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«آژیر قرمز» آسیب های اجتماعی و مهمترین جلسه نظام
اعتیاد ،طالق ،انحرافات ،بزهکاری ها ،حاش��یه نشینی ،زنان سرپرس��ت خانوار و ...از مهمترین
مسائل و مشکالت و آسیب های اجتماعی هستند که جوامع انسانی از جمله جامعه و کشور ما را به
شدت تهدید میکنند.
▪ ▪اشک و بغض رهبر

شاید به همین دلیل است که جلسه  23عضو شورای اجتماعی کشور درباره بررسی آسیب های
اجتماعی که دوش��نبه گذش��ته در حضور رهبر انقالب برگزار ش��د را آن طور که وزیر بهداش��ت
در کانال تلگرامی خ��ود آورده رهبری «مهمترین جلس��ه نظام» عنوان کرده اند و مس��لم اس��ت
که بررس��ی و مقابله با آس��یب های اجتماعی خصوص ًا در برهه کنونی به دالی��ل مختلف باید در
تصمیم س��ازی ها و برنامه ریزی ها از جمله مهمترین اولویت های مس��ئوالن کش��ور باش��د چرا
که اگر چه ملت بزرگ ای��ران تاکنون با ات��کا به پ��روردگار متعال و امید به نص��رت حضرت حق،
مراحل بس��یار س��خت ،تاریخی و سرنوشت س��ازی از جمله پیروزی انقالب و تثبی��ت حاکمیت
نظام اس�لامی ،دوران سراس��ر عزت و افتخار و سلحش��وری دفاع مقدس ،فش��ار های س��نگین
سیاس��ی بین المللی ،تحریم های ظالمانه و انواع تهدید های نظامی و امنیتی را با حفظ عزت و
استقالل و آزادگی پشت سر گذاش��ته و در حال حاضر نیز که منطقه دچار فتنه و جنگ خانمان
سوز تروریستی داعش دست پرورده وهابیت سعودی و استکبار آمریکاست باز هم به لطف ایزد
منان و تالش و ایث��ار مجاهدان و سلحش��وران ارتش و نیرو ه��ای انتظامی و امنیت��ی و مرزبانان
غیورمان ،این دالورمردان بی ادعا ،ای��ران عزیزتر از جانمان در امنیتی کم نظیر به س��ر می برد
اما با تمام این اح��وال امروز خطر آس��یب های اجتماعی آنچنان جدی و در کمین اس��ت که اگر
ادعا کنیم تداوم و گسترش این آسیب ها می تواند به «فروپاشی» اخالقی و اجتماعی و فرهنگی
جامعه منجر ش��ود ،ادعایی به گ��زاف نکرده ایم و ش��اید به همی��ن دلیل و دیگر دالیل اس��ت که
رهبری هنگام ش��نیدن گزارش اعضا و پخش مس��تند هایی از آس��یب های اجتماعی «بغض در
گلو» و «اشک در چش��م» خطاب به اعضای ش��ورای اجتماعی کش��ور و حاضران نکات مهمی را
تذکر دادند از جمله بیان عبارات��ی با این مضامین که ما غفلت کردیم ،م��ا باید زودتر به این امور
می پرداختیم ،این ها عیال و خانواده ما هستند ،ما به جای گزارش باید اثر اقدامات دستگاه ها
را در تغییر ش��اخص ها و کاس��تن از معضالت به طور ملم��وس ببینیم .ایش��ان در بخش دیگری
از صحبت هایش��ان با «دردناک» عنوان کردن معضل آس��یب های اجتماعی بر لزوم مش��ارکت
مردم در مبارزه با آس��یب های اجتماعی تأکید کردن��د و گفتند :همه حت��ی آن هایی که به دین
اسالم اعتقادی ندارند ،هر کسی که ایران را دوست دارد و سالمت وجدان دارد باید برای حل
این مسائل اهتمام بورزد .به هر صورت گزارش دس��تگاه ها و نهاد های ذی ربط در این جلسه و
دو جلسه قبل و تذکر ها ،هوش��یار باش ها و رهنمود های رهبری از یک سو و همچنین آمار باال و
واقعیت های تلخ آس��یب های اجتماعی که به مرور زمان و به دالیل مختل��ف گریبان گیر جامعه
شده ،وظیفه دولت و مجلس و کلیه نهاد ها و دستگاه های حاکمیتی و همچنین مردم و رسانه ها
برای مقابله جدی و موثر با انواع آسیب های اجتماعی و کاستن از آمار این معضالت «دردناک»
وخطرناکرابس��یارس��نگینکردهاس��ت.
▪ ▪مرور اجمالی آمار

