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دومین تصادف جاده بیرجند - قاین در یک هفته 

ثروتی که نادیده گرفته می شود
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وقتی حدود 100 درصد محصولی آن هم در دنیا تولید یک منطقه باشد فراوری 
فقط 10 درصد آن در همان منطقه، رقمی ناچیز و تعجب برانگیز است. صحبت از 
زرشک، محصول انحصاری خراسان جنوبی است که زرشک کارانش، ساالنه حدود 

6/6 هزار تن از آن برداشت . . .



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 62 سال پیش         
 در روزنامه

  ورود بازرسین

روزنامه خراسان در شماره 2436 به تاریخ 12 آذر 1336در مطلبی 
در صفحه پنج آورده است: تیمسار سرلشکر عزیزی و همراهان باتفاق 
آقای مهندس ناصح فرماندار شهرستان بیرجند بقاین وارد شده و ناهار 
را در منزل آقای هندی بخشدار صرف نمودند و پس از بازدید از محل چاه 
عمیق و موتور آن تیمسار عزیزی و همراهان بطرف گناباد و آقای فرماندار 

بصوب بیرجند حرکت نمودند
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ثروتی که نادیده گرفته می شود 

وقتی حدود 100 درصد محصولی آن هم در دنیا تولید یک منطقه باشد فراوری 
فقط 10 درصد آن در همان منطقه، رقمی ناچیز و تعجب برانگیز است. صحبت 
از زرشک، محصول انحصاری خراسان جنوبی است که زرشک کارانش، ساالنه 
حدود 6/6 هزار تن از آن برداشت می کنند.جای دوری نمی رویم نه آن سوی 
مرزها و آب ها، بلکه زاویه دید خود را به داخل معطوف می کنیم استان هایی از 
سرزمین وسیع مان، ایران. به راستی اگر استانی این قابلیت را داشت و بیش از 
16 هزار هکتار از باغ هایش را درختان زرشک در بر می گرفت آیا در کنار چرخه 
بعد از برداشت، فکری برای فراوری و تبدیل آن نمی شد؟آیا مردمان سخت کوش 
و بی ادعای استان در بخش تولید، فقط باید زحمت کاشت و داشت را متقبل 
شوند، زخم خارهای برداشت محصول را به تن بخرند، خشک کردن آن را در 
کابوس شرایط جوی و محافظت از آن داشته باشند تا در نهایت اگر شد عایدی 
از محل فروش تضمینی یا واسطه گران، نصیب شان شود و هر آن چه ماند سیلی 
باشد برای سرخی صورت و واگذاری امتیاز بهره، به دیگران؟!به راستی، رواست 
در این وانفسای بیکاری که 18 هزار نفر در کار تولید و برداشت محصول، فعالیت 
دارند در چشم بر هم زدنی که دوره اش به سر می رسد جمع زیادی، دوباره بیکار 
شوند حال آن که این اشتغال، می تواند روزها و ماه ها تداوم داشته و مرهمی باشد 
بر زخم های دوره برداشت، البته این بار با فراوری یاقوت های سرخی که در همین 
دیار و به دست اهالی اش، تبدیل خواهد شد؟به نظر، عمل به آن چه بیان شد و 
ناگفته های بسیار دیگر، سخت نمی آید مگر آن که اراده ای نباشد وگرنه زرشک 
خراسان جنوبی، این محصول ناب، منحصر به فرد و تولیدی خاص استان نه تنها 
به شکل خشک شده آن، بلکه می تواند در قالب آب زرشک، مربا و ... در اختیار 
قرار گیرد.و اما نتیجه چه خواهد شد؟ این که در پی آن، مناطق و روستاهایی که 
امروز غرق در زیبایی یاقوت های آویزان از شاخه ها و مملو از محصول است و البته 
اغلب مردمانش در محرومیت به سر می برند از این برکت، ثروتی سرشار نصیب 
شان خواهد شد ثروتی که می تواند زندگی و معیشت آنان را دگرگون کند و تالش 

شان را برای تولید، بیشتر.

ستون حرف مردم 
روزنامه خراسان جنوبی 

انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف مردم 
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چند روزی است که مسئوالن در بیرجند اقدام به  ●
اعالم قیمت جدید برای مرغ کرده و گفته اند فروش 
بیشتر از این قیمت تخلف است. این موضوع در 
حالی است که قیمت ها توسط برخی فروشندگان 
رعایت نمی شود. مسئوالن سازمان صنعت ، معدن 
و تجارت به جای این که منتظر بمانند تا موردی به 
سامانه تخلفات اعالم شود، به طور نامحسوس بازار 

را رصد کنند.
یکی از شرکت تعاونی های مسکن طبس دو  ●

سال قبل20 میلیون تومان پول از اعضا دریافت 
کرد تا 70 قطعه زمین واگذار کند اما با گذشت سه 
سال، هنوز خبری نیست در حالی که دو سال قبل 
در زیباشهر با 20 میلیون تومان می شد زمین خرید 
و حاال که قیمت زمین  ها سر به فلک کشیده است 

هیچ فردی پاسخ گو نیست.
با توجه به نصب کفپوش سالن ورزشی روستای  ●

نوغاب، مسئوالن اداره ورزش و جوانان درمیان، 
مشکل آب و برق این سالن را پیگیری کنند تا در دهه 

فجر شاهد افتتاح این پروژه باشیم.
سال هاست که مسئوالن از سد معبر دستفروشان  ●

در پیاده روهای اطراف بازار بیرجند صحبت می 
کنند اما از وضعیتی که برخی کاسب های بازار در 
مسیر تردد مردم به وجود آورده اند ، نمی گویند. 
برخی کار را با چیدن وسایلشان به حدی رسانده 
اند که به چند سانتی متری وسط بازار رسیده اند و 
کسی هم نمی تواند به آن ها اعتراض کند زیرا گاهی 

عکس العمل های تندی از خود نشان می دهند.
 چند روز قبل تصادفی در یکی از خیابان های  ●

اسدیه رخ داد و کودکی دچار حادثه شد اما خط 
115 با وجود تماس چند نفر زنگ نمی خورد در 

حالی که اورژانس، یک دستگاه اضطراری است.
شرکت مخابرات استان افزون  بر اعالم هشدار  ●

قطع تلفن به علت بدهی توسط منشی تلفنی ، 
روش دیگری را هم انتخاب کند چون ممکن است 
مشترکان در لحظه تماس در خانه نباشند و تلفن 

آن ها قطع شود.
این روزها ظرفیت بیشتر اتوبوس های مسیر  ●

مشهد از بیرجند تکمیل است و به راحتی نمی توان 
بلیت تهیه کرد.

فروشی  ● خام  از  مدام  که  استان  مسئوالن 
برای  فکری  گویند  می  کشاورزی  محصوالت 
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت بردارند. وقتی در 
این موضوع منافع بانک ها تامین می شود و کارمزد 
وام باالست چرا توقع دارند کشاورز برای گرفتن آن 

اقدام و خود را گرفتار پرداخت آن کند؟

هوا سرد می شود

یکـم ودوم آبان مـاه در نقاط سردسـیر کوهسـتانی 
بـه ویـژه در سربیشـه و قایـن دمـای هـوا بـه صفـر 
درجه مـی رسـد .رئیس گـروه پیـش بینـی و صدور 
آگاهـی هـای جـوی هواشناسـی اسـتان بـه بـارش 
پراکنده روز گذشـته در برخی نقاط اسـتان اشـاره 
کـرد و گفت: براسـاس تصاویر دریافتـی از ماهواره 
و داده هـای هواشـناختی بـا گـذر امـواج کـم دامنه 
از تـراز میانـی جو، آسـمان اسـتان برای سـه شـنبه 
در بیشـتر نقاط صاف تا کمـی ابری گاهـی با وزش 
باد پیـش بینی می شـود.به گفتـه »نخعـی« کمینه 
دمـای هـوا بـرای سـاعات اولیـه صبـح چهارشـنبه 
وپنج شنبه در نقاط سردسیر کوهستانی سربیشه 
و قایـن به حـدود صفر درجه می رسـد.روز گذشـته 
اولیـن بـاران پاییزی هـوای برخـی مناطق  اسـتان    

به ویـژه بیرجنـد  را دلپذیـر و بـا طـراوت کرد .

انتقاد نماینده ولی فقیه از عمل برخی مسئوالن

عده ای پول پارو می کنند و عده ای در زباله ها دنبال روزی اند!

نظام ما بر اساس اسالم و انقالب است و عمل نیز باید 
طبق اسالم باشد؛ اگر عمل طبق اسالم می بود مردم 
مشکلی نداشتند و شرایط به گونه ای نبود که یک 
عده پول پارو کنند و یک عده دیگر سر در زباله دان 
داشته باشند تا روزی فرزندانشان را در بین زباله 
ها پیدا کنند.نماینده ولی فقیه در نشست مجمع 

نمایندگان استان که با حضور معاونان سیاسی و 
اقتصادی استانداری و مدیران ارشد دستگاه های 
نظارتی استان برگزار شد اظهار کرد: اگر قوای سه 
گانه به وظیفه خود عمل کنند، هیچ کاری روی 
زمین نمی ماند و اگر نیروهای نظارتی، اطالعاتی و 
حراست ها به صورت جدی و به موقع عمل کنند، هیچ 

وقت مسئولی تنبل یا پرتوقع بار نمی آید.به گزارش 
دفتر نماینده ولی فقیه ، حجت االسالم والمسلمین 
»عبادی«، گفت: این که چرا مردم شکایت خود را به 
دفتر ما ارائه می دهند باید از خود آن ها پرسید البته 
وقتی مردم مراجعه می کنند، وظیفه دارم تا عکس 
العمل نشان دهم.به گفته وی هر بخشی دارای یک 
مدیر است بنابراین  اگر تخلفی انجام شود  اولین 
فردی که باید پاسخ گو باشد خوِد مدیر است، زیرا 
چطور می شود که یک مدیر از زیر مجموعه خود بی 

اطالع باشد و خالف قانون انجام شود.

گالیه مسافران بیرجند از نبود نظارت بر قیمت های سفر

پرواز چند نرخی
انصاری-رونق پروازها در هر استانی به ویژه خراسان 
جنوبی که ظرفیت  زیادی دارد کمک زیادی به بهره 
برداری از این عرصه می کند اما چند وقتی است قیمت 
های گران بلیت پروازی و چند نرخی بودن آن دغدغه 
ای برای مسافران شده است .یک مسافر فرودگاه با 
گالیه از گرانی و اعالم نرخ های متفاوت برای بلیت 
های پرواز از فرودگاه بیرجند گفت: صبح تماس گرفتم 
و نرخ بلیت پرواز به تهران را جویا شدم که قیمت 330 
هزار تومان اعالم شد اما وقتی به دفتر شرکت مراجعه 
کردم 450 هزار تومان دریافت شد.به گفته وی به 
نظر نظارتی بر قیمت بلیت هواپیما وجود ندارد زیرا هر 
شرکت یک رقم از مسافر می گیرد و مسافر هم وقتی 

نیاز داشته باشد مجبور به پرداخت است.یکی دیگر از 
مسافران هم متوسط نرخ بلیت پرواز بیرجند - تهران را 
بین 450 تا  700 هزار تومان دانست و افزود: لحظه به 
لحظه قیمت بلیت متغیر است به عنوان مثال برای خود 
و خانواده بلیت گرفتم درحالی که برای من 450 هزار 
تومان ، برای همسرم 500 و برای فرزندم 560 هزار 
تومان دریافت شد درحالی که هر سه سوار بر یک هواپیما 
بودیم.به گزارش خبرنگار ما، طبق نرخ نامه شورای عالی 
هواپیمایی کشور نرخ بلیت پروازی بیرجند - تهران باید 
از 233 هزار تومان آغاز شود در حالی که برخی شرکت 
های مسافرتی قیمت هایشان از 350 هزار و400 هزار 
تومان آغاز و تا 684 هزار و200تومان هم اعالم می شود  

و گاهی تا 800 هزارتومان هم می رسد.

آزادسازی نرخ ها و شروع مشکل
مدیر یکی از دفاتر هواپیمایی استان در خصوص نوسان 
قیمت بلیت در بیرجند گفت: از زمانی که به شرکت 
های هواپیمایی آزاد سازی نرخ ها ابالغ شد اختالف 
نرم قیمتی وجود دارد هرچند که علت این اختالفات به 
کالس پروازی اعم از خدمات پذیرایی، نوع صندلی و ... 
مرتبط است.به گفته وی مسافری که زودتر بلیت خود 
را تهیه می کند هزینه کمتری می پردازد درحالی که 
اگر مسافری دیرتر اقدام به خرید بلیت کند در حالی که 
شرایط همان است اما باید هزینه بیشتری پرداخت کند 
البته گاهی هم بر عکس است و مسافری زودتر اقدام به 
خرید می کند نسبت به فردی که در لحظه پرواز بلیت 
می خرد هزینه بیشتری می پردازد.به گفته وی نمی 
توان همه دالیل را برای مردم توضیح داد اما رفع مشکل 
نیازمند پیگیری کشوری است تا سازمان هواپیمایی 

کشور نظارت خود را بیشتر کند. 

 تذکر به جلب رضایت کارگران استان
  و پرداخت مطالبات

انصاری-اعضای مجمع نماینگان استان و تنی چند از مدیران روز گذشته با 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی دیدار داشتند که این جلسه بدون حضور 
خبرنگاران برگزار شد.در این راستا رئیس مجمع نمایندگان استان به خبرنگار ما 
گفت : دراین جلسه گزارش های مردمی و مراجعاتی که به دفتر نماینده ولی فقیه 
می شود و همچنین مشکالتی از قبیل صنوف، بازاریان، نبود نظارت .مشکالت 
واحدهای تولیدی، حقوق معوقه کارگران و ... مطرح و به کم کاری ها در بخش 
های نظارتی تذکر داده شد.»افضلی« با بیان این که درحال حاضر تحرکات 
اساسی در حوزه زیر ساختی اعم از راه آهن، گازرسانی، راهسازی و آبرسانی 
درحال انجام است افزود: باید جاهایی که مردم گالیه دارند بیشتر نظارت شود.
وی ادامه داد: گاهی کم کاری هایی توسط ما و بخش های نظارتی رخ می دهد در 
حالی که برای همدلی و توسعه استان باید بیشتر تالش شود. برخی اجناس گران 
است که مردم گالیه دارند و باید نظارت کافی باشد. به گفته وی باید کارخانه های 
تولیدی اعم از کویر تایر، کاشی و دیگر صنایع و واحدها  تالش کنند رضایت گروه 

کارگری را محقق کنند و در این راستا معوقات کارگران پرداخت شود.

عزاداری شهادت امام رضا 
)ع( در 30 بقعه 

قاسمی - همزمان با سالروز شهادت امام رضا 
)ع( مراسم عزاداری در 30 بقعه متبرکه و ویژه 
برنامه های دهه پایانی ماه صفر در بقاع متبرکه 
شاخص خراسان جنوبی اجرا می شود. مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه اعزام مبلغ، عزاداری رحلت 
پیامبراکرم )ص( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( 
در31 بقعه ، مراسم لبیک یا رسول ا... )ص( در 
19 بقعه متبرکه و زیارت از راه دور حضرت رسول 
اکرم )ص( در 29 بقعه متبرک و... را از جمله برنامه 
های این ایام برشمرد. حجت االسالم »بخشی پور« 
با اشاره به برپایی موکب های پذیرایی از زائران 
پیاده امام رضا )ع( یکی از برنامه های محوری روز 
شهادت این امام را در آستان امامزادگان باقریه 

بیرجند و با حضور هیئت های مذهبی بیان کرد.



