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خبر

دادستان مانه و سملقان گفت :تمام مبلغ اختالس شده از آموزش و پرورش مانه
و سملقان به مبلغ  4میلیارد و  822میلیون و  410هزار و  827ریال اعاده شد
و به بیت المال برگشت.
«ایزانلو» اظهارکرد :پس از وصول گزارش اداره کل بازرسی استان مبنی بر
شکل گیری سوء جریان مالی در آموزش و پرورش مانه و سملقان در این خصوص
پرونده قضایی تشکیل شد و به اتهامات مطرح شده در شعبه ویژه رسیدگی به
جرایم اقتصادی دادسرای این شهرستان رسیدگی شد .وی ادامه داد :اتهامات
متهم این پرونده عبارت است از اختالس توأم با جعل سنتی و رایانه ای به مبلغ
 4میلیارد و  822میلیون و  410هزار و  827ریال و همچنین استفاده از سند
مجعول به عالوه معاونت در اختالس از شهرداری مانه و سملقان به مبلغ 268
میلیون و  50هزار ریال.
وی تصریح کرد :خوشبختانه در نتیجه پیگیری های به عمل آمده متهم قبل از
صدور کیفرخواست ،در خصوص استرداد کلیه وجوه اختالس شده اقدام کرد.
وی یاد آور شد :با استناد به ماده  5و تبصره های  2و  3قانون تشدید مجازات
مرتکبین ارتشا ،اختالس و کالهبرداری برای متهم کیفرخواست صادر و پرونده
برای ادامه رسیدگی به محاکم جزایی ارسال شده است.دادستان عمومی و
انقالب مانه و سملقان همچنین با اشاره به ختم مرحله نخست از رسیدگی های
قضایی در خصوص پرونده سوء جریان مالی صورت گرفته در شهرداری پیش
قلعه در دادسرای این شهرستان ،از صدور کیفرخواست برای متهمان این پرونده
خبر داد.بــه گــزارش روابــط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی ،مهدی
ایزانلو با اعالم این خبر دربــاره جزئیات محتویات پرونده فساد مالی صورت
گرفته در شهرداری پیش قلعه از توابع شهرستان مانه و سملقان گفت :پس از
وصول گزارش اداره کل بازرسی استان مبنی بر شکل گیری سوء جریان مالی
در شهرداری پیش قلعه بین سال های  1392تا  1395در این خصوص پرونده
قضایی تشکیل شد و به اتهامات مطرح شده در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم
اقتصادی دادسرای این شهرستان رسیدگی شد.وی خاطرنشان کرد :متهمان
پرونده  8نفر و از پرسنل شاغل در شهرداری هستند که به اتهامات اختالس،
تصرفات غیرقانونی در وجوه عمومی و اهمال منجر به تضییع حقوق عمومی به
عالوه مصرف وجوه مــازاد بر اعتبار مصوب ،تحت تعقیب کیفری قرار گرفته
اند«.ایزانلو» افزود :با توجه به نوع و ماهیت اتهامات مطرح شده در پرونده و سوء
استفاده های مالی انجام شده که از مبلغ یک میلیون و  123هزار ریال تا مبلغ
 438میلیون ریال متغیر است ،متهمان پس از صدور قرارهای تأمین متناسب
حسب مورد با تعرفه وثیقه یا معرفی کفیل ،آزاد هستند.وی همچنین با اعالم
پایان رسیدگی قضایی این پرونده در دادسرای عمومی و انقالب مانه و سملقان،
از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به محاکم جزایی خبر داد.
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اگر می خواهید کمر درد و استخوان درد نداشته باشید