مرور اجمالی برخی آمار حتم ًا می تواند صدای زنگ خطر آس��یب های اجتماعی که امروز به «آژیر
قرمز» تبدیل شده است را شفافتر به گوش مسئوالن و مردم برساند!
اعتیاد:
گر چه برخی کارشناسان براین باورند که به دالیلی آمار دقیق و واقعی از تعداد معتادان وجود ندارد
اما به هر صورت بر اساس آمار اعالم شده س��ال  ،90تعداد معتادان یک میلیون و  330هزار نفر و
بر اساس آمار اعالمی س��ال  93تعداد خانواده های درگیر با اعتیاد  2میلیون خانواده اعالم شده
استوکیستکهندانداعتیاداینبالیخانمانسوزعالوهبراینکهخودیکآسیباجتماعیجدی
است عاملی مهم در ایجاد آسیبهای دیگر از جمله طالق ،فروپاشی خانوادهها ،انواع بزهکاریها
و ...اس��ت .آیا برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد همه دستگاه های ذی ربط آنچنان که باید
به وظایف خود عمل کردهاند؟ !
طالق:
سست شدن و از هم پاشیدن ش��یرازه خانواده و طالق آسیب مهم و دردناک دیگری است که سایه
سیاه و سنگین خود را در جامعه گسترانده ،آنچنان که متأسفانه بر اس��اس آمار فروردین ماه سال
جاری که توسط معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کشور اعالم شده به طور متوسط در قبال هر100
ازدواج  22طالق در کشور ثبت میشود .اسفبارتر این که آمار طالق در برخی استانها  37تا 60
درصد به ازای هر 100ازدواج است! تازه اینها فقط آمار طالقهای ثبتی است نه «طالق عاطفی» !
کداماهلفهمدلسوزیاستکهنداندطالقکهخودیکآسیباجتماعیاستمیتواندچندآسیب
خطرناک دیگر را به دنبال داشته باشد ،آیا همه دست اندر کاران و همچنین آحاد مردم تمهیدات
و اقدامات الزم و موثر را برای کاهش آمار طالق و از آن مهمتر آماده کردن زمینه های ازدواج های
آگاهانه مناسب ،مطلوب و موفق که منجر به طالق نشود را آماده می کنند .اگر این طور بود اتفاق
نامبارک طالق تا این حد در جامعه تکرار نمی شد تا آن جا که «قبح» آن نزد برخی از بین برود! امر
نامبارکی که در برخی روایات آمده که طالق عرش خدا را میلرزاند!!
فرار دختران از خانه:
اینمعضلاجتماعیازجملهدردناکترینوعمیقترینزخمهاییاستکهمتأسفانهبرپیکرجامعه
ما نیز خورده است .تلخ قصه ای که حتی وجود یک مورد آن جانگداز است .آمار اعالم شده توسط
مدیر بهزیستی تهران در بیست و پنجم مرداد سال 94چنین حکایت میکند که ساالنه 10الی15
درصد از دختران بین سنین  14تا  18سال از خانه فرار می کنند .آیا این درد برای جامعه و مردان
و زنان غیرتمند ایرانی ،درد بزرگ و جانکاهی نیس��ت؟ اگر هست چرا اقدامی بایسته و موثر انجام
نمیشود؟ جدا از تأثیر فضاهای مجازی و دوستیهای خیابانی و «هوسهای عشق نما» و ...در فرار
برخی دختران از خانه آیا همه والدین به این نکته مهم میاندیشند کهگاه گفتار و رفتار غیرآگاهانه،
غیرمومنانه و غیرمسئوالنه ،فاقد تدبیر و نامناسب برخی از آن ها چقدر در فرار دختران از خانه تأثیر
دارد؟ فرارهایی کهگاه به فجایعی جبران ناپذیر بدل میشود!
زنان سرپرست خانوار:
طبق اعالم رئیس پژوهشکده آمار براساس سرشماری سال  90در بین  21میلیون خانوار موجود
در کشور ،سرپرستی  2میلیون و  500هزار خانوار برعهده زنان است و این یعنی عالوه برعهدهدار
بودن وظیفه سنگین و خطیر مادری ،بر دوش کشیدن وظایف پدری و مهمتر این که با این وضعیت
بیکاری و سختی تأمین معیشت که حتی بسیاری از مردان صاحب شغل و درآمد پایین آنچنان که
بایدازعهدهبرنمیآیند،آنگاهیکخانمکههمبایدمادرباشد،همپدر،همشاغلوهممسئولتربیت
و تأمینکننده امنیت روانی فرزندان خود چگونه و با چه مشقت و خون جگری می تواند زندگی را
بچرخاند و اگر دول��ت و مجلس و نهاد ها و دس��تگاه های ذی ربط مانند کمیته امداد و بهزیس��تی،
خیریههاومردمدرانجاموظایفذاتیووجدانیخوددرمقابلاینزنانبزرگواروبلندهمتکوتاهی
کنند چه جوابی در محضر الهی و آینده جامعه ایرانی میتوانند داشته باشند؟ اگر به این واقعیتها
و آمارها اضافه کنیم ،حدود 4میلیون نفری را که براساس آمار خرداد 94تحت پوشش کمیته امداد
هستند و حدود  3میلیون و  600هزار نفری که طبق آمار فروردین  93تحت پوشش بهزیستی قرار
دارند و همچنین اگر عالوه براین اعداد و ارقام اشارهای به ماجرای تلخ و بس جانگداز وجود برخی
مفاسد اخالقی و منکرات و فحشا داشته باشیم آنگاه کام ً
ال صدای «آژیر قرمز» آسیبهای اجتماعی
را هم مسئوالن بهتر میشنوند و هم مردم و شاید الاقل از این پسمسئوالن کاری کنند کارستان که
به قول رهبر همه جانبه نگر و دلسوزمان همو که «پدرانه» جامعه را اهل و عیال و خانواده خود و نظام
میدانند ،آحاد ملت نتیجه طرحها ،برنامهها و اقدامات مسئوالن و مردم خوب و خیرخواهمان را در
مبارزه با کنترل آسیب های اجتماعی به عینه ببینند و از عمق وجود حس کنند.
▪ ▪اشتغال و مبارزه جدی با فساد

رئیس جمه��ور در جلس��ه روز یکش��نبه هیئ��ت
دولت ب��ا تبری��ک و آرزوی توفیق برای س��رکار خانم
احمدی پور به عن��وان رئیس جدید س��ازمان میراث
فرهنگ��ی ،صنای��ع دس��تی و گردش��گری ،انتص��اب
ایش��ان را گامی در جهت تحقق سیاست های دولت
درخص��وص اعط��ای فرصت بیش��تر به بان��وان برای
حض��ور در عرصه ه��ای مدیریت��ی کش��ور دانس��ت.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی رئی��س جمهور،
حجت االس�لام والمس��لمین دکت��ر حس��ن روحانی
اظهارداشت :زمینه سازی برای مشارکت مؤثر زنان
در مس��ئولیت های مدیریت��ی ی��ک ض��رورت اس��ت.
دکت��ر روحانی ب��ا تأکی��د بر اهمیت س��ازمان میراث
فرهنگ��ی ،صنای��ع دس��تی و گردش��گری ب��ه عنوان
سازمانی با مسئولیت های متنوع ،اظهار امیدواری

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

کرد که با همکاری همه دستگاه های اجرایی شاهد
اس��تمرار توفیق��ات دوره مدیریت آقای س��لطانی فر
باشیم .رئیس جمهوری بازگرداندن چهار مجموعه
از اش��یای با ارزش میراث فرهنگی به داخل کشور،
ثبت پن��ج مورد از آث��ار فرهنگی کش��ور در یونس��کو،
توسعه هتل سازی و گردشگری و واگذاری اماکن به
بخش خصوصی را از جمله دس��تاورد های ارزشمند
این س��ازمان در س��ال های اخیر عنوان ک��رد .دکتر
روحانی ب��ا تاکی��د بر اولویت اش��تغال برای کش��ور؛
توس��عه گردش��گری ،احیای روستا ها با اس��تفاده از
جاذبه ه��ای گردش��گری و تقویت صنایع دس��تی را
از فرصت ه��ای مهم برای تقویت اش��تغال در کش��ور
دانست و ریاست جدید این سازمان را به بهره گیری
مناس��ب از این فرصت ها توصیه کرد.

پیامك2000999 :

نمابر05137009129 :

تلگرام09033337010:

