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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 62 سال پیش         
 در روزنامه

جشن مرگ تریاک

روزنامه خراسان در شماره 2414 به تاریخ 16 آبان 1336 در مطلبی در 
صفحه پنج آورده است: بمناسبت روز مرگ تریاک جلسه ای با حضور کلیه 
روسا ادارات دولتی و معاریف و محترمین شهر فردوس در فرمانداری تشکیل 
و نسبت باهمیت مبارزه با فساد تریاک و منع کشت خشخاش از طرف آقایان 
فقره  سه  دو  ضمنا  گردید.  ایــراد  مفصلی  شرح  بهداری  رئیس  و  فرماندار 
مامورین  و  شهربانی  بوسیله  که  شیره  و  تریاک  استعمال  ادوات  و  اسباب 

مربوطه کشف شده بود سوخته و معدوم گردید.

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

 واحدهای تولیدی متعددی در شهرک صنعتی  ●
بیرجند به دلیل مشکالت بیمه و مالیات یا تعطیل 
شده است یا با حداقل ظرفیت کار می کند. امید 
که جلسات و بازدیدهای مسئوالن از این واحدها 

و شنیدن حرف صنعت گران مفید واقع می شد.
 وضعیت جاده آیسک - دوحصاران سرایان  ●

نامطلوب و عرض آن کم است و در مواردی، تکه های 
آسفالت از جاده جدا شده است  و دست اندازهای 
خطرناکی وجود دارد به طوری که می تواند سبب 
ترکیدن و خرابی الستیک و کمک و حتی منحرف 
شدن خودرو شود. مسئوالن قبل از این که حادثه 

ای اتفاق بیفتد فکری کنند .
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پیگیری حرف مردم

اقدامات کیفی سازی آب طبس

»چند روزی است طعم و مزه آب لوله کشی منازل 
رسیدگی  مسئوالن  اســت،  کــرده  تغییر  طبس 
کنند«. این پیام 13 مهر در ستون حرف مردم درج 
شد. روابط عمومی شرکت آبفای استان در پاسخ 
تغییرات  پاییز،  فصل  شروع  با  معموال  کرد  اعالم 
کیفی در منابع آب سطحی سدها اتفاق می افتد 
که ناشی از الیه ای شدن و وارونگی آب مخزن سد 
است. در این پدیده الیه های زیرین که در شرایط 
بی هوازی دارای طعم و بوی متفاوتی است، آبگیر 
می شود و به تصفیه خانه انتقال می یابد و با این 
برداری  بهره  مدار  در  خانه  تصفیه  واحدهای  که 
کند  می  ایجاد  آب  خواص  در  تغییراتی  دارد  قرار 
اما هیچ مشکل کیفی و بهداشتی وجود ندارد. به 
به  هوادهی  تاسیسات  بو  اثرهای  کاهش  منظور 
نسبی  بهبود  سبب  که  اضافه  خانه  تصفیه  فرایند 
کیفیت آب شده است و همچنین اقداماتی برای 
در  تکمیلی  تصفیه  برای  فعال  کربن  واحد  ایجاد 
دستورکار است که در طرح بلند مدت نیز مطالعات 
ایجاد تاسیسات برداشت آب از الیه های باالی سد 
در حال انجام است. با توجه به این که این پدیده، 
موقتی است میزان برداشت آب از سد به حداقل 
نیاز آبی کاهش یافته و استحصال آب چاه ها برای 
مصارف بهداشتی جایگزین شده است. افزون  بر 
این شبکه آب شیرین و شرب از طریق ایستگاه های 
طریق  از  مطلوب  کیفیت  با  شهر  داخل  برداشت 

140 ایستگاه در دسترس شهروندان قرار دارد.

رئیس کل دادگستری:

حافظ هم از مشکالت صنایع استان خبر دارد

انصاری - »حتی خواجه حافظ شیرازی از مشکالت صنایع استان با خبر است«. 
جمله ای که رئیس کل دادگستری استان در پاسخ به درخواست رئیس سازمان 
صمت از خبرنگاران مبنی بر درج نشدن نام یک واحد تولیدی اعالم کرد که مشکالت 
آن بررسی شد. به گزارش خبرنگار ما روز گذشته در کمیته اقتصاد مقاومتی و حمایت 
از سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی استان که به دعوت رئیس کل دادگستری برگزار 
شد، مشکل یکی از واحدهای تولیدی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
حجت االسالم والمسلمین »حمیدی« گفت: یکی از اولویت های کاری ما بازدید از 
واحدهای تولیدی مرکز استان و شهرستان هاست و واحدهایی که مشکل دارد در 
حال رصد است تا اگر تعطیل شده باشد مجدد به چرخه تولید برگردد. وی افزود: در 
قوه قضاییه، احکام قضایی منجر به پلمب یا توقیف واحدهای تولیدی، ممنوع شده 
است.  وی، هنگامی که رئیس سازمان صمت از خبرنگاران خواست که مشکالت این 
واحد تولیدی را بدون ذکر نام منتشر کنند چون به صالح نیست، واکنش نشان داد و 
از اطالع رسانی خبرنگاران درباره پیگیری مشکالت واحدهای تولیدی تشکر و اظهار 
کرد: حتی خواجه حافظ شیرازی از این مشکالت با خبر است و باید این مشکالت با 
ذکر نام گفته شود.»عابدی« معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم گفت: رفع 
مشکالت واحدهای تولیدی به معنای پرداخت نشدن مطالبات دستگاه هایی چون 
مالیات، تامین اجتماعی و بانک ها نیست بلکه باید با برنامه ریزی دقیق، شرایطی 

را فراهم کرد که هر واحد تولیدی در کنار فعالیت بتواند مطالبات خود را بپردازد.

نماینده ولی فقیه: دست ارتشیان را باید بوسید
عدالت  الگوی  ایران،  اسالمی  جمهوری  ارتش 
خواهانه ارتش های جهان است بنابراین باید دست 
نماینده  بوسید.  را  کشورمان  ارتشیان  بازوی  و 
ولی فقیه در استان، روز گذشته در دیدار با رئیس 
بازرسی نیروی زمینی ارتش گفت: اربعین حسینی، 
تابلوی بین المللی در عدالت خواهی و مقاومت در 

مقابل ظلم بین المللی است و امیدواریم که مقدمه 
ای برای ظهور حضرت مهدی )عج( باشد. به گزارش 
دفتر نماینده ولی فقیه، حجت االسالم والمسلمین 
الملل  بین  سطح  در  استکبار،  افزود:  »عبادی« 
شکست خورده است به گونه ای که کارشناسان 
خودشان می گویند که رهبری هوشمند جمهوری 

اسالمی ایران، استکبار را به شکست در سطح بین 
الملل و منطقه وادار کرده است.وی با اشاره به این 
که طی یک سال اخیر، معادالت جهان تغییر پیدا 
کرده است، افزود: امروز ارتش رژیم صهیونیستی با 
یک سخن سید حسن نصرا...، مرزهایش را رها و به 

جای خود آدمک نصب می کند.

ضعف هندبال استان در بخش بانوان

زهرا قربانی - جایگاه سیزدهم  خراسان جنوبی در میان استان ها نتیجه تالش 
مجموعه هیئت هندبال در این سال هاست و فقط در بخش بانوان از غافله عقب 
افتاده است  که باید در این باره هم برنامه ریزی های بیشتری انجام شود. »پاکدل« 
رئیس فدراسیون هندبال در مجمع انتخاب رئیس هیئت هندبال استان، گفت: 
خراسان جنوبی از استان های پیشگام در هندبال است که سال ها به صورت 
حرفه ای و باشگاهی در این رشته حضور دارد. به گزارش خبرنگار ما این مجمع با 
حضور 14 نفر از اعضا برگزار شد که با انصراف یکی از کاندیداها، در پایان، مجتبی 

شریعتی فر با کسب  بیشترین  آرا به مدت چهار سال دیگر در این جایگاه ابقا شد.

جلسه ستاد امور جوانان؛100 دقیقه صحبت!

 استاندار از بی ثباتی مدیریتی 
انتقاد کرد

اکبری – استاندار در جلسه روز گذشته ستاد سامان دهی 
امور جوانان استان از بی ثباتی مدیریتی در اداره کل ورزش 
و جوانان و دیگر ادارات استان انتقاد کرد. به گزارش 
خبرنگار ما در این جلسه که 100 دقیقه به طول انجامید 
بعد از مطرح شدن برخی آمار و ارقام و جمالت سنگین 
جمعی از حاضران، »معتمدیان« گفت: یکی از مهم ترین 
دالیلی که برای اولین بار در این جلسه حضور یافتم  تغییر 
و تحوالت و بی ثباتی مدیریت حوزه ورزش و جوانان است. 
به گفته وی چنین جلساتی باید دارای مصوبه و خروجی 
باشد و مصوبات هم پیگیری شود. ستاد سامان دهی امور 

جوانان استان تاکنون 31 جلسه داشته است.

علیرضا رضایی – جاده بیرجند- قاین تا تکمیل دو بانده سازی، 50 
کیلومتر دیگر را باید طی کند و تا تحقق آن بر اساس وعده مسئوالن، 
دو سال باقی است. در این میان وقوع حوادث خونین این محور سبب 
شد تا مدعی العموم چندین بار به منظور بررسی شرایط آن با حضور 
متولیان امر، به نقاط مختلف آن سفر 
و دستورهای الزم را صــادر کند 
که بر اساس صورتجلسه تنظیم 
ــد، تــا پایان  ــازدی ــن ب ــده در ای ش
امسال 15 کیلومتر از دوبانده 
سازی محور دلهره زیر بار ترافکی 
می رود. دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان در پنچمین بازدید 
میدانی هم به محل 
های حادثه سازی 
ــه تــصــاف  ــت کـ ــ رف
هــای مرگباری در 
آن رخ داده است. به 

گزارش خبرنگار ما در این بازدید سه ساعته سید »حسین مقدس« 
گفت: در موضوع حــوادث جاده ای وظیفه دادستان، سنگین و 
حساس است و با توجه به خسارت های غیر قابل جبرانی که به 
خانواده ها تحمیل می شود نباید به آسانی از آن عبور کرد به همین 
دلیل، مدیران مرتبط مجدد دعوت شدند تا ضمن بازدید، برای بهره 
برداری باقیمانده باند دوم بیرجند - قاین اقدام فوری انجام دهند. 

تکلیف های 2 شرکت
وی با بیان این که تکلیف شد شرکت اویول، پیمانکار قطعه دو بیرجند 
– قاین، برای بازگشایی 10 کیلومتر از محدوده مسجد فاطمه زهرا 
)س( تا آرین شهر، حداکثر تا اردیبهشت 99 اقدام کند و چهار 
کیلومتر از محدوده ورودی آرین شهر هم تا پایان امسال مورد بهره 
برداری قرار گیرد افزود: محدوده سه راهی مزار حنبل تا ابتدای کار 
شرکت اویول در قطعه یک بیرجند – قاین، مورد پیمان شرکت نوید 
گستر زهان است که تا سی ام دی امسال مورد بهره برداری قرار می 
گیرد. وی ادامه داد: محدوده بعد از روستای خرواج تا سه راهی نیک 
و سراب )گردنه خونیک( مورد پیمان شرکت ریبار، دهم آبان امسال 

زیر بار می رود. مقدس، گفت: تعداد زیادی از حوادث جاده ای منجر 
به فوت در استان ناشی از تردد خودروهای سوخت کش است که 
رانندگان با سرعت باال و با وضعیت خطرناک رانندگی می کنند و 
به تصادف های رخ به رخ زیادی منجر شده است بنابراین با دستور 
قضایی، برای توقیف سیستمی و فیزیکی این دسته از خودرو ها در 
مسیر برگشت یا مشاهده در هر محل اقدام خواهد شد. به گزارش 
روزنامه خراسان جنوبی در بازدید دادستان از محور دلهره، مدیران 
کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای، رئیس پلیس 
راه استان و مدیر کل ساخت و توسعه راه های شمال شرق حضور 
داشتند. در این بازدید، مشکالتی توسط پیمانکاران پروژه مطرح و 
مقرر شد دادستانی مرکز استان با دعوت از مسئوالن، اقدام الزم را 
برای تسریع در کار پیمانکاران انجام دهد که البته موضوع تامین آب 
برای کار پیمانکاران رفع شد.» ناظریان« مدیر کل ساخت و توسعه راه 
های منطقه شمال شرق گفت: تا اردیبهشت سال آینده، حدود 25 
کیلومتر از محور بیرجند - قاین در قطعات مختلف مورد بهره برداری 
قرار خواهد گرفت که 6 کیلومتر در قطعه یک، 10 کیلومتر در قطعه 

دو و 9 کیلومتر در قطعه سه است. 

