مدير کميته زنان و خانواده بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي قرآن کريم از برگزاري
برنامه هايي همچون مادرانه و دخترانه در نمايشگاه امسال خبر داد.به گزارش ايرنا ،معاونت
قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،هاجرخاتون قدمي جويباري گفت :برنامه هاي
کميته زنان و خانواده بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي قرآن در دو بخش زنان و
ش هاي دخترانه ،زنانه ،همسرانه ،تحکيم خانواده و تربيت کودک
خانواده و شامل زيربخ 
خواهد بود .وي افزود :بخش دخترانه شامل برنامهاي با عنوان رويش است که با دعوت
از بانوان تازه مسلمان و دعوت از دختراني که بهواسطه نور قرآن مسير زندگيشان تغيير
مادرانه و دخترانه کرده ،به معرفي آن ها خواهيم پرداخت .قدمي جويباري اضافه کرد :برنامهاي با عنوان بانوان
ن پژوه در بخش زنان خواهيم داشت که با نمايش  ٢٠تابلو از بانوان مفسر و قرآن پژوه
قرآ 
ش هاي
در نمايشگاه قرآن در طي تاريخ همراه خواهد بود و در برنامه سفيران نور نيز از  ١٤بانويي که سفير ارز 

بانو

ديني و قرآني در ايران و خارج از کشور هستند ،تجليل مي شود .وي از برگزاري کارگاه هاي
آموزشي با حضور بانواني هنرمند در رشت ه هاي خوشنويسي ،تذهيب ،قلمزني و تصويرگري
خبر داد و گفت :در بخش مادرانه برنامه اي با عنوان لبخند مادر خواهيم داشت تا به
مادران و بانوان باردار بر پايه آموز ه هاي قرآن و روايات مشاوره داده شود .به گفته
قدمي جويباري در بخش تحکيم خانواده برنام ه اي با عنوان يک لحظه گفتگو برگزار
مي شود که با حضور کارشناس به مسائل خانواده و چالش هاي مخاطبان پرداخته
مي شود و «لبخند خانواده» با موضوع مشاوره خانوادگي و «طنز شب شعر خانواده» با
حضور شاعران طنزپرداز از ديگر برنامه هاي اين بخش است .بيست و ششمين نمايشگاه
بينالمللي قرآن کريم از  ٢٩ارديبهشت ماه مصادف با سومين روز از ماه مبارک رمضان
در مصالي امام خميني (ره) آغاز خواهد شد.

خبر »

کتاب قوانين عفاف و حجاب
منتشر شد

»
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دكتر حكيمه سقاي بي ريا  ،دكتراي مطالعات آمريكاي شمالي و استاديار دانشگاه تهران در گفتگو با رسالت؛

