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بحث  در  کرد:  اعالم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  هنری  معاون 
کار  در  اجباری  نباید  عنوان  به هیچ  آموزان  دانش  لباس  و  پوشش 
باشد، بلکه باید به سمتی حرکت کرد که دانش آموز براساس میل و 
رغبت خود دست به انتخاب لباس های فرم برای تحصیل در مدرسه 
باشد. محمدرضا شاه آبادی با بیان این مطلب گفت: در حوزه پوشش 
مدارس ما نیازمند برنامه ریزی طوالنی، جدی و نیازسنجی مخاطبان 

دانش آموز هستیم تا پس از ارزیابی دانش آموزان و حمایت سرمایه گذار دست به تولید انبوه در بحث 
پوشش بزنیم. وی درباره اقدامات انجام شده در بحث پوشش لباس فرم دانش آموزان را از سوی آموزش 
و پرورش افزود: آموزش و پرورش به عنوان یکی از دستگاههای تاثیرگذار در کارگروه ساماندهی مد و 
لباس حضور دارد. کارهای باقی مانده ای در حوزه پوشش مدارس وجود دارد که باید از سوی کارگروه 
و با مشارکت آموزش و پرورش به سرانجام برسد. البته آموزش و پرورش نیز دست به اقداماتی در این 

حوزه زده است که خوب است اما باید تکمیل شود.

پرهیز از 
اجباری کردن 
لباس فرم 
دانش آموزان
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آجیل شب عید 

و توصیه هایی برای خرید
نمی توان از آجیل شب عید گذشت، هرچند که گران شده و برخی خانواده ها می خواهند 
خریدن و خوردن آجیل در عید را ترک کنند، اما بازهم برخی اهل خریدن و خوردن این 

خوراکی سنتی هستند.
این روزها وقتی برای خرید آجیل عید به قنادی ها یا آجیل فروشی ها سری می زنیم با 
انواعی از آجیل های شور، شیرین، خام، بوداده یا انواعی از آجیل های وارداتی چون هندی، 
ژاپنی و... روبه رو می شویم. این آجیل ها اغلب ظاهری براق و خوش رنگ دارند که اکثر 
افراد را ترغیب به خرید می کنند، اما متاسفانه برخی از این آجیل ها برخالف ظاهر خوش 
آب و رنگ، طعمی نامطلوب دارند و مضر هستند که خریدار به ناچار با توجه به صرف 
هزینه گزاف مجبور به دور ریختن آنها می شود. البته برخی نیز هستند که بدون توجه به 
بهداشت و سالمت آجیل، این محصوالت ناسالم را مصرف می کنند. یک کارشناس تغذیه 

در همین رابطه چند نظر کارشناسی داده که می خوانید: 
آجیلهایفلهای: آجیل و خشکبار ازجمله تنقالتی هستند که اگر در شرایط نامناسب 
محیط، چون گرما و رطوبت باال به مدت طوالنی قرار گیرند آلوده به نوعی قارچ می شوند. 
این قارچ قرار است با نفوذ به داخل مغزها، آنها را آلوده کرده و با تولید نوعی سم به نام 

آفالتوکسین عوارض سریع یا طوالنی مدتی را در مصرف کننده ایجاد کنند.
عده ای از فروشندگان سودجو، برخی از اقالم صادراتی آجیل چون پسته را که به دلیل 
آلودگی به آفالتوکسین از صادرات ایران حذف شده است به عنوان محصوالت درجه یک 
مخلوط با مغزهای دیگر به صورت درهم عرضه می کنند که متاسفانه تشخیص آن بسیار 

مشکل است. 
آجیلهایبراق: موضوع دیگری که این روزها باید به آن توجه داشت، مواد براق واکس 
مانندی است که برخی قنادی ها یا آجیل فروشی ها برای افزایش زمان ماندگاری و جذاب 
شدن به آجیل می افزایند. به گفته صاحب نظران علم تغذیه، مصرف طوالنی مدت این مواد 
افزودنی می تواند به بخش های مختلف بدن به ویژه کبد آسیب رسانند. حال اگر زیبایی 
آجیل های براق شما را وسوسه کرده اند حداقل آنهایی را انتخاب کنید که در بسته بندی 

های بهداشتی و دارای تاریخ مصرف و مجوز بهداشت هستند.
آجیلهایرنگی: نکته دیگر رنگ هایی است که برای تخمه، بادام، پسته و... استفاده 
می شوند. این رنگ ها عمدتا غیرمجاز و با پایه فلزات سنگین بوده و گاهی حساسیت های 
شدیدی را برای مصرف کننده ایجاد می کنند. این رنگ ها با توجه به نوع رنگ احتمال بروز 
سرطان و بیماری های کبدی و کلیوی را خصوصا در افراد آسیب پذیری چون کودکان، 
خانم های باردار و سالمندان افزایش می دهد. بنابراین چنانچه هنگام مصرف تخمه، پسته 
و بادام دست ها و لب ها رنگین شدند، این امر عالمت مصرف رنگ های شیمیایی در تهیه 

