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 طب سنتی 
پزشکی مدرن را زیر 
سؤال برده است

 از آرایش غلیظ 
 مردان ایرانی 
تا تمدید جوانی
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صفحه 2 «

 جهت سفارش آگهی در هفته نامه مستقل ضامن خراسان  با شماره های تلفن 051-38785053-38787289
و یا پست الکترونیک: zamennews@gmail.com تماس داشته باشید.

هفته نامه )مستقل(

خبرنگاری تعهد و عشق است

یکی  خبرنگاری  سلیمانی-  حمیده 
مشاغل  مهم ترین  و  پردغدغه ترین  از 
با  بر جامعه است که خبرنگار  تأثیرگذار 
به چالش کشیدن نابسامانی های جامعه 
و پررنگ کردن امید در میان ملت، تعهد 
عملی  شیوه  زیباترین  به  را  خود  انسانی 

می کند.
خبرنگاران به عنوان سمت وسودهنده ی 
اعتبار  بازتاب دهنده ی  و  عمومی  افکار 
جامعه،  درون  در  ــردم  م خواسته های 
اثــرگــذارنــد. رســالــت خــبــرنــگــاران، پل 
است.  مسووالن  و  مردم  میان  ارتباطی 
واقعیت این است که خبرنگار مطالبه گر 
محسوب  جامعه  نیازهای  و  خواسته ها 
ــه هــا،  ــور رســان ــض ــدون ح ــ ــود.  ب ــی شـ مـ
نمی-توانند  جامعه  اقشار  از  هیچ کدام 
آن چنان که باید صدای خود را به گوش 
است  حالی  در  ایــن  برسانند.  مدیران 
زمینه ی  در  که  ــدر  آن ق خبرنگاران  که 
مطالبه گری  ــردم  م ــور  ام بــه  پرداختن 
شهروندی  حقوق  خصوص  در  دارنــد، 
ــی نــدارنــد. وســیــلــه ی کار  ــای خــود ادع
خبرنگار که قلم و کاغذی است هر چند 
موجب  می تواند  ارزان،  شاید  و  کوچک 
تحولی عظیم در جامعه شود و مسووالن 
در  تنها  خبرنگار  از  حمایت  بدانند  باید 
شعار دادن مراسم روز خبرنگار خالصه 
خبرنگار،  از  حمایت  بلکه  نمی شود 
و  قــلــم  آزادی  ــه  ب ــرام  ــت اح ــا  ب عــمــل  در 

آزاداندیشی به اثبات می رسد.

 بـانـوان سرمقاله
خبـرنگـــــــا    ر

 یک دختر خوب
 بهتره از 
صدتا پسر!



2
سه شنبه 22 مرداد 1398 -11 ذی الحجه1440-13 آگوست2019 -شماره 5

اجتماعی-سیاسی

تریبــــــون آزاد

خبرنگاری از نگاه خبرنگاران و عکاسان  «
مشهدی

ــت روزنـــامـــه  ــرس ــرپ ــدی)س ــم   فـــائـــزه اح
همشهری خراسان رضوی(

مستحضر  که  همان طور 
ــوان  ــ ــان ــ ــد، ب ــیـ ــتـ ــسـ هـ

ــار هـــمـــواره  ــگ ــرن ــب خ
بار  از  بــزرگــی  بخش 
استان  اطالع رسانی 

و  کشیده  دوش  بــر  را 
مسیر  ــن  ای در  کــه  الحق 

خـــوش درخـــشـــیـــده انـــد، امــا 
جنسیتی،  مــحــدودیــت هــای  دلیل  بــه  مواقعی 
خبرنگار  بانوان  و  داده  ترجیح  خبرنگار  مــردان 

حذف شده اند .
عرصه  همین  در  فعالیت  با  بانوان  از  بسیاری 
و  دارند  خانواده هایشان  معاش  امرار  در  سهمی 
سرپرست خانوار هستند، اما   نگاه و توجه برخی 
از مدیران و مسئولین با دغدغه های شغلی آن ها 
رکــود  کــه  شرایطی  در  حــال  نیست،  متناسب 
انداخته،  سایه  روزنامه ها  فعالیت  بر  سنگین 
بانوان خبرنگار که سال ها از عمرشان را در این 
حذف  خطر  در  پیش  از  بیش  گذرانده اند،  مسیر 
شدن یا نادیده گرفته شدن قرار دارند. از این رو 
نمی توان باور کرد که مسئوالن بنشینند و پایان 
اسف بار و ناگهانی عمر شغلی بسیاری از بانوان 

خبرنگار را نظاره گر باشند و هیچ کاری نکنند .
بانوان  کمبودهای  و  نیازها  بارها،  و  بارها  بنده 
کرده ام.  مطرح  مختلف  جلسات  در  را  خبرنگار 
و  ــاال  ب کــاری  ساعت  اســتــرس،  مسکن،  بیمه، 
حقوق بسیار اندک، ماهیت کار و نداشتن متولی 
کند،  اعاده  را  قشر  این  حقوق  بتواند  که  ناظری 
شرایط  در  را  خبرنگار  بانوان  بویژه  خبرنگاران 
که  روشنی  پیشنهاد  ــت.  اس داده  ــرار  ق سخت 
می توان به متولیان ارائه کرد این است که برای 
نظر  در  را  تسهیالتی  بیمه  حق  و  مسکن  تامین 

گرفته یا تمهیداتی را بیاندیشند .
   انجیدنی

مشکالت  مــن  نــظــر  بــه   
خــبــرنــگــاران خــانــم از 

چرا  نیست،  جــدا  آقــا 
ــبـــرنـــگـــاران و  کـــه خـ
طی  زن  گزارشگران 

ســال هــای گــذشــتــه با 
خــود  حــرفــه ای  فعالیت 

جایگاه حرفه ای خود را به لحاظ 
کمی و کیفی ارتقا داده اند.

رسانه  حــوزه  اصلی  مشکل  و  چالش  اینجانب   
ارتباط  و  قلم  فــروشــی  ارزان  را  خبرنگاران  و 
عدم  دلیل  به  اقتصادی  مسائل  با  آن  تنگاتنگ 
جایگاه  که  می دانم  خبرنگاران  شغلی  امنیت 

حرفه روزنامه نگاری را تخریب نموده است.
 مسئوالن نهادها و دستگاه ها آن چنان که باید و 
شاید روی خبرنگاران حساب باز نمی کنند، چرا 

که با یک کارت هدیه و یا کادو می توانند خبرنگار 
فضایی  چنین  در  بگیرند،  خــود  اختیار  در  را 
مسئله  ایــن  باید  که  نیست  قــدرت  رسانه  دیگر 

چاره اندیشی شود...
 مرجان فرهمند)همشهری(

طالیه داران  خبرنگاران 
آگاهی بخشی،  جبهه 
ــان  زبـ و  ــیــنــا  ب ــم  ــش چ
هستند.  مردم  گویای 
بدون  که  تالشگرانی 
از  چشم داشتی  هیچ 
بین  ارتباط  مسئولین 

مردم و آنان هستند .
ــی  ــام ــق م و  پـــســـت  ــر  ــ ه کــــــه در 

باشید از وزارت تا وکالت؛ از صدارت تا ریاست، 
از پست های کلیدی تا مشاغل خانگی و .... تعهد 
و مسئولیت پذیری حرف اول را می زند. وقتی در 
»من«  از  باید  می گذاری  قدم  خبرنگاری  وادی 
بودن دوری کنی و به »ما« بودن بپیوندی. دیگر 
خودت نیستی  و فکر برطرف کردن دغدغه هایت 
مردم  کنار  در  و  مــردم  با  وقتی  چون  نــداری،  را 
هستی، تازه متوجه می شوی مشکل یعنی چه ؟ 

درد چیست ؟
تمامی  دامنگیر  که  مشکالتی  مهم ترین  از  یکی 
امنیت  نبود  و  حق التحریریه  است  خبرنگاران 
خبرنگار  بــانــوان  راســتــا  ــن  ای در  اســت،  شغلی 
به  تــوجــه  بــا  مــی بــرنــد.  ــج  رن مشکل  ــن  ای از  هــم 
هم- و  طــرفــی  از  ــار  ک سختی های  و  فشارها 
و  خانه داری  چون  دیگر  مسئولیت های  چنین 
بانوان  روی  بر  سنگینی  فشار  واقعا  فرزندداری 

است.
   مهدیه غفوریان-عکاس

به نظر من یکی از مهم ترین 
مــشــکــالت خــانــم هــای 

خبرنگار  و  ــاس   ــک ع
اجتماعی  ارتباطات 
آقا  عکاسان  هست، 

و  مد  یران  با  راحتی  به 
نهادهای  مختلف ارتباط 

حالی که  در  می کنند،  برقرار 
باید  همیشه  ما  نیست،  این طور  خانم ها  بــرای 

منتظر باشیم کسی در این رابطه سفارش کند.
یا خودمان آنقدر پیگیری کنیم تا شاید به جایی 
خودش  خاص  دردسرهای  هم  عکاسی  برسیم! 
عمومی  و  تجمعی   آفیش های  در  مثال  دارد.  را 
مردم  و  می کند  توجه  جلب  بیشتر  زن  عکاس 
خصوصا مردها و گاهی دوستان  نیروی انتظامی 
نشان  بیشتری  حساسیت  زن  عکاس  یــک  بــه 
قسمت  بــرو  می گویند  مــن  بــه  مثال  می د  هند. 
خانم ها عکس بگیر و یا در برخی مکان های دیگر 

برای خانم ها محدودیت وجود دارد.
باور  عکاسان:  تمامی  برای  عمومی  مسئله  یک 
سالح مان  تنها  ما  و  نیستیم  تروریست  ما  کنید 
همین دوربین عکاسی است. ما هم مسایل خوِد 

مردم را برای بهتر شدن و یا برای زیبایی شان و یا 
هر علت دیگری پوشش داده و منتشر می کنیم.

نحوه  محترم  مــدیــران  از  بسیاری  هنوز  حتی 
رعایت  را  خبرنگار  یــا  عکاس  یــک  بــا  بــرخــورد 
قصد  نــه  و  ــم  دزدیـ نــه  عکاسان  مــا  نمی کنند. 