برجام نشان داد تعامل با آمريكا ،راه خروج از بحرانها نيست

گفتگو از ريكا حسامي
اشاره:
مسئله خروج آمريكا از برجام و پيامدهاي آن از منظر سياست خارجي و اوضاع داخلي موضوعي است
كه همچنان در صدر خبرها قرار دارد و لذا صاحب نظران تالش مي كنند ابعاد مختلف آن را مورد بررسي
قرار دهند.
برخي معتقدند كه اين حركت ترامپ ضربه مهلكي به اعتماد جهاني نسبت به پيمان ها و معاهداتي است
كه آمريكا آنها را امضا مي كند و در حال حاضر اجماع جهاني عليه آمريكاست و ايران توانسته جامعه
جهاني را متوجه بدعهدي آمريكايي ها و عدم پايبندي آنان به قوانين و معاهدات بين المللي كند
موضوعي كه پيش از اين در مورد ايران تصور مي شد!
از سوي ديگر برخي تحليل ها ،نشان از فشار آمريكا و خروج از برجام براي پيش رفتن تا مرز تغيير
حكومت ايران دارد .آرزويي كه استكبار جهاني سال هاست فقط خواب آن را مي بيند و خواهد ديد اما
دكتر حكيمه سقاي بي ريا  ،كه داراي دكتراي مطالعات آمريكاي شمالي است و
در پايان نامه خود در مورد «نهادهاي سياست ساز آمريکايي و اسالم سياسي»تحقيق كرده است ،معتقد
است كه رويکرد آمريکا به قراردادهاي بين المللي به طور کلي رويکردي ابزاري است .به طوري که اين
مسئله به صورت يک رويه درآمده است .وي در گفتگو با رسالت خاطر نشان ساخت كه تاريخ آمريکا
نشانگر تفوق الگويي است که بر اساس آن آمريکا به دنبال ايجاد شبک ه ايي از کشورهاي تابع است.
استاديار دانشگاه تهران در مورد خروج آمريكا از برجام يادآورشد :آمريکايي که خود را وراي همه
ي کند از طريق قانونگذاري هاي داخلي بدعهدي خود
ي بيند و سعي م 
قوانين محدودکننده بين المللي م 
را مشروع و ساختارمند کند ،بالطبع اولي خود را پايبند توافقي مانند برجام نميبيند.
وي در مورد سياست آمريكا در قبال ايران گفت :کشورهايي مانند جمهوري اسالمي که به طور
سيستماتيک نسبت به سياست هاي آمريکا متفاوت عمل ميکنند به عنوان دشمن قلمداد ميشوند و
ي گيرد.
همه ابزارها براي مهار ،تضعيف و حتي براندازي آن کشورها مورد استفاده قرار م 
وي در مورد برداشت آمريكايي ها از ايران اظهار داشت:نگاه واشنگتن در اين موارد اين است که
سياست فشار ،کشور دشمن را پاي ميز مذاکره آورده و بنابراين فشارها نه تنها نبايد کاهش يابد بلکه
در اغلب موارد افزايش هم خواهد داشت.دكتر سقاي بي ريا در مورد موضع اروپايي ها در قبال برجام
ي رسد نقشي که اروپا در حال حاضر ايفا ميکند اعمال فشار بر ايران براي باقي
تصريح كرد:به نظر م 
ماندن در برجام بدون آمريکاست بدون اينکه بخواهد کاري براي حل مشکالت برجام پيش از خروج
آمريکا انجام دهد.
وي گفت:تجربه برجام نشان داد تعامل با آمريکا راهکار مورد اعتمادي براي خروج از بحران ها نيست.
اين گفتگو فرا رويتان قرار دارد.

»

به نظر شما چرا آمريكا از برجام خارج
شد و ترامپ دقيقا چه اهدافي را دنبال
مي كند؟
ريشه عهدشکني هاي آمريکا رويه استثناءگرايي
آمريکايي يا همان خوي استکباري آن در حوزه
ن الملل است .رويکرد آمريکا به قراردادهاي
بي 
بين المللي به طور کلي رويکردي ابزاري است.
به طوري که اين مسئله به صورت يک رويه
درآمده است .پايبندي يا عدم پايبندي آمريکا
نسبت به قراردادهاي بين المللي دوجانبه،
چند جانبه و جهاني ذيل قوانين داخلي آمريکا
بازتعريف شده و از اجراي خودکار آن جلوگيري
ي شود .مثال بارز اين مسئله رويکرد آمريکا
م
نسبت به معاهدات حقوق بشري است به طوري
که وقتي آمريکا پس از تعويق چندين ساله (بعضا
 40ساله مثال در مورد کنوانسيون منع کشتار
جمعي و نسل کشي) ،کنوانسيون هاي بين المللي
حقوق بشري را تصويب کرد ،قيد و شرط هاي
فراواني به آنها ميافزايد به طوري که اين قوانين
در اياالت متحده غير قابل اجرا ميشوند .اين
مسئله در مورد معاهدات و توافقات محدودتر نيز
ديده مي شود .پس اين يک رويکرد کلي است
که در تاريخ آمريکا مشهود است.
طبق نظر شما بدعهدي آمريكايي ها يك
روال معمول است و آنها نسبت به معاهدات
بين المللي پيش از اين هم همين رويه را
داشته اند اما در مورد برجام مسئله آنها
چه بود؟
بدعهدي آمريكايي ها اتفاقا در مورد برجام که تنها
يک توافقنامه چند جانبه بود و نه يک معاهده ،بيشتر
ي کند .به عبارت ساده آمريکايي که
نمود پيدا م 
خود را وراي همه قوانين محدودکننده بين المللي
ي کند از طريق قانونگذاري هاي
ميبيند و سعي م 
داخلي بدعهدي خود را مشروع و ساختارمند کند،
بالطبع اولي خود را پايبند توافقي مانند برجام

