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اخبار 2

خراسان جنوبی 6۲ سال پیش         
 در روزنامه

تشکیل کنفرانس فصلی

روزنامه خراسان در شماره 2512 به تاریخ 15 اسفند 1336 در مطلبی در 
صفحه چهار آورده است: آقای مهندس یار احمدی رئیس ترویج کشاورزی استان 
نهم و سی نفر از مروجین کشاورزی حوزه استان نهم به طبس وارد و پس از چهار 

روز توقف در طبس و تشکیل کنفرانس های فصلی بمشهد مراجعت کردند.

مدیر کل گمرکات: با 
شرایط فعلی تجهیز 

گمرک به دستگاه 
ایکس ری بیش از 
70 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد
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9 ماه گذشت، ایکس ری به ماهیرود نرسید
اکبری 

 تجهیـز گمـرک ماهیـرود بـه دسـتگاه ایکـس ری بـا 
وجـود گذشـت یـک سـال از تعهـد وزارت دفـاع، عملـی 
نشـد. بـه گـزارش »خراسـان جنوبـی« طبـق تفاهـم 
نامـه گمـرک ایـران و اسـتانداری خراسـان جنوبـی در 
سـال 90 مقـرر شـد زمینـی بـرای اسـتقرار زیرسـاخت 
سـوله  و  هـا  سـاختمان  )محوطـه،  نیـاز  مـورد  هـای 
هـا، تاسیسـات کلـی( و نصـب ایکـس ری در پایانـه 
مـرزی ماهیـرود تنهـا مـرز فعـال اسـتان اختصـاص 
یابـد و بالفاصلـه کار سـاخت ابنیـه و نصـب دسـتگاه 
آغـاز شـود کـه بـر اسـاس تفاهـم منعقـد شـده در سـال 
 گذشـته احـداث سـاختمان اصلـی دسـتگاه و نصـب

 ایکـس ری بـر عهـده وزارت دفـاع گذاشـته شـد. بـر 
این اسـاس بـا توجه بـه ایـن قـرارداد، آذر سـال گذشـته 

گمرک، زمیـن را بـه وزارت دفاع تحویل داد و مقرر شـد 
تـا پایـان سـال 97 ایـن پایانـه مـرزی بـه منظـور سـرعت 
بخشـیدن بـه رویـه هـای گمرکـی و مبـارزه بـا قاچـاق 
کاال بـه ایکـس ری مجهـز شـود کـه هنـوز چنیـن اتفاقی 

نیفتـاده اسـت. 

درخواست لغو قرارداد
آن طور که مدیـر کل گمرکات اسـتان گفـت: طبق قرار 
زمیـن بـه وزارت دفـاع تحویـل و قـراردادی هـم منعقـد 
شـد امـا بـا وجـود پیگیـری هـا قـرارداد بـه اجـرا نرسـید 
و امسـال هـم بـا وجـود تحریـم هـا و افزایـش قیمـت 
دسـتگاه، شـرایط دشـوارتر شـده اسـت. »خاشـی« 
بـا اشـاره بـه آخریـن نامـه ارسـالی بـه دفتـر توسـعه و 
تجهیـز وزارت دفـاع، گفـت: در ایـن نامـه یـادآور شـدیم 
کـه وزارت دفـاع بـه تعهـدات خـود عمـل نکـرده اسـت و 

خواسـته شـد چنانچـه وزارت قصـد عمـل به تعهـد خود 
ندارد با لغو قـرارداد و پرداخت خسـارت، کار بـه نهاد یا 
سـرمایه گذار دیگـری واگذار شـود. به گفتـه وی در این 
بـاره دیـداری هـم بـا مدیـر کل گمـرکات کشـور انجـام 
 و توضیحاتـی داده شـد کـه بـه شـرایط مالـی کشـور بـر
 می گشـت. او با اشـاره به قـرارداد 35 میلیـارد تومانی 
بـا وزرات دفـاع افـزود: بـا شـرایط فعلـی تجهیـز گمرک 
بـه دسـتگاه ایکـس ری بیـش از 70 میلیـارد تومـان 
اعتبـار نیـاز دارد. او مشـکالت مالـی را دلیلـی بـرای 
توقـف پـروژه دانسـت و اظهـار کـرد: قسـمتی از کار کـه 
در اختیـار گمـرک اسـتان بـود بـا اعتبـارات تخصیـص 
یافتـه، انجـام شـد کـه حصارکشـی محوطـه بـا اعتبـار 
680 میلیـون تومـان از آن جملـه اسـت. بـه گفتـه وی 
برای تامین زیرسـاخت های محوطـه 10 هکتاری 20 

میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز اسـت. 

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

چند سال است که در روستای بغداده سرایان  ●
خانه عالم احداث شده در حالی که هنوز روحانی 
در این روستا مستقر نشده است. مسئوالن تبلیغات 

اسالمی اقدام کنند.
 یک سال شده است که در روستای دره باز قاین  ●

وعده می دهند که شبکه های دیجیتال راه اندازی 
می شود اما خبری نیست.

 برای کاهش و پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا در  ●
نهبندان، بهتر است مسائل بهداشتی توسط مراکز 
بهداشت شهر و روستا و اداره دام پزشکی به صورت 
حضوری و در مکان ها و محیط های عمومی مانند 
بازار، مصلی ، مدارس و ... آموزش داده شود چون 
همه افراد به تلفن همراه، اینترنت و نرم افزارهای 
مختلف دسترسی ندارند و از طرفی آموزش چهره به 

چهره موثرتر است.
 چاه عباس اردنی حدود 250 خانوار جمعیت  ●

دارد و با احتساب جمعیت روستاهای اطراف به 300 
خانوار می رسد. یکی از مشکالت ساکنان به ویژه 
جوانان، سرعت بسیار پایین اینترنت است. با توجه 
به نیاز مدرسه، مرکز جامعه سالمت روستا و کسب و 
کارهای اینترنتی، مسئوالن نهبندان به ویژه فرماندار 
4G و اداره فناوری اطالعات برای اتصال اینترنت

تلفن همراه اقدام کنند.
 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه فرهنگ  ●

طبس، از جوانان به ویژه هنرمندان در موضوع های 
مختلف بیشتر استفاده کنند چون با وجود هنر و 
هنرمندان پویایی، سرزندگی و امید به زندگی در 

شهر جریان می یابد.
 چرا صدا و سیمای استان، مشکل پخش تصاویر  ●

شبکه سه و فوتبال در روستای فهالنج را رفع نمی 
کند. حرف ما را به گوش مسئوالن برسانید.

 به واسطه کارم، باید هفته ای یک بار مسیر طبس به  ●
مشهد را بروم و برگردم و از قطار محلی طبس استفاده 
می کنم اما بیشتر اوقات با این که از یک هفته قبل 
اقدام به خرید بلیت می کنم؛ بلیت کوپه چهار تخته 
)به اصطالح درجه یک( پیدا نمی شود. جا دارد تعداد 

واگن های چهار تخته را اضافه کنند.
 قوه قضاییه بر حبس زدایی زندانیان مهریه  ●

تاکید دارد و کمیسیون قضایی مجلس کلیات 
ماده واحده الیحه حبس زدایی زندانیان مهریه را 
به تصویب رساند. اگر این اقدام زودتر عملی شود 
افرادی که توان پرداخت ندارند می توانند از زندان 
آزاد شوند و فرصتی برای کار کردن و پرداخت 

بدهی خود داشته باشند.

رویداد

خراسان جنوبی عاری از آنفلوآنزای پرندگان 

حسین قربانی – خراسان جنوبی بر اساس نمونه گیری انجام شده عاری از آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان است. مدیر کل دام پزشکی با اشاره به این که پاییز، فصل مهاجرت 
پرندگان آزاد به سمت تاالب ها و سدهای کشور است، به خبرنگار ما گفت: آنفلوآنزای 
انسانی ناشی از انتقال پرندگان هم در استان منفی است. دکتر »اصغر زاده« با اعالم 
این که در مرغ های صنعتی و بومی موجود در استان شاید تلفات غیر متعارفی داشته 
باشیم اما بر اساس نمونه گیری های انجام شده در بین پرندگان بومی و غیر بومی از این 
بیماری خبری نیست. وی، درباره موارد مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر مصرف 
نکردن مرغ به دلیل احتمال انتقال بیماری آنفلوآنزای پرندگان خاطر نشان کرد: این 
بیماری می تواند از پرندگان زنده منتقل شود اما اگر مرغی آلوده باشد در کشتارگاه 
ها از چرخه توزیع حذف می شود. او با اشاره به این که خراسان جنوبی در کریدور پرواز 
پرندگان مهاجر قرار دارد، افزود: اگر مردم پرنده مرده ای را مشاهده کردند از دست 

زدن به آن خودداری کنند و به محیط زیست یا دام پزشکی اطالع دهند. 

3 مدال کشتی گیران
زهرایی- ورزشکاران استان در مسابقات جام بزرگ کشتی آزاد در خراسان شمالی 
سه مدال به دست آوردند. رئیس هیئت کشتی استان گفت: حسن پور در وزن 
 125 کیلوگرم و حسین زاده در 97 کیلوگرم مدال طال گرفتند و مرادی در وزن  
86کیلو گرم، مدال برنز را از آن خود کرد. به گفته »سروی« رقابت های انتخابی جام 
جهان پهلوان تختی امروز در تهران برگزار می شود که سه نفر از کشتی گیران به این 

رقابت ها اعزام شدند.

باران در راه است
با نفوذ تدریجی سامانه بارشی به جو استان از امروز تا پایان هفته به تناوب افزایش ابر، 
وزش تندباد، گرد و خاک، رگبار و رعد و برق رخ می دهد. کارشناس هواشناسی گفت: 
در بازه زمانی امشب تا قبل از ظهر فردا بارش ها در شهرستان های سرایان، نهبندان 
و فردوس و از سه شنبه تا چهارشنبه شب در نیمه شرقی استان از شدت بیشتری 
برخوردار خواهد بود. »نخعی« احتمال جاری شدن رواناب و سیالبی شدن مسیل ها 
را در این مناطق دور از انتظار ندانست و افزود: طی روز چهارشنبه در ارتفاعات شمالی 

استان بارش  برف نیز پیش بینی می شود.

رشد 11درصدی تردد در جاده ها

تردد در جاده های استان طی هشت ماه گذشته 11 
درصد افزایش یافت. رئیس مرکز مدیریت راه های 
استان گفت: با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده 
های ترافیک عبوری، متوسط تردد روزانه هشت ماه 
سال گذشته، هزار و 896 وسیله نقلیه به ازای هر 
محور بود که این فاکتور در هشت ماه امسال به بیش از 
دو هزار و 110 وسیله نقلیه رسید. »بهمنی« افزود: از 
ابتدای پاییز بیش از 870 هزار وسیله نقلیه وارد و بیش 
از 880 هزار وسیله نقلیه از استان خارج شد که به طور 
میانگین حدود 30 درصد از این حجم تردد را ناوگان 

سنگین جاده ای به خود اختصاص داد.

افزایش تصرف و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی 

قاسـمی- تصرف و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی 
استان امسال افزایش دارد. مدیر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری گفت:  دو سال اخیر، چهار پرونده تخریب 
و تصرف عرصه های منابع طبیعی، مانند کندن هیزم 
و برداشـت گیاهـان دارویی تشـکیل شـده اسـت که با 
وجود ثابت ماندن تعداد پرونده ها اما میزان برداشت 
امسـال بیشـتر اسـت طوری که سـال گذشـته 345 و 
امسـال 650 کیلـو گـرم گیاهـان دارویـی بـه صـورت 
قاچـاق برداشـت شـد. مهنـدس »نصرآبـادی« افـزود: 
در موضـوع مـاده 55 کـه تخریـب و تصـرف را شـامل 
مـی شـود سـال قبـل 64 پرونـده تصـرف بـه مسـاحت 

حـدود 46 هکتـار تشـکیل شـد کـه امسـال بـه 100 
فقره پرونـده و به مسـاحت 131 هکتـار افزایش یافته 
اسـت و این آمـار 65 درصـد افزایش تخریـب و تصرف 
عرصه های منابع طبییعی را نشان می دهد. به گفته 
وی پرونده هـای رفع تصـرف اراضی ملی امسـال 24 
درصد افزایش دارد طوری که از 97 پرونده سال قبل 
بـه 128 پرونـده رسـیده اسـت البتـه مسـاحت عرصه 
رفع تصرف شـده سـال قبل بیشـتر و 483 هکتار بود 
و هـر چنـد امسـال تعـداد پرونـده هـا بیشـتر شـده امـا 
مساحت عرصه رفع تصرف شـده کمتر از سـال قبل و 

به وسـعت 259 هکتار اسـت.

پرونده ثبت نام بسته شد

122 نامزد برای 4 کرسی 
آخرین روز ثبت نام از نامزدها واپسین فرصت برای 
آن هایی بود که از ماه ها قبل برنامه ای برای حضور 
در انتخابات مجلس دارند و باالخره در این روز پرونده 
ثبت نام ها با 122 نامزد )تا ساعت 20:30( بسته شد 
تا برنامه های ستاد انتخابات وارد مراحل بعدی شود. 
رئیس ستاد انتخابات استان گفت: تعداد داوطلبان 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در 
چهار حوزه  انتخابیه خراسان جنوبی در هفتمین روز 
نام نویسی تا ساعت 20:30 شب گذشته به 122 نفر 

رسید. »ناصر خوش خبر« افزود: 110 نفر از داوطلبان 
شرکت در انتخابات مرد هستند و 12 نفر را بانوان 
تشکیل می دهند. وی افزود: حوزه انتخابیه بیرجند، 
درمیان و خوسف به مرکزیت فرمانداری بیرجند با 40 
نفر، بیشترین مراجعه برای ثبت نام را داشت و کمترین 
تعداد مراجعه هم مربوط به حوزه انتخابیه نهبندان 
است.  نفر   24 با  نهبندان  مرکزیت  به  سربیشه  و 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ادامه 
داد: تعداد مراجعه های ثبت شده در حوزه انتخابیه 

قاینات و زیرکوه 27 نفر و حوزه انتخابیه فردوس، 
طبس، سرایان و بشرویه نیز 31 نفر است. وی درباره 
میزان تحصیالت داوطلبان گفت: از مجموع ثبت نام 
کنندگان سه نفر لیسانس، 87 نفر فوق لیسانس و 
20 نفر مدرک دكترا دارند و تحصیالت 12 نفر هم 
حوزوی است. وی افزود: از مجموع افرادی که تا این 
لحظه ثبت نام آنان نهایی شده است، 24 نفر سابقه 
داوطلبی و هفت نفر سابقه نمایندگی دارند. به گفته 
وی 84 نفر از این افراد زیر 50 و 38 نفر نیز باالی 50 
سال دارند. خوش خبر، افزود: ثبت نام داوطلبان 
نامزدی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی تا ساعت 18 روز گذشته بود که بعد از این 

ساعت هم ادامه یافت.



مثل همه دخترها عاشق پوشیدن لباس عروسی بودم اما ...
اگر در یک فضای معمول و متداول نگاه کنیم، قطعا خیلی از دخترخانم ها و خانواده هایشان دوست دارند مراسم 
عروسی شان باشکوه و به شکل معمولی برگزار شود. این که دخترخانمی به راحتی قبول کند که مراسمش این گونه 
برگزار شود باید چالش هایی داشته باشد. کوثر عابدینی عروس خانم که متولد 1380 است البته وجود این مسائل 
را رد نمی کند اما می گوید: »من هم مثل خیلی از دخترخانم ها ذهنیت معمول را داشتم. من هم دوست داشتم 
توی آن لباس عروس در یک مراسم بزرگ تر حاضر شوم اما من از همه این ها به خاطر شیرینی لبخند مردم محروم 
گذشتم. من وقتی شادی را در چهره آدم ها می دیدم تمام آن حس خوبی را که الزم داشتم می گرفتم و دیگر 

حاضر نیستم آن را با چیز دیگری عوض کنم«.

آشپزخانه خانه تان نامنظم 
است یا کشوها؟!

 روان شناسان  ایتالیایی بر اساس نوع 
به هم ریختگی خانه به نوع مشکل اعضای خانه 

پی بردند

اتاق مشاوره | شب ها کابوس 
می بینم دختر مورد عالقه ام 

ازدواج کرده!

