنظیم پیش بینی بدن از تاریکی کمک می کند.

دانشمندان می گویند ممکن است نور مصنوعی ریتم شبانه روزی طبیعی بدن را قطع کرده و در نتیجه میزان مالتونین بدن را کاهش دهد. ساالنه بیش از دو میلیون زن در سطح جهان مبتال به سرطان سینه می شوند.
یک مطالعه 16 ساله نرخ ابتال به سرطان سینه را در تقریبًا 200 هزار زن با استفاده از تصاویر ماهواره ای از آلودگی نوری خارج از خانه در اطراف محل زندگی آن ها مقایسه کرد.

ریحانه   گروه  سپهرغرب، 
مسئله  حل  برای  آفرینش: 
هنرمندی  این  باید  حجاب 
دختران  که  باشیم  داشته  را 
تحت  را  بدحجاب  خانواده های 
تأثیر قرار داده و منطق حجاب را 

برای ایشان بازگو کنیم.
یکــی از مســائل مهــم امــروز جامعه اســالمی 
مــا موضوع تبلیغ و ترویج امــر عفاف و حجاب در 
جامعه اســت. بایســته  های مقوله تبلیغ و ترویج 
حجــاب در جامعــه، ارزیابــی رونــد کنونــی عفاف 
فعالیــت  عملکــرد  بررســی  کشــور،  در  حجــاب  و 
نهادهــا و دســتگاه های متولی عفــاف و حجاب و 
نیــز تبیین موارد ضد تبلیــغ در این حوزه از جمله 
مواردی اســت که ضــرورت پرداختن و واکاوی آن 

در جامعه امروز بســیار مهم و تأثیرگذار است.
جمهــوری  بایســته های  از  یکــی  حجــاب 
اســالمی ایــران بــوده و رعایــت حــدود آن از 
ارزش های اجتماعی محســوب می شــود، اما 
در شــرایطی کــه تهاجــم فرهنگــی مرزهــای 
از  فراتــر  جنگــی  و  درنوردیــده  را  کشــور 
جنگ هــای زمینــی به راه انداخته اســت، 
باید برای حراســت از این ارزش و تبلیغ 
و ترویج صحیح آن فکری اندیشــید. 
فرهنگــی  مهاجــم  کــه  جایــی  در 
و  روش هــا  جذاب تریــن  از 
کــم  بــرای  تریبون هــا 
و  دادن  ارزش 

نفــی حجاب که ســابقه دیرینه در ادیــان مختلف 
دارد، ســخن می گویــد شایســته اســت آنــان کــه 
مبانــی  از  صیانــت  و  فرهنگــی  خدمــت  ادعــای 
اســالمی را دارند به شــکل جدی و چشــم گیرتری 

در زمینــه تبلیغ دینی گام بردارند.
در این راســتا به سراغ حســن بنیانیان، رئیس 
سابق کمیسیون پیوســت نگاری فرهنگی شورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی، رفتیــم تــا در رابطــه بــا 
بایســته های تبلیــغ حجــاب در جامعــه، و ارزیابی 

روند کنونی صحبت کنیم.
بنیانیــان با بیــان اینکه در تمامــی رویدادهای 
و  مهــم  بســیار  اصلــی،  موضــوع  دو  اجتماعــی 
تأثیرگــذار اســت، گفــت: اولیــن موضــوع، بســتر 
تحقــق یک رویداد و دیگری تبلیــغ برای تحقق آن 
اســت. زمانی که هر دو مورد بــا یکدیگر همراهی 

کنند، رویداد مورد نظر محقق می شــود.
آیــا  کــه  بدانیــم  بایــد  بنابرایــن  افــزود:  وی 
مجموعــه شــرایطی کــه در کشــور ایجــاد شــده 
و اتفــاق می افتــد، بســتر رشــد مقولــه حجــاب را 
فراهــم می کنــد یــا دچــار مشــکالت مربــوط بــه 
خود اســت؟ چنانچه به این ســؤال پاسخ دهیم، 
ســپس، می توانیم در رابطه با شیوه تبلیغ و نقد 

و اثربخشــی تبلیغات نیز بحث کرد.
بنیانیــان با بیان اینکه بســتر تحقــق رویدادها 
و تبلیغــات برای آن باید به مــوازات یکدیگر پیش 
رونــد، ادامــه داد: امــروزه و بنــا بــه ســاز و کاری 
کــه در کشــور وجــود دارد، بســتر تحصیــل بــرای 
بانــوان و آقایــان فراهــم اســت امــا متناســب بــا 
این تحصیالت، از رشــد اشــتغال در کشــور خبری 
نیســت و بخش خصوصی نیــز به ناچار و به دلیل 
پرداخت حقوق کمتر و کار بیشتر بانوان، متمایل 

به استخدام ایشان است.
نــگاری  پیوســت  کمیســیون  ســابق  رئیــس 
فرهنگی شــورای عالــی انقالب فرهنگی با اشــاره 
بــه اینکه در این شــرایط رقابت بیــن بانوان برای 
اســتخدام و پیدا کردن شــغل بیشــتر می شــود، 
تصریــح کــرد: همچنیــن بــه دلیل اینکــه به طور 
معمول کار تربیتی قوی و تأثیرگذاری بر روی 
بانوان انجام نمی دهیم، بخشی از ایشان 
بــرای اســتخدام و جلب توجــه صاحبان 
مشاغل در بخش خصوصی از زیبایی ها 

و جذابیت خود استفاده می کنند.
مقــررات  از  برخــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مشــاغل بخش خصوصی همچون فروشگاه ها، 
بیمارســتان های خصوصــی و... برای زیباســازی 
و آرایــش بانــوان شــاغل در ایــن مشــاغل، ایــن 
مســئله را زمینه ســاز بســتر بدحجابی در جامعه 
برشــمرد و گفــت: متأســفانه نمونه هایــی از این 
اجتماعــی  فضــای  بســتر  در  روز  بــه  روز  دســت 
و  مشــکالت  و  شــده  بیشــتر  و  بیشــتر  کشــور 
پیچیدگی های فراوانی بــرای تبلیغ امر حجاب در 

می کند. ایجاد  جامه 
بنیانیان با بیان اینکه در این شــرایط، تبلیغات 

تأثیرگــذاری  و  نــداده  جــواب  گذشــته  ســنتی 
چندانــی نخواهد داشــت، افــزود: البتــه در مورد 
مقولــه تبلیغاتــی کــه امــروز انجــام می شــود نیز 
آسیب هایی همانند شکل و زمان انجام تبلیغات 
وجود دارد که این مســئله ، موضوعی مجزاســت 

که باید بدان پرداخته شود.
نــگاری  پیوســت  کمیســیون  ســابق  رئیــس 
فرهنگی شــورای عالــی انقالب فرهنگی با اشــاره 
به کارکــرد فضای مجازی در مــورد مقوله بانوان 
و حجــاب، اظهــار کرد: مســئله ســوء اســتفاده از 
جنســیت زن در ذات رســانه های مجــازی نهفتــه 
اســت. یکی از مسائلی که افراد متدین جامعه در 
فضای مجــازی بــدان می پردازند)البته به صورت 
محدود( تبیین و بررســی موضوع سوء استفاده 
جنســی از زنــان در این فضاســت. در حــال حاضر 
رســانه های مجــازی ســاعات زیــادی بــه بمباران 
می پردازنــد.  جامعــه  جــوان  دختــران  ذهنــی 
بنابرایــن، امــروزه هم ضــد تبلیغ بــرای حجاب در 
جامعه وجود دارد و هم بســتر اجتماعی جامعه 

از بدحجاب استقبال می کند.

و  حجاب  تبلیغ  عرصه  فعاالن  نابرابری   
ضد حجاب

وی بیــان کرد: از ســوی دیگــر نهادهایی مانند 
آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه ها نیــز موضــوع 
حجــاب را رها کرده انــد و هیچ گونــه موفقیتی در 
ایــن امــر ندارنــد بــه ویــژه در آموزش و پــرورش، 
مقولــه تبلیــغ و ترویــج هنرمندانــه امــر عفــاف و 
حجــاب کامًال رها شــده اســت. همچنیــن، توازن 
مســئله نیــز به نوعی بــه هم ریخته یعنی نســبت 
تعــداد نیروهایی که برای حفــظ و تقویت حجاب 
زحمــت می کشــند، به نســبت نیروهایــی که برای 
تخریب حجاب در داخل و خارج از کشــور فعالیت 

می کنند، بسیار اندک است.
بنیانیــان ادامه داد: عوامل دیگــری نیز مانند 
بــرای  امکانــات  ازدواج و فقــدان  امــر  تأخیــر در 
جوانــان با هــدف تشــکیل خانواده باعــث ایجاد 
رقابت دختران برای جلب نظر پســران می شــود و 
در این رقابت نیز با برداشت های غلطی که دارند، 
بــه خودآرایی روی می آورند و برخی از پســران نیز 
از ایــن فرصــت نهایــت سوءاســتفاده را می کنند. 
کــه  باشــیم  داشــته  توقــع  نمی توانیــم  امــروز 
المان ها، نمادها و ســبک زندگــی غربی به لحاظ 
رواج کاالهای غربی، ایجاد ســیمای شهری مدرن 
و ناهمگون و... در کشور رواج پیدا کند اما زمینه 
متالشــی شــدن خانواده هــا و رواج بدحجابی در 

جامعه فراهم نشود.
نــگاری  پیوســت  کمیســیون  ســابق  رئیــس 
فرهنگــی شــورای عالی انقــالب فرهنگــی تصریح 
کــرد: در ایــن زمینه چــاره ای جز حرکت به ســمت 
بــا  رابطــه  در  رهبــری  معظــم  مقــام  تأکیــدات 
ـ  ایرانــی  زندگــی  ســبک  موضــوع  نهادینه ســازی 
اســالمی در همــه ابعاد اجتماعی کشــور نداریم؛ 

چراکه حل این مســئله و شکل گیری سبک زندگی 
ایرانــی ـ اســالمی خــود بــه خــود باعــث تقویــت 
بســترهایی همچون حجــاب و عفــاف در جامعه 

می شود.
بــرای  امــری فطــری  کــرد: حجــاب  اظهــار  وی 
اجتماعــی  ابزارهــای  وقتــی  امــا  اســت  دختــران 
بدحجابی را تشــویق می کنند، فطرت نیز پوشیده 
شــده و غرایز انســان رفتارها را شکل می دهد که 
متأســفانه جامعــه مــا امــروز در چنین شــرایطی 
قــرار گرفتــه اســت. البتــه هســتند خانواده هــای 
اصیــل، مذهبی و فرهیخته ای که با گفت وگوهای 
عالمانــه در فضــای خانواده ریشــه های اعتقادی 
و شــخصیتی دختران خود را مســتحکم می کنند 
که متأســفانه تعــداد این خانواده هــا در جامعه 

اندک است.

