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 حلقه مفقوده تولیدات 
7دامی و کشاورزی طبس

عکسها:حقانی

امام جمعه قاین از ساکنان مسکن مهر عذرخواهی کرد
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۲٠فایده داشتن خواهر و برادر

 استاندار:دنبال فضای امنیتی 
در دانشگاه نیستیم 

 

14 هزار کشاورز مشمول 
استمهال تسهیالت حوادث 

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مطرح کرد

آسیب های شاخص اجتماعی



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 6۲ سال پیش         
 در روزنامه

اردوی قهرمانی فردوس و ورود و استقبال

در   1336 اسفند   20 تاریخ  به   2515 شماره  در  خراسان  روزنامه 
مطلبی در صفحه چهار آورده است: عصر 11 اسفند 415 نفر قهرمانان 
ده شهرستان بیرجند، نیشابور، فردوس، سبزوار، بجنورد، گناباد، تربت 
قهرمانی  مسابقات  در  شرکت  برای  درگز  و  کاشمر  قوچان،  حیدریه، 
دبیرستان های خراسان در میان استقبال کم نظیر هزاران نفر از اهالی 
که تا 19 کیلومتری شهر باستقبال رفته بودند بفردوس وارد در مدخل 
از  و  شد  گفته  مقدم  خیر  فرهنگ  رئیس  و  فرماندار  آقایان  طرف  از  شهر 

طرف شهرداری پذیرائی گرمی از ورزشکاران بعمل آمد.

رویداد

مدیر کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای: 

باحتساب 10 سال 
عمر مفید روسازی 

آسفالت راه ها، 
هر سال نیاز است 

هزار کیلومتر از راه 
های استان روکش 
حفاظتی یا آسفالت 

شود
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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

یارانه از فروش نفت و منابع این سرزمین به دست  ●
می آید و متعلق به همه ایرانی هاست بنابراین جا 
دارد مساوی توزیع شود حاال اگر شخصی نخواست 

می تواند انصراف دهد.
 درگیر پرداخت مهریه هستم اما توان پرداخت  ●

حتی یک سکه را بعد از تعدیل اعسار با توجه به 
حقوقم ندارم در حالی که می دانم این حق بر 
گردن من است. حال با توجه به اوضاع اقتصادی 
و نوسانات شدید نرخ سکه از ابتدای سال 96، 
مسئوالن درباره پرونده های مهریه و حبس زدایی 
بازنگری کنند زیرا قبال سکه یک میلیون تومان 
بود و االن چند برابر شده است در کنار آن خرج و 
مخارج هم نسبت به گذشته دو تا سه برابر افزایش 

یافته است.
 سه سال است که چاه روستای گلون آباد خشک  ●

شده است و آب رسانی با تانکر انجام می شود. با 
وجود درخواست های متعدد از اتصال روستا به 
شبکه آب رسانی خبری نیست. وجود کنتورهای 
آب خانگی در حالی که اهالی از آب شبکه بهره مند 

نیستند چه مشکلی را رفع می کند؟ 
 چند روز پیش وجود مانع در پیاده روی کنار  ●

مسجد حضرت جواداالئمه )ع( خیابان شهید 
منتظری طبس سبب سقوط یک مادر و فرزند و 
آسیب دیدگی آن ها شد. مانع مربوط به محل 
آب سردکن است که پس از جمع آوری دستگاه، 

اقدامی برای حذف آن نشده است. 
 چرا پرداخت مهریه به زوجه بر اساس تاریخ وقوع  ●

عقد انجام نمی شود و آن را به قیمت روز محاسبه 
می کنند؟

 دولت برای سال آینده در حالی سقف وام  ●
ازدواج را 30 میلیون تومان تعیین کرد که با قیمت 
فعلی لوازم خانگی نصف کاالهای مورد نیاز را هم 

نمی شود تهیه کرد.
 درختان در خیابان نواب صفوی طبس، شرایط  ●

مناسبی ندارند و شهروندان نمی توانند به راحتی 
در پیاده رو تردد کنند.

 تفاوت در نورپردازی، آسفالت معابر، فضای سبز  ●
مناسب، امکانات شهری و ورزشی، بیمارستان 
ها و ... قسمتی از امتیازهایی است که در جنوب 
اما در شمال شهر،  بیرجند فراهم شده است 
معموال کمترین آن دیده و وعده های مسئوالن هم 
بعد از بازدیدها فراموش می شود به عنوان مثال 
سرنوشت ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی در این 

منطقه چه شد؟

 مدیر ستادی بانک کشاورزی استان  خبر داد:

14 هزار کشاورز مشمول استمهال تسهیالت حوادث

زهـرا خسـروی -  13 هزار و 929 کشـاورز اسـتان 
مشـمول اسـتمهال تسـهیالت کشـاورزی بـه دلیـل 
خسـارت از حوادث طبیعی هسـتند. مدیر سـتادی 
بانـک کشـاورزی اسـتان بـا اشـاره بـه ایـن کـه  28 
هزار و 995 کشـاورز به بانـک های اسـتان بدهکار 
هسـتند بـه »خراسـان جنوبـی« گفـت: مبلـغ بدهی 
ایـن افـراد، دو هـزار و 200 میلیـارد ریـال اسـت. 
متفرعـات  و  سـود  بخشـودگی  مـودی«  »حسـین 
تسهیالت زیر بخش تولید کشـاورزی که از حوادث 

طبیعـی خسـارت دیـده انـد و امهـال اصـل بدهـی 
آن هـا بـه مـدت سـه سـال را از شـرایط اسـتمهال 
برشـمرد و افزود: 13 هزار و 929 نفر مشمول این 
طـرح و مبلـغ مطالبـات مشـموالن هم هـزار و 451 

میلیـارد ریـال اسـت.
مدیـر سـتادی بانـک کشـاورزی اسـتان از مراجعـه 
هفت هـزار و 860 نفر برای اسـتمهال خبـر و ادامه 
داد: هـزار و 68 میلیـارد ریـال مجمـوع مطالبـات 

تعییـن تکلیـف شـده اسـت.

هزار کیلومتر راه باید  هر سال روکش شود 
اکبری

 تـردد زیـاد و ترانزیـت در محورهـای خراسـان جنوبـی و 
حوادث طبیعی مانند سیل و ... سبب می شود تا ساالنه 
هزار کیلومتـر از راه های اسـتان نیـاز به روکش آسـفالت 
یـا اجـرای روش هـای حفاظتـی داشـته باشـد. مدیـر کل 
راهـداری و حمل و نقـل جـاده ای گفـت: اسـتان بیش از 

11 هزار کیلومتر جاده بین شـهری و روسـتایی آسفالت 
و 5 هـزار و 687 کیلومتـر راه خاکـی و شوسـه دارد کـه 
بـا احتسـاب 10 سـال عمـر مفیـد روسـازی آسـفالت راه 
هـا، هر سـال نیاز اسـت هـزار کیلومتـر از راه های اسـتان 
روکـش حفاظتـی یـا آسـفالت شـود. »شـهامت« اعتبـار 
مـورد نیـاز بـرای ایـن کار را 200 میلیـارد تومـان اعـالم 
کرد و افـزود: برای ارتقـای ایمنی محورهـای مواصالتی 

و جلوگیـری از تخریـب راه هـا، در هشـت مـاه گذشـته 
303 کیلومتـر از بزرگـراه هـا، راه هـای اصلـی، فرعـی و 
روسـتایی روکـش آسـفالت شـده اسـت کـه شـامل 135 
کیلومتر آسـفالت گرم، 57 کیلومتر ماسه آسفالت گرم، 
10 کیلومتـر ماسـه آسـفالت سـرد نـازک و 25 کیلومتـر 
اجرای عملیـات روکـش حفاظتی میکروسرفیسـینگ و 

76 کیلومتـر اجـرای عملیات فوگسـیل اسـت.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مطرح کرد

آسیب های شاخص اجتماعی
خسروی -  اختالفات خانوادگی، اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد مخدر از عمده آسیب 
های اجتماعی سه شهرستان است. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 
با استناد به آمار رسیده از سه شهرستان؛ اعتیاد، بیکاری، پاتوق مواد مخدر، تصرف غیر 
قانونی اراضی در روستاهای بیرجند و فساد اخالقی، تکدی گری، زباله گردی و پدیده 
کودکان کار را از آسیب های اجتماعی در مرکز استان برشمرد و به »خراسان جنوبی« 
گفت: اختالفات خانوادگی، طالق، اعتیاد، توهین، سرقت و جرایم فضای مجازی 
هم در راس آسیب های فردوس قرار دارد. حجت االسالم »وحدانی نیا« جرایم مرتبط 
با مواد مخدر، سرقت، ضرب و جرح و موضوع های خانوادگی را مهم ترین آسیب ها در 
حوزه نهبندان اعالم و اضافه کرد: اگر چه استان از نظر آسیب های حوزه خانواده در 
مقایسه با کشور در رده های آخر قرار دارد اما با توجه به جمعیت و اعتقادهای مذهبی 

حاکم بر منطقه، جایگاه خوبی نیست.

کسب 2 مدال بین المللی اسکواش 

زهرایی - ورزشکاران استان در رقابت های بین المللی اصفهان جونیور دو 
مدال رنگارنگ را به دست آوردند . به گزارش خبرنگار ما »خراشادی زاده« 
مربی تیم اعزامی به این رقابت ها گفت: در این مسابقات که با حضور 145 
بازیکن پسر و 115 دختر برگزار شد سید امیر مهدی خراشادی زاده مدال نقره 

و سبحان سابقی، مدال برنز را به دست آوردند.

۳۵۰ زوج معلول نیازمند جهیزیه
350 زوج معلول استان نیازمند جهیزیه هستند. مدیر کل بهزیستی از آغاز 
پویش تامین جهیزیه مددجویان بهزیستی با عنوان »حلقه وصل« در استان خبر 
داد و گفت: بیش از350 زوج معلول و فرزند خانواده های زیر پوشش بهزیستی 
به تامین جهیزیه نیاز دارند. به گفته »عرب نژاد« شهروندان می توانند از طریق 

نرم افزار سکه کمک های نقدی خود را برای این کار هدیه کنند.

۳ قربانی درحوادث جاده  ای

حوادث رانندگی در جاده های استان روز گذشته جان سه نفر را گرفت. رئیس 
پلیس راه استان گفت: بامداد روز گذشته در کیلومتر 85 محور طبس - یزد 
بر اثر برخورد ایسوزو با کامیون، دو نفر شامل راننده و سرنشین ایسوزو جان 
باختند. سرهنگ »رضایی« دلیل حادثه را بی توجهی راننده ایسوزو به جلو 
ناشی از خستگی و خواب آلودگی، دانست و گفت: در حادثه دیگری که ساعت 
6 صبح یک شنبه به وقوع پیوست یک دستگاه خودروی سواری در کیلومتر 
47 محور نهبندان - بیرجند به دلیل خستگی و خواب آلودگی راننده  واژگون 

شد و  راننده خودرو جان خود از دست داد.

استاندار: دنبال فضای امنیتی در دانشگاه نیستیم

حسین قربانی - فضای دانشگاه باید امن باشد اما هرگز به دنبال فضای امنیتی در دانشگاه ها 
نیستیم. استاندار شنبه شب در نشست با رئیسان دانشگاه ها و تشکل های دانشجویی استان در 
دانشگاه بیرجند که به مناسبت 16 آذر، برگزار شد گفت: دانشگاه ها قوانین و مقررات خاص خود 
را دارند بنابراین تصمیم گیری ها باید در این مراکز انجام شود و فعالیت های سیاسی را تنظیم 
کنند. به گفته »معتمدیان« دانشگاه ها دارای نهادهای نظارتی و تصمیم ساز و مانند یک کشور 
هستند بنابراین باید مدیریت شوند و زیر بار توصیه های غیر قانونی و از بیرون نروند البته مبنای 
اقدامات باید قانونی باشد. به گزارش خبرنگار ما در این جلسه حاضران به طرح دیدگاه های خود 

در زمینه های مختلف پرداختند.

اطالع رسانی انتخابات طبق برنامه  انجام می شود 

اطالع رسانی مرتبط با انتخابات مجلس طبق برنامه زمان بندی انجام می شود. 
معاون سیاسی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان در جمع خبرنگاران تاکید کرد 
که هر موضوع مرتبط با انتخابات، بر اساس تقویم زمان بندی، مرحله به مرحله اطالع 
رسانی می شود. »خوش خبر« گفت: چنان چه رسانه ای در چارچوب قانون و برای 
اهداف نظام عمل کند مهم نیست که برخالف نظر فردی بنویسد. وی تاکید کرد: 
افراد و رسانه ها با هر گرایشی در انتخابات مشارکت داشته باشند زیرا فقط دولت در 

این موضوع نقش ندارد. 

