
سرمقاله

بازدید اختصاصی »شهروند« از ساختمان گنجینه اسناد

   در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران چه می گذرد؟

اسرار »گاوصندوق 18در« 
ساختمان داودیه

نعل وارونه مخالفان برجام

هنگامي كه در  سال 1367، ايران قطعنامه 598 را 
پذيرفت، برخي از نيروهاي سياسي و كشورها زمزمه 
اين را بلند كردند كه ايــران به اين قطعنامه پايبند 
نخواهد بود و در اولين فرصت آن را نقض خواهد كرد. 
ولي رهبري انقالب در پيامي كه به مناسب حج در 
همان ســال صادر كردند، اعالم نمودند كه: »ما به 
شما اعالم می كنيم كه هدف ما تاكتيك جديد در 
ادامه جنگ نيست.« تجربيات بعدي نشان داد كه 
علي رغم آن كه بعدها عراق در موضع بسيار ضعيفي 
قرار گرفت، ايــران هيچ گاه درصــدد فراتررفتن از 
قطعنامه 598 برنيامد و همواره بر آن متعهد ماند. 
چرا؟ به اين دليل ســاده كه مهمترين پايه اخالقي 
در رابطه انساني و نيز در روابط بين الملل؛ التزام به 
عهد و پيمان است. اگر يك فرد يا كشور اين قاعده 
را نقض كند، در روابط انســاني و بين المللي ايجاد 
اختالل جدي مي كند. توجه به عهــد و پيمان در 
حدي است كه گفته مي شــود اگر در جنگ، يك 
ســرباز خودي بدون مشــورت با فرمانده خود، به 
سرباز دشمن، تضمين و امنيت داد، بايد آن را رعايت 
كنيم. اكنون اين رفتار را مي توان مقايســه كرد با 
رفتار رئيس جمهوری آمريكا كه بي هيچ منطقي و 
مجوزي اعالم خروج يك جانبه از توافقي مي كند كه 
در درجه اول چندجانبه و مورد توافق مسئوالن قبلی 
دولت آمريكاست، و دوم اينكه قطعنامه هاي شوراي 
امنيت حامي آن است و ســازوكارهاي دقيق براي 
رسيدگي به تخلفات احتمالي وجود دارد و تاكنون 
نيز ايران به شــهادت نهاد نظارت كننده، ملتزم به 
تعهدات خود باقي مانده است، و پذيرش اين توافق را 
تاكتيك جديد در ادامه سياست گذشته اش انتخاب 
نكرده است. همين رفتار است كه در نهايت منجر 
به آن شده اســت كه قريب به اتفاق كشورها به جز 
اسراييل و عربستان اين رفتار ترامپ را محكوم كنند، 
زيرا همه مي دانند با نقض عهد ســنگ روي سنگ 
بند نمي شود و كل قواعد و نظام هاي اخالقي دچار 

مشكل خواهند شد.
حال بايد پرسيد در برابر اين پيمان شكني اياالت 
متحده چــه بايد كرد؟ اول از همــه نبايد اجازه داد 
اتحادي كه در جهان عليه ترامپ شكل گرفته است، 
دچار شكاف شود. ما نبايد كارهايي كنيم كه به لحاظ 
تبليغي توجيه گر نقض پيمان مذكور باشد. ما بايد 
اصرار كنيم كه خروج از برجام اگرچه مســأله اي بر 
ضد ايران است، ولي اصل ماجرا عليه همه كشورها 
و نظام بين الملل نيز هست و همه كشورها بايد در 
برابر چنين تصميمي ايســتادگي كننــد. ما نبايد 
به گونه اي رفتار كنيم كه تمامي يا حتی جزيی از بار 
اين رفتار متوجه ايران شود. خوشبختانه بالفاصله 
پس از خروج ترامپ از برجام، عموم كشورها و به طور 
ويژه، اتحاديه اروپا و ساير قدرت هاي جهاني، عليه 
اين اقدام موضع گيري صريح كردند و تاكنون همه 