ُمهر اجرا بر 60 درصد مصوبه های کارگروه تسهیل

فرخ نژاد- رهاورد 24 جلسه کارشناسی و 59 جلسه استانی برای 222 پرونده طرح شده در کارگروه های 
تسهیل و رفع موانع تولید، 556 مصوبه بود که از این تعداد 310 مصوبه اجرایی شد، 212 مورد در دست 
اجراست و 35 مصوبه نیز به دلیل پیگیری نشدن از طرف متقاضی اجرایی نشد. به گزارش »خراسان جنوبی«، 
در جلسه روز گذشته کارگروه رفع موانع تولید استان، نتایج مصوبه های بازدید استاندار از شهرک صنعتی 
بیرجند و شهرستان ها مورد بررسی قرار گرفت و دلیل اجرایی نشدن برخی از این مصوبه ها مراجعه نکردن 
متقاضی یا صاحبان واحدهای تولیدی و ضوابط قانونی و ... اعالم شد. رئیس سازمان صمت در حاشیه این 
کارگروه گفت: رهاورد بازدیدهای استاندار از شهرک های صنعتی 39 مصوبه داشت که از این تعداد 31 
مصوبه اجرایی شد، 6 مورد در دست اجراست و دو مصوبه، قابلیت اجرا نداشت. »شهرکی«، افزود: برخی 
از واحدهای تولیدی درخواست هایی داشتند که فراتر از اختیارات استانی بود به همین دلیل به کارگروه 
ملی تسهیل و رفع موانع تولید معرفی شد. به گفته وی، همه مشکالت واحدهای تولیدی با این مصوبه ها رفع 
نمی شود زیرا ممکن است بعد از این، مشکالت جدیدی برای آن ها ایجاد شود البته کارگروه ملی تسهیل و 
رفع موانع تولید، مصوبه های خوبی دارد که اگر ابالغ شود قسمت بزرگی از مشکالت واحدهای تولیدی به 

صورت موردی رفع می شود.

مدعی العموم در پنجمین بازدید از جاده بیرجند - قاین اعالم کرد:

دو بانده سازی 15 کیلومتر  از محور دلهره تا پایان98
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بدون شک تماشای فیلم هایی که در ژانر 
اکشن ساخته می شوند، یکی از مفرح ترین 
کارهای دنیاست. دیدن آدم هایی که قابلیت 
پرواز کردن دارند، خودرو هایی الکچری و 
خیره کننده  که در چشم برهم زدنی از هم گسسته می شوند و در 
آتش می سوزند، برج های بلندی که در یک آن منفجر می شوند و 
هزاران سکانس منحصر به فرد دیگر، واقعا هیجان انگیز است. 
تصاویری که گاهی قلب مخاطب را به دلیل هیجان زیاد، خواهد 
فشرد. فیلم های اکشن اجازه می دهند برای لحظاتی فراموش 
کنیم که توانایی انسان در بند محدودیت هاست. لحظات 
مسحورکننده ای که تا پیش از این، تنها می شد با چشم های 
بسته و در خیاالت تصورشان کرد، در فیلم های اکشن به وفور 
دیده می شوند. با اضافه شدن ژانر اکشن به گونه های هنری 
سینما، دریچه ای به سوی تخیالت آدمیزاد گشوده شد. با 
پیشرفت لحظه به لحظه فناوری و باال رفتن تجربه کارگردان ها، 
رویاها آهسته آهسته بال و پر گرفتند و توانستند از قفس 
رنگارنگ ذهن های رویاپرداز بیرون بیایند و اجازه دهند لذت 
دیده شدن  صحنه های اکشن، بیشتر و بیشتر نصیب تمام 
آدم های دنیا شود. این روزها چند فیلم اکشن جذاب و موفق 
مثل »جان ویک 3« و »سریع و خشن تقدیم می کند، هابز و شاو« 
با دوبله فارسی در شبکه نمایش خانگی عرضه شده است. به 
همین مناسبت، در پرونده امروز قصد داریم به سراغ سرزمین 
ناپیدایی برویم که ژانر اکشن در آن جا متولد می شود، سرزمینی 
اسرارآمیز که تصاویر افسانه ای می سازد. سرزمینی که آن را با 
عنوان »پشت صحنه فیلم های اکشن« می شناسیم. حاال اگر 
شما هم به کشف اتفاقاتی که در پشت پرده فیلم های اکشن 
می افتد عالقه مند هستید، تا پایان این پرونده با ما همراه 

باشید.

پرونده

به بهانه اکران فیلم های جدید از سری »جان ویک« و »سریع و خشن«، درباره تکنیک هایی  که باعث تولید یک اکشن نفس گیر می شود

رمزگشایی از حقه های سینمای اکشن
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استوری برد و بررسی جذابیت 
سکانس های اکشن روی کاغذ! 

اگر بخواهم در ساده ترین حالت ممکن »استوری ُبرد« را برایتان توضیح 
بدهم، باید بگویم نقش استوری برد در فیلم های اکشن چیزی شبیه 
الگوهای کاغذی در حرفه خیاطی است. به طرح های دستی کارگردان 
که از ایده ها و ایده آل های ذهنی خودش نشئت گرفته، استوری برد 
می گویند. یک کاغذ استوری برد از شش باکس خالی تشکیل می شود. 
کــارگــردان با کشیدن جــزء به جــزء بخش های اکشن فیلم به سبک 
کمیک استریپ، حرکات دوربین، حرکات بازیگر و ری اکشن های 
دلخواهش را طراحی می کند. عالوه بر این، نکات الزم در زیر هر باکس 
نقاشی یادداشت می شود. کشیدن استوری برد الزامی نیست و همه  
کارگردان ها از این روش استفاده نمی کنند، با این حال استوری برد کردن 
سکانس های اکشن سه مزیت دارد. اول این که می توانند داستان فیلم 
خود را قبل از فیلم شدن ببینند. با این روش زمان کمتری صرف آزمون 
و خطای یک سکانس می شود. دومین مزیت استوری برد این است که 
بازیگران کامال متوجه می شوند باید چه کاری انجام بدهند. همین طور 
گروه فیلم برداری می دانند کارگردان چه زاویه دید، چه تصویر و چه نوع 
حرکاتی را از دوربین آن ها می خواهد. اما مهم ترین منفعت استوری برد 
کردن، این است که کارگردان متوجه می شود آیا ایده هایش واقعا جذاب 

هستند یا این جذابیت ها تنها در خیاالت خودش کار می کند؟

بازیگرهایی که  به طناب  جادویی وصل می شوند
شاید برایتان ســوال شده باشد که اگر انفجارها در 
شدن  پرتاب  پس  هستند  قالبی  اکشن  فیلم های 
بازیگران بر اثر موج انفجار و ضربات به چه شکلی صورت 
می گیرد؟ برای سقوط از ارتفاع، پرش از نقطه ای به 
نقطه دیگر یا پرتاب شدن بازیگران از طناب های به 
خصوصی استفاده می شود. طناب هایی که در دو 
نوع معمولی و کششی، مخصوص فیلم های اکشن 
طراحی شده اند. بسته به نوع سقوط و ارتفاع، طناب ها 
به قسمت های مختلفی از بــدن متصل می شوند. 
باال رفتن از دیوار یا پرش از نقطه ای به نقطه دیگر هم 
به کمک طناب های کششی امکان پذیر است. تنها 
تفاوت بازیگران یا بدلکاران این فیلم ها در نقاط اتصال 
طناب ها به آن هاست. به طور مثال و احتماال در آثار ژاپنی به وفور دیده باشید که بازیگران در سکانس های 
مبارزه از زمین کنده می شوند و ارتفاع می گیرند. در این حالت طناب ها در قسمت پشت بازیگر نصب شده اند. 
با تغییر تکنیک های مبارزه، طناب ها را تغییر موقعیت می دهند. گاهی برای سهولت بیشتر، روی دیوار 
ساختمان مد نظر میل گردهایی همرنگ با دیواره ساختمان، نصب می شود. برای حفظ امنیت بازیگر، عالوه 
بر طناب، سطح زمین با تاتامی  یا تشک های مناسب پوشانده می شود. طناب ها نه تنها در حرکات انسانی که در 
حرکت دادن خودرو ها هم به کار گرفته می شوند. به عنوان نمونه پشتک و وارو زدن یک خودرو وسط خیابان 
یا پرتاب شدن یک وسیله نقلیه سنگین و امثال آن  به کمک طناب ها صورت می گیرند. معموال در این حالت، 
نیروی اولیه ای که برای بلند کردن خودرو به کار گرفته می شود از طریق مواد محترقه ای که در زیر خودرو قرار 
گرفته، مهیا می شود. در وهله دوم، طناب ها بقیه کار را انجام می دهند. طناب هایی که در ویرایش نهایی فیلم، 

حذف می شوند یا اصال به رنگی هستند که شما قادر به دیدن شان نیستید!

حقه کروما ِکی چیست؟ 
لوکیشن  انتخاب  تخیلی،  و  برای فیلم های علمی 
دلخواه بسیار دشوار است. به همین دلیل بسیاری 
از لوکیشن ها در یک فضای ســاده سبز رنگ ضبط 
می شوند و سپس به کمک تکنیک های رایــانــه ای 
جا به جایی صورت می گیرد. تکنیک کورما ِکی، یکی 
از اساسی ترین تکنیک  ها در جلوه های ویژه است. در 
این تکنیک اشخاص در فضای بسته ای که با پرده  یا 
دیوار های سبز پوشانده شده اند، قرار می گیرند. بعد 
از ضبط هر سکانس، متخصصان جلوه های ویژه، پرده 
سبز را حذف و تصاویر دلخواه را اضافه می کنند. شرایط 
آب و هوایی ، افکت های تصویری  ومیزان نور، همگی 
الیه به الیه روی تصویر پایه می نشینند. سکانس های 
انفجار در مناطقی خارج از شهر ضبط می شوند. در 
این شرایط مسیر انفجار، سقوط یا هر نوع خرابی دیگر 
با دیوارهای متحرک، روبــاز و سراسر سبز پوشانده 
می شوند؛ همچنین برای این کار، فضاهای قابل حمل 
که شبیه کارتن باز و بسته می شود، وجود دارند. تا چند 
سال گذشته که پرده سبز کمتر استفاده می شد، برای 
نمایش موقعیت ها و طبیعت اطــراف، از پوسترهای 
غول آسا استفاده می کردند. بیشتر فیلم های ژانر 
اکشن، فانتزی، علمی و تخیلی در اتاق های سبز ضبط 
می شوند چراکه هر قدر هم پــروژه گسترده تر شود، 
دست عوامل برای استفاده از منابع بازتر خواهد بود. به 
عنوان مثال یک فیلم با بودجه کمتر به اجبار از خرابی 
کمتری استفاده می کند یا از فضاهای بسته، امن و 
کوچک تر بهره می گیرد اما در پروژه های بزرگ مثل 
»انتقام جویان«، سکانس های مبارزه در فضاهای باز، 

وسیع و با ویرانی بیشتر تولید می شود.

کارگردان ها عاشق رنگ سبز هستند!
گاهی به علت طوالنی بودن زمان معلق بودن، کلک طناب حذف 
و بازوهای مکانیکی جایگزین می شود. مثال دو شخص معلق در 
هوا را در نظر بگیرید که با فاصله اندکی درحال مبارزه با یکدیگر 
هستند. در این حالت یک بازوی مکانیکی، هر دو نفر را با هم گرفته 
و با فاصله ای مشخص در میان زمین و هوا می چرخاند. بازوهای نگه 
دارنده در سکانس های تعقیب و گریز هم کاربرد فراوان دارند. یک 
صحنه تصادف سنگین را در نظر بگیرید. در این حالت خودرو  روی 
بازوهای روباتیک قرار می گیرد و در یک فضای ثابت دوران داده 
می شود. عالوه بر این گاهی خود دوربین هم روی بازوی متحرک 
سوار می شود و فیلم بردار از نقطه دیگری، دوربین و زاویه دید آن 
را کنترل می کند. در این حالت به  حرکت بازیگران و خودرو ها، 
حرکت خود دوربین هم اضافه می شود. وقتی قرار است از زوایای 
مختلف از یک خــودروی در حال حرکت فیلم گرفته شود، چند 
دوربین مجزا روی بازوهای نگه دارنده و خودرو های دیگر تعبیه 
می شود. سکانس های رانندگی در گذشته در فضاهای ساکن و 
بسته ضبط می شدند اما حاال دوربین به وسیله یک داربست روی 
سقف یا کاپوت ثابت می شود. در این حالت ممکن است شخص 
راننده دید مناسبی برای حرکت در جاده نداشته باشد. به همین 
علت راننده دومی از صندلی عقب یا سقف، خودرو را هدایت می کند. 
بازوهای نگه دارنده در پرش موتورسواران هم کاربرد دارد. رنگ سبز 
به علت تفاوت زیادی که با رنگ پوست بدن انسان دارد، بهترین رنگ 
برای استفاده در پرده هاست، آبی هم همین خاصیت را دارد. تولید 
موجودات عجیب و غریب و اشیای جاندار هم با کمک همین تکنیک 
انجام می شود. مثال فیلم فانتزی »آلیس در سرزمین عجایب« را در 
نظر بگیرید. تولید این موجودات به این نحو صورت می گیرد که افراد 
با پوشیدن یک لباس سراسر سبز، حرکات انسانی را انجام می دهند 

و سپس با تصاویر فانتزی جایگزین می شوند.

حقه ای به نام دنیایی از جایگزینی! 

