
فرم هاي انتصاب يک فرماندار!

* سردبير

 مى گويند زمستان امسال، زمستان سرد و سختى 
خواهد بود و سردتر و سخت تر از آن، نگرانى حاصل 
از شنيدن شايعات و خبرهاييست كه اين طرف و آن 

طرف به گوش مى رسد.
 شايد خيلى جالب نيست بگوييم كه در اين استان، 
چرخه انتخاب مديران آنقدر طوالنى مى شود كه هم 
اعتراض مردم را به دنبال دارد و هم به وجود آمدن 

مشكالت متعدد ناشى از بر زمين ماندن كارها را. 
و جالب هم نيست كه بگوييم وقتى پس از مدت ها 
مديرى انتخاب مى شود، تازه معلوم مى شود جوانب 
 كار در نظر گرفته نشده و همراه با برخى حواشى ها 
تا  ماه  چهار  زمانى  فاصله  در  تقريباً  هست.  نيز 
خبرگان  و  اسالمى  شوراى  مجلس  مهم  انتخابات 
معرفى  و  انتخاب  زمزمه  روزها  اين  رهبرى، 
كه  رسد  مى  گوش  به  حالى  در  بيرجند  فرماندار 
 عالوه بر به وجود آمدن برخى انتقادها و سوال ها،

حال  در  فرايندهاى  درباره  نيز  هايى  كنجكاوى 
انجام در حوزه انتصابات مديريتى از سوى مجموعه 

استاندارى به ذهن متبادر گرديده است. 
استانهاييست  جمله  از  جنوبى  خراسان  خوشبختانه 
با  و  دلسوز  متعهد،  كارآمد،  انسانى  نيروى  كه 
ها،  حوزه  از  بسيارى  در  و  دارد  فراوان   تجربه 
اى  بهانه  را  انتصاب  يك  براى  نيرو  نكردن   پيدا 
بيش نمى توان بر شمرد. مديريت مركز فرماندهى 
مهمى همچون فرماندارى بيرجند كه نقش اصلى 
در برگزارى انتخابات را به عنوان مسئوليت هيئت 
هاى  ويژگى  و  شرايط  ها،  شاخصه  دارد،  اجرايى 
در  رسد  مى  نظر  به  كه  طلبد  مى  را  خود  خاص 
به  ترى  مناسب  نحو  به  توانست  اخير مى  انتخاب 

آن پرداخته شود. 
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حال صنعت استان خوب نيست

 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى گفت: تسهيالت بدون بهره و ضامن تا سقف 2 تا 3 ميليون تومان 
به بازنشستگان و مستمرى بگيران اين سازمان پرداخت مى شود. به گزارش ايسنا، نوربخش اظهار 

كرد: بازپرداخت تسهيالت پيش بينى شده 36 ماهه خواهد بود.

 ارائه تسهيالت بدون بهره و ضامن به مستمرى بگيران تأمين اجتماعى 

مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس :  

امروز ، استقبال از 
2 شهيد گمنام در بيرجند
مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس خراسان 
جنوبى از برپايى مراسم استقبال از دو شهيد گمنام در بيرجند ...

پايگاه موشكى كه نشان داديم 
قديمى ترين بود ؛ پايگاه هاى 
مدرن بماند به موقع خود
جانشين فرمانده كل سپاه گفت: ما قطعنامه ها را مطالعه ...
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صفحه ٧

گزارش استاندار از روزهاى سخت صنعت خراسان جنوبى به وزير 

خدمتگزار : اگر به واحدهاى توليدى خراسان جنوبى توجه شود اوضاع بهبود و واحدهاى جديد هم ايجاد خواهد شد 

گره  كور بر هنر 700 ساله خراسان جنوبى صفحه ٤

تقدير و تشكر
سپاس از معلمى كه هدف و غايت آفرينش را تامين و سالمت 

امانت هايى را كه به دستش سپرده اند، تضمين مى نمايد
معلم  عـزيز  سركار خانم زهرا معينى

 از زحمات بى دريغ و مخلصانه تان در امر تعليم و تربيت فرزندان مان 
قدردانى نموده، از خداوند منان سالمتى، شادابى و موفقيت شما را در 

سمت جديد خواستاريم.

تمامى همكاران تان در دبستان محدثه

جناب آقاى دكتر عزيزى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

 مدير كل بهزيستى استان خراسان جنوبى 
  تبريك گفته، رجاء واثق دارد كه خدمت به جامعه معلوالن مستمند توفيقى ارزشمند است

 كه ان شاءا... با درايت شما اين مهم بيش از پيش محقق خواهد شد.

هيئت مديره ، امنا و پرسنل موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع) بيرجند

برادر ارجمند   جناب آقاى مهندس هادى معين فر
مدير محترم هتل جهانگردى بيرجند

انتخاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت 

رئيس انجمن صنفى كارفرمايان واحدهاى اقامتى استان خراسان جنوبى
كه نشان از لياقت، تعهد، مديريت و شايستگى شما مى باشد، تبريك عرض نموده

 برايتان آرزوى موفقيت و سعادت داريم.
مديرعامل ، هيئت مديره و كاركنان موسسه فرهنگى و هنرى عرفان خراسان جنوبى

بزرگواران ارجمند

 جناب آقاى حاج غالمحسين كريم پور فرد
 جناب آقاى حاج عباس كريم پور فرد

حق سپاسگزارى به ما آموخت كه محبت هاى بى منت و بى صداى بندگان مخلص را كه جاودانه تاثير 
آن در وجودمان خواهد ماند، فراموش نكنيم. بدين وسيله مراتب تقدير و تشكر خود را از 

جناب آقايان: حاج حسن اميرآبادى زاده 
حاج محمد على جعفرپور مقدم  و حاج حسن حاجى آبادى

 اعالم مى نماييم. 

همواره نيكوترين دعاهايمان با ياد مقدس طواف ، سعى و نماز 
 در جوار حريم يار نثارتان باد

جالليان - حكمت

جناب آقاى مهندس صابر روحى
با كمال تاسف و تاثر در گذشت مادر گرامى تان

 را خدمت شما و پدر گرامى تان جناب آقاى رسول روحى

 تسليت عرض نموده ، براى آن عزيز از دست رفته غفران الهى 
و براى بازماندگان صبر و بردبارى از ايزد منان آرزومنديم. 

ما را در غم خود شريك بدانيد

مديريت و كاركنان شركت ساختمانى پى راه

همكار ارجمند سركار خانم طوبى رفيعى

چندين بهار از عمر گرانمايه خويش را صرف خدمت با صداقت جهت تعليم و تربيت فرزندان مان نموده ايد
 و اينك بر اين باوريم بازنشستگى سرآغاز فصل نوينى از حيات پرثمر شماست  

فصلى كه به لطف خداوند سبحان در كنار خانواده محترم تان با شور و نشاط ايام را سپرى نماييد. ضمن تبريك 
به مناسبت اين مهم از خداوند متعال تنى سالم و دلى خوش برايتان آرزومنديم. موفق و سربلند باشيد

تمامى همكاران تان در دبستان محدثه

               برادر گرامى جناب سرهنگ على اصغر مسرورى
                      با اهداى نيكوترين تحيات، انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان

                 فرمانده مرزبانى استان خراسان جنوبى
تبريك مى گوييم، اميدواريم در سايه ايزد منان و با استفاده از تجربيات و توانمندى تان در اعتالى  آرمان هاى 

نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران موفق باشيد.

         روابط عمومى سازمان منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى

فالفل سلف سرويس 
(با دستگاه تمام اتوماتيك)

هات داگ نيم مترى
طبخ با روغن كنجد 

معلم- خيابان فردوسى- حد فاصل حافظ و پاسداران  تلفن:   52   310
افتتاحيه 94/8/7    ساعت 19    با 20 درصد تخفيف

مزايــده آگهــى 
يك سازمان دولتى در نظر دارد: اموال مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومى به فروش 

برساند.
متقاضيان مى توانند براى بازديد و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده در زمان و محل 
اعالمى مراجعه و يا جهت كسب اطالعات با شماره 3-32400001 -056 تماس حاصل 

نمايند.
1- تعداد 52 دستگاه خودرو / سبك

2 - تعداد 7 دستگاه خودرو / سنگين
3 – تعداد 3 دستگاه موتورسيكلت

زمان بازديد به مدت 4 روز ادارى از يكشنبه 94/8/10 لغايت پايان وقت ادارى چهارشنبه 
94/8/13 از ساعت (8/30 صبح الى 13)

محل بازديد و تسليم پيشنهادات: استان خراسان جنوبى- بيرجند- انتهاى بلوار غدير 
انتظامى استان  روبروى نيروى  (بلوار پيامبر اعظم "ص") - سايت ادارى شهرستان – 

(پاركينگ شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان)

استاندارد سازى ، مقاوم سازى زيرساخت ها و سرمايه هاى ملى
روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبىدر  راستاى پدافند غيرعامل
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رئيس مركز آمار ايران با بيان اينكه نرخ رشد فصل بهار مردادماه به مسئوالن داده شد، گفت: نبايد آمار مرجع رسمى آمار كشور نقد شود، بلكه آمار دستگاه هاى 
حاشيه اى و موازى بر اساس استانداردها نيست. به گزارش فارس، به گفته آذر، آمار نياز به زير ساخت دارد و يكى از قوى ترين سيستم هاى پردازش نرم افزارى و 
سخت افزارى وجود دارد و سرشمارى كشاورزى به صورت الكترونيكى انجام شد و سرشمارى عمومى نفوس و مسكن در سال آينده الكترونيكى انجام مى شود. 

سرشمارى عمومى نفوس و مسكن سال آينده اجرا مى شود

پيشنهاد افزايش  20 درصدى قيمت گازوئيل به دولت

به كم كارى وزارت نفت در اختصاص 20  اشاره  با  راه آهن  مديرعامل 
درصد درآمد حاصل از فروش گازوئيل به توسعه 
ريلى، گفت: به تازگى به دولت پيشنهاد داده ايم، 
نرخ گازوئيل 20 درصد افزايش يابد و از محل آن، 
اعتبار توسعه ريلى و نگهدارى جاده ها تأمين شود. 
پورسيد آقايى در گفتگو با فارس  با اشاره به افزايش 
20 در صدى قيمت نفت گاز (گازوئيل) بيان كرد:  در ماده 70 قانون بودجه 
دولت الزام شده كه 20 در صد قيمت گازوئيل به صورت عوارض اخذ و 
صرف توسعه راه آهن و نگهدارى از راه هاى كشور شود.وى اضافه كرد: 
در همين راستا مكاتباتى با رئيس  جمهور و معاون اول صورت گرفته و 

مقرر شد تا حدود يك ماه آينده، قيمت گازوئيل دوباره بررسى شود.

جزئيات تازه از كارت اعتبارى 10 ميليونى كاال 

مديركل دفتر لوازم خانگى و صنايع فلزى وزارت صنعت با بيان اينكه 
كارت هاى خريد 10ميليونى براى تحريك تقاضا 
ندارند،  فروش  و  خريد  امكان  و  است  بازار  در 
گفت: كارت ها به نام خريدار صادر مى شوند و او 
بايد اقساط آنها را پرداخت كند. به گزارش تسنيم، 
عباس هاشمى، اظهار كرد: ما از تجربيات گذشته 
استفاده كرديم، در اين كارت اعتبارى خريداران فقط كاالهاى ايرانى كه 
فهرست آنها تهيه شده است را خريدارى مى كنند. هاشمى تصريح كرد: 
در حال حاضر فهرست توليدكنندگان و كاالهاى توليد داخل مشمول اين 
طرح تهيه شده است و به محض نهايى شدن تاريخ ارائه آن اين فهرست 

براى اطالع مردم اعالم عمومى خواهد شد.

افزايش ذخيره سوخت در كشور براى
 آمادگى در مقابل سرماى زمستان

 مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
در  سوخت  ذخيره  برابرى   2 افزايش  به  اشاره  با 
آستانه فصل زمستان، گفت: ايرالين ها يك هزار 
ميليارد تومان به شركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى بابت خريد سوخت هواپيما بدهكار هستند. به 
گزارش ايرنا، سجادى همچنين اظهار كرد: فروش بنزين در نواحى مرزى 
رشد قابل توجهى داشته به طورى كه ميزان فروش در 6 ماه نخست 
سال جارى در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته سه برابر شده است.وى 
درباره ذخاير سوخت در كشور نيز گفت: به ميزان كافى، سوخت ذخيره 

سازى و ذخيره گازوئيل نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

امكان تجميع امتياز صندوق پس انداز مسكن يكم با اوراق 
(اوراق  مسكن  تسهيالت  از  استفاده  تقدم  حق  گواهى 
فراهم شد.به گزارش تسنيم، در مدل  تسهيالت مسكن) 
نخست، امكان تجميع امتياز «صندوق پس انداز مسكن يكم» 
با «اوراق گواهى حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن» تا 
سقف 60 ميليون تومان با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه 
حساب  مسكن  بانك  در  كه  فردى  است.هر  امكان پذير 
پس انداز داشته باشد مى تواند پس از دوره يك ساله و بر 
اساس ضوابط و شرايط حساب پس انداز مسكن يكم، وام 
مربوط به اين حساب پس انداز را درخواست كند كه در آن 
صورت بانك مسكن بر اساس ميزان گردش مالى در همان 
حساب پس اندازى كه دارد، به او تسهيالت خريد يا ساخت 
مسكن مى دهد (مثال 20 ميليون تومان) .سپس متقاضى 

دريافت تسهيالت مسكن با توجه به سقف تسهيالت مسكن 
اوراق گواهى حق تقدم تسهيالت مسكن (60 ميليون  با 
تومان) با خريد اوراق تسهيالت، اين مابه التفاوت (مثال 40 
ميليون تومان) را جبران مى كند.بانك مسكن اعالم كرده 
است در صورتى كه متقاضى، چندين فقره حساب پس انداز 
مسكن در اين بانك داشته باشد، فقط مى تواند تسهيالت 
حساب  تسهيالت  با  را  حساب ها  آن  از  يكى  با  مرتبط 
پس انداز مسكن يكم تجميع كند.همچنين بر اساس اعالم 
«صندوق  تسهيالت  تجميِع  دوم،  مدل  در  مسكن  بانك 
پس انداز مسكن يكم» با «صندوق پس انداز مسكن جوانان» 
صورت مى گيرد كه بايد حداقل يك سال از تاريخ افتتاح 
حساب مسكن جوانان تا زمان درخواست تجميع دو صندوق 
سپرى شده باشد.همچنين حداقل متوسط موجودى حساب 

متقاضى در حساب مسكن جوانان، مطابق شرايط گردش 
حساب صندوق پس انداز مسكن يكم باشد.متقاضِى تجميِع 
 تسهيالت حساب هاى «مسكن جوانان» و «مسكن يكم» ، 
حساب  جوانان،  مسكن  پس انداز  حساب  بر  عالوه  بايد 
صندوق پس انداز مسكن يكم نيز داشته و حداقل يك دوره 
6 ماهه از زمان افتتاح آن سپرى شده باشد.از ديگر شرايط 
جديد دريافت وام 80 ميليون تومانى بانك مسكن بر اساس 
تغييرات جديد اين بانك، اين است كه دارندگان حساب هاى 
صندوق پس انداز مسكن يكم مى توانند با بستگان نزديك 
خود و با مشاركت ديگر اعضاى خانواده  شامل پدر، مادر، 
مادربزرگ؛  و  پدربزرگ  نوه،  برادر،  خواهر،  فرزند،  همسر، 
افتتاح حساب، دريافت تسهيالت يا درخواست انتقال حساب 

ميان خود را بكند.

امكان تجميع وام 80 با 60 ميليونى مسكن فراهم شد

سخنگوى دولت با بيان اينكه 7 هزار و 500 
ميليارد تومان از محل درآمدها تجميع و به 
طرح هاى عمرانى اختصاص مى يابد، محل 
تامين اعتبار تسهيالت خريد خودرو و كاال را 
منابع حاصل از كاهش سپرده قانونى بانك ها 
عنوان كرد. به گزارش فارس، نوبخت، در 
پاسخ به سوالى كه گفت با توجه به كاهش 
درآمدهاى دولت منابع بسته خروج از ركود 

در بخش خودرو، كارت اعتبارى خريد كاال 
و مسكن از خطوط اعتبارى بانك مركزى 
زا  تورم  منابع  اين  آيا  و  تامين خواهد شد 
نيست، تأكيد كرد: ما براى تحريم تقاضا از 
دو ابزار مالى و پولى استفاده مى كنيم كه 
البته عده اى مى گويند اين سياست ها فقط 
پولى است، در حالى كه اين پول هنگامى 
را  درآمدى  مى تواند  مى شود  تزريق  كه 

براى كاركنان ايجاد كند و چيزى كه تحت 
عنوان تسهيالت ياد شد از ابزارهاى پولى 
در  دولت  دوم  منبع  تشريح  در  وى  است. 
پرداخت تسهيالت به مردم گفت: همانطور 
از  كه  را  سپرده هايى  بانك ها  مى دانيد  كه 
را كه حدود  از آن  مردم مى گيرند بخشى 
13 درصد است به عنوان سپرده قانونى به 
بانك مركزى مى سپارند و بقيه منابع خود را 

مى توانند به عنوان تسهيالت پرداخت كنند 
و به طور كلى اين پول خود مردم است كه 
تبديل به تسهيالت مى شود.در همين ميان 
به  توجه  با  دارد  اجازه  مركزى  بانك  نيز 
معوقات گذشته بانك ها تا 3 درصد سپرده 
كمترى از بانك ها دريافت كند بنابراين منابع 
بانك ها براى ارائه تسهيالت بيشتر خواهد 

شد، پس اين اقدامات چاپ پول نيست.

تامين منابع جديد خريد كاال و خودرو از كاهش سپرده قانونى

 فرم هاي انتصاب يک فرماندار!

(ادامه از صفحه1)
 در حاليكه سكاندارى فرماندارى مركز يك استان 
نيازمند تجربه و سابقه و توانمندى هاى خاص خود 
است، عالوه بر همه اينها، نيازمند پرهيز از حواشى 
از گوشه و  ناخواسته  يا  مختلفى است كه خواسته 
 كنار به انحاء و انواع مختلف بيان مى شود و اظهار 

مى گردد.
   استاندار محترم و مجموعه هاى پيدا و پنهان تصميم گير 
در امر انتصابات در استاندارى، به طور قطع به اين 
امر توجه خواهند داشت كه هر گونه اغماض در اين 
 رابطه، بى احترامى به مردم و بى توجهى به خواسته ها 
كما  بود،  خواهد  محترم  دولت  از  آنان  انتظارات  و 
اينكه در خصوص معرفى فرماندار جديد بيرجند نيز 
عليرغم اينكه شهروندان بيرجندى مى بايد خوشحال 
باشند، برخى از سياسيون و طيف هاى سياسى كه در 
اين معرفى و انتصاب نيز از دور بى بهره و بى ثمره 
نبوده اند، ضمن ابراز خوشحالى از به نتيجه نشستن 
 فشارهاى سياسى بر مجموعه استاندارى، ميدان دارى 
امر انتخابات به ويژه در بحث هيئت اجرايى را به 
جشن نشسته اند.سوال اينجاست كه آيا حتى با شائبه 
انتساب يك مدير به طيف سياسى خاص و در عين 
حال مسئوليت داشتن در اجرا و برگزارى انتخابات، 

ابهامى در ذهن ها ايجاد نخواهد شد؟. 
 ما به عنوان يك رسانه و مردم به عنوان ناظران 
به  بين،  ريز  بى طرف و در عين حال هوشمند و 
با  همراه  ابتدا  همان  از  كه  هايى  انتصاب  چنين 
حواشى خواهد بود و رنگ و بوى سياسى و سياسى 
كارى خواهد داد، خوشبين نيستيم و آن را به صالح 
مديريتى  مجموعه  و  مردم  و  استان  مركز  استان، 
به  احترام  و  تأكيد  ضمن  لذا  دانيم.  نمى  استان 
توانمندى هاى شخصى و حرفه اى همه عزيزان، 
انتظار داريم سرنوشت سياسى و اجتماعى شهروندان 
هاى  خواسته  و  اميال  بازيچه  ناكرده   خداى 
و  دلسوزانه  و  نشود  خاصى  باند  يا  جناح  يا  گروه 
متعهدانه از سوى مديران ارشد استانى و با اقدامات 
را  نكته  اين  از آن دفاع گردد. الجرم  بى طرفانه، 
نيز بايد گفت كه قضاوت ها از چنين عملكردهايى 
عملكرد  با  كه  است  خوب  چه  و  گيرند  مى  منشا 
شفاف و درست و آينده نگر، حامى قضاوت هاى 
انتظار  در  كه  مدتهاست  بيرجند  باشيم.  مثبت 
محترم  استاندار  سوى  از  مدبرانه  و  عاجل  اقدامى 
براى انتصاب هايى در راستاى توسعه، پيشرفت و 

نگاه آبادنگر به آينده اين شهرستان است. 

در صورت نقض برجام، دانشمندان 
هسته اى ايران را ترور كنيد!

به  تنها  اتكاى  گزارشى  در  انگليسى  خبرگزارى 
گزينه هاى اقتصادى و تهديد جنگ براى تضمين 
اجراى «برجام» از سوى ايران را ناكافى دانسته و 
ترور  جمله  از  ديگر  گزينه هاى  به  توجه  خواستار 

دانشمندان هسته اى اين كشور شده است.

پايگاه موشكى كه نشان داديم قديمى 
بود مدرن هايش بماند به موقع خود 

را  قطعنامه ها  ما  گفت:  سپاه  كل  فرمانده  جانشين 
مطالعه نمى كنيم؛ هيچ كس نمى تواند براى ما ديكته 
بگويد. آن انبار موشكى زيرزمينى كه نشان داديم 
انبارهاى  تا  مانده  حاال  بود؛  انبارها  قديمى ترين  از 
موشكى مدرن خود را نشان دهيم. سردار سالمى 
واقعيات  با  خود  هاى  تجربه  تطبيق  براى   : افزود 
به حضور در سوريه هستيم؛ سوريه  جديد، مجبور 
امروز دانشگاه جنگ براى ماست. هنر نيروهاى ما 
در سوريه نفوذ در قلب هاست و ما  با سرعت خوبى 

اقدام به بازسازى ارتش سوريه كرده ايم.

واكنش كمالى به باهنر : اصولگراى 
تندرو مى تواند مشكل ساز باشد 

اظهارنظر  به  پاسخ  در  كار  اسالمى  حزب  دبيركل 
باهنر مبنى بر اينكه « اگر خداى ناكرده مجلس دهم 
دوستان  اين  بيفتد  هم  معتدل  اصالح طلبان  دست 
اند فضا  به قدرت رسيده  اينكه  از  بعد  دادند  نشان 
مصادره  را  آنان  تندروها  يا  دادند  تندروها  دست  را 
كردند» خاطرنشان كرد: ايشان به همراه دوستانشان 
مى دانند كه نمي توان همه اصالح طلبان را در قالب 
يك مجموعه تندرو تعريف كرد و البته همان طور 
كه يك تندروى اصالح طلب مى تواند براى كشور 
مشكل ايجاد كند يك اصولگراى تندرو هم مى تواند 

براى مملكت دردسرآفرين باشد.

جهانگيرى : واليت مدارى اقتضا مى كند 
عليه توافق هسته اى موضع گيرى نشود

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به روند مذاكرات 
در  و  ترجمه  اى  هسته  توافق  گفت:  اى،  هسته 
اختيار همه قرار گرفت و تمام مخالفان نظرات خود 
را درباره توافق اعالم كردند. وى افزود : اكثريت 
را  موافقت خود  نظرسنجى ها  در  قاطع مردم هم 
با اين توافق اعالم كردند بنابراين اخالق مدارى، 
اقتضا مى كند كه  واليت مدارى و وطن دوستى 

ديگر عليه توافق هسته اى موضع گيرى نشود.

