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جزئیات سوخت 
زمستانی روستاییان

 تغذیه سالم برای جهانی 
بدون گرسنگی

آلمانی های کُند، ژاپنی های 
محتاط، فرانسوی های 
خودشیفته و دیگران!

»دوباره زندگی«، یک پیشنهاد 
خوب برای دوران سالمندی

] زندگی سالم [

 »خدمتی « 
] صفحه آخر [ در اردوی هانوفر 

 »کبودانی « ها نگران
] صفحه 7 [  از کبودی در سرما  

70 تن طالی سرخ صادر نشد

 رکود بازار زعفران
رکورد کاهش صادرات

] صفحه 7 [

رئیس هیئت استان اعالم کرد:

احتیاط در قبول میزبانی 
مسابقات ووشوی کشور  
] صفحه آخر [  

توافق احداث 40 کالس

] صفحه 7 [  در نهبندان 

 قدردانی نماینده ولی فقیه
 از اطالعات سپاه

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در 
پیامی از اقدام سازمان اطالعات سپاه برای دستگیری مدیر کانال 
ضد انقالب »آمدنیوز« قدردانی کرد. در بخشی از پیام حجت 
االسالم والمسلمین »عبادی« آمده است بدون شک ماجرای 
دستگیری مدیر کانال ضد انقالب آمدنیوز که به همت نیروهای 
مخلص سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
 وقوع پیوست؛ نمونه ای دیگر از ناتوانی و ضعف سیستم های
 اطالعاتی - امنیتی اسرائیل، انگلیس، آمریکا و فرانسه در برابر 

توانمندی های فرزندان شایسته انقالب اسالمی بوده است.
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 امتداد محور دلهره 
ازقاین تا نهبندان 

5 قربانی در  6 روز
 نقشه راه استاندار 

برای تامین آب کشاورزی

زراعت با تکیه 
بر چشمه وقنات



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 62 سال پیش         
 در روزنامه

  تشکیل شرکت تعاونی

  ورود رئیس بهداری خراسان
روزنامه خراسان در شماره 2421 به تاریخ 24 آبان  1336 در مطلبی در 
صفحه پنج آورده است: آقای دکتر عباس زاده مدیر کل بهداری استان نهم 
بفردوس وارد و پس از بازدید بهداری راجع بیکسری اثاثیه بهداشت و کمی 
دکتر و نبودن ماما وعده مساعد در اعزام دکتر و ماما و ارسال اثاثیه و دارو دارند.

* معتمدیان: برای 
تامین آب شرب، 

کشاورزی و صنعت 
اقدام درخوری 

انجام و سند 
سازگاری با کم آبی 

استان تهیه شد 
که از آن باید به 

عنوان نقشه راه 
حوزه آب استان 

یاد کرد
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فرخ نژاد 

  دغدغه آب شرب پایدار روستاییان با امضای تفاهم 
نامه ای که منابع 460 میلیارد تومانی آن قرار است از 
محل فاینانس داخلی تامین شود تا دو سال دیگر رفع 
می شود. اما استمرار قهر طبیعت، رمقی برای منابع 
آب کشاورزی آن ها باقی نگذاشته است به همین دلیل 
کشاورزان  برای تامین آب محصوالت متناسب با اقلیم 
استان مانند زرشک، زعفران، عناب و ... با مشکل مواجه 
اند. حال سئوال این جاست که مسئوالن و متولیان 
امر برای تامین آب کشاورزی روستاها چه برنامه ای 
دارند؟ چرا که اگر آبی برای کشاورزی نباشد نمی توان 
به ماندگاری و بازگشت معکوس آن ها و از همه مهم تر، 
توسعه روستایی که یکی از اضالع پیشرفت خراسان 

جنوبی به حساب می آید امیدوار بود.

کسری 217 میلیون متر مکعبی
اسـتاندار بـه پرسـش »خراسـان جنوبـی« ایـن طـور 
پاسـخ داد کـه بـرای تامیـن آب شـرب، کشـاورزی و 

صنعـت، اقـدام درخـوری انجـام و سـند سـازگاری بـا 
کم آبی اسـتان تهیه شـد کـه از آن بایـد به عنوان نقشـه 
راه حـوزه آب اسـتان یـاد کـرد. بـه گفتـه »معتمدیان«، 
یکـی از حسـن هـای تصویـب سـند سـازگاری بـا کـم 
آبـی ایـن اسـت کـه ادبیـات مشـترکی بـرای دسـتگاه 
هـای اجرایـی متولـی ایجـاد و تکلیـف همـه دسـتگاه 
هـا تـا افـق 1425 مشـخص شـد.وی به کسـری 217 
میلیـون متر معکبی آب در اسـتان اشـاره و اظهار کرد: 
حـدود 100 میلیـون متـر مکعـب از طریق اجـرای این 
سـند تامین می شـود. نکته جالب توجه از نظـر او، این 
اسـت که خراسـان جنوبی بـا این کـه جزو اسـتان های 
کـم آب اسـت امـا در حـوزه گلخانـه ای در رده اسـتان 
های آخـر بـه حسـاب مـی آیـد در حالی کـه تعـدادی از 
اسـتان هـای همجـوار بـرای توسـعه گلخانـه هـا ورود 
کرده انـد که مثـال عینـی آن یـزد اسـت. او ادامـه داد: 
ایـن قابلیـت در اسـتان کم آبـی مثـل خراسـان جنوبی 
نیـز وجـود دارد بـه همیـن دلیـل تفاهـم نامـه اجـرای 
هـزار هکتار گلخانه در سـفر معـاون اول رئیس جمهور 
امضا شـد تا با توسـعه آن بتوان صرفه جویـی الزم را در 

مصـرف آب کشـاورزی داشـت.

نمی توان منتظر انتقال آب ماند
دیگـری اقدامی که بـرای تامین آب کشـاورزی اسـتان در 
دسـت اقدام اسـت اجرای نهضت آبخیزداری اسـت که با 
احداث سد و بندها از خروج روان آب ها و سیالب در کویر 
و مرزها جلوگیـری و با احـداث این سـازه ها در باالدسـت 
قنات هـا بـه افزایـش آب دهـی ایـن منابـع آبی کمـک می 
شـود. اسـتاندار به انجام این فعالیت ها با توجه به اولویت 
های استان اشاره و اظهار کرد: توسـعه کشاورزی استان 
نیـاز بـه آب دارد به همیـن دلیل نمی تـوان منتظـر انتقال 
آب از دریـای عمان شـد. بـه گفتـه وی احیا و مرمـت قنات 
هـا بـه عنـوان یکـی از منابـع تامیـن آب کشـاورزی نیـز در 
دسـتور کار اسـت طوری کـه بـا پیگیری هـای انجام شـده 
منابع اعتباری آن بـه 14 میلیـارد تومان افزایـش یافت تا 
چند برابر حجم سـال گذشـته کار انجام نشـود. او بـا ابراز 
خرسـندی از ایـن کـه همـه زیرسـاخت هـا بـرای اجـرای 
نهضت های گلخانـه ای، آبخیزداری و سـامانه های نوین 
آبیـاری در اسـتان فراهـم اسـت، یـاد آور شـد: چنـدان بـه 
دنبـال توسـعه اراضـی در بخش کشـاورزی نیسـتیم بلکه 
به دنبـال تغییر الگوی کشـت و کشـت هـای جایگزین کم 

آب بر در اسـتان هسـتیم.

5 قربانی در  6 روز

امتداد محور دلهره از  قاین تا نهبندان 

رضایی - جاده اصلی نهبندان – سربیشه و نهبندان – زابل در حالی در کمتر از یک 
هفته و در دو تصادف شاهد پنج قربانی و هشت مجروح بود که این شهرستان در دو 
بانده سازی یکی از مهمترین و پر ترددترین محورهای مواصالتی خود در مقایسه با 
دیگر نقاط استان عقب مانده است. وقوع تصادفات خونین در این محور و تکرار آن در 
کنار روند کند دوبانده سازی سبب شده است تا دلهره رانندگی از محور قاین تا نهبندان 
امتداد یابد. به گزارش خبرنگار ما این مسیر مواصالتی در حالی جزوی از محور بیرجند 
– زاهدان است که به گفته مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی، در 
کل این مسیر 246 کیلومتری پس از 12 سال، فقط 35 درصد پیشرفت در دو بانده 
سازی حاصل شده است. روند دو بانده سازی این مسیر در حالی کند پیش می رود 
که به گفته »مودی« در صورت تخصیص اعتبار، چهار کیلومتر باند دوم محور در سال 
98 و 10 کیلومتر در سال 99 به بهره برداری خواهد رسید. به گزارش خبرنگار ما روز 
گذشته تصادف زنجیره ای در محور نهبندان – سربیشه، چهار کشته و به همین تعداد 
مجروح بر جا گذاشت. رئیس پلیس راه استان، به »خراسان جنوبی« گفت: ساعت 
13:05 سه شنبه در کیلومتر 88 محور نهبندان – سربیشه بر اثر برخورد یک دستگاه 
تریلی نفت کش، پراید و پژو پارس، چهار نفر جان خود را از دست دادند و چهار نفر 
مجروح شدند. سرهنگ »علیرضا رضایی« افزود: دلیل حادثه در دست بررسی است. 
برابر این گزارش پنج شنبه گذشته نیز براثر برخورد یک دستگاه پراید با پژو در محور 

نهبندان - زابل یک نفر جان باخت و چهار نفر زخمی شدند.

 با وجود گذشت حدود یک ماه از مهلت قانونی 

 6 فضای آموزشی همچنان
 در اختیار دستگاه هاست

اکبـری - سـخنگوی کمیسـیون آموزش مجلس در فروردین امسـال تاکید کرد 
کـه دسـتگاه هـای اجرایـی، مکلـف بـه تخلیـه اماکـن آمـوزش و پـرورش تـا پایان 
شـهریور هسـتند. بـه گفتـه »میـرزاده« دسـتگاه هـا و نهادهـای مختلـف، اماکن 
و سـاختمان هـای آمـوزش و پـرورش را به صـورت اجاره یـا به هـر نحـوی تحویل 
گرفته که برخی آن را پـس داده اند ولی برخی از برگردانـدن آن خودداری می 
کننـد. بـه گـزارش »خراسـان جنوبـی«، یکـی از مشـکالت اساسـی کـه آمـوزش 
و پـرورش اسـتان بـا آن دسـت و پنجـه نـرم مـی کنـد، کمبـود فضـای آموزشـی 
اسـت تـا جایـی کـه مجبـور شـده اسـت برخـی مـدارس را دو شـیفت کنـد تـا راه 
همـوار شـود. رئیـس اداره حقوقـی اداره کل آمـوزش و پـرورش بـا بیـان ایـن که 
شـش ملـک و فضـای آموزشـی اسـتان در اختیـار دسـتگاه هـای اجرایـی اسـت 
بـه »خراسـان جنوبـی« گفـت: از آن هـا خواسـته شـده اسـت تـا فضاهـا را تخلیـه 
کننـد و در اختیـار آمـوزش و پـرورش قـرار دهنـد هـر چنـد تاکنـون اقـدام نکرده 
انـد کـه سـه مـورد از ایـن پرونـده هـا بـرای رسـیدگی در اختیـار مراجـع قضایـی 
قرار گرفـت. »اصغری« با اشـاره بـه این کـه تخلیه این ملـک ها کمک شـایانی به 
رفع کمبـود فضای آموزشـی به ویـژه در شهرسـتانی مانند فـردوس خواهد کرد 
افزود: از این امالک، سـه ملـک در فـردوس، یک ملـک در قاین و دو ملـک دیگر 

در بیرجنـد و زیرکـوه اسـت.

جزئیات سوخت زمستانی روستاییان

انصاری- اگر چه در پاییز به سر می بریم اما برخی از نقاط 
استان حال و هوای زمستان به خود گرفته است. نکته ای 
که در این موضوع به دغدغه ای پیش روی برخی روستاها 
تبدیل شده این که تکلیف سهیمه سوخت زمستانی 
چه شده است یا نقاطی که شبکه گاز دارد اما امکان 
استفاده از آن برای اهالی میسر نیست برای دریافت 
سهمیه سوخت باید چه کنند؟ معاون شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی استان در گفت گو با »خراسان 
جنوبی« در پاسخ به این که تکلیف سوخت روستاهایی 
که شبکه گاز دارند و علمک گاز نیز نصب شده اما گاز 
وارد مدار نشده است چیست؟ گفت: در روستاهایی که 
علمک، گاز دارد و به ما اعالم می شود در سامانه کاال برگ 
سهمیه نفت آن ها  قطع می شود اما آن دسته از مناطقی 
که علمک گاز دارد اما هنوز خبری از گاز نیست تا زمان 
بهره مندی از گاز، سوخت دریافت می کنند. به گفته 
»رحیمی« روستاهایی که هنوز گاز ندارد باید درخواست 
نفت سفید خود را اعالم کنند تا از طریق سامانه برای 
تامین سهمیه نفت اقدام شود البته از سال گذشته به 
فرمانداران، بخشداران و دهیاران ابالغ شده است که 

برای ثبت نام مردم در سامانه اطالع رسانی شود. 