فیلم های  در  هــم  جایگزینی 
اکــشــن بـــرای خـــودش دنیایی 
دارد. تیراندازی و شلیک گلوله 
یکی از اتفاقات معمولی اســت که 
در بسیاری از فیلم های اکشن شاهد آن 
هستیم. معموال در این گونه سکانس ها، در لوله اسلحه مواد 
محترقه کم خطری تعبیه می شود. با فشرده شدن ماشه، مواد 
محترقه داخل لوله با ایجاد صدا و نور جرقه می خورد و این تصور را 

در بیننده ایجاد می کند که گلوله شلیک شده است. از سوی دیگر 
در دیوارهای مقابل، مواد محترقه دیگری قرار گرفته که با شروع 
تیراندازی، روی سطح دیوار منفجر می شود و در حد توان یک 
فشنگ، اثر فرو رفتگی و تخریب بر جای می گذارد. گاهی برای 
ایجاد شرایط آب و هوایی دلخواه هم از همین تکنیک جایگزینی 
استفاده می شود. مثال برای سکانس های بارانی از دوش های 
خاص با حفره های متنوع، با شدتی تنظیم شدنی بهره برده 
می شود. همان طور که در این مطلب اشاره کردیم، بیشتر پرش ها 

به کمک طناب ها صورت می گیرد اما گاهی می شود سطح پرش 
را هم با تکنیک جایگزینی تعویض کرد. به عنوان مثال سکانسی 
را در نظر بگیرید که یک موتور سوار از روی یک کانتینر متحرک 
روی یک وسیله نقلیه بزرگ دیگر که آن هم در حال حرکت 
است، می پرد. در این موارد هم می توان دست به دامن حقه های 
رایانه ای شد. یعنی پرش می تواند در فضای پرده سبز، روی دو 
سطح ثابت و کم ارتفاع انجام شود. در مرحله بعد اجسام ثابت با 

خودرو های در حال حرکت جا به جا خواهند شد.

مشت هایی که به طرف مقابل نمی خورد!
متخصصان جلوه های ویژه با تکنیک بزرگ نمایی، ابعاد اجسام را مطابق با نیاز فیلم نامه تغییر 
می دهند. این گونه اغراق ها به اشکال متنوع دیگری در بخش تنظیم جلوه های ویژه اتفاق می افتد. 
به عنوان مثال در مبارزات تن به تن که با سرعت و خشونت باال همراه است، در واقع ضربات با سرعت 
و قدرت کمتری وارد می شوند و این هنر جلوه های ویژه است که به ضربات اسلوموشن )حرکت 
آهسته( سرعت می دهد. گاهی هم ضربات با همان سرعتی که می بینیم هستند اما تفاوتش در 
این است که ضربات به نقطه نمایش داده شده وارد نمی شوند. شخص ضربه زننده، ضربه را  به 
فاصله ای حدود 50 تا 100 سانتی متری هدف وارد می کند. در طرف مقابل، شخص دریافت 
کننده ضربات با بروز دادن هنر های نمایشی و فرمالیته به آن سکانس خاتمه می دهد. از این جای 
کار به بعد، پای هنر جلوه های ویژه به ماجرا باز می شود. زاویه دوربین و نوع فیلم برداری در القای 

ضربه زدن واقعی مهم است. ممکن است 
در سکانس های بسیاری، شاهد انفجار و 
تیراندازی بوده باشید. در این سکانس ها 
هم فاصله بازیگر تا نقاط انفجاری بیش از 
چیزی است که در ظاهر به نظر می آید. 
تمامی این فواصل به کمک افکت های 
رایانه ای حذف خواهند شد و شما به هیچ 

وجه، متوجه آن ها نخواهید شد.

بزرگ نمایی یک ماکت به جای تصادف یا انفجار واقعی!
برای ساخت سکانس های مختلف فیلم های اکشن، معموال دو روش مجزا 
وجود دارد. دو روشی که با توجه به تخصص عوامل پشت صحنه، بودجه 
تهیه کننده و سرمایه گذار و همچنین میزان آمادگی بدنی بازیگران انتخاب 

می شود. به عنوان مثال ممکن است در تولید 
یک اثر سینمایی کارگردان ترجیح دهد برای 
ضبط کردن سکانس های تصادف و انفجار 
از خودرو های واقعی استفاده کند اما در یک 
پروژه مشابه دیگر، کارگردان بخواهد بیشتر 
کارها را با کمک فناوری های رایانه ای روز 
دنیا انجام دهد. برخی مواقع برای کم کردن 
هزینه  صحنه های اکشن، به جای استفاده 

از خودرو های واقعی از ماکت  استفاده می شود و بعد با کمک جلوه های 
ویژه و تکنیک بزرگ نمایی سایز اجسام را تغییر می دهند و افکت گذاری 
می کنند. مثال در سکانس هایی که شاهد انفجار یک خودروی گران قیمت 
یا سقوط یک بالگرد هستید، در واقع چیزی 
که منفجر شده یک ماکت معمولی است. البته 
پروژه های بزرگ بسیاری هستند که از ماکت 
استفاده نمی کنند. به عنوان نمونه در پروژه 
»انتقام جویان«، بیشتر خودرو های تخریب 
شده واقعی بودند اما کم نیستند فیلم هایی 
که به کمک همین ماکت ها ساخته و پرفروش 

شده اند.



 از مقطع راهنمایی همه غذاهای ایرانی را بلد بودم
نواب بــه ما مــی گویــد:» مــن در دوره راهنمایی بیشــتر 
غذاهای ایرانــی را بلد بــودم . خورش، زرشــک پلو،... و 
در دبیرستان آشــپزی را کامل انجام می دادم و مادرم به 
من اعتماد به نفس می داد. اما در آن زمان امکان این که 
درس آشــپزی بخوانم، نبود و اصال به فکــر آن نبودم . در 
حالی که آشــپزی برای من عالقه است و غذا پختن هنوز 

هم  واقعا حالم را خوب می کند.«
 نقش مادرم درعالقه ام به آشپزی 

 از او می پرســم که بیشــتر مادرهــا عالقه ای بــه دخالت 
بچه ها در آشپزی ندارند، آیا برای شما هم این گونه بود؟

مــی گویــد: »بعضــی ازمادرهــا اجــازه نمــی دهنــد که 
فرزندشــان وارد آشــپزخانه شــود، در حالی که مادرم با 
توجه به عالقه مندی من به آشپزی، گوشه ای از کار را به 
من می سپرد. من در سن کم، آشپزی را کم کم یاد گرفتم  
و به تجربه متوجه ریزه کاری های پخت غذا شدم و هر جا 

الزم بود مادرم  هم توضیح می داد.«
 ترجیح ام غذای بدون برنج است

همــه غذاهــا را دوســت دارم یعنــی غــذای خــوب و با 
کیفیت را دوســت دارم ، اما ترجیــح ام غذاهای بدون 
برنج اســت. غذاهای من ابتکاری اســت ، ممکن است 
از دســتورهای غذایــی دیگــر یــا ســایت های آشــپزی 
خارجــی  الهــام بگیــرم اما بــه ســلیقه خــودم غذاها را 

تغییر می دهم .
طعم های مختلف را تســت می کنم، در طول روز ممکن 

اســت پنج تا شــش وعده غذا  هم درســت کنم. البته در 
خانواده ما همه آشــپزی را دوســت دارند و من بیشــتر از 

همه.
 شکمو بودم

من از بچگــی خیلــی شــکمو و تپلی بــودم . همیشــه در 
آشــپزخانه به مادرم کمک می کردم و مــادرم هیچ وقت 
مــن را  از آشــپزی منــع نکــرد . برعکــس مثــال خــورش 
 قیمه که درســت می کرد، بخشــی از کار را  بر عهده من 
 مــی گذاشــت. بــه ایــن شــکل  بــه تدریــج متوجــه ریزه 
کاری های آشپزی می شــدم مثال وقتی سیب زمینی را 

ریزتر کنم سریع تر سرخ می شود و... .
البته درطول سال ها اشــتباهاتی هم داشته ام  اما بابت 
آن ها سرزنش نشــدم. به عنوان مثال یکی دوبار که تنها 
بودم و قرار بود خورش قیمه را در زودپز درست کنم غذا 

را سوزاندم .
 چرا همیشه سر آشپزهای معروف آقا هستند؟

ابراهیمــی درباره این که چرا سرآشــپزهای معروف مرد 
هســتند می گوید:» فکر می کنم خانم هــا گاهی اوقات 
از روی  اجبار آشــپزی می کنند . آشــپزی در بیشتر دنیا 
وظیفه مادر هاست و پدرها آشپزی نمی کنند  مگر عالقه 
مند باشــند و به دلیل همین عالقه، آشپزهای خوبی هم 
هستند. البته در میان سرآشــپزهای معروف دنیا، خانم 

هم هست.«
 تنها مربی من مادرم بود

من تا چند سال پیش و زمان دانشــجویی بوفه  غذا و دکه 

ساندویچ فروشی داشتم.
در سال 95 رستوران زدم اما بعد مجبور شدم  آن را جمع 
کنم.  برای آشپزی دوره ای ندیدم و تنها مربی من مادرم 

بوده  است . 
در اینســتاگرام فوت وفــن غذاهــا را در کمتریــن زمان 
 )یــک دقیقــه(  توضیح مــی دهــم وآمــاده می کنــم اما 
نمی توانــم کل آن را تشــریح کنم و  مخاطب مــی تواند 
توضیح زیر پســت را ببیند . من ســعی می کنم ویدئوها 
را طوری بســازم که همه بتوانند اســتفاده کنند، هدفم 
این است که بگویم آشپزی کار سختی نیست و تنها باید 

کمی حوصله داشت . 
بســیاری از مواقع در یخچــال را باز می کنــم و هر چه را 
 در آن اســت انتخاب و غذا درســت می کنم یعنی سعی

 می کنم از کمترین مواد بهترین غذاها را تهیه کنم .
زمانی که خسته باشم آشپزی می کنم . حتی برای این 
که غذایی را درست کنم، طعم و ترکیب شان را در ذهنم 

مرور می کنم .
 نکاتی که رعایت می کنم 

در آشپزی چگونگی و ترکیب  مواد خیلی مهم است و به 
میزان پخت بستگی دارد .

در آشــپزی همیشــه روغن کم  مصرف و تا حد ممکن  از 
 آب به جای روغن استفاده می کنم. در ادامه می افزاید :
نمی توانم به همه پیشــنهاد کنم که آشــپزی  کنند و چه 
غذایــی را بخورند اما آشــپزی کار ســختی نیســت باید 

کمی حوصله به خرج داد و غذای خوب آماده کرد. 
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پرسش و پاسخ

پاک سازی رگ های بدن  

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 محمد حسینیان 
دندان پزشک

آیا عصب کشی یا درمان مجدد ریشه دندانی 
که قبال عصب کشی کرده ام، الزم است ؟

با مراقبت مناســب، حتی دندانی که قبال عصب 
کشی شده است می تواند تا آخر عمر سالم باقی 
بماند. اما بعضی اوقــات، دندانی که قبال درمان 
شــده اســت به خوبی بهبود نمی یابد و می تواند 
درد داشته باشد یا ماه ها یا حتی سال ها بعد نیاز 

به درمان مجدد ریشه پیدا کند.
کــودک 4 ســاله ام از ۲روز پیش دنــدان درد 

دارد. لطفا من را راهنمایی کنید.
 دنــدان های شــیری از نظر ظاهر و شــکل شــبیه 
دندان های دایمی است و ریشه دارد. پس دندان 
درد در کودک نیزمانند افراد بزرگ ســال رخ می 
دهد و نیاز به درمان دارد.  عفونت و آبسه  در دندان 
کودک با تجمــع و حمله میکــروب ها بــه عروق و 
اعصاب دندان و ایجاد عفونت در ریشه های دندان 
ها بروز می کنــد. به طور کلی مینــای دندان یک 
بافت بســیار محکم و دســت نخورده است و هیچ 

باکتری قدرت نفوذ در آن را ندارد.

آشپزی من آشپزی من ادویه
  سالمتآشپزی من

 6 مورد عجیبی که در بدن
 زنان اتفاق می افتد

رازهــای بســیاری دربــاره بــدن زنان 
وجود دارد.

