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اخبار 2

خراسان جنوبی 6۲ سال پیش         
 در روزنامه

اقدامات لوله کشی

روزنامه خراسان در شماره 2505 به تاریخ هفتم اسفند 1336 در مطلبی 
در صفحه چهار آورده است: مهندسین شرکت کوکس بمنظور پیش بینی و 
اجرای مقدمات لوله کشی شهر فردوس وارد و مشغول مطالعات و اقدامات 
الزم میباشند. اهالی فردوس منتظر اقدام فوری در امر لوله کشی و نجات از 

وضع فعلی آب آشامیدنی که منبع تولید مرض در فردوس است میباشند.

رویداد
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مدیر کل امور 
اقتصادی و دارایی:    

1۴ پروژه سرمایه 
گذاری خارجی 
با مبلغ مصوب 

3۹6 میلیون دالر 
دراستان فعال 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

مسئوالن اعالم کردند که کرایه خودروهای  ●
مسافرکش برون شهری افزایش نمی یابد چرا 
نرخ برخی مسیرها مانند اسدیه- بیرجند، گزیک 
و طبس مسینا- بیرجند و قهستان - بیرجند 

افزایش یافته است؟
طبس  ● دیهشک  ورزشی  سالن  است  مدتی 

تعطیل شده است. ما جوانان چه کار کنیم؟ برای 
گذران اوقات فراغت به سالن ورزشی می رفتیم که 

آن هم تعطیل شده است.
چند روز پیش با مشاهده بانویی در شهرک  ●

شهید صدوقی طبس که مشغول زباله گردی بود 
بسیار متاسف شدم از این که یک زن چرا برای 

تامین معیشت خود باید دست به این کار بزند. 
معیشت  ● هزینه  کمک  واریز  مرحله  آخرین   

خانواده در حالی واریز شد که ساکنان برخی 
نقاط از جمله روستاییان از آن بهره مند نشدند. 
به  زیادی  دسترسی  که  نقاطی  برای  متولیان 

وسایل ارتباطی ندارند بهتر اطالع رسانی کنند.
دهیاری امیرآباد بیرجند با توجه به در پیش  ●

مشکل  برای  ای  چاره  بارندگی،  فصل  بودن 
خیابان بصیرت بیندیشد. با کمترین بارندگی 

معبر، غرق آب می شود.
دستاورد برگزاری جشنواره زعفران در قاین  ●

برای کشاورزان این شهرستان چه بود؟ جز این 
که بودجه ای برای آن هزینه و عنوانی در گزارش 

کارها درج شود؟
علی  ● آب،  هزینه  اگر  که  است  آمده  کجا  در 

الحساب صادر شود و در دوره بعد مبلغ آب مصرفی 
از قبض علی الحساب کمتر باشد حق اعتراض 

برای مشترک وجود ندارد.
در گرانی برخی اجناس از جمله گوجه فرنگی،  ●

خودمان هم مقصریم. به عنوان مثال، می بینیم 
گران است و می خریم در حالی که اگر مدتی این 
کار را انجام ندهیم اتفاق چندانی نمی افتد و بی 
شک قیمت هایی که بیشتر توسط دالالن و نه 

کشاورزان تعیین می شود، کاهش خواهد یافت.
تلفن همراه در خانه بسیاری از اهالی روستاهای  ●

چشمه بید، همت آباد، چاه ا... داد و ملکی زیرکوه 
آنتن نمی دهد و مردم برای تماس باید در این 

هوای سرد از خانه خارج شوند.
رفت و آمد در کوچه های روستای نصرآباد  ●

خوسف در روزهای بارانی سخت می شود. چندین 
سال است این مشکل وجود دارد اما توجهی 

نمی شود.

پیست استاندارد اسکیت در بیرجند احداث می شود
حسین قربانی – پیست استاندارد اسکیت در بیرجند با همکاری شهرداری، 
دانشگاه بیرجند و اداره کل ورزش و جوانان احداث می شود. سرپرست هیئت 
اسکیت استان در جمع خبرنگاران گفت: برای اولین بار در کشور، مسابقات 
اسکیت  و دوچرخه با همکاری هیئت دوچرخه سواری و سازمان فرهنگی 
ورزشی شهرداری به مناسبت روز دانشجو، جمعه  15 آذر در دانشگاه بیرجند 
برگزار خواهد شد. »شیخ زاده« افزایش بیمه شدگان و ورزشکاران هیئت و 
استعدادیابی را از مهم ترین اولویت ها دانست و افزود: با پیگیری انجام شده، 
قسمتی از تجهیزات آموزش هیئت اسکیت توسط فدراسیون تامین می شود 
و به صورت امانی در اختیار مدارس قرار می گیرد تا دانش آموزان به صورت 

هفتگی و با استفاده از مربیان هیئت آموزش ببینند. 

۹0 درصد ضایعه نخاعی ها، قربانی تصادف جاده ای
اکبری –2۷2 معلول ضایعه نخاعی در استان زندگی می کنند که ۹0 درصد 
این افراد به دلیل تصادف های جاده ای دچار معلولیت شده اند. مدیر کل 
بهزیستی در نشست با خبرنگاران با بیان این مطلب از افزایش تولد نوزادان 
مبتال به سندروم دان طی چند سال گذشته در استان خبر داد و دلیل آن را 
سن باالی مادران در زمان بارداری اعالم کرد. »عرب نژاد« افزود: از ابتدای 
دی، ماهانه 120 هزار تومان کمک هزینه معیشتی به 23 هزار و 60۹ معلول 
زیرپوشش بهزیستی افزون بر مستمری ماهانه پرداخت می شود. به گفته وی، 
افزون بر این ماهانه به خانوارهای تک نفره زیر پوشش بهزیستی 10۸ هزار 
و 500 تومان، دو نفره  215 هزار تومان، سه نفره 2۸۹ هزار تومان، چهار 
نفره 3۸۴ هزار و 500 و پنج نفر به باال حدود 600 هزار تومان هزینه معیشت 

پرداخت می شود.

احتمال بازگشت ملخ ها 
احتمال بازگشت ملخ ها در اواخر پاییز و اوایل زمستان با توجه به فرارسیدن 
فصل بارندگی و افزایش رطوبت در منطقه وجود دارد. به گفته »قوسی« رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی با این که احتمال بازگشت ملخ ها وجود دارد اما 
شواهدی از بازگشت آن ها دیده نشده و کمیته پایش برای مبارزه با آفات و دفع 

آن ها اقدام کرده است.

استان در فاز اول توسعه مناطق محروم صمت
فرخ نژاد –خراسان جنوبی یکی از 12 استان فاز اول برنامه توسعه مناطق 
محروم و کمتر برخوردار وزارت صمت انتخاب شد. به گزارش خبرنگار ما، رئیس 
سازمان صمت گفت: از سوی وزیر، فاز نخست برنامه توسعه مناطق محروم و کمتر 
برخوردار تا پایان دوره دولت تدبیر و امید و با هدف توسعه 12 استان منتخب در 
ابعاد مختلف بخش صنعت، معدن و تجارت به استانداران این استان ها ابالغ شد. 
»شهرکی«، ادامه داد: به این منظور همه حوزه های ستادی و سازمان های توسعه ای 
و سازمان های استانی وزارت صمت مکلف هستند با پیگیری اجرای برنامه های 
مرتبط با ماموریت خود، با حمایت و پشتیبانی استانداران اقدام و گزارش  دوره ای 
را به صورت ماهانه به دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی این وزارتخانه ارسال کنند.

نماینده ولی فقیه: حقایق برای مردم شفاف شود

حقایق باید برای مردم شفاف شود زیرا همه فرصت کافی ندارند که به دنبال تحلیل 
بروند بنابراین باید به آن ها کمک کرد تا مسائل را درک کنند. نماینده ولی فقیه در 
دیدار سردار جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: طرح 
دشمن برای براندازی ایران اسالمی به بار ننشست و سقط شد هر چند نیروهای 
امنیتی و نظامی زحمات زیادی را در اتفاق های اخیر متحمل شدند اما آن چه 
سرنوشت را مشخص کرد اقدام مردم بود. حجت االسالم والمسلمین »عبادی« با 
اشاره به این که دشمن، شیطان بزرگ است و همه گزینه ها را برای جنگ با ایران 
روی میز قرار داده است افزود: اگرچه دشمنان حرف ها و ادعاهایی مطرح می کنند 
اما در باطن می دانند که چه ضربه ای را از طرف ایران خورده اند. در این دیدار معاون 
سیاسی سپاه پاسداران از پشتیبانی نماینده ولی فقیه از بسیج و سپاه قدردانی کرد.

دومین روز ثبت نام  مجلس، نامزد نداشت

دومین روز از ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس در چهار حوزه ثبت نامی استان، بدون 
مراجعه داوطلبان گذشت. به گزارش »خراسان جنوبی« بر این اساس آمار نامزدهای ثبت 
نامی برای این دوره انتخابات در خراسان جنوبی تا پایان روز دوم همان هشت نفر باقی 
ماند که از این تعداد، سه نفر مربوط به حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف، دو نفر 
حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه و سه نفر حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه 
است و حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه در این دو روز، مراجعه کننده ای برای ثبت نام 
نداشته است. به گفته رئیس ستاد انتخابات استان، نامزدهای ثبت نامی تا روز گذشته 
آقایان بودند که سه نفر زیر 50 سال و شش نفر باالی 50 سال دارند. »خوش خبر« با اشاره 
به این که از این تعداد پنج نفر مدرک دکترا، سه نفر کارشناسی ارشد و یک نفر کارشناسی 
دارد، افزود: یک نفر از آن ها دارای سابقه نمایندگی است و سه نفر، سابقه داوطلبی دارند.

7 راهکار رفع موانع توسعه سرمایه گذاری 
قاسمی - هفت راهکار و پیشنهاد جدید برای رفع موانع، 
جذب و توسعه سرمایه گذاری استان مطرح است که با 
توجه به کمبود و جای خالی آن ها، اجرایی شدن آن 
برای جذب و توسعه سرمایه گذاری در منطقه ضرورت 
دارد. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با 
»خراسان جنوبی« از جمله پیشنهادهای مطرح شده 
به ایجاد حلقه اتصال بین تولید و بازار فروش، تشکیل 
در  تسهیل  استان،  تولیدات  صادرات  کنسرسیوم 
تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی با همکاری تشکل 
های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اشاره کرد. به 
گفته »جعفری« توجه به بخش خدمات و جذب سرمایه 
گذاری در این زمینه به ویژه در حوزه گردشگری از 
جمله توریسم درمانی، تورسیم مذهبی و توریسم آب 
هم از دیگر اولویت ها برای توسعه سرمایه گذاری 
است. وی تصویرسازی و معرفی مناسب فرصت ها و 

توانمندی های موجود برای معرفی استان و تهیه نقشه 
جامع سرمایه گذاری را هم به این فهرست اضافه کرد و 
صدور مجوزهای بی نام و آماده ارائه به سرمایه گذاران 
را در سهولت جذب موثر دانست. وی با اشاره به این که 
1۴ پروژه سرمایه گذاری خارجی با مبلغ مصوب 3۹6 
میلیون دالر دراستان فعال است گفت: از این پروژه ها 
هشت مورد به بهره برداری رسید و شش پروژه دیگر در 
حال پیگیری است که در این  فعالیت های اقتصادی 
کشورهایی مانند چین، افغانستان، پاکستان، آفریقای 
جنوبی، بلغارستان و ترکیه مشارکت دارند. به گفته وی 
میزان سرمایه گذاری خارجی در استان به بیش از ۸۷ 
میلیون دالر در 11 پروژه رسیده است. میزان سرمایه 
گذاری خارجی مصوب سال گذشته 250.۸ میلیون 
دالر و مربوط به پنج پروژه شامل دو نیروگاه خورشیدی 
در سربیشه و بشرویه، دو طرح صنعتی در طبس و 

خوسف و یک طرح معدنی در طبس است. وی تصریح 
کرد: سال گذشته 21.2 میلیون دالر برای نیروگاه 
های خورشیدی بشرویه و خوسف و یک طرح صنعتی 
دیگر در شهرستان خوسف، جذب شد. وی تفاوت در 
سرمایه گذاری مصوب و محقق شده را مربوط به پروژه 
فروسیلس آلومینیوم طبس اعالم کرد که به دو بخش 
تامین ماشین آالت و خدمات این پروژه و همچنین فراهم 
کردن برق آن تقسیم شده و توسط سرمایه گذار درحال 
پیگیری است و رقم مصوب باالیی دارد اما مرحله اول آن 
تیر ۹۹ به بهره برداری می رسد. بنا بر آمار وی در شش 
ماه امسال 5.۴ میلیون دالر، سرمایه گذاری خارجی 
برای پروژه منیزیت کلسینه شده نهبندان مصوب شد 
و دو پروژه سرمایه گذاری خارجی نیز در حال پیگیری 
و تکمیل مدارک برای دریافت مجوز سرمایه گذاری 

خارجی است.