کاال برگ نفت سفید نداریم
وی با بیان این که شرکت نفت، آخرین مرحله است زیرا 
شرکت گاز روستاها و نقاط مسکونی گازکشی شده را به 
ما اعالم می کند افزود: ساکنان نقاطی که هنوز گاز به 
شبکه تزریق نشده است می توانند با تاییدیه شرکت گاز از 
سهمیه نفت استفاده کنند. وی با اشاره به این که امسال 
کاالبرگ نفت سفید نداریم و کار از طریق ثبت نام در 
سامانه الکترونیکی انجام می شود گفت: در توزیع نفت 
سفید کمبودی نیست اما راهکاری باید مشخص شود تا 
آن هایی که امکان استفاده از شبکه گاز ندارند در سامانه 
ثبت نام کنند. به گفته این مسئول، امسال سهمیه هر 
خانوار هزار و 350 لیتر است و تعداد زیادی از مردم که از 
نعمت گاز برخوردار نیستند در سامانه ثبت نام کرده اند. 
وی با بیان این که توزیع سوخت در چند مرحله اعالم می 
شود و دومین مرحله اعالم شده است ، افزود: فروردین 
یا اواخر اسفند آخرین مرحله است. وی گفت: آن هایی 
که در شهرستان های بیرجند، خوسف، طبس، قاینات، 
زیرکوه، بشرویه، فردوس، سربیشه و سرایان از سال قبل 
کاالبرگ سوخت دارند می توانند برای دریافت 500 
لیتر و در نهبندان برای 400 لیتر تا 30 آذر اقدام کنند.

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

به  ● طبس  الحاق  از  سال  چند  گذشت  از  بعد 
استان هنوز سرویس منظمی برای تردد از این 
شهر به بیرجند وجود ندارد و هر هفته دانشجویان و 
سربازانی، معطل و سرگردان هستند. در این میان 
نیز افراد سودجو از بی تدبیری و بی برنامگی برخی 
مسئوالن سوء استفاده می کنند و بلیت هایی در 
اختیار مردم قرار می دهند که گاهی ساعت حرکت 
درج شده در آن با ساعت حرکت واقعی مسافر تفاوت 
دارد و این مشکل مختص به هفته خاصی نیست. تا 
کی باید بلیت ساعت 23:30 را دریافت و ساعت 
2 بامداد سوار اتوبوس شویم؟ این درحالی است 
که اتوبوس یزد - طبس حتی با اندک تعداد مسافر 

همیشه برقرار است. 
 روستاهای حلوان، پیستان، پیرحاجات و رباط  ●

خان بخش مرکزی طبس کی قرار است در برنامه 
گازکشی قرار گیرد تا مردم این مناطق از مشکالت 
جا به جایی سیلندر گاز و ظروف نفت راحت شوند؟ 
اگر خدمات رفاهی، درمانی، تفریحی، جاده ای و 
... به این روستاها بیشتر شود مهاجرت به شهرها 

کمتر خواهد شد.
 با توجه به کمبود آب در درمیان، چرا ترکیدگی  ●

لوله آب کنار جاده منصورآباد ترمیم نمی شود؟ 
حدود یک سال و نیم از ترکیدگی لوله اصلی می 
گذرد و آب همچنان هدر می رود. بارها با اداره آب و 

فاضالب درمیان تماس گرفتم.
 بانوان درمیان به ویژه ساکنان اسدیه از نبود  ●

امکانات، تجهیزات و سالن ورزشی مجهز به امکانات 
سرمایشی و گرمایشی محروم هستند. مسئوالن 

متولی فکری برای این موضوع بکنند.
 حدود23 سال است که افرادی در شهرک  ●

نوغاب، ساخت و ساز کرده اند ولی اقدامی از طرف 
بنیاد مسکن شهرستان برای جدول کشی و آسفالت 
بسیاری از خیابان های شهرک انجام نشده است. 
حدود 10 سال قبل بر اثر آبگرفتگی، منازل شهرک 

دچار خسارت شد اما باز هم اقدامی انجام نشد.
 با وجود اجرای طرح هادی در روستاهای کالته  ●

یعقوب و بابریک بخش قهستان، هنوز اقدامی برای 
گازکشی این نقاط انجام نشده در حالی که خط 
اصلی گاز تا ورودی روستا رسیده است. از طرفی 
خط اصلی گاز از زمین های کشاورزی این روستاها 
عبور کرده و سبب تخریب بسیار شده است با وجود 
در پیش بودن فصل سرما به اهالی این روستاها 
نفت سفید هم تعلق نمی گیرد و مسئوالن هم پاسخ 

گو نیستند.

نقشه راه استاندار برای تامین آب کشاورزی

زراعت با تکیه بر چشمه وقنات 

رسیدگی به تخلفات 50 شرکت حمل و نقل

نیمه اول امسال به تخلفات 50 شرکت حمل و نقل و 96 راننده این ناوگان رسیدگي 
شد .رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره آراي 
صادرشده گفت: از 50 شرکت حمل و نقل برای 42 شرکت جریمه نقدی، برای دو 
شرکت مسافری لغو یک ماهه پروانه فعالیت و برای دو شرکت هم رای تذکر کتبی 
صادر شد و چهار شرکت نیز از تخلف انتسابی تبرئه شدند. »رضایی« درباره تخلفات 
شرکت ها و رانندگان  نیز افزود: رعایت نشدن مقررات مربوط به تهیه، تنظیم و استفاده 
از بارنامه و صورت وضعیت، رعایت نکردن مقررات نرخ و بلیت مسافری و مهار نشدن 
مناسب بار از جمله تخلفات شرکت ها و جا به جایی بار بدون بارنامه، نبود تجهیزات 

ایمنی، حمل بار اضافه بر ظرفیت خودرو و ... از جمله تخلفات رانندگان بوده است.



سیده زهرا آقایی | خبرنگار

ــا لــبــاس هــای   فـــرض کنید ب
پلوخوری تان در یک جلسه 

مهم کاری برای بستن یک 
ــرارداد بــزرگ شرکت  قـ

کرده اید و دقایقی کوتاه که از گفت و گوی 
تان می گذرد، طرف مقابل که هیچ شوخی 

با او ندارید، لبخندی می زند و دستش را پشت 
دست شما می زند! احتماال خیلی تعجب خواهید 
کرد و اصال شاید احساس خوبی هم از این رفتار 
به شما دست ندهد. جالب است بدانید این رفتار 
برای روس ها در مذاکرات شان کامال عادی است 
و نشان می دهد که به طرف مقابل شان اعتماد 
یافته اند. کشورهای مختلف جهان در مذاکرات و 
گفت و گوهای شان، آداب و رسوم مخصوص به خود 
دارند که نسبت به بقیه کشور ها متفاوت است و با 
توجه به فرهنگ هر کشور تعریف می شود. یعنی هر 
کشور،  آداب مخصوص به خود را در چنین مذاکراتی 
دارد و به آن ها پایبند است. ممکن است رفتاری در 
فرهنگ یک جامعه عادی و پذیرفته  شده باشد اما 
برای مردمان منطقه ای دیگر خالف ادب تلقی شود 
و هر رفتار نابه جایی در این شرایط می تواند یک 
مذاکره مهم را بدون نتیجه به نقطه پایانی برساند. 
در پــرونــده امــروز زنــدگــی ســالم، آداب مذاکره  
اقتصادی در چند کشور را گردآوری کرده ایم که 
قطب های تجاری دنیا محسوب می شوند و احتماال، 
بعضی های شان را باور نخواهید کرد چون عجیب و 
غریب به نظر می رسند!فراموش نکنید این نکات 
شامل مذاکرات دیپلماتیک نمی شود و بنا نیست 

برای تمام مردم یک کشور مصداق پیدا کند.

پرونده

آداب و رسوم مذاکره اقتصادی با کشورهایی که قطب تجاری دنیا به حساب می آیند از نظر خودشان عادی است اما بعضی 
هایشان دارای قلق و نکات جالبی است

آلمانی های ُکند، ژاپنی های محتاط 
فرانسوی های خودشیفته و دیگران!
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آلمانی ها

 وقت شناس اما کند در تصمیم گیری! 

اگر کمترین شناختی از سبک زندگی مردم آلمان داشته باشید، می دانید 
که آن ها در زمان انجام کارهایشان بسیار جدی هستند و اصال زیر بار شوخی 
نمی روند. شاید به همین دلیل است که در مذاکرات شان، مردمانی سرد، خشک 
و اندکی متکبر به نظر می رسند. به طور کلی، مالقات در آلمان بسیار جدی گرفته می شود و جلسات 
به حدی رسمی هستند که برای افراد ناآشنا با این فرهنگ،  تعجب آور خواهد بود. آلمانی ها به سلسله 
مراتب اهمیت زیادی می دهند و برای خطاب قرار دادن افرادی که نمی شناسند از نام خانوادگی شان 
استفاده می کنند. اگردرخواست مالقات با آلمان ها را دارید، نامه شما باید به زبان آلمانی نوشته شده 
باشد. آلمانی ها به وقت شناسی هم شهرت دارند و آن را بسیار جدی می گیرند. در صورتی که دیر 
به جلسه می رسید، باید زنگ بزنید و تاخیر خود را موجه کنید. در غیر این صورت کالهتان توی هم 
می رود و ادامه روابط با مشکالت جدی  رو به رو خواهد شد. آلمانی ها جزئیات محور هستند بنابراین 
تصمیم گیری به آرامی و با احتیاط در جلسات شان انجام می شود. پس نباید از آن ها انتظار نتیجه گیری 

سریع داشته باشید.

فرانسوی ها

خودشیفته اند اما امتیاز می دهند! 

فرانسوی ها بسیار شیفته فرهنگ و تاریخ و زبان شان هستند و 
بیشتر مذاکره کننده ها با فرانسوی ها، آن ها را مردمی بی نهایت 
خودشیفته معرفی می کنند. اگر نتوانید با آن ها به زبان فرانسوی 
صحبت کنید، شما را یک آنگلوفیل )انگلیسی دوست( می دانند که در نظرشان خیلی مطلوب 
نیست. اگر می خواهید امتیازی از طرف فرانسوی خود بگیرید، کمی از انگلیسی ها انتقاد 
کنید چراکه برایشان بسیار جذاب خواهد بود. فرانسوی ها، یک سری نقطه ضعف ها دارند که 
با کمک آن ها می توان امتیاز گرفت. با وجود این، آن ها در چنین جلساتی بسیار رسمی هستند. 
چه در لباس پوشیدن و چه نوع نشستن در طول جلسه. زبان منطق و استدالل چارچوب اصلی 
مباحثات فرانسوی ها را تشکیل می دهد، برای همین در مقابل سخنان بی منطق به سرعت 
موضع می گیرند. آن ها هیچ وقت در ابتدای جلسه خواسته های خود را بیان نمی کنند اما 
سعی می کنند خواسته های طرف مقابل را تشخیص بدهند یا حدس بزنند. دوست ندارند با 

نام کوچک صدا شوند و تحت هیچ شرایطی کت خود را طی جلسه درنمی آورند.

هندی ها

 اهل چانه زنی اما طرفدار مذاکره برد-برد! 

هندی ها به وقت شناسی حساسیتی ندارند و شاید تصورش سخت باشد اما 
از این موضوع، ناراحت نمی شوند. عجیب این که آن ها ممکن است حتی نیم 
ساعت یا یک ساعت هم دیر کنند و بدون عذرخواهی در جلسه حاضر شوند. در این 
مواقع اصال نباید بد برداشت کنید. در هند هم مثل بعضی کشورهای آسیایی، هدف از مذاکره رابطه است، 
نه قرارداد. از این رو آن ها وقت زیادی را صرف رابطه سازی با طرف های مذاکره خود می کنند. آن ها مانند 
بعضی هماتایان آسیایی خود اهل صراحت نیستند و به زبان غیرمستقیم بیشتر بها می دهند. هندی ها در 
چنین جلساتی به دیگران خیره نمی شوند و از نگاه خیره دیگران به خودشان نیز آزرده خاطر می شوند. بسیار 
مودب و اهل تواضع هستند و در مذاکره با فریب و دروغ راه را پیش نمی برند. طرفدار رهیافت برد-برد هستند 
و ممکن است در مذاکره از مسائل شخصی و خانوادگی طرف مقابل سوال کنند زیرا ورود به این حوزه را نشانه  
صمیمیت می دانند. آن ها به بحث های سیاسی، رشد اقتصادی هند، ورزش و فیلم عالقه مند هستند و از 
صحبت درباره طبقه فقیر هند و عقاید مذهبی در چنین جلساتی خوش شان نمی آید. هندی ها در مذاکرات 

تجاری روی قیمت ها به شدت چانه زنی می کنند و به هیچ وجه پیشنهاد اول را نمی پذیرند.

چینی ها 

 معاشرتی اما عاشق 
صحبت غیرمستقیم!