 می خواهیم حقایق و مطالعــات جدیدی را درباره 
بخش بزرگی از جمعیت خود به شــما نشان دهیم 
که برخی از آن ها حتی ممکن است دانشمندان را 

هم غافل گیر کند.
   تهوع صبحگاهی برای مادران آینده مفید 
است؛ دانشــمندان دانشــگاه کلرادو دریافتند که 
تهوع صبحگاهــی در دوران بــارداری در واقع یک 
ســازوکار مقابله اســت و کمک می کند تــا از ورود 
ســموم ماهی، گوشــت و مرغــی که مــادر مصرف 

می کند به جنین جلوگیری شود. 
همچنیــن، داشــتن تهــوع صبحگاهــی در مــادر 
می تواند نشــانه ای از یک کودک قوی باشــد، زیرا 
طبق بررسی کمیت زیست شناسی، زنانی که مبتال 
به تهوع صبحگاهی هستند، احتمال سقط جنین 

در آن ها به طور قابل توجهی کمتر است.
  گوش زنان در شــنیدن صداها حساســیت 
باالتــری دارد؛ این مهــارت نه تنهــا در مراقبت از 
کودک بلکه در هنگام شنیدن دروغ)احساس تغییر 

صدا (مفید است. 
   زنــان »باهوش تــر« هســتند؛ در حالــی کــه 
مغز مردهــا از نظر انــدازه بزرگ تر اســت، زنان در 
آزمایش های هــوش حدود 3 درصــد نتایج بهتری 

نشان می دهند.
توانایی امــکان انجام چندین کار بــه طور همزمان 
ناشــی از تفاوت در ســاختار مخچه آن هاست. این 
ناحیه از مغــز در زنــان بزرگ تر اســت و حدود 30 
درصد اتصاالت عصبی در آن نسبت به مغز مردان 

بیشتر است.
  کرومــوزومX  بخشــی از سیســتم ایمنــی 
مناســب اســت؛ به گفته دانشــمندان دانشــگاه 
جنــت، کرومــوزومX  که مســئول تولــد دختر بچه 
است، سیستم ایمنی بدن کودک را تقویت می کند 

و خطر ابتال به سرطان را کاهش می دهد.
  زنان راحت تر بیماری ها را تحمل می کنند؛ 
مایا صالــح از مرکز تحقیقــات دانشــگاه مک گیل 
درباره صفات پیچیده دریافت، هورمون استروژن 
که در زنان بیشــتر از مردان اســت وظیفه سرکوب 

روند التهاب را بر عهده دارد.
 این بدان معناست که بدن زنان سریع تر و آسان تر 
با بیماری ها مقابله می کنند. اســتروژن همچنین 
پیری بدن را کند می کند، بنابراین احتمال این که 

عمر بیشتری داشته باشند نیز بیشتر است.
 عالیــم PMS در زنــان  با افزایش ســن کمتر 
می شود؛ بیشــتر زنان تغییرات هورمونی و عالیم 
PMS را در نوجوانــی و تا بعد از 40 ســالگی تجربه 
می کنند. عالیم ممکن است شامل سردرد، تغییر 
پوســت و دردهای مفاصل و ماهیچه ها باشد که با 

افزایش سن کمتر می شود. 

بانوان

زندگیسالم
دوشنبه
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 دانه های خردل و گشنیز را در یک ظرف با حرارت 
مالیم تفت دهید. به مدت 3 تا 5 دقیقه تا زمانی که 
کمی برشــته و سرد شــود هم بزنید. سپس به یک 
در  ظرف کوچک تر منتقل کنید تا کامال سرد شود.
این مرحله مواد دیگر مانند شکر، پاپریکا، نمک، سیر 
 و گل میخک را به آن اضافه و به خوبی آسیاب کنید.
در نهایت فلفل ســیاه را به ترکیــب موجود اضافه   
ظرف را  کنید و درون یک ظرف در بسته قرار دهید.
در یک محیط تاریک، در دمای اتاق و در جای خشک 
به مدت سه ماه نگهداری کنید. این ترکیب را باید 
قبل از این که برگر یا مرغ را گرم کنید به آن بیفزایید یا 

همراه با سس و خامه ترکیب و استفاده کنید.

نواب ابراهیمی متولد 69 تحصیالت خود را در رشته عمران تا 

مقطع کارشناسی ارشد  ادامه داده اســت؛ اما به دلیل آموزش 

آشــپزی در اینســتاگرام، آن هــم در ویدئوهای یــک دقیقه ای 

معروف شــده  اســت. صفحه او 700 هزار دنبال کننــده دارد. 

نواب دستورهای آشپزی را به سادگی بیان می کند و به دلیل ژست های بامزه اش 

ویدئوهایش محبوب اســت.  او می گوید : »از بچگی شکمو بودم و به همین دلیل 

بیشــتر وقت ها بعد از مدرسه درآشــپزخانه کنار مادرم آشــپزی می کردم .«  این 

روزها صفحه نواب در اینســتاگرام از پربازدید ترین صفحات آشپزی است که به 

گفته خودش سعی می کند از کمترین و دم دستی ترین مواد غذایی بهترین و با 

کیفیت ترین غذاها را بپزد و در این کار سلیقه زیادی هم به خرج  می دهد و کارش 

را پاکیزه تمام می کند . دقت در ریزه کاری ها ، سرعت و مهارت او باعث شد با او 

درباره سبک کارش گفت و گویی را داشته باشیم .

گفت و گو

ادویه ای برای حرفه ای ها

ادویه پاستارمی
  دانه گشنیز- 2 قاشق غذاخوری

دانه خردل زرد – 2 قاشق غذاخوری
 شکر قهوه ای – 2 قاشق غذاخوری

 پاپریکای دودی – یک قاشق غذاخوری
 نمک – یک قاشق چای خوری

 سیر- نصف قاشق چای خوری
 گل میخک – یک هشتم قاشق چای خوری

 فلفل سیاه – 2 قاشق غذاخوری

برای فرار از خستگی آشپزی می کنم

  گفت وگو با نواب ابراهیمی آشپز معروفی که مهندسی خوانده است
 اما فوت های کوزه گری جالبی در آشپزی دارد

تغذیه

دانستنی ها

  زردچوبه
زردچوبه ادویه ای معروف در آشپزی است. پلی فنول اصلی زردچوبه کورکومین نام دارد 

که بر قلب و عروق موثر است. عصاره  زردچوبه می تواند کلسترول LDL و تجمع پالک در 
عروق را کاهش دهد.

  سیر
سیر یکی از بهترین غذا هایی است که می تواند گرفتگی عروق را برطرف کند. مطالعات نشان داده است که 

سیر می تواند به پیشگیری از بیماری قلبی کمک کند، فشار خون را پایین بیاورد و فرایند گرفتگی را ُکند کند. محققان 
در مطالعه ای دریافتند که سیر می تواند از تجمع پالک در عروق پیشگیری کند. آزمایش ها نشان می دهد که مصرف 
سیر، تاثیر مثبتی در پیشگیری و درمان انسداد رگ ها دارد. مطالعه ای دیگر حاکی از آن است که سیر می تواند بیشتر 

از 50 درصد از خطر سکته مغزی و حمله قلبی کم کند، چون به عنوان رقیق کننده  خون عمل می کند.
  زنجبیل

زنجبیل خواص ضد التهابی شگفت انگیز و تاثیرات ضد اکســیداتیو دارد. زنجبیل حاوی ترکیبات محافظ قلب مانند 
جینجرول است که به طور موثر از تجمع پالک پیشگیری و با کاهش کلسترول، عروق را باز می کند.

  لیموترش
افزودن آب لیمو به آبی که صبح می نوشید، عادتی سالم و به نفع قلب شماســت. لیموترش می تواند سطح کلسترول 
را پایین بیاورد و با پیشــگیری از آســیب اکســیداتیو به عروق و رگ ها کمک کند. همچنین  منبع عالی آنتی اکسیدان 

معروف، ویتامین C است. 
  بذر کتان

بذرکتان هم خوراکی مفید دیگری برای سالمت قلب اســت. بذرکتان به دلیل فیبر زیاد می تواند به رفع انسداد عروق 
کمک کند. بذرکتان منبع خوب آلفالینولئیک است.بذرکتان حاوی مقدار زیادی امگا 3 است، چربی های غیر اشباع 

موجود در بذرکتان آسیاب شده، در معرض اکسیژن و هوا آسیب می بیند و مستعد فاسد شدن است.

تمام مواد را داخل غذاســاز بریزید.
 تا همه ادویه ها خوب پودر شود.

 ادویــه ایتالیایی طعم دهنده بســیار 
خوبی برای انواع ســس ، رویه سوپ  ، 
پیتزا ، اســنک ، ماکارونی و ســاندویچ 

هاست .

 خوراکی هایی برای دریافت 

پتاسیم کافی 

پتاسیم با محافظت از رگ های خونی در مقابل ضخیم 
شــدن و آســیب اکســیداتیو، به بــدن کمــک می کند. 
هر بزرگ ســال باید روزانه 4۷00 میلی گرم پتاســیم 
دریافت کند. پتاسیم زیادی می تواند خطرناک باشد. 
خوراکی های زیر به بدن شما کمک می کنند تا پتاسیم 
کافــی را دریافــت کند.یکــی از بزرگ ترین مشــکالت 
تغذیه جوامع امروزی این است که سدیم زیاد و پتاسیم 

کمی مصرف می کنند.
 مطالعات نشان می دهد افزایش جذب پتاسیم و کاهش 
نمک و ســدیم تا 2۱ درصد خطر حمله قلبی را کاهش 
می دهد.پتاسیم با محافظت از رگ های خونی در مقابل 
ضخیم شدن  به بدن کمک می کند. هر بزرگ سال باید 

روزانه 4۷00 میلی گرم پتاسیم دریافت کند.
 سیب زمینی

ســیب زمینــی بیشــترین مقــدار پتاســیم را در میــان 
خوراکی ها داراست.یک سیب زمینی ۶94 میلی گرم 
پتاسیم و۱3۱ کالری دارد و پر از فیبر و بتاکاروتن است.

 رب گوجه فرنگی
گوجه فرنگی تازه بســیار مفید و خوب است، ولی پوره 
و رب گوجه فرنگی منبع بهتری از پتاســیم اســت. یک 
چهارم فنجان رب گوجه فرنگی ۶۶4 میلی گرم و نیم 
فنجان پوره آن 549 میلی گرم پتاسیم دارد. آب گوجه 
فرنگی نیز دارای حدود 400 میلی گرم پتاسیم است.

 برگ چغندر
حدود ۶44 میلی گرم پتاســیم در هر نیم فنجان برگ 

پخته شده چغندر وجود دارد.
 حبوبات

لوبیا سفید پتاســیم زیادی دارد و نیم فنجان از آن حدود 
۶00 میلی گرم پتاســیم دارد. لوبیا قرمــز، عدس و لپه 
هم منابع خوبی از پتاسیم است . همه حبوبات برای قلب 
مفید و بهتر است آن ها را در برنامه غذایی خود قرار دهید.

ادویه ایتالیایی
  ریحان خشک - 2 قاشق غذاخوری

 رزماری خشک – یک قاشق غذاخوری
 آویشن خشک – یک قاشق غذاخوری

 اورگانوی خشک – 2 قاشق غذاخوری
 فلفل قرمز خشک – یک قاشق غذاخوری

جعفری خشک – 2 قاشق غذاخوری
 پودر سیر – یک قاشق غذاخوری

رفع انسداد عروق و پیشگیری از تشکیل پالک با رعایت رژیم غذایی ســالم شامل مصرف فیبر محلول، 
آنتی اکســیدان  و چربی های سالم همراه با حفظ ســبک زندگی ســالم با ورزش از جمله مواردی است که 
باید با افزایش ســن بیشــتر از هر زمانی مورد توجه قرار بگیرد.انسداد عروق مشــکل جدی است، چون 
تجمع رســوباتی به نام پــالک در رگ ها می تواند بــه بیماری هــای خطرناکی، چون بیماری قلبی، ســکته 
مغزی یا حمله قلبی منجرشــود. این گرفتگی ها معموال نتیجه  رژیم های غذایی نادرست  است بنابراین 
می توانید با تغذیه  ســالم و انتخاب های درســت در ســبک زندگی به طور طبیعی عــروق و رگ هایتان را 

 پاک ســازی کنید. در موارد شــدیدتر به مصرف دارو یا حتی عمل جراحی نیاز اســت.
اما چند خوراکی که برای رفع گرفتگی عروق مناسب  هستند:

بیشتر بدانیم

تفاوت »آلرژی« و »سرماخوردگی«

 دوره درمان آلرژی معموال هفت تا ۱0 روز تخمین 
زده می شــود امــا ســرماخوردگی معمــوال بین 
ســه تــا پنــج روز است.ســرماخوردگی و آلرژی 
عالیم مشــابه زیادی دارند اما در آلــرژی معمواًل 
تب مشــاهده نمی شــود. فــردی کــه بــه آلرژی 
مبتال می شــود ترشــحاتی شــفاف و روشــن در 
گلو و بینــی دارد. در حالی که این ترشــحات در 
سرماخوردگی رنگی است. از شباهت های آلرژی 
و سرماخوردگی می توان به آبریزش بینی، عطسه، 
سوزش و گرفتگی بینی، سرفه، گلودرد و خستگی 
اشاره کرد.در سرماخوردگی شاهد عطسه های 
پی در پی نیستیم و معمواًل افراد سرفه می کنند 
اما درزمان بروز آلرژی در فرد مبتال عطســه های 
پی در پی مشاهده می شــود.دوره درمان آلرژی 
معموال هفت تا ۱0 روز تخمین زده می شــود اما 
سرماخوردگی معموال بین ســه تا پنج روز است. 
عالمت  سرماخوردگی در تمام شبانه روز، یکسان 
است ولی آلرژی، حالت حمله ای دارد و در اوایل 
صبح و غروب بیشتر می شود. همچنین در زمان 
مواجهه با ماده آلرژن مانند عطر های تند، سیگار 
و دود خودروها به صــورت جدی بــروز می کند.
اســتفاده از ماســک بــرای گروه های حســاس و 
افرادی که زمینــه ابتال به آلــرژی دارند در هوای 

آلوده توصیه می شود.
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قرار و مدار

روز نوشتن دغدغه ها

همه ما یک سری دغدغه ها در زندگی مان 
داریــم که هــر از چندگاهی به یادشــان 
می افتیم و از نرســیدن به آن ها ناراحت 
می شــویم. امــروز و در 
یک فرصت مناسب، به 
آن ها فکــر و روی کاغذ 
فهرست شان کنید. این 
جوری بهتــر می توانید 
برای دست یابی به آن ها 

برنامه ریزی کنید...