 رمز و رازهای رعدوبرق؛
 شعبده بازی علمی ابرها 

بانوان | برنزه کردن آری یا خیر؟
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صحبت مراسم ازدواج که می شود توی ذهن خیلی از ما کلیشه های رایجی شکل می گیرد. هر روز زوج های زیادی 
هستند که در همین فضاها مراسم خودشان را برگزار می کنند و به خانه بخت می روند اما در همین بین کسانی 
هم هستند که ایده به خرج می دهند و این مراسم را متفاوت برگزار می کنند. تفاوتی که باعث می شود سودی از 
این کارشان هم به دیگران برسد. »علیرضا شارعی«، طلبه متولد 1376 است که به اتفاق همسر خودش »کوثر 
عابدینی« یک تصمیم جالب گرفته اند.آن ها روز پنج شنبه به جای برگزاری مراسم ازدواج شان در تاالرهای مجلل، به کوره پزهای 
اسالم آباد »شهرری« رفتند و به دور از تجمالت رایج به ساده ترین شکل ممکن مراسم شان را برگزار کردند. مراسمی که ویدئوی آن 
در فضای مجازی بازدید زیادی هم داشت. آن ها مصمم بودند شادی شان را با مردمی محروم اما مهربان تقسیم کنند. کادویی که 
این زوج جوان در این عروسی گرفتند نه هدایای مادی بلکه لبخندی بود که روی لب های آدم های محروم جامعه نشست. در ضمن و 
برخالف بقیه عروسی ها که دیگران به عروس و داماد هدیه می دهند ، این بار این زوج برای مردم این قسمت از شهر، چیز هایی بردندو 
به جز تقسیم گوشت گرم و سبد کاالیی و ملزومات اولیه زندگی، شام ولیمه ازدواج شان را هم در کنار همین افراد نوش جان کردند. 

در پرونده امروز زندگی سالم، به سراغ این زن و شوهر رفتیم و با آن ها درباره این تصمیم شان صحبت کردیم.

پرونده

می خواستیم شادی خودمان را 
ببریم سر سفره فقرا

علیرضا شارعی یک جوان دهه هفتادی است که خودش را طلبه ای 
ساده معرفی می کند. او اصرار می کند نمی خواهم شخصی در این 

ماجرا برجسته شود بلکه خود عمل است که باید دیده شود. 
علیرضا هدفش از انجام این کار جالب را این گونه 

توضیح می دهد: »عالمه بزرگواری به نام عالمه 
حائری می فرمایند وقتی می بینید عالم 

تاریک است، نگویید عالم تاریک است. 
اول از خودتان شــروع کنید، برخیزید 
ــن کنید. ما هم  خودتان شمعی روش
تصمیم گرفتیم سهم خودمان را ادا 
کنیم و شمعی روشن کرده باشیم. ما 

اصرار داشتیم هم ویژگی های یک ازدواج 
آسان را رعایت کنیم و هم با الگوگیری از 

زندگی حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه 
زهرا)س( سیره و سنت آن ها را ادامه دهیم. ما 

تصمیم گرفتیم در این مراسم، با فقرا شریک شویم 
و این شادی خودمان را ببریم سر سفره فقرا و جشن مان را در 

کنار آن ها برگزار کنیم. ما حتی سعی کردیم سنت ولیمه دادن را هم 
رعایت کنیم و این وعده غذایی را حتما بدهیم. در واقع ما هم سنت ها 
را رعایت و هم سعی کردیم سودی از این اتفاق به مستضعفان برسد.«

مراسم مان پر برکت بود
ــاره طرح اولیه و ایــده انجام  این طلبه جــوان درب
چنین کــاری، می گوید: »می توانیم بگوییم این 
تصمیمی بود که من و همسرم با هم گرفتیم. ما 
قبال این مناطق را در اردوهای جهادی از نزدیک 
دیده بودیم. من به خانمم گفتم ما خیلی راحت و 
معمولی می توانیم مراسم ازدواج خودمان را شبیه 
بقیه برگزار کنیم. ما می توانستیم سفره اطعامی 
پهن کنیم و آدم هایی سر سفره مان بیایند که شب 
عروسی مرغ بخورند در حالی که روزهای قبلش 
هم مرغ خورده اند و روزهای بعدش هم خواهند 
خورد. اما می توانیم این سفره را هم ببریم جایی 
پهن کنیم که آدم های نیازمند و محروم بر سر آن 
بنشینند. البته از اقوام و دوستان و حتی بقیه مردم 
هم دعوت عمومی کردیم و گفتیم اگر می توانید 
بیایید در مراسم ما شرکت کنید. جالب است که 
ارزیابی اولیه ما طبخ آبگوشت برای حدود 500 
نفر بود اما بیش از 800 نفر که از دیگر مناطق فقیر 
همان قسمت شهر هم بودند در مراسم شرکت 
داشتند و خدا را شکر به خوبی مراسم برگزار شد 

و غذای عروسی هم انگار برکت 
ــت و کــم نیامد. من  داش

هنوز برکت این مراسم 
را باور نمی کنم«. جامعه و مسئوالن، حواس شان به فقرا باشد

از شارعی می پرسم اصال چه شد که این کوره پز خانه ها را انتخاب کردید که می گوید: »ببینید من خودم اهل قم هستم. 
اما اگر این منطقه نزدیک تهران را انتخاب کردم، کارم دلیل داشت. من عمدا این منطقه را که در نزدیکی تهران است، 

انتخاب کردم تا ذهن ها و توجه ها را به این منطقه جلب کنم. البته ما قبال در فعالیت های جهادی به این مناطق رفته 
بودیم اما این منطقه را برای برگزاری مراسم انتخاب کردیم تا جامعه و مسئوالن ببینند که در کنار گوش همین 
پایتخت با همه سر و صدایش، چنین مردمی هم زندگی می کنند. آدم هایی که احتیاجات اولیه زندگی شان هم 
فراهم نشده است و برای خیلی مسائل معیشتی شان دچار مشکل هستند. به نظرم بخشی از جامعه یا مسئوالن 
به خواب رفته اند که مردم چنین مناطقی را فراموش کرده اند. من خواستم به نوعی جامعه، مسئوالن و رسانه ها 

را بیدار کنم تا این محرومیت ها دیده شوند. این ها هم مردم ما هستند«.

رسانه ها را به مناطق محروم کشاندم

خبر برگزاری این مراسم به سرعت در شبکه های اجتماعی پیچید. 
حتی بعضی خبرگزاری ها برای پوشش مراسم عروسی در آن منطقه 
حاضر شدند. شارعی درباره رسانه ای شدن این اتفاق، می گوید: 
»راستش اولش که قصد برگزاری مراسم را داشتیم، فکر کردیم 
شاید بدون سروصدا باید این کار را انجام دهیم. اما کمی که گذشت 
به این فکر کردیم که با مطرح شدن آن در رسانه ها کمک می کنیم 
این محرومیت ها و ساکنان این مناطق بیشتر دیده شوند.جایی با 
من گفت وگو کردند و من گفتم شما باید بروید این مناطق را ببینید 
و با آن مردم حرف بزنید. ما در واقع خواستیم توجه رسانه ها را به این 
مناطق جلب کنیم. شاید اگر من مراسم را این جا نمی آوردم توجه 
خیلی از رسانه ها به این سمت و سو جلب نمی شد. به نظرم بعضی 
رسانه ها این روزها مدام به دنبال حاشیه های بی فایده هستند در 
حالی که متن جامعه، مردم چنین مناطق محروم و ضعیفی هستند«.

کارگردان این مراسم، خداوند بود
آثــار توکل و مصمم بــودن را در جای جای صحبت های 
شارعی می توان حس کرد. از او می پرسم حاال که چنین 
تصمیم سختی را عملی کردید، خودتان چه حسی به 
آن دارید؟ شارعی پاسخ می دهد: »من این کار را کامال 
خدایی می دانم. شاید بخشی از اجرای آن بر عهده من یا 
اشخاص دیگر همراهم، خانواده مان و دوستان بوده باشد 
اما کارگردانی این رویداد بر عهده خود خداوند بوده است. 
در یک اتفاق خدایی، دیگر ما اشخاص کنار می رویم. کار 

خدایی، کاری است که خود عمل بیش از هر چیز دیگری 
برجسته می شود. بعدها هم اگر از آن یاد شود، باید از خود 
عمل یاد شود و تداوم یابد. قائم به شخص هم نباشد. در این 
رویداد انگار تمام قواعد دنیوی بین ما به هم ریخته بود. 
جالب است بدانید حتی خانم هایی که در چیدن سفره 
عقد این مراسم کمک کرده  بودند، بعد از مراسم گفتند 
نیاز به تشکر نیست. ما خوشحال هستیم توفیق داشتیم 

یک سفره عقد خدایی  را پهن کنیم«.

چندین زوج در این مراسم، تصمیمی مشابه ما گرفتند
از شارعی دربــاره واکنش اطرافیان و خانواده دربــاره این تصمیم 
می پرسم که توضیح می دهد: »خانواده من و خانمم که کامال موافق 
بودند. من و خانمم تحت شیوه تربیتی پدر و مادرهای خودمان بوده ایم 
که شخصیت ما را به وجود آورده است. طبیعی می دانم پدر و مادرم 
خودشان جلوتر از ما پذیرنده این اتفاق باشند. اما بین دوستان و اقوام، 
طبیعی است که ممکن است حرف و حدیث هایی وجود داشته باشد. 
علت مشخصی هم دارد. خیلی ها از این نوع مراسم تصور خاصی 

نداشتند و همین مبهم بودن باعث می شد نگران باشند. اما پس از 
برگزاری، هرکسی که آن را از نزدیک دیده بود، حس خوبی داشت و 
ما را به خاطر انجام این کار تحسین می کرد. خیلی از جوان ها همان جا 

تصمیم گرفتند اقدام مشابهی را انجام دهند. خیلی ها 
گفتند تشویق شده اند به زندگی مردم مناطق محروم 
توجه بیشتری نشان دهند. من همه این ها را توفیق 

خدا می دانم و خیلی خوشحالم که اتفاق افتاده است«.

شادی فقرا به خصوص کودکان 
غیرقابل وصف بود

از مراسم ازدواج آقــای شارعی و خانم عابدینی ویدئوها و 
عکس هایی منتشر شده که در یکی از این ویدئوها دختربچه ای 
اهل این کوره پزخانه می گفت اولین بار است که یک 
مراسم عروسی را از نزدیک می بیند. درباره 
حال و هوای ساکنان منطقه از شارعی 
می پرسم که او می گوید: »آن قدر 
خوشحالی در چهره هایشان زیاد 
بود که نمی توانم آن را توصیف 
ــال و  کــنــم. االن هــم کــه آن ح
ــی آورم اشک در  هوا را به یاد م
چشم هایم حلقه می زند و گریه ام 
می گیرد. دعــای خیر آن مردم 
عــزیــز، بهترین هــدیــه ای بــود که 
می توانستم دریافت کنم. حاضرم 
زندگی ام را بدهم و دوباره آن دعاهای 
خیر را بشنوم. خوشحالم که با این مراسم و 
مقداری مایحتاج که برای مردم آن منطقه فراهم شد 
تا مدت کوتاهی هم که شده زندگی بهتری دارند. البته این آغاز 
یک راه است و دیگران هم باید به سهم خودشان کبریتی را روشن 

کنند تا به تدریج به یک مشعل روشن تبدیل شود«.

مراسم عروسی دیگری نخواهیم گرفت
در چنین اتفاقاتی، همیشه آدم هــایــی هم هستند که 
ســواالت و ابهاماتی را مطرح می کنند. مثال کاربرانی 
در فضای مجازی نوشته بودند که ممکن اســت آقای 
شارعی و همسرش هم مراسم جداگانه ای را دوباره برگزار 
کنند و به زودی ویدئوهایش سر از شبکه های اجتماعی 

درخواهد آورد! شارعی در پاسخ به این سوال می خندد 
و می گوید: »بله افرادی بوده اند که به من گفته اند حتما 
شما می خواهید مراسم دیگری هم برگزار کنید. من در 
پاسخ شان به شوخی می گویم حاضرم نشانی منزل و شماره 
تلفنم را به آن ها بدهم تا بیایند یک هفته در خدمت شان 

باشیم و ببینند ما مراسم دیگری برگزار نخواهیم کرد. یا 
حتی حاضرم 24 ساعته الیو اینستا از زندگی ام بگذارم 
تا مطمئن شوند مراسم دیگری در کار نخواهد بود. ما به 
هرحال نیت مان خدایی بود. به نظر من بعضی وقت ها اگر 
کاری انجام دهید و هیچ کس ایــرادی نگیرد، باید کمی 
به خودتان شک کنید. چنین ایرادهایی همیشه هست و 
شاید نشان می دهد کار شما درست به انجام رسیده است«.

رضایت خدا ضامن 
خوشبختی است

آن گونه که در خبرها و صحبت ها متوجه شده ام 
خود شارعی و همسرش هم یک زندگی ساده و 
طبیعتا خیلی از مشکالت زندگی معمول ما را 
دارند. از خانم عابدینی درباره این که چه چیزی 
را عامل خوشبختی در زندگی  آینده اش می 
داند و نقش پول در این میان چقدر پررنگ است، 
می پرسم که می گوید: »ما هم مشکالت مالی 
داریم مثل همه. این چالش ها و استرس های 
مالی در زندگی همه ما کم یا زیاد وجود دارد 
منتها این نباید باعث شود دیگران را فراموش 
کنیم. نباید فکر کنیم پول خوشبختی را تضمین 
می کند. من همیشه سعی می کنم به جای 
این چیزها به رضایت خداوند فکر کنم. رضای 
خداوند که در کاری وجود داشته باشد، آن موقع 
می توان گفت خوشبختی تضمین شده است. 
در همین کار هم از طرف بعضی اطرافیان ابتدا 
نگرانی ها و مقاومت هایی وجود داشت اما این 
نگرانی ها بیشتر به خاطر گنگ بودن این اتفاق 
بود. خیلی ها تصوری از آن نداشتند. بعد که 
فهمیدند همه حس خوبی داشتند. من هم این 
پیشنهاد را با اشتیاق پذیرفتم چون حس کردم 

رضایت خداوند در این کار وجود دارد«.
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 عالیم فلج مغزی در کودکان
تاخیــر در مراحل رشــد حرکتــی کودک 
ممکن اســت اولیــن نشــانه ایــن بیماری 
 CP باشد که آن را فلج مغزی یا به اختصار

می نامند.
یکی دیگر از مهم ترین عالیم فلج مغزی در 
کودکان، ناتوانی  های حرکتی در کودک 
اســت که تا آخر عمــر بــا او همراه اســت. 
بعضــی از کــودکان مبتــال به فلــج مغزی 
دچــار عقــب ماندگــی ذهنی می شــوند. 
اگرچه آســیب  های مغزی که علت اصلی 
به وجود آمدن این بیماری است پیشرونده 
نیســت، اما مشــکالت حرکتی بیمار می 
تواند پیشرفت کند. پس این بیماران باید 

تا پایان  بلوغ ، تحت نظر پزشک باشند.
شدت این بیماری متفاوت است. در برخی 
کودکان، بیمــاری چنان شــدت می یابد 
که کــودک در مدت زمــان کوتاهی بعد از 
تولد فوت می کند و در بعضی دیگر آن قدر 
خفیف است که شاید نیاز به هیچ اقدامی 

نداشته باشد .
 سن بروز عالیم 

عالیــم اولیه فلــج مغــزی معمــوال قبل از 

ســه ســالگی نمایــان مــی  شــود. نــوزاد 
مبتال به فلــج مغزی اغلــب در مقایســه با 
دیگــر کــودکان ، مراحــل رشــد کندتری 
در نشســتن ، غلتیــدن ، لبخنــد زدن ، 

چهاردست و  پا راه رفتن و... دارد.
 تقسیم بندی علل 

عوامل قبل از تولد
عواملی اســت که در حین جنینــی پدیدار 
 مــی شــود و مغــز بــه درســتی تشــکیل 
نمی شود. بسیاری از بیماری  های ژنتیکی 
یا برخــی از عفونت  های ویروســی مادر در 

زمان بارداری جزو این دسته است.
عوامل هنگام تولد

عواملی اســت کــه در هنــگام زایمــان به 
 علت نرسیدن اکسیژن به مغز نوزاد ایجاد
 می شود و آســیب غیر قابل جبرانی به آن 

وارد می کند.
عوامل بعد از تولد

عواملــی ماننــد عفونــت  هــای مغــزی ، 
نرســیدن اکســیژن به مغــز و خــون ریزی 
مغــزی )بــه علــت ضربــه مانند تصــادف ، 
افتادن کودک به زمین یا دیگر ضربات به 
ســر کودک( می تواند بعد از تولد کودک 