 ملزومات تبلیغ حجاب
بنیانیــان با اشــاره به فعالیت برخــی نهادهای 
دارای بودجــه در زمینــه تبلیغ امر عفاف و حجاب 
در جامعــه نیز بیان کــرد: پیش از پرداختن به این 
موضــوع باید توجه داشــته باشــیم کــه پرداختن 
صــرف به یکی از موضوعات دینی و عرفی جامعه 
همچــون عفــاف و حجــاب در شــرایطی کــه دیگر 
مقوله هــای دینــی و مذهبی را رها کرده باشــیم، 
هیــچ موفقیتــی در بــر نخواهد داشــت. خداوند 
متعــال گرایشــاتی را در فطــرت مــا نهادینه کرده 
اســت که بــرای تکمیل آن، دین و احــکام مربوط 

به آن را نیز ارسال کرده است.
نــگاری  پیوســت  کمیســیون  ســابق  رئیــس 
فرهنگــی شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی گفــت: 
در شــرایطی کــه دیگــر موازیــن و احکام شــرعی 
همچون اقامــه نماز جماعت در مســاجد و... در 
جامعه محدود شــود، تجمع مؤمنــان با یکدیگر 
نیــز کاهــش پیدا کــرده و خود را فقــط در مقاطع 
محــدودی همچــون تاســوعا و عاشــورا نشــان 
می دهــد. این موضوع و نیــز زندگی افراد جامعه 
در فضای مدرن و غربی بســتری را فراهم می کند 
کــه در آن احــکام الهــی از جملــه عفــاف و حجاب 

تضعیف می شوند.
مشــخص  شــرایطی  چنیــن  در  افــزود:  وی 
اســت کــه اختصــاص و هزینــه بودجــه و برگزاری 
همایش هــا و مراســم مختلــف هیچ گونــه تجلــی 
در رفتــار دختــران نــدارد؛ چراکــه نکتــه مهــم این 
اســت که باید فرآیند باحجابی در جامعه نهادینه 
شود، یعنی از یک طرف بر روی اعتقادات دختران 
کار کــرد و از طــرف دیگــر نیز به دختــران باحجاب 
پاداشــی همچون برخــورد بااحترام با ایشــان در 

تمامی شئون زندگی اعطا شود.

تبلیغ  باحجاب ها  برای  فقط  را  حجاب   
می کنیم

بنیانیــان در مــورد ارزیابی خــود از روند کنونی 
فعالیت هــای تبلیغــی در رابطــه با امــر حجاب نیز 

بیــان کــرد: نهادهــا و افــرادی کــه در ایــن زمینــه 
فعالیــت می کننــد، عمدتــًا بــر روی خانواده هــای 
مذهبی کار می کنند که البته این فعالیت در جای 
خــود ارزشــمند اســت. برای حــل مســئله حجاب 
باید این هنرمندی را داشــته باشــیم که دخترانی 
را که مربــوط به خانواده های بدحجاب هســتند 
را تحــت تأثیــر قــرار داده و منطق حجــاب را برای 

ایشان بازگو کنیم.
وی تصریح کرد: امروزه در دنیای غرب بانوانی 
هســتند که به ایــن منطق رســیده اند که حجاب 
موجب ایجاد آرامش درونی در ایشان می شود و 
با اینکه داشــتن حجاب برای آن ها در غرب هزینه 
زیــادی دارد، دســت از حجاب خــود برنمی دارند. 
اگــر مربیــان آمــوزش و پــروش ظرفیــت علمــی 
کافی را داشــته باشــند و پیش از آنکه دختران به 
خودنمایــی برســند، از عقل، علــم، فطرت و دین 
در قالــب هنــری اســتفاده کــرده و همزمــان نیــز 
خانواده ها را مورد مشــاوره قرار دهند، بســیاری 
از مسائل و مشــکالت موجود در رابطه با مقوله 

حجاب حل خواهد شد.
بنیانیــان در پایــان ســخنان خــود اظهــار کرد: 
البتــه بــرای پیشــبرد بهتــر اهــداف در ایــن زمینه، 
مربیــان آمــوزش و پرورش می تواننــد در فضایی 
خارج از محیط مدارس نیز نســبت به ارائه فواید 
اقــدام  موضــوع  ایــن  نهادینه ســازی  و  حجــاب 
کننــد؛ چراکــه بــا درس و نمــره نمی تــوان در این 
رابطــه به موفقیت دســت پیدا کــرد و این حرکت 
نتیجــه معکــوس نیــز خواهــد داشــت و احیانــا 
موجــب انزجــار و تنفــر دختــران نیز خواهد شــد. 
مســائلی همچون تبلیغ و ترویــج عفاف و حجاب 
را  تربیتــی  در جامعــه، فعالیت هــای هنرمندانــه 
طلــب می کند که متأســفانه در کشــور مــا به این 

پدیده ها کمتر توجه می شود.

سپهرغرب، گروه ریحانه آفرینش: یک جامعه شناس، 
زوجین  رابطه  مسمومیت  باعث  که  دالیلی  با  رابطه  در 

می شوند، توضیحاتی داد.
ارتبــاط و تعامل خوب مولفه بســیار مهمی در زندگی 
اجتماعی اســت کــه فرد با آگاهــی از آن می تواند آن را در 
روابــط مهم دیگر خود باالخص در زندگی مشــترک به کار 
بگیــرد چرا کــه دوام و تفاهــم موجود بیــن زوجین تا حد 
زیــادی تحــت تاثیر روابــط و تعامل آگاهانــه و مطلوب آن هاســت. این در 
حالی است که اگر آن ها باعث مسموم شدن روابط خود شوند می توانند 

آسیب های جبران ناپذیری به زندگی مشترک خود وارد کنند.
یــک جامعــه شــناس در رابطه بــا دالیلی کــه باعث مســمومیت رابطه 
زوجین می شــوند، اظهــار کرد: یکی از دالیلی که باعث مســمومیت رابطه 
زوجیــن می شــود اختالل در شــخصیت اســت که خــود را بــه صورت های 
مختلف نشــان می دهد چرا که افراد به واســطه شــرایطی کــه در کودکی 
داشــته و آســیب هایی کــه در مراحل رشــد تجربه کــرده اند بــه اختالالت 
متعددی مبتال می شــوند و این اختالالت به شــکل رفتار های متفاوتی در 

روابط افراد با دیگری بروز می کنند.
رویــا نــوری بیان کــرد: نکته مهمی کــه وجود دارد این اســت کــه چنانچه طرف 
مقابــل فرد بــه نوعی گرفتــار این اختالالت باشــد، یــک رابطه آزاردهنــده و تقویت 
کننده اختالل شــکل می گیرد و درواقع، چون شــریک زندگــی به موقعیت خودش 
آگاه نیســت و تعریف درســتی از رابطه ســالم نــدارد متوجه رفتار های ناســالم فرد 

نمی شــود  خــود  و حتــی از ایــن مــوارد بــه عشــق و عالقــه مقابــل 
همین منظــور، زنان و مردان بســیاری مفرط تعبیــر می کند. به 

رفتــاری  کــه  مثل پاییدن های مکرر زن و مرد زندگی هســتند 
تلقــی  را عشــق  می کننــد و یــا افــرادی هم هســتند که شــان 
ایــن جملــه  بــا  از جانــب کســی کــه بــا او ارتبــاط دارنــد، وقتــی 

می شــوند  در حقیقــت فرد مقابــل را وقف خود روبــرو 

می دانند و انگار می خواهند که پرواز کنند؛ به طوری که می گویند:" می خوام فقط 
برای من باشی. "

وی با اشــاره به دالیلی که باعث مســمومیت رابطه می شوند، تصریح 
کــرد: ســه دلیل باعــث مســمومیت رابطه می شــوند که یکی نارسیســزم 
)خودشــیفتگی( اســت؛ بــه طوری که دیــدگاه فــرد به طــرف مقابل خود 
این اســت کــه" می خوام بــرای من باشــه و می خــوام تنهایی منــو پر کنه 
و می خــوام رفتــارش درســت باشــه یــا این کــه چــرا اونی نمیشــه که من 

می خوام. چرا مثل من فکر نمی کنه؟! "
نــوری گفت: مازوخیســم )آزارپذیری( از دیگر دالیل مســمومیت رابطه 
اســت که فــرد بر این باور اســت کــه "اذیتم می کنــه، چون دوســتم داره، 
نمی تونــم رهــاش کنم آخه دوســتش دارم، بــدون اون با تنهایــی چه کار 

