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تکمیل سهمیه طرح مسکن ملی در کمتر از یک ساعت

جاماندگان منتظر بمانند 
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 انتصاب امامان جمعه 
سرایان و سربیشه



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 62 سال پیش         
 در روزنامه

انتخاب شهردار

روزنامه خراسان در شماره 2472 به تاریخ 25 دی 1336 در مطلبی 
در صفحه پنج آورده است: انجمن شهر طبس در جلسه اخیر خود باتفاق 
شهردار  بسمت  را  مشهد  مقیم  بازرگان  طبسی  بندگی  حسن  آقای  آراء 
انتخاب و تلگرافی بایشان اطالع داده اند که هر چه زودتر بطبس آمده 
نماینده  بندگی  حسین  آقای  برادر  جدید  شهردار  نمایند  بکار  شروع  و 

انجمن شهر میباشند.

مدیر کل راه و 
شهرسازی: بعد از 
بررسی و پاالیش 
ثبت نام شدگان، 

افرادی که شرایط 
خانه دار شدن در 

این طرح را نداشته 
باشند حذف و 

دوباره اطالع رسانی 
برای ثبت نام انجام 

خواهد شد

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

 همزمان با شروع ثبت نام طرح مسکن ملی به  ●
همراه همسرم از طریق گوشی و لپ تاب، برای ثبت 
نام اقدام کردیم و تا مرحله دریافت کد رهگیری هم 
رفتیم اما بعد از آن و با تالش های مکرر اعالم شد 
ظرفیت تکمیل است. از زمان اعالم مسئوالن، 
منتظر ثبت نام در این سامانه بودم تا پس از سال ها 
از اجاره نشینی راحت شوم. چرا سهمیه ثبت نام کم 
بود و مگر مسئوالن آماری از اجاره نشین ها ندارند؟ 

 وزیر راه و شهرسازی، سفری با خودرو در مسیر  ●
بیرجند تا زاهدان داشته باشد شاید با مشاهده 

شرایط این جاده فکری برای آن بکند.
 مسئوالن و متولیان در موضوع ثبت نام مسکن  ●

ملی در خراسان جنوبی با اندیشه عمل کنند تا 
نوع اقدام آن ها بر نرخ زمین و مسکن تاثیر منفی 

نداشته باشد.
 چرا مسئوالن شرکت گاز استان فکری برای  ●

شرایط پیش آمده تایید گازکشی منازل در شهر 
نهبندان نمی کنند؟ شهروندان برای بازرسی لوله 
کشی گاز منازل تا کی باید منتظر بمانند در حالی 
که هوا رو به سردی است و تهیه سوخت هم سخت 

شده است؟
مختلف  ● ادوار  در  ای  سلیقه  کردهای  هزینه   

مدیریت شهرداری بیرجند وجود داشته است که 
از آن جمله می توان به زمان نصب و برداشتن پل 
هوایی، المان های میدان ها، تغییر هندسی میدان 
ها و حاال هم می توان به جمع کردن آیلند فلزی 
خیابان جمهوری اسالمی اشاره کرد. وقتی نظارت 

کم رنگ باشد نباید بیشتر از این توقع داشت.
 آزمون قرارداد معین شبکه بهداشت نهبندان قرار  ●

بود مرداد برگزار شود اما لغو شد، با این که آبان هم 
رو به اتمام است و از هر نفر 4۹ هزار تومان برای ثبت 

نام دریافت شد هنوز خبری نیست.
 مطالب مطرح شده در انتقاد نایب رئیس مجلس  ●

به دستمزد باالی پزشکان درباره همه پزشکان 
صدق نمی کند. به عنوان مثال من حدود 2۰ سال 
قبل وارد رشته پزشکی شدم و در مناطق محروم 
بودم. دو سال است با مدرک تخصص داخلی در 
نهبندان مشغول فعالیت هستم اما حقوق کمتر 
از پرستار دریافت می کنم و یک کارانه که بعد از 
کسورات بیمه ای، مالیات و ... باز هم با تاخیر 
پرداخت می شود در حالی که با حداقل 11 سال 
تحصیل در سخت ترین رشته دانشگاهی به صورت 
طوالنی مدت و سختی های بسیار باید فرد از مواهب 

آن هم بهره مند شود.
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اکبری - سامانه طرح ملی مسکن در حالی روز گذشته در 
استان باز شد که به دلیل شمار زیاد متقاضیان، ثبت نام 
در کمتر از یک ساعت انجام شد و بعد از آن پیام »متاسفانه 
ظرفیت این شهر تکمیل شده است« مقابل چشم خیل 
متقاضیان جامانده از طرح قرار گرفت. مراجعه خبرنگار 
ما به چند کافی نت و پرس و جو از وضعیت ثبت نام حاکی 
از این است که سهمیه ثبت نام بیش از هزار و 3۰۰ نفری 
مرکز استان در کمتر از یک ساعت تکمیل شد و عده زیادی 
در اقدام برای مسکن ملی با در بسته مواجه شدند. آن طور 
که مدیر یک کافی نت گفت: از ساعت اول شروع به کار، 
افرادی در کافی نت حاضر شدند و منتظر باز شدن سامانه 
ماندند. به گفته وی، سامانه ثبت نام ساعت 1۰ باز، اما در 
کمتر از یک ساعت ظرفیت ثبت نام تکمیل شد که طی این 
مدت برای کمتر از 1۰ نفر موفق به ثبت نام شدیم. مدیر 
یکی دیگر از کافی نت ها که به گفته خود توانسته بود برای 

15 نفر در همان، ساعت ثبت نام کند، اظهار کرد که بعد 
از تکمیل شدن ظرفیت، مراجعه کننده زیادی داشتم اما 

ثبت نام مقدور نبود. 

شرایط سخت 
مدیر کافی نت دیگری هم گفت: تعداد مراجعه کنندگان 
برای ثبت نام زیاد بود اما با تکمیل ظرفیت، ثبت نام برایشان 
میسر نشد. شهروند حاضر در کافی نت نیز با بیان این که از 
روزهای گذشته مدارک مورد نیاز برای ثبت نام را اسکن و در 
همان لحظه های اولیه شروع ثبت نام چندین بار برای این 
کار اقدام کرد، گفت: زمان ثبت نام که ساعت 1۰ آغاز شد 
بالفاصله با تکمیل سهمیه پایان یافت. شخص دیگری هم 
که شغل خود را کارگر اعالم کرد، ادامه داد: شرایط ثبت نام 
شاید برای افراد با درآمد باال مناسب باشد اما با این شرایط 
حتی کارمندان دولت هم نمی توانند صاحب خانه شوند. 

کارمندی نیز که ثبت نام را انجام داده است، بیان کرد: 
شرایط ثبت نام در این طرح، مانند گذر از هفت خان است 
اما مجبور به پذیرش این شرایط هستیم چرا که نمی توانیم 

به نحوی دیگر صاحب خانه شویم.

اطالع رسانی دوباره 
مدیر کل راه و شهرسازی با بیان این که ثبت نام از ساعت 
1۰ صبح سه شنبه آغاز شد، گفت: در کمتر از یک ساعت 
ظرفیت برای ثبت نام تکمیل شد و بعد از این مرحله افراد 
ثبت نام شده باید پاالیش شوند. به گفته »جعفری« برای 
بیرجند، سهمیه هزار و 382 نفر بود که در یک ساعت این 
اقدام انجام و تکمیل ظرفیت روی سامانه ثبت شد. وی 
افزود: بعد از بررسی و پاالیش ثبت نام شدگان، افرادی 
که شرایط خانه دار شدن در این طرح را نداشته باشند 
حذف و دوباره اطالع رسانی برای ثبت نام انجام خواهد 
شد. به گفته او شرایط برای ثبت نام قابل تغییر نیست 
و ساخت و ساز در این طرح به احتمال زیاد در اراضی 
سایت اداری انجام خواهد شد.گزارش خبرنگاران ما از 
طبس، فردوس، بشرویه، نهبندان و درمیان نیز حاکی 
از خبر تکمیل ظرفیت سهمیه در نیم ساعت اول ثبت نام 
بود بنابراین متقاضیان بسیاری از این موضوع جا ماندند.

در شورای اداری استان مطرح شد:

الزام ها و توصیه های انتخاباتی
مدیران برای اعالم اموال و دارایی خود تا پایان آبان اقدام کنند

فرخ نژاد - آغاز به کار ستاد انتخابات کشور و شروع ثبت نام 
از نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسالمی از 1۰ آذر، 
مسئوالن استانی را در جلسه شورای اداری که با حضور رئیس 
دیوان عالی کشور برگزار شد بر آن داشت در کنار پرداختن به 
دیگر خواسته و برنامه ها به بیان توصیه هایی درباره مهم ترین 
رخداد سیاسی پیش رو بپردازند. اهمیت این موضوع به حدی 
بود که حجت االسالم والمسلمین »حمیدی«، رئیس کل 
دادگستری بعد از تاکید بر مهلت قانونی مدیران برای اعالم 

اموال و دارایی خود که تا پایان آبان است به رخداد سیاسی 
سال اشاره کرد و به مدیران دستگاه های اجرایی درباره 
حمایت یا تبلیغ برای نامزدها هشدار داد تا برای آن ها مشکل 
ساز نشود. استاندار هم برگزاری انتخابات سالم و ایجاد امنیت 
در بخش های متعلق به دولت را از برنامه ها و سیاست های مهم 
استان اعالم و اظهار کرد تاکید بر این است که در چارچوب 
قانون سیاست های نظام در این مقطع حساس دنبال شود. 
»معتمدیان«، ادامه داد: ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس 

از 1۰ آذر آغاز می شود و به عنوان مجری انتخابات بر این کار 
نظارت می کنیم تا انتخابات به بهترین شکل برگزار شود. به 
گفته او، مسئولیت دست اندرکاران در این رخداد سیاسی 
این است تا بتوانند زمینه حضور حداکثری مردم و رقابت سالم 
نامزدها را در انتخابات فراهم کنند.رئیس دیوان عالی کشور 
نیز گفت: همیشه نزدیک انتخابات، شاید عده ای حرکاتی 
برای جلب توجه انجام دهند که کار درستی نیست. حجت 
االسالم والمسلمین »مرتضوی مقدم«، افزود: دستگاه قضا 
فسادزدایی را ابتدا از خود آغاز کرد و هر قاضی متخلف را بدون 
اغماض کنار می گذارد بنابراین مدیران دستگاه های اجرایی 
نیز باید ابتدا از خود آغاز کنند. به گزارش »خراسان جنوبی«، 
فرمانده سپاه، مدیران کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی و 
آبخیزداری نیز در این جلسه، گزارشی از برنامه های حوزه 

کاری خود ارائه دادند.

انتصاب امامان جمعه سرایان و سربیشه
امامان جمعه جدید سرایان و سربیشه منصوب شدند. مسئول دفتر نمایندگی 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان گفت: طی حکمی از سوی رئیس شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، حجج اسالم احمد نجمی پور و  علی اکبر سنجری 
به ترتیب به عنوان امامان جمعه سربیشه و سرایان منصوب شدند. حجت االسالم 
»رحیم آبادی«، افزود: مراسم معارفه امام جمعه سربیشه، جمعه این هفته و امام جمعه 

جدید سرایان، جمعه هفته آینده برگزار می شود.