مسئوليت متوجه اياالت متحده شده است.
دوم و مهمتر اين كه اتحاد خود را در داخل كشور 
حفظ كنيم، تنها عاملي كه برای خنثي شدن اينگونه 
اقدامات خارجی وجود دارد، انسجام و اتحاد داخلي 
همه نيروهاست. همه كســاني كه به يكپارچگي و 
بقا و ســربلندي ايران اعتقاد دارند، بايد در برابر اين 
زياده خواهــي ترامپ هم صــدا و يكپارچه و متحد 
باشند. خروج از برجام بدون ترديد عوارضي را براي 
ايران و مردم دارد، ولي اين عوارض به هر ميزاني هم 
كه باشــد، با پذيرش حرف زور و تن دادن به نقض 
پيمان برابري نمي كند. هنگامي كه يك طرف نقض 
پيمان كند، به اين معناست كه هيچ توافقي معنادار 
و معتبر نخواهد بود، حتي انسان هاي اوليه و بدوي 
نيز متوجه بودند كه نقض پيمان بسيار خطرناك و 
زيانبار است، حال چگونه انسان متمدن نبايد متوجه 

اين مسأله باشد؟
در اين ميان هجوم ســازمان يافته داخلي عليه 
دولت و برجام، روي ديگر سكه  رفتار آمريكاست كه 
از برجام خارج شد. متاسفانه به جاي آن كه به جهان 
نشان دهيم كه بر پيمان خود هستيم و اياالت متحده 
و رئيس جمهوری عجيب و غريب آن را منزوي كنيم، 
برخي از نيروها هرچند در اقليت هستند، در داخل 
كشور چنان رفتار مي كنند كه گويي، تصميم ترامپ 
به نفع آنان بوده و از اين نظر خوشحال هستند. آنان 
كه تا همين چند روز پيش مدعي بودند كه: »برجام 
براي آمريكا يك سند طاليي است كه آمريكايي ها 
حتي احتمال تن  دادن ايران به اين سند فاجعه بار را 
در خواب هم نمي ديدند ، اين سند برخالف ادعاهاي 
اغراق آميز برخی از دولتمردان ، براي كشورمان غير 
از خسارت و فاجعه، تقريبا هيچ دستاوردي نداشته 
است ، بنابراين محال است كه آمريكايي ها از برجام 
خارج شوند و امتيازات فراواني را كه مفت و مجاني 
به دســت آورده اند ، از دســت بدهنــد.« اين افراد 
امروز نمي توانند بر واقعيت رفتار ترامپ و مخالفت 
يكپارچه جهاني چشــم ببندند و نعل وارونه بزنند. 
آنان ابتدا بايد برداشت ها و تحليل هاي نادرست خود 
را اصالح كنند. آنان نمي توانند برجام را آتش بزنند، 
درحالي كه مواضع مقام معظم رهبري در سخنراني 
اخيرشــان پس از اقدام ترامپ، در اين مورد بسيار 
واضح و آشكار است و راه را براي تداوم و اجرای توافق 
با اروپا باز گذاشــته اند. تنها راه برای انزواي بيشتر 
اياالت متحده اين است كه نشــان دهيم برخالف 
شرايط پيش از برجام، اكنون جهان يكپارچه عليه 
سياســت هاي اياالت متحده و هم زبان با ايران 
اســت و اين ممكن نيســت جز اينكه در مسير 
تعيين شــده حركت كنيم. خروج اياالت متحده 
از برجام درعين حال كه يك تهديد مهم اســت، 
ولي نحوه عمل ما مي توانــد آن را به يك فرصت 

تاريخي تبديل كند.

یادداشت

به بهانه زادروز فلورانس نایتینگل
پرستارانی که به آمریکا، کانادا و استرالیا صادر می شوند!

سعید اصغرزاده| 1- امروز زادروز فلورانس نايتينگل 
پرستار انگليسی و بنيانگذار حرفه پرستاری مدرن است، در 
بسياری از كشورها امروز روز جهانی پرستار است. در ايران 
روز تولد حضرت زينب روز پرستار است و نمونه های فراوانی 
از پرستاران زن و مرد در مقاطع مختلف انقالب و جنگ را 
می توان شاهد بود كه هريك به تنهايی می توانند الگويی 
برای خدمات بشردوستانه و ايثار و ازخودگذشتگی باشند. 
خدمات صادقانه فلورانس نايتينگل به ســربازان زخمی 
انگليسی در طول جنگ كريمه در  سال 185۴ ميالدی او 
را به شهرتی جهانی رساند. در واقع، شيوه كار او الهام بخش 
ايجاد حرفه ای جديد به نام پرستاری شد. اما چرا او چنين 

