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افزایش قیمت ها نشود

اضافه وزن دارید؟ از 
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هرکی زدت، بزنش!

 بقیه اهالی کیهان
 کجا هستند؟ 

] زندگی سالم [

طرح نظارت بر بازار همزمان با افزایش قیمت بنزین آغاز شد

خط و نشان برای گران فروشان 



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 62 سال پیش         
 در روزنامه

فرمانده جدید ژاندارمری و ورود پزشکیار

تاریخ اول بهمن 1336در مطلبی  به  روزنامه خراسان در شماره 2477 
در صفحه پنج آورده است: آقای سرگرد سیف الدین میزانی فرمانده جدید 
گروهان ژاندارمری طبس وارد و از تاریخ 22 دیماه مشغول کار شده اند. 
آقای حسن کامران پور که بسمت پزشکیار بهداری طبس تعیین شده بطبس 

وارد و در اداره بهداری مشغول کار گردیده است

 مدیر کل تعزیرات 
حکومتی:گشت های 

مشترک تعزیرات 
حکومتی برای رصد و 
کنترل بیشتر و بهتر 
بازار بر مراکز عرضه 

خدمات با همراهی 
دیگر دستگاه های 

مربوطه تشدید 
می شود

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

 دولتمردان خارج از گرانی سوخت، آیا قادر  ●
خواهند بود بر بازار نظارت کافی داشته باشند؟

مناطق محروم عرصه ای برای فعالیت سازمان  ●
های غیر دولتی و مردم نهاد )سمن( در ارائه خدمات 
متنوع فرهنگی، حمایتی، خیرخواهانه و ... است اما 
فعالیت آن در نهبندان در مقایسه با دیگر شهرهای 
استان پر رنگ به نظر نمی رسد. بنابراین همت 
مسئوالن مربوط را می طلبد تا زمینه فعالیت متنوع 
سمن ها را در این شهرستان و مناطق روستایی 

فراهم کنند.
دریافت تصاویر تلویزیونی در روستای عیلکی  ●

پایین بخش جلگه ماژان خوسف مطلوب نیست.
چند ماه از حفاری در جاده روستایی بین تقاب  ●

و معصوم آباد می گذرد اما اقدامی برای مرمت آن 
انجام نشده است.

شرکت آب و فاضالب استان برای اجرای شبکه  ●
فاضالب در خیابان ظفر بیرجند هم چاره اندیشی 
کند زیرا با توجه به نبود شبکه و حجم باالی ساخت 
و ساز، چاه های متعددی در خانه های این منطقه 
حفر می شود که این موضوع در دراز مدت احتمال 

هر حادثه ای را دو چندان می کند.
مسئوالن می گویند با وجود گران شدن بنزین،  ●

کسی حق گران کردن خدمات را ندارد و برخورد 
می شود. از سال قبل و امسال قیمت کاالهایی چون 
لبنیات، گوشت، روغن، تخم مرغ، شوینده ها و ... 

گران شده اما کاهشی اتفاق نیفتاده است.
قیمت تخم مرغ طی چند هفته اخیر افزایش  ●

زیادی در مرکز استان داشته است و به بیش از 
9 هزار تومان در هر کیلو رسیده است. دلیل این 
موضوع چیست و چرا مسئوالن رسیدگی نمی 

کنند؟
با افزایش قیمت بنزین تکلیف رانندگانی که در  ●

آژانس کار می کنند و خرج زندگی خود را از این 
طریق تامین می کنند با 30 لیتر سهمیه چیست؟ هر 
چه درآمد داشته باشند که باید پول سوخت بدهند.

تصور می شد شهرداری نهبندان برای مرمت  ●
حفاری های دیگر اداره ها دچار مشکل است اما 
تاخیر در مرمت حفاری های شهرداری آن هم در 
معابر پرتردد و تقاطع به اصطالح خطر ساز هم به دو 

هفته نزدیک شده است.
چند روز دیگر نمایشگاه کتاب قرار است در محل  ●

دایمی نمایشگاه بین المللی واقع در جاده علی آباد 
برگزار شود اما همچنان مشکل جاده و روشنایی 

مسیر به حال خود باقی است.
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رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی گالیه کرد

جوشکاران منتظر تحقق وعده مسئوالن!
زهرایی – جمعی از جوشکاران بیرجندی اول آبان در 
اعتراض به مشکل سهمیه سوخت دستگاه های دیزل 
خود مقابل شرکت نفت تجمع کردند که »خراسان 
جنوبی« در گزارشی با عنوان »رفع مشکل جوشکاران 
شاید وقتی دیگر« به این موضوع پرداخت. در این 
گزارش به نقل از یکی از تجمع کنندگان آمده بود تا دو 
ماه پیش با همکاری شرکت نفت سوخت جوشکاران با 
معرفی از انجمن صنفی و ارائه کارت مهارت تامین و به 
ازای هر ماه 400 لیتر سوخت تحویل می شد. به گفته 
وی با راه اندازی سامانه هوشمند، جوشکاران برای 
تحویل دریافت سهمیه باید در سامانه ثبت نام کنند که 
شرط ثبت نام در آن داشتن شناسه صنفی است و به 
دلیل این که انجمن کد صنفی ندارد باید جوشکاران 
پروانه کسب بگیرند که در این شرایط از حالت کارگری 
خارج و کارفرما محسوب می شوند و به دنبال آن بیمه 

کارگری و دیگر مزایای جوشکاران قطع می شود.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی 
هم در این گزارش به استناد قول مسئوالن گفت که قرار 
است با همکاری مسئوالن شرکت نفت و فرمانداری در 
اولین فرصت جلسه ای با حضور نماینده فرمانداری، 
استانداری، صنعت، معدن و تجارت و دیگر سازمان 
های مربوطه تشکیل شود و این موضوع مورد بررسی قرار 
گیرد. »علیزاده« روز گذشته با اشاره به گذشت سه هفته 
از این موضوع و بی نتیجه بودن پیگیری ها برای تشکیل 
جلسه گفت: با وجود مکاتبه و پیگیری اما هنوز مشکل 
جوشکاران پابرجاست و قول مسئوالن در حد یک وعده 
روی کاغذ است.به گفته وی با این وجود جوشکاران 
مراجعه زیادی برای رفع مشکل به انجمن دارند اما به 
دلیل همکاری نکردن مسئوالن رفع این چالش از توان 

انجمن خارج است.

برترین های جشنواره سیزدهم تئاتر

قاسمی - سیزدهمین جشنواره تئاتر استان با معرفی برترین ها به کار خود پایان 
داد و نمایش های »زبان اصلی« و »آبراکادابرا« به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه 
یافتند.به گزارش خبرنگار ما در بخش طراحی صحنه محمد کاظمی برای نمایش 
هبوط از قاین و میثم صدرا برای نمایش هئوروتات از بیرجند تقدیر و امیرعباس 
رجبیه ) نمایش زبان اصلی( و میثم صدرا )هئوروتات( برگزیده شدند.همچنین 
در بخش طراحی لباس زهرا دلیر برای نمایش هئوروتات ، بخش طراحی پوستر و 
بروشور احسان محمودی برای زیر سایه نارنج برتر شدند و در بخش موسیقی بهروز 
رضایی از نهبندان برای نمایش راز آسبادها و ریحانه میر صدرایی برای نمایش 
آبراکادابرا برگزیده شدند.در بخش بازیگری خردسال آرمان رحمتی از نمایش 
زبان اصلی و باران سخدری از اثر هبوط انتخاب شدند و در بخش بازیگری زن رتبه 
اول به طور مشترک به الهام پدید )نمایش زخمه تار( و سمیه مودی )زبان اصلی( و 
در بازیگری مرد به ایمان گلرو پوریا شکیبایی )زبان اصلی( تعلق گرفت.در بخش 
نمایش نامه نویسی رتبه اول را اصیلی ، غفاری و صدرا برای نمایش آبراکادابرا 
گرفتند و در قسمت کارگردانی هم میثم صدرا برای نمایش آبراکادابرا رتبه اول 

را به دست آورد. 

طرح نهضت سبز 77 هکتاری 
اکبری - طرح نهضت سبز  با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی در 77.6 
هکتار اراضی استان اجرا می شود. به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته نشست 
هماهنگی این طرح برگزار و از مدیران برای تامین تجهیزات مکانیکی و ... 
درخواست مشارکت شد که برخی از در اختیار نداشتن تجهیزات مورد نیاز این 
کار گفتند و عده ای هم اعالم کردند که دستگاه های خدمات رسان به مدت یک 
روز در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار خواهد گرفت. »نصرآبادی« مدیر کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: طرح نهضت سبز در 45.6 هکتار اراضی با 

کاشت 9 هزار و 125 اصله درخت و بذرکاری 32 هکتار اجرایی خواهد شد. 

167 تن شکر سهمیه بیرجند
167 تن شکر در راه تزریق به بازار بیرجند است. »شریف«، رئیس اتحادیه  
صنف خوار بار فروشی بیرجند در گفت و گو با خبرنگار ما، از در راه بودن شکر 
تنظیم بازار با قیمت چهار هزار و700 تومان به بازار بیرجند خبر داد و گفت: از 
مدتی پیش نامه نگاری برای سهمیه شکر تنظیم بازار انجام شد که هفته پیش رو 

سهمیه 167تنی شکر به بازار مرکز استان می رسد.

فرماندار: قیمت بنزین بهانه 
افزایش قیمت ها نشود 

قاسمی - افزایش قیمت بنزین بهانه ای برای گرانی مایحتاج 
مردم نشود.فرماندار بیرجند در شورای برنامه ریزی 
شهرستان گفت: در شرایط فعلی کشور که افزایش نرخ 
بنزین در کشور اجرا می شود دستگاه های متولی، نظارت 
و بازرسی برای جلوگیری از گرانی را تقویت کنند.»ناصری« 
در بخشی دیگر از سخنانش بر خودداری از استفاده از 
امکانات دولتی برای فعالیت های انتخاباتی و حمایت از 
نامزدها و ... تاکید کرد.  »رمضانی« معاون فرهنگی و رسانه 
ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز گفت: با توجه به در 
پیش بودن برگزاری نمایشگاه کتاب در فضای نمایشگاه 
بین المللی ، تامین روشنایی مسیر تا حد ممکن، آسفالت 
ورودی مکان، اطالع رسانی دانش آموزان و دانشگاه ها 
و... ضرورت دارد. »صادق احمدی« فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج شهرستان بیرجند هم از اجرای 16  برنامه محوری به 

مناسبت هفته بسیج در بیرجند خبر داد.

طرح نظارت بر بازار همزمان با افزایش قیمت بنزین آغاز شد

خط و نشان برای گران فروشان 
در راستای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
و  بنزین  قیمت  افزایش  بر  مبنی  قوه  سه  سران 
بازار  کنترل  و  نظارتی  اقدامات  آن،  سهمیه بندی 
از روز گذشته با جدیت بیشتری در استان آغاز شد 
تا از هر گونه گرانی خودسرانه جلوگیری شود. به 
گزارش خبرنگار ما در این راستا طرح ویژه نظارت 

اجرایی شد.
معاون بازرسی وحمایت از مصرف کنندگان سازمان 
صمت در این باره گفت: به منظور کنترل و جلوگیری 
از افزایش قیمت ها طرح ویژه نظارت بر کاال و خدمات 
با همکاری و همراهی دستگاه های نظارتی آغاز شد 

و بازرسان سازمان، تعزیرات حکومتی، بسیج ، اتاق 
اصناف و اتحادیه های صنفی صبح و بعدازظهر بر 

شبکه های توزیع کاال وخدمات نظارت می کنند. 
»تهوری« با تاکید بر این که هرگونه افزایش قیمت با 
مجوز و بدون مجوز تا اطالع ثانوی ممنوع است افزود: 
شهروندان هر گونه تخلف اعم از گران فروشی، کم 
فروشی، تقلب و همچنین افزایش قیمت را به سامانه 
124 گزارش دهند.به گفته وی هیچ گونه کمبود 
کاالیی در استان وجود ندارد و ذخیره کافی از کاالها 
حداقل برای شش ماه وجود دارد.مدیر کل تعزیرات 
حکومتی هم اظهار کرد که دستگاه های متولی با 

جدیت بیشتر بر روند ارائه کاال و خدمات نظارت دارند 
و با افراد سودجو که در چنین شرایطی بدون مجوز 
اقدام به افزایش قیمت کاال و خدمات کنند برخورد 

جدی خواهد شد.
تعزیرات  مشترک  گشت های  »اشرفی«  گفته  به 
حکومتی برای رصد و کنترل بیشتر و بهتر بازار بر 
مراکز عرضه خدمات با همراهی دیگر دستگاه های 
مربوطه تشدید می شود و شعب تعزیرات حکومتی نیز 
به تخلفاتی از قبیل گران فروشی، احتکار، کم فروشی 
یا امتناع از عرضه کاال خارج از نوبت رسیدگی می کنند 

و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی خبرداد:
ثبت نام 80 درصد مشاغل پزشکی در سامانه فروش

و  مشاغل  صاحبان  درصد   80 از  بیش   - انصاری 
حرف مختلف پزشکی استان در نظام سامانه فروش 
و استفاده از پایانه های فروشگاهی ثبت نام کردند. 
مدیر کل امور مالیاتی به »خراسان جنوبی«، گفت: به 
منظور شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و تکمیل 
بانک های اطالعاتی سامانه های طرح جامع مالیاتی، 
نصب و راه اندازی صندوق های فروش و کارتخوان 
در دستور کار ویژه سازمان امور مالیاتی قرار گرفت 
و با جدیت در دست اقدام است. »نباتی«، با بیان این 

که بر اساس آخرین فراخوان سازمان امور مالیاتی، 
15 گروه شغلی از صاحبان حرف و مشاغل از ابتدای 
سال 99 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و 
پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی و صدور 
صورت حساب فروش و فاکتور مطابق مقررات مربوط 
هستند، افزود: بیش از20 هزار مودی مالیاتی فعال در 
بخش صاحبان حرف و مشاغل استان وجود دارد که بر 
اساس این فراخوان، حدود پنج هزار مودی مالیاتی باید 
با مراجعه به سامانه سازمان برای ثبت سریال استاندارد 

پایانه های پرداخت متصل به شبکه بانکی خود اقدام 
کنند. او در ادامه سخنانش از بخشودگی جرایم قابل 
بخشش تا پایان آبان خبر داد و اضافه کرد: اگر مودیان 
مالیاتی موفق به استفاده از تسهیالت نشده اند تا پایان 
آبان بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند همچنین، 
برای واحدهای تولیدی 98 درصد و برای واحدهای 
واحدهای غیرتولیدی 96 درصد جرایم مالیاتی قابل 

بخشش، بخشوده می شود.
به گفته وی، افزون بر این، مواردی که یک ماه از تاریخ 
ابالغ برگ قطعی آن ها نگذشته باشد، در صورت واریز 
بدهی مشمول بخشودگی 100 درصد جرایم قابل 

بخشش است.