بهره برداری از مرکز شتاب دهی دانشگاه بیرجند تا 2 سال دیگر 

مرکز نوآوری و شتاب دهی دانشگاه بیرجند تا دو 
سال دیگر به بهره برداری می رسد. رئیس دانشگاه 
بیرجند در مراسم هفته پژوهش گفت: این مکان در 
شش فاز طراحی شده که فاز اول با وجود مشکالت 
اقتصادی به اتمام رسیده است. دکتر »خامسان« 
افزود: با وجود شرایط نامناسب اقتصادی تالش شد 
تا کمترین تاثیر بر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه 

باشد.دکتر »نجفی« رئیس حوزه پژوهش و فناوری 
دانشگاه بیرجند هم راه اندازی صندوق پژوهش، 
تنظیم و تصویب آیین نامه جدید گرند بر اساس سند 
چشم انداز پنج ساله و ... را مطرح کرد و افزود: در 
حوزه پژوهش و فناوری، مرکز نوآوری دانشگاه با 
همکاری بنیاد نخبگان با یک میلیارد و 500 میلیون 

تومان راه اندازی شد. 

12۷ نفر، آمار نهایی نامزدها 

127 داوطلب برای نمایندگی مجلس در اسـتان ثبت نام کردند. 
رئیس سـتاد انتخابات اسـتان، گفت: از این تعداد 114 نفر مرد و 
13 نفر خانم هسـتند و حـوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسـف 
بـا 40 نفـر بیشـترین ثبـت نـام کننـده و حـوزه انتخابیـه نهبنـدان و 
سربیشـه بـا 25 نفـر کمتریـن آمـار را دارد. بـه گفته »خـوش خبر«، 
تعـداد ثبـت نـام کننـدگان در حـوزه انتخابیـه فـردوس، طبـس، 
بشـرویه و سـرایان 35 و در حـوزه انتخابیـه قاینـات و زیرکـوه نیـز 

27 نفـر اسـت.



پیتزای فوری در ماگ
خوبی آشپزی در ماگ این است که می توان  برای 

یک فرد به تنهایی غذایا دسر تهیه کرد

 چرا وقتی سرماخورده ایم 
نباید سرکار برویم؟

 دستگیری صاحب جزیره ای
  8 میلیون دالری به خاطر 

دزدی 200 دالری!
 نگاهی روان شناسانه به این خبر جنجال آفرین 

در رسانه ها ی غربی

 قصه»کاله منگوله دار« 
در صفحه فرفره
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یاسمین مشرف | مترجم
شما و خواهر و برادرهایتان حتما 

ــادی به  ــ ــای مشترک زی ــره ه ــاط خ
خصوص از دوران کودکی 

ــد.   ــ ــا یــکــدیــگــر داریـ بـ
در این بین همچنان که بزرگ تر شدید، 

روابط تان با خواهر و برادرهای تان هم با 
شما رشد کردند. درباره انتخاب رشته، 
تصمیم گیری برای ازدواج، حتی مدل 
مو یا لباس تان نظر آن ها را می پرسیدید 
یا هنگامی که در روابــط با والدین دچار 

مشکل می شدید، گالیه و گریه هایتان 
را پیش خواهر یا برادرتان می بردید و در 

مقابل، شما هم گوش شنوای مشکالت آن ها 
می شدید. اما تاثیرات داشتن خواهر و برادر بر 
زندگی به همین موارد ختم نمی شود. واقعیت 
این است که شما اساسا بخش زیادی از شخصیت 
امروزتان را از خواهر و برادرهایتان دارید و اگر 
آدم موفقی هستید یا روزی به موفقیت برسید، 

نباید از نقش پررنگ آن ها غافل شوید. آیا تا به 
حال به این موضوع فکر کرده اید که خواهر و 
برادرهایتان در زندگی و شخصیت امروز شما 
چه نقشی داشته اند؟ پاسخ به این سوال را در 

پرونده امروز زندگی سالم خواهید خواند. 
تاثیراتی که تحقیقات متعدد روان شناسی 

در دنیا، آن ها را اثبات کرده است.

پرونده

تاثیرات مثبت داشتن خواهر و برادر محدود به دوره کودکی یا بزرگ سالی نیست و در سالمندی هم مفید است
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بر اساس تحقیقات دانشگاه بریگهم یانگ آمریکا، کودکان و نوجوانان 10 تا 14ساله ای 
که خواهر و برادر دارند، کمتر احساس تنهایی، خودخواهی یا ترس می کنند و از 
توانمندی های بیشتری نسبت به تك فرزندان برخوردارند یا آن ها را بیشتر بروز 
می دهند. به گفته »لورا پادیال واکر«، استاد دانشگاه و سرپرست این تحقیق، داشتن 
خواهر یا برادری که کودک او را دوست  دارد)جالب تر این که فرقی نمی کند خواهر 
باشد یا برادر( کودک را به کمک به دیگران و مراقبت بهتر از خودش ترغیب می کند.  
مطالعه دیگری که در دانشگاه ایالتی اوهایو روی رفتار بیش از دو هزار کودک انجام 
شده، نشان داد کودکانی که با یک یا دو خواهر و برادر بزرگ می شوند با همساالن خود 
در کودکستان برخورد بهتری دارند و از رشد اجتماعی و هیجانی بیشتری برخوردارند.

جالب است بدانید داشتن خواهر و برادر برای رسیدن به موفقیت در کار و حتی 
مدرسه هم مثمر است. مطالعه ای که به تازگی در دانشگاهی ژاپنی انجام شده، 
نشان می دهد دانش آموزانی که خواهر و برادرهایشان مدارج علمی باالیی 
داشته اند، به سطوح آکادمیک باالتری دست یافته اند. دلیلش شاید کمک خواهر 
و برادرها در مسائل و مشکالت درسی یکدیگر باشد یا رقابت با آن ها برای رسیدن 
به موفقیت های باالتر. هرچه هست، این تحقیق ثابت کرده موفقیت یا شکست 
تحصیلی یک فرد تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط تحصیلی خواهر و برادرهایش 

بوده و خواهد بود.

ارتباط میان تعداد بیشتر فرزندان با احتمال طالق آن هــا از 
همسران خود در آینده، توسط دانشگاه ایالتی اوهایو بررسی 

شده است. طبق این مطالعه با افزایش تعداد خواهران و 
برادران تا 7 نفر، احتمال جدایی هر کدام از آن ها تا حدود 2 
درصد کاهش می یابد. گفته می شود علت این موضوع هم 
افزایش درک دو جانبه و تقویت تجربیات مرتبط با سازگاری 
کودکان به واسطه تعداد فرزندان بیشتر خواهد بود. در واقع 

آن ها هر کدام تبدیل به معلمی ویژه برای آموزش مهارت های 
زندگی به خواهران و بــرادران خود می شوند و بدین ترتیب 

احتمال جدایی از همسر در آینده را کاهش می دهند.

جنگ و دعوا بین خواهر و برادرها، بخشی از زندگی هر خانواده ای است. زد و 
خوردهای کوچک و داد و فریادها در دوران کودکی، اولین تجربه های شما از 
ورود به تنش و تعارض و در نهایت حل تعارض بوده است. شاید در آن زمان متوجه 
نشده باشید اما این که خواهر و برادرهای تان اسباب بازی هایتان را می گرفتند یا  
به بعضی از حرکات و رفتارهای شما می خندیدند، چیزهای زیادی به شما یاد داده 
است! شما مقابله با تنش ها در زندگی را از همین دعواهای تان با آن ها در کودکی 
یاد گرفته اید. تنش هایی که بعضی هایشان به نظر قابل مدیریت نیستند اما شما به 
دلیل یاد گرفتن یک سری مهارت ها در همین باره، به خوبی از پس شان برمی آیید.

آرزوی همه ما، داشتن شخصیتی شاد و پویاست. تداوم روابط مطلوب 
با خواهر و بــرادرهــا باعث می شود شخصیتی شــاد و راضی 
داشته باشیم. نتایج مطالعه ای که در سال 2018 در مجله 
بین المللی »افزایش سن و رشد انسان« منتشر شده، نشان 
می دهد در حالی که رابطه با دوستان تاثیر کمی بر رضایت 
از زندگی در سنین باالی 80 سال دارد اما رابطه با خواهر 
و برادرها این رضایتمندی را در افراد ایجاد می کند. بنابر 
نتایج این تحقیق، سالمندانی که روابط شان را با خواهر و 
برادرهایشان حفظ کرده اند، افراد شادی هستند و از زندگی 

رضایت بیشتری دارند.

هربار که پدر و مادر چیزی برای شما و خواهر یا برادرانتان می خریدند، می دانستید 
که باید آن را بین همه تقسیم کنید. شاید در آن زمان دوست نداشتید این کار را انجام 

بدهید اما این تمرین، امروز قطعا از شما انسان بهتری ساخته است.

کارشناسان خانواده معتقدند تعدد فرزندان در خانواده، آثار روحی 
و اجتماعی بسیاری در زندگی افراد به خصوص در بزرگ سالی 

دارد. در ضمن این آثار بعد از ازدواج پررنگ تر می شود زیرا در این 
دوره، افراد نیاز به نیروی مشورتی دارند و خواهر و برادرها این نیاز 
را تا حد زیادی برطرف می کنند. مشورت دهنده هایی که صادق 

هستند و اهل دوز و کلک نیستند.

اگر خواهر و برادر کوچک تر داشته باشید، حتما با رفتارهای اشتباه 
زیادی از طرف آن ها مواجه شده اید اما چون می دانستید آن ها خام و 
نابالغ هستند، چیزی به روی خودتان نیاورده اید یا موضوع را با تذکر 
به جای پرخاشگری، حل و فصل کرده اید. این نوع رفتار، درس مهمی 
از صبوری به شما داده و احتماال فرد صبوری از شما ساخته است. 

بنابراین باید اعتراف کنیم آن ها صبوری کردن را به ما یاد داده اند.

خواهر و برادرهایتان نمی توانسته اند شما را دست بیندازند و قسر 
دربروند. شما این اجازه را هم به آن ها نمی داده اید 
که همیشه شــروع کننده چنین بــازی باشند! 
در مسائل و مشکالت این چنینی شما یاد 
گرفتید نظرتان را ابراز و روی گرفتن حق تان 
پافشاری کنید. در ضمن به توافق رسیدن 
درخصوص مسائل کوچک و بزرگ در یک 
خانواده گاهی کار مشکلی است، به ویژه 
زمانی که همه روی یک چیز توافق ندارند. 
مثال شما دوست دارید فیلم تماشا کنید اما 
خواهر کوچک ترتان اصــرار به دیــدن کارتون 
مورد عالقه اش دارد. این که چطور در این گونه موارد 
به یک تصمیم برسید، مهارت تصمیم گیری مشترک را به 
شما آموخته و همچنین یادتان داده است که خواسته شما نمی تواند 

همیشه اجرا شود.

در طول مسیر پر پیچ و خم زندگی، شما همیشه نمی توانید در 
کانون توجه قرار داشته باشید. اولین بار حضور خواهر و برادرها 
این حقیقت را به شما آموخت. مسلما این که همه توجه پدر و مادر 
به شما معطوف باشد، حس خوبی دارد اما اوضاع همیشه این طور 
نبوده است. گاهی شما در کانون توجه قرار داشته اید و گاهی دیگر 

خواهر و برادرهای تان.

بودن در کنار خواهر و برادرها در همه لحظات زندگی، درک شما از 
احساسات انسان ها در شرایط خوب و بد زندگی را تقویت می کند و 
همدلی  که شما در این لحظات تجربه کردید، خودش را در روابطی 
که امروز در بزرگ سالی دارید، نشان می دهد. مطالعات نشان 
می دهند کسانی که دارای خواهر و برادر هستند در بیرون از خانه 
همدلی بیشتری از خود نشان می دهند و همین مسئله، باعث 

موفقیت بیشتر آن ها در حوزه های گوناگون زندگی خواهد شد.

ــوی مــا بــه خــواهــر و  معموال رفــتــار و خلق و خ
برادرهای مان شباهت زیــادی دارد. توجه 

کرده اید که بعد از مدتی معاشرت با دوستان 
و آشنایان تان، خلق و خو و طرز صحبت کردن 
شما و حتی نگرش شما به  مسائل گوناگون 

تا حــدودی به آن هــا شباهت پیدا می کند؟ 
دلیلش این است که ما الگوهای اجتماعی 

شدن را از دیگران دریافت می کنیم اما زمانی که 
ما با خواهر و برادرهای مان سپری می کنیم، خیلی 

بیشتر از مدتی است که با دوستان مان معاشرت داریــم و 
بخش عمده این زمان، در دوره رشد و یادگیری ماست. بنابراین 
اشتراکاتی که با خواهر و برادرمان در زمینه خلق و خو و رفتار 
داریم و تقلیدی که از گفتار آن ها می کنیم، خیلی بیشتر از چیزی 

است که فکر می کنیم.

شما و خواهر و برادرهایتان احتماال خاطرات خوشی از خندیدن با 
یکدیگر دارید. همه خنده های زیرزیرکی سر میز شام، خنده های 
بلند در صندلی عقب خودرو، خنده های ناهنجار به موقعیت های 
خنده دار و ... مسلما در حس شوخ طبعی قوی که امروز دارید، 
نقش داشته است. توجه داشته باشید داشتن خواهر و برادر، بر 

همین مسئله هم موثر است و شاید به آن توجه نشود.

