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صفحه 3 «

 چند بند دلگویه با نازنین مادر؛ »زهرای  شهیدم«
عبادت،  نیاز،  و  راز  زندگی،  در  عالْم  زنان  همه  الگوی   ، )س(  فاطمه 
اخالق و ایمان بود. همسری مهربان و فداکار برای حضرت علی علیه 
السالم و مادری دل سوز و شایسته برای فرزندانش و الگویی نمونه برای 
همه زنان و مادران بود. او، دختر پیامبر بود و در اخالق و عبادْت مانندی 
نداشت. در هنگام والدت با برکتش، آسمان از برکت وجود او نوْرباران 
بود . این روزها  همه دل های عاشق اهل بیت غمگین و پرغصه اندواز 
چشم ها باران اشک جاری است.این روزهادهه شهادت مظلومانه مادر 
اهل بیت و ائمه، حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم است؛)به روایت75 

روز( روزی که فرشتگان هم از این غمِ بزرگ، غمگین و گریانند...
بند دوم :

بانو! مزار تو در سینه عاشقان توست.پس از تو تمام یاس های زمین، 
کبود می رویند.

حضرت زهرا)س( نخستین شهیدی است که در راه قیام علیه باطل به 
شهادت رسید.

از خلقت فاطمه زهرا)س( تمام زن ها حرمت و آبرو یافتند.
از تو برایمان تسبیحی به یادگار مانده که پس از هر نماز به آسمان می 

برَِدمان.
چگونه تو را زخم زدند که رخ از تمام اهل زمین پنهان کردی یا فاطمه؟

»خورشید واپسین تو تنها امید ماست
ای دامن تو چشمه آن آفتاب ها«

»در بهاری غریبانه هرچند، الله ها بی تو در خون نشستند بعد تو یازده 
سرو سرسبز هفت پشت خزان را شکستند«

چگونه گریه های فاطمه)س( عرش را به لرزه می انداخت، ولی مردمان 
غافل شهرش را از خواب بیدار نکرد؟

مادرم زخم هایی که بر پیکرت زدند، کمترین رنجی بود که در این دنیا 
کشیدی. درد تو از زخم دیگری بود.

دامنت را رها نمی کنم وگرنه سر از دامان گمراهی درمی آورم.
شهادت تو آغاز شهادت های پی در پی تاریخ بود.

فاطمه)س(، رایحه بهشتی است که مشام کفر هرگز او را نخواهد شنید.
بند سوم 

تو ستون استحکام عرشی بانو! این گونه بر زمین نیفت!مادر جان 
برخیز؛ وگرنه آسمان بر زمین سقوط خواهد کرد. برخیز و چنین رنجور 

به دیوار تکیه نده که تمام عالم به تو اتکا دارد.
برخیز! همه زخم هایت را پنهان کن تا دشمن، آرزوی پیروزی را برای 

خویش به گور ببرد.
هنوز  توست.  هــای  خطبه  نیازمند  ــالم  اس هنوز  باشی.  باید  هنوز 
امیرالمؤمنین علی)ع( انقالب و غیرت فاطمی تو را پشتوانه خویش می 
خواهد. برخیز و با همین نیمه جان مجروح، با همین پیکر زخم خورده 

در کوچه های شهر جاری شو.
در تمام خانه های خواب برده را با دست های عصمت خویش بکوب تا 
بیدارشان کنی؛ تا تنها ماندن حجت خداوند را بدانند و به پا خیزند، تا 

پای مال شدن وصیت و میراث رسول را سکوت نکنند
مادرم ))ببین میتوانی بمانی بمان/عزیزم توخیلی جوانی بمان/چی  

شد باعلی همسفرماندنت/چی شدماجرای سپرماندنت((.
پس از تو غمگین نباید بود.

اکنون که تو رفته ای، تمام دردهایت به پایان رسیده اند. اینک در جوار 
پیامبر خاتم نشسته ای و بی شک، غصه هایت را سر بر دامان او از یاد 
می بری. اّما اندوه من از بی تو ماندن است...، از تنها شدِن حقیقت بر 
روی این خاک پرفریب...، از درد دل های تلنباری که پس از تو تنها قلب 

پرسکوت چاه، یارای شنیدنش را خواهد داشت.
تو راعلی پنهان از چشم های بخیل روزگار به خاک سپرد تا حسرت 
دیدار مزارت تا قیامت، دل های گنه کار را به آتش بکشد. تو را که ناموس 
حق بوده ای، دور از دست ها و چشم های نامحرم زمین دفن کرد. بگذار 
همه تا ابد بدانند دختر معصوم رسول خدا )ص( چنان از امت خویش 
در ستم بود که نخواست هیچ کس نشان مزارش را بداند. بگذار این بی 

نشانی، به نشانه اعتراضی ابدی در دل تاریخ جاودانه شود.
اینک من برای روزهای بعد از این غمگینم؛ روزهایی که باید بی تو نفس 
کشید و سکوت کرد و خون دل خورد. من برای این دنیای ستم کار و 
در غفلت غمگینم که از این پس قرار است نشانه های خداوند را بر روی 
زمین، یک به یک بیازارند و بر گمراهی خویش بیفزایند. از این پس 

اندوه من ابدی است؛ تا آن زمان که به تو بپیوندم.
شانه ای که پس از تابوت تو خسته و غمگین به خانه بازمی گردد، هیچ 
آرزویی جز ندیدن دنیا ندارد. دیگر دنیا با تمام فراخی اش برای من 

تنگ است؛ وقتی تو را در هیچ جای زمین نمی توان سراغ گرفت.
دیگر هیچ کس انگار در دنیا نیست؛ وقتی بین ازدحام مردم، بانوی 

بهشتی من حضور ندارد.
بند چهارم

»آن که بر در می کوبد شباهنگام، به کشتن چراغ آمده است...«. توفان 
فرا رسید... . چه می خواهند از آشیان عاشقانه مهر و ماه؟ تو بنشین 
نــرو...، همین جا  بانو! تو برنخیز به گشودن در؛ تو پشت در نایست! 

بمان. آن که مشت بر در خانه ات می کوبد، با خداوند در ستیز است..
آن که شعله به دست در کوچه ایستاده، فتنه نابکاری است که قصد 
برافروختن آتشی ابدی دارد؛ آتش نفاقی که تا همیشه تاریخ خواهد 
سوخت. آن که ناسزا می گوید و قصد آشیان تو را دارد، کینه کهنه ای 
دارد که امروز سر برآورده و کمر به نابود کردن حقیقت بسته، غافل از 
آنکه خداوند هرگز نخواهد گذاشت؛ مگر نه اینکه خداوند »نور خود را در 

همه جا به ظهور می رساند؛ هرچند کافران را خوش نیاید؟
بند آخر

نمی دانم کجایی، اما هر روز برایت گل می چینم.
اگر بودی، مردانگی ها، بوی تعفن نمی گرفت و دست های سیاه تفرقه، 
غرق  خویش،  تنهایی  در  ما  نمی بلعید.  را  مسلمان نشین  کشورهای 

می شویم و آوازهای ابوجهل ها را صیقل می دهیم. ما از تو دور افتادیم.
هنوز بوی در نیم سوخته را از کوچه های تنگ مدینه می شنویم؛ از پشت 
صفحات غبارگرفته تاریخ. هنوز کلمات و آیین های زندگی تو زنده اند. 
می دانم سیره تو فراگیرمی شودو دوباره عطر امامت، مشام روزهای 

تنها مانده ما را خواهد آکند.اللهم عجل لولیک الفرج ...
)   مختار فرزادی(

حرف  های اتوبوسی!!
گزارش »ضامن خراسان« از یک معضل اجتماعی

جزئیات عیدی آخر سال کارکنان دولت

6 دختر فوتبالیست 
خراسانی به اردوی 
تیم ملی فراخوانده 

شدند

 ویژه برنامه 
استان خراسان رضوی 

صفحه 6 «برای نجات»آب«
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خراسان»     « سیاسیضامن

تصمیم  و  پردازی  ایده  مراکز  برخی  معرفی   *
سازی ضد اسالم در جهان:

مدیریت  به  نگاه  با  خصوص  به  سلطه  جهان  در 
که  دارند  د  وجو  متعددی  مراکز  آن؛  صهیونیستی 
کار  اســام  ضد  بر  خصوص  به  و  سوم  جهان  علیه 
می کنند بیش از 1786 کانون تفکر و موسسه در 
بیشتر  که  است  شده  شناسایی  غربی  کشورهای 
بر ضد جهان  آنها در مورد جهان سوم به خصوص 
اسام به ایده پردازی و تصمیم سازی مشغولند در 
این قسمت به تعدادی از این مراکز ضد اسامی می 

پردازیم
موثرترین   (  : اینترپرایز  آمریکن  موسسه   –  1

اتاق فکر امریکا (
 ، فرهنگی   ، سیاسی  های  زمینه  در  موسسه  این 
اجتماعی ، اقتصادی ، و دفاعی ، مدیریت و شکل 
آزادی  از  دفــاع  و  سفید  ــاخ  ک سیاستهای  ــی  ده
آمریکایی فعال است . این موسسه در سال 1943 
توسط جناح راست آمریکا تاسیس شد . مدیران این 
پنی،  ویس  رابــرت   ، بنتل  اوئیس   : شامل  موسسه 
می  فعالیت  دیگر  آمریکایی  دهها  و  بروکسل  آرتور 

کند
آثار موسسه آمریکن اینترپرایز :

آیــنــده  و  بــنــیــادگــرایــی  ــی –  ــام ــس اس ــارادوکـ پـ
دموکراسی

درصد   15 راهبر   (  : بروکینگز  2-موسسه 
سیاستهای کاخ سفید (

و  رویکردتقویت  با  ها  زمینه  همه  در  موسسه  این 
توسعه دموکراسی امریکایی فعال است . بروکینگز 
تالیو  با مدیریت استروب  در سال 1916 میادی 
کلینتون  بیل  زمان  در  امریکا  خارجه  وزیر  دستیار 

تاسیس شد .
آثار موسسه بروکینگز :

بیداری   ، مسلمان  ــرادری  ب تفکر  کــردن  مدرنیزه 
 ، القاعده در سوریه   ، ناآرامی در خاورمیانه  و  عرب 
رژیم  و  فلسطین   ، مصر   ، نقص  بی  جنگی  پیروزی 

صهیونیستی
: )rand3 – کانون رند

 ، و فناوری  ، علم  امنیت  این کانون  در حوزه های 
هنر ، عدالت و تاش در جهت بهبود تصمیم گیری 

و تمرکز بر روی چالش های جهانی فعال است .
کانون رند در سال 1946 به عنوان موسسه آینده 

پژوهی سیاسی تاسیس شد
آثار موسسه رند :

