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روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 62 سال پیش         
 در روزنامه

کمک بزلزله زدگان

روزنامه خراسان در شماره 2467 به تاریخ 19 دی 1336 در مطلبی 
در صفحه پنج آورده است: طبق دعوت بخشداری جلسه شورای بخش 
ساعت 10 صبح روز سه شنبه در محل بخشداری تشکیل و در مورد جمع 
آوری اعانه برای زلزله زدگان همدان و کرمانشاهان مذاکرات مفصلی از 
طرف آقای هنری بخشدار قاینات ایراد و در نتیجه تصمیم گرفته شد از 
حقوق کارمندان صدی دو و از حقوق مامورین جزء صدی یک از اولین 
ببخشداری  اهداکنندگان  اسامی  صــورت  ضمنا  و  آوری  جمع  حقوق 

ارسال گردد تا بحساب مربوطه منظور گردد.

پیگیری حرف مردم

 صدور مجوز اورژانس 
محور خوسف – معدن قلعه زری

»مسئوالن متولی در استان فکری برای مردم 
محروم قلعه زری خوسف بکنند و برای ایجاد 
پایگاه امدادی اقدام شود تا مردم مجبور نباشند 
مصدومان خود را با خودروی شخصی به مراکز 
درمانی برسانند«. این پیام 11 آبان در ستون 
حرف مردم درج شد. »یعقوب پور« مدیر روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پاسخ 
اعالم کرد که ایجاد پایگاه در محور خوسف – 
معدن قلعه زری در سالهای گذشته به سازمان 
اورژانس کشور پیشنهاد و به تازگی مجوز آن 
دریافت شد و در آینده نزدیک در محور یاد شده 
)روستای علی آباد زارعین( پایگاه اورژانس 115 
جاده ای راه اندازی خواهد شد. به گفته وی هم 
اکنون  هر گونه درخواست کمک از آن منطقه 
توسط اورژانس های ماژان و خوسف پوشش 

داده می شود.

مدیر کل امور 
اقتصادی و دارایی :

حذف و اصالح 
قوانین مخل کسب 

و کار، تامین منابع 
فاینانس برای 

پروژه های زیربنایی 
 و بزرگ مانند

 راه آهن، انتقال 
آب، و ... از مشکالت 

سرمایه گذاری در 
استان است

نماینده مردم 
سیستان بلوچستان 

در مجلس خبرگان: 
:شیعه و سنی 

هوشیارانه مقابل 
دشمن بایستند

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

انجام عملیات برگردان تلفن های دیهوک قرار  ●
بود طی 72 ساعت انجام شود اما همچنان تلفن 
های اهالی این منطقه با مشکل ارتباطی مواجه 
است و دستگاه های کارت خوان برخی کسبه نیز 
فعال نیست. مسئوالن مربوط سریع تر برای رفع 

مشکل اقدام کنند.
 مدتی قبل خانمی توسط سگ های ولگرد در  ●

روستای اسالم آباد درمیان مجروح شد. مسئوالن 
چاره ای برای رفع این مشکل بیندیشند.

های  ● کلینیک  پزشکان  دهی  نوبت  وضعیت   
بیمارستان ولیعصر )عج( و امام رضا )ع( بیرجند 
مناسب نیست. مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 

بیرجند رسیدگی کنند. 
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، فکری برای  ●

مناسب  امکانات  تا  بکنند  نهبندان  بیمارستان 
و پزشک تامین شود. چند روز پیش مادرم را به 
بیمارستان بردیم که برای تهیه آمپول و آنجوکت ما را 
به داروخانه فرستادند. مگر در داروخانه بیمارستان 

این اقالم پیدا نمی شود؟ 
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سیاهه موانع سرمایه گذاری در استان 
قاسمی - مهم ترین موانع سرمایه گذاری در استان، نبود 
زیرساخت های الزم از جمله راه آهن، بزرگراه و کمبود 
شدید منابع آبی است که سرمایه گذاری در طرح های 
بخش کشاورزی را به شدت محدود و استقرار صنایع 
سنگین و آب بر را با مشکل مواجه کرده است. مدیر کل 
امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با »خراسان جنوبی« 
نبود واحدهای بزرگ و مادر صنعتی و معدنی، دوری از 
مرکز و قطب های صنعتی کشور، افزایش قیمت تمام شده 
تولیدات و باال بودن هزینه های اجرایی، نبود امکانات زیر 
بنایی مورد نیاز نسبت به دیگر استان ها، افزایش هزینه 

های سربار به دلیل دوری از مرکز خرید مواد اولیه و فروش 
محصول نهایی، کمبود نقدینگی بانک های استان برای 
تامین تسهیالت طرح های بزرگ و پایین بودن یارانه 
تسهیالت در استان را به فهرست موانع و مشکالت حوزه 
سرمایه گذاری در منطقه اضافه کرد. »جعفری گیو« گفت: 
در چند سال اخیر برای رفع این موانع اقدامات خوبی 
شروع شده که تامین زیرساخت ها از جمله آغاز عملیات 
پروژه راه آهن، احداث بزرگراه، افزایش تعداد پروازها، 
ایجاد زیرساخت های الزم در منطقه ویژه اقتصادی و 
شهرک های صنعتی، پیگیری جذب تسهیالت صندوق 

توسعه ملی و تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
و ... از آن جمله است. وی تاکید کرد: با این وجود هنوز 
موضوعاتی از جمله حذف و اصالح قوانین مخل کسب 
و کار، تامین منابع فاینانس برای پروژه های زیربنایی و 
بزرگ مانند راه آهن، انتقال آب، ساخت بزرگراه ها و ...، 
اعتبارات الزم برای تامین زیرساخت تا ورودی واحدهای 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، تخصیص خط 
اعتباری ویژه به بانک های استان از سوی بانک مرکزی 
و ... نیاز به اقدام و تصمیم گیری در تهران دارد و خارج از 

توان خراسان جنوبی است. 

4 قربانی در برخورد کامیون و اتوبوس

رضایی - تصادف اتوبوس حامل زائران پاکستانی، چهار کشته و چندین مجروح 
به دنبال داشت. رئیس پلیس راه استان گفت: ساعت 4:20 روز گذشته بر اثر 
برخورد یک کامیون با اتوبوس ایرانی حامل 44 مسافر پاکستانی در کیلومتر 
25محور نهبندان به زاهدان، چهار نفر جان باختند و تعدادی نیز مجروح شدند. 
سرهنگ »علیرضا رضایی« دلیل حادثه را انحراف به چپ کامیون ناشی از 
خستگی و خواب آلودگی اعالم کرد و ادامه داد: اتوبوس ایرانی 44 زائر پاکستانی 
داشت که راننده و یک نفر مسافر اتوبوس و راننده و شاگرد کامیون فوت کردند. 
به گفته وی، چهار نفر از مصدومان حادثه در بیمارستان بستری شدند که حال 
یکی از آنان وخیم گزارش شده است. »شهریاری« مدیر عامل جمعیت هالل احمر 
استان هم گفت: یک تیم امدادی از پایگاه هالل احمر چاهداشی، دو تیم از پایگاه 
مسجد حضرت ابوالفضل )ع( نهبندان و یک تیم امدادی از پایگاه هالل احمر 
سفیدآبه سیستان و بلوچستان برای کمک به حادثه دیدگان اعزام شد. رئیس 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز 
با بیان این که 42 مصدوم تصادف به بیمارستان منتقل شدند گفت: جراحت 
35 نفر از انتقال یافتگان این حادثه به بیمارستان شهید آتشدست سبک بود که 
به صورت سرپایی درمان شدند. سید »محمد رضا حسینی« شدت جراحت پنج 
نفر را بیشتر دانست و اعالم کرد: چهار نفر در این تصادف فوت کردند که دو نفر 

مربوط به کامیون و دو نفر دیگر از سرنشینان اتوبوس بودند.

افتتا ح 2 مدرسه 

مدرسه 9 کالسه رباب حاجی آباد بیرجند و مدرسه 8 کالسه مسکن مهر طبس طی 
مراسمی در روز گذشته به بهره برداری رسید. به گزارش »خراسان جنوبی« در این 
مراسم مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، گفت: پروژه های یاد شده شامل 
دو مدرسه با 17 کالس و زیر بنای هزار و 600 متر مربع ساختمان آموزشی است که 
با اعتبار 3.5 میلیارد تومان با مشارکت موسسه مهرگیتی احداث شد. به گفته »بیکی« 
اعتبار هزینه شده دبیرستان 9 کالسه حاجی آباد 2.8 میلیارد تومان است که 800 
میلیون تومان آن توسط خیر و بقیه از محل اعتبارات استانی، تامین شد. وی افزود: 
مدرسه 8 کالسه رضا مقصود، دیگر پروژه ای است که با 1.4 میلیارد تومان به بهره 
برداری رسید که میزان مشارکت خیر در این پروژه بیش از 350 میلیون تومان است.

نشست وحدت
انصاری - شیعه و سنی باید هوشیارانه و با اتحاد و 
همدلی مقابل دشمنان بایستند و با وحدت عملی 
به ترقی و پیشرفت جامعه کمک کنند. نماینده مردم 
سیستان و  بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری در 
نشست علمای شیعه و اهل سنت استان گفت: دشمنان 
همواره با هزینه های بسیار سنگین در حوزه های 
مختلف از جمله نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
به دنبال ایجاد تفرقه و تنش، میان کشورهای اسالمی 

هستند. به گفته آیت ا... »سلیمانی« آن چه در میانمار، 
عراق، افغانستان، سوریه، فلسطین و یمن شاهد هستیم 
همه از توطئه ها و فتنه انگیزی های دشمنان نشأت 
می گیرد.به گفته وی مشترکات شیعه و اهل سنت در 
عقیده، شریعت و ... حدود 90 درصد است و باید بر 
این مشترکات بیشتر تمرکز کرد تا جلوی هر گونه فتنه 
از سوی دشمنان گرفته شود. قائم مقام نماینده ولی 
فقیه در استان هم گفت: با اجتماع ظرفیت کشورهای 
اسالمی و متحد بودن جامعه اسالمی به طور قطع 
مبانی، اهداف و آرمان های اسالم در جهان منتشر می 
شود. حجت االسالم والمسلمین »نوفرستی« با بیان 

این که شیعه و سنی همواره در  مقابله با اشرار، کنار هم 
و همدل مقابله و مبارزه می کنند افزود: این هنر انقالب 
اسالمی است که در تبعیت از امامت، چنین بستری را 
فراهم کرده است. امام جمعه اهل سنت طبس مسینا 
نیز به دسیسه های دشمنان اشاره کرد و گفت: آن ها 
می خواهند از هر گونه غفلت مسلمانان به نفع خود 
استفاده کنند و برای رسیدن به این اهداف خود از هر 
ترفندی استفاده می کنند. به گفته مولوی »حسینی« 
جنگ نظامی، محاصره های اقتصادی و تفرقه بین 
گروه ها و مذاهب به ویژه اهل سنت و تشیع، برخی از 

ترفندهای دشمنان است.

300 الشه گوشت تعادلی در راه بازار
زهرا خسروی- 300 الشه گوشت گرم گوسفندی 
تعادلی هفته آینده در استان توزیع می شود. معاون 
امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت با 
اشاره به توزیع 145 الشه گوشت گوسفند تعادلی 
از روز گذشته در چهار مرکز منتخب بیرجند به 
»خراسان جنوبی« گفت: قیمت هر کیلوگرم گوشت 
گوسفندی نیم شقه 69 هزار تومان، تیکه با ران 70 
هزار تومان و تیکه با سردست 68 هزار تومان برای 
مصرف کنندگان تعیین شد. »جویبان« از عرضه 

300 الشه گوشت گرم تعادلی از هفته آینده در 
برخی مراکز استان خبر و ادامه داد: مراکز عرضه 
به  از واحدهای منتخب صنفی است که  گوشت 
منظور دسترسی شهروندان از مناطق مختلف شهر 
انتخاب شد. این گزارش در حالی است که روز 
گذشته هر کیلوگرم گوشت گوسفند در بازار آزاد 
بسته به نوع آن از 80 تا 85 هزار تومان و گوشت 
سردست و ران گوساله برزیلی در برخی فروشگاه 

ها به ترتیب از 53 تا 57 هزار تومان عرضه می شد.

اکبری

 سـه طـرح از مجمـوع طـرح هـای کارآفرینـی اسـتان بـا 
دریافـت بیـش از یـک میلیـارد تومـان تسـهیالت دچـار 
انحـراف شـد کـه تسـهیالت پرداختـی بـه یـک طـرح 
برگشـت خـورد و دو طـرح دیگـر در انتظـار رای کمیتـه 
نظارت قرار دارد. مدیر صندوق کارآفرینی امید اسـتان 

بـا اشـاره بـه ایـن کـه 10 طـرح دیگـر هـم اخطـار بیمـه 
نشـدن کارگـران گرفـت از پرداخـت 14 میلیـارد تومان 
بـه 210 طـرح اشـتغال زا در سـال 98 خبـر داد و گفت: 
از سـه طـرح انحرافـی، یـک طـرح 120 میلیـون تومـان 
تسـهیالت دریافت کـرد و به دلیل درسـت عمـل نکردن 
به تعهدات، تسـهیالت دریافتـی را با پرداخـت جریمه به 
صندوق بازگرداند. »زنگنـه« افزود: دو طـرح دیگر که به 

ترتیـب 800 و 130 میلیـون تومان تسـهیالت دریافت 
کـرد بـه دلیـل انحـراف در اجـرا و عمل نکـردن بـه برنامه 
هـا بـه کمیتـه نظـارت معرفـی شـد تـا دربـاره آن تصمیـم 
گیری شـود. بنا بـه اظهـارات وی، 80 درصد تسـهیالت 
ابالغی صنـدوق بـه میـزان 50 میلیـارد تومان بـه 790 
طرح پرداخت شـده اسـت و 10 طرح تا مـاه آینده، هفت 

میلیـارد تومـان تسـهیالت دریافـت خواهـد کـرد.

انحراف
 3 طرح 

کارآفرینی 

خودکفایی 540 خانوار تحت حمایت کمیته امداد
قاسمی

540 خانوار از ابتدای امسال از چرخه حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان خارج شدند. معاون حمایت و سالمت خانواده اداره کل کمیته امداد 
امام خمینی )ره( گفت: سال قبل هزار و 200 خانواده از حمایت امداد بی نیاز 
شدند. »نخعی« با اشاره به این که آمار قطعی نیست و امکان افزایش آن وجود 
دارد افزود: هر سال باید 10درصد جمعیت مددجویان از چرخه حمایت خارج 
شوند که این عدد با توجه به شرایط استان محقق نمی شود اما برای خودکفایی 

بخشی از خانواده ها تالش می شود. 



