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ــوی  ــاص جـ ــ ــ شــــرایــــط خ
نهبندان سبب شده است 
تا محصوالت کشاورزی آن 
جزو ناب ترین ها باشد اما 
ــودن صنایع  به دلیل کم ب
این  در  تکمیلی  و  تبدیلی 
ــدات  ــی ــول ــان ، ت ــت ــرس ــه ش
منطقه با برند و بسته بندی 
دیگر نقاط عرضه می شود 
ــزوده ای نصیب  و ارزش اف

تولید کنندگان... 

 2650 برنامه 2
برای هفته بسیج

دو هزار و 650 برنامه از 30 آبان تا شش آذر 
به مناسبت هفته بسیج در استان اجرا می 

شود. معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا 
)ع(، دیدار با نماینده ولی فقیه، اجرای 40 
یادواره شهید در پایگاه های مقاومت بسیج 

 محالت، اعزام 40 گروه جهادی به 

] صفحه 2 [  



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 62 سال پیش         
 در روزنامه

کشف جسد

روزنامه خراسان در شماره 2481 به تاریخ ششم بهمن 1336 در مطلبی 
در صفحه پنج آورده است: بطوریکه در ژاندارمری خراسان اطالع میدهند 
روز 29 دیماه در گردنه شتری حومه نهبندان بیرجند جوانی بقتل رسیده و 
جسد وی بدست آمده است از قاتل یا قاتلین مزبور اطالعی در دست نیست 
که شخص مقتول با رفقای خود برای تفریح بدانصوب رفته و روی جریانی 
بقتل رسیده یا توسط شخص بخصوصی این کار صورت گرفته است. موضوع 
از طرف ژاندارمری تحت تعقیب است و جسد مقتول برای تحویل بستگانش 

بقریه مزبور آورده شد.

گزارش خبرنگاران  
» خراسان جنوبی « 

حاکی از آن است که 
CNG  جایگاه های

شاهد تعداد بیشتر 
متقاضیان نسبت به 

روزهای قبل است 
تا جایی که صف 

های طوالنی تری 
مقابل این جایگاه ها 
تشکیل شده است

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

 تکلیف سپرده گذاران طرح صندوق یکم در  ●
به  نام  طرح ملی مسکن چیست؟ شرایط ثبت 
به هم  شکلی بود که سهمیه بیرجند در چشم 
زدنی تکمیل شد و نتوانستم اقدام کنم. مسئوالن 
راه و شهرسازی و بانک مسکن در این باره اطالع 

رسانی و شفاف سازی کنند.
 آسفالت بولوار مقابل بیمارستان ولی عصر  ●

)عج( و ابتدای بولوار غفاری در برخی قسمت 
ها بسیار فرسوده و دچار ترک های متعدد است. 
مسیرها  این  آسفالت  روکش  برای  شهرداری 

اقدام کند.
 بسیاری از مشاغل از جمله کافی نت ها، خدمات  ●

خودرویی و ثبت نام دریافت سهمیه سوخت و ... با 
قطع اینترنت دچار مشکل می شود. 

 مسئوالن می گویند با افزایش قیمت ها پس از  ●
سهمیه بندی بنزین به صورت جدی برخورد می 
کنند اما نمی گویند چگونه؟ وقتی بهای برخی 
کاال و خدمات، صد تومان ،صد تومان و برخی 
بیشتر افزایش پیدا کند چگونه همه شهر را رصد 

می کنند؟
 تا چند وقت پیش برای عزیمت به بیرجند از یکی  ●

از روستاهای نهبندان به آژانس 90 هزار تومان 
می پرداختم اما بعد از سهمیه بندی بنزین، راننده 
به دلیل گرانی سوخت 190 هزار تومان کرایه 

مطالبه کرد! 
 در کار تولید عرقیات گیاهی در یکی از روستاهای  ●

خوسف فعالیت و برای این کار از سیلندر گاز استفاده 
می کنم. در گذشته هر سیلندر گاز برای دو روز و نیم 
قابل استفاده بود اما به نظر می رسد از وزن آن کم 
شده است چون در کمتر از این مدت مصرف می 
شود. مسئوالن متولی و ناظران وزن سیلندرهای 

گاز را بررسی کنند.
 جزو آن دسته از قشرهایی هستم که یارانه ام  ●

قطع شده و برای برقراری دوباره آن راه به جایی 
نبرده ام. حاال هم که قرار است دولت کمک هزینه 
معیشتی بپردازد نمی دانم آیا شامل حال خانواده 
من هم می شود؟ مسئوالن استان در این باره اطالع 

رسانی کنند.
 مهر امسال نیروهای حق التدریسی در برخی  ●

مدارس به کار گرفته شدند که سابقه تدریس در 
هیچ جایی ندارند. 

دریافت عوارض از کسبه توسط شهرداری بیرجند  ●
بر اساس چه فرمولی انجام می شود؟ رقم مطالبه 
شده طی چند سال اخیر افزایش زیادی داشته است.
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115 کتاب در جشنواره کتاب سال 

حسین قربانی – 115 کتاب به دبیرخانه سومین جشنواره انتخاب کتاب استان 
ارسال شد. معاون فرهنگی و رسانه ای مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
خبرنگار ما گفت: این کتاب ها با موضوع های مربوط به خراسان جنوبی یا از 
نویسندگان بومی است که تا پایان سال 97 چاپ شده است. به گفته »رمضانی« 
اختتامیه این جشنواره همزمان با افتتاح سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان با 

حضور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود.

کمبود 23 بهورز در استان
زهرا خسروی- استان بر اساس نیازسنجی انجام شده به 23 بهورز نیاز دارد. 
معاون فنی مرکز بهداشت استان با اشاره به فعالیت 315 خانه بهداشت با 425 
بهورز، گفت: 35 تا 40 قلم دارو برای ارائه خدمات بهداشتی به مردم در خانه 
های بهداشت موجود است. دکتر »امیرآبادی زاده« ایمن سازی با واکسیناسیون 
مادران و کودکان، بازتوانی، پیشگیری و درمان، آموزش تغذیه سالم برای گروه 
های هدف، ارتقای شاخص های بهداشت محیط و ... را از فعالیت های بهورزان 
اعالم و اضافه کرد: 46 درصد کودکان با دریافت سبد غذایی و همکاری برخی 

دستگاه ها از رشد مطلوبی برخوردار هستند.  

230 هزار خانوار مشمول طرح حمایتی دولت
اکبری – واریز درآمد حاصل از افزایش قیمت فروش بنزین 
از شب گذشته به حساب خانوارهای کشور آغاز شد که در 
استان 230 هزار خانوار یارانه بگیر مشمول واریز کمک 
معیشتی می شوند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
به »خراسان جنوبی« گفت: 230 هزار خانوار در استان 

یارانه بگیر هستند که بر اساس شرایط، مشمول طرح 
حمایتی دولت می شوند. به گفته »پورعیسی« بر اساس 
این طرح به خانوار یک نفره 55 هزار تومان، دو نفره 103 
هزار تومان، سه نفره 138 هزار تومان، چهار نفره 172 
هزار تومان و پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان تعلق می 

گیرد و این میزان به صورت نقدی به حساب سرپرستان 
خانوار جدا از یارانه ها واریز می شود. بنا بر آخرین خبرها 
غیر از یارانه بگیران، افراد دیگری هم مشمول این طرح می 
شوند که به گفته وی، برنامه ریزی ها برای نحوه واریز باید با 

همکاری دیگر نهادهای مرتبط انجام شود.  

زوج جوان، قربانی قاتل خاموش

زوج جوانی بر اثر گاز گرفتگی در چادر جان باختند. معاون اجتماعی فرمانده 
انتظامی استان گفت: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر گازگرفتگی 
مسافران جاده ای در محل مسجد حضرت ابوالفضل )ع( نهبندان، نیروهای امدادی 
و کارشناسان پلیس به محل حادثه اعزام شدند. سرهنگ »حیدری« افزود: زوج جوان 
به قصد استراحت اقدام به نصب چادر در این مکان کردند و با روشن کردن پیک نیک 

در صدد گرم کردن چادر برآمدند که بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.

تشکیل 21 پرونده افزایش قیمت 
انصاری- 21 پرونده افزایش قیمت از 25 آبان در 
استان تشکیل شد. رئیس سازمان صمت، گفت: 
پس از اصالح قیمت بنزین و آغاز طرح نظارت بر بازار، 
گزارش های مردمی به سامانه 124 با 400 فقره 
تماس، چهار برابر افزایش داشت. »شهرکی« با اشاره 
به افزایش قیمت گوجه فرنگی در روزهای اخیر، آن را 
ناشی از سرمازدگی و کمبود اعالم کرد و گرانی را بی 
ارتباط با قیمت بنزین دانست. به گفته وی، اولویت 
نظارت در این چند روز با کاالهای پر مصرف بود و 
15 تیم در دو شیفت صبح و عصر کار نظارت را بر 
عهده دارد. »تهوری« معاون بازرسی این سازمان هم 
بیشترین تماس ها با سامانه 124 را مرتبط با افزایش 
قیمت در حمل و نقل و صیفی، دانست و گفت: روز 
گذشته افزایش 20 تا 300 تومانی قیمت تخم مرغ 
را در مراکز توزیع شاهد بودیم که با متخلفان برخورد 

شد و قیمت به روال قبل برگشت.

2650 برنامه برای هفته بسیج
دو هـزار و 650 برنامـه از 30 آبـان تا شـش آذر به 
مناسـبت هفته بسـیج در اسـتان اجرا می شـود. 

معاون هماهنگ کننده سـپاه انصارالرضا )ع(، 
دیدار با نماینده ولـی فقیه، اجـرای 40 یادواره 
شـهید در پایـگاه هـای مقاومت بسـیج محالت، 
اعـزام 40 گـروه جهـادی بـه مناطـق محـروم 
بـرای سـاخت مسـکن، اجـرای همایـش شـکوه 
اقتـدار بـا حضـور 10 هـزار بسـیجی در بیرجند 
و در دیگـر نقـاط اسـتان را از جملـه برنامـه هـا 

اعـالم کـرد. 
نمایشـگاه  برپایـی  زاده«  »بـرات  سـرهنگ 
دسـتاورهای چهـل سـاله بسـیج در 40 غرفـه از 
29 آبان با موضوع های سـبک زندگی اسالمی، 
ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت، استکبار ستیزی، 
بصیـرت و والیـت مـداری را از جملـه برنامـه های 

محـوری هفتـه بسـیج دانسـت.

۴ روز از سهمیه بندی بنزین گذشت 

CNG صف
گروه خبر  

 چهار روز از سهمیه بندی بنزین می گذرد و با وجود روند 
عادی سوخت گیری در جایگاه های عرضه بنزین اما 
گزارش خبرنگاران ما حاکی از آن است که جایگاه های  
CNGشاهد تعداد بیشتر متقاضیان نسبت به روزهای 
قبل است تا جایی که صف های طوالنی تری مقابل 
این جایگاه ها تشکیل شده است. به گفته مسئول پمپ 
گاز یکی از جایگاه ها عده ای از رانندگان به استفاده از 
گاز رو آورده اند و برخی که خودروی گازسوز نداشتند 
برای گازسوز کردن آن اقدام کرده اند. او معتقد است 
که مراجعه برای استفاده از گاز 10 برابر شده است. 
مسئول پمپ بنزین جایگاه هم اظهار می کند که هنوز 
خیلی ها کارت سوخت ندارند و برخی در چند روز 
گذشته سهمیه 60 لیتری خود را استفاده کرده اند و 

از بنزین آزاد استفاده می کنند. به گفته وی، هر چند 
مراجعه زیاد است اما بعضی که قبل از اجرای این طرح 
10 لیتر سوخت گیری می کردند حاال به سه لیتر 
 CNG راضی شده اند. در جایگاه دیگری هم صف های
 در مقایسه با بنزین طوالنی تر است. یک راننده تاکسی 
می گوید: هر روز برای استفاده از این سوخت مراجعه 
می کند چون قیمت آن مناسب تر است و استفاده از 
بنزین با این شرایط توجیه ندارد اما در این میان، راننده 
یک خودروی دولتی کارت آزاد جایگاه را می گیرد و 

سوخت گیری می کند.

تاکسی برون شهری با سهمیه 60 لیتری
دو راننده مسیر بیرجند - نهبندان در ایستگاه تاکسی 
های برون شهری چهار راه غفاری، از گران شدن بنزین 
گالیه دارند و می گویند: از 9 راننده این مسیر، سه نفر 

مسافرکشی می کنند و بقیه به دلیل کم بودن سهمیه 
بنزین در شهر مانده اند این در حالی است که تعداد 
مسافران هم به گمان افزایش کرایه کمتر شده است 
و حتی مشتری های ثابت تماس می گیرند و از هزینه 
سفر می پرسند اگر چه هیچ افزایش قیمتی نداریم. به 
گفته »کاظمی« از سهمیه 750 لیتری تاکسی های 
برون شهری، فقط 60 لیتر به کارت سوخت منتقل شده 
است در حالی  که برای هر بار رفت و آمد به نهبندان باید 
40 لیتر استفاده کنیم و به ناچار برای گذران زندگی 
و مسافرکشی، با بنزین آزاد کار می کنم در حالی که 
در شرایط گذشته و با قیمت کمتر هم درآمد زیادی 
نداشتم و استهالک و هزینه ها بیشتر بود. برخی راننده 
های مسیر بیرجند - سربیشه هم تاکید دارند که 60 
لیتر برای سه روز کافی کارشان است و بر اساس گفته 
مسئوالن قرار است از اول آذر سهمیه واقعی واریز شود.

رویداد

تقاضاهای کاذب در ثبت نام طرح ملی مسکن
اکبـری-  نهبنـدان، یکـی از 9 شهرسـتانی اسـت کـه امـکان سـاخت مسـکن 
محرومـان در آن وجـود دارد و در طـرح ملـی مسـکن، بـرای سـاخت هـزار و 
700 واحـد مسـکونی اقـدام شـد امـا تقاضـای کاذب بـرای ثبـت نـام یکـی از 

مشـکالت ایـن طـرح اسـت. 
فرمانـدار نهبنـدان بـا اشـاره بـه ثبـت نـام بیـش از هـزار و 500 نفـر بـرای 
برخورداری از مزایـای طرح ملی مسـکن در این شهرسـتان، گفت: مشـکلی 
در تامیـن زمیـن ایـن طـرح وجـود نـدارد امـا بیشـتر افـراد ثبـت نـام شـده یـا 
تسهیالت مسـکن دریافت کرده اند یا زمین دولتی در روسـتا به آن ها واگذار 

شـده و تقاضاهـا کاذب اسـت. 
»بیکـی«، ادامـه داد: افـرادی کـه از تسـهیالت روسـتایی اسـتفاده کـرده انـد 
درخواسـت اسـتفاده از تسـهیالت شـهری دارند که این امکان وجـود ندارد. 
وی با اشـاره به این کـه در نهبندان امکان واگـذاری زمین دولتـی وجود دارد 
و زمین برای طرح ملی مسـکن تامین شـده اسـت افزود: در اجـرای این طرح 
امکان سـاخت 50 واحـد مسـکونی با مشـارکت بنیـاد برکـت وجـود دارد که 
زمیـن آن تامین شـده اسـت و از طرفی آمادگـی وجـود دارد با حضور سـرمایه 

گـذار و واگـذاری زمین دولتی، سـاخت و سـاز انجام شـود. 