کنم؟ و حرف های مردم چی میشه؟!"
وی از پارانویــا )بدگمانــی( بــه عنــوان یکــی دیگــر از دالیلــی کــه باعث 
مســمومیت رابطه می شــود یــاد کرد و ادامــه داد: چنین فــردی درمورد 
طــرف مقابــل خود می گوید کــه "بهش اعتمــاد ندارم و باید گوشــیش و 

لباسشو چک کنم و..."
این جامعه شــناس افزود: اگر شــما در ارتباط با شــریک زندگی خود با 
چنین رفتار هایی روبرو هســتید باید بدانید که ارتباط شــما نیاز به بازبینی 
دارد چرا که رابطه، جایگاه رشــد طرفین اســت نه قفســی که قدرت نفس 

کشیدن را از شما بگیرد.
نوری در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که با این موضوع دست و پنجه 

این بیماری خود آگاهی داشته باشند چرا نرم می کنند باید به 
قدرتمنــدی دارد و آن هــا بایــد بداننــد که آگاهی نیروی 

آمــدن نــور، تاریکــی وجــود نخواهــد کــه بــه محض 
و  ایــن فرآینــد هماننــد تبدیــل مس به داشــت 
نتیجه، با رشد انسان همراه است.طالست و در 

علمی  هیئت  عضو  ریحانه آفرینش:  گروه  سپهرغرب، 
افسردگی  نشانه های  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بعد از زایمان را در برخی موارد خطرناک و نیازمند درمان جدی 
از زایمان ادامه  دانست و گفت: اگر نشانه های افسردگی بعد 

یابد یا شدیدتر شود، نیاز به مداخالت جدی تر دارد.
ایمانه عباســی خطاب به مادرانی کــه بعد از زایمان مبتال به 
افســردگی شــده اند، اظهار کرد: اگر نمی توانید از خود یا کودک 
خــود مراقبــت کنید یــا اگر می خواهید به خود آســیب برســانید، فورا با پزشــک 

مشورت کنید.
وی ادامه داد: پزشــک، همســرتان، دوســتان یــا خانــواده می توانند مفید و 

کمک حال باشند اگر بدانند که مشکل چیست.
این روانشــناس به نشــانه های افســردگی بعد از زایمان اشــاره کرد و افزود: 
نشانه های افســردگی بسیاری از مواقع در دوران بارداری ظاهر می شود و پس 

از زایمان نیز ادامه می یابد.
عباســی یادآور شــد: اگر افســردگی قبل از دوران بارداری آغاز شــود نــام آن را 
افسردگی پس از زایمان نمی گذاریم، اما اگر نشانه ها نادیده گرفته شوند و بیمار 

فاکتور های دیگری نیز داشته باشد، می تواند تا بعد از زایمان نیز ادامه یابد.
وی ادامــه داد: اگــر در مادر نشــانه های افســردگی با طول مدت مشــخص 
وجود داشــته باشــد، می توانیم نام آن را افســردگی پس از زایمان بگذاریم، اما 

معموال بین افسردگی پس از زایمان و قبل از آن باید تفاوت قائل شد.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی بــا بیــان این 
کــه معمــوال در 80 درصــد زنــان دو تا ســه روز بعد از بــارداری تــا دو هفته بعد، 
نشــانه هایی از افســردگی را تجربه می کننــد، درباره نشــانه های آن توضیح داد: 
ایــن مــادران پــس از تولــد فرزندشــان ممکــن اســت دچــار تغییــرات هورمنی، 
تغییرات خلقی زیاد، گریه، بدخلقی، تحریک پذیری، عصبانیت زودهنگام، مشکل 
در تغذیه و خواب، کم اشتهایی یا پر اشتهایی، مشکل در تصمیم گیری، مشکل 
در مراقبت از نوزاد و اضطراب شــوند. عباســی همچنین گفت: وجود این عالئم 

دو تا سه روز بعد از تولد نوزاد تا دو هفته بعد طبیعی است.
وی درباره نشــانه های افســردگی پــس از زایمان توضیــح داد: فقدان عالقه 
مادر به مواردی که قبال از آن لذت می برده اســت یکی از نشــانه های افســردگی 
پس از زایمان اســت، برای مثال فرد قبال از رابطه جنســی، یک تفریح مشخص، 
خوانــدن یــک کتاب، دیدن فیلم و خوردن یک خوراکــی خاص لذت می برده، اما 

در حال حاضر از انجام همان کار هیچ لذتی نمی برد.
وی خــوردن کمتــر یا بیشــتر از حــد معمول را از دیگر نشــانه های افســردگی 
پــس از زایمــان عنوان کرد و افزود: افرادی که به افســردگی بعد از زایمان دچار 
می شــوند تقریبــا در تمــام طول روز مضطرب هســتند و دچار حمالت وحشــت 

زدگی و یا اصطالحا پنیک می شــوند، این اضطراب ها به این شــکل اســت که به 
فرد اضطراب شدیدی دست می دهد و فرد در این شرایط تپش قلب شدیدو یا 

عالیم شدید را تجربه می کند.
احســاس گناه و یا بی ارزشــی، تحریک پذیری و آســتانه تحمل بســیار پایین، 
نوســات خلقی باال ویا گریه کردن های مدام از دیگر نشانه های افسردگی بعد از 
زایمان اســت که عباســی به آن اشاره و این نشانه ها را چنانچه بیش از دوهفته 

به طول انجامید را نیازمند مداخالت جدی پزشکی عنوان کرد.
ایــن متخصــص روانشناســی بالینــی با بیــان این که خســتگی های شــدید و 
اختــالل در خــواب و عــدم عالقــه به نــوزاد و مشــکالت در تمرکــز و از همه بدتر 
احتمــال آســیب زدن بــه خــود، نــوزاد و یــا دیگــران از جمله نشــانه های بســیار 
خطرناک افســردگی بعد از زایمان محســوب می شــود، تاکید کرد: در این موارد 
بایــد هرچــه ســریع تر بــرای مداخالت جدی تــر به پزشــک مراجعه شــود چرا که 

ممکن است بسیاری از این افکار عملی شود.
وی نقــش اطرافیــان در پیشــگیری و درمان بموقع افســردگی بعد از زایمان 
را پررنگ دانســت و توضیح داد: بســته به میزان نشــانه ها و و اختالل در کارکرد 
عملکرد باید مداخالت انجام شود، به این شکل که چنانچه این نشانه ها بیش 
از دوهفتــه طول کشــید ویا مادر از بقیه کناره گیری کنــد یا در عملکرد ها اختالل 

ایجاد شود، اطرافیان باید برای انجام مداخالت پزشکی مادر را همراهی کنند.
عباســی ادامه داد: محور توجــه بودن نوزاد به عنوان عضــو جدید خانواده، 
تغییرات هورمونی، محدودشدن روابط اجتماعی، تغییرات فیزیکی بعد از زایمان، 
استرس و بی خوابی شبانه از جمله مواردی است که بیشتر مادران را تحت فشار 
قــرار می دهد بنابرایــن در این دوران نقش حمایتی خانواده و اطرافیان می تواند 

به میزان قابل توجهی، بروز افسردگی بعد از زایمان را کاهش دهد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه از دیگر نشــانه های بســیار خطرناک افســردگی 
بعــد از زایمــان را توهــم ذکــر کرد و گفــت: در برخی مــوارد مــادران صدا هایی را 
می شــنوند یا مدام هذیــان می گویند یا در مواردی ارتباط خــود را با واقعیت از 
دســت می دهند این نشانه ها، از جمله عالمت های شدید افسردگی در مادران 

پس از زایمان است.
وی درمان هــای دارویــی و روان درمانــی را از جملــه درمان هــای موثــر و اثــر 
بخــش، در افســردگی بعد از زایمان ذکر کرد و افــزود: درمانی که بعد از بارداری 
به آن احتیاج دارید بســتگی به شــدت افســردگی پس از زایمان دارد، پزشــک و 
مراقــب بهداشــت می توانند مشــورت های مناســبی بدهند که چــه نوع کمکی 

ضرورت دارد.
عباســی افزود: برای افسردگی های شدیدتر، ممکن است که به دارو، همراه 
و یا بدون گفتار در مانی نیاز باشد، پزشک شما می تواند شما را از این درمان ها 

آگاه کند.

حجاب را با زبان منطق بازگو و تبلیغ کنیم

حسن بنیانیان

 حجاب امری فطری 
برای دختران است اما 
وقتی ابزارهای اجتماعی 
بدحجابی را تشویق 
می کنند، فطرت نیز پوشیده 
شده و غرایز انسان 
رفتارها را شکل می دهد که 
وز  متأسفانه جامعه ما امر
در چنین شرایطی قرار 
گرفته است. البته هستند 
خانواده های اصیل، 
مذهبی و فرهیخته ای که 
با گفت وگوهای عالمانه در 
فضای خانواده ریشه های 
اعتقادی و شخصیتی 
دختران...

ید وجین چیست؟افسردگی بعد از زایمان را جدی بگیر دالیل مسمومیت رابطه ز

رویا نوریایمانه عباسی
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مومنی جو با اشاره به اینکه این 
گونه تعامل منجر به تقسیم وظایف 
مالی و فعالیتی به صورت صحیح 
خواهد شد تا جایی که هیچ کدام 
از طرفین دچار حس قربانی شدن 
ود: آقایان باید  نداشته باشند، افز
بدانند که با خالص شدن از افکار 
سنتی و مزاحم می توانند با ایجاد 
فضا برای همراهی زنان در امور 
ل، هم باعث رشد  اقتصادی منز
و رفاه مالی در زندگی می شوند 
و هم اینکه مردان با زندگی در 
کنار زنان پویا و اجتماعی و شاد، 
رضایتمندی زناشویی بیشتری را 
تجربه خواهند کرد.

