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شهرداری

نگاهی به مهم ترین موزه های استان به مناسبت روز جهانی موزه ها

گزارش

تاریخ تماشایی

فرهنگی
«ایکــوم» شــورای جهانــی موزه
هــا 18 ،مــی مصــادف بــا 28
اردیبهشــت را روز جهانی موزه
ها نام گذاری کرده است .تاریخ
موزه و مــوزه داری در خراســان
رضوی را بایــد درمجموعه حرم
مطهــر آســتان قــدس رضــوی
جست وجو کرد .در سال 1304
هجــری در مجموعــه آســتان
قدس رضوی دفتری برای ثبت و
نگهداری اشیای تاریخی و نفیس
تشکیل و تقریبا همزمان با ایجاد
موزه ملی ایران در ســال 1316
ســنگ بنای موزه آســتان قدس
رضوی بنا نهاده شد .به مناسبت
روز جهانی «موزه ها» با موزه های
شاخص استان بیشــتر آشنا می
شویم.

•موزههایآستانقدس

آســتان قدس رضــوی دارای موزه های ارزشــمند و
کم نظیری است که آثار و اشــیای تاریخی اهدایی و
وقفی در آن به نمایش گذاشته شده است .گنجینه
قرآنهاینفیس،گنجینهتاریخیحرمرضوی،موزه
هدایایرهبرانقالب،گنجینهتمبرواسکناس،موزه
فرشوگنجینهآثاراهداییاستادمحمودفرشچیان
ازجملهبخشهایاینموزهقدیمیدرمشهداست.
مجموعهموزههایآستانقدسرضویبابیشازیک
میلیون بازدیدکننده در ســال ،یکی از بزرگ ترین و
غنیترینموزههایایرانقلمدادمیشود.

•موزهبزرگخراسان
تصمیم به ایجاد مــوزه بزرگ و منطقه ای خراســان
به قبل از انقالب اســامی برمی گردد کــه به دلیل

الیت

خدمت آن خواننده عزیزی کــه خواهان حذف الیت در
خیابان های عارف و محتشمی و  ...شــده بود می گویم اگر
شــما بعد از حــذف الیت جای پــارک در خیابان هــای مورد
اشاره پیدا کردید ،بنده را هم مطلع کنید.
شروعجنگتحمیلیبهتاخیرمیافتد.درسال71
از میان طرح های متعــدد  ،طرح زنــده یاد مهندس
میرفندرسکیبرایاحداثاینموزهکهالهامگرفته
ازقصرخورشیدبود،برگزیدهمیشود.

در ســال  82کلنگ ســاخت موزه بر زمیــن زده می
شود و در ســال 84رسما عملیات ســاختمانی آغاز
می شود .این موزه در ســال 1393افتتاح شد و هم
اکنونبا 18000مترمربعزیربنا،کتابخانه،کارگاهو
آموزشگاهمرمتوسالناجتماعاتیکیازمجهزترین
موزههایایراناست.موزهخراسانبزرگدربوستان
کوهسنگیمشهدواقعشدهاست.

•موزهتوس
مــوزه تــوس (فردوســی) در فضــای داخلــی آرامگاه
فردوســی قرار گرفته اســت .این موزه پــس از افتتاح
آرامگاه فردوسی در ســال  1313هجری و ضرورت
ایجاد موزه ای که معرف تاریخ شــهر توس ،فردوسی
و شــاهنامه باشــد در ســال 1361افتتاح شد .بنای

اخبار
در شهر

معاون امالك و اراضی آستان قدس رضوی
خبر داد:

