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اخبار 2

خراسان جنوبی 62 سال پیش         
 در روزنامه

انتحار در بیرجند

روزنامه خراسان در شماره 2465 به تاریخ 17 دی 1336 در مطلبی 
در صفحه پنج آورده است: جوانی 24 ساله با هویت اسماعیل. الف که 
بواسطه شکست در منظور خود ناامید شده بود دست باقدام خطرناکی 
از  پس  و  نمود  فوت  ساله   24 جوان  آویخت  بدار  را  خود  طناب  با  و  زد 
دفن  جنازه  و  گرفت  قرار  معاینه  مورد  وی  جنازه  جریان  این  از  اطالع 

گردید و موضوع تحت تعقیب است.

رویداد

مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی: 

دو میلیارد تومان 
در سال گذشته به 
سالن عالمه فرزان 

اختصاص یافت 
که از این رقم یک 

میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون تومان 
تخصیص یافت

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

کار جمع آوری آیلند فلزی وسط بولوار خیابان  ●
جمهوری اسالمی بیرجند در حالی آغاز شد که 
مشخص نیست این سازه ها قرار است در چه 
جایی استفاده شود! آیا این ها هم قرار است 
مانند برخی دیگر از وسایل جمع آوری شده 
از جای جای شهر در مکانی دپو شود و در کل، 
چرا چنین هزینه ای به شهرداری تحمیل شد؟ 
متولیان کار با ورود به چنین موضوعاتی از برخی 
هزینه کردهای بی فایده در شهر گزارشی تهیه و 

به مردم ارائه کنند.
 چند روز پیش برای اجرای یک برنامه ورزشی  ●

در جنگل نخاب، جاده تیغ زنی شد اما ادامه 
به  شود  می  منتهی  لوت  آبگرم  به  که  مسیر 

فراموشی سپرده شده است. 
 ساکن طبس هستم، چند سال است در انتظار  ●

نتیجه  این  به  اما  کنند،  واگذار  زمین  هستم 
رسیدم که اجازه نشینی بهتر است، چون باید 
30 میلیون تومان در بانک سپرده گذاری کنم 
تا بعد از چند وقت بدون سود بازگردانند، 75 
میلیون تومان وام 18 درصد 10 ساله و با قسط 
15 میلیون ریال پرداخت می کنند که بعد از 10 
سال 180 میلیون تومان می شود. یک جوان با 
حقوق ماهانه حدود دو میلیون تومان باید هم 
هزینه زندگی را تامین کند و هم از پس پرداخت 

یک میلیون و 500 هزار تومان قسط برآید!
 تصاویر رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان  ●

اروپا و رویدادهای مهم فوتبالی جهان در درمیان 
و روستاهای تابعه دریافت نمی شود. وقتی به 
دلیل بسیاری از کمبودها و کاستی ها امکان 
فراهم کردن مکان مناسب و دسترسی آسان به 
اماکن ورزشی نیست، حداقل انتظار جوانان در 
این منطقه محروم فراهم شدن فرصت تماشای 

فوتبال است.
 شورای روستای نوغاب برای پر کردن چاله  ●

های به وجود آمده ناشی از حفاری چاله های 
گاز در خیابان پیامبر اکرم )ص( 10 اقدام کند. 
تا کی قرار است به این موضوع بی توجهی شود؟

 دانش آموز ساکن نهبندان هستم، تا مدتی قبل  ●
برای ورود دانش آموزان از پایه ششم به هفتم، 
آزمون برگزار می شد ولی از آزمون خبری نیست 
اما باز کار را گره می اندازند که باید در مسابقات 
... برای ورود به پایه هفتم شرکت کنید و امتیاز 
بیاورید. دانش آموزان درس امسال را بخوانند یا 

برای این مسابقات وقت بگذارند؟
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آغاز طرح بررسی شیوع ناباروری

زهرا خسروی- طرح بررسی شیوع ناباروری در استان از روز گذشته آغاز شد. مدیر 
گروه سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان به »خراسان جنوبی« گفت: 
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مربوط به سال 
 های ۹3 و ۹4 است، میزان شیوع ناباروری در ایران حدود 20 درصد بین زوج هایی 
ایرانی برآورد شده است. دكتر »مصطفوی« افزود: حدود 34 هزار زن همسردار 
15 تا 4۹ ساله کشور که حداقل یک سال با همسر خود زندگی کرده اند در این 
طرح شرکت دارند و ٦۹0 زن همسردار استان در قالب ٦۹ گروه 10 نفره در ٦۹ 
منطقه به پرسشنامه  های این طرح پاسخ می دهند. به گفته وی، چهار شهر بیرجند، 
نهبندان، خوسف و زیركوه توسط وزارت بهداشت برای اجرای این طرح معرفی شد.

برنز بین المللی و نقره کشوری رزمی کاران
زهرایی – رزمی کاران استان در رقابت های بین المللی کاراته و کشوری 
تکواندو، مدال های برنز و نقره به دست آوردند. به گزارش »خراسان جنوبی« 
در پنجمین دوره رقابت های بین المللی کیوکوشین کاراته اوکیناوایی در یزد، 
دانیال جمشیدی در رده خردساالن سوم شد. بر اساس این گزارش در رقابت 
های تکواندوی قهرمانی نوجوانان کشور نیز فاطمه شمس آبادی، تکواندوکار 

استان بر سکوی دوم این رقابت ها ایستاد.

15600 نفر برای 367 پست دولتی رقابت می کنند 
632 نفر در استان برای شرکت در هفتمین آزمون  15 هزار و  اکبری- 
استخدامی دستگاه های اجرایی کشور که 30 آبان برگزار می شود، ثبت نام 
کردند و برای تصاحب 367 پست دولتی در 11 دستگاه اجرایی استان به 
رقابت خواهند پرداخت. »هاشمی« رئیس گروه منابع انسانی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی از ثبت نام شش هزار و 5۹0 نفر آقا و ۹ هزار و 42 نفر خانم در این 
آزمون خبر داد. این آمار و ارقام نشان می دهد به طور میانگین برای هر شغل 

42 نفر، ثبت نام کرده اند.

بازدید معتمدیان از 6 پروژه

 استاندار: اجرای پروژه های فرهنگی بیرجند کند است
انصاری- وضعیت شش پروژه ناتمام فرهنگی بیرجند 
در حالی روز گذشته از نگاه استاندار و معاون او گذشت 
که از این تعداد دو پروژه به دلیل نداشتن پروانه کار پلمب 
بود. سالن عالمه فرزان، اولین پروژه مورد بازدید بود 
شهرداری  توسط  پلمب پروژه ها  درباره  استاندار  که 
گفت: شهرداری طبق قانون باید پروانه صادرکند و ما 
نمی توانیم مقابل قانون بایستیم بلکه برای نحوه پرداخت 
هزینه پروانه های ساختمانی این قبیل پروژه ها نیاز است 
دستگاه های مجری با شهرداری جلساتی را برگزار کنند. 
»معتمدیان« افزود: محوطه فعلی تاالر عالمه فرزان و 
قرار گرفتن چند مجموعه فرهنگی در کنار هم با فرهنگ 
مطابقت ندارد زیرا بهره  برداری همزمان از آن ها در آینده 
سبب بروز مشکالت ترافیکی می شود. وی در بازدید 
از فرهنگسرای شهرداری نیز پیشرفت پروژه تاالر شهر 

را خوب ارزیابی کرد و جانمایی آن را بین بافت قدیم و 
جدید، مناسب دانست. به گفته وی نداشتن تیم کاری به 
دلیل کمبود نیرو برای اجرای پروژه های عمرانی قابل 
قبول نیست و اگر نیرو در مرکز استان وجود ندارد باید 
به شهرستان ها فراخوان داد در غیر این صورت از خارج 
استان نیرو تامین شود. استاندار، اجرای پروژه های 

فرهنگی در بیرجند را کند دانست.

زمان تکمیل سالن فرزان
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هم از اختصاص دو 
میلیارد تومان در سال گذشته به سالن عالمه فرزان 
خبر داد که از این رقم یک میلیارد و 700 میلیون تومان 
تخصیص یافت و در صورتی که اعتبار مورد نیاز اختصاص 
یابد تالش می شود این پروژه تا پایان سال آینده به اتمام 

برسد. به گفته »ناصر نبی زاده« این سالن 40 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن به پنج میلیارد 
تومان نیاز است. مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان نیز با اشاره به پلمب احداث مرکز فرهنگی شمال 
شهر گفت: پیگیری های زیادی انجام و درخواست قسط 
بندی هزینه پروانه ساختمانی را داشته ایم اما کارشناس 
شهرداری قبول نمی کند. شهردار بیرجند گفت: اگر این 
ساختمان پروانه نداشته باشد در صورت بروز هر حادثه ای، 
شهرداری باید پاسخ گو باشد. به گفته »جاوید« در ارتباط 
با پروژه عالمه فرزان با وجود توافق انجام شده، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد برای تنظیم این توافق نامه مراجعه نکرد 
که مجبور به پلمب شدیم.به گزارش خبرنگار ما پروژه های 
خانه فرهنگ، خانه مطبوعات و حیات طیبه بیرجند هم 

مورد بازدید مسئوالن قرار گرفت.

رونمایی از منشور اخالق استادان دانشگاه بیرجند

حسـین قربانی – منشور اخالقی استادان دانشگاه 
بیرجنـد طـی مراسـمی رونمایـی شـد. بـه گـزارش 
»خراسـان جنوبی« دکتر »مصطفـی معین« رئیس 
انجمـن اخـالق در علـم و فنـاوری در ایـن مراسـم 
گفـت: خراسـان جنوبـی و بیرجنـد، خطـه زرخیـز 
و کهکشـانی از اسـتادان برجسـته علـوم مختلـف 
کشـور اسـت کـه پیـش قدمـی ایـن دانشـگاه در 
تدویـن منشـور، نشـانگر فرهنـگ خیـز بـودن آن 
اسـت. دکتـر »خامسـان« رئیـس دانشـگاه بیرجند 
هم با اشـاره بـه حضور اسـتادان بی نظیـری در این 
دانشـگاه از تجمیـع بخـش اداری شـش دانشـکده 
در سـه دانشـکده بـدون ایجـاد مشـکل خبـر داد. 
دکتر»آیتـی« معـاون آموزشـی دانشـگاه نیـز از کار 

بیـش از یـک سـال بـرای تدویـن منشـور اخالقـی 
استادان دانشـگاه با انجام کار پژوهشـی خبر داد.

زهـرا قربانـی- ثبـت نـام در طـرح ملـی مسـکن از روز 
گذشـته در حالی بر اسـاس برنامـه زمان بنـدی وزارت 
راه و شهرسـازی، بایـد شـروع می شـد کـه سـامانه ثبت 

نام این طـرح تا لحظه ارسـال گزارش )سـاعت21( در 
دسـترس نبود. متقاضیـان در مراجعه به سـایت با پیام 
زمان بندی آغـاز ثبت نـام، از طریق صفحه اول سـامانه 
اعالم می شـود رو بـه رو بودند کـه گالیه های بسـیاری 
را بـه دنبـال داشـت. خبرنـگار »خراسـان جنوبـی« در 
بازدیـد میدانـی و مراجعـه بـه کافـی نـت هایی در شـهر 
هـم مویـد ایـن موضـوع بـود طـوری کـه مدیـر یکـی از 
کافی نـت ها گفـت: از صبح شـنبه، افـراد زیـادی برای 
ثبـت نـام در ایـن طـرح مراجعـه کردنـد امـا امـکان ثبت 
نـام وجـود نداشـت و فقـط شـرایط الزم بـرای ثبـت نـام 
قابـل مشـاهده بـود. بـه گفته یکـی دیگـر از فعـاالن این 
بخـش در سـاعات اولیـه صبـح روز گذشـته، سـایت بـاز 
نمی شـد امـا چند سـاعتی کـه گذشـت صفحه شـرایط 
ثبت نـام بـاز شـد ولـی تکمیـل مراحـل ثبـت نـام امکان 

پذیـر نبود.گـزارش خبرنـگار مـا از فـردوس نیـز حاکی 
اسـت روز گذشـته مثقاضیـان ثبت نـام مسـکن ملی در 
این شهرسـتان هم به در بسـته خوردند و نتوانستند به 
سـامانه اعالمی دسـت یابند و فقـط از شـرایط ثبت نام 
مطلع شـدند. آنـان با گالیـه از مسـئوالن خواسـتار این 
شـدند که اول زیرسـاخت مورد نیـاز فراهـم و بعد زمان 

ثبـت نـام اعالم شـود.
و  راه  کل  اداره  مسـکن  و  سـاخت  معـاون  »علیـزاده« 
شهرسـازی کـه در خبـر روز گذشـته، مراجعـه بـه سـایت
www.tem.mrud.ir  را بـرای متقاضیان ثبت نام طرح 
اقـدام ملـی تولیـد و عرضـه مسـکن در اسـتان اعـالم کرده 
بود بارگذاری نشـدن سـایت را مربوط به سـامانه کشـوری 
دانسـت و خبر دقیقی از زمان بارگـذاری آن تا زمان تنظیم 

گـزارش اعـالم نکـرد. 

4 مرکز برای خرید حمایتی زعفران

شهرستان های  در  حمایتی  خرید  مرکز  سه  انصاری- 
بیرجند، قاینات و سرایان و یک مرکز سپرده کاالیی بورس 
آماده خرید حمایتی زعفران از کشاورزان استان است. مدیر 
کل تعاون روستایی از شروع خرید حمایتی زعفران از هشتم 
آبان تا 30 آذر خبر داد و گفت: خرید حمایتی زعفران امسال 
در چهار نوع زعفران سوپر نگین به ازای هر کیلوگرم 10 
میلیون و 500 هزار تومان، زعفران شبه نگین ۹ میلیون و 
500 هزار تومان، زعفران پوشال مرغوب ۹ میلیون تومان و 
زعفران پوشال معمولی 8 میلیون و 200 هزار تومان پس از 
آزمایش محصول انجام می شود. »قربانی« به خرید توافقی 
زرشک هم اشاره کرد و افزود: تاکنون 300 تن زرشک تازه 
از کشاورزان خریداری شده است و این کار تا پایان فصل 

برداشت ادامه دارد.

متقاضیان در اولین روز طرح ملی مسکن سرگردان شدند

سامانه باز ، ثبت نام بسته!