ریحانه آفرینش مصرف این ویتامین  ها برای بانوان ضروری اســت
سپهرغرب، گروه ریحانه آفرینش:  جراح و متخصص زنان بسیاری از خانم ها در سنین باروری و به خصوص دوره حاملگی که آهن موجود در بدنشان توسط جنین تغذیه می شود، باید از هفته 16 تا 18 حاملگی روزانه از قرص  های آهن استفاده کنند. در بعضی 
موارد هم دیده شده به علت شدت کم خونی الزم است روزی 3 عدد قرص آهن مصرف کنند. شیرین نیرومنش ادامه داد: کلسیم، یکی دیگر از مواردی است که کمبود آن در بدن خانم ها باید حتما جبران شود. در دوران بارداری کلسیمی که توسط جنین از بدن 
مادر تغذیه می شود باعث بروز بیماری پوکی استخوان برای مادر می شود، بنابراین اکثر مادران در دوران بارداری باید 5 واحد لبنیاتی را مصرف کنند تا کمبود کلسیم از دست رفته را جبران کنند. مصرف لبنیات در طول روز یا مصرف قرص های مکمل کلسیم در 
کنار رژیم غذایی این کمبود را جبران می کند. نیرو منش اظهار کرد: ویتامین D یکی دیگر از ویتامین های مهمی است که حتما باید در رژیم غذایی خانم ها وجود داشته باشد. در جامعه ما کمبود این ویتامین به خصوص در بین خانم ها بسیار شایع است. کمبود 

این ویتامین باعث بروز بیماری هایی مانند نرمی استخوان، انواع سرطان ها، ناباروری و مشکالت روحی و روانی می شود.

ریحانه   گروه  سپهرغرب، 
 1420 سال  کنید  تصور  آفرینش: 
دور  به  و  زنده ایم  هنوز  و  است 
یک  و  می کنیم  نگاه  برمان  و 
می بینیم  پیرمرد  و  پیرزن  مشت 
خود  آردهای  اصطالح  به  که 
هم  را  خود  الک  و  کرده  الک  را 
آویخته اند و نه ذهن خالقی دارند که بیافرینند 
توانمند  و  ورزیده  جسمی  نه  و  کنند  نوآوری  و 

که کار کند.
را  دنیــا  کــه  جوان هــا  بــه  دوخته انــد  چشــم 
بــه جــای بهتــری بــرای زیســتن تبدیــل و بــه آنها 
هــم کمک کننــد کــه روزگار کهنســالی خوش تر و 
راحت تری را ســپری کنند اما راستش را بخواهید 
کــه  زیــاد نیســت  آن قــدر  جوان هــا تعدادشــان 

بتواننــد این همه کار انجام دهند.
آن قــدر  تعدادشــان  کهنســاالن  مقابــل،  در 
کــم اســت کــه نمی تــوان امیــدی بــه آنها داشــت 
کــه دنیایــی نــو بســازند. آن ســال ایران مــا، ایران 
ســالمندان و پیران است و جمعیت مان روز به روز 
کمتر می شود. اگر با همین فرمانی که االن دست 
گرفته ایم ادامه بدهیم، سال 1420 دور و برمان پر 
از ســالمندانی اســت که در ســایه نشسته اند و به 

ایران پیر با جمعیت آب رفته نگاه می کنند.
11ژوئیه ســال 1987 که پنــج میلیاردمین آدم 
کــره زمین بــه دنیا آمــد، ســازمان ملــل تصمیم 
گرفــت ایــن روز را بــه نــام روز جهانــی جمعیــت 

کند. نام گذاری 
آن ســال همــه از انفجــار جمعیت کــره  زمین 
ترســیدند و تصــور این کــه اگر افزایــش جمعیت 
آن قــدر زیــاد شــود کــه تــا چند ســال بعــد دیگر 
زنــگ  نمی شــوند،  جــا  زمیــن  کــره  روی  آدم هــا 
برنامه ریزی هــا  و  درآورد  صــدا  بــه  را  هشــدارها 

برای مدیریت جمعیت جهان شــروع شد.
آن زمــان و ســال های بعــدش مــا ایرانی هــا 
منفــی  فــاز  وارد  به ســرعت  نمی کردیــم  تصــور 
جمعیت شــویم و زاد و ولد در کشورمان آن قدر 
کم شــود که زنگ هــای خطر به صــدا دربیاید که 
برنامــه  از  را  اگــر فرزنــدآوری  حواس تــان باشــد 
زندگــی خــارج کنیــد، ســال 1480 جمعیــت ایران 
بــه 31 میلیــون نفر می رســد کــه 15میلیــون نفر 
آن ســالمندند. اگــر انیمیشــنی تصــور کنیم، هم 
باورش سخت اســت هم قضیه به سمت فانتزی 

- ترسناک پیش می رود.
همــه اینهــا باعث شــده رهبر معظــم انقالب 

دربــاره فرزنــدآوری و توجــه بــه رشــد جمعیــت 
و  مســؤوالن  و  صــادر  دســتوراتی  و  توصیه هــا 
نهادهــای تصمیم گیــر برنامه ریزی را شــروع کنند 
و در کنــار آنهــا نهادهــای مردم نهــاد هم دســت 
بــه کار شــوند و در کنــار هشــدارها، مشــوق ها 
و آگاهی هــا را هــم افزایــش دهنــد تــا مــردم و 
به خصــوص جوان هــا فرزنــدآوری و رشــد منفی 

جمعیــت ایران را جدی بگیرند.

پرجمعیت خانواده  تکریم   
دکتر فاطمــه محمدپور یکی از همین فعاالن 
بوده که با دیگر همفکرهایش یک ســالی اســت 
تشــویق به فرزندآوری را شــروع کــرده و تاکنون 

به نتایج خوبی هم رســیده اند.
او دربــاره فعالیت های این گــروه می گوید: ما 
با پشــتیبانی گروه هــای علمی که با مــا همکاری 
ســالمندی  و  رشــد  دربــاره  هشــدار  می کننــد 
جمعیــت ایــران را جدی گرفتــه، تصمیــم گرفتیم 
بــه عنــوان یــک گــروه مردم نهــاد در ایــن زمینــه 

کاری کرده، این دغدغــه را به نگرانی ملی تبدیل 
کنیم. ما کارمان را با توجه با توجه به سه محور 
شــروع کردیم. اول، تکریم خانواده پرجمعیت با 
محــور مــادر و ارزش دادن بــه او و حفــظ قدر و 
منزلتش، دوم، فراهم آوردن شــرایط فرزندآوری 
و  داشــته  فرزنــد  دو  کــه  خانواده هایــی  بــرای 
تصمیم دارند فرزند ســوم هم داشــته باشــند و 
سوم پیشگیری از سقط های خودخواسته و این 
که فرزند مشــروع اســت و شــرایط تولد دارد اما 
زن و شــوهر تصمیــم به ســقط جنیــن می گیرند. 
ما فعالیت مان را در اینســتاگرام و فضای مجازی 
شــروع کردیم و اول به صــورت ملی و برای همه 
کشــور فراخــوان دادیــم تا با پیوســتن بــه گروه 
پزشــکی  اقتصــادی،  حمایتــی  بســته های  از  مــا 
و معنــوی و روانــی اســتفاده کننــد. مــا در بــازه 
زمانــی که در نظر گرفتــه بودیم 115مادر را تحت 
پوشــش گرفتیم.گروه هــدف خانواده هایی بود 
که تصمیم داشــتند فرزند ســوم خــود را به دنیا 
بیاورنــد. خانواده های محروم و از نظر اقتصادی 

ضعیــف و کم برخوردار اولویت مــا نبود و هدف 
ما تشــویق به فرزندآوری اســت. بسیاری از زنان 
هســتند کــه دوســت دارنــد فرزند ســوم و حتی 
چهــارم داشــته باشــند امــا احســاس می کنند از 
نظــر جســمی آمادگــی ندارند یا روان آنها شــاید 
را حمایــت کند.گــروه  ایــن تعــداد بچــه  نتوانــد 
پزشــکی مــا به صــورت آنالین و شــبانه روزی کنار 
این مادران است و هر زمان که بخواهند به آنها 
مشــاوره روان شناسی و جســمی می دهد تا آنها 
از این نظر احســاس امنیت کنند و بدانند حامی 
دارند و تنها نیســتند و این حامیان حتی در بزرگ 

کــردن نوزاد هم کمک می کند.

