
شنبه 4 آبان 1398، 27 صفر n26 October 2019  -1441 - 4 صفحه -شماره 9- تک شماره  2000 تومان

گنجینه ی خراسان رضوی، 
10 هزار وصیت نامه ی شهدا 
است

 ُمــد، تحمیل جهان به حساب می آید 
 اما استایل سبک شخصی یک فرد است

4 3 4

جهت سفارش آگهی در هفته نامه مستقل 
ضامن خراسان  با شماره های 

 تلفن 051-38785053-38787289
09155596088

و یا پست الکترونیک:
 zamennews@gmail.com 

تماس داشته باشید.

هفته نامه )مستقل(

فرآورده های لبنی  
پروبیوتیک

صفحه 2 «

پیامبر اکرم )؟ص؟(
خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشیدو 

بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل نمی پذیرد. 
بحاراالنوار، جلد 90 صفحه 321

استخدام نیرو

به چند نیروی مجرب و 

پویا در حوزه بازاریابی 

رسانه نیازمندیم .

تلفن تماس: 

09155596088

 دوره های آموزشی مقدماتی و تخصصی سخت افزار و نرم افزار 
به صورت خصوصی دوره های تعویض گلس و هارد

آموزش خصوصی نقاشی و طراحی روی پارچه 
 مدرس: الهام مفتوحی 

 با شماره  6428  524  0915  تماس  حاصل فرمایید

 طراحی و
صفحه آرایی

گرافیک و چاپ

طراحی آرم -صفحه آرایی 
نشریه و مجله 

 پوسترهای تبلیغاتی

 شماره تماس:

09152026204
09155236204

غوغای »بانوی خاموش« تربت جام در رویداد ملی ریحانه

صفحه 4 «

صفحه 2 «

صفحه 3 «

صفحه 3 «

گزارش ضامن خراسان از یک آسیب اجتماعی دردناک 

زنان سرپرست خانوار؛ حامیان بی حامی!

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی:

 خراسان رضوی در حوزه ی فرهنگی 
و به ویژه کتاب و کتاب خوانی پیشرو است

سرمربی تیم والیبال پیام خراسان:

هدف اصلی والیبالیست های سبزجامگان 
خراسان صعود به مرحله پلی آف لیگ برتر است

 تفألی بر دیوان حافظ، به نیت 
حسین بن علی علیه السالم

آیا حافظ از عاشورا هم در غزلیاتش سخنی گفته؟

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای امام پور
می دانیم که تسلیت قطره ای است دربرابر دریای غم شما 

ضایعه دردناک درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض می کنیم و برای 
شما صبری جلیل و برای ایشان اجری جزیل از پروردگارخواستاریم.

نشریه ضامن خراسان گفت:  رضوی  خراسان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
۳میلیون و ۵۵۱ هزار نفر در سطح استان تحت 

پوشش بیمه سالمت خراسان رضوی هستند.
با  خــبــری  نشست  در  وجـــدان  سیدمرتضی 
 ۳ اســتــان  سطح  در  ــرد:  ک بیان  خبرنگاران، 
مطب   ۲۴۳ بیمه شده،  هــزار   ۵۵۱ و  میلیون 
سالمت  بیمه  پوشش  تحت  داروخانه   ۲۸۶ و 
بیمارستان   ۴۱ بیمارستانی  حوزه  در  و  است 
وی  هستند.  پوشش  تحت  ــوی  رض خــراســان 
جایگزین  الکترونیک  سیستم های  افـــزود: 
سیستم های کاغذی شده و با این کار از اسراف 
جلوگیری  سال  طول  در  کاغذ  برگ  میلیون ها 
می شود، ضمن این که این اقدام مانع از خطای 
ــردد.  گ مــی  نــاخــوانــا  ــای  ه درنسخه  خــوانــش 
بیان  با  رضوی  خراسان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
اجرا   ۹۸ ماه  آبان  ابتدای  از  وسع  قانون  اینکه 

و  ــروه  گ  ۱۰ در  جامعه  ــاد  آح گفت:  مــی شــود، 
بیمه ای  حمایت های  و  می شوند  تقسیم  طبقه 
و  مالی  وضعیت  با  متناسب  طبقه  و  گــروه  هر 
معیشتی آنان است و موارد خاص شامل پوشش 
۵۰ درصدی تا ۱۰۰ درصدی قرار می گیرند و 
دهک های مختلف از خدمات بیمه ای برخوردار 
سالمت  حــوزه  در  کــرد:  تأکید  وی  می گردند. 
برنامه های ویژه ای در برنامه ششم توسعه داریم 
شفاف تر  جامع تر،  به صورت  خدمات  کلیه  تا 

مدیرکل  شــود.  ــه  ارائ گذشته  از  هدفمندتر  و 
با بیمه  بیمه سالمت خراسان رضوی در رابطه 
رایگان  گروه های خاص، گفت: در سطح استان 
خمینی)ره(،  امــام  ــداد  ام کمیته  مددجویان 
تحت  آنان  خانواده  و  زندانیان  نیز  و  بهزیستی 
سالمت  بیمه  کل  اداره  رایگان  بیمه ای  پوشش 

خراسان رضوی هستند.
درمانی،  بخش های  اعتبارات  گفت:  وجــدان 
و  ــوده  ب معینی  سقف  دارای  غیره  و  ــی  دارویـ
 ،MS همچون  خاص  بیماران  بــرای  مبلغ  این 

هموفیلی، تاالسمی و سرطان بیشتر است.
بیمه ای  حمایت های  عدم  بحث  در  افزود:  وی 
و   ALS همچون  خاص  بیماری های  برخی  از 
توسط  آن  مصوبات  باید  اما  بودیم،  پیگیر   PLS
تا در سطح  مسئوالن کشوری به تصویب برسد 

کشور اجرایی گردد.

مدیرکل بیمه سالمت خراسان رضوی:

3 میلیون و 551 هزار نفر در خراسان رضوی تحت پوشش بیمه سالمت هستند

بازدید اعضای اتحادیه صنف شیرینی ساز، شیرینی فروش 

و کافه قنادی مشهد از هفته نامه مستقل ضامن

شیرینی  ــاز،  س شیرینی  صنف  اتحادیه  اعضای 
مستقل  نامه  هفته  از  مشهد  قنادی  کافه  و  فروش 
ضامن بازدید کردند. اعضای این اتحادیه، کمبود 

مواد  اولیه تولید شیرینی و نظام نادرست توزیع آن 
ها در سطح کشور را از عمده مشکالت این صنف 

عنوان کردند. 
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اجتماعی-اقتصادی

آزاده خادم ـ نخستین دوره ی رویداد ملی 
ریحانه در نیمه ی دوم مهرماه جاری )۱7 
مهرماه( با محوریت توان افزایی زنان نخبه، 
فناوری  و  علم  پارک  توسط  خالق  و  فناور 
در  شد.  برگزار  مشهد  در  رضوی  خراسان 
این رویداد که با هدف شناسایی زنان خالق 
در صنایع و توانمندسازی آنان در توسعه ی 
از  نهایت  در  گردید،  برگزار  محصوالتشان 
بین ۲۸۰ محصول و ایده از ۹ استان، سه 
گروه به عنوان برترین ها انتخاب شدند. تیم 
»پرسا« از تربت جام با ایده ی لباس کودک 

در صدر این ایده ها قرار گرفت.
به منظور آشنایی با بانوی خالق برگزیده ی 
رویداد ملی ریحانه که آن را سرآغاز تحول 
از  بیش  و  ــد  دان می  خــود  کــار  در  عظیمی 
این نیز درجشنواره ی کشوری کارآفرینی 
ها  برترین  جزو   ۹7 سال  در  قدس  آستان 
را  ای  صمیمانه  ــوی  وگ است،گفت  ــوده  ب

ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید:
  لطفًا خودتان را معرفی بفرمایید.

اهل   ،۱۳۵۸ متولد  احمدآبادی،  بهاره 
تایباد وصاحب شش فرزند هستم. تا مقطع 
دیپلم درس خوانده و نتوانستم تحصیالتم 
در  رو،  این  از  بدهم.  ادامــه  دانشگاه  در  را 
رهسپار  و  کــرده  ازدواج  سالگی   ۱۸ سن 
زیاد  مشکالت  وجــود  با  شــدم.  جــام  تربت 
برای اشتغال زنان، به دلیل نیاز اقتصادی 
مشغول به کار شدم اما هر کاری با روحیه 
بنابراین علی رغم شرایط  ام سازگار نبود. 
خانم  حضور  با  مخالفت  و  خاص  فرهنگی 
خودم  برای  گرفتم  تصمیم  اجتماع،  در  ها 

کار کنم.
 لطفًا در مورد کار و ایده پردازی تان 

توضیح بدهید.
منطقه  خاص  های  پارچه  از  استفاده  با  ما 
ی تربت جام لباس نوزاد تولید می کنیم. 
به  فرزندم  دومین  تولد  زمــان  از  ایــده  این 
ذهنم رسید. من متوجه شده بودم که طبق 
یافته های علمی، برخی از مشکالت روحی 
نوجوانان به دلیل استفاده ی آنان از پوشش 
ذهنم  در  ایده  این  است؛  پالستیکی  های 
جرقه زد چرا ما از پارچه های خاص منطقه 
ی خودمان که دستباف بوده و صد در صد 
نخ طبیعی هستند، لباسی تولید نکنیم که 
از طرفی تضمین کننده ی سالمت جسمی 

جهتی  از  و  بــاشــد   فرزندانمان  ــی  روح و 
درخور این پارچه ی اصیل سنتی؟

این پارچه با عرض ۶۵ سانت، در تربت جام 
به عنوان حوله و دستمال استفاده می شود 
و تولیدکنندگان پوشاک به دلیل دورریزی 
زیاد و در نتیجه مقرون به صرفه نبودنش، 

