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 اطالعيـه
 برگزارمي كند) ره(كانون فرهنگي تربيتي امام خميني 

 خالقيت فرزند من چقدر است؟ يا 

 آزمـون خالقيت سنين چهار سال به باال
 همراه با  همايش راهكارهاي پرورش خالقيت فرزندان 

 با كتاب ديجيتالي راهكارهاي افزايش يادگيري فرزندان 
 سخنران

پرورش خالقيت ( نويسنده و طراح دوره خالقيت ترسيمي 
پرور ش خالقيت حـركـتـي      ( ـ خالقيت گياهي )  ديداري

، )  پرورش خالقيت شـنـيـداري   ( ، خالقيت واژه اي )  بدني
 كتاب راههاي افزايش يادگيري فرزندان 

 تومان 10/000هزينـه فقط 
 )ره(كانون امام خميني : مكان ثبت نام

 )ره(مكان همايش سالن اجتماعات كانون  امام خميني 
 34115917-18: شماره تماس

درس رياضي بدون شك يكي از مهم ترين درس هايي است كه دانش آموزان در تمام مقاطع تحصيلي به دانستن و درك آن                          
بسياري از دانش آموزان به داليل گوناگون از جمله شيوه تدريس آموزگار، تجربه هاي ناموفق، فشارهاي والدين،                  .  احتياج دارند 

كم تمريني و دشواري در يادگيري مفاهيم رياضي چنان از اين درس دچار ترس و اضطراب مي شوند و از خود مقاومت نشان مي                   
از اين رو تالش مركز بر اين است كه نقاط قوت و ضعف             .  دهند كه گاهي ساده ترين اعمال رياضي را هم نمي توانند انجام دهند            

لذا مركز رياضيات   .  دانش آموزان را شناخته و در طول برگزاري كالس ها، نقاط ضعف را برطرف و حتي به نقاط قوت تبديل كند                     
شهربابك در نظر دارد جهت ارتقاء سطح علمي دانش آموزان در درس رياضي و آموزش روش صحيح مطالعه ي آن، برنامه هايي                      

به اجرا درآورده و در اختيار دانش آموزان عزيز قرار دهد كه هدف اين طرح، ايجاد                   »طرح هدايت تحصيلي     «را تحت عنوان    
زمينه اي  مناسب براي همكاري بين خانواده هاي دانش آموزان و مديريت در پيش برد اهداف آموزشي و ارتقاء سطح علمي                         

با توجه به اين كه خانواده ها نگران وضعيت تحصيلي فرزند خود هستند و تالش دارند تا در جريان                      .  دانش آموزان مي باشد   
وضعيت تحصيلي فرزند خود قرار گيرند تا براي رفع مشكل و يا ترغيب فرزندشان براي پيشرفت بيش تر اقدام نمايند، لذا طرح                    

 .هدايت تحصيلي اين زمينه را براي آن ها فراهم مي كند
 :طرح هدايت تحصيلي مركز رياضيات شهربابك

 

بسياري از دانش آموزان در طول دوره ي تحصيل دچار افت تحصيلي مي شوند كه يكي از داليل عمده ي آن نداشتن مهارت                          
سازمان دهي مهارتي است كه حتي مي تواند به دانش آموزاني كه ضعف در يادگيري دارند هم كمك                    .  هاي سازمان دهي است   

از نشانه هاي   .  هدايت تحصيلي مي تواند در آموزش مهارت سازمان دهي و برنامه ريزي صحيح، دانش آموزان را ياري دهد                 .  كند
بديهي است كه اگر     .  يك مؤسسه آموزشي كارآمد، توانايي آن در شناخت استعداد ها و قابليت هاي دانش آموزان است                    

لذا شناخت تدريجي و عميق دانش       .  استعدادها مجهول بمانند، هماهنگي برنامه ها با توانايي ياد گيرنده ميسر نخواهد بود               
اين تالش در دوره ي اول نوجواني شناخته مي شود، بايد وضعي            .  آموزان و قابليت هاي آنان از دوره ي ابتدايي بايد شروع شود           

بدين  منظور ارائه ي خدمات مشاوره و راهنمايي در آموزشگاه           .  علمي تر و شفاف تر پيدا كند و در دوره ي دبيرستان ادامه يابد             
به همراه توانايي باالي اساتيد در شناخت توانايي هاي دانش آموزان در همه مقاطع تحصيلي و در درس تخصصي رياضي و                         

 . پرورش استعدادهاي آنان در اين درس مي تواند براي دانش آموزان در هر مقطعي سرنوشت سازباشد
 )).مبناي آموزشي ما تأكيد بر اين نكته است. شيوه تفكر رياضي مهم تر از دانستن راه حل مسائل رياضي است( ( 

  09133914882ـ 09132915261ـ   34113676، جنب دفتر امام جمعه  ـ    36خيابان ولي عصر ، ولي عصر : آدرس

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور
 مرحله اول نوبت اول فوق العاده 