محدثه فیروزبخت | خبرنگار

»جان باختن یک خانواده بر اثر گازگرفتگی«، از آن دسته خبرهایی است که به نظر می رسد تلخی اش برای همگان قابل 
درک نباشد یا شاید هم به دلیل فراوانی اش باشد که کمتر به آن توجه شده است و جدی اش نمی گیریم. شاید باور کردنش 
برای تان سخت باشد اما طبق آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور در نیمه نخست امسال، ۲۲۳ نفر بر اثر مسمومیت 
با گاز منواکسیدکربن در کشور جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات 
194 نفر بود، 14.9 درصد افزایش یافته است. همچنین آمارها نشان می دهد حدود ۷۰ درصد تلفات مسمومیت با گاز مربوط به نیمه دوم 
هر سال است. این روزها که هوا در بیشتر نقاط کشور سرد شده و کم کم زمان استفاده از بخاری و وسایل گرمایشی رسیده است، خطر ابتال 
به گاز گرفتی در شهرها و روستاهای کشورمان هم به باالترین حد ممکن می رسد. در شش ماه دوم سال که در همه خانه ها، وسایل گرمایشی 
احتیاج است، باید مراقب بود تا حادثه ای اتفاق نیفتد در پرونده امروز زندگی سالم با سه آتش نشان صحبت کرده ایم تا از تلخ ترین خاطرات 
عملیات گازگرفتگی شان برای مان بگویند. گازگرفتگی هایی که به دلیل یک بی احتیاطی اتفاق افتاده و یک یا چند کشته بر جای گذاشته 
و چندین و چند خانواده را داغدار کرده بودند. در ضمن، نکات بسیار مهم و کاربردی درباره این قاتل خاموش در همین داستان ها مطرح 

شده است که ضرورت خواندن و دانستن اش برای همه، واضح و مبرهن به نظر می رسد.

پرونده

قاتلی خاموش 
146۰ اما بی  رحم 
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احساس سرماخوردگی فرد گازگرفته، خوابیدن و مرگ!
حمیدرضا شادمان، 36 ساله، مدیر واحدهای 

استان  شهرهای  از  یکی  در  آتش نشانی 
مرکزی است. او با بیان این که عملیات  

عملیاتی  تلخ ترین  جزو  گازگرفتگی 
است که آتش نشان ها اعزام می شوند، 
می گوید: »قبل از هر چیز می خواهم 
به این نکته اشاره کنم که آتش نشانی 

یک شغل نیست، باید عاشق بود تا بتوان 
با وجود سختی ها در این شغل دوام آورد 

و ادامــه داد. تقریبا همه افــراد با تصور این که 
خانه ای آتش می گیرد و آن ها سراسیمه به محل حادثه 

می روند و آتش را خاموش می کنند و افراد را نجات می دهند، 
عاشق این شغل می شوند اما این کار تنها زمانی خوب است 
که از دست تان کاری بربیاید و بتوانید افــرادی را نجات 
بدهید. نکته همین جاست که متاسفانه در همه عملیات  گاز 

گرفتگی افراد مسموم و در بیشتر موارد هم فوت شده اند.«
  خانواده ای که داغ عجیبی را متحمل شدند

این آتش نشان با بیان چند ویژگی درباره گاز منواکسیدکربن 
از عملیاتی می گوید که فرد گازگرفته به اشتباه احساس 
ســرمــاخــوردگــی داشــتــه بنابراین بـــرای نــجــات خــودش 
هیچ تالشی نــکــرده اســـت: »احــتــمــاال مــی دانــیــد کــه گاز 
منواکسیدکربن سمی است که از کربن به وجود می آید و 
رنگ و بوی خاصی ندارد و به همین دلیل آن را قاتل خاموش 
می نامند. وقتی این گاز وارد بدن و سیستم تنفسی فرد می 
شود بالفاصله با گلبول های قرمز برخورد و واکنش نشان 
تا اکسیژن کمتری به اعضای  می دهد و باعث می شود 
بدن برسد که نخستین عوارض این مسئله در ابتدا سوزش 
چشم هاشد و پس از سپری شدن زمانی بین یک تا دو ساعت 
بسته به غلظت منواکسیدکربن موجود در مکان، فرد احساس 
خواب آلودگی و احساس خستگی مفرط می کند. اعضای 
بدن ِگز ِگز می کند و اگر شخص سعی کند سرپا بایستد، دچار 

سرگیجه و حالت تهوع می شود و چشم ها در این 
حالت اغلب سیاهی می رود و در ادامه ممکن 
است شخص بیهوش شــود. با ذکر این 
مقدمه باید بگویم که در یکی از عملیات  
گاز گرفتگی که هیچ گاه از ذهنم پاک 
نمی شود، شخصی که تنها در خانه بود، 
با خانواده اش تماس گرفته و اظهار کرده 
بود که گویا سرما خورده است بنابراین 
کمی استراحت می کند. او از خانواده اش 
خواسته بود که اگر زنگ زدنــد و جــواب نداد، 
نگران نشوند چون می خواهد که کمی بخوابد. اما غافل 
از این که گاز گرفتگی حالت سرماخوردگی به افراد می دهد 
و به همین دلیل می خواهند به خواب بروند تا خوب شوند اما 
متاسفانه دیگر بیدار نمی شوند! بعد از چند ساعت، خانواده 
اش با ما تماس گرفتند چون به محض ورود، متوجه بوی گاز 
در خانه شده بودند. مادرش آن چنان ضجه می زد که گاهی 
هنوز صدایش در گوشم می پیچد. شناخت عالیم مطرح شده 
توسط فرد یا اعضای این خانواده، به راحتی می توانست مانع 

این اتفاق تلخ شود اما ... «

عروس و دامادی که شب اول زندگی  شان فوت کردند!
»سید جواد شریعتی« فر هم از آتش نشان های موفق 

است که درباره اهمیت نصب اصولی بخاری 
و بررسی دودکش ها و خاطره ای تلخ از 

سختی های خبر دادن به پدر عروس 
ــادی می گوید که فرزندان شان  و دام
شــب اول زنــدگــی مشترک  بــه دلیل 
یک بی احتیاطی دچــار گازگرفتگی 

شــده و فــوت کــرده بودند: »ایمن ترین 
وسیله گرمایشی شوفاژ و پکیج هستند که 

اکسیژنی از فضا نمی گیرند اما کسانی که از 
بخاری استفاده می کنند، حتما باید منافذی را برای 

جریان هوا باز بگذارند. یادم نمی رود، عملیاتی بود که ما برای 
نجات جان یک زن و شوهر به خانه ای اعزام شدیم که تازه عروس 
و داماد بودند و در شب ازدواج شان دچار مسمومیت شده و فوت 
کرده بودند. برای افراد آتش نشان که همراه من بودند، صحنه 
دلخراشی بود و خبر دادن به خانواده ای که باید فردای عروسی 
فرزندان شان، لباس عزای آنان را می پوشیدند، خیلی برای مان 
سخت بود. اگر یک نفر، فقط یک نفر به جای چیدن آن جهیزیه 
آن چنانی به فکر بررسی دودکش های بخاری افتاده بود که یک 

گرفتگی ساده داشت، هیچ گاه دو خانواده با این خبر 
شوکه کننده روبه رو نمی شدند.  همین جا الزم 
است بگویم توصیه اصلی مان برای وسایل 
گرمایشی این است که در صبح این وسایل 
را نصب کنند تا اگر حالت مسمومیت به 
افراد دست داد، هوشیار باشند. البته در 
زمان گاز گرفتگی هم نباید دستپاچه شد 
زیرا ثانیه به ثانیه ارزشمند است و بعد از چند 

دقیقه هوشیاری از دست می رود.«
  خودم هم دچار گازگرفتگی شدم!

این آتش نشان که خودش هم با این همه اطالعات دچار 
گازگرفتگی شده با بیان خاطره ای جالب و متفاوت می گوید: 
»این که می گویند کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد، تجربه 
کردم! در زمستان به مسافرتی رفته بودیم و وسایل گرمایشی 
در خانه، شومینه بود. بچه کوچکی داشتیم و حرارت شومینه را 
زیاد کردیم و بدون این که مسیر خروج گاز شومینه را چک کنیم، 
خوابیدیم. در نیمه های شب با گریه دخترم از خواب بیدار شدم 
اما هرچه گریه می کرد، مادرش بیدار نمی شد تا آرامش کند. 
یکهو بلند شدم تا به اتاق بروم، دیدم که سرگیجه و حالت تهوع 
شدید دارم و متوجه شدم گاز منواکسید خانه را در بر گرفته 
است. شانس آوردم که کنار دستم انار بود! انار میوه ای است که 
حال مسموم را بهتر می کند. به سختی بلند شدم و چند گازی 
به اناری که در نزدیکی ام بود، زدم. حالم بهتر شد و با اورژانس 
تماس گرفتم. خاطره خنده داری هم در همین روز برایم اتفاق 
افتاد! من هرچه به دکتر می گفتم که ما دچار گازگرفتگی شده 

ــم، می گفت کــه چیزی  ای
ــان گرفته اســـت؟ و  ــازت گ
دوباره تکرار می کردم گاز 
گرفته تا این که متوجه شد 
با گاز منواکسید مسموم 

شده ایم!«

فرد گازگرفته پشت در خروجی اتاق سوخت و فوت کرد!
از آتش نشان های کشورمان  سید جــواد پارسا هم یکی 
است که نزدیک به 15 سال تجربه در این حرفه پرخطر را 
دارد. او هم از ما می خواهد که با توضیح یک مقدمه درباره 
عملیات  تلخ ترین  از  منواکسیدکربن  گــاز  ویژگی های 
گازگرفتگی که به آن اعــزام شده است برای مان بگوید: 
»کاش همه ما بدانیم که گاز منواکسید در همان ساعات 
اول، مغز انسان را از کار می اندازد و معموال دیگران هنگامی 
متوجه گازگرفتگی فرد یا خانواده می شوند که آن افراد در 
مکانی محبوس، فوت شده اند. در هنگام استنشاق گاز 
شهری به این دلیل که ریه ها پر از گاز می شود، با اولین جرقه 
فضای داخلی ریه ها می سوزد. شاید دیده یا شنیده باشید 
برخی از افراد که خانه های آن ها دچار احتراق و انفجار شده 
است و اشخاصی داخل خانه بوده اند، فضای بیرونی بدن 
آن ها نسوخته و سالم مانده است اما از درون دچار سوختگی 
شده و نیمی از ریه خود را از دست داده انــد بنابراین، اگر 
درون مکانی رفتید و بوی گاز را حس کردید فوری خارج 
شوید و از بیرون محل گــاز و بــرق را قطع کنید. سپس 
شخصی را برای کمک صدا کنید که آشنا به آن محل باشد. 
کوچک ترین حرکت اشتباه شما باعث بزرگ ترین خسارت 
می شود پس خواهش می کنم که هوشیارانه عمل کنید. اگر 
لباس پشمی بر تن دارید، سریع از تن تان خارجش کنید. 

اگر موهای بلندی دارید، خیس کنید و با پارچه ای 
نمناک ببندید. این تصور را هم فراموش کنید 

که تنها روشن کردن یک کبریت یا المپ 
انفجار می شود  و گوشی همراه باعث 
چراکه حتی نور چراغ قوه نیز خطر ساز 
است و بارها باعث انفجار و مرگ چندین 

نفر شده است.«
    صدای سوختن و درخواست کمک 

فرد گازگرفته را شنیدم اما ...
ــدر با هیجان و  از صحبت با »پــارســا« که آن ق

دلسوزانه درباره این موضوع صحبت می کند، هیچ 
وقت خسته نخواهم شد اما حاال می خواهم درباره خاطرات 
بدش از گازگرفتگی هم برای مان بگوید تا شاید تلنگری به 
همه ما برای توجه بیشتر به این ماجرا باشد: »همان طور که 
گفتم، وقتی گاز شهری درون فضای بسته ای پر می شود، 
معموال انفجار اتفاق می افتد و امکان این که افراد از محل 
فرار کنند، بسیار کم است. بنابراین دچار سوختگی و فوت 
می شوند. یک بار برای عملیات انفجار به خانه ای رفته بودیم 
و حجم زیادی گاز در خانه پر شده و تقریبا آتش تمام خانه را 
گرفته بود. پدر داخل خانه که احساس گازگرفتگی کرده، 
توانسته بود خود را تا نزدیکی های در خروجی اتاق برساند 

اما متاسفانه موفق به باز کردن آن نشده یعنی 
توانی در حد باز کردن یک در برایش نمانده 
ــود! بعدش هم پشت در افــتــاده بــود و  ب
انفجار  صــدای  شنیدن  با  همسایه ها 
هم نتوانسته بودند به داخل راه یابند. 
هنگامی که به محل انفجار رسیدیم، 
شخص هنوز در حال سوختن بود و با 
صدای بسیار ضعیفی درخواست کمک 
می کرد. ما بالفاصله اقــدام به خاموش 
کردن آتش کردیم و سعی داشتیم از راهی 
به داخــل خانه راه یابیم اما صــدای زنــده سوختن 
هموطن مان آزارمان می داد و این که نمی توانستیم برایش 
کاری انجام دهیم، بیشتر ناراحت مان می کرد. هنگامی 
که آتش را خاموش و فرد را از اتاق خارج کردیم، فوری به 
بیمارستان اعزام شد اما متاسفانه شدت سوختگی باال بود 
و منجر به فوتش شد. بقیه اعضای خانواده اش هم به دلیل 
گازگرفتگی فوت کرده بودند. خواهش می کنم به هیچ 
وجه بو و نشتی گاز را دست کم نگیرید و اگر محل نشت گاز 
را پیدا نکردید، با آتش نشانی تماس بگیرید تا قبل از وقوع 
حادثه ای دلخراش و ضرر های جانی و مالی بتوانیم به شما 

خدمت کنیم.«

    دیوارهایی که 6 متر به اطراف پرتاب شده بودند
آتش نشان ها با وجود سختی های بسیار این کار، حرفه شان 
ــد. از خانواده هایشان هم که می پرسیم،  را دوســت دارن
می گویند راضی هستند به دلیل نجات دیگران همیشه در 

معرض خطر هستند. 
پارسا دربــاره خاطره تلخ دیگرش، این چنین می گوید: 
»یکی دیگر از بدترین خاطره هایم از عملیات  گازگرفتگی، 
مربوط به خانه ای بود که گاز شهری سراسر آن را فرا گرفته 
و با اولین عامل احتراق، انفجاری رخ داده بود که دیوارها تا 
6 متر به اطراف پرتاب شده بودند و پوست فردی که در خانه 
بود به بدنش چسبیده بود! عملیات دلخراشی بود و بعد از 
رساندن مصدوم به بیمارستان فوت شد اما از تمام این ها 
تجربه به دست می آوریم و بیشتر مشتاق کار می شویم تا 
از عامل به وجود آمدن چنین حادثه ای جلوگیری و مردم 
عزیزمان را در این باره آگاه تر کنیم. نکته پایانی من هم این 
تذکر است که دودکش بخاری بدون کالهک)اچ( باعث 
می شود در هنگام باد، تمامی گازهای سمی به داخل خانه 
وارد شود و لوله بخاری سرد یعنی هیچ گازی از خانه خارج 
نمی شود پس هوشیار بودن در نصب بخاری می تواند آمار 
فوت شدگان بر اثر گاز گرفتگی را به تعداد قابل توجهی 

کم کند.«

هیچ حرفی نمی تواند 
درد مرا بیان کند

مردی که در کودکی، مادر، خواهر، برادر و 
دایی اش را به دلیل گازگرفتگی از دست داده 

است از روز حادثه می گوید

»علی« پسری ریزنقش و پرجنب و  جوش 
بود که برخالف من هیچ ترسی از 

مدرسه نداشت و فقط خوش 
ــار به شیرین ترین  بــود.  روزگ
ــا دو  ــرای م ــ شــکــل ممکن ب
همکالسی در حال گذر بود 

که غیبت های پیاپی او شروع 
شد و چند هفته به مدرسه نیامد. 

