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مشاور

اعتبار قولنامه

قولنامه ای که در مشاور امالک به طور دستی تنظیم
می شود ،چه میزان اعتبار دارد؟ قرار قطع بیع است و
 9روز هم از معامله گذشته است اما فروشنده از آوردن
سند و مدارک امتناع می کند ،باید چه کنم؟ نصف پول
مورد معامله را نیز پرداخت کرده ام.
محمدی  -مدیر خدمات الکترونیک قضایی
شماره یک بیرجند :قولنامه ای که در مشاور امالک
تنظیم می شود چنان چه واجد شرایط اساسی و توسط
متعامالن تأیید و امضا شده باشد به عنوان یک سند
عادی قابل پذیرش و تنها در مقام اثبات با سند رسمی
متفاوت است .از ظاهر سوال چنین استنباط می شود
که بیع قطعی است مگر شروطی قید شده که تحقق
آن را منوط به انجام فعل یا تعهدی کرده باشد و در
این صورت مشروط له با شرایطی حق فسخ معامله را
خواهد داشت و در هر صورت اظهار نظر منطقی منوط
به مالحظه مدارک مربوط است .خوانندگان محترم
روزنامه خراسان جنوبی می توانند سوال های حقوقی
خود را در تماس با تحریریه روزنامه مطرح کنند تا پاسخ
آن ها را از کارشناسان جویا شویم.

نوستالژی

مدادهای تراش خورده
آن روزها که از مدادهای عروسکی و فانتزی امروزی
خبری نبود ،بچه ها با شوق ،مدادهای سیاه شمشیر
و گاه سوسمار نشان و قرمز رنگ را که باالی آن با نوار
سفید تزیین شده و بسیار خوش رنگ بود ،با تراش های
کوچک و بزرگ صیقل می دادند و بر جان کاغذهای
سفید و گاه کاهی دفتر ،نقشی به یادگار می گذاشتند.
مدادهایی که گاه آن قدر تراش خورده بود که قد و قواره
شان به اندازه قرار گرفتن بین دو انگشت دست می
رسید و سپس از گردونه مصرف خارج می شد .بعدها
اما مدادهای مغزی و به قول بعضی ها نیشی ،کم کم
جای خود را به انواع تراش خورده آن داد .اما حاال
عرصه رقابت برای به رخ کشیدن رنگ و طرح های
جدید در بازار مدادهای رنگارنگ برای دانش آموزان
توصیف شدنی نیست طوری که هر روز و در هر گوشه
از شهر نوع جدیدی در قاب چشم خودنمایی می کند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

اخبار

براساس شاخص های طرح بررسی تغذیه دانش آموزان اعالم شد:

کالس اولیها درصدرجدول سوءتغذیه
زهرا خسروی -کالس اولی های استان از بیشترین
میزان سوء تغذیه رنج می برند .معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به این که
معاینات دانش آموزان در پایه های اول هر مقطع
تحصیلی شامل اول ،چهارم ،هفتم و دهم انجام می
شود ،به «خراسان جنوبی» گفت :بر اساس شاخص
های استخراج شده در سال تحصیلی 96 -97
درصد سوء تغذیه الغری در دانش آموزان معاینه شده
در استان  16.33و سوء تغذیه اضافه وزن و چاقی
 13.07درصد است« .کامبیز مهدی زاده» افزود:
بررسیشاخصهادرپایههایمختلفتحصیلینشان
می دهد که بیشترین میزان سوء تغذیه الغری در پایه
اول ابتدایی و بیشترین میزان سوء تغذیه اضافه وزن و
چاقی در پایه چهارم ابتدایی وجود دارد.به گفته وی،
سوء تغذیه زمانی رخ می دهد که بدن غذای کافی و
مورد نیاز برای رشد و سالم بودن را به دلیل نخوردن
غذای کافی یا سالم و ضروری مصرف نکند یا برخی
افراد ممکن است به دلیل ابتال به برخی اختالفات
سوء جذب روده ای ،قادر به جذب مواد مغذی از
غذاهایی نباشند که دریافت می کنند ،به همین دلیل
دچار سوء تغذیه می شوند .وی با تاکید بر این که به
طور معمول افراد مبتال به سوء تغذیه یا در رژیم غذایی
شان کالری کافی وجود ندارد یا رژیم آن ها بدون
ویتامین ،پروتئین و مواد معدنی مغذی است ،ادامه
داد :به طور کلی سوء تغذیه را می توان در انواع ناشی
از کمبود دریافت ریزمغذی ها شامل آهن ،کلسیم،
روی ،امالح و ویتامین ها ،سوء تغذیه انرژی و پروتئین
و سوء تغذیه ناشی از بیش خواری خالصه کرد.