صفر شوت، صفر پاس کلیدی، صفر دریبل، تنها یک نبرد هوایی 
موفق و چهار بار لو دادن توپ فقط در یک نیمه، تمام آن چیزی 
است که مهاجم گران قیمت پرسپولیس در بازی اخیر تیم اش 

مقابل پیکان به نمایش گذاشت و صدای اعتراض هواداران را برای 
خرید چنین بازیکنی، درآورد. بازیکنی که با قراردادی 500 هزار دالری )تقریبا شش 
میلیارد تومان( به تیم پرسپولیس پیوست و کمتر از بیرانوند دروازه بان پرسپولیس، 
دریبل موفق در کارنامه اش ثبت شده است. با این حال، او تنها بازیکن خارجی نیست 
که در چند سال اخیر به لیگ برتر کشورمان راه پیدا کرده در حالی که کیفیت بازی اش 
در حد لیگ دسته دوم کشورمان هم نیست. بازیکنی که ظاهرا در کنترل یک توپ 

ساده که به سمتش می آید، با مشکلی بزرگ مواجه می شود! حضور بازیکنان بی کیفیت 
خارجی در لیگ ایران و به خصوص تیم های استقالل و پرسپولیس و دستمزد باالیی که 
به چنین بازیکن هایی پرداخت می شود، معموال صدای اعتراض بازیکنان داخلی را هم 

درمی آورد. به طور مثال  در فصل جاری، میزان قرارداد بازیکنان با کیفیت و متعصبی 
مثل احمد نوراللهی را با براندائو مقایسه کنید چون جونیور چندین برابر آن ها 
دریافتی دارد و عملکردی به مراتب ضعیف تر از احمد و بقیه بازیکنان پرسپولیس 
داشته است. البته در این بین، نباید از نقش پر رنگ دالل ها غافل شد که با ساخت 

یک ویدئو از بازیکن مد نظرشان از دورانی که او در اوج بوده، به اصطالح کالغ 
را رنگ می کنند و به جای قناری به بعضی مدیران غیرفوتبالی باشگاه های 

لیگ برتری می فروشند! در پرونده امروز زندگی سالم، به سراغ بازیکن هایی 
رفته ایم که با قراردادهای تقریبا سنگین به لیگ برتر راه پیدا کردند و بعد از 
اثبات کیفیت بسیار پایین شان، یا پول شان را به صورت تمام و کمال دریافت 

کردند یا برای دریافت کامل دستمزدشان به فیفا هم شکایت و تیم های 
لیگ برتری مان را با کسر امتیاز، تنبیه کرده اند. مشکل وقتی جدی تر 

می شود که بدانیم پرسپولیس و استقالل  تیم های دولتی هستند 
ز و خسارت هایی که به راحتی به صورت دالر  می پردازند  ا

جیب مردم است.

پرونده

بازی ضعیف »براندائو«، مهاجم پرسپولیس، بهانه ای شد تا خارجی های بی کیفیتی را که قراردادهای هنگفت داشتند، بررسی کنیم

دالرمادرجیبدیپورتیها!
 1453

سه شنبه  30 مهر 1398
22 اکتبر 2019  23 صفر 1441 
شماره 20226

جونیور براندائو، خدا رحم کنه!
کی بود و چی شد؟ جونیور رزومه خوبی ندارد، پرسپولیس 
هم مهاجم ندارد، اما مشکل این جاست که اگر فیلم بازی های 
جونیور در لیگ برتر را مرور کنید، متوجه می شوید او یک بغل 
پای ساده را هم بلد نیست. اوایل که آمده بود، می گفت به دلیل 
تولد فرزندش و زمان کم، برای هماهنگی با تیم مشکل دارد 
اما بازی با پیکان و موقعیت های عجیبی که خراب کرد، نشان 

داد او اصاًل این کاره نیست.
چقدر ضرر کردیم؟ مبلغ قرارداد جونیور 500 هزار دالر یعنی 
نزدیک به شش میلیارد تومان است و قطعًا اگر پرسپولیس بخواهد 
در نیم فصل به فهرست بزرگ ساالنش کسی را اضافه کند، باید 
با جونیور فسخ کند. فسخی که هزینه زیادی، آن هم به دالر دارد. 
شایان ذکر است پرسپولیس برای خالی کردن لیست و جذب مهاجم 
قراردادش با دو بازیکن محبوب یعنی سروش رفیعی و شایان مصلح 

را فسخ کرد که خود این ماجرا هم کلی خسارت در پی داشت.

لیام ردی، ترس از برگشتن فرهاد مجیدی!

کی بود و چی شد؟ لیام ردی دروازه بانی اهل استرالیا بود که در سال 91 به 
استقالل پیوست و مانند هموطنش »گولج« بدون یک دقیقه بازی حتی در بازی های 
دوستانه استقالل را ترک کرد و هزینه زیادی هم روی دست این تیم گذاشت. علت 
بستن قرارداد با او هم خیلی عجیب است و می گویند در حالی که تنها یک روز به پایان 

فصل نقل و انتقاالت مانده بوده، ناگهان لیام ردی را به هیئت 
فوتبال استان تهران بردند و با او قرارداد بستند. دلیل این 

مسئله هم آن بود که استقالل تا روز آخر فقط یک جای خالی 
در فهرست خود داشته و عده ای برای آن که فرهاد مجیدی 
برنگردد لیام ردی را جذب کردند تا با این کار مانع بازگشت 

مجیدی که نزد هواداران محبوب بود، شوند!
چقدر ضرر کردیم؟ لیام ردی با قراردادی 200 هزار دالری 

به استقالل پیوست که مانند دیگر موارد کار به شکایت و خطر کسر 
امتیاز کشید. به گفته یک سایت استرالیایی مبلغ قرارداد لیام ردی با استقالل، 3 

تا 4 برابر بیشتر از آن چیزی بود که از تیم سیدنی دریافت می کرد.

الحاجی گرو و نیومایر، جانشین های بی خاصیت!

کی بود و چی شد؟ بعد از ماجرای عجیب و جنجالی جدایی 
مامه تیام و ِسرور جپاروف از استقالل، تیم مدیریتی جدیدی 
که به استقالل پیوسته بودند به دنبال خرید بازیکنانی بودند که 
هواداران عصبانی استقالل را آرام کنند. الحاجی گرو و مارکوس 
نیومایر به همین دلیل به استقالل پیوستند و برای این که مشکلی 
پیش نیاید با آن ها قرارداد طوالنی مدت بستند اما این دو نفر 
هیچ شباهتی به جپاروف و تیام نداشتند و فشار روانی شدیدی 

را هم که وجود داشت نتوانستند مدیریت کنند و در نهایت هم با 
کارنامه ای بسیار ضعیف استقالل را ترک کردند.

ــرارداد این دو نفر در سال اول نفری  چقدر ضرر کردیم؟ ق
450هزار دالر بود که در سال های بعد به طور مشروط اضافه 
می شد اما با عملکرد ضعیفی که ارائه دادند قراردادشان فسخ 
شد و برای فسخ هم نفری 225هزار دالر که جمع آن 450 هزار 

دالر می شود، دریافت کردند.

گولج، بدون یک دقیقه بازی
کی بود و چی شد؟ بیشتر بازیکن های درپیتی که پول های نجومی از باشگاه های ما 
گرفتند، چند دقیقه روی مخ طرفداران تیم ها اسکی رفتند و بعدش هم ناکارآمدی شان ثابت 

شد و در نهایت دالرها را به جیب زدند. اما ماجرای گولج استرالیایی که 
در دومین سال حضور برانکو به پرسپولیس اضافه شد، در نوع 

خودش جالب است چون آن قدر در تمرینات ضعیف بود که 
حتی یک دقیقه هم بازی نکرد.

چقدر ضرر کردیم؟ گولج بعد از سکونشینی و نیمکت 
نشینی متوالی قهر کرد، مسئوالن پرسپولیس هم که بابت قهر 

غیرحرفه ای او با شکایت و جمع کردن مستندات می توانستند با 
او راحت فسخ کنند، دچار اشتباهی استراتژیک شدند و بدون این که 

معلوم شود چرا و چگونه، ناچار شدند به او 323 هزار دالر)به پول آن زمان حدود یک میلیارد( 
به جز قراردادش خسارت بدهند، آن هم در شرایطی که در این فاصله دالر حسابی گران شد.

اوکراینی ها، ماجرا چی بود؟

کی بود و چی شد؟ چند سال قبل پرسپولیِس برانکو، بنگر، نورمحمدی و 
بنگستون را کنار گذاشت، در پست مدافع پلی یانسکی و گولج به تیم اضافه 

شدند و در پست مهاجم هم پریموف. ذکــر خیر گولج که 
بعدا می شــود امــا یانسکی و پریموف از آن معماهای 

جالب فوتبال ما هستند، دو بازیکن ضعیف و چاقی 
که شباهتی به فوتبالیست های حرفه ای نداشتند و با 
عدد خوبی جذب پرسپولیس شدند و بازی چندانی 

هم نکردند.  پریموف فقط یک گل در جام حذفی مقابل 
قشقایی زد که آن هم سودی برای پرسپولیس نداشت.

چقدر ضرر کردیم؟ قرارداد این دو بازیکن که خیلی ها معتقد 
بودند توسط دالل هــا در اردوی اوکراین به پرسپولیس اضافه شدند، برای 
پریموف ۸40 میلیون و برای پلی یانسکی 900 میلیون بود. البته معلوم نشد 
برای فسخ آن، چقدرش را گرفتند، هرچه بود آن ها قانونی فسخ کردند تا شکایت 

نکنند.

تادئو، 20 کیلوگرم ناقابل

کی بود و چی شد؟ درخشان بعد از علی دایی مدتی پرسپولیس را 
در اختیار گرفت. طارمی، علیپور و عباس زاده در این تیم بودند اما 
درخشان ترجیح داد یک بازیکن خارجی به نام تادئو را به تیم اضافه 
کند. تادئو مشکل خاصی نداشت جز حدود 20 کیلوگرم اضافه 
وزن که کم هم نمی شد. جالب است بدانید او 1۸ تیم عوض کرده 
و تا همین یک سال قبل هم بازی می کرد. تادئو در تیم های مطرح 
برزیلی بازی کرده بود اما وقتی به پرسپولیس پیوست که خسته بود. 

کادرفنی هم خسته تربودند و حوصله گرفتن تست از او را نداشتند.
چقدر ضرر کردیم؟ تادئو فقط یک گل برای پرسپولیس زد که از 
روی نقطه پنالتی بود و بابت همان هم بیش از 500 میلیون تومان 
در پایان فصل چهاردهم به جیب زد. جالب تر این که بعدش هم از 
پرسپولیس بابت تاخیر در دریافت دستمزدش شکایت کرد و فیفا، 
پرسپولیس را مکلف به پرداخت حدود 40 هزار دالر به بازیکن 

برزیلی پیشین خود کرد.

بویان، در انتظار 
جریمه فیفا!

کی بود و چی شد؟ بویان 
ــایــدنــوف بــازیــکــن اهــل  ن

ــود کــه در سال  مقدونیه ب
96 به استقالل پیوست و دلیل 

بسیاری از جنجال های اخیر استقالل 
بوده و مدیران فعلی و سابق استقالل تقصیر خرید 
و پرداخت نکردن مطالبات او را گــردن یکدیگر 
می اندازند اما چیزی که اهمیت دارد این است 
که بویان ۸0 درصد قراردادش را نگرفته و قطعا به 
زودی آن را با فشار فیفا دریافت خواهد کرد. بویان 
که با نظر وینفرد شفر و با قراردادی به مدت یک سال 
و نیم آبی پوش شد، چهار بازی برای تیم استقالل 

انجام داد که دستاورد خاصی نداشت.
ــالم رسانه های  چقدر ضــرر کــردیــم؟ طبق اع
مختلف مبلغ قرارداد بویان 400 هزار دالر بوده 
که حدود 320 هزار دالر از این مبلغ را طلبکار 
است. قطعا این مبلغ با جمع جریمه های فیفا 

خیلی بیشتر از این اعداد خواهد شد.

ممدوتال، استاد 
فوتبالیست 

بودند؟

کی بود و چی شد؟ زمان 
و  حــال  پرسپولیس  استیلی 

روز خوبی نداشت و بازیکنان ضعیف 
به راحتی جذب تیم می شدند. یکی از آن ها مدافع 
بورکینافاسویی بود که در چند بازی ذخیره بود 
و در زمان هایی هم که داخل زمین بود، حرص 
هواداران را در می آورد. ممدوتال زمانی بازیکن 
تیم ملی کشورش بود اما جالب است که رزومه او 
بعد از پرسپولیس مشخص نیست. بازیکنان درجه 
2 در تیم های معمولی و نیمه آماتور اروپایی را هم 
می توان با چند جست و جوی ساده پیدا کرد اما 

ردی از ممدوتال بعد از پرسپولیس نیست!
چقدر ضرر کردیم؟ از قرار معلوم پرسپولیس 
100 هزار دالر به این بازیکن ضعیف خسارت 
داد تا رضایت دهد و باشگاه مشمول کسر امتیاز 

نشود.

رافائل، 6 امتیاز لعنتی

کی بود و چی شد؟ سال ۸5 پرسپولیس رافائل را جذب کرد 
اما بدون تست پزشکی، بعد که معلوم شد او بیماری هپاتیت 
دارد قــراردادش یک طرفه فسخ شد و او هم شکایت کرد. 
شکایتی که باعث شد 6 امتیاز از پرسپولیس کسر شود و اگر 
گل دقیقه 96 سپهر حیدری نبود، همین شکایت، قهرمانی 

دراماتیک سال ۸7 را از چنگ قرمزها در می آورد.
چقدر ضرر کردیم؟ تبعات جذب رافائل فقط کسر امتیاز 
نبود. پرسپولیسی ها عالوه بر مبلغ قرارداد او، 142 هزار یورو 

هم برای حق دادرسی فیفا و جریمه  شان پرداخت کردند!

پانامایی ها، بعدًا فهمیدیم!

کی بود و چی شد؟ زمان علی پروین دو بازیکن 
پانامایی بعد از بازی دوستانه تیم ملی کشورمان 
با تیم ملی ما جذب پرسپولیس شدند. نکته جالب 
ماجرا این بود که بعد از جذب این دو نفر معلوم 
شد گویا آن تیم ترکیب واقعی پاناما نبوده و از آن 
بدتر یکی از آن دو نفر 36 ساله بوده! علی پروین 
گفت اگر سن بازیکن را می دانست، هیچ وقت او 

را جذب نمی کرد!
چقدر ضرر کردیم؟ هر دو بازیکن بعد از یکی دو 
بازی ضعیف به نیمکت پیچ و مهره شدند و بعد هم 
تمام قــراردادشــان را گرفتند و رفتند. به همین 

راحتی!

دی کارمو، اسطوره!
کی بود و چی شد؟ نماد نفوذ دالل ها در فوتبال ایران، 
یک پرنده فروش بود که به عنوان فوتبالیست حرفه ای به 
تیم بزرگ پرسپولیس قالب شد. دی کارمو موقعیت هایی 
را هم که گل نکردنش سخت تر بود، گل نمی کرد. هرچند 
براندائو رقابت سختی با دی کارمو در بدتر بودن دارد اما 
کارنامه دی کارمو آن قدر درخشان است که هر بار بحث 
خارجی های آماتور و پول های مفتی که به جیب زده 

می شود به میان می آید، ناخودآگاه نام او به ذهن می آید!
چقدر ضرر کردیم؟ دی کارمو آن قدر در پرسپولیس 
ضعیف کار کرد که 35 درصد قراردادش یعنی 70 هزار 
دالر ناقابل را گرفت و رفت به تیم کوثر لرستان و جالب است 

بدانید آن جا هم گل نزد!

سانجان اورسویچ، والیبالیست هستم!

