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سرمقاله

چرا تصمیم سازی 
جمعی ما به نفع عمومی 
منجر نمی شود؟
* بهروزی

جو  مشارکت  های  نظام  مسلم  اصول  از  یکی   
جمعی  خرد  از  استفاده  دموکراتیک  اصطالحًا  یا 
در تصمیم گیری های کالن است معمواًل پیش 
مشارکت  در  کمتر  خطای  رویکرد؛  این  فرض 
راهبرد  بکارگیری  و  استبداد  از  پرهیز  هاست 
مشورتی در اتخاذ تصمیمات با این استدالل انجام 
واجتماعی  اقتصادی  مسائل  حوزه  در  شود  می 
خط مشی گذاری به عنوان فرآیند تصمیم سازی 
جمعی که منجر به ایجاد نفع برای اکثریت شود با 
مفهومی به نام تألیف منافع آغاز می شود. منظور 
از تألیف منافع این است که منفعت و مطلوبیت 
و  شناسایی  خوبی  به  هدف  جامعه  افراد  همه 
برای تحقق چنین منفعتی،  تبیین شود و سپس 
ها  کارگروه  شوراها،  وجود  شود.  سیاستگذاری 
سیاستگذاری  فضای  در  مختلف  های  کمیته  و 
استان شاید با چنین نگاهی توجیه شود . شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی شورای برنامه 
)  ۲ صفحه  در  سرمقاله  ادامه   (.  .  . توسعه  و  ریزی 

قابل توجه همشهریان گرامی
مرکز معاینه فنی کد 1902 موقوفه بنگاه آبلوله بیرجند

 واقع در بلوار خلیج فارس پشت پمپ بنزین شعله 
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 18 

و پنجشنبه از ساعت 8 الی 14 آماده خدمت رسانی می باشد.
تلفن: 05632235390 داخلی 113

جناب آقای احمد خونیکی
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

 مدیر فروشگاههای اتکا استان خراسان شمالی
که نشان از ارزش های واالی معنوی، لیاقت، درایت و 
توانمندی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
  از درگاه ایزد منان توفیقات روز افزون شما را خواستاریم.

مدیریت و کارکنان فروشگاههای اتکا استان خراسان جنوبی

با خاک ایرانم جهان را فرش می کنم
به هر کجای جهان روم ، سفر به عرش می کنم

ضمن عرض تبریک خدمت 

جنـاب آقـای فالحـی 
مدیرعامل محترم صنایع کاشی و سرامیک فرزاد 

برای کسب عنوان صادرکننده نمونه ملی 
 نیل به افتخارات،عناوین و موفقیت های روزافزون را برای ایشان آرزومندیم.

مدیریت شرکت بیمه البرز  »سهامی عام« 

جناب آقای مهندس سنجری
مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

 کسب مقام نخست ارزیابی عملکرد اداره کار در سطح استان
را که حاصل تعهد، تالش و پیگیری دلسوزانه جناب عالی و همکاران تان می باشد 
 صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

جناب آقای دکتر سبزاری
و پرسنل محترم بخش انکولوژی بیمارستان ولی عصر )عج(

برخود الزم می دانیم مراتب تقدیر و تشکر خود را به پاس زحمات شما در مدت بستری
 همسر و پدرمان مرحوم هوشنگ بشارتی

 در آن مرکز درمانی اعالم و توفیقات تان را از خداوند منان مسئلت داریم.
خانواده های: بشارتی ، کیاسنجی

جناب آقای دکتر محمدعلی مهدی آبادی 
اخذ مدرک دکترای فوق تخصص داخلی را خدمت جناب عالی تبریک عرض می نمایم. 

سید سجاد شواکندی )مدیریت فروشگاه گرم گستر(

جناب آقای حاج علی اکبر فالحی
مدیرعامل محترم مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد

افتخار برگزیده شدن آن مجموعه به عنوان صادرکننده نمونه ملی در سال 1396 
موجب مسرت گردید. ضمن تبریک خدمت جناب عالی و همکاران محترم تان، توفیق بیش از 

پیش را برای خدمت رسانی موثر به مردم شریف این خطه را از خداوند منان آرزومندیم. 
عابدین محمدی -  مهدی فرجامی فرد

افشیـن  عـزیز
در گذر پاییز برگ ریز، برگ های خاطرات زیبا و رنگینت 

 هنوز بر درخت زندگی مان استوار نشسته است.

در چهارمیـن سالـروز
 سفر آسمانی عزیزمان با ذکر صلوات 
یاد و خاطره اش را گرامی می داریم.

پدر، مادر و برادرانت

به مناسبت هفتمین روز درگذشت 
همسری فداکار،پدری مهربان و برادری دلسوز مرحوم مغفور 

شادروان هوشنگ بشارتی
)مراسم خاکسپاری مرحوم در مشهد مقدس برگزار شد(

جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 96/8/7 از ساعت
 3 الی 4 بعدازظهر در محل هیئت محترم حسینی 

)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، تشریف فرمایی 
شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد. 

خانواده های:  بشارتی،کیاسنجی،عرفانیان،یرانی،امین افشار و بهنام

جناب آقای مهندس فخار
با قلبی ماالمال از اندوه، فقدان جانگداز پدر بزرگوارتان
 را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده 

آرزو می کنیم که وسعت صبر صاحبان مصیبت به اندازه دریای غم هایشان باشد 
با هم دعا می کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت نماید 

و از این مهمان جدید خوب پذیرایی کند.

شرکت فروزان بیرجند - شرکت خوشینه بیرجند

به یک 
خانم کارشناس ارشد روانشناسی 
مسلط به مشاوره در مطب نیازمندیم.

تلفن تماس: 
32210992-09157413363

استخدام بازاریاب 
به تعدادی بازاریاب آقا با تجربه 

 و روابط عمومی باال، با حقوق ثابت،
پورسانت و بیمه نیازمندیم.

09033660103

خاندان محترم فخار 
با نهایت تاسف و تالم درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان حاج علیرضا فخار 
را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض نموده، از خداوند منان آمرزش الهی برای آن مرحوم 

و صبر و سالمتی تان را آرزومندیم.

خانواده های: حسینی ، باقری

 دوربیــن مداربستـه 
مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و نظارتی برند  ............   

طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی/ 30 ماه گارانتی و 10 سال 
خدمات/ مشاوره و بازدید رایگان پایین ترین قیمت / باالترین کیفیت / بهترین خدمات
دفتر مرکزی : بیرجند، بلوار غفاری، خیابان یاس، رو به روی سازمان همیاری شهرداری ها
شماره تماس : 7-32341226    واحد مشاوره : 09197147874    انرژی صنعت ایرانیان

مدیرعامل و کارکنان محترم 
صنایع کاشی فرزاد 

با عنایت به اینکه در سایه الطاف خداوند متعال 
و مدیریت و شایستگی خود توانسته اید به عنوان واحد 
نمونه صادراتی کشوری در سال جاری انتخاب شوید 
برخود فرض دانسته این موفقیت ملی را حضور شما 

و سایر همکاران آن مجموعه تبریک عرض نمایم.
  رجاء واثق دارم با تالش روزافزون همچنان نقش موثر و 
 شایانی در راه مجد و عظمت کشور عزیزمان ایفا نمایید
توفیق روزافزون تان را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

دکتر نظر افضلی - نماینده مردم شریف نهبندان و سربیشه 
در مجلس شورای اسالمی
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پیشنهادات افزایش قیمت برق به دولت رفت
 
مهر- معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، با اشاره به مابه التفاوت ۷۰۰۰ میلیاردی قیمت های تکلیفی و واقعی در حوزه برق، از ارائه پیشنهاد افزایش قیمت برق 
به هیات دولت خبر داد. وی ادامه داد: قطعًا این تمایل از جانب ما برای اصالح تعرفه ها وجود دارد، چراکه برای دولت پرداخت هزینه مابه التفاوت قیمت تمام شده 

و نرخ های تکلیفی، امکان پذیر نیست و رقم بسیار زیادی است.

برای ریشه کنی فساد به رسانه ها نیاز داریم
جمهور  رئیس  اول  معاون  برزجی- 
شفافیت  عدم  و  رانت  اینکه  بر  تاکید  با 
باعث ایجاد فساد است گفت:  ریشه کنی 
رسانه  عهده  بر  ها  آن  از  مهمی  بخش 
روزنامه  اعزامی  خبرنگار  گزارش  است.به 
افتتاح  آیین  در  جهانگیری  اسحاق  آوا 
کرد:دولت  عنوان  مطبوعات  نمایشگاه 
دارد  به مردم  پاسخگویی  برای  تنگناهایی 
لذا  از رسانه می خواهیم در این زمینه به 

ما کمک کنند . 
راهکارهای  با  اینکه  بر  تاکید  با  وی  
شد  مواجه  ها  چالش  با  توان  می  مناسب 
برای چالش  داریم  نیاز   : خاطر نشان کرد 
و  منطقه  در  ما  روی  به  رو  بزرگ  های 
جهان سیاستی پیش بگیریم تا مورد اتفاق 

همه باشد.

برای مسایل جهانی
 سیاست شفاف باید داشت

داد:  ادامه  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
مسائل جهانی ما را به این نقطه رسانده که 
موضوع  مثل  باشیم  داشته  سیاست شفافی 
مسوالن  و  رهبری  حمایت  با  تا  برجام 
پیشروی کنیم. جهانگیری افزایش سرمایه 
گذاری داخلی و خارجی را نیاز امروز جامعه 
زمینه  این  در  ها  رسانه  گفت:  کرد  عنوان 
می توانند نقش مهمی ایفا کنند و باید در 
بخش رسانه ای نیز توجه به سمت بخش 
خصوصی باشد. وی همچنین کمبود منابع 
دولتی را یادآور شد و افزود: هم اکنون  بیش 
از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه جاری 
بازنشستگی  های  صندوق  و  یارانه  صرف 

پرداخت می شود.

تصویب الیحه نظام 
رسانه ای در مراحل پایانی

امنیت  تامین  جمهور  رئیس  اول  معاون 
جامعه رسانه ای کشور را یک تکلیف برای 
قوا  سایر  و  دولت  گفت:  و  دانست  دولت 

باید تالش کنند که رسانه از متن با حاشیه 
نرود . جهانگیری همچنین از تاسیس نظام 
رسانه ای در کشور خبر داد و افزود: موضوع 
به  چهارشنبه  از  ای  رسانه  نظام  تاسیس 
هم  مجلس  در  و  آمده  دولت  اصلی  جلسه 
بحث می شود. و وقتی این الیحه به قانون 
تبدیل شود بسیاری از دغدغه های جامعه 
بر  تاکید  با  رسانه ای رفع خواهد شد. وی 
همه  در  مطبوعات  نیافتگی  توسعه  اینکه 
جوانب توسعه ای کشور اثر می گذارد.افزود: 
رسانه و رشد مطبوعات یکی از اهرم های 

رشد کشور است.

روزنامه مزرعه محبت
 است نه کشت زار نفرت

همچنین  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
کرد:  نشان  خاطر  ها  رسانه  از  توصیفی  در 
مطبوعات ،محل ترویج اخالق اند نه میدان 
است  محبت  مزرعه  روزنامه  انصافی،  بی 
دوستی  میدان  رسانه  نفرت  زار  کشت  نه 
همبستگی  محل  دشمنی؛  محل  نه  است 
ملی است نه  واگرایی؛ جامعه ما به  نکات 
بیان  با  دارد.جهانگیری  نیاز  رسانه  مثبت 
هم  را  شجاع  حساس  رسانه  دولت،  اینکه 
به سود دولت  داند هم  به سود جامعه می 
که  است  ای  رسانه  نیازمند  جامعه  گفت: 
مورد اطمینان مردم باشد مرجعیت سیاسی 

اجتماعی داشته باشند دیده شوند .

رسانه مبلغ می خواهیم نه دالل!

 وزیر فرهنگ و ارشاد نیز  در افتتاحیه 
تولید  کرد:  عنوان  مطبوعات  نمایشگاه 
نقالی  و  داللی  جای  به  باید  ای  رسانه 
می  مبلغ  رسانه  ما  بنشیند  ای  رسانه 
با  صالحی  عباس  دالل!سید  نه  خواهیم 
به  تولید  با  باید  رسانه  اینکه  بر  تاکید 
حیات خود ادامه دهد نه جابه جایی های 
رسانه  افزود:  محتوا  بیگاه  و  گاه  از  بیش 
نیست.  نفرت  تولید  و  پرخاشگری  جای 

عنوان یک  جشن  به  نمایشگاه   از  وی  
این  در  گفت:  و  کرد  یاد  مطبوعات  ملی 
قرار  صف  یک  در  ها  رسانه  نمایشگاه 
میگیرند تا دردل ها و مشکالت را واگویه 
با آن ها رو  و  را بشنوند  کنند؛ درد مردم 

در رو شوند.

رسانه مثل سالح
 و غذا باید مهم باشد

بعد  اینکه  رسانه  بر  تاکید  با  ارشاد  وزیر 
مهم امنیت ملی است تصریح کرد: همانگونه 
که جامعه بی سالح در معرض تهدید است 
معرض  در  هم  اعتماد  کم  رسانه  با  جامعه 
تهدید است جامعه ای که خبرهای دقیقش 
را از بیرون تامین کند نا امن است.صالحی 
یاد آور شد: رسانه را  به عنوان رکن سوم 
امنیت ملی  باید جدی گرفت نمی گوییم به 
اندازه بنیه نظامی به رسانه توجه شود جامعه 
رسانه بی سالح است و ریشه رسانه حرفه 
ای مکتوب و تصویری باید حفظ شود.وی 
ادامه داد: جامعه  ای که نتواند به خبرهایش 

در سرعت و دقت تکیه کند نا امن است.

رسانه های غیر حرفه ای  تهدیدی  
برای مرجیعت خبر های حرفه ای 

های  رسانه  اینکه  بیان  با  ارشاد  وزیر 
خبرهای  منبعیت  با  توانند  می  ای  حرفه 
کنند  تعریف  جایگاه  رسانه  برای  مطمئن 
خبرهای  مرجعیت  که  این   امروز  افزود:  
غیر  های  رسانه  معرض  در  ای  حرفه 
است. تهدید  یک  گرفته  قرار  ای  حرفه 

اهتمام  به  اشاره  با  صالحی  عباس  سید 
دولت یازدهم و دوازدهم در محدود کردن 
از  بیش  دولت  افزود:  دولت  های  رسانه 
رسانه  کردن  محدود  به  تواند  می  گذشته 
باید به  اهتمام کند، رسانه ها  های دولتی 
به  بروند.وی  پیش  شدن  خصوصی  سمت 
عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در بحث 
دولت  آعاز  در  گفت:   و  کرد  اشاره  رسانه 

دوازدهم طلیعه ای برای نقطه عطف جدید 
از  داد:  ادامه  وی  گرفت.  شکل  رسانه  در 
۱۵ هزار پروانه انتشار رسانه ها ۵۶ درصد 
نگاهش  که  افتاد  انفاق  یازدهم  دولت  در 
افکار  تبادل  برای  باز  توسعه رسانه فضای 

است

سهم بی نظیر بانوان مدیر مسؤول   
از عنایت دولت یازدهم و دوازدهم

وزیر ارشاد خاطر نشان کرد: در این تعداد 
درصد   ۷ و  یافت  افزایش  جنسیتی  سهم 
درصد   ۱۳ پایان  در  مسئول  مدیر  زنان 
توسعه سایت ها برخط از ۲۰۰ در دوازدهم 
توان  اینکه  بیان  با  رسید.صالحی   ۸۰۰ به 
اما  گفت:   است  محدود  دولت  حمایتی 
علیرغم محدودیت های توان اقتصادی در 
افتاد  خوبی  حمایتی  اتفاقات  یازدهم  دولت 
بیمه شدگان ۵ هزار نفری در ابتدای دولت 
واقع  در  و  رسید  نفر  هزار   ۱۶ به  یازدهم  
از قرار گرفتن  برابر شد .وی همچنین  سه 
الیحه تبلیغات بازرگانی و قانون مطبوعات  
با  افزود:  و  داد  خبر  خود  نهایی  مراحل  در 
کار  دستور  در  که  جدیدی  قوانین  تصویب 
دولت قرار دارد شاهد تحول در حوزه رسانه 

های  برنامه  جمهور  رئیس  بود.  خواهیم 
واجب تری داشت به نمایشگاه نیامد! حاشیه 
ها: پس از اینکه رضا رفیع  مجری برنامه 
رئیس  خالی  جای  از  طنز  شعر  قالب  در 
جمهوری در نمایشگاه گالیه کرد . اسحاق 
جهانگیری بعد از اینکه تریبون را به  دست 
گرفت عنوان کرد: به عنوان مسوول بخش 
اجرایی کشور  باید بگویم رییس جمهور با 
می  حضور  نمایشگاه  در  ساله  همه  عالقه 
بودیم  کرده  ریزی  برنامه  هم  امسال  یابند 
تری  واجب  های  برنامه  و  کار  کثرت  اما 
پیش آمد و از من خواست بیایم. الزم است 
مراتب سپاس رییس جمهور و دولت را به 
اصحاب رسانه برسانم خسته نباشید و خدا 
قوت بگوییم ما صمیمانه از شما مچکریم.

افتتاحیه  در  رفیع  رضا  طنز  شعرخوانی 
نمایشگاه مطبوعات با استقبال مردم همراه 
. رضا رفیع مجری طنزپرداز همچنین  شد 
معاون  با  جالبی  شوخی  مراسم   این  در 
اسحاق  گفت:  و  کرد  جمهور  رئیس  اول 
جهانگیری را در خواب دیدم!وی افزود: چند 
روز پیش داشتم با یکی از روزنامه ها گفتگو 
می کردم گفتم در یکی از خبرها  با اسحاق 
جهانگیری شوخی کردم شب آمد به خوابم 

و گفت رفیع “خیلی  هم اینطور نیست!.”

معاون اول رئیس جمهور در آیین افتتاح بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات کشور:

سرمقاله

چرا تصمیم سازی 
جمعی ما به نفع عمومی 
منجر نمی شود؟
*بهروزی

های  کارگروه  و  استان   )۱ صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

مختلف و متعدد ذیل آن، کارگروه های تخصصی 
امور اقتصادی، توسعه صادرات، تنظیم بازار، کارگروه 
ساماندهی  شورای  گذاری،  سرمایه  و  اشتغال 
مبادالت مرزی و سایر کارگروه های موضوع آیین 
نامه هیئت وزیران در کنار کمیته های متعدد اقتصاد 
مقاومتی که بیشترین وقت مدیران و کارشناسان 
دستگاههای اجرایی را به خود اختصاص می دهد 
با چنین رویکردی به طور مستمر برگزار می شود 
اما واقعیت این است که اثربخشی مصوبات این 
همه کارگروه و شورا و کمیته قابل دفاع نیست. 
مسأله این است که این همه وقت و انرژی در 
جلسات متعدد تصمیم گیری استان چه خروجی 
دارد؟ تعدد چنین نهادهایی در فضای سیاستگذاری 
استان می تواند دو چالش جدی ایجاد نماید. اواًل 
هزینه مبادله را افزایش می دهد، منظور از هزینه 
مبادله، هزینه ایست که گسترش دیوان ساالری 
و کار تحمیل می کند. به فضای کسب  اداری 
وضع  انگیزه  اگر  حتی  نهادی  اقتصاد  دیدگاه  از 
عواقبی  است  ممکن  باشد  خیرخواهانه  مقررات 
ناخواسته و پیش بینی نشده داشته باشد اثر وضع 
بیش از حد مقررات را اصطالحاً اثر جانسون می 
اگر  حتی  متعدد  تصمیمات  اساس  براین  نامند 
متناقص هم نباشند فاقد اثربخشی هستند عدم 
بینانه  خوش  موضوعی  البته  تصمیمات  تناقض 
اطمینان گفت مصوبات  با  توان  نمی  زیرا  است 
نیستند. یکدیگر  نقیض  متعدد،  نهادهای  فراوان 
دومین چالش نهادسازی در فضای تصمیم گیری 
استان از بین رفتن اثر همبالی است همبالی به 
حرکت همه عناصر یک مجموعه در یک جهت 
و با یک آهنگ حرکتی مشخص اطالق می شود. 
همبالی در واقع همکاری هدفمند و سیستماتیک 
گروه های مختلف با هدف مشترک است برای 
ایجاد همبالی؛ جامع نگری، آینده نگری و همکاری 
حائز  همپوشانی  و  کاری  موازی  بدون  اثربخش 
اهمیت است. اگر هر کدام از این ویژگی ها نباشند 
اثر همبالی اتفاق نمی افتد بنابراین ایجاد مراجع 
مختلف تصمیم گیری مثاًل کارگروه و کمیته و 
دار شدن  خدشه  طریق  از  است  ممکن  امثالهم 
جامع نگری و یا موازی کاری؛ اصل همبالی را 
فاقد اثربخشی نماید.شورای برنامه ریزی و توسعه 
مقابل(  ستون  در  سرمقاله  )ادامه   .  .  . وکارگروه  استان 

ارتقاء  هدف  با  آن  زیرمجموعه  های  سرمقاله(  )ادامه 

همبالی، تشریک مساعی  و استفاده از ظرفیت خرد 
جمعی در سیاست گذاری منطقه ای شکل گرفته اند 
اما اگر چه بر استمرار تشکیل آنها تأکید می شود اما 
بهره وری اندکی دارند و با افزایش هزینه و صرف 
زمان موجب ناکارآمدی نظام تصمیم گیری شده و 
هزینه های مبادله را افزایش می دهد واز طرف دیگر 
با تعدد مصوبات به جای جامع نگری، بخش نگری را 
افزایش داده و اصل همبالی که مهمترین نیاز توسعه 
است. سوگیری،  نموده  دارد  را خدشه  است  استان 
تعصب بخشی و فقدان نگاه بلند مدت و استراتژیک 
از جمله مهمترین علل ناکارآمدی نهادهای تصمیم 
گیری استان است. لذا اواًل بازنگری در اهداف، تکالیف 
و ترکیب کارگروه ها؛ ادغام کارگروه های موازی و 
مشابه از یک طرف و بررسی کارشناسی و تنقیح 
مصوبات از طرف دیگر ضرورت دارد. الزمه اقتصاد 
مقاومتی فضای چابک و پویای تصمیم گیری است 
به گونه ای که اواًل تصمیمات، مشخص، قابل اجرا، 
مطابق با نیازهای استان و دارای ضمانت اجرایی باشد 
و ثانیاً در بازه زمانی معین قابل پایش، اندازه گیری و 
در صورت لزوم طرح مجدد در مرجع مربوطه باشد. 
انتظار می رود با امعان نظر به چنین ضرورتی و با 
تشخیص استاندار محترم موضوع ساماندهی مراجع 
تصمیم گیری و انطباق و ادغام کارگروه های اقتصاد 
مقاومتی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان در 

دستور کار قرار گیرد.

ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه فنی و 
حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی

فارس- حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان 
سازمان  اطالعیه  گفت:  کشور  آموزش  سنجش 
سنجش درباره تکمیل ظرفیت پذیرش برخی کد 
و  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  تحصیلی  رشته های 
موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی در 
آزمون کاردانی نظام جدید موسسات آموزش عالی 
مذکور در سال 9۶ بر روی سایت سازمان سنجش 
قرار گرفت. وی افزود: داوطلبان باید با مراجعه به 
لینک جستجوی عنوان موسسه و کد رشته مندرج 
در ذیل اطالعیه به سازمان سنجش مراجعه کرده 
و با مشخص کردن رشته و موسسه مورد عالقه 
خود با به همراه داشتن مدارک مندرج در اطالعیه 
منتشره از روز شنبه ۶ آبان ماه تا پنج شنبه 9 آذر ماه 
به آموزشکده موسسه آموزشی محل پذیرش مورد 

تقاضا مراجعه کنند..

