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 از مسئوالن تعاون روستایی استان برای برنامه  ●
ریزی خرید توافقی گل نرگس در خوسف ممنون 
هستم. کاش موضوع بیمه این محصول هم مورد توجه 

صندوق بیمه کشاورزی قرار می گرفت.
 با توجه به در پیش بودن فصل بارندگی، متولیان  ●

بند دره بیرجند برای الیروبی بند اقدام کنند تا حجم 
بیشتری از سیالب پشت آن جمع شود و مانند سال 

قبل هدر نرود.
ها  ● سال  از  پس  خوسف  فریز  روستای  قنات   

مشکالت اهالی به همت مسئوالن احیا و به سازی 
شد که این اقدام جای تشکر دارد زیرا با این کار از هدر 

رفت آب جلوگیری می شود.
 روستای چاهداشی نهبندان با وجود جمعیت زیاد  ●

از خدمات اینترنت محروم است و اهالی برای انجام 
اموری که نیاز به اینترنت است ناچار هستند به دیگر 

نقاط بروند و متحمل صرف وقت و هزینه شوند.
 مسئوالن برای جنوب شهر و اهالی محروم سراب  ●

هم جلسات پیگیری مشکالت برگزار کنند. از جمله 
به سازی معابر این محله را مورد توجه قرار دهند.

 در محله ابوذر غفاری مهرشهر زندگی می کنم.  ●
بین دو کوچه انبار ضایعاتی است که هر روز داخل آن 
ضایعات را آتش می زنند و دود غلیظ و بوی ناشی آن 
نفس کشیدن را برای ساکنان این منطقه سخت می 
کند. چند نوبت همراه با همسایه ها تذکر داده ایم اما 

توجه نشده است.
 در شرایطی که آنفلوآنزا جمع زیادی به ویژه دانش  ●

آموزان را درگیر کرده است چرا مدارس برای چند روز 
تعطیل نمی شود؟ برخی خانواده ها با وجود بیماری 
فرزندان خود آن ها را به مدرسه می فرستند که خود 

عاملی برای ابتالی دیگر دانش آموزان می شود.
 مگر مسئوالن اعالم نکردند که افزایش قیمت  ●

بنزین نباید بر قیمت کاالها تاثیر بگذارد؟ به چشم 
خریدار سری به بازار مرکز استان بزنند، طوری که 
کسی آن ها را نشناسد جویای قیمت ها و تغییرات 

آن شوند بعد متوجه خواهند شد که چه خبر است.
 توقف خودرو در پیاده رو خالف است پلیس  ●

راهنمایی و رانندگی با برخی از بنگاه داران خیابان 
توحید که گاه چند اتومبیل را در مسیر تردد مردم 

پارک  می کنند، برخورد کند.
 در گذشته که درس می خواندیم کتاب های درسی  ●

و شیوه تدریس معلمان به شکلی بود که چندان فشاری 
بر دوش والدین نبود اما حاال نه تنها هر سال کتاب ها 
تغییر می کند بلکه بخش عمده ای از یاد دادن هم بر 

عهده والدین است. این چه سبک آموزشی است؟

 معتمدیان :  این 
تفاهم نامه به رونق 
بازارچه های مرزی، 

گمرکات و جذب 
گردشگر کمک 

می کند

خراسان جنوبی 6۲ سال پیش         
 در روزنامه

تقسیم اشیاء بین دانش آموزان

روزنامه خراسان در شماره 2525 به تاریخ هفتم فروردین 1337 در مطلبی 
در صفحه چهار آورده است: چند شب قبل از دکان قنادی واقع در خیابان 
تاکنون  و  شده  سرقت  نقد  وجه  و  شیرینی  و  روغن  مقداری  طبس  گلشن 
سارق دستگیر نشده است چون چند سال است که در طبس سرقتی نشده 
این موضوع باعث تعجب مردم شده خوبست اداره شهربانی نسبت بتعقیب 

قضیه و دستگیری سارق اقدام نماید تا از تکرار آن جلوگیری بعمل آید.
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تسلیت نماینده ولی فقیه در پی شهادت بسیجی سید علی رضوی
نماینده ولی فقیه در استان در پی شهادت بسیجی سید 
علی »رضوی« پیام تسلیتی منتشر کرد. در پیام حجت 
االسالم والمسلمین »عبادی« آمده است که خبر شهادت 
غم انگیز بسیجی عزیز سید علی رضوی که در جریان 

رزمایش آمادگی نیروهای مسلح به وقوع پیوست، موجب 
تاسف و تاثر فراوان شد. درود خدا بر آن بسیجی عزیز که 
مسیر زندگی خویش را در جهت پاسداری از انقالب 
اسالمی و مردم قرار داد و در این راه نورانی و الهی، جان 

مطهر خویش را تقدیم کرد. اینجانب شهادت این جوان 
مومن و انقالبی را به محضر حضرت ولی عصر )عج(، مقام 
معظم رهبری و مردم شهید پرور استان به ویژه خانواده 

محترم آن شهید عزیز تبریک و تسلیت عرض می نمایم.

بیمارستان مهرشهر آماده احداث
قاسمی- عملیات احداث بیمارستان محلی، در شمال شهر بیرجند طی 
هفته جاری آغاز می شود. به گزارش خبرنگار ما، با الحاق مهرشهر به بیرجند 
و افزایش محدوده خدمات شهری و ساخت و ساز مسکن مهر در این منطقه، 
درخواست های مردم برای استفاده از خدمات زیربنایی پر رنگ شد که یکی از 
تقاضاها که چند ماه قبل در بازدید استاندار از این منطقه هم تکرار شد مشکالت 
درمان و نبود بیمارستانی بود که خدمات شبانه روزی به مردم این قسمت از 
شهر ارائه  کند. پس از آن پیگیری هایی برای تحقق این خواسته مردم انجام 
شد و حال فرماندار بیرجند از جلب مشارکت خیر برای شروع پروژه بیمارستان 
محلی در این منطقه خبر داد که پرداخت دو میلیارد تومان را تعهد کرده است. 
»علی  ناصری« با اشاره به کلنگ زنی احداث این پروژه طی این هفته آینده، می 
گوید: تکمیل و تجهیز این بیمارستان محلی حدود 10 میلیارد تومان اعتبار می 
خواهد که تامین بقیه مبلغ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، واگذار 
شده است. به نظر وی، شروع پروژه مهم است و بودجه اش پس از آن از اعتبارات 

شهرستان، ملی و وزارتخانه، تامین می شود.

در سفر استاندار به سیستان و بلوچستان

تفاهم نامه طرح توسعه محور شرق امضا شد
تفاهـم نامه طـرح توسـعه محور شـرق بیـن اسـتانداران 
خراسـان جنوبـی و سیسـتان و بلوچسـتان امضـا شـد. 
بـه گـزارش »خراسـان جنوبـی«، اسـتاندار در مراسـم 
امضای ایـن تفاهـم نامـه گفـت: بـا اجـرای آن همکاری 
هـای اقتصـادی دو اسـتان در حـوزه هـای معـدن، 
گردشـگری، تجارت، کشـاورزی و حمل و نقل سـرعت 

مـی گیـرد. »معتمدیـان« بـا اشـاره بـه قابلیـت هـای 
خراسـان جنوبـی در بخـش معـدن و تولیـد خشـکبار 
ادامـه داد: ایـن تفاهـم نامـه بـه رونـق بازارچـه هـای 
مـرزی، گمـرکات و جـذب گردشـگر هـم کمـک مـی 
کنـد. »موهبتـی« اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان نیـز 
بـا اشـاره بـه ایـن کـه طـرح توسـعه محـور شـرق در دهـه 

60 تهیـه شـد امـا اجرایـی نشـده اسـت، گفـت: اجرای 
زیرسـاخت هـای ایـن طـرح از جملـه انتقـال آب دریای 
عمـان به سـه اسـتان شـرقی کشـور، تبـادالت فرهنگی 
با پاکسـتان، افغانسـتان و آسـیای میانه، احـداث جاده 
هـای ترانزیتـی، مواصالتـی و رونـق بنـدر چابهـار مـی 

توانـد شـرق کشـور را متحـول کنـد.

صدر نشینی مقتدرانه راکت بال بانوان بیرجند
حسین قربانی – تیم راکت بال بانوان بیرجند صدر نشین رقابت های لیگ 

راکت بال بانوان کشور شد.رئیس هیئت اسکواش استان به خبرنگار ما گفت: 
در اولین مسابقه دور رفت این بازی ها، تیم راکت بال بانوان بیرجند موفق شد 

تیم ستارگان و افسریه آران و بیدگل راشکست دهد و در دو بازی بعد هم تیم 
های مهرگان و پیشگامان تهران را از پیش رو برداشت. »علی غنی« با اعالم 
این که این تیم جمعه گذشته نیز توانست تیم های فرزانگان و نیکان البرز را 

شکست دهد، افزود: تیم راکت بال بانوان بیرجند با اقتدار صدر نشین دور رفت 
این رقابت هاست. به گفته وی دور برگشت و هفته پایانی این مسابقات اواخر 

 فروردین یا اوایل اردیبهشت به میزبانی بیرجند برگزار خواهد شد. 

کشتی گیران در جمع 10 تیم برتر کشور

زهرایی - تیم های کشتی آزاد و فرنگی استان، برای اولین بار در تاریخ ورزش 
استان با یک مدال طال و کسب دو مقام پنجمی و یک مقام هفتمی، توانستند 
در جمع 10 تیم برتر کشور قرار گیرند. »سروری« رئیس هیئت کشتی استان به 
خبرنگار ما گفت: این نتایج نوید بخش آینده روشنی برای کشتی منطقه است. 
به گفته وی، همه تمرکز هیئت روی سنین پایه و به دنبال پشتوانه سازی برای رده 

های جوانان و بزرگساالن است. 

ثبت 20 گل در هفته پنجم لیگ فوتسال

هفته پنجم مسابقات لیگ دسته اول فوتسال استان با انجام سه دیدار در شهرهای 
طبس و فردوس با ثبت 20 گل برگزار شد.دبیر کمیته فوتسال استان به »خراسان 
جنوبی« گفت : در فردوس در دیداری پرگل تیم فوتسال شهید شرفی با نتیجه 7 بر 
3 تیم آرتین بشرویه را مغلوب کرد و در صدر جدول مسابقات قرار گرفت. به گفته 
»علیانی« تیم فوتسال ستاره ساز بیرجند هم در طبس موفق شد زغال سنگ طبس 
را با نتیجه 7 بر 3 شکست دهد و در سومین دیدار این هفته هم تیم زعفران نوبهار 

سرایان در مقابل ستارگان درمیان حاضر نشد.