 آموزش ساخت
 تل موی زیبا و ساده

مــادران جوانــی که دختــران کوچکــی دارنــد، احتماال 
همیشه دنبال گل ســر یا تل موی تزیینی زیبا برای آن ها 
هستند. شــما می توانید انواع مختلف گل ســر یا تل مو با 

رنگ های شاد برای دختران تان درست کنید.

   وسایل الزم برای تل موی پارچه ای

پارچه، تور، نخ، سوزن و قیچی

   روش درست کردن

پاپیــون  مــدل  ابتــدا 
تلی را کــه می خواهید 
روی  کنیــد،  درســت 
پارچه ای که از وسط تا 

کردید بکشید.
 این پاپیون می تواند با لبه های تیز یا گرد باشد. حاال لبه های 
این پارچه ها را که به صــورت برعکس روی هم انداخته اید، 
به هم بدوزید و 2 سانتی متر وســط این پارچه را نگه دارید و 
پارچه را به سمت طرح دار آن برگردانید. این الگوی دوخته 
شده را از وسط گره بزنید تا شبیه پاپیون شود و درز آن وسط 
گره قرار گیرد. در نهایت 
بــه پاپیــون، کــش توری 

بدوزید.

منبع: جام نیوز

   سازنده این بازی روان شناسان بوده اند!

ایده اولیه بازی مافیا مربوط به کشــور روسیه 
است. این بازی برای اولین بار در حدود 133 
ســال پیش و در بخش روان شناسی دانشگاه 
دولتی مسکو ابداع شده است. با توجه به این 
تاریخچه، شاید ادعای این که پشت این بازی 
نکات روان شناسی متعددی نیز وجود دارد، 

چندان بی راه نباشد اما این نکات چه هستند؟
هرچند یک روی سکه این بازی، تالش برای 
کشــف دروغ اســت اما روی دیگــرش، ترویج 
دروغ گویــی و تمرین هایــی برای بهتــر دروغ 
گفتن اســت که طبیعتــا از لحــاظ اخالقی و 

روان شناسی توصیه نمی شود.
تمرین گوش دادن: عملکرد خــوب در این 

بازی، ارتباط تنگاتنگی با خوب گوش کردن 
دارد. با توجه به این موضوع می توانیم بگوییم 
این بــازی تمرین خوبــی برای گــوش کردن 

دقیق است.
توجه به زبان بدن: با توجه به شکل این بازی، 
حتما تعدادی از بازیکنــان )اعضای مافیا( در 
طول بازی دروغ می گویند. تشــخیص دروغ 

گویی آن ها صرفا نمی تواند بر پایه گفتارشان 
باشــد بلکه افراد باید بــه زبان بــدن آن ها نیز 

توجه کنند.
تقویت بیان کالمی: رســاندن منظور خود 
در زمانی محدود، کار آســانی نیست. این که 
بتوانیم منظور خودمان را به شکلی بیان کنیم 
که دیگران ما را بــاور و با مــا همراهی کنند یا 
به شــکلی نظر دیگران را تغییر دهیم، نیاز به 

تمرین دارد.
تقویت قــدرت اســتنتاج: در نظــر گرفتن 
یــک  داشــتن  و  جزئیــات  از  مجموعــه ای 
جمع بندی بر مبنای آن ها، کاری نیســت که 
بتوان یک شبه در آن قوی شد. این بازی تمرین 

خوبی در این زمینه نیز محسوب می شود.
خودآگاهی: در صورتی که بعــد از انجام این 
بازی، بتوانید عملکرد خود را در آن مرور کنید، 
به اطالعات جالبی درباره خود دست خواهید 
یافت. این که چه اطالعاتی بیشتر بر قضاوت 
شــما تاثیر داشــته؟ چــه رفتارهایی از ســوی 
دیگران بیشــتر ظن شــما را برانگیخته؟ و چه 
رفتارهایی توانسته شــما را گمراه کند؟ توجه 
به ایــن جزئیــات می تواند به شــما کمک کند 
تا با شــناخت بهتر خود، مانع این شــوید که از 
یک ســوراخ دوبار گزیده شــوید یا در زندگی، 

اشتباهات انجام داده طی بازی را تکرار 
کنید.

   هشداری برای مافیا دوستان

درســت اســت که این بــازی در کنار 
سرگرمی، می تواند فوایدی را در حوزه 
مهارت های اجتماعی، خودآگاهی و 

تقویت هوش هیجانی داشــته باشد 
اما توجه داشــته باشــید که مسلط 
ظاهر شدن در این بازی، نمی تواند 
تضمین کننــده موفقیت شــما در 

روابــط اجتماعــی و در زندگی 
واقعی باشــد. ایــن موضوع نیز 

دالیل متعددی دارد.

تشخیص دروغ همیشه هم آسان نیست: 
این بــازی می تواند بــه ما کمک کنــد با توجه 
بیشتر به بیان غیرکالمی افراد، متوجه دروغ 
گویی آن ها شــویم اما توجه داشته باشید که 
تشــخیص دروغ گویی افراد  همیشــه ســهل 
نیســت . گاهی اوقات بسیار آســان است اما 
گاهی حتی متخصصان آمــوزش دیده نیز از 
عهده آن بر نمی آیند. پس توانایی های خود را 

در این زمینه بیش از حد ارزیابی نکنید.
واقعیت دشــوار زندگی واقعی را دســت 
کم نگیریــد: در زندگــی روزمره، مــا درگیر 
هیجانــات زیــادی هســتیم. جنــس ناکامی 
ما در زندگــی واقعی بــا آن چیزی کــه در این 
بــازی می توانــد روی دهــد، بســیار متفاوت 
اســت. ترس و نگرانــی از ناکامــی و درگیری 
هیجانی شدید با موضوعات، می تواند افراد 
را وادار به تصمیم گیری های اشتباه کند ولو 
این که اســتاد بازی مافیا باشــند. پس حتی 
اگر اســتاد این بازی هســتید، باز هم متوجه 

محدودیت های خود باشید.
غرق شــدن در بازی می توانــد عوارضی 
داشــته باشــد: هر چنــد انجــام ایــن بازی 
می تواند بــه ما کمک کنــد تا هر حرفــی را به 
آســانی نپذیریم و در پی شــواهد تاییدکننده 
برای ادعاها باشــیم اما توجه داشــته 
باشــید انجــام این بــازی بــه مدت 
طوالنی و صــرف زمان زیــاد برای 
آن، می تواند در برخی افراد، شک 
و بدبینــی بی جــا در خصــوص 
دیگــران ایجــاد کنــد. پــس 
اگــر ســراغ این بــازی مهیج 
می رویــد، محدودیت هــای 
شــخصی خــود را در نظــر 
بگیریــد و در عیــن حــال از 
این بازی بــه قدر یک فعالیت 
ســرگرم کننده کــه کمی هم 
آموزنده است، انتظار داشته 

باشید نه بیشتر.

* درباره پرونــده اولیــن و تنهــا خلبــان زن بالگرد در 
کشور، فقط می تونم بگم: آفرین به این همه پشتکار.

* این که همکارهای خانم شــبانی هم او را آقاســمیرا 
صــدا می زننــد، واقعــا ناراحــت کننــده اســت. کاش 

ضرورت احترام به زن ها در مردها نهادینه شود.
* در مطلــب صفحه خانــواده، واقعا کســی هســت از 
عنکبوت بترســه؟ این بدبخت که خــودش از خودش 
می ترســه، چــه جــوری جــزو هشــت فوبیــای رایــج 

دنیاست؟
* مطلب »قهوه خورهای حرفــه ای بدانند« در صفحه 

سالمت، جالب بود. ممنون.
* اصرار این خانم برای خلبانی جالب بود، شــغلی که 

بعضی مردها هم از عهده آن برنمی آیند.
* مــن آدم احساســاتی هســتم ولــی اصــال از آمپــول 

نمی ترسم. مربوط به مطلب شخصیت شناسی.
* از دیدن عکس ستون قرارومدار امروز و آن فردی که 
عصایش را انداختــه بود و به خصــوص قلب های روی 

سرش، خیلی ذوق کردم.
* چه اصراری دارید با خانم هایی که به زور خودشان را 
وارد کارهای مردانه می کنند تا خودی نشان بدهند، 
مصاحبه و آن ها را معروف کنید؟ این همه زن توانمند 
داریم که در کارهای زنانه عالی هســتند. چرا ســراغ 

آن ها نمی روید؟
* دخترم مرسانا سه سال داره، بیماری اس ام آی داره و 
حالش خیلی بده. داره از دستم میره و احتیاج به کمک 
نوراله شهبازی، جهرم داره. دعا کنین براش.  
* زندگــی ســالمی های عزیــز، امــروز دارم راهــی 
پیــاده روی اربعین میشــم و ان شــاءا... نایــب الزیاره 
همه تون هســتم. شــما هم اگر می تونیــن، دنیا رو رها 
کنین و راهی این سفر بی نظیر و پر از معنویت بشید. از 
سعیده مراغه ای ما گفتن بود و التماس دعا.  

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

زندگی مــا انســان ها، چرخــه ای از تولد تا مرگ اســت به این معنــا که ما 
دوره هایی را در زندگی طبیعی خود طی می کنیم و ورود به هر دوره زندگی 
با تغییراتی همراه است. به عنوان مثال ورود از دوره کودکی به نوجوانی یا 
از نوجوانی به جوانی. یکی از مهم ترین چالش های رشدی که باید بتوانیم 
در زندگی خود را با آن منطبق کنیم، همین تغییراتی است که در گذر از یک مرحله به مرحله 
دیگر اتفاق می افتد و گاهی این تغییرات ناگهانی و اساسی تر است، درست مثل زمانی که پدر 

خانواده فوت می کند. با این حال و با توجه به وضعیت تان، چند توصیه به شما داریم.

   تغییرات طبیعی را بپذیرید

با فوت پدرتان زندگی خانوادگی شما نیز تغییراتی یافته و به عبارتی نقش شما در زمینه تامین 
مسائل مادی خانواده پررنگ تر شده است و حاال شما تکیه گاه خواهر و مادرتان شده اید و در 
نبود پدر، نقش شما از پسر خانواده به نقشی همانند پدر خانواده تغییر یافته است. این نقش و 
مسئولیت را در حد طبیعی بپذیرید. باالخره مادر و خواهرتان هم روزهای سختی را می گذرانند 

و نباید در کمک به آن ها که به بودن یک مرد در زندگی شان نیاز دارند، کوتاهی کنید. 

   مسئولیت پذیری افراطی نداشته باشید

متاســفانه در این مدت، مادر و خواهر شــما تمام بار مســئولیت خانواده را روی دوش شما 
انداخته اند و احتماال با استفاده از روش هایی مثل ایجاد عذاب وجدان و مسئولیت افراطی 
و ... شما را تحت تاثیر قرار می دهند و به لحاظ روحی  شما را خسته می کنند. حواس تان 
باشد وارد این بازی نشوید. شما تا حد توان تان می توانید مسئولیت بپذیرید و باید به آن ها 
کمک کنید اما مسئولیت پذیری بیش از حد شما در قبال مادر و خواهرتان، ازدواج شما و 
ارتباط شما را با همسرتان در آینده دچار اشکال خواهد کرد. بنابراین و تا حد ممکن، این 

مسئله را مدیریت کنید.

   به نیازهای خودتان توجه کنید

عالوه بر توجه به نیازهای مادر و خواهرتان در حد معقول، توجه به نیازهای خودتان نیز مهم 
است، در وهله اول به نیازهای خودتان توجه داشته باشید و این به معنای خودخواهی نیست 
بلکه با این کار به آن ها یاد می دهید که خودشان هم درباره خود احساس مسئولیت کنند و 
قرار نیست شما پاسخگوی تمام نیازهای آن ها باشید. توصیه آخر هم این که برای کمک به 
خود و خانواده تان برای ســازگاری با تغییرات مذکور در نقش های جدید خانواده، به یک 

مشاور خانواده مراجعه کنید.

بعد از فوت پدرم، توقع مادر و خواهرم 
از من خیلی زیاد است

پسری 25 ساله ام که بعد از گرفتن دیپلم، وارد بازار کار شدم. تقریبا 
سرپرست خانوار هســتم و باید خرج مادر و خواهرم را بدهم. پدرم 
فوت کرده، البته حقوقش هنوز هست اما خیلی کم است. در این بین، 
توقع مادر و خواهرم از من خیلی زیاد اســت. تمام زندگی ام وقف آن ها شده و 

خسته ام. خیلی خسته.