سوءاستفاده از موقعیت مان را داریم.
   الله سادات کوثری

ــه،  ــل ــئ ــس مـــهـــم تـــریـــن م
بازنشستگی  مــوضــوع 

که  است  خبرنگاران 
معطوف  تنها  البته 
ــوان خــبــرنــگــار  ــ ــان ــ ب

مشمول  و  نــمــی شــود 
همه است.  قبال بیمه ای 

ــام نــویــســنــدگــان و  ــود بــه نـ بـ
آن  از  خبرنگاران  همه  عموما  که  خبرنگاران 
ــاد بــرای  ــود ارشـ اســتــفــاده مــی کــردنــد و قـــرار ب
خبرنگاران این بیمه را بیمه خبرنگاری رد کند، 
اما حاال مشخص شده است که این بیمه مشمول 

بازنشستگی 20 سال خبرنگاران نمی شود.
بانوان خبرنگار است که در  دوم موضوع زایمان 
زایمان  مرخصی  به  باردار  خانومی  رسانه ای  هر 
ــه  ادام ــال  اص نیست  مشخص  ــردد  ــرگ ب و  بـــرود 

همکاری برایش میسر باشد یا خیر.
سوم حضور بانوان خبرنگار در برخی مکان های 
آیات  از  برخی  دفاتر  ورزشگاه ها،  نظیر  خبری 

عظام و... است
چهارم زن بودن که در برخی موارد باعث توهین 

و افترا می شود.
  سمیرا شاهیان

که  مــحــدودیــت هــایــی 
ــاران  ــگ ــرن ــب ــرای خ ــ بـ
می شود  اعمال  خانم 
موضوعی  هر  از  بیش 

آزاردهــــنــــده اســـت؛ 
ایــن کــه خــبــرنــگــاران و  

عکاس خانم،  خبرنگاراِن 
بعضی  به  ورود  حق  آقایان،  با  مساوی  و  مشابه 
این  ندارند.  را  وظایفشان  انجام  برای  اماکن  از 
گاهی  که  داشتند  موثری  نقش  آنقدر  تبعیض ها 
نیز  آقا  عکاساِن  از  برخی  به ویژه  و  خبرنگاران 
توسل  با  که  ــد  داده انـ را  حق  ایــن  خــودشــان  به 
ارتباطی،  البی های  و  جسمی  توانایی های  به 
و  ترقی   جــای  و  باشند  پیشتاز  ــور  ام انــجــام  در 

دیده شدنی برای همکارانشان نگذارند.
  حسین زاده

ــد بــــتــــوان گــفــت  ــ ــای ــ ش
ــن مــســئــلــه و  ــری ــم ت ــه م

بــانــوان  ــه  ک مشکلی 
ــان با  ــت خــبــرنــگــار اس
نرم  پنجه  و  دســت  آن 

می کنند نبود عدالت و 
با همتایان همکار  تساوی 

سمت های  بــه  رســیــدن  در  ــرد  م

باالتر در رسانه است. 
خبرنگاران خانم زیادی را می شناسم که با وجود 
لیاقت و سابقه در کار رسانه بهایی به آن ها داده 
یا  اکثرا  انگشت شماری  تعداد  جز  به  و  نمی شود 
حالت  بهترین  در  یا  هستند  خبرنگار  هم چنان 
ممکن به عنوان دبیر سرویس یک رسانه روزگار 

می گذرانند.
می خواهم تیغ تیز انتقادم را اول از همه متوجه 
قرارگاه رسانه ای استان کنم که علی رغم این که 
ادعای دغدغه مشکالت مردم و رسانه ای کردن 
جامعه  زنان  می کنند  تصور  گویا  اما  دارند  را  آن 
رسانه ای  نیازمند  که  هستند  مشکالتی  از  فارغ 
از  یکی  حتی  هم  خاطر  همین  به  و  است  شدن 
در  که  استان  رسانه های  در  سرشناس  بانوان 
سردبیر  معاون  یا  روزنامه  سرپرستی  پست های 
که  نمی کنند  دعوت  خود  جلسات  به  را  هستند 

بسی جای تاسف دارد. 
خبرنگار،  بانوان  معیشتی  مشکالت  از  گفتن 
مثنوی هفتاد منی است که از حوصله خوانندگان 
که  می شود  تلخ تر  آن جــا  قصه  امــا  اســت  خــارج 
همکاران آقا غالبا بر زنانی که بار یک زندگی را 

بر دوش می کشند ترجیح داده می شوند.
ــران مــجــرد  ــتـ بــــرای دخـ ــار  ــ ــن مــیــان ک ــ ای در 
همکاران  برخالف  که  است  سخت تر  خبرنگار 
کار  عمومی ها  روابـــط  در  کــه  شرافتمندمان 
می کنند برخی پا را از حد ارتباطات کاری فراتر 
می- قی  را  آبــرو  و  خــورده  را  حیا  و  می گذارند 

کنند.
 الهام مهدیزاده

او  بگوئید  محافظتان  به 
همه  و  اســت  خبرنگار 

سهم  از  صحبت  جــا 
بانوان است. اما هنوز 
سهم  ــالم  ک در  فقط 

داریم و در عمل فاصله 
خبرنگار  بانوان  ــم.  داری

جور  و  جمع  جمع،  در  وقتی 
بعضا  و  عکاس  خبرنگار،  دوربین،  ازدحــام  پر  و 
تمام قد  باید  هستند  مسئوالن  تنومند  محافظان 
آخرین  با  تا  قدبلندی-  هم  گاهی   – بایستند 
صدای  آن  تا  کنند.  سئوال  فریادگونه  صدا،  ًتن 
مسئول  ــوش  گ بــه  همهمه ها  میان  در  ظریف 

مربوطه برسد و پاسخ بگیرند.
امنیت  بیمه،  کنار  در  اکنون  خبرنگار  بانوان 
شغلی که گویا حاال شده دغدغه مدت دار و بعضًا 
طبیعی برای مسئوالن، دغدغه ای به نام جایگاه 
خبرنگاری  خانم  وقتی  مسئول  آقای  دارند.  هم 

محافظتان  ــه  ب آمـــد  ــان  ــت ــراغ س
بــرای  سهمی  او  بگوئید 

سئوال دارد.
  میترا عبدالهی

باال رفتن سن ازدواج 
یا تجرد...

 بحران هایی که کاهش امید به زندگی 
را در پی دارد

اندازه ی  به  است  ممکن  که  عبارتی ست  زندگی"  به  "امید   - خادم 
تعداد آدم های روی زمین تعاریف متفاوتی داشته باشد. بدین معنا که 
یا کاهش امید به زیست انسان ها، برای همگان لزوما  دلیل افزایش 
یکی نیست. اما اصوال مسایل مهم ملی و تصمیمات صاحب منصبان 
که  می گذارد  جامعه  افراد  تک  تک  زندگی  بر  عمیقی  تأثیر  آن چنان 
دالیل اصلِی مخصوصا کاهش امید به زندگی، در سطح وسیعی بین 

همگان مشترک می شود.
در تریبون آزاد این شماره ی »ضامن خراسان«، از مخاطبان خواسته 
شد تا نظر خود را درباره مهم ترین مسأله ای که باعث کاهش امید به 

زندگی در جامعه می شود بیان کنند.
وحید که جوان 31 ساله مجردی است می گوید:  به نظر من، با این 
وجود  آینده ای  کشور  این  در  اقتصادی،  و  کــاری  نابسامان  اوضــاع 
ندارد. مهم ترین مسأله امروز ما، »کاهش امید به زندگی« است. تورم 
آینده ای  و  امید  هیچ  انسان  که  است  شده  باعث  زیاد  بیکاری  و  باال 

نداشته باشد.
می کند،  سپری  را  خود  زندگی   40 دهه  که  است  جوانی  زن  ملیحه 
است،  شده  باعث  مناسب  کار  نیافتن  اما  است  تحصیلکرده  گرچه  او 

خانه داری را اجبارًا برگزیند.
او می گوید: حیاتی ترین مسأله »آب« است. بحران آب به کار و سپس 
به بهداشت هم آسیب زده است. این امر به نوبه خود منجر به فاصله 
شود،  زیاد  طبقاتی  فاصله  زمانی که  نتیجه  در  است.  شده  طبقاتی 
اجتماعی  مشکالت  گرفتار  بیشتر  ملت  و  می یابد  کاهش  آمــوزش 

می شود.
و  بلوچستان  و  سیستان  مانند  استان هایی  در  آب  بحران  او  نظر  به 
خوزستان نیز عامل ایجاد بحران های دیگری چون ضعف اقتصادی، 

بهداشتی، آموزشی، بیکاری و آلودگی هوا شده است.
مرضیه فارغ التحصیل رشته فلسفه است. او می گوید: گر چه تمامی 
مسایل جاری امروز در ایران مهم است اما به نظرم »نداشتن آزادی« 
و  عالمان  باشد  داشته  وجــود  آزادی  اگر  اســت.  موضوع  مهم ترین 
آگاهان برای روشنگری، علم مورد نیاز را به خوبی انتقال می دهند. 
ارتقای آگاهی هم یعنی آگاهی به حق. فردی که به حق خود آگاهی 
پیدا کند در پی مطالبه آن خواهد رفت و در این صورت است که ما 
به  امید  افزایش  نهایتًا  و  مختلف  سطوح  در  کارایی  افزایش  شاهد 

زندگی خواهیم بود.
به  می گوید:  است،  خانواده  سرپرست  و  خانه دار  خانمی  که  نسرین 
نظر من فقر مهم ترین مسأله است. من گاهی حتی نمی توانم نان شب 
خود و پسرانم  را تأمین کنم. دیشب پسرم را که دستش شکسته بود 
تومان   10 بود.  کارتم  توی  هزارتومان   25 تنها  بردم،  بیمارستان  به 
ماند.  باقی  برایم  دیگر  تومان  هزار  فقط15  و  دادم  ماشین  کرایه  را 
در چنین مواقعی اگر خانواده ام حواسشان نباشد واقعًا نمی دانم چه 

بالیی سرم خواهد آمد؛ فقر واقعا بد است!
بعد از مادر سرپرست، نوبت مرد 70 ساله ای است که در دفترخانه ی 
سرسام آور«  »هزینه های  من  نظر  به  می گوید:  او  می کند.  کار  ازدواج 
هستم  بسیاری  طالق های  شاهد  روز  هر  من  است.  مسأله  مهم ترین 
ازدواج  نظرم  به  حتی  است.  اقتصادی  امور  فقط  آن  اصلی  دلیل  که 