دعوت مجمع عمومی عادی شرکت پخش متحد جنوب بارثاوا
)با مسئولیت محدود( ثبت شده به شماره 4068 و شناسه ملی 10360055051

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که در تاریخ 
96/08/19 ساعت 11:00 صبح در محل شرکت بیرجند، شهرک صنعتی، تالش شرقی 3، آخرین 

بلوک، کدپستی 9719137633 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره 2- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( 
تعاونی اعتبار فرهنگیان خراسان جنوبی          تاریخ انتشار: 96/8/7

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تعاونی اعتبار فرهنگیان خراسان جنوبی روز سه شنبه مورخ 
96/9/7 راس ساعت 3 بعدازظهر در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد. 
بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور 
به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا در جلسه حضور یابد، می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خود با هم به محل تعاونی اعتبار واقع در طالقانی 11- داخل کلینیک فرهنگیان مراجعه 
و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 

سه رای می باشد.
ضمنا از اعضایی که تمایل به شرکت در انتخابات به عنوان عضو هیئت مدیره و بازرس را دارند ، دعوت به 
عمل می آید از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز جهت ثبت نام و تکمیل مدارک به تعاونی اعتبار واقع در 

آدرس اعالم شده مراجعه فرمایند. 
دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال 94و 95 - طرح و تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 96- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال

انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی- تصمیم گیری درخصوص تغییرات اعضا و 
سرمایه - تعیین خط مشی آتی تعاونی اعتبار

هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950114 اجرایی این اجرا در قبال محکومیت آقای محمدعلی رمضانی فرزند حسن رضا به 
پرداخت مهریه به تعداد 21 عدد سکه کامل بهار آزادی بابت پیش قسط و قسط 96/2/16 در حق محکوم لها و پرداخت مبلغ 60/830/000 
ریال حق االجرای دولتی یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان مفتح 30 پالک 38 با پالک ثبتی 194 فرعی از 245 اصلی بخش 2 
بیرجند متعلق به شخص ثالث آقای حسن رضا رمضانی )پدر محکوم علیه( توقیف و مطابق نظریه کارشناسی و استعالم شهرداری در زیر 
زمین دارای 18 مترمربع )انباری( در همکف 210 مترمربع )مسکونی( و جمعا دارای 228 مترمربع زیربنا دارد. بنای ملک دیوار آجری بابر، 
سقف ها آهنی،کف ها موزاییک، دیوارهای هال با پوشش کاغذ دیواری،کابینت ها فلزی و سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر 
آبی، نمای ملک آجر سفال 3 سانتی، کف حیاط موزاییک و نمای بنا در حیاط و دیوارهای آن آجر سفال و دارای کلیه امتیازات منصوبه که 
ارزش ششدانگ ملک با توجه به متراژ عرصه و اعیان ،کاربری مجاز ، موقعیت مکانی ملک،کیفیت ساخت، قدمت اعیان، محوطه و امتیازات 
منصوبه 4/200/000/000 ریال )چهار میلیارد و دویست میلیون( ارزیابی شده و قرار است ملک مذکور به میزان محکوم به )تعداد 21 عدد 
سکه کامل بهارآزادی( از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 96/8/21 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی 
)خانواده( دادگستری بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده 
خریدار خواهد بود.                                                          شفیعی - مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

شراکت یا فروش
تایپ و تکثیر با سابقه 10 ساله 

با شرایط ایده آل
 آماده همکاری با یک  خانم هستیم

    09031614320
32445563

ایزوگـام کـار ماهـر
دفتر و پرسنل و بازاریابی 

در بهترین شرایط از ما 
نصب از شما با توافق

09031614320

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

چون در پرونده 960418 اجرایی محکوم علیه آقای امیرحسین مومنی محکوم است به پرداخت مبلغ 607/417/490 
ریال در حق محکوم مهدی عباسی و پرداخت مبلغ 24/968/109 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به معرفی 

و توقیف اموال به شرح ذیل که به مبلغ 619/800/000 ریال کارشناسی شده است.

جمع کل )ریال(فی واحد)ریال(تعدادنام کاالردیف

113/500/00013/500/000 عدد یخچال ای اس 27 الکترواستیل نقره ای 1

112/500/00012/500/000 عدد یخچال ای اس 27 الکترواستیل سفید2

112/000/00012/000/000 عدد یخچال فریزر اس ان 18 سفید الکترواستیل 3

111/000/00011/000/000 عدد یخچال فریزر ای اس 20  الکترواستیل سفید4

129/500/00029/500/00 عدد یخچال فریزر 28 اسنوا سفید5

115/000/00015/000/000 عدد یخچال فریزر 34 فوت نقره ای الکترواستیل 6

114/500/00014/500/000 عدد یخچال 24 فوت نقره ای7

316/000/00048/000/000 عدد لباسشویی 371 اسنوا مدل سی ان 8

414/500/00058/000/000 عدد لباسشویی 371 اسنوا مدل سی ان 9

115/000/00015/000/000 عدد لباسشویی 274 سی اف اسنوا10

116/000/00016/000/000 عدد یخچال 24 نقره ای 11

116/000/00016/000/000 عدد لباسشویی اسنوا اس 12163

118/500/00018/500/000 عدد لباسشویی 1170 زیروات13

116/000/00016/000/000 عدد لباسشویی پاکشوما 8 کیلو سفید مدل 148012

133/700/00048/100/000 عددجاروبرقی 24 ویکتور 15

95/700/00051/300/000 عددگاز روکابینتی 503 / 5 شعله16

18/200/0008/200/000 عدد بخاری مدل 110 نیک کاال شومینه بدون کارتن17

35/000/00015/000/000عددبخاری کوپال شومینه گازی18

33/200/0009/600/000 عددجاروبرقی اسنوا19

142/000/00042/000/000 عدد یخچال ساید بای ساید ویکتور نقره ای 20

115/000/00015/000/000 عدد گاز فردار جی 9 اس اف ام21

75/800/00040/600/000 عددکولر 5500 صنام22

27/100/00014/200/000 عدد کولر 7000 صنام23

147/000/00047/000/000 عدد یخچال ساید بای ساید اسنوا سفید 24

117/000/00017/000/000 عدد لباسشویی 8 کیلویی سفید اولدر25

114/500/00014/500/000 عدد لباسشویی  اسنوا 7 کیلویی مدل 26371

619/800/000جمع کل : ششصد و نوزده میلیون و هشتصد هزار ریال

که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1396/08/20 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 

پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
دنجریب یرتسگداد یندم ماکحا یارجا ریدم - یبجر

اولین ساندویچ نیم متری
با بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک، جک  پارکینگی ، کرکره ، 
سکوریت اتومات(  09303107002 09155614880



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه*7 آبان 1396* شماره 3919

 اعزام 80 محموله اقالم موکبهای اربعین از خراسان جنوبی
گروه خبر-  80 محموله اقالم مورد نیاز موکبهای پذیرایی از زائران اربعین حسینی راهی عتبات عالیات شدند. دبیر ستاد اربعین استان گفت: این محمولها بیشتر برای موکبهای اسکان،  
تغذیه، نظافت و نانوایی است که امروز همراه با 210 نفر عوامل اجرایی راهی مرز عراق شدند.حسنی مقدم با بیان اینکه اولین موکب خراسان جنوبی دیروز راهی کاظمین شد افزود: موکب 

ها در کاظمین تا ششم آبان مستقر می شوند تا به 20 هزار نفر در شبانه روز خدمات رسانی کنند. 30 موکب از خراسان جنوبی در ایام اربعین در عراق، پذیرای زائران حسینی هستند.

نت
نتر

س: ای
عک

پاسخ مسئوالن به پیام شما

باعرض سالم و خداقوت خدمت شما، اینجانب از 
سرباز معلمان استان خراسان جنوبی هستم و به 
با سختی و مشکالت  این قشر که  از  نمایندگی 
نقاط  ترین  محروم  و  ترین  مرزی  در  فراوان 
خدمت  به  مشغول  امکانات  کمترین  با  استان 
پرداخت  عدم  آیا  هستیم،  آموزی  علم  درعرصه 
حقوق طی 7ماه اخیر خدمت خالصانه و صادقانه 
پاداش این قشر مظلوم است ؟؟؟ استانداری،اداره 
مربوطه  نهادهای  سایر  و  پرورش  و  آموزش  کل 
کوچکترین توجهی به حق و حقوق ما نداشته و 
عالوه بر این رسانه های ملی و مجازی نیز با وجود 
ارسال پیام های گوناگون هیچ اشاره ای به این 
موضوع نکرده،لذا از شما رسانه مکتوب در استان 
که همیشه پیگیر مطالبات مردمی بوده و هست 
خواهشمندیم این مورد را پیگیری کنید و صدای 
مارا به گوش مسووالن که کوچکترین توجهی به 
مشکالت متعدد این قشر نداشته و ندارند، برسانید. 
الزم به ذکر است کوچکترین اعتراض ما در زمینه 
حقوق ماهیانه که تماما صرف هزینه های رفت 
و آمد و اسکان و خورد وخوراک شده و طی این 
با  همیشه  حقوق،  ریالی  از  دریغ  نیز  ماه  هفت 
برخورد بد مسووالن آموزش و پرورش مواجه شده 
اینجانب  جواب  در  ای  زننده  بسیار  از جمالت  و 
و سایر دوستان استفاده می شود همچون : ماکه 
دعوت نامه برای شما نفرستاده بودیم برای خدمت 
در اموزش و پرورش،همینکه درپادگان های مرزی 
این قبیل  از  خدمت نمیکنید خدا را شکرکنید، و 
بدعهدیشان  بر  سرپوشی  تنها  نه  که  جمالت 
هست،بلکه تمام انگیزه و تالش و خدمت مسوالنه 
این قشر را کامال نادیده میگیرند.با تشکر از زحمات 

شما و همکارانتان درمجموعه اوا
ارسالی به تلگرام آوا
حادثه سانحه جاده اسدیه بیرجند زنگ هشداری 
این  در  راه  پلیس  خالی گشت  جای  برای  است 
جاده و همچنین کیفیت نامطلوب جاده بیایید به 

فکر چاره باشیم
915...476
کاران شهرداری خواهشمندم  اندر  ازدست  باسالم 
جهت دستور نظافت سری به خیابان شهید کاظمی 
مهرشهر برنند تا به حال برای نظارت کسی به آن 

حوالی دور نزده چه برسد به نطافت آن...
915...736
در  فوت  به  منجر  رانندگی  حوادث  میدانید  آیا 
کشورهای همتراز باجمعیت ایران چقدر است ساالنه 
در ترکیه تقریبا6000 نفر انگلیس 1800 نفر ایران 
25000 نفر به نظر خراسان جنوبی بازدر این امار از 
استانهای همتراز باالتر باشد مسئولین خسته نباشید
915...357
سالم ورودی عدالت به خیابان خلیل طهماسبی 
قبل از اینکه جدول گزاری کنند و ببندند سرعت 
گیر درست کرده بودن اما وجود این سرعت گیر 
برای  کنید  اش  جمع  لطفا  نداره  ضرورتی  االن 

گردش به راست ماشین ها داغون میشوند
915...371
استاندار  و  دراستان  فقیه  ولی  محترم  نماینده 
هستید  استان  این  پرتوان  بازوی  دو  محترم،شما 
با وجود شما بزرگواران هر روز شاهد  حیف است 
کشتارعزیزانمان در جاده های استان باشیم مردم 

مظلوم این منطقه ازشما توقع دارند
915...212
سالم با این همه کشتاری که جاده اسدیه روز سه 
شنبه هفته گذشته داشت انتظار می رفت پلیس 
اسدیه  و  بیرجند  جاده  در  بیرجند  و  اسدیه  راه 
اولیه صبح و تقریبا عصر که اوج  الاقل ساعات 
رفت و امد کارمندان در این محور هست حضور 
فیزیکی و نمادین می داشتند شاید برای  بعضی  
از رانندگان خطا کار هشدار دهنده باشد . با تشکر
915...151
ازطرف شهرادری بیرجند نظارتی بر شرکت اتوبوس 
رانی نیست روز جمعه واحدهای کارگران تمام مسافران 
را داخل یک اتوبوس میکنند و بقیه خالی میروند 
 حتی مسافرانیکه خیابان مطهری پیاده می شوند
درکمربندی محل کوره های آجرپزی در بیابان پیاده 
میکند. کد ...  این تخلفات را در جمعه پنجم آبانماه 
انجام دادند  قبأل هم این خط بی  انضباط بوده است 

که به شهرداری اطالع دادند.
915...801
از مخابرات استان سوال دارم در جاهایی که فیبر 
خصوصی  های  شرکت  دیگر  و  کنند  می  نوری 
خدمات ارائه نمیدهند و من مشترک هم از کیفیت 

خدمات مخابرات ناراضی هستم باید چه کنم؟؟
935...539

جوابیه شهرداری بیرجند 

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
بر اعالم سازمان حمل  بنا  شما مورخ 96/7/23 
اتوبوس  و نقل شهرداری در خصوص عمر زیاد 
های درون شهری به استحضار می رساند از سال 
90 تا کنون هیچ یک از اتوبوسرانی ها ،اتوبوس 
اقتصاد  اجرای  راستای  در  و  نیافته  اختصاص  نو 
موجود  آالت  ماشین  از  بهینه  ،استفاده  مقاومتی 
الزم  پیگیری  اینکه  ضمن  پذیرد  می  صورت 
کار  دستور  در  جدید  اتوبوس  خرید  در خصوص 

سازمان قرار دارد
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
شما مورخ 96/6/28 بنا بر اعالم مسئول ورزشی 
شهرداری در خصوص مشکالت پیست پیاده روی 
بلوار پیامبر اعظم )ص( به استحضار می رساند به 

محض تامین اعتبار اقدام می گردد.

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

محصوالت  مهمترین  از  یکی  زعفران 
این  که  بوده  جنوبی  خراسان  استراتژیک 
روزها با آغاز برداشت آن در شهرستان سرایان 
قاچاق  فروشی،  خام  بازی،  از دالل  کشاورزان 
قیمت  نوسانات  و  آب  کمبود  زعفران،  پیاز 
گالیه مند هستند.به گزارش خبرگزاری تسنیم 
از بیرجند، زعفران محصول استراتژیک خراسان 
جنوبی است، محصولی که برای تولیدش نیاز 
مانند  کویری  استان  در  و  دارد  کمی  آب  به 
خراسان جنوبی با کیفیت عالی تولید می شود.

از  جنوبی  خراسان  در  زعفران  برداشت  فصل 
ابتدای آبان آغاز شده و روایت مشکالت طالی 
سرخ  هرسال به گونه ای خاص جلوه می کند 

زعفران  قیمت  بودن  ارزان  مشکل  یکسال 
صادرات  مشکل  سال  یک  و  می شود  مطرح 
و سالی دیگر مشکل سرمازدگی  پیش می آید 
بروز  همچنان  و  می آید  وجود  به  محصول 
معیشت  دالالن،  و  دارد  ادامه  مشکالت  این 
کشاورزان زعفران کار در خراسان جنوبی را به 
روزی  شبانه  باید  می اندازد.زعفران کاران  خطر 
با ارزش را تولید  تا این محصول  تالش کنند 

کرده و روانه بازار کنند  اما در چند سال اخیر 
این محصول و قاچاق پیاز آن برای بهره برداران 

مشکالتی ایجاد کرده است.

سود واقعی نصیب دالالن

یکی از بهره برداران زعفران در گفت وگو با تسنیم 
اظهار داشت: کمبود باران و خشکسالی در این 
چند سال باعث شده که چاه های کشاورزی با 
با  را  کاران  زعفران  و  شوند  مواجه  آب  کمبود 
مشکل مواجه کند.مرکی، با اشاره به اینکه نه 
به  زعفران  قیمت  کاهش  نه  و  قیمت  افزایش 
کاهش  و  افزایش  گفت:  است  کشاورزان  سود 

قیمت زعفران مناسب نیست چراکه بازهم سود 
نصیب دالل  ها می شود اما قیمت کنونی زعفران 
خوب است هرچند که به طور کامل نمی تواند 
دسترنج زعفران کاران را تامین کند.وی اظهار 
داشت: متاسفانه دالل های زعفران باعث شدند 
سود اصلی این محصول که زحمت اصلی آن 
اگر  و  نرسد  او  دست  به  می کشد  کشاورز  را 
شوند  حذف  داللها  تا  کنند  اقدامی  مسئوالن 

مطمئناً کشاورزان هم دلگرم تر به کارشان ادامه 
می دهند و قاچاق زعفران هم رخ نمی دهد.

آبرسانی با تانکر به مزارع زعفران 

در  زعفرانکاران  از  دیگر  یکی  پورمختاری 
کاشت  البته  داشت:  اظهار  تسنیم  با  گفت وگو 
به نسبت سایر محصوالت کشاورزی  زعفران 
یک  است  ممکن  هرچند  دارد  بهتری  شرایط 
سال محصول خوبی داشته باشیم و یک سال 
باشیم.وی  نداشته  چندانی  محصولی  دیگر 
و  هستند  زعفرانکار  سرایان  مردم  اکثر  افزود: 
کم  کارگرها  تعداد  زعفران  فصل  در  معموال 

اما دستمزد آنها زیاد است به همین دلیل اکثر 
زعفران کاران که محصول خوبی دارند بخشی 
از محصول خود را می توانند پاک کنند و باقی 

آن را به دالل ها می فروشند.

نوسانات قیمت و خام فروشی
از دیگر مشکالت بهره برداران زعفران

بارانی زعفرانکار سرایانی با اشاره به مشکالت 
بهره برداران زعفران در شهرستان اظهار داشت: 
خصوص  به  آبی  منابع  کمبود  اصلی  مشکل 
با تانکر  در مناطق کوهپایه ای است که مزارع 
قیمت  نوسانات  افزود:  می شود.وی  آبرسانی 
زعفران و عدم ثبات قیمت آن به خصوص در 
فروش  فروشی،  خام  زعفران،  برداشت  فصل 
ذائقه  با  متناسب  بسته بندی  بدون  و   فله ای 
مشتریان خارجی و داخلی، قاچاق پیاز زعفران 
هزینه های  رفتن  باال  همسایه،  کشورهای  به 
نهاده های  و  کارگری  هزینه  شامل  تولید 
مورد نیاز، کاهش سطح زیر کشت با توجه به 
زعفرانکاران  از مشکالت  اخیر  خشکسالی های 
شهرستان سرایان است.این بهره بردار زعفرانکار 
که سال  یخبندان  و  افزود: مشکل سرمازدگی 
و  زعفران  مزارع  به  فراوانی  خسارت  گذشته 
کشواررزی  جهاد  کرد.مدیر  وارد  انار  باغات 
سرایان نیز در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: 
ارائه تسهیالت به صنایع بسته بندی و فرآوری 
زعفران،  ارائه تسهیالت مورد نیاز جهت احداث 
آموزشی  کارگاه های  برگزاری  زعفران،  مزارع 
ترویجی به منظور ارتقا دانش فنی بهره برداران، 
جمله  از  ترویجی  نشریه های  و  بروشور  توزیع 
فعالیت های مدیریت جهادکشاورزی سرایان در 
است.موسی  زعفران کاران  از  حمایت  راستای 
پیاز سالم و درشت،  از  افزود: استفاده  سلیمانی 
با  مبارزه  کافی،  میزان  به  و  موقع  به  آبیاری 
از  استفاده  بیماری ها،  آفات و  علف های هرز و 
کودهای  و  حیوانی  کود  قبیل  از  آلی  کودهای 
نظر  از  استفاده  و  پاشی  محلول  و  بیولوژیک 
در  مهم  نکات  جمله  از  مجری  کارشناسان 

افزایش عملکرد این محصول است.

تثبیت  به  می تواند  زعفران  برندسازی 
جایگاه زعفران سرایان کمک کند

سرایان  زعفران  برندسازی  داشت:  اظهار  وی 
پرآوازه  و  زعفران  جایگاه  تثبیت  به  می تواند 

کردن آن کمک زیادی کند و زعفران سرایان را 
باید با نام و برند خود شهرستان روانه بازارهای 
بین المللی و داخلی کرد.مدیر جهاد کشاورزی 

عمده ترین  از  زعفران  گفت: محصول  سرایان 
محصوالت کشاورزی شهرستان سرایان است 
بسته بندی  و  فرآوری  واحد  راه اندازی  با  که 
زعفران که در هفته دولت در روستای زنگویی 
آینده ای نزدیک شاهد رشد  کلنگ زنی شد در 
بود. خواهیم  کشاورزی  بخش  شکوفایی  و 

شدید  نوسانات  به  توجه  با  افزود:  سلیمانی 
قیمت زعفران این محصول مهم و استراتژیک 
مورد  دیگر کشاورزی  باید همانند محصوالت 
حمایت قرار گیرد تا دست دالالن از آن کوتاه 
شود.وی با بیان اینکه پیش بینی تولید زعفران 
اظهار  است  تن   10 سرایان  شهرستان  در 
داشت: 2 هزار و 625 هکتار از مزارع شهرستان 
زیرکشت زعفران استکه 2 هزار و 490 هکتار 
است. غیربارور  آن  هکتار   135 و  بارور  آن 

برگزاری  گفت:  سرایان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
مزارع  مدیریت  ترویجی  آموزشی  دوره های 
برداشت  داشت،  و  داشت  کاشت،  زعفران، 
ترویجی  آموزشی  دوره   9 برگزاری  زعفران، 

در بحث کاشت طی یک سال گذشته، تغذیه، 
فرآوری و برداشت بهداشتی محصول زعفران 

از جمله اقدامات انجام شده است.

مزارع زعفران در روستاهای کوهپایه ای 
شهرستان سرایان آبرسانی می شود

سلیمانی افزود: 525 هکتار از مزارع زعفران در 
دارد که  قرار  روستاهای کوهپایه ای شهرستان 
25 درصد آنها به دلیل کم شدن آب قنوات و یا 

خشک شدن قنات به آبرسانی سیار نیاز دارند.
وی اظهار داشت: مدیریت مزارع زعفران بسیار 
حائز اهمیت است و اولین گام در مدیریت مزارع 
به صورت اصولی تهیه شناسنامه باغ یا مزرعه 
است و پارامترهایی که باید برای هر قطعه در 
آنالیز آب و  نظر گرفت و یادداشت کرد شامل 
کاشته  پیاز  مشخصات  کاشت،  زمان  خاک، 
پیاز مصرف شده و عمق کاشت،  میزان  شده، 
زمان  بیماری ها،  و  آفات  شده،  استفاده  سموم 
مانند  محیطی  تنش های  آن،  تکرار  و  آبیاری 
از  بیش  گرمای  بارندگی،  یخبندان،  و  سرما 
حد، کوددهی، میزان و زمان گلدهی، اختالالت 

مشاهده شده در گل زعفران و غیره است.

