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www.visa100.ir

آدرس :خیابان سعادت آباد –چهارراه شیخ صدوق –جنب بانک کشاورزی –ساختمان 110-طبقه دوم

برای تضمین آینده فرزندان خود باید طرحی نو در انداخت.

برای اطالع از شرایط تحصیل رایگان  در همه مقاطع 
و اشتغال همزمان در یکی از صنعتی ترین  کشور ها 

یعنی  کره جنوبی    با ما تماس بگیرید و خط آینده شغلی خود   

یا فرزندانتان را با  اطمینان  ترسیم کنید

شرکت سامانه ساز نام آوران دانش

خالصه داستان 
ِمیسون شش ساله به همراه مادر و خواهرش، سامانتا، 
در تگزاس زندگی می کند. پدرش بــه تازگی آن ها را 
ترک کرده است. فیلم، زندگی ِمیسون و خانواده اش را 
در طول ۱۲ سال آینده که طی آن به یک مرد تبدیل 

می شود، دنبال می کند.

با 
مجوز 

رسمی از وزارت 
علوم تحقیقات و 

فناوری











-کرم پودرهای آرایشی با ایجاد یک الیه بسیار ضخیم روی پوست مانع 
عملکرد طبیعی منافذ پوست می شود .

متاسفانه امروزه دربعضی از جوامع آرایش به صورت افراطی انجام می 
شود .

– مهمترین مسئله در مراقبت از پوست مرطوب نگه داشتن و جلوگیری از 
کاهش رطوبت پوست و از طرفی استفاده از ضد آفتاب هاست.

-استفاده از ضد آفتاب ها مهمتر از مرطوب کننده هاست و ضد آفتاب 
های مناسب بر اساس نوع پوست باید انتخاب شوند و استفاده درست 
از ضد آفتاب می تواند نقش نرم کننده را به عنوان محافظت از پوست در 
مقابله با عوارض نور آفتاب داشته باشد.خوشبختانه امروزه ضد آفتاب 
های متنوعی در شرکت های آرایشی مورد تائید ساخته می شود که حتی 
بسیاری از آنها می تواندبه جای کرم های آرایشی استفاده گردد و عوارض 

کرم پودرها را هم ندارند.
-کرم پودر های آرایشی با ایحاد الیه بسیار ضخیم روی پوست ،مانع 
عملکرد طبیعی پوست می شوند و خود در ایجاد انواع جوش ها و لک 

های پوست دخیل هستند.
-استفاده از یک ضد آفتاب مناسب در نور و مرطوب کننده مناسب در 

شب نقش آرایشی و بهداشتی خوبی را ایفا می کند.
-عوارض لوازم آرایشی دیگر به ویژه غیر استاندارد آن به صورت اگزمای 

تماسی به خصوص در اطراف چشم و بینی خود را نشان می دهد.
-خانم ها به جای اســتفاده از لوازم آرایشی که خود باعث بدتر شدن 
مشکالت پوستی شان می شود بهتر است با مراجعه به پزشک ،مشکالت 

پوستی خود را درمان کنند.
-امروزه با استفاده از دستگاههای مختلف می توان لک های پوستی 

رااز بین برد.
- اسکار جوش های قدیمی را درمان کرد و جوانسازی اساسی در پوست 

ایجاد کرد.
-حتی با استفاده از روش های نوین مثل 
PRP و لیزر فرکشنال آنچه قبال درمان نمی 

شده االن درمان می شود.

اختالل عملکرد طبیعی پوست
 با کرم پودرهای آرایشی 

- در کلینیک خصوصی دکتر محسن سلیمانی » بهین «همه 
این اعمال با وسایل مخصوص و با پرسنل مجرب به شکل 
عالی روزانه در حال انجام شدن است .
تلفن :36290689-09390605205

آدرس :خیابان شریعتی بعد از اورژانس بیمارستان شریعتی 
نبش کوچه شماره 3 - طبقه دوم ساختمان بانک آینده 
کلینیک پوست ومو بهین 

پوست ومودکتر

 سلیمانی محسن
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خیابان سجاد ، خیابان سپهساالر ، چهارراه مسرور
 غذای آلما
آماده عقد قرارداد با ارگان ها ، سازمان ها و شرکت ها

09140444010                           36304095 

تهیه غذای

با  آلما خاطره ای به یاد 
ماندنی و غذایی لذیذ را 
تجربه کنید





سالن پیرایش
کوروش

0 9 1 2 3 1 9 2 4 8 4

شیخ صدوق جنوبی بازار ارمغان

 kourosh .barber@gmail .com

kourosh .barber

مدیریت :کوروش زمانی

 031-36695893



نشریه خانم هاى ایرانى

نخستین نشریه اجتمـاعى -  سالمتى ایرانى

 | سال نهم | شماره مسلسل 73|دوره جدید شماره 43 | اسفند 93 و فروردین 94| 3000 تومان |

www.zendegisalem.com

گفت وگوى زندگى سالم با باران کوثرى با سیمرغ هاى فراوان...باز باران
عشق ؛گم شده استستاره اسکندرى: 
رستوران دارى را دوست دارمسام درخشانى: 

| سال نهم 

1394

نشریه خانم هاى ایرانى

نخستین نشریه اجتمـاعى -  سالمتى ایرانى

 | سال نهم | شماره مسلسل 68 |دوره جدید شماره 38 | مهر 93| 2000 تومان |

www.zendegisalem.com

اعتقادم برای خودم از همه چیز باالتر است

 درباره همه چیز و 
ی با الدن طباطبایی

صمیمی ، صریح و خودمان

ت در زندگی سالم
آشتی کنان با مطبوعا

مفصل و خواندنى پاى حرفهاى الدن طباطبایى که فرزند اوتیسمى دارد 

نبرد  عاشقانه یک مادر بخاطر فرزند

با بهنوش بختیاری 

درباره خیلی چیزها گپی با سیروس همتی

،،

نشریه خانم هاى ایرانى

نخستین نشریه اجتمـاعى -  سالمتى ایرانى

 | سال نهم | شماره مسلسل 66 |دوره جدید شماره 36 |
مرداد 93| 2000 تومان |

www.zendegisalem.com

ن
ازدواج با   رامی

... !!؟؟؟

عروس 10 سال از داماد بزرگ تر است

شرط مهناز افشار براى ازدواج

ن
یاسرمحمد امی

خاتمى خطبه عقد را خواند؟!!!

ت
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ى 

آدما
ما
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نشریه خانم هاى ایرانى

نخستین نشریه اجتمـاعى -  سالمتى ایرانى

دوره جدید شماره 3636||

دوره جدید شماره 

دوره جدید شماره 36

دوره جدید شماره 3636
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ن
ازدواج با   رامی

10عروس 10عروس 10 سال از داماد بزرگ تر است

شرط مهناز افشار براى ازدواج

نخستین نشریه اجتمـاعى -  سالمتى ایرانى

www.zendegisalem.com

... !!؟؟؟
ن

یاسرمحمد امی

عروس  سال از داماد بزرگ تر است

شرط مهناز افشار براى ازدواج

ن
ازدواج با   رامی

خاتمى خطبه عقد را خواند؟!!!

ت
ى نیس

 عاد
ن

چیمو
ف هی

معرو
ى 

آدما
ما

خاتمى خطبه عقد را خواند؟!!!

U.S.A

ایده هاى مقرون به صرفه براى چیدمان اتاق کودك

هیس ... خوابه! 

نگاهى به فیلم ردکارپت
رضا عطاراِن بفروش

11 فیلمى که هر کارآفرین باید ببیند

خاطره بازى با سریال هاى ماه رمضون

افطارى به صرف سریال

به بهانه جدیدترین شگفتانه مهناز افشار براى ملت

پرنسس شگفتانه ها

 

ایرانی
شریه خانم های 

ن

 ایرانی
ی -  سالمتی

نخستین نشریه اجتمـاع

و تیر 93| 2000 تومان |
3 | خرداد 

 | سال نهم | شماره مسلسل 65 |دوره جدید شماره 5
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توصیه های زنانه برای سفر به سرزمین فوتبال

برزیلتــه!

قیصر ؛  کجایی  که   مسعود خودشو کشت؟!

گفت و گوی زندگی سالم 

باالهام حمیدی و بابک 

حمیدیان

زندگی کجاست؟

فتـوشـارپ

20 بانوی خبر ساز جهان

   نگاهی به رانندگی خانم ها

                  خانم شما پارک دوبل بلدید؟!

نگاهی به فیلم سینمایی  زندگی 

          جای دیگری است

سردبیـــــرسخـــــــن
یک بانوی کارآفرین باشید

در دنیای امروز ،زنان نقشــی ویژه در خانواده و جامعه ایفا می کنند. به خصوص که جامعه ما بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی در زمینه کارآفرینی زنان بســیار متحول شده و خیلی از مشاغل برای زنان 
پذیرفته شده است. اهمیت نقش کلیدی و اساسی زن در جامعه در این کالم امام خمیني)ره( خالصه 

مي شود که فرمودند: »صالح و فساد جامعه در گرو صالح و فساد زن هاست«. 
در حال حاضر،زنان حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند اما تا چه میزان از توانایی های 

بالقوه آنها در جهت توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی بهره گیری شده است ؟ 
مشــارکت های زنان در عرصه های مختلف یکی از معیارهای ارزیابی کشورها از نظر توسعه است ، 
کارآفرینی آنها نیز جریان بالنده ای است که نه تنها موجب ایجاد کسب و کار در جامعه می شود بلکه 

نشاط و شادابی راهم به جامعه ارزانی می دارد .
درست اســت که بانوان در راه کارآفرینی با موانع بیشتری روبرو هســتند و کمی دیرتر به مقصد 
 و هدف خود می رســند اما درواقع باید قبول کرد که با مدیریت صحیح می تــوان  توازنی را در کار 

خانم ها ایجاد کرد تا آنها بتوانند در جامعه نیز موثر باشند.
یک بانوی ایرانی موفق می تواند ضمن کارآفرینی در جامعه در خانواده خود نیز با حضوری مقتدرانه و 
موثر از همان ابتدای کودکی مفهوم کار و کارآفرینی را به کودکان خود آموزش دهد.البته این حضور 

بانوان نیازمند همکاری اعضای خانه با آنهاست.
معنای کارآفرین از نام آن پیداست اما تعریفی ساده توانمندی های فرد کارآفرین را بیشتر نمایان می 
کند.ایجاد نهادی که بتواند با ایجاد فضای کسب و کار برای بانوان و رفع موانع اقتصادی موجود زمینه 

را برای شکوفا ساختن توانمندی های بالفعل آنان فراهم نماید.
  مهم این نیست که چه کاری انجام می دهید، مهم این است که چه چیزی را دوست دارید،

 وارد آن حرفه شوید و برای رسیدن به آخرین نقطه تالش کنید. اگر بانوان خودشان را عقب بکشند، 
پیشرفتی حاصل نمی شود. 

به یاد داشته باشید تا یک زن در محیط کاری خودش را باور نداشته باشد، کسی او را جدی نمی گیرد. 
پس خودتان را جدی بگیرید و قدم نخست را بردارید.نگران موانع 
نباشــید موانع به یاری خداوند و با همت باالی شما یکی یکی 

کنار گذاشته می شوند.

تا فرصتی دیگر دست حق یارتان. 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس رضا محزونیه
سردبیر : مرضیه ربیعی

رییس شورای سیاست گذاری : مهندس محمد حسین 
محزونیه

طراح و صفحه آرا : بصیرت جعفری

دبیراجرایی :الهام السادات شهیدان

بازرگانی: موسسه تبلیغاتی خورشید   
 

سرویس تحریریه : ســاناز صفایی، میثم اکبر پوری ، ارسالن 
عابدی ،کســری محتشــم،  نازنین صادقی، داوود کیانی،حامد 

اسماعیلی،مسیب اقرلو،آوا منتظر، نسیم حیدری

عکس روی جلد : حامد بدیعی

 سرویس عکس : محمد شریف 

دفتر: تهران ،  بزرگراه جالل آل احمد، بین خیابان کارگر و 
اتوبان چمران ، کوی پروانه ، پالک 2 ،  واحد 1     

 تلفن: 88019129 - 021
فکس: 88353297- 021

دفتر اصفهان : میدان احمد آبــاد ، ابتدای خیابان مفتح، 
ساختمان امام رضا)ع(  

تلفن : 031-32274794-32274791
امور مشترکین :  32274508  -031
روابط عمومی :    32274514 -031

لیتوگرافی و چاپ :خورشید
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نشریه خانم هاى ایرانى

نخستین نشریه اجتمـاعى -  سالمتى ایرانى

 | سال نهم | شماره مسلسل 66 |دوره جدید شماره 36 |
مرداد 93| 2000 تومان |

www.zendegisalem.com
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عروس 10 سال از داماد بزرگ تر است

شرط مهناز افشار براى ازدواج
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یاسرمحمد امی

خاتمى خطبه عقد را خواند؟!!!
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نشریه خانم هاى ایرانى
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ن
ازدواج با   رامی

10عروس 10عروس 10 سال از داماد بزرگ تر است

شرط مهناز افشار براى ازدواج

نخستین نشریه اجتمـاعى -  سالمتى ایرانى

www.zendegisalem.com
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ن

یاسرمحمد امی

عروس  سال از داماد بزرگ تر است

شرط مهناز افشار براى ازدواج

ن
ازدواج با   رامی

خاتمى خطبه عقد را خواند؟!!!

ت
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ن
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خاتمى خطبه عقد را خواند؟!!!

U.S.A

ایده هاى مقرون به صرفه براى چیدمان اتاق کودك

هیس ... خوابه! 

نگاهى به فیلم ردکارپت
رضا عطاراِن بفروش

11 فیلمى که هر کارآفرین باید ببیند

خاطره بازى با سریال هاى ماه رمضون

افطارى به صرف سریال

به بهانه جدیدترین شگفتانه مهناز افشار براى ملت

پرنسس شگفتانه ها

فهرست

تماشا

گپ

خوش تیپی

سبک سالم زندگی

شکم کده

درمانگاه

به رنگ سینما          18

مترونوم         20

چهره ها         22

کارتون         24

پیش از ازدواج          42

رازهای موفقیت          44

کودک خجالتی         46

س        48
آتش ب

حامد بهداد          26

بهاره رهنما          30

مینی لقمه رست بیف          62

پاستای قارچ         63

سینی ماهی سالمون         65

مرغ انگلیسی        72

عطرکده          32

مدهای تابستانه          34

آرایشگری         38

ساعت بدن          80

پیوند مو        83

نوشیدنی های تابستانه        84

هیپنوتیزم        86
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میالد با سعادت هشتمین نور والیت،حضرت علی بن موسی الرضا )ع(
  رب تمام عاشقان آن حضرت مبارک



تماشا

  تلفیقی دوست داشتنی

فصل اول

  ستــاره ها چه 
عادت هایی دارند  

  چهره ماه
  مترو نوم

  شبکه خانگی

  به رنگ سینما

میالد با سعادت هشتمین نور والیت،حضرت علی بن موسی الرضا )ع(
  رب تمام عاشقان آن حضرت مبارک
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آوا منتظر: نام لیال حاتمی می تواند هر مخاطبی را مجاب کند که پای تماشای 
یک فیلم بنشیند.   فیلم سینمایی »آشنایی با لیال« به کارگردانی عادل یراقی 
نیز به تازگی وارد شــبکه نمایش خانگی شده است. این فیلم سال گذشته در 
گروه هنر و تجربه به نمایش عمومی درآمده بود.داستان این فیلم زندگی نادر، 
ایده پرداز یک شرکت تبلیغاتی را روایت می کند که به شدت به سیگار وابسته 
است. او عقیده دارد کشیدن سیگار به ایده پردازی او کمک می کند. از طرفی 
لیال تستر یک شرکت اسانس عطر که از حس بویایی فوق العاده ای برخوردار 
است با نادر آشنا شده و آشنایی آنها به ازدواج ختم می شود. با این حال تنها 
شرط لیال برای ازدواج با نادر ترک سیگار برای همیشه است. نادر شرایط مالی 
سیگار یکی را انتخاب کند. . .خوبی ندارد و برای ادامه به کار به سیگار نیازمند است. او می بایست بین لیال و 
لیال حاتمی، عادل یراقی، بهاره رهنما، رضا پیــروی، علیرضا رفوگران، تانیا 
اسکویی، فرخ مولوی و... بازیگران اصلی این فیلم هستند.پاکزاد، محسن شــرفی نیا، علی دباغ مشین شویجی، شــهرام کی ور، آرزو 

پیشنهاد اول و آخر

پیشنهاد اول
»آشنایی با لیال«

01

پیشنهاد دوم
یحیی سکوت نکرد

خط داستانی مخاطب را تا انتها حفظ می کند ،فیلم پس از فنی مشــکلی ندارد تا پرداختی بکر که با حفظ جذابیت خوبی نقاط اوج و فرود در آن جای گرفته و تقریبا از لحاظ فیلم به تنهایی نقاط قوت زیادی دارد از فیلمنامه ای که به خوب است که حیفمان  آمد به شــما معرفی نکنیم. خود  یحیی سکوت نکرد، به کارگردانی کاوه ابراهیم پور ، آنقدر 
 
کودکي به نــام یحیي پس از مرگ مادر به عمه ســپرده بازیگران این فیلم هستند.علی نیازی، امیرعلی ضرابــی، علی گلزاده و حامد آزادی کمال علوی، محمد مهدی احدی، حسین کمال علوی، امیر صالح میرزا آقایی، رابعه اســکوئی، مریم شیرازی، محمد آریا، ماهان نصیری ندا، ندا جبرئیلــی، تورج منصوری، ایفای نقش می کند ؛ببینید ضررنمی کنید.فاطمه معتمد کرده است ؛ماهان نصیری که در کنار معتمد آریا به خوبی مدت ها یک کودک با استعداد برای سینمای ایران معرفی 

 
کنکاش هزینه سنگیني برایش به همراه مي آورد.شاید یافتن جایگزیني براي مادر در گذشته اش است و این به این دنیاي متفاوت در پي کشف مفاهیم جدید زندگي و دارد و ســابقه اي بحث برانگیز در محل زندگي. او با ورود مي شود، عمه اي تلخ و نا آشــنا که زندگي پر راز و رمزي 

برای جدی ها

به رنگ سینما

02
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پیشنهاد سوم
دندون طال 

و با بازیگرانــی که همه نامدار هســتند ،حامــد بهداد آن طور کــه در صفحهمجموعه »دنــدون طال « به تازگــی به بــازار آمــده ، کاری از داود میر باقری  

 
رسول نجفیان،محسن قاضی مرادی و  باران کوثری در این سریال نقش آفرینی فرزین صابونی، نادر سلیمانی، کاظم هژیرآزاد، طوفان مهردادیان، انوش معظمی، آذرنگ، ستاره اسکندری، سیامک صفری، سیروس گرجستانی، بهناز جعفری، اگر که قرار است اتفاق تازه ای باشد. مهدی فخیم زاده، حامد بهداد، حمیدرضا قسمت عرضه می شود و باید هر چه ســریعتر نبض مخاطب را در دست بگیرد دارد، البته پر از تیپ های الت مســلک و قهوه خانه ای هم هست .سریال در 9 است ، سریال موزیکال میرباقری که متاثر از فضای روحوضی است قالبی تئاتری چنین سریالی را از این جهت که سلیقه عمومی را ارتقا می دهد مهم تلقی کرده  شخصی اش نوشته این مجموعه را نقطه عطفی در کارنامه اش می داند و وجود 

پیش از این نمایش "دندون طال" در ســال ٧٨ اجرا شــده بود که با اســتقبال کرده اند.
مخاطبان رو به رو شد.

پیشنهاد چهارم

ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه
کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان و نویســندگی سارا سلطانی فیلم ســینمایی »ارسال آگهی تســلیت برای روزنامه« به نقش آفرینی می کنند.مدنی، نقی سیف جمالی و ســورن مناچکانیان در این فیلم صابر ابر، نازنین بیاتی، پریوش نظریه، خســرو بامداد، رابعه برای طرفداران ســینما  و عالقمندان به بازی صابرابر باشد.  وارد شبکه نمایش خانگی شده و می تواند پیشنهاد خوب  ما  فیلم سینمایی »ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه« به تازگی 

سر دو راهی تصمیم گیری قرار می دهد...رخ می دهد که طاها و ریحان را دچار استیصال کرده و آنها را بر به نام منوچهر آصف هستند. به زودی در خانه آصف حوادثی به واسطه یک آگهی در روزنامه مشغول پرستاری از پیرمردی در خالصه داستان فیلم آمده است: ریحان و طاها مدتی است ساخته شده است.

سریال موزیاکل

03

برای  طرفداران َابَر

04
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دنگ شو
 ایده تشکیل یک گروه موسیقی با نگرش تازه به ترانه های 
ایرانی و موسیقی مردمی ایران، رضا شایا و طاها پارسا را بر 
آن داشت که مطالعات و جستجوهای خود را در این زمینه، 
در کنار فعالیت های اصلی خود، آغــاز کنند. در آن زمان 
رضا شایا دانشجوی رشته حقوق بود و طاها پارسا پس از 
به پایان رساندن درس خود در طراحی شهری، به صورت 
حرفه ای مشغول ساخت فیلم و دیگر فعالیت های سینمایی 
و تلویزیونی بود. سال ۱۳۸۵، کامل تر شدن ایده ها منجر به 
انتخاب نام و ثبت رسمی "دنگ شو"به عنوان گروه موسیقی 

شد.
 در ســال ۱۳۸۶، آشــنایی دو برادر با صمد طالقانی که 
تجربه ســال ها مدیریت گروه های موسیقی را در کارنامه 
خود داشــت و نخستین کنسرت رســمی  این گروه در 
فرهنگسرای ارسباران تهران با استقبال ویژه شنوندگان 
و مطبوعــات روبرو شــد. در ســال ۱۳۸۷ ضبط اولین 
آلبوم رســمی گروه در تهران آغاز شــد.در سال ۱۳۸۹ 
اولین آلبوم رســمی گروه به نام »شــیراز چل ســاله« 
منتشر شد، اســتقبال ویژه شــنوندگان از اولین آلبوم 
 گروه "دنگ شو" در سرتاســر جهان و در خواست برای
 بر گزاری کنسرت، موجب شد "دنگ شو" تور دور دنیای 

"شیراز چل ساله" را از ابتدای سال ۱۳۹۰ آغاز کند. 
تا کنون نام هایی مانند علی زندوکیلی، سعید آتانی، امید 
نعمتی و سپنتا مجتهدزاده به عنوان خواننده، توسط "دنگ 

شو" به شنوندگان موسیقی در ایران معرفی شده اند.

پالت
گروه "پالت" با آلبوم "آقای بنفش" به صورت رسمی پا 
به عرصه گذاشت و بعد سریع به یک گروه خاطره ساز 
تبدیل شد. البته "پالت" پیش از همه چیز برای نمایش 
»روایت ناتمام یک فصل معلق" به کارگردانی هومن 
سیدی که در ۱۳۹۱ به روی صحنه رفت آهنگ ساختند 
و سپس آهنگ "والس شــماره ۱" را منتشر کردند و 
نهایتا "آقای بنفش" منتشر شــد، آلبومی خاص که 
توانست جای خود را در میان شــنوندگان حرفه ای 
موســیقی باز کند و بعد ها پالت با پیوستن به کمپین 
حمایت از فیلم سینمایی "شهر موش های 2" و اجرای 
آهنگ پایانی فیلم "ماهی و گربه" خودش را در سینما 
نیز به نمایش گذاشت و نشان داد که به عنوان یک گروه 
خاص در ســینما نیز برای کار های خاص مد نظر قرار 
می گیرد، چندین کنسرت در ایران و خارج از کشور 
برگزار کرد و تقریبا یک سال در رکود فرو رفت تا این 
که چندی پیش آلبوم "شهر من بخند" را منتشر کرد، 
آلبومی شنیدنی که با بازخورد های مناسبی رو به رو 
شد، خیلی سریع منتشر شــد و توانست مورد توجه 
خیلی ها قرار گیرد و کنسرت های پالت در تاالر وحدت 

را خیلی زود پر کند.

تلفیقی دوست داشتنی
میثم اکبرپوری:اگر تا چند سال پیش از موســیقی تلفیقی سخن می گفتید شاید تنها نامی که 
برایتان می آوردند محسن نامجو بود که سال ها به صورت غیرمجاز کار می کرد و در نهایت آلبوم 
»ترنج« را منتشر کرد اما این روز ها افرادی در موسیقی تلفیقی ایران کار می کنند که یاعث شده اند 

این روز ها فقط خاطره ای از آلبوم »ترنج« محسن نامجو در خاطره ها بماند.

وقتی موسیقی پاپ ضعیف می شود!
تا دو سال پیش موسیقی پاپ هیچ 

رقیبی در کشورمان نداشت، مارکت 
را گرفته بود و آلبوم هایش به خوبی 
فروش می رفت . در روزگاری که به 

گفته خیلی ها دانلود غیرقانونی بازار 
موسیقی را به محاق برده است حقیقت 

این بود که در مارکت موسیقی پاپ 
ایران فروش آلبوم ها هنوز به میلیون 
می رسید اما با ورود به دهه ۹۰، رفته، 
رفته همه چیز تغییر کرد، دیگر کم تر 

کسی آلبوم می خرید، کنسرت ها 
به سختی پر می شدند یا اصال پر 

نمی شدند . بازار موسیقی پاپ به رکورد 
وحشتناکی داشت برمی خورد که اکنون 

به آن دچار شده است و همه نیز به یک 
چیز برمی گشت: »ضعیف بودن کار های 
موسیقی پاپ«، این موسیقی هیچ چیز 

نویی در حال حاضر ندارد، ملودی هایش 
تکراری شده اند،خواننده هایش همه یا 
تقلید می کنند یا دیگر چیز نویی برای 
ارائه ندارند، تعداد قطعاتی که در یک 

سال هیت می شود بسیار اندک است و 
مخاطب این موسیقی را پس می زند.
در وانفسای پس زدن موسیقی پاپ 

توسط مخاطبان بود که موسیقی 
تلفیقی رشد کرد، خودش را نشان داد 

و به جایگاهی دست یافت که امروز 
رسیده است.

گروه ها یکی پس از دیگری آمدند
یکی از ویژگی های موسیقی تلفیقی 

نسبت به موسیقی پاپ کشورمان این 
است که در مارکت موسیقی پاپ حال 

حاضر فقط یک گروه معروف وجود 
دارد اما در مارکت موسیقی تلفیقی 

تنها یک نفر فردی عمل می کند و آن 
هم میالد درخشانی است و بقیه همه 

گروهند . شاید دلیل موفقیت این 
موسیقی در حال حاضر نیز همین باشد. 

این که اعضای یک گروه دور هم جمع 
می شوند و برای ساخت یک قطعه 

یا یک آلبوم وقت می گذارند و با هم 
مشورت می کنند و نتیجه این که هر قدر 

موسیقی پاپ فردمحور تر و ضعیف تر 
می شود، موسیقی تلفیقی گروه محور تر 

و قوی تر می شود و به یک رقیب جدی 
برای موسیقی پاپ تبدیل شده که غلط 

نیست اگر بگوییم در این رقابت هم 
پیروز بوده است.

،،
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چارتار
بدون شــک مشــهور ترین و پرطرفدار ترین گروه 
موســیقی تلفیقی ایران در حال حاضر گروه چارتار 
است، آلبوم »باران تویی« این گروه رکورددار فروش 
آلبوم در بین گروه های موســیقی تلفیقی است و تا 
امروز توانسته رکورددار فروش اینترنتی آلبوم های 

موسیقیایی نیز باشد.
چارتاری ها در روزگاری ظهــور کردند که گروه پالت 
در رکــود فرورفته بــود و کاری نمی کردند، آن ها با 
تک آهنگ "بــاران تویی" عالقه مندان را به ســمت 
خود جذب کردنــد و با آلبومی به همیــن نام کاری 
کردند که هیچ کس تصــورش را نمی کرد، ترانه های 
 خوب در کنــار آهنگ هایی خالق بــا تنظیم هایی
 فوق العاده موجب شــد که آلبوم »باران تویی« هم 
پرفروش شــود و هم کنســرت های گروه چارتار با 
صندلی های باال و ســانس های بیش تر برگزار شود تا 
حدی که همه طالب این بودند که کنسرت های چارتار 

را برگزار کنند.
چارتاری ها اکنون در آســتانه انتشار آلبوم دومشان 
قرار دارند و تک آهنگ »دریچه« و »آسمان هم زمین 
می خورد« را از این آلبوم منتشر کرده اند که قطعه دوم 

با استقبال مخاطبان رو به رو شده است.

میالد درخشانی
میالد درخشانی توانسته به تنهایی در حوزه موسیقی 
خودش را به خوبی نشان دهد و مطرح شود و آن چه 
همه از او به یاد دارند آلبوم "اشــارات نظر" است اما 
حقیقت این است که درخشــانی پیش از این آلبوم، 
دو آلبوم دیگر نیز منتشــر کرده بود که به خاطر قرار 
گرفتن این آلبوم ها در ژانر موســیقی فاخر، پخش 
نامناسب و بدون کالم بودن آن ها هیچ کدام چندان 
دیده نشده بود اما "اشــارات نظر" که با صدای میالد 
درخشانی منتشر شد توانست همه نقصان های قبلی 
را بپوشــاند و مخاطب را با آلبومی نو رو به رو کند که 
موفقیت درخشانی را برای درخشانی به دنبال داشت.

کاکو بند
جدید ترین گروه موسیقی تلفیقی ایران" کاکو 
بند" است، آلبوم این گروه با نام "دعوت" چند 
روزی است در بازار موســیقی منتشر شده  و 
با استقبال خوب اهالی موسیقی رو به رو شده 
است. "کاکو بند" در این آلبوم نوعی از موسیقی 
را ارائه می دهد که در مارکت موسیقی ایرانی نو 
است، موســیقی ای باکالم ولی کالمی که هیچ 
معنی ای ندارد، تلفیقی از موســیقی شرق و 
غرب که ماهیتی نو را ارائه می دهد که بســیار 

شنیدنی است. 

شنوندگان حرفه ای
موسیقی تلفیقی کشــورمان یک ویژگی دارد و آن هم در خصوص مخاطبانش است، 
مخاطبان این موسیقی را شــنوندگان حرفه ای تر موسیقی گوش می دهند و مخاطبان 
معمولی یا اصــال به آن گوش نمی دهند یــا اگر هم گوش می دهند چنــدان به دنبال 
پیگیری این سبک از موسیقی نیستند اما مخاطبان حرفه ای اهل موسیقی به موسیقی تلفیقی اهمیت 
 می دهند و هدفشان از این موســیقی نه فقط لذت و تفنن بلکه هنر و جســتن چیزی است که حس
 زیبایی شناسی شان را هم نوازش دهد و نیاز به نو خواهیشان را هم ارضا کند .این قشر بیش تر به طبقه 
متوسط شهری نیز تعلق دارند، قشری که دستش به دهانش می رســد تا حداقل ماهی یکی، دو بار به 
کنسرت برود و نتیجه این می شود که استقبال از کنسرت های تلفیقی بهتر می شود و تعداد صندلی ها و 

سانس هایش هر روز بیش تر می شود.
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 ستــاره ها چه 
عادتهایی دارند  

  در ســینمای ایران بازیگران هر کدام شرط و شــروط و عادت هایی 
 دارند که البتــه جزو رازهای مگوی گروه های ســینمایی محســوب 
 می شود.  بد نیست  شما نیزاین گزارش را بخوانید  وشرط و شروط جالب

 هنرپیشه های ایرانی را بدانید.

 خانــم کریمی یــک قهــوه خور 
حرفه ای است. می گویند گروه هایی 
که با او کار می کنند باید بدانند او دقیقا 
چه نوع قهوه ای را با چه نوع دم کردنی 
می نوشد و برای او فراهم کنند. گویا او 
قهوه خاصی مد نظرش اســت و البته 
که بچه های تدارکات هم معموال این 

را می دانند.

عزت خان از همان ابتدا زندگی سالمی 
 داشــته، برای همین هم تقریبا همه 
ســینمایی  هــای  گــروه 
انــد کــرده  کار  او  بــا   کــه 
 می دانستند که او شام، باید نان و پنیر 
و ســبزی بخورد و این عادت استاد را 
رعایت می کردنــد. انتظامی خودش 
هم به این موضوع تاکید دارد . اگر سر 
فیلمبرداری در زمانی حضور داشــت 
 که باید شــام می خورد، نان و پنیر و 

سبزی اش باید به راه باشد.

خانــم تهرانــی بــا شــرایطی که 
 دارد اجــازه نمــی دهــد خیلی از
 تهیه کننده ها و کارگردان ها اصال فکر 
همکاری به سرشان بزند. در مورد خانم 
تهرانی می گویند کــه خیلی وقت ها 
نسبت به فیلمنامه هم نظر و ایده دارد 
که معلوم است خیلی از کارگردان ها 
را خوش نیاید. اقتدار خانم بازیگر در 
صحنه را هم اگر اضافــه کنید، ماجرا 

دستتان خواهد آمد.

بختیاری یــک دفترچــه دارد که 
 همیشــه همراهش اســت. او تمام

 شــوخی ها و تکیــه کالم هایی که 
احساس می کند بامزه هستند در آن 
یادداشت می کند و می گویند عادت 
دارد ســر صحنه فیلمبرداری به غیر 
از فیلمنامــه گاهی به ایــن دفترچه 
مراجعه کند و شوخی هایی که دوست 
دارد، البالی دیالوگ هایش می گوید.
نویسنده ها را هم کمی شاکی می کند.

عرب نیا،مدت هاست برای پروژه های 
بلندمدت، یک شرط دارد و آن اینکه 
هفته ای یک روز تعطیل باشد تا بتواند 
این زمان را با پســرش بگذراند. البته 
شنیده می شــود چنین شرطی را او 
برای حضور در فیلم »چ« با تهیه کننده 
گذاشته بود و ابراهیم حاتمی کیا هم 
وقتی چنین مــوردی را فهمید، کلی 

دلخور شد.

اگرچه قریبیان یکی از بازیگران بزرگ 
سینمای ایران است اما برای او از همان 
ابتدا مهم بوده که در کجای تیتراژ جای 
دارد. او چه قبل از انقالب و چه بعد از 
انقالب یک شرط برای حضور در یک 
فیلم به عنوان بازیگر داشت و آن این 
بود که نامش در تیتــراژ، اول از همه 
بیاید. او این درخواست را فارغ اندازه 
و زمان تعلق گرفتــه به نقش مربوطه 

داشت و گویا هنوز هم دارد.

هدیه تهرانی

نیکی کریمی

فرامرز قریبیان عزت ا...انتظامی

بهنوش بختیاری

  فریبرز عرب نیا

،،
{
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پسیانی یکی از جدی ترین بازیگران 
مرد است، شنیده می شود او از همان 
ابتدا شرط می کند که روزی ۱2 ساعت 
کار خواهد کرد و بیشتر از این تایم، سر 
صحنه نمی ماند حتــی اگر گروه همه 
برای ادامه فیلمبرداری آماده باشند، 

او لباسش را عوض می کند و می رود.

تهامی جزو بازیگرانی است که خیلی 
به تغذیه و رژیم غذایی خاص خودش 
پای بند اســت. او برای حفظ رژیمش 
و البته برای این که گروه هم خیلی به 
زحمت نیفتند، از همان اول می گوید 
که هر روز جوجه کبــاب می خورد تا 
هم رژیمش را حفظ کند و هم بچه های 
پشــت صحنه مجبور نباشند هر روز 
برای او غذای خاصش را تدارک ببینند.

می گویند برای بایگان بسیار مهم است 
که در لوکیشــن فیلمبرداری، مکانی 
تمیز و ساکت به عنوان نمازخانه وجود 
داشته باشد. او عادت دارد سر اذان نماز 
بخواند و مناجات کند و معتقد اســت 

باید به این شرایط او احترام بگذارند.

این بازیگر سال هاست که گیاهخوار 
اســت. به همین دلیل گفته می شود 
او در صحنه فیلمبــرداری لب به غذا 
نمی زند و همه مــی دانند باید غذایی 
متناسب با سبک تغذیه او فراهم کنند. 
البته شنیده می شود او گاهی خودش 
غذا همراه می برد تا گروه را به زحمت 

نیندازد.