غیرمسـتقیم  دارنـد  عـادت  چینی هـا 
چینی هـا،  بـا  وگـو  گفـت  در  کننـد.  صحبـت 
صراحـت موضوعی منفـی تلقی می شـود. آن هـا حتی با درخواسـت 
مسـتقیم هـم مشـکل دارنـد چـون معتقدنـد اگـر درخواست شـان رد 
شـود، آبروی شـان مـی رود و ایـن بـه نفع شـان نیسـت. بـا وجـود این، 
مردمـی معاشـرتی و خوش مشـرب هسـتند. بـرای شـروع تجـارت 
اول بایـد بتواننـد بـه شـرکت شـما اعتمـاد کننـد. از انجـام کار بـا 
شـرکت هایی کـه نمی شناسـند، اسـتقبال نمی کننـد و آشـنایی باید 
از طریـق شـرکت واسـطه انجـام شـود. بـرای مذاکـره اقتصـادی بـا 
شـرکت های چینـی بایـد در قـدم اول، کارت ویزیـت رد و بـدل شـود 
و خیلـی برایشـان مهـم اسـت کـه طـرف مقابـل بـا دو دسـتش کارت 

را بدهـد. 
برخـالف بسـیاری از کشـورها در چیـن در روابـط تجـاری، هدیـه 
دادن )چیـزی شـبیه به رشـوه(، هیـچ ذهنیت منفـی ایجـاد نمی کند 
امـا بـرای هدیـه دادن نبایـد گل یـا سـاعت را انتخـاب کـرد چـون 
نـام  بـا  را  آن هـا  می داننـد.  تدفیـن  مراسـم  بـا  مرتبـط  را  این هـا 
چینی هـا  گفت و گـو،  در  چـون  دهیـد  قـرار  خطـاب  فامیلی شـان 
بسـیار رسـمی هسـتند و دوسـت ندارنـد بـا نـام کوچک شـان صـدا 
زده شـوند. در نـوع نشسـتن پـای میـز مذاکـره و پوشـش ظاهـری 
نیـز آن هـا کامـال رسـمی هسـتند و چنـدان بـه مـزاح در مذاکـره 
اعتقـاد ندارنـد. جـز دسـت دادن از تمـاس بدنـی بـا مخاطبـان 
خود)روبوسـی کـردن( ناراحـت می شـوند. جالب تـر این کـه هنـگام 
نشسـتن در برابـر همتایـان چینـی، بایـد مراقـب بـود کـه زیـر کفـش 
 دیـده نشـود چراکـه چینی هـا از مشـاهده ایـن موضـوع ناراحـت

 می شوند و آن را بی احترامی می دانند.

روس ها
 کم انعطاف اما طرفدار مذاکرات طوالنی!

روس ها بر خالف آلمانی ها به وقت شناسی عقیده چندانی ندارند و به عنوان یک 
تاکتیک در جلسات، دیرتر حاضر می شوند و این موضوع را نشانه باکالس بودن 
می دانند. آن ها تا جایی که بتوانند مذاکره را طوالنی می کنند. اهل معامله هستند و 
باید طرف خود را بشناسند تا با او کار کنند. بسیار رسمی و خشک هستند، همیشه همتایان 

خود را به نام فامیلی صدا می کنند و به هیچ وجه اهل شوخی و مزاح نیستند. 
در چنین گفت وگوهایی از تماس چشمی با مخاطب خود پرهیز و فاصله بدنی خود را حفظ می کنند ولی در 
صورتی که هنگام مذاکره با طرف مقابل تماس فیزیکی پیدا کنند، مثال دست شان را بر پشت کسی بزنند، 
نشان دهنده این است که اعتماد یافته اند. روس ها سازش در مراحل اولیه را نماد ضعف می دانند، برای همین 
از خودشان سرسختی بسیاری نشان می دهند. روس ها اهل ریسک هم نیستند و از مواجهه با موقعیت های 
مبهم حذر می کنند. کم انعطاف اند و جالب این که تا زمانی که تمام تاییدها را از مافوق خود نگیرند،  تصمیم 

نهایی را نمی گیرند.

آرژانتینی ها

 مخالف انتقاد اما بی توجه 
به  مفاد قرارداد!

ــردم ایــن کشور در مــذاکــرات مهم پس از آشنایی اولیه با  م
طرف های خود، آن ها را با نام کوچک صدا می کنند و خودشان نیز 
مایل اند به همین صورت مورد خطاب واقع شوند. البته کاربرد اسم کوچک لزوما به معنای 
صمیمیت نیست. در آرژانتین اصوال اسم فامیل خیلی مورد استفاده نیست و در جلسه اول 
بدشان نمی آید با لفظ »دکتر« خطاب شوند حتی اگر دکتر نباشند! عجیب این که از نظر 
آن ها مفاد قرارداد امضا شده الزام آور نیست و بر اساس دوستی و اعتماد دو طرف می توان 
آن ها را تغییر داد. آن ها طرفدار پروپاقرص مستقیم گویی هستند اما اهل چانه زنی نیستند 
و از بحث و جدل می پرهیزند. آبروی فرد در جمع برای آن ها بسیار مهم است و به هیچ وجه 

در جمع به فردی حمله نمی کنند و دوست ندارند خود نیز با صراحت انتقاد شوند.

ژاپنی ها 

بسیار محتاط اما 
ناتوان در نه گفتن!

بـه  معمـوال  کـه  غربی هـا  برخـالف 
صـورت فـردی وارد مذاکـره می شـوند یـا 
دسـت کـم یـک نفـر حـرف نهایـی را مـی زنـد و بقیـه بـه او احترام 
می گذارند، ژاپنی ها به صـورت گروهی و تیمـی مذاکره را پیش 
می برنـد بنابرایـن نبایـد از آن هـا انتظار داشـته باشـیم کـه بدون 
مشـورت در خصوص موضوعـی اظهار نظـر کنند. البته همیشـه 
یـک مقـام ارشـد در تیـم ژاپنی هـا وجـود دارد کـه تاکتیک هـا را 
بـه صـورت ضمنـی یـا پنهانـی بـه دیگـر اعضـا دیکتـه می کنـد. 
آن هـا در جلسـه اول یـا دوم بـه هیـچ تصمیمـی نخواهنـد رسـید. 

بسـیار محتـاط هسـتند و در زمـان خریـدن، اسـتاد! بنابرایـن 
برای رسـیدن بـه توافق بـا ژاپنی هـا باید صبـوری زیـادی به خرج 
داد. جالـب تـر این کـه اگـر بـی صبـری یـا بیـش از حـد بی پـرده 
بـودن را در طـرف مقابـل مشـاهده کننـد، مذاکـرات را متوقـف 
خواهنـد کـرد. ژاپنی هـا بسـیار مبـادی آداب هسـتند و خـود 
را مقیـد بـه برخـورد مودبانـه و محترمانـه می داننـد. همچنیـن 
احتـرام اغراق آمیـزی بـرای مقـام ارشـد تیـم مذاکـره قائـل انـد 
و ایـن شـیوه را از طـرف مقابـل هـم توقـع دارنـد. اهـل صراحـت 
نیسـتند، باالخـص وقتـی  می خواهنـد جـواب منفـی بدهنـد. 
هیچ وقـت نبایـد از آن هـا انتظار یـک جواب منفی روشـن داشـته 
باشـید. به عنوان مقدمه گفت وگو هیچ گاه با آن هـا درباره جنگ 
جهانـی دوم صحبت نکنیـد، چون از یـادآوری آن روزهـا ناراحت 
می شـوند. توجـه ویـژه ای بـه ظاهـر دارنـد بنابرایـن توصیـه مـی 
شـود کـه در مذاکـره بـا آن  هـا کت و شـلوار تیـره، پیراهـن سـفید و 

کـراوات تیـره بپوشـید.

کانادایی ها 

سخت گیرند اما زود پسرخاله می شوند!

کانادا یک کشور دو زبانه  است. برخی شهر هایش انگلیسی زبان هستند و برخی دیگر به 
فرانسه صحبت می کنند و بین این استان ها و آداب مذاکره شان از زمین تا آسمان، تفاوت  
وجود دارد بنابراین مهم است که مذاکره در کدام شهر انجام می شود. مثال در شهر های 
انگلیسی زبان، فاصله بین دو نفر هنگام صحبت کردن حدود 60 تا 70 سانتی متر است و حرکات بدن 
حداقل است اما در استان های فرانسوی زبان، افراد به هم نزدیک تر قرار می گیرند و از حرکات بدن استفاده بیشتری 
می کنند. برای مذاکره با شرکت های کانادایی باید از تمام مدارک به هر دو زبان انگلیسی و فرانسه پرینت گرفت. البته 
آن ها معموال روابط تجاری را بسیار محتاطانه آغاز می کنند و سخت گیری زیادی دارند اما اگر شما را شناختند، غیر رسمی 
و فوق العاده دوستانه برخورد می  کنند. کانادایی ها به سرعت به اصل موضوع وارد می شوند. همچنین به سرعت از طرف 
مقابل خواهند خواست که آن ها را به اسم کوچک صدا کند ولی تا قبل از اجازه خودشان، این کار، بی ادبی محسوب 
می شود. نکته دیگری که در ارتباط با کانادایی ها حائز اهمیت است، حفظ تماس چشمی در جلسات مذاکره است، طوری 

هاکه در کشور های دیگر تا این حد این موضوع تاکید نشده است.
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 اگر اسراف نشود، همه مردم دنیا سیر می شوند!
795 میلیون نفردر دنیا از گرسنگی رنج می برند  تضادی 
شوکه کننده! جنگ و نبود حمایت از توسعه کشاورزی مهم 
ترین عوامل گرسنگی در دنیا به حساب می آیند که حیات 
افراد را به خطر مــی اندازند. از بین رفتــن خوراکی ها در 
همه جوامع دیده می شــود اما ســطح آن متفاوت خواهد 
بود. به عنوان مثال بیشترین اسراف غذا ) 53درصد( در 
کشورهای اروپایی مربوط به مصرف کنندگان و در منازل 
و رستوران هاست اما در کشورهای در حال توسعه، نبود 
برنامه ریزی برای نگهداری و بسته بندی مهم ترین چالش 
اســت و بخش قابل توجهی از محصوالت کشاورزی طی 

مراحل اول تولید از بین می رود.
 همه کشورها درگیر » سوء تغذیه« 

از هر ســه نفر، یکی از تغذیه صحیح برخوردار نیســت که 

پیامد آن در کودکان، اختالل در رشد و در بزرگ ساالن 
اضافــه وزن اســت. برآوردها نشــان می دهــد نزدیک به 
نیمــی از آمار فــوت کــودکان کمتــر از پنج ســال در دنیا 
ناشی از » سوء تغذیه« است. همچنین کم خونی دختران 
نوجوان و زنان نیز یکی دیگر از پیامدهای این مسئله است 
که زمینه ساز مشکالت متعدد مادران و کودکان آینده در 

طوالنی مدت خواهد بود. 
کمبود ویتامین ها و مواد معدنــی از طریق تغذیه یکی از 
موانع عملکــرد مطلوب سیســتم ایمنی و رشــد مطلوب 
اســت اما بیش از یک ســوم کــودکان در ســنین پیش از 
دبســتان در دنیا دچار کمبود ویتامین A هســتند. ســوء 
تغذیه مادران که متاســفانه در کشــورهای توسعه نیافته 
شایع است، عوارضی مانند رشد ناکافی جنین و افزایش 
خطرات بارداری را در پی دارد. به طور کلی ســوء تغذیه 

مادران و کودکان عامل مرگ و میر حدود 10 درصدآمار 
فوت در جهان است.  

 دورریزهای غذایی را کم کنیم
متخصصان اعالم کرده اند هر فرد در ماه حدود 20 پوند 
ماده غذایی را دور می ریزد که این مشــکل بزرگی است. 
زمانی که متوجه می شویم 40 درصد از غذای تولید شده 
در ایاالت متحده آمریکا از زباله دانی سر در می آورد، آن را 

نوعی بی مسئولیتی می دانیم. 
پیش از آن که مــاده غذایی که در یخچال نگه داشــته اید 
خراب شود، آن را به فریزر منتقل کنید یا اگر امکان دارد 
خشــک کنید. میوه ها و ســبزیجات را داخــل یک پاکت 

نایلونی قرار دهید و سپس به فریزر منتقل کنید.
پژوهش ها نشان می دهد 44 درصد از این غذاهای دور 
ریخته شــده از خانه و 33 درصد از صنایــع غذایی یعنی 

رستوران ها به وجود آمده است.
 چند راهکار ساده

 برنامه و نقشه غذایی هفتگی تهیه کنید.
 تهیه فهرســت غذایی هفتگی بسیار مفید است و فقط 

مانع اسراف نمی شود بلکه فواید دیگری هم دارد.
 کود گیاهی بسازید.

برخی از کشــورها برنامه های تولیــد کودهای گیاهی از 
دور ریزهــای خانگی دارنــد؛ حتی اگر چنیــن برنامه ای 
در کشــورتان ندارید، آن را در خانه خودتان اجرا کنید و 
 به این شکل در کاهش گازهای گلخانه ای کمک کننده 
www.Fao.fr :منبع باشید.                                                     
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پرسش و پاسخ

درمان عفونت های دندانی با طب سنتی

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 کامران حسین زاده
 جراح قلب 

لطفــا  عالیــم آب آوردن ریه را کمــی توضیح 
دهید . مشکل قلبی دارم و احتمال  داده اند، 

ریه هایم آب آورده است.
آب آوردن ریه، عارضه ای است که بر اثرتجمع  مایع 
اضافی در ریه ها به وجود می آید.این مایع در کیسه 
های هوایی ریه ها جمع می شود و تنفس را دشوار 
می ســازد. علت آب آوردن ریه می تواند ناشــی از 
قلب یا ریه ها باشد.در اغلب موارد، مشکالت قلبی 
علت ورم ریوی هســتند. البته این مایــع به دالیل 

دیگری هم می تواند در کیسه ها جمع شود.
 برخی از ایــن دالیل عبــارت اســت از: ذات الریه، 
قرار گرفتن درمعرض مواد سمی و دارویی، تروما 
در قفســه ســینه و ورزش در ارتفاعات.آب آوردن 
ریه به طور ناگهانی )ورم ریوی حاد(، یک وضعیت 
اورژانســی محســوب می شــود و نیاز بــه مراقبت 
پزشــکی دارد. گاهــی این بیمــاری موجب مرگ 
بیمار می شــود، اما اگر زود درمان شــود می توان 
فرد بیمار را نجات داد. درمان آب آوردن ریه بسته 
به علت به وجود آمدن بیمــاری در افراد مختلف، 

متفاوت است.
 نفس تنگی شــدید که با فعالیت یا دراز کشــیدن 
بیشتر می شــود،  احســاس خفگی ناگهانی که با 
دراز کشیدن بدتر می شود،  خس خس صدا یا نفس 
نفس زدن،  پوســت سرد و چســبناک،  اضطراب، 
بی قراری و ترس،  ســرفه همراه با خلط که گاهی 
خونی هم هست،  لب های بنفش،  ضربان شدید 
قلب،  صــدای خس خس وار،  بیدار شــدن هنگام 
 خواب شــب همراه با ســرفه کــه با نشســتن بهتر

 می شود.  اضافه وزن ناگهانی، ورم پاها،  خستگی 
شدید، ریه های شما دربردارنده کیسه های هوایی 
انعطاف پذیری به نام آلوئول است. با هر نفس این 
کیسه ها اکسیژن را جذب و دی اکسید کربن آزاد 
می کند.البته در شرایط خاصی آلوئول ها به جای 
هوا پر از مایع می شود و از جذب اکسیژن در جریان 
خون جلوگیری می کند. بعضــی از عوامل در این 
موضوع دخالت دارد، اما بیشتر دلیل آب آوردن ریه 
به وضعیت قلب بر می گردد. درک ارتباط بین قلب 
و ریه ها می تواند به فهمیدن این مسئله کمک کند.