و زمانی که هنوز مغز او بســیار آسیب پذیر 
اســت صدمات غیــر قابل بازگشــتی به او 

وارد کند.
 راهکار هایی بــرای جلوگیری از فلج 

مغزی 
 آزمایــش مــادران بــاردار از نظــر عامل 
Rh و هنگامی که این عامل منفی باشــد، 
۷۲ ســاعت قبل از زایمان مادر واکسینه 

می  شود.
 درمان ســریع کودک مبتال به زردی از 

طریق روش فتوتراپی
 محافظــت از کــودکان در برابــر وارد 
شــدن ضربه  ها و آســیب  های فیزیکی به 

مغز کودک
 بعضی از روش های درمانی

فیزیوتراپی: فیزیوتراپی به کودکان فلج 
مغزی، کمک می کند تــا توانمندی های 

جسمی حرکتی شان را تقویت کند.
کاردرمانــی: کار درمانــی یک ســری از 
فعالیــت هــای هدفمنــد بــرای افزایــش 
مهــارت هــای حرکتــی در کــودکان را 

طراحی می کند.
 این عمل به کودک فلج مغزی در استفاده 

از وســایل مورد نیاز برای نشستن، حمام 
کردن، ایســتادن، غذا خوردن و... کمک 

می کند.
گفتار درمانــی: هدف از گفتــار درمانی 
بهبود مهارت های ارتباطــی کودک فلج 
مغزی اســت. کودکی که به ایــن بیماری 
دچــار شــده، ممکن اســت نیاز بــه کمک 
برای غلبه بر یک مشــکل خفیــف تلفظی 

داشته باشد.
درمان دارویی: امکان دارد برای کودک 
مبتــال بــه فلــج مغــزی بــه دلیــل شــرایط 
خاصی ماننــد ابتال به تشــنج یــا گرفتگی 
های دردناک از داروهای خاصی استفاده 
شود. گرفتگی عضالنی را می توان از طریق 
تزریق داروهــای ویژه ای ماننــد بوتوکس 

)Botox( برای مدت چند ماه مهار کرد.
جراحــی: در برخی مواقع بــرای کاهش 
اثر گرفتگی  عضالنی در ســتون مهره ها، 
لگن و پاهای کودک مبتال به فلج مغزی از 
جراحی های ارتوپدی و بافت نرم استفاده 
می شــود. در این گونه جراحــی می توان 
با بلند کردن عضــالت، حرکت کودک را 

تسهیل کرد.
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پرسش و پاسخ

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 صفورا کوکبی 
متخصص مغز

آیــا تشــخیص و درمان شــایع تریــن بیماری 
التهــاب مغــز)ام اس( تنها با عالیــم ظاهری 

است؟ )من بسیاری از این  عالیم را دارم .(

خیر، ام اس شــایع ترین بیمــاری التهابی مغز و 
نخاع اســت. در ایــن بیماری، بــدن آنتی بادی 
هایی را  علیه خود می ســازد که  باعث آســیب 
سیســتم عصبی بیمار می شــود. ایــن بیماری 
بیشتر در خانم های جوان شیوع دارد که باعث 
ایجاد عالیم عصبی مثل تاری دید، بی حســی 
یا مورمــور شــدن، نداشــتن  تعــادل، دوبینی، 
ســرگیجه و بســیاری عالیــم دیگــر می شــود. 
بســیاری از عالیم عصبی گذرا کــه در حد چند 
دقیقه برای فرد ایجاد می شود و بهبود می یابد، 
معمواًل حمله ام اس  نیســت. از طرفی هرچند 
که شیوع ام اس بیشتر در خانم های جوان شایع 
است ولی مواردی از بیماری هم در آقایان یا در 
سنین باال دیده می شود. پس هر حمله با مشکل 
عصبی جدید به خصوص وقتی که بیش از ۲4 
ساعت طول بکشــد در هر سن و جنس نیازمند 

پیگیری و بررسی سریع است.
 تشخیص ام اس

تشــخیص این بیماری نیازمنــد ام آر آی و انجام 
یک ســری آزمایش های خاص است.در بعضی 
موارد نیاز به انجــام  آزمایش مایع مغزی نخاعی 
)به اصطالح آب کمر( و نوار عصب چشم است که 
پزشک برحسب عالیم و نشانه های بیمار تصمیم 

به انجام آن ها می گیرد.
 درمان ام اس

پس ازاین که تشخیص ام اس قطعی شد بیمار باید 
برای پیشــگیری از حمالت و پیشرفت بیماری از 
داروهای خاص این بیماری که به دودسته تزریقی 
و  خوراکی تقسیم می شود استفاده کند.از طرفی  
بعضی از عالیم بیمار حمله ام اس نیســت و برای 
درمان آن ها، داروهای خاص با نظر پزشک معالج 

تجویز می شود. 

  سالمتآشپزی منآشپزی من آشپزی من

زندگیسالم
یکشنبه

1۷آذر1398
شماره1۴8۲

 ٰ آب جــوش را به بلغــور اضافــه کنید و اجــازه دهید 
باید تمام آب جذب بلغور و نرم  10 دقیقه بجوشــد. 
شود.  زمانی که بلغورها پخت آن ها را کنار بگذارید 
تا خنک شود. چغندرها را بشویید و پوست آن ها را 

بگیرید و بعد از پختن رنده یا نگینی  کنید. 
 سیب سبز را بشویید و درشت رنده کنید.

  در یک کاســه چغندر، ســیب، گــردو و جعفــری را 

مخلوط کنید.
  روغن زیتون، آب لیموی تازه، نمک و فلفل را نیز 

به مواد اضافه و خوب با هم مخلوط کنید.
  ساالد را به مدت 30 دقیقه در یخچال نگه دارید تا 

طعم ها به خوبی ترکیب شود.
  سپس از یخچال خارج و با شاخه های جعفری تازه 

تزیین کنید.

 بلغور – یک دوم فنجان
 آب جوش – یک فنجان

 چغندر پخته شده - یک یا ۲ عدد کوچک
 سیب سبز بزرگ – یک عدد

جعفری خرد شده – یک چهارم فنجان
 پیاز کوچک ریز خرد شده – ۲ عدد

گردو ی ریز خرد شده – یک چهارم فنجان
روغن زیتون – یک چهارم فنجان

 لیموی تازه – یک عدد
 رب انار ملس – یک قاشق غذاخوری

 نمک و فلفل سیاه  - به میزان الزم
 جعفری یا شوید برای تزیین – کمی

ساالد بلغور

ساالد

اگر می خواهید مطمئن شوید که فرزند شما در آینده 
غذای خوب و سالمی مصرف می کند، حتما در طول 
بارداری غذای سالم مصرف کنید. جالب است بدانید 

نوزادان به مواد غذایی شیرین  تمایل دارند.
آزمایش ها نشان می دهد هر آن چه خانم ها در دوران 
بارداری می خورند در مایع آمنیوتیک قابل تشخیص 

است و جنین طعم و مزه ها را کم کم درک می کند.
 شــاید این یک ســازوکار طبیعی برای بقاســت که ما 
انسان ها با عشق به شیرینی به دنیا می آییم و این مزه 
را حتی زمانی که در شــکم مادرمان هســتیم دوست 

داریم. حــدود 1۵ تــا 1۶ هفته بعــد از لقــاح، جنین 
لذتی را که از شــیرینی می برد با بلعیدن بیشــتر مایع 
آمنیوتیک در زمانی که شیرین است، نشان می دهد. 
جالب این کــه زمانی که ایــن مایع تلخ اســت، جنین 

تمایلی به آن ندارد.
 تمایل به شوری و ترشــی هم ذاتی است بنابراین اگر 
جنین به مزه ســبزی ها در رحم مادر عــادت کند بعد 
از آن که نوزاد از شیر گرفته شود ناخودآگاه به سمت 

غذاهای مقوی خواهد رفت. 
 بهداشت نیوز

نوزاد در رحم مادر مزه ها را تشخیص می دهد

فلج مغزی بر اثر آسیب به مغز کودکان به وجود می آید و کودکان نارس و آن  هایی که در هنگام تولد وزن کمتری دارند بیشتر در معرض این خطر قرار می گیرند

دانستنی ها

منابع : ایرن، ایسنا، 

فلج  مغــزی باعــث ناتوانی کودک می شــود 

اما  کودکان فلج مغزی همانند دیگر کودکان 

به عاطفه ، محبت ، صمیمیــت ، توجه ، رابطه 

دوستانه و انسانی نیازمند هستند. چون این 

بیماری درمان قطعی ندارد، در ادامه به عالیم ، تقسیم بندی 

و راه های پیشگیری از آن اشاره می کنیم.

کدام رژیم برای کبد چرب بهتر است؟
 کبد چرب یکی از مشــکالت دنیــای امروز 
اســت. متاســفانه شــیوع ایــن عارضه طی 
سال های اخیر افزایش زیادی داشته است. 
برخی متخصصان آمار شــیوع ایــن عارضه 
را در ایــران حــدود 40 درصــد در بــزرگ 
ســاالن می دانند، آن هــم در شــرایطی که 
بســیاری از آن ها از آن بی اطالع انــد. از آن 
جا که مهم ترین عامل ابتال بــه این عارضه، 
اضافــه وزن اســت، تاکنــون برنامه هــای 
غذایــی متنوعــی بــرای کاهــش وزن برای  

بهبــود وضعیــت کبــد بــه کار گرفته شــده 
اســت. حاال در مطالعه ای جدید، محققان 
در بارســلونای اســپانیا بــه بررســی انــواع 
رژیم های با پروتئین باال در کنترل عوارض 
کبد چرب پرداخته اند، تا ببینند کدام یک از 
این رژیم ها می تواند بیشترین فایده را برای 
افــراد دارای اضافــه وزن  که مبتــال به کبد 

چرب  هستند داشته باشد؟
این روزها برنامه های غذایی حاوی پروتئین 
باال چــون اتکینــز، زون یــا کتو طرفــداران 

زیــادی یافتــه اســت. نکتــه  مشــترک تمام 
ایــن رژیم هــا کاهــش بســیار زیــاد ســهم 
کربوهیدرات هــا و در مقابل افزایش ســهم 
پروتئین هــا در برنامه غذایی روزانه اســت. 
مطالعات تا پیش از این  نشان داده است که 
این برنامه های غذایــی می تواند به کاهش 
وزن افــراد با ســرعتی زیاد کمک کنــد و به 
ایــن ترتیب برخــی از مشــکالتی کــه افراد 
دارای اضافه وزن با آن روبه رو هستند، چون 
دیابت را کاهش دهد. اما درباره کبد چرب 

چطور؟ آیــا این رژیم ها به بهبــود کبد چرب 
هم می تواند کمک کند؟

 سهم پروتئین گیاهی را افزایش دهید
جمع بندی این گروه از محققان اسپانیایی با 
توجه به مطالعات متعددی که در کشورهای 
مختلف انجام شده است، از موثر بودن این 
رژیم های غذایی درباره کبد چرب حکایت 
دارد. اما همه  این برنامه های غذایی به یک 
میزان تاثیــر نــدارد. در واقع بررســی های 
دقیق تر نشــان می دهد برنامه های غذایی 

حــاوی پروتئین باالیــی برای مشــکل کبد 
چــرب مناســب تر اســت کــه دارای میزان 
زیــادی پروتئین گیاهی باشــد، کلســترول 
پایینــی داشــته و میــزان شــکر در آن ها نیز 
پایین باشد. پیشنهاد این محققان دریافت 
حدود 80 درصد پروتئین دریافتی از منابع 
گیاهی است. البته اگر کسی بخواهد فواید 
رژیم خود را افزایش دهــد، می تواند برنامه 

ورزشی منظمی نیز برای خود ترتیب دهد.
 Nutrients  :منبع

نوزادان در هفته های 1۵-13 بارداری می توانند طعم  و مزه های متفاوتی را تشخیص دهند

بیشتر بدانیم

بانوان
برنزه کردن آری یا 

خیر؟
»فریدریش ولــف« مهنــدس آلمانــی 40 ســال 
پیش برای مقابله با افســردگی ناشی از کمبود 
نور و کوتاه بودن طول روز در بعضی کشــورها و 
تولید ویتامین D در فصل پاییز و زمستان اولین 

سوالریوم دنیا را اختراع کرد.
 اختراعی که به»ماشــین جنجالــی و خطرناک 
زیبایی« تبدیل شــد و خیلی زود مورد استقبال 

افراد برای زیباتر شدن قرار گرفت.
 سوالریوم چیست؟

سوالریوم دســتگاهی برای برنزه کردن پوست 
بــدن اســت و تختــی دارد کــه در دیــواره   آن 
المپ های اشــعه فرابنفش  نصب شــده اســت. 
باقرار گرفتن شــخص در این دســتگاه در واقع 
بدن او از همه طرف در معرض حجم زیاد تابش 
نور فرابنفــش در مدت زمان خیلــی  کوتاه قرار 
می گیرد. فرایندی که در دستگاه رخ می دهد، 
باعث می شــود پوســت بدن پس از چنــد دوره، 
برنزه شــود که میــزان و طیف رنگ بــه انتخاب 

خود اوست.
 ســوالریوم، جایگزیــن مناســب بــرای 

خورشید است یا خیر؟
وقتی آفتاب که حاوی اشعه ماورای بنفش است 
به پوســت می تابد، باعث تخریب آن می شــود و 
سلول های مالنوســیت، ماده ای به نام مالنین 
ترشــح می کند که در واقع ضد آفتــاب طبیعی 
بدن ماســت و باعث می شــود رنگ پوست تیره 
یــا به اصطالح برنزه بشــود کــه ایــن تغییر رنگ 
واکنش دفاعی بدن در برابر اشعه آفتاب است.

در این میان افرادی به غلــط تصور می کنند که 
فقط نور خورشید به پوست شان آسیب می زند 
و اگر سوالریوم را جایگزین کنند، از آسیب های 

آن درامان هستند.
 این درحالی اســت که آســیب های آن از تابش 
طبیعی آفتاب بیشتر است چون اشعه سوالریوم 
با قدرت بیشــتری بــه هردوطرف بــدن تابیده 
می شــود و  هیچ پوششــی، بــدن را در برابر آن 

محافظت نمی کند.
 تحقیقات نشان داده اســت سوالریوم احتمال 
ابتــال بــه مالنومــا را کــه نوعــی عاضه پوســتی 
خطرناک اســت تا ۲0 درصد افزایش می دهد 
و این میزان در افرادی که قبل از 3۵ سالگی به 
صورت مرتب از کابین های برنزه کننده پوست 

استفاده می کنند، بیشتر است.
 عوارض سوالریوم 

پیری پوست
 افزایش چین و چروک ها

 لکه های پوستی
 افتادگی

 ضخیم شدن پوست
 کک و مک 

عوارض استفاده از سوالریوم در درازمدت خود 
را نشــان می دهد. افــزون بر افزایــش احتمال 
ابتال به سرطان های پوستی، سوالریوم قدرت 
ایمنــی پوســت را نیــز کاهــش و ایــن موضــوع 
احتمــال ایجــاد انــواع عفونت هــا را افزایــش 

می دهد.
 این افراد برنزه نشوند

   افراد با موهای بور و چشم های روشن. زیرا 
پوست آن ها در برابر تابش اشعه ماورای بنفش 

آسیب پذیرتر است.
    افراد زیر 18ســال بــرای برنزه شــدن نه از 
دســتگاه های ســوالریوم و نــه از حمــام آفتاب 

استفاده نکنند.
   افراد با کک ومک و خال های زیاد، زخم های 
پوستی یا ســابقه آفتاب سوختگی در هر مرحله 

از زندگی شان بهتر است برنزه نشوند.
 افرادی که داروی خاصی مصرف می  کنند، 
در صورت اصرار به برنزه شــدن حتما با پزشک 

معالج مشورت کنند.
  زنان با آرایش صورت نباید برنزه شوند چون 
اشــعه ماورای بنفش احتماال باعث حساســیت 

پوستی در آن ها می شود.   
eghtesadonline، dw :منبع

فاطمه قاسمی
مترجم

فلج مغزی در کودکان
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قرار و مدار

روز درست کردن پاپ کورن

امروز خودتون رو تحویل بگیرین و یک ظرف 
پاپ کورن درست کنین. حتما یک ادویه ای 
هم بهش بزنین تا خوشمزه تر 
بشه. وسط کار، درس خوندن 
یا کارهای خونه، چندتا ازشون 
نــوش جــان 

کنین...