گویا شاکردوست هم خط قرمزهایی 
دارد. مثال چندتا بازیگــر زن جوان 
هســتند که او ترجیح می دهد با آنها 
همبازی نشــود و البته کارگردان ها و 
تهیه کنندگانی که سراغ الناز می روند، 
این را می دانند. در اصل این موضوع، 

یک شرط نانوشته و ناگفته است.

شنیده می شود بیشتر مواقع راننده 
جلوی در خانه او مــی خوابد تا بتواند 
باالخره او را به ســر صحنــه بیاورد. 
گویا اکبرعبدی خیلی هم به سیراب 
شــیردان از یک طباخی قدیمی در 
جنوب تهران عالقــه دارد و بچه های 
تدارکات اگر سیرابی را برسانند بارک 

ا... دارند.

پوالد بیشتر با فیلم های پدرش دیده 
شده اما گویا طبق عادت همان فیلم ها، 
عالقه ای ندارد در فیلم ها کتک خور 
باشد و ترجیح می دهد نمادی از قدرت 
به نظر برسد. مســعودخان کیمیایی 
نقش قهرمان های فیلــم هایش را به 
پوالد سپرد و البته حواسش بود که او 

کتک نخورد و »بدمن« نباشد.

محمدرضا گلزار تنهــا در صورتی در 
فیلمی ظاهر می شود که نقش اصلی 
باشد و بتواند حداقل در ۸۰ درصد فیلم 
حضور داشته باشد، لباس هایش را هم 
خودش انتخاب می کند و حاضر نیست 
بازیگردان داشته باشد. روایت است که 
سر فیلم »گل یخ« کیومرث پور احمد، 
گلزار حاضر نشــد با گالب آدینه که 

بازیگردان این کار بود، همکاری کند.

جواد رضویان

  آتیال پسیانی

 افسانه بایگان

 کوروش تهامی

 محمدرضا گلزار

  الناز شاکردوست

 پوالد کیمیایی

 اکبر عبدی



 رالف  پشیمان می شود!!

»رالف خرابکار« سال ۲۰۱۲ میالدی توانست به موفقیت 
چشم گیری دست پیدا کند. فیلم در واقع سفری به دنیای 
بازی های ویدیویی است که هم برای دوستداران انیمیشن و 

هم بازی های ویدیویی جالب است. 
قصه از کجا شروع شد؟

"رالف"، معروف به" رالف خرابکار "شخصیت یکی از بازی های 
کامپیوتری است و داستان این انیمیشن حول زندگی کسل 
کننده او می گردد. رالِف خرابکار، نقش منفی یک بازی دهه 
هشتاد، به نام »فلیکس همه کاره کوچک« است، که دیگر 
از منفی بودن خود خسته شده و قصد دارد مانند شخصیت 

مثبت بازی یعنی فلیکس، به قهرمان تبدیل شود.
رالف از شکست های همیشــگی خود که 
سی سال است آن را لمس می کند خسته و 
ناراحت اســت و آرزو دارد فرار کند و همین 
بهانه ای است تا داستان فیلم با داستان بازی 
 تفاوت داشته باشد. سفرهای رالف از داخل 
کابل های بــرق و موج هــای پروژکتور به 
جایی که زمین مرکزی بازی نام دارد صورت 
می گیرد. محلی که شخصیت ها می توانند در 
آن جا با هم مالقات کنند. رالف تصمیم دارد 
با به دست آوردن یک مدال قهرمانی، خود را 
به دیگر شخصیت های بازی اثبات کند اما 
مشکل آن است که شخصیت منفی بازی بر 
اســاس برنامه ریزی صورت گرفته هیچ گاه 
نمی تواند به مدال قهرمانی دست پیدا کند. 

این جاست که اخطار داده می شود.
اگرچه معموال قوانین بازی ممکن است باعث مرگ مکرر 

آنها در طول بازی شود، اما اگر خارج از بازی اتفاقی برایشان 
بیفتد به آخر خط رســیده اند. رالف که از این موضوع آگاه 
است دست از تالش برنمی دارد و برای به دست آوردن مدال 
به فکر ورود به دیگر بازی ها می افتد، اما خطر نابودی او را 

تهدید می کند.
فیلم در پرداختن به این نکته کــه در این دنیا همه چیز به 
 چیزهای دیگر مرتبط اســت فوق العاده هوشمندانه عمل

 می کند. 
کارگردان این انیمیشــن، ریچارد مور از سازندگان سریال 
»سیمپسون ها« است که قصه انیمیشن هم متعلق به اوست 
و فیل جانستون و جنیفر لی بر اساس آن داستان، فیلمنامه 
را نوشته اند. جان بخشــیدن به تخیلی درون 
یک تخیل دیگر، تلفیقــی از تم قدیمی یک 
بازی با دنیای دیگر بازی های جدید، به تصویر 
کشیدن گذشــت سی سال از ســالگرد بازی 
فلیکس و رالف به عنوان دو قطب مثبت و منفی 
بازی و نمایش دادن آنان در برابر دنیای بیرون 
کودکان، داستانی جذاب و استثنایی را در این 

انیمیشن رقم زده است. 
این فیلــم دربــاره این مســاله کــه دنیای 
الکترونیکی، روابــط انســانی را از نو تعریف 
کرده است، ســخن می گوید. ریچ مور که این 
 فیلم اولین تجربه کارگردانی انیمیشــن بلند 
سینمایی اش به شــمار می رود، در هیچ یک 
از لحظات این فیلم پر جنب و جوش، چیزی 
را از قلم نمی اندازد. فیل جانستون که سابقه 
نوشتن برای فیلم کمدی را دارد و جنیفر لی که اولین تجربه 

سینمایی اش را پشت سر می گذارد، فضایی ایجاد می کنند تا 
ریلی و سیلورمن بتوانند هنگام صداپیشگی بداهه گویی هایی 

هم در جهت افزایش طنز داستان انجام بدهند. 
این انیمیشن در جوایز گلدن گلوب و اسکار نامزد بهترین 
فیلم انیمیشن بود و در نهایت توانســت جایزه آنی را برای 

بهترین فیلم پویانمایی از آن خود کند. 
رالف در یکی از بازی ها به نام "ندای وجدان" مدال قهرمانی 
 را به دست می آورد.اما اتفاق هایی روی می دهد که موجب 
می شود او همراه ویروس این بازی به سرزمین بازی دیگری 
که "شکرشتاب" نام دارد منتقل و با دختر بچه ای به نام ونلوپه 
آشنا  شود. این دختر که دچار نقص در برنامه ریزی است و 
تصویرش پیکسل پیکسل و شطرنجی می شود از مدال رالف 

برای ورود به مسابقه بازی رالی استفاده می کند.
پادشاه آن بازی که سلطان نبات معرفی می شود و سلطان 
دروغین آن بازی است با ونلوپه که به واقع بانوی واقعی آن 
بازی محسوب می شود دشمن است و تمام تالش خود را برای 
اجازه ندادن به وی برای ورود به بازی رالی انجام می دهد چرا 
که در صورت عبور ونلوپه از خط پایان بازی، فریب سلطان 

نبات برای همگان آشکار می شود.
در نهایت رالــف و ونلوپه به کمک شــخصیت بازی های 
 دیگر یعنی گروهبان کالهون و فلیکس از دست سلطان و

 ویروس ها نجات پیدا می کنند و تمامی اتفاقات روی داده 
برای رالف موجب می شــود تا وی ازخواســت قبلی خود 
صرف نظر کند و به عنوان شخصی منفی اما با سبک زندگی 

دیگر، واقعیت خود را بپذیرد.

این انیمیشن 
در جوایز گلدن 
گلوب و اسکار 
نامزد بهترین 
فیلم انیمیشن 
بود و جایزه آنی 
را برای بهترین 

فیلم پویانمایی از 
آن خود کرد .
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فصل دوم

  حامد بهداد
   بهاره رهنما

   حامد بهداد از »دندون طال«  
و این روزهایش می گوید:

 فکر می کردم 
داوود میرباقری از من خوشش 

نمی آید 
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اختصاصی
مصاحبه

حامد بهداد از »دندون طال« 
و این روزهایش می گوید:

 فکر می کردم 

داوود میرباقری از من 
خوشش نمی آید 

HAMED BEHDAD
Exclusive،،
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 *شــاید شــروع کمی 
کلیشه ای به نظربرسد؛ 
ولی کنجــکاوم ماجرای 
ورودتان به مینی سریال 
»دندان طال« را از خودتان 

بشنوم.
حامد بهداد: سابق بر این فکر 
می کردم آقــای میرباقری از 
من خوشش نمی آید. یعنی 
بعضی وقت هــا در خلوت و 
تنهایی با خودم می گفتم تو 
از آن دست بازیگرانی هستی 
کــه داوود میرباقــری هیچ 
وقت ازآنها خوشش نخواهد 
آمد. به خاطــر همین هم به 
نظــرم طبیعی مــی آمد که 
هیچ وقت دعوتی از ســمت 
ایشان نداشتم. تا این که برای 
مینی ســریال »دندان طال« 
از مــن دعوت بــه همکاری 
کردند. هم خوشــحال و هم 
ســورپرایز شــدم. دوستان 
دیگر مثل مجیــد مطلبی، 
علی کریــم، مهــدی بذرلو 
و دیگرانــی بودند کــه مرا 
تشویق به حضور در این کار 
کردند و گفتند کار پیش رو 
از کیفیت خوبــی برخوردار 
است و بیا قرار مالقاتی با آقای 
میرباقری برایــت هماهنگ 
کنیم. در جلسه اول مالقات 
 ســعی کردم به قول معروف
" قندک بیافتم" چون خیلی 
مهم اســت بازیگر مهرش به 
دل کارگــردان بیافتــد. من 
هم خیلی دوســت داشــتم 
 ایــن اتفــاق بیافتــد و فکر 
می کنم این ارتباط تا حدی 
برقرار شــد. در جلسات دوم 
و سوم هم کارهای قراردادم 
به ســرعت انجام شد و هیچ 
مشــکلی هــم در پروســه 
 قرارداد نداشــتم. بعد هم که 
تمریــن هــای آوازم بــا 

ساناز صفایی:  حامد بهداد ،بی شک یکی از بازیگران شاخص نسل معاصر 
است. او از معدود ستارگان سینما است که در حوزه نمایش تحصیلکرده 
و خیلی زود توانست نگاه ها را به سمت خود جلب کند. بهداد نخستین 
بار بعد از چند تجربه توانست با نقش مکمل متفاوتی در فیلم »بوتیک« 
حمید نعمت ا... بدرخشد. بهداد سابقه همکاری با فیلمسازان سرشناسی 
چون ناصر تقوایی، داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی، رســول صدرعاملی، تهمینه میالنی، 
ســیروس الوند و ... را در کارنامه کاری خود دارد.  این روزها مینی سریال »دندون طال« به عنوان 
جدیدترین کار این بازیگر از شبکه نمایش خانگی در حال پخش است. با او درباره همکاری اش با 
داوود میرباقری ، نقش »بلبل« و حال و احوال این روزهایش به گفت و گو نشستیم. با ما همراه باشید:

ارکان آن را، چــه روی صحنه 
تئاتر و چــه در مقابل دوربین 
ســینما، فراموش کرده ایم. در 
مقایســه با کاراکترهایی که ما 
 در سینمای اجتماعی مان پیدا 
 می کنیــم و جلــوی دوربین 
 می آوریم .به نظر می رسد این 
افرادی که در ســریال »دندون 
 طــال« مــی بینیــم احتماال 
زندگی شان، کاراکترهایشان و 
دیالوگ های شان به نظر تیپ 
می آیــد ولی اینطور نیســت. 
این تصور نشــان می دهد که 
ما اصال ســرکی به اطــراف و 
اکناف شهرمان نکشیدیم. من 
دو، سه سال پیش فیلمی برای 
علی مصفا به اســم »پله آخر« 
بازی کردم. من در این فیلم فقط 
در دو سکانس حضور داشتم و 
کارم یک روزه انجام شد. پشت 
لوکیشن ما که در جنوب شهر 
تهران بود خرابه هایی بود. اگر 
اشتباه نکنم نزدیک بازار شاپور 
بودیم. در آنجا زنــان و مردان 
خرابه نشینی بودند که به نظر 
می رســد قاعدتا اینها در این 
زمانه اگر هم باشند البد خارج از 

محدوده تهران هستند. 

*دقیقا؛ چون شــاپور االن 
خیلی جای پرت و حاشیه ای 

شهر نیست!
بهداد:بله، لوکیشن ما آنجا بود 
و من به اتفاق افشــین رضایی 
به آنجا رفتیم. در آنجا تعدادی 
کارتون خواب وجود داشــتند 
که اگر شما ســر و صورت آنها 
را می دیدید االن می فهمیدید 
که این گریم های ما پیش چهره 
آنها هیچ اســت. من و افشین 
رفتیــم و خریــد مفصلی هم 
برای آنهــا کردیم. رفتیم دکان 
یک جیگرکی را بــه کل خالی 
کردیم و هر چقــدر جگر، دل، 
قلوه و نان که داشــت گرفتیم 
 و به اتفــاق برای ایــن کارتون 
خواب ها بردیــم. حاال توفیقی 
بود که آن روز هم در جوار لیال 
حاتمی و علــی مصفا کار انجام 
بدهم و هم خــدا حواله کرده 
بود روزی یک روز این بندگان 
خدا را به دســت شان برسانم و 
هم این آدم ها را ببینم.از بحث 
اصلی مان دور نشوم؛ این نشان 
می دهد که ما از تصاویری که 
در کوچه و پــس کوچه ها و در 

خانم هنگامه مفید و آقای فردین خلعتبری شــروع شــد و 
همانطور کــه در کار می بینیــد من نقش خواننــده ای را بر 
عهــده دارم و در »دندون طــال« آواز می خوانــم. چون این 
کار متصل اســت به ریشــه های نمایشــی که از مکتب رو 
 حوضی و تخته حوضــی و از نمایش های ســنتی و ایرانی ما 
سرچشمه می گیرند. خب بی شک موسیقی رو حوضی جزو 
الینفک این نمایش ها اســت و رکن اصلی و اساســی در آنها 
بازی می کند. پس فضایی را برای موسیقی در این کار در نظر 
گرفتند؛ که البته هم شکل خواندن و هم شکل اجرا و بازسازی 
آن مکتب ها لحاظ شد. خالصه اینطور شد که من نقش »بلبل« 

را بازی کردم.

*شــما نمایش »دندون طال« را قبال روی صحنه دیده 
بودید؟

بهداد: من متاسفانه نمایشی را که آقای میرباقری روی صحنه 
بردند ، ندیدم. اما از کارهای نمایشــی جناب میرباقری ، تئاتر 
»عشــق آباد« را دیده بودم. همینطور از آثار تصویری شــان  
فیلم »آدم برفی« و ســریال »امام علــی )ع(« را دیده بودم. 
یکسری از دوســتان و هم دانشــگاهی های من آن زمان در 
کار آقــای میرباقری بودند. یعنی دانشــجویانی که دوســت 
داشــتند روی صحنه تئاتر دیده شــوند و من مجموعه ای از 
 اطالعات درباره نمایش »دندون طال« را از طریق صحبت با این 

همکالسی هایم داشتم. 

*یعنی اجرای تئاتری این اثر به دوران دانشجویی شما 
بر می گردد؟!

بهداد: بله. همینطور حســن میرباقری که اخوی سید داوود 
هســتند هم کالس دوران دانشــگاه من بودند و قصه را برایم 
تعریف می کردند. در ضمن همین مکالمه ها و گفت و گو هایی 
که با حسن داشتم آشنایی دورا دوری با داستان، فضا و آنبیانس 

آن پیدا کردم.

*از جنس گریم تان به نظر می آید بیشتر بازی ها باید 
تیپ باشد تا شخصیت. اگر موافقید درباره جنس و سبک 

بازی تان در نقش »بلبل« بیشتر صحبت کنیم.
بهداد: بله، حتما. درباره بازی ها نظر شــما درســت است؛ اما 
دقیقا هم به این شکل نیست. درســت است که میزان مبالغه 
در گریم ما را به یکســری بازی های تیپیکال نزدیک می کند 
اما مسئله این اســت که به خاطر این که سینمای اجتماعی 
امروز به شدت در نود درصد تولیدات افت پیدا کرده و ضعیف 
شده است یا دست کم باور من این است که سینمای رئالیسم 
امروز زبان درستی را در پیش نگرفته است ما را از مسئله اصلی 
به نام نمایش دور کرده اســت.  یعنی ما یادمان رفته است که 
اصوال درس نمایش خوانده ایم و به عنوان یک تکنسین نمایش 

حسن میرباقری 
که اخوی سید 
داوود هستند 

هم کالس دوران 
دانشگاه من 

بودند و قصه را 
 برایم تعریف

 می کردند. در 
ضمن همین 

مکالمه ها و گفت 
و گو هایی که با 
حسن داشتم 

 آشنایی 
دورا دوری با 

داستان، فضا و 
آنبیانس آن پیدا 

کردم.

اختصاصی
مصاحبه

،،
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اختصاصی

پستوهای شهرمان می گذرد، غافل و بی خبر هستیم. 
یــک چیــز جالبــی بگویــم. شــما وقتــی بــه عنــوان یــک توریســت 
بــه کــره مــی رویــد نمــی گذارنــد شــما آزادانــه گــردش کنیــد 
 بلکــه مامــوری را بــا شــما همــراه مــی کننــد کــه فقــط از یکســری 
مکان های خاص دیدن کنید و نتوانید گزارشی از واقعیت زندگی در کره به جایی 
مخابره کنید. حاال ما بدون آن مامور خودمان به صورت خود جوش تنها به همان 
جاهایی می رویم که برای خودمان روتین است و اصال احتیاجی به مامور هم نداریم 

چون اصال تمایلی برای با خبر شدن از مردمان و زندگی های دیگر نداریم. 
بنابراین همه این ها را گفتم که بگویم هم حرف شما را مبنی بر این که این اثر شامل 
حال نمایش می شود و هم در گریم و هم به طبع آن در اجرا مبالغه دارد و هم اینکه 
چون تعریف تیپ را از منظر شما می دانم تکذیب می کنم که گروه بازیگران صرفا 
تیپ بازی کردند. البته تیپ بازی کردن از ارزش نمایش چیزی کم نمی کند. من 
خیلی از نقش ها را می شناسم که تیپیکال اجرا شده اما ما فرض کاراکتر می بریم. 
بازی بهروز وثوقی در فیلم »گوزن ها« کاراکتر محض نیست؛ اتفاقا تیپ و کاراکتر 
با هم دیگر ادغام شده است. مرز تیپ و کاراکتر از نزدیکی بازیگر به واقعه دراماتیک 
تعریف می شود. وقتی واقعه دراماتیک به بازیگر و بازیگر به واقعه دراماتیک نزدیک 
می شود، کاراکتر به وجود می آید. و وقتی طوفان واقعه تقریبا باز می ایستد دوباره 

بازیگر در می غلتد و به درون تیپ ورود پیدا می کند. 
*بله و بســیاری بازیگران سرشــناس هم داریم که درخشش خود 
را مدیون هنر نمایی شان در غالب تیپ هســتند. مثل خانم فاطمه 

معتمدآریا یا آقای اکبر عبدی و ... . 
بهداد: بله، مثال خوبی زدید. آقای اکبر عبــدی که به نظر من یک نابغه بازیگری 
محسوب می شود و به واقع هم همینطور است. به قول ایرج طهماسب مادر دهر مثل 
او نزاده. بازی ایشان در فیلم »مادر«، که آقای عبدی برای آن جایزه هم گرفتند، 
کامال تیپ است. اما ارزش آن بازی به نمایش است؛ این نمایش و ارکان و عناصر آن 
است که ارزشمند هستند. بنابراین بازی بازیگر چه در قالب تیپ و چه کاراکتر و چه 
ترکیب این دو باشد، فاقد ارزش نیست و هر کدام از اینها ارزش دراماتیک و نمایشی 
خودشان را دارند. مکتب و سبک نمایش ما تعیین کننده روایت ما است.  به خاطر 
همین در اجرا ، گریم، لباس، دکوپاژ و همه چیز تاثیر خودش را می گذارد. داوود 
میرباقری در »دندون طال« فکر می کنم مکاشفه و برخورد شخصی خودش را با 

این قصه و کارکترها را به تصویر کشیده است. 
*»دندون طال« اولین تجربه کاری شما در شبکه نمایش خانگی است. 
با توجه به مسائلی که برای برخی آثار مشابه در این شبکه پیش آمده 
تردیدی یا دغدغه ای در پذیرش این تجربه جدید نداشتید. چون به هر 
حال آن تعداد مخاطبی هم که یک سریال تلویزیونی دارد مجموعه ای 
در شبکه خانگی دست کم تا امروز نداشته. به خصوص که این اواخر دو 
مجموعه، »عشق تعطیل نیست!« به کارگردانی بیژن بیرنگ و »ابله« به 
کارگردانی کمال تبریزی ، با پروداکشن عظیم و مجموعه ای از ستارگان 

زمین خورده اند و با عدم استقبال مواجه شدند.

بهداد: نــه، هرگز تردیــدی نداشــتم و ایمان 
 دارم ایــن کار مخاطــب خــودش را پیــدا 
می کند و با اســتقبال مواجه خواهد شــد. هم 
پشــتش را داریم و هم مشــتش را داریم. چرا 
که از جمیع جهات کارمان درســت است. یکی 
این که ما به شدت ســوار بر یک قصه و داستان 
محکم هستیم؛ قصه به شدت خوش کالف و در 
هم تنیده و دراماتیزه است. همینطور عالوه بر 
موقعیت پردازی و ارکان قصه ، کاراکترپردازی 
هم که خودش یک فن جداگانه اســت شامل 
حال همه کاراکترها می شود و در این پردازش 
کارکترها شما هیچ تکرار، سایه و رنگ مشابهی 
در کاراکتر بعدی نمی بینید. یعنی اگر این ها را 
بگذارید روی شابلون های کارکترپردازی مثال از 
منظر یونگ خواهید دید آن کاراکتری که حالت 
زئوس گونه دارد زئوس گونه هم عمل می کند، 
آن کاراکتری که شــکل آفرودیــت گونه دارد، 
آفرودیت گونه هم عمل می کند و آن که موقعیت 
هفایستوسی گونه دارد آن دارد مثل هفایستوس 
عمل می کند. هر کدام واقعا دارند شبیه الگوهای 
خودشان عمل می کنند. از این جهت فرمول و 

قوانین نمایش رعایت شده است. 
شــما فکر می کنید اگر این فرمول ها 
 رعایت شــود مخاطب ارتبــاط  برقرار 

می کند؟
بهداد: بله. به خاطر این که باید برخورد عمیق با 
فعل نمایش شود. توفیق اگر به دست می آید به 
خاطر اصالتش است. »دندون طال« کاری است 
که فقط نزدیک به چهار ماه روی صحنه امتحان 
خودش را پس داده است و آقای میرباقری با زیر 
و بم این کار آشناست. کاراکترها، موقعیت ها و 
دیالوگ ها  هم امتحان خودشان را روی صحنه 
پس داده اند. بنابراین در طول سالیان این اثر هم 
در حین اجرا و هم از اجرا تا روز فیلمبرداری در 
ذهن کارگردان پخته شــده است. روی همین 
اصل ابعاد کاراکترها و موقعیت ها خیلی واضح 
است. برای همین با این که کار به شدت سنگین 
بود اما هم کارگردان و هم ما بازیگران خیلی زود 
به نتیجه می رســیدیم و اصــال عالف و معطل 
نبودیم. بسیار ساده و ســهل دوربین در جای 
 خودش قرار می گرفــت و ما بــه موقعیت ها 
می رســیدیم. این هــم به کارکشــتگی آقای 
میرباقری برمی گردد و هم به این که بســیار با 
این کار مجاور بوده و کلنجار رفته اســت. ما هر 
پیشنهادی می دادیم بی معطلی اگر که جایی 
می داشــت و محلی از اعراب می داشت جای 
خودش را باز می کــرد. همینطور با این که کار 
خیلی ســنگین بود از یک ســرعت فوق العاده 

برخوردار بود. 
*آقای بهداد به جز فیلم »خانه دختر« 
که ظاهرا وضعیــت بالتکلیفی هم برای 
اکران دارد االن چــه کار دیگری آماده 

اکران دارید؟
بهداد: یک فیلم سینمایی به اسم »این چهارشنبه 
خون به پا می شــود« دارم. یکی هم که »خانه 
دختر« است که به شدت مورد بی انصافی و بی 

 آقای اکبر عبدی 
به نظر من یک 
نابغه بازیگری 

 محسوب 
می شود و به واقع 

هم همینطور 
است. به قول 

ایرج طهماسب 
مادر دهر مثل 
او نزاده. بازی 

ایشان در فیلم 
»مادر«، که آقای 

عبدی برای 
آن جایزه هم 
گرفتند، کامال 
تیپ است. اما 

ارزش آن بازی به 
نمایش است.

مصاحبه
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عدالتی و بی مهری قرار گرفته 
است. با این کار سرسری و سهل 
انگارانه برخورد شده است. ظاهر 
این برخورد مســئوالنه است و 
به نظر می آید دوستان دغدغه 
مسائل اخالقی را دارند اما کامال 
سهل انگارانه و سبک با این اثر 

برخورد شده است. 

*ظاهرا چند بار هم فیلم 
مورد بازبینــی و ممیزی 
 قرار گرفته است حتی در
 نسخه ای که در جشنواره 

پخش شد. 
بهداد: البته نسخه جشنواره فکر 
نمی کنم ممیزی شــده باشد 
اما بله، کامال به این فیلم هتک 
حرمت شده است. گروه سازنده 
بســیار نجابت به خرج دادند و 
 احترام گذاشــتند؛ ما باورمان 

*یک نکته ای همیشــه 
برایم چه در مورد بازیگران 
ایرانی و چه خارجی همیشه 
جالب است. وقتی می بینیم 
بازیگری در طول سال ها 
کارنامه خوب و معتبری از 
خود به جا مــی گذارد این 
پرســش در ذهن به وجود 
می آید کــه بر چه مبنایی 
انتخاب می کند. چون واقعا 
پیش بینی و ارزیابی درست 
در سینما از یک اثر قبل از 
ساخت حقیقتا کار سختی 
اســت. در مورد شما هم 
همین پرسش را دارم. مالک 
انتخاب های تان چیست که 
عمدتا نتیجه قابل قبول از 

کار در می آید.
بهداد: اول از همه باید بگویم که 
این محبتی است که نصیب من 
شده و جای شــکرگذاری دارد. 
به خاطر اینکه من خیلی عاشق 
امام رضا )ع( هستم و تا لحظه ای 
که بمیرم ایــن را می گویم که 
هر چیز خوبی کــه برایم پیش 
 بیاید منتســب به لطف ایشان 
می دانم. من عاشــق کشــورم 
هستم و مسلمان و شیعه هستم 
و واقعا منتظر امــام زمان )ع( 
هســتم؛ منتظر عدالت، عشق، 
نور، آگاهی و ... هستم. بنابراین 
اگر شانس، لطف و محبتی وجود 
دارد منتســب به آنهاست. اگر 
هم ایرادی وجــود دارد مربوط 
به من می شود که به امید خدا 
مرتفعــش خواهم کــرد. یک 
بخشــی هم به تحصیالت من 
برمی گردد. مــن تئاتر خواندم 
و تئاتر به من آموزش داده است 
که چه نقش هایــی را بپذیرم و 

چه نقش هایی را نپذیرم. 

*آخرین سئوالم درباره کار 
نیست. دوست دارم بدانم 
جدای کار این روزها اوضاع 
حال و احوال و زندگی حامد 

بهداد چطور است؟
بهداد: خوبم. کار می کنم، کار! 
گاهی ورزش می کنم و باز کار. 
به هر حــال وقتی را می خواهم 
که بتوانم به یکســری کارهای 
نپرداخته بپردازم. ان شــاء ا...
فرصتش پیش می آید. زندگی 

را هم خدا را شکر می گذرانیم. 

نمی شد در هیچ شاخه ای در جشــنواره حتی نامزد نشویم. 
دوستان ما را در همه ابعاد و در تمام شاخه ها نادیده گرفتند. 
این  رفتار به معنی بی احترامی به همــه عوامل این فیلم و در 
 حاشیه قرار دادن آن است. البته ظاهرا هر سال باید یکی از این
 پروژه ها وجود داشته باشد. یک سال »عصبانی نیستم« و سال 
بعد »خانه دختر«. من اصال به هیچ وجه گمان نمی کردم چنین 
برخورد زشتی با »عصبانی نیستم« و این فیلم بشود. اصال فکر 

نمی کردم در این دوره همچین اتفاقی بیافتد. 

*واقعا اصال پیش بینی نمی کردید؟چون من به عنوان 
یک مخاطب بیرونی هر دو فیلم را وقتی دیدم احتمال 
زیادی می دادم که برای اکران عمومی به مشــکل 

بخورند که البته متاسفانه به گره هم خوردند.
 بهداد: در»عصبانی نیســتم« شــاید کمی ایــن احتمال را 
می دیدم. چــون فیلم خوب و زیبایی بود بــا میزان اعتراضی 
هولنــاک . آن را بــاز کمی مــی توانــم بفهمم ولــی علت 
مخالفت و مشــکالتی که بــرای »خانه دختــر« پیش آمده 
را واقعا نمــی فهمم. خالصــه این که به نظر من این دســت 
 برخوردهــا هتــک حرمت اســت بــه زحمت عوامــل این 

فیلم ها، به تهیه کننده، بازیگران، کارگردان ، نویسنده و ... . 

»دندون طال« 
کاری است که 
فقط نزدیک به 
چهار ماه روی 
صحنه امتحان 
خودش را پس 
داده است و 

آقای میرباقری 
با زیر و بم این 
کار آشناست 
و کاراکترها، 
موقعیت ها و 

دیالوگ ها  هم 
امتحان خودشان 

را روی صحنه 
پس داده اند.

اختصاصی
مصاحبه
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بهاره رهنما:

اینستاگرام برای من تمرین 

دموکراسی است

بهاره رهنما متولد سال ۱۳۵۳ اولین باربافیلم "افعی" به سینمای ایران معرفی شدو بعدها با 

فیلم "عاشقانه" که اولین تجربه وی درکنار همسرش پیمان قاسم خانی وبابازی خسرو شکیبایی 

بود در سینمای ایران تثبیت شد.رهنما این روزها پس از سال ها تجربه درسینماو تلویزیون 

بیشتر زمان خود را در تئاتر سپری مي کند. روزنامه قانون گفتگوی جالبی با بهاره رهنما داشته 

که در ادامه می خوانید:

درموردفعالیت های اخیرتان برایمان بگویید.

24 سال است بازی مي کنم و ۱۶ سال است که کار تئاتر را شروع کرده ام. تئاتربه مرور من را عاشق کرد و نگهم داشت وحالی را به من داد که انگاراینجاخانه اولم بوده ومن 

سال هاست بازیگر تئاتر بوده ام.عشق به تئاتربرای من طوری نمودپیدا کردکه سینماوتلویزیون تقریبارنگ باخت،دیگرنه منتظر اتفاقی هستم ونه منتظر پیشنهادی 

البته سعی کرده ام درانتخاب مسیر های کاری ام افراط و تفریط در پیش نگیرم.

االن مشغول چه کاری هستید ؟ کی دوباره به روی صحنه تئاتر خواهید رفت ؟

کار بعدی من نمایش" باغ آلبالو" نوشته آنتوان چخوف و به کارگردانی آتیال پسیانی و در نقش مادام رانوسکایا ست که مهرماه به روی صحنه مي رود و ترجیح مي دهم تا پاییز که زمان اجرای 

این کار است به روی صحنه نروم.

  با این عالقه ای که به تئاتر دارید آیا اگر اول وارد تئاتر شده بودید باز هم وارد فضای تلویزیون و سینما مي شدید؟

واقعا فکر مي کنم که نه! ممکن است که اگر بازیگر موفق تئاتر بودم هم باز فکر مي کردم که شایدبهتربودسینما راتجربه کنم ولی مطمئن هستم که دلم نمي خواست در سینما آدم پرکاری باشم .

تاچه اندازه حضورتان در سینما وتلویزیون باعث شده که آزادی عمل تان درزندگی روزمره تحت تاثیرقراربگیرد. بهای شهرت برای من تنهایی بوده است.از یک جایی به بعدهیچ چیزبه 

خاطرخودت نیست حتی کسانی که به تونزدیک مي شوندبرایشان مهم است که توفالنی هستی گاهی بچه های کوچک دوستان تورا بااسم وفامیل صدا مي کنند،مي پرسندمامان بهاره رهنما 

میادخونمون!یعنی این هویتی که من خاله بهاره باشم برای بچه کوچک هم ندارم. هیچ تصمیمي رانمي توان راحت گرفت اینکه جدابشوی یا باآدم خاصی ازدواج کنی، بخواهی مهاجرت 

کنی بخواهی نظراجتماعی خاصی را بیان کنی.اگر سرما بخوریم یا در حال مرگ باشیم نمي توانیم برای رفتن به آن طرف خیابان با یک دمپایی و کاله برویم و ازداروخانه خرید کنیم البته 

من تا حدی این تابو راشکسته ام ولی این تنهایی غم انگیز است.آقای خمسه مي گوید اگرهنرمند درحال مرگ هم باشد بازمردم از او توقع دارند که آراسته باشد. در واقع تصویر ساخته 

 

شده ات است که برتوحاکم است.

زندگی شخصی هنرمند تا چه حدبه 

جامعه ارتباط دارد؟

ســوال خوبی اســت.بازیگر در 

کشــورهایی ماننــد هندوایران 

که مردم باســینما خاطره بازی 

مي کنند ناخودآگاه بخشــی ازمحبوبیتش را از این موضوع 

داردو بایدحفظش کند ولی مثالیک هنرمند نقاش در کارش 

خوب است امادلیلی ندارد آدم جالبی هم باشد؛من متوجه ام 

که بایدیک شکل آداب اجتماعی را درقبال عالقه مردم اعمال 

کندونبایددرخیابان کارخیلی غیرعادی که مردم را پس بزند 

انجام دهدمخصوصادرجامعه ما! اماهنرمند ممکن است درکارش 

خیلی خوب باشد ولی درزندگی اش عقایدخاص داشته باشد.

شما به این موضوع اعتقاد داریدکه هنرمند لزوما باید دوست 

داشتنی و الگو باشد؟

من بااین موضوع مخالفم که هنرمندالگو اســت؛ متاسفانه 

ایــن تصویروجودداردکه هنرمندالگو اســت.در هیچ جای 

دنیا هنرمندالگو نیســت؛ هنرمند فقط درکارحرفه ای اش 

الگو است.این مبحث غلطی اســت که در ایران مطرح شده 

اســت.هنرمندقطعابایدبه مردم نزدیک باشدوحس خوبی 

به مــردم بدهد.ماوقتی جــوان بودیم پــدرم مي گفت این 

فوتبالیســت ها،بازیگر ها،خواننده های جوان  که مي بینید 

جذاب وموفقندفقط دراین لحظه که مي خوانندیاگل فوتبال 

رامي زننداینقدرخوبند این اصال معلوم نیست درسایر جنبه های 

زندگی اش اینقدر آدم خوبی باشدیاقوی.

فعالیت تان در فضاهای مجازی چگونه است؟

من درفیس بوک هیچ صفحــه ای ندارم جــز یک فن پیج 

که توسط دوستانم که مدیر سایتم هســتنداداره مي شود.

درمورداینستاگرام صفحه ام یکی ازحقیقی ترین صفحه هاست 

که فالوورهایش به مرورزمان اضافه شده اندواتفاقی که افتاده این 

است که صفحه ام بازاست وآدم ها گاهی فحاشی مي کنند،نهایتا 

کسی کلمات زشت به کار ببرد من بالکش مي کنم ولی اینستاگرام  

برای من تمرین دموکراسی اســت، تمام آدم هایی که فحش 

مي دهندنه عکس دارندونه اسم  و نه پستی فقط یک پروفایل 
فیک است.

جالب ترین چیزی که دیدم زیرعکس بهرام  رادان بودکه یک 

نفر نوشته بود"حالم ازت بهم مي خوره که اینقدر خوشبختی" 

ودر ادامه یک فحش. اینهاآدم های مجازی هستند،اگربه شکل 

خصومت شخصی باشدناراحت کننده است اما اینهابیمارهستند 

که در دنیا به آنها مي گویند»متنفرها«..من فقط به عنوان یک 

مادر به لحاظ فرهنگی متاثرمي شوم .