آن را در تولیدات خود به کار نمی گرفتند.
لباس  تولید  ــرای  ب را  پارچه  ایــن  من  امــا 

ــردم  ــوزاد امــتــحــان ک ــ ن
که  ــی  ــایـ جـ آن  از  و 
یــادگــیــری  ی  ــه  ــی روح

زیادی داشتم، اطالعات و دانش الزم را به 
دست آوردم و بعد از سختی های زیادی،از 
سال ۱۳۹۴با ۴۰۰ هزارتومان سرمایه و 
دو چرخ خیاطی قسطی به طور جدی وارد 

حوزه ی تولید لباس نوزاد شدم. امروز به 
لطف خداوند صاحب دو برند »پرسا«پارچه 
های صددرصدنخیـ  و برند »چیک«ـ  پارچه 
های صنعتی ـ هستم که تقریبًا در سراسر 
ایران به ویژه خراسان های رضوی، شمالی 
و  کرمان  مــازنــدران،  گلستان،  وجنوبی، 

سیستان و بلوچستان توزیع می شود.
 مشخصه ی اصلی کار شما چیست 
دلــیــل  آن  بـــه  کـــه 

برگزیده شده اید؟
اصــلــی  ی  ــه  ــص ــاخ ش
ــن،  ــ ــول مـ ــ ــصـ ــ ــحـ ــ مـ
کـــــاربـــــردی بــــودن 
اســتــفــاده  اســـت.  آن 
پــارچــه  از  بهینه  ی 
سنتی  و  بـــومـــی  ی 
مـــنـــطـــقـــه، خــــواص 
بهداشتی  و  درمــانــی 
)ضـــدحـــســـاســـیـــت، 
قــــدرت جـــذب بـــاال، 
حتی  که  نرم  و  سبک 
وشــو  شــســت  از  بــعــد 
ــود(،  ــرم تــر هــم مــی ش ن
 ۱۵ )اکــنــون  زا  اشتغال 
به  مشغول  کارگاه  در  نفر 
یار  کمک  و  هستند(  کــار 
ویژگی  از  بــودن  کشور  فرهنگ  و  صنعت 

های خاص آن است.
برند  اصلی  هــای  شاخصه  از  دیگر  یکی 

این است که ظرفیت صادراتی  نیز  »پرسا« 
دارد. ما صادرات را به صورت محدود شروع 
تولید  به  آینده  در  که  امیدوارم  و  ایم  کرده 

وصادرات انبوه برسیم.
شما  پیشرفت  موجب  عواملی  چه   

شده است؟
اول از همه، مشکالتی که تاکنون با آن ها 
من  پیشرفت  اصلی  عامل  ام  شده  مواجه 
با آن  از مشکالت،  به جای ترس  اند.  بوده 
خاموش  و  تر  قوی  خیلی  و  شدم  روبــرو  ها 
تر از قبل حرکت کردم. در شهرم من را به 
عنوان »بانوی خاموش« می شناسند؛ کارم 
کنم.  می  دنبال  هیاهو  بی  و  آرام  خیلی  را 
مسأله ی دیگر اشتیاقم به یادگیری زیاد و 
اثبات توانمندی زنان به خانواده و جامعه ای 
بوده است که هنوز در برخی مناطق زن را 

آن-گونه که باید ارج نمی نهند.
بوده   همکارم  و  مشوق  تنها  همسرم  امــا 
است. او در تمام سختی ها در کنار من بود و 
باعث شد تاکنون دوام بیاورم. بدون حضور 

او، شاید من در این جایگاه نبودم.
 آیا حمایت مسئوالن را داشته اید؟

ی  ــه  ارائ و  تولید  ی  حــوزه  به  ورود  آغــاز  از 
محصول،حمایت خاصی از من نشده است 
اما استادانی داشته ام که بیشترین کمک را 
به من کرده اند. آقای نیک پزشک صاحب 
را  محصولم  کیفیت  که  الیــن"  "تــاپ  برند 
بررسی کرده و اشکاالت آن را به من گوشزد 
و  شدند  محصولم  ارتقای  باعث  و  کردند 
هم چنین خانم عاطفه ترکمن که مشاورم 
بودند.ایشان برای تغییر تفکر و دیدگاه من، 
روی بعد شخصیتی ام کار کردند چون نمی 
خواستند که تنها در یک محور رشد کنم. از 

هر دوی آنان متشکرم.
حمیدی  آقای  از  دانم  می  الزم  جا  این  در 
احمدی  عزت  خانم  جــام،  تربت  فرماندار 
سیدسجاد  ــای  آقـ بـــانـــوان،  ــور  امـ رئــیــس 
سیدزاده و آقای مجید مبلغی که در مراحل 
نیز  بودند،  من  گر  یــاری  ام  کــاری  مختلف 

قدردانی کنم.
شما  راه  سر  که  مشکالتی  عمده   

بوده است، کدام اند؟
نداشتن تحصیالت آکادمیک در این حوزه 
که هنوز هم با گذشت سال ها حسرت آن 
را دارم. و دیگری محدودیت هایی که یک 

زن دارد اما واقعیت این است که زنان تحت 
هر شرایطی می توانند مشکالت را از سر 

راه برداشته و موفق شوند.
از زمانی که تصمیم گرفتم کارفرمای خودم 
باشم، دو بار در سانحه ی آتش سوزی همه 
چیزم را از دست دادم، اما من کسی نبودم 
که عقب نشینی کنم، باید روی پای خودم 
از  گالیه  جای  به  رو  این  از  ایستادم.  می 
فرهنگ و جامعه، به خودسازی پرداختم و 

تجربیاتم را افزودم. 
مسئوالن  از  شما  ی  خــواســتــه    

چیست؟
و  اســت  تضمینی  مــن  محصول  کیفیت 
مجهزترین  و  اولیه  مــواد  ترین  مرغوب  از 
هستم.  مند  بهره  کارگاهی  های  ماشین 
نیازمند  کاری  و  زمانی  مقطع  این  در  اما 
گذار  سرمایه  سازمان  یا  فرد  یک  حضور 
برای گسترش محصوالت و تحویل سریعتر 

سفارش ها هستیم.
  آیا برای آینده ی کاری تان برنامه ی 

ویژه ای دارید؟
آینده  در  که  اســت  ایــن  من  آرزوی  بله. 
احداث  پوشاک  ی  گسترده  ی  کارخانه 
راه  را  بانوان  شرکت  آن  کنار  در  و  کنم 
گروه  دو  از  خاص  طور  به  و  کرده  انــدازی 
ی  سابقه  که  زنانی  کنم:  حمایت  ــان  زن
همسرانی  که  زنانی  و  اند  داشته  زنــدان 
افغانستانی دارند. به نظر من این دو گروه 
زندگی بسیار سختی داشته و در بدترین 
حالت روحــی و مــادی قــرار دارنــد. زنان 
پذیرفته  جامعه  در  آزادی  از  بعد  زندانی 
نمی شوند و گروه دیگر نیز عالوه بر این که 
از طرف ایران رها شده اند، در افغانستان 
هم به آنان به عنوان زنان ایرانی بهایی داده 
نمی شود.من آمادگی خود را برای آموزش 
رایگان و ایجاد اشتغال برای این دو گروه به 
مسئوالن مربوطه اعالم کرده ام اما تاکنون 

جوابی نگرفته ام.
  سخن آخرتان چیست؟

حتی به اندازه ی یک قدم، جامعه را جلو 
بردن، تحقق آرزوی من است. امیدوارم که 
به عنوان فرد مفید و توانمند برای اجتماع، 

دختری باشم که نام پدر را زنده نگه دارد.
خداجون  ــه:  ک ــن  ای سخنم  ترین  مهم  و 

دوستت دارم.
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 غوغای »بانوی خاموش« تربت جام 
در رویداد ملی ریحانه

رضوی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس  قضایی  معاون 
برنامه های مجموعه قضایی استان در زمینه ی مقابله 
رئیس  قضایی  معاون  کــرد.   تشریح  را  خاص  جرایم  با 
کــل دادگــســتــری خــراســان رضــوی حجت االســـالم و 
از  پیشگیری  شــورای  ی  جلسه  در  فروتنی  المسلمین 
جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به ویژگی ها و 
مزایای سامانه ی جامع ارتباطات مردمی قوه ی قضائیه 
از  حداکثری  گیری  بهره  منظور  به  گفت:  )ســجــام( 

ظرفیت مردمی در امر پیشگیری از وقوع جرم، صیانت 
از حقوق عمومی و مبارزه با فساد باید هماهنگی و هم 
افزایی بیشتری بین دستگاه ها و سازمان های مرتبط 
به  فروتنی  المسلمین  و  ــالم  االس حجت  شــود.  ایجاد 
اجرای طرح ناامن سازی محیط های تولید و توزیع مواد 
 ۹ ناحیه  ــرای  دادس )ع(،  رضا  امام  سپاه  توسط  مخدر 
مشهد، پلیس مبارزه با مواد مخدر و شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر استان اشاره کرد و افزود: با توزیع 

با  وی  شود.  می  برخورد  قاطعانه  مخدر  مواد  کنندگان 
اشاره به ایجاد آسیب های جبران ناپذیر استفاده از مواد 
مخدر به ویژه برای جوانان و نوجوانان گفت: والدین بر 
رفت و آمد فرزندان خود نظارت کنند تا گرفتار دوستان 
های  آگاهی  ارتقاء  و  آمــوزش  نقش  وی  نشوند.  ناباب 
مواد  ی  حوزه  در  ویژه  به  جرم  از  پیشگیری  در  عمومی 
مخدر را بسیار مهم دانست و گفت: در این زمینه رسانه 

ها و صدا و سیما می توانند بسیار مؤثر باشند.