پرونده

ذهن های بزرگ گاهی رویاهای جذابی دارند که زندگی شان را می بلعد
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یک نابغه دنبال اتمام اختراعی است که بتواند زندگی انسان ها را زیرورو کند اما  
خودش قربانی این اختراع می شود. به گمانم »پودر پرواِز« هری پاتر، بتواند مثال 
خوبی باشد. بیایید تصور کنیم روزی ایده »پــودر پــرواز« بشود جرقه  ذهن فرِد 
خالقی که می خواهد آن را اجرا کند. یعنی مثل همان سکانِس تخیلی از اپیزود دوم 
»هری پاتر«، فردی پیدا بشود که مقدمات و ابزار اختراع پودری را فراهم کند که بشود مقداری از آن را 
روی خودت بپاشی و سر از مکان دیگری درآوری! به نظر شما، زندگی برای فردی که دارد روی چنین 
اختراعی کار می کند به چه شکل می گذرد؟ آیا تمام زندگی اش در خلق این ایده خالصه نمی شود؟ به 
نظر می رسد این جور آدم ها سبِک زندگی خاصی دارند که می توانند به دلیل تحقق ایده شان، خطرها 

و سختی های زیادی را متحمل شوند و ماه ها و سال ها روی یک طرح خاص کار کنند. یادداشت نکته ها، 
در تاریک روشن صبح، در طول مسیرهای رفت و آمد و ...  تمامی این ها، نشان می دهد که مخترع بودن، 
یک شیوه از زندگی است که تمام ابعاد زندگی فرد را درگیر می کند. حاال همه ما می دانیم بخش قابل 
توجهی از پیشرفت تمدن بشری مرهون چنین تالش های افرادی بوده است که موفق شده اند تا با 
اختراع یا اکتشاف شان مشکالت جهان را حل کنند و باری از دوش مردم بردارند. در مقابل، ایده های 
بکِر دیگری که تنها پروژه هایی بوده که در عین موفقیت آمیز بودن خواه بر اثر یک اشتباه ساده یا آشنا 
نبودن با خطرات احتمالی، در نهایت منجر به از دست رفتن جان صاحِب ایده شده اند. در پرونده امروز 

قرار است آن چه را به این مخترعان بخت برگشته گذشته است، مرور کنیم.

نوابغی که قربانی اختراع یا کشف خود شدند!
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ویلیام بوالک1۸13-1۸67

طراح اولین چاپ پرسی

در زمــان بـــوالک، طراحی 
دستگاه چاپی با سرعت 

ــی در  ــاب ــق بــیــشــتــر، ان
صنعت چاپ به حساب 
می آمد. بــوالک طراح 

نخستین ماشین چاپ 
پرسی بود.

 ماشینی که او طراحی کرده 
بود از قطعات متحرک بسیار زیادی تشکیل شده بود. 
مرکزی  دفتر  ــرای  ب ماشین  نصب  مشغول  که  زمانی 
روزنامه Philadelphia Public Ledger بود و تاش 
می کرد که تسمه دستگاه را روی قرقره نصب کند، پایش 

الی دستگاه گیر کرد و خرد شد. 
در عمل جراحی که در سال ۱۸۶۷ روی پایش انجام 

شد، قانقاریا گرفت و پایش قطع شد. 

مهسا فارسی | خبرنگار

ماری کوری 1۸67-1934

 نابغه فیزیک و پزشکی

شاید بتوان گفت ماری کوری مشهور ترین دانشمندی است که 
به واسطه فعالیت علمی خودش درگذشت. او فیزیک دان 

و شیمی دان مشهور لهستانی- فرانسوی بود که در سال 
۱۸۶۷ در ورشو پایتخت لهستان به دنیا آمد. در سال 
۱۸۹۸ ماری کوری و همسرش عنصر رادیوم را کشف 

می کنند و سال ها تحقیقات شان روی عناصر رادیویی، 
ویژگی ها و قابلیت های این کشف مهم بوده است. کمتر 

کسی است که اسم ماری کوری را نشنیده باشد چرا که نظریات 
و ابداعات کوری در زمینه فیزیک و مواد رادیواکتیو زمینه ساز بسیاری از کشف های امروزی 
را علوم فیزیک، شیمی و پزشکی محسوب می شود. ماری کوری؛ زنی که اگر اکتشافت او در 
زمینه پزشکی نبود، امروزه جان بسیاری از افراد نجات پیدا نمی کرد. بسیاری افراد معتقدند 
مرگ کوری درست مثل زندگی تأثیرگذارش، راه را برای درک بهتر علم هموار کرده است. 
در آن زمان به این دلیل که اطاعات کاملی درباره خطرات  قرار گرفتن در مقابل اشعه ایکس، 
وجود نداشت، کوری مدت زمانی طوالنی)حدود ۱۵ سال( در معرض اشعه های عناصر 
خطرناک رادیواکتیو، آسیب های جدی دید و بر اثر عوارض همین اشعه ها، در چهارم ژوئیه 
۱۹34 به واسطه کم خونی مبتا به سرطان شد و جان خود را از دست داد. جالب است بدانید 

کوری را اولین زنی می خوانند که مفتخر به دریافت جایزه فیزیک نوبل شده است.

فرانز ریشلت1۸7۸-1912

ناجی خلبانان

فرانز ریشلت به »خیاط پــرنــده« شهرت داشــت؛ 
خیاطی که از پایه گــذاران چتر نجات امروزی 

به حساب می آید. چرا که این مرد فرانسوی، 
متولد اتریش و بسیار عاقه مند به طراحی 
چتر و چتربازی بوده است. ایده چترنجات 

ــرای ریشلت مطرح شد که  ــت زمانی ب درس
هواپیما اختراع جدیدی محسوب می شد و زمانی 

که ریشلت روی طراحی خود کار می کرد، مکانیِک 
چگونگی فرار خلبانان از هواپیمای آسیب دیده در حال بررسی و آزمایش و 
از موضوعات روز علم و فناوری بوده است. همین عاقه او موجب اختراع و 
پیشتازی اش در این زمینه شد. او که حرفه اصلی اش خیاطی بود، در وقت 
آزاد خود مشغول طراحی و چگونگی دوخت و دوز چتر نجات پرنده می شد. در 
نهایت  توانست یک چتر خاص را طراحی کند که توسط شخص چترباز پوشیده   
و پس از پریدن از ارتفاع، چتر آن باز می شد. ریشلت برای تمرین و امتحان کردن 
ایده اش از آدمک ها استفاده می کرد. چندین بار هم به وسیله آدمک این چتر را 
از طبقه پنجم آپارتمان محل زندگی اش با موفقیت آزمایش کرد ولی بیشتر تمایل 
داشت تا روی انسان واقعی این آزمایش را انجام دهد. سرانجام هم کار خود را 
کرد. در 4 فوریه ۱۹۱2 ، با پرش از برج ایفل، اختراع خود را آزمایش کرد. او به 
ماموران شهر پاریس دروغ گفته بود که تصمیم گرفته است از مدلی پاستیکی 
به جای خود استفاده کند ولی در زمان آزمایش، خودش چترنجات طراحی 
شده را پوشید. او چتر نجات را پوشید و خودش را پرت کرد اما چتر به درستی 
عمل نکرد و   از فاصله ۵۷ متری به زمین پرتاب شد. بعد از مرگ ریشلت بسیاری 
او را دانشمند دیوانه خطاب کردند، اما امروزه اهمیت اختراع فرانز ریشلت 

بر دانشمندان، خلبان ها و عاقه مندان به پرش با چتر نجات پوشیده نیست.

توماس اندروز 1۸73-1912

بچه پولدار تایتانیکی

توماس اندروز مخترع محسوب نمی شود چون طراح چندین 
کشتی بوده است. جالب است بدانید او کشتی آر ام 

اس تایتانیک را طراحی کرده بود. این تاجر و معمار 
بریتانیایی در هفتم فوریه سال ۱۸۷3 در شهر کامبر 
ایرلند شمالی در خانواده ای مرفه به دنیا آمد که شاید 

به همین دلیل ایده طراحی کشتی های لوکس را در 
سر می پرورانده است. در ۱۶ سالگی به عنوان کارآموز در 

شرکتی تخصصی که مدیریت آن را عمویش برعهده داشت، 
مشغول به کار شد. به همین دلیل تجربیات زیادی درباره طراحی کشتی به دست آورده 
بود. او یک ماه در کارگاه ساخت کابین کشتی و بیشتر از دو ماه را روی کشتی و ۱۸ ماه 
از دوره کارآموزی اش را در قسمت طراحی و نقشه کشی این شرکت گذراند. اندروز در 
سال ۱۹۰۱ پس از تاش های موثر در بخش های مختلف شرکت به عضویت مؤسسه 
معماران نیروی دریایی درآمد. شاید زمانی که توماس اندروز کشتی لوکس تایتانیک را 
طراحی می کرد هرگز احتمال غرق شدن آن را نمی داد. در حالی که در حادثه تایتانیک 
و پس از عملیات کمک رسانی به مردم او در نهایت بهت زدگی به اتاق فرست کلس رفت و 
به یک نقاشی خیره و سپس غرق شد. »حادثه بزرگ کشتی تایتانیک در ۱4 آوریل سال 
۱۹۱2 اتفاق افتاد. تایتانیک در اقیانوس آتانتیک شمالی دچار حادثه شد. وسعت این 
حادثه دریایی به قدری بود که آن را بزرگ ترین و مشهورترین حادثه دریایی اوایل قرن 2۰ 
به خاطر دارند و هنوز نیز در یادها مانده است. روزنامه »نیویورک هرالد« روز بعد از حادثه 
در صفحه اول خود چنین تیتری را کار کرد: »از مجموع ۱۸۰۰ نفر سرنشین  تایتانیک 
تنها ۶۷۵ نفر که عمدتا زن و کودک هستند نجات یافتند.« البته چندی بعد معلوم شد 
که آمار دقیق این بوده است: از 2 هزار و 223 نفر مسافر فقط ۷۰۶ نفر نجات یافتند و 

هزار و ۵۱۷ نفر غرق شدند«.

اوتولیلینتال1۸4۸-1۸96

پادشاه گالیدرها

لیلینتال پیشگام اختراعات هوانوردی است. می گویند برادران رایت 
برای تحقق رویای پروازشان از لیلینتاِل آلمانی و کارهایش الهام گرفته 
بودند. لیلینتال چندین گایدر را با موفقیت طراحی کرد. او چندین 
پرواز موفق هم با گایدر ها داشته است. به همین دلیل لقب »پادشاه 
گایدرها« را به او دادنــد. لیلینتال ساخت و آزمایش گایدرها را در 
سال ۱۸۹۱ آغاز کرد. تپه هایی را انتخاب می کرد که بشود از انباشت 
باد پشت تپه استفاده کرد و در هوا معلق ماند.  لیلینتال خاق، برای 
انجام پروازهایش، چندین تپه ساخت و جاهای مختلفی را برای پرواز 
امتحان کرد، تا این که در سال ۱۸۹4یک تپه مخروطی شکل مصنوعی 
در نزدیکی خانه اش در حدود ۶۰۰ کیلومتری شمال برلین ساخت 
و آن را »کوه پــرواز« نامید. این تپه ۱۵ متر ارتفاع داشته و هنوز هم به 
عنوان یادبودی از لیلینتال سر جای خود ایستاده است و این قابلیت 
را داشت که او گایدرهای خود را بدون توجه به جهت باد راه اندازی 
کند. آخرین جمله لیلینتال به برادرش این بوده است که: »باید از خود 

که  آزمایش هایی  انجام  کنیم«.  گذشتگی 
تا  کمتر کسی جرئت انجامش را دارد 

معنی  واقعا  برسد،  نتیجه  بهترین  به 
دقیق ازخودگذشتگی است. او در ۹ 
آگوست سال ۱۸۹۶، مشغول انجام 

آزمایش هایی در تپه Rhinow بود که 
گایدرش به سمت زمین منحرف شد و او 

فرصت کنترل گایدر را پیدا نکرد. لیلینتال 
سرانجام از ارتفاع ۱۵ متری سقوط کرد و گردنش دچار شکستگی شد و 
3۶ ساعت بعد از دنیا رفت. جالب است بدانید این تپه که در سال ۱۹32 
به عنوان یادبودی برای لیلینتال به وجود آمده است، جنبه گردشگری 
پیدا کرده و زمینه آموزش های او به پارک لیلینتال تبدیل شده است. در 
 باالی تپه کره ای برنزی قرار گرفته که نام  اوتو لیلینتال روی آن حک شده

است.

هنری اسمولینسکی1933-1973

قربانی خودروی ترکیبی

هنری در سال ۱۹33 در یک خانواده 
آمریکایی - لهستانی به دنیا آمد؛ او 

مهندس حرفه ای بود که در شرکت 
با  ــودرو«  خـ پیشرفته  »مهندسی 
هدف معرفی خودروهایی ترکیبی 

کــه هــم ساختار خــودرویــی داشته 
باشند و هم بتوانند به پرواز درآیند، کار 

می کرد. هنری و همکارش »هارولد بلیک« 
ساخت این خودروی ترکیبی را در سال ۱۹۷3 به پایان رساندند که 
این مدل از ترکیب قسمت عقب هواپیمای »سسنا اسکای مستر« با 
خودروی »فورد پینتو« ساخته شده بود به این صورت که قسمت ُدم این 
محصول قابلیت اتصال و جدا شدن از خودرو را داشت. سرانجام در 
طول یکی از آزمایش ها در حالی که ماشین میان آسمان و زمین قرار 
داشت ناگهان بال ها جدا می شوند و خودروی پرواز سقوط می کند. 
هنری و همکارش در طی این آزمایش دچار سانحه شدند و جان خود 

را از دست دادند.

الکساندر بوگدانوف 1۸73-192۸

در جست وجوی راز جوانی

  این یکی نه مخترع است نه مکتشف، رویای 
بزرگی داشته که پایه و اساسش درست 

نبوده اســت. بوگدانوف اهل روسیه 
کتاب های  نویسنده  کــه  مخترعی 
علمی، تخیلی و همزمان، یک پزشک، 

فیلسوف، اقتصاددان هم بود. نظریه 
جالبی که بوگدانوف داشــت این بود که 

بتواند با عمل انتقال خون، جوانی را همیشگی 
 Institute کند و رویای اکسیر جوانی را تحقق بخشد. او موسسه ای را به نام
For Haematology تأسیس کرد که در آن آزمایش  خون در گونه های 
مختلفی روی افراد مبتا به بیماری انجام می شد. او از سال ۱۹24 عمل 
انتقال خون را آغاز کرد و آزمایش هایی را روی خودش انجام  داد. پس از ۱۱ 
بار انتقال خون روی خودش، ادعا کرد که بینایی بهتری به دست آورده و 
نتیجه خوبی حاصل شده است. اما از آن جایی که روی خون های اهدایی، 
آزمایش های دقیقی انجام نمی شد، در سال ۱۹2۸ بر اثر ابتا به ماالریا و 

سل درگذشت.