27 مرکز ترک اعتیاد در استان فعال است. مدیر کل 
بهزیستی گفت: از مجموع مراکز ترک اعتیاد هشت 
مرکز آن اقامتی است و 13 مرکز مراحل درمان اعم 
از سرپایی را انجام می دهد پنج مرکز نیز برای کاهش 
آسیب ها فعالیت می کند. به گفته »عرب نژاد« طی 
شش ماه، سه هزار و 510 نفر از خدمات این مراکز 

بهره مند شدند و 170 خدمت گیرنده از سوی قضات 
و دادستان های استان برای درمان و نگهداری به این 
مراکز معرفی شدند که پس از انجام مراحل اولیه در 
مراکز اقامتی به مدت یک تا سه ماه تحت درمان های 
اقامتی، بهبودی قرار گرفتند. وی، نرخ شیوع اعتیاد 

در استان را 2.36 درصد اعالم کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی پس از پاالیش  اولیه خبر داد:

قرمز ؛فرم جیم 700 متقاضی طرح ملی مسکن 
فـرخ نـژاد- پاالیـش هـای اولیـه از طرح ملی مسـکن 
در اسـتان نشـان مـی دهـد 700 نفر بـه دلیـل قرمز 
بـودن فـرم جیـم از فهرسـت ایـن طرح خـارج شـده و 
دو هـزار و 388 نفـر دیگـر باقـی مانـده انـد تـا پس از 
پاالیش نهایی مشخص شـود چه تعداد می توانند از 
این طـرح اسـتفاده کنند.مدیر کل راه و شهرسـازی 
در گفـت و گـو بـا »خراسـان جنوبـی«، از پاالیش 40 
درصد متقاضیان طرح اقدام ملی مسـکن در کشور 
خبـر داد و گفت: بـر این اسـاس در خراسـان جنوبی 
فرم جیم 700 نفر از سـه هـزار و 88 نفـر ثبت نامی، 
قرمـز بـود کـه از فهرسـت متقاضیـان خـارج شـدند.
مهنـدس »مهـدی جعفـری« بـا بیان ایـن که بررسـی 
سـابقه مالکیـت متقاضیـان بایـد در سـامانه ثبـت 

اسـناد و امـالک کشـور انجـام شـود افـزود: سـهمیه 
خراسـان جنوبـی افزایـش مـی یابـد بـدان شـرط 
کـه ایـن اداره کل در شـهرها و نقـاط مـد نظـر زمیـن 
بـرای واگـذاری داشـته باشـد. بـه گـزارش خبرنـگار 
مـا، طـرح اقـدام ملـی مسـکن 21 آبـان بـه همـراه 9 
اسـتان دیگـر در خراسـان جنوبـی آغـاز و در همـان 
سـاعت اولیـه ظرفیت ثبـت نام شـهرها تکمیل شـد. 
در این طرح، هـزار و 382 خانـوار در مرکز اسـتان و 
هـزار و 706 خانوار در دیگر نقاط شـهری خراسـان 
جنوبـی موفق بـه ثبت نـام شـدند و عده ای بسـیاری 
بـه دلیـل تکمیـل ظرفیـت از ثبـت نـام جـا ماندنـد و 
منتظر هسـتند نتیجه نهایی پاالیش اعالم و فرصت 

ثبـت نـام آن هـا فراهم شـود.

فعالیت 27 مرکز ترک اعتیاد  در استان
اشتغال 5 هزار نفری در 337 واحد صنعتی 

اکبری – 337 واحد صنعتی در حال بهره برداری شهرک های صنعتی استان زمینه 
اشتغال بیش از پنج هزار نفر را فراهم کرده است. سرپرست شرکت شهرک های 
صنعتی استان با اشاره به غیر فعال شدن حدود 70 واحد صنعتی طی سال های 
اخیر، سرمایه در گردش واحدهای در حال بهره برداری را چهار هزار و 51 میلیارد 
ریال دانست و از فعالیت 161 واحد صنعتی در شهرک صنعتی مرکز استان با 
اشتغال دو هزار و 641 نفر خبر داد. »عابدینی« تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی 
مصوب استان را 23 مورد اعالم کرد و افزود: 18 شهرک درحال واگذاری، 22 

شهرک دارای زمین و 21 شهرک دارای سند ثبتی است.



ترفندهای پخت » پاستا«
مدت زمان کوتاه آماده شدن پاستا و قابلیت 

ترکیب با انواع سس ها از مهم ترین دالیل 
محبوبیت این غذاست

رهایی از مهرطلبی!
مبتالیان به این اختالل هر کاری که انجام 

 می دهند برای کسب محبت و پذیرفته شدن 
از سوی دیگران است

 نوجوان|مدام با برادرم 
دعوا می   کنم! 

واقعا مارماهی ها می  توانند 
برق تولید کنند؟ 
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مهسافارسی|روزنامهنگار

»اگر اهل مطالعه باشید، حتما این صفحه را می خوانید!«، حاال و احتماال در جواب ادعایم می خواهید 
بگویید: »اهل مطالعه هستم ولی زندگی سالم نمی خوانم« اما من به شما می گویم: »اگر واقعا اهِل مطالعه 
باشید، صفحه امروز را می خوانید و اگر نمی خوانید اساسا خواننده نیستید، فقط دارید خودتان را اهل 

مطالعه نشان می دهید«)!(. به نظر شما توانستم شما را قانع کنم؟ چنین استداللی منطقی بود؟  *
بعضی از تبلیغات زرد تلویزیونی را در نظر بگیرید: »فالن داروی ضد ریزش مو عصاره ای از هفت گیاه از جنگل های آمازون و 
دشت های سر سبز هند«. مطمئنا هیچ کس پِی این را نمی گیرد که کدام گیاه و دقیقا در کدام دشت ها؟ یا مثل این عبارت: 
»دانشمندان ثابت کرده اند که فالن ماده باعث ترک اعتیاد می شود«. کدام دانشمندان ثابت کرده اند؟ اما نکته ای که 
این جا اهمیت خیلی زیادی دارد این است که ما روزانه با عبارت های زیاد این شکلی مواجه ایم که پر از جمالت دهان پرکن 
است. پر از کلی گویی و ابهام است. پر از دروغ های بزرگ است که ال به الی حقایق ریز و  بی شمار به ظرافت پنهان شده اند تا 
حواس دیگران را از موضوع اصلی پرت کنند. ما این عبارت ها را می پذیریم و ساده از کنارش می گذریم. اما چه پذیرفتنی؟ 
ما در واقع داریم مغلوب  یک سری مغالطه ها می شویم. موضوع پرونده امروز همین پرداختن به مغالطه هاست. در مقاله ای 

خواندم آرزوی برتراند راسل، فیلسوف معروف همیشه این بوده است که بشر تفکری نّقادانه داشته باشد و با نگاهی سنجشگر 
استدالل های منطقی را از غیر منطقی تشخیص بدهد. طبیعتا یکی از ابعاد این آرزو، برمی گردد به شناسایی مغالطه ها؛ بدون 
تعارف، ما حتی در گفت وگوهای عادی مان گاهی فریب می دهیم و پیروزگر میدان بحث ها می شویم یا مغلوب مغالطه ها و 
اذیت می شویم. چرا اذیت می شویم؟ چون درست است که گاهی مغالطه مانند سپری دفاعی به کمک آدم می آید و می شود 
حرفش را به کرسی بنشاند اما این به معنی بر حق بودن آن کالم یا آن استدالل نبوده است و نیست بلکه پیروزی به واسطه 
به کار گرفتِن عمدِی مغالطه ها نوعی فریب است. اگر شما هم در این باره فرد دغدغه مندی هستید، خواندن این پرونده 
برایتان جالب خواهد بود. در واقع این صفحه با زبانی ساده و قابل فهم و تنها با این دیدگاه نوشته شده است که اگر بدانیم 
چه استدالل های اشتباهی وجود دارد، استدالل های د یگران را بهتر تحلیل می کنیم و از آن جا که درک مغالطه ها بعد از 
روشن شدن شان ساده می شود، این پرونده چندتا از مغالطه های مشهور را با مثال توضیح می دهد که در ادامه می خوانید.
*در این جا نوعی مغلطه با عنوان »هیچ اسکاتلندی واقعی...« مطرح شد؛ وقتی کسی حکمی کلی را صادر کند که دلیلی   

برای اثباتش ندارد و طرف مقابلش با آوردن یک مثال نقض، حکم او را باطل اعالم کند. حاال فرد اول، برای فرار از شکست، یک صفت، 

به حکم اولیه اش اضافه می کند و می گوید که آن مثال نقض، به این صفت بازمی گردد: »هیچ اسکاتلندی در ُپِرج )نوعی آش( خود شکر 

نمی ریزد.«، »نه، این طور نیست، عموی من می ریزد.«، »خب... هیچ اسکاتلندی واقعی شکر در پرجش نمی ریزد.«.

پرونده

 برای نوشتن این پرونده از این کتاب ها کمک گرفته شده است: »مغالطه های پرکاربرد« 
نوشته »ریچارد ُپل و لیندا ِالدر« و »مغالطات« نوشته »علی اصغر خندان«

 استفاده از جمله هایی دهان پرکن، سرشار از کلی گویی و ابهام
 تنها یکی از رایج ترین شیوه های مغالطه است اما چطور باید 

استدالل های منطقی را از غیرمنطقی تشخیص بدهیم؟

کل کل های الکی!
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مغالطه به شیوه 
»پهلوان پنبه«!

در جلسه ای، آقــای ایکس که مدیر واحد 
طراحی است می گوید: »الزم است به واحد 
طراحی سر و سامانی بدهیم و طرح های 
ــای ایگرگ در  ــاح کنیم«. آق قبلی را اص
جوابش می گوید: »این یعنی طرح های قبلی 
را که همه اش کاِر مهندس فانی و بسیار 
بی نقص بــوده است زیر ســوال می بری«؟ 
در حالی که آقــای ایکس قصد زیــر سوال 
بردن چیزی را نداشته است و آقای ایگرگ 
برای این که مسئولیت را از سر خودش باز 
کند، چنین جوابی به او می دهد. در واقع 
آن صحبتی که رد شد، هیچ رابطه منطقی 
با ادعــای اصلی نداشت. این جور وقت ها 
می گویند مغالطه »پهلوان پنبه« یعنی وقتی 
کسی با یک مدعای قوی برخورد می کند 
و می بیند قدرت مقابله با آن را نــدارد یک 
مدعای ضعیف و سست را به طرف مقابل 
نسبت می دهد. منظور از پهلوان پنبه همین 
مدعای ضعیف است یعنی به جای مبارزه با 
پهلوان اصلی و رد مدعای واقعی، پهلوانی از 
پنبه می سازد و به جنگ آن می برد تا راحت تر 
بتواند پیروز شود! به این مغالطه، »مغالطه 

آدمک پوشالی« هم می گویند.

جلب اعتماد به کمک 
چهره ها!

بدیهی است که ما می توانیم برای تایید 
یا رد یک مطلب به سخن صاحب نظران 
و کارشناسان در آن زمینه استناد کنیم و 
این مغالطه نیست. مثا بگوییم نوشیدن 
ــرای بــدن مضر اســت زیرا  مایعات داغ ب
پزشکان متخصص امراض داخلی چنین 
گفته اند. اما مغالطه وقتی شکل می گیرد 
که ما به گفته کارشناسی استناد کنیم 
که در آن زمینه تخصصی نــدارد. به طور 
مثال و در بعضی آگهی ها درســت وقتی 
پای »گواه و شاهد« به میان بیاید، یکی از 
دم دستی ترین مغالطه های ممکن اتفاق 
می افتد. عمدتا هم به دلیل ارادتی است 
که مردم به چهره های برجسته کشورشان 
دارند. مثا برویم همان خودرویی را بخریم 
بازیکن قهرمان بسکتبال زیر  که فــان 
پایش انداخته اســت. فان نوشیدنی با 
نشانی خــاص مصرف کنیم چــون فان 
ستاره سینما با شور و هیجان ازش تعریف 
کــرده اســت و چندین مثال مشابه دیگر 
که در آن ها افــراد مشهور و سر شناس در 
تبلیغ کاالیی ظاهر می شوند که نمی تواند 

تاییدی بر با کیفیت بودن آن کاال باشد.

الزم نیست سر راست صحبت کنی!
وقتی موضوعی را در قالب ساده ای عنوان می کنید شاید به همین سادگی برای 

نادرست بودن اش محکوم شوید. مثا یک مشاور مالی را در 
که ادعا می کند قیمت طا، ماه بعد کاهش می یابد. نظر بگیرید 

اگر کاهش نیابد، معلوم می شود او اشتباه کرده است 
و دستش رو می شود. پس باید از مغالطه »واژه های 

مبهم« استفاده کند و بگوید: »اگر جّو مثبتی بر بازار 
حکمفرما باشد، قیمت طا در آینده نزدیک به حداقل خود 

می رسد«. این به اصطاح »دوپهلو حرف زدن«، یک جور مغالطه 
است که فرد را بیمه می کند تا هر زمانی که می خواهد بتواند ادعا کند 

صحبتش هنوز صحیح و پا برجاست بنابراین اگر قیمت طا افزایش یابد هم 
جای نگرانی ندارد چراکه می تواند ادعا کند، شرایط مثبت بازار فراهم نشده یا آینده 

نزدیک هنوز فرانرسیده است. آیا تجربه قرار گرفتن در جلسه  ای مهم را داشته اید که در آن سطح 
استرس باال بوده است و نگران باشید چیزی که درباره اش نظر می دهید، کاما درست باشد یا نه؟ این 

جاست که حتما ترفندی به کمک تان آمده و حصاری دورتان کشیده و منطقه را برایتان امن کرده است؛ 
استفاده از »واژه هایی مبهم«؛ تا در صورت لزوم عقب نشینی کنید. طوری که کسی نتواند نادرست بودن 

ادعایتان را ثابت کند. گاهی مطرح کردن یک ادعا به شکل واضح وشفاف،جدا خطرناک است!