مریم ملی | دانش آموخته کارشناسی ارشد اختر فیزیک
جهان جای بزرگی است، فکر این که درست زمانی که شما روی مبل خانه تان لم داده اید و دارید چای تان 
را می خورید و یک موجود بیگانه از مسافتی دور در تالش است برای شما پیغامی بفرستد با این که جذاب 
است ترسناک هم هست. ما هیچ از او نمی دانیم و روح مان هم بی خبر است که او وجود دارد، در حالی که 
او دارد تالش می کند ما را از وجود خودش با خبر کند. جهان جای بزرگی است و ترسناک تر از این که پر از 
بیگانه باشد، این است که ما در این عالم بزرگ، تنهای تنها باشیم. 60-50 سالی است که فهمیده ایم دنیا بزرگ تر از آن چیزی 
است که تصور می کردیم و تقریبا 30-20 سالی است که می دانیم کهکشان های زیادی به جز کهکشان  ما در عالم وجود دارد، 
هر چند وقت یک بار می شنویم  سیاره جدیدی پیدا شده است که شباهت زیادی به زمین ما دارد. با همه این ها عجیب نیست که 
بیش از پیش احساس کنیم تنها نیستیم. مدت هاست ستاره شناس ها دنبال بیگانه  هایی هستند که هنوز نمی دانیم دوست اند 
یا دشمن؟ پروژه های زیادی برای یافتن حیات در نقاط مختلف کیهان در حال انجام است که تقریبا همه شان بر اساس ارسال 
پیام های رادیویی به فضا کار می کنند چون راه دیگری برای ارتباط با بقیه اهالی عالم نداریم. مسافت ها نجومی هستند و ما هنوز 
ابزار درست و حسابی را که بتواند سرعتی نزدیک به نور داشته باشد در اختیار نداریم. تالش  هایی که تا االن نافرجام مانده و 
نتیجه به خصوصی نداشته، باعث شده است »جاناتان کارول نلن بک«،  یکی از اخترفیزیکدان های معاصر چنین بگوید که: »اگر 
هنگام حل مسئله سفر میان ستاره ای حرکت ستاره ها را به حساب نمی آورید، اساسا یکی از دو راه حل برای شما باقی می ماند یا 
هیچ کس سیاره خود را ترک نمی کند یا ما تنها تمدن پیشرفته در کهکشان هستیم.« در این پرونده درباره راه های ارتباطی مان 
با بیگانه ها حرف می زنیم و نگاهی داریم به پیچیدگی های برقراری این رابطه به بهانه ادامه دار بودن یک پروژه بین المللی به نام 

Breakthrough Message به معنای پیام موفقیت آمیز که برای جست و جوی زندگی هوشمند در ورای زمین است.
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با چه زبانی برای بیگانه  های فضایی، پیام می فرستیم؟
شاید این سوال برای تان پیش آمده است که اگر 
بخواهیم پیامی برای فضایی ها بفرستیم، باید به 
چه زبانی باشد؟ می توانیم انتظار داشته باشیم یکی 
از زبان های رایج سیاره ما را بلد باشند یا باید به دنبال 
زبانی جهانی تر و قابل فهم تر باشیم؟ »کارل ساگان« 
اخترشناس بزرگ آمریکایی معتقد بود که باید از 
ریاضی به عنوان زبان مشترک ما و ساکنان احتمالی 
فضا استفاده کرد. پس از آن، ایده های مختلفی 

مطرح شد. مدتی بعد، »النسالت توماس هاگبن« 
یک دانشمند انگلیسی بود که اولین بار به فکر ابداع 
زبانی جدید به نام »استراگلوسا«  برای ارتباط با فضا 
افتاد. ا  ین زبان ارتباطی، با سیگنال های رادیویی 
ارسال می شود و پالس های کوتاه و بلند به ترتیب 
بیانگر اعداد و نمادهای ریاضی هستندتا اگر روزی 
یک بیگانه به اطالعات ارسالی ما دست یافت، بتواند 

درک درستی از ما و سیاره مان داشته باشد.

یک سوء تفاهم، عامل آغاز پروژه جست وجوی هوش فرازمینی
»فرانک دریک« جوان تحصیل کرده عالقه مند به نجوم بود که در یکی 

از روزهای نوامبر سال 1960 به عنوان متصدی بشقاب های 
26 متری رصدخانه ملی اخترشناسی رادیویی آمریکا 

انتخاب شد. این بشقاب غول پیکر یکی از ابزارهایی بود 
که با آن می شد سیگنال های رادیویی را که از ستاره های 
مختلف در فضا می آمد ردیابی کرد. یکی از روزهای 
کاری، »فرانک« رادیو تلسکوپ را به سمت ستاره ای در 

صورت فلکی نهنگ موسوم به Tau Ceti چرخاند که 11 
سال نوری )سال نوری مسافتی است که نور در یک سال 

طی می کند( با زمین فاصله دارد. او می دانست ستاره ای که 
زیر نظر گرفته، یک سیاره به دور خودش دارد و ممکن است روی آن کره 

حیاتی وجود داشته باشد. برای همین داشت با خودش خیال پردازی می کرد 
که شاید خبری بشود و سیگنال به خصوصی دریافت کند. بشقاب رادیویی 
به دستگاهی متصل بود که با یک قلم و جوهر، سیگنال های به دست آمده را 
روی کاغذهای طویلی رسم می کرد. فرانک منتظر ماند اما خبری نشد. به نظر 
می رسید این ستاره و سیاره راز و رمزی نداشتند پس رفت سراغ گزینه بعدی اش 
که Epsilon Eridani  نام داشت. ناگهان صداهای بلند از بلندگوها پخش شد 
و قلم دستگاه به شدت شروع کرد به باال و پایین رفتن. فرانک شوکه شد و از روی 
صندلی اش به زمین افتاد اما آیا خبری آن جا بود؟ این سیگنال ها می خواستند 

چیزی به ما بگویند؟ مدت زیادی حیرت زده بود تا این که فکر کرد کمی 
بشقاب را حرکت بدهد و دوباره به جای قبل بازگرداند اما این بار 
هیچ سیگنالی نبود. فرانک فکر می کرد خیاالتی شده است 
ولی سیگنال ها روی کاغذ ثبت شده بودند! آیا این واقعا 
می       توانست پیغام زودگذری از سوی فرازمینی       ها باشد؟ 
اگر قرار بود این طور باشد دریک خیلی خوش شانس  بود 
که در روزهای اولی که این شغل را به دست آورده است 
چنین تجربه عجیبی داشته باشد اما خیلی زود فهمید همه 
چیز فقط سوء تفاهم بوده و آن سیگنال توسط یک تاسیسات 
ارتشی سری تولید شده بوده و روی دستگاه ردیاب آن ها تاثیر 
گذاشته است. فرانک مرد خوش شانسی نبود که نامش برای کشف اولین 
سیگنال های یک تمدن فضایی در تاریخ ثبت بشود اما اتفاقی که برایش افتاد، 
الهام بخش خیلی  ها شد. بعد از آن، اخترشناس  ها بیش از پیش ستاره ها و 
سیاره ها را زیر نظر گرفتند و سیگنال  هایی را که از آن  ها می رسید ردیابی می 
کردند اما تا کنون چیز قابل توجهی نیافتند. حاال هم که همه این تالش  ها مقدمه 
شروع یک پروژه بزرگ شده، پروژه ای به نام »ستی« )SETI( که مخفف عبارتی به 
معنای موسسه جست وجوی هوش فرازمینی است. در این موسسه گروهی از 
دانشمندها دور هم جمع شدند تا با فناوری های روز و دانش اخترفیزیک بتوانند 

تمام سیگنال  های مختلفی را که به زمین می رسد بررسی کنند.

همه پیام هایی که بی پاسخ مانده!

اولین باری که انسان تالش کرد با فضا ارتباط 
برقرار کند، 19 نوامبر سال 1962 بود. این پیام 
به شکل یک کد مورس بود. این نوع کد، روشی 
برای انتقال پیام و اطالعات است که در آن از 
یک رشته نشانه های بلند و کوتاِه استاندارد به 

نــام خط و نقطه استفاده می شود 
ــراردادی  ــ و مــثــل الــفــبــا، شکلی ق
برای حروف و اعداد دارد. این پیام 
از رادار ســیــاره اِی یــوروپــاتــورای به 
سیاره ناهید فرستاده شد. اما کدی 
که فرستاده شد چه بود؟ MIR که 
کلمه ای روســی و به معنای فضا و 
جهان است. چند روز پس از اولین 
 SSSR و LENIN  پیام دو کد دیگر
ــام رهــبــر روســیــه و دومــی  )اولـــی ن
اتــحــاد جماهیر شـــوروی(  مخفف 
2۴ نوامبر فرستاده شــد. پس  در 
به  تیمی   1999 ســـال  در  آن  از 
ــف« که  ــس رهــبــری »الــکــســانــدر زای
هوش  جست وجوی  موسسه  عضو 
فـــرازمـــیـــنـــی)SETI( بـــود، تماس 
کیهانی یک را از تلسکوپ رادیویی 
در کریمه)روسیه( به چهار ستاره  
نزدیک فرستاد. او سیستم خود را 
مخابره  پیام به هوش فرازمینی یا 

به اختصار)METI(  نامید. در پروژه ستی بشر 
به ایــن نتیجه رسید که باید روی زمین بماند 
امــا گوشش به هستی و دنیای فراتر از زمین 
باشد. بنابراین، اگر زندگی هوشمند در سیارات 
دیگری غیر از زمین وجود داشته باشد ناگزیر باید 
درک مناسبی از امــواج رادیویی و 
موجود  الکترومغناطیسی  طیف 
باشد. پیام های دیگری نیز که به 
ستی ارتباط نداشته اند، نیز همچون 
 Hello From(پیام سالم از زمــیــن
Earth( در سال 2009 ارسال شده 
است. در پاسخ به این پیام ها جوابی 
ــت نــکــرده ایــم در حــدی که  ــاف دری
برخی نام سکوت بزرگ را به کیهان 
داده انـــد. یکی از مهم ترین روش 
ها بــرای ارســال پیام به فضا امواج 
رادیویی است، پژوهشگران در سال 
را  پیامی  روش،  همین  با   197۴
از تلسکوپ رادیــویــی »آرسیبو« از 
این  فرستادند.  فضا  به  پورتوریکو 
پیام شامل تصاویری از انسان ها، 
فرمول هایی برای عناصر و ترکیبات 
ســازنــده  دی ان ای و تصاویری از 
منظومه   شمسی بود که طبیعتا به 

آن ها هم پاسخی داده نشده است.

جدیدترین پروژه برای 
یافتن فرا زمینی ها!

 Breakthrough Messageپروژه بین المللی
به معنای پیام موفقیت آمیز از تازه ترین تالش ها 
برای جست و جوی زندگی هوشمند در ورای 
زمین اســت که از ســال 2015 آغــاز به کار 
کرده است و موسس های آن »یوری« و »جولیا 
میلنر« هستند. طی این تحقیقات تا به حال 
یک میلیون ستاره و سیستم سیاره ای مورد 
بررسی قــرار گرفتند و داده هـــای علمی در 
سایت مربوط به این برنامه در دسترس عموم 
ــرار می گیرد. هــدف ایــن تالش ها،  ــردم ق م
تشویق بشریت برای تفکر مشترک با یکدیگر 
به عنوان یک جهان و برانگیختن بحث های 
عمومی درباره اخالق ارسال پیام های فراتر 
از زمین است. این پروژه شامل چند برنامه 
نجومی است که هر کدام اهداف متفاوتی را 
دنبال می کنند. در بخش شنیداری محققان 
می خواهند با بررسی سیگنال های رادیویی 
که از نقاط مختلف فضا می رسد برای یافتن 
حیات هوشمند در کیهان قدم بردارند یا به 
عبارتی به جهان گوش می دهند. در بخش 
دیداری، چند صد میلیون دالر برای توسعه 
فناوری های مبتنی بر زمین و فضا هزینه 
می شود تا سیارات شبیه زمین در همسایگی 
کیهانی ما پیدا بشوند و بتوان بررسی کرد که 
آیا میزبان حیات هستند یا نه؟ در بخش پیغام 
پــروژه »بریکثرو«  رقابتی برای طراحی یک 
پیام به نمایندگی از زمین، زندگی و بشریت 
وجود دارد که به طور بالقوه می تواند توسط 
یک تمدن دیگر قابل درک باشد. بریکثرو 
بخش های جانبی دیگری هم دارد که تمام 
کشورهای همکار در آن تمام سعی خود را 
می کنند تا بتوانند با استفاده از فناوری های 
جدید امکان پــرواز بدون سرنشین را با 20 

درصد سرعت نور فراهم کنند.