ژان فرانسوا ِدروزیر 1754-17۸5

عشق پرواز

ژان دروزیر؛ پدر علوم هوانوردی، شیمی دان و معلم فیزیک فرانسوی بود. او 
عاقه مند به مبحث بالن های هوایی بود و در سال ۱۷۸3 اولین بالن حاوی 
هوای گرم را ساخت.  در آن سال، ژان تمایل زیادی داشت که سوار بر بالنی 
که خودش ساخته بود شود و در اولین آزمایشش هم موفق بود. البته او پیش 
از آن چندین بار بالن را همراه با حیواناتی به هوا فرستاده بود اما ژان امتحان 

کردن را ادامه داد و سرانجام تصمیم گرفت با 
بالن از انگلیس به فرانسه سفر هوایی داشته 
باشد که طی آن در ۱۵ جوالی سال ۱۷۸۵ 
از ارتفاع ۱۵۰۰ پایی سقوط کرد و به همراه 

مسافرانش کشته شد.

فرانسیس ادگار استنلی 1۸49-191۸ 

مرگ در اتومبیل بخار

او اتومبیل بخار استنلی را در 
سال ۱۸۹۶ اختراع کرد 

و در سال ۱۹۱۸ سعی 
ــا ســریــع دور  ــت ب داشـ
زدن مانعی را رد کند 

اما به نابودی اش منجر 
شد.  استنلی شرکتی با 

 Stanley Motor نــام خــود
Carriage Company تأسیس کرد و خط ماشین های 
بخار را با نام Stanley Steemers راه انداخت. در ۱3 
جوالی سال ۱۹۱۸ و زمانی که در حال امتحان کردن 
ماشین بخارش بود از مسیر منحرف شد و به سمت مزرعه 
حیوانات تغییر جهت داد و پس از برخورد به یک مانع 

چوبی از دنیا  رفت.



   پوست خشک
 اولیــن دلیلــی که بــرای خارش پوســت مــورد توجــه قرار 
می گیرد خشکی پوست اســت. پوســت بعضی از افراد به 
میــزان کافی چربی نــدارد و بــه همین دلیل با هر شســت 
وشو، خارش پوست شــروع می شود. به گزارش بیتوته، در 
این شرایط بهتر است از شــامپوی مناسب استفاده کنید. 
بعضی از متخصصان پوست ومو شامپوی حاوی روغن شتر 

مرغ را پیشنهاد می کنند.
 گال

عامل گال یا َجَرب، موجود بســیار ریزی به نام  مایت اســت 
که  الیه خارجی پوست را سوراخ و در آن جا تخم گذاری می 
کند. مایت های میکروسکوپی تقریبًا همیشه از طریق تماس 

مستقیم با پوست شخصی که آلوده است منتقل می شود.
 شوره سر

شوره سر یکی از شایع ترین مشکالت سر برای ایجاد خارش 
های احتمالی است. چنان چه علت خارش سر شما شوره 

است، می توانید از محصوالت ضدشوره استفاده کنید.
 زخم های روی پوست سر

زخم های روی ســر باعث خارش پوست ســر و  خراشیدن 
معمواًل ســبب بدتر شــدن آن ها می شــود و احتمــال بروز 

عفونت را افزایش می دهد.چنان چه نمی توانید دلیل زخم 
روی پوست سر را شناسایی کنید یا چنان چه این زخم ها در 
بیشتر نواحی سر وجود دارد یا عفونت کرده اند، به پزشک 

مراجعه کنید.
  استفاده از مواد شیمیایی

چنان چه موهای تــان را رنگ کرده اید ، ایــن امکان وجود 
دارد که بــه علت خشــکی پوســت ســرتان دچــار واکنش 
حساسیتی شده باشید. محصوالتی در بازار وجود دارد که 
 می تواند رنگ مو هــای دایمی را از موهــای تان پاک کند. 

فر کردن موها نیز باعث خارش پوست سر می شود.
 رزاسه

رزاســه معمواًل روی گونه ها، چانه و بینی دیده می شــود، 
اما امکان دارد روی پوست ســر هم ایجاد و باعث خارش یا 

حس سوزش شود.
 سرطان پوست

این دلیل خارش ســر هم بسیار نادر اســت؛ یعنی سرطان 
پوســت. مالنوما می تواند باعث خارش بشــود، ولی انواع  
دیگر ســرطان پوســت هم می تواند این عالمت را داشــته 
باشد. هر چیزی که باعث حس ناراحتی شــدید شود و در 
عرض دو هفته خود به خود رفع نشود، باید به وسیله پزشک 

بررسی شود.
 درمان خارش سر با سرکه سیب

ســرکه ســیب مقادیــر ph پوســتی را کاهش مــی دهد و 
موجب کاهش خارش پوســت ســر نیز می شــود. اســید 
اســتیک موجود در ســرکه ســیب عفونت هــای قارچی و 
ســلول های مرده پوســت را نیز از بین می برد و به عنوان 
یک پاک کننده طبیعی عمل  و به ساخت سلو های جدید 
روی پوست کمک می کند.به میزان مساوی، آب و سرکه 
سیب را با هم ترکیب کنید و بعد درون یک بطری اسپری 
بریزید و روی پوســت ســرتان اســپری کنید و با یک کاله 
حمام یا حوله، سرتان را بپوشانید. بعد از 15 تا 20 دقیقه 

با آب و شامپو بشویید.
 روغن نارگیل

اگر می خواهید از شــوره ســر خالص شــوید، ســعی کنید 
حتما از روغن نارگیل استفاده کنید. روغن نارگیل درمان 
شوره سر اســت و همچنین بوی خوبی دارد. قبل از دوش 
گرفتن، سه تا پنج قاشــق غذاخوری روغن نارگیل را روی 
پوست خود بمالید و پس از  یک ساعت ســرتان را با شامپو 
 بشــویید. همچنین می توانیــد کمی روغــن نارگیل هم به 

شامپوی تان اضافه کنید.

ت
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س

۲

پرسش و پاسخ

رایحه درمانی در خدمت خواب راحت شبانه 

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 مهران آقامحمدپور
 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

پســر 4 ســاله ام انگشــتش را می مکد و   
نتوانســته ام این عــادت او را اصالح کنم . 

لطفا من را راهنمایی کنید؟
بسیاری از کودکان با عادت مکیدن انگشت به دنیا 
می آیند. به طوری که در همان نوزادی، شســت 
آن ها راه خود را به ســوی دهانشان پیدا می کند 
و همان جا می ماند.مکیدن انگشــت در کودک 
به معنای احســاس اضطــراب و ناامنی از ســوی 
نوزاد نیســت، بلکه ارضا کننده نیاز شیرخوار به 
مکیدن اســت.احتمال آن که تا سن پنج سالگی 
این عادت را ترک کند، 50 درصد است. در بیشتر 
کسانی که مکیدن انگشت را ترک نمی کنند، تا 
سن هشت سالگی این عادت متوقف می شود. به 
نظر دو دلیل قانع کننده برای لزوم ترک مکیدن 
انگشــت وجود دارد کــه یکی اجتماعی اســت و 
دیگــری دندانی.اگر قصد داریــد عادت مکیدن 
انگشت را در کودکتان تغییر دهید، از روش های 
 عمومی برای ترک عادت استفاده کنید و سپس، 
راه حل هــای اختصاصی را بــرای این فعالیت به 
خصوص، به کار ببندید.به خاطر داشته باشید که 
حذف عادت مکیدن انگشــت در یک شب انجام 
نمی شــود و به صبر و پشتکار شما نیازمند است. 
اگر در نادیده گرفتن، پایدار باشــید، به تدریج، از 

دفعات بروز این رفتار کاسته می شود.
از جملــه ایــن راهکارها می تــوان به مــوارد زیر 

اشاره کرد:
به جای شست، شیء دیگری را در اختیار کودک 
قرار دهید.یک مــکان یا زمــان را انتخاب کنید و 
به کودک بگویید که دیگر اجازه مکیدن انگشت 
در آن مکان یا زمــان را ندارد. برای مثــال، اگر به 
کودک گفته اید که در هنگام تماشــای تلویزیون 
حق مکیدن شســت خود را ندارد و کودک از این 
قانون ســرپیچی کرد، تلویزیون را برای 5 دقیقه 
خاموش کنید و پس از این مدت اگر رعایت کرد، 
تلویزیون را روشــن کنید.برخی دندان پزشکان 
برای این کــودکان وســیله ای را تجویز می کنند 
که روی دندان ها قرار می گیرد. موثرترین وسیله 
نوعی است که با فروبردن انگشت شست به داخل 

دهان، موجب درد انگشت و کام می شود.

آشپزی من آشپزی من نو شیدنی

  سالمتآشپزی من

زندگیسالم
یکشنبه

19آبان1398
شماره1۴۵8

 همه  مواد را داخل قوری بریزید و بگذارید 15 دقیقه دم 
بکشد. قوری را از روی حرات بردارید و اجازه دهید تا سرد 

شود. دمنوش را صاف کنید و آن را بنوشید.
خواص

مصــرف زیــره باعث کاهــش وزن می شــود. طبــق نظر 
محققان، فالونوئیدهای موجود در زیره و حفظ یکپارچگی 
ســلول های بتا در جزایر النگرهانس لوزالمعده در نتیجه 
مصرف این گیاه، می تواند دلیل بروز آثار مفید آن بر کاهش 
وزن و پروفایل متابولیک بدن باشد. ترکیب آلی آروماتیک 

موجود در زیره به نام کومین آلدهید، باعث فعال سازی غدد 
بزاقی در دهان می شود و هضم اولیه غذا را تسهیل می کند. 
همچنین تیمول موجود در زیره همیــن کار را درباره  غدد 
ترشــح کننده اســیدها، صفرا و آنزیم های مســئول هضم 
مصرف زنیان نیز  کامل غذا در معده و روده انجام می دهد.
باعث افزایش فعالیت آنزیم لیپاز و آمیالز می شود. همچنین 

روغن های فرار موجود در آویشن خاصیت ضد نفخ دارد.
 آویشن خاصیت ضد میکروبی دارد و از رشد باکتری های 

مضر در دستگاه گوارش جلوگیری می کند. 

 آب جوش – نیم لیتر
 زیره  سبز – 2قاشق مرباخوری

 دانه سبز زنیان -  2 قاشق مرباخوری
 آویشن تازه – 2 قاشق مرباخوری

اسانس روغنی و سیستم عصبی
تعدادی از اسانس های روغنی در دســته ترکیبات فعال 
قرار می گیرند. در این بین نارنج و استوقودوس نیز وجود 
دارند که آرامش بخش و تسکین دهنده هستند. چه آن ها 
را به صورت روغن ماســاژ، چه دم کرده یا خوشبو کننده 

استفاده کنید، عطر و رایحه 
خوششــان به مغز می رسد 
و تأثیــر آن باعــث خــواب 
راحت تــر می شــود و تنش، 
عصبانیــت و افســردگی را 

کاهش می دهد.
 روغن سنبل الطیب

آرامش بخــش  خاصیــت 
ایــن روغن خــواب شــما را 
 تضمین می کند. می توانید

20-15 قطره از روغن سنبل الطیب را به عنوان خوشبو 
کننده اسپری کنید یا آن را روی صورت، گردن، دست و 

پا ماساژ دهید.
 روغن بابونه رومی

اســانس روغنی بابونــه رومی بــرای مقابله بــا بی خوابی 

محشر اســت. اثر آرامش بخش نیرومندی دارد که حتی 
می تواند بــرای افــراد با فشــار خون بــاال که اســتراحت 

برایشان دست نیافتنی است، نیز مفید باشد.
 روغن مرزنجوش

این روغن معطر فشــار خون را کاهش می دهد و استرس 
را از بیــن می بــرد. افــزون 
بر این، هــر زمان کــه دچار 
شــدید،  ســرماخوردگی 
روغــن مرزنجوش به تنفس 
بهترتان کمک می کند. این 
روغــن را به عنوان خوشــبو 
کننده اســتفاده کنید یا آن 
را روی بدن ماســاژ دهید تا 

پریشانی را کاهش دهد.
 روغن به لیمو

روغن به لیمو را برای پیشــگیری از اضطــراب و نگرانی، 
افســردگی یا پریشــانی اســتفاده کنید چرا که خاصیت 
تســکین دهندگی بســیاری دارد. برای آن که بیشترین 
فایده را از این روغن داشته باشید، آن را با دو قطره روغن 

زیتون رقیق کنید و سه بار در روز بخورید.

سواد سالمت

بیشتر بدانیم 

راهکارهایی برای افزایش 
کیفیت و کمیت شیر مادر

یکــی از مهــم تریــن دغدغــه هــای 
مــادران پس از زایمان، میزان شــیر 

و وزن گیــری مناســب نــوزاد اســت. برخی از 
مادران شــیرده گالیه دارند که شیرشــان کم 
اســت و فرزندشان ســیر نمی شــود. مادرانی 
که تمایل دارند توسط شــیر خودشان نوزاد را 
تغذیه کنند، می توانند با در نظر گرفتن نکات 
زیر کیفیت و کمیت شیر خود را افزایش دهند.

 نکات تغذیه ای
مارچوبه، هورمون هایی را در دوران شیردهی 
تحریک می کند کــه برای شــیردهی ضروری 
هســتند؛ مارچوبه را بشــویید و خرد کنید یا با 
شــیر بجوشــانید و مصرف کنید تا تولید شــیر 
افزایش یابد.بلغور جو دوســر انرژی زاست و با 
افزایش ســطح انرژی بدن به زیاد شــدن شیر 

مادر کمک می کند.
ماهــی قــزل آال سرشــار از اســیدهای چــرب 
ضــروری و امــگا 3 اســت کــه بــرای مــادران 
شــیرده این مواد  ضروری محسوب می شود.
نوشــیدن یک لیــوان آب هویــج در صبحانه یا 
ناهار به افزایش شیر مادر کمک می کند، این 
نوشیدنی سرشار از ویتامین A است و دربهبود 
کیفیت شــیر مــادر تاثیــری ویــژه دارد. برگ 
ریحان، شــیر مادر را زیــاد و نوزاد را واکســینه 
می کند. شاخه ها را برای چند لحظه درون آب 
داغ بیندازید و صبحگاه به  صورت ناشــتا میل 
و اثر آن را تجربه کنید.اســفناج و برگ چغندر 
حاوی عوامل میکروب زدا هستند و شیر مادر 
را زیاد می کنند.امگا 3 موجود در بادام موجب 
افزایــش هورمون شــیردهی و در نتیجه شــیر 

مادر می شود.
 نکاتی مهم در شیر دادن به نوزاد

مکیدن نوزاد، شــیر مادر را زیاد می کند، مادر 
در هنــگام مکیدن باید اجازه دهــد تا نوزادش 
تا زمانی که خود نخواهد سینه را رها نکند و به 
شیر خوردن ادامه دهد. در صورتی  که کودک 
نمی تواند کامل شیر بخورد، بعد از شیردهی، 
شــیر خود را بدوشید تا تولید شــیر ادامه یابد.
ماساژ سینه به افزایش جریان شیر مادر کمک 
می کند.نوزاد از هر دو سینه مادر در هر بار شیر 

خوردن بمکد.
منابع: باشگاه خبرنگاران، بیتوته، چطور

بانوان

 دمنوش الغری
 زیره، آویشن، زنیان

به خواب رفتن و داشتن خواب کافی و با کیفیت در طول شب یک نیاز فیزیولوژیک برای بدن است و برعکس 

اگر به میزان کافی نخوابید، ســالمت ذهن و جسم شــما تحت تأثیر قرار می گیرد. به طور معمول روش های 

مختلفی برای آرامش و خواب بهتر توصیه می شود، ولی در این بین استفاده از اسانس های روغنی به عنوان 

روش های درمان طبیعی و خانگی بی خوابی نیز می تواند خواب بهتری را برای شــما بــه ارمغان بیاورد. این 

روغن های خوشبو با بی خوابی می جنگد و استراحت شما را تضمین می کند. جالب است بدانید که این روز ها 

رایحه درمانی یا همان آروماتراپی منبع ارزشــمندی محسوب می شــود که به افراد کمک می کند به آرامش 

برسند، این وضعیت ذهن و بدن برای عملکرد های روزانه دیگر نیز مفید است.

