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به همت معاونت زنان و خانواده صورت گرفت؛
 معرفی برگزیدگان فیلم فجر 
در بخش »زنان« و »خانواده« 

معاونت ریاســت جمهــوری در امور زنان 
و خانواده در ســی وهفتمین جشــنواره فیلم 
فجــر فیلم هایــی را که بــه موضــوع زنان و 
خانــواده پرداخته انــد از دو زاویــه توجه به 
 »خانــواده« و »حقــوق زنــان« داوری 

خواهد کرد.
شــاخص های مورد توجه معاونت زنان و 
خانواده رئیــس جمهور بــرای انتخاب فیلم 
برگزیده در حوزه خانواده عبارتند از: پرداختن 
واقع گرایانه به آســیب های خانواده با پرهیز 
از ترویج خشونت، ترســیم ضرورت اخالق و 
عدالت در خانواده، پرداختــن به عواقب نبود 
مهارت های ارتباطی در خانــواده و ضرورت 
گفتگــو و تاثیر شــادی و نشــاط در پایداری 

خانواده.
هم چنین شــاخص ها برای انتخاب فیلم 
برگزیــده در حوزه مســائل و حقــوق زنان 
عبارتند از: دفــاع از هویــت زن در خانواده و 
جامعــه صرف نظــر از مادر یا همســر بودن، 
ترســیم نقش های چندگانه زن ایرانی، بیان 
واقع گرایانه آســیب های موجــود در جامعه 
زنان، ترسیم چهره مادرانه موفق، ترسیم چهره 
همســری موفق و ارائه راهکارها برای کاهش 

آسیب های جامعه زنان.
شــیرین احمدنیا، طهورا ابوالقاســمی و 
اشرف گرامی زادگان فیلم های سی وهفتمین 
جشــنواره فیلم فجر را در بخــش تجلی اراده 
ملی از زاویه نگاه »زنان« و »خانواده« داوری 

می کنند.
بر اساس این گزارش در مراسم اختتاحیه 
ســی وهفتمین جشــنواره فیلــم فجــر دو 
فیلم برگزیــده در دو حــوزه »خانــواده« و 
 »زنان« مــورد تقدیــر و اعطای جایــزه قرار 

خواهند گرفت.
    

همزمان با روز جهانی سرطان اعالم شد
فراخوان اهدای »پالکت«برای 

درمان مبتالیان سرطان

مدیرعامل ســازمان انتقال خــون با بیان 
این که برای پاســخ به نیاز بیماران ســرطانی 
هیچ راهی به جــز اهدای مســتقیم پالکت 
نداریــم، گفت: بایــد توجه کرد کــه هر فرد 
 می توانــد ۲۰ بــار در ســال پالکتــش را 

اهدا کند.
دکتــر علی اکبــر پورفتــح اهلل گفــت: 
باید توجــه کرد که در کشــور ســاالنه یک 
میلیون و ۲۰۰ هــزار واحد پالکــت تولید و 
مصرف می شــود که ۷۰ درصــد پالکت های 
 تولیــدی هــم بــرای بیمــاران ســرطانی 

استفاده می شود.
وی با بیان این که میــزان تولید پالکت در 
کشور طی ۱۰ سال گذشته از ۴۰۰ هزار واحد 
به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسیده است، 
افزود: برای پاسخ به نیاز بیماران سرطانی هیچ 
راهی به جز اهدای مستقیم پالکت و جداسازی 
 مســتقیم پالکت ها از خــون اهــدا کننده 

نداریم. 
روش اهدای مستقیم پالکت در مقایسه با 
اهدای خون زمــان طوالنی تری از اهداکننده 
می گیرد، اما محصولی با کیفیت تر را در اختیار 

بیمار قرار می دهد..
پورفتح اهلل تاکید کرد: اهدای پالکت، مانند 
اهدای گلبول قرمز محدودیت اهدای چهار بار 
در ســال را ندارد و هر فرد می تواند ۲۰ بار در 

سال پالکتش را اهدا کند. 
بر این اساس مردم را به انجام یک کار خیر، 
نذر اهدای پالکت و تجربه اهدای مســتقیم 
پالکت که زیرســاخت آن را در تمــام مراکز 
استانی انتقال خون کشــور فراهم کرده ایم، 

دعوت می کنم.