قاچاق پیاز زعفران 
کشاورزان سرایانی را متضرر کرد

 ایران در دهه 70 برای چند سالی ارز تک نرخی را تجربه کرد

اقتصادی  فعاالن  و  مدیران  از  شماری   - ایرنا 
باور  این  بر  جنوبی  خراسان  مرزی  استان  در 
اقتصاد  شکوفایی  و  رشد  برای  که  هستند 
کشور و از بین رفتن رانت های موجود در این 
باید تک نرخی و ثابت شود.به  ارز  عرصه نرخ 
گزارش ایرنا اقتصاد ایران در دهه 70 برای چند 
ارز،  بعدها  را تجربه کرد؛  ارز تک نرخی  سالی 
پیدا کرد و در دولت گذشته برای  چندین نرخ 
چند سالی ارز سه نرخی عرضه شد، بخشی با 
مبادله ای  نرخ  با  یا دولتی، بخشی  نرخ مرجع 
و بخشی نیز با نرخ آزاد.از زمانی که ارز مرجع 
میدان  نرخی  دو  ارز  بازار حذف شد،  از عرصه 
یا مبادله ای است  ارز  اکنون  داری می کند و 
اعالم می  بانک مرکزی  روزانه  را  آن  نرخ  که 
کند و تنها در اختیار بازرگانان و تجار قرار می 
رسد فروش می  به  روزانه  آزاد  نرخ  با  یا   گیرد 

دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود، تک نرخی 
کردن ارز را در دستور کار قرار داد، فضای ثبات 
به اقتصاد کشور بخشید و قدرت پیش بینی به 
اقتصادی  کارشناسان  و  داد.فعاالن  صادرکننده 
ارز  قیمت  کردن  نرخی  تک  جنوبی  خراسان 
بهبود  برای  نیازها  ترین  ضروری  از  یکی  را 
کنند. عنوان می   ... و  تولید  وضعیت صادرات، 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
خراسان جنوبی روز سه شنبه در گفت و گو با 
فضای  به  بخشیدن  ثبات  گفت:  ایرنا  خبرنگار 
دستاوردهای  از  تورم  کاهش  و  کار  و  کسب 
است.محسن  بوده  دوازدهم  و  یازدهم  دولت 
احتشام می گوید: تک نرخی شدن ارز موجب 
 ایجاد ثبات در فعالیت های اقتصادی می شود 
و از بسیاری رانت ها و تبعیض هایی که موجب 

لطمه زدن به صادرات است، جلوگیری می شود.
وی اظهار کرد: نرخ ارز باید واقعی شود، یعنی 
40 هزار ریال باشد که به نفع اقتصاد ملی و تولید 

داخلی است.وی گفت: در بحث ارزاق عمومی 
ممکن است کاال گران تر شود که دولت می 
یارانه  نوعی  کننده  مصرف  به  مقابل  در  تواند 
پرداخت کند ولی تثبیت نرخ ارز به نفع اقتصاد 
ها  تبعیض  بسیاری  از  و  است  مردم  و  کشور 

جلوگیری می کند.این صادر کننده نمونه زعفران 
کشور بر این باور است: اگر نرخ دالر کمتر از 40 
هزار ریال باشد به اقتصاد کشور آسیب وارد می 

کند و پایین بودن نرخ ارز به نفع تولید داخلی 
نیست، هرچه نرخ ارز پایین بیاید به تولید داخل 
ضرر می زند و به واردات کمک می کند چون 
کاالی خارجی برای ما ارزان تر تمام می شود و 

رقابت تولیدات داخلی را مشکل می کند.

ارز تک نرخی به نفع اقتصاد کشور است

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی هم گفت: اگر 

ارز تک نرخی شود، به نفع اقتصاد کشور است 
اما باید مراقب بود تک نرخی شدن برای مدت 
چند سال ثابت باشد تا بنگاه های اقتصادی بتوانند 
برنامه ریزی های مشخص و شفافی داشته باشند، 
نه اینکه قیمت ارز در کوتاه مدت تغییر کند که 

موجب ایجاد تبعات نامناسب در اقتصاد شود.
به گزارش ایرنا مرتضی یزدان شناس افزود: تثبیت 
نرخ ارز از بسیاری رانت خواری ها و تبعیض هایی 
که در عرصه اقتصادی کشور رواج دارد، جلوگیری 
افزایش  نباید  ارز  نرخ  کرد:  اظهار  کند.وی  می 
هزینه  تولیدی  واحدهای  به  چون  یابد  زیادی 
هرچند  آنهاست،  ضرر  به  و  کند  می  تحمیل 

افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان کاالست.
وی گفت: مدیریت نرخ ارز باید به گونه ای باشد 
که هم بازار داخلی آسیب نبیند و هم صادرات 
توسعه یابد، نباید تولید داخلی فدای صادرات شود 
و باید به هر دو بخش توجه شود، مبارزه با رانت 
خواری و ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از تولید 
می  اقتصاد  شکوفایی  موجب  صادرات  و  داخل 
افزود:  جنوبی  خراسان  اصناف  اتاق  شود.رئیس 
مسئوالن مربوط نرخی را برای ارز تثبیت کنند که 
هم به نفع تولید کننده و هم صادر کننده و مصرف 

کننده باشد، و رانت خواران را هم ناامید کند.

چند نرخی بودن ارز 
عامل فساد مالی است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان 
عامل  را  ارز  بودن  نرخی  یا چند  دو  نیز  جنوبی 
ایجاد فساد مالی در جامعه دانست و گفت: ارز باید 
تک نرخی باشد تا از هر نوع رانت و ویژه خواری 
جلوگیری شود.عباس جرجانی افزود: اگر ارز با نرخ 
منطقی تک نرخی شود، بسیار مناسب است و جلو 
قاچاق را گرفته و به تولید کننده واقعی کمک می 
کند.وی اظهار کرد: تولید ملی اگر درست ارتقا 
یابد می تواند به تثبیت قیمت ارز کمک کند زیرا 

از موارد درآمد  بیاید خیلی  پایین  ارز  اگر قیمت 
دولت هم کاهش می یابد.وی تصریح کرد: در 
دولت قبلی نرخ ارز در مدت 24 ساعت دو برابر 
شد و بسیاری از واحد های صنعتی کشور در آن 
زمان تعطیل شدند.مدیرعامل شرکت شهرکهای 
مدیران  باید  گفت:  جنوبی  خراسان  صنعتی 
واحدهای صنعتی کشور بتوانند براساس قیمت 
دالر برنامه ریزی کنند و بدانند در یک بازه زمانی 

قیمت دالر ثابت است.

ارز تک نرخی باعث 
شفافیت مالی می شود

اقتصادی  فعال  و  جنوبی  خراسان  کننده  صادر 
هم اظهار کرد: تک نرخی شدن نرخ ارز باعث 
ایجاد شفافیت در سیستم مالی کشور می شود و 

از بسیاری از رانت خواری ها جلوگیری می کند.
علیرضا خامه زر افزود: در حال حاضر نرخ دولتی 
و آزاد زمینه ایجاد فساد و رانت در جامعه شده و 
تک نرخی کردن نرخ ارز برای رشد اقتصاد کشور 
ضروری است.وی گفت: اگر دولت بخواهد به پول 
ملی لطمه نخورد نرخ ارز بهتر است 30 هزار ریال 
باشد یا حتی این نرخ پایین تر بیاید.وی اضافه 
کرد: دولت یازدهم نرخ ارز را ثابت کرد در صورتی 
که در دولت قبل نرخ ارز نوسان بسیاری داشت 

و باید این نرخ برای مدت چند سال ثابت باشد.
تولید و صادرات محصوالت کشاورزی به ویژه 
زعفران و زرشک، 465 کیلومتر مرز مشترک با 
معادن  و  مرزی  های  بازارچه  وجود  افغانستان، 
متعدد از قابلیت های اقتصادی خراسان جنوبی 

در شرق ایران است.

لزوم تک نرخی شدن ارز از نگاه فعاالن اقتصادی

احسان توال

عکس:اینترنت
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یادداشت

نهنگ آبی هشدار وضعیت قرمز 

فضای مجازی

* زهرا چیذری

و  نگرفته  قربانی  ایران  در  تاکنون  نهنگ آبی 
اصفهانی  دختر  دو  خودکشی  علت  نهنگ آبی، 
مسئوالن  صحبت های  بند  ترجیع  ؛ این  نیست 
مجازی  فضای  و  اجتماعی  آسیب های  حوزه 
و  کشور  اجتماعی  اورژانس  رئیس  همچون 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  همچنین 
ماجرای  با  رابطه  در  شده  منتشر  اخبار  درباره 
جواد محمد  که  طور  آن  است.  اصفهانی   دختران 

با  اصفهان  فتای  پلیس  آذری جهرمی می گوید،   
توجه به مشاهدات اطرافیان این دو دختر نوجوان 
ایجاد خط هایی  از موبایل و  از جمله استفاده زیاد 
روی دستان خودشان، دچار سوءتفاهم شده و دلیل 
مرگ را نهنگ آبی اعالم کردند و علت خودکشی 
این دو دختر مسایل خانوادگی است. فارغ از اینکه 
علت اصلی این دو دختر در پرت کردن خودشان 
قابل تأمل  نکته  است،  بوده  چه  بلندی  روی  از 
شدن چالش برانگیز  و  مجازی  فضای   رهاشدگی 

آن برای جامعه ماست و ماجرای دختران اصفهانی 
نفوذ  قابلیت  با  رابطه  در  جدی  هشداری  هم 
به فضای  از فضای مجازی  اجتماعی  آسیب های 
یأس،  و  ناامیدی  خشونت،  افزایش  بود.  حقیقی 
بی احترامی به قانون،  خودآزاری و دیگرآزاری مواردی 
است که بخشی از شیوع آنها در جامعه بازتابی از 
بازی های رایانه ای آنالین است و این نشان دهنده 
اثرپذیری فضای حقیقی و فضای مجازی از یکدیگر 
است. خشونت باالی موجود در بازی های آنالین و 
رایانه ای می تواند فرد را دچار اختالالت و مشکالت 
مسیر  از  ما  نوجوانان  و  کودکان  کند.  حاد   روانی 
ناخودآگاه  به صورت  آنالین  و  رایانه ای  بازی های 
در سنین حساس رشد با همان فنون آموزشی که 
سربازان و نیروهای نظامی برای دفاع از کشور خود 
یا کشتن تروریست ها آشنا می شوند و در معرض این 
آموزش ها قرار می گیرند.  مطالعات متعدد و همچنین 
نظریه آموزش اجتماعی موید آن است که کودکان 
در معرض تقلید از اعمال تهاجمی و پرخاشگرانه ای 
می کنند،  مشاهده  الکترونیکی  رسانه های  در  که 
قرار دارند و بسیار محتمل است که در آینده رفتار 
متجاوزانه تری از خود نشان دهند. از سوی دیگر آمار 
قابل تأمل۲۳ میلیون گیمر در ایران چالش زا بودن 
فضای مجازی را جدی تر مطرح می کند. ۵۳ درصد 
از این گیمرها به طور مستمر به بازی های رایانه ای 
می پردازند، توزیع پلتفرم های مورد عالقه  گیمرهای 
تلفن  ترتیب  به  دیجیتالی  بازی های  برای  ایرانی 
هوشمند ۷۷ درصد، تبلت ۲۱ درصد، رایانه شخصی 
۱۶ درصد، کنسول بازی ۶ درصد و لپ تاپ ۵ درصد 
را شامل می شود.  متوسط سن گیمرهای ایرانی ۲۱ 
سال است. نوجوانان ۱۲ تا ۱۹ سال نیز با ۳۳ درصد 
بیشترین استقبال را از بازی های دیجیتالی به عمل 
این  به  عالقه مند  سنی  گروه های  سایر  می آورند، 
نوع سرگرمی به ترتیب جوانان ۲۰ تا ۳۴ سال )۲۹ 
درصد(، کودکان زیر ۱۲ سال )۲۵ درصد(، میانساالن 
۳۵ تا ۵۹ سال )۱۲ درصد( و کهنساالن باالی ۶۰ 
گیمرهای  از  درصد  )یک درصد( هستند. ۳۰  سال 
ایرانی برای بازی دیجیتال پول پرداخت می کنند. 
آنطور که سیدعلیرضا آل داود می گوید: درآمد حاصل 
از بازی های دیجتال در ایران با احتساب مبلغی که 
مخصوص  و سخت افزارهای  نرم افزار  خرید  برای 
بازی صرف می شود ۴۶۰ میلیارد تومان برآورد شده 
است که تنها ۵ درصد از این رقم به بازی های ایرانی 
اختصاص دارد. فارغ از اینکه چالش نهنگ آبی در 
ایران قربانی گرفته یا نه، این ماجرا موجب شد تا 
مسئوالن حوزه های مختلف تکانی بخورند؛ وزارت 
بهداشت کارگروهی درباره رفتارهای خشونت آمیز 
با حضور روانپزشکان اجتماعی و متخصصان رسانه 
تشکیل دادند تا معضل رفتار خشونت آمیز و تأثیر 
دهند.  قرار  بررسی  مورد  را  آن  بر  مجازی  فضای 
حسین اسدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی کشور 
هم ترویج پرخاشگری و خشونت ناشی از بازی های 
اینترنتی را از دل نگرانی های کنونی فضای مجازی 
دانسته و دراین باره توضیح می دهد: این بازی ها خود 
مروج خشونت هستند؛ چراکه در طول بازی کودکان 
به راحتی افراد را می کشند و خون آنها را می ریزند 
و این کلید راهیابی آنها به مرحله دیگر می شود. این 
باعث  و همین  تبدیل  عادی  امری  به  خشونت ها 
افزایش نگرانی ها شده است. وی معتقد است: بیشتر 
از چالش نهنگ آبی باید نگران چالش های فضای 
و  کودکان  حوزه های  تمام  در  که  باشیم  مجازی 
مجازی  فضای  در  است.  کرده  رخنه  بزرگساالن 
ارتباطاتی تحت  عنوان »دوستی های اجتماعی« آغاز 

می شود که خود می تواند سرآغاز فجایع باشد. 
به  اشاره  با  کشور  اجتماعی  اورژانس  رئیس 
اینترنت  و  مجازی  فضای  ابزارهای  مضرات 
جدید  تکنولوژی های  ابزارهای  است:   معتقد 
 نیازمند اطالع رسانی، آگاهی رسانی، برنامه ریزی
  و نظارت است.  وزیر ارتباطات هم با تأکید بر اینکه

و  نداده  رخ  ما  کشور  در  نهنگ آبی  چالش   
نشده،  ایران  در  خودکشی  موجب  تاکنون 
وجود  همچنان  خطر  این  اما  می کند:  تصریح 
از  و  باشند  مواظب  باید  والدین  بنابراین  دارد، 
کودکان خود غافل نشوند و آگاهی خود را در 
فضای  از  استفاده  وی  ببرند.  باال  عرصه  این 
بزرگ ترها  را در حضور  برای کودکان  مجازی 
خواستار شد، زیرا کودکان در این فضا نیازمند 

. هستند  مراقبت 

آیت ا... سید محمد مشکوه بیرجندی 
 پایه گذار رشته اقتصاد در ایران

ماجرای طب سوزنی که زن 
ایرانی را در آلمان نماز خوان کرد!

خاطره جمال طاهری مدیر انجمن شهید ادواردو 
آنیلی: سال ۸۲، خانمی بنام “فری تبریزی” که از 
زندگی می کردند، در هفته  آلمان  ۱۲ سالگی در 
قصد  به  فرایبورگ  و  اصفهان  خواندگی  خواهر 
برپایی نمایشگاهی به ایران آمده بودند. ایشان درباره 
خودشان می گفتند که شخصیت مذهبی ای نداشته 

اند، تا این که دو اتفاق در زندگی شان می افتد:
اول این که متوجه شدم که در طب سوزنی نقاطی 
هست که بهتر است روزانه ماساژ داده شود و این 
نقاط همان نقاطی بود که در نمازهای ۵گانه با زمین 
تماس دارند و ناخود آگاه باعث ماساژ دادن این نقاط 
وسط  از  بودند  عبارت  نقطه  هفت  این  شود.  می 
پیشانی، کف دست ها، زیر زانوها و نوک انگشتهای 

شست پا که روی زمین قرار می گیرد.
دوم اینکه در مرز آلمان و سوئیس، کشیشی بود 
که توانسته بود جمعیت زیادی را جذب کلیسا کند؛ 
کسانی بودند که می گفتند در این کلیسا احساس 
آرامش بیشتری پیدا می کنیم.به آنجا رفتم، وقتی 
رسیدم دیدم در فضای قبل از ورود به کلیسا، سه 
حوض وجود دارد که دستورالعملهایی برای قبل از 

ورود به کلیسا کنار آنها نوشته شده؛
دستورالعمل حوض اول این بود که:

حوضچه اول : سرتان را با آب بشویید.
دستورالعمل حوض دوم:

حوضچه دوم : دستهایتان را تا آرنج در این آب 
قرار دهید.

و در نهایت در دستورالعمل حوض سوم:
حوضچه سوم : لطفاً پاهایتان را بصورت برهنه در 

حوض آب قرار دهید.
پس از انجام این کارها افراد به کلیسا می رفتند 
و بدون این که بفهمند، “نشاط حاصل از وضو” در 

اسالم را، کسب می کردند.

 پیشه ور - آیت ا... سید محمد مشکوه )پدر دکتر مشکوه(
 اهل بیرجند بود و پدرش بازرگان و از خیران روزگار 
عتبات  به  در سفر  علی”  “سید  بزرگش  پدر  بود،  خود 
با  روزگار،  آن  سفر  سختی  تحمل  از  پس  عالیات 
فاصله  به  کربال  تا  بیرجند  از  که  کند  می  عهد  خود 
برای  انبارهایی  آب  زمان،  آن  کاروان  روز  یک  سفر 
انجام  را  کار  این  و  کند  احداث  مسافران  دسترسی 
قابل  تعداد  حج،  به  سفر  از  بعد  همچنین  می دهد، 
بیت ا...  ایرانی  زائران  برای  گیالس  درخت  توجهی 
تکمیل  برای  می کارد.اما  مکرمه  مکه  در  الحرام 
در  و  بود  شده  تهران  و  قم  راهی  خود  تحصیالت 
تهران با خانواده ای از سادات ازدواج کرده که حاصل 
محمد  سید  دکتر  مرحوم  مانند  فرزندانی  تربیت  آن 
مشکوه  محمد  سید  ا...  بود.آیت  اقتصاد  مشکوه استاد 
طلبه   و  شد  متولد  بیرجند  در  ه.ش   ۱۲۷۹ سال  در 
درس خوانده در بیرجند )مدرسه  ی معصومیه( و قائن 
و  زمان  علمای  از  ای  عده   نزد  مشکوه  بود.  مشهد  و 
اساتید حوزه  های علمی مشهد و تهران درس خوانده 
و به اخذ درجه  ی اجتهادی از آیت  ا... سید ابوالحسن 
ا... سید  آیت    ، آیت  ا... ضیاءالدین عراقی   ، اصفهانی 
آقا  شیخ  ا...حاج  آیت    ، کمره ای  کوه   حجت  محمد 
بزرگ تهرانی و آیت ا... بروجردی نایل شد.در اسفند 
از  دیپلم  مقطع  تا  پسر  آمد.مشکوه  تهران  به   ۱۲۹۹
و  معقول  علوم  دانشکده  سپس  و  دارالفنون  مدرسه 
هم  بنامی  استادان  نظر  زیر  تهران  دانشگاه  منقول 
قمشه ای  الهی  محی الدین  آیت ا...  مرحوم  چون 
کاظم  سید  آیت ا...  مرحوم  قرآن،  بزرگ  مترجم 
ادامه  برای  و  کرد  تحصیل  پدرش  مرحوم  و  عصار 
سید  آیت ا...  پدرش  مرحوم  پیشنهاد  به  تحصیالت 
دکترای  فرانسه  شد.در  فرانسه  راهی  مشکوه  محمد 
دانشگاه  از  سیاسی  علوم  دکترای  و  اقتصاد  دولتی 
عنوان  به  ایران  به  ورود  از  بعد  و  کرد  اخذ  پاریس 
علوم  و  حقوق  دانشکده  در  دانشیار  سپس  و  استادیار 
سیاسی دانشگاه تهران رشته اقتصاد را تاسیس کرد و 
پس از پایه گذاری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در 
سال ۱۳۴۲ وارد این دانشکده شد و در آنجا به مقام 
“رشته  بنیان گذار  را  او  رسید.بنابراین  تمامی  استاد 
مدتی  اسالمی  انقالب  از  پس  وی  می دانند.  اقتصاد” 
را در خارج از کشور گذراند و در دانشگاه های مختلف 
تدریس  آمریکا  و  اسپانیا  انگلستان،  کمبریج  فرانسه، 
از تجربه و دانش دوباره در سال  با کوله باری  کرد و 
۱۳۶۵ به ایران بازگشت به محض اطالع دکتر محمد 
سعید نوری نائینی از شاگردان قدیمی وی که در آن 
برای  بود،  آزاد  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  رییس  زمان 
معارف  دانشکده  به  آن  پی  در  و  شد  دعوت  تدریس 
تحت  که  صادق)ع(  امام  دانشگاه  اقتصاد  و  اسالمی 

بود  درخشان  مسعود  دکتر  شاگردش  دیگر  مدیریت 
دعوت شد و تا آخرین روز عمر خود درآن جا ماند.

مشکوه  محمد  سید  تیزبین  نگاه 
اقتصادی  مسایل  به 

اقتصادی  مسایل  به  تیزبین  نگاه  مشکوه  محمد  سید 
داشت و هنگام تدریس سعی می کرد مطالب را به صورت 
عمقی به دانشجویان رشته اقتصاد تدریس کند به گونه ای 
اطالعات  سنگ بنای  وی،  شاگردان  اکثر  گفته  بنابر  که 
همراه  به  بزرگ  استاد  این  توسط  دانشجویان  اقتصادی 
همکارش مرحوم دکتر نورعلی نوری نیستانک، دیگر استاد 

دانشگاه امام صادق )ع( تکمیل می شد.
و  گوشه نشینی  مرحوم  استاد  این  ویژگی های  از   
بود  معتقد  که  بود  اقتصاد  علم  مسایل  به  دقیق  نگاه 
یک دانشمند اقتصادی نباید تنها به آمار و ارقام اکتفا 
که  گیرد  نظر  در  باید  نیز  را  جامعه  واقعیت  بلکه  کند 
به عنوان آمار زنده در نزد دیدگان اقتصاددان قد علم 
تیزبین  نگاه  دکتر سید محمد مشکوه  مرحوم  می کند. 
سعی  تدریس  هنگام  و  داشت  اقتصادی  مسایل  به 
دانشجویان  به  عمقی  صورت  به  را  مطالب  می کرد 

کند  تدریس  اقتصاد  رشته 
که  بود  استادانی  معدود  از  مشکوه  دکتر  مرحوم 
رشته  تمام  استاد  و  کرده  طی  را  علمی  مدارج  تمام 
در  استادی  سال   ۵۰ حدود  و  بود.  ایران  در  اقتصاد 
می توان  که  کرد  تربیت  بی شماری  شاگردان  ایران 

سیدحسین  دکتر  مرحوم  جمله  از  آنها  از  برخی  به 
که  برد  نام  توسعه  علم  بنیانگذاران  از  عظیمی آرانی 
ایشان وارد  با دست خط و معرفی  به سفارش استاد و 
دانشگاه آکسفورد شد و دکترای اقتصاد دریافت کرد، 
پورمقیم،  سیدجواد  دکتر  مانند  استادانی  همچنین 
اسدا.. فرزین وش،  الزهرا )س( و دکتر  دانشگاه  استاد 
رییس اسبق دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و صدها 
شاگرد بزرگ دیگر که هر کدام به نوبه خود در حال 
روند  می  شمار  به  اقتصاد  نام  به  استادان  از  حاضر 
ثمره تالش استادی ایشان هستند. در میان شاگردان 
مرکزی  بانک  رییسان  از  نفر  دو  نام  مشکوه  استاد 

و  نوربخش  محسن  مرحوم  می خورد؛  چشم  به  ایران 
که  مرکزی  بانک  اسبق  رییس  شیبانی،  ابراهیم  دکتر 
کشور  پولی  نظام  سکاندار  نوربخش  مرحوم  از  پس 
دکتر  شهید  و  مفتح  دکتر  شهید  همچنین  و  شد. 
نام برد. بهشتی و محمد تقی دانش پژوه را می توان 

کتاب  ایران  به  بازگشت  از  بعد  مشکوه  محمد  سید 
گفته  به  که  نوشت  را  صفحه   ۴۵۰ حدود  در  “پول” 
آن مرحوم در زمانی که حتی عده ای در ایران تعریف 
دانشگاه  توسط  ویژه ای  کتاب  نمی دانستند،  را  پول 
نگاشته شد.وی  ایشان در زمینه پول  به همت  تهران 
علم  “کلیات  اقتصاد”،  علم  “مبانی  کتاب  سپس 
بین الملل”  “تجارت  “بانکداری”،  “ارز”،  اقتصاد”، 
رشته  به  را  بین المللی”  مالی  و  پولی  “مسایل  و 
پایه  کتاب های  عنوان  به  هنوز  که  درآورد  تحریر 

این  می رود.  شمار  به  ایران  در  اقتصاد  علم  آموزش 
دانشجوی  صدها  مشاوره  و  راهنمایی  اقتصاد  استاد 
وچنان  داشت  عهده  به  را  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
یکسال  تا  ماه  شش  از  بعد  دانشجو  که  بود  بین  تیز 
با  دفاعیه  جلسه  سر  نامه  پایان  موضوع  بر  تمرکز 
بر  که  می شد  مواجه  پیچیده  و  فنی  بسیار  سوالهای 
او  نام  می کرد.  تعجب  استاد  آن  موضوع  بر  تسلط 

است. نامه ها  پایان  بخش  زینت  همچنان 

اوست. کتابشناسی  معرفت  در  او  اما شهرت علمی 
وی در سال ۱۳۳۹ کتب خطی کتابخانه  خود را به 
مرکزی  ی  کتابخانه   پایه   و  بخشید  تهران  دانشگاه 
مشکوه  محمد  شد.سید  گذاشته  مجموعه  این  با 
کتابخانه شخصی خود را که شامل هزاران جلد کتاب 
بود به کتابخانه مرکزی  بی نظیر و خطی گران قیمت 
فهرست  می شود  گفته   ، می کند  اهدا  تهران  دانشگاه 

است مفصلی  کتاب  خود  کتابها  این 
انتشار  جلد  هفت  در  مشکوه  ی  کتابخانه   فهرست 
جلد  هفت  و  منزوی  احمد  توسط  جلد  )دو  یافت. 