اگر خیلی راحت بخواهیم در این باره صحبت کنیم، باید بگوییم 
که چشم و همچشمی با خواهر و بــرادرهــا یکی از 
ــن بــه سمت خود  ــدی ــای جلب تــوجــه وال ــ راه ه
ــت. فــرزنــدان یک خــانــواده ممکن است  اس
در هر چیزی از مسابقات ورزشی مدرسه 
گرفته تا انجام خریدهای خانه و ... با هم 
آن ها  باشند.  داشته  چشم و همچشمی 
به شیوه آزمــون و خطا یاد می گیرند که 
چگونه)دست کم تا حدودی( منصفانه و 
مودبانه با هم رقابت کنند. بنابراین مهارت 
رقابت سالم با داشتن خواهر و برادر به صورت 

غیر مستقیم، فراگرفته می شود.

بله، حتی شکل غذا خوردن شما هم از خواهر و برادرهایتان تاثیر 
پذیرفته است. غذاها و طعم هایی که آن ها ترجیح می دادند، ذائقه 
شما را هم تحت تاثیر قرار داده است. عادت های غذایی هم مثل 
دیگر خلق و خوها از کسانی که به ما نزدیک هستند به ما منتقل 
می شود. اگر خواهر یا برادرتان رویش را از بشقابی که در آن هویج 
داشت، برمی گرداند، احتماال شما هم از دیدن هویج در بشقاب تان 
ناراحت می شدید! همان طور که می دانید، برخی از این عادت ها 

تا بزرگ سالی شما را همراهی کرده اند.

 شما در دوران کودکی زمان بسیار زیادی را با خواهر و برادرهایتان 
سپری کرده اید. این زمان به خوبی و به صورت عملی به شما یاد 
داده که وقت تان را با دیگران به شکل بهتری بگذرانید. مطالعات 
متعدد نشان می دهند پیوند محکم میان خواهر و برادرها به 
کودکان کمک می کند در مدرسه با همساالن خود ارتباط بهتری 
برقرار کنند و در بزرگ سالی، روابط اجتماعی مطلوب تری با 

دیگران داشته باشند.

بسیاری از بیماری های خطرناک مثل سرطان خون، زمانی قابل  درمان هستند 
که فاکتورهای مشابه خونی برای پیوند مغز استخوان بیمار موجود باشد. این 
فاکتورهای مشابه در بستگان نزدیک مانند والدین، خواهر و برادرها بیشتر دیده 
می شود. بسیاری از بیمارانی که بر اثر این بیماری ها جان خود را از دست داده اند، 

درصورت داشتن خواهر و برادر، به احتمال زیادی قابل درمان می بودند.

روان شناسان معتقدند نیاز به امنیت، یکی از نیازهای پایه ای انسان است و نقش 
حمایت گری باالی خواهر و برادر، این نیاز اساسی را تامین می کند. تامین این 
نیاز برای شکوفایی شخصیت و کمال انسان ضروری است و داشتن خواهر و برادر 

به صورت غیرمستقیم، این نیاز را در افراد پاسخ می دهد.

الگوبرداری از خواهر و برادرها در شکل گیری اهداف مان نقش دارد. شما تا رسیدن 
به سن امروزتان الگوهای زیادی داشته اید: والدین، معلمان، سلبریتی ها و ... اما 
بدون شک تاثیرگذارترین الگوهای شما خواهر و برادرهای تان بوده اند. احتماال در 
موارد زیادی خواسته اید مانند آن ها رفتار کنید و این تالش شما برای مثل آن ها شدن، 
بر اهداف و رفتارتان تاثیر گذاشته است. به همین دلیل است که داشتن یک برادر یا 

خواهر موفق، تاثیر زیادی در موفقیت بقیه اعضای خانواده دارد.

ما حس مراقبت و حمایت از دیگران را از خواهر و برادرهای مان آموخته ایم. اگر خواهر یا 
برادر بزرگ تر هستید، زیر بال و پر گرفتن خواهر و برادر کوچک ترتان را تجربه کرده  و اگر 
فرزند کوچک تر خانواده بوده اید، خاطراتی از حمایت های فرزندان بزرگ تر خانواده در 
ذهن دارید. در واقع ما حس مراقبت و حمایت از دیگران را ابتدا با خواهر و برادرهای مان 
تجربه کرده ایم و این تجربه، یکی از طالیی ترین مهارت های مورد نیاز برای خوشبختی 

در زندگی است. چه در زندگی مشترک، چه در محیط کاری و حتی تحصیلی.
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صبورترتان می کنند7

شیوه گرفتن حق را یاد تان می دهند8

 توقعات تان را کاهش می دهند20

همدلی تان را تقویت می کنند9

بر خلق و خو تاثیر می گذارند10

شوخ طبعی تان را پرورش می دهند16

 با اصول رقابت آشنا ی تان می کنند17

بر عادات غذایی تاثیر می گذارند18

روابط اجتماعی را بهبود می بخشند19

  جان تان را هم نجات می دهند!3

نیازتان به امنیت را پاسخ می دهند4

 در شکل گیری اهداف تان موثرند6

تجربه مراقبت از دیگران را به شما می دهند5
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امروزه بسیاری از مردم در خانه هایشان 
مایکروویو دارند به خصوص نسل جدید 
که یکی از وســایل حتمی جهیزیه شان 
به شمار می رود. این وســیله همانند فر 
بســیاری از کار ها را راحت کرده است. 
بســیاری از مــردم از آن  تنها بــرای گرم 
کردن غــذا  یــا یخ زدایــی مــواد منجمد 
استفاده و بعضی هم در آن قهوه درست 
می کنند. فراتر از راحتی و کاربرد های 
بسیاری که این وســیله دارد بسیاری از 
افراد درباره آشــپزی با آن تردید دارند، 
چون تصــور می کننــد با ایــن روش غذا 
پختــن یــا دســر درســت کــردن، بخش 
زیادی از مواد مغذی غذا  از بین می رود؛ 
بنابرایــن اغلب ســوال می کننــد که آیا 
آشــپزی بــا مایکروویــو روش صحیحی 
اســت؟  غذا هــا بــه ایــن شــیوه ســالم 

هستند؟
مایکروویو چگونه کار می کند؟

فــر مایکروویو بــا اســتفاده از امواجی با 
انرژی باال که شبیه به امواج رادیویی اما 
کوتاه تر اســت، کار می کنــد. این امواج 
به طــرز جالبی انتخابی عمــل می کند؛ 
در درجه اول بر آب و دیگر ملکول هایی 
که از نظــر الکتریکــی نامتقارن اســت، 

تاثیر می گذارد.
در ایــن ملکول ها یک طرف بــار مثبت و 
دیگری بار منفی است. امواج مایکروویو 

باعث لرزش ایــن ملکول ها می شــود و 
انــرژی حرارتــی تولیــد می کنــد، چون 
طبق قانون براونــی ملکول ها به هنگام 
برخورد با همدیگر، گرما تولید می کنند 
و وقتی این برخورد ها شدیدتر می شود، 
گرمــا افزایــش مــی یابــد  بنابرایــن این 

دستگاه غذا را با سرعت گرم می کند.
آشــپزی بــرای  مایکروویــو  آیــا   

 بی خطر است؟
بعضــی از مــواد غذایی هنگامــی که در 
برابر گرمــا قرار می گیرد، چــه از طریق 
مایکروویــو و چــه فــر معمولــی تجزیــه 

می شود.
واضح تریــن  احتمــاال   C ویتامیــن   
نمونه اســت. امــا از آن جایی کــه زمان 
آشــپزی در مایکروویــو کوتاه تــر اســت، 
آشــپزی با آن ویتامین C و مــواد غذایی 
دیگــر را کــه بــه هنــگام گــرم شــدن 
تجزیه می شــود، بهتــر حفــظ می کند. 
 درباره ســبزیجات، پختن آن هــا در آب

مقــداری از ارزش مــواد مغذی شــان را 
کاهش می دهد. 

به عنوان مثال بروکلی جوشانده شده، 
»گلوکوزینــوالت« یعنی همــان ترکیب 
سولفوری راکه خواص مبارزه با سرطان 

دارد، از دست می دهد. 
بخارپز کردن سبزیجات در بعضی موارد 

بهتر است.

 به عنوان مثال در  بروکلی بخارپز شده، 
گلوکوزینوالت بیشتری نسبت به حالت 

جوشیده یا سرخ شده، حفظ می شود.
 آیا امواج مایکروویو برای سالمت 

انسان مضر است؟
شیوه پخت و پزی که مواد غذایی در آن 
بهتر حفظ می شود، روشی است که طی 
آن، غذا به سرعت و در کوتاه ترین زمان 
ممکن می پــزد و حتی االمــکان از مایع 
کمتری اســتفاده می شــود. مایکروویو 

این اهداف را تامین می کند.
 اســتفاده از مایکروویو با مصرف مقدار 
کم آب در غــذا، ویتامین و مــواد معدنی 
را بیشــتر از هــر روش دیگــری حفــظ 
می کند و نشان می دهد که پخت غذا در  

مایکروویو می تواند سالم باشد.
 حاال ماگ را چه کنیم؟

خوبی آشپزی در ماگ این است که برای 
یک فرد بــه تنهایــی می توان یــک غذا، 
شــیرینی یا دســر تهیه کــرد. همچنین 
این روش برای افراد تنهایی خوب است 
کــه نمی خواهند غذای زیادی درســت 

کنند.
 به ایــن روش شــما همه مــواد را در یک 
ماگ می ریزید و مخلــوط می کنید و در 
مایکروویو قرار می دهید و ظرف کمتری 
کثیف می شــود. به یــک نمونه دســتور 

پخت با ماگ توجه کنید.
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نیاز کودک به آهن بعد از تولد توسط شیر مادر تامین می شود اما همین که شش ماهه 
شد به توصیه پزشک باید روزانه مقدار مشخصی قطره آهن به او داده شود و این روند 
تا دوســالگی ادامه دارد. البته ســن شــروع مصرف در کودکان با هم متفاوت و بهتر 
اســت با تجویز پزشــک باشــد. کودکانی که رژیم غذایی آن ها به اندازه کافی دارای 
آهن نباشــد بدون مصرف قطره آهن به فقر آهن و کم خونی دچار می شــوند. کمبود 
 آهن توانایــی و عملکــرد روزانه کــودک را مختل می کنــد. در ادامه بــه برخی نکات 

در این باره می پردازیم :
  ایرانی بهتر است

  بهتر اســت قطره آهن مصرفی از  نوع ایرانی باشــد. این که تاکید می شــود 
نوع ایرانی آن را تهیه کنید به این دلیل اســت که 
میزان آهنی که 

یک کودک ایرانی به آن نیاز دارد، در این قطره موجود است.
  باعث پوسیدگی دندان نمی شود

متأسفانه این باور غلط وجود دارد که مصرف قطره آهن به خرابی و پوسیدگی دندان 
کودک منجر می شود. در حالی که پوسیدگی دندان در کودکانی اتفاق می افتد که 
بهداشــت دهان و دندان آن ها توسط والدین رعایت نمی شــود یا از میان وعده هایی 
که عامل پوسیدگی دندان  هستند مانند چیپس، پفک، کیک و بیسکویت به صورت 

متناوب استفاده می کنند.
  رنگ دندان ها تیره نمی شود؛ اگر ...

برای جلوگیری از تغییر رنگ دندان ها، بهتر اســت هنگام مصرف، قطره را با قاشــق 
چای خوری یــا قطره چکان در عقب دهان کودک بریزید ســپس کمــی آب به کودک 
بدهید و بالفاصله بعد از مصرف قطره آهن دندان های او را با مســواک انگشــتی یا با 

پارچه نخی تمیز و آب، پاک کنید.
  اضافه کردن قطره به شیر اشتباه است

در صورتی که کودک، شــیر خشــک مصرف می کند قطره آهن را در شیشــه شــیر او 
نریزید و برای این که قطره را راحت تر به او بدهید، آن را با یک قاشق آب میوه مخلوط 
کنید. اضافه کردن قطره آهن به آب میوه باعث می شود طعم تلخ آهن احساس نشود 
و ویتامین C موجود در آب میوه  باعث جذب بیشــتر آهن در معــده و تغییر رنگ کمتر 
دندان ها می شــود. بعد از خوراندن قطره آهن، بالفاصله به کودک شیر ندهید 

چون جذب آهن را به تاخیر می اندازد.
  هرگز نباید در دادن قطره آهن به کودک کوتاهی کنید

این عارضه به  بروز بی اشــتهایی، بداخالقی و اختالل رشــد و در ســنین 
 باالتــر بــه نداشــتن تمرکــز کــودک در مدرســه منجــر می شــود و باعث 
می شود کودک نسبت به همساالن خود عقب تر باشد. بنابراین در صورت 
مقاومت او برای نخوردن قطره کمی حوصله به خرج بدهید تا قلق کودک 

به دستتان بیاید.
منبع: hidoctor،niniban )فارسی(

نکاتی مهم درباره  قطره آهن کودکان

 خوبی آشپزی در ماگ این است که می توان  برای یک فرد
 به تنهایی غذا، شیرینی یا دسر تهیه کرد

آشپزی
پخت و پز در ماگ یکی از روش های مدرن آشــپزی است که فوت و فن های خاص خودش را دارد. 