قفسه پرفروش ها ، منطقه ممنوعه من در کتاب فروشی هاست. 
کتاب ها این جا جیغ  جیغو و شلوغ کن اند؛ به  زور می خواهند 

خودشان را بهت قالب کنند: »ببین کلی آدم منو 
خوندن. ببین چه جلد قشنگی دارم! ببین چقدر 
جایزه بــردم«. نخوانده هم معلوم است چیزی در 

چنته ندارند وگرنه کتاب را چه به این جلوه فروشی ها 
و بازارگرم کنی ها؟ کتاب حسابی، سنگین و رنگین 
می نشیند توی قفسه مربوط به خودش. منتظر می ماند 
بــروی سراغش. بین آن  همه جلد جــورواجــور، نگاهت 

روی عنوان خوب یا اعتبار نویسنده یا حسن شهرت 
مترجم یا خوشنامی ناشرش بماند. چندصفحه اش 
را بخوانی، با حال وهوا و نیاز فعلی ات بسنجی اش 

و بعد از همه این ها تازه تصمیم به خریدن یا نخریدنش بگیری. اما از 
جلوه فروش ها بدتر، کتاب های ساندویچی  هستند. آثار مهم و جدی، 

توی قفسه پرفروش ها جایی ندارند مگر وقتی که الغر و کوچک و آسان فهم 
می شوند. من اسم شان را گذاشته ام کتاب های ساندویچی یا کتاب ویچ ها 

که  این روزها هم بین حامیان کتاب چاپی طرفدار دارند هم جای خودشان را 
بین الکترونیکی خوان ها باز کرده اند که اتفاق خوبی به نظر نمی رسد. چرا؟ به بهانه 

هفته کتاب سراغ این موضوع رفتیم.

رمانی را که 
خواندنش روزها 
و هفته ها زمان 
الزم دارد، در 

50 دقیقه گوش 
بدهید؛ بقیه اش، 
جمله بندی های 

زیرکانه، جزئیات 
لذت بخش 

شخصیت پردازی ، 
فراز و فرودهای 

نفس گیر، احساسات 
و تجربیات انسانی 
همگی اضافه اند. 
خودیاری ها را 

هم بدون تمرین و 
مرور و صبوری در 
چند دقیقه بخوانید 
تا »اضطراب« را 

درمان و »خالقیت« 
را شکوفا کنید و 

استاد »خودشناسی« 
و »مراقبه« و کلی 
چیز دیگر شوید

 این روزها دست های 
ما به مشکالت و 

بیماری های تازه ای 
مبتال می شوند چون 
برای حرکت هایی به 
کار می گیریم شان 

که برای آن ها 
ساخته نشده اند. 
حتی ممکن است 

بافت های دست مان 
درنتیجه این وظایف 

تازه، کار با تلفن 
همراه و رایانه، 

دچار تغییر شوند 
همان طور که شکل 
فک و دهان  ما به 
 دلیل استفاده از 
قاشق و چنگال 

نسبت به اجدادمان 
تغییر کرده  است. 
طبیعی است که 
سبک و شیوه 

خواندن مان هم 
عوض بشود

خالصه کتاب های چاپی و میکروکتاب های الکترونیکی 
 مثل ساندویچ مسمومی هستند 

که برای ذائقه  ما ضرر دارند

کتاب  ویـچ!کتاب  ویـچ!
الههتوانا|روزنامهنگار
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درباره کتاب های خالصه شده و انگیزه های انتشار و خواندن شان

»پروست« را یک ساعته بخوانید!

ــان ازدســت رفــتــه« را خــوانــده ایــد؟ نخواندنش، مایه  »در جست وجوی زم
ــرده ای  صفحه  ــزار و خ ننگ کتاب  خوان هاست؟ آن هــایــی کــه ایــن ســه ه
را نخوانده اند، نصف عمرشان بر فنا رفته  اســت؟ در تصور بعضی 
کتاب دوست  ها، نخواندن آثاری خاص یا 
دوست نداشتن  آن ها گناهی 
نابخشودنی است. کسانی 
هم که مرتکب چنین خطایی 
هستند، از نظر آن هــا اجازه 
ورود بــه دایـــره فرهیختگان 
را ندارند. شاهکار پروست، 
یکی از معیارهای کتاب خوان 
بودن است اما حجم و قیمت 
زیادش، متأسفانه مانعی است 

بر سر راِه روشنفکرنمایی. بازار چه کار می کند؟ همان کاری را که هر کاسب 
حواس جمعی؛ جنسش را مطابق میل مشتری عرضه می کند. به این ترتیب 
حاال ما عالوه بر رمان هفت جلدی »در جست وجوی زمان از دست رفته«، 
یک نسخه حدود 200 صفحه ای داریم که اتفاقا نشر سرشناسی هم چاپش 
کرده  است. آن هم با چنین توجیه دلسوزانه و قشنگی: »حیف که این کتاب 
نخوانده بماند«. مقدمه کتاب الحق به  خوبی از پس تبلیغ کار برآمده  است. 
مثال این پاراگراف را بخوانید: »مارسل پروست در این کتاب در پژوهش و 
کشف برخی حقایق درون بشر، در شناخت و بیان و تحلیل برخی از ظریف ترین 
و دوردست ترین محرک ها و کارکردهای ذهن و روان انسان درهایی را باز 
می کند که پیش از او بسته  بود، به زوایا و دهلیزهایی از جان سر می کشد که تا 
پیش از او هیچ اندیشمند کنجکاو و ذره شکافی تا آن جاها نرفته بود«. حاال فکر 
می کنید »در جست وجوی زماِن« ساندویچی قرار است چطور ما را به چنین 
عوالم شگفتی ببرد؟ با گزیده هایی از اصل اثر! یعنی حتی با خالصه کتاب 

هم نه، با آوردن بخش هایی از متن که معلوم نیست قبل و بعدشان چه بوده، در 
چه موقعیت هایی و به چه دالیلی گفته  شده اند و چه کسی آن ها را خطاب به 
کی بیان کرده  است. در نهایت قرار است چه چیزی از رمان، دسِت خواننده را 
بگیرد؟ با این تکه پاره ها روح اثر و اندیشه خالقش به مخاطب منتقل می شود؟ 
اگر با خودمان روراست باشیم، باید اعتراف کنیم که آورده این کتاب ها جز چند 
جمله قصار برای کپشن اینستاگرام و نقل در حلقه عاشقان مطالعه و البته توهم 
دانایی نیست. ناشر هم بدون آن که نیازی به پذیرفتن ریسک چاپ کتاب های 
حجیم و گران داشته  باشد، به کار و کاسبی اش می رسد. این بال فقط دامن 
پروست را نگرفته   است، آثار مهم بسیاری از ادبیات ایران و جهان به  صورت 
خالصه منتشر شده و می شوند تا خواننده ها به زحمت نیفتند. به این ترتیب 
می شود در زمانی کوتاه تعداد قابل توجهی کتاب خواند و جلوی پیشنهادهای 
فهرست »همه کتاب هایی که قبل از مرگ باید بخوانید« تیک زد، بدون آن که 

واقعا چیزی از محتوای شان فهمیده و از لذت شان درک شود.

درباره میکروکتاب ها و ادعاهای گزاف شان

 با خوردن این کپسول ها
 کتاب خوان شوید!

مهربانی فعاالن حوزه نشر اما به لقمه لقمه کردن کتاب ها و جویدن آن ها به  جای مشتری، 
ختم نمی شود. کتاب فروشی های اینترنتی و اپلیکیشن های کتاب صوتی و پادکست به 
مراتب از همکاراِن چاپی شان دلسوزتر هستند. مد تــازه »میکروکتاب« این ادعــا را ثابت 
می کند. در خالصه کتاب های چاپی هنوز زحمت خواندن وجود دارد و هنوز قیمت های چند 
ده هزارتومانی پشت جلد، مشتری را فراری می دهد. میکروکتاب ها این مشکل را از سر راه 

برداشته اند. آن ها چکیده  را هم چکیده کرده  و درنهایت آن قدری از 
متن و محتوا باقی گذاشته اند که در 50 دقیقه سروتهش هم بیاید. 

اگر کسی حوصله همین قدر خواندن هم نداشته  باشد، می تواند 
فایل صوتی کتاب های لت وپارشده را گوش بدهد. این تبلیغ، کار 

یکی از مشهورترین تیم های میکروکتاب ساز است؛ »شما با خواندن 
میکروکتاب ها همان اطالعات مفیدی را دریافت می کنید که مطالعه 

کتاب اصلی در اختیارتان می گذارد، به دور از اضافه نویسی«. دقت کردید؟ 
هرچیزی که در 50 دقیقه نگنجد، اضافه نویسی است! رمانی را که خواندنش روزها و 
هفته ها زمان الزم دارد، در 50 دقیقه گوش بدهید؛ بقیه اش، جمله بندی های زیرکانه، 
جزئیات لذت بخش شخصیت پردازی ، فراز و فرودهای نفس گیر، احساسات و تجربیات 

انسانی همگی اضافه اند. خودیاری ها را هم بدون تمرین و مرور و صبوری در 
چند دقیقه بخوانید تا »اضطراب« را درمان و »خالقیت« را شکوفا کنید و استاد 
»خودشناسی« و »مراقبه« و کلی چیز دیگر شوید. سطحی خوانی و احساس 

بی نیازی از مطالعه درست و دقیق، از آسیب هایی است که این خرده کتاب ها 
می توانند باعث آن بشوند. باال بردن فرهنگ مطالعه و افزایش دانش هم ادعاهای 

تبلیغاتی جذابی هستند که میکروکتاب ها برای تحقق آن ها، زیادی کوچک اند! این کپسول های 
اطالعاتی، ربطی به مطالعه به معنی فعالیت آگاهانه خواندن همراه با تأمل ندارند؛ دانشی هم 
که وعده اش را می دهند، چیزی بیشتر از پیام های تلگرامی و پست های اینستاگرامی نیست؛ 
اطالعات عمومِی غیرضروری و بدون عمق. اصطالح کلیشه ای اقیانوس های به عمق یک 
سانتی متر گویاترین تعبیری است که در این باره به ذهنم می رسد، تکراری بودنش را ببخشید. 
خالصه های چاپی و میکروکتاب ها در کنار همه ایرادهایی که در این پرونده گفتیم و نگفتیم ولی 
بدیهی به نظر می رسند، یک اشکال اساسی غیرقابل چشم پوشی دارند؛ نظرات را به نفع داده ها 
مصادره می کنند. ما به لطف آن ها درباره دامنه گسترده ای از موضوعات، داده جمع می کنیم ولی 
این داده ها را از مسیری به دست  نمی آوریم که به تحلیل و نظر و بینش منجر  شوند.این محصوالت 
غیرفرهنگی ما را از خواندن اصل اثر بی نیاز می کنند؛ خیلی ها خالصه کتاب می خوانند که اگر 
باب میل شان بود بروند خود کتاب را بخوانند اما این اتفاق نمی افتاد  چون اواًل خالصه ها آن قدر 
بد و بازاری هستند که لذت مطالعه خود اثر را ندارند، ثانیًا وقتی در 50 دقیقه خالصه کتاب را 
بخوانیم احساس می کنیم همه چیز را درباره اش می دانیم و الزم نیست چند ساعت وقت بگذاریم 
و خودش را با قیمت بیشتری بخوانیم. توهم دانایی ناشی از این خالصه خوانی ها و اظهارنظر 

بی جا درباره همه چیز هم که جای خودش یک آسیب جدی این نوع مطالعه است.

کتاب ویچ ها محصول طبیعی زندگی مدرن اند؟

 فرهنگ ساندویچی 
و معنی زدایی از چیزها

میکروکتاب ها بنا به دلیلی و در پاسخ به نیازی تولید شده اند. با طرفداران شان 
که صحبت کنی، می گویند وقت کم و حوصله تنگ و جیب خالی به این سمت 
سوق شان داده  است. زندگی در عصر ما افتاده روی دور تند. از طرفی دویدن برای 
خیلی های مان نای نشستن و خواندن باقی نگذاشته  است؛ از طرف دیگر فناوری 
دارد عادت های تازه ای در ما به  وجود می آورد. متن های کوتاهی که بی مقدمه و 
حاشیه سریع می روند سر اصل مطلب، اطالعات ضروری 
را به  صورت موردی و نکته ای و طرح های تصویری ارائه 
می کنند و همه فهم و بی نیاز از توضیح و تفسیرند، 
با سبک زندگی فعلی  ما هماهنگ ترند. عادت به 
خواندن چنین متونی، مطالعه کتاب های طوالنی 
را سخت و ظرفیت تمرکز را کم می کند. فناوری حتی 
فیزیولوژی ما را هم تحت تأثیر قرار داده  است. چندوقت 
پیش در سایت ترجمان، مقاله ای خواندم با عنوان »فناوری چگونه 
دست های ما را تغییر می دهد؟«. نویسنده مقاله می گفت این روزها 
دست های ما به مشکالت و بیماری های تازه ای مبتال می شوند چون 
برای حرکت هایی به کار می گیریم شان که برای آن ها ساخته نشده اند. 
حتی ممکن است بافت های دست مان درنتیجه این وظایف تازه، 
کار با تلفن همراه و رایانه، دچار تغییر شوند همان طور که شکل فک و 
دهان  ما به  دلیل استفاده از قاشق و چنگال نسبت به اجدادمان تغییر 
کرده  است. طبیعی است که سبک و شیوه خواندن مان هم عوض بشود اما 
باید از هر تغییری استقبال کنیم؟ کتاب های صوتی و ای بوک ها، امکانات تازه ای 
هستند در راستای تغییر سبک زندگی. گوش دادن به کتاب در وقت های مرده 
و امکان مطالعه روی دیوایس های مختلف به جای حمل کتاب های سنگین، 
پیشنهادهای خوِب این امکانات جدید هستند اما کتاب ویچ ها هم جزو همین 
گروه، طبقه بندی می شوند؟ خودشان را در این گروه جا می زنند ولی از عهده اش 
برنمی آیند. انگیزه تولیدشان، چیزی غیر از پول نیست و تقاضا برای آن ها ربطی به 
انگیزه دانایی و آگاهی ندارد. خب اشکال کار کجاست وقتی تولیدکننده راضی 
و خریدار راضی است؟ باالتر درباره معایب کتاب ویچ ها حرف زده ایم ولی نباید 
آن ها را شخصی تلقی کنیم. ایراد در این نیست که کسی با خواندن یک خالصه 
کتاب. ادعای فرهیختگی کند یا با شنیدن یک میکروکتاب توهم همه چیزدانی 
بزند. مشکل آن جاست که این تولیداِت ظاهرا فرهنگِی بی ضرر، به فرهنگ 
ساندویچی دامن می زنند. درست است که این سیکل معیوب را مصرف کننده 
آماده خوار و تولیدکننده پول دوست می سازند ولی این ها دو گروه انتزاعی خارج 
از جامعه نیستند، بخشی از جامعه ای هستند که به معنی زدایی و عمق زدایی از 

همه چیز دامن می زنند. 