 هدیه به سبک فنالند
می گوینــد  کــه  ایــن  می گویــد:  محمدپــور 
مشــکالت اقتصــادی، مهم تریــن مشــکل عــدم 
نیســت.  درســت  نظــرم  بــه  اســت  فرزنــدآوری 
خانواده هــای متمــول زیادی را می شناســیم که 
تمایلــی بــه داشــتن فرزند ندارنــد، در صورتی که 

شــرایط بســیار خوبی برای فرزنــدآوری دارند. ما 
در تحقیقات مــان بــه این نتیجه رســیدیم که اگر 
مادران جوان از داشــتن فرزند حس خوبی پیدا 
کننــد و در ایــن زمینه فرهنگ ســازی شــود حتما 
مــادر شــدن را انتخــاب می کننــد، چــون مادری 
در ذات همــه زنان اســت و نمی تــوان این حس 
را ســرکوب کرد یــا نادیده اش گرفت. متاســفانه 
در کشــور مــا فرهنگ ســازی بــرای مــادری کردن 
اختــالل  ایــن  دچــار  مــا  اســت.  ضعیــف  بســیار 
فرهنگی شــده ایم که از اروپایی ها و آمریکایی ها 
و  ســگ  خانــه  در  فرزنــد  جــای  بــه  بگیریــم  یــاد 
خــوب  مشــوق های  مــا  کنیــم.  نگهــداری  گربــه 
فرزنــدآوری آنهــا را بــه مــردم نشــان نداده ایم و 
ایــن کــه خانواده هــای پرجمعیت در کشــورهای 
غربی زیاد هســتند. یکی از اعضای ما که ســاکن 
فنالند اســت یک بار ویدئویی در گروه به اشتراک 
گذاشــت از baby box هایی که به مادران باردار 
فنالنــدی هدیه داده می شــود و حــدود 90 قلم 
وســیله داخــل آن اســت از لباس و اســباب بازی 

و پوشــک بچه بگیر تــا هدیه هایی شــامل لباس 
و غــذا برای مــادر باردار و زمانی کــه او کودکش 
را بــه دنیا مــی آورد. وقتــی مادران گــروه ما این 
مــا هــم چنیــن  از  اگــر  را دیدنــد گفتنــد  ویدئــو 
بچــه دار می شــویم.  حمایت هایــی شــود حتمــا 
مــا از ایــن الگــو اســتفاده و بســته ای را طراحــی 
کردیــم که شــامل هدیه هایی برای مــادر و دیگر 
بچه هــای خانــواده و غذاســت. مــا در یــک گروه 
مردم نهــاد فعال هســتیم که امــور مالی خود را 
از طریــق خیــران و کســانی کــه دغدغــه کاهش 
نــرخ جمعیت دارند تامین می کنیــم. اگر بتوانیم 
از دولــت هم کمک دریافت کنیم حتما می توانیم 
تعــداد مادران بیشــتری را تحت پوشــش بگیریم 
و بســته های تشــویقی و حمایتی خود را بیشــتر 

کنیم.

 رشد جمعیت، عزم ملی می طلبد
اقتصــادی  مشــکالت  می گویــد:  محمدپــور 
زیاد اســت و معیشت سخت اســت و چشم انداز 
چشــم انداز  زیــاد  جوانــان  بــرای  شــاید  آینــده 
روشــنی نباشد. اما ما بر این باوریم که واقع بین 
باشــیم و آینــده 20 ســال کشــور را دقیــق نــگاه 
کنیــم. جمعیتــی ســالمند که دیگر جــوان خالق 
نــدارد که امــور اداره کشــور را به دســت بگیرد.

رشــد  کــه  توســعه یافته  و  اروپایــی  کشــورهای 
جمعیــت مناســبی ندارنــد ســال ها قبل شــروع 
بــه جــذب نخبــگان کشــورهای در حال توســعه 
کردنــد و االن آنهــا دیگر وارد امــور مملکت داری  
آن کشــورها شــده اند. اما ما مثال 20 ســال دیگر 
نمی توانیــم نخبه جذب کنیــم و برای رتق و فتق 
کارهــا بایــد از کشــورهای ضعیف تــر از خودمان 
نیــروی کار وارد کنیــم که مثال برایمــان نان بپزند 
و دیگــر کارهــای خدماتــی را انجــام دهند، چون 
اگــر فرزندآوری را جــدی نگیریم از ســال 1420 به 
بعــد حتــی نیــروی کار نیــز نخواهیم داشــت. اگر 
آینده تاریک رشــد منفــی جمعیــت را واقع بینانه 
نــگاه کنیــم، حتمــا دل مان بــه حــال خودمان و 
را  فرزنــدآوری  و  فرزندان مــان خواهــد ســوخت 
جــدی می گیریم هم مردم و هم مســؤوالن. یک 
جامعــه پیــر که جوان کــم دارد جامعــه ای رو به 
نابــودی اســت نــه رشــد. بایــد زیرســاخت ها در 
همه زمینه ها اصالح شــود و ایــن عزم و مطالبه 
برنامه هــای  تــا  کنــارش  در  امــا  می طلبــد  ملــی 
بلندمــدت بــه نتیجــه برســد بایــد با مشــوق ها، 

جوانان را تشــویق به فرزندآوری کرد.

سپهرغرب، گروه ریحانه  آفرینش: 
راهکارهای  درباره  روانشناس  یک 
اختالفات  و  آشفتگی  ها  رفع 
همسرانشان  و  شاغل  زنان  بین 

توضیحاتی داد.
نرگــس مومنی جــو دربــاره زنــان 
اظهــار  آن هــا،  مشــکالت  و  شــاغل 
کــرد: امــروزه در جهانی زیســت می کنیم کــه دیگر 
الگوی قدیمی شــاغل بــودن یک نفر )معموال پدر 
و مــرد خانواده( و مصرف کننده بودن دیگر اعضا، 

پاسخگوی نیاز ها و شرایط اقتصادی نیست.
ایــن روانشــناس تصریح کــرد: اکنون زنــان نیز 
شــانه به شــانه  مردان، برای گذراندن بهتر زندگی 
و داشــتن رفاه بیشــتر بــرای خود و فرزندانشــان، 

پــای در عرصه  فعالیت های اقتصــادی و اجتماعی 
گذاشــته اند، زنانــی کــه گا هــا پــا را فراتــر نهــاده و 
توانســتند مدیــران مدبــر و موفقی در بســیاری از 
حوزه ها باشند، اما در این بین جدای از تالش های 
هر زن برای ارتقای خویش در عملکرد های شغلی 
و اجتماعــی اش، مســئولیت بســیار خطیرتــری نیز 
بردوش زنان شــاغل ســنگینی می کند و آن ایجاد 

تعادل بین شغل و خانواده است.
وی افــزود: هم گام با رشــد فــردی و اجتماعی 
زنــان شــاغل، تربیــت فرزنــدان خانــواده نیــز باید 
بــه گونه ای باشــد که بچه ها بالنــده و کارآمد وارد 

جامعــه شــوند. البتــه بــرای توضیــح در خصوص 
چگونگی ایجاد این تعادل ابتدا الزم اســت درباره  
شــرایط روانــی زنــان شــاغل و فشــار های وارده بر 
آن ها از ســوی خانــواده و محیط کار که در صورت 
عدم رســیدگی بــه آن ها باعــث فرســودگی روانی 

زنان خواهد شد، بدانیم.
مومنی جــو گفــت: اولیــن مســأله ای کــه اغلب 
زنان در همان ابتدای شــاغل شدن با آن دست و 
پنجه نــرم می کنند، نگرش منفی و ســنتی مردان 
)چه پدر و چه همســر( به مقوله  شاغل بودن زن 
اســت، نگرشــی که حتی در صورت پذیرش شاغل 
شدن زن، همواره به صورت منتی جدی بر سر زن 
خواهد بــود و او را وادار به باج دهی های عاطفی 
و مالــی عدیده خواهد کرد، تا آنجا که روزی روحیه 
روان این زنان دچار فروپاشــی می شــود. مشــکل 
دیگــری کــه زنــان شــاغل بــا آن مواجــه هســتند، 
موضوع تقســیم وظایــف کار های خانه با همســر 
و گا هــا فرزنــدان اســت که در صورت عــدم تعادل 
یافتــن، یا تمام مســئولیت های خانــه مانند زمان 
می افتــد،  زن  دوش  بــر  خانــم  بــودن  دار  خانــه 
فعالیت هایــی که هرگز تمامــی ندارند و به صورت 

روزانه نیاز به تمدید و تکرار دارند.
این روانشــناس گفت: زن شاغل زمانی که باید 
در خانه به عنوان مادر و همسر ایفای نقش کند، 
خــود را از رســیدگی به امور منــزل دریغ می کند و 
کار ها آشــفته و ناتمام به دوش مرد خواهد افتاد 
و موضــوع دیگــری که از دغدغه های زنان شــاغل 
محســوب می شــود عدم هماهنگــی و تعادل در 
مــورد مســئولیت های مالــی و امور اقتصــادی در 
زندگی مشــترک اســت. آنجا کــه زنــان مجبورند یا 
تمام آنچه را که به عنوان درآمد کسب می کنند در 
خانــه و برای خانواده خرج کننــد که در بلند مدت 
باعث خستگی و دلزدگی از خانه و شغل می شود 
و همچنیــن زمینه ســاز عــدم مســئولیت پذیری و 

بیکاری در شریک زندگی می شود.
وی بــا بیــان اینکه زنان شــاغل چیــزی از درآمد 
خــود را حق زندگی مشــترک و فرزندان نمی دانند، 
ادامــه داد: گاهی همین امر باعث ایجاد اضطراب 
در مــردان بــه دلیل دسترســی نامتعــادل زنان به 
اســتقالل مالی می شــود، استرســی که بــا اعمال 
محدودیت هــا و فشــار ها از جانــب مــرد و یــا کــم 
اهمیــت جلــوه دادن شــأن اجتماعــی و یــا حرفه  
زن، باعث تخریب احســاس خود کارآمدی در زنان 

می شود.
مومنی جــو گفــت: از دیگــر مــوارد مهــم روانی 
که در زنان شــاغل شایع اســت، خودپنداره  منفی 
فزرندپروری شــان  خصــوص  در  آن هــا  ضعیــف  و 
است، تا آنجا که اکثر زنان شاغل طبق پژوهش ها، 
نســبت به مادرانگی خود و ارتباط با فرزندانشــان 
حــس عذاب وجدان دارند، زیــرا آن ها همچنان بر 
اســاس آموزه هــای قدیمــی و اشــتباه معتقدند، 
کمیــت ارتباط بــا فرزند از کیفیت آن مهم تر اســت، 
یعنی اگــر مادری تمام طول روز به صورت فیزیکی 
کنار فرزندش حضور داشــته باشــد، اما هوشیاری 
و تمرکــز او معطــوف بــه جــای دیگری باشــد بهتر 
اســت تا زمانی که به دلیل کمتر شدن زمان، وقت 
محدودتــری در کنــار فرزنــد باشــد، امــا در همــان 
زمــان کوتاه تمام حواســش متمرکز بــه فرزندش 
باشــد، در صورتی کــه در دنیــای متجــدد کیفیــت 