معاون سازمان اوقاف و امور خیریه:
عمل خیر بدون منت ارزشمندترین کارهاست 

عمل خیر و کرامتی که بدون منت گذاشتن باشد ارزشمندترین و بهترین کارهاست. 
حجت االسالم »عادل« معاون سازمان اوقاف و امور خیریه در همایش ملی کارکرد 
وقف در توسعه انسانی گفت: وقف  باید بر اساس نیازهای روز جامعه و از جمله در حوزه 
جوانان، ازدواج، مسکن، اشتغال و ... باشد. دکتر» خامسان« رئیس دانشگاه بیرجند 
هم گفت: مهم ترین دانشگاه های دنیا با بودجه دولتی اداره نمی شود و بخش قابل 
توجهی از آن ها با امور خیریه فعالیت علمی انجام می دهد. حجت االسالم »بخشی 
پور« مدیرکل اوقاف و امور خیریه نیز تاکید کرد: وقف می تواند بسیاری از معضالت 
اجتماعی و اقتصادی را سامان دهی کند. دکتر »مکانیکی« دبیر این همایش هم 
گفت: وقف، سبب مشارکت بیشتر مردم در تولید علم و زمینه ساز توسعه علمی، 

اجتماعی و اقتصادی می شود.

استان، نهم در تورم اجاره بها
اکبری - مرکز آمار ایران آخرین وضعیت نرخ تورم اجاره بهای خانوارهای شهری 
در استان ها را اعالم کرد که بر اساس آمار منتشر شده خراسان جنوبی در مقایسه 
با برخی استان ها رکورد زد و در جایگاه ۹ تورم نقطه به نقطه اجاره بهای واحدهای 
مسکونی خانوارهای شهری در تابستان ۹8 قرار گرفت. در این آمار نرخ تورم نقطه به 
نقطه خانوارهای شهری استان 2۰.6 و  میانگین کشوری این شاخص 23.1 درصد 
اعالم شده است به عبارتی خانوارهای خراسان جنوبی  فقط 2.5 درصد کمتر از 
میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند. درصد تغییرات شاخص قیمت 
اجاره بها در استان در تابستان ۹8 نسبت به بهار امسال 3.۹ واحد افزایش نشان می 
دهد.  نرخ تورم فصلی در استان برای تابستان هم 8.5 درصد ثبت و این آمار نشان می 

دهد نرخ اجاره بها در خراسان جنوبی همچنان افزایشی است. 

اجراهای عمومی جشنواره 
تئاتر از امروز 

اجراهای عمومی سیزدهمین جشنواره تئاتر استان 
از امروز در بیرجند آغاز می شود. به گفته معاون امور 
هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
این نمایش ها در سالن گلبانگ، پالتوهای پروفسور 
کامیابی و استاد عبداللهی تا 24 آبان ادامه دارد. 
»زمزم« افزود: گروه های تئاتر از بیرجند، فردوس، 
نهبندان و قاین در این دوره از جشنواره شرکت دارند 

و اختتامیه جشنواره، جمعه آینده برگزار می شود.

درخواست قضات استان از رئیس دیوان عالی

اکبری- پرونده های مربوط به ماده 477 قانون آیین دادرسی 
به دلیل  اعتبار  بر  با تعهد مازاد  کیفری، پرونده های مرتبط 
دلسوزی نا به جای برخی مدیران، مصادره اموال قاچاقچیان، کم 
بودن قضات شوراهای حل اختالف، جلوگیری از ورود زود هنگام 
وکال به پرونده های طالق و ... از جمله موضوع های مطرح شده 
نمایندگان دستگاه های قضایی استان در حضور رئیس دیوان 
عالی کشور بود. حجت االسالم والمسلمین »مرتضوی مقدم« 
رئیس دیوان عالی کشور هم بعد از شنیدن این مسائل با اشاره 
به تراکم پرونده ها در دستگاه قضا، وضعیت خراسان جنوبی در 

رسیدگی به پرونده های قضایی را خوب دانست و درباره پرونده 
های ماده 477 که تقاضای رسیدگی مجدد به دلیل ادعای 
رعایت نشدن موازین شرعی را دارد، گفت: به دنبال اصالح 
این ماده هستیم. او از فعاالن دستگاه قضا خواست تا کرامت 
انسانی در رسیدگی به پرونده ها حفظ و اثر حکم صادر شده بر 
جامعه سنجیده شود. همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده 
های مفاسد اقتصادی در دستورکار قرار گیرد و رسیدگی و 
کمک به پرونده های کارگاه های تولیدی به منظور رونق تولید 

بیشتر شود. 

تکمیل سهمیه طرح مسکن ملی در کمتر از یک ساعت

جاماندگان منتظر بمانند 
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 بسیاری از ما وقتی برای خرید به سوپرمارکت می رویم، فهرستی از وسایل 
موردنیاز را همراه خود داریم. فهرستی که احتمااًل نام های آشنایی مثل تاید، 

ریکا، وایتکس و ... در آن دیده می شوند. این اسم ها که سال هاست روی 
زبان ما می چرخد و فکر می کنیم نام ماده ضدعفونی کننده 

از اول وایتکس بــوده و ریکا، احتمااًل اســم دیگر مایع 
ظرفشویی است از کجا و کی وارد زبان ما شده اند و 

چه تاریخچه ای دارنــد؟ بیشتر این ها نام برندهای 
معروف جهانی هستند که از یک زمانی وارد کشور 
ما شدند و بعد از آن حتی اگر دیگر خودشان نبودند 
ولی نام شان ماند و ظاهرا به این راحتی ها هم رفتنی 

نیست. البته بعضی از آن ها مثل کلینکس خیلی کمتر 
مورد استفاده قرار می گیرد و مردم از واژه دستمال 

کاغذی بیشتر استفاده می کنند اما هنوز هم بعضی از 
قدیمی ها بنا به عادت از فروشنده، کلینکس می خواهند. قدیم 

مثل این روزها مردم با تنوع زیاد نام و نشان ها روبه رو نبودند و زنبیل خرید 
همسایه ها با اندکی تفاوت مثل هم بود. حتی لوازم خانگی و پوشاک هم مثل 
حاال نبود. شاید همین عامل باعث شده بود تا برندهای معروف آن زمان به 
نام کاال تبدیل شوند و مشتری ها برای خرید مثال پودر لباس شویی با مارکی 

خاص از فروشنده یک تاید با نام همان مارک را می خواستند یا یک 
کیم با فالن مارک. در صورتی که خود کیم یا تاید، نام یک 

مارک بودند! شاید جالب باشد بدانید هرکدام از این 
شرکت ها و کارخانه ها چه زمانی شروع به کار کردند 

و کی سر از ایــران درآوردنــد. محصوالتی که انگار 
قرار نیست خاطره و نام شان از ذهن ما ایرانی ها پاک 
شود. در این پرونده، می خواهیم سری به گذشته ها 

بزنیم و سراغ تاریخچه این برندهای معروف برویم.

پفک به جای اسنک پنیری
قبل از این که بعضی از شرکت ها تصمیم 

نام  تولیدی  بسته های  روی  بگیرند 
اسنک پنیری را به جای پفک بگذارند، 
ما و کارخانه ها به این ماده شور و پفی، 
پفک می گفتیم و فقط نام شرکت های 

تولید کننده و نوع طراحی و شکل پفک ها 
متفاوت بود. البته حاال هم برای خرید، کسی 

از فروشنده اسنک پنیری نمی خواهد و همان نام 
پفک روی این خوراکی مانده است. اما این اسم از 
کجا آمده است؟ ظاهرا یک تاجر ایرانی در یکی از 
سفرهایش به خارج از کشور، مرتب در نمایشگاه ها 
و مغازه ها، نمونه اجناس مختلف را جمع آوری 
می کرده و می چشیده است. در یکی از این امتحانات 
به محصولی برخورده که بعدها در ایران با نام پفک 

نمکی به بـــازار عرضه شــد. جنسی که 
این تاجر به آن برخورده بود محصول 
شرکت آمریکایی »بیاتریس فودز« 
بود. این تاجر در مصاحبه ای جالب 
در خصوص نام گذاری این محصول 
می گوید: »در دوران کودکی با مادرم 
به یک قنادی می رفتیم که شیرینی هایش 
را خیلی دوست داشتم. آن ها یک شیرینی داشتند 
به نام پفک که خیلی مورد عالقه من بود. در این بین، 
محصولی که قرار بود تولید شود خیلی پف داشت 
و چون محصول شوری بود، من تصمیم گرفتم که 
اسم آن را پفک نمکی بگذارم و با عجله زیاد این اسم 
را ثبت کردم« و این گونه پفک نمکی از اواخر دهه 40 

وارد ایران شد.

تاید به جای پودر شوینده

تاید نام برند تجاری پودر رخت شویی است که هم اکنون به شرکت »پروکتر اند گمبل« تعلق دارد. این نام 
تجاری برای اولین بار در سال 1946 معرفی شد و یک تاجر ایرانی در پاییز سال 1338 توانست پس از 
جلب رضایت شرکت هنکل آلمان، نمایندگی توزیع »تاید« را بگیرد و انحصار بازار پودر رخت شویی ایران 
را از آن خود کند. از آن سال به بعد تاید به قفسه مغازه ها راه پیدا کرد و کم کم نامی شد که مردم برای تمامی 

پودرهای رخت شویی ایران استفاده می کردند و هنوز هم بر سر زبان هاست. 

وایتکس به جای سفیده کننده

شرکت شیمیایی شمین برای اولین بار، محصولی را با نام 
وایتکس وارد ایران کرد. در سال 134۲، این ماده سفید 
کننده برای اولین بار وارد ایران شد و پس از تست های 
آزمایشگاهی متوالی، موفق به تولید این محصول در 

سطح صنعتی شدیم و در همان زمان اولین ماده سفید 
کننده را با نام وایتکس در بازار عرضه کردیم. 

ــان تــا حــاال تمامی محصوالت سفیده کننده کــه در  از آن زم
فروشگاه ها به فروش می رسد به نام وایتکس شناخته می شود و این نام در ذهن  مردم 

ماندگار شده است.

ریکا به جای مایع ظرف شویی

ــر بــرای اولین بار  شرکت داروگ
مایع ظرف شویی با نام ریکا 

را وارد بازار ایران کرد. این 
مایع با ظرفی آبــی رنــگ و 
ساده چنان جا افتاد که از آن 

به بعد دیگر بیشتر مردم برای 
خرید مایع ظرف شویی با هر نام 

و برندی از اسم ریکا استفاده می کردند 
و مثاًل ریکای فالن شرکت را می خواستند. البته این 
شرکت بنیان گذار مواد شوینده بسیاری است ولی ریکا 
نام و جای خود را بین مردم بیشتر از بقیه باز کرده و حتی 
اگر یک مایع ظرف شویی ریکا هم در قفسه فروشگاه ها 

نباشد، باز هم نامش بر سر زبان هاست.