نميبيند .در صحبت هايي که آقاي جان کري
در کنگره در مورد برجام داشت بارها اين مسئله
را تکرار مي کرد که اين توافق براي دولت آمريکا
قانونا الزام آور نيست “.”not legally binding
و راه هاي عبور از برجام مانند اعمال تحريم در
حوزه هاي ديگر را مکررا براي نمايندگان جمهوري
خواه مخالف برجام عنوان ميکرد .بنابراين در
نگاه کالن رويکرد ابزاري آمريکا به تعهدات

»

موضوع شناسنامه بانوان مطلقه
پيگيري شود

ميگيرند .کشورهايي مانند جمهوري اسالمي که
به طور سيستماتيک نسبت به سياست هاي آمريکا
متفاوت عمل ميکنند به عنوان دشمن قلمداد
ي شوند و همه ابزارها براي مهار ،تضعيف و حتي
م
ي گيرد.
براندازي آن کشورها مورد استفاده قرار م 
از آنجا که استفاده از ابزار مذاکره در اين چارچوب
ق هاي
به عنوان يک اهرم فشار است ،تنها تواف 
موقت متصور است .نگاه واشنگتن در اين موارد

رويکرد آمريکا ب�ه قراردادهاي بين المللي به طور کلي رويکردي
ابزاري است
جرم اصلي جمهوري اسالمي آن است که با انقالب اسالمي خود،
کشوري تابع را به کشوري مستقل تبديل کرد
ه�دف بران�دازي جمهوري اسلامي در هر دو طي�ف دموکرات و
ي شود
جمهوري خواه به عنوان هدف درازمدت آمريکا ديده م 
نگاهي به همس�ويي تاريخي اروپا با آمريکا در سياس�ت خارجي
نسبت به ايران بايد ما را از دل بستن به اروپا براي عبور از اين مرحله
دچار ترديد جدي کند
باي�د منتظ�ر ماند و ديد که آيا اروپا سياس�ت ه�اي عملي براي
ي گيرد
خنثي سازي تبعات خروج آمريکا از برجام در پيش م 

بين المللي و حس برتري نسبت به ساختارهاي
بين المللي مسئلهاي است که بدعهدي آمريکا
در برجام را کامال قابل پيش بيني ميکرد.
آمريكا با امضاي معاهدات بين المللي و سپس
خروج از آنها دقيقا به دنبال چيست؟!
اين مسئله به خصوص در مورد تعامل آمريکا با
کشورهاي مستقلي که آمريکا با آنها مشکل دارد
ي شود .بر
در تاريخ روابط خارجي آمريکا ديده م 
اساس يافت ه هاي دانشمندان روابط بين الملل و علوم
سياسي غربي ،تاريخ آمريکا نشانگر تفوق الگويي
است که بر اساس آن آمريکا به دنبال ايجاد شبکهاي
از کشورهاي تابع است .حتي کشورهاي اروپايي
همسو با آمريکا نيز در اين شبکه کشورهاي تابع قرار

اين است که سياست فشار ،کشور دشمن را
پاي ميز مذاکره آورده و بنابراين فشارها نه تنها
نبايد کاهش يابد بلکه در اغلب موارد افزايش
هم خواهد داشت.
بعضي از صاحب نظران معتقدند كه عالوه
بر روحيه استكباري آمريكا عقده گشايي
ترامپ در مقابل اوباما و هر آنچه او انجام
داده عاملي براي اين موضع گيري و قرار
دادن آمريكا در موقعيت يك عهد شكن
بين المللي در عرصه جهاني است ،نظر
شما چيست؟
اگر به طور خاص به رابطه آمريکا با ايران توجه
کنيم ،شاهد نگاه ابزاري آمريکا به تعامل با