نکردن امروز جوانان هم نتیجه ی  این هزینه های باالست.
فاطمه، مادر جوان خانه داری است که قبل از پرسش در حال تعریف 
لباس  یک  مناسب  خرید  بــرای  شهر  بازارهای  در  گشتن  از  کــردن 
به خانه برگشته  او می گفت که آخرش هم دست خالی  بود.  بچگانه 

است. به نظر او مهم ترین مسأله »گرانی و وضع اقتصادی« است. 
او می گوید: به نظر من چیزی مهم تر از مسأله اقتصادی وجود ندارد. 
شوهر من صبح تا شب در حال کار کردن است اما باز هم نمی توانیم 

هزینه زندگی خود را تأمین کنیم. 
مهم ترین  او  نظر  به  دارد.  آزاد  شغل  که  است  ساله ای   29 پسر  نوید 
موضوع »کار« است. او می گوید: کار که نباشد پول نیست و پول هم 
خرید  قدرت  مردم  که  وقتی  ندارد.  وجود  خریدی  قدرت  نباشد  که 
اوضاع  می رود.  آنان  زندگی  از  هم  آرامش  تدریج  به  باشند،  نداشته 

اقتصادی باعث افزایش فقر و فحشا شده است.
ادامــــــــــه  او 
مــــــی دهــــــد: 
جوانی  ــروز  امـ
مثل من، فقط به دالیل 
ازدواج  جرأت  اقتصادی 
چه  با  شما  آقایان  نــدارد. 
ما  ازدواج  بــرای  توجیهی 

جوانان تبلیغ می کنید.
ســالــه   65 ــم  ــان خ مـــهـــری، 
ــه  خـــــــانـــــــه داری اســــــت ک
نظر  به  می گوید:  لبخندزنان 
مهم  ــی«  ــران گ و  »اقــتــصــاد  مــن 
ــا گــرانــی امـــروز مــردم  اســـت. ب
معمولی  هزینه های  نمی توانند 
مثال  کنند.  تأمین  را  خود  زندگی 
یک کارگر که از صبح تا شب برای 
یافتن کار سر گذر است و آخر سر 
خانه  به  کار  بدون  است  ممکن  هم 
برگردد، چگونه می تواند حتی شام 

شب فرزندانش را تهیه کند.
سنی  محدوده  در  می دهد:  ادامه  او 
و  عــروس  نــوه،  فرزند،  دارای  که  ما 
زیاد  بسیار  انتظارات  هستیم،  داماد 
دستان  با  می توانیم  چگونه  اما  است 
بــرآورده  را  انتظارات  این  خالی 
کنیم. فعال که اوضاع خیلی بهم 
هم  بدتر  مطمئنم  و  است  ریخته 

می شود.
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طراح : ساجده سالمیان

حل جدول سودوکو

ما تروریست نیستیم/ به محافظ تان بگویید او خبرنگار است/ ارزان فروشی قلم به دنبال عدم امنیت شغلی خبرنگاران «

کتایون حسینی - 17 مرداد به مناسبت شهادت محمود صارمی شهید عرصه خبر به عنوان روز 
خبرنگار نام گذاری شده است.

در روز خبرنگار خیلی ها به دنبال تجلیل از خبرنگاران هستند.  این امر گاه با یک هدیه همراه 

است و گاهی با یک پیامک و هدف، قدردانی از زحمت کشان عرصه اطالع رسانی است. اما نکته 
تاسف بار در این خصوص، این است که تنها مواقعی که خبرنگارها به چشم می آیند همین یک 

روز در سال است!

خط قرمز من طاسی و تپلی
معصومه کدخدا- درست از زمانی که آدم 
این  انسان های  نخستین  عنوان  به  حوا  و 
جهان خاکی پا بر دنیا گذاشتند جذاب ترین 
رخ  مشترک  زنــدگــی  یعنی  خلقت  واقــعــه 
ماجرای  جز  نبود  چیزی  آن  و  کرد.  نمایان 
همان  یا  زناشویی  زندگی  پیوند  شیرین 
ازدواج آدم و حوا؛ ماجرایی بس شیرین که 
حالوت و لطافت آن با گذشت قرن ها هنوز 
تازگی خود را حفظ کرده و گواه من بر این 
ادعا همان بس که هنوز هم در هر محفلی 
وقتی بحث شیرین عروسی به میان می آید 

گل از گل همگان می شکفد.
هفته نامه ضامن خراسان در نظر دارد برای 
مخاطبان  لب  بر  را  لبخند  پیوسته  که  این 
فرو بنشاند در هر شماره یک خاطره شیرین 
و جذاب از خواستگاری و عروسی مخاطبان 

را که برایشان ماندگار شده را چاپ کند.
از  یکی  سراغ  به  بازی  خاطره  نخستین  در 

دوستان هفته نامه رفتم.
ــش یک  ــی ــال پ ــ ــه س ــد سـ ــوی ــی گ ــاز م ــانـ سـ
است.  کرده  تجربه  را  جالب  خواستگاری 
از  یکی  که  اســت  ــوده  ب ــرار  ق ایــن  از  ماجرا 
شود  می  واسطه  خانوادگی شان  دوستان 
انجام  را  خواستگاری  یــک  هماهنگی  و 

می دهد و در یک بازه زمانی 24 ساعته به 
خانواده ساناز اطالع می دهد که فردا قرار 
داماد  که  مفصل  خواستگاری  مراسم  است 
مورد نظر هم در آن حضور دارد و قرار است 
با عروس خانم که  یک گفت وگوی اساسی 
معموال ویژه ی جلسات سوم و چهارم است 

را داشته باشد.
موارد  این  در  ما  خانم  عروس  طبیعتًا  خب 
آمــاده  را  ســوواالتــش  که  اســت  ایــن  دنبال 
خانم  ساناز  ولی  دارد  استرس  کلی  و  کند 
دوست  احترام  به  چون  نداشت  نگرانی  ما 
خواستگار  به  می خواست  خانوادگی اش 
محترم رو در رو شود. تنها به فکر این بود که 

چگونه زودتر این مراسم را تمام کند. 
خیلی زود فردا عصر فرا رسید و ساناز آماده 
شده بود. دست بر قضا آن روز همه خانواده 

من در مراسمی دعوت بودند.
دختر  همراه  به  ساناز  خواهرهای  از  یکی 
ــت؛  داش حــضــور  اش  ســالــه  هفت  ی  بچه 
را  این مراسم سنتی  مدیریت کلی و جزئی 
بر عهده داشت. چیزی نگذشت زنگ در به 
پنهان  آشپزخانه  در  به  ساناز  و  درآمد  صدا 
شد و تمام گفته های خواهرش را مرور کرد.
خواهر  بین  صحبت  کوتاهی  فاصله  در 
همه  و  انداخت  گل  ــاد  دام مــادر  و  عــروس 
ــک ایـــراد  ــد. ی ــردن ــوش ک ــرام ــروس را ف عـ
نبود  بلد  ــت  داش خانم  ساناز  که  اساسی 
بریزد؛  پسند  خواستگار  خوشرنگ  چــای 

های  شکوفه  رنــگــی  ــادر  چـ حــالــی کــه  در 
جابه  ســرش  روی  مرتب  را  آلبالویی اش 
چایی  سینی  به  نگاهی  نیم  مــی کــرد،  جا 
ــادرش  چ گــل هــای  بــا  زیبایی  تناسب  کــه 
داشت، انداخت و دوباره به ساعت دیواری 
خنده های  از  و  ــت  دوخ چشم  آشپزخانه 
سولماز  گویا  گرفت.  حرصش  خواهرش 

فراموش کرده بود صدایش بزند.
و  شــد  ــاز  ب آشپزخانه  در  حین  همین  در 
ساناز  بالفاصله  شد.  وارد  اش  خواهرزاده 
گوش  در  خاله جون  ــرو  "ب گفت:  هدیه  به 
صدا  زود  منو  اگه  می گه:  خاله  بگو  مامانت 

نزنی نه میام نه چایی رو عوض می کنم".
بیرون  به  ثانیه  از  کسری  در  ــرزاده  ــواه خ
دوید و بلند جمله خاله را تکرار کرد. شلیک 
خنده مهمانان و خواهرش تمام فضای خانه 
رویی  چه  با  می گفت  ساناز  حاال  کرد.  پر  را 
روی  به  خانم  عروس  باالخره  ببرد.  چایی 

خود نیاورد و سینی به دست وارد شد.
قبلی  گندکاری  هضم  حال  در  هنوز  ساناز 
بود که با چهره داماد که سر طاسی داشت 
منطقی  هیچ  بـــدون  ــاز  ســان شــد.  مــواجــه 
خواستگاران طاس و تپل را رد می کرد. این 
بود که وقتی که مقابل داماد نشست اصال 
ولی  نــمــی داد  گــوش  او  صحبت-های  بــه 
بیچاره آن آقا پسر و خانواده اش فکر کردند 
خاطر  به  و  کشیده  خجالت  خانم  عــروس 

اشتباهش زبانش بند آمده است. 

جدول سودوکوخواستگارانه
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این  دست  از  امان  عطاریانی-  باقر  محمد 
اومدن  بدنیا  محض  به  که  دخترایی  دخترا، 
توی  مخصوصًا  می گیرن  جا  همه  دل  توی 
خیلی  و  هستن  بابایی  دخترا  اصاًل  بابا.  دل 
عوض  رو  بابا  رأی  نمی تونن  بقیه  که  وقت ها 
کنن، همین دخترا در عرض چند ثانیه، رأی 

بابایی رو تغییر میدن.
در  میاد  بدنیا  که  دختر  می گفتن  قدیمی ها 
عرض سه روز چنان خودش رو عزیز می کنه 
از  ــان  ام محاالته.  جــزو  کردنش  بیرون  که 

دست دخترا!
ضمن  است  کــرده  سعی  خراسان"  "ضامن 
گفت وگو با دختران جامعه و طرح خواسته ها 
و انتظار آن ها از خانواده، محل کار و جامعه، 

به واکاوی نظرهای آنان بپردازد.

