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درمان گیاهی
دارو و


طباشیر و خواص آن

خواص طباشیر شامل تسکین وحشت و غم و اندوه ،بهبود زخمهای
دهان��ی ،درمان کیس��ت ،تقوی��ت بینایی ،افزایش نیروی جنس��ی
گرممزاجان و  ...میشود ،اما مضراتی نیز دارد و باید برای مصرف آن
با پزشک مشورت شود.
طباشیر یا تباشیر ( )Bamboo Caneمادهای سفیدرنگ ،سخت،
بلوریش��کل و از جنس سیلیس است که از گرهها و ساقههای گیاه
بامبو یا خیزران گرفته میشود .این ماده دارای خاصیت دارویی است
و با نام ش��کر بامبو نیز ش��ناخته میش��ود .در این مطلب به معرفی
خ��واص طباش��یر برای درم��ان بیماریها ،طریقه مص��رف و موارد
احتیاطی و منع مصرف این گیاه پرداختهایم.
طبع طباشیر نسبتاً س��رد و خشک است .مهمترین خواص دارویی
این گیاه عبارتند از:
 -1تقویت نیروی جنسی :از شناختهشدهترین خواص طباشیر در
کشور هندوستان ،افزایش نیروی جنسی اشخاصی با مزاج گرم است.
 -2درمان کیست و تومور :از خواص طباشیر در طب سنتی برای
درمان انواع کیستهای بدن مانند کیست بیضه ،کلیه ،ریه و سینه،
س��ر و مغز ،کبد و صفرا ،کیست پستان و سینه زنان ،دهان ،معده و
کیست تخمدان استفاده میشود.
-3درمان زخم روده و اثنیعش�ر :طباش��یر به رفع مش��کالت
گوارش��ی مانند زخم روده و زخم اثنیعش��ر کم��ک میکند و برای
درمان اسهالهای خونی مفید است.
 -4تقویت قلب :خوردن طباشیر تقویتکننده قلب و شادیآور بوده
و مصرف آن برای رفع وحشت ،التهاب ،ترس ،غم و اندوه مفید است.
 -5رفع بوی بد دهان و بهبود زخمهای دهانی :مکیدن طباشیر
در ده��ان ب��ه درمان بوی ب��د دهان کمک میکن��د؛ همچنین اگر
طباش��یر را در آب حل کنید ،برای درمان جراحت و زخمهای دهان
بهویژه اطفال مفید اس��ت و اگر گرد آن در دهان گذاشته شود ،تأثیر
بیشتری دارد.
 -6پیشگیری از سفیدشدن موها :خوردن طباشیر از سفیدشدن
موی سر جلوگیری میکند.
 -7بهبود ویار زنان باردار :در طب ایرانی از خواص طباشیر برای
درمان ناراحتیهای ویار استفاده میکنند.
 -8الغری و کاهش وزن :اس��تفاده از طباش��یر برای کاهش وزن
و الغری نیز مفید اس��ت .به این منظور از طباش��یر به همراه س��ایر
گیاهان دارویی الغرکننده ش��امل ۵۰گرم س��یاهدانه۵۰ ،گرم زیره
س��یاه۲۵ ،گرم طباشیر۲۵ ،گرم تخم گش��نیز۲۵ ،گرم هلیله سیاه،
۲۵گرم الک مغسول و ۵۰گرم زنیان استفاده کنید.
 -9کم�ک به درمان خونریزیهای مغزی :از خواص طباش��یر
در م��ورد خونریزیهای مغزی که منجر به فلج ناگهانی میش��ود،
میتوان استفاده کرد و بسیار مفید است.
ترکیبات و طریقه مصرف طباشیر
طباشیر بهطور عمده از ترکیب شیمیایی سیلیس ،پتاس ،پروکسید
آهن و اکس��ید آلومینیوم تش��کیل ش��ده و مصرف آن برای درمان
بیماریها به صورت خوراکی یا موضعی (مالیدنی) است.
برای مصرف خوراکی میتوانید دانههای طباشیر را کوبیده و مصرف
کنید .برای درمان زخم روده و اثنیعشر نیز کافی است کمی طباشیر
را در دهان بگذارید و روزی سه بار بمکید.
برای اس��تعمال موضعی که بیشتر برای درمان کیس��تها استفاده
میش��ود ،طباش��یر را طبق دستور پزش��ک متخصص طب سنتی
ب��ا حامل آن که بس��ته ب��ه نوع کیس��ت متفاوت اس��ت ،ترکیب و
استفاده کنید.
مشخصات گیاه طباشیر
طباش��یر که با نامهای بامبو سیاه ،بامبو هندی ،بامبو تیغدار ،بامبو
رسمی ،بامبو طالیی و نی هندی نیز شناخته میشود ،گیاهی از تیره
غالت یا گندمیان و دارای چندین گونه مختلف است .ریشههای این
گیاه به شکل س��اقه زیرزمینی (ریزوم) ،برگهای باریک و نوکتیز
بوده و س��اقههای هوایی آن بندبند است که ارتفاع آنها به چندین
متر میرسد.
جوانه تازه ،مغز و میوههای رس��یده این گیاه خوراکی هس��تند و از
چوب آن در تولید صنایع دس��تی مختلف مانند عصا ،انواع صندلی،
س��بد و میز استفاده میشود .در کشور ما بامبو توسط چینیها وارد
شده است و کشت آن امروزه در الهیجان صورت میگیرد.
مضرات طباشیر ،موارد احتیاطی و منع مصرف
زیادهروی و مداومت در مصرف طباش��یر برای نیروی جنس��ی مضر
اس��ت و باعث کاهش میل جنسی میش��ود .برای اصالح آن توصیه
میشود از مصطکی و عسل استفاده کنید.
افراط در مصرف این گیاه برای سالمت ریه مضر است و به منظور رفع
عوارض آن بهتر است صبر زرد به همراه عناب یا عسل خورده شود.
مصرف بیش از اندازه طباشیر به دلیل مزاج سرد آن برای افراد دارای
طبع سرد توصیه نمیش��ود ،این افراد برای تعدیل عوارض طباشیر
میتوانند آن را با زعفران مصرف کنند.
سخن پایانی
تباش��یر از گیاهان دارویی مفید اس��ت که مصرف متعادل آن برای
برطرفکردن التهاب و ضعف معده ،الغری و درمان انواع کیس��تها
مفید اس��ت .با وجود این ،مانند سایر گیاهان دارویی توصیه میشود
از مصرف خودس��رانه آن پرهیز و قبل از مصرف با پزشک متخصص
مشورت کنید.
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هواي تهران سالم