آشپزی من آشپزی من خورش
  سالمتآشپزی من

 افتادگی 
و چسبندگی رحم

بانــوان بیماری های خاص خودشــان 
را دارند و به همین دلیل باید از جنبه های مختلف 
ســالمت خود آگاهی داشــته باشــند.از جمله این 

بیماری ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 افتادگی رحم

بــارداری ، افزایش فشــار به پایین شــکم، یبوســت 
مزمــن، چاقــی مفــرط حتــی ســرفه هــای مزمــن 
و طوالنی یا ترشــح نشــدن هورمــون اســتروژن به 
خصوص در دوران یائسگی باعث بروز این بیماری 

می شود.
عالیم بالینی

درد و فشار زیر شــکم ، بی اختیاری ادرار،احساس 
فوریــت در ادرار، تکــرر ادرار، در مــوارد شــدید بــا 
احتباس ادراری و درد ناشی از آن و آنوری)تشکیل 
نشدن ادرار(، یبوست، اسهال، بی اختیاری مدفوع  
کمر درد، پهلو درد، درد لگن، ناراحتی کلی لگن، 

افزایش حجم خون ریزی قاعدگی.
 چسبندگی لوله های رحمی

چســبندگی ها بیشــتر دردهــای مبهم شــکمی به 
همــراه دارد و اگر بیماری دچار اندومتریوز باشــد، 

دردها کامال مشخص خواهد بود.
عالیم بالینی

چسبندگی لوله های رحمی عالمت خاصی ندارد 
و بیماران اغلب به صورت ثانویه به پزشــک مراجعه 
می کنند؛ ثانویه با دردهای شدید یا ثانویه با نازایی 
و...  کــه در ایــن مواقــع، پزشــک باید شــرح حالی 
از بیمــار بگیــرد و مشــکل را تشــخیص دهد.اما در 
بیمارانی که خون ریزی قاعدگــی آن ها کم یا قطع 
شــود یا قاعدگــی دردنــاک، نازایی و ســقط مکرر 

داشته باشند شایع تر است.

بانوان

زندگیسالم
چهار شنبه

۲۴مهر1398
شماره1۴۴3

 
مریم سادات کاظمی | مترجم

  

از سال 1945، 16 اکتبر مصادف با 24 مهر از طرف سازمان کشاورزی و خواربار سازمان 

ملل متحد ) فائو( به عنوان روز جهانی » غذا« معرفی شد تا دسترسی نابرابر غذا در سراسر 

دنیا بیش از پیش مورد توجه دولت ها، سازمان های خصوصی و همه مردم باشد. در حقیقت آمار تکان دهنده 

سازمان بهداشت جهانی از رنج گرســنگی و ســوء تغذیه افراد به خصوص کودکان در جوامع فقیر و درگیر 

جنگ لزوم اقدام اساسی در این باره را می طلبد. نظر به اهمیت این موضوع، هر سال شعاری هم از طرف فائو 

انتخاب می شــود تا اقدامات بر مبنای آن برنامه ریزی شود . در ســال جاری میالدی هم  “ تغذیه سالم برای 

جهانی بدون گرسنگی” انتخاب شده است.

مناسبت

خورش تره کردی  مفید برای  سوءهاضمه ای ها 

 گوشت گوسفند یا گوساله -  500 
گرم

 تره خرد شده -  500 گرم
 لوبیا چیتی یا سفید -  2 پیمانه

 پیاز -  یک عدد متوسط
 گرد لیمو -  یک قاشق مرباخوری

 رب گوجه فرنگی -  2 قاشق 
غذاخوری

 نمک -  به میزان الزم
 فلفل -  به میزان الزم

 زردچوبه -  به میزان الزم
 روغن  - به میزان الزم

پزشکی

یکــی از عواملــی کــه  موجب اســترس و مشــکالت 
روانی در افراد می شــود ، درد دندان است. عفونت و 
پوســیدگی دندان ها به دلیل خرابی  ریشه دندان یا 

لثه هاست که آسیب دیده اند. 
پوســیدگی دندان ها و رســیدن آن به عصب و ریشــه 

موجب عفونت لثه ها یا شکستگی دندان ها 
می شود. ممکن اســت گاهی این 

شکستگی به دلیل شکستن 
پسته، بادام، گردو و فندق 

با دندان ها اتفاق بیفتد 
که بــا به وجــود آمدن 
ایــن نــوع عارضــه، 
باکتری ها به راحتی 
به دهان راه می یابد.

دنــدان  پوســیدگی 
موجب بوی بــد دهان 

می شــود. بیماری آبسه 
هــم می توانــد در بــه وجود 

آمدن ایــن عارضــه تاثیر داشــته 
باشد.

خوردن غذاهای بیش از حد گرم یا ســرد مانند مواد 
نشاســته ای، قندی می توانــد در  عفونــت دندان ها 

موثر باشد.
 از جمله عــوارض این بیمــاری می توان به ســردرد، 
تب شدید، اضطراب، اســترس، تنش های عصبی و 
بی خوابی اشــاره کرد. عفونت دندان یا همان آبســه 
زمانــی بــروز می کند کــه دندان ها پوســیده شــود و 

باکتری ها به راحتی به لثه ها و استخوان ها نفوذ کرده 
باشد. با وجود این عفونت ها، دندان ها و لثه ها دچار 

ورم و درد خواهد شد.
افراد مبتال می توانند یک حبه ســیر خردشــده روی 
دندانی که درد می کند بگذارند یا آب و نمک مخلوط 
شده را هر شــب در دهان شــان بچرخانند 
تــا دندان هــای شــان بــه خوبــی 
ضدعفونی شــود. معمواًل به 
دلیل دردی که فرد مبتال 
تحمل می کند، دچار 
بیماری هــای روانی 
و عصبــی می شــود 
که بهتر اســت فرد 
مبتال سنبل الطیب 
یــا  بابونــه  یــا 
استوقودوس مصرف 
کند. به طــور کلی درد 
دندان ممکن است موجب 
یک فوریت پزشکی شود که فرد 
باید فوری به پزشک مربوط مراجعه کند.
افــراد می تواننــد از طــب ســنتی بــرای رفــع درد 
دندان های خود اســتفاده کنند اما اگر پوســیدگی 
و عفونت شــدت داشــته باشــد فرد مبتال باید فوری 
به پزشــک مراجعه کند تــا بیماری گســترش نیابد. 
استفاده از میخک برای درمان دندان ها بسیار مفید 
است. برای رفع دندان درد مخلوط میخک، بابونه و 

عسل هم می تواند تاثیر به سزایی داشته باشد.

توصیه به مبتالیان به افسردگی  پاییز

 خلق افسرده در بخش عمده روز، کاهش عالقه و لذت 
بــه فعالیت های قبلــی، کاهــش چشــمگیر وزن بدن، 
بی خوابی یا خواب آلودگی مفــرط، بی قراری و کندی 
روانــی حرکتــی، خســتگی و از دســت دادن انــرژی، 
احســاس بی ارزشــی، کاهش توانایــی تفکــر و تمرکز 
و افــکار عــود کننده دربــاره مــرگ از ویژگی هــای بارز 
افسردگی در افراد است که ممکن است در فصل پاییز 
و زمستان تشدید شــود. در صورتی که عالیم ذکر شده 
حاد نباشد و برای زندگی روزمره مشکل خاصی ایجاد 
نکند، می توان با به کارگیری روش های ساده و موثر از 

بروز این اختالل جلوگیری کرد :
 افراد برنامه منظمی برای خواب خود داشــته باشند 
و حتی اگــر تمایلی به خارج شــدن از رختخــواب خود 
نداشــتند، به محــض بیدار شــدن از رختخــواب خارج 

شوند.
 تغییرات ســاده، کوچک و جذابی را در محل زندگی 
خود فراهم کنیــد، به طور مثال چیدمــان اتاق را تغییر 

دهید. 
 خانــه را بــا شــمع، عودهــای خوشــبو و گلدان های 
کوچک تزیین کنید، زیرا این اشیای تزیینی در شادابی 

روحیه شما تاثیر زیادی دارد. 
 سعی کنید در رفتارهای روزانه خود تغییرات ساده ای 
اعمال کنید. به طور مثال اگر قرار است چای ساده ای 

بنوشید آن را با طعم های متفاوت مزه دار کنید.
 اهداف واقع بینانه ای برای خود تعیین و سعی کنید 
بخش کوچکــی از اهداف مدنظر خــود را انجام دهید، 
زیرا رسیدن به اهداف روزانه کمک می کند تا از حالت 

افسردگی و خستگی به شادی بازگردید.
 از به دوش گرفتن مسئولیت های بیش از حد پرهیز و 

سعی کنید انتظار زیادی از خود نداشته باشید.
 برنامه تفریحی روزانه ای برای خــود در نظر بگیرید، 
زیرا انجــام فعالیت های انرژی زا موجب می شــود تا در 

طول روز بتوانید با آرامش زندگی کنید.
 دیگران را منبع اصلی احســاس منفی خــود ندانید 
و ســعی کنید مســئولیت تغییر خود را بپذیرید. یادتان 
باشد هیچ کس مســئول افکار، احساسات و رفتار شما 

نیست مگر خودتان.
 اتفاقــات زندگی تــان را براســاس اســتانداردهای 
کمال گرایانه بررســی نکنید و ســعی کنیــد واقعیت ها 
را ببینید و بدانید که شــما فردی هســتید با توانایی ها 
و ویژگی هــای مثبت خــاص و محدودیت هایــی که هر 
انسانی با آن مواجه است بنابراین سعی کنید با آرامش 

زندگی کنید.

به مناسبت 16 اکتبر 
مصادف با 24 مهر؛ روز جهانی » غذا«

بیشتر بدانیم

 در ظرف مناســبی روغن بریزید و پیاز خرد شده را در 
آن کمی تفت دهیــد به طوری که نیمه طالیی شــود.

گوشــت را به پیاز اضافه کنیــد و بعد از حــدود 5 دقیقه 
زردچوبه و لوبیــا چیتی را بــه آن بیفزاییــد )دقت کنید 
لوبیا را از شب قبل خیس و آب آن را دو بار عوض کنید(.

پس از کمی تفت دادن حدود نیم لیتر آب به آن اضافه 
کنید و اجازه دهید آب جوش بیاید و زیر شعله را کم کنید 
تا خوب بپزد.  در تابه ای جداگانه کمی روغن بریزید 
تره و حدود یک قاشــق چای  خوری شــنبلیله خشــک 
را به آن اضافه کنیــد و حدود 10 دقیقــه تفت دهید. 
وقتی گوشت پخت، تره سرخ شــده را به آن اضافه کنید 
و نمک، فلفــل و رب گوجــه فرنگی بریزیــد. در اواخر 

پخت گرد لیمو یا 4 عدد لیمو عمانی را به خورش اضافه 
ســیب  و بعد از یک ربع زیــر خورش را خاموش کنید.
زمینی را خاللی و سرخ کنید. گوجه فرنگی را هم خرد 

و سرخ کنید.
  گوجه و ســیب زمینی را برای تزیین روی خورش تره 
کردی می ریزیم. در صــورت تمایل زعفران آب کرده 
هم به خورش اضافه کنید.  اگر ترشی خورش کم بود، 
طبیعت تره گرم  کمی آب غوره یا آب لیمو اضافه کنید. 
و از نظر خواص شــبیه سیر و پیاز اســت ولی طعم و بوی 
مصرف تره  آن مالیم است و دهان را خوشبو می کند.
برای درمان یبوســت، ترش کردن، ســوءهاضمه، رفع 

چاقی، تسکین درد و تصلب شرایین مفید است .

تاثیر اسانس زیره سبز بر میزان گلوکز خون
زیره ســبز از خانواده چتریان و  بومی شرق مدیترانه 
تا هند اســت. این گیاه خاصیت ضد سرطانی و ضد 
باکتریایــی دارد. میوه آن  به عنوان چاشــنی غذا در 
سراســر جهان اســتفاده می شــود.این میوه غنی از 
ایزوفالونوئیدهای استروژنی، لوتئولین است.میوه 

این گیاه حاوی مقادیر زیادی آنتی اکسیدان است. 
اسکوربیک اسید، نیاسین، مس و منیزیم موجود در 

دانه زیره سبز دارای آثار ضد دیابتی است.
 دانه ایــن گیــاه در کاهــش قند خــون نقــش دارد. 
فیبرهــای موجــود در دانه زیره ســبز باعــث کاهش 

تخلیــه معــده و همچنیــن تأخیــر و کاهــش در روند 
افزایش خون پس از غذا می شود.زیره بهبود دهنده 
دردهــای قاعدگــی اســت و بــرای درمــان دل درد 
کودکان مفید است و به دلیل داشــتن کلسیم برای 

پیشگیری از پوکی استخوان استفاده می شود.