امنیتی  محیط   ، سپتامبر   11 از  بعد  اسام  جهان 
ای  منطقه  دشمنان  چالش   ، خاورمیانه  در  آینده 

مسلح به ساح هسته ای
4 – موسسه ویلتون پارک :

جهان  رهبران  برای  که  است  سال   60 مرکز  این 
سیاسی  سازی  تصمیم  و  ریزی  برنامه  غرب  سلطه 

انجام    می دهد .
وینستون  توسط  پیش  دهه   6 پارک  ویلتون  مرکز 
آیاین  آن  مــدیــر  اکــنــون  و  شــد  تاسیس  چرچیل 

فرگوسن است
مهمترین فعالیتها :

موسسه ویلتون پارک در زمینه های قدرت حکومت 
در جهان ، برگزاری همایش های بین المللی جهان 
هدفمند  و  موضوعی  هدایت  و  خاورمیانه  و  اسام 

پایان نامه های دانشجویان فعال است .
مهمترین اقدامات ضد اسامی ویلتون پارک :

آینده  انـــدازهـــای  چشم  سمینار  (بــرپــایــی  الــف 
خاورمیانه

ب ( سمینار انتخابات در کشورهای اسامی
کتابهای ضد اسامی غرب :

نظرپردازان  کمک  با  همواره  گر  سلطه  کشورهای 
و  کتابها  انواع  تولید  با  خود  موسسات  و  شرکتها  و 
ابزارهای فرهنگی سعی در انتشار انواع محصوالت 
ضد   ، هراسی  اسام  دربــاره  فرهنگی  اصطاح  به 
اسامی ، ضد کشورهای مستقل و بر ضد کشورهای 

در حال توسعه می پردازند .در این قسمت در اشاره 
کتابهای  اصلی  محتوای  تشریح  به  مختصر  ای 

منتشره غرب علیه اسام و مسلمانان می پردازیم .
کتاب گناه :

این کتاب به تشریح نحوه قضاوت درباره اعراب پس 
نوشته  کتاب   ، است  پرداخته  سپتامبر  یازدهم  از 
کتاب  این  در  وی   ، است  شاهین  جی  جک  دکتر 
متذکر می شود که پس از حادثه یازده سپتامبر از 
هر 4 فیلم یک فیلم به جنگ و انفجار در خاورمیانه 
و ارائه تصویری تروریستی ، خشن و غیرمتعهدانه از 
با  ، فلسطینی ها و هر آن کس که به نوعی  اعراب 

اسام در ارتباط است اختصاص دارد.
کتاب عربهای بد :

این کتاب نوشته دکتر جک جی شاهین است که 
در سال 2009 به چاپ رسیده است ، جی شاهین 
کتاب  این  در  و  آمریکاست  ایلینویز  دانشگاه  استاد 
از هزار فیلم ساخته  از بررسی و مطالعه بیش  پس 
نژادپرستی  نوع  یک   : گوید  می  هالیوود  در  شده 
می  دیده  هالیوود  تولد  ابتدای  از  ستیزی  اسام  و 
دنیای  به  هالیوود   ، دارد  ادامه  امروز  به  تا  که  شود 
غرب دیکته می کند که اعراب )مسلمانان( همان 
دشمنانی هستند که اگر نابودشان نکنی ، نابودت 

می کنند .
کتاب پوشش خبر اسام :

اسام  خبر  پوشش  کتاب  در  سعید  دبلیو  ادوارد 
 : نویسد  می  اســت  شــده  منتشر   1997 ســال  که 
جهان  در  مناسبی  چهره  اسام  دین  و  مسلمانان 

ندارند وی در گوشه ای از این کتاب به نقش پررنگ 
دین  از  منفی  ای  چهره  ارائه  در  هالیوود  سینمای 

اسام نیز اشاره می کند .
مشهور  هــای  فیلم  در  شیطانی  اعـــراب  کــتــاب 

آمریکایی : شرق گریزی

 2006 سال  در  سمرلینگ  جان  تیم  را  کتاب  این 
منتشر کرده است او دراین کتاب با استناد به فیلم 
 "  ،  " گیر  جن   " جمله  از  آمریکایی  و  مشهور  های 
یکشنبه سیاه " ، "پارک جنوبی " و " چرخش " به این 
نکته تاکید می کند که اعراب و مسلمانان همواره 
در این فیلم ها افرادی شیطانی معرفی می شوند که 
جلوی افراد خوبی که برای اهداف انسانی مبارزه 

می کنند ایستاده اند .
در کلیه کشورهای غربی سلطه گر سیاستمداران به 

چند دسته کلی تقسیم می شوند .
سیاستمداران مسئول :

به  حاضر  حــال  در  که  شــود  می  گفته  افـــرادی  به 
 ، هماهنگی  نقش  و  بــوده  فعال  رسمی  صــورت 

حمایت و هدایت اقدامات غرب را بر عهده دارند .
سیاستمداران بازنشسته :

اغلب  سیاستمداران غرب؛   هنگام بازنشستگی در 
کانونهای تفکر و موسسات فرهنگی اجتماعی فعال 
می شوند تا ضمن فعال نگهداشتن خود به پیشبرد 

اهداف و سیاستهای غرب کمک کنند .
سیاستمداران سایه ) آینده ( :

مــداران گفته می شود که در  از سیاست  به نسلی 
حال حاضر در سایه افراد دیگر به نوعی بسترسازی 
آینده مسئولیت  تا در  برای کسب قدرت می کنند 
های مهمتری را بپذیرند و گاهی نقش مکمل را ایفا 

می کنند .
مولف : مختار فرزادی، کارشناس مسایل سیاسی 

ایــران  خارجی  روابــط  راهــبــردی  شــورای  رئیس 
ــران و  ــرات جــدی تــری بین ایـ ــذاک گــفــت: بــایــد م
آینده.؛  بررسی  ــرای  ب اروپــا  کلیدی  کشورهای 

روابط انجام شود. 
نروژی  اندیشکده  هیات  دیــدار  در  خــرازی  کمال 
مناقشات  فصل  و  حــل  امـــور  در  فــعــال  »نـــورف« 
از  ایران  خروج  کرد:  اظهار  تهران  در  بین المللی 
»برجام« و نتایج آن بر امنیت منطقه و اروپا، به نفع 

دولت های اروپایی نخواهد بود.

سیاست خطرناک ترامپ درقبال اروپا «

خارجی؛ایران  ــط  رواب راهــبــردی  ــورای  ش رئیس 
سیاست های ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در قبال 
اروپا را خطرناک توصیف کرد و گفت: تاش برای 
ایجاد شکاف بین غرب و شرق اروپا و سیاست هایی 
افراطی  ملی گرایی  و  برگزیت  از  حمایت  همچون 
برای  آمریکا  که  است  خطراتی  جمله  از  اروپــا  در 

اروپا ایجاد کرده است. 
خرازی تاکید کرد: باید از این روند جلوگیری شود 
و اگر در این مقطع اروپایی ها در برابر فشار آمریکا 
بسیار  مشکات  با  آینده  در  نکنند،  ایستادگی 
مقاومت  صورت  در  شد؛  خواهند  مواجه  بیشتری 
خواهد  آمریکا  گروگان  آنها  سیاست  اروپا،  نکردن 
رئیس  است.  برجام  همین  آن  نمونه  یک  که  شد 
ایــران  گفت:  خارجی  روابــط  راهــبــردی  شــورای 
طرف  یک  عنوان  به  اتحادیه اروپا  داشــت  انتظار 
آنها  اما  باشد  داشته  عملی  اقدام  هسته ای  توافق 
تاکنون تحت فشار آمریکا کاری نکرده اند و این اثر 

بوده اند،  پایبند  خود  تعهد  به  که  ایرانی ها  بر  بدی 
گذاشته است.

ایران همان طور که در  خرازی تصریح کرد: ملت 
طول 40 سال پس از پیروزی انقاب اسامی، در 
برابر فشارهای آمریکا تسلیم نشده است، در برابر 

سیاست های ترامپ هم کوتاه نخواهد آمد.

خرازی: خواب آمریکا هرگز تعبیر نخواهد  «
شد

اظهار  خارجی  ــط  رواب راهــبــردی  ــورای  ش رئیس 
کرد: تا زمانی که سیاست های کاخ سفید درقبال 
نیابد،  تغییر  و  نشود  اصــاح  اسامی  جمهوری 
ایران  سیاست های  در  تغییر  انتظار  نمی توانند 

داشته باشند.

شوی تبلیغاتی ترامپ در لهستان «

برای  آمریکا  برنامه  به  اشاره  با  همچنین  خرازی 
این  لهستان،  در  ضدایرانی  کنفرانسی  برگزاری 

اقدام را نمونه آشکار دیگری از خصومت آمریکا با 
ایران دانست و تصریح کرد: آمریکا با برگزاری این 
ایران هراسی  بر  متمرکز  سیاسی  تبلیغاتی  شوی 

گروگان  به  را  کشور  این  ملی  منافع  لهستان،  در 
دولت  به  لهستان  دولت  باج دهی  این  و  می گیرد 

ملت های  و  ــی  ــای اروپ هویت  بــه  توهین  آمــریــکــا، 
راهــبــردی  شـــورای  رئیس  مــی شــود.  تلقی  اروپـــا 
سیاست های  به  اشاره  با  همچنین  خارجی  روابط 
مقایسه  به  ثبات،  ایجاد  ــرای  ب ایــران  منطقه ای 
سیاست های عربستان و ایران در مقابله با داعش 
و  ــراق  ع در  تروریسم  شکست  به  ایــران  کمک  و 
به  که  آنجاست  عجیب  گفت:  و  پرداخت  سوریه 
جای فشار بر سعودی و دیگرانی که این آشفتگی 
با  که  گرفته اند  هدف  را  ــران  ای کردند،  ایجاد  را 
تروریست ها جنگید تا ثبات در منطقه حفظ شود.  
هنریک تونه، مدیر اندیشکده نروژی نورف هم در 
اندیشکده،  این  برنامه های  تشریح  با  دیــدار  این 
تصریح کرد: ملت های اروپایی احترام زیادی برای 
فرهنگ و تمدن ایران قائل هستند. هنریک تونه با 
شرکت های  بر  آمریکا  سنگین  فشارهای  به  اشاره 
کشورهای  داخــلــی  مشکات  گــفــت:  اروپــایــی 
اروپایی بر سیاست های دولت های اروپایی و اتخاذ 

سیاست های صحیح تاثیر منفی داشته است.