شما می توانید با استفاده از این وســیله در زمانی کوتاه یک غذا یا دسر خوشمزه داشته باشید. 

انواع سوپ، کیک، مافین، نان، براونی و حتی پیتزا را می توان به این روش در مایکروویو تهیه کرد.

درمان بیماری های تنفسی با معدن نمکی در اوکراین 
فرنگیس یاقوتی|  مترجم

آیا از تنگی نفس و آســم رنج می برید؟ شــاید 
برای تان جالب باشــد که بدانید در اوکراین 
افراد مبتال به  آسم و تنگی نفس،  بیماری خود 
را با سپری کردن چند ســاعت تا چند روز در 
معدن نمکی واقع در عمق ۳۰۰ متری زمین 
درمان می کنند. سازمان پزشکی اوکراین، 
روستایی به نام »سولوت وینو« را که یک معدن 
نمک بــدون اســتفاده در عمــق ۳۰۰ متری 

زمیــن دارد، بــه مرکــز درمــان بیماری های 
تنفسی تبدیل کرده است. 

حــدود 1۰ ســال اســت کــه افــراد دچــار 
بیماری هــای تنفســی، چند ســاعت یا چند 
روز را در ایــن معــدن تاریــک و مرطــوب ســر 
می کنند؛ معدنی که نمک بــه هوای آن نفوذ 
کرده اســت و این هوا خاصیت درمانی و ضد 
احتقان دارد. به این نوع درمان، نمک درمانی 
می گویند و اولین بار در لهستان از این روش 
برای درمان بیماری های تنفســی اســتفاده 

شــد. ایــن روش درمانــی در اروپای شــرقی 
و مرکزی بســیار متداول اســت امــا در دیگر 
قســمت های دنیا زیاد شناخته شده نیست. 
حدود پنج هزار بیمــار در ســال از این معدن 
نمکی اســتفاده می کنند و در ایــن غارهای 
نمکی به مدت یک روز یا کمی بیشتر دراز می 
کشند. تنفس هوای نمکی باعث از بین رفتن 
مخاط موجود در دستگاه تنفسی می شود و 
تنفس را بهتر می کند. افزون بر این، سدیم، 
پتاسیم و منیزیوم موجود در نمک باعث تنظیم 

فشــار خون، گــردش خــون و عملکــرد بهتر 
قلب  و کلســیم موجود در نمک باعث بهبود 
عملکرد سیســتم ایمنی فرد می شود. برای 
درمان بیماری های تنفسی و آسم های شدید 
بیمار باید بــرای طوالنی مدت بــه این معدن 
مراجعه کند و در هر نوبت چند ســاعتی دراز 
بکشــد. نمی توان گفت کــه نمک درمانی به 
طور 1۰۰درصد بیماری را از بین می برد اما 
به مرور زمان و تکرار جلسات، وضعیت بیمار 

بهبود می یابد.

بیشتر بدانیم

بانوان  خانه داری
 با چاشنی خالقیت

بــه  فقــط  نــوآوری  و  خالقیــت 
 مــوارد مرتبــط با فنــاوری خالصه 

انســان  شــرایطی  هــر  در  شــود.  نمــی 
ایجــاد  نــوآوری  و  خالقیــت  توانــد  مــی 
کارهایــی  بــا  خانــه داری!  در  حتــی  کنــد 
خطــور  آدمــی  ذهــن  بــه  کــه   ســاده 
نمــی کنــد، مــی تــوان گام هایــی بــزرگ برای 
 لذت بردن از زندگــی و مکانی که در آن زندگی
 می کنید،  انجام داد.حاال چند تا از این گام ها را 

با هم بررسی می کنیم:
 نظافت شیشه ها

 برای پاک کــردن شیشــه ها مقداری نشاســته
 ذرت و در صورت امکان آمونیــاک به آب اضافه 
کنید . پنجره ها را با محلول آب و صابون هم می 
توانید  بشــویید و ســپس با یک روزنامه خشــک 
پاک کنیــد . همچنین می توانید شیشــه ها را با 

محلولی از آب گرم و سرکه تمیز کنید.
 پوست تخم مرغ را دور نریزید

پــس از مصــرف تخم مــرغ، پوســت آن را داخل 
ظرف دهــان باریکی که حاوی آب ســرد اســت 
بیندازید و در ظــرف را ببندید. پس از گذشــت 
یک شــبانه روز از آن بــرای آبیــاری گلدان های 

آپارتمانی استفاده کنید.
 از بین بردن بوی رنگ

برای از بین بردن بوی رنگ هنگام نقاشی داخل 
ســاختمان، مقداری پیاز را درون یک ظرف آب 
سرد خرد کنید و ظرف را وسط اتاق بگذارید، با 

این کار بوی رنگ برطرف می شود.
 درخشیدن تابه های مسی

ظروف مســی، باعث زیبایی آشپزخانه شما می 
شــود. برای تمیز کردن ظروف مســی  از ســس 

گوجه فرنگی می توان استفاده کرد.
 پیدا کردن اشیا

برای پیــدا کــردن اشــیای ریــز و قیمتی،کافی 
اســت یک جوراب نایلونی را با کش الســتیکی 
به ســر لوله جارو برقی ببندید و محل مورد نظر 

را جارو بکشید.
 حوله تی

به جای خرید حوله تی)تمیز کننده  کف زمین(
از دســتمال هــای کهنه آشــپزخانه اســتفاده 
 کنیــد. بــه ایــن ترتیــب در هزینه هــای منــزل 

صرفه جویی خواهید کرد.
منابع: همشهری آنالین، تبیان، آفتاب، نمناک

پیتزای فوری در ماگ

پزشکی  

 طرز تهیه 
۱   آرد، بیکینگ پودر، جوش شیرین و نمک را مخلوط کنید و داخل ماگ بریزید.

۲   شیر و روغن را اضافه و همه مواد را با هم مخلوط کنید. 

۳    با قاشق سس مارینارا را بیفزایید و آن را روی ســطح خمیر پخش کنید اما با الیه زیر آن  مخلوط 

نکنید.
۴   پنیر، پپرونی و سبزی معطر خشک را روی سس به صورت الیه الیه بپاشید و پخش کنید.

۵    آن را تا زمانی که پف کند و باال بیاید و مواد رویی حباب تشکیل دهد، داخل مایکروویو بگذارید. 

)زمان بندی بر اساس مایکروویو با قدرت  1۲۰۰ وات است(.
 نکات مهم

* زمان پخت، بیشتر به مایکروویو و عرض و عمق ماگ بستگی دارد. ماگی که در این جا استفاده شده، 
کوچک است که حدود سه چهارم پیمانه گنجایش دارد.

*همیشه هنگام پختن در مایکروویو به ماگ دقت کنید که مواد از آن سرریز نشود یا زیادی نپزد.

 آرد- ۴ قاشق غذاخوری

 بیکینگ پودر- مقدار کمی 
 جوش شیرین- مقدار کمی 

 نمک- مقدار کمی 
 شیر-۳ قاشق غذاخوری

 سس مارینارا- یک  قاشق غذاخوری
 پنیر مــوزارال رنده شــده-یک قاشــق 

غذاخوری 
  مینی پپرونی-۵ عدد

 ادویه خشک ایتالیایی- نصف قاشق 
چای خوری )ریحان یا اورگانو(
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ن 
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پیتزا ماگ مایکروویوی

چرا وقتی سرماخورده ایم نباید سرکار برویم؟
شوخی که همیشه با دوستانمان داشتیم را به یاد آوریم: 
»اگر از مریضی در حال مرگ هم باشــم، مادرم من را به 
مدرسه می فرستد.« سال ها از آن خاطرات گذشته است 
و برخی از ما هنوز هم وقتی بیمار هستیم، فکر می کنیم 
به زودی خوب می شویم و نباید از مرخصی هایمان برای 
بیماری اســتفاده کنیم. بدون شــک یکی از مهم ترین 
آداب در زندگــی، رعایــت حقــوق و توجــه به ســالمت 
دیگران است که با سر کار رفتن در زمان بیماری تناقض 
دارد.بیمار می شویم. سرمان سنگین می شود و پشت 
هم ســرفه و عطســه می کنیم. در همین حالت دلمان 
نمی خواهد به دلیل بیماری در خانه بمانیم. اگر بیماری 
ما با عالیم ســرماخوردگی که در فصل های سرد سال 
رخ می دهد همراه باشــد، ممکن اســت علــل آن مانند 
بیماری های شایع این روزها، ویروسی باشد و به دیگران 
انتقال یابد. این اتفاق در محل کار، به سادگی می تواند 
افراد جدیدی را درگیر بیماری کند و متأسفانه ما باعث 
مریض شدن آن ها می شویم.هر یک از ما می دانیم که در 
محل کار چه سواالتی را نباید مطرح کنیم  ، چه کار هایی 

از حیطه ادب خارج هستند و در چه چارچوبی باید عمل 
کنیم. بسیاری از ما نمی دانیم که مرخصی در محل کار 
هنگامی که بیمار هستیم، یکی دیگر از این آداب و اصول 
است که باید آن را رعایت کنیم.اگر بیمار می شویم، باید 
تا بهبود کامل صبر کنیم و سر کار نرویم. این کار رعایت 
آداب معاشــرت اســت. به علــت چنیــن بی احتیاطی، 
همکاران ما و افــرادی مانند خانــواده و فرزندان آن ها 
هم در معرض خطر قرار می گیرند. هر چند روز به طول 
بینجامد مهم نیست. با همکاران خودتان صحبت کنید 

و مرخصی بگیرید.
بچــه  دربــاره  رفتــار  همیــن  ایرنــا،  گــزارش  بــه   
مدرســه ای ها هم اتفاق می افتــد. خیلــی از بچه ها از 
همکالسی هایشــان که در دوره انتقال ویروس است،  
بیماری مــی گیرند. این که بــه هر بهایی به مدرســه یا 
سر کار برویم اما ســالمتی دیگران را به خطر بیندازیم 
و دیگران را هم درگیر دوره بیماری بکنیم، کار درستی 
نیست و بهتر است والدین از همین امروز رعایت کنند و 

به سالمتی دیگران اهمیت دهند.

فاطمه قاسمی|  مترجم



  روان شناس چه کمکی می تواند بکند؟

اگر احساس می کنید به بلند کردن 
یواشکی اجناس از فروشگاه ها 

تمایل دارید، در عوض ورود به 
دنیای احساس گناه و شرم، 

بــا یــک متخصــص تماس 
بگیریــد و در پــی درمــان 
باشید. تقویت مهارت های 

مربوط به مدیریت تکانه ها، 
روان درمانی برای افراد مبتال 

بــه اختــالالت خلقــی و کمک به 
رشد فردی شــما از مواردی است که 
می توانید با کمک آن ها احتمال بروز 
این رفتار مجرمانه و غیراخالقی را در 

خود به شدت کاهش دهید.

وره
شا

م
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زندگی سالم 
دو شنبه 
    18 آذر  1398   
شماره 1483 

قرار و مدار

روز خوردن نون، پنیر و چای شیرین!

امــروز بــه عنــوان یــک میان وعده 
متفــاوت کــه قدیم ترهــا بــه 
عنــوان منــوی ثابــت صبحانه 
تو خونه ها بــود، بــرای خودتون 
نون، پنیر و چای شــیرین درست 

ســراغ کنین. حتما الزم نیست 
تنقالت برین...