هماره بر کمیت ارجح است.
ایــن روانشــناس گفت: این فشــارها ی روانی که 
تا اینجــا برشــمردیم محصول تعامل زنان شــاغل 
با خانواده اســت، چه بســا مشــکالت بیشتری که از 
جانــب محیط شــغلی و اجتمــاع و فرهنگ بــر زنان 
شــاغل تحمیل می شود. همان گونه که می دانیم 
چه بســیار زنانی که با وجود داشــتن اســتعدادها 
و عالقه مندی هــای وافــر بــه حیطه هــای شــغلی 
و اجتماعــی بــه دلیــل فشــار های فرهنگــی و نگاه 
جنســیت زده  اجتماع، از حضور در جایگاه هایی که 
حقشان بوده، دست کشیده اند و مجبور به تحمل 

نادیده انگاشتن توانمندی های خود شده اند.
وی دربــاره راهکارهــای مدیریــت زندگــی بــرای 
زنان شــاغل، بیان کرد: از مهمترین این راهکار ها، 
آمــوزش مهــارت حــرف زدن بــه زنان اســت، حرف 
زدنــی که در نهایت منجر بــه دادن درک صحیح به 
دیگــران و رســیدن بــه راه حل مشــکالت موجود 
باشــد. در خصوص رفع آشــفتگی های زوجی، بین 
زنــان شــاغل و همسرانشــان، یادگیــری هنر حرف 
زدن و ارتبــاط موثر بســیار مثمر ثمــر خواهد بود، 
بــه صورتی که زن و مرد بتوانند در زمان و شــرایط 
مناســب، درباره  دغدغه ها و نیاز هــا و کمبود های 
خویــش صحبت کنند و یکدیگر را به درک درســتی 
از موقعیت خود برســانند و اینکــه مردان بتوانند 
در مورد توقعاتشــان با همسر شاغل خود سخن 
بگوینــد و زنــان شــاغل نیــز بتواننــد بــا توجــه به 
توانایی هایشــان عهده دار مسئولیت های خانه و 

همسر به صورت عادالنه باشند.
مومنی جو با اشــاره به اینکــه این گونه تعامل 
منجــر بــه تقســیم وظایــف مالــی و فعالیتــی بــه 
صورت صحیح خواهد شــد تــا جایی که هیچ کدام 
از طرفین دچار حس قربانی شدن نداشته باشند، 
افــزود: آقایــان باید بداننــد که با خالص شــدن از 
افــکار ســنتی و مزاحــم می تواننــد بــا ایجــاد فضا 
بــرای همراهی زنــان در امور اقتصــادی منزل، هم 

باعث رشــد و رفاه مالی در زندگی می شوند و هم 
اینکه مردان با زندگی در کنار زنان پویا و اجتماعی 
و شــاد، رضایتمنــدی زناشــویی بیشــتری را تجربه 

خواهند کرد.
از  پــس  حــال  کــرد:  اضافــه  روانشــناس  ایــن 
رســیدن به ایــن پذیرش ها و تقســیم وظایف بین 
اعضــای خانــواده، زنــان شــاغل بایــد بتواننــد بــا 
دســتیابی به یک برنامه ریــزی و زمانبندی صحیح 
رســیدگی  تمــام نقش هــای خــود  بــه  اصولــی  و 

کننــد. این اولویت بندی و برنامه ریزی باید شــامل 
مســئولیت های منزل و همســر و فرزنــدان و البته 
زمــان اســتراحت و تفریح خود زن باشــد تا بتواند 
در ســایه  ساماندهی و ارزش گذاشتن به نیاز های 
روانی خود، احساس خودکارآمدی و لذت بیشتری 

در زندگی خانوادگی و شغلی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه سهم بزرگی 
از اقتصــاد کشــور و جهــان برعهــده  زنان اســت و 
آن هــا همپای مردان و شــاید فراتــر از آن ها فعال 
هســتند، با کمک به فرهنگ سازی های 
عمیق توســط سیســتم آموزشــی و از 
کودکی در افــراد، راه را برای حضور هر 

چه پررنگ تر زنان در جامعه باز کنیم.

یت کنند؟ زنان شاغل چگونه زندگی خود را مدیر

زنان شاغل

فاطمه محمدپور

زن شاغل زمانی که باید در خانه 
به عنوان مادر و همسر ایفای 
نقش کند، خود را از رسیدگی 

به امور منزل دریغ می کند و 
کار ها آشفته و ناتمام به دوش 

مرد خواهد افتاد و موضوع 
دیگری که از دغدغه های زنان 

شاغل محسوب می شود عدم 
هماهنگی و تعادل در مورد 
مسئولیت های مالی و امور 

اقتصادی در زندگی مشترک 
است. 

یغ نکنید لذت مــــــادر شدن را   از خود در
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كه فرمود: از امام رضا عليه السالم روايت شده 
»احسن الظن باهلل، فان اهلل عّزوّجل يقول: انا عند ظن عبدي المؤمن بي 

ان خيرًا فخيرًا و ان شرًا فشرًا.«
نسبت به خداوند حسن ظن داشته باش، چه خداوند عّزجل مي فرمايد: من نزد 

گر بد باشد، بد هستم. گر نيك باشد، نيك و ا ُحسن ظن بنده مؤمنم هستم، ا

من ال یحضر الفقیه ج 2، ص ۶۶
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تراز تولید و مصرف برق 
کشور مثبت شد

در  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
مگاوات   9000 حدود  برق  مصرف  پیک 
گرفت  صورت  )پیک سایی(  بار  جابجایی 
و به موجب این میزان پیک سایی، بعد 
برق  مصرف  و  تولید  تراز  هفته،  چند  از 

کشور مثبت شد.
بررســی آمار رسمی شــرکت مدیریت 
شــبکه برق ایران نشــان می دهد کــه در 24 تیرماه پیک 

مصرف برق به 51 هزار و 482 مگاوات رسید.
در زمان پیک لحظه ای مصرف برق کشور در شبانه روز 
گذشــته، 8 هزار و 938 مگاوات پیک ســایی یا جابجایی 
بار صورت گرفته که انتقال ساعات کار صنایع به ساعات 
غیرپیک، بیشــترین نقــش را در این میــزان جابجایی بار 

داشته است.
نیــاز مصرف در لحظــه پیک مصرف برق روز گذشــته، 
60 هــزار و 420 مگاوات برآورد شــده که اگر جابجایی بار 
صورت نگرفتــه بود، منجر به بروز خاموشــی های 6000 

مگاواتی در ظهر دیروز می شد.
در روز گذشــته میــزان تولید بــرق از نیروگاه های برق 
آبی، خورشــیدی و بادی در لحظه پیک مصرف، مجموعا 
به 7 هزار و 675 مگاوات رسید که بیش از 6 هزار و 800 

مگاوات آن، سهم نیروگاه های برق آبی بود.

ایران از گفت وگوها برای پایان 
خشونت ها در افغانستان 

حمایت می کند

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
خارجه  وزارت  جنوبی  آسیای  مدیرکل 
عالی  شورای  رئیس  با  دیدار  در  ایران 
ایران  حمایت  بر  افغانستان  مصالحه 
از مذاکرات صلح برای پایان خشونت ها 

در افغانستان تاکید کرد.
دیــدار  در  موســوی  رســول  ســید 
بــا »عبــداهلل عبــداهلل« رئیــس شــورای عالــی مصالحه 
افغانســتان بــا تاکیــد بــر حمایــت ایــران از رونــد صلــح 
افغانســتان تاکیــد کــرد کــه ایــن کشــور طرفــدار پایــان 
خشــونت ها در افغانســتان و حل بحران از راه گفت وگو 

و مذاکره است.
ایــران  و دولــت  مــردم  افــزود:  موســوی همچنیــن 
می خواهنــد کــه بر جنــگ طوالنی در افغانســتان نقطه 

پایان گذاشته شود.
عبــداهلل نیز با قدردانــی از حمایت های ایــران از روند 
صلــح افغانســتان، همــکاری کشــورهای منطقــه را در 
تأمین صلح و ثبات در افغانســتان مهم خواند و افزود: 
جنــگ راه حل نیســت و هیــچ طرفی نمی توانــد از ادامه 

درگیری ها سود ببرد.
رئیس شــورای عالی مصالحه افغانستان ادامه داد: 
ما همیشــه بــه راه حل مســالمت آمیز اختالفــات تأکید 
کردیــم و بــه تعهــد خویــش پایبنــد هســتیم امــا اجازه 
نمی دهیم کسی به زور اراده خود را بر ما تحمیل نماید.
موســوی در دیدار با »محمد حســن فیضی« رئیس 
همکاری هــای امنیتــی و مــرزی و سرپرســت معاونــت 
سیاســی وزارت خارجه افغانســتان نیز ضمن ابراز تعهد 
تهــران برای حمایت از روند صلح و نظام افغانســتان، بر 
تقویــت همکاری هــای مرزی و ایجــاد هماهنگی بیشــتر 

میان ادارات ذی ربط دو کشور تأکید نمود.
فیضــی نیز ضمن قدردانــی از موضع اصولی ایران در 
رابطــه بــا حمایــت از روند صلــح و نظام افغانســتان، در 
مورد تعهد دولت افغانســتان برای دستیابی به صلح و 
دریافت راه حل سیاســی برای پایان جنگ و  خونریزی در 

کشور صحبت کرد.
وی افزود: افغانســتان و کشــورهای همسایه دارای 
فرصت ها و تهدیدهای مشترک بوده و بر نیاز برای ایجاد 
هماهنگی، مشاوره و کار بیشتر مشترک در این زمینه در 

سطح منطقه تأکید نمود.
دوطرف همچنان در مورد چگونگی تنظیم بهتر امور 
گمرکــی و مرزی و تــداوم تماس های نزدیک مســئولین 

ذی ربط دو کشور تأکید نمودند.