 شركت تعاوني سهام عدالت شهربابك 
 789به شماره ثبت 

به اطالع كليه سهامداران محترم شركت تعاوني مي رساند پيـرو  
جلسه مجـمـع    1394/9/8آگهي منتشره در روزنامه واقعه مورخ 

فوق بشرح و تاريخ هاي ذيل در محل دفتر شركت تعاوني سهـام  
 :برگزار ميگردد 37عدالت واقع در خيابان وليعصر كوچه 

ـ سهامداران محترم گروه روستاييان و عشاير روز دوشـنـبـه    1
 صبح  10ساعت  94/9/23

ـ سهامداران محترم گروه شاغلين و بازنشستگان كشـوري و    2
 صبح  10ساعت  94/9/24لشكري روز سه شنبه 

ـ سهامداران محترم گروه مددجويان كميته امداد و بهزيستي و 3
بسيجيان و خانواده شهدا و ايثارگران و كـارگـران فصـلـي و         

 1394/9/25ساختماني و قاليبافان و سايرگروهها روز چهارشنبه 
صبح از سهامداران دعوت مي گردد كه راس سـاعـت    10ساعت 

 .مذكور در جلسه حضور بهم رسانند 
 انتخاب نمايندگان : دستور كار جلسه 

 هيئت مديره شركت تعاوتي سهام عدالت شهرستان شهربابك 

مشكل نبودن يك  دفتر حمايت كننده ي  توريست هم چنان  
 پا بر جاست  

 توريست ها به دنبال  
 هتل جهانگردي در شهربابك  

 محمد اسدي
سرگرداني و بال تكليفي  جهانگردان و توريست  ها  در شهر موضوع جديد  و                   

تازه اي نيست كه نبود يك دفتر حمايت از توريست  مشكل را  دو  چندان                        
 .كرده است 

در حال  حاضر در ميانه ي يك سفر با استفاده از نيروي               »دميتري برنارد كيفر  «
انساني به  دور دنيا  مي باشند  كه سفر  خود را  از شهر لنگر گاه  االسكا  در                           

كيلومتر را به       17800شروع  كرده است  و تا  كنون                 2005فوريه ي سال     
زمستان  و     6كيلومتر با پاي پياده  در           5000.صورت  متناوب طي كرده اند           

 .تابستان  4كيلومتر را  در  12800
از االسكا شروع به پياده روي كردم  و پس از طي مرز ابي                     : وي مي گويد   

 .به روسيه رسيد  2006سيبري  شرقي  و االسكا  در اوريل 
به  من  پيوست  و به  اتفاق هم              »گلنار كيفر «از اينجا بود  كه همسرم  روسم          

در مغولستان ، چين  ، قزاقستان، قرقيزستان،تاجكستان ، ازبكستان  و تركمنستان             
ركاب زديم  تا اينكه  وارد  ايران  شديم  و با  دوچرخه از شهرهاي سرخس ،                      

  2015سپتامبر    22مشهد ، قوچان ،شيروان ،بوجنورد  و  گرگان  گذشتيم  و در                
به شهر ساري رسيديم  و با  گذشتن از شهر هاي كيا سر،                 ) 1394شهريور    31(

دامغان ، جندق،چوپانان ،اردكان ميبد ،يزد ،مهريز  و انار به شهربابك رسيديم                
و قصد داريم  به  سيرجان  و بندر عباس برويم و توسط قايق پارويي از تنگه ي                    
. هرمز عبور كنيم  تا به بندر خصب در شبه جزيره ي  موساندام در عمان برسيم             

الزم به ذكر است  اين  زوج فرانسوي و روسي  از مهمان نوازي همشهريان                      
شهربابكي متعجب شده بودند و با هم زدن آش حليم اربعين  به اين سنت اداي                 

 . احترام كردند
 

 علي اصغر فروتني
دو تركه با موتور آمده بودند  در هواي سرد، هر دو   
با عصايي كه بر ان تكيه زده بودند اما باورشان شـده    
بود اين روز ها به هر كجا  جز عصاي خودشان تكيه 
كنند، ان تكيه گاه را اعتباري نيست و به قول بچه هـا  
امروزي از همان طرفي مي افتي كه به ان تكيه كـرده  

اي و از ان كسي زخم مي خوري كه به ان اعـتـمـاد       
 .كرده اي 

دو تن از گاوداران آمده بودند و اعتراض داشتند بـه   
اينكه چرا اين روز ها آنچه در جلسات مي گويند و   
در روزنامه ها مي نويسند و اعالم  مي شود اجرا  نمي 

شود؟آنها  مي گفتند  ما را با اين  وضعيت  به  تنـگ   
و توبه در آوردند، به  مرگ گرفته اند  كه  بـه تـب       

 . راضي شويم
چرا بايد شير  دو يـا سـه      : مشهدي حسين مي گويد   

نرخه باشد، بايد  تك نرخي بشود  و عادالنه  تـا هـر     
كسي هر كاري دلش خواست  نتواند بكند تـا  هـر         

قيمتي دلشان  مي خواهند  نخرند  و هر قيمتي دلشان  
 .مي خواهد  نفروشند، نظارت  هم  كه باد  هواست