کیم به جای بستنی
قدیمی ترین عکسی که از کیم دیده شده مربوط به کیم پاک است، زمانی که در 
بسته بندی های کاغذی و فقط پنج ریال به فروش می رسید. این نوع از بستنی که به 
احتمال زیاد برای اولین بار توسط شرکت پاک در ایران تولید شده، به سرعت در بین 
مردم محبوب شد و شرکت های دیگر هم از این نام و ظاهر استفاده کردند و کیم  های 
متنوع و رنگارنگ به بازار آمد اما نام همه آن ها کیم بود و بچه ها تا سال ها به انواع 
بستنی های چوبی و شرکتی، کیم می گفتند. امروزه با تنوع زیاد شرکت ها و رقابت 
برای فروش بیشتر، مدل های مختلف بستنی به بازار آمده و هر کدام نام مخصوص به 
خودشان را دارند. از انواع ساالر و مگنوم تا بستنی گز و سوهان اما هنوز کیم از زبان 

خیلی ها نیفتاده است!

اسکاچ به جای بافته ظرف شویی

اسکاچ هم از آن دسته محصوالت است که برندشان نام کاال شده و بسیاری از ما 
نمی دانیم   به جای اسکاچ باید از چه کلمه ای استفاده کنیم و قبل از ورود این کاال برای 
پاک کننده ظروف از چه واژه ای استفاده می کردیم. همه ما برای خرید این پاک کننده از 
فروشنده یک اسکاچ می خواهیم و محال است یک نفر را پیدا کنید که وارد فروشگاهی 
شود و به فروشنده بگوید: »یک پاک کننده ظروف شویی لطفًا!« جالب است بدانید که 
شركت »ابرك كاال« نماینده انحصاری کاالیی به نام »اسكاچ برایت« در ایران در سال 
1370 تاسیس شد و تاكنون به فعالیت خود در زمینه تولید انواع اسكاچ و سیم ظرف 

شویی ادامه می دهد.
 اسكاچ برایت، اولین پاك كننده وارداتی در ایران بود   به همین دلیل تمامی ایرانیان 
پاك كننده های خانگی را با نام اسكاچ می شناسند در صورتی که این نام، فقط به برند 

این محصول اشاره دارد.

اسمارتیز به جای 
دراژه شکالتی

ــای کوچک رنگی که همه ما  دراژه هـ
آن ها را با نام »اسمارتیز« می شناسیم، 
نــام برندی اســت که در ســال 1344 
توسط شرکت مینو به همراه شکالتی با 
نام »کیت کت«، تحت لیسانس شرکت 
»راونتری مکینتاش« وارد ایران شد. 
کیت کت هم تا سال ها برندی معروف 
بود تا این که به نام دیگری تغییر کرد. 
ــا، خیلی از مــا این  ــ ــن روزه ــاال و ای ح
شــکــالت هــای کوچک را هنوز بــا نام 
اسمارتیز می شناسیم و آن ها را نوش 

جان می کنیم!

 سامسونت
 به جای کیف اداری

برند »سامسونیت« که در ایــران با عنوان 
»سامسونت« شناخته می  شود، در 1910 
پایه گذاری شد. این برند که اکنون محصوالت 
متنوعی از چمدان بــزرگ و کیف دستی را 
تولید می کند، در ابتدا به عنوان تولیدکننده 
صندوق فعالیت خود را آغــاز کرد و با دیگر 
رقبا برای در اختیار گرفتن بازار چمدان های 
چوبی در آن دوران رقابت کرد. سامسونیت در 
1941 با تولید جنس تازه ای از چمدان، رشد 
قابل توجهی یافت و در 1965 چمدان های 
خاصی را طراحی و عرضه کرد که به بهترین 
محصولش تبدیل شد و شهرت جهانی یافت 
به طوری که اکنون به گونه ای از کیف های 
مردانه تولید شده توسط هر برند در ایران کیف 
سامسونت گفته می شود. اگر شما هم جزو 
دانش آموزهای دهه 60 و 70 باشید، حتما 
یادتان هست که یکی از آرزوهای بچه های آن 

زمان، داشتن یک کیف سامسونت بود!

کلینکس به جای دستمال کاغذی

هنوز هم بعضی از افراد برای خرید دستمال کاغذی با نام های 
تاریخچه  ــا  ام می کنند  استفاده  کلینکس  واژه  از  مختلف 

اســت؟  آمـــده  کجا  از  و  چیست  کلینکس 
شرکت »کیمبرلی کــالرک« یک شرکت 
تجاری است که عمدتا  به تولید محصوالت 

کاغذی می پردازد. از جمله محصوالت آن 
می توان به دستمال کاغذی های کلینکس، 

محصوالت بهداشتی، دستمال توالت، 
پوشک  و خشک کننده  اشــاره کرد. 

 این شرکت در سال 187۲ توسط 
چهار تاجر بــا سرمایه اولــیــه 30 
هـــزار دالر تاسیس شــد و هشت 
ســـال بــعــد، عملکرد شــرکــت به 

نحوی بود که سهم هر یک از شرکا به 400 هزار دالر رسید! 
به  این ترتیب در سال 1889 و در راستای توسعه شرکت، 
کارخانه کاغذسازی بزرگی احداث شد. محصول فوق برای 
اول  جهانی  جنگ  دوران  در  بــار  نخستین 
برای زخم بندی و ماسک های گاز مورد 
ــرار گرفت و پس از آن،  بــهــره بــرداری ق
اتاق  لباس های  تهیه  در  وسیعی  کاربرد 
جراحی داشت. دستمال های 
سال  در  کلینکس  کــاغــذی 
ایــن شرکت  19۲4 توسط  
به عنوان پاک کننده آرایش 
ــازار عرضه شد که نسبت  به ب
بــه حوله های پــارچــه ای کــه در 

گذشته خانم ها از آن استفاده می کردند، بسیار ارزان تـــر و 
لطیف تر بود.  جالب تر این که با وجود فروش باالی  این محصول، 
این شرکت در اواخر دهه 1930 برای یافتن دالیل محبوبیت  این 
برند، تحقیقات گسترده ای انجام داد. نتیجه  این تحقیقات نشان 
داد که تعداد زیادی از مشتریان به دلیل قیمت پایین کلینکس از 
 این محصول در دوران سرماخوردگی استفاده می کنند. بنابراین 
مورد مصرف  این دستمال های کاغذی از پاک کننده لوازم آرایش 
به دستمال دست دور انداختنی تغییر یافت. شعار تبلیغاتی آن 
نیز که »پاک کننده بهداشتی کلد کرم« بود به »دستمال دستی 
که می توانید دور بیندازید« تبدیل شد! حاال و هنوز در بسیاری 
از کشورهای دنیا از کلینکس به جای دستمال کاغذی استفاده 
می کنند در صورتی که استفاده ما از این کلمه، بسیار کمتر از 

گذشته شده است.

نسکافه به جای قهوه فوری
 قهوه فوری یا قهوه آماده یا پودر قهوه، یک نوشیدنی به دست آمده از دانه های 

قهوه به عمل آمده و فراوری شده  است. قهوه فوری را به صورت تجاری با یکی 
از روش های خشک کردن انجمادی یا خشک کردن پاششی تولید می کنند 
که می توان با بازگرداندن رطوبت، آن را آماده مصرف کرد. در برخی مناطق 
ایران، قهوه فوری را با نام نسکافه که نشانی تجاری برای نوعی قهوه فوری 

متعلق به شرکت نستله است، می شناسند. درباره تاریخچه قهوه فوری باید 
بدانید که این محصول در سال 1890 توسط دو جوان نیوزیلندی اختراع شد. 

در سال 1938، شرکت نسکافه یک فرایند بسیار پیشرفته برای تولید قهوه فوری ارائه داد و این محصول 
را به تولید انبوه رساند. این روزها مارک های زیادی از نام های مطرح و محبوب در تولید قهوه فوری در دنیا 

هستند اما بسیاری از ایرانی ها، هنوز قهوه فوری را با نام نسکافه می شناسند.

 ساندیس به جای آب میوه
بیشتر بچه های دهه شصتی ساک دستی هایی 
را که با بسته بندی ساندیس های مختلف درست 
می شد به  خاطر دارند. انواع شکل های مختلف 
کنار هم می نشست و یک ساک دستی جالب را 

درست می کرد. 
ساندیس آن قدر معروف شد که تا سال ها به هر نوع 
آب میوه و نوشیدنی گفته می شد اما بسته بندی 
آن غیر از ساک دستی، کاربردهای دیگری هم 
داشــت. بعضی از بچه های قدیم از آن به عنوان 
لیوانی تاشو استفاده می کردند.  قسمت باالیی 
آن را می بریدند و به عنوان لیوان در جیب خود 

می گذاشتند. 
خاطره مشترکی که احتمااًل همه ما با ساندیس 
داریم، مربوط به جمله »از این جا باز کنید« قسمت 
باالی بسته است. جایی که هیچ وقت با نی میانه 

خوبی نداشت و همه ما ترجیح می دادیم بسته را 
برعکس کنیم و با خیالی راحت از قسمت انتهایی 
آن استفاده کنیم! اما   این نوستالژی کودکی ما  از 

کجا آمده است؟ 
اولــیــن آب مــیــوه هــای صنعتی کــه در جهان به 
ــد، در  ــدن ــده روانـــه بـــازار ش ــراوری شـ ــورت فـ صـ
پوشش هایی آلومینیومی به رنگ نقره ای بودند 
که توسط شرکتی آلمانی به نام وایلد با نام تجاری 
کاپری سان به جهان معرفی شدند. این آب میوه ها 
در سال 195۲ با این نام تجاری به ثبت رسیدند 
و فروش و توزیع آن ها از سال 1966 آغاز شد. 
آب میوه های صنعتی تولیدشده در آلمان با نام 
ساندیس به ایران راه پیدا کرد و تا سال ها بعد این 
آب میوه صنعتی تحت لیسانس شرکت مبدأ به 

کشور وارد می شد و هنوز هم می شود.

لی به جای شلوار جین
جین به شلوارهایی گفته 

مــی شــود کــه بــا پارچه 
شده  دوخته  »دنیم« 
ــم« نام  ــی بــاشــنــد. »دن
با  کتان  پارچه  نوعی 

ضخیم  و  راه راه  بافت 
است که اگرچه همه گونه 

پوشاک با آن دوخته می شود ولی این پارچه عمدتا 
ــت شلوار به کــار مـــی رود. در ایــران به  ــرای دوخ ب
شلوار»جین«، »لی« گفته می شود که در حقیقت 
»لی« نام یک نماد بازرگانی)برند Lee( است. جالب 
است که بدانید نخستین سازندگان شلوار جین 
آبی، سه جوان آلمانی تبار در سال 1873 بودند 
اما از سال 1950، این شلوار در میان نوجوانان 
جهان محبوبیت یافت و مورد استفاده قرار گرفت. 
این مارک خاص از شلوار که هنوز هم در ایران تا 
حد زیــادی در فروشگاه های پوشاک و بین مردم 
به خصوص جوان ها مورد استفاده قرار می گیرد 
به همه شلوارهای جین نسبت داده می شود در 

صورتی که فقط نام یک برند خاص است.



