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 70 درصد پیشرفت  
در 50 کیلومتر از محور دلهره

50 کیلومتر باقی مانده از دو بانده سازی محور بیرجند- قاین از پیشرفت 
فیزیکی ۷0 درصدی برخوردار است و ۲0 کیلومتر آن تا پایان امسال 
و اردیبهشت سال آینده تکمیل و آماده بهره برداری می شود. معاون 
 وزیر راه و شهرسازی در بازدید از اولین پروژه با روسازی بتنی در محور

 بیرجند - قاین، هدف از این بازدید را . . . 

] صفحه 7 [

عامل: می خواهم صدایم 
فقط برای کشتی باشد
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در عتبات 
] صفحه 2 [  

کاهش بیکاری و مشارکت 

اقتصادی در تابستان
 

یک سوم وسعت زیر کوه بیابان است
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راه های استان 
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بوی کافور ، حس مرگ

نقش اساسی کمبود 2 ویتامین بر پوست 

نایلون الزم نیست 

 در انتهای این مسیر
 از آرامش خبری نیست
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فحه آخر[ ] ص
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تیغ زنی  1000 کیلومتر راه با یک راننده

استاندار از برنامه هایی برای محرومیت زدایی خبر داد

 15 پروژه ملی
 برای توسعه استان

»04« در هرمزگان باخت 
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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 62 سال پیش         
 در روزنامه

جشن در اداره فرهنگ

روزنامه خراسان در شماره 2397 به تاریخ 25 مهر 1336 در مطلبی در 
صفحه پنج آورده است: از طرف اداره فرهنگ طبس روز جمعه از ساعت 5 
بعد از ظهر مجلس جشنی بمناسبت میالد با سعادت حضرت رسول )ص( در 
محل اداره فرهنگ و نیز از طرف دبستان فرهنگیان از ساعت 9 صبح روز شنبه 
20 مهر ماه مجلس جشنی به همین منظور در سالن دبستان مزبور منعقد شد 
در مجلس جشن دبستان یاد شده از طرف آقایان خرسند و اظهری روسای 
فرهنگ فردوس و طبس و حمزه ای مدیر دبستان مطالبی درباره تشکیل 

انجمن همکاری خانه و مدرسه ایراد شد که مورد توجه حضار قرار گرفت.

ستون حرف مردم 
روزنامه خراسان جنوبی 

انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف مردم 

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

مرکزی  ● بخش  ماهوسک  روستای  شرب  آب 
بیرجند فقط در هفته یک تانکر است و اهالی دو 
ساعت بیشتر آب ندارند از سوی دیگر تلفن همراه 
آنتن دهی ندارد، سیستم تلفن خانگی اهالی 
معیوب است و با کوچک ترین باد و باران مختل 
می شود، آنتن ماهواره ای برای تصاویر تلویزیونی 
نصب شده اما فقط شبکه های یک ، 2 و 3 قابل 
دریافت است. افزون  بر این موارد، جاده اصلی 
روستا بر اثر لوله کشی گاز تخریب و مرمت آن رها 
شده است. مسئوالن شهرستان به این نقطه هم 
سری بزنند تا ببینند مردم با چه مشکالتی مواجه 

هستند.
 ساکنان کوچه شرافت چهار مهرشهر، حدود سه  ●

سال است که در خانه های خود مستقر هستند اما 
هنوز سر کوچه سطل زباله ندارند و مجبور هستند 
چهار کوچه باالتر زباله هایشان را در سطل تخلیه 
کنند. از طرف دیگر با این که خیابان اصلی شرافت 

آسفالت شده اما هنوز کوچه چهارم، خاکی است.
 اقدام هیئت کشتی استان در میزبانی مسابقات  ●

کشوری بسیار خوب بود و جای قدردانی دارد. 
این نوع کارها در ورزش استان نه تنها سبب کمک 
به رشد رشته های ورزشی می شود بلکه آن هایی 
که به استان سفر می کنند مبلغی برای منطقه می 
شوند چه بسا خیلی از آن ها تا به حال به این منطقه 

سفر نکرده اند.
 از جوانان نهبندان که با کمترین امکانات و به  ●

عشق امام حسین )ع( به طور خودجوش در میدان  
ورودی شهر، موکبی راه اندازی کرده اند و با چای، 
خرما و ... از زائران اربعین حسینی پذیرایی می 

کنند تشکر می کنم.
 نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس  ●

به نهبندان هم مانند منطقه درح و سربیشه توجه 
بیشتری داشته باشد دکتر »افضلی«، با همراهی 
معاون اول رئیس جمهور به نوعی زمینه آبادی و 
عمران بیشتر منطقه درح و سربیشه مانند رونق و 
توسعه بیشتر بازارچه مرزی ماهیرود را فراهم کرد. 
هرچند دکتر جهانگیری در سخنرانی خود در درح 
چند بار برای توسعه معادن، آب شرب و جاده از 
نهبندان نام برد اما انتظار ما از نماینده شهرستان 

برای توجه به نهبندان، بیشتر از این است.
 مسئوالن آموزش و پرورش استان برای کمبود  ●

آموزگار در دبستان شهید مقری روستای دهک 
فکری بکنند و بر نحوه آموزش دانش آموزان نظارت 

بیشتری داشته باشند.

رویداد
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 سامان دهی کارگران ساختمانی 
متوقف در ایستگاه شهرداری 

زهرا قربانی- سامان دهی کارگران ساختمانی بیرجند سال هاست مطرح شده 
اما این طرح هنوز از ایستگاه شهرداری عبور نکرده است. به گزارش »خراسان 
جنوبی« رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیرجند گفت: برای 
حفظ شان و منزلت کارگران و زیباسازی مبلمان شهری، ایجاد ایستگاه های 
کارگری در دو نقطه بیرجند به شهرداری پیشنهاد شد اما به نتیجه نرسیدیم. به 
گفته »علیزاده« خلوت شدن گذرها از حضور کارگران روزمزد، تامین فضای ایمن، 
بهداشتی و سالم برای استقرار کارگران روزمزد و ساختمانی و حفظ کرامت آنان، 
تهیه بانک اطالعاتی دقیق و شناسامه دار کردن کارگران، شناسایی متخلفان و 
... از اهداف این طرح بود. وی افزود: بارها تقاضای زمین یا مکان مناسبی برای 
اجرای این طرح مطرح شد تا بتوانیم کارگران سرگذر را در این محل سامان دهی 
کنیم تا کارفرما با مراجعه بتواند نیروهای متخصص با بازدهی باال را انتخاب کند 
اما نتیجه ای نداشته است. وی آمار کارگران ساختمانی بیرجند را حدود پنج هزار 
نفر اعالم کرد و افزود: در شرایط فعلی نیاز است مسئوالن نهادهای مرتبط به ویژه 

شهرداری برای تحقق این موضوع همکاری بیشتری داشته باشند.

کاهش بیکاری و مشارکت اقتصادی در تابستان
نرخ بیکاری در خراسان جنوبی 7.6 درصد شد

هدف  با  كار  نیروی  آمارگیری  طرح   - اکبری 
و  كار  نیروی  جاری  وضعیت  و  ساختار  شناخت 
تغییرات آن اجرا مي شود و طبق اعالم مرکز آمار 
ایران، از این پس شاخص های عمده بازار کار کشور 
بر اساس جمعیت 1٥ ساله و بیشتر محاسبه و ارائه 
خواهد شد. بر این اساس، نتایج طرح آمارگیری 
نیروی  کار در تابستان 98 از سوی مرکز آمار ایران 
منتشر شد و بررسی نرخ بیکاری افراد 15 ساله 
و بیشتر نشان می دهد که 7.6 درصد از جمعیت 
فعال خراسان جنوبی در تابستان امسال بیکار 
بودند که در قیاس با نرخ بیکاری تابستان سال 
گذشته 1.4 درصد و در مقایسه با نرخ بیکاری بهار 
امسال نیز 1.1 درصد کاهش یافته است. بر اساس 
این گزارش همچنین مقایسه آمار بیکاری استان 
در تابستان با نرخ بیکاری 10.5 درصدی جمعیت 
فعال کشور حاکی از اختالف 2.9 درصدی و کمتر 

است و رقم بیکاری از 9 درصد در تابستان 97 به 
7.6 در تابستان امسال رسیده است. آمار شاخص 
15 ساله و بیشتر  های عمده بازار کار جمعیت 
هم بیانگر این است که در خراسان جنوبی نرخ 
مشارکت اقتصادی در تابستان سال گذشته 45.6 
درصد بود که در تابستان امسال به  44.5 درصد 
رسید و کاهش 1.1 را نشان می دهد. میانگین نرخ 
مشارکت اقتصادی در کشور در تابستان امسال 
هم 44.9 درصد بود که بر این اساس، استان در 
این شاخص 0.4 درصد از میانگین کشوری عقب 
تر است. بر اساس آمار شاخص های عمده بازار کار 
جمعیت 10 ساله و بیشتر مربوط به تابستان 98، 
اقتصادی در استان به  نرخ بیکاری و مشارکت 
ترتیب 7.6و 38.7 درصد اعالم شده است که از 
این پس شاخص های عمده بازار کار برای جمعیت 

15 ساله و بیشتر سنجیده می شود.

70میلیاردتومان، اعتبار به سازی راه های استان

اکبری - ساالنه قسمت وسیعی از جاده و محورهای مواصالتی استان به دالیل 
مختلف از جمله سیل، تردد فراوان و ترانزیت تخریب می شود و نیاز به بازسازی 
و روکش و آسفالت  می یابد. استان بیش از 11 هزار کیلومتر جاده بین شهری و 
روستایی آسفالته دارد و چنان چه عمر مفید روسازی آسفالت راه ها در وضعیت 
موجود 10 سال درنظر گرفته شود هر سال هزار کیلومتر از راه های استان با 
اعتباری به میزان 250 میلیارد تومان باید به سازی شود در شرایطی که امسال 
70 میلیارد تومان اعتبار دارد و برای مسیری مشخص هزینه می شود. مدیر 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان این مطلب به »خراسان جنوبی« به 
افزایش 16.4 درصدی اعتبارات ملی در حوزه راهداری اشاره کرد و از کاهش 
26.5 درصدی اعتبارات استانی نسبت  به سال گذشته در این حوزه خبر داد 
و گفت: اعتبارات حوزه ملی و استانی سال 98 به منظور روکش آسفالت و به 
سازی راه ها حدود 48 میلیارد تومان است که با احتساب اعتبار خرید قیر بیش 
از 70 میلیارد ریال خواهد بود. به گفته »شهامت« در قالب سامانه روسازی 
ساالنه بین 250 تا 300 کیلومتر راه های استان با انواع روکش حفاظتی و ... 
به سازی می شود. وی درباره عالیم و تجهیزات راه های استان اظهار کرد: با 
توجه به عمر هفت تا 10 ساله تابلوها 28 درصد راه های استان نیاز به بازسازی 

عالیم و تجهیزات دارد.

استاندار از برنامه هایی برای محرومیت زدایی خبر داد

15 پروژه ملی برای توسعه استان
جمع  در  گذشته  روز  عصر  استاندار   - نژاد  فرخ 
خبرنگاران نتایج میزبانی ششمین رویداد همایش 
ملی روستا و عشایر را تشریح کرد و خبرهایی از تامین 
اعتبار دو بانده سازی جاده بیرجند – قاین، وضعیت 
یزدان، تفاهم نامه های محرومیت زدایی و همچنین 
شروع اجرای 15 پروژه سنگین ملی را برای اصحاب 
رسانه اعالم کرد. »معتمدیان«، به تالش های انجام 
شده برای انتقال تنگناها و چالش های پیش روی 
خراسان جنوبی به مقامات کشوری اشاره و اظهار 
این  در  که  هایی  اتفاق  ترین  مهم  از  یکی  که  کرد 
رویداد ملی رقم خورد انعقاد تفاهم نامه آب رسانی به 
روستاهای استان در قالب تامین اعتبار آن از طریق 
فاینانس داخلی است  که مدلی جدید در تامین منابع 
پروژه های کالن به حساب می آید و اگر قرار بود به 
روال قبل بودجه آن تامین شود 10 سال زمان می 
برد تا روستاهای استان از آب پایدار بهره مند شود اما 
با امضای این تفاهم نامه تا پایان دوره فعالیت دولت، 
39 مجتمع آب رسانی روستایی و عشایری با 460 

میلیارد تومان به اتمام می رسد.

برنامه محرومیت زدایی
بنـا بـه گفتـه وی، دیگـر تفاهـم نامـه امضـا شـده بـه 

محرومیـت زدایـی از شهرسـتان هـای مـرزی برمـی 
گـردد کـه بـر اسـاس آن چهـار دسـتگاه معیـن غیـر 
دولتـی متعهـد بـه زدودن غبـار محرومیـت از ایـن 
نقاط شـدند و قـرار اسـت حداکثر طی سـه مـاه برنامه 
شهرسـتان  چهـار  در  زدایـی  محرومیـت  اجرایـی 
زیرکـوه، نهبنـدان، سربیشـه و درمیـان تدویـن شـود 
سـپس بـه مرحلـه اجـرا درآیـد و محرومیـت زدایـی از 
بخـش هایـی ماننـد سـه قلعـه سـرایان و عشـق آبـاد 
طبـس نیـز در دسـتور کار اسـت. او بـا اشـاره به شـروع 
اجـرای 15 پـروژه سـنگین ملـی در اسـتان، از جملـه   
راه آهـن، هـاب شـتر، آب رسـانی روسـتایی، توسـعه 
گلخانه ها بـه هزار هکتار اشـاره کرد و افزود: در سـند 
سـازگاری با کم آبی اسـتان کـه تدوین و مصوب شـده 
اسـت بـه موضـوع تامیـن آب کشـاورزی و دیگـر منابـع 
آبی به طـور کامل و جامـع در قالب اهدافـی که دنبال 
می کنـد پرداخته ایم کـه این موضـوع نیز خـود نیاز به 

جلسـه هـای جداگانـه بـرای تشـریح دارد.