آشفته بازاري اسـت بـازار       : استاد  محمد  مي گويد  
 1250تـومـان، يـكـي         1200شير  شهربابك  يكي    

تومان مـي      1400تومان و يكي  1350تومان  ،يكي  
مي فروشد وايـن  هـا         1600خرد يكي  همين شيررا 

همه در حالي است  كه  جهاد  كشاورزي نـرخ  را        
تومان زده است  يعني همه  جا يك بام  و دو    1440

 .   هوا و شهربابك  يك بام  و چند  هوا 
اين بازار را كجا  تنظيم  مي كنند كه  :  وي مي گويد 

 هي جلسه ي تنظيم بازار تشكيل  مي دهند؟؟
سـال     60آنـچـه  پـس از            : استاد محمد  مي گويد 

گاوداري اين  روز ها  مي بينيم  نوبر است از ما  كـه   
گذشت  ولي اگر وضعيت بدين  منوال پـيـش بـرود      

هزار رسيده   12تا  10هزار گاو  به  40همانطوري كه  
گاوداري شهربابك با خاك يـكـسـان  مـي شـود              
همانطوري كه  مجتمع هاي گاوداري ده  موسي ، بنه 

 .يكه  و حصارو شده است 
مشهدي حسين مشكل ديگر اين است كه تـوانـايـي     

بردن شير  را به  جايگاه هاي خريد  را  نـداريـم  و         

هزار تـومـان بـخـاطـر            170مجبوريم برجي بيش از 
كيلو شيـر  در مـحـل گـاوداري              100تحويل فقط 

بپردازيم اگر وضعيت چنين باشد  مجبور بـه فـروش     
 .گاو ها  هستيم

ما  به  ستوه  آمديم اگر اين  وضعيت  سريعا  سامان   
دهي نشود  گاو ها ي شيري را بايد  بفروشيم  واگـر    
بخواهند  مدت دار بخرند  مجبوريم آن ها  را  حتـي  

 .گاو هاي آبستن را به  كشتارگاه ببريم
چـنـدي قـبـل       : استاد محمد  از گاوداران  مي گويد   

ميليون  گاو شيري  خود  را  300يكي از همكارانمان 
كه از بهتيرين  گاو ها  و نژاد  بودند  مجبور شـد بـا       

ساله  بفروشد  وقتي بيده  مني  2قيمت  اندك  ان هم 
تـومـان  و سـپـوس            1500تومان  و كاه مني  4000

تومان باشد و شير  را  به بهايي اندك  و  700كيلويي 
با منت  بخرند  مي شود همين   به كـالم الـه  قسـم          
خرج مان به  دخلمان نمي رسد كارخانه  و جهاد  و     

 .فرمانداري هيچكس حمايت  نمي كند
 
 

 تر است ها از واكسن آنفلوآنزا قوي نقش رسانه
همچنين دكترمحمودرضا حيدري معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي              

شد   ما بيش از آنچه كه احساس نياز مي         : گويد  كرمان نيز به خبرنگار ايسنا مي      
هاي استان كرمان توزيع      واكسن آنفلوآنزا به استان وارد و در تمامي شهرستان          

همچنين قرار است امروز بخش ديگري از سفارش         : دهد  وي ادامه مي  .ايم  كرده
با : كند حيدري تاكيد مي.واكسن آنفلوآنزاي استان كرمان از تهران فرستاده شود

شويم از اين     اين وجود اگر همه مردم بخواهند واكسن بزنند با كمبود مواجه مي           
هاي باردار، كودكان، افراد كهنسال، كساني كه         رو توصيه ما اين است كه خانم      

شوند، مبتاليان به ايدز و افرادي كه داراي ضعف سيستم ايمني      درماني مي شيمي
 .باشند در اولويت تزريق اين واكسن قرار گيرند بدن مي

اينكه مردم  : كند  معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي كرمان اظهار مي             
شود كامال اشتباه است       فكر كنند با واكسن جلوي ابتال به ويروس گرفته مي             

بينانه  چراكه ويروس در حال تغيير شكل دادن است ضمن اينكه در حالت خوش
بارها و بارها تاكيد    : شود  وي يادآور مي  .درصد بدن ايمن خواهد شد       50نيز تا   
هاي هنگفت را     توان جلوي هزينه    ايم كه با رعايت نكات ايمني ساده مي          كرده

گرفت ازاين رو ما در معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي نيز درج و                  
با سالمي گرم، لبخند و خودداري از دست دادن شاد و               «ايم كه   تاكيد كرده 

و از اين طريق همگي را به خودداري از انجام اقدامات كمك                »بانشاط باشيد 
 48تا    24حيدري با اشاره به اينكه        .ايم  كننده به انتقال ويروس، تشويق كرده       

كشد تا ويروس آنفلوآنزا در بدن تاثير گذاشته و عالئم آن بروز  ساعت طول مي
رساني و آگاه كردن مردم       ها در زمينه اطالع     نقش رسانه : كند  كند خاطرنشان مي  