استان 167 بیمار هموفیلی دارد
حسین قربانی – 16۷ بیمار هموفیلی در استان 
زندگی می کنند. رئیس کانون هموفیلی استان در 
بازدید مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری از این 
کانون گفت: سال ۸1 این کانون با زیر پوشش قرار 
دادن 35 بیمار فعالیت اش را غیر رسمی آغاز کرد و 
از سال ۸2 زیر نظر کانون هموفیلی فعالیت می کند. 
دکتر»ضیایی« افزود: خدمات درمانی و پیگیری های 
پزشکی، اهدای نوشت افزار، بازدید از منزل بیماران 
و بررسی شرایط زندگی آن ها و ... از جمله اقدامات 

»دهقانی«  است.  بیماران  این  برای  شده  انجام 
مسئول مرکز جامع بیماران خاص استان هم گفت: 
در روستای کوشک درمیان، بیشترین شیوع این 
بیماری به دلیل ازدواج های فامیلی دیده می شود. 
»بهاری« مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری هم 
گفت: تجهیز و توسعه کارگاه توانمندی این کانون با 
همکاری دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی 

انجام می شود.

فرخ نژاد – 20 میلیارد تومان برای تامین زیرساخت 
های شهری از محل منابع سفر رئیس سازمان برنامه و 

بودجه کشور به استان ابالغ شد. معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار با بیان این که تخصیص منابع ابالغی 
100 درصد است، افزود: این منابع با تاکید استاندار 
برای تجهیز، تکمیل و احداث پارک های چند منظوره 

هزینه می شود. »میرجعفریان«، ادامه داد: این مبلغ برای 
تکمیل و احداث 2۹ پارک و تفرجگاه استان پیش بینی 
شده است. به گفته او، شهرداران مکلف هستند طی 

شش ماه ، عملیات اجرایی طرح ها را به اتمام برسانند.

ابالغ 20 میلیارد برای تامین زیرساخت های شهری 



5 گیاه کنترل کننده قند خون

آرزوهای تلخ خانواده های معلوالن
در روز جهانی معلوالن به سراغ مادری رفتیم 

که حاضر  است همه زندگی اش را فدای راه رفتن 
پسرش کند 

مدرسه آینده مان را می سازد؟
گپی با چند دانش آموز  درباره نقش مدرسه  در 

انتخاب های سرنوشت ساز نوجوانی 

تقسیم شادی در شب عروسی!
انتخاب زیبای یک عروس و داماد که از مهمانان 

خواستند فقط اسباب بازی هدیه بیاورند

2

3

4

3

اتریش با وسعتی حدود 20 درصد کوچک تر از استان اصفهان خودمان 
و جمعیتی حدود 9 میلیون نفر در اروپای مرکزی و در همسایگی آلمان، 
سوئیس، جمهوری چک، ایتالیا، مجارستان، اسلوونی و اسلواکی قرار 
گرفته است. مردم این کشور به زبان آلمانی صحبت می کنند اما لهجه 
آن ها و برخی کلمات شان با آلمانی ها متفاوت است. اتریش در زیبایی مناظر طبیعی و بناهای 

منحصربه فرد و شگفت انگیز بی نظیر است. از منطقه زیبای سالزبورگ در غرب این کشور که 
محل فیلم برداری فیلم به یادماندنی »اشک ها و لبخندها« بوده است، گرفته تا ساختمان ها، 
قصرها و کلیساهای مسحورکننده و رودخانه های عمیق و خروشان که محل رفت و آمد 
کشتی های باربری و تفریحی اند. تابستان سال 2015 و حین تحصیل در آلمان سفری به 
این کشور زیبا داشتم و طی این سفر از دو شهر زیبای وین و گراتس بازدید کردم. آن چه در 
ادامه می خوانید، گوشه ای از خاطرات این سفر به یاد ماندنی درباره دیدنی های این کشور و 

سبک زندگی جالب مردم این سرزمین است.

پرونده

خاطرات سفری جالب به اتریش که از استان اصفهان کوچک تر است و آشنایی با سبک زندگی مردمانش 

سبک زندگی اتریشی!
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در وین خبری از آسمان خراش نیست!
هرچند خودم را جهانگرد نمی دانم اما به کشورهای زیادی سفر داشته ام. در این بین باید 
اذعان کنم که وین یکی از زیباترین شهرهایی است که تا به حال دیده ام. از پایانه مسافربری اش 
با آن ساختمان سیمانی قرارگرفته در کنار پل و نداشتن سالن انتظار که بگذریم، این شهر 
پر از ساختمان ها، خیابان ها، قصرها و کلیساهای زیبا با معماری شگفت انگیز است. عبور 
از میان خیابان های این شهر همچون عبور از میان تاریخ است و انگار خبری از سبک زندگی 
آپارتمان نشینی و آپارتمان های آسمان خراش نیست یا بسیار کم است. در ایام اقامت مان 
در وین مهمان »ماریه« بودیم، دختری هموطن، که بزرگ شده آلمان و ساکن اتریش است. 
از دید ماریه کیفیت زندگی در اتریش به مراتب بهتر از آلمان است. مردم با سوادترند و کمتر 
کسی پیدا می شود که جز زبان مادری اش یک یا چند زبان دیگر نداند. درآمد ساالنه افراد و 
به دنبال آن مخارج زندگی نیز در اتریش باالست. اتریشی ها با مهاجران نسبت به هموطنان 
خودشان مهربان ترند و زودتر آن ها را در کنار خود می پذیرند! این شاخص ها و مواردی دیگر از 
قبیل میانگین دمای ساالنه، فضای سبز، کیفیت مدارس، زیبایی شهرها و آزادی های فردی و 
اجتماعی در این کشور است که پایتخت آن همه ساله به عنوان بهترین شهر جهان برای سکونت 

انتخاب می شود.

تابستان 2015 که در وین بودیم تنها چند روز از مذاکرات 
هسته  ای تیم ایران با گروه 1+5 گذشته بود و یکی از اماکن 
دیدنی این شهر برای ما جایی نبود جز هتل کوبورگ. 
زمانی که به میزبان مان گفتیم برنامه  مان بازدید از این 
هتل است، با تعجب اصرار داشت که این هتل جزو مناطق 
گردشگری وین محسوب نمی  شود و چیزی برای دیدن 
ندارد اما ما که روزها با دلهره، خبرنگاران را از مقابل این 
هتل تماشا کرده بودیم یا عکس  های تیم مذاکره  کننده 
را در حالی که از پنجره  های هتل دست تکان می دادند 
دیده بودیم، نمی  توانستیم از خیر بازدید از آن بگذریم. 

همین قدر برایتان بگویم که با دیــدن ساختمان هتل 
به  قدری توی ذوقمان خورد که برای به  هدر دادن یک 
بعدازظهر کامل حسابی حسرت خوردیم. ساختمان هتل 
چیزی شبیه یک خانه  مجلل در شمال تهران بود و بر خالف 
دیگر هتل  ها رستوران یا کافی شاپ عمومی نداشت که 
بتوان از داخل بازدید کرد. در اصلی آن که تمام خبرنگاران 
از مقابلش گزارش می  دادند به داخل یک خیابان نه چندان 
عریض باز می  شد و دیواری شیشه  ای محوطه کوچک هتل 
را از فضای خارج جدا می  کرد. در آخر این را هم اضافه 
کنم که جز ما، ایرانیان دیگری هم آمده بودند تا به سبک 

ن  ا ر نگا خبر
ــل  ــاب ــق م در 
ورودی  در 

هـــتـــل عــکــس 
یادگاری بگیرند، 

از میان همه  گویا 
ــای ویــن  ــر  ه ــگ ــردش گ

دنیا  ممالک  تمام  از  کــه 
آمده بودند، این نقطه تنها برای 

ایرانیان جاذبه گردشگری داشت.

اسکی روی برف پیرزن 92 ساله!
خاطره جالب دیگرمان به زمانی برمی گردد که سوار قطار وین به 
سمت گراتس شدیم. چند دقیقه ای از حرکت قطار نگذشته بود 
که یک پیر زن با این سوال که اهل کجا هستید؟ سر صحبت را باز 
کرد. من هم تعارف را کنار گذاشتم و از او پرسیدم چرا تنها سفر 
می کند و آیا برایش سخت نیست؟ »ادیث« که حاال دیگر نامش را 
می دانستم، خندید و برایم توضیح داد که شکر خدا 92 سال دارد 
و هنوز چهار ستون بدنش سالم است اما در ماه دسامبر و فوریه که 
برای اسکی می رود، مجبور می شود به یکی از نوه هایش بگوید 
که او را همراهی کند! گمان کردم اشتباه شنیده ام، پرسیدم 
که منظورش از اسکی همان است که با دو چوب روی برف سر 
می خورند دیگر؟ او گفت؛ البته جوانی هایش روی چمن هم اسکی 
می کرده است که حاال دیگر حوصله اش را ندارد و برف چیز دیگری 
است. برای این که تصویر کاملی از چهره این مادربزرگ ساخته 
باشم، باید بگویم جایی برای چروک روی صورت و دست هایش 
نمانده بود اما همچنان داشت از لحظات باقی مانده از زندگی 

لذت می برد. موقع پیاده شدن با چهره ای متبسم گفت: »تا زنده 
هستم زندگی می کنم، مرگ خودش نشانی ام را می داند و من را 
گم نخواهد کرد!«. بعد هم از جا بلند شد و با یک دست چمدان را از 
باالی سرش برداشت و پیاده شد. همین جا الزم است به این نکته 
اشاره کنم که خدمات مناسب برای بازنشستگان در این کشور، 
باعث شده است تا پیرمرد و پیرزن های زیادی را در گوشه و کنار 
اتریش ببینید که زندگی نسبتا خوب و شادی دارند. آن ها همچون 
جوان ها در مراکز تفریحی حضور می یابند و در گروه های دوستانه 

زیادی عضو هستند.

پزشکان ایرانی، درمان درد اتریشی ها!
در ادامه سفر و اقامت دو روزه  مان در شهر گراتس که از نظر مساحت 
و جمعیت دومین شهر در اتریش محسوب می شود، زمانی که در 
یک سوپرمارکت با خانمی که انگلیسی را بسیار فصیح صحبت 
می کرد، همکالم شدم و از ایرانی بودن مان گفتم، با خوشحالی 
استقبال کرد و از خوبی ایرانی ها و مودب بودن شان در گراتس 
گفت. سپس به همسرش که چند متر آن طرف تر ایستاده بود، 
ــاره کــرد و گفت: به لطف پزشکان ایرانی موفق شدیم که  اش
سرطانش را به موقع تشخیص دهیم و االن هم چند سالی هست 
که صحیح و سالم است. بعدش هم گفت که پزشکان ایرانی، 

درمان درد بسیاری از ما اتریشی ها هستند.« این که شما در 
مملکت دیگری بشنوید که هموطنان تان مورد احترام اند 

خبر خوبی است اما این که بدانید مهاجرت این 
پزشکان حاذق پدیده ای به نام فرار مغزها 

را رقــم می زند و علم شان به درد 
مردم کشورهای سرزمین های 

دور و اروپای شرقی خواهد 
خورد، چندان خوشایند 

نیست.

آداب جالب مهمانی رفتن در اتریش
اتریشی ها تنها دوستان نزدیک و بستگان را به خانه شان دعوت می کنند. زمان مراسم مهم تر از پیش 
اعالم می شود و هرچه یک مراسم رسمی تر باشد فاصله بین دعوت و زمان مهمانی بیشتر است زیرا 
می خواهند مطمئن شوند مهمان، برنامه دیگری نداشته باشد. با وجود این، اگر به خانه یک اتریشی 
دعوت شدید، باید حتما به موقع بروید چراکه احترام شما به میزبان را نشان می دهد و یک خوراکی 
کوچک مانند شکالت برای هدیه ببرید. در زمان شام، منتظر بمانید تا شما را برای نشستن به سر میز 
یا یک صندلی خاص دعوت کنند. به محض این که سر میز نشستید، دستمال سفره را روی پای خود 
بیندازید و صبر کنید تا میزبان بگوید » mahlzeit« یعنی »نوش جان«. سپس غذای خود را کامل میل 
کنید و در انتهای غذا طوری چاقو و چنگال را در بشقاب بگذارید که موازی و دسته های آن به سمت 

راست باشد، به این وسیله میزبان می فهمد که شما غذای خود را تمام کرده اید!
شباهت های 

خانواده های 
اتریشی با ایرانی!

