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13 آبان 98 هم با شکوه برگزار شد و فریادهای 
مرگ بر آمریکا با حضور چشمگیر مردم، ورقی 
دیگر به کتاب تاریخ سراسر افتخار و حماسه مردم 
این خطه افزود. دیروز فوج فوج جمعیتی بود که 
خود را به میعادگاه های حماسه راهپیمایی 13 
آبان در استان می رساند تا با مشت های گره کرده، 
فریادهایی برخاسته از عشق به میهن و نفرت از 
دشمن، مقابل استکبار جهانی به نمایش بگذارد. 
روز گذشته مردم خراسان جنوبی از جنوبی ترین 
تا شمالی ترین نقطه و از دور و نزدیک، یکی شدند 
تا بگویند برای همیشه و هر زمان پای آرمان های 
نظام ایستاده اند و در میدان دفاع و مقاومت از 
ایران اسالمی تا پای جان حضور خواهند داشت، 
حضوری که با درخشش دانش آموز و دانشجو، پیر و 
جوان و مرد و زن، سیل خروشانی از شکوه و اتحاد را 
مقابل دیدگان جهانیان به تصویر کشید. به گزارش 
خبرنگاران »خراسان جنوبی«، از قبل از زمان 
برپایی مراسم راهپیمایی 13 آبان در بیرجند و دیگر 
شهرستان ها، گروه های مردمی و دانش آموزان با 
حمل پالکاردهایی خود را به مسیرها رساندند تا 
فریاد استکبارستیزی سر دهند و صحنه ای دیگر 
از شکوه همدلی در ایران اسالمی را رقم زنند و به 
دشمنان یاوه گو بگویند که تحریم ها و تهدیدها ذره 

ای از ایستادگی آن ها کم نمی کند و نخواهد کرد.

دل انارکاران 
سرایان خون است 

با کشف از قاچاقچیان طی امسال 

19 میلیون لیتر سوخت ،نسوخت    
همصدا



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 62 سال پیش         
 در روزنامه

  انجمن شهر شروع بکار کرد

در  مطلبی  در  تاریخ 10دی 1336  به  شماره 2458  در  خراسان  روزنامه 
صفحه پنج آورده است: اولین جلسه انجمن شهر طبس در محل شهرداری 
تشکیل جلسه داده و قرار شد پس از تصویب اعتبار نامه ها روز پنج شنبه 5 
دیماه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه انجمن اقدام نمایند امید است انجمن 
جدید شهر و نمایندگان آن در این دوره بتوانند شهردار الیق و کاردانی انتخاب 

نموده نسبت باصالحات شهر اقدام مقتضی معمول دارند.

پیگیری حرف مردم

 اقدامات مرمتی 
در جاده آیسک – سه قلعه

»جاده آیسک – سه قلعه در مسیر مسافران شمال و 
شمال شرق کشور به بیرجند و سیستان و بلوچستان 
قرار دارد. از سویی به دلیل وجود معادن متعدد 
در مسیر، کامیون و تریلی های زیادی در آن تردد 
دارد. این موارد در حالی است که عرض جاده، 
کم و ناهمواری ها و دست اندازهای آن زیاد است. 
مسئوالن با وجود پیگیری های متعدد برای رفع 
مشکل اقدام می کنند«. این پیام اول آبان در ستون 
حرف مردم چاپ شد. روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای در پاسخ اعالم کرد 
که قسمتی از جاده آیسک – سه قلعه حدفاصل آیسک 
– روستای دوحصاران  که بر اثر فرونشست زمین )به 
طول یک کیلومتر( دچارنشست شد و رویه آسفالت 
ناهموار بود و همچنین 3 کیلومتر از ادامه مسیر تا 
ورودی روستای دوحصاران هم رویه آسفالت تخریب 
که دوم آبان برای مرمت و رفع نقص محدوده مذکور، 
عملیات روکش آسفالت گرم رگالژی به طول حدود 
4 کیلومتر انجام شد. همچنین عملیات به سازی و 
تعریض جاده آیسک - سه قلعه در دستور کار اداره 
کل راه و شهرسازی است که 4 کیلومتر از این مسیر 
در حد فاصل حجت آباد – قاسم آباد در ابتدای امسال 

به سازی )تعریض و آسفالت ( شد.

مدیر عامل شرکت 
ملی پخش فراورده 

های نفتی: 
نهبندان طی 7 ماه 
گذشته با مصرف 
بیشترین میزان 
بنزین در جایگاه 
اول کشور قرار 

گرفت و 69 درصد 
اضافه برداشت 
از مخازن بنزین 

داشته ایم

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

مدتی است در اطراف شهرک گلشن )رحمانیه(  ●
طبس افرادی که اقدام به جمع آوری ضایعات کرده 
اند زباله های غیر بازیافتی را در همان محیط یا اطراف 
محوطه؛ آتش می زنند که سبب انتشار بوی نامطبوع 

در شهرک و آزار ساکنان می شود. 
ساکن نهبندان هستم و از شهریور برای لوله کشی  ●

گاز منزل اقدام کرده اما هنوز موفق نشده ام نامه 
تاییدیه نظام مهندسی را بگیرم چون ناظری که باید 
تایید کند مراجعه نکرده است. وقتی هم پیگیری و 
مراجعه می کنم مسئوالن این هفته و آن هفته می 
کنند این در حالی است که افراد زیادی مانند من با 
این مشکل مواجه هستند. در چنین شرایطی تکلیف 

ما با توجه به نداشتن نفت چیست؟
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رئیس قرارگاه فرهنگی اربعین در جمع راهپیمایان بیرجند:

13 آبان، نقطه عطفی برای تحقق اهداف نظام است
انصاری- 13 آبان، نقطه عطفی برای تحقق 
جمهوری  مقدس  نظام  آرمان های  و  اهداف 
آمریکا  بر  مرگ  شعار  و  است  ایران  اسالمی 
همچنان ادامه دارد. رئیس قرارگاه فرهنگی 
اربعین، روز گذشته در مراسم 13  آبان و در جمع 
راهپیمایان بیرجند گفت: رئیس جمهور آمریکا 
منفورترین چهره در دنیا و در نگاه مردم ایران 
است اما ایران اسالمی با عزت ترین کشور در 
منطقه و جهان محسوب می شود. »اوحدی« با 
بیان این که انقالب اسالمی، یک حرکت بزرگ 
تاریخی بود و امروز نظام ایران در عرصه های 
مختلف از جمله عرصه نظامی از پیشرفت قابل 

توجهی برخوردار است افزود: ایران جزو چهار کشور برتر 
در ساخت هواپیماهای بدون سرنشین است و همین 
سبب شد تا آمریکا جرئت حمله نظامی به ایران را نداشته 
باشد. وی با تاکید بر این که آمریکا به دنبال نفوذ در کشور 
است گفت: آمریکای جنایتکار، فتنه دیگری را در لبنان 

و عراق آغاز کرده و به طور حتم دست های خبیثش در 
آن دخیل است. وی ادامه داد: پیام 13 آبان ملت ایران 
به مردم عراق این است که با چشم باز و بصیرت، مواظب 
باشید دشمن در صفوف فشرده شما نفوذ نکند زیرا می 
خواهند پیروزی بزرگ علیه داعش را به حاشیه بکشانند.

زنگ استکبار ستیزی در مدارس
13 آبان،  زنگ استکبار ستیزی به مناسبت 
روز دانش آموز در مدارس استان نواخته شد. 
این  استان  مرکز  در  ما  خبرنگار  گزارش  به 
مراسم در دبیرستان دخترانه عفاف برگزار 
کل  مدیر  پرورشی  معاون  »جعفری«  و  شد 
آموزش و پرورش طی سخنانی به بیان اهمیت 
گزارش  به  پرداخت.  آبان   13 راهپیمایی 
»مشمولی« از خوسف، » دانایی«، مدیر آموزش 
و پرورش این شهرستان هم در مراسم نواختن 
زنگ استکبار ستیزی، گفت: دشمن در عمر 
40 ساله انقالب در صدد براندازی نظام بوده 
اما به برکت وجود رهبری مقتدر، در همه زمینه ها 
شکست خورده است. گزارش خبرنگاران ما از دیگر 
نقاط استان هم حاکی از آن است که زنگ استکبار 
ستیزی در مدارس، قبل از حضور دانش آموزان در 

راهپیمایی 13 آبان نواخته شد.

تقدیر نماینده ولی فقیه از حضور باشکوه
نماینده ولی فقیه در استان از حضور پر شور دانش آموزان، 
دانشجویان و قشرهای مختلف مردم در راهپیمایی 13 
آبان قدردانی کرد. در پیام حجت االسالم والمسلمین 
»عبادی« آمده است که 13 آبان، نمادی از شناسنامه 
سراسر ظلم، استبداد و استعمار جریان طاغوت است. 
سال گذشته در چنین روزهایی، دشمنان می گفتند که 
بعد از 13 آبان، دیگر انقالب اسالمی وجود نخواهد داشت 

و برخی ها که معامالت کالن می کردند نیز منتظر آمدن 
13 آبان بودند، اما اکنون مشاهده می کنید که دشمنان 
در سطح بین الملل و منطقه از ایران اسالمی شکست 
خورده اند و این بازی ها و زهرهایی که می ریزند و عربده 
هایی که می کشند، عالمت شکست های پی در پی آن 
هاست. در این جهت شایسته است جوان انقالبی ما با 
تأسی به 36 هزار شهید دانش آموز و چهار هزار و 500 

دانشجوی شهید، نسبت به شناخت، آگاه سازی و مطالبه 
گری شعارهای انقالب از دیگر قشرها ی جامعه اعم از 
مسئول و غیر مسئول و روشنگری جنایات ننگین و بی 
شرمانه  آمریکای وحشی تالش مضاعف کنند. این جانب 
از یکایک دانش آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، استادان 
دانشگاه ها و عموم مردم والیتمدار، شهیدپرور و همیشه در 
صحنه خراسان جنوبی که در راهپیمایی یوم ا... 13 آبان 
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، حضور باشکوهی را 

خلق کرده اند، تشکر و قدردانی می کنم.

چراغ 8 سامانه کنترل جاده ای روشن شد

شش سامانه ثبت تخلف سرعت و دو سامانه نظارت تصویری، در محورهای 
شریانی استان فعال شد. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: نتایج 
حاصل از تحلیل داده های ترافیک عبوری، برگرفته از سامانه های هوشمند 
مرکز مدیریت راه های استان نشان می دهد درصد سرعت های غیر مجاز در 
نیمه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 6 درصد کاهش دارد. 
»شهامت« با اشاره به این که جایگاه دوم تخلفات سرعت کشور از نظر درصد 
خودروهای دارای سرعت غیر مجاز از مجموع تردد، مربوط به خراسان جنوبی 
است افزود: شش سامانه ثبت تخلف سرعت در محورهای نهبندان- زاهدان، 

دیهوک- راور و بیرجند- قاین به بهره برداری رسید.

کاهش 30 درصدی قیمت گوشی همراه

گوشی تلفن همراه هم در فهرست کاهش قیمت قرار گرفت و طی یک ماه گذشته 
افت قیمت 30 درصدی را تجربه کرد. آن طور که رئیس اتحادیه تلفن همراه به 
»خراسان جنوبی« گفت: چندی پیش قیمت تلفن همراه روند کاهشی به خود گرفت 
و در یک ماه گذشته با کاهش 30 درصدی همراه شد که این کاهش چشمگیر، بازار 
این کاال را از رکود نسبی خارج کرد. »موسوی« اظهار کرد: فروش گوشی به صورت 
سبدی شرایط بازار را نسبت به  قبل بهبود بخشیده است و در این طرح وارد کنندگان 

گوشی این کاال را ارزان تر تهیه  می کنند  و به فروش می رسانند.