میکروکتاب یا ماژیک 
فسفری بی دقت؟

یک تجربه از خواندن خالصه کتابی که هیچ نسبتی با 
نسخه اصلی نداشت

چند وقت قبل شروع کردم به مطالعه یک کتاب 
ــدود 700 صفحه  ای؛  کتابی اتو  ح

بیوگرافیک که نویسنده در آن 
بافت اجتماعی کشورش در 

روزهای کودکی، مناسبات 
سرسختی  ــی،  ــوادگ ــان خ
خــــودش بـــه عـــنـــوان یک 

دانش  آموز، مشکالت نژادی 
برای دست یافتن به آموزش 

خوب و پیشرفت و خیلی چیزهای 
دیگر را به طور مفصل توضیح داده بود. 

حدود 400 صفحه از کتاب را طی چند روز خواندم. کتاب جالبی 
بود اما به شکلی که روی آن تبلیغ شده بود اثرگذار نبود. به  هر 
ترتیب خللی در مطالعه ادامه کتاب پیش آمد و مترصد فرصت 
بودم تا تمامش کنم تا این  که یک روز بلیت اینترنتی سینما گرفتم 
و به سالن رفتم اما بعد از چاپ بلیت جلوی سینما متوجه شدم یک 
ساعت زودتر آمده ام. آن  جا بود که تصمیم گرفتم وقت مرده  ام 
را زنده کنم. گشتم و گشتم دنبال نسخه الکترونیک کتابی که 
درحال خواندنش بودم . یک مورد پیدا کردم با قیمت شگفت 
انگیز دوهزار و 500 تومان. فایل را دانلود کردم و با یک مقدمه 
عجیب مواجه شدم. در این مقدمه آمده بود گروه فالن به  طور 
تخصصی آثار برگزیده را خالصه می  کنند تا مخاطبانی که پول 
و وقت کافی برای مطالعه کتاب را ندارند با مهم  ترین نکاتش 
آشنا شوند. برای من  که طی چند روز فقط نصف کتاب را خوانده 
بودم مطالعه کتابی که به من قول می  داد ظرف 45 دقیقه همه 
داده  هــا را بدانم فرصتی عالی بود. کتاب اصلی من را گام به 
گام به آن زمان و مکان می  برد. طوری که چهره شخصیت  ها را 
مجسم می  کردم، به  طور مثال عمه راوی را در ذهنم ساخته 
بودم، اسم محله، همسایه  ها و همکالسی و معلم اش  را یاد گرفته 
بودم، از خواندن کتاب لذت برده بودم و گام به گام در موقعیتی 
که نویسنده می  خواست از آن مطلع شوم قرار گرفته بودم. اما 
در کتاب خالصه شده یکهو با یک سری جمله بی  ربط مواجه 
شدم که بدون رعایت اصول نگارشی و بدون هیچ حلقه وصلی 
پشت سر هم آمده بودند. بیشتر شخصیت  ها حذف شده بودند. 
اتفاقات به  جای توصیف، پشت سرهم ذکر می  شدند. دنیای کتاب 
درگیرم نمی  کرد. تصور کنید یک نفر به شما بگوید »جدایی نادر از 
سیمین« را نبین، فیلم یک ایده مرکزی دارد: عواقب دروغ گفتن 
یا مخفی کاری شخصیت  ها را نشان می  دهد و شما هم فکر کنید 
با دانستن اصل ایده  و دیالوگ های مهم از تماشای فیلم بی  نیاز 
شده  اید. به همین راحتی! کتاب خالصه شده برای این  که به 
قولش عمل کند و زیر یک ساعت تمام شود دست به انتحار زده 
بود. خیلی زود تمام شد. با چند جمله کلیدی شبیه سخنان نقل 
شده از حسین پناهی و ژان ژاک روسو  در فضای مجازی .  در 
دقایقی که تا شروع فیلم باقی بود به این فکر می  کردم که چرا به 
جای خواندن این کتاب سراغ جست وجوی سخن بزرگان نرفتم؟ 
کتابی که مرا گام به گام در مسیر مفهومش پیش نبرد و بخواهد 
آن مفهوم را به صورت چند جمله به من منتقل کند چه فرقی با 
سخن بزرگان دارد؟ بماند آن کسی که کتاب را خالصه کرده در 
این گزینش به جای حفظ رویکرد نویسنده و روح کتاب، چه قدر 
سلیقه، نیازها و نگاه خودش را مخلوط کرده و در حقیقت من به 
جای مطالعه یک کتاب، درحال بررسی هایالیت  های یک نفر 
بودم که ذهنش هیچ نسبتی با نگاه مولف اصلی ندارد، کسی که 

ماژیک فسفری  اش خوب هم هایالیت نکرده بود.

کتاب  ویـچ!

10 پیشنهاد به  خانم های ورزشکار 
 از امروز تنبلی را کناربگذارید و سلیقه ورزشی 

خود را بیابید

ماجرای عشق اورژانسی!
این که مزاحم تلفنی اورژانس گفته زنگ می زنم چون 

از خانم اپراتور خوشم آمده، از لحاظ روان شناسی 
قابل بررسی است

آآآآی! من عصبانی ام! 
گپی با یک گروه نوجوان درباره راه های کنترل 

هیجان های منفی
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 قدم اول را بردار 
اولین کاری که باید انجام بدهید این است که تصمیم بگیرید  
به صورت منظم ورزش کنید. اگر از ما بپرسید تصمیم گرفتن 
مهم ترین بخش از داشــتن فعالیت بدنی اســت حتما برای 
خودتان ساعات مشخصی را در نظر بگیرید و به انجام فعالیت 
بپردازید. این نکته را فراموش نکنید تصمیم به ورزش کردن 

فقط با داشتن برنامه منظم عملی می شود.
 از غار تنبلی ات بیرون بیا

همه خانم ها با سلیقه ها ی گوناگون به دنیا آمده اند پس اصال 
عجیب نیست اگر شما از باشگاه رفتن خوشتان نیاید. ممکن 
است شما در شنا یا سنگ نوردی یا حتی در ورزش های رزمی 

عالی باشید.
 با هدف های کوچک شروع کن

بهترین راه برای رســیدن به هدف های بزرگ این اســت که 
آن را تبدیل به چندین هدف کوچک کنید. اگر دوست دارید 
قهرمان  شــوید بهتر اســت ابتدا به این فکر کنید کــه وزن و 
ماهیچه های خــود را به اندازه ایده آل برســانید. هدف های 
کوچک، مسیر رسیدن به هدف نهایی را برایتان لذت بخش تر 

خواهند کرد.
 حرکات ترکیبی انجام بده

  حتما برایتان پیش آمده است که انجام یک سری کار تکراری 
در منزل شما را کسل و خسته کند. در ورزش کردن هم این 

قانون وجود دارد و شما نباید بگذارید این اتفاق برایتان بیفتد. 
کافی اســت در حرکات روزانه خودتان تنــوع به خرج دهید 
و همیشــه حرکات تکراری انجام ندهید. شــما می توانید از 

ترکیب حرکات چندین نوع ورزش نیز کمک بگیرید .
 با پزشک تان مشورت کنید

اگر یک خانم  باالی ۵۵ ســاله هســتید و تاکنــون به صورت 
جدی ورزش خاصــی نکرده اید حتما قبــل از انجام هرگونه 

حرکت ورزشی باید با پزشک تان مشورت کنید.
برای همه تازه کارها نیز توصیه می شــود جلسه های اول به 
صورت سه جلســه ۱۵ دقیقه ای در هفته باشد و سپس آرام 

آرام به سه جلسه یک ساعتی افزایش یابد.
 منبع سوخت تان را کامل کنید

با انجام فعالیت ورزشی کالری بیشــتری خواهید سوزاند و 
متابولیســم بدنتان افزایش خواهد یافت پس بدن شما باید 
به عنوان منبع ســوخت مواد غذایی کافی را داشــته باشد. 
بنابراین فراموش نکنید که وعده های غذایی خود را به صورت 

سه وعده اصلی و دو میان وعده کامل مصرف کنید.
 آب بخورید

با انجام فعالیت ورزشی عضالت همه زنان رشد می کند و این 
عضالت برای رشد احتیاج به آب بیشتری خواهد داشت. به 
مدت دو ســاعت قبل از ورزش باید 3-2 لیوان آب بنوشید و 
هنگام تمرین نیز بین هــر 20-۱0 دقیقه باید یک لیوان آب 

مصرف کنید در غیر این صورت عضالت تان نابود خواهد شد.
 حرکات قدرتی را فراموش نکنید

 اشتباه نکنید حرکات قدرتی مخصوص آقایان نیست. همه 
عضالت برای قوی شدن نیاز به انجام حرکات قدرتی دارد 
در حرکات قدرتی می توانید از کتل بل ها و هالتر ها استفاده 

کنید یا تمرین هایی مثل شنای سوئدی را انجام بدهید.
 لباس ورزشی راحت بپوشید

باشگاه ورزشی سالن مد نیست و اصال مهم نیست ظاهرتان 
چگونه باشد هنگام انجام فعالیت ورزشی شما باید کفش و 
لباس مناسب و راحت داشته باشــید و تا حد ممکن آرایش 

نکنید.
بهترین حالت پوشــش هنگام ورزش، پوشیدن لباس های 
الیه الیه است تا بتوانید بعد از گرم کردن لباس هایتان را کم 
کنید و شکل مناسب حرکات را یاد بگیرید. یکی از مهم ترین 
نکات در ورزش کردن این است که حرکت را درست انجام 

بدهید.
 از راهنمایی مربیان کمک بگیرید

ورزش کردن به صورت اشتباه نه تنها به سالمتی شما کمک 
نمی کند بلکه ممکن است باعث آسیب زدن به مفاصل شما 
هم بشــود پس به  خانم هــای مبتدی توصیه می شــود یا در 
کالس های گروهی شرکت کنند یا در ابتدای کار از مربی ها 

در باشگاه کمک بگیرند.
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پرسش و پاسخ

 ممنوعیت های غذایی برای فرد سرماخورده

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 محمد حسین نجفی
 متخصص فشار خون و قلب و عروق 

و فوق تخصص گرفتگی عروق پا

34 ساله ام و ورزش می کنم. هنگام ورزش 
احســاس درد در پــا دارم. بــرای درمان به 
پزشــک مراجعه کردم اما نتیجه ای نداده 

است. آیا درمان دارد؟
بله، لنگی یا درد پا هنگام راه رفتن بر اثر کاهش 
شــدید جریان خــون طــی مــدت ورزش اتفاق 

می افتد.
ابتدا ممکن اســت این درد فقــط در هنگام راه 
رفتن باشــد ولی رفته رفته که وضعیت تشدید 
می شود درد حتی در هنگام اســتراحت نیز به 

سراغ فرد می آید.
اگرچه این وضعیت اغلب یــک بیماری در نظر 
گرفته می شــود ولی اگــر به طــور تخصصی به 
این مسئله توجه کنیم لنگی یا درد پا هنگام راه 

رفتن عالمتی از یک بیماری است. 
معموال لنگی عالمتــی از بیماری و مشــکالت 
ســرخرگ های محیطی و یک مشکل اساسی 

است .
 اگر در زمان ورزش در ناحیه پا و دست احساس 

درد می کنید با پزشک خود در میان بگذارید.
 اگر بدون درمان درد پا از کنــار این موضوع رد 
شوید، بیماری های سرخرگ محیطی و لنگی 
کیفیت زندگی شما را در سطح نامطلوبی قرار 
خواهند داد و ســبب ایجاد عوارضی می شوند 

که زندگی شمارا به مخاطره می اندازند.
این عارضه اغلب نشانه ای از بیماری سرخرگ 

محیطی است.
 در ایــن بیمــاری رگ خون رســان بــه اعضای 
بدن دچار آســیب می شــود که یکی از عوارض 
 آترواســکلروزیس اســت. آترواســکلروزیس 
می تواند هر رگــی را متاثر ســازد و به خصوص 
بر رگ هــای قلب اثر مــی گذارد.آریتمی قلبی 

و سکته مغزی هم از عوارض این آسیب  است.

  سالمتآشپزی منآشپزی من آشپزی من

زندگیسالم
سهشنبه

۲8آبان1398
شماره1۴۶۶

 آب آناناس را بگیرید و پوســت ســیب هــا را هم جدا و 
ســیب ها را خردکنیــد. ســپس در یک کاســه آناناس، 

هویج، کشمش، نارگیل و سیب را مخلوط کنید.
در یک کاسه کوچک دیگر، باقی مانده مواد را ترکیب   

و در آخر هویج را هم به آن مواد اضافه کنید.
 مواد دو کاسه را در یک ظرف بریزید و در آن را بگذارید 
و برای خنک شدن، مدت زمانی در یخچال قرار دهید. 
ساالد هویج و سیب، یک بشــقاب غذایی ساده برای 
تغذیه کودکان هم است. مزیت این ساالد، این است 

که در عین مفید بودن، دستوالعمل آسانی دارد.
خواص:

 هویج خواص آنتی اکسیدانی دارد که با پیری سلول های
 بدن مقابله می کنــد و کلســیم آن برای رشــد کودکان 

مفید است .

ساالد

آناناس خرد شده - کمی
 سیب ترش – 2عدد

 هویج – رنده شده 3 فنجان
 کشمش – 3 قاشق غذاخوری

 پودرنارگیل – کمی
 ماست وانیلی – یک سوم فنجان)به دلخواه(

 ماست ساده – یک سوم فنجان
 سس مایونز- 3 قاشق غذاخوری

 آب لیمو – یک قاشق غذاخوری

ساالد هویج و سیب

کودکان
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 شیرینی ها
 مصرف زیاد قند می تواند سیستم ایمنی بدن را سرکوب کند. افزایش قند خون 
باعث مهار فعالیت گلبول های سفید خون می شود و عفونت در بدن گسترش 

می یابد همچنین مصرف شکر باعث افزایش التهاب در بدن می شود.

 مرکبات
اگرچــه مرکبــات سرشــار از ویتامین C هســتند امــا به کســانی کــه در هنگام 

سرماخوردگی و آنفلوآنزا معده درد دارند، باز هم توصیه می شود از خوردن آن 

اجتناب کنند، چون ایــن میوه ها باعث تحریک معده می شــود و حالت تهوع را 

تشدید می کند.

 غذاهای تند
ادویه هــای تند اگرچــه بــرای رفــع گرفتگی بینــی در هنــگام ســرماخوردگی 

مفیداســت، اما اگر مبتال به آنفلوآنزا هســتید و از معده درد نیــز رنج می برید، به 

هیچ وجه غذای تان را تند نکنید.

 کربوهیدرات های ساده
 ایــن نــوع کربوهیدرات هــا نیز باعــث افزایش قنــد خــون می شــود. البته همه 

کربوهیدرات هــا بد نیســت. نــان گندم کامــل، غــالت کامــل و ... را در هنگام 

ســرماخوردگی مصرف کنید چون حــاوی فیبر فراوان اســت و التهــاب بدن را 

کاهش می دهد.