به طور معمول هر جا که تعادل شــیمیایی  ترکیبات در بــدن به هم بخورد 

 عالیمی ظاهر می شــود که  به ما هشــدار می دهــد باید مراقب  باشــیم  و 

چــاره ای برای درمــان بیابیم. خارش پوســت ســر معموال به علــت ابتال به 

بیماری های پوستی، استفاده از شوینده  ها و مواد آرایشی، رنگ مو و کثیف 

بودن پوست سر اتفاق می افتد. معموال متخصصان پوست ومو با نمونه گیری 

و بررسی وضعیت التهاب پوستی متوجه بیماری های پوست سر می شوند.

بهداشت

پزشکی هسته ای چیست؟
در پزشــکی هســته ای از مقادیــر بســیار کمــی از مواد 
رادیو اکتیو برای تشــخیص و گاهی درمان یک بیماری 
استفاده می شود. این روش به شناسایی انواع مختلفی 
 از  ســرطان ها ، بیماری هــای قلبی، لختــه های خون

 بیماری تیروئید ،تراکم اســتخوان ،عفونت و... کمک  
مــی کند.بیمــار، یک مــاده رادیواکتیــو )ایزوتــوپ( را  
ازطریق یکی از چندین روش دریافــت می کند؛ تزریق 
داخل وریــدی، کپســول، خوراکی یا استنشــاق. ماده 
رادیواکتیو در اندام ها و بافت هــا حرکت می کند. این 
ماده سبب تابش نوری می شود که تنها با کمک دوربین 
های ویژه قابل دیدن است. این دوربین ها تصاویری از 

اندام ها و بافت های بدن  را نشان می دهد.

تصاویر توسط یک پزشک هســته ای مورد مطالعه قرار 
می گیرد و تفسیر آن ها به پزشک ارجاع داده می شود.
 مــواد رادیواکتیــو در بیشــترین حالت از طریــق تزریق
دریافت خواهد شــد. به غیر از ناراحتی این تزریق ، فرد 

عمال دردی را  احساس نمی کند .
 آیا در دوران بارداری می توان اســکن هســته ای 

انجام داد ؟
در دو ران بارداری استفاده از هر گونه روش های تصویر 
برداری  به روش پرتو نگاری خطرناک و  بهتر است که  
انجام نشــود.  حتــی در مواردی کــه خانم  بــه بارداری 
 مشــکوک  باشــد،  الزم اســت تا قبــل از انجام  اســکن

 آزمایش  تایید یا رد  بارداری  انجام شود .

پزشکی 

 عالیم سندروم چارلز بونت؛
توهم نابینایی 

در میــان تمــام حس هــای انســان، بینایــی بایــد 
غالب ترین حس باشــد. مــا برای دریافــت تصاویر 
از محیط مان به این قابلیــت خاص  تکیه می کنیم 
بنابراین بیماری هایی که بر بینایی اثر می گذارند 
)ماننــد ســندروم چارلز بونــت( تا حــدودی ترس 
برانگیز هستند. به همین دلیل تالش های زیادی 
برای پیشگیری و درمان این عوارض انجام می شود.
سندروم چارلز بونت یک اختالل بینایی است که 
بیشــتر افراد اطالعــی از آن  ندارنــد و برای همین 
بیشــترین باور های اشــتباه درباره آن وجود دارد. 
ســندروم چارلز بونــت ســبب توهــم در بیمارانی 
می شود که بینایی خود را از دست داده اند. از این 
رو معموال در افرادی بروز می کند که دچار مشکالت 
بینایی ناشــی از آب مروارید یا آب سیاه می شوند. 
ســندروم چارلــز بونــت در بیمارانــی کــه عصــب 

بینایی شان آسیب دیده است نیز بروز می کند.
بــرای تشــخیص ســندروم چارلــز بونــت، الزم 
اســت بیمار از نظر زوال عقل، اختــالالت روانی و 
مسمومیت بررسی شود. همچنین مشکالت بینایی 
معموال افراد سنین باالتر را دچار می کند و به همین 
علت است که سندروم چارلز بونت در میان این گروه 
سنی شایع تر است.توهم های سندروم چارلز بونت 
با دریافت های واقعی آمیخته می شود. تصاویر در 
این توهم ها به جای این که جای واقعیت را بگیرند، 
با تصاویری که یک فرد بدون سندروم چارلز بونت به 
طور معمول می بیند ترکیب می شوند.توهم های 

بصری به طور تصادفی ظاهر و ناپدید می شوند.
 علت ها و درمان

معروف تریــن نظریــه در ایــن بــاره می گویــد: این 
ســندروم زمانی به وجود می آید که عصب ها دیگر 
ســطحی از محرک را که به آن نیــاز دارند دریافت 
نمی کنند. از این رو، به تمــام محرک های بیرونی 
حساس می شوند و در برخی موارد حتی خودشان 
محرک عصبی تولید می کنند.هنوز درمانی برای 
ســندروم چارلز بونت ارائه نشده اســت و پزشکان 
سعی می کنند به بیماران کمک کنند بفهمند که 
توهم های آن ها از پیامد های طبیعی از دست دادن 
بینایی شــان بوده اســت و آن ها دچار هیچ مشکل 
خاصی در ســالمتی خود نیســتند. این واقعیت، 
کمک بسیار زیادی به بیماران می کند تا بتوانند با 

مشکل خود بهتر کنار بیایند.

درمان خارش سر 
  خارش سر دالیل مختلفی دارد و 

 برای درمان آن باید دالیلش را فهمید
 و درمان موثر را انجام داد 

الزم اســت  بعد از اسکن هســته ای  از 

دیگر افراد فاصلــه بگیریم.بــا این که  

ســعی بر این اســت که مواد  پرتوزا  در 

مقــدار حداقــل  خود اســتفاده شــود 

امــا  توصیه مــی شــود که ۲4 ســاعت 

 بعــد از انجــام اســکن هســته ای  از 

خانم های  باردار و کودکان خردســال 

فاصله بگیرید
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مخاطــب محتــرم، ایــن خیلــی 
خــوب اســت که بــه همســرتان 
عالقــه داریــد و بــه دنبــال حــل 
مشکل تان هستید. با این حال، 

الزم است به چند نکته توجه داشته باشید.

 از هر حرفی، برداشت حرف زور می کنید؟

اول این کــه ۲۱ ســال زندگــی مشــترک، فرصت 
بســیار کافی و مناســبی برای شــما و همســرتان 
بوده تا شــناخت الزم را از خصوصیــات اخالقی و 
شــخصیتی یکدیگر به دســت آورید. به طور قطع، 
شــما هــم در ایــن مــدت شــناختی نســبتًا کافی 

درخصــوص ویژگی های شــخصیتی همســرتان 
کسب کرده اید یعنی در موقعیت های مختلف باید 
بتوانید تشخیص دهید کدام حرف همسرتان به جا 
و منطقی و کدام حرفش، حــرف زور و غیرمنطقی 
است. البته اگر شــما در برابر شــنیدن هر حرفی، 
برداشت حرف زور می کنید و به هم می ریزید، الزم 
است که حتما به کمک یک مشــاور به حل مسائل 
درون روانِی خود بپردازید تا هر چه سریع تر از این 

حالت رهایی یابید.

 در چه موقعیت هایی عصبانی می شوید؟

دوم آن که وقتــی در مقابل کار نکــرده و حرف زور 
عصبــی می شــوید، الزم اســت روی حــاالت خود 
کمی تامل و بررســی کنید که در این موقعیت ها، 

درون خــود چه حســی را تجربه می کنیــد یا حتی 
چه افــکاری بــه ذهن تان خطــور می کنــد؟ حتی 
می توانیــد به عنــوان یــک تمریــن، این گونه عمل 
کنید: موقعیت هایی که شــما را عصبانی می کند 
و همزمان احســاس و افــکاری را که به ســراغ تان 
می آید، طی چند روز یادداشت و برای جمع بندی، 
با دانستن این موارد و کمک یک مشاور این مسئله 
را حــل کنید. زمانی که شــما، ریشــه این مشــکل 
را بشناســید، می توانید با همســرتان هــم در این 
باره صحبت کنید تا با شــما برای تــرک این عادت 

نامناسب، همکاری کند.

 اصول کنترل خشم را یاد بگیرید

هر زمان احساس کردید در آستانه بروز خشم تان 
هســتید، شــرایط و جای خودتان را عــوض کنید. 
به طور مثــال، اگر نشســته ایــد، بایســتید و برای 
چند دقیقه کوتــاه از اتاق بیــرون بروید. در ضمن، 
نوشــیدن یک لیــوان آب یــا چند نفــس عمیق هم 

می تواند به شما در چنین لحظاتی کمک کند.

خواهر گرامی، هرچند اطالعات 
کمی در اختیار ما قرار داده اید و 
بهتر بود شرایط ســنی، شغلی، 
تحصیلــی و خانوادگــی خــود و 
طرف مقابــل را بیان مــی کردید امــا در عین حال 
نکاتــی را بــرای اطــالع شــما عــرض می کنــم که 
امیــدوارم در گرفتــن تصمیم نهایی بــه کمک تان 

بیاید.

 به این 3 سوال پاسخ دهید

قبل از هر چیز ســعی کنید برای این سواالت پاسخ 
مناسبی بیابید: اول این که در یک سالی که ارتباط  

عاطفی داشتید به چه نتیجه ای رسیدید؟ دوم این که 
علت قطع ارتباط و چرایی شروع مجدد آن را با عقل و 
منطق بررسی کنید و سوم این که وقتی تصمیم اش 
برای ازدواج جدی نیست، چرا به تماس هایش پاسخ 

می دهید؟

 هیچ کدام تان برای این ارتباط هدفی ندارید

صرف نظر از نحــوه برقراری ارتباط شــما و درســت 
یا نادرســت بودن آن که آســیب هایش واضح به نظر 
می رســد، اگــر هــر دو نفرتــان در ایــن باره هــدف و 
برنامه ای داشتید، در یک سال باید به نتایج مشخصی 
مبنی بر ادامه یا قطع کامل آن می رسیدید  بنابراین به 
نظر می رسد شما هنوز اطالعات قابل مالحظه ای از 

وی ندارید و این اصال نشانه خوبی نیست.

 این رابطه برای آن پسر یک زنگ تفریح است!

اگر احســاس می کنید کم رنگ شــدن رابطــه تان در 
خرداد امسال از طرف پسر مورد عالقه تان بوده، بهتر 
است این ماجرا تمام شــود چون اگر بنا باشد این فرد 
هرگاه احساس خالء و تنهایی داشته باشد برای زنگ 
تفریح به سراغ شما بیاید، نتیجه خوبی در انتظار این 

رابطه و شما نیست.

 معیارهایتان را برای ازدواج مشخص کنید

اگر هدف تان از این رابطه رســیدن به ازدواج اســت، 
باید ابتــدا معیارهــای خود را بــرای انتخاب همســر 
مشخص کنید و ســپس با کمک والدین تان به دنبال 
کسب اطالعات و شناخت واقعی این شخص باشید 
تا بتوانید ارزیابی درستی از وی بر اساس این معیارها 
داشته باشید. شــروع دوباره این رابطه باید حتما زیر 
نظر خانواده ها باشد و اگر او برای ازدواج تصمیم جدی 
دارد، خواستگاری بهترین گزینه است وگرنه مخالفت 
خودتــان را صریح و شــفاف به او بگویید تا مشــکالت 

بیشتری برای شما ایجاد نشود.

قرار و مدار

روز برنامه ریزی برای خندیدن!

وســط این همه کاری که ســرتون 
ریخته، برنامه ریزی کنین تا 

برای یــک دقیقه هم که 
شده، بخندین! یادآوری 
یــک خاطــره شــیرین، 
خوندن یک جوک یا زنگ 

زدن به یک دوســت 
شوخ، بهتون برای 
خندیــدن کمــک 

می کنه! 

* باالخره و بعد از مدت ها، چشم  مون به پرونده  معرفی یک 
شریف زاده کشور روشن شد! باز رفت تا سال بعد! 
* ســتون بانوان با موضوع خاطره های بامــزه خانومانه، 
خیلی خنده دار بود. حتما باز هــم از این خاطره ها چاپ 
سهیال کنین. البته بیشتر زنانه باشه، بهتره.  
* درآمد ساالنه سوئیسی ها در سال، حدود یک میلیارد 
تومان به پول ما میشه! مهم نیست چرا اون قدر باالست، 

مهم اینه که اون همه پول رو چی کار می کنن؟
* دلم برای خانمی که سوالش را برای ستون اتاق مشاوره 
فرستاده بود، خیلی ســوخت. همان که گفته بود آیا دل 

شوهرم با دیدن همسر سابقش هوایی می شود؟ 
* بعد از خوندن تمام مطالب پرونده دیروز زندگی سالم، 
برام جالــب بود که جامائیکا این قدر شــبیه ماســت! هم 
طبیعت بی نظیرش، هم مردهای عاشــق پیشــه اش که 
کارگرهایی پرکار بودن، هم درآمد 5 هزار دالری شان  و.. .
* مطلب صفحه ســالمت دربــاره ناهار و شــام دیر وقت، 
ممنوع! خیلی خوب و مهم بــود. مطالب کاربردی مانند 
ساالر، دانشجوی برق این را بیشتر چاپ کنین.  
* در صفحه خانواده، نوشته اید چرا حسادت بین فرزندان 
به قتل منجر شد و فقط توپ را در زمین والدین انداخته اید. 
چنین نوجوانی که با چاقو همه عزیزانش را کشته، قطعا 

مشکل روانی داشته است.
* در فرمــول معجزه آســای دوام عشــق، نیــاز خانم  ها به 
تمجید و نیاز آقایان به تایید، توهین به آن ها نیست؟ من 

مجردم.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

مردی هستم 40 ساله. 21 سال اســت ازدواج کردم. سه فرزند دارم. خانمی دارم 
که بی نهایت دوستش دارم اما در مقابل کار نکرده و حرف زور، خیلی زود از کوره در 

می روم. چه کنم؟

حدود یک سال است با پسری آشنا شده ام. خرداد امسال ارتباط مان تمام شد ولی االن 
حدود یک ماه است دوباره زنگ می زند و اصرار پشت اصرار که باید دوباره تو را ببینم . 