    
اکبـری- 19 میلیـون لیتـر سـوخت طـی امسـال کشـف 
و مانـع از قاچـاق و خـروج ایـن میـزان فـراورده نفتـی  از 
اسـتان شـد.  بـه گـزارش خبـر نـگار مـا افزایـش قاچـاق 
سـوخت، مصـرف زیـاد بنزیـن در نهبنـدان، لـزوم اجرای 
طـرح کدینـگ، کنـدی هویـت دار کـردن دام بومـی و 
افزایـش پرونـده هـای قاچـاق از مهـم تریـن مـوارد مطرح 
شده در کمیسـیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان بود. 
»مردانـی« مدیـر عامل شـرکت ملـی پخش فـراورده های 
نفتـی روز گذشـته در ایـن کمیسـیون، گفـت: نهبنـدان 
طی هفت ماه گذشـته بـا مصرف بیشـترین میـزان بنزین 
در جایـگاه اول کشـور قـرار گرفـت و 69 درصـد اضافـه 
برداشـت از مخـازن بنزیـن داشـته ایـم بنابرایـن اجـرای 
طـرح کدینـگ در ایـن شهرسـتان ضـرورت دارد. مدیـر 

کل امنیتـی و انتظامـی اسـتانداری هـم گفـت: اسـتان، 
مسـیر ورودی سـوخت به سیسـتان و بلوچسـتان اسـت و 
آمار حکایت از گسـترش قاچاق سـوخت دارد کـه تحلیل 
گزارش هـا هم نشـان مـی دهد مصـرف سـوخت افزایش 
یافتـه و در نهبندان خـارج از حد معمول اسـت. »دبیری« 
در ادامه سـخنانش با بیان این که طرح هویـت دار کردن 
دام بومـی اسـتان بـرای جلوگیری از خـروج بـی رویه دام 
به کندی پیـش می رود افـزود: این طـرح باید دربـاره دام 
سـنگین حداقـل تـا پایـان شـهریور اجرایـی مـی شـد امـا 
هنـوز شـاهد تحقـق آن نیسـتیم. موضـوع دیگـر مطـرح 
شـده، اجـرای طـرح انبارسـنجی در اسـتان بـود کـه 
نماینـده سـازمان صمـت بـا اشـاره بـه وجـود چهار هـزار و 
917 انبـار ثبت شـده در سـامانه گفت: مشـکل اساسـی 

در ثبـت انبارهـا بـه انبارهـای خانگـی برمـی گـردد کـه 
افـراد زیـادی خانه را بـه عنـوان انبار انتخـاب کـرده  و بعد 
از ثبـت آن مراجعـه ای بـه سـازمان نداشـته انـد. »خـوش 
خبـر« معـاون سیاسـی، امنیتـی اسـتاندار نیـز ایـن تعداد 
انبـار را برای اسـتان زیاد دانسـت و گفت: بایـد چارچوب 
و ضابطـه ای بـرای ثبـت انبارهـا در نظـر گرفتـه شـود. 
مدیـر کل تعزیـرات حکومتی هم از تشـکیل هـزار و 889 
پرونـده طـی هفـت مـاه گذشـته خبـر داد و گفـت: بـه 98 
درصد ایـن پرونده ها رسـیدگی شـد. بـه گفته »اشـرفی« 
پرونـده هـای قاچاق نسـبت به سـال گذشـته رشـد 215 
درصدی دارد و کشـف سـوخت از یک میلیون و 18 هزار 
لیتر سـال گذشـته به 19 میلیون لیتر در امسال افزایش 

یافتـه اسـت. 

راننده معتاد 9 دانش آموز را مصدوم کرد

رضایی -9 دانش آموز بر اثر بی مباالتی راننده سمند در اسدیه مصدوم شدند. 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از وقوع یک فقره تصادف منجر به 
جرح در اسدیه خبر داد و گفت: ساعت 8:15 روز گذشته با اعالم مرکز فوریت 
های پلیسی110 مبنی بر وقوع تصادف جرحی در بولوار خلیج فارس اسدیه، 
کارشناسان پلیس راهور در صحنه حاضر شدند. سرهنگ »عباسی« افزود: این 
دانش آموزان دختر در حال عبور از خیابان بودند که سواری سمند به دلیل بی 
توجهی راننده به جلو با آنان برخورد و 9 نفر را مصدوم کرد که دو نفر از آن ها با 
اورژانس هوایی به مرکز استان اعزام شدند. به گفته وی تست اعتیاد از راننده 

نیز مثبت بود که به مراجع قضایی معرفی شد.

با کشف از قاچاقچیان طی امسال 

19 میلیون لیتر سوخت ،نسوخت    



سفر شیرین در زمان
علی میری تنها کسی نیست که طرح های نوستالژیک اش با استقبال 
مواجه شده است؛ چند سال قبل سعید مرادی در صفحه »همشهری 
ســام« روزنامه خراسان بــرای ستون »خاطره بازی« که به قلم سید 
مصطفی صابری نوشته می شد، طرح های شیرین و خاطره انگیزی 
می کشید که برخی جزئیات رئال و جالب کارهای میری را نداشت 
اما شخصیت هایش بامزه بودند. پای طرح های شیرین مرادی توسط 
مخاطبان به فضای مجازی به خصوص شبکه اجتماعی فیس بوک و 
پیام رسان وایبر که آن روزها روی بورس بودند کشیده شد. تعدادی از 

طرح های برگزیده »مرادی« را در ادامه می بینید.  

بازیگوشی  »بچه های  تصویر   
که لحاف و تشک های روی 

هــم چیده شــده را پایین 
ــد«، »آفــتــابــی  ــه ان ــت ــخ ری
ــه روی فـــرش افــتــاده  ک
ــت و بــچــه هــایــی که  اسـ
تــوی آشپزخانه از سبد 

ــای باقی  ــج ه ــرن آبــکــش ب
مــانــده را مــی خــورنــد« یا 

»اجباری خوابیدن بچه ها در 
بعدازظهرهای تابستان« همه شان 

تصاویر ماندگاری هستند که در حافظه 
جمعی یکی دو نسل از ما باقی مانده  اند. نسل 
دهه هفتادی ها خیلی کم اما دهه شصتی ها و 
پنجاهی ها هر کدام گوشه ذهن شان این خاطرات 
را حفظ کرده اند و گاهی با یادآوری شان حس 
ــا پیدا می کنند. در پرونده  خوبی به آن روزه
امروز با »علی میری« تصویرگر و نقاش مشهدی 
گفت وگو کرده ایم که نقاشی های دیجیتالش 
از خاطرات خوب آن روزها حسابی مورد توجه 
کاربران فضای مجازی قرار گرفته است. »میری« 
هدفش را از کشیدن این نقاشی ها ایجاد حس 
خوب در جامعه اعالم می کند. او البته معتقد 
است نباید در گذشته گیر کرد بلکه با حس و 
حال خوبی که از یادآوری آن روزها پیدا می کنیم 
باید در جست وجوی راهــی بــرای حل مسائل 
ــن روزهــای مــان باشیم. بــا مــا و گفت و گوی  ای

خواندنی مان در پرونده امروز همراه باشید.

گفت وگو با »علی میری« که نقاشی هایش از خاطرات کودکی حسابی مورد توجه شبکه های اجتماعی قرار گرفته و حتی در ترکیه، 
تونس، مالزی و ... هم طرفدار پیدا کرده است

طراح نوستالژی باز! 
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  زودتر از قاشق، قلم دست گرفته ام!
»علی میری« متولد 55 در مشهد است. تحصیاتش خیلی مرتبط با نقاشی 
نبوده و فقط دو ترم در دانشگاه، طراحی صنعتی خوانده و بعد درسش را 
رها کرده است. او کارش این روزها به طور حرفه ای تصویرسازی و نقاشی 
است. خودش می گوید از سال 75 نقاشی دیجیتال را شروع کرده است. از 
»میری« درباره عاقه اش به نقاشی در کودکی و دوران مدرسه می پرسیم 
که می گوید: »من از بچگی نقاشی می کشیدم و دوستش داشتم. حتی 
مادرم تعریف می کند وقتی یک تکه نان هم می خوردم آن را جوری گاز 
می زدم که نان شکل چیزی دربیاید. تقریبا هیچ لحظه ای از زندگی را یادم 
نمی آید که از دنیای نقاشی دور بوده باشم . این اصطاح مادرم است که 
می گوید من پیش از قاشق دست گرفتن، قلم دست گرفتن را یاد گرفته ام. 
دوران تحصیل هم سر کاس نقاشی می کشیدم و طبیعتا تمرکز الزم برای 
فراگیری درس ها را هم نداشتم. به همین دلیل توبیخ و به دفتر فرستاده 
شدن زیاد برایم پیش آمده است«. او درباره ورودش به شغل حرفه ای نقاشی 
می گوید: »راستش پیش از آن که به خودم بیایم و بخواهم شغلی برای خودم 
انتخاب کنم عما وارد بازار کار شده بودم. من وقتی دبیرستان بودم از کار 
نقاشی ام درآمد داشتم. به تدریج هر چه هم کار کردم بیشتر رشد داشتم و 

کارم ارتقا پیدا کرد«.

  نوستالژی بازی، حس خوبی به آدم ها می دهم
از »میری« درباره چگونگی ورودش به عرصه کشیدن طرح های نوستالژیک 
می پرسیم و او این گونه توضیح می دهد: »من به دلیل احساساتی بودنم با روزهای 
کودکی و خاطراتش انس خاصی دارم. همچنین پدربزرگ و مادربزرگم را در 
سال های اخیر همزمان از دست دادم و همین باعث شد دوران سختی را تحمل 
کنم. بنابراین گاهی نقاشی هایی می کشیدم که در آن ها، خاطرات گذشته ام 
به تصویر کشیده می شد. پس از انتشار چند نمونه از این کارها متوجه شدم که 
استقبال خوبی از آن ها می شود. البته در این سال ها کارهای تجاری و غیرتجاری 
زیادی داشته ام اما مشخصا در صفحه هنری خودم کارهای تجاری را کمتر نشر 
داده ام. اتفاق خوبی که در صفحه اینستاگرام افتاد البتهمستقل از نقدی که به 
بحث نوستالژی می توان وارد کرد، این بود که فضایی ایجاد شد انگار آدم ها برای 
لحظاتی حال خوب پیدا و این حال خوب را به دیگران هم منتقل می کردند. شما 
ببینید پای طرح ها چه نظرات مثبتی ابراز می شود و دور از آن فضای زشت فحاشی 
یا خشنی که در بخشی از فضای مجازی می بینیم، این جا دارد اتفاق مثبتی رخ 
می دهد. بنابراین من دیدم حاال که می توانم چنین جامعه کوچکی را به وجود 
بیاورم و حال آدم ها را خوب کنم چرا این کار را نکنم؟ این شد که بقیه کارها را در 
صفحه خودم تعطیل کردم و به طور مشخص روی این کار وقت و انرژی گذاشتم«.

  فقط تجربیات خودم را می کشم
بی تردید یکی از مهم ترین دالیل زیاد دیده شدن کارهای »میری« جمعی 
بودن خاطراتی است که او به تصویر می کشد. به همین دلیل این سوال پیش 

می آید که ایده این نقاشی ها از خود اوست یا از دیگران هم کمک می گیرد؟ 
او در این باره می گوید: »ایده کارهایی که انجام می دهم از تجربیات شخصی 
خودم می آید. من خاطراتی از گذشته دارم که سال هاست با من هستند. برای 
اجرایی کردن هر کار شاید یکی دو هفته از نظر ذهنی خیلی رویش متمرکز 
باشم تا تصویر کامل شود اما اجرای آن از وقتی شروع به کشیدن می کنم، یک 
تا سه ساعت بیشتر وقت نمی برد. البته در این مدت با تماس ها و پیام های 
زیادی روبه رو بودم که دوست داشتند فضای ذهنی و تجربه های شخصی 
آن ها را پیاده کنم اما خودم عاقه ای به این کار ندارم. چون از خاطرات دیگران 
در ذهنم تصویر و حس روشنی ندارم«. از او درباره طرح مورد عاقه خودش 
می پرسم که پاسخ می دهد: »راستش همه طرح ها را دوست دارم و نمی توانم 
جدایشان کنم چون دلی هستند. البته از نظر تکنیکی قابل نقد هستند و حتی 
جزو کارهای نه چندان قوی من محسوب می شوند. از نظر حسی آن تصویری 
که یک روز برفی را نشان می دهد و یک خواهر و برادر توی برف جلو می آیند و 
یک ژیان هم پشت شان قرار دارد، به نظر خودم کار عمیقی است چون از یک 

تجربه حسی ماندگار می آید«.
  از طرح هایم در مالزی، هندوستان، تونس و ... هم استقبال شد

وقتی یک اثر هنری خلق می شود، مواجهه مخاطب با آن برای صاحب اثر بسیار 
مهم خواهد بود. بازخوردها می توانند به صاحب اثر کمک کنند که در ادامه 
کار هنری اش نکاتی را اعمال کند یا قوت و انرژی بیشتری بگیرد. این هنرمند 
درباره بازخورد کارهایش می گوید: »بازتاب هایی که از مردم می گیرم برایم 
خیلی لذت بخش است. مثا شخصی به من پیام داد که با پدر و مادرش سال ها 
قطع ارتباط بوده است اما با دیدن این طرح ها تصمیم گرفته است دوباره در 

کنار پدر و مادرش باشد. یا مادری به من پیام داده که با این طرح ها گریسته 
چون در تمام خاطراتش مادرش حضور داشته است. اما حاال که خودش مادر 
شده به دلیل کارمند بودن خیلی ساعت ها از فرزندش دور است. بنابراین 
او تصمیم گرفته است بیشتر با فرزندش وقت بگذراند تا خاطرات مشترک 
بیشتری با او داشته باشد. می  خواهم بگویم اثرگذاری زیادی دارد«. این 
نقاش به بازخوردهای عجیب در خارج از کشور هم اشاره می کند که خودش 
هم از قبل تصورش را نمی کرده است. او این طور تعریف می کند: »خیلی 
برای خودم هم عجیب و غیرقابل پیش بینی بود که بازتاب کارهایم را در بین 
مردم کشورهای دیگر دیدم. شما ببینید دیده شدن کارهایم بین مردم ترکیه 
و تاجیکستان باز تا حدی قابل درک است چون مراودات فرهنگی و ارتباطات 
قومی زیادی با آن ها داشته ایم اما این که  می دیدم در مالزی، هندوستان، 
تونس، ترکیه، فلسطین و ... از کارهایم استقبال می شود و از این که طرفدار 
پیدا کرده است، خیلی تعجب کردم. چون از نظر اقلیم، فرهنگ، پوشش و 

خیلی چیزهای دیگر با ما متفاوت هستند«.
  در گذشته گیر نکرده ام!