خواص گیاهان

تغذیه سالم برای جهانی 
بدون گرسنگی 

تغذیه سالم برای جهانی 
بدون گرسنگی 
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قرار و مدار

روز غذا دادن به یک فقیر

هدف از نام گذاری روزی به نام روز جهانی 
غذا، زدودن فقر و گرسنگی از چهره تمام 
مردم جهانه. امروز بهانه خوبیه که در حد 
توان تون به یک یا چندتا فقیر غذا بدین و 

 نیازهای عاطفی سالمندی را جدی بگیریم

این فیلم همان طور که گفته شــد درباره زندگی 
یک زوج سالمند است. ســالمندی را از دیدگاه 
تئــوری و روان شناســی، شــروع 65 ســالگی 
می دانند. پیر شــدن و گذراندن دوران پیری، از 
جمله مسائلی اســت که عده زیادی از انسان ها 
به آن فکــر می کننــد و از آن دوره هایی اســت که 
گذرانــدن آن بــه کمــک، توجــه، مهــر و محبت 
اطرافیان نیاز دارد. جدی تریــن خطری که فرد 
ســالمند را تهدید می کند، این است که به دلیل 
کهولت از سوی اطرافیان تنها گذاشته شود و در 
انزوا قرار گیرد. در این حالت فرد سالمند امکان 
برقراری ارتباط صمیمی و نزدیــک با دیگران را 
از دســت می دهد. تنهایی موجب می شود، فرد 
ســالمند به تدریج دچار مشــکالت روانی نظیر 
افسردگی شود. کسانی که سالمندانی در اطراف 
خود دارند، به عنوان مثال پدر و مادر سالمندی 
دارند، بهتر است از روحیات و انتظارات عاطفی 
آن ها آگاه باشــند تــا بتوانند بــه خوبــی از عهده 

برطرف کردن نیازهای عاطفی شان برآیند.

  ضرورت وجود انگیزه در زندگی سالمندان

با یــک برنامه ریــزی ســاده می تــوان بعضی 
کارها را به سالمندان محول کرد و حس مفید 
بودن بــه آن هــا داد و زندگی آن هــا را از یک 
نواختــی در آورد. در فیلم »دوبــاره زندگی« 
می بینیم که ریحان و اصالن با شــنیدن یک 
خبر خوشحال کننده، شــور و نشاط گذشته 
خــود را بــاز می یابنــد. صحنه هایــی چــون 
چراغانی حیاط، پوشیدن لباس های جدید، 
گوش دادن دوباره به یک آهنگ شاد قدیمی 
و ... از صحنه های زیبا و تاثیرگذار فیلم است 
و به این موضوع اشاره می کند که سالمندان 
نیز مانند بقیه افــراد در نوجوانــی و جوانی، 
به انگیزه برای زندگی نیاز دارند. معاشــرت 
و رفت و آمد فرزندان و ســایر افــراد خانواده 
می تواند بخشــی از این انگیزه ها باشد. قبل 
از شــنیدن آن خبــر، »ریحــان« و »اصــالن« 
ســرد و افســرده و شــکننده به نظــر می آیند 
اما می بینیــم که آن ها بــا ورود انگیــزه ای به 
زندگی شــان، می توانند نشــاط دوباره خود 

را باز یابند.

   فامیل هایی که دیگر دور هم جمع نمی شوند

در فیلم »دوباره زندگی« می بینیم که ریحان 
و اصالن با این که فامیل هــای زیادی دارند 
اما همیشــه تنها هســتند و تنها به خاطر یک 
اتفاق، همه آن هــا حاضر می شــوند دور هم 
جمع شــوند. البته در دنیای مدرن امروزی 
نه تنها ســالمندان که بقیه افراد هم بیشــتر 
اوقــات تنهــا هســتند و کمتر مانند گذشــته  
شــاهد رفــت و آمدهــا و دیــد و بازدیدهــای 
فامیلی هســتیم. خبر گرفتن ها از همدیگر 
امروز بیشــتر مجازی شــده اســت. مســائل 

اقتصــادی، مشــکالت متعــدد دنیــای 
مــدرن و ... همگــی باعــث شــده تــا 

خانواده ها و دوســتان وقت کمتری 
را بــا هــم بگذراننــد. در صورتی که 

معاشرت ها، همان طوری که 
هم در علم روان شناســی 

و هم در دین به آن بسیار 
اشــاره شــده، باعث 

روحیــه  تقویــت 
و ایجــاد روحیــه 
شادابی در افراد 

می شود.

   معایب خانه سالمندان قابل انکار نیست

اصــالن و ریحان تصمیــم گرفته انــد به خانه 
ســالمندان بروند چون کسی نیست از آن ها 
نگهداری کند امــا آن ها خــوب می دانند که 
خانه ســالمندان معایبی هــم دارد. زندگی 
در خانه سالمندان یک نواخت است و همین 
باعث اختالالت جســمی و روحی بیشــتری 
در ســالمندان می شــود. دلتنگی و دوری از 
فرزندان و افراد خانواده باعث می شود آن ها 
از نظــر روحــی در وضعیــت نامناســبی قرار 
گیرند. همین ناراحتی های روحی، مقاومت 
آن هــا را در مقابل بیماری های جســمی نیز 
پایین مــی آورد. هرچنــد امروزه بســیاری از 
مراکز نگهداری سالمندان وجود دارند که به 
سالمندان و نیازهای آن ها توجه می کنند اما 
باز هم بهتر است سالمندان در کنار عزیزان 

خود زندگی کنند.

 آیا این فیلم ارزش دیدن دارد؟

اگر ســالمند هســتید یا پدر و مادر سالمندی 
داریــد، احتماال بعــد از خواندن ایــن مطلب با 
خودتان فکر می کنید آیا این فیلم ارزش دیدن 
دارد یا نه؟ در پاســخ به این ســوال، باید بگویم 
»دوباره زندگی« فیلمی بسیار دلنشین از زوج 
سالمندی اســت که همچنان عاشق یکدیگر 
و زندگی مشترک شــان هســتند. موســیقی 
این فیلم بســیار خوب اســت و در صحنه های 
فیلم به ســاخت و پر رنگ کردن حــال و هوای 
شخصیت ها بسیار کمک کرده است. طراحی 
صحنه و لباس، بســیار چشــم نواز است. همه 
چیــز حکایــت از یــک زندگــی اصیــل دارد. 
خانه ای قدیمی با حیاطی پر از درخت خرمالو 
و دیوارهای آجری و معماری قدیمی، لوکیشن 
این فیلــم اســت. در ضمــن، فیلم با 
وجود ریتم کندش به دلیل نماهای 
چشــم نواز و موســیقی دلنشینش 
اصال خسته کننده نیست و همچنین 
تقابل ایــن دو زوج بــا یکدیگر و با 
دیگــر شــخصیت های فیلــم، 
لحظاتــی همــراه با 
طنز مالیمی را هم 
رقــم می زنــد کــه 
حرف هــای زیادی 
بــرای گفتــن و فکــر 

کردن به آن ها دارد.

*   هزینه هــا و کارهایی کــه در پرونده »کــودک آزاری 
مدرن« به آن ها اشــاره شــده، مربوط بــه خانواده های 
مرفه و تازه به دوران رسیده است نه یک خانواده اصیل 

ایرانی.
* در مطلب »گیاهانی که بایــد به صورت پخته مصرف 
شود«، بهتر بود به جای باید، می گفتید بهتر است. تازه 
اگر بهتر باشد چون گوجه و هویج خام هم فواید زیادی 
دارد و خودتان بارها درباره اش مطلب زدین در همین 

صفحه سالمت.
* آفرین به پدر و مادری که فرزندشان بعد از خسارت به 
مدرسه، نامه نوشته و پولش را داده. این ها نشانه لقمه 

حالل است.
* اون بــازی رایانــه ای کــه عکســش رو در صفحه اول 
زندگی سالم چاپ کردید، بچه من معتادش شده. پسره 
و خیلی دوستش داره. شش ساله است. واقعا دیدش رو 
به زن ها عوض کرده. یک بار پاکش کردم، این قدر گریه 

کرد که دوباره نصبش کردم.
* بعد از دیــدن عکس های پرونده زندگی ســالم، الزم 
دونســتم بهتون بگم حماقــت چنین پــدر و مادرهایی 
واقعا جای گریه داره. این مــوارد از بدترین نوع کودک 

آزاریه. 
* درباره پرونده دیروز زندگی ســالم می خواستم بگم 
متاســفانه، مســئوالن فرهنگی ما در خواب هستند و 
عماد بحران هویت در حال پیشرفت! حیف.  
* کلم پلویی که در ستون آشــپزی معرفی کردید و یک 

کیلو گوشت می خواهد، برای چند نفر است؟
* »چه کنیم تا بچه مان کار اشــتباهش را به ما بگوید؟« 
مطلب خوب و کارشناسی شده ای بود که همه والدین 

باید بارها و بارها بخوانند و عملی اش کنند. 

با همسر بی حوصله چه کنیم؟
همــه زوج ها دوســت دارند همســری شــاد و پرانرژی 
داشــته باشــند و به همین دلیل، گاهــی از بی حوصله 
بودن همسرشان به ســتوه می آیند. اگر شما هم با این 
مشکل روبه رو شــده اید، بهتر اســت بدانید نباید برای 
دســتیابی به دالیــل بی حوصلگی عجله کنیــد زیرا در 
این صورت احتمال عمل و عکس العمل های هیجانی 
باالست بنابراین نتیجه گیری موثری نخواهیم داشت، 
پــس باتوجه بــه شــناختی کــه از همســرمان در طول 
زندگی مشــترک بــه دســت آوردیــم،   فرصتــی ایجاد 
کنیم تا هیجانات وی نیز تعدیل شود. در مرحله بعدی 
بدون جبهه گیری خاص سعی کنیم موقعیتی را برای 
مذاکره ایجاد کنیم. این موقعیت می تواند در منزل یا در 
شرایط بیرون از منزل باشد. برای تأثیرگذاری بیشتر و 
نتیجه گیری مناسب در مذاکره بهتر است در قدم اول 
چند مورد از ویژگی های مثبت همسر را بیان و به خاطر 
ویژگی های خوب، از همسرمان تشکر و قدردانی کنیم 
چراکه این روند باعث شکل گیری مسیر مذاکره موثر 
می شــود. بعد از آن می توانیم درباره مشکلی که پیش 
آمده )بی حوصلگی( به صورت مســتقیم سوال و بیان 
کنیم که بی حوصلگی شما بر جو ارتباطی و خانوادگی 
تأثیر ســوء دارد و من تمایل دارم ســهم خودم را در این 
مشکل بدانم تا بتوانم در حل مسئله کنونی موثر باشم. 
در ادامــه به این مســئله اذعان می کنیم مشــکالت در 
مســیر زندگــی مشــترک اجتناب ناپذیــر هســتند اما 
راهکار اصلی، مذاکره موثر است چراکه باقهر کردن، 
فاصله گرفتن، پرخاشگری وطردکردن به هیچ عنوان 
بــه نتیجه مشــترک و تاثیــر گــذاری نخواهیم رســید. 
همچنیــن زمانی کــه منبــع بی حوصلگی تــا حدودی 
مشخص شد، سعی بر این است هریک از زوج ها سهم 
خودشــان را بپذیرند و با مذاکره به دنبال حل مســئله 
باشــند وگرنه تالش برای محکوم کردن همدیگر، این 
چرخه را تشــدید خواهد کرد. برای بیشــتر مشکالت 
فردی، خانوادگی و بین فردی مثل بی حوصلگی، بهتر 
است قبل از محکوم کردن و تعجیل، موقعیتی را برای 
مذاکره ایجاد کنیم تا از منابع موثر بر حل  این مشــکل 
آگاه شویم و ســپس با آگاهی، راهکار های حل مسئله 

را بررسی کنیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ما و شما

زوجین

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

»دوابره زندیگ«، یک پیشهناد خوب 
برای دوران ساملندی

فیلم »دوباره زندگی« را می توان فیلمی روان شناختی به حساب آورد که به دوران سالمندی، روحیات 

و نیازهای این افراد به خوبی اشاره کرده است

 فیلم »دوباره زندگی« که این روزها در گروه سینمایی »هنر 
 تحلیل 

فیلم

 
و تجربه« روی پرده سینماهاست، داستان زوج سالمندی 
به نام »اصالن« با هنرنمایی شاعر نام آشنای کشورمان 
»شــمس لنگرودی« و »ریحان« با نقش آفرینی »گالب 
آدینه« است. در این فیلم، »اصالن« اصرار دارد با همسرش به خانه سالمندان 
بروند و روزهای آخر عمر را در آرامش بگذرانند. او که هزینه خانه سالمندان را 
نیز از قبل پرداخته، آن جا را محلی می داند که اگر روزی بیمار شــوند به قول 
خودش کسی هست لیوانی آب به دست آن ها بدهد. همسرش »ریحان« اما 
اصراری برای رفتن به خانه سالمندان ندارد. او به خانه و زندگی خود دلبسته 
اســت تا این که فراموشی گاه و بی گاهش باعث می شــود یکی از همان 
روزهــا، راه خانــه اش را گــم کند. پس از این اتفــاق، او نیــز به رفتن 
رضایت می دهد. آن ها روی تمامی وسیله های خانه مالفه می کشند و برای رفتن 
آماده می شوند اما یک سری اتفاق ها، این زوج را از رفتن به خانه سالمندان 
منصرف می کند. دوباره زندگی، فیلمی عاشقانه و آرام و مملو از جزئیات شیرین 
است. »دوباره زندگی« را می توان یک فیلم روان شناختی به حساب آورد که به 
دوران سالمندی، روحیات و نیازهای سالمندان اشاره می کند. در ادامه توجه 

شما را به نکات درس آموز و قابل تامل این فیلم جلب می کنم.

