
آيت اهللا علم الهدى در ديدار با دو خانواده جانباز:

جانبازان نماد استقامت و فداكارى اند
��ر

فــارس   نماينده ولى فقيه در خراســان 
رضوى با تأكيد بر اينكه جانبازان نماد استقامت 
و فداكارى مردم هستند، گفت: اين جانبازان 

هستند كه دشمنان را مى ترسانند.
آيت اهللا ســيد احمد علم الهــدى در ديدار با 
خانواده جانباز جليل خليلى شــانديز ضمن 
تبريك اعياد شعبانيه اظهار داشت: جانبازان، 
عالــى ترين تابلو ايثارگــرى در دفاع مقدس 

هستند.
وى با بيان اينكه جانبازان نماد اســتقامت و 
فداكارى مردم محسوب مى شوند، افزود: اين 

جانبازان هستند كه دشمنان را مى ترسانند.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى با اشاره 
به اينكه اجر همســران جانباز، همپاى ثواب 
آن هاســت، از زحمات همســران جانبازان و 

ايثارگران تجليل كرد.
در ادامــه، آيــت اهللا علم الهــدى در ديدار 
بــا خانواده جانبــاز محمد سيدالموســوى 
اشكذرى ضمن تبريك اعياد پيش رو اظهار 
داشــت: بنده به نمايندگــى از رهبر معظم 
انقالب براى عرض تبريك روز جانباز خدمت 

شما رسيده ام.
وى ادامه داد: نظر رهبر معظم انقالب اين است 
كه همان مشكل جســمانى جانبازان كفايت 
مى كند، عالوه براين، نبايد مشكلى براى فرد 
بيمار پيش آيد، بنابراين، اميدوارم كه مشكالت 
موجود از اين بعد با دقت بيشــترى پيگيرى 

شده و مشكالت شما نيز رفع شود.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى با اشاره 
به آزاده و جانباز بودن مديركل بنياد شهيد و 

امور ايثارگران خراســان رضوى بيان كرد: اين 
امر سبب شده تا مشكالت جانبازان و ايثارگران 

به خوبى لمس و درك شود.

  برخى مواقع در حق جانبازان
 كوتاهى مى شود

جانباز سيدالموسوى اشكذرى در اين ديدار با 
بيان اينكه از سال 65 تا كنون با وجود جانبازى 

بسيار فعال بوده ام، عنوان كرد: البته از ميزان 
رســيدگى ها كمى گاليه مندم چراكه برخى 

مواقع در حق جانبازان كوتاهى مى شود.
وى با اشاره به اينكه انتظار بيشترى از مسئوالن 
مرتبط با جانبازان در خراســان رضوى نسبت 
به بازديد بيشتر آن ها از اين قشر جامعه داريم 
يادآور شد: بحث هزينه هاى عمل به ما بسيار 
فشــار مى آورد، به  طورى كه تاكنون قريب به 

5 ميليون تومان به صورت شخصى براى اين 
بخش پرداخت كرده ام.

جانباز اشــكذرى گفت: جانبازان، مشــكالت 
خاص خود را دارند، معموالً مشكالت جانبازان 

قطع نخاعى درك نمى شود.
امام جمعه مشــهد در پايان ايــن دو ديدار با 
اهداى لوح و هدايايى از مقام اين جانبازان دفاع 

مقدس قدردانى كرد.

اخـــبار2

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى خبر داد
  برگزارى 10 هزار ويژه برنامه در هفته معلم

حسين پورحسين: معلمان مشعل داران هدايت و زير بناى 
توسعه فرهنگ، اقتصاد و گفتمان سازى سياسى و اجتماعى 

جامعه هستند.
مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى با بيان اين مطلب 
در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم 
گفت: استاد مرتضى مطهرى بنا به فرمايش رهبر معظم انقالب 
به حق، يكى از بنيانگــذاران و معماران تعليم و تربيت نظام 