ورزش از چند روش به بهبود افسردگی   

 کمک می کند 

انتشــار مــواد شــیمیایی از مغــز باعث می شــود احســاس 

خوبی در شما ایجاد شود و همین افسردگی را کاهش می 

دهد. )انتقــال دهنده های عصبــی و اندورفیــن(.  ورزش 

روی مســائل عاطفی نیز تأثیر مثبتی می گذارد. به عنوان 

مثال می تواند به شــما کمک کند تا اعتماد به نفس داشته 

باشیدکه این اعتماد به نفس ناشی از تناسب اندام شماست 

که وضعیت فیزیکی بهتر موجب می شــود   شــما احساس 

رضایت بیشتری به خود و ظاهر خود داشته باشید. ورزش 

یک نوع حواس پرتی مثبت به همراه دارد زمانی که شما در 

حال فعالیت هستید حتی برای مدت کوتاه نگرانی و دغدغه 

را از خود دورمی کنید.در واقع وقتی که مشغول به فعالیت 

ورزشی هســتید ذهن شــما از چرخه افکار منفی که تغذیه 

کننده افسردگی و اضطراب هستند دور می شود.

چه فعالیتی،  ورزش محسوب می شود؟

زمانی که اسم ورزش می آید افراد دچار سردرگمی می شوند 

که چه نوع ورزشی مناسب است؟  چرا که مشاهده شده  است، 

اشخاصی که دچار بحران افسردگی هستند حتی در انتخاب 

ورزش هم دچار مشکل می شوند. ورزش شامل طیف گسترده 

ای از فعالیت هایی است که فعالیت بدنی شما را برای داشتن 

احساســی بهترافزایش می دهد.  پیشــنهاد ما به شما ورزش 

های گروهی مانند ایروبیک ، تی آرایکس ، بسکتبال و والیبال 

اســت چرا که بســیار مفیدند.در کنار فعالیت های ورزشــی ، 

فعالیت های بدنی دیگر هم هســت که موجب بهبود وضعیت 

روحی شما می شــود مانند : باغبانی، شســتن ماشین یا قدم 

زدن در اطراف ســاختمان محل زندگی.صحبت ما این است 

که فقط از روی زمین بلند شوید و حرکت کنید و زمانی را به خود 

اختصاص دهید ولی بهتر است در قالب یک برنامه هدفمند که 

همان ورزش است، انجام شود.در علم ورزش ثابت بودن زمان 

آن بسیار مهم است اما اگر به دلیل مشغله ،  وقت و زمان کافی 

در اختیار ندارید ، نگران نباشید ، ما به شما می گوییم که الزم 

نیست این قدر سخت بگیرید! بله، سخت نگیرید. هیچ ایرادی 

ندارد فقط کافی است شما فعالیت کنید. مثال » مسیری از محل 

کار تا منزل را پیــاده روی کنید با گــوش دادن به موزیک مورد 

عالقه تان.  حتی می توانید از دوچرخه استفاده کنید.این واقعا 

ایده خوبی برای بهبود وضعیت روحی شماست و هیچ ایرادی 

ندارد شما برای سالمتی خود دست به کارهایی بزنید که شاید 

فکر کنید مناسب شما نیست، این جا سالمتی شما مهم هست.

  بهترین داروی سالمت 

اگر می خواهید به صورت هدفمند ورزش کنید، 30 تا 45 دقیقه 

ورزش در طول روز به مدت سه تا پنج جلسه تمرینی در هفته به 

طور قابل توجهی مفید است. همان طور که گفتیم ورزش های 

کوتاه مدت )۱0 تا ۱5 دقیقه (نیز همان نتیجه را خواهد داشت. 

مثال یک بار صبح و یک بار هم بعدازظهــر. درنهایت جمله آخر 

معروف صفحه سالمت زندگی سالم؛ بهترین دارو برای سالمت 

جسم و روان شما ورزش است. اولین گزینه از نظر ما، برای بهبود 

وضعیت روحی و جسمانی شما همان ورزش کردن هست، پس 

در صورت مشاهده عالیم افسردگی یا اضطراب لزومی ندارد به 

داروهای شیمیای روی بیاورید.البته توصیه می کنیم در کنار 

فعالیت ورزشی با مشاوران متخصص هم جلساتی داشته باشید 

تا بهتر و زودتر به نتیجه برسید.

ت
الم

س

۲

پرسش و پاسخ

عوارض مسمومیت با گوگرد

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 جواد حسین پور
 متخصص طب سوزنی

  آیا طب سوزنی در افزایش حجم ماهیچه 
ســاق پا )بیماری فلــج اطفــال( تاثیر مثبت 

دارد؟
طب سوزنی در افزایش حجم عضله در بیماری  فلج 

اطفال هیچ تاثیری ندارد.

 برای پرشــدن صــورت چند جلســه طب 
ســوزنی الزم اســت و ماندگاریــش چقــدر 

است؟
برای پر شــدن صورت دســت کم ۱0 جلســه الزم 
است تا شما شروع پر شدگی را احساس کنید. البته 
بستگی به سن، تغذیه و نوع زندگی فرد دارد. برای 
مثال هرچه سن باالتر باشد افتادگی طبیعی سریع 

تر اتفاق می افتد که ربطی به طب سوزنی ندارد.

 آیا تیروئید کــم کار درمان قطعــی دارد؟ 
قرص لووتیروکســین مصرف می کنم. االن 
چند ماه است که تیروئیدم کم کار است. با 
هومیوپاتی و طب ســوزنی چند ماهه کامل 

درمان می شوم؟
کم کاری تیروئید در هیچ طبی درمان قطعی ندارد 
مگر مواردی اسثتنا که آن هم  هنگام شروع بیماری 
اســت. بقیه موارد برای کمک به عارضه کم کاری 

کمک کننده است.

 48 ســاله ام و طبیعتا در آستانه یائسگی 
هســتم. می خواســتم بدانم با طب سوزنی 

می شود این روند را به تاخیر انداخت یا نه؟
اگر روند به سمت یائســگی طبیعی پیش می رود 
نیاز به بر هم زدن طبیعت نیست. نه در طب سوزنی 

و نه در دیگر موارد نباید جلوی این روند را بگیرید.

  سالمتآشپزی منآشپزی من آشپزی من

زندگیسالم
چهارشنبه

۲۲آبان1398
شماره1۴۶1

 سبزی را با دقت پاك کنید و بشــویید و بعد از این  كه 
آب آن گرفته شد، خرد كنید.

 پیازهــا را هــم خاللــی و درون روغن ســرخ كنید تا 
طالیی شــود. نیمــی از پیازها را برداریــد و مقداری 

زردچوبه درون بقیه پیازها بریزید و كمی تفت دهید.
 روی پیازهای سرخ  شده آب بریزید.

 برنج و عدس را كه قبال شسته اید درون ظرف بریزید 
و بگذارید تا بپزد.

پس از این  كه برنج و عدس كامال پخته شد، آب انار ،  

نمك و فلفل را هم اضافه كنید و بگذارید تا نیم ساعت 
بجوشد و كامال جا بیفتد.

 آش آماده اســت؛ آن را با مقــداری نعنــاع و پیاز داغ 
تزیین كنید.

خواص
آنتــی اکســیدان قــوی در انــار ، فولیکول هــای مو
  را تقویت می کند و گردش خون را بهبود می بخشــد.
 روغن دانه انار به عنوان یک درمان موثر برای مو های 

مجعد، خشک و نامرتب شناخته می شود.

 مشکالت تنفسی
در صورتی که میــزان گوگرد موجود در بنزین زیاد باشــد، 
هنگام تنفس وارد بدن می شود و مشــکالتی را برای بدن 

ایجاد می کند.
 معموال محققان بر ایــن باورند که گوگرد ســم کمی دارد. 
مسمومیت با گوگرد اغلب استنشاقی است و از طریق تنفس 
رخ می دهد و تمــاس مداوم بــا گوگرد، تحریک  غشــا های 

مخاطی را به دنبال دارد. 
بسیاری از افراد که ساعت های طوالنی در معرض این ماده 
قرار می گیرند، مبتال به برونشیت، دچار سرفه های متعدد 

و ناراحتی های تنفسی می شوند.
 آســم شــایع ترین مشــکل تنفســی و از بیماری های مزمن 
ریوی است که ممکن است به دنبال تنفس گوگرد در بدن 

ایجاد و باعث تحریک راه های هوایی و سرفه، خس خس 
ســینه، گلودرد و کوتــاه شــدن حجم تنفس شــود. 

دی اکسید گوگرد سنگین تر از هواست و وقتی بدن 
در محیطی بســته و مملو از آن قرار می گیرد، در 
مواردی حتی می تواند باعث خفگی و مرگ شود.

 مشکالت چشمی و پوستی
بســیاری از کارگــران معــدن کــه در معــرض 
دی اکسید گوگرد قرار دارند، دچار اختالالت 

چشــمی و تنفســی، برونشــیت مزمــن و آثــار 
سینوسی مزمن می شوند. 

به گــزارش بــه نیــوز ،  گوگــرد همچنیــن با اثــر روی 
چشــم ها، ممکن اســت تاری دید ایجــاد کند. تماس 

پوســت بــا دی اکســید گوگــرد، موجــب درد، قرمــزی و 

تاول های پوستی به  ویژه در غشا های مخاطی می شود.

 عوارض گوارشی
معموال بلع دی اکســید گوگرد امر شایعی نیست، چرا که 

به صورت گاز در محیط وجود دارد.
 اما در مواردی که غذا یا نوشیدنی در محیطی حاوی این 
گاز وجود داشته باشــد و افراد به ویژه مبتالیان به آسم آن 
را بخورند، باعث ســفت شــدن ماهیچه های ریه در آن ها 

می شود. 
در مــواردی هم ممکــن اســت حالت تهــوع، اســتفراغ و 

درد های شکمی رخ دهد.

خواص گیاهان

 زیبایی و سالمت مو
 با رزماری

خواص رزمــاری بــرای زیبایی و 
سالمت مو از هزاران سال پیش 
مورد توجه بوده اســت. به همین دلیل هم اغلب 
برندهای معتبر آرایشی مو از عصاره و روغن گیاه 
رزماری در تهیــه محصوالت زیبایی پوســت و مو 
اســتفاده می کننــد. در این مطلب بــا چند روش 
استفاده از رزماری برای تقویت مو آشنا می شوید.

  تقویت و جلوگیری از ریزش مو
پنج قطره روغن رزماری را کف دست بریزید و موها 
را با آن ماســاژ دهید. بهتر اســت این کار را بعد از 
حمام و روی موهای تمیز انجام دهید. می توانید 
روغن رزماری را با روغــن نارگیل خالص یا روغن 
جوجوبا مخلوط کنید. آبکشی موها بعد از استفاده 
از این روغن ها اختیاری است اما اگر قصد آبکشی 
دارید حتما دست کم ۱0 دقیقه اجازه دهید روغن 
رزماری برای رشد مو و تاثیر بر توقف ریزش موها 

روی موهای تان بماند.
   نرم کننده موی سر

یک فنجان آب را بجوشــانید و ســپس ۱5 قطره 
روغن رز ماری به آن اضافه یا می توانید از برگ های 
خشک رزماری استفاده کنید. ۱5 عدد از برگ ها 
را در یک فنجان آب جوش به مدت ۱0 دقیقه قرار 
دهید. این مخلوط را در یک بطری اسپری بریزید.