برنامه های مجموعه  قضایی خراسان رضوی در زمینه ی مقابله با جرایم خاص

ایالت و عشایر ایران درگذر زمان
فیلسوف و جامعه شناس آلمانی ،تونیس، که تحت تاثیر 
نظریات انسانی طبیعت و حقوق وضعی، دیدگاه های 
تازه ای در جامعه شناسی مطرح کرد. ارتباط را محور 
پذیری  تفکیک  و  داند  می  جوامع  ارزیابی  و  شناخت 
وظایف را نه در سازمان و یا ساخت نهادی جوامع، بلکه 
در روابط میان آن ها جستجو می کند. نظریه تونیس دو 
نوع جامعه را از یکدیگر  تفکیک می کند: ۱-اجتماع یا 

جامعه معنوی )گمن شافت (۲- جامعه صوری )گزل شافت(
این جامعه نوعی همبستگی عمیق، احساسی،  یا اجتماع: در   گمن شافت 

طبیعی و ارگانیک مسلط است. مثل روستا، ایالت و عشایر.
گزل شافت یا جامعه: در این نوع جامعه نظم قانونی، تقسیم کار، مالکیت و تضاد 
در اعضای گروه حکم فرماست. بی شک، عشایر یکی از نمونه های بارز اجتماع 
هستند که منطبق با دیدگاه تونیس می توان اوج روابط بی واسطه و صمیمی، 
همراه با صفت های شجاعت، ازخودگذشتگی، مهرورزی و روابط مبتنی بر 
احساسات صادقانه را در آن مالحظه نمود. اما متأسفانه، با وجود مزیت های 
فراوان، این قشر، مشمول کمترین حجم از سرمایه گذاری ها، اعتبارات و توجه 
عمومی هستند. به لحاظ ساختار قومی، عشایر ایران به اقوام اصلی کرد، لر، 
فارس، ترک، ترکمن، عرب، بلوچ و براهویی تقسیم می شوند. معموالً ایالت و 
عشایر ایران را از جهت زبان به 7 دسته تقسیم می کنند. ترکمنی، ترک زبان، 

فارسی زبان، کردی، لری، عرب زبان، بلوچ و لک.
کوچ نشینی كهن ترین شیوه زیست بشر است كه پابرجا بودن آن تا عصر حاضر 
از بزرگ ترین جاذبه های این شیوه معیشت است. همین شیوه خاص زندگی 

سبب شده ایالت و عشایر »دیدنی ترین جاذبه عصر تكنولوژی« لقب بگیرند. 
و موسیقی، صنایع دستی، غذاها،  نوع زندگی آن ها، زبان  و  مسكن عشایر 
لباس ها و رقص محلی، به همراه آیین های به جای آوردن جشن های عروسی 
و محلی از مهم ترین جاذبه های این قشر است. عشایر بر خالف یكجانشینان 
روستایی و شهری، در كوچ و نقل و انتقال دایمی سیاه چادرها و رمه های خود 
هستند و در همه نقاط ایران، در حوزه های غرب و جنوب غرب، شرق و جنوب 

شرق، شمال غرب، شمال شرق و نواحی مركزی ایران پراكنده شده اند.
آمارهای سرشماری و مطالعات جمعیتی نشان می دهد، درصد جمعیت عشایر 
کشور در چند دهه گذشته به نسبت کل کشور روبه کاهش بوده است که علت 
احتمالی آن به سیاست های اسکان عشایر و مبحث مهاجرت می تواند مرتبط 
باشد. عشایر در ۲۹ استان پراکنده اند و به غیر از استان کردستان، سایر استان 

ها دارای جمعیت عشایری هستند. 
استان های خراسان شمالی،جنوبی، رضوی در سال ۱۳۸7در مقایسه با سال 
۱۳77 )که استان خراسان هنوز به سه استان تقسیم نشده بود( با افزایش 
سهم جمعیت عشایری روبرو بوده اند. براساس گزارش مرکز آمار ایران و طبق 
جمعیت  سال ۱۳۹٥،  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری  از  حاصل  نتایج 
جمعیت  را  درصد  که ۲٦  بوده  نفر  و ۲7۰  هزار  و ۹۲۶  میلیون  کشور 7۹ 
روستایی و عشایری تشکیل می دادند. برآوردها نشان می دهد، تنها حدود 
۱.۳ درصد را عشایر شامل می گردند و این درحالی است که طبق سرشماری 
سال ۱۳۳۵، 7۰ درصد جمعیت در مناطق روستایی وعشایری سکونت داشته 
اند. این کاهش تحت تاثیر تحوالت اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و تقیسمات 
کشوری صورت گرفته که البته به علت توسعه ناهمگون در سطح کشور، آمایش 
سرزمینی به درستی رخ نداده و موجب رشد بی رویه شهرها  و مشکالت آن 
دکتر سید غالمرضا حسنی درمیان گردیده است. 
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و محقق مسائل اجتماعی و جمعیتی

برابر  در  که  چرا  ندارند؛  خوبی  روز  و  حال  عطاریانی- 
مشکالت عدیده امروز، هم حکم پدر را دارند و هم نقش 
مادر را ایفا می کنند. انجام وظیفه در این دو مقام برای یک 
زن بدون حامی که می خواهد آبرومندانه زندگی سالمی 
داشته باشد، کاری سخت و طاقت فرساست. معصومه 
یکی از زنان سرپرست خانوار به خبرنگار ضامن خراسان 
گفت: مدت ۳ سال است از همسرم هیچ اطالعی ندارم. 
به جای اینکه پناه من و پسر ۶ ساله ام باشد، خود را در 
منجالب اعتیاد غرق کرده و همین روزهاست که جنازه 
درمــان  کنند.  پیدا  شهر  ــراف  اط کــال  داخــل  از  را  اش 
بیماری هایمان شده اشک ریختن و زیر بار اجاره خانه و 
هزینه های زندگی قد خم کرده ام. اطراف بلوار شاهنامه 
مشهد را حاشیه نشینان تشکیل می دهند. در این منطقه 
با خانواده هایی روبه رو می شویم که درد مشترک همه 
آنها اعتیاد شوهر، طالق، بیکاری، نداشتن بیمه و عدم 
از زندگی مشترک، مسئولیت  آنها  حمایت است. ثمره 

چند فرزند است با دستانی خالی. 
به واقع مسبب این آسیب ها کیست؟ چرا کسی به داد 
این قشر نمی رسد؟ آیا درد به این بزرگی، با این حمایت 

های ناچیز روی درمان خواهد دید؟
ضامن  خبرنگار  به  خانوار  سرپرست  زنــان  دیگر  یکی 
خراسان می گوید: بسیاری از ما هنرمند هستیم، توان 
کار کردن داریم و با سرمایه ای ناچیز می توانیم خودکفا 
شویم اما حامی نداریم. مکانی برای کار و امرار معاش 
ما وجود ندارد. این بانو که از مهارت سبدبافی و کیف 
بافی برخوردار است میگوید: من با اندک سرمایه ای می 
توانم کسب و کار ایجاد کنم. هیچ گاه دست گدایی به 

سمت کسی دراز نخواهم کرد. حتی می توانم به دیگران 
بانوی  دو  ایــن  بــرای  خیرین،  لطف  به  بدهم.  ــوزش  آم
سرپرست خانوار، اقداماتی انجام گرفت. سرپناهی دائم 
برای معصومه و پسرش و مبلغی به عنوان سرمایه اشتغال 
به بانوی هنرمند اهدا شد تا باری از دوش آنها برداشته 
شده باشد. اما این دو نفر، تنها نمونه ای از خیل وسیع 

این قشر آسیب پذیر هستند!

وجود سه میلیون زن سرپرست خانوار  «

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در حال حاضر 
بیش از سه میلیون زن سرپرست خانوار در سراسر کشور 
می دهد  نشان  آمــده  دست  به  آمارهای  و  دارد  وجــود 
دارای  خانواده های  تعداد  گذشته  سال   ۱۰ طی  که 
افزایش  درصــد   ۵۸ ــردان  م به  نسبت  زن،  سرپرست 
داشته که بیشترین دلیل آن طالق بوده است. در سال 
۹۶ رکورد طالق طی پنجاه سال اخیر به ثبت رسید. 
نکته حائز اهمیت آنجاست که 7۱ درصد زنان مطلقه 
این  درصــد  آمــار ۹۰  اســاس  بر  و  هستند  فرزند  دارای 
زنان ازدواج مجدد نمی کنند. علی رغم نیاز مبرم، هیچ 
قانونی برای حمایت از زنان مطلقه وجود ندارد. خصوصًا 
آنکه شانس ازدواج این زنان یک نهم مردان مطلقه است. 
شاید بزرگ ترین حمایت از آن ها، افزایش شانس ازدواج 
باشد. تقدیم الیحه حذف نام همسر از شناسنامه زنان 

مطلقه از سوی دولت، در همین راستا بوده است.

آسیب پذیری زنان سرپرست خانوار «

تاج الدین گفت: گروه دوم زنان سرپرست خانوار، مربوط 

دلیل  به  و  موقت  طور  به  مرد  که  است  خانوارهایی  به 
بودن،  زندانی  یا  متواری  بودن،  مفقوداالثر  مهاجرت، 
به  نکاح منقطع، سربازی و... غایب است و زن مجبور 
به  هم  گروه  این  است.  فرزندانش  یا  خود  معاش  تهیه 
دستخوش  اجتماعی  لحاظ  به  هم  و  اقتصادی  لحاظ 
مشاهدات  ــاس  اس بــر  هستند.  فــراوانــی  آسیب های 
اجتماعی و گزارش های مراکز نگهداری زنان خیابانی، 
زندانیان  همسران  خیابانی  زنــان  یک سوم  به  نزدیک 
هستند و بخش بزرگی از این آسیب به دلیل مشکالت 

معیشتی آنان است.
گروه سوم زنان سرپرست خانوار، خانوارهایی هستند 
از  بیکاری،  دلیل  به  اما  دارد،  حضور  آن ها  در  مرد  که 
کارافتادگی و... نقشی در امرار معاش ندارد. تاج الدین 
افزایش  با  باید  دولــت  ایسنا،  از  نقل  به  کــرد:  تصریح 
مستمرِی از کار افتادگان و پوشش های بیمه ای خاص، 
را  خــانــوار  سرپرست  و  افــتــاده  کــار  از  ــان  زن از  حمایت  

پررنگ تر کند.