ارسال پیام ، خطرناک نیست؟!
این که فکر کنید دانشمندان نشسته اند و فکر می کنند 
ــرای دیگر ساکنان  که خــب، حــاال چه پیام جدیدی ب
فضا بفرستیم؟ درست نیست. بعضی از دانشمندان با 
اصل ماجرا مخالف هستند. آن ها می گویند چرا فکر 
می کنید اگر کسی به جز ما انسان  ها در کیهان وجود 
داشته باشد، دوست ماست و نه دشمنی خطرناک؟ 
شاید داریم خودمان با دست خودمان سیاره مان را به 
خطر می اندازیم. در عوض بعضی هم معقتد هستند 
نگرانی نیست. »ست شوستاک« ستاره شناس  جای 
موسسه ستی می گوید: »اگر فکر می کردیم در خطر قرار 
داریم درباره مخابره  پیام های رادیویی محتاط  تر عمل 
می کردیم. ما نمی توانیم وانمود کنیم در صورت وجود 
خطر سطح فعالیت کنونی ما بی خطر است بلکه کامال 

در معرض خطر هستیم.«

اگر موجودات  فضایی وجود دارند، کجا هستند؟
»انریکو فرمی« فیزیکدان در سال 1950 سوال مهمی مطرح  کرد اگر به جز ما موجودات 
دیگری در فضا وجود دارند، پس کجا هستند؟ او بر اساس شواهد رصدی احتمال حیات در 
جهان این طور استدالل می کند که: »میلیاردها ستاره شبیه به خورشید در کهکشان وجود 
دارند که بسیاری از آن ها میلیاردها سال از زمین پیرتر هستند.« با این احتمال، برخی از این 
ستاره ها سیاراتی مثل زمین خواهند داشت و اگر زمین را یک نمونه در نظر بگیریم، برخی از 
سیارات ممکن است زندگی هوشمند در خود داشته باشندو شاید بیگانگان فرازمینی باید 
تا االن زمین را مالقات کرده باشند. »ِفرمی« در گفت وگویی غیررسمی گفته است؛ »هیچ 
مدرکی در این باره نداریم که تمدنی به زمین آمده باشد و همین باعث شد بپرسد بقیه اهالی 
عالم کجا هستند؟« تالش های بسیاری برای توضیح تناقض ِفرمی انجام شده است. مثال 
بعضی می گویند زندگی فرازمینی هوشمند به شدت نایاب است یا دالیلی را برای برقرار 
نکردن تماس توسط چنین تمدن هایی پیشنهاد می کنند. عده ای معتقدند سن ما زمینی ها 
هنوز خیلی کمتر از آن است که بتوانیم تمام عالم را کاوش کرده باشیم و بقیه تمدن ها را پیدا 
کنیم و در این بین یکی از حدس ها هم می تواند این باشد که آن ها پیام ما را می شنوند اما 

نمی خواهند پاسخی بدهند.

بقیه اهالی کیهان کجا هستند؟بقیه اهالی کیهان کجا هستند؟

نمایش تصویری از پیام 
آرسیبو که نخستین تالش 

انسان از مخابره کردن 
وجودش به تمدن های بیگانه 
به گونه ای فعال با استفاده از 

امواج رادیویی بود



کاهش وزنی ویژه  

این بررسی مشخص کرد مصرف منظم فراورده های سویا 
)شامل دانه سویا، شیرسویا، روغن سویا  و . . ( می تواند به 
کاهش وزن در افراد دارای اضافه وزن کمک کند. اما مهم تر 
از کاهــش وزن، مصرف منظــم آن می توانــد باعث کاهش 
میزان بافــت چربی در بــدن شــود. در واقع نه فقــط افراد 
کاهش وزن بیشــتری را تجربه می کنند بلکــه این کاهش 
وزن به کمــک کاهش بافت چربــی انجام می شــود. البته 
درباره زنان بیشترین فایده  مصرف سویا در سنین پیش از 

یائسگی گزارش شده است.
امــا افــزون بــر کاهــش وزن و میــزان چربــی، مصــرف 
فرآورده های سویا در افراد دارای اضافه وزن به صورت ویژه 
فایده دیگری را نیز به دنبال دارد. در این افراد این انتخاب 
می تواند به کاهش اندازه دور شکم منجر شود. توجه داشته 

باشــید که این روزها متخصصان از ارتبــاط نزدیک چاقی 
شکمی با بیماری های قلبی-عروقی صحبت می کنند و بر 
این اساس مصرف این محصوالت می تواند به پیشگیری از 

بیماری های قلبی در افراد چاق کمک کند.
 اما شاید برای شما سوال باشد که چرا سویا چنین تاثیراتی 

دارد؟

 سویا چطور عمل می کند؟
واقعیــت این اســت کــه چرایــی این موضــوع حتــی برای 
متخصصان نیز به شکلی کامل روشن نیست. متخصصان 
برخی ویژگی هــای خاص ســویا و محصــوالت آن را با این 
موضــوع مرتبــط می داننــد؛ ویژگی هایی چون بــاال بودن 
میزان پروتئین، داشتن ماده ایزوفالون )ماده ای که تحت 
عنوان استروژن گیاهی نیز توصیف می شــود(، باال بودن 

میزان فیبر سویا و چربی غیراشباع.

 اما این که دقیقا کدام ویژگــی و طی چه فرایندی به چنین 
نتایجی منجر می شود، موضوعی است که برای رسیدن به 

جواب نیازمند پژوهش های بیشتری هستیم.

 از دیگر خواص سویا

سویا برای جلوگیری از پوکی استخوان:

بیشتر زنان مســتعد ابتال به پوکی اســتخوان هستند. این 
 بیمــاری به علــت افزایش ســن و ضعــف اســتخوان ایجاد
 می شود.محتوای فیتواســتروژن در سویا می تواند جذب 
 کلســیم توســط بــدن را افزایــش دهــد و از تحلیــل رفتن 

توده های استخوانی جلوگیری کند .

سویا مناسب برای غذای کودک:
 ســویا همچنیــن جایگزیــن بســیار خوبــی بــرای شــیر در
 فرمول هــای تغذیه نوزاد اســت و همچنین بــه عنوان یک 

جایگزین مناسب برای شیر گاو عمل می کند.

ت
الم

س

۲

پرسش و پاسخ

بیماری خاموش که تلفات هم می گیرد

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 آرزو خسروی
متخصص قلب و عروق

 دخترم 2 ماه دارد و پزشکی که او را  زمان تولد 
معاینه کرده نقص دیواره قلب را تشخیص داده 

است. درمان  این مشکل چیست؟
 نقــص دیــواره بیــن بطنــی بــه ســوراخی گفته 
می شود که در دیواره جدا کننده دو حفره از قلب 
 به وجود می آید. در رشد و تکامل طبیعی انسان
 این دیواره بین بطنی پس از تولد بسته می شود 
تا پس از به دنیا آمدن، خون کم اکسیژن با خون 
سرشار از اکسیژن ترکیب نشــود.نقص دیواره 
بین بطنی یا VSD نقصی اســت که در ســپتوم 
بین بطن چپ و راست به وجود می آید. سپتوم 
یک دیواره اســت که نواحی راســت و چپ قلب 
را از یکدیگر مجزا می کنــد. گاهی اوقات نقص 
های دیواره ای، سوراخ قلب نیز نامیده می شود. 
این اختالل رایــج ترین نقص قلبــی مادرزادی 
در نوزادان تازه متولد شــده است. نقص دیواره 
بین بطنــی در کــودکان با ســن بیشــتر و افراد 
بالغ شیوع کمتری دارد زیرا سوراخ یاد شده به 

صورت خود به خود بسته خواهد شد.
 علل بروز

علت این نقص در اغلب افراد ناشــناخته اســت 
اما عوامل ژنتیکی می تواند نقش داشته باشد. 
نقص دیــواره بیــن بطنی یــک نوع بســیار رایج 
از نقص هــای قلبی اســت. برخی افــراد افزون 
بر نقص دیــواره بین بطنی به نقــص های قلبی 

دیگری نیز مبتال هستند.
 عالیم

بروز یک مجرای بزرگ قلبی در کودکی می تواند 
سبب مشکالت تنفسی شود. اغلب این کودکان 
برای بستن چنین مجرایی تحت عمل جراحی 
قرار می گیرند. به همین دلیل، وجود مجرا های 
بزرگ در قلب کودکان شایع نیست اما در صورت 
وجود می تواند سبب تنگی نفس شود.بیمارانی 
که نقص دیــواره قلبی خود را ترمیم کــرده اند و 
فشار خون شریان های ریوی آن ها طبیعی است 

طول عمری طبیعی نیز دارند.

دختــرم ۴ ســاله  اســت، قبالراه مــی رفت 
ولی تعادل نداشــت بــا وجود هفتــه ای دو 
جلسه كاردرمانی روز به روز بدتر می شود. 

خواهش می كنم مرا راهنمایی کنید.
با توجه به انجام تمرینات کاردرمانی به صورت 
منظم و دریافت نکردن پاسخ  و بهبودی مناسب 
بررســی های پزشــکی  بیماری هایــی با عالیم 
پیش رونده ضروری است حتما با پزشک زودتر 
درمیان بگذارید تــا اگرنیاز بــه آزمایش بالینی 
خاصی بــود انجــام شــود. تمریــن کاردرمانی 
را بــرای جلوگیــری از پیشــرفت کوتاهی های 

عضالنی انجام دهید.

  سالمتآشپزی منآشپزی من آشپزی من

زندگیسالم
یکشنبه

۲۶آبان1398
شماره1۴۶۴

 فر را از قبل با دمای  ۲۰۰ درجه  سانتی گراد گرم و 
یک ورق آلومینیوم روی سینی فر پهن  کنید.  

 نخودها، آب لیمو، روغن زیتون، شکر قهوه ای، زیره  
 ســبز، گشــنیز، دارچین، ادویه  هندی، فلفل ســیاه ، 
 قرمز و  نمک را در کاســه  ای با هم خوب مخلوط و یک 
الیه از نخود و مواد را روی ورق آلومینیوم پخش کنید.  

 به مدت ۲۵ تا ۳۰ دقیقه نخود ها را در فری که از قبل 
گرم کرده اید ، قرار دهید تا برشــته و ترد شود تا وقتی 
که  نخودها کمی جمع و لکه های قهوه ای روی آن ها 

نمایان شود؛ هر از گاهی ســری به آن ها بزنید و کمی 
جابه جایشان کنید. ســپس  از فر خارج کنید و اجازه 

دهید تا پیش از سرو در دمای اتاق خنک شود. 
خواص فسفر موجود در نخود

 نخود دارای فســفر و آهن اســت کــه موجب خروج 
ســدیم اضافه از بــدن و کاهش فشــار خون می شــود 
همچنین نخود باعث می شــود تــا هموگلوبین خون 

افزایش یابد.

میان وعده 

  نخود پخته و آب گرفته – یک پیمانه
   آب لیموترش – یک قاشق سوپ خوری

   روغن زیتون  - ۲ قاشق سوپ خوری
   شکر قهوه ای – یک قاشق چای خوری  

   پودر زیره  سبز – 1.۵  قاشق چای خوری
 پودر گشنیز  - نصف قاشق چای خوری

 پودر دارچین  - یک چهارم قاشق چای 
خوری

   ادویه  هندی – یک قاشق چای خوری
 پودر فلفل سیاه  - کمی
 پودر فلفل قرمز - کمی  

 نمک – نصف قاشق چای خوری    

نخودهای برشته  تند

  پزشکی
شیوا رضایی |روزنامه نگار 

از فواید سویا و محصوالت آن زیاد شنیده ایم. 

اما شــاید یکی از بحــث برانگیزترین ادعاها 

درباره محصوالت ســویا، تاثیر آن بر وزن افراد است؛ در حالی 

که برخی افراد مدعی تاثیر مثبت سویا بر کاهش وزن هستند، 

برخی این ادعا را زیر سوال می برند اما آیا به راستی سویا می تواند 

به ما کمک کند تا راحت تر وزن کم کنیم؟

به تازگی گروهی از متخصصان آمریکایی برای جمع بندی این 

فواید، دســت به بررســی تعدادی از مطالعات تجربــی زدند تا 

مشــخص کنند آیا گنجاندن ســویا در رژیم غذایــی، می تواند 

تاثیــری بر کاهش وزن داشــته باشــد؟ بــرای این منظــور آن ها 

22 مطالعه را انتخاب کردنــد. مطالعات انتخابــی آن ها دارای 

یک ویژگی مهم بود؛ این که آزمایشــی بوده  و طی آن دو گروه، 

مصرف کننــدگان محصــوالت ســویا و افــرادی که ســویا را در 

رژیم خود نداشتند، مورد مقایسه قرار گرفتند. بعد از بررسی 

محققان متوجه نکات جالبی شدند.

تغذیه 

 آلرژی مرکبات
 چه عالیمی دارد؟

فرد مبتال به حساسیت به  مرکبات هنگام تماس با 
میوه هایی مانند پرتقال، لیمو شیرین و لیمو ترش 
واکنش هایی را تجربــه می کند. این نــوع آلرژی 
شایع نیست، اما واکنش ها می تواند عالیم شدیدی 
را ایجاد کند. در نظر داشته باشــید افرادی که به 
چمن هم حساسیت داشــته باشند، ممکن است 
دچار آلرژی به مرکبات شــوند.آلرژی به واکنش 
افراطی بدن به یک ماده بی ضرر گفته می شــود. 
آلرژی مرکبات یکی از انواع آلرژی هاســت که در 

ادامه بیشتر درباره آن توضیح خواهیم داد.
 عالیم مرتبط با آلرژی مرکبات

عالیم آلــرژی مرکبــات ممکن اســت بالفاصله 
پس از لمس میوه، مصــرف آب آن یا محصوالتی 
که حاوی مرکبات هســتند، ظاهر شــود. برخی 
افراد پــس از استنشــاق ذرات مرکبــات موجود 
در هوا عالیم را تجربه می کننــد. در دیگر موارد، 
عالیم بروز حساسیت می تواند چند ساعت طول 
بکشد. عالیم معموال محدود به مناطقی از پوست 
می شود که محصوالت مرکبات را لمس کرده اند. 

این نواحی اغلب شامل موارد زیر است:
لثه ، لب، گلو، زبان

اما عالیم شایع :احساس سوزن سوزن شدن، 
خارش، قرمزی، التهاب. 