از گوشه و کنار

آذر فخری، روزنامه نگار

زیبایی در چهره و اندام، مطلوب 
و آرزوی همــه اســت. و این حس 
و طلب، مربــوط به دیــروز و امروز 

نمی شود. 
در طــول تاریخ هرچــه جلوتر 
می آییــم، به خصــوص در قــرون 
وسطی، زشتی و یا حداقل نازیبایی، 
مساوی می شود با شرارت و بدذاتی. 
از قرون وســطی به این طــرف، با 
معیارهایی کــه از دوره ای به دوره 
دیگر تغییر می کند، فرد زشت رو و 
درواقع کســی که صورت و اندامش 
با معیارهای زیبایی شــناختی آن 
دوره مطابقت نــدارد، همواره مورد 
طرد و طعن و نفرت واقع می شــود. 
همین مسئله و اهمیت  دادن بیش 
از حد به زیبایی است که رفته رفته 
علم پزشــکی را وارد عرصه صنعت 
زیباســازی می کند. تکنیک های 
جراحی خاص پزشکی که روزگاری 
برای ترمیم سوختگی ها و یا برطرف 
کردن جای زخم بــه کار می رفت، 
رفته رفته برای تعمیر و بازســازی 
چهره ها و اندام ها مورد استفاده قرار 
گرفتند. تب زیباتر شدن، از روزگاری 

اوج می گیرد که سینما و تلویزیون 
با نمایــش هنرپیشــه ها به عنوان 
معیارها و الگوهای زیبایی و تناسب، 
ذهن مردم را تســخیر می کنند. در 
واقع با آغاز ســینما، پزشــکی وارد 
عرصــه صنعت گری می شــود و از 
شوروشــوق مردم برای شبیه شدن 
به سلبریتی ها، سود فراوان می برد 
و البته پیشــرفت های بسیاری نیز 
در این زمینــه اتفاق می افتد که گاه 
برای ترمیم افراد آسیب دیده بسیار 

کارآمد است. 
 تغییر مداوم 

متر و معیارهای زیبایی
ژولیوس سزار با معیارهای امروز 
مرد خوش چهره ای نبود، به خصوص 
با آن بینی عقابی اش. اما شــاید باور 
نکنید که به خاطر شخصیت سزار، 
هر کس کــه بینــی اش عقابی بود، 
قدرتمند و با جذبه محسوب می شد. 
بینی عقابی تا مدت ها نشان از قدرت 
و نیز اصالت و به زبان امروزی، »ژن 
خــوب« بودن داشــت.  امــا امروز 
شــما حداقل در اغلب شــهر و دیار 
خودمان، کمتر کســی را می بینید 
که بینی عقابی داشــته باشد، اغلب 
آن هایی کــه به ایــن »ژن خوب« 
مبتال بودند بینی خود را به دســت 
جراح سپرده و به هر نحوی شده آن  

را از سر-صورت- خود باز کرده اند و 
این ماجرا البته این روزها دیگر زن 
و مرد ندارد، خجالــت هم ندارد که 
هیچ، یک جور پز و پرستیژ اجتماعی 
محسوب می شود؛ وقتی امکانش و 
پولش هست چرا آدم کم و کسری ها 
و حتــی اضافات بدنــش را تعمیر و 

دوباره سازی نکند؟! 
امــا مشــکل اساســی در مورد 
این تعمیرات و بازســازی ها، تغییر 
مداوم معیارهای زیبایــی با ظهور 
ســلبریتی ها اســت. هر سلبریتی 
که روی اســتیج می درخشد با خود 
معیــاری از زیبایی را بــه نمایش 
می گذارد و موجب می شود بسیاری 
از زنان و برخی از مــردان، تمام هم 

و غم و ســرمایه و دارایی خود را بر 
ســر هر چه بیشتر شــبیه شدن به 
آن ســتاره خرج کنند؛ کما این که 
خود آن ســلبریتی نیز بنا به اذعان 
کارشناسان، بیش از نیمی از درآمد 
خود را مدام صرف جراحی و ترمیم 
خود می کند زیرا بازار بسیار بی رحم 
اســت و هر ســتاره ای که پا به سن 
بگــذارد و عوارض ســال دیدگی را 
رفــع نکنــد، از این عرصــه بیرون 
انداخته می شــود. چنین است که 
اکنون ســتاره هایی در ســینما و 
موسیقی و ســایر هنرهای نمایشی 
جهان هســتند که با وجــود عبور 
از ســال های میان ســالی هم چون 
جوانان  3۰ ســاله می درخشــند! 
طرفداران این ســتاره های ابدی، 
وقتی عالیــم گاه غیرقابــل ترمیم 
پیری را در سلبریتی محبوب خود 
می بینند فریاد می زنند: پیر نشــو 
لعنتی! و این »لعنتــی عزیز« ناچار 
است تا هر کجا که امکانات پزشکی 

