
فردای کرمان: فرش کرمان همچنان روند رو به خاموشی و فراموشی خود را طی می کند. 
تولید فرش نسبت به گذشته کاهشی شده و صادرات آن چنانی هم ندارد. تنها 40 هزار بافنده 
در این هنر ـ صنعت مشغول هستند و فرشی را می بافند که در فروشگاه های کرمان عرضه 
می شود. طرحی که در جریان اجرای آن قرار بود نقش های سنتی کرمان به روز رسانی و مطابق 
با سلیقه ی امروزی ها بشود، آغاز شده اما دست اندرکاران طرح مجبور شده اند فرش هایی که 

می خواستند تولید کنند را به بافندگان شاهرودی بسپارند.     

 فرش کرمان
 را فراموش 

کرده اند 

 فعالیت مهدکودک ها در شهر های غیرقرمز بالمانع است 
خبــر

فردای کرمان: رئیس سازمان تعلیم و تربیت گفت: »مهدهای کودک در شهرهای غیر از شرایط قرمز کرونایی می توانند از روز سه شنبه 
۶ مهر ۱۴۰۰ با رعایت شیوه نامه های بهداشتی فعالیت خود را آغاز کنند«.علیرضا حاجیان زاده اظهار کرد: »بر اساس مصوبه ی ستاد ملی 
کرونا، مهدهای کودک در مشاغل گروه دو قرار دارند و فعالیت آن ها در شهرهای غیر از شرایط قرمز کرونایی منعی ندارد«.رئیس سازمان 
تعلیم و تربیت تاکید کرد: »فعالً هیچ مجوز جدیدی برای تأسیس مهد کودک صادر نمی شود، اما مهدهای کودک که پیش از این از 
سازمان بهزیستی مجوز گرفته اند تا مهر ۱۴۰۱ می توانند به فعالیت خود ادامه دهند«. وی به شهریه ی مهدهای کودک نیز اشاره کرد و 

گفت: »شهریه مصوب به مهدها ابالغ شده و بر اساس نرخ تعیین شده سازمان مدارس غیردولتی خواهد بود«.
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اخیرا در فضای مجازی کلیپی منتشر شد که در آن زنی با 
مرکز ۱۱۰ پلیس در شهر قم تماس می گیرد و به صورت رمزی 
تحت عنوان سفارش پیتزا از پلیس کمک می خواهد. زنی که 
گویا از سوی همسر سابق خود تحت فشار و اذیت است و از 
نجات  آزارگر  مرد  از شر  را  این طریق سعی می کند خودش 
و مخالفان بسیاری داشت.  این کلیپ موافقان  انتشار  بدهد. 
خوبی  آموزش  می تواند  کلیپ  این  که  بودند  معتقد  موافقان 
باشد برای زنانی که تحت آزار و اذیت اند و چاره ای جز پناه 
بردن به پلیس ندارند. مخالفان اما بر این باور بودند که بهتر بود 
کلیپ پخش نمی شد چون این گونه این نحوه ی فرار رمزآلود و 
پناه بردن به پلیس لو می رود و عمال  راه نجاتی برای زنان باقی 
نمی ماند. پس از آن هم مدیر بهزیستی کشور راه حل تقریبا 
عجیبی را برای کاهش خشونت خانگی ارائه داد. راه حل این 
بود که اگر صدای داد و فریادی را از خانه ای شنیدید که دال 
بر کتک زدن زن توسط همسرش هست، زنگ خانه را به صدا 
در بیاورید و سپس بروید. به این معنا که مرد متوجه زنگ در 
خانه بشود و همین چند دقیقه بتواند منجر به خاتمه ی بحث 

و جدل شود.
بحث خشونت علیه زنان مبحثی مهم و تاثیرگذار است. از 
آن جهت که بر نحوه ی حضور زن در جامعه و بهره مندی از 
توانمندی و استعدادش تاثیر می گذارد، در محیط خانه تربیت 
روان  و  روح  از  متاثر  فرزندان   با  رفتارش  نحوه ی  و  کودک 
آسیب دیده ی مادر می شود و در نهایت خشونت عزت نفس 
را از او سلب می کند. اتفاقی که در بسیاری از موارد منجر به 

خودکشی و خودسوزی زنان شده است.
ارشد  کارشناس  خواجویی نژاد  نیلوفر  با  بهانه  همین  به 
زنان  علیه  خشونت  پدیده ی  بررسی  به  تربیتی  روانشناسی 

پرداختیم. 
* اینکه این پدیده چه مصادیقی دارد و از چه طریق می توان 

به کاهش آن در جامعه کمک کرد؟
* مصادیق خشونت علیه زنان شامل چه مواردی هست؟ و از 

بین این موارد کدام یک بیشترین قربانی را دارد؟
* تهمت و بد دهنی همسر نسبت به زن چه آسیب های روحی 
و روانی را به دنبال دارد؟ و چطور هست که برخی از همسران 