خرازی: با خروج ایران از برجام اروپا ضرر می کند

جنگ علنی دشمنان علیه جهان اسالم)2 (

 ملت ایران همان طور که در 
پیروزی  از  پس  سال   40 طول 
برابر  در  ــی،  ــالم اس ــقــالب  ان
فشارهای آمریکا تسلیم نشده 
سیاست های  برابر  در  است، 

ترامپ هم کوتاه نخواهد آمد

ــا بــرگــزاری شوی   آمــریــکــا ب
متمرکز  سیاسی  تبلیغاتی 
لهستان،  در  ایران هراسی  بر 
به  را  کشور  ــن  ای ملی  منافع 
گروگان می گیرد و این باج دهی 
دولت لهستان به دولت آمریکا، 
و  ــی  ــای اروپ هــویــت  بــه  توهین 

ملت های اروپا تلقی می شود

گزارشتحلیلی

جنبه های  از  مــدام  غرب  تبلیغاتی  رسانه های  و  آمریکا  که  درحالی 
پیشرفت های  و  به جلو  رو  حرکت  می گویند،  غرب  تحریم های  ُمخرب 
را  به ویژه علمی؛ تصویر دیگری  ایران در عرصه های مختلف  روزافزون 

از ایران و تحریم های آمریکا نشان می دهد.
و  علمی  جمله  از  زمینه ها  همه  در  تقریبًا  گذشته  سال   40 در  ایــران 
فناوری تحت فشار و تحریم های ظالمانه آمریکا و اروپا بوده است، اما با 
وجود تحریم ها در زمینه های علمی و بومی سازی دانش و فناوری نوین 

پیشرفت های زیادی داشته  است.
سهم  با  ایران  حاضر  درحال  می دهد،  نشان  علمی  استنادات  و  آمارها 
جهان  کشور های  بین  در  را  اول  رتبه  علم  تولید  درصــدی   93 و  یک 

اسالم به خود اختصاص داده است.
علمی  تولیدات  رشــد  سرعت  نخست  رتبه  ــران  ای وزیرعلوم: 

جهان را دارد
اسالم،  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  سرپرست  دهقانی«  »محمدجواد 
بین المللی  سطح  در  که  ارزیابی ها  آخرین  اساس  "بر  می گوید:    ISC
انجام شده ایران با 19 برابر رشد از نظر سهم تولیدات علمی نسبت به 
قبل از پیروزی انقالب اسالمی در جایگاه شانزدهم جهان قرار گرفته 

است."
و  آمریکا  این دستاورد در خور تحسین  نشان می دهد در شرایطی که 
متحدانش به آثار تحریم و ایجاد بحران اقتصادی و فشار بر ایران امید 
محصول  ایران  پیشرفت های  و  گرفته اند  معکوس  نتیجه ای  بسته اند، 

محدودیت هاست. همین 

ایران اکنون در زمینه های مختلف از جایگاه مناسبی در سطح منطقه 
جزو  نانو،  علم  بخش  در  ایران  مثال؛  طور  به  است.  برخوردار  جهان  و 
10 کشور برتر جهان، علم ژنتیک در سطح اول منطقه و 16 جهان، و 

در عرصه علوم هوافضا رتبه نخست منطقه و 15 جهان را دارد.
در  گذشته(  نوامبر  )ماه  اخیرا  ناکارال«  فردریکو  »فرانچسکو  پروفسور 
حاشیه برگزاری کنگره بین المللی قلب بیمارستان رضوی که در شهر 
با خبرنگاران اظهار کرد: "کشورهای  مشهد برگزار شد؛ در گفت وگو 
ارتباط  ــران  ای با  پزشکی  زمینه  در  که  ــد  دارن ــادی  زی تمایل  اروپایی 
داشته باشند و این موضوع نشان می دهد که تحریم ها نمی تواند مانع 

پیشرفت علمی این کشور شود."

برتر جوانان  و استعدادهای  به ظرفیت های علمی  با توجه  بدون تردید 
ایران  و ملت  ادامه خواهد داشت  نیز  آینده  پیشرفت ها در  این  ایرانی؛ 

برخالف خواست آمریکا آینده درخشان تری را تجربه خواهد کرد.
آستانه  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای،  اهلل  آیت  حضرت 
13 آبان گذشته؛ روز »ملی مبارزه با استکبار« در دیدار هزاران نفر از 
دانش آموزان و دانشجویان با اشاره به شکست شیطان بزرگ در تحقق 
سیطره  به  بازگشت  یعنی  آن  اخیر  سال   40 توطئه های  اصلی  هدف 
دوران رژیم ستم شاهی در ایران تأکید کردند: افول آمریکا به واقعیِت 
مورد اجماع صاحب نظران معتبر جهان تبدیل شده اما در سوی دیگر 
این چالش، ملت ایران با انگیزه، روحیه و کار و تالش جوانان عزیزش، 

آینده ای درخشان و به مراتب بهتر را در پیش دارد.
اندیشکده »گروه بین المللی بحران« در گزارش تازه خود به نقل از یک 
توسط  که  اولیه  داخلی  ارزیابی  "یک  نوشت:  آمریکا  دولت  ارشد  مقام 
دولت انجام گرفته، به این نتیجه رسیده که رویکرد ایاالت متحده هنوز 
مذاکره  میز  پای  را  تهران  یا  کند  محدود  را  ایران  رفتار  است  نتوانسته 

بکشاند."
که  یافته  سخت  قدرت  به  نسبت  ویــژه ای  جایگاه  نرم،  قدرت  امــروزه 
مسیر  این  در  باید  پس  است.  فناوری  و  علم  تولید  نیز  آن  اصلی  محور 
با جدیت پیش رفت، هرچند که این مسیر دشواری ها و مخالفانی هم 

داشته باشد.

که  ارزیــابــی هــا  آخرین  ــاس  اس بر   
شده  انــجــام  بین المللی  سطح  در 
سهم  نظر  از  رشد  برابر   19 با  ایران 
از  قبل  به  نسبت  علمی  تولیدات 
جایگاه  در  اسالمی  انقالب  پیروزی 

شانزدهم جهان قرار گرفته است

گزارش تحلیلی ضامن خراسان: 

 پاسخ ایران به تحریم ها؛ 
پیشتازی در عرصه های علمی

)   مختار فرزادی(
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* با توقف اتوبوس در ایستگاه و در حالی  که همه 
سعی می  کنند با توسل به زور وارد آن شوند 

احساس می  کنی داخل یک زندان پر از آدم گرفتار 
شده  ای.

* اگر مدیران و مسووالن شهر و نمایندگان مجلس 
مان برای تردد و فقط ماهی یک بار از این اتوبوس  ها 

استفاده کنند باور کنید مشکالت اتوبوس  ها و 
مسافران حل خواهد شد.

* این روزها امکان ندارد سوار اتوبوس بشوی و 
کسی از گرانی و تورم افسارگسیخته حرف نزند و 

البته بیشترین موضوع در این حوزه بحث گرانی 
گوشت و مرغ است.

* اتوبوس  های ما همه  اش ناامیدی و فضای داخل 
آن همیشه خاکستری نیست، در ساعات خاصی 

چهره  اش عوض می  شود و حال و هوای آن نیز 
دیدنی و سرشار از نشاط است.

*راننده دو باره فریاد زد که خانم چرا من کارت 
نمی زنی؟مسافر خانم گفت: من زمانی من کارت 

می زنم که داخل اتوبوس جایی برای نشستن باشد 
وقتی صندلی خالی وجود ندارد هیچ وقت کارت 

نمی زنم!
* آقای راننده برو به رییس خط و مدیران اتوبوسرانی 

بگو وقتی اتوبوس ها شلوغ است از مردم انتظار بی 
جا نداشته باشند که من کارت بزنند. 

از  انبوهی  نیست.  کشیدن  نفس  ــای  ج
ماهی  کنسرو  قوطی  همچون  مسافران 
ــد.  ــده-ان ش انباشته  و  فــشــرده  هــم  روی 
فشردگی آدم  ها در اتوبوس به حدی است 
که صدای نفس کشیدن مسافر بغل دستی 
این  در  حال  می  کنی.  حس  راحتی  به  را 
داخل  گرمای  بدن  ها،  عــرق  بــوی  ــاع  اوض
جایی  به  مسافران  صدای  و  سر  و  اتوبوس 

می  رسد که امان را از همه می  برد.
این روزها و البته هر روز حال و هوای داخل 
صدای  و  دیدنی  واقعًا  شهری  اتوبوس  های 

مسافران آن  ها هم شنیدنی است.
ناراحتی،  بــا  هــمــراه  عــبــوس،  چهره  های 
عصبانیت، استرس و نگرانی در میان آن  ها 
موج می  زند و گویی هر یک منتظر جرقه  ای 

است تا به حرف درآید و اعتراض کند.

یک اعتراض ساده «
حال  اتوبوس  داخل  گرمای  که  مسافر  یک 
دیگر  از  بلند  صدای  با  کرده  دگرگون  را  او 
را  اتوبوس  پنجره  که  می  خواهد  مسافران 
به  مسافران  از  یکی  دست  هنوز  کنند.  باز 
اعتراض  که  نرفته  اتوبوس  پنجره  سمت 
نکن،  باز  »آقا  می  رسد.  گوش  به  نفر  چند 
سرد  هــوا  نکن،  بــاز  آقــا  می  خوریم.  سرما 

است.«
شما مثل این  که گرمازده شده  ای، توی این 
سرما به فکر ما هم باش. یک اتوبوس گرم 
هم که پیدا شده شما میگی پنجره  ها را باز 

کن، الاقل به فکر بقیه هم باش.

حکایت اتوبوس  های ما «
اتوبوس  های شلوغ شهر  باور کنید حکایت 
تبدیل  قطور  کتابی  به  می  تواند  مشهد، 
کمبود  سروصدا،  مسافران،  ازدحام  شود. 
ترددها  ساعت  نبودن  منظم  و  اتوبوس  ها 
یک طرف، ماجرای »من کارت« طرف دیگر 

ماجرای اتوبوس  های ماست.
با رسیدن اتوبوس به ایستگاه و در حالی  که 
وارد  زور  به  توسل  با  می  کنند  سعی  همه 
یک  ــل  داخ می  کنی  احــســاس  شــونــد،  آن 
از آدم گرفتار شده  ای. اگر جایی  پر  زندان 
خوش    آدم  خیلی  کنی  پیدا  نشستن  برای 
شانسی خواهی بود در غیر این  صورت باید 

تا رسیدن به مقصد، ایستاده قرار بگیری.
ــای  آدم  هـ مشهد  در  ــوس  ــوب ات مــســافــران 
همه  آن  ها  میان  در  و  هستند  جورواجوری 
کارگر،  کارمند،  می  شوند.  ــده  دی اقشار 
خانه  دار، بیکار، مشاغل آزاد و کاسب و ... 

به وفور دیده می  شوند. 