بعدش هم که آمد، فقط سایه ای از آن آدم 
قبلی بود. کوچک تر از آن بودم که عمق فاجعه را درک 
کنم اما می گفتند که علی، مادر،  خواهر، برادر و دایی 
خود را در یک حادثه گاز گرفتگی از دست داده و فقط 
خودش از این ماجرا جان سالم به در برده بود. سال ها 
با او دوست و همکالسی بودم و به چشم دیدم یک غفلت 
ساده چه تاثیر ناگواری بر کیفیت زندگی او گذاشت. 
به مناسبت این پرونده به سختی علی را یافتم و با او  

گفت وگویی انجام دادم.
  حادثه ای که با قطع برق شروع شد

ــادآوری آن ماجرا آشفته می شود  علی همچنان از ی
و می گوید: »بــرق قطع شده بود و بــرای روشنایی و 
استفاده از وسایل گرمایشی در سرمای استخوان سوز 
سیستان از موتور برق استفاده می کردیم. چون محیط 
اتاق تقریبا بزرگ بود، موتور برق را به داخل خانه آورده 
بودیم و دی اکسیدکربن ناشی از موتور برق باعث شد 
خواهر هشت ساله، برادر شش ساله، مادر و دایی خود 
را از دست بدهم و خودم هم به دلیل نزدیکی به پنجره و 

البته زود رسیدن به بیمارستان زنده بمانم.«
  چوب این سهل انگاری را نخورید

»علی«  ادامه می دهد: »هفت ساله بودم که از نعمت 
مادر محروم شدم اما تا 12 سالگی توان پذیرش و هضم 
این فاجعه را نداشتم. همیشه گمان می کنیم حادثه و 
اتفاق برای همسایه است اما کوچک ترین سهل انگاری 
فاجعه ای غیر قابل بازگشت  رارقم می زند. حاال که 
پدر شده ام درباره وسایل گرمایشی بسیار وسواسی 
عمل می کنم. هیچ کلمه ای، هیچ حرفی نمی تواند 
درد مرا بیان کند، دردی که هنوز هم برایم تازه است، 
امیدوارم هیچ احدی این درد را تجربه نکند چراکه در 
غیر این صورت تا آخر عمر، چوب سهل انگاری خود را 

خواهد خورد.«

قاتلی خاموش 
اما بی  رحم 

صالح سیستانی | خبرنگار

۳ آتش نشان از خاطرات بسیار تلخ شان در عملیات  گازگرفتگی می گویند که 
با دانستن و رعایت چند نکته ساده و پیشگیرانه، اصال اتفاق نمی افتاد

 ۳ آتش نشان از خاطرات بسیار تلخ شان در عملیات  گازگرفتگی می گویند که  
می توانست با رعایت این چند نکته ساده و پیشگیرانه، اصال اتفاق نیفتد



 مهــم ترین علت مــرگ مادران خــون ریزی 
به علت پارگی  رحم اســت که خوشــبختانه 
به کمتــر از پنج مــورد در هر ۱۰هــزار مورد 
کاهش یافته است. امروزه با وجود افزایش 
آمار حاملگی هــای خــارج از رحــم، درصد 
مرگ مادر رو به کاهش اســت و اصلی ترین 
دلیل در  موفق نبودن  نجات جان مادر، نبود 
مراقبت های پزشکی در زمان مناسب است.
 البته عواملــی مانند آندومتریــوز، فیبروم
چسبندگی های لگنی و اســتفاده از »آی 
یــودی« نیــز در حاملگــی خــارج از رحــم 

موثر است.
 عوامل بروز حاملگی خارج از رحم  

عوامل متعــددی وجود دارد کــه می تواند 
خطر ابتــا بــه حاملگــی خــارج از رحم را 
افزایش دهــد. گاهــی حاملگی خــارج از 
رحــم در فردی کــه هیچ یک از ایــن عایم 
را نــدارد نیز بروز مــی کنــد. بیماری های 
مربــوط بــه عفونت هــای لگنــی، عفونــت 
دســتگاه تناســلی زنان ، عفونت لوله های 
رحمی نیز عامل خطرآفرین دیگری است 
که خطــر ابتا بــه ایــن عارضــه را افزایش 

می دهد.به طــور معمول،  جــداره داخلی 
لوله هــای رحــم توســط برآمدگی هــای 
مو مانندی به نام »ســیلیا« پوشــیده شــده 
است.  سیلیا به تخمک ها کمک می کند که 
به آرامی از تخمدان به سمت رحم حرکت 
کند. اگــر ســیلیا به علــت عفونت آســیب 
ببیند، انتقــال تخمک ها مختل می شــود 
و تخــم لقاح یافته موفق نمی شــود به رحم 
برســد و در نتیجه حاملگی خــارج از رحم 

رخ می دهد.
عالیم حاملگی خارج از رحم

درد در ناحیه شکم، قطع قاعدگی، حالت 
تهــوع و اســتفراغ، دردهای تیــز در ناحیه 
پایین شــکم، فشــارخون پایین، احساس 
درد در یکــی ازدو طرف شــکم، احســاس 

درد در ناحیه شــانه، گردن و مقعد، ضعف 
و سرگیجه و در صورت پاره شدن لوله های 
رحمی خــون ریزی شــدید داخلــی که به 
بیهوشــی منجرخواهد شــد از نشانه های 

حاملگی خارج از رحم است.
 درمان حاملگی خارج از رحم

درمــان حاملگــی خــارج از رحــم، ختــم 
بــارداری اســت. ختــم بــارداری توســط 
داروهای خاص یا بــه روش  جراحی انجام 
مــی شــود. بهتریــن روش جراحــی برای 
حاملگی خارج از رحم الپاراسکوپی است. 
در این روش بــدون شــکاف دادن و تنها با 
ایجاد ســوراخ هایی در جــدار رحم، محل 
خون ریزی هموســتاز و خون داخل شکم 

شست وشو داده  می شود.
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پرسش و پاسخ

زایمان راحت با راهکارهای طب سنتی

تجویز   داروها، تنها با معاینه بالینی و گرفتن شرح حال  امکان 
پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف  دارویی توصیه 

می شود،  پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

دکتر فرشاد نامداری
فوق تخصص پیوند کلیه

برای درمان بزرگی پروســتات پیشنهاد   
اســتفاده از لیــزر را داده انــد. لطفــا در باره 

مزایای این روش به من توضیح دهید.
امــروزه لیــزر جای خــود را بــه عنوان یــک روش 
درمانــی در حــوزه درمان بیماری هــای مختلف 
باز کرده اســت. لیــزر یک شــعاع تابش تــک نور 
اســت که از مواد مختلــف با عملکرد هــای نوین 
 علمی تهیه و در رشــته اورولوژی نیز برای درمان 
بیماری هــای مختلفــی اســتفاده می شــود که 
مزایا و معایبــی دارد.متخصصان بــا بهره گیری 
از جدیدتریــن روش روز دنیــا از لیــزر در درمــان 
بیماری هایی چون بزرگی پروســتات، ســرطان 
پروستات، برداشتن پروستات، تخریب سنگ ها، 
برطرف کردن تنگی هــا و ســوزاندن تومورهای 
مثانه  استفاده می کنند.امروزه چند روش لیزری 
برای درمان بزرگی غده پروســتات استفاده می 
شــود. در لیزر درمانی از یــک پرتوی لیــزر برای 
برداشتن بخشی از پروستات که موجب انسداد 
مجــرای ادرار شــده اســت اســتفاده می شــود. 
با ایــن که چندیــن روش لیــزری مورد اســتفاده 
قرار می گیــرد، اما بــه طور کلی همگــی موجب 
خشــکاندن )تخریب لیــزری( یا تبخیــر )تبخیر 
لیــزری( بافــت لیــزر می شــود.با بهبــود بافــت 
خشــکیده، این بافت منقبض و بخش مرده جدا 
می شود و در نتیجه انسداد کاهش می یابد. این 

فرایند ممکن است چند روز به طول بینجامد.
 نکات دیگری درباره لیزر درمانی

برخی ممکن است لیزر درمانی را به دلیل نیاز به 
ماندن کوتاه تر در بیمارســتان، مدت زمان کمتر 
استفاده از کاتتر یا سوند ادراری و عوارض جانبی 
کمتر انتخاب کننــد. اما درد هنــگام ادرار  پس از 
جراحی با لیزر برای مدت بیشتری ماندگار است.
درمان هــای لیزری جدیدتــر از دیگــر روش های 
درمانی برای بزرگی خوش خیم پروستات است، 
 بنابراین شــواهد زیــادی از نتایــج طوالنی مدت 
آن هــا در دســترس نیســت. مردانــی کــه لیــزر 
درمانــی را بــرای درمــان بزرگی پروســتات خود 
انجــام می دهنــد بــه احتمــال زیــاد نیاز بــه یک 
درمان اضافه در مقایســه با افرادی که روش های 
درمانی قدیمی تری مانند تراشــیدن پروســتات 
از راه مجــرای ادرار را انجــام داده انــد، خواهنــد 
داشــت.امروزه در ســرطان پروســتات همچنان 
کل پروســتات برداشــته می شــود یا تحت تابش 
قــرار می گیــرد بنابرایــن موفقیــت ایــن درمــان 
محافظت کننــده از بافــت در واقــع خبر خوشــی 
است. هم اکنون مردان مبتا به سرطان پروستات 
موضعــی کم خطــر تحــت مراقبــت فعــال قــرار 
می گیرندکه به معنی نظارت بر بیماری اما انجام 

نشدن درمان است مگر این که شدیدتر شود. 

  سالمتآشپزی منآشپزی من آشپزی من
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 گوشــت چرخ شــده را با یک عــدد پیاز، نمــک، فلفل
زردچوبه و در صورت دلخواه ریحان ریز شــده یا خشک 

مخلوط کنید و ورز دهیدو کوفته ریزه درست کنید.
یک پیاز متوســط را نگینی خرد کنید و در روغن تفت 
دهید و کوفته ریزه ها را به آن اضافه و با شــعله متوســط 

سرخ کنید.
یک تا دو حبه ســیر رنده شــده رابه همراه فلفل سیاه 
و زردچوبه و ریحانی که درشــت خرد کــرده اید ، به پیاز 
داغ و کوفته ریزه ها اضافه کنیدو  بعد برنج شسته شده 

را بیفزایید.
 آب و نمــک آن را  اندازه کنیــدو بعد از کم شــدن آب، 

دمکش را روی آن بگذارید.
می توا نید به جای کوفته ریزه از همان ابتدا گوشــت 
چرخ شــده را با پیاز داغ و ســیر تفت دهیدو ریحان را به  

آن  اضافه کنید.
ایــن پلو را با گوشــت خورشــتی و مرغ هم مــی توانید 

درست کنید.
خواص

 ریحان فواید زیادی برای بــدن دارد . طبیعت ریحان 
کمی گرم و خشک است. ریحان غنی از آنتی اکسیدان، 
ویتامین A، K، C، تیامین، نیاســین، فــوالت، منیزیم، 

منگنز، آهن، فسفر، پتاسیم و کلسیم است.

مصرف دمنوش هایی مانند رازیانه، گل ختمی همراه با 
 گل گاو زبان و توت، عسل، خرما، زرده تخم مرغ عسلی
روغن بادام شیرین همراه با عســل  به صورت ناشتا در 
هنگام صبح بسیار مفید است.  زنان باردار هر روز حمام 

کردن، ورزش و نرمش مخصوص  را فراموش نکنند.
 در هفته آخر بارداری بهتر اســت از ســوپ ســبزیجات 
اســتفاده شــود تا مادران باردار دچار یبوست نشوند. 
با توجه به وضعیت گوارشی دو تا سه لیوان در روز شیر 
گاو و مقدار خیلی کم زنجبیل میل همچنین  از دمنوش 

شنبلیله هنگام درد استفاده کنند.

مادر باردار می تواند عسل و ســیاهدانه نیمکوب شده 
را با  کره  یا روغــن حیوانی مخلوط کند و بــه ناحیه زیر 
شــکم، کمر و اطــراف آن بمالــد تا وضع حمــل راحتی 
داشته باشد و از نشستن روی مکان های خیلی گرم و  

سرد پرهیز کند.
 اگــر این شــرایط رعایــت نشــود حتما زایمان ســختی 
خواهد داشــت. اگر درد زایمان  از ســمت چپ  باشــد  
احتمال ســخت بودن زیاد خواهد بود ولی اگر درد در 
سمت جلو و شکم احســاس شــود، زایمان راحت تری 

خواهد داشت .