رسوم خانواده ها در اتریش، شباهت 
زیادی به خانواده های ایرانی دارد. 
ــا در طــول هفته معموال شــام را  آن ه
دورهــم می خورند و آخر هفته خود را به 
دیــدار پدربزرگ و مادربزرگ می روند یا به 
گردش در طبیعت می پردازند. آن ها خانواده های 
کم جمعیتی دارنــد و خانه در فرهنگ رسمی اتریش 

محلی برای استراحت و آسایش خیال است.

صلح دوستان جنگ آفرین!
دوران اقامت مان در اتریش با هجوم پناهندگان از کشورهای خاورمیانه به سمت 
اروپا همزمان بود. هزاران پناهجو برای فرار از جنگ و به امید یافتن شرایط بهتر 
برای زندگی با کشتی یا از راه های زمینی خودشان را به اروپا رسانده و هزاران 
پناهجوی دیگر همچنان در راه بودند. مجارستان، کشور همسایه اتریش، 
مرزهایش را به روی این افراد بسته بود و به آن ها که می خواستند به اتریش وارد 
شوند، اجازه خروج نمی داد. همین موضوع باعث شده بود تا هزاران نفر در پشت 
مرزهای اتریش بمانند و در شرایط بد بهداشتی و در اقامتگاه های غیراستاندارد 
نگهداری شوند. توجیه مجارها هم این بود که اگر به این افراد اجازه بدهند به 
اتریش وارد شوند، پناهندگان بیشتری مجارستان را به عنوان مسیر عبور خود 
انتخاب خواهند کرد. هرچند با توجه به موقعیت اقتصادی این کشور در منطقه 
بعید بود پناهنده ای مجارستان را به عنوان مقصد نهایی برگزیند. این مسئله 
و پخش تلویزیونی تصاویری از شرایط پناهندگان باعث شده بود تا جوانان 
اتریشی از همه جای این کشور خودشان را به مرز برسانند و آن قدر آن جا تجمع و 
تحصن کنند تا دولت مرکزی تحت فشار افکار عمومی مجارستان را وادار کند که 
مرزهایش را بگشاید. از سویی دیگر برخی افراد در مقابل مقر سازمان ملل در وین 
دست به تجمعات طوالنی زدند تا دولت اتریش نیز همه آن پناهجویان را بپذیرد. 
»کارولین« را که کارمند دولت اتریش  و در بین تجمع کنندگان هم حاضر بود، در 
یک مهمانی خصوصی شام مالقات کردم و او از وظیفه همه اتریشی ها در قبال 
حقوق پناهندگان صحبت می کرد. کارولین می گفت که بخش زیادی از درآمد 
اتریش مربوط به کارخانجات اسلحه سازی است که مشتری اول آن هم کشورهای 
خاورمیانه هستند. او معتقد بود این که آن ها پناهندگان جنگ هایی را 
که خود سالح شان را ساخته اند پناه دهند، کمترین کاری 
است که برای حقوق بشر می توانند انجام دهند! او در 
همان شب، لقب »صلح دوستان جنگ آفرین!« 

را به دولتمردان اتریشی داد.

تئاتر خیابانی برای آموزش مسائل اجتماعی!
وین سال هاست که به عنوان بهترین شهر جهان برای زندگی برگزیده 
می شود، یکی از معیارهای این انتخاب در دسترس بودن امکانات 
تفریحی و فرهنگی برای همه مردم است. در هر منطقه از این شهر، 
مکان های تجمع افراد و خانواده ها در محوطه های باز فراهم شده 
است. مکان هایی که می توان از آن ها برای پخش فیلم ها، برگزاری 
کارناوال ها، فستیوال ها یا تئاترهای خیابانی بهره برد. در اواخر یکی 
از شب ها که از بازدید اماکن گردشگری به سمت خانه میزبان مان 
بازمی گشتیم، یکی از این فستیوال ها به همراه یک تئاتر خیابانی در 
حال برگزاری بود. فستیوال مربوط به غذاهای محلی بود و در غرفه 
ایران، کباب برگ و کوبیده سرو می شد. تصاویر تئاتر توسط پروژکتور 

روی دیواری به بزرگی 10 متر در 10 متر پخش می شد و خانواده ها 
که روی چمن ها، لم داده بودند و گاهی با جمالتی که گویندگان 
تئاتر می گفتند، قاه قاه می خندیدند، هرچند به نظر نمی آمد اتفاق 
خنده داری در تئاتر افتاده باشد! ماریه برایمان تعریف کرد که موضوع 
تئاتر درباره دعوای یک زن و شوهر است که با زبانی غیرمستقیم، 
نکاتی را به همسران آموزش می دهد. اما قسمت خنده دارش آن جا 
بود که مرد گاهی با لهجه برلینی صحبت می کند و مثال به جای 
»ایش« به معنای من، می گوید »ایک«!  آن جا بود که پی بردیم استفاده 
از لهجه ها، تنها به کشور خودمان محدود نمی شود! در ضمن، ماریه 
گفت که چنین تئاترهایی برای آموزش مسائل اجتماعی و خانواده، با 

استقبال قابل توجهی مواجه می شود و یک سرگرمی جذاب در بین 
اتریشی ها به حساب می آید.

هتلی که فقط برای ایرانی ها، جاذبه گردشگری دارد!



     زنجبیل

زنجبیل؛ گیاهی اســت که هزاران سال اســت که در طب 
سنتی از آن استفاده می شود. افراد اغلب از زنجبیل برای 
کمک به درمان مشکالت گوارشی و التهابی استفاده می 
کنند. با وجود این، در سال 2015، یک بررسی نشان داد 
که ممکن اســت زنجبیل به درمان دیابــت نیز کمک کند. 
نتایج نشان داد که زنجبیل ســطح قند خون را کاهش می 

دهد اما سطح انسولین خون را پایین تر نمی آورد.
به همین دلیل، به نظر آن ها زنجبیل ممکن است مقاومت 
در برابر انســولین در بــدن بــرای دیابت نــوع 2 را کاهش 
دهــد. با وجــود این، محققــان دربــاره چگونگــی کارکرد 
زنجبیل مطمئن نبودند و برای تأیید این یافته ها خواستار 
تحقیقات بیشتری شــدند. شــما می توانید به روش های 
زیادی زنجبیل را در رژیم غذایی روزانه خود داشته باشید.
* افزودن پودر زنجبیل یا ریشه تازه و خرد شده آن به مواد 

غذایی خام یا پخته
* افزودن آن به چای دم کرده

* مصرف به عنوان مکمل به شکل کپسول
* مصرف عصاره زنجبیل

     خار مریم

ســیلی مارین، عصاره حاصــل از خار مریم اســت که توجه 
دانشمندان را به خود جلب کرده، این عصاره ترکیبی است 
با خواص آنتی اکســیدانی و ضد التهابی. این ها خواصی 
اســت که ممکن اســت خار مریم را به گیاهــی مفید برای 

مبتالیان به دیابت تبدیل کند.
طبق بررســی که در ســال 2016 منتشــر شــد، بسیاری 
از مطالعات درباره ســیلی ماریــن امیدوارکننــده بود، اما 
تحقیقات به اندازه کافی قوی نبود کــه گیاه یا عصاره را به 
تنهایی برای مراقبت از دیابت توصیه کنند. به نظر می رسد 

هیچ گزارشی درباره عوارض جانبی گزارش نشده است و 
بســیاری از افراد از خار مریم به عنوان یک مکمل استفاده 
می کنند. با وجود این بهتر است قبل از استفاده از مکمل 

ها ابتدا با پزشک صحبت کنید.

     آلوئه ورا

آلوئــه ورا گیاهی بــا کاربردهای مختلف اســت. بســیاری 
از افــراد از فوایــد آن برای مراقبت از پوســت آگاه هســتند 
اما ممکن اســت مزایای دیگــری از جمله کاهش ســرعت 
پیشــرفت دیابت نوع 2 را نیز داشته باشد.یک بررسی، که 
در سال 2013 منتشــر شد ، به اســتفاده از آلوئه ورا برای 
درمان عالیم دیابت در موش ها اشاره کرد. یافته ها حاکی 
از آن بود که آلوئه ورا ممکن است به محافظت و ترمیم سلول 
های بتا در لوزالمعده که وظیفه تولید انسولین دارد، کمک 
کند. محققان معتقدند که این ممکن اســت بــه دلیل آثار 

آنتی اکسیدانی آلوئه ورا باشد.

     دارچین

این ادویــه فواید و خواص گســترده ای دارد کــه از هزاران 
سال پیش در ایران مورد استفاده قرار می گرفت. به گفته 
محققــان ، از بین 26 ادویــه و گیاه دارویی پر اســتفاده در 
جهان ، دارچین رتبه اول را از نظر دارا بودن آنتی اکسیدان 

ها دارد .
یک بررسی در سال 2010 شواهدی را از مطالعات انجام 
شده درباره انسان نشان داد که دارچین ممکن است سطح 

موارد زیر را بهبود بخشد:
* گلوکز

* انسولین و حساسیت به انسولین
* لیپید ها یا چربی های موجود در خون

* وضعیت آنتی اکسیدان
* فشار خون

* الغری
* هضم

در بررسی دیگری که در سال 2013 منتشر شد ، محققان 
به این نتیجه رســیدند کــه دارچین ممکن اســت منجر به 

موارد زیر شود:
* کاهش سطح قند خون ناشتا

* کلسترول کلی کم تر و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی 
کم

* سطح باالتری از کلسترول لیپوپروتئین با چگالی باال
* کاهش تری گلیسرید یا چربی خون

* حساسیت زیاد به انسولین

     شنبلیله

شنبلیله ممکن است به کاهش قند خون کمک کند. دانه 
های آن حاوی الیاف و مواد شــیمیایی است که به کاهش 
سرعت هضم کربوهیدرات و قند کمک می کند. همچنین 
شــواهدی وجود دارد مبنی بر این که دانه های آن ممکن 
اســت به تأخیر یا جلوگیری از ابتال بــه دیابت نوع 2 کمک 

کنند.
یافته های یک تحقیق سه ساله منتشر شده در سال 2015 
نشان داد که افراد مبتال به پیش دیابت با مصرف پودر تخم 
شــنبلیله احتمال کمتری در ابتال به دیابت نوع 2 داشــته 
اند. این مطالعه از 66 نفر بیمار مبتــال به دیابت که 5 گرم 
از بذر آماده را دو بار در روز قبل از غذا مصرف کردند و 74 

نفری که آن را مصرف نکردند، تشکیل شده بود.
محققان نتیجه گرفتنــد که مصرف بذر شــنبلیله منجر به 

موارد زیر می شود:
* افزایش سطح انســولین در بدن که به کاهش قند خون 

منجر می شود
* کاهش سطح کلسترول
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پرسش و پاسخ

مزیت پارک های بدقواره بر سالمت ساکنان محله

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

می شود،  پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

دکتر مهران آقامحمدپور
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

چه موقع باید سردرد کودکم را جدی 
بگیرم ؟

بیشتر سردردها به علت بیماری های ویروسی 
 و تــب رخ مــی دهــد. بــا وجــود ایــن ســردرد 
می تواند نخســتین عالمت یک بیمــاری وخیم 
مانند مننژیت یــا تومور مغزی باشــد. در بعضی 
کودکان خــواب کمتر از حــد معمول یــا پریدن 
ناگهانی ازخواب منجر به ســردرد می شود. در 
برخی بچه ها تشــنگی، ضربه  به ســر، تماشای 
بیش از حــد تلویزیون یــا رایانــه، عفونت گوش، 
ســینوزیت، عفونــت ادراری، ســرماخوردگی، 
آنفلوآنــزا، حــذف یــک وعــده غذایــی در روز، 
اســترس، اضطراب  و ترس در خانه یا مدرســه، 
توده مغزی، فشــار خون باال، مشکالت دندان، 
مشــکالت چشــمی، موجب ســردرد می شود. 
سردرد در کودکان به خصوص  سردرد میگرنی 
منشأ ارثی دارد و در صورت وجود این نوع سر درد 
در پدر و مادر و دیگر افراد خانواده احتمال وقوع 

آن در کودک بیشتر می شود.