حرف  های اتوبوسی «
نــکــتــه در  ــا مــهــم  تــریــن و جــالــب  تــریــن  امـ
حرف  هایی  مشهد  شــلــوغ  ــوبــوس  هــای  ات
می-شود.  بدل  و  رد  مــردم  بین  که  است 
کارشناسی  شده  جنس  از  حــرف  هــایــی 
ورزش،  فرهنگ،  اقتصاد،  می  تواند  کــه 
کشور  امور  سایر  و  هنر  درمــان،  بهداشت، 
همه  ــوس  ــوب ات ــل  داخـ کــنــد،  رو  و  زیــر  را 
حرف  ها،  این  میان  در  هستند!  کارشناس 

انصافًا برخی شنیدنی و قابل تأمل است. 
کثیفی  و  شلوغی  از  که  ازمسافران  یکی 
داشت  گایه  شهر  ترافیک  و  اتوبوس  ها 
می  شود  حل  زمانی  شهر  مشکات  گفت: 
پشت  از  مربوطه  مسووالن  و  مدیران  که 
مردم  بین  و  بخورند  تکان  خــود  میزهای 
که  بــرســد  ــرا  ف روزی  ــر  اگ شــونــد.  حــاضــر 
رییس  شهر،  شـــورای  اعــضــای  و  شــهــردار 
و  فــرمــانــدار  حتی  و  مشهد  اتــوبــوســرانــی 
استاندار و نمایندگان مجلس ما برای تردد 
استفاده  اتوبوس  ها  از  بار  یک  ماهی  فقط 
و  اتوبوس-ها  مشکات  کنید  بــاور  کنند 

مسافران نیز حل خواهد شد.

مسافر دیگری به میان حرف او پرید وگفت: 
آقای محترم یک رؤیا است  این حرف شما 
فاصله  شان  روز  به  روز  ما  مدیران  که  چرا 
بیشتر می  شود و البته موقع انتخابات آن  ها 

را بیشتر می  بینیم!
صورت  به  انتخاب  هنگام  اوقــات  گاهی 
نمایشی بین مردم حاضر می  شوند که البته 
رییسی  و  مدیر  اگر  اما  شده  رو  دست  شان 
و  شود  اتوبوس  سوار  مردم  ما  مثل  بتواند 
هر روز این مشقت  ها را تحمل کند، انصافًا 

مدیری مردمی خواهد بود.

چاره  ای نداریم «
بازنشسته  من  گفت:  هم  دیگری  مسافر 

قشر  معموال  و  هستم  پـــرورش  و  آمـــوزش 
عدیده  مشکات  به  توجه  با  ما  فرهنگی 
زنــدگــی بــه ویــژه تــورم و گــرانــی چــاره  ای 
اتوبوس  ها  از  تردد  برای  این  که  جز  ندارند 
شخصی  خودروی  چه  اگر  کنند.  استفاده 
به  رسیدن  ــرای  ب می  کنم  سعی  امــا  دارم 
مراکز پرترافیک و شلوغ که جای پارکینگ 
استفاده  اتوبوس  از  ــدارد  ن وجــود  ماشین 
کنم. اما وقتی از اتوبوس استفاده می  کنم، 
پشیمان می  شوم چرا که شلوغی ،بی  نظمی 

خیر  از  می  شود  باعث  دیگر  مشکل  ده  ها  و 
استفاده از اتوبوس صرف  نظر کنم.

فضای خاکستری «
امـــا ایـــن هــمــه مـــاجـــرا نــیــســت چـــرا که 
حرف  های اقتصادی به ویژه در حوزه تورم، 
جوانان  بیکاری  و  بازار  ثبات  عدم  گرانی، 
ســوار  ــدارد  نـ امــکــان  اســـت.  محافل  نقل 
تورم  و  گرانی  از  کسی  و  بشوی  اتوبوس 
حقوق  های  از  نزند.  حرف  افسارگسیخته 

ناچیز کارمندی و کارگری و بازنشستگی، 
و  بیکاری  از  سنگین،  اجاره  خانه  های  از 
هر  از  خاصه  و  کارفرمایان  برخی  ظلم 
کرد  اعتراف  باید  و  می  گویند  سخن  دری 
همه  ما  اتوبوس-های  داخلی  فضای  که 

»خاکستری« است!
بیشترین حرف و سخن به گرانی و تورم باز 
حوزه  این  در  موضوع  بیشترین  و  می  گردد 
مرغ  گوشت  و  قرمز  گوشت  گرانی  بحث 

است.
گفته  رییس  جمهور  آقای  گفت:  مسافری 
به  باید  قرمز  گوشت  گرانی  با  مقابله  برای 
مردم  و  کرد  حرکت  آبزیان  مصرف  سمت 

ماهی و میگو مصرف کنند. اما ایشان خبر 
دارد که بسیاری از مردم ما سال  هاست که 
ندیده  اند.  میگو  و  ماهی  خود  سفره  سر  بر 
ندارند  گوشت  و  مــرغ  خرید  ــوان  ت ــردم  م
جهاد  ــر  وزی مــاهــی!  و  میگو  بــه  برسد  چــه 
گوشت  گرانی  مشکل  گفته  هم  کشاورزی 
به قاچاق دام مربوط می  شود، اما نگفت که 

چه باید کرد و چاره کار کجاست؟

بچه  های شلوغ و ساعت شادی «
و  ناامیدی  همه  اش  ما  اتــوبــوس  هــای  امــا 
و  خاصی  ساعات  در  نیست.  خاکستری 
اتوبوس  ها  چهره  مــدارس  تعطیلی  هنگام 
ساعت،  این  هوای  و  حال  می  شود.  عوض 

دیدنی و سرشار از نشاط است.
ایستگاه  ها  برخی  به  اتوبوس  رسیدن  با 
ــوار شــدن دانـــش  آمـــوزان، در یــک   آن  و س
فضای  یک  به  اتوبوس  خاکستری  فضای 
فضای  این  در  می  شود.  تبدیل  شاد  کامًا 
ــر چــه برخی کــه اعــصــاب درســت  ــاد اگ ش
حتی  و  شــده  نــاراحــت  نــدارنــد،  حسابی  و 
به  گوششان  بچه  ها  اما  می  کنند  اعتراض 
این حرف  ها عادت کرده و کار خودشان را 
می  کنند. از شوخی، مزه  پرانی، سروصدا و 
ابایی  اتوبوس  داخل  در  کتک  کاری  حتی 
حریف  شان  هیچ-کس  واقــع  به  و  ندارند 

نمی  شود.
آن  ها  شادی  و  هیاهو  داد،  و  جیغ  همهمه، 
که  چرا  دانست  قدر  باید  اتوبوس  داخل  را 
نقش  مسافران  از  عــده  ای  لبان  بر  لبخند 

می  بندد.

کارت  های آبی! «
مشهد  اتوبوس  های  در  من  کارت  ماجرای 
ماجرایی خاص است. اگر چه شواری شهر 
استفاده  عدم  دلیل  به  است  مدتی  مشهد 
به  ملزم  را  آن  هــا  مــســافــران،  از  بسیاری 
امــا هنوز  ــرده اســت  پــرداخــت وجــه نقد ک
بسیاری از مسافران خصوصًا خانم  ها از این 

کارت آبی  رنگ استفاده نمی  کنند.
یک مسافر خانم با ورود به اتوبوس و بدون 
راننده  ایستاد.  زدن من  کارت در گوشه  ای 
من  کارت  خانم  زد،  فریاد  بلند  صــدای  با 
راننده،  به  بی  اعتنا  خانم  مسافر  ــزدی.  ن

نظاره  گر خیابان بود. راننده دو باره و حتی 
چندین بار فریاد زد که خانم چرا من  کارت 

نمی  زنی؟
زمانی  مــن  گــفــت:  خــانــم  مسافر  ــار  ب ــن  ای
جایی  اتوبوس  داخل  که  می  زنم  من  کارت 
خالی  صندلی  وقتی  باشد.  نشستن  برای 
نمی  زنم!  ــارت  ک وقــت  هیچ  نــدارد  ــود  وج
بگو  مربوطه  مدیران  و  خط  رییس  به  برو 
مــردم  از  اســت  شلوغ  اتــوبــوس-هــا  وقتی 
صحبت  های  باشند.  نداشته  بی  جا  انتظار 
در  لحظه  چند  بــرای  سکوتی  مسافر،  این 
نگاه  یکدیگر  به  همه  و  کرد  حاکم  اتوبوس 

کردند و راننده هم به تفکر فرو رفت!
هنوز  شهر  ــورای  ش تصمیم  با  حــال  هر  به 
وجود  مسافران  و  رانندگان  بین  مجادله 
دارد و گویا قرار نیست معضل اتوبوس  های 
به  من  کارت  ماجرای  و  مشهد  ــام  ازدح پر 

خوشی پایان یابد.

کالم آخر «
سعی می  کنم اتوبوس  ها، مسافران، ازدحام 
و شلوغی،رویای صندلی خالی در اتوبوس 
ترافیک  های  من-کارت،  تورم،  و  گرانی   ،
و  گرما  بچه  هاو  نشاط  و  شــادی  سنگین، 
بی  خیال  و  کنم  رها  خود  حال  به  را  سرما 
اما  بشوم  مشکات  و  معضات  ایــن  همه 
و  مــدیــران  برخی  چند  هر  مــی  شــود.  مگر 
مسووالن براحتی بی خیال این وقایع شده 

اند و امور را رها کرده  اند!!

گزارش »ضامن خراسان« از یک معضل اجتماعی

حرف  های اتوبوسی!!
 محمدباقر عطاریانی
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دارد  بستگی  زیادی  عوامل  به  خانه  از  ها  بچه  فرار 
اما مهم ترین آن به مشکات داخل خانه و خانواده 
های  آزاری،بداخاقی  گردد.طاق،کودک  می  بر 
از  دیگر  بسیاری  و  ها  بچه  ــوردن  خ والدین،گول 
فرزندان  فــرار  به  منجر  تواند  می  عواملی  چنینن 

شود.
 در این راستا مراکز »شبه خانواده« تاش بهزیستی 
برای نگهداری از کودکان آسیب دیده بی سرپرست 
شبیه  فضایی  در  نیز  آنها  تا  اســت  بدسرپرست  و 
میزان  می دهد  نشان  آمارها  کنند.  رشد  خانواده 
شبه  مراکز  به  شــده  منتقل  دخــتــران  مجدد  ــرار  ف
خانواده ناچیز است لذادر مورد مهم ترین علل فرار 
دختران، فرایند پذیرش آنها در مراکز شبه خانواده 
و شیوه دسته بندی کودکان آسیب دیده در سازمان 
سازمان  ایــن  اجتماعی  امــور  معاون  با  بهزیستی 

گفت وگو کردیم.