ايران در راستاي نيل به اهداف راهبردي آن
کشور هستيم که اتفاقا بين دموکرات ها و
جمهوري خواهان مورد اتفاق است .جرم اصلي
جمهوري اسالمي آن است که با انقالب اسالمي
خود ،کشوري تابع را به کشوري مستقل تبديل
کرد .در واقع ،در نگاه آمريکا تعامل يکي از ابزارها
در کنار ديگر اقدامات تنبيهي مانند تحريم براي
اعمال فشار به جمهوري اسالمي براي پذيرش
مواضع آمريکا در مسائل مورد مذاکره است .اما
نکته مهم اين است که حلقه مشاوران نزديک آقاي
اوباما از جمله آقاي دنيس راس نيز در ماه هاي
پيش از ورود به مذاکره با ايران ،هدف نهايي
تعامل با ايران را تنها حل و فصل مسئله هستهاي
ي دانستند بلکه تجديد نظر ايران در
ايران نم 
حمايت از حماس و حزب اهلل را عنوان ميکردند.
هدف براندازي جمهوري اسالمي نيز در هر دو
طيف دموکرات و جمهوري خواه به عنوان هدف
درازمدت آمريکا ديده ميشود.
در اين چارچوب است که سخنان آقاي کري
مبني بر امکان اعمال تحريمهاي ديگر از جمله
تحريم هاي حقوق بشري توسط آمريکا قابل
بررسي است .ما شاهد بوديم که وزارت خزانه
داري آمريکا در زمان آقاي اوباما نيز تمام تالش
خود براي سنگاندازي در اجراي کامل برجام انجام
ي داد و اتاق جنگ اقتصادي بود.
م
اين مسئله به خاطر وجود نقاط ضعف و روزنههاي
آسيبزا در متن برجام کامال قابل پيادهسازي
بود.
با دست به دست شدن قدرت در آمريکا ،ابتدا
دولت ترامپ نيز از برجام به عنوان جعبه ابزار
فشار ديگري عليه جمهوري اسالمي ايران استفاده
کرد و در نهايت با بيرون رفتن از برجام روند
افزايش فشارها را سرعت بخشيد.
به نظر شما برجام بدون آمريكا چگونه مي
تواند ادامه يابد؟

ک ها
آنچه ما اکنون شاهد آن هستيم تغيير تاکتي 
در اعمال فشار عليه جمهوري اسالمي براي
تغيير مواضع آن در کوتاه مدت و تالش براي
براندازي در درازمدت است .نگاهي به همسويي
تاريخي اروپا با آمريکا در سياست خارجي نسبت
به ايران بايد ما را از دل بستن به اروپا براي
عبور از اين مرحله دچار ترديد جدي کند .در
بيانيه مشترک سران سه کشور اروپايي تنها از
آمريکا تقاضا مي کند که اجازه دهد برجام "کما
في السابق" ادامه يابد و "ساير مسائل مايه نگراني"
در توافقي ديگر پس از برجام مورد بررسي قرار گيرد.
بايد منتظر ماند و ديد که آيا اروپا سياست هاي
عملي براي خنثي سازي تبعات خروج آمريکا از
برجام در پيش ميگيرد و وضعيت سابق برجام
را که تقريبا هيچ عايدي براي ايران نداشت را
تغيير ميدهد.
ي رسد نقشي که اروپا در حال حاضر
به نظر م 
ايفا مي کند اعمال فشار بر ايران براي باقي ماندن
در برجام بدون آمريکاست بدون اينکه بخواهد
کاري براي حل مشکالت برجام پيش از خروج
آمريکا انجام دهد.
بهترين موضع گيري در حال حاضر از نظر
ديپلماتيك چيست و چه نكاتي بايد مد
نظر دستگاه ديپلماسي كشور (با توجه به
شناخت بيشتر از روحيات كاسب مسلكي
رئيس جمهور كنوني آمريكا) قرار گيرد؟
تجربه برجام نشان داد تعامل با آمريکا راهکار
مورد اعتمادي براي خروج از بحران ها نيست.
وضعيت سياست خارجي کشور بايد متحول شود ،
از عدم توازني که حاصل تمرکز بر مسئله برجام
بود ،خارج شود و به سمت توانمندسازي دروني
و تعامل با بقيه دنيا حرکت کند .بپذيريم که
آمريکا و چند کشور اروپايي با پيشينه استعماري،
جامعه جهاني نيست.
متشكرم.