••در جواب آن بنده خدا که گفته «بابت بدهی پنج میلیون تومانی نمیشود؟ !
به بانک ،همسرم با دو فرزندش رفته» باید عرض کنم بنده با بدهی ••چطور اداره ارشاد آموزشگاه آزاد دارد و دیپلم مهارت صادر می کند؟
 100میلیون تومانی نه تنها همسرم با دو فرزندم نرفته بلکه مثل یک متولیآموزشمهارترایانهدرکشور،فنیوحرفهایاست.لطفابررسی
کنید چطور آموزش و پرورش چنین مدارک آبکی را قبول میکند!
شیرزن کنارم ایستاده است و کار میکند تا هم مشکل زندگیمان و هم
••مصرانه تقاضامندیم برنامه ایجاد پایگاه های تغذیه سالم در مدارس
بدهیمان را رفع کنیم .فقط خدا و تالش!
••در پاسخ به همشهری عزیز که فرمودند خرداد  95برای کارت ملی را به عنوان موضوعی مهم و اصلی بنگرند .زیرا تغذیه هم می تواند آفت
هوشمند اقدام کردند می گویم که به دلیل درخواست های زیاد ،روند تحصیل و سالمت و هم باعث رشد و شکوفایی روزافزون توأم با سالمت
تحویلکارتهاطوالنیشدهودرخواستهایخردادماه،درماهآذرآماده دانشآموزان و آینده سازان عزیز میهن اسالمی شود.
تحویلخواهدبود.بدیهیاستکهباپیامکبهاطالعشانخواهدرسید•• .چرا طعم و بوی آب آشامیدنی بجنورد تغییر کرده و قابل شرب نیست؟
••آن دوستی که فرمودند «به علت این که سود بانک ها را کم کردند من لطفا پیگیری کنید.
با  35تومان نمیتوانم خانه بگیرم ».حرف شما صحیح ولی کجا دنبال ••با شماره تلفن های روی قبض آب یک هفته هست تماس می گیرم.
خانه میگردی؟ حتما در احمد آباد یا سجاد! بیا من خانه  105متری ،بیشتر اوق��ات کسی گوشی را بر نمی دارد یا به هر داخلی که وصل
می کند ،کسی جواب نمی دهد و فقط بوق انتظار پخش می شود.
دو خواب ،شیک با امتیاز های کامل بدهم.
امسالاینسومینباراستکهقبضهارااشتباهمحاسبهمیکنند.لطفا
••چرا همه چیز را گردن این و آن می اندازیم؟
••از همه عزیزانی که با بنده حقیر بابت بیماری همسرم ابراز همدردی گزارشی تهیه کنید .من کارمندم ،نمیتوانم حضوری بروم.
جام جهانی شمشیربازی  -سنگال
کردند تشکر میکنم از هموطنان خواهش میکنم برای عمل همسرم ••مهد های ک��ودک بجنورد ب��رای غیبت ک��ودک استراحت پزشک
که باید در چند روز آینده انجام شود دعا کنند و شفای همه بیماران می خواهند و به بهانه های مختلف از قبیل سنجش ،آزمایش انگل و...
سرطانی را در این ماه عزیز طلب کنیم .صادقانه احتیاج به کمک دارم .هزینه ناخواسته به خانوادهها تحمیل میکنند.
دستیابی به مدال طال برای نخستین بار
••تأمین اجتماعی برای واریز 30-40هزار تومان میگوید باید فقط در
اول خدا ،بعد شما!
��ﺸﻨﺒﻪ  ١٢ارد�ﺒﻬﺸﺖ  ٢٣ . ١٣٩٥رﺟﺐ  . ١٤٣٧ﺷﻤﺎره ١٩٢٤٤
••چه شده است شما روزنامه خراسانی ها رسالت خود را که انعکاس بانک رفاه حساب باز کنی و برای 30-40هزار تومان باید 15تا20روز
تیم سابر کشورمان در فینال جام جهانی شمشیربازی برابر آمری��کا مقابل هومر قرار گرفت و با شکس��ت این
حرف مردم است فراموش کرده اید؟ آیا از شورای شهر می ترسید که صبر کنی .مردم آزاری تا این حد!
در س��نگال مقاب��ل ایتالیا ب��ه برتری رس��ید و ب��ه مقام شمشیرباز انتقام شکست خود در المپیک ریو را از وی
فینالدردرﻣﺠﻠﺲﺗﻼش�ﺮد�ﻢ
ﮔﻔﺖ:دوﺑﺎر
برایدرﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻤﺎﻟ�
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﺧﺮاﺳﺎن
روزﻧ�ﺮدهاﻧﺪ.ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه٥
ﺧﻮدراﺑﻪ
روﺳﺘﺎ��
ﻫﺎ�
ﺷﺮ�ﺖ
ﺣﻴﺪرزاده-
ﺗﻌﺎوﻧ� ﻫﺎ� روﺳﺘﺎ�� ﺧﻮد ••قیمت گاز خیلی ارزان است باید 50برابر مقدار کنونی شود!
پیام انتقادی مردم را علیه شورا چاپ نمیکنید؟
رسیدن به
کشورمان
گرفت.ملیپوشان
یافت.
دس��ت
ﺗﻌﺎوﻧ�ها
رقابت
ای��ن
طالی
قهرمانی و م��دال
�ﻪاﺗﺤﺎد�ﻪﺗﻌﺎوﻧ�روﺳﺘﺎ��ﺟﻤﻊﺷﻮدز�ﺮاﻧﻪﻣﺤﺼﻮﻟ�از�ﺸﺎورزانﻣ�ﮔﻴﺮﻧﺪوﻧﻪاﻗﺪاﻣﺎتﻣﻔﻴﺪ�دارﻧﺪوﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ا�ﻫﻢﻧﻤ�ﺗﻮاﻧﻨﺪﺟﻤﻊ�ﻨﻨﺪ».ﻣﻮﺳ�
اجتماعی ••دوستان باید بدانند که نظرات آقایان طالبی درباره سینما و آقای
تامین
«چرا
بود
کرده
مطرح
که
بگیری
مستمری
عزیز
دوست
•
•
بخش
قهرمان
جنوبی،
کره
مقاب��ل
نهایی
نیمه
مرحله
بخش
در
کشورمان
س��ابر
ملی
تیم
تسنیم،
به گزارش
را ﺑﻪ روز ﻧ�ﺮده اﻧﺪ
اﻟﺮﺿﺎ ﺛﺮوﺗ�« اﻓﺰود :ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ� ﺗﻌﺎوﻧ� روﺳﺘﺎ�� �ﺎ ﺑﺎ�ﺪ ﺧﻮد را اﺻﻼح �ﻨﻨﺪ �ﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت روﺳﺘﺎ�� را ﺧﺮ�ﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ و ﺻﺎدر �ﻨﻨﺪ و�ﺎ ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ .
حقوق را با تاخیر می دهد؟» باید بگویم شما قبال حقوق کل ماه را در فراستی-کهفکرمیکندباتاختنبهافرادیهمچونعلیحاتمیکهدر
تیم��ی ج��ام جهان��ی شمش��یربازی در س��نگال برای تیمی المپیک لندن قرار گرفتند و با برتری  45بر34
پنجم همان ماه میگرفتی در صورتی که هنوز اول ماه است و ماه به پایان قلب کثیری از مردم جای دارد  -قطعا نظر همه مردم نیست .باور ندارند
نخس��تین بار راهی فینال ش��د و در پایان با نتیجه  45برابر این تیم فینالیست شدند .عابدینی در این دیدار
نرسیده است .پس ببینید هیچ تاخیری صورت نگرفته و زمان پرداخت یک نظرسنجی تلویزیونی پیامکی انجام دهند .همین و بس.
بر 39برابر ایتالیا به پیروزی رسید و برسکوی قهرمانی مقابل کیم از کره جنوب��ی به برتری رس��ید .عابدینی
••یک برگ 15سانتی متری عدم خالفی 3800تومان! آخر متری
مستمری به پایان ماه منتقل شده است.
در دیدار رده بن��دی المپیک ریو برابر این شمش��یرباز
ایستاد و صاحب گردن آویز طال شد.
ﺷﻔﺎﻫ�
••درآمریکاهرکسیرئیسجمهورشودبرایمامهمنیستچوندشمن چند؟ از قیمت جهانی طال باالتر است!
این کره ای شکس��ت خورده بود.این برای نخستین بار در
�ﺎدداﺷﺖخ��ود در
تیم مل��ی کش��ورمان در نخس��تین دیدار