موهای خود را بشــویید و محلــول را در حالی که 
موهای شما هنوز مرطوب اســت، به موهای تان 

اسپری کنید.
    براق شدن مو

رزماری تازه را له و با ســرکه ســیب ترکیب کنید. 
آن را در ظرفی شیشــه ای برای دو تــا چهار هفته 
نگه دارید. پس از شــامپو زدن، یک چهارم لیوان 
سرکه رزماری را با نصف لیوان آب مخلوط و برای 
شستن مو ها استفاده کنید. پس از آن دیگر مو ها را 

نشویید. این کار موها را براق و نرم می کند.
   درخشندگی مو

برگ تازه رزماری را به خوبی له کنید تا عصاره آن 
در آید. سپس در یک بطری شیشه ای بریزید و آن 
را با روغن نارگیل ترکیب کنید. بطری را در جایی 
خشک و تاریک به مدت دو تا چهار هفته نگه دارید. 
حاال روغن رزماری آماده است. از این روغن برای 
درمان شــوره، افزایش درخشــندگی مو و ماساژ 

پوست سر استفاده کنید.
    متوقف کردن شوره

برگ های گیاه را در ظرفی بریزید و با مقداری آب 
آن را بجوشانید. پس از 5 دقیقه دمنوش رزماری 
آماده اســت. این نوشــیدنی خواص ضد باکتری 
قوی دارد که رشد قارچ ها و ایجاد شوره را متوقف 

می سازد.
منابع: ایران بانو، سیمرغ

بانوان

مدتی است که وجود گوگرد در بنزین ها خبرساز شده است. این موضوع حتی اگر شایعه باشد، باز هم زنگ خطری 

است که نباید به آن بی توجه بود. این ماده می تواند ســالمت خیلی از افراد را در معرض خطر قرار دهد. گوگرد، 

عنصری شیمیایی است که در تمام بافت های زنده وجود دارد و بعد از کلســیم و فسفر فراوان ترین ماده معدنی 

در بدن انسان است و در سیر، پیاز و بروکلی نیز یافت می شود. با وجود تمام فوایدی که دارد، مانند هر ماده مفید 

دیگری، وقتی بدن بیش از حد در معرض آن قرار گیرد، می تواند خطرناک و مضر باشد.

غذای اصلی

سبزی آش - نیم كیلوگرم
 برنج  -  نصف پیمانه

 عدس  -  یك پیمانه
 پیاز متوسط  -  3 عدد

 آب انار ترش  -  یك لیوان 
 نمک، فلفل، زردچوبه، روغن سرخ  كردنی 

و نعناع  -  به میزان الزم

آش انار پاییزی با خواص بی نظیر

 چرا ســیگاری بودن مــادر می تواند 

به مرگ نوزاد منجر شود؟

بررسی ها تا به امروز نشــان داده بود سیگار کشیدن 
مادر در طول دوره بارداری می تواند عوارض متعددی 
بر سالمت فرزند داشته باشد. یکی از موضوعاتی که 
پژوهش های قبلی تایید کرده بودند ارتباط بین سیگار 
کشیدن مادر در دوره بارداری و مرگ ناگهانی نوزاد در 
هفته های ابتدایی تولد بود. اما هر چند مشخص شده 
بود که سیگار کشــیدن مادر می تواند احتمال مرگ 
ناگهانی نوزاد را افزایــش دهد اما متخصصان تبیین 
روشــنی برای وجود این ارتباط در اختیار نداشــتند. 
حاال به تازگی محققان دانشگاه آریزونا نتایج تحقیقی را 
منتشر کرده اند که می تواند چرایی وجود این ارتباط را 
تاحدی مشخص سازد. البته این مطالعه روی موش ها 
انجام شده است بنابراین نمی توان نتایح آن را به شکلی 
کامل به انســان ها تعمیم داد اما به هر صورت فرضیه 
تایید شــده این پژوهش می تواند ایده  اولیه ای در این 
زمینه در اختیار ما قرار دهد.مطالعه محققان دانشگاه 
آریزونا نشان می دهد که در معرض نیکوتین بودن در 
دوره جنینی به شکل روزانه می تواند به تخریب بخشی 
از سلول های مغزی منجر شود که در کنترل حرکات 
زبان نقش دارد. به واسطه این تخریب نیز نوزاد بعد از 
تولد توان کنترل حرکات زبان خــود را مانند نوزادان 
عادی ندارد و به نظر می رسد ناتوانی در حرکت دادن 
زبان با سرعت مناسب و در زمان الزم، در افزایش مرگ 
ناگهانی نقش داشته باشد. از آن جا که ناتوانی نوزاد 
در نفس کشیدن، یکی از عوامل موثر در مرگ ناگهانی 
اســت، پژهشــگران این مطالعه بر این باورند که این 
ناتوانی در حرکت دادن ســریع زبان می تواند نقشی 
تعیین کننده در این باره داشــته باشد. چرا که گاهی 
اوقات این شــکل قرار گرفتن زبان نوزاد است که راه 
تنفسی او را  محدود می کند.اگر قصد بارداری دارید 
و سیگاری هســتید، پیش از اقدام به بارداری، تالش 
کنید سیگار را با کمک متخصصان ترک کنید. اگر هم 
در طول دوره بارداری به هر دلیلی سیگار کشیده اید، 
در کنار کاهش دادن تعداد سیگارهای خود از همین 
امروز، با هوشیاری و رعایت دیگر نکات، احتمال بروز 

حوادث تلخ را کاهش دهید. 
dailymail :منبع

بانوان 

جنگی میان ورزش و افسردگی 

مصطفی عاشوری |  فیزیولوژیست ورزشی

ورزش بهترین  راه برای بهبود وضعیت جســمی وروحی شماست. در این مطلب 

خبر خوبی برایتان داریم که ورزش قطعا می تواند آرامش را به شما هدیه دهد و باعث شود 

که احساس بهتری به زندگی داشته باشید. اما سوال این اســت که ورزش چگونه به رفع افسردگی و اضطراب 

کمک می کند؟

زمانی که به افسردگی یا اضطراب مبتال هستید، شاید ورزش آخرین راه حلی باشد که می توانید برای بهبود خود انجام دهید

بیشتر بدانیم
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مخاطــب گرامی، مشــکل مطرح شــده 
توسط شما در خصوص خبرکشی کودک 
چهار ســاله تان از چند بعد قابل بررسی 

است.

   کودک در این سن، به شدت تقلید می کند
در ایــن مرحله رشــد، یکــی از ویژگی های بــارز کودکان، 
کنجکاوی است و آن ها همه رفتار، گفتار و عوامل محیطی 
را دقیق تحت نظــر می گیرند و الگوپذیــری باالیی دارند. 
والدیــن و اطرافیان بایــد باتوجه بــه کنجــکاوی و روحیه 
پژوهشــی کودک، بیش از پیــش مواظب اعمــال و گفتار 
خود باشــند چون کودک در این ســن از اعمــال ما پیروی 
و به شــدت با توجه به تفکر عینی که دارد، تقلید می کند. 
بنابراین به عنوان یک خدمت ضروری تربیتی به کودک، 
باید سعی کنیم در برابر کنجکاوی کودک از امر و نهی ها و 

باید و نبایدهای غیرضروری پرهیز کنیم تا خالقیت کودک 
رشد کند.

   به خبرکشی هایش گوش ندهید
کودک شما به احتمال زیاد، مشــاهدات خود را نه با نیت 
خبرکشــی بلکه دوســت دارد برای جلب توجه بــه مادر یا 
پدر منتقل کند و اگر به یک موضوع واکنش مثبت نشــان 
دهید، کودک را مستقیم یا غیرمستقیم تشویق کرده اید. 
این تشویق باعث تقویت رفتار کودک و تکرار آن می شود. 
آن گاه کودک بی گناه بازخواست می شود در حالی که برای 
خاموشی یک رفتار ناپسند، اطرافیان باید با بی توجهی به 
آن رفتار و تقویت نکردن آن مثل گوش ندادن فعاالنه، زمینه 

خاموشی رفتار کودک را فراهم کنند.

   شاید خانواده تان آشفته است
در برخــی خانواده هــای آشــفته، گاهــی مســتقیم یــا 
غیرمستقیم، کودک تشــویق یا وادار می شود گزارشگر 

رفتارهای مثال پدر به مادر باشد و با استقبالی که ممکن 
اســت مادر از گزارش کودک داشــته باشــد، تشویق به 
ادامــه رفتار می شــود و کودک هــم برای جلــب توجه و 
دریافت تقویت مثبــت از جانب مادر، خــود را موظف به 
خبرکشــی می داند کــه این ســوء اســتفاده از کودکان 
معصوم و جفــا در حق آنان اســت. در نهایت هم دید این  
کودکان به پــدر، منفی می شــود و خــود را مقصر تنش 

احتمالی بین والدین می دانند.

   تنبیه بدنی اصال موثر نخواهد بود
مشــکالتی مثل لجبازی، پرخاشــگری، قهر یا خبرکشی 
کودکان نتیجه سبک تربیتی والدین و کامال محیطی است 
و هیچ کودکی با این گونه اختالالت از مادر متولد نمی شود 
بلکه تحت تاثیر برخورد و انتظارات والدین، ممکن اســت 
رفتار نامتعارف داشته باشد. برخی والدین که عامل بروز این 
رفتارهای نامطلوب هستند برای تغییر رفتار کودک از تنبیه 
استفاده می کنند که هم آسیب روحی کودک را درپی دارد و 
هم رفتار نامناسب را خاموش نمی کند. تنبیه بدنی رفتار را 
متوقف می کند اما وقتی کودک اهرم فشار را احساس نکند، 
مجدد آن رفتار بروز می یابــد. بهترین راهکار تغییر چنین 
رفتارهایی در کودکان، نگاه سیستمی والدین است که در 
برابر ادامه این رفتار هیچ واکنشی نشان ندهند و با کمک 
داستان، بد بودن این رفتار را برای کودک شان شرح دهند.

دوست ندارم دختر 4 ساله ام این قدر خبرکشی کند!

 تربیت 
فرزند

عبدالحسینترابیان|کارشناسارشدروانشناسی

قرار و مدار

روز بررسی ساعت های خونه

امروز ســاعت های خونه تون رو بررسی 
کنین. واســه هر کدوم باتــری نداره، یه 
باتری جدیــد بخرین و بعد 
تنظیم شون کنین. بقیه رو 
هم بررسی کنین که دقیق 
باشــه. این جوری شــاید 
حواس تــون 
بیشــتر بــه 

زمان باشه.