از عوامل پيشگيري كننده و يا خطرآفرين بسيار موثر و حتي از واكسن نيز                     
تر است بنابراين مردم بايد بدانند كه الزم است به دور از ترس و استرس به                قوي

به گزارش ايسنا؛ جهت پيشگيري از       .رعايت نكات پيشگيري كننده توجه كنند      
ابتال به آنفلوآنزا حتما بايد از دست دادن و روبوسي خود تا حد امكان بكاهيد،                
در صورت داشتن عاليم سرماخوردگي از حضور در اجتماعات بپرهيزيد تا                

هاي خود را مرتب و با دقت با آب و صابون                  ديگران را بيمار نكنيد، دست      
گرديد، در مدارس سعي شود    بشوييد به ويژه هنگامي كه از بيرون به منزل بر مي

آموزان مبتال به عاليم سرما خوردگي تا زمان بهبودي كامل به منزل                     دانش
ها نيز رعايت شود، در صورت        هدايت شوند همچنين اين اصل در مهد كودك       

بروز عاليم سرماخوردگي، با مصرف مايعات سبب تسريع در بهبود بيماري                 
شويد و در صورت شديد بودن عاليم به پزشك مراجعه كنيد، استفاده از                     
ماسك معمولي در بيماران به منظور پيشگيري از گسترش ويروس در جامعه                

شود، هنگام عطسه و سرفه جلوي دهان و بيني خود را با گودي آرنج             توصيه مي
 .هاي باردار در رعايت اصول پيشگيري دقت كامل داشته باشند بگيريد و خانم

 افراد بيمار نبايد از منزل خارج شوند
دكترنوذر نخعي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در گفت و گو با             

رسد در استان كرمان آنفلوآنزا در افرادي كه      به نظر مي: گويد خبرنگار ايسنا مي
هاي قلبي    هاي تنفسي مزمن و بيماري      اي از جمله بيماري     هاي زمينه   دچار بيماري 

اند شدت داشته است و همين مساله سبب شده تا تعداد موارد بستري بيش                  بوده
هاي   بيمار در بيمارستان    100وي با اشاره به اينكه تاكنون        .هاي قبل باشد    از سال 

البته اين آمار نگران كننده نيست اما بايد          : افزايد  اند مي   سطح شهر بستري شده   
توجه داشت كه افراد بيمار نبايد از منزل خارج شوند چراكه در صورت عدم                  

نخعي در رابطه با تاثير     .رعايت موارد الزم، ويروس به سرعت منتقل خواهد شد         
در بهترين شرايط اثر بخشي واكسن درحد        : كند  واكسن آنفلوآنزا نيز اظهار مي    

درصد است و همچنين با توجه به اينكه هم اكنون در سطح شهر و                    50تا    40
آنفلوآنزا گسترده شده است و از سوي ديگر بين دو تا سه هفته الزم                     جامعه

است كه واكسن اثر كند از اين رو در چنين شرايطي استفاده از واكسن تاثير                   
چنداني ندارد چراكه اگر قرار باشد كسي مبتال به اين بيماري شود طي اين دو                 

 .سه هفته به احتمال زياد دچار خواهد شد
بارها تاكيد شده كه     : گويد  معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كرمان مي         

محور اصلي پيشگيري از آنفلوآنزا سه اقدام كليدي يعني شست و شوي مكرر               
ها با آب و صابون، پرهيز از روبوسي و دست دادن و پوشاندن صورت با                   دست

 .گودي آرنج هنگام عطسه و سرفه است
هاي موجود كدام يك       وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه از ميان واكسن             

به دليل اينكه در ابتدا واكسن هلندي معرفي و بعد : كند ارجعيت دارد؟ تاكيد مي
كنند شايد جنس آن بهتر بوده كه فورا تمام            از استقبال تمام شد برخي فكر مي       

هاي معرفي شده آنفلوآنزا همگي        شده است در حاليكه چنين نيست و واكسن         
 .يك تاثير را دارند

    محمد اسدي

، بيماري جـديـدي     H1N1آنفلوانزاي 
نيست كه در كشورهاي ديگر رخ ندهد 

بـه صـورت        88چراكه از فـرورديـن       
در دنـيـا آغـاز شـده         )  گير عالم(پاندمي

است و در اقصي نقاط دنيا هر سـال در    
 .دهد فصول سرد خود را نشان مي

آنفلوانزا در آمريكا در هر سال بين پنج 
كند و هر  درصد مردم را مبتال مي 20تا 

نفر بر اثر ابين بيماري  3000ساله حدود 
 .دهند جان خود را از دست مي

در H1N1با توجه به شيوع  انفوالنزاي 
بعضي نقاط كشور به ويژه  استان هـاي      

كرمان  و سيستان  و بـلـوچسـتـان  و             
اهميت  پيشگيري و  مراقبت  هاي الزم 