بیشتر بدانیم

 روش های خانگی
 برای وز نشدن موها 

موی وز ناشــی از مراقبت نامناسب است البته نه 
به این معنا که با خریــد محصوالت گران قیمت یا 
مراجعه مکرر به ســالن های زیبایی پــول زیادی 
بپردازید. با چند توصیه ساده و چند روش خانگی، 

به بهبود موهای وزوزی خود اقدام کنید.
چند نکته به منظور پیشگیری از وز شدن موها
  از آن جــا کــه دلیــل اصلی مــوی وز، خشــکی 
موهاســت، آن ها را در حالی که خشــک هستند 
برس یا شانه نکنید چون باعث شکستگی و تشدید 

وزی مو می شود.
  توصیه می شود بعد از هر شست و شو، رطوبت 
موها به  آرامی با حوله خشک گرفته شود و با کمک 
انگشتان مرطوب دست و کمی نرم کننده  پس از 
حمام، موها را صاف کنید و اجازه دهید به  حالت 

طبیعی خشک شود.
 برس و شــانه با اندازه ای مناســب، با  کیفیت و 
متناسب با حجم و جنس موهای تان برای صاف 

کردن استفاده کنید.
  اگر برای خشک  کردن موها ناچارید از سشوار 
استفاده کنید حتما از سری پخش کننده حرارت 
سشوار استفاده شــود تا از متمرکز شدن حرارت 
روی یک نقطه از ســر پیشــگیری شــود. برای وز 
نشدن موها، فقط ریشه را با حرارت کنترل شده 
سشــوار، خشــک کنید. این کار باعث می شود تا 

رطوبت ساقه و نوک  موها حفظ شود.
 در انتخــاب محصــوالت بهداشــتی و مراقبت 
مو محتــاط باشــید. این که چــه  نوع و چــه مقدار 
لوسیون و نرم کننده استفاده شود به جنس موها 
و حتی فصل ها بستگی دارد. انتخاب درست این 
محصوالت بهتر است با نظر متخصص پوست و مو 

انجام شود.
معرفی چند ماســک خانگــی و ســاده برای 

بهبود موهای وز و خشک
 آووکادو

این میوه سرشــار از مــواد مغذی طبیعی اســت و 
روغن و پروتئین های آن، آب رسان و تقویت کننده 
مناسبی برای موهای وز است. نصف یک آووکادو 
را رنده و با چنــد قطره روغن نعنــاع آن را مخلوط 
کنید. موها را شامپو کنید، بعد از رطوبت گیری، 
ماســک را ۱5 دقیقــه روی موهــا ماســاژ دهید و 

سپس  بشویید.
 روغن نارگیل

تاثیر معجزه آســای این روغن بر کســی پوشیده 
نیست! این روغن بسیار سنگین و  برای نفوذ به 
اعماق مو بســیار مناسب اســت، اما در استفاده 
بیش از حــد آن کمی احتیــاط کنید به خصوص 
اگــر موهای نــازک و ســبکی دارید. یک قاشــق 
غذاخــوری روغن نارگیــل را تا نزدیک به ریشــه 
مــو ماســاژ دهیــد. در صورتــی که روغــن جامد 
است، قبل از اســتفاده، آن را کمی در مایکروویو 
گرم کنیــد. اگر موهای تــان خیلی خشــک و وز 
است، این ماســک را تا صبح روز بعد نگه  دارید و 
بعدموهایتان را  شســت وشــو دهید. این درمان 
شبانه به خشکی پوســت سر در زمســتان و رفع 

شوره خفیف کمک می کند.
  ترکیب موز و روغن زیتون

یک موز را با یک قاشــق غذاخــوری روغن زیتون 
مخلوط و پوره کنید. سپس  مو و پوست سر را با آن 
ماساژ دهید.  بعد از 3۰ دقیقه موی سرتان را کامل 

با شامپو بشویید.
 ترکیب کدو تنبل و عسل

کدو تنبل سرشار از ویتامین های A و C ، بتاکاروتن  
پتاســیم و روی اســت. یک تا دو قاشق غذاخوری 
عسل را به یک فنجان پوره کدو تنبل اضافه کنید 
و موهای تان را با آن ماساژ دهید و برای ۱5 دقیقه 

زیر کاه دوش قرار دهید و بعد بشویید.
 آب شکر

حدود یک قاشق چای خوری شکر در کف دست 
بریزید و با مقداری آب مخلوط کنید و روی موهای 
وز و خشک خود بکشید. با این روش شما در واقع 
یک اســپری موی خانگی درســت کرده اید که با 

چند بار استفاده، تاثیر مثبت آن را خواهید دید.  
 سرکه سیب

شست و شوی موی سر با سرکه سیب باعث صافی 
و درخشــندگی موی شــما می شــود. یک قاشق 
غذاخوری ســرکه را با یک دوم لیوان آب مخلوط 
و روی موهای از قبل مرطوب شــده خود اسپری 
کنید. اگر بوی سرکه آزاردهنده است می توانید 
چند قطره روغن معطر به آن بیفزایید. مو را شانه 
کنید و اجازه دهید 5 دقیقه روی سر بماند و سپس 
بشــویید. اسیدیته ســرکه، کوتیکول های سطح 
خارجی مــو را رفع مــی کند و منجر بــه صافی مو 

می شود.
helloglow، matrix :منبع

بانوان

از نظر طب سنتی  بهترین انتخاب، زایمان طبیعی محسوب می شود. زنان باردار در صورت نداشتن بیماری 

خطرناک می توانند از گیاهانی استفاده کنند که به کمک آن ها زایمان راحتی داشته باشند، البته این نوع 

گیاهان را باید در هفته های آخر بارداری یا چند روز مانده  به وضع حمل مصرف کنند.

بارداری خارج از رحم 
حاملگی خارج از رحم یکی از عوامل مهم در فوت مادران باردار طی 3 ماه اول بارداری است 

غذای اصلی

فاطمه قاسمی 
مترجم

برنج - 2 پیمانه
گوشت چرخ شده - ۱5۰ گرم

 ریحان درشت خرد شده – یک دوم  پیمانه

 سیر در صورت تمایل -  2 حبه
 پیاز - 2عدد

 نمک، فلفل سیاه و زردچوبه – به میزان الزم

ریحان پلو با کوفته ریزه

توجه به عالیم سکته مغزی،  راه نجات جان بیمار
 هفدهم آبان ماه خبر سکته نماینده مجلس 
آلمان روی خروجی سایت های خبری قرار 
گرفت . تکلم نامفهوم و لرزش دست عایمی 
بود که دیگران را به واکنش واداشت . عایمی 
که هنگام سکته مغزی به سراغ همه می آید  و 
اگر اطرافیان متوجه آن شوند می توانند کمک 
 کنند . این موضوع وقتی اهمیت بیشتری 
می یابد که بدانیم سن سکته مغزی کاهش 
یافته و ممکن است هنگامی که از عرض 
خیابان عبور می کنیم جوانی در کنارمان به 
زمین بیفتد و سکته کند. چنان چه مشاور 
معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد؛ 

مهم ترین چالش ما در این زمینه آگاهی مردم 
از عایم سکته مغزی و مراجعه سریع آن ها به 
مراکز درمانی به ویژه از طریق اورژانس است. 
ساالنه  ۱۰۰ هزار مورد سکته مغزی اتفاق 
می افتد. نکته مهم دیگر این است که سکته 
مغزی همچنان به عنوان علت مهم و اصلی 

ناتوانی ها در کشور شناخته می شود.
کاهش سن سکته مغزی

هم اکنون ســکته های مغزی در ســنین ۴۰ 
ســال و در بعضی موارد زیر ۴۰ سال هم دیده 
شده است. البته این روندی است که در دنیا 
اتفاق افتاده و سن سکته مغزی کاهش یافته 

اســت، اما در ایران به شــکل ملموسی پایین 
آمده است که دلیل آن هم سبک زندگی اعم از 
تغذیه ناسالم، مصرف چربی و نمک، فست فود 

و تحرک بدنی ناکافی است.
 اصلی ترین عالیم سکته مغزی

نامتقارن شدن صورت
 ضعف یک طرفه در دست یا پا

 اشکال در تکلم و ... 
افراد با مشــاهده ایــن عایم بایــد در کمتر 
از چهــار ســاعت بیمــار را به مرکــز درمانی 
برســانند.  بهترین مسیر رســاندن بیمار به 

بیمارستان نیز از طریق اورژانس است. 

اگــر در کمتــر از چهــار ســاعت 
بتوانیــم بیمار ســکته مغــزی از 
نوع بدون خــون ریزی دهنده را 
به بیمارســتان برســانیم، حتما 
می توانیم اقدامات خیلی خوبی 
برایش انجام دهیم. مردم زمانی 
که عالیم سکته مغزی را دیدند، 
فکر نکنند  یک عارضه محدود 
و زودگــذر اســت، بلکــه باید به 
ســرعت بــه اورژانــس مراجعــه 

کنند تا در آن جا مطمئن شوند

یکی از عوامل مرگ ومیر مادران در طــول بارداری حاملگی  

خارج از رحم و در ســه ماه اول بارداری است.  به طور معمول 

98   درصد از حاملگی های خارج از رحم درون لوله های رحم 

اتفاق می افتد. جایگزینی ممکن است در نقاط دیگری مانند 

تخمدان، گردنه رحم و حفره شکمی نیز رخ دهد.

بانوان 

پزشکی 
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مخاطب گرامی، سوالی را که مطرح کردید 
نیاز به بررســی دقیق یک مشــاور متخصص 
دارد و الزم اســت حتما این موضوع را جدی 
بگیریــد تا علل آن بررســی شــود. اصــرار به 
تنهایی در چنین مسئله مهمی کافی به نظر نمی رسد و آینده 
دخترتان در گرو تصمیم امروز شماست. در ادامه نکاتی به شما 

پیشنهاد می شود.

  او را روی دنده لجبازی نیندازید
از ســرزنش و توهین به فرزند خود به این دلیل که چرا مدرسه 
نمی رود، بپرهیزیــد. این دو رفتار منفی، هــم اعتماد به نفس 
فرزند شما را پایین می آورد و هم ممکن اســت او را روی دنده 

لجبازی بیندازد. بــا این حال، قاطــع اما با لحنــی مهربان به 
فرزندتان بگویید که نمی تواند با کوچک ترین بهانه ای مدرسه 

رفتن را تعطیل کند. 

  مدرسه نرفتن نباید برایش شیرین شود
شــرایطی را فراهم کنیــد تا روزهایــی که فرزندتــان به دالیل 
نامعقول در خانه می ماند و به مدرســه نمــی رود،  به او خوش 
نگــذرد. بــرای مثــال در چنیــن روزهایــی از بازی، تماشــای 
کارتون و ســرگرمی محرومش کنید تا مدرســه نرفتن برایش 

شیرین نشود.

  عوامل آزاردهنده بودن مدرسه را کشف کنید
خیلی دوســتانه و صمیمانه از او بخواهید تا اتفاقات شیرین و 
تلخی را که تا به حال در مدرســه و کالس برایش اتفاق افتاده 

اســت،  برای شــما تعریف کند. ســعی کنید متوجه شوید چه 
عواملــی در مدرســه او را آزار می دهد. می توانیــد با همراهی 
فرزندتان، فهرســتی از آن چه در مدرســه خوشــایند اوست و 
آن چه دوســت ندارد، تهیه کنید. در ادامه روی تک تک موارد 
درنگ کنید و از او بپرسید چرا این مورد خوشایند یا ناخوشایند 

اوست؟ 

  آیا مشکلش ضعف درسی است؟
اگر دلیــل بی عالقگی فرزند شــما به مدرســه، ضعف درســی 
اوست، با او حتمًا در خانه کار کنید تا با آمادگی کافی سر کالس 
درس حاضر شود. با این کار، شــما اضطراب او را در خصوص 
خجالت کشــیدن و تنبیه شــدن در کالس، درمان می کنید و 
شاید به مرور، نظرش درباره مدرسه تغییر کند. همچنین اگر 
کسی در مدرســه او را مســخره، تهدید یا اذیت می کند، دلیل 
این کارش را متوجه شوید و با کمک معلم و مسئوالن مدرسه، 
این موضوع را برطرف کنید. بار دیگر تاکید می کنم از کنار این 
موضوع بی توجه نگذرید و به کمک کردن هایش در خیاطی دل 
خوش نکنید چراکه درس خواندن، آن هم در این سن مهم تر از 

هر کار دیگری برای او به نظر می رسد.

دختر12سالهاممیگویدکهدیگرمدرسهنمیروم!
دخترمکالسپنجماستوچندروزپیشگفتدیگرنمیخواهدبهمدرسهبرود.بایدچهکارکنم؟اصرارهایمهم
دیگرفایدهایندارد.دخترخوبیاست،هرروزدرخانهمیماندوبهمندرخیاطیکمکمیکند.بعدازچهارهفته

اولسالتحصیلیتاامروزدیگرمدرسهنرفتهاست.چهکنم؟

تربیت
فرزند

فرزانه عطاران | مشاور تحصیلی

قرارومدار

روزخالهبازیبابچهها

یکی از مفیدترین بازی هــا برای بچه ها، 
خاله بازیــه چــون باعــث میشــه برای 
نقش هایی که در آینده بایــد در اون ها 
قرار بگیرن، مهارت های الزم رو کســب 
کنن. امروز بشینین و با بچه ها خاله  بازی 
کنین. هم نوستالژی خوبی 
برای خودتونه و هم خیلی 

به درد اون ها می خوره...

* درباره پرونده امروز زندگی ســالم، بــه نظر خودتون 
خوبه کــه 60 میلیون هزینه کنیم تــا دولت ماهی 2.5 
بهمون برگردونه؟ فقط دو ســال طول می کشه تا اصل 

پول مون رو برگردونن. بی خیال بابا!
* داستان کبوتر زخمی در صفحه کودک خیلی ناز بود. 

لطفا بیشتر از این داستان ها، چاپ کنین.
* در صفحه ســالمت، طــرز تهیه کالباس و سوســیس 

خانگی را هم آموزش دهید.
* با خواندن مطلب جالب ترین ابتکارهای جهانی برای 
استفاده از انرژی خورشیدی، واقعا برق از سرم پرید! ما 
هنوز دنبال پرایدیم بعد تویوتا داره خودرویی می سازه 

که خاموش نشه. زیبا نیست؟
* نکات کمتر شــنیده شــده درباره انرژی خورشــیدی 

خیلی جالب بود. ممنون.
* دربــاره مطلــب جواب فضــول هــا را چگونــه بدهیم، 
می خواستم بگم که من یک دوست خیلی فضول دارم که 
بی خیال نمیشه و خیلی سه پیچ تر از این حرفاست که به 
قول شما با عوض کردن موضوع، از کارش دست بکشه.
* پرونده امروز زندگی سالم با فاصله، بهترین و جالب 
ترین و به درد بخورترین پرونده زندگی سالم بود و یک 
تلنگر خوب هم به مردم و مسئوالن برای توجه بیشتر به 

این انرژی پاک داشت.

ماوشما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

زهــره بین رفقــا معروف بــود بــه »دینامیت متحــرک«. هر 
لحظه آماده انفجار! همه می دانســتیم وقتــی با زهره حرف 

می زنیم باید نهایت احتیاط را داشته باشــیم. زهره آدم زودرنجی 
بود، هر حرفی را به خــودش می گرفت و وای به آن روزی کــه از حرف یا حرکت 
کسی ناراحت می شــد! تا چند تا فحش آب کشــیده و آب نکشــیده نثار طرف 
نمی کرد، ول کن ماجرا نبود! به زحمت باید آرامش می کردیم و تازه وقتی کمی 
آرام می شــد، از خجالت سرخ می شــد و بابت رفتاری که از خودش نشان داده 
بود، اظهار پشیمانی می کرد. همین چند وقت پیش با جمعی از دوستان رفته 
بودیم به یکی از پارک های شهر. وقتی بحث قبولی در آزمون کارشناسی ارشد 

مطرح شد، یکی از بچه ها –واقعا بدون قصد و غرض خاصی- خطاب به 
زهره گفت: »امسال هم کنکور قبول نشدی؟« زهره چشم هایش 

و را ریــز کــرد، صورتــش برافروختــه شــد، صدایــش لرزید 
گفت: »منظورت چیه که به من میگی امســال هم قبول 
نشدی؟ یعنی می خوای بگی من خنگم؟« دوست از همه 

جا بی خبر ما هم هول کــرد و گفت : »نه من فقــط...« که زهره 
پرید وســط جمله اش و با صــدای بلند گفــت: »حرف نزن! 
تو می خواســتی به من تیکه بندازی!« بعــدش هم کار باال 

گرفت و هر دو طرف ماجرا، خشم شان هر لحظه بیشتر می 
شد و هیچ بعید نبود اگر تصمیم به رفتن و جدا کردنشان نمی گرفتیم، 

حتی کار به زد و خورد فیزیکی هم می رسید...

