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زیبا جم زاد
گیاه شناس شاخص

نــام زیبــا جــم زاد در
علــم گیاهشناســی
زنان ماندگار
بســیار مطرح اســت .او
که اســتاد گیاهشناســی
موسســه جنگلهــا و
مراتــع و رئیــس بخش
تحقیقات گیاهشناســی
ایــران اســت تالیفات و
پژوهشهــای زیــادی
دارد که بسیار شاخص
هستند .او از دبیرستان
به علوم طبیعی و طبیعت عالقه داشت و اردوهای
علمــی در دوره کارشناســی او را بــه ســمت گیــاه
شناســی و زیســت گیاهی هدایت کرد .برای گرفتن
دکتــری به لنــدن رفت و در دانشــگاه لندن دکترای
گیــاه شناســی گرفت.البته پیــش از گرفتن دکتری و
بیش از  40سال پیش با دیدن یک آگهی استخدام
در روزنامه ،با مدرک کارشناسی زیستشناسیاش
بــه بــاغ گیــاه شناســی ملــی کــه تــازه افتتاح شــده
بــود رفــت و بهعنــوان کارشــناس نهالســتان
فعالیتــش را در زمینــه تولیــد و تکثیــر گیاهــان
آغاز کرد.
جــم زاد  22گونه جدید هم برای«فلور» ایران ثبت
کــرد یعنــی گونههایی که در کشــورهای دیگر وجود
داشــت ولی در ایران گزارش نشــده بود .او در طول
یک طرح ملی آنها را پیدا و درباره شــان مطالعه و
تحقیق کرد .نتیجه مطالعات او که از سال  68آغاز
شــد شناســایی پنج خانواده گیاه بود کــه بزرگترین
آنهــا خانواده گیاه نعناع بــود .جم زاد بیش از 500
نــوع نعناع بــا خواص دارویی و عطرهــای گوناگون
را در ایــران شناســایی کــرد کــه پژوهــش و نــگارش
مجموعه فلور نعناع  13ســال زمان برد و کتابی در
نهایت برایش نوشت جایزه «کتاب سال جمهوری
اســامی ایران» را در ســال  92گرفــت .خانواده گل
پامچــال هــم مجموعــه دیگــری بــود کــه جــم زاد
درباره آن تحقیق کرد.
زیبــا جــم بــه دلیــل ســوابق علمــی در انجمنها و
گروههــای تخصصــی زیــادی عضویــت دارد کــه
رئیس گروه ارزشــیابی باغهای گیاهشناســی ،عضو
گروه ارزشــیابی ستاد مؤسسه ،عضو هیأت تحریریه
ژورنال گیاهشناســی ایران ،عضو هیأت ویراســتاران
فلور ایــران ،عضو کمیتــه ارتباط با دانشــگاه ،عضو
انجمــن ژنتیــک ایران ،عضــو جامعه بیــن المللی
تاکزونومــی گیاهــی ،برخــی از گروههایــی اســت که
دکتــر جــمزاد درآن عضویــت دارد .او بــا بیــش از
 ۴۰تالیــف و مقالــه تخصصی از فعالیــن علمی در
حوزه کشاورزی است.
پس از چند ســال کار در باغ گیاه شناســی به عنوان
معــاون اجرایی ،به عنــوان رئیس بخش تحقیقات
گیاه شناســی هم منصوب شــد و هــم اکنون در این
سمت کارش را ادامه می دهد.

صاحب امتیاز :خبرگزاری جمهوری اسالمی مدیر هنری :محمد طاهری
دبیر اجرایی :زهره شریفی
سردبیر :فائزه جمالی عالم
صفحه آرایی :محمد عباسپور

عکس :آژانس عکس ایران
تصحیح و ویراستاری :روزنامه ایران
حروفچینی :روزنامه ایران

لیتوگرافی :موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
تلفن021 - 84711145 :

عکس هفته

شرح عكس :سیو دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب در مصلی تهران
عکس :بهنام یوسفی

آیین ه قدی صد ساله

آیینه قدی صد ســاله قص ه تنهایی امروز است
کــه در ایــن میان گاهی زنــان ،در جامعهای که
برشی از کتاب
مردســاالری بــه الیههــای زیریــن آن خزیــده
سهم بیشتری را بردوش میکشند و برای گریز
از ایــن تنهایی بــه دســتاویزهای متعدد چنگ
میزنند .از آنجا که تشــتت و اضطراب هم روز
بــه روز در جوامع بیشــتر شــده و همین حس،
ناامنــی رادامــن میزند ،محض بــرون رفت از
این حس انســان به باورهایی چنگ میاندازد
کــه گاهی پــارهای از آنها خرافه اســت .از دیگر
ســو چــون ایــن حــس تنهایــی و اضطــراب به
خاطر شرایط اجتماعی و زیر متن مردساالری
جامعه در زنان بیشــتر اســت ،ایــن درگیری با
باورهــا و گاه باورهــای خرافــی در زنان بیشــتر
بوده و ممکن است این باورهای خرافی سوار بر ادوات مدرن پیش تازد.
آیینه قدی صد ســاله ،قصه این زنان اســت ،انعکاس زنانی اســت که از پس تمام
تشــتتها و نامالیمــات میکوشــند بــه تصویری بدیع و بکــر در آیینه قــرن ،از خود
برسند.
نویسنده :ناهید شمس
انتشارات :افراز
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براي آنكه بيابد نشانهاي از تو
كتاب شعر مرا باد ،زير و رو ميكرد
ِ
سعید شیروانی
عکس :مهسا رحیمی

زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند .چه مادر باشند ،یا
فرزند ،خواهر باشند یا همسر.
مخاطبان ،ایران بانو را شریک لحظه های دوست داشتنی تان
کنیــد و ماندگارتریــن و تأثیرگذارترین خاطــرات خود از
نقش های زنانه تان را برای ما بفرســتید .آثارتان را از طریق
نشاني ايميل  iranbanoo@icpi.irبفرستید يا به نشاني
تهران ،خيابان خرمشهر ،شماره ،208صندوق پستي -5388
 ،15875طبقه پنجم ،ايران بانو ،برای ما نامه بنویسید .نظرات
و پيشــنهادهايتان را از طریق شماره تلفن 02184711145
با ما در میان بگذارید.

اخبار زنان
6هــزار زن سرپرســت
خانــوار در زنجیــره تولید
قــرار مــی گیرنــد /معاون
برنامه ریزی و هماهنگی
معاونــت امــور زنــان و
خانــواده نهــاد ریاســت
جمهــوری گفــت :امســال بــا هماهنگــی معاونت
اشــتغال وزارت کار شش هزار زن سرپرست خانوار
در ســطح کشــور در «زنجیــره تولید» قــرار گرفته و
از طریــق مشــاغل خانگی ســاماندهی می شــوند.
اطهره نژادی افزود :هم اینک برای اشــتغال دیگر
تخصیــص عدد و رقــم معنا نــدارد ،بــا توزیع پول
شــغل ایجاد نمی شود و شاخص پایداری نخواهد
داشت.

 ۳۲درصــد زنــان
ایــران تاکنــون بــه
ســینما نرفتهانــد/
نتایــج نظرســنجی
ملی اســفندماه ایســپا
درخصــوص ســینما
رفتــن زنــان ایــران نشــان میدهــد ۲۵.۹ :درصد
پاسخگویان اعالم کردهاند که آخرین باری که به
سینما رفتهاند کمتر از یک سال پیش بوده است.
 ۱۱.۹درصــد اعــام کردهاند آخرین بار بین  ۱تا ۳
سال پیش بوده که به سینما رفتهاند ۳۰.۲ .درصد
از پاسخگویان اعالم کردهاند از آخرین باری که به
یگذرد.
سینما رفتهاند حداقل بیش از  ۳سال م 
 ۳۲درصــد نیز اعــام کردهاند تاکنون به ســینما
نرفتهاند.
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درخواســت تابعیــت
ایرانــی بــرای فرزنــدان
بــا پــدران خارجــی یک
حــق و مطالبــه اســت/
معاون رئیس جمهوری
در امــور زنــان و خانــواده
دربــاره الیحه اعطای تابعیت بــه فرزندان با مادر
ایرانــی و پــدر خارجــی گفت :مهــم این اســت که
یــک مطالبه ،حق و تقاضــا برای این گــروه زنان و
فرزنــدان وجــود دارد و دولــت هم باید شــرایط را
فراهــم کند که البته ایــن اقدام را انجــام داده و در
این زمینه نظر مثبت دارد .معصومه ابتکار اظهار
امیدواری کرد :مجلس با نظر مثبت به این مسأله
ورود کند.

 740ســازش بیــن
والدیــن طــاق گرفته
انجــام شــد /مدیــرکل
پیشــگیری فرهنگــی
و اجتماعــی معــاون
اجتماعی و پیشــگیری
از وقــوع جرم قوه قضائیه گفت 740 :مورد صلح
و سازش بین والدین طالق گرفته ،هنگام مالقات
فرزنــدان آن در مراکــز مهــر خانواده در ســال 97
انجــام شــده اســت.علی محمــد زنگانــه دربــاره
دســتاوردهای راه انــدازی مراکــز مهــر خانــواده
گفت 132 :مرکز مالقــات فرزندان طالق تا پایان
نیمه نخســت سال  97ایجاد شــده است و حدود
 70هــزار مالقــات در ایــن مراکــز داشــتیم و حتی
هنــگام مالقــات خانوادههــا شــاهد تحقــق 6.5
درصد سازش بین والدین طالق گرفته ،بوده ایم.