می دانم که تصمیم اش برای ازدواج جدی نیست ولی نمی دانم چه کنم؟

رمیسا ایزدپناه|  ارشد روان شناسی

دکتر حسین محرابی| روان شناس 

مشاوره 
زوجین

مشاوره  
ازدواج

    نباید از خانواده طردشان کنید
افراد پــس از تجربــه اعتیاد به مــواد، احتماال احساســات 
مختلفــی را تجربه می کنند کــه یکی از آن هــا، حس طرد 
شدن و نادیده گرفته شدن از سوی جامعه و به ویژه اعضای 
خانواده است. یافته ها و پژوهش های متعدد نشان می دهد 
احساس طرد شــدگی و انزوا یکی از مهم ترین متغیرهای 
ناکامی فرد معتاد در ترک مواد است چراکه پذیرنده نبودن 
جامعه و خانواده در خصوص فردی که درگیر بیماری اعتیاد 
است، انگیزه های روان شناختی به منظور درمان را به شدت 
کاهش می دهــد. به همین دلیل اســت که بــه خانواده  ها 
پیشنهاد می شود ضمن پذیرش معضل اعتیاد در خانواده، 
به پدیده اعتیاد به عنوان یک بیماری نگاه کنند و آگاه باشند 

معتاد برای رهایی از این بیماری نیاز به همیاری دارد.
  برچسب زدن ممنوع

انگ یا برچســب اجتماعی، عنوانی اســت که برخی افراد 
برای معرفی و شناسایی دیگران به آن ها نسبت می دهند. 
حال اگر این برچســب ها منفی باشــد)مثال تــو معتادی و 

درســت نمیشــی(، می تواند کل زندگی فرد را تحت تاثیر 
قرار دهــد. وقتی به فردی انــگ اعتیاد می زنیــم، عالوه بر 
القای نوعی بی اعتمادی و ناامیدی، در فرایند ترک فردی 
که درگیر بیماری اعتیاد اســت، اختــالل ایجاد می کنیم. 
این انگ زدن ها که غالبا محصول قضاوت های ســطحی و 
نادرست است، باعث تحلیل انگیزه فرد برای تغییر می شود 
و اطرافیان هم با آگاهــی از بی انگیزگی فرد بیمار شــروع 
به کناره گیــری از او می کنند و این چرخه معیــوب، یکی از 
عوامل مهم شکست در فرایند ترک مواد است. به خانواده 
و اطرافیان فرد بیمار پیشنهاد می شود با نگاهی همدالنه 
)دیدن مشــکل از جانب فرد بیمــار( و گوش کــردن فعال، 
به مقابله با وسوسه برچســب زدن بپردازند تا زمینه تغییر و 

درمان را تسهیل کنند.

  آستانه تحمل تان را باال ببرید
پر واضح است که واژه بیماری با درد و رنج گره خورده است. 
بیماری اعتیاد هم از این قاعده مستثنا نیست. حتی زمانی 

که فرد تصمیم به ترک مواد می گیرد و وارد مراحل درمان 
می شــود هم این دردهــا و آســیب های جســمی و روانی، 
خود را نشان می دهد. برای مثال نوسانات خلقی، گاهی 
پرخاشگری، دردهای بدنی)به ویژه در مصرف کنندگان 
مواد ســنتی مثل تریاک( یا مشکالت اقتصادی احتمالی 
ناشی از بیکاری از جمله مواردی است که در فرایند درمان 
این افراد دیده می شود. بنابراین از خانواده و اطرافیان بیمار 
انتظار می رود با نگرشی بالغانه این تغییرات موقتی در خلق، 
رفتار و سازگاری اجتماعی را جزو فرایند طبیعی درمان در 
نظر بگیرند و با حمایت اجتماعی مطلــوب، زمینه را برای 

کمک به عضو خانواده فراهم کنند.

  روابط عاطفی تان را با معتاد بهبود ببخشید

مراقبــت در پرهیــز از مواجهه با دوســتان معتــاد و فراهم 
نیامدن شرایط مشابه آغاز اعتیاد نیز از عوامل موثر در تداوم 
حالت ترک است. یکی از راه های مقابله با وسوسه، ارتباط 
با دوســتان معتاد، بهبود روابط عاطفی و محبت به معتاد 

است. وقتی نیازهای عاطفی فرد در بستر خانواده برآورده 
نشــود، ممکن اســت دوباره برای رفــع این نیازهــا درگیر 
اعتیاد شود بنابراین به خانواده ها پیشنهاد می شود ضمن 
ایجاد مرزهای روانی واضح و شفاف، با ترمیم و بهبود روابط 

عاطفی پایدار، به فرد بیمار در مسیر درمان کمک کنند.

  او را به جمع افراد ترک کرده ببرید
تنهایی و انزوا، بستر خیال پردازی ها و گرایش به مواد مخدر 
را در افراد فراهم می کند. شرکت در جمع هایی که فرد ترک 
کرده را درک می کنند و او را باور دارند، باعث می شود فرد 
طبق انتظارات آن ها ترک خود را حفظ کند و ترک موفقی 
داشته باشد. از این طریق هم انزوا و خیال پردازی ها حذف 
می شود و هم ارتباط نامناسب و همراه با بی اعتمادی به فرد 

ترک کرده از بین می رود.

  حساب شخصیت فرد را از لغزش هایش جدا کنید

آگاه باشید که با وجود همه آسیب ها و فشارهای ناشی از 
بیماری اعتیاد که خانواده گریبان گیر آن شــده است، باز 
هم فرد بیمار، عضوی از خانواده است که نیاز شدیدی به 
کمک دارد. نگرش اعضای خانواده به این بیماری باید به 
گونه ای باشد که صرفا رفتارهای اشتباه فرد بیمار را نقد و 
از هتک حرمت شــخصیت و عزت نفس او جدا خودداری 
کنند. بــه کار بردن کلماتــی همچون »تــو بی عرضه ای«، 
»تو آبروی خانواده را برده ای« و ... نمونه های بارز تخریب 
شخصیت و کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس است. آگاه 
باشید که با تخریب شــخصیت فرد بیمار، مقاومت او را در 
برابر درمان بســیار باال می بریــد که این می توانــد فرایند 

درمان را متوقف کند.

  در فرایند پرچالش ترک، ناامید نشوید

ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که ترک هر عادتی، 
مستلزم گذر زمان است. اعتیاد از جمله عادت هایی است 
که فرازونشیب بســیاری دارد. این زمان بسته به نوع ماده 
مصرفی، میــزان و مقدار مصرف، جنســیت، مــدت و نوع 
مصرف می تواند متغیر باشد. بیشتر بررسی ها و پژوهش ها 
در حوزه اعتیاد، احتمال بازگشت را در شش ماه اول زیاد 
می دانند. آگاه باشــید که این برگشت های موقتی، شما و 
فرد بیمار را از فرایند درمان ناامید نکند چراکه این مسئله 
برای بسیاری از افرادی که اکنون از بیماری اعتیاد نجات 
یافته اند نیز وجود داشته است. این برگشت ها برای مواد 
صنعتی)مثل شیشــه( به علت ولع و وسوســه های شدید 
بیشتر دیده می شود و فرایند درمان را طوالنی تر می کند. 
در افرادی که نوع مصرف شان تزریقی بوده نیز فرایند تغییر 
بسیار سخت است چرا که زمان و میزان کسب لذت ناشی از 

مواد در این افراد بسیار باالست.

 
معاون اطالعات و عملیات پلیس مبــارزه با موادمخدر ناجا در یک  مشاوره 

برنامه رادیویی با بیان این که حــدود دو میلیون و ۸00 هزار نفر از اعتیاد
جمعیت کشور معتاد هســتند، اظهار کرد: »اگر به طور میانگین هر 
خانواده ایرانی چهار نفر عضو داشته باشد، متوجه می شویم بیش از 

10 میلیون ایرانی با معضل اعتیاد به موادمخدر درگیرند.«)منبع خبر: ایسنا(. اعتیاد 
یک مشکل اجتماعی است که عالوه بر زندگی فرد، شرایط خانواده و محیط اجتماعی 
را هم تحت تاثیر قرار می دهد اما نقش اطرافیان و خانواده های معتادان در تسهیل 

مسیر ترک، قابل توجه است و نباید به سادگی از کنارش عبور کرد.

مصطفی نجمی| کارشناس ارشد روان شناسی و پژوهشگر اعتیاد

 عالیم ابتال به آنوپتافوبیا 

آیا احساس افســردگی می کنید؟ آیا وقتی یک فیلم کمدی 
می بینید، انگار نه انگار که موضوع فیلم خنده دار اســت؟ آیا 
وقتی زوجی را در خیابان می بینید به آن ها خیره می شــوید 
در حالی که اشک در چشــمان تان حلقه زده است؟ آیا وقتی 
عروسی دعوت می شوید، همیشــه دنبال بهانه ای هستید تا 
دعوت را رد کنید و به مراسم عروسی نروید و اگر هم عروسی 
بروید دایم در این فکر هســتید که دیگــران ازدواج کرده اند و 
شما هیچ شانسی برای ازدواج ندارید؟ اگر جواب شما به این 
سواالت، مثبت اســت متاســفانه باید بگوییم احتماال درگیر 

آنوپتافوبیا هستید و وقت آن است که به خودتان کمک کنید.

 ریشه ابتال به آنوپتافوبیا در کودکی است

این فوبیا متاسفانه بسیار شایع است و روان شناسان معتقدند 
معموال در اتفاق هــای تراژیک دوران کودکی یا شــوک های 
ناشی از یک تصادف ریشه دارد. در واقع این فوبیا با فاکتورها و 
عوامل زیادی مرتبط است. موضوع تاسف بار درخصوص این 
فوبیا این اســت که افراد با فکر کردن به این موضوع، زندگی 
خود را تباه می کنند و تصورشــان این اســت که اگر موقعیت 
ازدواج پیش نیاید، زندگی برای شان هیچ جذابیتی نخواهد 
داشــت و دایم در حال فکر کــردن به ازدواج هســتند و تصور 

می کنند تا پایان عمر حتما مجرد خواهند ماند.

 4 اشتباه مبتالیان

 به این فوبیا 

اگر به این نتیجه رسیده اید 
کــه بــه ایــن فوبیــا دچــار 
هستید، بهتر است به یک 
روان شناس مراجعه کنید. 
در ادامه به  پیامدهای  این 
فوبیا که بایــد آن ها را کنار 
بگذارید و به خودتان کمک 

کنید، اشاره خواهد شد.
انتخاب فرد نامناسب: شــما نباید به دلیل ترس از  تنهایی با فردی ازدواج کنید که اصال از او خوش تان 1
نمی آید. در واقع اگر شما فردی را برای ازدواج انتخاب 
می کنید نه بــه خاطر این که وی فرد مناســبی بــرای زندگی 
شماست بلکه فقط به این دلیل که شما نمی خواهید تا پایان 

عمر مجرد بمانید، مشکالت زیادی در انتظارتان خواهد بود.
حال تکرار چند عبارت است »رسیدن به یک زندگی 2 وسواس درباره عشق و آینده: ذهن شما مدام در 
عالــی« و »خوشــبختی تــا پایان عمــر« و تکــرار این 
عبارات باعث می شود حتی متوجه این موضوع نباشید که 
زندگــی کنونی شــما چقدر خــوب اســت. شــما فراموش 
می کنید بــه اطراف تان دقت کنیــد و از لحظه هایتان لذت 
ببریــد چون دایــم دربــاره عشــق و ازدواج و آینــده در حال 

فکرهای وسواس گونه هستید.
می کنید کافی نیستید و وقتی با دیگران حرف می زنید 3 احســاس ناکافی بودن: شما به طرز غم انگیزی فکر 
فکر می کنید چیز جالبی بــرای ارائه ندارید. در همین 
خصوص مدام در ذهن تــان فکرهای بیمارگونــه و پارانوییدی 
شکل می گیرد و فکر می کنید چون مجرد هستید، هیچ ارزشی 

ندارید.
یک دوست دریافت کنید یا در یک شرایط جدید کاری یا 4 تحلیل کردن بیش از اندازه همه چیز: اگر پیامی از 
تحصیلی قرار بگیرید، به شدت درگیر آن می شوید و همه 
چیز را بیش از اندازه تجزیه و تحلیل می کنید چون به همه چیز 
بــه  شــما  داریــد.  شــک 
کوچک ترین جزئیات توجه 
می کنید و از آن یک مصیبت 
می ســازید. شــاید روزهــا، 
هفته ها و ماه ها درگیر یک 
حرف یا یک موضوع باشید 
که شــخصی به شما گفته و 
خــود آن فــرد موضــوع را 

فراموش کرده است.

فوبیایی که 40 درصد دختران به آن مبتال هستند!
 »آنوپتافوبیا« به معنای نگرانی و هراس شدید از مجرد ماندن تا آخر عمر است

 و نزدیک به نیمی از دختران دنیا به آن مبتال هستند

در مقابل حرف زور، زود از کوره در می روم!

تصمیم پسر مورد عالقه ام برای ازدواج جدی نیست!

طبق یکی از جدیدترین تحقیقات روان شناسی که توسط یک موسسه پژوهشــی در استرالیا انجام شده، 40 درصد 
دخترهای دنیا دچار ترسی موسوم به »آنوپتافوبیا« هستند که به معنای نگرانی و هراس شدید از تنهایی و مجرد ماندن 

تا آخر عمر است. در ادامه، بیشتر با این فوبیا و خطرات درمان نشدن آن آشنا خواهید شد.

بانوان

elitedaily.com :فرنگیس یاقوتی| مترجم                                  منبع 

 نه به انامیدی 
آری به صبوری!