نگرانی ها «

در  و  شــهــر  ــزرگ  بـ پـــارک هـــای  از  یــکــی  در 
از  فرار  برای  زیــادی  خانواده های  حالی که 
گرمای تابستان و با هدف تفریح و سرگرمی 
هستند،  تنقالت  صــرف  و  صحبت  مشغول 
آن ها  نظر  جویای  و  رفته  دختران  ســراغ  به 

می شویم.
و  است  کنکور  پشت  دختران  از  یکی  ســارا 
می گوید: توی این چند سال و به عنوان یک 
بوده ام.  خواندن  درس  مشغول  فقط  دختر 
کــالس هــای  هــم   بعد  و  تحصیل  و  مــدرســه 
کنکور،  آزمــایــشــی  آزمــون هــای  و  تقویتی 
دوران  بهترین  می کنم  فکر  این که  خالصه 
اختصاص  خــوانــدن  درس  به  را  زنــدگــی ام 
این  نگرانی ام  اما  نیستم  ناراحت  داده ام. 
کنکور،  در  نشدن  قبول  صورت  در  که  است 
برای  آن ها  بدهم.  چه  را  مادر  و  پدر  جواب 
خاطر  همین  به  و  کرده اند  هزینه  کلی  من 

استرس دارم.
که  دختران  از  یکی  خانواده،  این  جمع  در 
تحصیالت دانشگاهی را پشت سر گذاشته و 
با مدرک لیسانس زبان هم چنان بیکار است 
گفت: قبل از کنکور همه نگران قبول شدن 
در این آزمون بزرگ تحصیلی هستند اما خبر 
ندارند که با ورود به دانشگاه و حتی با کسب 
بیکاران  جمعیت  به  باید  دانشگاهی  مدرک 
جامعه ملحق شوند. تازه آن موقع هست که 
عمرشان  از  سال هایی  چه  می شوند  متوجه 
برای  االن  ــد.  داده ان هدر  به  دانشگاه  در  را 
پسران تحصیل کرده ی ما کار پیدا نمی شود، 
چه برسد برای دختران که یقینًا پیدا کردن 
کار برای آن ها سخت تر و چه بسا غیرممکن 

است.

تبعیض های خانه و جامعه «

و  خانه  در  تبعیض  به  دختران  صحبت  اغلب 
جامعه مربوط می شود. این که در خانه خیلی 

و  پدرها  بیشتر  و  نمی-شود  توجه  آن ها  به 
یکی  فیروزه  دارند.  توجه  پسرها  به  مادرها 
مشغول  دانشگاه  در  که  است  دخترانی  از 
و  ــرادر  ب چند  ما  می گوید:  و  است  تحصیل 
برادرهایم بیشتر  به  اما پدرم  خواهر هستیم 
باید  فردا  آن ها  می گوید  البته  و  دارد  توجه 
نان آور یک خانواده باشند، بنابراین نیازمند 
یکی  حال  هستند.  بیشتری  کمک  و  توجه 
عضو  باالخره  هم  دخترها  که  بگوید  نیست 
دارای  هم  ــا  آن ه ــردا  ف و  می باشند  جامعه 
وظایف خطیری از جمله مادر بودن هستند 

و آیا نیاز به توجه ندارند؟ با برخی از دخترها 
هم  آن ها  می بینیم  می شویم  هم صحبت  که 
دل پردردی دارند. این که چرا پدر و مادرها 
این قدر  خانه  از  ــا  آن ه رفتن  بیرون  ــرای  ب
سخت گیر هستند. این که داخل خانه باید از 
پسرها بیشتر کار کنند. این که اکثر کارهای 
فقط  پسرها  و  دخترهاست  دوش  به  خانه 
پسرها  این که  دارنــد.  یاد  را  بخواب  و  بخور 
از  بیشتر  آن هــا  توجیبی  پول  هستند،  آزاد 
دخترهاست و هر وقت اراده کنند بابا به آن ها 
و  دوستان  با  دخترها  این که  می دهد.  پول 
بیرون  سختی  به  خودشان  هم کالسی های 
آزادانــه  و  راحــت  خیلی  پسرها  اما  می روند 
خالصه  می گذرانند.  وقت  خانه  از  بیرون 
برابر  در  دخــتــران  محدودیت های  این که 

پسران، بیشتر است و آزادی دختران بیشتر 
یک شعار است.

فضای مجازی و دغدغه اولیا «

مــادران  و  ــدر  پ گــیــردادن هــای  از  دخترها 
گالیه ها دارند خصوصًا در مورد تلفن همراه 
الهه  مجازی.  فضای  در  دوستانه  گپ های  و 
می گوید:  که  اســت  دخترانی  آن دســتــه  از 
با پدر و مادرم بخاطر تلفن همراه و  همیشه 
فضای مجازی در حال بحث و جدل هستم. 
دوستانه  گــپ هــای  و  سرگرمی  بــرای  مــن 
فضای  در  خــودم  هم کالسی های  با  آن هــم 
و مادرم روزی نیست  اما پدر  مجازی هستم 
که به من گیر ندهند و خالصه این که از رفتار 

آن ها کالفه هستم.
نمی دانم  امــا  هستند  من  نگران  مــی دانــم 
نیست  یکی  و  نمی کنند  اعتماد  من  به  چرا 
به  توجه  با  و  چیست  ما  سرگرمی  که  بپرسد 

محدودیت های دختران چه باید بکنیم؟!
می شویم  هم کالم  دختران  سایر  با  وقتی 
پیش  مجازی  فضای  و  همراه  تلفن  بحث  و 
خود  ــادر  مـ و  پــدر  از  ــا  آن هـ اکــثــر  ــد،  ــی آی م
خرید  با  پدرم  می گوید:  یکی  دارنــد.  گالیه 
یکی  اســت.  مخالف  هوشمند  گوشی های 
می گوید دائم زیرنظر هستم. یکی می گوید: 
یکی  هستند.  مچ گیری  دنبال  خــانــواده ام 
بجای  می گویند  ــادرم  مـ و  ــدر  پ مــی گــویــد: 
برو کتاب  وقت گذاشتن توی گوشی همراه 
بخوان. از این دست صحبت های دختران ما 
زیاد است اما باید اذعان کرد که همه ی پدر 
دوست  عاشقانه  را  خود  دختران  مادرها،  و 
دارند و باید به آن ها این حق را داد که نگران 
ضرب المثل  این  البته  باشند.  فرزندشان 
می گوید:  که  کرد  فراموش  نباید  را  قدیمی  

خوب،  دختر  از "یــک  بــهــتــره 
صدتا پسر".

فرهنگی و آموزشی

پدر و مادرم، روزی نیست که به من گیر 
ندهند و البته می دانم نگران من هستند 

اما چرا به دخترها اعتماد نمی کنید؟

و  پــدر  از  دخترها  گالیه  بیشترین 
همراه  تلفن های  به  مربوط  مادرها 

می شود  مجازی  فضای  و  هوشمند 
و  بحث  ــا  آن ه بین  روز  هر  گویا  و 

مجادله است و تمامی ندارد!

ــردردی  پ دل  دخترها 
ــد. ایــن کــه داخــل  ــ دارن
پسرها  از  بــایــد  خــانــه 
ــار کــنــنــد و  ــ بــیــشــتــر ک
اغلب کارهای خانه روی 
دوش آن هاست و این که 

پسرها آزادترند و...

ایران  آمار  بر اساس داده های مرکز ملی 
حدود 10 میلیون دختر در کشور زندگی 
می کنند، دخترانی که به نسبت پسران، 
با وجود پیشی گرفتن در عرصه ی آموزش 
عالی، به دلیل وجود »سقف شیشه ای« با 
چالش های جدی  در حوزه اشتغال روبه 

 رو هستند.
از  نقل  به  و  خراسان  ضامن  گــزارش  به 
استاد  کاظمی پور  شهال  نــیــوز،  شیعه 
خصوص  در  جمعیت شناس،  و  دانشگاه 
بررسی وضعیت دختران از لحاظ ابعادی 
و  ازدواج  اشتغال،  تحصیل،  همچون 
تجرد و... با اشاره به جمعیت 10 میلیون 
جمعیت  گفت:  کشور  در  دختران  نفری 
دختران نسبت به پسران تفاوت چندانی 
از  کمتر  نفر  هــزار   200 تنها  و  نـــدارد 

پسران است.
کاظمی پور ضمن تأکید بر کاهش باروری 
در دهه ی اخیر، تعداد دختران 25 تا 29 
سال را چهار میلیون نفر، 20 تا 24 ساله 
تا   15 و  نفر  هزار   155 و  میلیون  سه  را 
هزار   700 و  میلیون   2 نیز  را  ساله   19
نفر اعالم کرد که سیر کاهنده ای را نشان 

می دهد.

وجود بیش از یک میلیون دختر  «
باالی 35 سال که به تجرد قطعی 

رسیده اند

ــزان  ــی م درخـــصـــوص  هــم چــنــیــن  وی   
اینکه  بیان  با  ایرانی  دختران  تحصیالت 
بیش از 50 درصد زنان دارای تحصیالت 
گفت:  هستند  کار  جستجوی  در  عالی 
بیش از یک میلیون نفر از دختران باالی 

35 سال به تجرد قطعی رسیده اند.
این جمعیت شناس با بیان اینکه جمعیت 
دهه ی  دوم  ساله ی  پنج  متولد  دختران 
ــزود:  اف ــت،  اس نفر  میلیون  چهار   ،60
ساله ی  پنج  در  متولد  دخــتــران  تعداد 
میلیون  سه  حدود    ،70 دهه ی  نخست 
به  این دهه  پنج ساله ی دوم  و متولد  نفر 

دو میلیون و 700 هزار نفر می رسد.
بــاروری  کاهش  دالیــل  به  ــاره  اش با  وی   
به  مربوط  تبلیغات  کرد:  اظهار  ایران  در 
شهرنشینی،  توسعه ی  ــاروری،  ب کاهش 
افزایش ضریب باسوادی و تکنولوژی های 
باروری  کاهش  دالیل  جمله  از  ارتباطی 

در کشور هستند.
از  ایــن کــه  بیان  بــا  دانشگاه  اســتــاد  ایــن 
ـ   19 تا   15  ( سنی  ــروه  گ سه  ایــن  بین 
 97 به  نزدیک   )  29 تا   25 ـ   24 تا   20
کــرد:  تصریح  هستند،  بــاســواد  درصــد 
ایرانی  جوانان  بین  در  بی سوادی  نرخ 
مورد  در  مساله  این  و  رسیده  حداقل  به 
است.  یکسان  نسبتًا  پسران  و  دختران 

ایران  این رقم، نشان دهنده ی توسعه در 
در  باسوادی  که  می دهد  نشان  و  است 
بین جوانان اشاعه پیدا کرده و در صورتی 
تا  حداکثر  برسند  پیری  سن  به  آن ها  که 

سه درصد بی سواد خواهند بود.