کی بود و چی شد؟ یکی از عوامل پشت پرده فوتبال کشور 
درباره این بازیکن که زمان مرحوم حجازی در استقالل بود ادعا 
می کند که یک ایجنت او را سر تمرین برد و گفت مهاجم خوبی 

است. کادر فنی گفت هافبک دفاعی می خواهیم.
 چند روز بعد ایجنت محترم مدل موهای سانجان اورسویچ 
را عــوض کــرد و بــرد سر تمرین استقالل و گفت: هافبک 
دفاعی آوردم باقلوا! شاید لحن ما شوخی باشد اما ماجرا 
به شدت جدی است. بدتر این که معلوم شد استاد در کشور 

خودش والیبالیست بــوده! خوبی اش این است که الاقل 
ورزشکار بوده و از مشاغلی مثل پرنده فروشی وارد فوتبال 

نشده است.
چقدر ضرر کردیم؟ از حضور او در استقالل زمــان زیادی 
گذشته و پیدا کردن عدد دقیق قــراردادش کار سختی است 
اما آن چه مسلم است او اگر در کشور خودش بود به اندازه یک 
فوتبالیست در کشور ما درآمد نداشت، بماند که دور ایران را هم 

با استقالل گشت.

گوران الوره، ماجرای 
یک گروگان گیری!

ــوران الوره در لیگ 92-93 به  کی بود و چی شد؟ گ
استقالل پیوست تا جانشین مجتبی جباری شود اما نه 

کیفیت داشت و نه بازی به او رسید ولی 
با شکایت خود از این تیم تا مدت ها 

باعث استرس هواداران استقالل 
بود. الوره در زمان حضور در ایران 
گذرنامه اش نزد مدیران استقالل 

بود و موفق هم نمی شد گذرنامه 
خود را از این تیم بگیرد در نهایت 

توانست  با همکاری سفیر صربستان 
گذرنامه خود را از مسئوالن استقالل دریافت کند و از ایران 
خارج شود. وی مدتی بعد در مصاحبه ای با » بلیچ اسپورت« 
یکی از رسانه های کشور صربستان، مصاحبه ای جنجالی 
علیه باشگاه استقالل و امیر قلعه نویی سرمربی وقت این تیم 
انجام داد و حرکت باشگاه استقالل را گروگان گیری خواند.
چقدر ضرر کردیم؟ مبلغ قرارداد الوره 200 هزار دالر بود 
که وقتی در مقابل کیفیت و زمان حضور در استقالل قرار 
می گیرد، مبلغ بسیار باالیی می شود. مبلغی که او تمام و 
کمال با کمک فیفا وصول کرد و اگر پرداخت نمی شد جرایم 

سنگینی در انتظار استقالل بود.

پروپییچ! بالی 
جان استقالل

کی بود و چی شد؟ پروپییچ هم 
مهاجم کروات و تنومندی بود که 
نتوانست انتظارات را برآورده کند 
و در نهایت هم از استقالل جدا شد.
ــرر کــردیــم؟ پروپییچ  چقدر ض
ــده اش بــاز و باعث  ــرون همچنان پ
ــواداران استقالل است و  عذاب ه
پرداخت نشدن طلب 300 هزار 
دالری اش باعث شده تا  خطر کسر 
امتیاز بیخ گوش استقاللی ها باشد.



 تعریف ماساژ
انجام حــرکات منظــم و  اصولی توســط 
درمانگــر روی بافت هــای بدن کــه تاثیر 
خاصی بر دستگاه های عصبی، عضالنی 

و گردش خون دارد.
 ماساژ تایلندی

ماســاژ تایلنــدی یکــی از معروف تریــن 
ســبک ها در ماســاژ اســت. افــرادی کــه 
می خواهنــد شــکل فعال تــری از ماســاژ 
را تجربــه کنند ماســاژ تایلنــدی انتخاب 
مناســبی بــرای آن هــا خواهد بــود. این 
نــوع ماســاژ در کاهــش و تســکین درد و 
اســترس بســیار کمک کننــده اســت. 
همچنین انعطاف پذیــری، گردش خون 
و ســطح انرژی بــدن را افزایش می دهد. 
مدت زمان الزم برای ارائه خدمات ماساژ 

تایلندی ۶۰ تا ۹۰ دقیقه است.
 ماساژ سوئدی

ماساژ سوئدی یک نوع ماســاژ آرام برای 
کل بدن اســت بنابراین اگر بــرای اولین 
بار است که می خواهید تحت ماساژ قرار 
بگیرید یــا تنش زیــادی دارید یــا بدنتان 
به لمس حســاس اســت ماســاژ سوئدی 
مناســب خواهد بود. ایــن نوع ماســاژ به 
آزادسازی گره های عضالنی بدن کمک 

می کند. همچنین برای زمانی که تمایل 
دارید در طــول ماســاژ اســتراحت کنید 
انتخاب خوبی خواهد بود. ماساژ سوئدی 
معمواًل یک ســاعت تــا یک ســاعت و نیم 

طول می کشد.
 ماساژ ورزشی

اگر هنگام ورزش دچار آســیب عضالنی 
می شــوید اســتفاده از خدمــات ماســاژ 
ورزشــی برای شــما بهترین گزینه است. 
اگر مستعد ابتال به صدمات هستید ، این 
نوع ماســاژ را انتخاب کنید زیرا می تواند 
برای جلوگیری از آسیب های ورزشی به 
شما کمک کند. شــما می توانید از ماساژ 
ورزشــی برای افزایــش انعطاف پذیری و 
عملکرد خود استفاده کنید. افزون بر این 
از خدمات ماساژ ورزشــی می توان برای 
تســکین درد، تشــویش و تنش عضالنی 
اســتفاده کرد. ایــن نوع ماســاژ می تواند 
روی کل بدن انجام شــود یا ممکن است 
درمانگــر فقط روی قســمت های خاصی 
از بدن کــه بــه توجه بیشــتری نیــاز دارد 
متمرکز شود. طبق نیاز شما ممکن است 
فشــار عمیق با ضربه های تسکین دهنده 
به صورت متناوب انجام شــود. چه لباس 
تن تان باشــد چه نباشد شما می توانید از 

یک ماساژ ورزشی لذت ببرید. اگر ترجیح 
می دهید که لباس تن تان باشــد، لباس 
نازک و آزاد مناسب است زیرا به درمانگر 
اجازه می دهــد که به راحتــی به عضالت 
تان دسترســی داشته باشــد. برای لذت 
بردن از یک ماساژ ورزشی باید ۶۰ تا ۹۰ 

دقیقه وقت بگذارید.
 ماساژ شیاتسو

ایــن ماســاژ بــرای افــرادی که احســاس 
اســترس، درد یــا تنــش دارنــد بســیار 
آرام بخــش اســت. شیاتســو یــک نــوع 
ماســاژ ژاپنی اســت کــه آرامــش روحی و 
فیزیکی را ارتقا می بخشــد، به اســترس، 
اضطــراب و افســردگی کمــک می کنــد، 
ســردرد را تســکین می دهــد و در کاهش 
تنش عضالنی مؤثر است. ماساژ شیاتسو 
برای کل بــدن انجام می شــود اما ممکن 
اســت درمانگر بر نقاط خاصی از بدن که 
به توجه بیشتری نیاز دارد، متمرکز شود. 
درمانگر برای ارائه خدمات ماساژ شیاتسو 
از دســت ها، کــف دســت و شســت خــود 
برای ماســاژ نقاط خاصی از بدن استفاده 
می کند و فشاری پالس گونه یا ریتمیک را 
بر بدن اعمال می کند. این نوع ماساژ نیز 

۶۰ تا ۹۰ دقیقه طول می کشد.

  ماساژ سنگ داغ
اگر درد و تنش عضالنی دارید ، ماساژ سنگ 
داغ پیشنهاد ما به شماست. این نوع ماساژ 
درمانی مشــابه ماساژ ســوئدی است تنها 
تفاوت آن این اســت کــه درمانگــر به جای 
دست از ســنگ داغ برای ماســاژ استفاده 
می کند. این نوع ماســاژ، تنــش عضالنی 
را کاهــش می دهد، جریان خــون را بهبود 
می بخشد و با استفاده از سنگ های داغ درد 
کاهش می یابد بنابراین ماســاژ سنگ داغ 
می تواند به تسکین تنش عضالنی، بهبود 
گردش خون، کاهش درد، تسکین استرس 
و افزایش آرامش کمک کند. در طول ماساژ، 
سنگ های داغ در نقاط مختلفی از بدنتان 
قرار داده می شــود. درمانگر ممکن اســت 
یک سنگ را در بخش های مختلف بدن نگه 
دارد و با روش ماساژ سوئدی فشاری مالیم 
به آن وارد  کند. این ماساژ معمواًل ۹۰ دقیقه 

زمان می برد.
 ماساژ نقاط ماشه ای

ماســاژ نقــاط ماشــه ای بــرای افــرادی که 
درد مزمــن دارند یا دچــار صدمه شــدند و 
همین طور کسانی که یک مسئله یا مشکل 
خاصی دارند، مناسب است. گاهی اوقات 
نواحی ســفت در بافت های عضالنی که با 
 عنوان نقاط ماشــه ای شــناخته  می شوند
می توانند باعث درد در قســمت های دیگر 
بدن شوند. در این نوع ماساژ درمانگر برای 
ارائه خدمات ماساژ به ۶۰ تا ۹۰ دقیقه زمان 

نیاز دارد.
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پرسش و پاسخ

شکنجه نوزاد به بهانه درمان زردی!

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 سپهریان
متخصص طب توان بخشی

از درد ســیاتیک شــب ها خــواب نــدارم. 67 
ساله ام و پزشــک برایم  افزون بر فیزیوتراپی، 
لیزردرمانی هم تجویز کرده  است. لطفا  درباره  

این شیوه توضیح دهید.
منشــأ عصب ســیاتیک از ناحیه تحتانی ستون 
مهره هــا و مجاورت دیســک هــای پایینی کمر 
است و به سمت اســتخوان لگن و با سن امتداد 
 مــی یابــد و ســپس از پشــت ران وارد ســاق پــا 
مــی شــود.عصب ســیاتیک  وقتــی درگیر می 
شود ممکن است در هر نقطه ای از عصب، درد 
احساس شود، در شــرایطی که بقیه قسمت ها 
فاقد درد باشد. این درد در مردان بیشتر شیوع 
دارد اگرچه در زنان و به خصوص بعد از بارداری 
هم کم دیده نمی شود. این درد معموال در افراد 
بین  3۰ تا 5۰ ســال شــایع تر اســت اما امروزه 

در هر سنی حتی نوجوانان هم دیده می شود.
 علت درد سیاتیک و ارتباط آن با دیسک 

کمر
علت درد سیاتیک ایجاد فشار به عصب سیاتیک 
یا وارد آمدن ضربه به ناحیه کمر است. در حقیقت 
سیاتیک نشــانه ای از مشــکلی دیگر است که در 
ناحیه آســیب دیــده ایجاد شــده اســت. حرکت 
دیســک بین مهره ای که بســیار دردناک اســت 
عضله باسن را درگیر می کند.هر عاملی که موجب 
کشیدگی و فشار روی شکم شود می تواند موجب 
ابتال و درگیری بیشتر سیاتیک شــود مانند درد 

عصب سیاتیک در بارداری و چاقی.
 درمان  سیاتیک

ســیاتیک بایــد  از ابتدا توســط یــک متخصص 
طب فیزیکی درمان شــود. چون طوالنی شدن 
و درمان ناقص آن درد را بســیار شدید، طوالنی 
و برگشــت پذیر می کند. اســتراحت مطلق سه 
روزه الزم اســت البتــه دوره اســتراحت نبایــد 
خیلی  طوالنی شود زیرا  استراحت مطلق  مانع  
از بر گشــت  ســریع بیمار به زندگی روزمره می 
شــود و درد  ممکن اســت روند درمان دیســک 
کمر و ســیاتیک را هم به تاخیر بیندازد.  درمان 
ســیاتیک شــامل  طب ســوزنی ، لیزر درمانی ، 
ماســاژ و بیوفیدبک و مگان تراپــی، تزریق های 

تخصصی و ازن درمانی  و پالسماست.
 درمــان هــای فیزیوتراپــی مانند درمــان های 
دستی ســتون فقرات ، به کار بردن متناوب یخ، 
گرما و لیــزر درمانی کمر اســت. در جدیدترین 
تحقیقات ســازمان بهداشــت جهانــی ترکیب 
طب ســوزنی الکتریکی و لیزر پرتــوان و ورزش 
به عنوان بهترین درمان غیرجراحی دیســک و 

سیاتیک مطرح شده است. 

آشپزی من آشپزی من غذای اصلی
  سالمتآشپزی من

 نکات بهداشتی قبل و
 بعد سفر 

 امروزه سفر کردن دیگر منحصر به فصل 
و زمان خاصی نیست، بد نیست به نکاتی 

اشاره کنیم که الزم است برای بهداشت فردی در طول 
سفر رعایت شود تا خدایی ناکرده دچار مشکل نشویم و 

سفر را با خاطری خوش به پایان برسانیم.
۱    قبل از سفر پوست خود را آماده کنید تا در برابر 
تغییرات آب و هوایی آسیب نبیند. یک یا دو روز قبل با 
شوینده های مخصوص و ماسک های صورت، پوست 
را الیه برداری مالیم و از یک ماسک آب رسان هم برای 

مرطوب نگه داشتن استفاده کنید.
۲    در طول ســفر از مصرف زیاد آب دریغ نکنید تا 
پوست خشک نشود، ضمن مرطوب ماندن، رنگ و روی 

پوست روشن بماند و از سر درد هم جلوگیری شود.
۳    در طــول ســفر تا حد ممکــن از لوازم آرایشــی 
استفاده نکنید تا پوســت کمتر تحریک شود و چربی 
اضافی روی پوســت نماند. در موقع پاک کردن مواد 
اضافی از روی پوست هم بهتر است به جای دست ها 
از دستمال کاغذی استفاده کنید تا آلودگی کمتری 

به پوست برسد.
۴    جدا از این که با چه وســیله ای ســفر می کنید 
و چقدر در برابر آفتاب هســتید، الزم اســت یک کرم 

ضدآفتاب به همراه داشته باشید.
۵    حتما قبل از مصرف غذا و خوراکی و بعد از خارج 
شدن از دست شویی به طور مداوم دست ها را با آب گرم 
و صابون بشویید. پس از شست وشو هم باید دست ها 

را با یک حوله تمیز یا دستمال کاغذی خشک کنید.
6    عفونت های مجاری ادراری و دستگاه تناسلی 
یکی از مشکالت شایع در میان خانم هاست و به دلیل 
اطمینان نداشــتن از پاکیزگی آب دست شویی های 
عمومی، در صــورت امکان مقداری آب ســالم و تمیز 

برای شست و شوی خود به همراه داشته باشید. 
7    در دست شویی های عمومی و هتل ها مراقب 
باشید شیلنگ دست شویی با بدن شما تماس نداشته 

باشد.
۸     بعد از دفــع ادرار و اجابت مزاج، حتما توســط 
دستمال تمیز محل شست وشــو را خشک کنید. در 
صورتی که لباس زیرتان مرطوب اســت، فوری آن را 

تعویض و لباس زیر خشک و پاکیزه به تن کنید.
۹    در طول ســفر لباس زیر خود را هر روز تعویض 

کنید.
۱۰    مراقــب خــورد و خوراک تــان باشــید؛ یکی از 
شایع  ترین مشکالت تغذیه  ای در طول سفر، مصرف 
آب آشــامیدنی آلوده اســت. همچنیــن غذاهایی که 
دارای گوشــت ســرد، پنیر و ســس اســت که معموال 
مســتعد رشــد باکتری ها به شــمار می رود.  غذاهای 
دریایی در صــورت آلوده بودن باعث بروز مشــکالت 
روده ای می شود. همچنین ترجیحا از مصرف لبنیات 

و سبزی ها خودداری کنید.