آن هاست که باید از مصرف این گونه تنقالت خودداری کنید.
 توصیهها: 

۱- آجیل شور برای افراد با فشار خون باال و بیماران قلبی عروقی و آجیل شیرین برای 
بیماران دیابتی و افراد دارای اضافه وزن بسیار مضرند؛ بنابراین بهتر است به مقدار مناسب 

از آجیل های خام بی نمک استفاده کنید.
 ۲- آجیل های بوداده فسادپذیرند و بو دادن آجیل، طعم کهنگی آن را پنهان می کند؛ 

بنابراین مغزها را به صورت خام خریداری کنید و هر بار به مقدار مصرف بو دهید.
۳-از خرید مغزهای پوست کنده اجتناب کنید؛ چرا که این مغزها با توجه به راحتی 
مصرفشان زیاد میل می شوند و این امر می تواند سبب افزایش دریافت انرژی و اضافه 

وزن شود.
۴- نگهداری طوالنی مدت آجیل تغییرات شیمیایی و اکسیداسیون خفیف چربی ها را در 
پی داشته و موجب بوی کهنگی و طعم نامطلوب آجیل می شود؛ بنابراین آجیل را در اندازه 

ای بخرید که در ۲ هفته عید مصرف شود.
۵- در صورتی که روی مغزهای آجیل سوراخ هایی مشاهده کردید از مصرف آنها بپرهیزید؛ 
چرا که در داخل سوراخ ها الرو حشرات به صورت کرم هایی به اندازه دانه برنج وجود دارد.

۶- از مصرف مغز گردوی سیاه شده در داخل آجیلتان اجتناب کنید. سیاه شدن گردو 
عمدتا به دلیل رشد کپک ها و قارچ هایی است که می توانند با ترشح سموم خطرناک 

توکسین برای سالمت مخاطره آمیز شوند.
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 مهديه خوارزمي                                                                                   
هفته  بار  اولین  برای  پ��رورش  و  آم��وزش  وزیر 
ساعت  چند  برای  و  آمد  سیرجان  به  گذشته 
به  سفر  این  بود.  سیرجان  فرهنگیان  میهمان 
وزیر،  و  انجام شد  مردم سیرجان  نماینده  دعوت 
خود نیز در اجتماع فرهنگیان، دیدار از سیرجان 
او  از  مورد  چند  در  و  دانست  نماینده   مدیون  را 
بخاطر پیگیری های مربوط به مسائل فرهنگیان در 
مجلس و دولت تشکر نمود. دکتر حاجی بابایی در 
سفر نیمروزی خود به سیرجان ابتدا از دبیرستان 
هفتم تیر که 9 کالس تمام هوشمند و ۱0 هزار 
متر زیربنا دارد بازدید و آن را افتتاح کرد. او کلنگ 
ساخت استخر شنا را نیز در مدرسه سوم شعبان 
به زمین زد و از آموزشگاه های دخترانه راهنمایی 

شاهد و خیام بازدید کرد. 
وزیر آموزش و پرورش در حسینیه ثارا... با جمع 
سه هزار نفری معلمان نیز دیدار و در جمع آنها 
از تغییر و تحوالت آموزش و پرورش و سند تحول 
بنیادین این وزارتخانه سخن گفت. وی از این سند 
باید اجرایی و  به عنوان طرح مهمی یاد کرد که 
سال  از  وی  کند.  اصالح  را  امور  برخی  اساس  از 
جاری به عنوان سخت ترین سال مدیریت با وجود 
تحریم ها و مشکالت اقتصادی یاد کرد و فرهنگیان 
بر  بیشتری  فشار  که  دانست  اقشاری  از جمله  را 
فرزندان  تربیت  برای  ما  گفت  وی  آنهاست.  روی 

و اصالح امور فرهنگیان از هر کار و تالشی دریغ 
شیخ بهایی  ابراهیم  که  مراسم  این  در  نمی کنیم. 
و  جمعه  امام  استان،  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 

بودند  مراسم  سخنرانان  دیگر  از  استاندار  معاون 
وزیر  از  سخنانی  طی  سیرجان  مردم  نماینده 
آموزش و پرورش بخاطر پاسخ به این دعوت و سفر 

برای  از وی خواست  و  به سیرجان قدردانی کرد 
تحقق مطالبات و خواسته های فرهنگیان این شهر 

پیگیری های الزم را داشته باشد. 