  ازدواج دختران در کدام گروه سنی  «
بیشتر است؟ 

سال  در  احــوال  ثبت  سازمان  آمار  طبق 
1395، حدود 700 هزار ازدواج به ثبت 
جمعیت  از  درصــد   12 که  است  رسیده 
ساالنه  یعنی  می شود.  شامل  را  دختران 
 5/7 جمعیت  از  درصـــد   12 حـــدود 
میلیون نفری دختران، ازدواج می کنند؛ 
و   15 زیر  دختران  میان  در  نسبت  این 
با 1/3 و  باالی 40 سال به ترتیب برابر 
2/۸ درصد بوده و در عوض در گروههای 
سنی 24-20 و 29-25 سال در سطح 
باال و در هر یک برابر 14/7 درصد بوده 
دختران  ازدواج  سهم  بیشترین  اســت. 
 ،  15-19 سنی  گــروه  سه  به  ــران  ای در 
دارد  تعلق  ســال   25-29 و   20-24
به-طوری که حدود ۸0 درصد از ازدواج 

دختران در این سنین انجام می گیرد.

اشتغال؛ مهم ترین مشکل زنان و  «
دختران ایران

کاظمی پور با اشاره به این که بیش از 50 
عالی  تحصیالت  دارای  زنــان  از  درصــد 
هستند،  شغل  جست وجوی  در  و  بیکار 
مــردان  مــورد  ایــن رقــم در  تصریح کــرد: 
 25 ــدود  حـ عــالــی،  تحصیالت  دارای 
درصد است. میانگین بیکاری در بین هر 

دو جنس نیز به 30 درصد می رسد.
این استاد دانشگاه با بیان این که اشتغال 
هزینه های  تامین  صــرفــًا  ــان،  زنـ بـــرای 
ــا  ــرای آن هـ ــ ــه بـ ــک ــل ــت ب ــس ــی ــی ن ــدگـ زنـ
در  افــزود:  می کند  ایجاد  خودشکوفایی 
تفاوتی  مردان  و  زنان  بین  اشتغال  مورد 
وجود ندارد و زنانی که تحصیل می کنند 
عــرصــه هــای  در  مــی خــواهــد  دلـــشـــان 
این  و  باشند  داشــتــه  حضور  اجتماعی 

دریغ  زنــان  از  نمی شود  که  اســت  حقی 
کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: مشکل دیگر این 
است که به خاطر نیاز زنان و به ویژه نیاز 
در  غیررسمی  بخش  ایجاد  شاهد  مالی، 
جوانی  دختران  و  هستیم  اشتغال  بازار 
فعالیت  مشغول  غیررسمی  بخش  در  که 
اما  دارنــد  درآمدزایی  و  اشتغال  هستند 
نمی شوند.  محاسبه  رسمی  آمارهای  در 
شغلی  امنیت  و  بیمه  همچنین  آن هــا 
یا  شــرکــت  در  صــورتــی کــه  در  و  ــد  ــدارن ن
سازمانی کار کنند، به دلیل بیمه نشدن 

تحت استثمار کارفرما قرار می گیرند.
کاظمی پور با اشاره به این که این دختران 
را  ــد  درآم حداقل  بیمه،  بــدون  و  شاغل 
هم-چنین  ــا  آن ه ــرد:  ک تصریح  دارنـــد، 
با  و  نــدارنــد  شغلی  امکانات  ــوع  ن هیچ 
کوچکترین بحران اقتصادی برای کشور 

یا آن شرکت، کنار گذاشته می شوند.
به گفته ی این جمعیت شناس، بر اساس 
تا   17 بین  مجموع  در  رسمی،  آمارهای 
1۸ درصد زنان فعال اقتصادی هستند. 
این جمعیت فعال حدود سه میلیون نفر 
عبارت  به  و  هستند  زن  میلیون   24 از 
در  و  بیکار  آن هـــا  از  درصـــد   25 دیــگــر 

جستجوی شغل هستند.
نیز عمدتًا  این که زنان شاغل  بیان  با  وی 
یا  و  در بخش غیررسمی نظیر کشاورزی 
مشاغل خانگی فعالیت می کنند، گفت: 
شغل  معموالً  سرشماری ها  در  زنان  این 
حال  عین  در  و  نمی کنند  اعالم  را  خود 

بیمه ندارند.
بین  تنها  این که  بر  تاکید  با  پور  کاظمی 
بیمه  شاغل  ــان  زن از  ــد  درص  60 تا   50
این  صورتی که  در  داد:  ــه  ادام هستند، 
آمارها را با افزودن زنان خانه دار محاسبه 
بیمه  زنان  درصد   95 تا   90 بین  کنیم، 
همسرشان  بیمه ی  احتماالً  و  نــدارنــد 
مردان  بــرای  مشکل  این  البته  هستند. 
مضاعف  را  مشکل  و  دارد  وجـــود  نیز 
می کند چراکه وقتی مردی بیمه نیست، 

خانواده اش نیز بیمه ندارد.

نقاشی و طراحی روی پارچه 
 الهام مفتوحی

  فصل اول: نقاشی و طراحی روی پارچه   «

آموزش اول: چاپ استنسیل "چاپ  شابلون" روی پارچه های رنگ روشن
وسایل مورد نیاز: رنگ رپین تکستایل Repin TexTile  یک عدد، شابلون 
چسب  تامپون،  سایز6،  خرم  سرتخت  موی  قلم  پالت،  عدد،  یک  طلقی، 

کاغذی، پارچه نخی، تترون» رنگ های سفید، نباتی، زرد « 
ابتدا قلم مو را از داخل آب برداشته و خشک کنید. رنگ رپین تکستایل را 
در روی پالت با قلم مو باز کرده  و سپس شابلون را توسط چسب کاغذی 
در جای مورد نظر قرار بدهید. در مرحله بعد توسط تامپون سایز مناسب 
را  نظر  مورد  قسمت های  ضربه ای  تکنیک  با  طلقی،  شابلون  انــدازه  با 
رنگ آمیزی کنید. مراقب باشید آب روی پالت یا قلم مو نداشته باشید که 

رنگ روی پارچه پخش نشود و از اطراف شابلون عبور نکند.
اضافه  که  بگیرید  را  رنگ  زهر  تامپون  با  زدن  ضربه  هنگام  مهم:  نکته 
چند  ترکیب  و  سایه روشن  می توانید  باشید.  نداشته  پارچه  روی  رنگی 
استفاده  را  تیره  رنگ  اول  مرحله  در  باشید.  داشته  هم  کنار  در  را  رنگ 
کنید و مراقب باشید رنگ از شابلون بیرون نزند و نقاشی خراب نشود. در 
پایان، پس از 4۸ ساعت با توجه به بافت پارچه، از پشت کار را به مدت 5 

دقیقه اتو کرده و طرح چاپی را تثبیت کنید. 

سمیه رضایی
 هفته نامه ی ضامن در 
نظر دارد که درصفحه 
بانوان خود پیوسته به 
موضوع زیبایی بانوان 
ــن  ای در  بــــپــــردازد؛ 
در  نکاتی  بــه  شــمــاره 
جوان سازی  خصوص 

پوست می پردازیم.

یک دنیا زیبایی: جوان سازی پوست  «

گیاه  این  از  می توان  که  کاکتوس ها  خانواده  از  است  گیاهی  آلوئه ورا 
که به راحتی هم در دسترس هست، استفاده های بهینه انجام داد. از 
این گیاه می توان به عنوان ماسک مراقبت از جمله ماسک ضد چروک، 
سر  موی  کننده  پشت  پر  مرطوب کننده،  طبیعی،  آفتاب  ضد  آبرسان، 
آبدار  به عنوان یک گیاه  این گیاه هم چنین  ابرو استفاده کرد.  و  و مژه 

خانگی شناخته شده و برای معالجه همه دردها استفاده می شود. 
گیاه آلوئه ورا در زیبایی پوست و مو کاربرد زیادی دارد

مرطوب  و  جوان سازی  برای  گیاه  این  ژل  از  می توان  مثال  عنوان  به 
کردن پوست استفاده کرد. به این ترتیب که مقداری از ژل این گیاه را 
روی پوست تمیز بمالید و اجازه بدهید روی صورت بماند و یا اینکه با 
بمالید، صبح  و روی پوست  ویتامین e مخلوط کنید  یک عدد کپسول 

پوست را بشوئید و معجزه آن را در دراز مدت مشاهده خواهید کرد. 
آلوئورا هم چنین عالوه بر اسید مالیک، حاوی ویتامین C می باشد که 
کمک  پوستی  چروک  و  چین  کاهش  به  پوست  کشسانی  خاصیت  با 

می کند. 
نکته: هر کدام از این درمان ها را که انتخاب می کنید، به مدت چندین 

ماه ادامه دهید تا نتیجه دلخواه تان را بگیرید. 
بحث در مورد این گیاه فوق العاده وسیع است و می توان به موارد زیادی 

اشاره کرد. 
و  کرد.  خواهیم  آشنا  فوق العاده  گیاه  این  با  را  شما  بعدی  جلسات  در 

ماسک های متفاوتی را به شما پیشنهاد خواهیم داد. 

