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 كتابخانه امام رضا)ع( شهرستان مهران- استان ایالم 

کتابخانه امام رضا)ع( در سال 1372  در فضایی به مســاحت 877 مترمربع در شهرستان مهران 
افتتاح گردید. این کتابخانه در سال 97 به عنوان کتابخانه برتر کشوری از سوی نهاد کتابخانه های 

عمومی برگزیده شد.
کتابخانه امــام رضا)ع(  دارای 22196 عنوان و28526 نســخه کتاب  بــوده و بخش های مرجع، 
نشریات ادواری، کافی نت، بخش مســتقل کودک و نوجوان و کتابخانه دیجیتال از جمله بخش ها 

و امکانات آن می باشد.
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چهارمين دوساالنه بين المللي كارتون كتاب

نام كتاب: .....................................................ماه هشتم
انتشارات: ................................................ دارالحدیث
پدیدآورنده: ....................................... مهدی غالمعلی 
......................................... 140 صفحه  تعداد صفحات:

نهمین جشنواره بین المللی کتابخوانی رضوی که با مشارکت 
یک میلیون و 36۴ هزار نفر در سراسر کشور برگزار گردید، با 
تقدیر از 10۴ برگزیده ملی و با پیامی از سوی دکتر سیدعباس 

صالحی به کار خود پایان داد.
در پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده است: جشنواره های 
مروج کتابخوانی، فرصتی ارزشمند برای پیوند عموم مردم با 

»یار مهربان« اندیشه های بشری است و زمانی که با آموزه های 
اصیل مذهبی آمیخته شوند، شکوه صدچندان می یابند. نهمین 
جشنواره کتابخوانی رضوی، تجلی امید به آینده روشن و 

کتابخوان ایران بصیر و والیت مدار است.
همچنین علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد برگزاری این جشنواره 
را در راستای معرفت افزایی و رسیدن به حیات طیبه عنوان کرد.

نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
به ایستگاه پایانی رسید

خبرويژه

براي مشــاهده آخرین اخبار 
نهاد كتابخانه هــاي عمومي 
كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزینه هاي 
روبــه رو اســکن بگيریــد

www.iranpl.irinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

»ماه هشتم« زندگینامة کوتاه و مستند امام رضا علیه السالم را 
به مخاطبان عالقه مند و دوستداران آن امام همام ارائه می دهد. 
نویسنده تالش دارد با در نظر داشتن لزوم »بهره گیری از منابع 
معتبر«، »گزیده گویی«، »بهره مندی از صنایع هنری«، »قابل 
استفاده بودن برای سلیقه های گوناگون«، اثری متفاوت و 

کاربردی را با موضوع زندگی ماه رئوف خراسان ارائه دهد.
انتخاب حکایات نقل شده در کتاب به گونه ای است که بتواند 
به مخاطب یک الگوی عملی و رفتاری ملموس از زندگی امام 

رضا علیه السالم معرفی نماید.
این کتاب 55 بخشی با وقایع زندگی امام علیه السالم از پیش 
از تولد و ورود مادرشان نجمه خاتون به مدینه آغاز می شود 

و در ادامه با روایت شیوای وقایعی از زندگی  ایشان در زمان 
حیات پدر بزرگوارشان )حضرت امام موسی کاظم علیه السالم( 
ادامه می یابد. شرح ماجرای ازدواج و فرزنددارشدن علی  
تفاقات در  بن  موسی الرضا علیه السالم، نقل جالب ترین ا
دوران والیت عهدی ایشان و توصیف چگونگی شهادت امام 

علیه السالم از دیگر موضوعاتی است که در کتاب آمده است.
بهره گیری هنرمندانة مؤلف از احادیث اخالقی و اعتقادی، 
ضمن بیان یک حکایت جالب توجه و جّذاب در بستر حکایت 
تاریخ ویژگی برجسته ای است که بر غنای محتوایی کتاب 
نسبت به اکثر کتاب های موجود با موضوع سیره و زندگی 

رضوی افزوده است.