پژوه(. دانش   محمدتقی  توسط 
از آثار اوست:

االسرار  )۱۳۰۵(،مشکوه  التردید  لرفع  التوحید  کلمه 
فی حل عقد االسفار )۱۳۰۵(- روان شناسی )ترجمه  ی 
دری،  ترجمه  ی ضیاءالدین  سینا،  ابن  رساله  ی عشق 
)در  الوجیزه   -)۱۳۱۵( شهابی  محمود  میرزا  تحصیح 
رساله  یا  رگشناسی   -)۱۳۱۶  ( بهایی  شیخ  از  درایه، 
چند  )شامل  الدریه  ۱۳۱۷(-فوائد  سینا،  )ابن  نبض  در 
رساله از ابن سینا)۱۳۱۸( - دره االخبار و لمعه االنوار 
سال  »مهر«  ضمیمه  الحکمه،  صوان  تتمه  )ترجمه 
مجلسی  محمدباقر  ی  وصیت نامه   پنجم)۱۳۱۸(- 
لغرهالدباج  التاج  دره   -)۱۳۳۲ سالنامه،  ی  )ضمیمه  
 -)۱۳۲۰ اول)  جلد  شیرازی،  قطب الدین  )تألیف 
 -)۱۳۳۰ سینا)  ابن  از  طبیعیات،  )قسمت  ی  دانشنامه  
دانشنامه )قسمت منطق، از ابن سینا) ۱۳۳۱(- بیع )از 
و  غزل  از  مختصری  نمونه  ی   -)۱۳۳۲ شرایع)  کتاب 
مثنوی و رباعی )گردآورنده اکرم مهین، به همت سید 
نسختین  حکیم،  ۱۳۳۶(-ارسطاطالیس  مشکوه)  محمد 
مقاله  ی ما بعد الطبیعه موسوم به مقاله االلف الصغری 
)ترجمه  ی اسحق بن حنین با تفسیر یحیی بن عدی و 
تفسیر ابن رشد با تفسیر و تحقیق و مقدمه  ی و ترجمه  
ی سید محمد مشکوه)۱۳۴۶(- فعلیت و امکان در عقد 

وضع و آراء فارابی و ابن سینا )۱۳۵۶(.
دکتر سید محمد مشکوه معمار آموزش نوین اقتصاد در 
ایران و استاد تمام دانشکده های اقتصاد دانشگاه های 
مطرح کشور در سن ۸۲ سالگی به علت ایست قلبی در 

آذرماه ۱۳۸۸ درگذشت. 

خواندنی ها

باغ وحشی زیبا که قفس ندارد!

از  یکی  والنسیا  یوپارک  خبرنگاران-   باشگاه 
باغ وحش های دنیا است که در اسپانیا  بهترین 
مساحت  در  وحش  باغ  این  حیوانات  دارد.  قرار 
بدون  کنند  می  زندگی  آزادی  در  ۲۵هکتاری 
پارک  این  باشد.در  اطرافشان  در  قفسی  آنکه 
دیدن  برای  ها  بازدیدکننده  که  نیست  نیازی 
اطراف  محیط  بلکه  شوند  قفس  وارد  حیوانات 
بازدیدکننده ها و مسیر بازدید توسط موانع طبیعی 
محل رفت و آمد حیوانات محسوب می شود.در 
حیوانات  به  توانید  می  راحتی  به  باغ وحش  این 
اهلی نزدیک شوید چرا که تپه ها و موانع طبیعی 

مانع ورود حیوانات وحشی به آن است.

ماساژ 
با مارهای عظیم الجثه پیتون

آخرین خبر-  یکی از عجیب ترین و ترسناک 
مار  از  استفاده  درجهان  ماساژ  های  روش  ترین 
باشدند،  پیتون  نژاد  از  ها  مار  این  اگر  حال  است، 
ماجرا ترسناکتر نیز می شود! در یکی از سالن های 
ماساژ جاکارتا در اندونزی از مار های مختلفی برای 

ماساژ مشتریانشان استفاده می کنند،انتخاب نوع مار 
و بزرگی و کوچکی و بزرگی آن بستگی به عضالت 
فرد دارد و برای هر قسمت بدن متفاوت است.مثال 
برای عضالت  و  از مارهای کوچک  برای صورت 
بزرگتر پشت از مارهای عظیم الجثه پیتون استفاده 
می کنند این ماساژ حداقل یک ساعت زمان می برد 
و در طول آن ماساژورها به طور مداوم حرکات مارها 
را کنترل کرده و آنها را روی بدن جا به جا می کنند.
ترس از مارباعث ترشح آدرنالین می شود که این 
خود محرک خوبی برای اعصاب می باشد. تمامی 
افرادی که به این سالن مراجعه می کنند با رضایت 
خاصی انجا را ترک می کنند، انها معتقدند ماساژ با 
مار حس بسیار لذت بخشی را به انسان القا می کند.

ایرنا - امروزه کتاب و کتابخوانی به گنج فراموش شده 
ای تبدیل شده است که غفلت از این سرمایه عظیم روز 
بارمان دورتر  پر  از تمدن و فرهنگ غنی و  را  به روز ما 

خواهد کرد.
آیین مقدس اسالم فراگیری علم و دانش را عاملی برای 
رشد و تعالی بشر برشمرده و قرآن به عنوان معجزه پیامبر 
اسالم )ص( و کتاب آسمانی گواهی روشن بر این سخن 
است.آنچه مسلم است با کتاب انسان شناخته می شود، رشد 
می کند و برای حرکت آماده می شود زیرا کتاب ها منبع 
اطالعاتی هستند که زمینه ساز تفکر و خالقیت بشر می 
شوند اما متاسفانه عوامل مختلفی همچون زندگی ماشینی 
و قوت گرفتن شبکه های اجتماعی انسان را از این منابع 

دور کرده است.
های  رمان  از  برخی  جوالن  و  الکترونیک  های  کتاب 
و  کتاب  از  را  مردم  اجتماعی  های  شبکه  در  عامیانه 
کتابخوانی دور کرده به طوری که نشر و تیراژ کتاب ها را به 

طرز قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار داده است.

 وضعیت نامطلوب کتاب و کتابخوانی 

اداره کل کتابخانه های  امور کتابخانه های  کارشناس 
و  کتاب  رسد  می  نظر  به  آنچه  گفت:  جنوبی  خراسان 
کتابخوانی در این استان وضعیت مطلوبی ندارد و شمارگان 

کتاب ها دلیلی واضح بر این نظریه است.
 نارمنجی افزود: تیراژ کتاب ها به شدت کاهش یافته 
است به طوری که هر عنوان کتاب در دهه ۷۰ باالی پنج 
هزار تیراژ داشت اما این آمار امروز به زیر یکهزار عدد رسیده 

که نشان می دهد وضعیت کتابخوانی خوب نیست.
کامال  موضوع  یک  کتابخوانی  و  کتاب  وی  گفته  به 
بدیهی است و از دیرباز کتاب و کتابخوانی جایگاه بسیار 
اینها وقتی  ویژه ای در جوامع اسالمی داشته اما با همه 

نگاهی اجتماعی به کتابخانه ها بیندازیم متوجه می شویم 

متقاضیان کتابخانه ها بیشتر به خواندن کتاب های درسی و 
کمک درسی تمایل دارند و از کتاب های مختلف سیاسی، 

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کمتر استفاده می شود.

اطالعات مهمترین منبع 
توسعه اقتصادی است

این کارشناس با بیان اینکه کتاب یک کاالی اقتصادی 
اطالعات  دنیا  در همه جای  است تصریح کرد:  ارزش  با 
مهمترین منبع توسعه اقتصادی است و از آنجا که کتاب 
ویژه  توجه  مورد  باید  است  اطالعات  منبع  مهمترین 
اقتصاددانان قرار گیرد.وی گفت: با توجه به توصیه های 
اقتصاد  اهمیت  با  ارتباط  در  رهبری  معظم  مقام  مکرر 
مقاومتی، اگر در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
به توسعه سیاسی،  اقتصادی  تالش کنیم در کنار توسعه 

فرهنگی و اجتماعی دست خواهیم یافت.

 کتاب درمانی؛ رایج در کشورهای پیشرفته

کشورهای  در  درمانی  کتاب  امروزه  افزود:  نارمنجی 
پیشرفته قوت گرفته است که به نظر پزشکان بسیاری از 
افسردگی ها را می تواند با ارایه کتاب های مناسب درمان 
کرد.وی اظهار کرد: کتاب درمانی در این کشورها به عنوان 
مکمل درمانی حتی در بیمارستان ها مورد استفاده قرار می 
گیرد زیرا بسیاری از بیماری ها فقط جسمی نیست و بیماری 

های روحی با کتاب های معین قابل درمان است.
فرهنگ  ترویج  بر  ها  خانواده  تاثیر  درباره  وی 
عمل  به  های  بررسی  براساس  گفت:  کتابخوانی 
عالقمندی  برای  ای  کننده  تعیین  نقش  خانواده  آمده 
اهل  که  والدینی  و  دارند  کتابخوانی  به  فرزندانشان 
آنها هم  فرزندان  برنامه های فرهنگی هستند  و  کتاب 

عالقه بیشتری به این مهم نشان می دهند.

 بیش از 773 هزار نسخه کتاب
 در کتابخانه های خراسان جنوبی

جنوبی  خراسان  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
 ۶۹ در  کتاب  نسخه   ۸۲۶ و  هزار   ۷۷۳ گوید:  هم می 
کتابخانه عمومی، نهادی و مشارکتی استان وجود دارد 
و منابع جدید به صورت ماهانه از طریق نهاد کتابخانه 

های عمومی کشور به کتابخانه ها تزریق می شود.
محمدرضا رضایی افزود: در حال حاضر ۵۸ کتابخانه 
نهادی و ۱۱ کتابخانه مشارکتی در این استان فعالیت 
اینترنت  به  مجهز  ها  کتابخانه  این  همه  که  کنند  می 
 ۲ به  کتابخوان  های  نشست  برگزاری  هستند.وی 
شکل کتابخانه ای و مدرسه ای، نقد و معرفی کتاب، 
با  ماه  کتابخوان  طرح  نقاشی،  و  کتابخوانی  مسابقات 
بلندخوانی  و  خوانی  جمع  کتاب،   ۵۰ ساالنه  معرفی 
نمایشنامه  خوانی،  شاهنامه  خوانی،  حافظ  کتاب، 
مهمترین  از  را  رضوی  کتابخوانی  جشنواره  و  خوانی 
استان  های  کتابخانه  کل  اداره  فرهنگی  های  فعالیت 
از  بخشی  اینکه  به  توجه  با  وی  گفته  کرد.به  بیان 
مطالعه روزانه افراد مربوط به فضای مجازی است اما 
اند  کرده  حفظ  را  خود  جایگاه  همچنان  مکتوب  منابع 
از خدمات کتابخانه  نفر  اکنون ۵۷ هزار و ۴۱۴  و هم 
منابع  تهیه  گفت:  کنند.وی  می  استفاده  استان  های 
های  برنامه  اجرای  مخاطب،  نیازهای  با  مناسب 
به  ویژه  توجه  و  ها  کتابخانه  فضاسازی  فرهنگی، 
بخش کودک کتابخانه ها از مهمترین زیرساخت های 
نیاز برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در استان  مورد 
 ۷۶۹ از  بیش  با  جنوبی  است.خراسان  جنوبی  خراسان 
و  است  کشور  پهناور  استان  سومین  جمعیت  نفر  هزار 

با افغانستان دارد. ۴۶۵ کیلومتر مرز مشترک 
Ava.news12@gmail.com

گنج فراموش شده

دانشمند و پسر  پدر  حکایت 
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رازهای موفقیت در مغازه داری

در  ویژه  به  باشد؛  بزرگی  چالش  شاید  فروشی  خرده 
سال های اخیر که غول های تجارت الکترونیک مانند 
آمازون سر برآورده اند. احتماال این جمالت را شنیده 
اید که »خرده فروشی مرده است« و »فروشگاه های 
فیزیکی دیگر توان رقابت ندارند«. اما واقعیت این است 
که آمار چیز دیگری را نشان می دهد و تاکید می کند 
خرده فروشی همچنان می تواند به راه خود ادامه دهد.
نظر  به  بدیهی  نکته  این  بشناسید:  را  خود  مشتری 
می رسد، اما اگر بدانید چه تعداد از برندها و خرده 
فروش ها برای مخاطباِن اشتباه بازاریابی می کنند، 

شگفت زده خواهید شد.
مستقیمی  رابطه  ها  پژوهش  محصوالت:  چینش 
 میان قابل رویت بودن قفسه ها و میزان خرید نشان
می دهند. قرار دادن محصوالت در انتها و وسط راهرو 

باعث می شود خریدارها بهتر آن ها را ببینند.
بسته بندی موثر است: تحقیقات نشان می دهند بسته 
 بندی می تواند اثر بسیار زیادی روی تصمیم مشتری 
 بگذارید. عواملی مانند اندازه و شکل، رنگ، جنس و 

فونت، همگی روی ادراک مشتری تاثیر می گذارند.
شخصی سازی تجربه خرید: این موضوع بسیار مهمی 
است و باید کامال به آن توجه کرد. خریداران فقط به 
دنبال خرید نیستند؛ آن ها تجربه ای شخصی سازی 
شده می خواهند. زمانی که مشتری تان را شناختید، 
می توانید این شناخت را به پیشنهادها و فروش های 

ویژه شخصی سازی شده ترجمه کنید.
محصوالت را به شکل مناسبی نمایش دهید: نمایش 
محصوالت در محل خرید، آخرین فرصت شما برای 
اثر گذاشتن روی تصمیم خریدار است؛ پس این کار را 

به شکلی هوشمندانه انجام دهید.

بز را بکش تا تغییر کنی !

بودند.  سفر  در  خردمند  مرشدی  و  مرید  روزگاری 
شبی را در خانه ی زنی با چادر محقر و چند فرزند 

گذراندند و از شیر تنها بزی که داشت خوردند. 
مرید فکر کرد کاش قادر بود به او کمک کند، وقتی 
تامل  اندکی  از  پس  او  گفت  خود  مرشد  به  را  این 
پاسخ داد: »اگر واقعا می خواهی به آن ها کمک کنی 

برگرد.  و بزشان را بکش!«.
به  از آن جا که  بسیار  متعجب شد ولی  ابتدا   مرید 
مرشد خود ایمان داشت چیزی نگفت و شبانه بز را در 
تاریکی کشت.سال ها گذشت و روزی مرید و مرشد 
وارد شهری زیبا شدند و سراغ تاجر بزرگ را گرفتند 
که زنی بود با لباس های مجلل و خدم و حشم فراوان. 
وقتی راز موفقیتش را جویا شدند، زن گفت سال ها 
پیش من تنها یک بز داشتم و یک روز صبح دیدیم 
که مرده. مجبور شدیم برای گذران زندگی هر کدام 
به کاری روی آوریم. فرزند بزرگم یک زمین زراعی 
در آن نزدیکی یافت. فرزند دیگرم معدنی از فلزات 
گرانبها پیدا و دیگری با قبایل اطراف داد و ستد کرد.

مرید فهمید هر یک از ما بزی داریم که اکتفا به آن 
به  رسیدن  برای  باید  و  است  تغییرمان  و  رشد  مانع 

موفقیت و تغییرات بهتر آن را قربانی کرد.

همچنان که عضالت بدن در اثر ورزش
 نیرومندتر می شوند، قدرت تصمیم

 نیز با تمرین افزایش می یابد.

 جهت حرکت بسیار مهم تر از حرکت است
 خیلی ها با سرعت زیاد به سمت 

هیچی حرکت می کنند .

ای کاش که بخت سازگاری کردی
با جور زمانه یار یاری کردی

از دست جوانی ام چو بربود عنان
پیری چو رکاب پایداری کردی

مسئولیت زندگیتان را به عهده بگیرید.این را بدانید 
فقط شما هستید که می توانید خودتان را به جایی 

که می خواهید برسانید، نه هیچکس دیگری

امروز حال من عالیست، هستی بار دیگر مرا نوازش 
میکند و همه چیز بر وفق مراد من است. من قدرتمند 

و توانمندم.خداوندا سپاسگزارم

منظور از موفقیت بیشتر این نیست که بیشتر و سخت تر کار 
کنید، بلکه به این معنی است که هوشمندانه تر و با برنامه 
ریزی بهتر کارهای خود را به انجام برسانید.برای این منظور 
بهترین راهکار این است که از کوتاه ترین زمان، بیشترین 
استفاده را ببرید و اولین قدم برای چنین هدفی نیز، ترک 
عادت های بد و اشتباه در زندگی است.همه به این امر واقف 
 هستیم که برخی از اشتباهاتی که هر روز آن ها را تکرار 
می کنیم، می توانند ما را از داشتن کار یا زندگی پیروز و 

پربار دور نگه دارند. 
از این رو، الزم است پیش از هرگونه تصمیم گیری، در وهله 
اول به حذف اشتباهات پرداخته و سپس مسیر مناسب برای 
تحقق اهداف خود را پیدا کنیم.عادت بد که می تواند موجب 
جا ماندن شما از قافله پیشرفت باشند را معرفی کرده ایم. 
امید که این مطلب موجب ارتقای کیفیت زندگی شما بشود.

تنظیم تکرار برای االرم صبحگاهی
 اگر جزو کسانی هستید که وقتی صبح، ساعت موبایل زنگ 
می خورد آن را برای ۱۰ دقیقه دیگر تنظیم می کنند، باید 
بدانید که یکی از بدترین اشتباه ها را انجام می دهید. اسنوِز 
ساعت نه تنها کمک نمی کند تا بیشتر بخوابید، بلکه برای 
سالمتی تان نیز مضر است.به این دلیل که وقتی از خواب 
بیدار می شوید، غدد بدن به ترشح هورمون های بیداری 
می پردازند تا شما را برای یک روز کامل آماده و مهیا سازند. 
وقتی دوباره به خواب می روید، باعث می شوید تا این روند 

از بین برود. بعالوه، ۱۰ دقیقه خواب بیشتر  یا  کند شده 
باعث سرحال تر شدن شما نمی شود و برای بیرون کردن 

خستگی از بدن به خواب عمیق نیاز دارید.
 کار را به خواب ترجیح دادن

»آریانا هافینگتون« در سخنرانی خود در زمینه »انقالب 
خواب« بیان داشته که خواب کامل شبانه به کارائی بیشتر 
و موفقیت باالتر منتهی می شود و کمک می کند تا فرد 
تصمیمات  هوشمندانه اتخاذ کرده و ایده های بزرگ و 
ارزشمندی به ذهنش خطور کنند.در تحقیقات علمی نیز 
ثابت شده که میان ناکارآمدی در محل کار و کم خوابی 
ها و بدخوابی های شبانه ارتباط مستقیم وجود دارد. الیه 
جلویی مغز که مسوول حل مشکالت مغز است، در اثر کم 
خوبی کوچک می شود. کار کردن به صورت ۲۴ ساعته و ۷ 
روز در هفته موجب حواس پرتی شده و کارکرد مغز را پائین 
می آورد.یکی از بهترین ترفندها برای داشتن خواب کافی، 
این است که کار خود را در ساعت مشخصی تعطیل کرده و 

به جسم و روح خود استراحت بدهید.
آوردن موبایل به رختخواب

خواب  داشتن  برای  کاربردی  های  روش  از  دیگر  یکی 
کافی و باکیفیت این است که ابزارها و وسایلی که موجب 
بر هم خوردن خواب می شوند را به رختخخواب نبرید. 
لپ  و  تبلت  موبایل،   LED نمایشگرهای  مثال،  به طور 
تاپ با نورهای آبی خود موجب آسیب دیدن بینائی شده 

و همچنین موجب توقیف تولید مالتونین )هورمون تنظیم 
کننده چرخه خواب( در مغز می شوند.همچنین دانشمندان 
پائینی دارند بسیار  اند، کسانی که مالتونین  ثابت کرده 

مستعد افسرده شدن هستند.
نخوردن صبحانه

ذهن و بدن به روش های گوناگونی با هم ارتباط دارند 
و برای پرانرژی و فعال بودن فقط استراحت کفایت نمی 
کند و باید موارد دیگری را نیز لحاظ کنید. به گفته یکی 
دفازیو، صبحانه  لیزا  نام  به  زندگی سالم  از کارشناسان 
فردی  هر  برای  غذایی  های  وعده  ترین  مهم  از  یکی 
محسوب می شود. هنگامی که از خواب بیدار می شوید، 
باید چندین ساعت غذا نخوردن خود را جبران کنید. واژه 
روزه«  کردن  »باز  مفهوم  به  نیز   brEakfast انگلیسی 
است.اولین وعده غذایی به آغاز روند سوخت و ساز بدن و 
تنظیم قند خون کمک می کند، بنابراین با صرف صبحانه 
می توانید در تمام طول روز تمرکز و کارائی بیشتر و بهتری 
داشته باشید. وقتی میزان قند خون کاهش می یابد، تمرکز 
شما  و  شده  تر  سخت  گوناگون  موضوعات  روی  کردن 
احساس خستگی و آسیب پذیری بیشتری خواهید داشت 