 ضرورت حمایت «

مددکاران  انجمن  رئیس  چلک،  موسوی  حسن  سید 
گونه  این  را  معضل  این  یادداشتی  در  ایران  اجتماعی 
تشریح می کند: نگاهی گذرا به قوانین کشور درباره زنان 
سرپرست خانوار، وظایف اساسی دولت ها را در قبال این 
در  استناد  مورد  قوانین  از  یکی  می کند.  گوشزد  افراد 
بی سرپرست  کودکان  و  زنان  تامین  قانون  زمینه،  این 
است. بر اساس مفاد این قانون افرادی که حقوق آن ها 
حداقل یک سوم حقوق کارمندان دولت باشد باید تحت 

پوشش سازمان های حمایتی قرار بگیرند و سازمان های 
حمایتی هم باید حداقل یک سوم دستمزد ماهیانه یک 
کارمند دولت را به این افراد پرداخت کنند. به  گفته وی 
دریک فاصله۱۰ ساله از سال 7۵ تا ۸۵، جمعیت زنان 
افزایش  درصــد  حــدود ۳۹  ایــران  در  خانوار  سرپرست 
داشته، در حالی که از سال ۸۵ تا ۹۰، حدود ۵۳ درصد 
افزایش در این آمار گزارش شده است. این گروه از زنان 

نیاز به حمایت جدی سازمان های مسئول دارند.

 اولویت محوری  «

در این خصوص »طیبه سیاوشی« درگفتگو با خبرگزاری 
در  خانوار  سرپرست  زنان  بیمه  اینکه  بیان  با  شبستان 
قانون برنامه ششم توسعه جزو اولویت های محوری قرار 
گرفته است گفت: باتوجه به سه برابر شدن جمعیت زنان 
رسیدن  و   ۱۳۹۵ تا   ۱۳7۵ سال  از  خانوار  سرپرست 
بــرآن شدیم  نفر،  به سه میلیون و ۶۰۰ هــزار  آمــار  این 
اولویت  جزو  توسعه  ششم  برنامه  در  را  موضوع  این  تا 
های محوری قرار دهیم. بنابراین رویکردها و سیاست 
شود.  چیده  اساس  این  بر  باید  هم  دولت  های  گذاری 
کمیته  جمله  از  ربط  ذی  سازمان های  آمــار  براساس 
امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور، تعداد 
زنان سرپرست خانوار رو به افزایش است. این موضوع 
حمایت های بیشتر دولت، از جمله توانمندسازی و بیمه 

این قشر را می طلبد.

گزارش ضامن خراسان از یک آسیب اجتماعی دردناک 

زنان سرپرست خانوار؛ حامیان بی حامی!
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فرهنگی و آموزشی

آموزش نقاشی و طراحی روی پارچه 
 مدرس: الهام مفتوحی

فصل  پنجم: زیرسازی پارچه های تیره  «

 نظرات و انتقادات و پیشنهادات 
خود را  در خصوص  هفته نامه ضامن 

خراسان  لطفا به شماره 3000511211  
پیامک کنید.

آموزش خصوصی
نقاشی و طراحی روی پارچه 

 مدرس: الهام مفتوحی
با شماره 

09155246428
تماس  حاصل فرمایید

گردشگری

سفره مجلل

رضوی،  خراسان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
کتاب  به ویژه  و  فرهنگی  حــوزه ی  در  را  استان  این 

وکتاب خوانی پیشرو دانست.
ــان، مــدیــرکــل  ــزی ــب حــجــت االســالم عــلــی اکــبــر س
اولین  در  رضوی،  خراسان  عمومی  کتابخانه های 
جلسه ی مجمع خیرین توسعه ی کتابخانه ها و ترویج 
کتاب خوانی استان با بیان این که ایران در حوزه ی 
مواجه  مشکالتی  با  عمومی  کتاب-خوانی  و  کتاب 
است، گفت: ازجمله مشکالت این حوزه  درخراسان 
کتابخانه ای  نیمه تمام  پروژه-های  وجود  رضوی، 

درشهرها، روستاها و مناطق محروم آن است.
به  استان  نیک اندیشان  و  خیران  ورود  افــزود:  وی 
عرصه ی کتاب و کتابخانه، راه رابرای حل مشکالت 
مطرح-شده و ارتقاء فرهنگی استان فراهم می کند. 
پــروژه هــای  وجــود  بــر  عــالوه  داد:  ادامـــه  سبزیان 
تجهیز  به  کتابخانه ها  از  بسیاری  نیاز  نیمه تمام، 
تشکیل  که  است  مؤلفه ای  نیز  کتابخانه ای  منابع 
آنرا  و فعالیت  مجمع خیرین توسعه ی کتاب خانه ها 

ضروری می کند.
از  یکی  سیار  کتابخانه های  راه انــدازی  گفت:  وی 
از  که  اســت  کتابخانه ای  ــداف  اه پیشبرد  عوامل 

طریق این مجمع می توان به آن دست یافت. 
از  رضوی  خراسان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
ابوالفضل  شهید  سردار  سیار  کتابخانه ی  فعالیت 

حرم  مدافع  شهدای  عمومی  کتابخانه ی  و  روشنک 
در منطقه ی حاشیه ی شهر مشهد و کارکرد فرهنگی 
فعالیت های  از  نمونه هایی  عنوان  به  آن ها  وسیع 
تصریح  و  برد  نام  استان  در  کتابخانه ای  و  فرهنگی 
و  مصوبه ها  انجمن،  ایــن  تشکیل  امــیــدوارم  کــرد: 
عمومی،  کتابخانه های  حوزه ی  در  آن  فعالیت های 
کمک تأثیرگذاری در ارتقاء سطح معلومات و آگاهی 

و مهارت افزایی در استان داشته باشد. 
خیرین  مجمع  مدیرعامل  روشنک،  محمدحسین 

خراسان  کتابخوانی  ترویج  و  کتابخانه ها  توسعه ی 
از  خرسندی  ابراز  ضمن  جلسه  این  در  نیز  رضوی، 
در  فعالیت  گفت:  فرهنگی  عرصه ی  این  در  حضور 
محسوب  مطلوب  و  ــاارزش  ب فعالیتی  عرصه،  این 
می شود که خیر دنیوی و ثواب اخروی را به همراه 

دارد.
روشنک کمک گرفتن از فعاالن عرصه ی اقتصادی 
فرهنگی  پیشکسوتان  و  معتمدین  و  دانشگاهی  و 
استان را از جمله اهداف تشکیل این انجمن دانست 

مجمع،  این  فعالیت  اولین  امیدواریم  داد:  ادامه  و 
مشهد  در  سیار  کتابخانه ی  دومــیــن  راه انــــدازی 

مقدس باشد. 
برای  مشهد  معنوی  و  فرهنگی  ظرفیت  از  استفاده 
تبدیل این شهر به یک شهر دیجیتال، فرهنگ سازی 
برنامه های  طراحی  و  شهر  هوشمندسازی  بــرای 
از  دقــیــق  تعریف  ــری،  ــه ش ــی  ــان ــالع رس اط جــامــع 
با اهداف انجمن، توجه به علم  راهبردهایی همسو 
منشور  در  رهبری  منویات  به  توجه  با  پژوهش  و 
با  کتاب خوانی  دغدغه ی  شــدن  اجتماعی  امید، 
استفاده از ظرفیت مردم و به ویژه خیران، توسعه ی 
مانند  عمومی  مراکز  در  مطالعه  و  کتاب خوانی 
اتوبوس ها و قطار شهری، توجه به حاشیه ی شهرها 
و توسعه ی کتابخانه های سیار، از جمله پیشنهادات 

اعضای این مجمع بود. 
ایجاد دو  این جلسه، طرح  الزم به ذکر است که در 
کتابخانه ی سیار در مشهد مقدس با همکاری اداره 
کتاب  اهــدای  پیگیری  مجمع،  و  کتابخانه ها  کل 
ایجاد فضاهای مطالعه در فضاهای  توسط خیران، 
و  قطارشهری  و  اتوبوس ها  جمله  از  شهری  پرتردد 
هم چنین تأمین جوایز نفیس برای مسابقات توسط 

مجمع تصویب شد.

گنجینه ی خراسان رضوی، 10 هزار 
وصیت نامه ی شهدا است

رضوی  خراسان  شهید  بنیاد  فرهنگی  معاون 
وصیت نامه ی  هزار   ۱۰ از  بیش  آرشیو  گفت: 
رضوی  خراسان  استان  در  گنجینه ای  شهدا، 
و  یاد  گرامی داشت  با  حامدزاده  جواد  است. 
 ۱7 رضــوی  خراسان  گفت:  شهدا  خاطره ی 
جانباز   ۲۸۶ و  هزار   ۴۹ شهید،   ۲۲۶ و  هزار 
و ۳ هزار و ۳۹۰ آزاده تقدیم کشور کرده است 
وصیت نامه  شهید  هــزار  تــعــداد،7  ایــن  از  که 

داشته اند.
از  افــزود:  رضوی  خراسان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  فرهنگی  معاون 
در  که  است  شده  جمع آوری  وصیت نامه  هزار   ۱۰ از  بیش  شهید،  هزار   7
و  آنان جمع آوری شده  کنار وصیت نامه ، زندگی نامه، عکس، فیلم و صوت 

مصاحبه با والدین، همسر و فرزندان شهدا نیز در دست اقدام است.
آثار شهیدان  ترویج  و  با هدف نشر  نوید شاهد  ادامه داد: سایت  حامدزاده 
آغاز به کار کرده است و به زودی فعالیت حرفه ای خود را شروع می کند، تا 

آثار صوتی، تصویری و متنی شهدا در اختیار همگان قرار بگیرد.