 جایخالینمایندهفرهنگیان
به  بار  اولین  برای  پرورش  و  آموزش  وزیر  سفر 
نفری  ه��زار  چند  جمع  در  حضور  و  سیرجان 
فرهنگیان ابتکار خوب و قابل تقدیری بود که انجام 
شد اما اینکه از این سفر چقدر استفاده شد و یا 
این فرصت کم سابقه  توانستیم در  به چه میزان 
زمینه  در  فرهنگیان  مشکالت  کامل  طرح  برای 
از  آموزشی  و  اداری  مشکالت  یا  و  حقوق  بیمه، 
جمله مدارس فرسوده و یا طرح برخی کمبودها 
با برگزاری یک جلسه دو جانبه استفاده کنیم خود 
سؤالی است که جوابش را نداریم. البته نمی توان از 
رئیس  از جمله  برنامه ریزی خوب مسووالن شهر 
اداره آموزش و پرورش در استقبال از وزیر که نشانه 
میهمان نوازی سیرجانی هاست گذشت و یا تالش 
برای برپایی همایش بزرگ معلمان و حضور بیش 
از ۳ هزار فرهنگی در دیدار با وزیرشان و نیز بازدید 
از چند آموزشگاه و دیدار با دانش آموزان را نادیده 
گرفت اما واقع مطلب اینکه در جمع سخنرانی های 
نماینده  جای  فرهنگیان  اجتماع  در  شده  انجام 
خالی  کوتاه  یک سخنرانی  انجام  برای  فرهنگیان 
بود تا از سوی جمع کثیری که برای دیدار با وزیر 
مطرح  را  خودشان  مطالب  بودند  کرده  اجتماع 
آموزش  وزیر  سفر  امیدواریم  علی ایحال  کنند. 
با  سیرجان  شهرستان  به  همراهان  و  پرورش  و 

دست آوردهایی همراه بوده باشد. 

مجتبیاحمدزاده: اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی 
با  سیرجان  پیام نور  دانشگاه  تجزیه  شیمی  رشته  ارشد 
درخشش در همایش ملی شیمی تجزیه، رکورد جدیدی را 
در عرصه پژوهش و نوآوری علمی ثبت کردند. به گزارش 
ملی  همایش  در  سیرجان  پیام نور  دانشگاه  عمومی  روابط 
فردوسی  دانشگاه  در  گذشته  هفته  که  تجزیه  شیمی 
مشهد مقدس برگزار شد، ۳۳ نفر از اساتید و دانشجویان 
سخنرانی،  ارائه  با  تجزیه  شیمی  رشته  ارشد  کارشناسی 
خود  پژوهشی  و  علمی  یافته های  آخرین  پوستر  و  مقاله 

کشور  سراسر  دانشمندان  به  شیمی  علم  زمینه  در  را 
عرضه کردند. برپایه این گزارش در این همایش ملی که 
سراسر  بزرگ  دانشگاه های  از  پژوهشگرانی  و  دانشمندان 
 ۳۳ با  سیرجان  پیام نور  دانشگاه  داشتند،  حضور  کشور 
شرکت کننده بیشترین تعداد مقاله و پوستر را ارائه کرده 
بود که رکوردی در همایش های ملی محسوب شده و مورد 

قدردانی مسووالن برگزاری این همایش نیز قرار گرفت.
به  رابطه  این  در  نیز  سیرجان  پیام نور  دانشگاه  رئیس 
خبرنگار ما گفت: پژوهشگران این دانشگاه در حال تحقیق و 

پژوهش بر روی یک موضوع 
نتایج  به  که  هستند  علمی 
دست  جالبی  و  شگفت انگیز 
تکرار  صورت  در  و  یافته اند 
و  آزمایشات  در  نتایج  این 
عنوان  به  مشابه  تحقیقات 
یک کشف بزرگ و دستاورد 
عظیم علمی در سطح جهان 

مطرح خواهد شد. 

چقدر از فرصت حضور وزير آموزش و پرورش در سیرجان بهره برداری شد؟  

در حاشیه یک سفر 

درخشش دانشجويان دانشگاه پیام نور در همايش ملی شیمی 

ثبت یک رکورد جدید علمی 

حوزه علمیه رنجسیه )س( شهرستان سیرجان 
برای مقطع کارشناسی از اول اسفندماه تا
 28 اسفندماه بدون آزمون ورودی فقط 

با انجام مصاحبه ثبت نام می نماید. 
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عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر اینکه ایران در آسیا 
رتبه اول را در مصرف خودسرانه دارو دارد، گفت:  بر اساس پژوهش ها یکی از 
علتهای نارسایی کلیه در جهان به  ویژه در ایران مصرف خودسرانه دارو است. 
رسول خضری در واکنش به آمار منتشره مبنی  بر مصرف حدود ۳۴ میلیارد 
عدد دارو در سال ۹۱ و جایگاه دوم ایران در آسیا در مصرف خودسرانه دارو، 
گفت: دارو یک نوع ماده سمی و شیمیایی است و مصرف این مواد اگر بخشی 

از بدن را از بیماری نجات دهد، به طور حتم به بخشی دیگری آسیب می زند. وی با بیان اینکه براساس علم پزشکی 
هیچ دارویی حتی داروهای ویتامینه بدون عارضه نیستند، افزود:  دارو زمانی که مصرف می شود در کبد تجزیه 
و به وسیله کلیه دفع می شود، حال بر اساس پژوهشها یکی از علتهای نارسایی کلیه در جهان به  ویژه در کشور 
مصرف خودسرانه دارو است. خضری با اعالم اینکه مصرف خودسرانه دارو تبعات بسیاری دارد، یادآور شد: خیلی 
از بیماریهای خطرناک به صورت تدریجی و در پس مصرف خودسرانه دارو رشد می کنند و بیماران فکر می کنند 

که بیماریشان بهبود یافته، این در حالی است که این اقدام تنها موجب غفلت افراد از بیماری می شود.