* پرونده تون درباره گازگرفتگی خیلی تلخ و ناراحت کننده 
بود. به همیــن دلیل اول صبحــی و بعد از خونــدن پرونده 
زندگی سالم، رفتم روی پشت بوم خونه مون و مسیر خروج 
دود بخاری رو دوباره بررســی کردم. هم لوله داغ بود و هم 

یک سنگ انداختم پایین، مشکلی نداشت به نظرم.
* کارشناس محترم صفحه سالمت، آیا توجه کردید که تمام 

عالیم حاملگی خارج از رحم با عالیم حاملگی، یکی بود؟
* خاطره آتش نشــانی که دچار گازگرفتگی شــده بود، به 
خصوص که دکتر متوجه گازگرفتگی نمی شده، باحال بود.
* آقــای دکتر ســودآوری، شــما هــم احتماال آقــازاده 
هســتین وگرنه به جای این که به مســئوالن تذکر بدی 
پول نفت رو بیارن سر ســفره مردم، نمی گفتی ما بریم 

دنبال کار و تالش.
* علت اصلی افزایش نزاع های خیابانی، اعصاب نداشتن 
مردم اســت. واقعا دل مشــغولی ها و نگرانی هایمان زیاد 
است. با کمی درک کردن یکدیگر و همدلی، می توانیم از 
فرهاد هادیزاده، مشهد این پیچ تاریخی هم عبور کنیم.  
* لطفا از خاطرات بچه های آتش نشانی درباره سیل و زلزله 

هم مطلب چاپ کنید. اون ها هم خیلی جالبه.
* مطلــب فــن حرکــت چشــم در صفحــه خانــواده بــرای 
زمان هایــی که مثل دینامیــت منفجر می شــویم، به نظرم 

خنده دار بود. خخخ!
* یادداشت صفحه خانواده درباره »نفت بهتر است یا ذهن 
ثروت ساز!؟«، حرف های قشنگی داشت اما کو گوش شنوا؟

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

   نتایج جالب مطالعات درباره تاثیرات سلفی گرفتن
مطالعات درباره تاثیرات سلفی گرفتن تایید کننده دو دسته 
عوارض ناشی از این سبک عکس گرفتن است. دسته اول 
عوارض، زمانی بــروز می کند کــه افراد عــادت به گرفتن 
سلفی دارند. این عکس ها حتی زمانی که به اشتراک هم 
گذاشته نمی شوند، خود دردسرهایی را می توانند ایجاد 
کنند. اما دسته دوم عوارض زمانی از راه می رسند که افراد 
عکس های خود را در شــبکه های اجتماعی به اشــتراک 
می گذارند و بازخورد دریافت می کنند. شــاید با خواندن 
این که صرف سلفی گرفتن و نگاه به آن مسئله ساز است، 

تعجب کرده باشید اما چرا این اتفاق می افتد؟

   فاصله دوربین را دست کم نگیرید!
مطالعه ای که در دانشــگاه پزشــکی نیوجرسی انجام و 

نتایج آن در ســال 2018 منتشــر شد، نشــان می دهد 
فاصلــه دوربین تا صــورت مــا در زمان عکاســی، نقش 
تعییــن کننــده ای در انــدازه بینــی مــا دارد!  طبق این 
مطالعه زمانی کــه فاصله دوربین تا صــورت حدود 30 
سانتی متر است)مشابه زمان سلفی گرفتن( در مقایسه 
با زمانی که فاصله دوربین تا صورت یک و نیم متر است، 
افراد اندازه بینی را حدود 30 درصد بزرگ تر می بینند. 
این بدان معناست که وقتی افراد عادت به گرفتن سلفی 
و تماشــای عکس های خــود دارند، آرام آرام نظرشــان 
درباره اندازه بینی شان تغییر می کند و ممکن است به 
این نتیجه برســند که بینی بزرگی دارنــد! این موضوع 
می تواند یکی از دالیل تمایل افراد بــرای انجام اعمال 
جراحی زیبایی بینی برای کوچک کردن آن باشــد. اما 
این همه داســتان نیســت. بخش دوم عــوارض، زمانی 

خود را نشــان می دهد که افــراد عکس های خــود را به 
اشتراک می گذارند.

   خوش سلفی شدن، انگیزه 55 درصد متقاضیان 
جراحی زیبایی!

بازخوردهــای افــراد در خصــوص عکس هــای دیگــران، 
موضوعی است که می تواند فشار روانی زیادی را به صاحب 
عکس وارد کند. ایــن روزها خوش ســلفی بــودن یکی از 
معیارهایی است که برخی افراد، به ویژه نوجوانان و جوانان، 
برای کسب آن تالش می کنند. نظرسنجی  که سال 2017 
از جراحان زیبایی و پالســتیک آمریکا انجام شــده، نشان 
می دهد جراحــان انگیزه حــدود 55 درصــد متقاضیان 
جراحی هــای زیبایی را خــوب افتادن در ســلفی ارزیابی 
کرده اند، در حالی که در سال 2016، انگیزه تنها حدود 

13 درصد متقاضیان برای انجام عمل های زیبایی، کسب 
چنین معیاری بوده است. همزمانی این افزایش تقاضا با 
کاهش سن متقاضیان، زنگ خطری است که باید جدی 

گرفته شود اما باز هم این تمام داستان نیست!

   این فیلترهای پردردسر!
این روزها تمایل به اســتفاده از ویرایش عکس و استفاده از 
فیلترهای متنوع اپلیکیشن ها به شدت افزایش یافته است. 
هر چند بســیاری از ما ممکن اســت تصور کنیم می توانیم 
عکس های ویرایش شده را تشخیص دهیم اما بررسی های 
پژوهشگران در دانشــگاه واریک انگلستان نشان می دهد 
تنها حدود 60 تا 65 درصد دســتکاری در عکس ها توسط 
افراد شناسایی می شــود و بقیه را افراد نمی توانند متوجه 
شــوند. این موضوع از چند منظر اهمیت دارد. اول افرادی 
که عکس های ویرایش نشده خود را به اشتراک می گذارند، 
در غالب اوقات، خود را پــر نقص تر ارزیابی می کنند؛ بدون 
این که متوجه حجم واقعی دســتکاری عکس های دیگران 
شــوند. نکته دوم این که دیده شــده افرادی که عکس های 
ویرایش شده زیادی در فضای مجازی دارند، نگرانی و فشار 
زیادی را بابت این که دیگران متوجه شوند آن ها آن قدرها هم 
زیبا یا متناسب نیستند، تحمل می کنند. بنابراین استفاده 
از فیلترهای متنوع فضاهایی چون اینستاگرام و اسنپ چت 
موضوع دیگری است که سالمت روان برخی افراد را نشانه 
گرفته است. با اســتفاده از این فیلترها، افراد گاهی اوقات 
به عکس هایی دسترســی پیــدا می کنند کــه در واقعیت یا 
امکان پذیر نیستند یا رسیدن به آن چهره ها مستلزم صرف 
هزینه های زیادی اســت. یکی از محبوب تریــن جلوه ها در 
این فیلترها بزرگ کردن چشم هاست. تغییر دیگر که البته 
این روزها بســیاری از دوربین های جلوی گوشــی ها نیز به 
آن مجهز هستند، صاف نشــان دادن پوست صورت است. 
استفاده زیاد از این فیلترها باعث افزایش تقاضا برای برخی 
فرایندهای زیبایی مانند استفاده از فیلرها، تزریق بوتاکس و 
کشیدن پوست شده است. این افزایش تقاضا البته می تواند 

به استفاده نابه جا از این روش ها منجر شود.

   نکته  پایانی، خطاب به والدین
درست است که سلفی گرفتن می تواند عوارض خاص خود 
را داشته باشد اما به هر صورت همچنان این سبک عکس 
گرفتن، سبک محبوب عکاسی بســیاری از افراد و به ویژه 
نوجوانان و جوانان است. اگر فرزندی دارید که نگران او در 
این زمینه هستید، توجه داشته باشید که سرزنش او بابت 
این رفتار، تنها باعث تشدید عوارض در او می شود. پس در 
عوض این کار، سعی کنید ارتباط خود را با او افزایش دهید 
و او را تشویق کنید تا درباره این موضوع بیشتر اطالع کسب 
کند. آگاهی از عوارض می تواند به استفاده بهتر منجر شود.

برگ های رنگی پاییزی 
از جنس پارچه یــا مقوا، 
گیره چوبــی، نخ کنفی، 
چند تکه کاغذ بســته به 
ســلیقه، بریــده روزنامه 
یا مطالــب خاطره انگیز 

و ... .

دختر چهار ساله ام به تازگی یاد گرفته کارهای برادر و حتی پدرش را یواشکی به من لو بدهد. مثال می گوید 
مامان، می دونی بابا آشغال رو ریخت زیر مبل؟ چندبار اول، واکنش مثبت نشان دادم، بی ادب شده است. 
دوست ندارم این قدر خبرکشی کند. چندبار به او گفته ام این کار بد است اما به حرفم گوش نمی دهد. 

چطور تنبیه اش کنم؟ چه کنم؟

سلیف گرفنت، سالمت روان مان را نشانه گرفته؟!
طبق جدیدترین آمارها تا امروز حدود 300 نفر هنگام تالش برای سلفی گرفتن جان شان را از دست داده اند اما 

این تمام عوارض سلفی گرفتن نیست

7 توصیه به افراد مسن برای 
افزایش اعتمادبه نفس

ریسمانی که پاییز را به خانه می آورد!

1- نخ کنفی را از سر گیره ها 
رد کنید. بســته بــه اندازه مد 
نظرتــان، تعداد گیره هــا را با 
فواصل مساوی روی نخ سوار 

کنید.
2- گیــره را بــه بــرگ متصل 
کنیــد. در یــک ســمت برگ، 

تکه های کاغذ را بین بــرگ و گیره 
قــرار دهید. در ســمت دیگر برگ، 
بریده روزنامه یا مطلب خاطره انگیز 

را بین گیره و برگ قرار دهید.
3- برگ ها را طــوری بچینید که 
یکی در میان بریده ها قابل رؤیت 

باشند.

مراحل ساخت وسایل مورد نیاز
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 گردش با هم سن و 
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نوشتن 
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توجه بیشتر 
به ظاهر و پوشش 

خود

3
شرکت 

در ورزش های 
گروهی

 4
برنامه ریزی 
برای مطالعه 

کتاب و تماشای
 فیلم

5

داشتن 
ارزیابی 

منصفانه از خود و 
زندگی

6

تعیین هدف های 
جدید و انگیزه دادن 

به خود برای دست یابی 
به آن ها

7

دکترشکیالیوسفی
متخصصروانشناسیسالمت

 

در فصلی هستیم که درختان و گیاهان با رنگ های قرمز، 
زرد، نارنجی و قهوه ای، زیبایی نقاشی گونه ای به طبیعت 

می بخشند. خوب است این تغییر شکل طبیعت را به 
خانه های خود نیز بیاوریم و از زیبایی آن ها در کنار دیگر 
اعضای خانواده لذت ببریم. در این مطلب، آموزش ساخت 

یک نماد زیبای پاییزی ارائه شده است.

sondralynathome.com:منبع فاطمهمعینی|مترجم

بانوان
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تب سلفی گرفتن و به اشــتراک گذاری آن در اینستاگرام و دیگر 
محوری

 
شبکه های اجتماعی، روز به روز بیشتر می شود. بر اساس آخرین 
آمار منتشر شده در حد فاصل سال های 2011 تا 2018 میالدی، 
میزان مرگ و میر ناشی از گرفتن عکس های سلفی در جهان، 2۵۹ 
نفر ثبت شده است که گفته می شود بیشتر جان باختگان را مردان رده سنی 20 و 
21 ساله  تشــکیل داده اند)منبع خبر: ایســنا(. به همین دلیل، بد نیست به این 

سوال ها پاسخ دهید آخرین باری که از خودتان سلفی گرفتید، چه زمانی بود؟ آیا از 
نتیجه راضی بودید؟ واقعیت این است که این روزها گرفتن عکس به کمک دوربین 
جلویی گوشی ها به صورت سلفی، بسیار فراگیر شده است و دیگر کوچک و بزرگ 
نمی شناسد. فراگیر شدن این موضوع، البته تاثیرات خاص خود را هم به دنبال دارد؛ 
تاثیراتی که گاهی اوقات چندان خوب نیستند و حتی می توانند هزینه های زیادی 

را به فرد تحمیل  کنند!