دســت زدن بــه پوســت مرکبــات می توانــد یک 
واکنش پوستی به نام درماتیت تماسی ایجاد کند 

و این وضعیت می تواند به عالیم زیرمنجر شود:
احســاس ســوزش روی پوســت، تاول، خشکی 
و پوســته شــدن پوســت، خارش شــدید، کهیر، 

قرمزی، التهاب

بررسی جدید متخصصان نشان می دهد، مصرف منظم فراورده های سویا فواید زیادی برای افراد دارای اضافه وزن دارد

 موادغذایی که بهتراضافه وزن دارید؟ از خوردن سویا غافل نشوید!
 از آنتی بیوتیک است

بسیاری از مواد غذایی دارای خواص آنتی بیوتیکی 
قوی اســت که نه تنهــا از دارو هــا موثرتراســت بلکه 
عــوارض دارو هــا را هــم نــدارد.  قبل ازکشــف آنتی 
بیوتیک ها، بسیاری از عفونت های باکتریایی حتی 
عفونت های جزئی به مرگ منجر می شد، با ورود آنتی 
بیوتیک ها بــه دنیای پزشــکی، میلیون ها نفر نجات 
یافتند و حتی جراحی ها هم ایمن تر شد اما مشکلی که 
وجود دارد این است که باکتری ها بسیار سریع سازگار 
می شوند . به این فرایند مقاومت آنتی بیوتیکی گفته 
می شود و نتیجه این مقاومت آنتی بیوتیکی آن است 

که با مصرف آن نتیجه مطلوب را نمی گیریم.
 از جمله این خوراکی ها می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
 سیر

ســیر یک ماده غذایــی فوق العــاده عالی اســت که نه 
تنها صد ها ســال به عنوان آنتی بیوتیک طبیعی مورد 
استفاده قرار گرفته است بلکه خواص ضد ویروسی، ضد 
قارچی و ضد میکروبی هم دارد. این خاصیت به دلیل 
ترکیبی به نام آلیسین است. برای مقابله با عفونت، از 

سیر خرد شده به صورت پخته یا خام استفاده کنید.
 سرکه سیب

ســرکه ســیب ازکاهش وزن گرفته تا پیشگیری از 
سرطان، همه نوع بیماری ها را درمان می کند. این 
ماده غذایی دارای قابلیت های آنتی بیوتیکی و ضد 

عفونی کنندگی بسیاری است.
 زنجبیل

زنجبیل، خطر ابتال به ســرطان را کاهش می دهد 
و در تسکین یا رفع مشــکالت گوارشی موثر است. 
زنجبیل از دیرباز به عنوان یک آنتی بیوتیک طبیعی 
در برابــر میکروب هــای موجــود در مــواد غذایــی 

استفاده می شود.
 کلم

ترکیبات گوگردی کلم در از بین بردن سلول های 
مضر بسیار مفید است.

رامین محمدی 
کاردرمان

 افراد از ۴0 سالگی دچار کاهش تراکم استخوان می شوند
 و هر سال بین 5/. تا یک درصد از تراکم استخوانی کم می شود

»آپنه خواب« خطر ابتال به سرطان را در زنان افزایش می دهد

به  تازگی محققان اروپایی به این نتیجه رسیدند 
که خطر ابتال به سرطان در زنانی که دچار آپنه 
خواب انسدادی )وقفه تنفسی( هستند، بیشتر 
اســت. در ادامه به عالیم و برخی درمان های 

ساده اختالل آپنه در خواب می پردازیم:
 عالیم آپنه خواب

 خروپف صدادار حتی در حد خفیف
  توقف کامل یا منقطع تنفس در طول خواب 

به شکلی که افراد دیگر متوجه آن شوند
 خستگی و کمبود انرژی در طول روز

 خواب آلودگی شدید در طول روز
 سردرد صبحگاهی

 فشار خون باال که با دارو قابل کنترل نباشد
 پرش ناگهانی از خواب به همراه تنگی نفس

 بیدار شدن از خواب با دهان خشک
 کم کاری تیروئید

 فیبرومیالــژی )ســندروم درد اســکلتی-
عضالنــی مزمن اســت که بــا درد در ســطح 
گسترده، نقاط حساس، خستگی و اختالل 

خواب مشخص می شود(
 بهبود کیفیت خواب 

در مــوارد خفیف تر برخــی روش های خود 
مراقبتــی در کنــار درمان هایــی زیــر نظــر 
پزشــک ممکن اســت در بهبود آپنــه خواب 

انسدادی به شما کمک کند.
 کاهش وزن

پزشکان معموال به افراد مبتال به این اختالل، 
کاهش وزن را توصیه می کنند. کاهش وزن 
به خصوص در قسمت فوقانی بدن در کاهش 

میزان تنگی حلق موثر است. 
 ورزش کردن

ورزش منظــم به کاهش عالیــم آپنه  خواب 

انســدادی کمــک می کنــد. درصــورت 
امــکان، ۳۰ دقیقــه فعالیت بدنــی ســبک 
مانند پیاده روی در برنامه روزانه تان داشته 

باشید. 
 استفاده از دستگاه بخور یا رطوبت ساز

هوای خشک، بدن و سیستم تنفسی را مختل 
می کنــد. اســتفاده از ایــن وســیله، مجاری 

تنفسی شما را باز می کند.

لقب

علت 

بیماری خاموش

کاهش تراکم و کیفیت استخوان 

عوارض

عالیم 

شیوع

شکنندگی و شکستن  استخوان ها

 قابل تشخیص با معاینه پزشکی

 از 50 سال به باال

کم تحرکی

از هر پنج مرد یک نفرو از هر سه زن یک نفر
 دچار پوکی استخوان می شوند

 پوکی استخوان 

70 درصد زنان در دوران یائسگی 
دچار پوکی استخوان می شوند 

50 درصد مردان دچار 
پوکی استخوان می شوند

از عوامل مهم

 راه های پیشگیری
  D استفاده از منابع کلسیم و ویتامین

خودداری از مصرف دخانیات

خودداری از مصرف نوشابه و قهوه

ورزش مستمر و مناسب

نوشیدن آب کافی

استفاده از غالت، لبنیات و حبوبات

 N
ut

ri
en

ts 
ع:

نب
م

sp
ut

ni
kn

ew
s، 

al
as

ka
sle

ep
، h

ea
lth

lin
e :

بع
من

 

بانواندانستنی ها 

سواد سالمت



وره
شا

م

3

زندگی سالم 
یک شنبه 
    26 آبان  1398   
شماره 1464 

قرار و مدار

روز شستن جوراب هاتون

از امــروز تصمیــم بگیریــن هر شــب، 
چنــد دقیقه وقــت بذاریــن و خودتون 
جوراب هاتــون رو بشــورین. هــم برای 

سالمت پاهاتون مفیده، 
هم وقتــی جایی برید، 
بــه دلیــل بــو دادن 
جوراب هاتون خجالت 

نخواهید کشید...

* من یکی از عالقه مندان به کتاب ها و مقاالت استاد عالمه 
جعفری هستم و تا امروز درباره عالقه ایشان به کتاب های 
رمان، چیزی نشــنیده بــودم. آن هم در حدی که ایشــان 
بعضی قسمت هایش را از بر می کردن. خیلی برام جالب 

بود. بابت مصاحبه با دکتر انصاری هم ممنون.
* بالم لب چیه باز! که در ستون بانوان نوشتید؟ من اصال 

نشنیده بودم که بخواهم به سراغ تهیه خانگی آن بروم.
* خاطره همسر شهید مطهری از عالمه جعفری جالب بود 
و نشون میده که شهید مطهری هم با اون همه سرشلوغی، 

هرازگاهی در خانه به تماشای تلویزیون می نشستن.
* درباره مطلــب شخصیت شناســی، می خواســتم بگم 
شــوهرم اصال بهم هدیه نمیــده که بتونــم از ایــن ترفند، 

شخصیتش رو بشناسم. چه کنم؟
* والدین این بازیگر خردسال که پوشش  نامناسبی داشت  
به بچه شــون رحم کنن تا بقیه نگاه ابزاری بهش نداشــته 

باشن. مشکل از والدینشه نه خودش.
* اون شوهری که میگه خانواده ام از تو مهم ترند چون اول 
آن ها بودند و مطلبش در اتاق مشــاوره چاپ شده، خیلی 
متعصبانه به خانواده اش نگاه می کنه در صورتی که زنش 

هم جزو خانواده اش محسوب میشه.
* در خطــاب اون فرد بیکاری که پیامــک داده و گفته چرا 
اســتیو جابز با پیاده روی به موفقیت رســیده ولی اون نه، 
می خواســتم بگم که داداش، اون از فکرش هم اســتفاده 

کرده ولی شما، نه.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

   چرا باید لباس راحت بپوشیم؟
راحت بودن لباس در بارداری مهم است چون:

* تغییرات وزنی بدن روندی سریع پیدا می کند.
و  هورمونــی  عملکــرد  تغییــر  بــه  دلیــل   *
متعــادل نبــودن آن ها، بــدن در معــرض خطر 

حساسیت های پوستی قرار دارد.
* سه ماه اول بارداری همراه با سرگیجه و حالت 
تهوع است. پوشــیدن لباس ناراحت و چسبان 
چیزی جز احســاس بد به همراه نــدارد و باعث 
سوزش سر دل)رفالکس معده( و سوء هاضمه 
می شود که می تواند حالت تهوع را تشدید کند.

* درماه آخر بارداری، بسیاری از زنان از گرما و 
عرق کردن در تابستان و سرمای بیش از حد در 
زمستان شکایت دارند. در تابستان لباس های 
نخی برای خنکی بدن و در زمستان، پوشیدن 

لباس های پشمی توصیه می شود.
* در سه ماه آخر، وضعیت خواب شما در بارداری 
تغییر می کند. لباس خوابی را انتخاب کنید که 

گشاد و لطیف باشد.

  چه نوع لباس هایی بپوشیم؟
لباس مناسب دوران بارداری باید به راحتی قابل 
پوشیدن و درآوردن باشد و با آن، راحت بنشینید، 
بلند شوید و موقع راه رفتن دست و پا گیر نباشد. 

اما چند ویژگی لباس های بارداری:
1- لباس های نخ پنبه و الیاف طبیعی، بهترین 
دوست شما هستند. این لباس ها، نفس کشیدن 
را برای تان لذت بخش و  به تعدیل دمای بدن تان 

کمک می کند، ضمن این که حساسیت 
پوستی به دنبال ندارد.

دامن هایــی  و  شــلوار  از   -2
استفاده کنید که کمر آن با بند، 

شــل و ســفت می شــود؛ برخالف 
کمربند و زیپ، به سادگی می توانید 

این نــوع لباس هــا را متناســب با 

راحتی بدن تان تنظیم کنید.
3- لباس هایی بپوشید که به اندازه کافی باالتنه  
به خصوص شکم رو به رشدتان را محافظت کند. 
این روزها تاپ و لباس های مخصوص و راحت به 

فراوانی قابل خرید است.
4- از پوشیدن لباس زیر تنگ خودداری کنید 
زیرا باعث مهار گردش خون و در برخی باعث ورم 
سینه  وسوزش معده   می شود. در بارداری، باال 
رفتن دمای بدن و تغییر ترشحات، باعث می شود 
زنان مســتعد ابتــال بــه عفونت هــای قارچی و 
باکتریایی شوند. پوشیدن لباس های زیر کتانی 

برای تهویه بهتر توصیه می شود.
5- ترجیحا از خرید لباس های مد روز و معمول 
اجتنــاب کنید و به جــای آن، تکه هــای اصلی و 
کاربردی که بارها و بارها قابل اســتفاده باشــد 
بخرید مثل جلیقه، سارافون، رویه و ... . این نوع 
لباس ها حتی بعــد از به دنیا آمــدن کودک هم 

قابل استفاده هستند.
6- در خرید شــلوارهای بــارداری زیــاده روی 
نکنید چون بعد از فارغ شــدن تا زمان بارداری 
بعدی بــه هیــچ دردی نمی خورنــد. در ضمن، 
الیه ای لباس بپوشید. این گونه لباس پوشیدن 
به خصوص در فصل پاییز و زمستان  بسیار شیک 
به نظر می رسد و از همه مهم تر با تغییرات دمایی 
بدن تان، می توانید الیه های لباسی را در هر جا 

و   زمانی که بخواهید کم و زیاد کنید.
7- از آن جا که خانم های باردار در ماه های آخر 
بارداری نمی توانند همچون گذشته تعادل خود 
را حفظ کنند، احتمــال پیچ خوردگی 
پا و زمین خوردن بیشــتر است؛ 
توصیه می شود کفش چرمی با 
پاشنه مناســب برای پیشگیری 
از کمردرد و ایمنی بیشتر بپوشید 
و پاهای تــان را بــا جوراب هــای 
مناسب، بلند و نرم، گرم نگه دارید.

یکی از نگرانی های لذت بخش هر بانوی بارداری، بی شک نوع لباس پوشیدن در این دوران است. 
صادقانه بگوییم راحت بودن قبل از شیک بودن، مشخصه اصلی هر پوشاکی در دوران بارداری 
است پس آن را از خود دریغ نکنید! در این بخش از نکات بارداری، ویژگی های انواع لباس مناسب 

بارداری را مرور می کنیم تا بتوانید بهترین انتخاب را در این دوران زیبا داشته باشید.

بانواندر بارداری چه بپوشیم و چه نپوشیم؟

   هم طبیعی است و هم برای جلب توجه منفی!
یکی از بدیهی ترین دالیل بروز ناسازگاری بین کودکان 
پیش دبســتانی، همســن بودن و قــرار داشــتن در یک 
مرحله رشدی است. مثال کودکان سه ساله در مالکیت 
وسایل خود بسیار ثابت قدم هســتند و وسایل خود را به 
دوستانشــان نمی دهند. این برای کودکان ســه ســاله 
کامال طبیعی است و هنگامی که در این سن با یکدیگر 
همبازی می شــوند، احتمال ایجاد تعارض و تنش زیاد 
است. از ســوی دیگر در ســنین دبســتان و باالتر، بازی 
کردن با کودکان بزرگ تر دردسرساز می شود، به دلیل 
این کــه کــودکان بزرگ تر حالــت رئیس مآبانــه دارند و 
دوســت ندارند کــودکان کوچک تر را در بــازی خود راه 
بدهند. همین باعــث شــکایت و گاهی گریــه کودکان 
کوچک تر می شــود و برای حل دعــوا رو به بــزرگ ترها 
می آورنــد. در بین پســرها از نظر نیروی جســمانی هم 
تفاوت وجود دارد و به همین دلیل در دعواهای فیزیکی 
همیشــه یک نفر که از نظر جســمانی ضعیف تر اســت، 
شاکی و معترض می شود. اما گاهی اوقات این شکایت 
بردن ها و تعارضات، صرفا وســیله ای بــرای جلب توجه 
اســت. چون کودکان هنگامی که در ســکوت و آرامش 
بازی می کنند، توجهــی دریافت نمی کنند پس ترجیح 

می دهند از طریق درگیری این توجه را بگیرند! هرچند 
که توجه منفی است.