یاریش می کند، پیر نشود! 
زیبایی طلبی یا بیماری 

خودکم بینی؟
جراحی هــای زیبایــی طیــف 
گســترده ای از انتخاب ها را شامل 
می شــود که از جمله آن ها می توان 
بــه لیفت ســینه، لیپوساکشــن، 
رینوپالستی )عمل جراحی زیبایی 
بینی( و ابدومینوپالســتی )عمل 
جراحی برای برداشــتن پوســت و 
چربی بیش از حد در شــکم( اشاره 
کرد. ایــن عمل ها فقــط مختص 
افــراد مســن بــرای بازگرداندن 
جوانی نیســت؛ مراجعــه افراد زیر 
3۰ سال برای انجام جراحی ها برای 
دستکاری صورت 6۴ درصد افزایش 
یافته است. اما در ســال های اخیر 
عمل های زیبایی از شــکل متعارف 
خود فراتــر رفته اســت و افراد در 
پی عمل هایی هســتند که اساســا 
هیچ رنگ و بویــی از زیبایی ندارند. 

عمل هایی که طی آن دختر یا پسر 
دنبال چنین تغییراتی است: گوش 
االغی، فک سگی، چشمان گربه ای 
و مواردی از این دســت. باور کنید 
این ها شــوخی نیســت. این روزها 
بسیاری از جوانان ما تنها برای جلب 
توجه و دیده شــدن به انجام چنین 
عمل هایی روی می آورند. اما چرا؟ 
کارشناسان پاسخ می دهند بسیاری 
از افرادی که اقدام بــه انجام چنین 
عمل هایی می کنند، از نظر فرهنگی 
ضعیــف و بی ثبات اند. بــرای این 
جوانان انجام جراحی های پالستیک 
نامتعارف تنها راه برای متمایز بودن 
اســت، افرادی که بــه انجام چنین 
عمل هایی روی می آورنــد، در پی 
کســب هویت جدیدی برای خود 
هســتند در جامعــه ای کــه دچار 
انــوع بحران هــای هویت زدایی، 
تحقیرشدگی، سرکوب خواسته ها، 
محدودیت ها و نبود فضا برای ارائه 

خود است.
صرف نظر از این که الزم است روی 
اعتماد به نفس این افراد کارشــود، 
نمی توان آن ها را مقصر دانست زیرا 
این جو حاکم بر ذهنیت جامعه است 
که آن ها را به این سمت و سو سوق 
می دهد. هنگامی کــه ارزش های 
فردی، خانوادگی، ســطح ســواد و 
پایبندی بــه ارزش هــای اخالقی 
نســبت به ظاهر و نوع پوشش افراد 
و مدل ماشــین و توانایــی مالی در 
رده هــای پایین تــری از آن ها قرار 
می گیرد، طبیعی اســت کــه افراد 
جامعه احساس می کنند باید هرچه 
در توان دارند بــرای مطابقت با این 

مالک ها صرف کنند.
ایران؛رتبه اول جراحی زیبایی

ایران در رتبــه اول جراحی های 
زیبایــی دنیا قــرار دارد. بــه طور 
متوسط روزانه 3۰۰ جراحی زیبایی 
بینی در تهران انجام می شود. خبر 
دیگری البته اشــاره کــرده به آمار 
ماهانــه ۲۰ هزار جراحــی زیبایی! 
عبدالجلیــل کالنترهرمزی، عضو 
هیــات مدیــره انجمــن جراحان 
پالستیک با توجه به این آمار نسبت 
به پرهیز از عمل هــای غیرضروری 
زیبایی هشــدار می دهــد و معتقد 
اســت بهتر اســت تا حد ممکن، از 
دخالت در فرم طبیعی چهره و بدن 

اجتناب شود.