مشاوره
فردی

دکتر هادی غالم محمدی | مشاور خانواده

 این شب ها ساعت 20 از شبکه سالمت، مسابقه ای در حال پخش است که کم و بیش توجه ها را به خود جلب کرده 
محوری

 
است؛ مسابقه مافیا. مسابقه ای که بر مبنای یک بازی گروهی پرطرفدار ساخته شده است. بازی مافیا در انگلیسی، 
گاهی اوقات به نام انسان گرگ نما خوانده می شود، البته که دلیل خوبی نیز برای این نام گذاری وجود دارد چون اعضای 
مافیا در روز در نقش شهروندانی آرام خود را نشان می دهند اما در شب از این لباس خارج می شوند و روی دیگر خود 
را نشان می دهند.آن ها باید برای برنده شدن، دروغ بگویند و هرچه دروغ گوی ماهرتری باشند، شانس برنده شدن شان بیشتر می شود و 
این موضوع یکی از آسیب های مهم و غیرقابل انکار این بازی است. با این حال در این مسابقه ادعا می شود که از دید روان شناسی تاثیرات 
مثبتی دارد و می تواند به ما کمک کند تا برخی مهارت های اجتماعی-ارتباطی را در خود تقویت کنیم. نکته ای که شاید تا حدودی درست 

باشد اما ریخته شدن قبح دروغ گویی، موضوعی است که نباید در سایه بعضی از این مزایا، مورد بی توجهی و غفلت قرار گیرد.

نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره خانواده  

مافیا
یک ابزی هیجان انگیز اما آسیب زا 

پخش مسابقه »مافیا« از شبکه سالمت، فرصت خوبی است 
تا درباره تاثیرات مثبت و منفی این بازی بیشتر بدانیم

بانوان

شاید در نگاه اول این راه حل واضح به نظر برسد اما منظور 1 لباس های گشاد بپوشید
ما هر لباس گشــادی نیست. بلوز های گشــاد این روز ها 
باز هم محبوب شده اند. خیلی از افراد الغر هم ترجیح می دهند 
لباس های گشاد یا به اصطالح over size  بپوشند. مهم نیست 
زمستان باشد یا تابســتان، برای هر فصلی لباس های گشاد و در 

عین حال شیک مناسب آن فصل وجود دارد.
از قدیم گفته اند زیبایی در سادگی است. این گفته همیشه 2 لباس های تک رنگ انتخاب کنید

در زمینه مد و فشن حقیقت دارد. هرچه طرح و نقش و نگار 
لباس تان کمتر باشد، الغر تر به چشم می آیید. این توصیه به ویژه 
در خصوص شلوار و دامن صدق می کند. سعی کنید از رنگ های 
خنثی استفاده کنید. این رنگ ها نگاه ها را به خود جلب نمی کند.

حتما خطای چشــم بــه گوش تان خورده اســت. خطوط 3 لباس هایی با طرح های راه راه عمودی بپوشید
راه راه عمودی، چشم ما را دچار خطای بصری می کند. 
لباس های راه راه فرد را الغر تر و کشیده تر از حالت واقعی نشان 
می دهد. خرید  یک شــلوار راه راه، ســرمایه گذاری بسیار خوبی 

برای پنهان کردن شکم است.
این توصیه بیشــتر مناسب فصول سرد ســال است. الزم 4 الیه الیه لباس بپوشید

نیست با یک کت تک یا کاپشن سر و ته قضیه را هم بیاورید. 
برای الغر تر دیده شدن چند الیه بلوز و باالپوش انتخاب و در نهایت 

با یک شال گردن استایل الیه الیه خود را تکمیل کنید.

شلوار فاق بلند انتخاب مناسبی است

موقع انتخاب شــلوار دقت کنید قســمت کمــر آن کمی 5
بلند تر از حد معمول باشد. این شــلوار ها عالوه بر جمع 
کردن شــکم، پا هــا را بلندتر از انــدازه واقعی نشــان می دهند. 
پا های بلند تر، هیکل را الغر تر و کشیده تر از اندازه واقعی نشان 

می دهد.
اگر کمر پیراهن شما دقیقا روی شــکم قرار بگیرد عالوه 6به برش کمر لباس دقت کنید

بر برجســته کردن شــکم، قد را کوتاه تر نشــان می دهد. 
لباس هایی که برش کمر آن ها زیر سینه اســت، شکم را زیر خود 
پنهان می کند. به عالوه کمر لباس روی الغر ترین قســمت بدن 
قرار می گیرد و هیکل را کوچک تر از اندازه واقعی نشان می دهد.

شلوار، دامن و پیراهن راسته بهترین دوست شما هستند. 7 لباس راسته بپوشید
لباس راســته بدن را قاب بندی  و تمام مشکالت اندام را زیر خود 

پنهان می کند و بدن را صاف و ترکه ای نشان می دهد.
بدترین گزینه برای فردی که شکم بزرگی دارد، کمربند 8 از کمربند استفاده نکنید

است. به صورت کلی از پوشیدن هر چیزی که ممکن است 
نگاه ها را به سمت شکم جذب کند صرف نظر کنید.

 بلوز را زیر شلوار نبرید

  بهتر است همیشه تی شرت یا بلوز خود را روی شلوار قرار 9
دهید. قرار دادن بلوز داخل شلوار، ابعاد و اندازه شکم را 

کامال واضح نشان می دهد.

افراد چاق معموال با یک مشکل همیشگی روبه رو هستند و آن هم پیدا کردن لباس برای پنهان کردن شکم شان 
است یعنی می خواهند لباسی بپوشند تا آن ها را کمی الغرتر نشان دهد! این مسئله برای افرادی که شکم و پهلو 
دارند و از فرم بدن خود راضی نیستند، نگران کننده تر است و باعث می شود اعتماد به نفس شان را از دست بدهند. 
به گزارش فرارو، اگر این مشکل را دارید، در وهله اول بدانید تنها نیستید چراکه معاون وزیر بهداشت در جدیدترین 
اظهار نظرش از اضافه وزن و چاقی ۶0 درصد ایرانیان خبر داده است. با این حال اگر شما هم اضافه وزن دارید یا شکم تان از آن چه 
که باید بزرگ تر است، طبق توصیه پزشکان باید وزن تان را کاهش دهید. الغر شدن پروسه زمان بری است و تا رسیدن به نقطه 

دلخواه، می توانید از توصیه هایی که در ادامه مطرح می شود، برای پنهان کردن شکم تان استفاده کنید.

 9 ترفند ساده برای
 پنهان کردن شکم زیر لباس!
حاال که طبق جدیدترین آمارها بیش از ۶0 درصد 
ایرانی ها اضافه وزن دارند، با پوشیدن چه لباس هایی 
الغرتر به نظر برسیم؟

ترفند

تبحر در دروغ گویی، آسیب مهم این بازی

اما شاید مهم ترین هشدار در خصوص بازی مافیا، بحث دروغ گویی و کسب مهارت 
در آن است. توجه داشته باشید که صرف زمان زیاد برای این بازی می تواند به نتیجه  

ناخوشایند تبحر در دروغ گویی منجر شود. این موضوع به ویژه در باره نوجوانان 
باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
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زندگیسالم
  دوشنبه

22 مهر۱۳۹۸
شماره۱۴۴۱

 سالم کودکانه

 یک پیشنهاد خوب

سالم. چند روز پیش  وقتی آقا معلم می خواست تکالیف ریاضی مون رو 
ببینه من دیدم کتاب ریاضیم تو کیفم نیست. با خجالت گفتم: »تکالیفم 
رو انجام دادم اما کتابم رو نیاوردم.« آقا معلم لبخند زد و گفت: »اگه هر 
شب قبل از خوابیدن برنامه فردات رو حاضر کنی چیزی جا نمی مونه.« 
منم از اون شب به حرف آقا معلم گوش کردم و هر شب برنامه روز بعد و 

وسایلی رو که الزم دارم توی کیفم می ذارم.
حاال دیگه وقتی آقا معلم می خواد 

تکالیفمون رو نگاه کنه، من 
خجالت نمی کشم چون 

همه دفتر و کتابایی که 
الزم دارم تو کیفمه.

شعر 

پاکبان های مهربون

نویسنده: غالمرضا مرادی

من، مژگان و سپیده از مامان و باباهامون اجازه گرفته بودیم وهر 
روز بعد از تعطیل شدن از مدرسه به پارکی که نزدیک مدرسه 

بود می رفتیم و اون جا منتظر خانواده هایمان می نشستیم.
مژگان یه عادت خاصی داشــت؛ اون همیشه زباله ها رو 

توی ســطل زباله می ریخت و از ما هم می خواست که 
این کار رو بکنیم اما ما مرتب به او می گفتیم : »ول کن 

بابا این چه کاریه؟! خب بــذار پاکبان پارک میاد و 
آشغال ها رو جارو می کنه .«

مژگان می گفت: »چه اشکالی داره؟ مگه پاکبان ها 
گناه کردن که ما هرچی آشغاله بریزیم وبذاریم اونا 

جمع کنن. مگه نشنیدید خانم بهداشت میگه شهر 
ما، خانه  ماست.«

مژگان همیشــه آخرین نفری بود که بابایش به 

شهر قصه

 شهر ما، خانه ماست

دانستنی ها 

با استاندارد آشنا بشیم

ارسال نقاشی، قصه 
،خاطره، عکس و ...

              ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

ره
رف

ف

دوستان خوب 
فرفره، دست 
به کار بشین 
و تو نقاشی 

زیر دور تمام 
چیزهایی  رو که 

با حرف »س« 
شروع میشه 
خط بکشین. 

بعدش نقاشی 
رو به دلخواه 

خودتون رنگ 
آمیزی کنین. 

)راهنمایی: 
هفت کلمه رو 

باید پیدا کنین.(

سراغ او می  اومد.  برای همین هیچ کدوم از ما بابای مژگان روندیده 
بودیم. یک روز برخالف روزهای گذشــته، بابای مژگان زودتر از 
خانواده های ما به سراغش اومد و با رویی گشاده با ما سالم 
واحوال پرســی  کرد. با دیدن بابای مژگان ما از حرفی که 
پیش از این به مــژگان گفته بودیم خجالت کشــیدیم.
اون روز متوجه شــدیم بابای مــژگان پاکبان همان 
پارکــه و فهمیدیم مژگان چقدر باباش رو دوســت 
داره و دوست نداره باباش خسته بشه. از اون 
روز به بعد هر موقع می خوام آشــغالی رو روی 
زمین بندازم، یاد اون روز و احساس خجالتم 
می افتم. برای همین به جای انداختن زباله 
روی زمین، اون رو تو دستم نگه می دارم تا یه 

سطل زباله پیدا کنم.

کار می کنن خسته میشن
دلم می گیره براشون

بااین همه کارِ زیاد
خندونه هرروز لباشون

هر روز با چشم هام می بینم
پاکبان های محله مون

از صبح تا شب جارو به دست
تو کوچه و تو خیابون

خجالت یکی از احساسات جالب منه! وقتی 
خجالت می کشم مثل یک سیب قرمز می شم، 

یا مثل آش داغ می شــم. یکهو نمی تونم هیچی بگم. بابام میگه »آدم 
بزرگ ها هم خجالت می کشــن، مثال وقتی می خوان از رئیسشــون 
مرخصی بگیرن«. اما من دوســت ندارم بابام خجالت بکشه وگرنه 

نمی تونه مرخصی بگیره و با هم بریم سفر.
مامانــم میگه »خجالــت یک وقت هایی هــم خیلی خوبــه اما یک 

وقت هایی الزم نیست.« به نظر 
مــن خجالــت وقتی که 
باید جواب ســوال یک 

بزرگ تــر رو بدیم، 
درست نیست اما 
وقتــی کار بدی 
می کنیم و بعدش 

خجالت می کشیم، 
خیلی هم خوبه چون 

کمک می کنــه دفعه 
بعد دیگه اون اشتباه 

رو تکرار نکنیم.
راستی دوستان خوبم چطوره شما 

هم از احساساتتون برای ما بگین تا 
توی صفحه چاپ کنیم .

دوســتان گلم امروز 22 مهر و روز جهانی اســتاندارده. وقتی یک وسیله یا خوراکی عالمت 
استاندارد داره یعنی این که این وسیله یا خوراکی آزمایش شده و چیز خطرناک یا مضری در 

اون وجود نداره و شما می تونین با خیال راحت از اون استفاده کنین.
برخی از وسایلی رو که باید عالمت استاندارد داشته باشن در فهرست زیر می بینین.

  مواد غذایی مانند کیک، شکالت، بیسکویت و...
  مواد بهداشتی مانند شامپو، پودر ماشین لباس شویی، خمیر دندان و...

  محصوالت مناسب بچه ها مانند خمیربازی، اسباب بازی کودکان و...
  لوازم خانگی مانند یخچال، بخاری، اجاق گاز و...

  وسایل خانه مانند المپ ها، دوشاخه ها، شیرآب و  . . .
راستی تا حاال به وسایل دور و بر خودتون برای پیدا کردن 

عالمت استاندارد نگاه کردین؟
 امروز می تونین از یه بزرگ تــر کمک بگیرین و عالمت 
اســتاندارد روی اجــاق گاز، خمیربــازی، ماکارونی و 

خمیردندانی رو که استفاده می کنین پیدا کنین. 