جمهورى اسالمى ايران به شمار مى آيد.
عليرضا كاظمى با معرفى حسين عيدى به عنوان مدير جديد 
روابط عمومى و اطالع رسانى آموزش و پرورش خراسان رضوى 
افزود: خبرنگاران هميشــه در انعكاس اخبــار و رويدادهاى 
دســتگاه عريض و طويل و پهن پيكر آموزش و پرورش يارى 
رســان حوزه تعليم و تربيت بوده اند و روابط عمومى آموزش 
و پرورش با اســتفاده از اين ظرفيت ها مســير اطالع رسانى و 

پاسخگويى به رسانه ها را محقق مى سازد.
مديركل آموزش و پرورش خراســان رضوى با تأكيد بر اينكه 
آموزش و پرورش به عنوان دستگاهى فرهنگى و فرهنگ ساز 
بــا جامعيت يك ميليون و 200 هزار دانش آموز 35 هزار رأى  
اولى در انتخابات رياســت جمهورى و شهر و روستا به همراه 
90 هــزار معلم و كارمند و 50 هزار بازنشســته مى تواند در 
مهم ترين مسئله روز كشور اثرگذار باشد افزود: تمام امكانات 
ســخت افزارى و نيروى انســانى آموزش و پرورش در اختيار 

وزارت كشور قرار دارد.
كاظمى با برشمردن برنامه هاى بزرگداشت هفته معلم اعالم 
كرد: امتحانات دانش آموزان از دوم خرداد شروع و تا 25 خرداد 

ادامه دارد.
وى با اشاره به توفيقات آموزش و پرورش در حوزه هاى مختلف 
آموزشى، فرهنگى، ورزشى، علمى كاربردى گفت: در مسابقات 
علمى كاربردى با كسب مقام اول كشور افتخارات ديگرى بر 
توفيقات دانش آموزان افزوده شد و در مسابقات علمى و عملى 

هم مقام دوم كشور به دست آمد.
وى بــا تأكيد بــر اينكه در حوزه قرآن و عتــرت رتبه اول 
كشــور به آموزش و پرورش خراســان رضوى تعلق دارد، 
افزود: مسابقات فرهنگى و هنرى با 10 هزار شركت كننده 
و ايجاد نمايشگاه دستاوردهاى فرهنگى هنرى برگزار شد و 
پنج هزار دانش آموز براى نخستين بار در حرم مطهر رضوى 
جشــن تكليف برگزار كرده و 10 هزار كارگاه جلوگيرى از 
طالق و مفاســد اجتماعى و همچنين برگزارى مســابقات 
ورزشــى با حضور 13 هزار دانش آموز و جشنواره سالمت 
و ترويج و توســعه آموزش عملى قرآن كريم و گســترش 
فرهنگ نماز از جمله برنامه هاى حوزه هاى مختلف آموزش 

و پرورش خراسان رضوى است.
مديــركل آموزش و پرورش از افزايش يادواره شــهدا از 560 
يادواره به 1009 يادواره و راه اندازى موزه شهدا در دو مدرسه 
و يك هنرســتان ياد كــرد و افزود: توســعه و افزايش مراكز 
شاهدپژوهى و جشن زمين پاك و برنامه هاى عفاف و حجاب و 

توانمند در دستوركار قرار دارد.
وى از اجراى 10 هزار و 500 برنامه در 10 هزار و 500 مدرسه 
در راســتاى تكريم و تجليل از معلمين سخن گفت و افزود: 
در 48 اداره 48 برنامه تجليل از معلمان نمونه در هفته معلم 
انجام خواهد شد و با حضور در مزار شهدا و غبارروبى و ديدار 
با نماينده رهبر معظم انقالب و امام جمعه مشــهد گفتمان 

بزرگداشت معلم را به كف جامعه منتقل خواهيم كرد.

 پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش 
بجنورد روز معلم پرداخت مى شود

بجنورد- خبرنگار قدس: مديرآموزش وپرورش شهرستان 
بجنورد از پرداخت پاداش 260 نفر از بازنشســتگان سال 95 

در روزمعلم خبرداد.
حسنى در جمع خبرنگاران استان با اشاره به برنامه هاى هفته 
معلم گفت: زنگ سپاس در 12 ارديبهشت ماه در دبيرستان 
شهيد رجايى با حضور استاندار و مديركل آموزش و پرورش به 

صدا درخواهدآمد.
وى اظهارداشت: همايش تجليل از 94 معلم پويا شهرستان، 
10 معلم پويا استانى ، بازديد و سركشى از مدارس توسط 33 
اكيپ، برگزارى يادواره شهدا، پياده روى بزرگ خانوادگى، ديدار 
با بيماران صعب العالج و برگزارى مســابقات ورزشى از ديگر 

برنامه هاى اين هفته است.

قدس: بوق قطار مشهد-گلبهار سال 1400 به صدا در مى آيد
نيش و نوش: يعنى تا ســال 1400 فقط بوق قطار مشهد-

گلبهار آماده ميشه، بقيش ميره تا 1500!
قدس: پرونده «پديده» اين هفته براى هميشه بسته مى شود

نيش و نوش: سهامدارا فقط اين هفته رو فرصت دارن كه با 
رؤياى رسيدن به پولشون سر كنن!

قدس: بى توجهى به حقابه كشاورزان از سد دوستى تا كى؟
نيش و نوش: تا وقتى كه اون كشاورزا روستاهاشون رو خالى 

كنن و مهاجرت كنن به حاشيه مشهد!
قدس: ضرر 850ميليون تومانى اتوبوسرانى مشهد از پرداخت 

نشدن كرايه
نيش و نوش: اتوبوسرانى هم با گرون كردن كرايه اتوبوس ها 
ايــن ضرر رو از حلقــوم اونايى كه كرايــه پرداخت مى كنن 

مى كشه بيرون!
قدس: دستگيرى شكارچى كبك در هزارمسجد

نيش و نوش: بايد سر شكارچيه رو عين كبك زير برف كنن 
تا دفعه ديگه ازين كارا نكنه!

قدس: نجات كشف رود سه سال ديگر زمان نياز دارد
نيش و نوش: تا سه ســال ديگه هم مسئوالن فعلى عوض 
ميشن و مسئوالن جديد 13 سال زمان ميخوان تا كشف رود 

رو نجات بدن!

ســرورهاديان   اين روزها روزهاى 
خوب تئاترمشــهد اســت. اجراى هفت 
نمايش از هشــت نمايش درحــال اجرا 
در ژانرهاى مختلف بــرروى صحنه هاى 
تئاتراستان، اتفاق خوبى براى تئاترمشهد 

درارديبهشت ماه است.
  سندروم پاِى بى قرار :  اين نمايش 
از10 ارديبهشــت مــاه 96 دردواجراى 
ســاعت: 18 و20 در تماشــاخانه اشراق 
مشهد واقع درحوزه هنرى خراسان رضوى 

( بين هاشميه 20 و22) اجرا مى شود.
نويســندگى اين نمايش را رئوف دشتى 
وعلى حاتمى نژاد و طراحى و كارگردانى 

آن نيزبرعهده عبداهللا برجسته است.
 در اين نمايش محمد رضا صولتى، مسعود 
عقلى، ندا محمدى، منا بارانى و محمد رضا 

لبيب به ايفاى نقش مى پردازند.
 ســاير عوامل اين نمايــش  گروه كربن 
كارگردان: حســين  ازدســتيار  عبارتند 
اكبرپور، طراح صحنه: عبداهللا برجســته، 

طراح لباس: منا بارانى
طــراح نور: علــى رضايى، طــراح گريم: 
سميه ارقبايى،موسيقى: مرتضى فتاحى، 