    چند روز پیش موقع ناهار دختر 15 ماهه ام رو سر این موضوع  که نباید دستش 
رو بکنه توی ظرف ماســت، دعوا کردم. دخترم هم قهر کرد و رفت توی آشپزخونه 
و صدای گریه اش می اومد. منم اومدم ژســت روان شناســانه بگیــرم و موقع گریه 
بهش توجه نکنم تا متوجه کار زشتش بشه که دیدم 10 دقیقه گذشت و همچنان 
داره گریه می کنه. آخر بلند شدم و رفتم توی آشپزخونه، دیدم لباسش به کابینت 
گیر کرده و نمی تونسته بیاد بیرون و گریه اش به خاطر گیر کردن لباسش بوده نه 

ناراحتی از کارش.
    مامانم صبح ها با اصرار من می رفت پیاده روی که الغر بشــه. تقریبا چند ماهی 
این کار رو با دوستاش انجام می داد اما الغر که نمی شد هیچی، حتی چاق تر هم 
شده بود. یک بار پیگیر شدم تا ببینم چرا الغر نمی شه؟ رفتم دنبالش توی پارک، 
دیدم با دوســتاش کله پاچه گرفتن و دارن می خورن و تازه حرف می زنند که فردا 

چی بگیریم؟ پیتزا یا بازم کله پاچه؟
   من دندونمو عصب کشی کرده بودم و صورتم وحشتناک بی حس و یه جورایی 
دهنم کج شــده بود. پشــت چراغ قرمز بودم که یهو ماشــینی از پشت کوبید پشت 
ماشینم، منم عصبانی پیاده شــدم و شــروع کردم به داد زدن که بابا چراغ قرمزه، 
چرا این جوری رانندگی می کنی؟ کجا می خوای بــری؟ آقاهه یه نگاه به من کرد 
و هول شد و گفت خانوم آروم باشید انگار ســکته کردین، این قدر حرص نخورید، 
من هزینه اش رو کامل میدم. بعدا فهمیدم به خاطر کج بودن 

صورتم و مدل حرف زدنم فکر کرده من سکته کردم!
    یــه روز خالــه ام اومــد خونه مــون و گفــت خــودم 
توی خونه یک دبــه گالب گرفتــم و گالبش عالی 
شده، آوردم این جا که شیشــه شیشه کنیم و بین 
خواهرها تقســیم کنیم. ما دبه رو گذاشته بودیم 
توی حیاط که سر فرصت توی شیشه بریزیم. من 
و خاله و مامانم هم نشســته بودیم بــه حرف زدن. 
یک دفعه عطر گالب توی خونه پیچید، ما هم یه 
حال خوبی بهمون دســت داده بود که بابام از 
بیرون اومد داخل و فهمیدیم وقتی توی حیاط 
بوده، دبه رو دیده و فک کرده داخلش آب هست 
و همــه اش رو خالــی 

کرده توی باغچه!

 خاطره های بامزه 
خانومانه

* کار این زوج جوان که عروسی شان را در مناطق فقیرنشین 
برگزار کردند، بسیار زیبا بود. هرچند در خانواده هایی مثل 

خانواده من شدنی نیست و بازی با آبرو محسوب می شود.
* مطالب صفحه سالمت در زندگی سالم، دیگر جذابیت 
ســابق را ندارد. هر روز کمــر درد و کبد چــرب و دیابت. آیا 
خطر دیگری سالمت انسان ها را تهدید نمی کند؟ در ستون 

بانوان هم آرایش و الغر شدن و ... . خسته شدیم به خدا.
* آقای شارعی، داماد عزیز، مطمئن باش برکت خنده هایی 
که من در صورت بچه ها دیدم، جوری دستت را در زندگی 

خواهد گرفت که باورت نشود. خدا خیرت بده.
* پسری 13 ســاله ام و دوســت دارم در بخش دورهمی یا 
جلسات جوانه حضور یابم. خوشحال می شوم دعوتم کنید.
ما و شــما: مخاطب گرامی، در اســرع وقت با شما تماس 
خواهیم گرفت. نوجوان های دیگر هم اگر تمایل به حضور 
در این دورهمی دارند، به 2000999 پیامک بزنند. هم 

خوشحال می شویم و هم در خدمت شان خواهیم بود.
* درباره پرونده زندگی سالم باید بگم این جور کارها بیشتر 

شوآف محسوب میشه. الکی بهشون نپردازید.
* اون پســری که پیامــک داده و گفته که شــب ها کابوس 
می بینم دختر مورد عالقه ام ازدواج کرده، خوب داداش یک 

حرکتی بزن، برو سر کار و باهاش ازدواج کن.
* دیروز متوجه شدم صفحه جوانه شما چقدر واژگان بیگانه 

دارد: اتیکت، گالری، مینی مهارت. چرا چنین است؟
* درباره مطلب شخصیت شناســی، قسمت آشپزخانه به 
هم ریخته، خیلی جالب بود که نشانه افسردگی بود. از این 

جور مطالب، بیشتر چاپ کنین.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

   ابعاد روان شناســی بلند کردن یواشکی جنس از 
مغازه ها

بلنــد کــردن یواشــکی جنــس از مغازه هــا از جملــه 
رفتارهایی اســت که ابعاد روان شناســی آن، همیشــه 
مورد توجه متخصصان بوده اســت. به ویــژه که آمارها 
نشــان می دهد ایــن رفتــار بیــش از این که بین اقشــار 

ضعیــف و کم درآمــد دیده شــود، رفتــاری اســت که از 
بعضی توانگران سر می زند. به عنوان مثال مطالعه ای 
که نتایــج آن در ســال 2008 در مجله روان شناســی 
آمریکا به چاپ رســیده، تاییــد می کند افــراد با درآمد 
ســاالنه 70 هــزار دالر، 30 درصــد بیشــتر از افرادی 
کــه درآمــد ساالنه شــان حــدود 20 هــزار دالر اســت 

احتمال دارد دســت به بلنــد کردن 
جنس از مغازه ها بزنند. البته این 
آمار می توانــد تا حدی بــا آن چه 
هر از گاهی به صدر اخبار می آید 
هــم تاییــد شــود. امــا چــرا افراد 
ثروتمنــد گاهی دســت بــه چنین 
انتخاب هایی مــی زنند و آبروی خود 
را می برند؟ واقعیت این اســت که پاســخ 
دقیقی به این ســوال نمی توان داد اما نظریه هایی 

در این زمینه وجود دارد.

   چون هیجان انگیزه؟!
در روان شناســی این ســبک دزدی ها را تحــت عنوان 
رفتارهای تکانــه ای طبقه بندی می کننــد. رفتارهای 
تکانه ای، رفتارهایی اســت که افراد در واکنش به یک 
خواســته درونی بدون این که بخواهنــد آن را کنترل و 
مدیریت کنند، از خود نشان می دهند. بر این اساس نیز 
این سبک دزدی ها گاهی اوقات بسیار نزدیک به اعتیاد 
و ســوءمصرف مواد مخدر در نظر گرفته می شــود؛ فرد 
احساس نیازی کاذب به موضوعی دارد و بدون در نظر 
گرفتن عواقب مسئله، خود را به میان ماجرا می اندازد 
تا به آن احساس خوشایندی که در ذهنش تصور کرده، 
دست پیدا کند. در خصوص دزدی هایی از این دست، 
بیشــتر از همه پای کســب هیجــان در میان اســت. در 
واقع بسیاری از افرادی که دست به چنین دزدی هایی 
می زنند، انگیــزه اصلی خود را هیجان ناشــی از انجام 
کاری خالف و فرار از دستگیر شدن توصیف می کنند. 
البته همه  متخصصان بر سر این که همیشه پای هیجان 

در میان است، هم نظر نیستند.

   مبتالیان به آســیب های روانی ناشی از اتفاقات 
تلخ

برخی متخصصان آســیب های روانی ناشی از سوانح، 
روابط قبلی و گذشته فرد را در انجام چنین رفتارهایی 
دخیــل مــی داننــد و حتــی معتقدند فــردی که رشــد 
متعادلی را پشــت ســر گذاشــته باشــد، ســراغ چنین 
گزینه هایــی نخواهد رفت. بررســی ها نشــان می دهد 
در بین این گروه از دزدان، افســردگی و تجربه حوادث 
تلخ در گذشــته شــیوع قابل توجهی دارد. بــر این مبنا 
متخصصان معتقدند این گروه از دزدان، بیش از این که 
به زنــدان نیــاز داشــته باشــند، نیازمنــد روان درمانی 
هســتند. اما داســتان خرده دزدی هایی از این دست، 
همیشــه هم با آســیب های روانی قابل توجیه نیست و 
برخی معتقدند باید عوامل دیگری را هم در نظر داشت.

   از تاثیرات منفی ثروت زیاد
برخی بررســی ها نشــان می دهد نه تنها احتمال بلند 
کردن جنس از فروشــگاه در افراد توانگر بیشــتر است 
که احتمال خیانت به همســر هم در ایــن افراد بیش از 
افرادی است که وضعیت مالی متوسط و ضعیفی دارند. 
جدای از آن در بسیاری از کشورها که سیستم مالیات 
دقیقی دارند، مشــخص شــده که تالش افراد ثروتمند 
برای فرار مالیاتی به مراتب بیش از افراد طبقه متوسط 
است. اما چرا چنین است؟ در توجیه این موضوع گاهی 
احســاس خودبرتربینی و تصور اســتحقاق بیشــتر در 
افراد ثروتمند مطرح می شــود. در واقع نه گذشته فرد 
که این بار تغییرات روانی ناشــی از کسب ثروت، متهم 

ماجراست.
psychologytoday.com، theguardian.com :منابع

بانوان

مشکل شــما پیچیده اســت و اعتراف می کنم پاسخ 
گویی به این ســوال کار ساده ای نیســت چرا که قرار 

است با کمترین اطالعات، راهنمایی تان کنم.

  قبل از عروسی تکلیف تان را مشخص کنید
یکی از ویژگی های دوران عقد، آشنایی زن و مرد با یکدیگر برای رفتن 
زیر یک سقف است. چنان چه مشکل جدی وجود داشته باشد باید حتما 
قبل از عروســی برای حل آن اقــدام کرد؛ در غیر این صورت مشــکالت 
جدی تری به همراه خواهد داشت و به صالح نیست که بدون حل و فصل 

آن، وارد زندگی مشترک شوید.

  دروغ های شوهرتان کوچک نیست
از یک طرف اصرار و اقدام عجوالنه شما برای طالق و از طرف دیگر 

پافشــاری خانواده تان برای حفظ این رابطه، جای ســوال دارد؛ در 
این جا آن چه بسیار مهم است، این است که هدف همسرتان از گفتن 
این دروغ ها چه بوده است؟ دروغ های کوچکی هم نیست که بتوان 
به سادگی از کنار آن گذشــت. عقیم بودن یک مرد به سادگی تمام 
یک زندگی زناشویی را تحت  تاثیر قرار می دهد و حتی می تواند حق 
طالق را به زن بدهد یا جعل مدرک تحصیلی، تنها یک دروغ نیست 
بلکه جرم محسوب می شود. مشکالت اخالقی زیادی که شما از آن 
نام برده اید و دقیقا معلوم نیست این مشکالت اخالقی چیست هم 
می تواند زندگی مشترک را نابود کند. این موضوع باید در قالب یک 
مشاوره خانوادگی با حضور همسر شما و خانواده تان بررسی شود. 
هرچند قانون به شما اختیاراتی می دهد که می توانید به طور مستقل 
تصمیم بگیرید؛ اما شایسته است ابتدا برای حل آن و به خصوص به 
دست آوردن رضایت خانواده تان گام اساسی بردارید؛ اما الزم نیست 

تسلیم بی چون و چرای خانواده شــوید. در ضمن می توانید در این 
مدت به شوهرتان نزدیک شوید و درباره دالیل دروغ هایی که به شما 
گفته است، از او سوال کنید. شاید حرف های ناگفته زیادی داشته 

باشد که الزم باشد بشنوید.

  با والدین تان گفت وگو کنید
الزم است بدانید مخالفت خانواده نمی تواند مانع از حق انتخاب شما 
برای تعیین سرنوشت تان باشد. شاید والدین شــما نگران تنهایی و 
مطلقه شدن شما هستند و نمی خواهند طالق وسیله ای برای برگشت 
شما به خانه پدری باشد و این مسئله ای است که نباید درخصوص آن 
بی تفاوت باشید. باید به گونه ای با والدینتان ارتباط برقرار کنید که این 

نگرانی ها را بشنوید و آن ها هم صحبت های شما را بشنوند.

  شخصیت خودتان را هم بررسی کنید
در نهایت این که درباره خودتان هم باید به جمع بندی برسید. شما چگونه 
رفتار کرده اید که باعث شده است یک نفر به خودش این اجازه را بدهد تا 
چنین دروغ هایی بگوید؟ آیا بازخورد خاصی به اطرافیانتان می دهید 
که این زمینه را فراهــم می کند؟ این ها موضوعاتی اســت که می تواند 
ریشه ناخودآگاه داشته باشد و ظاهرا شما از آن بی اطالع باشید؛ اما در 

یک فضای روان درمانی به آن پی ببرید و پس از مدتی آن را حل کنید.

11 ماه است با پسری عقد کرده ام. 22 ســاله و دانشجوی عمران هستم و شوهرم، 29 ســاله است. به تازگی هم از 
سربازی برگشته. از روز اول عقدم، متوجه دروغ های زیاد او شدم؛ مثل مدرک تحصیلی جعلی یا حتی عقیم بودنش و 

مشکالت اخالقی زیادش. خانواده ام می گویند اگر طالق بگیری، عاقت می کنیم. حیران مانده ام، حیران!

اگر مخاطب همیشگی ستون بانوان باشــید، می دانید یک روز در هفته و 
در همین ستون از خاطره های بامزه خانم ها می نویسیم. در خور ذکر است 
شما 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.

مشاوره 
زوجین

از روز اول بعد از عقد، متوجه دروغ های شوهرم شدم! 

دستگیری صاحب جزیره ای 8 میلیون دالری 
به خاطر دزدی 200 دالری!