 آن چه خانواده های افراد معتاد که طبق جدیدترین آمارها حدود 10 میلیون نفر هستند،
 درباره روش های اصولی کمک به معتادان نمی دانند



تلفن زده تا درباره کاری با شــما صحبت کند اما مدام صدای ملچ وملوچ و گاز زدنش می آید. هر 
چقدر با خودتان فکر می کنید نمی  فهمید خب اگر می خواســت چیــزی بخورد، چرا به من زنگ 

زد؟ برای همه  مان پیش می آید که در ساعت هایی خاص باید با دیگران تماس تلفنی داشته باشیم 
ولــی وقتی ســاعت 2 تا 4 بعد از ظهر به کســی زنگ می زنیم باید انتظارش را هم داشــته باشــیم که 

جواب مان را ندهد. کافی اســت کمی با خودمان روراســت باشــیم؛ مثال اول از خودمان 
بپرســیم حرف های مان را حتما در همین ســاعت باید به او بگوییم یا می شود کمی 

صبر کرد تا وقت مناسبی برای گپ زدن پیدا کنیم. گاهی پیش می آید شما حوصله 
یــک مکالمه طوالنــی را ندارید و دلتــان می خواهد خیلــی زود حرف  هــای اضافه را 

جمع وجور و خداحافظی کنید ولی طرف، همچنان از دل هر ماجرایی وارد داســتانی 
جدید می شــود و این هزارتو انگار تمام شــدنی نیســت؛ این وقت ها شــاید بد نباشــد که 

موضوع بحث را عوض کنیم یــا بی تعارف و صادقانه به رفیق مــان بگوییم که ماجرای 
پرحاشــیه اش واقعا برای ما جذاب نیســت. از همــه این ها بگذریــم بعضی وقت ها 

هنگام صحبت با تلفن چیزهایی پیش می آید که غیرارادی اســت مثال عطســه و 
سرفه که خب نمی شود از آن جلوگیری کرد اما می شود برای چند لحظه گوشی 

را از خودمان فاصله بدهیم تا گوش طرف را کر نکنیم. این هایی که توی گوشی 
تلفن عطسه می کنند احتماال همان هایی هستند که وقتی گوشی شان آنتن 

نمی دهد یا مثال از آن طرف خط، کسی می گوید که صدایت را ندارم بلند بلند 
داد می زنند بلکه صدا برسد. 

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

پای تلفن چیزی نخور!  

رضا شم آبادی |  روان شناس بالینی کودک و نوجوان

من از این زاویه به سوالت نگاه می کنم که چقدر خوب اســت قبل از انجام کاری که به آن 

شک داریم، مشورت کنیم؛ به خصوص با فردی که اطالعاتی در آن زمینه دارد. این طوری 

می توانیم ابعاد مختلف کارمان را بسنجیم و بعد تصمیم بگیریم.

سیگار را جزو مواد مخدر دسته بندی می کنیم چون با تغییر در ماده های شیمیایی طبیعی مغز، 
روی ما تأثیر می گذارد. یکی از کارهای نیکوتین، تأثیر روی ماده طبیعی »دوپامین« در مغز است 
که باعث احساس لذت و خوشی می شود. نیکوتین،  »آدرنالین« و »استیل کولین« را  نیز تحت 
تأثیر قرار می دهد. این دو، پیام رسان های عصبی هستند که به ترتیب ضربان قلب را باال می برند 
و باعث احساس انرژی می شوند. این کاری است که سیگار انجام می دهد اما موقتی است . اصال 
به همین دلیل است که آدم ها »سیگاری« می شوند؛ برای این که آثار خوشایند سیگار کشیدن 
باقی بماند، نیاز دارند که مرتب سیگار بکشند و وارد چرخه معیوبی می شوند که در اصطالح به 
آن می گوییم »اعتیاد«. این همان وابستگی به سیگار است و دلیل جمله ای که احتماال از زبان 

کسانی که سیگار می کشند، شنیده ای؛ »دست خودم نیست«.

  سیگار با مغز چه می کند؟
خب حاال این وابستگی به سیگار مگر چه ایرادی دارد؟ وقتی تعداد دفعات سیگار کشیدن زیاد 
می شود، برای ماده های شیمیایی مغز تناقض به وجود می آید؛ آدرنالین و دوپامین، مرتب ترشح 
می شوند، ضربان قلب مدام باال می رود و به جای احساس آرامش اولیه، ممکن است فرد احساس 
برانگیختگی و عصبانیت را تجربه کند. از طرف دیگر وقتی ما به وسیله نیکوتین، ماده های شیمیایی 
و هورمون ها را در مغز دستکاری کنیم، مغزمان دچار اختالل می شــود؛ کم خوابی یا پرخوابی، 
کم اشتهایی یا پرخوری، افسردگی، بی قراری و اعصاب خردی نتایجی هستند که از به هم خوردن 
تعادل هورمون ها ناشی می شوند. غیر از این ها حتما شنیده اید که در مواد تشکیل دهنده سیگار، 
ماده های مضر هم وجود دارند مثل قطران که غیر از مغز، به بقیه اندام ها هم آسیب می رسانند؛ رشد 
ناگهانی و ناسازگار سلول ها در دهان، حلق، حنجره، ریه، لوزالمعده، گردنه رحم و خالصه همه 
بخش هایی که با این مواد تحریک می شوند، از جمله این آسیب هاست. به همین دلیل، احتمال 

ابتال به سرطان حنجره و چند بیماری  سخت دیگر در کسانی که سیگار می کشند، بیشتر است.

 هورمون های لذت را کجا جست وجو کنیم؟
پژوهشگرها طی تحقیقاتی متوجه شده اند که بعضی کارها می توانند با درصد زیادی تأثیرهای 
خوشایندی مثل سیگار ایجاد کنند اما متناسب با ساختار بدن ما و بدون اذیت کردن اندام ها و 

ایجاد تغییرات ناگهانی موقتی. این کارها عبارت اند از:
۱     ورزش|  ورزش منظم به ویژه تمرین های هوازی، آدرنالین را باال می برد و باعث افزایش 

ضربان قلب و تنفس می شود و تأثیر مثبتش، از نیکوتین بادوام تر است.  
۲     دوســت داشــتن|  ارتباط موثر و منظم با افرادی که دوست شــان داریم و تالش برای 
یادگیری برقراری رابطه خوب و موثر، ترشح دوپامین را افزایش می دهد که البته میزان این 

افزایش به کیفیت رابطه بستگی دارد.
۳     هدف داشتن|  وقتی برای رسیدن به اهداف مان برنامه ریزی می کنیم، مثل پس انداز 
برای خرید یک وسیله دوست داشــتنی، تالش برای قبول شدن در یک امتحان، موفقیت در 
یک رشته ورزشــی، ماده لذت یعنی دوپامین در مغزمان ترشح می شــود و هرچه این هدف و 
تالش برای محقق کردن آن مهم تر باشد، لذت بادوام تر می شود چون موفقیت های کوچک، 

موفقیت های بزرگ را به دنبال می آورند.
اگر این اطالعات به  نظرت قانع کننده نیســت و هنوز ســوال هایی برایت باقی مانده، پیشنهاد 

می کنم درباره این موضوع با یک روان شناس صحبت کن. 

دانشمندان 
باالخره 
دلیل اصلی 
گرمایش 
زمین را 
پیدا کردند.

 
طیبه دلقندی

قول می دهم همه جور مدرسه ای دیده  باشی غیر از اینی  که می خواهم قصه اش را برایت 
بگویم؛ »مدرسه حشرات باحال« که دانش آموزهایش، انواع سوسک اند از شاخک دراز و 
غواصی و گوزنی کنگره دار گرفته تا جواهرنشان و ببری. دانش آموزهایی شر و بی نظم  
که آقای مدیر ملخی از دست شان کالفه شده است. ماجرای این مدرسه عجیب یا به قول 
دانش آموزهایش باحال، از  جایی شروع می شود که استاد مگس شروع به تدریس نکرده، 
فراری می شود و اتفاق بدی برایش رخ می دهد . مدیر ملخی به فکر پیداکردن معلم جدید 
می افتد ولی با این بچه های سرکش اصال کار راحتی نیست. اگر می خواهید بقیه قصه 
را بفهمید و کلی ماجرای خنــده دار بخوانید و از طرفداران کمیک اســتریپ هســتید، 

ندهیــد.  دســت  از  را  حشــرات  مدرســه 
»ووشیانگ میِن« چینی، این کتاب طنز مصور 
را نوشته است. هر فصل کتاب دو بخش دارد؛ 
داستان و »علم به زبان ساده« که در پایان هر 
داستان، یک یا چند حشره را معرفی می کند. 
بعــد از ورود به مدرســه حشــرات، به خودت 
می آیــی و می بینی کــه حشــرات خیلی هم 
چنــدش آور و وحشــتناک نیســتند و دنیای 
شگفت انگیزی دارند. این کتاب از تازه های 
نشر امسال اســت که انتشــارات فاطمی به 

چاپ رسانده است.
 تصویرســازی های دوست داشتنی اش کاِر 
دو هنرمند به اسم  »شــیا جی ان« و » ژوانگ 
جیان یــو« اســت و ترجمه اش هم بــه عهده 

»معصومه معراجی« بوده است.  

   
مریم ملی| روزنامه نگار

شــاید ایــن روزهــا در اخبــار و شــبکه های اجتماعــی دیــده و 
شنیده باشــید که قرار اســت یک پدیده نجومی مهــم و جالب رخ 
بدهد؛ گذر ســیاره عطارد از مقابل خورشید. آن هایی که شیفته 
آســمان و پدیده هایش هستند، ابزارهایشــان را ردیف کرده اند و 
منتظرند تا دوشنبه از این پدیده جذاب عکس بگیرند. پدیده »گذر« 
وقتی رخ می دهد که یکی از سیاراِت داخلِی مداِر زمین مثل عطارد 
و زهره از مقابل خورشــید بگذرد. شــاید بپرسید یعنی برای بقیه 
ســیاره  ها پدیده گذر اتفــاق نمی افتد؟ راز این ســوال توی همان 
عبارت »ســیارات داخلــی مدار زمیــن« نهفته اســت، یعنی فقط 
سیاره هایی که بین مدار زمین و خورشید قرار گرفته اند، پس شما 
هیچ وقت نمی توانید گذر سیاره مریخ را از جلوی خورشید ببینید 
و ایــن پدیده مخصوص عطارد و زهره اســت. روز دوشــنبه حدود 
ساعت 16، عطارد از جلوی ستاره بزرگ منظومه شمسی ما یعنی 
خورشید عبور می کند اما اگر انتظار یک سیاره خوش آب ورنگ و 

بزرگ دارید، از این گذر چیزی عایدتان نمی شود چون عطارد را 
به شکل یک نقطه ریز سیاه در برابر خورشید خواهید دید، آن هم 
با تلســکوپ یا دوربین دوچشــمی. بنابراین با چشم غیرمسلح به 
خورشید نگاه نکنید. اول این که احتمال نابینا شدن وجود دارد و 
دوم این که خب چه کاری  اســت زل بزنید به خورشــید وقتی قرار 
نیســت چیزی ببینید؟ حتی منجم ها و کســانی که با تلسکوپ یا 
دوربین دو چشمی می خواهند گذر را ببینند از فیلترهایی استفاده 
می  کنند تا شدت نور خورشید را کم کند و آسیبی به چشم شان وارد 
نشــود. گذر عطارد تا ســاعت 21 ادامــه دارد اما تا قبــل از غروب 
خورشــید، عمال فقــط یک ســاعت ونیم فرصت داریــم آن را روی 

خورشید زرد و نارنجی دِم غروب ببینیم.

پ.ن: عطارد اولین و کوچک ترین ســیاره منظومه شمســی است که 
به دلیل نزدیکی به خورشید به شدت داغ است. اگر دوست دارید این 
ســیاره نقلی را ببینید، می توانید با گروه های نجومی یا انجمن نجوم 
شهر تماس داشته باشــید و پیگیر برنامه های شان باشید. اگر ساکن 
مشهد هســتید، یکی از برنامه ها در خانه نجوم فرهنگ سرای غدیر 

برگزار خواهد شد که ورود به آن برای همه آزاد است.

 
فاطمه قاسمی| مترجم

همــه می دانیم درخت هــا زیاد عمــر می کنند اما زیــاد یعنی چقدر؟ 
صدسال؟ 500 سال؟ هزارسال؟ تصورش سخت است که درختی 
بتواند بیشتر از این مدت، از دســت دخالت های انسان در طبیعت و 
نیازهای بی شمارش، جان سالم به در ببرد. اما »پاندو« قدیمی ترین 
مجموعه درخت جهان، بیش از 80هزار سال دارد. پاندو غیر از رکورد 
طوالنی ترین عمر، با شش میلیون کیلوگرم وزن رکورد سنگین ترین موجود زنده جهان را هم دراختیار 
دارد چون درخت های این مجموعه ریشه مشترک دارند و درواقع همه شان با هم یک موجود زنده با 
ریشــه عظیم زیرزمینی هســتند. این مجموعه صنوبرهای لرزان، در پارک ملــی فیش لیک در ایالت 
یوتای آمریکا واقع و به غول لرزان معروف شده است. پاندو، برای رسیدن به این سن وسال رقیب هایش 

یعنی درختان مخروط زا مثل کاج و سرو را از بین برده است..

دورهمی پیرترین درختان 
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رفقا سالم!

خبرهای زیادی این روزها می شنویم که مهم ترین و 

بدترین شون، زلزله ایه که پنج استان رو درگیر کرده. امیدواریم 

دوست های عزیزمون خیلی زود به زندگی عادی برگردن و بدونن ما هر 
شماره پیامک 2000999کاری از دست مون بربیاد، انجام میدیم.  

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000  

بالتازار

ماجراهای مدرسه حشرات 

بی حیات ترین نقطه روی زمین
بارها خوانــده و شــنیده ایم که زمیــِن ما، بهتریــن مکان بــرای زندگی 
موجــودات زنــده اســت، از طــرف دیگــر موجــوداِت ســخت جانی را 
می شناســیم که در بد ترین شــرایط محیطی هــم دوام می آورند. حاال 
چطور باور کنیم مناطقی در زمین وجود دارند که هیچ نشانه ای از حیات 
در آن ها نیست؟ به تازگی دانشمندان فرانسوی از دره ای به نام »دالل« 
در اتیوپی حرف می زنند که حتی باکتری ها هم در آن زندگی نمی کنند. 
پیش از این دانشمندان وجود آب در هر سیاره ای را دلیلی بر وجود حیات 
در آن می دانستند اما تحقیقات جدید نشان داده در سیاره زمین، مناطقی وجود دارند که حتی با وجود آب، 
زندگی در آن ها جریان ندارد مثل دالل. دمای آب در این دره حدود 109 درجه سلسیوس است، مقدار 

زیادی منیزیم دارد و بسیار ترش و شور است؛ در چنین شرایطی سلول های زنده نابود می شوند.

مهمان داریم چه مهمانی؛ عطارد! 

نوجوان 

روزهای فرد

 ایده و اجرا: هر کی با چی شارژ روحی می شه ؟
صابری - مرادی

کمیک

سیگار خیلی وسوسه ام می  کند   پیشنهاد

 زندگی سالم
  یک شنبه

  19 آبان    1398    
 شماره 1۴۵8 

با استفاده از شماره های باالی صفحه سواالت تان را برای ما بفرستید

دختری ۱4ساله ام و خیلی وسوسه می شوم که سیگار بکشم. حس خوبی 
بهم میده. میگن که سختی ها رو از یادم می بره. کال از این که سیگار بذارم 

گوشه لبم، خیلی خوشم میاد. البته هنوز سیگاری نشدم.