مهندسى فنى دكور: شهاب افتخارى.
 اسب هاى سفيد : اين نمايش ازدهم 
ارديبهشــت ماه 96درســاعت 19:30در 
سالن اصلى تئاتر شــهر مشهد در پارك 
ملــت- مجتمــع فرهنگى هنــرى امام 
رضا(ع)اجرا مى شود. اين نمايش اثرى از 
گروه تئاتر ســلول به نويسندگى هنريك 
ايبسن وترجمه بهزاد قادرى و به طراحى 
و كارگردانى ســيامك دورانى و بازيگران: 
عليرضا ضيا چمنى، مســعود ميرنيكزاد، 
نازنين تفضلى، مهرداد رجبى خامســى، 
مارال عبداللهــى، نيلوفر كاظمى و احمد 

ريحانه
 ســايرعوامل نيزآهنگساز: مسعود فياض 
زاده، طراح صحنه: سيامك دورانى، طراح 
پوستر: وحيد ميثاقى، طراح لباس: بنفشه 
تفليسى. طراح نور: محمود كريمى، طراح 
گريم: سميه سرباززاده، دستيار كارگردان: 

عماد الدين رحمتى.
 دكلره:   اين نمايش از10 ارديبهشت 
ماه 1396 ســاعت 18 هر روزدر پرديس 
تئاترمســتقل واقع در نبــش وكيل آباد 

48اجرا مى شود. 
نويسندگى  اين نمايش رامهدى كوشكى 
و طراحى و كارگردانى را نيز  سيد حسام 

محمدى برعهده داشته است .
بازيگران ايــن نمايش زينب مشــعلدار 

آستانه، نجمه كاللى، سيد حسام محمدى 
و پرستش سلطانى است.

 عوامــل اين گــروه عبارتند ازدســتيار 
كارگردان: رضا رجــب زاده مروى، طراح 
صحنه و لباس: سيد حسام محمدى، طراح 
پوستر: پونه كيانتاج، مدير توليد: منصوره 
داورى نــژاد، مجــرى طرح:  ســيروس 

سعيديان، كارى از گروه تئاتر پستو
 دو يك به نفع بارســلونا:   اين 
نمايش در سالن شمايل بين سناباد 45 
و 47  از هفتم فروردين هرشب ساعت 
19 اجرا هاى خويــش را آغاز كرد و به 
دليل استقبال مخاطب از اين نمايش تا 
پايان هفته احتمال تمديد آن همچنان 

باقى است.
تهيه كنندگى  و  نويســنده وكارگردان 
اين نمايش را مهســا غفوريان برعهده 
دارد و مهــدى ضياءچمنــى، ســپيده 
كاللى، حسام بيرقدار، حميدرضا حافظ 
شجرى و مهسا غفوريان به ايفاى نقش 

مى پردازند.
همچنين ساير عوامل عبارتند ازدستياران 
كارگــردان: مهيارغــازى ،على احمدى و 
مهدى ســجاديان، طراح صحنه، لباس، 
پوستر و بروشور: مهســا غفوريان، طراح 
گريم: مهشيد غفوريان، طراح نور: مصطفى 

محمــدزاده، انتخاب موســيقى و افكت: 
مهــدى ضياءچمنى، مديــر صحنه: صبا 
وحدتى، حاتمه شــكوهى زاده، منشــى 

صحنه: فاطمه عيدى زاده
ساخت و اجراى دكور: صالح كامرانى.

 اين نمايش پر فروش ترين و پر مخاطب 
ترين نمايش بلك باكسى در تاريخ تئاتر 

اســتان خراسان رضوى راه يافته به سى  
و دومين جشنواره بين المللى تئاتر فجر، 
نمايــش برگزيده در ارديبهشــت تئاتر 
خراسان رضوى در سال 1393ركورددار 
اجــراى عمومى  تعداد  تريــن  طوالنى 
به مــدت دو ماه در خراســان رضوى و 
همچنين اجرا شده در مشهد و زاهدان، 
لرستان (خرم آباد – بروجرد – اليگودرز) 

و تهران.
 پرنده و فيل: زمان: از يكم ارديبهشت 
هر شب ساعت 20 در تاالر هالل احمر در 

حال اجراست.  
 اين نمايش به نويسندگى داوود كيانيان 
وبه طراحــى و كارگردانى حميد كيانيان 
است. دراين نمايش سايرعوامل عبارتند 
از آهنگساز: معين شيرپور، طراح پوستر و 
بروشور: سميرا سيادت، طراح نور: حميد 
كيانيان، طراح لباس: زينب رشتى، منشى 

صحنه: سميرا صالح زاده.