بانوان

10 پیشنهاد برای خانم های ورزشکار 

مهسا کسنوی 

ایــن روزها خانم های بســیاری 

هســتند کــه بــه علــت ســبک 

زندگی و کمبود وقت هیچگاه 

فعالیــت بدنی نداشــته و حتــی پایشــان هم به 

مکان هــای ورزشــی باز نشــده اســت امــا بنا به 

دالیلی بعد از گذشــت ســال ها حاال تصمیم به 

ورزش کــردن گرفته اند. در ادامــه می خواهیم 

10 پیشنهاد اساســی برای تازه کارهایی که به 

فعالیت بدنی روی آورده اند داشته باشیم.

چرا کودکان چاق می شوند؟

امروزه مشکل چاقی با سرعت بیشتری در کودکان 
و نوجوانان دیده می شــود. عوامل زیادی در چاقی 

کودکان موثر است از جمله :
عوامل مربوط به ژنتیک و ارث؛ خطر ابتال به اضافه 
وزن و چاقــی در کودکانــی که والدین چــاق دارند 
یــا از مــادران دیابتــی متولد می شــوند، بیشــتر از 
دیگــر کــودکان اســت.عوامل مربوط بــه محیط و 
شــیوه  زندگی؛ رفتارهای غذایی نامناســب مانند 
عادت به مصرف غذاهای چــرب و پرکالری، آماده 
و رســتورانی، تنقالت کــم ارزش زمینه ســاز ابتال 
به اضافه وزن و چاقی هســتند.در دســترس بودن 
غذاهــای پرکالــری در محیط کــودک مانند خانه، 
مهد کودک، مدرســه و محل هــای بــازی و تفریح، 
ســبب تشــویق او به مصــرف ایــن مــواد و در نتیجه 
اضافه وزن و چاقی می شــود.بی تحرکی کودکان؛ 
کاهش فعالیت بدنی )استفاده بیش از حد از رایانه، 
تماشــای تلویزیون به مدت طوالنی و ...( و کاهش 
فرصت های بازی در خارج از منزل موجب می شود 
تا بخشــی از انرژی دریافتی از مواد غذایی در بدن 
به صــورت چربی تجمع یابد و ســبب اضافــه وزن و 

چاقی شود.
 چند توصیه  تغذیه ای

 تغذیه کودک در شش ماه اول زندگی فقط با شیر 
مادر و تداوم آن تا دو سالگی

 مصرف روزانه صبحانه به عنوان یکی از سه وعده 
اصلی غذایی

 مصرف روزانه حداقل دو میان وعده غذایی مناسب
 صرف غذا به همراه خانواده

 خودداری از دادن غذا یا تنقالت به کودک هنگام 
تماشای تلویزیون

  خودداری از وادار کردن کودک به اتمام غذا
ندادن شکالت و شیرینی به عنوان پاداش به کودک
بنابــر اعــالم دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت 
بهداشــت، باید توجه کرد که انجــام فعالیت بدنی 
در کودکان موجــب افزایش قدرت بدنــی و تقویت 
عضالت، کاهش استرس، افزایش اعتماد به نفس، 
حفظ وزن ایده آل، کاهش یبوســت و کاهش خطر 
ابتال بــه دیابت، پرفشــاری خون و بیمــاری قلبی – 

عروقی می شود.

تاثیر دیابت بر سیستم عصبی
دیابت می تواند بر اعصاب تاثیر بگذارد و باعث تکرر، 
بی اختیاری یا احتبــاس ادرار شــود.دکتر محبوبه 
آقایــی متخصص مغــز و اعصاب گفت: مغــز، نخاع، 
اعصابی که نخاع را به اندام ها، مغز را به ناحیه سر و 
گردن و اندام های داخلی را به نخاع متصل می کند 
سیســتم عصبــی ما را تشــکیل مــی دهنــد که طی 

مراحل مختلف دیابت احتمال آسیب دارند.
 احتمال آسیب بیشتر

در افراد مســنی که به دیابت مبتال هســتند و فشار 
و چربــی خون  باالیــی دارنــد ، همچنین از ســیگار 
یا مــواد مخــدر اســتفاده می کنند احتمال آســیب 
اعصاب بیشــتر اســت.اگر رگ های خون رســان به 
مغز تنگ شود ممکن است ســکته مغزی رخ دهد یا 
باعث دمانس و فراموشی شود. مغز ما برای این که 
خوب کار کند نیاز به قند خون دارد. اگر این  میزان 
بین ۸0  تا 2۷0 باشــد مغز خــوب کار می کند. اگر 
قند خون باالتر یا پایین تر از مقدار ذکر شــده باشــد 
مغز آسیب می بیند. عوارض دیابت قابل پیشگیری 
است به شرط آن که قند خون، چربی و وزن کنترل 
شــود و افراد مبتال به دیابت، ورزش مناسب داشته 
باشند.افت قند ممکن است گاهی دارای عالیمی 
مانند سکته مغزی باشــد اگر با بیمار دیابتی دارای 
عالیم افت هوشیاری مواجه شدید یک ماده شیرین 
مثل عســل یا خرما به وی بدهید.بررســی ها نشان 
می دهد، ســال 20۴۵ حدود  ۸0 میلیــون نفر در 
خاورمیانه دیابت خواهند داشت. در ایران، هشت 
میلیون نفر پیــش دیابت و حدود شــش میلیون نفر 
دیابت دارند و به طــور کلی حــدود ۱۴ میلیون نفر 
از  جمعیــت ۸0 میلیونــی درگیــر دیابت هســتند.
وی افــزود: افراد مبتال به دیابــت، باید برای کنترل 
قند، هفته ای ۱۵0 دقیقه ورزش هوازی مثل پیاده 
روی سریع داشته باشــند، مصرف دخانیات را کنار 
بگذارند و به تغذیه خــود توجه کنند. بــرای هر فرد 
دیابتی در خصــوص تغذیه باید برنامــه ای جداگانه 
داده شــود. قندهای ســاده باید حذف و در کنارش 
مصرف موادی چون برنج، سیب زمینی، ماکارونی 

و نان کم شود.

بیشتر بدانیم

 سرماخوردگی با عالیمی همراه اســت که اگر مراقبت های ویژه را انجام ندهیم تشدید خواهد شد. درد و 

خارش گلو، سرفه خشک و کوتاه و گرفتگی بینی از عالیم رایجی است که درمان کامل آن حدود پنج روز طول 

می کشد، اما اگر مراقبت کافی نداشته باشیم ، شاهد بدتر شدن عالیم سرماخوردگی و آنفلوآنزا خواهیم بود.

عوارض دیابت نوع 2  برجسم و روان جوانان 
بســیاری دیابت نوع 2 را بیماری سالمندان 
می دانند و تصور می کنند خطری از این بابت 
متوجه جوانان نیست. غافل از این که نه تنها 
جوانان نیز در معــرض ابتال به ایــن بیماری 
هستند که عوارض روان شناختی این بیماری 
می تواند سالمت روان جوانان را بیش از افراد 
مسن به خطر بیندازد. این موضوعی است که 
به تازگی توسط پژوهشگران دانشگاهی در 
پنسیلوانیا اعالم شده است.این پژوهشگران 

برای بررسی فشــار روانی ناشــی از دیابت، 
گروه 2۷0 نفره ای از افرادی را که به تازگی 
متوجه دیابت خود شده بودند مورد بررسی 
قرار دادند. در این بررسی مشخص شد افراد 
جوانی )زیر ۴2 ســال( که بــه تازگی متوجه 
دیابت خــود شــده اند، اضطراب بیشــتری 
نسبت به افراد دیگر تجربه می کنند. در مقابل 
اما بیمــاران باالی 6۴ ســال، بعــد از اطالع 
از بیماری خود، اضطراب کمتری داشــتند 

البته نکات درمانی را بهتــر از افراد جوان تر 
رعایت می کردند. از ســویی در این مطالعه، 
تحصیالت و درآمــد باالتر با میــزان افزایش 
اضطراب رابطه داشــت که به نظر می رســد 
شاید دلیل آن نگرانی فرد از تاثیر بیماری بر 
موقعیت شغلی اش باشد. اما از این یافته ها 

چه استفاده ای می توان کرد؟
در این مطالعه افراد جوان تر نه تنها در معرض 
اضطراب بیشتری بودند که همراهی کمتری 

برای درمان خود نیز داشــتند. توجه بیشتر 
کادر درمانی به این دو نکته و در نظر داشتن 
آن در فرایند درمان می تواند همراهی بهتر 
جوانان را در درمان به دنبال داشــته باشــد 
و به آرامش آن هــا کمک کنــد. از طرفی اگر 
جوان هستید و به تازگی متوجه دیابت خود 
شــده اید، نگرانی های خــود را به رســمیت 
بشناســید و در صــورت لــزوم از متخصــص 

کمک بگیرید.

تازه ها

 اگر در خانواده خود فردی 
را دارید که در سنین پایین 

دیابت او تشخیص داده 
شده است، نگرانی ها و 

دلمشغولی های او را در نظر 
بگیرید و او را بابت آن ها 

سرزنش نکنید

از امروز تنبلی را کناربگذارید و سلیقه ورزشی خود را بیابید
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قرار و مدار

روز واکس زدن کفش ها

امروز واکس و برس کفش رو بردارین و 
بیفتین به جون کفش های تو خونه تون! 
هم کفش های خودتــون، هم پدر و مادر 
یا همســر و ... . همه رو بــراق کنین تا 
عــاوه بــر زیبایی و 
بیشتر شدن عمر 
کفش ها، اهالی 
خونه تون رو هم 
خوشحال کرده 

باشین...

* درباره پرونده دوشــنبه زندگی ســام، کاش به رســم 
جهیزیه دیدن ایرانی ها هم اشاره می کردین که فقط به 
خاطر چشم و هم چشــمی و تجماته! عجیب و بی خود 

نیست به نظرتون؟
* جدول الفبا در ستون سرگرمی امروز که در صفحه کودک 
چاپ شده، خیلی سخت بود. آسون ترش کنین اگر میشه.

* ستون ترفندهای طایی برای آشپزی راحت را هر روز 
مادر سینا چاپ کنید. کاربردی و به دردبخوره. 
* آداب   و  رســوم کشــورهای دیگر برای خواســتگاری، 
به خصوص هند که عــروس باید کفش خواهــر داماد رو 
بدزده، خیلی خوب بود. خخخ. از تصورش هم خنده ام 

می گیره.
* حاال که اســتفاده نکــردن از واژه هــای خارجی برای 
نویسندگان روزنامه خیلی سخت است، پیشنهاد می کنم 
در پایین پرونــده روز زندگی ســام که اتفاقا بیشــترین 
اســتفاده از کلمات خارجی را دارد، معادل فارسی واژه 

های خارجی به کار رفته را درج کنید.
* به عنوان یــک مادر تایید می کنم کــه الالیی گفتن که 
مطلبــی درباره اش در ســتون بانــوان چاپ شــده، مثل 
داروی خواب آور عمل می کنه. تــازه مادرها حتما از این 

روش کمک بگیرن.
* پاســخ مشــاور به پیامک خانمی که گفته بود »شــوهرم 
حوصله بچه ندارد و می گوید ســقطش کنیم«، عالی بود. 
احسنت خانم جعفری با پاسخ دقیق و کارشناسی شده تان.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

استفاده از رورَوک ضمن قرار دادن کودک در معرض حوادث 
مختلف، فرصت یادگیری یکی از مهم ترین مهارت های زندگی 
آن هم به صورت طبیعی را از او می گیرد. مطالعه ای از کتابخانه 
دیجیتــال ســاینس دایرکت نشــان داده اســت کــه رورَوک با 
ایجاد تداخل در روند یادگیری ذاتی، منجر به تاخیر در تکامل 
فرمان های حرکتی صادره از مغز کودک برای حداقل چندین 
ماه خواهد شد. به نظر می رسد این تاخیر دست کم بیش از سه 
روز به ازای هر 24 ســاعت اســتفاده از رورَوک باشــد اما قطعا 

اساســی ترین مشــکل در این باره ، تاخیر در 
تکامل ذهنی کودکان است. این تاثیر گاهی 

تا حتی 10 ماه پــس از توقف اســتفاده از 
رورَوک نیز اســتمرار داشته است. دکتر 

»پلیکــر«،  متخصــص اطفال می 
گوید : »کودکانی کــه به صورت 
طبیعی بزرگ می شوند و راه رفتن 

را بدون عجله)اشــاره به استفاده 

از رورَوک( می آموزنــد نــه تنهــا از نظر عضانی 
پایدارتر هســتند بلکــه اعتمادبه نفــس و قدرت 

ذهنی بیشتری نیز دارند«.

   مزایای چهار دست و پا رفتن کودکان
در ضمن و با استناد به پژوهش های چاپ شده در مجله 
»داینامیــک کایروپراکتیک«، حرکت چهار دســت و پا 
فرایندی فوق العاده پیچیده است که استفاده 
از هر دو نیمکره چپ و راست مغز و در عین حال 
هماهنگی دقیق میان آن ها را طلب می کند. 
این هماهنگــی، فرد را بــرای دســت یابی به 
موفقیت هــای آکادمیک در آینده مســتعدتر 
می سازد. بدین ترتیب بهترین روش برای کمک 
به فرزندان این است که اجازه دهیم خودشان 
راه رفتن را بیاموزنــد و ما تنها محیطی 
ایمن و مناسب را در اختیارشان قرار 
منبع: عصر ایران دهیم! 

بانوانفرصتی برای یادگیری که »روروک« از کودکان می گیرد

در هر فرصتی به چشــمانش نگاه کنید و به او 1 نگذارید به عشق شما شک کند
بگویید که دوســتش دارید. او به عشــق شما 
بیش از پول و هدیه های وقت  و بی وقت تان نیاز 
دارد. در امنیت و اعتماد، هیچ فردی در دنیا نمی تواند جای 
پدرش را بگیرد. او در هر لحظه و هر سنی ممکن است شما 
را ناامید کند و مرتکب اشتباه شود اما هیچ گاه نگذارید به 

عشق شما شک کند.
دختر شما باید دوران کودکی اش را به عنوان 2 حافظه هیجانی اش را پر کنید

مهم ترین دوره زندگی اش تا جایی که ممکن 
است، واضح و روشن به یاد داشته باشد. شما 
وظیفه  داریــد رویدادهایــی با خاطره های خــوش برایش 
تــدارک ببینید، مثــل یک ســفر خانوادگی، جشــن های 

مناسبتی ساده و به یاد ماندنی و حتی یک صبحانه درست 
و حسابی دو نفره. با دوربین تان هر لحظه خوشحالی او را 
ثبت کنید. حافظه  هیجانی دخترتــان را از لحظاتی که با 
پدرش سپری کرده  است، پر کنید و همیشه در بزرگ ترین 
رویدادهای زندگی اش در کنارش باشــید. این نکته مهم 

است که او شما را به عنوان پدری همراه به ذهن بسپارد.
مراقب باشید که او رفتار شما را با مادرش زیر 3  عالقه تان به مادرش را پنهان نکنید

ذره بین دارد. این موضوع اهمیت زیادی دارد 
بنابراین لطفا با دقــت  این موضــوع را رعایت  
کنید. به او نشان بدهید که مادرش را دوست دارید و او در 
اولویت همه برنامه های زندگی شما خواهد  بود. گاهی با 
همسرتان تفریح دونفره یا حتی یک سفر آخر هفته بدون 
حضور بچه ها داشته باشید. این کار نه تنها برای بهتر شدن 

زندگی مشــترک تان مفید اســت بلکه به دخترتــان برای 
داشتن یک دیدگاه مثبت درباره ازدواج نیز کمک می کند.