تشـکیل کنسرسیوم تامین 130 
میلیارد اعتبار محـور بیرجند - قاین

نماینـده عالـی دولـت در اسـتان بـه تشـریح پـروژه 
راه آهـن و حـرف و حدیـث هایـی کـه در ایـن بـاره 

مطـرح اسـت پرداخـت و عملیاتـی شـدن پـروژه هـای 
کالنـی چون ایـن طرح را کـه نیاز به سـه هـزار و 700 
میلیارد تومـان اعتبار دارد نیازمند حمایت رسـانه ها 
دانسـت. وی، بـه تشـکیل کنسرسـیومی بـرای تامین 
130 میلیـارد تومـان اعتبـار مـورد نیـاز بـرای اتمـام 
محـور بیرجنـد- قایـن اشـاره کـرد و ادامـه داد: 50 
میلیـارد تومان آن عملیاتی شـده اسـت و 80 میلیارد 
تومـان دیگـر آن را بانـک مسـکن بـه عنـوان لیـدر باید 
تامین کند. او، با اشـاره بـه  آغاز مناقصـه 23 کیلومتر 
از محـور سربیشـه – ماهیـرود و 30 کیلومتـر از محـور 
ماهیـرود – فـراه از تامیـن اعتبـار دو میلیـون یورویـی 
پروژه فرا مـرزی محـور ماهیـرود – فراه خبـر داد. وی 
بـه دیپلماسـی فعالـی کـه بـرای بازگشـایی معبرهای 
مـرزی اسـتان بـه ویـژه یـزدان دنبـال مـی شـود هـم 
اشـاره و اظهـار کـرد: داد و سـتد تجـارت بیـن الملـل 
معاهـده ای دو طرفـه اسـت و در گمـرک یـزدان همـه 
زیرسـاخت هـا بـرای عملـی شـدن ایـن داد و سـتد 
فراهـم اسـت به شـرطی کـه طـرف مقابل هـم رضایت 
دهـد. معتمدیـان از توافـق هـای اولیـه ای کـه بـرای 
خراسـان  اسـتراتژیک  محصـوالت  تواقفـی  خریـد 
جنوبی با سـازمان تعاون روسـتایی انجام شـده است 

نیـز خبـرداد. 

آغاز فعالیت موکب های استان در عتبات 

قاسمی- هزارو 300 نفر از نیروهای مردمی به صورت خودجوش برای خدمات 
رسانی به زائران اربعین، شنبه این هفته از استان عازم عراق و در نقاط مورد نظر 
مستقر شدند و فعالیت خود را در قالب 41 موکب آغاز کردند. رئیس ستاد عتبات 
عالیات استان گفت: خدمات رسانی این افراد به زائران در عراق از 15 مهر شروع 
شد و تا آخر این ماه ادامه دارد. به گفته »جوینده« افزون  بر این تاکنون 130 
دستگاه اقالم مورد نیاز مانند مواد غذایی، پتو، سرویس بهداشتی، گوشت، برنج، 

حبوبات، شکر، قند و ... در استان جمع آوری و به عراق ارسال شده است. 

معتمدیان: 
قرار است 

حداکثر طی 3 ماه 
برنامه اجرایی 

محرومیت زدایی 
در ۴ شهرستان 

زیرکوه، نهبندان، 
سربیشه و 

درمیان تدوین  
شود سپس به 

مرحله اجرا درآید



الههتوانا|روزنامهنگار

سالن سفید کوچکی است شبیه حمام. در ورودی و خروجی اش، دو دریچه قرار دارد 
شبیه دستگاه سی تی اسکن. به هرکدام شان تختی چسبیده است که روی نواری حرکت 
می کند، یکی به داخل سالن می آید و دیگری به بیرون راه دارد. سه تا تخت سنگی هم 
هست، قد یک آدم. چیز بیشتری نیست جز چندتکه پارچه و یک آینه و روشویی و یک 
گلدان پتوس که معلوم نیست چطور بدون نور و هوای سالم، این همه به خودش پیچیده و تا سقف رفته است. 
دو هواکش قوی، پرسروصدا کار می کند ولی حریف بوی بد و ناشناسی نمی شود که به کف زمین و کاشی ها و 
تخت ها و برگ های پتوس و حاال سرتاپای من چسبیده است. دو زن میان سال، مانتو و چکمه   سفید پوشیده، 

مشغول نظافت سالن اند که زنگ کوتاهی به صدا درمی آید. نواِر دریچه ورودی راه می  افتد و تابوتی وارد 
می شود با جسدی پوشیده در لفافی مشکی، شبیه کیسه خواب. زن ها دست به کار می شوند. یکی  شان 
جنازه را می برد  روی سنگ. با تیغ، لباس هایش را می ُبرد و شروع به شستن می کند. صورت رنگ پریده  
جنازه را می بینم. بیشتر از 65 سال ندارد. چشم ها و لب هاش را طوری بسته واقعا آن پارچه مشکی، انگار 
کیسه خوابش است.  غسال با آن جثه نحیفش، بدنی دست کم یک ونیم برابر وزن خودش را می چرخاند و 
غسل می دهد و بلندبلند صلوات می  فرستد. در این فاصله، نفر دوم با قیچی بزرگی، تکه های کفن را می برد 

و روی تخت دیگری پهن می کند. جنازه را کفن می پوشانند.

یک شغل

در پرونده امروز زندگی سالم به جایی سر زده ایم که مجوز ورود به آن، جواز فوت  است

بوی کافور، حس مرگ*
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چشم درچشم با مرگ

اولین بار است که پایم به غسالخانه یا به قول غسال ها، 
سالن تطهیر بــاز می شود. توانی که منشأش برایم 
واضح نیست، آبرویم را می خرد؛ نه غش می کنم، نه 
هول و نه گریه. بی صدا می ایستم به تماشا و به این فکر 
می کنم که باید راوی صادق موقعیتی باشم که کسی 
هوشیارانه و به اختیار خودش آن را تجربه نمی کند. 
سر ظهر است. در مدت کوتاهی که توی سالنم، سه تا 
جنازه می آورند. دو غسالی که کارها را راست وریست 
می کنند، نوبت شان تا عصر است، بقیه رفته اند خانه. با 
یک نفرشان قبال برای گفت و گو هماهنگ شده است. 
خانواده شوهرش از شغلش بی خبرند و راضی به حرف 
زدن نمی شود: »چه بدونم! شاید هم خبر دارند و به روم 
نمیارن. تو این 10سال که هیچ وقت درباره اش حرف 
نزدیم«. آن یکی می گوید: »از کار من همه خبر دارن، 
حتی خواجه حافظ شیرازی)با خنده(. فقط دخترم 
نگرانه دوست هاش بفهمن من چی کاره ام!«. غیر از این، 
هر دوی شان می ترسند با حرفی یا گالیه ای، کارشان را 
از دست بدهند. اصرار نمی کنم. مسئول هماهنگی، 
سعی می کند از سالن مردان کسی را به گفت وگو مجاب 
کند. از سه نفری که قضیه را برایشان توضیح می دهد، 
گفت وگو  داوطــلــب  تازه کارترین شان  و  جوان ترین 
می شود. خــوش رو و سرحال است. انگار نه انگار که 
چندلحظه پیش، با مرگ چشم در چشم بوده است. به 
اتاق استراحت دعوتم می کند. سالن ساده ای است با 
چندتا مبل راحتی و یک کمد دیواری. می نشینیم روی 
زمین. هیچ چیز این پرونده، شبیه مصاحبه های »یک 
شغِل« قبلی نیست. هیچ چیز این شغل، شبیه شغل های 

دیگری نیست که می شناسم.

عالمی دیگر و از نو آدمی

»من جلیل خیاط ام. 33ساله. قبال تو کار ام دی اف بودم و حاال یک سالی می شود 
که غسالم. ماجرای غسال شدن من از طرح »طاهرین« شروع شد. طرحی که 
سازمان فردوس ها ترتیب داده  است برای کسانی که دوست دارند این کار را 
تجربه کنند. داوطلب ها، در کارگاه های آموزشی شرکت می کنند و بعد از آموزش 
ماهی یکی  دو بار می روند غسالخانه، کمک دست بچه ها برای کفن انداختن و 
این طور کارها.  من هم چهارسال پیش ثبت نام کردم، برای ثوابش. همیشه دلم 
می خواست چیزی جدا از عالمی را که در آن زندگی می کنم، تجربه کنم. تن را که 
آدم می رود حمام، برای شست  وشوی روح باید کاری کرد. خالصه دو سه سالی، 
نیروی افتخاری بودم. افتخار هم می کردم واقعا. ثانیه شماری می کردم به تعطیلی 
بخوریم، بیایم غسالخانه. تعطیالت عید، همه بچه ها می رفتند دیدوبازدید اقوام، 

من می آمدم سالن. مجبور که نبودم، خودم دوست داشتم. بعد از مدتی، دیگر 
کامال به کار وارد شده  بودم. سازمان نیرو می خواست، بچه ها به مدیر معرفی ام 
کردند. مصاحبه و تست پزشکی دادم و جذب شدم. اوایل که گفتم برای ثوابش 
می آمدم ولی وقتی غسالی، شغلم شد خیلی چیزها تغییر کرد. وابستگی هایم 
کم رنگ شد؛ خانه و خودرو و این چیزها را می گویم. خلق وخوی تندم، آرام شد. 
دوست داشتم به اطرافیانم تا زنده هستند، اهمیت بدهم. وقتی رفتند که دیگر 
کار از کار گذشته است. می  دیدم خانواده ها می آیند دم در سالن و حاضرند برای 
یک ثانیه دوباره دیدن عزیزشان هرکاری بکنند. با خودم گفتم چرا قدر خانواده ام 
را ندانم. شاید باور نکنید ولی این ها از سر ترس نیست. حاال دیگر آن قدر با مرگ 

آشنا شده ام که هیچ ترسی ازش ندارم«.

همسرم از انتخابم استقبال کرد

جلیل، 10 سال است که ازدواج کرده است و یک فرزند پنج ساله دارد. تغییر مسیر، 
برای کسی که شرایط زندگی اش تقریبا مشخص و تثبیت شده است، کار راحتی نیست 
به ویژه وقتی راهت را به سمتی کج کنی که برای خیلی ها عجیب و درک ناشدنی است: 
»همسرم با انتخابم مشکلی نداشت. خیلی هم استقبال کرد اتفاقا. پسرم هم شغلم را 
می شناسد. خودم بهش گفتم که با کارم غریبه نباشد و بعد از زبان دیگران نشنود. حاال 
البته بچه است و هنوز درکی ندارد. بیشتر با هم شوخی می کنیم و بعضی وقت ها که 
حرصش را درمی آورم بهم می گوید: »مرده شور«)با خنده(. اطرافیانم هم می دانند. 
بعضی ها فکر می کنند همه جنازه هایی که زیر دست ما می آیند، سالم و ترگل  ورگل اند. 
می گویند: »ای بابا! ماهی فالن قدر میدن! ما هم می تونیم مرده بشوییم« ولی وقتی 
می فهمند بین شان تصادفی و سوخته و له شده هم هست؛ اعدامی و خودکشی کرده 
و به قتل رسیده هم هست، نظرشان عوض می شود و می گویند با ماهی 10میلیون 

هم حاضر نیستند دست به جنازه بزنند. بعضی ها هم به نظرشان کار چندش آور و 
حال به هم زنی است. یک بار جایی مهمان بودیم. صاحبخانه به شوخی از من پرسید: 
»چه خبر؟ جنازه ها چطورند؟« یکی از مهمان ها این جمله را که شنید، یک متری ازم 
فاصله گرفت. بهش گفتم: »بابا عزرائیل که نیستم، همکارشم«)با خنده(. از این طور 
چیزها پیش می آید. فکر می کنند غسال، نجس است چون به جنازه دست می زند. 
درحالی که ما با روپوش و دستکش و ماسک و چکمه، کار می کنیم. من با خنده و شوخی 
از این رفتارها می گذرم ولی خانواده ام ناراحت می شوند«. غسال دیگری که راضی به 
مصاحبه نشده بود و تمام مدت در سکوت به حرف های ما گوش می داد، به حرف می آید: 
»یکی از همکارهای ما، چندوقت پیش دوروبر همین جا سوار یه خودروی گذری میشه. 
طرف ازش می پرسه کارت چیه، این بنده خدا هم طفره میره. راننده هی اصرار می کنه و 
باالخره بهش میگه غسالم. طرف هم می زنه رو ترمز.   و وسط بیابون پیاده اش می کنه«.

30 دقیقه تا پایان!