* یک پازل چندصدتایی! اگر مایلید در این شب های طوالنی 
پاییزی او را تا حدی از تلفن همراهش دور کنید، پازل بهترین هدیه 
برای سرگرم  کردن او در کنار نوشیدنی های گرمی  است که شما از 

او پذیرایی می کنید.
* هدیه های فنی: بسیاری از آقایان فنی کار به دنبال کامل  کردن 
جعبه ابزارآالت خود هستند و از این کار لذت می برند. از انبردست و 
چکش گرفته تا دریل خانگی خوش دست و سبک، بسته به جیبتان 

می تواند هر مرد فنی را خوشحال کند.
* لوازم کمپینگ و طبیعت گــردی: این  روزها عالقه آقایان به 
سفر در طبیعت را نمی شود انکار کرد. این سرگرمی به لوازم خاص 

خودش نیاز دارد. شما می توانید هر 
کدام از لوازم ضروری کوهنوردی و 
کمپینگ مثل کیسه خواب، چادر، 
زیرانداز، جی پی اس، اجاق  سفری، 
صندلی  سفر و هر چه را کسری دارد، 

هدیه دهید.
* یــک پتــوی ســاده: شــوهرتان 
احتمــاال قــدردان ایــن هدیه شــما 
خواهد بود تا زمستان را با آن سپری 

کند، چه در رخــت خواب یا روی مبل دلخواهــش برای یک چرت  
کوتاه همزمان با تماشای سریال ها و برنامه های مورد عالقه اش.

* جعبه یا استند لوازم همراه: این گونه یکی از هدیه هایی است 
که شوهرتان احتمااًل نمی دانسته چقدر به آن احتیاج داشته است. 
جعبه یا استندی که بتواند تلفن، کلید، سوئیچ، کیف پول، عینک، 
قلم و ... را نگه دارد و لوازم هر روزه او را سازمان دهی کند و شما هم 
از پخش و پال شدن ســوئیچ خودرو روی کابینت و عینک روی میز 

تلفن و ... خالص می شوید.
* مجموعــه محصــوالت مراقبت از پوســت: معمــوال آقایان 
کمتر به فکر خرید این محصوالت برای خودشان هستند. پس با 
این هدیه، آن ها را وادار به توجه به بهداشــت و زیبایی پوست شان 
می کنید. بسته های بهداشتی مردانه هدیه ای مناسب برای همه 

افراد با هر توان مالی است.

* لوازم ورزشــی با رنگ و شــکل تیم مورد عالقه اش: بدون  
شــک همســر شــما اگر اهل ورزش یا  طرفدار پرو پاقرص یک تیم 
ورزشی باشــد، با هر کاالیی که یادآور تیم مد نظرش است، غافل 
گیر خواهد شد. اگر می خواهید غافل گیری خود را کامل کنید، 
پیراهنی را با امضای بازیکن مشــهور مد نظر بخرید. ســاده ترین 

پیشنهاد، خرید یک دست لباس ورزشی است.
* کوله پشتی یا کیف سرشانه همه کاره: اگر همسرتان شغلی 
با ســاعات کاری طوالنی دارد، ایــن هدیه بهترین وســیله برای 
حمل لپ تاپ، اسپری خوشــبو کننده، جعبه  عینک، ظرف غذا و 
تنقالت و لوازم شخصی او در طول روز است بدون این که مجبور 
باشــد هر روز این اقالم را با پالســتیک و به شــکلی ناخوشایند با 

خود همراه کند.
* اسپیکر قابل حمل: یک اسپیکر 
همراه و ضد آب که در حمام نیز برای 
آوازخوانــی آن هــا مناســب باشــد، 
هدیــه ای ایــده آل اســت! اســپیکر 
بلوتوثی در ســفر، کوه یا هرجایی که 
به برق دسترســی نداشــته باشــید، 
خیلی بــه کار می آیــد و امــروزه با هر 
قیمتی و مناســب با جیب همه افراد 

در بازار موجود است.
* بازی هــای فکــری نوســتالژی: هدیه هایــی مثل عروســک 
شــخصیت های کارتونــی، اســباب بازی های فکــری یا مناســب 
بزرگ سال مثل ماشــین یا بالگرد کنترل از راه دور و لوازم تزیینی 

نوستالژیک، کودک درون آن ها را فعال می کند.
* یک بالشــت با طرحــی از عالیقش: یک جفت بالــش نرم و 
خوب که این روزها به  راحتی می توانید با هر طرحی از هنرمندان، 
ورزشکاران، نویسندگان و.... سفارش چاپ دهید، احتماال برایش 

تازگی خواهد داشت.
*هدیه فرهنگی و هنــری: به این آقایــان از دادن کارت هدیه و 
وجه نقد جداً خودداری کنید و اگر همسرتان اهل هنر است یک اثر 
هنرمندانه برایش بخرید. اگر اهل موسیقی، فیلم یا تئاتر است، او 
را به دیدن یکی از آن ها دعوت کنید. اگر اهل کتاب و کتاب خوانی 

است، کتابی برایش تهیه کنید.

جوراب بس است!
پیشنهادهایی متفاوت به خانم هایی که می خواهند با یک هدیه ویژه دل شوهرشان را به دست آورند

چرا نباید برای دوقلوها لباس 
یک شکل بخریم؟

معموال همه ما دوقلو ها را با لباس و شکل و شمایل یکسان 
و پرسش های کلیشه ای درباره آن ها به یاد داریم، در حالی 
که تفاوت های فردی، قانون هستی است و حتی دوقلو های 
همســان نیز دو فرد متفاوت با ویژگی های منحصر به فرد 
هســتند. بنابراین تربیتی درست اســت که بدون افراط و 
تفریط باشــد و تعادل را بین دوقلوها حفظ کند چراکه هر 
کدام قوت ها، ضعف ها و نیاز های خاصی دارند. در ادامه 

چند نکته برای تربیت دوقلوها مطرح می شود.

   شیوه های تربیتی جداگانه برای دوقلوها 
در اغلب مــوارد یکــی از دوقلو هــا، از دیگری آرام تــر و این 
موضوع ممکن است قل دیگر را قلدرتر کند، از این رو باید 
والدیــن در مدیریت این قبیل کودکان هوشــیار باشــند. 
توصیه می شود برای رشد خودشناسی در دوقلوها تا حد 
امکان از خرید لباس و وســایل یک شــکل اجتناب کنید. 
همچنین درباره ویژگی های خلقی و شخصیتی کودکان در 
سنین مختلف، مطالعه الزم را داشته باشید و به تفاوت های 
فردی از قبیــل راه رفتــن، به حــرف آمــدن و مهارت های 

حرکتی و غیره آن ها احترام بگذارید.

با یکدیگر مقایسه شان نکنید
از نام گذاری »این یکی بدعنق هســت  ولــی اون یکی نه« 
بپرهیزید. با توجه به شرایط سنی، مهارت های اجتماعی 
به ویژه کنترل خشــم، همکاری، رعایت نوبت، همدلی و 
جرئت مندی را به دوقلوها آموزش دهید، هرگز آن ها را با 

هم مقایسه و حس حسادت را در آن ها تقویت نکنید. 

  حس همبستگی شان را تقویت کنید
کار هایی را کــه هر کدام از کــودکان بایــد در منزل انجام 
دهند، مشخص کنید. بکوشید کار ها را به صورت نوبتی 
بین آن ها عوض کنید تا کودک احساس نکند با او عادالنه 
رفتار نشده است. از آن ها  بخواهید بعضی کار ها را با یکدیگر 
انجام دهند چراکه این تجربه های گروهی باعث می شود 
حس همبستگی و احساسات مثبت بین آن ها بیشتر شود. 
راه های استفاده مشترک از وسایل و اسباب بازی ها را به 
این کودکان آموزش دهید،  اختالف بین کودکان را تشویق 
نکنید و در صورت لزوم با استفاده از محرومیت موقت برای 

هر کدام از آن ها از درگیری جلوگیری کنید.

* مهارت شبکه ســازی که در پرونده زندگی سالم به آن 
اشاره شــده بود، خیلی جالب اومد به نظرم. واقعا جای 
خالی آموزش چنین مهارت هایی در دانشگاه ها به جای 
این همه کتاب های تئوری احســاس میشــه. کاش این 
مطلب رو وزیر علوم بخونه به جای ما دانشجوها و استادان 
یک دکترای مکانیک، بیکار دانشگاه.  
* از صفحه خانواده بابت آشنایی من که یک پدر هستم با 
موادمخدر جدید تشکر می کنم. من به تازگی قرصی را در 
جیب پسرم دیدم و بردم به یک دکتر نشان دادم. همین 
»ســالویا«ی لعنتی بود. خدا را شــکر زود متوجه شدم و 
اعتیادش جدی نشده بود. بقیه خانواده ها مراقب باشند.
* طرح قــرار و مدار که من هــر روز دنبالش می کنم، این 
دفعه بر خالف متنش بــود ولی خوب بــود! خخخ. منم 
دوست دارم وقتی عصبانی میشم، یک چیزی رو بشکنم!
* به جای ســتون معرفی کتاب در صفحه کودک، فقط 
برش های خوبش را بزنید. کی حوصله خرید کتاب داره؟
* در مطلب سالم کودکانه، کاش نحوه زدن گره پاپیونی را 
هم آموزش می دادید. داستان رو برای پسر چهار ساله ام 
خوندم، اصرار پشت اصرار که بند کفشم رو پاپیونی گره 

بزن. چی کار کنم؟
* اســتفاده از عبارت »یکی از معلم هایمــان روی من کلید 
کرده«، در اتاق مشاوره در شان معلم ها نیست. رعایت کنید.
* من ســال اول دانشــگاه با این نمودار دایــره ای که در 
صفحه اول زندگی سالم اســت، برای برنامه ریزی آشنا 
شــدم ولی خیلی به دردم نخــورد. نمی دونــم چرا ولی 

قابلیت اجرایی شدن نداره به نظرم.
* همسر عزیزم مهدیه جان، تولدت را که بهار دوباره من 

است، تبریک عرض می کنم. ممنون از زحمتات.
هادی ، مشهد    

تربیت فرزند

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

خانه ای تمیز با کشوهای نامرتب      اختالل دراماتیک
در نگاه اول، ممکن است یک آپارتمان یا اتاق های یک 
خانه بی عیب و ایراد به نظر برسد. کفپوش تمیز، کتاب 
هایی که با نظم خوبی مرتب شــده انــد، کاغذ دیواری 
مناسب و ... اما اگر نگاهی به داخل کشوی آشپزخانه 
یا یک قفسه کمد آن بیندازید، ممکن است داخل آن ها 
قیچی یا قلم شکســته، کارت های اعتبــاری قدیمی یا 
لباس های مچالــه شــده را ببینید. برای افــراد دارای 
اختالل شــخصیتی دراماتیک، خوب به نظر رســیدن 
ظاهر هر چیز اهمیت زیــادی دارد. این افراد دوســت 
دارند بهترین جنبه از شــخصیت خودشــان را نشــان و 
بیشتر کارها را برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران انجام 
دهند. پنهان کردن وسایل قدیمی و به دردنخور برای 
این دســته از افراد آســان تر از جدا کردن و دور ریختن 
آن هاســت. این نوع افراد بیشــتر از این که سعی کنند 
خانه را واقعا تمیز کنند، دوست دارند آن را تمیز و مرتب 

نشان بدهند.

بالکن پر از زباله و سینک  کثیف      تنبل و مسامحه کار
در مقابل کسانی که عاشق تمیزی هستند، افرادی هم هستند 
که کمتر می توان نشانه ای از نظافت را در محیط اطراف شان 
یافت. آن ها در زمســتان تمام زباله هــا را در بالکن جمع می 
کنند یا تمام ظــروف کثیف را داخل ســینک مــی گذارند تا 
زمانی که متوجه شوند هیچ ظرف تمیزی باقی نمانده است 
سپس تصمیم به شستن شان می گیرند. اهمال و مسامحه  
کاری، مشکلی است که چنین افرادی گرفتارش هستند. این 
افراد با عذر و بهانه هایی مثل »االن وقت ندارم« یا »فردا انجام 
می دهم«، کارهای دشوار یا کم اهمیت منزل را به تعویق می 
اندازند. از نظر روان شناسی، اهمال کاری یا تنبلی می تواند 
عوامل و انگیزه های مختلفی داشته باشد. اگر متوجه شده 
اید که گاهی در انجــام کارها تعلل می کنید، بــرای ترک آن 
از کارهای کوچک شــروع کنید. ظروف غذا را درست بعد از 
خوردن غذا بشــویید و هر روز زباله ها را بیرون ببرید. شما به 
عادت ســالم انجام به موقع کارها در بخش های مهم تری از 
زندگی مانند کار یا روابط با افراد دیگر احتیاج خواهید داشت.

آشپزخانه به هم ریخته و غیربهداشتی      افسردگی
معموال آشــپزخانه بایــد تمیزترین مکان خانه باشــد چون 
تمیز بودن آن با ســالمت اعضای خانواده ارتباط مستقیم 
دارد. حتی تنبل ترین افراد هم سعی می کنند از بهداشت 

آشــپزخانه مطمئن شــوند. با این حال، افرادی هم 
هســتند که با یک آشــپزخانه کثیف مشکلی 

ندارنــد و دلیلــش هم فقط تنبلی نیســت. 
بسیاری از مطالعات ثابت می کنند توجه 
نداشتن به بهداشــت و نظافت خانه، یکی 
از نشــانه های افسردگی اســت. این افراد 

انرژی الزم را برای رسیدگی به بهداشت خانه 
خود ندارندو ارزش کافی برای زندگی در یک مکان 

پاک قائل نیستند.

حمامی که فقط صابون دارد و لیف      استرس زیاد
در تبلیغات شامپوها، معموال حمام به عنوان مکانی نشان 
داده می شود که شــما می توانید تمام مشکالت خود را در 

آن فراموش و کامــال آرامش پیدا کنید. جالب اســت که از 
منظر روان شناســی، واقعا هم همین طور است. فقط یک 
نگاه به حمام کافی است تا بگوییم صاحب خانه نه تنها برای 
بدن خود بلکه برای آرامش روانی اش چقدر اهمیت قائل 
است. یک حمام تمیز، نشانه آن است که از آن به طور مرتب 
استفاده می شود. وجودشامپو های مختلف، خمیر دندان 
با کیفیت باال، کرم های صورت و لوسیون بدن به این معنی 
است که فرد به خودش اهمیت می دهد. اگر تنها چیزهای 
موجود در حمام، صابون و مقداری فوم خشک شده باشد، 
به معنای افسردگی صاحب خانه نیست بلکه بدان معناست 
که او فرد واقعًا پراسترسی است و وقت زیادی برای توجه به 

ظاهرش ندارد.

خانه ای پر از وسایل اضافه       ابتال به روان رنجوری
برای بعضــی افــراد، خداحافظی با چیزهایی که دوســت 
دارند، کار سختی اســت. احتماال آپارتمان هایی با چنین 
وسایلی را دیده اید: چندین سرویس چای خوری که هیچ 
فردی از آن ها اســتفاده نمی کند، مبلمــان قدیمی که در 
بالکن قرار گرفته، یک دوچرخه قدیمی که مدت ها کسی 
ســوار آن نشده اســت و دیگر وســایل  ناکارآمد. در بهترین 
حالت، این شرایط نشانه شخصیتی محافظه کار است. فرد 
نمی خواهد شرایط موجود را تغییر بدهد و سعی می کند 
از تغییرات فرار کند اما بدترین سناریو، زمانی است که فرد 
تمایل داشته باشد مدام وسایلی را که استفاده ای ندارند به 
خانه ببرد. این کار نشانه رفتارهای اجباری و روان رنجوری 
است. این نوع افراد صرفا نمی توانند از انبار کردن وسایل 

در خانه خودداری کنند.