رتبه نخست 
ایران در مصرف 
خودسرانه دارو

نقش مشارکت های مردمی 
در تأمین امنیت فردی و اجتماعی)5(   

  سرهنگ هوشنگ پوررضاقلي*                                                                                       
شهروندان و عدم مشارکت در فرآیندي که خود یا فرزندان آنها در 
چرخه ارتکاب جرائم، به »مجرم« تبدیل و »رفتارهاي مجرمانه« از آنها 
صادر گردد:  این مهم در واقع همان حیات طیبه )زندگي پاک( است 
که در انطباق کامل با فطرت هر انسان و منطبق با فرمایش خداوند 
َِّتي َفَطَر اْلناَس َعلَْیها التَْبدیَل لَِخلِْق  حکیم در قرآن کریم: )َفأقِْم َو ْجَهَک لِّدیِن َحنیفاً فِْطَرَت اهلل اْل
اهللِ ذلَِک الدین اَلَْقِیُم َولَِکنَّ اَْکَثَر الناِس الیعلمون - سوره روم آیه ۳0 - پس روي خود را متوجه 
آئین خالص پروردگار کن، این فطرتي است که خداوند، انسانها را برآن آفریده، دگرگوني در 

آفرینش الهي نیست، این است آئین استوار، ولي اکثر مردم نمي دانند( قرار دارد.
براساس مفاد این آیه از آیات قرآن کریم، خداوند جهانیان، انسانها را منطبق با فطرتي خلق 
نموده که مبناي آن »آئین خالص پروردگار« است، این فطرت یا همان سرشت وذات انساني، 
بر مبناي قواعد آفرینش و به نحوي طراحي و آفریده شده که »خدا محور« و »منطبق با تمام 
خوبیهاست« ، براساس این آیات، منشأ وجودي انسان، »از نوع الهي و سرشت و ذات او معطوف 
به خداست« و چون منشأ و ذات خداوند پاک و خیر مطلق است و جز آن نیست، اگر انسانها در 
فرآیند حیات خود، »معطوف به فطرت خدا آفریده خود بوده و منطبق با همان فطرت رفتار خود 
را تنظیم نموده و ذره اي از آن تخطي ننمایند«، هم آنکه اطاعت از حضرت حق و آفریدگار جهان 
را محقق مي نمایند و هم اینکه، هرگز از مسیر منتهي به خیر و پاکي که نتیجه محتوم آن عدم 
انجام هرگونه »گناه«، »کجروي«، »بزهکاري« و »جرم« و »جنایت« است، خارج نخواهند شد

برپایه این قواعد مستظهر به منشأ آفرینش و اراده الهي، افراد یک جامعه، خود هرگز مرتکب جرم 
نشده و در فرآیند حیات متعارف خود که با ازدواج و والدت فرزندان همراه است، روند تعلیم و 
تربیت و مسیر زندگي فرزندان و افراد تحت والیت و سرپرستي خود را به نحوي طراحي و اجرا 
مي نمایند که از »آنها نیز جرمي صادر نگردد و هرگز در گروه بزهکاران، کجروان و مجرمین قرار 
نگیرند« بدون شک اگر همه آحاد بشر به ویژه گروه پیروان ادیان الهي )که به واسطه دینداري و 
بهره مندي از تعلیمات دیني و مطالعات متون مربوط به دین از مبدأ و منشأ الهي آفرینش مطلع 
خواهند شد( به سرشت پاک خود معطوف و در طول حیات خود، از قواعد دین حنیف که جز 
راستي و پاکي و خیر ازآن بر نمي آید، خارج نشوند و برنظارت مداوم والینقطع آفریدگار جهانیان 
بر تمام اعمال و رفتار خود اعتقاد داشته باشند، »هرگز از مسیر پاکي، صداقت، امانتداري و صحت 

عمل خارج نخواهند شد ودر گروه گناهکاران و مجرمین قرار نخواهند گرفت.«
پذیرش یقیني و حتمي مراتب نظارت آفریدگار جهانیان و حضرت حق بر جهان و جهانیان، از 
بازدارنده هاي دروني بسیار قوي و موثر است که متأسفانه بعضي از افراد درمقام عمل و رفتار 
آن را در حد واهمه و احتیاط منجر به بازدارندگي یک دوربین مداربسته فعال در یک مغازه نیز 
جدي محسوب ننموده و این بازدارنده الهي منطبق با فطرت و آفرینش خود را در رفتاري همراه 