دشمن است و کار خودش را می کند .ما مردم هستیم که باید به کشور ••تلویزیون چنان از مشکالت مردم برخی کشور ها صحبت می کند که
مس��ابقات با نتیجه  45ب��ر  22ژاپن را شکس��ت داد و تاریخ شمشیربازی کشورمان است که تیم سابر ایران
انگار مردم کشور خودمان هیچ مشکل و گرفتاری ندارند!
خود وفادار باشیم و جلوی ظالم بایستیم تا به نسل بعدی ظلم نشود.
درادامه آمریکا ،تیم اول رنکینگ جهانی را با نتیجه 45به فینال جام جهانی راه پی��دا کرده و به مقام قهرمانی
••جناب آقای عارف با تمام عالقه ای که برای شخصیت شما دارم فکر ••در همسایگی ما خانمی زندگی می کند که آدم وقتی سر و وضع
ﻣﻮﻓﻖ«دیدار دست یافته است.
عابدینی در
بر  44از پیش رو برداش��ت .مجتبی
»ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
پسرش را می بیند دلش ریش ریش می شود .بار ها خودم برایش غذا
نکنم با دورهم نشینیها در سعدآباد بشود درد مردم را درک کرد!
ﻣﺪﻳﺮﮐﻞﺩﻓﺘﺮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻭﺍﻣﻮﺭﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ
 ٢٣رﺟﺐ  . ١٤٣٧ﺷﻤﺎره ١٩٢٤٤
ارد�ﺒﻬﺸﺖ . ١٣٩٥
��ﺸﻨﺒﻪ ١٢
••کدام یک از کشور هایی که دارای انرژی هسته ای و دانش هسته ای و خوراکی و لوازم مورد نیاز برده ام آن وقت مادر بی عطوفتش هزاران
ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭی
هستند برای به دست آوردن و به رسمیت شناختن این انرژی و دانش تومان خرج ابرو ،ناخن و مژه مصنوعی و خوش گذرانی خودش میکند.
برجام و توافق را طی کردند که ما باید آیا این انصاف است؟
پرپیچ و خم
خودشان مسیر
ﺣﻴﺪرزاده-ﺷﺮ�ﺖﻫﺎ�ﺗﻌﺎوﻧ�روﺳﺘﺎ��ﺧﻮدراﺑﻪروزﻧ�ﺮدهاﻧﺪ.ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ٥ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﺧﺮاﺳﺎنﺷﻤﺎﻟ�درﻣﺠﻠﺲﮔﻔﺖ:دوﺑﺎردرﻣﺠﻠﺲﺗﻼش�ﺮد�ﻢ
روﺳﺘﺎ�� ﺧﻮد
ﺗﻌﺎوﻧ� ﻫﺎ�
�ﻪاﺗﺤﺎد�ﻪﺗﻌﺎوﻧ�روﺳﺘﺎ��ﺟﻤﻊﺷﻮدز�ﺮاﻧﻪﻣﺤﺼﻮﻟ�از�ﺸﺎورزانﻣ�ﮔﻴﺮﻧﺪوﻧﻪاﻗﺪاﻣﺎتﻣﻔﻴﺪ�دارﻧﺪوﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ا�ﻫﻢﻧﻤ�ﺗﻮاﻧﻨﺪﺟﻤﻊ�ﻨﻨﺪ».ﻣﻮﺳ�
کهاﻧﺪفقط خبر از بد عهدی های آمریکا به گوش ••چرا هیچ کس بر کار برخی آرایشگاه ها نظارت ندارد! با مواد بدون
است
ماه
چند
برویم؟
را ﺑﻪ روز ﻧ�ﺮده
اﻟﺮﺿﺎ ﺛﺮوﺗ�« اﻓﺰود :ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ� ﺗﻌﺎوﻧ� روﺳﺘﺎ�� �ﺎ ﺑﺎ�ﺪ ﺧﻮد را اﺻﻼح �ﻨﻨﺪ �ﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت روﺳﺘﺎ�� را ﺧﺮ�ﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ و ﺻﺎدر �ﻨﻨﺪ و�ﺎ ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ .
می رسد آیا هنوز وقتش نرسیده است که در مقابل این بدعهدی ها و به کیفیت و تاریخ مصرف گذشته اقدام به بی رنگ کردن یا رنگ کردن
راسخی نیا /هجدهمیننمایشگاهکتابناشرانایران از رشد ش��اخص های کتاب خوانی در این شهر است.
مو ها می کنند که آسیب جدی به مو ها می زند و العالج است .واقعا
تمسخرگرفتنها جواب دندان شکنی از ما بگیرند؟
عصر دیروز با حضور معاون استاندار خراسان رضوی وی خاطر نشان کرد :س��یل تقاضا و استقبال ناشران
••برجام و سازش و توافق با هرکسی و برای هرچیزی ،باید برای ما و وجدان ندارند.
در نیش��ابور افتتاح ش��د.به گزارش خراسان رضوی ،دلگرم کننده اس��ت که این ب��رگ زرین را ان ش��اءا...
تبدیل به رخدادی مستمر در نیشابور خواهیم کرد.
ﮔﻮو رفتار های
تخلفات
از
هرکس
اگر
شود
می
کارآمدی
طرح
واقعا
•
•
به
را
عزتمان
و
رفاه
که
این
نه
بیاورد
ارمغان
به
عزت
و
رفاه
کشورمان
ﮔﻔﺖ و
ناشرانﺷﻔﺎﻫ�
مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه کتاب�ﺎدداﺷﺖ
یوس��ف امینی معاون فرهنگی اداره کل ارشاد استان
ایران عصر دیروز با حضور معاون سیاس��ی اس��تاندار
خطرساز برخی رانندگان فیلم یا عکس بگیرد و برای سایت پلیس
تاراج ببرد.
بفرستد .اگر پلیس همکاری کند تغییر بزرگی در نحوه رانندگی ایجاد
••متاسفانه روزنامه های منتقد دولت مثل کیهان و جوان و وطن امروز
خراس��ان رضوی ،نمایندگان مردم نیش��ابور و فیروزه نیز اعالم کرد:مراسم افتتاحیه هفته کتاب جمهوری
١٩٢٤٤حداقل از نظر روانی از خیلی تخلفات پیشگیری میکند.
شود.
کننده
استان ﻣﻮﻓﻖ« اس�لامی ایران  22آبان ماه با حض��ور صالحی امیری
می .ﺷﻤﺎره
 ٢٣ . ١٣٩٥رﺟﺐ ١٤٣٧
ناامیدارد�ﺒﻬﺸﺖ
و ...سرفصل را که نگاه می کنی آن قدر جمالت منفی و ��ﺸﻨﺒﻪ ١٢
در مجلس ش��ورای اس�لامی ،مدیرکل ارش��اد»ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
چاپ می کنند که خواننده فکر می کند االن جنگ می شود و دنیا به •• 30ساله ام متاهل و لیسانس .یک سال است به دنبال کارم .اجاره
فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی در نیش��ابور برگزار
وزی��ر
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩو
نیش��ابور
خراس��ان رضوی ،سرپرس��ت فرمان��داری
ﺍﻟﻤﻠﻞ
ﺑﻴﻦ
ﺍﻣﻮﺭ
ﻭ
ﻣﺪﻳﺮﮐﻞﺩﻓﺘﺮ
ﺣﻴﺪرزاده-ﺷﺮ�ﺖﻫﺎ�ﺗﻌﺎوﻧ�روﺳﺘﺎ��ﺧﻮدراﺑﻪروزﻧ�ﺮدهاﻧﺪ.ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ٥ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﺧﺮاﺳﺎنﺷﻤﺎﻟ�درﻣﺠﻠﺲﮔﻔﺖ:دوﺑﺎردرﻣﺠﻠﺲﺗﻼش�ﺮد�ﻢ
ﺗﻌﺎوﻧ� ﻫﺎ� روﺳﺘﺎ
»ﻣﻮﺳ�
کرده�ﻨﻨﺪ.
ﻧﻤ�ﺗﻮاﻧﻨﺪﺟﻤﻊ
دارﻧﺪوﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ا�ﻫﻢ
اﻗﺪاﻣﺎتﻣﻔﻴﺪ�
باﻣ�ﮔﻴﺮﻧﺪوﻧﻪ
�ﺸﺎورزان
�ﻪاﺗﺤﺎد�ﻪﺗﻌﺎوﻧ�روﺳﺘﺎ��ﺟﻤﻊﺷﻮدز�ﺮاﻧﻪﻣﺤﺼﻮﻟ�از
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥﺷﻤﺎﻟﯽ
جمعی از مردم شهرس��تان نیش��ابور در ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭی
ها
بدهی
استرس
باید
کی
تا
ام.
پرداخت
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و
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پایان
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نیش��ابور
جمعه