هرمزی با اشــاره بــه فروکش 
کردن تــب جراحی بینــی، به باال 
رفتن تب عمل های زیبایی دیگری 
مانند جراحی های فــک و صورت، 
تزریق هــا، جراحی هــای لیفت و 
الیپوساکشــن اشــاره می کنــد: 
»توهم بدریختی وابســته به یک یا 
دو عامل نیســت. برای ریشه یابی 
این معضل روحــی و روانــی باید 
بــه ابعادگوناگون زندگــی فرد یا 
گروه هایی که به آن دچار هســتند 
پرداخته شــود. به صــورت جزئی، 
شــرایط خانوادگی فرد و خاستگاه 
اجتماعی او تاثیر بســزایی در بروز 
چنین ذهنیــی دارد .عموما افرادی 
کــه از اعتماد به نفس قــوی ندارند 
و دچار ضعف شــخصیتی هستند، 
بیشــتر دچار توهمــات بدریختی 
می شوند. در کنار این موارد نباید از 
نقش تحقیر و قضاوت های اطرافیان 
در ارتباط با ســیما و صورت چنین 
افرادی به ســادگی گذشــت. اکثر 
قریب به اتفــاق این افراد،حتی پس 
از انجام جراحی هــای زیبایی نیز با 
خود درگیر هســتند و نمی توانند 
گره های ذهنی خود را باز کنند و فکر 
می کنند پزشــک و جراح  نتوانسته 
آن طور که باید جراحی را با موفقیت 

انجام دهد.«
 برخورد کاسبکارانه با زیبایی 

 متاسفانه در این میان نباید نقش 
پزشــکانی را که تن به خواسته های 
جوانان و گاه نوجوانــان می دهند، 
نادیده گرفت. پزشــکانی که صرفا 
چون حق العمل دریافت می کنند، 
می پذیرند هر تغییــری را که بیمار 
می خواهد بر بــدن او اعمال کنند و 
در این مسیر گاه از لوازم و روش های 
غیراستاندارد اســتفاده می کنند و 
موجب بروز عوارض جبران ناپذیری 
روی چهــره و بــدن بیمــار خود 
می شــوند. در حالی که پیش شرط 
هر عمل زیبایی غیرضروری مشاوره 
با یک روان کاو اســت تا مشــخص 
شــود اساســا این فرد چرا چنین 
تصمیمی گرفته است و ممکن است 
با چند جلســه مشــاوره از تصمیم 
 خــود مبنی بــر جراحــی زیبایی 

صرف نظر کند. 

لزوم مشاوره روانی پیش از هر عمل زیبایی؛

پیر نشو لعنتی!

یادداشت

آسیه ویسی

نمی دانم چند درصد از آنانی که این روزها 
برای گرفتن گوشــت در میادین تره بار صف 
می ایستند و بعد از ســاعت ها انتظار، برای 
مقداری گوشت، »کارت ملی« ارائه می کنند، 
دوران جنگ، کوپن و دفترچه های بســیج 
اقتصادی را به خاطر دارنــد. آن مردم فقط 
شناسنامه داشتند و یک کارت شناسایی از 
جایی که در آن مشغول به کار بودند؛ البته اگر 
کارمند یا کارگر دولت بودند. دانش آموزان 
هم کارت مدرسه داشــتند. خیلی ها کارت 
عضویت کتابخانه هم داشتند و صد البته که 

هیچ کدام از این کارت ها »هوشــمند« نبود 
و همه با دســت تایپ می شــد و مهر دستی 
می خورد و روی همه آن ها عکس پرســنلی 
سیاه و سفید الصاق! می شــد. برای گرفتن 
همان عکس سیاه و ســفید سه در چهار هم 
عکاس کلی چپ و راســت و باال و پایین مان 
می کرد تا باالخره یک اثــر هنری از پرتره ما 

بیافریند که الحق هم این اتفاق می افتاد! 
حاال زمانه عوض شده، همه ما کارت ملی 
داریم و حتما تا آخر امســال کارت ملی های 
معمولی مان باید به »کارت ملی هوشمند« 
تبدیل شــود؛ کارتی که قرار بود و هســت 
جای چندین و چند کارت را بگیرد؛ از کارت 

شناســایی و کارت بانکی و مترو و بی آرتی 
گرفته تا احتماال کارت سوخت و حاال هم با 
این وضعیت بحران اقتصادی-که اصال قصد 
سیاه نمایی درباره اش نداریم- جای کوپن و 
دفترچه بسیج اقتصادی را و فعال با آن، عالوه 
بر این که توانســتیم خودرو بخریم یا اجاره 
دادیم که خودرو بخرند، می توانیم گوشــت 
و مرغ هم بخریم. درواقع هوشمندی کارت 
ملی که نمایاننده »شــهروندی« ماســت، 
باالخره کاربرد عملی خــودش را ثابت کرد 
و نشــان داد می تواند در مواقــع بحرانی به 