مغالطه »هر بچه مدرسه ای می داند«!
بدون تعارف تا کنون یا خودتان با اعتماد به نفس، مشابه 
این جمله را به کار برده اید یا اگر نه، دست کم یک بار آن را 
شنیده اید و بابتش سری تکان داده کلی حرص خورده و در 
افق، محو شده اید! مغالطه »هر بچه مدرسه ای می داند« را 
زمانی به کار می برند که یک سری بدیهیات به خورد طرف 
مقابل داده می شود تا استدالل شان را درست و مطابق 
با واقعیت معرفی کنند. مخاطب هم طبیعتا نمی خواهد 

با مخالفت و ِکش دادن موضوع، ثابت کند آن چه را که 
بچه ها درک می کنند نمی دانسته است بنابراین مجبور 
می شود سکوت کند. »هر بچه مدرسه ای می دونه که پارچه 
کتان با درجه حرارت فان خراب می شه و ایراد از جنس 
ما نیست«. خب اگر این یک مغلطه و فرار از مسئله نیست، 
پس چیست؟ مشخص است که فرد، به جای آوردن دلیل و 
برهان برای اثبات حرفش، سعی می کند موضوع را بدیهی 

جلوه بدهد و طرف مقابل را شرمنده و خلع ساح 
کند. اما چیزی که بدیهی است نیاز به گفتن 

ندارد. اگر احساس می کنید باید گفته شود 
پس احتماال بدیهی نیست! شما چقدر 

با خواندن این تابلوها، به محتوایش 
و  اصیل  »کبابِی  می کنید؟  اعتماد 

قدیمی و خوشمزه شایسته«!

حمله به شخصیت به جای آوردن دلیل منطقی

یکی از روش هــای بِد استدالل، استفاده از مغالطه »حمله شخصی«، 
»توهین« یا »مسموم کردن چاه« است. »فرانسیس بیکن به دلیل موقعیت 
تاریخی خود تاش زیادی کرده است تا فلسفه جدیدی را پایه ریزی کند. 
البته خودش هم ادعاهای بزرگی دارد و خود را صاحب نظر می داند اما 
نباید برایش خیلی اهمیت قائل شویم. او کسی بود که به دلیل تقلب و 
اختاس از مقام و منصب خود اخراج شده بود«. مغالطه حمله شخصی 

این جا رونمایی می شود؛ )شخص ستیزی( نوعی مغالطه که شما هنگام 
مقابله با استدالل فرد مقابل، به جای این که دلیل منطقی بیاورید، به 
شخصیت او حمله می کنید. مثا در عبارتی که خواندید، اصل مطلب 
نادیده گرفته شده است و چهره ای منفور از بیکن معرفی می شود تا 
نتیجه گیری شود که استداللش باطل است. در حالی که ممکن است 
کسی اخاق اجتماعی مورد قبولی نداشته باشد اما سخن درستی را 

بگوید و برای آن دلیل و برهان محکمی هم ارائه کند. ناسزاگویی و لجن 
پراکنی هم ابعاد دیگری از این مغالطه هستند. وقتی من ادعایی می کنم 
و به مخالفان ادعایم، صفت زشت و نامربوطی را می چسبانم، مغالطه گرم! 
چون اگر مخاطبم با ادعای من مخالفت کند، در واقع خودش را دارای آن 
صفت زشت معرفی و در نتیجه سکوت می کند! »برنامه ای که نوشتم هیچ 
نقصی ندارد. اگر هم کسی انتقادی داشته باشد، مطمئنا کم تجربه است«.

یا این یا آن. همین که گفتم!
مغالطه »دو راهی اشتباه« که شاید برای بعضی ها خیلی آشنا به نظر برسد: 
»یا با ازدواجم موافقت کنید یا دیگر مرا نمی بینید!«. همه ما بر سر دو راهی 
انتخاب مانده ایم و می دانیم که دو راهی یعنی وجود فقط دو گزینه که مجبور 
به انتخاب یکی شان هستیم. اما دو راهی کاذب، ایجاد کردن نوعی مغالطه 
است؛ کسی که چنین مغالطه ای می کند، طیف گسترده ای از گزینه ها 
را نادیده می گیرد و فقط دو گزینه را مطرح می کند که یکی شان به شکل 
واضحی قابل قبول و خواسته فرد مغالطه گر است و گزینه دیگر هم مشخصا 

مردود است. 
یکی از سیاستمداران بــدنــام دنیا در گــذشــتــه ای نــه چــنــدان دور در 
سخنرانی اش گفت: »یا همه با ما هستید یا دشمن ما هستید«. ما معموال 
حوصله پیچیدگی ها و تمایزهای ظریف را نداریم و تمایل داریم گزینه های 
صریح و ساده را پیش روی مــان بگذارند. افــراد کمی هستند که مدعی 
می شوند گزینه های دیگری هم وجود دارد و استدالل کاذب را رد می کنند. 
به همین دلیل این یک فریب است که افراد را مقابل دو راهی های کاذب قرار 

بدهیم تا به ناچار خواسته مان را اجابت کنند.

تصمیم گیری به استناد چند نمونه ناکافی!
»یه زِن خونه دار بگیر که شاغل نباشه. من چند نفر رو می شناسم که همسرشون 
شاغله و توی زندگی خیلی به مشکل خوردن«. »از وقتی آقای ایکس صبح زودتر 
میاد سر کار، بازدهی اش هم بیشتر شده. پس برای این که بازدهی کل اداره 
رو باال ببریم همه کارمندان را مجبورکنیم یک ساعت زودتر بیایند سرکار«. به 
همین سادگی با بررسی یک یا چند نمونه ناکافی و سطحی، تصمیم گیری کنیم 
و نتیجه  استخراج شده را به کل اعضای همان طبقه تعمیم بدهیم؟ وقتی مدیری 
از سرجایش بلند می شود و با قاطعیت چنین تصمیمی می گیرد، ممکن است 
برنامه اش اجرایی شود اما این به آن معنی نیست که دلیلی درست و منطقی 
آورده باشد. در واقع او از مغالطه »تعمیم شتاب زده« استفاده کرده است تا حرف 
خود را پیش ببرد. وقتی بدون داشتن مدارک و شواهد کافی، حکمی کلی 
صادر می کنیم داریم مغالطه می کنیم. در واقع نوعی استقرای ناقص که در آن 
شخص از یک یا چند مثال یا تجربه کوچک یا نمونه محدود موضوعی را برداشت 
می کند و حکم آن را تعمیم می دهد در حالی که آن مثال ها و نمونه ها برای اثبات 
چنین حکمی خیلی کم و غیر متعارف هستند. بیشتر کسانی که اطاعات و 

معلومات کمی دارند از این مغالطه استفاده می کنند.

چرا؟ چون همه می گن!
اصا مبنای اصلی تبلیغات بر پایه مغالطه »توسل جستن به اکثریت« است. این 
ویزیتورهای محترم سوپرمارکت  ها یا هایپرمارکت ها که آشنایی شدیدی با آن 
دارند، مثال خوبی است که گاهی از زبان شان می شنویم: »عزیزم، چرا از فان 
برند برای ماشین ظرف شویی استفاده نمی کنید«؟ و خب مشتری که آشنایی با 
آن محصول را ندارد وقتی بپرسد »چرا این محصول را پیشنهاد می کنید؟« اول 
ویژگی های بلند باالی آن را از ویزیتور می شنود سپس جمله ای که مهر تایید خرید 
را در ذهنش می زند این است: »چون محصول خوبی است و بیشتر خانم ها از آن 
استفاده می کنند«. یا این که »این کتابی خوب و خواندنی است. بیش از یک میلیون 

نسخه از آن به فروش رفته است« و... . تقریبا همه این نوع تعمیم یا مغالطه 
را به سادگی تشخیص می دهند؛ »حق با اکثریت است و اگر عده ای از 

نظریه ای حمایت می کنند دلیل بر درستی آن نظریه است«. در حالی 
که این استداللی عاقانه نیست و تاریخ ثابت کرده است که هرگز 
اعتقاد بیشتر مردم نشانه درستی یک اعتقاد نبوده است و نیست. اگر 
این طور باشد پس چگونه می شود که ایده های جدیدی وارد دنیای ما 
بشوند؟ چون همه با ایده تازه مخالفت و آن را رد می کنند. پس عقل 

سلیم نمی پذیرد که چشم بسته به اتفاق آرا مطمئن باشیم.

البته ... اما .... !

جرج آر آر مارتین در کتاب بازی تاج و تخت 
از قــول عمویش نوشته بــود: »هــر عبارتی 
ــت«. شاید  که قبل از امــا می آید باطل اس
عموی مارتین هم داشته به مغالطه »البته، 
اما« اشاره می کرده است. »ببین البته که 
تو آدم خیلی خوب و مهربانی هستی، اما 
ما به درد هم نمی خوریم«. در این مغالطه 
شخص گمان می کند صرفا اشاره و توجه به 
یک خطا، توجیه گر آن خواهد بود یا شخص 
ابتدا تظاهر می کند که انتقاد را پذیرفته اما 
همچنان بر موضع خطای خود باقی مانده 
است: »البته حرف شما کاما متین است و 
من آن را قبول دارم اما شما هم توجه داشته 

باشید که ما هم حق داریم«.



 برای هر 100 گرم پاســتا حدود یک لیتــر ) 4 لیوان( آب 
الزم است. اگر پاستا در آب کم بجوشد، حالت چسبندگی 
می یابد.به ازای هر لیتر آب باید یک قاشــق چای خوری 
نمــک داخــل قابلمه بریزیــد. نگــران مصرف زیــاد نمک 
نباشید زیرا پاستا مقدار خیلی کمی نمک جذب می کند 

اما طعم غذا بسیار عالی می شود.
پاستا را هنگامی درون آب بریزید که کامال در حال جوش 
اســت و اگر با قاشــق، آب را هــم بزنید همچنــان در حال 
جوشــیدن باشــد.هنگام پخــت پاســتا درون آب، روغــن 
اضافه نکنید زیرا اگرچه به ظاهر مانع از چســبیدن پاستا 
می شود اما ســس نیز به خوبی جذب پاستا نخواهد شد. 
فقط می توانیــد، چند قطره روغــن روی ورقه های خمیر 
الزانیا اضافه کنید.حتما زمان پخت، پاستاها را با قاشق 
هم بزنید.زمانی که پاســتا را درون آب جوش می ریزید، 
آب کمــی از حالــت جوش می ایســتد. مــدت زمان پخت 
پاستا را که روی بسته بندی درج شده است، از زمانی در نظر 
بگیرید که آب همراه با پاستا شــروع به جوشیدن می کند.
اگر سس پاستا آب دار و مدتی دیگر قرار است در فر یا درون 
تابه  حرارت ببیند، توجه داشته باشید که پاستا بیش از حد 
نجوشــد زیرا بعد حالت خمیری می یابد.اگــر قصد دارید 
پاستا را بالفاصله پس از طبخ برای ساالد استفاده کنید، 

نباید روی آن آب بریزید.

خردکردن اسپاگتی تاثیری در تسریع پخت ندارد؛ بهتر 
است اسپاگتی ها به همان حالت رشته ای طبخ شود.

طرز تهیه سس آلفردو
 یک قاشق غذا خوری سیر

۲ قاشق غذا خوری آرد
یک چهارم فنجان کره

یک پنجم فنجان خامه غلیظ
یک پنجم فنجان شیرپرچرب

یک دوم فنجان پنیر رنده شده پارمزان
نمک دریایی و فلفل سیاه تازه

روش تهیه 
 ابتدا باید کره را روی حرارت قرار دهید تا آب شود.

 سپس ســیر را ریز خرد و به آن اضافه کنید و حدود یک 
دقیقه با کره در حرارت مالیم تفت دهید.