   رایج تریــن اشــتباهات والدیــن بــرای مدیریــت 
دعواهای کودکان

حال بــه راهکارهای موجود  اشــاره می کنیم تــا والدین با 
رایج ترین اشتباهات شان در این زمینه آشنا شوند.

 به او می گویید هرکه تو را زد، بزنش!

به عنوان اولین و مهم ترین نکته باید بگوییم، 1
این توصیه که هر که تو را زد، تو هم او را بزن، 
به شدت اشتباه و غلط است. چون در حالت 
عــادی والدین تاکیــد دارند کــودک، دیگــری را نزند و 
خشونت به خرج ندهد پس با این حرف تمام حرف های 
پیشــین نقض می شــود. بهترین توصیه به کــودکان در 
چنین مواقعی می تواند این باشد: »به چشم های فردی 
که تو را کتک می زند یا اذیــت می کند، نگاه کن و بگو تو 
حق نداری با من چنین رفتاری بکنی.« گام بعدی اطالع 
دادن به یک بزرگ تر مانند والدیــن، مربی مهد یا ناظم 
است. بهتر است این رفتارها به شــکل تمرینی در خانه 
انجام شود تا کودک بتواند با تن صدای مناسب و انتخاب 

بهترین کلمات، این مهارت را تمرین کند.

او را جلوی جمع بازخواست می کنید در صورت درگیری های فیزیکی، حتی اگر 2
کودک تان به هر نحو مقصر بود، او را جلوی 
جمع بازخواست نکنید، حتی نصیحت هم 
نکنید بلکه اول به ســمت فرزند خودتــان بروید و قضیه 
را جویا شــوید. توجه داشته باشــید رفتن شما به سمت 
کودک دیگــر به منزله طــرد کودک خودتان محســوب 
می شود و تاثیر منفی بر او می گذارد. به همراه فرزندتان 
به سمت کودک آسیب دیده یا کتک خورده بروید و سعی 

کنید قضیه را حل و فصل کنید.
خیلی سریع مداخله می کنید

در گام بعدی بایــد خود کــودک در حضور 3
شما چنین رفتارهایی را نشان دهد. یعنی 
کــودک را همراهــی مــی کنید ولــی خود 
کودک اعمال و کالم قاطعانه را نشــان می دهد. لطفا 
انتظــار موفقیــت صددرصــد نداشــته باشــید و بــرای 
شروع از حوادث آسان تر شروع کنید. اگر فرزندتان در 
گام های اولیه موفق نبود، شما از زبان کودک بگویید و 
کمکش کنید تا حق خود را بگیرد. دقت داشته باشید 
در این راه باید صبور باشــید، چون این مسائل کودک 
را برای حضور در مدرســه و اجتماع آماده می کند. در 

موقعیت هایــی که حقــش خورده یــا وســایلش گرفته 
می شود، سریع مداخله نکنید. اجازه دهید کودک 
با روش خــودش، حق خــود را بگیــرد و اگر موفق 

نبود، تمرین های گفته شده را به کار بگیرید. 
 کامال مستقیم مداخله می کنند

هنگامی که در جمع فامیل یا دوستان 4
درگیری رخ می دهد و کودک شکایت 
می کنــد، کافــی اســت بــه او بگویید: 
»عزیزم، من با تو می آیم ولی این مســئله ای اســت 
کــه به تــو مربــوط اســت، باید خــودت به 
دوســتت بگویی.« توجه داشته باشید 
در ایــن مرحلــه پدر یــا مــادر، کودک 
را همراهــی می کننــد ولــی مداخله 
کامال غیرمســتقیم است و والد فقط 
نقش حمایتــی دارد. این برخورد در 
مــواردی که اســباب بازی کــودک به 
زور گرفتــه شــده و او می خواهــد آن را 
پس بگیرد هم کاربرد دارد. یعنی والدین 
خــود را در دل ماجــرا قــرار نمی دهنــد و 
مستقیم وسیله را از کودک دیگر نمی گیرند 
بلکه کــودک را برای گرفتن وســیله تشــویق 
می کنند. اگر کودک در این مرحله پیشروی 
نکرد، والدین می توانند وسیله را بگیرند و روی 
زمین قرار دهند و از کودک بخواهند خودش آن 
را بردارد یعنی باز هم مستقیم وسیله را به دست کودک 

نمی دهند.
به او می گویید این قدر ترسو نباش!

برای آمــوزش دفاع کــردن بــه کودک تان 5
از نصیحت اســتفاده نکنیــد. مثال نگویید: 
»از خودت دفــاع کن، چرا از خــودت دفاع 
نکردی؟ چرا وقتی کتک خوردی هیچ کاری نکردی؟ 
نگفتم این قدر ترســو نباش؟« یا برچســب نزنید: »بچه 
من پخمــه اســت، مظلومه، بی دســت و پاســت، اصال 
این کتک خــوره و ... «. یــا زمانی کــه کودک تان کتک 
می خورد، خشــم خــود را از بقیه ســر او خالــی نکنید: 
»چرا هیچــی نگفتــی؟ همین طــور وایســتادی کتک 
خوردی؟« از همــان ابتدا که کودک شــما کتک خورد 
یا حقش گرفته شــد یا هل داده شــد، رفتاری را داشته 
باشــید که انتظار دارید فرزندتان در آن شــرایط انجام 
دهد. مثال اگر کســی کودک را کتک زد، دســتش را با 
اقتدار ولی بدون خشــونت می گیریــد و می گویید کار 
بدیــه، نباید بزنــی. اگر بــه زور اســباب بازی را گرفت، 
می گویید این اسباب بازی مال اونه، این برای شماست 
ولی می تونید با همدیگه تقسیم کنید. این رفتارها باید 

بدون خشونت و خجالت گفته شود.

هریک زدت، بزنش!
 با رایج ترین اشتباهات والدین برای مدیریت دعوای کودکان 

 در مهمانی ها آشنا شوید

 در  دورهمی های خانوادگی و دوســتانه همه 
چیز تا جایی خوب است که بچه ها با هم درگیر 
نشده اند و به اصطالح آب شان با یکدیگر در 
یک جوی می رود. اوضاع زمانی وخیم می شود 

که پای والدین و بزرگ ترها به میان می آید و بسته به نوع نگرش، 
آن ها حق را به فرزند خود یا دیگری می دهند. همیشه یکی از مشکالت 

و دو راهی های تربیتی، زمانی ایجاد می شود که کودک را ترغیب می کنیم 
از حق خودش دفاع کند ولی از سوی دیگر هرگونه پرخاشگری 

یا کتک زدن را در او تقبیح می کنیم.در ادامه  به دالیل ایجاد 
ناسازگاری میان کودکان و رایج ترین اشتباهات والدین در 

این زمینه اشاره خواهیم کرد.

� دکتر�ساحل�گرامی|�روان�شناس�کودک��

مشــکلی که طــرح کردید 
بیــن  شــایع  موضوعــی 
جوانــان و برخــی بــزرگ 
ســاالن اســت که منجر به 
کشمکش های بسیاری بین دو نسل می شود. 
مشــغولیت زیــاد و گاه اعتیــاد بــه شــبکه های 
اجتماعی و به خصــوص بازی هــای رایانه ای، 
دالیل فردی و جامعه شناختی دارد که بسته به 
این که کدام علت مسبب آن است، راهبردها نیز 
متفاوت خواهد بود. به برخی از مهم ترین آن ها 

در ادامه اشــاره می کنیم تا به شما پدر گرامی، 
کمکی کرده باشیم.

   سرگرمی جایگزین پیدا کنید
همیشه هر تفریح و سرگرمی، رقیبی دارد. پیدا 
کردن جایگزین آن ها یکی از روش های کارآمد 
متعادل کردن میزان مشغولیت به سرگرمی های 
افراطــی از جمله انــواع بازی هــای رایانــه ای و 
شبکه های اجتماعی است. البته این کار بی شک 
آزمــون و خطاهای بســیاری می طلبــد و نیاز به 
تالش و حوصلــه دارد. برای مثــال یک نوجوان 
یا بزرگ ســال برون گرا نیاز جــدی به ارتباطات 

اجتماعی، عاطفــی، خانوادگــی و به خصوص 
دوستانه دارد که اگر این فضا فراهم نباشد با رفتن 
به دنیای مجازی تا حد امکان آن را تامین می کند. 
فراهم کردن چنین فرصت هایی که روابط فعاالنه 
بین فردی جای روابط منفعالنه با تلفن همراه و 
رایانه را پر کند، یکی از کاهنده های مفید اعتیاد 

به دنیای مجازی خواهد بود.

   مقررات سخت گیرانه تعیین کنید
راه حل دیگــر که گاه ممکن اســت نتیجه بخش 
باشــد و بســیاری از پدران و مادران مسن به آن 
عمل می کنند، مقررات سخت گیرانه استفاده از 
تلفن همراه است. فرزندان در بدو ورود به خانه، 
موظف هســتند تلفن همراه را در مکان خاصی 
بگذارند و فقط تماس های مهم را پاســخ دهند. 
البته این روش ممکن است چالش هایی داشته 
باشــد. برای مثال اگــر یکی از فرزنــدان رعایت 
نکند، دیگران نیز ممکن است رعایت نکنند و اگر 
فشار بیاورید احتمال کدورت می رود ولی روشی 

مناسب برای رسیدن به نتیجه سریع است.

   خودتان را هم معتاد شبکه های اجتماعی 
نشان دهید!

راهکار جالــب دیگر این اســت کــه والدین نیز 

درســت مثل فرزندان  بــه عمد نشــان دهند به 
شــدت وابســته به صفحات اجتماعی هستند 
و آثــار و پیامدهای این رفتار افراطــی را در امور 
خانه و ارتباط با آن ها نشــان دهند. برای مثال 
از بدو ورود و اســتقبال از آن ها؛ دایم سرتان در 
تلفن همراه باشــد و برخالف معمول همیشــه 
دیگر خبری از پذیرایی داغ و صمیمانه نباشد. 
بوی مطبوع قرمه سبزی و چای خوش رنگ قند 
پهلو، بازی با نوه ها، گپ و گفت وگوی مادرانه و 
پدرانه نباشد! گهگاهی آن ها را حتی ترک کنید 
و در اتاق دیگر به گفت وگو یا چت خود بپردازید 
و ســپس برگردید، عذرخواهی کنید و علت را 
توضیــح دهیــد. اگراعتراضــی رخ داد، خیلی 
خنثی و آرام طرح کنید که شــما هم نیاز دارید 
از صفحات اجتماعی استفاده کنید. فقط دقت 
کنید این روش را از سبک به شدید در طول چند 
هفته پیش ببرید تا متوجه افــراط تئاترگونه آن 
نشــوند و واقعی بودن آن را بپذیرند تا جایی که 
کم کم نگران شما شوند، اعتراض کنند و شاکی 
 شوند که شما دیگر آن پدر و مادر قبلی نیستید. 
به این نقطه که رســیدید، وقت طرح خواســته 
شما می رسد تا توضیح دهید داستان چه بوده 
و هدف شما، تغییر رفتار آن ها بوده نه بی محلی 

یا راندن آن ها از خانه پدری شان.

مشاوره 
خانواده

ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

متن: نرگس عزیزیبه فرزندتان فرصت دهید تا در انجام فعالیت های مربوط به مدرسه اش تجربه کسب کندوالدین و نوجوان
تصویر ساز :  حسین نقیب

بده ببینم، با این چسب زدنت! آخه کی رو 
هوا به کاغذ چسب می زنه؟

 فکر کنم اگر زیر کاغذ یه 
زیردستی سفت بذاری و بعد 
چسب بزنی، بهتر باشه. بیا 

خودت امتحان کن.

چقدر خوب، 
بذار ببینم...

اعصابم خرد 
شد! خب آخه 

نمی تونم...

angelalanter، parenting�:منبع فاطمه�قاسمی|�مترجم��

49 ساله ام و همه اعضای خانواده ام معتاد 
شبکه های اجتماعی اند!

پدری 49 ساله ام و سه فرزند دارم. همه اعضای خانواده ام معتاد شبکه های اجتماعی 
شده اند. من بازنشسته هستم ولی بچه هایم که دانشجو و دانش آموز هستند، هر وقت 
مشغول درس خواندن نباشند، مشغول بررسی تلگرام یا اینستاگرام شان می شوند. 
البته خانمم اهل این کار نیست و اصال گوشی هوشمند ندارد. نمی دانم چطور به آن ها بگویم در دقایق 

کوتاهی که کنار هم هستیم، این قدر سرشان در گوشی شان نباشد؟

رضا�زیبایی|�روان�شناس�بالینی

 تربیت
 فرزند



 بعضی از مهمانی  ها و جمع های رسمی و خانوادگی ممکن است برای ما جالب نباشند و کسل مان 
کنند؛ این طبیعی است و برای همه آدم  ها توی کل دنیا رخ می دهد ولی با تمام نچسب بودنش باید 

یک طوری بگذرد. این وقت  ها می آییم چشم را درست کنیم می زنیم ابرو را هم خراب می کنیم، یک 
دبیر شیمی می بینیم و سریع می رویم کنارش می نشینیم تا درباره سوال های امتحان نهایی سال قبل با 

او صحبت کنیم یا مثال به محض آن که می فهمیم فالنی پزشک است تمام دردهای ناشناخته مان را فهرست 
می کنیم تا سر میز شام که کنارش نشستیم به او بگوییم. این کار شبیه این است که 

وسط مهمانی یک نفر بیاید از شما امتحان شفاهی تاریخ بگیرد. کاری که آدم ها هر 
روز انجام می دهند، برای شان تکراری می شود.  همه دوست دارند در مهمانی یا جشن 

دور هم بنشینند و از شر کارهای روزمره خالص بشوند. انتظار بی رحمانه ای است که 
پزشک توی مجلس عروسی ماجرای درد تاندون پای چپ شما را بشنود. گزینه بهتر شاید 

این باشــد که اگر فهمیدیم توی مراسم کسی هســت که می تواند راهنمایی مان کند و به 
دردمان بخورد از او بخواهیم نشانی محل کارش یا شماره و راه ارتباطی به ما بدهد تا 

بعد و در فضای مربوط به کارش، به او سری بزنیم و سوال های مان را مطرح کنیم. در 
دورهمی ها و مهمانی ها هم می شود به همان آشنایی و ارتباط های اولیه اکتفا کرد، 

به هرحال هر چقدر هم کسل کننده و تکراری باشد ُحسن اش همین است که با آدم های 
جدیدی آشنا می شویم که شاید بعد بشود کلی از آن ها کمک گرفت. 