این بی احترامی ها را به عنوان یک امر بدیهی می پذیرند.
* به عنوان یک روانشناس بیشترین موارد قربانی خشونتی را 
که در زنان سیرجانی دیدید مربوط به کدام از یک از مصادیق 

خشونت بوده و فکر می کنید دلیل فراوانی این امر چیست؟
* از نظر شما راهکار کاهش خشونت خانگی چیست؟ 

*به نظرتون میزان مراجعه ی زنان آسیب دیده به روانشناس 
و مشاور قابل قبول هست؟ اگر نه. دلیل هست میزان پایین 

مراجعه چیست؟
*آسیب های ناشی از این خشونت ها چه تاثیرات منفی بر روح 

و روان زنان می گذارد و این امر بر تربیت فرزندان چه اثری 
خواهد داشت؟

زنان و کودکان قربانیان خشونت خانگی
است  پدیده ای  زنان  علیه  خشونت  خواجویی نژاد:  نیلوفر 
بودن(  زن  علت  به  )صرفاً  جنسیت  خاطر  به  زن  آن  در  که 
مورد اعمال زور و تضیع حق از سوی جنس دیگر )مرد( قرار 
به  آن  باشد.از  شوهر  و  زن  بین  رفتار  این  چنانچه  می گیرد.  

خشونت خانگی تعیبر می شود.
انواع خشونت شامل :

خشونت کالمی روانی، جنسی، اقتصادی، فیزیکی 
 شایع ترین خشونت های اعمال شده علیه زنان که همیشه، 
اغلب و یا گاهی از طریق همسر آنها واقع شده، خشونت کالمی 
روانی است. خشونت های جنسی، اقتصادی و فیزیکی به ترتیب 

در مراتب بعدی هستند.
خشونت علیه زنان نه تنها فقط خشونت فیزیکی نیست بلکه 
توهین و بددهنی و تهدید کالمی و روانی می باشد. ۶۶درصد 
زنان در دوره تاهل دچار خشونت می شوند. که باالترین میزان 
خشونت کالمی روانی  است. تهمت و بددهنی نوعی خشونت 
دردناک ولی بدون زخم و خونریزی است که می تواند بنیاد و 
از  نابود کند. زنانی که دچار خشونت کالمی  پایه خانواده را 
جمله توهین و تهمت و بددهنی می شوند به مرور زمان میزان 

انگیزه به زندگی شان و اعتماد به نفس شان کاسته می شود.
براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده بیشتر زنانی که مورد 
خشونت کالمی قرار می گیرند دارای مهارت کالمی پایین تری 
هستند و بر اساس شرایط زمان کودکی شان )داشتن تجربه 
مثال  خانوادگی شان  جو  در  کردن  توهین  دیدن  یا  و  توهین 
توهین پدر به مادر( این خشونت و بی احترامی را به عنوان یک  

امر بدیهی قبول می کنند.
بر میزان تجربه و اطالعاتی که دارم بیشترین قربانی خشونت 
های  خشونت  دیدم  سیرجان  شهرستان  در  که  زنانی  علیه 
یا  و  زنان  به  کردن  توهین  جمله  از  هستند.  روانی  کالمی 
بازی های روانی ایجاد کردن برای زنان مثل نادیده گرفتن زن، 
توجه نداشتن به زن و متاسفانه خشونت های احساسی علیه 
زنان مثل داشتن رابطه فرازناشویی)خیانت( بود. دلیل فراوانی 
این امر نداشتن آگاهی کامل زوجین از یک زندگی مشترک 

سالم و استفاده نادرست از فضاهای مجازی از جمله اینستاگرام 
باعث شکاف جدی بین زوجین شده است.

مهمترین راه کمک به زنان در مقابل خشونت و سوء استفاده 
جنسی، افزایش حمایت های قانونی از آنها است. اما در کنار 
این راه موثر، شیوه های دیگری نیز برای بهبود وضعیت آنها در 

جامعه پیشنهاد می شود.

به ویژه در جوامع کمتر  آگاهی های خانواده ها  افزایش   1
توسعه یافته.

و  روستایی  جوامع  در  به ویژه  خانواده ها  آگاهی های  افزایش 
و  و دختران  زنان  با  رفتار  دربارۀ چگونگی  شهرهای کوچک 
محافظت از آن ها و دادن اطالعات حیاتی به خانواده ها دربارۀ 
خطراتی که زنان و دختران را تهدید می کند، از اهمیت باالیی 
برخوردار است. باید با آگاه سازی، به تدریج مردان را متقاعد به 

تغییر شیوۀ رفتاری در مقابل زنان و دختران کرد.

پیگیری  مدارس؛  در  علیه دختران  با خشونت  مبارزه   2
خانواده ها و  کمک گرفتن از روانشناسان.