  EOCبا  خانم طيبه ي مرادي مسئـول 

شبكـه   )  مركز هدايت  عمليات  بحران(  
ي بهداشت  و درمان  شهربابك و ناظـر  

شهرستـان گـفـتـگـويـي          115اورژانس 
 .داشتيم  كه  از نظرتان  مي گذرد

سركار خانم مرادي ضمن خسته ����
نباشيد به  جنابعالي و جامعـه ي    
پزشكي و همكارانتان  در شبـكـه    
بهداشت و درمان شهرستان  لطفا  
راجع به  تاريخچه ي اين  بيمـاري  

 توضيح  دهيد؟
موضوع  جديـدي  (  H1N1انفوالنزاي 

نيست  يك  بيماري ويروسي است  كه  
در كشور هاي ديـگـر نـيـز رخ  داده             

به  1388اين بيماري از فروردين .  است 
آغـاز  و       )  عالم  گيـر ( صورت  پاندمي 

در اقصي نقاط دنيا  هر ساله  در فصـول  
 .سرد  سال  خود  را  نشان  مي دهد

% 20تـا       5به  طوري كه  در امريكـا       
مردم  را  مبتال  نموده  و هر ساله  تعداد 
زيادي به  علت اين بيماري فوت  مـي      

 .نمايند

وضعيت اين  بيماري در اسـتـان    ����
خصوصا  شهرستان  شهربابك  به  

 چه شكل  است ؟
در پاييز امسال در كرمان به  نظر  مـي       

رسد  شدت بيماري در افراد مبتال  كـه     
دچار بيماري هاي زمينه اي از جـملـه         
بيماري هاي تنفسي مزمن ،قلبي ،كبدي، 
كليوي و يا  ضعف  و نقص ايمني بوده 
اند بيشتر مشاهده شده  و اين  امر سبـب  
شده  تعداد  موارد  بستري بيشتر از سال 
هاي قبل  باشد همچنين تعـداد زيـادي     
بيمار در بيمارستان هاي سـطـح شـهـر         

،سيرجان ،رفسنجان  و   )  نفر100( كرمان
بردسير و تعدادي هم  در بـيـمـارسـتـان      
شهربابك  بستري شده اند كه اقدامـات  

 .درماني براي آنها انجام شده است     
بيماري چند تلفات  در    اين     ����

 استان  داشته   است؟
نفر  از  مبتاليان  به  28متاسفانه تا كنون 

اين  ويروس  جان خود  را  از  دسـت       
داده اند كه  تمامي آنـهـا  مـبـتـال بـه                
بيماري هاي زمينه اي و مزمن   كـه بـه     

 .آن اشاره  كرديم بوده اند
عالئم اين بيماري چيست  و  در   ����

چه صورت  بايد به  مراكز درمانـي  
 مراجعه  كنيم؟

اين بيماري دستگاه تنفسي بيني، ريه  و   
گلو را درگير  مي كند   و از طـريـق          
قطرات  ريزي كه در هنگام عطسـه  و      
سرفه  از دستگاه تنفسي  فرد  مبتال  بـه    
محيط اطراف پخش مي شود انتقال  مي 
يابد كه اين  قطرات  مي توانند تا فاصله 

متر پخش مي شـود و بـا         2متر يا  1ي 
چشم و بيني فرد سـالـم      -تماس به دهان

عالئم بيماري تـب    .او را  مبتال  مي كند
درجه سانتي گراد ، سرفـه ي     38باالي 

خشك، ضعف و خسـتـگـي  و درد               
عضالني به خصوص در ناحيه ي پشـت  
و دست  و پاها ، لرز و تعريق،اسهال  و   

استفراغ گيجي ودر موارد شديد تنگـي  
نفس ، نفـس نـفـس زدن ، احسـاس             
خفگي ،تنفس صدا دار  و ادامه ي تـب  
به مدت چند روز  و تغيير هوشياري مي 

همچنيـن عـالئـم اولـيـه شـبـيـه               .  باشد
سرماخوردگي مي باشد  با اين  تفـاوت   
كه در سرما خوردگي عالئم به  آرامـي  
بروز و  پيشرفت  مي كـنـد  ولـي در            
انفوالنزا  عاليم  يـك مـرتـبـه  و بـه              

 .صورت  حاد بروزمي كند
جهت  پيشگيري از اين  بيماري ����

 چه  توصيه هايي داريد؟
از دست  دادن  و روبوسي تـا حـد         -1

 .امكان خودداري نمايد
ــم               -2 ــالي ــن  ع ــت ــورت داش در ص

سرماخوردگي از حضور در اجتماعـات  
بپرهيزيد  و در مواردي كـه  مـجـبـور         
هستند از منزل بيرون بروند  حتـمـا  از       

 .ماسك استفاده نماييد
در هنگام عطسه  و سرفه جلوي بيني -3

و دهان  خود  را با دستمال  و  گـودي    
 .ارنج بپوشانيد

دستان  خود  را  مرتـب بـا  اب و            -4
صابون بشوييد تا از بيمار شدن  ديگران  

