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موجود عجیب الشه وال بود

دامادها چقدر پول آرایشگاه میدهند؟
به گفته رییس اتحادیه آرایشگران و پیرایشگران تهران هزینهای که برای آرایش و پیرایش
داماد دریافت میشود بس���ته به انواع خدمات ارائه شده و منطقه مربوطه رقمی بین ۱۰۰
هزار تا یک میلیون تومان است.
 مصطفی گواهی اظهار کرد :برای تعیین قیمت خدمات مربوط به آرایشگاهها به طور مرسوم
بر اساس توافق عمل میش���ود که البته در این میان منطقهای که آرایشگاه مربوطه در آن
قرار گرفته از اهمیتی ویژه برخوردار است.
وی افزود :برای ارائه خدمات ممکن است هر مشتری نظرات خاص خود را داشته و سلیقهای
متفاوت داشته باشد به عنوان مثال فردی بخواهد برای یک روز موهای خود را پیوند بزند یا
از گریمهای حرفهای استفاده کند اما به هر صورت آنچه مشخص است آنکه در نهایت تعیین
قیمت با رضایت مشتری صورت میگیرد.
رییس اتحادیه آرایشگران و پیرایشگران تهران ادامه داد :به هر صورت آرایشگری یک هنر
رود که در سال  ۱۳۹۳از آن به عنوان هنر دهم نام بردند .در مورد آثار هنری
به ش���مار می
نیز باید توجه داشت که به عنوان مثال یک تابلوی نقاشی ممکن است قیمتی بین  ۱۰۰هزار
تومان تاچند صد میلیون تومان داش���ته باشد در واقع کار آرایشگران نیز به نوعی به همین
ش���کل است و نمیتوان برای آن قیمت تعیین کرد .برهمین اساس معموال تعیین قیمت به
صورت توافقی صورت میگیرد و در این زمینه مدت زمانی که آرایش���گر برای مشتری خود
کند نیز از اهمیتی ویژه برخوردار است.
صرف می
گواهی درعین حال اظهار کرد :از سویی دیگر اکنون برای ارائه خدمات به یک داماد ممکن
وشو ،اصالح ،سشوار ،تافت و
سازی ،شست
است موارد متعددی مانند ماسک صورت و پاک
چسب مو یا گریم مورد اس���تفاده قرار گیرد ،چرا که الزم است آقایان هم در این مراسم از
جذابیتهای خاص خود برخوردار باشند که به هر صورت ارائهی این خدمات وقتگیر بوده
و نیاز به هزینه هم دارد.
وی در پایان گفت :به هر صورت اکنون طرز تفکر مردم تغییر کرده و دامادها برای ش���ب
عروسی خود نیاز به استفاده از خدمات متنوعی دارند که به هر حال استفاده از این خدمات
گونه که اشاره شد گاه حتی ممکن است فرد برای
در تعیین قیمت تاثیرگذار اس���ت و همان
این روز خاص زندگی خود حتی تصمیم به کاشت مو برای یک روز بگیرد.

انتقاد انجمن دفاع از حقوق کودکان از "خندوانه"
انجم���ن دفاع از حقوق کودکان درواکنش به حضور تع���دادی از کودکان کارو کودکان در
شرایط دشوار و معلمهایشان در برنامه "خندوانه" بیانیهای صادر کرد.
در این بیانیه که یک نسخه آن در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار گرفته ،آمده است" :یکی از
اهداف فعاالن حقوق کودک در ایران؛ لغو و حذف کار کودک است .رفتارهای از سر ناآگاهی
و گاهی تبلیغاتی برخی سازمانهای مدنی و موسسات خیریه در مرحله نخست و نگاه ترحم
های جدی را بر
ها ،صدا و سیما در سالهای اخیر صدمه
ای و در راس همه رسانه
مابانه رسانه
پیکر دستیابی به این هدف وارد ساخته است.
ای همچون خندوانه بدان گونه که اتفاق افتاد ،گرچه به نظر
آوردن ک���ودکان کار در برنامه
میرسد نوعی توجه خاص به آنهاست ولی در اصل به رسمیت شناختن کار کودکان و نوعی
مواجهه منفی با حذف این آسیب اجتماعی است.
بخصوص آنجا که از این چالش با ادبیات تشویق کنندهای چون "نان آور بودن" این کودکان
یاد ش���د .بدیهی اس���ت ظلم رفته بر کودکی این کودکان در اجبار به کار و از نگاهی دیگر
ش���رافتمندی تالش و تاثیر حضور زندگی بخش آنها برای خانواده و اطرافیان ،در نگاه اول،
احت���رام آدمی را برانگیزد .ما فعاالن حقوق کودک نیز در ارتباط با این کودکان همواره این
احساس درونی را داشتهایم .لیکن احترام به همین حس سبب شده است آرزوی شادمانی
آنها در ما قوتی عمیقتر بیابد و آرزومند پایان روزگار س���خت کاری آنها شویم .این آرزویِ
قوت یافته ما کار کودک و تش���ویق کار کودک را مانعی بزرگ بر س���ر راه کودکی کودکان
داند.
می
وقت آن رس���یده است که صدا و س���یما در امور کودکان و کودک کار از فعاالن این حوزه
ها ،به بررسی روند نادرست
مش���اوره جوید و به جای نمایش سطحی و احساسی آس���یب
جریانهای اقتصادی که فرهنگ خودش را بازتولید می کند بپردازد".
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کارشناس���ان اعالم کردند :موجود دریایی عجیبی که در سواحل اندونزی پیدا شده الشه
یک وال بوده است.
هفته گذش���ته موجود دریایی عجیبی در یکی از س���واحل دورافتاده اندونزی پیدا شد که
کارشناسان پس از بررسیهای الزم اعالم کردند این موجود الشه یک وال بوده است.