با غفلت مطلق از ذهنیت غالب و فرآیند جاري حیات خود، خارج نموده اند
* رييس پليس آگاهي استان کرمان

خاطره اي از شهید غالمعباس ارکیان         

شهادت من؛ نابودی دشمن     
امام، اخالص، شهادت واژه هایی که کبوتر قلبش را تا عشق 
می برد و می گفت: که ای عزیزان، همچنان در مسیر خدا 
و خط امام پیشرو باشید. تأکید داشت که ای برادر جان، 
وقتی که خبر شهادتم را شنیدی مگذار که دشمن اسلحه 
من را بردارد تو هر چه زودتر آن را بردار و بر قلب تاریک 
دشمن نشانه گیری کن. ای دوستان، سنگر مدرسه را محکم 
نگه دارید که دشمن همه همتش بر این است که به مدرسه 
نفوذ کند. مادر صبورم، مبادا از شنیدن خبر شهادتم نگاهت نگران شود که خوشحالی شما 

برای شهادتم چون خاری است بر چشم دشمن خدا.         به روايت وصيت نامه شهيد

یک شهید / یک خاطره

  مریم کاظمي                                                                           یادداشت
ساله ای  بچه ی۴  دختر 
و  رنگ  آبی  چشمانی  با 
بسیار زیبا، مات و مبهوت 
بار  چند  می کرد.  نگاهم 
فقط  جوابش  ولی  دادم  سالم  او  به  لبخند  با 
لبخند نرم و لطیفی بود که روی لبان کوچکش 
به طرفش چرخید  نقش بست. وقتی مادرش 
تازه  داد؛  رفتن  فرمان  او  به  دست  اشاره  با  و 
است.  ناشنوا  کودک  یک  او  که  شدم  متوجه 
به  مرا  این دخترک  گناه  بی  و  معصوم  چهره 
سمت و سوی یک گزارش تحقیقی در همین 
رابطه کشاند. در صحبت کوتاه تلفنی با علیرضا 
وی  بهزیستی شهرستان  اداره  رئیس  احمدی 
ناشنوا  کودک   ۱۱5 سیرجان  در  کرد  اعالم 
او  هستند.  نظر  تحت  که  داریم  شنوا  کم  و 
کلینیکی  از  غیر  به  اخیر  سال   2 در  گفت: 
مرکز  یک  دارد  وجود  بهزیستی  محل  در  که 
خصوصی ویژه خانواده و کودکان ناشنوا و کم 
شنوا که خدماتی از قبیل توانبخشی و تربیت 
شنیداری ارائه می دهند نیز آغاز به کار کرده 
است. احمدی اضافه کرد:  خوشبختانه در 2 
سال گذشته قدم های خوبی در راستای بهبود 
ناشنوا  و  شنوا  کم  کودکان  شنوایی  وضعیت 
افراد خیر 20درصد  با کمک  و  برداشته شده 
سهم خانواده از هزینه کاشت را که مبلغ 500 
۱2کودک  و   جمع آوری  است  ریال  میلیون 
تهران،  به  کاشت حلزون  برای  را  زیر 5 سال 
اصفهان یا شیراز فرستاده ایم که البته بر روی  
دیگر  برخی  و  شده  انجام  کاشت  برخی ها، 
برای  مرکز  این  در  هستند.  کاشت  انتظار  در 
تربیت  شده  انجام  کاشت  عمل  که  کودکانی 
شنیداری ارائه می شود که این نیز باعث شده 
خانواده هایی که قباًل با صرف هزینه های زیاد 
باید حدود یک سال و نیم در شهر هایی که 
کاشت انجام می دادند؛ می ماندند تا کودکشان 
از جلوی  مشکل  این  ببیند،  شنیداری  تربیت 
آنها برداشته شده است و این نیز گامی است 

مثبت ...

موللی  گیتا  دکتر  نام  با  وبگردی هایم  در  اما 
استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی 
آموزش  و  روانشناسی  گروه  عضو  و  تهران 
الهام  با  که  شدم  آشنا  استثنایی  کودکان 
بنام  بین المللی  موفق  برنامه ی  یک  از  گرفتن 
مامان غازه )که در بسیاری از کشورها ترجمه 
شده است( برنامه ای بسیار مفرح و شاد برای 
یا  شیرخوار  دارای  که  است  والدینی  همه 
کودک کم شنوا هستند با نام فرانک طراحی 
و ساخته است در یک مصاحبه کوتاه ولی پر 
علت  وی  داشتم  موللی  دکتر  با  که  انرژی  از 
زنده  »فرانک«  نام  به  برنامه  این  نامگذاری 
حسابی،   )فرانک  م��ادرش  نام  داشتن  نگه 
برادرزاده ی پروفسور حسابی( عنوان کرد؛ که 
است.  بوده  موفق  بسیار  روانشناس  یک  خود 
تو  برنامه  این  درباره  خواستم  موللی  دکتر  از 
این گونه جواب داد: ما  ارائه دهد که  ضیحی 