 .جلوي گيري شود
در مدارس و مهد كودك ها سـعـي      -5

شود  دانش اموزان  و كودكان مبتال بـه  
عالئم  سرماخوردگي تا زمان بهـبـودي    
كامل در منزل بمانند تا از سـرايـت بـه       

 .ديگران  پيشگيري شود
افراد سالم نيز  سعي نمايند  از تماس -6

ــيــمــاري              بــا افــراد داراي عــالئــم  ب
سرماخوردگي  خـودداري نـمـوده  و          
مرتب دست هاي خود  را بـا آب و            
صابون بشويند خصوصا هنگامي كه  از   

 .بيرون  به  منزل بر مي گردند
خانم هاي باردار در رعايت اصـول       -7

پيشگيري دقت بيشتري داشته باشند  و     

در مورد  تزريق  وعدم تزريق واكسن با 
 .پزشك خود  مشورت نمايند

افراد  در صـورت بـروز عـاليـم               -8 
سرماخوردگي مي توانند با مـانـدن در       
منزل و استـراحـت كـافـي و مصـرف            
مايعات گرم  و اب مـيـوه  مـوجـبـات          
تسريع در بهبـود بـيـمـاري را فـراهـم             

همچنين  مصـرف اسـپـريـن در         . نمايند
بيماران  مبتال  به انفوالنزا  مـي تـوانـد        

 .خطر زا باشد
در چه صورت بيمار حتما بايد به  ����

 پزشك مراجعه نمايد؟
در صورت تشديد عاليم  مانند ادامه ي 
تب شديد ، بروز تنگي نـفـس  و يـا            
اسهال شديد و تـغـيـيـرات در سـطـح             
هوشياري و ضعف وبي حالي  شـديـد       

 . سريعا به  پزشك مراجعه كند
چه افرادي بايد از تماس با  افراد ����

 مبتال شديدا خود داري كنند؟
افراد در معرض خطر كه بيماري زميـنـه   
اي يا نقص و ضعف ايمني دارند و يـا      

افراد خيلي چاق و زنان باردار نبايـد بـه      
هيچ وجه با افراد  مبتال  تمـاس داشـتـه      
باشند و همچنين نبايد مراقبت از افـراد      

 .مبتال را به عهده بگيرند
افراد در معرض خطـر پـس از       ����

تزريق واكسن به چه  مدت بايد از 
تماس با افراد مبتـال خـودداري     

 كنند؟
افراد در معرض خطـر حـتـي پـس از           

 3تـا    2تزريق واكسن نيز بايد به مـدت    
هفته از تماس با افراد  مبتال خودداري و 
از خود محافظت نمايند چـون پـس از       
طي مدت مذكور ات كه واكسـن مـي     
تواند ايمني الزم را در بدن فرد ايـجـاد     

 .نمايد
در برخي از موارد پيشگـيـري     ����

صحبت از گام هاي مـوثـر بـراي      
جلوگيري از بيماري است لطفا اين 

سه  گام مهم در جلـوگـيـري از      
 انتشار اين بيماري را ذكر كنيد؟

در صـورت داشـتـن عـاليـم            : گام اول
بيـمـاري از روبـوسـي ودسـت دادن              
خــودداري نــمــايــيــد واز حضــور در         
اجتماعات بپرهيزيد و از ماسك استفاده 

 .نماييد

هنگام سرفه  و عطسه دهان  و   : گام دوم
بيني خود را با دستمال يا گـودي ارنـج     

 .بپوشانيد
دست هاي خود را  مكرر و با : گام سوم

 .   دقت  با اب و صابون بشوييد

 افزايش تلفات ناشي از انفوالنزا در كرمان

 نفر رسيد 28تعداد قربانيان آنفوالنزا در استان كرمان  به 
 دروز تعطيل شدن 2مدارس كرمان 

استاندار كرمان با اشاره به اعالم وضعيت زرد در رابطه با                
مدارس تمام مقاطع تحصيلي و : شيوع بيماري آنفلوآنزا گفت

آذر تعطيل    18و    17مهدهاي كودك استان كرمان روزهاي      
 .است

به گزارش ايرنا عليرضا رزم حسيني روز دوشنبه در نشست             
فوق العاده ستاد مديريت بحران استان كرمان با موضوع                

تعطيلي مدارس  :  افزود H1N1 پيشگيري و مقابله با ويروس    
به مدت دو روز براي پيشگيري از بيماري آنفلوآنزا در كل             

 .استان اعالم مي شود
اعالم وضعيت زرد در استان كرمان به        :  وي خاطرنشان كرد  

 .دليل احتياط بوده است

تشكيل ستاد مديريت بحران تنها در         :استاندار كرمان گفت   
زمان وقوع بحران نيست بلكه ستاد بحران برخي اوقات براي           

 .جلوگيري از مسائل بحراني احتمالي انجام مي شود
در زمان احتمال بروز سيل نيز ستاد مديريت              :  وي گفت 

بحران براي جلوگيري از سيل برگزار شد كه بخشي از                 
اقدامات بسيار مفيد حاصل شد و از بروز بسياري از خسارت            