بپرس تا بگم

عکسی که ۳ سال پیش از پدیده » گذر« ثبت شده است .
 نقطه  سیاه، عطارد است.

عجایب
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فرماندار: با پیگیری 
های انجام شده 

تامین 13 نیروی 
متخصص برای 

شهرستان به 
وزارت بهداشت و 
درمان درخواست 

داده شده اما هنوز 
توزیع پزشک انجام 

نشده است

یک شنبه | 1۹ آبان 13۹۸ | 12 ربیع االول 1۴۴1 | شــماره 3131

گروه اعزامی- کمبود زیرساخت ها، تجهیزات و نیروی 
پزشکی مورد نیاز و خدمات کم در تنها بیمارستان نهبندان، 
برخی از مواردی بود که عده ای از شهروندان در جریان سفر 
تیم خبری روزنامه خراسان جنوبی به این شهر به عنوان 

مشکالتی از حوزه بهداشت و درمان برشمردند.

گالیه ها
شهروندی با بیان این که وضعیت بیمارستان نهبندان در 
مقایسه با گذشته ارتقا یافته و برای هر تخصص یک پزشک 
در نظر گرفته شده است به ماندگار نبودن پزشکان اشاره 
می کند و می افزاید: بیشتر نیروها و پزشکان متخصص 
فقط برای گذراندن طرح خود مراکز بهداشتی و درمانی 
این شهرستان را انتخاب می کنند و با اتمام دوره و بعد از 
کسب تجربه به شهر و منطقه ای دیگر می روند در حالی 
که اگر زمینه ماندگاری آنان فراهم شود مشکالت این 
حوزه کم می شود. وی نبود امکانات و تجهیزات کم 
بیمارستان را یادآور می شود و نبود دستگاه های پیشرفته 
برای سونوگرافی، سی تی اسکن و MRI را از کمبودهای 
تجهیزاتی بیمارستان  برمی شمارد که تامین نبودن آن 
سبب می شود عده زیادی از بیماران برای درمان، راهی 
مرکز استان یا دیگر استان های همجوار شوند. شهروند 
دیگری با اشاره به کمبود خدمات بهداشتی و درمانی، 
نبود دندان پزشک در شهر را مطرح می کند و می گوید: 
در شهر یک دندان پزشک حضور دارد بنابراین بیماران 
برای دریافت خدمات دندان پزشکی باید به مرکز استان 
مراجعه کنند. به گفته وی در برخی موارد به دلیل مستقر 
نبودن پزشک، روند خدمات رسانی کند می شود و گاهی 
شرایطی پیش می آید که بیمار بعد از انتقال به بیمارستان به 
دلیل نبود خدمات و امکانات باید به شهرهای دیگر منتقل 
شود. یکی دیگر از شهروندان، کمبود دارو به ویژه داروهای 
خاص را مشکل این حوزه می داند و می افزاید: برای تامین 
اقالم دارویی خود بیشتر مواقع عازم مرکز استان می شود.

نوسازی اورژانس

احداث بیمارستان شهید آتش دست نهبندان در حالی 
14 سال به طول انجامید که همزمان تعداد تخت های آن 
از 64 به 32 تخت کم شد و سرانجام همزمان با استقالل 
خراسان جنوبی مورد بهره برداری قرار گرفت. طی این 
سال ها برخی تجهیزات آن تامین شد و حال با توسعه شهر 
و روستاهای نهبندان نه تنها این میزان تجهیزات و خدمات 
پاسخ گوی نیاز مردم نیست بلکه برخی از شهروندان 
کمبود نیرو و پزشک متخصص را معضل اساسی حوزه 
بهداشت و درمان منطقه می دانند. البته تنها بیمارستان 
شهر با شرایط بهتری در مقایسه با گذشته در حاشیه 
خیابانی عریض به نام شهید آتش دست از سرداران شهید 
نهبندان فعال است. ساخت و ساز در یک سمت ورودی 
بیمارستان و پشت سیم های توری حکایت از توسعه آن 
دارد. گویا در محل اورژانس قدیم بیمارستان برای ارتقا و 
گسترش فضای بیمارستان اقدام و محلی هم برای استقرار 
ساختمان ها با تجهیزات جدیدتر در نظر گرفته شده 
است. محوطه بیمارستان در حاشیه و راسته ها با درختان 
اوکالیپتوس و ... تا حدودی فضاسازی و آسفالت میدان 
مقابل و محوطه کمی دچار فرسایش و تخریب شده است. 
در سوی دیگر ورودی بیمارستان و طرف دیگر محوطه 
انباشته شدن تعداد زیادی تخت نگاه ها را جلب می کند و 
تا حدودی فضای زیادی از راهرو ی کناری دیوار بیمارستان 
در اشغال تخت های فرسوده است. وسعت زیادی از 
محوطه باقی مانده، خاکی است و به انباری برای تجهیزات 

فرسوده، محل پارک خودروها و ... تبدیل شده است.

ساعت مالقات، اما خلوت 
با این که ساعت مالقات است اما رفت و آمد چندانی در 
ورودی بیمارستان دیده نمی شود. با گذر از در شیشه ای 
و محوطه ای کوچک که مربوط به پذیرش بیماران است 
سه راهرو بزرگ پیش رو قرار دارد. یک راهرو با چندین 
اتاق شامل آزمایشگاه و .. . خلوت به نظر می رسد. در 
طرف مقابل این راهرو سالن منتهی به بخش های مختلف 
بستری بیماران قرار دارد که آن هم بر خالف تصور، خلوت 
و آرام است با گذر از ایستگاه پرستاری، داخل برخی اتاق 
ها با فضای اندک، تعبیه چهار تخت برای بیماران در چهار 
گوشه اتاق و صندلی هایی برای همراهان بیماران، رفت و 
شد را کمی سخت می کند. کودکی روی یکی از تخت ها 
به سختی نفس می کشد و مادر او را روی پاهایش تکان می 
دهد. با پرده ای سبز رنگ، فضای بستری او از تخت کناری 
که خانمی میان سال است جدا شده است. در طرف دیگر 
اتاق نیز وضعیت همین گونه است و پسری جوان که یکی از 
انگشتان دستش قطع شده است همراه دو دوستش و در 

کنار او بیماری دیگر مشغول استراحت هستند. 

کمبود متخصص
پسر جوانی که پیوند عضو انجام داده است و به گفته خود 
به دلیل تاخیر، ممکن است عملش نتیجه بخش نباشد 
می گوید: پزشک متخصص کم است و در  مواردی پزشک 
باید خود را از مرکز استان به این جا برساند و همین موضوع 
سبب کندی خدمات رسانی می شود که ممکن است 
عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. او رسیدگی 

کارکنان بیمارستان را خوب می داند و ادامه می دهد: 
تجهیزات بیمارستان کافی نیست و باید این مرکز درمانی، 
مجهز و برای هر بیمار فضای مناسبی در نظر گرفته شود. در 
دیگر بخش ها و اتاق ها هم تعداد کمی بیمار بستری هستند 
و در صحبت هایشان از خدمت رسانی کارکنان بیمارستان 
رضایت دارند. چراغ های خاموش برخی بخش ها و اتاق 
ها هم حکایت از نبود بیمار در آن بخش دارد. البته انتهای 

راهرو در بخش بستری به اورژانس اختصاص یافته است.

اقدامات در دست پیگیری
فرماندار نهبندان در پاسخ به گالیه های طرح شده این طور 
پاسخ می دهد که در حوزه بهداشت و درمان شهرستان 
فعالیت ها و اقدامات خوبی در حال پیگیری و انجام 
است که یکی از این اقدامات شروع نوسازی و تجهیز 
اورژانس بیمارستان با تامین اعتبار مورد نیاز است. به 
گفته مهندس»بیکی«، با این اقدام به تعداد تخت های 
بیمارستان افزوده می شود تا محیطی مناسب برای 
درمان بیماران باشد افزون بر این دستگاه سی تی اسکن 
بیمارستان نیز با همکاری بنیاد برکت تامین می شود 
که ساختمان آن در مجاور ساختمان اورژانس در حال 
آماده سازی است و امیدواریم تا پایان امسال آماده شود. 
همچنین، برای نوسازی و تجهیز اورژانس بیمارستان شش 
تا هشت میلیارد تومان نیاز است که با پیگیری های رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، این هزینه در مرحله تامین 

است. او تعداد پایگاه های اورژانس جاده ای نهبندان را با 
توجه به استانداردها کافی می داند و از صدور مجوز برای 
راه اندازی دو پایگاه دیگر تا دو سال آینده خبر می دهد و 
می افزاید: از نظر پوشش، وضعیت شهرستان نامناسبت 
نیست اما چون نهبندان 26 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد 
و تعداد روستاهای آن 287 نقطه است این موضوع خدمات 
دهی را با مشکل مواجه می کند. او، با بیان این که در حوزه 
هالل احمر نیز افزون بر دو پایگاه اورژانس بهداشت و درمان 
طی دو سال آینده به پایگاه های امدادی شهرستان اضافه 
می شود، می افزاید: کمبود متخصص در همه شهرستان 
های استان وجود دارد و با پیگیری های انجام شده تامین 
13 نیروی متخصص برای شهرستان به وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی درخواست داده شده اما هنوز 

توزیع پزشک انجام نشده است.

7 تخصص
رئیس شبکه بهداشت و درمان نهبندان هم با بیان این 
که کمبودهایی در برخی تخصص ها و تجهیزات داریم، 
می افزاید: برای هر هفت تخصص بیمارستان، پزشک در 
دسترس است و اگر برای هر رشته دو متخصص جذب 
شود هر چند از نظر درآمدی و رغبت نیروهای موجود برای 
کار مشکل ایجاد می کند، اما اگر انجام شود شرایط برای 
خدمات درمانی بهتر خواهد شد. به گفته دکتر »هاشمی«، 
ارتقای بیمارستان از 32 به 64 تخت در دستور کار است و با 
توسعه آن برای تکمیل چارت نیروها و دیگر تخصص ها اقدام 
می شود اما زمان پایان کار به ردیف اعتباری و تخصیص آن 
بستگی دارد و دست کم  دو سال زمان می برد. او ادامه می 
دهد: برخی رشته ها از جمله ارتوپد در چارت بیمارستان 
تعریف نشده است بنابراین جذب نیرو هم در این باره امکان 
پذیر نیست اما با ارتقای بیمارستان در آینده، تالش خواهد 
شد تا این کمبود هم رفع و نیروهای مورد نیاز جذب شود. 
او می گوید: برای بالگرد و سوخت آن در شهرستان مشکل 
وجود دارد بنابراین اقدامی که در تالش هستیم تا انجام 
شود تغییر شعاع امدادرسانی بالگرد مرکز استان است چرا 
که شعاع امداد رسانی هوایی مرکز استان تا 150 کیلومتر 
و فاصله نهبندان تا مرکز استان 200 کیلومتر است و با 
ارتقای شعاع امداد هوایی بالگرد مرکز استان از 150 به 

300 کیلومتر این مشکل نیز رفع می شود.

15 قلم کاالی امدادی در انبارهاست
حسین قربانی- 15 قلم از 16 قلم اضطراری و امدادی در انبارهای جمعیت هالل 
احمر استان برای امدادرسانی در حوادث موجود است. مدیر عامل جمعیت هالل 
احمر استان به »خراسان جنوبی«، گفت: از 16 قلمی که در انبارهای امدادی باید 
موجود باشد جز بسته های غذایی، بقیه اقالم مورد نیاز وجود دارد. »شهریاری«، 
ادامه داد: چون جمعیت هالل احمر کشور در حکم مجموعه ای واحد است در 
حوادث طبیعی از حداقل های موجود در انبارهای هر استان استفاده می شود 
و در صورتی که موجودی انبارها جوابگو نباشد از استان های معین هالل احمر 
کمک گرفته می شود. او، استان های معین خراسان جنوبی را کرمان، سیستان 
و بلوچستان و خراسان رضوی دانست و افزود: بعد از زلزله بم پایگاه امدادی شرق 
کشور در کرمان ایجاد شد که درصورت بروز حادثه در استان در صورت نیاز از اقالم 
موجود در آن برای امدادرسانی استفاده می شود. به گفته او، چون از اقالم موجود 
در انبارهای استان برای کمک به حادثه دیده ها استفاده شد باید موجودی اقالم 
انبارهای استان تکمیل می شد که برای این منظور اعتباری از مرکز تخصیص 
نیافت بلکه کاالهای مورد نیاز ارسال شد. وی افزود: در مجموع این جمعیت 10 
هزار متر مربع  انبار در شهرستان ها دارد که سه انبار به شکل سوله در مرکز استان 
در پایگاه امدادی مهرشهر بیرجند و در هریک از شهرستان ها هم دست کم  یک 

انبار امدادی و در مجموع 18 انبار امدادی وجود دارد.

پروژه های بیابان زدایی در فردوس
منابع طبیعی فردوس پروژه های عدیده ای را به منظور بیابان زدایی در فردوس 
اجرایی کرده است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فردوس، با اشاره به این 
که از مهم ترین برنامه های منابع طبیعی شهرستان بیابان زدایی است، گفت: در این 
باره برای دومین سال متوالی کار آبیاری نهال ها در 305 هکتار اراضی منطقه کجه 
و چاه نو به اتمام رسید. »کاظم صالح پور«، ادامه داد: در این وسعت گونه های بیابانی 
مانند تاغ، آتریپلکس، عجوه و جفنه کاشته شده است که در سال اول طی شش مرحله 
و در سال دوم در سه مرحله آبیاری شد. او، با بیان این که برای این پروژه 60 میلیون 
تومان از محل منابع استانی اختصاص یافت افزود: با توجه به الزام شیوه های صحیح 
آبیاری، کار آبیاری نهال ها در شب انجام شد همچنین، به منظور بیابان زدایی در 
فردوس کار نهالکاری در 90 هکتار زمین در منطقه چاه پخوان از محل منابع پروژه 

تعمیم ترسیب کربن با 126 میلیون تومان اعتبار اجرایی شد.

جشنواره شتر در نهبندان برگزار می شود
جشنواره شتر امسال با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و به منظور 
استفاده از قابلیت های مرتبط با حوزه شترداری در نهبندان برگزار می شود. 
فرماندار نهبندان در جسله برنامه ریزی این جشنواره گفت: جشنواره شتر 
نهبندان باید در سطحی با قابلیت اجرایی و با استفاده از توانمندی های بومی 
شهرستان برنامه ریزی و هدف گذاری شود. »بیکی«، ادامه داد: با توجه به این 
که بیشتر از 12 هزار نفر شتر در نهبندان وجود دارد و در استان اولین رتبه 
مختص این شهرستان است باید ضمن شناساندن بیشتر نهبندان در حوزه 
شترداری، دستگاه های متولی با همکاری و هماهنگی های الزم اقدام کنند 
و فعالیت های بهتری دراین حوزه انجام دهند. به گفته او، با توجه به این که 
قرار است اقدامات مناسبی برای افراد بومی در این حوزه انجام شود در صورت 
امکان و با توجه به شرایط موجود جشنواره شتر از حالت استانی به منطقه ای 
گسترش یابد چرا که هم از نظر تبلیغات و هم ارتباطی تاثیر به سزایی برای 
شناساندن شهرستان در حوزه شتر خواهد داشت. او ادامه داد: جلسه ای با 
شرکت تعاونی ها و فعاالن بخش شتر برگزار و پیش بینی های الزم برای رقابت 

های شترسواری انجام شود.