بانوان
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 عدس و بلغــور گندم را از چند ســاعت قبل خیس 
کنید.  در قابلمه ای عدس و بلغور گندم را به همراه 
۲ لیتــر آب روی حرارت با شــعله زیاد قــرار دهید تا 
بجوشــد و ســپس شــعله را کم کنید تا بپــزد و لعاب 

بیندازد.
 پیازهــا را ریز خرد کنیــد و درون تابــه کمی روغن 
بریزید وپیاز ها را به همراه کمی زردچوبه سرخ کنید 
تا طالیی شــود وقتی آماده شد، ســیر ها را ریز رنده 
وهمراه ادویه ها اضافه کنید و همه رافقط در حد چند 

ثانیه تفت دهید.

عدس و بلغــور که پخــت و لعاب انداخــت، یک عدد 
ســیب زمینی درشــت را نگینی )مکعبی( خرد و به 
عصاره گوشــت و پیاز داغی را که  آن اضافه کنید. 
آماده کردید به آن اضافه کنید  و با شعله کم با در نیم 

باز اجازه دهید، آش یک ربع تا ۲۰ دقیقه جا بیفتد.
خواص

 از ویژگی های منحصر به فرد بلغــور گندم میزان 
زیاد فیبر  آن اســت کــه فراینــد هضم را تســریع و از 
نفخ، سوء هاضمه و یبوست پیشگیری می کند. فیبر 

عملکرد جذب مواد مغذی را بهبهود می بخشد.

مصطفی عاشوری |فیزیولوژیست ورزشی

 امروزه ماساژهای بسیاری در جهان متداول است  اما در این مطلب  به درخواست خوانندگان 

تصمیم گرفتیم مهم ترین آن ها را برایتان توضیح دهیم.

بیشتر 
بدانیم

آش عدس و بلغور برای پیشگیری از سو ءهاضمه

 عدس – ۲۰۰ گرم  
 بلغور گندم  - ۲۰۰ گرم

 سیب زمینی درشت  -  یک عدد
 پیاز درشت – ۲عدد

 سیر – 3 تا 4 حبه
 عصاره گوشت – به میزان الزم  

 نعناع خشک -  به مقدار الزم
 نمک، زردچوبه، فلفل سیاه و قرمز- به 

مقدار الزم  
روغن - به مقدار الزم

 آب – ۲ لیتر

دانستنی ها آشنایی با انـواع ماسـاژ 
  امروزه ماساژ جزو جدایی ناپذیر برنامه خیلی ها شده است، ورزشکاران برای رسیدن به موفقیت و

 افراد معمولی برای کاهش استرس به آن نیازمند هستند

تازه ها

 میلیاردها میکروپالست
 در چای کیسه ای

اخبــار هــر روزه دربــاره احاطــه میکروپالســتیک ها بر 

زندگی مان همیشــه ناراحت کننده اســت. خبرهایی 

ماننــد میکروپالســتیک ها از طریــق هوا جا بــه جا می 

شــود، نمک می خوریم یا پالســتیک؟ مصرف ســاالنه 

ده ها هزار ذره پالســتیکی به همراه غــذا و.... نگرانی 

مان را بیشــتر می کند. این بار نتایج تحقیقات  انجمن 

علمی)AAAS(  نشــان می دهــد در یک فنجــان چای 

کیســه ای میلیاردهــا میکروپالســتیک وجــود دارد. 

پژوهشــگران کیســه پالســتیکی چــای را در آب داغ 

انداختند و دریافتند کــه تعداد ذرات رها شــده در یک 

فنجان بیشــتر از دیگر مواد غذایی و نوشیدنی هاست. 

پژوهشــگران هنوز نمی دانند آیا این ذرات معلق برای 

کســانی که آن را می نوشــند ضرری دارد یا نه؟ بعضی 

معتقدند که هنوز تحقیقــات جامعی درباره تاثیر منفی 

این ریز ذرات انجام نشــده اســت اما پراکندگــی زیاد و 

ســادگی نفوذ این ذرات در بدن تجمــع حجم زیادی از 

مواد شیمیایی را به همراه دارد که برای سیستم هضم 

و جذب بدن ناشناخته و آسیب رسان است. از جمله دو 

ماده تشــکیل دهنده میکرو پالســتیک ها مــی توان به 

فتاالت ها و بیسفنول اشاره کرد.فتاالت ها نوعی مواد 

شــیمیایی برای انعطاف پذیری پالستیک هاســت  که 

رشد سلول های سرطانی در ســرطان سینه را افزایش 

می دهد.برخی شواهد نشــان داده است که بیسفنول 

) BPA( هــم  می تواند در هورمــون های تولیــد مثل به 

خصوص در زنان اختالل ایجاد کند.

دیروز در کانال های مختلف عکس شکم نوزادی با عنوان 
»4۰تیغه کــردن نوزاد بــرای درمــان زردی« با  جراحت 
خراش  تیغ های متعدد منتشر شد که حکایت از دخالت 
نا به جایی داشــت که به این موضوع منجر شــده اســت. 
حکایتی که اگر صحت داشته باشد نیاز به پیگیری دارد، 
برداشت نادرست و  اقدام نا به جا تر که به احتمال زیاد با 
خرافات هم بی ارتباط نیســت. در حالی که زردی نوزاد 
بیماری نسبتا شــایعی اســت و با راهکارهای ساده قابل 
درمان است ونیاز به این همه خراش های جانکاه بر پیکر 
نوزاد  ندارد.  صحبت ما با شــما پدر و مادری اســت که با 
همه زحمت و مشقتی که متحمل شــده اید تا نوزادی به 
دنیا آورید، چگونه ر اضی می شــوید تــا او را به راحتی در 
معرض نســخه پیچی های این و آن قرار دهید؟ آیا با خود 
فکر کرده اید که ایــن همه خراش روی بــدن نوزادی که 
هنوز سیستم ایمنی اش مقاوم نشده است باعث عفونت و 
آلودگی می شود و حتی درمان زردی اش را مشکل تر می 
کند؟ ناگفته نماند  اگر چه در طب  ســنتی ایجاد خراش 
روی نقاطی خاص آن هم توسط پزشک کار بلد به عنوان 
راهی برای درمان انجام می شــود ولی باز هم تشخیص 
آن بر عهده متخصص اســت  و  مجروح کــردن تمام بدن 
نوزاد به طور قطع مورد تایید هیچ یک از  متخصصان طب 
سنتی نیست. به این نکته ضروری توجه داشته باشید که 
اگر به تازگی صاحب نوزادی شــده ایــد و نگران زردی او 
هستید برای درمان به نسخه های این و آن عمل نکنید. 
در این شــرایط  الزم ترین کار مراجعه به متخصص است 
زیرا زردی اگر به موقع درمان نشود باعث فلج مغزی نوزاد 
می شود  . کودکی که در بیمارستان به دنیا می آید توسط 
پزشک  نوزادان معاینه می شود و زردی او درمان خواهد 
شــد و نوزادی هم که در منزل به دنیا می آید باید توســط 

یک متخصص معاینه شود.  
 نحوه تشخیص زردی نوزادان

زردی در نــوزادان از همــان روزهــای اولیــه تولــد آغــاز 
می شــود؛ عالیــم آن معمــوال بــا زردی پوســت و گاهــی 
چشــم ها بروز می کنــد، زردی ابتدا تنها صــورت را در بر 
می گیرد اما رفته رفته قفســه ســینه، ناحیه شــکم، پاها، 
کف پا و انــدام های تحتانی را نیز درگیــر می کند؛ زردی 
در نــوزادان گاهــی باعث خســتگی مفرط و ســوءتغذیه 
می شــود، نوزادانی کــه در ۲4 ســاعت اول پــس از تولد 
دچار این عالیم می شوند، باید حتمًا تحت آزمایش میزان 

بیلی روبین قرار گیرند.   

درباره 4۰ تیغه کردن شکم نوزادان برای درمان زردی که مبنای علمی ندارد
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قرار و مدار

روز خواندن یک کتاب تکراری

امروز برید سراغ کتاب های کتابخونه تون و 
یه کتابی رو که قبال خوندین و دوسش 

داشــتین بردارین و بخش های 
مهمش رو دوباره بخونین. 

تجربه خیلی متفاوتیه 
و چون پایان کتاب 
می دونیــن،  رو 
بیشتری  جزئیات 
توجه تون رو جلب 

می کنه... 

* یک امضا رو چقدر جدی می گیرن بعضی ها! االن کی به 
امضای دیگران توجه می کنــه که براش هزینه هم بکنیم؟ 

اونم 100 هزار تومن!
* عکس مطلب تنبلی در صفحه خانواده ، خوب بود. البته 
بیشتر خنده دار بود تا ترغیب کننده برای جنگیدن با تنبلی.
* در جواب اون فردی که دیروز در ســتون »ما و شما« گفته 
بود آدم اگر پول داشته باشه، بهترین کار اینه که بذاره بانک 
و ســودش رو بگیره، می خواســتم بگم تا وقتی امثال شما 
هستن که به جای تولید دنبال چنین راه هایی برای کسب 

درآمدن، هیچ وقت اوضاع کشور درست نخواهد شد.
* طراحــی امضا، خیلی شــغل جالبیــه به نظــرم. من هم 
دانشجوی مکانیکم و تو فکرم یک شغل برای خودم اختراع 
کنم تا هیچ دستی تو کارم نباشه و زودتر بتونم پیشرفت کنم.
* زندگی سالم، لطفا به مباحث زناشــویی بیشتر بپرداز. 
باور کنید مشکل بیشــتر زوج ها، نداشــتن رابطه اصولی 
است وگرنه همه مان طعم خوشبختی را بهتر می چشیدیم. 
* درباره مطلب صفحه سالمت با عنوان »ظروفی که نباید 
داخل مایکروویو گذاشت«، می خواستم بگم طبیعتا همه 
می دونن که ظرف یک بار مصرف و پالســتیکی رو نباید تو 

مایکروویو گذاشت. غیب گفتین ها!
* در ســتون بانوان گفته اید کودک عاشــق نظم اســت در 
صورتی که بیشتر یا تقریبا همه کودکانی که من می شناسم، 

از نظم فراری اند و همیشه اتاق شان به هم ریخته است.
* قصه درخت غرغر که در صفحه فرفره چاپ شده رو برای 
مادر گل بانو دخترم خوندم و خوشش اومد.  

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

  تفاوت این رقابت در گذشته با امروز
رقابت بین دختران و پسران که پیش از این نیز وجود داشت، در گذشته 
کمتر وارد دشــمنی و نفرت از همدیگر می شد. شــاید بتوانیم دلیل 
اصلی این موضوع را هم مشخص بودن جایگاه هر جنس در جامعه و 
روابط خانوادگی در نظر بگیریم. تعریفی که گاهی مبتنی بر برتری 
پسرها نسبت به دخترها بود. تمام تاکید بر تفاوت دو جنس در زمان 
تربیت نیز با محوریت این موضوع رقم می خورد اما این روزها داستان 
تفاوت هایی با قبل دارد. این روزها وجه فرمانبرداری در تربیت جنس 
مونث کم رنگ تر از قبل شــده و حاال مفاهیمی چون توانمندسازی، 
پرورش استعداد دختران، دادن حق انتخاب به زنان ارزش بیشتری 

پیدا کرده است. بر این مبنا هم بسیاری از 
دختران، دیگر خود را در مقامی پایین تر از 
پسران نمی دانند و از همان سنین پایین 
در تالش برای نمایــش قابلیت های خود 
هستند؛ موضوعی که البته گاهی اوقات 
به هیچ عنوان مورد اســتقبال پسربچه ها 
قرار نمی گیرد. اما آیا باید این تغییر جایگاه 
دختران را دلیــل افزایش رقابــت بین دو 
جنس در برخی مــوارد در نظر بگیریم؟ و 
اگر این طور اســت آیا باید دوباره دختران 
را تشــویق به دنباله روی کنیم؟ عقب نگه 
داشــتن زنــان در پــرورش اســتعدادها و 
توانمندی هایشــان موضوعی نیست که 
بتوان آن را برای این روزها تجویز کرد؛ چه 
این که غیراخالقی بودن این رویه بر کسی 
پوشــیده نیســت. در واقع مشــکل نیز آن 
بخش نیست. بلکه مشکل اصلی در تاکید 
زیاد بر جنســیت افراد از همان بدو تولد و 
حتی پیش از آن است. موضوعی که به نظر 
می رسد باید اصالح شود و البته تغییر در 

آن از مسیر خانه های ما می گذرد.

 چطور مانع خصومت کودک مان با جنس مخالف شویم؟

اگر فرزندی در خانه دارید یا اگر تصمیم به بچه دار شــدن دارید، 
بهتر اســت برای جلوگیری از ایجاد خصومت بیــن دو جنس این 

نکات را در نظر داشته باشید.
فرزندمان بر اساس کلیشه های رایج، شاید جذاب باشد 1 برگزاری جشــن تعیین جنســیت و انتخاب رنگ وسایل 
اما تصور نادرستی از اهمیت جنســیت را در ذهن فرزند ما ایجاد 

می کند.
جنســیت خودداری کنید و در نظر بگیریــد که به عنوان 2 نزد فرزندتــان از نســبت دادن ویژگی هــای اخالقی به 
مثال تجربه تــرس، محدود به یک جنس 
نیست و موضوعات آزاردهنده می تواند 

باعث ناراحتی هر دو جنس  شود.
یا اشــعار توهین آمیــزی درباره 3 اگر فرزند خردسال شما شعارها 
جنس مخالف می خواند از همراهی با او 
خنــده(  و  شــوخی  قالــب  در  )حتــی 

خودداری کنید.
توانمندی هــای 4 بــه عنــوان الگوهــای اصلــی  فرزندتــان، 
خودتــان را بــر اســاس جنســیت خــود 
تعریف نکنید. به عنوان مثال به واسطه 
این کــه مــرد هســتید خــود را معــاف از 
مشــارکت در کار خانــه یــا چــون زن 
در  مشــارکت  از  معــاف  هســتید، 
خریدهای خانواده نکنید. یادتان باشد 
افــراد خانــواده زمانــی در رســیدن بــه 
اهــداف خود موفــق خواهند شــد که از 
تمام توانمندی های خود برای رسیدن 
به ایــن اهــداف بهــره بگیرند؛ فــارغ از 

این که جنسیت آن ها چیست.

»از دخترها بدم می آید و از آن ها متنفرم. پسرا شیرن، دخترا بادبادکن، دست بزنی می ترکن ... به نظرم این دنیا جای دختر 
نیست«. این قسمتی از انشای یک پسر 12 ساله با موضوع: »اگر من دختر بودم« است که در شبکه های اجتماعی با این 
توضیح که »بخوانید و بترسید«، دست به دست می شود. همان طور که می دانید، رقابت بین دختربچه ها و پسربچه ها از 
قدیم هم وجود داشته و بسیاری از ما شعارهایی در مدح توانمندی های دختران و پسران شنیده و برای درآوردن حرص 
جنس مخالف، حتی تکرار کرده ایم. اما آیا این انشای کودکانه را هم می توانیم در قالب همان شعارهای کودکانه در نظر بگیریم یا ممکن 

است به واسطه تغییراتی که در جامعه ما روی داده است، رقابت بین دختران و پسران در حال وارد شدن به مرحله خطرناکی باشد؟

 پسری 30 ساله دارم که مدت هاست برای ازدواج با اوحرف می زنم. همیشه می گوید 
حاال صبر کنید یا  موقعیتش را ندارم. به تازگی به او گفتم اگر دختری را برای ازدواج 
در نظر داری، به من هم بگو تا تکلیفم روشن شود ولی می گوید دختری در زندگی اش 
نیست. یک روز پس از این حرف در منزل ما را می زنند و پدرش می رود دم در و می بیند دختری که 
خودش را آشنای پسرمان معرفی می کند، می گوید این بسته را به پسرتان بدهید. من ناراحت 
شدم اما پدرش گفت باید عادی برخورد کنیم. بعد هم بسته را به پسرم دادم و گفتم دختری برای 
شما آورده، او هم بسته را گرفت و دیگر هیچ حرفی بین ما زده نشد. باید با او چه برخوردی داشته 

باشم؟ در ضمن پسرم خیلی تودار، کم رو، کم حرف و شاید هم درون گراست.