و کم صبرتر خواهید شد.
معوقه کردن کارها و انجام

 آن ها در ساعات پایانی روز
بسیاری از مردم کارهای آسان و سبک را در ابتدای روز 

انجام می دهند و مسوولیت های سنگین تر و دشوارتر را 
برای ساعات پایانی می گذارند. این یک عادت اشتباه و طرز 
فکر نادرست است و باعث می شود که در آخر هم نتوانید 
هیچ کدام از کارهای خود را به درستی انجام دهید.محققان 
ثابت کرده اند، کسانی که کارهای سخت تر را در ساعات 
ابتدائی روز انجام می دهند، با موفقیت بیشتری می توانند 

وظایفشان را به انجام برسانند.
چک کردن ایمیل در طول روز

 دسترسی مداوم به اینترنت در طول روز این اشکال را دارد 
که دائم ایمیل ها و پیغام های دریافتی خود را چک می 
کنید. متاسفانه هر بار که این کار را انجام می دهید، دست 
کم ۲۵ دقیقه از ساعت کاری خود را از دست می دهید. 
بعالوه، چک کردن پی در پی نامه های دریافتی موجب 
حواس پرتی و گیج شدن شما خواهد شد.به جای این کار، 
موبایل خود را بی صدا کرده و تب ایمیل هایتان را ببندید، 

در عوض ۳۰ دقیق کامل و عمیق کار کنید.
خوردن غذاهای ناسالم برای ناهار

برای اینکه انرژی کافی برای تمام روز خود داشته باشید، 
باید غذاهای سالم میل کنید. غذاهای چرب که قند باالیی 
 ۳ تا  فقط  و  شده  آلوده  خواب  تا  شوند  می  باعث  دارند 
باشید. در عوض، غذاهای حاوی  انرژی داسته  بعدازظهر 
پروتئین، سبزیجات یا خوراکی هایی که شامل چربی های 

مفید هستند را صرف کنید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

]وظیفه من[ تنها ابالغی از خدا و ]رساندن[ پیامهای اوست و هر کس خدا و پیامبرش را 
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حدیث روز  

هر کسي که براي خدا از برادرش دیدن کند ، خداي متعال فرماید : مرا دیدن کردي و ثوابت بر من است و به ثوابي جز بهشت برایت 
خرسند نیستم . امام جعفر صادق )ع(

سبک زندگی

7 عادت بد که مانع رسیدن به موفقیت است

طراح: نسرین کاری                        

افقی: ۱- فاتح - گالبی- نوعی 
موسیقی جاز - کیف مسافرتی۲- 
سرخ-  خاک   -۳ کج   - مرض 
مشهور و پرآوازه - تازه رسیده- 
بر  مارکی   -۴ سیگار  به  دم  هر 
موثر   - دخترانه  نامی  کامیون- 
ناشایست-  آلودگی-  پسوند   -۵
رنج و زحمت 6- پروردگار - ساز 
سالح   - دادن  تکیه   - شاکی 
اجاره خانه - ضمیر  کاشتنی ۷- 
هواپیما  شمارشی  واحد   - جمع 
نقاشی  وسایل  از   -8 یازده   -
فرومایگی  و  پستی  ساختمان- 
آلمانی- زن رستگار  9- تصدیق 
خانه  از  بخشی   - دشنام   -
 - مرد  همسر   - بی پایه   -۱۰
خنک  و  سرد   - مو  برای  رنگی 
۱۱- از رودهای ایران - از توابع 
مغولی۱۲-  پادشاه   - کرمانشاه 
در  اخالص  اصلی-  جهات  از 
 -۱۳ مالیدنی  پارچه  دوستی- 
پاک   - مخزن االسرار  رایحه- 
تازی۱۴-  ضمیر  مطهر-  و 
متدین   - سعادتمند  و  خوشبخت 

عبور- سقف دهان-  ۱۵- محل 
»هرگز نه« تازی- یکباره.

عمودی: ۱- تیم فوتبال ایتالیایی 
- محل عبادت مسیحیان - بطن 
کشیدن۳-  بو  قبیله-  سرور   -۲
چاشنی غذا - توفان دریا - دوره 
پایتخت  عرب۴-  تلخ   - درسی 
اتریشی - بیماری - حرف نفرت 
- کسر کننده ۵- وقت و مدت- 
سنگ صبور - درخشان و تابان6- 
مورد اعتماد - روز جمعه - رسوایی 
کردستان-  توابع  از  بدنامی۷-  و 
بوی پشم سوخته - طریق و مسیر 

8- قدم یکپا - نجیب و اصیل- 
به هم- قلب  زن و شوهر نسبت 
جمع  رفوزه-  جنگی-  کشتی   -9
پرخرج-  »شیطان«۱۰- خودروی 
تلویزیونی  مجموعه  کارگردان 
نادان  مخفف   - دالن«  »خسته 
۱۱- بوستان - درخور و شایسته- 
ماه   - نقاش  یافتن۱۲-  راه 
زمستانی - سفید ترکی - گوسفند 
دلسوزی-  ساده-   -۱۳ جنگی 
سفالگری  خاک   - خودمان  شهر 
دنباله  اروپایی-  کشوری   -۱۴
ناخوشایند - دست  ۱۵- خوردنی 

رساندن و گرفتن- همنشین.
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کبیهامبادرزر6
رابانیباناماگ7
دسافمرددینامی8
هطرویارامانان9
ایرتابنیوننی10
فتیمسومنردم11
شاماااراینها12
ارادمکسابمزال13
نمیایماوروجکی14
ییالطمیژزازریم15

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002

فروش لوازم یدکی با موقعیت 
عالی با تمام امکانات 09158254172 

به تعدادی برقکار نیمه ماهر و 
ماهر نیازمندیم.  09159626480

به یک فروشنده خانم یا آقا و یک 
کارگر ساده مجرد برای کار 

در شیرینی سرا انقالب نیازمندیم.
فقط حضوری - حداقل دیپلم
32237912 - 09155625263

سالن ورزشی حال خوش
 برای معرفی کادر فنی نیاز به مربی 
)آقا و خانم( در رشته های آمادگی 
جسمانی، تی آرایکس، پیالتس، بادی 

پمپ، ایروبیک،حرکات اصالحی
  و یوگا دارد.

زمان تماس: 18 الی 23
32433809 - 09357022855

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507
 حسینی 

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم. 
 09151641464  - 09380160779

علی آبادی

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

 اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس، کناف و... 
با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98
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مدال برنز میانداری کشور 
بر گردن باستانی کار خراسان جنوبی

میانداری  رقابتهای  برنز  مدال  کسب  با  جنوبی  خراسان  کار  باستانی 
کشور، به تیم ملی ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای راه یافت. مصطفی 
دالکه نماینده خراسان  جنوبی در رقابتهای میانداری زورخانه ای مدال 
برنز میانداری کشور بر گردن باستانی کار استانبزرگساالن کشور در رده 
سنی 19 تا 30 سال بر سکوی سوم ایستاد.این دوره از مسابقات به مدت 
سه روز در 2 گروه سنی 19 تا 30 و 30 تا 40 سال با شرکت 32 نفر 
از 3 تا 5 آبان  در زورخانه مرحوم رمضانعلی عباسی قائمشهر مازندران 
برگزار شد.بنابر تصمیم فدارسیون نفرات اول تا هشتم رده سنی 19 تا 

30 سال در رشته میانداری مجوز حضور در تیم ملی را کسب کردند.

نخستین حضور دختران بسکتبالیست ایران 
در رقابت های آسیا و کسب عنوان چهارمی

 ایرنا - تیم بسکتبال دختران زیر 16 سال )نوجوانان ( ایران روز گذشته 
در مرحله رده بندی مقابل تیم دختران قزاقستان به میدان رفت و با 
نخستین  در  خود  کار  به  چهارمی،  عنوان  و کسب  بر 61  نتیجه 47 
بسکتبال  های  رقابت  داد.  پایان  آسیایی  های  رقابت  در  حضورش 
قهرمانی دختران زیر 16 سال سطح B آسیا )نوجوانان (از 20 آبان ماه 

آغاز شد و روز گذشته با معرفی برترین تیم به کار خود پایان داد.

احمدزاده در جمع سه نامزد نهایی 
بهترین فوتبالیست ساحلی جهان

ایسنا- سازمان جهانی فوتبال ساحلی اسامی سه نامزد نهایی کسب 
عنوان برترین بازیکن جهان را معرفی کرد.اسامی سه نامزد دریافت 
سوی  از  حالی  در  اخیر  سال  یک  در  جهان  بازیکن  برترین  عنوان 
آرای سرمربیان  معرفی شد که طبق  فوتبال ساحلی  سازمان جهانی 
و کاپیتان های تیم های ملی جهان، نام محمد احمدزاده، کاپیتان تیم 
ملی فوتبال ساحلی ایران در کنار برونو ژاویر و مائوریسینیو، دو بازیکن 
تیم ملی برزیل قرار گرفته است.محمد احمدزاده پیش از این عنوان 
برترین بازیکن جام جهانی 2017 باهاما را کسب کرده است.پیش از 
این پیمان حسینی و محمدحسین میرشمسی نیز به ترتیب در جمع سه 
نامزد نهایی برترین دروازه بان و مربی سال جهان قرار گرفته اند. نفرات 
منتخب نهایی در مراسم گاال فوتبال ساحلی در شب پایانی رقابت های 

جام بین قاره ای جهان )سیزدهم آبان( اعالم خواهند شد.

استقالل از آسیا حذف نمی شود

عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل می گوید بنا به گفته سید رضا افتخاری 
امکان حذف آبی های پایتخت از لیگ قهرمانان آسیا وجود ندارد. زمانی اظهار 
رد: طبق گزارش آقای افتخاری  تمام موارد مربوط به آسیا حل شده است 

و به هیچ وجه امکان حذف استقالل از لیگ قهرمانان آسیا وجود ندارد. 

درمان کلسترول باال در کودکان

کلسترول باال در کودکان به سه عامل بستگی 
موارد  بیشتر  در  چاقی.  تغذیه،  وراثت،  دارد: 
والدین کودکان نیز دچار سطوح افزایش یافته 
سالمت  متخصصان  ب  هستند.  کلسترول 
یک  با  مدرسه  سنین  در  را  خون  کلسترول 
آزمایش خون ساده تشخیص می دهند. انجام 

خویشاوندان  فرد  زمانی که  بویژه  آزمایش 
پدرو  یا  دارد  قلبی  بیماری های  به  مبتال 
مبتال هستند ضروری  این وضع  به  مادرش 
نشان  آزمایش خون  نتیجه  نظر می رسد.  به 
خواهد داد که کودک کلسترول باالیی دارد 
یا نه؟ هترین راه برای درمان کلسترول باال 
ورزشی  و  غذایی  برنامه  داشتن  کودکان  در 

برای کل افراد خانواده است. 

راهکارهای جلوگیری از افسردگی فصلی

احساس  و  انرژی  افزایش  برای  جم-  جام 
ساعت های  سال  سرد  فصل های  در  شادابی 
بیشتری از روز را درمقابل تابش نور خورشید 
سپری کنید، پیاده روی روزانه یکی از بهترین 
افسردگی  بروز  از  جلوگیری  برای  راهکار ها 
نوشیدنی های  و  آب  نوشیدن  است.  فصلی 

بابونه یا قهوه و  گیاهی از جمله چای سبز و 
شکالت داغ نیز می تواند سبب احساس شادی 
در افراد شود. خوردن صبحانه یکی از مهمترین 
وعده های غذایی در ماه های سرد سال است. 
بادام  پسته،  چون  آجیل،  دانه های  مصرف 
بر  افزون  زمینی  بادام  و  گردو  قندق،  درختی، 
تقویت سیستم ایمنی بدن سبب جلوگیری از 

بروز افسردگی می شود.

شلیک ۷ گلوله به دانش آموز نیکشهری

بلوچستان  و  سیستان  پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  مسئول 
یازدهم  پایه  آموز  دانش  یک  سمت  به  ناشناس  افراد  شلیک  از 
 30 و   6 ساعت  گفت:  مرادی  خبرداد.علی  نیکشهر  شهرستان  در 
ناشناس  فرد   2 نیکشهر  الشار«   - »اسپکه  مسیر  در  امروز  دقیقه 
دانش  این  افزود:  کردند.وی  شلیک  آموز  دانش  یک  سمت  به 
است.مسئول  می کرده  تحصیل  بهشتی  شهید  دبیرستان  در  آموز 
اشاره  با  بلوچستان  و  سیستان  پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط 
به وضعیت دانش آموز نیکشهری اظهارکرد: به علت اصابت هفت 
گلوله به بدن دانش آموز، حال وی وخیم گزارش شده است.مرادی 
خاطرنشان کرد: تحقیقات پلیس در این خصوص آغاز شده است.

ناخالصي هاي موجود در انواع مواد مخدر، مانند سرب در برخي 
موارد از خود ماده مخدر مرگبارتر مي باشند. 

مشکالت خانوادگي، طالق، بیکاري، فقر و بحران هاي روحي از 
عوامل مستعدکننده فرد به سوء مصرف مواد مي باشند.

استعمال سیگار در نوجوانان و جوانان، اولین گام در جهت حرکت 

به سوي اعتیاد و سوء مصرف مواد است.
هر گونه تغییرات رفتاري غیر عادي و ناگهاني مانند گوشه گیري، 
و  کار  محل  از  غیبت  پرخاشگري،  حوصلگي،  بي  خوابي،  بي 
تحصیل، بي نظمي و ناامیدي در فرزندان خود را جدي گرفته و در 

پي بررسي علت آن باشید.

سکته هاي قلبي و مغزي، تشنج، نارسایي کبد و کلیه و تخریب 
قرص  با  مسمومیت  عوارض  از  عضالني  و  مغزي  سلولهاي 

اکستازي و شیشه مي باشند.

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  تلفن 1490

هفتم آبان ماه روز پيشگيري ازمسموميت ناشي از سوء مصرف مواد مخدر و محرک

کشف سه میلیارد ریال کاالی قاچاق در نهبندان

میلیارد  سه  کشف  از  نهبندان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
به گزارش  داد.  قاچاق در 48 ساعت گذشته خبر  ریال کاالی 
خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، سرهنگ غالمرضا 
هنگام  نهبندان  شهرستان  انتظامی  ماموران  گفت:  شاهوردی 
اتوبوس  دستگاه   8 از  بازرسی  در  عبوری،  خودروهای  کنترل 
لوازم صوتی  و  البسه  مواد خوراکی،  قاچاق شامل  انواع کاالی 
و تصویری کشف کردند .وی با بیان این که کارشناسان ارزش 
کاالی قاچاق کشف شده را سه میلیارد ریال اعالم کردند افزود: 
در این خصوص هشت متهم دستگیر شدند و برای آنان پرونده 

ای در این زمینه تشکیل شد.

3 کشته و مصدوم بر اثر ریزش آوار در مشهد 

»سجاد«  خیابان  در  آوار  ریزش  از  کشور  اورژانس  سرپرست 
مشهد خبر داد.پیرحسین کولیوند گفت: ساعت 11 و 13 دقیقه 
روز گذشته، حادثه ریزش آوار به نیرو های اورژانس اطالع داده 
شد.وی افزود: بالفاصله نیرو های اورژانس در محل حادثه حضور 
یافته و امدادرسانی های خود را آغاز کردند.سرپرست اورژانس 
کشور با اشاره به وضعیت محل حادثه تصریح کرد: این حادثه 
در خیابان سجاد مشهد به وقوع پیوسته و امدادرسانی ها در این 
منطقه همچنان ادامه دارد. کولیوند از مرگ 2 تن در این حادثه 
خبرداد و خاطرنشان کرد: در این حادثه دو نفر جان خود را از 

دست داده و یک تن دیگر نیز مصدوم شده است.

چگونه از خشکی پوست در پاییز 
جلوگیری کنیم؟

در  مؤثر  خارجی  عوامل  از  یکی  جم-  جام 
خشکی پوست خشکی هواست که نیاز است 
با آب ولرم  پاییز و فصل سرد  افراد در فصل 
استحمام کنند زیرا آب داغ چربی طبیعی روی 
پوست را از بین برده و سبب خشکیدگی بیشتر 

خشکی  از  جلوگیری  برای  می شود.  پوست 
مرطوب  کرم های  از  افراد  است  نیاز  پوست 
کننده استفاده کنند و در خانه نیز فضای اتاق 
را مرطوب نگه دارند. در افراد مسن نیز شاهد 
آنها  است  نیاز  و  هستیم  آنها  پوست  خشکی 
دارند نگه  مرطوب  را  خود  پوست  مرتب   نیز 

 و از مرطوب کننده های پمادی که بدون عطر و 
رنگ هستند استفاده کنند.

عاملی که بر قلب فشار می آورد!

ایرنا- نتیجه یک مطالعه جدید نشان می دهد 
که فقط یک شب بی خوابی برای فشار وارد 
کردن به قلب کافی است، به طوری که قلب را 
 مجبور می کند روز بعد حدود 10 درصد شدید تر 
در  ازخواب  مدت  کوتاه  محرومیت  کند.  کار 
به  تواند  می  ساعته   24 کاری  های  شیفت 

افزایش انقباض قلب، فشار خون و ضربان قلب 
منجر می شود. عالوه بر این فقدان خواب با 
عواملی مانند سوخت ساز مختل شده بدن و 
افزایش سطوح کورتیزول مرتبط است که همه 
این عوامل به فشار خون باالتر و افزایش خطر 
سکته مغزی منجر می شود. افرادی که هر شب 
کمتر از 6 ساعت می خوابند،12 درصد بیشتر 

احتمال دارد که دچار مرگ زودهنگام شوند.

جرم گیری
 باعث لق شدن دندان ها نمی شود

آخرین خبر- جرم گیری فرآیندی است که با 
برداشتن پالک ها و جرم  های روی دندان که 
به  می شوند  دندان  روی  باکتری  باعث جذب 
افزایش سالمت دندان های شما کمک می کند. 
هدف اصلی در فرایند جرم گیری دندان ها حفظ 

تمیزی دندان ها است و کمتر به سفیدی دندان ها 
را  افراد  که  غلطی  باورهای  از  می شود.  توجه 
 نسبت به جرم گیری دندان ها بدبین می کند 
این است که فکر می کنند جرم گیری باعث لق 
شدن دندان ها می شود. غافل از اینکه با تجمع 
تدریجی جرم روی دندان ها و لثه و بی توجهی 
به این موضوع، مقداری از استخوان نگهدارنده 

دندان تحلیل می رود و دندان لق می شود.

31104

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

بخاری مانند هر  وسیله گازسوز دیگری برای درست سوختن به اکسیژن نیاز دارد. بنابراین از مسدود 
روابط عمومی شرکت گاز  استان خراسان جنوبیکردن همزمان تمامی درزها و منافذ خودداری کنید.

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام   

 تلفن: 32222134
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
                               خانه دختر                                       

1518:3020:3016:30شروع سانس

 َملی و راه های
 نرفته اش

بلوار شعبانيه- بين چهار راه  بقيه ا... )عج( و خيابان نرجس ایزوگــــام فنــودی 
32371262-09151639659 پخـش و نصـب 

یک شرکت پخش معتبر 
موادغذایی واقع در شهرک 
صنعتی به چند بازاریاب، 

یک توزیع کننده و یک راننده
 نیازمند است.

راننده دارای گواهینامه پایه دو  
کارت هوشمند و کارت سالمت

شماره تماس 
 09156041952

32255381 - 32255380 
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فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( استان:

دشمنان نمی توانند هیچ تعرضی 

به مرزهای کشور داشته باشند

تسنیم-فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( استان خراسان 
پایان سال چند رزمایش  تا  اینکه  بیان  با  جنوبی 
دیگر برگزار می شود گفت: دشمنان نمی توانند هیچ 
تعرضی به مرزهای کشور داشته باشند.سردار علی 
صحرایی  رزمایش  برگزاری  به  اشاره  با  قاسمی 

شهید حججی اظهار کرد: این رزمایش که به خوبی 
است.وی  کشور  شرقی  مرز  نزدیک  شد  برگزار 
افزود: با برگزاری این رزمایش ها نشان می دهیم 
که ما در آمادگی خوبی به سر می بریم و همیشه 
این  برگزاری  اهداف  از  یکی  و  هستیم  کار  پای 
رزمایش ها تکمیل آموزش های تئوری گردان های 
است. فاتحین  و  المقدس  بیت  حسین)ع(،  امام 
فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( گفت: گردان فاتحین 
به منظور کسب آمادگی برای ماموریت از مرزهای 
اسالمی است تا  با آموزش های الزم توان جنگیدن 
داشته و تلفات در مرزهای کشورهای اسالمی به 
صفر برسد.قاسمی افزود: تمرین تاکتیک، همواره 
رزمایش  این  برگزاری  در  بسیجیان  و  بوده  الزم 
از آمادگی بیشتری برخوردار می شوند اما هنوز باید 

آمادگی ها و تمرینات تکمیل شود.

 پدافند غیرعامل 
همه شئونات جامعه را در بر می گیرد

ایرنا-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: 
 پدافند غیر عامل همه شئونات جامعه و برنامه های 
دیدار  در  گیرد.حسینی  می  بر  در  را  حکومت 
 صمیمی با رابطان پدافند غیرعامل دستگاه های 
دنیا در بحث  در  افزود:  بیرجند  در  استان  اجرایی 
از سال های  برنامه مدونی  مصون سازی جامعه 
قبل تدوین شده و این موضوع را با جامعیت لحاظ 
کرده اند.وی اظهار کرد: به لحاظ علمی و نقلی در 
هر جامعه باید برای رشد و تکامل، برنامه ریزی 
شود و اگر برنامه ریزی درست نباشد در آینده با 
چالش مواجه می شویم.معاون سیاسی، امنیتی و 
به  باید  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار  اجتماعی 
آینده ای  برنامه ریزی،  با  لحاظ تجربی و علمی 

بهتر را برای جامعه تضمین کرد.

امسال موفق ترین سال پرورش میگو است

کرد:  عنوان  کشور  دامپزشکی  کاری-مدیرکل 
ترین سال پرورش میگو در کشور  امسال موفق 
را داشته ایم.دکتر علیرضا رفیعی پور روز گذشته 
در حاشیه نمایشگاه مطبوعات در جمع خبرنگاران 

افزود: سال گذشته تب برفکی به عنوان یکی از 
کشور  دامداران  روی  پیش  مشکالت  ترین  مهم 
مطرح بود. وی افزود: اما امسال براساس کارهای 
بهداشتی صورت گرفته  بیماری تب برفکی کمتر 
مشاهده نشد. رفیعی پور ادامه داد: همکاری مردم 
و دامداران، واکسیناسیون به موقع دام ، تامین و 
برای  اعتبار  و مدیریت صحیح  اعتبار ملی  جذب 
اصلی  عوامل  جمله  از  بیماری،  این  با  مبارزه 
پیشگیری از ورود این بیماری به استان است. وی 
خاطر نشان کرد با واکسیناسیون به موقع در بهار 
و پاییز تقریبا این بیماری ریشه کن شده است.وی 
با بیان اینکه امسال موفق ترین سال در پرورش 
بیماری  تاکنون  افزود:  بوده است  میگو در کشور 

نگران کننده در مزارع گزارش نشده است. 