ساعتی در بیمارستان شهید آتش دست 

ش  تیم اعزامی دردهای حوزه درمان نهبندان
گزار
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 حجت االسالم 
نصیرایی: برای 
دشمن، شیعه و 

سنی تفاوت ندارد 
بنابراین نباید روی 
اختالف نظرها بحث 

کرد

 حجت االسالم 
مشرفی: چنانچه 

وحدت نباشد 
فرایندی برای عمل 

به وظایف دینی و 
اسالمی نیست

 مولوی عبداللهی: 
نباید اختالف های 
جزئی را برجسته 

کنیم تا دشمن از آن 
سوء استفاده کند

مولوی حسینی: 
برای تحقق اهداف 
اسالم و پیشرفت 

و توسعه آن نیاز به 
وحدت، صمیمیت و 

همیاری است

اولویت های میراث در طبس  
ادامه عملیات مرمت و به سازی آثار تاریخی حوزه میراث فرهنگی طبس از 
اولویت های امسال این اداره در شهرستان است. رئیس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری طبس چهار پروژه دنباله دار و همچنین مرمت 
بناهای اضطراری را در دستور کار دانست. »بهبهانی« افزود: اگر چه باغ گلشن، 
باغ خان، ارگ حکومتی و کاروانسرای جوخواه در بین پروژه های مرمت و به 
سازی آثار تاریخی دیده می شود اما باید منتظر تخصیص اعتبار ماند تا حجم 

کار مشخص شود.  

مسابقه طراحی موزه بین المللی استکبار ستیزی  
موزه بین المللی استکبار ستیزی طبس به مرحله برگزاری مسابقه برای طراحی 
رسید. رئیس موزه استکبار ستیزی طبس گفت: جلسه هایی با استانداران 
خراسان رضوی، یزد، تهران و ... برگزار می شود تا طراحی موزه ای که ابعاد 
بین المللی دارد به نحوه شایسته و با نظر طراحان و مهندسان خبره انجام شود. 
»جهانبخش« افزود: برای شروع کار موزه استکبارستیزی در طبس امسال 10 
میلیارد تومان اختصاص یافته است اما پیگیری به منظور افزایش رقم در دستور 
کار است که پس از تصویب طرح می توان اعتبار مورد نیاز برای اتمام ساخت موزه 
نظر داد. به گفته وی چنانچه مسابقه و انتخاب طرح تا پایان امسال انجام شود 

عملیات اجرایی موزه استکبار ستیزی پنجم اردیبهشت آینده شروع می شود. 

امثال و حکم

 خدا سرما َره َدخورد پوشاک َوِمَده    

»خدا سـرما َره َدخـورد پوشـاک َوِمـَده « در کتاب 
دسـتان هـا و داسـتان هـا بـه عنـوان یـک مثـل 
قدیمـی قیـد شـده اسـت. مولـف کتـاب دربـاره 
آن مـی گویـد: در زبـان معیـار، خـدا سـرما را در 
خـورد پوشـاک مـی دهـد یعنـی خداونـد عـادل 
اسـت و آن چـه را کـه بـرای بندگانـش مقـدر مـی 
کنـد مناسـب بـا تـوان و اسـتقامت آن هاسـت. به 
گفتـه دکتـر »زنگویـی« ایـن عبـارت وقتی بـه کار 
مـی رود کـه بخواهیـم بگوییـم آن چـه خداونـد 
بـرای بندگانش تکلیـف کرده بـه انـدازه حوصله 

و تـوان آن هاسـت.

توسعه کتابخانه سعیدی بیرجند در هفته کتاب
 عملیات توسعه کتابخانه استاد سعیدی بیرجند در هفته کتاب و کتاب خوانی به

 بهره برداری می رسد. رئیس اداره کتابخانه های عمومی بیرجند گفت: طرح 
توسعه این کتابخانه سال 96 شروع شد و حدود 900 میلیون تومان برای آن 
هزینه شده است. به گفته »نیازی« با توجه به توسعه این کتابخانه، نوسازی 

تجهیزات آن ضرروت دارد.

کاوش کله کوب 700میلیون ریال اعتبار دارد       

محوطه تاریخی کله کوب سرایان امسال 700 میلیون ریال اعتبار دارد. مسئول 
حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در 
این موضوع میزان تخصیص مهم است و امیدواریم که صد در صد مبلغ محقق 
شود. »برآبادی« افزود: این محوطه تاریخی از قدیمی ترین استقرارگاه ها 
در شرق کشور است که اهمیت کاوش آن را دو چندان می کند اما با توجه به 
 پایین بودن اعتبار و نقد نبودن آن امید است با کمک شهرداری و شورای شهر و 

دستگاه های اجرایی عملیات کاوش این محوطه تاریخی به اتمام برسد. 

موقوفات امسال کاهش یافت 
تعداد موقوفات استان از ابتدای امسال و در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش دارد. 
معاون فرهنگی مدیر کل اوقاف و امور خیریه 
گفت: از ابتدای امسال 36 وقف در استان ثبت 
شد که تعداد آن در مقایسه با 53 مورد مدت 
مشابه سال قبل کم شده است. حجت االسالم 
امسال  موقوفات  بیشترین  افزود:  »مختاری« 
مربوط به سربیشه و 13 مورد است و بعد از آن 
طبس شش، قاینات چهار و نهبندان، فردوس و 
زیرکوه هر کدام سه وقف جدید دارد و در خوسف 
دو و بیرجند و خضری دشت بیاض هم هر کدام 

یک موقوفه ثبت شد. 

200 گردشگر خارجی از جاذبه های تاریخی، طبیعی و 
گردشگری نهبندان بازدید کردند. به گفته رئیس اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نهبندان 
بیشتر آن ها از کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، فرانسه، 
آلمان و برخی نقاط آسیا مثل چین، ژاپن، اندونزی و ... 

بودند و آسبادهای نهبندان،کوه های مریخی، روستای 
دهسلم و بیابان لوت را به تماشا نشستند. »شبانی« گفت: 
تا پایان آبان 40 گردشگر خارجی از ژاپن، سوئیس و ... 
هم عازم نهبندان می شوند و در صورت افزایش برنامه 
های اقامتی و راه اندازی گردشگری عشایری، می توان 

ماندگاری آن ها را افزایش داد. وی افزود: بر اساس آمار 
استقبال گردشگران داخلی از گردشگری در نهبندان 
افزایش یافته است و امسال 400 نفر از استان های 
اصفهان، قم، همدان، سیستان و بلوچستان و ... به این 

شهرستان سفر کردند. 

قاسمی

سابقه تفرقه افکنی بین مسلمانان به امروز و دیروز 
بر نمی گردد و ریشه در گذشته های دور دارد اما در 
شرایط امروزی، شدت بیشتری به خود گرفته است 
و در قالب های مختلف خود را نشان می دهد. به نظر 
کارشناسان عوامل مختلفی مانند بی توجهی به مبانی 
و اصول دین، نداشتن بصیرت و آگاهی، کم توجهی 
به دستورهای دین و پیامبر )ص( و توجه به جریانات 
و تبلیغات منفی دشمن به تفرقه در جامعه اسالمی 
دامن می زند. در این گفت و گو عوامل موثر بر تفرقه، 
بایدهای وحدت، وظیفه همگان در حفظ وحدت و ... 

توسط چند تن از کارشناسان مذهبی بررسی شد.

 نقش مهم علمای شیعه و سنی 
ــای علمیه  رئیس حــوزه ه
استان، وحــدت را موضوع 
جـــدیـــدی نــمــی دانـــــد و 
هایی  نمونه  که  گوید  می 
همراهی  و  هــمــکــاری  از 
مذاهب اسالمی در تاریخ 
اسالم مشاهده شده است 

اما در چند دهه اخیر امام خمینی )ره( منادی وحدت 
بودند چرا که شیعه و سنی مشترکاتی دارد و در مقابل 
با تهدیدها و دشمن های مشترکی مواجه است و هر چه 
دشمنی در برابر اسالم بیشتر می شود به همان نسبت 
نیاز به همگرایی و وحدت بیشتر است. حجت االسالم 
»نصیرایی« با اشــاره به گذشت 40 سال از پیروزی 
انقالب اسالمی و پیشرفت ها در مــوارد اقتصادی، 
صنعتی، اجتماعی و ... می افزاید: به همان اندازه، 
تحمل دشمنان کم شده است و منافع شان را در خطر 
دیده اند که برای مقابله با اساس و ریشه این تحرک و 
آموزه های اسالمی و نبوی تالش می کنند و هجمه 
ها بــرای از بین بــردن اســاس و ریشه هــای اسالمی 
افزایش یافته است. به نظر وی، علمای شیعه و سنی 
در حفظ وحدت نقش مهمی دارند که یکی از اقدام 
های آنان برای تقویت وحدت، بیان احترام گذاشتن 

به اعتقادهای یکدیگر است و آن ها که تریبون در 
دست دارنــد نباید حرف به دهان دشمن بگذارند و 
دومین موضوع، تبعیت از الگو و رهبر است.به گفته وی 
برای دشمن شیعه و سنی فرقی ندارد بنابراین برای 
تقویت اسالم نباید روی اختالف نظرها بحث کرد زیرا 
مشترکات کم نیست و می توان درباره اصول اعتقادی 

و ... گفت وگو کرد. 

اختالف ها برجسته نشود
ــل تسنن  ــام جــمــعــه اهـ ــ ام
درمـــیـــان، وحـــدت در هر 
زمان را مورد نیاز می داند 
و می گوید: عقل سلیم بر 
ــدت انــســان هــا بــه ویــژه  وح
مسلمانان و خـــودداری از 
نزاع حکم می کند در این 

شرایط که دشمن به اختالف مسلمانان امیدوار است 
باید هوشیار بود. مولوی »عبداللهی« تاکید می کند که 
نباید اختالفات جزئی را برجسته کنیم تا دشمن از آن 
سوء استفاده کند. راهکارهای وحدت مسلمانان هم 
مشخص است و برای حفظ عزت اسالم و مسلمانان 
باید از تفرقه و اختالف خــودداری شود. به گفته وی 
به فرموده قرآن، اختالف و نزاع، سبب شکسته شدن 
هیبت و قدرت مسلمانان و موفقیت دشمنان می شود 
بنابراین نباید اختالف ها برجسته شود بلکه احترام 
به یکدیگر رعایت و مشترکات، تقویت شود. وی نقش 
علمای شیعه و سنی را مهم می خواند و می افزاید: 
آن ها باید به مخاطبان خود یادآوری کنند که مراقب 
توطئه های دشمنان باشند زیرا تفرقه، صدای دشمن 
است. وی با توصیه به احساس مسئولیت و عمل به 
وظایف اسالمی، می گوید: عملکرد مسئوالن به ویژه 
در مناطقی که شیعه و سنی با هم زندگی می کنند در 

اتحاد یا جدایی آنان موثر است.

 نگاه جامعه به علما
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت 
استان هم بر این عقیده است که مسلمانان برای عمل 

و  خود  دینی  وظایف  به 
رسیدن به سعادت دنیوی 
باید مسیر دینداری و عمل 
به سنت پیامبر )ص( و قرآن 
را در پیش گیرند. حجت 
تاکید  »مشرفی«  االسالم 
می کند که بدترین موضوع 

برای امت اسالمی، تفرقه است و تنها راه مسلمانان برای 
رسیدن به سعادت دنیا و آخرت، عمل به وظایف فردی و 
اجتماعی و حفظ وحدت است و چنانچه وحدت نباشد 
فرایندی برای عمل به وظایف دینی و اسالمی نیست. به 
نظر وی در سایه امت واحده اسالمی، می توان به وظایف 
دینی و اجتماعی مانند نماز، حج و ... عمل کرد همان 
طور که تجربه ثابت کرده است تا زمانی که امت اسالمی 
متحد هستند دشمن نمی تواند به آن ها ضربه بزند. وی 
معتقد است نگاه جامعه به علمای شیعه و سنی و بزرگان 
آنان است بنابراین اگر در گفتار، کردار، عمل و اندیشه با 
هم متحد باشند مردم هم  به آن ها اقتدا می کنند و جامعه 

یک دست و منسجم می شود.

 شگردها برای مقابله با اسالم
اهل  علمای  از  دیگر  یکی 
ــت  ــت هـــم مــعــتــقــد اس ــن س
وحدت و یکپارچگی در همه 
زمان ها و مکان ها ضروری 
اســـت بـــه ویــــژه در مــیــان 
مسلمانان و ایــن سفارش 
اسالم است تا دشمن نتواند 

بین قشرهای مختلف جامعه رسوخ کند. تاکید مولوی 
»حسینی« بر این است که برای تحقق اهداف اسالم و 
پیشرفت و توسعه آن نیاز به وحدت، صمیمیت و همیاری 
است به ویژه در این دهه انقالب که دشمنان از هیچ 
توطئه ای کوتاهی نمی کنند و شگردهای مختلفی برای 
مقابله با اسالم دارند حفظ وحدت ضرورت دارد. او می 
گوید: شیعه و سنی در این شرایط باید بیشتر از قبل 
وحدت خود را حفظ کنند زیرا بر کسی پوشیده نیست 
که دشمنان چه جنایت هایی انجام می دهند و تشکیل 
داعش و راه اندازی جنگ در کشورهای شیعه و سنی، 
نمونه ای از خباثت آن هاست. وی نقش فرهیختگان و 
علمای اسالم را در تقویت وحدت بسیار مهم و نیاز امروز 
جامعه می داند و می افزاید: آن ها که امکاناتی مثل منبر 
و تریبون در اختیار دارند باید تالش شان بیشتر باشد تا 
دشمن عقب نشینی کند زیرا برای آن ها تیغ کشیدن بر 

گلوی شیعه و سنی تفاوتی ندارد.

در گفت و گو با  چند تن ازکارشناسان مذهبی برحفظ وحدت  تاکید شد

تفرقه؛ صدای دشمن

سفر 200 
گردشگر 

خارجی به 
نهبندان

 کلک خیال 

حیرت 
فاجعه ای قشنگ 

خاطره می کند تو را 
پیر نمی شوی 

فسیل می شوی 
پای درخت بید 
زمزمه ای وزید؛ 

خاطره ای جوان 
رویایی کبود 

من نبودم،
که بود؟!

اثر ناصر فیض
برگرفته از کتاب گناه اول
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