مهمان  جرئت آمدن به خانه ما را ندارد! دنیا جای دخترها نیست؟!
اصول مدیریت احساس کودکان درباره جنس مخالف به بهانه پربازدید شدن انشای پسر بچه ای 12 ساله  که از نفرت خود 

به دخترها حرف زده است!

با رفتار مشکوک پسرم چه کنم؟

ببیـــن ات چشـات دربیــاد!
چشم وهم چشمی شبیه یک بیماری پیش رونده، روح و روان و زندگی افراد به خصوص خانم ها را در بر می گیرد

برای رهایی از دست این مشکل، مثال اگر اعتماد به نفس تان پایین 
است، از یک روان شناس کمک بگیرید یا کتاب های خودیاری در 
این حــوزه را مطالعه کنید. اگر مشــکالتی در زندگی مشــترک یا 
شغلی دارید به جای تمرکز بر زندگی دیگران و چشم وهم چشمی 
بر ســر مســائل ظاهری و بیهــوده، ســعی کنید بر حل مشــکالت 
خانوادگی و شغلی خودتان تمرکز کنید. چشم وهم چشمی بر سر 
ظواهر زندگی و رقابــت با زندگی دیگران، میزان رضایت شــما از 
زندگی مشترک و شغلی را افزایش نخواهد داد بلکه فقط شما را از 

حل مسائل واقعی زندگی تان دور می کند.
از داشــته هایتان یــک فهرســت تهیه کنیــد: مهم نیســت این 
نعمت هــا بــزرگ هســتند یــا کوچــک. افــرادی کــه گرفتــار 
چشم وهم چشمی هستند، نقاط مثبت زندگی خود را نمی بینند. 
یک فهرست از چیزهایی که دارید، بنویسید و آن را جایی در معرض 
دیدتان قرار دهید، هــر روز بخوانید و به خاطر آن ها شــکرگزاری 

کنید.
چشم وهم چشمی را به الگوبرداری سالم تبدیل کنید: به جای 
تمرکز بر موفقیت های ظاهری دیگران، از خودتان بپرســید آن ها 
چقدر تــالش و چه مســیری را طی کرده انــد تا به ایــن موفقیت ها 
رســیده اند؟ و از تــالش آن ها الگوبــرداری کنیــد. همچنین روی 
چیزهایی که خودتان دوســت دارید که به دســت بیاورید؛ تمرکز 
کنید نه چیزهایی که دیگران دارند. گاهی افراد به قدری گرفتار 
چشم وهم چشمی می شوند که فراموش می کنند خودشان به چه 

چیزهایی عالقه دارند و از چه چیزهایی لذت می برند.
روی پیشــرفت خودتان تمرکــز کنید: بــه صــورت واقع بینانه، 
اســتعدادها و توانایی های درونی تان را بشناســید و ســعی کنید 
بدون در نظر گرفتــن این که دیگران چه دســتاوردهایی دارند، بر 

اساس توانایی های ویژه خودتان پیش بروید و آن ها را رشد دهید.
کارهــای مفیــد انجــام دهیــد: مراجعــی داشــتم کــه در دام 
چشم وهم چشمی با جاری خود افتاده بود و بعد از بررسی متوجه 
شــدم از این کــه جــاری اش شــاغل اســت و او خانه دار، احســاس 
بی کفایتــی و مفیــد نبــودن دارد. به همیــن دلیل ســعی می کند 
بــا چشم وهم چشــمی هایی ماننــد خریــد وســایل منزل یــا طال و 
جواهرات میدان رقابت را نبازد! اگر شما هم در این دام افتاده اید 
با جست وجویی در اطراف تان ببینید که عالوه بر کارهای روزانه، 
چه کار مفیدی می توانید برای خودتان یا دیگران انجام دهید. این 
کار می تواند یادگیری یــک هنر و حرفه یا یــک کار خیر داوطلبانه 
باشد و قطعا احساسی که به شما خواهد داد از چشم وهم چشمی 

خوشایندتر است.
بــرای خودتــان هــدف و معنــا بیافرینیــد: از خودتان بپرســید 
اگــر دیگــران، دوســتان، فامیــل و تمــام کســانی کــه در دام 
چشم وهم چشمی با آن ها افتاده اید، نبودند، دوست داشتید چطور 
زندگی کنید؟ چه چیزهایی عمیقا شما را خوشحال می کند؟ چه 
رویاهایی دارید؟ دل تان می خواهد 10سال بعد، 20 سال بعد و 

... چه زندگی داشته باشید و به چطور آدمی تبدیل شده باشید؟
بیرون زندگــی دیگــران را بــا درون زندگی خودتان مقایســه 
نکنید: به قول معــروف هیچ فــردی از زندگی دیگــری خبر ندارد. 
اغلب افراد تمایل دارند زندگی دیگــران را مثبت تر و زندگی خود را 
منفی تر از آن چه واقعا هست، ببینند. مردم تمایل دارند ظاهر زندگی 
خود را حفظ کنند و بهترین های خود را به نمایش بگذارند. در حالی 
که معلوم نیســت زیر ظاهر پر زرق و برق و شــاد زندگی دیگران، چه 
مشکالت، غم ها و حسرت هایی نهفته اســت. بنابراین هرگز بیرون 

زندگی دیگران را با درون زندگی خودتان مقایسه نکنید.

»کیک تولد بچه من باید بزرگ تر از دیگران باشد«،»هر سال باید طال و جواهراتم    
را عوض کنم تا چشم فامیل را دربیاورم«، »چون فالنی خودرویش را عوض کرده، 
من هم باید عوض کنم« و ... . حتما شما هم دوروبرتان افرادی را دیده اید که مدام 
در حال مقایسه زندگی خودشان با دیگران هستند و مدام چشم شان دنبال این 
است که دیگران چطور زندگی می کنند، چه چیزهایی دارند، چه سفرهایی می روند و بعد از این مقایسه، 
حال شان بد می شود . چشم و هم چشمی یعنی هر چیزی که دیگران دارند، من هم باید داشته باشم و 
عزت و احترام و احساس رضایت من وابسته به این موضوع است. مشکلی که معموال خانم ها بیشتر به 
آن دچار می شوند و شبیه یک بیماری پیش رونده، روح و روان و زندگی آن ها را در بر می گیرد اما ریشه 

این مشکل چیست، چه آسیب هایی دارد و چطور باید آن را مدیریت کنیم؟
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محوری

شبکه های 
اجتماعی

دختــری بســته ای را بــه  منــزل 
شــما می آورد و  خیلی خونسرد 
بدون این که چیزی به فرزندتان 
بگوییــد، از کنــار ایــن قضیــه 
می گذرید؟! هم اینک شــما بــا دو موضــوع روبه رو 
هستید. اول این که چطور در خصوص نگرانی تان با 
فرزندتان حرف بزنید و دوم این که چطور تغییری را 

که می خواهید در فرزندتان ایجاد کنید.

 به پسرتان بگویید نگرانش هستید

درباره نکته اول باید بدانید بیان کردن احساس تان 

به شــما کمک می کند تــا از یک طرف از شــر افکار 
آزاردهنده خالص و قدری سبک شــوید و از طرف 
دیگر بــه او نیز یــاد دهید کــه درباره احساســاتش 
حرف بزند. اگر رفتار فرزندتان باعث ناراحتی شما 
می شــود، نباید بی تفاوت از کنــار آن بگذرید. این 
راهکار، یعنی بی توجهی به رفتار، زمانی موثر واقع 
می شود که خودش متوجه این رفتار شده و درصدد 
رفع آن باشد اما زمانی که بی توجهی تاثیر چندانی 
ندارد یا حتــی می تواند باعث تشــدید رفتارهای او 
شود، بهتر اســت به روش های موثرتری بپردازید. 
مثال بعد از گفتن این جمله: »امروز نگران شدم که آن 
دختر برای تو یک بسته آورد ولی چیزی در خصوص 
او به من نگفتی« منتظر بمانید تا ببینید بازخورد او 

در برابر صحبت های شما چیســت و متناسب با آن 
پاسخ دهید. مثال اگر گفت دوست ندارم درباره اش 
حرف بزنم، بگویید: »اصراری برای این کار ندارم اما 

دوست دارم به نگرانی من اهمیت بدهی.«

  ارتباط سازنده ای با پسرتان برقرار کنید

اما درخصوص نکته دوم شــما با بیان احســاس تان 
کمک می کنید تا فرزندتان بداند که خواســته شما 
چیست و دوســت دارید او چطور با شما رفتار کند. 
مثــال او را بــرای ازدواج مجاب کنید. بــرای این کار 
مهم ترین مســئله، برقــراری یک ارتباط ســازنده با 
فرزندتان است تا به واســطه آن به حرف شما گوش 
و به آن توجه کند. باب گفت وگو را باز و ســعی کنید 
از او بپرسید آیا مایل است چند دقیقه ای با او حرف 
بزنید و سپس به بیان اتفاقات روزمره و تجربه هایی 
که داشته اید، بپردازید و منتظر بمانید تا پاسخ هایی 
از او بشنوید و گاهی نظر او را نیز بپرسید. این کار را 
آن قدر ادامه دهید تا او به شما اعتماد کند و یاد بگیرد 
درباره خودش با شــما حــرف بزند. نهایتــا وقتی او 
عالقه مند شد تا بیشتر با شما حرف بزند، به دغدغه ها 
و نگرانی های خودتان بپردازید و رفتارهای او را که 
باعث نگرانی تان می شود بیان کنید و آن گاه منتظر 

بمانید تا درباره دالیل رفتارش با شما صحبت کند.
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اختــالل  وســواس صددرصــد نیــاز به بررســی 
توســط روان شــناس بالینــی دارد و چنــان چه 
تشخیص متخصص بر استفاده همزمان از دارو 
باشد به روان پزشــک هم  ارجاع داده می شود. 
به خاطر داشــته باشــید هیچ کــدام از رفتارها و 
عالیم قبل از درمان تحت کنترل ایشــان نیست 
بنابراین دلخوری و ... هیچ کمکی به درمان این 

اختالل نمی کند.

 همسرتان را بابت وسواس سرزنش نکنید

لطفا تحت هیچ شــرایطی از سرزنش و نصیحت 
برای برطرف کردن مشکل همسرتان استفاده 
نکنید. همســر شــما الزم اســت بین افکار خود 
و واقعیــت تمایز قائــل شــود. فردی کــه درگیر 
وســواس اســت، فکر خــود را برابــر بــا واقعیت 
می داند به همین دلیل اگر فکــر کند این مکان 
آلوده است پس در واقعیت هم آن مکان را آلوده 
می دانــد. در صورتی که ممکن اســت این فقط 

یک تفکر وسواسی باشد.

 با اضطراب ناشی از وسواس رو به رویش کنید

شــوهرتان برای حل این مســئله حتمــا باید زیر 
نظــر متخصــص و روان شــناس بالینی، سلســله 
مراتبی از موضوعاتی که درباره آن ها وســواس 
دارد، تهیــه کننــد و به مــرور به مواجهــه با آن ها 
بپردازنــد تــا از میــزان اضطراب شــان در آن 
خصوص کاســته شــود. همچنین همســر شما 
باید بدانند که اضطــراب اگرچه ناراحت کننده 
اســت اما قابــل تحمــل اســت و ســعی کنند در 
مقابل مــواردی که اضطــراب دارند بــا توجه به 
تکنیک های مخصــوص، میزان تحمل شــان را 
بیشــتر کنند و به دلیل کاهش اضطراب، دست 
به اعمال وسواســی نزننــد. به مرور زمــان بر اثر 
این رویارویی هــا اضطراب به صــورت طبیعی و 
خودکار کاهش می یابــد  و میل به انجــام رفتار 

وسواسی نیز فروکش می کند.

شوهرم 36 ساله و به شدت وسواسی است، به طوری که مهمان ها جرئت آمدن به خانه 
ما را ندارند. این وسواس زیاد حتی روی روابط خصوصی ما هم اثر منفی گذاشته است. 
دو پسر 10 و 7 ساله داریم که به دلیل این موضوع جرئت بازی در منزل را ندارند. زندگی 

ما مختل شده است. لطفا مرا راهنمایی کنید.

ستاره�صبوری�|�روان�شناس��بالینی

دکتر�رضا�یعقوبی|�روان�شناس�سالمت

مشاوره 
خانواده

  ریشه چشم وهم چشمی

چشم وهم چشــمی  علــل  از  یکــی 
و حســادت بــه دیگــران، ضعــف در 
اعتمادبه نفس است. احساس حقارت 
درونــی و ذهنــی باعــث می شــود فرد 
خودش را کمتر از دیگران و دیگران را 
خیلی دســت باال ببیند و چون از درون 
احســاس تهی بودن دارد، می خواهد 
خودش را شبیه دیگران کند و با رقابت 
ناســالم و چشــم و هم چشــمی بــرای 
خودش احترام، شــان و اعتبار کســب 

کند.
نداشــتن هدف در زندگی: زمانی که 
افراد در زندگی معنا و هدف مشخصی 
ندارنــد، شــروع می کننــد بــه کنجکاو 
شــدن در زندگی دیگران و آرزو کردن 

اهداف و معنای زندگی دیگران.
تربیــت: خانمــی کــه از کودکــی در 
محیطی رقابتی و مقایســه کننده قرار 
گرفته است در بزرگ ســالی نیز دچار 

چشم وهم چشمی می شود.
زندگی مشــترک:  از  نارضایتــی 
هنگامی کــه افراد از زندگی مشــترک 
یا شــغلی خود رضایت ندارنــد، در دام 
چشم وهم چشمی می افتند. آن ها فکر 
می کنند دیگران حتمــا زندگی بهتر و 

بدون مشکلی دارند.

 چشم وهم چشمی چه مشکالتی ایجاد 

می کند؟

چشــم و هم چشــمی آرامــش افــراد را ســلب 
می کند. افرادی که دچار چشم وهم چشــمی 
هســتند، نعمت هــای زندگــی و خوشــبختی 
خود را نادیده می گیرند و حســرت چیزهایی 
را می خورند که دیگران دارنــد. این طرز فکر 
به مرور منجر به حس غم و ناامیدی می شــود. 
چشم وهم چشــمی نمی گــذارد از چیزهایــی 
که خودمــان داریم، لــذت ببریم و مــا را دچار 
نداشــتن لــذت عمیــق می کنــد کــه از عالیم 
افسردگی است. همچنین فشار دایمی برای 
رقابت ناســالم با دیگران، احســاس اضطراب 

ایجاد می کند.
اختالفــات خانوادگــی: تمرکــز زیــاد بــر 
داشــته های دیگــران و فشــار بــه همســر و 
فرزندان برای به دســت آوردن آن چه دیگران 
دارند، تبدیــل به یک جنگ روانی همیشــگی 
در خانــواده می شــود و ایــن اتفــاق، یکــی از 

آسیب های چشم و هم چشمی است.
درجــا زدن در زندگــی: بــر خــالف آن چــه 
اغلب افراد فکر می کنند، چشم وهم چشــمی 
در  نمی شــود.  فــردی  پیشــرفت  موجــب 
چشم وهم چشــمی افــراد بــر اســاس اهداف 
و خواســته های واقعــی خودشــان پیشــرفت 
نمی کننــد بلکــه درگیر یــک رقابت ناســالم و 

فرسوده کننده می شوند.