خوشحالی دختربچه ها از این کار غیرمعمول 4  اصول بستن موهایش را یاد بگیرید
پدرشــان که پیش از این به عهده مادر بوده، 

غیرقابــل  وصــف اســت. 
امتحان کنید و از لــذت آن ها مملو 
از عشــق شــوید. پدرهــا هــم بایــد 
موهای دخترشان را درست کنند 

بگیرنــد!  را  ناخن هایــش  و 
چنین مهارت هایی به او نشان 

می دهد که یک مــرد، با قدرت و 
جدیت پــدرش، می توانــد لطیف و 

مهربان باشد.

دهید5 بــه رویاپردازی هایش بــا دل و جان گوش 
دخترهــا در مقایســه بــا پســرها زیــاد حرف 
می زنند. به فکرها، آرزوهــا و هر آن چه با ربط 
و بی ربــط می گویــد، بــا جــان و دل گــوش  بدهید و بــا او 
رویاپردازی کنید. رازها و حرف های خصوصی او را جایی 
دیگر مطرح نکنید. در غیر این  صورت، برگرداندن اعتماد 
از دست رفته کار سختی خواهد بود. در ضمن و به بهانه های 
کوچک، برنامه های دو نفره تدارک ببینید. به رســتوران 
بروید، برای تماشــای فیلم به ســینما بروید، با او ورزش و 
پیاده روی کنید، بــرای تهیه کتاب به کتابخانه ســر بزنید 
و حتی برای خرید مایحتاج بهداشتی و آرایشــی مناســب 
سنش او را همراهی کنید. این که چگونه و کجا چند ساعتی 
را با دخترتان وقت بگذرانید، بستگی به هنر برنامه ریزی 

شما و شناخت روحیه دخترتان دارد.
بدانید6  زیبایی درونــش را مهم تر از زیبایی ظاهر 
به او یاد بدهید که زیبایی درونش از ظاهرش 
مهم تر است و همیشه به او یادآور شوید که این 
زیبایی درونی اوست که اهمیت دارد، نه زیبایی ظاهرش. 
با این کار به مرور بــه او آموزش داده اید کــه زیبایی چیزی 
است که در وجود هر فردی نهفته است و نیازی به لباس و 
آرایش های آن چنانی نیست. این روزها با وجود شبکه های 
اجتماعی در حوزه مد و زیبایی ظاهری، این شما هستید 
که باید به او توضیح بدهید برای ایجاد یک حس خوب در 
دیگران، نیازی نیست سر و شکلش را عوض کند و دنبال 

جراحی های زیبایی و ... برود!
گاهــی اوقــات بــرای دخترتــان یادداشــتی 7  با نامه  های محبت آمیز، غافل گیرش کنید
بنویسید و در کیف و کتاب مدرسه اش بگذارید 
و در آن یادآور شوید که او را بسیار دوست دارید 
و از داشــتن او احســاس غرور می کنید. با این کار تاثیری 

بی نظیر روی او می گذارید.
باشید8  در انتخــاب همســر آینــده اش تاثیرگذار 
رابطه شما با دخترتان سال ها بعد بر تصمیم او 
برای ازدواج با مرد رویایی اش تاثیر مستقیم 
دارد. دختران کوچــک با پدران موفق 
در ایــن رابطه پدر-دختــری، معموال 
می گویند زمانی که بزرگ شوند با بابا 
یا کسی شبیه به او ازدواج خواهند  کرد. 
با شــنیدن این حرف از دهان او، 
به خودتان آفرین بگویید چون 
شــما در برقراری ارتبــاط با او 

موفق بوده اید.

 

عالقه پدران به دختران شان از نوعی دیگر است. برق نگاه پر از عشق 
آن ها را می توان از همان روزهای اول تولد دختران شــان دید. رابطه 
دخترها با پدران شان رابطه ای خاص است و بارها شنیده ایم که دخترها 

»بابایی« هستند. این نشان دهنده اهمیت رابطه پدر- دختری است. رفتار پدر با دخترش 
تاثیر مهمی  بر انتخاب های او در آینده خواهد داشت. پدر باید همواره نقش یک الگو و 
معلم دانا را در طول زندگی برای دخترش ایفا کند اما چگونه می توان این رابطه شیرین 
را محکم تر کرد؟ اگر شما پدری دختردار هستید، برای داشــتن رابطه ای موفق با او، 

راهکارهایی را که در ادامه مطرح می شود، بخوانید.

bazdeh ،huffpost :منبع فاطمه قاسمی| مترجم  

    4نکته درباره واقعیت عشق در برخورد اول!
تا   امروز بررســی های زیادی درباره بروز عشق در 
برخورد اول در حوزه روان شناسی صورت گرفته 
است. واقعیت این اســت که هرچه این مطالعات 
عمق بیشتری پیدا می کند، از بخش رویاگونه این 
احساسات کم می شــود و داستان در حال تبدیل 
به شــکلی دیگر اســت. اما تا این جا درباره چنین 
احساسات و هیجاناتی از لحاظ روان شناسی چه 

می دانیم؟
مــردان بیشــتر روی می دهد. بــه صورت 1 تصور عاشــق شــدن در برخــورد اول، در 

کلــی تعــداد مردانــی کــه 
همــان  در  هســتند  مدعــی 

برخوردهــای اول عاشــق 
شده اند، بیشــتر از زنان 

است.
ایــن 2 در بســیاری از  مــوارد، 
عاشق شدن نه 

احساســی دو طرفــه کــه 
از  طرفــه  یــک  احساســی 

جانب یک فرد است.
اوقات ویژگی های مطلوب یک 3 ایــن احســاس شــدید گاهــی 
عشق واقعی)صمیمیت، تعهد 
و هوس( را ندارد و تنها بر یک بعد یعنی 
هوس و شوریدگی ناشی از آن، استوار 

اســت. بر این اســاس نیز متخصصــان گاهی این 
احساسات را نه عشــق که تکانه جنســی پیچیده 
شــده در هیجانات دیگــر در نظــر می گیرند. این 
موضوع به ویژه در مردان بیشتر گزارش شده است 

و برخــی بیشــتر بــودن تعداد گــزارش مــردان را 
مرتبط با همین موضوع می دانند.

 این احساســات لزوما همیشــه ســرانجام 

خوبــی نــدارد و باعــث ایجــاد رابطــه ای 4
معنــادار، عمیــق و مانــدگار بیــن دو  نفــر 

نمی شود.

   در جست وجوی عشق یا در پی هیجان؟
با توجه به این اطاعــات، این که یک پســر چنین 
ادعایی را مطرح کرده اســت، هیــچ جای تعجبی 
نــدارد. درباره یک طرفــه بودن این احســاس نیز 
کــه بحثی نیســت چراکــه این پســر از 
صدای دختــری کــه صددرصد 
حتی اسمش را هم نمی داند، 
خوشــش آمــده و در حــال 
ایجــاد مزاحمــت بــرای 
او و همــکاران اوســت. 
امــا آیــا بایــد احســاس او 
را جــدی بگیریــم؟ شــاید 
بــرای پاســخ دادن بــه این 
سوال باید کمی تعارف را کنار 
بگذاریم و به صحبت های او دوباره 
گوش دهیم. آیــا حرف زدن او بیشــتر 
نمایانگر فردی عاشــق اســت یا فردی 
کــه در بهترین حالــت، محــض تنوع و 
ماجراجویی و از سر بیکاری و نداشتن  
تفریح، در حال ایجاد مزاحمت است؟ 
شــاید هم درباره این پســر، باید موضوع را به پای 
همــان عامل)هــوس و شــوریدگی ناشــی از آن( 
بگذاریــم که متخصصــان در توصیف احساســات 

برخی افراد و به ویژه مردان استفاده می کنند.

مزاحم تلفنی اورژانس که پسری جوان، ظاهرا خجالتی، بدون تحصیالت و بیکار 
است، در مصاحبه ای گفته که از صدای خانمی که تلفن را جواب می دهد، خوشش 
آمده و به هوای شنیدن صدای او مزاحم اورژانس می شود! اما آیا باید توضیح او را 
داستانی عاشقانه تصور کنیم یا این که داستان چیز دیگری است که این پسر را 

نیز به اشتباه انداخته ؟

نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره خانواده

محوری

ماجرای عشق اورژانسی!
این که مزاحم تلفنی اورژانس گفته زنگ می زنم چون از خانم اپراتور خوشم آمده، از 

لحاظ روان شناسی قابل بررسی است

طبــق آن چــه در پیامک تان به آن اشــاره 
کرده اید، یک سری مســائل باعث ایجاد 
فاصله عاطفی میان شما و همسرتان شده 
است. با توجه به اشتغال تان در دو شغل 
برای تامین هزینه هــای زندگی، رابطه ای گــرم بین دو طرف 
شکل نگرفته و بیان انتظارات از همدیگر به صورت صمیمانه 
رخ نداده اســت.زوج هــا  باید بتوانند نیازهای همسرشــان را 
مانند نیازهای خود درک کنند و از خود محوری شان بکاهند. 
با توجه به این که همسرتان شاغل و شما شاکی هستید که چرا 
همه درآمدش را در زندگی مشترک خرج نمی کند، چند توصیه 

برای حل مشکل پیشنهاد می شود.

  شاید به شما اعتماد ندارد
درســت اســت که مرد وظیفه دارد خرجی بدهد ولی باید در 
زندگی مشترک تعامل وجود داشته باشد. زمانی که زن و مرد 
به یکدیگر اعتماد متقابل داشته باشند و در قضاوت درباره هم 

منصف باشند، بیشتر احتمال دارد که رفتارهای مثبت انجام 
دهند و از رفتار منفی اجتناب کنند و در نتیجه زندگی شیرین تر 
خواهد بود. این که چرا همسر شما در زندگی مشترک درآمدش 
را در اختیارتان قرار نمی دهد، باید بررسی شود. شاید به شیوه 
پس انداز شما اعتماد ندارد یا شــما را فردی ولخرج می داند. 
هرچه زودتر باید درباره مسائل مالی و اولویت ها در خرج کردن 

با یکدیگر صحبت کنید تا شفاف سازی الزم صورت گیرد.

   نارضایتی خود را ابراز کنید
صحبت کردن و گوش دادن، مهم ترین اصل در رسیدن به هر 
تفاهمی است. وقتی شــریک زندگی شما به شــیوه ای رفتار 
می کند که از آن ناراحت هستید، راه حل این است که نارضایتی 
خود را ابراز و برای یافتن راه حل مناسب با هم گفت وگو کنید. 
درباره مسائل اقتصادی خانواده و این که چگونه درآمدهایتان 
را خرج کنید، با هم صحبــت کنید و در مذاکــره به دنبال یک 
نتیجه عادالنه باشید. از آن جایی که این قبیل مسائل می توانند 
تنش زا شوند، توصیه می شود وقت و جای مناسبی را برای آن 

انتخاب کنید.

   شاید خانم تان از تنبل شدن تان می ترسد
بعضی زن هــا فکر می کننــد اگر درآمدشــان را بــه درآمد 
خانواده تزریق کنند، به تدریج باعث تنبلی و بی مسئولیت 
شدن شوهرشان می شوند یا بعضی از مردها فکر می کنند 
که همسرشان درآمدش را برای چیزهای کم ارزش هزینه 
می کند. برای خنثی کردن این تصــورات، از برنامه ریزی 

کمک بگیرید.
 یعنی مشخص کنید هر کدام از شما می خواهید درآمدتان 
را در چه زمینــه ای از اقتصــاد خانواده خــرج کنید. برای 
مثال تعیین کنید کرایه خانــه از حقوق کدام تان پرداخت 
شــود یا خریــد خانــه بــه عهــده کدام تــان باشــد. درباره 
برنامه هایتان صحبت کنید و به قول معروف سنگ هایتان 
را بــا هــم وا بکنید تــا بتوانیــد در بلند مــدت بــه آن وفادار 

بمانید.

   شاید نظرش را برای خریدها نمی پرسید
فرقــی نمی کند کــه زن خانه هســتید یا مــرد خانــه. به یاد 
داشته باشــید که اشــتغال همزمان هر دوی شما به خاطر 
هدفی بوده است: »بهتر کردن حال زندگی مشترک تان«. 
بنابراین همیشــه برای خریدن وسیله جدیدی در زندگی، 
نظر همدیگر را بپرسید و بررسی کنید تا اگر جای خالی مهم 
تری وجود دارد، اول آن را پر کنید. در پایان تاکید می کنم 
برای ایجاد صمیمیت و احساس رضایت در زندگی مشترک 

از یک زوج درمانگر متبحر کمک بگیرید.

مشاوره 
زوجین

کارمند و متاهل هستم و حقوقم پایین است. به همین دلیل برای تامین هزینه های زندگی مجبورم با ماشینم هم کار 
کنم. مشکل من در زندگی مشترکم این است که همسرم شاغل است و درآمد نسبتا خوبی دارد ولی هیچ گونه کمکی 
در تامین هزینه های جاری به من نمی کند و فقط بخشی از درآمدش را برای خرید مسکن در آینده پس انداز می کند.

حسین شرافتی| دانشجوی دکترای روان شناسی

خانمم درآمد خوبی دارد ولی برای هزینه های زندگی مان به من کمک نمی کند!

کاری کنید که بداند دوستش دارید!
پدر باید همواره نقش یک الگو و معلم دانا را برای دخترش به خصوص در کودکی او ایفا کند تا موفقیت او در آینده تضمین شود اما چگونه؟

 با اسکن این کد 
 می توانید این ویدئو را 

تماشا کنید

مشاهده اولین قدم های فرزند برای هر والدی به شدت لذت بخش و هیجان انگیز است. رورَوک اختراع شد تا دستیابی به 
چنین رویایی سریع تر محقق شود. حداقل از نظر روانی، کاربرد رورَوک برای کودکان به آن ها احساسی آمیخته از شادی و 

اعتماد به نفس هدیه می دهد اما داستان به همین جا ختم نمی شود! بر اساس مطالعات انتشار یافته از مجله تکاملی و رفتاری 
طب اطفال، رورَوک در تعداد زیادی از موارد گزارش شده منجر به تاخیر در توسعه فرمان های حرکتی مغز کودکان می شود 

و حتی می تواند منجر به اختالل در تکامل ذهنی آن ها شود.
سوژه 

روز



جوانه )ویژه نوجوانان(
اتیکت

 فالنی قرار است برای به دنیا آمدن فرزندش به فامیل شام بدهد و شما و خانواده هم به این مهمانی 
دعوت هستید. مهمانی این مدلی است که نوع غذا از قبل مشخص نشده و هر کسی می تواند هرچه 

میل دارد از منوی غذای رستوران سفارش بدهد. این طور وقت ها میزبان خودش اول غذا را سفارش 
نمی دهد و فهرست غذا را برای مهمان ها می فرستد. خب درست است که توی موقعیتی قرار گرفته اید 

که می توانید هرچه دوست دارید با هر قیمتی ســفارش بدهید ولی به هرحال کمی انصاف 
هم بد نیست؛ اگر یک شــب دیگر در زندگی تان، میگو و بیف اســتراگانف و خاویار نخورید 
هیچ اتفاقی نمی افتد. با جیب میزبان مهربان باشــید و اجازه بدهید غذا راحت تر از گلوی 
خودتان پایین برود و مدام جوش هزینه ای را نزنید که به میزبان تحمیل کرده اید. این طور 

وقت ها معموال تنوع غذایی روی میز زیاد می شود و احتماال غذاهای دیگران 
مدام به شما چشــمک می زنند و همه اش خودتان را سرزنش می کنید که 

ای بابا چرا فالن غذا  را ســفارش ندادم. توی این شرایط برای چشیدن 
غذای دیگران روی میز خم نشــوید. بهترین راه این است که از غذای 

خودتان به او تعارف کنید تا او هم غذایش را به سمت شما بگیرد. 
درست است پیش خدمت های رســتوران آن جا هستند تا به شما 

خدمات بدهند ولی این هم یک شغل است مثل خیلی از شغل های 
دیگر. محترمانه صدایش بزنید و درخواست تان را با لبخند و خواهش 

مطرح کنید. 