ایران و جهان

مصرف روزانه برق

موسوی

31330
سازمان آگهی و بازرگانی 

گذشت 10 روز از آتش سوزی در انبار سازمان اموال تملیکی

میزان خسارت و علت حادثه اعالم نشد
در  تملیکی  اموال  سازمان  انبار  در  آتش سوزی  از  روز  ده  گذشت  از  بعد  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 

تهران هنوز علت و میزان خسارت اعالم نشده است.
در عصــر روز دو شــنبه 14 تیــر 1400 انبارهــای امــوال تملیکی اســتان تهران دچار حریق شــد کــه با حضور 
ســازمان آتش نشــانی شهرداری و همکاری ارگان های انتظامی و حفاظتی، این حادثه مصدوم جدی نداشت 

و زبانه های آتش در همان ساعات ابتدا در زیر سقف انبارها فروکش کرد.
در پی آتش سوزی در انبارهای اموال تملیکی استان تهران با تاکید افتخاری مدیرعامل سازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی کارگروه تخصصی رســیدگی به علل آتش ســوزی و برآورد میزان خســارت به ریاســت 
ابراهیــم موالیــی جم، عضو هیئت مدیره و معاون حقوقی و فــروش اموال غیر منقول، رضا بهرامی مدیر جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی استان تهران به عنوان دبیر کارگروه، سید حسین میرمعینی عضو هیئت مدیره و معاون بهره برداری و فروش 
امــوال منقول عضو کارگروه، قاســم رســولی فاضل نماینده قــوه قضائیه و عضو هیئت عالی نظارت عضو کارگروه، جمشــید 
ارشــادیان مشــاور مدیرعامل و مدیر حراســت عضو کارگروه، محمد اکبری مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه مدیرعامل و روابط 

عمومی عضو کارگروه و سید علی سادات عسکری مدیر حقوقی عضو کارگروه تشکیل شد.
مدیرعامــل ســازمان اموال تملیکی اظهار کرد: ایــن کارگره بمنظور هماهنگی با نهادهای امنیتی و نظارتی، ســازمان آتش 
نشــانی شــهرداری و بررسی میدانی محل حادثه تشکیل شده است، که خروجی آن علت دقیق حادثه و برآورد خسارات وارده 
و همچنین تصمیم گیری برای پیشــگیری از بروز چنین اتفاقاتی بوده اســت. با توجه به اینکه انبارهای اموال تملیکی شــامل 

کاالهای متفاوتی می باشد بررسی میزان خسارت کمی زمانبر خواهد بود.
گفتنی اســت، بعد از گذشــت 10 روز از آتش ســوزی در انبار ســازمان اموال تملیکی در تهران، هنوز علت و میزان خسارت به 
کاالهای موجود در انبار اعالم نشده. در این انبارها کاالهای متروکه که صاحبان آن ها به هر دلیلی در تامین مجوزهای واردات 

ناتوان بوده و همچنین کاالهای قاچاق نگهداری می شد.
درباره این آتش ســوزی ابهاماتی از جمله نحوه حفاظت از انبارها و رعایت برخی نکات مطرح شــده که الزم اســت ســازمان 
مذکــور در ایــن خصــوص عملکرد مســئوالنه داشــته باشــد. با توجــه به اعالم ســازمان مذکــور بایــد در روزهای آتــی منتظر 

شفاف سازی اولیه، علت، میزان خسارت و همچنین سایر ابهامات مدیریتی ماند.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: در حالی ستاد ملی کرونا 
شوراهای حل اختالف را از صدور 
مستأجران  برای  تخلیه  حکم 
در  شوراها  این  که  کرده  منع 
احکام  کرونایی  قرمز  شرایط 

تخلیه صادر می کنند.
و  راه  وزیــر  امســال  خردادمــاه  اواســط 
شهرســازی از تصویب افزایــش مبلغ وام ودیعه 
مســکن در ســتاد اقتصــادی کرونــا خبــر داد و 
درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن با توجه 
به تداوم شرایط کرونا اظهار کرد: مصوبه تمدید 
یکساله قراردادهای اجاره مسکن در ستاد ملی 

کرونا تصویب شد.
وی بــا بیــان ایــن کــه وزارت راه و شهرســازی 
تغییراتی در خصوص شرایط تمدید قراردادهای 
اجــاره مســکن در نظــر دارد، تصریــح کــرد: این 
تغییرات در کمیته اقتصادی کرونا مصوب شده 
و در ســتاد هم طرح می شــود و نتیجــه آن را به 

زودی اعالم خواهیم کرد.
وی با بیان این که در جلســه آتی ســتاد ملی 
کرونــا مصوبه جدیــد تمدیــد قراردادهای اجاره 
مســکن تصویب خواهد شد، افزود: تصمیمات 
جدید ســتاد ملی کرونا پس از تصویب برای اجرا 

ابالغ خواهد شد.
وزیــر راه و شهرســازی گفــت: بــا توجــه بــه 
مصوبــه ســتاد ملی کرونا شــورای حــل اختالف 
بــه هیــچ عنــوان حق صــدور حکــم تخلیــه برای 
مســتاجر ندارد. نماینده شورای حل اختالف در 
کمیته هــای اقتصــادی ســتاد ملی کرونــا حضور 
داشــت و در جریــان صــدور حکــم تخلیــه بــرای 

مستاجران قرار گرفته اند.
اسالمی تاکید کرد: هیچ مالکی بدون شروط 
اعــالم شــده کــه بــر اســاس آن می تــوان حکم 
تخلیه گرفت، نمی تواند برای صدور حکم تخلیه 
اقــدام کنــد، ضمــن اینکــه مســتاجران مکلــف 

هستند که حقوق مالک را رعایت کنند.
گفتنی اســت حدود دو هفته بعد ستاد ملی 
کرونــا طی جلســه هفتاد و دوم تمدید یکســاله 
قراردادهــای اجــاره با رقــم افزایش نرخ هــا را به 

شرح زیر تصویب و اعالم کرد؛
حداکثــر افزایش مبلــغ اجاره بها یــا مبلغ رهن 
برای قراردادهای اجاره در کالنشهر تهران تا سقف 

25 درصد، ســایر کالنشهرها تا ســقف 20 درصد و 
سایر مناطق شهری تا سقف 15 درصد است.

با عنایت به اســتمرار شرایط شــرایط بیماری 
کرونا، تمام قراردادهای اجاره امالک مســکونی 
کــه تــا پایــان ســال 1400 اعتبــار آنهــا بــه اتمام 
می رســد در صورت عدم توافق طرفین و تمایل 
مســتأجرین به مدت یکسال به صورت خودکار 

تمدید می شود.
بر اســاس بند 3-1 مصوبه ســتاد ملی کرونا 
نیازی به مراجعه مالک و مســتاجر به بنگاه های 
امــالک بــرای تمدیــد قراردادهــا نیســت. حدود 
یکمــاه از مصوبــه ســتاد مذکــور می گــذرد امــا 

شــرایط به گونــه پیــش نرفتــه کــه دولــت بــرای 
حمایت از مستأجران پیش بینی کرده است.

یکــی از مشــکالت کنونــی مســتأجران ایــن 
اســت که برخی مشــاوران امــالک در همراهی 
با مالک، مســتاجر را تحت فشــار بی ســابقه ای 
برای افزایــش بعضا تا 100 درصد نرخ اجاره بها 
قــرار می دهنــد. یکی از مســتأجران ســاکن در 
پونک در این باره به تسنیم می گوید: با این که 
بــر اســاس مصوبه ســتاد ملی کرونــا،  قرارداد 
اجــاره بایــد تمدید شــود، اما متاســفانه مالک 
از طریــق مشــاور امــالک بــه بنده اعــالم کرده 
کــه می خواهد خانه را به یکی از دانشــجویان 

خودش اجاره بدهد.
وی ادامــه داد: بــا مراجعــه بــه بنــگاه تاکید 
کردم که بر اســاس قانــون قراردادهای اجاره با 
افزایش 25 درصدی تا ســال آینده تمدید شده 
ایــن در حالی بود که مشــاور امــالک گفت ما راه 

دور زدن قانون را می دانیم.
بــه گــزارش تســنیم، از ســوی دیگر بــا آن که 
وزیــر راه و شهرســازی تاکیــد کــرده شــوراهای 
حــل اختــالف حــق صــدور حکــم تخلیــه را برای 
مستأجران ندارند که این شوراها طی هفته های 
اخیر احــکام متعددی را علیه مســتأجران صادر 

کرده است.
احمــد آذری عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه 
مشــاوران امالک با اشــاره به این کــه در مصوبه 
ســتاد ملــی کرونا شــرایط عــدم تمدید قــرارداد 
اجاره اعالم شــده، افزود: یکی از این شــروط آن 
اســت که مالک بــرای تخریب واحد مســکونی و 
ســاخت ســاختمان جدید یا تعمیرات اساســی 
پروانــه ســاختمانی یــا پروانه تعمیرات اساســی 
داشــته باشــد. وی تصریح کرد: عــدم موافقت 
مســتأجر با مبلغ افزایش اجــاره، تضییع حقوق 
موجر، بروز رفتار برخالف عرف از ســوی مستأجر 
و... از جمله مواردی است که باعث عدم تمدید 

قرارداد اجاره می شود.
وی اضافه کرد: یکی از مواردی که مستأجران 
بایــد بــه آن توجه داشــته باشــند این اســت که 
مالک از مســتأجر در شــورای حل اختــالف برای 
تخلیــه امضــا می گیرد، در این صورت شــوراهای 
حــل اختالف حکــم تخلیه را صــادر می کنند و به 
مســتأجر بــرای مــدت مشــخصی جهــت تخلیــه 

مهلت می دهند.