یک خانه  بسیار تمیز و مرتب      کمال گرایی و اضطراب
مطالعات متعددی نشان داده اند تمیز کردن خانه به طور 
منظم و ســایر اقدامات ســاده روزمره، می تواند مشکالت 
تمرکز را برطرف و ما را مسئول تر، خوشحال تر و با اعتماد 
به نفس تر کند. اما اگر فردی بیش از حد به پاکیزگی 
خانه توجه داشته باشد، این رفتار او می تواند 
نشانه برخی مشکالت روحی باشد. معمواًل 
بــرای این نــوع افــراد، مهمــان چیــز زیاد 
خوشــایندی نیســت زیرا ممکن اســت به 
وسیله ای آســیب برســاند یا نظم خانه را به 
هم بریزد. همچنین توجه زیاد به تمیزی خانه 
ممکن است نشــانه متمرکز شــدن روی چیزهای 
کوچک یــا تمایل به کمــال گرایی باشــد. اگر فــرد خانه را 
به دلیل ترس از میکــروب و خاک به طور مکــرر تمیز کند، 
احتماال دچار اضطراب است. گاهی اوقات، مشغول شدن 
به نظافت خانه به مقابله با این اضطراب و رها شدن از افکار 

پریشان کمک می کند.

 

آیا شما از کسانی هستید که به شکلی وسواسی به تمیز و مرتب کردن 
خانه اهمیت می دهید یا برعکس، زیاد اهل تمیزکاری و رسیدگی به گوشه 
و کنار منزل تان نیستید؟ چه از دسته اول باشید یا دوم، شکل و شمایل 
ظاهری خانه تان، نحوه شستن ظر ف ها و شکل قرار گرفتن لباس ها 

در کمد و... به احتمال زیاد می تواند نشان دهنده زوایای روان شناختی درون تان باشد. 
همین موضوع درباره  دیگران هم صادق است یعنی اگر شما بخواهید فردی را که تازه با او 
آشنا شده اید، بیشتر بشناسید کافی است نگاهی به خانه اش و چیدمان آن بیندازید. در هر 
حال، دانستن چیزهای جدید درباره خودتان و دیگران همیشه کار جالب و مفیدی است. 
در این مطلب به شما درباره نتایج پژوهش چند روان شناس ایتالیایی درباره این که نوع به 
هم ریختگی خانه، چه ابعاد روان شناختی از شخصیت آن ها را آشکار می کند، خواهیم گفت.
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محوری

بانوان

بــرادر گرامی، هرچنــد بارها 
درخصــوص مشــاوره ازدواج 
و آمادگی هــای الزم بــرای 
ایــن اقــدام، مطالــب زیادی 
در همیــن صفحه به چاپ رســیده ولــی در عین 
حال، با توجه به نکات مطرح شــده توســط شما 
در پیامک تــان، مطالبــی را برای کمک به شــما 

خدمت تان عرض می کنم.

  عاشق شدن کافی نیست
این کــه شــما عاشــق شــده اید خیلــی عجیب و 
اشتباه نیست ولی این که بر اساس چه معیارها و 
مالک هایی عاشق شــده اید، مهم تر از آن است. 
همان طور که می دانید زندگی واقعی با تصورات 
اولیه افراد در سنین نوجوانی و جوانی تفاوت های 
زیــادی دارد و روبه رو شــدن با واقعیت هــا و فراز 
و نشــیب های زندگی نیــاز به زیرســاخت هایی 
از قبیــل رســیدن به بلــوغ و اســتقالل فکــری و 
عاطفی، اســتقالل اقتصــادی، کســب هویت و 
جایگاه اجتماعی مستقل، داشتن توانایی الزم 
برای پذیرش و انجــام مســئولیت های مربوط و 
... دارد که اگر چند مورد از آن ها همزمان وجود 
نداشته باشــد، می تواند مشــکالتی را برای فرد 
و خانــواده اش به وجود آورد. به عنــوان مثال اگر 
شــرایط دیگر مهیا باشد، ســربازی نرفتن شاید 
به تنهایی مشــکلی ایجاد نکند ولــی وقتی که با 
بیکاری، نداشتن درآمد، نداشتن استقالل و غیره 

همراه شود، قطعا آسیب هایی ایجاد می کند.

  در پیامک تان نشانه های خوبی نمی بینم!
این که خود شما هنوز به این نتیجه نرسیده اید که 
شرایط ازدواج را دارید و احساس می کنید شرایط 
این قــدر غیر قابل تصور اســت کــه نمی توانید با 

خانواده خودتان مطرح کنید، نشانه خوبی نیست 
یا حداقل مطلب شما این منظور را القا می کند. 
بنابراین بهتر است همه جوانب را فقط تحت تاثیر 
عشــق و از منظر یک عاشق بررســی نکنید بلکه 

عقل و منطق را نیز با خود همراه کنید.

  اهداف و برنامه های خود را مشخص کنید
این که هر جوانی نگران آینده خود باشــد کامال 
طبیعــی اســت ولــی مهــم، نحــوه اقــدام برای 
برطــرف کــردن این نگرانــی اســت چراکه یک 
اقدام نسنجیده و بی موقع به مراتب بدتر از اقدام 
نکردن است و بر همین اســاس الزم است قبل 
از هر چیــز برنامه خود را در انجــام اموری مانند 
خدمت سربازی، شــغل، رســیدن به استقالل 
و نهایتا کســب آمادگی های الزم بــرای  ازدواج 
مشخص کنید. توجه داشته باشید این برنامه ها و 
هدف گذاری ها باید بر مبنای واقعیت ها و شرایط 
موجود باشــد تا قابلیت اجرایی داشــته باشــد. 
آن گاه راحت تر می توانید با دفاع از آن، خانواده 
خود را متقاعد کنید تا با شما همراه شوند و اگر 
این چشــم انداز قابل دفاع باشــد، ممکن است 
خانــواده آن دختر نیز بتوانند مهلتــی را در نظر 
بگیرند تــا شــرایط ازدواج با دخترشــان را مهیا 
کنید و نگرانی تان بابت از دست دادن این دختر 

نیز برطرف شود.

  گفت و گو با خانواده را به تاخیر نیندازید
این که هر شب در این باره کابوس می بینید، دلیل 
درگیری شدید ذهنی شما درخصوص این مسئله 
است. بنابراین بهتر است گفت وگو با خانواده خود 
را خیلی به تاخیر نیندازید چون اگر حتی بعد از 
اقدام، به نتیجه ای نرسیدید، بهتر از این است که 
یک عمر خودتان را برای اقدام نکردن ســرزنش 
کنید. مراجعه حضوری به یک مشــاور باتجربه و 

دارای مجوز را نیز به شما توصیه می کنیم.

عاشق دختری شده ام اما چون بیکارم و سربازی هم نرفته ام، می ترسم از او 
خواستگاری کنم. نمی دانم اصال این موضوع را چطور با خانواده ام در میان 
بگذارم. 22 ساله ام و بعضی شب ها کابوس می بینم دختر مورد عالقه ام با 

پسر دیگری ازدواج کرده است، نمی خواهم او را از دست بدهم. چه کنم؟ 

احتماال برای همه شــما فکر  کردن درباره هدیه ای که قرار اســت به همســرتان بدهید یک چالش بزرگ است. با این که 
او و عالیقش را خوب می شناسید اما باز هم هر بار این موضوع تا مدت ها فکر شــما را درگیر می کند و در نهایت به خرید 
کادوهایی مثل پیراهن، شلوار، کفش، جوراب و ســاعت برای آقایان ختم می شــود! خرید هدیه برای آقایان کار چندان 
سخت و پیچیده ای نیست، ما به شما ایده هایی می دهیم تا بیشتر از این با کادوهای تکراری همسرتان را غافل گیر نکنید!
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مشاوره 
ازدواج

شب ها کابوس می بینم دختر مورد عالقه ام 
ازدواج کرده!

آشزپخانه 
خانه اتن 

انمنظم است 
یا کشوها؟!

 روان شناسان  ایتالیایی بر اساس نوع به هم ریختگی خانه
 به نوع مشکل اعضای خانه پی بردند



یک چشــمش توی بشــقاب شماســت و چشــم دیگرش هم روی بقیه غذاها می چرخد. منظوری 
ندارد ها! فقط می خواهد با دقت ببیند از کدام غذاها توی بشــقابت نیست تا از همان تعارف کند. 

نوع نگاهش طوری اســت که حس می کنی هر حرکت تو را زیر نظر دارد و انگار قرار است از مدل غذا 
خوردن تو از او امتحان بگیرند. بعد از کلی بررسی به این نتیجه می رسد که کوکوی فالن را توی بشقابت 

نداری و شروع می کند به تعارف. مرحله بعدی هم این است که اگر خودت با زبان خوش برنداری خودش 
برایت بگذارد. مگر شوخی است؟ باید از همه چیز بخوری و نظر مثبت ات را هم درباره اش اعالم کنی. اگر 

یک درصد فکر می کنید این طوری پذیرایی کردن احترام و عالقه شما را به مهمان نشان می دهد 
و او توی دلش می گوید »وای که چه مهربونن و آخ که چقدر داره خوش می گذره« در اشتباهید. 

ظاهر قضیه این شــکلی است که کسی به فکر همه مهمان هایش است و همه را زیرنظر دارد تا از 
غذاهای مختلف بخورند و غریبی نکنند ولی اصل ماجرا این است که هرکسی به بعضی مواد غذایی 

حساسیت دارد یا ممکن است بیمار باشد و اصال بعضی خوراکی ها برایش ممنوع شده باشد. وقتی به 
او بیش از حد اصرار کنیم مجبور می شود سالمتی اش را به خطر بیندازد یا این که به دلیل تعارف چیزی 

را بخورد که حالش را به هم می زند. زیر چشمی پاییدن بشقاب غذای کسی، ممکن است از مهربانی 
میزبان باشد اما حسی که به مهمان می دهد شبیه این است که به او بگویند »حواست باشه ها 

حتی دو دونه خیارشوری رو که برداشتی دیدم ولی کم برداشتی،  بیشتر بردار!« 
کم غذایی کسی نباید این طوری معنا شود که البد غذای خانه ما را دوست نداشته 

بلکه هزارتا معنای دیگر دارد که بیشتر اوقات اصال به ما مربوط نیست. 

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

بررسی بشقاب غذای دیگران در جیک ثانیه 

در مغز ما برای هر نــوع رفتار مربوط به روابط، هیجان ها و تفریح و لذت قســمت هایی وجود 
دارد؛ از ایــن قســمت های مشــخص، عصب ها دســتورات الزم بــرای پردازش را به ســمت 
عصب هــای انجام دهنــده می برند. درواقــع برای هــر رفتــاری، می توانیم خطــی بین این 

نقاط بکشیم که ســریع محو می شود؛ خطی 
شــبیه یک تار موی باریک. وقتــی یک رفتار 
خاص را چندبار در فاصله های نزدیک انجام 
بدهیم، این خط دیگر باریک نیســت. وقتی 
رفتاری 10بار انجام شــود، شــبیه نخ کاموا 
و در دفعات بیشــتر یک طنــاب خیلی قوی و 
کلفت می شود. این زمانی است که می گوییم 
یک رفتار، خودکار یا اتومات شده است یعنی 
برای انجام آن به انــدازه دفعه اول، زحمت و 

یادگیری و آگاهی الزم نیست. درســت مثل یک راننده که بعد از بارها تمرین، کالج و دنده 
و ترمز را به طور خودکار کنترل می کند. خب حاال اگر رفتــاری، روی نقاِط لذِت مغز ما قرار 
گرفته باشد احتمال کلفت شدن این طناب فرضی، بیشتر می شود چون با هربار انجام دادن 

آن رفتار، ماده لذت بخشی به نام دوپامین ترشح می شود و رفتار ما را تقویت می کند.

 طناب کلفِت عادت را توی مشتت بگیر!
برای کم کردن قطر طناب عادت های مان چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟

۱    اندازه بگیر| قطــر طنابت چقدر زیاد اســت؟ برای فهمیدنش، دفعــات و مدت زمان 
استفاده از تلفن همراه را یادداشت کن. مثال من در روز پنج بار، هربار به مدت یک ساعت به 

سراغ تلفن همراه می روم.
۲    چه موقعیت هایی طناب بیشــتر صدایت می کند| چه موقع هایی در روز از تلفن 
همراه بیشتر اســتفاده می کنی؟ برای ارتباط برقرارکردن با کدام دوستانت، بیشتر سراغ 
تلفن همراه می روی؟ کدام حالت درونی تو را مجاب به استفاده از تلفن همراه می کند؟ مثال 

وقتی دلت می گیرد یا حوصله ات سر می رود؟
۳    برای برنامه ریزی آماده شو| حاال برای کم کردن قطر طناب، باید عمل کنی. طبق 
جدولی که تهیه کردی، می توانی موقعیت ها و زمان هایی را که زیاد از تلفن همراه استفاده 

می کنی، کم کم کاهش بدهی.
۴    تغییر در کوتاه مدت اتفاق نمی افتد| در گزینه قبلی واژه کم کم را جدی بگیر! قرار 
نیست یکهو از روزی پنج ساعت و 20موقعیت استفاده از تلفن همراه، این میزان را به دو بار 
در روز و در مجموع یک ساعت برســانی. روز اول یک نوبت را حذف کن، بعد از چند روز یک 

نوبت دیگر و همین طور به تالش آهسته ولی مداومت ادامه بده.
۵    جایگزین پیدا کــن| وقتی تلفن همــراه تــو را فرامی خواند، طبــق اطالعاتی که در 
جدولت نوشــته ای، جایگزین هایی به خودت بده. مثال برای ارتباط با دوستانت راه دیگری 
پیدا کن. برای دلتنگی و حوصله سررفته و هر چیز دیگری که به  خاطرش سراِغ تلفن همراه 
می روی هم، همین طور. پیداکردن این جایگزین ها شــاید اولش کار راحتی نباشد، به ویژه 
برای موقعیت هایی که طناب قــوِی کلفت، با صدای بلند صدایت می کند. یادت باشــد این 
جایگزین ها باید با چیزی که حذف می کنی، متناسب باشند؛  مثال اگر بازی موبایلی را حذف 

می کنی، یک موقعیت بازِی غیرمجازی جایگزین کن.
  اگر احســاس کــردی بــرای ایــن راه طوالنی الزم اســت یــک نفر کنــارت باشــد، از یک 

روان شناس یا مشاور کمک بگیر.

امیرمحمد ملک زادگان| خبرنگار افتخاری جوانه

یکی از نیازهایی کــه همه ما در دوران نوجوانی تجربه می کنیم، اســتقالل اســت؛ نیاز به 
مستقل شدن گاهی تاحدی برای مان جدی می شود که برای اثبات و رسیدن به آن دست 
به هر کاری می زنیم. کتاب »مترسک مزرعه آتشین« نوشته »داوود امیریان« در همین باره 
است. این کتاب،  داستان نوجوانی به نام آیدین را در دهه 60 روایت می کند که با بحران 
استقالل شخصیت مواجه است. آیدین که تنها پسر خانواده است، به دلیل توجه بی حد و 
اندازه پدر و مــادرش به او به پســری نازپرورده و لــوس تبدیل شده اســت، آن قدر که حتی 
نمی تواند یک تصمیم ساده برای خودش بگیرد. آیدین از این وضعیت ناراضی است و از هر 
موقعیتی اســتفاده می کند تا خود را به خانواده اش ثابت کند و نشــان دهــد که دیگر مرد 
شده است. او تاحدی این کار را ادامه می دهد که برای اثبات خود به جنگ می رود و با اسیر 
شــدن و مقاومت زیر شــکنجه های یک افســر عراقی نشــان می دهد که یک مــرد واقعی 
شده است. داوود امیریان داســتان آیدین را در کتاب مترسک مزرعه آتشین در سه بخش 
روایت می کند؛ بخش اول در شــهر و خانواده آیدین اتفاق می افتد، بخش دوم در جنگ و 
اســارت او ادامه می یابد و بخش آخر نامه نگاری های آیدین با خانواده اش است. همه این 

قســمت ها را امیریان با قلمی شــیرین و تکیه کالم هایی 
جذاب همراه کرده اســت تا ارتباط محتوایی خواننده با 
کتاب قطع نشــود. همچنیــن امیریــان این کتــاب را به 
شیوه ای نگاشته است که هیچ یک از اتفاقات داستان قابل 
پیش بینی نباشد و شما را تشنه اتفاق بعدی می کند. اگر 
تنها پنج صفحه از کتــاب را بخوانید دیگــر نمی توانید تا 
صفحــه 22۳دســت از کتــاب بکشــید. یکــی دیگــر از 
ویژگی های نگارشــی داوود امیریان در مترسک مزرعه 
آتشین، توصیف دقیق و کامال عینی او از محیط پیرامون 
داســتان و شــخصیت های دیگر ماجراســت. این کتاب 

جالب را ازدست ندهید. 