BAHAREH
RAHNAMA

،،
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خوش تیپی

     آرایشگری برایم هم 
شغل است،  هم هنر و 

هم عشق...

فصل سوم

   مدهای تابستانه

  عطرتو حس 
می کنم...
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عطرهایی برای خانم های مشکل پسند

 عطرتو حس 
می کنم...

روزهای گرم تابستان به شــماره افتاده و کم کم به پاییز نزدیک می شویم؛ اگر با 
تغییرفصل دلتان هوس یک عطرتازه هم کرده اســت  با ما همراه شوید تا بهترین 

عطرهای سال را به شما معرفی کنیم.

My Burberry
به پیشنهاد طراحان بربری، این عطر 
جان می دهد بــرای اینکه همراه 
با یکی از مانتوهای کالســیک 
بربری اســتفاده شود. این عطر 
رایحه گل ها را دارد و این حس به 
شما دست می دهد که دارید در 
یکی از باغ های باران خورده لندن 
قدم می زنید. البته رایحه گل برای 
 مهمانی های عصرانه در تمام فصول 
انتخاب خوبی است. بربری این عطر را 
در سه اندازه، 3۰، 5۰ و 9۰ میلی لیتر همراه 
با محصوالت بهداشتی آن شامل صابون، لوسیون 
و... تولید کرده است. از نظر ژان پول گوتیه و دیگر داوران 
فی فی، این عطر چنان رایحه زنانه  قابل تاملی دارد که می تواند جایزه طالیی این 

رقابت را از آن خودش کند.

داوران جایزه فی فی ،عطرها را به دو دسته تقسیم می کنند؛ عطرهایی که به 
شکل عمده در بازار جهانی با قیمتی قابل دسترس برای عموم مردم تولید 
می شوند و از طرف دیگر عطرهایی که برندهای لوکس به شکل محدود و 
با قیمت باال تولید می کنند. براین اســاس، آنها بهترین عطر لوکس را هم 
معرفی می کنند که تولیدی محدود در سال قبل داشته است. این عنوان در 
سال 2۰۱4 بهCuir d`Ange، محصول شرکت فرانسوی هرمس رسید؛ عطری با 
رایحه چرم و گل که برای خانم ها و آقایان قابل استفاده است. برای سفارش 

این عطر باید از طریق سایت هرمس عمل کنید.

Cuir d`Ange 
Hermes 

Amethyst Eclat Lalique
براي شــما هم اتفاق افتاده که گاهي دنبال رد یک رایحه خوش ساعت ها 
گشــته اید و آن را در هیچ عطرفروشــي ای پیدا نکرده ایــد؛ رایحه اي که 
ترکیب شــکل ظاهري و عطر داخل آن انتخابی هیجان انگیز را براي شما 
 رقم مي زند. یکــي از تازه ترین و خوش بوترین عطرهــاي اللیک باعنوان

 Amethyst Eclat Lalique که در مقایسه با دیگر برندها قیمت مناسب تري 
دارد با ترکیبي از رایحه خوش انگور سیاه، تمشک و گالبي آغاز شده و دقایقي 
بعد عطر خوشي از مگنولیا و گل رز را پراکنده مي کند. این عطر که رایحه اي 
شیرین و مالیم با ماندگاري حدود ۱۲ ساعت دارد براي خانم هاي شاغل و 
دانشجو که ساعت هاي طوالني خارج از منزل هستند انتخاب بسیار مناسبي 
است. طراحي زیباي شیشه این عطر خوشبو آن را به هدیه ای زیبا و دلچسب 

براي تقدیم کردن به بهترین دوستان تان تبدیل کرده است.
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 * Valentine Uomo
شــرکت ولنتینو در اوایــل ســال ۲۰۱4 میالدی، 
عطرمردانــه ای را روانه بازار کرد کــه بیش از همه به 
خاطر شیشه کریستالی و برش خورده اش مورد توجه 
قرار گرفت. این عطر رایحه کالسیکی دارد و مناسب 
مردانی است که اغلب با ست های نیمه رسمی در رفت 
و آمد هستند و می توانند Valentine Uomo را 
به عنوان ادکلنی مناسب در روز و شب همراه خود 
داشته باشند. این عطر رایحه چوب دارد که همان 
ابتدا قابل درک است اما چند دقیقه بعد از استفاده، 
رایحه قهوه بوداده، شکالت و فندق را هم می توانید 
احســاس کنید. از نظر داوران فی فی هم شیشه 
این عطر، قابل توجه بود و جایزه بهترین شیشــه 
عطر مردانه را به دست آورد اما مهم تر از این جایزه، 
جایزه طالیی فی فی بود که به محصول ۲۰۱4 ولنتینو 

اختصاص پیدا کرد.

 راه های شناسایی عطر اصلی
در ســاخت عطرهای تقلبی، از عصاره های 
بی کیفیت، مواد شیمیایی و ... استفاده می شود 
که می تواند شما را دچار حساسیت کند؛ پس 
بهتر است راه های تشخیص عطر اصل و تقلبی را 
بلد باشید و آگاهانه خرید کنید. این روزها، خرید 
یک شیشه عطر خوب، هزینه کمی نیست؛ مبلغ 
نه چندان کمی خرج می کنید تا عطری با رایحه 
خوش داشته باشــید، ولی در اولین استفاده 
متوجه می شوید که این بوی عطر انتخابی شما 
با گذشت یک ساعت، از بویی خوشایند به بویی 
ناخوشایند تبدیل شده یا اصاًل محو می شود؛ 
انگار نه انگار شــما امروز صبح، پیش از خارج 
شدن از خانه، در شیشه عطر خود شنا کرده اید! 
اگر دچار چنین حادثه ای شدید، بدانید پولتان را 
خرج خرید عطر تقلبی کرده اید. ماندگار نبودن 
رایحه عطر هم کمترین اتفاق است، چون در 
ساخت عطرهای تقلبی از عصاره های بی کیفیت، 
مواد شیمیایی و ... استفاده می شود که می تواند 
شما را دچار حساسیت و التهاب پوستی کند. به 
همین دلیل بهتر است راه های تشخیص عطر 
اصل و تقلبی را بلد باشید و آگاهانه خرید کنید.

دست فروش ها را بی خیال شوید
با افزایش قیمت عطر، تعداد دست فروش هایی 
که عطرهای زنانه و مردانه می فروشند، زیاد شده 
است. با اطمینان صددرصدی می توان گفت که 
محصوالت دست فروش ها تقلبی است و بهتر 

است از خرید این عطرها خودداری کنید.
بسته بندی را بشناسید

- یک شیشــه عطر، عمومًا در جعبه مقوایی 
با روکش پالســتیکی عرضه می شود. روکش 
پالستیکی، آخرین پوشش عطر است و اگر الیه 
مقوایی دیگری روی آن مشاهده کردید، به اصل 

بودن عطر خود شک کنید.
- روکش پالستیکی باید روی جعبه مقوایی، 
کاماًل محکم باشــد و حرکت اضافی نداشته 
باشــد. اگر کوچک ترین شلختگی در روکش 
پالستیکی دیدید، از خرید عطر خودداری کنید. 
عطر نه فقط در ایران، بلکه در تمام دنیا در گروه 
محصوالت شیک قرار می گیرد و برندهای تولید 
عطر سعی می کنند این محصول را با بهترین و 
فاخرترین شکل ممکن به بازار عرضه کنند، به 
همین دلیل خرابی های احتمالی در عطر، کمتر 
از سایر محصوالت دیده می شود. شرکت های 
تولیدکننده عطر برای بستن روکش پالستیکی 
از نوعی چسب حرارتی استفاده می کنند که 
ردپایی برجای نمی گذارد و شــما می توانید 

نوشته های روی جعبه را به راحتی بخوانید.
- همین کیفیت روی جعبه مقوایی عطر هم دیده 
می شود. از طرف دیگر، مشخصات کامل کارخانه 
تولیدکننده روی قسمتی از جعبه مقوایی حک 
شده است. این مشخصات شامل اسم عطر، نام 
کارخانه، محل تولید، سایز عطر و... است. کج 
و ناخوانا بودن این مشخصات، دلیلی بر تقلبی 

بودن محصول است.
- جعبه های عطر به گونه ای طراحی شده اند که 
عطر در داخل آن ها محکم است. تکان خوردن 
شیشه عطر در جعبه، نشانه خوبی برای تقلبی 

بودن محصول است.

notice

Black Opium
مجموعــه عطرهای Opium ایوســن 
لورن همیشــه مــورد توجــه قرار 
گرفتنــد و طرفــداران زیــادی 
داشــتند امــا ایــن شــرکت 
فرانســوی با ارائه نسخه سیاه 
آن در ســال ۲۰۱4، بهترین 
 نمونه این مجموعــه را با نام

 Black Opium روانه بازار کرد؛ 
عطری که مورد توجه داوران 
جایــزه فی فی قــرار گرفت و 
عنوان بهترین عطر زنانه ســال 
را به دســت آورد. البته کمپین 
تبلیغاتی این عطر هم نقش مهمی 
در موفقیت Black Opium و معرفی آن 
در بازار جهانی داشــت و به همین دلیل 
جایزه بهتریــن کمپین تبلیغاتــی را هم به 
دســت آورد. در ســاخت این عطر از رایحه فلفل، 
شــکوفه های پرتقال، یاس، وانیل و. . . استفاده شده که در 
مجموع رایحه ای وانیلی مناسب  مهمانی های شب است. به اندازه استفاده در طول یک  مهمانی هم ماندگاری دارد.

Daisy Dream
حتما شما هم پیش از هر چیز محو طراحي زیباي این 
عطر شده اید و منتظرید از ویژگي هاي آن بیشتر بدانید. 
این عطر که ورژن تازه اي از دیزي باعنوان دیزي دریم از 
سري عطرهاي معروف و محبوب مارک جاکوبز است به 
عنوان خنک ترین و مناسب ترین عطر تابستان معرفي 
شده است. ترکیب رایحه میوه هایي مانند گالبي، گریپ 
فروت و توت سیاه براي سرآغاز و عصاره مشک، نارگیل 
و نت چوبي به عنوان سرانجام، خالقانه ترین ایده براي 
ارائه رایحه اي بي نظیر با ماندگاري باال در روزهاي گرم 
تابستان است. طرفداران عطر خوش گل ها و میوه ها 
باید بدانند این عطر با ظرافت تمام توسط خالقاني به 
نام طراحي شــده تا رایحه اي شیرین و مالیم تمام 
انتظارات شــما را از یک یادگاري خوب و خوشبو 

برآورده کند.



آکوا دی پارما؛ با رایحه رز و یاسمن
عطر آکــوا دي پارما، از خانــواده عطرهاي 
چوبي است که عطر مالیم و لطیفش یادآور 
رایحه خوش گل رز و یاسمن است. این عطر 
با پیش رایحه چوب و میان رایحه گل الدن و 
شمعداني، نهایت شکوه را به مشام دیگران 
مي رساند. از طرفي بســته بندي ظریف در 
جعبه اي پوشیده از ابریشم و طراحي شیشه 
با خطوط ظریــف، آن را تبدیــل به عطري 
زیبا و مجلل براي خانم هایي کرده است که 
البته حاضرند هزینه زیادي براي عطر مورد 

02عالقه شان بپردازند.

مدهای تابستانه
 نازنین صادقی:تابستان کم کم به پایان اش نزدیک می شود و این روزها؛ روزهای حراج برندهای معروف و خرید لباس است.ما برای 

،،خانم هایی که درشهریور ماه به دنبال خرید عطرو لباس هستند پیشنهادهایی داریم که در ادامه می خوانید.
پیراهن صورتی 

چنین پیراهن ساده اي با یک رنگ تابستاني، 
لباسي اســت که هر خانمي براي  مهماني و 
دورهمي زنانه در عصرهاي پاییز و تابســتان 
به آن احتیاج دارد. چــه بهتر که این پیراهن 
به رنگ سال یعني صورتي یخي انتخاب شود. 
صورتي از رنگ هاي ثابت تابســتان است که 
امسال نسخه مالیم و کمرنگ آن مرسوم است. 
چنین پیراهني را مي توانید با همان کفش و 

کیف رنگ پوست خود بپوشید.

acqua d
i

parma 

profumo 

01

34

پی
 تی

ش
خو

م *
شت

و ه
ل 

چه
ره 

شما
د/ 

دی
ه ج

ور
/ د

13
94

ور 
ری

شه
 *



کفش لژدار 
ترکیب کفش پاشنه دار با لژ عاجدار، از 
ابتکارات به یاد ماندنی طراحان امسال 
است؛ ترکیب نشانه ای از کفش های 
اســپرت با نمونه های پاشنه دار. اگر 
بیشتر اهل ســت های نیمه اسپرت 
هستید و در  مهمانی ها اغلب با شلوار 
جین و انواع بلوز شــرکت می کنید، 
این کفش ها انتخاب خوبی برای شما 
هستند. گزینه ای که هم به کشیده تر 
نشــان دادن شــما کمک می کند و 
هم اسپرت بودن ســت تان را خراب 

نمی کند.

دستبند های پاندورا
امروزه دیگر خانم ها به دســتبندهای 
چرمی که بــا مهره به اشــکال مختلف 
طراحی شــده، عادت کرده اند و بخشی 
از ســت لباس آنها محسوب می شود اما 
کمتر کســی می داند خالــق اولیه این 
آویزها، برند "پاندورا" بوده اســت. این 
برند جواهرسازی در تمام مجموعه های 
خود همیشه مهره های  ریزی دارد که در 
بندهای فلزی کنار هــم قرار می گیرند و 
دستبندهای متفاوتی را می سازند. پاندورا 
در طراحی این زیورآالت از ترکیب طال و 
جواهرات استفاده می کند. جدیدترین 
مهره های پاندورا قلب های سوراخ شده 
کوچکی هستند که یک نگین برلیان روی 

آن کار شده است.

0406

05

مانتوهای شاد تابستانه
رنگ های شــاد به راحتی ایــن توانایی 
را دارند که تابســتانی خنک برای شما 
فراهم کنند. اســتفاده از رنگ های شاد 
در تن پوش های تابستانی به شما کمک 
می کند تا حس خنکی و سبکی بیشتری 
را تجربه کنید. همین نکته باعث شده تا 
طراحان "ساسون" در مجموعه تابستان 
امسال خودشان ســراغ طرح های شاد 
و رنگ های تابســتانی بروند و مانتوهای 
رنگارنگی تولید کنند که حتی تماشای 
آنها حس شــادی و سرخوشی را در هر 

کسی ایجاد می کند.

رلذ

عینک  باز هم خلبانی
اگر هنوز برای امسال خودتان به عینک فکر نکرده اید، 
پیــش از انتخاب نگاهــی هم به عینک هــای جدید 
گوچی که برای بهــار و تابســتان ۲۰۱5 طراحی و 
تولید شــده بیندازید. در این مجموعه زنانه و مردانه 
 از فریم  و قاب کائوچویی ســبکی اســتفاده شده که 
کار برد این عینــک را به خصــوص در روزهای گرم 
تابستان خوشایندتر می کند. در نمونه های مردانه این 
عینک از فرم خلبانی الهام گرفته شده و فریم مشکی 
آن با شیشه خاکستری و مشــکی ترکیب شده ؛ البته 
فریم سفیدی هم دارد که شیشــه یاسی روی آن کار 
شده اســت. نمونه های زنانه این عینک، به طرح ویفر 
شبیه هستند که فریم و شیشه یاسی، صورتی، قهوه ا ی 

و مشکی دارند.
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08
از طــرح هــای شــلوغ 

استفاده نکنید
درست اســت که این 
 روزها انواع و اقســام 
طرح هــای مختلف، از 
گلدار و راه راه گرفته تا 
طرح های نوشتاری مد 
هستند. اما به شما توصیه 
می کنیم که در انتخاب 
این طرح ها نهایت دقت 
را به کار بگیرید و آنها را تا 
جای ممکن با هم ترکیب 
نکنیــد. در صورتی که 
یکی از لبــاس هایتان 
طرحدار اســت در بقیه 
پوشش خود از طرح های 

ساده استفاده کنید. 

شال سبزرنگ انتخاب کنید
شیکی موجود در ذات رنگ سبز در رنگ هایي مثل نارنجي، زرد و. . . وجود ندارد و باید با انتخاب ظریف بقیه اجزای ست، شیکي را 

خلق کنید.این رنگ با رنگ پوست غالب ما ایراني ها که گندمي است، هماهنگي دارد.
اگر اهل آرایش کردن نیستید، از شال هاي رنگ روشن استفاده نکنید؛ چون صورت شما را رنگ پریده تر نشان مي دهند؛ در مقابل 

رنگ هایي مثل این سبز، به چهره شما رنگ مي دهند.
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کیف و کفشتان را با هم ست 
کنید

درســت اســت که گاهــی ترکیب 
 هوشــمندانه رنــگ هــای متفاوت
 مــی تواند جلــوه ای خوشــایند به 
لباس بدهد، اما در استفاده از کیف و 
کفشی که با هم ست باشند هیچ گاه 
اشتباه نمی کنید. بیشتر افراد شیک 
پوش کیف و کفش خــود را همرنگ 
و متناســب با هم انتخاب می کنند.
 البته در مورد کیف و کفش هایی که 
طرح های شلوغ دارند بهتر است این 
مسئله را رعایت نکنید. جنس کیف 
و کفشتان هم بهتر است با هم یکسان 

باشــد، مثال ترکیب کیف 
جیر با کفــش ورنی را به 

کار نگیرید.

09

کیف سفید گوچی
کمپانی ایتالیایی GUCCI در طراحی های تازه اش سراغ رنگ سفید رفته است. استفاده از 
یک دستی رنگ سفید در طراحی لباس های بانوان باعث شده تا این لباس ها در اوج سادگی
 کامال متفاوت به نظر برسند البته نباید از ظرافت نگاه طراحان این برند هم غافل ماند مثال در
 مدل انتخابی ما همانطور که می بینید ترکیب این رنگ با دکمه های های بزرگ طالیی کار را 

تمام کرده! رنگ سفید در کیف ها و کفش های بهاری گوچی هم گاهی به تنهایی و گاهی به
 صورت ترکیب ساده ای با رنگ های دیگر بسیار دیده می شود.

ساعت تازه فسیل
Georgia Three-
 Hand Leather
 Watch Set
ســاعت  عنــوان 
تازه طراحی شــده 
کمپانی شناخته شده 

FOSSIL است. این 
ساعت که در نگاه اول یک 

ساعت ظریف با صفحه ای گرد و کامال کالسیک مثل همه ساعت های دیگر به نظر می آید 
یک امتیاز ویژه برای خانم ها دارد و آن هم مجموعه ای کامل از بندهای ظریف در رنگ ها و 
طرح های مختلف است. طراحی این ساعت به گونه ای است که شما به راحتی می توانید 
بند آن را عوض کنید و درنتیجه رنگ بند ساعت تان را هر روز با رنگ لباسی که می پوشید 

هماهنگ کنید.

12

11

حریر ویژه دوسایزی ها 
 این روزها، تاپ هاي حریر که مدل گشــاد دارند را در فروشگاه هاي 
لباس زیاد خواهید دید. این نارنجي پرتقالي هم یکي از رنگ هاي بهار و 
تابستان امسال است که به خصوص به خانم هاي برنزه توصیه مي کنیم. 
این ســت براي اغلب خانم ها، حتي کساني که چاقي موضعي در شکم 
دارند مناسب است چون مدل کلوش تاپ، چاقي شکم را مي پوشاند و از 

طرف دیگر این مدل شلوار، پاها را کشیده تر نشان مي دهد.

10
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 کوروش زمانی؛آرایشگر محبوب ورزشکاران و هنرمندان:

 آرایشگری برایم هم شغل است، 
هم هنر و هم عشق...

   لطفا از سوابق کاری تان برای مخاطبان بگویید.
من متولد سال ۱354 هستم و از کودکی وارد این عرصه شده 
و تابه حال با عالقه ایــن حرفه را دنبال کــرده ام. من در بهار 
سال ۱366 برای اولین بار به عنوان شاگرد کنار پیشکسوتان 
این حرفه مشــغول به کار شــدم و از همان دوران همیشه به 

این فکر بودم که در کنار درس خواندن باید به فکر درآمد هم 
باشم. به طور کلی تفکر خانوادگی ما بر این پایه استوار بود که 
برای تالش بیشتر و موفقیت در زندگی باید هر فرد روی پای 
خود بایســتد و همین نوع نگاه به زندگی ســبب شد تا حرفه 
آرایشــگری را در ایام تابستان به عنوان شــغل خود انتخاب 

کرده و در کنار استادان این حرفه مشــغول به کار شوم. برای 
اولین بار در چهــارراه تختی اصفهان در کنار اســتاد مرتضی 
برقی کار به عنوان شاگرد روزها را سپری می کردم و همیشه 
گفته ام که خود را مدیون سخت گیری های این استاد بزرگ 
می دانم چرا که ایشان همیشه تالش می کرد از من شخصی 

داوود کیانی : هر حرفه و شغلی برای خودش شرایط خاص و منحصر به فردی هم دارد. این موضوع در همه مشاغل صدق می کند و بارها و بارها ،،
در این رابطه اخبار و گزارشاتی هم به گوش همه رسیده است. هر فردی بنا بر پشتکار و تالش خود می تواند در حرفه ای که مشغول به کار 
است جزو برترین ها و بهترین ها باشد و شرایطی متفاوت تر از دیگران برای خود رقم بزند. نمونه بارز این ادعا نحوه فعالیت "کوروش زمانی" 
در حرفه آرایشگری است که در حال حاضر جزو یکی از بهترین آرایشگران کشور به شمار می رود. وی اگرچه خود را شاگرد بزرگان این 
حرفه می داند اما در واقع او به یکی از جدی ترین آرایشگران کشور تبدیل شده و توانسته با کیفیت بخشی به خدمات خود مشتریان خاصی 
را به سمت و سوی خود جذب کند. جالب تر این که وی بنابرآمار اعالم شده از سوی نهادهای متولی بررسی و سنجش کیفیت و کمیت سطح خدمات آرایشگران 
 به مقام برتر دست پیدا کرده است.او،  جوانی 4۰ ســاله با کوله باری از تجربه و تخصص در زمینه گریم و آرایشگری است که در خصوص حال و هوای کار خود در

 گفت و گو با مجله زندگی سالم بیشتر توضیح می دهد:
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بســازد که در آینده به درد جامعه بخورد .هیچ وقت 
 ایشــان تنها به دنبال منافع خود و کار کشیدن های 
بی مورد از شاگرد خود نبود و همان طور که همانند یک 
معلم سخت گیر بود به اندازه یک پدر هم دلسوز بود و 

تمام فوت و فن کار را به شاگردش می آموخت.

   شما با توجه به ســخت گیری ها از کار 
کردن در این شغل چشم ترس نشدید؟

کار کردن در خدمت اســتادان و پیشکسوتان حرفه 
آرایشــگری برای من یک برگ برنده برای عالقه پیدا 
کردن هرچه بیشتر به این حرفه بود و همین امر سبب 
شــد تا خودم هم به صورت مســتقل وارد این حرفه 
بشوم. من همیشه اعتقاد داشته و دارم که بعد از باور و 
تالش برای رسیدن به یک هنر، آن هنر می تواند شما 
را به بهترین جاها برساند و پله پیشرفت هر فرد در گرو 
 تالش خود اوست. من همیشه سعی کرده ام که در هر 
حرفه ای که مشــغول به کار می شــوم شرایط شغل 
خدماتی و عمومی آن حرفه را به سمت و سوی شرایط 
هنری تغییر بدهم و همین مساله سبب شده تا امروزه 
بتوانم در حرفه پیرایش و آرایش مردانه هم به شکلی 
مشغول به کار باشم که آن را به عنوان یک هنر پذیرفته 

و روز به روز برای پیشرفت آن تالش کنم.

   با فعالیت شــما در این حرفه از سوی 
اطرافیان و خانواده مخالفتی نشد؟

در واقع وقتی من این کار را شروع کردم نگاه به حرفه 
آرایشگری چندان مطلوب نبود و جامعه نسبت به این 
شغل نگاه خوبی نداشت اما خیلی دیگر از افراد همانند 
من به خاطر عالقه و پشــتکار وارد این عرصه شده و 
امروز برای خود دارای جایگاه و شرایط خاص و منحصر 
 به فردی هســتند. من ماه ها و ســال های سختی را 
گذرانده ام و البته همیشه انگیزه داشتم که بهترین باشم 
و خوشحالم که به لطف خدا و تالش خودم و همکاری 

دوستانم توانستم به این جایگاه مطلوب دست پیدا کنم 
و یکی از پیش قراوالن در این عرصه و حرفه باشم. من 
خودم را به جایی رســاندم که دیگر تنها یک آرایشگر 
نیستم و خوشــحالم که خیلی از اطرافیان و دوستان 
من را به عنوان یک هنرمند در این عرصه می شناسند.

    چطور هنر را وارد حرفه آرایشــگری 
کردید؟

این روزها آرایشگری دیگر تنها محدود به کوتاه کردن 
موی مردم نیست بلکه این حرفه به عنوان هنر دهم در 
دنیا شناخته شده و حتی به ثبت رسیده است. به عقیده 
بسیاری از مردم شاید بتوان با یک قیچی ساده و شانه 
موی مردم را کوتاه کرد و خود را آرایشــگر نامید اما به 
کارگیری هنر و ذوق در این شغل می تواند خود سبب 
ایجاد شرایط متفاوت تر از دیگران باشد. ما باید بتوانیم 
با شغل خود انسان ها را به هر شکل و شمایلی که تمایل 
دارند و به ظاهر آن ها نزدیک تر است تبدیل کنیم. ما 
باید بتوانیم با خدمات خود و مشاوره به مشتریان مان 
انرژی های مثبت در دل مردم راه بیندازیم و هر شخص 
را نسبت به جامعه و نوع رفتار خود مدیریت کنیم. این 
قضیه کامال در این شغل محرز است و آرایشگران نقش 

زیادی در کنترل رفتار دیگران خواهند داشت.

   یعنی در واقع یک آرایشــگر می تواند 
نقش یک مشاور را هم داشته باشد؟

بله، دقیقــا همینطور اســت. آرایشــگران مقبولیت 
اجتماعی پیش مشتری خود دارند و تازمانی که موافق 
شخص نباشند کسی به آن ها مراجعه نخواهد کرد. در 
طول زمان آرایش که براساس میانگین آن را 3۰ دقیقه 
اعالم کرده اند حرف و دردل هایی بین آرایشگر و ارباب 
رجوع رد و بدل می شود که اگر آرایشگر بتواند فرهنگ 
و رفتار انسانی را در آن ســخنان حفظ کرده و آرامش 
ذهنی را به مشــتری     خود هدیه کند به طور قطع از 

بسیاری از ناهنجاری ها جلوگیری کرده است. 
ما مســتقیما با بطن جامعه در ارتباط هستیم 
 و نقش آرایشــگاه ها در کنترل رفتار دیگران را 

نمی توان نادیده گرفت. 

   نظر شــما در خصــوص حرفه 
آرایشــگری در ایــن دوره از زمانه 
 چیســت؟ با مدرنیته شــدن چه 

می کنید؟
 اگر منظور  رد کردن ســنت است من کامال با 
این موضــوع مخالفم. مردم کشــور ما مردمی 
نجیــب و مهربــان هســتند و به هیــچ وجه 
 نمی شــود گفت که جــوان های امــروزی بد 
 شده اند. همین جوان ها در ایام محرم و صفر در 
دسته های عزاداری حضوری پرشور دارند پس 
هنوز ســنت ها حفظ شده اســت و حرکت به 
سمت مدرنیته شدن باعث نشده که اصل ها از 
 بین برود. به عقیده من مدرنیته شــدن در هر 
زمینه ای خوب است اما باید بومی سازی شود. 
من به عنوان یکی از فعاالن صنف آرایشــگران 
مردانه ســعی کرده ام که حتی جوان هایی که 
به دنبال رفتارهای مدرن و ظاهرهای متفاوت 
هستند را نیز از طریق همان مشاوره های کالمی 

به سمت سنت و حفظ ارزش ها دعوت کنم. 

     در خصوص نقش بهداشــت و 
ســالمت در حرفه آرایشگری هم 

توضیح بدهید.
 حفظ ســالمت و توجــه به بهداشــت یکی از 
پایه های اصلی حرفه آرایشــگری است و البته 
 امروزه ایــن موضوع بــه مراتب رنــگ و بوی 
جدی تری به خود گرفته چرا که نوع باکتری و 

 اگر آرایشگر بتواند 
فرهنگ و رفتار 
انسانی را در آن 
سخنان حفظ کرده 
و  آرامش ذهنی را به 
مشتری خود هدیه 
کند به طور قطع از 
 بسیاری 
 ناهنجاری ها 
جلوگیری کرده 
است. ما مستقیما 
با بطن جامعه در 
ارتباط هستیم و 
نقش آرایشگاه ها 
در کنترل رفتار 
دیگران را نمی توان 
نادیده گرفت. 

ویروس ها نسبت به گذشته ها تغییر کرده و دیگر چراغ الکلی 
و گرفتن شانه و تیغ روی آتش به تنهایی کارساز نیست امروزه 
باید اصل موضوع بهداشــت به عنوان یک ضرورت مورد توجه 
قرار بگیرد. بایــد زمینه هایی برای آموزش و البته تشــویق و 
ترغیب آرایشگران به حفظ و توجه به سالمت و بهداشت فر اهم 
و زیرسازی شود تا شاهد توسعه همه جانبه این مقوله مهم در 
این عرصه باشیم. این حرفه نیاز به حمایت هرچه بیشتر دارد 
تا آرایشگر نیز برای حفظ بهداشت تالش کند. در صورت عدم 
حمایت از این شغل، بعضی افراد سودجو ممکن است دست به 
اقداماتی بزنند که در وهله اول عدم رعایت موازین بهداشتی را به 
همراه خواهد داشت. نمونه بارز آن فعالیت غیرمجاز آرایشگرانی 
است که با دریافت هزینه کمتر خدمات نامطلوب ارائه داده و 
چیزی به اسم رعایت بهداشت و استفاده از وسایل شخصی را به 

هیچ عنوان در دستور کار خود قرار نمی دهند. 

   چگونه می توان   آرایشگران را به حفظ سالمت 
و بهداشت ترغیب کرد؟

باید به صراحت بگویم که متاسفانه در حال حاضر هیچ نهادی 
برای انتخاب و معرفی آرایشــگر برتر وجود ندارد این در حالی 
اســت که در سرتاسر کشــور اتحادیه ها و اتاق اصناف متولی 
رســیدگی به حال و روز حرف و مشاغل مختلف هستند . باید 
متولیان امر نسبت به برگزاری مسابقات، رده بندی افراد، معرفی 
آرایشگران نمونه و .... اقدام کنند تا این امر زمینه ساز ترغیب 
افراد در عمل به شرایط مطلوب باشد. در حال حاضر نهادی که 
نسبت به معرفی آرایشگر برتر اقدام می کند صددرصد خصوصی 
است و من بارها گفته ام که انتخاب بنده به عنوان آرایشگر برتر 
دلیلی بر برتری نســبت به دیگران نیســت بلکه برترین های 
ما پیشکســوتانی هســتند که اگر ماحصل تالش های آن ها 
 نبود شــاید این حرفه تا بدین حد پیشرفت نمی کرد. در همه 
حرفه ها باالرفتن سن باعث حرفه ای تر شدن افراد می شود اما 

در حرفه آرایشگری باالرفتن سن باعث شکسته تر شدن و پیری 
زود رس می شود این در حالی است که این حرفه در واقع یک 
هنر ترسیمی است و فاصله چندانی با طراحی تابلو و هنرهای 

تزیینی ندارد.

     اشاره کردید آرایشگری با هنرهای تزیینی هم 
خوانی دارد؟

بله، استاد فرشچیان که استاد مســلم طراحی تابلو است هنر 
خود را بر روی بوم پیاده می کند و البته ما هم هنر خود را بر روی 
نمای افراد پیاده می کنیم .پس هر دوی ما در رابطه مستقیم 
با زیباسازی شرایط پیرامون هستیم. در سفرهای خارجی که 
داشته ام فهمیدم که هیچ آرایشگری نسبت به دیگری ارجحیت 
ندارد بلکه تمامی فعاالن این حرفه هنرمندانی هســتند که با 
 توان و تکیه بر هنر خود نسبت به هنرآفرینی و زیباسازی اقدام 
می کنند و خوشحالم که توانسته ام به جایی برسم که به عنوان 
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آرایشگر برتر انتخاب شوم و امیدوارم بتوانم اثبات کننده 
این توفیق باشم.

    شاید علت این که بسیاری از هنرمندان 
و ورزشکاران مطرح به شما مراجعه می کنند 
همین توجه خاص شما به جزییات در این 

حرفه باشد. درست است؟
باعث افتخار بنده اســت که شخصیت های مختلفی از 
ورزشکاران، هنرمندان و ..... که امروزه به  نزدیک ترین 
دوســت های من تبدیل شده اند مشــتریان ثابت من 
 هستند. من در محل کار خود به طور معمول بازیکنان 
تیم های مختلف ورزشی را آرایش می کنم و انتخاب بنده 

از سوی این افراد واقعا جای افتخار و مباهات دارد.

     از تحصیالت خود بگویید. چه شد که در 
کنار کار به درس خواندن هم مشغول شدید؟

مــن در حــال حاضــر مــدرک MBA )مدیریــت 
 ارشد کســب و کار ( دارم و این پیشــرفت را مدیون 
حمایت های همسرم هستم. من در ازدواجم با دنیای 
دیگری روبه روشــدم و آن چیزی نبود جز حمایت و 
ارشــاد همه جانبه همســرم که پس از آرایشگری به 
دنبال کسب آموزش های الزم در عرصه های وابسته 
به این حرفه باشم. در ابتدا تصور می کردم که مدیریت 
کسب وکار هیچ گونه رابطه ای با حرفه آرایشگری ندارد 
اما پس از ورود به این عرصه بــه نقش موثر آن در ارائه 
خدمات مطلوب پی بردم و در حال حاضر توانسته ام در 
همین زمینه مدرک ایزو از کشور آلمان دریافت کنم. 
این مدرک مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 
کشور است و همچنان پیگیر هستم که بتوانم زمینه 
آموزش و رشد و تعالی خود در بخش های مختلف را به 

سرانجام برسانم.

   با افرادی که بدون عشق وارد این عرصه 
می شوند چه باید کرد؟

یکی از بزرگترین معضالت حرفه آرایشــگران وجود  
 افراد سودجو و بی تفاوت در این حرفه است که باعث

 بی نظمی در امور شده اند. باید اتاق اصناف و اتحادیه 
نسبت به شناسایی و برخورد با این افراد اقدام کرده و 
زمینه حمایت از افرادی که به صورت قانونی وارد این 
عرصه شده اند را به وجود بیاورند. به طور قطع تمامی 
تخلفات و ناهنجاری ها هم در زمره رفتار همین افراد 
سودجو اتفاق می افتد چرا که شــخصی که از طریق 
قانونی اقدام به فعالیت در این صنف کرده است قطعا 
نیازی به تخلف و سوء استفاده ندارد و به قانون احترام 
می گذارد. بعضی افراد با دریافت هزینه کمتر به صورت 
 غیرقانونی مشغول به کار هستند که همین امر سبب 
می شــود این افراد هیچ گونه توجهی به مقوله های 
بهداشتی نداشته باشند و تنها به فکر حفظ منافع خود 
 باشند. با وجود این افراد فضای ســالم رقابتی از بین

 می رود و درخواست قاطعانه ما این است که با افرادی 
که نسبت به رعایت بهداشت و قوانین بی توجه هستند 

برخورد قانونی صورت بگیرد. 

    سخن پایانی شما چیست؟
از همسرم که به واقع دری از درهای پیشرفت را بر روی 
من باز کرد ممنون و سپاسگزارم. از پدر و مادرم هم که 
 زحمات زیادی برای من کشــیدند نیز تقدیر و تشکر 
می کنم. از همه مردم هم که بنده را به عنوان امین خود 

پذیرفته و خادم آن ها هستم بسیار ممنونم.

گفت و گو با همسر کوروش زمانی
شیرینی زندگی از سختی اش 

بیشتر است
مینا صداقتی، همســر کوروش زمانی همیشه 
 به عنوان یــک همســر باوفا همــکار او   در 
عرصه های مختلف زندگی بوده است. وی دارای 
مدرک کارشناسی رشته ادبیات فارسی از دانشگاه 
اصفهان بوده و در حال حاضر به عنوان یک مربی 
باسابقه و باتجربه در رشته ایروبیک و بدن سازی 

بانوان فعالیت دارد. 