 .ها جلوگيري كرد

از زمان احتمال شيوع اين بيماري در     : رزم حسيني اظهار كرد
هر هفته يك جلسه تشكيل شده است و اين كار به منظور                

 .پيشگيري و درمان اين بيماري صورت گرفت
وي افزايش آنفلوانزا در استان كرمان را عادي دانست و                

اگر ما شفافيت داشته باشيم، رسانه ها كه مسئوليت             :  گفت
اطالع رساني شفاف را دارند در حوزه عمل به وظايف خود            

 .اقدام مي كنند و اطالعات الزم به جامعه ارائه مي شود                

رسانه ها در اين زمان بايد با حساسيت        :  استاندار كرمان گفت  
مطالب را به جامعه انتقال داده و در حوزه آموزش و                      

 .پيشگيري نيز به وظيفه اساسي خود عمل كنند
در حوزه مسائل رواني جامعه به هر ميزان        :  رزم حسيني افزود  

كه اطالع رساني صحيح و دقيق به مردم انجام شود، آرامش            
 .رواني بيشتري در جامعه حاصل مي شود

موضوع پيشگيري امري دائمي است و       :  وي خاطرنشان كرد  
به گزارش ايرنا،موارد ابتال به         .همواره بايد مد نظر باشد        

طي هفته هاي اخير در استان كرمان              H1N1 آنفلوانزا
نفر در استان كرمان بر اثر ابتال         28تاكنون  .افزايش يافته است  

 .به اين بيماري جان خود را از دست داده اند

 از فرمانداري تا جهاد هيچكس پاسخگويمان نيست

 آشفته بازار شير شهربابك ،
 شير تو شير است    

 سال گاوداري اين روز ها مي بينيم نوبر است 60آنچه در 

 گردشگر نيوزيلندي در شهرداري شهربابك 2حضور 
به گزارش واحـد خـبـر      .  گردشگر نيوزيلندي هفته گذشته  به صرف چاي االله در ابدارخانه شهرداري حاضر شدند 2

جهت بـازديـد از اثـار           گردشگر نيوزيلندي  molly  (2(ومالي )  oliver(روابط عمومي شهرداري شهربابك اليور
 .تاريخي شهربابك ميهمان يكي از كاركنان شهرداري بودند

قبل از آمدن با ايـران  :  اوليور از اشنايي با ايرانيان كه باعث تغيير نگاهمان نسبت به اين مردم شده صحبت كرد و افزود
اما حاال ميهمان نوازي شما بسيار عالـي   و  عليرغم داشتن دوستان ايراني فكر مي كرديم هر مسلمان يك داعشي است 

هيچ كشوري در دنيا مثل شما ايرانيان برخورد دوستانه ندارندو از :   هم مي گويد  مالي .و ديدگاه ما را تغيير داده است
وي حضور در جمع صميمي كاركنان شهرداري و صرف چاي آاللـه در      . ميهمان نوازي مردم شهربابك سپاسگزاريم

  بازديد از اثر تاريخي ميمند در برنامه امروز ماست: اينجا را بسيار دلپذير عنوان كرد و افزود

 : پيگيري يك خبر 
زيبا سازي بلوار خليج فارس و ورودي 

 93هاي شهر شهربابك تا پايان سال 
مهندس مقبلي مدير كل راه، مسكن و            «سال گذشته در خبرها داشتيم            

شهرسازي استان كرمان با سفر به شهربابك به همراه شريفي فرماندار شهربابك،   
امام جمعه شهرستان و جمعي از مسئولين شهرستان از روند پروژه باند شهربابك          

هرات بازديد   –سرچشمه، پل روگذر و بلوار خليج فارس و باند شهربابك               –
نموده و سپس با تشكيل جلسه در محل فرمانداري مشكالت پروژه ها شهرستان             

وي با اشاره به اهميت بزرگراه تهران بندر از مسير                    . . را بررسي نمودند    
سعي :  شهربابك، گفت  

داريم با همكاري              
مسئولين شهرستان ،بلوار     
خليج فارس و ورودي        
هاي شهر شهربابك تا         

) 93( پايان سال جاري         
مديركل .زيبا سازي گردد  

راه وشهرسازي استان بيان    
اعتبارات راه   :  داشت

سازي استان در سال           
ميليارد تومان   33 گذشته

 ».ميليارد تومان رسيده است 76بوده است كه با تالش و پيگيري اين رقم به 
با گذشت نزديك به يكسال از وعده مدير كل راه و شهرسازي استان متاسفانه                

نه تنها شاهد هيچ عمليات عمراني در بلوار خليج فارس و ورودي هاي شهر                    
وضع نابسامان اين بلوار و ورودي هاي شهر به مراتب بدتر هم شده             نيستيم بلكه 

حال ريشه اين نابساماني چيست و چه عواملي باعث ميشود تا دستورات              . است  
مديركل استان و فرماندار شهربابك ناديده گرفته شود از جمله مسايلي هست               