هفته گذشته یک ماهیگیر  ۳۷ساله موجودی به طول حدودا  ۱۴متر را پیدا کرد و ابتدا آن
را با بقایای یک قایق به گل نشس���ته اشتباه گرفت .سپس تصور کرد این موجود الشه یک
ماهی مرکب است.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،در نهایت بررس���ی کارشناسان محیط زیست نشان داد
که این موجود به ظاهر عجیب الشه یک وال بوده است.

شیر مادر حاوی ترکیب ضدسرطانی است

متخصصان سالمت میگویند در شیر مادر ترکیبی وجود دارد که میتواند سلولهای تومور
سرطانی را از بین ببرد.
فوائد شیر مادر برای س�ل�امتی پیش از این بارها مورد تایید قرار گرفته اما یافتههای جدید
نشان دهنده خاصیت یک نوع ترکیب موجود در شیر مادر در از بین بردن سلولهای تومور
ی است.
سرطان 
متخصصان سوئدی در مطالعه روی تاثیرات این ترکیب بر بیماران مبتال به سرطان مثانه به
این نتیجه امید بخش دست یافتند.
در آزمایشات اولیه روی مبتالیان به سرطان مثانه مشخص شد افرادی که این ترکیب را دریافت
اند.
های تومور سرطانی را از دست داده
اند در مدت چند روز از طریق ادرار سلول
کرده
این ترکیب موجود در شیر مادر سلولهای سرطانی را هدف قرار داده و میتواند جایگزینی
درمانی و رادیوتراپی باشد؛ در حالی که این دو شیوه درمانی در واقع سلولهای
برای شیمی
سرطانی و سالم را با هم در بدن از بین میبرند.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت ،متخصصان س���وئدی به طور تصادفی و هنگام تحقیق روی
ها به تاثیر این ترکیب در از بین بردن سلولهای تومور سرطانی پی بردند.
آنتی بیوتیک
ايسنا

 Mمنسوخ شد
 P3

های دیجیتال صوتی به کار می رفت ،پس از دو دهه
فرمت "MP3" که برای رمزگذاری فایل
منسوخ شد.
به گزارش گیزمودو ،فرمت کدگذاری دیجیتالی فایلهای صوتی"MP3" دو دهه قبل شیوه
موس���یقی گوش دادن افراد را دگرگون کرد .اما این فرمت اکنون منسوخ شده است .سازنده
این فرمت به طور رسمی برنامه لیسانس آن را منهدم کرده است.
البته تاریخچه مالکیت تاریخی
ح���ق امتیاز فن���اوریMP3
بس���یار پیچیده اس���ت اما
موسسه "فرانهوفر" ادعا می کند
حق اجازه اس���تفاده از برخی
 Mرا به
امتیازه���ای خاص P3
برخی برنامه نویسان داده است
که خواه���ان "توزیع یا فروش
رمزگشاها و رمزگذارها" برای
این نوع فرمت هس���تند .این
اعالمیه درحالی اعالم می شود
که شرکت مذکور برنامه اعطای
لیسانس خود را پایان خواهد داد.