آیا روان شناسان می توانند پرده از راز ثروتمندانی بردارند که دست به دزدی های خرد می زنند ؟

دکتر رضا یعقوبی| روان شناس سالمت

از این که زندگی زیبایی دارید و در کنار همســر و 
دختر خود روزگار خوشــی را می گذرانید، بسیار 
خوشحالم. داشــتن فرزندی ســالم که مطابق با 
سیر رشد خود پیش می رود و در کانون گرم پدر و 

مادر، بزرگ می شود، یکی از مواهب بی نظیر زندگی است.

   این رفتار یک نیاز را در او بر آورده می کند
از دیدگاه تئوری انتخاب، همه انسان ها چه بزرگ و چه کوچک، پنج 
نیاز ژنتیک دارند که برآورده کردن این نیازها، موتور محرکه رفتارهای 

آنان است؛ یعنی هر عملی از فرد سر می زند، یک رفتار کلی است و هر 
رفتار، معطوف به هدفی اســت و هدف آن بــرآورده کردن یک یا چند 
نیاز از نیازهای فرد است. این که فرزند شما عالقه دارد تا وسایلی را که 
دوست شــان دارد، همواره نزدیک خودش نگه دارد، یک رفتار است 
که از طریق آن یک یا چند نیاز خود را برآورده می ســازد و تا زمانی که 

فکر کند، این رفتار نیاز او را برآورده می کند، به آن ادامه خواهد داد.

   بدون هیچ سرزنشی، گفت وگو کنید
 می توانید از کودک تان بدون هیچ فشــار یا سرزنشی  علت رفتارش را  

بپرسید. مراقب باشــید به این رفتار او هیچ برچســب ارزشی مثل کار 
خوب یا بد نزنید. صرفا یک سوال کننده باشید. به دالیلش گوش دهید 
و به آن ها احترام بگذارید. می توانید از این فرصت برای آموزش فرزندتان 
اســتفاده کنید. به این صورت که از او بپرســید اگر شــب موقع خواب 
وسایلش را پایین تخت یا روی میز بگذارد، چه حسی پیدا می کند و بعد 
سعی کنید روی حس او نام بگذارید. می توانید به او پیشنهاد دهید اگر 
دوست دارد، برای وسایلش کیف یا کوله کوچکی تهیه کنید تا هم جای 
آن ها امن تر باشد و هم حمل شان ساده تر و از این طریق به او این پیام را 

بدهید که متوجه اهمیت آن وسایل برای او هستید.

   اصرار نکنید آن ها را کنار بگذارد
تا زمانی که شما اصرار داشته باشید دخترتان وسایل مورد عالقه اش 
را کنــار بگــذارد، احتمال ایــن کار بســیار کــم خواهد بــود اما اگر 
حساسیت خود را از روی این موضوع بردارید و اصراری به او نکنید، 
کم کم خودش دست از این کار برخواهد داشت. اما این نکته را به یاد 
داشته باشید که همه ما ممکن است دوست داشته باشیم چیزهایی 

را همیشه نزدیک خود نگه داریم.

دختری چهار ساله دارم و زندگی آرامی داریم. با شوهرم خوب هستم و مشکلی نداریم. مشکل ما این است که دخترم 
عاشق یک سری از وسایل اش است و باید همیشه آن ها را با خودش همراه کند! یک سری دفتر و عروسک و ... که همه 
را در یک پالستیک می گذارد و حتی موقع خواب، باید کنارش باشد. وقتی مهمانی هم برویم، باید آن ها را با خودش 

ببرد. بدون یک سری از وسایل اش، هیچ جا نمی آید! چه کنیم؟

 تربیت 
فرزند

دختر 4 ساله ام بدون یک سری وسایل اش، هیچ جا نمی آید!

ریحانه نوذریان| کارشناس ارشد روان شناسی و واقعیت درمانگر

 

به تازگی اتفاقی قابل توجه در مطبوعات و شبکه های اجتماعی کشورهای غربی سر و 
صدا به راه انداخته است. مردی دو جعبه دربسته سنگین را که برای دستگاه قهوه ساز 
بوده، به فروشگاهی می برد و می گوید که می خواهد خریدهای هفته قبل خود را پس 
بدهد؛ کاری که به هیچ عنوان در فرهنگ کشورش عجیب نبوده است اما وقتی مسئول 
خدمات مشتریان برخالف انتظار این مرد، در این دو جعبه را باز می کند، شوکه می شود. داخل جعبه ها 
نه دستگاه های قهوه ساز که داخل یکی توپ بسکتبال سوراخ و دیگری چند جعبه خالی بوده است. 
از آن جا که این رفتار به منزله فریب و تالش برای دزدی اســت، به پلیس اطالع داده می شود. گزارش 
پلیس نشان می دهد ارزش دستگاه های قهوه ساز زیر 200 دالر بوده است. اما مهم ترین بخش ماجرا 
این بود: مردی که تالش کرده بود با فریب فروشگاه به قدر 200 دالر دزدی کند، هفته قبل از این اقدام 
برای خرید جزیره ای در فلوریدا هشت میلیون دالر پرداخت کرده بود! بله، دزد ماجرا فردی بی نهایت 

پولدار بود که انگیزه دزدی او برای بسیاری ناشناخته و عجیب است.

نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره

محوری
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 سالم کودکانه

خاله جون؛ ممنون

امروز خاله به خانه  ما آمد و از مامان و بابــا اجازه گرفت که ما به خانه 
آن ها برویم و مامان و بابا را هم برای شب دعوت کرد. وقتی ما به خانه 
خاله رفتیم، خاله به ما گفت: »امروز، روز تولد مامانتونه. من می خواستم 
شما بیاین که به من کمک کنید و با هم برای مامان جشن بگیریم« بعد 
خاله با کمک ما مواد کیک  را آماده کرد و با هم کیک را درست کردیم. بعد 
هم با کمک هم اتاق را تزیین کردیم. مامان وقتی دید خیلی خوشحال شد 
و از ما تشکر کرد. من و داداش پویا خیلی احساس خوبی داشتیم از این 

که به خاله  کمک کردیم و مامان را خوشحال کردیم.

شهر قصه

 کاله منگوله دار

ارسال نقاشی، قصه 
خاطره، عکس و ...

              ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
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 عارفه رویین

شعر

گل و بلبل

با من یاد بگیر

آموزش انگلیسی

 کالِف کاموای آبی رنگ تنها بود. راه افتاد و رفت تا به 
 کالف سفید رسید و گفت:

 » کالف سفید با من دوست می شی؟«
 کالف سفید گفت: »آره«

 کالف آبی گفت: »پس بزن بریم پیش میل های بافتنی.«
 کالف سفید و آبی پیش میل های بافتنی رفتند و گفتند: 

 »میشه ما رو با هم ببافید؟«
 میل های بافتنی گفتند: »حتما«

بعد هم، یک ردیف آبی، یک ردیف سفید کالف ها را بافتند 
و بافتند تا یک کاله شد. کاله رفت جلوی 

 آینه و گفت: »چه خوشگل شدم«
میل های بافتنی، گفتند: »یه 

 چیزی کمه!«
بعد هم فکر کردند از باقی مانده  
کالف، یک منگوله درست کنند.

هنرمند کوچولو

تابلوی تخمه ای

عفت زینلی

بلبل به گل نزدیک شد
در گوش او آواز خواند

هم سوت زد، هم چهچه
خیلی قشنگ و ناز خواند

گل گفت: زیبا بود شعر
با سوت های بلبلی

بلبل به او تعظیم کرد
خندید و گفت: خیلی گلی

دوستان خوبم می خوام چند تا لغت  
رو همراه با شعر بهتون معرفی کنم تا 
با این  لغات  و معادل انگلیسی شون 

آشنا بشین.

   یه خوردنی عالی  
           وقتی که تو مریضی
شلغمه و گاهی روش
       کمی نمک می ریزی

Carrot 
هویج

زندگیسالم
دو شنبه

18 آذر1398
شماره1483

دوستان خوبم تصاویر خواسته شده را در شکل  پیدا کنید.

عطر خوبش پیچیده
از کوچه  روبه رو

چشماتو هم ببندی
می فهمی هستش لبو

Boiled beet
لبو

ویتامین آ داره
نارنجی و بلنده

بابای تو می پرسه
آقا هویجا چنده؟

سحر بهجو

 Turnip
شلغم

 آن وقت یک منگوله  خوشگل، برای 
کاله بافتند. میل های بافتنی کاله را 

تماشا کردند و گفتند: »تا حاال کالهی 
به این قشنگی نبافته 

 بودیم.«
کاله آبی و سفید، 

با خوشحالی 
منگوله اش را تکان 

داد و به میل های 
بافتنی خندید.

 

 دوستان گلم به تصویر زیر نگاه کنید. 
ادامه داستان را بنویسید و برای ما به 

شماره۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶ بفرستید.

سرگرمی

بگرد و پیدا کن 

چی الزم داریم؟
تخمه، چسب مایع، ماژیک یا رنگ  گواش،  قلم مو، مقوا

گاهی اوقات تخمه ها پوچ هستند یا تاریخ مصرفشان گذشته است. آن ها 
را دور نیندازید. شــما با همان تخمه های دورریختنی می توانید تابلو های 

زیبایی درست کنید و به پدر، مادر، خواهر یا برادر خود هدیه بدهید.

چطوری درست کنیم؟

۱   ابتدا روی میزتان پالستیک باطله ای پهن و تخمه ها را رنگ 

کنید.
۲   اجازه دهید تا خشک شــود. روی مقوا چند شاخه و برگ 

بچسبانید.
۳   هسته  آلبالو یا میوه های دیگری را که به تازگی خورده اید با 

فاصله روی شاخه ها بچسبانید. تخمه ها را اطراف آن ها قرار 
دهید.

۴    گل های بیشتری را روی شاخه ها بچسبانید.

۵    چند پروانه روی گل ها بچســبانید. حاال تابلوی شما آماده 

است. 

طاهره عرفانی



           شهرستان ها 7 
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی دو شنبه | 1۸ آذر 13۹۸ | 12 ربیع الثانی 1۴۴1 | شــماره 3156

رئیس اداره 
راهداری و حمل 

و نقل جاده ای 
سرایان:  700 
میلیون تومان 

از محل منابع 
شهرستان برای 

مرمت و بازسازی 
جاده اختصاص یافت

مدیر جهاد 
کشاورزی: چالش 

های اصلی در 
حوزه های فراوری 

محصوالت کشاورزی 
و دامی کمبود 

نقدینگی و تسهیالت 
سرمایه در گردش 

با کارمزد پایین،  
بازار فروش برخی 

محصوالت تولیدی و 
... است

اهالی چاه غیاس گالیه مند از کندی به سازی جاده
موسوی - جاده های عشایری سرایان پس از سال ها 
همچنان گرفتار کنده کاری و گاهی ترمیم غیر اصولی 
است طوری که به مشکلی مقابل حرکت عشایر شهرستان 
مبدل شده است. آن طور که برخی از اهالی چاه غیاس 
سرایان می گویند: با این که تالش های خوبی برای ارتقای 
وضعیت معیشتی عشایر انجام شده است اما هنوز مشکالت 
جاده که یکی از نیازهای اصلی این قشر محروم محسوب 
می شود برطرف نشده است طوری که وضعیت موجود 
جاده عشایری این روستا نامناسب و مشکالت عدیده ای 
برای تردد عشایر منطقه به وجود آورده است. به گفته آن 
 ها، عملیات آسفالت این جاده که توسط اداره راهداری و
 حمل و نقل جاده ای از چندی پیش شروع شده است با 
کندی  پیش می رود. همچنین، قبل از شروع بازسازی 
جاده، عبور و مرور از کناره های آن امکان داشت ولی حاال 
رفت و آمدها به سختی و کند انجام می شود  به ویژه در 
فصل زمستان شرایط به حدی نامطلوب  است که گاهی 

کوچک ترین رفت و آمد در کویر امکان پذیر نیست و اهالی 
چهار روستا با جمعیتی بیش از دو هزار نفر با مشکل مواجه 
می شوند. عضو شورای اسالمی روستای چاه غیاس نیز 
گفت: با وضعیت فعلی جاده، عبور و مرور معلمان و دانش 
آموزان به سختی انجام می شود و راننده اتوبوس سرویس 
دانش آموزان، راغب به حرکت در این مسیر نیست. »رضا 
رمضانی« افزود: اهالی برای جا به جایی خریدها و دیگر 
نیازهای خود مجبور به رفت و آمد در این مسیر هستند و باید 

تدبیری به منظور بازسازی و ارتقای مسیر اندیشیده شود.