 بابك از دادگاه شماره حساب خواست!
كرده  اعالم  دادگاه  به  نامه اى  در  زنجانى  بابك 
تا  بدهيد  را   HK شركت  فعال  حساب  شماره 
پرداخت بدهى هاى وى با صدور ضمانت نامه بدون 

قيد و شرط براى اين شركت صادر شود.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

 برابر راى شماره 139460308001002164 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند
 رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم عذرا حجازيان عيلكى فرزند محمد به شماره
 شناسنامه 12 صادره از ايرانشهر در  ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 166/75 مترمربع قسمتى از پالك 231 اصلى ( قسمتى از
 پالك 204 فرعى كه به عنوان مجاور پالك 203 فرعى منظور گرديده است) واقع در بخش 2 حوزه ثبتى بيرجند از محل مالكيت محمد
 حسين عباسى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص
 نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين
 اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى

.است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد

تاريخ انتشار نوبت اول: 94/8/6       تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/8/21
رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند

 تاسيس شركت عمران ره آب سازه خراسان جنوبى "سهامى خاص" در تاريخ 94/7/27 به شماره ثبت 5160
 و شناسه ملى 14005305971 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير براى اطالع

عموم آگهى مى گردد
 موضوع شركت: اجراى كليه پروژه هاى ساختمانى و عمرانى از قبيل ساخت و ساز اماكن دولتى و غيردولتى و طرح هاى انبوه سازى و پروژه هاى
 تاسيساتى ساختمانى و شهرى اعم از شبكه آب و فاضالب و خطوط انتقال و اجراى كليه پروژه هاى راه سازى و سد سازى و نقشه بردارى و شركت
 در مناقصات ارگان ها و نهادهاى دولتى و غيردولتى در رابطه با موضوع شركت. انجام فعاليت هاى نظام مهندسى در امور مربوط به مجريان ذيصالح
 و طراحى و نظارت. (پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى) ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى
 مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود  مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى- بيرجند
 خيابان معلم- معلم 32- پالك 30 – كدپستى 9717774495 سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به صد سهم ده هزار ريالى با نام
 مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 1144/9723 مورخ 94/7/27 نزد بانك رفاه كارگران شعبه بيرجند پرداخت گرديده
 است. اولين مديران شركت: خانم راحله خالدى به شماره ملى 0651973163 به سمت رئيس هيئت مديره و محسن باقرى نژاد به شماره
 ملى 0651850592 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل و آقاى مرتضى زمينى به شماره ملى 0651863732 به سمت منشى هيئت
 مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اسناد و اوراق بهادار از قبيل چك و سفته و غيره و اوراق عادى و ادارى با
 امضاى محسن باقرى نژاد (مديرعامل) به همراه مهر شركت معتبر خواهد بود. بازرس اصلى و على البدل: آقاى حسن باقرى نژاد به شماره  ملى
 0652440347 به عنوان بازرس اصلى و خانم فرزانه خالدى به شماره ملى 0640046444 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى

.انتخاب گرديدند. روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند در راستاى 
احياى حرفه دوخت كفش بيرجندى (پستايى ساز كفش) 

از بين جوانان جوياى كار و عالقه مندان به اين حرفه
 به صورت رايگان كارآموز مى پذيرد

شرايط دوره و ثبت نام:
طول دوره 180 ساعت و شروع دوره آبان ماه مى باشد

حداقل سن 15 سال تمام و حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايى

مدارك الزم:
دو قطعه عكس 4*3- تصوير صفحه اول شناسنامه- تصوير كارت ملى 

تصوير آخرين مدرك تحصيلى و كارت پايان خدمت 
محل ثبت نام:

بلوار شهداى عبادى ، كيلومتر 2/5 جاده بيرجند - خوسف (معصوميه) مركز 
آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند   تلفاكس پذيرش: 32224448

روابط عمومى و امور بين الملل اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى

 دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران
كويرتاير (نوبت اول)        تاريخ انتشار نوبت اول: 94/8/6

 جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده "نوبت اول" شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير يكشنبه
 94/9/1 ساعت 14/30 در محل هيئت حسينى (خيابان انقالب) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ
 تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا
 حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و
 برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.
 ضمنا داوطلبان عضويت در سمت بازرسى و هيئت مديره موظفند حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى يا
 صدور دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ضمن تكميل فرم مربوطه با ارائه مدارك مربوط به دفتر شركت تعاونى
 تحويل نمايند. الزم به ذكر است با توجه به ثبت مجامع تعاونى در سامانه الكترونيكى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

.ارائه تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملى عضو الزامى مى باشد

دستور جلسه
 استماع گزارش هيئت مديره و بازرس- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93- طرح و تصويب بودجه پيشنهادى
 سال 94- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى مدت سه سال- انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى
 مدت يك سال مالى- تعيين حق الزحمه بازرس- اتخاذ تصميم در مورد اعضايى كه به تعهدات مالى خود عمل ننموده

اند- تغييرات اعضا و سرمايه- تعيين خط مشى آتى شركت

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

 آگهى مزايده اموال منقول نوبت اول
 چون در پرونده اجرايى 318/94 در قبال محكوميت آقاى كمال راهكان به پرداخت مبلغ 304/474/363 ريال در

 حق آقاى ميرحسن موسوى و پرداخت مبلغ 10/489/850 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف يك
 دستگاه كاميونت ايسوزو يخچال دار به شماره انتظامى 347 ع 97 ايران 32 از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس قيمت شاسى
 750/000/000 ريال و قيمت يخچال به مبلغ 100/000/000 ريال كه در مجموع به مبلغ 850/000/000 ريال ارزيابى گرديده است از
 طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/8/23 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى
 ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده
 مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد
 اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه

تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهي تغييرات شركت پترو گاز آتيه سازان "سهامي خاص" به شماره ثبت 3479 و شناسه ملي 10360048940 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 94/7/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد

 1- گزارش هيئت مديره و بازرسين قرائت و به تصويب رسيد و مبلغ 1/000/000/000 ريال برابر گواهي شماره 31/2571/293 مورخ
 94/7/18 صادره از بانك صادرات شعبه مدرس مبلغ 1/000/000/000 ريال بابت افزايش سرمايه به حساب 0212016593005

 شركت واريز گرديد و لذا سرمايه شركت از مبلغ 1/000/000 ريال به مبلغ 1/001/000/000 ريال افزايش يافت و ماده 5 اساسنامه به
شرح ذيل اصالح گرديد: 

سرمايه شركت به مبلغ 1/001/000/000 ريال كه منقسم به 100 سهم 10/010/000 ريالي با نام كه كال نقدي مي باشد. 
 با ثبت اين مستند تصميمات افزايش سرمايه انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه

آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس مي باشد. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبي- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري بيرجند

تاريخ انتشار : 94/8/6 اصالحيه اصالحيه
 پيرو   درج  آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت تعاوني مرزنشينان شفق اسديه

"نوبت دوم"  در تاريخ 94/8/5 بدينوسيله آگهي دعوت مذكور به شرح ذيل اصالح مي گردد:

 جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاونى مرزنشينان شفق اسديه يكشنبه
 94/8/24 راس ساعت 9 صبح در محل مسجد محمد رسول ا... (ص) اسديه برگزار مى شود. از كليه اعضاى
 محترم دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى
 بنا به داليلى نتواند شخصا حضور پيدا كند، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر
 شركت مراجعه و برگه وكالت نامه را تنظيم و برگ ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى

.هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد

دستور جلسه
 استماع گزارش هيئت مديره و بازرس- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 1393- طرح و تصويب بودجه
 پيشنهادى سال 1394 -  انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى 3 سال شمسى- انتخاب اعضاى

 اصلى و على البدل بازرسين براى يك سال مالى-  تصميم گيرى در خصوص برنامه هاى آتى شركت
 هيئت  مديره

تعمير ات كليه لوازم گازسوز خانگى    
09158624439 - جانى

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى



پيام شماامروز، مراسم استقبال از 2 شهيد گمنام در بيرجند صورت مى گيرد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 6آبان 1394 * شماره 3354
سالم. چه دليلى دارد حقوق بازنشسته هاى تأمين 3

اجتماعى را هر ماه، سه روز ديرتر مى دهند؟
915…761

سالم. با سرعتگير مخالفيم. اما واقعاً در بلوار 
روز  هر  است.  واجب  پاسداران  و  جماران 
دفعه  چند  برداريد  فكرى  شود.لطفًا  مى  تصادف 

پيام داديم اما خبرى نشد. منتظريم.
915…216

در جواب دوستى كه دغدغه انتصابات فرمانداران 
داشت اوًال ايشان گزينه فرمانداران را از كجا پيدا كردند؟ 
ثانياً آيا ايشان در دوران دولت قبل نبودند كه اعتراض 

كنند؟ ثالثاً كشور شوراى نگهبان دارد!
915…019

هميشه حفظ يك جايگاه سخت تر از به دست 
آوردن آن است. اگه در بعضى موارد جزء بهترين ها 
هستيم بايد براى حفظ و ارتقاى آن تالش كنيم نبايد 
صرف يدك كشيدن نام اين عنوان هيچ گونه تالشى 
پاكيزگى محيط  زمينه  در  اگه  نكنيم.  آن  ارتقاء  براى 
شهرمان خوب هستيم جا براى بهتر شدن داريم. اگه در 
بين چند استان بهتر هستم بايد تالش كنيم تا در كشور 
بهترين بشويم. همچنين در امور فرهنگى اگه خودمان 
را بافرهنگ مى دانيم كه حتماً هم همين طور است  
مواظب باشيم كه با رفتارمان خالف اين را ثابت نكنيم. 
چطور در كمتر از چند ساعت اين همه زباله در خيابان 
جمهورى رها كرديم اگه كسى نداند و اين عكس ها رو 
ببيند خواهد گفت چند ماه شده به اين خيابان يك جارو 
نخورده؟ ولى اگه بدانند كه صبح همان روز خيابان مثل 
دسته گل تميز بود ودر يك نصف روز به اين وضع دچار 
شده من به عنوان يك شهروند واقعاً جوابى ندارم كه 
چطور در شهرى با فرهنگ اين جور اتفاقى مى افتد! 
شايد هم ما نيستيم كه از اين كارها مى كنيم از جايى 

ديگرى آمدند مى خواستند ما رو خراب كنند شايد!؟
915…693

سالم. جناب عبادى شما كه مى گوئيد تا رسيدن 
قران آخر پول مردم، آنها را تنها نمى گذاريد چرا 
فكرى به حال پول مردم در پديده نمى كنيد؟چرا 
عدالت را رعايت نمى كنيد؟ واال ما هم زندگيمان در 

پديده است براى رضاى خدا پيگيرى كنيد...
915…871
انتصاب  مورد  در  عزيزمون  دوست  دغدغه  سالم 
تو  بارها  عزادارى  ايام  تو  هم  من  رو  فرماندار 
نيست مسئوالن  نگرانى  جاى  اما  هيئت شنيدم 

خودشون حواسشون به همه چى هست. 
936 ... 517 
تقديم به اعضاى محترم شوراى شهر بيرجند:

اى عزيزان در شورا/ چرا داريد اين همه غوغا؟ وقت 
خيابان و  به هركوچه  به هر درى/  زديد   انتخاب مى 
مى زديد سرى/ مى گفتيد:خواهيد ساخت براى ما شهر 
رؤيايى/ با تمام امكانات كه شود آرمانى /وعده مى داديد 
ما را بى شمار/ اما چقدر زود شديد ما را بى خيال/ رفته 
تمام وعده ها از يادتان/ داريد هميشه بحث و جدل با 
همكارانتان/ يادتان باشد كه دوباره هم انتخابات هست 
در انتظارتان/ كار بسيار هست بر روى زمين/ قدر اين 
مردم بدانيد كه هستند عزيز/ گرهى باز كنيد از كارشان/ 

نه اينكه گروه درست كنيد با همكارانتان!
915…693
سالم. درسته بيرجند شهر سرعتگيرهاست ولى 
انصاف نيست تو چهار راهى كه چراغ راهنما داره دو 
تا سرعتگير قبل و بعضى جاها حتى بعد از چهارراه 
گذاشتيد با 20 ثانيه چراغ سبز و 60ثانيه چراغ قرمز
915…890
سالم. از زحمات مدير مهمانسراى جهانگردى بيرجند 
در رابطه با پيگيرى راه اندازى پروژه 8 ساله 

هتل كوير تشكر قدردانى مى نمايم.
915…314

مديركل بنياد حفظ آثار خراسان جنوبى از برپايى مراسم استقبال از دو شهيد گمنام در بيرجند خبر داد. قاسمى با بيان اينكه خراسان جنوبى در هفته 
جارى و هفته آينده ميزبان دو تن از شهداى گمنام است، تصريح كرد: با ورود اين شهدا فضاى استان معطر به عطر ايثار و فداكارى مى شود. وى 
گفت: برنامه استقبال ساعت هفت صبح در فرودگاه بيرجند با حضور مسئوالن استانى، جانبازان و خانواده معظم شهدا و آزادگان برگزار مى شود. 

وى يادآور شد: همچنين پيكر اين شهدا به شهرستان هاى درميان، نهبندان، خوسف و قاين براى وداع و ميثاق با شهدا انتقال داده مى شود.

خانگى  روضه هاى  برپايى  به  زنان  حد  از  بيش  اقبال 
ارائه  مداحان  توسط  كه  بى مأخذ  روايات  از  استقبال  و 
مجالس  به  جدى  آسيب هاى  بروز  موجب  مى شود، 
عزادارى  مراسم  برپايى  است.  شده  بانوان  عزادارى 
الهى  شعائر  تعظيم  و  بيت(ع)  اهل  به  مودت  مصداق 
است كه ريشه در سيره امامان معصوم(ع) دارد و يكى 
امام  شهادت  ايام  سوگوارى  تأكيدات  اين  مهم ترين  از 
حسين(ع) است كه همواره مورد توجه بوده، چنان كه در 
بسيارى از روايات آمده كه امام سجاد(ع) و امامان پس از 
ايشان اهتمام ويژه اى به اين مهم داشتند تا از رهگذر آن 
پيام نهضت حسينى به تاريخ منتقل شود. ورود خرافات 
مسائلى  جمله  از  مراسم  اين  به  مختلف  بدعت هاى  و 
است كه در سال هاى اخير نگرانى مسئوالن و متوليان 
از  است،  كرده  فراهم  را  تقليد  مراجع  ويژه  به  فرهنگى 
شناخت  و  بانوان  عزادارى  مراسم  ارزيابى  رو  همين 
ضرورتى  مرتبط،  راهكارهاى  اتخاذ  و  آن  آسيب هاى 

است كه بايد به آن پرداخت.
با پذيرايى كوچك  سال ها پيش، مجلس ساده روضه، 
چاى شروع مى شد، دعا يا سوره اى از قرآن و يا زيارت 
منتظر  و  مى خواندند  جمعى  دسته  يا  نوبتى  را  عاشورا 
مى شدند تا خانم جلسه اى بيايد و برنامه روضه ادامه پيدا 

كند. اما حاال چه مى گذرد؟
براى خيلى ها كه امروز به قول خودشان به يك عزادار 
در  حسين(ع)  امام  عشق  و  شده اند  تبديل  حرفه اى 
و  كوچك  مجالس  يادآورى  است،  شعله ور  وجودشان 
بى ريايى كه هر از گاهى در خانه يكى از همسايه ها يا 

اقوام برگزار مى شد، كار سختى نيست.
را  مادر  دست  و  مى كردند  تن  مشكى  لباس  كه  زمانى 
مجلسى  مى شدند.  اباعبدا...  مجلس  راهى  و  مى گرفتند 
اتاق  كه  مى شد  برگزار  كوچكى  خانه  در  غالبًا  كه 
شده  پوشانده  سياه  پارچه هاى  و  پرچم ها  با  اصلى اش 
راحتى  براى  و  بودند  چيده  پشتى  را  دورتادورش  و  بود 
مهمان ها، كنار ديوار و پشتى ها پتوى مالفه شده پهن 
مى كردند. مجلس ساده روضه، با پذيرايى كوچك چاى 
شروع مى شد و وقتى تعدادى دور هم جمع مى شدند، دعا 
يا سوره اى از قرآن و يا زيارت عاشورا را نوبتى يا دسته 
جلسه اى  خانم  تا  مى شدند  منتظر  و  مى خواندند  جمعى 

بيايد و برنامه روضه ادامه پيدا كند...

  فرهنگ درست عزادارى خانگى تبيين شود

زهرا موحديان دين پژوه حوزه علوم اسالمى دانشگاهيان 
از  برخى  در  گفت:  ايسنا  با  گفتگو  در  جنوبى  خراسان 
مجالس عزادارى كه توسط زنان برگزار مى شود چون از 
مداحان براى روضه خوانى استفاده مى كنند، ممكن است 
اين  لذا  باشد،  نداشته  بيان  كنند كه سنديت  را  رواياتى 
يك آسيب براى مجالس عزادارى امام حسين(ع) است.

در  امام حسين(ع)  مراسم عزادرى  برگزارى  افزود:  وى 
با  خانه  اهل  چراكه  است،  خوب  بسيار  طرفى  از  خانه 
بنابراين  مى شوند،  آشنا  مقبول  و  عزادارى صحيح  يك 
بايد خانواده ها از افرادى براى روضه خوانى دعوت كنند 
كه فرهنگ درست عزادارى تبيين شود نه اينكه به يك 

مجلس خرافه گويى تبديل شود.
اين دين پژوه حوزه علوم اسالمى دانشگاهيان خراسان 
جنوبى اظهار كرد: از آنجايى كه برخى از مداحان حاضر 

و  گرياندن  دنبال  به  زن  چه  و  مرد  چه  جلسه  اين  در 
احساساتى كردن زنان هستند، ممكن است يك واقعه را 
بيش از آن چيزى كه اتفاق افتاده بيان كنند و از حقيقت 
كربال و قيام امام حسين(ع) چيزى را بيان نكنند و تنها 

هدفشان همان گرياندن باشد.
به  توجه  با  شده  مشاهده  اوقات  گاهى  گفت:  موحديان 
به  ندارند  حوزوى  تحصيالت  افراد  اين  از  برخى  اينكه 
بيان اشتباه احكام دين مى پردازند يا برخى از روايات را 
به گونه اى بيان مى كنند كه هيچ سنديتى ندارد و دين 
را به نحوى بيان مى كنند كه موجب دوگانگى در افكار 

مردم مى شود.

وقتى برداشت هاى شخصى 
به عنوان اصل دين بيان مى شود

اسالمى  علوم  حوزه  پژوه  دين  بهمن زاده  حكيمه 
مجالس  اصل  گفت:  نيز  جنوبى  خراسان  دانشگاهيان 

بسيار  مى شود،  برگزار  منازل  در  كه  بانوان  مذهبى 
با  خانواده  فرزندان  آشنايى  در  كه  چرا  است،  سودمند 

فرهنگ عزادارى براى اهل بيت(ع) بسيار مؤثر است.
مذهبى  مجالس  متوجه  اشكاالتى  متأسفانه  افزود:  وى 
بانوان است كه بى توجهى نسبت به آن آسيب هايى را به 
دنبال دارد كه براى رفع آن بايد چاره جويى كرد، به عنوان 
مثال گاه مشاهده مى كنيم كسانى به عنوان سخنران در 
اين مجالس حضور پيدا مى كنند كه تحصيالت حوزوى 
نداشته و در برخى موارد برداشت هاى شخصى خود را به 

عنوان اصل دين بيان مى كنند.
اين دين پژوه حوزه علوم اسالمى دانشگاهيان خراسان 
جنوبى گفت: شركت در مجالس عزادارى بانوان عالوه 
نيز  رحم  صله  نوعى  به  الشهدا  سيد  عزاى  يادآورى  بر 

آنكه سخنران و مداح موجه و تحصيل  به شرط  است، 
كرده اى داشته باشد.

فراموشى هدف اصلى قيام امام حسين (ع)
در مجالس عزادارى 

عفت وريدى مدير مكتب نرجس بيرجند نيز گفت: يكى 
افتادن  راه  محرم  ماه  در  بانوان  عزادارى  آسيب هاى  از 
پشت سر هيئت هاى عزادارى است كه در حقيقت يك 

معضل بزرگ به شمار مى آيد.
وى با بيان اينكه تنها اختصاص يك هفته با نام «امر به 
معروف و نهى از منكر» كافى نيست، افزود: بايد در طول 

سال اين مسأله را احيا كرد.
اين كارشناس قرآنى با بيان اينكه احياى امر به معروف 
است،  حسين(ع)  امام  قيام  اهداف  از  منكر  از  نهى  و 
اظهار كرد: متأسفانه اين مسأله به فراموشى سپرده شده 
است. مدير مكتب نرجس بيرجند با بيان اينكه يكى از 

خواهران  عزادارى  به  دادن  بها  مساله  اين  راهكارهاى 
اختصاصى  مكان هايى  مثال  عنوان  به  داد:  ادامه  است، 
به آنان داده شود كه تا با برنامه خوب، سخران و مداح 
عبدا... ابا  مجالس  شأن  خور  در  و  مطلوب  جلسات 

حسين(ع) برگزار شود.

مجالس عزادارى بانوان به سمت
 ارزش هاى واقعى عاشورا هدايت شود

بانوان در هيئت هاى  براى حضور  اينكه  بيان  با  وريدى 
عزادارى بايد فرهنگ سازى صورت گيرد، افزود: مجالس 
بايد به سمت ارزش هاى واقعى عاشورا  بانوان  عزادارى 
هدايت شود. وى ادامه داد: هرچه امر به معروف و نهى 

از منكر در جامعه احياء و تقويت شود، تقوى در جامعه 
پرنگ تر خواهد شد.

مدير مكتب نرجس بيرجند با بيان اينكه تأثيرات كوتاه 
از ديگر معايب  مدت و هيجانى مجالس عزادارى زنان 
مجالس نامناسب عزادارى است، تصريح كرد: ترويج مد 
و آشنايى با آخرين مدل هاى ارائه شده در بازار از جمله 

بركات مجالس بى پايه و بنيان است.

چشم و هم چشمى؛ مهمترين آسيب 
مجالس عزادارى زنان

گفت:  نيز  دانشگاه  و  حوزه  استاد  مقدم  صالحى  عذرا 
حضور طوالنى مدت زنان در مجالس، غفلت از وظايف 
زناشويى، صرف هزينه هاى هنگفت از جمله رفت وآمدها 
و نزورات متعدد، ترويج برخى اخالقيات منفى و نسخه 
پيچى هاى خرافاتى، رواج غيبت، دهن بينى، چشم و هم 
مجالس  آسيب هاى  جمله  از  مالى  و سودجويى  چشمى 

برخى مشكالت  به  اشاره  با  است. وى  بانوان  عزادارى 
افزود:  بانوان،  مذهبى  مجالس  در  خرافه گرايى  نظير 
جايگزين  مذهبى  مجالس  در  روايى  آموزش هاى  بايد 

بحث هاى بى اساس شود.
و  احساس  از  زنان  چون  كرد:  تصريح  صالحى مقدم 
اين  از  برخوردارند،  مردان  به  نسبت  بيشترى  عواطف 
موضع بيشتر در معرض آسيب هايى از جمله خرافات در 

مجالس عزادارى امام حسين (ع) قرار مى گيرند.
از  يكى  اينكه  به  اشاره  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد  اين 
اصلى ترين آسيب هايى كه امروزه در جلسات روضه زنانه 
است،  چشمى  هم  و  چشم  قديمى  مبحث  دارد،  وجود 
بين زنان  بيشتر در  اين پديده شوم اخالقى  يادآور شد: 
گره  روزى  بود  قرار  كه  نذرى  سفره هاى  و  بوده  رايج 

براى  ابزارى  به  امروز  كند،  باز  مؤمنين  مشكالت  از 
فخرفروشى بين همسايه ها و فاميل تبديل شده است.

شناسايى و ساماندهى 400 
مبلغه سنتى در خراسان جنوبى

تبليغات  سازمان  فرهنگى  كارشناس  همتى  فاطمه 
نيز گفت: در حال حاضر 400  اسالمى خراسان جنوبى 
مجالس  براى  تبليغات  سازمان  سوى  از  سنتى  مبلغه 

عزادارى زنان در استان شناسايى شده است.
هر  جلسه اى ها»  خانم  «ساماندهى  طرح  در  افزود:  وى 
احكام،  استان و شهرستان ها كارگاه هاى  ساله در مركز 
تفسير و قرائت قرآن برگزار و به شبهات و سؤاالت آنان 

پاسخ داده مى شود.
و خانم جلسه اى ها  مبلغين  از  بسيارى  داد:  ادامه  همتى 
با تماس به سازمان تبليغات از صحت و سقم احكام و 

احاديثى كه ارائه مى دهند، آگاهى كسب مى كنند.

مجالس سنتى عزادارى خانگى 
در خراسان جنوبى ساماندهى مى شود

خراسان  اسالمى  تبليغات  سازمان  فرهنگى  كارشناس 
جنوبى اظهار كرد: ساماندهى مجالس خانگى عزادارى در 
ايام محرم و صفر يكى از اولويت هاى اين سازمان است 
كه در سال هاى اخير بر آن اهتمام ويژه اى شده است.

همتى تصريح كرد: سازمان تبليغات با نظارت بر مجالس 
جلوگيرى  عزادارى  آسيب هاى  بروز  از  بانوان،  عزادارى 
مى كند. وى افزود: سامانه اينترنتى «سجام» در راستاى 
يكسان سازى اعزام مبلغ و ساماندهى و تسهيل در اعزام 

مبلغان در مناسبت هاى مذهبى راه اندازى شد.
همتى با اشاره به شناسايى مبلغان سنتى و حوزوى، ادامه 
داد: مبلغان سنتى به آن دسته از افراد گفته مى شود كه 
تحصيالت دانشگاهى و حوزوى ندارند و مبلغان حوزوى 
دانشگاه هاى  يا  علميه  حوزه هاى  در  كه  افرادى هستند 

قرآنى تحصيل كرده اند.
خراسان  اسالمى  تبليغات  سازمان  فرهنگى  كارشناس 
گفت:  زنان  مجالس  عزادارى  آسيب هاى  درباره  جنوبى 
آسيب ها اگر هدايت نشوند، ممكن است مطالبى از روى 
ناآگاهى و سطح سواد پايين بيان شود كه در دراز مدت 

به بدعت تبديل مى شود.
همتى اظهار كرد: برگزارى مجالس روضه خوانى زنانه در 
مهمترين  كه  دارد  و  داشته  بسيارى  كاركردهاى  منازل 
ائمه  زندگى  از  زنان  الگوسازى  و  سرمشق گيرى  آنها 
فاطمه(س)  ويژه حضرت  به  دينى  بزرگان  و  (ع)  اطهار 
كه  يادآور شد: كسانى  است. وى  زينب(س)  و حضرت 
تمايل به برپايى مجالس عزادارى خانگى دارند، با تماس 
به سازمان تبليغات مى توانند از مبلغين خواهر شناسايى 

شده بهره مند شوند.
از آنجا كه برپايي مجالس روضه خواني و عزاداري براي 
ائمة اطهار (ع) از ديرباز تأثيرات شگرفي روي فرهنگ 
و  نهادها  نظر مى رسد  به  داشته  ما  زنان كشور  عمومي 
برنامه ريزى  با  بايد  مذهبى  امور  در  ذيصالح  مسئوالن 
رهگذر  اين  از  تا  پرداخته  زن  مبلغان  تربيت  به  صحيح 
مراسم عزادارى ويژه بانوان محلى برايافزايش اطالعات 

دينى باشد نه اشاعه خرافه و تحريف.

آسيب هايى كه «روضه زنانه» را تهديد مى كند

داربست مهـدى 
   نصب ، رولپالك ، سايبان 

 خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
32319263-09151642377 - وسيله كار

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

1- فروش يا معاوضه مغازه در حال ساخت 30 متر كف + 30 متر زيرزمين    حاشيه بيست مترى خيام -  شرايط 180 ميليون- نقدى تخفيف دارد
2- آپارتمان در حال گچ طبقه 6 و 4 و 5    حاشيه بيست مترى خيام    فروش يا معاوضه 190 متر 330 ميليون -  نقدى تخفيف دارد

3- منزل وياليى مفتح 20 - شمالى - 291 متر زمين 300 متر بنا   1/5 طبقه 320 ميليون
4- مجموعه 10 واحدى يكجا    حاشيه بيست مترى سپيده كاشانى –  فروش يا معاوضه يا مشاركت  

5- يك واحد امتياز 100 مترى از مجموعه 10 واحدى   36 ميليون – نقد و قسط
6- آپارتمان 110 مترى- نارنج مجموعه فرهنگيان   120 ميليون- معاوضه با وياليى

7- تهران منطقه 15 – خيابان خاوران   فروش واحد 115 مترى شيك      300 ميليون 150 نقد + 150 وام بدون بهره معاوضه با بيرجند يا خودرو لوكس

امالك آسمان فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.a

m
lak
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em
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فراخوان مناقصه عمـومي يك مرحله اي  «نوبت دوم»
اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي (مناقصه گذار به نشاني بيرجند- سراب- خيابان سپيده- سپيده 12) در نظر دارد: اجراي پروژه 
هاي عمراني ذيل را بر اساس قانون برگزاري مناقصات به پيمان كاران داراي صالحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (معاونت سابق برنامه ريزي 

و نظارت راهبردي رياست جمهوري) واگذار نمايد. لذا پيمان كاران واجد شرايط متقاضي با در نظر گرفتن رشته، پايه و ظرفيت آزاد (حداقل پايه 5) مي توانند براى 
دريافت اسناد مربوطه حداكثر تا تاريخ 94/8/11 به واحد امور پيمانكاران اين اداره كل واقع در بيرجند- سراب- خيابان سپيده- سپيده 12 مراجعه نمايند. ضمنا اين 

آگهي در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني (http://iets.mporg.ir) نيز منتشر شده است.