براساسجدیدترینآمارپزشکیقانونی،ایرانیهادرششماه
محوری
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زهرا وافر| کارشناس ارشد روان شناسی بالینی  

نــه فقط امــروز بلکــه حدود 
صــد ســالی می شــود کــه 
تعریف ثروت را به نفت و گاز 
و معــادن فرو کاســته ایم در 
حالی کــه ثــروت واقعی هر مملکتــی نیروی 
انســانی آن اســت. افکار، اندیشــه، تالش و 
کوشــش برای ایجــاد ثــروت باعــث افزایش 
ثروت ملی می شود. بگذارید یک مثال عینی 
بزنــم. خانــواده ای را در نظــر بگیریــد که در 
یــک خانــه قدیمــی بــدون امکانــات رفاهی 
زندگی می کنند اما به علت توســعه شهری، 
زمین خانه ارزشمند شده و میلیاردها تومان 
قیمت پیدا کرده است و هر سال بر قیمت آن 
افزوده می شــود اما رفاه این خانواده بیشــتر 
نمی شود چون این خانه تنها سرپناه خانواده 
اســت و قیمتش فقط روی کاغذ، باعث رفاه 

خانواده نخواهد شــد بلکه درآمد، 
از کار و کوشش اعضای خانواده 
بــه دســت مــی آیــد. مگــر آن که 
خانه هزار متــری را بفروشــند و 
آپارتمــان 200 متــری بخرنــد 
و بخشــی از پــول زمیــن را خرج 

کنند و بعد 

از اتمام پول، دوباره به آپارتمان کوچک تری 
نقل مکان و مابه التفــاوت را خرج کنند و این 
چرخه همچنان ادامه یابد. فروش نفت و گاز 
و منابع طبیعی کشور هم دقیقا حکم فروش 
خانــه و محدودتر کــردن فضای زیســت یک 

ملت در حال و آینده است.

  کار کردن را افتخار بدانیم
گویــی بعضــی مســئوالن و حتــی مــا بــاور 
نکرده ایم تالش و کوشــش انســان اســت که 
باعث ایجاد ثروت می شــود. به نظر می رسد 
توسعه منابع انســانی در غوغای ثروت عظیم 
ایــران گم شــده اســت و فقــط توقــع زندگی 
مرفه بــدون کار و کوشــش را تبلیغ کرده ایم. 
از آوردن پول نفت بر ســر ســفره مردم سخن 
گفته ایــم و آرزوی پولــی در بانــک را کــه بــا 
ســودش راحــت و بدون 
تــالش زندگی کنیم 
داریم. اگر قرار است 
مــن و شــما از لحــاظ 
موفقیتــی  بــه  مالــی 
بایــد  یابیــم،  دســت 
تبدیــل بــه مردمانــی 
شویم که کار و کوشش 
را افتخــار می داننــد 
نــه ایــن کــه کار را بــی 
اهمیــت بنامنــد. نکته 
آخــر این کــه ثروتمنــد 
بودن، به ذهن ثروت ســاز 
نیــاز دارد نــه ذهــن رفــاه طلــِب 

عافیت طلب و تن پرور. 

نفتبهتراست
یاذهنثروتساز!؟
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ثروترااشتباهگرفتهایم.

دکتر مهدی سودآوری| روان شناس و استاد دانشگاه

چه کنیم ات  دینامیت نباشیم؟
 ایرانی ها در 6 ماه نخست امسال، 2.5 درصد بیشتر 

از مدت مشابه پارسال در دعواها زخمی شده اند

یادداشت

این كه شما ســعی دارید با آن ها مانند فرزند خود رفتار كنید و 
درباره این مســئله دغدغه دارید، ارزشمند و قابل توجه است. 
در ادامه چند توصیه به شــما مــادر گرامی بــرای مدیریت این 

موضوع دارم.

این فرایند، تدریجی اتفاق خواهد افتاد  
این طور كه در سوال تان مطرح كردید، به تازگی ازدواج كردید 
و برای شــكل گرفتن ارتبــاط صمیمانه تر با ایــن دو كودك 4 و 
8 ســاله، به زمان احتیاج دارید چون این فرایند طی زمان و به 
تدریج اتفاق می افتــد. بنابراین با کمی صبــر و توجه به نکاتی 

برای بهبود این رابطه، به نظر می رسد به این خواسته قلبی تان 
دست یابید.

باید از شوهرتان کمک بگیرید   
همچنین ارتباط این دو كودك با مادر خود هم مســئله مهمی 
است. اگر مادرشان در قید حیات است و با آن ها ارتباط دارد، 
نوع و میزان ارتباط آن ها با مادرشان مهم است. بهتر است پدر 
برای هر دو كودك با توجه به درك متناســب با سن شان، دلیل 
تغییر شرایط زندگی و خانواده جدید را توضیح دهند. به ویژه 
برای كودك ٤ ســاله كه در شرایط سنی حســاس تری است و 
شــاید به علت نپذیرفتن جایگزینی برای مــادرش، رفتارهای 

خوبی با شما نداشته باشد.

  از مراقبت های افراطی بپرهیزید
گاهی اوقات زنانی كه نقــش مادری برای فرزندان همســر را 
می پذیرند به دلیل نگرانی از این كه نقش خود را به خوبی ایفا 
نكنند، درگیر مراقبت های افراطی یا دادن خدمات بیشــتر از 
حد معمول به كودك می شوند كه این مسئله در دراز مدت باعث 
خستگی و احساس فشار برای مادر می شود و در تربیت كودك 
هم مشكل ایجاد می كند. به همین دلیل باید حواس تان باشد 

از مراقبت های افراطی بپرهیزید.

با همه فرزندان در خانه، عادالنه رفتار کنید  
ممكن اســت شــما احســاس متفاوتی را با دختر خــود تجربه 
كنید كــه ایــن موضوعی طبیعی اســت امــا آن چه مهم اســت 
نحوه رفتار عادالنه شما با هر ســه كودك است. برای برقراری 
ارتباط با آن ها، باید روحیات شــان را بهتر بشناسید و عالیق، 
نیازهــا و اقتضائــات ســنی هركــدام را در ارتباط تــان در نظر 
بگیرید. مشــخص کردن زمان هایی برای تفریح و شادی، یک 
توصیه طالیی برای بهبود روابط تان به نظر می رسد که باید در 

برنامه ریزی هایتان به آن توجه کنید.

زنی45سالهامکهبهتازگیبامردیکهدوپسر8و4ســالهدارد،ازدواجکردهام.حسخوبیدربارهنامادریبودن
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برخوردمیکنند.دوستشاندارموتالشمیکنمدرحدتوانمبهآنهاهممانندتنهادخترم،کمککنماما....چهکنم؟

دوستندارمپسرهایشوهرم،منرانامادریصداکنند!

فهیمه ملکی | روان شناس بالینی دانشگاه علوم بهزیستی

بانوان

بســیاری از افــراد وقتــی 
احســاس می کننــد مورد 
تحقیر واقع شده اند، از کوره 
در می روند. مشــخص اســت فردی که 
در وجود خود احســاس حقــارت و خود 
کمتربینی می کند، بیشتر از فردی که در 
درون خود احساس عزت نفس می کند، 
دچار خشــم و عصبانیت می شود. افراد 
خود کمتر بیــن در مواجهه بــا دیگران، 
ممکن اســت هــر حــرف و حرکتی را 
نشانه تحقیر شدن توسط دیگران 
بداننــد و عصبانی شــوند، چون 
اول از همه خودشــان، خود 
را حقیــر می دانند. بهترین 
روان  کــه  راهــکاری 
شناسان به چنین 
افرادی پیشــنهاد 
تقویــت  می کننــد، 
عزت نفس است. آموختن هنرهای 
جدیــد، باالبــردن ســطح علــم و 

سواد، پرورش استعدادها و مهارت های 
ورزشــی و یادگیــری مهارت هــای روان 
شــناختی، از جمله عواملی اســت که به 
بهبود عزت نفس چنیــن افرادی کمک 

می کند.

    معمــوال ریشــه ایــن مشــکل در 
کودکی است

بســیاری از اوقــات عصبانی می شــویم 
چون از کودکی یــاد گرفته ایم این گونه 
مشــکالت مان را حــل کنیــم. هرجــا 
کارمان گیر کرده، یــک دادو بی داد راه 
انداخته ایــم و بعد دیده ایــم که این گونه 
کارمان راه افتاده اســت. پس همیشــه 
همین رویه را تکرار کرده ایم یا همیشــه 
به خودمــان حــق داده ایم تــا زمانی که 
از چیــزی و کســی ناراحــت هســتیم، 
خشم مان را بر ســر دیگران تخلیه کنیم 
تــا آرام شــویم و از تاثیــر بــد رفتارمان بر 

دیگران غافل بوده ایم.

5 گام برای اجرای فن »حرکت چشم«! 
یک تکنیک موثر که به شما برای کنترل خشم کمک می کند اما کمتر 
به آن اشاره شده، فن حرکت چشم اســت. فنی که به تازگی توسط 
روان شناســان تایید و نتایج آن در تحقیقات متعدد توسط استادان 

دانشگاهی ثابت شده است.
این فن یک تمرین موثر است که موجب می شــود اطالعات بین دو 
نیمکره مغز شــما مبادله شود و به این شــکل از حالت برانگیختگی 
خارج و وارد حالت منطقی و آرام شوید. این فن دارای پنج گام است:

1- درباره آخرین موقعیت ناراحت کننده ای که داشته اید، فکر کنید. 
اگر میزان عصبانیت تان را به 10 نمره تقسیم کنید و به حداکثر خشم 
ممکن نمره 10 بدهید، خشم شما در این موقعیت مثال در نمره 6 قرار 
می گیرد. حاال آن موقعیت را با جزئیات و با دقت به یاد بیاورید و اجازه 
بدهید فکرتان پیش برود و کم کم برانگیخته شوید. به محض این که 

خشم تان به نمره 5 یا 6 رسید، وارد مرحله دوم شوید.
2- چشم هایتان را از یک گوشه اتاق به گوشه دیگر اتاق بچرخانید، 
ازچپ به راست و از راســت به چپ. زمانی که شروع به حرکت دادن 
چشم هایتان می کنید، سعی کنید درباره هیچ موضوع خاصی فکر 

نکنید. تنها بر حرکت چشم هایتان تمرکز کنید.
3- زمانی که 25 بار چشــم تان را گردش دادید، دست نگه دارید و 
سطح خشم تان را ارزیابی کنید. نمره خشم تان را روی مقیاس 10 
نمره ای مشخص کنید. در نیمی از افراد پس از انجام این عمل، میزان 

خشم 2 یا 3 نمره کاهش می یابد.
4- افکار خشــم آورتان را دوباره یــادآوری کنید تا به نمره 6 برســد. 
ســپس دوباره افکارتان را رها کنید و مراحل حرکت چشم را انجام 
دهید. بعد از 25 دور، سطح خشم تان را در مقیاس 10 نمره ای اندازه 
گیری کنید. در این زمان ممکن است خشم تان پایین تر از دفعه قبل 

هم آمده باشد. تاثیرات حرکت چشم با هر بار تکرار افزایش می یابد.
5- این مرحله را با چشم های بسته تکرار کنید. ممکن است گاهی در 
موقعیتی باشید که نتوانید فن حرکت چشم را به کار ببرید. یادگیری 
این عمل با چشم های بسته به شــما اجازه می دهد این کار را در هر 
موقعیتی انجام دهیــد و این طور به نظر می رســد که می خواهید به 

چشمان تان استراحت بدهید.

  این تکنیک باید ملکه ذهن تان شود
بعد از ســه بار تکرار حرکت چشــم، حدود 70 درصد مردم کاهش 
زیادی را در افکار و تصورات منفی گزارش می کنند. آنان جمالتی 
مانند این می گویند: »بــا این عمل افکارم دیگــر خیلی مهم به نظر 
نمی رسند و مرا عصبانی نمی کنند«. از آن جا که افکار خشم آور منبع 
بزرگی برای عصبانیت و برآشفتگی هستند، مهم است که ابزاری 
برای متوقف کردن آن ها داشــته باشــیم. به مرور زمان و با تمرین و 
تکرار این فــن، انجام این تکنیــک  ملکه ذهن تان می شــود و در هر 
موقعیت خشم برانگیز و ناراحت کننده ای، با انجام حرکات منظم 
چشم حتی با چشم های بسته و تکرار آن، می توانید خود را آرام کنید 

و وارد مرحله منطقی شوید.

   دعوا سر یک جمله!   احساس حقارت ، عامل اصلی از کوره در رفتن!
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جوانه )ویژه نوجوانان(
اتیکت

 پاییز است و شــال گردنش! شــما می توانید فقط با انتخاب یک شال گردن مناســب، تیپ و قیافه 
خودتان را کلی تغییر بدهید. شــال های کشــمیر با رنگ های پاییزی گرم مثل قرمز مات، نارنجی، 

خردلی و طیف قهوه ای می تواند برای لباس های طرح دار شــما مناســب باشــد. اگر روی لباس تان 
نقش و طرح خاصی باشد، از یک شال گردن تک رنگ کشــمیر استفاده کنید تا ظاهرتان شلوغ پلوغ به 

نظر نرسد. اگر طرفدار پالتوها و کاپشن های ساده هستید، شال گردن های پرنقش ونگار 
روی لباس شما بهتر جلوه می کند؛ پس می توانید با یک ترکیب رنگ خوب، تفاوتی 

در سبک لباس پوشیدن تان ایجاد کنید. برای این که شال گردن تان شیک تر به نظر 
برســد می توانید از اندازه های متفاوت آن اســتفاده کنید. شــال گردن های خیلی 

بلند معروف به XXL برای لباس های فانتزی مناســب تر هســتند و شــال های هنری 
نازک تر باعث می شوند لباس های تکراری بهتر و زیباتر به نظر برسند. شال های کوتاه  

را می توانید برای مکان های رســمی تر اســتفاده کنید. یکی از روش های مرسوم بستن 
این شال ها به این صورت است که آن را از وســط تا کنید، دور گردن بیندازید 

بعد انتهای شال گردن را از میان الیه وســطی رد کنید و دنباله را روی سینه تان 
بیندازیــد. در بین شــال های بافتنی که بــا کامواهای چندرنگ بافته می شــوند 

آن ها که مدل خاصی دارند و دور گردن حلقه می شوند، گزینه های مناسبی برای 
کت و پالتو هستند. این شال ها اما با کاپشــن های بزرگ اصال ظاهر جالبی ایجاد 

نمی کنند چون باالتنه شما را خیلی بزرگ تر از حالت عادی نشان می دهند.