امشب هم از خیر خرچنگ و خاویار بگذرید 

   
الهام حبشی

طعــم ثابت و همیشــگی میوه هــا برای تان تکراری شده اســت؟ میوه هــای مختلفی تــوی یخچال 
هستند که میلی به خوردن شان ندارید؟ پیشــنهاد این هفته ما مخصوص شماست؛ میوه خشک. 
نوع خشک شــده میوه ها همه خواص شــکل تازه آن ها را در خــود حفظ می کنند بــا این تفاوت که 
عمر طوالنی تری خواهندداشــت. عالوه بر این با خشــک کــردن میوه ها طعم آن هــا به کلی تغییر 
پیــدا خواهدکرد، گویی که میوه ای جدید با طعمی متفاوت پدید آمده اســت. برای خشــک کردن 
میوه ها حتما الزم نیست که وسایل مجهزی مثل میوه خشک کن داشته باشید. در بهار و تابستان، 
خورشــید کار خشــک کردن میوه ها را انجــام می دهد و در ایام ســرد مایکروفر و فر کار شــما را راه 
خواهندانداخت. میوه ای را که انتخــاب کرده اید، در عرض های نازک برش بدهید و هر برش را با 

فاصله از بقیه در سینی فر یا مایکروفر بچینید. میوه  خشک های شما 
در عرض 5 دقیقه آماده خواهندشــد. بهترین پیشــنهاد من 

برای میوه خشک، سیب است. سیب را می توانید روی 
بخاری یا رادیاتور خشک کنید. یک پارچه 

نازک و تمیــز روی رادیاتــور پهن کنید 
و برگه هــای ســیب را روی آن بچینید. 

ســیب  خشــک های شــما به این شیوه، 
در عرض 7 ســاعت آماده خواهندشد. 

سیب ها را جایگزین قند کنید و از خوردن 
آن ها با چای در خنکای پاییز نهایت لذت 

را ببرید.

گپی با یک گروه نوجوان درباره راه های کنترل هیجان های منفی 

آآآآی! من عصبانی ام! 
الهه توانا

»خودتو کنترل کن« از آن حرف هایی است که می رود روی اعصاب آدم؛ 
بس که از زبان بزرگ ترها می شنویم و بس که گنگ و مبهم است؛ خب 
چطوری خودم را کنترل کنم؟ در چه موقعیت هایی؟ چرا اصال؟ این ها سوال هایی است 

که مهمانان این هفته جوانه از خودشان و ما پرسیدند. »حسنا طاهری« و »سلما طبسی« 
صحبت  هیجان ها  کنترل  درباره  کردند  پیشنهاد  12ساله  طیرانی«  »اسما  و  11ساله 
تا  بود  ما  تربیتی هم در کنار  روان شناسی  ارشد  کنیم. »محدثه مشجری«، کارشناس 

بهمان کمک کند.
 اگر دوست دارید در جلسه های جوانه حضور داشته باشید،  با شماره های باالی صفحه تماس بگیرید .

میزگرد

گالری

 زندگی سالم
  سه شنبه

 28 آبان  1398    
 شماره1466
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اقامت در سیب زمینی   

شــاید تاکنون درباره هتل های عجیب زیرآبی، شــناور روی آب، جنگلی یا کوهســتانی چیزهایی 
شنیده باشــید اما زندگــی داخل یک ســیب زمینی حتمــا برای تان جــذاب و عجیــب خواهدبود. 
طراحان هتل در آمریکا، اتاق هتلی شبیه سیب زمینی درست کرده اند که افراد می توانند با اقامت 
در آن تجربه خــاص و جدیدی را از ســر بگذرانند. ایــن اتاق ظرفیــت دو نفر را دارد و بــا دکورهای 
زیبایی تزیین شده اســت. تختخواب، حمام، آشــپزخانه و شــومینه هم  دارد. وزن این ســازه شبیه 
سیب زمینی به شش تن می رسد و از گچ، بتن و آهن ساخته شده است. طراحان این هتل عجیب که 

در ایالت »آیداهــو« قرار 
دارد هدف خودشــان از 
این کار را ترویج مصرف 
ســیب زمینی در آمریکا 

دانسته اند.
 ایالت »آیداهــو« که این 
اتاق در آن ســاخته شده 
انبــوه  تولیــد  به خاطــر 
معــروف  ســیب زمینی 
اســت و حــاال ایــن اتاق 
بــه نمــاد جالبــی بــرای 
تبدیــل  منطقــه  ایــن 

شده است.

تطبیق رنگ چشم گوزن ها با تغییر فصل

کوچک یا بزرگ شدن مردمک چشم با توجه به میزان نور محیط اتفاقی طبیعی است که برای چشم 
انسان و بسیاری جانداران دیگر رخ می دهد. اما تغییرات چشم گوزن شمالی کمی پیچیده تر از این 
حرف هاست. رنگ چشم این حیوان با توجه به فصل عوض می شود؛ به طوری که در ماه های تاریک 
زمستانی، مردمک های گوزن شمالی باید چند ماه گشاد بمانند و این فشار مداوم روی ماهیچه های 
عنبیه، ســاختار چشــم را تغییر می دهد. درنتیجه چشم های گوزن شــمالی در ماه های زمستانی 

که آفتاب نیســت به رنگ 
درمی آینــد  تیــره  آبــی 
و در فصــل گــرم ســال، 
 تابستان به رنگ طالیی.
دریافته انــد  محققــان 
کــه چشــمان زمســتانی 
آبــی حداقــل هــزار برابر 
چشــم های  بــه  نســبت 
تابستانی طالیی در برابر 
نــور حســاس تر هســتند. 
 میزان حساســیت چشــم 
ســبز هم بین این دو قرار 

دارد.

مینی مهارت

از لحــاظ روحی نیــاز دارم همیــن روزها بــه یه خرس 
قطبی تبدیل بشم و چند ماهی رو در خواب زمستونی 

بگذرونم.

ی 
حمد پور،   سعید مراد

ی م
حمدعل

جرا : م
ایده و ا

رفقا سالم!

مهران 14ساله برامون نوشته: »بازی با کرم های شکمو 

آشنا شوید حداکثر به درد کودک می خورد نه من که از صبح تا شب 

پای بهترین بازی های کامپیوتری با گرافیک خفن هستم«. یه دوست دیگه 

که اسم اش رو نگفته هم پیام داده »هرقدر تالش کردم تا به کمیک امروز صفحه 

نوجوان درباره »درِست رو بخون، اونم در کنارش ادامه بده...« بخندم، نتونستم. 

عذرخواهی می کنم ازتون«. شما هم از طریق این شماره ها با جوانه 

درارتباط باشید؛ ما از خوندن ایرادها، تشویق ها، ایده ها، سوال ها و 
شماره پیامک 2000999مطالب شما استقبال می کنیم. 

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000   
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روزهای فرد

4

سیب قندی 

عجایب

احســاس های  دربــاره  این کــه  از  قبــل 
ناخوشــایند بیشــتر حــرف بزنیــم، 
بیایید ســر از کاِر این خوشــحالِی 
دربیاوریــم.  ناراحت کننــده 
شــادی مگر احســاس مثبتی 
نیســت؟ پس چرا گاهی باعث 
ناراحتی دیگران می شود؟ فرق 
ایــن خوشــحالی با خوشــحالِی 
مثبتی که می شناســیم، چیست؟ 
حسنا می گوید: »بعضی خوشحالی ها 

جمعــی هســتند؛ مثــال وقتی تیــم ملــی می بــرد، خیلی ها 
خوشــحال می شــوند«. ســلما حــرف دوســت اش را ادامه 
می دهد: »یعنی چیزی که باعث به وجود آمدن این احساس 
می شود، مهم است«. منظور بچه ها این است که احساسات 
چه مثبت و چه منفی، بســتگی بــه موقعیت دارند. ازشــان 
می پرسم عصبانیت را هم در موقعیت مناسب می شود بروز 
داد یا همیشه باید جلویش را بگیریم؟ سلما جواب می دهد: 
»بعضــی وقت ها باید بــروزش بدهیــم وگرنــه نمی توانیم از 
خودمــان دفاع کنیــم. مثال اگــر توی پــارک همــه یک بچه 
کوچک را پس بزنند و او  واکنش نشــان ندهــد، تا صبح باید 

برای سرسره  سوارشــدن صبر کند«. حسنا می پرسد: »اگر 
عصبانیت ات را به کسی که باعث اش شده بروز دادی ولی 
بهت توجهی نکرد، چی؟« سلما: »به نظرم پای یک بزرگ تر 
را بکشیم وسط«. حســنا برای این که طرف مقابل را متوجه 
بدِی رفتارش بکند، مقابله به مثل می کند. اســما می گوید: 
»تا پارسال یک دوست صمیمی داشــتم که حرف هایم را به 
او می زدم. حاال وقتی خیلی خشمگین می شوم، معموال به 
دوست های کسی که رفته روی مخم می گویم ببینید فالنی 
 چه کار بــدی کرد. ازشــان می خواهــم بهش بگوینــد که از

 دست اش ناراحتم«.
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تــا االن فهمیدیم رفقا ی مــان موقع 
خشــمگینی چــه واکنش هایــی 
هنــوز  امــا  می دهنــد  نشــان 
نمی دانیــم چــه واکنش هایی 

درست است.
»محدثــه مشــجری« توضیح 
می دهــد: »در کنتــرل کــردن 
احساســات، مرحله اول این است 
که احســاس مان را بشناســیم و بدانیم 
چه اســمی دارد. مثال من در امتحان نمره بدی 
گرفته ام؛ احســاس بدی که تجربه می کنم »خشــم« اســت 
یا »حســادت« از این که دوســتم نمره باالتــری از من گرفته 
اســت؟ می توان این کار را با تمرین  یاد گرفــت. مواقعی که 
حال مان خــوب اســت، می توانیم نشــانه های احساســات 
مختلف را تصور کنیم؛ در موقعیتی قلبت تندتند زده، صورتت 
ســرخ شــده و دمای بدنت باال رفته اســت. تو در آن موقعیت 
عصبانی بوده ای. وقت دیگری احســاس کرده ای چیزی به 
گلویت فشــار می آورد، در آن وقت ناراحــت بوده ای. تمرین 
بعدی، بازی »سکه هیجان« است که در مدرسه هم می شود 
انجامــش داد. در این بــازی، احســاس های مختلف را روی 
کاغذهای دایره ای می نویسیم. صندوقی درست می کنیم و 
در طول روز، سکه هر احساسی را که تجربه می کنیم توی آن 
می اندازیم. در پایان روز، صندوق را باز می کنیم تا بفهمیم آن 
روز چندبار ناراحت بوده ایم، چقدر خوشحال و... . یک سری 
کارت هم درســت می کنیم که روی آن ها کارها و چیزهایی 
را کــه باعث حــال خوب مان می شــود، فهرســت می کنیم. 
این طوری می فهمیــم دربرابر هر احســاس بــد، باید کاری 
انجام بدهیــم نه این که به  حال خــودش رهایش کنیم؛ مثال 
غلط است که وقِت ناراحتی یک گوشه بنشینیم و فکر کنیم 
یا بخوابیم. امروز درباره احساس غم صحبت کردیم. یکی از 
کارهایی که دربرابر این احساس می شود انجام داد، »دوباره 
به دست اش بیار« اســت. یعنی چی؟ غم معموال با »از دست 

دادن« شروع می شود. مثال حسنا که دلتنگ مادرش است، 
می تواند با یــک تماس یا مثــال دیدن عکس هــا حس خوب 
ارتباط با مــادرش را دوباره به دســت بیاورد. در این جلســه 
درباره عصبانیت هم حرف زدیم؛ نکته مهم درباره خشم این 
اســت که اگر در موقعیت درســت و دربرابر فرد درست بروز 
داده نشود، ممکن است ســر کس دیگری خالی اش کنیم. 
اما بــا عصبانیت چه می شــود کــرد؟ ترک کــردن موقعیت، 
اولین کاری است که از دســت مان برمی آید. اگر سر کالس 
هستی، از معلم اجازه بگیر و برو بیرون. آبی به صورتت بزن. 
قدم بزن و کمی نفس عمیق بکش. این کارها خشم را کمی 
آرام می کنــد. گام بعدی حرف زدن اســت، یادت باشــد که 
حرف زدن درســت در لحظــه عصبانیت کمکــی نمی کند. 
چطور خشم مان را به زبان بیاوریم؟ بهتر است به جای »تو منو 
عصبانی کردی«، بگوییم »من عصبانی شدم وقتی فالن کار 
را کردی«. بعد هم راجع به این صحبت کنید که هرکدام تان 
چه کارهایــی باید انجــام بدهید تا حال طــرف مقابل خوب 

باشــد. کمک گرفتن از بــزرگ ترهــا هم می توانــد مفید 
باشــد. بــدون بحــث و 

مشــاجره و بدون 
حــذف کردن 

ی  هــا تقصیر
خودتــان از 
از  ماجــرا، 

یک بزرگ تــر بخواهید راه حلی بهتان 
پیشنهاد کند. البته گاهی ممکن است 

بزرگ ترهــا مســائل مــا را درک نکنند یا 
کم اهمیت به نظرشان برسد. در این  مواقع بهتر است اهمیت 
موضوع را توضیح بدهی. مثال بگویی چیزی که باعث خشم 
ات شده، ســِر کالس و موقع تکلیف نوشــتن هم ذهن ات را 
درگیر می کند و حتما می خواهی که حل شود. اما اگر دلت 
نمی خواهد بزرگ ترها در جریان موضوع باشند، می توانی از 
یک دوسِت خیرخواه کمک بگیری؛ کسی که لزوما از تو دفاع 
نکند بلکه دلش بخواهد رابطه دوستی دوباره شکل بگیرد. 
خشــم، مثل بادکنکی اســت که اگر به  مرور بــادش را خالی 
 نکنی، هی بزرگ و بزرگ تر می شــود و بــا ترکیدن ناگهانی

آسیب زیادی به بار می آورد«.  