تظاهرات سردرد میگرنی در کودکان

میگرن اغلب در دوران کودکی آغاز می شــود . 
شــیرخواران و کودکان نوپا که قادر به صحبت 
کردن دربــاره محــل درد خود نیســتند، دچار 
عالیم تحریــک پذیــری، خــواب آلودگی،  کج 
خلقــی، مالیــدن مکرر ســر و چشــم هــا، رنگ 

پریدگی و استفراغ می شوند.
 در صورتی که کودک  از ســردرد حاد و شدید 
شاکی است،  عالیم بینایی و مشکالت حسی و 
حرکتی دارد، به علت سردرد از بازی و فعالیت 
روزانه دست می کشد،  دچار استفراغ جهنده 
وشدید صبحگاهی می  شود، ســردرد با سرفه 
یا خم شــدن به جلوی شــدید، ســردرد همراه 
با تشــنج، افت هوشــیاری، تب باال یــا تغییر در 
رفتــار دارد و ســردرد در اواســط شــب او را از 
خواب بیدار مــی کند که باید فوری به پزشــک 

مراجعه کنید.

عالیم مسمومیت با قارچ سمی

قارچ های سمی شباهت زیادی به نوع خوراکی 
آن دارد امــا ســم ایــن قارچ ها بــا پختــن از بین 
نمــی رود و می توانــد موجــب بــروز مشــکالت 
کبدی و کلیوی در افراد شود.دوایی  متخصص 
داروسازی و سم شناسی در این باره می گوید: 
برخــی اوقــات مســمومیت ناشــی از مصــرف 
قارچ های سمی باعث نارســایی کبدی و حتی 
به مرگ افــراد منجر می شــود به همیــن دلیل 
توصیه می شود از خرید قارچ به صورت فله ای و 

از دست فروش ها خودداری شود.
تهوع، استفراغ و اسهال از عالیم اولیه استفاده 
از قارچ های سمی اســت که باید فرد مسموم را 
به موقع به درمانگاه رساند تا از عالیم بعدی سم 

ناشی از قارچ های سمی پیشگیری شود.
هنگامی کــه فرد بــا مصرف قــارچ ســمی دچار 
مشکالت گوارشی می شود بهتر است باقی مانده 
قارچ را به درمانگاه ببرید تا با شــناخت نوع قارچ 
سمی، داروی مناســب آن تجویز شود.در ضمن 
توصیه می شــود غذا های کنسروی به مدت 20 
دقیقه و در دمای 100 درجه جوشــانده شود تا 

باکتری احتمالی آن از بین برود.

سالمت

خواص روغن فندق برای زیبایی

روغــن فندق بــرای رفــع چربی پوســت کاربرد 
 فراوانــی دارد؛ ایــن روغــن، منافــذ پوســت را 
مــی بنــدد و ترشــح روغــن از پوســت را تنظیم 
می کند و باعث تمیز و بدون چربی شدن پوست 

می شود.
این روغن به عنوان مــاده کلیدی در صابون ها، 
لوســیون ها و روغن های حمــام کاربــرد دارد، 
برای درمان پوســت چرب می توانید دو قاشــق 
غذاخــوری از ایــن گیــاه را به همــراه یک قرص 
آسپیرین در نصف لیوان آب حل کنید و حرارت 
بدهید سپس بگذارید خنک شود و روی پوست 

قرار دهید. 
مقدار ویتامین E و اســیدهای چــرب موجود در 
فندق، زیاد است و به تغذیه و آب رسانی پوست 
کمک می کند بنابراین مغزها مانند بهترین نرم 
کننده برای پوســت عمــل و به حفــظ رطوبت و 
بافت پوست کمک می کنند. استفاده منظم از 

این ترکیب باعث تغذیه پوست می شود.

  سالمتآشپزی منآشپزی من آشپزی من
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*  در یک کاسه مناسب زرده های تخم مرغ و شکر را بریزید و 
هم بزنید. در یک قابلمه شیر و آرد را با هم مخلوط کنید. شکر 

و زرده را درون قابلمه بیفزایید.
* قابلمه را روی حرارت مالیــم قرار دهید. مواد را آن قدر هم 
بزنید تا غلیظ شــود. توجه کنید غلظت  مواد باید کمی رقیق 

تر از فرنی باشد.
* ظــرف را از روی حــرارت برداریــد، ســپس وانیــل و کره را 
داخل آن بریزید و بــه آرامی هم بزنید تا مواد بــا هم مخلوط و 

کره آب شود.
* در یک ظرف پیرکس، یک ردیف بیسکویت پتی بور بچینید، 
سپس روی آن مایه به دست آمده را که هنوز داغ است بریزید. 
* روی دسر را می توانید با پودر کاکائو و پودر قند تزیین کنید.
* ظرف را به مدت چهار ســاعت داخل یخچــال قرار دهید تا 

آماده شود، سپس آن را سرو کنید.
* دقت کنید که مواد داخل قابلمه را روی حرارت مالیم باید 

مرتب هم بزنید. در غیر این صورت مواد ته می گیرد.

ورزش

ورزش هایی برای 
خانم های دیابتی

انجام حرکات ورزشــی برای افــراد مبتال به دیابت 
ضروری اســت زیرا با ورزش کردن قند خون پایین 
می آید و تنظیم می شــود. همچنین ســطح انرژی 
روزانــه شــما را افزایش مــی دهد و باعث می شــود 
شــب ها بهتــر بخوابیــد. در ادامــه مــی خواهیــم 
ورزش هایــی را کــه خانم هــای دیابتی بایــد انجام 

دهند معرفی کنیم.
   پیــاده روی: یکــی از راحت تریــن فعالیت های 
ورزشــی پیــاده روی اســت. شــما می توانید ســه تا 
چهــار بــار در هفته بــه صورت نیــم تا یک ســاعت با 
پیاده روی اســترس خــود را کاهش دهیــد و هوای 
تازه را به ریه هایتان برسانید. برای انجام همیشگی 
این فعالیت بهتر اســت با یک دوست همراه شوید و 
مســیری نزدیک منزل تان را انتخــاب کنید. به این 
نکته توجه کنید که بازارگــردی و خرید، پیاده روی 
محسوب نمی شود. شما باید یک مسیر مشخص را 
در یک مدت زمان معین به صورت بی وقفه راه بروید.
   باغبانی: تعجب نکنید درســت اســت باغبانی 
نوعی ورزش هوازی محســوب می شود. اگر به گل 
و گیاه عالقه دارید بهترین راه ورزش این اســت که 
ســاعت هایی را در باغچه بگذرانید و بــا بیل زدن و 
خم و راست شــدن در باغچه منزلتان ضربان قلب 
خود را افزایش دهید. در این حالت سطح  قند خون 

پایین می آید.
   شــنا: شــنا یکــی از معــدود ورزش هایی اســت 
که عضــالت باالتنــه و پایین تنه شــما را بــه صورت 
همزمان درگیر می کند همچنین این ورزش افزون 
بر پایین آوردن قند خون برای قلب هم مفید اســت 
و کلســترول خون شــما را نیز پایین می آورد و البته 

کالری سوزی زیادی هم دارد.
   ورزش های قدرتی: از انجام ورزش های قدرتی 
نترسید این دســته از حرکات افزون بر قوی کردن 
عضــالت و پاییــن آوردن قنــد خــون به اســتحکام 
اســتخوان ها نیز کمــک می کند. همیشــه یکی از 
دغدغه هــای خانم ها قوی بــودن اســتخوان های 
آن هاســت پس با انجام این  ورزش ها بــا یک تیر دو 
نشــان زده اید. از حــرکات قدرتی می توان شــنای 
سوئدی، النگز و اسکوات را نام برد. بهتر است این 

حرکات را دوبار در هفته انجام دهید.
   باال رفتن از پله: آسان ترین روش برای سوزاندن 
کالری باال رفتن از پله هاست. اگر دیابت نوع 2 دارید 
به جای این که روزانــه در محل کار یــا مراکز خرید 
از آسانسور اســتفاده کنید از پله ها باال بروید  البته 
نباید بیشــتر از 3 دقیقه در یک ســاعت ایــن کار را 
انجام دهید و بهتر است در سن زیر 45 سال باشید. 
باال رفتن از پله، قلب و ریه را حسابی درگیر می  کند و 

قند خونتان را نیز پایین می آورد.
   دوچرخــه: یکــی دیگــر از راه هــای مبــارزه با 
بیمــاری دیابت، دوچرخه ســواری اســت. با 30 
دقیقه دوچرخه ســواری ســه تا پنج بــار در هفته 
می توانیــد ضربــان قلبتــان را بــاال ببریــد و قنــد 

خونتان  را کنترل کنید.

 دیابت، اختالل متابولیکی است که توانایی تولید انسولین در بدن را از بین می برد 
اما گیاهان دارویی می توانند کنترل کننده آن باشند

5 گیاه کنترل کننده قند خون

در بیماری دیابت،  انسولین تولیدی نمی تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. در فرد مبتال به دیابت  سرعت و توانایی بدن در استفاده و سوخت و ساز 

کامل گلوکز کاهش می یابد به همین دلیل میزان قند خون زیاد می شود که به آن هایپرگلیسمی می گویند.اما جالب است بدانید که گیاهان دارویی خاص 

به درمان دیابت کمک می کنندو باعث کنترل قند خون می شوند . از جمله این گیاهان دارویی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

خواص 
گیاهان

مطالعات و بررســی ها پیش از این نشــان داده بود که زندگی کردن در نزدیکی فضاهای سبز و 
پارک ها می تواند تاثیر مثبتی بر سالمت جسمی و روانی افراد داشته باشد. حاال اما گروهی از 
محققان دانشگاه تگزاس در آمریکا برای اولین بار به موضوع شکل زمین پارک ها دقت کرده و 
تاثیر شکل آن ها را بر سالمت جسمی ساکنان محله مورد بررسی قرار داده اند. یافته های این 
پژوهشگران نشان می دهد که ایجاد پارک در یک زمین بدقواره یا به اصطالح قناس می تواند 

فواید بسیار بیشتری از آن چه تصور می کنیم، داشته باشد!

دسر

در این مطالعــه که نتایــج آن به تازگــی در مجموعه 
نشریات لنســت منتشر شــده اســت، پژوهشگران 
اطالعات مربوط به صدها هزار نفر در فیالدلفیا را که 
نزدیک فضاهای سبز زندگی می کردند مورد بررسی 
قرار دادند تا ببینند آیا شــکل پارک محلی این افراد 

روی سالمت جسمی آن ها تاثیر دارد یا خیر؟
بعــد از بررســی اطالعات این افراد مشــخص شــد؛ 
افرادی که نزدیک فضاهای سبز با اشکال نامتقارن 
و نامنظم زندگی می کنند، امید به زندگی بیشتری 
دارند و میزان فوت بر اثر بیماری های قلبی یا ریوی 

بین این افراد کمتر از دیگران اســت. اما چرا چنین 
اســت؟ مجریان ایــن طرح چنــد احتمــال را در این 
زمینه در نظر گرفته اند؛ اول این که شکل نامتقارن 
به صورت معمول به معنای تعداد ورودی های بیشتر 
پارک اســت. افزایــش تعــداد ورودی ها هــم باعث 
تسهیل عبور و مرور می شود و میزان حضور در پارک 
و استفاده از فضای سبز را افزایش می دهد. همچنین 
شکل نامتقارن یا کشــیدگی فضای سبز، می تواند 
احتمال دویدن، پیاده روی یا دیگر فعالیت ها در آن را 
dailymail.co.uk :منبع افزایش دهد. 

مصطفی عاشوری|  فیزیولوژیست ورزشی

بانوان

فضاهای سبز با ارزش پایینفضاهای سبز با ارزش باال

بیشتر بدانیم

   بیسکویت پتی بور     2 بسته
   وانیل   کمی
   زرده تخم  مرغ    4 عدد
   شکر   یک پیمانه
   کره   50 گرم
   آرد    قاشق سوپ خوری
   شیر    2 لیوان
   پودر کاکائو و پودر قند   به میزان الزم

دسر  بیسکویتی 
پاییزی
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قرار و مدار

روز خرید نان تازه برای صبحانه

قدیم ها این جوری بود کــه باباها هر روز 
صبــح زود، می رفتن بــرای صبحانه 
نــون می خریدن و بعــد با زن 
و بچه هاشــون دورهمــی 
صبحانه رو می خوردن ولی 
این روزها، صبحانه معموال 
با نون یخ زده است! الاقل  
امروز برای صبحانه نون تازه 

بخرید و حالش رو ببرید.