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می
فرهنگسرای
را ﺑﻪ روز ﻧ�ﺮده اﻧﺪ
اﻟﺮﺿﺎ ﺛﺮوﺗ�« اﻓﺰود :ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ� ﺗﻌﺎوﻧ� روﺳﺘﺎ�� �ﺎ ﺑﺎ�ﺪ ﺧﻮد را اﺻﻼح �ﻨﻨﺪ �ﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت روﺳﺘﺎ�� را ﺧﺮ�ﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ و ﺻﺎدر �ﻨﻨﺪ و�ﺎ ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ .
••اگر فقط یک نفر را به جرم اختالس ،کم فروشی و احتکار ،جلوی اذیتمان کند؟ بیکاری فقط برای ما جوانانی هست که پارتی نداریم!
کرد:برگزاری نمایشگاه کتاب در نیشابور که شهر علم
سیمرغ برگزار شد.
حجره اش اع�لام جرم می کردند و ب��دون مالحظات سیاسی اعدام ••گزارشی از عملکرد سازمان فردوس بهشت رضا تهیه کنید .فقط
و فرهنگ است ،موجب گسترش شور و شوق مطالعه
معاون سیاسی ،اجتماعی استانداری خراسان رضوی
می کردند االن دیگر خاوری نداشتیم و بابک زنجانی هم نبود! �ﺎدداﺷﺖ ﺷﻔﺎﻫ�
برای غسل میت پول کامل دفن را می گیرند حاال شما جنازه را هرکجا
در ای��ن مراس��م گفت:برگ��زاری نمایش��گاه کتاب در و عل��م آم��وزی می شود.حجت االس�لام س��ید قاس��م
خواستی دفن کن.
••نخست وزیر لبنان این روزها باید چدنی و فوالدی باشد نه حریری!
نیشابور با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی است.سید یعقوبی تصری��ح کرد:کتاب با وجود گس��ترش فضای
»ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻮﻓﻖ«
جواد حسینی افزود:برخی از کشور ها سرانه مطالعه مجازی همچن��ان جایگاه خ��ود را حفظ کرده اس��ت.
بازنشستهامتمامثمره 30سالخدمتمرادرپدیدهسرمایهگذاری
یک
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ﻣﺪﻳﺮﮐﻞﺩﻓﺘﺮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻭﺍﻣﻮﺭﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭی ﺧﺮﺍﺳﺎﻥﺷﻤﺎﻟﯽ
در حد 90دقیقه دارند ،اما کشور ما در بهترین آمار 18ش��هر نیش��ابور هم می تواند جایگاه بهت��ری در حوزه
کردم .زندگیام دارد متالشی می شود .به داد ما برسید.
بود سوژه رسانه ها!
••وزیر محترم کشور اعالم کرد 10میلیون تومان حقوق دریافت میکند
••حکم آقای تتلو احتماال با حکم آقای مرتضوی عوض نشده؟ !
دقیقه است که در شان یک کشور اسالمی نیست.وی کتاب داشته باشد.
••در ستون ویژه های خراسان از قول یک مقام مسئول نوشته اید که در حالی که مسئولیت سنگینی بردوش ایشان است و کار ایشان تقریبا
اظهار کرد:تیراژ کتاب ما در س��ال به  8میلیون نسخه سرپرس��ت فرمان��داری نیش��ابور در ای��ن مراس��م
رسیده و عناوین کتاب گسترش یافته است.اما تنوع آن گفت:دغدغ��ه م��ا در ای��ن مدت ای��ن بود که مش��کالت
شبانه روزی است .بعد بعضی مدیران اقتصادی حقوق دوبرابر ایشان
مرخصی دو هفته ای بابت زایمان همسران ،ویژه کارکنانی است که
همسر آن ها شاغل باشد .لطفا این مقام مسئول بفرمایند که وقتی میگیرند که ناعادالنه است!
کاهش دارد.وی اضافه کرد:برخی شهر ها می توانند برس��ر راه برگزاری نمایش��گاه کتاب در این شهرستان
خانمی در منزل است و نیاز به مراقبت دارد چه فرقی میکند که شاغل ••آقای رئیس جمهور می فرمایند برجام خیلی از گره ها را باز کرده!!
کانونیبرایجوششجریانهایفرهنگیواجتماعی را رفع کنیم.چنانچه ناش��ران طی روزهای گذش��ته با
باشد یا خیر؟ ایشان بهتر است به صراحت بگوید که نمی خواهیم طرح ولی عمال هیچ گره اقتصادی باز نکرده! آقای رئیس جمهور آن گرهی
شوند که بیتردید نیشابور از جمله آنهاست .وی با بیان دش��واریهایی روبهرو بودهان��د ،عذرخواهی میکنم.
که شما گفتید باز شده چرا وضع اقتصادی مردم تغییر نکرده؟ پس چه
تشویق فرزندآوری را به درستی اجرا کنیم!
این که نیش��ابور یکی از مهمترین شهر های فرهنگی سعیدشیبانیافزود 220:ناشربا 20هزارجلدکتابدر
اس��تان اس��ت ،خاطر نش��ان کرد :امیدواریم نیشابور نمایشگاهکتابناشراننیشابورناشرانحضوریافتهاند.
••آقای مدیر مسئول کیهان کاندیدای رئیس جمهوری شو ببینیم چند به درد میخورد؟ !
در س��ال  2019بتواند پایتختی کتاب را دوباره از آن در پایان مراس��م از تمبر هجدهمین نمایش��گاه کتاب
••آقا این ظلم نیست که وام 3میلیونی به کارگران بازنشسته تعلق
تا رای میآوری .شاید شهرت جهانی پیدا کنی!
••خدا کند ارائه خدمات رایگان بهداشتی در شش کالنشهر که ان نمیگیرد؟
ناشران ایران رونمایی شد و همچنین از خانواده شهید
خود کند.
ش��اء ا ...شامل دندانپزشکی ،از کارافتادگی و بازنشستگی و ...هم ••مسئوالنماازرئیسجمهورکرهجنوبییادبگیرند!بهخاطراستخدام
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی نیز مدافع حرم سردار شهید قاجاریان تجلیل به عمل آمد.
دراینمراسمگفت:انتخابنیشابوربهعنوانپایتختی در خور ذکر است ،هجدهمین نمایشگاه کتاب ناشران
کردن دوستش گریه کرد و چند بار عذرخواهی کرد.
می شود در جهت سوء استفاده های انتخاباتی سال  96نباشد!
کتاب ایران رخداد مهمی برای استان خراسان رضوی ایران به مناس��بت انتخاب نیش��ابور به عنوان پایتخت
••مخابرات به عمد قبوض تلفن را به دست صاحبانش نمیرساند و بدون
جوابیه ثبت احوال درباره کارت هوشمند ملی
اطالع صاحب آن امتیازش را به فرد دیگری به قیمت  22هزار تومان
بوده و است.سید سعید سرابی افزود:شهر نیشابور در کتاب ای��ران امس��ال با حضور بی��ش از  220ناش��ر از
واگذار می کند .در صورتی که  30سال قبل ما 100هزار تومان بابت پیرو گزارش های مردمی درج ش��ده در س��تون حرف مردم آن روزنامه
رقابت با  300شهر کش��ور دیگر توانسته است عنوان سراسر کشور در باغرود آغاز شد و تا  21آبان ماه ادامه
وزین که در تاریخ ه��ای  95.08.03و  95.08.05ب��ا موضوع کارت
امتیاز پول داده بودیم.
پایتختی کتاب ایران را احراز کند که این مسئله نشان خواهد داشت.