مدت نوع پيمانرشتهموضوعمحل اجراپروژه
پيمان

برآورد بر اساس فهارس 
بها 1394 (ريال)

تضمين شركت در 
مناقصه (ريال)

تاريخ تحويل 
تاريخ بازگشايياسناد

تكميل دبيرستان 
كاردانش شمال 
شهر (سكونتگاه 
هاى غيررسمى) 

بيرجند

شمال شهر بيرجند

آموزشى 
موجود- 

سرايدارى 
سرويس 
بهداشتى

ابنيه و ساختمان

بخشنامه مترمربع
 زيربنا (سرجمع)

 به شماره 100/6405 
مورخ 89/2/4 

128/755/468/63435/000/000 ماه

حداكثر 
ساعت 13 

مورخ
94/8/24 

ساعت 8 صبح 
94/8/25

تامين تجهيزات 
گرمايشى و 

سرمايشى مدارس 
(استاندارد سازى 
سامانه گرمايشى) 
تعدادى از مدارس 

فردوس

سطح شهرستان 
تاسيسات و تاسيساتفردوس

2/53/026/834/67916/000/000 ماهتجهيزات

حداكثر 
ساعت 9 صبح 

مورخ
94/8/25 

ساعت 12 
94/8/25

تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه هاي معتبر مورد اشاره در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي و مورد قبول كارفرما به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد و قابل 
تمديد براي سه ماه ديگر يا واريز نقدي به حساب شماره 2173062009008 نزد بانك ملي شعبه مركزي بيرجند در وجه اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان 

جنوبي مي باشد.
محل تحويل اسناد و پيشنهادات: دبيرخانه اين اداره كل واقع در بيرجند- سراب- خيابان سپيده- سپيده 12 و محل گشايش پيشنهادها اتاق جلسات اين اداره كل مي باشد.

اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي 
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تعدادي از جوانان اهوازي در طرح ابتکاري اقدام بر برپايي غرفه اي براي اداي نذر خود کردند ولي نذرهايي که در اين خيمه 
توزيع شد از نوع خوردني نبود، آن ها کتاب نذر کرده بودند.به گزارش جماران، نذر کتاب، نذر ويزيت رايگان و سيار همچنين 
جمع آوري زباله هاي به جا مانده از نذورات از فعاليت هاي چشم گير محرم امسال در خوزستان بود.

نذر كتاب در اهواز  طراحى منزل

4
فرش هاى  مشهورترين  جنوبى  خراسان  بافت  فرش هاى 
دوران حكومت  به  آن  تاريخچه  بوده كه  در گذشته  ايران 
شاهرخ ميرزا در هرات برمى گردد و از حدود 700 سال پيش 

در اين منطقه بافته مى شد.
استان  اين  بيشتر روستاها و شهرستان هاى  در  قالى  بافت 
از 80 درصد ساكنان روستاها  به طورى كه بيش  دارد  رواج 
به اين حرفه اشتغال داشته اند و از مناطق مهم بافت قالى 
مى توان به مود، درخش، گسك، چاج، آسيابان، تقاب، نوكند، 
خسروآباد،  كوشكك،  باغستان،  خوسف،  القار،  سربيشه، 
 نهارجان، شاخنات، فورخاص، دره عباس، رجنوك، سرچاه

و فضل آباد اشاره كرد.
 آوازه فرش دستباف تا به آنجا بوده كه بيش از 90 درصد 
اروپا صادرات  به  استان درگذشته  توليدات فرش دستتباف 
مى شده است اما اكنون هرساله شاهد كاهش صادرات هنر 

اصيل مردم اين ديار هستيم.
خراسان  دستباف  فرش  كه  درخشان  پيشينه  اين  رغم  به 
اما رسيدگى به مشكالت آن مورد بى توجهى  جنوبى دارد 
قرارگرفته و فرش استان در حسرت نام و اعتبار ازدست رفته 
نبود  صنعت  اين  حوزه  اساسى  مشكالت  از  است.يكى 
زيرساخت هاى توسعه فرش در استان است كه نيازمند كمك 

مسئوالن استانى و ملى به اين هنر اصيل ايرانى است.

صادرات فرش دست باف 
خراسان جنوبى 20 درصد كاهش يافت

بافندگان فرش دست بافت  توليدكنندگان و  اتحاديه  رئيس 
خراسان جنوبى در گفتگو با  مهر، از كاهش 20 درصدى 
صادرات فرش دستباف استان از ابتداى سال جارى خبر داد 

و افزود: ميزان صادرات فرش دستباف استان در 6 ماهه اول 
سال بيش از 40 هزار مترمربع بوده است.

فرش هاى  ريالى  ارزش  مسك  كاميابى  حسن  محمد 
صادراتى استان را در نيمه نخست سال جارى 4.5 ميليون 

دالر اعالم كرد و افزود: ميزان توليدات فرش دستباف در 
خراسان جنوبى در 6 ماهه نخست سال حدود 24 ميليارد 

تومان بوده است.
وى فرش خراسان جنوبى را يكى از شاخص ترين برندهاى 
استان  فرش  درصد   90 از  بيش  گفت:  و  دانست  جهان 
درگذشته صادر مى شده است اما اكنون شاهد كاهش روند 

صادرات فرش استان هستيم.
وى بابيان اينكه فرش هاى توليدى استان در نقشه هاى ريزه 
ماهى، خشتى، نايين، ايلياتى و نقوش متفرقه بافته مى شود، 

افزود: دراين بين بيشترين توليدات فرش در نقشه هاى ريزه 
ماهى كه از اصيل ترين نقشه ها بوده، بافته مى شود.كاميابى 
تمام وقت،  به صورت  بافنده  هزار   50 تعداد  اينكه  بابيان 
فرش  بافت  به  جنوبى  خراسان  در  فصلى  يا  و  پاره وقت 

اشتغال دارند تصريح كرد: از اين تعداد تنها پنج هزار و 200 
نفر از مزاياى بيمه قاليبافان برخوردار شده اند كه 11 درصد 

قاليبافان را شامل مى شود.

چهار طرح بنيادى فرش 
پس از 9 سال همچنان در انتظار اعتبار

وى عنوان كرد: براى رونق و ارتقاى كيفيت فرش دست 
بافت منطقه و كوتاه كردن دست واسطه ها و افزايش سهم 

بافنده از ارزش افزوده فرش، اتحاديه توليدكنندگان و بافندگان 
فرش دست بافت خراسان جنوبى چهار طرح زيربنايى شامل 
بافت،  دست  فرش  پذير  سفارش  توليد  اينترنتى  فروشگاه 
ايستگاه تهيه و توزيع مواد اوليه مرغوب به قيمت تمام شده، 
نمايشگاه دائمى فرش دست بافت و آموزشگاه جامع حرف 

فرش دست بافت را به دولت ارائه كرد. 
وى بابيان اينكه اين طرح ها در سال 86 در سفر دوم هيئت 
دولت نهم به استان ارائه شده بود، ادامه داد: به رغم تصويب 
و  بازرگانى  كارگروه هاى  استان،  فرش  كميته  در  طرح ها 
اقتصادى استاندارى و تأييد رياست مركز ملى فرش ايران و 
تصويب وزير صنعت معدن و تجارت در مهروموم هاى اخير 
اين طرح ها اختصاص داده  به  اعتبارى  متأسفانه هيچ گونه 
نشده است. رئيس اتحاديه توليدكنندگان و بافندگان فرش 
عالوه  طرح ها  اين  اجراى  افزود:  جنوبى  خراسان  دستباف 
برافزايش كيفيت توليدات، سبب افزايش صادرات اين كاال با 

برند خوب و مستقيم از خراسان جنوبى مى شود.

هيچ گونه تسهيالتى پرداخت نشده است

كاميابى گران شدن مواد اوليه مرغوب از يكسو و عدم تمكن 
مالى بافندگان از سوى ديگر را تهديدى براى فرش دستباف 
دانست و افزود: متأسفانه روى آوردن به مواد اوليه نامرغوب 
از طرف بافندگان افزايش يافته است كه گسترش آن مى تواند 

آسيب جدى به برند فرش منطقه وارد كند.
رئيس اتحاديه توليدكنندگان و بافندگان فرش دست بافت 
تسهيالتى  هيچ گونه   94 سال  در  افزود:  جنوبى  خراسان 
داده  نهادها  پوشش  تحت  غير  بافندگان  به  كنون   تا 

نشده است.

گره كور بر هنر 700 ساله خراسان جنوبى
آشپزى 

كوكى عروسكى با دستپخت خودتان

مى خواهم چيزى به شما ياد بدهم كه يك عالم حس 
خوب دارد.  بعضى از تجربه ها تو زندگى خيلى هيجان 
انگيزن؛  مثًال به مهمونى دعوت بشى و خودت شيرينى 
درست كنى ببرى. حاال من يه خمير بهت ياد مى دم كه 
پايه  تمام شيرينى هاى خشكه؛ (كوكى). اول از همه صد و 
ده گرم روغن جامد يا جايگزينش صدو پنجاه گرم كره رو 
با صد گرم خاك قند و نصف قاشق چايخورى وانيل خوب 
با همزن بزن تا يكدست و نرم و لطيف بشه. بعد دويست 
و پنجاه گرم آرد سفيد رو الك كن و به اين مخلوط اضافه 

كن. بعد با دستت ورز (مالش) بده.بعد روشو بپوشون و 
چند ساعتى بذارش كنار. حاال روى سطح صافى كمى آرد 
ذرت به دليل نرم و لطيف بودنش بپاش. البته اگه آرد ذرت 
هم نداشتى مهم نيست. از همون آرد سفيد هم مى تونى 
استفاده كنى. بعد خميرتو به كمك وردنه پهن كن به قطر 
يك سانت. با هر قالبى كه دوست دارى- عروسكى، گرد، 
قلب، مثلث- روى خميرهاتو قالب بزن. كف سينى فرتو 
كاغذ روغنى پهن كن.فر رو هم نيم ساعت قبل حتما گرم 
كن. قالب ها رو كه روى خمير زدى با فاصله بذار تو سينى 
روى كاغذ روغنى تا خميرت تموم بشه. اونوقت سينى 
رو بذار روى طبقه  باالى فر روى 160 درجه سانتى گراد 
به مدت 45 دقيقه. البته مرتب بهش سر بزن كه زيرش 
طاليى بشه ولى نسوزه ها. بعد فرو خاموش كن بذار خنك 
بشه و از سينى جداشون كن. حاال چند راه دارى؛ هم مى 
تونى روشو با ترافيل ، شكر يا پودر كاكائو يا روى يكيش 
مربا بريزى يا مى تونى  مثل من از خمير فوندانت استفاده 
كنى.اونم به اين طريق كه مثل خمير با وردنه پهنش كن. 
قطرش كمتر از يك سانت بعد با همون قالب ها روش 
با برس آب پشت خمير  بردار و  بعد آهسته  قالب بزن. 
فوندانتتو كمى خيس كن. بعد بذار روى شيرينى و با سطح 
صافى روش يه فشار كوچيك بده كه بچسبه. من اين 
كارو اصطالحا با اتوى فوندانت انجام مى دم. خميرهاتو 
مى تونى به چند قسمت تقسيم كنى و با رنگ هاى مجاز 
خوراكى به كمك خالل دندون رنگيشون كنى و خوب ورز 
بدى تا به رنگ دلخواهت برسى و  در مرحله  آخر با ترافيل 
يا آيسينگ تزيينش كنى. بعدشم تو يه جعبه  خوشگل 

بچين و درشو يه روبان خشك ببند و برو مهمونى.

ظرافت در تزيين خانه

كوسن ها و متكاهاى تزيينى از جنس مخمل و ساتن 
دور  از ساليان  برودرى دوزى شده،  يا  گلدوزى شده 
همواره مورد توجه و عالقه ى خانم ها بوده است و در 

اغلب خانه ها نمونه هايى از آن ها يافت مى شود.
در گذشته و در فرهنگ سنتى خودمان، در هر خانه 
اختصاصى فضاى  كه  داشتيم  اندرونى  هاى   بخش 

خانم هاى خانه محسوب مى شد. كوسن ها و متكاهايى 

كه بر روى آن ها گلدوزى و سوزن دوزى مى كردند، 
از همان زمان در بخش اندرونى جاى داشت. معادل 
همين كلمه ى اندرونى، در ميان خانم هاى فرانسوى 
وجود داشت و تحت عنوان (Ladies Room) در 
فرهنگ اروپايى رواج داشت.در اين اتاق هاى اندرونى 
انواع زيورآالت زنانه و عطرها نگهدارى مى شد. به 
و  ذوق  براساس  هايى  مكان  چنين  تزيين  كلى  طور 
سليقه ى خانم ها انجام مى شد و فضايى كامًال زنانه 
و دلپذير همراه با بوى خوش انواع گل هاى خشك 
و انفيه ايجاد مى شد. البته ناگفته نماند كه نديمه ها 
به امور خانه دارى رسيدگى مى كردند و خانم هاى 
خانه بر روند كارها نظارت داشتند. به هر حال خانم 
ها به انواع صنايع دستى و هنرى مى پرداختند، مانند 
بافتن فرش و گليم، قالب بافى، سرمه دوزى، مرواريد 

دوزى و هنرهاى ظريف و زيبايى از همين دست.
هاى  كوسن  از  هايى  نمونه  شما  نيز  تصوير  اين  در 
زيبا، روتختى و رولحافى را مى بينيد كه با سليقه زنان 
در  مخمل،  و  ساتن  كتانى،  ابريشمى،  هاى  پارچه   و 
زيبا  بسيار  هاى  نواردوزى  با  گوناگون  هاى  رنگ 
تزيين يافته اند.دوختن پولك و منجوق و مرواريدهاى 
و  نشيمن  اتاق  اى  پارچه  هاى  پوشش  به  تزيينى، 
اتاق خواب جلوه ى زيادى مى دهد و در عين حال 
كارى است كه ارزان هم تمام مى شود. براى تزيين 
رنگى  هماهنگى  به  كه  است  كافى  تنها  اتاق،   يك 
پارچه ها توجه نشان دهيد تا به نتيجه ى دلخواه تان 

برسيد و فضايى تحسين برانگيز خلق كنيد.
هاى  سنت  به  نهادن  ارزش  پى  در  كه  هايى  خانم 
اين گونه طرح ها  از  فرهنگى و بومى هستند، حتمًا 
رنگين  هاى  كوسن  انواع  تهيه ى  با  كرده،  استقبال 
از تكه پارچه هاى موجود در خانه، به محيط زندگى 

خانوادگى شان جذابيت بيش ترى مى بخشند.

دهه اول محرم به پايان رسيد و شور عزادارى ها كمتر شد تا 
آخر ماه صفر كه باز اربعين فرا رسد و دوباره عشق حسين(ع) 
كه در دل همه  شيعيان وجود دارد، شعله كشد و زيبايى هايى 
پيروانش وجود دارد. از محبتى كه ميان موال و  خلق شود 

براى برخى از افراد شور عزادارى كه كمتر مى شود متأسفانه 
درس گيرى از محضر امام(ع) نيز كمتر مى شود و همان طور كه 
طبل و سنج و َعلمشان را جمع مى كنند پاى درس حسين(ع) 
نشستن را نيز به فراموشى مى سپارند تا سالى ديگر و تاسوعا و 

عاشورايى ديگر.اما  عاشورا تنها يك واقعه تاريخى نيست كه 
در سالگردش وقايع تلخ آن را بيان كنيم و بگذريم. عاشورا و 
محرم منشور فرهنگ ماست كه بايد زواياى مختلف زندگى 
حتى  و  اجتماعى  خانوادگى،  منظر  از  را  حقيقى  شيعه  يك 
اقتصادى تحت الشعاع قرار دهد.اگر از عاشورا و قيام ساالر 
شهيدان مى گوييم، صرفا بنا نيست كه ذكر مصيبتى گفته 
شود و اشكى ريخته شود، بلكه مى خواهيم از كانال اشك 
بر حسين(ع) و بيان سختى هاى زينب(س) درس بياموزيم تا 
درست زندگى كنيم و راه را غلط نرويم.اگر همان گونه كه َعلم 
و طبل و پرچم را جمع مى كنيم، آنچه در اين دهه آموخته ايم را 
به بايگانى اطالعات ذهنمان بسپاريم در حق فرهنگ عاشورا 

كه دانشگاه انسان سازى است جفا كرده ايم و از اين گنجينه 
گرانبها بهره كافى نبرده ايم.

عباس(ع) رابايد زمانى به خاطر بياوريم كه كركره مغازه مان را 
باال زده ايم و وسوسه مى شويم براى جذب مشترى و فروش 
كااليمان قسمى دروغ به نامش بگوييم . آن لحظه است كه 
بزرگى ابوالفضل(ع) بايد مانع زشتى هايى شود كه در خريد و 
فروش انجام مى دهيم.امام حسين(ع) را بايد بيش از تاسوعا 
فاميل  محله،  خانه،  در  كه  كنيم  ياد  روزهايى  در  عاشورا  و 
و يا جامعه مان در حق كسى ظلم مى شود و او راهى براى 
 احقاق حقش ندارد. آرى آن زمان يك يا حسين بگو تا دست

 مظلومى را بگيرى.

عاشورا تمام شد، حسينى بمانيم

آدرس جديد: طالقانى 14، كوچه باشگاه تختى ، روبروى بهزيستى

09158068116 - شمـس آبـادى

تنها كارخانه صنعتى استاندارد با كوره تونلى در شرق كشور
توليد كننده انواع آجر تيغه 10 و  15 و آجرنما داراى استاندارد

آدرس كارخانه: 
شهرك صنعتى بيرجند - فاز 3 – مبتكران 4
دفتر فروش كارخانه : 8- 32255367
دفتر فروش بيرجند: خيابان فردوسى - نبش فردوسى 1- مقابل بوستان سرو - پالك 56
تلفن: 32237446   همراه مدير فروش: 09153635254
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فروش اقساطى

 با چك معتبر بدون سود
طرف قرارداد  فرهنگيان
 و شركت كويرتاير

عرضه مستقيم و بى واسطه از بزرگ ترين و معتبرترين 
توليد كنندگان تهران (يافت آباد)

فروشگــاه يــاران
عرضه كننده انواع قليان ، پيپ و فندك 

سماور زغالى ، منقل كباب، زغال و تنباكو
حدفاصل معلم 19 و 21 

32440622 - 09155625828

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى  
ايتاليايى-  اسپانيايى
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* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد
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سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

نسرين كارى

چهارشنبه * 6 آبان  1394 * شماره 3354 

داستان «شبلى و شاطر»

«شبلى» مرد عارفى بود كه شاگردان زيادى داشت، 
و حتى مردم عامه هم مريد او بودند، آوازه اش همه 

جا پيچيده بود. 
روزى شبلى به شهر ديگرى رفت آن  زمان عكس و 

بنر... نبود كه همه همديگررا  بشناسند. 
شبلى به نانوايى مى رود و چون لباس درستى نپوشيده 
بود نانوايى به او نان نداد، شبلى رفت، مردى كه آنجا 
را  اين مرد  نانوا گفت  به  بود،  بود، همشهرى شبلى 
مى شناسى، گفت نه، گفت اين شبلى بود. نانوا گفت: 
من از مريدان اويم، و به دنبال شبلى دويد ، كه آقا 

من ميخواهم با شما باشم، شاگرد شما باشم. 
شبلى قبول نكرد.

نانوا گفت: اگر قبول كنى من امشب تمام آبادى را 
شام ميدهم، شبلى قبول كرد.

نانوا گفت شبلى، من يك  وقتى همه شام خوردند، 
سوال دارم! گفت:بپرس 

گفت دوزخ يعنى چه؟ 
براى رضاى  تو  اينكه  يعنى  دوزخ  داد:  شبلى جواب 
خدا، يك نان به شبلى ندادى، ولى براى رضايت دل 

شبلى يك آبادى را شام دادى!!

دوست براي آن است 
که نيازت را برآورد نه اينکه
 تهي بودنت را پر کند . 

موفقيت در اين نيست که چه چيزي در
 پيش رو داريم، موفقيت در اين است

 که چه چيزي در پشت سر به جا مي گذاريم.

کساني که شما را دوست دارند حتي اگر هزار دليل 
براي رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد

 آنها يک دليل براي ماندن خواهند يافت

هرگاه خداوند بخواهد 
کسي را خوار گرداند،

 او را از علم و دانش بي بهره مي سازد.

يکي از مشکالتي که بسياري از ما با آن دست به گريبان 
هستيم افکار منفي است که گاهي کنترل آنها براي ما 

سخت مي شود! اما چه بايد کرد؟!
 حتي اگر کامال مثبت انديش باشيد که بتوانيد در زندگي 
نيمه پر ليوان را هم ببينيد، قطعا گاهي افکار منفي گذشته 
به شما هجوم مي آورند. به همين دليل هنگامي  که حس 
شکست به ذهن شما خطور کند، مغز به حالت آماده باش 

در مي آيد. چگونه بر اين نگراني ها غلبه کنيم:
هجوم افکاري مبني بر وقوع فاجعه از هر سو

قصد داريد مهماني غافلگيرانه براي دوستتان ترتيب دهيد. 
بدين منظور همه چيز را تدارک مي بينيد، اما افکار منفي 
رهايتان نمي کند. اگر کسي بند را آب دهد، چه مي شود؟ اگر 
کسي را اشتباهي دعوت کنيد، چه خواهد شد؟ اگر نوارهاي 

کاغذي آتش بگيرند چه مي شود؟
عالئم بارز: مغز شما همواره براي وقوع فاجعه آماده است. 
بر روي  و  بيرون مي کنيد  از سر  را  واقع بينانه  احتماالت 

بدترين پيامدهاي ممکن متمرکز مي کنيد.
براي هميشه از ذهنتان خارج  کنيد: گاهي يک فکر ساده يا 
يک شعار مي تواند قوت قلب باشد و افکار عنان گسيخته 
را مهار کند. هنگامي  که نگران جشن تولد فاجعه بار و يا 
آتش سوزي خانه هستيد، به خودتان بگوئيد هر که اتفاقي 
بيافتد من از عهده ي آن بر خواهم آمد و بدين ترتيب به اين 

افکار بي اعتنايي کنيد.
در همه حال خود را مقصر تصور مي کنيد

با يکي از اعضاي جديد کتابخانه آشنا شده ايد، اما از يکي 
از دوستان مي شنويد که او بدون هيچ دليلي با شما قطع 
رابطه کرده است. اولين فکري که به ذهنتان خطور مي کند: 
احتماال به خاطر حرفي که گفتم با من قطع رابطه کرده. به 

اندازه کافي از او استقبال نکردم؟ 
توضيحات  به  توجه  بدون  مي دهيد  ترجيح  بارز:  عالئم 

ديگران، خود را مسئول تمام اتفاقات منفي اطراف بدانيد.
هم اکنون مبارزه را آغاز کنيد: واقع بيني را در خود پرورش 
دهيد تا افکار غلط محو شوند. بار ديگر که رفتار ديگران را 
به خود گرفتيد اين جمالت را با خود زمزمه کنيد، اين فقط 

نگرش منفي است و من مسئول همه چيز نيستم.
براي هميشه از ذهنتان بيرون کنيد: دکتر روانپزشک ربکا 
گالدينگ، مي گويد که بپذيريد ۹۹٪ از مواقع شما قادر به 
تغيير خلق  وخوي ديگران نيستيد همواره اين امر را مد نظر 
داشته باشيد که در صورت ترديد مي توان درباره ي اتفاقات 
پيش آمده پرس وجو کرد و يا از دوستان درباره ي واقعيت 

ماجرا سوال نمود.
تصور شما ناشي از احساس شماست و بالطبع 

زمينه ساز اتفاقات پيش آمده
گاهي ماندن در خانه هنگام غروب، لذت بخش است اما 
امشب، بي برنامه گي موجب شده تا احساس تنهايي نمائيد. 
به  هيچکس  مي گويد،  خود  با  و  داده ايد  لم  کاناپه  روي 
فکر من نيست، من هميشه تنها هستم.عالئم بارز: ذهن 
شما احساس و واقعيت را با هم در مي آميزد. هنگامي  که 

احساس تنهايي بر شما غالب شود، اين تصور نيز برايتان 
پيش مي آيد که کسي به شما اهميت نمي دهد. هنگامي  
که احساس گناه مي کنيد، تصور مي کنيد اشتباهي از شما 
سر زده.هم اکنون مبارزه را آغاز کنيد:از احساساتتان فاصله 
بگيريد، بدين ترتيب مي توانيد آنها را فقط در حد احساسات 
که  مي کند  توصيه  هريس  راس  روانشناس  داريد.  نگاه 
براي بيان احساسات خود از يک عبارت گذرا بهره ببريد. 
تغييري نامحسوس در احساس خود پديد آوريد به عنوان 
مثالل به جاي عبارت، من هميشه تنها هستم از عبارت 
اکنون احساس تنهايي مي کنم، استفاده کنيد. سعي کنيد 
فاصله ي بيشتري بين خود و احساستان ايجاد کنيد. با کمي 
مزاح يک قدم فراتر بگذاريد و با آهنگ تولدت مبارک، 
جمله ي من تنها هستم را بخوانيد. سپس با صداي يکي 
از شخصيت هاي کارتوني اين جمله را بگوييد. حتي اگر 
لبخند نمي زنيد، فاصله ي  بيشتري بين خود و افکار منفي 

بي اهميت ايجاد نمائيد.
داليل  سمت  به  گرايش  بگذاريد:  کنار  هميشه  براي 
احساسي را با مديتيشن و مراقبه از بين ببريد. فردريکسون 
مي گويد: مهارت  تمرکز که با مديتيشن شکل مي گيرد، 
هوشياري متمرکز خوانده مي شود، توانايي تلقِي افکار به 
ناراحتي  احساس  اگر  بنابراين  موقتي.  و  زودگذر  صورت 
مي کنيد، بدين معنا نيست که بازنده هستيد. اگر حس خشم 
داريد، مي توانيد بدون مقايسه بيش از حد، اين حس را درک 
کنيد. اگر مديتيشن و مراقبه موجب بي قراري شما مي گردد، 

به جاي آن يک دقيقه به لحاظ روحي بر روي احساس کلي 
بدنتان متمرکز شويد.