این برنامه را همراه با گفتار نشانه دار فارسی 
بکار می بریم که یکی از روش های بسیار مفید 
»فرانک«  برنامه  شنواست.  کم  کودکان  برای 
های  ترانه  و  دارد: شعرها  اساسی  بخش  سه  
کودکانه، الالیی ها و قصه ها. از ایشان خواستم 
و  مادران  برای  را  برنامه  این  دریافت  روش 
جواب  اینگونه  ایشان  و  بگوید  مشتاق  پدران 
داد: »ما کارگاه های آموزشی برنامه فرانک را 
در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار 
می کنیم. تاریخ کارگاه ها و شماره تماس هم 
و  روانشناسان  می شود  اعالم  نیاز  صورت  در 
مربیان می توانند در  و  توانبخشی  کارشناسان 
کارگاه ها شرکت کنند. همچنین افراد عالقمند 
مراجعه  آن  اختصاصی  وبالگ  به  می توانند 
در  هم  آن  آموزشی  جزوات  بزودی  فرمایند. 

اختیار کارشناسان قرار خواهد گرفت.«
درباره  که  را  بعدیم  سوال  موللی  گیتی  دکتر 

زمان تشخیص این ناتوانی و چگونگی بر خورد 
الي ۴   ۳   : با آن بود را این گونه پاسخ داد 
نوزاد از هر ۱000 نوزاد ، با کم شنوایي عمیق 
المللي  بین  قوانین   . شوند  مي  متولد  دائمي 
دچار  کودکان  کنند  مي  توصیه  همگي  فعلي 
کم شنوایي مادرزاد پیش از 6 ماهگي تشخیص 
هاي  برنامه  دلیل  همین  به   . شوند  داده 
غربالگري جهاني شنوایي نوزادان مورد تصویب 
از  پیش   ، کودکان  همه  تا  است  گرفته  قرار 
ترخیص از زایشگاه مورد ارزیابي شنوایي قرار 
گیرند . در صورتي که کودکي در ارزیابي هاي 
مقدماتي رد شود ، براي ارزیابي شنوایي جامع 
و کامل ارجاع مي شود . در صورت تشخیص 
هر گونه کم شنوایي ، سمعک مناسب تجویز 
توانبخشي زود درس  برنامه  و کودک در یک 
ثبت نام مي شود . هیچ کودکي براي استفاده 
از سمعک یا وسیله تقویت کننده دیگر و شروع 

اقدامات توانبخشي کوچک نیست . 
تنها  و  ن��دارد  درم��ان  شنوایی  کم  متاسفانه 
است.توانبخشی  میسر  آن  برای  توانبخشی 
وسیله  هر  یا  حلزون  ،کاشت  سمعک  )تجویز 
کمک شنوایی دیگر( و آموزش کودک برای بهتر 
شنیدن و استفاده بهتر از شنوایی اش می تواند 
کمک های بسیار زیادی به کودک کم شنوا کند.

خیلی چیزها می تواند سبب کم شنوایی شود. 
یک کودک ممکن است همراه با کم شنوایی 
به دنیا بیاید و یا بعدها در طول زندگی دچار 

کم شنوایی شود.
دکتر موللی در ادامه ی این گفتگو اضافه کرد که 
ژنتیکی  علت  کودکان  ناشنوایی های  ۳0درصد 
دارد و 70درصد زائیده عوامل غیر ژنتیک مانند  
بیماری ها )مننژیت، آبله مرغان و سرخک و...( 
موعد  از  پیش  تولد  اکسیژن،  فقدان  داروها، 
مقرر، ضربه به سر، قرار گرفتن در معرض یک 
صدای بلند و .... می باشد و قابل ذکر است که 
درکشور ما متأسفانه مهمترین علت بیشتر کم 

شنوایی ها ازدواج های فامیلی است.
در آخر گفتگو دکتر موللی پیامی برای والدین 
عزیز سیرجانی که فرزندی کم شنوا یا ناشنوا 
دارند داد: اکنون ما یکدیگر را نمی شناسیم اما 
بگذار کمی در این راه با هم گام برداریم. تالش 
برای  پاسخی  من  باشم.  کنارتان  در  می کنم 
دست هایم،  عوض  در  اما  ندارم  شما  دردهای 
را  تجربه ام  و  زمانم  شنوایم،  گوش های  قلبم، 
در اختیارتان می گذارم. تا زمانی برسد که شما 
هم در جایی قرار بگیرید که بتوانید دست ها، 
قلب ها، گوش های شنوا، زمان و تجربه خود را 
در اختیار دیگران بگذارید و به آنها بگویید گر 
چه ما اکنون یکدیگر را نمی شناسیم اما بگذار 

کمی در این را با هم گام برداریم. 
آدرس  انجمن  با  ارتباط  برقراری  ب��رای 
و   www.cuedspeec .ir آن ها  وبالگ 
 faranak-movallali .blogfa .com
شماره  با  می توانید  همچنین  و  اس��ت 
0۹۱0۹758۴۳7 که مربوط به انجمن گفتار 

نشانه دار فارسی است تماس برقرار کنید. 