نرگسعزیزی|مشاورخانواده
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 سالم کودکانه

نوبت را رعایت کنیم
مامان یک فهرســت به بابا داد و گفت: »لطفا اینا رو زود تر بخر. برای 
درست کردن شام الزمشون دارم. امشب مهمون داریم.« من و داداش 
پویا هم همراه بابا رفتیم تا کمک کنیم. مــا توی مغازه رفتیم. یک آقا هم 
قبل از ما توی مغازه بود. خانم فروشنده رو به بابا کرد و گفت: »بفرمایید، 
چی الزم دارید؟« بابا آقای مشتری را نشان داد و گفت: »نوبت ایشونه. 
من بعد از ایشون اومدم« آقای مشــتری به بابا لبخند زد و تشکر کرد. 
خریدش را انجام داد و رفت. بعد هم مــا خریدمان را انجام دادیم و به 

خانه برگشتیم.
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نویسنده  : دایی مصطفی       

معرفی کتاب

مشق شبم را 

ننوشتم چون . ..

ی
ی ها :  سعید مراد

صویر ساز
 ت

شاعر: عفت زینلی

سرگرمی

بگرد و پیدا کن

شهر قصه

هیوالی زشت دروغ

شعر

پیامبر مهربان
در کتابی خوانده ام

قصه  هایی از شما
با خدا بودید و پاک

یک امانت دار خوبدر تمام لحظه ها
مهربان وراستگو

هم منظم، هم تمیز
مثل گل، خوش عطر و بو

هنرمند کوچولو

گل های کاموایی

دوســتای خوبــم اگر کالس 
ســومی یا باالتر هســتید و 
دوســت دارید یــک کتاب 
طنز بخوانید، معرفی کتاب 

امروز ویژه شماست.
تا حاال شــده به هر دلیلی 

مشق های تان را ننوشته باشید و به 
مدرســه بروید. آن وقت اگر خانم یا آقای معلم از شــما بپرسد 
چرا مشق هایت را ننوشــته ای چه جوابی می دهید؟ پسری را 
می شناســم که یک بار این اتفاق برایش افتاد. اگر می خواهید 
جواب های او را بدانید، پیشــنهاد می کنم کتاب »مشق شبم را 

ننوشتم چون...« را بخوانید.
این کتاب را »دیوید کالی« نوشته و »رضی هنرمندی« آن را ترجمه 

کرده است.  
                   برشی از کتاب

- پنگوئنی پیدا کردیم کــه راه خانه اش را گم کــرده بود. ما هم 
مجبور شدیم طفلکی را برداریم ببریم قطب شمال

+ »ولی پنگوئن ها که قطب جنوب زندگی می کنند!«
- دقیقا! بــرای همین وقتی متوجه اشــتباه مان شــدیم، برش 

داشتیم و بردیمش به آن یکی قطب .

سعی خود را می کنم
با تمام کوچکی

تا شوم مثل شما
از زمان کودکی

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

چی الزم داریم؟
 کمی کاموا، سیم یا سیخ، قیچی، چسب

 چطوری درست کنیم؟
- کاموا را به آرامی دور چهار انگشت خود یا مقوا بپیچید .
 - وقتی به اندازه دلخواه رســید، آن را از دســت خود 

در آورید. چوب یا سیمی روی آن قرار دهید.
- با نخ محکم گره بزنید. دو طرف کامواهای  تاشــده را 

قیچی کنید. 
-  روی ساقه گل ها کاموا بچسبانید .

- گل های زیبایتان را در گلدان قرار دهید.
حاال شما یک دسته گل کاموایی دارید .

۱

۲

۳

دوستان گلم با دقت به تصویر زیر نگاه کنید و دور کلماتی 
که با »ک« شروع می شوند خط بکشید. 

)راهنمایی: باید ۱۰ کلمه پیدا کنین(

طاهره عرفانی

 نوید پرید پیش مامانش و گفت: »مامان میشــه بریم پیش 
آقای همســایه...« بعد همه چی رو بــه مامانش گفت. توی 
آسانسور متوجه شد اون موجود زشت داره کوچیک تر میشه. 
وقتی نوید با کمک مامان همه چی رو به آقای همسایه گفت، 
نگاهی تو آینه  ماشین  همسایه کرد و متوجه شد اون موجود 
زشت کالً رفته. نوید خوشحال بود و تصمیم گرفت دیگه دروغ 

نگه تا بار سنگینی روی شونه هاش نباشه.

 نوید توی پارکینگ مجتمع در حال دوچرخه سواری بود که 
یک لحظه کنترل دوچرخه اش رو از دست داد و خورد به 
ماشین آقای همسایه. در همون لحظه آقای همسایه سر 
رسید و دید کنار ماشــین اش خط افتاده. از نوید پرسید: 
»تو که این جا بودی ندیدی چی شد که روی ماشین من خط 
 افتاد؟« نوید که دستپاچه شده بود، گفت: »نه نمی دونم،
حواســم به بازی خودم بود«. بعد هــم دوچرخه اش رو 

گذاشت کنار پارکینگ و رفت توی آسانسور.

نوید توی آینه آسانسور دید یک موجود زشت و خپل روی 
شــونه هاش نشســته. گفت: »تو دیگه کی هستی؟ روی 
شــونه های من چی کار می کنی؟« موجود زشــت گفت: 
»من دوستت هستم، خودت منو صدا کردی.« نوید گفت: 
»من اصالً تو رو نمی شناســم، برو پایین، شونه هام خسته 
شد«. موجود زشت جواب داد: »مگه تو االن دروغ نگفتی؟ 
خب من همون دروغ تو هستم، خودت خواستی پیش هم 

باشیم«.

نوید رفت توی خونه شون. مامانش اون موجود زشت رو 
نمی دید. مامان از نوید پرسید: »پسرم، بازی توی پارکینگ 
خوش گذشــت؟ اتفاقی نیفتاد؟« نوید گفت: »نه اتفاق 
خاصی نیفتاد«. بعد هم رفت تــوی اتاقش. وقتی تو آینه 
اتاق خودش رو نگاه کرد، دید اون موجود زشت بزرگ تر هم 
شده. با عصبانیت گفت: »برو، من ازت بدم میاد چاقالو«. 
موجود زشت گفت: »اگه از من بدت می اومد دوباره دروغ 
نمی گفتی. غذای مــن دروغ گفتنه، با هر دروغ تو بزرگ تر 

میشم«.

وقتی مادرتان برای شما شال یا ژاکت می بافد، حتما 
بعد از اتمام کار مقداری کاموا باقی می ماند . آن ها را 
دور نیندازید. با یک  فکر خالقانه می توانید گل های 

زیبایی درست کنید.

۴



           شهرستان ها 7 
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

نماینده مردم 
قاینات و زیرکوه در 

مجلس: باید برند 
مرغوبیت زعفران با 
نام قاینات شاخصی 

برای زعفران های 
دیگر نقاط ایران و 

جهان باشد

 رئیس سازمان 
تعاون روستایی 

استان: تا روز 
گذشته، زعفران 

کاران برای فروش 
محصول به مراکز 

خرید مراجعه 
نکردند
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انصاری - مزارع یک دست ارغوانی زعفران سپیده دمان، 
میزبان بهره برداران طالی سرخ است تا حاصل دسترنج 
ماه ها کار و تالش خود را برداشت کنند اما آن چه سبب 
شده است عایدی چندانی نصیب زعفران کاران نشود 
برای  نبود دستگاه های مکانیزه  چالش هایی چون 
برداشت و سختی پاک کردن و ... است. بنابراین آنان را 
مجبور می کند گل زعفران را به دالالن بفروشند و برخی 
هم با بساط کردن درکنار خیابان ها، جاده ها و ... این 
 محصول به مردم عرضه می کنند. اما مشکل اساسی 
بهره برداران برای خرید حمایتی دولت این است که 
مسیری که زعفران کاران باید برای فروش طی کنند 
طوالنی است در حالی که زمان پرداخت هزینه ها نیز 
مشخص نیست و در مقابل، بیشتر دالالن، بهای خرید را 
نقد می پردازند. نکته جالب توجه این که خراسان جنوبی 
قطب زعفران با کیفیت دنیاست اما زعفران دیگر نقاط در 
این استان به وفور یافت می شود و حتی با برند قاینات به 
فروش می رسد که می تواند به این برند لطمه وارد کند. 
فروش زعفران دیگر نقاط با نام قاینات موضوعی است که 

زعفران کاران این شهرستان را نگران کرده است.

فروش زیر قیمت
به گفته زعفران کار قاینی، چون عرضه زعفران در فصل 
برداشت زیاد شده است بیشتر زعفران کاران مجبور 

هستند محصول خود را زیر قیمت بفروشند در حالی 
که مکانیزه نبودن برداشت، پر کردن زعفران  و... سبب 
شده است قیمت تمام شده محصول باال برود. »مزدوری« 
کردن  َپر  و  برداشت  شدن  مکانیزه  برای  داد:  ادامه 
 زعفران، باید شرکت های دانش بنیان ورود کنند و حامی

 بهره برداران باشند.

دستمزد زیاد کارگری 
»اکبرآبادی« از بهره برداران زعفران نیز ادامه داد: کاشت 
زعفران در استان در مقایسه با دیگر محصوالت، شرایط 
بهتری دارد و به همین دلیل خیلی مورد اقبال است. 
به گفته وی مشکل این جاست که در زمان برداشت 
کارگران با دستمزدهای باال حاضر به انجام کار می 
شوند در حالی که اگر این دستمزدها منطقی باشد 
بهره برداران می توانند قسمتی از محصول تولیدی را 
َپر کنند و مازاد آن را به دالالن بفروشند. به گفته او قیمت 
امسال زعفران در مقایسه با زحمتی که دارد مناسب 
نیست و کمبود کود مناسب از جمله دالیلی است که 
کشاورزان به آن سودی که باید از این محصول داشته 
باشند نمی رسند. او، با اشاره به این که افزایش و کاهش 
قیمت زعفران به سود کشاورزان نیست گفت: افزایش و 
کاهش قیمت زعفران مناسب نیست چرا که باز هم سود 
آن نصیب دالل ها می شود. او با بیان این که هر سال با 

شروع فصل برداشت، قصه کاهش قیمت زعفران تکرار 
می شود، افزود: با برنامه ریزی صحیح، می توان جلوی 
آن را گرفت و از فروش فله ای محصول جلوگیری به 
عمل آورد چرا که با فروش فله ای قسمت زیادی از ارزش 

افزوده محصول نصیب دالل می شود.