شغلی را برگزيد؟
شغل پرستاری كه در قرن 19 ميالدی شغل آبرومندی 
محسوب نمی شــد. او برای رســيدن به هدف خود، ابتدا 
درمانگاه كوچكی در لندن تأســيس كرد. سپس در  سال 
185۴ ميالدی در پی آغاز جنگ كريمه به بيمارســتانی 
در تركيه رفت. اين بيمارســتان مملو از سربازان زخمی 
بود. فلورانس برای غلبه بر فشار كار، 38 پرستار ديگر را به 
كار گماشت تا دوشادوش او به مجروحان جنگی رسيدگی 
كنند. نايتينگل شب و روز كار كرد تا نظم و انضباط در اين 
بيمارستان حاكم شد. بيمارستان كامال تميز و مرتب شده 
بود، كيفيت غذا بهبود يافته بود، لباس های كثيف به موقع 
شسته می شد و مجروحان به درستی معالجه می شدند. 
فلورانس با دلسوزی فوق العاده به تك تك بيماران رسيدگی 

می كرد و با رفتار خود موجب خوشحالی آنها می شد.
نايتينگل عالوه بر پرستاری، خدمات اجتماعی ديگری 
نيز ارايه داد. او سعی كرد شرايط زندگی خصوصی سربازانی 
را كه در طول جنگ معالجه می شــدند، بهبود ببخشد. 
به عالوه او ساختار بســياری از بيمارستان های انگليس 
را اصالح كــرد. فلورانس در  ســال 186۰ ميالدی برای 
نخستين بار در جهان، مدرســه ای جهت تربيت پرستار 
تأسيس كرد. اگرچه فشــار كار در دوران جنگ او را از نظر 
جسمی بشدت ضعيف كرده بود، اما همچنان به آموزش 
پرستاران ادامه می داد. نايتينگل در سال های آخر زندگی 
نابينا شــد؛ با اين حال دســت از كار نكشــيد. فلورانس 
نايتينگل در  ســال 19۰7 ميالدی نشان افتخار دريافت 

كرد. او سرانجام در  سال 191۰ ميالدی درگذشت.
2- به پاس ايثار و زحمات بی دريغ اين انسان بزرگ و با 
هدف خدمات بشردوستانه در نهمين كنفرانس بين المللی 
صليب سرخ )1912(، تصميم گرفته شد بودجه ای برای 
اهدای اين مدال بين المللی با نام مدال فلورانس نايتينگل 
اختصاص يافته و هر دو سال يك بار اين مدال به پرستاران و 

مددكاران واجد شرايط اهدا شود.
هرساله كميسيون مدال فلورانس نايتينگل كه اعضای 
آن متشــكل از فدراسيون بين المللی، كميته بين المللی 
صليب سرخ و شــورای بين المللی پرستاران است؛ طبق 
شرايط تعيين شده ازجمله شجاعت، ايثار و آمادگی برای 
ارايه خدمت؛ فعاليت های عملی به نفع مجروحان، بيماران 
يا ســاير آســيب ديدگان و اقدامات ابتكاری برای بهبود 
كيفيت درمان يا آموزش؛ سوابق كانديداها را بررسی و افراد 
واجد شرايط را برای دريافت مدال »فلورانس نايتينگل« 

معرفی می كند.
قابل توجه است كه در اين ميان پرستاران و داوطلبان 
ايرانی نيز شايان توجه و نگاهی بين المللی هستند. همين 
 سال گذشته مربی جمعيت هالل احمر و مدرس دانشگاه 
پزشكی شهركرد موفق به دريافت مدال فلورانس نايتينگل 
در چهل وهشتمين دوره اهدای اين مدال شد. سيدبهزاد 
نقوی چالشــتری كه به عنوان مربی هالل احمر، مدرس 
دانشگاه و مدير بيمارستان های  هاجر و آيت اهلل كاشانی در 
شهركرد و بيمارستان های پوست رازی و امام)ره( در تهران 
به كميته انتخاباتی مربوطه در ژنو معرفی شده بود؛ موفق به 

دريافت مدال فلورانس نايتينگل شد.
3- در  ســال 1925 ميالدی نخســتين آموزشــگاه 
پرســتاری در ايران توسط يك هيأت مذهبی خارجی در 
شهر تبريز و سپس در اروميه و همين طور شهرهای ديگر 
گشايش يافت، اما نخستين آموزشگاه پرستاری ايران در  
ســال 1316 با اجازه وزير فرهنگ وقت دكتر علی اصغر 
حكمت و با استادی دكتر جهانشاه صالح احداث شد، كه 
آن برنامه آموزشی و علمی پرستاران ابتدا در بيمارستان 
وزيری صورت می گرفت، اما به دليل نبودن وسايل كافی 
مجبور شدند اين برنامه را در »بيمارستان« واقع در خيابان 
ژاله منتقل كنند. آموزشگاه در آن زمان با مدرك سيكل 

متوسطه شاگرد می پذيرفت و ســه دوره فارغ التحصيل 
داشت.