روي نقطه ضعف خود متمرکز نشويد
برنجي که براي شام مهماني اخير درست کرده بوديد، بسيار 
عالي از آب در آمده بود و همه، حتي پسرعموي پرافاده ي 
شما از آن تعريف مي کند، اما دسر يک چيزکيک شل و  ول 
و بهم ريخته شده و بيشتر مزه ي شوري مي دهد تا شيريني. 
چند روز بعد از مهماني، شما همچنان به آن فکر کرده 
و گريه مي کنيد. عالئم بارز: براي ديدن جزئيات، چشمان 
تيزبيني داريد و تمايل داريد آنقدر آنها را بزرگ جلوه دهيد 
تا نکات مثبت ديده نشوند.هم اکنون مبارزه را آغاز کنيد: در 
عوض خود را مجبور کنيد تا چند نکته خوب ديگر را به ياد 
آوريد. (دسر شل  و ول شده اما به خاطر داشته باشيد چقدر 
مهمان ها برنج را دوست داشتند). اگر افکار بد برگشتند، 
تصور کنيد، بگوييد يا حتي فرياد بزنيد ايست! حتي تصور 
يک عالمت بزرگ و قرمز ايست نيز مي تواند کمک کنده 
باشد.براي هميشه کنار بگذاريد: اگر اين گونه افکار درباره 
موضوعي هميشگي (مثل عکس يا ازدواج) مرتبا به سراغ 
شما مي آيند، اين کار را انجام دهيد: افکار منفي خود را 
بنويسيد و کاغذ را مچاله کنيد و دور بيندازيد. طبق پژوهشي 
در دانشگاه Ohio، افرادي که نکات منفي درباره ي بدن 
خود را مي نويسند و سپس يادداشت ها را دور مي اندازند در 
مقايسه با افرادي که يادداشت ها را نگه مي دارند از تصوير 

مثبت تري نسبت به خود برخوردارند.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت پروردگارا پسرم از كسان من است و قطعا وعده 
تو راست است و تو بهترين داورانى سوره هود، آيه 45

حديث روز  

كشته شدن حسين آتشى در دل مومنان در انداخته است كه هرگز سرد نخواهد شد. 
 پيامبر اكرم (ص)

سبك زندگى

چـگونه افـكار مـنفى را براى هـميشه كنار بگذاريم؟

رفتارهاى عجيب كودكان نوپا

كودكان نوپا شجاع اند، به همين دليل است كه كارهايى 
چون گرفتن دم گربه و چرخاندن آن، راه رفتن بر لبه 
انجام  را  خود  از  بزرگ تر  كودكان  با  رقابت  يا  ارتفاع 
آنها احتياط را ياد خواهند  نباشيد  اما نگران  مى دهند. 
گرفت. بنابراين تا جايى كه امنيت برقرار است آنها را 

آزاد بگذاريد تا كشف كنند.
 كودكان هيچ فيلترى ندارند، بنابراين آن چه مى انديشند 
را بيان مى كنند كه حتى ممكن است موجب شرمندگى 
شما شود. نگران نباشيد، او به زودى ياد خواهد گرفت كه 
چه چيزى را در كجا بيان كند بنابراين تنها به حرف هاى 
جالب او بخنديد.شايد شما بارها به كودك خود بگوييد 
كه ساعت 4 صبح است اما واقعيت اين جا است كه او 
دركى از زمان ندارد. براى او زمان تنها «حال» است. 
نگران نباشيد زمانى كه كودك شما وارد پيش دبستانى 
شود همه چيز به حالت عادى تبديل مى شود.اگر شما 
مجموعه اى از اسباب بازى هاى زيبا و دست ساز را به او 
مى دهيد، كودك شما عجيب ترين را انتخاب خواهد كرد.
شما براى كودكتان غذايى درست مى كنيد كه دوست 
داشته اما اكنون او طورى آن را مى خورد كه انگار زهر 
است. اين حالت طبيعى است زيرا كودك شما در حال 

شكل گيرى حس چشايى خود است.
امتناع  او  زمانى كه شما مى خواهيد كودكتان بخوابد، 
مى كند و بر عكس، زمانى كه مى خواهيد به عنوان مثال 
او را به پزشك ببريد، در ماشين مى خوابد. نگران نباشيد 
در سن 3 سالگى راحت تر مى توان كودكان را بيدار نگه 
داشت. خودشان نيز ديگر در مكان هاى عمومى به خواب 

نخواهند رفت.

پيوستن دوستان به هم آسان است
دشوار بريدن است و آخر آن است
شيريني وصل را نمي دارم دوست

از غايت تلخيي که در هجران است

جدول 3354 تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

فروش يخچال ويترينى
 سه درب ايستاده 

دو مترى ، قرمز رنگ ، در حد نو   
  قيمت: توافقى    
09159859884

به مدرك عمران يا كشاورزى با گرايش 
آب يا مكانيك با سه سال سابقه بيمه 

مرتبط در زمينه آب (در شركت آبرسانى 
يا مشاوره) نيازمنديم.

09155639864

 به يك كمك آشپز آقا (نوجوان) 
نيروى ساده خانم و پيك موتورى 
براى كار در غذاى آماده نيازمنديم.

09155624508
32445179

 فروش انواع رم ، فلش 
  گيرنده اسپيكر، سى  دى

 دى وى دى خام و لوازم جانبى
بين مطهرى 2 و 4 - سروش

نقدى تخفيف ويژه ويژه
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود
باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 
خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.

مــژده                                  
                   

ه               
مــژد

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى

آگهى استخدام
يك شركت در زمينه پخش مواد غذايى براى تكميل كادر خود 

تعدادى بازارياب با تجربه با شرايط 

حقوق ثابت + پورسانت + بيمه 
نيازمند است.

09157717963 -09155626398

نيازمنديم
- يك نفر بازنشسته يا مسن 

براى  كارپردازى
- بازارياب با حقوق ثابت  
پورسانت ، بيمه ، پاداش

09152031250

مركز توزيع لبنيات صباح 
(خراسان جنوبى) استخدام مى كند:

مدير فروش  يك نفر   مرد
بازارياب   3 نفر   مرد - زن

نيسان يخچال دار با راننده 2 دستگاه
توزيع كننده  يك نفر  مرد

32231735 - 32225563
09379372300

يك شركت براى تكميل كادر فنى خود از 
آشنايان به امور كامپيوترى نيرو  مى پذيرد.

32432811 - 09397403828

فروش فورى
يك باب منزل دوبلكس ، خاك گچ شده 
آماده گچ ، داراى پايان كار و تاييديه ناظر
امتياز آب ، نما سنگ ، زيربناى پايين 

120متر ، طبقه باال 115 متر
 واقع در دستگرد ، خيابان احمدى روشن 

با شرايط نقد و اقساط 
به فروش مى رسد.

فى كارشناسى: 90 ميليون
50 نقد الباقى 6 ماهه يا معاوضه
 با خودرو      09153623179

فروش فورى سوله
شهرك صنعتى بيرجند

آب ، برق سه فاز
متراژ سوله 360 متر 

همراه با 2/100 محوطه
09155619149
09153639324

به يك فروشنده خانم براى كار در 
فروشگاه رفاه غرفه پروتئين نيازمنديم.

09353315656- 32230415

به يك كارگر ساده خانم 
براى كار در فست فود نيازمنديم.

09353694511-09353315656

واگذارى سالن زيبايى زنانه 
با كليه وسايل + پروانه كسب

09334224976

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات 
بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور

09153613243- شريفى

فروش يك  باب  منزل مسكونى
  واقع در اميرآباد ، ولى عصر(عج) 14

پال ك  3 ، زمين 152 متر  زيربنا 120 متر   
تمام اسكلت  ، جنوبى  ، سند ششدانگ  

فى: 130
32254024 - 09158651043

تمامى لوازم دست دوم منزل و ادارى را 
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 

با يك تماس     09159618050

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099
تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس: نبش پاسداران 17

غذاى آماده با موقعيت عالى 
داراى پروانه واگذار مى گردد.

09361855710

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

فروش  شرايطى آهن آالت
32450930 - 09153634633  هاشمى

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

اكروليك ، مولتى كالر، كنتكس ، كناف 
و ... با قيمت مناسب

09156633230 - برگى

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى
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اخبار ورزشى

شهرخبر: اگر خانمي دوست دارد موهاي پرپشت داشته باشد, بهتر است در وعده هاي غذايي خود سبزي «شنبليله» اضافه کنند. سبزي شنبليله را پخته و به 
غذاي خود اضافه کنند تا موهاي پرپشت داشته باشد. سبزي شنبليله همچنين فشار خون را کاهش مي دهد. براي اين کار مي توان
 يک قاشق مرباخوري شنبليله خشک يا يک استکان عرق شنبليله را مصرف کرد.

مصرف «شنبليله» راهكار پرپشت شدن موها

اين بيمارى ها را با ورزش منظم درمان كنيد
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اين ماده به عنوان يك دهانشويه 
طبيعى عمل مى كند 

دهانشويه   يک  کم رنگ  ماليم  چاي  شهرخبر: 

طبيعي و غيرمخرب براي حفظ سالمت دهان 
و دندان است.کارشناسان براي به دست آوردن 
سالمت دهان و دندان به افراد توصيه مي کنند 
پس از خوردن غذا و مسواک زدن، دهان خود 

را با چاي نيمه گرم کم رنگ قرقره کنند. نتايج 
تحقيقات نشان داده است که شستشوي دهان 
با چاي به مدت ٣٠ ثانيه، دو بار در روز مي تواند 
سبب از بين رفتن پالک هاي دنداني و کاهش 
التهاب و عفونت لثه شود. کارشناسان علت اين 
انواع  در  شيميايي  ماده  نوعي  وجود  را  موضوع 

چاي شامل چاي سياه، چاي سبز و يا چاي سفيد 
است.  ضدباکتري  خواص  داراي  که  مي دانند 
پزشکان، آب نمک و نيز چاي ماليم کم رنگ را 
از جمله دهانشويه هاي طبيعي و غيرمخرب براي 

حفظ سالمت دهان و دندان معرفي کرده اند. 
 

اين بيمارى ها را با ورزش
 منظم درمان كنيد 

واقع  در  غذا  مي شود  گفته  که  اين  شهرخبر: 
نوعي داروست، درست است. بسياري از افراد با 
 مصرف موادغذايي از بروز بسياري از بيماري ها 
پيشگيري مي کنند. محققان مي گويند همان 
دارو  عنوان  به  مي تواند  غذايي  ماده  که  گونه 
عمل کند، ورزش نيز مانند دارو عمل مي کند.  
مانند  تنفسي  ناراحتي هاي  مي تواند  ورزش 
موثرتر  حتي  را  افسردگي  همچنين  و  آسم 
منظم  ورزش  يبوست:  کند.  درمان  دارو  از 
روده  طريق  از  سريع  غذا  مي شود  باعث 
آب  جذب  مانع  امر  اين  و  کند  عبور  بزرگ 
را  روده ها  عضالت  مي تواند  ورزش  مي شود. 
تحريک کند و در نتيجه دفع مدفوع راحت تر 
ورزش  گوارشي:  سيستم  مشکالت  مي شود. 
مي دارد  نگه  سالم  را  گوارشي  سيستم  منظم 
مصرف  نيز  فيبر  حاوي  غذاهاي  اگر  ويژه  به 
شود. اختالالت خواب: ورزش هايي مانند يوگا 
بي خوابي را درمان مي کند و کيفيت خواب را 
تحت  که  افرادي  افسردگي:  مي دهد.  افزايش 

منظم  ورزش  با  دارند،  قرار  افسردگي  درمان 
سريع تر درمان مي شود. اين امر مانع پيشرفت 
افسردگي مي شود. کمردرد: افرادي که تحرک 
کمردرد  دچار  هستند  کم تحرک  يا  ندارند 
بروز  مانع  مي تواند  ورزش ها  برخي  مي شوند. 

کمردرد شود از جمله نرمش هاي کششي.

خواص جالبى كه به و دانه آن دارد!

سالمانه: از خواص به دانه چه مي دانيد و اين دانه 
چه خاصيت هاي درماني دارد و در چه مصارفي 

استفاده مي شود. دانه به يا به دانه را مي توان 
سرفه هاي خشک  و  سرماخوردگي  درمان  براي 
استفاده کرد.به بخوريد، چون باعث افزايش هوش 
و ذکاوت، تقويت قلب، زيبايي رنگ رخسار، آرامش 
بيم و اضطراب مي شود و چشم  اعصاب و رفع 
را جال مي دهد. «به»، مقوي کبد و معده است و 

در التيام نفخ، اثرگذار و هضم کننده خوبي است. 
به دانه «به»، به دانه مي گويند که بيشتر از انواع 
جنگلي آن به دست مي آيد. پوشش خارجي به دانه 
آب  با  مجاورت  در  که  است  موسيالژي  حاوي 

دهان، محلولي چسبنده و غليظ تشکيل مي دهد و 
از تحريک مخاط مي کاهد و مسهل ماليم است.
لعاب به دانه در نرم کردن مجراي گلو و درمان 
سرفه هاي خشک، شهرت زياد و تاثير فوق العاده 
از  بين مي برد،  از  را  زبان  و  دارد، سوزش دهان 
سبب  و  مي کاهد  تب  و  معده  حرارت  و  التهاب 
سرماخوردگي  عاليم  و  نفس  تنگي  تسکين 
از  لعاب به دانه را به پوست بماليد،  اگر  مي شود. 

آفتاب زدگي جلوگيري مي کند.

سه گام كليدى پيشگيرى
 از آنفلوآنزا 

از  پيشگيري  براي  نکته  سه  رعايت  شهرخبر: 
اهميت  تنفسي  حاد  هاي  بيماري  و  آنفلوآنزا 
دارد. متخصصان بر سه گام کليدي پيشگيري 
تاکيد  تنفسي  بيماري هاي  ساير  و  آنفلوآنزا  از 
از هر گونه روبوسي، دست  و عنوان مي کنند 
دادن و يا در آغوش گرفتن افراد داراي عاليم 
به شدت  تنفسي  حاد  هاي  بيماري  و  آنفلوآنزا 
اجتناب کنيد. هنگام سرفه و عطسه با دستمال و 
يا حتي قسمت هاي باالي آستين، دهان و بيني 
 را بپوشانيد و به طور مکرر و صحيح دست ها 

را با آب و صابون شستشو دهند.

ايستگاه سالمت

حوادث

هفتمين تقابل سرخ آبى ها در آبان 
به ياد گل هاى كاپيتان نوروزى

ايرنا: تيم هاي فوتبال استقالل و پرسپوليس تهران 
عصر جمعه اين هفته، هفتمين تقابل خود را در آبان 
پايتخت  آبي  سرخ  تيم  دو  کرد.  خواهند  برگزار  ماه 
تاکنون ٦ بار در آبان ماه مقابل يکديگر صف آرايي 
کرده اند که سهم هر دو تيم دو پيروزي، دو تساوي 
و دو شکست بوده است.بدون ترديد هشتاد و يکمين 
گلزني  و  درخشش  تاثير  تحت  پايتخت  شهرآورد 
نوروزي در آخرين ديدار سرخ آبي ها در آبان سال ٩٤ 
برگزار خواهد شد تا بار ديگر ياد و خاطره اين بازيکن 

با اخالق فوتبال ايران گرامي داشته شود.

قهرمان وزنه بردارى ايران
 دوئل جهانى را از دست داد

ايرنا: بهداد سليمي قويترين مرد وزنه برداري جهان 
هاي  رقابت  اعزام  به  هفته  دو  از  کمتر  فاصله  در 
از  کيلوگرمي   ٢٦٢ وزنه  زير  آمريکا،   ٢٠١٥ جهاني 
ناحيه زانو دچار آسيب ديدگي شديد شد و اين دوئل 
که  حالي  در  سليمي  بهداد  داد.  دست  از  را  جهاني 
کرد،  مي  دنبال  را  خود  تمرينات  بااليي  آمادگي  با 
از درخواست مجوز قرار  در حرکت دوضرب و پس 
گرفتن پشت وزنه ٢٦٢کيلوگرمي از سوي سرمربي 
زانو شد.اين  ناحيه  ، دچار آسيب شديد در  تيم ملي 
و  برداري  وزنه  جامعه  براي  حالي  در  اتفاقي  حادثه 
ورزش ايران روي داد که همه چشم به راه طاليي 
شدن قويترين مردجهان در رقابتهاي جهاني آمريکا 
و همچنين پس گرفتن عنوان قهرماني دسته فوق 

سنگين جهان از روس ها بودند.
 

جودوى ايران هفتم شد

باشگاه خبرنگاران: تيم جودوي جوانان ايران با يک 
پيروزي و دو شکست، عنوان هفتمي مسابقات جوانان 
جهان را کسب کرد. رقابتهاي جودو قهرماني جوانان 
جهان روز سه شنبه در بخش تيمي پيگيري شد که 
اولين  در  مجدد  شانس  گروه  در  کشورمان  جوانان 
پيکار نتيجه را به بالروس واگذار و عنوان هفتم را به 

خود اختصاص داد. 

كواچ: با وجود نتايج نامطلوب 
موفق مى شويم و به المپيك مى رويم   

ايسنا : سرمربي تيم ملي واليبال ايران گفت: علي رغم 
اين  من  قلبي  اعتقاد  که  بگويم  بايد  نامطلوب  نتايج 
المپيک  به  باالخره  و  مي شويم  موفق  که  است 
تاييد کنم  را  اين موضوع  بايد  مي رويم. کواچ گفت: 
راضي  ملي  تيم  نتايج  از  جهاني  جام  از  بعد  که  آن 
نبود، خود من هستم و تمامي مسئوليت اين نتايج را 

بر عهده مي گيرم. 

كالهبردار 390000 يورويى غيب شد
 

شهرخبر: پدر و پسري با مراجعه به دادسرايي در تهران 
ادعا کردند در دام يک مرد آشنا افتاده و ١٦ ميليارد تومان 
شرکت را به باد داده اند. پسر خانواده گفت: چندي پيش با 
مردي آشنا شديم و رفت و آمد پيدا کرديم پس از گذشت 
دو سال ما در شرکت نياز به يک آدم قابل اطمينان داشتيم 
و هيچ کس بهتر از وي را پيدا نکرديم. تا اينکه به ما 
پيشنهاد داد به او وکالتي بدهيم تا از طريق يکي از بانک ها 
حساب «ال.سي» باز کند و وام ميلياردي بگيرد.پس از 
چندي مدير مالي شرکت اعالم کرد که همه موجودي 
حساب را که٣٩٠ هزار يورو و نزديک به ١٦ ميليارد تومان 

بوده است را خالي کرده و متواري شده است.

اسيدپاش: خواستم زيبايى
 زنم از بين برود! 

شهرخبر: مرد افغان که در اقدامي هولناک، روي صورت 
همسرش اسيد پاشيده بود، بعد از گذشت ٦ روز در دام 
پليس گرفتار شد. اين مرد اعتراف کرد براي گرفتن 
زيبايي همسرش دست به چنين کاري زده است. ٢٧ 
كالنتري ١٦٩  ماموران  اطالع  به  حادثه  اين  مهرماه 
مشيريه رسيد. با حضور ماموران در محل، آنها با صورت 
سوخته زني روبه رو شدند كه از سوي شوهرش مورد 
اسيدپاشي قرار گرفته بود. شوهر وي که پس از اين 
حادثه از خانه شان فرار کرده بود، تحت تعقيب پليس قرار 

گرفت و خيلي زود در تله ماموران گرفتار شد.

ناكامى سارقان مسلح در سرقت 
خودروى حامل پول 

 
ايسنا: با هوشياري ماموران پليس، سارقان مسلحي که 
بانکي  به  متعلق  پول  حامل  خودروهاي  قصد سرقت 
ماندند.  ناکام  داشتند،  را  نيک شهر  ايرانشهر  محور  در 
دو دستگاه خودرو ويژه حمل پول متعلق به بانکي که 
از ايرانشهر به مقصد نيکشهر در حال تردد بودند در ٥ 
کيلومتري پل سرميچ سارقان مسلح با تيراندازي به سمت 
اين خودروها قصد سرقت وجوه نقد را داشتند. پس از 
تيراندازي افراد مسلح، ماموران با آنها درگير شده و با توجه 
به سرعت عمل پليس، سارقان متواري شدند و تالش 

براي شناسايي و دستگيري اين افراد ادامه دارد. 

قوى ترين مرد ايران 
همچنان فرارى است

جام نيوز: امير - ق يکي از شرکت کنندگان در مسابقه 
قويترين مردان ايران، سال ٩٠ در يک درگيري، دوست 
از چهار سال همچنان  و پس  رساند  قتل  به  را  خود 
متواري است.وي که دوست خود را کشته است توانسته 
باشد.   داشته  پنهاني اي  زندگي  ردپايي  هرگونه  بدون 
سرپرست دادسراي جنايي تهران گفت: وضعيت امير - 
ق و حضور يا عدم حضور او در کشور مشخص نيست. 
قاضي شهرياري ادامه داد: نمي دانيم او در داخل يا خارج 
از کشور است و اگر به خارج رفته، نمي دانيم به کدام 

کشور گريخته تا بتوانيم براي دستگيري او اقدام کنيم.

سقوط مرگبار دختر 6 ساله 
از برج 15 طبقه 

از  سقوط  اثر  بر  هندي  ساله   ٦ بچه  دختر  ايسنا: 
طبقه ١٥ برجي در شيخ نشين شارجه امارات جان 
گزارشي  در  امارات  پليس  داد.  دست  از  را  خود 
دختر  خانواده  احتياطي  بي  اثر  بر  که  کرد  اعالم 
شيخ  در  برجي   ١٥ طبقه  از  ساله  شش  بچه اي 
نشين شارجه سقوط کرده و جان خود را از دست 
داد و پليس در حال تحقيق و بررسي علت حادثه 
گزارش،  اين  براساس  است.  قرباني  والدين  از 
احتياطي  بي  اثر  بر  هندي  کودک  اين  سقوط 

والدينش رخ داد.

نصب  و  تعمير كولر آبى 
 و  لباسشويى  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       
09158076574 - نظرى

بنگاه قالب بتن توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن   - داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى 

32313600  -  09151615069 جليلى

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 
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داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

دستگاه ساب سيار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى  مرمر گرانيت و موزاييك ساده      09156706538 نمايندگى ايزوگام 
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ى
تب

ه ك
ام

ت ن
مان

 ض
ال

 س
10

ان
ير

ه ا
نام

ه 
يم

ل ب
سا

 7

32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

تلفن ما را ذخيره نماييد

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل كار بدون هزينه
در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بيشتر/  نقد و قس

سود كمتر ،  فرو

پوشاك بچگانه پاييزه  رسيد 

دنياى فرشتـه ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

كركره برقى -  جك پاركينگى 

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى
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گروه خبر- كوه هاى مريخى نهبندان به شماره 261 در تاريخ 12 مهرماه سال جارى ثبت ميراث طبيعى- ملى كشور شد. با بررسى پرونده پيشنهاد ثبت طبيعى كوه هاى مريخى و تأييد 
شوراى ثبت، اين كوه ها به ثبت ملى رسيدند.  رضايى ملكوتى كارشناس ثبت ميراث طبيعى اداره كل ميراث فرهنگى گفت: در حاشيه محور نهبندان به كرمان و در 6 كيلومترى جنوب 
غرب اين شهرستان تپه هاى شگفت انگيزى وجود دارد كه اصطالحاً به آن كو ه هاى مريخى يا مينياتورى مى گويند. اين كوه ها  داراى 25 كيلومتر طول و 1كيلومتر عرض بوده و به 

رنگ هاى قرمز، خاكسترى و سفيد ديده مى شوند. اين كوه ها رسوبى بوده و فاقد پوشش گياهى هستند. ارتفاع آنها نسبت به دشت هاى اطراف از 5 تا 100 متر متغير است. 

ساندويچ آلوده به ميكروب  سبب ثبت كوه هاى مريخى خراسان جنوبى در فهرست ميراث طبيعى- ملى
مسموميت عزاداران حسينى در خوسف شد

مهر- معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 
در خوسف،  عزاداران حسينى  مسموميت  به  اشاره  با 
گفت: علت اين حادثه رشد ميكروب استاف به دليل 
نگهدارى ساندويچ گوشت به مدت طوالنى خارج از 
اظهار كرد: در هفته  ناصرى  بوده است.  محيط سرد 
در  حسينى  عزاداران  از  نفر   98 مسموميت  گذشته 
خوسف  شهرستان  «كاريز»  و  روستاهاى«فريز» 
گزارش شد كه بالفاصله نيروهاى بهداشتى دانشگاه 
اعزام شدند. وى  روستاها  اين  به  نمونه بردارى  براى 
غذايى  مواد  تمامى  نمونه بردارى  اين  در  كرد:  بيان 
محيط از جمله ساندويچ گوشت، خورشت قيمه، پلو، 
قرار  آزمايش  تحت  و  نمونه بردارى  و...  كلوچه  ويفر، 
ساندويچ  آزمايش ها مشخص شد  اين  در  كه  گرفت 
و  فورم  كلى  استاف،  ميكروب هاى  به  آلوده  گوشت 
كه  عاملى  مهم ترين  گفت:  وى  است.  اشريشياكلى 
سبب مسموميت مواد غذايى شد ميكروب استاف بوده 
كه سبب توليد سمى در ساندويچ شده بود.ناصرى در 
ارتباط با دليل بروز اين باكترى گفت: هيچ گونه آلودگى 
دليل  به  تنها  و  نداشته  وجود  حادثه  اين  در  گوشتى 
از محيط سرد  از پخت خارج  بعد  ماده غذايى  اينكه 
براى  شرايط  و  شده  نگهدارى  ساعت  چندين  براى 
رشد ميكروب فراهم شده است. وى ادامه داد: احتماًال 
داده  قرار  تهيه و روى هم  از پخت غذا  بعد  ساندويچ 

شدند و همين امر سبب شد كه غذا سرد نشود.

70 پروژه عمرانى در بقاع متبركه 
استان در دست اقدام است

فارس- معاون اداره  كل اوقاف و امور خيريه خراسان 
اعتبار  هيچ گونه  سال جارى  در  اينكه  بيان  با  جنوبى 
بقاع  به  عمرانى  پروژه هاى  اجراى  براى  دولتى 
متبركه استان اختصاص نيافته است، گفت: حدود 70 
دست  در  استان  متبركه  بقعه   48 در  عمرانى  پروژه 
كرد:  اظهار  بخشى پور  حجت االسالم  است.  اقدام 
پروژه هاى عمرانى در بقاع متبركه در قالب طرح هاى 
كرد:  تصريح  وى  مى شود.  اقدام  و  پيگيرى  جامع 
خيران  با كمك  پروژه ها  اين  براى  نياز  مورد  اعتبار 
در طرح مودت تأمين مى شود. وى از اتمام 23 پروژه 
خبر  جارى  سال  در  استان  متبركه  بقاع  در  عمرانى 
دولتى  اعتبار  هيچ گونه  جارى  سال  در  گفت:  و  داد 
براى اجراى پروژه هاى عمرانى در بقاع متبركه استان 
براى  اينكه  به  اشاره  با  وى  است.  نيافته  اختصاص 
اعتبار  اجراى هر طرح جامع حدود 5 ميليارد تومان 
شده  هزينه  اعتبارات  جمع بندى  افزود:  است،  الزم 
پايان  در  متبركه  بقاع  در  عمرانى  پروژه هاى  براى 

سال جارى صورت مى گيرد.

انتخابات شوراى دانش آموزى 
در يك هزار و 684 آموزشگاه برگزار شد

مهر- هجدهمين دوره انتخابات شوراى دانش آموزى 
در يك هزار و 684 آموزشگاه خراسان جنوبى برگزار 
شد. معاون پرورشى اداره كل آموزش وپرورش خراسان 
جنوبى در افتتاح اين مراسم اظهار كرد: اين دوره از 
استان  ابتدايى  انتخابات در يك هزار و 130 مدرسه 
هم اكنون  كرد:  بيان  موسوى نژاد  مى شود.  برگزار 
آموزشگاه   310 در  دانش آموزى  شوراى  انتخابات 
حال  در  دوم  متوسطه  مدرسه   263 و  اول  متوسطه 
برگزارى است. وى ادامه داد: در اين دوره از انتخابات 
حاضر  رأى  صندوق هاى  پاى  دانش آموز  هزار   132
مى شوند و بيش از هشت هزار و 660 نفر از كانديداها 
انتخاب  دانش آموزى  اصلى شوراى  اعضاى  به عنوان 
نفر  و 460  هزار  سه  تعداد  كرد:  بيان  وى  مى شوند. 
به عنوان عضو على البدل انتخاب خواهند شد. به گفته 
موسوى نژاد در اين دوره 12 هزار و 130 نفر از  اعم 
انتخابات  براى برگزارى   ... از مسئوالن صندوق ها و 
ارديبهشت ماه سال  افزود: در  همكارى مى كنند. وى 
استان  دانش آموزى  شوراهاى  برترين هاى  نيز  آينده 

انتخاب و به تهران اعزام مى شوند.