حرف های مان تمام نشده است که تلفن زنگ می خورد. جنازه 
آورده اند و جلیل باید برود. وقتی برمی گردد ازش می خواهم 
روال یک روز کاری اش را برایم تعریف کند: »از هفت صبح شروع 
می کنیم تا چهارونیم بعدازظهر. تعطیلی نداریم، درعوض 
هفته ای یک روز استراحت بهمان می دهند و ماهی دو، سه روز 
مرخصی. معموال از صبح که می رویم داخل سالن، تا اذان ظهر 
بیرون نمی آییم. میانگین، روزی 50 تا جنازه می آید. شستن 
جنازه سالم، 30 تا 40 دقیقه کار دارد. جنازه آسیب دیده اما 
زمان بیشتری می گیرد، انرژی بیشتری هم؛ یکی تصادف 

کرده و هر لحظه ممکن است متالشی شود، یکی چندروز توی 
چاه بوده و چیزی ازش نمانده، یکی شب قبل رفته آرایشگاه و 
لباس نو پوشیده، یکی بدنش پر از کرم و مگس است، از همه 
بدتر جنین ها و نوزادها هستند. این طور وقت ها خستگی 
از تن آدم بیرون نمی رود. بوی تعفن تمام روز توی مشام مان 
است. این وسط، اگر وقت خالی پیدا کنیم، توی محوطه نفسی 
می کشیم و برمی گردیم. من وقتی شهر می روم، می گویم »به به! 
آدم های زنده«)با خنده(. کارمان با شنیدن صدای اولین تابوت 
روی نوار شروع می شود. بالفاصله بعدش زنگ می زنند و جنازه 

از دریچه می آید تو. می گذاریم اش روی برانکارد و می بریم اش 
روی سنگ  شست وشو. لباس هایش را با تیغ درمی آوریم. چون 
دست ها خشک اند و تکان نمی خورند و نمی شود بدون تیغ، این 
کار را کرد. اگر مانعی روی پوست باشد، مثل چسب یا رنگ، با 
پنبه بنزینی پاکش می کنیم. آب می ریزیم روی جنازه. با لیف و 
صابون، جنازه را پشت ورو، می شوییم. دوباره آبکشی و پوست را 
بررسی می کنیم. غسل اول با آب سدر است؛ سروگردن، سمت 
راست و سمت چپ. غسل بعدی با آب کافور است و غسل سوم 
با آب ُکر. بعد از این بدن کامال تطهیر شده است و اگر به جنازه 

دست بزنی، غسل به گردنت نمی ماند. بعد نوبت قنوت است. 
کافور را به قسمت هایی از بدن که موقع سجده روی زمین قرار 
می گیرد، پیشانی، کف دو دست، دو سر زانو و دو انگشت شست 
پا می مالیم. توی دهان و بینی  پنبه می گذاریم که چیزی ازشان 
ترشح نکند و کفن کثیف نشود. روی برانکارد دیگری کفن  
پهن می کنیم. برای تصادفی ها و بیمارستانی ها که احتمال 
خون ریزی هست، قبل از کفن یک الیه پالستیک روی جنازه 
می کشیم؛ باز هم برای تمیز ماندن کفن. سِر آخر، بندهای کفن 

را دور بدن سفت می کنیم و تمام«.

چم وخِم مرده شویی

تمام مدتی که توی سالن زنان بودم، خودم را جای پیرزنی تصور می  کردم که روی 
سنگ، بی اختیار و اراده از این شانه به آن شانه می شد. نمی شود شاهد چنین صحنه ای 
باشی و به آن وجهی شخصی ندهی. مواجهه با مرگ وقتی هنوز قدرت درکت را 
ازدست نداده  ای، شاید یکی از دالیل داوطلب های افتخاری غسالی برای انتخاب شان 
باشد. از جلیل می پرسم تا حاال خودش را روی آن تخت دیده است می گوید:»بله. 
حتی یک بار آخر وقت که کسی نبود، پالستیک پهن کردم و روی تخت دراز کشیدم. 
ترسی نداشت. می دانم یک روز باالخره برای من هم پیش می آید. به یکی از همکارها 
سفارش کرده ام که حتما مرا بشوید. دلبستگی که مانع مرگ بشود، ندارم. راستش 
شست وشوی جنازه، روزهای خوب زندگی ام است. تا قبل از این شاید به خودم ظلم 
می کرده ام. حاال خوشحالم از لحظه ای که کارم را شروع می کنم، درحال ثواب کردنم«. 
با این تعریف ها که جلیل از شغلش می کند، شاید بعضی ها وسوسه شوند غسالی را 
امتحان کنند. از روند استخدامش می پرسم می گوید : » اول چکاپ می شویم که بیماری 
نداشته  باشیم؛ واکسن های هپاتیت، پنج گانه و کزاز را حتما باید بزنیم. تسلط به احکام 
شرعی هم الزم است. البته ناظر شرعی به کارمان نظارت می کند و اگر در شرایط خاص 
نتوانیم درباره نحوه غسل تصمیم بگیریم، کمک مان می کند؛ تکلیف را مشخص می کند 
که براساس شرایط جنازه، باید غسل بدهیم یا تیمم یا فقط قنوت. ولی به  هر حال ما 
هم باید اطالعات مذهبی داشته  باشیم. بعد از مصاحبه، مدتی به صورت آزمایشی 
کار می کنیم تا مطمئن شوند از پسش برمی آییم. هنگام کار هم باز به صورت دوره ای 
چکاپ می شویم. شرایط البته تغییر کرده، حاال قرار است بیشتر تحصیل کرده ها را 

استخدام کنند«.

ضجه های ناتمام

توانی که اول گزارش ازش حرف زدم، در موقعیت های دشوار محک نخورده و 
خیلی بعید است با دیدن جسِم متالشی یک آدم، باز هم بتوانم سِر پا بایستم. 
از جلیل درباره این جنبه کارش می پرسم، البته بااحتیاط. نمی پرسم چطور 
در این کار دوام آورده است، فقط می پرسم: تا حاال گریه هم کردی؟ می گوید: 
»بله! گاهی به حال خودم و بعضی وقت ها دلیل معصومیت جنازه. خیلی حالم 
بد می شود وقتی جوانی که می توانسته است سال ها زندگی کند، سر یک 
اشتباه -به دلیل دعوا یا تصادف- روی سنگ دراز می کشد. برای بچه ها هم 
خیلی غمگین می شوم. وقتی پدری به دلیل ازدست  دادن بچه دوساله اش 
داد می زند، تو این طرف پنجره نمی توانی گریه نکنی. صدای ضجه و ناله 
خانواده های داغدار، همیشه توی گوش مان است و هیچ وقت عادی نمی شود. 
شستن جنازه های آسیب دیده هم خیلی سخت است؛ بعضی های شان حتی 
قابل غسل نیستند چون اگر آب بهشان بخورد، از هم می پاشند. این طور 
وقت ها باید تیمم شان بدهیم. با دسِت، بدون دستکش، می زنیم روی خاک و 
می کشیم روی صورت و دست های جنازه. با همه این  ها، برای  ما فرقی ندارد 
چه کسی بیاید زیردست مان؛ پول دار و بی پول و بی کس و مجهول الهویه، همه 
دست ما امانت اند. هر شغلی صاحبکاری دارد. صاحبکار ما هم خداست. من 
فقط به این فکر می کنم که امانتی اش را خوب و باصبوری تطهیر کنم. برای 
همین وقتی خانواده های داغدار، فحش می دهند، به درودیوار می کوبند و 
دعوا راه می اندازند، می توانم تحمل کنم. قدیمی ها تعریف می کنند قبال که 
نگهبانی نبوده است، حتی از دست خانواده متوفی کتک هم خورده اند. بدتر از 
این ها هم سرشان آمده  است؛ بیماری های پوستی و عفونی و مشکالت روانی. 
من که تازه کارم و هنوز دچار عوارض نشده ام ولی همکاری دارم که بر اثر کار 
کردن زیاد با مواد شست وشو، تنگی نفس گرفته است. این  ها را بگذارید کنار 
سختی های کار، مثل ایستادن طوالنی و فعالیت فیزیکی و گرما. هوای داخل 
سالن شرجی است، از لحظه اول شروع می کنی به عرق ریختن و با آن همه 

لباس و پیشبند باید به کارت ادامه بدهی«.

بوی کافور، حس مرگ*
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تیتر برگرفته از نام فیلمی است ساخته بهمن فرمان آرا 

ِِِ



عوارض مصرف پایین پروتئین

مصرف کمتر از نیاز پروتئیــن می تواند به ریزش 
مو، خشــکی پوســت و کاهش وزن منجر شــود. 
کمبــود پروتئیــن باعــث تحلیل رفتــن عضالت 
می شــود. برخــی از کارشناســان حتــی عقیده 
دارند که مصــرف نکردن پروتئیــن بعد از ورزش 
ممکن است باعث شــود تا روند تخریب عضالت 
ســریع تر شــود به همین دلیل ترکیبــات حاوی 
پروتئین تجویز می کنند. ولی حتی اگر بپذیریم 
تقویت پروتئینی شاید برای ورزشکاران حرفه ای 
و غیرحرفه ای مفید باشــد، به این معنی نیســت 
که آن ها باید سراغ مکمل و شــیک بروند. کوین 
تیپتون، استاد تربیت بدنی دانشگاه استرلینگ، 
می گوید: بیشــتر مردم بیش از حد توصیه  شــده 
از غــذای روزانه خــود پروتئین جــذب می کنند.
بنابراین بهتر است  پروتئین به جای مکمل ها از 
طریق غذا جذب شود.مصرف پروتئین می تواند 
بــرای ســالخوردگان هم مفیــد باشــد. دلیلش 

این اســت که هر چه ســن مان بیشــتر می شود، 
پروتئین بیشــتری هم برای حفــظ عضالت مان 
الزم داریم اما هر چه پیرتر می شویم، عالقه غدد 
چشــایی ما هم به مزه شــیرین بیشــتر می شود و 
میل کمتری به خوردن پروتئین نشان می دهیم، 
برای همین باید برای حفظ عضالت خود تالش 
کنیم. سالخوردگان باید سعی کنند به ازای هر 

کیلوگرم وزن 1.2 گرم پروتئین مصرف کنند.   
  منبع: برترین ها
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پرسش و پاسخ

نیاز واقعی ما به پروتئین

تجویز   داروها، تنها با معاینه بالینی و گرفتن شرح حال  امکان 
پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف  دارویی توصیه 

می شود،  پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

دکتر مجید کالهدوزان
 متخصص تغذیه

غــذا انــدازه  یــک  بــه  شــوهرم  و   مــن 
 می خوریم. اما اضافه وزن دارم. چرا ؟

ایــن مقایســه مبنایی نــدارد و شــاخص های 
زیــادی دراضافــه وزن دخیــل اســت و در هر 
شــخص با دیگری متفاوت اســت امــا به طور 
کلــی عواملی همچــون بارداری و شــیردهی 
ناکامل به نوزاد، ریزه خواری حتی اگر دارای 
شــغل و فعالیــت یکســانی باشــید از عوامــل 
چاقی بیشتر در زنان نســبت به مردان است. 
چــرا کــه متابولیســم پایه خانــم هــا از آقایان 

کمتر است.
2 ســال اســت فشــار خــون دارم و نمــی 
توانم مصرف نمک را در غذایــم کم کنم، 

پیشنهاد شما چیست؟
ســعی کنید هنــگام پختن غذا نمــک نریزید و 
به جای آن هنــگام صرف غذا نمک را روی آن 
بپاشــید. این عمــل مصرف نمک را بــه مقدار 
زیادی کاهش می دهد. همچنین می توانید 
به جای نمک از دیگر چاشــنی ها مانند انواع 
ادویــه، ســبزیجات، ترشــی هاو رب هــا برای 

طعم غذا استفاده کنید.
چه راهی برای کاهش گرسنگی پیشنهاد 

می کنید؟
روش هــای متعــددی بــرای کاهــش دادن 
و بــه باخیــر انداختــن گرســنگی بیولوژیــک 
وجــود دارد کــه برخــی از آن هــا عبــارت از: 
مصرف غذاهای پر فیبر و کم کالری همچنین 
خــوردن میــان وعده هــا بــه صــورت منظم و 
تفاوت قائل شدن بین گرسنگی و اشتهاست.

پزشکی

آشپزی من آشپزی من نوشیدنی
  سالمتآشپزی من

سرطان دهانه رحم 
کشنده نیست

 HPV سرطان دهانه رحم ناشی از
)ویروس پاپیلومای انسانی( است. 
واکســن HPV  بــه شــکل موفقیت 

آمیزی از این بیماری  پیشگیری و CDC )مرکز 
پیشگیری و کنترل بیماری( تزریق این واکسن 
را برای همــه افــراد پیــش از نوجوانــی توصیه 
می کند.در مراحل اولیه ســرطان ســرویکس، 
فرد متوجــه هیچ عالمتــی نمی شــود بنابراین 
زنان باید به طــور مرتب آزمایش یا پاپ اســمیر 

ساالنه را انجام دهند.

شایع ترین عالیم سرطان دهان رحم

*خون ریزی میان دوره های قاعدگی
*خون ریزی بعد از رابطه جنسی

* خون ریزی در زنان یائسه
*ناراحتی در طول رابطه جنسی

* ترشحات بد بوی واژن
* ترشحات آغشته به خون واژن

*درد لگن
این عالیم همگی می تواند بر اثر عوامل دیگری 
نیز ایجاد شده باشد، مانند عفونت. در صورتی 
که یک فــرد هــر کــدام از ایــن عوامــل را تجربه 

می کند باید فوری به پزشک مراجعه کند.

HPV  عوامل خطر ابتال به
*ســیگار کشــیدن: این عامل خطر می تواند 
و  ســرویکس  ســرطان  بــه  ابتــال  احتمــال 

سرطان های دیگر را افزایش دهد.
*سیســتم ایمنی ضعیف: در افــراد مبتال به 
HIV یا ایــدز خطر ابتال بــه این بیماری بیشــتر 

است.
*قرص های ضــد بارداری: اســتفاده طوالنی 
مدت از برخی قرص های پیشگیری از بارداری، 

خطر ابتال را می تواند تا حدودی افزایش دهد.
*بیماری هــای آمیزشــی )STD(: کالمیدیا، 
گنوره و ســیفلیس خطر ســرطان دهانه رحم را 

افزایش می دهد.

 درمان سرطان دهانه رحم
معموال زمانی که سرطان سرویکس شناسایی 
شد، انجام جراحی توصیه می شود. رادیوتراپی 
می تواند پــس از جراحی انجام شــود البته اگر 
پزشک بر این باور باشد که همچنان سلول های 
ســرطانی در بــدن وجــود دارد.بــه گــزارش 
فرارو،رادیوتراپــی می تواند بــرای کاهش عود 
)خطر بازگشت سرطان( انجام شود. در صورتی 
که جراح بخواهد تومــور را منقبض کند تا عمل 
آسان تر انجام شود، شخص ممکن است شیمی 
درمانــی نیز انجام دهــد اگر چه ایــن یک روش 
خیلــی معمــول نیســت.هنگامی که ســرطان 
فراتر از دهانه رحم گســترده می شود، جراحی 
معموال یک انتخاب مناســب نیست.پزشــکان 
همچنان سرطان پیشرفته را به عنوان سرطان 
مهاجم می شناســند، زیرا ممکن است به دیگر 
اندام های بــدن حمله کنــد. این نوع ســرطان 
نیــاز به درمان گســترده تــری دارد کــه معموال 
شامل رادیوتراپی یا ترکیب رادیوتراپی و شیمی 

درمانی می شود. 