ت
س

ی ا
ین
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عک

* شــوهر من توی خواب گاهی حرف می زنه. یک شــب من 
رو توی اوج خــواب بیدار کرد و پرســید پلنگ ها بــه ما حمله 
می کنن؟ چون سابقه حرف زدن توی خواب داشت، جواب 
ندادم و چشم هام رو بستم تا دوباره بخوابم که دوباره بلندتر 
گفت مگه نمی شنوی؟ می گم پلنگ ها به ما حمله می کنن؟ 
من هم گفتم آره بابا، حمله می کنن! همســرم کــه باز هم تو 
خواب حرف زده بود، انگار خیالش راحت شده باشه، سرش 

رو گذاشت روی بالشت و دوباره خوابید!
* برای خواهر کوچیکم خواستگار اومده بود. خواستگاری رو 
شمال توی ویالی خواهرم برگزار کردیم که هم یه مسافرت 

بریم و هم خانواده ها با هم آشــنا بشن. پدر من کال آدم 
کم حرفی هســتن، قبــل از اومدن مهمون هــا به پدرم 
ســفارش کرده بودیــم اگه جلســه خوب پیــش رفت و 

خواستند واسه جلسه بله برون قرار بذارن؛ شما بگو بله 
برون لطفا مشهد خونه خودمون باشه. پدرم هم گفت 
باشــه حتما. خالصه مهمون ها اومدن و تا نشســتن 
و ســالم علیک کردند، پدرم گفت: »لطفا جلســه بله 

ه برون رو مشهد برگزار کنیم!«  د ا نــو خا
داماد به همدیگه نگاه های 
معنــی داری کردنــد و یــک 

»حــاال بذارید ببینید بــه بله برون می رســه یا نه« 
خاصی توی چشماشون بود!

* پارســال عید بابام که خدا رحمت شــون کنه، 
بیمار بودند. منم زنگ زدم یه دکتر آشنا که بیاد 
خونه ویزیت شون کنه. بابام با این که حال شون 

بد بــود اما وقتــی دکتر اومد تــوی اتاق، می خواســت جلوی 
پای دکتر بلند بشــه. منم که هول شــده و نگــران بابام بودم 
گفتــم باباجــون نمی خواد بلنــد بشــید، آقای 
دکتر که کسی نیســتند! یعنی اون لحظه 

می خواستم زمین دهن باز کنه!
* یه بار شوهرم داشت با دوستش پای 
تلفن صحبــت می کرد و این دوســت 
همسرم به نوعی شریک کاری شوهرم 
هم هست. بحث شون سر یه موضوعی 
باال گرفت و یکهو همسرم خیلی جدی 
بهش گفت که ســرتو عین خر کردی 
زیر کبــک! چنــد لحظــه ســکوت بر 
قرار شــد و هر دوشــون شــروع کردن 
به خندیدن و موضوع بحث یادشــون 

رفت!

خاطره های بامزه خانومانه

با شنیدن دعوای زن و شوهر همسایه  
خیلی به هم می ریزم!

* اون احمقی که بچه رو انداخته تو سطل زباله که ظاهرا 
دستگیر هم شده، باید تو مأل عام بندازن تو سطل آشغال 

تا درس عبرتی برای   موارد مشابه  بشه.
* خخخ. ببخشید که خنده ام بند نمیاد! آخه در مطلبی 
با تیتر »2 راهکار ساده برای درمان سرفه های کودکان« 
نوشــته اید که برای درمان، کــودک را در وضعیت نیمه 
نشســته بخوابانید! این شــدنیه به نظرتــون؟ خودتون 

می تونین این جوری بچه رو بخوابونید!  
* اون خانمی که گفته خودم قلیان می کشم، خانواده ام 
هم خبر ندارند اما به هیچ وجه اجــازه نمی دهم دخترم 

قلیان بکشد، خیلی عجیب بود.
* چاپ عکس قلیان کشیدن خانم ها به خصوص در مأل 
عام، باعث ریخته شــدن بیشتر و بیشــتر قبح این ماجرا 
می شود. لطفا بیشتر دقت کنید. کار فرهنگی، توجه به 

همین نکات ریز است.
* حق مردی که خیانــت می کند، آن هم بــا زن متاهل، 
زیر گرفتن با خودروست. بعد شــما نوشتید تغافل شود 
و گفت و گو برای حل مشــکل. همیشــه طــرف مردها را 

می گیرید، برای تان متاسفم.
* به جای گیر دادن به خانم ها در پرونده  قلیان کشیدن 
زنان در زندگی سالم، به مسئوالن اعتراض کنید که چرا 
در کشــورمان، تفریح خوبی نداریم تا خوردن ساندویچ 
و قلیان کشیدن، تبدیل به دم دســتی ترین گزینه مردم 

برای تفریح نشود؟
* آمارها درباره قلیان واقعا تامــل برانگیز بود. حیف که 

جوانان امروزی، گوش شنوایی ندارند.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

    می گفتند مادرت را به آسایشگاه بفرست
در حالــی کــه آه بلنــدی می کشــد و اشــک هایش را پاک 
می کند، ادامه می دهد: »هشت سال است که جز واژه های 
کوتاه و نامفهوم، کلمه ای از او نشنیده ام. مادرم حتی برای 
کوچک ترین کارهای خود نیازمند کمک دیگری است. از 
اولین باری که سکته کرد و زمین گیر شــد تا به حال بارها 
تشنج و سکته کرده است. تمام زندگی مان را حراج کردیم 
تا بتوانیم خرج داروها و بیمارستان را پرداخت کنیم. قبول 
دارم که شــرایط جســمی خوبی ندارد اما همین که چند 
ماهی است می تواند راه برود، برای من امید بزرگی است. 

برادرهایم مدام اصرار به انتقال مادرم به خانه سالمندان 
داشتند اما من مانع شدم. حتی یک بار که مادرم به دلیل 
سکته مجدد  در بیمارستان بستری بود، زمانی که پزشکان 
از حال او ناامید شده بودند، شنیدم که برادرهایم تقاضای 
توقف خدمات بیمارستانی و کندن مانیتورینگ مادرم را 
داشتند! آن روز به اندازه تمام سال های تلخ زندگی ام گریه و 
به برادرهایم التماس کردم تا باالخره موفق شدم مانع آن ها 
شوم. مادرم شش ماه بدون هیچ امیدی از جانب پزشکان 
در کما بود تا این که به هوش آمد اما قسمتی از مغزش را از 

دست داده بود.«

 

   مادرم را با فرغون جابه جا می کنم
بــه کوچــه صعب العبورشــان اشــاره می کنــم و درباره 

چگونگی رفت و آمــد آفاق بــرای انجــام آزمایش های 
ماهانه می پرسم که می گوید: »اوایل که کوچه خاکی 

بود، به آژانس پول بیشتری می دادم تا از سراشیبی 
کوچه باال بیاید اما االن که  پلکانی شده، برادر 

کوچکم مادرم را تا پایین کوچه کول می گیرد. 
مدتی هــم که بــه خاطر دیســک کمر 

نمی توانست این کار را بکند، مادرم 
را با فرغون پایین می بردیم.«

    نمی توانم خوبی های مادرم را فراموش کنم
به کلمات نامفهومی که از دهان آفاق بیرون می آید، گوش 
می دهم تا شاید چیزی متوجه شوم اما فایده ای ندارد. توجهم 
به همتا جلب می شود که در پاسخ به کلماتی که مانند حرف 
زدن کودکی اســت که تازه زبان باز کرده، با شوق و محبت 
حرف می زند و قربان صدقه مادرش می رود. وقتی آفاق به 
نقطه نامعلومی خیره می شــود، همتا آه بلندی می کشد و 
می گوید: »مــادرم اکنون هیچ درکی از اطــراف خود ندارد 
و حتی گاهی پدر و برادرهایم را نمی شناســد با وجود این، 
به همه می گویم که من، او و تمــام خوبی هایش را فراموش 
نکرده ام. تنها آرزویم این است که یک بار دیگر مادرم را مثل 

قبل، در کنارم داشته باشم.«

    پسر 8 ساله ای که یک دست و یک پا ندارد

به سراغ خانواده دیگری می روم که فرزندی معلول دارند. 
ادیب کودک 8 ساله ای است که در یک حادثه، دست راست 
او تا آرنج و پای چپ او تا مچ قطع شده است. مادرش که دست 
پسرش را محکم گرفته است، می گوید: »هنوز هم با یادآوری 
روز حادثه، انگار قلبم می خواهد بایستد. وقتی ادیب را دیدم 
که غرق در خون افتاده است بر سرم زدم و همان جا افتادم. 
همان روز در بیمارستان دســت و پایش را قطع و فردای آن  
پســرم را به تهران اعزام کردند. به خاطر زخم های صورت 
و بدنش دو بــار تحت عمل جراحی قــرار گرفته و می گویند 

حداقل سه عمل دیگر هم نیاز است.«

    هنوز به نداشتن دست و پا عادت نکرده ام!
از ادیب که به صورت مادرش خیره شده است و با دقت گوش 
می دهد، درخصوص سختی هایی که در این مدت کشیده 
می پرسم که می گوید: »نداشــتن یک دست و یک پا خیلی 
سخت است مخصوصا این که نمی توانم به مدرسه ای بروم 
که دوســتانم رفته اند چون آن جا پله های زیادی دارد و من 
هنوز به نداشتن پایم عادت نکرده ام. در ضمن، این که باید 
با دست چپ بنویسم خیلی سخت اســت. آرزو دارم زودتر 
پول برای ســاخت پروتزهایم تامین شــود تا بتوانم باز هم با 
دوستانم باشم. تامین هزینه های درمان برای پدر و مادرم 
بسیار سخت است و دولت تا به حال حمایتی نکرده است.« 

   تمام دارایی ام، فدای راه رفتن پسرم!
مادر ادیــب با چشــمانی پر از اشــک ، اضافه 
می کنــد: »تنهــا آرزوی من و همســرم یک 
بار دیگــر راه رفتن ادیب اســت.حاضریم 
تمام دارایــی و حتی وســایل منزل مان را 
بفروشیم تا بتوانیم راه رفتن پسرمان را یک 
بار دیگر ببینیم. تمام دارایی ام، فدای راه 

رفتن پسرم.«

  آفاق حدود هشت سال قبل به دلیل سکته مغزی، توان حرکت سمت 
چپ بدن خود، تکلم و حتی برقراری ارتباط را از دست داد. همتا دختر 
31 ساله اش که قیافه اش حداقل 40 ساله به نظر می رسد بعد از کمی 
آشنایی، تمام قسمت های خانه را نشانم می دهد. حیاط کوچک با شیر 
آب وسط آن که توسط نایلون پوشانده شده است، به اتاق نمور و تاریکی ختم می شود 

که قسمت کوچکی از آن با پرده های رنگ و رو رفته جدا شده و حکم آشپزخانه را دارد. 
به در فلزی که جلوی پله های داخل حیاط کشیده شده و توسط قفل بزرگی بسته شده 
است، اشاره می کند و می گوید: »باالی پله ها اتاقک شش متری مادرم بود که در آن جا 
قالی می بافت. هنوز هم دار قالی ناتمام او بعد از هشت سال همان جا قرار دارد. یک روز 
که همه خواب بودیم، با صدای مادرم  از خواب پریدم و متوجه شدم از پله ها افتاده و زمین 
خورده است. از عصر همان روز این نرده ها را جلوی پله ها نصب کردیم، حیف که دیگر 

دیر شده بود.«

ماریه پاک نهاد| خبرنگار

مناسبت 
روز

همسایه طبقه باالی ما که یک زن و شوهر هستند، خیلی با هم دعوا می کنند و صدایشان 
باال می رود. بعید هم نیست که مرد، دســت بزن داشته باشــد و ... . با شنیدن سر و 
 صداهایشان واقعا به هم می ریزم. خانمی 58 ساله ام و شــوهرم فوت کرده است.  

چطور می توانم به آن ها کمک کنم؟

بانوان

مخاطب گرامی، به این مســئله از دو منظــر می توان پرداخت که بایــد قبل از هر 
اقدامی، شــما به آن توجه کنید. یکی از منظر حوزه بین فــردی و دیگری از حوزه 

شخصی.