وی درخصوص زندگی مشترک می گوید: اگرچه نحوه 
فعالیت و حرفه همســرم نسبت به بســیاری دیگر از 
آرایشگران متفاوت است اما با تمامی این شرایط خاص 
کنار آمده ام و از این که همسر او هستم لذت می برم و 
خدا را شکر می کنم. محل کار کوروش برای او تنها یک 
محل درآمد نیست بلکه در واقع خانه دوم اوست و او با 
عشق در آن محل کار می کند. مشتریان کوروش برای او 
واقعا دوستان صمیمی به شمار می روند و با شناختی که 
از اکثر آن ها دارم به خوبی می دانم که کوروش با توجه به 
ارزشی که برای این افراد قائل است از تفریح و استراحت 

خود کم کرده و بیشتر به خدمات رسانی به آن ها اقدام 
می کند. در ایام نوروز کوروش حتی تا دوساعت مانده به 
لحظه سال تحویل مشغول به کار است و شاید خیلی از 
بانوان نتوانند با این شرایط کنار بیایند اما من به خاطر 
این که کوروش به حرفه خود به شــدت وابسته است و 
 آن را عاشقانه دوســت دارد این شرایط را  با کمال میل 
پذیرفته ام و اعتقاد دارم که پیشرفت و موفقیت کوروش 
برای هر دو نفر مــا نقش موثر دارد.وظیفه من اســت 
 که در همه زمینــه ها یاری گر او باشــم. کوروش خود 
پتانســیل های زیادی دارد و من بیشتر محرکی برای 
تحریک او به سمت و سوی پیشرفت هرچه بیشتر بوده ام 
چرا که او با کار و مشتریان خود به صورت قلبی و حسی 
ارتباط برقرار می کند و تنها نگاه منفعت طلبانه و مادی 
به این حرفه ندارد. اگرچه زندگی با کوروش حساسیت 
و شــرایط خاص خود را دارد اما خوشحالم که همسر او 
هستم  . شــیرینی های زندگی با او به مراتب ازسختی 
هایش بیشتر است . از اینکه همیشه زندگی ما شیرین و با 
 خوشی در حال سپری شدن است خدا را شکر می کنم. از 
خانواده ام هم که از آن ها دور هســتم و به دلیل شغل 
کوروش نمی توانم مرتب به دیدار آن ها بروم ممنون و 
سپاسگزارم که در همه حال حامی و یاور من هستند و من 
را به زندگی دلگرم کرده اند. برای همسرم زندگی سالم 
و روح و جسمی سرشار از سالمتی و موفقیت آرزو دارم. 

 باعث افتخار من 
 است که 
شخصیت های 
مختلفی از 
ورزشکاران، 
هنرمندان و ... به  
 نزدیک ترین
 دوست های من 
تبدیل شده اند  
ومشتریان ثابت من 
هستند. من در محل 
کار خود به طور 
 معمول بازیکنان 
تیم های مختلف 
ورزشی را آرایش 
می کنم و انتخاب 
بنده از سوی این 
افراد برای من 
واقعا جای افتخار و 
مباهات دارد.
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سبک سالم زندگی

    تو آن گم شده ام 
هستی؟؟

فصل چهارم

       موفقم پس هستم

     آتش بس!

 مامانی من
 خجالت

 می کشم!
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تو آن گم شده ام  هستی؟ 
  هرچند در انتخاب همسر، دقت در هم کفو بودن از لحاظ اقتصادي، مذهبي، فرهنگي و ... الزم و ضروري است اما کافي نیست؛ بعد از رعایت اصول هم کفو 
بودن باید قبل از ازدواج و در جلسات خواستگاري، تکلیف خود و همسر آینده تان را با ۸ موضوعي که در ادامه مطرح مي شود، مشخص کنید. فراموش 
نکنید که این ۸ موضوع، مهم ترین مسائلي است که با شروع زندگي مشترک با آن ها درگیر مي شوید و اگر برنامه اي براي آن ها نداشته باشید، خوشبختي 

در انتظار زندگي مشترک تان نخواهد بود!

»در کار خودم مانده ام! من از آن دســته آدم هایي بودم 
که براي ازدواج به هم کفو بودن خیلي اهمیت مي دادم و 
روي خیلي از گزینه هاي ازدواجم را به علت این که با من 
هم کفو نبودند، خط مي کشیدم. اما حاال و بعد از گذشت 
مدت کوتاهي از زندگي مشــترک احســاس مي کنم در 
انتخابم اشــتباه کرده ام. نمي دانم چرا این قدر با همسرم 

 اختالف سلیقه و نظر داریم. نمي دانم چرا نمي توانیم در
 گفت و گوهایمان به جمع بندي برســیم و نمي دانم چرا 
 یکدیگر را درک نمــي کنیم. به این دلیــل در کار خودم 
مانده ام که این قدر در انتخاب دقت کردم ولي نتیجه آن 

چیزي نشد که مي خواستم.«
آنچه را که در ابتداي این مطلب خواندید شــاید به عنوان 

درددل از بعضي زن و شــوهرها شنیده باشید. هرچند در 
انتخاب همسر، دقت در هم کفو بودن از لحاظ اقتصادي، 
مذهبي، فرهنگي و ... الزم و ضروري است اما کافي نیست؛ 
بنابراین اگر مي خواهید به سرنوشــت هاي مشابه آن چه 
مطرح شد دچار نشوید، بعد از رعایت اصول هم کفو بودن 
که بارها در همین صفحه به آن ها اشــاره شده است باید 

،،
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قبل از ازدواج، تکلیف خود و همســر آینده تان را بــا ٨ موضوعي که در 
 ادامه مطرح مي شود، مشــخص کنید. فراموش نکنید که این ٨ موضوع، 
 مهم ترین مسائلي است که با شــروع زندگي مشــترک با آن ها درگیر

 مي شوید و اگر برنامه اي براي آن ها نداشته باشید، خوشبختي در انتظار 
زندگي مشترک تان نخواهد بود!

    اگر در مسئله اي به تفاهم نرسیدید

نحــوه مدیریــت زندگــي و 
تصمیم گیري بین زن و شوهر 
در زندگــي مشــترک باید به 
طــور کامل مشــخص و واضح 
باشــد. اگر زن و شــوهري بعد 
از ازدواج، بخواهند دســت به 
کار مهمي بزننــد و بعد از این 
که صمیمانه و بســیار منطقي 
با همدیگر مشــورت کردند به 
نتیجه نرسیدند، باید مشخص 
 شــود کــه در نهایــت چگونه 
مي خواهند جمع بندي کنند و 
تصمیم نهایي را بگیرند. گاهي 

اتفاق مي افتد که زوجي صمیمانه و منطقي با همدیگر بحث مي کنند اما 
نمي توانند در آن شرایط همدیگر را قانع و تصمیم گیري کنند؛ بنابراین 
دختر و پسرها در جلسات خواستگاري باید مشخص کنند که برنامه شان 

براي لحظاتي که گفته شد، چیست.

   ثبات رواني دارد یا نه؟

دختر و پسر باید قبل از ازدواج از ثبات عاطفي همدیگر باخبر شوند یعني 
 بدانند که وقتي طرف مقابل عصباني مي شــود، چطــور خود را کنترل

 مي کند و نحوه بروز ناراحتي و خشم او چطور اســت زیرا برخي افراد از 
ثبات رواني برخوردار نیستند. افرادي که از ثبات رواني برخوردار نیستند، 
زندگي با آن ها بسیار دشوار اســت. دختر و پســر باید قبل از ازدواج از 
روحیات همدیگر باخبر شوند و بدانند که طرف مقابل شان احساساتش 

را چطور ابراز مي کند.

   اهل رفت و آمد هست یا نه؟

برخي افراد هیچ تمایلي ندارند در جمع قــرار بگیرند اما برخي برعکس، 
ترجیح مي دهند مدام در مسافرت، جشن یا مهماني ها در کنار خانواده یا 
جمع دوستان باشند. این موضوع باید قبل از ازدواج مشخص شود. گاهي 
مي بینیم که شوهر تمایل دارد در کنار خانواده یا اجتماع باشد، اما خانم 
هیچ تمایلي ندارد و ترجیح مي دهد همراه همســرش به مسافرت برود و 
یا برعکس. این خصوصیت بسیار مهم است که دختر و پسر قبل از ازدواج 
باید به آن توجه و تکلیف خود را روشن کنند، زیرا نداشتن تفاهم در این 
مقوله، به احتمال زیاد باعث اختالفاتی مي شود که به جدایي مي انجامد.

    ریسک پذیري تان شبیه هم است یا نه؟

گاهي افرادي وجود دارند که قدرت ریسک پذیري بسیار باالیي دارند اما 
با دختر یا پســري ازدواج مي کنند که کامال محتاط است و تحمل هیچ 
گونه ریسکي در زندگي خود را ندارد. دختر و پسر قبل از ازدواج باید بدانند 
 که طرف مقابل شــان چقدر قدرت ریســک پذیري دارد. در همین باره

 مي توان مثالي از نظر قدرت ریسک پذیري حتي از لحاظ مالي و اقتصادي، 
زد. به طور مثال یکي از زوجین امــکان دارد تمام پس انداز خود را صرف 
معامله اي که نتیجه آن مشخص نیست، کند و طرف مقابل با چنین کاري 

موافق نباشد و درد سرهاي زیادي به وجود بیاید.

    حس تحت سلطه گرفتن دارد یا نه؟

برخي دختر و پســرها ســعي مي کنند که طرف مقابل خــود را تحت 
اســتانداردهاي خود قرار دهند تا طبق نظر آن ها رفتار کند. در جلسات 
خواستگاري باید مشخص شود که این افراد چقدر اصرار دارند که طرف 
مقابل شان را وارد استانداردهاي خود کنند یا چقدر آمادگي این را دارند 
که طرف مقابل را هرچه که هست، بپذیرند. باید مشخص کنند که دقیقا 
چه مالک هایي را باید رعایت کنند تا طرف مقابل شــان از آن ها راضي 

باشد.
به طور مثال مالک هایي مانند این که چطور لباس بپوشد؟ چطور برخورد 
کند؟ سرکار برود یا خیر؟ و ... مالک هاي بسیار مهمي است که اگر قبل از 

ازدواج مشخص نشود، مشکل ساز خواهد شد.

    میزان انرژي تان مثل هم است یا نه؟

برخي افراد سرشــار از انرژي هســتند اما برخي برعکس، حوصله و توان 
کمتري براي کار و حتــي تفریح دارند؛ به طور مثال ممکن اســت یکي 
از همسران دوست داشته باشــد که روز تعطیل خود را این طور به پایان 
برساند که ساعت 5 صبح به کوه 
برود، بعد از آن سري به کارهاي 
عقب افتــاده اش بزنــد و بعد به 
مهمانــي و قــدم زدن در پارک 
برود اما طرف مقابلش دوســت 
داشته باشــد تا ۱۲ ظهر بخوابد، 
بعدش هم تلویزیون تماشا کند. 
به طور طبیعــي زوجین ترجیح 
 مي دهند در کنار همســر خود

 اوقات فراغت شان را بگذرانند و 
اگر تفاهم نداشته باشند، هر روز 

از هم دورتر مي شوند.

    مسئولیت پذیر هست یا نه؟

مسئوالنه برخورد کردن زوجین در زندگي مشترک، بسیار مهم اســت و باید قبل از ازدواج این خصوصیت در هر 2 نفر آن ها مشخص شود. مسئولیت 
پذیري یعني چسبندگي داشتن به کار و این که آیا طرف مقابل کارهاي نصفه دارد یا خیر؟ یعني از آن دسته افرادي است که کارها را نصفه رها کرده، یا 
آن ها را به نتیجه مي رساند.آیا کاري که برعهده او است، تا انتها انجام مي دهد یا خیر؟ دختر و پسر با پي بردن به چند موضوع مي توانند به مسئولیت 
پذیري طرف مقابل پي ببرند؛ به طور مثال دختر یا پسري که کتابي را بدون دلیل تا نیمه مطالعه کرده و به حال خود رها کرده است یا دوختن لباس و بافتني 
را نیمه تمام گذاشته است، به احتمال زیاد مسئولیت پذیري کمي دارد. توجه داشته باشید که داشتن حس مسئولیت پذیري و مسئوالنه برخورد کردن 

در زندگي مشترک بسیار مهم است.

گاهي اتفــاق مي افتــد که زوجي 
صمیمانه و منطقي با همدیگر بحث 
مي کنند اما نمي توانند در آن شرایط 
همدیگر را قانع و تصمیم گیري کنند؛ 
بنابراین دختر و پسرها در جلسات 
خواستگاري باید مشخص کنند که 
برنامه شــان براي لحظاتي که گفته 

شد، چیست.

گاهي اتفــاق مي افتــد که زوجي 
صمیمانه و منطقي با همدیگر بحث 
مي کنند اما نمي توانند در آن شرایط 
همدیگر را قانع و تصمیم گیري کنند؛ 
بنابراین دختر و پسرها در جلسات 
خواستگاري باید مشخص کنند که 
برنامه شــان براي لحظاتي که گفته 

شد، چیست.



موفقم
 پس هستم 

همه ما موفقیت در زندگی را دوست داریم اما گاهی 
دستیابی به آن دشوار می شود. به راستی راز افراد 
موفق چیست؟ ما در اینجا ۷ راز افراد موفق را که 
شاید تا به حال نمی دانستید، برایتان آورده ایم تا با 
خواندن آنها شما هم با سرعت بیشتری به موفقیت 

دست یابید.

عادات غیرعادی دارند
حتما درباره عادات عجیب و غریب افراد موفق 
شنیده اید؟ برخی افراد در خواب ایده های ناب 
به ذهن شــان خطور می کند، در صورتی که 
برخی دیگر در بیداری این گونه اند. شــاید بد 
نباشد بدانید که توماس ادیسون تنها 3 ساعت 
در روز مــی خوابید یا نبوغ بتهــوون در حمام 

شکوفا می شد.

مثبت اندیش هستند
اکثر افراد موفق زمان شان را با مثبت اندیشان 
می گذرانند. آنها وقت شــان را صرف افرادی 
که مدام منفی بافی می کنند و به هیچ چیزی 
امید ندارند، تلف نمی کنند. افراد موفق حتی 
در شرایط دشوار هم تنها بر جنبه های مثبت 

زندگی تمرکز دارند.
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بــه توانایــی هــای خود 
اعتقاد دارند

همه ما آرزوهایــی در ذهن 
داریم اما ممکن است آنها را 
دست نیافتنی قلمداد کنیم. 
افراد موفق اما به گونه ای دیگر 
عمل می کنند. آنها به دنبال 
آرزوهایشان می دوند و حتی 
اگر در این مســیر شکست 
بخورند، ناامید نمی شــوند و 
با تغییر نگرش از آن شکست 
به عنوان فرصتی برای شروع 

دوباره استفاده می کنند.

انتقاد را می پذیرند
افراد موفق ذهن بازی دارند. 
آنهــا از انتقادهــای دیگران 
آزرده نمی شــوند و با دیدی 
مثبت از آن برای پیشــرفت 

خود استفاده می کنند.

موفقیت خــود را تصویر 
سازی می کنند

فرقی نمی کنــد هدف های 
زندگی کوتاه مدت باشــد یا 
بلند مدت، افراد موفق همیشه 
در تخیالت خــود، موفقیت 
را تصویر سازی می کنند. با 
این روش آنها بهتر می دانند 
در این مسیر به چه چیزهایی 

احتیاج خواهند داشت.

به ندای قلب خود گوش 
می دهند

آنچه برای افــراد موفق مهم 
است، ندای قلب شان است، 
نه نظرات دیگــران. آنها هیچ 
گاه مطابق میل اطرافیانشان 
عمل نمی کنند بلکه زندگی 
را آنطور که خودشان دوست 

دارند، پیش می برند. 

بشر دوست و متواضع هستند

تواضع یکی از خصوصیات افراد موفق است. آنها گذشته خود را فراموش نمی کنند، موفقیت های خود را به رخ اطرافیان نمی کشند 
و زندگی را به همان روالی که در گذشته بود، ادامه خواهند داد. 

بشر دوستی نیز از دیگر خصوصیات افراد موفق است. آنها در فعالیت های مختلف بشر دوستانه شرکت و برای بهبود زندگی افراد 
نیازمند تالش می کنند. آنها موفقیت خود را مدیون جامعه می دانند و پیروزی و شادی خود را با آنها شریک می کنند. 

نکته های ریز:

برای درخواست کمک از دیگران درنگ نکن؛
کمبودهای خود را بپذیر؛

آرزوهای بزرگ داشته باش!
 از شکست های زندگی درس بگیر.

 عادات سالم داشته باش، به طور منظم ورزش کن، غذاهای سالم مصرف 
کن، زیاد بخند، خواب کافی داشته باش، از استرس دوری کن.

الزم نیست همیشه بر همه امور کنترل داشته باشی، این کار تنها استرس 
شما را افزایش خواهد داد.

· از فرصت هایی که دیگران در اختیار شما قرار می دهند، استفاده کنید.
· مسئولیت خود و کارهای خود را به عهده بگیر.

· فعال باش.
· نسبت به خود و رفتار خود اطمینان داشته باشد.

· ظاهر و لباس، مالک ارزش آدمها نیست.
· شنا کردن بر خالف امواج دریا را بیاموز.

· به ندای قلب ات گوش بده، نه آنچه دیگران می گویند.
· زندگی را جدی نگیر، زمانی هم به خوشگذرانی اختصاص بده.

ناموفق ها چه شکلی اند
 محدودیت ها و عیب هایی در افراد ناموفق وجود 
دارد که مانع موفقیت و استفاده از توانایی هایشان 

می شود.
۱ . وقت کشی می کنند

ناموفق ها اجرای وظایف و پروژه شان را آنقدر به تاخیر می اندازند 
تا این که آمادگی پیدا کنند یا همۀ عوامل به ظاهر فراهم شود 
تا آنها عماًل اقدام کنند. چیزی که برای موفق شدن خیلی مهم 
است انتظار بیهوده نکشــیدن و تا حد امکان سریعتر دست به 
عمل زدن می باشد. موفق ها صبر نمی کنند بلکه بالفاصله دست 

به عمل می زنند.
2 . مصمم نیستند

ناموفق ها در برخورد با چالش ها و موانع به ســادگی تســلیم 
می شوند. نبرد و مبارزه تا رسیدن به خط پایان برایشان دلهره آور 
است و آنها ترجیح می دهند آســایش و امنیت خود را به خطر 
نیندازند. در حالی که برای رســیدن به موفقیت باید به سمت 

موانع و مشکالت بروید و بر آنها چیره شوید.
۳ . صحبت ها و افکار منفی دارند

شنیدید که می گویند خوش بین ها دونات ) شیرینی حلقه ای( را 
می بینند و بدبین ها سوراخ وسط آن را؟ ناموفق ها در فرصتهای 
پیش آمده، مشکالت را می بینند. آنها به جای این که به سمت 
هدفشان بتازند، دنبال عذر و بهانه هستند. مثبت اندیشی الزمۀ 

موفقیت است.
4 .  افکار بیهوده فراوانی دارند

ناموفق ها درباره موفق ها صحبت و آنها را ستایش می کنند. با 
این حال هیچگاه دست به عمل نمی زنند تا به آن جایگاه برسند. 

آنها تمام روزشان را مشغول رویاپردازی هستند به جای این که 
اقدام عملی برای رسیدن به آن رویاها بکنند. برای دستیابی به 

موفقیت در کنار رویاپردازی باید دست به اقدام عملی بزنید.
۵ .  اشتباهشان را نمی پذیرند

ناموفق ها همواره فکر می کنند کارشان را کاماًل صحیح انجام 
می دهنــد و نمی خواهند به نظرات دیگران گــوش کنند یا از 
اشتباهاتشان درس بگیرند. اگر اشتباهاتشان را انکار و مخفی 

نکنند کسان بیشتری می توانند از آن درس بیاموزند.
۶ .  روابط ضعیفی با دیگران دارند

ناموفق ها نمی دانند که برای اســتفاده حداکثری از امواج باید 
روابطشان را با افراد معتبر توسعه دهند. مهارت داشتن در توسعه 
روابط با دیگران چیزیست که موفقها بدان دست یافتند بنابراین 

ناموفق ها نیز باید این مهارت را یاد بگیرند تا موفق شوند.
۷ . مراقب خودشان نیستند

هر چقدر بیشتر به دنبال موفقیت باشید، به همان نسبت باید 
برای جسمتان وقت بگذارید و استراحت و مراقبتی که سزوارش 
است را به بدنتان بدهید. ناموفق ها بدنشان را به عنوان وسیله ای 
که باید به خوبی مدیریت و مراقبت گردد نمی نگرند و چه بسا 

باعث بروز مشکالت جسمی یا روحی در خودشان می شوند.
۸ . آنها وقتشان را با افراد نامربوط می گذرانند

برای جهش به ســمت موفقیــت بایــد وقت تان را بــا افراد 
صالحــی بگذرانید که به شــما انــرژی و حمایــت و جهت 
می دهند تــا به راهتــان ادامــه دهیــد. امــا ناموفقها وقت 
خودشــان را بــا افــرادی مثــل خودشــان می گذراننــد 
 کــه هیچوقــت حتــی بــه دنبــال و در آرزوی موفقیــت 

نیستند.
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پیدا نکردن دوست و گوشه گیری، ناشی از فقدان مهارت های ارتباطی و اعتماد به نفس پایین کودک است اما با وجود این 
زمانی مداخله والدین را می طلبد که باعث ناراحتی و عدم رضایت خود او هم شده باشد. در غیر این صورت مشکل کودک 
دو چندان می شود چون شخصیت برخی کودکان به گونه ای است که درونگرایی را به برونگرایی ترجیح می دهند. والدین 
عزیز باید به خاطر داشته باشند که یک یا دو دوست نزدیک برای بچه ها کفایت می کند اما زمانی که احساس می کنید 

فرزندتان در این مسئله مشکل دارد می توانید با راهنمایی های "جوفراست" این کار ها را انجام دهید.

مامانی من
خجالت می کشم!
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بازی کنید 06
می توانید با کودک تان یک بازی نمایشی ترتیب دهید. 
به این ترتیب روش های مناســب رفتار بــا دیگران را 
به صورت غیرمســتقیم به او آموزش می دهید. اول از 
بازی های ساده شروع کنید و کم کم آن را پیچیده کنید. 
بازی هایی که می توانید در ابتدا انجام دهید شامل دعوت 
یک دوست به بازی، مخالفت  کردن آرام با نظر کودک   
با تلفن صحبت کردن، گفت وگو در حیاط مدرسه و... 
باشد، درحین بازی می توانید نقش ها را بین خودتان 

عوض کنید.

گفت و گو را آموزش دهید سالم و احوالپرسی و پرسش های خاصی که 07
موجب می شود گفت و گو ادامه پیدا کند، باید تمرین 
شود. حتی می توانید به کودک بیاموزید که چگونه خود 
را به یک دوست معرفی کند مثال »می تونی بری دست 
بدی و بگی من محمد هستم! اسم تو چیه؟« به کودک 
بگویید اگر نتوانست نام طرف مقابل را درست متوجه 

شود، دوباره بپرسد و این کار ایرادی ندارد.

از این فرصت ها استفاده کنید 08
اگر در یک مهمانی هســتید که تعدادی از همساالن 
کودک تان نیز همراه شــما هستند،  فرصت را غنیمت 
شمرده و از او بخواهید دوستانش را به بازی دعوت کند. 
می توانید پیشنهاد تماشای کارتون یا فوتبال یا حتی 
خوردن بستنی را بدهید. سعی کنید موقعیت هایی که 
انتخاب می کنید طوالنی و البته کمتر برنامه ریزی شده 
باشد و کم کم خودتان را کنار بکشید و بگذارید فرزندتان 

خودش همه چیز را به دست بگیرد.

تشویق یادتان نرود 09
وقتی کودک توانست با یکی از همکالسی هایش وارد 
دوستی شود  از کلمات تحسین آمیز برای تشویق کودک 
اســتفاده کنید و از این که او توانسته با دوستش کنار 
بیاید استقبال کنید. به این ترتیب او تشویق خواهد شد 

که در این زمینه تالش بیشتری کند.   

01 در کالس ثبت نامش کنید
می توانیــد کــودک را در کالس هــای 
ورزشــی، هنــری و ادبــی کــه صرفا 
رویکردشــان آموزش محض نیســت 
نام نویسی کنید تا کودک به این وسیله 
در فضایــی بدون فشــار بــه راحتی با 
اشخاص و دوستان جدیدی آشنا شود. 
اگر کودکی به طور کلی دارای آســتانه 
تحمل پایین است شرکت در گروه های 
مختلف و گرفتن مســئولیت می تواند 
تحمل او را باال ببــرد. والدین باید توجه 
داشته باشند که الزمه سازگاری و ارتباط 
کودک با دیگران آن است که به کودک 
آموزش دهیم در زمان زنــگ تفریح با 
گشــاده رویی به بچه های تنها نزدیک 
شــده و طرح دوســتی با آنها را بریزد. 
عالوه بر این کــودک می تواند با ظرافت 
به کودکانی نزدیک شــود که مشغول 
بازی های گروهی هســتند و به نفرات 

بیشتری برای بازی خود نیاز دارند.

دوستش را به خانه دعوت  کنید02

برای ایــن کــه کاســتی های ارتباط 
فرزندتان آشکار شود از او بخواهید یکی 
از دوستانش را به بهانه ای به منزل دعوت 
کند و با او مشــغول بازی شــود. هدف 
شما از این کار این اســت که چگونگی 
ارتباط و رفتارهــای فرزندتان را در این 
موقعیت تحت نظر گرفته و مورد مطالعه 
قرار دهیــد. مثال در همیــن ارتباط ها 
ممکن است متوجه شــوید  کودک تان 
خودخواه، رئیس مسلک یا نابردبار است 
یا مشــکالتی رفتاری از این دست دارد. 
پس از مشــاهده این مشــکالت باید از 
طریق قصه گویی، گفت وگو یا فیلم هایی 
که دارای محتــوای ارتباطی این چنین 
هســتند، در جهــت بهبــود مشــکل 

ارتباطی اش گام بردارید.

به بچه هایی مثل خودش  نزدیک شود03

راه دیگر غلبه بر این مشــکل آن است 
که به کــودک یاد دهیم بــه گروه هایی 
پیشنهاد دوستی دهد و ملحق شود که 
از نظر عالقه  با آنها شــباهت دارد. مثال 
اگر کودک به نقاشی عالقه مند است به 
آن دسته از بچه هایی ملحق شود که در 
این زمینه با آنها شباهت بیشتری دارد. 
در این صورت او می تواند درباره عالیق 
مشــترک خود ســاعت های بسیاری با 
دوستان خود گفت و گو کند و احساس 

اعتماد به نفس بیشتری کند.

خودتان دســت به کار  شوید04

یکــی از کارهایی که در مقــام والدین 
می توانید انجام دهید این اســت که از 
میان کــودکان فامیل یا همســایگانی 
که مورد تایید شــما هســتند،  افرادی 
را انتخاب کنید واوقاتــی را برای با هم 
بودن برنامه ریزی کنیــد. به این ترتیب 
می توانیــد عالقه یــا بی عالقــه بودن 
فرزندتان به دوستیابی را از نزدیک تحت 
نظر بگیرید و متوجه شوید این مشکل 
تنها در مدرســه اســت یا به طور کلی 

فرزندتان مهارت دوستیابی ندارد.

جو فراست راه حل ارائه  می دهد05

جوفراست می گوید: کودکان به تدریج از 
حدود 4 سالگی متوجه می شوند دیگران 
هم احساس هایی مشابه آنها دارند. پس با 
بچه های دیگر با مالیمت بیشتری رفتار 
می کنند و با مشارکت و همراهی بیشتری 
با آنها بازی می کنند. امــا اگر کودک در 
تعامل اجتماعی با دیگر همساالن دچار 
مشکل است و همچنان نمی تواند دوست 
پیدا کند، او را به روانشناس معرفی کنید.

از انگ زدن پرهیز کنید
کــودکان خجالتــی از ایــن که  

مــورد قضــاوت دیگــران قرار 
بگیرند، ترســان انــد. اضطراب 
ناشــی از این موضوع ســبب بروز حــس حقارت 
 در آنهــا می شــود. الزم اســت به طــور مرتب به 
حرف های کودک و چیزهایی که از اطرافیان شنیده 
گوش کنید.به او اعتماد به نفس بدهید.هرچه شــما 
بیشتر با او صحبت کنید، برقراری ارتباط با دیگران 

نیز برای او راحت تر خواهد شد.
 از گفتن جمالتی نظیر »او را ببخشید،کمی خجالتی 
است!« خودداری کنید. بیان چنین جمالتی سبب 

می شود کودک شما گمان کند دچار مرضی درمان 
ناپذیر اســت و خجالتی بودن جزو ذات اوست. بیان 
این جمالت حتی توجیهی برای او می شود تا نخواهد 
تغییر کند و از هر موقعیت اجتماعی که برایش سخت 

است، بگریزد.
کــودکان خجالتــی در برابر حرف هــای اطرافیان 
بســیار حســاس اند. حرف زدن در مقابل او با مادر 
دوســتش تنها وضعیــت را وخیم تــر خواهد کرد. 
کودکان خجالتــی بیش از قضاوت هــای منفی به 

قضاوت های مثبت محتاج اند.
او را مجبور به برقراری ارتباط نکنید

 تشــویق کردن کودکان خجالتی برای پیوســتن 
 بــه دیگــران تنهــا وضعیــت را بدتر مــی کند.

 این حس به کودک منتقل می شود که والدین او را 
نمی فهمند و او بیشتر در خود فرو می رود و منزوی 
می شــود. کنار آمدن با خجالت باید به تدریج و به 

آرامی صورت پذیرد.
حامی خجالت او نباشید

 ثبت نام نکردن کودک در کالس ورزش به این بهانه 
که او خجالتی اســت، موضوع را اســفناک تر از آن 
چیزی می کند که هســت. ترس والدین به کودک 
القا می شود و همین امر سبب ترس او و خجالتی تر 
شدنش می شود. باید اجازه داد کودک با مشکالتش 
کنار بیاید و جایگاهی در میان دیگران برای خود باز 
کند. مراقب نکته ای دیگر نیز باشید. خجالتی بودن 

نباید ادب را از کودک بگیرد.

 اگر در یک مهمانی 
هستید که تعدادی 

از همساالن 
کودک تان نیز 

همراه شما هستند،  
فرصت را غنیمت 

شمرده و از او 
بخواهید دوستانش 

را به بازی دعوت 
کند. می توانید 

پیشنهاد تماشای 
کارتون یا فوتبال 
یا حتی خوردن 
بستنی را بدهید.
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 4 سوارکار طالق را بشناسید 

آتش بس!
مترجم: نسیم حیدری،،

آخرین باری که با همسرتان بحث کردید، چه احساسی داشتید؟ چگونه عمل کردید؟ آیا او را سرزنش کردید ؟ آیا زمانی که  
سعی کرد اشتباه شما را توضیح دهد حالت تدافعی داشتید ؟ یا چیز بامزه ای گفتید تا فضا را تلطیف کنید؟

اگر چه اختالف و مشاجره برای همه پیش می آید، اما افراد با روش های متفاوتی در مشاجره ها برخورد می کنند. نحوه برخورد 
ما با مشاجره ها واقعیت های زیادی در مورد آینده روابطمان روشن می کند.

”جان گاتمن “ )محقق ( با تحقیق روی مشاجره های زوجین فهمید برای داشتن یک زندگی پایدار چه کارهایی را نباید انجام داد و نتایج تحقیقات خود را 
درباره رفتارهایی که در یک رابطه برای داشتن یک پایان خوش نباید انجام داد، منتشر کرد. 

گاتمن به طور خاص، کشف کرد چهار رفتاراست که برای روابط بسیار مخرب است. این رفتارها آنقدر مخل هستند که او  آنها را  "چهار سوارکار پایان دهنده 
رابطه"  می داند . این چهار سوارکار کدامند؟

انتقاد در همه رابطه ها اعتــراض در مورد چیزی 01
که اشــتباه به نظر می رسد درست و شــاید طبیعی باشد . 
اما مشکل زمانی حاد می شــودکه اعتراض تبدیل به انتقاد 
شــود. شــکایت ها بر رویداد و یا رفتارهایی متمرکزند که 
شــما می خواهید در آنها تغییراتی ایجاد شود، انتقاد غلط 
می تواند شخصیت شــریک زندگی تان را مورد تهاجم قرار 
دهد. هنگامی که می فهمید شــریک زندگیتان یک سری 
 کارها را "همیشه" یا "هرگز"  انجام نمی دهد شروع به انتقاد 
می کنید. به عنوان مثال، من می خواهم شوهرم بداند من از 
این که زیاد سفر نمی رویم ناراحت هستم و یا می توانم او را 
در این مورد سرزنش کنم و با گفتن چیزی شبیه به "ما هرگز 
سفر نمی کنیم چون تو همیشه خودخواه هستی و به عالیق 

من اهمیت نمی دهی" از او انتقاد کنم.
در عوض چه کاری مــی توانید انجام دهید: 

ســعی کنید اعتراض خود را بدون 
سرزنش بیان کنید. به همسر خود 
اجازه دهید بداند شــما از بعضی 
چیزها ناراضی هســتید، اما آن 

 را گناه شــریک زندگــی تان
 نمی دانیــد. از  به کار بردن 

کلماتی مانند "همیشه" 
و "هرگز"اجتناب 

کنید.
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دیوار سنگی 04  
دیوار سنگی خیلی در 
مورد آنچه شما انجام می دهید نیست، 
بلکه درباره   آن چیزهاییست که  انجام 
نمی دهید. تصــور کنید که یک دیوار 
ســنگی هنگامی که شــما با او حرف 
 بزنید چه احساسی دارید چگونه پاسخ

 مــی دهــد هنگامــی کــه شــما 
بــه دیــوار ســکوت ســنگی تکیه 
 زده ایــد و یــا پاســخ هــای تــک 
کلمــه ای مــی دهیــد، از تعامــل با 
همسرتان دور می شــوید. تحقیقات 
گاتمن نشان می دهد مردان بیشتر از 
زنان مانند دیوار سنگی رفتار می کنند. 
در عــوض بــه جــای این ســکوت 
ازپادرآورنده مقابل همســرتان ، سعی 
کنید اجازه دهید شــریک زندگیتان 
بداند شما نیاز به کمی زمان برای آرام 
شدن و برنامه ریزی برای بازگشت به 

گفتگو با آرامش بیشتری دارید.
اگرچه من این چهار سوارکار را به طور 
جداگانه شرح دادم ، اما اغلب انتقاد از 
یک طرف ممکن است منجر به حالت 
تدافعی طرف دیگر، ترویج تحقیر ، و در 
نهایت دیوار سنگی شود. زوج ها باید با 
شوخی، خنده و به اشتراک گذاری 
لحظات زیبا ماننــد )لمس، یک 
لبخند کوتاه( در طول مشاجره 
سعی در تعدیل شرایط داشته 

باشند.
آیا شــما تجربــه ای بــا این 
چهار ســوارکار داریــد؟ آیــا 
رفتارهــای دیگــری 
دارد  وجــود 
 کــه شــما فکر 
مــی کنید برای 
هــا  خانــواده 

مخرب باشند؟

حالت تدافعی  وقتی کســی به شــما نشــان 02
می دهد که کار اشتباهی انجام داده اید  بیشتر افراد 
به طور غریزی می گویند:"این تقصیر من نیست" 
و  باچند بهانه به سرعت واکنش نشان می دهند. 
حتی گاهی اوقات تا آنجا پیش می رویم که برای 

دفاع از خودمان دیگران را متهم می کنیم.  
در واقع زمانی که به شکایات همسر خود با شکایت 
متقابل از رفتار او پاسخ می دهید حالت تدافعی به 

خود گرفته اید.
در عوض چــه کاری باید انجام دهید: مشــکل 
 حالــت تدافعی این اســت کــه به شــما اجازه

 نمی دهد نقش خود را در به وجود آمدن آن مشکل 
 ببینید و این موضوع برای طرف مقابل که احساس 
می کند شــما به او گوش نمی دهید بسیار ناامید 
کننده است. سعی کنید اعتماد همسرتان را جلب 
کنید . اگر طرف مقابل به شما اجازه می دهد بدانید 
چه چیزی او را اذیت کرده اســت در نظر بگیرید 
ممکن است حق با او باشد و در جهت رفع مشکل 

خود بکوشید. 
 من در نهایت ایــن درس را تابســتانی که من و 
خواهرم خانه مان را رنگ مــی کردیم یاد گرفتم. 
 هربار که من اشــتباه می کــردم و او به من تذکر

می داد حالت تدافعی به خود می گرفتم و اوضاع 
وخیم تر می شد.