منطقه2
آلو دهترین
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مديركل شركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت :براساس اطالعات به دست آمده از
ايستگاههاي كنترل كيفيت هواي تهران ،شاخص ذرات معلق كمتر از  2/5ميكرون روي
ندهنده شرايط سالم است.
عدد  ppm 61قرار دار د و نشا 
حسین شهیدزاده در گفتوگو با «سبزينه» ،با بيان اين مطلب افزود :براساس اطالعات
رسيده از ايستگاههاي سنجش آلودگي هواي شهر تهران ،غلظت تمام آالين دهها نسبت
به روزگذشته کاهش يافته است.
وی تصريح كرد :ایستگاه شریف در منطقه  2با ايستادن شاخص ذرات معلق كمتر از 2/5
ميكرون روي ع د د  81آلو دهترين منطقه پايتخت است .ح د مجاز براي هواي سالم زماني
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است كه شاخص كيفيت هوا زير ع د د  100قرار ميگير د و زماني كه شاخص به زير ع د د
 50برسد ،هوا وار د شرايط پاك ميشود.
مدي��ركل ش��ركت كنت��رل كيفي��ت ه��واي ته��ران عن��وان ک��رد :آثار بهداش��تي
ذرات معل��ق آالين��ده كمت��ر از  2/5ميك��رون در منطق��ه ناس��الم ب��راي گروههاي
حس��اس ش��امل افزايش احتم��ال عالئم تنفس��ي ،تش��دي د بيماري قلب��يـ ريوي
و مرگومي��ر زودرس در اف��را د مبت�لا ب��ه اي��ن بيماريها و افرا د مس��ن اس��ت؛ لذا
توصيه ميش��و د در منطقه ناس��الم اين افرا د فعاليتهاي طوالنيمدت در فضاي باز را
كاهش دهند.

طبیعت از دریچه دوربین

مورچهخورک پوزهکوتاه
یا اکیدنه ،پستانداری بومی
استرالیا و گینه نو است.
این حیوان دارای خارهای
بلند و کلفت است که در بین
این خارها موهای کوتاهی
نیز میروید .این حیوان
دارای یک سر کوچک و یک
پوزه دراز با تپشسنج بسیار
حساس است .این تپشسنج
برای پیداکردن غذا به این
حیوان کمک میکند.
زبان چسبناک این پستاندار
به ۱۷سانتیمتر میرسد
و در هنگام شکار طعمههای
کوچک به زبانش میچسبند.
در دمای بسیار باال یا پایین
این جانور به حالتی خیره
و ثابت میماند و در برخی
اوقات دمای بدنش حتی چهار
درجه پایین میآید.
این حیوان مانند نوکاردکی
یک پستاندار تخمگذار
است و به بچههای خود
شیر میدهد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

مدیرکل دفتر توسعه

تولیدساالنهیکسوم

نقص زنجیره تولید و ضعف عملکرد دستگاه
ها سبب ایستادن مردم در صف مرغ شد

احتکارمـرغ
توسط۳هزار و۴۶۰واحد مرغداری
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خشکیدگی یکمیلیون و 200هزار
هکتار از جنگلهای زاگرس
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جدال بر سر
تکثیر یوزهای ایرانی

یوزپلنگهای
آس��یایی درحال انقراض ای��ران ،گرفتار اختالفنظر
مدیران و
کارشناس��ان شدهاند و در تازهترین اتفاق ،زندهگیری یک
ق��الده یوزپلنگ ن��ر
به نام «فیروز» در پارک مل��ی توران در فضای
مجازی بسیار سر زبان
ها افتاده و موافقان و مخالفان زیادی را رو در
روی یکدیگر به صف
کرده اس��ت .زندگی جدید «فیروز» ،یوزپلنگ
نر و خبرس��از این
روزها ،در آفریقای ایران آغاز ش��ده است تا چند
صباحی بیشتر
در ذخیرهگاه زیس��تکره توران خودنمایی
کند؛ اما تیزپای توران چقدر زنده میماند؟
دبیر