در  سال 1321 شمسی نخستين آموزشگاه پرستاری 
غيردولتی ايــران به همت شــركت نفت آغاز شــد، اما 
آموزشگاه عالی پرستاری ايران طبق ماده 219 اساسنامه 
جمعيت شيروخورشيد سرخ وقت در ارديبهشت ماه  سال 
1326 تأسيس شد و نخســتين گروه دانشجويان آن به 
تعداد 1۰نفر در محل هنرســتان عالی دختران شروع به 
تحصيل كردند و نخستين دانش آموختگان اين دانشگاه در 
 سال 1329 روانه مراكزدرمانی كشور شدند. سال 1331 
انجمن پرستاری ايران تأسيس شد. در مهرماه  سال 1335 
و به درخواست جمعيت شيروخورشيد سرخ وقت سازمان 
بهداشت جهانی يك نفر مشاور در رشته پرستاری به ايران 
اعزام كرد. اين مشــاوره به همراه دو تن از پرستاران ايرانی 
طرح هايی برای توسعه آموزشگاه تهيه كرد و به جمعيت 

ارايه داد.
در  ســال 13۴۴ آموزشــگاه عالی پرســتاری ايران به 
عضويت شــورای عالی پرستاران انگلســتان درآمد و در  
سال 13۴7 سيستم درســی واحدی در اين آموزشگاه به 
اجرا درآمد. در  ســال 135۰ برای كسب درجه ليسانس 
پرستاری، تعداد واحدهای درسی پرستاران از 1۰3 واحد 
به 1۴۰ واحد افزايش يافت و ۴ ســال بعد مقرر شد برنامه 
تحصيلی دانشجويان پرستاری مشــابه ساير برنامه های 

تحصيلی ليسانس در سطح كشور به مورد اجرا درآيد.
۴- استانداردهای جهانی نشان می دهد در بخش داخلی 
و جراحی، هر ۴ تا 6 بيمار بايد يك پرســتار داشته باشند 
)كه در ايران، هر 12 بيمار يك پرستار دارند.( گفته می شود 
ساالنه بيش از 7۰۰ پرستار ايرانی كشور را ترك می كنند. 
درحال حاضر بيشتر پرســتاران ايرانی به آمريكا، كانادا و 
اســتراليا رفته و در آن جا حقوقی به مراتب باالتر از ايران 
دريافت می كنند. كمترين حقوق پرســتاران با كمترين 
ميزان تحصيالت در آمريكا، 52 تا 55 هزار دالر در  ســال 

است و باالترين آن 186 هزار دالر در  سال.
به نظر می رســد كه می توان با توجــه به عمق حوادث 
و بحران ها در ايران، نســبت به پرســتاران و بهبود وضع 

معيشت ايشان مهربان تر بود.
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   صفحه 5

در سفر یک روزه دکتر پیوندی به شهر مقدس قم محقق شد 
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 مهر تایید مراجع
بر عملکرد هالل احمر 

    صفحه6

فرهنگ و هنر ورزش

   خروج ترامپ از برجام
 و و اکنش عده ای از نمایندگان

پای هنرمندان را هم به میدان باز کرد

  گفت وگوی »شهروند« با
 روبرت مارکوسی، فوتبالیست سابق

که کت  و شلوارهای تیم ملی را بر تن کرد

 حریق
در  فضای مجازی

 انتقاد نکنید
  من مانکن نیستم!

   صفحه 8

   صفحه 11

   صفحه 14
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شهرونگ

    صفحه 15

معلمان: ولی این که 
 شش ماه یه بار

حقوق میدید ته انصافه!

 شنبه 22 اردیبهشت 1397 | سال ششم | شماره 1402
15

گمشدگان

همهمیدانند!*

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

روح  نوشــته هایی را که در زیر می آید، 

همه می دانند. شــاید نام این نوشته را این 

گذاشــتم تا به نوعی ادای دین کرده باشم 

به کارگردانی که الزم نیست تبلیغ محیطی 

کند و مصداق عینــی این حکایت قدیمی 

سعدی شیرین سخن اســت: »ُمشک آن 

است که ببوید، نه آن که عطار بگوید.« گفتم 

روح، باید اضافه کنم روح  نوشته با روح برجام 

تومانی هفت صنار فرق دارد. بیا تا می گوییم 

تومان، فــوری واژه  هفت بــدو بدو می آید 

خودش را می چسباند به تومان. نگفتیم دالر 
که شما هول شدی هفت عزیز!