همتی جواب جهانگیری را داد؛

برکناری ام از ریاست بانک مرکزی بدون
 طی فرآیند قانونی بود

جهانگیری  اسحاق  اظهارات  به  پاسخ  در  مرکزی  بانک  سابق  کل  رئیس  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد: متاسفانه برکناری ام از ریاست بانک مرکزی بدون طی فرآیند قانونی 

آن در دولت، صورت گرفت.
عبدالناصــر همتــی در یادداشــتی خطاب به اســحاق جهانگیری نوشــت: معــاون اول رئیس جمهور 
روز گذشــته درســخنانی دربانک مرکزی علت کنار گذاشــتن اینجانب از ریاســت بانک مرکزی را به خاطر 
آنچــه کــه »اشــتغال بنده بــه کار دیگر« بود، اعــالم و نیز گفتنــد: »امروز حجم ذخایر ارزی اســکناس و 
طــالی بانــک مرکزی در تاریخ بی ســابقه اســت«. هر چند بنای پاســخگویی را نداشــتم، ولــی برای ثبت 
درحافظــه تاریخــی مردم و اصالح امور در آینــده، مجبور به توضیحاتی در خصوص ایــن بخش از اظهارات جناب آقای 

هستم: جهانگیری 
 اینجانــب در ایــام انتخابات به کار دیگری مشــغول نشــدم، بلکه همانند رئیس محتــرم قوه قضائیــه در رقابت انتخاباتی 
شــرکت کــردم و بــرای مدتی کمتر از یک ماه و براســاس ماده 19 قانون پولی وبانکی کشــور تمام اختیــارات رئیس کل را طی 
حکمی به قائم مقام تفویض کردم و لذا هیچ مشــکلی در اداره بانک نبود به مانند ســال96که جنابعالی معاون اول بودید 
و در انتخابات ریاســت جمهوری شــرکت کردید، مگرآنکه به نظرشــما مسئولیت بانک مرکزی مهمتر از معاونت اولی باشد که 

امری جداست.
 بنده قصد ورود به دالیل برکناری رئیس کل بانک مرکزی ندارم اما بایســتی منوط به تحقق شــرایط مقرر درمصوبه ســال 
1393 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام صورت می گرفت که متاســفانه این اقدام بــدون طی فرآیند قانونــی آن در دولت، 
صــورت گرفــت. ســنگ بنای اســتقالل بانک مرکزی، بســته شــدن دســت دولــت در برکناری رئیس کل اســت که ایــن مصوبه 

معطوف به آن است. ولی در مورد اخیر مغفول ماند.
 البته بجا بود ایشــان، در این روزهای آخر، توضیح می دادندکه افتخار به داشــتن بی ســابقه ترین ذخایر ارزی اسکناس در 

حال حاضر به خاطر مقاومت چه کسی و درمقابله با دستورات چه کسانی تحقق یافت؟

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
قضائیه  قوه  رئیس  جهان: 
برای  بلندی  گام های  گفت: 
قضایی  دستگاه  شکل گیری 
برداشته  اسالمی  نظام  تراز  در 
شده اما ورود روحانیون فاضل 
و انقالبی به امر قضا این حرکت 

را شتاب خواهد بخشید.
غالمحســین  والمســلمین  حجت االســالم 
محســنی اژه ای در ادامه ســفر یک روزه خود به 
قم با آیت اهلل العظمــی نوری همدانی از مراجع 

اعظام تقلید دیدار کرد.
رئیــس قوه قضائیه در این دیــدار اظهار کرد: 
بســیاری از مســائل امــروز در جامعــه مــا جدید 
اســت که شاید به طور متعارف نشود پاسخ آنها 

را در کتاب ها پیدا کرد.
حجت االســالم والمســلمین محســنی اژه ای 
مســائل جدید ناشی از گســترش فضای مجازی 
را یکــی از ایــن مســائل عنــوان کــرد و گفــت: به 
عنــوان مثــال فضای مجازی مســائلی را شــکل 
داده کــه بــاب جدیــدی در برابــر دســتگاه های 

حکومتی از جمله قوه قضائیه گشوده است.
وی از مراجع، علما و حوزه های علمیه خواست 
که قوه قضائیه و دیگر دستگاه های حاکمیتی را در 

حل این مسائل نوظهور یاری دهند.
رئیــس قــوه قضائیه گفت: همــه برنامه های 
نظام اســالمی بایــد مبتنی بر موازین اســالمی 
باشــد و ایــن موضــوع در قانون اساســی ما نیز 

تصریح شده است.
حجت االســالم والمســلمین محســنی اژه ای 
افزود: در شرایط فعلی به طور ویژه نیاز است که 
مراقبت شود تا شیاطین و برخی روشنفکرنماها 
نتوانند با شــیطنت انحرافی در این مسیر ایجاد 

کنند.
وی از امر قضا به عنوان یکی از مســائل مهم 

حکومتــی یــاد کــرد و ادامــه داد: مــردم توقــع 
دارند که همه جهات و مســائل در دستگاه قضا 

ع و فقه اسالمی باشد. مبتنی بر شر
تــا  کــرد:  قــوه قضائیــه خاطرنشــان  رئیــس 
کنون گام های بلندی برداشــته شده تا دستگاه 
ع حرکت کند اما الزم است  قضایی در مســیر شر
با کار و همــکاری حوزه و علما و ورود روحانیون 

بــه امــر قضــا، گام هــای بلندتــری در ایــن جهت 
برداشته شود.

حجت االســالم والمســلمین محســنی اژه ای 
بــر همیــن اســاس از مراجــع، علمــا و حوزه هــا 
خواســت کــه هــم دربــاره انطبــاق مســیر قضــا 
ع تحقیــق و مطالعــه کننــد و هم  بــر مــدار شــر
و  فاضــل  روحانیــون  تربیــت  بــرای  تمهیداتــی 

مســتعد و دارای روحیــه انقالبــی بــرای ورود به 
دستگاه قضا بیاندیشند.

 آیــت اهلل  نوری همدانی در این دیدار با تبریک 
انتصــاب حجت االســالم والمســلمین محســنی 
اژه ای به ریاســت قــوه قضائیه و آرزوی موفقیت 
بــرای وی در این مســئولیت خطیــر، از نامه 53 
نهج البالغه که حضرت علی )ع( خطاب به مالک 

اشــتر نوشــته اند، به عنــوان عالی ترین منشــور 
حکومتــی یــاد کــرد کــه باید مــالک عمــل همه 

مسئوالن باشد.
ایــن مرجــع عظــام تقلیــد گفــت: بر اســاس 
دستور حضرت امیر، باید افراد با ایمان  و فاضل 
از نظــر علمی و اخالقی  را بــرای قضاوت انتخاب 

کرد تا هرگز دچار تطور و خدشه نشوند.
آیت اهلل العظمی نــوری همدانی از پایداری و 
اســتقامت در مســیر حق و عدالت و برخورداری 
از قاطعیت به عنــوان ویژگی های قاضی یاد کرد 
و افزود: کســی کــه قضاوت می کنــد باید متقی 
و صبــور باشــد تا در برابــر نامالیمــات، حکمش  
را تغییــر ندهــد و در برابــر امیال دنیوی سســت 

نشود.
از  اســتقبال  بــا  عظــام  تقلیــد  مرجــع  ایــن 
اظهارات رئیس دستگاه قضا برای جذب قضات 
از حوزه هــای علمیــه، در عیــن حال اظهــار کرد: 
متأســفانه جریان هایی به وجود آمده که حوزه 
را کنار زده اند و آنگونه  که باید و شاید، به حوزه 

توجه نمی شود.
آیت اهلل العظمــی نوری همدانی افزود: حوزه 
آمادگی دارد با تربیت قاضی دســتگاه قضا را در 
تأمیــن نیروی انســانی مــورد نیازش یــاری دهد 
امــا الزم اســت بــرای برنامه ریزی بهتر، جلســات 

مشترک هم اندیشی هایی صورت گیرد.
این مرجع عظام تقلید گفت: امروز دشمنان 
فراوانی هستند که همه امکانات را برای هجمه 
به اســالم بــه کار گرفته انــد که بایــد در برابر آنها 

متحد و مجهز شویم.
آیت اهلل العظمی نــوری همدانی همچنین با 
ابــراز خرســندی از مواضع رئیس دســتگاه قضا 
بــرای رفــع مشــکالت مــردم از طریــق حمایت از 
تولیــد و حل معضل بیکاری ابــراز امیدواری کرد 
بــا همدلی همــه بخش ها ، فضــای انقالبی برای 

خدمت به مردم به وجود آید.

علما و حوزه های علمیه، قوه قضائیه را 
ی دهند در حل مسائل نوظهور یار دستگاه قضا

حادثه آتش سوزی

همتی

صدور حکم تخلیه برای مستأجران در شرایط قرمز کرونا

ستاد ملی کرونا