انجمن بستهبندی مواد پروتئینی اعالم کرد

5

تعطیلی  86واحد بستهبندی
با عدم عرضه مرغ

«سبزینه» نظر کارشناسان را در مورد

راه عملیاتی

راهکارهای تحقق شعار سال بررسی میکند

شدن شعار سال سخنرانی و همایش نیست

خدمات فنی و کشاورزی تعاونیها خبر داد

بذرمحصوالتزراعیتوسطشبکهتعاونیروستایی بهبود

•

روزنامه صبح ایران
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نظ��ر دادن درخص��وص عملک��رد
دولتها صرفاً با بررس��ی مدت چهار
یا هشتس��اله فعالیت آنها ،تحلیل
سادهانگارانهای است .عملکرد دولتها
به عوامل متعددی در س��طح خرد و
کالن ،حوزه داخلی و خارجی وابسته
است .براس��اس خبری که در پایگاه
اطالعرسانی اتاق ایران آمده ،مستوفی
ً
گفت :دولتهای موفق
عموما برنامههای اقتصادی خود را بهگونهای بنا
میکنن��د که نهتنها تغییر
دولت بهطور کل��ی آن را برهم نزند ،بلکه کار
دولت بعدی را نیز س��ادهتر
کند ،بهطوریک��ه دولت جدید ادامهدهنده
برنامههای دولت پیشین
باش��د .از این جهت است که بخش خصوصی
بارها تأکید کرده داشتن
نقشه راه مشخص اقتصادی در سطح داخلی و
بینالمللی یکی از
پارامترهای مهمی اس��ت که دولتها باید به آن توجه
کنند .از س��وی دیگر باید
سیاس��تهای بینالمللی یک دولت در راستا
با سیاس��تهای داخلی
چیده شود .بنابراین داشتن بسترهای اقتصادی
الزم از مهمترین اقداماتی
اس��ت که ی��ک دولت صرفنظر از جناحهای
سیاس��ی باید به آن توجه
کند .به عقی��ده من ،رئیسجمهور آینده باید
یک تیم حرفهای در کنار
خود داشته باشد ،چراکه فردیت نمیتواند راه
به جایی ببرد .یکی دیگر از
مهمترین موضوعاتی که باید به آن پرداخت،
اعتمادسازی و ایجاد
شفافیت در برنامههای دولت برای مردم است .ملت
ما طی سالیان اخیر بر اثر
سوءمدیریت و عدمشفافسازی آسیب زیادی را
تحمل کردهاند و دولت
جدید باید اولویت خود را بهبود وضعیت معیشت
مردم و اوضاع کس��بوکار
قرار دهد .رئیسجمهور جدید باید در حدود
اختیارات قانونی خود
شجاعت اجرای تصمیمات خود را در سطح داخلی
و بینالمللی داشته باشد و
در مناسبات و تعامالت بازرگانی منطقه و دنیا
درای��ت به خرج دهد.
رئیسجمهور منتخ��ب باید بتواند در برنامهریزی
برای برچیدن یا به حداقل
رس��اندن فس��اد ناشی از اتخاذ سیاستهای
دستوری ناصحیح چون
دالر چهارهزار و 200تومانی و سایر موارد مشابه
موفق عمل کند؛ چراکه
رتبه ایران در اینخصوص نگرانکننده اس��ت.
موضوع مهم دیگر،
همس��ویی و هماندیش��ی دولت با بخشخصوصی و
داش��تن ارتباط
مثبت
و
مؤثر
است؛
چراکه
بخش
خصوصی میتواند در
اجرای
برنامههای اقتصادی دولت اهرم ثمربخشی باشد.
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قیمتگذاریهای دستوری دولت نرود

هشدار درباره کاهش 5۰درصدی
تولید گندم
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4/3میلیارد دالری تراز تجاری بخش کشاورزی