 آرد را با کمی آب مخلوط کنید و زمانی که غلیظ شد به 
کره اضافه کنید.

 شیر، خامه، پنیر پارمزان، نمک و فلفل را نیز به این مواد 
اضافه کنید و اجازه دهید تا به غلظت مورد نظرتان برسد.
 جعفری تازه را خرد و به مواد اضافه و زیر آن را خاموش 

کنید.
 سس پستو

ریحان ۲ لیوان

سیر ۳ حبه درشت
مغز گردو به اندازه الزم

روغن زیتون نصف لیوان
پنیر پارمزان نصف لیوان

روش تهیه
 ابتدا گردو یــا بادام زمینی را داخل آســیاب بریزید و به 

خوبی پودر کنید.
 تمامی مواد را همراه با نمک و فلفل داخل مخلوط کن 

بریزید تا یک ماده غلیظ و یک دست حاصل شود.
 حال این سس آماده را همراه با پاستا یا پیتزا میل کنید.

 سس سفید )بشامل(
شیر یک لیوان

خامه ۲ قاشق غذاخوری
آرد سفید یا ذرت ۲ قاشق غذاخوری

کره 4 قاشق غذاخوری
نمک، فلفل، پودر زنجبیل

روش تهیه
 ابتدا کره را داخل ظرفی بریزید و اجازه دهید تا آب شود.
 آرد را داخل کره بریزید تا خامی آن گرفته شود، نیازی 
به ســرخ کردن آرد نیســت همین که کمــی روی حرارت 

باشد کافی است.
 شیر را آرام آرام به مخلوط اضافه کنید و مدام هم بزنید 

تا گلوله نشود.
 ادویه ها را اضافه کنید.

 حاال زمان آن اســت که مداوم به هم زدن مخلوط خود 
ادامه دهید تا به غلظت سس برسد.در پایان زمانی که زیر 

سس را خاموش کردید، می توانید خامه را اضافه کنید.
www.canalvie.com :منبع
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تازه ها

دكتر حسن فالح حسيني
 پژوهشگر گياهان دارویی

 تازه ترین یافته ها 
درباره گیاه شیرین بیان 

 

 گیاه شــیرین بیان بیشــتر به عنوان طعم دهنده 
به كار می رود. همچنین به دلیل خاصیت خلط 
آورش ، در فراورده های مربوط به سرماخوردگی 
و ســرفه از آن استفاده می شود.شــیرین بیان در 
داروهای گیاهــی مختلف اســتفاده می شــود. 
داروهــای تهیه شــده از این گیاه ، بــرای بیماری 
های معده، كبد و مشکالت صفراوی و ادراری  و 
همچنین برونشیت مورد استفاده قرار می گیرد.

  مقدار مصرف
 به صورت چای كیسه ای ۲ گرمی، تا سه كیسه 
در روز و به صورت جوشانده 5 گرم در یك لیوان 
به مدت 5 دقیقه جوشانده و در طول روز در یك 

یا چند نوبت مصرف  شود.
 عوارض و تداخل دارویی

 مصرف روزانه بیــش از 50 گرم و به مدت بیش 
از شــش هفته ممكن است باعث كاهش سدیم 
، افزایش پتاسیم و فشار خون شود. به گزارش 
پژوهشــکده گیاهــان دارویی مادران بــاردار و 
شیرده از مصرف خودسرانه این گیاه خودداری 
کننــد. تحقیقــات کافــی بــرای اثبــات ایمنی 

مصرف این گیاه انجام نشده است.
 افزایش سالمت مغز

یکــی از ترکیبــات شــیرین بیــان، یعنــی کاربــن 
اکسولون، کاهش استرس و کاهش سرعت رشد 
مغز را به دنبال دارد. افزون بر این، مشخص شده 
 اســت که مهارت هــای ذهنــی را به شــدت حفظ 
می کند. یکی دیگر از ترکیبات شیرین بیان، به نام 
لیکوئیرتیژنین، آثار مثبت روی سلول های مغزی 
دارد و در نتیجه می تواند از آلزایمر نیز جلوگیری 
کند و همین طور که در گزارشــی از بنیاد شــمال 
غربی پارکینسون آمده است، عصاره ریشه شیرین 
بیان می تواند به جلوگیــری از بیماری های دیگر 
مغزی کمک کند و حتی بهبود حافظه را به دنبال 

داشته باشد.
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مریم سادات كاظمی |  مترجم

اگرچه روزگاری ایتالیا مهد طبخ انواع پاستا و ماکارونی بود اما امروزه این غذاها در همه 

دنیا ،  طرفداران بسیاری دارد. ماکارونی و الزانیا هم یک نوع پاستا محسوب می شود که 

از غذاهای معروف کشور ایتالیاســت. نباید فراموش کرد که تهیه پاستا و ماکارونی به سبک سرآشپزهای 

ایتالیایی به رعایت ترفندهای ساده اما کاربردی نیاز دارد.

ترفندهای پخت » پاستا«
مدت زمان کوتاه آماده شدن پاستا و قابلیت ترکیب با انواع سس ها از مهم ترین دالیل محبوبیت این غذاست

روش های ساده برای سفیدی ناخن 
ناخن های طبیعی و بی نقص باید روشن، کمی 
صورتی و کامال شــفاف باشد. ســاده ترین راه 
بهداشت ناخن و زیر ناخن برس کشیدن است 
اما این کار به تنهایی نتیجه مطلوب نمی دهد 

و باید سراغ روش های دیگری رفت.از جمله :
 سرکه سفید :سرکه سفید یکی از بهترین 

روش هــای خانگی برای ســفیدتر شــدن و از 
بین بردن لکه های ناخن اســت؛ اســید مالیم 
سرکه ســفید، ذرات رنگی موجود روی ناخن 
ها را در خود حــل می کند.در یــک فنجان آب 
گرم یک قاشق غذاخوری سرکه سفید بریزید 
و ناخن ها را به مدت 8 دقیقه در آن قرار دهید، 

سپس دستان خود را بشویید و مرطوب کننده 
یا لوسیون بزنید.

 جــوش شــیرین:یک قاشــق غذاخــوری 
پراکســید هیــدروژن، ۲.5 قاشــق غذاخوری 
جوش شــیرین و یک لیوان آب گرم را در کاسه 
پالســتیکی ترکیب کنید و ناخن ها را به مدت 

10 دقیقه در آن قرار دهید. 
  آب لیموترش:لیموتــرش دارای ماهیــت 
اســیدی اســت کــه مــی تواند بــه درمــان لکه 
های ناخن کمک کند و باعث ســفیدتر شــدن 
آن شود.در یک کاسه یک فنجان آب، دو قاشق 
غذاخوری صابون مایع و یک چهارم فنجان آب 

لیموترش بریزید و ناخن ها را به 
مدت 5 دقیقه در آن قرار دهید.

 خمیر دندان:مقداری خمیردندان سفید
کننده را با مسواک و به آرامی به مدت یک تا ۲ 
دقیقه روی ناخن ها و زیر آن ها بمالید، سپس 

با آب بشویید.

زیبایی
بانوان
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قرار و مدار

روز درست کردن فرنی

هوا ســرد شــده و هیچ چیــز مثل یک 
خوردنــی گرم بــه آدم نمی چســبه و 
حالش رو خوب نمی کنــه. چه بهتر که 
برای صبحانــه امروز فرنی 
درست کنین، نشد برای 
وعده بعدازظهر هم خوبه.  
نوش جان...

* دربــاره مطلــب »وقتــی می خوریم تــا بترکیم« 
فقط باید بگم که دلیل اصلی اش نداشتن تفریح 
و سرگرمی اســت که بهش اشاره نشده. خیلی از 
اوقات به دوست هامون می گیم که چی کار کنیم، 
میگن بریم یک ساندویچ بخوریم! درست نمیگم؟
* ســال اول ازدواج کــه باید شــیرین ترین ســال 
در زندگی مشــترک باشــه، تبدیل بــه خطرناک 
ترین ســال شــده اســت. دلیلش هم اینه بیشــتر 
ازدواج ها بر اساس آشنایی از مسیر غلط است نه 

خواستگاری های سنتی و زیر نظر والدین.
* چاقی روز به روز بیشتر هم خواهد شد چون هم 
تغذیه ها بســیار نامناســبه و هم تحرک ها بســیار 
کمه. نمی دونم چرا ولــی داریم در حق خودمون 

خیانت می کنیم.
* چقــدر جالب کــه چاق ترین مردم دنیــا در یک 

کشور آفریقایی هستن.
* در سرگرمی های صفحه کودک، مارپیچ سخته، 

همون بگرد و پیدا کن رو بیشتر چاپ کنید.
* مطلــب »نبایدهــای غذایــی کــودکان زیر یک 

سال« در صفحه سالمت خوب و کاربردی بود.
* جدال جالب بین وجدان و مقررات شــغلی که در 
صفحه خانواده درباره اش نوشــته اید، برای من که 
کارمند ساده یک بانک هســتم، بارها اتفاق افتاده. 
مثال االن مردم رو به خاطر نداشتن یک کارت ملی، 
بایــد برگردونیم در صورتــی که گواهی نامــه از اون 

معتبرتره به نظرم.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

  مهرطلبی با مهربان بودن خیلی متفاوت است 
افراد مهرطلب پر از شرم هستند و این شرم به خاطر ترس آن ها 
از طرد شدن و تایید نشدن است. افراد مهرطلب غالبا پر از حس 
نیاز هســتند. آن ها تالش زیــادی برای جلب رضایــت، تایید و 
تحسین دیگران می کنند، تا جایی که از خود می گذرند و ممکن 
اســت به خود ضرر برســانند. آن ها خود را فراموش می کنند و 
از خود مراقبت نمی کنند و مدام در حال خدمت رســانی های 
ناســالم به دیگران هســتند. این اعتیاد به راضی نگه داشــتن 
دیگــران، از ســر مهربانی نیســت بلکه بــه خاطر نیازشــان به 

پذیرفته شدن توسط دیگران است.

  3 علت ابتال به چنین وضعیت روحی
ایجــاد چنین وضعیــت روحی در آدم ها ریشــه در ســه مســئله 
دارد. اول ذهنیتی است که آدم ها با آن بزرگ شده اند، این که 
فرض شان بر این است که باید همیشه مطلوب دیگران باشند 
و محبت بخرند چراکه همیشه از این کار پاداش گرفته اند. دوم 
می تواند عادت رفتاری شکل گرفته مربوط به یک دوره و زمان 
خاصی باشــد که تبدیل به یک عادت رفتاری شده است. مثال 
فردی در دوره عقد فقط تالش کرده طرف مقابل راضی باشد. 
عامل سوم هم احساس ترس است  و فرد همه تالشش را می کند 

تا موقعیت مطلوب پیش آمده را از دست ندهد.

  اما چگونه از دست این اختالل رها شویم؟
چهار راهــکار را در ادامه برای شــما شــرح می دهم 
اما فراموش نکنید مهرطلبی اختاللی نیســت که با 

خوددرمانی رفع شود.
 مهرطلب ها نیاز به تقویت هوش هیجانی 

دارند. آن ها باید با احساسات و هیجانات 1
خود آشنا شوند و مدیریت شان کنند زیرا 

مدیریت نکــردن هیجانــات منجر به کنتــرل نشــدن رفتار ها 
می شود که یکی از دالیل رفتار های هیجانی آن هاست که باعث 

تداوم مهرطلبی در شخصیت افراد می شود.
الیق زندگی بهتر، ارزشمندی، شفافیت، صراحت و 2 عزت نفس آسیب دیده خود را ترمیم کنید. اگر خود را 
مراقبت از خــود نمی بینیــد، بنابرایــن، عزت نفس 
)حرمت نفس( شما آسیب دیده است. مهرطلب ها عمدتا خود را 
زیر پا می گذارند تا تایید و تحسین دیگران را جلب کنند. برای 
اثبات ضعف عزت نفس، همین کافی است که بدانیم یک فرد از 

خود مراقبت نمی کند و به خود و دیگران آسیب می زند.
 نه گفتن را یاد بگیرید. از آن جا که مشکل شما ریشه دار 

است و با یاد گرفتن تکنیک ها برطرف نمی شود، پس 3
از آن که به ریشه های بیماری خود رسیدگی کردید و 
آن ها را به کمک یک متخصص بهبود بخشیدید، باید »نه گفتن« 
را یاد بگیرید. تعهد خاص شما به دیگران باعث می شود تعهد به 

خود را فراموش کنید و خود را زیر پا بگذارید.
 باور های مهرطلبانــه را در خود شناســایی و آن ها را 

اصالح کنید. باور هایی نظیر: همه باید مرا دوســت 4
داشته باشند، همه باید از من راضی باشند، همه باید 
من را تایید کنند، من الیق محبت دیگران نیســتم پس باید به 

آن ها باج دهم تا دوستم بدارند و ... .