رکورد ۱۳۱۳ در تهران
 با غذای بنفش خراسان جنوبی

از  نفر   ۱۳۱۳ حضور  با  امسال  آذر  در   - کاری 
بیرجندی های مقیم تهران که ۱۳۱۳ کیلومتر از 
با سرو  افتتاحیه رستوران  زادگاهشان دور هستند 
غذای بنفش )قروت( انجام می گیرد.گلدانی عضو 
افزود:  تهران  مقیم  های  بیرجندی  مدیره  هئیت 
نمایشگاه معرفی جاذبه های  این رکورد  کنار  در 
گردشگری صنایع دستی و سوغات خراسان جنوبی 
در معرض نمایش گذاشته خواهد شد.وی با بیان 
اینکه حدود ۲۰۰ خبرنگار رسانه های مختلف این 
ادامه  رکورد خراسان جنوبی را پوشش می دهند 
داد: چهره های مطرح هم استانی و کشوری هم 

در این گردهمایی شرکت خواهند داشت.

طرح های ورزش دانش آموزی در مدارس 
استان با شرایط ویژه توسعه یابد

تسنیم-مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با 
تأکید بر اینکه طبق طرح آمایش باید بررسی کنیم تا 
چه رشته هایی در استان پتانسیل خوبی دارند گفت: 
طرح های ورزش دانش آموزی در مدارس استان با 
شرایط ویژه توسعه یابد.افضل پور در مجمع انتخاباتی 
هیئت ورزش دانش آموزی خراسان جنوبی که با 
حضور سرپرست هیئت ورزشی دانش آموزی کشور 
ورزش های  روی  بر  باید  کرد:  اظهار  شد  برگزار 

انفرادی حساب ویژه ای باز کرد.  

دغدغه های مدیر آتش نشانی بیرجند از وضع ایمنی مجتمع تجاری در حال ساخت

همگام با نمایشگاه مطبوعات کشور:

نداشتن رابطه با بازار بین المللي علت اصلي کمبود صادرات

غرفه روزنامه آوا تابلویی برای معرفی خراسان جنوبی است 

»خّیران« اورژانس
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»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

  پست زرشک تازه خراسان  جنوبی به تمام نقاط ایران
گروه خبر-  زرشک تازه خراسان  جنوبی به تمام نقاط کشور پست می شود. مدیرکل پست استان گفت: زرشک تازه از خراسان جنوبی به صورت شاخه ای و در کمتر از 48 ساعت به دست مشتریان 
می رسد.حمید صابریان افزود: با راه اندازی تجارت الکترونیک در خراسان جنوبی، محصوالت استراتژیک از جمله زرشک تازه در بسته  بندی  های مخصوص برای ماندگاری محصول، به تمام نقاط 
کشور قابل ارسال است.وی گفت: متقاضیان در سراسر کشور می  توانند برای تهیه زرشک تازه به سایت پست ایران به آدرس www.post.irدر بخش بازار الکترونیک زرشک تازه سفارش دهند.

دیدار نماینده ولی فقیه 
با جانشین یگان ویژه ناجا کشور  

جلوگیری از خروج 

غیرقانونی زائران اربعین

رضایي-شنبه ۶ ابان نماینده ولي فقیه با جانشین یگان 
ویژه ي انتظامي کشور دیدار کرد.جانشین یگان های 
ویژه ناجا با اشاره به اینکه امسال از چهار مرز شلمچه، 
اعزام می شوند، زائرین  مهران  و   چزابه، خسروی 

 گفت: برای ما خروج قانونی مهمترین هدف در اعزام 
زائرین در مراسم اربعین حسینی است. ایت ا... عبادي 
نیز بیان کرد:نیروي  سرافراز انتظامي نقش کم بدیلي 
دارد  و امور مختلفي را بر عهده دارد,که وقتي واکاوي 
کنیم بیش تر مسائل بر گرفته از مباني اسالم است. 
وي افزود:کساني که در این امور فعالیت دارند,غیر از 
مقام اجرایي,قصد الهي هم دارند ,که تمام این کارها 
 عبادت است.در سال هاي اخیر که حکومت هاي 
ظلم انواع ستمگري ها را نسبت به مردم ضعیف در 
سراسر جهان روا داشته اند ,عدالت خواهي به نام 
امام حسین در بین مسلمانان چه شیعه و غیر شیعه 
و حتي غیر مسلمانان  گسترش پیدا کرده است که 
بخشي از این مقابله بر بازوي نیروي انتظامي گذاشته 
افتخار و وظیفه مهمي است.    شده است,که جاي 
جانشین یگان ویژه ي انتظامي کشور بیان کرد:در 
موضوع اربعین چهارمین سال است که در خدمت 
رسانی به زائرین توفیق داشته ایم.جان نثاری افزود :با 
توجه به تجربیاتی که در سال های گذشته به دست 
آورده ایم ،امسال کارهای زیادی انجام شده است تا 
زائرین که در اربعین از مرزهای مختلف قصد عبور 
دارند با کمال آرامش ،آسایش و خروج قانونی بتوانند 
عبور کنند و در موضوع گذرنامه از مردم خواهش می 
کنیم تا با همراه داشتن آن ما را در خدمت رسانی هر 

چه بهتر در این امر یاری کنند. 

پدافند غیرعامل موجب 
قوی شدن جامعه در برابر دشمن می شود

رضایي-شنبه ۶ ابان,نماینده ولي فقیه با مدیر کل و 
اعضا کمیته پدافند غیر عامل استان دیدار کرد. نماینده 
ولی فقیه با بیان اینکه دشمن بسیار ضعیف است و 
هرجا با قدرت حرف زدیم و جلو رفتیم دشمن عقب 
نشینی کرده است گفت: پدافند غیرعامل موجب قوی 
شدن جامعه در برابر دشمن می شود.آیت ا... عبادي 
بیان کرد:مسئله پدافند غیر عامل مانند ده ها مسئله 
دیگر با توجه به نظام خلقت شکل گرفته است و 
انچه را که ما به صورت تشکیالتي مطرح مي کنیم 
,خداوند حکیم در سراسر جهان تعبیه کرده است.وي 
افزود:هسته هاي مقاومتي که در حال کار هستند 
دریافته اند که به دشمن هیچ اعتمادي نیست و خود 
ما باید به فکر خودمان باشیم.نماینده ولي فقیه ادامه 
 داد:هر جامعه اي که ضعیف باشد ,خورده می شود

و تنها پدافند غیر عامل ,پدافند قوي بودن است.اگر 
بخواهیم زنده باشیم ,باید قوي باشیم.وي افزود:پدافند 
مسائل  تمام  و  دارد  مختلفي  زوایاي  عامل  غیر 
فرهنگي ,سیاسي و اقتصادي را در بر مي گیرد و هر 
جا رخنه باز شود ,دشمن نفوذ خواهد کرد و باید از این 

امر پیشگیری شود.

سامانه سپهتن برای 
تمامی خودروهای ناوگان مسافربری 

 پیشه ور - معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی  استان 
 درباره سرعت رانندگی و سبقتهای خطرناک اتوبوس ها 
بیرجند به مشهد عنوان کرد: سامانه ثبت تخلفات 
منصوبه در محورهای مواصالتی این استان فعال 
خودرویی  هر  اینکه   بیان  با  باشد.سرفرازی  می 
دارای تخلف رانندگی باشد نسبت به اعمال قانون 
آن خودرو به صورت هوشمند اقدام می شود افزود: 
ثبت  برای  محورهای  در  منصوبه  های  دوربین 
تخلفات سبقت غیر مجاز نمی باشد و برخورد با این 
تخلف توسط افسران اخطاریه نویس که در جاده ها 
حضور دارند انجام می شود وی خاطر نشان کرد : 
تمامی خودروهای ناوگان مسافربری مجهز به سامانه 
سپهتن می باشد که این سامانه با علم و استاندارد 
جهانی  بر روز بوده و سرعت خودرو توسط این سامانه 
که دارای میزان دقت مسیر باالیی می باشد کنترل 
می گردد. وی تاکید کرد:  امکان تعلفات سرعت 
 غیر مجاز برای خودروهای مسافربری وجود ندارد 

طرح ملی الگوی جدید توسعه مشاغل 
خانگی در خراسان جنوبی اجرا می شود

دانش  اشتغال  و  فناوری  ایسنا-مدیرتجاری سازی 
آموختگان جهاددانشگاهی استان از اجرای طرح ملی 
الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی در خراسان جنوبی 
جدید  الگوی  ملی  طرح  گفت:  ابراهیمی  داد.  خبر 
در 8  است  قرار  کشور  در  خانگی  مشاغل  توسعه 
که  درآید  اجرا  به  پایلوت  به صورت  کشور  استان 

خراسان جنوبی یکی از این استان ها است.

َمالل از »ِهالل«
اسدزاده-شورای شهر بیرجند روز گذشته تشکیل 
جلسه داد. ابتدا به مصوبات 9۶/8/۳ مبنی بر 
اعتراضات و شکایات مردمرداخته شدو بعد از آن 
به نامه هایی که به شورا فرستاده شده بود در 
دستور کار قرار گرفت.یکی از مکاتبات نامه ای 
بود که آقای میرزایی مدیر عامل آتش نشانی، 
به مدیر شرکت سرمایه گذاری هالل بیرجند 
و  فعلی ساختمان هالل  گزارش وضع  درباره 
 تعمیراتی که در این مجتمع قرار است انجام شود 

پروژه هالل،سیستم های ایمنی
درست و درمانی ندارد

در متن نامه میرزایی به شرکت سرمایه گذاری 
هالل از مدیران آن درخواست شده بود: اقدامات 
الزم برای بازسازی و تعمیرات سیستم امنیتی و 
اطفاء حریق را در این مجتمع مورد بررسی قرار 
گیرد، در غیر این صورت گزارش عدم پایبندی 
به سایر ادارت مرتب ارجاع و ارسال خواهد شد.به 
گفته میرزایی تا کنون هیچ نامه تاییدیه ای برای 
ایمن سازی این ساختمان به آتش نشانی نرسیده 
است و هیچ قانونی که ما بتوانیم جلوی یک 
ساختمان غیر ایمن را بگیریم هم وجود ندارد.

باید  ادامه رئیس شورای شهردعنوان کرد:  در 
مدیر آتش نشانی و مهندس ناظر شرکت های 
تجاری و مدیر پروژه فراخوانده شوند و جلسه ای 
با حضور آنان برگزار شود تا ایرادات مشخص و 
هرچه سریعتر کار پروژه پیش رود و خللی در 
کار به وجود نیاید حسنی صفت عضور دیگر 
شورای شهر بیرجند هم در تماس با مهندس 
ناظر شرکت های تجاری اعالم کرد تا کنون 
با  هالل  شرکت  سمت  از  تماسی  هیچگونه 
ایشان گرفته نشده است این درحالی است که 
مدیر پروژه هالل نامه ای در جواب آقای میرزایی 
به شورا ارسال کردکه ما درباره اجرای نقشه با 
مهندس طوقی صحبت کردیم و این ساختمان 
 هم سیستم اطفاء حریق و تمام سیستم های

امنیتی و غیره را دارد. گالیه میرزایی هم در 
است  گفته  صفت  حسنی  با  گویش  و  گفت 
که مادر استان فقط یک باالبر و یک ماشین 
استاندارد قابل قبول داریم واگر خدایی نکرده 
ساختمان  این  یا  مجتمع  این  یا  بیمارستان 
من  گرفت  آتش  مسکونی  طبقه  بلند  های 
نبود  گیریم چون  نمی  به عهده  را  مسئولیت 
وسایل و تجهیزات درست را گوشزد کرده ام.

از بین استان های کشور، فقط 
در بیرجند این طرح عملی نشده

روز گذشته جلسه مشترک دیگری با حضور مدیر 
کل ثبت اسناد  و امالک و کارکنان این اداره کل 
با اعضای شورای شهر برگزار شدمدیران اداره کل 
ثبت اسناد و امالک خواستار  مبنی بر درخواست 
فروش  پیش  آیین  برای  شهرداری  همکاری 
آپارتمان ها شدند که در تمام استان های کشور 
در حال اجراست و تنها دو شهر این طرح را عملی 
نکردند که یکی بیرجند و دیگری بوشهر است. به 
گفته حاجی پور مدیر کل ثبت اسناد و امالک، 
در بیرجند ما هنوز شاهد کاله برداری هایی مبنی 
بر فروش یک ملک به چند نفر نیستیم یا اگر 
هست خیلی کم است که اگر االن جلوی این 
فساد گرفته نشود به فاجعه ای بزرگ تبدیل 
خواهد شد.لذا با توجه به شروع فعالیت شورای 
شهر جدید می خواهیم که این طرح را پیگیری 
قبل پشت  دوره  و همانند شورای شهر  کنند 
 گوش نیندازند. وی در ادامه صحبت هایشان

به انجام چند پروژه مهم در بیرجند خبر داد و 
گفت: که از پایان سال 94 تا کنون، طرح شمیم 
)شبکه موقعیت یاب ملک( را راه اندازی کردیم 

که با ماهواره و جی پی اس، قابل مشاهده است 
و همچنین طرح اخذ اثر انگشت متعاملین را 
امکان  که  دادیم  انجام  کاریمان  سیستم  در 
کاله برداری با اثر انگشت و ... خیلی کم شده 
و ان شاا... که به صفر برسد و یکی دیگر از 
طرح هایی که در بیرجند عملی کردیم بحث 
ها  نامه  و  مدارک  و  استاد  الکترونیکی   آرشیو 
اداره  در  هم  که  االن  تا  سال ۱۳۱۰  از  است 
ثبت اسناد و مدارک کل کشور و هم در اداره 
ثبت اسناد بیرجند ذخیره می شود که امکان 
دزدی از این اسناد و یا جعل آن ممکن نیست.

پارک ارم خیابان امامت
 در جلسه دیروز شورای شهر، حسنی صفت  نامه ای

احداث  بر  مبنی  مردم  از  اعتراضات جمعی  از 
نمازخانه در پارک ارم خیابان امامت را قرائت 
کرد که معترضین مدعی هستند که با ساخت 
این نمازخانه در این پارک ساخته شود منزلشان، 
موقعیت خود را از دست می دهد.به گفته حسنی 
صفت: این پروژه از سال ۱۳9۳ به امضاء شورای 
وقت مصوب گردیده است و استاندار وقت هم 
اجازه احرای این پروژه را برای ۱95 متر مربع 

ساخت حسینیه داده اند اما پس از چندی احداث 
این مجتمع به تعویق افتاده که در 9۶/۲/۱8  از 
سوی جعفری مدیر کل مسکن و شهرسازی 
نامه ای برای توقف ساخت  این پروژه به خاطر 
مشکالت ترافیکی و معضالت دیگر ارسال شد. 
که تا االن این بروژه روی زمین مانده است. 
عبدالرزاق مسئول فرهنگی شورا که معتقد است 
این  در  است  الزم  پارک  برای  نمازخانه  یک 
باره گفت: همچنین هیئت منتظران المهدی و 
بسیاری از مردم همان محله اعالن رضایت از 
ساخت این بنا کرده اند و گفته اند که ما حاضریم 
خودمان برای ساخت این نمازخانه هزینه کنیم.
از طرفی هالل عضو دیگر شورا هم عنوان کرد: 
وجود یک چنین مکان فرهنگی در  پارک الزم 
است چون در آن پارک در ایام تابستان پاتوق 
بسیاری از ناهنجاری ها شده که وجود این مکان 
می تواند عملکرد خوبی برای ساکنان این محله 
داشته باشد. که در نهایت تقی زاده رئیس شورا 
 تصمیم نهایی را گرفت که براساس آن،جلسه ای
با حضور حراست و دایره حقوقی شهرداری با 

سازمان پارک ها و هیئت امنا گرفته شود.
)Ava.news25@gmail.com(

رضایي-پنج شنبه ,4 ابان تور رسانه اي طالي 
سرخ با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی 
شهرستان  در  سازمان  این  مدیران  و  استان 
قاین برگزار شد.رییس سازمان جهاد کشاورزي 
استان ,در موضوع صادرات,علت اصلي کمبود 
صادرات را نداشتن رابطه با بازارهاي بین المللي 
تاجر و سرمایه  این  بر  افزود:عالوه  دانست و 
گذار که بازار را بشناسد, نداریم  همچنین امکان 
رود  انتظار مي  انچه  با  مناسب  فناوری  ورود 
وجود نداشته است.وي در مورد ورود  سرمایه 
گذاران خارجي اظهار امیدواري کرد و گفت: با 
ورود این سرمایه گذاران ,در اینده شاهد شرایط 
بهتري خواهیم بود. ولي پور مطلق در بازدید از 
مزارع کلزا عنوان کرد:کلزا ,محصولي است که 
نیاز روغني کارخانجات روغن کشي را تامین 
مي کند.وي افزود:۱۰۰۰ هکتار برنامه ابالغي 
از این مقدار  براي کشت کلزا بوده است که 
9۰۰ هکتار زیر سطح کشت رفته است.رییس 
سازمان جهاد کشاورزي استان با بیان اینکه 

کلزا با شرایط آب و هوایي منطقه سازگار است 
و همچنین آب کمي که نیاز دارد گفت:تولید 
دانه هاي روغني مانند کلزا بسیار حایز اهمیت 

است چرا که هم باعث رونق کارخانجات روغن 
کشي مي شود و هم به نفع کشاورز است ,به 
طور مثال مزرعه اي که در ان کلزا کشت مي 

شود باعث مقوي شدن خاک مي شود و در 
سال بعد اگر در این زمین گندم کاشته شود, 
خواهیم  محصول  افزایش  درصد  ۲5تا۳۰ 

بیان  استان,با  کشاورزي  جهاد  داشت.رییس 
اینکه ۱5هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران 
در سطح استان داریم بیان کرد:در سال زراعي 

این است که, 54  بر  بیني ما  پیش رو پیش 
تن زعفران خشک برداشت خواهیم کرد.هاشم 
ولي پور مطلق افزود:از ۳9۰تن تولید زعفران در 
کشور حدود ۳۰تا۳5 درصد در خراسان جنوبي 
تولید مي شود,که البته از نظر کیفي بهترین نوع 

زعفران کشور است.
دو برنامه براي حمایت از 

زعفران کاران
ادامه  استان  کشاورزي  جهاد  سازمان  رییس 
به منظور حمایت  داد:وزارت جهاد کشاورزي 
اجرا  دست  در  را  برنامه  دو  کاران  زعفران  از 
به صورت  زعفران  خرید  ها  ان  از  دارد,یکي 
قیمت تضمیني اعالم شده توسط وزرات خانه 
است,که براي این منظور انبارهاي خاصي در 
و  امنیتي  امکانات  داراي  ایم،که  گرفته  نظر 
نگهداري است و با ارائه به بورس ,کدي تحت 
عنوان کد بورس داده مي شود .وي افزود: از 
اواسط هفته اینده خرید زعفران توسط سازمان 
 تعاون با قیمت تعیین شده ,را شروع خواهیم کرد. 

خرید زنجیره اي زعفران
ولی پور مطلق بیان کرد:دومین برنامه حمایت از 
زعفران کاران ,خرید زنجیره اي زعفران است.
وي افزود:چند تن از صادر کنندگان,شرکتي را 
به ثبت رسانده اند که کشاورزان هم مي توانند 
از اعضا ان باشند.این شرکت مجموعه اي از 
انباره ها را کد دار مي کند و در قبال خرید 
زعفران به کشاورزان اوراق بهادار مي دهد,که 
ها  بانک  به  مراجعه  با  توانند  مي  کشاورزان 

تسهیالت دریافت کنند.
در زعفران به دنبال

کاهش قیمت نیستیم
رییس جهاد کشاورزي با بیان اینکه ,زعفران 
نیست  خانوار  سبد  در  اساسي  کاالهاي  جزو 
قیمت  دنبال کاهش  به  بیان کرد:در زعفران 
نیستیم,چون که هر چه قیمت باالتر باشد درامد 
کشاورزي  و  دهد  مي  افزایش  را  کشاورزان 

رونق بیش تري خواهد گرفت.
)Ava.news24@gmail.com(

برزجی- یک شهروند بیرجندی مقیم تهران در 
اولین روز نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه 
آوای خراسان جنوبی گفت: روزنامه آوا توانسته با 
برپایی غرفه به عنوان تابلویی به معرفی خراسان 
جنوبی بپردازد. مجتبی زرین پناه در گفتگو با 
خبرنگار اعزامی آوا در نمایشگاه عنوان کرد: باید 
در این قبیل نمایشگاه ها بیشتر روزنامه های 
منطقه ای و استانی را در معرض دید قرار دهند 
این مترجم زبان های خارجی که به چندین زبان 
نیز تسلط دارد  خاطر نشان کرد: روزنامه های 

محلی نقش پر رنگی در معرفی استان ها دارند و 
 باید در مراکزی چون تهران بیش از روزنامه های

سراسری مورد توجه واقع شوند. زرین پناه  ادامه 
 داد: باید حاشیه نمایشگاه ها را به غرفه های 
فرصت  گمنام  های  استان  به  و  داد  آوازه  پر 
حضور بیشتر داده شود. وی همچنین معرفی 
محصوالت راهبردی استان در غرفه روزنامه آوا 
را ایده ای بسیار تاثیر گذار دانست و گفت: این 
حضور می تواند فرصت مغتنمی برای معرفی 

خراسان جنوبی و محصوالت آن  باشد.

قوسی -صبح روز گذشته در مراسم بهره برداری 
از پایگاه های اورژانس ۱۱5، رییس دانشگاه 
فعالیت  اهم  ذکر  به  بیرجند  پزشکی  علوم 
های فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز   های 

پایگاه  اولین  گفت:  و  پرداخت  پزشکی 
اورژانس ۱۱5 استان در سال 77 در بیرجند 
اندازی  راه  آمبوالنس  دستگاه  یک  با   فقط 
پایگاه  ادامه داد: اکنون ۶۱  شده بود. قائمی 
اورژانس فعال شامل ۱۳ پایگاه شهری و 48 
و  تخصصی  نیروی  با 4۰۰  ای  جاده  پایگاه 
۱۱7 دستگاه آمبوالنس، ۲ فروند بالگرد و ۲ 
دستگاه اتوبوس آمبوالنس شبانه روزی آماده 
 خدمت است. وی اضافه کرد: حدود 5۰ درصد
آمبوالنس ها باالی ۱۰ سال سابقه کار دارند و 
تقریبا از رده خارج شده هستند و نیاز به توجه 
های دوره  کرد:  بیان  قائمی  دارند.   اساسی 

آمادگی  کارگاه  تروما،  مدیریت  آموزشی 
پدافند  رزمایش  حوادث،  در  بیمارستان 
حاد  فوق  آنفوالنزای  همایش  و  غیرعامل 

گرفته  آموزشی صورت  کارهای  از  پرندگان 
بوده است و همچنین در ماه جاری همایش 
پدافند زیستی با موضوع بیوتروریسم برگزار 
های  پروژه  کرد:  خاطرنشان  وی  شود.  می 
بیمارستانی  پیش  اورژانس  اجرای  حال  در 
شامل احداث ۱5 ساختمان پایگاه اورژانس، 
تجهیز  و  طبس  هوایی  پایگاه  ساختمان 
سیستم ارتباطات اورژانس به بیسیم دیجیتال 

می شوند. 