آموزش خیاطی آسان؛ الگوی دامن راسته
مریم شفیعی

اندازه های مورد نیاز برای دامن:
قد دامن: که از خط پهلو گرفته می شود

دور کمر
دور باسن

برجسته ترین  تا  پهلو  خط  از  که  باسن:  طول 
قسمت باسن گرفته می شود

ــا نیز  ــن ه ــایــه ی هــمــه ی دام ــه، پ ــت دامـــن راس
 + چهارم  یک  از  که  آن  کــادر  ابتدا  می باشد. 
و  عرض  در  ب(  نقطه ی)الف  باسن،  دور   2.5

نقطه ی)الف ت(در طول قد دامن می باشد را آماده می کنیم. روی کادر از نقطه ی)الف 
ب( به اندازه ی بلندی باسن که برای اکثر افراد 20 سانتیمتر می باشد پایین می آییم، 
سمت  به  کمر  دور   4  + چهارم  یک  ــدازه ی  ان به  نقطه ی)الف(  از  سپس  نــقــاط)زه(. 
داخل  سانتیمتر   5/2 نقطه،  این  از  و  نقطه ی)ج(  می گذاریم،  عالمت  نقطه ی)ب( 
می آییم، نقطه)پ( که برای اضافه دوخت می باشد. برای گودی کمر از نقطه ی)الف( 
5/2 سانتیمتر روی خط بلندی دامن پایین آمده و نقطه ی)ث( را به نقطه ی)پ( وصل 
می کنیم. نقطه ی)ج( که خط کمر می باشد را به نقطه ی)ه( به صورت هالل پهلو رسم 

می کنیم. خط)الف ت( وسط جلوی دامن است و روی دوالی بسته برش می خورد.
پشت دامن: از همین اندازه و الگو استفاده می کنیم، با این تفاوت که روی دوالی باز 
و 5 سانت اضافه برای جای دوخت زیپ و چاک دامن می گیریم. اندازه ی جای دوخت 
زیپ 17 سانتیمتر و اندازه ی چاک 25-20 سانتیمتر است. این الگو اضافه دوخت 
روی پارچه ندارد. مقدار پارچه برای این دامن به اندازه بلندی قد دامن دلخواه است.

دوخت کمر: نواری به اندازه ی دور کمر و عرض ۸ سانتیمتر برش می زنیم، آن را تا 
کرده  و الیه می چسبانیم و سپس اتو می کنیم. وقتی الیه را چسباندیم، دور کمر را به 

صورت هالل اتو می زنیم که فرم بگیرد و روی تن بهتر بخوابد.
برای دامن فون ساده از خط پهلو به میزان دلخواه اضافه کرده و  دامن فون ساده: 
به خط بلندی باسن رسم می کنیم. برای دوخت کمر این دامن، می توانیم از سجاف 
استفاده کنیم. به اندازه دور کمر به پهنای 4 سانتیمتر نواری برش زده و به دور کمر 

می دوزیم و به پشت دامن برمی گردانیم و اتو می زنیم. مقدار پارچه مورد نیاز برای این دامن، به اندازه ی بلندی قد دامن 
می باشد.  برای دامن خمره ای، از خط بلندی باسن در قسمت پهلو 7-۸ سانتیمتر پایین آمده و در پایین دامن در قسمت 
پهلو 1-5 سانتیمتر به داخل عالمت می زنیم و نقطه ی)ط( را به نقطه ی )ظ( وصل می کنیم. در این دامن از چاک پهلو 

استفاده می کنیم. این دامن کوتاه بوده و مقدار پارچه مورد نیاز 50-60  سانتیمر است.

یک دختر خوب، بهتره از صد تا پسر!
نگاهی آماری به وضعیت جمعیت، تحصیالت

 ازدواج و اشتغال دختران کشور

آرايشگرانه 

گفت وگوی ضامن خراسان با دختران:
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کارآفرین رشته گیاهان دارویی:

طب سنتی پزشکی مدرن را 
زير سؤال برده است

دارویــی  گیاهان  رشته  کارآفرین  یک  کدخدا-  معصومه 
گفت: امروز، طب سنتی، پزشکی مدرن را در دنیا زیر سؤال 

برده است.
مرتضی باغبان کارشناس ارشد بیوسیستم با اشاره به این که 
هم اکنون گیاهان دارویی ساالنه 100 میلیارد دالر در دنیا 
درامدزایی دارد، در گفت وگو با خبرنگار هفته نامه ی ضامن 
مراجعه  داروخانه ها  به  جهان  کشورهای  در  وقتی  افــزود: 
کنید، متوجه می شوید که پایه ی اصلی بسیاری از داروهای 

کمیاب شیمیایی، منشأ گیاهی دارد.
وی گفت: کشور ایران یک کشور چهارفصل با 14 اقلیم است 
و با توجه به تحقیقات و پژوهش های انجام شده، هشت هزار 
صورت  به  برداشت  قابلیت  سرزمین،  این  در  گیاهی  گونه ی 

بکر و در عین حال به صورت کشت و کار را دارا می باشد.
کاشت  شرکت   94 سال  از  این که  بیان  با  باغبان  مرتضی 
است،  رسانده  ثبت  به  را  خود  ــی  داروی گیاهان  برداشت  و 
گیاهان  عرصه ی  در  که  ــرادی  اف تمامی  کــرد:  خاطرنشان 
چه  روی  بدانند  باید  هستند،  فعال  جدی  طور  به  ــی  داروی

گیاهی کار کنند که توجیه اقتصادی داشته باشد.
این کارآفرین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه 
کشور  در  بیکار  تحصیل کرده  جوانان  اکنون  هم  این که  به 
زیاد است و بازار کسب وکار هم از رونق واقعی ساقط شده 
در  خالق  و  عالقمند  افراد  که  است  این  کار  بهترین  است، 
به  نیاز  که  پردرآمد  حرفه ی  این  به  کشاورزی   شاخه های 
مطالعه  صورت  در  آنان  بیاورند.  رو  ندارد  خاصی  سرمایه ی 
درامدزایی،  بر  عالوه  می توانند  گیاهان  درست  شناخت  و 
شخص کارآفرینی نیز داشته باشند و برای افراد دیگری هم 

اشتغال ایجاد کنند.
باغبان در ادامه افزود: کشور هر چه قدر در عرصه ی گیاهان 
پزشکی  هزینه های  نسبت  همان  به  کند،  پیشرفت  دارویــی 
مدرن از قبیل آزمایش خون، رادیولوژی، آندوسکوپی و غیره 

که در جریان درمان یک بیمار الزم است، کاهش می یابد.
حال  در  این که  به  اشاره  با  کشاورزی  رشته ی  کارآفرین  این 
گیاهان  بــرای  زیرکشت  زمین  هکتار   250 دارای  حاضر 
پروژه  زراعــی  زمین های  از  هکتار  دو  گفت:  است،  دارویــی 
مابقی  و  بــوده  شخصی  اســت،  گناباد  شهرستان  در  کــه 
رضــوی،  خراسان  تهران،  خوزستان.  قــم،  استان های  در 

آذربایجان شرقی، کرمانشاه و فارس قرار دارد.
الزم به یادآوری است جمعیتی بالغ بر 6 هزار نفر برای این 
شرکت کار می کنند. این در حالی است که شرکت مرتضی 
محصوالت  و  بوده  فعال  دارویی  گیاهان  حوزه ی  در  باغبان 
و  مرتعی  زراعتی،  گیاهان  پــرورش  قالب  در  آن  صادراتی 

جنگلی تهیه می شود.

روند  دارند  دوست  انسان ها  همه   - حسینی  کتایون 
پیری شان را به تعویق بیندازند و جوان بمانند، نمی توان 
هم گفت مردان از این خواسته دور هستند و تنها خانم ها 
هستند.  ماندن  جوان  بیشتر  کمی  و  زیبایی  خواستار 
حتی با نگاهی به گذشته در برخی کتاب های تاریخی 
مردان بزرگی را می بینیم که بدنبال آرایش از هر نوعش 
بودند، و به کم هم اکتفا نمی کردند. شاهان ساسانی و 
قاجار نمونه ای از این مردان هستند که تاریخ در مورد 
موضوع  این  است.  داده  شرح  آن ها  غلیظ  آرایش های 
خودش  مرسوم  ــای  روش هـ با  مختلف  دوره هـــای  در 
وجود داشته و در زمان حال نیز به شکل پیشرفته تری 
جراحی های  هستیم.  آن  شاهد  مختلف  جوامع  در 
زیبایی و روش های متنوع دیگری برای برطرف کردن 
عیوب چهره و جوان کردن پوست، که هرروز طرفداران 
برخالف  می کند.  جــذب  خــود  سمت  به  را  بیشتری 
حال  شامل  زیبایی  جراحی های  که  گذشته  سال های 
ثروتمند  و  معروف  اشخاص  تنها  و  نبوده  عــادی  مــردم 
قادر به انجام آن بودند در حال حاضر روز به روز بر تعداد 
زیبایی  جراحان  به  کارها  این  انجام  برای  که  افــرادی 
مراجعه می کنند افزوده می شود. در همین رابطه با دکتر 

شادی پارسا، گفتگویی درباره جراحی زیبایی داشتیم.

 چرا این رشته را برای فعالیت انتخاب کردید؟ «

زیــادی  اهمیت  زیبایی شان  به  خانم ها  که  آنجایی  از 
می دهند و از طرفی پزشک هم در این حوزه باید بتواند 
اساس  بر  هم  من  کند،  جلب  را  مریض  کامل  اطمینان 
عالقه ای که به این مقوله داشتم دنبال این تخصص رفتم.

 به نظر شما دالیل مراجعه خانم های ایرانی به  «
پزشک متخصص پوست چه مواردی است؟

_شاید به دلیل که در ایران همیشه باید حجاب داشته 
باشند، به همین دلیل خانم ها بدنبال این هستند آن  
بهترین  به  هست  بیرون  که  را  صورت شان  از  قسمتی 
شکل درست کنند، زیرا صورت افراد در اولین برخورد 
قبل از هرچیزی به چشم می آید و کار شدن روی پوست 

برای یک خانم ارزش زیادی دارد.

 آیا آقایان هم جزو مراجعه کنندگان شما هستند ؟ «

تنها  که  است  موضوعی  شدن  زیباتر  و  زیبایی  _بله، 
هم  آقایان  ــا  روزه ایــن  و  نمی شود  مربوط  خانم ها  به 
از  درصــد   30 حــاال  همین  می کنند،  استقبال  آن  از 
مراجعه کنندگان به مطب من آقایان هستند و به نظر 
من افرادی هم که دنبال این قضیه نیستند علتش عدم 
نمی دانند  چون  است،  موضوع  این  به  نسبت  آگاهی 
برطرف  امکان  و  کــرد  کــار  پوست شان  روی  می شود 
برای  پوست  تیرگی  و  افتادگی  چروک،  و  چین  کردن 

آن ها وجود دارد.