ادیسه�عسکری|�پژوهشگر�سینما�

دخالت های زیاد خانواده همسر در زندگی مشترک 
موضوعی کالفه کننده اســت، به ویژه اگر احســاس 
کنید همسرتان در این شرایط بحرانی از شما حمایت 
نمی کند و دیدگاهی متفاوت با شــما دارد. ای کاش 
توضیح بیشــتری می دادید که هرچنــد وقت یک بار 
خواهرشوهر خود را می بینید و فاصله مکان زندگی 
آن ها با شــما چقدر اســت و ...  اما توصیه هــای ما به 

شما:

رفتارهای خواهرشوهرتان را تقویت نکنید

جالب است بدانید دخالت ها و حرف های ناراحت کننده 
دیگران زمانی بیشتر می شــود که طرف مقابل متوجه 
شود با رفتارهای خود اثر زیادی روی دیگران می گذارد. 
حتی یک واکنش منفی برای او می تواند به منزله تقویت 
رفتار باشد. متاسفانه بیشتر افراد یاد گرفته اند فقط از 
رفتارهای دیگران شــکایت کنند، مثال از دخالت های 
آن ها در زندگی شان بدون این که نگاهی به نقش خود در 

شکل گیری این جریان داشته باشند. شما هیچ اشاره ای 
به واکنش خود در برابر این رفتار نکرده اید اما باید مراقب 

عکس العمل هایتان باشید.

 آیا واقعا دخالت هایش نابه جاست؟

در مرحلــه اول، مطمئــن شــوید واقعــا دخالــت وی 
نابه جاســت یــا خیــر؟ گاهــی اوقــات راهنمایــی 
خویشــاوندان همســر بــا انگیــزه محبت و دلســوزی 
انجام می شود. هرچند ممکن است گاهی راهنمایی 
آنــان، درســت نباشــد. بــا ایــن حــال و در خصــوص 
خواهرشــوهرتان، باید تعداد دیــد و بازدیدهایتان را 
مدیریت کنید. ســاده ترین راه برای کم کردن میزان 
دخالت هــا، تنظیم روابــط به انــدازه معقول اســت. 
اگــر می بینید میــزان دخالت هــا خیلی زیاد اســت، 
به شــکل نامحســوس ارتباط را برای مدتی کم رنگ 
کنید.  طبیعی اســت هرقدر ارتباط تان بیشتر شود، 
میزان دخالت ها هم بیشتر می شــود. این کم کردن 
ارتباط شــامل دیدار حضوری، تماس تلفنی، فضای 

مجازی و ... هم می شود.

شوهرتان را در مقابل خواهرش قرار ندهید

مسلما همراهی همسر در این حوزه به شما احساس 

آرامش می دهد اما یادتان باشــد درباره کســی حس 
منفی دارید که خواهر و عزیز شــوهرتان اســت. پس 
جلوی همســرتان بــه او بی احترامی نکنیــد و او را در 
مقابل خواهرش قرار ندهید. در این زمینه، مســتقل 
و توانا باشــید. به جای این که بــرای احقاق حق خود 
وابســته بــه شــوهرتان باشــید، خودتــان وارد عمــل 
شوید. وقتی دخالت می شــنوید، ظاهر خود را کامال 
بی احســاس نشــان دهید. اصال اجازه ندهید طرف 
مقابل احساس کند توانسته شما را آشفته کند. وقتی 
پاسخی دریافت نمی شــود، به لحاظ روان شناسی از 

آن طرف خاموشی رفتار رخ می دهد.

در برابر چزاندن ها بی تفاوت باشید

با ســکوت و بی تفاوتی، با عوض کــردن بحث و انجام 
کار جدید، دخالت هــا و به قول خودتــان چزاندن ها 
قطع می شــود. در برابر نظرات خواهرشــوهرتان در 
حوزه خصوصی تــان هیچ واکنشــی نشــان ندهید و 
در آخــر کاری را انجام دهید که نظر و خواســته اولیه 
شخص خودتان و شــوهرتان بوده است. در واقع، در 
عمل او متوجه می شود شما هرگز خواسته او را اجابت 
نمی کنید. دقت کنید که بدون هیچ واکنش و توضیح 

اضافه کالمی باید کار درست را انجام دهید.

ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن   

متن: نرگس عزیزیبه جای این که همیشه به دنبال غافل گیری و مچ گیری باشید، به نوجوان تان اعتماد کنیدوالدین و نوجوان
تصویر ساز :  حسین نقیب

 نمی دانم خواهرشوهرم از چزاندن من
 چه لذتی می برد!؟

خواهرشــوهرم زبان بســیار  تندی دارد و کالفه ام کرده اســت. چهار ســالی از شــروع 
زندگی مشترک مان می گذرد و با شوهرم مشکلی ندارم. البته او هم هیچ وقت به خواهرش تذکر 
نمی دهد. خواهرشوهرم حرف های خاله زنکی می زند و نمی دانم از چزاندن من، چه لذتی می برد. 

چطور با او کنار بیایم؟

فریبا�البرز|�کارشناس�ارشد�مشاوره�خانواده

 ای بابا! بچه مگه تو به من قول 
نداده بودی می شینی سر درس  و 

مشقت؟!

از این که سر قولت هستی، 
خوشحالم

ممنون از اعتماد شما

 اجازه هست؟ 

 کاش در بزنین
 بعد بیاین داخل.

دل شون رو 
شاد کنین...

بانوان
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زندگیسالم
 چهارشنبه
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 سالم کودکانه

باغبان  های کوچولو

چند روز پیــش بابا یک گلدون بــه خونه آورد. من و خواهرم هســتی 
دوست داشتیم زود زود به گلدون آب بدیم تازودتر گل  های گلدونمون 
رو ببینیم. اما مامان و بابا گفتن نباید به گلدون کم یا زیاد آب بدیم. چرا 
که هر دوش گیاه رو پژمرده می کنه. من و هســتی هم حرف های مامان 
و بابا رو گوش کردیم؛ یــک روز من به گلدون آب مــی دادم و یک روز 
خواهرم. امروز باالخره گلدونمون گل داد. ما این قدر خوشحال شدیم 
که از مامان خواهش کردیم از ما سه تا یعنی گلدون و من و خواهرم یک 

ارسال نقاشی، قصه ، عکس یادگاری بگیره.
خاطره، عکس و ...

        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹
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صویر گر:  سعید  مراد

ی       ت
سماعیل
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سنده :مرجا

نوی
خبرنگار فرفره

یک فعالیت خوشمزه
 برای درس علوم

ی
ی ها :  سعید مراد

صویر ساز
پروین خوشنویس ت

سرگرمی و رنگ آمیزی

کامل کنین

قصه تصویری

مامان من تویی؟ 
 یک روز که خانم مرغه از النه بیرون رفته بود تا غذا بخورد ، تخمش قل خورد و از النه بیرون افتاد. تخم شکست و جوجه کوچولو بیرون آمد. جوجه که تازه وارد دنیا شده 

بود رفت تا مادرش را پیدا کند.
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من خودم بچه ام، 
چطور می تونم مامان تو 

باشم؟
سالم 

جوجه قشنگم

به به چه جوجه  
خوشمزه ای

آهای 
گربه  بدجنس 

با جوجه من چه کار 
داری؟

من مامانت 
نیستم ولی 

می دونم مامانت 
کجاست

یک عالمه شیر است
در پشت لب هایم
حاال شدم من هم

 مانند بابایم

دانستنی ها

عصای سفید

دوستان فرفره ای با توجه 
به تصاویــر جاهای خالی 
رو پر کنیــن و تصاویر رو 

رنگ آمیزی کنین

 مامان من
 تویی؟

اما سبیل من
هی می چکد پایین

می لیسمش چون هست
خوشمزه و شیرین

شعر

انار پوست کلفت

گربه سیاهه داشت از باالی دیوار به جوجه نگاه 
می کرد.

مامان من تویی؟

انار سرخ دیگه نبود
رو شاخه، باالی درخت

با فوت باد افتاده بود
روی زمین سفت و سخت

بچه هــا ۲۳ مهر، به نــام روز عصای 
سفید نام گذاری شده. اما می دونین 
عصای ســفید چیه و چــرا این قدر 
مهمه که تو تقویم یه روز رو به این نام 

گذاشتن؟
از زمان های قدیــم، افرادی که نابینا 
بودن، وقت راه رفتن از یه وســیله 
کمکی استفاده می کردن. اما حدود 

98 سال قبل یه عکاس انگلیسی که تو یه حادثه، بینایی خودش رو از 
دست داده بود، شروع به استفاده ازعصای سفید کرد. بعد از اون آروم 
آروم استفاده از عصای سفید شد یه نشونه تا بقیه بتونن افراد نابینا رو 
به این شکل شناسایی کنن. این که بقیه بفهمن یه نفر نابیناست، خیلی 
مهمه. مثال راننده ها با دیدن عصای سفید یک عابر که داره از خیابون رد 
می شه، می فهمن که باید سرعت شون رو کم کنن و بیشتر مراقب باشن. 
اما استفاده از این عصا برای خود افراد نابینا هم کلی فایده داره.افراد 
نابینا موقع راه رفتن این عصا رو جلوی خودشون با فاصله کمی حرکت 
می دن تا به دیوار یا موانع دیگه برخورد نکنن. عالوه بر اون با کمک این 
عصا می تونن روی زمین جلوی پاشــون ضربه بزنن تا اگر چاله ای بود 

برای آشنایی بیشتر با مواد غذایی در 
کالس با همکاری دوســتانم، ساالد 
ماکارونی درست کردیم. خانم معلم 
ما روز قبل برای این کار برنامه ریزی 

کردند و وظایف هر دانش آموز مشخص شد.اول دست ها را با آب و صابون 
شستیم و بعد به صورت گروهی مشغول به کار شدیم. سیب زمینی، هویج و 
تخم مرغ آب پز را پوست گرفتیم ورنده کردیم. خیارشور را نگینی خرد کردیم و 
نخود فرنگی، ذرت و سس کم چرب مایونز را اضافه کردیم. بعد هم ساالد اولویه 
خوردیم.تجربه خیلی جالبی برای من و دوستانم بود. خدایا برای نعمت  های 

فراوانت؛ شکر.
صهبا آئین، دانش آموز کالس سوم دبستان استقالل مشهد

...  ت

شاعر: عفت زینلی

انار سرخ و پوست کلفت
وقتی که خورده بود زمین

حتی آخم نگفته بود
خندیده بود،فقط همین!!

...  ل ا  ...

ع  ... ا

مامان من 
تویی؟

من ماما 
می کنم تو جیک جیک می کنی 

چطور می شه من مامان تو باشم؟

جیک جیک
بله  مامان من تویی؟

من مامانتم

۴

مامان من 
تویی؟

پس جوجه ام 
کجاست؟

بله جوجه 
قشنگم

خاله پیرزن جوجه رو توی النه گذاشت. 8 خانم مرغــه که دیده بود یکــی از تخم هاش 
نیست نگران بود و دنبال بچه اش می گشت
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رئیس اداره 
راه و شهرسازی 

قاینات: برای 
تامین اعتبار آماده 

سازی خیابان 
ها در شهرهای 

خضری دشت 
بیاض، نیمبلوک 

و آرین شهر با 
اداره کل راه و 

شهرسازی مکاتبه 
شده است و به 

محض تخصیص 
بودجه عملیات 

اجرایی آغاز می 
شود
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70 تن طالی سرخ  صادر نشد

رکود بازار زعفران، رکورد کاهش صادرات

تحریم های تحمیل شده بر کشور سبب شد با برگشت نکردن ارز حاصل 
از فروش، تفاوت قیمت ارز سامانه دولتی و بازار آزاد، محدودیت های 
فروش ارز در داخل کشور و ... سبب نارضایتی هایی در صادرکنندگان 
طالی سرخ شود. در نتیجه آن خرید و فروش زعفران در داخل کشور 
نیز دچار رکود شد طوری که قیمت یک کیلو گرم از نوع نگین آن که 
سال گذشته 17 میلیون تومان بود امسال به 10.5 میلیون تومان 
کاهش یافت. از طرف دیگر این رکود نه تنها سبب شده است تا به گفته 
مسئوالن 70 تن از این محصول صادر نشود بلکه با قرار گرفتن در آستانه 
شروع فصل برداشت و پیش بینی تولید 330 تن زعفران، این دغدغه را 
ایجاد کرده است که طالی سرخ، روی دست زعفران کاران بماند و دود 
حاصل از این رکود به چشم آن ها برود. رئیس مجمع نمایندگان استان 
در در مجلس شورای اسالمی گفت: در ابتدا کشت زعفران منحصر به 

خراسان جنوبی بود و پس از آن در خراسان رضوی، توسعه یافت و با توجه 
به نیاز آبی کم این محصول و تناسب با آب و هوای خشک در 23 استان، 
کشت می شود. دکتر »افضلی« ادامه داد: با توجه به تحریم های ظالمانه 
تحمیل شده بر کشور، یکی از اصلی ترین مشکالت صادرکنندگان این 
محصول، برگشت نکردن ارز حاصل از فروش است چرا که در قبال فروش 
محصول، نمی توانند مبادله ای داشته باشند. همچنین محدودیت 
های فروش ارز در داخل و تفاوت قیمت ارز سامانه دولتی و بازار آزاد به 
زیان بیشتر صادرکنندگان منجر شده و این عوامل در مجموع نارضایتی 
صادرکنندگان این محصول استراتژیک را فراهم آورده است در نتیجه آن 
هم خرید و فروش زعفران در کشور دچار رکود شده است و در نهایت دود 
آن به چشم کشاورزان می رود. او با بیان این که سال گذشته، قیمت یک 
کیلو گرم زعفران نگین 17 میلیون تومان بود و امسال به 10.5 میلیون 
تومان کاهش یافته است  افزود: باید موانع صادراتی این محصول و 
همچنین مشکالت صادرکنندگان برطرف شود تا شاهد رونق بازار این 

محصول استراتژیک کشور و همچنین بقیه محصوالت باشیم.