لکه گیری 17 کیلومتر
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای سرایان به 
شروع عملیات بازسازی و به سازی 24 کیلومتر از جاده 
روستای عشایری چاه غیاس اشاره کرد و گفت: از این 24 
کیلومتر 17 کیلومتر لکه گیری شده است و مشکلی برای 
رفت و آمد وجود ندارد. مهندس»فرخی« 7 کیلومتر از 

مسیر را نیازمند مرمت و بازسازی دانست که 4 کیلومتر آن 
در ابتدای مسیر دارای بیشترین تخریب است و از زیرسازی 
 مناسبی برخوردار نیست و به صورت اساسی بازسازی 
می شود. به گفته او، این نقطه از سطح زمین پایین تر است 
و با اندک بارندگی، کل مسیر زیر آب می رود بیش از 80 
درصد مسیر تخریب و به همین دلیل آسفالت آن برای انجام 
عملیات زیرسازی و آسفالت نو جمع آوری شده است. وی از 
احداث دیواره های خاکی برای جلوگیری از ورود آب در باال 
و پایین دست جاده و عملیاتی شدن بازسازی اساسی خبر 
داد و گفت: 700 میلیون تومان از محل منابع شهرستان 
برای مرمت و بازسازی جاده اختصاص یافت. او با بیان این 
که به دلیل تاخیر در تبادل موافقت نامه ها، توزیع منابع 
اعتباری و مراحل انجام مناقصه و به کارگیری پیمانکار، 
عملیات بازسازی با تاخیر آغاز شده است، افزود: به منظور 
سهولت در عبور و مرور روستاییان، مسیر توسط ماشین 

آالت بازگشایی و تا حدودی به سازی شده است.

4 هزار عالیم هشداری نهبندان تعویض می شود
چهار هزار تابلو و عالیم هشدار دهنده نهبندان با توجه به رایزنی های انجام شده در 
این شهر تعویض می شود. فرماندار نهبندان در جلسه شورای ترافیک این شهرستان، 
اقدام های انجام شده در چند ماه اخیر به منظور بهبود تردد در محورهای مواصالتی و 
سامان دهی ترافیک شهری را در مقایسه با گذشته، مناسب دانست و گفت: اعتبار 20 
کیلومتر از محور نهبندان- سربیشه تخصیص یافته است که پس واگذاری به پیمانکار، 
عملیات اجرایی این قطعه شروع می شود. به گفته  »بیکی «در پی نیاز بیشتر محور 
مواصالتی نهبندان – زابل به تابلو و عالیم هشدار دهنده از اداره حمل و نقل جاده ای 

خواسته شد که با برنامه ریزی، اقدام های الزم در این محور انجام شود. 

جمع آوری بخاری نفتی از مدارس بشرویه آغاز شد
پورغزنین- توزیع  83 دستگاه اسپلیت از روز گذشته در مدارس روستایی بخش 
ارسک و مرکزی بشرویه شروع شد تا این مدارس با بخاری های نفتی و غیر استاندارد 
خداحافظی کنند. »شفیعی« فرماندار بشرویه در گفت و گو با »خراسان جنوبی«، حذف 
بخاری های نفتی و غیراستاندارد از مدارس را از مصوبه های سفر استاندار اعالم کرد 
و گفت: این طرح از روزگذشته با اعتبار 150 میلیون تومان برای تاسیسات اولیه و 
850 میلیون تومان برای خرید اسپلیت آغاز شد که در مجموع با یک میلیارد تومان، 
همه مدارس شهرستان از وسایل گرمایشی استاندارد برخوردار می شود. »علیرضا 
رضوانیان« مدیر آموزش و پرورش بشرویه نیز گفت: سال گذشته استانداردسازی 
وسایل گرمایشی همه مدارس شهرستان انجام شد که از روز گذشته و بر اساس دستور 

استاندار، مدارس روستایی از مزیت جدید برخوردار می شود.

با خبرنگاران

آغاز گازرسانی به 2 روستای نیمبلوک
سدیدی- عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای فتح آباد و علی زنگی نیمبلوک 
آغاز شد. بخشدار نیمبلوک در بازدید از عملیات اجرایی این طرح ها گفت: یکی از 
خواسته های مردم فتح آباد و علی زنگی، گازرسانی به این روستاها و اردوگاه شهید 
کاوه بود که اجرای آن به طول 9 کیلومتر آغاز شد. »خسروی« از کشاورزانی که اراضی 
آن ها در مسیر انتقال خط لوله گاز قرار دارد خواست همکاری الزم را با پیمانکار 

داشته باشند تا این پروژه در دهه فجر به بهره برداری برسد.

سند اقلیمی پناهگاه حیات وحش نایبندان 
تدوین می شود

سند سیستم مدیریت هوشمند اقلیمی در سه منطقه حفاظت شده ایران از جمله 
پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس تدوین می شود. مدیر کل حفاظت محیط 
زیست، گفت: ایران و ایتالیا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری 
با پیامدهای ناشی از پدیده تغییر اقلیم، سند همکاری امضا می کنند که در این 
همکاری سه منطقه حفاظت شده در کشور برای اهداف این پروژه انتخاب شد 
و پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس جزو سه منطقه ای است که این پروژه در 
آن انجام می شود. »اکبری«،  افزود: به همین منظور جلسه ای با حضور مسئوالن 
اجرایی استان برگزار شد و موضوع و نحوه همکاری و احصای پیشنهادهای 
 هر یک از دستگاه های مرتبط برای تدوین سند پروژه در پناهگاه حیات 

وحش نایبندان طبس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امام جمعه قاین از ساکنان 
مسکن مهر عذرخواهی کرد

عفونت فاضالب
امام جمعه قاین از وضعیت بسیار نامناسب فاضالب 
مجتمع مسکونی هزار واحدی قاین انتقاد و از ساکنان 
این مجتمع به دلیل تحمل این وضعیت عذرخواهی 
کرد. حجت االسالم والمسلمین »رحمانی« گفت: 
بوی ناشی از فاضالب این مجتمع هر رهگذری را 
آزار می دهد چه برسد به اهالی مجتمع که همه از 
قشرهای بی بضاعت و آسیب پذیر جامعه هستند. 
به گفته او، مسئوالن هر چه سریع تر اعتبار مورد 
نیاز اجرای شبکه فاضالب را تامین  کنند در غیر این 
صورت مسئولیت هر گونه عواقب ناشی از بهداشتی 
و بیماری های واگیر و مسائل اجتماعی آن دامن گیر 
آن ها می شود. او، با بیان این که مسئوالن نباید در 
برابر مشکالت و معضالت جامعه بی تفاوت باشند، 
افزود: به عنوان امام جمعه از اهالی شریف آن منطقه 
که از این بابت ناراحت هستند عذر خواهی می کنم.

84 هزار تن منیزیت سربیشه 
برای صنایع کشور

از معادن سربیشه  84 هزار تن منیزیت  ساالنه 
فراوری  منیزیم  اکسید  کارخانه  در  و   استخراج 
می شود تا نیاز صنایع بزرگ کشور را تامین کند. 
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سربیشه، گفت: 
بخش زیادی از منیزیت استخراجی در بزرگ ترین 
واحد فراوری منیزیت کشور در این شهرستان، 
فراوری و به صورت محصوالت میانی یا نهایی به 
دیگر واحد های تولیدی و مصرف کنندگان عرضه 
می شود. »مالئی« با اشاره به وجود 14 معدن منیزیت 
با ذخیره یک میلیون تن در این شهرستان افزود: این 
معادن زمینه اشتغال 100 نفر را فراهم کرده است. 
او، از اجرای طرح پر عیارسازی منیزیت و تولید آجر 
نسوز در این واحد خبر داد و گفت: این طرح برای 
ارتقای بهره وری، بهره برداری مفیدتر از قابلیت ها، 
ذخایر معدنی و تکمیل زنجیره ارزش تولیدات است 

که افزایش تولید و اشتغال را به دنبال دارد.

دانشکده پرستاری قاین 
ردیف بودجه مستقل گرفت

یکی از مهم ترین مصوبه های سفر استاندار به قاینات 
دریافت ردیف بودجه مستقل دانشکده پرستاری و 
مامایی بود که عملیاتی شد. فرماندار قاینات گفت: 
بعد از 11 سال با پیگیری های استاندار و رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری 
و مامایی قاین با شش رشته و 480 دانشجو ردیف 
بودجه  مستقل در سازمان برنامه و بودجه کشور گرفت.

اکبری -  ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی به ویژه در 
حوزه های کشاورزی و دامداری می تواند عالوه بر 
جلوگیری از خام فروشی محصوالت و کسب ارزش 
افزوده بیشتر به ایجاد اشتغال پایدار کمک کند. طبس 
از کانون های اصلی کشاورزی استان و دارای تنوع 
تولیدات کشاورزی است که با داشتن زیرساخت هایی 
چون راه آهن و فرودگاه از امتیازی ویژه برای راه اندازی 
واحدهای فراوری و صنایع تبدیلی و تکمیلی برخوردار 
است اما با وجود داشته های فراوان در حوزه کشاورزی 
و دامداری، ضعف در صنایع تبدیلی و تکمیلی آن نمود 
دارد. البته اگر چه طی دو سال گذشته احداث صنایع 
تبدیلی در شهرستان راه خود را برای فراوری گیاهان 
دارویی، کشاورزی، بسته بندی محصوالت کشاورزی 
و ... کم و بیش باز کرده است اما عقب ماندگی ها در 
این حوزه کم نیست. به عنوان مثال وجود تک کارخانه 
فراوری شیر که آن هم با ظرفیت کم فعالیت می کند در 
حالی که آماری چون وجود شش مجتمع دامداری، 12 
هزار و 519 راس دام سنگین، 151 هزار و 210 راس 
دام سبک، تولید ساالنه بیش از هزار و 200 تن گوشت 
قرمز، 990 تن گوشت سفید، 10 هزار و 240 تن شیر 
گاو، هزار و 412 تن شیر گوسفند و بز، حکایت از آن دارد 
که طبس به عنوان قطب تولیدات دامی به شمار می رود.

10 واحد تولیدی گیاهی فعال
 مدیر جهاد کشاورزی طبس، با اشاره به وجود 13 
واحد صنایع تبدیلی و فراوری، 10 واحد آن را مربوط به 
حوزه تولیدات گیاهی دانست و مهم ترین آن ها را چهار 
واحد سبزی خشک کنی و یک واحد تولید عرقیات و 
اسانس گیاهی اعالم کرد.»بخشایی« به فعالیت سه 
واحد در حوزه تولیدات دامی شامل دو واحد بسته 
بندی مواد پروتئینی گوشتی و یک کارخانه فراورده 
های لبنی اشاره کرد و گفت: قرارداد تولید کنندگان 
خارج  تولیدی  واحدهای  با  بیشتر  شهرستان  شیر 
شهرستان است و چون قراردادهای یک ساله بسته اند 
ملزم به انجام تعهد هستند و از این رو تنها واحد فراوری 
شهرستان کمتر از ظرفیت فعال است. وی از اشتغال 
130 نفر در این واحدها خبر داد و با بیان این که که واحد 
بسته بندی گوشت با برندی مطرح در این شهرستان 
فعال است و محصول تولیدی به استان های همجوار هم 
صادر می شود، چالش های اصلی در این حوزه را کمبود 
نقدینگی و تسهیالت سرمایه در گردش با کارمزد پایین، 
نبود بازار فروش برخی از محصوالت تولیدی، بهره مند 
نبودن مجدد واحدهای تولیدی از تسهیالت سرمایه 
در گردش صندوق توسعه ملی برای تامین نقدینگی و 

افزایش و حفظ ظرفیت تولیدی بیان کرد. 

اقدام های انجام شده
مدیر جهاد کشاورزی طبس، صدور جواز برای واحدهای 
متقاضی احداث، معرفی طرح ها به بانک برای دریافت 
تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی و اشتغال پایدار 
روستایی و عشایر و بند الف تبصره 18 را از جمله اقدام های 
انجام شده برای احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی برشمرد. 
او سردخانه هزار تنی و بسته بندی خرما، کشتارگاه طیور، 
واحد روغنی کنجد و فراورده های غذایی بر پایه کنجد را از 
جمله طرح های در حال احداث از محل تسهیالت اشتغال 
پایدار روستایی اعالم کرد و واحد سبزی خشک کنی و بسته 
بندی سبزی ها و صیفی خشک شده از محل تسهیالت 
تبصره 18 را از واحدهای در حال احداث برای توسعه 

صنایع تبدیلی و تکمیلی این شهرستان دانست.