وقتی طرح های نوستالژیک »علی میری« را می بینیم تصور می کنیم که او 
خودش باید خیلی آدم خاطره بازی باشد اما او به نکته مهمی اشاره می کند 
که با وجود حس خوب داشتن به گذشته، دوست ندارد در گذشته باقی بماند. 

او دربــاره شرایط خودش در دهه 60 و 70 و دوران کودکی می گوید: »آن 
موقع فضایی پراضطراب و پرفشاری حاکم بود. ما وسط روزهای شلوغ و حتی 
ناامنی بزرگ شدیم. به هرحال ما به عنوان کودک و نوجوان دنیای خودمان را 
داشتیم. البته رفتار پدر، مادرها و معلم ها با بچه ها با امروز متفاوت بود و حتی 
شاید االن قابل دفاع هم نباشند اما آدم ها، همدلی ها و صمیمیت های خاصی 
با هم داشتند. اما این نکته را حتما دوست دارم بگویم که من خوشبختانه 
در گذشته گیر نکرده ام. من دوست نــدارم به گذشته برگردم، ضمنا همه 
اتفاقاتش را هم تایید نمی کنم. فقط مثل یک مورخ آن روزها را روایت می کنم 
چون خاطرات من هستند و دوست شان دارم. امروز جامعه ما کمی بیمار 
است و خشونت، خستگی و ناامیدی در بین مردم زیاد است. راستش مردم 
وسایل زیادی برای سرگرم و شاد شدن ندارند. البته این را نمی خواهم به 
اتفاقات سیاسی ربط بدهم. به نظرم این بیشتر از فرهنگ غر زدن که حاکم بر 
خودمان است، می آید. من در این بین سعی می کنم به اندازه خودم به عنوان 
یک تصویرگر حس خوب بدهم تا بتوانند برای مسائل امروزشان با انرژی و فکر 
درست راه حل هایی پیدا کنند. چیزی که دوست دارم مردم بهش فکر کنند این 
است که از خودشان بپرسند چرا در گذشته حال شان خوب بود و امروز نه. از 
خودمان باید بپرسیم چه کارهایی باید انجام دهیم تا حال امروزمان بهتر شود. 
این بهترین کاری است که برای امروزمان می توانیم انجام دهیم تا این پرداخت 
به نوستالژی در حد یک سرگرمی باقی نماند. اگر مردم به این مسائل فکر کنند 

من مزد خود را گرفته ام و به هدفم رسیده ام«. 



   اضافه وزن مداوم
اگر ورزش می کنید و رژیم غذایی  مناسبی دارید، اما باز هم 
وزنتان زیاد است  ،  به احتمال زیاد دچار یک مشکل هورمونی 

هستید که باید به پاک سازی بدن اقدام کنید .
 سردردهای دایمی 

دهان بدبــو به ویژه اگر بهداشــت دهــان و دندان خــود را به 
خوبی رعایت می کنید،  نشــانه ای از مشــکالت گوارشــی 
 اســت که باعــث تجمــع ســموم در خون
 می شــود . این ســموم تاثیر 
روی  مـستـقیـمـــی 
عصبــی  سیســتم 
و  گــذارد  مــی   
واکنــش هــای 
منفــی ماننــد 
سردرد مداوم 
ایجاد می کند. 
حساســیت بــه 
بوهــای مختلــف 
از نشــانه های تجمع 

سموم در بدن است .

 خستگی همیشگی
 زمانی که بدن افزون بر توان خود کار می کند تا توکسین ها 
) سموم(  انباشته شده در بافت ها را دفع کند، بیش از اندازه 
احســاس خســتگی می کنــد. جالب اســت بدانید کــه این 

خستگی با استراحت برطرف نمی شود .
 یبوست

یبوست در واقع کاهش تحرک روده هاست و این کاهش در 
فعالیت روده ها باعث می شود دفع سم که یکی از وظایف روده 

هاست با مشکل رو به رو شود .
بروز مشکل دردفع مدفوع و ایجاد یبوست می تواند ناشی از 
حبس شدن سموم زیادی در بدن باشد. این مسئله می تواند 
باعث ایجاد دل درد، التهاب و مشــکل در جذب مواد مغذی 

موجود در مواد غذایی شود.
 مشکالت پوستی

آکنه، ضایعات پوستی و واکنش های آلرژیک نشانه این است 
که  بدن میزبان سموم زیادی شده است. گودی و سیاهی زیر 
چشم ها، اگزما و پســوریازیس نیز از جمله عالیم انباشتگی 

سموم در بدن محسوب می شود.
 تجمع چربی  شکمی

توکسین ها روی سطح قند و کلسترول خون تاثیر می گذارد. 

این مسئله نیز باعث افزایش چربی دور شکمی می شود.
 خارش پوست

پوست بخشی از سموم بدن را از طریق عرق دفع می کند. اگر 
به علت تجمع سموم  منافذ در پوست مسدود شود، واکنش 

های آلرژیک مانند خارش بیشتر می شود.
 سنگ کیسه صفرا 

سنگ کیسه صفرا می تواند در نتیجه تجمع ترکیبات اضافی 
در صفرا باشــد. کبد برای سم زدایی از بدن شــروع به تولید 
صفرای غلیظ تر در کیسه صفرا می کند. این مسئله نیز باعث 

افزایش روند سنگ سازی می شود.
 بد شکل شدن ناخن پاها

 ســموم به دلیل نیروی گرانــش زمین به ســمت پایین  بدن 
حرکت می کند و در ناخن ها که در طول روز محیط مناسبی 
 برای رشــد قارچ هاســت تجمع می کند و موجب بد شکلی

 آن ها می شود.
  راهکارهای دفع سموم

 برای دفع ســم از بــدن راهکارهــای زیادی وجــود دارد. 
از جمله ورزش و فعالیــت بدنی ، اســتفاده از مواد غذایی 
ســالم و ارگانیک، مدیریت اســترس، رژیم غذایی سرشار 

از فیبر و...  .
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پرسش و پاسخ

افزایش حجم شیر مادر

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 منصور سیاوش
 فوق تخصص غدد و متابولیسم

  پسری بســیار الغر هســتم و هر چه می 
خورم اصــال چاق نمی شــوم. هر شــب دو 
بشــقاب پر برنج می خورم چون استخوان 
بنــدی ظریفــی دارم بســیار الغر بــه نظر 
می رسم. علت چیست ؟آیا درمانی دارد؟

)وزن 78 و قد 180 سانتی متر(
در صورتی كه اعداد وارد شــده برای قد و وزن 
صحیح باشد شــما كامال وزن متناسبی دارید 
و در صورتی كه در شــش ماه گذشته تغییرات 

وزن شدیدی نداشتید جای نگرانی نیست.

 مدتی هســت که غــده تیروئیدم بزرگ 
شــده، آزمایش هــای تیروئیــدم طبیعــی 
اســت امــا زانــو درد دارم و صورتم جوش 
می زند. در حالی که  سابقه این مشکالت 

را نداشتم.
بزرگی تیروئید كه بــه آن گواتر می گویند علل 
مختلفی دارد و الزم است برای تشخیص علت 
و ایــن كه نیــاز بــه درمــان دارد یا نه به پزشــك 
معالــج خــود )ترجیحــا فــوق تخصــص غدد( 

مراجعه کنید.

 بیــن داشــتن کیســت تخمــدان و 
ابتال به مشکالت تیروئید ارتباطی 

وجود دارد؟
اختــالل تیروئید بــه ویژه كــم كاری 
تیروئید می تواند یكــی از علل ثانویه 

کیست تخمدان باشد.

آشپزی من آشپزی من میان وعده

  سالمتآشپزی من

زندگیسالم
سهشنبه

1۴آبان1398
شماره1۴۵۶

خــرده های   ابتدا نــان های خشــک را  خرد کنید.
نان را در کاســه ای بریزیــد و با حدود نصــف لیوان آب 
مرطوب کنید و قدری زمان دهید تا نرم شــود.  توجه 
کنید که نباید خیلی نرم بشود در حدی که دیگر خشک 
و شکننده نباشد کافی است.کره را ذوب و روی نان ها 

بریزید و مخلوط کنید.
پنیر را به قطعه هــای کوچک برش دهیــدو  به مواد    

بیفزایید.
 در این مرحله به اندازه یک گردو از مخلوط را با دست 
بردارید و به شکل دایره یا بیضی در آورید اگر چسبناک 

بود می توانید دستتان را مرطوب کنید.
  لقمه هــای دویماج را بــا گوجه یا خیــار تزیین و میل 

کنید.
گردو به دلیل داشــتن امگا3 کلسترول بد را کاهش 
منگنــز و مــس موجــود در آن بــا تقویــت  مــی دهد.
متابولیسم یا سوخت و ســاز بدن به کاهش وزن کمک 

می کند.  گردو، منیزیم و فسفر نیز دارد.
  مقداری روی، آهن، کلسیم و سلنیوم وجود دارد. 

 مصرف گردو می تواند به سالمت اسپرم ها و افزایش 
توانایی باروری در مردان کمک کند.

 نان لواش خشک - ۲ عدد
 پنیر - ۱۰۰ گرم

 کره - ۵۰ گرم
 گردوی خردشده – 

نصف   لیوان
 سبزی 

معطر)جعفری،شوید...( -  ۲ 
قاشق غذا خوری

کشمش -  به مقدار الزم

 مکیدن مکرر و صحیح توسط شیرخوار
مهم  ترین عامل در افزایش شــیر مادر، مکیدن درست 
و مکرر از پســتان به مدت کافی و تغذیه برحسب میل و 

تقاضای شیرخوار است.
 آرامش خاطر و اعتماد به نفس مادر

آرامش خاطر و اعتماد به نفس مادر از دیگر عوامل موثر 
در شیردهی اســت؛ نگرانی و اضطراب می  تواند باعث 
کاهش جاری شدن شیر مادر شود؛ از مهم  ترین عواملی 
که ممکــن اســت در روزهــای اول باعث نگرانــی مادر 

شود، تصور کم بودن حجم شیر است.
 حمایت همسر

از آن جا کــه وضعیت روحی زنان بر تداوم شــیردهی 

موثراســت، حمایت  هــای عاطفــی همســر می  تواند 
باعــث بهبــود وضعیت شــیردهی شــود؛ زنان شــاد، 
انگیزه بیشــتری بــرای شــیردادن به فرزنــدان خود 

دارند.
 تقویت سیستم ایمنی مادر

ویتامین A مورد نیاز مادر، از طریق مصرف سبزی  های 
زرد مانند هویج، کدو حلوایی و سبزی های سبز مانند 
اســفناج و میوه  هایی ماننــد خرمالو، طالبــی، نارنگی 
و زردآلو تأمیــن و باعث بهبود عملکرد سیســتم ایمنی 
مادر می شود و از بروز بسیاری از بیماری  ها که منجر به 
بی  حالی مادر و کاهش توان او در شــیردهی می  شود، 

جلوگیری می  کند.

بهداشت

بیشتر بدانیم 

آیا ممکن است خانمی باردار 
باشد و خودش نداند؟!

 بارداری همچون دیگر تغییر و تحوالت 
جسمی، نشانه های خاصی دارد که از 

روی آن ها می توان به باردار بودن  خانم ها  پی برد. 
گاهی اوقات بارداری به شکلی است که زنان دیر 
متوجه حامله بودن خود می شوند یا زمانی متوجه 
می شوند که مدتی از آن گذشته  ، چرا چنین است؟ 
در برخی مواقع خانم ها نشــانه های بارداری را با 
حساسیت ســینه، اختالل قاعدگی، تکرر ادرار، 
تغییر خلق و خو و ... اشــتباه می گیرند. نداشتن 
عالیم بارداری یــا عالیم پنهان می تواند خطراتی 
برای مادر و جنین به همراه داشــته باشد. مادر به 
دلیل بی خبری از بــارداری، مکمل های ضروری 
در دوران بــارداری را مصــرف نمی کنــد، متوجه 
مشکالتی مانند کم خونی، فشار خون باال، دیابت 
بارداری یا زایمان زودرس نمی شود و حتی چون 
از بارداری خــود آگاهی ندارد برای داشــتن رژیم 
غذایی مناســب ایــن دوران و اجتنــاب از مصرف 

برخی داروهای خطرناک نیز اقدامی نمی کند.  