آب دهی در انتظار 6 قنات طبس 

اجرای هشت سازه آبخیزداری در حوضه های سه سد کریت، نهرین و دیهوک 
افزایش آبدهی 6 رشته قنات طبس را به دنبال دارد. رئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری طبس، اعتبار پیش بینی شده برای این پروژه ها را 33 میلیارد و 
600 میلیون ریال اعالم و اظهار کرد که با اجرای این پروژه ها 750 نفر در 
قالب 261 خانوار از مزایای آن بهره مند می شوند و احداث این سازه ها نیز 
تاثیر مستقیم بر میزان آبدهی 6 قنات و چشمه این دو حوضه خواهد داشت. 
»محمدیان«کنترل روان آب ها، جلوگیری از تخریب و فرسایش خاک ناشی 
از سیل، افزایش آبدهی قنات ها، چشمه ها و جلوگیری از انباشت رسوب در 

سدهای حوضه را از جمله اهداف اجرای این پروژه ها برشمرد.

 »کبودانی« ها نگران
 از کبودی در سرما

اهالی  نگرانی  مسئوالن،  وعده  خلف  انصاری- 
روستای 400 خانواری و کوهستانی کبودان زیرکوه 
را در فصل پاییز دو چندان کرده است که مشعل گاز 
این روستا قبل از فرا رسیدن فصل سرما روشن نشود 
و به سبب باطل شدن کاال برگ نفت سفید از دریافت 
سوخت هم محروم بمانند. بنا به گفته یکی از اهالی، 
این وعده مسئوالن به موقع عملی نشد و با این که 
عملیات گازرسانی به روستا از سال قبل انجام و چند 
علمک گاز نصب شد اما گاز به شبکه تزریق نشد در 
حالی که کاال برگ نفت سفید باطل شده است. 
»حسنی«، ادامه داد: با این که پیشرفت کار پیمانکار 
باالست اما اهالی نمی دانند که زمستان خواهند 
توانست از گاز شبکه استفاده کنند یا خیر؟ او، با 
اشاره به فاصله 18 کیلومتری کبودان با زهان، اظهار 
کرد: زهان دو سال قبل گازرسانی شد  اما پروژه های 
گازرسانی به روستاهای کبودان اردکول عملیاتی 
نشد و مردم نگران هستند که زمستان را بدون نفت 
و گاز در این روستای سرد سپری کنند.»دلیری«از 
اهالی کبودان هم با بیان این که قرار بود هفته دولت 
گاز به روستا برسد و افتتاح شود اما میسر نشد، افزود: 
استاندار در سفری که به این روستا داشت وعده 
گازرسانی به کبودان را داد اما هنوز محقق نشده 
است و مردم همچنان چشم انتظار هستند. او اشاره 
ای به صف های طوالنی دریافت نفت سفید در سال 
های قبل دارد که گاه، اهالی از شب قبل در صف می 
ایستادند تا صبح جزو اولین ها برای دریافت سوخت 
باشند اما مشکل این است که امسال کاال برگ نفت 
سفید هم ندارند و نگران هستند که چطور زمستان 
استخوان سوز کبودان را پشت سر بگذارند. افزون 
بر این، بعد از سفر استاندار، عملیات گازرسانی به 
این روستا با سرعت پیش رفت اما مدتی است که 
پیشرفت چندانی در کار دیده نمی شود.آن طور که 
رئیس شورای اسالمی کبودان گفت: با پیمانکار 
مربوط چند مرتبه صحبت کرده و قول داده است 
هفته آینده برای ادامه نصب عملک های گاز در روستا 
اقدام شود و گاز تا 10 آبان به خانه های مردم برسد. 
به گفته »آقایی«، به طور رسمی خبری از باطل شدن 
کاال برگ نفت سفید اعالم نشده اما طبق شنیده ها از 
دهیاران روستاهای مجاور، کاال برگ های نفت باطل 
و قرار است اول آبان 500 لیتر نفت به هر خانوار تعلق 
گیرد.رئیس شرکت گاز بخش زهان هم با بیان این 
که از هیچ یک از اهالی خواسته نشده است کاالبرگ 
نفت سفید خود را باطل کنند، افزود: پروژه گازرسانی 
به کبودان در دست اقدام است و به زودی خبرهای 
خوبی به اهالی این روستا می رسد. »دانشوری«، 
اضافه کرد: تالش بر این است تا قبل از فصل سرما 

گاز به کبودان برسد.

توافق احداث 40 کالس در نهبندان
احداث 40 کالس جدید در نهبندان در دیدار مدیر کل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان با فرماندار نهبندان توافق شد. فرماندار نهبندان در این 
دیدار خواستار احداث فضای جدید آموزشی با توجه به گستردگی و پراکندگی 
شهرستان شد. به گزارش »خراسان جنوبی«، در این نشست برای احداث 40 
کالس جدید که 22 کالس آن جایگزین با کانکس است توافق و درباره مشکالت 

حوزه مدارس از قبیل ساختمان، امکانات و وسایل گرمایشی تبادل نظر شد.

دستور فرماندار برای آب 
شهرک صنعتی نهبندان 

فرماندار نهبندان به همراه جمعی از مسئوالن 
شهرستان از شهرک صنعتی و واحدهای موجود 
از  اعم  آن  در  موجود  مشکالت  و  کرد  بازدید 
آب، برق و تسهیالت مورد بررسی قرار گرفت. 
بازدید  این  در  جنوبی«،  گزارش»خراسان   به 
واحدهای  صاحبان  که  چالشی  ترین  اساسی 
تولیدی از آن گالیه داشتند کمبود آب در شهرک 
صنعتی نهبندان بود که فرماندار دستور پیگیری 
ویژه برای بررسی و رفع آن را به مسئوالن مرتبط 
صادر کرد.همچنین، قرار شد پیگیری الزم از طریق 
شرکت شهرک های صنعتی استان برای مشکالت 
و عیب یابی چاه موجود طی هفته جاری انجام شود.

در سال آور زرشک درمیان اتفاق افتاد

پیش بینی افزایش 30 درصدی تولید یاقوت سرخ 

فرخ نژاد- پیش بینی ها حکایت از این دارد که در سال آور زرشک، برداشت آن 
در شهرستان درمیان 30 درصد بیشتر از سال قبل باشد. مدیر جهاد کشاورزی 
درمیان، از آغاز برداشت زرشک در این شهرستان از نیمه مهر خبر داد و گفت: 
برداشت این محصول تا پایان آبان ادامه دارد. »ضیاییان احمدی«، سطح زیر کشت 
باغ های زرشک درمیان را دو هزار و 723 هکتار اعالم کرد که دو هزار و 357 
هکتار بارور و 366 هکتار غیر بارور است. او با بیان این که درمیان، رتبه سوم تولید 
زرشک استان را دارد، افزود: تولید سال قبل شهرستان دو هزار و 400 تن بود که 
 امسال با توجه به این سال آور بیشتر باغ های زرشک شهرستان است پیش بینی 
می شود تولید به سه هزار و 200 تن برسد. به گفته او، به طورمیانگین میزان 
عملکرد در سطح بارور زرشک به ازای هر هکتار حدود هزار و 350 کیلوگرم است. 
وی بیشترین سطح زیر کشت زرشک شهرستان را مربوط به بخش قهستان دانست 
و ادامه داد: بیشتر بازار فروش خارج از استان است طوری که حدود 90 درصد در 

خراسان رضوی و 10 درصد باقی مانده در بازار مرکز استان به فروش می رسد.

سدیدی 

ــر خـــضـــری  ــ ــه ــ م ــن  ــکـ ــسـ مـ 400 خــــــانــــــوار ســــاکــــن    
ــال از احـــــــداث ایـــن  ــ ــت 13 سـ ــذشـ ــا گـ ــ ــاض ب ــیـ ــت بـ ــ  دشـ
مجتمع های آپارتمانی که در سه فاز و در فواصل زمانی متفاوت 
تحویل آن ها شده است گالیه دارند که هنوز معابر آن خاکی است و 
ساکنان از امکانات و تجهیزات رفاهی، تفریحی و ... محروم هستند 
و با این که پیگیری های متعددی داشته اند هنوز وعده ها عملیاتی 

نشده است و همچنان چشم انتظار اقدام مسئوالن هستند. 

گوش شنوایی نیست!
آن طور که یک شهروند ساکن مسکن خضری دشت بیاض، گفت: 
بارها مشکالت ساکنان این سایت را به گوش مسئوالن رسانده ایم 
اما گویی گوش شنوایی نیست تا برای رفع مشکالت سایت 400 
خانواری مسکن مهر این شهر گام بردارند. یکی دیگر از ساکنان 
سایت گفت: با این که پنج سال از پرداخت هزینه آسفالت معابر 
فاز سه مسکن مهر این شهر می گذرد هنوز در فازهای یک و سه، 
خبری از آسفالت، تلفن، فضای سبز و پارک نیست. به گفته »زارع« 
با گذشت حدود 13 سال از احداث این سایت باید خدمات بیشتری 
به ساکنان ارائه می شد نه این که هنوز مردم آن برای تفریح کودکان 

خود مجبور به رفتن به پارک های دیگر نقاط شهر باشند. او، با اشاره 
به احداث پارک برای فاز دو وجود بوستانی در نزدیکی آن، ادامه داد: 
این اقدام شهرداری عادالنه نیست و سبب تضییع حق ساکنان فاز 

یک شده است.

وعده های عملی نشده
شهروند دیگری با اشاره به این که بیش از پنج سال است به دلیل 
آسفالت نشدن معابر مسکن مهر در شرایط نامناسبی زندگی می 
کنیم، گفت: شهرداری و راه و شهرسازی  به تعهد خود در قبال آماده 
سازی و آسفالت عمل نمی کنند و کار را به یکدیگر پاس می دهند. 
به گفته »عباسی« آخرین وعده سال قبل بود که شهرداری قول 
آسفالت معابر سایت مسکن مهر را داد اما هنوز عملی نشده است. 
وی اظهار کرد: در ابتدای سکونتم برای مشکل آسفالت به اداره راه 
و شهرسازی مراجعه کردم که وعده امروز و فردا دادند اما خبری نشد. 
برخوردار نبودن از تلفن ثابت، فضای سبز، بی نام بودن خیابان ها و 
معابر و ... از دیگر مشکالتی است که برخی ساکنان سایت مسکن 

مهر خضری دشت بیاض از آن گالیه دارند.

پاسخ مسئوالن
»خسروی« بخشدار نیمبلوک بعد از اطالع از برخوردار نبودن 
ساکنان سایت مسکن مهر از تلفن با رئیس مخابرات قاینات، تماس 
گرفت که در پاسخ گفت: افراد متقاضی باید استشهادی تهیه کنند 
و به بخشداری تحویل دهند تا این اداره برای رفع مشکل اقدام کند. 
»شاهزهی«، رئیس اداره راه و شهرسازی قاینات هم اظهار کرد: 
برای تامین اعتبار آماده سازی خیابان های شهرهای خضری دشت 
بیاض، نیمبلوک و آرین شهر با اداره کل راه و شهرسازی مکاتبه شده 
است و به محض تخصیص بودجه عملیات اجرایی آغاز می شود. 
مهندس »اسماعیلی«، شهردار خضری دشت بیاض نیز گفت: برای 
احداث پارک در مسکن مهر یک، دو و چهار از محل منابع امسال، 
بودجه در نظر گرفته شده است اما به دلیل اختالف مالکیتی که 
میان اداره راه و شهرسازی و مالکان زمین وجود دارد، فضایی در 
اختیار شهرداری قرار نگرفت اما با واگذاری زمین به شهرداری، 

برای احداث پارک اقدام می شود.

13 سال از احداث فاز یک گذشت

 بی مهری به ساکنان 
مسکن مهر خضری

ایثار خانواده آبیزی

زندگی بخشی از دل مرگ

معجزه انسـانیت، شـاید این باشـد کـه از دل مـرگ هم زندگـی بخـش آن هایی 
باشـی کـه بـا اهـدای قلـب، کلیـه، کبـد و ... مـی تواننـد بـه زندگـی برگردنـد و 
ایـن همـان ایثـاری اسـت کـه والدیـن »مهـدی هدایـت« از اهالـی آبیـز زیرکـوه 
انجـام دادنـد. به گـزارش» خراسـان جنوبـی«، مهـدی هدایـت، از جوانـان آبیز 
زیرکـوه در تصادفی، دچار مـرگ مغزی شـد که والدیـن او با بخشـیدن اعضای 
بدن فرزندنشـان بـه آن هایی کـه در صف اهـدا عضو بودنـد ایثاری از نـوع دیگر 

رقـم زدند.
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سید حسین حسینی -  سال هاست که سهم فوتبال 
استان از لیگ های حرفه ای، یک سهمیه از لیگ 3 و البته 
آن هم از مرحله مقدماتی است که با حضورحدود  60 تیم 
برگزار می شود با وجود این در بسیاری از موارد، همین 
حضور نیز با مشکالت زیاد و کمبود حمایت، همراه است.