کدام شال گردن را با کدام لباس هماهنگ کنیم؟ 

بالتازار

   
الهام حبشی

ســبزیجات از مهم تریــن رژیم های غذایی انســان ها هســتند، با وجــود این 
خیلی های مــان عالقه چندانی بــه آن ها به خصوص وقتی که ســفت و خام 
هســتند، نداریــم. روی همین حســاب در مینی مهارت ایــن هفته، فرمول 
ســاخت ُســس مخصوصی را آورده ایم که به ســبزیجاِت خام ، مزه ای قابل 
تحمــل و فراتر از آن منحصربه فرد می بخشــد. شــما می توانید این ســس 
اســتثنایی را که با عنوان »دیپ ســبزیجات« شــناخته می شــود، با روشی 
بســیار ســاده و کم هزینه در منزل تهیه کنید. مواد اولیه یک دیپ غلیظ، از 
درهم آمیخته شــدن ماســت کم چرب و پنیر لیقوان به دســت می آید. بعد 

از مخلوط کردن ماســت و پنیر، نوبت اضافه کردن کمی گشنیز، جعفری، 
 مقداری ســیر رنده شــده و اندکی روغن زیتون و آب لیمو است. اگر حوصله

 هم زدنِ دستی ندارید، همه مواد را توی غذاساز بریزید و کمی بعد، یک معجون 
حسابی تحویل بگیرید. کار هنوز تمام نشده، سس  را یک ساعتی توی یخچال 

بگذارید تا طعم  اجزای مختلف بیشــتر با یکدیگر تلفیق شوند. در این مدت سبزیجات 
باب میل تان را آماده کنید. کرفس، کلم بروکلی، گل کلم، هویج، خیار، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای 
را در اندازه های کوچک برش بدهید و کنار هم بچینید. حاال تنها کاری که باقی مانده نوش جان کردن 

سبزیجات تازه و رنگارنگ با سس مغذی و بدون ضرری است که خودتان هنرمندانه تهیه کرده اید.

پای صحبت ۳ دهه هشتادی باحال درباره قابل اطمینان بودن مطالب اینترنتی  

فضای مجازی؛ مفید، دروغگو یا خطرناک؟
مهسا کسنوی

»توی یه کانال تلگرام خوندم اگر ۴۰ روز ناشتا آبغوره بخوری همه چربی های 
و  دوستان  طرف  از  پیشنهادها  سبک  این  از  شاید  میشه«.  آب  شکمت 
خانواده به شما شده  باشد؛ احتماال هم در جواب این که منبع این راهکار کجاست و آیا قابل 
اعتماد است یا نه، شنیده اید »معلومه که درسته. توی تلگرام/ اینستاگرام خوندم«. شاید 

هم خودتان از این مدل نسخه ها برای دیگران پیچیده باشید. همه مطالب اینترنتی، درست 
و موثق هستند؟ شما چقدر به اطالعاتی که از فضای مجازی می گیرید، اطمینان دارید؟ در 
دورهمی این هفته با »ملیکا اکبری« و »آیدا خیراللهی« ۱۴ساله و »فاطیما فیض آبادی« ۱۶ ساله 
درباره فضای مجازی و قابل اعتماد بودن یا نبودن آن گفت وگو کرده ایم. اگر شما هم به این 

موضوع عالقه مند هستید، دورهمی این هفته را از دست ندهید.
 اگر دوست دارید در جلسه های جوانه حضور داشته باشید،  با شماره های باالی صفحه تماس بگیرید .

دورهمی

گالری

 زندگی سالم
  سه شنبه
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 شماره 1460

 

بناهای صاف و سالم هم بعد از مدتی، خراب می شــوند و فرو می ریزند، پیزا چطور 
600سال دوام آورده و نیفتاده است؟ اصال نکند عمدا آن را کج ساخته اند تا جلب 
توجه کنند؟ خب، نه! عمدی در کار نبوده است. سازنده های برج، حواس شان به 
نامناسب بودن ِپی و نرمی زمین نبوده و برج نتوانسته وزن خودش را تحمل کند و 
به مرور کج شده است. قبول!  ولی چرا سقوط نمی کند و چطور از زلزله های مهیب 
ایتالیا در سال های گذشته جان سالم به در برده است؟ زمین شناسان می گویند، 
دلیل اصلی پابرجا ماندن برج پیزا، همان کج بودنش است! 
ادعای عجیبی است ولی زمین شناســان دالیل خودشان را 
دارند. آن ها می گویند وقتی موج لرزه ای ســاختمان بلندی 
را هدف قرار می دهد، ابتدا با فرکانســی مشــخص شروع به 

نوسان هم راســتا با محور عمودی می کند. همزمان با حرکت نوســانی طبقات باالیی به 
سمت جلو و عقب، ستون ها و بتن و تیرک های موجود در طبقات پایینی به دلیل نیرویی که 
بر آن ها وارد می شود، تضعیف می شوند و درنهایت بنا به خاطر وزن خودش فرو می ریزد،اما 
در برج پیزا وقتی لرزشی رخ می دهد، بنا مثل ساختمان های کامال صاف حول یک محور 
عمودی نوسان نمی کند بلکه حول محور مرکزی اندک مایل خود شروع به نوسان می کند. 
این حرکت بخش زیادی از انرژی واردشده را که می تواند باعث تخریب شود، مهار می کند. 
از طرف دیگر، عده ای از دانشمندان معتقدند ارتفاع برج و جنس مصالحی که در آن به کار 
رفته، باعــث خاصیت ضدزلزله ای شده اســت؛ برای همین گرچه کج شــده ولی مرتعش 
نمی شود. البته تالش ها برای حفظ برج پیزا هم در سرپا ماندنش بی تأثیر نبوده است؛ مثال 
سال ها پیش مهندسی ترکیب خاصی از نقره را در سمت شمالی برج یعنی  جهت مقابل 
زاویه خمیدگی جاسازی کرد. به این ترتیب باعث شد جاذبه در سمت مقابِل خمیدگی، کار 

منابع: خبرآنالین، یورونیوزخودش را بکند و از خم شدن بیشتر برج و سقوطش جلوگیری کند.

خودکاِر همه  رنگ!  

شاید شما خودکارهای چهاررنگ را که آخِر فناوری بود 
و هرکس یکی از آن ها را داشــت، احســاس خفن بودن 
می کرد یادتان نیاید. درعوض خودکارهای خفن تری را 
که در راه هستند، خواهیددید. لهستانی ها خودکاری 
ســاخته اند که به هر رنگی می تواند بنویسد. در انتهای 
این خودکار، اسکنری وجود دارد که می تواند هر سطح 
رنگی را اســکن کند. در مرحله بعد، یــک ریزپردازنده 
ترکیبــی از رنگ های اصلــی را که بــرای بازتولید رنگ 
ســطح اسکن شــده نیاز اســت، تعیین می کنــد. بعد از 
آن، کارتریج هــای موجود در خــودکار رنــگ  مدنظر را 

فراهم می کنند. به این ترتیــب، کاربر می تواند هر رنگی را که در محیــط اطرافش می بیند، توی 
خودکارش داشته باشد و با آن نقاشــی کند و بنویسد. یک بسته کارتریج جوهری برای ۲00متر 

نوشتن کافی است و باتری لیتیومی این خودکار تا شش ساعت شارژ در خود نگه می دارد.

خروس بی محل در دادگاه!

 خروس بی محل، پرنده ای است که هروقت دلش بخواهد 
می زند زیر آواز. خروس خیلی بی محل، »کوکو« است که 
باعث جریمه شدن صاحبش شده اســت. خانم همسایه 
کوکــو، از او و صاحبــش در دادگاه شــکایت کــرده چون 
نمی توانسته استراحت کند. حاال مگر این خروس طفلکی 
چــه کار کرده اســت؟ دادگاه برای فهمیدن این مســئله، 
پلیسی به محله شاکی می فرستد. در عرض ۲6 دقیقه ای 
که پلیــس آن جا بــوده، کوکــو ۲3بــار قوقولی قوقو ســر 
می دهد، یعنی تقریبا هر یک دقیقه یک بار! صاحب کوکو 
حاال غیر از جریمه نقدی، مجبور شده خروس عزیزش را 

هم از خانه دور کند ولی امیدوار اســت رأی دادگاه تغییر کند. او حتی طومار نوشته و از مردم کمک 
خواسته تا برای برگرداندن کوکو از او حمایت کنند.

          جواب رو کجا میشه پیدا کرد؟

فاطیمــا همان طور کــه متوجــه شــدید، فضای 
مجازی را قابــل اعتماد نمی دانــد. او در مواجهه 
با اطالعات اینترنتــی، روش مخصوص خودش 
را دارد: »مــن موقعیت هــا را بــه دو دســته فوری 
و غیرفــوری تقســیم می کنــم. اگــر در موقعیت 
غیرفــوری قرار بگیــرم، بــرای مطمئن شــدن از 
درستی اطالعات صبر می کنم. شاید با گذشت 
زمان دانشم بیشتر شد یا منبع موثقی پیدا کردم و 
به جواب سوالم رسیدم. اگر موقعیت فوری باشد، 
مثل همان تحقیق تاریخ، یک فرد متخصص قابل 

اعتماد پیدا می کنم«. 
ملیــکا همچنــان اصــرار دارد کــه 
گــوگل، کمک کننــده اســت ولی: 

»اگر بــا جســت وجو در گــوگل به 
جواب هــای متناقــض برســم، 
می روم ســراغ کتاب هــا«. آیدا 
می گویــد اگر مطلبــی برایش 
غیرقابل باور باشد، حتما با یک 

بزرگ تر مشورت می کند. 
شما چه کار می کنید؟ 

مینی مهارت

چرا برج کج پیزا سقوط نمی  کند؟

از نظر روحــی احتیــاج دارم فوتبال جام جهانی یا ســریال 
معروف باشــم تا شــش دانگ مورد توجــه بابــا مامانم قرار 

بگیرم.

ی 
حمد پور،   سعید مراد

ی م
حمدعل

جرا : م
ایده و ا

رفقا سالم!

یه گروه محقق در سوئیس، راهی برای پیش بینی رعدوبرق 

پیدا کردن. ای بابا رعدوبرق هم مگه پیش بینی می  خواد؟ همین 

رعدوبرق گوگولی که برای خیلی ها نوید بارونه، می تونه در مناطقی باعث 

سانحه بشه؛ آتش سوزی جنگل ها و مختل کردن خط های انتقال نیرو و ایجاد اشکال 

شماره پیامک 2000999کنترلش کرد.در پرواز هواپیماها، کارهاییه که از رعدوبرق برمیاد و خب از این به بعد میشه 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
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تنهایی دارد بزرگ می شود  

عارفه کیهانی | ۱۶ ساله 

برای فهمیدن این که یک انسان چقدر تنهاست الزم نیست او را پیش روان شناس ببری یا تست های 
افسردگی از او بگیری. برای فهمیدن تنهایی هر کس ببین چقدر هندزفری در گوش می گذارد و 
چقدر از حــرف زدن با بقیه آدم ها طفره مــی رود. ما به راحتی متوجه تنهایــی آدم های اطراف مان 
می شویم و به روی خود نمی آوریم. ما هر روز آدم هایی را در اتوبوس، مترو، خیابان و خیلی جاهای 
 دیگر می بینیم که هندزفری در گــوش دارند و صدای تکــراری تعدادی آدم تکــراری را به صدای

 بغل دســتی خود که ممکن اســت پیرزنی سرشــار از تجربه یا کودکی شــیرین زبان باشد، ترجیح 
می دهند و تعدادشان هم روزبه روز زیادتر می شود. فکر می کنید سهم ما برای کم کردن این تنهایی 
درحال گسترش چیست؟ باز کردن سر صحبت؟ تذکر برای جلب توجه آن ها به محیط اطراف شان؟ 
سهم ما شاید درآوردن هندزفری از گوش های خودمان و عشق ورزیدن به محیطی است که نه تنها 
باعث تنهایی نمی شــود بلکه هر لحظه منتظر این اســت که ما ســراغش برویم و با او قشــنگ ترین 

ساعات مان را تقسیم کنیم.

سس مخصوص سرآشپز

عجایب

         تجربه های خوب و بد

ملیــکا بحــث را با یک تجربه شــخصی، شــروع 
می کنــد: »یک بــار در صفحــه  اینســتاگرامی 
خواندم اگر شــکر و لیمو را با هــم مخلوط کنید 
و روی پوســت بگذاریــد، مثــل الیه بــردار عمل 
خواهدکرد. من این کار را انجام دادم و از اثرش 
راضی بودم اما یکی از دوســتانم خاطره خوبی 
از فضای مجازی ندارد. او بــه توصیه ای درباره 
افزایش رشــد مو عمــل کرد ولــی نتیجه بخش 

می افتــد:  مادربزرگــش  یــاد  آیــدا  نبــود«. 
 »مادربزرگــم از قرص هــای الغــری اســتفاده 
می کرد کــه در فضــای مجازی تبلیغ می شــد 
امــا هیــچ فایــده ای برایش نداشــت. بــه غیر از 
مادربزرگم افراد دیگری را هم می شناسم که با 
اعتماد به فضای مجازی دچار مشکل شده اند. 
یکی از دوستان خانوادگی مان برای چروک های 
صورتــش از روغنی کــه در یک کانال پیشــنهاد 

شــده بود اســتفاده کرد، نه تنهــا چروک هایش 
ازبین نرفت بلکه صورتش پر از جوش های قرمز 
شد«. طبق تجربه دوست های مان، توصیه های 
اینترنتــی در طیفــی از موثــر بــودن، بی فایده و 
خطرنــاک بــودن قــرار می گیرند. وقتــی نتایج 
چیزی این همه متفاوت اســت، چه کار می شود 
دربرابرش کرد؟ از کجا بفهمیم نتیجه اعتماد به 

فضای مجازی، کدام یک از این هاست؟

        کی راست میگه؟

فاطیمــا ترجیــح می دهــد اصال به شــبکه های 
مجــازی اعتماد نکنــد: »من به  فضــای مجازی 
خیلی بدبین هستم و برایش دلیل هم دارم؛ بارها 
شنیده ام که صفحه های اینستاگرامی خبر فوت 
یک بازیگِر زنده را پخش یا شــایعه های دیگری 
درست کرده اند. چطور می شــود به فضایی که 
به راحتی با جان آدم ها بازی می کند، اطمینان 
کرد؟«. ملیکا معتقد است، استفاده غلط عده ای 
از فضای مجازی، اعتبار آن را زیر سوال نمی برد: 
»مطالب واقعی و درســت زیادی هــم در فضای 
مجــازی خوانده ایم. مــن با این حــرف که نباید 
مطالب اینترنتــی را باور کنیــم، مخالفم«. خب 
باالخره اطمینان کنیم یا نه؟ تجربه های خوب را 
معیار قرار بدهیم و هرچه در تلگرام و اینستاگرام 
خواندیم، باور کنیم یا خاطره تجربه های بد را به  

خودمان یادآوری کنیم و بدبین باشــیم؟ ملیکا 
راه حلــی دارد: »من اگر مطلبــی در کانال های 
تلگرامــی ببینــم، حتمــًا اول آن را در گــوگل 
جســت وجو می کنم تا از درســتی اش مطمئن 
شــوم. گوگل معمواًل دروغ نمی گوید«. آیدا اما 
مخالف سرسخت گوگل است و می گوید: »من 
به گوگل اصال اعتمــاد ندارم. یک بــار متنی در 
اینستاگرام دیدم که مطمئن بودم اشتباه است. 
توی گوگل که جست وجو کردم، با تعجب دیدم 
آن اطالعــات غلــط در ســایت های مختلف هم 
آمده و تأیید شده اســت«. فاطیما بــا آیدا موافق 

اســت و تعریف می کند: »بــرای درس تاریخ، 
بایــد دربــاره موضوعــی تحقیــق می کردم. 