عالیم پنهان بارداری را بشناسید
 بارداری بی هیچ تغییری نسبت به قبل

 برخی خانم ها با نشــانه های فیزیکی بارداری 
مثل اضافه وزن، تهوع صبحگاهی، ضربان قلب 
و سرگیجه روبه رو نمی شوند. حتی ممکن است 
خانمی تا هفتــه 3۰ بارداری متوجــه بارداری 

خود نشود.
  ترشح نشدن هورمون

علت اصلی این نوع بارداری ها، ترشــح نشدن 
هورمون ناشی از ناهنجاری های کروموزومی یا 
نقص در جنین، ژن ها و استرس است. بر اساس 
یک نظریه جنین به علت اســترس مادر، سطح 
اچ سی جی پایینی تولید می کند و مادر متوجه 

بارداری خود نمی شود.  
 تغییرات وزنی

 درصورت داشــتن اضافــه وزن وتغییــر مداوم  
وزن، ممکن اســت فرد متوجه تغییــرات وزنی 

ناشی از بارداری خود نشود.
 اختالالت قاعدگی 

اولین نشانه بارداری نداشتن قاعدگی است. 
حدود 3۰ درصــد از زنان به دالیــل مختلف از 
جملــه اســترس، مصرف برخــی داروهــا مثل 
صــرع، ســندروم تخمــدان پلی کیســتیک، 
استفاده از داروهای هورمونی، دیابت کنترل 
نشده، مشکالت تیروئید و ... دوره های نامنظم 
قاعدگی دارند. این افراد در تشخیص بارداری 

دچار اشتباه خواهند شد.
تحرک نامحسوس جنین

 خانم هــای بــاردار بیــن هفته هــای ۱8 تا ۲۰ 
بارداری متوجه حــرکات جنین می شــوند اما 
گاهی به دلیــل نــوع قرارگیری جفــت ممکن 
است این حرکات احساس نشود و مادر فقط از 

طریق سونوگرافی متوجه بارداری شود.
 داروهای پیشگیری از بارداری

 از آن جــا کــه برخــی از روش هــای پیشــگیری 
۱۰۰ درصد نیســت و تا درصد کمی همچنان 
احتمــال بــارداری وجــود دارد، در صــورت 
اســتفاده از  هریــک از روش هــا و بــا اطمینان 
از حاملــه نبــودن، ممکن اســت فرد بــه عالیم 

بارداری توجه نکند.
 تست بارداری منفی و کاذب

 گاهــی تســت های بــارداری خانگی بــه دلیل 
استفاده در اولین روزهای بارداری ممکن است 
جواب اشتباه داشته باشد. خانم ها ممکن است 
با این تســت جواب منفی بگیرند، در  حالی که 
باردار هســتند. متخصصان توصیــه می کنند 
دست کم یک هفته بعد از عقب افتادن قاعدگی 

تست خانگی انجام شود.
 نداشتن سالمت روان

برخی از زنان بــه دالیل روانی، آمــاده پذیرش 
کودک نیستند و به همین دلیل بارداری خود 

را انکار می کنند.
 ناآشنایی با عالیم بارداری

نداشــتن اطالعات کافــی از نشــانه های اولیه 
بــارداری مثــل تاخیــر در قاعدگــی، تغییرات 
فیزیکی، حساســیت به بــو، گرفتگی عضالت 
و... در برخی از بانوان باعث می شود که فرد به 

تغییرات جدید در بدن بی توجه باشد.
webmd، ninisite :منبع

بانوان

دویماج تبریز

»شــیر مادر« از ابتدای زندگی نــوزاد تا پایان آن ضامن رشــد و ســالمتی فرزند اســت.برخی از مادران 

نگران کم  بودن حجم شیر خود هستند؛ در این مطلب راهکارهایی برای بهبود و تداوم شیردهی ارائه 

خواهیم کرد.

نشانه های تجمع سموم در بدن
 سم های اضافه که از طریق محیط زیست یا غذاها

 وارد بدن می شود،  در کبد تجمع می یابد

در طول زندگی مــواد غیر طبیعی در  

کبد انباشته می شود . اگر نتوانیم سم 

اضافــه را از بدن خارج کنیــم کل بدن 

را در بر می گیرد و عملکرد سیســتم 

های مختلف را مختل می کند. امــا ابتدا باید بدانیم که 

انباشت سم در بدن با چه نشانه هایی همراه است .

تغذیه

شانه  مویم  را بعد از چه مدتی

 شست و شو دهم ؟

همه ما  دســت کــم در طول شــبانه روز یــک بار 
موهایمان را شــانه می زنیــم  ولی ایــن که چند 
بار در طول هفته یا ماه شــانه خود را می شوییم، 
 موضــوع مهمــی اســت کــه خیلــی از مــا بــه آن

بی توجه هســتیم. شــانه یکی ازپر مصرف ترین 
وسایل شخصی محســوب می شود، اغلب افراد 
 شســتن آن را فرامــوش مــی کننــد.  البــه الی 
دندانه های آن از ســلول های مرده و بافت مو پر 
شده است که با تجمع آلودگی تبدیل به باکتری و 
احتمال ابتال به عفونت تشدید می شود. بنابراین 
برای جلوگیــری از ابتال بــه انواع بیمــاری های 
پوســتی و همچنین تمیــز ماندن موهــا بهتر آن 
است که دســت کم هفته ای یک بار شــانه  موی 

خود را بشویید.                            
منبع : سالم دکتر

خوراکی هایی برای سرحالی آقایان
انتخــاب خوراکی هــا و غذاهــای خوشــمزه و مغــذی 
حق طبیعــی آقایان اســت؛ حال ســوال این جاســت که 
چــه خوراکی هایــی بــرای عضله ســازی ، رژیــم غذایی و 

هورمون های مردانه بیشتر مفید است؟
 گوشت بدون چربی

گوشت قرمز بدون چربی یکی از بهترین مواد غذایی برای 
رژیم غذایی و سالمت مردان است.

تکه های بدون چربی گوشت گوسفند یا گوساله،  سرشار 
از پروتئین و اسیدهای آمینه مهم به  نام لوسئین است که 

در عضله سازی بدن مردان موثر است.
 گیالس و آلبالو

 یکی از بهترین گزینه ها برای تســکین درد عضله ها، آب 

آلبالو و گیالس اســت. مــردان در زمــان ورزش کردن در 
رژیم غذایی شان باید همیشه از گیالس یا آلبالو استفاده 
کنند. رنگدانه هــای موجود در گیــالس و آلبالو، آثار ضد 
التهابی بعضی از داروها را شبیه سازی می کند و عوارض 

جانبی هم ندارد.
 آووکادو

درواقــع، چربی های غیراشــباع تک زنجیــره ای موجود 
در آووکادو یکــی از بهتریــن ترکیبات برای پاییــن آوردن 
کلسترول بد خون )LDL( است. البته روغن زیتون، آجیل 

و مغزهای خام نیز چربی های مفید را به بدن می رساند.
 شکالت تلخ

شکالت تلخ یکی از خوراکی هایی است که جریان خون 

را تقویت می کند. فالونول های موجود در شــکالت تلخ 
می تواند سطح کلســترول بد خون را کاهش دهد، نقش 
موثری در تقویت گردش خون ایفا کند و فشار خون را هم 

در وضعیت عادی نگه دارد. 
مردانی که جریان خون ضعیفی دارند،  بیشتر به مشکالت 
جنســی مبتال می شــوند بنابراین، مصرف شکالت تلخ 

می تواند از این نظر هم برای آن ها مفید باشد.
 زنجبیل

زنجبیل می تواند التهاب را در سطح بدن کاهش دهد و در 
شرایط استرس زا و سخت مفید باشد. محققان می گویند؛ 
مصــرف زنجبیل بــه  طور منظــم می توانــد درد ناشــی از 

آسیب های عضالنی را در آقایان ورزشکار کاهش دهد.

پزشکی 
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می تــوان تصــور کرد که شــما 
و خانواده تــان در چه شــرایط 
ناخوشــایندی قرار گرفته اید. 
باید چنیــن گفت کــه پدرتان 
با از دست دادن شــغل، یکی از مهم ترین ارکان 
هویتی خود را از دست داده که او را با مشکالتی 
همچون از دست دادن منبع درآمد یا حتی مهم تر 
از آن، منبع عزت نفس خویش و تجربه احساس 
ناامیدی دســت به گریبان کرده است. در ادامه 

چند توصیه به شما داریم.

   سخت است اما پدرتان را درک کنید
هرچند ممکن است به دلیل ترس و نگرانی بابت 
عواقب این اتفاق ناخوشــایند و تصمیم های نه 
چندان صحیــح پدرتــان، همدلی بــا او و درک 
کردن شــرایطش کار آسانی برای شــما نباشد 
اما به خاطر داشــته باشید، نخســتین کاری که 
الزم است شما و سایر اعضای خانواده سعی در 
انجام آن داشته باشید، حفظ انسجام خانواده و 
حداکثر میزان ممکن از صمیمیت و همدلی در 
شرایط کنونی است. شاید انجام تمام و کمال این 
مهم در چنین وضعیتی کامال امکان پذیر نباشد 
اما هــر میــزان از آن می توانــد به بهبــود اوضاع 

کمک کند.

   بدگمانی یکی از ویژگی های شخصیتی 
پدرتان است؟

مهم ترین نکته ای که الزم است بعد از این روشن 
شود، این است که پدرتان تا چه اندازه ای درگیر 
تجربه احساسات ناخوشایند خود شده است؟ 
آیا چنین اتفاقاتی واقعا در محل کار او رخ داده 

یا ایــن ویژگی شــخصیتی پدر شماســت که به 
اطرافیان خــود بدگمان اســت؟ حتــی زمانی 
که کســی قصد ســوء و نیت بــدی در خصوص 
او نداشــته اســت. آیــا پدرتــان بارهــا بــه دلیل 
احســاس بدگمانی خود از طــرف اطرافیانش 
طرد می شود و خود یا اعضای خانواده اش را به 
زحمت می اندازد؟ در صورتی که پاسخ هر یک 
از ســواالت فوق مثبت باشــد، بهتر است با یک 
روان پزشــک مشــورت و از او کمــک تخصصی 
دریافت کنید. حتی درصورتی که قادر نیستید 
پدرتــان را برای مالقات با روان پزشــک راضی 
کنید، در ابتدا شــما یا یکی از اعضای خانواده 
که از وضعیت موجود دقیقا آگاه است، می تواند 
به روان پزشــک مراجعــه و دســتورالعمل های 

ابتدایی را دریافت کند.

   کمک کنید تا راه حل درست را بیابد
در صورتی که ارزیابی شــما از موقعیت متفاوت 
اســت و احتمــال ایــن وجــود دارد کــه پدرتان 
به دلیل فشــار شــرایط موجــود درگیــر گرفتن 
تصمیمات نادرست شــود، تالش کنید حمایت 
خود را بــه او نشــان دهید. بــا او در یک جلســه 
خانوادگــی صحبــت کنیــد و بیشــترین تالش 
خود را انجــام دهید تا بــه او کمــک کنید کمی 
تسکین یابد، ارزیابی درستی از موقعیت داشته 
باشد، راه حل صحیح را بیابد و به آن عمل کند. 
دســتیابی به یک راهبرد روشــن برای خروج از 
شرایط موجود و دنبال کردن آن می تواند موثر 
واقع شود. در صورتی که به تنهایی قادر نیستید 
این کار را انجام دهید، از بزرگان فامیل همچون 
پدربــزرگ یا عموی بــزرگ تان یا روان شــناس 
کمک تخصصی دریافــت کنید. با آرزوی بهبود 

شرایط برای شما.

قرار و مدار

روز خرید چتر

تقریبا هوای تموم کشورمون بارونی شده 
و حیفه که این روزها، چتر نداشته باشیم. 
امروز یک چتر خوشگل برای خودتون بخرین 

تــا فرصت تماشــای 
بارون های پاییزی 

رو در کوچــه و 
خیابون هــا از 
دست ندین...

* بعد از خواندن مطلب غمگین شدن بابت تولد، نتوانستم 
حس چنین افــرادی را درک کنم. کاش یک نظرســنجی 

بگذارید و ببینیم چند درصد مردم، این جوری هستن؟
* من بــاز هم رمــوز موفقیــت خانواده های ثروتمنــد را که 
موضوع پرونده روز یک شنبه زندگی سالم بود، نفهمیدم. 
میشه یک پرونده فقط درباره خانواده اولی کار کنین و کامل 

توضیح بدین چطوری پولدار شدن؟
* به جای آموزش زبان انگلیســی در صفحــه کودک، یک 
مطلب دیگه چاپ کنین. ضرورتی برای آموزش این زبان به 
پدر علیرضا و فاطمه  کودکان احساس نمی شود.  
ماوشــما: مخاطب عزیــز، در طــول هفته مطالــب متنوع 
دیگر ی  در صفحه کودک چاپ می شود. حتی شعر همان 

آموزش زبان هم فارسی است.
* مخاطبی که در ستون ما و شما گفته بود صفحه سالمت 
روی مخمه، داداش اضافه وزن داری، طبیعیه که بره روی 
شهاب مخت! صفحات دیگه رو بخون، گیر الکی هم نده.  
* درمطلب نیاز بدن به زینک که در صفحه سالمت گفتید 
این ماده خودش در بدن تولید نمی شود، مخالفم. اگر برای 

بدن الزم بود، حتما تولید می شد.
* زندگی سالم هیچ پرونده ای را به زنان خانه دار اختصاص 
نمی دهــد و دیروز هم کــه روز جهانــی زنان خانــه دار بود، 

کوچک ترین اشاره ای به آن نداشت. زیبا نیست؟ 
ملیحه جعفری   
ماوشما: در عوض هر روز دو بخش ثابت برای بانوان داریم.