هورموني كه باعث پرمويي زنان است!

افزايش هورمونهاي جنسي مردانه در نيمي از زنان مبتال به هيرسوتيسم ديده
ميشود .اين افزايش ميتواند به علل مختلفي ايجاد شود.
به گزارش جام نيوز ،افزايش هورمونهاي جنسي مردانه در نيمي از زنان
مبتال به هيرسوتيسم ديده ميشود .اين افزايش ميتواند به علل مختلفي ايجاد
شود .بهعنوان مثال در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلي کيستيک آندروژنها
(هورمونهاي جنسي مردانه) افزايش مييابند.
هيرسوتيسم به شرايطي اطالق ميشود که در آن موهاي زائد و ناخواسته در
صورت و بخشهاي مختلف بدن ميرويد و معموالً اين موها ضخيم و تيره هستند.
اين موهاي غير طبيعي غالباً در مناطقي که مردان رويش مو دارند رشد ميکند
که از آن جمله ميتوان به صورت ،سينه و پشت اشاره کرد.
در بعضي از موارد رويش اين موها طبيعي بوده و در افراد مختلف متفاوت است.

به گزارش خبرگزاري مهر  ،کتاب
مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با
عفاف و حجاب و اخالق و عفت عمومي
که به همت مهناز بادران گردآوري
و تنظيم شده است ،ارديبهشت
ماه  1397توسط انتشارات روابط
عمومي شوراي فرهنگي اجتماعي
زنان و خانواده به چاپ رسيده است.
اين کتاب برگزيده اي از قوانين
و مقررات جمهوري اسالمي ايران در مقوله عفاف و حجاب و
اخالق و عفت عمومي برطبق تاريخ تصويب يا ابالغ در نه بخش
(قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي ،مصوبات شوراي عالي
انقالب فرهنگي ،ابالغيههاي نخست وزيري ،رياست جمهور و
مصوبات شوراهاي عالي ،مصوبات هيئت وزيران ،مصوبات وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري ،مصوبات وزارت کشور ،بخشنامه ها
و مصوبات قوه قضائيه ،مصوبات ستاد صيانت از حريم امنيت
عمومي و حقوق شهروندان و مصوبات سازمان صدا و سيما)
گردآوري و ارائه شده است .

اما در حدود نيمي از موارد هيرسوتيسم با افزايش سطح هورمونهاي جنسي
مردانه که آندروژن ناميده ميشود همراه ميباشد .اگر چه در موارد نادري نيز
مشکالت زمينه ساز جدي ديگري نظير سندرم کوشينگ وجود دارد.
عالئم و نشانههاي پرمويي زنان
مهمترين نشانه هيرسوتيسم رشد مو روي شکم ،سينه و پشت لب ميباشد.
چنانچه هيرسوتيسم به علت افزايش هورمونهاي مردانه اتفاق افتاده باشد،
نشانهها شامل قاعدگي نامنظم ،آکنه ،از دست دادن هيکل زنانه ،وجود بعضي
از نشانههاي مردانه نظير تغيير صدا ،ريزش مو با الگوي مردانه و پهن شدن
شانهها ميباشد .در صورتي که سندرم کوشينگ علت هيرسوتيسم باشد ،چاقي
به خصوص در ناحيه مياني بدن ،افزايش فشار خون ،ديابت و نازکي پوست از
عالئم مشخصه بيمار خواهند بود.
علل پرمويي زنان
افزايش هورمونهاي جنسي مردانه در نيمي از زنان مبتال به هيرسوتيسم ديده
ميشود .اين افزايش ميتواند به علل مختلفي ايجاد شود .بهعنوان مثال در زنان
مبتال به سندرم تخمدان پلي کيستيک آندروژنها (هورمونهاي جنسي مردانه)
افزايش مييابند .معموالً زنان مبتال به اين سندرم با مشکل ناباروري مواجه
ميباشند .ضمناً وجود تومورهاي تخمدان يا غدد فوق کليوي نيز از عوامل ايجاد
کننده هيرسوتيسم ميباشد.
سندرم کوشينگ نيز همانگونه که ذکر شد ميتواند علتي براي بروز اين مشکل به
شمار برود .برخي از داروها نظير استروئيدهاي آنابوليک ،فني توئين ،ماينوکسيديل،
ديازوکسيد ،سيکلوسپورين ،هگزاکلروبنزن و دانازول (داروي مورد استفاده در درمان
اندومتريوز) باعث رشد موهاي زائد و بروز مشکل هيرسوتيسم ميگردند.