بانوان
زندگیسالم
 چهارشنبه

17مهر1398
شماره1۴39

  برگ های رزمــاری را در آب داغ بریزید و به مدت 5 
دقیقه بجوشانید.

ســپس زیر شــعله را خاموش کنید و اجــازه دهید به 
مدت 10 دقیقه بماند. دمنوش را صاف کنید و روزانه 

دو تا سه فنجان از آن بنوشید.

خواص  : 

رزماری حاوی میزان قابل توجهی ویتامین C اســت. 
این ویتامین در گل ها و برگ هــای آن وجود دارد.  این 
دمنوش در صــورت ابتال به پرفشــاری خــون، صرع یا 

گاستریت )ورم معده( توصیه نمی شود.

درمان گرفتگی صدا با طب سنتی
افرادی که بر اثر سرماخوردگی یا آلرژی به گرفتگی صدا 
دچار شده اند، باید از نوشــیدن آب یخ و نوشیدنی های 
خیلی ســرد و همچنین مصــرف انواع ترشــی ها پرهیز 
کنند؛ مواد غذایی رطوبت بخش که دارای لعاب و روغن 
باشد هم به رفع خشکی حنجره و گرفتگی صدا کمک 
می کند؛ از مــواد غذایی مفید برای رفــع گرفتگی صدا 
می توان به باقال، اسفناج، کلم، گشنیز و شنبلیله اشاره 

کرد بنابراین مصرف غذا هایی که حاوی این مواد است 
به مبتالیان گرفتگی صدا پیشنهاد می شود.

ترکیبات بادام

مصرف روغن بادام شیرین، شیره بادام، گرفتگی صدا 
را تســکین می دهد؛ بــادام را می توان به شــکل شــیره 
بادام درآورد و آن را به سوپ یا آش اضافه یا با آن حریره 
درست کرد؛ برای تهیه شــیره بادام باید 10 عدد بادام 
شیرین درختی را بشکنید ســپس بادام ها را به مدت 5 
دقیقه درون آب جوش قرار دهید و بالفاصله روی آن ها 

آب سرد بریزید سپس آن ها را پوست بکنید و بادام های 
پوست کنده شــده را درون یک لیوان آب به مدت نصف 
روز خیس کنید، در انتها بایــد محتویات لیوان را درون 
مخلوط  کن بریزید و ایــن ترکیب را آن قــدر هم بزنید تا 
همه بادام ها ِله و آبی شیری رنگ از این ترکیب حاصل 
شــود؛ بادام جوش هم ترکیبی اســت که از پودر بادام و 
آب جوش درست و در برخی شــهر ها مصرف می شود.
گیاه پنیرک ، قدومه شیرازی از دیگر دانه های لعاب دار 
است که از آن می توان برای رفع گرفتگی صدا استفاده 

کرد؛ تخــم کتان هــم دانه روغنــی و لعاب دار ی اســت 
که مصرف آن بــه مبتالیان بــه گرفتگی صدا پیشــنهاد 
می شود. برای این منظور باید تخم کتان را درون ظرفی 
دربسته محتوی آب جوش بریزید و 10 دقیقه صبر کنید 
تا مخلوط حاصل ولرم شود، پس از ولرم شدن ترکیب، 
لعاب آن را به همــراه دانه های کتان میــل کنید یا تخم 
کتان را در ظرفی فلزی محتوی آب بریزید و چند دقیقه 
آن را حرارت دهید پس از ولرم شدن آن را مصرف کنید.  

 به طور کلی کمبود ویتامین گروهB نشانه های پوستی دارد 
که با خشکی معمولی در فصل پاییز اشتباه گرفته می شود

نقش اساسی کمبود2ویتامین بر پوست

 گاهــی ممکن اســت بــا ســرد وخشــک شــدن هــوا اطــراف ناخن تان پوســته  شــود. بــه خصــوص زمانــی کــه خانم هــا از وســایل بهداشــتی 
متنوع  بیشترازهمیشه استفاده می کنند. این پوسته ها خطرناک نیســت اما گاهی ممکن است عالمت مشکلی پنهان باشد.اولین احتمالی 
که به نظر می رسد، کم آبی بدن است یعنی شما به اندازه کافی آب مصرف نکره اید و به همین دلیل الیه شاخی روی پوست ایجاد می شود .در این 
شرایط چربی محافظ پوست کم و پوست خشک می شود. این اتفاق می تواند باعث ترک خوردن و پوسته شدن اطراف ناخن ها شود . خشکی 

پوست عالیم دیگری مانند خارش و قرمزی هم دارد که همراه با  سفت شدن پوست است .

پوست
و مو

بیشتر بدانیم

سواد سالمت

دمنوش های پاییزی  رزماری و زنجبیل 

عوارض سیروز مری  چیست؟

واریس مری درواقع نوعی التهاب وتورم است که در 
مری ظاهر می شود. این نوع عارضه بر اثر نارسایی 
کبدی ایجــاد خواهد شــد.مری، لوله ای اســت که 
حلق را به معده وصل می کند. در این حال با بســته 
شدن جریان خون به کبد واریس شدت می گیرد و 
موجب پارگی مری می شــود. در نتیجه خون ریزی 

زیادی رخ می دهد.
واریس مری معموال عالمتی ندارد مگر این که خون 
ریزی کند. استفراغ خونی، مدفوع سیاه یا خونی، 
)اگر شــوک خطرناکی به فرد وارد شود( همچنین 
زردی چشــم و پوســت، حتــی تجمــع تعــدادی از 
رگ های خونی ریز روی پوست، قرمز و ملتهب شدن 
کف دست و گاهی آب آوردن شکم از عالیم این نوع 
عارضه اســت.علل واریس مری بسته شدن جریان 
خون است که موجب پارگی و خون ریزی می شود؛ 
افرادی که ســابقه چند بار خون ریزی داشــته اند، 
دوباره هم به آن مبتال می شــوند و  حتما باید تحت 

مراقبت های ویژه پزشک باشند.

   برگ خشک رزماری
 یک قاشق غذاخوری

  آب داغ -یک لیوان

  آب داغ -یک لیوان
 عسل-25 گرم

آب لیموترش – یک  قاشق چای خوری
 زنجبیــل آســیاب شــده - نصف قاشــق چای 

خوری
دارچین – 1.5 قاشق چای خوری

 دالیل خشکی پوست
کمبود ویتامین ها تاثیر مســتقیم بر خشکی و پوسته شدن 
ناخن ها دارد. از جمله مهم تریــن این ویتامین ها می توان 

به ویتامین B3  و B7 اشاره کرد.
ویتامین B3 یا نیاســین مهــم ترین ویتامین برای ســالمت 

پوست است .کمبود آن باعث بیماری پالگر می شود .
بیماری پالگر با عالیمی مانند  التهاب پوست، فلسی شدن 
و درد در ناحیه پوست و ترک آن همراه است . وقتی پوست 

ترک بر می دارد ناخودآگاه خون ریزی هم می کند.
بیماری پالگردر کســانی  دیده می شــود کــه رژیم غذایی 
شان از نظر نیاسین و تریپتوفان کمبود دارد.پالگر می تواند 

باعث زوال عقل و درماتیت نیز شود.
 مواد غذایی حاوی نیاسین شامل ماهی تن، مرغ، سالمون، 
گوشــت بره، بوقلمون، ســاردین، نخــود ســبز، مارچوبه، 
بروکلــی، ســبزیجات کلمــی، اســفناج، بادمجــان و کدو 

حلوایی است.
ویتامین B7 ) بیوتین(

ویتامین B7 هــم  وظیفه  حفظ ســالمت پوســت و هم مو و 
ناخن را به عهده دارد. کمبود بیوتین باعث  فلسی شدن و 

خشکی پوست می شود.
جالب اســت بدانید الیم پســوریازیس واگزما با کمبود این 

ویتامین تشدید می شود .
در صورت کمبود این ویتامین منتظر عالیمی مانند قرمزی 
چشــم ها، ترک خوردن لب ها، خســتگی، افسردگی، بی 

خوابی و از دست دادن اشتها باشید.
کمبود ایــن ویتامین در افرادی که مبتال به کرون هســتند 

بیشتر دیده می شود .
این ویتامیــن در هویج، گوجه فرنگی، پیــاز، آووکادو، تخم 
مرغ، بادام، گردو، پسته، دانه کنجد، شیر ُبز، سالمون، برگ 

چغندر و موزدیده  می شود.

افزون بر کمبــود ویتامین عوامل دیگری هم باعث پوســته 
شدن وخشکی اطراف ناخن ها و لب ها می شود از جمله :

رفتارهــای نادرســت: عادت هــای ناخوشــایندی مانند 
جویدن یا کندن ناخن ها می تواند به پوســت آســیب بزند و 

ایجاد عفونت کند.
شســتن زیاد دســت ها : وســواس در شســتن دست ها 
می تواند باعث خشکی و پوسته شدن آن ها شود، استفاده  
زیاد ازصابون یا مایع دســت شــویی، باعث ســایش سطح 

پوست می شود .
آفتــاب ســوختگی: قــرار گرفتــن طوالنــی مــدت زیــر 
نورمستقیم  آفتاب می تواند شما را دچار آفتاب سوختگی 

و پوست تان را خشک کند.
حساسیت ها : قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی  مانند 
التکس، نیکل، پودر شوینده یا حالل های شیمیایی باعث 

پوسته شدن اطراف ناخن ها می شود.

عفونت های قارچــی: عفونت قارچی موجب خشــکی و 
پوسته شدن پوست اطراف ناخن ها می شود .

کمبود کلسیم: خشکی پوســت می تواند عالمت کمبود 
کلسیم باشد که باعث پوسته شدن اطراف ناخن می شود.

 درمان های خانگی خشکی پوست
خامه و لیمو

چند قطره آب لیمو، یک قاشق چای خوری شیر و دو قاشق 
چای خوری خامه را باهم مخلوط کنید. این ترکیب را روی 

پوست بزنید. این کار را یک بار در روز انجام دهید.
خامه و آرد

خامه را به ســه تا چهار قاشــق غذاخوری آرد اضافه کنید تا 
خمیری ســفت به دســت آید خمیر بــه صورت، دســت ها و 
پاهای خود بزنید. اجازه دهید 15 دقیقه بماند و سپس آن 
را با آب ولرم آبکشــی کنید. این کار را یک بــار در روز انجام 

دهید. 

زنجبیل و دارچیــن را در یک لیــوان آب جوش بریزید 
و هم بزنید.

آب لیمو ترش و عسل را نیز اضافه کنید.
اجازه دهید به مدت 5 دقیقه بماند.

نکته:
اگر فشــار خون تان باالســت قبل از مصــرف زنجبیل با 

پزشک مشورت کنید و در مصرف آن زیاده روی نکنید.

بدن برای رشد و ترمیم خود به پروتئین نیاز اساسی دارد. غذا هایی که پروتئین زیادی دارند، 
مثل لبنیات، گوشت، تخم مرغ، ماهی و لوبیا در معده هضم و به اسید های آمینه تبدیل و در 
روده کوچک جذب می شــودو وظیفه کبد اســت که تصمیم بگیرد کدام یک از این اسید ها 
برای بدن الزامی است.به بزرگ ساالنی که فعالیت خاصی ندارند توصیه می شود روزانه به 

ازای هر کیلوگرم وزن حدود ۷۵/۰ گرم پروتئین مصرف کنند.
سهم مرد ها ۵۵ گرم

سهم زن ها ۴۵ گرم



وره
شا

م

3

زندگی سالم 
چهارشنبه 
    17 مهر  1398   
 شماره 1439 

قرار و مدار

روز خوردن سبزی با غذا

امروز چند بسته ســبزی خوردن بگیرین 
و با همکاری بقیه اعضای خانواده پاک 

کنین، خیلی تجربه خوبیه. بعدش 
هم تصمیــم بگیرید از 

امروز همــراه با غذا، 
ســبزی هــم بخورید 
چون برای سالمتی تون 

مفیده.

   برای اثبات خیانت همسرم تماس گرفتم. 

او آدم خیلی زرنگی است. واقعا توانایی کشف 

خیانت را دارید؟

در خدمت تان هســتیم و اصال یکی از کارهای 
ما همین کشف خیانت است. البته اگر واقعیت 
داشــته باشــد و همســر شــما واقعــا خیانتکار 
باشد، آن را کشــف خواهیم کرد چون مواردی 
هم هســت که افــراد تصــور اشــتباهی درباره 
همسرشان دارند که طبیعتا ما هم به نتیجه ای 

نمی رسیم.
  کارشناسان تان در این حوزه مرد هستند 

یا زن؟
همه کارشــناس های ما مرد هستند چون این 
کار نیاز به یک ســری توانمندی هایی دارد که 

مردها بهتر از عهده اش برمی آیند.
  از زمان شــروع به این کار، چند تماس در 

حوزه خیانت داشته اید؟
بیــش از 5 هــزار نفــر در این بــاره با مــا تماس 
گرفته اند که در همین چنــد وقت اخیر، 100 

فقره تشــکیل پرونده در ایــن باره داشــته ایم. 
یعنی 100 نفــر هزینه انجام ایــن تحقیقات را 
پرداخــت کردند و ما هــم وظیفه مــان را انجام 

دادیم.
  و خیانت چند نفر ثابت شد؟

اگر درست یادم باشد، 40 مورد را با مستندات 
کافی اثبات کردیم و بقیه شان ثابت نشد که به 

نظر ما، اصال خیانتی در کار نبود.
  شــیوه جمع آوری مســتندات تان چگونه 

اســت؟ آیــا وارد خانه فــرد هم می شــوید یا 
شنود و ... ؟

ما 15 روز کاری برای فرد مد نظر شما، مراقب 
تمام وقــت می گذاریم. شــش نفر هســتند که 
24 ســاعته در سه شــیفت و در هر شــیفت دو 
نفر، همســر شــما را با موتور یا خــودرو تعقیب 
خواهند کرد. یکی از این دو نفر، عکاس است 
که مســتندات را با دقــت و مالحظه بــاال، ثبت 

می کند.
  هزینه این کار چقدر می شود؟

همان طور که گفتم، زمانی که برای کشــف یا 
تایید نشــدن خیانت هر فرد در نظر گرفته ایم، 
15 روز اســت. یعنی 15 روز برای فرد مراقب 
24 ســاعته می گذاریــم کــه هزینــه اش پنــج 

میلیون تومان می شود.
  به عنــوان آخرین ســوال، چون برای 

مــن مهم اســت کــه همســرم متوجه 
ماجرا نشــود، آیــا امــکان لو 
رفتــن افــراد تعقیب کننــده 

وجود دارد؟
کارشــناس های مــا در ایــن 
زمینه آموزش دیده هستند. 
به طور مثال، بــه رانندگی با 

انواع خودرو مسلط و به مسائل 
امنیتی شخصی، کشف خیانت 

و بیوگرافی افراد و مزاحمان آشنا و 
اصول استتار در زمان تعقیب و ... را 

بلد هســتند و خیال تان از این بابت 
راحت باشد.