    ابتدا رابطه مناسبی با آن ها برقرار کنید
از منظر حوزه بین فردی، در نظر داشته باشید این که شما به عنوان یک همسایه، دغدغه مشکالت 
همسایه خود را دارید و نگران نوع تعامل آن ها با یکدیگر هســتید، بسیار خوب و قابل تقدیر است. 
به طور کلی، این مسئله در ســبک زندگی امروز مردم بسیار کم رنگ شــده است و جای خالی اش 
احساس می شود. با این حال قبل از ورود به اصل ماجرا و برای  این که مثال با زن همسایه تان در این 
باره صحبت کنید، الزم است بتوانید رابطه خوب و مناسبی با آن ها برقرار کنید، به گونه ای که نوع 
کالم و رفتار شما برایشان قابل اعتماد باشد. مثال می توانید در یک فرصت مناسب، آن ها را به شام 

دعوت کنید و چند نکته ای درباره رابطه تان با شوهر مرحوم تان بگویید.

    پیش داوری را کنار بگذارید
اگر می خواهید به آن ها کمک کنید، در قدم اول باید پیش داوری را کنار بگذارید. در متن پیامک 
به این نکته اشاره کرده اید که به نظرم مرد همسایه مان دست بزن دارد. به نظر می رسد شما بدون 
داشتن هیچ اطالعاتی درباره مشکل شان، مرد را مقصر بلند شدن سر و صداها می دانید. به همین 
دلیل، توصیه می شود به دلیل نداشتن شناخت از روحیات آن ها، به طور کلی  به  گفتن چند جمله 
که همه زن و شوهرها با هم اختالف سلیقه دارند و ...، اکتفا کنید و بعدش می توانید آن ها را برای 

حل مشکالت شان به سوی کمک گرفتن از یک مشاور راهنمایی کنید.

    چرا دعواهایشان، شما را به هم می ریزد؟
از منظر حوزه شخصی، باید به این مسئله اشاره کنم که چرا دعوای زن و شوهر همسایه، شما را به 
هم می ریزد و اذیت می کند؟ از پیامک تان این طور برداشت می شود که مشکل تان فقط سر و صدای 
آن ها نیست. آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده اید که چرا  وقتی دو نفر که خارج از فضای زندگی 
شما هستند و با هم دعوا می کنند و صدایشان بلند می شود، شما ناراحت می شوید و روان تان به هم 
می ریزد؟ به احتمال زیاد، این مسئله برای شــما تداعی کننده خاطره یا مسئله به خصوصی است 

که باید مورد بررسی و توجه تان قرار گیرد.

    به طور مستقیم وارد ماجرا نشوید
 به دالیل مطرح شده در این مطلب ، باز هم تاکید می کنم به جای ورود مستقیم به زندگی این زوج، 

برای حل این مسئله و یافتن پاسخ برای آن ها از یک مشاور کمک بگیرید. موفق باشید.

مشاوره 
فردی

رمیسا ایزدپناه| کارشناس ارشد روان شناسی

آرزوهای تلخ خانواده های معلوالن
 در روز جهانی معلوالن به سراغ مادری رفتیم که حاضر  است همه زندگی اش را فدای راه رفتن پسرش کند و دختری

 که تنها آرزویش این است که مادرش توان حرکتی یابد

    2 راه میانبر برای کسب شادی
الیزابــت دان، روان شــناس شــناخته شــده در زمینــه 
روان شناسی شادی، در مطالعات متعدد و پیگیرانه  خود به 
رابطه بین پول و احساس شادمانی از ابعاد متفاوتی پرداخته 
اســت. یافته هــای او در ایــن زمینــه، پــس از 15ســال کار 
مطالعاتی را می توان در دو گــزاره خالصه کرد. گزاره هایی 

که می تواند به ما راه میانبری برای تجربه شــادمانی عمیق 
را نشان دهد.

صــرف پــول بــرای دیگــران می توانــد شــادی 

بیشــتری برای ما در مقایســه با زمانــی که برای 1
خودمان پول خــرج می کنیم، به همراه داشــته 

باشد.  

 تاثیر مثبت صرف پول برای 

دیگران، زمانی به اوج خود 2
می رســد که مــا با دســت 
خودمان کمک را به دست 
دیگران برسانیم و بتوانیم تاثیر کار خوب 

خود را بدون واسطه مشاهده کنیم.

    انتخابی بسیار هوشمندانه
شــاید بتوانیم بر اســاس ایــن یافته هــا ادعــا کنیم کــه انتخاب 
ایــن عــروس و دامــاد بــرای روز عروسی شــان انتخــاب بســیار 
هوشــمندانه ای اســت؛ آن ها راهی برای کسب شــادی عمیق 
را انتخاب کرده انــد و حاال بــرای مدت ها از روز عروســی خود، 
خاطــره ای با شــیرینی دو چنــدان و مضاعف خواهند داشــت. 
راستی آخرین باری که شما به دنبال کسب چنین شادی عمیقی 

به مدد کمک کردن مستقیم به دیگران بودید، چه زمانی بود؟

تقسیم شادی در شب عروسی!
به بهانه انتخاب زیبای یک عروس و داماد که از مهمانان خواستند برای آنان فقط اسباب بازی

 هدیه بیاورند و در پایان مهمانی به یتیم خانه رفتند

در زیرنویس ویدئو آمده: »عروس و داماد از مهمانان خواســتند برای آنان فقط اســباب بازی 
هدیه بیاورند و در پایان مهمانی به یتیم خانه رفتند و همه  آن هــا را به کودکان هدیه دادند.« 
ویدئو ظاهرا مربوط به جایی در روسیه است. این که دقیقا داستان به همین شکل بوده یا نه، 
مشخص نیست اما یک چیز مشخص اســت. وقتی ویدئو را می بینیم، عروسی با لباس سفید 
بر تن و دامادی با کت و شلوار و دست هایی پر از اســباب بازی، دل مان شاد می شود. وقتی عروس و داماد به 
بچه ها فرصت انتخاب اســباب بازی از بین هدایا را می دهند، ما هم همراه کودکان ذوق می کنیم و در آخر با 
این که زبان کودکان را بلد نیستیم اما همین که فریاد شاد آن ها را می شنویم که دارند به زبان خودشان تشکر 

می کنند، دوست داریم ما هم با آن ها همصدا شویم و تشکر کنیم.

فرنگیس یاقوتی

شبکه های 
اجتماعی 

 با اسکن این کد 
 می توانید این ویدئو را 

تماشا کنید

اگر مخاطب همیشگی ستون بانوان باشید، می دانید یک روز در هفته و در همین ستون از خاطره های بامزه 
خانم ها می نویسیم. در خور ذکر است شــما هم می توانید خاطره های بامزه و تجربه های شیرینی را که در 
زندگی برایتان پیش آمده در تلگرام به شماره 09354394576 بفرستید تا در ستون بانوان چاپ کنیم.



معلمان گرامی خیلی به فکر ما هستن، برای همین قبل از امتحانات اصلی یک سری امتحان می ذارن که ما 
آماده  تر بشیم. اما ما آماده نیستیم که آماده تر بشیم تا درنهایت به آمادگی برسیم و آمده  ایم که ناآماده باشیم. 

چون امتحان اسمش روشه، امتحان! یعنی امتحان کردن آمادگی ما! خب اگه آماده باشیم که امتحان نیست 
دیگه. برای همین امتحاناِت قبل امتحانات رو باید به تعویق بندازیم. اما چه جوری؟ نوجوانان قدیمی از روش  های 

کالسیکی مثل انداختن کپسول توی بخاری کالس، شبیخون به اتاق تکثیر مدرسه و 
انتشار شایعه کسالت ناگهانی دایِی همسر معلم گرامی استفاده می  کردن تا اگه معلم 

گرامی اهل دلبری از خانواده همســرش باشــه امتحان رو لغو کنه. اما االن روش  های 
مدرن  تری اومده. یکی از روش  ها اینه: »معاب« که مخفــف معلم را در عمل انجام 

نشــده بیندازه! اصواًل معلم  ها گارد خاصی در مقابل خواست دانش  آموز دارن، 
این جوری که وقتی همه کالس بگه میشــه امتحان نگیرین؟ میگــه: »ِاال و بال باید 

بگیرم وگرنه فضایی  ها به زمین حمله می  کنن و نسل بشر منقرض میشه.« حاال اگه 
همه کالس بگن لطفًا امتحان بگیرین چی میشه؟ به احتمال 99درصد معلم زیربار 

نمیره چون اگه یه بار به حرف شما گوش بده پررو میشین. بنابراین میگه: »نه فکر کنم 
امروز هوا آلوده است امتحان بگیرم ریه  هاتون از کار می  افته، امتحان لغو. شما هم 

برین حیاط مدرســه تو همین هوای آلوده گل کوچیک بزنین.« به این روش میگن 
معلم را در عمل انجام نشده قرار دادن. یک بار امتحان کنین، حتمًا جواب نمیده!

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریقضا قورتکی

چگونه امتحانات را بپیچانیم؟ 

  چند ماهی اســت که هفته ای یک بــار در این ســتون به دیدار شــما می آییــم و از ایده های 
شــگفت انگیزی حرف می زنیم که در کمال سادگی، جدید هســتند و جذاب. پیتزا یکی از 
خوراکی های انگشت شمار اســت که هرگز طعمش تکراری نمی شــود، دستور پخت های 
متنــوع دارد و طرفدارانــش را ناامید نمی کند. روی همین حســاب تصمیــم گرفتیم امروز 
دستور پخت پیتزایی را در اختیار شــما بگذاریم که راحت، بی دردسر و فوری است. اول از 
همه یک ماگ متناسب برای آشپزی خود انتخاب کنید. چهار قاشق غذاخوری آرد ساده، 
یک هشــتم بکینگ پودر و به همین اندازه بکینگ ســودا را با یک قاشــق روغن زیتون و ســه 
قاشق شیر مخلوط کنید. این مخلوط، پایه اصلی پیتزا در ماگ شماست. بقیه موارد به غیر 
از ســس گوجه فرنگی، به دلخواه شــما تغییر خواهندکرد. می توانید از مــواد معمول پیتزا 

مثل قارچ، فلفل دلمه  ای و سوســیس استفاده کنید 
اما اگر کالباس و سوسیس را ترک کرده اید 

خوب است گوشت مرغ یا گوشت قرمز 
چرخ کــرده را جایگزین آن هــا کنید. 
فقط یادتان بماند گوشت ها را سرخ 
کنید. در آخرین مرحله روی مواد را 

با دو قاشق پر پنیر پیتزا بپوشانید 
و بــه مــدت دو دقیقــه داخــل 

مایکروفر قرار دهید.

چیزی در آسمان چشمک می زند
صدایم کن...

ابر ها غرش می کنند
کوه به کوه نمی رسد!

***

محمد بهبودی نیا |  روزنامه نگار

  دوست عزیز جناب آقای حسین بازپور، سالم! اگرچه در نگاه اول نوشتن شعر سپید به دلیل 
نداشتن وزن و قافیه کار ســاده ای به نظر می رسد اما واقعیت این اســت که در این نوع شعر 
هم باید به نکات زیادی توجه داشت ازجمله اندیشــه، عاطفه، زبان شعر و روایت. نکاتی که 
بهتر است  در نوشتن آثار بعدی توجه بیشــتری به آن ها داشته باشید. در شعر عالوه بر آرایه  
که شــما در شــعرتان به کار برده اید، محتوا و انتقال مفهوم به مخاطب هم باید مدنظر قرار 
بگیرد. این یکی از نکاتی است که شما دوست عزیز باید بیشتر به آن  دقت کنید؛ به طوری که 
وقتی مخاطب شعر شما را می خواند به مفهوم مشخصی دست پیدا کند. بدون شک شما با 
تمرین، مطالعه و پشتکار بیشتر می توانید به شاعری موفق در زمینه شعر سپید تبدیل شوید. 

شاعر باشید و ماندگار!

رفقا سالم!

»اتیکِت« ما رو که می شناسین؟ همین بغل، سمت 

راست میاد و درباره آداب معاشرت و اصول خوش تیپی میگه 

براتون. از اون جایی که شیک وپیک و آداب دان بودن مغایرتی با شیطنت 

نداره، فکر کردیم گاهی اصول پیچش رو هم تو این ستون با هم تمرین کنیم. 