مدیرکل دفتر توس��عه خدمات فنی و
کش��اورزی تعاونیها گفت :این شبکه با ۹۵سایت
فرآوری و
ظرفیتهای اعمال سیاس��تگذاری تولید بذر
بوجاری بذر رسمی در  2۸استان کشور ،بیش از
در بستر شبکه تحت پوشش باشد .تواضع وزیر جهاد
یکسوم بذر محصوالت زراعی بر برنامه
اساسی را بر اساس
کشاورزی گفت :تراز تجاری بخش کشاورزی و
ریزیهای متمرکز تولید بذر توس��ط تعاون
برنامهریزی سالیانه تولید و توزیع میکند.
مرکزی روستایی اشاره کرد و یادآور غذای کشور از
به گزارش «س��بزینه» به
منفی ششمیلیارد و ۷۶۷میلیون دالر در
شد :تشکیل شرکت تعاونی توسعه کشاورزی
نقل از ایانا ،محس��ن تواضع ،مدیرکل دفتر
تخصصی بذر پایتخت ،تشکیل کمیته فنی س��ال  ۹۸به
توسعه خدمات فنی بذر اصالحش��ده و
و کش��اورزی
منفی دو میلیارد و ۴۶۳میلیون دالر در سال
استفاده از ظرفیتهای کمپانیهای معتبر
تعاونیهای سازمان مرکزی تعاون روستایی،
خارجی (در حال مذاکره با گذشته ارتقاء پیدا کرد.
با اشاره به این که برای تأمین شرکت
امنیت
نویساد صربستان) ازجمله این برنامهها است.
غذایی کش��ور در س��ال «تولید؛ پشتیبانیها،
بهگزارش
مانعزداییها» توسعه صنعت بذر به وی
عنوان
«س��بزینه» به نقل از خانه ملت ،کاظم خاوازی
افزود :مش��ارکت وسیع در ساماندهی بذور
یکی از مهمترین نهادهها در دستور کار است،
خودمصرفی محصوالت زراعی و استفاده در نشس��ت
گفت :توسعه صنعت بذر ساختاری از
تعیینکننده
علنی دیروز (سهش��نبه  ۱۷فروردین ماه) در
ظرفیت کش��ت و صنعتهای تحت پوش��ش
در توسعه ،اشتغال ،تقویت ،تحکیم و افزایش
شبکه جهت تولید بذر محصوالت سبزی تش��ریح
تولید محصوالت اساسی است .و صیف��ی
وی ادامه داد :از
وضعیت نهادههای دامی ،کشاورزی و پروتئینی
(از قبی��ل گوجهفرنگی ،پیاز ،خیار س��بز،
طرفی دس��تیابی به خوداتکایی در محصوالت
فلفل ،هندوان��ه و ملون) نیز در حال کش��ور ،اظهار
زراعی از اهمیت ویژهای برنامهریزی است.
داشت :شاید مهمترین بخشی که در کشور
برخ��وردار اس��ت و تولید ب��ذر میتواند از
مطرح اس��ت،
اقدامات اساس��ی پدافن��د غیرعامل در بخش
بخش زراعت است که حدود ۷0درصد آن
کشاورزی برای کاهش آسیبپذیری و
را گندم
ارتقای پایداری در برابر تهدیدات خارجی باشد.
تش��کیل داده و این در حالی است که تصمیمات
تواضع با بیان اینکه تولید بذر باکیفیت به
خوبی برای
افزایش تولید در داخل کشور کمک میکند،
گندم گرفته شده ،چراکه شاکله اصلی زراعت
تصریح کرد :این امر میتواند منبع قابل
توجهی از تبادالت خارجی از طریق صادرات بذر
م��ا متکی ب��ه
تصمیماتی اس��ت که برای گن��دم گرفته
به کشورهای دیگر را هم فراهم سازد.
شده است.
مدیرکل دفتر توس��عه خدمات فنی و
وی ادامه داد:
کشاورزی تعاونیها با اشاره به شبکه تحت پوشش
در سال  ۹۸حدود ۳۷۵هزار تن بذر گواهی
س��ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت:
شده درجه
این ش��بکه با ۹۵سایت فرآوری و بوجاری
یک در اختیار کشاورزان قرار دادیم و این رقم
بذر رس��می در  2۸استان کشور ،تولید بیش
از یکسوم بذر محصوالت زراعی اساسی را
بر
در سال  ۹۹به ۴۱۳هزار تن رسید.
اساس برنامهریزی سالیانه تکثیر و تدارک
ب��ه راحتی میتوانیم طی
بذر معاونت زراعت تولید و توزیع میکند.
وزیر جهاد کش��اورزی از طرح
چهار س��ال قریب به ۸00هزار اس��ت ،در
ب��ه گفته
حالی
جه��ش
که
تواضع،
در
تولید
در
ب��ذر
س��ه
دیمزارها
ش��یفت
محصوالت
تن
حدود
گندم،
روغن
یک
را
جو،
در
هزار
تن
داخل کش��ور
حبوب (لوبیا و نخود) ،س��یبزمینی ،برنج،
ب��دون اینکه گندم و دیگر بس��تهبندی
بهعن��وان یکی از موفقیتهای ای��ن
سویا ،کنجد ،شبدر ،پنبه و
شد ،اما شاهد تخلفات گسترده در این حوزه
حوزه یاد کرد و ادامه محصوالت اس��تراتژیک
کلزا از جمله بذور محصوالت تولیدی است.
تح��ت تأثیر ق��رار گیرند ،تولید هس��تیم.
داد :دیمزارها بخش مهمی هس��تند که
وی ب��ا تأکی��د بر این که تلفی��ق عوامل
خاوازی با بیان اینکه اتفاقات بازار مرغ موجب
کمتر مورد توجه کنیم .همچنین یکی از
طبیعی و فنی کش��اورزی با عوامل انس��انی در
تصمیمات خوبی که در ش��ورای شد دولت
قرار گرفتهاند؛ لذا پروژهای با همکاری ستاد
ش��بکه تعاون روس��تایی وجود دارد ،تصریح
کارگروهی در راستای حل مشکالت این حوزه
اجرایی فرمان قیمتگذاری گرفته ش��د ،کمک
کرد :این موض��وع میتواند یکی از بهترین
حض��رت امام (ره)
به چغندرکاران کش��ور تش��کیل دهد
در س��طح ۶۶0ه��زار هکتار به صورت بود.
که مس��ئولیت آن با وزیر جهاد کشاورزی
اگرچه در س��ال  ۹۸در حدود ۳/۵میلیون تن
پایلوت در
شش
چغندر
استان
و
اس��ت،
ادامه
داد:
۷0شهرستان
و
در
در
س��ه
سطح
روز
کاری با برگزاری جلسات و
۷۴هزار تولید شد ،ولی این رقم در سال
هکتار آغاز شده است.
 ۹۹به حدود ۵/۵میلیون هماهنگیها
توانستیم قیمتها را تا حدودی سامان دهیم
تن رس��ید و پیشبینی ما
این اس��ت در سال  ۱۴00این و تنها در
وی اضافه کرد :پیشبینی میش��ود ب��ا
اس��تانهای کهگیلوی��ه و بویراحمد ،آذربایجان