گول خوردن؛ علت 10 درصد فرار فرزندان  «
از منزل 

ایسنا،  با  گفت وگو  در  فرید  مسعوی  اهلل  حبیب 
از  فرزندان  اساسا  و  دختران  فرار  علت  مهمترین 
دانست  خانواده  داخــل  مشکات  از  فــرار  را   خانه 
فرار  که  نوجوانانی  و  کودکان  درصــد   90 گفت:  
می کنند به خاطر مسائلی که داخل خانواده وجود 
و   مودت  و  محبت  نبود  تا  خانگی  خشونت  از  دارد، 
نبود نظارت خانواده روی بچه ها، اعتیاد در خانواده، 
اختاالت روانشناختی شدید و ... به این کار اقدام 
نیز  بیرونی  کننده  تهدید  مسائل  گاهی  می کنند. 
که  است  شده  گــزارش  ما  به  مــواردی  دارد؛  وجود 
این نوجوانان گول خورده اند. این موارد 10 درصد 
از کودکان را شامل می شود. این مسئله اگرچه در 
در  بیشتر  دختران  اما  دارد  وجود  هم  پسران  مورد 

معرض آسیب قرار دارند.

روند انتقال آسیب دیدگان اجتماعی به  «
خانه های سالمت و مراکز شبه خانواده 

با  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
چه  هر  بتوانند  باید  فراری  دختران  اینکه  بر  تاکید 
سریعتر به سیستم های حمایتی بهزیستی دسترسی 
پیدا کنند، اظهار کرد: یعنی آنها بدانند که سیستمی 
به نام اورژانس اجتماعی با شماره تلفن 123 وجود 
یا  و  کنند  مراجعه  آن  به  می توانند  آنها  که  دارد 
تماس بگیرند. بسیاری از این کودکان آسیب دیده 
نیستند اما مراکز بازپروری مراکزی هستند که برای 
مثال زنان آسیب دیده آنجا نگهداری می شوند. به 
اساس  بر  که  کودکان  این  از  بسیاری  دلیل  همین 
شناسایی ها آسیبی ندیده اند ممکن است مستقیم 
کنند  پیدا  انتقال  بهزیستی  خانواده  شبه  مراکز  به 
اما عده ای ممکن است بر اساس ارزیابی های اولیه 
آسیب دیده باشند که ابتدا به خانه سامت و سپس 

به شبه خانواده ها فرستاده می شوند.

توصیه ای برای پیشگیری از آسیب دیدگی  «
پس از فرار از منزل

مسعودی فرید در مورد مدت زمان طایی که می توان 
دختران و زنان را پس از فرار از خیابان نجات داد تا 
در معرض آسیب قرار نگیرند، نیز گفت: این زمان در 
گذشته تا 6 ساعت اعام می شد اما مطالعه خاصی 
این  از  نمی توان  که  چرا  نــدارد  وجود  زمینه  این  در 
آنها  فــرار  و  زمــان آسیب  بین  زنــان پرسید چه مدت 
این  شدن  مطرح  دلیل  است؟  داشته  وجود  فاصله 
آمار این است که اهمیت موضوع را نشان دهیم. این 
موضوعات آنقدر مهم هستند که باید بافاصله و بدون 
هیچگونه فوت وقت رسیدگی شوند. به نظر می رسد 
مدت زمان طایی همان لحظه ای است که فرد فرار 
مرکز  اسم  به  جایی  بدانند  باید  افــراد  این  می کند. 
اورژانس اجتماعی وجود دارد که می توانند بافاصله 
همکاران  آنجا  در  و  بگیرند  تماس  آن  با  فرار  از  بعد 

سازمان بهزیستی مداخات الزم را انجام دهند.

85 درصد کودکان نگهداری شده در  «
بهزیستی سرپرست "غیرموثر" دارند 

دیده   آسیب  کــودکــان   اغلب  اینکه  به  ــاره  اش با  وی 
سرپرست دارند اما سرپرست آنها "غیر مؤثر" هستند، 
افزود: برای مثال ممکن است سرپرست این کودکان 
به دلیل بیماری صعب العاج، اختاالت روانی، فقر یا 
مصرف مواد مخدر یا الکل  نتواند از کودک نگهداری 
کند و کودک آزاری انجام دهد. نزدیک به 8۵ درصد 
می شوند  نگهداری  موسسات  در  که  کودکانی  از 
و  دارنــد  غیرموثر  سرپرست  که  هستند  بچه هایی 

دستکم یکی از سرپرستان آنها شناسایی شده است.

فرا ر کودکان و نوجوانان از مراکز شبه  «
خانواده بسیار نادر است

وی با اشاره به فرآیند آماده سازی کودکان آسیب 
توضیح  خانواده   شبه  مراکز  در  حضور  برای  دیده 
اختال  افسردگی،  کودکی  اگر  مثال  برای  داد: 

روانی دوقطبی دارد و یا تحت خشونت قرار گرفته 
است را بافاصله به مراکز شبه خانواده نمی بریم. 
نوجوانان  و  کودکان  فــرار  مسئله  دلیل  همین  به 
همه  به  اســت.  نــادر  بسیار  خانواده  شبه  مراکز  از 
وجود  صــورت  در  اســت  شــده  اعــام  نیز  استان ها 
چنین اتفاقاتی سریعا به ما اطاع داده شود. حتی 
که  هم  تلفنی  صــورت  به  و  ساعت  چند  عرض  در 
شده است با ما تماس بگیرند. مراکز شبه خانواده 
مراکزی نیستند که شبیه  زندان باشند. به هر حال 
این کودکان به مدرسه می روند و در این مسیر تنها 
هستند. البته گاهی هم مربی با آنها همراه می شود 
اما اینطور نیست که هر جایی که می خواهند بروند 
مربی حضور داشته باشد. با این حال مربیان باید 
به شکل حرفه ای کار کنند و برای مثال اگر کودکی 
خارج  مرکز  از  تنها  نباید  است  افسردگی  فاز  در 
شود. مسعوی فرید در پاسخ به میزان  فرار مجدد 
موضوع  گفت:  خــانــواده،  شبه  مراکز  از  کودکان 
موضوعی  سرپرست  بد  و  سرپرست  بی  کودکان 
این  وضعیت  بهزیستی  ســازمــان  و  اســت  جهانی 
سایر  در  هم  و  خــودمــان  کشور  در  هم  را  مسئله 
کشورها رصد می کند. برای مثال در گزارش سال 
کودک  میلیون  یک  اروپــا   2016 سال  و   201۵
خود  در  یا  و  دارد  حضور  نگهداری  موسسات  در 
نگهداری  موسسات  در  کودک  هزار   280 آمریکا 
اندونزی  در  نفر  هزار   3۵0 روسیه  در  می شوند. 
400 هزار نفر، در ژاپن 70 هزار نفر در موسسات 
کشورها  همه  ــود  وج ایــن  بــا  هستند،  نگهداری 
و  دارنــد  کار  دستور  در  را  موسسه زدایی  سیاست 

تاش می کنند تا بچه ها به داخل خانواده بروند.

فرایند پذیرش کودکانی که از مراکز  «
شبه خانواده بهزیستی فرار می کنند

طی  کودکان  ایــن  بندی  دسته  از  فرید  مسعوی 
آسیب های  و  کــودکــان  دفتر  بــا  مشترک  جلسه 
کودکانی  مثال  برای  گفت:   و  داد  خبر  اجتماعی 

که شاهد قتل بوده  یا در پاتوق ها حضور داشته اند 
و فرار کرده اند و ... مستقیما به داخل مراکز شبه 
خانواده نمی روند چرا که در این مراکز می خواهیم 
انجام دهیم. کودکان  از خانواده  یک شبیه سازی 
ابتدا ارزیابی می شوندکه آیا اعتیاد یا سابقه تماس 
جنسی داشته اند؟ به آنها تعرض جنسی شده است 
یا نه؟  اگر این موارد وجود داشته باشد، کودکان در 
مراکز میان مدت نگهداری می شود، یعنی مکانی 
انجام  آنها  روی  درمانی  حرفه ای تر   کارهای  که 
شود و در غیر این صورت این کودکان مستقیما به 
مراکز شبه خانواده می روند. معاون امور اجتماعی 
سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه در صورت فرار 
این کودکان و بازگشت شان به مراکز شبه خانواده 
کرد:  اظهار  می شود،  تکرار  دیگر  بار  فرآیند  این 
باشند  شده  اعتیاد  دچار  کودکان  این  اینکه  مگر 
که فرآیند دیگری را طی می کنند. در حال حاضر 
راه  از سال قبل  اعتیاد کودکان  حدود شش مرکز 
کودکان  این  اینکه  به  توجه  با  است  شده  انــدازی 
اجتماعی  مددکاری  حرفه ای  فرآیندهای  نیازمند 
پرورش  و  آمــوزش  مثل  دیگر  نهادهای  با  هستند 
در طرح هایی مانند طرح نماد همراهی می کنیم، 
البته این طرح ها برای کودکان بدسرپرست است و 
در صورتی که سرپرست خوبی داشته باشند، ابتدا 
به درمان های سرپایی ارجاع داده می شوند که  این 

فرآیند بر عهده وزارت بهداشت خواهد بود.

فعالیت 31 خانه سالمت و 22 خانه امن در  «
کشور

زنان متاهل  در معرض خشونت به »خانه های امن« 
و آسیب دیده ها به »خانه های سامت« می روند

بیان  با  کشور  بهزیستی  اجتماعی  ــور  ام معاون 
اینکه در حال حاضر حدود 31 خانه سامت و 22 
خانه امن در استان ها مشغول به فعالیت هستند، 
دختران  یا  خشونت  معرض  در  زنــان  کــرد:  اظهار 
پذیرش  بحران  در  مداخله  مراکز  همه  در  فــراری 
گروه  دو  این  اما  نــدارد  وجود  مشکلی  و  می شوند 
باید در اسرع وقت در خانه سامت یا در خانه امن 
با اشاره به علت فرار زنانی  ساماندهی شوند. وی 
که در خانه های سامت هستند نیز گفت: زنان و 
می شوند  فرستاده  سامت  خانه  به  که  دخترانی 
متاهلی  زن  که  صورتی  در  هستند.  مجرد  همگی 
از خانه فرار کند به خانه های امن منتقل می شود. 
اما پیش از این تفکیک صورت نمی گرفت. موردی 
آنجا  روز   21 تا  می شود  بــرده  موقت  مرکز  به  که 
دیگر  دوره  یک  نهایت  در  و  می شود  نگهداشته 
ممکن است این مدت زمان تمدید شود. ما هم از 
ابتدا اعتقاد داشتیم جای زنی که آسیب دیده است 
و دختری که فرار کرده و زنی که به خاطر خشونت 
خانگی یا خطر ضرب و شتم از سوی شوهر مصرف 
یک  در  اســت،  شــده  خــارج  خانه  از  شیشه  کننده 

مکان نیست.