 سلما دلش می خواهد بتواند خشم اش
 را توی مشت بگیرد: »بعضی وقت ها 
آدم خیلــی عصبانــی می شــود و 
روی حرف هایــی کــه می زند، 
کنترلــی نــدارد. بــرای مــن 
چندبار پیش آمده، هم دوستم 
ناراحــت شــده و هــم خــودم. 
 هرکــس طــوری عصبانیــت اش
 را نشــان می دهــد؛ بعضی هــا دعــوا 

می کنند، بعضی ها حرف بد می زنند، من چیزهایی می گویم 
که بعدا پشیمان می شوم«. اســما هم از عصبانیتی که تحت 
کنترلش نیست، شاکی است: »سر کالس از معلم مان سوالی 
می کنم، به جای معلــم بچه ها جواب می دهند، »مگه ســواد 
نداری؟ یعنی اینو نمی دونی و...«. این  کار خیلی عصبانی ام 
می کنــد و دادوبیــداد راه می اندازم«. حســنا دوســت دارد 
مدیریت کردن احســاِس ناراحتی را یاد بگیــرد: »من خیلی 
زود گریه می کنم. چندوقت پیش مامانم رفته بود مســافرت 
و خیلی از دوری اش ناراحت بودم. توی جمعی نشسته بودم 

که یکهو گریه ام گرفت. دلم می خواست بتوانم کنترلش کنم 
چون بعضی ها بهم گفتند چقدر لوسی!« تا این جا دوتا خشم 
داریم و یک غم که نمی دانیم چه کارشان کنیم. سلما به نکته 
جالبی اشــاره می کنــد: »به نظــرم بعضی وقت ها احســاس 
شــادی هم می تواند باعث شــود بقیــه ازمــان برنجند. خب 
باالخره آدم با بعضی ها لج است، از چندنفر خوشش نمی آید 
 و بــا چند نفر هم دوســت اســت. وقتــی از نمره بد کســی که
 دوست اش نداری خوشحال می شوی، خوشحالِی بدی است 

و باعث ناراحتی می شود«.

دکمه خاموش من کجاست؟

مشت دربرابر مشت؟

بپا بادکنک ات نترکه!

       

       نظر کارشناس

       

       



تا  است  شده  سبب  نهبندان  جوی  خاص  شرایط   
محصوالت کشاورزی آن جزو ناب ترین ها باشد اما به 
دلیل کم بودن صنایع تبدیلی و تکمیلی در این شهرستان 
، تولیدات منطقه با برند و بسته بندی دیگر نقاط عرضه 
می شود و ارزش افزوده ای نصیب تولید کنندگان نمی 
شود. مدیر جهاد کشاورزی نهبندان، 916 رشته قنات 
و چشمه که خشکسالی چندین ساله 45 درصد آن را 
خشک کرده است و 313 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق 
را از قابلیت های آبی بخش کشاورزی شهرستان بیان 
کرد و گفت: نهبندان با 400 هکتار سطح زیر کشت 
زیتون، حائز رتبه اول تولید این محصول و رتبه دوم تولید 
خرما در استان است و 12 هزار هکتار زیر کشت پسته و 

420 هکتار هم زیر کشت انار دارد.  

روز بازار برای محصوالت محلی
مهندس »مالکی « افزود: برای فروش محصوالتی که 
تولید آن کم است بازار محلی و روز بازار راه اندازی 
شده است و مشکلی در این باره وجود ندارد، اما فراوری 
و برندسازی محصوالت پایه، چون زیتون، خرما  و 
... با چالش مواجه است. وی فراوری زیتون و تولید 
روغن با کیفیت در شهرستان را یادآور شد و گفت: 
کارگاهی برای این کار در نظر گرفته شده است که از 
نظر زیرساختی مشکل دارد و به دنبال مجهز کردن آن 
هستیم. وی با اشاره به این که این محصول بازار فروش 
خوبی دارد اما با مشکل برندسازی مواجه است ادامه 
داد: بارها شاهد بوده ایم که تولیدات نهبندان با برند 
دیگر شهرستان ها عرضه می شود و با وجود برگزاری 
همایش های مختلف به دلیل راغب نبودن سرمایه گذار 

بخش خصوصی، در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی کم 
کار شده است که باید بخش نیمه خصوصی و دولتی به 
آن  ورود کند. وی به مجتمع گلخانه ای 54 واحدی و 
سهم 60 هکتاری شهرستان برای توسعه کشت گلخانه 
ای اشاره و اظهار کرد: مکان یابی و تامین زیرساخت ها 
برای این کار در حال انجام است و در این باره نیاز به 
همکاری بیشتر بانک ها داریم. همچنین متقاضیان 
احداث گلخانه های کوچک مقیاس بسیار ولی مشکل 
اساسی تامین منابع آب است. وی شرایط مجتمع 
گلخانه ای شهرستان از نظر زیرساختی را خوب دانست 
و از بهره برداری 9 واحد این گلخانه طی سال گذشته 
و امسال خبر داد و گفت: بهره برداری کامل از این 
مجتمع نیاز به تسهیالت دارد. وی با بیان این که صنعت 
از  بیشتر  سالی  چند  و  نوپاست  نهبندان  مرغداری 
فعالیت آن نمی گذرد می افزاید: این شهرستان حدود 
34 واحد پرورش مرغ گوشتی و یک واحد پرورش 30 

هزار قطعه ای مرغ تخمی دارد.

اول در پرورش شتر
اما دیگر توانمندی نهبندان به دلیل موقعیت خاص 
جغرافیایی آن، پرورش شتر است که با 12 هزار نفر 
شتر رسمی و 17 هزار نفر شتر غیر رسمی، رتبه اول 
را در استان به خود اختصاص داده است. مدیر جهاد 
کشاورزی نهبندان به اقدام های خوبی که برای توسعه 
صنعت شتر داری در نهبندان انجام شده است اشاره و 
اظهار می کند که در این شهرستان یک مجتمع پنج هزار 
نفری شتر پرواری با قابلیت تولید هزار و 800 تن گوشت 
قرمز فعالیت می کند و سال گذشته هم از محل منابع 

اشتغال پایدار، 19 واحد صنعتی پرورش شتر راه اندازی 
شد. او با اشاره به ورود بنیاد برکت برای توسعه صنعت 
شترداری ادامه می دهد: این بنگاه کالن اقتصادی در 
منطقه حیدرآباد، ایستگاه قرنطینه احداث کرد و افراد 
متقاضی می توانند شترهایی با نژاد برتر را به استان وارد 
کنند. در کنارآن ، ورود دام سبک اصالح نژاد شده هم در 
دستور کار است که تاکنون هزار و 200 راس گوسفند 
وارد استان و بین دامداران توزیع شده است. وی از 
تشکیل شرکت تعاونی در منطقه حیدرآباد برای تبدیل 
شدن این شهرستان به هاب شتر خبر می دهد و اضافه 
می کند: بنیاد برکت برای تامین علوفه شتر، کشت هزار 
هکتار خارشتر را در دستور کار دارد و استقرار صنایع 

تکمیلی مربوط به صنعت شترداری هم در برنامه است.

تغییر الگوی کشت
 او به تغییر الگوی کشت در شهرستان با توجه به تغییر 
اقلیم رخ داده و کمبود منابع اشاره و اظهار می کند: به 
کشاورزان توصیه می شود به دنبال کاشت درختان 
کم آب بر مانند زرشک، عناب و ... هم باشند که کشت 
مخلوط هم برای بهره وری بیشتر از منابع و خاک در 
دستور کار است، مالکی، درباره برنامه پرورش بز 
سانان،  می گوید: بیشتر برنامه ما دو رگه گیری است 
نه خالص آن، زیرا نژاد خالص شرایط خاص خود را 
دارد و زیاد جواب نمی دهد بنابراین با ورود بز سانان 
نر، اصالح نژاد در گله انجام می شود و سال گذشته 
هم  با 12 راس ،اصالح نژاد انجام شد. البته نژادهای 
دیگر هم که از افغانستان و پاکستان وارد می شود برای 

تولید گوشت خوب است.

           شهرستان ها 7 
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

 معاون محرومیت 
زدایی آستان قدس 

رضوی در خراسان 
جنوبی: در این 

طرح پس از معرفی 
متقاضیان دارای 

شرایط توسط رابطان 
آستان قدس، دام 

های سبک با نژاد 
خوب خریداری می 

شود و در اختیار آنان 
قرار می گیرد
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از گوشه و کنار استان

طبس صدرنشین در خانه های بوم گردی

انصاری - طبس با 19 خانه بوم گردی در استان اول است. معاون گردشگری 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری به »خراسان جنوبی«، 
گفت: در این مکان های اقامتی حداقل 50 نفر مشغول به کار هستند. »عربی«، 
با اشاره به این که با احداث اقامتگاه های بوم گردی جمعیت روستاها در پایان 
هفته چند برابر می شود، ادامه داد: حضور گردشگران در روستاها در خرید 
محصوالت کشاورزی و صنایع دستی نقش به سزایی دارد. او، به احداث 10 خانه 
بوم گردی در روستاهای استان اشاره کرد و گفت: 46 خانه بوم گردی در نقاط 
مختلف شهرستان های استان فعال است. به گفته او، از ابتدای امسال 40 هزار 

گردشگر ایرانی و خارجی از اقامتگاه های بوم گردی استان استفاده کردند.

کینوا در سربیشه محصول داد
برداشت کینوا در سربیشه آغاز شد. مدیر جهاد کشاورزی سربیشه، گفت: کینوا 
گیاهی مقاوم به شوری و کم آبی با دوره رشد کوتاه دو ساله است که کشاورزان 
سربیشه را به کشت آن ترغیب کرده است. مهندس »مریم جواد بایگی«، با اشاره 
به آغاز برداشت کینوا در 5 هکتار از زمین های کشاورزی سربیشه، پیش بینی 
کرد: 5 تن محصول از اراضی زیرکشت برداشت شود. به گفته او، سال قبل 
سطح زیرکشت کینوا یک هکتار بود و امسال به 5 هکتار افزایش یافت. او ادامه 

داد: کینوا با نام خاویار گیاهی در آفریقا کشت می شود.

50 برنامه برای هفته بسیج 
در نیمبلوک

سدیدی- 50 برنامه برای گرامی داشت هفته بسیج 
در بخش نیمبلوک تدارک دیده شد. »فرخ دوست«، 
فرمانده حوزه شهید باهنر خضری دشت بیاض در 
نشست برنامه ریزی این هفته، غبارروبی گلزار شهدا، 
اجرای طرح پالک افتخار، دیدار با امامان جمعه، 
برگزاری مراسم آبروی محله، برپایی نمایشگاه چهل 
سالگی بسیج  و ... را از جمله برنامه های شاخص 
بخشدار  کرد.  اعالم  بسیج  هفته  داشت  گرامی 
نیمبلوک هم با قدردانی از جوانان خضری دشت 
بیاض برای پذیرایی از زائران پاکستانی امام رضا )ع( 
به مدت یک ماه، گفت: برخورد با گران فروشان در 
دستور کار است و شهروندان اگر موردی را مشاهده 
به بخشداری اعالم کنند. »اسماعیلی«،  کردند 
شهردار خضری دشت بیاض نیز از برخی مردم این 

شهر برای ساخت و سازهای بدون مجوز گالیه کرد.

 تصویب 13 طرح
 اشتغال زایی در قاین

13 طرح اشتغال زایی در قاین مصوب شد. مدیر 
عامل صندوق کارآفرینی امید استان با اشاره به 
تصویب 81 طرح از 191 پرونده اشتغال زایی 
میلیارد  هفت  طرح،   81 اجرای  برای  گفت: 
تومان تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد 
اختصاص یافت که پرداخت آن از روز گذشته 
آغاز شد. »زنگنه«، فناوری اطالعات، ساخت 
بنیان،  دانش  شرکت  اندازی  راه  اپلیکیشن، 
تراش سنگ های قیمتی، صنایع دستی و ... را 
از طرح های اجرایی برشمرد و افزود: از مجموع 
طرح ها، 17 مورد مربوط به بیرجند و 13، 10، 
هشت و هفت طرح به ترتیب مربوط به قاینات، 
زیرکوه، نهبندان و خوسف است و بقیه طرح ها 
در سرایان، فردوس، سربیشه، طبس، درمیان و 

بشرویه اجرا می شود.

اسپیلت برای کالس های 
طبس و بشرویه

اسپیلت های دو منظوره بیشتر در مدارس طبس 
و بشرویه نصب و به کار گرفته می شود. مدیر کل 
به  اشاره  با  مدارس،  تجهیز  و  توسعه  نوسازی، 
تجهیز 143 کالس تا اواسط ماه آینده به سیستم 
گرمایشی مرکزی گفت: تجهیز این تعداد کالس 
خارج از سهمیه در نظر گرفته شده است که با نصب 
علمک گاز، 50 درصد پیشرفت دارد. »بیکی«، از 
تجهیز 889 کالس در 262 مدرسه به سیستم 

گرمایشی استاندارد تا پایان آبان خبر داد.

قرق 14700 هکتار مراتع سربیشه آزاد شد

14 هزار و 700 هکتار از مراتع قرق سربیشه برای دامداران مجاز شهرستان، 
آزاد شد. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سربیشه، با اشاره به آزادسازی 
مناطق جنگلی و قرق شهرستان برای تغذیه دام های ذی نفع مراتع، گفت: 
امسال 124 هزار و 890 راس دام از 150 سامانه عرفی در این مراتع به مدت 
90 روز تعلیف می شود.  مهندس»فتحی«، متوسط تولید علوفه مرتعی را 60 
کیلو گرم در هکتار اعالم کرد و از دامداران خواست برای تمدید پروانه بهره 

برداری چرای دام به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

فرماندار: خوسف،کمبود سوخت ندارد
مشمولی- کمبود سوخت در خوسف نداریم. فرماندار خوسف در نشست 
ستاد سوخت شهرستان، گفت: بر اساس اطالع رسانی قبلی به روستاییان و 
عشایر، کاال برگ نفت تا خرداد اعتبار داشت و قرار بود متقاضیان در سامانه 
الکترونیکی ثبت نام کنند. »شفیعی«، افزود: اما برخی افراد ثبت نام را به تاخیر 
انداخته و با مشکل سوخت مواجه شده اند که باید برای استفاده از سهمیه 
سوخت با همکاری دهیاری، شورا و نماینده شرکت نفت روستاها در سامانه 
الکترونیکی سوخت ثبت نام کنند. به گفته وی، بیشتر متقاضیان سوخت در 
روستاها سالمندان هستند و در نحوه ثبت نام و ارائه مدارک ثبت نامی در سامانه 
با مشکالتی مواجه شده بودند که امیدواریم با همکاری دهیاران در ثبت نام آن 
ها تسریع شود. او ادامه داد: عشایر با معرفی نامه اداره امور عشایری و ثبت نام در 

سامانه الکترونیکی می توانند از سهمیه سوخت بهره مند شوند.