اجرای این پروژه رقم به هفت میلیون تن
تثبیت ش��غل ،درآمد
برسد که قریب به ۱/2میلیون تن شرقی و
مناس��ب برای کش��اورزان و تولید فقط شکر از
سیس��تان و بلوچستان مشکالتی وجود دارد که
چغندر میگیریم و قطعاً در سال پیش رو به
۳00هزار تن محصول کشاورزی محقق شود.
برای آنها استان معین تعریف شده است.
مرز خودکفایی در تولید شکر خواهیم رسید.
وزیر جهاد
عض��و کابین��ه دولت دوازدهم با اش��اره ب��ه
کش��اورزی با بیان اینکه در سال  ۹۹در تولید
وضعیت تراز وی در رابط��ه با تولید پنبه نیز
تجاری کش��ور
توضیح داد :در س��ال  ۹۸ک��ره خودکفا
در حوزه کشاورزی طی سالهای گذشته مجموعاً
ش��دیم ،ادامه داد :واردات گوش��ت به یک
افزود:
222هزار تن پنبه برداش��ت کردیم که در
تراز تجاری بخش کشاورزی و غذای کشور
س��ال چهارم تا یک پنجم رسیده است.
از منفی زراع��ی  ۹۹این عدد به 2۷0هزار
ش��ش میلیارد
تن رس��ید و در س��ال وی اضافه کرد:
و ۷۶۷میلیون دالر س��ال  ۹۸به منفی دو
بر اس��اس تصمیم س��ران س��ه قوه تمام
 ۱۴00آن را به  ۳2۷هزار تن خواهیم رساند.
میلیارد و
مس��ئولیت
۴۶۳میلیون دالر در س��ال گذش��ته ارتقاء پیدا
خ��اوازی
درباره
های تج��اری در بخ��ش کش��اورزی از جمله
وضعیت
محصوالت
پروتئینی نیز تصریح واردات،
کرد .وی با بیان اینکه همچنین س��ن زدگی
صادرات و تنظیم بازار بر عهده جهاد کش��اورزی
برای اولین کرد :در تولید گوش��ت قرمز به
 ۸۸۱ه��زار تن ،در تولید نیس��ت .عالوه
بار به ۳/۳درصد کاهش یافت ،گفت:
بر این ،بر اس��اس مصوبه هیئ��ت وزیران
کشاورزی قراردادی ش��یر ب��ه ۱۱میلیون تن و در
نیز در
تولید مرغ ب��ه دو میلیون و مسئولیت
س��ال زراعی گذشته از ۹0هزار تن به 200هزار
تنظیم بازار شکر ،روغن ،برنج ،گوشت بر عهده
تن ۵00ه��زار تن رس��یدهایم؛ همچنین
افزایش پیدا کرد .همچنین گندم از نظر
مش��کلی در تولید جهاد کشاورزی نیست.
کیفی در سراسر تخممرغ و عسل نداریم.
کشور برای نخستین بار با
تعداد بسیار نمونه مورد ارزیابی وزیر جهاد
کش��اورزی در تش��ریح دالیل اتفاق��ات ناگوار
قرار گرفت .این در حالی اس��ت که هجمهای
عذرخواهی از مردم بابت اتفاقات بازار مرغ
روی ما بود ب��ازار مرغ طی دو ماه گذش��ته
که
توضی��ح داد :در بهمن ماه عضو کابینه
کیفیت گندم خوب نیس��ت ،در صورتی که
دولت دوازدهم ب��ا بیان اینکه به نمایندگی
۹2درصد به بیشترین میزان جوجهریزی
رس��یدیم؛ به این معنا که از دول��ت از
گندمه��ای م��ورد بررس��ی قرارگرفت��ه از
مردم به دلیل اتفاقات ب��ازار مرغ عذرخواهی
کیفیت خوبی آماری باالتر از بهمن ماه برای
برخوردار بودند.
جوجهریزی نداشتیم که این میکنم ،ادامه
خرید تضمینی هم که در سال  ۹۸اتفاق امر
داد :امیدواریم با تش��کیل کارگروه مذکور
نیز توس��ط چند سیس��تم مختلف به طور
افتاد۷/۷ ،میلیون تن بود که در س��ال
مثال سامانه آرامش به کل کشور بازگردد.
 ۹۹به ۸/۵میلیون سماصط توسط سازمان
تن رس��ید و
دامپزشکی و بیمه کنترل میشود .خاوازی
پیشبینی ما این اس��ت که در سال پیش رو
وضعیت حوزه باغبانی کشور را خوب ارزیابی کرد
و ادامه داد :در
خرید گندم به ۸/۸میلیون تن برسد.
حال حاضر حدود ۳۹0هزار تن س��یب در
انحراف از جوجهریزی 1/3درصد است
انبارها وجود
خاوازی با بیان اینکه کش��ت قراردادی دانه
دارد .از س��وی دیگ��ر ۸۳0هزار تن صادرات
های روغنی وی با بیان اینکه بر اس��اس
در سال
اطالع��ات میدانی انحراف از داشتیم .اکنون
گذش��ته را تا 200هزار تن افزایش دادیم ،گفت:
نیز حدود  2۷۵هزار تن پرتقال و ۶۴هزار
جوجهریزی حدود ۱/۳درصد اس��ت ،گفت:
از مجلس و کمیس��یون کشاورزی به
جوجهریزی تن کیوی در انبارها داریم.
دلیل تصویب قانون و تولید به میزان ماههای
گذش��ته بوده اس��ت و حتی ما وزیر جهاد
خرید تضمینی تش��کر میکنم و شما
کش��اورزی افزود :بخش کش��اورزی نیز مانند
عواید آن را در سال ب��ا تولیدات کمتری مانند
۹0میلی��ون و ۱۱0میلیون نیز سایر حوزهها
پیش رو برای کلزا خواهید دید .همچنین
رقابتی بوده و متأثر از قیمت کاالهای دیگر
تصمیماتی که مشکلی در بازار نداشتیم .از
برای
سوی دیگر از آنجا که قدرت اس��ت و به
چغندرقند گرفته شده ،بسیار حائز اهمیت است.
صورت میانگین دس��تمزد روزان��ه نیروی کار
خرید مردم طی ماههای
گذش��ته افزایش��ی نداشته ،باید حدود
اتفاقات
بازار
مرغ
۴۹درصد و حمل و نقل  ۳0درصد افزایش داش��ته
را
در
جای
دیگری
جست
وجو
کرد.
که این امر در
برنامهریزی برای تولید 800هزار تن روغن تا
قیمت نهایی محصوالت کشاورزی اثرگذار
4سال آینده عض��و کابینه دولت دوازدهم با
این
بیان اینکه در حال حاضر اس��ت .وی
عض��و کابینه دولت دوازدهم اضاف��ه کرد:
ادامه داد :در بخش کش��اورزی تمام نهادهها
در صورت احت��کار و منجمدکردن مرغ در
اج��رای
بازار به چش��م میخورد ،به ج��ز چهار
طرحی که ب��رای جهش تولید آم��اده کردهایم،
نهاده از جمله ذرت ،کنجاله و دانه س��ویا با
تصری��ح کرد :نیاز تهران به مرغ حدود یکهزار و
200تن نرخهای آزاد تأمین میشود.