بالیی که فریاد زدن والدین بر سر کودک می آورد
کودکی  سنین  در  خصوص  به  مادرها  و  پدر  همه 
فریاد  سرشان  کنند،  می  دعوا  را  آنها  فرزندشان، 
همراه  هم  کتک  با  متاسفانه  گاهی  و  زنند  می 
رفتار  همین  که  بدانند  باید  والــدیــن  امــا  ــت.  اس
اشتباه  رفتار  یک  از  ناشی  که  آنها  عصبانیت  و 
فرزندشان بوده ، ممکن است در آینده ، او نیز برای 
متوسل  هوار  و  داد  به  هایش  درخواست  از  برخی 
شود و این عمل را از پدر و مادر خودش یاد گرفته 
فرزندانشان  مادرها،  و  پدر  مهر،  گزارش  به  است. 
را  آنها  کسی   اگر  و  هستند  هایشان  جگرگوشه 
دعوا کند یا چیزی به او بگوید به شدت ناراحت  و 
تا حد ممکن واکنش نیز از خود نشان می دهند.  
عمو  و  دایی  خاله،  و  عمه  مقابل  در  عموما  والدین 
فریاد  شما  کودک  سر  نباید  که  کنند  می  وانمود 
بزنند و آنها را دعوا کنند، اما در خانه گاهی آنقدر  
جوش  به  آنها  رفتارهای  از  برخی  بخاطر  خونشان 
می آید که فریادی بر سر آنها می زنند که مویرگ 
را تهدید می کنند  او  و  پاره می شود  های کودک 
بهمان  از  دیگر  کار،  فان  دادن  انجام  علت  به  که 
نیست.  خبری  بخرند،  برایش  بود  قرار  که  چیزی 
اصول  از  یکی  را  تهدید  این  مادرها  و  پدر  واقع  در 
بــا مــحــروم کــردن  ــودک مــی دانــنــد کــه  تربیتی ک
کاری  است،  اش  عاقه  مورد  که  چیزی  از  کودک 

که مورد عاقه والدین نیست را دیگر تکرار نکند.

چالش داد و هوار «

بچه  می خواهید  کردن  هوار  و  داد  با  همیشه  اگر 
را سر جایش بنشانید، باید بدانید اعتماد به نفس 
بین  از  خود  کودک  وجود  در  را  امنیت  احساس  و 
به  دست  خاصی  شرایط  در  فقط  اگر  اما  میبرید. 
روحی  آسیب  دچار  فرزند  می شوید،  فریاد  دامن 
خوبی  روش  هم  کودک  تربیت  برای  اما  نمیشود 
نیست. هنگامیکه سر کودک داد می زنید در واقع 

درک اطاعات توسط کودک را مختل می کنید.

 

فریاد زدن بر سر کودکان می تواند تاثیرات طوالنی 
مدتی روی آنان داشته باشد که اضطراب، کاهش 
از  خشونت آمیز  رفتارهای  افزایش  و  نفس  عزت 
جمله آنهاست. هنگامی که سر کودک داد میزنید 
مختل  را  کــودک  توسط  اطاعات  درک  واقــع  در 
او  ــه  راب اشتباهش  ــی  آرام به  وقتی  امــا  میکنید. 
گوشزد میکنید او با آسودگی خیال می تواند درک 

کند که منظور و هدف شما چیست.
وقت  هر  آموزیم  می  کــودک  به  فقط  زدن  داد  با 
هات  پزشک  بزند.  داد  بود  خشمگین  یا  ناراحت 
»اگر  میگوید:  کودک  تربیت  کارشناسان  از  یکی 
داد  اگر  می زند.  کتک  او  بزنید،  کتک  را  کودک 
یا  نیز  ها  آن  باشید،  آرام  اگر  می زند.  داد  بزنید، 

میگیرند خونسردی خودرا حفظ کنند«.
اگر به هر علتی سر کودک فریاد کشیده اید بسیار 
مهم است که از او عذرخواهی کنید و بگویید باید 
به روش دیگری این شرایط را بازرسی می کردید. 
پزشک هات اعتقاد دارد: »خیلی از والدین متوجه 
کند،  اشتباه  می تواند  هرکسی  کــه  نمی شوند 
بهمین علت اشتباه خودرا قبول نمیکنند. بدتر این 
نمی کنند.«  نیز  عذرخواهی  هرگز  اینکار  برای  که 
این باعث می شود تا بیشتر حواس تان به رفتارها 
و واکنش هایتان باشد و شاید کمک کند تا روشی 
غیر از داد زدن را برای تربیت کودک خود انتخاب 

کنید.

چند پیشنهاد ساده برای لجبازی کودک «

او  سر  خود  فرزند  کردن  منظم  برای  صورتیکه  در 
در  را  آن  منفی  تاثیرات  می توانید  می زنید،  فریاد 
رفتار کودک خود ببینید. به طور مثال فرزندانتان 
بلند  صدای  با  خود  منظور  و  پیام  انتقال  برای  نیز 
آرام  جــای  بــه  ــن،  ای بــر  ــاوه  ع می کنند،  صحبت 
خود  والــدیــن  ســر  ــردن،  کـ صحبت  محترمانه  و 
و  ناپایدار  فرزند  با  والدین  رابطه  می زنند،  فریاد 
ارتباطی  برقراری  نتیجه  در  و  می شود  آسیب پذیر 
ممکن  همچنین  و  می شود  سخت  آنــان  با  سالم 

است این شیوه رفتاری آنان را از والدین دور کند.
چگونه بفهمیم کودکان دروغ می گویند؟

یک مشاور خانواده گفت: اصوال زمانی که کودک 
مطلبی را با آب و تاب بیان می کند، باید دانست، 

ممکن است صحبت او دروغ باشد.
گفت وگو  در  خانواده  مشاور  حسینی  اویار  شکوفه 
علمی  گروه  درمــان  و  بهداشت  حوزه  خبرنگار  با 
کرد:  اظهار  جــوان؛  خبرنگاران  باشگاه  پزشكی 
دروغگویی  تشخیص  برای  مختلف  راهکارهایی 
کنید،  نگاه  آنان  چهره  به  دارد؛  وجود  کودکان  در 
در  دارنــد  آرامــش  واقعیت  گفتن  هنگام  کودکان 
صورتی که بسیاری از بچه ها در هنگام دروغ گویی 
با  خانواده  مشاور  این  هستند.  ناراحت  و  عصبی 
اشاره به تمرین کودک پیش از دروغگویی، گفت: 
اصوال زمانی که کودک مطلبی را با آب و تاب بیان 
او  صحبت  است  ممکن  که  دانست  باید  می کند، 
گفتن  بــرای  کودکان  اغلب  که  چــرا  باشد  دروغ 
بدون  و  ســاده  گفتاری  ــوارد  م بیشتر  در  واقعیت 
واقعیت  کــرد:  بیان  حسینی  اویــار  ــد.   دارن اغــراق 
به  پشتیبانی  برای  دروغ  اما  دارد،  منطق  همیشه 
دروغی بیشتر نیاز دارد، از این رو با تناقض بوجود 
اولین  می شود.  بی مفهوم  کودک  گفته های  آمده 
افزایش  کودکان  دروغگویی  با  مقابله  برای  گام 

اطاعات و آگاهی ما به عنوان پدر و مادر است.

مهارتها

مشکالت خانوادگی ؛ علت 90 درصد فرار کودکان و نوجوانان ازمنزل 

محیط خانه را   زندان فرزندان نکنیم

خبر
یک چهارم جمعیت کشور 

جوان هستند

جمعیت  ــات  ــاع اط و  ــار  آمـ دفــتــر  مــدیــرکــل 
بر  که  ایــن  به  ــاره  اش با  ــوال  اح ثبت  سازمان 
اساس اطاعات سازمان ملل در سال 2018 
 632 و  میلیارد  هفت  حدود  جهان  جمعیت 
از  درصــد   23.۵ که  است  بــوده  نفر  میلیون 
این تعداد را جوانان )1۵ تا 29ساله( تشکیل 
جمعیت  همچنین  کـــرد:  اظــهــار  داده انــــد، 
حدود  آسیا  قاره  در  29ساله(  تا   1۵( جوان 
یک میلیارد و 72 میلیون نفر بوده که حدود 
تا   1۵( جهان  جــوان  جمعیت  درصــد   60
همچنین2۵  می دهد.  تشکیل  را  29ساله( 
جــوانــان  را  کــشــور  ســاکــن  جمعیت  درصـــد 
محمد  دهند.  می  تشکیل  29ساله(  تا   1۵(
درصد   1۵.۵ گفت:  ایسنا  به  عباسی   باقر 
هستند.  تهران  استان  ساکن  کشور  جوانان 
و  بلوچستان  و  سیستان  جوانان  همچنین 
استان های  جمعیت  درصــد   28 هرمزگان 
نسبت  باالترین  که  می دهند  تشکیل  را  خود 
و این سهم در گیان 22 درصد و پایین ترین 
در  همچنین  ست.  ها  استان  میان  در  نسبت 
مادران  کشور  نوزادان  درصد   ۵۵  ،96 سال 
جوان و 30 درصد پدران جوان داشتند. وی 
گفت: سازمان ملل متحد، برای تطابق آماری 
دیگر  تعاریف  با  تعارض  بــدون   ، مناطق  در 
تا   1۵ بین  افراد  را  جوانان  عضو،  کشورهای 
این  نیز،  ایران  در  و  می کند  تعریف  سال   24

دوره 1۵ تا 29 سال تعریف شده است.
مادران  سن  میانگین  بیشترین  وی،  گفته  به 
سال   30 رقم  با  شان،  نوزاد  والدت  زمان  در 
کمترین  و  تهران  استان  ــادران  م به  مربوط 
سیستان  استان  به  مربوط  نیز  سن  میانگین 
در  رقم  این  است.  سال   2۵ با  بلوچستان  و 
سال   28 ــدود  ح استان ها  بیشتر  و  کشور 

است.