معرفی مکان: زشک

ییالقات  از  ــک  زش ــتــای  روس ـ  الصاقی  انسیه 
 ۳۰ فاصله  در  که  باشد  می  مشهد  مقدس  شهر 

کیلومتری از این شهرستان واقع شده است.
شوسه  راه  ادامه  و  امکانات  گسترش  به  توجه  با 
توجه  مــورد  منطقه  این  نیشابور،  خرو  طرف  به 
حومه  و  مشهد  ساکنین  گردشگران،  از  بسیاری 
سنتی،  های  خانه  از  ترکیبی  است.  گرفته  قرار 
باغات، دره، کوه و خانه هایی با طراحی مدرن بر 

زیبایی این منطقه افزوده است.
کوتاه،  هــای  درخــچــه  هــا،  گــل  گوناگون  انـــواع 
اکلیل   ، کلپوره  زیــره،  گلپر،  شاهدانه،  سماق، 
را  منطقه  این  گیاهی  پوشش  تمشک  و  کوهی 
تشکیل می دهد که اکثر آن ها مصارف خوراکی 
محصوالت  انواع  روستا  این  در  دارند.  دارویی  و 
آلبالو،  گیالس،  سیب،  جمله  از  باغی  و  زراعــی 
هلو، آلو، گردو، گالبی، انگور و... تولید و عرضه 
می گردد.  پرورش ماهی قزل آال و زنبور عسل از 

جمله فعالیت های درآمدزای روستاییان است.

و  دلنشین  فضاهای  بــا  ــده،  ش معرفی  منطقه 
واقع  زشک  سایشک  ابتدای  در  متنوع  ویالهای 
حدود  مسیر  طول  با  زشک  منطقه  اســت.  شده 
دارای  خاکی،  و  آسفالته  ــاده  ج کیلومتر   ۲۵
چشمه  جمله  از  ــاد  زی بسیار  ســارهــای  چشمه 
قلقلی و چشمه حصار می باشد. کوه های سربه 
فلک کشیده آن، از ارتفاعات کنگ شروع شده و 
تا ابتدای کوه های دولت آباد ادامه دارد. اولنگ 
نهل  محدوده  از  که  رودخانه  آخر  در  واقع  زشک 
قله  است.  توجه  قابل  و  دیدنی  بسیار  باشد  می 
در  بــاشــد  مــی   ۱،۲،۳ چمن  شــامــل  کــه  چمن 
هرساله  که  شده  واقع  قلقلی  چشمه  ارتفاعات 
ــه خصوص  ــران ب ــگ ــردش مـــورد تــوجــه اغــلــب گ
کوهنوردان می باشد که در هفته نامه های بعدی 

عکس های به روز این محدوده درج خواهد شد.

 تفألی بر دیوان حافظ، به نیت 
حسین بن علی علیه السالم

آیا حافظ از عاشورا هم در غزلیاتش سخنی گفته؟

ــه  خـــواجـ ـ  پـــــاشـــــازاده  بـــهـــنـــاز 
شیرازی،  حافظ  محمد  شمس الدین 
تارک نشین محفل غزل فارسی، یکی 
ترین شاعران قرن هشتم  از برجسته 
شورانگیزش  ــای  ه ــزل  غ کــه  ــت  اس
مسائل  و  عرفان  و  عشق  از  تلفیقی 
یک  جایگاه  در  او  ــت.  اس اجتماعی 
شاعر ایستاده اما همچون یک جامعه 
را  زمانش  سیاسی  ــاع  اوض شناس، 
ریاکاری  با  جنگ  به  و  کند  می  نقد 

می رود.
حافظ رندانه اسلحه واژگان را در دست می گیرد و نور خدا را در خرابات 
متجلی می کند تا بگوید زمانه من سرشار بود از ادعای دین داری و خالی 

از ذره ای درد دین.
از میان همه علومی که در سینه داشت، خوش تر از همه، حفظ قرآن بود 
که سبب جاودانه شدن نام "حافظ" برای او گردید. به قول خودش »هر چه 

دارم همه از دولت قرآن دارم«
وزن  قالب  در  را  قرآن  آیه  که  بسته  نقش  او  ذهن  در  آنچنان  قرآنی  مفاهیم 

می آورد
»شب وصل است و طی شد نامه هجر        َسالٌم فیِه َحتّی َمطَلِع الَفجر«

سخن  عارفانه  اسرار  از  غزل  چندین  در  و  گیرد  می  قرآن  از  مایه  او  عرفان 
می گوید. سخن از روز ازل که پرتو حسن خدا از تجلی دم می زند و آتش 
عشق همه عالم را در بر می گیرد. سخن از امانت عشق الهی که منزلگاهش 
می  سخن  شهود  و  کشف  از  دیگر  غزلی  در  شود.  می  انسان  قلب  گنجینه 
آب  شب  ظلمت  در  و  دادنــد  نجاتش  غصه  از  که  سحری  وقت  آن  از  گوید؛ 

حیات به کامش ریختند.
تسلط حافظ بر علوم مختلف، چند بعدی بودن کالمش و عمق معنای نهفته 
صورت  او  شعر  از  گوناگون  های  برداشت  تا  شده  سبب  غزلش،  ابیات  در 
سخن  شیرین  شاعر  این  با  زبانان  فارسی  انس  سبب  امر  همین  و  گیرد 

گردیده است.
تاریخ  این لقب در دل  و  نامید، جامی بود  الغیب  را لسان  او  اول کسی که 
ماندگار شد. کالم دارای ایهام و ابهام حضرت حافظ، چون تکه ای الماس 
از هر طرف آن را بنگری جلوه و درخششی بی مانند دارد. لحن  است که 
حافظ چنان نرم و دلنشین است که حتی غزل های اجتماعی نیش دارش، 
با نوش کالم درهم می آمیزد و  همین غزل از دیدگاه هر خواننده، جلوه ای 
متفاوت می یابد. آنجاست که هر که، با هر نیتی تفأل بر دیوان حافظ می 

زند، پاسخ خود را از زبان لسان الغیب می گیرد.
علیه  الحسین  اباعبداهلل  خدا،  دردانه  نیت  به  حافظ  دیوان  بر  تفألی  اما  و 

السالم.
زان یار دلنوازم، شکری است با شکایت                    

گر نکته دان عشقی، بشنو تو این حکایت
بی مزد بود و منت، هر خدمتی که کردم                  

یارب مباد کس را، مخدوم بی عنایت
رندان تشنه لب را، آبی نمی دهد کس                     

گویی ولی شناسان، رفتند از این والیت
در زلف چون کمندش، ای دل مپیچ کانجا                

سرها بریده بینی، بی جرم و بی جنایت
چشمت به غمزه ما را، خون خورد و می پسندی       

جانا! روا نباشد، خون ریز را حمایت
در این شب سیاهم، گم گشت راه مقصود                

از گوشه ای برون آی! ای کوکب هدایت
از هر طرف که رفتم، جز وحشتم نیفزود                 

زنهار از این بیابان، وین راه بی نهایت
ای آفتاب خوبان، می جوشد اندرونم                       

یک ساعتم بگنجان، در سایه عنایت
این راه را نهایت، صورت کجا توان بست؟              

کش صدهزار منزل، بیش است در بدایت
هرچند بردی آبم، روی از درت نتابم                      

جور از حبیب خوش تر، کز مدعی رعایت
عشقت رسد به فریاد، ار خود به سان حافظ           

قرآن ز بر بخوانی، با چارده روایت

 خراسان رضوی در حوزه ی فرهنگی 
و به ویژه کتاب و کتاب خوانی پیشرو است

موی  قلم  ـ  مرغی  تخم  پالت  نیاز:  مــورد  وسایل 
سرتخت سایز ۶ و ۱۰ ـ کارگاه گلدوزی ـ رنگ پارچه 
رپین تکستایل ـ پارچه رنگ روشن )تترون ـ نخی( ـ 

تکنیک خیس در خیس
گلدوزی  کــارگــاه  در  را  پــارچــه  ــار،  ک ــروع  ش ــرای  ب
در  را  تکستایل  رپین  رنگ های  سپس  و  بگذارید 
روی پالت با آب مخلوط کنید به گونه ای که رقیق تر 
از آموزش های قبلی باشد. این تکنیک معموالً برای 
می شود.  استفاده  بیشتر  نقاشی  زمینه  پس  و  تابلو 
و تثبیت مرحله  اولیه  از نقاشی تصویر  همیشه پس 
کرده  اشــاره  آن  به  ــوزش،  آم اول  فصل  در  که  اول 

بودیم از این تکنیک استفاده می کنید.
در نقاشی آبرنگی برای برجسته نشان دادن تصویر 
اصلی دور نقاشی اولیه را با رنگ آمیزی تیره تر و در 
استفاده  روشن تر  رنگ های  از  دورتــر  قسمت های 

کنید.
پارچه  سطح  تمام  که  اســت  الزم  روش  ایــن  بــرای 
اگر  و  کنید  مرطوب  آب  با   ۱۰ سایز  موی  قلم  با  را 
رنگ آمیزی  در  نشود  مرطوب  و  خیس  پارچه  کل 
آبرنگی لکه ایجاد خواهد شد و نتیجه خوبی به شما 
نمی دهد. پس از مرطوب کردن پارچه از رنگی که 

قلم  با  و  کنید  استفاده  کرده اید  حالل  آب  در  قباًل 
رنگ  کنید.  پارچه  بافت  وارد  را  رنگ  آرام  آرام  مو 
پخش  و  می کند  نفوذ  پارچه  بافت  در  سرعت  به 
زمان  هم  می توانید  رنگ  چند  ترکیب  از  می شود. 
قرمز  ـ  آبی  رنگ  جاها  بعضی  مثاًل:  کنید.  استفاده 

ـ زرد ـ سبز.
زمینه  پس  تصاویر  و  می شوند  محو  هم  در  رنگ ها 
شما به ترکیبی  از رنگ های  در هم آمیخته تبدیل 
رنگ تر  کم  تصویر  شدن،  خشک  از  پس  می-شود. 
خواهد شد. پس از گذشت چهل و هشت ساعت از 

پایان نقاشی آبرنگی، با اتو تثبیت انجام شود.