با جســت وجو در گــوگل به کلــی مطالب 
متناقض راجع به آن موضــوع برخوردم. 

نمی توانســتم بفهمــم کدامش درســت و کدام 
غلط است. برای همین از آشــنایی که در رشته 
تاریخ تحصیل کرده بود، کمک گرفتم«. خب تا 
این جا رفقای مان جســت وجو کردن اطالعات 
از منابــع دیگــر و کمک گرفتــن از متخصص ها 
را پیشــنهاد کرده اند. شما برای 
اطمینــان از درســتی مطالب 
تلگرامی و اینســتاگرامی چه 
کار می کنید؟ همان طور 
که به جواب این ســوال 
فکــر می کنیــد، بقیــه 
را  گفت وگــو 

هم بخوانید.
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 روان شناس ها
 توصیه می کنند تا قبل 

از ۱۲ سالگی سراغ 
 فضای مجازی نرویم و

 بین ۱۲ تا ۱۵ سالگی 
با مراقبت و نظارت 

والدین از فضای 
مجازی استفاده کنیم 

نکته
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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار روز گذشته 
به همراه جمعی از مسئوالن از پروژه های عمرانی 
مصوبه سفر استاندار به شهرستان نهبندان بازدید 
مهندس  جنوبی«،  »خراسان  گزارش  به  کرد. 
 17 اجرایی  عملیات  از  بازدید  با  »میرجعفریان« 
کیلومتر باند دوم محور بیرجند- نهبندان، ورودی، 
ساختمان در حال احداث شعبه برق، مرکز خدمات 
جامع سالمت روستایی شوسف و کارخانه گچ مهر 
شهرداری نهبندان از روند اجرا و پیشرفت فیزیکی 
آن ها مطلع شد. همچنین معاون استاندار از روند 
احداث مسکن محرومان در روستای حسین آباد رزاق 
زاده بازدید کرد. فرماندار نهبندان در جلسه شورای 
اداری این شهرستان گفت: ۳۹ مصوبه سفر استاندار 
به نهبندان ۸۰ درصد پیشرفت دارد که برخی از آن ها 
در قالب اجرای پروژه و قسمتی گره گشایی مشکالت  
از نظر اداری بوده است. »مجید بیکی«، با بیان این 
که باید از همه ظرفیت های موجود برای بهره برداری 

از مصوبات سفر استاندار به این شهرستان استفاده 
شود، افزود: نهبندان سال گذشته گازرسانی شد و 
تا پایان امسال بسیاری از روستاهای شهرستان گاز 
رسانی می شود. او ادامه داد: ستاد توسعه نهبندان 
به ریاست استاندار تشکیل شد از این رو دستگاه های 
اجرایی باید با هم افزایی و همکاری یکدیگر زمینه 
توسعه نهبندان را فراهم کنند. به گفته او حضور پر 
رنگ بنیاد برکت در این شهرستان زمینه شکوفایی 
و  معدن  و  کرده  فراهم  را  نهبندان  ظرفیت های 
دامپروری نیز از دیگر قابلیت های شهرستان است. 
امام جمعه نهبندان هم دو بانده شدن جاده های 
اصلی این شهرستان را  دراولویت تقاضا از مسئوالن 
استان دانست و گفت: تسریع در اجرای دو بانده 
شدن جاده شوسف به نهبندان، مورد انتظار است. 
حجت االسالم والمسلمین »خزایی« افزود: در این 
جاده، آمار کشته شدگان تصادفات زیاد بوده و الزم 

است این جاده سریع تر دو بانده شود.

چند خط خبر

 جمعی از مسئوالن خوسف با والدین شهید محمد  ●
علی حمامی دیدار کردند. به گزارش »خراسان 
جنوبی«، شهید محمد علی حمامی 12 شهریور سال  
65 در منطقه حاج عمران و عملیات کربالی دو به 
فیض شهادت نایل آمد و پیکرش پس از پنج سال ۳1 
خرداد 7۰ توسط گروه تفحص شهدا کشف و بعد از 

تشییع در بیرجند به زادگاهش خوسف منتقل شد.
 دکتر »ارتقایی«، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر  ●

فنی و نظارت بر طرح های عمرانی وزارت ورزش و 
جوانان به منظور بررسی و بازدید از پروژه های ناتمام 
ورزشی استان به فردوس سفر کرد و از این پروژه ها در 

شهرستان و اسالمیه بازدید کرد.
 »محمدی«، فرماندار سربیشه از پروژه های مسکن  ●

محرومان روستاهای لجونگ سفلی و علیا، کالته 
بلوچ، کفاز، سفالبند و توتک بازدید کرد و از وضعیت 
ساخت و ساز و مشکالت به ویژه تامین زمین برای 

اهالی مطلع شد.

برنامه های سفر رئیس دیوان عالی کشور به قاین

حقانی - برنامه سفر رئیس دیوان عالی کشور به قاینات اعالم شد.»کریمی« 
فرماندار قاینات در جلسه برنامه ریزی این سفر با اشاره به تشکیل کمیته های 
استقبال و ثبت درخواست های مردمی در امور قضایی گفت: دیدار عمومی 
رئیس دیوان عالی کشور با مردم ،علما و روحانیون، نخبگان و رئیسان دادگستری 
و حوزه قضایی شهرستان های قاینات و زیرکوه، بررسی مشکالت قضایی، جلسه 
با مسئوالن اجرایی و امامان جمعه، مسئوالن شوراهای اسالمی، بخش ها و 
شهرها و شوراهای حل اختالف از جمله برنامه های سفر این مقام کشوری است 

که امروز انجام می شود.

کمک به بیماران سرطانی و یتیمان خوسف
مشمولی - دفتر آستان قدس رضوی در خوسف 22 بیمار و یتیم مشکل دار 
را شناسایی و به آن ها کمک کرد. مسئول دفتر و رابط آستان قدس رضوی در 
خوسف گفت: با پیگیری و جذب اعتبار از سوی نمایندگی آستان قدس رضوی 
در استان، 1۰ بیمار سرطانی و صعب العالج و 12 یتیم با همکاری خادمیاران 
شناسایی شدند که به آنان کارت هدیه تقدیم شد. »محمد رضا خوشحال«، 
افزود: 17 بسته نوشت افزار و 2۰ سبد غذایی نیز آماده شده است که با معرفی 

افراد نیازمند توسط خادمیاران میان آن ها توزیع می شود.

طبس نیاز به بازنگری در عرضه محصوالت دارد
توسلی - طبس نیاز به بازنگری در شیوه عرضه محصوالت مشاغل خانگی از 
طریق نوآوری، خالقیت و تغییر در نوع بسته بندی دارد. رئیس دبیرخانه ستاد 
سامان دهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در 
همایش توانمندسازی بانوان طبس، ادامه داد: در این باره طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی در سه گام طراحی شد که جهاد دانشگاهی مسئولیت پیاده 
سازی این الگو را دارد. »مهناز امامدادی«، اظهار کرد: شناسایی ظرفیت ها، 
توانمندی افراد و آموزش و اتصال بازار سه گام مهم در این فرایند جدید است. 
وی با بیان این که خراسان جنوبی جزو استان های آزمایشی  اجرای طرح 
توسعه مشاغل خانگی است، افزود: این استان می توانست در مقایسه با برخی 

استان های دیگر بهتر باشد اما قوی عمل نکرده است.

151 ویژه برنامه برای هفته کتاب نهبندان
151 ویژه برنامه فرهنگی برای گرامی داشت هفته کتاب و کتاب خوانی 
در نهنبدان تدارک دیده شد. »راستگو  «، رئیس اداره کتابخانه های عمومی 
نهبندان در دیدار با فرماندار این شهرستان گفت: این برنامه ها شامل 
نمایشگاه کتاب، نشست های کتاب خوان کتابخانه ای و مدرسه ای، تجلیل از 
فرهیختگان و مولفان بومی، مسابقه های کتاب خوانی، نقاشی، قصه گویی و 
... در ۹ باب کتابخانه شهرستان است. »بیکی«، فرماندار نهبندان نیز با اشاره 
به تقارن هفته وحدت و کتاب و کتاب خوانی، گفت: چه خوب است که در خالل 
برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی شهرستان، برنامه هایی هم با 

محوریت گرامی داشت هفته وحدت، برگزار شود.

 18.2 میلیارد ریال
 سهم زیرکوه از تبصره 19

1۸ میلیارد و 2۸۰ میلیون ریال از محل منابع تبصره 
1۹ به زیرکوه اختصاص یافت. فرماندار زیرکوه در 
جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان با اشاره به 
تبصره 1۹ الیحه بودجه امسال، گفت: عزم دولت 
بر واگذاری یا مشارکت بخش خصوصی در مقایسه 
با سال گذشته جدی تر است، زیرا در الیحه بودجه، 
دستگاه های دولتی مکلف شده اند که تمهیدهای 
الزم از طریق انعقاد قرارداد واگذاری یا مشارکت با 
بخش های خصوصی و ... طرح های ناتمام و آماده 
بهره برداری را فراهم کنند. »عربشاهی«، افزود: سهم 
زیرکوه از تبصره 1۹، 1۸ میلیارد و 2۸۰ میلیون 
ریال است که مدیران دستگاه های اجرایی تا پایان 
هفته وقت دارند مشخصات پروژه هایی را که امکان 

استفاده از بخش خصوصی در آن است اعالم کنند.

همایش استانی پرورش شتر 
در سربیشه

همایش استانی پرورش شتر در سربیشه برگزار 
شد.به گزارش» خراسان جنوبی«، این همایش با 
حضور فرماندار، مجری پرورش شتر کشور، جمعی 
از دام پزشکان، کارشناسان دامپروری استان، 
شترداران و مدیران شهرستان به منظور تحقق 
دستور استاندار مبنی بر طرح توسعه سربیشه و به 
ویژه تفاهم نامه میان استانداری و کمیته امداد امام 
خمینی )ره( در سفر معاون اول رئیس جمهور در 
شهرستان برگزار شد. فرماندار در همایش گفت: 
بهترین ظرفیت ها از جمله بازارچه مرزی ماهیرود و 
کشت 2۰۰ هکتار خارشتر در شهرستان وجود دارد 
که می تواند زنجیره کاملی برای واردات و نگهداری 

شتر در سربیشه باشد.

قنات های سرایان جان می گیرد
عملیات آبخیزداری به حجم 4 هزار و ۳41 متر 
مکعب برای احیای قنات ها در سرایان اجرا می شود. 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرایان گفت: 
این طرح ها شامل عملیات گابیون بندی و سنگ و 
مالت از محل منابع صندوق توسعه ملی با مشارکت 
مردم است که در دو حوضه آبخیز نرم و نوده و زابری 
اجرا می شود. مهندس »صادقی«، ادامه داد: هزار و 
4۸۳ متر مکعب از این عملیات در حوزه آبخیز نرم 
و نوده است که سبب تغذیه قنات های دهانه کاریز، 

آسیای باغ، دره تخت علیا و سفلی خواهد شد.

63 کیلومتر شریان اصلی به مناقصه می رود

167 کیلومتر از محورهای طبس بزرگراه می شود
اکبری- مقصد اول گردشگری خراسان جنوبی است 
و شاهراه اتصال به استان های دیگر از جمله خراسان 
رضوی محسوب می شود به همین دلیل شاهد رفت و آمد 
بسیار در محورهای مواصالتی طبس هستیم اما ضعف 
های زیرساختی حکایت از آمار باالی حوادث جاده ای در 
شریان های جاده ای این شهرستان دارد.ازحدود 7۰۰ 
کیلومتر راه شریانی طبس در 2۹۸ کیلومتر آن هیچ اقدامی 
برای ارتقا انجام نشده و 15۸ کیلومتر دو بانده است، 
ارتقای 167 کیلومتر هم در دست اجراست و برای 6۳ 
کیلومتر نیز اسناد آن تهیه شد تا به مناقصه گذاشته شود. 
با این اوصاف اهمیت تامین زیرساخت های حمل و نقل 
جاده ای طبس اگر از دیگر محورهای مواصالتی استان 
بیشتر نباشد کمتر هم نیست و آن طور که رئیس اداره راه 
و شهرسازی شهرستان گفت: دوبانده سازی محورهای 
طبس از سال ۹6 با تخصیص 15۸ میلیارد تومان اعتبار 
آغاز شد طوری که از محل این منابع ۸2 کیلومتر در حال 

ارتقا به بزرگراه است.
مواصالتی  های  شریان  ارتقای  جزئیات  »سجادی« 

شهرستان را این طور اعالم کرد که طول محور طبس- یزد 
در حوزه این شهرستان 15۰ کیلومتر است که ۳1 کیلومتر 
آن در دست اجراست، ۸ کیلومتر زیر بار ترافیک رفته و 

عملیات اجرایی در 116 کیلومتر آغاز نشده است.

تهیه اسناد مناقصه برای 17 کیلومتر 
 به گفته وی طول مسیر طبس- اصفهان در حوزه این 
شهرستان 16۰ کیلومتر است که 1۸ کیلومتر از دوبانده 
سازی به بهره برداری رسیده و 17 کیلومتر در دست  
احداث  و به همین میزان اسناد مناقصه آن در دست تهیه 
است و در 1۰۸ کیلومتر هیچ گونه عملیات اجرایی انجام 
نشده است.او طول محور طبس به دیهوک را ۸۰ کیلومتر 
اعالم کرد که یک کیلومتر آن زیر بار ترافیک رفته است و 
دوبانده سازی برای 5 کیلومتر در دست اجرا قرار دارد و 
74 کیلومتر آن بدون هیچ گونه عملیات اجرایی است. دیگر 
این که طول مسیر طبس- بشرویه در حوزه این شهرستان 
۸6 کیلومتر است که 2 کیلومتر باند دوم آن احداث و 12 

کیلومتر در مرحله تهیه نقشه های اجرایی قرار دارد.