در نیمه راه تصمیم گرفتم یک تکنیک متفاوت به 
کار ببرم . دفعه  بعد که او به خاطر اشتباهم به من 
تذکر داد، من پیشقدم شدم و عذرخواهی کردم و 
پرســیدم : برای برطرف کردن آن چه کاری باید 
انجام دهم. خواهرم به من گفت این مسئله  مهمی 

نیست و در مورد آن نگران نباشم، فقط در آینده آن 
را تکرار نکنم . از این که همه چیز زمانی که حالت 
دفاعی داشتم با االن که اشتباه خودم را پذیرفته 

بودم متفاوت بود شگفت زده شده بودم.

تحقیر همه ما عصبانی می شــویم  اما 03
زمانی که در عصبانیت طرف مقابل را تحقیر کنیم   
نشــان می دهد چیزهایی نیاز بــه تغییر دارند. 
تحقیر بهترین پیش بینی کننده طالق اســت. 
تحقیر احساسی است که شــما فکر می کنید از 
شریک زندگی خود بهتر هســتید ، و زمانی که 
همســر خود را با هدف توهین مسخره می کنید 

نمود پیدا می کند . 
 اگر شما همسر خود را مسخره می کنید یا به او 

کنایه می زنید او را تحقیر کرده اید. 
اگر همسر خود را از روی بدجنسی مسخره کنید، 
مثال دست گذاشتن روی نقاطی از او که نسبت به 

آنها حساس است، نشانه ای از تحقیر است.
 خطاب کردن همسر خود با القابی مانند احمق 
و ) مانند آن ( نشــانه حتمی است که رابطه شما 

تو خالی است.
بــه جــای تمرکــز بــر تمــام چیزهایــی که 
 شــما در مــورد شــریک زندگــی خــود 

نمی پســندید،  به خاطر همه چیزهایی که 
در زندگی با همســرتان به دست آورده اید 

قدردان باشید. 

 اگر شما همسر 
خود را مسخره 
می کنید یا اگر 
همسر خود را از 
روی بدجنسی 
مسخره کنید، 

مثال دست 
گذاشتن روی 
نقاطی از او که 
نسبت به آنها 
حساس است، 

نشانه ای از 
تحقیر است.
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شیدلی می گوید: »انیستون در همان ابتدای کار به من گفت 
که خانه ای آرام و شبیه معابد ذن می خواهد که فضاهایی برای 
سرگرمی نیز در خود داشته باشد.« به راستی این خانه دارای 
حسی گرم سیری است. در مقابل درهایی که انیستون عاشق 
آن هاست برکه ای طراحی شده و او از طریق پلی که بر روی این 
برکه قرار گرفته وارد خانه می شود. پس از گذر از در، یک لوستر 
شیشه ای را می بینید که در سرســرا آویزان شده و جزء اولین 

چیزهایی است که برای این خانه خریداری شده است.
تیم طراحی پنل های شیشه ای متحرک را که شامل قطعه ای 
به طول ٨ متر در ایوان بود را دوباره ساختند. شیدلی می گوید: 
»یکی از بخش های جذاب کار این اســت که شما نمی دانید 
دیوارها در کجا تمام می شوند.« برای این که کفپوش ها مقاومت 
بیش تری در برابر هوا داشته باشند کف ایوان با همان سنگ های 

تراورتنی که در ورودی خانه می بینید فرش شدند.

طراحی خانه به سبِک 
»جنیفر انیستون«

از همان لحظه ای که انیستون این خانه را دید می دانست که خانه او خواهد شد، اگرچه هفت ماه طول کشید تا مالک قبلی آن راضی 
به فروش این ملک شد. این بازیگر می گوید: »شکی نداشتم که این خانه روزی مال من خواهد شد.همین االن باید بگویم که من به 
خانه خود می بالم. و می خواهم از افرادی که آن را ساختند تشکر کنم.افراد ماهری که خود را وقف خلق این پروژه کردند.« یکی از 
این افراد طراحی با نام استفان شیدلی )Stephen Shadley( است که با جنیفر به مدت دو سال و نیم همکاری کرد. این طراح می گوید: 
»بسیار خوش شــانس بودم که با چنین گروهی کار کردم. این پروژه از هر نظر تقریبا بی عیب و نقص بود.« این طراح با دیانا کیتون در طراحی دو خانه 
مسکونی او در کالیفرنیای جنوبی )نوامبر 2۰۰۸ و آوریل 2۰۵۵( و خانه ای دیگر در آریزونا )آوریل ۱۹۹۸( همکاری داشته و نیز طراحی داخلی آپارتمان 
وودی آلن در شهر نیویورک )نوامبر 2۰۰۸( را به عهده داشته است. او با جنیفر در دو منزل مسکونی دیگر نیز همکاری داشته است.  طراح می گوید: »من 

در مورد این مکان چیزهایی شنیده بودم اما وقتی به چشم آن را دیدم خیلی از آن خوشم آمد. می دانستم این پروژه کار خود من است.« 

،،
جنیفر انیستون وقت خود را در خانه اش 

چگونه می گذراند؟
از همان لحظه ای که انیســتون این خانه را 
دید می دانست که خانه او خواهد شد، اگرچه 
هفت ماه طول کشید تا مالک قبلی آن راضی 
به فروش این ملک شد. این بازیگر می گوید: 
»شکی نداشــتم که این خانه روزی مال من 

خواهد شد.«
چرا او از چنین مسئله ای اطمینان داشت؟ او 
می گوید دلیل این امر درهای این خانه بودند: 
بزرگ، مغرور، و با ارتفاعی حدود 3.5 متر. او 
می گوید: »نمی توانم احساسم را هنگامی که 
برای اولین بار از درهای این خانه گذر کردم 
بیان کنم. به محض ورود حس کردم در خانه 

خودم هستم.«
این خانه، که انیســتون به آن اُهانا می گوید، 
اولین خانه ای است که باعث شد انیستون فکر 
داشتن خانه بزرگ به ذهنش برسد. نتیجه 
چنین فکری خانه ای بزرگ و دلباز بود که به 
قول او »برای زمان زیادی در درون من ریشه 

کرده بود.«

 Jennifer

Aniston
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پالت رنگی این خانه غنی از بافت اســت که در طره ها، دیوارها، و کف پوش ها مورد 
اســتفاده قرار گرفت. انیســتون می گوید که اکثر قســمت های چوبی این خانه از 
چوب های درختانی است که خودشان به زمین افتاده اند و کسی آن ها را نبریده است. 
این مسئله به دلیل تاکید انیستون به داشتن فضایی دوستدار محیط زیست است. 

به همین منظور پنل های خورشیدی نیز در پشت بام نصب شدند.

این خانه محلی برای تفریح و سرگرمی است. انیستون با خنده 
می گوید: »زندگی برای من یک بازی است.« او خاطرات خوشی 
از دوران کودکی خود در کنار پدر و مادرش که هر دو بازیگر 
بودند به یاد دارد. آن ها با دوستان شان در خانه جمع می شدند 
و تفریح می کردند. وقتی دوستان انیستون به خانه اش می آیند 
همه دوست دارند در اتاق بازی جمع شوند چراکه دارای یک میز 
بیلیارد، یک آشپزخانه، و منظره ای زیبا رو به شهر لس آنجلس 
است.

میــز  دور 
پذیرایی ۲4 نفر می توانند بنشینند 
و روی آن یک لوســتر زیبا که از 
کریستال های نورانی تشکیل شده 
است آویزان اســت. اما انیستون 
می گوید که فضای مــورد عالقه 
او آشپزخانه اســت که دارای یک 
تنور پیتزا و اتاق نوشیدنی است. او 
خوب به یاد می آورد که در دوران 
کودکی در آشپزخانه می نشست، 
با پدر و مادرش حــرف می زد، و 
حسابی می خندید. او وقتی خانه 
اســت بیش تر وقت خــود را در 

آشپزخانه می گذراند.
پس از سرسرا به ســوئیت اصلی 
می رســیم که مملو از بافت های 
مختلف است. انیســتون معتقد 
اســت که این بافت هــا فضایی 
صمیمی ایجاد می کنند و بســیار 

مناسب سوئیت اصلی هستند.
در تورفتگی که در انتهای سرسرا 
قــرار دارد یک مجســمه برنزی 
چینی متعلق به قرن ۱6 قرار دارد. 
اتاق خــواب اصلــی هم چنان به 
همان شکل دهه ۱9٧۰ خود است 
اما با یک قالیچه ابریشــمی کامل 
شده است. تخت خواب اتاق خواب 
توسط شیدلی طراحی شده است 
و در قسمت جلویی آن تلویزیونی 
طراحی شده که با یک موتور باال و 
پایین می رود. ایــن اتاق خواب از 
همان اول دارای یک حمام بود اما 
انیستون آن را تبدیل به حمام اسپا 

با یک وان بزرگ کرد.

سوئیت اصلی رو به یک باغچه 
خصوصی که توســط کورال 
برونینگ و مارســلو ویالنو 
طراحی شده است باز می شود. 
این دو طراح مسئول طراحی 

منظره این ملک بودند.
جنیفر چگونــه خانه اش را 
توصیف می کند؟ »این خانه 
شبیه یک آغوش بزرگ است 
که انســان را در خود جای 
می دهد. من عاشــق سکوت 

این خانه ام.«

انیســتون می گوید:  این خانه 
دارای یک کیفیت از مد افتاده 
اما فریبنده است. من می توانم 
تصور کنم که کســی مشغول 
نواختن پیانو اســت و در اتاقی 
دیگر افرادی مشــغول بازی و 
خنده اند.«از انیستون پرسیدیم 
که آیــا از فرایند خلق این خانه 
لذت برد و جواب او به سوال ما 
مثبت بــود. او در ادامه اضافه 
کرد: »من صددرصد از همه چیز 
اطمینان داشــتم. طراحی خانه 

مانند ساختن یک فیلم است.
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ام اس)MS( معموال درمان قطعی ندارد. 
برای درمان این بیماری داروهایی مانند 
کورتیکواستروئید و اینترفرون هایی 
چون ) آونکس، بتاسرون و نواسترون( 
تولید می شود. نقش ورزش در ام اس 
برای مدت زمان طوالنی موضوعی بحث 
انگیز بوده و به عنوان مثال باور عمومی بر 
این بود که تمرین های ورزشی تاثیری 
زیان آور بر روند بیماری دارند. بنابراین 
اغلب به این بیماران توصیه می شود از 
فعالیت های بدنی پرهیز کنند زیرا تصور 
می شد ورزش عالئم بیماری راتشدید 
می کند. در طول دهه گذشته توصیه 
به ورزش در بین بیماران مبتال به ام.اس 
معمول تر شده است این به علت تاثیرات 
سودمندی است که اخیرا در این بیماران 
به اثبات رسیده اســت.در حال حاضر 
یافته ها نشان می دهند که بدترشدن یا 
تشدید یافتن تعدادی از عالئم حسی که 
بیش از 4۰% بیماران ام اس بعد از ورزش 

تجربه کرده اند. زودگذر و نیم ساعت پس از 
ورزش در ۸۵ درصد بیماران به حالت طبیعی 

بر می گردد.
بیماران مبتال به ام اس ، باید توجه داشته 
باشند که فعالیت شدید در هر رشته ورزشی 
موجب خستگی و تشــدید عالئم بیماری 
می شود. بنابراین ورزش های سبکتر و نیز 
استراحت و نوشیدن مایعات سرد در بین 
فعالیت ورزشی توصیه می شود. برای این 
بیماران بیشتر ورزش هایی نظیر شنا توصیه 
می شود که موجب عرق کردن زیاد نشود 
 زیرا در حین شنا درجه حرارت بدن زیاد باال
 نمی رود. از جملــه فعالیت های هوازی در 
آب شامل راه رفتن در آب و نیز فعالیت های 
کششی است که بیمار با به 
کارگیری عضالت موجب 
تســهیل فعالیت های 
حرکتی خــود خواهد 
شد.مبتالیان به ام اس 
بر اثر کم تحرکی با 

مشکالت افزایش وزن روبه رو هستند و باید بدانند 
که با ورزش به سرعت نتیجه مثبت دریافت نمی کنند 

و باید ورزش را به طور مستمر ادامه بدهند.
توصیه های عملی :

۱. نوشیدن مایعات قبل و در طول انجام تمرین ها
2. خنک کردن بدن قبل از انجام تمرین های ورزشی و 
حمام با دوش آب ولرم و سرد هرزمان احساس کردید 
حالتان خوب نیست و یا ممکن است آسیب ببینید 

ورزش را متوقف کنید.
۳- انجام تمرینات معموال در صبح بیشتر از بعدازظهر 
قابل تحمل است. اگر در ورزش تعادل ندارید هنگام 

ورزش به یک تکیه گاه تکیه کنید.
نتایج حاصل از پژوهش ها نشان می دهد که مداخله 
تمرین های پیالتس ، یوگا و ورزش درآب باعث کاهش 

ناتوانی جسمانی بیماران مبتال به ام اس شده است.
اجرای این تمرین ها به صــورت گروهی با رعایت 
اصل اضافه بار و نظارت بر اجــرای تمرین ها برای 
 بیماران ام اس ضــروری به نظر می رســد. زیرا با
 محدودیت های جسمانی، نداشتن تعادل و تسلط در 

راه رفتن متناسب است.

تاثیر ورزش بر بیماری  ام اس 
 مولتیپل اسکلروزیس، یک بیماری موضعی و میلین زدایی سیستم اعصاب مرکزی است که عمدتا زنان و مردان جوان و میانسال را تحت تاثیر قرار 
می دهد و به عنوان سومین عامل ناتوانی نورولوژیکی در بزرگساالن شناخته شده است. در این بیماری دستگاه ایمنی بدن فرد مبتال بر علیه بافت 

،،عصبی خود واکنش التهابی نشان داده و موجب میلین زدایی بافت می شود.
 در طول دهه 

گذشته توصیه 
به ورزش در بین 
بیماران مبتال به 
ام.اس معمول تر 
شده است این 

به علت تاثیرات 
سودمندی است 
که اخیرا در این 
بیماران به اثبات 

رسیده است.
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بانو

   درمان  موهای سوخته

فصل پنجم

  بهترین غذای 
کودکانه

  پوست کده



،،
سالمون

ماهی های چرب مثل ســالمون منبع بســیار 
غنی از اســیدهای چرب اُمگا 3 می باشند و برای 
رشــد و عملکرد مغزی مورد نیازند. دریافت مقادیر 
کافی این اسیدهای چرب موجب تقویت مهارت 
ذهنــی کودکان می شــود. ســاندویچ ماهی 

سالمون با نان گندم سبوس دار می تواند 
گزینه مناسبی در برنامه غذایی 

کودکتان باشد.

تخم مرغ
تخم مرغ، منبع غنی پروتئینی است و زرده آن 

حاوی کولین است.  کولین یک ماده مغذی مهم 
برای تقویت حافظه بشمار می رود. تخم مرغ به 
ویژه در وعده صبحانه و پیش از مدرسه نقش 

بسزایی در تقویت قوای ذهنی دارد.

  بهترین غذای 
کودکانه

بیشــترمامان ها نگران غذای بچه هایشــان 
هســتند والبته حق هــم دارند.اهمیت رژیم 
غذایی در دوران کودکی تنها در ســالمت و 
تعادل خالصه نمی شود. عالوه بر حفظ این دو 
ویژگی، غنی سازی رژیم غذایی کودکان از نقطه نظر حفظ سالمت مغزی 
نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به بیان دقیق تر، در این سنین باید 
مواد غذایی مؤثر در بهبود عملکرد مغزی، حافظه و تمرکز مورد توجه واقع 
شوند. شبیه بدن، مغز مواد مغذی که از طریق غذا وارد بدن می شود را جذب 
می کند. در ادامه درباره  بهترین مــواد غذایی مؤثر بر تقویت توان ذهنی 

کودکان بحث خواهد شد.
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این توصیه ها به شما در زمان 
غذا خوردن کــودک کمک 

خواهد کرد:

خونسرد باشید
کودکان نوپا برای عکس العمل نشان دادن و واکنش 
افراد، تقریباً هرکاری می کنند. دفعه بعدی که غذا را 
به سمت سقف پرتاب کرد یا آن را روی زمین ریخت، 
او را نادیــده بگیرید و بروید. تا ۱۰ بشــمارید، نفس 
عمیقی بکشید و دوباره غذا دادن به او را امتحان کنید. 
در این روشی که پیش گرفته اید، خونسرد و ثابت قدم 

باشید و بدانید که در بیشتر مواقع این جریان متوقف 
خواهد شد.

 تکنیک آب زیر کاهانه
ســبزیجات را در غذای او پنهان کنید و در طول غذا 
خوردن او را بازی قایم باشک سرگرم نگه دارید. این 
روش برای بچه های بهانه گیری که فقط به غذاهای 
انگشتی عالقه نشــان می دهند کارساز است. سعی 
کنید از هویج رنده شده در کوفته، کدو سبز در کوکو، 
نخود فرنگی کوبیده شده در ســاندویچ، اسفناج در 
الزانیــا، آووکادو و کبابی کردن تکه هایی از ســیب 

زمینی یا کدو تنبل استفاده کنید.

 

 ایرادگیری کودک از غذا
اکثر نوپایان به مرحله ای می رســند که به خوردن 
تعداد محدودی از مواد غذایی عالقه نشان می دهند. 
تا زمانی که انتخاب آنها غذاهای ناسالم نیست، جای 
نگرانی وجود ندارد. این فقط یک مرحله است و از آن 
عبور خواهد کرد. برای تشویق او به امتحان مزه های 
جدید از فشار بی ضرر هم سن و سال هایش استفاده 

کرده و همساالن او را برای نهار دعوت کنید. 

کره بادام زمینی
به طو رمعمول، کودکان به کره بادام زمینی عالقه دارند. 

بنابراین می توان این ماده غذایی را به صورت یک میان وعده 
مناســب حاوی ویتامین ) آنتی اکسیدانی که از غشاء عصبی 
محافظت می کند( برای یکی از زنگ های تفریح کودکان در 

B مدرسه در نظر گرفت. این ماده غذایی حاوی  ویتامین
ةیژ ظیسذنیز می باشد که برای سالمت مغزی مفید 

اســت. گلوکز موجود در آن نیز برای مغز 
انرژی فراهم می کند.

خانواده ِبری ها
بِری ها به دلیل داشتن ویتامین C و سایر آنتی 

اکســیدان ها نقش مهمی در بهبود حافظه دارند. 
بنابراین توصیه می شود میوه های این گروه مثل 
توت فرنگی، تمشک و شاه توت در رژیم غذایی 

کودکان گنجانده شود. 

شیر و ماست
ویتامین هــای گــروه B برای رشــد بافت 

مغزی ضروری هســتند، عــالوه برایــن آن ها به 
 عنوان یک ناقــل عصبی و آنزیم  نیــز عمل می کنند. 
خوبــی  منبــع  لبنــی  هــای  فــرآورده 
شــمار بــه  ویتامینــی  گــروه  ایــن   بــرای 
 می روند. شیر کم چرب یا ماست منبع خوب پروتئین 

و کربوهیدرات هستند. این گروه غذایی حاوی 
ویتامین D نیز هستند.    

03

05

07

غالت کامل
غالت کامل مثل نان های ســبوس دار حاوی 

گلوکز هستند و انرژی مغز را تأمین می کنند که برای 
سالمت دستگاه عصبی مفیدند. جو نیز یکی از غالت مفید 
در تأمین انرژی و سوخت مغزی است. جو حاوی فیبر است 
که موجب حس سیری و پُری کودک شده و از این رو مانع از 
هله هوله خوری آن ها به ویژه در مدرسه می شود. عالوه 

براین، منبع بســیار خوب ویتامین های  گروه B و 
روی می باشد که نقش مهمی در عملکرد 

مغزی کودکان دارند.

04
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گوشت بدون چربی
گوشــت قرمز منبع خــوب آهن اســت که در 

تأمین انرژی و تمرکز کــودکان نقش دارد. عالوه 
 براین، حاوی روی نیز می باشد که به حافظه کمک

 می کند.

08

انواع لوبیا
لوبیاها به عنوان غذای مفید در سالمت قلبی 

مورد توجه قرار دارند. با وجود این به دلیل داشتن 
پروتئین، کربوهیدرات های پیچیده، فیبر، ویتامین 
و مواد معدنی در سالمت مغزی کودکان نقش مهمی 
دارند. این گروه غذایی انــرژی زیادی را تأمین می 

کنند. لوبیای قرمز در مقایسه با انواع دیگر حاوی 
اسیدهای چرب اُمگا3 بیشتری است .

06



خانم ها این روزها بیشتر از گذشته به پوستشان اهمیت می دهند و خیلی پوست کده 
مراقبند که چین و چروک و جوش ها به سراغشان نیایند.اما هنوز هم هستند 
 کسانی که گران قیمت ترین کرم های آرایشی را می خرند اما وقتی پوست 
بی آرایششــان را ببینید با ظاهری بد و آزاردهنده روبرو می شوید.در این 
شماره ما با چند قدم ساده به شما کمک می کنیم که پوستی صاف و بی نظیر 

داشته باشید.مداد و کاغذتان را بردارید و همه مراحل را با ما دنبال کنید.

اول سراغ متخصص  پوست بروید01

براي شروع، داشتن یک متخصص پوست بسیار 
به نفع شماســت. به این ترتیــب، مي توانید یک 
برنامه درماني قابل اطمینان که به طور خاص براي 
شما طراحي شده، داشته باشید. معاینه منظم به 
متخصص پوســت تان کمک مي کند تا تغییرات 
پوست شما را پیگیري کند؛ پس برنامه تان مي تواند 
مثل پوست تان تغییر کند. دانستن نیازهاي منطبق 
با جنس پوســت تان )ترکیب، حساس، خشک، 
چرب( نیمي از مشکالت شما را حل مي کند چرا 

که هر نوع پوســت نیاز به انــواع متفاوتي از مواد 
پاک کننده، سرم، مرطوب کننده  و درمان دارد، پس 
با پرسیدن نیازهاي اساسي از متخصص پوست تان 
چند سال آزمون و خطا براي خودتان کنار بگذارید 

تا بدانید چه محصوالتي براي شما مناسب است.

دوبارمصرف کنید02 این کرم را روزی 

در قدم دوم باید مرتب از مرطوب کننده استفاده 
کنید. پوست حساس شما بیشتر از هرکسي در 
معرض عوامل محرک و آسیب رسان قرار دارد. 

پس مراقبت از آن از نان شب براي تان واجب تر 
است. براي این کار با مرطوب نگه داشتن 

پوســت تان از آن در مقابل از دست 
دادن آب و تاثیرات عوامل بیروني 

مانند گرما، سرما، آلودگي و باد، 
زرهي امن و محکم بســازید. 
صبح ها بعد از بیدار شــدن و 
شــب ها هر شــب پیش از 
خوابیدن بــا مرطوب کننده، 
خشــکي و در پي آن چین و 
چروک ها وجــا خوش کردن 

ســموم محیطي را به حداقل 
برسانید.
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اول تست کنید بعد مصرف 03
اگر قرار است از یک محصول جدید استفاده کنید، همیشه و همیشه قبل از استفاده آزموني کوچک )مثال روي قسمت کوچکي از پوست 
پشت گوش( ا نجام دهید. حداقل ۲4 ساعت براي مشاهده عالئم سوزش، قرمزي یا دیگر مشکالت پوستي صبر کنید. اگر پوست شما خیلي 
حساس است، این آزمون را روی پوست ساعدتان تکرار کنید. اگر موردي نبود مي توانید با فراغ خاطر از محصول استفاده کنید. محصوالت 

غیرآلرژي زا مخصوص پوست لزوما بهترین انتخاب شما نیستند. از آنجایي که هیچ استانداردي برای کلمه غیرآلرژي زا وجود ندارد، محصوالتي 
که این ادعا را دارند، همیشه براي پوست هاي حساس مناسب نیستند پس این مواد را کورکورانه نخرید.

ماساژ درمانی 09
اگر بــه دنبــال درماني براي همه مشــکالت 
پوســت تان هستید،ماســاژ، کار شــگفتي 
در بازگرداندن اکســیژن و رطوبت رســانی به 
پوست انجام مي دهد. چرا که پوست با آلودگي، 
تغییرات هورموني و باال رفتن سن آسیب پذیر 
مي شود و نیاز به مراقبت هاي خاص به اصطالح 
فیشیال )پاک سازي، ماســاژ، ویتامینه کردن 
پوست، اکسیژن رساني و جوانسازي و لیفتینگ 
از طریق ماساژ هاي مخصوص( دارد، پس گاهي 
براي خود وقت بگذاریــد و حداقل یک بار در 

ماه از این روش به پوست تان زندگي ببخشید. 
پوست شما زماني پذیراي محصوالت متفاوت 
است که آنها را با لمس نرم و حرکات دایره اي 
استفاده کنید. البته روش هاي خانگي فیشیال 
هم وجــود دارد که مي توانیــد آن را در منزل 

به طور مرتب انجام دهید.

ویتامین درمانی کنید 10
متاســفانه تمام ســمي که از طریق ســیگار، 
کافئین یا آلودگي محیــط دریافت مي کنید، 
در پوســت تان نمایان مي شود. بهترین راهکار 

این است که اســتفاده از این محصوالت را تا 
حد امکان کاهش دهیــد. در تغذیه خود 

اســتفاده از ویتامین C و رتینول را 
ضروري بدانید. ویتامین C آنتي 

اکســیدان دارد و تولید کالژن 
را افزایش مي دهــد. رتینول 
چین و چروک صورت را صاف 
مي کند. هر دو محصول را از 
طریق تغذیه یا استفاده از کرم 
و ســرم هاي مخصوص وارد 
برنامه خود کنید تا پوست تان 

زیبا به نظر برسد.

حتما ضد آفتاب بزنید 04
هیچ چیز مانند نور خورشید پوست را تخریب و در نهایت پیر نمي کند. 
براي زیبا و ســالم نگه داشتن پوســت تان، هر روز ضد آفتاب زیر پایه 
آرایش خود استفاده کنید. باور کنید کرم پودرهایي که مصرف مي کنید 
به تنهایي قادر به محافظت از پوســت شــما در مقابل آفتاب نیستند. 
پس همیشــه پیش از هر کاري روي صورت تان از کرم هاي ضدآفتاب 
استفاده کنید. پوست هاي تحریک پذیر اغلب به نور خورشید فوق العاده 
حساس هســتند به همین خاطر حفاظت از بافت ظریف آن در مقابل 
اشعه هاي تشــدیدکننده با کرم هاي ضدآفتاب با SPF 30 یا باالتر 

توصیه مي شود.

سرم های آب رسان را فراموش نکنید 06
باید از دهه ۲۰ زندگي تان دنبال محصوالت ضدپیري 
باشید. درست از همان زمان همان لحظه اي 
که فکر مي کنید پوست تان زیبا نیست، 
وقت اقدامات پیشــگیرانه است. اگر 
تا به امروز سرمي براي مراقبت از 
پوســت خود انتخاب نکرده اید، 
به طور جدي چیزي را از دست 
نداده اید اما مي توانید مطمئن 
باشید که دوز باالیي از مواد و 
عوامل فعال پیرکننده پوست 
به ســرعت برق و بــاد جذب 
پوست تان مي شوند. استفاده 
از ســرم هایي بــا قــدرت ضد 
پیري، آبرســان و روشــن کننده 
تمام نیازهاي پوست تان را برطرف 
خواهد کرد. البتــه فراموش نکنید که 
باید محصوالتــي را بخرید که بــراي نوع 

پوست شما باشد.

بدون پاکسازی نخوابید 05
پوست شما همیشه باید تمیز و مرطوب باشد؛ بنابراین منافذ را با شستن 
دو بار در روز باز و سطح پوست را تمیز نگه دارید )بیشتر از این مي تواند 
براي پوست هاي حساس زیاد باشد(. پاک کننده اي را انتخاب کنید که 
براي پوست هاي حساس فرموله شده اما نه این قدر مالیم که براي پاک 
کردن آرایش یا آلودگي باقي مانده به مالش هاي ســخت نیاز داشته 
باشید. فراموش نکنید که بعد از شست وشو یا استفاده از پاک کننده ها 

پوست تان را سریع مرطوب کنید.

هر محصولی را مصرف نکنید 07
پوست عضوي آسیب پذیر است پس آن را در انواع و اقسام مواد و رنگ 
و آرایش غرق نکنید. همه چیزي که واقعا براي مراقبت از پوســت تان 
نیاز دارید، یک پاک کننده، مرطوب کننده و کرم ضدآفتاب است؛ پس 
به یاد داشته باشید هرچه فهرست مواد تشکیل دهنده محصوالتي که 
براي پوست تان اســتفاده مي کنید، کمتر باشــد، بهتر است. آکادمي 
درماتولوژي آمریکا توصیه مي کند که براي پوســت هاي حســاس از 
محصوالت با کمتر از ۱۰ مواد تشکیل دهنده استفاده شود. چرا که هر 
چه فرمول محصول پیچیده تر باشد، احتمال تحریک بیشتر است؛ پس 

با خواندن برچسب و توضیحات کامل آنها خود را مجهز کنید.

اگر عادت به آرایش دارید، بخوانید 08
این که پوست شما حساس است به این معنا نیست که باید بدون آرایش 
باشید. آرایش کنید اما این چهار راهنمایي را همیشه دنبال کنید: ۱( از 
مواد معدني پودري )که اکثرا مواد نگهدارنده و رنگ ندارند( یا از مواد 
پایه سیلیکون اســتفاده کنید تا احتمال حساسیت سوزش را کاهش 
دهید. ۲( از ریمل مژه و ابروی ضد آب استفاده نکنید چون براي حذف 
آن مواد پاک کننده خشن مورد نیاز است. 3( از خط چشم فرم مدادي 
اســتفاده کنید، نه مایع چون دومي اغلب شامل التکس بوده و ممکن 
است باعث واکنش هایي روي پوست تان شود. 4( لوازم آرایشي قدیمي 
را بیرون بریزید. چون مي توانند در طول زمان آلوده شــوند و از همه 

مهم تر تمیز کردن مرتب برس خود را فراموش نکنید.
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درمان  موهای سوخته
یکی از آزار دهنده ترین اتفاق ها براي خانم ها وز شدن موهاي نازنین شــان باشد؛ اتفاقي که هراز گاهي همه ما بعد از هر بار 
رنگ یا دکلره کردن موها درگیرش مي شویم و به هر دري مي زنیم تا گیسوان مان به روزهاي اوج خود بازگردند. اگر زیاد اهل 
رسیدگي به موها و ویتامینه کردن آنها با ماسک هاي طبیعي همراه با تغذیه مناسب نیستید نباید منتظر معجزه باشید. بالیي 
که بر سر موهاي شما آمده تنها با یک دوره طوالني تقویت و رسیدگي درمان مي شود؛ پس روي صحبت ما با شماست که دیگر 

،،قرار نیست با همین موهاي وز سر کنید. دواي درد شما همین جاست.

شر موهاي  وز را بکنید

همه روش هایي که این روزهــا براي صاف، فر و 
حالت دادن به موها به کار مي گیریم در کوتاه مدت 
عوارضي همراه دارند. اما شاید بگویید که تا به حال موهاي خود را 
رنگ نکرده اید و کال عادت به استفاده از اتو و سشوارهاي حالت دهنده 
مو ندارید و موهاي تان تنها با تغییرات آب و هوا حالت وز و زشتي به 

خود مي گیرند.
دلیل تان هر چه که باشد باید بدانید موهاي ما از ساختماني سه الیه 
با هزاران سلول تشکیل شده است که براي سالم و درخشان ماندن 
نیاز به رسیدگي و رطوبت مناســب دارد. زماني که کوتیکول الیه 
بیروني موها در معرض رنگ هاي شیمیایي و حرارت هاي زیاد وسایل 
حالت دهنده قرار مي گیرد به مرور سالمت خود را ازدست داده و وز 

و خشن مي شود.
 

موهاي تان را برق گرفته؟!
البته تا زماني که موها مرتب و صاف مي شود آسیب دیدگي موها به 
خوبي قابل مشاهده نیست، اما به شستن و خشک کردن موها بعد 
از حمام و یا با هر تغییر آب و هوایي سوخته و وز به نظر مي رسند و 

تارهاي مو از ریشه بي حالت و کدر مي شوند.
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چرا موهــا وز و ســوخته بــه نظر 
مي رسد ؟

۱. موهاي ما به دلیــل نبود رطوبت خشــک و وز 
مي شوند؛ بنابرابن آبرســاني به موها با محصوالت 
هیدراته معتبر در اشــکال مختلف ماســک و نرم 
کننده هاي مو کمک ویژه اي به نرم شدن و لطافت 

بخشیدن به موها مي کند.
۲. حمام کردن با آب داغ بــه ویژه زماني که موهاي 
شما به دفعات رنگ یا دکلره شده اند رطوبت و چربي 
طبیعي آن را از بین مي برد و در نتیجه بعد از هر بار 
حمام موهاي شما سوخته و خشن به نظر خواهند 
رسید. پس به توصیه متخصصان بعد از شست وشو، 
موهاي خود را با آب ســرد آبکشي کنید چراکه آب 
سرد به بسته شدن کوتیکول هاي مو و حفظ رطوبت 
آن کمک ویژه اي مي کنــد؛ از طرفی به محض قرار 
گرفتن در معرض هواي گرم یا سرد خارج از حمام 

موهاخشک شده و در نهایت وز و شکننده مي شوند.
3. تمامي مواد صاف کننده که با عنوان هاي مختلف 
کراتینه در بازار موجود هستند، آسیب هاي جدي 
به ساختمان موهاي شــما وارد مي کنند؛ بنابراین 
غیر از سالن هاي انگشت شمار که از مواد استاندارد 
براي صاف کردن موهاي آسیب دیده شما استفاده 
مي کنند، درصــد زیادي از آنها موقتي اســت و در 
مدت کوتاهي اوضاع را از هماني هم که بوده خراب تر 

مي کنند پس گول تبلیغات را نخورید.
4. عمده ترین دلیل وز شدن موهاي سالم در سال هاي 
اخیر غیر از سهل انگاري در مراقبت، استفاده بیش از 
اندازه از وسایل حالت دهنده به ویژه اتوي مو با حرارت 
باالست؛ حرارتي که اگر روي پوست شما قرار گیرد 

باعث تاول مي شود و دمار از روزگار موهاي شما در 
مي آورد.