••آقای استاندار برج هشت هم به نیمه رسید چه شد این همه قول و هوشمند ملی به زیور طبع آراس��ته گردیده اس��ت در جهت تنویر افکار
گزارش دهن��دگان محترم پاس��خ ای��ن اداره کل به ش��رح ذیل ارس��ال
وعده ای که برای تسویه سپرده گذاران میزان داده بودی؟ تا کی برای
می گردد:
گرفتن حقمان خون دل بخوریم؟ روزنامه خراسان تو را به خدا حرف ما
مسابقات پرورش اندام و بادی کالسیک قهرمانی جهان -اسپانیا
 – 1در خصوص پاس��خ به ش��هروند محترمی که در س��تون حرف مردم
را به گوش مسئوالن استان برسان.
••ورزش ه��ای مدنظر و مورد تایید اسالم سوارکاری ،شمشیر بازی ،روزنام��ه م��ورخ  95.08.03اظهار داش��ته اند که  11ماه اس��ت برای
تیراندازی وشناست پس چرا ما همه اش به ورزش فوتبال توجه داریم کارت هوشمند ملی اقدام کرده اند ،معروض می دارد ایشان می توانند
با مراجعه به سایت  ncr.irیا تماس با شماره تلفن 05135026772
و به آن میپردازیم؟ !
مقام چهارم
تیم ملی پرورش اندام ایران با کس��ب  5مدال طال ،دو
••درگذشت پدر معنوی تیم بزرگ استقالل پرافتخارترین تیم ایران موضوع را پیگیری نمایند.
نقرهویکمدالبرنزمقتدرانهبرسکویقهرمانیجهان علیرضا علیزاده در وزن  65کیلو گرم
در جام باشگاه های آسیا ،منصورخان پورحیدری را به خانواده محترم  – 2در خص��وص پاس��خ ب��ه ش��هروند محترم��ی ک��ه در روزنام��ه مورخ
مقام ششم
در اسپانیا ایستاد.
 95.08.05اظهار داش��ته که باب��ت تکمیل ثبت نام کارت هوش��مند
ایشان و تمام دوستدارانشان تسلیت میگوییم.
حامد داوود آبادی در وزن  80کیلو گرم  /ساالر مددی
ب��ه گزارش خبرگ��زاری ف��ارس و ب��ه نق��ل از س��ایت
••پلیس برای احترام به شهروندان و رعایت حقوق عابران پیاده در ملی مبلغ  35800تومان وجه پرداخت کرده اند ،معروض می دارد که
فدراس��یون بدن س��ازی و پ��رورش ان��دام ،در آخری��ن در وزن  85کیلو گرم
برابر مصوبه مجلس محترم شورای اسالمی هزینه تمام شده کارت مبلغ
عبور امن مردم از محل مخصوص باید راهکار جدی بیندیشد ،چون
روز از مس��ابقات جهانی  2016اس��پانیا ملی پوشان فرهاد اسدنژاد وزن  75کیلو گرم از راهیابی به فینال
واقعا عبور از عرض خیابان ها به ویژه برای سالمندان و دانش آموزان  200000ریال ،هزینه کارمزد دفاتر پستی برابر اعالم شرکت محترم
کشورمان توانس��تند با کس��ب  5مدال طال ،دو نقره ،بازماند
پس��ت  108000ریال و هزینه پیش ثبت نام اینترنتی کارت هوشمند
خطرناک شده است.
به��روز تابانی نی��ز قهرم��ان قهرمان��ان پ��رورش اندام
یک برنز ،یک مقام چهارمی و دو مقام ششمی مقتدرانه
••ضمن تشکر از پلیس راه ،برای رانندگان اتوبوس بین شهری شش ملی که در کافی نت ها انجام می شود مبلغ  50000ریال می باشد که
 2016جهان شد.
برسکوی قهرمانی جهان بایستند.
ً
فقره تخلف برای گ��زارش مسافران نوشته شده مانند توقف نکردن شهروندان محترم می توانند چنانچه شخصا به اینترنت دسترسی دارند
تیم بادی کالس��یک کش��ورمان در یازدهمین دوره از
نماین��دگان کش��ورمان در پای��ان هفتادمی��ن دوره از
راننده برای نماز و ...چرا کشیدن سیگار قید نشده؟ آیا تخلف محسوب بدون پرداخت هزینه رأس ًا نسبت به پیش ثبت نام اقدام نمایند.
مسابقات پرورش اندام  2016جهان به مقامهای زیر رقابتهای جهانی با شایستگی قهرمان جهان شد.
مدل طال
دست یافتند.
سید روحا ...میرنورالهی دسته قدی  168سانتی متر
مدال طال
مه��دی حی��دری وزن  70کیلو گ��رم  /س��جاد نیکنام  /مهدی پروانی دسته قدی  171سانتی متر  /کیوان
ﻧﺎو�
ﻣﻌﻤﺎ� ﻫﻮش
نماین��ده وزن  85کیلو گرم  /حس��ین کالته وزن  90رضاپور دسته قدی  180+سانتی متر
»ﻧﺎو�ﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮ�ﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ� ﻫﺎ� ﻣﻨﻄﻘ� ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻣ� داﻧﻴﺪ ﻫﺮ�ﻚ از ا�ﻦ دو ﺷﻜﻞ
مدال نقره
کیلو گرم  /جعفر غفارن��ژاد وزن  95کیلو گرم  /بهروز
ﻫﺮ ﻧﺎو�ﺎب �� ،اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻓﺮﺿ� ﻣﺮﺑﻌ� اﺳﺖ �ﻪ ﭼﻨﺪ »رزم ﻧﺎو«» ،ﻧﺎ
)ﻋﻼﻣﺖﺟﻤﻊوﻣﺮﺑﻊ(راﻣ�ﺗﻮان
»ز�ﺮدر�ﺎ��« در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ�ﺪ ﺟﺎ� ادوات ﭘﻨﻬﺎن را �ﺸﻒ �ﻨﻴﻢ.
حسام خسروی دسته قدی  180+سانتی متر
تابانی وزن  100کیلو گرم
ازﻛﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردادنآنﭼﻬﺎرﻗﻄﻌﻪ
ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ادواﺗــ� �ﻪ ﺑﺎ�ﺪ در ﻫﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،ز�ﺮ آن ﻣﺸﺨﺺ
ﺳﺒﺰرﻧﮓﺳﺎﺧﺖ.
مدال برنز
مدال نقره
»رزم ﻧﺎو«٤ﺧﺎﻧﻪ» ،ﻧﺎوﺷ�ﻦ«٣ﺧﺎﻧﻪ» ،اژدراﻓ�ﻦ«٢ﺧﺎﻧﻪ و »ز�ﺮدر�ﺎ�
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪآ�ﺎﻣ�ﺗﻮاﻧﻴﺪﻋﻼﻣﺖﻣﺜﺒﺖرا
ﻣ��ﻨﺪ .ﺑﺮا� راﻫﻨﻤﺎ�� ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ� از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
متر
سانتی
180
قدی
دسته
جعفری
محمدرضا
وزن
خسروی
حسن
/
کیلوگرم
95
وزن
کشوری
میثم
ﻃﻮر�ﺑﻪﭼﻬﺎرﺗﻜﻪﻣﺴﺎويﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻛﻨﻴﺪﻛﻪﺗﻜﻪﻫﺎ�ﺶﺷﺒﻴﻪا�ﻦﭼﻬﺎر
نماین��ده
تنه��ا
میرنوراله��ی
ا...
روح
س��ید
همچنی��ن
گرم
کیلو
100
 .١ارﻗﺎم ﺑﻴــﺮون ﺟﺪول ،ﺑﻪ  .٢ﺗﻤــﺎم ادوات ﺑــﻪ ﺻﻮرت .٣
ﺗﻜﻪﺳﺒﺰرﻧﮓﺷﻮد؟!
اﻓﻘــ� �ــﺎ ﻋﻤــﻮد� در
ﺷﻤﺎﻣ�ﮔﻮ�ﻨﺪ�ﻪدرﻫﺮ
کشورمان در رشته بادی کالسیک المپیکی موفق به
مدال برنز
ﺣﺎﻻﺳﻌ�ﻛﻨﻴﺪراﻫ�ﭘﻴﺪاﻛﻨﻴﺪﻛﻪ
اﻗﻴﺎﻧــﻮسﻗــﺮاردارﻧــﺪو
ﺳﻄﺮ�ﺎﺳﺘﻮنﭼﻨﺪﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺮﺑﻊ را ﻫﻢ ﻃﻮر� ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ
ﻫﻴﭻ��ﻣﻮربﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.
شد.
جهان
قهرمانان
قهرمان
عنوان
و
اول
مقام
کسب
گرم
کیلو
100+
وزن
صمدی
محسن
زﻣﺎن