  مادران هم مراقب مهرطلبی باشند
متاسفانه عده ای از مادران جامعه ما  اختالل مهرطلبی دارند و 
گاهی همین مسئله می تواند زمینه ساز از هم پاشیدگی زندگی 
متاهلی فرزندان آن ها شود. فرزندی که بیش از حد مورد مهر 
مادری قرار می گیرد، نه تنها در زندگی اجتماعی، تحصیلی، 
شغلی و ... با مشــکالت مواجه خواهد شــد که حتی در بزرگ 

سالی هم ممکن است با دردسرهای زیادی روبه رو شود.

 

برای این که بدانیم مهرطلبی دقیقا 
چیســت، این جملــه کوتاه کمک 
بسیاری به ما خواهد کرد: »مهر طلبی، 
بیماری راضی کردن دیگران است.« 
مهرطلبی یکی از تیپ های شخصیتی است که طبق 

آن، افراد وابستگی شدیدی به دیگران و عوامل بیرونی 
پیدا می کنند. آن ها هر کاری که انجام می دهند، در 

نهایت برای کسب تایید، مهر و پذیرش از سوی 
دیگران اســت. در ادامه چند نکته درباره این 

اختالل مطرح می شود.

فریبا البرز| کارشناس ارشد مشاوره خانواده

محوری

رهایی از مهرطلیب!
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به همان بزرگی که دنیای تا بیکرانگی در 
اطراف تان امتداد یافته اســت، شــاید هم 
بســیار فراتر از آن دنیایــی درون تان وجود 
دارد که از آن بی خبرید. روزمرگی نشانه ای 

از این است که شیوه  کنونی نگرش تان به زندگی و خودتان، 
دیگر برایتان مفید نیســت و بایــد پــا را فراتــر از آن بگذارید. 
اگر نمی توانید محیط بیرونی تــان را تغییر دهیــد، از دنیای 

درونی تان شروع کنید. در ادامه چند توصیه به شما داریم.

 نگاه عمیق تری به زندگی داشته باشید
برای این کار اول باید دنیای درون تان را بشناسید و برای 
کســب اطالعاتی، دربــاره اش تحقیق کنیــد. زمانی که 
بتوانیــد نــگاه عمیق تری بــه خــود و زندگی تان داشــته 
باشید، رفته رفته معنای ساده ترین چیزها تغییر می یابد 

و گویی عمق بیشتری پیدا می کند. 
همین حاال باید درباره برخی مسائل از خود سوال کنید. 
برای مثال درخصوص زندگی چه فکر می کنید؟ یا این که 
چقدر خودتــان را می شناســید؟  تصورتــان از خودتان و 
توانمندی هایتان چگونه است؟ یادتان باشد این سواالت 
پاســخ ثابت ، مشــخص، ســر راســت و واضحی نــدارد و 
پرســش آنان تنها به منظور آغاز یک فرایند و نوعی شیوه 
تفکر است که می تواند نگاه شما را به دنیای پیرامون تان 

تغییر دهد.

 مطالعه کنید و فیلم ببینید

ممکن است در ابتدا تجربه مورد پرسش قرار دادن دنیای 
اطراف تان ناخوشایند و حتی معذب کننده به نظر برسد 
اما اگر به واقع احســاس می کنید کــه زندگی تان چیزی 
کم دارد، جســت وجو در دنیای بیرونی، فقط بخشــی از 
آن است. بیشــتر مطالعه کنید. ســاالنه فیلم های بسیار 
مفیدی در سرتاسر دنیا ساخته می شــود که می تواند به 
اندازه یک کتاب مفید باشد و به شما کمک کند تا دیدگاه 
خود را گسترش دهید. دیدن آن ها تنها 2 تا 2.5 ساعت 
وقت تان را می گیــرد. از ســوی دیگر می تواند شــما را با 
دیدگاه های متفاوت درباره این دنیا آشــنا سازد. پس از 
مدتی که در این مسیر پیش روید، می بینید آن قدر ابعاد 
تازه برای کشــف کردن وجــود دارد که مقــدار زیادی از 

روزمرگی فاصله گرفته اید.

روزمرگی شغلم، سوهان روح و روانم شده!
کارمندم و خیلی در اداره مان کار می کنم. یک کار تقریبا تکراری که فقط دلم به پول آخر ماهش خوش 
است. تقریبا چهار تومنی از این کار حقوق می گیرم اما این روزمرگی سوهان روح و روانم شده است. 

چه کنم؟

تینا امیری | روان شناس بالینی و دانش آموخته انستیتو روان پزشکی

مشاوره 
شغلی

مبتالیان به این اختالل هر 

کاری که انجام می دهند برای 

کسب محبت و پذیرفته شدن 

از سوی دیگران است



 وقتی ساعت اختراع شد برای آن سه تا عقربه گذاشتند؛ یعنی همان قدر که عقربه ساعت شمار مهم 
اســت دقیقه شمار و ثانیه شمار هم مهم هستند ولی خب این اهمیت به معنای آن نیست که وقتی آدم 

قراری را با کسی هماهنگ می کند، حتما به عقربه دقیقه شمار هم توجه کند. مثال قراری که ساعت 16 
هماهنگ شده دیگر فرقی نمی  کند که ساعت 16:59 به آن برسید یا ساعت 16:35 زیرا در همه حالت ها 

هنوز عقربه ساعت شمار روی 16 است پس همه چیز درست است و احتماال شما به موقع به قرارتان می رسید. 
رفیقی که زودتر رسیده هم مشکل خودش است که چنین نگاهی به زمان دارد! 59 دقیقه که دیگر این حرف ها را 

ندارد، مهم این است که هنوز وقتی می گوییم ساعت چند است؟ می گویند »16 و حاال 59 دقیقه  هم از آن گذشته 
اســت که خب اصال مهم نیست!« ساعت از آن چیزهایی است که هر کسی تعریف خودش را از آن دارد. بعضی ها 

برای شان مهم است که راس ساعت جایی حاضر بشوند و بعضی ها همیشه یک بهانه ای دارند که دیر برسند؛ 
در این میان هستند کسانی که وقتی به مهمانی دعوت می شوند زودتر از ساعتی می رسند که میزبان گفته، به 

این که این دوستان با خودشان چندچند هستند کاری نداریم ولی درنظر بگیریم که شاید میزبان روی همان 
چند دقیقه مانده به ساعت قرار حساب کرده و هنوز لباس مناسبی نپوشیده است. ممکن است توی راه دو تا 

تریلی 18 چرخ به هم بکوبند و تصادف بشود، سنگ از آسمان ببارد و راه بند بیاید، حتی ممکن است 43 
دقیقه منتظر تاکسی بشوید و بعد هم ناگهان تاکسی تبدیل به کدو قلقله زن بشود و مثل داستان سیندرال 

شما را وسط راه رها کند ولی در همه این شرایط می شود به کسی که با او قرار دارید یک پیامک بزنید 
و بگویید که »مسئله ای پیش آمد و من حدود چند دقیقه با تاخیر می رسم«. آن چند دقیقه را هم 

تخمین بزنید و دقیق اعالم کنید تا دوست تان در انتظار رسیدن شما به سنگ تبدیل نشود.

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

عقربه دقیقه شمار دلش می  خواهد شما او را ببینید  

دعوای خواهــر و برادری از زمان قدیم وجود داشــته، حاال هم هســت و در آینــده هم وجود 
خواهدداشــت. اما سرچشــمه این دعوای بی پایان کجاســت؟ زمانی که بچه اول خانواده 
به دنیا می آید، تمام توجه پدر و مادر به ســمت اوســت. این توجه تا ســال ها ادامه دارد مگر 
این که سروکله بچه دوم خانواده پیدا شود. خب می شود تصور کرد که بعد از این چه اتفاقی 
می افتد؛ تازه وارد به طور طبیعی همه توجه ها را به خــودش معطوف می کند. این موقعیت 
می تواند به خودِی خود عصبانی کننده باشد چون امپراتورِی فرزند اول طبق نظر خودش از 
او ربوده شده و به فرد جدیدی داده شده است. در این بین اگر این فاصله سنی کمتر باشد، 
این جنگ و جدال ها بیشتر می شود چراکه فرزند اول فکر می کند حقوق طبیعی او درنظر 
گرفته نمی شود و زمانی بر این زخم نمک پاشیده می شود که والدین خودشان را وسط دعوا 
بیندازند. یعنی وقتی بحث و جدالی بین خواهر و برادر درمی گیرد، والدین سریع وارد عمل 
شــوند و به فرزند اول بگویند »تو که بزرگ شــدی. تو از حقت کوتاه بیا!« یا »این بچه است و 
نمی فهمه. تو که می فهمی دست بردار« یا حتی مستقیم تر از این حرف ها بیایند وسط دعوا 
و بچه دوم را از میدان جنگ نجات بدهند. نیت آن ها خاتمه دادن به جنگ است اما اتفاقی 
که عمال می افتد، تأیید شدِن ذهنیِت بچه اول است؛ »من واقعا تنهام و باید تا جایی که جان 

در بدن دارم با برادر/خواهر کوچک ترم بجنگم«. 

 خب حاال چه کار کنیم؟
من نمی گویم آتش بس اعالم کنید بلکه می گویم بهتر است این خشم ها را دید و به آن ها اعتبار 
بخشــید. گاهی کوچک ترها واقعا روی مخ مان می روند و حق داریم که ناراحت شــویم اما با 
گفت وگو و قرارومدارهایــی که بین خودمان و برادرمان می گذاریــم، می توانیم این دعواها 
را کمتر کنیم. مثال اگر از کارهای همدیگر عصبانی می شــویم، قرار بگذاریم به جای فحش 
دادن از موقعیت عصبانی کننده حرف بزنیم، اگر والدین به قصد پادرمیانی وارد شــدند، از 
آن ها مودبانه بخواهیم کنار بایستند تا خودمان مسئله را حل کنیم. موقعیت هایی را که باعث 
دعوا می شوند، مدیریت کنیم؛ مثال اگر وسایل مشــترکی داریم، می توانیم قرار بگذاریم که 
از آن ها به صورت نوبتی اســتفاده کنیم. درنهایت این که تمام این »ظاهرا« جنگ و جدال ها 

برای این است که راهی پیدا شود تا بتوانیم با خواهر و برادر 
کوچک ترمان صلح کنیم. 

کمتر پیش می آید کــه همزمان 
دو، ســه فیلــم ویــژه مخاطــب 
کــودک و نوجــوان روی پــرده 
سینماها اکران شود. این روزها 
یکــی از همــان موقعیت هایــی 
کــه کمتر پیــش می آیــد، فراهم 
شده و همزمان فیلم هایی مانند 
»تورنادو«، »منطقه پرواز ممنوع« 
و »آخریــن داســتان« درحــال 
اکران هستند. پس فرصت را از 
دســت ندهید و ســری به سینما 
بزنیــد. از میان این ســه فیلم، ما 
پویانمایــی »آخریــن داســتان« 
را پیشــنهاد می کنیــم؛ روایــت 
»اشکان رهگذر« از قصه معروف 
»ضحــاک« و »کاوه آهنگــر« کــه 

خیلی خوش ســاخت و حرفه ای از آب درآمده اســت. قصه های شــاهنامه فردوسی پر از 
جزئیات اســت، به همین دلیل مدت زمان »آخرین داســتان« در مقایســه با بســیاری از 
پویانمایی ها  و فیلم هایی که دیده اید کمی طوالنی تر اســت، پس حوصله کنید و بادقت 
به صدای راوی »آخرین داستان« با صداپیشگی »لیال حاتمی« گوش کنید تا از داستان 
عقب نمانید، به نوای شــوالیه آواز ایران »شــهرام ناظری«، گوش بســپارید و از شــنیدن 
موسیقی ایرانی که »کریستوف رضاعی« همراه چندین نوازنده خارجی کاردرست خلق 
کرده است، لذت ببرید. اگر شخصیت های قصه کاوه و ضحاک را نمی شناسید، بهتر است 
قبل از تماشای این پویانمایی، کمی درباره آن ها جست وجو کنید تا موقع دیدن فیلم، گیج 
نشوید. آخرین داستان، محدودیت سنی دارد و مناسب نوجوان های 12سال به باالست. 