برآوردها، ساالنه ۲4۶ دانش آموز دختر و پسر در  بر اساس 
استفاده  و سوء  آزار  مورد  در داخل مدرسه  یا  مسیر مدرسه 
قرار می گیرند و دختران در این موضوع بیش از پسران قربانی 

بوده اند.
برگزاری پیوستۀ جلسات مشاوره در مدارس برای کمک به 
دانش آموزان، شنیدن مشکالت آنها و افزایش اعتماد به نفس 

آنها از اهمیت باالیی برخوردار است.
از همه مهمتر 

3 کمک به زنان و دختران برای گزارش دادن خشونت های 
خانگی. باید این اطمینان به زنان و دختران داده شود که در 
صورتی که در داخل خانه با سوء استفاده و خشونت دست به 
گریبانند، آن را تحمل نکرده و به پلیس یا دیگر مراکز مسئول 
گزارش دهند. در ایران، اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور از مردم خواسته است تا خشونت های خانگی به ویژه 
کودک آزاری و همسر آزاری را با مرکز اورژانس اجتماعی یا 

شماره تلفن ۱۲۳ درمیان بگذارند.
و در پایان

دیدگاه های  مدافعان  به  را  آن ها  پسران،  درست  آموزش  با 
برابری جنسیتی تبدیل کنیم و نگرش هایی را که در آنها منجر 

به بروز خشونت علیه زنان و دختران می شود، تغییر دهیم.
مشکل  این  مي دهند  ترجیح  دیده  خشونت  زنان  واقع  در 
از جمله خویشاوندان،  به کسي  را  آن  و  دارند  نگه  پنهان  را 
بازگو  یا متخصصان روانشناسي و مددکاري اجتماعي  پلیس 
نکنند، زیرا بر این باورند که در این مورد از طرف اطرافیان 
مورد سرزنش قرار گرفته، به بي لیاقتي در ایفاي نقش خود 
متهم خواهند شد، این امر از سویي از یاري گرفتن این زنان 
از سوي دیگر  و  امکانات حمایتي جامعه ممانعت مي کند  از 
تمکین در مقابل رفتار خشونت آمیز شوهر، این رفتار را در وي 

به یک عادت تداوم یابنده تبدیل مي کند.
تاثیر  و  آگاهی  و  رسانی  اطالع  افزایش  با  خوشبختانه  ولی 
مثبت روانشناس در زندگی تعداد مراجعین زن رو به افزایش 

است و این امر بسیار امیدوار کننده است.
 باید به تک تک زنان جامعه مان یاد دهیم اگر روزی قربانی 
خشونت شدند، بدون هیچ هراسی حرف بزنند و کمک بگیرند 
باید به قربانیان خشونت آموزش دهند که آنها مقصر نیستند 

و بدون هیچ ترسی شجاعانه در مقابل هر خشونتی بایستند.
به امید ریشه کن شدن هر خشونتی

اثرات  زنان،  در  خشونت  تاثیر  مورد  در  پژوهشي  یافته هاي 
شدید روحي و رواني مانند افسردگي، ترس و اضطراب، انزوا و 

فوبیاي مختلف را نشان مي دهد.
نیز ممکن اســت دیده شــود  بــاردار  زنان  خشــونت در 
که باعث افزایش خطر بروز سقط جنین، زایمان زودرس، تولد 
نوزادان کم وزن و به دنیا آوردن بچه مرده مي گردد. همچنین 
خشونت به صورت رفتاري اکتســابي از نسلي به نســل دیگر 
منتقل شده و انســجام خانواده را بر هم مي زند. به عبارتي 
یادگیري خشــونت توســط فرزندان و کاربرد آن در زندگي 
آتي خود نســبت به زن و همســر، فرار از خانه و یا مدرسه، 
افســردگي و اضطراب، گوشــه گیري و انزواطلبي، شــکایت 
از دردهاي مختلف جســمي، مکیدن انگشــت، جویدن ناخن، 
لکنت زبان و اعتیاد به مواد مخدر از تاثیرات منفي خشــونت 

خانگي بر کودکان و نوجوانان در خانواده است.
                                  *دارای مدرک بین المللی زوج درمانگری.

 همه ی اعضای خانواده قربانی خشونت خانگی می شوند؛

آثاِر چنِگ تو، روِی روان و تن
       سمیرا سرچمی

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

آگهي مناقصــه عمومــي 
شمــاره  1400/44/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » عملیات احداث سازه و پوشش نمــا و سقـف 
تاالر پارک کودک دهکده گردشگری« خود را واقع در شهر سیرجان كیلومتر 30 جاده شیراز از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل 3 
در رشته ابنیه از سازمان مديريت و برنامه ريزی واگذار نمايد. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد 
مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه 
ارزيابي تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 
روز يکشنبه مــورخ 1400/07/25 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی 
تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز يکشنبه مورخ 1400/07/18 مقرر 
شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات بدون 

نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