     
مریم ملی| روزنامه نگار

شبیه یک شوخی است این که می گویند بارهای الکتریکی مثبت و منفی 
توی ابرها باعث ایجاد رعد و برق می شود. آدم فکر می کند که »خب آخه 
چطــوری دوتا توده ابر به هم برخورد می کنن و ازش نــور و صدا و بارون 
تولید می شــه؟« به نظر می آید ابرها درســت مثل یک شــعبده باز که از 
کالهش خرگوش درمی  آورد، با یک اشاره رعدوبرق و بعد 
هــم بــاران می ســازند. ابرهــا بــار الکتریکــی دارنــد، 
بعضی های شان بار مثبت و بعضی هم بار منفی. وقتی 
دو ابر با هم برخورد می کنند این بارهای الکتریکی 
باعث می شوند اول نوری عجیب در آسمان ببینید 
و بعد هم یک صدای مهیب بشنوید اما چطوری 
این اتفاق می  افتد؟ خب راستش را بخواهید 
ماجــرا کمــی برقــی اســت یعنــی بــه 
الکتریسیته و این داستان  ها ربط پیدا 
می  کند. ابرهای ضخیم و تیره که به 
ابر باران  زا معروف هستند مدام با هم 

برخورد می  کنند و این برخوردها باعث می  شود بار الکتریکی در آن ها به 
وجود بیاید. وقتی که شــانه را روی یک پارچه پشمی می  کشید و بعد به 
موهای  تان نزدیک می  کنید، موهای تان با شانه حرکت می کنند و باال 
می آیند یعنی با مالش، بار الکتریکی در آن ها ایجاد شده  است. در ابرها 
هم مشابه همین ماجرا رخ می دهد و بعد از ایجاد بار الکتریکی، بار منفی 
به قسمت های پایینی ابر و بار مثبت به بخش  های میانی و باال می رود. 
وقتی اختالف مقدار بار باال و پایین ابر به اندازه کافی زیاد شد، آن وقت 
یک جریان الکتریسیته از ابر به پایین و به زمین جریان می یابد که این بار 
معموال مثبت است و باعث می شود بارهای منفی روی زمین را به خودش 
جذب کنــد؛ به این ترتیب مجموعه ابر، هوا و زمین به یک خازن بســیار 
بزرگ تبدیل و لحظه به لحظه بار آن بیشتر می شود بنابراین اختالف بار 
دو قطب آن افزایش می یابد. اگر اختالف بارهای ابر و زمین خیلی زیاد 
شود، یک میدان الکتریکی ایجاد می شود و واکنش الکتریکی شدیدی 
به وجود می آید که همان رعدوبرق یا صاعقه است. تغییر ناگهانی دما بر 
اثر صاعقه و منبسط شدن حجم هوا )انگار هوا منفجر شده( باعث می  شود 
صدای بلند و عجیبی بشنویم. همین دمای زیاد مولکول های هوا را داغ 

می  کند و باعث می شود تابش کنند و شبیه نور دیده شوند. 

   
فاطمه قاسمی| مترجم

27ســال پیش یعنی در ســال 1992، اولیــن تلفن همراه 
هوشمند به نام »سایمون« رونمایی شد. آن موقع هنوز واژه 
اسمارت فون ساخته نشده بود و شرکت سازنده این گوشی، 
آی بی ام، اسم آن را »دستگاه ارتباط شخصی« گذاشته بود. 
سایمون که به اندازه یک پاره آجر بود، نمایشگر لمسی و قلم 
هوشمند داشــت. حافظه داخلی ۳2کیلوبایتی اش گرچه 
حاال خنده دار به نظر می رســد ولی در زمان خودش، خفن محســوب می شــد. ماشین حساب، تقویم، 
دفترچه یادداشت الکترونیک و قابلیت دریافت و ارسال فکس و ایمیل، امکانات دیگری بود که 27سال 
پیش برای یک تلفن همراه خیلی هیجان انگیز به شمار می آمد. جد بزرگ تلفن های هوشمند امروزی، 
عمر باتری اش فقط به اندازه یک ساعت استفاده از آن بود، برای همین همیشه باید نزدیک به محل شارژ 

کردن قرار داده می شد.

اولین اسمارت فون دنیا ۲7ساله شد   

forcetoknow ، thevintagenews :منابع

رفقا سالم!

حالتون چطوره؟ مراقب خودتون که هستین؟ حتما 

حواس تون به  آنفلوآنزا  هست ولی محض یادآوری، این روزها 

دست هاتون رو مرتب با شوینده، بشویید. ویروس  از طریق تماس منتقل 

میشه، پس در مدت بیماری )خودتون یا دوستاتون( خیلی به هم نزدیک نشین. با 

دسِت آلوده چشم هاتون رو نمالین و بینی و دهن تون رو لمس نکنین. همیشه 
شماره پیامک 2000999سالم و خوب  و خوش باشین!

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000  

بالتازار

بزرگ مرد کوچک  

ساعت 600ساله   هنوز کار می کند!
ســاعت هایی وجود دارند که گرچــه به انــدازه بیگ بن در 
لندن شناخته شــده نیســتند اما از آن چیزی کــم ندارند. 
ساعت 600 ساله ای در شــهر پراگ، یکی از قدیمی ترین 
ســاعت های نجومی تاریخ اســت که هنــوز کار می کند؛با  
این که ســاختمانش در جنگ جهانی دوم به طور کامل در 
آتش سوخت و از بین رفت. این ساعت حاال نماد شهر پراگ 
و از معروف ترین آثار تاریخی این شهر است که گردشگران 
زیادی را به پراگ می کشــاند. ســاعت نجومی، وسیله ای 
هوشــمند اســت که ســاعت، زمان و اطالعاتی مانند موقعیت خورشــید، وضعیت مــاه و چرخه های 

نجومی را نشان می دهد.

 رمز و رازهای رعدوبرق؛
 شعبده بازی علمی ابرها 

نوجوان 

روزهای فرد

 ایده و اجرا:وقتی اخبار سلبریتی ها زیادی مهم می شود! 
محمدپور - نقیب

چطوری از تلفن همراه دل بکنم؟  پیشنهاد

 زندگی سالم
  یک شنبه

  17 آذر  1398    
 شماره 1۴8۲ 

بپرس تا بگم

رضا شم آبادی |  روان شناس بالینی کودک و نوجوان

دختری ۱۲ساله ام. مدت هاست که تلفن همراهم، همه  زندگی ام شده. 
دیگر نمی توانــم از آن دل بکنم و در جمع هــای خانوادگی حضور ندارم، 

کمکم کنید.

فیل ها مونوپاد داشتند وقتی مونوپاد، مد نبود.

عجایب

کمیک

عه! تو چرا داری برمی گردی؟

یک سلبریتی 
داره بستنی قیفی 

شانگولیا 
می خوره

بینندگان عزیز! یک شهاب سنگ 
غول پیکر به زودی با زمین برخورد خواهدکرد و 

معلوم نیست سرنوشت مان چه خواهد شد

هاهاها! 
آقا آقا یکی به سرنوشت تون نابودیه!

منم توجه کنه. 
داشتم نابودتون 

می کردم ها!

تو هم نرو ضایع میشی.این جا  برای 
دیده شدن باید سلبریتی باشی!
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  اغلب کاسب ها 
صاحبان شغل های 

قدیمی محسوب 
می شوند که سال 

هاست در حجره 
های کوچک و 

قدیمی به حرفه آبا و 
اجدادیشان مشغول 

هستند اما برخی 
از شغل های جدید 

همانند آرایشگری و 
... نیز در مغازه های 
قدیمی یا بازسازی 

شده، فعال است

آفتاب نشینی

یکی مقنی است و دیگری کارگر معدن که دوران 
بازنشستگی را می گذرانند و به گفته خودشان، 
آفتاب نشینی کار هر روزشان در راسته بازار قدیمی 
است. همکالم شدن با آن ها به گفت و گویی بین 
این دو مبدل می شود و موضوع بیکاری را به تنبلی 
برخی از جوانان برمی گردانند. فردی  که مقنی بوده 
است می گوید: برای همه کار هست اما چون بیشتر 
افراد به دنبال راحتی و پشت میز نشینی هستند 
می گویند کار نیست. »حسین سعادتی« خاطراتی 
از 30 سال کار در چاه ها و قنات ها بازگو می کند 
 و می افزاید: در 80 سالگی، توان و رمقی برای

 الی روبی قنات ها ندارم حتی می دانم که قنات هایی 
آب دارد اما به هر دلیلی مسدوده شده است و من 
هم به دلیل کهولت، امکان ورود به آن ها را ندارم. او 
دلیل خشک و کم آب شدن قنات ها را حفر بی رویه 
چاه های عمیق، استمرار خشکسالی و انسداد این 
منابع آبی می داند. اما »محمد سمیعی«، که در کنار 
کارگری در معدن به شغل دامداری مشغول است 
وضعیت دامداری در گذشته و قبل از خشکسالی 
ها را به طال تشبیه می کند و از این که دالل ها دام را 
از آن ها به نصف قیمت می خرند و گوشت را دو برابر 

می فروشند گالیه دارد.

خرید قسطی
سال هاست که در راسته بازار، فرش فروشی دارد اما 
در مغازه اش به جز یک فرش دست باف که به امانت 
نزد اوست دست بافته دیگری نیست همه فرش ها 

ماشینی است. گالیه اش از کسادی بازار و تقاضای 
مشتری ها برای خرید قسطی است در بازاری که 
باید خرید نقدی انجام دهد. »محمدی«، اشاره ای 
به بافت فرش در گذشته توسط خانم ها دارد و این 
که به دلیل گرانی مواد اولیه و ... بافت فرش کاهش 
یافته است اما از رونق دامداری و کشاورزی به واسطه 
پرداخت سهیمه سوخت مرزنشینان و حمایت ها از 
روستاییان و بازگشت معکوس آن ها به روستاها به 

عنوان یک نکته مثبت یاد می کند.

گرانی سنگ

چند دقیقه ای بعد از حضور در مغازه اش که سرما 
به خوبی احساس می شود آفتاب و جمع دوستان را 
رها می کند تا پاسخ گویمان باشد. او در راسته بازار، 
سنگ قبر حکاکی می کند. گالیه اش از گرانی 
هاست که حرفه او را نیز تحت تاثیر قرار داده طوری 
که هر متر سنگ 100 تا 150 هزار تومانی به 500 
هزار تومان رسیده است در حالی که در توان همه 
نیست که برای اموات خود سنگ قبر گران سفارش 
دهند. اندک سنگ هایی را که در مغازه دارد مربوط 
به معادن نهبندان و سربیشه می داند که بعد از 

فراوری خریداری کرده  است. »ابراهیم رسایی«، 
که حدود 18 سال به این حرفه مشغول است از 
هزینه های باالی بیمه مشاغل می گوید و این که 
نمی تواند در این کسادی و گرانی آن را بپردازد. به 
گفته خودش، تنها فردی است که در سربیشه این 
شغل را دارد و بیکاری و بی آبی، سبب شده تا او که 
از عشایر بهلولی است به شهر مهاجرت کند و به این 
شغل مشغول شود. البته برادرش هم در بیرجند 
حرفه او را دارد و با یکدیگر قرار گذاشته اند هر یک 
زودتر دفتر زندگی اش بسته شد آن یکی برای او 

سنگ قبری بتراشد.

کم بینا اما متبحر

و  آبا  حرفه  به  شدن  مشغول  از  سال  دو   یکی 
اجدادیش یعنی پشتی دوزی دست باف و ماشینی 
می گذشت که بر اثر تصادف بینایی خود را تا حدودی 
از دست داد اما تبحر در این حرفه سبب شد در کنار 
همسرش که کار دوخت ملحفه، متکا و ... را انجام 
می دهد این حرفه را ادامه دهد و 23 سال است 
که به این کار اشتغال دارد. »مهدی جعفری«، نیز 
از کسادی بازار و گرانی مواد اولیه گالیه دارد. می 
گوید: در حرفه او دست زیاد است و افزون بر خودش، 
چند نفر دیگر هم به این کار مشغول هستند البته 
هنوز استقبال از پشتی دست باف یا ماشینی زیاد 
است و آن را برای جهیزیه و استفاده در خانه می برند.

چرتکه جای ماشین حساب
در مغازه اش از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پیدا می 
شود، از بقال های قدیمی است و هنوز هم به روال 
قبل با چرتکه حساب و کتاب می کند. حدود 40 

تا 45 سال است که در این راسته بازار در بقالی که 
ارث پدری اوست مشغول است. از کسادی بازار به 
واسطه راه اندازی دوشنبه بازار سربیشه می گوید 
و این که بسیاری از مردم آن چه را نیاز دارند از آن 
بازار به صورت کلی خریداری می کنند و کمتر سراغ 
بازاری ها می آیند همچنین می گوید: از سویی 
و  بیشتر کارمندان سربیشه، غیر بومی هستند 
خریدهایشان را در مرکز استان انجام می دهند که 
هیچ نفعی برای این شهرستان و کاسب ها ندارد مگر 

این که چند روستایی از ما خرید کنند.

60 سال آسیابانی

می گوید از ناچاری مجبور به این کار است و تا زمانی 
که توان در بدن دارد، برای این که دستش جلوی 
دیگران دراز نشود به آسیابانی ادامه می دهد.60 
سال است در این حرفه کار می کند و چهار آسیاب 
موتوری را تعویض کرده که اولین آسیاب را از زابل 
به این نقطه آورده است. به گفته او، در گذشته کار 
بیشتر و دستمزد کمتر بود اما حاال نرخ ها گران تر 
است اما کار کمتر. به عنوان مثال در گذشته 100 
کیلو گرم گندم را آرد می کرد و 25 ریال دستمزد 

می گرفت اما اکنون 100 کیلو گرم گندم را در قبال 
10 هزار تومان آرد می کند. در آمدش هم بسته به 
میزان گندمی دارد که برای آرد کردن می آورند و 
هر روز به اندازه دستمزد کارگر، بیشتر حاصل نمی 
شود. می گوید: در گذشته وضعیت اقتصادی خوب 
نبود و مردم در سختی زندگی می کردند اکنون وضع 
خیلی بهتر است اما بسیاری از مردم تنبل شده اند و 

کار نمی کنند.

رونق چراغ سازی

با این که سربیشه از نعمت گاز برخوردار شده است 
اما چون هنوز بیشتر روستاها گازرسانی نیست انواع 
و اقسام چراغ های نفتی و کارهای لحیم کاری ها، 
قلع مس و ... را نزد او می آورند و چون وسایل قدیمی، 
مورد اقبال است در هر دو مغازه ای که رو به روی هم 
دارد انواع و اقسام وسایل عتیقه و ... هم یافت می 
شود. در کنار وسایل قدیمی خاص این منطقه مانند 
آفتابه، لگن، چراغ پریموس، گرد سوز، زنگوله و ... 
در مغازه هایش به چشم می خورد. او که حرفه آبا 
و اجدادیش را ادامه می دهد از رونق کار به دلیل 
گازکشی نشدن روستاها، تعمیر وسایل مورد نیاز 

روستاییان  و ... می گوید.

از گوشه و کنار استانحجره حجره با کاسب های بازار قدیمی سربیشه  

تکمیل 30 پرونده سالن 
احداث زرشک در قاینات

حقانی -30 پرونده در قاینات طی یک ماه گذشته 
برای احداث سالن زرشک خشک کنی تکمیل شد 
که 20 متقاضی موفق به دریافت مجوزهای الزم 
شدند. مدیر جهاد کشاورزی قاینات، گفت: بقیه 
پرونده ها در حال بررسی است و به زودی مجوزهای 
الزم صادر می شود. مهندس »سجادی«، با بیان 
این که سیاست جهاد کشاورزی بر احداث مجتمع 
های بزرگ و تسهیالت الزم نیز در نظر گرفته شده 
است، افزود: تاکنون از مناطق آرین شهر، عباس آباد 
دشت، چاهک موسویه و خونیک سفلی و محمد آباد 
علم، تقاضاهای احداث مجتمع بارگاه های زرشک 

به این مدیریت واصل شده است. 