سالمت

تأثیر خوردن کاکائو در صبح
بر بدن

با ش��نیدن کلمه «کاکائو» ،ممکن اس��ت به شکالت فکر کنید.
کاکائ��و دارای ویتامی��ن زیادی ب��وده و حاوی م��واد معدنی و
فالونوئیدهاس��ت .کاکائو خ��ام طعم تلخی دارد ،اما سرش��ار از
آنتیاکس��یدان ،فیبر ،منیزیم ،مس ،فس��فر ،آهن ،روی و دیگر
موارد اینچنینی اس��ت .در نتیجه از آنجا که بس��یاری از افراد
دچار کمبود منیزیم هستند و این ماده معدنی بخشی از تقریباً
300واکن��ش آنزیمی در بدن ایجاد میکند ،بهتر اس��ت کاکائو
بیشت��ر مصرف کنند .در ادامه جزئیات بیشتر را درباره مصرف
کاکائ��و در اختیارت��ان ق��رار خواهیم داد و به تأثی��ر آن در بدن
خواهیم پرداخت.
کاکائ��و یک غذای فوقالعاده بوده که دارای اجزای س��الم مانند
فالونوئیدها و س��ایر خواص ضدالتهابی اس��ت .کاکائو از همان
گی��اه کاکائو تهیه میش��ود .در واقع کاکائ��و از دانههایی تهیه
میش��ود که بهطور طبیعی تخمیر ،بوداده و آسیاب میشوند تا
به خمیر یا پودر تبدیل ش��ود .از طرف دیگر ،کاکائو و ش��کالت
ب��ا مواد نگهدارنده ،قندها و س��ایر مواد مصنوع��ی ترکیب و در
ح��رارت زیاد فرآوری میش��ود .این فرآینده��ا اغلب میتوانند
فواید طبیعی کاکائ��و را از بین ببرند؛ بنابراین وقتی کاکائو را به
صبحانه خود اضافه میکنید ،مطمئن شوید که کاکائو فرآوری
نشده است؛ درنتیجه کاکائویی که به شکلهای مختلف در بازار
یافت میشود ،فرآوریشده بوده و خواص یک کاکائوی طبیعی
را نخواهد داشت.
از آنجای��ی ک��ه صبحانه انرژی را ب��رای روز تأمین میکند ،در
نتیجه باید به دنبال مواد مغذی و انرژیبخشی باشید .یک روش
س��اده برای افزودن کاکائو به روتین صبحانه ،تهیه اس��موتی با
توتهای یخزده ،اسفناج ،ش��یرموز و نوشیدنیهاست .از سوی
دیگ��ر ،پودر کاکائو میتواند یک وعده غذایی آس��ان و راحت را
ارائه دهد و س��یرکننده و مغذی باشد .اگر وقت بیشتری دارید،
میتوانی��د یک ظرف پنکیک کاکائویی درس��ت ک��رده و برای
صبحان��ه میل کنید؛ همچنین میتوانید برای مصرف کاکائو در
صبح از الته گرم با کاکائو به همراه شیر بنوشید و لذت ببرید.
کاکائو برای مبتالیان دیابت بسیار مفید است و همچنین توانایی
کنترل قند خون را دارد؛ درواقع از آنجا که به کاکائوی طبیعی
و خالص ،قند اضافه نش��ده ،درنتیج��ه قند خون را در اول صبح
افزایش نخواهد داد و بر خالف بسیاری از غالتهای شیرین ،یک
انتخاب خوب برای صبحگاه است.

کاهش خطر ابتال به بیماریهای
عصبی با مصرف قهوه

فرهنگ و فولکلور

آداب و رسوم مردم هرمزگان در نوروز
اس��تان هرمزگان با قدمتی دیرینه دارای آداب و
رس��وم کهن اس��ت که میتوان جلوههایی از این
فرهنگ و تمدن ارزش��مند را در نوروز باس��تانی
جس��توجو کرد .در گذش��ته مردم این اس��تان
لحظ��ه ش��کلگیری رنگینکمان در آس��مان را
لحظه سال تحویل میدانستند.
نوروز یک��ی از مهمترین جش��نها و اعیاد کهن
ایرانی��ان آریایی اس��ت که مردم ب��ه دلیل آمدن
س��ال نو به ش��ادی و جش��ن میپردازند .تغییر
رن��گ طبیعت و شکفتهش��دن گلها نویدبخش
رقمخوردن برگی دیگر از تاریخ سالهای شمسی
است .گفتههای پیشینیان از پیدایش نوروز بر این
حکای��ت دارد که روزی که «جم» در آن تاج را بر
سر نهاده و مردم با تابش پرتوهای نوری که از تاج
همه جا را فراگرفته ش��اد شدند ،روز نو نام گرفته
است .از آنجایی که در زبان پهلوی پرتوهای نور
(شعاع) «شید» نام دارد ،با قرارگرفتن کلمات جم
و ش��ید در کنار هم این ایام به نوروز جمش��یدی
معروف شد که ابهاماتی در رابطه با این نامگذاری
در فارسنامه بلخی وجود دارد.
هرمزگان استانی است که مانند سایر نقاط کشور
رسوم عیدانه آن از چهارشنبه پایان سال شروع و