پیشگیری از اعتیاد مستلزم اقدامات 
جامع، چندوجهی و مستمر

جوامع  اجتماعی  های  دغدغه  ترین  مهم  از  یکی  که  سال هاست  »اعتیاد« 
معرفی می شود. این دغدغه با تغییر روند در رویه مصرف و نوع مخدرها، 
حاال جدی تر از گذشته مطرح می شود. منابع انسانی، مادی، معنوی و... 
بسیاری به واسطه عوارض این آسیب اجتماعی از دست می روند و خسران 
آن ها، متولیان امر در حوزه های اجرایی و صاحب نظران را بر آن داشته تا 

این مقوله را جدی تر به بحث بگذارند.
و  ــان«  ــوان »ج شــونــد،  مــی  مــواجــه  آسیب  ایــن  بــا  کــه  هایی  ــروه  گ میان  از 
بحران  توان  می  هم  را  آن  دلیل  آسیب پذیرند.  همه  از  بیش  »نوجوانان« 
هویت و همه تغییرات شخصیتی دانست که از جمله اقتضائات این سنین 

به شمار می آیند و البته آن ها را در مقابل آسیب ها حساس تر می کنند.
در موضوع پیشگیری باید بر محور مهارت آموزی تاکید شود. قبل از آن اما 

عوامل اجتماعی و اقتصادی را نیز باید مدنظر قرار داد.
می  در  زیــادی  های  بحث  است،  درمــان  متوجه  که  بعدی  موضوع  در  اما 
ها  بررسی  اغلب  اســت.  متفاوت  بسیار  حــوزه  ایــن  به  رویکردها  گیرد. 
چندان  اعتیاد  درمانی  های  روش  اثربخشی  میزان  که  دهند  می  نشان 
که  آن  دیگر  است.  همراه  مکرر  عودهای  با  عمدتا  و  نیست  امیدوارکننده 
برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد در مقایسه با درمان از نظر هزینه 
برنامه  که  داشت  توجه  باید  نیز  اساس  برهمین  هستند.  صرفه  به  کاما 
های پیشگیری، احتمال آسیب های وخیم دوره بزرگ سالی را به شدت 
سند  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  زمینه  همین  در  دهند.  می  کاهش 
و  موازین  اصول،  ها،  سیاست   )1390( اعتیاد  از  اولیه  پیشگیری  جامع 
راهبردهای پیشگیری را تدوین کرده است. براساس سند مذکور راهبرد 
محیط  خانواده،  کانون  در  اعتیاد  از  پیشگیری  خدمات  توسعه  بر  اصلی 
تقویت  و  خطرساز  عوامل  کاهش  هدف  با  جامعه  و  کار  محیط  آموزشی، 

عوامل محافظ متمرکز شده است.

نکته قابل تامل آن است که برنامه های پیشگیری از اعتیاد زمانی اثربخش 
هستند که از سنین پایین تر و به ویژه پیش از دوره نوجوانی آغاز شوند. از 
این رو وزارت آموزش و پرورش از نقش و جایگاه خاصی در این عرصه در 
مقایسه با دیگر دستگاه ها برخوردار بوده و حاصل بیش از یک دهه تاش 
از  پیشگیری  اثربخش  های  برنامه  سازی  پیاده  و  طراحی  زمینه،  این  در 

اعتیاد در مدارس کشور است.
بر این اساس، برنامه توانمندسازی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه در 
دستور کار قرار گرفته، چرا که گرایش به سمت مصرف مواد در این گروه 
سنی بیش از دیگر گروه هاست. براساس این طرح، کانون هدف جامعه دو 
میلیون نفری والدین، دانش آموزان، معلمان، مشاوران و مدیران مدرسه 
زیاد  تعداد  به  توجه  با  حال  اجراست.  دست  در  طرح  این  اکنون  هستند. 
دانش آموزان و والدین آن ها، کادرسازی در میان معلمان انجام گرفته تا 
تمامی مقاطع بتوانند از آموزش های الزم بهره مند شوند. بر همین اساس 
درس نامه ای برای معلمان مقاطع تحصیلی اعم از ابتدایی، متوسطه اول و 
دوم طراحی شد که بر این مبنا آنان دانش آموزان را از عوارض و پیامدهای 
نامطلوب مصرف مواد آگاه و تبعات مصرف آن را به دانش آموزان منتقل 

می کنند. 
عاوه بر این، طرح اجتماع محور تحت نظارت سازمان بهزیستی در سطح 
محله های روستایی و شهری با جامعه هدف 13 میلیونی در حال اجراست 
تا بدین طریق در پایان هر سال، ارزیابی صحیحی از عملکرد دستگاه های 
فرهنگی و پیشگیری صورت گیرد و میزان موفقیت حاصل شده در سند 
دستگاه  با  اساس  این  بر  شود.  می  مشخص  اعتیاد  از  پیشگیری  جامع 
شده  منعقد  الزم  های  نامه  تفاهم  اعتیاد،  از  پیشگیری  و  فرهنگی  های 
در  سامت«  »همیار  دانشجویی  های  کانون  اندازی  راه  همچنین  است. 
سطح 120 دانشگاه کشور از دیگر مباحثی است که به منظور پیشگیری 
از اعتیاد اجرایی شده است. براساس این طرح دانشجویان می توانند از 
همساالن خویش آموزش های الزم را فرا گیرند، همچنین در محیط های 
یاری کارکنان در محیط  برنامه  و  اعتیاد  از  برنامه های پیشگیری  نیز  کار 
های کار مناطق آسیب خیز آغاز شده که امید می رود به دیگر استان ها نیز 
تسری یابد. در شرایط فعلی بیش از 200 هزار نفر از کارکنان دولت نیز 
تحت پوشش آموزش مجازی و حضوری قرار دارند و در چهارچوب برنامه 
از اعتیاد به آن ها منتقل  ای شش ساعته، نکات الزم در بحث پیشگیری 

می شود.
جوان  از  یکی  دارای  ما  کشور  کنیم؛  بیان  باید  بحث  این  بندی  جمع  در 
ترین جمعیت های جهان است و از آن جایی که اعتیاد عمدتا نسل جوان 
زمینه  در  جدی  تصمیم  گرفتن  به  نیاز  کند،  می  تهدید  را  ای  جامعه  هر 
پیشگیری از اعتیاد وجود دارد. اقدامات پیشگیرانه نیز در صورتی موفق 
خواهد بود که جامع، چندوجهی و مستمر باشند. چند وجهی یعنی میان 
وزارت  پرورش،  و  آموزش  وزارت  همچون  کشور،  فرهنگی  های  دستگاه 
باشد.  داشته  وجود  هماهنگی  و...  سیما  و  صدا  اسامی،  ارشاد  فرهنگ 
سازمان یا نهاد خاصی نیز باید مسئولیت آن را برعهده بگیرد تا یک بخش 
مقابله ای به وجود آید و برنامه جامعیت داشته باشد؛ یعنی از علوم مختلف 
شناسی،  جامعه  شناسی،  روان  مختلف  های  جنبه  و  شود  گرفته  کمک 
پزشکی، بهداشت عمومی، اقتصاد، ارتباطات، حقوق کیفری و مددکاری 

اجتماعی در آن مدنظر گرفته شود.
مختلف  هــای  دستگاه  جدی تر  توجهات  شاهد  آینده  در  داریـــم؛  امید 
فرهنگی و آموزشی و حتی آحاد جامعه به مقوله پیشگیری باشیم تا هیچ 

جوان و هیچ خانواده ای با این درد سخت و تلخ، دست به گریبان نشود.
عارف وهاب زاده –مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با 
مواد مخدر

اخبار
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اخبار

ورزش  هیات  همت  به  نشاط  و  سامت  کـــاروان 
روحیه   ایجاد  هدف  با  رضا)ع(  امام  سپاه  همگانی 
نشاط و شادابی در میان آحاد مردم و به خصوص 
شکل  استان  برخوردار  کم  و  شهر  حاشیه  مناطق 

گرفت.
خواجه  منطقه  در  را  خود  دیدار  اولین  کاروان  این 
ربیع مشهد آغاز کرد و در ادامه هفته دوم بوستان 
ارم منطقه گلشهر،بوستان نیلوفر آبی مقصد بعدی 
برگزاری  با  را  خــود  هفتگی  ــردش  گ همچنان  و 
مسابقات طناب کشی،طناب زنی،دومینو،داژبال،
هوالکوپ،روپایی با توپ پر دار و بازی های فکری 
همراه  به  سامت  غرفه  مسابقات  این  ودرحاشیه 
واحــدی  ــره  زه مسئولیت  به  مجرب  پزشکی  تیم 
قند و فشار خون مراجعان رابررسی و مشاوره الزم 
شهروندان  به  متخصص  پزشکان  به  معرفی  جهت 
ارائه شد.   در ادامه مسیر کاروان سامتی و نشاط 
14دی ماه  برنامه های ورزشی و تفریحی خود را 
سرگرفت. از  بهشتی  شهید  توانبخشی  مرکز  در 
با  ــدار  دیـ تماشا  هــم  و  ــود  ب ــال  ف هــم  کــه  هفته ای 
فرشتگان زمینی که فقط محبت را درک می کنند 
و تنها نگاه عاشقانه ای که به اطراف دارند لذتی فرا 
زمینی که پیوندش میان خادمان افتخاری کاروان 
های  رشته  پوشان  ملی  و  قهرمانان  از  جملگی  که 
ورزشی همگانی هستند رضا رودهی قهرمان ملی 
پوش طناب زنی و قهرمانان روپایی کشور وبانوان 
دراین  فیت،پیاتس  کراس  های  دررشته  قهرمان 
هیات  مسوول  اسدی  محمد  آن  راس  در  که  جمع 
این  چرخ  رضا)ع(  امام  سپاه  همگانی  های  ورزش 
کاروان را به همراه مسعود خسروی دبیر هیات به 
گردش در می آورند.  14دی ماه هفته ای متفاوت 
برای این کاروان رغم زده شده است حضور در جمع 
و  مدیره  هیات  مسئوالن  که  بهشتی  شهید  مرکر 
همچنین مسئول هیات ورزش های همگانی مشهد 

را در خود جای داده است .
ذهنی  معلوالن  آسایشگاه  عمومی  روابط  مسوول 
بهشتی در این باره گفت:ضمن تقدیر و قدردانی از 
زحمات مسوول هیات ورزش های همگانی بسیج و 
همکارانشان که یک روز به یادماندنی و پرنشاط را 
برای فرزندان مرکز خلق کردند. به خود می بالیم 
که توانستیم با اندک بضاعتی که داریم در خدمت 

و  دانند  می  را  داشتن  دوست  که  باشیم  فرزندانی 
دست محبت را با محبت پاسخ می دهند.