بازديد تيم كاوش مشترك 
باستان شناسى ايران و ايتاليا 

از محوطه هاى پيش از تاريخ خراسان جنوبى

گروه خبر- تيم كاوش مشترك باستان شناسى ايران 
از  شمالى،  خراسان  جاجرم  َچلو  محوطه  در  ايتاليا  و 
بازديد  جنوبى  خراسان  تاريخ  از  پيش  هاى  محوطه 
ايتاليا و  كردند. دكتر رافائل بيشونه از دانشگاه ناپل 
خراسان  فرهنگى  ميراث  معاون  وحدتى  اكبر  على 
و  گوند  سرايان،  كوب  كله  هاى  محوطه  از  شمالى 
شناسى  باستان  موزه  و  فردوس  باغستان  سرتخت 
بازديد گفتند:  اين  تيم در  اين  بازديد كردند.  بيرجند 
مربوط  تاريخ خراسان جنوبى  از  پيش  سفالينه هاى 
گونه  هيچ  و  بوده  محلى  و  خاص  فرهنگ  يك  به 
ارتباط فرهنگى مابين داده هاى فرهنگى دوره مس 
يا  بلوچستان  و  با سيستان  و سنگ خراسان جنوبى 
نيمه شمالى استان وجود نداشته است. آنها افزودند: 
يافته هاى مربوط به عصر مفرغ كه اخيراً در محدوده 
استان به دست آمده عمدتًا وارداتى بوده و هيچ گونه 
گونه  اين  ساخت  زمينه  در  قبلى  فرهنگى  پيشينه 

سفالينه وجود نداشته است.

نيروى انسانى خالق و كارآمد
مهمترين سرمايه اجتماعى است

مساجد  هاى  كانون  عالى  ستاد  معاون  شبستان-  
مهمترين  را  كارآمد  و  خالق  انسانى  نيروى  كشور، 
كنيم  تالش  بايد  گفت:  و  دانست  اجتماعى  سرمايه 
تا تفكر و روحيه جهادى همكاران دبيرخانه مساجد 

خراسان جنوبى به ديگر استان ها منتقل شود. 
هاى  كانون  دبيرخانه  كاركنان  با  ديدار  در  سعادتى 
سفرهاى  از  هدف  گفت:  جنوبى  خراسان  مساجد 
 استانى رصد ظرفيت ها و توانمندى هاى استان ها

در سطح همكاران، نخبگان، ائمه جماعات و مديران 
 كانون ها براى تقويت و استفاده در سطح كشور است. 
منظور  به  ارزيابى  و  نظارت  اينكه  بر  تأكيد  با  وى 
راهبرى و كمك است نه با هدف مچ گيرى و سياه 
نمايى، گفت: همه ما جزء يك خانواده هستيم و اگر 
معرض  در  مجموعه  همه  شود  آسيب  دچار  بخشى 

خطر قرار مى گيرد.

14 گونه جانورى خراسان جنوبى 
در ليست قرمز انقراض

خراسان  زيست  محيط  حفاظت  مديركل  ايسنا- 
جنوبي گفت: از گونه هاي در حال انقراض استان 14 
گونه در فهرست ليست سرخ قرار داد. آرامنش اظهار 
كرد: پرندگاني نظير باالبان، كركس مصري، عقاب 
نظير  پستانداراني  و  هوبره  شاهي،  عقاب  تاالبي، 
يوزپلنگ، پلنگ، قوچ و ميش، كل و بز، آهو، جبير و 

زرده بر در اين فهرست هستند. 
وى افزود: خزندگاني نظير الك پشت مهميزدار، الك 
پشت آسيايي و آگاماي سروزغي نيز در فهرست قرمز 
اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت نام برده شده اند كه 
يوزپلنگ در شرايط حادتري در اين بين است. تصريح 
كرد: درحال حاضر 40 تا 70 قالده يوزپلنگ نيز در 
اينگونه  زيستگاه هاي  از  يكي  كه  دارد  وجود  جهان 
حيات  پناهگاه  انقراض،  خطر  معرض  در  حيواني 
وحش  نايبندان طبس در خراسان جنوبي است كه 

تاكنون 9 قالده در آن شناسايي شده است.

نظارت بر مبادى تهيه و توزيع مواد غذايى 
شهرستان درميان تشديد مى شود

از  درميان  درمان  و  بهداشت  شبكه  رئيس  تسنيم- 
نظارت بيشتر بر مبادى تهيه و توزيع مواد غذايى خبر 
داد و گفت: افزايش نظارت ها سبب ارتقاى سالمت 
در  عثمانى  محمدشفيع  مى شود.  غذايى  امنيت  و 
نظارت  امنيت غذايى شهرستان  و  كارگروه سالمت 
و پايش را يكى از اركان اساسى بهداشت و سالمت 
عنوان كرد و اظهار كرد: نظارت بيشتر بر مبادى تهيه 
امنيت  ارتقاى سالمت و  و توزيع مواد غذايى سبب 
غذايى خواهد بود. وى با اشاره به بازگشت حجاج و 
زائران از عربستان و كشورهاى عربى افزود: با تشديد 
نظارت ها تاكنون موردى از بيمارى هايى نظير كرونا 
در شهرستان مشاهده نشده است. وى بيان كرد: در 
6 ماهه نخست امسال تعداد 365 مورد نمونه گيرى از 
مواد غذايى و 99 مورد نمونه بردارى از مراكز تهيه و 
توزيع اين مواد صورت گرفته كه ميزان 381 كيلوگرم 

موادغذايى فاسد كشف و معدوم شده است.

برداشت 6 هزار تن خرما از اراضى استان

خراسان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس  تسنيم- 
جنوبى با بيان اينكه در استان هزار و 600 بهره بردار 
مى شود  بينى  پيش  گفت:  مى كنند،  فعاليت  خرما 
امسال 6 هزار تن خرما به ارزش 270 ميليارد ريال 

در خراسان جنوبى برداشت شود. 
ولى پور اظهار كرد: يك هزار و 932 هكتار از اراضى 
با  خراسان جنوبى زيركشت درخت خرما است. وى 
بيان اينكه بيشترين سطح زيركشت خرما در استان 
شهرستان  افزود:  است،  طبس  شهرستان  به  مربوط 
طبس با داشتن يك هزار و 585 هكتار و پيش بينى 
خرماى  بيشترين  خرما  تن   148 و  هزار   5 برداشت 

خراسان جنوبى را دارد.

كمك يك ميليارد و 108 ميليون ريالى 
حاميان به مشمولين طرح محسنين سرايان 

خمينى(ره)  امام  امداد  كميته  مدير  خبر-  گروه 
شهرستان سرايان از كمك 1316حامى نيكوكار در 6 
ماهه نخست سال جارى به ارزش يك ميليارد و 108 

ميليون ريال به ايتام و محسنين خبر داد. 
طرح  قالب  در  نهاد  اين  امسال  كرد:  اظهار  اربابى 
محسنين براى 297 نفر از دانش آموزان حامى يابى 
كرده است كه كل افراد مورد حمايت اين طرح406  
نفر است. وى گفت: در طرح محسنين براى كودكان 
استطاعت  عدم  دليل  به  كه  يتيمى  غير  ونوجوانان 
و  كارافتادگى  از  العالج،  صعب  هاى  بيمارى  مالى، 
اقشار آسيب پذير از امكانات اوليه زندگى بى نصيب 

شده اند چاره انديشى شده است.

استان  بيماران خاص  اولين جلسه كميته  فرد-   كاظمى 
در سال جارى با حضور اعضا اين كميته در محل مجتمع 
تر  روان  و  بيشتر  كمك  هدف  با  بيرجند  خاص  بيماران 
امور  دفتر  برگزار شد. مديركل  بيماران  اين  شدن درمان 
اجتماعى استاندارى در اين كار گروه از وجود 606 بيمار 
از سياست هاى  افزود: يكى  و  داد  استان خبر  در  خاص 
ويژه  به  مردم  به  رايگان  پزشكى  خدمات  ارايه  دولت 
گفته وى 90  به  است.  االعالج  و صعب  بيماران خاص 
دانشگاه  را  خاص  بيماران  درمانى  هزينه هاى  از  درصد 
به محروميت   توجه  با  اما  پرداخت مى كند  پزشكى  علوم 
منطقه حتى پرداخت10 درصد هزينه هاى درمان نيز براى 
مردم سنگين است. وى خواستار كمك سازمان ها، كميته 
امداد امام(ره) و بهزيستى در اين راستا شد و افزود: اسكان 
از  خاص  بيماران  اشتغال  و  مسكن  بيماران،  همراهان 
مشكالت اين حوزه است.  به گفته ابراهيمى اكثر بيماران 
ريال صرف هزينه هاى  ميليارد  دياليزى هستند كه 180 

اين بيماران شده است.

راه اندازى بانك خون  و دارو خانه هالل احمر
 در مركز بيماران خاص استان

گنجى فر معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند نيز 
كه  است  استان هايى  محدود  جزو  جنوبى  خراسان  گفت: 
مى كند.  خدمات رسانى  خاص  بيماران  به  جامع  به صورت 
وى بابيان اينكه روند گسترش خدمات دهى در مركز جامع 
آموزشى درمانى بيمارى هاى خاص استان رو به رشد است، 
بيماران  ساير  به  خدمات  ارائه  دامنه  كرد:  اميدوارى  ابراز 

از  و خدمات سرپايى و چكاب ها  گسترش داده شود. وى 
راه اندازى بانك خون در اين مركز خبر داد و اظهار كرد: ايجاد 

داروخانه هالل احمر در اين مركز نيز در دستور كار قرار دارد.
نيز  استان  بيمارى هاى خاص  رئيس مركز جامع درمان 
اظهار كرد: اين مركز با كمك هاى خيران و دانشگاه علوم 
 پزشكى  بيرجند، در جهت درمان، آموزش و حمايت هاى

فعاليت  العالج  و صعب  بيماران خاص  درمانى  و  دارويى 

مركز  اعتبارات  درصد   80 كرد:  اظهار  وى  كند.  مى 
علوم  دانشگاه  توسط  نيز  درصد   20 و  خيرين  كمك  با 
پزشكى بيرجند پرداخت شده است. وى با بيان اينكه براى  
تجهيزات پزشكى اين مركز 6 ميليارد تومان هزينه شده 
گفت براى ساخت اين مجتمع چهار ميليارد و500 ميليون 

تومان هزينه شده است.
و  نفر   را 264  استان  در  دياليزى  بيماران  آمار  دهقانى   
تعداد بيماران هموفيلى را در استان 136 نفر اعالم كرد. 
وى از وجود تعداد 70 هزار بيمارى ام اس در كشور خبر 
داد و اظهاركرد: تعداد بيماران ام اس استان،140 نفر است 

و تعداد بيماران تاالسمى در استان به 70 نفر مى رسد.

العالج  صعب  بيمارى  شيوع  افزايش  از  ادامه  در  وى 
گفت  و  داد  خبر  استان  همچنين  و  كشور  در  سرطان 
متأسفانه ساالنه، بالغ بر تعداد 70 هزار مورد جديد، به آمار 

سرطان كشور افزوده مى شود.

شهردارى براى صدور پايان كار همكارى كند

دهقانى با اشاره به مشكالت مركز افزود: تأمين اعتبار حدود 

يك ميليارد تومان براى خريد دو قطعه زمين در مجاورت 
اين مركز براى گسترش واحد هاى دياليز و شيمى درمانى 
ذهاب  و  اياب  براى  نقليه  وسيله  يك  تهيه   ، پاركينگ  و 
كه  شهردارى  توسط  مركز  اين  كار  پايان  صدور  بيمارانو 
هرساله مشكالت مالى براى اين مركز به وجود مى آورد از 

مشكالت ماست كه همكارى شهردارى را مى طلبد.

حذف فرانشيز بخشى از داروهاى بيماران خاص 

مديركل بيمه سالمت هم بيان كرد: طبق اعالم شوراى 
خاص  بيماران  داروهاى  از  برخى  فرانشير  بيمه،  عالى 
بيان  با  خوبان  شد.  94حذف  سال  در  درمان  سخت  و 

كه  داروهايى  جمله  از  داروها  از  برخى  فرانشيز  اينكه 
حاد  نارسايى  داراى  همودياليز  و  دياليزى  بيماران  براى 
بيمه   كليه حذف شده است، اظهار كرد: همچنين هزينه 
«ايجاد فيستول جريانى وريدى»، براى بيماران دياليزى و 
داروى «هيدروكسى اوره»، در بيماران تاالسمى وفرانشيز 
تعويض «مفصل زانو شانه و هيپ» در بيماران هموفيلى 
و داروهاى تخصصى بيماران پيوند كليه در بخش سرپايى 
مركزهاى  در  خدمات  اين  افزود:  است.وى  شده  حذف 
خدماتى  بر  عالوه  خاص  بيماران  به  غيردولتى  و  دولتى 

كه قبًال داده مى شد، ارائه مى شود.

درخشش بيماران خاص استان
 در مسابقات ورزشى

افسانه اسالمى، رئيس هيئت ورزشى بيماران خاص استان 
نيز از اعزام بانوان ورزشكار پيوند اعضا به مسابقات كشورى 
خبر داد و گفت: كسب 3 مقام اول در رشته هاى دووميدانى، 
پرتاب ديسك و راه يابى به مسابقات انتخابى گروه ملى از 
افتخارات هيئت ورزش استان است. وى يكى از بزرگ ترين 
دغدغه هاى فدراسيون را جذب حداكثرى بيماران خاص در 
استان و شناساندن هيئت و خدمات هيئت به اعضا دانست 
اجتماعى  امور  دفتر  طرف  از  راستا  اين  در  كرد:  اظهار  و 

استاندارى هيچ پيگيرى صورت نگرفته است.
امداد،  كميته  بهزيستى،  نماينده  گروه  كار  اين  ادامه  در 
خاص  بيماران  انجمن  رئيس  و  امورخيريه  و  اوقاف 
و  خاص  بيماران  و  مركز  اين  با  همكارى  براى   استان 

صعب العالج  اعالم آمادگى كردند. 

در اولين كميته بيماران خاص استان در سال جارى عنوان شد:

 هزينه ساليانه 180 ميليارد ريالى درمان بيماران خاص 

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبي در نشستي كاري با وزير صنعت، معدن و تجارت 
موضوعات كاري مرتبط با اين حوزه مهم را بررسي  و مورد پيگيري جدي قرار داد.  
خدمتگزار  با يادآورى  ظرفيت ها و  قابليت هاى باالي  منطقه  در زمينه معدن،  
افزود: خراسان جنوبي معادن غني و ظرفيت هاي خدادادي بسيار خوبي دارد كه 
توجه به اين ظرفيت ها و شكوفا شدن آنها مي تواند عالوه بر ايجاد اشتغال، ارزش 
افزوده فراواني را نيز به استان سرازير نمايد. وي جلوگيري از خام فروشي محصوالت 
معدني در استان را مورد تأكيد جدي قرار داد و يادآورشد: توسعه فراوري معادن و 
نيز توجه ويژه به اين مهم عالوه بر توسعه اشتغال، موجب رونق اقتصادي و توسعه 
فضاي كسب وكار در اين حوزه نيز خواهد بود. وي به مشكالت موجود در واحدهاي 
معدني استان اشاره كرد و ادامه داد:  برخي از واحدهاي معدني استان  نيمه تعطيل 
بوده يا از حداقل ظرفيت خود استفاده مي كنند كه نيازمند توجه ويژه از سوي 
مسئوالن كشوري در اين باره هستيم. وي به فعاليت 9 شهرك و 11 ناحيه صنعتي 
در قالب 300 واحد در استان اشاره كرد و افزود: با توجه به مشكالت اقتصادي كه 
از گذشته وجود داشته برخي از اين واحدها  نيمه تعطيل بوده و يا با حداقل ظرفيت 
خود فعاليت مي كنند، از اينرو رفع مشكالت موجود در اين واحدها و نيز توجه ويژه 
به آنها مي تواند تا حد زيادي موجبات ايجاد رونق اقتصادي در استان را فراهم 
نمايد. وي خاطر نشان كرد به طور قطع توجه به واحدهاي صنعتي و رفع مشكالت 
آنها مي تواند عالوه بر ايجاد اميد در توليدكنندگان باعث  جلب ساير متقاضيان و 

توليدكنندگان براى ايجاد واحدهاي جديد در استان باشد. 
استاندار، در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع سرمايه گذاري به عنوان 
يكي از محورهاي نشست كاري خود با وزير پرداخت و ادامه داد: كاهش نرخ سود 
تسهيالت بانكي براي متقاضيان سرمايه گذاري در استان و نيز در نظر گرفتن برخي 
معافيت هاي مالياتي از ديگر مواردي است كه در صورت فراهم شدن امكان آن 
در استان، كمك شايان توجهي به  حضور سرمايه گذاران  خواهد كرد. خدمتگزار، 
به محصوالت استراتژيك استان از جمله زرشك، عناب، زعفران و انار اشاره كرد و 
افزود: در كنار اين محصوالت، خراسان جنوبي داراي 800 گونه گياه دارويي است 
كه مي تواند موجب ايجاد اشتغال و نيز ارزش افزوده خصوصاً براي روستائيان باشد و 
از  كارخانه كوير تاير به عنوان يكي از واحدهاي مهم و بزرگ صنعتي استان ياد كرد 
و ادامه داد: تقويت اين واحد مهم صنعتي در استان و نيز پيگيري به منظور پرداخت 
مطالبات اين كارخانه از سوي شركت هاي خودروسازي از جمله مهمترين مواردي 
است كه در صوت تحقق خواهد توانست عالوه بر ايجاد رونق بيشتر آن، موجبات 
توسعه بيش از پيش  اين واحدرا نيز فراهم نمايد. وي به مالقات با مديران عامل 
شركت هاي خودروسازي سايپا و ايران خودرو اشاره كرد و افزود: با توجه به مطالبه 
كارخانه كوير تاير از اين شركت ها، نياز است تا دستورات الزم از سوي وزير صنعت 
،معدن و تجارت به منظور پرداخت اين مطالبات صادر شود تا با توجه به مشكالتي 
كه در استان وجود دارد كارخانه كوير تاير در ارائه خدمات بعدي به مشتريان خود 

با مشكل كمبود نقدينگي مواجه نشود. وي كارخانه شمش منيزيم فردوس را نيز از 
ديگر واحدهاي مهم صنعتي استان دانست و تصريح كرد: اين واحد صنعتي نيز در 
حال حاضر با مشكالتي مواجه است كه مرتفع شدن آنها مي تواند كمك مناسبي 
براي توسعه اشتغال در استان باشد. وي توسعه صنايع و توجه به معادن را با توجه 
به ذخاير مناسبي كه در اين زمينه در استان وجود دارد را مورد تأكيد جدي قرارداد 
و افزود: با توجه به خشكسالي هاي چندين ساله در استان، قطعاً توسعه معادن و 
نيز توجه به صاحبان صنايع مي تواند تا حد زيادي مشكالت موجود در بخش 
كشاورزي را پوشش داده و به روند توسعه استان كمك كند. استاندار  به فعاليت 4 
بازارچه مرزي در استان اشاره كرد و افزود: با توجه به حجم باالي مبادالت تجاري 
در بازارچه مرزي ماهيرود نياز است تا زيرساخت هاي الزم براي توسعه اين بازارچه 

و نيز فعال شدن ساير بازارچه هاي مرزي استان نيز فراهم شود.
اين گزارش حاكي است، در اين نشست وزير صنعت، معدن و تجارت نيز بعد از 

استماع سخنان استاندار نسبت به مرتفع شدن برخي از آنها قول مساعد داد.

گزارش استاندار از روزهاى سخت صنعت خراسان جنوبى به وزير؛

 حال صنعت استان خوب نيست

ساماندهى و تعريض سه خيابان اصلى در دستور كار شوراى شهر بيرجند
اسالمى شهر  دهمين جلسه شوراى  و  زاده- صد  حسين 
بيرجند با حضور بيشتر اعضا برگزار شد.  در اين جلسه كه 
با حضور  شهردار و معاونان وى تشكيل شد در ابتدا معاون 
عمرانى شهردار با توجه به جلسه برگزار شده با نمايندگان 
نزاجا گزارشى درباره كارهاى انجام شده و پيگيرى به عمل 
تعريض  و  دژبان  پل  به  اراضى موسوم  تملك  براى  آمده 

خيابان ارتش و ساماندهى خيابان جمهورى را ارائه كرد.

موافقت شورا با خريد اتوبوس جديد

در ادامه جلسه با توجه به مصوبه مورخ 94/4/7 شوراى 
طرح  اجراى  پيشنهاد  بر  مبنى  استان  ترافيك  هماهنگى 
اتوبوسرانى  خطوط  ساماندهى  و  شدن  اى  منطقه  دو 
اتوبوسرانى طرح مذكور را به صورت  بيرجند، مديرعامل 

حاصل  ترافيكى  معضالت  غالمپور  كرد.  تشريح  كامل 
و  شهر  شمال  خطوط  هاى  اتوبوس  موازى  ترددهاى  از 
طالقانى،  خيابان  (شامل:  مركزى  هسته  از  شهر  جنوب 
عمده  مشكل  را  اسالمى)  جمهورى  و  مطهرى  شهيد 
گفته  به  كرد.  عنوان  بيرجند  شهرى  درون  نقل  و  حمل 
وى در هر ساعت 130 دستگاه اتوبوس و در هر دقيقه 2 
دستگاه به صورت رفت و برگشت از خيابان طالقانى مى 
گذرند كه تنها 24 درصد ظرفيت صندلى آنها پر و مابقى 
خالى مى باشد. ضمن اينكه 320 متر از سطح سواره رو 
كه  است  ها  اتوبوس  اشغال  در  هميشه  طالقانى  خيابان 
اين ترددهاى موازى اتوبوس ها عالوه بر ايجاد مشكالت 
و  ناوگان  استهالك  باعث  شهر  مركزى  هسته  ترافيكى 
شود.     مى  بيرجند  شهردارى  بر  زياد  هاى  هزينه  تحميل 

در پايان بررسى نهايى و كارشناسى طرح ارائه شده و با 
رعايت همه جوانب و تبعات احتمالى و تأثيرات آن بر روى 
افراد و سيستم حمل و نقل درون شهرى مجدد انجام و 
به شورا ارسال خواهد شد. مديرعامل سازمان اتوبوسرانى 
در ادامه با اشاره به عدم واگذارى اتوبوس جديد از سال 
89 به بعد از سوى سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى 
كه  سال   8 به  اتوبوسرانى  ناوگان  عمر  افزايش  و  كشور 
و  كارايى  كاهش  نتيجه  در  و  ناوگان  فرسودگى  باعث 
نوسازى  درخواست  شود  مى  اتوبوسرانى  خدمات  كيفيت 
ناوگان اتوبوسرانى را مطرح كرد كه اعضاى شورا  ضمن 
تأييد اين موضوع موافقت خود را جهت نوسازى و خريد 
اتوبوس جديد معادل 5 درصد ناوگان فعلى اتوبوسرانى از 
محل اعتبارات داخلى سال جارى شهردارى اعالم و مقرر 

شد از طريق شهردارى اين موضوع پيگيرى شود.
امتداد  بازگشايى  شامل  مواردى  نيز  جلسه  اين  ادامه  در 
به خيابان شهيد قرنى، تملك  اتصال آن  خيابان معلم و 
اين  تملك  با  (كه  دژبان  پل  در  نزاجا  به  مربوط  ملك 
منطقه  شهردارى  مقابل  از  شهروندان  تردد  مسير  ملك 
يك به سمت خيابان صمدى و پل دژبان امكان پذير مى 
ابوذر، آغاز  ابتداى ميدان  از  شود)، تعريض خيابان ارتش 
عمليات اجراى پاركينگ طبقاتى خيابان منتظرى و تسريع 
درباره  پيگيرى  و  جعفر  بن  موسى  پل  پروژه  تكميل  در 
آزادسازى اراضى واقع در مسير طرح مذكور به اتفاق آرا 
به تصويب اعضاى شوراى اسالمى شهر بيرجند رسيد كه 
البته سه موضوع نخست نياز به پيگيرى از طريق سلسله 

مراتب نزاجا نيز خواهد داشت.

فرهنگى  كانون  هاى  دبيرخانه  مسئول  شهريارى- 
دهمين  گفت:  جنوبى  خراسان  مساجد  هنرى 
از  نفر  با حضور 157  قرآنى «مدها متان»  جشنواره 
محل  در  خوسف  و  درميان  بيرجند،  شهرستان هاى 
حضور  با  بيرجند  (س)  الزهرا  محبان  ساختمان 

مسئوالن كشورى برگزار  شد.
حجت االسالم رمضان زاهدى گفت: اين جشنواره در 
هفت رشته قرآنى شامل قرائت، حفظ  (كل، 20 و 10 
جزء)، حفظ، اذان، ترتيل، تفسير، مفاهيم قرآن و نهج 
البالغه و همچنين تصحيح قرائت حمد و سوره و اذكار 

نماز برگزار شد. وى افزود: سن شركت كنندگان بين 
18 تا 30 سال است و تنها براى رشته هاى تصحيح 
قرائت حمد و سوره و اذكار نماز 8 تا 15 سال و براى 

رشته تفسير محدوديت سنى وجود ندارد. 
برگزارى جشنواره  به  اشاره  با  زاهدى  حجت االسالم 
منطقه اى مدها متان با محوريت شهرستان بيرجند، 
گفت: 157 نفر از اعضاى كانون هاى فرهنگى هنرى 
مساجد از شهرستان هاى درميان، خوسف و بيرجند در 
اين جشنواره شركت كرده اند. وى افزود: از اين تعداد 98 
نفر را آقايان و 59 نفر آن را بانوان تشكيل مى دهند. وى 

ترغيب و تشويق مديران كانون ها به كشف استعدادهاى 
محلى و منطقه اى فعال در امور قرآنى، آشنايى بيشتر 
قرآنى  ظرفيت هاى  و  استعدادها  با  مسئوالن  و  مردم 
موجود در كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد و كشف 
و شناسايى استعدادهاى موجود در امر تفسير قرآن را از 
جمله اهداف اين جشنواره قرآنى اعالم كرد. وى با بيان 
اينكه مرحله استانى اين مسابقات 8 آبان ماه در بيرجند 
برگزار مى شود، گفت: نفرات برتر مسابقات منطقه اى 
شهرستان ها در هر رشته در اين مرحله شركت مى كنند 

و نفرات برگزيده به مرحله كشورى اعزام مى شوند.