یک: به نظر من خالصه گذشته و حال و 
آینده برجام در متن بازی زیر آمده: 

ترامپ: گرگم و برجام می درم. 
برجام: چوپون دارم نمی ذارن! 

اتحادیه اروپا: برجام جان شما اول وایسا 

ببینیم ما شریک گرگ میشیم یا شریک 

مزرعه دار ایرانی. اگر شــریک گرگ بشیم، 

خودمون هم برجــام را می دریم! که ایرانی 

بمونه و تبلیغ محیطی فیلم هاش! چطوری 
ایرانی؟ 

دو: ورژن جدید بازی »کالغ پر« رسید. 

گنجشک؟ پر. بلبل؟ پر. کالغ؟ پر. برجام؟ 
پر.

برجام که پر نداره هیشــکی خبر نداره. 

الستون و ولستون. برجام را ببر هندستون. 

قرارداد نفتی بستون. اسمشو بذار.... 

تقصیر ما نیســت اگر در نسخه جدید، 

بــازی »کالغ پــر« و »اتل متــل« قاطی 

شده اند. احتماال مشکل به علت اختالل های 
خودجوش اینترنتی است. 

سه: در کشوری که به صورت خودجوش 

و خودکار و خودسرانه با بانوان خوب برخورد 

نمی شــود و آنها را از ورود به ورزشگاه منع 

می کنند و نمی گذارند روی صحنه ســاز 

بزنند و می گویند در تعریف رجل سیاسی 

نمی گنجید، یک طنز تلــخ رخ می دهد، 

آینده و اعتبار برجام می افتد دســت سه 

بانوی سیاستمدار؛ موگرینی، ترزا می، آنگال 

مرکل. حاال دوستان باید بنشینند ببینند 

بانوان اروپایی سر قول زنانه شان می ایستند 
یا نه!

چهار: سوال اساســی. ترامپ می گوید 

برجام بدترین توافــق تاریخ ایاالت متحده 

آمریکا است. برای همین از آن خارج شدم. 

در ایران دلواپس ها خوشــحالی می کنند 

و برای خروج آمریکا از توافقی که خودش 

می گوید به ضررش بوده، جشن می گیرند. 

پیدا کنید پرتقال فروش را. اگر بازار پرتقال 

خــراب اســت و فصلش گذشــته فصل 

بادمجان که هست؛ بشمارید بادمجان دور 
قاب چین ها را. 

پنج: یکی به من بگوید االن با خروج آمریکا 

از برجام چی بر ســر توافق بین »شــرکت 

دخانیات ایران« و »مارلبرو« می آید؟ یعنی 

نیامده رفت؟ االن اون آقایی که در مجلس 

فندک زد زیر برجام و پرچــم آمریکا، چه 

سیگاری بکشه پس؟ بهمن ویژه؟ تیر؟ 

شش: من اگر دلواپس بودم برای تخریب 

حریف و رقیب سیاسی راه بهتری انتخاب 

می کردم؛ یعنی الزم نبود برای ضربه زدن 

به رقیب هی کبری صغــری بچینم. من 

اگر دلواپس بودم، می نشســتم رو صندلی 

راحتی. پــای راســتم را می انداختم روی 

پای چپ و با لبخند می پرســیدم: شما که 

موقع انتخابات می فرمودیــد به عقب باز 

نمی گردیم االن میشه موقعیت تان را روی 

یک اپلیکیشن مکان نما مشخص کنید ما 

ببینیم نســبت به انتخابات کجای جهان 

ایستاده اید؟ عقب؟ جلو؟ کمی به راست؟ 

هفــت: واژه  هفت فقط نباید شــما را 

یــاد قیمت دالر بینــدازد. من هفت که 

می شنوم، یاد این شعر می افتم: »هفت 

شهر عشق را عطار گشت« حاال با کدام 

ارز و ویزا بماند. مهــم بخش دوم ماجرا 

است که شامل اکثر ما ایرانی ها می شود. 

آن جا که می گوید: »ما هنــوز اندر خم 
یک کوچه ایم«.