سرایان  سفالگری  کارگاه  تجهیز  و  توسعه  موسوی- 
مراحل نهایی را طی می کند. مسئول میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی سرایان، با بیان این که هنر 
سفالگری سال 94 با ورود و کمک های مالی یکی از 
جوانان عالقه مند آیسک احیا و فروشگاه محصوالت 
سفالی در این شهر راه اندازی شد، افزود: این جوان در 
نمایشگاه های مختلف شهرستان، استان و منطقه ای 
حضور فعال دارد و دست سازه های او با اقبال خوبی 

مواجه شده است و بازاری تا حدودی خوب و پایدار پیدا 
کرد که سبب شد این هنرمند جوان به فکر توسعه و 
افزایش تولیدات کارگاه خود بیفتد. »محمد عرب«، گفت 
: با پیگیری های انجام شده 1.5 میلیارد ریال از تسهیالت 
از طریق صندوق کارآفرینی امید و 500 میلیون ریال 
تسهیالت از طریق منابع در اختیار اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ساخت کارگاه 

جدید و خرید تجهیزات آن پرداخت شد.

 مالکی : برای فروش 
محصوالتی که تولید 

آن کم است بازار 
محلی و روز بازار راه 

اندازی شده است 
و مشکلی در این 

باره وجود ندارد، اما 
فراوری و برندسازی 
محصوالت پایه، چون 

زیتون، خرما  و ... با 
چالش مواجه است

سفالگری 
 سرایان  

در مسیر 
توسعه

محصوالت نهبندان در بسته دیگران
در گفت و گوی مدیر جهاد کشاورزی با تیم خبری »خراسان جنوبی« مطرح شد:

                                                         گروه اعزامی روزنامه خراسان جنوبی در سفر  به نهبندان، ضمن رصد مشکالت 
و                                           وانتظارهای مردم، به دنبال معرفی توانمندی های این شهرستان بود نیز تا بتواند با                
ا                                 انعکاس آن و بیان مشکالت پیش روی رشد قابلیت ها، عالوه بر ترغیب سرمایه گذاران        
برای ورود به این منطقه، گره ای از کار آنان، بگشاید. حوزه جهاد کشاورزی به دلیل وسعت و 
اهمیت کار، در برنامه های دیدار سردبیر  روزنامه خراسان جنوبی  ،سرپرست دفتر روزنامه 
خراسان در استان و خبرنگاران آن  قرار گرفت که در گفت و گویی با مدیر جهاد کشاورزی 

شهرستان، از بذرپاشی وداشت تا میوه آوری طرح ها صحبت شد.

گزارش  تیم اعزامی 
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 کوتاه از ورزش

مدیر کل ورزش و 
جوانان : واگذاری 
یکی از سالن های 

ورزشی را برای 
جانبازان و معلوالن 
به وزارت پیشنهاد 

می دهیم

حسین قربانی – پرداختن به ورزش، نیازمند امکانات و 
ملزومات خاص است حال اگر فرد عالقه مند با معلولیتی 
همراه باشد بی شک نیازمند لوازم و فضاهای خاص تری 
است. معلوالن با توجه به شرایط جسمی خاص برای 
فعالیت در رشته های مختلف ورزشی باید به امکانات و 
زیرساخت های ویژه ای دسترسی داشته باشند تا بتوانند 
در رقابت های استانی، کشوری و حتی بین المللی 
شرکت کنند اما نه تنها در شهرستان ها بلکه در بیرجند 
هم به عنوان مرکز استان، سالن اختصاصی معلوالن 
و مربی تخصصی وجود ندارد. این موضوع سبب شده 
است تا ورزشکاران معلول برای فعالیت های ورزشی با 
مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم کنند. در این میان با 
همه کمبودهایی که وجود دارد معلوالنی، توانسته اند با 
اعتماد به نفس و استفاده از حداقل های موجود باز هم 

در میدان های ورزشی کشور بدرخشند.

کناره گیری از شنا
قهرمان مسابقات شنای معلوالن ایران در سال 89 با 
بیان این که به دلیل نبود استخر مناسب سازی شده 
برای معلوالن در مرکز استان از فعالیت در این رشته 
کناره گیری کرد، می گوید: با همت مسئوالن شهرداری 
بیرجند، گود باستانی موسی بن جعفر )ع( برای معلوالن 
مناسب سازی شده و رایگان در اختیار ما قرار گرفته 
است. »الجوردی« می افزاید: به جز سالن ورزشی 
 22 بهمن بیرجند که به شکل اجاره در اختیار هیئت
 ورزش های جانبازان و معلوالن قرار دارد دیگر فضاهای 
ورزشی مرکز استان مناسب سازی نشده است. وی با 
اشاره به این که در مرکز استان سالن بدن سازی خاص 
معلوالن وجود ندارد می گوید: ورزشکاران فعال در 
رشته دو و میدانی باید برای تمرین به ورزشگاه 15 هزار 
نفری بیرجند بروند که با توجه به بعد مسافت مشکالتی 
برای آن ها به وجود آمده است. به گفته وی در شهرستان 

های استان هم به دلیل نبود سالن مناسب سازی شده 
برای معلوالن، آن ها مجبور هستند با مشکالت فراوان از 
سالن های بخش خصوصی برای تمرین استفاده کنند. 
وی ادامه می دهد: به دلیل اعتبار کم هیئت ورزش های 
جانبازان و معلوالن، فعالیت رشته های فوتبال هفت 

نفره، بسکتبال با ویلچر معلوالن و ... متوقف است.

نبود سالن مناسب
مسئول ورزش اداره کل بهزیستی هم با بیان این که 
سالن اختصاصی مناسب سازی شده برای معلوالن 
نداریم، می گوید: از سالن راه و شهرسازی در مرکز 
استان و در شهرستان ها هم از سالن های بخش 
به  با پرداخت اجاره استفاده می شود.  خصوصی 
گفته »نقیبی« هر سال برترین های ورزش معلوالن 
با پرداخت هزینه لباس، کفش و وسایل به مسابقات 
کشوری بابلسر اعزام می شوند که امسال دو نفر از آن 
ها در رشته ویلچررانی وتنیس روی میز به ترتیب مدال 
های طال و نقره را کسب کردند اما در رقابت های 
استانی به دلیل کمی اعتبار ورزش بهزیستی هزینه 

ها پرداخت نمی شود.

چالش ها و دغدغه ها
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان نیز به 
برپایی مراسم المپیاد پارا المپیک دانش آموزان با 
نیازهای ویژه در سال های گذشته اشاره و تصریح می 
کند: انجام این کار گام بزرگی برای کشف توانایی 
»با  نابرابری است.  و  های معلوالن و رفع تبعیض 

اطمینان« می گوید: نبود سالن ورزشی متناسب با 
رشته های ورزشی ویژه دانش آموزان معلول در استان 
 و نبود نیروی تربیت بدنی متخصص از چالش ها و 
که  است  پرورش  و  آموزش  حوزه  در  ها  دغدغه 
کشوری  و  استانی  مسئوالن  همت  با  امیدواریم 
نیازهای ورزشی این دانش آموزان مرتفع شود تا شاهد 

افتخار آفرینی آنان در میدان های ورزشی باشیم.

فعالیت در 11 رشته
مدیر کل ورزش و جوانان هم با بیان این که جانبازان 
11 رشته فعالیت می کنند،  و معلوالن استان در 
می گوید: مهم ترین مشکل در این حوزه نبود سالن 
اختصاصی است تا بدون پرداخت اجاره ورزش کنند. 
با توجه به این که بر اساس قانون، فضاهای ورزشی 
تا آخر سال به بخش خصوصی واگذار شده است 
بعد از اتمام این زمان، واگذاری یکی از سالن های 
 ورزشی را برای جانبازان و معلوالن به وزارت پیشنهاد 
می دهیم. »عزیزی« با بیان این که در قالب فصل 
پنجم به هیئت های ورزشی کمک می شود و برای 
حضور در رقابت های کشوری به طور ویژه حمایت می 
شوند، خاطر نشان می کند: در رشته های ورزشی 
جانبازان و معلوالن بیشتر به توسعه همگانی توجه می 
کنیم و نگاهی هم به توسعه قهرمانی در مباحث مالی 
داریم. شایان ذکر است که خبرنگار ما برای صحبت با 
»مهدی شریعتی« رئیس هیئت ورزش های جانبازان 
و معلوالن استان چند بار تماس گرفت که تا لحظه 

ارسال گزارش، پاسخ گویی میسر نشد.

دست انداز های 
ورزش معلوالن

داخل گود

تیم امید، قهرمان بلندقامتان فردوس 

زهرایی - رقابت های والیبال بانوان فردوس با قهرمانی تیم امید به پایان 
رسید. به گزارش خبرنگار ما در این رقابت ها هفت تیم حضور داشتند و تیم 
ستارگان و کوثر مقام های دوم و سوم را به دست آوردند و کاپ اخالق هم به 

تیم فرمانداری هدیه شد.

رقابت های هندبال منطقه 6 فقط با 2 تیم!
زهرایی- رقابت های هندبال نونهال دختر منطقه شش کشور در حالی اواخر هفته 
گذشته در قاین برگزار شد که از چهار استان این منطقه، فقط دو تیم خراسان جنوبی 
و یزد در این رقابت ها حضور داشت در حالی که غیبت دیگر تیم ها، هیئت هندبال 
قاین را به دلیل پیش بینی و برنامه ریزی های که برای میزبانی این رقابت ها انجام 
داده بود با مشکالتی مواجه کرد. »صادقی« رئیس هیئت هندبال قاینات با گالیه از 
این موضوع گفت: در شبی که قرار بود پذیرش تیم ها انجام شود سه تیم از استان های 
سیستان و بلوچستان و کرمان انصراف دادند در حالی که پیش بینی ها برای خوابگاه و 
... انجام شده بود و در این میان متحمل هزینه های بسیاری شدیم. او با گالیه از عملکرد 
ضعیف مسئوالن منطقه شش کشور، از رئیس هیئت هندبال خراسان جنوبی خواست 
درخواست حذف استان از فهرست  این منطقه را به فدراسیون ارائه کند تا خراسان 
جنوبی همجوار با استان های خراسان قرار گیرد. او همچنین به نتایج این رقابت ها 
هم اشاره کرد که یک بازی بین دو تیم حاضر برگزار شد و این دو تیم به دلیل حضور 
نداشتن دیگر تیم ها به مرحله بعدی این رقابت ها راه پیدا کردند. رئیس هیئت هندبال 
استان هم به پیگیری ها و دعوت نامه هایی که برای حضور همه تیم ها در این رقابت 
ها انجام شد اشاره کرد و گفت: به دلیل برنامه ریزی و مدیریت نامناسب منطقه شش 
کشور که مدیریت آن در اختیار استان یزد است این اتفاق رخ داد که به صورت کتبی 
اعتراض استان به فدراسیون ارسال شد. به گفته »شریعتی« فدراسیون موافقت کرد 
که از سال آینده خراسان جنوبی از جمع استان های منطقه شش کشور خارج شود و 

در گروه استان های خراسان قرار گیرد .

طبس میزبان دیدار برگشت لیگ برتر هندبال

زهرایی – تیم زغال سنگ طبس در اولین دیدار دور برگشت رقابت های لیگ برتر 
هندبال میزبان است. سرپرست تیم زغال سنگ طبس به خبرنگار ما گفت: سی و 
دومین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور که دو ماه به دلیل حضور 
ملی پوشان تیم ها در رقابت های آسیا تعطیل شده بود این هفته از سرگرفته می شود 
و شنبه دوم آذر در سالن پنجم اردیبهشت، میزبان تیم زاگرس اسالم آباد غرب خواهد 
بود. »ابوترابی« افزود: این تیم که با هدف ماندن در لیگ در رقابت ها حضور دارد در دور 

رفت توانست با کسب یک پیروزی دو امتیاز را به دست آورد. 

واگذاری ورزشگاه 15 هزار نفری بیرجند در حال رایزنی 
است. به گزارش »خراسان جنوبی« مدیر کل ورزش و 
جوانان گفت: با توجه به هزینه باالی نگهداری آن بین 250 
تا 300 میلیون تومان و کمبود اعتباری که در این باره وجود 

دارد در حال رایزنی با نمایندگی »یک و یک« برای واگذاری 
این مجموعه هستیم. به گفته »عزیزی« این فضا ظرفیت 
بسیار خوبی است که می تواند با کمترین هزینه به خانه 
ورزش استان تبدیل شود و همه دفاتر هیئت های ورزشی 

به این مکان منتقل شوند. به گفته وی افزون بر این می 
توان با استفاده از سازه های سبک در فضاهای غیر قابل 
استفاده نظیر زیر پله های ورزشگاه فضاهایی برای تمرین 

ورزشکاران در برخی رشته ها نظیر تیراندازی ایجاد کرد.

واگذاری ورزشـگاه 15 هزار نفری در مرحله رایزنی

فردا مجمع انتخاب رئیس جودو 

فردا مجمع انتخاب رئیس هیئت جودو استان 
برگزار می شود. به گزارش خبرنگار ما »عزیزی« 
مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: این مجمع 
با حضور آرش میر اسماعیلی، رئیس فدراسیون 
جودو تشکیل می شود و دو نفر برای سکانداری 

این هیئت نامزد شده اند.

وزنه برداری طبس فعال می شود
وزنه برداری طبس فعال می شود. »مظفری« 
رئیس هیئت وزنه برداری استان به »خراسان 
جنوبی« گفت: مولوی به عنوان رئیس هیئت 
طبس انتخاب شده است و سالن وزنه برداری 

شهرستان، دوم آذر افتتاح می شود.

فردوس قهرمان کاراته 4 جانبه
مسابقات چهار جانبه کارته با قهرمانی فردوس به پایان 
رسید. به گزارش »خراسان جنوبی«  »عرب «رئیس 
هیئت کاراته فردوس گفت: این رقابت ها با حضور 
تیم های فردوس، سرایان، سه قلعه و آیسک در سالن 
شهید درخشان فردوس با حضور 60 نفر ورزشکار 
برگزار شد که تیم های فردوس، سه قلعه و آیسک در 

جایگاه های اول تا سوم این رقابت ها ایستادند.

8 آذر، قوی ترین مردان استان 
در رقابت کشوری

تیم استان 8 آذر به رقابت های قوی ترین مردان ایران 
اعزام می شود. »کهنسال« رئیس هیئت بدنسازی 
و پرورش اندام استان به خبرنگار ما گفت: این تیم با 
ترکیب هفت ورزشکار به این رقابت ها که در اصفهان 

برگزار خواهد شد اعزام می شود.

 برگشت وشووکاران
 بدون مدال 

تیم ووشوی بزرگ ساالن استان نتوانست در 
رقابت های قهرمانی کشور مقامی به دست آورد. 
به گزارش »خراسان جنوبی« این تیم با ترکیب 
هفت ورزشکار در این رقابت ها که در استان البرز 

برگزار شد حضور داشت.

کشتی، باشگاه دار می شود

رحمان – یک باشگاه کشتی تا پایان آذر در بیرجند راه اندازی می شود. به 
گزارش»خراسان جنوبی« در نشست هیئت کشتی بیرجند که با حضور رئیس هیئت 
کشتی استان و با هدف ارزیابی عملکرد این هیئت برگزار شد خبر راه اندازی یک 
باشگاه کشتی تا پایان ماه آینده، اعالم شد. »سروری« رئیس هیئت کشتی استان گفت: 

تا پایان آذر، عملکرد همه هیئت های استان ارزیابی می شود.
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