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

 ویزیت و مشاوره رایگان 
همزمان با پوست کندن میوه!  

پرسیدن درباره خشم، سوال ســازنده  ای اســت. چون معموال در تصور خیلی های مان 

صحبت کردن از خشم و پرداختن به آن به اندازه تجربه عصبانیت، زشت و شرم آور است. 

حتما شنیده اید از کسی که خشــمگین می شــود به عنوان فردی که صبرش کم است و 

کنترلی روی خودش ندارد یاد می شــود. پس خشمگین شــدن چیز بدی است. قبل از 

این که این قاعده را بپذیریم باید فرق خشم و پرخاشگری را یاد بگیریم. این دو معموال با 

هم اشتباه گرفته می شوند. خشم یکی از هشت هیجان نخستین است و تمام انسان ها 

مجهز به این حس متولد می شــوند ولی پرخاشگری عملی است برآمده از خشم و منجر 

به تخریب می شود. خب انگار، قضیه فرق کرد.

  احساس خشم از کجا می آید؟
چه چیزی ما را خشــمگین می کند؟ خب دالیل متفاوتی باعث عصبانیت می شــود اما یک 
عامل در تمام تجارب خشــم ثابت و مشــترک اســت؛ ناکامی. وقتی دنیای بیــرون، مطابق 
نظر و خواســته ما پیش نرود و آن چه می خواهیم محقق نشــود، ناکامی را تجربه می کنیم و 
خون مان به جوش می آید. اما این که چطور واکنش نشان بدهیم، خیلی وقت ها برمی گردد 
به موقعیت هایی که عصبانیت اطرافیان به خصوص والدین را دیده ایم؛ یعنی نحوه ابراز خشم 
را یادگرفته ایم و لزوما انتخاب ما نبوده اســت. پس اگر بروز غلطی دارد، می توانیم انتخاب 
کنیم تا به شیوه درســتی آن را ابراز کنیم. شاید عجیب باشد ولی تجربه خشم، خوبی هایی 
هم دارد؛ مثال وقتی حس کنیم با ما نامنصفانه برخورد شــده، عصبانی می شــویم و ســعی 
می کنیم با واکنش نشــان دادن این رنج را کم کنیم؛ این موضوع می تواند کارکرد مراقبت 
از خود داشته باشد. احساس خشم لزوما از یک تجربه شخصی ناشی نمی شود؛ مثال وقتی 

اتفاقی رخ می دهد که سزاوار سرزنش است و ما عصبانی می شویم.

 خشمگین شدن، سرزنش آمیز است؟
با ایــن توضیحات می فهمیم که خشــم خودش به تنهایی مشــکلی ندارد. بایــد به خودمان 
حق بدهیم آن را تجربه کنیم؛ »فالنی فالن کار را کرد و من چون از او انتظار نداشتم خیلی 
عصبانی شدم. « بعد راه مناســبی برای بیان و ابراز خشــم مان پیدا کنیم که به پرخاشگری 
منجر نشود. نکته مهم این است که ما گاهی به خود حق نمی دهیم از موضوع ناکام کننده ای 
عصبانی شویم، پس خشم مان را سرکوب می کنیم ولی نمی دانیم که این خشم از بین نرفته، 
فقط دیده نمی شود. برای همین گاهی بدون آن که دلیلی برای خشم پیدا کنیم، عصبانی 
بودن را تجربــه می کنیم. عصبانیت های روی هم جمع شــده، گاهی این طوری خودشــان 
را نشــان می دهند. گاهی هم شــرایط بیرونی بــه ما اجازه تجربه خشــم نمی دهــد مثال از 

دست معلم عصبانی شده ایم اما به درستی 
خشم مان را شناســایی نکرده ایم. بعد از 
آن جایی که بروز داده نشده، در موقعیت 

دیگری مثال بر سر دوستان یا اعضای 
خانــواده خالی می شــود، در 

ایــن مواقــع می گوییــم 
اصطــالح  بــه  خشــم 
شده اســت  جابه جــا 

و دنبــال بهانه ای بــرای برون ریــزی در 
جاهای نامرتبط هستیم.

SNIKS :نام بازی 
Shelly Alon :سازنده

حجم: 83مگابایت

چند کرم رنگی شکمو، دنبال میوه اند و شما باید شکم شــان را سیر کنید؛ این کاری 
اســت که بازی »SNIKS« به عهده شــما می گــذارد و از قصــه  پیچیــده و ماجراجویی 
پرهیجــان خبــری نیســت. درســت اســت کــه حــل کــردن معماهــای بــازی بــرای 
میوه خوراندن به کرم ها، به فکر نیاز دارد ولی اسنیکز جزو بازی های سخت و چالشی 
دســته بندی نمی شــود بلکه  از آن هایی اســت کــه می تواند گوشــه تلفــن همراه تان 
بماند و وقت هایی که حوصله کارکشــیدن جدی از مغزتــان و تحمل تنش بازی های 
دیگر را ندارید، بروید ســراغش. یک تقلب ریز هم دِر گوش تــان بگویم؛ در غذا دادن 

به کرم هــا حواس تــان بــه رنگ ها 
باشــد. حاال فکر نکنید تــوی همه 
مرحله هــا کار بــه همین ســادگی 
اســت که توت فرنگی صورتی را به 
کــرم صورتــی برســانید و خالص. 
قاعده ترکیــب رنگ هــا را باید بلد 
باشــید، از ایــن گذشــته چطوری 
ترکیــب کــردن هــم مهــم اســت. 
بیشــتر از این چیزی نمی گویم که 
خودتان راهش را پیــدا کنید. اگر 
هنوز بــرای دانلود کردن اســنیکز 
دودل هســتید، بد نیســت بدانید 
که امتیــازش در گوگل پلی پنج از 
پنج است. پس اگر هوس یک بازی 
جدید و جالب کرده ایــد و اندروید 
گوشــی تان هفت و باالتــر از هفت 

است، دست به کار شوید. 

   
مریم ملی| روزنامه نگار

پنیر پیتزا یا هر نوع پنیر فانتزی را تقریبا همه دوســت دارند یعنی 
اصــال نمی شــود یــک بــار مــزه اش را چشــید و بــه ایــن راحتی هــا 

بی خیالش شد. سال 2011 یک نظرسنجی جالب در بین شهروندان 
17 کشــور دنیا انجام و از آن ها خواسته شــد غذاهای مورد عالقه خود را 

مشخص کنند. 
در فهرســت نهایی غذاهای محبوب، پنیر در رده یازدهم قرار گرفت و در کمال 

تعجب پیتزا در رده دوازدهم، دلیلش چه بود؟ چه چیــز باعث محبوبیت جهانی پیتزا 
شده است؟ خمیر، گوجه یا پنیر آب شده روی آن؟ پنیر در دمای 32 درجه سانتی گراد 
ذوب می شود چون پروتئین های شیر که داخل پنیر هستند، در این دما به حالت مایع 

درمی آینــد. در دمــای 54 درجــه ســانتی گراد ایــن پروتئین ها 
به طــور کامــل شکســته می شــوند و مــاده ای غلیــظ، خامــه ای و 
چســبناک ایجــاد می کنند. خامــه ای بودن، بافت نرمی اســت که 
دهان انســان به شدت از آن لذت می برد. گرمای پنیر آب شده هم به 
این لذت اضافه می کند و باعث می شــود که خیلی خوشــمزه تر از شکل 
ســرد و ســخت اولیه اش به نظر برسد. این طوری اســت که پیتزا و الزانیا و 
خیلــی از غذاهایی که با پنیرهای پروســس  تهیه و بعــد در گرمای فر داغ می 
شــوند جزو محبوب ترین و خوشــمزه ترین غذاها هســتند، در واقع ما بی آن که 

بدانیم شــیفته پنیری هستیم که در آن  هاست. 

 
فاطمه قاسمی| مترجم

مــرد عنکبوتــی را تــوی فیلــم و کارتون هــا دیده ایــم، زن 
عنکبوتــی امــا کامــال واقعــی اســت و این روزهــا همــه را 
حیــرت زده کرده اســت. »آریــس سوســانتی راهایــو«ی 
24ســاله، اهل اندونــزی، رکورد جهانی ســنگ نوردی را 
شکســته و لقب زن عنکبوتی گرفته است هرچند بعضی ها 
معتقدنــد به خاطر ســرعت عجیب وغریب اش بهتر اســت 
»میگ میگ« صدایش کنیم! آریس، دیوار 15متری را در 6ثانیه باال رفته و رقیب هایش حتی به گرد 
پایش هم نرسیدند. این اولین بار است که یک زن در کمتر از 7ثانیه از دیوار باال می رود. این رکورد در 

جام جهانی 2019 چین ثبت شده است.

زن عنکبوتی!  

منابع: تایم، گاردین، ای بی سی نیوز

رفقا سالم!

اگه فکر می کنید سالح های لیزری فقط توی فیلم های 

علمی-تخیلی وجود دارن، بشنوید از »گابریل مک فارلین« 

15ساله که یکی از این تفنگ ها رو با کمک پرینتر سه بعدی ساخته که 

می تونه بادکنک بترکونه و فلز ذوب کنه. گابریل، مدتی در زمینه الکترونیک مطالعه  

و با مهندس های زیادی مشورت کرده و درنهایت هم جنبه های ایمنی رو 

شماره پیامک 2000999خطرناک استفاده بشه.توی کارش رعایت کرده. یعنی قرار نیست از این تفنگ برای کارهای 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

بالتازار

با کرم های شکمو آشنا شوید 

زنی که رکورد سرعت حرف زدن را شکست

این هفته همــه کارهای عجیــب و ســریع را خانم ها انجام 
داده انــد. »فران کاپو«، رکــورد ســریع ترین صحبت کردن 
را در گینس به اســم خودش ثبت کرده است. او که مجری 
و گزارشــگر رادیویــی در نیویورک اســت، همیشــه دلش 
می خواسته رکورد سرعت در حرف زدن را بشکند. جالب 
آن که یک شبکه تلویزیونی به او فرصت می دهد تا آرزویش 
را برآورده کند. فران هم از این فرصت اســتفاده می کند و 
جلوی دوربین، 558کلمه در دقیقه حرف می زند. فران، 
می تواند در هر ثانیه 11کلمه به زبان بیاورد. او چندسال پیش ویدئویی از خود منتشر کرد که در آن 
داســتانی را در 15ثانیه می خواند. اگر این توانایی به نظرتان وحشتناک می آید باید بگویم که واقعا 
همین طور است. خود فران در این ویدئو به بیننده ها هشدار داد که ممکن است از دیدنش مضطرب 

شوند و بهتر است چند نفس عمیق بکشند.

 چرا پنیر آب شده
 این قدر خوشمزه است؟ 

نوجوان 

روزهای فرد

 ایده و اجرا:درِست رو بخون، اونم در کنارش ادامه بده... 
محمدپور - مرادی

کمیک

چرا بی دلیل عصبانی می شویم؟    پیشنهاد

 زندگی سالم
  یک شنبه

  26 آبان    1398    
 شماره 1464 

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

نوجوانی ۱۲ ساله هستم ،هیچ مشکل و ناراحتی ندارم ولی به شدت 
عصبانی هستم و خیلی وقت ها دنبال بهانه ام تا عصبانیت ام  را بروز 
بدهم؛  اما خیلی ناراحتم که چرا بی اختیار عصبانی می شوم . اصال خشم 

و عصبانیت چگونه به وجود می آید؟

بپرس تا بگم

Keigo :اثر مصائب زرافه بودن

عجایب

آره. البته باید 
زودتر درس خوندن رو 

شروع کنه و این کارها رو هم 
در کنارش ادامه بده

وای چه بچه 
بااستعدادی!

من قضیه 
فیثاغورس رو 

نقض کردم. من قضیه 
فیثاغورس رو نقض 

کردم

آفرین پسرم. خیلی 
خوبه فقط درِست رو بخون، نقض 
قضیه فیثاغورس رو هم در کنارش 

ادامه بده

آفرین پسرم. فقط کاش 
دکترات رو می گرفتی، اسکار رو هم در 

کنارش ادامه می دادی

باالخره 
اسکار گرفتم

خب حاال که ُمردی، به نظر ما 
درسِت رو بیا اون دنیا شروع کن، 
ُمردن رو هم می تونی در کنارش 

ادامه بدی

شادی شایان |  کارشناس ارشد روان شناسی بالینی



           شهرستان ها 7 
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

مدیر آب و فاضالب 
روستایی نهبندان: 

از 450 کیلومتر 
شبکه توزیع 90 

کیلومتر آن فرسوده 
است

یک شنبه | 26 آبان 139۸ | 19 ربیع االول 1441 | شــماره 3137

از گوشه و کنار استان

به  آبی و خشکسالی سال هاست  اعزامی-کم  گروه 
دغدغه ای برای استانی مانند خراسان جنوبی به دلیل 
موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی و ... به ویژه در 
نقاط پرتنشی مانند نهبندان تبدیل شده است، هر چند 
بارندگی های امسال مرهمی بر زخم چند ساله شهر و 
روستانشینان شد اما آن چه طی این سال ها عطش را در 
روستاهای نهبندان کاهش داده است حرکت ادامه دار 

خودروهای سیار آب رسانی است.