کی می دونه؟ شاید یه روز به کارتون اومد. با همین شماره ها بهمون بگید 

ستون تازه رو دوس دارین یا نه و اگه دوستش دارین، ترجیح میدین 
شماره پیامک 2000999راجع به چه چیزهایی بیشتر بنویسیم.
شماره تلگرام 09354394576
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گپی درباره نقش مدرسه در انتخاب های سرنوشت ساز نوجوانی 

مدرسه آینده مان را می سازد؟

   
مهسا کسنوی

از  قبل  تا  کند.  آماده  آینده مان  مهم  انتخاب های  برای  را  ما  است  قرار  مدرسه، 
پاسخ  بشی؟«  کاره  چه  آینده  در  داری  »دوســت  سوال  به  ما  جواب  دبیرستان 
بعدتر  و  دانشگاه  در  نمی دانیم  خیلی های مان  چــون  نیست  دقیقی  چندان 
باید  مدرسه  توی  اســت.  انتظارمان  در  چیزی  چه  مختلف،  شغلی  محیط های 

دورهمی
بفهمیم واقعا به چه چیزی عالقه داریم؛ چه استعدادهایی داریم و برای رسیدن 
به هدف مان چه توانایی هایی را باید در خودمان پرورش بدهیم؛ توی حوزه عالقه 
سختی هایی  و  خوبی ها  چه  هرکدام شان  و  هست  حرفه هایی  و  رشته ها  چه  ما، 
با  هفته  این  دورهمی  در  می فهمیم؟  را  چیزها  این  واقعا  مدرسه  توی  اما  دارد؛ 
این  موضوع  و »فاطمه دهقان« 15ساله درباره  ارغوانی«، »عسل داوری«  »نیوشا 
و  ها  دغدغه  می کنید،   فکر  آینده تان  انتخاب های  به  روزهــا  این  هم  شما  اگر  زدیــم.  حرف 

انتقادهای تان  به عملکرد مدرسه را از طریق شماره های باال برای مان بفرستید.

همه مان می دانیم که بذر گیاهان برای رشــد کردن نیاز به محیط 
گرم و مرطوب دارند ولــی هیچ کدام فکرش را هــم نمی کنیم این 
محیط مرطوب و مناسب برای رشد یک گیاه، بدن خودمان باشد! 
آیا می توانید تصور کنید یک بوته گیاه داخل بدن تان ســبز شــود؟ 
این اتفاق برای یــک پیرمرد اهــل آمریکا افتاده اســت. او به خاطر 
مشکالت تنفسی و ریوی اش تحت معالجه قرار می گیرد و پزشکان 
به سرطان ریه مشکوک می شوند اما بررسی های دقیق تر مشخص 
می کند کــه مشــکالت پیرمرد بــه خاطر وجــود یک نخــود فرنگی 
جوانه زده داخل ریه اش اســت. او ظاهرا چندوقت پیش یک گیاه 
نخود فرنگی را بوییده و گرده آن از طریق راه تنفســی وارد ریه اش 
شده اســت. این گرده که از نظــر رطوبت و گرما محیط را مناســب 

دیده، شروع به رشد کرده است.

یکی از مسائل مورد اعتراضی که ظاهرا در همه جهان هم فراگیر 
اســت، شــکایت از  حجم زیاد هوای داخل پاکت چیپس هاســت.   
وقتــی پاکت چیپس را بــاز می کنیم حجــم زیادی از هوا به ســمت 
صورت مــان هجوم مــی آورد و آن تــه بســته تعدادی خرده ســیب 
زمینی هم دیده می شــود. تعــدادی از دانش آموزان کــره جنوبی 
برای اعتراض به همین موضوع دست به یک ابتکار جالب زده اند. 
آن هــا با چســباندن بســته های چیپــس کنار هــم یک قایــق بامزه 
ساخته   و با نشستن روی آن نشــان داده اند که این قایق به راحتی 

روی آب شناور باقی می ماند.

                       چطور انتخاب کنم؟

از کجا بفهمیم چه رشــته ای برای ما مناسب تر است؟ عســل می گوید: »من 
همیشه سر کالس زیست نســبت به بقیه درس ها، خوشحال تر و هوشیارتر 
هســتم. توی خانه هم که زیســت می خوانم، ازش لذت می برم برای همین 
فکر کنم رشته دانشگاهی ام به زیست مربوط باشد. به رشته های مهندسی 
اصال فکر نمی کنم«. نیوشــا با عسل موافق اســت: »به نظر من هم میزان لذتی 

که از خواندن یک درس می بریم، رابطه مســتقیمی با عالقه مان دارد. من ترجیح می دهم رشته ای را 
انتخاب کنم که منطبق بر عالقه ام باشد چون فکر کنم این طوری امکان بیشتری برای رشد و پیشرفت 
دارم«. فاطمه با مهم بودن معیار عالقه موافق اســت اما معتقد اســت عالقه همیشــه شخصی و ذاتی 
نیست: »به نظر من درس  دادن معلم خیلی مهم است. اگر  شیوه  تدریس معلم ها خوب باشد، تو به درس 
عالقه مند می شوی و روی انتخاب رشته دانشگاهی ات تأثیر می گذارد«. فاطمه حرف جالبی می زند؛ 
برای  همه مان پیش آمده به خاطر شیوه غلط معلمی، از درسی دلزده شویم و خب این می تواند مسیر 

آینده مان را عوض کند.

                عالقه یا بازار کار؟

عالقه بــرای انتخاب، کافی اســت؟ نیوشــا معتقد اســت: »بلــه! وقتی 
کاری را دوســت نداریــد و بــه زور انجامــش می دهید حتی اگــر در آن 
درآمد باالیی داشته باشید، هر روز زجر می کشید«. عسل اما می گوید 
بایــد حواس مــان به بــازار کار هم باشــد: »درســت اســت که باید رشــته 

تحصیلی مان را از بیــن زمینه های مورد عالقه مــان انتخاب کنیم اما بیــن عالقه مندی ها باید 
ســراغ گزینه ای برویم که بــازار کار بهتری دارد«. فاطمه گزینه ســومی را به عالقــه و بازار کار 
اضافه می کنــد: »عالقه و بــازار کار هــر دو معیارهای مهمی هســتند اما من فکــر می کنم باید 
شرایط محیطی جامعه را هم درنظر بگیریم؛ مثاًل شرایط جامعه ای که رو به پیر شدن می رود، 
ایجاب می کند در آینده رشته هایی که مربوط به مراقبت از سالمندان هستند، بازار کار خوبی 

داشته باشند«.

                مشاور کجای قصه است؟

خب این عوامل مهــم در انتخاب رشــته را چطور درنظــر بگیریم؟ از چه 
کســی کمک بگیریم؟ مشاورهای 

مدرســه کجــای قصه هســتند؟ 
نیوشــا می گویــد: »مشــاوره در 
مدرسه، زمان  مناسب و مشخصی 

نــدارد؛ معمــواًل ســاعت هایی را کــه 
بین درس ها خالی می شود به مشاوره اختصاص 

می دهند که اصال کافی نیست. سواالت بچه ها 
زیاد است و  وقت به همه نمی رسد. برای همین، 
من بــرای پیــدا کــردن مســیر و انتخاب رشــته 
دانشگاه، خودم شروع کردم به تحقیق کردن. 
راســتش تا ســال گذشــته اصاًل فرق تجربی و 
پزشکی را نمی دانستم«. عسل هم فکر می کند 
مشاوره تحصیلی مدرسه ها خیلی کمک کننده 
نیســت: »عالوه بر کم بودن ســاعات مشــاوره، 
توضیحات مشاورهای مدرسه هم کامل و دقیق 

نیست. خیلی کلی چندتا رشــته مشــخص  را معرفی می کنند و درباره زیرشــاخه های رشته ها 
اطالعاتی ندارند. من درباره رشته ها و دانشگاه ها از معلم شیمی ام کمک گرفتم و ایشان من را 

البته چون این قضیه برای من خیلی حیاتی اســت، مشــاوره های راهنمایی کردند.
خــارج از مدرســه را هم امتحــان کــرده ام«. فاطمه 
می گویــد بی توجهی بــه مشــاوره تحصیلی توی 
مدارس، مشکل رایجی اســت: »من از دوستانم 
در مدرســه های دیگر شــنیده ام که اصال مشاور 
ندارنــد«. عســل اضافــه می کند: »مشــاورهای 
خوب در  مدارس کار نمی کنند. اگر مشاوره 
تخصصــی و حرفــه ای بخواهیــد، بایــد 
توی مراکز خارج مدرســه دنبال شــان 
حرف هــای  بــا  نیوشــا  باشــید«. 
دوست هایش موافق اســت: »من تا حاال 
ندیده ام دوست هایم برای انتخاب رشته 
دانشگاهی پیش مشاور مدرسه بروند، 
بیشــتر بچه ها بــرای کمــک گرفتن در 
روابــط اجتماعی شــان بــه مشــاور 

مراجعه می کنند«. 

عجایب 

قایقی از چیپس خواهم ساخت!ریه هایی که گلدان شد 

        

        

        

دور اولت تمام شده. حاال داری نمونه سوال های امتحانی را حل می کنی 
و خالصــه ای از فرمول هایــی را کــه یادداشــت کــرده ای، مــرور می کنی 
درحالی که برادرت کتاب هایش را بســته و می گویــد ریاضی برایش مثل 
آب خوردن اســت و نیازی به نمونه ســوال و تمرین اضافه نــدارد. مادرت 
هم از توی اتــاق داد می زند که »خب تا بوده همین بوده! پســرا اســتعداد 

ریاضی شون خیلی بیشــتر از دخترهاست. همه 
چیــز رو تــو کالس یــاد می گیرنــد عوضش 

تو بقیــه درس هــا ضعیفن«. ایــن ماجرای 
پرتکرار خیلی از خانه هایی است که 

دانش آموز و دانشجو دارند. واقعا 
پســرها در یادگیری ریاضیات 

از دخترها جلوترند؟  مغزشان 
عملکــرد خاصــی دارد کــه 
ریاضــی را بهتــر می فهمند؟ 

سال هاســت محقق های علوم 
اعصــاب و مغــز دارنــد روی این 

موضــوع آزمایــش و مطالعــه می کنند. 
محققان دانشگاه »کارنگی ملون« آمریکا  

چندوقت پیش به یک نتیجه خیلی مهم رسیدند؛ مغز کودکان و نوجوانان 
فارغ از جنسیت آن ها به طور مشــابه کار می کنند.  این پژوهشگران چند 
مســئله ریاضی را به تعــداد زیادی دختر و پســر دانش آمــوز دادند و وقتی 
آن ها درگیر حل ســوال شــدند با روش MRI توانســتند فعالیت مغزشان 
را زیر نظر بگیرنــد و ببینند آن جا چه اتفاقی می افتــد. درنهایت با چندبار 
آزمایش روی  گروه های مختلف مشــخص شــد همه چیز یکســان اســت 
و بچه ها از شــبکه های یکســانی در مغز برای حل مســئله 
استفاده می کنند. سرگروه این تحقیق می گوید 
امیدواریم که این نتیجه باعث بشــود مردم از 
باورهای اشــتباهی که دربــاره تفاوت 
مغز دخترها و پســرها دارند دســت 
بردارند و بپذیرند که جنسیت هیچ 

تاثیری در یادگیری ریاضی ندارد.
   در روش MRI بــدن انســان در 
دســتگاهی قــرار می گیــرد و امــواج 
بدون ضــرر مثل مــوج رادیویــی به آن 
تابیده می شود. بافت های بدن در جواب 
به این موقعیت، امواج رادیویــی دیگری را از خود 

برمی گردانند و نتیجه در رایانه بررسی می شود.

www.sciencedaily.com :منبع

بالتازار 

واقعا استعداد ریاضی پسرها بیشتر از دخترهاست؟ 

از لحاظ روحی نیاز دارم تا سن پیریم هم هر از گاهی
 مثل شب قبل اردو های مدرسه ذوق داشته باشم.