دادمان برسد. 
اما مسئله این اســت که وقتی در تنهایی 

خودمان نشســته ایم و به ایــن کارت ملی 
هوشــمند با آن عکس عجیــب و غریب که 
در همان دفتر دولــت الکترونیک با وب کم 
و بــا آن کیفیت پایین و نور کــم گرفته اند و 
هیچ شــباهتی هم به خودمان ندارد، خیره 
می شویم، از این که در آغازین سال های هزاره 
ســوم! به کرامت این کارت با آن همه هزینه 
و انتظاری که به پایش گذاشــتیم و آن همه 
انتظاراتی که به عنوان شهروند از آن داشتیم، 
چنین بی حرمتی شده، شدیدا احساس درد 

و اندوه می کنیم. 
قرار ما با کارت ملی هوشــمند و با حقوق 
شــهروندی مان این نبود. حــاال هر وقت به 
این کارت نگاه می کنیم، با انتظاراتی مواجه 
می شویم که مدام دارد پایین می آید... پایین 
می آید و تبدیل مان می کند به شهروندی که 
باید برای قوت الیموتی که حق مســلمش 

است، از این کارت با آن همه کبکبه و دبدبه 
مایه بگذارد، صف بایســتد و گوشت قرمز و 
سفید بخرد، سکه و ارز بخرد، خودرو بخرد... 
»کارت ملی هوشمند« ما را در عرض یکی 
دو ماه از یک شهروند کرامت مند، تبدیل کرد 
به مصرف کننده صرف، به یک گرســنه که 
دخلش کفاف خرجش را نمی دهد. »کارت 
ملی هوشــمند« ما را تبدیل کرد به موجود 
هوشمندی-هموســاپینس؟!- که می تواند 
از راه همین کارت درآمدزایی کند و با اجاره 
دادنش برای خریدهایی که در باال برشمردیم، 
درآمدی داشته باشد و بزند به یک زخمش. 
چنین اســت که در یک چرخش فرگشتی، 
این بار این »شــئ« و »ابزار«  است که باعث 
تکامل ما شده است و وســیله ای شده است 
برای حفظ بقا، و گاه البته تنازع بقا و انتخاب 

»اصلح«.

انتخاب اصلح »هوشمندانه«

با این که از آغاز شکل نوین جراحی پالستیک در ایران بیش از چند دهه نمی گذرد، اما به دلیل تحوالت سریع و 
گسترده  ا ی که در این علم و امکانات آن به وجود آمده، این رشته به یکی از شاخه  های فوق تخصصی مطرح علم پزشکی و 

جراحی کشور تبدیل شده است. امروز ایران یکی از کشورهایی است که عمل های جراحی زیبایی در آن، طرفداران زیادی 
پیدا کرده، اما به دلیل آن که بخش قابل توجهی از متقاضیان در مطب ها و درمانگاه ها تحت عمل جراحی قرار گرفته و ثبت و 
گزارش نمی شوند، آمار دقیقی از این اعمال در دست نیست. اما تخمین زده می شود که به طور متوسط روزانه 300 جراحی 

زیبایی بینی در تهران انجام می شود. یک آمار دیگر اما خبر از ماهانه 20 هزار جراحی زیبایی می دهد. 

بسیاری از افرادی که 
اقدام به انجام چنین 

عمل هایی می کنند، از 
نظر فرهنگی ضعیف و 
بی ثبات اند. برای این 

جوانان انجام جراحی های 
پالستیک نامتعارف تنها 

راه برای متمایز بودن است، 
افرادی که به انجام چنین 

عمل هایی روی می آورند، 
در پی کسب هویت جدیدی 

برای خود هستند

هر سلبریتی  بنا به اذعان 
کارشناسان، بیش از نیمی 

از درآمد خود را مدام صرف 
جراحی و ترمیم خود 

می کند زیرا بازار بسیار 
بی رحم است و هر ستاره ای 

که پا به سن بگذارد و 
عوارض سال دیدگی را رفع 

نکند، از این عرصه بیرون 
انداخته می شود
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