* حقیقتش چنــد روزه اعصابــم خیلی خراب و مشــغوله، 
دلسردی جای دلگرمی رو گرفته، امیدوارم اثاث كشی كنم 
و از این حالت خیلی بد در بیام. اگر میشه در زندگی سالم 
درباره تاثیرات اثاث کشــی بر روان هم مطلبی کار کنین. 

سخت و اعصاب خردکنه واقعا.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

پدرم سه ماه پیش از کارخانه رب ... اخراج شد و شغلش را از دست داد. بعد از آن اتفاق 
خیلی ناراحت است و می گوید باید از افرادی که زیرآبم را زدند، انتقام بگیرم. بنابراین 
دنبال کار نمی رود و تقریبا هیچ پولی هم برایمان نمانده است. از خانه به همکارانش 
زنگ می زند و آن ها را تهدید می کند که اگر من برنگردم، فالن و بهمان می کنم. پدرم 43 ساله و 

مردی کینه ای است. می ترسم کاری دست خود و همکارانش بدهد. کمکم کنید.

تیناامیری|روانشناسبالینی

 پدرم بعد از اخراج، فقط دنبال انتقام
 از همکارانش است!

مشاوره 
خانواده 

یــک ســری اصــول در کار مشــاوران و 
روان شناســان وجود دارد که اگــر رعایت 
نشــود، می توانــد نشــانه ای از تخصــص 
نداشتن یا بی مباالتی فرد باشد. اگر شما 
با این مــوارد مواجه شــدید، حــق دارید به 
کیفیت خدمات مشاور شــک و در تصمیم 

خود تجدیدنظر کنید.
 رازداری یکی از اصول مشاوره 

اســت. اگر مشــاوری در جمع 1
دوستانه به خود اجازه می دهد 
شــما  کــه  مراجعــی  دربــاره 
می شناسید، حرفی بزند یا حتی اعالم کند 
که فــالن شــخص جــزو مراجعــان او بوده 
است، این زیر پا گذاشتن رازداری توسط او 

را جدی بگیرید.
اگــر هنــگام وقــت گرفتــن از 

مشاور، منشی زمان مشخصی 2
را به شما اختصاص نمی دهد و 
می گویــد بیاییــد امــا معطلی 
داریــد، این نشــانه خوبــی نیســت چراکه 
مشــاور باید بتواند بدون عجله زمانی را به 
شما اختصاص دهد. در عین حال نداشتن 
تابلو، کار کردن در ســاعات غیــر عادی به 
عنوان مثال بعد از 9 شب، ارائه خدمات در 
محل هایــی غیرمعمــول ماننــد زیرزمیــن 
مجموعــه ای مســکونی از جملــه مواردی 

است که باید جدی گرفته شود.
اگــردر زمــان حضــور در مرکز 

مشاوره، متوجه شدید در اتاق 3
انتظــار، صــدای مراجعــان از 
اتاق ها شــنیده می شود و شما 
می توانید متوجه صحبت خصوصی آن ها 
شــوید، ایــن موضــوع را جــدی بگیریــد. 
بی توجهی به حریم خصوصــی مراجعان و 
اصل رازداری، مســئله ای اســت کــه باید 

جدی گرفته شود.
 اگــر مشــاوری به شــما معرفی 

شده است که در زمینه انتخاب 4
همسر، کار با زوج ها، نوجوانان، 
کودکان، افســردگی ، مسائل 
جنسی و خالصه همه چیز تخصص دارد، 
به انتخاب خود شک کنید. حوزه مشاوره و 
روان درمانــی گســتردگی زیــادی دارد و 
کســی نمی تواند در تمام زمینه ها مســلط 
باشــد. بر این مبنا اگر ادعــای کار در همه 

زمینه ها هســت، احتمال ارائه 
خدمات بــا کیفیــت  پاییــن نیز 

بیشتر است.
اگــر در زمانــی که در 

اتــاق انتظار هســتید، 5
منشــی پرونده مراجعان 

قبلــی را مطالعه مــی کند یا 
دربــاره آن ها با کســی حــرف می زنــد، به 

انتخــاب خــود شــک کنید. 
منشی یا مسئول پذیرش در 
مراکز مشــاوره باید آموزش 
دیــده باشــد تــا وارد حریــم 
خصوصی مراجعان نشود و اگر 
خالف ایــن اصل رفتــار می کند، 
نشــانه ضعــف مشــاور در آمــوزش و 
کنترل رفتار افراد زیرمجموعه اوست. بر 

همین مبنا نیز منشی حق پرسیدن مسائل 
اضافه از شــما را ندارد؛ مواردی چون چرا 
مراجعــه کرده اید؟ چرا همســرتان همراه 

شما نیامده؟
مشاوره های تلفنی محدودیت 

 هــای خــود را دارنــد. بــرای 6
مشاوره در موضوعاتی محدود 
یا آموزش برخی موارد، چنین 
روشی می تواند استفاده شود اما اگر مشاور 
ادعای ارائه خدمات روان درمانی از طریق 
تلفــن را دارد، به کیفیت خدمات او شــک 
کنیــد. روان درمانی فرایندی اســت که به 
حضور فیزیکی دو نفر نیاز دارد و نمی تواند 

از طریق تلفن انجام شود.
اگر مشاور پیش از دیدن شما در 

جلســه اول، بدون توجه به این 7
که شکایت شما از چیست، شما 
را برای انجــام مجموعــه ای از 
ارزیابی هــا به بخــش روان ســنجی ارجاع 
می دهــد، نشــانه خوبی نیســت. پرســش 
نامه هــا و دیگــر روش هــای ارزیابــی در 
روان شناسی باید هدفمند و بنا به ضرورت 
اســتفاده شــوند، اســتفاده بیــش از حد از 
آن ها گاهی اوقات برای پوشــاندن کمبود 
مهارت مشاور است. پس روی این موضوع 

حساس باشید.
 و  بــه عنــوان نکته آخــر این که 

ســایت نظــام روان شناســی و 8
مشــاوره، از ابتــدای امســال 
روان   و  مشــاوران  فهرســت 
شناسان دارای پروانه این مرکز را منتشر 
کرده است. اگر فردی که می خواهید به او 
مراجعــه کنیــد در ایــن فهرســت اســت، 
می توانیــد تــا حــد زیــادی به تخصــص او 
اعتمــاد کنیــد. البتــه یادتان باشــد هنوز 
را  پروانه شــان  کــه  هســتند  افــرادی 
نگرفته اند ولی امکان کار در مراکز دارای 
مجــوز را دارند. بــر این مبنا ممکن اســت 
مشاور مد نظر هنوز پروانه نداشته باشد که 
به معنــای قابل اعتماد نبودن وی نیســت 
بلکه به این معناســت کــه او نمی تواند در 
دفتر کار شخصی خود خدمتی ارائه کند. 
پس اگر فردی بدون پروانه به صورت تنها 
او  خدمــات  کیفیــت  بــه  می کنــد،  کار 

شک کنید.

 »بعد از مدت ها باالخــره تصمیم گرفت از 
محوری

 
مشاوری وقت بگیرد. یکی از دوستانش گفت 
مشاوری را می شناسد که کارش خوب است. 
می تواند حتی پیش از این که از او وقت بگیرد، 
در یک دورهمی دوستانه او را ببیند. پیشنهاد دوستش را قبول 

کرد. دورهمی در خانه دوســتش برگزار می شد. 
همه  افراد حاضر را نمی شــناخت. وقتی 

دوستش او را به مشاور معرفی کرد، 
حســابی او را تحویــل گرفت. 

اواسط مهمانی بود که مشاور 
در یک گفت و گوی دوستانه به 

او گفت که حدود نیمی از افراد جمــع حاضر از مراجعان او 
بوده اند. با دست کسی را نشان داد و گفت »سمانه را می بینی، 
حدود سه ســال قبل مراجع من بود. مراجع خیلی توانمند و 
شجاعی هم بود.« از این تعریف حس بدی به او دست داد. 
اصال کمی ترسید؛ از این که چند سال بعد مشاور او را به کسی 
نشان بدهد و بگوید این فرد مراجع قبلی من 
بوده، ته دلش خالی شد. آیا واقعا این 
کسی که کنارش ایستاده بود، 
مشــاور خوبــی بــود؟ آیا 
می توانســت به او اعتماد 

کند؟«
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 انتخاب مشاور یا روان شناس کار آسانی نیست اما چند نکته کلیدی می تواند 

میزان خطا در این انتخاب را کاهش دهد

8 عالمت خطر در زمان انتخاب مشاور

   غافل گیری ساده به جای هدایای 
گران قیمت!

برخــالف تصــور عمــوم و بــه خصوص 
لزومــا  زیســتن  شــادمانه  جوانــان، 
بــه معنــای لبخنــد زدن همیشــگی، 
زندگــی  الکچــری  ولخرجــی، 
کــردن  و پیــروی از صنعــت مدلینــگ 
برندهــا  مــوج  بــر  شــدن  ســوار  و 
 نیســت. بــرای شــادمانه زیســتن در
بــه خریــد  نیــازی   زندگی مشــترک 
هدایــای گران قیمــت، داشــتن خانــه 
آن چنانی و خودروی مدل باال نیســت 
که معمــوال بر پایــه هیجانات ســطحی 
هســتند بلکه نیاز به شناختی عمیق از 
باورها و اهداف مشترک است و گاهی 
یک غافل گیری موقتی و ســاده، تاثیر 

بیشتری بر همسر خواهد داشت. 

   5 ویژگی زوج های شاد
به یاد داشته باشیم زوج هایی که شادمانه 
زیستن را انتخاب کرده اند، هم مطمئنا در 
لحظات مختلف زندگی شــان مشکالت 
و بحث هایی را تجربه کرده اند اما پیوسته 
الگوی زندگی خود را به روز رسانی کرده  
و در مواجهه با مشــکالت متعــدد، راهی 

سازنده و موثر را یافته یا ساخته اند.
1- روابط اجتماعی بهتــری دارند و در 
این روابــط حواس شــان به ســم مهلک 
مقایســه کــردن هســت و از آن دوری 
می کنند. آن ها در عین اجتماعی بودن، 
تعهدات شــان بــه زندگی مشــترک را 

رعایت می کنند.
2- آغوش شــان برای یکدیگر باز است و 
احترام به یکدیگر را سرلوحه زندگی شان 
قــرار می دهند. آن هــا می داننــد اگر در 

یک رابطه احتــرام میان دوطــرف وجود 
نداشته باشــد، رابطه محکوم به جدایی 
و شکســت اســت و بــه خوبــی می داننــد 
لجبازی های کوچک، مقدمه از بین رفتن 

احترام هاست.
3- تصمیمات مهم زندگی را با همفکری 
یکدیگر می گیرنــد و در زندگــی نگاه باال 
به پاییــن ندارنــد. همواره تالش شــان بر 

همراهی، همدلی و هم اندیشی است.
4- زبــان بدن شــاد و پر انــرژی درباره 
همدیگر دارند. آن هــا می دانند انرژی 
و نشاط باعث افزایش کیفیت سالمت 
جسمانی شــان، افزایــش طــول عمر، 
کاهش بیماری های سیستم ایمنی و در 
نتیجه بهزیستی می شود. همواره اگر 
انتقادی هم به یکدیگر داشته باشند به 
جای این که تمام شخصیت همسرشان 
را هــدف هجمه قــرار دهند، بــا رعایت 
احترام، صرفا روی مشکل به خصوصی 

که پیش آمده، مانور می دهند.
5- نکته آخر هم این که از هر فرصتی برای 
شاد کردن همسرشان استفاده می کنند. 
آن ها منتظر فرا رسیدن یک روز خاص، یک 
زمان خاص یا دســت یابی به دستاوردی 
بزرگ نیســتند و بدون مناسبت، پیامک 
عاشقانه برای همسرشــان می فرستند. 
یک بار دیگر عکس این مطلب را نگاه کنید 

تا بهتر متوجه منظورم شوید.