• •آهن یاری برای دانش آموزان دختر

وی ارتقای وضعیت تغذیه دانش آموزان با آموزش
تغذیه و مکمل یاری با آهن و ویتامین  ،Dبرنامه
آهن یاری دختران دانش آموز به عنوان یکی از
راهکارهای عمده تامین شیوع کم خونی و کمبود

خبر

معدوم سازی 7650کیلو گرم
مواد غذایی دربیرجند

خسروی -هفت هزار و  650کیلو گرم مواد
غذایی در بیرجند طی  9ماه ابتدای امسال معدوم
شد .مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای

بیش فعالی؛ طبیعی یا نگران کننده؟

کمبود ریزمغذی ها و  ...در مراکز و داروخانه های
بهداشت به دانش آموزان خدماتی مانند مشاوره
های تغذیه ای توسط کارشناسان تغذیه ،برگزاری
کالس های آموزش تغذیه ،توزیع رایگان مکمل ها
و  ...ارائه می شود.

• •اختالل در یادگیری

معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند :بر اساس شاخص های استخراج شده
در سال تحصیلی  96 -97درصد سوء تغذیه الغری در دانش آموزان معاینه
شده در استان  16.33درصد و سوء تغذیه اضافه وزن و چاقی 13.07
درصد است
مدیر سالمت خانواده ،جمعیت و مدارس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
سوء تغذیه یکی از علل ضعف سیستم ایمنی بدن و ضعف سیستم ایمنی سبب
کاهش بهر ه هوشی ،افزایش ابتال به بیماریها و افت تحصیلی می شود
آهن در این گروه سنی را از حمایت های انجام
شده از این گروه اعالم و اضافه کرد :در این برنامه
عالوه بر توزیع یک قرص فروس فومارات و فروس
سولفات یک بار در هفته به مدت  16هفته در سال،
آموزش دختران دانش آموز در زمینه تغذیه صحیح
و کمبود ریزمغذی ها به ویژه کم خونی فقر آهن
انجام می شود.وی با اشاره به این که امکان زیر
پوشش قرار دادن همه دانش آموزان در مدارس
مرکز بهداشت بیرجند با اشاره به  11هزار و 732
بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن
عمومی ،به معدوم سازی هفت هزار و  650تن
مواد غذایی مشکوک به فساد یا تاریخ مصرف
گذشته طی  9ماه ابتدای امسال به خبرنگار ما
گفت :از این تعداد  468مورد به مراجع قضایی
معرفی شده اند .به گفته مهندس «کربالییان»،
همچنین در این مدت  937نمونه برداری از مواد
غذایی انجام شد.

دخترانه راهنمایی متوسطه اول و دبیرستانی
متوسطه دوم در این طرح فراهم شده است ،ادامه
داد :سال  94برای اولین بار برنامه مکمل یاری
با ویتامین  Dدر استان اجرا شد و  100درصد
دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه
اول و دوم زیرپوشش مکمل یاری با ویتامین  Dقرار
دارند .به گفته مهدی زاده ،به منظور پیشگیری
از عادت های غلط غذایی ،چاقی و اضافه وزن،