 شــاید تا امروز به این موضوع دقت نکرده باشید اما 
همین شامپوهاي ساده، نرم کننده و اسپري هایي 
که براي شستن و حالت دادن به موهاي خود استفاده 
مي کنید، مي توانند به آنها آسیب بزنند چرا که تعدادي 
از این محصوالت در ترکیبــات خود الکل دارند و به 
سادگي موها را از ریشه مي خشــکانند. پس توجه 
داشته باشید که هنگام خرید سراغ محصوالت فاقد 

الکل بروید.
5. یکی از شــایع ترین اتفاقاتی که سالمت موهای 
ما را به خطر می اندازد عادت نداشتن ما به استفاده 
از نرم کننده و ماسک های آبرسان و تقویتی است.
ترکیباتی که بعد از شستشوی موها در حمام اجازه 
خرد شــدن یا هر گونه آســیبی را به ساختمان مو 
نمی دهد.اما نوع محصولی که قرار است از آن به عنوان 
نرم کننده استفاده کنید اهمیت زیادی دارد پس با 
کمی تحقیق و جستجو یکی از موثرترین انواع آن را 
انتخاب و مصرف کنید. تجربه دیگران در خوب یا بد 
بودن یک محصول هم به انتخاب شما کمک وی ژه ای 

خواهد کرد.
6. اما به عنوان دلیل و نکته تکراري آخر باید تاکید 
کنیم که استفاده از مواد دکلره و رنگ هاي شیمیایي 
براي تغییر رنگ موهاي تان را به حداقل برسانید چرا 
که موهاي شما هر چند مقاوم و سالم باشند، در برابر 
این مقدار ترکیبات شیمیایي آسیب دیده، سوخته و 

وز به نظر مي رسند.
وز وزي ها چي بخورند؟

هیچ فاکتوري بهتر از غــذا نمي تواند حال موهاي 

شما را خوب و ســالمت آن را بازیابي کند؛  بنابراین 
بهتر است:

- از سبزیجات سبزرنگ تازه به ویژه اسفناج و انواع 
جوانه ها مانند عدس، ماش، گندم و جو در وعده هاي 
غذایي خود استفاده کنید؛ براي مثال خوردن ساالد با 

چاشني روغن کنجد یا زیتون معجزه مي کند.
- کمبود آهــن و پروتئین دلیل دیگري اســت که 
موهاي شما را در خطر آسیب دیدگي قرار مي دهد؛ 
پس بهتر است مصرف حبوبات، گوشت قرمز، تخم 
مرغ و میوه هاي خشــک در طول هفته را فراموش 

نکنید.
- بعضي از افراد به دلیل شرایط جسماني خود از نبود 
اسید فولیک کافي و ویتامین هاي مورد نیاز بدن رنج 
مي برند . توصیه ما این اســت که با مراجعه به یک 
متخصص تغذیه این کمبودها را شناســایي و براي 
رفع آنها از مکمل هاي الزم اســتفاده کنند. مصرف 

قرص هاي امگا 3 یکي از این راه حل هاست.
- بیوتین یــا ویتامین B7 ویتامین دیگري اســت 
که وجــود آن براي ترمیم بافت موهاي ســوخته و 
آسیب دیده بسیار ضروري است اما بهترین راهي که 
مي توانید با آن بدن خــود را ویتامینه کنید مصرف 
روزانه چند عدد گردو، بادام و دیگر مغزهاي آجیل به 

عالوه مصرف میوه هایي مانند موز و انبه است.
- اما در مورد وعده هــاي غذایي تاکید مي کنیم که 
غذاهاي سرشار از حبوبات و سبزیجات مانند انواع 
 آش، حلیم خوراک عدس و لوبیا بهترین انتخابي است 
که شما مي توانید براي سالم سازي موهاي خشک و 
وز شده تان داشته باشید. فراموش نکنید که در این 
مدت باید قید خوردن فست فودهاي پر ضرر را بزنید.

معجزه سرکه سیب
همه ما مي دانیم که روغن زیتون و سرکه سیب 
هر کدام چه خواص بي اندازه  مفیدی در ترمیم و 
رشد ساختمان مو دارند؛ بنابراین براي استفاده از 
این ماسک معطل نکنید. یک قاشق چاي خوري 
سرکه ســیب را با دو قاشــق غذا خوري روغن 
زیتون و سه عدد سفیده تخم مرغ مخلوط کنید 
و ماســک به دســت آمده را به مدت سي دقیقه 
روي موها بگذارید. سر خود را با کاله مخصوص 
رنگ بپوشانید تا ترکیبات ماسک بهتر به خورد 

موهاي تان برود.

 ماسک کره
یکي از بهترین و ســاده ترین راه حل هاي تقویت 
موهاي وز شده آغشته کردن آن به کره است. کره 
که از محصوالت لبني پرطرفدار است، خاصیت  
فراواني براي تغذیه موهاي آســیب دیده شــما 
دارد. پس بنا به حجم موهاي تان مقداري کره را 
که از قبل از یخچال خــارج کرده اید به موها زده 
و با استفاده از کاله مخصوص به مدت نیم ساعت 
بپوشــانید و در آخر موها را با شــامپو و آب ولرم 

شسته و آبکشي کنید.

ماسک روغن بادام و زیتون

ترکیب استثنایي روغن بادام شیرین و زیتون و قرار 
گرفتن آن البه الي موها به رفع خشکي و آسیب 
موها کمک ویژه اي مي کند. پس این روغن ها را 
ترکیب کرده و بعد از ماساژ موها با آن کاله و حوله 
گرمي را به مدت 3۰ دقیقه روي سر قرار دهید. این 
بار هم بعد از نیم ساعت سرتان را با شامپو بشویید.

ماسک هایی براي موهاي سوخته و وز شده
در کنار تمام مراقبت ها و رژیم هاي غذایي براي داشتن موهایي سالم و زیبا استفاده از ماسک هاي طبیعي با روش هاي خانگي تاثیر شگفت انگیز دیگري 

دارد. این ماسک ها براي سالمت موهاي آسیب دیده شما گردآوري شده است.
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ماساژ تای سنتی، حداقل هزار سال است که به 
این صورت وجود دارد و یکی از اعضای خانواده 
بزرگ ماساژ شرقی می باشــد که بر اساس 
جریان انرژی غریــزی و تئوری باعث تعادل 
انرژی و شفادهی و سالمت بدن است. بنابراین 
این یک روش کامال منظم می باشد که در آن 
بر روی کانال های دریافت انرژی کار می شود 
که ما آن را به عنوان Sen می شناسیم. کار بر 
روی بدن به روش تای خیلی زیاد شبیه ماساژ 
چینی می باشــد که خود تئوری و تمرینی 
است که در حدود ۲3۰۰ سال پیش به صورت 
مدون و مستند وجود داشــته است. اولین 
نظریه غربی در ارتباط با طــب تایلندی در 
سال ۱69۰ توسط Simon delaloubere که 
یک دیپلمات فرانسوی بود ثبت شده است. 
بر اساس مشاهدات او وقتی شخصی مریض 
می شد به یک ماساژور مراجعه می کرد که 
به صورت ماهرانه و تخصصی کل بدن را ماساژ 

می داد. 

ماســاژ تایلندی توســط" جــی وا کاکومار "که 
یک فیزیولوژیســت بودائی ســنتی بود ،۲5۰۰ 
سال پیش در هندوســتان ابداع گردید و کم کم 
 چنین هنری تا کشــور تایلند هــم پیش رفت و 
تکنیک های آیورودیک تحت تاثیر طب ســنتی 
چین قــرار گرفت. برای قرن ها ماســاژ تایلندی 
توسط راهبه ها به عنوان یکی از آیین طب سنتی 

تایلند به کار می رفت.
در تئوری طب تای انرژی ضروری حیاتی بدن در 
کانال هایی به نام Sen جریان می یابد این انرژی 
تمامی فرایندهای فیزیکی، ذهنی و احساســی 
را در صورتــی که به طور نرمال بــا منابع ذخیره 
 انرژی تطبیق داده شده باشد را تقویت می کند . 
چینی ها این انــرژی را )Chi( و هنــدی ها آن را 
Prana می نامند. هر گونه عدم تعادل یا مانعی در 

توزیع این انرژی منجر به درد و بیماری می گردد. 
هنگامی که این سیستم به خوبی کار می کند که 
توزیع انرژی به صورت متداوم صورت می گیرد که 
حس خوشحالی آرامش ، حس لبریز شدن از انرژی 

و رهایی از درد و رنج نمایان می شود. ماساژ تایلندی بر روی 
کانال های Sen اصلی متمرکز می شود . عملکرد فشار دقیق 
در طول این کانال ها موجب آزاد شدن موانع انرژی و رکود 
انرژی می شود. فشار و کشش ماهیچه ها سبب گیرندگی 

بیشتر آنها در این جریان می شود. 

یوگای جسم ) بدن ( : 
به طور عمومی یوگا به عنوان موثرترین شــیوه سالمت و 
انعطاف پذیری بدنی پذیرفته شده است اما دریافت ماساژ 
تایلندی راحت ترین و آسان ترین شیوه به دست آوردن تمام 
مزایای یوگا  می باشد. این روش همچنین به عنوان درمانی 
شــفابخش برای دردهای مزمن به کار می رود. سختی و از 
دست دادن انعطاف پذیری به عنوان نتیجه اجتناب ناپذیر 
کهولت ســن در دنیای غرب شناخته شده است. چگونگی 
احساس فیزیکی ذهنی و حس، خیلی مهم تر از سن واقعی 

می باشد. ماساژ تای در توانایی حفظ جوانی بی نظیر است. 
 instagram:e sfahanmassage 

ماساژ تای سنتی 
 ماساژ تای، یکی از هنرهای شــفادهنده قدیمی از طب سنتی کشور تایلند است. کلمه ماســاژ تصویری کاماًل متفاوت از ماساژ تای را به ذهن 
می آورد که حتی در ابتدایی ترین شکل آن هم ترتیب پیچیده ای از فشار بافت های نرم و کشش عضالت و هم چنین پیچاندن و مهارت در ماساژ 

،،مفاصل با دست، می باشد.
کار بر روی بدن 

به روش تای 
خیلی زیاد شبیه 

 ماساژ چینی 
می باشد که خود 
تئوری و تمرینی 

است که در 
حدود 2۳۰۰ سال 
پیش به صورت 
مدون و مستند 
وجود داشته 

است.



شکم کده

  پاستای قارچ

فصل ششم

  سینی ماهی سالمون
  مینی لقمه رست بیف

  ساالد اندونزی

  بفرمایید شام
دستپخت مامان

  ساالد
  پیش غذا

   دسر
  بشقاب مدرن

  چیز کیک یخچالی
  مرغ انگلیسی

  پیتزا مارگاریتا
  سس سالسا
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مینی لقمه 
رست بیف

 طرز تهیه 

۱. گوشت را با مقداری آب و سیر روی حرارت مالیم قرار دهید تا کامالً پخته شود و آب آن به خوردش برود. در اواخر پخت نمک و فلفل را اضافه کنید. پس از 
پخت گوشت آن را رشته رشته کنید.  

2. نان ها را در مقداری روغن سرخ کنید. 
۳. روی هر عدد نان، لوبیاچیتی ریخته و روی آن گوشت پخته ، سپس برشی از گوجه فرنگی، کاهو و دو تا سه حلقه پیاز قرار دهید. در آخر مقداری پنیر رنده 

شده روی آن بریزید و همراه سس گوجه فرنگی سرو کنید. 

گوشت گوساله ۶۰۰ گرم
سیر ۵ حبه )2۵ گرم(

نمک و فلفل به مقدار الزم
نان ذرت )نان لواش ماشینی( 2۰ عدد 

)گرد به قطر ۱۰ سانت(
لوبیاچیتی )پخته  وله شده( ۱ پیمانه 

)۱۵۰ گرم(
گوجه فرنگی )حلقه شده( 2 عدد )2۰۰ 

گرم(
کاهو )خردشده( ۵ برگ )۷۰ گرم(
پیاز )حلقه شده( ۱ عدد )۱4۰ گرم(

پنیر پارمسان )رنده شده( ۷۰ گرم
سس گوجه فرنگی )طبق دستور داده 

شده(
مواد الزم برای تهیه سس گوجه 

فرنگی:
گوجه فرنگی )خردشده( ۳ عدد )۳۰۰ 

گرم(
سیر 2 حبه )۱۰ گرم(

مرزنگوش به مقدار الزم
آب گوشت )استاک گوشت( ۱/2 پیمانه 

)۸۰ میلی لیتر(

۱. گوجه فرنگی را به مدت دو  دقیقه روی حرارت قرار دهید. 
2. سپس به همراه سیر، مرزنگوش، نمک، فلفل و آب گوشت در مخلوط کن ریخته و آسیاب کنید. 

۳. سپس روی حرارت قرار دهید به حدی که سس یکدست آماده شود.

روش تهیه سس گوجه فرنگی

پیش غذا
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پاستای قارچ 

روغن مایع به مقدار الزم
قارچ )خرد شده( ۱۰عدد )24۰ گرم(
آب لیموترش ۱ قاشق سوپ خوری 

)۱4میلی لیتر(
سینه مرغ )خرد شده( ۱ عدد )2۰۰ 

گرم(
کدو سبز )خرد شده( 2 عدد )2۸۰ 

گرم(
فلفل دلمه  ای قرمز و سبز )خرد شده( 

یک دوم از هرکدام )در مجموع ۱۰۰ 
گرم(

رب گوجه  فرنگی 2 قاشق سوپخوری 
)۳۰ گرم(

نمک به مقدار الزم
فلفل به مقدار الزم

پاستا 2۰۰ گرم

 طرز تهیه 

۱.در صورت تمایل می توانید مایه را البه الی پاســتا 
بریزید و به مدت 2۰ دقیقه روی حرارت قرار دهید تا 

پاستا دم بکشد.

2.پیشنهاد می شود از روغن کانوال استفاده کنید. این 
روغن خطر بیماری های قلبی را کاهش می دهد. 

۱.در تابه مقداری روغن بریزید و روی حرارت قرار 
دهید. قارچ و آب لیمو را بیفزائید. تفت دهید تا وقتی 

آب آن تبخیر شود.
2.سینه مرغ را آغشته به نمک کنید و در کمی روغن 

تفت دهید. از تابه بیرون آورید.

۳.کدو و فلفل دلمه  ای را در باقیمانده روغن تابه تفت 
دهید. رب گوجه  فرنگی را نیز اضافه کنید و تفت دهید 

تا بوی خامی رب گرفته شود.
4.تمام مواد را با هم مخلوط کنید و کمی نمک و فلفل 

بزنید.

۵.در قابلمه  ای آب و مقــداری نمک بریزید و روی 
حرارت قرار دهید تا بجوشد. پاستا را اضافه کنید. 
توجه داشته باشید حرارت زیر ظرف زیاد باشد و به 
اندازه کافی آب در ظرف موجود باشد تا رشته های 

ماکارونی به هم نچسبد.

فکر بکر



 طرز تهیه 

ساالد اندونزی
این یک دستور غذایی لذیذ و خوشمزه است که برای وعده غذایی شام یا در مهمانی ها، به 

جای ساالد الویه می توانید این ساالد را استفاده کنید تا به برنامه غذایی تان تنوع ببخشید.

سیب زمینی   نیم کیلو
گوجه فرنگی   2 عدد متوسط

نخود فرنگی پخته  2۰۰ گرم
کالباس   ۳۰۰ گرم

خیار شور   ۳۰۰ گرم
سس مایونز   به میزان الزم

گل کلم پخته شده  ۳۰۰ گرم
هویج پخته شده  2۵۰ گرم

ابتدا ســیب زمینی ها را بپزید و به قطعات ریز 
خرد کنید.

گوجه فرنگی، کالباس، خیارشور، گل کلم و هویج 

پخته را خرد کنید.
سپس تمام مواد را با هم مخلوط نمایید. در صورت 
تمایل کلم بروکلی پخته شده را هم می توانید 

اضافه کنید.
ســاالد را در یخچال قرار دهید و پس از گذشت 

حداقل ۵ ساعت، ساالد را مصرف نمایید.

ساالد
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 طرز تهیه 

سینی ماهی 
سالمون

 ابتدا ســس گوجه فرنگی و زیتون را آماده 
کنید. ظرف نسوز یا سینی مخصوص فر را با 
کمی روغن زیتون چرب کرده، فیله های ماهی 
سالمون را در آن بچینید، سپس نمک، فلفل 
و دانه های رازیانه را روی فیله ها بپاشید و به 
مدت 2۰ دقیقه، در طبقه وسط فری که از ۱۵ 
دقیقه قبل، روی حرارت 2۰۰ درجه سانتیگراد، 
تنظیم و گرم کرده اید، قــرار دهید تا بپزد. 
پس از این مدت، سینی را از فر خارج کرده و 

ماهی را به همراه کلم بروکسل، درون بشقاب 
گذاشته، سس گوجه فرنگی و زیتون را روی 

آن بریزید و سرو کنید.

ســس گوجه فرنگی و زیتون: در ظرفی، یک 
قاشق سوپخوری سرکه بالزامیک را با دو عدد 
ساقه پیازچه )ریز خردشده( مخلوط کنید، 
روی آن را با سلفون بپوشــانید تا به مدت 
۳۰ دقیقه اســتراحت کند. پس از این مدت، 

یک قاشق سوپخوری روغن زیتون، دو عدد 
گوجه فرنگی )پوره شده( و هشت عدد زیتون 
سبز )بدون هسته و ریز خردشده( را به ظرف 
افزوده و هم بزنید، سپس روی آن را سلفون 
کشــیده و بگذارید به مدت ۳۰ دقیقه دیگر 

بماند تا سس آماده شود.

روغن زیتون به مقدار الزم
ماهی سالمون )فیله شده ( 4 عدد
نمک و فلفل ســیاه ۱ قاشــق 

چایخوری
دانه رازیانه ۱ قاشق چای خوری

کلم بروکسل )بخارپز شده ( ۵۰۰ 
گرم

سس گوجه فرنگی و زیتون طبق 
دستور داده شده

65

Li
fe

St
yl

e 
M

ag
az

in
e

A
ug

.  
&

 S
ep

. 2
01

5/
 V

ol
.4

8
م *

شت
و ه

ل 
چه

ره 
شما

د/ 
دی

ه ج
ور

/ د
13

94
ور 

ری
شه

 *
غذای دریایی



 پیش غذا

  چیپس خانگی
 به همان خوشمزگی
 حتما می دانید که خوردن چیپس آن هم چیپس سرخ شده ضرر دارد. اما اگر 
بتوانید به صورت خانگی آن را تهیه کنید خیلی سود کرده اید.ما سه روش خوب 
و مطمئن برای درست کردن چیپس خانگی را به شما یاد می دهیم که بسیار 
آسان هستند و بهترین نتیجه را می دهند.در روش اول حداقل مطمئن هستید 

که روغن چندبار مصرف شده نیست و سالم است.
در روش دوم که بهترین روش هست مطمئن اید که روغن زیتون عالوه بر اینکه 
ضرر ندارد خاصیت هم دارد. سیب زمینی هم به خودی خود خاصیت دارد. اما 
به هر حال نشاسته هست و پر کالریست.روش سوم نتیجه خوبی می دهد اما 
زیاد با این روش چیپس درست نکنید. به  هر حال امواج ماکروفر ضررهای خاص 

خود را دارد.
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پیشنهاد ویژه سرآشپز زندگی سالم



مواد مورد نیاز برای مایکروفر )روش سوم(
سیب زمینی به اندازه دلخواه

نمک
روغن زیتون به دلخواه

سیب زمینی ها را نازک ورقه کنید و سپس در داخل آب قرار دهید تا نشاسته 
آن گرفته شــود. اگر دوست دارید چیپس نمکی درســت کنید در داخل آب 
نمک دریا بریزید. بعد از گذشت نیم ساعت هرگونه رطوبت را از روی ورقه های 
ســیب زمینی با دســتمال کاغذی بگیرید حتی کمی بیشــتر با دستمال به 

سیب زمینی ها فشار بیاورید.
آب یک دشــمن جدی در این مرحله اســت پس هر چقدر می توانید قبل از 
این که پخت مایکروفری را شــروع کنید رطوبت و آب را بگیرید. در بشقابی 
ســیب زمینی ها را بچینید و مطمئن شــوید که ورقه های سیب زمینی به هم 
نچسبیده باشند در واقع از هم فاصله داشته باشــدو سپس برروی آن ها یک 

دستمال کاغذی قرار دهید.
 برای مدت 3 دقیقه با بیشــترین انرژی آن ها را بپزید سپس بیرون بیاورید و 
آن ها را به طرف دیگر برگردانید و دوبــاره 3 دقیقه بپزید. اگر همچنان نپخته 
بود دوباره بپزید تا کامل خشک و ترد شــود.چیپس ها باید وسطشان طالیی 
قهوه ای شود و سپس گیاه معطر و یا هر مزه دیگری را که دوست دارید به آن 

اضافه کنید.

مواد مورد نیاز 
2عدد سیب زمینی

2 پیمانه روغن
2 قاشق غذاخوری نمک

فلفل سیاه یا قرمز به دلخواه

سیب زمینی ها را ورقه ورقه کنید. سعي کنید الیه ها 
ضخیم نباشد و برش ها باید نازک باشد. اگر با دستگاه 
ورقه کن این کار را انجام می دهید مراقب باشید. در یک 
ظرف آب نمک را اضافه کنید و سیب زمینی ها را برای نیم 

ساعت در آب غوطه ور کنید.
 بعد از گذشــت این مدت ســیب زمینی ها را از آب بگیرید و آن ها را 
خشک کنید. روعن مناسب برای ســرخ کردن را انتخاب کنید. ذرت، 
آفتاب گردان، بادام زمینی جزو روغن های مناسب هستند. سعی کنید 
سیب زمینی را در روغن فراوان سرخ کنید چون سالم ترین و بهترین 

راه در روش های سرخ کردنی است.
روغن را داغ کنید تا به دمای ۱٧۰تا ۱9۰ درجه سانتی گراد برسد. اگر 
دماسنج مخصوص آشــپزی دارید دماي روغن را چک کنید و اگر هم 
نه یک قاشق چوبي را به داخل روغن ببرید و صبر کنید تا کنار چوب 
حباب ظاهر شود و در این لحظه روغن به دمای کافی می رسد. راه دیگر 
امتحان کردن دماي روغن یک تکه نان اســت. نان در دماي ۱6۰ در 
عرض 3۰ ثانیه و در دماي ۱٨۰ درجه بعد از ۱5 ثانیه و در دمای ۱٨۰ 

در ۱۰ ثانیه طالیی می شود.
هنگامی که سیب زمینی ها شروع کرد به طالیی-قهوه ای شدن سریع 
آن ها را خارج کنید. اگر تمامی سیب زمینی ها را یکباره در داخل روغن 
بریزید دماي روغن به ســرعت پایین مي اید. در همان لحظه اي که 
چیپس ها را از روغن  خارج کردید بر روي یک دســتمال کاغذي قرار 
دهید. اگر دوست دارید طعمی به آن بدهید در همان لحظه اضافه کنید 

مثال فلفل یا کاري.
تمام شد به همین راحتي

مواد مورد نیاز برای پختن در فر )روش دوم(
4 عدد سیب زمینی

نصف پیمانه کره نرم شده یا روغن زیتون
نمک به میزان الزم

فر را تا دمای ۲6۰ درجه سانتی گراد گرم کنید.
سیب زمینی ها را ورقه کنید.

بعد از ورقه کردن یک دستمال کاغذی خشک برروی سیب زمینی ها 
قراردهید تا هر میزان آبی که برروی ورقه ها وجود دارد خشک شود.

سینی طبقه وســط فر را از فر خارج کنید و سیب زمینی هارا روی آن 
قراردهید سپس با یک قلم موی مخصوص آشپری روغن زیتون و یا کره 

نرم شده را بروی سیب زمینی ها بمالید.
سینی را دوباره داخل فر قراردهید و برای مدت ۲۰ تا ۱5 دقیقه آن ها 

را بپزید صبر کنید تا لبه های سیب زمینی طالیی شود.
چیپس ها را از فر خارج کنید و برروی آن ها نمک دریا بپاشید.

سیب زمینی ، دارای خواص فراوانی است و کمک خوبی برای درمان بسیاری ازبیماری ها محسوب 
می شود. سیب زمینی ها سرشار از مواد مغذی هستند ولی متاسفانه بسیاری از افراد از این منبع 
غذایی به اشکال ناسالم مانند سیب زمینی سرخ کرده و یا چیپس سیب زمینی استفاده می کنند 
و حتی اگر آن را به صورت پخته نیز مصرف می کنند آن را با مواد چربی مانند پنیر و کره و خامه 
مخلوط کرده و می خورند. این افراد بهتر است بدانند که اســتفاده از این روش ها و تکرار آن، 
 نتیجه ای جز افزایش احتمال بروز نارسایی های قلبی را در آنان به همراه نخواهد داشت.اگر به 
روش صحیح از سیب زمینی ها استفاده شود مواد غذایی کم کالری و سرشار از فیبر محسوب 

شده که موجب سالمت بدن می شوند.
خواص سیب زمینی عبارتند از:

۱- موجب افزایش وزن می شوند : سیب زمینی ها حاوی مقدار فراوانی کربوهیدرات و مقدار کمی 
پروتئین هستند. مصرف سیب زمینی برای آنان که الغر هستند و می خواهند وزن، اضافه کنند، 

توصیه می شود. این ماده غذایی دارای ویتامین های سی و ب  کمپلکس است.
2- هضم آن راحت است :  سیب زمینی ها به خاطر اینکه سرشار از کربوهیدرت ها هستند هضم 
آن ها آسان است از این رو،  این ماده غذایی به بیماران و کودکان که نیاز به غذایی با هضم راحت و 

انرژی زا دارند، توصیه می شود.
۳- برای پوست مفید است : ویتامین های گروه سی و ب کمپلکس و مواد معدنی مانند پتاسیم، 

منیزیم، فسفر و روی، محافظان خوبی برای پوست محسوب می شوند.

روش پخت:

دن
کر

خ 
سر

ل: 
 او

ش
رو

روش دوم: چیپس در فر

روش پخت:

روش پخت:

خواص شگفت انگیز سیب زمینی
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روش سوم: چیپس مایکروفری
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 طرز تهیه 

      سالســا
گوجه  فرنگی      دو عدد

فلفل سبز و قرمز و زرد    از هر کدام 
نصف فلفل

کدو سبز      دو عدد
بادمجان     دو عدد

سرکه             دو قاشق غذا خوری
روغن زیتون   سه قاشق غذا خوری

مرزنجوش خرد شده        دو قاشق 
غذا خوری

آویشن     دو قاشق غذا خوری
جعفری خرد شــده      یک قاشق 

غذا خوری

اگر فلفل رنگی نداشتید، می توانید از دو عدد فلفل سبز استفاده کنید.
بادمجان، کدو و گوجه فرنگی را به مدت دو ساعت در روغن زیتون می خوابانیم.

سپس آن ها را در باربیکیو یا فر، کبابی می کنیم تا بپزند.بعد آن ها را به قطعات کوچک 
خرد می کنیم و همراه با فلفل  های خرد شده در ظرف می  ریزیم.

مرزنجوش، جعفری، آویشن، نمک و سرکه را به آن ها اضافه کرده و خوب هم می  زنیم.
این سالسا به همراه غذاهای گوشتی خورده می  شود.

بفرمایید
 پیتــزامارگاریتا

 سس کده
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۱.در ظرف مناسبی آرد، شکر و نمک 
را با هم مخلوط کرده و خمیرترش را 

اضافه کنید. 
۲.آب را نیز به تدریج اضافه و ورز دهید تا 

خمیر یکدست و لطیفی به دست آید. 
3.ســپس به صورت چانه درآورید و روی آن  

را با دستمال مرطوبی بپوشانید و به مدت 3۰ 
دقیقه استراحت دهید، به حدی که حجم خمیر 

دو برابر شود.
4.پس از آماده شدن در قالب مســتطیلی به ابعاد 

3٨×۲٨ سانتی متر که از قبل با روغن مایع چرب کرده 
و آرد پاشیده اید به صورت یکدست پهن کنید و با کمک 

چنگال روی سطح خمیر را چند سوراخ ایجاد کنید.
5.روی خمیر مقداری ســس پیتزا بریزیــد و به مدت ۱۰ 

دقیقه در طبقه وسط فر که با حرارت 35۰ درجه فارنهایت 
)۱٧5 درجه ســانتی گراد( از یک ربع قبل گرم کرده اید قرار 

دهید تا خمیر نیم پخت شود. 
6.سپس از فر بیرون آورید و پنیر موزارال را روی آن بریزید و مجدداً 

به مدت ۱۰ دقیقه در طبقه وســط فر قرار دهید تا پنیر آب شده و 
روی آن طالیی شود.  

روش تهیه سس پیتزا:
گوجه فرنگی ها را شوک حرارتی دهید. به این صورت که یک لحظه در آب 

در حال جوش ریخته و بالفاصله در آب ســرد بریزید، سپس پوست آن ها را 
به راحتی بگیرید.ســپس به همراه نمک، فلفل، ارگانو، ریحان، سیر و شکر در 

مخلوط کن ریخته و  به صورت پوره در آورید. 

خمیر

بفرمایید
 پیتــزامارگاریتا

آرد )الک شده( ۵ پیمانه )۵2۵ گرم(
شکر ۱ قاشق سوپخوری )۱۳ گرم(
نمک ۱ قاشق چای خوری )۷ گرم(

پودر خمیرترش ۱ قاشق سوپخوری 
)۹ گرم(

آب به مقدار الزم
سس پیتزا طبق دستور داده شده
پنیر موزارال )رنده شده( ۳۰۰ گرم

مواد الزم برای سس پیتزا:
گوجه فرنگی ۱۰ عدد )۱ کیلوگرم(

نمک به مقدار الزم
فلفل سیاه )پودر شده( به مقدار الزم
ارگانو )خشک و پودر شده( ۱ قاشق 

چای خوری )۳ گرم(
ریحان )پاک کنید و بشوئید( ۱۰۰ گرم

سیر ۳ حبه )۱۵ گرم(
شکر 2 قاشق سوپخوری )2۶ گرم(

بشقاب مدرن



70

ده
م ک

شک
م *

شت
و ه

ل 
چه

ره 
شما

د/ 
دی

ه ج
ور

/ د
13

94
ور 

ری
شه

 *

 طرز تهیه 

یک تجربه  جدید؛

چیزکیک یخچالی
بیسکویت 2۰۰ گرم

پنیر خامه ای 2۰۰ گرم
کره ۱۰۰ گرم

وانیل ۱ قاشق چایخوری
شکر نصف  لیوان 

پودر ژله آناناس ۱ بسته
آب جوش 4 قاشق غذاخوری

یخ 4 حبه

ژله آلبالو   ۱ بسته
آبجوش ۱ لیوان

یخ ۸ حبه
کمپوت آناناس برای تزئین

ترافل برای تزئین

 دسر

*بیسکویت را با دست کمی خرد کرده بعد آسیاب 
کنید.

* بیسکویت ها را  با کره مخلوط کنید. خوب حاال 
یک مخلوط خمیری دارید , داخل قالب ریخته و با 
ته لیوان صافش کنید . بعد بگذارید داخل فریزر و 

شروع کنید به آماده کردن مخلوط پنیر .
* پنیر خامه ای و شکر و وانیل را خوب هم  بزنید بعد 

خامه را  اضافه کنید .
* ژله آناناس را با 4 قاشق آبجوش مخلوط کنید. بعد 
به مدت ۳۰ ثانیه بگذارید داخل مایکرو )قدرت ۱۰۰ ( 
و مجددا هم بزنید تا پودر ژله کامال  حل بشود بعد در 

آن 4 حبه یخ بریزید .
نکته : دقت کنید پودر ژله کامال  در آب جوش حل 

بشود .
 * ژله را به پنیــر اضافه کــرده و خوب مخلوط

 می کنیم  .
نکته : مواد را کامال  مخلوط کنید اگر همزن دارید 

بهتراست از آن  استفاده کنید .
* قالب را از فریزر در می آوریم و مخلوط را داخل 
قالب می ریزیم و صافــش می کنیم و می  گذاریم 

داخل یخچال که ببندد.
 * ژله آلبالو را بــا یک لیــوان آبجوش مخلوط 

می کنیــم  بعــد ۸ حبه یــخ بریزیــد .بعد 
از ایــن کــه چیــز کیک کامــال بســت  ژله 
 آلبالــو را روی آن  مــی ریزیــم و دوبــاره 

می گذاریم داخل یخچال تا کامال ببندد .
* چیز کیک اشتهابرانگیز را  با ترافل های خوراکی 

تزئین کنید .
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کوفته آلو؛نوش جان!

۱.برنج خیس و آبکش شــده را در قابلمه ای 
حاوی 2۵۰ میلی لیتــر آب، روی حرارت زیاد 
قرار دهید تا نیم پز شده و آِب آن کاماًل کشیده 

شود؛
2.در ظرفی، یک عدد از پیازها را رنده کرده و 
آِب آن را بگیرید، سپس آن را با گوشِت چرخ 
کرده مخلوط کنید و با دست ورز دهید تا کاماًل 

حالت چسبندگی پیدا کند؛
۳.برنج نیم پزشده، ســبزی، تخم مرغ، نمک 
و فلفل را به گوشت اضافه کرده و مجدداً ورز 

دهید تا کاماًل با یکدیگر مخلوط شــده و مایه 
یکدستی حاصل شود، ســپس روی آن را با 
سلفون پوشانده و به مدت ۳۰ دقیقه در یخچال 

استراحت دهید؛
4.پس از این مدت، کِف دستتان را با مقداری 
روغن مایع چرب کرده، مایه آماده شده را به 
شش قسمت تقسیم و در کِف دست باز کنید. 
آلوی خیس و آبکش شــده، مقداری گردو و 
پیازداغ را در وسط مایه کوفته قرار داده و آن را 

به شکل دایره فرم دهید؛

 ۵.پیــاز دیگر را خاللــی خرد کنیــد و در
 قابلمه ای حاوی روغن داغ، تفت دهید تا نرم و 
شفاف شود، سپس زردچوبه و رب گوجه فرنگی 
را به آن افزوده و تفت دهید تا خوشرنگ شود. 
۷۵۰ میلی لیتر آب بــه آن افزوده و حرارت را 
زیاد کنید تا جوش آید. زمانی که جوش آمد، 
کوفته ها را داخل قابلمه چیده، حرارت را مالیم 
کنید تا کوفته ها به مدت یک ساعت بپزند. پس 
از پخت، کوفته ها را در ظرف موردنظر چیده و 

به همراه سِس آن و نان، سرو کنید.

 طرز تهیه 

برنج ۱2۵ گرم
پیاز 2 عدد

گوشِت چرخ کرده )مخلوط گوسفند و 
گوساله( ۷۰۰ گرم

سبزی )پاک و خرد شده( ۱2۵ گرم
تخم مرغ ۱ عدد

نمک به مقدار الزم

فلفل سیاه )پودرشده( به مقدار الزم
روغن مایع به مقدار الزم

آلو ۱۰۰ گرم
مغز گردو به مقدار الزم
پیازداغ به مقدار الزم

زردچوبه )پودر شده( ۱ قاشق چای خوری
رب گوجه فرنگی 2 قاشق چای خوری

سبزی شامل تره، جعفری و شبت از 

هرکدام به یک اندازه است.

در صورت تمایل، می توانید دو عدد پیاز نگینی خردشده را در قابلمه ای حاوی روغن داغ، تفت دهید تا 
طالیی رنگ شود، سپس یک پیمانه فلفل دلمه ای نگینی خردشده، یک عدد فلفل سبز تند ریزخردشده، 
سه عدد قارچ نگینی خردشده به آن اضافه کرده و تفت دهید، سپس آن را به همراه یک پیمانه گشنیز پاک 

و خردشده به سس کوفته بیفزایید.

فکر بکر

دست پخت مامان
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 طرز تهیه 

مرغ انگلیسی
سوسیس )حلقه ای خردشده( 4۰۰ 

گرم
روغن زیتون 4 قاشق سوپ خوری

پیاز )نگینی خردشده( ۱ عدد
سیر )خاللی خردشده( 2 حبه

رزماری ۱ شاخه
کنسرو لوبیا سفید )بدون آب( ۱ قوطی

گوجه فرنگی )خشک( ۵۰ گرم
فلفل سیاه )پودرشده( به مقدار الزم

نمک به مقدار الزم
مرغ کامل ۱ عدد
لیموترش ۱ عدد

فلفل پاپریکا ۱ قاشق سوپ خوری
سرکه سفید 4۰۰ میلی لیتر

۱. سوسیس را در تابه ای حاوی روغن زیتون تفت دهید، 
سپس پیاز را به آن بیفزایید؛

۲. لوبیا سفید را به تابه اضافه و مخلوط کنید؛
3. گوجه فرنگی، فلفل و نمک را نیز به آن اضافه کنید؛

4.  سیر و رزماری را به تابه افزوده، تابه را تکان دهید تا 
مواد با یکدیگر کامالً مخلوط شوند؛

5. داخل شــکم مرغ را به نمک و فلفل آغشته کنید تا 
مزه دار شود؛

6. با قاشق، مواد را داخل شکم مرغ ریخته و با پشِت قاشق 
مواد را فشار دهید تا هوای داخل شکم مرغ گرفته شود و 

بیشترین حجم مواد در آن جا گیرد؛

٧. لیموترش کامل را در انتهای شکم مرغ فشار دهید. 
فر را روی حرارت ۲۰۰ درجه ســانتی گــراد تنظیم و 

گرم کنید؛
٨. پوست و دم مرغ را به سمت یکدیگر بکشید )می توانید 
با نخ و سوزن آشپزی، قسمت انتهایی مرغ را بدوزید(؛ 
روی مرغ را با دست به روغن زیتون، نمک،  فلفل و پاپریکا 
آغشــته کنید تا مواد کاماًل به خورد پوست مرغ برود و 

مزه دار شود؛
9. سینی فر را با سرکه ســفید و 4۰۰ میلی لیتر آب پر 

کنید؛
۱۰. مرغ را در ســینی فر قرار دهید، روی آن را با فویل 

آلومینیومی کاماًل محکم بپوشانید، سپس سینی را به 
مدت یک ساعت در طبقه وسط فر گرم شده قرار دهید؛

۱۱. پس از این مدت، آن را از فر خــارج کرده، فویل را 
بردارید و مجدداً به مدت 3۰ دقیقه در فر قرار دهید تا 
سطح مرغ کامالً برشته و طالیی رنگ شود. لیموترش را 
از شکم مرغ خارج کرده و آن را داخل سینی فر بفشارید 
تا آِب آن خارج شود، سپس با همزن دستی مواد داخل 

سینی را هم بزنید و از صافی رد کنید؛
۱۲. مواد داخل شکم مرغ را خارج کرده، سس از صافی 
ردشده را روی آن بریزید، سپس مرغ را برش داده و در 

کنار مخلوط لوبیا سرو کنید.