مسمومیت با 
مونوکسیدکربن، 
مرگ خاموش )18(

اين سبزيجات را 
پخته بخوريد!
)24(

يک معذرت خواهی 
کوچولو
)23( 

خوابیدن با خیال 
راحت هنگام 

سرماخوردگی )20(

ايران مقصدی ايده آل برای 
گردشگری سالمت در حوزه 

درمان ناباروری

با توجه به توانمندی های ایران در حوزه خدمات 
درمانی، به ویژه درمان ناباروری در منطقه و جهان 
از یک سو و جاذبه های تاریخی و طبیعی کشور 
از سوی دیگر، سیاست گذاری و سرمایه گذاری 
مناسب در این بخش می تواند بسیار اثربخش و 
سودآور باشد.خوشبختانه ایران مقصدی مطلوب 
و مناسب برای گردشگری درمانی، به ویژه درمان 
ناباروری است. مهم ترین دلیل جاذبه گردشگری 
درمانی ایران هم توان، دانش و تبحر پزشکان این 
مرز و بوم است. در دهه های اخیر، ایران در زمینه 
دانش پزشکی و پرورش متخصصان زبده پیشرو 
بوده  و انتشار مقاالت متعدد از متخصصان و 
پژوهشگران ایرانی در معتبرترین نشریات پزشکی 
جهان و حضور و سخنرانی ایشان در کنگره های 

طراز اول بین المللی گواهی بر این مدعاست. 
این دستاوردهای علمی و پژوهشی باعث شده 
خدمات پزشکی ایران اعتباری جهانی بیابد و از 
این رو، گردشگران سالمت مایل باشند برای دریافت 
خدمات درمانی باکیفیت به ایران بیایند.یکی از 
دالیل اقبال گردشگران سالمت به ایران پایین بودن 
هزینه های درمان ناباروری است. با توجه به نقش 
نظارتی وزارت بهداشت و وزارت کار، رفاه و تامین 
اجتماعی، قیمت خدمات درمانی در ایران بسیار 
پایین تر از کشورهای منطقه و جهان است. توجه 
کنید که هزینه یک دوره درمان ناباروری در ایران، 
حدود 500 تا 700 دالر است اما در کشورهایی 
مثل عراق یا قبرس، بین 5 تا ۶ هزار دالر، در 
اروپا حدود ۸ تا ۹ هزار یورو و در آمریکا بین 
۱۲ تا ۱5 هزار دالر است. بنابراین، قیمت بسیار 
پایین خدمات درمان ناباروری، کنار تخصص و 
تبحر پزشکان ما باعث شده  مراجعان بسیاری از 
کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج 