 

انتشار عکســی از ابراز عالقه متفاوت یک مرد به همسرش در 
شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و احتماال بعضی زن 
و شوهرها به آن ها غبطه خوردند. احساس زنی که شوهرش در 
روستای وامنان استان گلستان و در زمان برداشت زعفران به فکر 
غافل گیر کردن اوست، دوست داشتنی خواهد بود.این روزها، شادمانه زیستن هنری 
ضروری برای زوج هاست که می تواند  ایمنی بخش زندگی مشترک شان باشد. در 

ادامه چند نکته در همین باره مطرح خواهد شد.
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بانوان  ساخت ماسک »خرگوش« 
و »راکن« برای فرزندانتان

یکی از هیجان انگیزترین بازی های کودکان، بازی های 
تقلیدی و تخیلی است و ماسک ها برای این منظور بسیار 
مناســب هســتند. همــه کــودکان، چــه آن ها کــه از نظر 
شخصیتی درون گرا هســتند و چه برون گرا، از این بازی 
لذت می برند. کودکان ابتدا ماســکی را انتخاب و سپس 
نقش شــخصیت آن ماســک را بازی می کننــد. در ضمن 
با استفاده از ماســک ها و انجام دادن بازی های تخیلی، 
نیروی تخیل تحریک و تقویت می شود. در این مطلب نحوه 

ساخت دو ماسک خالقانه را به شما آموزش می دهیم.

   مراحل ساخت ماسک راکن
کارتــون رامــکال، راکــن معــروف 
تلویزیــون را بــه خاطــر داریــد؟ یکی 
از طرح های مــد نظر مــا، تصویر یک 
راکن ســاده و خاطــره انگیز اســت. 
در قدم اول، این ماســک را روی نمد 
می کشــیم. از نوار هم رنــگ صورت 
یــا دور چشــم هایش می توانیــد بــه 

جای کش اســتفاده کنید. ماســک مقــوای راکــن نیز به 
شکل باالست.

   مراحل ساخت ماسک خرگوش
بــه طــور کلــی بــرای تهیــه ماســک 
حیوانات، مرحله بــه مرحله طرح مد 
نظر خود را نقاشــی و آماده کنید. در 
ادامه و طبق تصویــر، آموزش مرحله 
بــه مرحله طراحــی یک خرگــوش را 
با هم انجام می دهیم. برای ســاخت 
ماســک خرگوش، طــرح مــد نظر را 
روی مقوا بکشید و بعد از خارج کردن 

چشــم ها به دو طرف صورت، کش اضافه کنید؛ کار رنگ 
آمیزی این طرح را به کودکان خود بسپارید چراکه این کار 
باعث می شــود  از درســت کردن یک ماســک خرگوش و 

رنگ آمیزی آن لذتی دو چندان ببرند.
منبع: سرسره، پیپرن

شبکه های 
اجتماعی

 ابراز ساده و
 غافل گیرانه عشق!

 عکس پربازدید ابراز عالقه مردی به همسرش با گردن بندی از گل زعفران،
 ضرورت استفاده از هر فرصتی برای تقسیم شادی با همسر را یادآوری می کند

تصمیم گیری درباره 
انتخاب مشاور را جدی بگیرید 

انتخاب مرکز مشاوره یا روان شناس کار آسانی 
نیست. در واقعیت و در بیشتر مواقع افراد بر مبنای 

توصیه های نزدیکان فردی را برای مراجعه انتخاب می کنند؛ 
روشی که گاهی اوقات جواب می دهد اما برخی از مواقع باز 

هم درست از آب در نمی آید. در عین حال که برخی افراد ترجیح 
می دهند بدون اطالع نزدیکان به مشاور مراجعه کنند و در نتیجه 

امکان استفاده از تجربیات دیگران نیز برای آن ها با محدودیت 
دو چندانی روبه روست و ممکن است دردسرهایی برای آن ها 

ایجاد شود. اما آیا راهی وجود دارد که پیش از مراجعه 
و صرف هزینه به ما تا حدی اطمینان دهد که 

درست انتخاب کرده ایم؟

سنا
س از ای

عک



جوانه )ویژه نوجوانان(
اتیکت

خوردن از آن لذت هایی است که همه درکش کرده اند و گاهی حتی از خیلی عالقه  مندی های مان 
اولویت باالتری هــم دارد. هیچ  چیز به پای خوردن میوه محبوبی که تازه فصلش شــده نمی  رســد یا 

غذایی که همیشه انتظارش را می  کشیدید اما فقط باید شانس بیاورید که ضدحال نخورید. بعضی  ها 
بدون این که منظوری داشته باشند هنگام خوردن غذا یا میوه تمام صحنه  های چندش دنیا را برای تان 

فهرست می  کنند. مثال اگر شما درحال خوردن گیالس یا آلبالو باشید احتماال خاطرات 
چشم درچشم شدن شان با کرم  های ریز را تعریف می  کنند و بالفاصله هم یادآور 

می  شوند که »گیالس رو همین  طوری خوردی؟ آخ آخ باید اول بازش کنی ببینی 
توش چه خبره!« یا مثال از ســم زیادی که توی میوه  هاســت و باعث می  شــود تغییر 

رنگ یا تغییر اندازه پیدا کنند صحبــت می  کنند و تذکر می دهند کــه اگر ریزش  مو یا 
حساســیت داری مال همین  هاســت. از این افراد باید ترســید چراکه هر لحظه ممکن 

اســت محبوب  ترین خوراکی  ها را زهرمارتان کنند. در همه دنیا مرسوم است آدم ها وقتی 
چیزی می  خورند یا سر سفره و میز غذا هستند درباره غم و غصه  ها و حال 

پریشان شان حرف نزنند، ماجراهای چندش آور و صحنه های دلخراش را 
برای هم توصیف نکنند و بگذارند غذا با آرامش از گلوی دیگران پایین برود. 

الزم نیست لحظه خوردن غذا از آفت های برنج، کرم  های البه الی کلم  بروکلی 
یا امعا و احشای گوشت برای همدیگر صحبت کنیم و ویکی پدیای سخنگو بشویم. 

الزامی هم نیست که نقش پزشــک خانواده را بازی کنیم و از قاطی شدن انواع مواد 
غذایی توی معده و اتفاق هایی که احتماال بعد از مخلوط شدن رخ می دهد تصویر ارائه 

بدهیم، می شود این ماموریت های مهم و تاثیرگذار را برای بعد از غذا نگه داشت. 

پزشک خانواده یا ویکی پدیای سخنگو سر میز غذا! 

مینی مهارت

الهام حبشی   

 انشا درسی  است که معموال میزان عالقه مندی به آن حد متوسطی ندارد؛ 
یا با جان و دل دوســتش داریم یا با تمام وجود ازش فرار می کنیم. اگر شما 
هم مثل من از آن هایی هستید که برای رسیدن زنگ انشا دل توی دل شان 
نیســت، تا آخر این مطلب کوتاه با ما همراه باشــید. معموال هر هفته معلم چند 
موضوع دلخواه در اختیار دانش آموزان می گذارد تا با توجه به سلیقه  خودشان، انشا بنویسند. 
اگر می خواهید بهتر از همکالسی های تان بنویســید، آموختن چگونگی توصیف اولین قدم 
موفقیت شماست. ممکن است از شما بخواهند یک شخص، شهر، فصل یا یک تصویر را توصیف 
کنید یا کمی از سفری که رفته اید بگویید. یک توصیف خوب نیازمند به کار گرفتن هر چه بیشتر 
و دقیق تِر پنج حس اصلی بویایی، شنوایی، بینایی، چشایی و المسه است. چیزی را که قرار است 
درباره اش انشا بنویســید به خوبی و با جزئیات ببینید. اگر موضوعی که قرار است درباره اش 
بنویسید در دسترس تان نیست، از تصاویر موجود در اینترنت کمک بگیرید. در مرحله بعد، چهار 
حس دیگر خود را راه بیندازید. چیزی که می خواهید توصیفش کنید، چه بویی دارد؟ عطرش 
شما را یاد چیز دیگری هم می اندازد؟ صدایش چطور است؟ گوشخراش است یا آرامش بخش؟ 
چشــم های تان را ببندید و لمســش کنید. حاال بگویید چیزی که زیر انگشــتان شماســت چه 
تصویری را در ذهن تان شکل می دهد؟ اگر یک خوراکی است، چه مزه ای دارد؟ در مرحله بعد 
باید درباره چیزی که قرار است بنویسید اطالعات کسب کنید و چند مقاله درباره اش بخوانید. 
با این کار ذهن تان برای نوشتن بازتر خواهدشد. اما در مرحله آخر بگذارید یک کلید طالیی در 
اختیارتان بگذارم. تالش کنید بازه واژگان خود را گســترش دهید. کلمات کلیشه ای را کنار 
بگذارید و برای توصیف کردن دنبال تشابهات بگردید. مثال به جای »امروز یک گل زرد قشنگ 

خریدم«، می توانید بنویسید »امروز گلی به زیبایی خورشید خریدم«. 

یک گفت وگوی صمیمی با نایب قهرمان شطرنج جوانان جهان  

برای بهترین بودن می جنگم نه مدال   
دقیقا 10روز پیش بود که نوجوانی اهل بابل در مسابقات شطرنج جوانان جهان 
با هفت بازی و فقط فاصله نیم امتیاز از حریفش، نایب قهرمان شطرنج جوانان 
جهان شد. »مبینا علی نسب« 19ساله، در شطرنج افتخارهای زیادی دارد و بهانه 

گفت وگوی ما با او، آخرین موفقیت جهانی اش است. این شما و این هم مهمان این 
هفته »جوانه«. اگر دوست دارید گزارشگر جوانه به سراغ شما هم بیاید،  با شماره های 

باالی صفحه تماس بگیرید .

گفت و گو

گالری

 زندگی سالم
  سه  شنبه

 14 آبان  1398    
 شماره 14۵۶

مریم ملی| روزنامه نگار 

نــه ســرما خورده  ایــد و نــه گلوی تــان درد می کند، از 
حساســیت فصلی و آلرژی هــم خبری نیســت پس چه 
بالیی سر صدای تان آمده است؟ گاهی خیلی 
بم می شــود و گاهی هم انگار یــک نفر پیچ 
ولوِم آن را می چرخاند و صدای تان را کم و 
زیــاد می  کنــد. این چــه وضعــش اســت؟ بقیه 
می گویند صدای تان دورگه شده و طبیعی است چون در ســن بلوغ هستید و بدن تان دارد تغییر 
می کند. ولی سوال این جاست که چه چیزی روی صدای ما تاثیر می گذارد و دقیقا چه ماجرایی 

باعث می شود صدای مان ناگهان این قدر تغییر کند؟ 
در سرتاسر حنجره، دو عضله قرار دارند به اسم تارهای صوتی که درست مثل نوارهای الستیکی 
هستند. با رشد حنجره، تارهای صوتی بلند تر و ضخیم تر می شوند.استخوان های صورت تان نیز 
شروع به رشد می کنند. حفره های درون سینوس ها، بینی و پشت گلو بزرگ تر می شوند و فضای 
بزرگ تری داخل صورت ایجاد می کنند که حجم بیشــتری به پژواک صدای شما می دهد. همه 
این تغییرات طبیعی باعث می شود صدای شما بم یا همان دورگه به نظر برسد. قبل از رشد، حنجره 
شما نسبتًا کوچک است و تارهای صوتی تان هم تقریبًا نازک هستند. به همین دلیل صدای تان 
تیز و بچگانه است. اگر خیال کرده اید با پشت سر گذاشتن سن بلوغ همه چیز درست می شود در 
اشتباهید؛ حتی بعد از آن که حنجره تان بزرگ شد باز هم صدای تان درحال تغییر است و ممکن 
اســت این تغییرات تا 19 و 20 سالگی ادامه داشته باشد. بزرگ تر شــدن حنجره و رشد تارهای 
صوتی برای همه آدم های روی کره زمین رخ می دهد و الزم نیست نگران باشید و فکر کنید فقط 

شما هستید که عجیب به نظر می رسید. 

منابع: ایسنا، شبکه خبر
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یک نوجوان مشکل نقطه کور خودروها را حل کرد 

یکــی از مشــکالت راننده ها هنگام 
رانندگی کــردن، قســمت هایی از 
محیــط اطراف اســت که بــه خاطر 
شــکل خودرو  دیده نمی شــوند. به 
این نقاط در اصطــالح »نقاط کور« 

دید راننده می گویند. 
بســیاری اوقات وقتی موتورسوار، 
دوچرخه ســوار یا شــخص پیاده در 
ایــن نقطــه قــرار می گیــرد، از دید 
راننده خارج و همین موضوع باعث 

حوادث رانندگی می شود.
شــاید کســی فکــرش را نمی کــرد 
یک نوجوان برای حل این مشــکل 

دست به اختراع بزند. »آالینا گسلر« دختر 1۴ساله آمریکایی راه حلی ساده و کاربردی برای این 
مشکل پیدا کرده است. آالینا طرحش را این گونه توضیح می دهد: »من این کار را با گذاشتن یک 
دوربین در پشــت ســتون کناری خودرو انجام دادم. این دوربین تصویر را به کمک یک پروژکتور 
روی ســتون خودرو می اندازد و درواقع آن را نامرئی می کند که این باعث می شــود راننده پشت 
ستون را ببیند«. جالب است که راننده درحالی پشت ستون را واضح می بیند که بقیه سرنشینان 

نمی  توانند آن را ببینند.