سکوتی که خود انتخابش نکرده اند
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انتصاب جنابعالی را به سمت شهردار سیرجان تبریک عرض نموده، 
سالمتی و موفقیت شما را از خداوند متعال خواستاریم. 

جمعی از اهالی  روستای کران 

جناب آاقی دکتر منصور آبیار 

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت شهردار سیرجان که نشان 
از لیاقت و شایستگی شما است تبریک عرض نموده، موفقیت شما را در 

توسعه و آبادانی شهر طالی سبز از خداوند منان خواستاریم. 
حاج علی مکی آبادی و محمدرضا دهیادگاری 

جناب آاقی دکتر منصور آبیار  جناب آاقی دکتر عباس فخرآبادی پور
انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان معاونت درمان دانشگاه علوم 

پزشکی سیرجان را تبریک عرض می نمایم. 
باسفهرجانی

جناب آاقی دکتر عباس فخرآبادی پور
انتخاب شما را به عنوان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی سیرجان تبریک 

عرض نموده، از خداوند منان برای شما موفقیت و سربلندی آرزومندیم. 
پدر و مادر 

جناب آاقی دکتر منصور آبیار 
انتخاب جنابعالی به عنوان شهردار سیرجان که نشان از لیاقت، درایت و شایستگی 

شما دارد را حضور شما و مردم عزیز سیرجان تبریک عرض نموده، توفقیات بی 
شائبه جنابعالی را در تمامی امور از خداوند منان خواستاریم. 

هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان 
وسایل نقلیه سنگین سیرجان 

جناب آاقی دکتر عباس فخرآبادی پور
انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
سیرجان را تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون شما را از درگاه ایزد 

منان خواهانم. 
برادرت محمد

جناب آاقی دکتر عباس فخرآبادی پور
انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی سیرجان تبریک عرض می نماییم. پیوسته در پناه حق موفق و 

مؤید باشید. 
مدیریت و پرسنل شرکت فن آوران معدن گشا 

کاران محترم کارخاهن تغلیظ  هم
مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس اسدی، مدیریت 
محترم کارخانه جناب آقای مهندس محمودآبادی، مدیریت 
و  شیبانی  مهندس  آقای  جناب  فنی  کنترل  واحد  محترم 
کارگران محترم  و  کار  نوبت  روزکار،  کلیه مهندسین محترم 

بازرسی،  روان کاری،  قسمت های  در 
بازرگانی،  اداری،  نظافت  تعمیرات، 
رانندگان  و  برق  آشپزخانه،  انبار، 
سال   22 مدت  طول  در  که  محترم 
اینجانب  با  را  همکاری  نهایت 

داشتند کمال تشکر را دارم. 
حسین محسنی 

جناب آاقیان دکتر مسعود حاج محمدی، 
        دکتر محمد ندیمی، دکتر سیدرحمت ا... 

رضوی و دکتر منصور جعفری 
انتصاب شما دوستان به عضویت سازمان نظام پزشکی
 را تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزونتان را از 

خداوند متعال خواهانم.  
فرشید رفعتی

 رئیس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسالمی 

جناب آاقی دکتر 
سیدرحمت ا... رضوی 

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان ریاست 
سازمان نظام پزشکی شهرستان های سیرجان و 

شهربابک تبریک عرض نموده، موفقیت شما را از 
خداوند متعال خواهانیم. 

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری 
و توسعه عمران سیرجان )1404( 

جناب آاقی دکتر
 منصور آبیار 

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان
 شهردار سیرجان تبریک عرض نموده، موفقیت

 شما را از خداوند منان خواستاریم. 
مدیرعامل و هیئت مدیره
 شرکت سرمایه گذاری و

 توسعه عمران سیرجان )1404(

جناب آاقی دکتر
 منصور آبیار 

عنوان  به  را  جنابعالی  شایسته  و  بجا  انتخاب 
و  مدیریت  درایت،  از  نشان  که  سیرجان  شهردار 
عرض  تبریک  حضورتان  می باشد  شما  توانمندی 
از  را  شما  سالمتی  و  بهروزی  موفقیت،  نموده، 

خداوند متعال خواستاریم. 
شرکت سایپا- دانایی 

ریاست محترم سازمان نظام زپشکی شهرستان اهی سیرجان و شهربابک 

جناب آاقی دکتر
 رحمت ا... رضوی موسوی 

بر  بود  تأییدی  مهر  متوالی  بار  سومین  برای  جنابعالی  انتخاب 
مسوولیت.  این  در  نیت خداپسندانه شما  و  لیاقت، شایستگی 
این انتخاب بحق و شایسته را حضور جنابعالی و خانواده محترم، 
و  سیرجان  شهرستان های  پزشکی  جامعه  و  شهروندان  عموم 
از  را  شما  افزون  روز  توفیقات  نموده،  عرض  تبریک  شهربابک 