     
مریم ملی| روزنامه نگار

مارماهی صدایش می زنند ولی قضاوت این که بیشــتر 
به مار شــبیه اســت یا ماهــی را به خودتــان واگذار 

ظاهــر  از  غیــر  موجــودات  ایــن  می کنیــم. 
عجیب شان یک خاصیت شگفت انگیز هم 

دارند؛ برق تولید می کنند. مسئول یک 
آکواریــوم در ایالــت تنســی آمریکا از 
مارماهــی برای روشــن نگه داشــتن 
خــت  ر د یینــی  تز ی  غ هــا ا چر

کریسمس اش استفاده می کند و انگار عمال به 
مارماهی گرامی گفته  اســت: »دوســت عزیز شــما بیا و نقش 
باتری را بــرای ما بازی کــن!« مارماهی ها جانــداران آبزی و 
مهــره داری هســتند که جــزو خطرناک ترین شــکارچی های 
جهان هم به حســاب می آیند. دلیل اش هم مشــخص است؛ 

آن هــا می توانند شــوک های 
الکتریکی قوی )حدود 860 
ولت( به طعمه شــان وارد کنند و در سه ســوت به 

زندگــی او پایــان بدهنــد. مارماهی هــا بیشــتر در کــف 
آرام زندگــی می کننــد و زیســتگاه  رودخانه هــا و مناطــق 
اصلی شــان حوالی آمریکا و به خصوص رود آمازون است. در 
دو طرف بدن این جاندار صفحات نازک و کوچکی برای شــنا 
کــردن وجــود دارد و زائده هایــی کــه از مایعــی مخصوص پر 
شده است. در یک باتری، صفحه های الکتریکی از فلز ساخته 
می شــوند ولــی در بــدن مارماهی، ایــن صفحه ها بخشــی از 
ماهیچه هــای او هســتند. برای تهیــه یک جریان بــرق قوی، 

چندین باتری را به وسیله یک قطعه سیم مسی به هم وصل 
می کنند. بدن جناب مارماهی هم چنین ترفندی 
می دهــد.  انجــام  بــرق  تولیــد  بــرای  را 
ســلول های عصبــی او کــه در کل 
بدنش پخش شده اند، دقیقا 
بــازی  نقــش ســیم را 

می کنند. 

مارماهی های 
جوان تــر بــرق کمتــری 

تولید می کننــد ولی به هرحال 
بقیــه موجوداتی کــه در رودخانه هــا زندگــی می کنند خوب 
می دانند کــه باید از پیر و جــوان مارماهی ها حســاب ببرند. 
دانشمندها هنوز دارند تحقیق می کنند که بدن مارماهی ها 
چطور از برقی که خودشان تولید می کنند، در امان می ماند!

   
فاطمه قاسمی| مترجم

ساخت یک شــهر کامل روی آب، بیشتر به فیلم های 
علمی تخیلی شــبیه است ولی به لطف پیشرفت علم 
و فناوری که این روزها هر کاری را ممکن کرده است، 
ساخت چنین شهری دور از ذهن نیست. اولین شهر 
شــناور جهــان در اقیانــوس آرام و نزدیــک جزیــره 
»تاهیتی« که ساخت آن از سال 2019 شروع شده، 
در سال 2022 آماده و قابل استفاده است. به گفته 
کارشناســان این طرح، یکی از هدف های ساخت این شــهر، آزمایش ایده های جدید مانند درمان 
بیماری هــا، پاک کردن جــو زمین و بهتر کردن زندگــی افراد نه چندان ثروتمند اســت. این جزیره 

روی بســتری از سیمان قوی که قدرت تحمل زیادی دارد، ساخته می شود.

اولین شهر شناور دنیا    

dailymail، mirror :منابع

رفقا سالم!

به حق چیزهای نشنیده! یک گروه محقق تو قطب 

جنوب بیش از ۱۹۴ فوت مکعب هوا رو که سال ها زیر کلی یخ 

به دام افتاده بود، استخراج کردن. اون ها درواقع نمونه های یِخ قدیمی رو 

توی آزمایشگاه ذوب کردن و از گازی که استخراج شده، تونستن نمونه هایی از 

هوای سال های ۱875 تا 20۱0 رو به دست  بیارن. این هوا، به پژوهشگرها 

شماره پیامک 2000۹۹۹بفهمن.کمک می کنه چیزهای بیشتری درباره ترکیب اتمسفر زمین طی تاریخ 
شماره تلگرام 0۹35۴3۹۴576

تلفن تحریریه 05۱3763۴000  

بالتازار

»آخرین داستان« از شاهنامه به زبان سینما 

بلندترین درخت کریسمس جهان

این روزها با نزدیک شــدن به ســال جدید میالدی، 
مردم شــهر دورتموند آلمان دست به کار می شوند تا 
به رسم هر سال بلندترین درخت کریسمس جهان را 
برپا کنند. این درخت غول پیکر 45 متر ارتفاع دارد، 
از 1۷00 اصله کاج نوئل درســت می شــود و سرهم 
کردن آن به 1500 ســاعت زمان نیاز دارد. از آن جا 
که بــاال رفتن از این درخت ســخت و پیچیده اســت، 
فقط افرادی که ترس از ارتفاع ندارند برای انجام این 
کار داوطلب می شوند. درخت ها بعد از هرس و مرتب 

شدن با زنگوله های رنگی تزیین می شوند.

واقعا مارماهی ها می  توانند برق تولید کنند؟ 

نوجوان 

روزهای فرد

 ایده و اجرا:واقعا چی بپوشیم؟ 
صابری - مرادی

مدام با برادرم دعوا می   کنم! 

 زندگی سالم
  یک شنبه

  24 آذر  1398    
 شماره 1488 

بپرس تا بگم

شادی شایان | کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

دختــری ۱۰ ســاله ام و برادری هشــت ســاله دارم. مــن و بــرادرم اصال 
نمی توانیم باهم کنار بیاییم. مدام با هم دعوا می کنیم و به یکدیگر فحش 

می دهیم. چگونه می توانیم با هم خوب باشیم؟

قلب درخشان 
کهکشان 
 راه شیری 
که درست باالی 
قله دماوند قرار 
گرفته است. 
این عکس 
 شگفت انگیز را 
 »مجید قهرودی« 
در روستای ناندل 
مازندران ثبت 
کرده است. 

عجایب

کمیک

 شما هم می توانید سواالت تان را به شماره های باالی صفحه بفرستید

 تا به کمک کارشناسان  به آن ها پاسخ بدهیم.

 پیشنهاد

لباس زیاد بپوش، من 
حوصله مریض داری ندارم!

 تو آذر ماه 
با چتر اومدی بیرون بگی 

الکچری هستی؟

داداش داری اشتباه 
می تابی. تابستون تموم شد. 

برگردم لباسم رو کم کنم

االن 
برمی گردم اینا 
رو میذارم خونه

بچه  ها آماده 
باشین! اینا لباس گرم و 

چتر رو غالف کردن

پیش بینی هر شرایطی رو داشته باشین لباس گرم بپوشید، هوا سرد شده



انصاری

 خراسان جنوبی با برداشت 20 میلیون شاخه گل 
نرگس از 37.5 هکتار از قطب های تولید این گل 
زمستانی به حساب می آید و عمده این محصول نیز 
متعلق به خوسف و طبس است. در این شرایط گالیه 

نرگس کاران از نبود بیمه و بازار فروش است که برای 
حمایت از آنان، خرید توافقی گل نرگس آغاز و مقرر 
شد این گیاه از سال آینده زیر پوشش بیمه قرار گیرد تا 
از دغدغه بهره برداران کاسته شود. مدیر صندوق بیمه 
محصوالت کشاورزی استان در گفت و گو با »خراسان 
جنوبی« از موافقت صندوق مرکزی برای بیمه گل 

نرگس در کشور خبر داد که به تبع آن بهره برداران 
خراسان جنوبی هم از آن بهره مند می شوند.

مهندس»غنچـه«، بـا بیـان ایـن کـه بیمـه گل نرگـس 
بـه امسـال نمـی رسـد، افـزود: بایـد عوامـل موثـر بـر 
خسـارت و داده هـای مربـوط بـه آن اسـتخراج شـود.

افتتاح مرکز خرید گل نرگس
رئیـس سـازمان تعـاون روسـتایی هـم از آغـاز خریـد 
توافقـی گل نرگـس از روز گذشـته خبـر داد و گفـت: 
اولیـن مرکـز خریـد در خوسـف افتتاح شـد تا قسـمتی 
از دغدغه هـای نرگـس کاران مرتفـع شـود. بـه گفتـه 
بیـن  »ضیائیـان احمـدی« یـک غرفـه در فـرودگاه 
المللـی شـهید کاوه و دیگـری در بـازار روز غفـاری 
بیرجنـد راه انـدازی و مقـرر شـد در غرفـه دایمـی کـه 
در فرودگاه بیرجند مسـتقر اسـت در کنـار فروش گل 
هـای نرگـس، دیگـر محصـوالت تولیـدی کشـاورزان 
هـم بـه فـروش برسـد. وی بـا بیـان ایـن کـه قیمـت گل 
نرگـس در خریـد توافقـی بـه صـورت روزانـه محاسـبه 
می شـود، افزود: هدف از این کار، حمایت از کشاورز 
و کوتـاه کـردن دسـت دالالن اسـت. »مشـمولی«، از 
خوسـف هم گـزارش داد، طـی مراسـمی اولیـن مرکز 
خرید ،گل نرگس با اعتبـار 700 میلیون ریال در این 
شهر افتتاح شـد. »شـفیعی« فرماندار خوسـف در این 
مراسـم گفـت: بـا افتتـاح ایـن مرکـز خریـد قسـمتی از 
دغدغه هـای نرگس کاران شهرسـتان رفع می شـود.
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رئیس سازمان 
تعاون روستایی: 

اولین مرکز خرید 
گل نرگس در 

خوسف افتتاح 
شد تا بخشی از 

دغدغه های نرگس 
کاران مرتفع شود 

از گوشه و کنار استان 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                         

 تدابیر  مقابله ای با خشکسالی 
در کم باران ترین شهرستان

اکبری- با وجودکمبود نزوالت آسمانی در خراسان جنوبی و قرار گرفتن 
نهبندان در صدر شهرستان های کم باران و بروز خشکسالی، ضرورت تولید 
کشاورزی با حذف و کم کردن روش های آبیاری سنتی و استفاده از سیستم 
های نوین آبیاری بیش از پیش احساس می شود. همچنین تجمیع اراضی و 
افزایش عملکرد در واحد سطح، تدبیری است که برای مبارزه با خشکسالی 
توصیه می شود و با توجه به خرده مالکی شدید در نهبندان، یکپارچه سازی 
اراضی و اجرای سامانه های نوین آبیاری در دستور کار قرار گرفت. مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان به خبرنگار ما، گفت: از سال 92 موضوع آبیاری نوین مورد 
توجه ویژه قرار گرفت طوری که طی سال های 82 تا 92 حدود 300 هکتار 
آبیاری در نهبندان اجرا شد اما بعد از این 2 هزار و 450 هکتار عملیات آبیاری 
کم فشار و تحت فشار اجرا و سبب شد تا کسری مخازن آب در بسیاری از دشت 
های نهبندان جبران شود و با توجه به خاک سبک منطقه، بازدهی تولیدات 
کشاورزی 70 تا 80 درصد افزایش یابد. مهندس »مالکی«،  روستای همند را 
نمونه بارز خرده مالکی قناتی در شهرستان معرفی کرد که با لوله گذاری قنات 
سطح زیر کشت اراضی افزایش یافت و اجرای 2 هزار هکتار سامانه نوین آبیاری 
در این روستا در دستور کار قرار گرفت. او، گره کار اجرای سامانه های نوین در 
این شهرستان را افزایش قیمت خودیاری دانست و افزود: با توجه به توان مالی 
کشاورزان و این که بسیاری از آن ها در ابتدای کار هستند و در تولیدات به بهره 
برداری الزم نرسیده اند، هزینه های زیادی متحمل می شوند زیرا آورده کشاورز 

بیشتر از گذشته و هزینه پرداختی توسط دولت بر اساس هکتار ثابت است.