یه جارو برقِی بزرگ
کاشکی که داشتن همه شون

هورت می کشید آشغاال رو
ازتو خیابون براشون

شاعر :مریم زارعی

احساسات من  

خجالت

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

سرگرمی و رنگ آمیزی 

 بگرد و پیدا کن
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راد
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شهرستان ها   7

 مدیر جهاد 
کشاورزی 

نهبندان: در تک 
مجتمع گلخانه ای 

این شهرستان 54 
واحد گلخانه وجود 
دارد که 27 واحد 

واگذار شده  و بقیه 
در حال واگذاری 

است
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آبخیزداری فردوس 2.1 میلیارد اعتبارگرفت 
دو میلیارد و 113 میلیون تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی و منابع 
استانی برای اجرای چهار پروژه آبخیزداری در فردوس اختصاص یافت. رئیس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فردوس، گفت: سال گذشته هشت پروژه در 
حوضه آبخیزداری شهرستان عملیاتی شد که نقش مهمی در تغذیه منابع آبی 
داشت. »کاظم صالح پور«، با بیان این که امسال اجرای چهار پروژه دیگر در 
دستور کار قرار دارد، افزود: دو پروژه در مناطق کال چل و آبدکی اجرا می شود 
که برای پروژه منطقه آبدکی 984 میلیون و 500 هزار تومان و برای طرح کال 
چل نیز 938 میلیون و 600 هزار تومان اعتبار مصوب شد. به گفته او، 190 

میلیون تومان نیز از محل منابع استانی برای پروژه ها در نظر گرفته شد.

برنامه های پدافند غیر عامل خوسف
مشمولی - برنامه های هفته پدافند غیر عامل در خوسف اعالم شد. به گزارش 
»خراسان جنوبی«، نشست شورای پدافند غیر عامل، دیدار با امام جمعه، 
همایش پیاده روی، رزمایش اداری، مانور در مدارس , تست سیلندرهای آتش 
نشانی از مهم ترین مواردی بود که در هفته پدافند غیرعامل از هشتم تا 14 آبان 
در شهرستان برگزار می شود. »شفیعی«، فرماندار خوسف در جلسه برنامه ریزی 
این هفته با اعالم این که دستگاه های دولتی، آموزشی، نظامی و انتظامی باید 
همیشه آماده باشند از برگزاری مانور در هفته پدافند غیرعامل بدون اطالع 
قبلی در شهرستان خبر داد و خواستار تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل، 
شناسایی نقاط حساس شهرستان و کمبودها و رفع آن ها شد. »یوسفی«، مدیر 
توزیع برق خوسف هم ژنراتور را از مهم ترین نیازهای شهرستان اعالم کرد و 
از مراکز آموزش 04 امام رضا )ع(، پایگاه هوایی شهید حسینی خور و سپاه 

انصارالرضا )ع( خواست برای زمان بحران ژنراتور برق تهیه کنند.

سهم نهبندان در اجرای نهضت گلخانه ای 
سهم نهبندان در اجرای نهضت گلخانه ای استان 60 هکتار است. فرماندار 
نهبندان در جلسه ستاد گلخانه های شهرستان، گفت: امیدواریم بتوانیم از همه 
ظرفیت موجود گلخانه ها و 60 هکتاری که قرار است احداث شود حداکثر بهره 
برداری محقق شود. »بیکی«، ادامه داد: استفاده بهینه از منابع آبی از ضروریات 

امروز و کشت گلخانه ای یکی از روش های بهینه در این باره است.

 تقاطع مرگبار و گالیه ها
پلیس به شهرداری و راهداری قاینات هشدار داد

سدیدی- راکب 92 ساله موتور سیکلت در حال حرکت از فرعی تقاطع 
آرامستان خضری دشت بیاض، قبل از رسیدن به مسیر اصلی در برخورد با وانت 
پیکان که از سمت کارشک به خضری حرکت می کرد جان باخت. به گزارش 
»خراسان جنوبی«، حادثه روز گذشته و حوادث دیگری که در این مسیر رخ 
می دهد گالیه بسیاری از شهروندان و کاربران جاده ای را در پی داشته است 
و خواستار توجه ویژه مسئوالن برای ایمن سازی این نقطه حادثه خیز هستند 
چرا که این مسیر پر رفت و آمد، عالیم و سرعت گیر ندارد و به همین دلیل برخی 
کاربران مقررات را کمتر رعایت می کنند. فرمانده پلیس راه قاینات در پاسخ به 
گالیه های مردمی با هشدار به شهرداری خضری دشت بیاض و اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای، گفت: با توجه به تذکرهای قبلی باید برای ایمن سازی 
این مسیر در اسرع وقت اقدام شود و اگر بعد از این حادثه ای در این نقطه حادثه 
خیز رخ دهد مقصر اصلی این دو نهاد هستند. سرگرد »رضایی«، دلیل حادثه 

ذکر شده را رعایت نکردن حق تقدم توسط راکب موتور سیکلت اعالم کرد.

از گوشه و کنار استان

مادر شهید قهرمان به 
فرزندش پیوست

فرزند  به  قهرمان  محمد  شهید  سردار  مادر 
شهیدش پیوست. به گزارش »خراسان جنوبی«، 
83 سالگی پس از  مرحومه فاطمه شبانی در 
تحمل یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت. 
پیکر این بانو از مسجد امام حسن عسکری )ع( 
خوسف تشییع و در جوار فرزند شهیدش به خاک 
سپرده شد. شهید محمد قهرمان سال 1364 
در عملیات والفجر 8 و در منطقه عملیاتی فاو 
بر اثر اصابت گلوله توپ به درجه رفیع شهادت 
 11 از  پس  قهرمان  شهید  پیکر  آمد.  نایل 
سال،  شناسایی و  سال 76 در خوسف تشییع و 
به خاک سپرده شد.حجت االسالم والمسلمین 
»عبادی« نماینده ولی فقیه در استان نیز در پی 
تسلیتی  پیام  قهرمان،  شهید  مادر  درگذشت 

صادر کرد.

نشست حافظانه در فردوس 
باکمال- دومین نشست علمی، ادبی حافظانه 
در فردوس برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما این 
نشست به همت کانون فرهنگی تربیتی معراج 
شهدا و کانون انقالب فردوس و با پشتیبانی مدیریت 
آموزش وپرورش و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در مجتمع فرهنگی شهید آوینی این شهرستان 
با حضور استادان و دانشجویان دانشگاه های 
فردوس، فرهیختگان و دوستداران شعر و ادب 
برگزار شد. »محمد ناظری«، مدیر آموزش و پرورش 
فردوس در این نشست ادبی، طی سخنانی بیستم 
مهر را که به نام حافظ شیرازی نام گرفته است 
فرصتی مناسب برای تقویت هویت ملی دانش 
آموزان دانست و گفت: هویت ایرانی دانش آموزان به 
هویت اسالمی آنان وابسته است. »حسین کیال«، از 
استادان دانشگاه های فردوس نیز ویژگی های شعر 
حافظ را برشمرد و اظهار کرد: بیش از 600 سال از 
زمان حافظ می گذرد اما شعر او همچنان مورد عالقه 
خاص و عام است. دکتر »واعظی«، عضو هیئت علمی 
دانشگاه بیرجند هم در سخنانی به خصوصیات شعر 
حافظ پرداخت و اشعار او را اقیانوسی از معنا و مفهوم 
دانست. به گزارش »خراسان جنوبی«، این نشست 
با تک نوازی نی استاد تیموری و حافظ خوانی 
جمعی از دختران خردسال و همچنین نقاشی و 

خوشنویسی همراه بود.

موسوی  - آوازه و شهرت هنر دست هنرمندان زنگوله ساز سرایان 
مرزها را درنوردیده است و به عنوان تنها رشته بومی فعال در 
شهرستان به حساب می آید و صدای چکش آهنگران این شهر 
از بازار قدیمی کاروانسرای سرایان طنین انداز است. به گزارش 
»خراسان جنوبی«، با این که حدود 30 کارگاه چلنگری و زنگوله 
سازی در سرایان؛ پایگاه هنر زنگوله سازی کشور، فعال است اما 
بیشترین فعاالن این عرصه؛ هنرمندان قدیمی هستند و حضور 
جوانان برای فراگیری این هنر و ادامه راه گذشتگان چندان 
پرشور نیست، هر چند برای این که تنها هنر دست سرایان زنده 
بماند باید جوانان بیش از این ها رغبت نشان دهند.آن طور 
که فعاالن آهنگری سرایان که نسل به نسل این حرفه را ادامه 
داده اند و برخی از آن ها فرزندان و نوه هایشان را نیز تشویق به 
فراگیری این هنر کرده اند، می گویند: این هنر در شهرستان 

به 25 کارگاه محدود شده است و بیشتر آهنگران قدیمی به 
این هنر مشغول هستند، که سهم اشتغال نسل جدید در این  
هنر چندان قابل توجه نیست البته هر چند می توان حضور 
نوجوانانی را در کنار پدر در دکان های چلنگری مشاهده کرد 
اما با توجه به نیاز روز بازار به تولیدات، این هنر بسیار کم رنگ 
است و باید این موضوع آسیب شناسی شود. به گفته آن ها حرفه 
زنگوله سازی، سرمایه کمی نیاز دارد اما درآمد آن زیاد است و 
افزون بر مشتریانی در داخل، خارجی ها نیز از این هنر سرایانی 
ها استقبال می کنند علتش هم این است که صدای زنگوله 
های تولیدی سرایان، حتی از فاصله 9 کیلومتری شنیده می 
شود و این ویژگی توانمندی و مهارت دستان هنرمند زنگوله 
سازان سرایان است.مسئول اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری سرایان، از این هنر به عنوان تنها رشته 
صنایع  دستی بومی فعال در این شهر یاد و به وجود 25 کارگاه 
چلنگری و زنگوله سازی و آهنگری سنتی اشاره می کند که 9 
کارگاه در بازار سنتی میثم واقع در کاروانسرای عباسی قرار 
دارد. »عرب«، با بیان این که چلنگری نام قدیمی آهنگری است 

و امروزه به فرفورژه معروف شده است، می افزاید: تامین سوخت 
مورد نیاز این کارگاه ها و کمبود اعتبار برای مرمت غرفه های 
بازارچه تاریخی آهنگران و تجمیع آن ها از مشکالت فراروی 

این هنر و صنعت است.

اکبری

ترین  بارندگی ها در جنوبی ترین و محروم   میزان 
شهرستان استان بسیار کم است و در کنار آن توفان های 
شدید مانعی برای توسعه کشاورزی منطقه به حساب می 
آید. با این وجود اما با توسعه گلخانه ها، استفاده از روش 
های نوین آبیاری و انجام طرح های بزرگ مانند هاب 
شتر می توان گسترش روزافزون کشاورزی و دامپروری 

منطقه را شاهد بود. بنا به گفته مدیر جهاد کشاورزی 
نهبندان، 10 هزار و 435 هکتار از اراضی این شهرستان 
زیر کشت انواع محصوالت قرار دارد که سه هزار و 900 
هکتار باغی و شش هزار و 535 هکتار زراعی است و 
در مجموع در 35 درصد اراضی کشاورزی شبکه های 
نوین آبیاری اجرا شده است. »مالکی« ادامه داد: امسال 
توفان های 120 روزه خسارت 10 تا 40 درصدی به 
محصوالت زراعی و باغی شهرستان وارد کرد و از این رو 

شاهد کاهش تولیدات کشاورزی بودیم. وی، با بیان این 
که، بیشترین سطح زیر کشت شهرستان شامل غالت، 
پنبه، پسته، خرما، انار و زیتون است، افزود: در این میان 
زیتون و پسته، بیشترین سطح زیر کشت را دارد و روند 
کشت این محصوالت در حال افزایش است. همچنین 
هشت هزار متر مربع وسعت کشت گلخانه ای شهرستان 
است و در تک مجتمع گلخانه ای نهبندان هم 54 واحد 
گلخانه وجود دارد که 27 واحد واگذار شده و بقیه درحال 
واگذاری است. به گفته وی پنج واحد درحال احداث 
و صاحبان 13 واحد برای دریافت تسهیالت به بانک 
معرفی شده اند و چهار واحد گلخانه ای هم غیر فعال و 

نیمه فعال است.

1000 هکتار آبیاری تحت فشار
این مسئول، به وجود 312 حلقه چاه، بیش از 800 
رشته قنات و 90 چشمه اشاره کرد و گریزی به وضعیت 
به کارگیری روش های نوین آبیاری برای کشاورزی 
این شهرستان زد و گفت: در این شهرستان بیش از 
هزار هکتار آبیاری تحت فشار و بیش از دو هزار و 400 
هکتار آبیاری کم فشار اجرا شده و دو هزار و 800 هکتار 
در حال مطالعه برای اجرای آبیاری تحت فشار و کم 
فشار قرار دارد و در مجموع فقط 35 درصد زمین های 
کشاورزی مجهز به سیستم های نوین آبیاری است. به 
گفته مالکی، اقبال کشاورزان به آبیاری کم فشار 70 
درصد و تحت فشار 30 درصد است. او، تعداد دام سبک 
این شهرستان را بیش از 200 هزار راس، دام های 
سنگین دو هزار و 74 راس و شترهای موجود 9 هزار 
و 831 نفر اعالم کرد و ادامه داد: میزان تولید گوشت 
قرمز و سفید در طول سال به ترتیب به هزار و 620 
تن و سه هزار و 648 تن می رسد. افزون بر این، سه 
واحد صنایع تبدیلی این شهرستان فعال و چهار واحد 

درحالت نیمه فعال قرار دارد.