  رهایی از چشم وهم چشمی

بانوان



جوانه )ویژه نوجوانان(
اتیکت

 تولد برای همه ما بهانه ای برای تجدید رفاقت و دوستی است. برای آن که بگوییم کسی برای مان 
مهم اســت و هر ســال در یک روز خاص تمام توجه مان برای اوســت می توانیم ایــن توجه را با یک 

پیامک نشــان بدهیم یا یــک تماس تلفنی یا یک دیــدار حضوری. ولی خیلی وقت هــا به جای آن که 
همدیگر را خوشــحال کنیم رفتارهایی داریم که ناخواســته باعث رنجش می شــود. بعضی  ها کال در 

هر ســنی که هستند از مراســم تولد و دورهمی  های شــلوغ خوش شــان نمی آید پس بهتر است قبل از 
این که برای کســی تولد بگیرید روحیاتش را درنظر داشته باشــید یا به نحوی از خــودش یا خانواده اش 

بپرسید تا مطمئن شوید سلیقه اش چیست. اگر برای کسی مهمانی تولد برگزار می کنید باید موقع دعوت 
مهمان  هابه آن ها بگویید که چه افرادی را دعوت کرده  اید. الزم نیست دقیق همه اشخاص را نام ببرید ولی 

بهتر است اگر فامیل و خانواده هم هستند حتما به دوستان تان بگویید و اگر دوستان 
مختلفی را دعوت می کنید که همدیگر را نمی  شناسند به همه  شان اطالع بدهید 

چه کســانی در مهمانی حاضرند؛ شاید این وسط تعدادی از دوستان یا اقوام با هم 
دچار مشکل باشند و دل شان نخواهد ناگهانی با هم روبه رو شوند. رعایت نکردن این 

نکته ممکن است جو مهمانی را به هم بزند و برای تان دردسر درست کند. وقت هایی که 
برای تبریک تولد به یک پیام اکتفا می کنید، بهتر است به جای زیر و رو کردن شبکه های 

اجتماعی و پیداکردن متن های تکراری، یک جمله از ته دل تان برای رفیق 
یا آشنای تان بنویســید. این متن هرچند کوتاه و ساده باشد ارزش بیشتری 

دارد از این که یک پیام هزاربار دیده شــده را برای همه دوســتان تان بفرستید. 
دانســتن تاریخ دقیق تولد آدم هاِی دوست داشــتنِی اطراف تان خودش یک 

هدیه اســت و نشــان می دهد واقعا برای آن شــخص ارزش قائل هستید پس به 
جای آن که یک هفته قبل یا بعد تولدش به یاد او بیفتید ســعی کنید همین امروز 

تاریخ دقیق تولدش را یک  جا یادداشت کنید و به خاطر بسپارید. 

با آرزوی بهترین ها برای تو که بهترینی!  

مینی مهارت

الهام حبشی   

اگر دِر کمــد لباس های تان را بــاز کنید، بــا انبوهی از چوب لباســی های رنگارنگ بــا جنس ها و 
ظاهرهای متفاوت روبه رو خواهیدشــد؛ چوب لباســی های پالســتیکی، چوبی، فلزی و مفتولی 
که اغلب به اجسامی فراموش شــده در کمد لباس های مان تبدیل می شوند. از بین جارختی ها، 
قدیمی ترهای شــان را جــدا کنیــد تا با پیشــنهاد شــگفت انگیز امروز، به ســر و وضع ســاده آن ها 
جال دهیم. اگر چوب لباســی های تان مفتولی هســتند می توانید از قســمت آویز، آن را باز و سیم 
باریکش را با مروارید و مهره های رنگی درشــت پر کنید. اگر مروارید در دســترس تان نیست و به 
فنــون بافتنی مهارت داریــد، می توانید با کامواهــای کلفت و متنوع دورتادور میله را بپوشــانید. 
این کامواها از زمختی جالباســی ها کم می کنند و باعث می شوند رد میله، روی لباس تان نیفتد. 
اگر چوب لباسی هایی که برای زیباسازی انتخاب کرده اید پالستیکی هستند، بیشتر می توانید 
ســلیقه به خرج دهید. در بین تکه پارچه های دور ریز و اضافه ای که دارید، شادترین سرقیچی ها 
را انتخاب کنید. پارچه ها را هماهنگ با اندازه چوب لباســی برش بدهید و با اندکی چسب چوب 
رقیق شده یا چسب مایع معمولی روی چوب لباسی بچسبانید. اگر با کمبود پارچه مواجه هستید، 
بهترین راه خرید چند متر روبان پهن اســت که قیمتی هم ندارد. چوب لباسی را به چسب آغشته 
کنید و از یک گوشه، روبان را الیه الیه روی آن بپیچانید. برای جلوه دادن به جارختی های چوبی 
هم می توانید از کاغذ رنگی یا نوار چســب های گل گلی اســتفاده کنید اما شکیل ترین ایده برای 
زیباسازی چوب لباسی ها، استفاده از نوارهای پولکی آماده در بازار است. با این حال اگر هزینه 
نوار پولک دار برای تان به صرفه نیســت، می توانید یک بســته پولک با قیمت بســیار مناسب تهیه 

کنید و روی چوب لباسی بچسبانید. 

گپ دوستانه دو نوجوان و یک کارشناس درباره خط کشی های دخترانه - پسرانه  

تفاوت ها را بپذیریم نه کلیشه ها را ! 
  

حسام صدق دوست

»مگه  باشید،  پسر  اگر  شده اید؛  روبــه رو  جمالت  این  با  بارها  هم  شما  حتمًا 
پسراست«.  مال  »فوتبال  هستید،  دختر  اگر  و  می کنی؟«  گریه  که  دختری 
یک سری کارها و رفتارها دخترانه و تعدادی، پسرانه فرض می شوند. در این 

میزگرد
میزگرد با دو خواهر همراه شدیم و تجربه شخصی آن ها را شنیدیم. »نسترن« 
و »نازنین احمدزاده« به ترتیب 17و15 ساله مهمان های این هفته ما بودند و 
در  کارشناس  عنوان  به  هم  نوجوان  و  کودک  روان شناس  شم آبادی«  »رضا 
کنارمان بود.اگر دوست دارید در جلسات جوانه حضور داشته باشید، با شماره های باالی 

صفحه تماس بگیرید .

گالری

 زندگی سالم
  سه  شنبه

  3۰  مهر   1398    
 شماره 1۴۴۷

مریم ملی| روزنامه نگار

بین کیک های شــکالتی و وانیلی ســاده شــاید اغلب ما به 
یک کیک شــکالتی عالقه مند باشــیم و علتش هم احتماال 
رنگ و طعمی اســت که از شــکالت و کاکائــو در ذهن مان 
تداعی می شود اما وقتی پای کیک های مخملی قرمز رنگ 
به میــان می آیــد تصمیم گیری خیلی ســخت تر می شــود. 
انگار مغز مــا قفلی می زند کــه باید این کیــک خوش آب و 
رنگ و نــرم را امتحان کنی. کیک همان کیک اســت فقط 
رنگش عوض شــده ولی این همه میل و عالقــه ما به کیک 

قرمز از کجا می آید؟
 متخصص هــای تغذیه کــه به طور علمــی روی ایــن قضیه کار 

کرده اند می گویند پاسخ این پرســش به ذهن ما برمی گردد. ذهن 
ما به طــور ناخودآگاه با دیــدن رنگ قرمز به یاد میوه های رســیده و 
خوشمزه می افتد شبیه این است که ذهن به ازای هر رنگ یک مزه 
فرضــی دارد که با توجــه به تجربه هــای قبلــی اش از خوراکی  های 
رنگــی شــکل گرفته و بــرای همین اســت که بــا دیدن رنــگ قرمز، 
مزه ای شــیرین و جذاب مثل توت فرنگی در ذهن شــکل می گیرد. 
خوردنی های ســبز عموما مزه لیمو و طعم تــرش را در ذهن تداعی 
می کند و خوردنی های نارنجی آدم را به یاد مزه پرتقال می اندازد. 
بنابراین ذهن شــما بــا اطالعات قبلــی اش برای تــان ایده پردازی 
می کند و همین می شــود که شــما بین کیک های مختلف دوســت 

دارید کیک قرمز را انتخاب کنید.
برگرفته از مجله دانستنی ها )9 تیر97(

منبع: ایسنا
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زندگی روی هوا 
حس معلق بودن روی آسمان از آن حس هایی است که احتماال خیلی های مان بعضی اوقات تصور 
و از آن همه رها بودن حال خوبــی پیدا کرده ایم. جالب اســت بدانید پرنده ای با نــام »بادخورک« 
زندگی اش کامال بر همین اســاس پیش می رود. این پرنده کوچک که جثــه ای مانند چلچله دارد 
می تواند حدود 10 ماه از سال را بدون فرود آمدن، روی آسمان پرواز کند. »بادخورک« همان طور 

که از اسمش پیداســت از نیروی 
باد بــرای معلق شــدن اســتفاده 
می کنــد و درصــورت مناســب 
بــودن هوا نیــازی به فــرود آمدن 
ندارد. همین ویژگی به این پرنده 
جالب کمــک می کند کــه بتواند 
مسافت های خیلی طوالنی را از 
اروپا بــه آفریقا بدون فــرود آمدن 
طــی کنــد و خــواب و بیــداری  و 
خورد و خوراکش در همان حالت 
پرواز باشد. این پرنده از حشرات 

معلق روی هوا تغذیه  می کند.

لذت پوشیدن موسیقی!
همه  ما این را قبول داریم که برای حس خوب گرفتن از یک موسیقی نیاز به گوشی برای شنیدن 
داریم. موســیقی از گوش ما وارد می شــود و می تواند تمــام حس های خوب دیگــر را ایجاد کند. 
برای این که ناشنوایان هم از موســیقی لذت ببرند گروهی از طراحان لباس دست به کار شدند. 
این گــروه، لبــاس جالبی طراحــی کرده اند کــه ناشــنوایان می تواننــد آن را بپوشــند و از طریق 
حسی که لباس در آن ها ایجاد می کند،  از موســیقی لذت ببرند. این بلوز که از سیستم پیشرفته 

رایانــه ای برخــوردار اســت، از 
طریق میکروفن های نصب شده 
صــدا را دریافــت  و بــه وســیله 
حســگرهایی آن را بــه پوســت 
بــدن منتقــل می کند تا شــخص 
موســیقی را درک کند. آزمایش 
این بلوز موفقیت آمیز بوده است 
و افراد ناشنوا به کمک آن لباس 
حس خوبی از دریافت موسیقی 

داشته اند.

دختر مگه راننده میشه؟

قصــه از آن جــا شــروع می شــود 

کــه روزی نســترن و نازنین 

همــراه پدرشــان بــرای 

مــســابـقــــات  دیـــــدن 

دریفــت )همــان ترمــز 

یــا  کشــیدن   دســتی 

دور درجــای خودمــان( 

اتومبیلرانــی  پیســت  بــه 

می روند. پدر نسترن و نازنین 

قهرمــان اتومبیلرانــی بــوده و حــاال 

در کســوت مربــی و داور مشــغول فعالیــت اســت، 

بــا بنابراین طبیعی اســت که دو خواهــر کم وبیش 

چم وخم این رشــته ورزشــی آشنا 

باشند. 

»در  می گویــد:  نســترن 

میان شــرکت کنندگان 

یــک خانــم هــم حضور 

داشــت. به رغم این که 

مناســب  پوشــش اش 

بــود و توانایی هایش هم 

بــر کســی پوشــیده نبــود، 

برگزارکنندگان رقابت از حضور 

او در مسابقه جلوگیری کردند.«

 نازنین ادامه می دهــد: »با دیدن مســابقات دریفت 

عالقه مند شــدم که ایــن رشــته ورزشــی را پیگیری 

کنم. پدرم هــم می تواند کمکم کند ولی 

با ورودم بــه ایــن ورزش مخالف اســت. 

البته پدرومادر ما اهل دخترانه و پسرانه 

کردن نیســتند ولی می گویند حتی اگر 

حرفه ای شــوی بــاز هــم اجازه مســابقه 

دادن نداری، پس بهتر است دور دریفت 

را خط بکشی«. 

نســترن می گویــد: »مشــکل امــا فقــط 

رضایــت پدرومادرهــا نیســت. جامعه و 

مسئوالن هم ســهم خود را دارند. به هر 

کســی از عالیق مان می گوییــم با تعجب 

می پرســد مگر دخترها هم می توانند از 

این کارها بکنند؟«

بالتازار

   بیا حرف بزنیم

شـــم آبـــادی«،  »رضـــا 
در  جلســه  کارشــناس 

حرف هــای  ادامــه 
نازنیــن  و  نســترن 

از  »بخشــی   می گویــد: 
موضوعی که امروز درباره اش 

به دلیــل  می زنیــم،  حــرف 
کلیشــه های جنســیتی اســت که عرف 

جامعه باعث آن شــده  امــا در حالت کلی تفاوت هایــی میان جنس 
مذکر و مؤنث وجود دارد؛ تفاوت های فیزیکی و تفاوت های ذهنی. 
با رســیدن به بلــوغ و نوجوانی تغییــرات ظاهری مشــهودی در دو 
جنس رخ می دهد. پسرها عمومًا از لحاظ فیزیکی قوی تر می شوند 
و به طور سنتی کارهای ســخت به آن ها واگذار می شود. درعوض 
ذهــن دختر هــا در جزئی نگــری قوی تر می شــود و ایــن توانایی را 
کسب می کنند که چند کار را همزمان انجام بدهند؛ پس به شکل 
ســنتی کارهای متفاوتی بــه آن ها واگــذار می شــود. بنابراین اگر 
محدودیت هایی در بخش هایی از جامعه مشــاهده می کنیم، یکی 
از دالیلش این تفاوت هاست اما همه مثل هم نیستند، ممکن است 
خانمی نیروی جسمانی قوی یا آقایی احساسات قوی تری نسبت 
به دیگری داشته باشد، پس می توان گفت در مواردی می توان این 
کلیشه ها را کنار گذاشت. برای این کار باید از مذاکره آغاز کنیم. 

گفت وگو راه و روشــی دارد. می دانیــم اگر جواب منفــی بگیریم و 
از هدفی کــه داریم جلوگیری کنند، احســاس خشــم به ما دســت 
می دهد، بنابراین پیش از شــروع مذاکره باید حس و هیجان خود 
را کنتــرل کنیم. بعــد باید طــرف مقابل را کــه معمواًل پــدر یا مادر 
است، دعوت به صحبت کنیم یعنی ازشان بخواهیم  زمانی را برای 
گفت وگــو در اختیارمان بگذارند. این کار حــس همدلی و احترام 
ایجاد می کند. مذاکــره را هیچ وقت با گفتن »تــو« پیش نمی بریم. 
یعنی نمی گوییم» تو/شــما قدیمــی فکر می کنی! تو دختر و پســر 
می کنی!« این کار حس توهین و ســرزنش در طــرف مقابل ایجاد 
می کند. ابتدا نگرانی های آن ها را می شنویم و بعد از زبان خودمان 
یعنی با »ضمیر من« پاسخ می دهیم؛ »من این خواسته را دارم. من 
فکر می کنم این توانایی را دارم«. از این طریق می توان راه را برای 
تغییر باز کــرد. بحث قوانین یــا عرف های جامعه هم بــه مرور قابل 
تغییر است. مثاًل می دانیم که زمانی زنان حق قضاوت نداشته اند 
ولی هــم اکنون حدود هــزار قاضی خانــم داریم. براســاس چنین 
مثال هایی امیدواریم که در ســطح اجتماعی هم بتــوان تغییراتی 

ایجاد کرد«.