قدم جدید دستگاه قضا در استان برای
جلوگیری از حیف و میل بیت المال
تمام مبلغ اختالس شده از سوی آمــوزش و پــرورش مانه و سملقان به
بیت المال برگشت .در روزهای گذشته ،خبر مشابه برخورد با مفسدان
اقتصادی را از شیروان داشتیم که یک میلیارد تومان اختالس صورت
گرفته از بیمارستان شیروان به بیت المال برگشت .همچنین خبرهایی در
خصوص دستگیری و محاکمه پرونده اختالس کنندگان در خصوص قیر را
داشتیم .این اخبار نشان از تحرک جدی و قوی دستگاه قضا در خصوص
احیای حقوق مردم دارد و نشان می دهد دستگاه های دولتی ،مقتدرانه
و با هوشیاری حراست می شوند و اگر خطایی صورت گیرد ممکن نیست
بتواند از حلقوم متخلفان فرو بــرود .البته حرکت جدید دستگاه قضا
عالوه بر این که تحرک بسیار جدی دستگاه عدالت را می رساند حاکی
از نکته مهم تری نیز است و آن این که نظام با متخلفان در خصوص بیت
المال شوخی ندارد و کوتاه نمی آید.
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علوی

پوکی استخوان

آرام و آهسته از کنار خیابان عبور می کند ،انگار
فکرهای مختلفی را در ذهنش رصد می کند .در فکر
فرو رفته ،سن و سالی از او گذشته است و در راه رفتن
احتیاط می کند ،می خواهد از پیچ خیابان فرعی
آرام وارد پیاده رو شود ،خودرویی که راننده اش دنده
عقب می رود ،با او برخورد می کند و با این که برخورد
چندان شدید نیست اما مصدوم می شود و حدود 20
دقیقه بعد با آمبوالنس به بیمارستان منتقل می شود.
اکنون به گفته دخترش یک ماه بیشتر است که پایش
را گچ گرفته اند و با این که استخوانش کمی ت ََرک
خورده اما به علت پوکی استخوان هنوز بهبود نیافته
است.
پاییز و هوای سرد این روزها بسیاری از سالمندان را
خانه نشین کرده است .هر چند برخی از آن ها با هر
سختی و مرارتی که هست بیرون می روند و سعی می
کنند کمی پیاده روی و از هوای تازه استفاده کنند اما
بسیاری از آن ها که زمین گیر شده اند ،ناچارند در
کنج خانه بمانند .قرار نگرفتن در معرض نور خورشید
حتی آفتاب های نیمه جان این روزها خطر ابتال به
پوکی استخوان به ویژه در بین سالمندان را افزایش
می دهد.بیماری خاموش قرن این روزها نه فقط در
کمین سالمندان بلکه در کمین بسیاری از آن هایی
است که از کمترین فعالیت های ورزشــی بهره مند
هستند و از رژیم غذایی سالمی پیروی نمی کنند.
به گفته یکی از شهروندان بجنوردی ،مادرش سن و
سال چندانی ندارد اما از پوکی استخوان رنج می برد.
وی اظهارمی کند :مادرم با این که چاق است رژیم
غذایی خود را رعایت نمی کند و هر روز از نوشابه های
گازدار به عنوان نوشیدنی استفاده می کند و پیاده
روی چندانی هم نــدارد .وی می افزاید :متاسفانه
امروزه بسیاری از کارها ماشینی شده است و مردم
کمتر از گذشته فعالیت های فیزیکی انجام می دهند.
وی می گوید :زمانی که مادرم به پزشک مراجعه کرد و
آزمایش داد مشخص شد توده استخوانی کم تراکمی
دارد و داروهایی برایش تجویز شد .شهروندی دیگر
که به گفته خودش مادربزرگش حدود  7ماه است که
خانه نشین شده است ،خاطرنشان می کند :مدتی
پیش مادرم هنگام راه رفتن در منزل پایش پیچ خورد
و افتاد و بعد از گچ گرفتن پایش مدت زیادی در بستر
بــود .پس از آن که به تدریج گچ پایش باز شد نمی
توانست راه برود و پزشک دوباره پایش را تا مچ گچ
گرفته و به زحمت می تواند کمی راه برود .وی ادامه
می دهد :پزشک علت طوالنی بودن روند بهبودی
وی را پوکی استخوان و سن باال ذکر کرد.البته پوکی
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 7سال اول