*همه می دانند نام اثر جدید اصغر فرهادی است. 
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کوچه اول

نمایندهنما!| ســيدجواد قضایــی | رفتــه بودیم بــرای تحقیق. زن 

همسایه شــان ، الی در را نیم میلی متر بــاز کرده بــود و می گفت: »ما هم 

نمی دونیم کارش چیه واال، صبح میره، شــب با لباسای پاره میاد، اصال دیگه 

ما زیاد نمی بینیمش.« مامانم گفت: »وضع مالیشون چطوره؟« خانوم همسایه کمی جلوتر 

آمد و دماغش از الی در رد شــد و آرام گفت: »اولش خوب نبود ولی از وقتی پسرشون این 

کار جدید رو گرفته، ماشین شاسی بلند و خارجی ســوار می شن، زبونم الل بشه اما اسمال 

آقا میگه زورگیر شــده، من میگم توی کار موادمخدره، آخه این پسر یه پوست و استخونه، 

تازه شروع کرده به کشیدن البد! صبح ها شیک پیک می کنه با کت و شلوار میره، شبا با یقه 

یه وری، پشت کفش خوابیده، مشت گره کرده و خاکی میاد، تازه از من نشنیدین ولی دیروز 

هرکی دیدتش میگه ازش بوی دود و آتیش میومد!« برگشــتم بــه مامانم گفتم: »بیچاره 

خواهرم شانس نداره، اینم از خواستگارش که می گفت نماینده است.« خانومی که دماغش 

الی در بود، گفت: »تورو خدا از من نشــنیدین ها!« مامانم جواب داد: »خدا به پدر و مادرش 
صبر بده.« و رفتیم.

دیوار  
| احمدرضا کاظمی| 

|    نازنين جمشيد                ی  |   کارتونیست |
nana.jamshidi@gmail.com

نجات

نجات یافتگان

   صفحه 9

   چگونه افرادی که در یک قدمی مرگ 
بودند از مرگ حتمی نجات یافتند

گفت وگو

مردی که حیوان آزارها 
را تحویل قانون 

می دهد

   صفحه 10

    حسین محمدی، »موسس شفاخانه سزار«  
از کمک رسانی به گربه ها، سگ ها و اسب های 

بیمار و تاسیس دهکده ای برای حیوانات 
می گوید

    حمایت از حیوانات ظاهرا فقط مد شده اما 
دارد به بیراهه کشیده می شود

سیاست

رهبر معظم انقالب در بازدید 
از نمایشگاه کتاب تهران: 

کتاب از 
ضرورت های 
زندگی مردم 

به ویژه جوانان است
   صفحه 2

اقتصاد

ویالهای تفریحی 
باید مالیات بدهند

   صفحه 4

   وزارت راه و شهرسازی شناسایی 
امالک را برای دریافت مالیات آغاز کرد
   اتحادیه امالک: خانه های خالی از 
خرداد ماه مشمول پرداخت مالیات 

می شوند

حادثه

 سیل در کوهرنگ
جان 2 زن  را گرفت

عملیات نفسگیرهالل 
در ارتفاعات زردکوه

   صفحه 12

     بارندگی ها همچنان ادامه دارد
 و سامانه بارشی جدیدی

از مرزهای غربی وارد کشور می شود

 رودرروی اورهان پاموک
که این روزها میهمان ایران است  

 برایم خواننده ایرانی
 با خوانندگان بقیه دنیا

فرق دارد

شهروند| همايش كوهپيمايــی با حضور 5۰۰ تن 
از اعضای جمعيت هالل احمر اســتان تهران به همراه 
رئيس، دبيركل و مديران ارشــد جمعيت هالل احمر 
صبح جمعه 21 ارديبهشــت ماه در آخرين روز هفته 

هالل برگزار شد.
در آخرين روز از هفتــه هالل احمر، صبح روزجمعه 
)21ارديبهشــت ماه( 5۰۰ تــن از اعضــای جمعيت 
هالل احمر اســتان تهران به همراه رئيس، دبيركل و 
مديران ارشد جمعيت هالل احمر در ارتفاعات توچال 

حاضر شده و كوهپيمايی كردند.

همایش کوهپیمایی 500 تن از اعضای هالل احمر 

|  عباس عبدی  |   روزنامه نگار   |

ورزش

 سعید عبدولی و برادرش
  انتخابی تیم ملی را

به هم ریختند

 دعوا و خونریزی 
روی تشک کشتی!

   صفحه 14

   بیانیه فدراسیون کشتی
برای برخورد  با بداخالقی ها

جهان

 بازگشت
در 92 سالگی

   صفحه 3

   »ماهاتیر محمد« پدر مالزی مدرن با 
پیروزی در انتخابات دوباره به سیاست 

بازگشت