اعطای امضای نیابتی به مستأجران
برای امضای اسناد موقوفه

معاون امــاك و اراضی آســتان قدس رضــوی از اعطای
امضای نیابتی یــا ثبت اثر انگشــت به مســتأجران برای
امضای سند اجاره رســمی از جانب خود در دفاتر اسناد
رسمی خبر داد .به گزارش آستان نیوز ،غالمرضا رحمتی
زاده در این باره گفت :پیش از ایــن در کلیه موارد انتقال
اســناد اجاره ،نماینده آســتان قــدس رضوی بــه عنوان
موجر ،شخص انتقال دهنده و شخص انتقال گیرنده باید
در دفاتر اسناد رسمی در زمان معینی حضورمی یافتند
و با حضور در دفاتر اسناد رســمی ذیل اسناد تنظیمی را
امضا میکردند .وی افــزود :از این پس بــرای رفاه حال
مســتأجران و کاهش مدت زمان این فرایند ،در مواردی
که صرف ًا مستأجر رسمی آســتان قدس رضوی به عنوان
ذی نفع بــرای انتقال ملک تحت اختیار خود به شــخص
دیگری اقدام کند ،آستان قدس رضوی به شخص انتقال
دهنده (مســتأجر رسمی آســتان قدس رضوی در سند)
برای تنظیم ســند در دفترخانه مطابق پیش نویســی که
به تأیید نمایندگان آســتان قدس رضوی رسیده است از
طرف خــود به انتقال دهنده یا همان مســتأجر رســمی،
اعطای نمایندگی میدهد.
رحمتیزاده بیان کرد :در دو سال گذشته موضوع چابک
سازی فرایندهای اجرایی حوزه معاونت امالک و اراضی
آستان قدس رضوی به صورت جدی در دست پیگیری و
اقدام بوده است به طوری که در سال  95موضوع اعطای
نمایندگی فرایند تجدید اجاره در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل اتوبوسرانی مشهد خبر داد:

اجرای طرح ویژه سرویسدهی
اتوبوسرانی در ماه رمضان

چرا بوســتان رازقی در خیام  46نبش شکری  8غیر از
تاب وســایل بــازی دیگــری بــرای کــودکان ندارد؟ بیشــتر
کودکان منطقه به علت شــلوغی در صف با گریه و سر و صدا
آن جا را ترک مــی کنند! از شــهرداری منطقه  2می خواهم
وســایل بازی بیشــتری از جنس (پلــی اتیلن) کــه مقاومت
بیشتری در مقایسه با وسایل فلزی دارد ،در پارک نصب کند.
چندین بار با سامانه شهرداری تماس گرفتم برای رفع
معبر درختان حاشــیه  خیابان ثامن االئمه ولی متاســفانه
هیچ گونه توجه و بازدیدی از طرف شهرداری برای رفع معبر
صورت نگرفته است.
در این روزهای کم آبی با توجه به ایــن که رحمت الهی
گل کاری ها را سیر اب کرده باز هم دیده می شود که چمن
ها را آبیاری می کنند.
یــک هفتــه اســت کــه شــهرداری در منطقه دانشــجو
کارگــران خود را کــم کــرده و این منطقــه یــک روز درمیان
نظافت می شــود .این موضوع باعث کثیفی وحشتناک این
منطقه شده .لطفا چاره ای بیندیشید.

مدیرعامل ســازمان اتوبوســرانی شــهرداری مشــهد از
اجرای طــرح ویــژه ســرویسدهی اتوبوســرانی در ماه
مبارک رمضان خبر داد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شــهرداری مشــهد ،علــی اصغــر نیشــابوری گفــت :در
ایام مــاه مبــارک رمضان قبــل از آغاز اذان مغــرب کلیه
خطوط به منظور ســرویسدهی مطلوب به شــهروندان
با اختصاص اتوبوس کافی تقویت میشــود .وی افزود:
ساعت سرویسدهی خطوط در ایام ماه مبارک رمضان
طبــق روال روزهای عــادی تا ســاعت  21:30اســت.
مدیرعامــل ســازمان اتوبوســرانی مشــهد تصریح کرد:
بــا توجــه بــه ایــن برنامهریــزی ،در خطــوط پرتراکم ،از
دو ســاعت مانده به افطار ســرفاصله زمانــی اتوبوسها
کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل سازمان اتوبوســرانی مشهد گفت :همچنین
طرحهــای لیالی قــدر ،ســرویسدهی راهپیمایــان روز
جهانی قــدس و نمــاز عید فطــر نیــز در ایام مــاه مبارک
رمضان از سوی سازمان اتوبوسرانی مشهد اجرا خواهد
شد.