نیاز به بسته بندی بازارپسند
نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای 
اسالمی نیز با بیان این که خرید زعفران به صورت 
توافقی و حمایتی در سال های قبل هم اتفاق افتاد، 
افزود: به طور معمول اجرای این برنامه ها زمانی انجام 
می شود که محصول روی دست کشاورز بماند و بازار 
فروش نداشته باشد. »فرهاد فالحتی«، ادامه داد: 
راهکار اساسی این است که بازارهای جهانی به روی 
زعفران باز شود که آن هم جز با بسته بندی بازارپسند 
امکان پذیر نیست هر چند اقدام هایی در این باره انجام 
شده است اما کافی نیست و تالش بیش از این را می 
طلبد. او مشکل زعفران قاینات را نداشتن شناسنامه 
دانست و اضافه کرد: باید برند مرغوبیت زعفران با نام 
قاینات، شاخصی برای زعفران های دیگر نقاط ایران 

و جهان باشد.

پیش بینی 3 برابری خرید 
رئیس سازمان تعاون روستایی استان هم گفت: سال 
گذشته چهار تن زعفران خشک به صورت حمایتی از 
کشاورزان خریداری شد که پیش بینی می شود امسال 
به سه برابر افزایش یابد. »قربانی«با اشاره به خرید 
حمایتی افزود: ابتدا کشاورزان باید معرفی نامه از 
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبنی بر تایید سطح 
زیرکشت و میزان تولید تهیه و به مراکز خرید ارائه کنند و 
سپس زعفران تولیدی توسط مراکز خرید مورد ارزیابی 
کیفی قرار می گیرد که در صورت دارا بودن شرایط 
استاندارد، خریداری می شود. به گفته او، هزینه انجام 
آزمایش های ارزیابی کیفی بر عهده کشاورز است و 
پرداخت مبالغ خرید هم در اولین فرصت انجام می شود 
که مراکز خرید حمایتی در شهرستان های بیرجند، 
قاینات و سرایان و یک مرکز سپرده کاالیی بورس آماده 
خرید حمایتی زعفران است. وی با اشاره به این که تا روز 
گذشته، زعفران کاران برای فروش محصول به مراکز 
خرید مراجعه نکردند افزود: چهار نوع زعفران سوپر 
نگین به ازای هر کیلوگرم 10.5 میلیون تومان، شبه 
نگین 9.5 میلیون تومان، پوشال مرغوب 9 میلیون  
تومان و پوشال معمولی 8.2 میلیون تومان در مراکز 

مد نظر خریداری می شود.

زعفران کاران  محصولی به مراکز حمایتی نفروختند

طالی سرخ، کم عیار برای کشاورز

رئیس شبکه بهداشت و درمان:

ب دستگرد خوسف بهداشتی نیست آ

مشمولی - آب وقفی دستگرد که به عنوان آب آشامیدنی توسط اهالی فدشک 
خوسف استفاده می شود پس از انجام آزمایش ها، غیر بهداشتی و آلوده به فاضالب 
تشخیص داده شد که باید توسط دهیاری تابلوی آب غیر شرب و غیر بهداشتی در 
محل برداشت آب نصب شود. رئیس شبکه بهداشت و درمان خوسف در کارگروه 
سالمت و امنیت غذایی این شهرستان گفت: با توجه به این که آب شیرین روستای 
فدشک از قنات دستگرد تامین می شود اگر امکان به سازی و احداث حوضچه تا 
محل لوله کشی داشته باشد جهاد کشاورزی در این باره همکاری می کند در غیر 
این صورت باید پلمب شود. دکتر» احمدی«افزود: در بازدیدها از مراکز آموزشی و 
آشپزخانه مرکزی مدارس شبانه روزی خوسف نیز یک سری مشکالت بهداشتی 
از جمله فراهم نبودن زمینه حمل غذا با خودروی سربسته به مدارس شهر، رعایت 
نکردن کامل موارد بهداشتی و کاشی و سرامیک در آشپزخانه مرکزی و نامناسب 
بودن سرویس های بهداشتی بعضی مدارس اعالم شد که باید توسط آموزش و 
پرورش رفع شود. وی خواستار همکاری بیشتر شهرداری و دهیاران در مدیریت 
پسماند، نظارت بر استفاده از ظروف و لیوان های یک بار مصرف توسط ایستگاه 
های صلواتی، ارائه گزارش کارگروه پادگان 04 امام رضا )ع( به شبکه بهداشت و 
درمان و اجازه بازدید به کارشناسان بهداشت از پادگان و نظارت بر عرضه عسل فله 
و رعایت نکات بهداشتی شد. »دانایی«، مدیر آموزش و پرورش خوسف نیز درباره 
آشپزخانه مرکزی و مشکالت بهداشتی مدارس شهرستان گفت: مشکل خودروی 
حمل غذا به مدارس شهر را رفع می کنیم و برای دیگر مشکالت نیز در حد مقدور 

و منابع اعتباری اقدام می شود.

خروجی جلسه

دالیل سرانه پایین مطالعه در فردوس

باکمال- قیمت باالی کتاب و کمبود بودجه برای خرید کتاب های مناسب از 
دالیل سرانه پایین مطالعه در فردوس به حساب می آید. رئیس اداره کتابخانه 
های عمومی فردوس در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان گفت: 
ترویج مطالعه وکتاب خوانی را باید از مهدکودک شروع کرد و بر همین اساس 
تفاهم نامه ای با بهزیستی منعقد شد. »اسدی«، هدیه کتاب، احیای فرهنگ 
قصه گویی مادر بزرگ ها برای کودکان از طریق کتاب خوانی، تخصیص اعتبار 
الزم برای خرید کتاب های تخصصی و موثر و ترویج فرهنگ وقف کتاب را از جمله 
راهکارهای ترویج فرهنگ مطالعه اعالم کرد. رئیس شورای فرهنگ عمومی 
فردوس هم گفت: با ارائه راهکارهای مختلف باید فرهنگ کتاب خوانی را 
ترویج و فضای مناسب را برای قرار دادن کتاب در سبد خانوار فراهم کرد. حجت 
االسالم والمسلمین »بابایی«، خواستار پیگیری تکمیل پروژه کتابخانه قلمچی 
در فردوس شد. نماینده امامان جماعت در جلسه شورای فرهنگ عمومی نیز از 
چاپ و نشر برخی کتاب ها انتقاد و اظهار کرد که چاپ برخی ازکتاب ها در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی بر اساس نیاز مخاطب نیست و کاربرد الزم را ندارد. 
حجت االسالم »کامجو«، گفت: کتاب های تخصصی کم داریم و برای ترویج 
فرهنگ کتاب خوانی، باید جمعه بازار کتاب را راه اندازی کنیم و اجازه ندهیم 
کتاب مورد بی مهری قرار گیرد. در پایان جلسه مقرر شد فاصله بین برگزاری 
جلسه های شورای فرهنگ کاهش یابد و دستورکارهای محدود و قابل طرح 

مطرح شود تا به نتیجه الزم برسد. 

قرق 60 هزار هکتار مراتع 
قاینات شکست

60 هزار هکتار از مراتع قرق قاینات آزادسازی 
شد و در اختیار مرتع داران صاحب پروانه قرار 
گرفت. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
قاینات گفت: متوسط تولید علوفه ساالنه مراتع 
شهرستان در هر هکتار از 30 تا 70 کیلوگرم با 
توجه به تاج پوشش گیاهی است که در مناطق قرق 
این مقدار تا دو برابر برآورد می شود. مهندس» 
60 هزار هکتار از  گلی« افزود: امسال حدود 
مناطق قرق شهرستان برای تولید هفت هزار و 

200 تن علوفه آزادسازی شد.

پیشگامی قنات داران 
بشرویه برای توسعه گلخانه

پورغزنین- مالکان قنات بشرویه با در اختیار قرار 
دادن آب برای سرمایه گذاری در توسعه کشت 
گذاشتند.  پیش  پا  شهرستان  این  ای  گلخانه 
فرماندار بشرویه در جلسه ستاد توسعه گلخانه های 
شهرستان، خواستار رفع مشکالت راه اندازی این 
فضاها شد. »علی شفیعی«ادامه داد: قرار بود گاز 
مجتمع گلخانه ای تا پایان آبان وصل شود که هنوز 
محقق نشده است. به گفته»سرچاهی«،  سرمایه 
گذاری برای اولین بار در بشرویه در گلخانه با 
مدیریت درستی انجام نشد به همین دلیل مورد 
استقبال بقیه افراد نیز قرار نگرفت. مدیر جهاد 
کشاورزی بشرویه هم.  »سرچاهی«با بیان این که 
57 پرونده ایجاد گلخانه کوچک مقیاس در حال 
بررسی و دریافت مجوز است از اجرای طرح ایجاد 
گلخانه با آب قنات های بشرویه، رقه، نیگو و ارسک 
هر کدام به مساحت پنج هکتار خبر داد. به گفته او، 
توسعه گلخانه در بشرویه به مساحت 8.5 هکتار باید 
انجام شود اما برای توسعه سطح مجتمع گلخانه ای 

3.4 کسری موجود آب داریم.

برنامه ریزی هفته بسیج بشرویه
منظور  به  بشرویه  اجتماعی  فرهنگی   کارگروه 
برنامه ریزی بزرگداشت هفته بسیج برگزار شد. 
فرماندار از دستگاه های اجرایی شهرستان خواست 
در هفته بسیج برای اجرای برنامه ها همکاری و 
اقدامات تدارک دیده برای بزرگداشت این هفته را 
تا 25 آبان اعالم کنند. »شفیعی« اظهار کرد: بسیج، 
مقابله با آسیب های اجتماعی را دنبال کند تا شاهد 
کاهش آن در شهرستان باشیم. سرهنگ »حسنی«، 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بشرویه نیز از 
برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی 

برای بزرگداشت هفته بسیج خبر داد.

بارندگی های اوایل آبان، خسارات قابل توجهی به 
محصوالت زرشک و زعفران قاینات وارد کرد طوری 
که زرشک دو هزار هکتار از باغ ها این شهرستان 
دچار ترکیدگی شد. مدیر جهاد کشاورزی قاینات، با 
بیان این که برابر اعالم کارشناسان مربوط بیشترین 

خسارت متوجه محصول زرشک شده است، افزود: از 
آن جایی که بیش از 60 درصد زرشک کشاورزان روی 
درخت بود بنابراین بر اثر ترکیدگی دانه ها و از دست 
رفتن شیره میوه به بیش از دو هزار هکتار از باغ های 
شهرستان حدود 420 میلیارد ریال خسارت وارد 

 شد. »سجادی«  ادامه داد: این موضوع کشاورزان و
 باغ داران را برآن می دارد تا در سال های آینده برداشت 
زرشک را زودتر شروع کنند. به گفته او، به محصوالتی که 
در خرمن ها نیز خشک و نگهداری می شد به دلیل آب 

گرفتگی، خسارات قابل توجهی وارد شد.

 خسارت به
  2 هزار هکتار

 باغ های زرشک 
قاینات 
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