رئيس مجلس با بيان اينکه سطح
امور ورزشي در جامعه زنان از مردان
کمتر است ،گفت :الزم است موضوع
شناسنامه بانوان مطلقه از طريق
قانون پيگيري شود.
به گزارش تسنيم ،علي الريجاني
رئيس مجلس شوراي اسالمي در
جلسه فراکسيون خانواده مجلس با
بيان اينکه برخي موضوعات فيالذات
مهم است اما در دستهبندي کميسيونها ،نگاه کمتري ميشود،
گفت :مسئله خانواده مسئله بسيار مهمي است ،زيرا جامعه سالم
از خانواده سالم نشأت ميگيرد.
رئيس مجلس با بيان اينکه در حوزه کاهش آمار طالق نياز به
مطالعه داريم ،اظهار داشت :بايد در اين زمينه به کار برخي
دانشگاهها که مطالعه و پژوهش داشتهاند ،توجه کرد.
الريجاني با اشاره به اهميت سالمت زنان ،ادامه داد :سطح امور
ورزشي در جامعه زنان از مردان کمتر است که اين مسئله باعث
فرسايش ميشود ،از اين رو ،شهرداريها کمک کنند تا ورزش
بانوان در تهران و شهرستانها تقويت شود ،همچنين وزارت
ورزش بايد برخي سرمايههاي خود را به اين سمت سوق دهد
تا امکانات مخصوص بانوان تقويت شود ،زيرا نبود امکانات باعث
برخي آسيبها خواهد شد.
رئيس مجلس در پايان با اشاره به اهميت مراکز مشاوره خاطرنشان
کرد :قوهقضائيه برخي مراکز مشاوره دارد که بايد تقويت شود
و اگر کمبودي وجود دارد ،مراکز مشاوره ديگري بهوجود آيد،
همچنين الزم است موضوع شناسنامه بانوان مطلقه از طريق
قانون پيگيري شود.

بهترين روز زندگي يك سرمربي
سرمربي تيم ملي فوتسال زنان ايران
بعدازکسبعنوانقهرمانيآسياگفت:
امروز بهترين روز زندگي من است و
من سال هاست که منتظر اين روز
بودم تا بتوانم همراه ايران قهرماني
آسيا را به دست بياورم.
به گزارش سايت رسمي فدراسيون
فوتبال ،شهرزاد مظفر ،سرمربي تيم
ملي فوتسال بانوان بعد از کسب
عنوان قهرماني فوتسال زنان آسيا گفت :بسيار خوشحالم و
سال هاست که منتظر چنين لحظه اي هستم تا آن را تجربه
کنم و مي توانم بگويم اين بهترين خاطره زندگي من است.
مظفر ادامه داد :اين قهرماني حاصل تالش يک گروه و تيم
است .اعضاي کادرفني در کنار بازيکنان زحمت کشيدند و من
بايد از تمام کساني که کنارم بودند تشکر کنم چرا که بدون
آن ها کسب اين موفقيت امکان پذير نبود .فکر مي کنم که
بازي در فينال بهترين بازي ما در اين رقابت ها بود .بازي در
فينال هميشه منحصر به فرد است و به بازيکنانم گفته بودم
که بايد بازي را کنترل کنند.سرمربي تيم ملي فوتسال بانوان
گفت :در سال هاي گذشته ما تجربه بازي با ژاپن را داشتيم
اما هر بازي شرايط خاص خود را دارد .در بازي هاي داخل
سالن ترکمنستان ،ژاپن تيم متفاوتي بود ولي مي دانستيم
که اين تيم تغيير کرده و با تيمي جديد رو به رو مي شويم.
عملکرد اين تيم در نيمه نهايي برابر تايلند خيلي خوب بود
اما آن ها را به خوبي آناليز کرديم.وي ادامه داد :ما براي اين
بازي به خوبي آماده شديم و با قدرت در فينال حاضر شديم.
نتيجه بازي و زدن  5گل نشان دهنده عملکرد درخشان ما
در فينال بود.سرمربي تيم ملي فوتسال درباره فرشته کريمي
نيز گفت :فرشته جزء بهترين بازيکنان فينال بود و بايد به
فرشته تبريک بگويم که بازهم توانست ارزشمندترين بازيکن
رقابت ها شود .به دست آوردن دومين عنوان در دومين دوره
ثابت مي کند که فرشته واقعا بازيکن بزرگي در آسياست و
من مي گويم او حتي در جهان هم بهترين است.