امسال هم تیم مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( مشابه سال 
گذشته بعد از قهرمانی در سوپر لیگ استان، به عنوان 
نماینده خراسان جنوبی موفق به حضور در این رقابت 
ها شد. این تیم بعد از باخت در اولین بازی با کسب سه 
پیروزی پیاپی در هفته های بعد توانست صدر جدول گروه 
پنج این رقابت ها را از آن خود کند. نماینده استان که عزم 
جدی برای صعود به لیگ 2 فوتبال دارد در هفته هفتم 
رقابت های لیگ دسته 3 در حالی که از پنج بازی قبلی 9 
امتیاز اندوخته داشت عصر روز سه شنبه در برابر »دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان« قرار گرفت.

گل های نزده!
بازیکنان تیم 04 که برای پیروزی در این دیدار به میدان آمده 
بودند، از همان ابتدا حمالت خود را روی دروازه حریف آغاز 
کردند و خیلی زود هنگام موفق به گشودن دروازه حریف 
شدند. در دقیقه سوم  بازی »بلیوند« مهاجم 04 که با پاس 
رو به جلوی همبازی هایش صاحب توپ شده بود با ضربه 
حساب شد،ه توپ را مهمان دروازه کرد. بعد از این گل، تیم 
حریف که چیزی برای از دست دادن نداشت بر حمالت خود 
افزود تا این که در دقیقه 35 بازی و بعد از این که یک بازیکن 
»04« به دلیل دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد، در 
نتیجه یک سانتر بر دروازه، گل مساوی را به ثمر رساند و این 
نتیجه تا پایان نیمه اول پا برجا ماند. با شروع نیمه دوم بازی 
و با وجود 10 نفره شدن تیم 04 ، این تیم که فقط به پیروزی 
در این دیدار خانگی می اندیشید، حمالت خود را بر دروازه 
حریف افزایش داد به نحوی که در طول 10 دقیقه اول این 
نیمه، چهار موقعیت خطرناک  روی دروازه حریف ایجاد 
کرد که البته نتوانست از آن ها به نحو مطلوب استفاده کند. 
در ادامه و در جریان یکی از حمالت »04« مهاجم این تیم 

که در محوطه جریمه حریف صاحب توپ 
شده بود با برخورد با دروازه بان به زمین 
افتاد که داور ادامه بازی را اعالم کرد که 
این تصمیم با اعتراض شدید بازیکنان 
و مربیان 04 و حتی تماشاگران روبه رو 
شد. در ادامه و در حالی که بیشتر، بازی 
در زمین نماینده کرمان در جریان بود و 
اعتراض بازیکنان و عوامل »04« به داوری 
بیشتر می شد، نماینده استان نتوانست 
با وجود ایجاد موقعیت های فراوان، گل 

برتری را به ثمر برساند و بازی با همان نتیجه یک بر یک 
مساوی به پایان رسید.

بهتر می شویم
سرمربی تیم 04 در پایان این دیدار به خبرنگار ما گفت: 
»دانشگاه علوم پزشکی کرمان« در جدول با امتیاز مساوی 
و به دلیل تفاضل گل، یک پله از  »04« باالتر قرار دارد، 

بنابراین برای پیروزی در این دیدار به 
میدان رفتیم ولی تیم مهمان که به کسب 
همان یک امتیاز در این بازی راضی بود 
با وجود 10 نفره شدن تیم 04 از دقیقه 
30، این تیم  بود که در بیشتر زمان بازی 
به ویژه در نیمه دوم توپ و میدان را در 
اختیار داشت. »حسین کوثری« با بیان 
این که نسبت به سال گذشته نتایج 
بهتری کسب شده است خاطر نشان 
کرد: با توجه به این که از زمان پایان 
که  مرداد   10 در  استانی  مسابقات 
مشخص شد به عنوان نماینده استان 
قرار است در رقابت ها حاضر شویم تا 
ششم شهریور که اولین بازی برگزار 
شد، زمان زیادی در اختیار نداشتیم و 
از طرفی بازیکنان جدیدی در اختیار 
گرفتیم که هماهنگ شدن آن ها زمان 

برد به طور قطع با شناختی که از تیم دارم، می توان امید 
داشت که در صورت تالش بچه ها و همراهی مسئوالن 
مختلف در پایان رقابت های امسال شاهد صعود این تیم 
به لیگ دسته 2 کشور باشیم. وی با اشاره به این که فقط 
»04« در لیگ های حرفه ای فوتبال کشور حضور دارد، 
از مسئوالن خواست تا حمایت های خود به ویژه در بعد 

معنوی و عاطفی از تیم دریغ نکنند.

 کوتاه از ورزش 

 تیم اسکیت اونیک بیرجند به دور نهایی لیگ برتر بانوان کشور صعود کرد. دور آخر  ●
این لیگ 23 تا 26 آبان در تاکستان قزوین برگزار می شود.

 محمد علی بخشی، رئیس هیئت کاراته استان طی حکمی از سوی رئیس  ●
فدراسیون کاراته به عنوان عضو کمیته آموزش، پژوهش و توسعه این فدراسیون 

انتخاب شد.
 جلیل مهرآور، دانیال توسلی و مجید منجم از داوران استان امروز دیدار پدیده مشهد  ●

و دهکده طالیی بابل از سری رقابت های فوتبال لیگ یک جوانان را قضاوت می کنند.

رئیس هیئت استان اعالم کرد: 

احتیاط در قبول میزبانی 
مسابقات ووشوی کشور 

حسین قربانی- صحبت هایش را با جهش های ووشو 
در این سال ها شروع و آمار جمعیتی ووشو کاران را 
800 نفر با رشد 350 درصدی  و وجود  25 مربی و 
55 داور در دو سال گذشته اعالم کرد. حجت السالم 
»خرمشاد« رئیس هیئت ووشوی استان در تحریریه 
»خراسان جنوبی« گریزی به آمارهای این رشته زد و از 
این گفت که با وجود داشتن مربی، حتی ورزشکاران 
درجه یک و کارت داربه دلیل پایین بودن حق الزحمه 
ها رغبت کمتری برای فعالیت در این بخش دارند. 
وی با اشاره به گرانی تجهیزات این رشته ادامه داد: 
پک محافظ ساندای ووشوکاران برای شرکت در 
مسابقات، حدود یک میلیون تومان قیمت دارد اما 
به دلیل این که هنرجویان توان مالی مناسبی ندارند 
در تهیه آن سخت گیری نمی کنیم و به منظور حضور 
در رقابت ها از چهار پک اهدایی فدراسیون استفاده 
می شود. به گفته وی، فدراسیون در شرایط فعلی، 
تجهیزاتی در اختیار هیئت های استان ها قرار نمی 
ــرای تامین سامانه هوشمند، حدود  دهــد البته ب
900 هزار تومان و به دلیل عملکرد هیئت هم 10 
میلیون تومان از فدراسیون دریافت کردیم. او از این 
که هرازگاهی درباره  سالن هیئت ووشو ادعاهایی 
مطرح می شود که واقعیت ندارد گالیه کرد و با اشاره 
به این که بیشتر سالن های موجود در اختیار ورزش 
های توپی قرار گرفته است از مسئوالن خواست با 
برنامه ریزی صحیح این سالن ها در اختیار ورزشکاران 
رشته های رزمی که عملکرد بهتری دارند قرار گیرد.  
رئیس هیئت ووشو یاستان به ارتباط خوب هیئت با 
فدراسیون اشاره کرد و افزود: به راحتی می توانیم 
میزبان رقابت های کشوری باشیم اما با توجه به هزینه 
های  زیاد آن و کمک یک سومی فدراسیون برای 
هر میزبانی، برای ورود به این بخش با احتیاط عمل 
می کنیم. وی با اشاره به قول اختصاص 50 میلیون 
تومان از طرف مدیر کل سابق ورزش و جوانان برای 
حضور ووشوکاران استان در رقابت های لیگ برتر 
کشور افزود: با تغییر مدیریت، این وعده هم بی نتیجه 

ماند اما انتظار داریم با توجه به میزان 
های  حمایت  هــا  فعالیت 

بیشتری شود زیرا با وجود 
مراجعه بسیار نتوانسته 
ایم حامی مالی جذب 

کنیم در حالی که سال 
گذشته 13 اعزام در بخش 
های مختلف آقایان و بانوان 

به مسابقات کشوری 
داشتیم .

 کرونومتر

لیگ شطرنج نوجوانان
رحمان- لیگ شطرنج نوجوانان زیر 20 سال بیرجند در دو بخش دختران و 
پسران از فردا در تاالر شطرنج بیرجند برگزار می شود. به گزارش خبرنگار ما 
تاکنون حدود 60 شطرنج باز برای حضور در این رقابت ها ثبت نام کرده اند و 

این مسابقات در قالب تیم های پنج یا شش نفری برگزار می شود.

»سیمان قاین« در تنیس روی میز کارگران کشور
تیم سیمان قاین نماینده استان در رقابت های تنیس روی میز کارگران کشور است. 
به گزارش خبرنگار ما »علیزاده« رئیس هیئت ورزش کارگری استان گفت: این 
رقابت ها از امروز تا 26 مهر در شاهرود برگزار می شود که تیم استان با ترکیب چهار 

ورزشکار در این رقابت ها حضور دارد.

گزارشی از دیدار خانگی نماینده استان در رقابت های لیگ 3 فوتبال

فاصله»04« از صدر جدول

ژیمناستیک در فهرست درجه یکی ها
ژیمناسـتیک اسـتان بـر اسـاس ارزیابـی عملکـرد هیئـت هـای ژیمناسـتیک 
کشـور، توسـط فدراسـیون، باکسـب 915 امتیـاز جـزو اسـتان های درجـه 
یـک فعالیـت، رشـد و توسـعه قرارگرفـت. بـه گـزارش خبرنـگار مـا »زهـرا 
اینچـه درگاهـی« رئیـس فدراسـیون بـا اعـالم ایـن خبـر از هیئـت اسـتان 
خواسـت در شـاخصه هـای میزبانـی مسـابقات و اردوهـای تیـم ملـی و 
برگـزاری آزمـون هـای سـطح بنـدی در همـه مقاطـع سـنی و شـاخه هـا و 
فعال سـازی زیر شـاخه های ژیمناسـتیک و اسـتقرار نظام ارزیابـی عملکرد 

بیشـتر اهتمـام ورزد.

دعوت به اردوی مستعدان هندبال
فدراسـیون هندبال از شـش ورزشـکار و یـک مربی اسـتان برای شـرکت در نخسـتین 
اردوی آماده سـازی منتخبـان اسـتعدادهای برتـر پسـران دعـوت کـرد. رئیـس هیئت 
هندبـال اسـتان به خبرنـگار مـا گفـت: ایـن اردوی پشتوانه سـازی تیـم ملی با شـرکت 
38 هندبالیسـت نوجـوان برتر اسـتان های کرمـان، یـزد، خراسـان جنوبی، اصفهان 
و سیسـتان  و بلوچسـتان از 28 مهـر به مـدت سـه روز در یزد برگزار می شـود. بـه گفته 
»شـریعتی فـر«، محمـد متیـن مـرادی، محمـد خاتمـی، امیـر محمـد عقبایـی، محمـد 
مهـدی خاکسـار، هـادی سـمیعیان و محمـد رضـا ملکـی بـه همـراه کاظـم احمـدی از 

مربیـان اسـتان در ایـن اردو حضـور خواهند داشـت.

»خدمتی« در اردوی هانوفر 

نجمه خدمتی، ملی پوش المپیکی استان به همراه 9 ملی پوش دیگر در 
اردوی آمادگی هانوفر آلمان حضور دارد. به گزارش 

خبرنگار ما این اردو برای کسب آمادگی بیشتر تیم 
به منظور حضور در مسابقات آسیایی دوحه 

ــن  ــری آخ و 
المپیک  سهمیه  کــســب  مــرحــلــه 

2020 توکیو برای تیراندازان کشور به 
شمار می رود که از 12 تا 20 آبان برگزار 
می شود. بر اساس این گزارش تاکنون 

نجمه خدمتی به همراه آرمینا صادقیان 
توانسته اند سهمیه رقابت های المپیک 

2020 را به دست آورند.

امتیاز تفاضل 
گل

گل 
خورده گل زده باخت مساوی برد بازی ها تیم ردیف

15 8 2 10 0 3 4 7 خلیج فارس میناب 1

12 3 6 9 1 3 3 7 رضوانی اصفهان 2

12 3 5 8 1 3 3 7 یزد لوله 3

11 4 5 9 1 2 3 6 فوالد هرمزگان 4

11 2 6 8 2 2 3 7 علوم پزشکی کرمان 5

11 1 7 8 2 2 3 7 صنعت فوالد اصفهان 6

10 4 9 13 2 1 3 6 04 بیرجند 7

9 -3 11 8 4 0 3 7 شهرداری منوجان 8

8 9 7 16 2 2 2 6 امید بتون نورآباد فارس 9

8 -2 5 3 2 2 2 6 سپاهان خورموج 10

6 -2 7 5 2 3 1 6 مقدسی کیش 11

1 -10 15 5 5 1 0 6 باهودشتیاری چابهار 12

0 -17 18 1 6 0 0 6 سپید دشت شهرضا 13
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