فارس داشته باشیم.
باال رفتن نرخ ارز در ایران، اگرچه باعث ایجاد 
عرصه  در  شده،  کشور  اقتصاد  در  مشکالتی 
گردشگری سالمت می توان به آن به چشم فرصت 
نگاه کرد و با فعال کردن واحد بیماران بین الملل 
بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر کشور و تقویت 
زیرساخت های الزم، ایران را به مقصدی ایده آل 
برای گردشگری سالمت در منطقه تبدیل کرد. 
برای نمونه، پیشرفت ها و دستاوردهای متخصصان 
ایرانی در حوزه درمان ناباروری، درمان سقط مکرر 
و تکنیک های ژنتیکی در منطقه بی رقیب است و 
اگر در این زمینه به درستی اطالع رسانی شود و 
دولت نیز اقدامات الزم را در حمایت از مراکز 
درمان ناباروری انجام دهد، ایران بی تردید به قطب 
گردشگری سالمت منطقه در حوزه درمان ناباروری 
تبدیل خواهد شد. مهم ترین مانع رشد گردشگری 
سالمت، نبود نظام یکپارچه و منظم برای معرفی 
امکانات درمانی کشور در دیگر کشورها، به ویژه 
کشورهای منطقه است. متاسفانه اکنون واسطه هایی 
که هیچ تخصص و دانشی در این زمینه ندارند و 
تنها به سود خود می اندیشند، در گردشگری سالمت 
فعال هستند. همین مساله باعث شده رقابتی ناسالم 
ایجاد شود و گردشگران اطالعات متفاوتی درباره 
کیفیت خدمات مراکز و هزینه های درمانی دریافت 
کنند. باید توجه کرد این وضعیت باعث سلب اعتماد 
گردشگران از مراکز درمانی کشور می شود و در 
بلندمدت به نفع کشور و هیچ مرکز درمانی ای نیست. 
راه حل این مشکل، همکاری وزارت امور خارجه و 
سفارت خانه ها و دفاتر کنسولگری ایران با وزارت 
بهداشت و سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، 
در زمینه معرفی مراکز درمانی معتبر به اتباع دیگر 
کشورهاست. اگر بتوان با همکاری وزارت امور 
خارجه در کشورهای دیگر واحدی ویژه برای 
معرفی خدمات و امکانات درمانی ایران راه اندازی 
کرد که مراجعان بتوانند اطالعات کافی در این باره 
کسب کنند و حتی همان جا برای مراجعه به مرکز 
مورد نظرشان ثبت نام کنند و نوبت بگیرند، تا حد 
زیادی مشکالت موجود کاهش خواهد یافت و نظام 
هماهنگ اطالع رسانی و جذب گردشگر سالمت 
شکل خواهد گرفت. همچنین، دفاتر دیپلماتیک و 
فرهنگی ایران در کشورهای خارجی می توانند با 
همکاری رسانه های آن کشورها درباره دستاوردها 
و امکانات پزشکی ایران اطالع رسانی کنند. همه 
می دانیم مهم ترین تبلیغ در عرصه خدمات درمانی 

رضایت بیمار است. 
هیچ مرکزی نباید فقط به منافع کوتاه مدت خود 
فکر کند، بلکه همه باید به این نکته توجه کنیم که 
توسعه روزافزون گردشگری سالمت در کشور، در 
بلندمدت باعث تقویت اقتصاد سالمت خواهد شد 
و در یک نظام سالمت توسعه یافته و برخوردار از 
منابع کافی، همه مراکز درمانی به رشد و سودآوری 
بیشتر دست خواهند یافت بنابراین، باید تالش 
کنیم بیماران خارجی خدماتی باکیفیت و مناسب 
دریافت کنند. اگر این بیماران از خدمات و امکانات 
رفاهی و درمانی ما راضی باشند، حتما این رضایت 
را به آشنایان خود نیز منتقل می کنند و همین 
موضوع باعث به گردش درآمدن چرخ های صنعت 

گردشگری در ایران می شود.

اگر باردار هستید یا قصد بارداری دارید، شاید این سوال به 
ذهنتان برسد که چقدر احتمال دارد دوقلو باردار شوم؟ مزایا و 
معایب بارداری دوقلویی چقدر است و چه عواملی در بروز آن 
نقش دارند؟ با دکتر زهرا رضایی، متخصص بیماری های زنان و 
زایمان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمورد 
این موضوع گفت وگو کرده ایم...)صفحه 22(

هزینه اشتراک هفته نامه »سالمت« )48   
شماره در سال( 288,000 تومان است. 
برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از   
کسر 10 درصد تخفیف(، مبلغ 260 

هزار تومان در وجه نشریه »سالمت« به 
شماره کارت 1211-4007-5714-
6274 بانک اقتصاد نوین واریز نمایید.
شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به   

همراه نام و نشانی و کدپستی ده رقمی به 
تلفن 09125725749 اعالم نمایید. 
اصل فیش بانکی یا کد پیگیري را تا پایان 

دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا   

اسفند  98 است.
اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با   

پست مطبوعات برقرار مي شود.