وقتی میخواهید فرزندتان شجاع باشد
علوی -کودکانی که به خوبی می توانند از عهده انجام امور خویش برآیند و در
برخورد و تعامل با دیگران احساسات خود را به راحتی بیان کنند ،کودکانی
با اعتماد به نفس و با جرئت هستند که شاید هر پدر و مادری داشتن آن ها را
آرزو داشته باشند.آموزش مهارت جرئت داشتن نه تنها در دوران کودکی به
کودکان کمک بسیار زیادی می کند بلکه در دوران نوجوانی و طی مراحل بلوغ
می تواند آن ها را از بسیاری از انحراف ها و خطاها مانند گرایش به مواد مخدر
باز دارد به طوری که آن ها حاضر نخواهند بود برای این که از سوی دوستان
خود «شجاع و نترس» لقب بگیرند ،به سمت استعمال مواد مخدر بروند زیرا
خود را با جرئت می دانند و نیازی به انجام چنین کارهایی ندارند.

اخبار

تداوم روند افزایش دما تا اواسط هفته

استخوان منوط به افراد کهن سال نیست و برخی از
آن هایی که دوران جوانی یا میان سالی خود را طی
می کنند هم باید مراقب این بیماری خاموش که آرام
رخنه می کند ،باشند.پوکی استخوان بیماری شایعی
است که باعث ضعیف شدن استخوان ها می شود و
خطر شکستگی استخوان ها را افزایش می دهد.
به گفته کارشناسان ،زمانی که فــردی دچــار پوکی
استخوان می شود ،با افتادن های عادی یا ضربه های
معمولی ممکن است استخوان هایش بشکند.البته
کارشناسان تغذیه هم توصیه هایی برای پیشگیری
از این بیماری خاموش دارند ،به طوری که کارشناس
تغذیه مرکز بهداشت بجنورد عقیده دارد :بیماری
پوکی استخوان به طور معمول در افراد کهن سال که
توده استخوانی آن ها کمتر می شود ،رخ می دهد اما
متاسفانه امروزه سبک زندگی و پیروی نکردن از رژیم
غذایی سالم باعث شده است سن ابتال به آن کاهش
یابد«.جودت» ادامه می دهد :با افزایش سن ،میزان
تراکم استخوان ها کم می شود به همین دلیل افراد
کهن سال با کوتاهی قد مواجه می شوند .وی بیان
می کند :در افرادی که سابقه شکستگی استخوان در
وابستگان درجه اول داشته باشند ،نداشتن فعالیت
فیزیکی ،استفاده نکردن از لبنیات و مصرف سیگار
می تواند باعث بروز این بیماری شود.وی رژیم غذایی
سرشار از لبنیات ،میوه های تازه ،سبزیجات و انجام
ورزش مــداوم را در پیشگیری از این بیماری مفید
می داند«.جودت» به این مهم هم اشاره می کند که
ذخیره شدن کلسیم در استخوان ها باعث سفتی آن
ها و این روند قبل از تولد آغاز می شود و تا  30سالگی
ادامه دارد .اگر فعالیت بدنی کم باشد یا رژیم غذایی
مناسب نباشد به تدریج کلسیم استخوان ها کم می
شود .به گفته وی ،ویتامین  Dدر جذب کلسیم موثر
است و اگر در رژیم غذایی گنجانده شود ،از بیماری
پوکی استخوان پیشگیری می کند .به گفته وی،