 »محافظ شخصی و امور ملکی و مراقبتی و کشف خیانت«؛ این متن یکی 
گفت و گو

 
از آگهی  های عجیب دیوار است که به خاطر عکس متفاوت و جالبش، 
مورد توجه کاربران شــبکه های اجتماعی هم قرار گرفته و به یکی از 
پســت های پربازدید چند روز اخیر تبدیل شده است. در عکس این 

آگهی، مردی با شکم بزرگ دیده می شود که با محافظ شخصی بودن، همخوانی ندارد و کاربران درباره اش به شوخی نوشته اند: »لعنتی با اون 
شکمت می خوای محافظ شخصی بشی؟ )شکلک خنده(«. در توضیح این آگهی در دیوار نوشته بود: »لطفا ابتدا درخواست خود را مطرح کنید، ما با 
شما تماس می گیریم« که درخواست کشف خیانت را برای شان ارسال کردیم ولی تماسی گرفته نشد. بیش از 20 بار هم با شماره صاحب آگهی 
تماس گرفتیم که باالخره به یکی از تماس های آخر پاسخ داد. در ادامه، گفت و گوی ما را به عنوان یک مشتری با صاحب این آگهی خواهید خواند.

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

 کشف خیانت
  15 روزه
 5 میلیون تومان!

مخاطــب گرامــی، موضــوع مطــرح شــده خیلــی 
تخصصــی اســت و نمی شــود بــه صــورت کلــی و 
کلیشــه ای به آن پاســخ داد چون نیاز به مصاحبه و 
ارزیابــی بالینــی دارد و نمی توان یــک راهکار کلی 
برای درمان این مشکل ارائه داد. بنابراین در ابتدا 
الزم اســت به کمک یک متخصص مشــاوره و روان 
درمانی، علل این سبک رفتاری را بررسی و مشخص 
کنید. بــا این حال، ایــن اختالل از منظــر و دیدگاه 
روان شناختی قابل بررسی است که در ادامه نکاتی 

در این باره مطرح خواهد شد.

 دالیل اجتناب از روابط تعهددار

معمــوال وقتی بــه نیازهای اساســی و بــه خصوص 

عاطفی فرد در دوران کودکی پاسخی مناسب و به 
اندازه داده نشود، فرد شروع به ساختن مکانیسم ها 
و الگوهــای ناســازگاری می کند تا بتوانــد به بقای 
خود ادامه دهــد و بدین گونه از خــودش محافظت 
و مراقبــت کنــد. دربــاره  رفتــار اعتیــاد گونه شــما 
می توان گفت معموال به دلیــل ترس از صمیمیت و 
بی اعتمادی به آدم ها و دنیای پیرامون یا احســاس 
ضعف و حقارت، فــرد برای مراقبــت از خود به طور 
ناهوشــیار از روابــط صمیمــی و تعهــددار اجتناب 

می کند و وارد روابط متعدد می شود.

   بدترین راه ممکن را انتخاب نکنید

فــرد تصــور می کنــد ارتباط بــا چنــد نفــر، تعهد و 

مســئولیتی ندارد و قبــل از این که از ســمت طرف 
مقابل طرد شــود، می تواند هر زمانــی که بخواهد 
رابطه را ترک و طرفش را رها  کند و این گونه آن درد 
و رنج و حس های بد گذشته، تجربه نمی شود چون 
بر اساس تجربیات گذشته، هر بار که خواسته و نیاز 
داشته به فردی مثال مادر نزدیک شود، طرد شده و 
آسیب و بدرفتاری دیده اســت. در نتیجه اکنون به 
واسطه تجربیات کودکی اش از صمیمیت و نزدیکی 
عمیق به دیگران به شــدت می ترســد کــه مبادا آن 
حس و تجربیات دردآور تکرار شود  بنابراین باید به 
گونه ای جلوی ایــن درد و تجربه مجدد آن را بگیرد 

که گاهی بدترین راه ممکن را انتخاب می کند.

به تنهایی نمی توانید این مشکل را حل کنید

البتــه می تــوان از دیدگاه هــای دیگــری چــون 
روان تحلیلــی و ... نیــز به ریشــه یابی این مشــکل 
پرداخت کــه نیاز بــه ارزیابــی بالینــی دارد و باید 
بیشــتر درباره کیفیت زندگی، شرایط خانوادگی 
و ... بدانیــم. شــما بایــد در اســرع وقــت تحــت 
روان درمانی فردی قرار بگیرید چون مشــکل تان 
عمیق و ریشه  دار است و به تنهایی نمی توانید این 

مشکل را حل کنید.

             تنوع طلبی زیادی دارم!

  نوشتار، ماندگار است:وقتی چند جمله محبت آمیز برای 

همسر یا فرزندتان بنویسید، او می تواند تا هر وقت که بخواهد 
آن را نگه دارد. در ضمن و هر بار که این نامه خوانده می شود، 

اثر محبت شما که به وسیله نامه ابراز کرده اید، احیا می شود.

 احساس خواندن نامه، لذت بخش است:از آن جایی که نامه 

در خلوت خوانده می شود، احساس بسیار متفاوتی را در فرد 
ایجاد می کند. اثر این احساس در اولین برخوردی که گیرنده 
نامه پس از خواندن نامه با شما دارد، کامال قابل مشاهده است. 
اولین ارتباط پس از نامه، ارتباطی لطیف و احساسی است. این 
ادعا را به خصوص والدینی که برای فرزندشان نامه نوشته اند یا 

زوج ها، به خوبی درک و تایید می کنند.

 ادعاها در فضایی غیرهیجانی مطرح می شود:وقتی برای 

فردی نامه می نویسید، می توانید در فضایی به دور از هیجانات 
و احساس، بارها و بارها قبل از تحویل آن به طرف مقابل، آن را 
بخوانید و اصالح کنید تا به نقطه مطلوب برسید. همین مزیت، 
یکی از مهم ترین دالیل به شکست انجامیدن گفت وگوها را از 
بین می برد. به طور مثال، بسیاری از همسران به دلیل این که 
روش هــای گفت وگوی موفق را نمی دانند، هنگام صحبت به 
جای طرح مسئله و تالش برای حل آن یا نقد رفتار طرف مقابل، 
شخصیت او را نقد می کنند و ناخودآگاه باعث به وجود آمدن 
یک گارد دفاعی در ذهن او می شوند که حل مسئله را پیچیده تر 

می کند. اما در نامه نوشتن با کمی دقت می توان این نقطه ضعف 
گفت وگو را تبدیل به نقطه قوتی برای حل مسئله کرد.

 به شکسته نشدن حریم ها کمک می کند: گاهی فرزند یا 

همسرتان کار اشتباهی کرده است که شما مصلحت نمی دانید 
آن را به صورت رو در رو به او تذکر دهید زیرا نمی خواهید حریم 
میان خودتان و او شکسته شود. در این موارد، نوشتار کمک 

بسیار خوبی به شما می کند.

 چند نکته برای نوشتن نامه

به چند نکته دقت کنید تا تاثیرگذاری نامه تان  بیشترشود.
* اثر نامه ای که با خط خودتان نوشته می شود حتی اگر خط تان 
زیبا هم نباشد، خیلی بیشتر از نامه هایی است که به صورت تایپی 

یا با خط فرد دیگری نوشته می شود.
* الزم نیســت محبت نوشــتاری به فرزنــد و همســر، یک متن 
طوالنی باشــد. نوشــتن دو کلمه که یک جمله بسیار زیبا خلق 
می کند هم برای ابراز محبت نوشتاری کافی است. آن دو کلمه 
عبارت است از؛ دوستت دارم. البته اگر بیش از این هم بتوانید 

بنویسید که چه بهتر.
نکته مهم: نامه اگرچه اثر قابل توجهی دارد اما بهتر اســت به 
روش دایم ما در ابراز محبت تبدیل نشود. از نوشتار، به صورت 

مقطعی و در زمان های خاص برای ابراز محبت استفاده کنیم.
منبع: نمناک،برترین ها

با این که سنت نامه نویسی با ظهور فناوری  های جدید با تهدید جدی مواجه شده اما تا زمانی که انسان قادر به نوشتن  
است، نامه نویسی نمی میرد و نباید هم بگذاریم از بین برود. وقتی می گوییم نامه بنویسید یعنی هدف مان این است 
که در فضایی آرام و اختصاصی برای فردی که برای تان مهم است مثل پدر یا مادر، فرزند، همسر، همکار یا حتی یک 
دوست، بنویسید و او هم در فضای آرام و اختصاصی بنشیند و نامه شما را بخواند. اما چرا گاهی باید از نامه برای گفتن 

حرف هایمان استفاده کنیم؟ 

بسیاری از شــرایط و موقعیت های 
زندگی ما توسط خودمان انتخاب 
نشده است؛ برای مثال هیچ کدام 
از ما خودمــان انتخــاب نکرده ایم 
که در چه خانواده ای متولد شــویم. برخــی افراد در 
خانواده مرفه متولد می شــوند و برخــی در خانواده 
فقیــر. خالصــه کالم این که شــما خودتــان انتخاب 
نکرده ایــد در خانواده ای باشــید که پدرتــان اعتیاد 
داشــته باشــد. بعضی از شــرایطی را کــه انتخاب ما 
نبوده اند، نمی توان تغییر داد اما می توان بر بسیاری 
از موقعیت هــای زندگی تاثیر گذاشــت و در آن نفوذ 

کرد. گفته اید شاغل هستید و با درآمد خود می توانید 
خانواده و پدرتان و حتی هزینه های ازدواج خودتان را 
تامین کنید. هم اکنون تنها کاری که می توانید انجام 
دهید، همین است و انتخابی جز این ندارید. به شما 
توصیه می کنم شرایط زندگی تان را بپذیرید و سپس 
تالش کنید بر این شرایط تاثیر بگذارید اما نباید مورد 

سوء استفاده پدرتان قرار گیرید.

    مانع ادامه اعتیاد پدرتان شوید

ناگفته نماند تا زمانی که حمایت شــما ادامه داشته 
باشد، پدرتان هم  به اعتیاد خودش ادامه خواهد داد. 

شما به خانواده تان کمک کنید اما پدرتان باید درمان 
شــود. پدرتان در صورتی به درمان اعتیادش پایبند 
می ماند که پذیرفته باشــد راهی جز این نــدارد و در 
غیر این صورت حمایت نمی شود. با حمایت نکردن 
پدرتان توسط خانواده سرزنش خواهید شد و به شما 
احساس گناه دســت می دهد. صبور باشــید و برای 
درمان ایشان قاطعیت داشته باشــید. اگر پدرتان با 
شما همکاری کرد، حتما حمایتش کنید در غیر این 
صورت شما موظف نیستید هزینه های اعتیادش را 
بدهید. هرچند باید احترام ایشان را حفظ و البته بعد 

از درمان، ایشان را حمایت کنید.

    از دیگر اعضای خانواده کمک بگیرید

بعــد از ازدواج تمام توجــه و حمایت مالــی و عاطفی 
شــما برای همســرتان و مازاد آن بــرای خانواده تان 
است. از همین حاال، خانواده تان را برای کمتر کردن 
حمایت تان آمــاده کنید زیرا اگر هــم نتوانید این کار 
را بکنید، هنگام رفتن به خانه خودتان و هزینه های 
مراســم و ماه هــای اول ازدواج با وضعیت پر تنشــی 
مواجه خواهید شــد. اگر برادر یا خواهری دارید، از 
آن ها هم کمــک بگیرید تــا این مشــکل تان را هرچه 

زودتر مدیریت و حل و فصل کنید.

در عقدم و هزینه اعتیاد پدرم را هم من باید بدهم!