شايان ذكراســت  اين نمايش منتخب 
جشــنواره هاى كوير يزد و  بين المللى 
تئاتر اميد آفرين اصفهــان از ميان 35 
گروه شــركت كننده از ايران و 6 كشور 
آلمان ، بلژيك، ايتاليا، هلند، ارمنستان، 
اوگاندا با كســب هشت رتبه برتر اجراى 

عمومى در مشهد.
نمايش   خورشيد خانم آفتاب كن: 
موزيكال «خورشــيد خانــم آفتاب كن» 
تــا15 ارديبهشــت ماه در ســاعت هاى
 18 و 20 درهنرستان هنرهاى زيبا واقع 
درقاســم آباد، نبش اديب شمالى 33 در 
.نويســندگى وكارگردانى   حال اجراست 
اين نمايش را جواد رحيــم زاده برعهده 
دارد وتنظيم موســيقى: مهــدى كيان 
منش،سرپرســت و مربى گروه موسيقى 
كودكان: اكرم شايان فر، طراحى صحنه و 
اجرا: اميرمحب على وحميد محقق، طراح 
لباس: محبوبه ســلطانى و  بازيگران آن 
را نيز شــيده يزدانى، آرتا بنديانى برعهده 
دارند وهمچنين بازيگران كارگاه بازيگرى 
پرديس تئاترمستقل مشــهد نيز در اين 

نمايش حضور دارند.
  عمو ســيبيلو: اين نمايــش تا 13 
ارديبهشــت 96 ودرمجتمع امام خمينى 
(ره) براى عالقمندان بر روى صحنه است.

اين نمايش به نويســندگى و كارگردانى 
مهدى ســيم ريزاســت و ســاير عوامل 
عبارتند از طراحى صحنــه: ليال بحرى، 
دستيار كارگردان: مرتضى قربانى، انتخاب 
موسيقى: سميه قائمى. بازيگران: حسين 
طاهــرى، مينا قهرمانى، زهرا ناوشــكى، 
سميه قائمى، محبوبه پاداش، سحر حسن 
زاده، ســودا حســن زاده، مريم نوقابى و  

فاطمه شيرزاده.
شايان ذكر است اين اثر برگزيده دهمين 
جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان رضوى 

بندرعباس در سال95 است .
 آخريــن مرواريد: اين نمايش از 16 
تــا 22 ارديبهشــت 96درســبزوار براى 
عالقمنــدان تئاتر برروى صحنه ســالن 

بيهقى سبزوار مى رود.
 ايــن نمايش به نويســندگى حميدرضا 
آذرنگ وكارگردانى وحيد مكارى است كه 
در آن نيز وحيد مكارى و شادى منصورى 

به ايفاى نقش مى پردازند.
ساير عوامل اجرايى اين نمايش نيزشامل 
مديراجرايى: مهدى ريوندى،منشى صحنه: 
ريحانه علــى زاده،طراح نور: محمد امين 

مفيسه است.

گزارشى از نمايش هاى اين روزهاى استان

صحنه تئاتر خراسان بهارى است
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صبح ديروز در مشهد انجام شد
  تشييع پيكر شهيد «حامد بافنده»

فارس: همزمان با ميالد حضرت ابوالفضل(ع) پيكر شــهيد 
«حامد بافنده» در مشهد تشييع شد.