با پایان تعطیالت در روز س��یزدهبهدر و رفتن به
مکانهای تفریحی پایان مییابد.
م��ردم هرمزگان در گذش��ته با فرارس��یدن ایام
نوروز با «گلگ» (نوعی خاک س��رخ) ش��اخ گاو
و گوس��فندان و د ِر منازل را رنگی��ن میکردند،
چرا که عقیده داشتند شاخ گاوماهی روی زمین
ق��رار دارد و در روز آغازین ن��وروز گاوماهی برای
رفع خس��تگی ساالنه زمین را از یک شاخ خود بر
دیگری جابهجا میکند.
رنگینکمان ،نماد تحویل سال
در روز نخس��ت عی��د مردم وس��ایل کهنه مانند
کوزههای شکسته و حصیرهایی که قابل استفاده
نبودند را بیرون از خانه میانداختند و پدیدآمدن
رنگینکمان در آس��مان را لحظ��ه رقمخوردن
تحویل سال میدانستند و در همان لحظه مردان
کهنس��ال و زنان پیر موی خ��ود را و زنان جوان
دست و پای خود را حنا میزدند.
همچنی��ن زنان در ای��ن روز نقاب (برق��ع) نو بر
صورت میبستند که از نوع نقاب و رنگش میشد
مجرد ،متأهل یا بیوهبودن فرد را تش��خیص داد.
مردان نیز لنگ (نوعی شلوار مردانه) میپوشیدند

و بر چشمان خود سرمه میکشیدند و عید نوروز
را به یکدیگر تبریک میگفتند.
چیچکای (قصهگویی) پدربزرگها
در دورهمیهای عیدانه
تم��ام اق��وام در لحظ��ه تحوی��ل س��ال در خانه
بزرگترین فرد فامیل یا پدر و مادر گرد هم جمع
میشدند و پدربزرگها نیز قصه (چیچکا) تعریف
میکردند و از خاطرات خوش خود برای کودکان
و جوانان سخن میگفتند.
به هنگام تحویل س��ال م��ردم برگ درختان انبه
و زیت��ون (گواما) را به د ِر خانههایش��ان میزدند
ت��ا کهنگی دره��ا از بین برود ،از دیگر رس��ومی

که توس��ط زنان بومی انجام میشد ،رنگآمیزی
تخ��م مرغ ها ب��ا گلگ بود ک��ه آن را به کودکان
هدیه میدادند؛ همچنین زنان نیز با گلک وسط
ابروه��ای خ��ود را رنگ میکردن��د و مانند زنان
هندی وسط ابروهایشان را خال میگذاشتند.
دودکردن اسپند در لحظه تحویل سال
در لحظه تحویل س��ال مردم هرمزگان اس��پند
دود میکنند و پ��س از خواندن دعای نوروزی و
تبریکگفتن به یکدیگر با در دستداشتن گالب
و ش��یرینی بر مزار عزیزان خود رفته و پس از آن
نیز به خانه بس��تگان و فامیل برای تبریکگفتن
آغاز سال نو میروند.

دانش��مندان دریافتهاند که نوشیدن قهوه میتواند خطر ابتال به
بیماریهای عصبی را کاهش دهد.
به گ��زارش «س��بزینه» به نقل از باش��گاه خبرن��گاران جوان،
دانش��مندان آکادمی پزش��کی اعصاب در آمریکا دریافتهاند که
نوش��یدن قهوه از خط��ر ابتال به بیماری پارکینس��ون حتی در
افرادی که زمینه وراثتی دارند ،میکاهد.
در پژوهش��ی که روی ۱۸۸فرد مبتال به پارکینسون و ۱۸۰فرد
س��الم انجام ش��ده اس��ت ،مش��خص ش��د در هر گروه افرادی
وجود داش��تند که ژن  LRRK2آنها دچار جهش ش��ده بود.
چنانچه این ژن تغییراتی داش��ته باش��د ،موجب رشد بیماری
پارکینسون میشود.
پژوهشگران میزان کافئین موجود در خون همه شرکتکنندگان
در ای��ن پژوهش و حجم موادی که ب��دن در نتیجه دریافت آن
تولید میکند را با یکدیگر مقایسه کردند.
نتیجه این بود که س��طح کافئین موجود در خون کس��انی که
از بیماری پارکینس��ون رنج میبرند ،در مقایس��ه با افراد سالم،
۷۶درصد کمتر بود؛ همچنی��ن بیمارانی که ژن  LRRK2در
آنها تغییری نیافته بود ،میزان کافئین بدنش��ان نسبت به افراد
سالم ۳۱درصد کمتر بود.
عالوه بر این ،مش��خص ش��د افرادی ک��ه ژن  LRRK2آنها
جهش داش��ته ،میزان کمتری نسبت به افراد سالم قهوه مصرف
کردهاند .به گفته پژوهش��گران ،بهطور قطع ،نمیتوان گفت که
قهوه به جلوگیری از ابتالی افرادی که زمینه وراثتی دارند ،کمک
میکند ،اما با حصول این نتایج ،بس��یار خوشبین هستند و به
پژوهشهای خود در این زمینه ادامه خواهند داد.