 90درصد مردم ایران کلسیم کافی را دریافت نمی
کنند در حالی که منابع این ماده شامل شیر مادر،
پنیر ،ماست ،کشک ،قره قروت ،ماهی کیلکا ،سبزی
های برگ سبز ،هویج ،شلغم ،کلم پیچ و توت فرنگی
است .وی با بیان این که ویتامین Dدر جذب کلسیم
تاثیر به سزایی دارد ،می افزاید :کمبود طوالنی مدت
این ویتامین ،به کاهش جذب کلسیم و در نهایت
بیماری پوکی استخوان منجر می شــود .وی قرار
گرفتن در معرض نور خورشید و مصرف مواد غذایی
غنی از ویتامین Dمانند زرده تخم مرغ را برای جبران
کمبود آن موثر می داند.یک پزشک متخصص ارتوپد،
عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی پوکی استخوان را عامل
 75درصد شکستگی ها می داند و می گوید :پوکی
استخوان به کاهش دانسیته استخوان که به تضعیف
و شکننده شدن استخوان می انجامد ،اطــاق می
شود و متاسفانه فرد دارای پوکی استخوان بر اثر
ضربه با شدت کم شکستگی را تجربه می کند .دکتر
«محمدرضا صــفــدری» پوکی استخوان را بیماری
خاموش معرفی می کند و می افزاید :به دلیل آن که
پوکی استخوان عالیم خاصی ندارد ،به آن بیماری
خاموش می گویند.وی به اهمیت تشخیص به موقع
و درمان مناسب این بیماری اشاره و اظهارمی کند:
مصرف ناکافی کلسیم و ویتامین  ،Dاستعمال سیگار،
بی تحرکی و مصرف زیــاد کافئین از عوامل بسیار
مهم ابتال به پوکی استخوان است.وی مصرف 400
تا  800واحد ویتامین  Dرا ضروری اعالم می کند و
می افزاید :میزان مصرف کلسیم روزانه در نوجوانان
باید هزار و  200تا هزار و 500میلی گرم ،در جوانان
تا  65سالگی هــزار و پس از یائسگی هــزار و 500
میلی گرم باشد.به گفته وی ،فعالیت فیزیکی ،مصرف
کلسیم و ویتامین  Dدر پیشگیری از پوکی استخوان
تاثیر به سزایی دارد.

صدیقی -بررسی نقشه های پیش یابی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
بیانگر تداوم روند افزایش دما و جوی نسبت ًا پایدار تا اواسط هفته در منطقه است .به
گفته کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان ،پدیده غالب طی روزهای
آتی تا دوشنبه در پاره ای از نقاط وزش باد نسبت ًا شدید و افزایش موقت ابر خواهد
بود« .هادی زاده» اعالم کرد :روند افزایش نسبی دما تا صبح سه شنبه ادامه خواهد
داشت .بر اساس اعالم هواشناسی استان ،بیشترین میزان بارندگی طی 24
ساعت منتهی به صبح جمعه ،مربوط به ایستگاه زوارم با  2.9میلی متر بود.
موفقیتورزشکاراناستاندررقابتهایکشوریبیمارانخاصوپیونداعضا

درخشش در کیش
هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور ورزشکاران دیابتی ،بیماران خاص و
پیوند اعضا در کیش پایان یافت و نمایندگان استان خوش درخشیدند«.سهیال
پیدا» رئیس هیئت ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضا در خراسان شمالی
با بیان این که ۳۰۰ورزشکار در رشته های تیراندازی با تفنگ ،تنیس روی
میز ،شطرنج ،دارت و شنا در این مسابقات به رقابت پرداختند ،اظهارکرد:
ورزشکاران استان در دو رشته تیراندازی با تفنگ و تنیس روی میز صاحب
عنوان شدند که در رشته تیراندازی «مریم گریوانی» به عنوان قهرمانی رسید
و «محمد هژیری» سوم شد و همچنین در رشته تنیس روی میز« ،امان ا...
افشین» نایب قهرمان شد و «زینب ولدپور» به عنوان چهارمی رسید .

الو پزشک
درمان طاسی
علوی -ریزش مو در آقایان به علت غلبه خلط دم و صفراست .به گفته یک
پزشک طب سنتی غلبه صفرا باعث ریزش موی جلوی سر و غلبه دم سبب
ریزش موی وسط سر مردان می شود .دکتر «سیمین جان نثار» ادامه می
دهد :برای درمان می توان مزاج را اصالح کرد به این ترتیب که مزاج خلط
غالب باید با داروهــای گیاهی و زیر نظر پزشک طب سنتی اصالح شود.
وی بیان می کند :بیمار باید از خوردن فست فودها ،مواد سرخ کردنی و
غذاهای خیلی گرم مثل ادویه جات و خرما پرهیز کند .وی درباره روش
های درمــان نیز اظهارمی کند :بــرای درمــان ماساژ سر با روغــن فندق،
شست و شوی سر با سرکه ،انجام حجامت ،درمان بیماری های همراه مثل
کم خونی ،کم کاری تیروئید ،کمبود روی ،منیزیم ،کلسیم و ویتامین D
پیشنهاد داده می شود.