مدیر سالمت خانواده ،جمعیت و مدارس دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند هم با اشاره به این که سوء
تغذیه یکی از علل ضعف سیستم ایمنی بدن است،
گفت :ضعف سیستم ایمنی سبب کاهش بهر ه
هوشی ،افزایش ابتال به بیماریها و افت تحصیلی
دانش آموزان می شود« .مصطفوی» با بیان این که
صرف صبحانه در تغذيه افراد به ویژه دانش آموزان
از اهميت ويژه اى برخوردار است ،گفت :با توجه
به اين كه عمده ترين منبع تامين انرژى در مغز،
گلوكز است و گلوكز وارد شده به بدن با وعده غذايى
شام ،فقط تا ساعت ابتدايى صبح در بدن باقى
مىماند ،بنابراین در صورت مصرف نشدن صبحانه،
تامين انرژى مغز در ساعت های ابتدای صبح كه
همان زمان حضور دانش آموزان در مدرسه و زمان
يادگيرى است دچار مشكل می شود.وی مهم ترين
كمبودهاى تغذيه اى در كشور و به تبع آن در استان
را ناشی از كمبود پروتئين و انرژى ،يد ،آهن ،بعضى
ويتامين ها به ویژه  A، Bو Dاعالم و اضافه کرد:
در اين بين ارتباط ميان كمبود آهن و ويتامين D
با كاهش تمركز و ضعف يادگيرى به اثبات رسيده
است .وی با تاکید بر این که دانش آموزان عالوه بر
سه وعده اصلى ،نياز به ميان وعده نيز دارند و بهتر
است از ميان وعده هايى با ارزش غذايى باال مانند
ساندويچ هاى خانگى ،خشكبار ،ميوه و مغزها
استفاده شود ،ادامه داد :توصيه می شود  ٢٠تا 25
درصد انرژى روزانه به ویژه برای دانش آموزان با
صبحانه تامين شود.

بسیاری از کودکان که برچسب بیش فعالی
میخورند ،در محدوده طبیعی قرار دارند .پزشک
دستیار ارشد تخصص طب سنتی ایران با اشاره
به این که براساس توصیه حکمای طب ایرانی ،هر
قدر سن کودک افزایش می یابد باید میزان حرکت
و فعالیت فیزیکی او هم افزایش یابد ،به «خراسان
جنوبی» گفت :بسیاری از کودکانی که بدون مراجعه
به پزشک و به صرف پر جنب و جوش بودن برچسب
بیش فعالی می خورند ،در محدوده طبیعی قرار
دارند.دکتر «نواب زاده» افزود :این کودکان با
تحرک کافی طی روز و تخلیه انرژی خود آرامش می
یابند و خلق و خوی بهتری هم پیدا می کنند .وی با
تاکید بر این که کوچک بودن منزل دلیل موجهی
برای محروم کردن کودکان از تحرکی که الزمه
سالمت آن هاست ،نیست ،ادامه داد :بهتر است با
پر نکردن منزل با وسایل زیاد و غیر ضروری ،فرصت
تحرک و نشاط را از کودکان نگیریم .به گفته وی ،باید
کودکان را به انجام بازی های پرتحرک قابل اجرا در
فضاهای کوچک تشویق و از هر فرصتی برای بردن
آن ها به فضای باز و وسیع استفاده کنیم.

توزیع  13هزار بسته حمایتی
 13هزار و  158بسته حمایتی بین اقشار جامعه
توسط هالل احمر استان از ابتدای امسال توزیع شد.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان ارزش ریالی
این بسته ها را  11میلیارد و  530میلیون ریال اعالم
کرد و به «خراسان جنوبی» گفت :توزیع این بسته ها
در قالب طرح همای رحمت ویژه ماه رمضان ،ارمغان
مهر ویژه دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی و ویژه
مادران باردار و شیرده انجام شد« .شهریاری» با اشاره
به توزیع  10هزار بسته حمایتی ویژه مادران شیرده و
باردار به ارزش 10میلیارد ریال اضافه کرد :همچنین
هزار و  558سبد غذایی به ارزش  800میلیون ریال
بین چهار هزار و  974نفر ویژه طرح همای رحمت و
هزار و  600بسته بین دانش آموزان به ارزش 730
میلیون ریال در طرح ارمغان مهر توزیع شد.