این موزه در ســال 1347توســط مهندس هوشنگ
سیحون،طراحیوبهمنظوراستفادهبهعنوانچایخانه
سنتی ساخته شده اســت که تبدیل کاربری پیدا می
کند به طور کلی اشیای تاریخی به نمایش درآمده در
اینموزهبهچندبخشکلیتقسیممیشوند.بخشی
شــامل آثاری که در اثر کاوش های باســتان شناسی
از دشت توس به دســت آمده اند .بخشی دیگر شامل
آثاریکهتجلیگرروححماسیوپهلوانیدرشاهنامه
هستند همچون انواع وسایل ســوارکاری  ،همچون
سپر،گرز،تیروکمانودیگروسایلرزمی.دربخشی
نیز آثاری که در عصر و زمان فردوسی یا بین قرون 3و
 4هجری خلق شده اند شامل انواع ظروف سفالی و
مفرغیوآخرینآثاراهدایی،نقاشیهاییازشاهنامه
مرقعاتشاهنامهوشاهنامههایچاپیاست.

رسوم هر شهر در دستور کار قرار دارد .در این موزه ها
مشاغلیهمچونآهنگری،عطاری،قالیبافیوبافته
های سنتی ،دلوبافتی ،رنگرزی ســنتی ،ساز سازی
و موســیقی ،ابریشــم بافی ،جاروبافی  ،حصیربافی،
گاریسازی،فیروزهتراشیوسنگهایقیمتیونیمه
قیمتی ،قلم زنی روی سنگ ،پوستین و لحاف دوزی
سنتی،چارقدوزی،مسگریورویگری،طبخسنتی،
نمدمالی ،فــرش بافی ،آییــن های ســنتی همچون
مراسم عروسی و کشتی با چوخه ،زندگی عشایری،
کشاورزیوخراطیبهنمایشگذاشتهشدهاست.

•موزهآرامگاهنادر
موزه نــادر شــاه در تــاالر اصلی بنــای آرامــگاه نادر،
قرار گرفته و انواع ســاح های دوره افشــاریه وسایل
سوارکاریمانندزینوبرگاسبونقاشیهایمربوط
بهنادرشاهافشاردرآنبهنمایشگذاشته شدهاست.
آرامگاه نادری در چهارراه شهدای مشهد واقع شده
ومیزبانعالقهمندانبهبازدیدازآثارتاریخیاست.

•موزههایمردمشناسی
در اســتان خراســان رضــوی و در بیشــتر شــهر های
پرجمعیت،موزههایمردمشناسیاحداثشدهاست
کهتوسعهآنهاباتوجهبهمشاغلسنتیآیینوآدابو

هماکنونموزههایمردمشناسیدرشهرهایگناباد،
تربــت حیدریه ،تربت جــام ،خواف ،تایبــاد ،فریمان،
چناران ،قوچان ،طرقبه شاندیز ،کالت و سبزوار دایر
است .از دیگر موزه های اســتان می توان سایت موزه
بندیاندرگز،سایتموزهشادیاخنیشابور موزهتاریخ
طبیعیوموزهدانشگاهفردوسیمشهدرانامبرد.

محمدرضاپهلوان
مدیرموزههایخراسانرضوی

آب و فاضالب

پیمانکار طرح اگو که در بولوار ســپاه برای گودبرداری
آمده ،هیچ عالمتی نگذاشــته و فقط ماشــین ماســه وســط
خیابان ریخته اســت .صبــح یکــی از روزهای بارانــی اخیر
ماشــینم افتاد داخــل چاله پــر از آب و کســی هم پاســخ گو
نیست.