آب رسانی سیار ۸0 روستا
مدیر آب و فاضالب روستایی نهبندان از آب رسانی 
سیار به 80 روستای این شهرستان خبر می دهد و 
 پراکندگی زیاد آن ها را عاملی برای نقص در روش 
آب رسانی بیان و اضافه می کند: به 19روستای باالی 
20 خانوار آب رسانی نشده است که این موضوع در 

دستور کار قرار دارد.  
»محمدی« 10 مجتمع آبی و 18 روستا با منبع آبی 
چاه عمیق و نیمه عمیق را از داشته های آبی شهرستان 
اعالم می کند و با اشاره به این که بزرگ ترین مجتمع آبی 
مربوط به روستای دهک است، می افزاید: 42 روستا و 

آبادی زیر پوشش این مجتمع آب رسانی قرار دارند.
وی نهبندان را جزو شهرستان های پرتنش در حوزه آب 
معرفی می کند و از طرفی فضا برای کار در نهبندان را 
زیاد می داند و می افزاید: مصرف باالی آب در روزهای 
تعطیل، کیفیت پایین آب، کمبود نیرو و گستردگی و 
پراکندگی روستاهای شهرستان از چالش های پیش 
روی آب و فاضالب روستایی است که با بازسازی شبکه 
ها و اقدامات انجام شده تنش ها به حداقل رسید.وی با 

 اشاره به کیفیت پایین آب در روستاهای مرزنشین، از
 آب رسانی به سه روستای شاهکوه تا دهه فجر خبر و 
ادامه می دهد: در برخی روستاها از آب شرب بهداشتی 
برای دام و کشاورزی استفاده می شود که در شرایط کم 

آبی زمینه قطعی آب را فراهم می کند. 

پیگیری حفر 5 چاه بحران
وی اعتبار شهرستان را چهار میلیارد تومان اعالم می 
کند و با اشاره به پیگیری دریافت مجوز و اعتبار حفر پنج 
چاه بحران در این شهرستان برای کاهش دغدغه تامین 
آب می افزاید: برای احداث هر چاه بحران به 500 تا 
600 میلیون تومان نیاز است که با اعتبارات فعلی نمی 
توان کاری از پیش برد. به گفته وی، برای بهره برداری از 
شبکه ها به حدود هفت میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

30 تانکر فرسوده
مدیر آبفای روستایی نهبندان با اشاره به نصب آب 
شیرین کن در 11 روستا و خروج از گردونه آب رسانی 
سیار می گوید: با این اقدام ماهانه حدود 5 هزار کیلومتر 
از رفت و آمد خودروها حذف شد اما چنان چه نگهداری 
 نشود یک سال دیگر این روستاها دوباره باید با تانکر
 آب رسانی شود.وی به مشکالت حوزه آب رسانی سیار 
هم اشاره و اضافه می کند: از 100 تانکر فلزی گالوانیزه 
مستقر در روستاها 30 مورد فرسوده است و باید تعویض 
شود. به گفته وی، در بخش فاضالب پروژه ای انجام 
نشده است و پیش بینی می شود سال آینده پروژه 
فاضالب روستای دهک آغاز شود. وی به مشکل کمبود 
تجهیزات و امکانات هم گریزی می زند و می افزاید: 

گاهی باید برای تهیه یک قطعه کوچک، مسیر 200 
کیلومتری تا مرکز استان را پیمود و در برخی موارد به 
دلیل آسیب دیدگی بخشی از تجهیزات 10روز مجتمع 
بدون آب باشد که این موضوع سبب کاهش سرعت و 

روند کار آب رسانی می شود.

90 کیلومتر شبکه فرسوده
در  تنش  دارای  روستاهای  شناسایی  از  »محمدی« 
تابستان و اخطار به پرمصرف ها خبر می دهد و می 
افزاید: در صورت رعایت نشدن الگوی مصرف به مدت 
یک هفته آب این مناطق قطع خواهد شد. وی تعداد 
انشعاب های غیر مجاز در این شهرستان را زیاد نمی 
داند و با تاکید بر این که از 450 کیلومتر شبکه توزیع 
90 کیلومتر آن فرسوده است، می افزاید: نبود اعتبار و 
اجرا نکردن برنامه های نگهداری سبب افزایش خسارت 
به شبکه ها می شود در حالی که با اعتبارات کم قابل 

بازسازی و تعویض نیست.

گردونه آب رسانی سیار می چرخد

نیاز 7 میلیاردی برای بهره برداری شبکه های آب روستایی نهبندان

 افتتاح دادگاه عمومی 
بخش دیهوک

دادگاه عمومی بخش دیهوک با حضور رییس کل 
دادگستری راه اندازی شد.رئیس کل دادگستری 
استان با اشاره به خدمات قوه قضاییه در نقاط 
مختلف به مردم گفت: راه اندازی دادگاه عمومی از 
خواسته های مردم این منطقه بود که با هماهنگی 
و همکاری دستگاه ها، این مرکز قضایی در دیهوک 
به بهره برداری رسید. حجت االسالم والمسلمین 
قضایی  رسانی  خدمات  در  تسهیل  »حمیدی« 
به مردم منطقه، کاهش هزینه های رفت و آمد تا 
طبس، احساس امنیت بیشتر مردم و ... را از برکات 
راه اندازی دادگاه در بخش دیهوک دانست و افزود: 
بد اخالقی با مردم سبب بدبینی مردم به قضات و 

نظام می شود.

امام جمعه مطرح کرد

نبود زمین؛ مشکل جوانان بشرویه
پورغزنین- نبود زمین در بشرویه جوانان این شهر را با مشکل مواجه کرده است.
امام جمعه بشرویه نبود زمین در بشرویه را یک معضل جدی اعالم کرد و گفت: 
جوانان برای ازدواج باید مسکن داشته باشند در حالی که نبود زمین در راه 
ازدواج آن ها مشکالتی ایجاد می کند. حجت االسالم والمسلمین »معلمی« 
با اشاره به این که مشکالت پیش روی ورزش جوانان این شهرستان هم بسیار 
است و باید با مطالبه و پیگیری به رفع آن کمک کنیم، از جوانان خواست در این 
مسیر دلسرد نشوند. وی بن بست جاده ای شهرستان را هم مورد اشاره قرار داد 
و اضافه کرد: اکنون که تمایل به سرمایه گذاری در این راه است باید اقدامات 

پیش رو را تسهیل کنیم.

فعالیت سنتی 2451 واحد نگهداری زرشک 
حقانی- دو هزار و 451 واحد نگهداری و خشک کردن زرشک به طور سنتی 
در قاین فعالیت دارند.مدیر جهاد کشاورزی قاینات از فعالیت 200 سالن 
نگهداری صنعتی و دارای مجوز در این شهرستان خبر داد و گفت: سال گذشته 
25 میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت به متقاضیان دارای شرایط پرداخت 
شد و محدودیتی برای اعطای تسهیالت احداث سالن زرشک خشک کنی 
وجود ندارد. مهندس »سجادی« با اشاره به اعطای خدمات زیربنایی شامل 
آب، برق و گاز به متقاضیان احداث سالن زرشک، سطح زیرکشت زرشک 
این شهرستان را 927 هکتار اعالم و اضافه کرد: از این وسعت 465 هکتار 

بارور است.

رونمایی از گذرگاه خیال در بشرویه
مراسـم رونمایـی از کتـاب گـذرگاه خیـال نوشـته سـیده »الهـه علیدخـت« در 
کتابخانـه عمومـی مـال عبـدا... بشـرویه برگـزار شـد.»کیانی«، رئیـس اداره 
کتابخانـه هـای عمومـی بشـرویه گفـت: برپایـی این گونـه مراسـم موجـب توجه 
ویژه به حوزه کتـاب و کتاب خوانـی به ویژه نویسـندگان بومی می شـود. حجت 
االسـالم »معلمـی«، امـام جمعـه ایـن شـهر هـم گفـت: بیشـتر علمـا وقـت خـود 
را صـرف مطالعـه کتـاب می کننـد و بایـد تـالش کنیـم کتاب هایـی بـا محتـوای 

مطالـب ارزنـده در جامعـه انتشـار یابـد.

چند خط خبر

به مناسبت والدت با سعادت حضرت رسول  ●
اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع(، موکب امام 
رضا)ع( و کریم اهل بیت)ع( قاین با ایجاد ایستگاه 
صلواتی از هفت هزار نفر با غذای گرم، شربت، چای 

زعفران و شیرینی پذیرایی کرد.
به مناسبت گرامی داشت هفته وحدت، مسابقه  ●

پینگ پنگ بین نوجوانان و جوانان قاین برگزار و از 
طرف هیئت پینگ پنگ شهرستان به نفرات اول تا 

سوم لوح و هدایایی اهدا شد.
 در هفته اول مسابقات فوتسال دسته یک استان،  ●

دو تیم شرکت آرتین و نماینده سرایان در یک بازی به 
مصاف هم رفتند که نماینده بشرویه توانست با پنج 

گل بازی را به سود خود به پایان برساند.
*به مناسبت هفته وحدت، مسابقات دوبل آزاد 
پینگ پنگ بین 17 تیم در سالن فتح المبین قاین 
برگزار شد و از طرف هیئت پینگ پنگ به نفرات برتر 

لوح و هدایایی اهدا شد.

اعزام کاروان سالمت به حسن آباد زیرکوه

کاروان سالمت به روستای حسن آباد زیرکوه اعزام شد.رئیس جمعیت هالل 
احمر زیرکوه با اشاره به این که این شهرستان به واسطه خشکسالی چند ساله، 
روستاهای محروم و مرزی زیادی دارد و توجه به آن ها نقش به سزایی در توسعه 
امنیت مرزها ایفا می کند، گفت: کاروان سالمت جمعیت هالل احمر این 
شهرستان همزمان با میالد نبی اکرم)ص( و هفته وحدت به روستای حسن 
آباد اعزام شد. به گفته »عابدینی«، در قالب این کاروان، 50 نفر از بیماران این 

روستا از خدمات ویزیت و داروی رایگان بهره مند شدند.

نبود رادیولوژیست در بشرویه و سرگردانی بیماران 

پورغزنین- بشرویه اگر چه از نظر امکانات درمانی شهری محروم است           
اما بسیاری از مردم به دلیل نبود حداقل ها از جمله نیروی متخصص و 
کلینیک مناسب گالیه مند هستند از جمله این که متخصص رادیولوژی 
ندارند. بنا به گفته یکی از شهروندان، چند ماه است که برای رادیولوژی 
به کلینیک مراجعه می کنم اما در هر مراجعه با »متخصص نیست« مواجه 
شده ام. »فرقانی«، ادامه داد: این موضوع سبب شده است تا بیماران به 
شهرهای طبس یا فردوس با فاصله طوالنی مراجعه کنند بنابراین برای 
من که مرد هستم شاید این رفت و آمدها به از کارافتادگی، هزینه ها و ... 
منجر می شود اما برای مادران باردار به طور حتم خطرهایی در پی دارد. 
»اسدی«، یک بانوی بشرویه ای هم که برای دریافت نوبت رادیولوژی به 
کلینیک مراجعه کرده است گفت: دو مرتبه است که مراجعه می کنم اما 
پزشک در مرخصی است، البته دفعه قبل برای سونوگرافی به شهر مجاور 
رفتم ولی با توجه به این که مراجعان خود را دارند نتوانستم وقت بگیرم. او 
از مسئوالن خواست با برنامه ریزی مناسب، مردم را از سرگردانی و سفر 

به شهرهای دیگر نجات دهند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان بشرویه هم گالیه مردم درباره نبود 
متخصص رادیولوژی را به جا دانست و گفت: بشرویه، تک متخصص است 
بنابراین باید به شکلی باشد که بتوان به او اتکا کرد. دکتر »علی حسینی 
نژاد« ادامه داد: اگر قرار باشد پزشک متخصص از استعالجی های 
طوالنی مدت استفاده کند مردم با مشکل مواجه می شوند و یک مادر 
باردار برای یک مشکل کوچک باید به شهرهای دیگر مراجعه کند. وی از 
پیگیری ها برای رفع این مشکل خبر داد و افزود: موضوع به دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند منتقل شده است و مسئوالن دانشگاه پیگیر هستند. به 
گفته او، پزشک متخصص در بشرویه با استفاده از سهمیه مناطق محروم 
در امتحان دستیاری پذیرش شده و با توجه به سهمیه ای که استفاده 
کرده است باید 12 سال در شهرستان خدمت کند اما به دلیل مشکالت 
پزشکی، استعالجی های طوالنی مدت می گیرد بنابراین دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند برای این موضوع باید تدبیری بیندیشد.

برندی برای محصوالت لبنی 
عشایر 

انصاری - محصوالت تولیدی عشایر استان از این پس 
با برند یکی از شرکت های کشاورزی عشایری بشرویه 
به بازار مصرف عرضه می شود. مدیر کل امور عشایری، 
گفت: سال گذشته در منطقه عشایری چاه حاجی 
)ریگ( طرح شتر شیری با ظرفیت چهار هزار نفر و 
اشتغال زایی برای 12 خانوار اجرا و یکی از شرکت 
های تعاونی، موفق به فراوری شیر شتر و تولید دوغ، 
کشک، بستنی و روغن زرد شد که تورهای گردشگری 
در تغذیه گردشگر ،  صبحانه )شیر شتر( ، میان وعده و 
ناهار )دوغ شتر( و عصرانه )بستنی( استفاده می کنند. 
»حسین پور«، ادامه داد: در فروشگاه های شهرستان 
و استان های همجوار از جمله بندر عباس، کرمان، 

شیراز، مشهد و یزد هم بازاریابی شده است.

تحصیل 700 طلبه و روحانی 
در قاین

700 طلبه و روحانی در حوزه های علمیه قاین 
مشغول تحصیل یا فعالیت هستند.حجت االسالم 
والمسلمین »رحمانی« امام جمعه قاین در جمع 
طالب و روحانیون این شهر با اشاره به حضور هزار و 
230 روحانی در این شهرستان گفت: حوزه علمیه 
قاینات با قدمت 700 ساله شخصیت های برجسته 
ای مانند آیت ا... عبدالواسع و عبدالرزاق قاینی، آیت 
ا... سید حسین امام ، آیت ا... قهستانی و آیت ا... سید 

محمد علی فقیه را در خود پرورش داده است. 