 مراجعه بیماران به مطب شما بیشتر در چه  «
فصل هایی از سال صورت می گیرد؟

پوست  از  شکایت  با  که  مراجعینی  تعداد  تابستان  در 

می آیند بیشتر است و بیشتر افرادی هستند که پوست-
زمستان  در  اما  اســت،  دیــده  آسیب  و  شده  تیره  شان 

مراجعه افراد بیشتر حالت درمانی دارد.

 مهمترین آسیب از چه ناحیه ای به پوست وارد می  «
شود؟

یکی از عوامل تاثیرگذار بر روی پوست نور آفتاب هست، 
نور آفتاب شدت چروک را به علت کم آبی پوست باال 
می برد و تیرگی آن را افزایش می دهد. پوست تنها عضو 
شما  می پذیرد،  تاثیر  زیادی  عوامل  از  که  هست  بدن 
اگر یک شب خواب بدی داشته باشید، دچار مشکل 
هورمونی و یا مضطرب باشید، و یا شدت آفتاب در آن 
روز برایتان بیشتر باشد هر کدام از این ها روی پوست 
شما تاثیر می گذارد، به عبارتی پوست شما سخنگوی 
بدن تان است و نگرانی، حال بد و استرس شما را نشان 

می دهد.

 چه توصیه هایی برای مراقبت از پوست در فصل  «
تابستان با توجه به بیشترین تاثیرگذاری آن بر روی 

پوست دارید؟

توصیه می کنم افراد در تابستان آب بیشتری بنوشند، 
روزانه یک و نیم تا سه لیتر آب میل کنند، استفاده از ضد 
آفتاب به صورت مرتب و تمدید آن هر سه ساعت یک بار، 
از  استفاده  باشند.  داشته  کافی  استراحت  و  خــواب 
برخی مکمل ها که در غذاهای ما وجود ندارد نیز نقش 

قابل توجهی در مراقبت بهتر از پوست ایفا می کند.

 تاثیر شوینده ها در مراقبت از پوست چگونه  «
است؟

صورت  پوست  با  متناسب  باید  همیشه  شوینده ها 
پوست  خشکی  موجب  که  شوینده ای  شوند،  انتخاب 
شود و یا چربی روی پوست باقی بگذارد و باعث بوجود 
موارد  از  شود  پوست  روی  سربسته  جوش های  آمدن 

مضر است.

در خصوص مراقبت از پوست کودکان چه  «
توصیه هایی دارید؟

مراقبت از پوست کودکان تفاوت چندانی با بزرگساالن 
ندارد، اما به این علت که کودکان کمتر در معرض نور 
شدید آفتاب هستند و استرس کمتری دارند استفاده از 

ضدآفتاب و آب کافی برای آن ها کفایت می کند.

*به طور کلی چه اقداماتی در خصوص زیباسازی  «
پوست می شود انجام داد؟

خوبی  دقت  پزشک  اگر  زیبایی  کارهای  خصوص  در 
ــاده هم  روی مــراجــع داشــتــه باشد بــا یــک ویــزیــت س
دهد،  انجام  او  پوست  روی  زیــادی  تغییرات  می تواند 
زیبایی پوست مراحل مختلفی دارد که از مراقبت های 
ساده پوست شروع شده و عمل های مختلف جراحی با 
دستگاه ها در مراحل بعدی قرار دارد که این موارد در 
جوانسازی و پاکسازی و الیه برداری از پوست صورت 

تاثیرگذار است.
استفاده از هر کدام از این روش ها با توجه به نوع مشکل، 

خواسته و شرایط اقتصادی بیمار متفاوت است.

 آیا بکارگیری این روش ها بدون عارضه هست؟ «

بدون  کارها  این  گفت  نمی توان  درصد  صد  به طور 
بدن  وارد  خارجی  جسم  هر  زیــرا  هستند،  عــوارض 
نوع  به  توجه  با  هم  استامینوفن  یک  حتی  می شود 
است.  تاثیرگذار  و...  اثرگذاری  کیفیت،  قبیل  از  آن 
میزان  کافی  علم  و  دقــت  و  تخصص  به  توجه  با  که 
این عوارض کاهش می یابد. به طور کلی اگر پزشک 
تاریخچه کاملی از بیمار نداشته باشد و بدون آگاهی 
اقدامی انجام دهد حتی در مرحله ویزیت ساده هم 
دیابت  بیمار  است  ممکن  باشد.  خطرساز  می تواند 
بوجود  برایش  مشکلی  و  باشد  داشته  خون  انعقاد  یا 

بیاید.

 در طول سال های طبابت مواردی داشته اید  «
که پس از مشاوره با شما از انجام جراحی زیبایی 

منصرف شوند؟

بدون اغراق می گویم افرادی را که به نظر من نیاز به 
اقدامات زیبایی ندارند از انجام این کار منع می کنم، 
شدن  زیبا  منزله  به  صرفًا  زیبایی  عمل  معتقدم  زیرا 
این  در  نواقص  کردن  برطرف  و  بگیرد  صورت  نباید 

زمینه مهمترین هدف به شمار می رود.

حرف آخر... «

زیبایی  کارهای  زمینه  در  حاضر  حال  در  من  نظر  به 
یک مقدار افراط می شود، و فکر می کنم این مسئله 
به  پرداختن  کنار  در  است  بهتر  دارد.  تعدیل  به  نیاز 
هم  خانم ها  توانمندی  خصوص  در  ظاهری،  زیبایی 
سرمایه گذاری شود و به زیبایی باطن هم اهمیت داده 
شود. ورزش، تغذیه و سبک سالم زندگی از عواملی 
دنبال  به  هم  را  صورت  زیبایی  و  سالمت  که  هستند 

خواهند داشت.

ایرانه - شبکه های مختلف اجتماعی را چک 
می کنم، انبوهی از پیام ها و اخبار مختلف که 
به  را  آدم  اعصاب  تنها  آن ها  از  بیشتری  نیمه 
هم می ریزد؛ سخنان و قول های معمول و گاه 
غیرمعمول  تبلیغات  دیپلمات ها،  نامتعارف 
سلبریتی های  ــاال،  بـ هــزیــنــه هــای  نیازمند 
رواج  کل  در  و  عالمانه!  سخنان  و  رنگانگ 
هم  مطالبی  بین  این  در  اما  مصرف گرایی. 
اســت؛  آرامــش بــخــش  و  روشنگر  کــه  هست 
خبرهای جذاب شهروند خبرنگاران، نوشته-

های شاعران، نویسندگان و اندیشمندان.

یک روز معمولی مجازی «

وادارم  گــردنــم،  در  شــدیــدی  درد  احــســاس 
آن  یــک  در  کنم،  بلند  را  ــرم  س کــه  می کند 
دنیای  این  همه گیر  غیرعادی  پدیده  متوجه 

شبه رسانه ای شده تامپسون می شوم.
چند  میان  از  می اندازم  برم  و  دور  به  نگاهی 
سبز  فــضــای  نیمکت های  روی  ــه  ک نــفــری 
نشسته ایم تا شاید اندکی از فضاهای دلگیر و 
خسته کننده دور شویم، تنها یک نفر سرش تو 
گوشی اش نیست، ذهنم به هزار دلیل تحلیل 
که  او  حــال  به  خــوش  که  می زند  سر  نکرده 

این چنین از همه چیز آزاد است...
انــدرویــد  او  گوشی  کــه  مــی شــوم  متوجه  امــا 
نیست، تعجب می کنم اما عجیب نیست؛ سنی 
از او گذشته است و به این گوشی های ساده 
وفادار مانده است. در همین لحظه گوشی اش 
دیگری  گوشی  که  می بینم  و  می خورد  زنگ 
را از کیف دستی اش بیرون می آورد، اندروید 
را برای مخاطبش  از روی آن چیزی  و  است، 

می خواند.
را  گوشی  و  می کنم  قطع  را  گوشی  اینترنت 
داخل کیفم می گذارم دلم می خواهد باکسی 
عالیه،  هوا  چقدر  که  بگویم  او  به  بزنم،  حرف 
چقدر خوبه که این فواره های آبی بعد از یک 
او  به  می-خواهم  افتاده اند،  راه  دوباره  سال 

بگویم چه روز قشنگی!

انتخاب می کنم  را  از همه دختر جوانی  قبل 
به  اما  است،  نشسته  خودم  نمیکت  روی  که 
همان اندازه که از من جوانتر است، تجهیزات 
بر  عـــالوه  اســـت؛  بیشتر  رســـانـــه ای اش هــم 
تفحص در گوشی، هندزفری هم در گوشش 
است. نگاهش می کنم شاید متوجه بشود اما 
در  را  دست هایم  لبخند  با  نیست،  حواسش 
مقابل صورتش تکان می دهم باالخره متوجه 
از گوشش درمی آورد،  را  می شود. هندزفری 
خوشحال می شوم با مالیمت می پرسد: کاری 
داشتین؟ می گویم: آره، می خواستم فقط بگم 
که  دارد  ادامه  حرفم  هنوز  خوبیه.  هوای  چه 
می گوید: آره خیلی خوبه و سریع هندزفری را 
در گوشش می گذارد. مکالمه قطع می شود. 
طبیعت  مورد  در  ندارد  وقت  می شوم  متوجه 

حرفی از من بشنود. در همین فکر هستم که 
حال  در  قبل  از  که  دخترکی  صدای  ناگهان 
در  اســت،  سرد  چمن های  روی  جست وخیز 
آن سوی جوی آب بلند می شود، منتظرم ببینم 
چه کسی به سراغش می رود اما گویا اجتماع 
آن جا در این اندیشه بودند که: »دست از طلب 
به  که  می شوم  بلند  برآید«  دل  کام  تا  نــدارم 
سمتش بروم، می بینم پسرکی که چند سال 
بزرگتر از خودش به نظر می رسید به او نزدیک 
شده است، بلندش می کند و به سمتی که دو 
خانم جوان کنار هم نشسته اند می-روند. آنان 
دو دوست و شاید هم دو فامیل هستند که در 
حال گفت وگو درباره چیزی مربوط به دنیای 

درون گوشی هایشان هستند.