حفر چاه در نقطه صفر مرزی
 وی با اشاره به راه اندازی پنج حلقه چاه برای تجهیز اراضی در منطقه صفر مرزی 
از نوسازی 110 هکتار اراضی طبسین خبر داد و گفت: امسال در شهرستان 
83 میلی متر بارندگی داشتیم اما با اجرای طرح های آبخیزداری احیای قنات 
ها رخ داد تا آن جا که شاهد مهاجرت معکوس بودیم و برای بهبود شرایط نیاز 
است برای مهار روان آب های شهرستان بهتر اقدام شود. او ادامه داد: با این که 
منابع آبی کاهش یافته است اما شاهد افزایش تولیدات کشاورزی شهرستان 
بودیم چرا که با اجرای روش های نوین آبیاری عملکرد در واحد سطح افزایش 
یافته و این موضوعی است که کشاورزان و مسئوالن به آن توجه نشان داده اند. 
او با اشاره به برگزاری کالس های ترویجی و آموزش کشاورزان برای مقابله با 
آلودگی ها و آفات گیاهی، دیگر معضل کشاورزی منطقه را توجه کشاورزان 
به شرایط بازار دانست و در این باره اظهار کرد: اگر یک نوع محصول خاص در 
بازار در بازه زمانی خاص مشتری داشته باشد و گران شود ، کشاورزان تولید آن 

محصول را باال می برند و همین موضوع سبب ضرر آنان می شود. 

الگوهای کشت
مدیر جهاد کشاورزی نهبندان، تولید سبزی و صیفی شهرستان را خود معیشتی 
دانست و درباره الگوی کشت در نظر گرفته شده برای شهرستان گفت: در 
مناطقی که قنات دارند کاشت درختان کم آب بر مانند زرشک و عناب و در 
مناطقی که چاه موتور با دسی باال دارند کشت پسته یا زیتون در دستور کار است 
. به گفته او در برخی مناطق مانند عرب خانه کشت انار، عناب، انگور و زرشک 
و در منطقه چاهداشی که از سطح دریا پایین تر و آب آن کمی شور است و خاک 
سنگین دارد بیشتر کشت پسته توصیه شد و هدف گذاری برای افزایش 110 
درصدی باغ های شهرستان است. او نوع دیگر کشت شهرستان را مخلوط اعالم 
کرد و افزود: در مناطقی که کشت پسته به تولید نرسیده است کشت مخلوط که 

زعفران است، توصیه و با استقبال مواجه شده است. 

فرماندار : سرایان، شرایط صنعت دارویی مواد مخدر را دارد 

موسـوی- سـرایان از قابلیـت خوبـی بـرای ورود بـه 
اسـتفاده از مواد مخدر در تولید دارو برخوردار است. 
فرماندار سـرایان در جلسه فرعی شـورای هماهنگی 
مبـارزه با مـواد مخـدر ایـن شهرسـتان بـا بیان ایـن که 
در مبـارزه بـا مـواد مخـدر، همـواره آسـیب ها بررسـی 
امـا از مزایـای مترتـب بـر آن غفلـت مـی شـود، افـزود: 
اسـتان در نقطه آغازیـن ورود و ترانزیت مـواد مخدر از 
شرق کشور است و سرایان در مسـیر ترانزیت کاروان 
هـای مـواد مخـدر قـرار دارد. »رسـولی مقـدم«، ادامه 
داد: سـرایان به عنوان شهرسـتان مرکزی در استان، 
شـرایط و قابلیت الزم را برای ورود بـه صنعت دارویی 

مـواد مخـدر دارد کـه وجـود امنیـت از نقـاط قـوت و 
متناسـب بـا اسـتقرار ایـن صنعـت در منطقـه اسـت. 
رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
نیز بر تشکیل جلسه های راهبردی و کاربردی تاکید 
و بـا توصیه بـه متولیان مبـارزه با مـواد مخـدر، آن ها را 
به بررسـی طرح های اجرایی و عملیاتی کـردن آن در 
این جلسـات دعوت کرد. »حسـنی مقدم«، با تشـریح 
طرح جدیـد یاریگـران در مبارزه بـا مواد مخـدر اظهار 
کرد: سـرایان در مسـیر عبور کاروان های مواد مخدر 
اسـت و مبـارزه بـا خـرده فروشـان در ایـن شهرسـتان 

ضـرورت دارد. 

مجتمع؛اولویت ورزش 
کارگری طبس

ورزشی  و  فرهنگی  مجتمع  احداث   - توسلی 
اولویت های اول هیئت ورزش  کارگران، جزو 
کارگری طبس است. رئیس هیئت ورزش کارگری 
در جلسه هم افزایی و تبادل نظر درباره توسعه ورزش 
کارگری با تشکالت کارگری طبس گفت: امیدواریم 
یکی از خواسته های به حق و اساسی این قشر، 
اجابت شود و نهادهای کارگری بدون موازی کاری، 
از این برنامه حمایت کنند. »حمید رضا محمدیان«، 
با بیان این که هیئت های ورزشی محور برنامه ریزی، 
مدیریت و اجرای فعالیت ورزشی است، افزود: هیئت 
ورزش کارگری، میزبان قشر عظیم کارگری طبس 

است و با بیشترین حجم مخاطب رو به روست.

گل نرگس سال آینده بیمه می شود

آغاز خرید توافقی 
گل نرگس 

پیش بینی برداشت ۱۸ هزار 
تن سبزی برگی در طبس

پیـش بینـی می شـود بـا آغـاز برداشـت سـبزیجات 
از مزارع طبـس ، بیـش از 18 هـزار تن محصـول از 
800 هکتـار زیـر کشـت آن برداشـت شـود. مدیـر 
جهادکشـاورزی طبـس گفـت: میانگیـن عملکرد 
سبزیجات برگی 22/5تن در هر هکتار از اراضی 
زیرکشت است و طبس مقام اول سطح زیر کشت و 
تولید سبزیجات برگی استان را دارد. »بخشایی«، 
با بیـان این کـه بخش عمـده  سـبزیجات طبـس در 
پاییز و زمسـتان برداشـت می شـود، افزود: بـرآورد 
می شـود بیـش از 3۶0 میلیـارد ریـال درآمـد عاید 

480 بهـره بردار شـود.

 پیشرفت ۴۵ درصدی
 مصوبه های سفر استاندار به خوسف

مشـمولی - مصوبه های سـفر اسـتاندار به خوسـف 45 درصد پیشـرفت دارد. 
فرمانـدار در کمیتـه بررسـی مصوبات سـفر اسـتاندار به ایـن شهرسـتان گفت: 
اورژانس محـور قلعه زری، جاده روسـتایی خـرم و آریش از جملـه مصوبه هایی 
اسـت کـه دهـه فجـر بـه بهـره بـرداری مـی رسـد. »شـفیعی«، دربـاره مشـکل و 
موضـوع چنـد سـاله زمیـن هـای خوسـف یـادآور شـد: در نشسـت هـای متعـدد 
کـه بـا حضـور مسـئوالن اسـتانی و کشـوری طـی چنـد سـال اخیـر برگزار شـد، 
شـرط واگـذاری ایـن زمیـن هـا، تشـکیل پرونـده در شـهرداری و مراجعـه بـه  
نمایندگـی راه و شهرسـازی بـا همـکاری شـورای اسـالمی شـهر و مالـکان بـود 
امـا از 500 نفـر فقط بـرای ۶0 نفر، پرونده تشـکیل شـده اسـت که باید بیشـتر 

پیگیـری شـود.

امام جمعه: زمین های اوقافی 
خضری تعیین تکلیف شود

سدیدی- امام جمعه خضری دشت بیاض در بازدید 
و سرکشی رئیس کل دادگستری از حوزه قضایی 
بخش نیمبلوک، خواستار تعیین تکلیف زمین های 
اوقافی در اختیار مردم و پیگیری مشکالت واحدهای 
تولیدی شرکت سهامی زراعی خضری و نیمبلوک 
شد. رئیس کل دادگستری استان نیز گفت: این 
موضوع باید با تعامل با مردم رفع و در جلسه ای با 
مدیر کل اوقاف و امور خیریه، طرح تا مشکل حل شود.
حجت االسالم والمسلمین »حمیدی«، افزود: بیشتر 
پرونده های حوزه قضایی بخش نیمبلوک، مربوط به 

اختالف خانوادگی است.

رقابت های امداد و نجات در نهبندان

مسابقه تخصصی امداد و نجات بین نجاتگران نهبندان برگزار شد. رئیس جمعیت 
هالل احمر نهبندان افزود: این رقابت ها در دو بخش آمادگی جسمانی و مهارتی 
بین هشت تیم برگزار شد. »حسین رضایی«، ادامه داد: تیم های »الف« چاهداشی، 
مسجد حضرت ابوالفضل )ع(، تیم »ب« پایگاه چاهداشی در بخش برادران و سمیرا 
جزیکی، فاطمه بخشی و مهناز هاشمی به عنوان برترین های بخش بانوان این رقابت 

ها انتخاب شدند.

 پروژه های ۵0 درصد پیشرفت بشرویه اعالم شود

پورغزنین- مسئوالن پروژه های زیرساختی یا با 
پیشرفت فیزیکی باالی50 درصد را اعالم کنند. 
فرماندار بشرویه در کمیته برنامه ریزی شهرستان، 
گفت: دستگاه های اجرایی به دنبال اجرای پروژه 
های کاربردی و مهم برای توسعه بشرویه باشند. 
»علی شفیعی«، با بیان این که بشرویه از بیشتر 

خدمات و امکانات محروم است، افزود: اعالم پروژه 
های مهم و کاربردی می تواند در پیشرفت و توسعه 
شهرستان بسیار موثر باشد. به گفته او در حوزه 
های خدمات شهری و میراث فرهنگی، راه ها و 
کشاورزی، هنوز می توان گام های بسیاری برای 

توسعه برداشت.

گل نرگس سال آینده بیمه می شود

آغاز خرید توافقی 
گل نرگس 
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شنبه یک 
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 1441 18 ربیع الثانی 
3161 شماره 

 پژوهش، گرفتار در کمبود اعتبار 

عضو  شورای 
آموزش، پژوهش و 
فناوری: پروژه های 

پژوهشی مهمی برای 
استان تعریف شده 
است که اگر درصد 
کمی از آن ها هم به 
نتیجه برسد جهش 

جدی در منطقه ایجاد 
می شود

قاسمی 

 رقم هزینه شده برای پژوهش در هر دستگاه در حد یک 
درصد اعتبارات جاری آن است. این رقم از چند سال 
قبل تغییر نکرده و در همان حد باقی مانده است اگر چه 
تعداد اندکی از دستگاه ها از محل تملک دارایی های 
سرمایه ای، رقمی برای پژوهش دارند اما با این وجود 
چالش مشترک در حوزه پژوهش که بسیاری از آن نام 
می برند کمبود اعتبار است. میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و چند دستگاه دیگر، بنا بر ماهیت 
کارشان عالوه بر نیم درصد اعتبارات پژوهشی، از 
محل تملک دارایی های سرمایه ای رقمی دریافت می 
کنند که این اعتبار در حوزه های تاریخی، اکتشاف و 
باستان شناسی هزینه می شود و محوطه های تاریخی 
کله کوب، تخچرآباد، شهر قدیم قاین، قلعه نهبندان و 

... از آن جمله است. 