دهمين جشنواره قرآنى مدها متان با حضور 157 نفر در بيرجند برگزار مى شود

پاره اى از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) در باب پدافند غيرعامل:
تنها راه مقابله با تهديدات اين است كه وضعيت داخلى به گونه اى ساماندهى شود كه دشمن از پيروزى خود مطمئن نباشد 

كميته پدافند غيرعامل فرماندارى شهرستان بيرجندو زمينه را براى ماجراجويى فراهم نبيند.
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امام حسن (ع) :  هيچ قومي با همديگر مشورت نكنند، 
مگر آن كه به رشد و كمالشان هدايت شوند.
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بزرگترين عزادارى كارگرى خراسان جنوبى برگزار شد

حماسه عاشورايى كاركنان كويرتاير در عزاى سيدالشهداء(ع)
در هفتمين روز از ماه محرم، حدود 1000 نفر از كاركنان شركت كويرتاير در خيابان هاي 

كارخانه و خط توليد به مرثيه سرائي و سينه زني پرداختند.
االسالم  حجت  كه  باشكوه  مراسم  اين  در  كويرتاير؛  شركت  عمومى  روابط  گزارش  به 
والمسلمين حائرى زاده از خطباى قم، حجت االسالم كميلى رئيس ستاد اقامه نماز استان، 
مهندس سنجرى مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراسان جنوبى، سرهنگ كريم زاده 
فرمانده بسيج ادارى و كارگرى استان، جمعى از مديران دستگاههاى اجرايى استان، آقاى 
زينلى مديرعامل، مديران و كارگران شركت حضور داشتند در تجمعي با شكوه در عزاي 
سيد و ساالر شهيدان به سوگواري پرداختند. اين آئين باشكوه كه بزرگترين تجمع عزاداري 

ديار شور و شعورحسينى، در  آيد، كويرتايرى هاى  مي  به شمار  كارگري خراسان جنوبى 
ناله آسمان و زمين،  با  بيرق حسين (ع) همنوا  بلنداى  به  با دلى بزرگ  سرزمينى كوچك 
والمسلمين  الحسين (ع) سر دادند. همچنين حجت االسالم  يالثارات  نواى  دوشادوش هم، 
حائرى زاده در خصوص اهميـت عزادارى سيدالشهدا(ع) و قيام امام حسين(ع) سخنانى ايراد 
و از مديريت و كاركنان در برپايى شكوهمند اين مراسم عزادارى قدردانى كرد. اين عزاداري 
باشكوه هر سال در شركت كويرتاير برگزار مي شود كه امسال نيز با شكوه و عظمت بيشتري 
صورت گرفت. پس از برگزارى عزادارى و سخنرانى، نماز جماعـت ظهر و عصر در خط توليد 

و با حضور شركت كنندگان اين مراسم باشكوه برگزار شد.

نماز جماعت ظهر و عصر با شكوهى خاص در خط توليد اين كارخانه اقامه شد

آگهـى همكـارى 
طراح گرافيست با سابقه جهت امور طراحى

 و روابط عمومى نيازمنديم.
تلفن تماس: 09153518455-32213723

به اطالع شهروندان محترم مى رساند:
نگهدارى  (ع)  اكبر  على  حضرت  توانبخشى  خيريه  موسسه 

بزرگواران شما  هاى  كمك  و  حمايت  با  را  معلول   سيصد 

عهده دار است و آمادگى دارد همچون سنوات گذشته نذورات 

نقدى و غير نقدى شما را با دل و جان پذيرا باشد.

شماره حساب كمك هاى مردمى:

كارت بانك پاسارگاد: 5022291900043355 

كارت بانك توسعه تعاون : 5029081016528099

آدرس: بيرجند - شهرك شهيد مفتح - باالتر از فنى و حرفه اى

انجمن خيريه حمايت  از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 

غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه
به يارى شما مى انديشند.  هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم

شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:
شماره كارت: 6037701199502144

بانك ملى: 0105783779007
بانك كشاورزى: 69961169

 آدرس: مدرس5 - پالك 29

تلفن: 32229154   فاكس: 32229051

قابل نصب در واحدهاى كوچك آپارتمانى تا ساختمان هاى 
تجارى بزرگ و پاساژها با ظرفيت هاى متنوع

كاهش هزينه هاى تاسيساتى ساختمان تا 30 درصد 

بيرجند- بين مدرس 35 و 37  تلفن: 32449084- 09306007649    

نمايندگى انحصارى داكت اسپيلتنمايندگى انحصارى داكت اسپيلت

سرمايشى و گرمايشى بسيار قوى با صرفه جويى باال 
در مصرف گاز و برق در زمستان و تابستان



ويژه نامه هفته پيشگيرى از مسموميت ها     چهارشنبه : 94/8/6   ضميمه رايگان روزنامه آواى خراسان جنوبى

شيوه جديد زندگي ماشيني و دسترسي آسان به انواع مواد شيميايي، داروها، سموم و ... بدون داشتن 
اطالعات كافي از نحوه نگهداري، مصرف، عوارض، خطرات و هشدارهاي مربوط به آن، شيوع 
مسموميت هاي اتفاقي و تعمدي را در جامعه به ميزان زيادي افزايش داده است. بسيارى از ضايعات 
ناشى از بروز مسموميت ها به سادگى قابل پيشگيرى مى باشند و با نگاهى نو به روند آموزش نحوه 
پيشگيرى از مسموميت ها و توجه به اين نكته كه «شايد قربانى بعدى يكى از انواع مسموميت من 
يا خانواده من باشد» هيچگاه خطر را از خود دور نخواهيم ديد. چراكه يك لحظه غفلت خصوصاً در كودكان مى تواند منجر به عوارض دائمى وآزار دهنده 
ناشى از مسموميت شود. وقوع مسموميت هاي حرفه اي حاد و مزمن در كارگران شاغل در كارخانجات صنايع شيميايي از يك سو و استفاده از وسايل 
گاز سوز و مواد شيميايي و شوينده در منازل و فقدان آگاهي هاي كافي در اغلب خانواده ها از سوي ديگر، خطرات جدي را متوجه آنان مى كند. خصوصًا 

كودكان زير 5 سال بر اساس آمار، صدمه پذيرترين گروه به شمار مى روند.
جوان بودن جمعيت كشور و مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با آن و همچنين سوء مصرف مواد مخدر، تعداد مسموميت هاي عمدي از جمله 
خودكشي را نيز افزايش داده است. به طوري كه بسياري از افراد بدون توجه به باورهاي مذهبي و ساير عواقب اجتماعي و خانوادگي، اقدام به خودكشي 
مي نمايند. اگر چه بسياري از اين مسموميت ها توسط گروه پزشكي كنترل شده و به مرگ منتهي نمي گردد وليكن خسارات جبران ناپذيري را به پيكره 

اقتصاد، سالمت و بهداشت جسمي و رواني جامعه و خانواده ها وارد خواهد نمود.
دسترسى آسان به دارو در منازل و عدم نگهدارى صحيح آنها همراه با افزايش تعداد بيماران افسرده و آگاهى عامه مردم از قابليت كشندگى برخى داروها، 

متاسفانه جامعه را نسبت به مسموميت هاى ناشى از داروها خصوصاً شكل تعمدى آن آسيب پذيرتر نموده است.
آمار باالى مصرف داروها در جامعه از يك سو احتمال بروز تداخالت دارويى را باال خواهد برد و از سوى ديگر اشتباهاتى كه ضمن تجويز و مصرف دارو به 
صورت ناخواسته صورت مى گيرد ممكن است بيمار را به سمت مصرف مقادير باالتر از دوز درمانى و متاسفانه عوارض ناشى از مسموميت با داروها سوق 
دهد. اين امر خصوصاً در مصرف دارو توسط سالمندان حائز اهميت است. به همين علت شعار امسال هفته پيشگيري از مسموميتها «با افزايش آگاهي ، مانع 
مسموميت دارويي شويم»مقرر شده است. ضمن اشاره به داليل فوق، نامگذاري هفته اي به نام هفته پيشگيري از مسموميت ها مي تواند در امر آموزش 
و اطالع رساني كليه اقشار جامعه و به تبع آن كاهش موارد مسموميت هاي اتفاقي و تعمدي مفيد واقع شود و به ميزان قابل توجهي سبب ارتقاء سطح 
 سالمت و بهداشت عمومي جامعه گردد و با توجه به محدوديت تختهاي بيمارستاني و هزينه هاي باالي دارو و درمان، مي تواند به كاهش هزينه هاي 

درماني كمك شاياني نمايد.   
  دكتر كاظم قائمي - قائم مقام وزير در استان و رئيس دانشگاه

پيام رئيس دانشگاه علوم پزشكي

 به مناسبت هفته پيشگيري از مسموميتها 

(9-3) آبان ماه

معرفى ايام هفته پيشگيرى از مسموميت ها

 پيشگيرى از مسموميت ناشى از داروها

 پيشگيري از بروز مسموميت ها در اطفال 

 پيشگيرى از مسموميت ناشى از گازها و منوكسيد كربن

 پيشگيري از مسموميت هاي ناشي از مواد غذايي و گياهان سمي

 پيشگيري از بروز مسموميت با سموم دفع آفات و  مواد شيميايي 

و شوينده خانگي

 پيشگيري از مسموميت ناشي از گزيدگيها

 پيشگيري ازمسموميت ناشي از سوء مصرف مواد

3 آبان

4 آبان

5 آبان

6 آبان

7 آبان

8 آبان

9 آبان

تعريف سم :
سم هر ماده يا تركيبى است كه اگر توسط فردى به صورت غير 
صحيح ، يا در فردى غير از بيمار يا در مقادير اشتباهى استفاده شود 
موجب آسيب مى گردد . سمومى كه بطور عادى در محيط وجود 
دارند شامل : مواد شوينده ، مواد شيميايى موجود در محيط يا در 
محيط كار ، داروها ، گياهان سمى ، مارها ، حشرات است . سموم 
ميتوانند از راه چشم ، گوش ، از طريق پوست ، تنفس و يا خوردن 

به بدن وارد شوند .
سموم شايع در اطفال چه مواردى هستند ؟ محصوالت آرايشى 
و بهداشتى از قبيل الك ناخن ، عطرها ، دئودورانت ها ، صابونها 
، مواد شوينده ، داروهاى مسكن مانند استامينوفن و ايبوپروفن 
 ، از پاك كن  ، تركيبات در دسترس كودك مانند قسمتهايى 
عروسك ، جاذب الرطوبه موجود در محصوالت مختلف ، چسب 
و محصوالت موضعى كودك مانند روغن و پودر بچه ، كاالمين 

، و ...
سموم شايع در بزرگساالن چه مواردى هستند :

داروهاى مسكن ( شامل داروهاى OTC  و نسخه اى ) ، مواد 
مخدر ، داروهاى آرامبخش و خواب آور و داروهاى اعصاب و روان 

، داروهاى قلبى و عروقى ، الكل ها
سموم خطرناك در دسترس چه مواردى هستند :

ضد يخ و شيشه شوى ، بعضى داروها ، شوينده هاى خورنده مانند : 
گاز پاك كن ، جرم گير ، لوله بازكن ، و جوهر نمك ، مواد سوختى 
 مثل نفت سفيد ، بنزين ، گازوئيل ، انواع حشره كشها و منوكسيد كربن 
اين نكته بسيار اهميت دارد كه بدانيم شايع ترين عامل بروز مرگ 
ناشى از مسموميتهاى غير عمدى در ايران مسموميت با منوكسيد 
كربن است در صورتى كه آموزشهاى مرتبط با نحوه استفاده صحيح از 
وسايل گازى در رسانه ها مرتب انجام ميشود و با رعايت استانداردهاى 
 ارائه شده توسط اداره گاز اين مسموميت قابل پيشگيرى ميباشد .

در اولين برخورد با فرد مسموم چه كار بايد كرد :
1 – در صورتى كه فرد مسموم نيازمند كمكهاى اوليه است و شما دوره 
 كمكهاى اوليه جمعيت هالل احمر را ديده ايد به وى كمك كنيد .
2 – در صورتى كه فرد مسموم دچار اختالل تنفسى ، كاهش 
سطح هوشيارى و يا كالپس قلبى شده بايد با 115 تماس گرفته 
شود . در اين موارد حتى اگر مطمئن هستيد ماده به تازگى خورده 

شده از القاى استفراغ و يا خوراندن مايعات اجتناب كنيد .
3 - در صورتى كه فردى داروى اشتباه خورده يا مقدار اشتباه 
 از داروى صحيح خورده بالفاصله با 1490 تماس گرفته شود .

4  در صورتى كه فردى گاز سمى استنشاق كرده ابتدا بايد به جايى كه 
 هواى تازه سالم دارد منتقل شود و سپس با 1490 تماس گرفته شود .

5 – در صورتى كه ماده سمى بر روى پوست ريخته است ابتدا 
تمام لباسهاى آلوده شده را از تن خارج كرده و سپس 20-15 
دقيقه زير آب روان قرار داده و با 1490 تماس گرفته شود . به 
هيچ عنوان از مواد شيميايى كه از نظر شيميايى خنثى كننده ماده 

سمى هستند براى خنثى كردن سم ريخته شده بر روى پوست 
استفاده نشود .

6 – در صورتى كه ماده سمى وارد چشم شده است بايد بالفاصله 
چشم را زير آب روان بمدت 15-20 دقيقه قرار داد و با 1490 

تماس گرفته شود .
7 -  مسموميت با مواد خطرناك كه مثالهاى آن اشاره شد ميتواند 
تبعات خطرناك و ماندگارى براى فرد مسموم ايجاد كند بنابراين 

حتى المقدور بايد از وقوع آن پيشگيرى شود .
8 – مراكز اطالعات داروها و سموم فقط در موارد بروز مسموميت 
كاربرد ندارد بلكه در مواردى كه نگرانى از عوارض دارويى كه 
اشتباه مصرف شده يا دارويى كه مقدار اشتباهى استفاده شده است 

هم ميتواند راهنمايى هاى مناسب ارائه دهد .
9 – مسموميت يكى از شايع ترين علل بروز صدمات خطرناك 
در اطفال است و اكثر موارد مسموميت اطفال در خانه رخ ميدهد 
و كودكان در سنين بين 8 ماه تا 6 سال در باالترين ميزان خطر 

قرار دارند .
راه هاى پيشگيرى از مسموميت در اطفال چيست ؟

1- مهمترين اقدام خارج كردن داروها و مواد شوينده از دسترس 
اطفال است ، براى اين كار مواد شوينده و داروها را در ظروف 
قفل  قابليت  كه  در كمدهايى  و  بسته  در  بصورت  و  خودشان 
. داده شوند  قرار  دور هستند  اطفال  از دسترس  و  دارند   شدن 
 2- از قرار دادن مواد شيميايى در ظروف مواد خوراكى اجتناب گردد .

3- از خوردن داروها جلوى چشم اطفال پرهيز كنيد و داروهاى 
خودتان را در كيف دستى كه قابليت دسترسى براى اطفال دارد 

نگهدارى كنيد .
4- اكثر موارد مسموميت در اطفال در خانه و به علت سهل انگارى 
والدين در رعايت نكردن موارد باالست  و بهترين راه پيشگيرى از 
ضايعات شديد و غير قابل جبران در مسموميتهاى اطفال نگهدارى 

صحيح و خارج از دسترس مواد بالقوه رسمى است .
5- در بعضى از موارد تجويز غير صحيح داروها توسط والدين 
با  مشورت  بدون   . مشود  اطفال  در  مسموميت  بروز  باعث 
براى  كه  دارويى  داروساز  يا  پزشك   ، رسانى  اطالع  مركز 
يا   ، نشود  داده  نشان  كودك  به  ميشود  استفاده  بزرگساالن 
دارويى كه توسط پزشك تجويز شده يكبار توسط پدر و يكبار 
 توسط مادر به كودك داده نشود . راه پيشگيرى از اين موارد :
1 – حتى المقدور از مصرف خودسرانه داروها اجتناب شود و 
در مواردى كه اختالالت شايع و جزئى را ميخواهيد با داروهاى 
معمول كنترل كنيد قبل از استفاده از دارو از ايمنى استفاده از آن در 
اطفال و مقدار مصرف از طريق تلفن 1490 يا پزشك و داروساز 

اطمينان كسب كنيد .
2 – يكى از والدين مسئول دادن دارو به كودك باشند تا اشتباهى 

در اين زمينه رخ ندهد
6- با توجه به اينكه معموال داروهاى اطفال خوش طعم و جذاب 

توليد ميشوند حتما پس از استفاده از دارو باقى مانده از دسترس 
كودك خارج شود

7- در اولين زمان ممكن بايد به كودك آموزش زير داده شود :
در چه صورتى مسموميت رخ ميدهد؟

مواد سمى كجا هستند؟
در صورتى كه مسموميت اتفاق افتاد چه كار بايد كرد؟

8 – با وجود رعايت نكات گفته شده مسموميت با داروها بصورت 
اتفاقى در مواردى كه كودك خود را به فرد ديگرى ميسپاريد و 
يا هنگام استفاده از داروها يا مواد شيميايى مشغول كار ديگرى 
ميشويد مثل پاسخ دادن به تلفن ممكن است ماده سمى در 

دسترس كودك قرار گيرد .
اينكه كودك  به  بروز مسموميت بدون توجه  در صورت   –  9
عالمتى دارد يا ندارد بايد در اولين فرصت با تلفن 1490 تماس 

گرفته شود .
راه هاى پيشگيرى از مسموميت در بزرگساالن كدامند ؟

1 – به هيچ وجه در تاريكى داروها استفاده نشوند
2 – از مخلوط كردن مواد شوينده اجتناب شود

3 – در صورت استفاده از مواد شوينده جرم زدا و لكه بر تمام درها 
و مبادى ورودى هوا باز نگهداشته شود

آفات  دفع  يا  كش  حشره  سموم  از  استفاده  هنگام  در   –  4
 نكات ايمنى توصيه شده توسط توليدكنندگان آن رعايت شود 
5 – در صورت مواجهه خوراكى يا تنفسى با سموم دفع آفات با 
توجه به اينكه ممكن است عوارض سمى آنها به صورت تاخيرى 
بروز پيدا كنند حتما حتى اگر عالمتى وجود ندارد با مركز ملى 

اطالع رسانى داروها و سموم 1490 تماس بگيريد 
6 – در صورتى كه يكى از اطرافيان تهديد به خودكشى با داروها 
و يا مواد سمى كرد در مواردى كه سابقه اختالالت اعصاب و روان 
در او وجود دارد حتما بايد اين تهديد را جدى گرفت و با متخصص 

اعصاب و روان وى مشورت كرد
7 – هرگونه تغيير در رفتار غيرعادى مانند گوشه گيرى ، بيخوابى 
، بى حوصلگى ، پرخاشگرى ، غيبت از محل كار يا تحصيل ، بى 
نظمى و نااميدى در اطرافيان را جدى گرفته و در پى بررسى علت 

آن و مشورت با مشاور روانشناس باشيم
8 – مسموميت با مواد مخدر يكى از عوامل مهم مرگ ناشى از 

مسموميت در ايران و بسيارى از كشورهاست 
9 – در بسيارى از موارد امتحان كردن مصرف مواد مخدر يا 
توهم زا در جمع دوستان اولين پله از حركت به سمت اعتياد و بروز 

عوارض ناشى از آن است 
10 – استفاده از داروهاى غيرمجاز دست ساز يا ماهواره اى كه 
بصورت غيرمجاز در فروشگاه هاى اينترنتى با عطارى ها عرضه 
ميشوند ميتواند عامل بروز مسموميت هاى خطرناك گردد و جهت 
ترك اعتياد توصيه شود بيمار به مراكز درمانى معتبر مراجعه كند .

مسموميــت چيــست؟

معاونت غذا و دارو برگزار ميكند:

كنفرانس علمي «مسموميتهاي دارويي شايع »
داراي امتياز بازآموزي

زمان: شنبه مورخ 94/8/9

مكان :سالن آمفي تأتر معاونت غذا و دارو

ثبت نام از طريق سايت آموزش مداوم به آدرس :

http://www.ircme

گروه هدف: 
دكتراي حرفه اي داروسازي ، پزشكان عمومي ، پزشكان متخصص رشته هاي داخلي ، عفوني ، 
قلب و عروق ، كودكان ، مغز و اعصاب ، جراحي عمومي ، جراحي كليه و مجاري ادراري ، جراحي مغز 
و اعصاب ، گوش و حلق و بيني ، زنان ، پزشكي قانوني ، طب سالمندي ، روانپزشكي ، طب اورژانس، 

سم شناسي ،  فارماكولوژي ، كارشناسان رشته هاي پرستاري ، مامايي و فوريتهاي پزشكي .

3 آبـان  پيشگيرى از مسموميت ناشى از داروها
1- هفتاد درصد از مسموميت هاى 
رسانى  اطالع  مراكز  به  ارجاع شده 
مسموميت  كشور،  سموم  و  داروها 

هاى دارويى مى باشد.
2- دهان، شايعترين راه ورود سموم 

به بدن مي باشد.
3- با مصرف خودسرانه داروها بدون 
به  را  خود  سالمت  پزشك،  تجويز 

خطر نيندازيد. 
4- داروها را دور از ديد و دسترس 
كمد  ودر  باال  ارتفاع  در  و  كودكان 

مجهز به قفل نگه داري نماييد.
5- از قرار دادن دارو در كيف دستي 
پرهيز كنيد تا مانع خورده شدن دارو 

توسط كودكان شود.
6- بهتر است داروهاى بيمار افسرده 
و يا بيمارانى كه تعادل رفتارى ندارند و 
يا افرادى كه سابقه اقدام به خودكشى 
دارند را دور از دسترش ايشان قرار دهيد 
و مراقبت دقيقى در خصوص ميزان 
 داروى مصرفى ايشان به عمل آوريد.
مسن  افراد  داروى  مصرف  بر   -7
چراكه  باشيد  داشته  نظارت  خانواده 
است  ممكن  زير  داليل  به  ايشان 

داروى خود را به اشتباه يا بطور تكرارى 
مصرف نمايند: تشابه ظاهرى شكل 
داروها، ابتال به فراموشى، عدم اطالع 
از نام داروها، بى سوادى يا كم سوادى 
و يا خوانا نبودن مقادير مصرفى دارو 

مندرج روى جعبه دارويى.
8-  بهترين كار براى پيشگيرى از 
يادداشت  دارو،  تكرارى  دوز  خوردن 
يا  و  دارو  مصرف  دفعات  كردن  
جعبه  داخل  در  قرصها  دادن  قرار 
هاى مخصوص تقسيم بندى شده 
 (برحسب صبح، ظهر و شب) مى باشد. 
9-  داروها را مطابق با توصيه پزشك 
يا داروساز و نه بيشتر از آن مصرف 
برابر  چند  مصرف  با  چراكه  نمائيد 
مقادير درمانى داروها به طور خودسرانه، 
نه تنها روند درمان شما سريعتر نمى 
يا  و  سوء  عوارض  دچار  بلكه  شود 
شد. خواهيد  داروها  با   مسموميت 

10- مصرف بيش از مقادير توصيه 
شده داروهاى مسكن سبب سميت و 

تخريب كليه ها خواهد شد.
11- در برخورد با فرد مسموم غير 
هوشيارى كه در كنارش بسته هاى 

داروى خورده شده وجود دارد، ضمن 
القاء  عدم  و  خود  خونسردى  حفظ 
استفراغ در اين فرد، بسته هاى دارويى 
ببريد. بيمارستان  به  بيمار   را همراه 

12-  در مسموميت هاى تعمدى با 
دارو، بهتر است در صورت هوشيارى 
داروهاى  يا  دارو  نام  مسموم،  فرد 
مصرفى و تعداد هر يك از آنها را از وى 
 بپرسيد و به كادر درمانى اطالع دهيد.
در اغلب مسموميت هاى اتفاقى و يا 
تعمدى با داروها، براى اطالع از نحوه 
انجام اقدامات اوليه، هرچه سريع تر 
رسانى  اطالع  مركز  تلفن  با شماره 
داروها و سموم 1490 و يا اورژانس 

115 تماس بگيريد.



خطرترين  پر  سال،   5 زير  كودكان   .1
هستند. مسموميت  بروز  نظر  از  سني   گروه 

2.  كودكان خردسال ممكن است هر چيزي را 
به دهان ببرند. اين عمل بخشي از آموزش و 
درك اين گروه سني از محيط اطرافشان است و 

اين عمل زمينه ساز بروز مسموميت است.
از  دور  را  خانواده  افراد  مصرفي  داروهاي   .3

دسترس كودكان نگهداريد.
كودكان  چشم  مقابل  در  را  خود  داروهاي   .4
بزرگساالن  رفتار  از  كودكان  كه  چرا  نخوريد، 
تقليد مي كنند و ممكن است دور از چشم والدين 

داروها را به دهان ببرند. 
مراقب  كودكتان  بيماري  هنگام  در   .5
ندهيد. وي  به  دارو  تكراري  دوز  تا   باشيد 
6. به كودكان بياموزيد هيچ چيزي ننوشند و يا 

نخورند مگر اينكه با اجازه بزرگساالن باشد.
7. اگر به كودك خود دارو مي دهيد به او تفهيم 
كنيد كه اين دارو است و از كلماتي مثل آبنبات، 

شكالت و يا خوراكي استفاده نكنيد.
از  دور  را  آپارتماني  گياهان  و  گلها   .8
بازي  هنگام  و  دهيد  قرار  كودكان  دسترس 
تا  باشيد  آنها  مراقب  باز  فضاي  در  كودكان 
نشوند. مسموم  سمي،  گياهان  و  گلها   توسط 
9. از نگهدارى گياهان و گلهاي آپارتماني مانند 
خرزهره و ديفن باخيا در منازلى كه داراى كودك 

مى باشد خوددارى نماييد.
شيميايي  مواد  آن  در  كه  كمدهايي  درب   .10
خطرناك را نگه مي داريد با قفل يا طناب محكم 

نمائيد.
شيميايي  مواد  از  استفاده  از  پس  هميشه   .11
سريعاً درب آن را ببنديد، ولي بدانيد هيچ ظرف 
دربسته اي از دسترسي كودكان در امان نيست.

و  نفت  شوينده،  و  شيميايي  محصوالت   .12
بنزين را هميشه در ظرف اصلي آن نگهداري 
كنيد. هيچگاه اين فرآورده ها را در ظرف مواد 
خوراكي (مانند بطري نوشابه) نگه داري نكنيد. 
اين مواد  اتفاقي  اين عمل سبب خورده شدن 

توسط كودكان مي شود.
13. در هنگام استفاده از محصوالت شيميايي و پاك 
كننده چنانچه مجبور شديد به زنگ درب ورودي 
و يا تلفن جواب دهيد، قبل از هر چيز درب ظرف 
 را ببنديد و هرگز از كودك خود چشم برنداريد.

14. از دسترسى كودكان به اسباب بازى هاى 
و  ديسكى  هاى  باترى  باترى، خصوصاً  داراى 

مينياتورى خوددارى نماييد.
15. متاسفانه نگهدارى شربت متادون (جهت 
ترك اعتياد) در ظرف خالى نوشابه و شيشه خالى 
دارو، منجر به مسموميت ناخواسته و مرگ دهها 

كودك شده است.
16. شربت متادون جهت درمان ترك اعتياد، بسيار 

سمى است. از نگهدارى شربت متادون در داخل 
 يخچال و در كنار بقيه نوشيدنى ها خوددارى نماييد.

17. مسموميت اتفاقي در اثر بلع نفت در كودكان 
بسيار خطرناك مي باشد. در صورت بلع نفت 
توسط كودك هر چه سريع تر او را نزديك ترين 

مركز درماني منتقل نماييد.
18. اگر كودكى نفت را ببلعد كشنده نيست ولى 
اگر كودك وادار به استفراغ شود اين امر مى تواند 

منجر به مرگ وى شود.
19. كودكان به دليل روند رشدشان اغلب دست 
و اجسام اطراف خود را به دهان مى برند. اين كار 
سبب ورود مقاديرى از سرب محيط به بدنشان 

مى شود.
20. اصلى ترين عوارض سوء سرب در تكامل 
سيستم عصبى كودكان  و بهره هوشى كودك 

بروز مى نمايد. 
21. شستشوى مرتب دستها در كودكان مانع 
 تماس آلودگى سرب محيط با دهان آنها مى شود.