صبح روز گذشته و همزمان با ميالد حضرت ابوالفضل(ع) پيكر 
شهيد «حامد بافنده» در حرم مطهر رضوى با حضور جمعى 
از مســئوالن استانى، خادمان حرم امام رضا(ع)، خانواده اين 

شهيد و مردم مشهد تشييع شد.
بر اســاس اين گزارش، مردم شهيد پرور و انقالبى مشهد در 
حالى در مراسم تشييع اين شهيد مدافع حرم شركت كردند 
كه شــعارهايى همچون «اين گل پر پر از كجا آمده، از سفر 
شام بال آمده»، «كلنا عباسك يا زينب»، «حسين، حسين شعار 
ماست، شهادت افتخار ماســت» و فرياد «مرگ بر آمريكا» و 

«مرگ بر اسرائيل» را سرمى دادند.
گفتنى اســت؛ شــهيد «حامد بافنده» در نبرد با گروه هاى 

تكفيرى در دفاع از حرم حضرت زينب به شهادت رسيد.

  فراخوان تحويل اسناد وقفى 
در خراسان رضوى

قدس: روابط عمومى اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان 
رضوى از همه افرادى  كه داراى مدارك و اســنادى در حوزه 
موقوفات هستند دعوت كرد تا با تحويل اين اسناد به ادارات 
اجرايى و دفاتر نمايندگى اوقاف خراسان رضوى، اوقاف را در 

اجراى مأموريت محوله يارى دهند.
ادامه خبر حاكى اســت اوقاف خراســان رضوى در راستاى 
شناســايى، احياء و ســاماندهى موقوفات از كليه شهروندان 
فهيم و فرهيخته استان كه داراى وقفنامه، حبس نامه، وصيت 
نامــه و هبه نامه اى كه دال بــر وقفيت ملك يا امالكى دارد، 
دعوت مى كند تا با تحويل اين اسناد به ادارات اجرايى و دفاتر 
نمايندگى اوقاف خراســان رضوى، اين اداره كل را در اجراى 

مأموريت محوله يارى دهند.
بنا بر اين گزارش، شــهروندان با تحويل اسناد وقفى، ضمن 
تحويل اسناد مذكور به نزديك ترين اداره اوقاف و امور خيريه 
محل زندگى خود ضمن شريك شدن در اجر معنوى حفظ و 
صيانت از سنت نبوى وقف، از پاداش نقدى كه به اين منظور 

در نظر گرفته شده است بهره مند شوند.
از قديم االيــام همواره افرادى بوده اند كه بنا به داليلى خاص، 
اســناد موقوفــات را به صورت شــخصى، خانوادگى و حتى 
طايفه اى نزد خود نگهدارى كرده اند كه متأسفانه به مرور زمان 
و وقوع حوادث گوناگون و اختالفات محلى و ... اين اســناد از 
بين رفته و در نهايت منجر به از بين رفتن موقوفه  شده است. 
ســازمان اوقاف با ايجاد بهترين مكان براى  نگهدارى اسناد 
وقفى در آرشيو مركزى در راه حراست و پاسدارى از موقوفات 
به عنوان ميــراث جاودان واقفين خيرانديش و اجراى امينانه 

نيات خيرخواهانه آن ها تالش وافر مى كند.

 ثبت نام نمايشگاه قرآن و عترت مشهد 
تمديد شد

قدس: معاون قرآن و عترت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان خراسان رضوى خبر داد: فراخوان ثبت نام دوازدهمين 
نمايشگاه بين المللى قرآن و عترت مشهد مقدس تا پانزدهم 

ارديبهشت ماه تمديد شد.
حجت االسالم و المسلمين كاظمى نسب با بيان اين خبر ادامه 
داد: متقاضيــان براى ثبت نام در دوازدهمين دوره نمايشــگاه 
بين المللى قرآن و عترت مشهد مى توانند به پايگاه اطالع رسانى 
اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى خراسان رضوى به نشانى 

www.khrz.farhang.gov.ir مراجعه كنند.
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قدس  معاون سياســى امنيتى و اجتماعى استاندار 
خراســان رضوى تقــارن بزرگداشــت روز ملى حكيم 
ابوالقاســم فردوسى با مشــهد پايتخت فرهنگى جهان 
اســالم و روز پاسداشــت زبان و ادب فارسى را مهم و 