پدرم معتاد است و چندین بار هم برای ترک تالش کرده اما این کاره نیست و موفق نمی شود. می گوید 
دوست دارم ترک کنم اما نمی دانم از ته دلش می گوید یا نه. من پسرم و در دوران عقد هستم و باید 
برای رفتن به خانه خودم، پول جمع کنم. همه مخارج خانواده ام با من است و حتی هزینه اعتیاد پدرم 

را من باید بدهم. چه کنم؟

زهراوفاییجهان|روانشناسعمومی

مشاوره
فردی

 مناسبت
روز 

* کاش در پرونده تان به گروه های مافیایی کشور خودمان 
هم اشــاره می کردید، هرچنــد ظاهرا همه شــان چراغ 

خاموش هستند که لو نمی روند!
* به جای توصیه هایتان برای جوان شدن دل بانوان مسن، 

یک کرم ضد چروک خوب معرفی می کردید، بهتر نبود؟
* پرونده هــای مجهــول کــه در صفحــه نوجــوان چاپ 
می شود، جالب است و پنج شنبه ها حتما می خوانم شان.
* از اون گروه مافیایی موتورسوارها که تو پرونده معرفی 
کردید، تو محله ما هم هست.  کاش از این ها هم گزارش 

می گرفتید.
* مطلب خوراکی های زمینه ساز پرخاشگری و اضطراب 
در صفحه سالمت خیلی جالب بود. چیپس و گوجه هم 

باعث عصبانیت میشن!
* چاپ عکس غــذای دنــده کباب در صفحه ســالمت، 
بدترین تصمیم روزنامه خراســان در شــرایط اقتصادی 

فعلی بود. چرا با اعصاب ملت بازی می کنید؟
* نماینده مجلســی که از خودش تشکر می کند، دنبال 
جمع کردن رای اســت وگرنه می دانســته کــه این جور 

تشکر، روان شناسی شده نیست.
* در عکس صفحه خانواده و مشاوره، دلم برای 

نگاه کودک به پدرش و بــی توجهی او خیلی 
ســوخت. عجــب عکس 

خارق العاده و جالبی 
بود.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

با ارائه دهنده یکی از آگهی های عجیب دیوار که در شبکه های اجتماعی 
هم پربازدید شده به عنوان مشتری تماس گرفتیم و ... 

 در انتهای این مسیر
 از آرامش خبری نیست!

روان شناسان به 3 دلیل مخالف استفاده از کارآگاهان 
خصوصی برای کشف خیانت همسر هستند

استفاده از کارآگاهان خصوصی برای کشف خیانت، یکی از روش هایی است 
که در بسیاری از کشورها انجام می شــود. البته در غالب کشورهایی که این 
خدمات ارائه می شــود، قانون محدوده اختیارات این افراد را مشخص کرده 
اســت و همین می تواند حقوق افراد درگیر را تا حدی تامین کند. با این حال 
و حتی در شرایطی که پشتیبانی قانونی نیز وجود دارد، باز هم روان شناسان 
مخالف استفاده از این روش هستند اما چرا؟ بسیاری از افراد زمانی که شکی 
ابتدایی به همسرشان پیدا می کنند و می خواهند تکلیف شان مشخص شود، 
سراغ این گزینه می روند. آن ها از این تردید و دودلی در رنج اند و همین باعث 
می شود تا حاضر شوند هزینه های سنگینی را بپردازند تا حقیقت کشف شود 

اما آیا این روش می تواند آرامش از دست رفته افراد را به آن ها بازگرداند؟
اعتماد به مجموعه ای ناشناس در چنین موارد حساسی آسان نیست. 1 وقتی نتیجه کار اطمینان بخش نیست

این اعتماد شکننده، باعث می شود غالبا نتیجه این تجسس هرچه باشد، 
فرد باز به اطمینان کامل نرســد. یعنی وقتی خیانت اثبات می شــود، فرد 
به شک می افتد نکند اشتباهی صورت گرفته باشــد. وقتی هم که خیانت 
اثبات نمی شود اوضاع بسیار پیچیده  می شود. در این شرایط فرد نه فقط 
این موضوع را باور نکرده که ممکن است حتی درگیری ذهنی بیش تری نیز 
با این موضوع پیدا کند، چرا که تصور می کند اگر انرژی بیشتری صرف کند 
در نهایت می تواند این موضوع را اثبات کند. این نبود اعتماد و باور نکردن 

نتیجه نیز به کالفگی بیشتر و اضطراب شدیدتر منجر خواهد شد.
احساس گناه از خیانت به اعتماد همسر یکی دیگر از مشکالتی است 2 آیا من به اعتماد همسرم خیانت کرده ام؟

که افراد ممکن است بعد از استفاده از این خدمات تجربه کنند چرا که دادن 
اطالعات شخصی همسر به فردی ناشــناس بدون اطالع او، در واقع 
نوعی خیانت به اعتماد اوســت. شــاید در مواقعی که همسر واقعا 
خیانت کرده باشد، این چالش اخالقی کمتر پیش بیاید اما وقتی 
شــواهدی از خیانت همسر یافت نمی شــود، این موضوع 

پررنگ می شود و آرامش فرد را به هم می زند.
احســاس بدبینــی بــه اطرافیــان یکــی دیگــر از 3 نکند کسی بخواهد از من جاسوسی کند

مشکالتی است که ممکن است افراد بعد از استفاده از 
این خدمات دچار آن شوند. وقتی افراد از این خدمات 
استفاده می کنند، تصور این که ممکن است فرد دیگری 
برای کســب اطالعات از آن ها کارآگاهــی را اجیر کرده 
باشد، بیشتر به سراغ شــان می آید. این ترس از شکسته 
شدن حریم خصوصی، می تواند احساس ترس و نگرانی 

زیادی را در فرد ایجاد کند. 

نظر
 کارشناس

دختری39 ساله و مجردم. نمی توانم فقط با یک نفر باشم و تنوع طلبی زیادی در این خصوص دارم، 
جوری که خودم هم خسته شده ام و نمی دانم باید چه کار کنم تا از این وضعیت نجات یابم. ظاهرا 

یک جور اعتیاد دارم، لطفا کمکم کنید.

رمیساایزدپناه|کارشناسارشدروانشناسی
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در روز جهانی پست از ضرورت نامه نوشتن بنویس!برایش نامه 

به فرزند، همسر، دوست، همکار و ... 
گفته ایم
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17مهر ۱۳۹۸
شماره۱4۳۹

 سالم کودکانه

نایلون الزم نیست

امروز مــن و داداش پویا همراه مادرم به فروشــگاه رفتیم و کلی خرید 
کردیم. وقتی خانم فروشنده می خواست خریدهای مان را توی نایلون 
بگذاره، مامانم گفت: »نایلون الزم نیســت«. بعد از توی کیفش سه تا 
کیسه پارچه ای در آورد و وسایلی رو که خریده بودیم داخلش گذاشت.

هر کدوممون یکی رو برداشــتیم و به سمت 
خانه راه افتادیم. مامان برای ما توضیح 

داد: »ما هر چی کمتر از فروشــنده ها 
نایلون بگیریم، بهتره چون تجزیه این 
نایلون هــا خیلی طول می کشــه. این 

طوری به سالمت 
محیط زیست هم 

کمک کردیم.«

ارسال نقاشی، قصه ، خاطره، 

عکس و ...

        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵7۶

۲۰۰۰۹۹۹

ی
صویر گر:  سعید  مراد

سنده :عارفه رویین        ت
نوی

من پســتچی یا همون نامه رســان 
هســتم. من برای اداره پســت کار 

می کنم؛ دقــت باالیی دارم و حواســم 
هست که هر نامه به دست صاحبش برسه.

همه چیزایی که پست میشن نامه نیســتن بعضی وقتا چیزای 
دیگه ای مثل کتاب، لباس، ســاعت و عروسک هم مردم برای 
همدیگه پســت می کنن. من باید امانت دار خوبی هم باشــم 

تا وســایلی رو که پســت میشــه، سالم 
به مقصد برســونم. بــرای این کار 

من با دقت آدرس و کدپســتی رو 
می خونم و اون بسته رو به موقع 

به دست صاحبش می رسونم.
من وظایــف زیــادی دارم مثل 
مرتب کردن نامه ها، آماده کردن 
بســته ها توی جعبه هــای ویژه، 

نگهداری از نامه هایی که وقتی 
میرم تحویل بدم کســی خونه 

نیست تا تحویل بگیره، همکاری 
با بخش های دیگه اداره پســت و 

مدیریت کردن زمان. من شــغلم رو 
دوست دارم.
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معرفی  شغل

پستچی

ی
ی ها :  سعید مراد

صویر ساز
مریم زارعی  ت

سرگرمی و رنگ آمیزی

کامل کنین

قصه تصویری

مامان مهتاب تصمیم داشت یک دامن قشنگ و خوش رنگ برای مهتاب بدوزد، باالخره لباس آماده شد...رنگ دامن مهتاب 

شعر

نی نی شکم قلمبه

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا 1۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

۲

۴۵

۳

۶

۱

 مهتاب بیا اینو بپوش 
ببینم

چقدر خوشگله
 ممنون

وای چه 
دامن قشنگی. رنگش 
مثل پولک های منه!

وای ببین خال های تو همرنگ 
 دامن منه!

وای چه دامن قشنگی، 
درست رنگ گلبرگ های 

منه

 نی نی کوچولوی با نمک
چاردست و پا میره جلو

به به و به به می کنه
تا بخوره گوشت و پلو

خوراکی ها رو می ریزه
خورش رو  تو ماست می کنه

ساالد می ریزه رو پلو
هرکاری که خواست می کنه

هنرمند کوچولو

یک سبد گل زیبا
دوســتان فرفره ای با توجه به تصاویر جاهای 

خالی رو پر کنین و تصاویر رو رنگ آمیزی کنین

مرجان ساعدی

آره مثل 
پولک های تو 

قشنگه

بچه های کالس سوم دبستان استقالل مشهد به 

مناسبت روز جهانی کودک در کالس یک جشن 

کوچک گرفتن و معلم مهربونشــون خانم ظریف 

روحبخــش، ایــن 

کارت هــای تبریک 

زیبا رو که خودشون 

درســت کــردن به 

دانش آموزان هدیه 

دادن.

توی دل نی نی پر از
ساالد و گوشت و دنبه شد
ازبس که اون خورده غذا

نی نی شکم قلمبه شد

منصوره گلی

چی الزم داریم؟

 مقوای رنگی، قیچی، مداد، خط کش،  
چسب

چطوری درست کنیم؟

اول بایــد روی مقوا، یک مســتطیل به 
اندازه 1۵ در 18 سانت بکشین. بعد طول 
و عرض رو به سه قسمت تقسیم کنین. 
االن 9 تا مربع داریــن که باید اونا را مثل 
شکل تقسیم بندی کنین و برش بزنین.
بعد قسمت های بریده شده رو یکی یکی 
همون طور که تو شکل می بینین به هم 
بچسبونین. وقتی سبد تموم شد، براش 
یک دسته برش بزنین و دوتا دایره کوچک 
روی قسمت هایی که روی هم چسبونده 

شدن، بچسبونین.

ق ... د ... ن

...  ... ش ک

س ... د

شما فرستادید

یک کار قشنگ

 مهتاب  با خوشــحالی به حیاط رفت تا دامنش را به ماهی های 
توی حوض نشان دهد

مهتاب خوشحال بود که مامان براش دامنی همرنگ ماهی حوض، 
خال های شاپرک و گلبرگ های گل قرمز باغچه دوخته است.   

 
 ممنون

 مامان خوبم

۱

۲

۳

۴

۵
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شهرستان ها   7

رئیس اداره 
راهداری و حمل و 

نقل جاده ای: در 
سال هر معبر خاکی 

روستایی حداقل 
به 2 بار تیغ زنی 

احتیاج دارد و این 
اداره با 3 دستگاه 

گریدر و یک راننده 
مشغول خدمات 

رسانی است
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اکبری

 جاده های خاکی روستایی معموال به خودی خود 
بیشتر  بارندگی  فصول  در  و  است  العبور  صعب 
مسیرهای خاکی به ویژه راه هایی که در مسیر سیالب 
قرار دارد دچار آسیب و تخریب می شود. نهبندان، 
بیش از هزار کیلومتر جاده خاکی دارد و در طول 
سال با کمک دستگاه های خدمات رسان برای ترمیم 
مسیرهای آسیب دیده، تیغ زنی انجام می شود اما 
همواری مسیرها دوام چندانی ندارد و گاه به دلیل 
ترددها و ... به حالت قبل بر می گردد. در این میان 
گالیه بسیاری از روستاییان این است که در کنار خاکی 
بودن مسیرها و مشکالت رفت و آمد رانندگان، برخی 
دستگاه ها اصالح مسیرهای خاکی را به درستی انجام 
نمی دهند و بدون توجه به عواقب کار در هموارسازی 
مسیرهایی، سهل انگاری می کنند. این گالیه بعضی 
از اهالی روستاهای نهبندان است که در گفت و گو با 
خبرنگار می گویند: بیشتر مسیرهای روستایی خاکی 
و ناهموار است و شاید سالی یک بار به ترمیم مسیرها 
اقدام شود. امسال نیز پس از وقوع سیالب ها و بارندگی 
ها راه هایی در روستاها تخریب و بعد از چندین بار 
پیگیری برای ترمیم اقدام شد اما دستگاهی که کار تیغ 
زنی را انجام داد جاده را یک طرفه هموار کرد و میزان  
زیادی از شن و سنگ مسیر را در دو طرف همین مسیر 
کم عرض روی هم انباشته کرد  به همین دلیل رفت و 
آمد دو خودرو درکنار هم بسیار سخت شد طوری که 
گاه خودروی مقابل زمانی که کنار می کشد تا مسیر باز 

شود گرفتار گرد و خاک کنار جاده می شود.

نیاز به 2 بار تیغ زنی در سال
این گالیه هایی از برخی اهالی یک روستای نهبندان 
است که خواهان رسیدگی به مشکالت خود هستند. 
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نهبندان 
در این باره گفت که این شهرستان بیش از هزار و 
18 کیلومتر مسیر خاکی دارد که در سال هر معبر 
خاکی روستایی حداقل به دو بار تیغ زنی احتیاج 
دارد و این اداره با سه دستگاه گریدر و یک راننده، 
مشغول خدمات رسانی است و در مواقع بحرانی 
یک راننده بولدوزر هم به کارگیری می شود تا کار 
خدمات رسانی تسریع شود. به گفته »افقهی« از 

سه دستگاه موجود، دو دستگاه به حالت نیمه فعال و 
به تعمیرات جزئی نیازمند است. همچنین عمر مفید 
این دستگاه ها 10 تا 12 سال است در حالی که بیشتر 
از عمر مفید خود به کارگیری شده است و با باال رفتن 
عمر این دستگاه ها استهالک آن هم زیاد می شود که 

پیمانکاران راغب به کار نیستند.