سابریست های ایران با شکست ایتالیا قهرمان شدند

ﭘ

ﭘﺮوﻧﺪه روز

آغاز هجدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران در نیشابور

٥

تیم ملی پرورش اندام کشورمان قهرمان جهان شد

هوشتان را بسنجید

ﻣﺴﺎو�ﺗﻘﺴﻴﻢﻛﻨﻴﺪﻛﻪﺗﻜﻪﻫﺎ�ﺶ
ﺷﺒﻴﻪﭼﻬﺎرﺗﻜﻪﺳﺒﺰرﻧﮓﺷﻮد.

ﻣﻌﻤﺎ� ﻫﻮش
ﻣ� داﻧﻴﺪ ﻫﺮ�ﻚ از ا�ﻦ دو ﺷﻜﻞ
)ﻋﻼﻣﺖﺟﻤﻊوﻣﺮﺑﻊ(راﻣ�ﺗﻮان
ﻗﻄﻌﻪ
ازﻛﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردادنآنﭼﻬﺎر
ﻫﺮ�ﻚ از ا�ﻦ دو ﺷﻜﻞ
ﻣ� داﻧﻴﺪ
ﺳﺒﺰرﻧﮓﺳﺎﺧﺖ.
)ﻋﻼﻣﺖﺟﻤﻊوﻣﺮﺑﻊ(راﻣ�ﺗﻮان
ﻗﺮاردادنآنﭼﻬﺎرﻗﻄﻌﻪ
ﻋﻼﻣﺖﻛﻨﺎرﻫﻢ
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪآ�ﺎﻣ�ﺗﻮاﻧﻴﺪ از
ﻣﺜﺒﺖرا
ﺳﺎﺧﺖ.
ﺳﺒﺰرﻧﮓ
ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻃﻮر�ﺑﻪﭼﻬﺎرﺗﻜﻪﻣﺴﺎوي