    همه دخترها مثل هم نیستند

دو خواهــر کم وبیــش ایــن موضــوع را قبــول دارنــد 
کــه بیــن دختــران و پســران تفاوت هایی هســت اما 
می گویند نه همه دختران مثل هم هســتند و نه همه 
پسران یک جورند. نسترن می گوید: »شاید دخترها 
بیشــتر گریه کنند ولــی اگر پســری هم احساســات 
خود را بــا گریــه بروز دهــد بــه او حق می دهــم. فکر 
می کنم اگــر دختری هــم بخواهد کاری کنــد که در 
باور جامعه خطرناک و مختص پسران باشد، باید این 
فرصت را به او داد«. نازنیــن حرف خواهرش را تأیید 
می کند و می گوید: »وقتی به دخترخاله ام که حقوق 
خوانده و می خواهد وکیل شود گفتم چرا قضاوت را 
انتخاب نکردی، بــه من جواب داد کــه »قضاوت کار 
ســختی اســت، خانم ها از پــس آن برنمی آیند 
و ممکــن اســت احســاس را جایگزیــن 
عدالــت کننــد«. خــب ایــن انتخــاب 
اوســت و شــناختش از خود این طور 
اســت ولــی می دانیــم کــه قاضــی 
زن هــم داریــم؛ بنابرایــن خانم هــا 
هــم می تواننــد وقتــی الزم باشــد از 
احساس شــان چشم پوشــی کننــد. 
کســی کــه از خــودش شــناخت کافــی 
داشته باشــد، می توانــد راهــش را انتخــاب 
دخترانه-پســرانه قانون هــای  بــا  نبایــد  و   کنــد 

 مانعش شــد«. نظر بچه ها این اســت که هرطور شده 
باید عالیــق خود را دنبــال کنیم. نســترن می گوید: 
»نمی تــوان همین طــور نشســت و منتظر 
ماند تا فــردی ما را به آن چــه عالقه داریم 
برســاند. باید دیگران را متقاعد کنیم که 
محدودیت هــای جنســیتی را تــا این حد 
سفت وســخت نگیرند و انتخاب های ما را 
محدود نکنند البته عوض کردن نظر همه 
کار راحتی نیست. با هر کسی درباره این 
چیزها بحث می کنم از معلم و همکالسی 
و  دوست تا فامیل و پدر و مادر همه  حرف 
خودشــان را می زنند«. نازنیــن در ادامه 
می گوید: »اگر همه این هــا را هم متقاعد 
کنیم، باز مســئوالن هســتند که دست ما 

به آن ها نمی رسد. آن ها را چه کنیم؟«.

عجایب

چرا کیک و شیرینی های قرمز خوشمزه تر به نظر می رسند؟ 

از لحاظ روحی احتیاج دارم روی ساعت دیواری خونه مون 
صبح یا بعدازظهر بودن  زمان مشــخص باشــه تا عصرهای 

پاییزکه  بیدار می شم این قدر گیج و گنگ نباشم.

ی 
حمد پور،   سعید مراد

ی م
حمدعل

جرا : م
ایده و ا

رفقا سالم!

این روزها که اخبار خوب درباره شطرنج زیاد به گوش مون 

می رسه، بشنوید از »پرهام مقصودلو« که کوالک کرده. پرهام 

که نماینده شطرنج کشورمون در رقابت های سوئیس بوده، نه تنها تا حاال 

شماره پیامک 2000999مساوی کرده. آفرین بهش!شکستی نداشته که جلوی استاد بزرگ شطرنج روسیه هم کم نیاورده و باهاش 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

صفحه نوجوان 
روزهای فرد
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چوب لباسی پولکی   

بخشی از موضوعی 
که امروز درباره اش 

حرف می زنیم، 
به دلیل کلیشه های 
جنسیتی است که 
عرف جامعه باعث 

آن شده  اما در حالت 
کلی تفاوت هایی 

میان جنس مذکر و 
مؤنث وجود دارد؛ 

تفاوت های فیزیکی و 
تفاوت های ذهنی
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آغاز احداث هاللی آبگیر در مراتع خوسف

عملیات احداث هاللی آبگیر در مراتع خوسف آغاز شد.رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری خوسف هدف از اجرای این عملیات را تأمین علوفه برای 
دام، جلوگیری از روان آب ها، تغذیه سفره آب های زیر زمینی و جلوگیری از 
ریزگردها برشمرد و گفت: به طور میانگین برای احداث هر هکتار هاللی آبگیر 
600 هزار تومان اعتبار نیاز است. »کرباسجی« از اجرای هزار و 500 هکتار 
هاللی آبگیر در سال گذشته خبر و ادامه داد: هدف گذاری ما برای کار در 10 

هزار هکتار از مراتع شهرستان است.

پوشه مشکالت ورزش 
قاینات روی میز فرماندار

نشست هم اندیشی فرماندار قاینات با مسئوالن 
هیئت های ورزشی شهرستان برگزار شد.مهندس 
نشست  این  در  قاینات  فرماندار  »کریمی« 
 گفت: مخاطب هیئت های ورزشی، جوانان با 
ویژگی های زیادی مانند تنوع طلبی، پرتحرکی، 
نوع اندیشی، استقالل طلبی و ماجراجویی هستند 
که اگر به درستی مدیریت و هدایت نشوند، خسارت 
هایی به خود و جامعه وارد خواهند کرد. در ابتدای 
این نشست مسئوالن هیئت های ورزشی به بیان 
توانمندی و فعالیت حوزه مربوط، درخواست ها، 
مشکالت و برنامه های ورزشی هیئت ها پرداختند.

آغاز عملیات اجرایی میدان ورودی 
آرین شهر از 11 آبان

 نشستی به منظور سامان دهی و شروع عملیات 
اجرایی احداث میدان ورودی آرین شهر برگزار 
شد.»کریمی« فرماندار قاینات در این جلسه با 
تأکید بر این که احداث این میدان از مصوبات سفر 
استاندار به قاینات بود، تصریح کرد: دستگاه های 
اجرایی مربوط مکلف هستند برابر برنامه زمانبندی 
شده مقدمات عملیات اجرایی احداث میدان را تا 
پایان هفته اول آبان ماه انجام دهند و از 11 آبان ماه 

عملیات اجرایی احداث میدان آغاز شود.

استاندار: اقدام ملموسی برای رفع محرومیت 
نهبندان انجام نشد

طی سال های گذشته اقدام شایع و ملموسی برای رفع محرومیت از شهرستان 
نهبندان انجام نشده است.استاندار در جلسه ستاد توسعه نهبندان با اشاره به 
ارزشمند بودن سفر سال های پیش مقام معظم رهبری و دستور صدور سند توسعه 
شهرستان گفت: با گذشت 20 سال از سفر مقام معظم رهبری به این شهرستان و 
علیرغم تهیه سند توسعه آن ، متاسفانه طی سال های گذشته اقدام شایع و ملموسی 
برای رفع محرومیت از این منطقه انجام نشده است بنابراین ضرورت دارد مدیران 
استانی و شهرستان به اجرایی شدن سند توسعه توجه ویژه ای داشته باشند 
.»معتمدیان« افزود : حرکت در مسیر توسعه نهبندان که از مطالبات گذشته مقام 
معظم رهبری است اکنون برای ما تکلیف است و باید مدیران شهرستان به خصوص 
فرماندار با رایزنی، پیگیری، جذب اعتبار ، هم افزایی و هماهنگی با سایر دستگاه 
های اجرایی تخصصی و بر پایه برنامه های اجرایی مشخص و پروژه محوری حرکت 
کنند .وی بر جذب و ترغیب سرمایه گذاران بومی و غیر بومی به نهبندان تاکید کرد.

به سازی مقطع انتهایی محور طبس- یزد 

عملیات فوگسیل 12 کیلومتر انتهایی حوزه استحفاظی شهرستان طبس در 
محور طبس-یزد انجام شد.رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای طبس 
گفت: محور طبس-یزد یکی از پرتردد ترین راه های شهرستان است که به علت 
برخورداری از جریان و گنجایش ترافیکی باال و همچنین قرارگیری در شرایط 
کویری و گرم و خشک با متوسط دمای باالی ساالنه، همواره در معرض صدمات 
باالی رویه آسفالتی از جمله ایجاد ترک و شن زدگی قرار دارد.به گفته »حیدری« 
پس از بررسی مشخص شد که به علت افت کیفیت، سطح سواره رو در 25 کیلومتر 
انتهایی محور طبس-یزد نیاز به رسیدگی فوری دارد بنابراین با دریافت قیر به 

صورت امانی پروژه اجرای فوگسیل 12 کیلومتر از محور طبس- یزد انجام شد.
جمعی از مسئوالن اداره ورزش و جوانان بشرویه ، هیئت های 
ورزشی و فعاالن و پیش کسوتان ورزش با امام جمعه این شهر 
دیدار کردند. امام جمعه بشرویه در این دیدار گفت: اداره ورزش و 
جوانان باید در حوزه جوانان بیشتر ورود پیدا کند. حجت االسالم 
والمسلمین »معلمی« افزود: بشرویه دارای جوانان موفقی است 
که باید آن ها را طبقه بندی و نه تنها در عرصه های مدیریتی بلکه 
حداقل در زمینه های مشاوره ای از آن ها استفاده کرد. »ساداتی« 
مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بشرویه نیز به کمبودها و 
مشکالت حوزه ورزش و جوانان بشرویه اشاره کرد و گفت: چارت 
اداری نداریم و نمایندگی فقط با یک نیرو اداره می شود و مینی 
بوس این نمایندگی هم حدود 6 سال است که بدون الستیک و 
بیمه خوابیده است و فقط مجوز ۳0 کیلومتر رفت و آمد را دارد. 
وی تصریح کرد: بودجه هیئت ها هم اختصاص نمی یابد و وعده 
اعتباری بیش از 2۴5 میلیون تومان به هیئت های ورزشی در سفر 

استاندار به بشرویه داده شد اما اختصاص نیافته است.

رئیس کل دادگستری :

مطالبات کارگران قند قهستان 
باید پرداخت شود 

 کارخانه قند قهستان، سال ۴2 با ظرفیت تولید 16 
هزار تن قند و شکر ، آغاز به کار کرد که به دلیل بدهی 
چند میلیارد تومانی و سوء مدیریت از چند سال گذشته 
تعطیل شد. رئیس کل دادگستری در سفر به درمیان 
از کارخانه تعطیل شده قند قهستان بازدید کرد و 
سوء مدیریت و خشکسالی را از عوامل اصلی وضعیت 
کنونی کارخانه برشمرد و گفت: این کارخانه می تواند 
به روزهای رونق تولید خود برگردد اما باید مطالبات 
کارگری پرداخت شود و وصول مطالبات کارگری از 
اولویت های کاری مسئوالن مربوط قرار بگیرد. حجت 
االسالم »حمیدی« افزود: برای راه اندازی کارخانه 
باید امکان تولید دوباره چغندر قند در استان، استفاده 
از ظرفیت استان های مجاور و حتی افغانستان و 

کشت های فرا سرزمینی در دستور کار قرار گیرد. 
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ازگوشه و کنار استان

مدیرعامل آبفای روستایی اعالم کرد:

تکمیل پروژه آب رسانی به بیدسک تا پایان امسال
مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی 
در مراسـم افتتـاح  پروژه آب رسـانی روسـتای 
نخـاب درمیـان کـه بـا حضـور اسـتاندار و در 
هفتـه دولت انجام شـد گفـت که تـالش بر این 
اسـت تـا پـروژه آب رسـانی بـه پنـج روسـتای 
دیگـر از جملـه بیدسـک تـا چهـار مـاه آینـده 
بیدسـک  اهالـی  از  جمعـی  شـود.  تکمیـل 
جنوبـی«  »خراسـان  تحریریـه  بـا  تمـاس  در 
بـه  خواسـتار پیگیـری موضـوع آب رسـانی 
این روسـتا بـا توجـه بـه گفته هـای مدیـر عامل 
شرکت آبفای روستایی شدند. »صفوی نژاد« 
در پاسـخ گفـت کـه پـروژه آب رسـانی بـه گیت 
بـه اتمام رسـیده و خـط انتقـال بیدسـک منند 
هـم کار شـده و احـداث مخـزن آن در برنامـه 
اسـت که امیدواریم طی دو ماه آینـده به اتمام 

برسـد. بـه گفتـه او، آب بـه ابتدای روسـتاهای 
نوغـاب و آنیـک رسـیده تـا از تامیـن آب بـه 
وسـیله تانکـر نجـات یابنـد امـا هنـوز به سـازی 
شـبکه فرسـوده ایـن روسـتاها باقـی مانـده 
اسـت کـه بـه مـرور در دسـتور کار قـرار دارد. 
همچنیـن آب روسـتای گیـت ابتـدا بـه وسـیله 
موتـور دیـزل متصـل شـد و بـا اجـرای پـروژه 
برق بـه حالـت نرمال تـری رسـیده اسـت. این 
مسـئول، بـا بیـان ایـن کـه سـال گذشـته برای 
آب رسـانی بـه روسـتاهای تخته جان، سـراب 
و خانیـک همیـن برنامـه اجـرا شـد، افـزود: 
اولویت اول آب رسـانی روسـتاهایی اسـت که 
بـه وسـیله تانکـر نیـاز آن هـا تامیـن می شـود و 
سـپس برای به سـازی و بازسازی شـبکه های 
فرسـوده، تقویت خطوط و ... اقدام می شود. 

مجتبی نوریان - خیابان در نگاه اول و بر خالف آن چه از قبل در تصور 
بود تمیز به چشم می آید که حکایت از رعایت شهروندان نهبندان و 
تالش دست اندرکاران این شهر دارد. فکر و ذهن، محو این فرهنگ 
باالست که صدای جوشش آب از قسمت اتصال لوله ای در ابتدا و 
زیر تابلوی خیابان قائم شرقی جلب توجه می کند لوله ای که از جوی 
آب عبور کرده است و به گفته مرد میانسالی، روزهاست این صحنه 

تکراری را مشاهده می کند. در کش و قوس درگیری ذهن با صحنه 
پیش رو و هدر رفت آب در شهری بیابانی که هر قطره اش طالست، 
آن طرف تر و در نقطه مقابل این خیابان، یعنی » قائم غربی«، سازه 

ای با نام بازار روز شهرداری، نگاه را از این کم توجهی، می رباید و با 
ترسیمی از بازار روزهای دیگر شهرها و جاذبه هایی که دارد، قدم 
ها به آن سوی خیابان تغییر جهت می دهد. بازاری که در همان دید 
اول تیم خبری اعزامی روزنامه خراسان جنوبی به دیار آسبادها نبود 

برخی حداقل ها و کمبود زیرساخت ها را یادآور می شود. 

فضای بیرونی برای کاسبی
نما، بازاری است مسقف که در کمال 
تعجب، فروشندگان فضای بیرونی 
را برای کاسبی برگزیده اند و در سایه 
صبحگاهی ایجاد شده در مسیر پیاده 
رو، امرار معاش می کنند. هر یک، 
کاالیی آورده اند اما برای اغلب آن 
ها نه به اندازه ای است که بتوان نام 
بساط بر آن نهاد. چند کیلوگرم سیب 
زمینی، پیاز و گوجه فرنگی، مقداری 
زرشک دانه شده تازه و ... یا تعدادی 
انار تولیدی یکی از روستاهای نهبندان 
که عددش شاید به ۳0 نرسد، چند لباس، خرمنی کوچک از خربزه 
و ... همه آنی است که فروشندگانی برای خود گرد آورده اند تا از 
فروشش، لقمه نانی به دست آورند. کاالهایی که به گفته فروشنده 

ای، در نبود بازار میوه و تره بار، هر روز از مرکز استان برایش ارسال 
می شود و با ارقامی که در این میان بر قیمت آن افزوده می شود 
در نهایت و هنگامی که به دست مشتری و مصرف کننده می 
رسد برایش گران تمام می شود. اما این که بازار از چه امکاناتی 
برخوردار است، آب و برق ندارد، دریافت روزانه مبلغ 50 هزار ریال 
از هر فروشنده توسط شهرداری و صحبت ها و انتظارهایی که این 
دست فروشان و حتی مشتریان دارند مواردی است که در ادامه 
گزارش های ارسالی از آخرین شهر استان در همسایگی سیستان 

و بلوچستان، طی روزهای پیش رو تقدیم خواهد شد.