 غذای ملل 



گجت

  اینستالوژی

فصل هفتم

 الین؛ محبوب 
جوان ها

ژاپنی  پرطرفدار
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کسری محتشم: اپلیکیشن الین این روز ها یکی از پرطرفدار ترین اپلیکیشن های ارتباطی در کشورمان است که جای خودش 
را اندک اندک باز کرده و هر روز بر طرفدارانش افزوده می شود .شاید شما نیز یکی از کاربران این اپلیکیشن باشید، اگر یکی از 
کاربران این اپلیکیشن هستید که قطعا خواندن این مطلب برایتان جالب است اگر هم نیستید که عالوه بر جالب بودن برایتان 

احتماال ترغیب می شوید که الین را نصب کنید.

 الین؛ محبوب جوان ها

ژاپنی  پرطرفدار
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  همه چیز از زلزله 
شروع شد!

ســال ۲۰۱۱ بود کــه زلزله 
عظیمی کل ژاپن را تکان داد 
اما در آن میــان هم ژاپنی ها 
دست از خالقیت برنداشتند 
و اپلیکیشــن »الین« را برای 
ارتباطات زلزلــه زدگان ارائه 
کردند.اما بعــد از زلزله الین 
به حیاتش ادامه داد و پایش 
را از مرز های ژاپــن هم فراتر 
گذاشــت و به کاربران دیگر 
کشور های دنیا هم ارائه شد.تا 
حدی رشد  کرد که این روز ها 
الیــن هــر روز ۱.٧ میلیون 
کاربر جدید به لیست کاربران 
پیشــین خود اضافه مي کند.

در مجموع 56۰ میلیون کاربر 
ثبت نام  کرده در الین به ثبت 
رسیده اســت. تنها در آمریکا 
۲5 میلیــون کاربــر به ثبت 
رسیده است، الین هم اکنون 
در ۲3۰ کشــور دنیــا مورد 
اســتفاده قرار مي گیرد و هر 
روزه ۱3 میلیارد پیام از طریق 

الین ارسال مي شود.

  الکی نیست!

الین یک اپلیکیشــن مالتی 
پلتفرم اســت که بــه راحتی 
می توانیــد آن را روی هــر 
سیســتم عاملــی از اندروید 
گرفته تا ویندوز نصب کنید و 
لذتش را ببرید.این اپلیکیشن 

عالوه بر پیام رســانی و قابلیت تماس صوتــی رایگان که با 
کیفیت بهتری نســبت به وایبر در اختیــار کاربرانش قرار 
می دهد،  مانند یک شبکه اجتماعی عمل می کند. همچون 
فیس بوک شــما می توانید در آن تایم الین داشته باشید و 
پست به اشتراک بگذارید و الیک و کامنت بگیرید.حتی می 
توانید گروه بسازید و با دوســتانتان دور همی مکالمه کنید 
.فن پیج ها و صفحه های رسمی را فالو کنید و از دنیای سرشار 
از شــگفتی که ژاپنی های چشــم بادامی برایتان ساخته اند 

لذت ببرید.
یکی از تفاوت های عمده الین با فیس بوک و توییتر این است 
که کامال مبتنی بر گوشی های تلفن همراه است و تا زمانی 
که گوشی تلفن همراه شما اپلیکیشن پیام رسان الین را نصب 
نداشته باشد این اجازه داده نمی شــود که در دستگاه های 
دیگر از این اپلیکیشن استفاده کنید . این اپلیکیشن نسخه 
وب هم ندارد بنابراین با مرورگر های اینترنت نمی توانید وارد 
حساب کاربری الینتان شوید و حتی الین به خاطر امنیت 
بیش تر تا زمانی که QR کــدی را که ارائه می کند در تلفن 
همراهتان اســکن نکنید و الگین نکنید اجازه اســتفاده از 

نسخه دسک تاپ این سرویس پیام رسان را نمی دهد.
الین عــالوه بر اپلیکیشــن پیام رســان و ارتباطی اش یک 
مجموعه از اپلیکیشن های مختلف دارد که همه با اپلیکیشن 
پیام رسانش سینک می شود و خیلی هایش هنوز در ایران کار 
نمی کند و در »کافه بازار« مرجع اپلیکیشن های اندرویدی 
ایران عرضه نشده اســت و احتماال خیلی هایش نیز عرضه 

نمی شود.
عمده تمرکز الین بر کاربران شرق آسیا و به خصوص کشور 
ژاپن است، بســیاری از امکانات این اپلیکیشن هم تنها در 
کشور ژاپن قابل دسترسی است و انگار مدیران این شرکت به 
هیچ وجه قصد ندارند برخی از این امکانات را برای هیچ وقت 

به خارج از مرز های این کشور گسترش دهند.

  محتوایی که الین به آن فکر می کند

اســتیو جابز زمانی که به پیشنهاد شــرکت های موسیقی 
آمریکایــی  »آیتونــز« را راه انــدازی کرد و بــه موفقیت 
شگفت آوری دســت یافت به این نکته پی برد که در دنیای 
امروز و در عرصه فناوری های نوین آن چه که بیش از هر چیز 

الین عالوه 
بر اپلیکیشن 
پیام رسان و 
ارتباطی اش 

یک مجموعه از 
اپلیکیشن های 
مختلف دارد که 
همه با اپلیکیشن 

پیام رسانش 
سینک می شود 
و خیلی هایش 
هنوز در ایران 
کار نمی کند 
و در »کافه 

بازار« مرجع 
اپلیکیشن های 
اندرویدی ایران 

عرضه نشده 
است و احتماال 
خیلی هایش 
نیز عرضه 
نمی شود.. 

اهمیت دارد بیش از آن که ســخت افزار 
و فناوری باشــد محتوا اســت، به همین 
دور و برتان نگاه کنید رشــد فناوری به 
حدی رســیده که بســیاری از امکاناتی 
که در ســخت افزار های با قیمت بســیار 
باال در دسترس است در سخت افزار های 
میان رده بــا قیمت پایین نیــز می توان 
داشــت و آن چه که باعث تفاوت قیمت 
بین این ســخت افزار ها می شــود فقط و 
فقط امکانات اندکی اســت که گران تر ها 
نســبت به ارزان قیمت ها دارند و در این 
میان شــرکت هایی موفق ترند و بیش تر 
پول به جیب می زنند کــه در عرصه وب 
محتوا تولید می کننــد و به همین خاطر 
است که امروز گوگل و فیس بوک بسیار 

ارزشمند تر از مایکروسافت هستند.
مدیران الین نیز بدون شــک به این امر 
واقفند کــه باید تولید محتــوا کنند که 
اگر چنیــن نکنند شــرکت های دیگری 
پیدا می شوند که بر مبنای فناوری تولید 
شده توسط آنان خدمات محتوایی ارائه 
می دهنــد و پیروز میدان می شــوند، به 
همین خاطر است که الین گام هایی جدی 
در عرصه تولید محتوا برداشته است و به 
تازگی بــا »Line Music« همچون اپل و 
اسپاتی فای وارد استریم آنالین موسیقی 
شده و توانسته با همین استریم در حال 
حاضر مــردم ژاپن را به عنــوان دومین 
بازار بزرگ موســیقی جهان که تا پیش 
از این بیش از هر چیــز به مصرف کاالی 
موسیقیایی در قالب CD عادت داشتند 
را به سمت این استریم آنالین بکشد و در 
حال حاضــر »Line Music« اولین 
قالب دسترســی مردم ژاپن به موسیقی 
است که به خارج از مرز های ژاپن نیز راه 
نیافته و معلوم نیست الین این استریم را 
برای مردم سایر کشــور ها چه موقع آزاد 

می کند.

،،
  الین فارسی و تامین محتوا برای فارسی زبانان

اگر امروز فیلترینگ فیس بوک در کشورمان برداشته شــود چه اتفاقی می افتد؟ باید گفت هیچ اتفاقی و باز هم فیس بوک برای کشــورمان فیلتر است چرا که عالوه بر فیلترینگ 
فیس بوک توسط مراجع قانونی در کشورمان خود فیس بوک نیز کاربران ایرانی را تحریم کرده است و در شرایطی که رفتن به این سایت در کشورمان منع قانونی هم نداشته باشد 
باز هم مجبوریم که برای رفتن به این سایت از فیلترشکن یا وی پی ان استفاده کنیم. فیس بوک و توییتر، وایبر و سایر غول های ارتباطات مجازی هیچ دفتری در ایران ندارند و اگر 
بخواهید خدمات خاصی از آن ها بگیرید باید با دفاترشان در سایر نقاط جهان ارتباط برقرار کنید ولی الین این تابو را شکسته و برای اولین بار در ایران دفتر تاسیس کرده و خدمات 
الین فارسی را به صورت مستقیم به کاربران ایرانی ارائه می کند. این یعنی احترام به تعداد زیاد کاربران این پلتفرم ارتباطی در ایران که در رتبه سوم مصرف کنندگانش قرار گرفته 

است.
الین به خاطر این که کاربرانش حتما باید با یک شماره تلفن همراه از خدماتش استفاده کند این قابلیت را دارد که به طور منظم کاربرانش، عالیقشان و نیازمندی هایشان را رصد کند 
و کاربرانی که از شماره های ایرانی به این پلتفرم متصل می شوند بدون این که بخواهند صفحه الین فارسی نیز توسطشان الیک می شود و یکی از فالوئر های الین فارسی می شوند، 
الین فارسی چندی است که به صورت گسترده وارد تولید محتوا در این فضا شده است و با ترفند هایی که بر مبنای اعطای جایزه استوار شده است کاربران الین فارسی را ترغیب 

می کند که سایر افرادی را که عضو الین نیستند دعوت کنند و تعداد کاربرانش را هر روز بیش تر از روز قبل کند.
به نظر می رسد که چشم بادامی های سازنده الین برای کاربران فارسی نقشه های ویژه ای کشیده اند باید منتظر ماند و دید که الین که این روز ها حتی به طور رایگان با آنتی ویروسش 

امنیت گوشی ها و تبلت های شما را فراهم می کند برای همواره نو بودن و جذب همیشگی کاربران ایرانی اش چه راهکار هایی دارد.
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درمانگاه

  نوشیدني هاي تابستانه

فصل هفتم

   گنجشـک هستید یا 
جغـد؟

مراقب ساعت بدن 
باشید  

   اصول تغذیه
   نسخه جادویی

  ویزیت

  اصول درمان 
جراحی پیوند مو



این روزها اکثر جوان ها شب دیر می خوابند و به این موضوع افتخار هم می کنند.درست برعکس نسل قدیم ایرانی که ،،
افتخارشان این بود که شب زود می خوابند و صبح زود بلند می شوند.اما محققان مي گویند ساعت طبیعي بدن شماست که 
تعیین مي کند در چه زماني از شب و روز چه فعالیتي را انجام دهید. از نظر پژوهشگران نادیده گرفتن ساعت طبیعي بدن، 
نه تنها کارایي یا تمرکزتان را کمتر مي کند، بلکه به سالمت جسم و روان تان هم آسیبي جدي مي زند. مي توانید با انتخاب 

شیفت شبانه کار، حقوق بیشتري بگیرید اما مراقب عواقب این انتخاب باشید
از نظر پژوهشگران از تغذیه گرفته تا سفرهاي مکرر، همه مي توانند ساعت بیولوژیک بدن را دچار اختالل کنند. با این وجود، اگر بخواهید زندگي تان 
را براساس برنامه اي که در این صفحه ها مي آوریم تنظیم کنید، خیلي زود مي توانید جسم تان را به چرخه طبیعي اش برگردانید. اما اگر احساس کردید 

راهنمای ما با وضعیت خواب و بیداری شما نمی خواند، به سواالت تست پاسخ دهید تا بفهمید که در گروه جغدها جا می گیرید یا گنجشک ها.

مراقب  ساعت بدن باشید

گنجشـک هستید یا جغـد؟
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06:00 تا 8:59
وقت بیدار شدن است

وقت آن رســیده که بیدار شوید 
و با پایان دادن به خواب، از خطر 
حمله قلبي فرار کنید. بررسي ها 
نشان مي دهد بیشــترین تعداد 
حمله قلبي در این ساعات اتفاق 

مي افتد.
از ســاعت 6 تا 9 صبح، رگ های 
خونی سخت تر و انعطاف ناپذیرتر 
شده و خون شــما هم غلیظ تر و 
چسبنده تر از ساعات دیگر است. 
به همین دلیل فشــارخون شما 
در این زمان به بیشــترین اندازه 
مي رســد و قلب تان با تهدیدي 
جدي روبه رو مي شــود. گرچه 
این ســاعات براي ورزش کردن 
ایده آل نیســتند اما بدن شــما 
ترشح هورمون خواب را متوقف 
کرده و براي فعالیت هاي روزانه 
در حال آماده شدن است. در این 
زمان در بدن مردها تستسترون 

بیشتري ترشح مي شود.

9:00 تا 11:59
وقت کار  است

در این ســاعات شــما باالترین سطح هوشــیاری را دارید و 
مي توانید از قدرت خارق العاده حافظه کوتاه مدت تان استفاده 

کنید.
بي دلیل نیســت که اغلب ادارات کارشــان را ساعت ٨:3۰ تا 
9 صبح آغاز مي کنند. بررسي ها نشــان مي دهد که ساعت 9 
بهترین زمان براي انجام کارهاي فکري اســت. کورتیزول که 
همان هورمون استرس اســت در این زمان به باالترین میزان 
طبیعی خود می رســد و عملکرد مغز و میزان هوشیاری شما 
را باالتر مي برد. از نظر محققان در ســاعات قبل از ظهر بدن 
بیشترین بازدهی روزانه را دارد. پس این فرصت را براي انجام 

کارهاي حساس و مهم غنیمت بدانید.

12:00 تا 14:59
وقت چرت  است

وقت ناهار رسیده و دستگاه گوارش تان آماده فعالیت بیشتر 
است. همزمان با آن، ذهن تان کمترین آمادگي را براي پردازش 
اطالعات دارد، پس در چنین ســاعتی، بهتر اســت بی خیال 

درس خواندن شوید.
از نظر محققان در این ساعات باال بودن شمار سوانح جاده ای، 
به همین دلیل است. بدن شــما براي خواب بعد از ظهر آماده 
شده و بهتر است هر فعالیتي که نیاز به هوشیاري باال دارد را 
کنار بگذارید و در این ساعات از رانندگي یا تنظیم گزارش هاي 
مهم کاري پرهیز کنید. از نظر محققان، برای بازیابی انرژی تان 
می توانید چنــد دقیقه ای چرت بزنید و بــه هیچ چیز مهمی 

فکر نکنید.

15:00 تا 17:59
وقت ورزش است

کارشناسان ورزش مي گویند قبل از هر فعالیت ساده اي بدن 
شما به گرم شدن نیاز دارد اما در این ساعت، بدن تان به خودي 
خود گرم است و عضالت در این زمان 6 درصد قوی تر از ساعات 

دیگر هستند.
حاال که بدن تان آماده تحرک و فعالیت اســت، بهتر اســت 
لباس هاي ورزشي تان را حاضر کنید و به باشگاه بروید. شش ها، 
قلب و عروق در این ســاعات بهترین عملکرد را دارند و دماي 
بدن شما به بیشــترین میزان خود رسیده است. ورزشکاراني 
که شانس مسابقه دادن در این ساعات را دارند، گاهي با کمک 
این آمادگي بدني رکوردهاي جهاني را به شکل حیرت آوري 

مي شکنند.

18:00 تا 20:59
وقت پرخوري نیست

اگر اهل شام خوردن هســتید، این زمان را به شما پیشنهاد 
مي کنیم اما حتي در صورتي که قبل از ساعت ۲۱ سفره شام 
را بچینید، باز هم نباید منوي مفصلي براي وعده شــبانه غذا 

خوردن تان انتخاب کنید.
پژوهش ها نشــان مي دهد این ســاعات بدترین زمان برای 
خوردن غذای مفصل اســت و هرچه از آن بگذرید هضم غذا 
براي بدن سخت تر مي شود. بررسي ها ثابت کرده که خوردن 
غذاهای سنگین در این ساعات و بعد از آن خطر چاقی مفرط و 
دیابت را افزایش می دهد.  اما مطمئن باشید اینها تنها خطراتی 
نیستند که شما را تهدید می کنند. قطعا خواب ناآرام و خطر 
تنگی نفس و گرفتگی عروق در خواب گریبان کسانی که اهل 

خوردن شام های سنگین هستند را بیشتر می گیرد.

21:00 تا 23:59
وقت خواب است

در این ساعات هورمون مالتونین ترشح 
مي شــود و دمای قســمت مرکزی بدن 
پایین مي آیــد. تغییراتي که در ســطح 
هورمون ها و دماي بــدن اتفاق مي افتد 
شما را براي یک خواب آرام و چند ساعته 

آماده مي کند. 
غده صنوبری مغز هورمــون مالتونینرا 
می ســازد تا با کمکش خــواب آرامي را 
تجربه کنید. ســاعت بیولوژیک شما بر 
همــه اندام هاي تان تاثیــر مي گذارد و با 
کاهش هوشــیاري و کارایي تان از شما 
مي خواهــد هرچه زودتر بــه رختخواب 
بروید. البته همه آدم ها در ساعت یکساني 
ایــن حــاالت را تجربه نمي کننــد. اگر 
طبیعت شما بیشتر شبیه گنجشک باشد 
خواب آلودگی زودتر سراغ شما می آید و 

اگر شبیه جغد باشید، دیرتر.

00:00 تا 02:59
وقت تعطیل شدن است

با پایــان یافتن این زمان، توانایي شــما 
براي فرار از خواب کمتر مي شود. میزان 
هورمون خواب یا مالتونین، در بدن شما 
به حداکثر و هوشــیاري و تمرکز شما به 
پایین ترین اندازه می رسد. اگر قرار است 
فردا کار مهمی را تحویل دهید، چندان به 
موفقیت خود امید نداشته باشید. چراکه 
احتمال اینکه مغزتان شما را در انجام آن 

یاری دهد چندان زیاد نیست.
مغز بــه زماني براي پاکســازي و تثبیت 
خاطرات روزانه نیــاز دارد. پس با بیهوده 
هوشــیار نگه داشــتن آن، ایــن زمان 
را از دســت ندهید. شــب کاري یا انجام 
فعالیت هاي مهم در این ســاعات، جسم 
و روان شــما را با خطرات جدي روبه رو 
مي کند. پس بهتر است به توصیه محققان 
گوش کنید و در اتاقــي تاریک خود را به 

خواب بسپارید.

3:00 تا 5:59
وقت زایمان است

شما هنوز آرام و خواب آلوده اید اما به زمان 
هوشیاري نزدیک تر مي شوید. درحالی که 
شما در خواب عمیق شبانه هستید، بسیاری 
از فرزندان آینده پا به این دنیا می گذارند و 
آمارها نشان مي دهد که بیشتر زایمان های 
طبیعی در این ساعات از شب اتفاق می افتد.

درست است که سطح مالتونین بدن شما 
هنوز باالســت اما با نزدیک شدن به سحر، 
این میزان هر لحظه کمتر مي شود. دمای 
قسمت اصلی بدن کمتر از مواقع دیگر است 
اما انرژی بدن تان براي فعالیت هاي دیگري 
مثل ترمیم پوست صرف مي شود. بررسي ها 
نشان مي دهد که احتمال حمله های آسمي 

در این ساعات بیشتر است.
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اغلب نیازي نیست زیاد به خوابیدن فکر کنیم، چون بخشي از زندگي عادي ماست 
که همه ازآن برخوردا ریم.  اما وقتي بد خواب مي شویم تازه اهمیت این مسئله را در 
مي یابیم. در واقع،بیشتر ما درطول زندگي خود چندباري د ر خوابیدن  دچار مشکل 
 مي شویم  .   بي خوابي  اغلب موقتي است و بیشتر هنگام ناراحتي و یا هیجان روي
 مي دهد و پس از چند روز که اوضاع به حال عادي بازگشت خود به خود حل مي شود.
به هر حال ما براي استراحت و سالمت فکري و جسمي به خواب احتیاج داریم  و اگر 
مشکل بد خوابي ادامه یابد به تدریج متوجه عوارض آن خواهیم شد.به این تست ساده 

جواب دهید تا به شما بگوییم ساعت بدنتان چطور کار می کند.

اگر تنظیم برنامه روزانه به دست خودتان باشد، چه ساعتی از خواب  بیدار می شوید؟01
۱- بین 5 و 6:3۰ صبح  
۲- بین :6:3۰ و ٨ صبح
 3 - بین ٨ و 9:3۰ صبح
4- بین 9:3۰ و ۱۱ صبح

5- بین ۱۱ صبح و ۱۲ ظهر

خستگی می کنید؟02در طول یک ساعت بعد از بیدار شدن از خواب صبح، چقدر احساس 
۱- خیلی خسته ام     ۲-تا حدی خسته ام
3-تا حدی سرحالم     4-خیلی سرحالم

وبی انرژی هستید؟03چه ساعتي از شب خسته 
۱-بین ٨ و 9 شب

۲-بین 9 و ۱۰:3۰ شب
3-بین ۱۰:3۰ و ۱۲:3۰
4-بین ۱۲:3۰ و ۲ صبح
5-بین ۲ صبح و 3 صبح

چه ساعتی در روز سرحال تر  هستید؟04
۱-بین 5 و ٨ صبح

۲-بین ٨ و ۱۰ صبح
3-بین ۱۰ صبح و 5 بعد از ظهر
4-بین 5 بعد از ظهر و ۱۰ شب

5-بین ۱۰ شب و 5 صبح

فکر می کنید جزو کدام گروه  هستید؟05
۱-به طور حتم فردی که »صبح ها« فعال است

۲-فردی که نسبتا صبح ها فعال تر است
3-فردی که نسبتا شب ها فعال تر است

4-به طور حتم فردی که شب ها فعال است

چه نمره اي مي گیرید؟
انتخاب گزینه اول هر ســوال یک امتیاز و گزینه 
پنجم، 5 امتیاز را براي تان به ارمغان مي آورد. حاال 
امتیازها را جمع و با کمک راهنماي زیر پاســخ ها 

را تفسیر کنید.

شما یک گنجشک هستید:
اگر امتیاز شما ۱۰ یاکمتر اســت، از آن دسته از 
افرادید کــه روزها پویایي خارق العــاده اي دارند 
و هرچه به شب نزدیک تر مي شــوند از کارایي و 

تمرکزشان کاسته مي شود.

شما نیمه گنجشک، نیمه جغد هستید:
اگر امتیازتان بین ۱۱ تا ۱٧ اســت شــما کامال 
به هیچ کــدام از ایــن گروه ها تعلــق ندارید، اما 

قابلیت هاي هر ۲ گروه را همزمان دارید.

شما یک جغد هستید:
اگر امتیاز شما ۱٨ یا بیشتر است، یعني یک جغد 
هســتید. به عبارت دیگر شما از آن دسته افرادید 
که شب را دوست دارند و بیدار شدن از خواب صبح 

براي شان یک فاجعه بزرگ است.

آشنایی با ساعت بدن

تمام موجودات زنده دارای یک سازوکار زمان 
سنجی یا »ساعت« هســتند که دوره های 
فعالیت و استراحت آن ها را کنترل می کند. 

این ساعت ها که به نام »چرخه های زیستی« 
خوانــده می شــوند، بــه دوره فرایندهای 
فیزیولوژیک و بیولوژیکی که در یک جدول 
زمانی تقریباً ۲4 ساعته نوسان دارند، اشاره 

می کنند.
 شما احتماالً خودتان نیز متوجه این تغییرات 

در بــدن خود شــده اید، احســاس انرژی 
وهوشیاری بیشــتر در طول روز و خستگی 
و کمبود انرژی در ســاعات شب. با وجودی 
که بســیاری از افراد به چرخه های زیستی 
به صورت یک فرایند منفرد می نگرند، اّما در 
واقع تعدادی ساعت مختلف در بدن وجود 

دارد که در طول روز نوسان می کنند. برای 
مثال، هوشــیاری ذهنی دو نوبت در روز در 
ساعت های 9 صبح و 9 شــب به نقطه اوج 
می رسد در حالی که این زمان ها برای قدرت 

بدنی ۱۱ صبح و ٧ بعدازظهر است.

بدن ما، به زمانی 
که امیدواریم 
بیدار شویم، 

توجه دارد و به 
تدریج هوشیاری 
را برای ما ایجاد  

می کند

notice
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درمان های جراحی پیوند مو،  اکنون کامال شناخته شده است .به خاطر آن که نتایج آنها دائم می باشد ،اگر جراحی به خوبی انجام شود و همه چیز بهبود یابد  
دیگر هیچ نیازی به کاله گیس یا استفاده از لوسیون ها یا قرص ها وجود ندارد.ولی هنوز درک درستی از جراحی پیوند مودر بسیاری موارد وجود ندارد.تمام 
تکنیک های پیوند مو از روش قدیمی پانچ گرفته تا روش امروزی فولیکوالریونیت میکروگرافت از اصول پزشکی و زیبایی یکسانی بهره می برند و هدف 

نهایی تمام آنها نمای طبیعی و پر پشت مو می باشد.هرکس که به فکر انجام این جراحی است از دانستن این اصول اولیه پزشکی و زیبایی سود می برد.

فولیکول های مویی که دیگر هرگز ریزش پیدا نمی کنند.اغلب میزان 
فولیکول های قسمت دهنده مو محدود است.لذا اصل سوم جراحی 
پیوند مو یک اصل هنری است و آن این است که جراح پیوند مو منبع 
محدود فولیکول های مو را به گونه ای بر روی پوست توزیع نماید که 
 سر پر موتر به نظر برسد. درست است که فولیکول های مو جابجا

 می شود ولی موی جدیدی به سر اضافه نمی شود.هنر یک جراح 
پیوند مو آن است که فولیکول ها را به گونه ای کاشت نماید که با تعداد 
محدودی فولیکول های ناحیه دهنده،سر پر موتر به نظر برسد.این 
اصل از آنچه که به نظر می رسد سخت تر است زیرا جراح در دهه های 
آینده شخص را باید مورد نظر داشته باشد تا بتواند برای ریزش موی 

آینده وی نیز برنامه ریزی نماید.
www.clinicaftab.com

اولین اصل در جراحی پیوند مو» اتوگرافت« می باشد. معنی این کلمه آن است که منبع فولیکول های مو 
برای پیوند موخود شخص است .کسی که تحت عمل جراحی قرار می گیرد ،ناحیه دهنده خود رادارد که 
معنی آن این است که به جای دریافت فولیکول های مو از شخص دیگر ،آنها همیشه از منطقه اهدا کننده 

خود شخص که تحت عمل قرار می گیرد برداشته می شود .
اهدای بافت به خود فرد تمام مشکالتی که در زمینه پیوند اعضاء از شــخص دیگر دارد  را  از بین می برد 

همانند هزینه اهداء،بانک اعضاء،رد پیوند و نیاز به تضعیف سیستم ایمنی فرد پیوند گیرنده.
دومین اصل مهم »برتری ناحیه دهنده «یا Donor Dominace می باشد به این معنا که برنامه ژنتیکی رشد مو 
در فولیکول های موی  ناحیه دهنده نسبت به شرایط منطقه ای که موها به آن منتقل می شوند غالب است.

فولیکول های مویی که جهت اهدا استفاده می شوند آنهایی هستند که از نظر ژنتیکی به رشد خود در تمام 
 دوران حیات ادامه می دهند ،زیرا آنها از نظر ژنتیکی نســبت به پیام DHT جهت توقف رشد موها مقاومت 
می کنند و تعداد این فولیکول هادر قسمت پشت سر محدود می باشد. سومین اصل جهت جراحی پیوند 
مو یک اصل هنری است و از دو پایه تشکیل می شود.:اول استفاده از فولیکول های خودی و دوم استفاده از 

،،اصول درمان جراحی پیوند مو



آب بنوشید
بدن در هر شرایطي به 
آب نیاز دارد. فراموش 
نکنید که در روزهاي 
گرم باید بین 5. ۱تا ۲ لیتر 
آب بنوشید و بدانید که 
هیچ نوشیدني دیگري 
جایگزین آب نمي شود. 
این مایه حیات براي 
عملکرد ارگان هاي بدن 
الزم و ضروري است. 
چون عالوه بر اینکه باعث 
جریان خون مي شود 
سلول هاي بدن را نیز احیا 
مي کند.  

آب نارگیل
آب نارگیل حاوي خواص فوق العاده اي است. این نوشیدني خنک و کم شیرین یکي از جایگزین هاي مناسب براي آب 

است که عالوه بر لذت بردن از طعم آن مي توانید آب بدن تان را نیز به خوبي تامین کنید.

لیموناد
دست به کار شوید و براي خودتان نوشیدني لیموناد آماده کنید. هر نوشیدني که از 

لیموترش تهیه شده باشد عالي است.
این نوشیدني سرشار از ویتامین است و ترشي آن براي رفع عطش فوق العاده 

است. البته به شرطي که آن را زیاد شیرین نکنید.

شیرکاکائو
شیر کاکائو در فصل گرما و به خصوص بعد از فعالیت هاي بدني زیاد توصیه 

مي شود. با مصرف این نوشیدني مفید بدن عالوه بر دریافت میزان قابل توجهي 
آب از پروتئین و کلسیم نیز بهره مند مي شود. با این حال حواستان باشد که شیر 

کاکائو را زیاد شیرین نکنید و در مصرف آن دچار افراط نشوید.

 خط قرمزها
چاي و قهوه ممنوع

در گرماي شدید هوا، نوشیدن قهوه یا چاي زیاد توصیه نمي شود. به خاطر این 
که این نوشیدني ها خواص دیوروتیک دارند؛ البته مصرف این نوشیدني ها به 
میزان متعادل مشکلي به وجود نمي آورد.  اگر چاي یا قهوه جزو نوشیدني هاي 

مورد عالقه شماست بهتر است در گرماي زیاد آنها را به صورت ولرم میل کنید 
تا حرارت بدنتان را بیشتر نکنند.

 نوشیدني هاي تگري ننوشید
حواس تان باشد که نوشــیدني هاي تان را پر از یخ نکنید. این کار باعث ایجاد 
کرامپ هاي شدید در معده مي شود. سعي کنید نوشیدني تان حتماً خنک و گوارا 
باشد اما از مصرف نوشیدني هاي خیلي خنک و به اصطالح تگري بپرهیزید چون 

01

02

03

04

نوشیدني هاي تابستانه
در روزهاي گرم با بهره مندي از تغذیه سالم و رفع عطش منظم، خودتان را از ضعف و خستگي زیاد حفظ کنید. اما توجه داشته باشید که هر نوشیدني ای در هواي گرم مناسب نیست. 
زماني که جیوه دماسنج بدون توجه به حال و روز ما باال مي رود و گرماي کالفه کننده عرق از سر و رو جاري مي کند الزم است که به فکر تامین آب بدن و رفع عطش به بهترین نحو باشیم. 

در این شماره چند نوشیدنی خنک تابستانی را به شما معرفی می کنیم.
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اسموتي ها
آب موجود در 
 میوه ها  و
اسموتی ها باعث 
تامین آب بدن 
مي شود. میوه ها 
سرشار از ویتامین هاي 
مورد نیاز بدن هستند.

خاکشیر
نوشابه ها به طور موقت عطش شما را برطرف و در عین حال کالري و قند زیادي به بدنتان تحمیل 

مي کنند. اما در عوض نوشیدني سالمي مانند خاکشیر آب بدن تان را به طور طبیعي تامین و 
عطش تان را رفع مي کند. باید بدانید که خاکشیر دوستدار دستگاه گوارش و سرشار از ویتامین 

مي باشد.

تخم شربتي
یکي از نوشیدني هاي مورد عالقه ایراني ها که براي رفع تشنگي فوق العاده است، 
تخم شربتي مي باشد. شاید باورتان نشود که این دانه هاي ریز 5 تا 6 برابر کلسیم 
بیشتري از شیر دارند. براي همین توصیه مي کنیم به جاي مصرف نوشیدني هاي 
گازدار از این نوشیدني سالم استفاده کنید.

باعث ایجاد شوک در بدن مي شوند.
 

دور نوشیدني هاي گازداررا خط بکشید
دور نوشابه ها را خط قرمز بکشید. این نوشیدني ها سرشار از قند هستند و به 
رفع عطش کمکي نمي کنند. حتي باعث بروز کرامپ و گرفتگي عضالني در معده 
مي شوند. بعد از نوشیدن نخستین لیوان میل به نوشیدن یک لیوان نوشابه دیگر 

نیز شکل مي گیرد و این روند به کم آبي بدن منجر مي شود.

 
نوشیدني هاي انرژي زا ممنوع

نوشیدني هاي انرژي زا حاوي میزان زیادي کافئین هستند که خواص دیورتیک 
دارد و باعث کم آبي بدن مي شود. اگر طرفدار این نوشیدني ها هستید بهتر است 
دنبال انواع کم کالري و کم شیرین آن باشید. در این صورت مي توانید قبل از 

ورزش از آنها استفاده کنید و در عین حال به میزان کافي آب بنوشید.

آب میوه هاي طبیعي
آب میوه هاي خانگي سرشار از ویتامین هستند. اگر از آب میوه هاي آماده 
استفاده مي کنید مي توانید کمي آب به آن اضافه کنید تا رقیق تر شوند و 

میزان قند آنها کاهش پیدا کند. با مصرف نوشیدني هاي ۱۰۰ درصد طبیعي 
مي توانید تشنگي را رفع کرده و سالمتي تان را ارتقا دهید.

سوپ

درست است که سوپ جزو نوشیدني ها و خنک نیست اما این غذا از سبزیجات زیادي تهیه مي شود 

که هر کدام سرشار از آب هستند. سبزیجات حاوي فیبر هستند که براي مقابله با یبوست مفید 

هستند و مانع از نفخ مي شوند. شاید کمي عجیب به نظر برسد اما سوپ نیز به رفع عطش کمک 
مي کند.
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 حامد اسماعیلی:   وقتی حرف از هیپنوتیزم به میان می آید ناخودآگاه همه ذهن ها به رفتاری ختم می شود که باعث 
می شود شخص از حالت طبیعی خارج و تحت سلطه شخص دیگر به خواسته های او جواب بدهد و هیچ رفتاری از خود 
در اختیار ندارد اما در واقع هیپنوتیزم محدود به این تعریف نیست .بابک خسرونژاد شخصیتی است که چند سالی است 
با اجرای برنامه های هیپنوتیزم بر روی صحنه به صورت زنده و کامال علمی در دل بسیاری از مردم کشور جا باز کرده و 
توانسته عملیاتی متفاوت از هیپنوتیزم را به صورت واقعی به اجرا بگذارد. با توجه به این که او هیپنوتیزم را از دوران 
جوانی دنبال کرده و با خواندن بیش از ده ها کتاب مختلف توانسته به این علم دست پیدا کند از او درخواست کردیم تا 

با حضور در دفتر مجله زندگی سالم در این خصوص بیشتر توضیح بدهد.