مافین مرغ و سبزیجات
۲ عدد مواد الزم: فیله مرغ  
۲ عدد تخم مرغ ً 
دو سوم پیمانه آرد  
ًیک دوم پیمانه کنسرو ذرت  
سیب زمینی نگینی  ۱ عدد
کدو سبز نگینی  ۲ عدد
۱ قاشق چای خوری بکینگ پودر  
یک دوم پیمانه کنسرو نخود سبز  
یک دوم پیمانه شیر  
۱ قاشق غذاخوری رب  
به میزان الزم نمک و فلفل  

سبزی معطر)شوید، جعفری، گشنیز(  
۲ قاشق سوپ خوری  

طـــرز تهیه: ابتـــدا تخم مـــرغ ها را بـــا چنگال هم 
می زنیـــم تـــا از حالـــت لختگـــی در بیاید، ســـپس 
شـــیر را اضافه می کنیـــم. در مرحلـــه ی بعد، مرغ 
تفـــت  کمـــی  را  نگینی+نمک+فلفل+زردچوبـــه 
می دهیم. در این مرحله، سیب زمینی نگینی وکدو 
ســـبز نگینی را تفت داده و سپس ذرت، نخود سبز، 
رب و سبزی معطر را اضافه می کنیم. بکینگ پودر 
را بـــا آرد الک کـــرده و به مواد اضافـــه می کنیم. در 
آخرین مرحله، دو ســـوم قالب مافین را پر می کنیم 
و در طبقه وسط فر گرم شده، به مدت ۳۰ دقیقه با 

دمای ۱۸۰ درجه قرار می دهیم.
 09157019281
 09374306047

h t t p s : / / t . m e / j o i n c h a t / B Z v S 3 h -
AM-P1ZmkIDRQXSlg

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی:
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ورزشی و سالمت

اخبار

معنای  به  پروبیوس  یونانی  واژه  از  پروبیوتیك:  واژه ی 
حیات بخش اقتباس شده است. 

ریززنده هایی  پروبیوتیكها:  با  ارتباط  تعریف علمی در 
)باكتری و مخمر( كه با استقرار در بخش های مختلف بدن 
حفظ  طریق  از  عمدتًا  خود  زیستی  عمل  با  روده(  )اساسًا 
برای  بخش  سالمت  اثــرات  میكروبی   فلور  تــوازن  بهبود  و 

میزبان خود دارند.
البته این ریز زنده ها در بخش های دیگر بدن نظیر دهان، 
خواص   از  را  میزبان  نیز  ادراری  مجرای  و  تنفس  دستگاه 

سالمت بخش برخوردار می نمایند.
مصرف پروبیوتیک ها به دو صورت است: 

 ، شربت  پــودر،  شكل  به  غذایی  های  مكمل  صورت  به   )۱
عفونتهای  نظیر  بیماریهایی  درمان  )برای  كپسول  یا  قرص 
یبوست،  ها،  خانم  در  تناسلی  دستگاه  عفونت  ای،   روده 
قرص  صورت  به  غذایی  های  مكمل  الكتوز(.  ناسازگاری 
حین  مفید  باكتریهای  تا  باشد  محافظ  روكش  دارای  باید 

عبور از معده  در اسید معده  از بین نروند.
۲( در مواد غذایی غنی شده  با پروبیوتیك

الف- نظیر شیرهای تخمیری، پنیرهای نرم، انواع ماست، 
خامه  ترش،  بستنی،  پودر شیر )خشك( نوشیدنهای با پایه 

آب پنیر، شیرهای طعم دار، انواع دسر
های  فرآورده  شیرینی،  غالت،  پروبیوتیك  -محصوالت  ب 

گوشتی و تنقالت سالمت بخش.
می  محسوب  پروبیوتیك  حامل  بهترین  لبنی  های  فرآورده 
دوغ  و  ماست  در  پروبیوتیك   با  لبنیات  سازی  غنی  شوند. 
نسبت به دیگر فراورده های لبنی رایج تر است. موز، عسل، 
بیوتیك  پری  بنام  موادی  حاوی  پیاز  و  سیر  فرنگی،  كنگر 
پروبیوتیك  های  باكتری  بهتر  رشد  باعث  كه  هستند  ها 

می شوند.
مهمترین جنس ها وگونه های پروبیوتیك: مهمترین و 
مرسوم ترین پروبیوتیك  ها به جنس های الكتوبا سیلوس 
دارند.  تعلق  مخمری   های  گونه  برخی  و  بیفدوباكتریوم  و 
دسته  دو  به  كــارایــی  دامنه  دیــدگــاه  از  را  ها  پروبیوتیك 

پروبیوتیك های عمومی و شرایطی می توان تقسیم كرد.
دسته اول : نظیرالكتواسید و فیلوس و بیفیدوبا كتریوم که 

در تمام شرایط زیستی پروبیوتیك هستند.
ها  ــاســیــلــوس  ب نــظــیــر   : دوم  ــه  ــت دس

واشرشیاكالی  فینتوم  آنتروكوكوس 
در  فقط  مثاًل  ویژه  شرایط   در  فقط 
باكتری  حضور  در  حیوانات  مورد 
خاص  بــانــژاد  و  خــاص  مضر  هــای 
برخوردار  پروبیوتیك  خاصیت  از 

هستند.
سه  به  پروبیوتیكا  الكتوباسیلوس 

دسته كلی )الكتو اسیدفیلوس، الكتو 
تقسیم   ) فرمنتوم  الكتورئوتری  كازئی،  

شده اند.
مخمرغیر  بعنوان  بـــوالردی  ساكاروماسیس  مخمر 

های  بیماری  درمــان  در  و  است  شده  شناخته  زا  بیماری 
مزایای  از  است  شده  كاربرده  به  اسهال  ویژه  به  ای  روده 
آن مقاومت به پادزیست است. این مخمر در تولید كفیر و 

كومیس نیز كاربرد دارد.
الكتوكازئی،  الكتوپالنتاروم،  فیلوس،  اسید  الكتو  گونه 
الكتو  پروبیوتیك  ی  ها  گونه  مهمترین  از  الكتوفرمنتوم 
موجود  انسان  گــوارش  دستگاه  در  كه  هستند  باسیلوس 

است.
به  لبنی  تخمیری  های  ــرآورده  ف در  بقا  قابلیت  بیشترین 

ل.كازئی نسبت داده شده است .
جنس بیفید وباكتریوم: جنس بیفید و باكتریوم از فراوان 
ترین گونه هایی است كه فلور طبیعی روده بزرگ انسان را 

تشكیل می دهند.
  GITS) Gastroــان ــ ــس ــ ان گـــوارشـــی  دســتــگــاه  سیستم 
Intestinal Tract System( حدود ۲۰۰ متر مربع وسعت 
دستگاه  سیستم  در  باكتری  كیلو   ۱.۵ ــدود  وح داشته  
متفاوت  ۱۱۰۰نوع  بعبارتی  و  دارد  وجود  انسان  گوارش 
باكتری شناسایی شده است. لذا این سیستم پیچیده نیاز 

به نگهداری داشته  و باید مرتبا درحال  احیا شدن باشد. 
غذاها  ترین  الهضم  سهل  و  نیرومندترین  بهترین،  از  یکی 
سرد  دوم  درجــه  در  و  گــرم  ماست  طبیعت  اســت.  ماست 
است. هر چه ماست ترش تر باشد سردی آن زیادتر است. 

غذا  هضم  به  و  تقویت  را  معده  ــاده  م ایــن 
ها  میکروب  رشــد  از  و  کند  می  کمک 
در  و  کــرده  جلوگیری  هــا  روده  در 
ماستی  موثراست.  اسهال  درمــان 
باشد،  شــده  گرفته  آن  چربی  که 
پرچرب  ماست  از  بهتر  مراتب  به 

است.
ماست  ــد:  دارن تاکید  پزشکان 
را  عمر  و  بخشیده  نشاط  انسان  به 
امراض  مقابل  در  را  آدمی  و  طوالنی 
فرآورده  از  یکی  و  کند  می  حفظ  عفونی 
بخشد.  می  آرامش  او  به  که  است  لبنی  های 
آسیایی  کشورهای  در  گذشته  روزگاران  از  که  ماست 
از جمله ایران شناخته شده و به عنوان غذا مصرف گردیده 

است.
اما ماست پروبیوتیك  نسبت به دیگر محصوالت لبنی توجه 

مصرف كننده را به خود جلب كرده است.
باكتری های زنده، مواد  تامین  بر  ماست پروبیوتیك عالوه 
و    B و   K های  ویتامین  و  كلسیم  همچون  ارزشی  با  مغذی 

پیتیدهای بیولوژیك در اختیار بدن قرار می دهند.
)تریپتوفان ( ضروری  آمینه  این محصول دارای اسیدهای 

است كه برای سالمت انسان مفید است .
پروبیوتیك  ماست  در  باكتریها  و  بیفید  و  ها  الكتوباسیل 
بیولوژیكی  دسترسی  ومــیــزان  پروتئین  هضم  قابلیت 

كلسیم، آهن، فسفر روی منگنز را افزایش می دهند.
جلوگیری از التهاب معده ای وجلوگیری از التهاب روده ای 
حاد و انواع اسهال از دیگر فوایدمصرف ماست پروبیوتیك 
بدن  ایمنی  سیستم  بر  ماست  نوع  این  مصرف  باشد  می 
تاثیر گذاشته ومقاومت بدن را در مقابل عفونت،  سرطان 

وحساسیت افزایش میدهد.
 اثرات وخواص سالمت بخش مواد پروبیوتیك.