رتینوئیدهای موضعی 
چه هستند و چه تاثیری بر 

زیبایی پوست دارند؟

ماده ای برای 
جوان ترشدن

 پریشان حالی شغلی

آثار روانی بیکاری
دستمزد تشویقی که برپایه کمیت کار باشد، 

نه زمان صرف شده برای انجام آن، به نوبه خود 

برای افزایش بهره وری کارمند یا کارگر، بسیار 

سودمند است. طبق اعالم دانشگاه کالیفرنیا، 

حقوق تنها راه کاربردی نیست که بر بهره وری 

کارگر و کارمندان تاثیر می گذارد... صفحه13

رتینوئیدهای موضعی جزو  پرکاربردترین 

ترکیبات گروه بندی می شوند که می توانند به 

جوان تر شدن پوست کمک کنند... صفحه31

گزارش »سالمت« از 

فرازوفرودهای توزیع شیر 
رایگان در مدارس ایران

مشکل توزیع شیر 
مدارس کجاست؟

بودن چیست و چگونه می توان 
به اصل پذیرش رسید؟

به ورای جهان خود 
سـفر کنیـد

به تمامیت خود بنگرید، چقدر در همین زمان و همین 

حاال زندگی می کنید؟ همین حاال چقدر در فکر 

کارهای انجام نداده و وظایف محوله آینده هستید؟ 

چه کسی تعیین می کند کدام فکر و عمل مهم تر از 

دیگری است؟  اعتقاد دارید همه ارزشمندی ها تنها 

در ذهن ما جاگرفته اند و گاهی دست و پایمان را 

برای زندگی آسوده بسته اند؟ ... صفحه14

صنعان امینی از بچگی مبارزه 
با سرطان را شروع کرده

شنا در رودخانه، 
عشق به زندگی

خدا اگر مشکلی به شما می دهد، شاید به این 

دلیل است که تو در نظر او آدم قوی هستی که 

می توانی با مشکالتت راه بیایی و آنها را تحمل 

کنی. شاید بقیه تو را ببینند و امید به زندگی را به 
دست بیاورند... صفحه5

عكس العمل هاي مختلف
 در برابر خیانت

وقتي خیانت مي بینیم
یکي از مشکالت بسیار آزار دهنده در رابطه 

وقتي است که یک نفر احساس مي کند طرف 

مقابل به هر گونه اي در رابطه حضور کامل ندارد 

و به نوعي خیانت مي کند.... صفحه18

دکتر محمدرضا سرگلزایی 

روان پزشک، از دالیل رواج مواد 
مخدر بین جوانان می گوید:

چطور مصرف 
مواد بین جوانان 

مد می شود؟

طرح توزیع شیر رایگان در مدارس که آغاز آن به 

سال ۱۳۷۹ بازمی گردد، با تحت پوشش قرار دادن 

حدود ۱۰ هزار دانش آموز در کشور اجرا شد. 

طرح تا جایی گسترش پیدا کرد که در هر مدرسه 

و هر جای کشور می توانستید دانش آموزی را در 

حال نوشیدن شیر ببینید و تفاوتی بین دانش آموزان 

مدارس دولتی و غیردولتی نبود و اما این میزان در 

سال های بعد هر سال کمتر از سال قبل می شد تا 

درنهایت چیزی از آن باقی نماند و حدود ۲ سال 

خبری از توزیع شیر در مدارس نبود... صفحه2

چگونه اعتیاد بین جوانان مد می شود؟ اعتیاد 

بین جوانان در عین داشتن جنبه های مشترک با 

اعتیاد در کل جامعه، دارای برخی ویژگی های 
خاص است... صفحه4

H1N1 ویروس آنفلوانزایی 

که امسال شایع شد 

وحشت نکنید  
صفحه20
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 معصومه بافنده 
در گفت وگو با »سالمت« مطرح کرد

همیشه به یاد 
چله هاي 
لذت بخشم

 معصومه بافنده 
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