رودخانه  آب جوش!

معمــوال رودخانه ها را بــا آب خنک و 
سردشان می شناســیم و تابستان ها 
هندوانه و بطــری های نوشــابه مان 
را توی آب شــان می گذاریم تا خنک 
شــوند. البتــه رودخانه هایــی را هم 
در جهــان می شناســیم کــه آب گرم 
دارنــد. امــا حتمــا عجیب اســت که 
بــا رودخانــه ای مواجه شــوید که آب 
جــوش دارد! ایــن رودخانــه کــه در 
جنگل های آمــازون واقع در کشــور 
پرو جریان دارد، بیــن اهالی منطقه 
به نام »شــانای تیمپیشــکا« شناخته 
می شــود. شــانای حدود 6 کیلومتر 

طول دارد و آبش به حدی داغ است که درصورت تماس می تواند موجب سوختگی بدن شود اما اگر 
مراقب دست تان باشید می توانید با آن چای دم کنید. جالب است بدانید برخالف تصور معمول، این 

رودخانه منشأ آتش فشانی ندارد و از چشمه های آب داغ بیرون می آید.

       یک شروع توفانی

9ساله است، مثل خیلی از همسن وسال هایش به باشگاه می رود 
تا تابستان سرگرم باشــد. چند مدال و مقام در یکی، دو مسابقه 
معمولی باعث می شود شطرنج را جدی بگیرد. هنوز 11سالش 
نشده که قهرمان مدارس آسیا می شــود و از آن به بعد با شرکت 
در هر مســابقه ای مدال های خوش رنگ تری به دست می آورد. 
در آستانه 16ســالگی قهرمان آســیا می شــود و همان سال در 
رده سنی خودش نایب قهرمانی جهان را به  دســت می آورد. به 
مسابقات قهرمانی بانوان جهان اعزام می شود، به عنوان اولین 
ایرانی از مرحله اول مسابقات صعود می کند و کمی بعد در جمع 
16بازیکن برتر جهان قرار می گیــرد. با نایب قهرمانی چند روز 
پیش اش حاال دســت کم 20مدال بین المللــی دارد که از همه 
چیز برایش مهم تر و باارزش تر اســت. می پرســم اگر روزی همه 
مدال هایت را دزد ببــرد چه می کنی؟ متعجــب می گوید: »کار 
خاصی نمی کنم. به هرحال مدال ها ارزش مادی ندارند و فقط 
ارزش معنوی شــان یعنی ثبت شــدن اســم فرد در تاریخ ورزش 
کشــورش مهم اســت. خب البته دلم هم می ســوزد چون انگار 
حاصل دسترنج چند ساله ام را از دست داده ام ولی یاد گرفته ام 

برای اتفاقاتی که در آن ها نقشی ندارم دلسوزی هم نکنم«.

        شطرنج مگه ورزشه؟

شــطرنج اصال ورزش است؟ اگر هم باشــد، ورزش تنبل هاست 
و...؛ همه کلیشه هایی را که درباره شطرنج در ذهن خیلی هاست، 
می پرسم. مبینا حسابی از رشته ورزشی اش دفاع می کند: »وقتی 
سر میز مسابقه شطرنج می نشینید، باید از لحاظ روحی و جسمی 
آماده باشید. اتفاقا خیلی از هم رشته ای  هایم معتقدندکه شطرنج 
بعد از بوکس حرفه ای سخت ترین ورزش دنیاست. واقعا سخت 
است که پنج شش ساعت پشت یک میز بنشینید، کلی استرس 
تحمل کنید و با تمرکز و قدرت ذهنی دربرابر هر حرکت حریف 

واکنش نشــان دهیــد. بنابراین یک شــطرنج باز 
بایــد آمادگی جســمانی باالیــی داشته باشــد که 
به قدرت تمرکــز هم کمــک می کند. مــن به جز 

شــطرنج، یوگا کار می کنــم تا آمادگــی ام را 
حفظ کنــم. پس اگــر از من بپرســید، 

ورزش  دوتــا  شــطرنج  می گویــم 
حساب می شود«. فرق حرفه ای ها 
و آماتورها در شطرنج چیست؟ چرا 

گاهــی می شــنویم یک شــطرنج باز 
حرفه ای از رقیبی تازه کار شکســت 
می خورد؟ مبینــا توضیح می دهد: 

»غیرحرفه ای ها بدون هیچ برنامه ای 
بازی می کنند و این بازی با آن ها را سخت می کند 
چون مشــکل می توانیم حرکت های بعدی شــان 
را پیش بینی کنیم«. شطرنج بازها چطور حرکت 
بعدی حریف شان را حدس می زنند؟ مبینا پاسخ 
می دهد: »مهارت پیداکردن در این کار، از تجربه 
و علم و اعتمادبه نفس می آید. حتی برنامه تمرینی 
برایش داریــم؛ در بعضی از اردوها، مربی  شــرایط 
مختلفی برای ما می چیند و آن جا سعی می کنیم 
راه حل های متفاوت را امتحان کنیم. این تمرین ها 

قدرت پیش بینی را باال می برد«.

       شطرنج شاه زندگی ام است

برای شــما هم این ســوال پیش آمــده که وضعیــت درآمد در 
شطرنج چطور اســت؟ مبینا می گوید: »با ورزش های دیگر، 
مثــال فوتبال اصــال قابل مقایســه نیســت. ما شــطرنج بازها 
حقوق ثابت نداریم. بــرای مدال های مان جایــزه  می گیریم 
که میزانش به رنگ مدال و ســطح مســابقات بستگی دارد. 
مثــال مــن در همین مســابقه آخــر که نایــب قهرمــان جهان 

شــدم، 1000 یورو جایــزه گرفتــم. البته فکر 
نکنید ایــن رقم زیــادی اســت. چــون باید به 
هزینه های قبل ورزشکار هم توجه کرد. مثال 
من دو هفته دیگر مســابقات  اسپانیا  را 
در پیــش دارم که با هزینه شــخصی 
خودم به آن جا اعزام می شــوم. در 
این مسابقات، قهرمان ها دورهم 
جمع می شوند تا یکدیگر را محک 
بزنند و برای مسابقات بعدی آماده 
شوند. راستش من خیلی به جایزه 
فکــر نمی کنــم. وقتی پــای رقابت 
وسط می آید با خودم می گویم که باید 
بهترین بازی عمرم را انجام دهــم«. می خواهم 
بدانم کســی که چنین موفقیت هایی به دســت 
آورده، حســرتی هــم دارد؟ مبینــا می گویــد: 
»حسرت بزرگم این اســت که نتوانستم آن طور 
که دوست دارم به درسم برســم. در این سال ها 
هرچند وقت عازم مســابقات یا اردو می شــدم و 
گاهی از درســم عقب می افتادم. حاال مطمئنم 
اگر یک روز قرار باشــد شــطرنج را کنــار بگذارم 
حتما به درسم می رســم و عقب ماندگی هایم را 
جبران می کنم. البته ناراحت نیســتم چون با ورزش به همه 
خواســته هایم رســیدم. شــطرنج حاال دیگر جزئــی از من  و 
شاه زندگی ام شده اســت. درست است که شــاه در شطرنج 
نمی تواند خانه های زیادی را بپــرد و باید یکی یکی راهش را 
برود اما آزاد است و مسیر مشخصی برایش وجود ندارد. شاه 
در شطرنج حتی به معنای بودن و نبودن است. یعنی تا وقتی 
شاه در بازی باشد، بازی در جریان است و اگر حذف شود بازی 
دیگر وجود ندارد. شطرنج برای من حکم همان شاه را دارد 
و تا زمانی که در زندگی ام جریان داشــته باشــد، می توانم به 

خواسته هایم برسم«.

بالتازار

آثار شما

چرا در سن بلوغ صدای  مان 
رگه می شود؟  دو

از لحــاظ روحــی احتیــاج دارم شــب اگر کوکوســبزی هم 
داشــتیم، صبح کــه در یخچال رو بــاز می کنم بــا یک تیکه  

پیتزای باقی مونده از شام مواجه بشم.

ی 
حمد پور،   سعید مراد

ی م
حمدعل

جرا : م
ایده و ا

رفقا سالم!

حالتون چطوره؟ ببینید چی پیدا کردم؟ یه آرشیو مفصل از 

کارتون های قدیمی تو سایت تلوبیون. اگه از اینا نیستید که فکر 

می کنن کارتون فقط مال بچه  هاست، تو وقت های بیکاری می تونین کلی 

پویانمایی  کوتاه چنددقیقه ای ببینید. اصال هم از قدیمی بودنشون، بد به دلتون راه 

شماره پیامک 2000999ندین چون اتفاقا خیلی هم حرفه ای و خوش ساختن.  
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
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آدم ها 2 دسته اند، جزو دسته سوم باشیم! 
نرگس شریعتی | 13ساله 

تا حاال برا ی تان پیش آمده که با دوست تان دعوا کنید؟ برای من که بارها 
و بارها پیش آمده و حــاال می خواهم تجربیاتم را با شــما درمیــان بگذارم. طبق 

تحقیقات معتبر من، آدم ها دو دسته هستند؛ دسته اول آن هایی که خیلی زود بهشان 
برمی خورد. حتی گاهی اوقات بدون دلیل قهر می کنند، کینه به دل می گیرند و بدون 
این که تو را هم مطلع کنند که خب چی شد که این طوری شد، دنبال راهی برای انتقام 

می گردند.
 قبل از این که گروه دوم را معرفی کنم، باید از یک دســته وســطی هم حرف بزنم. این 
افراد که تعدادشان آن قدر زیاد نیست که برای خودشان گروه تشکیل بدهند، آن هایی 
هستند که عاقالنه رفتار می کنند درســت مثل من. تعریف از خود نباشد من همیشه 
عاقالنــه تصمیم گرفتــه ام و می گیــرم و خواهم گرفت. برای همین به نظرم درســتش 
این اســت که برویم و ناراحتی مان را با دوســت مان درمیان بگذاریم تا کار باال نگیرد 
و موجب گیس و گیس کشــی نشــود. البته امیدوارم شــما به اندازه من خوش شانس 
نباشید. چون من این طور مواقع همیشــه گناهکار شناخته می شوم. آن ضرب المثل 
معروف چی بود؟ آها! »آش نخورده و دهن سوخته« را برای من ساخته اند. یعنی کسی 
که این جمله را گفته، می دانســته در آینده کــودک زیبایی به دنیا می آید که همیشــه 

محکوم می شود. 
حاال نوبت دســته دوم اســت؛ این گروه عجیب، اصال هیچی ناراحت شان نمی کند و 
هرگز بهشان برنمی خورد. نرمال اســت؟ تجربیات فراوان من در قهر و دعوا می گوید 
بهتر است جزو گروه میانی باشیم، حتی اگر اوایل همه کاسه کوزه ها را سر ما بشکنند 

ولی حرف زدن و عاقالنه رفتار کردن، باالخره یک روز جواب می دهد. 

سلطان انشانویسی شوید

       

       

واقعا سخت است که 
پنج شش ساعت پشت 

یک میز بنشینید، 
کلی استرس تحمل 

کنید و با تمرکز و 
قدرت ذهنی دربرابر 

هر حرکت حریف 
واکنش نشان دهید

عجایب



           شهرستان ها 7 
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

مدیر جهاد 
کشاورزی سرایان: 

با ابراز تاسف انار 
جزو محصوالت 

کشوری نیست و 
منطقه ای است 
به همین دلیل 
مشمول خرید 

تضمینی نمی شود

گفتگو با خبر نگاران
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موسوی 

و  قیمت  کاهش  زیرساخت،  نبود 
سرمای زود هنگام پاییزه، انارکاران 
سرایانی را شوکه کرد و بسیاری از 
آنان را در بالتکلیفی قرار داد طوری 
که در یک ماه اخیر سیر نزولی قیمت 
محصوالت کشاورزی، کشاورزان 
این شهرستان را در آستانه فصل 
زعفران  و  محصول  این  برداشت 

نگران کرده است.

دالل، اناردستچین می خرد
می  سرایانی  باغداران  از  یکی 
کمتر  را  انار  گرم  کیلو  هر  گوید: 
خرند  می  ما  از  تومان  هزار  دو  از 

در حالی که قیمت تمام شده محصول بیش از این 
هاست. »سروقد«، شرایط خاص منطقه، نبود کارخانه 
دالالن  استفاده  سوء  سبب  را  سردخانه  و  فراوری 
 اعالم و اظهار می کند: برخی دالالن فقط انارهای

 دستچین و خوب را با قیمت دلخواهشان می خرند که 
این موضوع ضرر بسیاری به باغداران سرایانی وارد 
کرده است و در واقع منفعت تولیدهای کشاورزان به 

جیب دالالن می رود.