۱( خواص پاد جهش زا و پادسرطان زائی  پروبیوتیك ها
۲( كاهش فعالیت آنزیم های مدفوعی
۳( كاهش اسیدهای صفراوی محلول

۴( خواص پادعفونتی

كلسترول  افزایش  با   : خون  سرم  كلسترول  كاهش   )۵  
شود.  می  بیشتر  نیز  قلبی  حمله  احتمال   )LDL نوع   ( بد 
های  سلول  بــه  اتــصــال  بــا  نــامــزدوج  صــفــراوی  اسیدهای 
بدن  از  كلسترول  دفع  به  شیمی   فیبرهای  یا  باكتریایی 

كمك می كنند.
الكتوز  تحمل  عدم  عارضه  الكتوز:  ناسازگاری  بهبود   )۶  
بدجذبی  الكتوز،  بدهضمی  الكتاز،  كمبود  های  نام  با  كه 
الكتوز،  وبیش الكتوز روده ای شناخته شده است. به دلیل 
روده  در  )الكتاز(  كاالكتویداز   D-B آنزیم  فقدان  یا  كمبود 
الكتوز  مولكولهای  بیماری  این  در  شود  می  ایجاد  كوچك 
به صورت دست نخورده به روده بزرگ می رسند و تخمیر 
عوارضی  روده،  فلورمیكروبی  وسیله  به  آنها  نشده  كنترل 
ازجمله نفخ، گرفتگی های شكمی، التهاب معده ای، روده 
ای و اسهال ناشی از ناسازگاری الكتوز را به وجود می آورد.

برخی از افراد با خوردن شیر وفرآورده های لبنی دچار این 
الكتوز  هضم  با  پروبیوتیك  های  باكتری  شوند.  می  عارضه 

این عارضه را كمتر می كنند.
می  هضم  تخمیری  هــای  ــرآورده  فـ در  الكــتــوز  از  بخشی 
الكتیكی  باكتریهای  ها  پروبیوتیك  بر  ــالوه  ع كه  شوند 

غیرپروبیوتیك نیز در این امر نقش دارند.
از  استفاده  با  میتوان  را  الكتوز  ناسازگاری  به  مبتال  افراد 
به  كرد  شناسایی   )test  Breath H۲  (  H۲ تنفسی  آزمون 
  )H۲ این طریق كه بخشی از گاز تولید شده در روده )عمدتًا
اثر  در  اختیاری  هوازی  و  هوازی  بی  های  باكتری  توسط 

تخمیر الكتوز در هوای بازدم تنفسی دفع می شود.
7( افزایش مواد مغذی :  گزارش شده است كه الكتواسید 
-B۳-B۶-B۹ ویتامین  ها  باكتریو  بیفیدو  و  فیلوس  و 

ساخت  در  ها   پروبیوتیك  میكنند.  سنتز  را   K و   B۱-B۲
آنزیم های الكتاز ، لیپاز و پروتئاز نقش موثری دارند.

تقویت  با  پروبیوتیك ها  ــرژی:   آل به  ابتال  از  پیشگیری   )۸  
حفاظ مخاطی روده مانع تماس مواد آلرژی با جداره روده 
ونیز ورود آنها  به خون  می شوند همچنین این امر از مبتال 

شدن به زخم روده نیز جلوگیری می كند.
الهام طالبی
مدیر کنترل وتضمین کیفیت فرآورده های لبنی رضوی

اصلی  هــدف  خراسان  پیام  والیبال  تیم  سرمربی  پــور-  امــام 
بازیکنان، کادر فنی و مدیران این تیم را صعود به مرحله پلی آف 

لیگ برتر عنوان کرد.
اظهار  خراسان،  ضامن  خبرنگار  با  گفت وگو  در  خداوردی  اكبر 
کرد: خوشبختانه برای فصل جدید لیگ برتر والیبال، بازیكنان 
و  ــم  ــرده ای ك ــذب  ج پست ها  تمامی  در  را  توانمندی  و  ــوب  خ
امیدواریم بتوانیم نتایجی در خور والیبال خراسان در لیگ برتر 

كسب کرده و به مرحله پلی آف مسابقات راه پیدا كنیم.
فرصت  ماه  یک  از  كمتر  برتر  لیگ  مسابقات  آغاز  تا  افــزود:  وی 

كوتاه  مدت  این  در  تیم  فنی  كــادر  با  هستیم  درصــدد  و  داریــم 
بازیكنان را به شرایط آرمانی الزم برسانیم. سرمربی تیم والیبال 
تیم  این  به  از تمامی مسؤالنی كه  پیام خراسان ضمن قدردانی 
آرامش  با  تا  این حمایت ها موجب شد  بیان کرد:  كمک كردند، 
همدلی  این  که  امیدواریم  و  بپردازیم  تمریناتمان  به  بیشتری 
مشاهده  پیش  از  بیش  شهری  و  استانی  مسؤالن  و  باشگاه  بین 
تیم والیبال  از آخرین تمرین  شود. خداوردی تصریح کرد: قبل 
سبزجامگان پیام خراسان جلسه ای را با حضور معاون اقتصادی 
مدیره  هیئت  اعضای  و  مدیرعامل  و  رضوی  خراسان  استاندار 

باشگاه برگزار كردیم كه بحمدا... خروجی آن مثبت ارزیابی شد 
و امیدواریم که اثرات آن ملموس و مشهود باشد.

اعــضــای  و  مــدیــرعــامــل  حــمــایــت هــای  از  ــی  ــدران ق ضــمــن  وی 
و  شهری  مدیران  تمامی  از  کــرد:  تاکید  باشگاه،  هیئت مدیره 
رضوی،  خراسان  جوانان  و  ورزش  كل  اداره  مسؤالن  استانی، 
پیشكسوتان، مربیان، اهالی رسانه و هوادارن درخواست داریم 
تا از تیم والیبال سبزجامگان پیام خراسان كه تنها نماینده شرق 
بایسته  و  شایسته  كه  آنچنان  بوده،  والیبال  برتر  لیگ  در  كشور 

است حمایت كنند.

اخبار مهم استان در دو هفته ای که گذشت
خــراســان  ــاوری  ــن ف و  علم  ــارک  پـ رئــیــس    
رضوی: ۴ هزار و ۶۰۰ شرکت دانش بنیان در 
پارک علم و فناوری استان فعالیت دارند که از 
مرحله  در  و  تولیدی  شرکت   ۶۰۰ تعداد،  این 

بازدهی محصوالت خود هستند.
شهرک  ــردن  کـ فــعــال  مشهد:  ــردار  ــه ش   
با  ایستگاهی  مجتمع های  ایــجــاد  ســالمــت، 
کاربری پزشکی و ایجاد کلینیک های تخصصی 
مشترک  راهکار  سه  کم برخوردار،  مناطق  در 
حل  برای  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  شهرداری 
آباد  احمد  خیابان  در  مطب ها  تجمع  مشکل 

است.
  فرمانده انتظامی خراسان رضوی: سرقت 

در استان، ۲۹ درصد افزایش داشته است.
دانشگاه  بیماری های  از  پیشگیری  مدیر    
زن   ۳۰۰ و  هزار  ساالنه  مشهد:  پزشکی  علوم 
مبتال  سینه  سرطان  به  ــوی  رض خــراســان  در 

می شوند.
صنفی  انجمن های  عالی  کــانــون  دبیر    
به  کارگر  از  سفته  و  چک  دریافت  کــارگــران: 
غیرقانونی  کارفرما  توسط  ضمانت  عــنــوان 

است.
  مدیر کل زمین شناسی شمال شرق کشور: 
و  جوین  مشهد،  نیشابور،  بردسکن،  دشــت 
خواف بحرانی ترین دشت های خراسان رضوی 

از نظر فرونشست هستند.
ــادی  ــص ــت   مـــعـــاون هــمــاهــنــگــی امــــور اق
استانداری خراسان رضوی: از مرحله ی تولید 
استان  ایــن  در  نفر  هــزار   ۱۴ کفش  فــروش  تا 

مشغول فعالیت هستند.
طوسی  بحرینی  حسین  سیدمحمد  دکتر    
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست  عنوان  به 
خدمات بهداشتی درمانی مشهد منصوب شد.