متفرقه

اگر مسئوالن استان تدبیر بیشــتری به خرج می دادند
پروژه پدیده به ســوددهی رســیده بــود و این همــه بیکاری
کارگران و بلوکه شدن سرمایه مردم را شاهد نبودیم.
در روز بزرگداشت فردوســی که جمعیت زیادی هم به
آرامگاه فردوسی آمده بودند اما روزنامه شما یک عکس هم
از این گردهمایی منتشر نکرده ،چرا؟
با تشــکر از توجه شــما الزم به توضیح اســت رویکرد حمایتی
روزنامه خراســان از موضوع فردوسی و احیای منطقه تاریخی
توس کامل مشــخص اســت و نگاهی به گزارش ها و یادداشت
های متعدد منتشر شده گواه این مدعاست .روزنامه خراسان
در همین چند روز گذشته نیز گزارش های متعددی با موضوع
فردوسی منتشر کرده است و پوشــش ندادن خبر مراسم روز
 25اردیبهشــت ،تنها بــه دلیل ســاعت برگــزاری آن و خارج
بودن از بازه زمانی انتشار مطالب در روزنامه است .این گزارش
طبق روال معمول با یــک روز فاصله ،امروز بــه همراه مصاحبه
جذاب دیگری با خراســان رضوی آرامگاه فردوسی در صفحه
 8منتشر شده است.

100برابر شدن قیمت مسکن در مشهد از سال  71تا

استاندار:

تروزجهانیروابطعمومیو
درآستانه 27اردیبهش 
ارتباطات؛روابطعمومیدستگاههایاجراییعضو
شــورای اداری استان با اســتاندار خراسان رضوی
دیدار کردند.به گزارش روابط عمومی استانداری،
علیرضا رشیدیان در این نشســت صمیمی گفت:
برخی تالش میکنند انتقاد و ضدیت خود با دولت
و عرصه سیاســی را با تاختــن به ارزشهــای دینی
بیان کنند.وی افزود :متأســفانه در جامعه ما نکات
منفی بیشــتر از نــکات مثبــت ترویج میشــود و در
ایــن شــرایط روابــط عمومیهــا و رســانهها باید به
دنبال برجستهســازی ظرفیتها باشند.رشیدیان

رئیسانجمنصنفیکارفرماییانبوهسازانمسکنوساختماناستان

قدرت خرید مسکن در دهکهای جامعه
کاهش پیدا کرده است
رئیــس انجمــن صنفــی کارفرمایــی انبوهســازان
مسکن و ساختمان استان خراسان رضوی گفت:
باتوجه بــه شــرایط نامناســب اقتصــادی در ادوار
گذشته قدرت خرید مردم در بخش مسکن کاهش

پیدا کرده است.محمد پژوم در گفتوگو با ایسنا،
درخصوص تعلق گرفتن مالیات به واحدهای خالی
از سکنه نیز ،اظهار کرد :ظاهرا به دلیل مشکالت
متعدد این طرح متوقف شده است ،از این نظر باید

 96نشان از بی مدیریتی است.
کسی را که خواب است می شود بیدار کرد اما کسی که
خودش را به خواب زده هرگز ،بیش از  20ســال است که از
احیای منطقــه تاریخی تــوس صحبت بی نتیجه می شــود.
وقتی پول نباشد کاری هم از پیش نمی رود.
به تازگی پارک خودروها در زیر پل امام حسین(ع) آزاد
شــده که این موجب تجمع افراد معتــاد و زمینه بروز خالف
کاری و ناهنجاری های اجتماعی شده است.
به دلیل بارش هــایخوباخیــر اینروزهایآســمان
شهرمان باید شکرگزار خداوند باشیم.

اتوبوسرانی

به عنوان یکــی از اهالــی و کارگــران ســاکن در امیریه
(بزرگــراه هاشــمی رفســنجانی  )24تقاضــا دارم خــط
اتوبوسرانی 3بی آر تی تا انتهای امیریه سرویس دهی داشته
باشد.
تعداد اتوبوس های خط  13.1رحمانیه خیلی کم و بی
نظم است به طوری که گاهی تا نیم ساعت هم اتوبوس نمی
آید .من کارمند هستم و با همه سحرخیز بودنم همیشه دیر
به محــل کارم می رســم ولــی باز هــم از خودروی شــخصی
استفاده نمی کنم .به امید روزی که وضعیت حمل و نقل مان
بهتر شود.
آیا مسئوالن سازمان اتوبوسرانی جز «عرض کم معبر و
تجاری بودن محل» دلیل دیگری برای عدم نصب سایبان و
نیمکت (طبق وعده خودشــان در آذر  )1396در ایســتگاه
اتوبوس بین ابوطالب  25و  27نداشتند؟ مگر دیگر ایستگاه
های دارای سایبان در کوه و بیابان قراردارند؟ این سازمان
قبال دلیل عجیب «وجود درختــان تنومند» را به عنوان مانع
مطرح کرده بود.
آیا انصاف اســت که مردم بــه موقع از منزلشــان بیرون
بیایند ولــی هر روز صبح بــه علت تاخیر زیــاد خط۱۰دیر به
محل کار خود برسند .چرا کسی برای وقت مردم ارزش قائل
نیست؟