پراکندگی روستاها
 او افزون بر فرسوده بودن دستگاه ها و کمبود نیروی کار، 
معضل دیگر در این شهرستان را پراکندگی بیش از حد 
روستاها می داند که سبب کند شدن خدمات رسانی می 
شود. وی اظهار می کند که برای هر کیلومتر تیغ زنی از 
نوع یک تیغه 120 هزار  تومان و دو تیغه تا 200 هزار 
تومان و گاه حتی بیشتر از این هزینه می شود که اگر در 
مسیر خدمات رسانی و هموارسازی معبرهای خاکی، 
مشکلی ایجاد نشود هر گریدر روزانه 15 تا 20 کیلومتر 
را تیغ زنی می کند و با این حساب حداقل چهار ماه طول 

می کشد تا دستگاه به معبر اول برگردد بنابراین بر اساس 
امکانات، برخی مسیرها هر 6 ماه یک بار و دیگر  مسیرها 
بر اساس نیاز هر سه ماه یک بار تیغ زنی و هموار می شود 
که به دلیل کمبود امکانات و همچنین ناآشنا بودن برخی 
رانندگان به مسیرها و تفاوت در عرض تیغ های گریدر، 
گاهی مسیرها با عرض سه متر با عرض چهار متر، تیغ 
زنی می شود.به گفته او، گاه بر اساس جمعیت روستا و 
رفت و آمدها دو بار تیغ زنی در جاده انجام و همین تفاوت 
ها سبب نارضایتی مردم می شود. »افقهی« می افزاید: 
اکنون نیز هموارسازی مسیرهای خاکی در حال انجام 
است و طی شش ماه گذشته از سال همه مسیرها به دلیل 
بارندگی حداقل دو بار اصالح شده و برخی مسیرها هم 
تا سه بار بنا به رفت وآمد تیغ زنی شده است.این مسئول 
همچنین در خصوص مسیرهای عشایری ادامه می 
دهد: این اداره کار هموارسازی مسیرهای عشایری را 
نیز انجام می دهد اما اداره عشایری هم به این موضوع  

رسیدگی می کند.

تیغ زنی  1000 کیلومتر راه با یک راننده

»بشقاب سالم« در خوسف 

مشمولی - جشنواره بشقاب سالم به مناسبت 
روز جهانی کودک  و تخم مرغ با همکاری پژوهش 
سرای دانش آموزی دکتر شکوهی خوسف برگزار 
شد. »دانایی«، مدیر آموزش و پرورش خوسف در 
این جشنواره گفت: این نوع کارها سبب آشنایی 
بیشتر دانش آموزان با انواع مواد غذایی و آموزش 
هنر آشپزی می شود. »عارف زاده« رئیس اداره 
سالمت و تندستی اداره کل آموزش و پرورش 
نیز با تاکید بر تغذیه و صبحانه سالم ادامه داد: 
دانش آموزان باید از مصرف غذاهای بازاری و 
حاضری، چیپس و پفک و خوراکی های غیر مفید 

خودداری کنند .

2 پیمانکار محور بیرجند- قاین 1.۹ میلیارد تومان به کارگران بدهکارند

70 درصد پیشرفت  در 50 کیلومتر از محور دلهره

بیرجند-  محور  سازی  بانده  دو  از  مانده  باقی  کیلومتر   50
 20 ۷0 درصدی برخوردار است و  قاین از پیشرفت فیزیکی 
کیلومتر آن تا پایان امسال و اردیبهشت سال آینده تکمیل و آماده 
بهره برداری می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از 
اولین پروژه با روسازی بتنی در محور بیرجند - قاین، هدف از این 
بازدید را بررسی وضعیت این نوع روسازی پس از دو سال تردد 
خودروها، شناسایی نقاط قوت و ضعف آن و استفاده از تجربه  آن 
در پروژه های بعدی اعالم کرد. مهندس »خادمی« احداث باند دوم 
محور بیرجند- قاین را یکی از اولویت های شرکت ساخت و توسعه 
راه های کشور برشمرد و افزود: با توجه به اهمیت این محور در 
ترانزیت کاال و مسافر، مقرر شد 50 کیلومتر باقی مانده در دولت 

دوازدهم تکمیل شود که از این میزان 20 کیلومتر تا پایان امسال 
و اردیبهشت سال آینده به بهره برداری می رسد. وی همچنین 
در شرکت ریبار حضور یافت و با تشکیل جلسه ای در جریان 
مشکالت شرکت های راه سازی در جاده قاین – بیرجند قرار 
گرفت. فرماندار قاینات هم با اشاره به مطالبات کارگران شرکت 
ریبار  و اویول، گفت: شرکت ریبار با چهار ماه عقب ماندگی حقوق 
به میزان ۷00 میلیون و شرکت اویول با 11 ماه عقب ماندگی 
حقوق کارگران به میزان یک میلیارد و 200 میلیون تومان مواجه 
است که به طور قطع اگر دولت به این شرکت ها کمک کند هم 
پیشرفت کار بهتر خواهد بود و هم از میزان نارضایتی کارگران 

کاسته می شود.

بشرویه مرکز برک بافی 
کشور می شود

انصـاری - احیـای هنـر دسـت گذشـتگان مدتی 
اسـت ممـر درآمـدی بـرای بانـوان دوسـتدار ایـن 
هنرهـا در اسـتان شـده، کـه یکـی از ایـن هنرهـا 
بـرک بافـی اسـت و در بشـرویه جمعـی از بانـوان 
مشـغول بـه کار بافـت آن شـده انـد. آن طـور کـه 
برخـی از بانـوان مشـغول بـه کار در ایـن هنـر می 
گوینـد: بـرک بافـی، آوازه ای چنـد صـد سـاله در 
بشـرویه دارد و زمانـی در همـه خانـه هـای ایـن 
شـهر مکانـی بـه  بافـت ایـن پارچـه اختصـاص 
داشـت. به گـزارش خبرنـگار ما، شـش ماه اسـت 
بـه همـت یکـی از بانـوان بشـرویه کارگاه هـای 
قدیمـی ایـن هنـر جانـی تـازه گرفتـه اسـت و هـر 
مـاه حـدود 30 متـر پارچـه از ایـن نـوع تولیـد می 
شـود و احیاکننـدگان ایـن هنـر هـم از درآمـد آن 
رضایـت دارنـد امـا مهـم تریـن مشـکلی کـه از آن 
سـخن بـه میـان مـی آورنـد خـام فروشـی اسـت و 
خواسـتار راه اندازی کارگاهی هسـتند تـا پارچه 
هـا را بـه لبـاس تبدیـل کننـد. مسـئول میـراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی وگردشـگری بشـرویه 
مـی گویـد: تـالش بـر ایـن اسـت کـه خانـه بـرک 
شهرسـتان تا پایـان امسـال در یکـی از خانه های 
تاریخی راه انـدازی و در ایـن کارگاه تولید پارچه 
بـرک انجـام شـود. بـه گفتـه »سـلیمانی«، در پنج 
کارگاه بـرک بافـی بشـرویه سـه نـوع پارچـه کـج 
راه، تک رنگ و سـاده بافته می شـود و قرار اسـت 
این شهرسـتان به عنـوان مرکز اصلی بـرک بافی 

کشـور معرفـی شـود.

مطالعه 3 طرح بیابان زدایی  

یک سوم وسعت زیر کوه بیابان است 

18 هزار هکتار از عرصه های بیابانی زیرکوه نیاز به عملیات بیابان زدایی دارد 
که برای مقابله با این پدیده، سه طرح در شهرستان مطالعه شده است. به گزارش 
خبرنگار ما، عرصه های بیابانی زیرکوه 280 هزار هکتار و معادل 3۷ درصد 
مساحت شهرستان است که با این احتساب، یک سوم این منطقه را کویر، دق 
و تل های ماسه بادی و ... در برمی گیرد. هر چند سه طرح بیابان زدایی همت 
آباد، آهنگران و کریزان در این شهرستان مطالعه شده است اما سه کانون بحران 
فرسایش بادی یا چشمه های ریزگرد با سطح 130 هزار هکتار در این محدوده ها 
قرار دارد که در متن این کانون ها 12 روستا، 20 حلقه چاه کشاورزی، تاسیسات 
آب و برق و راه های مواصالتی و ... واقع شده است. برابر این گزارش برای مقابله 
با روند بیابان زایی و جلوگیری از فعال شدن این کانون ها، تاکنون هفت هزار 
هکتار عملیات بیولوژیکی شامل بذرپاشی، نهال کاری، پخش سیالب با کاشت 
گونه هایی مثل تاغ، قیچ، آتریپلکس، اسکنبیل، عجوه، جفنه و دیودال در این 

عرصه ها انجام شد.

نیاز به عملیات بیابان زدایی
آن طور که رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زیرکوه گفت: 18هزار هکتار از 
عرصه های بیابانی شهرستان نیاز به عملیات بیابان زدایی دارد و در دو سال اخیر 
حدود 25۷ هکتار عملیات بیابان زدایی )کاشت نهال( در این عرصه ها انجام و در 
سال اول ، 6 دور و سال دوم سه دور آبیاری شد. مهندس »رجبی« از دیگر عملیات 
های انجام شده جمع آوری سه تن بذر و تولید 60 هزار اصله نهال برای مقابله با 
بیابان زدایی را نام برد و افزود: عرصه مرتعی شهرستان 652 هزار هکتار در قالب 
39 سامانه مرتعی است که در این سامانه ها بیش از پنج هزار بهره بردار دارای 
پروانه با 394 هزار واحد دامی مجاز موجود است. وی با اشاره به این که قبل از وقوع 
خشکسالی، دام های موجود این شهرستان 500 هزار واحد بود اما در این سال ها به 
کمتر از 280 هزار واحد کاهش یافت، اجرای 10 طرح مرتع داری به مساحت 128 
هزار هکتار را نام برد و اظهار کرد: برای تامین کمبود علوفه مراتع این شهرستان در 
سال های قبل اقدام به حفر و راه اندازی 10 حلقه چاه مرتع داری شد. او اجرای 
عملیات بوته کاری در حدود 10 هکتار، تولید حدود پنج هزار اصله نهال گلدانی، 
ایجاد یک باب آبشخور دامی و 6 دوره آبیاری را از جمله فعالیت های انجام شده طی 

سال گذشته در عرصه های مرتعی زیرکوه اعالم کرد.

ذخیره گاه های جنگلی
بنا به گفته رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زیرکوه، عرصه های جنگلی 
شهرستان، شامل 6۷ هزار هکتار است که ارتفاعات و دامنه های آهنگران و شاسکوه 
را در برمی گیرد که این عرصه ها شامل دو ذخیره گاه جنگلی داشگران با دو هزار و 
25 هکتار و گونه های بنه، بادامشک، ارغوان و... و دیودال با 100 هکتار که گونه 
ای منحصربه فرد و اندمیک است. وی افزود: گونه منحصر به فرد دیودال، بر روی تپه 
های ماسه ای و شن های روان رشد می کند به همین دلیل بهترین گزینه  برای تثبیت 
شن های روان به حساب می آید. وی گفت: فعالیت های انجام شده در این حوزه در 
دو سال اخیر شامل کشت محصوالت غیر چوبی در حدود90 هکتار و تولید نهال و 
نگهداری فضای سبز به مساحت 48 هکتار، آبیاری عرصه های نهال کاری شده در 
مساحت 130 هکتار است.از سال گذشته در زیرکوه با پیگیری های انجام شده و با 
هدف ارتقای پوشش گیاهی و حفظ عرصه های منابع طبیعی با محوریت مشارکت 
مردم و توانمند سازی جوامع محلی عملیات اجرایی پروژه ترسیب کربن آغاز شد که 
در این مدت ۷5 هکتار عملیات نهال کاری و هاللی آبگیر، تولید 9 هزار اصله نهال، 
تجهیز و احداث پنج باب آبشخور، نصب 6 دستگاه تلمبه دستی و یک دستگاه تلمبه 

بادی و جمع آوری دو تن بذر از جمله کارهای اجرا شده است.

تاکید بر تعریف الگوی 
کشت در چاهک موسویه

تعریف الگوی کشت منطقه ای در دشت چاهک 
گزارش  به  گرفت.  قرار  تاکید  مورد  موسویه 
»خراسان جنوبی«، در سومین میز خدمت امور 
منابع آب قاینات و زیرکوه که در دشت چاهک 
موسویه برگزار شد، بر ضرورت تعریف الگوی 
مدیر  شد.   تاکید  قاینات  در  ای  منطقه  کشت 
امور منابع آب قاینات و زیرکوه، گفت: به منظور 
چاهک  دشت  در  آب  بخش  مشکالت  بررسی 
موسویه، پس از هماهنگی های الزم با بخشداری 
سده و اطالع رسانی به کشاورزان و بهره برداران، 
این  کارشناسان  و  مدیر  حضور  با  خدمت  میز 
امور در روستای تیغاب برگزار شد. »محمد علی 
شهابی«، افزود: در این جلسه مسائل و مشکالت 
بهره برداران در حوزه های کنتور هوشمند آب و 

برق و همچنین رودخانه ها بررسی شد.