4 آبـان   پيشگيري از بروز مسموميت ها در اطفال

از  يكي  كربن  منوكسيد  با  مسموميت   .1
مرگبارترين انواع مسموميت ها مي باشد. براي 
پيشگيري از بروز آن توصيه هاي ايمني در مورد 

استفاده از وسايل حرارتي را رعايت نماييد.
2. منوكسيد كربن گازي بي رنگ، بي بو و بدون 
سوختن  اثر  در  كه  است  محرك  غير  و  طعم 
گاز،  نفت،  مانند  فسيلي  هاي  سوخت  ناقص 
ذغال  و  اتومبيل  اگزوز  دود  گازوئيل،   ، بنزين 

چوب حاصل مي شود. 
و  گازى  يا  نفتى  گرمكن  آب  از  استفاده   .3
يا  و  حمام  محيط  داخل  در  پكيج  دستگاه  يا 
سوخت  به  منجر  دربسته  كوچك  محيطهاى 

ناقص و مسموميت با گاز خواهد شد.
و  نفتي  هاي  بخاري  از  استفاده  هنگام  در   .4

گاز  با  مسموميت  از  پيشگيري  جهت  گازي، 
و  صحيح  نصب  از  اطمينان  كربن،  منوكسيد 

كاركرد مناسب دودكش ها الزامي است. 
دليل  بخارى،  دودكش  لوله  بودن  سرد   .5
باشد.  مى  سمى  گاز  و  دود  نشدن  خارج   بر 
كربن،  منوكسيد  با  طوالني  تماس  عاليم   .6
سردرد، گيجي، ضربان شديد شقيقه ها، وزوز 
گوش و خواب آلودگي مي باشد. در ادامه تماس، 
فرد مسموم دچار تهوع، استفراغ و تپش قلب، 
كاهش هوشياري، آسيب دائمى عصبى، كما و 

مرگ شود.
در  كربن  منوكسيد  با  مسموميت  عاليم   .7
كودكان تهوع، استفراغ و اسهال مى باشد كه 
با مقادير پايين ترى از منوكسيدكربن بروز مى 

نمايد.
8. تماس طوالني مدت با گاز منوكسيد كربن بويژه 
در كودكان، مي تواند با بروز اختالالت رفتاري 
 و  كاهش حافظه و ضريب هوشي همراه باشد.

9. در هنگام بروز آتش سوزى عالوه بر ايجاد 
گاز منوكسيد كربن، گاز سيانيد از سوختن مواد 
پالستيكى ايجاد مى شود كه شديداً سمى است.

 

10. آيا مي دانيد در دود سيگار مقاديري از گاز 
منوكسيد كربن موجود است و اين گاز مي تواند 
در اثر مصرف طوالني مدت سيگار سبب بروز 

مسموميت مزمن در افراد سيگاري گردد؟
هاي  مسموميت  از  مواردي  دانيد  مي  آيا   .11
كشنده با منوكسيد كربن در رانندگاني گزارش 
شده است كه براي گرم كردن خودروي خود 
در فصول سرد سال از گاز پيك نيكي استفاده 

نموده اند.
12. آيا مي دانيد حضور در گاراژ هاي در بسته كه 
در آن اتومبيل با موتور روشن وجود دارد خطر بروز 
 مسموميت با منوكسيد كربن را به همراه دارد؟ 
در  روشن  اتومبيل  داخل  در  خوابيدن  از   .13
است  روشن  آن  بخارى  يا  و  كولر  حاليكه 

خوددارى نماييد.
گاز  با  فرديكه  با  برخورد  در  اقدام  اولين   .14
منوكسيدكربن مسموم شده است، انتقال مصدوم 

به هواى آزاد است.
با  مسموم  بيمار  تنفس  قطع  صورت  در   .15
احياى  بايد  ديگر،  گاز هاى  و  منوكسيد كربن 

قلبى عروقى را آغاز نماييد.

5 آبـان  پيشگيرى از مسموميت ناشى از گازها و منوكسيد كربن

1. باكتري ها، ويروس ها، قارچ ها، مواد افزودني 
غير مجاز، فلزات سنگين، باقيمانده سموم نباتي 
غذايي  هاي  مسموميت  ايجاد  مهم  عوامل  از 

محسوب مي شوند.
اثر  در  تواند  مي  غذايي  مواد  با  مسموميت   .2
آلودگي غذا در جريان توليد فرآورده هاي غذايي، 

تهيه و نگهداري آنها ايجاد شود.
3. از مصرف كنسروهايي كه در قوطي آنها آثار 
زدگي  زنگ  و  رفتگي  فرو  و  برآمدگي  نشت، 

مشاهده مي شود خودداري كنيد.
4. آيا مي دانيد نوعي از مسموميت غذايي موسوم 
به « بوتوليسم» از كشنده ترين انواع مسموميت 

ها بشمار مي رود؟
5. بوتوليسم در اثر مصرف مواد غذايي  مانند 
سوسيس، كالباس ، كنسرو ماهي، كنسرو ذرت، 
كنسرو لوبيا، كشك خام و عسل طبيعي كه در 
شرايط نامناسب و غير بهداشتي تهيه و نگهداري 

شده اند ايجاد مي شود.
صورت  به  بوتوليسم  هاي  نشانه  و  عاليم   .6
تاخيري (12 تا 24 ساعت بعد از مصرف غذاي 
آلوده به باكتري) و به صورت تاري ديد، دوبيني، 

افتادگي پلك، عدم توانايي حركتي، سختي در 
بلع، اختالل تكلم و يبوست ظاهر مي شود.

و  اهلي  حيوانات  توسط  گياه  يك  مصرف   .7
وحشي، دليلي بر غير سمي بودن آن براي انسان 

نيست.
8. سعي كنيد نام گياهان موجود در محيط كار و 
زندگي خود را بدانيد، تا در موارد بروز مسموميت 

به گروه پزشكي اطالع دهيد.
9. مسموميت با گياهاني مانند خرزهره، ديفن 
باخيا، گل انگشتانه، آزاليا، شوكران و كرچك مي 
تواند كشنده باشد. در صورت وقوع  مسموميت با 
اين گياهان  بيمار را در اسرع وقت به نزديكترين 

مركز درماني منتقل كنيد. 
10. شيره سمى برخى از گياهان سمى آپارتمانى 
مانند ديفن باخيا و كاالديوم در صورت خورده 
و سوزش  خارش  تورم،  تواند سبب  مى  شدن 
مخاط دهان وخفگى و يا آسيب گوارشى فرد 

مسموم شود.
11. در منزل خود از نگهدارى گياهان تزئينى كه 
داراى ميوه ها و ظاهر جذاب براى كودكان مى 

باشند خوددارى نماييد.

بسيار  سمي  هاي  قارچ  با  مسموميت   .12
خطرناك است. از مصرف قارچ هايي كه نوع 

آنها را نمي شناسيد جداً خودداري كنيد.
13. آيا مي دانيد برخي از قارچ هاي سمي در 
صورت مصرف خوراكي مي توانند باعث نارسايي 

حاد كبدي و مرگ شوند؟
14. برخى از داروهاى گياهى در صورت مصرف 
بيش از حد يا نابجا مى توانند مسموميت هاى 

منجر به مرگ ايجاد نمايند.
اشتباه  به  در صورتيكه  اوكاليپتوس  بخور   .15
خورده شود، حتى در مقادير كم (يك قاشق) مى 
تواند كشنده باشد. از القاى استفراغ در مسموميت 
با اين فرآورده خودارى نموده مصدوم را سريعاً به 

بيمارستان منتقل نماييد.

6 آبـان   پيشگيري از مسموميت هاي ناشي از مواد غذايي و گياهان سمي

1. در هنگام استفاده از فرآورده هاي شيميايي و 
سموم مختلف اعم از سموم خانگى يا صنعتى، 
حتماً در نور كافي برچسب روي بسته بندي را 

مطالعه نموده سپس مصرف نمائيد. 
2. در هنگام استفاده از مواد شيميايي و فرآورده 
هاي شوينده و پاك كننده پنجره ها را باز كنيد 

و هواكش را روشن نماييد تا هوا به خوبي در 
محيط جريان داشته باشد.

3. از اختالط مواد شيميايي مانند جوهر نمك و 
جرم بر با فرآورده هاي سفيد كننده جداً خودداري 
اختالل  اين  از  ناشي  كنيد. بخارات و گازهاي 

بسيار سمي و خفه كننده مي باشد.
4. پس از مصرف مواد شوينده، سفيد كننده، جرم 
بر و لوله بازكن در محيط هاي دربسته و كوچك 
مانند دستشويي و حمام به هيچ عنوان در اين 
مكانها توقف نكنيد چرا كه گازهاي توليد شده در 

فضاى كوچك، خفه كننده و سمي مي باشد.
5. ضمن استفاده از مواد شيميايي حتماً از وسايل 

بلند،  دستكش  ماسك،  مانند  كننده  محافظت 
كفش نفوذ ناپذير- لباس آستين بلند- شلوار بلند 

و جوراب استفاده نمائيد.
6. هرگز سموم دفع آفات را در ظروف مشابه 
مواد خوراكي و آشاميدني (مانند بطري نوشابه) 

نگهداري نكنيد.
7. از بكار بردن مقادير بيش از حد توصيه شده  

سموم براي مقاصد كشاورزي خودداري كنيد.
8. استفاده بي رويه از سموم دفع آفات نه تنها 
باعث بروز مقاومت در آفات مي شود بلكه مي تواند 
از طريق ايجاد باقيمانده در محصوالت و آلودگي 
 محيط زيست براي انسان مضر محسوب گردد.

7 آبـان   پيشگيري از بروز مسموميت با سموم دفع آفات و  مواد شيميايي و شوينده خانگي

9. در صورت تماس سموم دفع آفات با پوست، 
صابون  و  آب  فراوان  مقادير  با  را  آلوده  ناحيه 

شستشو دهيد.
10. هر گونه مصرف خوراكي با سموم دفع آفات 
را جدي بگيريد و بيمار را براي درمان در اسرع 

وقت به نزديكترين مركز درماني منتقل كنيد.
11. آيا مي دانيد عاليم و نشانه هاي مسموميت 
با  برخي از سموم موش كش مي تواند به صورت 
تاخيري ( 24 تا 48 ساعت بعد از مصرف) ظاهر 

شوند؟
با گروه  12.  عاليم و نشانه هاي مسموميت 

تركيبات  به  (موسوم  از حشره كش ها  مهمي 
ارگانوفسفره) با تهوع، استفراغ، دردهاي شكمي، 
اسهال، اشك ريزش، آبريزش از بيني، تعريق، 
مردمك  تنگي  فشارخون،  افت  نفس،  تنگي 

چشم، اختالالت قلبي و عصبي همراه است.
13. در صورت تماس پوست و يا چشم با مواد 
اسيدي و يا قليايي پوست و چشم را با مقادير 
فراوان آب شستشو داده و مصدوم را به مركز 

درماني منتقل كنيد.
با خاصيت خورندگى  مواد  بلع  در صورت   .14
به  وادار  را  بيمار  هرگز  قلياها،  و  اسيدها  مانند 

تواند سبب وخيم  اين كار مي  نكنيد.  استفراغ 
شدن وضع بيمار گردد.

و  سربى  آب  هاى  لوله  قديمى،  منازل  15.در 
رنگ مورد استفاده در چارچوب و ديوار كه حاوى 
سرب است مى تواند منجر به مسموميت با سرب 

شود.
16.برخى از لوازم آرايش خصوصاً غير استاندارد 
سرب  باالى  مقادير  حاوى  سرمه،  حتى  و 
كنيد. خوددارى  آنها  مصرف  از  باشند.   مى 

افزايش سرعت  مصرف غذا هاى چرب سبب 
جذب سرب توسط بدن انسان مى گردد. 

1.  در مناطقي كه حشرات زياد وجود دارد، بهتر 
است روي پوست بدن مخصوصا بدن كودك 
از كرمهاى دور كننده حشرات استفاده نمود. اما 
بايد توجه داشت استفاده دائم از اين مواد سبب 

حساسيت بيشتر مى شود.
2.از عالئم گزش مار افعى درد تيز و سوزاننده 
در محل گزش، تورم، ايجاد تاول هاي كوچك 
در محل، تهوع و استفراغ، بي حسي در اطراف 
نوك  گزگز  و  سر  پوست  و  صورت  دهان، 
انگشتان، تب و لرز، تعريق، ضعف و بي حالي و 
سرگيجه، اختالل در عملكرد كليه، كاهش سطح 

هوشياري و شوك قلبي- عروقي مى باشد.
ترين  مهم  و  ترين  مشخص  از  يكي   .3
ها،  افعي  با  گزيدگي  هاي  نشانه  و  عاليم 
صورت  به  و  بوده  خون  انعقادي  اختالالت 
خلط،  در  خون  وجود  بيني،  از  خونريزي 
در  خونريزي  مدفوع،  در  خون  ادرار،  در  خون 
 شكم و داخل چشم و مغز مشاهده مى شود.

با مار كبري و مار مرجان  4. عاليم گزيدگي 
ضعف  آلودگي،  خواب  ها،  پلك  افتادگي 
عضالني، فلج، اختالل تكلم و تنفس، آبريزش از 

دهان، استفراغ و تهوع مى باشد.
درد  (دريايي)  آبي  مار  با  گزيدگي  عاليم   .5
عضالني و تغيير رنگ ادرار به رنگ قهوه اي 

يا سياه مى باشد.
6. مصدوم مار گزيده را بايد از محل حادثه (جهت 

جلوگيري از حمله مجدد مار) دور كرد.
7. در هنگام مارگزيدگى قبل از انتقال مصدوم به 
مركز درمانى بايد بيمار را آرام كنيد و از حركات 
بيش از حد او جلوگيري نماييد و هر چه سريعتر 
فرد مار گزيده را به اورژانس بيمارستان منتقل 

كنيد 
8. عضو محل گزيدگي مار را بايد بي حركت و 
هم سطح يا كمي پايين تر از سطح قلب نگه 

داشت.
9.  بستن يك نوار محكم و پهن، چند انگشت 

محل  اگر  بويژه  مارگزيدگي  محل  از  باالتر 
گزيدگي در دست ها يا پاها باشد، ضرورى مى 

باشد.
10. بستن نوار باالتر از محل مارگزيدگى نبايد 
آنقدر سفت باشد كه جريان خون اندام را مختل 
كند. اگر ورم باعث سفت شدن نوار شد، آنرا باز 
كنيد و از محلي باالتر ببنديد. هر 10 تا15 دقيقه، 
به مدت 1 دقيقه نوار را باز كرده و دوباره ببنديد. 
ادامه  پادزهر  آماده شدن  تا زمان  بايد  اين كار 

يابد.
كردن  سرد  از  بايد  مارگزيدگي  در    .11
كرد. خودداري  يخ  يا  سرد  آب  با   عضو 

هاي  واكنش  عالئم  مارگزيدگى  در   .12
در  مشكل  عطسه،  مانند  شديد  حساسيتي 
شكم،  درد  شديد،  و  سريع  تورم  يا  تنفس 
خرخر صدا  سينه،  قفسه  درد  تهوع، سرگيجه، 
وكبود شدن رنگ لبها از جمله مواردي هستند 
شود. مراجعه  اورژانس  به  بايد  سريعاً  كه 

 

قلبي،  بيماران  كودكان،  در  مارگزيدگى    .13
ديابتي، افراد مسن و معلولين حركتي و بيماران 
است. تر  خطرناك  بسيار  آلرژي  به   مبتال 

14. گزش عقرب مي تواند منجر به بروز درد 
شديد در ناحيه گزش شود اما عالئم تهديدكننده 
حيات و حوادث منجر به مرگ به ندرت رخ مي 

دهد. 
15. برخى از عقرب هاى بومى كشور ما در ناحيه 
خوزستان ،كرمان و كاشان بسيار خطرناكند و فرد 
عقرب گزيده براى تزريق سرم ضدزهر بايد به 

بيمارستان منتقل شود.
16. تورم ناشي از گزش عقرب، عموماً محدود به 
ناحيه گزش است و احساس بي حسي و سوزش 
در ناحيه گزش براي 4 تا 6 ساعت بوجود مي آيد 

و معموًال پس از 24 ساعت بهبود مي يابد.
17. زنبور گزيدگي ممكن است در اثر نيش  انواع 

زنبور مانند زنبورعسل و زنبور سرخ بروز نمايد.
18. نيش زنبورعسل ماده، به كيسه محتوي زهر 
متصل است و پس از گزش در زخم باقي مي ماند 
و محتويات كيسه زهر به زخم منتقل مي شود. 
بنابراين برداشتن سريع نيش از روي زخم، جهت 
 جلوگيري از ورود بيشتر سم به زخم ضروري است. 
تنفسي  مشكل  زنبورگزيده  فرد  اگر   .19
محل  در  سريع  و  شديد  تورم  يا  و  داشت 
 گزش بروز كرد، بايد به پزشك مراجعه نمايد.

20. زنبورها و زنبورهاي سرخ بطور مكرر نيش 
مي زنند و محل گزش آنها به سادگي عفوني 

مي شود.
21. چنانچه گزش زنبور در نقاط مختلف و آن 
هم در ناحيه گردن و سر بروز نمايد، جدي تر 

است و مي تواند تهديد كننده زندگي باشد.
22. فرد زنبور گزيده براي چند روز از نظر تشديد 
درد يا باقي ماندن تورم يا عالئم شبيه آنفوالنزا و 
يا تب بايد تحت نظر باشد و در صورت بروز اين 

عالئم سريعاً به پزشك مراجعه شود.
23. اقدامات اوليه در گزش هاي معمولي زنبور 
شستشوى محل زنبور گزيدگي با آب و صابون 

مى باشد.
24. روي محل زنبور گزيدگي كمپرس سرد يا 
كيسه محتوي يخ قرار دهيد و به طور متوالي 
هر 15 دقيقه يكبار كيسه يخ را از روي پوست 
پوست  روي  يخ  مستقيم  قراردادن  از  برداريد. 
 اجتناب نمائيد و از گرم كردن موضع بپرهيزيد.

25. حشره «دراكوال» يا «بند» نه نيش مي زند 
و نه گاز مي گيرد بلكه تركيبات سمي و محركي 
ترشح مي كند كه باعث ايجاد زخم در محل 

عبور خود از روى پوست مى شود. 
26.  سم حشره «دراكوال» يا «بند» باعث ايجاد 
مي شود. عالئم  تاول  و  زخم  بافتي،  صدمات 
يا جوشهاي  و  طاول  بروز  قرمزى،  به صورت 
انتها ورقه ورقه  با خارش و در  كوچك همراه 

شدن و پوسته پوسته شدن پوست مي باشد.
27.  درمان قطعي براي سم حشره دراكوال يا 
بند وجود ندارد و عارضه بعد از مدتي خود به خود 

خوب مي شود.
روي  بند  يا  دراكوال  حشره  شدن  له   .28
سم  انتشار  سبب  پوست  خاراندن  يا  و  پوست 
شد. خواهد  پوست  روي  زخمهاي  تشديد   و 

29.   براي تخفيف عارضه پوستى سم حشره 
دراكوال، مى توان در ساعات ابتدايي، با آب و 
صابون معمولي محل عارضه را شستشو داد و با 
تميز نگه داشتن محل عارضه مي توان از بروز 
مشكالت ثانويه از جمله عفونتهاي باكتريايي 
جلوگيري كرد همچنين هرچه پوست مرطوبتر 

باشد شدت عارضه بيشتر است. 
30. به طور تجربي استعمال الكل سفيد بر روي 
موضع آلوده به سم حشره دراكوال يا بند مي تواند 

در كاهش عاليم موثر باشد.

8 آبـان    پيشگيري از مسموميت ناشي از گزيدگيها

1. آيا مي دانيد در طول تاريخ، رواج مصرف مواد 
 مخدر با هدف استعمار ملتها صورت گرفته است.

2. ناخالصي هاي موجود در انواع مواد مخدر، در 
 برخي موارد از خود ماده مخدر مرگبارتر مي باشند. 
3. مشكالت خانوادگي، طالق، بيكاري، فقر و 
بحرانهاي روحي از عوامل مستعدكننده فرد به 

سوء مصرف مواد مي باشند.
4. فرآورده هاي تقلبي تمجيزك و نورجيزك، 
بلكه  شوند  نمي  اعتياد  ترك  سبب  تنها  نه 
 در اغلب آنها مواد سمي و كشنده وجود دارد.

اعتيادزاي  و  مخدر  هاي  فرآورده   .5
مطرح  ادعاي  يا»پراگ»برخالف  «پان» 
يا  و  دهان  كنندگي  خوشبو  بر  مبني  شده 
گردند. مي  اعتياد  بروز  سبب  سيگار،   ترك 

موجود  گزارشات  اساس  بر  دانيد  مي  آيا   .6
مصرف حتي يك عدد قرص اكستازي، منجر 

به مرگ شده است.
7. سوء مصرف شيشه گرچه ظاهر فرد معتاد را سريعًا 
دگرگون و قابل شناسايى نمى كند، ولى اعتياد  به 
 آن به مراتب خطرناكتر از مواد مخدر ديگر است.

تشنج،  مغزي،  و  قلبي  هاي  سكته   .8
سلولهاي  تخريب  و  كليه  و  كبد  نارسايي 
مسموميت  عوارض  از  عضالني  و  مغزي 

باشند. مي  شيشه  و  اكستازي  قرص   با 
9. مصرف مواد توهم زا مانند حشيش، اكستازي،  
LSD و شيشه مي توانند سبب بروز حوادث 
نزاع،  تصادف،  ارتفاع،  از  سقوط  مانند  مرگبار 
ارتكاب به جنايت و خودكشي در فرد مصرف 

كننده شوند. 
10. آيا مي دانيد مصرف همزمان مواد مخدر با 
برخي از داروهاي خواب آور و آرام بخش مي 
تواند سبب بروز مسموميت هاي شديد و حتي 

مرگ در فرد مصرف كننده گردد؟
سرنگ  طريق  از  مخدر  مواد  تزريق   .11
با  مشترك  و  استريل  غير  آلوده،  هاي 
عفوني  هاي  بيماري  انواع  بروز  خطر 
است. همراه  هپاتيت  و  ايدز  مانند   خطرناك 

سرطان  انواع  بروز  سبب  سيگار  استعمال   .12
مانند سرطان مري، ريه، مثانه مي شود.

با هدف  هورموني  داروهاي  انواع  13. مصرف 
بدنسازي در جوانان مي تواند سبب بروز عوارض 
وخيمي مانند عقيمي، نارسايي قلبي و كبدي، 
مردان  در  سينه  شدن  بزرگ  و  قد  كوتاهي 
گردد. خانمها  در  صدا  خشونت  و  پرمويي   و 
14. مصرف نابجاي استروييدهاي آنابوليك در 
جوانان جهت بدنسازي و رقابت هاي ورزشي با 

خطر بروز عوارض قلبي و عروقي مانند ازدياد 
فشار خون و نارسايي قلبي همراه است.

15. آيا مي دانيد موارد متعددي از مرگ هاي 
در  نيروزا  داروهاي  اثر سوءمصرف  در  ناگهاني 
 ورزشكاران حرفه اي در جهان گزارش شده است؟ 
16. آيا مي دانيد يكي از عوارض رواني سوء مصرف 
استروئيدهاي آنابوليك در جوانان، پرخاشگري 
باشد؟ مي  اجتماعي  ضد  رفتارهاي  بروز   و 

و  عادي  غير  رفتاري  تغييرات  گونه  هر   .17
بي  خوابي،  بي  گيري،  گوشه  مانند  ناگهاني 
و  كار  محل  از  غيبت  پرخاشگري،  حوصلگي، 
تحصيل، بي نظمي و نااميدي در فرزندان خود را 

جدي گرفته و در پي بررسي علت آن باشيد.
افزايش سطح آگاهي در مورد  عوارض ويرانگر 
اعتياد و آموزش صحيح پيشگيري از بروز سوء 
مصرف مواد، اساسي ترين گام در مبارزه با اين 

بالي خانمانسوز است. 

9 آبـان   پيشگيري ازمسموميت ناشي از سوء مصرف مواد

شعار سال جارى هفته پيشگيرى از مسموميت ها : 

بـا افزايـش آگـاهى
 مانـع مسمــوميت دارويــى شويم.



خرزهره درختچه اى سمى وهميشه سبز است كه به طور معمول در پارك ها 
وفضاى سبز كاشت مى شود . مسموميت با خرزهره درانسان به فراوانى اتفاق مى 
افتد ودر برخى از كشور ها يكى از علل عمده مسموميت هاى گياهى در انسان 

محسوب مى شود . 
اجزاء سمى : تمام قسمتهاى گياه حاوى سم است . بلع تصادفى برگ ، گل يا 
دانه هاى گياه توسط كودكان ، خوردن برگ و يا جوشاندن آن براى خودكشى ، 
استفاده از قسمتهاى مختلف گياه به عنوان گياه دارويى ، مصرف عسلى كه از گلهاى گياه به وسيله زنبور ساخته شده است ، استنشاق دود وبخار ناشى از سوختن شاخ 
وبرگ خرزهره ، خوردن گوشتى كه با استفاده از تركه هاى اين گياه به جاى سيخ كباب شده است ، خوردن سوپى كه با تركه هاى خرزهره به هم زده شده است ويه 
حتى خوردن حشراتى كه قبًال از خرزهره تغذيه كرده اند از مواردى مى باشد كه به مسموميت در افراد ودر مواردى به مرگ آنها منجر شده است . سم موجود در اين 
گياه از دسته cardioactive steroid  محسوب مى شود . گليكوزيدهاى قلبى در بسيارى از گياهان اطراف ما وجود دارند وجزء اصلى سميت زايى آنها محسوب 

مى شوند . اين مواد باعث مهار برگشت پذير پمپ سديم پتاسيم مى شود .
دوز سمى : خوردن حتى يك برگ ويا 8 تا 10 عدد از دانه هاى خرزهره توسط انسان بالغ مى تواند منجر به بروز اثرات سمى خطرناك شود . 

عاليم ونشانه هاى مسموميت : عاليم قلبى (تغيير ريتم قلب ، درد قفسه سينه ، تنگى نفس ،گيجى وخستگى )از بارزترين عالئم ابتال به مسموميت بااين گياه 
است . همچنين عالئم گوارشى (تهوع ، استفراغ ودردهاى شكمى )، هم با اين سم ديده مى شود .

اقدامات اورژانسى اوليه : باز نگه داشتن راههاى هوايى ، اكسيژناسيون و تهويه كافى و اگر منعى وجود نداشته باشد ، شاركول فعال تجويز مى شود . 
تدابير درمانى : درمان هاى حمايتى در جهت درمان اختالالت تنفسى و قلبى ودر شرايط تهديد كننده حيات مى توان از digoxin antibody fab  استفاده 

مى شود . گياهان ديگرى كه سميت مشابهى دارند و به عنوان گياهان زينتى استفاده مى شوند شامل : گل انگشتانه و موگه 

اجزاء سمى : تمام بخش هاى اين گياه حاوى كريستال هاى سوزنى اگزاالت 
كلسيم است . 

عاليم و نشانه هاى مسموميت : درصورت بلع گياه ، قرمزي ، ادم مخاط 
دهان ، حلق و زبان افزايش ترشح بزاق ، تاول ، التهاب مري ، نكروز سطحى و در 
موارد شديد تورم سطحي پوست وانسداد راه هوايى . درمواردى كه اگزاالت زيادى 
جذب شده باشد نارسايى كليوى هم مى تواند رخ دهد . در صورت تماس با مخاط چشم التهاب همزمان قرنيه و ملتحمه چشم وخراش قرنيه ممكن است رخ دهد . 