شهرستان

از دادســتان نیشــابور تقاضا داریم راجع به پلمب خانه
هایی که به فروش مواد می پردازند اقدام کند .برخی از این
خانه ها در ارگ شمالی  19قرار دارد.

سازمان ترافیک

بــا توجه بــه ترافیک بســیار ســنگین پــل روگــذر صیاد
شیرازی در شب ها باید هر چه زودتر مسئوالن به فکر احداث
یک پل سواره در ورودی بولوار الدن باشند.

بانک

دو سال پیش یک وام از بانک مسکن گرفتم به عنوان وام
خرید کاالی ایرانی به مبلغ هشت میلیون تومان .با توجه به
این که چهار میلیون تومان تا به حال اقساط پرداخت کردم.
رئیس بانــک به من مــی گوید هنــوز هفت میلیــون به بانک
بدهکار هستم .مگر بانک وام چند درصد به من داده که هنوز
این همه بدهکاری دارم .لطفا مســئوالن کمی به فکر مردم
باشند.

از میان خبرها

برخی برای ضدیت با دولت به ارزش های دینی می تازند
ادامــه داد :یکــی از مهمترین وظایف هر ســازمانی
اطالعرســانی شــفاف اســت و در این بخش روابط
عمومیهــا مســئولیت تخصصــی بــر عهدهدارند.
اســتاندار یکی از ضعفهــای بزرگ دســتگاههای
اجرایــی را اطالعرســانی نکــردن مناســب درباره
اقدامات مفیــد و ظرفیتهای ایجادشــده در نظام
برشمرد و گفت :مردم از بسیاری از خدمات صورت
گرفته در حوزه گاز ،آب ،صنعت ،آموزشوپرورش،
آموزش عالی ،بهداشــت و درمان ،اطــاع ندارند و
اینضعفبزرگروابطعمومیدستگاههایاجرایی
ماست.رشیدیان بابیان اینکه در عصر ارتباطات و
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اجتماعی

انفجار اطالعات قرار داریم امــا از این ظرفیتهای
جدیــد بهخوبــی اســتفاده نکردیــم ،تصریــح کرد:
امکانات در کنــار ابتکارات و ظرفیتهای انســانی
میتواند ایــن انفجار اطالعــات را ایجــاد کند.وی
گفــت :بــر اســاس مصوبــه بودجــه امســال ،اجازه
دادهشــده کــه یــک درصــد از اعتبــارات هزینهای
دســتگاهها بهجز اصل اول ،در حوزه اطالعرسانی
روابط عمومیها هزینه شود.استاندار تصریح کرد:
شفافیت اطالعرســانی ،پرهیز از پوشــاندن اخبار
بهویژهدرحوزهمزایدهها،جلوگیریازرانتخواریو
ویژهخواریازجملهمواردیاستکهبایدموردتوجه

باشد.رشــیدیان تأکید کرد :باید ظرفیتی را ایجاد
کنیم که مردم ما از گردش آزادانه اخبار و ظرفیتها
در دســتگاههای اجرایی مطلع باشند؛ اطالعات را
درچارچوبقانوندراختیارشانقراردهیموجلوی
سوءاســتفادههای احتمالی را بگیریم.رشــیدیان
همچنین با اشــاره به نامگذاری ســال گفت :شعار
امســال ،حمایت از کاالی ایرانی است اما منظور از
این حمایت ،صرف ًا مصنوعات کشاورزی و صنعتی
نیســت بلکه شــامل حمایت از تمامی خدماتی که
در حوزههــای مختلف به مــردم ارائه میشــود ،نیز
میشود.