 دبیر هیئت کشتی 
استان: تیم های 

بازار بزرگ ایران، 
سیرجان کرمان 
و مدافعان حرم 

قم برای برگزاری 
رقابت های خود 

با تیم خراسان 
جنوبی 21 مهر به 

بیرجند می آیند

حسین قربانی 

 تیم کشتی فرنگی استان، امسال برای اولین بار در 
لیگ برتر کشتی کشور حضور دارد و کشتی گیران در 
گروهی که از آن با عنوان گروه مرگ یاد می شود با کشتی 
گیران استان های تهران، کرمان و قم پنجه در پنجه می 
شوند. این رقابت ها  بر اساس برنامه ریزی انجام شده 
از 23 مهر سوت می خورد و به شکل رفت و برگشت تا 
28 آبان ادامه خواهد داشت. رئیس سازمان لیگ برتر 
فدراسیون کشتی در حاشیه برگزاری مسابقات قهرمانی 
کشتی آزاد کشور در بیرجند به »خراسان جنوبی« گفت: 
امسال در لیگ برتر کشتی فرنگی، هشت تیم در دو گروه 
حضور دارند و کشتی گیران در 10 وزن با هم به رقابت 
می پردازند و حضور تیم کشتی فرنگی خراسان جنوبی 
در این مسابقات سبب می شود که مردم استان با شور و 
هیجان بیشتری مسابقات لیگ کشتی را دنبال کنند. 
به گفته »نصیرزاده« تیم هیئت کشتی خراسان جنوبی با 
تیم های بازار بزرگ ایران تهران، هیئت کشتی سیرجان 
کرمان و مدافعان حرم استان قم هم گروه است و کشتی 
گیران بر اساس برنامه ریزی انجام شده از 23 مهر به 
روی تشک می روند. وی با بیان این که امیدواریم امسال 
لیگ متفاوتی نسبت به گذشته برگزار کنیم، افزود: این 
مسابقات به شکل رفت و برگشت برگزار می شود و شاید 
در یک هفته، یک کشتی گیر دو بار روی تشک برود. او 
با اشاره به این که هیئت کشتی خراسان جنوبی با افراد 
خوبی برای حضور در این رقابت ها قرارداد بسته است 
اظهار کرد : نتایج رقابت ها  قابل پیش بینی نیست و 
امیدواریم این تیم از گروه خود به مرحله بعد صعود کند.
وی سطح رقابت های قهرمانی کشتی آزاد بزرگ ساالن 
کشور،  را از نظر کیفی خیلی باال دانست و ضمن یادآوری 
پیشرفت استان در رشته کشتی طی ماه های گذشته، 

افزود : کشتی دست کم  نیاز به 10 سال سرمایه گذاری 
دارد اما کشتی استان با توجه به این که در این مسیر قرار 
گرفته است نتیجه رشد آن را  در سال های آینده شاهد 
خواهیم بود و فدراسیون هم با اعطای میزبانی مسابقات 
کشوری و کمک نرم افزاری به خراسان جنوبی برای 

اعتالی آن تالش می کند.

میزبانی بسیار خوب
به گفته رئیس سازمان لیگ کشتی کشور، میزبانی 
خراسان جنوبی در این رقابت ها بسیار خوب بود و بعد از 
چند سال برای اولین بار مسابقات کشتی قهرمانی کشور 
به شکل متمرکز در یک مکان  برگزار شد و تیم های کشتی 
کشور در رشته آزاد حضور داشتند و مانند گذشته نبود که 
مسابقات به شکل منطقه ای برگزار شود. از سوی دیگر با 
انجام این کار زمینه توسعه کشتی کشور بهتر فراهم می 
شود. او که مدیریت تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور 

کشور را هم بر عهده دارد از برگزاری هجدهمین دوره 
المپیاد کشتی دانشجویان دانشگاه های پیام نورکشور 
به میزبانی بیرجند خبر داد و افزود: با برگزاری موفق 
رویدادهای کشوری کشتی در خراسان جنوبی مقرر شد 
المپیاد کشتی دانشجویان دانشگاه های پیام نور هم به 

میزبانی این استان در بیرجند برگزار شود.

نیازمند حمایت تماشاچیان
رئیس هیئت کشتی استان نیز درباره چگونگی حضور تیم 
کشتی فرنگی استان برای اولین بار در لیگ کشتی کشور، 
گروه این تیم را سخت دانست و گفت: تیم استان باید در 
بازه 36 روزه مسابقات با کشتی گیران تیم های بازار 
بزرگ ایران از تهران، سیرجان کرمان و مدافعان حرم قم 
سرشاخ شود .»عباس سروری« از عالقه مندان به کشتی 
خواست در زمان برگزاری مسابقات تیم استان در سالن 
حضور چشمگیر داشته باشند تا کشتی گیران  با انگیزه 

بیشتری به مصاف حریفان خود بروند.  

میزبانی در دور اول
دبیر هیئت کشتی استان هم با اشاره به این که تیم های 
بازار بزرگ ایران، سیرجان کرمان و مدافعان حرم قم برای 
برگزاری رقابت های خود با تیم خراسان جنوبی 21 مهر 
به بیرجند می آیند، گفت: 22 مهر وزن کشی انجام می 
شود  و 23 مهر هم فرنگی کاران روی تشک می روند. به 
گفته »مسعود سروری« در ترکیب تیم استان چهار کشتی 
گیر کارت ملی به نام خراسان جنوبی دارند که بومی 
استان هستند و حسن نژاد، مربی تیم ملی و سه مربی 
بومی مربیگری این تیم را بر عهده دارند. وی با اشاره به این 
که از20 مهر تمرینات اعضای تیم استان در بیرجند آغاز 
می شود محل برگزاری رقابت ها را به احتمال زیاد سالن 

ورزشی شهیدین قاسمی اعالم کرد.

23 مهر؛ سوت آغاز لیگ برتر کشتی

 جدال کشتی گیران گروه مرگ از بیرجند

ا سکیت رئیس هیئت  استعفای 

رحمـان – رئیـس هیئـت اسـکیت اسـتان بعـد از یـک 
سـال و 10 مـاه فعالیـت اسـتعفا داد. »حسـن شـبانی« به 
»خراسـان جنوبـی« گفت: نبـود حامی مالـی در اسـتان و 
حمایت انـدک مالـی ورزش و جوانان سـبب شـد به دلیل 
مشکالت مالی نتوانیم برنامه ریزی مناسبی برای هیئت 
داشـته باشـیم و از سـوی دیگـر بخـش زیـادی از زمانی که 
بایـد صـرف برنامه ریـزی شـود بـه حـل و فصل مشـکالت 
بازیکنان و مربیان می گذشـت که به جای قرار گرفتن در 
کنار هم در بعضی از موارد، مقابل هم قرار داشتند. وی با 
اشـاره به این که با همه مشـکالت 29 اعزام به مسـابقات 

کشـوری و بـر پایـی چنـد همایـش بـزرگ را در یک سـال و 
10 مـاه گذشـته داشـتیم و تیـم مـا در لیـگ برتـر قهرمـان 
کشـور شـد و در فـری اسـتایل هـم اسـکیت بـازان اسـتان 
شش مدال کسب کردند افزود: فدراسـیون در این مدت 
حدود شش میلیون تومان و اداره کل ورزش و جوانان هم 
سال گذشـته 54 میلیون تومان به هیئت اسکیت کمک 
کردند که توجه به هزینه های بسـیار اعزام ها مبالغ قابل 
توجهی نبود. به گزارش خبرنگار ما بر اسـاس شـنیده ها 
محمد حسـین شـیخ زاده مدیر امـوال تملیکی اسـتان به 
عنوان سرپرسـت هیئت مشـخص شـده امـا هنوز بـه طور 
رسـمی از سـوی اداره کل ورزش و جوانـان خبـر آن اعالم 

نشـده است.

روی خط ورزش

قول 500 میلیونی وزیر برای ورزش قاین
وزیر ورزش و جوانان در سفر به قاین قول داد برای تکمیل مجموعه ورزشی 
شهدای انقالب این شهر پنج میلیارد ریال تامین کند. رئیس اداره ورزش و 
جوانان قاینات به خبرنگار ما گفت: سلطانی فر در سفر به قاین از مجموعه 
ورزشی آزادی و چمن مصنوعی شهدای انقالب بازدید کرد و برای تکمیل 
مجموعه ورزشی شهدای قاین قول کمک پنج میلیارد ریال داد. به گفته »قطبی« 
چمن مصنوعی این مجموعه ورزشی سال 93 نصب شد و نازک کاری ساختمان 
اداری، نصب برج نوری و اجرای سیستم آب و برق آن باقی مانده است که در 

صورت عملی شدن قول وزیر با این مبلغ ساختمان اداری تکمیل می شود.

استان شطرنج  تیم  انتخابی  مسابقات 
مسابقات انتخابی تیم شطرنج استان برای حضور در رقابت های لیگ دسته 
یک برگزار می شود. دبیر هیئت شطرنج استان به خبرنگار ما گفت: این 
مسابقات جمعه 19مهر در تاالر شطرنج بیرجند در پنج دور به روش سوئیسی 
برگزار خواهد شد. به گفته »جواد میزانی« پنج نفر برتر به عنوان تیم منتخب 

استان به مسابقات لیگ دسته یک کشور در هرمزگان اعزام می شوند.

 بانوان موتورسوار در پیست کشوری
تیم موتور کراس بانوان استان با چهار ورزشکار روز گذشته به مسابقات 
قهرمانی کشور در تهران اعزام شد. به گزارش خبرنگار ما رئیس هیئت 
موتور سواری و اتومبیلرانی استان گفت: در کالس 85 سی سی آماتور، آوا 
صالحی و کالس 250 سی سی هانیه شکیبی از بیرجند، کالس 250 سی 
سی سمیه مختاری پور و کالس 250 سی سی ناظره مختاری پور از طبس 
از امروز تا 19 مهر در پیست موتور کراس سرزمین ایرانیان تهران با حریفان 
خود رقابت می کنند. به گفته »ستوده« محمد خانی به عنوان مربی و ناظره 

مختاری پور به عنوان سرپرست تیم را همراهی می کنند.

»04« در هرمزگان باخت  
حسینی- تیم فوتبال مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( عصر روز گذشته به 
مصاف تیم خلیج فارس میناب رفت. به گزارش خبرنگار ما، این دیدار به 
میزبانی استان هرمزگان انجام شد و در پایان تیم استان با 2 گل بازی را 
واگذار کرد .تیم 04 با کسب 9 امتیاز از چهار دیدار در صدر گروه پنج این 

رقابت ها قرار دارد.

دعوت دوچرخه سوار به اردوی تیم ملی 
»علی اختر« دوچرخه سوار رشته تریال استان به اردوی تدارکاتی تیم 
ملی برای حضور در رقابت های قهرمانی 2019 آسیا دعوت شد. به گفته 
»علوی« رئیس هیئت دوچرخه سواری استان در پایان این اردو که با حضور 
9 برگزیده کشوری طی روزهای 20 مهر تا اول آبان در کمپ تیم های ملی 
برگزار می شود، اعضای تیم ملی انتخاب و به رقابت های قهرمانی آسیا که 

از سوم آبان در اندونزی برگزار می شود، اعزام می شوند.

دعوت بانوی اسـتان به 
اردوی تیم ملی سپک تاکرا

حسـین قربانـی – بازیکـن سـپک تاکـرا از زیرکـوه 
بـه تیـم ملـی دعـوت شـد. بـه گـزارش »خراسـان 
جنوبـی« نرگـس محمـدی نـژاد بـه اردوی تیـم 
ملـی سـپک تاکـرای کشـور دعـوت شـد. فاطمـه 
صادقی بمـرود، نایب رئیس هیئـت انجمن های 
ورزشـی زیرکـوه و سـرمربی تیـم سـپک تاکـرای 
اسـتان او را بـرای حضـور در اردوی تیـم ملـی 

همراهـی مـی کنـد.

هادی عامل: می خواهم 
صدایم فقط برای کشتی باشد

حسین قربانی –  صدای گرمش را بارها از رادیــو یا 
تلویزیون در هنگام رقابت های مهیج کشتی شنیده 
ایم. نوع گزارشگری اش به شنونده هیجانی خاص 
می دهد. با فنون کشتی به خوبی آشنایی دارد و در 
گزارش هایش مستند از آن حرف می زند. هادی 
عامل این بار یک رقابت کشوری را از بیرجند برای 
دوســتــداران این رشته گــزارش کــرد. او می گوید: 
محل زندگی ما در خیابان عامل بود و کشتی گیر 
زیاد داشت و همین، سبب عالقه مندی ام به کشتی 
شد و تا قهرمانی جوانان و آموزشگاه های کشور 
هم پیش رفتم امــا وقتی دســت راستم شکست و 
چند بار آسیب دید دیگر نتوانستم کشتی بگیرم و 
عرصه مربیگری و داوری را انتخاب کردم و به طور 
اتفاقی وارد گزارشگری این رشته شدم. در آن زمان 
مشهد، گزارشگر کشتی نداشت و بعد از انجام تست، 
گزارشگری کشتی را ابتدا در مشهد و بعد در تهران 
دنبال کردم. وی با اشاره به این که باید هرکسی در 
هر کاری که فعال است عاشق کارش باشد ادامه می 
دهد: عاشقانه گزارشگری را انجام می دهم و چون 
مردم را دوست دارم در هنگام گزارش با مردمی که 
آن ها را نمی بینم ارتباط عاطفی برقرار و فکر می کنم 
در هر جایی که باشم در کنار آن ها هستم همین کار 
سبب شده است دچار روزمرگی و خستگی نشوم و 
همیشه با انرژی گزارش کنم. وی می افزاید: وقتی 
هیجانی  می شوم ایستاده گزارش می کنم که اتفاق 
هایی در این زمینه به ویژه در رقابت های خارجی 
برایم رخ داده است.عامل، با بیان این که تریبون 
گزارشگری را هدیه خدا می دانم و تالش می کنم با 
مردم همیشه صادق باشم از همکاری اش با روزنامه 
خراسان به عنوان خبرنگار از سال 57 می گوید و 
می افزاید: در المپیک آتالنتا خبرها و عکس های 
مربوط به رقابت ها را برای روزنامه ارسال می کردم. 
به دلیل این که کارم سنگین شده است  و همیشه 
در سفر هستم وقت کمی برای همکاری دارم البته 
چون روزنامه خراسان، روزنامه مردمی است و با 
تیراژ زیادی منتشر می شود و مردم با آن انس گرفته 
انــد، خیلی دوســت دارم با ایــن روزنــامــه همکاری 
کنم. وی درباره پیشنهادهایش غیر از گزارشگری 

ادامه می دهد: برای کارهای 
تبلیغاتی و دوبلوری هم 
از من دعــوت شد ولی 

ایــن کــارهــا را دوســت 
ندارم و می خواهم 

ــم، فقط  ــدایـ صـ
کشتی  ــرای  ــ ب

باشد. 
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