 گلخانه های نهبندان 
در کمبود سوخت می سوزد

انصاری - کاهش سهمیه سوخت در نهبندان 
سبب شد تا پنج باب گلخانه این شهرستان به دلیل 
افت دمای هوا تا 10 درجه زیر صفر در معرض 
خشک شدن قرار گیرد. همچنین در برخی از نقاط 
چهار ماه از کشت محصوالت گلخانه ای می گذرد 
اما به دلیل کمبود سوخت، محصولی در آن ها به 
بار ننشسته و 25 هزار بوته کاشته شده در معرض 
از بین رفتن است. فرماندار نهبندان به گالیه 
گلخانه داران این طور پاسخ داد که طی چند روز 
اخیر، برودت هوا و سهمیه کم سوخت برای گلخانه 
داران شهرستان مشکالتی ایجاد کرد بنابراین 
به منظور جلوگیری از نابودی محصول تولیدی، 
سوخت بیشتری در اختیار آن ها قرار می گیرد. 
به گفته »بیکی«، نهبندان شب های سردی دارد و 
باید سوخت بیشتری در اختیار گلخانه داران قرار 
گیرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز با بیان 
این که چون نهبندان، جزو مناطق معتدل آب و 
هوایی است در ماه های سرد برای گلخانه داران 
10 هزار لیتر سهمیه سوخت در نظر گرفته می 
شود، افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
13 هزار لیتر برای گلخانه داران در سامانه در 
خواست کرده است. »قوسی«، ادامه داد: شرکت 
ملی پخش فراوده های نفتی سهمیه 13 هزار 
لیتری را تایید نکرده و 8 هزار و 900 لیتر را تایید 
کرده است. به گفته او، پیگیری ها برای تایید بقیه 
سهمیه سوخت گلخانه داران نهبندان ادامه دارد.

جشن بزرگ 94 سالگى تاسيس شهردارى فردوس ( دهم آذر) با حضور معاون هماهنگى امور 
عمرانى استاندارى و مديران كل دفتر امور شهرى و روستايى، هواشناسى، مسئوالن محلى و اقشار 

مختلف مردم درسالن ورزشى الله هاى سرخ فردوس برگزار شد. 
رئيس شوراى اسالمى شهر فردوس در اين مراسم ضمن خير مقدم به حضار و ميهمانان طى 
سخنانى به تأسيس شهردارى فردوس درسال 1304 اشاره كرد و گفت: تأسيس شهردارى فردوس 
پس از شهردارى مشهد درخراسان به عنوان دومين شهردارى و اولين شهردارى در خراسان 

جنوبى بوده است و برهمين اساس اين روز را با عنوان روز فردوس جشن مى گيريم .  
مهندس« حسين اكبرى»، ادامه داد: تعامل بسيار خوبى بين مسئوالن شهرستان و نماينده مردم مهندس« حسين اكبرى»، ادامه داد: تعامل بسيار خوبى بين مسئوالن شهرستان و نماينده مردم 
در مجلس شوراى اسالمى ، امام جمعه و فرماندار وجود دارد و به همين دليل نيز اتفاقات مثبتى 
در راستاى توسعه و عمران فردوس و منطقه در حال شكل گيرى است و به ثمر خواهد نشست. 

8 پزشك متخصص در راه  
به گفته او، در حوزه بهداشت و درمان، شهرستان فردوس داراى دو بيمارستان و يك مركز 
اورژانس مجهز است كه بعد از بيرجند دومين قطب درمان استان است و به زودى  هشت پزشك 

متخصص جديد به حوزه پزشكى فردوس اضافه مى شود. 
رئيس شوراى اسالمى شهر فردوس خبر خوشحال كننده ديگرى هم  در مراسم جشن بزرگ روز رئيس شوراى اسالمى شهر فردوس خبر خوشحال كننده ديگرى هم  در مراسم جشن بزرگ روز 
فردوس به مردم شهرستان داد و گفت: با پيگيرى هاى شوراى اسالمى شهر فردوس و نماينده 
محترم،  امام جمعه، فرماندار و شبكه بهداشت و درمان فردوس و به ويژه پيگيرى دانشگاه علوم 
پزشكى بيرجند، سى تى اسكن جديد فردوس خريدارى شده و تا چند روز ديگر بارگيرى و در 

فردوس نصب خواهد شد. 
مهندس «حسين اكبرى» قدمت شهرستان فردوس بسيار باال اعالم و اظهاركرد: حق اين است كه مهندس «حسين اكبرى» قدمت شهرستان فردوس بسيار باال اعالم و اظهاركرد: حق اين است كه 
شهرستان فردوس داراى فرماندارى ويژه باشد و ما به جد پيگير اين موضوع و تشكيل بخش هاى 

مستقل براى فردوس هستيم. 
بانك اطالعات فردوسى ها 

رئيس شوراى اسالمى شهر فردوس در ادامه سخنانش با اشاره به اين كه هنوز برخى از قابليت رئيس شوراى اسالمى شهر فردوس در ادامه سخنانش با اشاره به اين كه هنوز برخى از قابليت 
هاى اين شهرستان ناشناخته مانده است از راه اندازى بانك اطالعات فردوسى ها خبر داد و از مردم 
فردوس و فردوسى هاى مقيم سراسر كشور خواست در سايتى كه به همين منظور طراحى شده 

ثبت نام كنند.  
همچنين، موضوع سرمايه گذارى سازمان توسعه و نوسازى صنايع ايران در نساجى فردوس مطرح همچنين، موضوع سرمايه گذارى سازمان توسعه و نوسازى صنايع ايران در نساجى فردوس مطرح 
شده است كه بالغ بر 300 ميليارد تومان در سفر اخير مهندس عالى معاون محترم وزير صنعت، 
معدن و تجارت به فردوس تصويب شد كه انشاا... شاهد يك جهش عالى در صنعت نساجى 

فردوس خواهيم بود. 

واگذارى زمين به جوانان 
شهردار فردوس نيز دراين مراسم گفت : فردوس از گذشته هاى دور داراى شهردارى بوده  

و اين روحيه شهروندى و حس مسئوليت در شهروندان سبب شده تا درهمه استان ها نمونه باشد. 
مهندس« على كاظمى»، از اعالم آمادگى شهردارى براى واگذارى زمين و امكانات به جوانان و مهندس« على كاظمى»، از اعالم آمادگى شهردارى براى واگذارى زمين و امكانات به جوانان و 
مردم براى ايجاد اشتغال و مشاركت مردم در توسعه شهر خبر داد و گفت: شهروندان فردوس با 
توجه به فرهنگ غنى وكهن وظايف شهروندى خود را به درستى انجام مى دهند و امنيت زبانزد 

اين شهر مرهون چنين مردم با ايمان و با تقوايى است. 
وى تصريح كرد: شهردارى فردوس در يكسال گذشته توانسته است مبلغ  160 ميليارد ريال 
كمك هاى نقدى و غير نقدى را جذب كند كه نقطه قوتى به منظور رفاه و آسايش مردم شريف 

فردوس است. 
بركات جشن ملى روستا بركات جشن ملى روستا 

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار هم طى سخنانى به برگزارى جشن ملى روز روستا براى 
اولين بار در خراسان جنوبى با حضور معاون اول رئيس جمهور و بركات اين مراسم اشاره كرد و 
گفت: براى توانمند سازى روستاها و استان تصميم هاى مهمى گرفته شد كه ايجاد هزار هكتار 
گلخانه در استان، اختصاص 500 ميليارد تومان براى راه اندازى مجتمع هاى آبرسانى روستاها و 

220 ميليارد تومان اعتبار براى شبكه راه هاى استان فقط نمونه اى از آنهاست . 
مهندس« ميرجعفريان»، يكى از دغدغه هاى اساسى شهرستان هاى خراسان جنوبى به ويژه مهندس« ميرجعفريان»، يكى از دغدغه هاى اساسى شهرستان هاى خراسان جنوبى به ويژه 
فردوس را محصوالت كشاورزى و باغدارى اعالم و اظهار كرد: ايجاد هزار هكتار گلخانه  به رونق 

كشاورزى خراسان جنوبى كمك زيادى خواهد كرد. 
 وى با اشاره به تعديل مالى براى اجراى پروژه هاى 37 مجتمع آبرسانى روستايى افزود:  همه 

روستاهاى فردوس در دو سال آينده از آب شرب سالم برخوردار مى شوند. 
تعامل بين سه شهر 

فرماندار فردوس هم در مراسم جشن بزرگ روز فردوس ، هم افزايى و تعامل خوب بين مردم و فرماندار فردوس هم در مراسم جشن بزرگ روز فردوس ، هم افزايى و تعامل خوب بين مردم و 
مسئوالن سه شهر فردوس، سرايان و بشرويه را به فال نيك گرفت وگفت: هر كدام از اين شهرها 
از امكاناتى برخوردار باشد ساير شهرهاى همجوار نيز مى توانند از آن امكانات استفاده كنند و 

اين موضوع لزوم هم گرايى و هم افزايى مسئوالن و مردم اين شهرها را بيشتر مى كند. 
مهندس« ميرزايى»، افزود: افزايش همفكرى و وحدت شهرهاى منطقه يك ضرورت است كه بايد 
تداوم داشته باشد تا بتوانيم گام هاى موثرى را درراستاى توسعه وپيشرفت همه جانبه منطقه 

برداريم. 
در اين مراسم از سه كتاب اسب هاى رويايى و خاطرات يك برگ نويسندگى اثر سيده هستى در اين مراسم از سه كتاب اسب هاى رويايى و خاطرات يك برگ نويسندگى اثر سيده هستى 
جعفرى و نام نامه توصيفى (معرفى اماكن،  مشاغل و مراسم فردوس) اثر هادى دانش مقدم 

رونمايى شد. 

گام هاى استوار فردوس براى توسعه و آبادانى  
در جشن 94 سالگى تاسيس شهردارى اعالم شد 

گزارش ويژه 

گروه اعزامی -  شاید در چند ده سال قبل، روزگاری که هنوز خبری از خودروهای آن چنانی در این شهر 
نبود صدای چرخ گاری و درشکه در این بازار با صدای فروشندگانی در می آمیخت که هر یک محصول 
خود را برای فروش تبلیغ می کردند. فروشندگانی که هر صبح با سالم و صلوات، در حجره را به نیت کسب 
روزی حالل می گشودند و تا اذان ظهر این بازار رونقی و هیاهویی داشت. اما امروز از آن هیاهو در مرکز 
 داد    و ستد قدیمی سربیشه خبر چندانی نیست بازاری که از آن به عنوان کهنه بازار یا بازار سنگ فرش یاد 
می شود. سرمای آذر از برو بیاها کاسته است و کسبه و برخی از کهن ساالنی را که عمری به تالش در 
روستاها گذرانده و در این دوران، راهی شهر شده اند آفتاب نشین کرده است اما عده ای دستفروش به 

ویژه زنان، بساطشان را در پیاده روی کم عرض بازار و در آفتاب پهن کرده اند تا از این طریق درآمدی کسب 
کنند. این جا با این که پیاده روها کم عرض است اما باز هم برخی فروشندگان، قسمتی از آن را اشغال کرده 

اند به طوری که رفت و آمد در نقاطی  به سختی انجام می شود. اغلب کاسب ها صاحبان شغل های قدیمی 
محسوب می شوند که سال هاست در حجره های کوچک و قدیمی به حرفه آبا و اجدادیشان مشغول 
هستند اما برخی از شغل های جدید همانند آرایشگری و ... نیز در مغازه های قدیمی یا بازسازی شده، 

فعال است. در راسته بازار قدیمی سربیشه هر نوع حرفه ای را از بقالی، حکاکی روی سنگ، فرش فروشی، 
پشتی بارکنی، آسیاب، چراغ سازی و ... می توان یافت. 
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گزارش ویژه

جلوی خام فروشی گرفته شود
استاندار خراسان جنوبی در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع دستی در 
بیرجند با حضور در غرفه مجتمع شتر مرغ عابدیان گفت: از طرح  فراوری چرم 
شترمرغ، حمایت ویژه خواهیم کرد. »معتمدیان« با تقدیر از نگاه ویژه کارآفرین 
مجتمع شتر مرغ شهرستان بشرویه که فراوری محصوالت را در خود مجتمع 
انجام می دهد اظهار کرد: باید در عصر امروز، جلوی خام فروشی ها گرفته شود 
تا نهایت سود تولید، به خود تولید کننده برسد. وی در ادامه صحبت هایش 
خطاب به مدیر مجتمع شتر مرغ تصریح کرد: شما طرح فراوری چرم را تهیه 

کنید و ما نیز از آن حمایت ویژه خواهیم کرد.

فراوری محصوالت شترمرغ قابل تقدیر است 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز در حاشیه بازدید از چهارمین 
نمایشگاه سراسری صنایع دستی در بازدید از غرفه مجتمع شتر مرغ بشرویه 
گفت: مهم تر از راه اندازی این مجتمع، چند منظوره بودن آن است  و این که 
محصوالت آن فراوری و در قالب کفش، کیف و ... به بازار عرضه می شود. 
»عابدی« با اشاره به مهاجرت معکوس سرمایه گذار افزود: وقتی عشق، محبت 
به وطن و جوانی توام می شود معجزه می کند و کار، رنگ و روی دیگری به خود 
می گیرد. وی ضمن قدردانی از مهاجرت سرمایه گذار به موطن خود تصریح 
کرد: ایجاد چنین مجتمعی در این خطه، عالوه بر ایجاد اشتغال، سبب افزایش 
سرمایه و رونق اقتصادی منطقه می شود. معاون استاندار افزود: معاونت 
اقتصادی استانداری آمادگی دارد از توسعه این مجتمع در حوزه فراوری 
محصوالت مانند چرم، صابون، روغن، پر و ... شتر مرغ که در این مجتمع 
تولید می شود و قابلیت صادرات نیز دارد حمایت کند. »عابدی« تصریح 
کرد: با شرایطی که قبال در بازدید از این مجتمع دیدیم انتظار می رود مدیران 
و فرماندار کمک کنند تا به عنوان یک برند در استان مطرح شود و موضوع 
فراوری محصوالت این مجتمع الگویی برای دیگر تولیدی های استان باشد 

تا فقط به دنبال خام فروشی نباشند.

 مجتمع شترمرغ عابدیان یک مجتمع موفق تولیدی
فرماندار شهرستان بشرویه هم گفت: مجتمع پرورش شتر مرغ عابدیان در 
مدت فعالیت خود به خوبی به رونق تولید کمک کرده است. مهندس »علی 
شفیعی« افزود: یکی از قابلیت های ویژه کارآفرین موفق بزرگ ترین مجتمع 
پرورش شتر مرغ بشرویه، گام برداشتن در جهت تکمیل زنجیره تولید است. 
به گفته وی همچنین بهره برداری این مجتمع از پوست و پر شتر مرغ، این 
حیوان سودآور در بشرویه سبب افزایش اشتغال و درآمدزایی شده است. 
فرماندار بشرویه گفت: عرضه محصوالت مختلف مجتمع پرورش شتر مرغ 
آقای عابدیان نظیر کیف، کفش، صابون، روغن شترمرغ و ... در نمایشگاه 
های مختلف سبب افتخار برای شهرستان است. وی بیان داشت: صادرات 
محصوالت و حتی جوجه شتر مرغ های این مجتمع برای اولین بار در استان 
به کشورهای خارجی نظیر ازبکستان، نشان از تالش و پشتکار این جوان موفق 
دارد. شفیعی گفت: با توجه به اعالم آمادگی آقای عابدیان به منظور توسعه 
واحد پرواری مجتمع و نیز فراوری محصوالت امید است دستگاه های ذی ربط 
در شهرستان و استان با این جوان کارآفرین نهایت همکاری را داشته باشند 

تا سبب رونق تولید در منطقه و نیز افزایش صادرات به خارج از کشور شود.

تولیدات مجتمع عابدیان ظرفیت ارز آوری برای استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در حاشیه برگزاری چهارمین 
نمایشگاه سراسری صنایع دستی درباره غرفه مجتمع شتر مرغ عابدیان 
گفت: تولیدات این مجتمع، حاصل از فراوری محصوالت شتر مرغ است که 
می تواند برای استان و کشور ارزآوری داشته باشد. »پورعیسی« با اشاره به این 
که مجتمع به دنبال خام فروشی نیست و فراوری محصوالت حاصل از پرورش 
شتر مرغ را در پیش گرفته است از مدیر مجتمع تقدیر کرد و افزود: تولید، 
یک سوی موضوع است و بهره برداری از سود حاصل از فراوری محصوالت 
و جلوگیری از خام فروشی طرف دیگر تولید است که این فعالیت در مجتمع 
شتر مرغ عابدیان قابل تقدیر است. وی به تولیدات صنایع دستی حاصل از 
چرم شتر مرغ نیز اشاره کرد و گفت: چرم و صنعت چرم وقتی با صنایع دستی 
تلفیق شود از جایگاه ویژه ای برخوردار می شود. »پورعیسی« حمایت مدیران 
استانی را از این مجتمع خواستار شد و اظهار امیدواری کرد که محصوالت این 

مجتمع جایگاه خود را در بازارهای جهانی پیدا کند.