ﻣﻌﻤﺎ� ﻫﻮش

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

اگر اهل جدول و شطرنج و سودوکو هستید ﻧﺎو�ﺎب
دﻗﻴﻘﻪ

١۵

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

دﻗﻴﻘﻪ

ورزش ذهن

ﺳﻌ��ﻨﻴﺪا�ﻦﺷ�ﻞراﺑﺪونﺑﺮداﺷﺘﻦﻗﻠﻢازرو�
�ﺎﻏﺬرﺳﻢ�ﻨﻴﺪ.
�ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷﺪﺣﻖﻧﺪار�ﺪﻫﻴﭻﺗ�ﻪا�ازﺧﻄﻮطا�ﻦ
ﺷ�ﻞرادوﺑﺎرﺑ�ﺸﻴﺪ.
زﻣﺎن
ا�ﺪاﺷ�ﺎﻟ�ﻧﺪارد.
ﻗﻄﻊ�ﺮدنﺧﻄ��ﻪ�ﺸﻴﺪه
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮ�ﻦ7ﺳﺮﮔﺮﻣ� ﻫﺎ� ﻣﻨﻄﻘ� ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
»ﻧﺎو�ﺎب«46از
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ﻓﺮﺿ� ﻣﺮﺑﻌ� اﺳﺖ �ﻪ ﭼﻨﺪ »رزم ﻧﺎو«» ،ﻧﺎوﺷ�ﻦ«» ،اژدراﻓ�ﻦ« و
ﻧﺎو�ﺎب
ﻫﺮ ﻧﺎو�ﺎب5��5،اﻗﻴﺎﻧﻮس4
زﻣﺎن
8
2
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ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
�ﻨﻴﻢ.
�ﺸﻒ
را
ﭘﻨﻬﺎن
ادوات
ﺟﺎ�
ﺑﺎ�ﺪ
ﻣﺎ
و
ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ
»ز�ﺮدر�ﺎ��« در آن
ﺗﻌﺪاد� از ﺳﻮال ﻫﺎ� ا�ﻦدﻗﻴﻘﻪ١۵
زﻣﺎن
اﺳﺖ.
ﺟﻬﺎن
ﻣﻨﻄﻘ�
ﻫﺎ�
»ﻧﺎو�ﺎب«ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮ�ﻦﺳﺮﮔﺮﻣ�
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ادواﺗــ� �ﻪ ﺑﺎ�ﺪ در ﻫﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،ز�ﺮ آن
ارﻗﺎمروزﻫﺎ�
ﺟﺪول از ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻫﺮ ﻧﺎو�ﺎب �� ،اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻓﺮﺿ� ﻣﺮﺑﻌ� اﺳﺖ �ﻪ ﭼﻨﺪ »رزم ﻧﺎو«» ،ﻧﺎوﺷ�ﻦ«» ،اژدراﻓ�ﻦ« و
ﺳﺎده
»ز�ﺮدر�ﺎ��« �� ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎ
دﻗﻴﻘﻪ و
»ﻧﺎوﺷ�ﻦ«٣ﺧﺎﻧﻪ» ،اژدراﻓ�ﻦ«٢ﺧﺎﻧﻪ
»رزم ﻧﺎو«٤ﺧﺎﻧﻪ،
اﺷﻐﺎلرا
 ١ﺗﺎ٩
»ز�ﺮدر�ﺎ��«درآنﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪوﻣﺎﺑﺎ�ﺪﺟﺎ�ادواتﭘﻨﻬﺎنرا�ﺸﻒ�ﻨﻴﻢ.
ﺧﺮاﺳﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻃﻮر�در
اﺳﺖ.
ﺷﺪه
ﻣﺸﺨﺺ
اﺑﺘﺪا
از
ﻫﺎ
ﺧﺎﻧﻪ
از
ﺑﻌﻀ�
ﻣﺎﻫﻴﺖ
راﻫﻨﻤﺎ��،
�ﻨﺪ.
ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺿﻤﻨﺎ
اﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺺ
آن
ز�ﺮ
ﺑﺮا�ﺑﺎﺷﺪ،
اﻗﻴﺎﻧﻮس
ﻣ�ﻫﺮ
ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ادواﺗــ� �ﻪ ﺑﺎ�ﺪ در
ﻫﺎ�
ﺧﺎﻧﻪ
ﻃﺮاﺣ� ﺷﺪه اﺳﺖ.

»رزم ﻧﺎو«٤ﺧﺎﻧﻪ» ،ﻧﺎوﺷ�ﻦ«٣ﺧﺎﻧﻪ» ،اژدراﻓ�ﻦ«٢ﺧﺎﻧﻪ و »ز�ﺮدر�ﺎ��« �� ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎ اﺷﻐﺎل

ﻗﻮاﻧﻴﻦ

 ١۵ﭘﺎﺳﺦ
ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ

ﺧﺎﻟ�

ﺳـــﺆال را ﺑﻪ
ﭘــﺎﺳــﺦ ﻫــﺮ
ﺑﻨﻮ�ﺴﻴﺪ

هرروزدر
١۵
ﺟﺪول از ﻣﻄﺎﻟﺐ روزﻫﺎ�
ﺟﺪول و�ﮋه ﺧﺮاﺳﺎن
روزنامههای ﮔﺬﺷﺘﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

دﻗﻴﻘﻪ
ﺳﺎده

ﻧ�ﺘﻪﻫﺎ
 .١ﺷﻜﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔ� ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ُﭘﺮﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ
»دا�ﺮه«» ،ﻧﻴﻢ دا�ﺮه« �ﺎ »ﻣﺮﺑﻊ« در ﺻﺤﺖ ﺟﻮاب ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد.
» .٢ﻧﺎو�ﺎب«��ﻣﻌﻤﺎ�ﻣﻨﻄﻘ�اﺳﺖ،ﭘﺲﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎراﺣﺪس
ﻧﺰﻧﻴﺪ!ﺑﺎ�ﺸﻒرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ�،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌ�ﺑﻌﻀ�ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
را ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ� ﻣﻌﻠﻮم� ،ﻢ �ﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪ
ا�ﻦ
�ﻨﻴﺪ.از ﺳﻮال ﻫﺎ�
ﺗﻌﺪاد�
ﻫﺎ� د�ﮕﺮ را ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ

ﺳﺎده

ﺳﻮدو�ﻮ

�ﻴﺪو�ﻮ )ﺳ
ﻃﺮاﺣ� ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘــﺎﺳــﺦ ﻫــﺮ ﺳـــﺆال را ﺑﻪ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ �ﻼس ا

قدر مسلم ایجاد اشتغال و مهیا کردن زمینه ازدواج به هنگام ،آگاهانه و مناسب برای جوانان عزیز
کش��ورمان ،مبارزه جدی تر همه دس��تگاه های ذی ربط با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد ،تالش موثر
و مس��تمر برای تقویت هویت فرهنگی و ترویج سبک زندگی ایرانی  -اس�لامی ،ایجاد زمینه برای
گسترش هر چه بیشتر ورزشهای همگانی و بازتولید شادی و نشاط اجتماعی ،ترویج و گسترش
فعالیت های فرهنگی هنری مطابق با فرهنگ اصیل ایرانی ،تالش جدی برای کاستن از شکاف
عمیق طبقاتی ،مبارزه جدی با فساد و مفسدان فرهنگی ،اجتماعی و همچنین برخورد و مجازات
س��ریع مجرمان و مفس��دان اقتصادی و اختالس گران و غارت کنندگان بیت الم��ال که هم اموال
ملت و دولت را چپ��اول می کنند و هم به ایم��ان و باور های مردم و به اعتم��اد و اطمینان آنان ضربه
میزنند میتواند نقش بسیار موثری در مقابله و کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد و البته که
بازخوانی و دیدن و نمایاندن واقعیتهای مثبت موجود در جامعه و پیش چشم آوردن پیشرفتهای
گوناگوندرعرصههایمختلفمادیومعنویجامعهوهمچنیندمیدنهنرمندانهروحامیدمبتنی
برحقایق در جان مردم نیز میتواند نقش موثری در سالمت روان ،امید به آینده بهتر ،تالش بیشتر
و همچنین کاهش آسیب های فرهنگی و اجتماعی داشته باشد و قطع ًا با حصول چنین شرایطی،
امید فراوانی به قطع شدن صدای «آژیر قرمز» آسیبهای اجتماعی وجود خواهد داشت.

روحانی :زمینه سازی برای مشارکت مؤثر زنان در
مسئولیت های مدیریتی ضروری است

فارس« -فیصل مقداد» قائم مقام وزیر خارجه سوریه به دعوت حسین جابریانصاری معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه کشورمان و به منظور برگزاری نشست کمیته
سیاسی مشترک امشب (یکشنبه) در رأس هیأتی به تهران سفر می کند .قرار بود وی شامگاه دیشب وارد ایران شود .تشکیل این کمیته در سفر اخیر جابریانصاری به
دمشق مورد توافق قرار گرفت .قرار است فیصل مقداد پیش از ظهر امروز (دوشنبه) با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز دیدار و رایزنی کند.

ﺻـــﻮرت ﺣـــﺮف ﺑــﻪ ﺣﺮف
ﻧﺸﺎن
در ﺟﻬﺘ� ﻛﻪ ﻓﻠﺶ
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