نبود کارگاه فراوری
یکی دیگر از باغداران منطقه، به حضور خریدارانی از 
سیستان و بلوچستان و خرید با قیمت پایین محصول 
اشاره می کند و ادامه می دهد: این روند و نبود مرکز 
عنوان  به  سرایان  در  دالالن  جوالن  سبب  خرید، 
دومین تولید کننده انار استان شده و افزون بر این، 
صادر نشدن دلیل مهمی در بی رونقی بازار یاقوت 
سرخ است. »حسینی«، می گوید: با وجود پرداخت 

میلیاردها تومان تسهیالت در حوزه باغ ها طی چند 
تولیدات  فراوری  بخش  در  تحولی  گذشته،  سال 
کشاورزی منطقه انجام نشده و حاصلی جز انباشت 
بدهی و کسب ارزش  افزوده  بیشتر، فرایند این محصول 
را  با مشکل مواجه می کند. عضو نظام صنفی کشاورزی 
سرایان نیز اولویت اشتغال در بخش کشاورزی را پروژه 

های سرمایه ای و زیرساختی می داند. 

باید اشک ریخت
»ابراهیم زاده «، یکی از زیرساخت های مهم شهرستان 
را با توجه به وجود مشکالت پس از تولید، راه اندازی 
کارگاه های فراوری و احداث سردخانه برای تامین 
ارزش افزوده محصوالت تولیدی در بخش کشاورزی 
اعالم می کند و معتقد است تحقق آن در ایجاد اشتغال 
مفید است و سود و منفعت بیشتری را برای کشاورزان 
رقم می زند.رئیس شورای اسالمی شهر آیسک هم می 
گوید: با قیمت فعلی انار باید برای آب مصرفی تولید 
آن اشک بریزیم. »صنعتی«، ادامه می دهد: شرایط 

وضعیت  با  متناسب  وجه  هیچ  به  تولید 
موجود نیست.

واسطه خرید نداریم
مدیر جهاد کشاورزی سرایان نیز با تایید 
وضعیت نامناسب بازار انار، می گوید: با 
ابراز تاسف انارجزو محصوالت کشوری 
نیست و منطقه ای است به همین دلیل 
شود.  نمی  تضمینی  خرید  مشمول 
برای  پیگیری  از  »صفایی«،  مهندس 
بخش  از  حمایت  صندوق  شرکت  ورود 
ارائه  منظور  به  شهرستان  کشاورزی 
تسهیالت به  متقاضیان خرید انار خبر 
ای  واسطه  کند:  می  اظهار  و  دهد  می 
برای خرید انار در منطقه وجود ندارد. او، 
برنامه ریزی برای حمایت از انارکاران را در 
دستور کارقرار می دهد و می گوید: به محض تصمیم 
گیری، اطالع رسانی می شود. او، وسعت باغ های انار 
شهرستان را 700 هکتار اعالم می کند که ساالنه  14 
هزار تن انار از این سطح برداشت می شود. وی، احداث 
سردخانه را نیازمند ورود متقاضیان بخش خصوصی 
می داند و می افزاید: این مرکز آماده حمایت و پرداخت 
تسهیالت به متقاضیان سرمایه گذاری در این حوزه 
است. صفایی، از هماهنگی با شهرستان فردوس برای 
ورود یک شرکت به منظور خرید انار باغداران خبر می 
دهد و اضافه می کند: با این که رایزنی هایی انجام شده 
است، اما از نماینده شرکت خبری نیست. به گفته او، 
امسال وضعیت بازار انار رونقی ندارد و با توجه به شروع 
فصل سرما و جمع آوری و انباشت  محصول توسط 
باغداران، باید هر چه زودتر متولیان حوزه کشاورزی، 
تدبیری برای مدیریت خرید محصول با قیمت بهتر 
فراهم کنند تا بازار از رونق بیشتری برخوردار و سودی 

بیشتر نصیب کشاورزان  شود. 

روستاییان  مسکونی  واحدهای  تعداد  اکبری- 
نهبندان بر اساس سرشماری سال 95، هفت هزار و 
715 واحد است که از این تعداد سه هزار واحد مقاوم 
نیست و بقیه مقاوم سازی شده است. مدیر بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی نهبندان به خبرنگار اعزامی 
»خراسان جنوبی«، گفت: در نیمه اول امسال با توجه 
به اجرای تفاهم نامه همکاری مشترک بنیاد مسکن 
و سازمان برنامه و بودجه، برای ساخت 10 هزار 
واحد مسکونی محرومان روستایی به این شهرستان 
550 واحد اختصاص یافت. مهندس »کالنتری«، 
از مسکن  نیمی  انجام شده،  اقدامات  با  افزود: 

روستاییان شهرستان مقاوم سازی شد که بر اساس 
ارزیابی ها حدود سه هزار واحد مسکونی نامقاوم در 
روستاهای نهبندان وجود دارد. او با اشاره به این 
که حداقل یک مرحله طرح هادی در 56 روستای 
نهبندان انجام شده است از اجرا نشدن طرح هادی 
در 44 روستا خبر داد و گفت: در نیمه ابتدای امسال 
از محل منابع قیر رایگان، پنج هزار و 600 متر مربع 
آسفالت معابر در روستاها انجام شد همچنین، برای 
بازنگری طرح هادی چهار روستا اعتبار اختصاص 
یافت که نقشه برداری های آن دردست اقدام است.
وی ادامه داد: افزون بر این، برای اجرای طرح هادی 

در قالب جدول گذاری و سنگ فرش از محل منابع 
استانی دو روستا و از محل بودجه های ملی نیز برای 
دو روستای دیگر تامین اعتبار شد که در مرحله 
مناقصه و شناسایی پیمانکار است. به گفته او، پیش 
بینی می شود با پیگیری های نماینده مردم نهنبدان 
و سربیشه در مجلس شورای اسالمی، میزان منابع 
ای  مالحظه  قابل  افزایش  یافته  اختصاص  ملی 
داشته باشد. این مسئول، ادامه داد: بر اساس 
آخرین سرشماری ها 52 درصد جمعیت 51 هزار 
نفری شهرستان روستایی هستند و  نهبندان 100 

روستای باالی 20 خانوار دارد.

بررسی مصوبه های سفر استاندار به بشرویه
پـور غزنیـن- نشسـت بررسـی مصوبـه هـای سـفر اسـتاندار بـه بشـرویه برگـزار 
شـد. فرمانـدار در ایـن نشسـت بـا تاکیـد بـر پیگیـری مجدانـه مصوبه های سـفر 
اسـتاندار گفت: این مصوبه هـا باید عملیاتی شـود و همه دسـتگاه هـای مرتبط 
موظـف بـه پیگیـری هسـتند. »علـی شـفیعی«، افـزود: وضعیـت روسـتای غنـی 
آبـاد بایـد هـر چـه سـریع تـر توسـط اداره اوقـاف و امـور خیریـه تعییـن تکلیـف 
شـود و هنـوز از طریـق اداره کل ثبـت اسـناد امـالک، اقـدام جـدی در ایـن بـاره 
نشـده اسـت. به گفتـه او، یکـی از مصوبـه هـا اشـتغال و پـرورش آبزیان اسـت که 
امیـد داریـم طـرح توجیهـی بهمـن بـه صـورت کارگاه آموزشـی در بشـرویه دایر 
شـود. او ادامـه داد: احیـای قنـات روسـتاهای غنـی آبـاد، اصفـاک، محمـد آباد 
و بنـدان در دسـتور کار قـرار گرفتـه کـه تامیـن اعتبـار در مرحلـه عقد قـرارداد با 
پیمانکار اسـت. به گـزارش »خراسـان جنوبـی«،  اجرای طـرح های گازرسـانی 
روسـتایی، روشـنایی معابر مجتمـع دامداری بشـرویه، طـرح های آبخیـز داری 
بخش ارسـک، برگزاری مناقصه بیمارستان جدید بشـرویه، تکمیل ساختمان 
اورژانـس و بیمارسـتان فعلـی از جمله مصوبه هایی اسـت کـه اجـرای آن تا دهه 

فجـر پایـان مـی یابد.

سامانه نوین در 1853 هکتار اراضی درمیان
انصـاری- مطالعـات اولیـه اجـرای سـامانه هـای نویـن آبیـاری در هـزار و 853 
هکتـار از اراضـی شهرسـتان درمیـان بـا اعتبـار سـه هـزار و 654 میلیـون ریـال 
بدون سـهم خودیاری انجام شـد. مدیر جهاد کشـاورزی درمیان، گفت: درصد 
بسـیاری از اعتبـار مورد نیـاز اجرای ایـن سـامانه ها به صـورت تسـهیالت یارانه 
ای بالعـوض در اختیـار کشـاورز قـرار مـی گیـرد. »ضیاییـان احمـدی« ادامـه 
داد: آخریـن مبلغ ابالغی ایـن یارانه ها بـه ازای هر هکتـار آبیاری کم فشـار 58 
میلیـون ریـال و هـر هکتـار آبیـاری تحـت فشـار 130 میلیـون ریـال اسـت کـه با 
اجـرای این طـرح ها بازدهـی آبیـاری در طرح هـای کم فشـار تا 70 درصـد و در 

آبیـاری تحـت فشـارتا 80 درصـد افزایـش مـی یابد.

سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد 
ریالی در پرورش طیور

حقانی - برای تولید و پرورش طیور در استان تاکنون 
10 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است. 
مدیر کل دامپزشکی در رزمایش آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان در منطقه اکبریه قاینات، گفت: در 
این شهرستان 72 واحد مرغداری گوشتی و تخم 
گذار فعال است. دکتر »اصغر زاده«، افزود: ساالنه 
چهار میلیون و 200 هزار قطعه مرغ در این واحد ها 

تولید می شود.  

چند خط خبر

 نمایشگاه های توانمندی های دام پزشکی استان  ●
به مناسبت هفته پدافند غیر عامل با حضور جمعی از 
مسئوالن استانی و شهرستانی در سالن اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی قاینات گشایش یافت. این نمایشگاه 
به صورت عکس، پوستر و تجهیزات مدرن پیشگیری 
از وقوع بیماری های دامی و عملکرد اداره کل برپا شد 

و تا پایان هفته برای بازدید عموم دایر است.
 »حسن زاده«، مسئول اوقاف و امور خیریه نیمبلوک  ●

گفت: پروژه تجاری اقامتی موقوفه امیر اسماعیل خان 
شوکت الملک خضری دشت بیاض پس از چهار سال 
از شروع عملیات اجرایی با هزینه کرد 900 میلیون 

تومان به بهره برداری رسید.

دیدار دانش آموزان نخبه بشرویه با فرماندار

پورغزنین- جمعی از نخبگان و دانش آموزان بسیجی مدارس بشرویه با فرماندار 
شهرستان دیدار کردند. فرمانده ناحیه مقاومت سپاه بشرویه در این دیدار گفت: 
امروز نسل دوم انقالب تعیین کننده است. سرهنگ» حسنی«، ادامه داد: دانش 
آموزان بسیجی می توانند با علم خود در مقابل هجمه های دشمن و حتی تحریم 

های آنان بایستند و سبب رشد و تکامل ایران اسالمی شوند.

کمک 7 میلیاردی به موکب های اربعین 
سدیدی - مردم خراسان جنوبی هفت میلیارد تومان به صورت نقدی و غیر 
نقدی برای برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی کمک کردند. »جوینده«، 
رئیس ستاد عتبات عالیات استان در بازدید از موکب شماره 43 خضری دشت 
بیاض به خبرنگار »خراسان جنوبی«، گفت: 42 موکب استان با هزار و 300 
خادم افتخاری در مسیر نجف، کربال وکاظمین مستقر بود که به زائران امام 

حسین )ع( خدمات رسانی می کرد.

سرنوشت طالی سرخ در انتظار یاقوت سرخ 

دل انارکاران سرایان خون است  

۴۴ روستای شهرستان 
طرح هادی ندارد

 سقف سست
 3 هزار مسکن 

روستایی نهبندان 

 هدایای مردم نیمبلوک
 به عتبات عالیات

 سدیدی- مردم بخش نیمبلوک 10 میلیون تومان 
به ستاد عتبات عالیات کمک کردند. مسئول ستاد 
عتبات عالیات نیمبلوک گفت: مردم این بخش 
عالوه بر10 میلیون تومان کمک نقدی، یک تن 
سیب زمینی، 50 کیسه آرد، 300 کیلو گرم عدس، 
90 لیتر روغن و 25 مثقال زعفران، اهدا کردند. 
»غضنفری«، با بیان این که از ابتدای ربیع االول، 
موکب 43 خضری دشت بیاض برای پذیرایی از 
زائران پاکستانی برپا شده است، افزود:  این موکب تا 
آخرین روز بازگشت زائران، پذیرای مهمانان و زائران 
امام رضا )ع( و امام حسین )ع( خواهد بود. به گفته او، از 
ابتدای برپایی این موکب بیش از هزار زائر پاکستانی  

در موکب 43خضری دشت بیاض حضور یافته اند.
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