 . كه مي خواهيم به آن بپردازيم
تنها  بندرعباس واقع شده     -بلوار خليج فارس كه در مسير جاده ترانزيت تهران           

كيلومتر طول اين شريان حياتي را در محدوده شهر                 1400كيلومتر از        10
كيلومتري كه عمران و اباداني آن نه         10شهربابك به خود اختصاص داده است       

تنها آبروي شهر را مي خرد بلكه آبروي استان را هم مي خرد زيرا براي يك                    
اين جاده عبور مي كند خود را در  مسافر يا توريست و هر شهروند ايراني كه از 

حريم و محدوده استان كرمان مي بيند و به عنوان نمونه اي از جزء به كل نگاه                   
  . مي كند

اما بلواري كه بنام خليج هميشه فارس ايران نامگذاري شده و تمثال مطهر شهداء 
را زينت بخش خود قرار داده امروز نه تنها آبروي شهر و استان را نمي خرد                     
بلكه عملكرد مسئولين استان و شهرستان را زير سئوال برده بلواري كه اگر                    
هرسال يك كيلومتر آن زيبا سازي شده بود پس از ده سال حداقل سرو ساماني                

  . گرفته بود
آن بجاي حفاظت از جان مردم بالي        ) محافظ بتني (بلواري كه نيوجرسي هاي      

جان مردم شده است نيوجرسي هايي كه چند قوطي رنگ و عالئم ديد در شب                
  . آنها را محافظ جان مسافران خواهد كرد

بلواري كه آسفالت آن شاسي ماشين خورد ميكند و رانندگان را به جهت فرار                
مي  از چاله و چوله وادار به انحراف از مسير خود و در نتيجه تصادف مي نمايد           

ارامش و امنيت را براي      تواند با چند كاميون اسفالت و خط كشي و تعيين مسير  
 .  راننده به ارمغان بياورد

بلواري كه اگر فضاي خاكي آن سالي يك متر موزاييك فرش و نما سازي شده 
بود امروز مايه فخر و مباهات مردمان شهرش بوده نه مايه سرافكندگي و                       

  . شرمساري
بلواري كه اگر سالي يك تير جهت روشنايي در آن نصب شده بود امروز از                   

روشن شده بود و هراس برخورد كاميون و سواري در دل        پليس راه تا خورسند 
تاريكي شب به جدول هايي كه درب و داغون بودن آنها خود گواه تصادفات                

   . مكرر است وجود نداشت
بلواري كه اگر الين كند رو آن آسفالت و خط كشي مي شد عبور يك سواري 

 . منطقه را زير گرد و خاك نمي برد
بلواري كه اگر چند تابلو استاندارد در محدوده شهر راهنماي مسافران و                      
رانندگان جاده بود خود معرف شهر و موقعيت ترانزيتي شهرستان بود افسوس               
كه اينقدر ضعيف عمل كرده ايم كه حتي رانندگان متوجه عبور از محدده شهر            

كيلومتر در بيابان از محدوده شهر عبور مي            110نمي شوند و با همان سرعت        
  . كنند

بلواري كه چاله و خندق هاي ايجاد شده در مجاورت پمپ بنزين كمر تريلي را     
  . هم خورد مي كند چه برسد به سواري

  براستي ريشه اين همه نابساماني چيست ؟
 ؟. آيا كمبود بودجه باعث اين نابساماني است يا عدم مديريت 

آيا سپردن پست هاي كليدي شهرستان به افراد ضعيف و غير بومي در اين                     
 نابساماني دخيل است ؟

آبا ترس نمايندگان مجلس در ادوار مختلف از پيدا شدن رقيب باعث حذف                 
 مديران قوي ازصحنه شده است ؟

 آيا مسئولين با دادن شعار بجاي عمل كنار آمد ه اند ؟
كيلومتر ديرتر    100در كمتر از     آيا مقايسه كارهايي انجام شده در همين مسير          

يعني در سيرجان و زيد آباد با وضعيت موجود در شهربابك نشان از ضعف                   
مديريتي كه نه تنها جهت اخذ بودجه از استان و               . مديريتي شهرستان نيست     

توجيه مقامات استان ضعيف عمل كرده بلكه از بودجه و چراغ سبز مدير كل                 
؟ مديريتي كه به ثبت جهاني       !راه و شهرسازي استان هم استفاده نكرده است            

ميمند هم اعتناء نكرد و از نصب تابلو راهنماي ميمند نيز در مسير بلوار و رو                     
 ؟!. گذر ميمند خود داري كرد

براستي چرا دستورات يك مديركل استان و فرماندار شهرستان توسط رييس               
اداره راه و مسكن و شهرسازي شهرستان اجراء نشده بلكه حتي اين اداره از                    

  ؟. انجام كار توسط شهرداري هم جلوگيري بعمل آورده 
اميدوارم نمايندگان صدا وسيما و خبرنگاران با پيگيري هاي مكرر از مقامات               

  و شهروندان پيدا كنند جوابي قانع كننده براي سئواالت فوق  استان و شهرستان 
 وبالگ شهربابك در يك نگاه  
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