تولیدات چرمی مجتمع شترمرغ شایسته تقدیر 
مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در حاشیه بازدید از 
غرفه مجتمع شتر مرغ عابدیان در نمایشگاه سراسری صنایع دستی، تولیدات 
چرمی مجتمع را شایسته تقدیر دانست و افزود: فعالیت این مجتمع در حوزه 
صنایع دستی شایسته تقدیر و حمایت است. »رمضانی« با اشاره به ایجاد چرخه 
کامل پرورش شتر مرغ و فراوری محصوالت آن ادامه داد: تنوع تولیدات در کنار 
کیفیت عالی و ارائه مناسب از ویژگی های ارزشمند صنایع چرم این مجتمع 
است. وی خاطر نشان کرد: در حوزه اداره کل هر گونه حمایتی نیاز باشد از 

صنایع دستی این مجتمع دریغ نخواهیم کرد.

 تولیدات چرمی مجتمع  عابدیان زینت بخش نمایشگاه
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان نیز در ادامه بازدیدها 
از غرفه مجتمع شترمرغ در نمایشگاه سراسری صنایع دستی اظهار کرد: 
تولیدات چرمی مجتمع شتر مرغ، زینت بخش چهارمین نمایشگاه سراسری 
صنایع دستی در استان است. »عباس زاده« با اشاره به این که تجلی هنر 
صنعت در دستان پر توان تالشگران ایران زمین نمود خالقیت و شکوه 
تعالی است ادامه داد: غرفه شرکت تعاونی آرتین وابسته به مجتمع شتر 
مرغ عابدیان، این هنر را با چرم شتر مرغ تلفیق کرده و زینت بخش چهارمین 
نمایشگاه سراسری میراث در استان شده است. معاون صنایع دستی استان با 
تقدیر از مدیر مجتمع شتر مرغ که با فراوری چرم شتر مرغ، جلوی خام فروشی 

با همتی بلند و اراده ای خستگی ناپذیر پا در میدان گذاشتند تا چرخ تولید را با سرعت بیشتر به حرکت درآورند و سهمی در ایجاد اشتغال و توسعه استان داشته باشند. راه سخت و ناهموار بود اما در مقابل اراده آنان، مشکالت 

یکی پس از دیگر برطرف شد و مجتمع پرورش شتر مرغ عابدیان شکل گرفت. مدیر جوان و کارآفرین آن به تولید صرف، قانع نبود بلکه در این اندیشه بود که هیچ محصولی از پرورش شتر مرغ، خام فروشی نشود و حاال این 

تحقق یافته است. نمونه کارهای زیبای این کارآفرین بشرویه ای بسیار چشم نواز است و این روزها گوشه ای از آن در نمایشگاه صنایع دستی استان در بیرجند مقابل چشم بازدید کنندگان است تا ببینند که می شود با اراده 

و همت، خیلی کارها را به انجام رساند. حاال مجتمع تولیدی شتر مرغ عابدیان بشرویه با همه سختی ها و حتی پشت سر گذاشتن مشکالت ناشی از سیل بهار امسال، نه تنها پا پس نکشید، بلکه قدم در عرصه صنعت چرم 

گذاشت و با گذر از مشکالت،نه  تنها صادر کننده جوجه شتر مرغ  از استان به ازبکستان است  بلکه تولید محصوالت گوشتی، پر ،گردگیر، صابون، روغن درمانی، کیف ، کفش ،کت و پالتوی چرمی و... را به منظور جلوگیری از 

خام فروشی و ایجاد اشتغال در منطقه بشرویه انجام می دهد.

را گرفته و برای هنرمندان صنایع دستی استان و شهرستان اشتغال زایی کرده است 
اظهار امیدواری کرد که این فعالیت نوید بخش فعالیت منسجم و هنرمندانه ای برای 

صنایع دستی استان باشد. 

حمایت از فراوری چرم شتر مرغ مجتمع عابدیان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم در بازدید از غرفه مجتمع شتر مرغ عابدیان 
گفت: ایده فراوری محصوالت حاصل از پرورش شتر مرغ قابل تقدیر است و در راستای 
صنعت فراوری چرم این مجتمع را حمایت خواهیم کرد. »قوسی« با اشاره به این که 
استان از لحاظ موقعیت آب و هوایی در جایگاه خوبی برای پرورش شتر مرغ قرار دارد 
تصریح کرد: مجتمع شتر مرغ عابدیان در شهر بشرویه از جمله مزارع خوب پرورش 
شترمرغ استان محسوب می شود که هر چند در سیل امسال خسارت هایی را متحمل 
شد ولی با روحیه جهادی مدیر مجتمع، تولید متوقف نشد و در صنعت صنایع دستی 

چرم شتر مرغ توانسته اند در وضعیت خوبی قرار گیرند.

مجتمع شتر مرغ عابدیان موفق در فراوری محصوالت
مدیر کل دام پزشکی استان نیز در حاشیه برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع 
دستی در ارتباط با غرفه مجتمع شتر مرغ بشرویه گفت: بیش از 70 محصول با 
فراوری محصوالت پرورش شتر مرغ حاصل می شود که در ابتدای این کار مجتمع 
شتر مرغ عابدیان با حضور در صنعت صنایع دستی و فراوری چرم و تولیدات چرمی 
موفق بوده است. »اصغرزاده« ادامه داد: خراسان جنوبی در کشور در حوزه آمایش 
سرزمین، بهترین موقعیت را برای پرورش شتر مرغ دارد که می توانیم استان و به 
خصوص شهرستان بشرویه را به قطب پرورش شترمرغ تبدیل کنیم. وی با اشاره به 
نگاه صادرات محور به پرورش شتر مرغ تصریح کرد: اگر در حوزه پرورش شتر مرغ به 
حوزه صادرات محصوالت آن از دریچه ای دیگر نگاه کنیم می تواند سودآوری بیشتر 
و ارزش افزوده ای منحصر به فرد داشته باشد که در این حوزه نیز مجتمع شتر مرغ 
عابدیان تنها صادر کننده جوجه شتر مرغ در استان است که امسال به ازبکستان 

جوجه شتر مرغ صادر کرد.

چرم های مجتمع شتر مرغ ابتکاری نو در صنایع دستی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در بازدید از چهارمین نمایشگاه 
سراسری صنایع دستی در بیرجند در غرفه مجتمع شتر مرغ عابدیان حضور یافت و 
گفت: غرفه مجتمع شتر مرغ شهرستان بشرویه، غرفه ای نو و مبتکرانه ای در نمایشگاه 
سراسری صنایع دستی است. مهندس »شهرکی« ضمن تقدیر از نگاه کار آفرینانه  مدیر 
عامل مجتمع پرورش شترمرغ بشرویه اظهار کرد: فعالیت فراوری محصوالت شتر 
مرغ این مجتمع قابل تقدیر است و باید زمینه ای فراهم شود تا فرایند تولید و پرورش 
تا فراوری چرم و صنایع وابسته شترمرغ در این مجتمع حمایت و کامل شود. وی این 
صنعت را مزیت نسبی شهرستان بشرویه اعالم و تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان جنوبی آمادگی دارد حمایت های ویژه ای را از این چرخه تولید 

داشته باشد.

حل مشکالت تولید کنندگان مهم ترین اصل در توسعه پایدار
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی هم در حاشیه برگزاری 
نمایشگاه صنایع دستی در ارتباط با غرفه مجتمع شتر مرغ بشرویه با تاکید بر نقش و 
اهمیت شرکت های تعاونی در توسعه اشتغال و الگوسازی تعاونی های موفق در توسعه 
و ترویج بخش تعاون، حل مسائل و مشکالت تعاونی ها و تولید کنندگان را مهم ترین 
اصل در توسعه پایدار اعالم کرد. »غالمرضا اشرفی« با اشاره به سیاست های اشتغال 
که از سوی دولت ابالغ شده است، گفت: ایجاد اشتغال یکی از دغدغه های اصلی و 
از برنامه های مهم دولت است .او به برنامه توسعه ای این مجتمع اشاره کرد و افزود: 
مجتمع شتر مرغ عابدیان با فراوری محصوالت مجتمع خود توانسته است جلوی خام 
فروشی را بگیرد و محصوالت فراوری شده حاصل از پرورش شتر مرغ را به بازارهای 
داخلی ارائه کند و افق فروش محصوالتشان را در بازارهای بین المللی نیز دیده است.

تولید محصوالت چرمی شترمرغ ایده و اقدامی منحصر به فرد
مدیر کل دفتر دفتر امور شهری و شوراهای استانداری نیز در بازدید از غرفه مجتمع شتر 
مرغ در نمایشگاه سراسری صنایع دستی گفت: تولید محصوالت چرمی شترمرغ و 
فراوری محصوالت این مجتمع ایده و اقدامی بسیار زیبا و منحصر به فرداست. مهندس 
»حالج مقدم« ضمن تقدیر از سرمایه گذاری مدیر جوان و خوش فکر مجتمع شتر مرغ 
بشرویه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت ها و توانمندی نیروهای انسانی به اشتغال زایی 

در استان نیز کمک خواهد کرد.

مجوز تاسیس کارگاه صنایع دستی مجتمع شترمرغ در دستور کار
همزمان با برپایی نمایشگاه سراسری صنایع دستی در استان، دریافت مجوز تاسیس 
تولید کارگاه صنایع دستی مجتمع شترمرغ عابدیان در دستور کار قرار گرفت. رئیس 
اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بشرویه گفت : این شهرستان در 
چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان با ۹ غرفه میزبان بازدید کنندگان 
است که دو غرفه به مجتمع شتر مرغ عابدیان اختصاص یافته است. »سلیمانی« اضافه 
كرد: تعداد افرادی كه در این شهرستان در حوزه صنایع دستی مشغول فعالیت هستند 
بیش از ۱۵0 نفر است. رئیس اداره میراث فرهنگی بشرویه ادامه داد: با ورود مجتمع 
بزرگ شتر مرغ این شهرستان در حوزه صنایع دستی، جلوی خام فروشی محصوالت 
این مجموعه گرفته شد و چرم فراوری شده از این مجموعه به دست بانوان هنرمند این 
شهرستان تبدیل به کیف و کفش و صنایع دیگر تزئیناتی می شود که به جمع هنرمندان 
صنایع دستی شهرستان نیز افزوده و اشتغال نیز ایجاد شده است. سلیمانی، اظهار 
کرد: مقدمات تاسیس کارگاه چرم دوزی چرم شتر مرغ فراهم شده است که در آینده 
نزدیک شاهد دریافت پروانه تولید کارگاهی چرم شتر مرغ توسط شرکت آرتین بشرویه 

وابسته به مجتمع شتر مرغ عابدیان خواهیم بود.

طرح توسعه مجتمع شترمرغ در دستور کار قرار می گیرد
مدیر  جهاد کشاورزی بشرویه هم در حاشیه برگزاری چهارمین نمایشگاه سراسری 
صنایع دستی گفت: طرح توسعه مجتمع شتر مرغ عابدیان در دستور کار قرار خواهد 
گرفت. مهندس »سرچاهی« با اشاره به مهاجرت معکوس مدیر مجتمع شتر مرغ در 
این شهرستان ادامه داد: تولید و پرورش شتر مرغ در راس امور این مجتمع قرار دارد و 

در راستای حضور مدیر مجتمع در صنعت چرم و فراوری محصوالت شتر مرغ 
به نقطه خوبی رسیده است که ما نیز تالش خواهیم کرد برای توسعه صنعت 
چرم و فراوری دیگر محصوالت این مجتمع شتر مرغ حمایت های ویژه خود را 
انجام دهیم. وی با اشاره به طرح توسعه این مجتمع خاطرنشان کرد: با فراوری 
محصوالت تولیدی مجتمع، جلوی خام فروشی محصوالت گرفته می شود و 
در نهایت درآمدزایی و اشتغال زایی و ارز آوری با حضور در بازارهای بین المللی 

حاصل طرح توسعه این مجتمع خواهد بود.

مدیر مجتمع شترمرغ عابدیان مصداق کارآفرین نمونه
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بشرویه در حاشیه برگزاری چهارمین 
نمایشگاه سراسری میراث با اشاره به مهاجرت معکوس مدیر مجتمع شترمرغ 
بشرویه و کارآفرینی هایی که در این مجتمع انجام شده است اظهار کرد: مدیر 
مجتمع شتر مرغ بشرویه مصداق کارآفرین نمونه است. مهندس »حسن زاده 
میدانی« ادامه داد: فراوری محصوالت این مجتمع سبب شده است تا جلوی 
خام فروشی محصوالت گرفته شود و برای اشتغال زایی نیز این مجتمع 
توانسته است در بخش های مختلف اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم 
زیادی ایجاد کند. وی ادامه داد: از حمایت های اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شهرستان و استان که می تواند مسیر توسعه این مجتمع را هموار 
کند دریغ نخواهیم کرد و حمایت های ویژه خود را چه در ارائه تسهیالت و . 

. . انجام خواهیم داد.

مجتمع شترمرغ عابدیان از مزارع بهداشتی نمونه است
رئیس اداره دامپزشکی بشرویه نیز در حاشیه برگزاری چهارمین نمایشگاه 
سراسری میراث اظهار کرد: مجتمع شتر مرغ عابدیان یکی از مزارع بهداشتی 
شتر مرغ است که در استان می توان از آن به عنوان مزرعه بهداشتی نمونه یاد 
کرد. دکتر »عبدی« با اشاره به حضور مجتمع شتر مرغ در حوزه صنایع دستی 
و فراوری محصوالت شتر مرغ ادامه داد: مهاجرت معکوس مدیر این مجتمع و 
حضور در توسعه صنایع دستی و فراوری محصوالت می تواند جایگاه ویژه ای 
برای این مجتمع باشد که در حوزه های صنایع دستی و فروش  محصوالت 
حاصل از شتر مرغ و فراوری محصوالت این مجتمع قدمی روشن تر بردارد. 
دکتر عبدی با اشاره به بهداشتی بودن این مجتمع خاطرنشان کرد: بهداشتی 
بودن این مجتمع زیرساختی مناسب برای فعالیت های دیگر آن است که 
نگرانی در حوزه بهداشتی را از بین برده و کیفیت و مرغوبیت کاال و محصوالت 
 این مجتمع می تواند مورد توجه قرار گیرد. وی تصریح کرد: از حمایت اداره 
دام پزشکی شهرستان برای این مجتمع شترمرغ دریغ نخواهیم کرد و در 

تمامی حوزه ها هر کمکی از دستمان ساخته باشد انجام می دهیم.

 اشتغال ، تولید و کمک به توسعه استان
مدیر عامل مجتمع شتر مرغ بشرویه  نیز ضمن قدردانی از محبت همه مدیران 
استان و شهرستان اظهار کرد: تمام تالش بنده برای برگشت به موطن پدری 
خویش برای ایجاد اشتغال و تولید و کمک به توسعه استان و شهرستان بوده 
است. »امیر عابدیان« با اشاره به خسارت های ناشی از سیل امسال، ادامه داد: 
به دلیل برخی مشکالت در حوزه سامانه خسارت، هنوز جبران خسارتی برای 
مجموعه ما که بیش از یک میلیارد و 700 میلیون تومان بوده پرداخت نشده 
است. عابدیان به تولید محصوالت چرمی و فراوری محصوالت شتر مرغ 
اشاره کرد و افزود: با راه اندازی بخش فراوری محصوالت شتر مرغ توانسته 
ایم جلوی خام فروشی محصوالت را بگیریم و ایجاد اشتغال کنیم که به خودی 
خود ارزشمند است. وی به نمایشگاه صنایع دستی نیز اشاره و تصریح کرد: 
برگزاری چنین نمایشگاه هایی به معرفی مجتمع کمک می کند و می توانیم 
محصوالتمان را به همه بشناسانیم. »عابدیان« از همه مدیرانی که با پیام و 
حضور در غرفه نمایشگاه، این مجتمع را همراهی کردند تشکر و خاطر نشان 
کرد: تمام محصوالت تولیدی با تالش و همراهی نیروهای توانمند مجتمع و 
بانوان هنرمند بشرویه حاصل شده است که به صورت ویژه از دریچه  این رسانه 

سپاسگزاری ام را تقدیم شان می کنم.

چرم و محصوالت شترمرغ شرکت آرتین بشرویه در نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان به نمایش گذاشته شد

مجتمع شتر مرغ عابدیان جلوه گاه رونق تولید
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