کمی اعتبار نسبت به حجم کار
آن طور که مسئول حوزه پژوهش این اداره کل می گوید: 
در این باره کارهای زیادی عملی شده یا  درحال انجام 
است اما برخی کارها چند ساله است و طی دو یا سه سال 
تمام نمی شود. به گفته »برآبادی« پژوهش در حوزه میراث 
فرهنگی، جزئی جدایی ناپذیر از این اداره کل است هر 
چند این احتمال وجود دارد که یک یا چند شهرستان، 
هیچ اعتباری نداشته باشد یا برخی سال ها با کاهش 
اعتبار مواجه شود به عنوان مثال در دو سال گذشته 
اعتبارات پژوهشی به نسبت خوب بود اما امسال کاهش 
دارد. وی با تاکید بر این که اعتبارات پژوهشی در مقایسه 
با حجم کار هیچ وقت راضی کننده نیست حتی در سال 
هایی که وضعیت این اعتبارات خوب است می گوید: 
قابلیت های خوبی در استان وجود دارد اما پژوهش ها 
در استان نسبت به تعداد آثار، عقب است. او درباره الزام 
در پژوهش در این اداره کل اظهار می کند که پژوهش ها 
متفاوت است اما برخی موارد اگر انجام نشود شاید بعدها 
به هیچ وجه قابل انجام نباشد به همین دلیل پژوهش آثار 
در معرض خطر آسیب های انسانی یا طبیعی در اولویت 
است. به نظر وی، مهم ترین مشکالت حوزه پژوهش کمبود 
اعتبار و در کنار آن تجهیزات پژوهشی است و در برخی 
موارد کمبودهایی وجود دارد که به ناچار باید سراغ بخش 

خصوصی رفت البته آن ها هم تجهیزات به روز ندارند.

اجرا در صورت تصویب 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هم می گوید: مانند 
بقیه دستگاه ها بر اساس ضوابط قانونی، نیم تا یک درصد 
اعتبارات جاری برای پژوهش هزینه می شود و سال قبل 
این رقم حدود 30 میلیون تومان بود که برای فصلنامه 

پژوهشی، فرهنگی و مطالعاتی و طرح های پژوهشی 
هزینه شد البته در دو سال اخیر طرح ها به سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و شورای مرتبط اعالم و در 
صورت تصویب اجرا می شود. »ناصر نبی زاده« با اشاره 
به رد شدن دو طرح امسال فرهنگ وارشاد اسالمی در 
استان، همکاری با وزارت برای اجرای دو طرح ملی و 
یک طرح پژوهشی استانی را مطرح و تصریح می کند: 
پژوهش، زمان و اعتبار مناسب الزم دارد و عالوه بر این، 
چالش مهم بعدی اجرایی شدن آن است. وی تاکید 
می کند: در حوزه فرهنگ و ارشاد اسالمی، پژوهش 
مهم است و برای سال آینده به سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی پیشنهاد می شود به دلیل اهمیت این 
موضوع، عالوه بر یک درصد اعتبار متمرکز برای 
امور پژوهشی، یک درصد اعتبارات پژوهشی با شرط 
تصویب در شورای پژوهشی استان در اختیار دستگاه 

های فرهنگی باشد. 

طرح های پژوهشی برای کاهش مشکالت 
وظیفه بنیاد نخبگان، حمایت از افرادی است که طرح، 
پژوهش و کارهای فناورانه دارند و در این باره هزینه 
پژوهشی به حساب دانشجویان و استادان مجری 
واریز می شود. به گفته رئیس بنیاد نخبگان استان، 
باید طرح ها و پژوهش ها برای رفع مشکالت استان و 
منطبق بر توانمندی های منطقه باشد و به این منظور 
گروه های 10 تا 15 نفره برای پژوهش تشکیل می 
شود و برای حل مسئله پرورش می یابند. به نظر دکتر 
»احمدی زاده« در صورت افزایش ساالنه این گروه 
ها و تعداد طرح های پژوهشی به طور قطع مشکالت 
خواهد  چشمگیری  کاهش  سال  چند  در  استان 
داشت. طرح های مطالعه شده در صورت رسیدن به 
مرحله محصول و داشتن قابلیت تجاری، به معاونت 

و  شود  می  معرفی  جمهور  رئیس  فناوری  و   علمی 
چنانچه جنبه پژوهشی و مسئله محور باشد حمایت 
می شود. وی، اعتبار بنیاد نخبگان را دو میلیارد تومان 
برای طرح های پژوهشی اعالم می کند که ملی است 
و امسال برای اولین بار در قالب طرح شهید احمدی 

روشن اجرا می شود.

اعتبار کم 
عضو شورای آموزش، پژوهش و فناوری استان هم 
اعتبار برای طرح های پژوهشی را کم می داند در حالی 
که در هر کاری، هر چه تحقیقات جامع تر باشد هدف 
آسان تر حاصل می شود. »پورعیسی« می گوید: پروژه 
های پژوهشی مهمی برای استان تعریف شده است 
که اگر درصد کمی از آن ها هم به نتیجه برسد جهش 
جدی در منطقه ایجاد می شود و در ادامه پژوهش 
برای نیازهای اساسی استان در دستور کار است. به 
گفته وی شواهد نشان می دهد تحقیقات کاربردی 
در استان به دلیل نبود منابع غنی مورد توجه جدی 
قرار نگرفته است برای مثال طرح های صنعتی مادر 
در منطقه وجود ندارد در حالی که اگر باشد صدها 
پروژه ذیل آن تعریف می شود. وی از چالش های حوزه 
پژوهش، اندک بودن منابع را نام می برد که ناشی از 
نبود پروژه های مادر و بزرگ است. او درباره سهم نیم 
تا یک درصدی برخی دستگاه ها از اعتبارات جاری 
اظهار می کند: با توجه به این که سهم بعضی دستگاه ها 
عدد ناچیزی می شود با نظر شورای آموزش، پژوهش و 
فناوری استان بودجه های پژوهشی متمرکز شده است 
تا به جای پراکندگی، برای چند موضوع اصلی استان 
هزینه شود البته در کنار آن باید سیاست های حمایتی 
و تشویقی برای طرح های مسئله محور افزایش یابد تا 

پژوهش ها کاربردی و سودمند شود. 

استان، مهمان ویژه هفته پژوهش در تهران

حــوزه پژوهش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، تنها 
مهمان ویژه گرامی داشت هفته پژوهش در تهران بود. مسئول حوزه پژوهش 
و مطالعات این اداره کل، گفت: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
وزارت، مراسم گرامی داشــت هفته پژوهش را با تمركز بر دستاوردهای 
پژوهشی خراسان جنوبی برگزار کرد و در این مراسم در موزه ملی ایران، پنج 
جلد کتاب پژوهشی جدید در حوزه های مردم شناسی، گردشگری و باستان 
شناسی خراسان جنوبی رونمایی شد.سید »احمد برآبادی« برپایی نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی با حضور جمعی از هنرمندان 
و پژوهشگران استان درباره گیاهان دارویی و طب سنتی، احیای نساجی 
سنتی )حوله بافی، مله بافی، برک بافی(، احیای عروسک های محلی، 
فرهنگ زعفران، پوشاک محلی، آیین شب یلدا و کف زنی، نمایش معماری 
و فرهنگ روستایی، انتشارات پژوهشی در بخش های های مختلف مردم 
شناسی، باستان شناسی، گردشگری، میراث فرهنگی و ... را از برنامه های 

استان  در این مراسم اعالم کرد.

کلک خیال 

 سرفه های دبستان

با این کتاب های بی خط 
به کدام مدرسه خواهی رفت؟ 

تابستان را تمام کن  
که نیمکت ها برای سوخته شدن فراوانند

این ناظم بد اخالق 
از سیاه سرفه می ترسد 

آقا اجازه 
بچه ها که گناهی ندارند

من آمپول را در بخاری انداختم 
تا گلوی دودکش باز شود 

با سرفه های دبستان
اثر هادی منوری  
برگرفته از کتاب کوچه های بی تقویم    

پروژه کتابخانه جواداالئمه )ع( قاین در جا می زند    
کتابخانه جواد االئمه )ع( قاین در دو سال گذشته اعتبار نداشته و کاری برای 
احداث آن انجام نشده است. رئیس اداره کتابخانه های عمومی قاینات گفت: 
ساخت کتابخانه عمومی جواداالئمه )ع( قاین از دو سال قبل اعتبار دارد اما به 
دلیل تخصیص ناچیز، کار عمرانی خاصی در آن انجام نشده است. »مددی« 
افزود: این پروژه، سال قبل 140و دو سال قبل  200 میلیون تومان اعتبار داشت 
که میزان تحقق آن ناچیز بود اما امسال 200 میلیون تومان برای آن پیشنهاد 
شده است که امیدواریم با تخصیص بودجه، احداث آن شروع شود زیرا با توجه 
به درخواست مردم و نامطلوب بودن ساختمان موجود، ساخت کتابخانه جدید 
ضرورت دارد. به گفته وی کتابخانه قاین در طبقه باالی حسینیه امام رضا )ع( 
واقع است که فضا برای آن استاندارد نیست و وسعت کافی و شرایط الزم را ندارد. 

 تکمیل آمفی تئاتر خوسف
 35 میلیارد ریال می خواهد

اتمام عملیات احداث آمفی تئاتر خوسف و بهره 
برداری از آن به 35 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. 
معاون فنی و اجرایی اداره کل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس و مجری پروژه های عمرانی فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گفت: برای پروژه در حال ساخت 
آمفی تئاتر خوسف قرارداد 25 میلیارد ریالی بسته 
شده است اما به جز این اعتبار باید 10 میلیارد ریال 
دیگر تامین شود. مهندس»بهروزی« افزود : پروژه 
اردیبهشت با 35 درصد پیشرفت به اداره کل واگذار 
شد   و در این مدت پیشرفت آن به 50 درصد رسید و 
امسال چهار میلیارد ریال اعتبار دارد که در مرحله 
اول، یک میلیارد و 200 میلیون ریال تخصیص 

یافته است.

معاون فرهنگی و رسانه ای مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد:

 30 آذر مهلت شرکت در » روستای دوستدار کتاب «
آخرین مهلت شرکت در ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب،  
30 آذر است. معاون فرهنگی و رسانه ای مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
گفت: سال قبل در پنجمین دوره این جشنواره از 67 روستا شرکت کردند 
که اسفندیار طبس از میان آن ها جزو 10روستای برتر کشور شد. »رمضانی« 
افزود: امسال برگزاری ششمین دوره جشنواره به روستاهای استان اعالم 
شد تا مناطقی که در موضوع کتاب و کتاب خوانی فعالیت دارند در جشنواره  
مرتبط با  ترویجی  فرهنگی-  فعالیت های  وی،  گفته  به  کنند.  شرکت 
کتاب خوانی که با مشارکت های مردمی، نهادها و سازمان های فعال در بین 
روستاییان و عشایر اجرا یا برای سال آینده برنامه ریزی شده است، می تواند 
نامزد شرکت در جشنواره باشد. وی افزود: برنامه ها و فعالیت های ترویج 
کتاب خوانی و معرفی روستاها و عشایر دوستدار کتاب، باید متناسب با 
نیازهای محلی، آیین های بومی و ارزش های دینی و ملی باشد و بر ارتقای 

فرهنگ کتاب خوانی تاثیرهای پایدار بگذارد.

16 پروژه گردشگری 
فردوس در نوبت وام  

16 پروژه گردشگری در فردوس منتظر دریافت 
تسهیالت است. رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری گفت: تسهیالت وجود ندارد 
و منابع موجود هم جوابگوی نیاز بخش خصوصی 
نیست از سویی 46 پروژه در حوزه سرمایه گذاری 
و گردشگری از جمله هتل، اقامتگاه و ... در مرحله 
اجرا قرار دارد. به گفته »صداقت« 16پروژه درحال 
انتظار به حدود شش میلیارد تومان تسهیالت نیاز 
دارد و 9 میلیارد تومان به طرح های معرفی شده 

پرداخت شده است. 
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