   هیپنوتیزم تنها یک حالت خواب گونه است
خسرونژاد در تعریف هیپنوتیزم می گوید: هیپنوتیزم تنها یک حالت خواب گونه است و در این 
حالت ذهن هوشیار شخص آرام یا غیرفعال می شود .هیپنوتیزور ) هیپنوتیزم کننده( تلقیناتی را 
به ضمیر ناخودآگاه شخص القا می کند. هیپنوتیزم از نظر لغوی به معنای خواب آوری مصنوعی ویا 
خواب آوری مغناطیسی است . در عالم هیپنوتیزم از ذهن خودآگاه وارد ذهن ناخودآگاه می شویم 
و این عملی است که ممکن اســت بارها در طول روز برای هرکسی رخ بدهد. انسان ها در هنگام 
رانندگی طوالنی و یا خستگی زیاد وارد ضمیر ناخودآگاه خود می شوند و در حالی که چشمانی باز 
دارند از تحرک و کنش فاصله گرفته و تمایل دارند که خیلی آرام در گوشه ای به فکر فرو بروند. این 
در واقع ابتدای علمی شدن هیپنوتیزم بر روی شخص است و وارد شدن از ضمیر خودآگاه به ضمیر 
ناخودآگاه خود قدم اول برای اجرای هیپنوتیزم به شمار می رود. به طور کلی هیپنوتیزم تمرکز ذهن 
و منفک شدن آن از شرایط فعلی و ورود به ضمیر ناخودآگاه و در نهایت انعطاف پذیری ذهن است. 

گفت و گو با تنها هیپنوتیزور علمی- نمایشی در ایران :

 هیپنوتیزم از خود بی خود شدن نیست

همه 

چیز در خصوص 

هیپنوتیزم

 و منتال 

   تنها ۱۵ درصد وارد 
خلسه های عمیق می شوند

فردی کــه مورد هیپنوتیــزم قرار می گیــرد وارد 
مراحلی از هیپنوتیزم می شود که به سه حالت سبک 
ومتوســط وعمیق نامگذاری می شود. در حقیقت 
5 درصد از افراد فاقد اســتعداد هیپنوتیزم پذیری 
 هستند و35 درصد به صورت ســبک هیپنوتیزم

 می شوند .45 درصد به درجات متوسط هیپنوتیزم 
می رســند اما ۱5 درصد وارد خلســه های عمیق 
 هیپنوتیزم می شــوند. یک فرد افــزون بر آن که 
می تواند خودش را هیپنوتیزم کند،می تواند توسط 
 فرد دیگری هیپنوتیزم شود که در این حالت به وی 

» هیپنوتیزور « می گویند.
   مقاومت در برابر هیپنوتیزم و 

شکست عملیات
 خیلی ها اعتقاد دارند که هیپنوتیــزور نمی تواند 
آن ها را هیپنوتیزم کنــد و آن هــا در قبال انجام 
هیپنوتیزم از خود مقاومت نشان داده و هیپنوتیزور 
را با مشــکل روبه رو می کنند حتی عده ای تصور 
می کنند که باید با هیپنوتیزور مقابله کرده و  از خود 
مقاومت نشان بدهند این درحالی است که به هیچ 

   شروع هیپنوتیزم با بستن 
چشم ها

به گفته بابک خسرونژاد برای شروع هیپنوتیزم فرد 
باید چشــمان خود را ببندد چرا که تصاویر از دید او 
محو شــده و او بتواند میزان فرکانس دریافتی خود 

دهد.  فردی را از حالت بتا به آلفا تغییر 
شود که باید هیپنوتیزم 
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وجه با زور نمی توان کسی را وارد فضای هیپنوتیزم کرد و تا زمانی که شخص خود 
قصد هیپنوتیزم شدن نداشته باشد هیپنوتیزور کاری از پیش نخواهد برد و باید 
در مرحله اول شخص خود بخواهد که هیپنوتیزم شود و ذهن خود را در اختیار 
هیپنوتیزور قرار بدهد تا هیپنوتیزور بتواند او را هیپنوتیزم کند. اگر اینطور نبود 
در کشف های پلیسی به راحتی شخص مجرم را علی رغم میل باطنی هیپنوتیزم 
کرده و تمامی اطالعات مورد نیاز را از او خارج می کردند اما این تفکرها به هیچ 
وجه منطقی و صحیح نیســت و شــخص باید تصمیم به وارد شدن به ضمیر 
ناخودآگاه خود و فضای آلفا را داشته باشد تا عملیات هیپنوتیزم بر روی او به 

صورت صحیح اجرا شود.
    اکثر مردم از هیپنوتیزم شدن واهمه دارند

اکثر مردم از هیپنوتیزم شــدن واهمه دارند و نگران هستند که تسلط خود را 
ازدست داده و حرف هایی بزنند که چندان میلی به گفتن آن ها ندارند، علت 
اصلی این گونه برداشت ها عدم شناخت کافی مردم از علم هیپنوتیزم است و همه 
بر این تصور هستند که فرد در حالت هیپنوتیزم از خود بی خود می شود و تمامی 
رفتار و گفتار او تحت درخواست شخص هیپنوتیزور انجام می شود و یا عده ای 
نگران هستند که به خواب رفته و دیگر بیدار نشوند و جان خود را ازدست بدهند 
این در حالی است که باالترین میزان هیپنوتیزم وارد شدن به موج مغزی تتا است 
و فرد وارد خوابی سبک می شود که البته هرکسی در ساعت های ابتدایی شب 
آن را تجربه می کند و هیچ گونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد. به طور کلی 
هیپنوتیزم دارای 6 مرحله است که کسانی که "خودهیپنوتیزم" کار می کنند 
در باالترین درجه به مرحله 3 می رسند چرا که الزاما از درجه 3 به بعد باید یک 

هیپنوتیزور آن ها را در این مسیر هدایت کند.
     باور ما قوی تر از فکر ماست

کسانی که بتوانند بر باور خود تکیه کنند و باورها را جلوی چشم خود مجسم و 
تصویرسازی کنند به مراتب راحت تر از دیگران هیپنوتیزم شدن را تجربه خواهند 
کرد چرا که باور انسان ها قوی تر از فکر آن هاست و در هیپنوتیزم رفتار شخص 
چندان مهم نیست بلکه باور اوست که می تواند او را در این فضا قرار بدهد. همه 
انسان ها به راحتی بر روی جدول های کنار خیابان قدم می زنند و از لغزیدن بر 
روی آن ترس و نگرانی ندارند و حرکت و تردد بــر روی جدول را به خوبی باور 
کرده اند اما اگر همین جداول در ارتفاع از سطح زمین قرار بگیرد ترس و نگرانی 
به شدت بر فرد غلبه کرده و از حرکت بر روی آن ها واهمه و دلهره دارد چرا که 

 او مدام از لغزیدن و سقوط از روی جدول ها ترس و واهمه دارد. پس در مجموع
 می توان گفت باورها  قوی تر از تفکر هستند و انسان با تکیه بر باور خود می تواند 
به راحتی نسبت به آن چیزی که قصد انجام آن را دارد موفق عمل کند و در عملی 
شدن هیپنوتیزم نیز نیاز به باور داریم تا سوژه به طور کامل باور کند که تلقینات 

هیپنوتیزور در روبه روی او در حال انجام است.
   ۱. هیپنوتیزم یک قدرت جادویی نیست

خسرونژاد در این بخش به 6 سوال ذهن عوام به صورت جزئی پاسخ می دهد. او 
در خصوص قدرت هیپنوتیزم می گوید: هیپنوتیزم به هیچ وجه قدرت جادویی 
و خارق العاده نیست بلکه مهارت استفاده از تلقیناتی است که هیپنوتیزور به کار 
گرفته و با تسلط بر آن ها شخص را وارد ضمیر ناخو.دآگاه می کند. هرکسی بر این 
علم و تلقینات آن تسلط داشته باشد و البته خود هیپنوتیزم شدن را قبال تجربه 
کرده باشد می تواند شخص را هیپنوتیزم کند. هیپنوتیزور تنها باید بتواند جمالت 
تلقینی را به شخص دیکته کند و با فضاسازی الزم هیپنوتیزم شونده را تا ورود به 

موج مغزی آلفا هدایت نماید.
   2 . هیپنوتیزم شدن از خود بی خود شدن نیست

 شــخص هیپنوتیزم شــده از خود بی خود نمی شــود و در ناآگاهی به ســر
 نمی برد. خیلی ها تصور می کنند که شخص هیچ چیز از محیط و فضای اطراف 
متوجه نمی شــود در حالی که او همانند دیگران به فضای اطراف خود مسلط 
است و کامال آگاه اســت اما با توجه به محور تلقینات هیپنوتیزور ذهن خود را 
به تصویرسازی معطوف کرده است و نسبت به دیگران از موج مغزی با فرکانس 
کمتری برخوردار است. خیلی ها بعد از اتمام عملیات هیپنوتیزم ادعا می کنند 
که حرف های دیگران را می شنیدند و در حالت طبیعی به سر می بردند این در 
حالی است که قرار نیست سوژه به خاطر هیپنوتیزم شدن ، از این عالم خارج شود 
و از خود بی خود باشد بلکه کامال بر رفتار خود مسلط است اما فضای متفاوتی 

را تجربه می کند. 
     ۳ . هیپنوتیزم خطرناک نیست

همانطور که قبال گفته شد هیچ خطری هیپنوتیزم شونده را تهدید نمی کند 
و شــخص در باالترین حالت به خواب می رود پس کسانی که تصور می کنند 
جانشان در خطر است و یا ممکن است دیگر بیدار نشوند در اشتباه هستند و عالم 

هیپنوتیزم عالمی نیست که شخص در آن گرفتار شود.

روی یک مبل راحتی ویا روی پوشش نرمی دراز می کشد و دقیقاً 
به سخنان هیپنوتیزور توجه کرده ودستورات او را اجرا می کند. 
یکی از بهترین راه های رسیدن به ضمیر ناخودآگاه ، تلقین است. 
با ارائه تلقین می توانیم بر روی بخش های درونی ذهن خودمان 
تاثیر بگذاریم ، پس برای نتیجه گیری از مزایای هیپنوتیزم، باید 
از انواع تلقینات استفاده شود. برای انجام هیپنوتیزم اول از شخص 
درخواست می کنیم که چشمان خود را بسته و به خواب نزدیک 
شود و به تصویرسازی ها تمرکز کند چرا که هرچه به تصویرسازی 
 شــفاف تر نزدیک شــود اجرای هیپنوتیزم بر روی آن شخص 

واقعی تر است. با وارد شدن فرد به موج آلفا رویای ذهنی شخص در 
ذهن او تصویرسازی خواهد شد و او گام به گام به سمت وارد شدن 
به فضای آلفا حرکت می کند و در این فضا می تواند ذهنیات خود را 
در روبه روی ذهن خود تصویرسازی کند. در اوایل انجام هیپنوتیزم 
معموالً نبض فرد تندتر شده وحرکات تنفس وی سریع تر می شود 
وهنگامی که ترس از بین برود نبض وتنفس نیز کندتر شده از حالت 
طبیعی نیز کمتر می شود. در آغاز هیپنوتیزم ، باید سوژه مدتی بدون 
حرکت به تلقینات هیپنوتیزور گوش فرا دهد. در این هنگام پیدایش 
پرش هایی در کره چشم ، نمایانگر شروع خلسه هیپنوتیزمی است 

وکم کم با عمیق تر شدن خلسه ، این پرش ها از بین رفته وعضالت 
 پلک وبدن شل وریالکس می شوند و بدن آن قدر سست ولخت 
می شود که انجام یک حرکت ساده ویا راه رفتن دشوار می شود.  
 در واقع ابتدا سوژه وارد خلسه سبک، بعد متوسط وسپس عمیق 
می شــود. یک فرد می تواند با یک نوار ضبط ویا روش های دیگر 

خودش را به آسانی هیپنوتیزم کند وبه مقاصد درمانی خود برسد.

 کسانی که بتوانند بر 
باور خود تکیه کنند 

و باورها را جلوی 
چشم خود مجسم و 
تصویرسازی کنند 

به مراتب راحت تر از 
دیگران هیپنوتیزم 

شدن را تجربه 
خواهند کرد چرا که 

 باور انسان ها 
قوی تر از فکر 
آن هاست و در 

هیپنوتیزم رفتار 
شخص چندان مهم 

نیست بلکه باور 
 اوست که

 می تواند او را در 
این فضا قرار بدهد.



     کتابی در خصوص 
منتال
وقتی از خسرونژاد در 
خصوص تاریخچه منتال 
سوال شد جواب داد: 
اطالعات کاملی از تاریخچه 
و بنیان گذاری این بازی 
در دنیا ندارم اما یک کتاب 
الکترونیکی مخصوص به 
منتال در دسترس دارم که 
مربوط به حدود یک قرن 
پیش است و مطالب آن 
حاکی از آن است که منتال 
از صدها سال پیش در دنیا 
وجود داشته است. در حال 
حاضر منتال به عنوان یک 
بازی برای ذهن خوانی اجرا 
 می شود که تعدادی از 
بازی های سطح پایین و 
ابتدایی آن را مردم بلدند

 و سرگرم می شوند.

 هیپنوتیزم در 
فضای آرام و 
طوالنی مدت 
حال و هوای 
متفاوتی دارد 
به طوری که 
یک بار یکی 
از دوستان که 
بسیار مشتاق به 
دیدار و مالقات با 
سیروان خسروی 
) خواننده مطرح 
کشور( بود را هیپنوتیزم 
کردم و او در آن فضا با 
سیروان خسروی دیدار 
و گفت و کرد و حتی با هم 
آهنگسازی هم کردند 
و فیلم این برنامه نیز در 
آرشیو موجود است .

    4 . هیپنوتیزم درمانی نیاز به عمیق شدن 
ندارد

بسیاری از پزشکان در دنیا بیماران خود را برای رسیدن به آرامش 
هیپنوتیزم می کنند و این رفتار تنها به خاطر آرامش بیشتر و راحتی 
بیمار است وگرنه هیپنوتیزم در هر سطحی می تواند نتایج خاص 
خود را داشــته باشــد و برای هیپنوتیزم درمانی نیازی به عمیق 
شدن و وارد شــدن به درجات باال نیست و بیمار تنها با وارد شدن 
به ضمیرناخودآگاه همانند دیگران می تواند فضای هیپنوتیزم را 

تجربه کند.
     ۵ . ســوژه هیپنوتیزم شــده، رفتاری 

برخالف میل خود انجام نمی دهد
همانطور که به آن اشاره شد بسیاری از مردم تصور می کنند که 
سوژه با هیپنوتیزم شــدن به صورت کامل در اختیار هیپنوتیزور 
قرار می گیرد، در حالی که هیپنوتیزم همکاری صد درصد سوژه را 
می طلبد و به هیچ وجه نمی توان کاری برخالف میل درونی از آن 
شخص درخواست کرد چرا که سوژه هوشیار است و براساس تفکر 
و تعقل تصمیم به اجرای آن می گیرد و اگر چیزی برخالف میل او 
باشد از فضای هیپنوتیزم خارج می شود و هرگونه رفتار و گفتاری 

ز برخالف میل باطنی باعث بیدارشدن سوژه و خروج   ا
فضای هیپنوتیزم می شود.

       ۶ . ضریب هوشــی باال با 
هیپنوتیزم رابطه مستقیم 

دارد
این که عده ای ادعا می کنند که به خاطر 
 ضریب هوشــی باال زودتــر هیپنوتیزم 
می شوند کامال صحیح است و پذیرش 

تلقینات توسط سوژه 

کامال بستگی به شرایط ذهنی او دارد. به طور کلی هیپنوتیزم از 
کودک ۱۲ ساله تا مســن ترین افراد را دربرمی گیرد و هرکسی 
می تواند آن را تجربه کند. امروزه افرادی که در زمینه هیپنوتیزم 
مشــغول به یادگیری هستند به مراتب نســبت به دیگران بهتر 
هیپنوتیزم می شوند چراکه چگونگی تصویرسازی ذهنی را به خوبی 
می دانند و گام به گام با هیپنوتیزور همکاری می کنند و خود نقش 

هیپنوتیزور را نیز دارند. 
      چه کسانی نباید هیپنوتیزم بشوند؟

خسرونژاد اعتقاد دارد با توجه به این که هیپنوتیزم فضایی متفاوت 
است و شــخص عالم خاصی را تجربه می کند لذا افراد وسواس، 
افسرده، چند شخصیتی، رویایی، بیماران دچار عارضه های قلبی و 
به طور کلی از این دست افراد نباید هیپنوتیزم شوند و یا بهتر است 

هیپنوتیزم نشوند. 
   تجربه هیپنوتیزم صدها نفر از هموطنان 

ایرانی
بابک خسرونژاد از هیپنوتیزم هایی که تابه حال انجام داده سخن 
گفته و می گوید: تابه حال بیش از صدها نفر از مردم را وارد فضای 
هیپنوتیزم کرده ام و افتخار آن را دارم که در مراسمات مختلف در 
قالب یک آیتم علمی از جمع حضار در برنامه افرادی را هیپنوتیزم 
کرده ام. خسرونژاد تجربه هیپنوتیزم ۱۱ نفر به صورت همزمان 
بر روی صحنه را نیز دارد و تابه حال در شبکه های جام جم، شبکه 
سوم و اول سیما و ..... به اجرای برنامه پرداخته است. ناگفته نماند 
که او به عنوان هدیه در زمان حضور در دفتر مجله زندگی سالم 
عملیات هیپنوتیزم را نیز بر روی یکی از کارکنان این نشریه اجرا کرد 

که با تشویق و استقبال شدید کارکنان نشریه روبه رو شد.
     مالقات با سیروان خسروی 

خســرونژاد به ســوابق کاری خود هم اشــاره کرده و می گوید: 
هیپنوتیزم در فضای آرام و طوالنــی مدت، حال و هوای متفاوتی 
دارد به طوری که یک بار یکی از دوستان که بسیار مشتاق به دیدار و 
مالقات با سیروان خسروی ) خواننده مطرح کشور( بود را هیپنوتیزم 
کردم و او در آن فضا با سیروان خسروی دیدار و گفت و کرد و حتی 
با هم آهنگسازی هم کردند و فیلم این برنامه نیز در آرشیو موجود 
است و یا یکی دیگر از دوستان را به حدی در هیپنوتیزم غرق کردم 
که به دوران کودکی برده شــد و با دست خط دوران ابتدایی خود 

می نوشت .
    بشنوید از بازی های منتال و ذهن خوانی

منتال یکی از شاخه های شعبده بازی است که نیازی به ابزار ندارد 
 و بیشتر حول محور فرمول های ریاضی و ترفندهای ذهنی انجام 
می شود. خســرونژاد مبتکر چندین نمونه از بازی های منتال در 
کشور نیز هســت و تابه حال در این زمینه نیز کارهای مختلف و 
خارق العاده ای را به اجرا گذاشته است. او می گوید: بعد از وارد شدن 
 به دنیای شعبده بازی در 6 سال پیش برای تجربه دنیایی جدید از

 بازی های روز دنیا با استاد بهروز کریمی ) پدر شعبده بازی ایران( 
آشنا شدم که ایشان منتال را به عنوان یکی از شاخه های شعبده 
بازی به من معرفی کرد و از آن موقع به بعد بیش از ۱۰ منتال جدید 
را طراحی و ابداع کردم چرا که ایشان از ابتدا به من تاکید کرد که 
بازی های منتال را آموزش نمی دهد و برای یادگیری آن ها باید 
خودم مشغول به طراحی و ساخت شوم و همین امر باعث شد تا با 
خرید فیلم های اورجینال مربوط به علم منتال بیش از پیش با این 

علم نیز آشنا شده و بازی های مختلفی را ابداع کنم.
    منتال،  ذهن خوانی واقعی نیست

به گفته خســرونژاد منتال برپایه ترفند و فرمــول های ریاضی، 
روانشناسی و تلقین است و هیچ کدام ذهن خوانی واقعی نیست ولی 
هرکدام سطح متفاوتی داشته و نحوه اجرای آن ها تسلط کافی نیاز 
دارد. منتال به گفتار و گویندگی حرفه ای نیاز دارد و تنها تماشای 
آن برای مخاطب کافی نیست چرا که باید منتالیست با تشریح آن 
موضوع را برای حضار تشریح کرده و نگاه ها را به سمت و سوی یک 
ذهن خوانی هدایت کند این در حالی است که در شعبده بازی به 
هیچ وجه به گفتار نیازی نیست و شعبده باز با وسایل و ابزار خود 

ترفندهایی را به اجرا می گذارد .
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مطب

فصل هشتم



مشاوره و مراقبت از پوست و مو
شفاف سازی و ویتامینه کردن پوست ومو
پیلینگ ،لیفتینگ و هیدرودرمی پوست

انواع ماساژ سر ،صورت و بدن 
فرم دهی و سفت کردن بدن توسط دستگاه
معرفی برندهای معروف پوستی و با کیفیت

آناهيتاانستیتو  زیبایی 

شماره تماس : 
 09363942875
09140431264
36518978

سپاهان شهر  میدان 
غدیر- مجتمع  هفت 

نگین )آتایار(
مدیریت :محمودی

anahita.skincare@yahoo.com



مشاوره و مراقبت از پوست و مو
شفاف سازی و ویتامینه کردن پوست ومو
پیلینگ ،لیفتینگ و هیدرودرمی پوست

انواع ماساژ سر ،صورت و بدن 
فرم دهی و سفت کردن بدن توسط دستگاه
معرفی برندهای معروف پوستی و با کیفیت

لیفت صورت با نخ
در حال حاضر یکی از روش های طب کره ای لیفتینگ و جوانسازی و 
رفع چین و چروک های عمیق پوست با در یک جلسه ،استفاده از نخ 
های قابل جذب به همراه سوزن های ظریف و مخصوص در سایز های 
مختلف برای قرار دادن نخ در نواحی پیشانی،خط لبخند و اخم،باال 
بردن عضالت صورت و گونه ها،رفع غبغب و باال کشیدن چانه است.

این نخ ها حدودا 9 ماه زمان می برد تا در پوست صورت جذب شوند 
و حداقل اثرات آن ۲ تا 3 سال باقی می ماند که با توجه به تغذیه و 
محافظت در برابر رادیکال های آزاد بسیار ماندگار تر خواهد بود.زمان 

اولین اثر گذاری بعد از یک تا دو ماه محسوس می باشد.

 
نمونه لیفتینگ عضالت صورت به سمت باال و کشیده شدن صورت 

با کاشت نخ

نمونه رفع چروک عمیق خط لبخند و دور لب و لیفتینگ صورت با 
روش طب سوزنی کره ای

جوانسازی پوست صورت و گردن،با کشیدن عضالت صورت و رفع 
چین و چروک خز لبخند،اخم و دور لب و چشم

نمونه لیفتینگ عضالت صورت  و گونه و رفع چروک خط لبخند و 
گردن با روش کاشت نخ کره ای

این نخ های قابل جذب، به تعداد حداقل ۱۰ تا ۱۰۰ عدد در سه سایز 
مختلف با دقت در یک جلسه، در زیر الیه های پوستی صورت و گردن 
قرار می گیرند و تا زمانی که در زیر پوست هستند و هنوز جذب نشده 
اند می توانند سلول های پوست و بافت پوست را برای افزایش فرایند 
کالژن سازی فعال کنند و یک تحول پوستی و زیبایی ایجاد می کنند 
که به راحتی با کرم و لیزر نمی توان با این دوام و ماندگاری ایجاد کرد.

در حقیقت بدن با جذب کردن نخ ها در طول حدود 9 ماه و تحریک 
سیستم ایمنی برای ترمیم پوست تمام الیه های پوستی را تحت تاثیر 
قرار داده و لیفتیتگ و جوانسازی طبیعی و رفع چروک های عمیق 

پوستی ایجاد می کند.

ساعات کار مطب : روزهای زوج ۵ تا ۸ شب
روزهای فرد به غیر از پنج شنبه ها ۹ تا ۱ صبح
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لطفا برای خوانندگان مــا از نقش هورمون 
اســتروژن و عوارض کاهش آن در سیستم 

بدنی زنان بگویید؟
هورمون  اســتروژن در زنان نقش فعالی در 
جوانی و شادابی ایفا می کند.از پایداری موهای 
سر تا رشد در بلوغ واستحکام استخوانی و 
حفظ مخاط تناسلی عملکرد دارد .وقتی سطح 
استروژن کاهش می یا بد ،زنان دچار عوارض 

زیر می شوند:
۱-کاهش خون رسانی به مخاط واژن که باعث 

خشکی می گرددو ایجاد آتروفی می کند .
2-تغییر شکل اپیتلیوم واژن

۳-کاهش مقدار الکتوباسیل ها)سلول های 
محافظ واژن ( و در نتیجه افزایش سطح قلیائی 

)ph افزایش(
مجموعه عالئم فوق را آتروفی می نامند.

یکی از عوارض کاهش اســتروژن خشکی 
آتروفی درد مقاربتی است .لطفا در این مورد 

هم توضیحاتی بفرمایید؟
کاهش استروژن باعث خشکی وآتروفی و
Dysparonia)درد مقاربتی (می شود.هرچه 

سن بیشتر شود  شدت خشکی هم به طور 
تصاعدی افزایش می یابد.

آتروفی باعث آسیب و پارگی الیه های واژن 
شده و چون مخاط اولین الیه محافظ در مقابل 
ضربه و بیماری است از این رو درد و بی میلی 

زناشویی را پدید می آورد.
کم شدن چین خوردگی ها باعث ایجاد سطح 
صاف و غیر ارتجاعی و به طبع مشکل مقاربتی 

می شود.

اپیتلیوم ســالم ،گلیکوژن که ماده غذایی 
مفید و منبع غذا و انرژی اســت را در سلول 
ذخیره می کند که با ریزش سلول های رویی 
،گلیکوژن روی سلولها پخش شده و اثر نرم 
کننده دارد وباعث رشــد الکتوباسیل هاو 
ترشح مواد اسیدی می شــود . که محیط 
اسیدی ســد دفاعی در مقابل رشد باکتری 

های بیماری زا می باشد. 
طبق آمار 4۰ درصد از زنان یائسه از مقاربت 
رنج می کشند و 2۵ درصد زنانی که به مشاور 
رو می آورند دچار مشــکل در این زمینه 

هستند.
آیا هورمون درمانی پس از یائسگی توصیه 

می شود ؟
هورمون درمانی بعد از یائسگی فقط به مدت 
کوتاهی توصیه می شــود و به همه زنان نیز 
توصیه نمی شود. فقط در همان موقع مصرف، 
بیمار شاید یک بهبودی نه چندان کاملی را 
احساس کند و باقطع مصرف دوباره عالئم 

آتروفی باز می گردد.
هورمون در زنانی که دچار سرطان های پستان 
،رحم و تخمدان بوده اند یا بیماری های قلبی 
یا فشار خون باال یا بیماری روماتیسمی مثل 

لوپوس دارند نیز توصیه نمی شود.
  لیزر مونالیزا در بهبود عوارض یائسگی چه 

تاثیری دارد ؟
لیزر با ایجاد هزاران نقطه به صورت منظم وارد 
بافت می شود.پالسی که در مخاط واژن به کار 

می رود با پالس جراحی متفاوت است .
به طوری که از دوقســمت تشــکیل می 

شود. قسمت اول ســریع و عمیق ونازک 
اســت که الیه مرده رویی که سفت شده را 
شکاف می دهد و سپس قسمت دوم پالس 
که حاوی انرژی گرمایی و زمان بیشــتری 
اســت در عمق بافت آزاد می شود.سپس 
باعث شوک گرمایی می شود،شوک گرمایی 
HSP تولید می کند و HSP)پروتئین شوک 

 TGFB و مهار BFGF گرما (موجب ترشــح 
می گردد.

در نتیجه فیبرو بالست ها فعال شده و کالژن 
واالستین وپروتئوگلیکان واسید هیالورونیک 

و...می سازند.
بررسی های بافت شناسی با  تکه برداری بعد از 
لیزر و مشاهده زیر میکروسکوپ چند مورد را 

نشان می دهد: 
۱-مخاط سرشــار از عــروق خونی و چین 

خوردگی می شود.
2-مخاط سرشار از گلیکوژن و ذخیره غذایی 

می شود.
۳-بافت میان سلولی سرشار از کالژن و فیبر 

گشته و ارتجاعی می شود.
حتی بعد از یک جلســه اســتفاده ازلیزر 
۵۰درصد بهبودی آتروفی )خشکی –خارش 

–سوزش –شلی ( دارد.
لیزر مونالیزا دربهبود عالئم ادراری نیز موثر 

است؟
لیزر باعث بهبــود عالئم  ادراری شــامل 
ســوزش ادرار،ریــزش ادرار هنــگام 
 عطسه و ســرفه و ریزش اضطراری ادرار

 می شود.

کدام یک از بانوان نامزد استفاده ازاین نوع 
لیزر هستند ؟

- کسانی که تعداد حاملگی زیاد داشته اند.
- حاملگی با نوزاد درشت 

- پارگی وسیع موقع زایمان
- مرحله دوم زایمان که خروج جنین از رحم 

مادر است طوالنی شود.
- چاقی مادر

- مصرف سیگار و دخانیات 
- یائسگی زودرس 

- سابقه سرطان و شیمی در مان
- بیماری های خاص     - ژنتیک

ازمزایای این نوع لیزر نسبت به درمان های 
دیگر بگویید؟

درمان سرپائی ،بدون درد ،بدون بی حسی و 
بیهوشی ،بدون هیچکونه عارضه جانبی ،بدون 
مصرف آنتی بیوتیک یا کرمهای بعدی ،بدون 

مرخصی از محل کار
اعمالی که لیزر انجام می دهد شامل :

Tightening -۱:کم کردن طول وعرض  واژن 
برای موارد شــل ،بهبود عالئم ادراری مثل 
ســوزش و تحریک پذیری و پیشگیری از 

ریزش ادرار است.
Rejuvenatien-2:جوانسازی و بهبود چین و 

چروک پوست تناسلی 
Whitening-۳:روشن سازی پوست تناسلی

Labioplasty-4:تصحیــح بزرگی لب های 
کوچک تناسلی به صورت سر پایی و بدون 

بیهوشی

حس خوب جوانی با 
لیزر مونالیزا

با پیشرفت روز افزون دانش 
پزشکی و افزایش آگاهی عمومی ،توجه زنان به زیبایی ،سالمت 
و احترام به خود رو به فزونی است .این مهم در سایه تکنولوژی امروز ،توسط دستگاه  
متفاوت و موثر “لیزر مونالیزا”قابل دستیابی است .   
دکتر الهه امیری جراح و متخصص زنان ،زایمان ونازایی دراین شماره برای خوانندگان ما از نقش و تاثیر لیزر مونالیزا در سالمتی 
بانوان گفته اند که در ادامه این مصاحبه را خواهید خواند.

دکتر الهه امیری
جراح و متخصص زنان ، زایمان، نازایی

آدرس: اصفهان، خیابان آمادگاه، مجتمع پزشکی سپاهان ساختمان شماره 2، واحد 15          تلفن:  32210708    ) سه خط(
www.drelaheamiri.com



ونوس هتل

از اینکه میزبان شما در ضیافت خاطره ها هستیم به خود می بالیم.
venushotelesfahan@gmail.com     32227350 : اصفهان، خیابان آمادگاه ، تلفن : 5 - 32230040    فکس

 با موقعیت مکانی عالی | این هتل مشتمل 
بر 8 طبقه می باشد. 

  رستوران مینیاتور با گنجایش
 پذیرایی 200 نفر در فضایی مزین به هنر 

اصیل ایرانی با منوی غذایی متنوع ایرانی و 
فرنگی  آماده پذیرایی از شماست.

  کافی شاپ ونوس با انواع کافی ها و 
دسرها آماده برگزاری ضیافت های صمیمانه 

و نشست ها

  جشن ها و کنفرانس های خود را به ما 
بسپارید

  مجموعه آبی ونوس شامل استخر 
سرپوشیده، سونا، جکوزی و ماساژ





چهاراه ابن سینا ،چهارراه بابا قاسم ،بن بست شماره 2 ،
مجتمع گل رز  تلفن :34476004   همراه :09333030972   
با مدیریت خانم نیک بستر

با مجوز رسمی از سازمان فنی وحرفه ای
با ارائه کلیه خدمات آموزشی و آرایشی از مقدماتی تا 
تخصصی 

آموزشگاه مراقبت زیبایی

نیک رو

مرکز پخش انواع اونیفرم نیروهای مسلح ،اورکت ،کاپشن ،شلوار ولباس فرم انتظامات
بورس انواع پارچه ،آرم ،درجه ،کاله ،بادگیر،گرم کن ،پلیور ،لباس پرواز،دستکش، کاله خلبانی .

انواع زنجیر وپالک لیزری )التین ،فارسی،چهره (واتیکت های سنجاقی ،حکاکی ،لیزری، چاپی ،کامپیوتری ،دست نویس ، خلبانی وغیره ...
مرکز پخش انواع لوازم کوهنوردی شامل : کیسه خواب ،کوله پشتی ،چراغ قوه شارژی وزوم دار ، قمقمه ، بیلچه تاشو ،عصای کوهنوردی ،قطب نما ،جوراب ، دستکش، 
شال ، کاله وبوت های  کاترپیالر،تیمبرلند،هنسی ، اسکای ،پاراشوت ،دلتا فرس ،ویبرام )ایرانی ،چینی ، کره ای ، آمریکایی( چرم ،طرح چرم ، برزنت )مردانه ، زنانه ، 

بچه گانه ( در رنگ ها ومدل های مختلف .
تهیه وتوزیع انواع ملزومات ایمنی شامل :کاپشن شلوار کار گاهی ،مهندسی ،بیلرسوت ،روپوش ،دستکش چرم ،برزنت ،کاله  ، ماسک، گوشی ،کفش های ایمنی ، چراغ 

گردان  آژیردار، جلیقه  شبرنگی ،مانع های مخروطی ، کمر بند ایمنی وغیره ... 
 چاپ وگلدوزی  انواع آرم وسر دوشی وچاپ ودوخت انواع پرچم )رومیزی-تشریفاتی( جهت  شرکت ها وارگان ها در ابعاد مختلف به صورت گلدوزی ، تیکه دوزی ،

ملیله دوزی  ولیزری  در ابعاد مختلف )پرچم کلیه کشور های جهان موجود است ( .انواع پایه پرچم )رومیزی –پنجه شیری – خورشیدی (
انواع نشان فلزی )بج( ومدال آویز پلی استر شده  پذیرفته  می شود. 

 تولید انواع  پیراهن  وشلوار  فصل نظامی وانتظامات، جلیقه، کاپشن وشــلوار  کا رگاهی  ودوخت انواع لباس  باکیفیت  عالی  ومدل های  مختلف  با رنگ وطرح  ومدل 
دلخواه شما  به صورت سفارشی  دوخت  یا سری دوزی  با ضمانت  حداقل  شش ماهه 

انواع ماکت  های هلیکوپتر  وهواپیمای شکاری  ومسافربری  در ابعاد مختلف 
 تولیدودوخت  انواع جلد اسلحه شکاری ، کمری ، بی سیم ، دستبند ، باتوم ، اسپری ، حمایل وغیره 

 انواع فانسقه ، کمربند ، واکسیل و شمشیر  تشریفات  موجود است .
 انواع لباس همیار  پلیس  بچه گانه  ولباس های پلیس محله  موجود است .

هر نوع مدل از شما ودوخت بهتر از مدل خودتان ، ازما
انواع کاله تبلیغاتی  با آرم گلدوزی  یا چاپی  پذیرفته می شود.

تعمیر انواع لباس نظامی ،شخصی ، اورکت ، پالتو ، مانتو ،کاپشن های چرم وغیره 
اولین وتنها فروشگاه وتولیدی فرم نظامی ،انتظامات و کارگاهی  در اصفهان  

هدف ما خدمت صادقانه  وجلب  رضایت  شماست 
اقالم فوق  به صورت کلی وجزیی در سطح  استان  اصفهان  عرضه می گردد 

آدرس :اصفهان ،خیابان طالقانی ، نبش چهارراه  شمس آبادی  فروشگاه بادی گارد       منوچهر عطایی 09131151444 -  32330645 - 32345230 - 32345110

فروشگاه وتولیدی    بادی گارد        )عطائی(
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دکتر حسین ابدالی
HOSSEIN ABDALI  M.D

فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی فک وصورت 
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه

عضو انجمن جراحان پالستیک ایران و آمریکا
جراحی پالستیک بینی ،صورت ،شکم و...

لیپو ساکشن و لیپولیزر
اعمال جراحی زیبایی صورت،بینی 

لیفت صورت ،سینه و شکم
انواع لیزرهای جوانسازی صورت و گردن 

ASSOCIATE  PROFESSOR OF 
PLASTIC

 & RECONSTRUCTIVE  SURGERY

ابتدای چهارباغ باال، مجتمع کوثر، فاز دوم، 
طبقه 4 واحد617   

                       36204040-36205050    
Email:abdali@med.mui.ac.ir