 نوموفوبیا: بیماری عصر مدرن  «

دلم می گیرد، ترجیح می دهم بلند شوم و قدم 
بزنم البته قبل از بلند شدن باز وسوسه می شوم 
و گوشی ام را از داخل کیفم بیرون می آورم که 
ببینم چه خبر است، با این که صدای گوشی 
فعال است و در صورت زنگ یا پیام متوجه آن 
می شوم. خنده ام می گیرد. باور کنید همیشه 
که  است  روانی  مرض  نوعی  این  می دانستم 
خیلی از افراد مخصوصًا زمانی که گوشی شان 
در کنارشان نیست، هر لحظه گمان می کنند 
را  آن   پیامک های  ــدای  ص یا  و  گوشی  زنــگ 
می شنوند و مدام به آن سر می زنند. اما امروز 
متخصصان  تحقیقاتی  یافته های  بر  بنا  دیگر 
انگلیسی، مطمئن هستم که من هم تا اندکی 
باید  البته  هستم.  دچار  روانــی  مرض  این  به 
بگویم که این مرض اسم دارد و اسمش را به 
تازگی یاد گرفته ام؛ »نوموفوبیا«: نوعی بیماری 
از خانواده فوبیا که فرد در صورت دسترسی 
نگرانی  و  اضطراب  خود،  گوشی  به  نداشتن 

شدیدی را تجربه می کند.
بیماری  این  که  دریافت  می توان  سهولت  به 
که  چرا  دارد.  ــراد  اف در  مختلفی  ریشه های 
زندگی  متفاوت  شرایط  و  بسترها  با  ــراد  اف
منتظر  همیشه  می تواند  کسی  مواجه اند. 
او خبر  از  باشد که مدت هاست  تماس کسی 
سوی  از  مهمی  پیام  منتظر  می تواند  نــدارد، 
می تواند  اصال  باشد،  دوستانش  یا  و  خانواده 
با  باشد که دوستش دارد  راه کسی  به  چشم 
نمی گیرد  تماس  او  با  هرگز  می داند  که  این 
رخ  اتفاق  این  که  است  امیدوار  همیشه  ولی 
دیگر.  آشکار  و  پنهان  دلیل  ــزاران  ه و  بدهد 
از  برخی  در  اصــوال  که  دالیلی  از  یکی  البته 
افراد مخصوصًا افراد سنین باالتر و کمتر تنها 
یا  جاماندن  از  ترس  می دهد،  رخ  سفرکرده 
اگر  که  نگرانند  آنــان  اســت.  شــدن  فراموش 
دیگران  چگونه  نباشد  کنارشان  گوشی شان 
از حال آنان جویا شوند و شاید مخاطبان شان 
یادشان برود کسی هست که باید هر از گاهی 

سراغش را بگیرند!
شدیدی  اعتیاد  که  هستند  هم  زیــادی  افــراد 
کرده اند  پیدا  مطالبی  خواندن  و  شنیدن  به 
که اگر لحظه ای، فقط لحظه ای را اختصاص 
این  اهمیت  دربـــاره  اندیشیدن  بــه  بدهند 
مطالب در زندگی خود، متوجه خواهند شد 
دزدیدن  جز  مطالب  این  از  زیادی  میزان  که 
فکر و وقت و جا خوش کردن در ذهنش ارزش 
است:  ساده  امر  این  تحلیل  ندارند.  دیگری 
اگر شما اطالعات کامل از همه سلبریتی ها، 
و  اینستاگرام  شاخ های  فوتبال،  بازیکنان 
هیچ  باشید،  نداشته  توئیتری  غــول هــای 
اصال  نمی دهد.  رخ  زنــدگــی تــان  در  خللی 
گمان نکنید که چنانچه در گپ و گفت های 
دوستانه و غیردوستانه نتوانید در مورد فالن 
سیاستمدار  فالن  حتی  یا  و  خواننده  بازیگر، 
ارزش  از  چیزی  بدهید  نظر  اقــتــصــاددان  و 
برعکس  اســت،  ــده  ش کاسته  شما  انسانی 
می توانید در این اوضاع آشفته اخبار گوناگون 
ژست شخصیتی روشن اندیش را هم به خود 
بگیرید- مانند خیلی از افراد هیچی نخوانده 

.-

رهایی از بندگی و شکوفایی ذهن «

حال بنا را بر این می گذاریم که شما همه چیز 
را درباره فالن بازیگر، خواننده، سیاستمدار و 

اقتصاددان بدانید، چه می شود؟
هر  از  قبل  است  ممکن  بگویم:  راحت  خیلی 
چیزی از ظاهر، پوشش و نوع آرایش کردن شان 
خوشتان بیاید اما از آن جایی که شما سلبریتی 
نیستید و پول زیادی ندارید که برای این امور 
صرف کنید، در درجه اول دل تان می خواهد 
یک  با  بعد  باشید،  داشته  را  آن هــا  تمام  که 
حساب سرانگشتی متوجه می شوید که نمی-
یکی  سپس  داشت،  هم  با  را  آن ها  همه  شود 
بقیه  خیر  از  و  می کنید  انتخاب  را  ــا  آن ه از 
که  هستید  این  فکر  در  هنوز  اما  می گذرید 
گزینه ی مورد نظر خود را از کجا انتخاب کنید 

سمت  به  ذهن تان  رعدآسایی  صــورت  به  که 
هزینه های دانشگاه و یا خرید خانه تان می رود 
که مدت هاست منتظر فرصت بوده اید که آن ها 
را بخرید. شما گزینه ی انتخاب دیگری ندارید. 
با کوله باری از دوست داشتنی های نخریده به 
زندگی عادی تان بر می گردید و به اندیشیدن 
زندگی تان  اولــیــه ی  نــیــازهــای  خرید  بــرای 
سرگشتگی تان  مدت ها  بعد  و  می پردازید 
این گونه  شاید  )درستش  می شود  برطرف 
یک  به  خریدهایی،  با  می توانید  گرنه  و  باشد 

شبه سلبریتی بدل شوید(.
امکان دیگر این است که به خاطر این افراد، 
شما  بفرمایند  عمر  هم  سال  هــزاران  اگر  که 
واقعی  دشمن  یــا  ــت  دوس یــک  عــنــوان  بــه  را 
صمیمی تان  دوســت  با  پذیرفت،  نخواهند 
احتماالت،  از  دیگر  یکی  و  شوید.  درگیر 
اندازی  راه  و  بیانات  از  اعصاب  بهم ریختگی 
اقتصادی  و  سیاسی  ــای  ــول ه غ شــوهــای 
مملکت در فضاهای مجازیست؛ شوآف هایی 
به  خود  شبه مقتدارنه  جایگاه  حفظ  برای  که 
هم  اصــوال  که  می پردازند  شوهایی  ــرای  اج

نتیجه متضاد دارد.
و  اندیشیدن  با  تنها  که  ایــن  کــالم  خالصه 
سپس پرداختن به امور دیگری برای گذران 
رهایی  عمر  غارتگران  این  از  می توان  وقت 

جست: مطالعه، مطالعه و مطالعه.
گوشی ام  کــردن  چک  حال  در  که  همچنان 
با  هستم،  زدنم  قدم  از  قبل  بار  آخرین  برای 
برخورد به سد انسانی متحرکی که موقعیتی 
شدگی مان  غرق  متوجه  دارد!  خودم  مشابه 
در فضای مجازی می شوم. سرهای مان را باال 
می آوریم و با یک عذرخواهی کوتاه به راه خود 

ادامه می دهیم.
گفتن  با  و  می گذارم  کیفم  داخل  را  گوشی 
به  که  مزخرفی!!«  قشنگ  روز  »چــه  جمله 
فیلم  یک  سکانس  آخرین  در  را  آن  گمانم 
غیرایرانی دیده بودم، لبخند زنان به تنها قدم 

زدن در میان جمع ادامه می دهم. 

برترين سوارکاران خراسان 
رضوی در ۴ رده ی سنی 

معرفی شدند

با  پــرش  قهرمانی  مسابقات  پــور-  امــام 
سنی  رده ی   4 در  رضوی  خراسان  اسب 
و  ــب  اس مالکان  نــوجــوانــان،  نــونــهــاالن، 
ســوارکــاری  مجموعه ی  در  بزرگساالن 

ارشاد مشهد برگزار شد.
نیکویی،  حمید  مراسم  این  حاشیه ی  در 
رئیس هیئت سوارکاری خراسان رضوی 
با بیان اینکه این رویداد ورزشی به مدت  
ارشاد  ســوارکــاری  مجموعه ی  در  روز   3
مسابقات  در  ــرد:  ک اظهار  شــد،  بــرگــزار 
رضوی  خراسان  اسب  با  پرش  قهرمانی 
باشگاه  از  آنینا  اسب  با  بخشی  علیرضا 
و  نـــونـــهـــاالن  ــی  ــن س رده ی  در  ســــاالر 
امیرعباس عنبری با اسب آبتین از باشگاه 
سوران در رده ی سنی نوجوانان قهرمان 

شدند.
وی افزود: در این دوره از مسابقات هانیه 
مالکان  بخش  در  بوآلین  اسب  با  مقدم 
اسب و جواد امامی با اسب کوجین گرل 
اسب  مالکان  بخش  در  سوران  باشگاه  از 

به مقام قهرمانی دست یافتند.
رئیس هیئت سوارکاری خراسان رضوی 
با بیان اینکه در مسابقات قهرمانی پرش 
به  یکدیگر  بــا  ســوارکــار  اســتــان  اســب  بــا 
از  دوره  این  در  گفت:  پرداختند،  رقابت 
نونهال،  سنی  رده  در  نفر   9 مسابقات 
نفر   16 نوجوان،  سنی  رده  در  نفر   14
رده  در  نفر   10 و  اســب  مالکان  رده  در 
سنی بزرگسال طی رورزهای چهارشنبه 
 )9۸ ــاه  م ــرداد  مـ  1۸ تــا   16( جمعه  تــا 
با  مشهد  ارشــاد  سوارکاری  مجموعه  در 

یکدیگر به رقابت پرداختند.
از  دوره  ایــن  ــرد:  ک خاطرنشان  نیکویی 
تماشاگران  پرشور  حضور  با  مسابقات 
بــودن  عمومی  لــحــاظ  بــه  و  شــد  ــزار  ــرگ ب
برخودار  ویــژه ای  اهمیت  از  آن  تماشای 

بود.

»  نوموفوبیا  «
چه روز قشنگ مزخرفی

از آرایش غلیظ مردان ایرانی تا تمدید جوانی
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