پروژه های فعال دیهوک - راور 
 به گفته این مسئول، از پروژه های فعال احداث باند 
دوم در حوزه دیهوک - راور که 2۰5 کیلومتر آن در 
حوزه این شهرستان قرار دارد دو بانده سازی در ۸5 
کیلومتر دردست اجرا و 1۰۳ کیلومتر این مسیر به 
بهره برداری رسیده است و برای مسیر باقی مانده 
اسناد مناقصه در دست تهیه است.البته طول محور 
دیهوک- بجستان در حوزه طبس 4۳ کیلومتر است 
که 26 کیلومتر زیر بار ترافیک است و 17 کیلومتر آن 
در دست اجرا قرار دارد. وی گفت: برنامه ریزی برای 
تکمیل ۳ کیلومتر باند دوم طبس- دیهوک، کد دار 
کردن مسیر و تهیه اسناد مناقصه 2۹ کیلومتر باند 
دوم با برآورد اعتبار حدود ۹۰ میلیارد تومان در دستور 
کار قرار دارد. طبس با 2 هزار و ۸6۹ کیلومتر راه، 1۸ 
درصد مسیرهای ارتباطی خراسان جنوبی را به خود 
اختصاص داده است که هزار و 12۸ کیلومتر آن اصلی 
و فرعی، هزار و 741 کیلومتر راه روستایی و حدود 

7۰۰ کیلومتر راه شریانی است.
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دانش آموزان با نیازهای ویژه، سالن ورزشی ندارند

حسین قربانی – سالن ورزشی و نیروی متخصص متناسب با دانش آموزان با 
نیازهای ویژه در استان وجود ندارد. به گزارش »خراسان جنوبی« رئیس اداره 
آموزش و پرورش استثنایی استان روز گذشته در مراسم المپیاد پارا المپیک 
 دانش آموزان با نیازهای ویژه، با اشاره به این که سالن ورزشی متناسب با 
رشته های ویژه دانش آموزان معلول نداریم، گفت: نیروی متخصص تربیت 
بدنی برای کار با دانش آموزان معلول هم از دیگر دغدغه های این حوزه است. 
به گفته »مرضیه بااطمینان« با همت مسئوالن استانی و کشوری امیدواریم 
نیازهای ورزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه رفع شود و شاهد افتخار آفرینی 
آن ها در میدان های کشوری باشیم. معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و 
پرورش استان هم با اشاره به این که ورزش در درمان و افزایش قدرت و استقامت 
 و افزایش توانایی معلوالن بسیار تاثیرگذار است، افزود: هدف از گسترش 
فعالیت های ورزشی در  میان معلوالن، ایجاد شادابی و نشاط در آن هاست. به 
گفته »مهدی گلدانی« ورزش سبب ایجاد اطمینان و اعتماد به نفس می شود و 
عالوه بر این زمینه برقراری ارتباط اجتماعی معلوالن با افراد جامعه فراهم می 
شود و همین موضوع افتخار آفرینی تیم های ورزشی معلوالن را در رقابت های 
استانی، کشوری و بین المللی به دنبال داشته است. بر اساس این گزارش در 
این مراسم دانش آموزان با نیازهای ویژه، حرکات زیبای ورزشی را به نمایش 
گذاشتند و اعضای تیم بوجیای استان که از دانش آموزان معلول هستند با هم 
به رقابت پرداختند و مسئوالن حاضر در مراسم با تقدیم هدایایی از آنان  تجلیل 

به عمل آوردند.

شرط میزبانی رقابت های کشتی دانشجویان
حسین قربانی – شرط برگزاری رقابت های کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان 
پیام نور کشور به میزبانی بیرجند که برای هفته اول آذر برنامه ریزی شده، 
امضای تفاهم نامه با تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور است. رئیس هیئت 
 کشتی استان به خبرنگار ما گفت: با توجه به این که »نصیرزاده« مسئول
 تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور، مسئولیت برگزاری رقابت های لیگ برتر 
کشور را هم بر عهده دارد تاکنون تفاهم نامه امضا نشده است که امیدواریم بعد 
 از اتمام رقابت های لیگ کشتی کشور این کار انجام شود. به گفته »سروری« 
تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش هم پیشنهاد برگزاری رقابت های کشتی 
آزاد و فرنگی دانش آموزان کشور را به وزارت داده است که درصورت موافقت با 

آن این مسابقات بهمن امسال به میزبانی بیرجند برگزار می شود.

روی خط ورزش

قاین میزبان هندبالیست های 
کشور 

زهرایی –هندبالیست های نونهال دختر منطقه 6 
کشور از فردا در قاین به مصاف هم می روند. رئیس 
هیئت هندبال قاینات به خبرنگار ما گفت: مسابقات 
هندبال نونهاالن دختر منطقه 6 کشور از 22 تا 24 
آبان در سالن غدیر قاین برگزار خواهد شد. به گفته 
»جواد صادقی« این مسابقات به مناسبت گرامی 
داشت هفته وحدت و جشن چهلمین سالگرد بسیج با 
شرکت تیم هایی از استان های کرمان، یزد، سیستان 

و بلوچستان و خراسان جنوبی برگزار می شود.

23 آبان، دوی کوهستان در طبس
سومین دوره مسابقات استانی دوی کوهستان 
23 و 24 آبان در طبس برگزار می شود. به گزارش 
»خراسان جنوبی« با همکاری هیئت کوهنوردی و 
صعودهای ورزشی طبس به مناسبت گرامی داشت 
هفته وحدت، سومین دوره مسابقات استانی اسکای 
رانینگ )دوی کوهستان( انتخابی قهرمانی کشور 
ویژه آقایان 23 و 24 آبان در روستای گردشگری خرو 

طبس گلشن برگزار خواهد شد.

 یک امتیاز »زغال سنگ« 
در رقابت های جوانان

تیم زغال سنگ طبس با حضور در رقابت های جوانان 
باشگاه های کشور به میزبانی قزوین یک امتیاز برای 
تیم این باشگاه در لیگ برتر به دست آورد. »ابوترابی« 
سرپرست تیم زغال سنگ به خبرنگار ما گفت: در این 
رقابت ها تیم با سه پیروزی، یک مساوی و یک باخت 
به دلیل آسیب دیدگی دروازه بان نتوانست به مرحله 
بعدی راه پیدا کند اما با این حضور تیم حاضر در لیگ 

برتر باشگاه یک امتیاز به دست آورد.

 جشنواره سنگ نوردی
 در طبس برگزار می شود

جشنواره سنگ نوردی از 29 آبان تا اول آذر در طبس 
برگزار می شود. به گزارش خبرنگار ما این جشنواره 
با حضور مربیان رسمی فدراسیون و سنگ نوردان 
کشور در روستای خرو و کال سردر برگزار می شود و 
عالقه مندان برای حضور در این جشنواره تا 25 آبان 

فرصت دارند ثبت نام کنند.

 »جاده وصال« 
قهرمان فوتسال بیرجند شد

تیم »جاده وصال« در رقابت های لیگ دسته دوم 
فوتسال بیرجند روی سکوی اول ایستاد. به گزارش 
»خراسان جنوبی«، »خسروی« مسئول کمیته 
فوتسال بیرجند گفت: در این رقابت ها 28 بازی 
در هفت هفته به صورت دوره ای برگزار شد که 
در پایان تیم های جاده وصال با کسب 19 امتیاز، 
شهید خسروی خونیکسار با کسب 16 امتیاز و 

رعد پدافند با کسب 15 امتیاز اول تا سوم شدند.

پورغزنین - شهرستان 20 هزار نفری بشرویه در 
حالی بیش از دو هزار ورزشکار دارد که کمبودهای 
متعدد زیرساختی و پشتیبانی، سبب شده است حال 
ورزش این منطقه چندان خوب نباشد و پیگیری های 
مسئوالن و ورزشکاران هم، چندان  راه به جایی نبرد. 
در این میان یکی از مهم ترین مشکالت ورزشکاران 
مربوط به نبود سالن استاندارد برای تمرین است 
طوری که بر اساس گفته برخی از آن ها از دو سالن 
موجود در شهرستان یکی،جایگاه تماشگر ندارد و 
دیگری نیز که این ظرفیت را دارد از نظر ابعاد استاندارد 
نیست. »رضایی« از ورزشکاران با اشاره به این که 
شرایط ورزشی شهرستان سبب شده است تا پیش 
کسوتان و افراد با استعداد این شهرستان از ورزش 
داخل سالن استقبال نکنند می گوید: به دلیل بی 
توجهی مسئوالن، زمین چمن طبیعی بشرویه خشک 
شد و چمن دیگر نیز که در حال خشک شدن بود با 
همت جوانان احیا شد اما برج نوری و جایگاه تماشاگر 

ندارد.

زمین چمن غیر قابل استفاده
یکی از فعاالن حوزه ورزش نیز اظهار می کند که از 
افتتاح زمین چمن مصنوعی واقع در ورزشگاه آزادی این 
شهرستان حدود یک ماه می گذرد اما قابل استفاده نیست 
و با آن که ورزشکاران به دلیل نیاز شدید به چنین فضایی، 
مکرر اعتراض خود را به روش های مختلف به گوش 
مسئوالن رسانده اند اما نتیجه ای نداشته است. به گفته 
»حسنی« زمین چمن مصنوعی تازه افتتاح شده، سیستم 
روشنایی مناسبی ندارد و زیرسازی آن مناسب نیست و 
چمن نامرغوب، نبود دروازه و دستگاه مخصوص چمن 

)فر( از جمله مشکالت اساسی این فضای ورزشی است.

وعده های عمل نشده
دیگر ورزشکار این شهر هم می گوید: کمترین 
حق و خواسته جوانان این دیار داشتن سالن 
استاندارد و زمین چمن طبیعی مناسب است 
ساخت  برای  مسئوالن  های  وعده  چه  اگر 
سالن استاندارد و تجهیز چمن طبیعی موجود 
بسیار بود اما هیچ کدام محقق نشد. به گفته 
»محمدی« شهرستان، ورزشکارانی با استعداد 
دارد که حائز مقام های کشوری بسیار شده اند 
اما مینی بوس شرکت در مسابقات استانی و 
کشوری بشرویه در گوشه ای خراب و بدون 
استفاده است در حالی که مجوز خروج تا 
30 کیلومتر از شهر را دارد و حاال حتی برای 
روستاهای این شهر نیز مناسب نیست چرا 

که سال هاست بدون الستیک و بیمه در فضای باز رها 
شده است.

کمبود شدید نیرو
سرپرست نمایندگی ورزش و جوانان بشرویه که از 13 
مهر در این جایگاه قرار گرفته است با گالیه از وضعیت 
موجود می گوید: از سال 76 با این مجموعه همکاری می 
کنم در آن زمان هفت نیرو حضور داشتند که به مرور، همه 
آن ها در مدیریت های مختلف ورزش و جوانان استان به 
شهرهای مجاور رفتند و در سال های گذشته با تعریف 
چارت سازمانی در دو پست، نیرو جذب شد که کارشناس 
ورزش چند ماه پیش انتقالی گرفت و کارشناس جوانان 
هم هنوز نیامده است. »ساداتی پور« با اشاره به این که این 
نمایندگی فقط با یک نفر اداره می شود ادامه می دهد: با 
توجه به وجود 27 هیئت ورزشی و بیش از دو هزار ورزشکار 
و حجم باالی فعالیت ها جوابگویی به نیازهای آن ها و رفع 
دغدغه ها از توان یک نفر خارج است. به گفته وی در مدت 

فعالیت، مکاتبه و پیگیری های زیادی برای رفع مشکالت 
ورزش شهرستان انجام و حتی قول هایی از سوی مدیر 
کل جدید ورزش و جوانان داده شده است اما تا زمانی که 
نیروی مورد نیاز این نمایندگی تامین نشود برای پیگیری 
و رفع مشکالت این حوزه نمی توان پیگیری قابل توجهی 
انجام داد. به گفته وی زمین چمن مصنوعی در مدیریت 
قبلی نمایندگی افتتاح شده و از آن زمان، حتی در این 
مجموعه به دلیل نواقص موجود باز نشده است و به دلیل 
کمبود نیرو نمی توان مشکالت موجود را هم پیگیری 
کرد. وی همچنین کمبود اعتبار هیئت های ورزشی 
شهرستان، ناتمام ماندن استخر شنا بعد از 12 سال، 
اجرایی نشدن پروژه گود باستانی و ... را در فهرست دیگر 
مشکالت ورزش شهرستان قرار می دهد و می افزاید: بر 
اساس وظیفه باید پاسخ گوی نیاز ورزشکاران باشیم اما 
در شرایط فعلی با این وضعیت نیرویی و اعتباری، رفع 
چالش ها سخت است به همین دلیل از مسئوالن استان 
می خواهیم که به رفع مشکالت این نمایندگی توجه 

بیشتری داشته باشند.

سهم رکاب زنان استان در چین، فقط تجربه 

زهرایی- تیم دوچرخه سواری استان که به رقابت های 
تریال جهان اعزام شده بود نتوانست جایگاهی به دست 
آورد و به کسب تجربه حضور، بسنده کرد. سرپرست تیم 
اعزامی به خبرنگار ما گفت: این رقابت ها باالترین حد 
مسابقات تریال جهان در سال 2019 بود و قهرمانان دنیا 
در آن حضور داشتند که به همین دلیل سطح رقابت های 
بسیار باال و قابل مقایسه با رقابت های آسیا نبود. »علوی« 
رئیس هیئت دوچرخه سواری استان ادامه داد: از آسیا 
دوچرخه سواران چین و ژاپن حضور داشتند که دوچرخه 

سواران ایران به نسبت چین، عملکرد بهتری داشتند اما 
در مجموع با وجود تالش زیاد به دلیل حضور قهرمانان 
جهان نتوانستیم نتیجه دلخواه را به دست آوریم. به گفته 
وی این رقابت ها تجربه خوبی برای ورزشکاران بود که 
امیدواریم بتوانیم در سال های آینده از این تجربه استفاده 
کنیم. وی با اشاره به این که تیم با ترکیب علی اختر، رضا 
بیدختی و علی احترامی از ورزشکاران استان در رقابت 
های تریال جهان در چین شرکت کرد افزود: این رقابت 

ها از 15 تا 20 آبان در چنگدو چین برگزار شد.

داخل گود

سرپرست 
نمایندگی ورزش 

و جوانان: سال 
76 این مجموعه 7 
نیرو داشت که به 
مرور، همه آن ها 
در مدیریت های 

مختلف ورزش 
وجوانان استان 

به شهرهای مجاور 
رفتند

یک نفر هم برای ورزش هم برای جوانان بشرویه!

مستطیل های مشکل دار 
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