تدابير درمانى : اغلب عاليم خود محدود شونده مى باشد . در صورت تماس پوستى بايد پوست با آب و صابون شسته شود ودر صورت تماس دهانى در خانه توصيه 
به شستشوى مناسب دهان ونوشيدن يك ليوان شير مفيد خواهد بود ، مكيدن يك تكه يخ ويا خوردن بستنى نيز مى تواند در كاهش عوارض مخاطى و بى حش 
شدن آن مًوثر واقع گردد . براى كاهش درد والتهاب از استروئيدهاى موضعى مى توان استفاده كرد و آنتى هيستامين ها در اين خصوص تاًثير زيادى ندارند ، استفاده 
از بى حس كننده هاى موضعى هم براى كاهش درد مفيد است . در صورت درگيرى شديد مخاط و احتمال انسداد مجارى هوايى انجام اقدامات اورژانس در باز نگه 

داشتن مجارى هوايى انجام شود .
يك گياه با بر گ هاى بزرگ قلبى شكل است كه ساقه هاى قرمز آن كاربرد 

خوراكى دارد .
اجزاء سمى : برگ هاى گياه حاوى كريستال هاى اگزاالت است و مى تواند 
باعث سميت وتحريك مخاط شود و در صورت مصرف زياد باعث افزايش كريستاله 

شدن اگزاالت كلسيم در كليه ونارسايى حاد كليوى شود .
عاليم ونشانه هاى مسموميت : تحريك مخاط دهان ، تهوع ، استفراغ و اسهال 

تدابير درمانى : شست وشوى دهان ونوشيدن يك ليوان شير ودر موارد شديد ارجاع به مركز درمانى .
گياهان ديگرى كه سميت مشابهى دارند : كاالديوم يا بال فرشته ، فيلودندرون  ،آنتوريوم و گل شيپورى 

بنت قنسول يا پانستيا داراى برگ هاى قرمز وسبز است . 
اجزاء سمى : اين گياه داراى شيره اى است كه اثرات تحريك كننده وسمى دارد 
بنابراين بايد در زمان بريدن ساقه يا چيدن گل هاى آن دستكش پوشيده شود و 

دست آلوده به شيره گياه به چشم و دهان زده نشود .
عاليم ونشانه هاى مسموميت : بروز عاليم غير اختصاصى گوارشى ، 
درماتيت تماسى وآلرژى .درصورتى كه برگ هاى گياه بنت قنسول توسط 

كودكان خورده شود ، موجب بروز تحريكات نخاعى مى شود .
 اين گياه عضو خانواده سوالناسه است و حاوى آلكالوييدهاى بالدونا است كه 

خواص آنتى كولينرژيك دارد .
اجزاء سمى : تمام قسمت هاى آن سمى هستند ولى بيشترين غلظت آلكالوئيد 

در ريشه و دانه هاى آن است . 
دوز مسموميت : نصف قاشق چاى خورى از دانه هاى تاتوره ، مى تواند موجب 

بروز اثرات سمى خطرناك شود  .
عاليم ونشانه هاى مسموميت : افزايش ضربان قلب ، خشكى دهان ، ميدرياز(گشادي مردمك) ، تارى ديد ، ترس از نور ، گيجى ، بي قراري ، فراموشى برگشت 

پذير ، افزايش دماي بدن ، اختالل در بلع ، اختالل عضالنى و احتباس ادرار مى شود ودر حاالت شديد مسموميت كما وتشنج بروز مى كند .
تدابير درمانى : اقدامات اورژانسى اوليه مثل باز نگه داشتن راه هوايى واكسيژن رسانى و  قطع تماس از دستگاه گوارش اولويت دارد. استفاده از شاركول فعال در اين 
جهت كمك كننده خواهد بود . القاى استفراغ به دليل خطر بروز تشنج و انجام شستشوي معده به دليل خطر بروز آسپيراسيون (ورود مواد به ريه)  توصيه نمى شود . در 

موارد خاص از داروي فيزوستيگمين كه مهاركننده آنتى كولين استراز است مى توان استفاده نمود .

آزاليا يكى از گياهان آپارتمانى با رنگ هاى فوق العاده زيباست كه با نام عمومى  
Azalea شناخته مى شود آزاليا داراى گونه هاي زيادى است .

اجزاء سمى : ماده اصلى سمى از اين گياه از خانواده گليكورزين ها است . مسموميت 
عمدتاً بعد از مصرف برگ ها يا گل هاى آن رخ مى رهد .

قلبى و  باآن عمدتاً  : عاليم مسموميت  عاليم ونشانه هاى مسموميت 
نورولوژيك است . انقباضات بطنى نارس ، كاهش ضربان قلب ، بلوك قلبى ،كاهش فشارخون و هايپركالمى است . عاليم نورولوژيك اغلب غيراختصاصى بوده  وشامل 

ضعف و تغيير وضعيت هوشيارى است عاليم گوارشى آن شامل تهوع واستفراغ ودردهاى شكمى است .
تدابير درمانى : بازنگه داشتن راه هاى هوايى واكسيژناسيون( تنفس با اكسيژن خالص و با فشار) ، تجويز شاركول فعال ودرمان حمايتى است . القاى استفراغ به 
دليل عاليم نورولوژيك وانجام شستشوي معده  به دليل خطربروز برگشت مواد به 

ريه توصيه نمى شود .
مسموميت در بيشتر مواقع اتفاقى وناشى از بلع اشتباهى بخور اكاليپتوس است.

عاليم ونشانه هاى مسموميت : مصرف بخور اكاليپتوس وجود مواد فرار و 
خطر ايجاد پنوموني شيميايي بسيار خطرناك است . عاليم گوارشى ( تهوع ، استفراغ 
و درد شكمى )، عاليم ريوى (اسپاسم ريه ،تنگي نفس ، پنومونى شيميايى )، عاليم 
اختالل انعقادى ( خونريزى ) ودر موارد شديد مسموميت كما و مرگ است .مصرف 

مستقيم برگ اين گياه سميت زيادى ايجاد نمى كند و مى تواند باعث تحريك مستقيم مخاط گردد.
درمان حمايتى عالمتى شامل : واداركردن بيمار به استفراغ در اين مورد ممنوعيت مطلق دارد ودر مراكز درمانى چنانچه كمتر از 30دقيقه از زمان بلع گذشته باشد 
شست وشوى معده نيز فايده اي  ندارد. تجويز داروهاي گشادكننده ريه در صورت تنگى نفس در مراحل اوليه ممكن است تجويز هيدروكورتيزون وريدى تك دوز در 

جلوگيرى از بروز پنومونى شيميايى موثر باشد . در صورت بروز تب  تجويز آنتى بيوتيك ضرورت دارد .گياهان ديگرى كه سميت مشابهى دارند : عشقه 
گل ادريسى كه در اوايل بهار گل مى دهد و حاوى گليكوزيد هاى سيانوژنيك مى 

باشد. 
اجزاء سمى : تمام قسمت هاى گياه حاوى اين گليكوزيد ها است. 

عالئم و نشانه هاى مسموميت : خارش پوست ، تهوع ، ضعف و تعريق گزارشاتى 
موردى از مسموميت شديد هم وجود دارد كه به سيانوز ، تشنج و كما منجر شده 

است . اين گياه مى تواند براى حيوانات هم سمى باشد.
تدابير درمانى : درمان حمايتى است .

ريسينين  و   (Ricin) ريسين  سم  دو  داراى  كرچك  دانه  مغز   : اجزا سمى 
(Ricinine) است كه از لكتين ها (Lectins) بوده و سايتوتوكسيك است . 
دانه ها و يا روغن خالص تصفيه نشده كرچك مى تواند منجر به مسموميت شديد 

و كشنده شود. 
دوز مسموميت : خوردن 3 تا 4 مغز دانه كرچك در كودكان و حدود 10 مغز 
دانه كرچك در بالغين موجب بروز عالئم مسموميت خواهد شد . خوردن دانه سالم با پوسته ، اثرات سمى چندانى ندارد زيرا پوسته دانه اين گياه نسبت به آنزيم هاى 

گوارشى مقاوم است . 
عالئم و نشانه هاى مسموميت : عاليم مسموميت عموما 2 تا چند روز پس از خوردن دانه بدون پوسته يا جويده شده گياه رخ داده و عبارت اند از : عاليم گوارشى 
(تهوع ، استفراغ ، درد شكمى )، كالپس قلبى عروقى ( كاهش فشار خون و شوك )، درگيرى اعصاب (خواب آلودگى تا تشنج و كما)، اختالل كليوى (نارسايى حاد كليه) 

و اختالل انعقادى ( خون ريزى گوارشى)، وجود خون در ادرار، خون ريزى شبكيه ، سيانوز .
تدابير درمانى : اقدامات اورژانسى اوليه : باز نگه داشتن راه هاى هوايى ، اكسيژناسيون و تهويه كافى ، سم زدايى اقدامات گوارشى : در صورت بلع در اولين ساعات 

القاء استفراغ و شستشوي معده و تجويز شاركول فعال و مسهل ( در صورتى كه اسهال و يا خون ريزى گوارشى وجود داشت از تجويز مسهل خوددارى شود).

اجزاء سمى : دانه ها و پوست آنها حاوى Robinia lectin سمى هستند.
عاليم و نشانه هاى مسموميت : عاليم مسموميت با آن استفراغ و دل درد شديد 
مى باشد و سم آن روبينين نام دارد كه منجر به اختالل انعقادى (هموليز ، هماچورى 

و هماتوچزى ) مى شود. 
تدابير درمانى : تخليه معده ، القاى استفراغ در دقايق اوليه پس از بلع به عنوان 
اقدام پيش بيمارستانى و يا شستشوي  معده در ساعات اول . تجويز شاركول فعال و 

ساير درمان هاى حمايتى . 

مسموميت با شوكران با هر كدام از اين دو گياه شوكران سمى يا شوكران آبى رخ 
ميدهد.

اجزاء سمى : ريشه اين گياهان حاوى بيشترين غلظت سم در هر گونه است 
اگرچه تمامى قسمت هاى اين دو گياه سمى است .شوكران سمى حاوى چندين سم 
الكالوييدى پى پريدينى است كه از نظر ساختار شبيه نيكوتين بوده وكونين ناميده مى 
شود . كونين ها اثرات مستقيم بر رسپتورهاى نيكوتينى دارند كه در اين بين همه اثرات آنتاگونيستى از آنها ديده مى شود . شوكران آبى حاوى سم سيكوتوكسين هم 
 STATUS مى باشد . در شوكران سمى مرگ عموما به دليل نارسايى تنفسى رخ مى دهد . امادر شوكران آبى بدليل وجود سم سيكوتوكسين معموال مرگ به دنبال

EPILEPTICUS رخ مى دهد .
عاليم ونشانه هاى مسموميت : 

شوكران سمى : تهوع واستفراغ ودردهاى شكمى ، افزايش بزاق ،ترمور ، تشنج ، كوما ،در ابتدا تاكى كاردى وسپس برادى كاردى ، فاسيكوالسيون اوليه و سپس 
فلج شل ، مدرياز ، آژيتاسيون ، دلريوم ، تشنج وكما

عاليم گوارشى در مسموميت شوكران آبى حدودا60 دقيقه پس از بلع ظاهر مى شود.
تدابير درمانى : باز نگه داشتن راه هوايى و در صورت لزوم تجويز اكسيژن و مايعات ، الواژ معده در صورتى كه به سرعت بعد از بلع انجام شود ، ممكن است تا حدى 

سودمند باشد . تجويز شاركول فعال در صورتى كه حداكثر يك ساعت از بلع گذشته باشد ، از القاى استفراغ و ساير درمان هاى حمايتى خوددارى شود .

آشنايى باتعدادى از گياهان سمى

خرزهـره

ديفن باخيا  

ريــواس

 بنت قنسول 

تاتــوره

آزاليــا 

اوكاليپتوس 

گل ادريسى 

 كرچـك

 اقاقيــا 

شوكران آبى 

فلزات سنگين كه سرب، آلومينيوم، جيوه، مس، كادميوم، نيكل و آرسنيك را 
شامل مى گردد از سموم پرخطر پيرامون ما هستند، اين سموم در هواى تنفسى، 
 آب آشاميدنى، مصالح ساختمانى، لوازم آشپزخانه و حتى البسه موجود مى باشند.

ايراد اصلى فلزات سنگين اين است كه در بدن متابوليزه نمى گردند. در واقع 
فلزات سنگين پس از ورود به بدن ديگر از بدن دفع نشده و در بافت هاى بدن 
انباشته مى گردند. همين امر موجب بروز بيمارى ها و عوارض متعددى در بدن 
مى شود.  آن ها رشد و گسترش عفونت هاى ويروسى، باكتريايى و قارچى 
را نيز افزايش مى دهند. فلزات سنگين همچنين جايگزين ديگر امالح و مواد 
معدنى مورد نياز در بدن مى گردند. براى مثال فلزات سنگين در بافت هاى 
عروق، عضالت، استخوان ها و مفاصل رسوب مى كنند و يا در صورت كمبود 

روى در مواد غذايى كادميوم جايگزين آن خواهد شد. 
مضرات فلزات سنگين 

اختالالت عصبى (پاركينسون، آلزايمر، افسردگى، اسكيزوفرنى)، انواع سرطان 
ها، فقر مواد مغذى ، بر هم خوردن تعادل هورمون ها، چاقى، سقط جنين، 
اختالالت تنفسى و قلبى-عروقى، آسيب به كبد، كليه ها و مغز، آلرژى و آسم، 
اختالالت غدد درون ريز، عفونت هاى ويروسى مزمن، كاهش آستانه تحمل 
بدن، اختالل در عملكرد آنزيم ها، تغيير در سوخت و ساز، نابارورى، كم خونى، 
خستگى، تهوع و استفراغ، سردرد و سرگيجه، تحريك پذيرى، تضعيف سيستم 
ايمنى بدن، تخريب ژن ها، پيرى زودرس، اختالالت پوستى، كاهش حافظه، 

بى اشتهايى، التهاب مفاصل، ريزش مو، پوكى استخوان، بى خوابى و مرگ.
آرسنيك

آرسنيك در سموم مورچه، گچ هاى رنگى، آفت كش ها ، شوينده هاى خانگى، 
حشره كش ها،سراميك، شيشه ها و آينه ها، نمك خوراكى، رنگ ها وكاغذ 

ديوارى بكار مى رود.
تظاهرات اصلى مسموميت با آرسنيك، اختالالت گوارشى مى باشند . 

مسموميت حاد:
 بعد از خوردن مقادير زياد آرسنيك عالئم حاد گوارشى شامل درد سوزشى 
مرى،استفراغ و اسهال آبكى يا خونى فراوان حاوى باريكه هاى مخاط بروز 
ميكند. سپس پوست سرد و مرطوب مى شود، فشارخون مى افتد و ضعف بارز 

بروز ميكند.نهايتا تشنج، اغما و مرگ رخ مى دهد.
استنشاق گرد و غبار يا بخارات حاوى ارسنيك ممكن است باعث ادم ريه، بى 

قرارى،تنگى نفس، سيانوز، سرفه همراه با خلط كف آلود گردد.
مسموميت مزمن :

عوارضى از قبيل تحريك و رنگى شدن پوست، تهوع ،استفراغ ،كرامپ شكمى 
، بزرگ شدن كبد ، سيروز كبدى ، نارسايى قلبى، دردهاى سوزشى در دست ها 

و پاها، آنمى و كاهش وزن، نفريت مزمن بروز ميكند.
آرسنيك و تركيبات آن براى پوست، ريه ها و كبد سرطانزا هستند.

پيشگيرى:
آرسنيك را در جاى بى خطر نگهداريد.

پيش آگهى:
در مسموميت حاد با آرسنيك، اگر بيمار بيش از يك هفته زنده بماند، معموالبطور 
كامل بهبود مى يابد. بهبودى كامل از مسموميت مزمن با آرسنيك ممكن است 

6 ماه تا يك سال طول بكشد.
جيوه 

جيوه و نمك هاى ان در ساخت  چسب ها، فيلترهاى صنعتى، دماسنج ها، رنگ 
ها، مواد منفجره،المپ ها،دستگاه الكتريكى و باطرى به كار مى روند.

تظاهرات اصلى مسموميت با نمك هاى جيوه عبارت اند از آسيب گوارشى، 
كبدى و كليوى

مسموميت حاد :
خوردن نمك هاى جيوه باعث مزه فلزى در دهان،تشنگى، درد شديد شكم، 

استفراغ و اسهال خونى و كاهش برون ده ادرارى مى گردد.
استنشاق غلظت زياد بخار جيوه ميتواند سبب تنگى نفس، سرفه،تب، تهوع و 
استفراغ، اسهال، ترشح بزاق و مزه فلزى در دهان گردد. احتمال بروز اسيدوز و 

آسيب كليوى همراه با نارسايى كليه وجود دارد.
مسموميت مزمن :

تزريق و خوردن تركيبات آلى جيوه يا نمك هاى نامحلول طى يك دوره 
طوالنى باعث كهير ميشود كه به طرف درماتيت مترشحه، ترشح بزاق، اسهال، 

آنمى، آسيب كبدى و  نارسايى كليوى پيشرفت ميكند. 
در كودكان تجويز مكرر كالومل در پودرهاى در آمدن دندان باعث سندرم 
آكرودينى يا بيمارى صورتى ميشود كه عاليم آن عبارت اند از فتوفوبى، بى 
اشتهايى، بى قرارى، درد در ساق و ساعدها، كف دست هاى صورتى و اسهال 

شديد
استنشاق  بخار،گردو غبار جيوه يا بخار تركيبات آلى جيوه يا جذب پوستى جيوه 
طى يك دوره طوالنى باعث مركورياليسم ميشود كه عوارض آن عبارت اند 
از ترمور، ترشح بزاق، لق شدن دندان ها،خط آبى روى لثه ، درد و بى حسى 

اندامها، اسهال، اضطراب ، سردرد،كاهش وزن و تحريك پذيرى
پيشگيرى :

همواره بايد حد تماس با جيوه مدنظر باشد.جيوه ريخته شده را بايد فورا با 
 ساكشن توسط پمپ آب يا با يك تركيب جارو كننده مرطوب جمع آورى كرد.

هيچ اقدام درمانى مؤثرى به عنوان اقدامات خارج از بيمارستان مسموميت با 
جيوه وجود ندارد.

نيكل
نيكل در پروتزهاى دندانى، دود اگزوز خودروها، پسماندهاى صنعتى، كودها و 

روغن هاى هيدروژنه موجود مى باشد. 
تظاهر اصلى مسموميت با نيكل كربونيل، تنگى نفس مى باشد.

مسموميت حاد :
استنشاق نيكل كربونيل فورا باعث سرفه، گيجى، سردرد و كسالت ميشود كه 
معموال با خارج كردن بيمار از محيط آلوده و انتقال به هواى تازه بهبود مى يابد. 
تنگى نفس پيشرونده، سرفه، سيانوز، تب، نبض تند و تهوع و استفراغ ممكن 

است طى 12-24 ساعت و  نهايتا مرگ ناشى از نارسايى تنفسى بروز كند.
مسموميت مزمن :

 انسيدانس سرطان ريه در كارگرانى كه با نيكل كربونيل سروكار دارند باالست.
پيشگيرى :

همواره بايد حد تماس با نيكل كربونيل را ارزيابى كرد. بيماران دچار بيمارى 
 تنفسى مزمن نبايد در مكانى كه امكان تماس با نيكل كربونيل است، كار كنند.

پيش آگهى :
اگر بيمار بيش از 14 روز زنده بماند، بهبود خواهد يافت. سيانوز و تنگى نفس 

حاكى از مسموميت شديد است.
 كادميوم 

شود.  مى  مصرف  نقره  لحيم  و  آلياژ   و  فلزات  روكش  عنوان  به  كادميوم 
روكش كادميوم در اسيد غذاها مثل آب ميوه ها و سركه حل ميشود.وقتى كه 
محصوالت حاوى كادميوم تا درجه باالتر از نقطه ذوب آن (321 درجه سانتى 

گراد) گرم ميشوند، گازدودهاى كادميوم آزاد ميشوند.
مسموميت حاد:

تهوع و استفراغ، اسهال، سردرد، دردهاى عضالنى، ترشح بزاق، درد شكمى، 
شوك، آسيب كبدى و نارسايى كليه

استنشاق گازدودهاى كادميوم باعث مزه فلزى در دهان، كوتاه شدن تنفس، درد 
قفسه سينه، سرفه، ضعف و درد در ساق پاها مى شود.

مسموميت مزمن :
مسموميت مزمن ناشى از استنشاق بوجود مى آيد. فقدان حس بويايى، سرفه، 
تنگى نفس،كاهش وزن، آنمى، تحريك پذيرى ، رنگ زرد دندان ها و آسيب 

كبد و كليه از عاليم آن است.
انسيدانس سرطان پروستات در تماس با كادميوم در كارگرانى كه با آن سروكار 

دارند، افزايش مى يابد.
پيشگيرى :

همواره بايد حد تماس براى گازدودهاى كادميوم نظارت گردد.غذاهاى اسيدى 
 نبايد هرگز در ظروف پخت وپز حاوى پوشش كادميوم آماده يا نگهدارى شوند.

پيش آگهى :
عاليم ناشى از خوردن كادميوم معموال بيشتر از 24 ساعت طول نميكشد. در 
صورت استنشاق گازدود، ميزان مرگ ومير حدود 15 درصد است. اگر بيمار 
بيش از 4 روز زنده بماند، بهبود مى يابد ولى بهبودى كامل ممكن است 6 

ماه طول بكشد.

مسموميت با فلزات سنگين



وسايلى را كه ميتوانى با آنها بازى كنى رنگ آميزى كن و 

روى آنهايى را كه نبايد با آنها بازى كنى  خط قرمز بكش.

موادى را كه ميتوانى بخورى رنگ آميزى كن 

و روى بقيه خط قرمز بكش.

كودك و پيشگيرى از مسموميت ها

سرب امروزه يكى ازپرمصرف ترين فلزات درصنايع 
مختلف است همچنين ازميان تمام فلزات سنگين 
آلودگى محيط زيست  ، سرب قدمت بيشترى در 

ومسموميت انسان دارد .
آرايشى  لوازم  در  سرب  از  استفاده  حاضر  درحال 
ممنوع است . سرب در انواع مختلف مواد همچون گرد و خاك ، رنگ ديوار ، برخى اسباب بازى ها ، خاك ، غذا ، ظروف كنسرو ، مواد غذايى وداروهايى كه جهت 

مصارف خارجى تهيه مى شوند ، به كار مى رود . پراكندگى وسيع آن در محيط زيست باعث آلودگى روز افزون گياهان وحيوانات مى شود .
اين فلز هم از طريق تنفس وهم تجمع روى خاك و مواد غذايى به بدن مى رسد . 50 درصد از سرب ورودى به بدن بچه ها و 20 درصد از سرب ورودى به بدن 
بزرگساالن از طريق مجارى روده اى جذب مى شود اين سرب از طريق جريان خون در بدن انسان پخش شده و روى بافت هاى نرم و سخت رسوب مى كند . 

ميزان جذب سرب از طريق دستگاه تنفسى باالتر بوده و بين 30 تا 50% مى باشد .
تماس با سرب وانتقال اين فلز به بدن منجر به بروز مشكالتى براى سالمت مردم شده لذا سازمان جهانى بهداشت ، مسموميت باسرب وخطرات ناشى از آن را 
مورد توجه قرار داده است . متاًسفانه اخيراً ، مسموميت باسرب در مصرف كنندگان مواد مخدر مشاهده شده است . افزودن سرب به هروئين ، اوپيوم و آمفتامين 
ها به منظور افزايش وزن اين فرآورده ها مى تواند در مصرف خوراكى يا وريدى ايجاد مسموميت كند . اغلب سيگارى ها حدود 20 تا 30 ميكروگرم سرب نيز به 

وسيله دخانيات به دست مى آورند .         
منابع داراى سرب:

منابع سرب بسيار متنوع اند. منابعى نظير هوا، آب ، خاك ، رنگ ها، ظروف سفالى لعاب دار و ........
لوله هاى سرب دار كه در سيستم آب رسانى برخى از كشورها به كار مى رود بر ميزان خطر انتقال افزوده است . خوشبختانه در ايران از لوله هاى سرب دار در 
منازل استفاده نمى شود. استفاده از بنزين داراى سرب و تجمع سرب در خاك و سپس ورود آن به مواد غذايى و چرخه غذايى انسان از جمله راه هاى انتقال سرب 
به بدن هستند . با وجود اينكه در حال حاضر از ميزان سرب در بنزين كاسته شده است اما هنوز در بنزين هاى سوپر از سرب استفاده مى شود. در مكان هايى كه 

سرب در خاك به ميزان بيشترى وجود دارد ، غلظت سرب در بدن افراد بومى آن مكان بيشتر است .
مشاغلى كه با سرب سر و كار دارند:

كار در معادن سرب و در كارخانه هاى باطرى سازى، كار در ايستگاه هاى گاز ، بازسازى پل ، مشاغلى نظير ساخت ظروف سفالى لعاب دار ، لحيم كارى با سرب ، 
نقاشى ساختمان ، توليد گلوله هاى سربى ، تعمير و ساخت اتومبيل يا كشتى ، لوله كشى ، لوله برى ، توليد شيشه ، صنايع چاپ ، توليد پالستيك ، تصفيه و پااليش 
 سرب ، جوشكارى يا برش فوالد ، ساختمان سازى ، توليد محصوالت الستيكى و....... مشاغلى هستند كه به صورت مستقيم و غير مستقيم در تماس با سرب اند .

مسموميت با سرب در كودكان :
با توجه به اينكه تا قبل از سن 3 سالگى سد خونى –مغزى كودكان به طور كامل تكامل پيدا نكرده است اين امر منجر مى شود تا در صد باالترى از سرب وارد 

دستگاه عصبى- مركزى كودك شود. در كودكان ، مسموميت با سرب مى تواند باعث مشكالتى در يادگيرى و اختالالت حافظه اى غير قابل درمان شود.
مراقبت هاى الزم :

1) مراقب باشيد كودكان دست خود را كه اغلب به دهان مى برند با رنگ در و ديوارها و رنگ هاى ورقه شده كه اغلب حاوى سرب هستند آلوده نكنند. دست 
هاى كودكان بايد قبل از غذا خوردن و خواب كامًال شسته شود.

2) اسباب بازى هاى با گرد و غبار و دود آغشته نشده باشد.
3) بچه ها در زير پل ها و حاشيه بزرگراه هاى پر ترافيك بازى نكنند.

4) غذاى بچه از كلسيم (لبنيات و مشتقات آن.) و آهن (جگر ، زرده تخم مرغ ، گردو ، گوشت قرمز و حبوبات ) غنى باشد. اغلب كودكان دچار مسموميت با سرب 
هيچ عالمتى ندارند و اين مسئله اهميت غربالگرى كودكان در معرض خطر مسموميت با سرب را نشان مى دهد . اكثر كودكانى كه سرب خون بااليى داشته اند 

عادت به خوردن خاك ، كاغذ، و روزنامه دارند .

فلز سرب و مسموميت 
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