قابل تأمل دانست.
سيد جواد حســينى در جلسه بزرگداشت آثار و مفاخر 
فرهنگى استان با موضوع بزرگداشت روز ملى فردوسى 
كه در اســتاندارى خراســان رضوى برگزار شد گفت: 

بزرگداشت روز ملى فردوسى از ويژگى و اهميت خاصى 
برخوردار اســت به هر حال هويت ما ايرانيان دو سمت 
و ســو دارد هويت اســالمى و هويت ايرانى كه نماد هر 
دو هويت امام رضا(ع) و فردوســى در مشهد مى باشد، 
فردوسى نه تنها نماد هويت ملى ماست بلكه اعتقادات 
دينى ما را نيز به نحو بســيار زيبايى نشــان داده است، 
مــا از هر منظرى به اين منبع علــم نگاه كنيم مطالب 

جديدى استخراج مى كنيم.

معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار خراسان رضوى عنوان كرد

توجه جدى به بزرگداشت روز  ملى«فردوسى» 

  ام اس و ازدواج
با سالم خدمت مشاور محترم ، من مردى 38 ساله هستم كه 
هنــوز ازدواج نكرده ام. به دليل ابتال به بيمارى ام اس جرئت 
ازدواج نــدارم. زيرا قبالً به فردى عالقمند بودم و قرار ازدواج 
داشتيم، اما به محض ابتال به بيمارى، ايشان قرار ازدواج را به 
هم زدند و من ديگر جرئت نمى كنم به كسى پيشنهاد ازدواج 
بدهم. از مجردى و تنهايى خســته شده ام. لطفا راهنمايى 
بفرماييد آيا مى توانم ازدواج كنم و خوشــبخت شــوم يا نه؟ 

متشكرم.
 زهره نخعى كارشناس ارشد روان شناسى

با ســالم، بيمارى ام اس نوعى اختالل در سيســتم اعصاب 
مركزى اســت كه عمدتاً افراد جــوان را درگير مى كند. اين 
بيمارى در بعضى موارد بسيار ناتوان كننده است ولى با مصرف 
داروهاى موجود مى توان از پيشرفت بيمارى جلوگيرى كرد. 
افــراد مبتال به ام اس در زندگى خود با مشــكالتى از قبيل 
ازدواج، بچه دار شــدن و ... مواجه مى شوند و از ازدواج هراس 
دارند. مى توان گفت ممانعتى در ازدواج اين افراد وجود ندارد 
ولى قبل از ازدواج بايد مسائل راجع به بيمارى را صادقانه به 
همسر آينده شان بگويند. در مورد شما هم توصيه مى كنم كه 
نااميد نشويد. به دليل اين كه يك نفر به شما جواب رد داده، 
نمى تــوان نتيجه گيرى كرد كه هيچكس راضى به ازدواج با 
شــما نيست. شما بايد اعتماد به نفس خود را افزايش داده و 
قابليت ها و توانايى هاى خود را افزايش دهيد. اگر قرار باشد هر 
فرد بيمار اميدش را از دست بدهد و براى خودش نسخه تنها 
ماندن تجويز كند، بيشتر از نيمى از مردم تنها خواهند ماند. 
پس جرئت و جســارت را در خود تقويت كرده و تصميمتان 
براى ازدواج را قطعى كنيد. در آخر توصيه مى كنم كه كسى 
را به عنوان همســر انتخاب كنيد كه بتواند شرايط جسمانى 

شما را بپذيرد و تمامى جوانب ازدواج با شما را درنظر بگيرد.

خوانندگان گرامى! 
شما مى توانيد پرسش هاى خود را از مشاور روزنامه به 
سامانه 300072305 پيامك كنيد. پرسش هاى شما پس 

از بررسى توسط مشاور پاسخ داده خواهد شد.

سالم �شاور