بررســی شــود که اگر مالیات به واحدهــای خالی
مسکن تعلق گیرد چه مشکالتی اعم از رونق و رکود
در صنعت ســاختمان در پیخواهد داشــت.وی با
بیان این کــه بــازار در تنظیم عرضــه و تقاضا نقش
ایفا میکنــد ،افزود :از ایــن نظر زمانــی که قدرت
اقتصادی مــردم کم اســت و تــوان خریــد ندارند،
ســرمایهگذار یا انبوهســاز نبایــد از دو طــرف زیان
ببیند ،به این صورت که ســرمایهگذار یا انبوهســاز
واحدهایی را ســاخته و آماده عرضه بوده است ،از
این رو خود شــخص بایــد تصمیم گیــرد چه زمانی
برای عرضه مناســب اســت.رئیس انجمن صنفی
کارفرمایی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان
خراســان رضــوی دربــاره کاالهــای دیگــر افزود:
احتــکار کاالهایــی ماننــد کاالهای اساســی که با
ســامت جامعــه در ارتباط بوده ،اساســا درســت
نبوده است و طبق قوانین خاص و موجود برخورد
میشــود ،اما در مسکن باتوجه به ســرمایه گذاری
فرد و تســهیالت بانکی که در اختیار سرمایهگذار
قــرار گرفتــه در زمــان عرضه اگر شــرایط بــازار به
نحوی بوده است که متحمل ضرر شود و بازار توان
پاسخگویی به بازپرداخت تسهیالت بانکی نداشته
باشد ،یکی از راههای خروج از این بحران ،فروش
در بازارهــای آینده بــوده به صورتی کــه زمانی که

بستر بازار جوابگوی ســرمایهگذار بوده به عرضه
اقدام کندطوری که متحمل ضرر نشود.

•اتفاق خاصی در باره قیمت در صنعت
ساختمان رخ نداده است
وی با بیان این که اتفاق خاصی در خصوص قیمت
در صنعت ساختمان رخ نداده است ،افزود :افزایش
و کاهــش قیمــت در صنعــت ســاختمان رخ نداده
اســت .از این نظر دلیــل کاهش یــا افزایش قیمت
را میتــوان وابســتگی کــم صنعــت ســاختمان به
واردات دانســت.رئیس انجمن صنفی کارفرمایی
انبوهسازان مســکن و ساختمان اســتان خراسان
رضوی با بیان این که ســاختمان وابســتگی کمی
بــه ارز دارد ،تصریــح کــرد :باتوجــه بــه نوســانات
نرخ ارز و وابســتگی کــم صنعت ســاختمان به ارز،
شاهدافزایش در صنعت ســاختمان نخواهیم بود.
پژوم خاطر نشــان کرد :امســال با توجه به افزایش
دســتمزدها و اقالمــی کــه در صنعــت ســاختمان
بــا ارز در ارتباط بوده اســت ،با رشــد قیمت حدود
 20درصد در ســاختمان مواجه هســتیم بنابراین
در صورتــی که قــدرت خرید مــردم تعییــن کننده
قیمتها باشد شاهد کاهش یا افزایش تورم در این
بخش هستیم.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم کرد:

تشدید فعالیت ۱۸۵تیم نظارتی
بهداشت محیط در ماه رمضان

رئیس گروه ســامت محیط معاونت بهداشــتی دانشگاه
علوم پزشکی مشــهد ،گفت :در ماه مبارک رمضان ۱۸۵
تیــم نظارتی با حضــور  ۳۳۶نفر بــازرس به بیــش از هزار
واحد تهیه و توزیع مواد غذایی ،اماکــن زیارتی و تفریحی
نظارت می کننــد .محمــد باباخانــی در گفتوگــو با وب
دا در خصــوص برنامه هــای نظارتــی در ایام مــاه مبارک
رمضان گفت :این نظــارت ها از دهه انتهایی ماه شــعبان
آغاز و در حوزه غبارروبی مســاجد و اماکــن خاص و مکان
های عرضه کننده مواد غذایی برای خدمت دهی به روزه
داران انجام می شود .وی یادآور شــد :قنادی های تهیه و
توزیع زولبیا ،رستوران ها ،کبابی ها و مراکز عرضه کننده
مواد غذایی خاص (شله ،حلیم ،سوپ و آش رشته) در ماه
مبارک رمضان نیز نظارت و بررسی می شوند .رئیس گروه
سالمت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،تاکید کرد :در سال گذشته  ۳۵هزار و  ۲۵۰مورد
بازدید از مساجد ،تکایا ،مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و
هزار و  ۲۰۳مورد نمونه برداری از مــواد غذایی نیز انجام
شده اســت .وی متذکر شــد :بهتر اســت زولبیا و بامیه از
قنادی ها تهیه شود و از دیگر واحدهای صنفی خریداری
نشود مگر این که پروانه ساخت بهداشتی داشته باشند.

در همایش دیابت و روزه داری مطرح شد

بایدها و نبایدهای بیماران دیابتی در ماه مبارک رمضان
رفیــع طلب-همایــش بــزرگ دیابــت و روزه داری
بــا حضــور کارشناســان و بیمــاران دیابتــی در
فرهنگسرای ترافیک مشــهد برگزار و توصیه ها،
بایدهــا و نبایدهایــی به این بیمــاران ارائه شــد .به
گزارش «خراســان رضوی» ،دکتر فرهاد رجب پور
صنعتی مدیر آموزش بنیاد بین المللی پیشــگیری
و کنترل دیابت ایرانیان در این همایش ،با بیان این
که روزه داری برای افراد دیابتی خطرات و ریسک
هایی را بــه همــراه دارد ،افــزود :تمامــی بیماران
دیابتی که قصد روزه داری دارند قبل از شروع این

ماه باید ارزیابی کامل شوند .وی افزود :در بیماران
پرخطر توصیه به روزه داری نمی شود زیرا منجر به
بدتر شدن کنترل دیابت آن ها و عوارضی مانند افت
قندخونمیشود.رجبپورتاکیدکرد:مبتالیانبه
دیابت در مواردی از جمله افرادی که دیابت کنترل
شده و ورزش منظم دارند و کسانی که از متفورمین
برای کنترل دیابت استفاده می کنند به راحتی می
توانند تحت نظر پزشــک اقدام بــه روزه داری کنند
اما در مواردی از جمله افرادی که در تحمل دیابت
از انسولین استفاده می کنند و کسانی که بیماری

کلیوی دارند روزه داری خطرناک است.
مدیر آموزش بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل
دیابت ایرانیان ادامه داد :ارزیابی کلینیکی کامل
شامل کنترل قند خون ،فشــار خون ،کنترل وزن،
تغییر رژیم درمانی دیابت و زمان سنجی مورد توجه
قرار گیرد و در باره با رژیم غذایی ،فعالیت مناســب
بدنی وکنترل منظم قند خون حائز اهمیت است.
وی در توصیه ای به افراد دیابتی کــه اقدام به روزه
داری مــی کنند ،گفــت :مایعــات به میــزان کافی
استفاده شــود ،از کربوهیدرات های مرکب( بلغور

و سبوس گندم) در سحر و کربوهیدرات های ساده
(قند و شکر) در افطار استفاده شــود و دلیلش این
اســت که در قند کربوهیدرات های مرکب دیر آزاد
می شــود اما کربوهیدرات های ساده سریع جذب
می شود و افت قند خون را جبران می کند.
رجب پور افزود :اگر زمان روزه داری بیشــتر از 12
ســاعت اســت از فعالیت هایی که منجر بــه تعریق
زیاد می شود خودداری و مصرف میوه و سبزیجات
بیشــتر شــود و برای افراد دیابتی ســیگار کشیدن
خطر آفرین تر نسبت به بقیه افراد خواهد بود.
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