حلقه مفقوده تولیدات 
دامی و کشاورزی طبس
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 1441 12 ربیع الثانی 
3156 شماره 

معاون صنایع 
دستی مدیرکل 

میراث فرهنگی: بر 
اساس تفاهم نامه 

دفتر روستایی و 
عشایری به منظور 

توسعه صنایع 
دستی روستایی، 
برای حوزه صنایع 

دستی و گردشگری 
12 میلیارد تومان 

تسهیالت 4 درصد 
ابالغ شد

خسروی- آوازه هنر دست هنرمندان این سرزمین، بسیاری 
از مردم بیرجند را در همین شب های سرد آذر به چهارمین 
نمایشگاه سراسری صنایع دستی کشانده است. این 
استقبال را از ترافیک خودروها در مسیر و پارکینگ 
نمایشگاه بین المللی به وضوح می توان متوجه شد. چند 
سیاه چادر با ریسه هایی رنگارنگ، تزیین شده و گرمابخش 
محوطه نمایشگاه در شب های سرد پاییزی است، کرسی 
وسط یکی از چادرها جلوه خاصی به فضا بخشیده و جوانی 
مشغول کف زدن است، آن طرف تر و در کنار چادر ترکمن ها 
بازدید کنندگان جمع شده اند و رو به روی آنان هم خراسان 
شمالی ها حضور دارند. در سالن بزرگ نمایشگاه، غرفه 
های نساجی سنتی، سوزن دوزی بلوچ، جاجیم بافی، 
ماشته بافی، گلیم، سفال و سرامیک و ... هر کدام مشتری 
خاص خود را دارد اما به گفته برخی هنرمندان، فقط نگاه 
مشتاق مشتریان، سهم فروشندگان از نمایشگاه است. 
هنرمندی می گوید: با توجه به افزایش هزینه مواد اولیه 
و تاثیر آن بر قیمت کاالها، افراد یا تمایل چندانی به خرید 

ندارند یا بیشتر سراغ ظروف کوچک می روند.

مشکل سرمایه در گردش
»کریمی« که با هدف معرفی سفال و سرامیک روستای 
کریت طبس در نمایشگاه شرکت کرده است از فروش، 
رضایت چندانی ندارد و بزرگ ترین دغدغه برای فعالیت 
در این عرصه را مشکالت مالی و سرمایه در گردش بر می 
شمرد و ادامه می دهد: گاهی برای تامین مواد اولیه به 
بن بست می خوریم و به ناچار از حقوق ناچیز بازنشستگی 
هزینه می کنیم تا کارگاه تعطیل نشود. او که برای 15 نفر 
اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده است، حمایت 
معنوی مسئوالن را سبب دلگرمی هنرمندان می داند 
و می افزاید: با رفع مشکل سرمایه در گردش کارهای 

زیادی مانند تامین مواد اولیه، عرضه کاال با بسته بندی 
خوب، تبلیغات و ... انجام می شود. به گفته او هماهنگی 
الزم میان معرفی کننده و پرداخت کننده وام وجود ندارد و 
بانک ها مانع تراشی می کنند تا جایی که گاهی از دریافت 
آن پشیمان می شویم. او فضای نمایشگاه را بسیار مناسب 
بیان و اظهار می کند: با توجه به اعالم زمان نمایشگاه باید 

غرفه ها از قبل مشخص می شد اما چند بار جا به جا شدیم.

رضایت نسبی
بانوی هنرمندی هم با رضایت نسبی از فروش می گوید: 
قدرت خرید مردم کاهش یافته است و البته فروش در 
نمایشگاه های دیگر نقاط مانند تهران، اصفهان و ... 
بهتر است. »دری« مهم ترین دغدغه را فروش و بازاریابی 
محصول مطرح و اضافه می کند: هنرمند باید دغدغه 
تامین مواد اولیه و تولید داشته باشد در حالی که فروش و 
بازاریابی هم با توجه به نبود مکان برای عرضه بر نگرانی 
ها افزوده است. به گفته وی با برگزاری نمایشگاه در داخل 
شهر، استقبال بیشتر بود چون با توجه به دوری مسیر فعلی 

و ساعت بازدید، امکان جا به جایی افراد با اتوبوس وجود 
ندارد و رفت و آمد مشکل است.

معضل خام فروشی
جوانی که در اولین تجربه نمایشگاهی خود، ویترین زیبایی 
از سنگ های عقیق خور را به نمایش گذاشته است، می 
گوید: مهم ترین مشکل خام فروشی آن است که سبب ضربه 
زدن به اشتغال ساکنان به ویژه جوانان این منطقه شده 
است. »نوخواه« نیاز به دستگاه های پیشرفته و آموزش های 
متنوع را ضروری می داند هر چند نیاز به دریافت تسهیالت 
ویژه ای دارد. او می افزاید: هفت سال قبل وام دو میلیون 
تومانی برای آغاز کار گرفتم اما ادامه فعالیت و پیشرفت کار 
نیاز به تسهیالت ویژه و کم بهره دارد. بانوی هنرمندی هم 
در ادامه گفته های او می گوید: شرایط دریافت وام بسیار 
سخت است چرا که برای وام های بیشتر از پنج میلیون 
تومان باید یک نفر را بیمه کرد در حالی که خود هنرمندان 
بیمه نیستند. وی که رضایت چندانی از فروش ندارد، می 
افزاید: باید حمایت ها طوری باشد که هنرمند دلگرم شود 
نه دلسرد؛ تا با پشتوانه بهتری به بازارهای ملی و بین المللی 
پا بگذارد.هنرمند کهن سالی که از 13 سالگی سرانگشتان 
هنرمندش را با تار و پود فرش آشنا کرده است گلیم های 
هزار رنگش مشتاقان زیادی را جلوی غرفه نگه می دارد 
اما می گوید که تاکنون فروشی نداشته است. برای »زینب 
اسعدی« ساکن زرین چاه، با این سن و سال، خستگی 
معنی ندارد و شب و روز کار می کند تا دست بافته هایش 
زینت بخش خانه دوستداران هنر شود اما دغدغه فروش 
هنر دست دارد و شرکت در نمایشگاه ها را فرصت مغتنمی 
برای عرضه آن می داند. او می گوید: گلیم دست بافته اش 
در سه قلعه به نام است اما به دلیل گرانی مواد اولیه و تاثیر 
آن بر قیمت کاال و کاهش قدرت خرید مردم، محصولی که 

به سختی تولید می شود روی دست می ماند.

افزایش سقف تسهیالت
مــعــاون صنایع دستی اداره کــل مــیــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، ارائه تسهیالت 4 درصد 
به هنرمندان را از جمله حمایت ها اعالم می کند و از 
افزایش سقف تسهیالت برای تولید انفرادی به 10 
میلیون تومان بسته به نوع صنعت خبر می دهد. به گفته 
»عباس زاده«، بر اساس تفاهم نامه دفتر روستایی و 
عشایری به منظور توسعه صنایع دستی روستایی، برای 
حوزه صنایع دستی و گردشگری 12 میلیارد تومان 
تسهیالت 4 درصد ابالغ شد که 300 هنرمند استان 
برای دریافت حدود هفت میلیارد تومان به دفتر روستایی 
و عشایری معرفی شدند. وی، وضعیت استان از نظر 
احداث و راه اندازی بازارچه را در مقایسه با دیگر نقاط 
مطلوب ارزیابی و اضافه می کند: معرفی هنرمندان برای 
شرکت در نمایشگاه های صنایع دستی، زمینه بازاریابی 
و فروش محصوالت را فراهم می کند و افراد برای شرکت 
در نمایشگاه ها افزون بر داشتن مجوز سه گانه رسمی 
میراث فرهنگی، باید توانایی و پشتوانه الزم برای عرضه 
محصوالت در مدت حضور در نمایشگاه را داشته باشند.

گزارشی از چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی 

حس خوب گره ها

9 شهر کاندیدای معرفی شهر خالق شدند 
 9 شهر استان متقاضی معرفی در فهرست شهرهای خالق فرهنگی و هنری 
شدند. به گفته معاون هنری و سینمایی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
برای قرار گرفتن شهرها در این فهرست، توانمندی های فرهنگی و هنری و ... 
به تهران ارسال شد تا پس از بررسی و تایید در شبکه شهرهای خالق فرهنگی 
و هنری قرار گیرند. »زمزم« برای مثال اصفهان و رشت را نام برد که در صنایع 
دستی و غذا به عنوان شهر خالق شناخته می شوند و بر همین اساس، شبکه 
شهرهای خالق فرهنگ و هنر طرحی برای شناسایی خالقیت های فرهنگی 
و هنری در شهرها و مناطق جغرافیایی کشورو ایجاد شبکه هایی برای تعریف 
همکاری ها و برنامه های مشترک میان آن هاست. وی، از موضوع های مطرح 
برای معرفی شهر خالق فرهنگی و هنری به موسیقی، مد و لباس، هنرهای 
صنایع دستی و سنتی، ادبیات، رسانه و مطبوعات، هنرهای نمایشی، هنرهای 

تجسمی، بازی های رایانه ای، سینما، چاپ و بسته بندی، اشاره کرد.

 امثال و حکم

َحنایو نم شده             
»َحنایو نم شده« به عنوان یک مثل قدیمی در 
کتاب دستان ها و داستان ها آمده است. مولف 
کتاب درباره آن می گوید: در زبان معیار حناها نم 
شده است یعنی زمینه فالن کار آماده شده است 
و آمادگی کار وجود دارد. به گفته دکتر »زنگویی« 
این مثل زمانی به کار می رود که فردی بخواهد 
آمادگی خود را برای انجام کاری اعالم کند یا 
فراهم شدن زمینه های تحقق موضوعی را به 

اطالع دیگران برساند. 

گردشگری 

بازدید 400 گردشگر از جاذبه های نهبندان    

400 گردشگر از استان های مختلف از جاذبه های تاریخی و طبیعی نهبندان 
بازدید کردند. رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نهبندان 
گفت: این گردشگران در قالب تور و از استان های تهران، همدان، اصفهان، 
خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان به این شهرستان سفر و از جاذبه های 
گردشگری آن بازدید کردند. »شبانی« قرار داشتن نهبندان در مسیر تردد 
چابهار به مشهد و بندرعباس - مشهد از مسیر کرمان را در افزایش ترددها در این 
شهرستان موثر خواند و تاکید کرد: به دلیل سیل امسال و مسدود شدن مسیر 
کرمان به نهبندان، تعداد گردشگران کاهش داشت اما با وجود این مسافران 

دهسلم، چهار فرسخ و بوم گردی در شهر نهبندان افزایش دارد.

عملیات کتابخانه کرغند بهمن آغاز می شود
احداث کتابخانه روستایی کرغند دهه فجر شروع می شود. رئیس اداره کتابخانه 
عمومی قاینات گفت: امسال 200 میلیون تومان برای این کتابخانه پیش بینی 
شده و موافقت نامه آن در حال مبادله است. »مددی« افزود: این کتابخانه 
روستایی 200 متر مربع زیربنا دارد و برای تکمیل آن حدود 350 میلیون تومان 
الزم است که در صورت تخصیص صد درصدی اعتبار امسال و سال آینده، امید 

است سال 99 به بهره برداری برسد.

80 میلیون تومان برای پژوهش در 4 شهرستان  

امسال پژوهش وکاوش های باستان شناسی در چهار شهرستان استان 80  
میلیون تومان اعتبار دارد. مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفت: این رقم چشمگیر نیست و بیشتر برای 
تکمیل پژوهش ها و بررسی، مستند سازی محوطه ها و ... هزینه می شود. به 
گفته »برآبادی« 330 میلیون تومان اعتبار پژوهشی امسال به شش شهرستان 
اختصاص می یابد که خوسف، طبس، نهبندان و درمیان 80 میلیون تومان 

دریافت می کنند و قاین 150و سرایان 70 میلیون تومان سهم دارند.

پیشرفت 65 درصدی مرکز 
آموزش صنایع دستی سرایان   

پیشرفت مرکز آموزش صنایع دستی سرایان به 
65 درصد و مرحله نازک کاری رسید. رئیس 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
سرایان گفت: برای تکمیل این پروژه حدود 500 
میلیون تومان نیاز است اما امسال 100 میلیون 
تومان اعتبار دارد. به گفته »عرب« اعتبار امسال 
حوزه صنایع دستی سرایان 200 میلیون تومان 
است که 100 میلیون تومان آن برای آموزش و 

تجهیز کارگاه ها اختصاص می یابد.

فروش صنایع دستی طبس 
800 میلیون تومان

فـروش صنایـع دسـتی طبـس از ابتـدای امسـال 
800 میلیـون تومـان بـوده اسـت. رئیـس میراث 
فرهنگـی صنایـع دسـتی وگردشـگری طبـس بـا 
بیان ایـن کـه شهرسـتان در چهارمین نمایشـگاه 
ملـی صنایـع دسـتی اسـتان، دو غرفـه در رشـته 
هـای سـفال و سـرامیک و قلـم زنـی روی مـس 
ملـی،  نمایشـگاه های  برپایـی  گفـت:  داشـت 
عامـل مهمـی بـرای ایجـاد ارتبـاط نزدیـک  تـر 
میـان بازارهـای اسـتان هـای مختلـف بـه شـمار 
می رود. »رسـول بهبهانـی« افزود: نمایشـگاه ها 
سـبب ارتقای تولیـدات و افزایش درآمـد عمومی 
مـی شـود. بـه گفتـه وی، غرفـه هـای طبـس در 
نمایشـگاه تا یکشـنبه، حدود یک میلیون و 500 
هـزار تومـان فـروش داشـتند کـه غرفـه قلـم زنـی 
روی مـس حـدود 300 هـزار تومـان و سـفال و 
سـرامیک حدود یک میلیـون و 200 هزار تومان 

فـروش داشـت.
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