ایرانگردی

کبوتر ،غاری در مراغه
غ��ار هامپوئیل ک��ه در میان مردم محلی به «غ��ار کبوتر» معروف
اس��ت ،در 15کیلومتری جنوب شرقی مراغه و در حوالی روستای
«گشایش» واقع شده.
غار کبوت��ر در کمرگاه کوهی صخرهای ،رو ب��ه جنوب قرار گرفته
است و از بستر رودخانه «موردی چای» حدود یکهزار و 600متر
ارتف��اع دارد .عرض دهانه غار کبوتر هش��تمتر و ارتفاع آن  25تا
40متر اس��ت .طول و عرض میدان اول غ��ار تقریباً  40در 60متر
اس��ت .در ابتدای ورود به غار کبوتر ،کتیبهای به زبان روسی دیده
میش��ود که تاریخ آن مربوط به سال  1925میالدی است .اهمیت
غ��ار کبوتر ب��ه خاطر وجود چاههای عمیق و مخوفی اس��ت که به
صورت تنورههای س��نگی و تاالرهای بزرگ دیده میشود .این غار
بیش از غارهای دیگر مورد توجه غارشناسان ،محققان و کوهنوردانی
است که همهساله برای بازدید از آن به این منطقه سفر میکنند.
از دهانه غار کبوتر که وارد میش��ویم ،به محوطه وسیعی میرسیم
که در سقف آن دو حفره جالب توجه وجود دارد .در قسمت شمال
ش��رقی انتهای میدان اول ،راهرویی بسیار تنگ وجود دارد که راه
ورود به میدان دوم اس��ت .در میدان دوم ،چهارراهی وجود دارد که
دو راه به میدان اول ،یکی به سمت داخل غار و راه بعدی که راهروی
تنگی است ،به محوطه دیگری در جنوب شرقی غار باز میشود.
در سمت شمال و شمال شرقی میدان دوم ،چهار حفره و فرورفتگی
گود به چش��م میخورد که نش��اندهنده وجود چه��ار حلقه چاه
عمیق است .همه س��اله تغییرات زیادی در داخل غار کبوتر اتفاق
میافتد .تغییرات عمده میان میدان اول و دوم ،از نظر زمینشناسی،
پیدایش خاکستر است که گاهی تا قوزک پا و حتی تا زانو میرسد.
داخ��ل چاههای متعدد غار ،دو س��فره آب وج��ود دارد که یکی به
عل��ت ریزش از بین رفته ،ولی در چاه دیگر آب وجود دارد و صدای

جریان آن از باال به گوش میرس��د .در اط��راف چاهها و دیوارهها و
سقف میدان دوم رسوبات آهکی و استاالکتیت ،مناظر جالب توجه
و زیبایی به وجود آورده است .هوای غار کبوتر بسیار مرطوب بوده و
در انتهای آن به خصوص در کنار چاههای سوم و چهارم هوای کافی

وجود ندارد و برای رسیدن به کنار چاههای مزبور ،بدون تجهیزات
کافی مانند طناب ،نورافکن ،وس��ایل ایمنی ،کپسول هوا و راهنما
غیرممکن است .در حال حاضر این غار تحت مدیریت و بهرهبرداری
سازمانیافته نیست.

شناساییعالمتهشداردهندهاولیه
دربیماریقلبی

یک مطالعه جدید نشان داده است که تجمع کلسیم در شریان
اصلی خ��ارج از قلب میتواند پیشبینیکنن��ده حمله قلبی یا
سکته مغزی در آینده باشد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از مهر ،نتایج این تحقیق میتواند
به پزشکان کمک کند سالها قبل از بروز عالئم ،افراد در معرض
خطر بیماریهای قلبی-عروقی را شناسایی کنند.
تیم بینالملل��ی محققان با ارزیاب��ی ۵۲مطالعه قبلی دریافتند
افرادی که دارای کلسیفیکاسیون آئورت شکمی هستند ،خطر
بروز بیم��اری قلبی-عروقی در آنها در آین��ده دو تا چهار برابر
بیشتر است.
ای��ن مطالع��ه همچنین نش��ان داد که هر چه کلس��یم موجود
در دی��واره رگهای خونی بیشتر باش��د ،خطر بروز مش��کالت
قلبی-عروقی در آینده بیشتر خواهد بود و افرادی که همزمان
مبتال به کلسیفیکاس��یون آئورت شکمی و بیماری مزمن کلیه
هس��تند ،حتی بیش از افراد مبتال به کلسیفیکاس��یون آئورت
ش��کمی در معرض خطر قرار دارند .کلس��یم میتواند در دیواره
رگه��ای خونی جمع ش��ود و رگها را س��خت کن��د ،مانع از
خونرس��انی ش��ده یا باعث پارگی پالک ش��ود که دلیل اصلی
حمالت قلبی و مغزی اس��ت .از عوامل مؤثر در کلسیفیکاسیون
ش��ریان میت��وان به رژی��م غذایی نامناس��ب ،س��بک زندگی
بیتحرک ،سیگارکش��یدن و ژنتیک اش��اره کرد .سرپرست تیم
تحقیق از دانشگاه ادیت کووان استرالیا در اینبارهگفت :بیماری
قلبی یک قاتل خاموش اس��ت ،زیرا بس��یاری از افراد نمیدانند
که در معرض خطر هس��تند یا عالئم هشداردهنده اولیه مانند
کلسیفیکاسیون شریان شکمی یا عروق کرونر را دارند.