خداوند منان خواستاریم. 
شرکت یگانه مهر سیرگان  

جناب آاقی دکتر منصور آبیار 
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان شهردار سیرجان تبریک عرض 

نموده، موفقیت روز افزون شما را از خداوند متعال خواستارم. 
حمید سعیدی پاریزی- مدیر آموزش و پرورش سیرجان 

جناب آاقی دکتر
 منصور آبیار

بی شک انتخاب شایسته
از شایستگان برآید 

از  نشان  که  سیرجان  شهردار  عنوان  به  را  جنابعالی  انتخاب 
لیاقت، درایت و شایستگی شما دارد حضور شما و مردم عزیز 
سیرجان تبریک عرض نموده، توفیقات بی شائبه جنابعالی را در 

تمامی امور از خداوند منان خواستاریم. 
دکتر اکبر پورمرادیان برفه 

آگهي تأسيس شرکت مهندسی روشن نامور ارمغان کویز- سهامي خاص
شركت هاي  ثبت  دفتر   14003284780 ملی  شناسه  و   3321 شماره  تحت   91/12/16 تاريخ  در  كه 
خالصه  و  گرديده  تكميل  دفتر  امضاء  لحاظ  از   91/12/16 مورخه  در  و  رسيده  ثبت  به  سيرجان 
آگهي  محلي  نشريه  و  كشور  رسمي  روزنامه  در  عموم  اطالع  براي  فوق الذكر  شركت  اظهارنامه 
تجهيزات  و  مصالح  تأمين  مهندسی،  طراحی،  امور  كليه  در  فعاليت  شركت:  موضوع   -1 مي گردد: 
و ساخت و اجرای )پيمانكاری( پروژه های ساختمانی، معدنی، تأسيساتی و صنعتی، تجهيزات صنعتی، 
و  صادرات  مسكن،  سازی  انبوه  و  ابنيه  انتقال،  تجهيزات  و  خطوط  معدنی،  و  صنعتی  كارخانه های 
واردات كاال و خدمات فنی و مهندسی، سرمايه گذاری، فعاليت و مشاركت در شركت ها و موسسات 
بازرگانی و صنعتی، خريد و فروش مواد اوليه، مصالح و تجهيزات،  توليدی و خدماتی و تجاری و 
توليدی  صنعتی،  آالت  ماشين  واردات  خارجی،  و  داخلی  موسسات  و  از شركت ها  نمايندگی  اخذ 
مرتبط با فعاليت شركت پس از كسب مجوز از مراجع ذيصالح و اجرای پروژه های EPC در تمام 
زمينه های صنعتی. 2- مركز اصلي: سيرجان، خيابان وليعصر )عج(، بلوار شيرودی، مجتمع سما، طبقه 
سوم، واحد 10 كدپستی 7815935136(. 3- مدت شركت: از تاريخ ثبت براي مدت نامحدود. 4- 
سرمايه شركت: مبلغ ده ميليارد ريال نقدي منقسم به يک ميليون سهم با نام عادي هر يک به ارزش 
ده هزار ريال مي باشد و برابر گواهي بانكي شماره 69/22180/254 مورخ91/12/14 بانک تجارت 
مابقی  و  است  پرداخت گرديده  سرمايه  ريال  مبلغ3/500/000/000  سيرجان  سعيدی  آيت ا...  شعبه 
به   3071041535 ملي  شماره  به  عربی  مجيد  آقاي  مديران شركت:   -5 است.  پرداخت شده  تعهد 
سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و آقاي كاوه ودودی به شماره ملي 3071037041 به نمايندگی 
از شركت پويا صنعت هفتواد شناسه ملی 10630130469 به سمت نائب رئيس هيئت مديره و خانم 
كوكب ستوده نيا به شماره ملي 3071014414 به سمت عضو هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب 
شدند. 6- دارندگان حق امضاء: مقرر گرديد كليه اسناد و اوراق رسمي و تعهدآور و بهاءدار و بانكي 
)از قبيل چک و سفته و برات( و تعهدات كاري و قراردادهاي شركت با امضاء رئيس يا نايب رئيس 
هيئت مديره و ساير نامه هاي اداري با امضاء مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. 7- بازرس 
شركت: خانم گلناز گلبازخانی پور به شماره ملي 3071222629 به عنوان بازرس اصلي شركت براي 
مدت يكسال مالي انتخاب شدند. 8- اساسنامه شركت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصويب گرديد. 

9- نشريه نگارستان براي درج آگهي هاي شركت معرفي گرديد.705م-الف
زهرا عباسلو- مسئول ثبت شركت هاي ثبت سيرجان