ی
اد

مر
د 

عی
 س

ر،
 پو

مد
ح

ی م
عل

د 
حم

: م
ی

از
س

یر
صو

و ت
س 

عک

BBC ، CNN :منابع

مریم ملی  |  روزنامه نگار
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از گوشه و کنار استان

گروه اعزامی -شما مسافر سربیشه شده یا هرگز با دید 
خبری قلم روی کاغذ گذاشته اید؟شهری است دیدنی به 
ویژه از عدسی خبر.باورتان می شود قلم به مثابه لودری 
که در باتالق ماسه ای گیر کند در میان سوژه های شهر 
گرفتار و گیج شده بود از کجا شروع کند؟ درست مانند 
رایانه ای که هنگ می کند!پیاده روها با من حرف می 
زدند. قلم صدای آن ها را می شنید ولی گویا شهردار بنا 
نداشت حرف های آن ها را بشنود انگار پیاده روها از شورا و 
شهردار گالیه دارند. پیاده روها از عابران خجالت داشتند 
زیرا برخی کسبه بی رحمانه تمامی پیاده رو را از یخچال، 
کارگاه آهنگری و ... پر کرده بودند. پیاده روها خیلی حرف 
داشتند و از کودکان هم خجالت می کشیدند زیرا می 
ترسیدند وقتی این طفالن معصوم از کنار سگ ولگردی 
که کنار پیاده رو بی خیال خوابیده است ناگهان بیدار شود 
و در مقابل عابران پارس کند.پیاده روها خیلی ناراحت اند 
زیرا می ترسند خارهای زرشک به پای عابران فرو رود چون 
شهروندی، مجبور شده است زرشک ها را در پیاده رو خشک 
کند! با خود می گویم آیا شهردار این شرایط را می داند؟ مگر 

سد معبر شامل این شهر نمی شود؟!

حفظ اصالت
حفظ اصالت و فرهنگ بومی به ویژه پوشش زنان و مردان 
سربیشه نکته قابل تحسینی است  که هنوز بسیاری از  

ساکنان، آن را فراموش نکرده اند طوری که از نوع پارچه 
ها، خیاطی های خاص، پوشش زنان و مردان و ... می 
توان آن را دریافت.اما گشت و گذاری در سربیشه نشان 
از توسعه فضای سبز آن به سبب موقعیت خاص اقلیمی 
دارد و حتی در مواردی دو پارک رو به روی هم واقع 
شده است اگر چه سوز سرما پارک ها را بدون مشتری 
کرده است اما آن چه به وضوح دیده می شود امکانات 
و تجهیزات این فضاهاست که در سایه بی مسئولیتی 
برخی ها به وسایل بازی و حتی صندلی های سیمانی 
آسیب وارد شده است!.نکته جالب توجه دیگر این که 
ساعت های تعبیه شده در برخی از میادین شهر زمان 
های متفاوتی را نشان می دهد به ویژه در میدانی که 
شهرداری در اطراف آن واقع است به طوری که چهار 
ساعت به چهار سوی خیابان ها دارد اما هر یک، زمانی 
را مشخص می کند و گویا به خواب زمستانی رفته است. 
افزون بر این، احداث میادین جدید نشان از توجه به 
مبلمان شهری در برخی از نقاط به ویژه هسته ورودی 
آن دارد. سد معبرهای متعدد توسط برخی کسبه به 
ویژه جوشکاری ها، تعمیر کنندگان وسایل برقی، میوه 
فروشی ها و ... هم در پیاده روها زیاد به چشم می خورد. 
مسیرهایی نیز در پیاده روها کنده کاری شده است که 
معلوم نیست مربوط به حفاری شرکت های خدمات 
رسان است که بعد از کار، بدون موزاییک رها شده است.

سنگ های معدنی در مبلمان شهری
آن چه در میادین، پارک ها، بولوارها و خیابان های سربیشه 
به چشم می خورد استفاده از سنگ های معادنی چون 
بازالت است که خاص این شهرستان به حساب می آید و 
شهرداری از آن  استفاده کرده است. با این که سوز سرمای 
سربیشه به ویژه در شب، استخوان سوز است اما عده ای 
برای کسب روزی در نقاطی به ویژه میدان امام خمینی 
)ره( بساط پهن کرده اند و به فروش انار، دست ساخته 
های قدیمی مانند اره، کفگیر، مالقه و ... مشغول هستند. 
فروش پوست گوسفند نیز در نقاطی از میادین سربیشه 
خودنمایی می کند و البته رعایت نکردن نظافت توسط 
برخی فروشندگان، سبب شده است که زباله های باقی 
مانده از کسب و کار آنان در جوی آب یا اطراف آن رها شود!

فرش قرمز زرشک
اما توسعه شهر به سمت دامنه ها و ارتفاعات سبب شده 
است تا هموارسازی و تسطیح برخی از نقاط خیلی 
سخت و هزینه بر باشد طوری که شهرداری این نقاط را 
به فضاهای سبز و تفریحی اختصاص داده است که یکی 
از این فضاها چشم اندازی زیبا در قاب تصویر شهروندان 
قرار می دهد و بر بلندای این نقطه که قرار می گیری 
سفره هایی قرمز رنگ از زرشک به چشم می خورد که این 
محصول را در پشت بام و حتی واحدهای مسکونی خالی 
خشک می کنند. نکته قابل توجه دیگر این که حتی برخی 
از فضای خیابان های اصلی و کوچه ها و ... نیز به عنوان 
محلی برای این کار استفاده می کنند که افزون بر ایجاد 
سد معبر، از کیفیت و بهداشتی بودن این محصول می 
کاهد. در شمال شهر، مسکن مهر واقع است که حرف 
و حدیت ها درباره جانمایی نامناسب آن، بسیار است. 
موضوع سگ های ولگرد و پدیده زباله گردی در سربیشه 
نیز همانند برخی دیگر از نقاط استان آزاردهنده است. از 
پالک گذاری واحدهای مسکونی و تجاری قدیمی و جدید 

هم می توان به عنوان نکته ای قابل توجه یاد کرد.

فقط یک اتوبوس!
این جا سربیشه، شهری است که در کنار وسایل نقلیه 
عمومی چون آژانس ها و تاکسی ها فقط یک دستگاه 
اتوبوس، کار جا به جایی درون شهری را برعهده دارد و 
جالب این که همین اتوبوس فقط روزهای دوشنبه که 
دوشنبه بازار بر پاست به ساکنان مسکن مهر، خدمات 

رسانی می کند.

طرح غربالگری کودکان در خوسف
بیست و چهارمین طرح غربالگری بینایی کودکان سه تا شش سال درخوسف تا پایان 
آذر ادامه دارد. رئیس اداره بهزیستی خوسف گفت: این طرح در دو پایگاه دایمی در 
مرکز بهداشت و پایگاه سیار در مهدهای کودک و پیش دبستانی ها انجام می شود. 
»مجیدی«، افزود: در این طرح هزار و 550 کودک در سه سطح غربالگری می شوند.

تولیدات عشایر بشرویه قابلیت عرضه ملی دارد
پورغزنین- تولیدات عشایر بشرویه قابلیت عرضه در سطح ملی را دارد. مدیر کل 
امور عشایری در نشست اعضای شورای امور عشایر بشرویه گفت: با توجه به قابلیت 
محیطی و توانمندی های عشایر شهرستان، می توان طرح های ملی را در مناطق 
عشایری  بشرویه عملیاتی کرد. »حسین پور« افزود: برای رونق تولیدات عشایر، 
سعی شده است تا محصوالت تولیدی آنان در سطح ملی و فرا ملی عرضه شود و به 
فروش برسد که بشرویه توانسته است در صدور مجوزهای فراوری شیر شتر پیشتاز 
باشد. به گزارش »خراسان جنوبی«، آسفالت مسیر و کمپ کویر عشایری، برنامه 
ریزی برای سرویس مدارس دانش آموزان عشایری شهرستان، افزایش دبی آب 
چاه امور عشایری و تامین نیروی انسانی امور عشایری بشرویه از جمله خواسته های 
مسئوالن شهرستان از مدیر کل امور عشایری بود که حسین پور هم قول پیگیری داد.

شهردار نهبندان استعفا کرد
شهردار نهبندان استعفا کرد و اعضای شورای اسالمی این شهر هم با استعفایش 
موافقت کرد. به گزارش »خراسان جنوبی«، شورای شهر نهبندان که یک شنبه 
شب با محوریت بررسی استعفای شهردار، تشکیل جلسه داد با اکثریت آرا استعفای 
مهندس محسن بخشی را پذیرفت و مهندس مجتبی رئیسون به عنوان سرپرست 
شهردای منصوب شد. شهردار سابق نهبندان به عنوان معاون فرماندار سرخس 

معرفی شده است.

شکست »زغال سنگ« در خانه
زهرایی- تیم زغال سنگ طبس، مقابل نماینده سبزوار شکست خورد. به گزارش 
خبرنگار ما، در هفته هشتم رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور تیم زغال 
سنگ طبس در حالی که میزبان »سربداران سبزوار« بود نتوانست پیروز میدان شود 
و بازی را با نتیجه ۳۲ بر ۲۴ واگذار کرد. بر اساس این گزارش این تیم در هفته نهم 

رقابت ها جمعه، میزبان تیم ذوب آهن اصفهان است.

بخشدار نیمبلوک:

نیروی کارخانه فوالد بومی خواهد بود 
سدیدی- نیروهای مورد نیاز کارخانه فوالد قاینات از نیروهای بومی منطقه 
نیمبلوک تامین می شود. بخشدار نیمبلوک، گفت: بر اساس مصوبه های استاندار 
در سفر به دو شهر خضری دشت بیاض و نیمبلوک، قرار است کارخانه فوالد قاینات 
نیروهای مورد نیاز را ابتدا از این دو شهر و در صورت کمبود از قاین و دیگر نقاط استان 
تامین کند. مهندس »خسروی«، ابراز امیدواری کرد که این اقدام شایسته بتواند از 

معضل بیکاری این نقاط بکاهد.

از پشت عدسی خبر 

 دوربین و قلم
گیج سوژه های سربیشه

گزارش خبری

گالیه ها از عمل نشدن وعده مسئوالن

 گاز به کبودان نرسید

انصاری- گزارش روزنامه خراسان جنوبی در ۲۴ 
مهر به طرح نگرانی اهالی کبودان زیرکوه و محقق 
نشدن وعده های مسئوالن برای گازرسانی به این 
روستا پرداخت که در آن مسئوالن قول دادند تا 
قبل از فرارسیدن فصل سرما مشعل گاز در این 
روستا روشن شود اما با گذشت دو ما ه از انتشار 
این گزارش، هنوز وعده مسئوالن عملی نشده 
است. گالیه اهالی کبودان و دیگر روستاهای 
کوهستانی زیرکوه را حجت االسالم والمسلمین 
»مرتضایی نیا«، امام جمعه حاجی آباد هم در 
و  کرد  بازگو  شهر  این  جمعه  نماز  های  خطبه 
خواستار تسریع در گازرسانی  به این روستاها 
با توجه به فرا رسیدن فصل سرما شد.خواسته 
کوهستانی  و  خانواری   ۴00 روستای  اهالی 
کبودان این است که مسئوالن دست اندرکار، 
قول استاندار برای گازرسانی یک ماهه به روستا 
را با گذشت ماه ها از سفر معتمدیان به زیرکوه 
عملیاتی کنند چرا که مجبور هستند برای دریافت 
سهمیه نفت به قاین بروند و دست خالی برگردند 
چون پاسخ مسئوالن به آن ها این است که کبودان 
در حال گازرسانی است و سهمیه نفت ندارد. 
است  مدتی  شده  انجام  های  پیگیری  با  البته 
شرکت فراوده های نفتی برای این روستا نفت 
اختصاص می دهد ولی به دلیل جمعیت زیاد و 
صف های طوالنی به همه سوخت نمی رسد یا 
سوخت دریافتی کفاف نیاز را نمی دهد. گفته 
برخی از اهالی حاکی است که برای بیشتر کوچه 
ها علمک گاز نصب شده و فقط ۴0 واحد باقی 
مانده است اما از هفته قبل پیمانکار کار را تعطیل 

کرده است.

40 علمک باقی مانده است
رئیس شرکت گاز زهان در پاسخ به گالیه ها می گوید 
که معلوم نیست چه کسی گازرسانی به کبودان طی 
یک ماه را از قول استاندار اعالم کرده است در حالی 
که قرارداد پیمانکار تا آذر است. »دانشور«، به نصب 
بیشتر علمک ها و باقی ماندن ۳0 تا ۴0 علمک 
دیگر اشاره و اظهار می کند که پیمانکار یک هفته به 
مرخصی رفته است و بعد از آن کار را از سر می گیرد. 
البته او زمان مشخصی برای اتمام پروژه گاز رسانی به 
کبودان اعالم نمی کند اما بر این موضوع تاکید دارد 

که تالش ها بر اتمام هر چه سریع تر این پروژه است.

ش  تیم اعزامی 
گزار
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