سفر با قلم خبر به دیار آسبادها

دوسوی یک خیابان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

دومین تصادف جاده بیرجند- قاین در یک هفته
برخورد رخ به رخ در محور دلهره قربانی گرفت

رضایی – جاده قاین – بیرجند روز گذشته یک قربانی دیگر گرفت و آمار جانباختگان 
این محور در کمتر از یک هفته به دو نفر رسید.رئیس پلیس راه استان به خبرنگار ما 
گفت: ساعت 16 روز گذشته در کیلومتر 62 محور قاین به بییرجند برخورد یک 
دستگاه پژوپارس با کامیون خاور رخ داد که در اثر آن سرنشین سواری جان خود را 
از دست داد و راننده مصدوم شد.سرهنگ»رضایی« با بیان این که تصادف در جاده 
دوطرفه رخ داد افزود: علت این حادثه انحراف به چپ پژو ناشی از تخطی راننده از 
سرعت مطمئنه در پیچ و جاده لغزنده بود.به گزارش خبرنگار ما پنج شنبه گذشته نیز 
در کیلومتر 55 محور بیرجند- قاین و در مسیر دو طرفه ، برخورد رخ به رخ سمند و پراید 

یک قربانی بر جا گذاشت.

مسئول نمایندگی ورزش  و جوانان بشرویه:

بودجه هیئت ها اختصاص نمی یابد
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سرپرست هیئت 

سوارکاری استان: 

برای فعال سازی 

بیشتر این رشته 

ورزشی با توجه به 

برنامه ریزی های 

انجام شده قرار است 

مسابقات استانی هر 

3 ماه یک بار در یکی از 

شهرستان ها برگزار 

شود

زهرا قربانی 

 سـوارکاری از ورزش هـای پـر هیجـان و مفـرح اسـت و 
طرفـداران بسـیاری دارد و هـر چنـد عالقـه منـدان بـه 
ایـن رشـته ورزشـی در خراسـان جنوبـی کـم نیسـتند و 
فعالیـت هـای مقطعـی در برخـی شهرسـتان هـا انجـام 
می شـود اما نبود حمایت و فراهم نشـدن شـرایط برای 
فعالیـت در ایـن رشـته سـبب شـده  اسـت کـه ظرفیـت 
های واقعی آن آشکار نشود و آوازه سوارکاری خراسان 
جنوبی در کشـور نپیچد. افـزون بر این مشـکالت ، پنج 
مـاه اسـت ایـن هیئـت بـا سرپرسـت هدایـت مـی شـود 
که همیـن موضـوع نیز بـر بهبـود فعالیـت هـای آن تاثیر 

منفـی گذاشـته اسـت.

نبود پیست
رئیـس هیئـت سـوارکاری طبـس کـه در شـرایط فعلـی 
با داشـتن یک باشـگاه فعـال وضعیـت بهتری نسـبت به 
دیگر شهرسـتان ها دارد از این که پیسـتی برای تمرین 
در این شهرسـتان وجـود نـدارد و فقط یک قطعـه زمین 
در منطقه کویری واگذار شـده اسـت  و هنوز مجوز های 
الزم را نـدارد گالیه مـی کند.»زمانیان« با انتقـاد از این 
که در اسـتان دام پزشـک مخصوص اسـب وجـود ندارد 
و آذوقه و علوفه یارانه ای هم به هیئت سـوارکاری تعلق 
نمی گیرد می گویـد: با همـه کمبودها اسـتقبال از این 
رشـته ورزشـی در طبس خـوب اسـت و افـراد زیـادی به 
سـمت سـوارکاری هدایـت شـده اند.بـه گفتـه وی در 
موضـوع مدیریـت سـوارکاری کـه مهـم تریـن اصـل یک 
هیئـت ورزشـی اسـت بـا مشـکل روبـه رو هسـتیم و پنـج 
ماه اسـت رئیـس هیئـت اسـتعفا داده و رئیـس جدیدی 
برای آن انتخاب نشـده اسـت که این موضوع بر تصمیم 

گیـری هـا و انجـام فعالیت هـا تاثیر منفـی دارد.

بی ثباتی در مدیریت
از  گالیـه  بـا  نیـز  بیرجنـد  سـوارکاری  هیئـت  رئیـس 
نامشـخص بـودن وضعیـت سـکان داری هیئـت اسـتان 
به ذکـر ایـن نکته مـی پـردازد کـه همیـن موضوع سـبب 
شـده  اسـت نتـوان فعالیـت خاصـی انجـام داد چـرا کـه 
سرپرسـت اختیـار آن چنانـی ندارد.»رعیـت« بـا اشـاره 
بـه فعالیـت بیشـتر سـوارکاران شهرسـتان  در دو بخش 
کورس و اسـب دوانـی ادامه می دهـد: چند سـال پیش 
پیسـتی در اختیـار هیئـت قـرار داشـت کـه ایـن فضـا 
بـه هیئـت دیگـری واگـذار شـد و بـا ایـن کـه مکاتبـات 
و رایزنـی هـای بسـیاری بـرای دراختیـار گرفتـن ایـن 
فضـا داشـتیم امـا نتیجـه ای بـه دسـت نیامـد تـا ایـن کـه 
بـا همـکاری مسـئوالن خوسـف فضایـی در نظـر گرفتـه 
شـده و قرار اسـت ماه آینـده یـک دوره مسـابقات در این 

شهرسـتان برگـزار شـود.

رکود در قاینات
نایـب رئیـس هیئـت سـوارکاری قاینـات هـم بـا اشـاره 
بـه رکـود در اسـب دوانـی شهرسـتان، بـه فعالیـت سـه  
باشـگاه در سـال هـای گذشـته اشـاره مـی کنـد کـه این 
باشـگاه هـا یکـی بعـد از دیگـری بـه دلیـل نبـود حمایت 
تعطیـل شـد.به گفتـه »براتی« در گذشـته گرفتـن مجوز 
باشـگاه منـوط بـه داشـتن مربـی کارت دار نبـود امـا در 
شـرایط فعلی حتی بـرای تمدیـد جواز این شـرط لحاظ 
شـده  اسـت و بـا توجـه به زمـان بـر بـودن ایـن موضـوع و 
ایـن کـه در قاینـات مربـی کارت دار سـوارکاری نداریم 
نمـی توانیـم ایـن شـرط را عملیاتـی کنیـم.او بـا اشـاره 
بـه ایـن کـه رئیـس هیئـت سـوارکاری اسـتان باید آشـنا 
و کاربلـد ایـن رشـته باشـد و رئیسـی کـه در ایـن رشـته 
فعالیـت نـدارد بـه درد آن نمـی خـورد از وضعیـت فعلی 

در سـکان داری هیئـت ابـراز نارضایتـی مـی کنـد.

مسابقات هر 3 ماه
سرپرسـت هیئـت سـوارکاری اسـتان بـه فعالیـت این 
رشـته در شهرسـتان هـای بیرجنـد، قاینـات، طبـس 
و خوسـف اشـاره مـی کنـد و مـی گویـد: بـرای فعـال 
سـازی بیشـتر ایـن رشـته ورزشـی بـا توجـه بـه برنامـه 
ریزی های انجام شـده قرار اسـت مسـابقات اسـتانی 
هـر سـه مـاه یـک بـار در یکـی از شهرسـتان هـا برگزار 
شـود کـه در گام اول 17 آبـان یکـی از شهرسـتان 
هـای بیرجنـد یـا خوسـف میزبـان خواهنـد بود.بـه 
گفتـه »یکـه خـان« همچنیـن تـالش مـی شـود تـا یـک 
دوره مربیگـری درجـه 3 در اسـتان برگـزار و تـا حدی 
مشـکل کمبـود مربـی سـوارکاری برطـرف شـود.وی 
بـا اشـاره بـه وجـود چابـک سـواران فعـال در اسـتان 
می افزایـد: احداث پیسـت در شهرسـتان هـای فعال 
پیگیـری مـی شـود و در شـرایط فعلـی پیسـت در حال 
احـداث خوسـف بـه عنـوان پیسـت مرجـع در نظـر 

گرفتـه شـد.

برگـزاری مجمع در مرحلـه پیگیری
معـاون توسـعه امـور ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
هـم بـا بیـان ایـن کـه بـرای برگـزاری مجمـع انتخـاب 
رئیس هیئت سـوارکاری اسـتان با فدراسـیون مکاتبه 
شـد مـی گویـد: ایـن مجمـع پـس از درج آگهـی در 
روزنامـه و گذشـت مدت زمـان قانونـی در اسـرع وقت 
انجام خواهد شـد و بـا تعیین رئیـس جدیـد امیدواریم 
زیـادی  حـد  تـا  هـم  اسـتان  سـوارکاران  مشـکالت 
رفـع شـود.به گفتـه »مهـران پـور« بـرای راه انـدازی 
یـک پیسـت سـوارکاری در مرکـز اسـتان هـم یکـی از 
فعـاالن ایـن رشـته بـه جـد پیگیـر تامیـن زمیـن اسـت 
و در شهرسـتان هـا هـم بایـد پیگیـری توسـط رئیـس 
هیئت شهرسـتان بـرای دریافت مجوزها انجام شـود.

سوارکاری در کورس بی رخوتی

اسب های از نفس
ربیع االول؛ آغاز لیگ 

ووشوی استان

رحمان – لیگ ووشوی استان بعد از ماه صفر در چهار 
هفته و هشت دور آغاز می شود.رئیس هیئت ووشوی 
استان به خراسان جنوبی گفت: با توجه به مرکزیت 
بیرجند این رقابت ها به احتمال زیاد در مرکز استان 
برگزار خواهد شد اما برای میزبانی اردوها شهرستان 
ها می توانند اعالم آمادگی کنند.»خرمشاد« افزود: 
برگزاری دوره ارتقای مربیگری و داوری و حضور 
ووشوکاران در رقابت های کشوری در بخش بانوان و 
آقایان از جمله برنامه های شش ماهه دوم امسال است

روی خط ورزش 

حضوردر دوره داوری پومسه 

زهرایـی – چهـار نفـر از مربیـان تکوانـدو ی بانـوان 
اسـتان در دوره داوری پومسـه بـه میزبانی خراسـان 
رضـوی شـرکت کردند.بـه گـزارش خبرنـگار مـا 
رئیس هیئـت تکواندو گفـت: داوران پس از شـرکت 
در آزمـون نهایی و تایید نتیجـه قبولی مـی توانند در 
رقابـت هـای پومسـه کشـوری و اسـتانی بـه داوری 
بپردازند.به گفته »محمودی« همچنین در یک دوره 
رقابـت هـای بیـن المللـی معـادل سـازی دان هـای 
کشوری که از یکم تا پنجم  آذر به میزبانی فدراسیون 
برگزار می شـود شـش نفـر از مربیـان اسـتان حضور 

خواهنـد داشـت.

برترین ناجیان
یـک دوره مسـابقه نجـات غریـق بـه مناسـبت هفتـه 
تربیت بدنـی  در بیرجنـد برگزار شد.مسـئول کمیته 
مسابقات هیئت نجات غریق و غواصی استان گفت: 
این رقابت ها در دو ماده و در ورزشگاه  آزادی بیرجند 
برگزار شـد که در ماده 90 متر سـرعت صابر صادقی 
طبس، امین نظری و سـعید علیـزاده و در مـاده پرچم 
سـعید علیزاده حسـین غالمـی و مسـعود علیـزاده به 

ترتیـب در جایگاه های اول تا سـوم ایسـتادند.

قضاوت در لیگ برتر
داور اسـتان  عصـر روز گذشـته  در یکـی از رقابـت 
هـای لیـگ برتـر فوتبـال بـه عنـوان داور دوم حضـور 
یافت.»علیـزاده« مسـئول کمیتـه داوران هیئـت 
فوتبـال اسـتان گفـت: فرهـاد فرهـاد پـور بـه عنـوان 
کمک داور دوم در دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان 
و شـهرخودروی مشـهد در اصفهـان قضـاوت کـرد.

چهارشنبه مصاف فرنگی کاران استان در قم 
حسین قربانی – تیم کشتی فرنگی هیئت کشتی خراسان جنوبی چهارشنبه در 
هفته سوم رقابت های لیگ برتر در قم به مصاف حریفان خود می رود.رئیس 
هیئت کشتی استان به خبرنگار ما گفت: فرنگی کاران تیم استان در هفته سوم 
و چهارم درخانه کشتی قم به مصاف فرنگی کاران تیم های بازار بزرگ تهران و 
شهدای مدافع حرم قم خواهند رفت.»سروری« با قدردانی از بانک ایران زمین 
در حمایت از این تیم اظهار امیدواری کرد که با تعامل و حمایت بیشتر سازمان 
های دیگر شرایط برای حضور تیم تا هفته پایانی این رقابت ها فراهم شود و 
حتی با حمایت بیشتر بتوانیم در جام باشگاه های جهان نیز شرکت کنیم.به 
گفته وی مسابقات هفته پنجم و ششم لیگ برتر کشتی فرنگی نیز هفته آینده 
به میزبانی بیرجند برگزار خواهد شد و تیم خراسان جنوبی به مصاف فرنگی 
کاران تیم های بازار بزرگ ایران و گل گهر سیرجان می رود و با انجام این کشتی 
ها رقابت های گروهی لیگ برتر کشتی فرنگی به پایان می رسد و مسابقات 
ضربدری آغاز می شود.به گزارش خبرنگار ما ، تیم استان در هفته اول رقابت 
ها با نتیجه 8 بر 2 مقابل تیم قم به برتری دست یافت و در هفته دوم با نتیجه 6 

بر 4 مقابل کرمان تن به شکست داد.

رئیس فدراسیون هندبال :

تیم ملی جوانان آبان در طبس اردو می زند
زهرایی – هندبالیست های تیم ملی جوانان آبان در طبس اردو می زنند. رئیس 
فدراسیون هندبال که چندی پیش برای حضور در مجمع انتخاب رئیس هیئت 
استان به خراسان جنوبی سفر کرده بود با اعالم این خبر به خبرنگار ما، از حمایت 
های زغال سنگ طبس و اداره کل ورزش و جوانان استان از این رشته ورزشی 
قدردانی و اظهار امیداری کرد که با تدوام این حمایت ها و فراهم کردن بیشتر 
زیرساخت ها، جایگاه خراسان جنوبی از رتبه 13 ارتقا یابد.به گفته »پاکدل« با 
تالش هایی که در سال های گذشته انجام شده است  هندبال خراسان جنوبی 
رشد قابل توجهی دارد و فدراسیون هم با توجه به شرایط، محرومیت استان و  با 
هدف  ارتقای دانش مربیان و بازیکنان آمادگی دارد در برگزاری اردوها دردیگر 
رده ها ، میزبانی ها، برگزاری دوره های ارتقای مربیگری و داوری هیئت را 
حمایت کند.به گفته وی حتی اگر برای هندبال ساحلی امکانات الزم فراهم 
شود یک دوره رقابت های بین المللی در این رشته را به میزبانی خراسان جنوبی 
خواهیم داشت.وی تاثیر حضور تیم زغال سنگ را در رقابت های لیگ برتر کشور 
بر توسعه این رشته ورزشی استان مثبت دانست و اظهار امیدواری کرد این باشگاه 

با حفظ این جایگاه و رسیدن به اهداف مد نظر در 
اعتالی این رشته ورزشی هیئت استان را 
یاری کند. او درباره  وضعیت تیم های ملی 
نیز گفت: تیم ملی بزرگساالن در مسابقات 

انتخابی المپیک حضور دارد و اواخر دی 
برای کسب سهمیه جهانی در مسابقات 

آسیایی کویت حضور می یابد. در رده 
های جوانان و نوجوانان هم با 

توجه به این که قهرمانی جوانان 
تمرینات  و  اردوها  داریم  را 

شروع شده است.

افتاده

گفتگو


	S01
	S02
	s3
	s4
	s5
	s6
	S07
	S08