ساماندهی  برای  رود:  کشف  نجات  دبیر    
نیاز  مــورد  تومان  میلیارد  هــزار   ۲ کــشــف رود 

است.
  سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق: سیستان 
هرمزگان  و  ــوی  رض خــراســان  بلوچستان،  و 

دارای بیشترین پرونده قاچاق هستند.
  مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی: 
در حال حاضر ۱۵۰ پروژه ی نیمه تمام ورزشی 
آن ها  اتمام  بــرای  که  ــم  داری استان  سطح  در 

۴۰۰ میلیاردتومان اعتبار مورد نیاز است.
  رئیس اتحادیه ی صنف بارفروشان مشهد:  
ونداشتن  میوه  صــادرات  زیرساخت های  نبود 
امکان نگهداری در سردخانه باعث رکود بازار 

میوه و تره بار شده است.
خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس    
بخش  ــرداران  ــره بـ ــهـ بـ درصـــد   ۸۰ رضــــوی: 

کشاورزی این استان خرده مالک هستند.
  مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی: 
دلیل  بــه  اســتــان  در  نفر   ۶۱ گذشته  ســال 
دست  از  را  خود  جان  گازگرفتگی  با  مسمویت 

دادند.
رونــد  مشهد:  امــالک  اتــحــادیــه ی  رئیس    
افزایشی معامالت مسکن که از ابتدای مهرماه 
چند  رشــد  به  ســال  پایان  تا  اســت،  شــده  آغــاز 

برابری می رسد.

امروزه  استایلینگ  و  مد   - پروانی  یاسمین 
جزو جدایی ناپذیر زندگی شهری شده است 
قشر  طرفدارترین  پر  جوانان  میان  این  در  و 
با  بیشتر  آشنایی  بــرای  هستند،  عرصه  این 
بیشتر درباره  و دانستن نکات  زیبا  اتفاق  این 
بانوی  همکالم  پــوشــیــدن،  زیــبــا  چگونگی 
حرفه  ــن  ای متخصص  کــه  ــم  ای ــده  ش جــوانــی 

هستند.
مد  ــراح  ط اســالمــی،  معاون  ــادات  س فاطمه 
را  خود  تحصیالت  وی  اســت.  استایلینگ  و 
را  دیپلم  و  کــرد  شــروع  نقاشی  هنرستان  از 
ی  رشته  گرفت.  استانبول  مد  آکــادمــی  از 
بوده  وکــار  کسب  مدیریت  اش  دانشگاهی 
پوشاک  کــارگــروه  دبیر  سمت  در  اکــنــون  و 
اتحادیه تعاونی های بانوان استان مشغول به 

فعالیت می باشد. 
گونه  این  را  استایلینگ  اول  قدم  در  ایشان 
های  آیــتــم  چــیــدن  هنر  کنند:  مــی  معرفی 
شــود  ــی  م بــاعــث  ــه  ک ــم  ه کــنــار  در  مختلف 
زیباترین تصویر را بسازند، استایلینگ نامیده 

می شود.

کاالی با کیفیت ایرانی، ارائه ی  «
نادرست

فضاهای  در  عرصه  این  نیاز  به  اشــاره  با  وی 
با  ایــرانــی کــه  ــزود: وقتی کــاالی  افـ دولــتــی 
بهترین کیفیت تولید می شود، ارائه ی خوبی 

نداشته باشد متقاضی هم ندارد. 
این طراح جوان در تعریف از مد می گوید: مد 
هرچند  که  ست  جهانی  جمعی  حرکت  یک 
غالب  توجه  مورد  و  میکند  تغییر  یکبار  سال 

دنیا  که  است  چیزی  مد  میگیرد.  قرار  مردم 
سبک  استایل  ولــی  کند  می  تحمیل  ما  به 
از  بــرآمــده  کــه  باشد  مــی  ــرد  ف یــک  شخصی 

روحیات اوست. 

 روحیه ی خالق جوانان باعت اتفاق  «
های جالبی می شود 

شده  حاصل  ناهماهنگی  ــورد  م در  ایشان 
سالیق  از  حاکی  که  متنوع  های  استایل  از 
و  اینترنت  وجود  با  گفت:  باشد  می  متفاوت 
گذر  جایگاه  این  از  ما  اجتماعی،  های  شبکه 
اگــر در قالب چــارچــوب های  امــا  ایــم  ــرده  ک

آزاد  را  جــوانــان  خــالق  ی  روحیه  مشخص، 
دلخواه  ی  حیطه  در  کــاوش  به  که  بگذاریم 
خودشان  بپردازند، اتفاق جالبی روی خواهد 
خواهد  ازبین  ها  ناهنجاری  از  بسیاری  و  داد 

رفت.

بسیاری از کشورهای پیشرفته ی دنیا  «
از هنر ایران تغذیه می کنند 

ایران در دنیای  با بیان جایگاه  فاطمه معاون 
با توجه به فرهنگ  مد افزود: متاسفانه ایران 
ــه داراســــت جــایــگــاه خــوبــی در  غــنــی ای ک
از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با  ندارد  مد  دنیای 

کشورهای پیشرفته ی دنیا از هنر ایران تغذیه 
هنرهای  هنرشان  اساس  و  پایه  و  کنند  می 
در  مشهد  جایگاه  میان  این  در  ست.  ایرانی 
اگرچه  نــدارد  تعریفی  نیز  کشور  مد  صنعت 
دارای  نساجی  و  بافندگی  صنعت  در  مشهد 

تولیدی های بسیار خوبی است. 

آگاهی بانوان مشهد از صنعت مد زیر  «
دو در صد است

های  تعاونی  اتحادیه  پوشاک  کارگروه  دبیر 
بانوان  آگــاهــی  خصوص  در  اســتــان  بــانــوان 
مشهدی از استایل شخصی اشاره کرد: شاید 
هنری  فرهنگی  شهر  بانوان  از  درصد،   ۲ زیر 
باشند.  داشته  اطــالع  صنعت  این  از  مشهد 
رو  پیش  طوالنی  مسیری  زمینه  ایــن  در  ما 
اطالعات  نادرست  ی  ارائــه  البته  که  داریــم 
زمینه  این  در  پیشرفت  عدم  و  ناآگاهی  باعث 

می شود.

هنرهایی که مربوط به پوشش  «
می باشد، درحال کمرنگ شدن و ازبین 

رفتن هستند

رگهای  در  خون  مانند  نقدینگی  افــزود:  وی 
سمت  به  باید  هنرمند  اما  است  بیزینسی  هر 
درگیر  را  ذهنش  و  برود  پیشرفت  و  خالقیت 
پوشش  به  مربوط  که  هنرهایی  نکند.  فروش 
ازبین  و  ــدن  ش کمرنگ  ــال  درحـ باشد  مــی 
رفتن هستند و ما باید این ها را در غالب یک 
افراد  به  استاندارد  های  آمــوزش  و  آکادمی 

مربوطه ارائه کنیم. 

تعریف مد خوب و بد در جامعه ما  «

گوید:  می  بد  و  خــوب  مد  از  تعریف  در  وی 
پاسخ این سؤال از نظر یک طراح مد دامنه ی 
گسترده ای دارد. گاهی پوششی در چشم ما 
شده  پوشیده  اشتباه  اینکه  بخاطر  نازیباست 
کنار  در  لباس  همان  که  صورتی  در  اســت، 

لباسی دیگر بسیار هم زیبا خواهد بود.
هایی  پــوشــش  ــت  اس ممکن  دیــگــر  ــرف  ازطـ
ما  فرهنگی  ــوب  ــارچ چ در  اینکه  دلــیــل  بــه 
وظیفه ی  این  و  کند  جلوه  نازیبا  گنجد  نمی 
انسانی  منابع  در  که  باشد  می  کننده  تولید 
خــود، فــردی بــه عــنــوان کــارشــنــاس داشته 
مورد  هدف،  جامعه  های  چارچوب  تا  باشند 

توجه قرار گیرد.

طراحی لباس قانون و استاندارد خاص  «
دارد

قشر  بــدن  آناتومی  جامعه،  هــای  چــارچــوب 
ــویــت  ــه مـــورد نــظــر اســـت در اول خــاصــی ک
های  چارچوب  رعایت  از  بعد  و  داشته  قــرار 
سراغ  به  میتوان  افــراد  ظاهری  و  اجتماعی 
در  قوانین  این  اما  رفــت.  ها  قسمت  ی  بقیه 
به طور کامل رعایت نمی شود مگر  ما  کشور 

در طراحی افراد حرفه ای.
اداره  اگر  بود:  این  معاون  فاطمه  آخر  کالم 
این  بگیرد  عهده  به  را  نظارت  ابتدا  از  ارشاد 
چرخه اصالح می شود. اما این نظارت بعد از 
طراحی لباس صورت گرفته و از عرضه ی آن 
جلوگیری می شود. این عدم نظارت به موقع 
هنری  ی  عرصه  این  مشکالت  از  دیگر  یکی 

است.

فرآورده های لبنی  پروبیوتیک

 ُمــد، تحمیل جهان به حساب می آید 
 اما استایل سبک شخصی یک فرد است

مدیرعامل شرکت سینابهداشت 

ممنوع الخروج شد

عمومی  روابــط  مدیر 
دادگـــــــســـــــتـــــــری 
ــوی:  ــ خـــراســـان رض
بــه مــنــظــور بــررســی 
پـــــرونـــــده شـــرکـــت 
ســیــنــابــهــداشــت و 
نسبت  تعهد  انــجــام 
داران،  ســـهـــام  ــه  بـ
ــل ایـــن  ــامـ ــر عـ ــدیـ مـ

شرکت آقای م.پ با دستور قضایی از کشور ممنوع 
شد.  متوقف  نیز  آن  تجاری  های  فعالیت  و  الخروج 
نامشروع،  طریق  از  مــال  تحصیل  کــالهــبــرداری، 
خصوص  در  مدیران  واقع  خالف  اظهارات  تهدید، 
قانون  از   ۲۴۹ ی  ــاده  م نقض  و  سهام  ــذاری  واگـ
شکایات  عناوین  جمله  از  تجارت  قانون  ــالح  اص

شهروندان از مسووالن سینا بهداشت است.

سرمربی تیم والیبال پیام خراسان:

هدف اصلی والیبالیست های سبزجامگان خراسان صعود به مرحله پلی آف لیگ برتر است