دختراني كه بدون اجازه پدر
مي توانند ازدواج كنند

ارتباط رژيم غذايي با شنوايي در زنان

پزشکان در يک بررسي جديد
مشاهده کردند که رژيم غذايي
سالم مي تواند قدرت شنوايي را
در زنان افزايش دهد.
به گزارش جام نيوز  ،متخصصان
در مطالعات پيشين به بررسي
رابطه بين برخي مواد غذايي با
قدرت شنوايي پرداخته بودند
اما اکنون گروهي از محققان
آمريکايي به طور دقيق تر رابطه
بين شنوايي و رژيم غذايي را
ارزيابي کرده اند.در اين بررسي
محققان سوابق پزشکي  ۷۰هزار و

 ۹۶۶زن را در يک دوره  ۲۲ساله
مورد ارزيابي قرار دادند.
تحليل هاي آنان نشان داد زناني
که رژيم غذايي سالم تري را دنبال
کرده اند کمتر احتمال دارد در
طول  ۲۲سال دچار مشکالت
شنوايي شوند.
اين متخصصان اظهار داشتند:
رژيم غذايي سالم در وضعيت
کلي سالمت نقش موثري دارد
و همچنين مي تواند در کاهش
خطر از دست دادن قدرت شنوايي
مفيد باشد.

سيده حميده زرآبادي عضو فراکسيون
زنان مجلس شوراي اسالمي گفت:
اصالح ماده  ۱۰۴۳و  ۱۰۴۴قانون
مدني در خصوص اذن پدر براي
ازدواج تقديم مجلس شد.
به گزارش برنا ،زرآبادي گفت:
دختراني که کارشناسي ارشد و
پنج سال سابقه کار با بيمه دارند
مي توانند بدون اجازه پدر و مجوز
دادگاه ازدواج کنند.
وي گفت :طبق تبصره اي که اضافه شده است ديگر نه حکم
دادگاه و نه اذن پدر براي کساني که شرايط زير را دارا هستند
براي ازدواج نياز است  - ۱:سن  ۲۸سال به شرط احراز رشد
از سوي مرجع قضائي - ۲داراي حداقل مدرک کارشناسي
ارشد- ۳داراي  ۵سال سابقه کار و بيمه بازنشستگي عضو
فراکسيون زنان با بيان اينکه اين طرح يک فوريتي است
و دوشنبه اين هفته تقديم هيئت رئيسه مجلس شد گفت :
افرادي که شرايط باال را نداشته و نياز به حکم دادگاه دارند
ظرف مدت يك ماه تعيين تکليف مي شوند.زرآبادي با اشاره
به طوالني بودن روند دادگاه براي تعيين تکليف ازدواج افزود:
يکسال طول مي کشيد تا دادگاه تعيين تکليف کند که زماني
طوالني بود  .در صورت تصويب مجلس ؛مدت زمان رسيدگي
دادگاه کاهش خواهد يافت.