مجمع خیرین سالمت، بازوان توانمند
به  به مجمع خیرین سالمت  اشاره  با  قائمی 
بازوان توانمند دانشگاه علوم پزشکی،  عنوان 
شعبانیه،  جمله  از  اورژانس  پایگاه   5 افزود: 
شاهرخت و قهستان توسط این مجمع ساخته 
شد و همچنین خیرینی هم شخصا 4 پایگاه 
کرغندقاین،  فردوس،  اسالمیه  در  اورژانس 
دانشگاه  رییس  اند.  ساخته  طبس  و  سرایان 
اقدامات  از  یکی  کرد:  اظهار  پزشکی  علوم 

بیمارستان  اورژانس  بهبود  و  بهسازی  عمده، 
بیرجند  هوایی  اورژانس  استقرار  عصر،  ولی 
اورژانس شهدای  بهبود  و  توسعه  و  و طبس 

از حدود ۲  اضافه کرد:  بوده است. وی  قاین 
ماه قبل توسعه اورژانس شهید چمران فردوس 
آغاز شده و امیدواریم حداکثر تا دهه فجر آماده 
نیروهای  به  با توجه  تاکید کرد:  قائمی  شود. 

تخصصی استان، الزم است یک مرکز تروما 
در  احداث شود. وی  رضا  امام  بیمارستان  در 
پایان از رییس اورژانس کشور درخواست کرد: 

دور(  راه  از  )پزشکی  مدیسین  تله  اندازی  راه 
کند، می  جلوگیری  بسیلری  اعزامات  از   که 

و  جمعیت  پراکندگی  به  باتوجه  همچنین 
ای،  جاده  اورژانس  پایگاه  مجوز  جغرافیایی، 

اختصاص  و  آمبوالنس  افزایش  و  بهسازی 
حداقل ۲ موتورآمبوالنس که به عنوان هدیه 
و  وزیر  مشاور  ادامه  شود.در  دانشگاه  تقدیم 
رییس اورژانس کشور هم گفت: انسان به وجد 
می آید وقتی می بینید این قدر خوب کار شده 
و دانشگاه برای حفظ سالمتی هموطنان تالش 
می کند. کولیوند ادامه داد: خوشحال شدم از این 
که اگر هزینه ای هم شده، هزینه پرتی نبوده 
تواند می  که  کرد:آنچیزی  اضافه  وی   است. 
از منابع به نحو احسن بهره ببرد منابع انسانی 
است، لذا آموزش های جدی برای منابع انسانی 
حائز اهمیت است. تله مدیسین را روزبه روز 
توسعه می دهیم و حمایت خواهیم کرد و برای 
ساخت پایگاه ها قطعا کمک خواهیم کرد. بعد 
به  آمبوالنس،  موتور  دستگاه   5۰۰ خرید  از 
زودی سعی می کنیم بیشتر از ۲ دستگاه هم 
تقدیم تان کنیم. قرارداد 4۰۰ دستگاه خودروی 
آمبوالنس هم با شرکت بنز بسته شده و سال 

آینده تحویل داده می شود

عکس:احسان توال

عکس:قوسی
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پیش بینی  رحیمی 
درباره رأی اعتماد به وزرا

نگاه  کرد:  اظهار  امید  فراکسیون  عضو  رحیمی 
فراکسیون امید به اردکانیان مثبت است اما در مورد 
غالمی مخالفان و موافقان شانه به شانه هم پیش 
می روند و جو غالبی وجود ندارد. وی با بیان اینکه 
اردکانیان در حوزه آب یک برند بین المللی شناخته 
شده است، تصریح کرد: نگاه فراکسیون امید این 
است که اردکانیان به طور قطع می تواند چالش 
انسانی  و  مالی  مدیریتی،  بنایی،  زیر  فنی،  های 
وزارت نیرو را به شایستگی مدیریت کند و بخش 
وزارت نیرو را از پیچ خطرناک تاریخی نجات دهد.

نتوانستم وجدانم را برای 
»نه گفتن« به غالمی قانع کنم

فراکسیون  رئیسه  هیئت  عضو  صادقی  محمود 
نوشت:  توئیتی  در  اسالمی  شورای  مجلس  امید 
به  در شرایطی که دانشجویان عزیز کمپین »نه 
آسان  خیلی  گفتن  نه  انداخته اند،  راه  را  غالمی« 
گفتن  نه  برای  را  وجدانم  نتوانستم  من  اما  شده؛ 

قانع کنم.

فاضل میبدی: روحانی در برخی
 موارد کوتاه آمده است

محمد تقی فاضل میبدی در پاسخ به این سوال 
که تفاوت کابینه اول با کابینه دوم دولت روحانی 
خصوص  در  صحبت  گفت:  بینید،  می  چطور  را 
چیدمان کابینه یک موضوع تخصصی است؛ آقای 
روحانی پیش از انتخابات رویکرد و نظری داشته 
بیان کرده است و  برای مردم  را  این نظرات  که 
مردم بر اساس آن رویکرد و اصول به ایشان رای 
دادند. البته معتقدم آقای روحانی با وجود تمام این 
مشکالت باید روی اصول خود بایستد اما در برخی 
از موارد کوتاه آمده است. هر چند علت این کوتاه 
زیاد  فشارها  است  ممکن  دانم!  نمی  را  ها  آمدن 
بوده و تحمل ایشان در برابر این فشارها کم بوده؛ 
در چنین شرایطی باید همدل باشیم و االن زمانی 

نیست که بخواهیم دولت را تضعیف کنیم.

عزیزی: نگاه نمایندگان
 به وزیر پیشنهادی نیرو مثبت است

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
نگاه نمایندگان به حضور اردکانیان در وزارت نیرو را 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: گزینه پیشنهادی وزارت 
نیرو دارای سابقه مدیریتی بسیار قوی و فردی متعهد 
و متخصص است و سابقه فعالیت در تمامی سطوح 
این وزارتخانه را داشته است. وی ادامه داد: با توجه 
به اینکه ایران کشوری نیمه خشک است و کمبود آب 
نیز ما را تهدید می کند بنابراین وزیر پیشنهادی پس از 
کسب رای اعتماد از مجلس باید برنامه های خوبی را 

در ارتباط با استفاده بهینه از آب داشته باشد.

کمالوندی: پرونده بازرسی از مراکز 
نظامی برای همیشه بسته شده است

بهروز کمالوندی در پاسخ به این پرسش که آیا آقای 
برای  آمریکا  غیرقانونی  مطالبات  ساز  زمینه  آمانو 
بازرسی از مناطق نظامی ایران است، گفت: متأسفانه 
رویترز در این باره خبرسازی کرد و اصاًل این طور 
نبود که مواضع آقای آمانو این گونه باشد، وی اعالم 
کرد: » موضوعی به عنوان بازرسی از مراکز نظامی در 
برجام وجود ندارد.« سخنگو و معاون امور بین الملل 
سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: موضوع بازرسی از 
مراکز نظامی کشورمان یک بار برای همیشه بسته 
و به ُمهر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 

ممهور شده است.

 وحدت ملت و مسئوالن عراق
 رمز پیروزی این کشور است

آیت ا...  با  عراق،  نخست وزیر  العبادی  حیدر 
هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام دیدار و گفت وگو کرد. آیت ا... هاشمی  شاهرودی 
در ابتدای این دیدار، پیروزی ملت عراق در کرکوک 
و پیروزی های حاصله علیه داعش را تبریک گفت و 
ضمن ابراز امیدواری برای حل کامل مشکالت اقلیم 
افزود: وحدت ملت عراق و حفظ  کردستان عراق، 
تمامیت ارضی این کشور به دست مردم، نیروهای 
مجاهد حشدالشعبی و با تدبیر و هدایت مسئوالن 
عراقی صورت گرفته است. وی ضمن اظهار امیدواری 
برای گسترش روابط دو کشور ایران و عراق، تصریح 
کرد: جمهوری اسالمی از کمک های گوناگون به ملت 
عراق فروگذار نکرده و در حوزه هایی چون ساخت و 
صیانت از عتبات عالیات، سازندگی شهرها و به ویژه 
رفع فتنه ها از مردم و نظام عراق، همت داشته است، 
همچنان که هم اکنون نیز برای ادامه این روند آمادگی 
دارد و مردم عراق در صحنه عمل نیز این اقدامات را 

مشاهده کرده اند.

آقای ترامپ! نمی توانید از کردها
 همچون داعش استفاده ابزاری کنید

حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در 
امور بین الملل در صفحه توئیتر خود مطلبی خطاب به 
ترامپ منتشر کرد که متن آن بدین شرح است: آمریکا 
و متحدین، مرموزانه بالکانیزه کردن منطقه را از کردها 
کلید زده اند.آقای ترامپ! نمی توانید از کردهای شریف 

همچون داعش استفاده ابزاری کنید.

روحانی سخنرانی های انتخاباتی خود را مرور کند

علی تاجر نیا، عضو حزب اتحاد ملت گفت: دولت 
در دور دوم دچار بدعهدی شده و به  هیچ  عنوان 
تصمیمات و نقطه نظراتش متناسب با ایام انتخابات 
نیست. به آقای رئیس جمهور و حلقه اول اطرافیان 
او توصیه می کنم که قدری پا را از فضای محفلی 
در  مردم  مطالبات  و  خود  سخنرانی های  دیگر  یک بار  و  گذارند  فراتر 

انتخابات ریاست جمهوری را مرور کنند. 

احساس ناامیدی نسبت به دولت به وجود آمده است

صادق زیباکالم گفت: معتقدم که مساله فقط این 
نیست که بین اصالح طلبان و دولت آقای روحانی 
می کنم  فکر  من  است.  آمده  وجود  به  شکاف 
یک  اساسا  حرف هاست.  این  از  تر  عمیق  مساله 
نه  ناامیدی گسترده،  احساس  و یک  سرخوردگی 
تنها در بین اصالح طلبان، بلکه در بین آن 24 میلیونی که به آقای روحانی 

رای داده اند به وجود آمده است. 

روحانی هیچ گاه از جامعه روحانیت قهر نکرد

حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم در پاسخ 
به این سوال که آیا می توانیم بگوییم دیدار جامعه 
جامعه  به  بازگشت  معنای  به  روحانی  با  روحانیت 
روحانیت مبارز است ،گفت: ایشان هیچ گاه قهر نکرده 
بود که بخواهد باز گردد . برای ما عدم حضور ایشان در 
جلسات جامعه روحانیت معنادار  نیست، چرا که جزو بنیان گذاران جامعه روحانیت 
مبارز هست و در اساس نامه آمده است که بنیان گذاران از اعضای دائمی هستند.

روزهایی  در  انتخاب،  گزارش  به 
مشغول  بقایی  حمید  که 
قضایی  پرونده  به  پاسخگویی 
احمدی نژاد  محمود  و  است  خود 
در  را  خود  رفیق  می کند  تالش 

محمد  نگذارد؛  تنها  وادی  این 
هیئت  در  که  اصفهانی  اشرفی 
نهاد  اداری  تخلفات  نظر  تجدید 

مسئولیت  جمهوری  ریاست 
خالف  که  کند  می  تاکید  دارد، 
دولت  بودن  پاکدست  ادعای 
نهم و دهم ثابت شده است. وی 
پرونده هایی که در هیئت  گفت: 

نهاد  اداری  تخلفات  نظر  تجدید 
ریاست جمهوری بررسی می شود، 
نهم  به دولت های  بیشتر مربوط 

به گفته وی، هنوز  است.  و دهم 
روحانی  دولت  در  که  مشکالتی 
گره های  آن  علت  آید  می  پیش 
کوری است که به عملکرد دولت 

نهم و دهم بر می گردد.
وی در همین باره گفت: مردم باید 
نژاد  احمدی  آقای  کنند.  قضاوت 
را  دولتش  کند  می  تالش  خیلی 
پاکدست معرفی کند، اما خالفش 
ثابت شده است. این همه حیف و 
پاش  و  ریخت  و  المال  بیت  میل 
درآمد  شد  باعث  چنانی  آن  های 
سرشار نفت از بین برود. این پول 
ها کجا رفت؟ این داستان ها همه 
آقای  جمهوری  ریاست  زمان  به 
دولت  گردد.  می  بر  نژاد  احمدی 
احمدی نژاد جز آفت و ضرر برای 

کشور حاصل دیگری نداشت.

به  پاسخ  در  باهنر  محمدرضا 
در  طلبان  اصالح  که  سوال  این 
از خود  را  روحانی  انتخابات،  دوران 
می دانستند اما اکنون به دلیل تحت 
تاثیر قرار نگرفتن عملکرد دولت بر 
را  خود  سیاسی شان،  جریان  آینده 
انتقادهایی  گاهی  و  جدا  دولت  از 
موضوع  این  می کنند،  دولت  به 
توقعات  می بینید،گفت:  چگونه  را 
آقایان اصالح طلب از روحانی بسیار 
زیاد بود و همه توقعاتی که آنان از 
روحانی داشتند به کرسی ننشست، 
اعالم  که  مواضعی  با  هم  روحانی 
و  احزاب  به  متعهد  را  کرد خودش 
البته  نمی داند،  سیاسی  جریان های 
گفت که مدیران را از آن 24میلیون 
انتخاب می کنم که تعداد زیادی را 
بهای  و  کرد  منصوب  آنها  از  هم 

داد. طلبان  اصالح  به  خوبی  نسبتا 
می کنم  توصیه  طلبان  اصالح  به 
خیلی گالیه مند نباشند که روحانی 
هم توقعات ما را اجرا نکرد اصوال 
خاستگاه روحانی در سابقه سیاسی 

رقابت ها  در  اما  است  اصولگرایی 
روحانی رأی بیشتر اصالح طلبان را 
به خود اختصاص داد، حق آنان را 

هم داده است و توقع اضافی داشتن 
خوب نیست. وی در بخش دیگری 
ایجاد  اینکه  بیان  با  سخنانش  از 
فضای زودهنگام انتخاباتی به ضرر 
کشور است، گفت: بنده یک موضع 

عمومی دارم و معتقدم که در رسانه ها 
و محافل عمومی به مصلحت نیست 
بخورد. کلید  االن  از  انتخابات  که 

روحانی حق اصالح  طلبان را داد، توقعات شان زیاد استدولت احمدی نژاد جز ضرر، حاصلی نداشت 

دیدار جانشین یگان ویژه ناجا با آیت ا...عبادي نماینده ولي فقیه در خراسان جنوبي      عکس:مقامی دیدار رئیس اورژانس کشور با استاندار خراسان جنوبی                                        عکس:اکبریدیدار مدیرکل و اعضاي کمیته پدافند غیرعامل با نماینده ولي فقیه در استان              عکس:مقامی

محمدرضا باهنر:محمد اشرفی اصفهانی:

به تعدادی چرخ کار ماهر نیازمندیم.    
 09153635925 - جعفرپور

با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه
همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی سنتی(
و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفریح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترین و مجهزترین
 استخر استان تجربه کنید
همراه با کالس های آموزش خصوصی )صد در صد تضمینی(
 و نیمه خصوصی با قیمت های فوق العاده
همراه با طرح سکه باران )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(
هنگام شنا و تفریح سکه طال از کف استخر بردارید
آماده همکاری و عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و ...

استخر نیلوفر )دانشگاه آزاد( 

خیابان آوینی ، خیابان نیلوفر، امیرکبیر، استخر نیلوفر
شماره تماس جهت رزرو سانس و هماهنگی
09335620696 

با مدیریت جدید 
و کادری مجرب
 افتتاح گردید

مقام معظم رهبری: 
جلسات قرآنی را افزایش بدهید. هر چه 

می توانید تعلیم و تعلم قرآن را زیاد کنید.   
96/03/06

شروع ثبت نام دوره های

 حفـظ قـرآن کریـم
 کالس های تدبر ، روخوانی و روانخوانی

در سنین مختلف خواهران و برادران
)بیشتر هزینه دوره ها توسط خیرین تامین و با 

کمترین هزینه ارائه شده است(
برای آشنایی با برنامه های آتی به مرکز آموزش موسسه فرهنگی قرآن و 
عترت نیایش واقع در ابتدای سجادشهر، سجاد 2 طبقه سوم، مسجد چهارده 

معصوم )ع( مراجعه فرمایید.

@sootdavoodi
09369560۸52  
09369560۸۴۷

)از ساعت ۱۴به بعد(

)دست خیرین محترمی که قصد همکاری دارند را به گرمی می فشاریم(











معرفی ایام هفته
 ضمیمه رایگان روزنامه آوای خراسان جنوبی     یکشنبه 96/8/7   

پیش گیری از بروز مسمومیت ها و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی، یکی از 
ارکان حرکت به سوی سالمت جامعه است. مسمومیت ها هر ساله هزینه های زیادی 
به مردم و بخش بهداشتی و درمانی کشور وارد می نمایند که با برنامه ریزی و آگاهی 
بخشی صورت گرفته در سال های اخیر بخش عظیمی از این هزینه ها در کشور کاهش 

پیدا کرده است.
سموم می توانند از راه های مختلفی مانند تنفس، گوارش و پوست وارد بدن شوند. از 
این رو انواع مسمومیت ها می توانند به واسطه فراورده های غذایی ، دارویی، گیاهان 

دارویی، آلودگی های هوایی، گازها و آالینده های زیست محیطی بروز کنند.
داروها یکی از خطرناک ترین عوامل مسمومیت زا بوده و شایعترین علت بروز مسمومیت 
در جهان، مصرف داروها بیش از مقادیر درماني مي باشد در همین راستا شعار امسال 
هفته پیشگیری از مسمومیت ها " با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم" 

نامگذاری شده است.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند با راه اندازی مرکز اطالع 
رسانی داروها و سموم )سامانه 1490(، برگزاری کارگاه ها جهت اموزش مردم و افزایش 
توانمندی کارشناسان مربوطه، نصب پوستر و بنر و توزیع پمفلت های علمی به منظور 
افزایش آگاهی و آموزش به اقشار مختلف از طریق اطالع رسانی در مورد تداخالت 
دارو- دارو، دارو- غذا جهت به حداقل رساندن مسمومیت های دارویی و غذایی اهتمام 

ورزیده است.
 امید است با اقدامات موثر و همه جانبه و همکاری سایر سازمان ها و هوشیاری مردم 
عزیزمان، امسال نیز مانند سال های گذشته بتوانیم گام های موثری در جهت کاهش 

مسمومیت ها و عوارض ناشی از آن ها برداریم.

دکتر کبری ناصری
معاون غذا و دارو دانشگاه

پیام معاون غذا و دارو
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

بـه منـاسبـت 
هفته پیشگیری از مسمومیت ها 

 مصرف بیش از حد دارو یا مواد شیمیایی به صورت تصادفی یا 
عمدی مسمومیت دارویی نامیده می شود. این مصرف بیش از حد 
زمانی رخ می دهد که فرد بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک 
یک یا چند دارو را استفاده کند و یا مصرف خودسرانه آن را شروع 
کند. اکثر مسمومیت ها در اثر مصرف موادمخدر و آرامبخش ها 

اتفاق می افتد.
عوامل مسمومیت دارویی شامل موارد زیر است:

* مصرف بیش از حد دارو در کودکان و یا بزرگساالن دارای اختالل 
حواس

*اشتباه در مصرف دارو و خوردن داروی اشتباهی و یا مصرف دوز 
اشتباهی از دارو

*تالش برای خودکشی
مواردی که باعث افزایش احتمال مسمومیت می شوند:

*کودکان و سالمندان بیشتر در معرض مسمومیت دارویی هستند

* مصرف همزمان چندین دارو
* بیماران روانی

* درآمد کم خانواده
*مصرف تزریقی مواد

عالئم مسمومیت دارویی شامل: مشکالت تنفسی، تغییرات دمای 
بدن و ضربان قلب و فشارخون، سردرگمی و کما، تشنج، درد قفسه 

سینه، دردشکمی و تهوع و اسهال می باشد.
 به منظور کاهش مسمومیت های دارویی موارد زیر را می بایست 

رعایت کرد:
* لیست تمام داروها و مقدار آنها را روی یک برگه یادداشت کنید و در 
 هنگام مراجعه به پزشک همراه داشته باشید تا مجددا تجویز نگردد.

* برای جلوگیری از فساد دارو به شرایط و نحوه نگهداری دارو 
توجه کنید.

* در صورت بروز حساسیت به یک دارو حتما با پزشک معالج و یا 

داروساز مشورت کنید.
اختالل  دارای  بزرگساالن  و  اطفال  از دسترس  را دور  داروها   *

حواس، قرار دهید.
 * در صورت بروز مسمومیت و قبل از بروز خطرات جدی به نزدیک ترین 

اورژانس مراجعه نمایید.

 اول آبان ماه:  پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی از داروها

بروز  نظر  از  را  سنی  گروه  ترین  بیش  سال  پنج  زیر  کودکان 
مسمومیت تشکیل می دهند. کودکان به علت کنجکاوی زیاد و 
عدم آشنایی با محصوالت خطرناک و همچنین عدم توانایی در 
خواندن، تمایل زیادی دارند که همه چیز را با مزه کردن بشناسند 

در حالی که از پیامدهای آن بی اطالع هستند.
مثل:  داروهایی  کودکان،  در  مسمومیت  عوامل  ترین  شایع 
های  قرص  آهن،  ها،  ویتامین  سرماخوردگی،  استامینوفن، 
ضدبارداری و ضد-افسردگی، محصوالت خانگی مثل سفیدکننده 
ها، ضدعفونی کننده ها، لوازم آرایشی، نفت سفید، حشره کش ها 
و نیش حشرات، جوندگان و عنکبوت ها هستند. همچنین برخی از 
اسباب بازی های نامرغوب که کودکان آنها را به دهان می برند نیز 

می تواند عامل مسمومیت کودک شود.
باید توجه داشت هر ماده ای می تواند سمی باشد و هیچ ماده ای 
فاقد عوامل مضر نیست و تنها مقدار ماده است که اجازه می دهد 

آن ماده سمی نباشد.

عالئم مسمومیت در کودکان:
مشکالت تنفسی

تغییر در ضربان قلب و دمای بدن
خواب آلودگی و تشنج

دردشکمی  و تهوع و استفراغ
برای کاهش مسمومیت کودکان به نکات زیر توجه کنید:

از خوردن دارو جلوی کودک خودداری کنید.
اگر کودک باید دارو بخورد به او بفهمانید داروست و از کلماتی مثل 

شکالت، ابنبات و ... خودداری کنید.
مشکالت خانوادگی کودک را آسیب پذیرتر می کند. در این مواقع 

بیشتر از کودک خود مراقبت کنید.
تمام محصوالت سمی را بررسی کنید و مطمئن شوید در جای 

مناسبی قرار دارند.
قبل از دادن هر دارویی به کودک حتما برچسب و مقدار مصرفی 

را بادقت بخوانید.
بررسی کنید در باغچه گیاه سمی نباشد. یکی از عوامل مسمومیت 

در کودکان مصرف گیاهان سمی است.
هرگز منتظر بروز عالئم نباشید و فورا به یک مرکز مجهز مراجعه 
کنید و یا با شماره های 115 و 1490 برای دریافت راهنمایی های 

الزم تماس بگیرید. 

  دوم آبان ماه: پیشگیری از بروز مسمومیت در کودکان

منظور از گازگرفتگی در اغلب موارد در واقع مسمومیت
 با گاز کربن مونوکسید است که از سوختن ناقص نفت، بنزین، گاز 
و گازوئیل متصاعد می شود. از علل خطرناک بودن این گاز، این 
است که فرد از وجود آن بی خبر است. کربن مونوکسید گازی بی 

رنگ، بدون بو و بی مزه است.
متاسفانه عالئم مسمومیت با این گاز با تاخیر زیاد بروز می کند 
اما می توان کندی تنفس در ابتدای مسمومیت و سپس افزایش 
تنفس و ضربان قلب به دنبال آن را از عالئم مسمومیت با این گاز 
دانست. از عالئم دیگر آن سردرد، تهوع و ضعف است. همچنین فرد 

دچار کاهش حافظه و اختالل حرکتی می شود.
برای نجات فردی که دچار گازگرفتگی شده باید فورا فرد مسموم را 
از محیط آلوده خارج کرد و در تماس هوای آزاد قرار داد. در صورت 

 کاهش تنفس، باید فورا تنفس مصنوعی را شروع کرد و به نزدیک ترین
 مرکز مجهز مراجعه کرد.