ش  تیم اعزامی 
گزار
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گزارش جلسه

رئیس هیئت 
اسکواش استان: 
افزون بر میزبانی 
رقابت های جهانی 
بیرجند جونیور از 
15 تا 18 اسفند، 
رقابت های هفته 

آخر لیگ اسکواش 
کشور هم هفته آخر 

فروردین سال 99 
در بیرجند برگزار 

خواهد شد.

حسین قربانی

 »میزبانی رقابت های جهانی اسکواش روی هوا« تیتر 
گزارشی بود که 28 خرداد در روزنامه خراسان جنوبی 
چاپ شد. در این گزارش آمده بود که اسکواش با توجه 
به ظرفیت های موجود در استان، از رشته های ورزشی 
است که در ماه های گذشته بیش از قبل به آن توجه 
شده است به ویژه از زمانی که دو اسکواش باز نوجوان 
استان به تیم ملی دعوت شده اند. هر چند با نظر مساعد 
فدراسیون قرار شد میزبانی یکی از مسابقات جهانی 
به خراسان جنوبی اعطا شود اما برای انجام آن نیاز به 
ساخت چهار کورت در قالب سالن اختصاصی اسکواش 
با اعتبار استانی است و با وجود پیگیری های انجام شده 
از سوی اداره کل ورزش و جوانان، تاکنون اعتبار مورد 
نیاز برای این کار تخصیص نیافته و سبب شده است 
تا ساخت کورت های اسکواش با مشکل مواجه شود. 
»غنی« رئیس هیئت اسکواش استان در این گزارش 
گفت که اگر تا پایان آبان سه میلیارد تومان مورد نیاز 
برای تکمیل سالن اختصاصی اسکواش تخصیص نیابد 
میزبانی رقابت های بین المللی بیرجند جونیور با بازدید 
بازرسان فدراسیون از خراسان جنوبی گرفته خواهد 
شد. با همه این شرایط در آخرین پیگیری »خراسان 
جنوبی« از وضعیت این کورت بزرگ ورزشی، خبرهای 

امیدبخشی به گوش می رسد. 

آخرین مهلت
رئیس هیئت اسکواش استان روزگذشته به خبرنگار 
ما گفت: آخرین زمان تعیین شده از سوی فدراسیون 
اسکواش برای بازدید بازرسان فدراسیون از روند تکمیل 
سالن آخر آبان است اما رئیس فدراسیون به طور شفاهی 
به اداره کل ورزش و جوانان تا آذر برای این موضوع 

مهلت داده است.
»غنی« با اشاره به این که هفته آینده رئیس دفتر فنی 
فدراسیون اسکواش برای بازدید از روند اجرای این 
پروژه به بیرجند سفر می کند تا گزارشی به فدراسیون 
های  کورت  احداث  کار  سختی  افزود:  دهد،  ارائه 
اسکواش تا این مرحله بود و با توجه به این که تجهیزات 
مورد نیاز مانند کف پوش، شیشه ها و... در گذشته 
توسط هیئت اسکواش استان خریداری شده است 
تکمیل آن از این پس با سرعت بیشتری انجام می شود 
تا وعده افتتاح در دهه فجر امسال عملی شود.به گفته 
وی کورت ها بر اساس آخرین استانداردهای جهانی 
احداث می شوند و با توجه به این که سالن کورت ها 
فضای خاصی است پیش بینی های الزم مطابق با تصویر 
برداری موجود در اروپا لحاظ شده است .رئیس هیئت 
اسکواش استان با اظهار رضایت از عملیاتی شدن وعده 

اش در مجمع انتخاب رئیس این هیئت برای ساخت 
یک سالن اسکواش در مرکز استان خاطر نشان کرد که 
افزون بر میزبانی رقابت های جهانی بیرجند جونیور از 
15 تا 18 اسفند، رقابت های هفته آخر لیگ اسکواش 
کشور هم هفته آخر فروردین سال 99 در بیرجند برگزار 

خواهد شد.

نیاز 2.5 میلیاردی پروژه
»تاجریزی« مسئول دفتر فنی اداره کل ورزش و جوانان 
استان هم با اعالم این که چند روز پیش 300 میلیون 
تومان برای ادامه ساخت سالن کورت های اسکواش 
بیرجند به حساب پیمانکار واریز شد، گفت: در مجموع 
با محاسبه مطالبات پیمانکار باید 2.5 میلیارد تومان 

دیگر برای این پروژه باید پرداخت شود.

بیشترین تخصیص
به  اشاره  با  نیز  وجوانان  ورزش  کل  مدیر  »عزیزی« 
پیگیری انجام شده برای تکمیل کورت های اسکواش 
بیشترین  شده  انجام  های  تالش  با  بیرجندگفت: 
تخصیص را برای تکمیل کورت های اسکواش داشته 
ایم و با توجه به این که مهلت فدراسیون تا آذر تمدید شده 
است امیدواریم روند کار با سرعت ادامه یابد تا در زمان 

مقرر شاهد تکمیل و بهره برداری از این طرح باشیم.

 روی خط ورزش

استعدادیابی کشتی در روستای ُبجد
رحمان– استعدادیابی کشتی بین 60 دانش آموز مقطع ابتدایی روستای ُبجد 
بیرجند به مناسبت هفته وحدت برگزار شد.»عباس سروری« رئیس هیئت کشتی به 
خبرنگار ما گفت: در این مراسم عالوه بر اجرای برنامه های متنوع تعدادی از کشتی 
گیران نوجوان هیئت کشتی استان و همچنین تعدادی از دانش آموزان این روستا 
کشتی گرفتند و افراد منتخب در رده سنی خردسال و نونهال در تمرینات هیئت در 

سالن کشتی شهید کوشه ای بیرجند حضور خواهند یافت.

بوکسورها در رقابت های قهرمانی کشور

زهرایی- تیم بوکس استان در رقابت های قهرمانی کشور حضور دارد.
به گزارش »خراسان جنوبی« رئیس هیئت بوکس استان گفت: احسان ساجدی، 
هادی مرادی و سینا فایده با مربیگری حبیب ا... قاسمی و سرپرستی سید حامد 
حائری در این رقابت ها روی رینگ می روند.به گفته »قربانی« این رقابت ها تا 29 

آبان در ارومیه برگزار می شود.

اسکواش بازان به رقابت های بین المللی می روند

تیم اسکواش استان به رقابت های بین المللی اصفهان جونیور اعزام می شود.
به گزارش خبرنگار ما تیم اسکواش استان با ترکیب 17 ورزشکار در رده های 
مختلف سنی با مربیگری محمد رضا خراشادی زاده، وحید احراری و خانم 
ابوالحسن نژاد در این رقابت ها حضور خواهد داشت.بر اساس این گزارش این 

رقابت ها 27 آبان تا اول آذر برگزار می شود.

آذر ؛ آموزش داوری فوتسال در طبس
دوره آموزش داوری درجه 3 فوتسال با همکاری هیئت ورزش کارگری طبس 
زیر نظر مدرس فدراسیون فوتبال آذر برگزار می شود.به گزارش خبرنگار ما 
دبیر هیئت فوتبال طبس گفت: کالس تئوری این دوره آموزشی 6 تا 9 آذر در 
سالن جلسات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کالس عملی در سالن پنجم 
اردیبهشت شهرستان برگزار خواهد شد.»علیانی« افزود: متقاضیان رده سنی 

17 تا 27 سال تا اول آذر فرصت دارند که در این دوره ثبت نام کنند.

نایب قهرمانی اونیک بیرجند 
تیم اونیک بیرجند در دور سوم مسابقات لیگ برتر اسكیت رول بال بانوان کشور 
در جایگاه دوم ایستاد.به گزارش خبرنگار ما این دور به مناسبت هفته وحدت 

به میزبانی استان قزوین )شهرستان تاكستان( با حضور پنج تیم برگزار شد.

»هتل ورزش در خراسان جنوبی احداث می شود« این 
عنوان خبری خوش بود که هفته گذشته از قول معاون 
وزیر ورزش در جمع مسئوالن هیئت های ورزشی و 
سازمان های مردم نهاد مطرح شد.واقعیت این است 
که در خراسان جنوبی نه فقط هتل ورزش نداریم بلکه 
به خصوص در مرکز استان تشکیالت ورزش و جوانان 
هیچ خوابگاهی در اختیار ندارد و تنها خوابگاهی 
هم که در طول چندین دهه و در زمانی که بیرجند 
یک شهرستان بود استفاده می شود، سال ها قبل به 
دالیلی به محل اداری اداره کل ورزش و جوانان تبدیل 
شد، وضعیتی که تاکنون هم ادامه دارد. مشکل نبود 
خوابگاه در کنار مشکالت دیگر جرئت میزبانی رقابت 
های مهم کشوری را از بسیاری هیئت ها گرفته است 
حتی هیئت هایی که با وجود همه مشکالت طی این 

سال ها میزبان رقابت های کشوری بوده اند و بخش 
زیادی از انرژی و وقت خود را صرف هماهنگی با 
نهادهای مختلف دارای خوابگاه کرده اند و تا مدت 
ها هم درگیر تسویه حساب های مربوط بوده اند.
طی سال های بعد از تشکیل خراسان جنوبی، پروژه 
های مختلف ورزشی در استان اجرا شده است به 
نحوی که به گفته مدیر کل ورزش و جوانان فقط 174 
پروژه ورزشی ناتمام در منطقه وجود دارد ولی نکته 
جالب آن که در میان این همه ساخت و ساز ورزشی 
نه فقط خوابگاهی برای مرکز استان وجود ندارد بلکه 
حتی یک سالن با استاندارد های الزم برای میزبانی 
رقابت های مهم هم بنا نشده است که خود یکی دیگر 
از مشکالت بزرگ برخی هیئت های ورزشی برای 
میزبانی رقابت های مهم است و یا این که محلی برای 

اداره کل ورزش و جوانان ساخته شود تا الاقل همان 
خوابگاه قبلی مورد استفاده هیئت های ورزشی قرار 
گیرد.وجود این معضالت با این حجم از ساخت و ساز 
و صرف مبالغ هنگفت از منابع مختلف، واقعیت تلخی 
را نمایان می سازد که حکایت از نبود توجه کافی و 
نیاز سنجی درست دست اندرکاران مربوط در زمان 
تصویب و اجرای پروژه های ورزشی دارد معضلی که 
باعث شده با وجود این کمبود، مکان های ورزشی 
داشته باشیم که به دالیلی مورد استفاده قرار نمی 
گیرد.به هرحال با توجه به وعده معاون وزیر درباره 
ساخت هتل ورزش، از مسئوالن مختلف و تاثیرگذار 
در این حوزه از استاندار خراسان جنوبی گرفته تا مدیر 
کل ورزش و جوانان انتظار می رود با پیگیری های الزم 

،زمینه را برای تحقق این وعده فراهم کنند.

یادداشت  

     سید حسین حسینی 

هتل ورزش؛ 
وعده شیرین 
برای مشکلی 

قدیمی

روزنه های امید میزبانی رقابت های جهانی اسکواش 

 جریان اعتبار 
در کورت اسکواش بیرجند

ارزیابی عملکرد هیئت ها از 
اول آذر بدون حضور رسانه ها !

عملکرد  ارزیابی  جلسات   – قربانی   زهرا 
هیئت های ورزشی از اول آذر بدون حضور رسانه 
ها برگزار می شود.مدیر کل ورزش و جوانان روز 
گذشته در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به این 
که در این جلسات بیشتر به دنبال شفاف سازی 
مالی هیئت ها هستیم نیازی به طرح این مسایل 
در رسانه ها نمی بینیم و قصد داریم با فعال سازی 
شورای اطالع رسانی مسایل و مشکالت هیئت 
های ورزشی را بررسی کنیم.»عزیزی« از برگزاری 
نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی شکوه پیوند 
در 14 آذر برای استفاده از ظرفیت خیران و تکمیل 
پروژه های ورزشی نیمه تمام مناطق محروم استان 
در تهران خبر داد و افزود: در این جشنواره رئیس 
های  فدراسیون  روسای  المپیک،  ملی  کمیته 
پهلوانی و زورخانه ای، ورزش های روستایی و 
خواهند  حضور  کشتی  فدراسیون  و  عشایری 
داشت و شرکت کاروان فرهنگی ورزشی، معرفی 
توانمندی ها و حضور ملی پوشان استان نیز در این 
 جشنواره مدنظر قرار گرفته است.او با اشاره به
 این که بخشی از پروژه های مناطق روستایی حتی 
 با مبالغ کمتر از 100 تا 150 میلیون تومان به 
بهره برداری می رسد، تصریح کرد: با برگزاری 
جشن گلریزان شکوه پیوند پیش بینی می شود تا 
مبلغ دو میلیارد تومان در بحث خیران جذب شود 
که این مبالغ براساس نوع عالقه مندی خیران 
هزینه می شود.وی همچنین به 174پروژه نیمه 
تمام استان هم اشاره کرد که از این تعداد 94 
پروژه ملی و استانی و 73 پروژه خیرساز است 
که در مجموع اعتبار مصوب استانی و ملی آن 
45 میلیارد و 500 میلیون تومان است و بیشتر 
اعتبارات با تخصیص پایین ابالغ می شود و این 
روند تکمیل پروژه های ورزشی را با مشکل مواجه 
می کند.وی با اشاره به این که سیاست اداره کل در 
مقابل هیئت های ورزشی و سمن ها انقباض مالی 
و شفافیت عملکردها و استفاده بهینه از ظرفیت 
های موجود است افزود: آمار ورزشکاران سازمان 
یافته استان در چهار ماه اول امسال به 22 هزار 
نفر رسیده است که این آمار باید تا 1400 به 20 
درصد جمعیت استان برسد که با توجه به فاصله 
موجود بسته های تشویقی نظیر تامین 50 درصد 
هزینه بیمه ورزشکاران سازمان یافته در مناطق 

مرزی و روستایی استان در نظر گرفته شده است.
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