توفان تا 40 درصد به محصوالت کشاورزی خسارت زد

آبیاری نوین فقط در 35 
درصد اراضی نهبندان 

 سهم پایین اشتغال
 در هنر بومی سرایان
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قاسمی 

نخستین خانه نقالی شرق کشور و دفتر تعزیه خراسان 
جنوبی با هدف حفظ و اشاعه هنر دینی مذهبی تعزیه و 
گسترش فعالیت های پژوهشی این حوزه 26 مهر94 در 
حسینیه خضر بیرجند افتتاح و به همین مناسبت چهار 
شب در این مکان تعزیه اجرا شد. آن روز مدیر کل وقت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت که خانه نقالی در دو بخش 
نقالی اسالمی و شاهنامه خوانی و داستان های ملی و 
دفتر تعزیه خراسان جنوبی فعالیت خواهد کرد و تهیه 
آرشیو و بانک اطالعات تعزیه و نقالی استان، پیگیری بیمه 
هنرمندان تعزیه، فعال کردن تکایا، برگزاری سوگواره 
و برپایی کارگاه های آموزشی توسط استادان مجرب از 
جمله برنامه های این دفتر خواهد بود. مدیر کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم اظهارکرد 
که برای نخستین خانه نقالی شرق کشور در بیرجند، 
 فضای معنوی اختصاص یافت تا به مرکزی برای فعالیت
 عالقه مندان به این حوزه تبدیل و سبب حفظ و اشاعه هنر 
دینی مذهبی تعزیه و گسترش فعالیت های پژوهشی 
شود. حال بیش از چهار سال از افتتاح خانه نقالی می 

گذرد اما در این خانه بسته و دیگر باز نشد.

تامین تجهیزات
»عباس زاده« رئیس وقت انجمن نمایش استان و معاون 
فعلی صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، پیگیری 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و میراث فرهنگی، برای راه 
اندازی خانه نقالی را مطرح می کند و می گوید: مکان 

آن تامین شد و در اختیار گروه قرار گرفت اما کسی برای 
تحویل گرفتن، مراجعه نکرد و فقط مدت کوتاهی در 
محرم در آن تعزیه برگزار شد در حالی که اتاق ها به کمد، 
تجهیزات، تلفن و ... مجهز شد و مسئول دبیرخانه خانه 
نقالی با ابالغ فرهنگ و ارشاد اسالمی و میراث فرهنگی 
تعیین شد. »زمزم« معاون هنری مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هم راه اندازی خانه نقالی را اقدامی مشترک 
بین دو اداره کل می داند که با هدف احیای تعزیه و نقالی 
انجام شد ولی متاسفانه به جایی نرسید البته فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، اجرای تعزیه را عملی کرد اگر چه در خانه 
نقالی برگزار نمی شود اما در چند سال گذشته احیا شد. 

سکون و بی خبری خانه نقالی
دیوار  به  دیوار  همسایه  بیرجند  تاریخی  بافت  پایگاه 
خانه نقالی یا بنای خواجه خضر است. رئیس این پایگاه 
درباره راه اندازی نشدن خانه نقالی گفت که بنا تحویل 
متقاضیان شد اما به جز چند شب، تعزیه ای در این مکان 
برگزار نشد. سکون و بی خبری خانه نقالی سبب شد تا 
مسئوالن پایگاه بافت تاریخی بیرجند بعد از مدتی تابلوی 
سر در آن را بردارند. »نصرآبادی« ادامه می دهد: بنای 
خواجه خضر، فضای زیادی ندارد و دو اتاق کوچک دارد 
که جنبه تاریخی و ارادت مردمی دارد زیرا در گذشته ها 
آرامگاه افراد شاخص در بیرجند بود که البته آثار قبرها 
دیده نمی شود و جزو یکی از مکان های مراسم هفت منبر 
است و بنا به شنیده ها در گذشته در آن جا نخل گردانی 
می شده است. به گفته وی این فضا استفاده وکاربری 
ندارد و تعزیه و نقالی در آن برگزار نمی شود اما امکان 

بازدید آن توسط گردشگران هست.

بی مهری مسئوالن
»محمد علـی اقبالـی« در زمـان افتتاح بـه عنوان مسـئول 
خانـه نقالـی شـرق کشـور و دفتـر تعزیـه خراسـان جنوبی 
معرفـی شـد امـا چنـدی بعـد بـرای ادامـه تحصیل اسـتان 
را ترک کـرد کـه ایـن موضـوع یکـی از دالیـل رکـود کار در 
خانه تعزیـه و نقالی اسـت. او می گویـد: خانه بـه دلیل بی 
مهری مسـئوالن تعطیل شـد وگرنـه برنامـه و افـق کوتاه و 
بلند مدت داشـت و با این که ابالغـی از طرف هـر دو اداره 
کل داشـت امـا بـه دالیلـی ماننـد موضـوع تامیـن بودجـه، 
برنامـه حتـی خوانـده نشـد.  تاکیـد وی بـر ایـن اسـت کـه 
خانـه افتتاح شـد اما دو متولی داشـت کـه ما را بـه یکدیگر 
پاس مـی دادنـد و پـس از مدتی پا پس کشـیدند بـه عنوان 
مثـال خانـه نقالـی و تعزیـه، تجهیـزات مـی خواسـت امـا 
نداشـت. به گفته وی برنامه های این خانه بـرای آموزش، 
برگـزاری سـوگواره ها، تعزیـه، تشـکیل مجمـع عمومی و 
... راکـد مانـد در حالی که خراسـان جنوبی می توانسـت 
برای برگـزاری سـوگواره کشـوری یا جلسـه هـای تجلیل 
پیرغالمان تعزیه کشـور، مرکز رجوع باشـد و ایـن کار را به 

درسـتی سـازماندهی کند. 

 چراغ خاموش 
خانه نقالی 

 معاون مدیر کل 

میراث فرهنگی: 

مکان برای راه اندازی 

خانه نقالی تامین 

شد و در اختیار گروه 

قرار گرفت اما کسی 

برای تحویل گرفتن 

آن نیامد

امثال و حکم

خاک َافَتو ُمُخوَره  

مثل »خاک اَفَتو ُمُخوَره« در کتاب دستان ها و داستان 
ها به عنوان یک عبارت قدیمی قید شده است. مولف 
کتاب درباره آن گفت: خاک افتو می خورد یعنی 
فالنی رنج و سختی ها را تحمل و با تحقیر و محرومیت 
ها زندگی می کند و اگر در باره اشیا باشد به معنی 
این است که فالن چیز بدون استفاده است. دکتر 
»زنگویی« افزود: این مثل، زمانی به کار می رود که 
فردی به دالیلی، تن به زبونی و پستی ها می سپارد و 
به بیهودگی و سرگردانی روزگار می گذراند یا چیزی 

در هوای باز زیر آفتاب و باران رها شده باشد. 

گردشگری، اولویت در قاینات      
گردشگری، اولویت کار امسال در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
قاینات است. به گفته سرپرست این اداره، سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی بیشترین اعتبار  را دارد. بنا بر آمار »عباس زاده« این سه حوزه 
امسال  در قاین 785 میلیون تومان اعتبار و نسبت به 625 میلیون تومان سال 
قبل رشد دارد و از اعتبارات شهرستانی 390 میلیون تومان برای گردشگری، 
285 میلیون تومان در حوزه میراث فرهنگی و 100 میلیون تومان برای توسعه 

صنایع دستی اختصاص می یابد.

فروش 45 میلیارد ریال صنایع دستی        
فروش صنایع دستی استان در شش  ماه اول امسال به 45 میلیارد ریال رسید. به 
گفته معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
این رقم در مقایسه با سال قبل حدود 15 درصد افزایش دارد.»عباس زاده« افزود: 
بیشترین فروش صنایع دستی امسال مربوط به پارچه های سنتی و بافت های 

داری است که بیرجند، طبس و قاینات بیشترین تولید را دارد.

مقصد 30 درصد آموزش های صنایع دستی طبس 

30 درصد آموزش های صنایع دستی طبس امسال در روستاهای این شهرستان 
ارائه شد. رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طبس گفت: بیشتر 
تقاضاها در زمینه آموزش رشته های بومی و سنتی بود. به گفته »بهبهانی« 
از ابتدای امسال 11 دوره آموزش صنایع دستی در شهرستان برگزار شد که 
بیشتر در زمینه های قلم زنی مس، چرم دوزی، حصیربافی، پخل بافی و پارچه 
بافی سنتی بود. وی افزود: در بخش صنایع دستی، در طبس آموزش و تامین 
تجهیزات مورد توجه است و مرکز آموزشی در بخش اداری راه اندازی شد 

وآموزش صنایع دستی همچنان حتی در قالب دیون ادامه دارد.

انجمن های فرهنگی هنری ثبت شوند  

 انجمن های فرهنگی هنری در صورت ثبت در سامانه از کمک و اعتبار بیشتری 
برخوردار می شوند. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خوسف گفت: انجمن 
های فرهنگی هنری شهرستان با وجود تاکیدهای چند ساله در این زمینه اقدام 
نکرده و هیچ کدام ثبت نشده اند. به گفته »قیاسی« در خوسف انجمن های شعر و 
ادب، خوشنویسی، آثار و مفاخر فرهنگی و نمایش راه اندازی شده است اما برای 
ثبت اقدام نکرده اند درحالی که در صورت داشتن شناسنامه و ثبت، اعتبار به 
حساب انجمن ها واریز و هزینه می شد اما حاال کمک هزینه دریافت می کنند. 

کاهش 30 درصدی اعتبارات میراث فرهنگی فردوس  

اعتبار میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فردوس 30 درصد کاهش دارد هر 
چند هنوز از اعتبارات امسال خبری نیست. بنا به گفته رئیس این اداره در فردوس کم 
بودن اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان در این موضوع، دخیل و از آسیب 
هاست. »صداقت« گفت: فردوس امسال 940 میلیون تومان اعتبار استانی در سه حوزه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارد و از بودجه های ملی هم 650 میلیون 
تومان برای تامین زیرساخت های مجموعه گردشگری باغستان و آبگرم فردوس، کمپ 

گردشگری شهر تون مصوب شده است و احتمال افزایش آن وجود دارد. 

کلک خیال 

سفر 

دل خوشی ام این که گاه خواب ببینم 
منظره ای غرق آفتاب ببینم 
کاش که رویایم از بهار بگوید

با دل من حرفی از قرار بگوید
کاش که خوابم غروب کوفه نباشد 

هدیه باران به جز شکوفه نباشد 
کاش مسافر ز راه بسته نگوید 
همسفرم از پر شکسته نگوید 

باز که کابوس بود؛ دلهره دارم 
حسرت خورشید پشت پنجره دارم 

منتظرم تا هوای ساده بیاید 
مرد مسافر، به متن جاده بیاید 

روی خط شانه هام َپر بنویسد 
دکتر من نسخه سفر بنویسد 
طرح سفر در تنم زبانه بگیرد 

خانه سرد مرا نشانه بگیرد 
باید از این ارتفاع آه بیفتم 

کاش همین  ثانیه به راه بیفتم 
راه می افتم و هست در چمدانم 

دار و ندار من از تمام جهانم 
آمدم از خانه، از هراس، لبالب 

با چمدانی از التماس لبالب 
با چمدانی که غیر گریه در او نیست 

در چمدان لحظه ای بدون وضو نیست ...
اثر بابک دولتی

برگرفته از کتاب سالم خواهر باران 

 آلمانی ها در مزارع زرشک 
گردشگران آلمانی از باغ های زرشک استان در افین بازدید کردند. معاون 
گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری گفت: این تورها با عنوان تور زعفران، هر سال در پاییز و زمان 
برداشت زرشک و زعفران که از محصوالت استراتژیک استان است، برگزار می 
شود. »عربی« با اشاره به این که این تور به سرپرستی هارتموت نیمان، نویسنده 
راهنمای جامع گردشگری ایران برگزار شد، افزود: این گروه پس از ورود به 
استان از جاذبه های گردشگری شامل قنات بلده و آبگرم فردوس، بافت تاریخی 
بشرویه، ازمیغان، آبگرم مرتضی علی، روستای اصفهک، روستای کریت، باغ 
گلشن طبس، دیهوک، روستا و بافت تاریخی خور، کارگاه های صنایع دستی، 
باغ های زرشک در افین، جاذبه های تاریخی و گردشگری بیرجند و ... بازدید 
کردند. به گفته وی، گروه دوم گردشگران به تعداد 17 گردشگر آلمانی پس از 
پایان سفر این گروه، وارد ایران می شوند و طی دو هفته برنامه هایی مانند تور 

قبل اجرا خواهد شد.

فرهنگستان 
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