اصول ایمنی و پیشگیری از گازگرفتگی:
بستن تمامی منفذ دودکش قبل از راه اندازی بخاری.

داشتن کالهک مخصوص برای دودکش در پشت بام منزل.
دودکش و اتصاالت آن باید از جنس مقاوم و بدون هیچ گونه منفذ 

و نشتی باشد.
استفاده از لوازم گرمایشی استاندارد.

توجه به رنگ شعله بخاری که باید آبی باشد و چنانچه رنگ آن 
قرمز، نارجی و یا زرد باشد حتما نقص در سوخت رسانی وجود دارد 

که باید فورا رفع گردد.
از نصب آبگرمکن در حمام و روشن کردن شعله ی اجاق گاز برای 

گرم کردن محیط خانه جدا خودداری کنید.
در صورتی که از بخاری گازسوز استفاده می کنید حتما مختصری 

تهویه، از طریق درب و یا پنجره، در فضا ایجاد کنید.

سوم آبان ماه: پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و کربن- مونوکسید کربن

آلوده،  مواد  خوردن  نتیجه  غذایی  مسمومیت 
ترین  است که شایع  یا سمی  و  فاسد  خراب، 
عالئم آن تهوع، استفراغ و اسهال است. عالئم 
ایجاد  عامل  و  منبع  بع  بسته  مسمومیت 
مسمومیت می توانند از یک ساعت تا بیست 
و هشت روز پس از مصرف بروز کنند. عالئمی 
که در مسمومیت غذایی تهدیدکننده حیات فرد 
هستند شامل اسهال بیش از 3 روز، تب باال، 
کردن، عالئم  در صحبت  اختالل  و  دید  تاری 
ادرارخونی و  کمبود آب شامل خشکی دهان، 
کم شذن مقدار ادرار می باشد. اگر هرکدام از 
عالئم ذکرشده در فرد بروز کرد باید فورا به مرکز 
مجهز مراجعه کند.  عامل مسمومیت می تواند 
باکتری، ویروس و یا انگل باشد که نوع ویروسی 
آن شایع تر می باشد. عامل مسمومیت زا تقریبا 
در تمام موادغذایی انسان وجود دارد اما گرمای 

برد می  ازبین  را  عامل  ماده،  پختن  از   ناشی 
 بنابراین منبع اصلی و رایج مسمومیت غذایی، 
 موادخام غذایی و کنسروهای حرارت ندیده هستند.

نکات مهم:
قبل از اقدام به مصرف مواد خوراکی حتما از تمیز 
بودن دست ها اطمینان یابید. دست های آلوده 
ها هستند. از مسمومیت  بسیاری  عامل   خود 

گوشت، تخم مرغ و شیر اغلب آلوده هستند. با 
حرارت دهی مناسب به آنها از ایجاد مسمومیت 

های ناشی از مصرف نادرست جلوگیری کنید.
در  غذایی  های  مسمومیت  به  ابتال  شانس 
تابستان باالتر است. در مورد کنسروها، از مصرف 
کنسروهایی دارای آثار فرورفتگی، زنگ زدگی و 
برآمدگی خودداری کنید. تشخیص قارچ سمی از 
غیرسمی بسیار دشوار است در مصرف آنها دقت 
کنید. مصرف تنها بخشی از یک قارچ سمی می 

تواند کشنده باشد. در سالیان اخیر با توجه به 
گرایش مردم به استفاده از گیاهان دارویی برای 
کاربردهای دارویی، شیوع مسمومیت ناشی از 
ناشی  امر  این  که  است  یافته  افزایش  گیاهان 
گیاهان سمی  و خودسرانه  ناآگاهانه  کاربرد  از 
به تصور ارزش درمانی آنهاست. گیاهانی مثل 
خرزهره، انگشتانه، شاه دانه و تاتوره بسیار سمی 
و خطرناک هستند و مصرف مقدار کمی از آنها 

نیز می تواند کشنده باشد.

چهارم آبان ماه: پیشگیری از مسمومیت های ناشی از موادغذایی و گیاهان سمی

از مواد شوینده،  از عوارض استفاده غیراصولی 
مسمومیت است که در ایام پایانی سال شیوع 
باالتری دارد. بیش ترین احتمال مسمومیت با 
شوینده ها در کودکان و خانم های خانه دار دیده 
می شود. در مورد کودکان، مسمومیت بیش تر 
به علت سهل انگاری والدین در نگهداری مواد 
شوینده در جای مناسب اتفاق می افتد و به شکل 
خوراکی بیش تر دیده می شود که معموال کودک 
دچار سوختگی در دستگاه گوارش می گردد. در 
بزرگساالن مسمومیت در خانم های خانه دار به 
صورت استنشاقی است زیرا این افراد موادشوینده 
و شیمیایی را در محیط بسته استفاده می کنند.

عالئم مسمومیت با شوینده ها و سموم دفع آفات 
شامل تهوع، استفراغ، دردشکمی، آبریزش بینی، 

اشک ریزش و تنگی نفس است.

برای کاهش احتمال مسمومیت با شوینده ها به 
نکات زیر توجه داشته باشید:

از مخلوط کردن دو ماده شوینده باهم خودداری 
کنید زیرا بخارات ناشی از آنها سمی است.

 در هنگام استفاده از شوینده ها پنجره ها را باز نگه دارید.
در هنگام استفاده از شوینده ها از دستکش بلند، 
جوراب  ترجیحا  و  بلند  شلوار  مناسب،  کفش 

استفاده کنید.
درب کمدهای حاوی شوینده ها را قفل کنید.

به هیچ عنوان مواد شوینده را از ظرف اصلی خارج 
نکنید این کار شما و دیگران را به اشتباه می 
 اندازد و می تواند منجر به بروز مسمومیت شود.
باید توجه داشت که لوازم آرایشی نامرغوب حاوی 
مقادیر باالی سرب هستند که بسیار خطرناک 

است. از مصرف این لوازم جدا خودداری کنید.

سم حشره کش آلومینیوم فسفید با نام قرص 
برنج بسیار خطرناک و کشنده است و خرید و 
فروش آن ممنوع می باشد. از سموم کشاورزی و 
صنعتی در محیط منزل استفاده نکنید. این سموم 
سالمت اعضای خانواده خصوصا کودکان و جنین 
مادر باردار را به خطر می اندازد.در صورت تماس 
پوست یا چشم، با مواد شوینده و یا مواد اسیدی و 
بازی محل تماس را با مقادیر بسیار زیاد آب شست 
 وشو داده و فرد را به مرکز مجهز منتقل کنید.

پنجم آبان ماه: پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات و مواد شیمیایی و شوینده های خانگی



نکاتی چند پیرامون مصرف قرص برنج 
)فسفید آلومینیوم(

قاچاق  کاالی  یک  برنج(  آلومینیوم)قرص  فسفید  سم   .1
سموم  فهرست  از  برنج  قرص  سم  حذف  رغم  به  است. 
رسمی کشور و ممنوعیت عرضه قرص برنج در عطاریها و 
سم  فروشی ها، این سم توسط قاچاقچیان به کشور وارد 
می شود. عرضه، توزیع و ارائه این سم توسط فروشنده های 

سم و عطاری ها ممنوع و دارای مجازات می باشد.
2. از نگهداری سم قرص برنج در منزل، آشپزخانه و کمد 
و  غالت  زدگی  آفت  از  پیشگیری  برای  نمایید.  اجتناب 
حبوبات در منزل، بجای استفاده از قرص برنج که بسیار 
سمی و کشنده است، از سیر یا نمک که کاماًل بی خطر می 

باشد استفاده نمایید. 
3. در صورت مسمومیت اتفاقی یا تعمدی با قرص برنج، 

مصدوم باید بدون اتالف وقت به بیمارستان منتقل شود.
4.  بر اساس آمار منتشره از سازمان پزشکی قانونی کشور، 
قرص برنج مجموعاً در سالهای اخیر عامل 55 تا 60درصد 

از مرگهای ناشی از سموم بوده است.
و  سمی  بسیار  هردو  آن  از  حاصل  گاز  و  برنج  قرص   .5
کشنده است. هموطن گرامی از خرید قرص برنج  نگهداری 
جان  انداختن  خطر  به  باعث  که  منزل  در  آن  مصرف  و 

عزیزانتان خواهد شد خودداری کنید.

سم شناسی و آالینده های هوا
انسان در محیطی آکنده از مواد شیمیایی زندگی می کند و بسیاری از این مواد شیمیایی را از تنفس می کند، می خورد و از راه پوست جذب می کند. سم شناسی 
اثرات مضر این عوامل شیمیایی را روی تمام سیستم های زنده بررسی می کند. در عرصه زیست پزشکی، سم شناسان بیشتر به مطالعه این اثرات مضر ناشی  از تماس 

با داروها و سایر مواد شیمیایی و همین طور اثبات ایمنی یا خطرات ناشی از مصرف آنها می پردازند.
سم شناسی را میتوان از جنبه های مختلف از جمله سم شناسی شغلی،سم شناسی محیطی، سم شناسی زیست محیطی بررسی کرد.

هدف اصلی سم شناسی شغلی شناسایی مواد احتمالی مضر، تشخیص بیماری های حاد و مزمن ایجاد شده بر اثر آنها، تعیین شرایطی که تحت آن، این مواد ممکن است 
به صورت ایمن مصرف شود و پیشگیری از جذب مقادیر زیان آور این مواد شیمیایی است.

سم شناسی محیطی به بررسی اثرات مضر بالقوه مواد شیمیایی که به عنوان آالینده های محیط زیست و ارگانیسم های زنده شناخته می شوند، می پردازد. انسان ها گونه 
اصلی مورد توجه هستند، اما سایر گونه ها نیز به عنوان اهداف زیستی بالقوه از اهمیت باالیی برخوردارند. آالینده های هوا، محصول صنعتی شدن، پیشرفت تکنولوژی 
و افزایش شهرنشینی هستند. انسان ها نیز در معرض مواد شیمیایی موجود در محیط کشاورزی مانند آفت کش ها یا افزودنی های موجود در فرآورده های غذایی 

هستند،که گاهی به عنوان مواد باقی مانده و نیز گاهی به صورت جزیی از غذا به آن افزوده می شوند.
واژه ها و تعاریف سم شناسی

توانایی یک عامل شیمیایی برای صدمه زدن تحت شرایط یا موقعیتی معین است، در این زمینه شرایط استفاده و نوع تماس، نکات اصلی مورد توجه هستند. برای برآورد 
زیان باری، باید راجع به هر دو عوارض بالقوه و نیز میزانی از ماده که فرد می تواند در معرض آن قرار بگیرد، اطالعات کافی داشته باشیم. هرچند، زیان باری اغلب، توصیفی 

براساس تخمین های ذهنی است تا ارزیابی عینی.
خطر، میزان انتظار وقوع یک اثر نامطلوب به دنبال تماس با یک ماده شیمیایی یا فیزیکی است و محاسبه آن از راه اطالعات مربوط به پاسخ به دوز و نتیجه گیری از 

روابط مشاهده شده یا پاسخ های مورد انتظار در دوزهای استفاده شده در شرایط واقعی تماس میسر می شود. 
راه های تماس:

راه ورود مواد شیمیایی به داخل بدن در شرایط تماسی مختلف، متفاوت است. در مکان های صنعتی، استنشاق اصلی ترین راه ورود است. انتقال از راه پوست نیز اهمیت 
باالیی دارد اما ورود خوراکی به طور نسبی کمتر شایع است. در ادامه، روش های جلوگیری باید برای کاهش یا حذف جذب از راه استنشاق یا تماس های موضعی طراحی 
 شوند. آالینده های اتمسفری توسط استنشاق و تماس جلدی به بدن وارد می-شوند. آالینده های موجود در خاک و آب از راه استنشاق، بلع و تماس جلدی جذب می شوند.

طول مدت تماس:
کیفیت واکنش های سمی می تواند بسته به طول مدت تماس متفاوت باشد. یک تماس به تنهایی یا تماس های مکرر در طول 1 تا 2 روز، تماس حاد نامیده می 
شود و به تماس های متعدد و ممتد در طول یک دوره زمانی طوالنی تر، تماس مزمن گفته می شود. در محیط شغلی، هر دو نوع تماس حاد)مانند تماس تصادفی( و 
مزمن)کار کردن یا تماس مکرر با یک ماده شیمیایی( می تواند وجود داشته باشد. در حالی¬که در محیط زیست، احتمال تماس های مزمن)آالینده های موجود در آب 
و هوا( شایع تر است. ولی آزادسازی مقدار زیادی مواد شیمیایی به طور ناگهانی ممکن است منجر به در معرض قرار گرفتن حاد جمعیتی وسیع شده و عواقب شدید یا 

کشنده داشته باشد.
مواد اصلی که مسئول ایجاد حدود 98% آلودگی هوا هستند شامل مونوکسید کربن)52%( اکسیدهای گوگرد)حدود 14%(، اکسیدهای نیتروژن)حدود 14%( و مواد 

معلق)حدود 4%( می باشند. 
آالینده های منحصر به هوا در بروز برونشیت، بیماری انسدادی تنفسی، آمفیزم ریوی، آسم برونشیال و سرطان ریه نقش دارند.

عالئم مسمومیت با کربن مونوکسید که یک گاز بی رنگ و بی بو و بدون مزه است، مربوط به هایپوکسی است و به ترتیب زیر پیشرفت می کند: 
1- اختالل روانی- حرکتی

2- سر درد و سنگینی ناحیه گیجگاهی
3- اغتشاش ذهن و کاهش دقت بینایی

4- تاکی کاردی، تاکی پنه، سنکوپ و کما
5- کمای عمیق، تشنج و نارسایی تنفسی

درمان مسمومیت با کربن مونوکسید در موارد حاد، خارج نمودن فرد از منشا تماس و حفظ تنفس فرد می باشد. متعاقبا مصرف اکسیژن در محدوده غلظت سمی 
اکسیژن صورت می گیرد.

دی اکسید گوگرد)SO2( گاز بی رنگ و محرکی است که عمدتا از طریق احتراق سوخت های فسیلی حاوی گوگرد، تولید می شود. عالئم مسمومیت با این گاز عبارتند 
از سوزش چشم ها بینی و گلو و تنگ شدن رفلکسی برونش ها، در صورت وقوع تماس شدید ادم ریوی با شروع تاخیری، مشاهده می گردد.

معالجه خاصی در مسمومیت با این گاز انجام نمی گیرد، بلکه بهبود، به مانورهای درمانی مورد استفاده جهت معالجه تحریک مجاری تنفسی و آسم، بستگی دارد.
دی اکسید نیتروژن)NO2( یک گاز محرک قهوه ای رنگ است که در آتش سوزی ها ایجاد می شود. این گاز از علفهای تازه نیز ایجاد می گردد؛ تماس کشاورزان با این 
گاز در محدوده یک سیلو می تواند منجر به بیماری کارگر سیلوپرکن  silo-fillers diseaseشود. عالئم تماس حاد با این گاز عبارتند از تحریک چشم ها و بینی، 
سرفه، تولید خلط موکوئید یا کف مانند، تنگی نفس و درد قفسه سینه. ادم ریوی ممکن است ظرف 1 تا 2 ساعت ظاهر شود. درمان خاصی برای این مسمومیت وجود 
ندارد؛ اقدامات درمانی جهت معالجه تحریک ریوی عمیق مورد استفاده قرار می گیرند. این اقدامات عبارتند از حفظ تبادل گاز با اکسیناسیون کافی، درمان دارویی شامل 

استفاده از گشادکننده های برونش، آرامبخش ها و آنتی-بیوتیک ها.
ازون)O3( یک گاز محرک و آبی رنگ است که به طور عادی در جو زمین یافت شده است. ازون یک اکسیدان مهم در هوای آلوده شهری می باشد.  این گاز محرک 
غشاهای مخاطی است و تماس خفیف با آن می تواند سبب تحریک مجاری تنفسی فوقانی شود. تماس شدید با این گاز می تواند سبب تحریک ریوی همراه با ادم ریوی 
گردد. عالئم تماس با این گاز شامل تنفس سریع، سوزش و خشکی گلو، تغییر در دقت بینایی و درد در جناغ سینه می باشد. معالجه بستگی به اقدامات درمانی مورد 

استفاده جهت تحریک عمیق ریوی و ادم ریوی خواهد داشت.

در  است  ممکن  که  است  اتفاقاتی  از جمله  گزیدگی 
با آن  هر مکانی و مخصوصا در زمان طبیعت گردی 
های  بخش  اغلب  در  سمی  مارهای  شوید.   مواجه 
گرمسیر وجود دارند و درجه سمیت ناشی از گزش آنها 
بستگی به قدرت سم، مقدار سم وارد شده به بدن و 
اندازه بدن فرد گزیده شده دارد. تورم، درد، تاری دید، 
ضعف عضالنی، خواب آلودگی، تهوع واستفراغ، افزایش 
ترشحات بزاق و عالئم خونی مثل خونریزی از بینی و 
دهان از عالئم گزش مارهای سمی هستند. بیش ترین 
مرگ و میر در افراد مسموم با مار کبرا دیده می شود که 
عالئم آن طی 5 تا 10 دقیقه بعد از گزش بروز می کند. 
عالئمی مثل فلج عضالت، افتادگی پلک، تنگی مردمک 
سرخوشی  دهان،  آبریزش  تکلم،  در  اختالل  چشم، 
است. کبرا  مار  گزش  عالئم  از  استفراغ  و  تهوع   و 

گزش  عالئم  از  و  دارد  نیش خطرناکی  نیز  افعی  مار 
مار  سم  است.  تاول  و  سوزاننده  درد  ورم،  مار  این 
در  و  یابد  می  گسترش  بدن  در  آهستگی  به  افعی 
 طی 8 تا 26 ساعت می تواند کل اندام را درگیر کند. 
نواحی  مردم  مارهای سمی  از گزش  پیشگیری  برای 
مناسب  کفش  و  مناسب  لباس  حتما  باید  مارخیز 
به  مار  پادزهر  باید  نواحی  این  مردم  برای  بپوشند. 
راحتی دردسترس باشد. از اقدامات اولیه بعد از گزش 

دیده  آسیب  عضو  و  بیمار  کردن  حرکت  بی  مار، 
داده شود  وشو  آب شست  با  باید  محل گزش  است. 
و  باال  در  منتقل گردد.  بیمارستان  به  بیمار  و سپس 
ببندید. پهن  و  محکم  نوار  یک  گزش  محل   پایین 

گزش با عقرب نیز بسیار شایع است. از عالئم آن سوزن 
سوزن شدن محل گزش، دردشدید و یا گاها خفیف و 
بی قراری است. عالئم می تواند بین 24 تا 48 ساعت 
بعد از گزش نیز بروز کند. گزیدگی عقرب برای کودکان 
و افراد مسن می تواند کشنده باشد ولی برای بالغین 
به مرگ می شود. فرد عقرب گزیده  به ندرت منجر 
صورت  در  و  دارید  نگه  حرکت  بی  را  گزش  محل  و 

مشاهده کاهش تنفس اقدام به تنفس مصنوعی کنید. 
در ساعات اولیه گزش می توانید از کمپرس سرد در 
محل گزش استفاده کنید. فرد عقرب گزیده را خصوصا 
کنید. منتقل  بیمارستان  به  فورا  باشد  کودک   اگر 

از انواع گزیدگی های شایع دیگر نیش زنبور است.چون 
نیش زنبور پس از اقدام به نیش زدن در بدن فرد باقی 
می ماند برداشتن سریع آن از روی زخم ضروری است. 
اگر فرد مصدوم مشکل تنفسی پیدا کرد فورا به اورژانس 
مراجعه نمایید. محل گزش را با آب و صابون بشویید. 
روی محل گزش کمپرس سرد قرار دهید و از قرار دادن 

مستقیم یخ روی محل گزش خودداری کنید.

ششم آبان ماه: پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی

از شایع ترین علل مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها، مرگ 
در اثر مسمومیت با مواد مخدر است. مسمومیت با مواد مخدر 
می تواند از راه خوراکی، استنشاقی و تزریقی اتفاق بیفتد. 
مواد مخدر به عنوان ضددرد قوی، داروهای کمک بیهوشی، 
ضداسهال و ضدسرفه به کار برده می شوند اما برخی از آنها 
 ارزش دارویی ندارند و تنها مورد سو مصرف قرار می گیرند.

شایع ترین عامل مرگ در افراد مسموم با مواد مخدر، 
ایست تنفسی است. اثرات اولیه مواد مخدر بر روی سیستم 
اعصاب، تنفسی، قلبی و عروقی و گوارش اعمال می شود و 

در نهایت فرد بع علت ایست تنفسی می میرد.
* حشیش از گیاه شاه دانه به دست می آید و مسمومیت 
توهم، عدم هوشیاری، پرخاشگری،  با آن عالئمی مثل 

اضطراب و افزایش ضربان قلب را دارد.
* کافئین جهت کاهش خواب، کاهش اشتها و به عنوان 
محرک مغز استفاده می شود و مسمومیت با آن عالئمی 
مثل تهوع و استفراغ، درد شکمی، بی قراری، لرزش و گاها 
تشنج را به همراه دارد. کافئین به شدت وابستگی می دهد 
و قطع یکباره آن بعد از مصرف طوالنی موجب سر درد، 

ضعف، بی حال و پرخاشگری می شود.
* مسمومیت با نیکوتین سیگار که گاها در سموم کشاورزی 

هم وجود دارد عالئمی مثل تهوع و استفراغ، تعریق، اسهال، 
تتب و تضعیف تنفس را به همراه دارد.

* الکل معموال در ضدیخ ها، رنگ برها و روغن جال به 
مصرف  مورد  گاهی  طرفی  از  و  دارد  وجود  زیاد  مقدار 
خوراکی قرار می-گیرد که عامل اصلی مسمومیت با الکل 
می باشد. عالئم مسمومیت با الکل شامل اختالل بینایی، 

نارسایی تنفسی، تهوع و استفراغ است.

هفتم آبان ماه: پیشگیری از مسمومیت ناشی از سو مصرف مواد مخدر و محرک

  مسابقه پیامکی به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت ها

ویژه نامـه  هفته پیشگیری از مسمومیت ها
مدیر مسئـول: غالمرضا جعفرپورمقدم            طـراح: لیال خودکار
گردآوری:    دکتر سارا هاشمی نژاد، دکتر وحیده سادات ایوبی

 با تشکر از: دکتر کبری ناصری، دکتر علی راستی

1- راه های ورود سموم به بدن کدامند؟
2- خطرات ناشی از مسمومیت ها در چه افراد می تواند شدیدتر باشد؟

3- کشنده ترین مسمومیت غیرعمدی در ایران کدام است؟
4- اولین اقدام در برخورد با فردی که دچار مسمومیت غذایی یا دارویی شده چیست؟

شرکت کنندگان می توانند پاسخ خود را با ذکر نام و نام خانوادگی، تلفن و آدرس حداکثر تا 15 
آبان ماه به آدرس ذیل ارسال نمایند.

آدرس: بیرجند، خیابان معلم، میدان مادر، جنب کتابخانه امام رضا، معاونت غذا و دارو
الزم به ذکر است فقط پاسخ هایی که تا قبل از مهلت مقرر به این اداره ارسال گردند در مسابقه 

شرکت داده خواهند شد. همچنین به نفرت برتر جوایزی اهدا خواهد شد.