آسایشگاه  ــن  ای ــای  ه فعالیت  بـــاره  در  شیبانی 
افزود:آسایشگاه معلوالن ذهنی بهشتی بزرگترین 
بی  و  شده  رها  ذهنی  معلوالن  داری  نگه  مجموعه 

سرپرست را در خراسان رضوی دارد .
حاضر  حــال  در  مرکز  ایــن  کــرد:  نشان  خاطر  وی 
بین   ، زمین  روي  بهشتیان  این  از  نفر   180 قریب 
سنین 6 تا 60 سال را به صورت شبانه روزي تحت 
سرپرستي داردهمچنین آسایشگاه مهر پناهندگان 
صورت  به  پسر  ذهنی  توان  کم  آهو80نفر  ضامن 
شبانه روزی و بدون سرپرست را مورد حمایت قرار 
داده است. مسوول روابط عمومی اسایشگاه ادامه 
سالم  های  بچه  که  مهر  شکوه  فرزندان  داد:خانه 
می  اداری  نگه  رو  بدسرپرست  و  سرپرست  بــدون 
کند و از سن 2تا 18سال در چهار مرکز و به صورت 

جداگانه مجموعا حدود 100نفر هستند
وی تصریح کرد: در راستای حمایت از خانواده های 
نیازمند هم اکنون 1700 خانواده نیازمند و دارای 
ذهنی،نابیناو  تــوان  حرکتی،کم  معلول)جسمی 
بزرگ  موسسه  حمایت  و  سرپرستی  ناشنوا...(به 

بوستان شکوه مهر حمایت و مدیریت می شوند.
در این مراسم رییس هیات ورزش همگانی مشهد با 
حضور در جمع کاروان سامتی و نشاط و فرزندان 
شوق  از  لبخندی  فــردی  هر  ورود  با  که  خورشید 
خیر  لبخند  این  با  و  ساختند  می  نمایان  برچهره 
مقدمی نثار بازدید کنندگان می کردند گفت: امروز 

یکی از زیباترین روزهای عمرم را پشت سر گذاشتم 
.شور و نشاط و شادابی این عزیزان با وجود ناتوانی 
هایی که دارند زبانزد است و بسیار خرسندم که می 
عزیزان  این  میان  در  را  عمرم  از  هایی  لحظه  توانم 
سپری کنم .احساس میکنم فاصله های انسانیت و 

یکدلی کمتر و کمتر شده است.
حاجت طلب ادامه داد: تشکر و قدردانی می کنم از 
همگانی  های  ورزش  هیات  مسوول  اسدی  محمد 
امام رضا)ع( که در راستای اهداف مشترک  سپاه 
خوبی  های  داد:برنامه  ادامه  وی  دارد.  برمی  گام 
این بچه ها به شادی ،نشاط،  به اجرا گذاشته شد 
بازی های گروهی و انفرادی که باعث تقویت روحیه 

وادامه دادن  به زندگی می شود نیاز دارند.
وی با اشاره به این که خداقوت می گویم به مدیران 
امام  سپاه  همگانی  های  ورزش  هیات  مجریان  و 
جمعی  که  کردند  ایجاد  را  فرصت  این  که  رضا)ع( 
را شاداب و انگیزه زندگی پر امید را برای آنان خلق 
کنندتصریح کرد::برنامه های مربوط به توانبخشی 
و آسایشگاه سالمندان روتین هست ولی باید حتما 
با مسئوالن و مشاوران این بخش ها در باره اجرای 
انواع بازی ها ی ورزشی مشورت شود که این بچه 

ها بیشتر به چه کارهایی عاقه مند هستند.
برگزاری  مسوول  ســراغ  به  گــزارش  این  ادامــه  در 
همگانی  ورزش  هیات  تفریحی  و  ورزشی  همایش 
های  برنامه  ششم  هفته  در  ــا)ع(  رضـ ــام  ام سپاه 

اتوبوس سیار کاروان »سامتی و نشاط«رفتیم 
وی در باره هدف از برگزاری این همایش در جمع 

در  گفت:   بهشتی  شهید  مرکز  های  فرشته  میان 
امام  سپاه  ورزش  همگانی  هیات  اهداف  راستای 
رضا)ع( وایجاد همدلی ، نشاط و شادابی در جمع 
شادی  این  تا  گرفتیم  قرار  زمینی  فرشتگان  میان 
افزود:  پرداختی  جلیل   . کنیم  تقسیم  هم  با  را  ها 
ي  رتبه  بهشتي  شهید  ذهني  معلولین  آسایشگاه 
زمینه  در  بهزیستي  مراكز  سایر  میان  در  را  اول 
دست  به  و....  بهداشتي  مددكاري،  آموزشي  هاي 
توجه  با  کردیم  سعی  منظور  همین  به  است  اورده 
به اهدافی که کاروان سامتی و نشاط دنبال می 
کند به پاس قدردانی از زحمات متولیان و همچنین 
افزایش توان روحی و نشاط این قشر از جامعه برنامه 
های ورزشی و تفریحی را در این مرکز برگزار کنیم.

بدنی  تربیت  مسئوالن  حضور  بــه  ــاره  اشـ بــا  وی 
آیتم  دربـــاره  همایش  ایــن  در  رضـــا)ع(  ــام  ام سپاه 
زنی،طناب  داژبــال،طــنــاب  گفت:  ورزشــی  هــای 
و  ،هوالکوپ  سنگ  فکری،هفت  های  کشی،بازی 
لی لی از جمله برنامه های ورزشی  کاروان سامتی 
و نشاط هیات ورزش همگانی بسیج بود که به شکر 

خدا مورد استقبال قرار گرفت.
پرداختی در باره تاثیری که از حضور در آسایشگاه 
گوید:  می  گرفته  بهشتی  شهید  ذهنی  معلوالن 
مثل  لبخند  بـــدون  دنــیــا  کــه  ــد  ان گفته  نیکو  چــه 
وقتی  زیباست  چه  و  است  خورشید  بدون  آسمون 
ببینی کسی می خنددو چه زیباتر که بدانی دلیل 
خندینش توهستی.وی ادامه داد:اهداف ما ارتقاء 
سطح سامت آحاد مردم و افزایش شادی و نشاط 
جامعه است،باید گفت اگر اعضای همه سازمان ها 
خواهند  مریض  نوعی  به  نکنند  ورزش  ها  ارگان  و 
رضوی  خراسان  استان  سطح  در  دید  این  بود،با 

برای تحقق این هدف تاش خواهیم کرد.
از  یکی  توسط  ای  دکلمه  همایش   ایــن  پایان  در 
نمی  که  ای  گونه  به  شد  قرائت  مرکز  این  کودکان 
در  که  اشکی  قطرات  یا  و  بزنیم  لبخند  دانستیم 
ها  گونه  بر  را  بــود  زده  حلقه  ما  یکایک  چشمان 
سیار  اتوبوس  های  بچه  و  برو  اغلب  کنیم  جــاری 
بانوان  مربیان  بخصوص  ونشاط«  کاروان»سامتی 
مسوول  واحـــدی  ــره  زه همچنین  و  فیت  ــراس  ک
مرکز  برانگیز  شــوق  چشمانی  با  هیات  پزشکی 

توانبخشی معلوالن بهشتی را ترک کردند.

گزارش ضامن خراسان از یک ابتکارارزنده در ورزش های همگانی

  »کاروان سالمت و نشاط « 
در مناطق کم برخوردار وحاشیه شهر

  مجید خروشی

بنیامین فنایی  قهرمان دوچرخه سواری کشور شد

گروه ورزش- به گزارش 
ــوزش  آم عمومی  ــط  روابـ
مشهد   6 ناحیه  وپــرورش 
دانش آموز بنیامین فنایی  
انــدیــشــه  دبــیــرســتــان  از 
در  ناحیه  ــن  ای ایــرانــیــان 
استعدادهای  مسابقات 
بــرتــر دوچــرخــه ســـواری 
دوچرخه  قهرمان  کشور،  
ــد و  ــواری کـــشـــور شـ ــ ــ س
ملی  تــیــم  اردوی  بـــه 
ایران  اسامی  جمهوری 
مسابقات  به  اعزام  جهت 

المپیک سال" 2020 توکیو" دعوت شد . در خور ذکر است بنا به نظر 
فدراسیون دوچرخه سواری ،  اردوی تدارکارتی پسران 28 دی تا اول 
تهران  آزادی  ورزشی  مجموعه  ملی  های  تیم  کمپ  محل  در  ماه  بهمن 
سواری   دوچرخه  برتر  استعدادهای  مسابقات  دوره  نخستین  و  برگزار 

پسران روزهای اول و دوم آذر ماه امسال در مشهد برگزار شده است .

برگزاری دوره ماساژورزشی در مشهد

خراسان  ورزشی  پزشکی  هیئت  آموزش  کمیته  مسئول  ورزش-  گروه 
رضوی از برگزاری دوره ماساژ ورزشی فدراسیون در مشهد خبر داد.

احسان عسکری مسئول کمیته آموزش هیئت پزشکی ورزشی خراسان 
رضوی گفت: براساس برنامه دوره ماساژ فدراسیون این دوره در دی ماه 

سال جاری برگزار می شود.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه این شاخه متقاضیان زیادی دارد تصمیم 

بر برگزاری این دوره در مشهد گرفتیم.
عسکری الزمه حضور در این دوره ها را داشتن بیمه ورزشی عنوان کرد 
 24 تا   22 از  دوره  نیاز  پیش  و  دارد  ادامه  دی   20 تا  نام  ثبت  وافــزود: 
دی ماه آغاز پس از آن نیز از29 دی  تا 4 بهمن ماه دوره اصلی برگزار 

می شود.

دوره مربی گری عمومی درجه 3هیات 
ورزش های همگانی استان برگزار شد

با حضور 3۵ هنرجو    آموزش دوره تئوری مربی گری عمومی درجه 3 
گفت:  ما  خبرنگار  به  مطلب  این  بیان  با  فدراسیون  مدرس  شد.  برگزار 
هنرجویان پس ازموفقیت در این دوره ها پایان نامه تکمیلی دریافت می 

کنند
 60 عمومی  گری  مربی  تئوری  های  دوره  افزود:  مقدم  محمدخندانی 

ساعت تئوری و عملی است.
عمومی  گری  مربی  تئوری  های  دوره  کرد:  تصریح  دانشگاه  استاد  این 
درجه3 پیش نیاز گذراندن تمام دوره های مربی گری است و افرادی که 
تمایل دارند دوره های مربی گری رشته های زیر مجموعه هیات ورزش 

همگانی را طی نمایند باید این دورهای مقدماتی را پشت سر بزارند.
وی با اشاره به 79 رشته ورزشی که زیر مجموعه هیات ورزش همگانی 
استان می باشد ادامه داد: تمام کمیته های زیر مجموعه استان فعال و 

پویا هستند 
مسئول روابط عمومی و مدرس فدراسیون هیات ورزش های همگانی 
سایر  در  گری  مربی  تخصصی  های  دوره  برگزاری  خصوص  در  استان 
گفت:  استان  همگانی  هــای  ورزش  هیات  مجموعه  زیــر  هــای  رشته 
ظرفیت و پتانسیل برگزاری دوره های تکمیلی مربی گری را نیز داریم 
و مکاتباتی را نیز با فدراسیون در این خصوص انجام داده ایم و منتظر 

مجوز و پاسخ فدراسیون ورزش های همگانی هستیم

مسابقات کاراته جام پلیس با قهرمانی تیم 

فرماندهی مرزبانی استان پایان یافت

کاراته  مسابقات  قهرمان  رضوی  خراسان  استان  مرزبانی  فرماندهی   
جام پلیس و مردم شد.به گزارش خبرنگار ما دوزادهمین دوره مسابقات 
قهرمانی کاراته سبک های آزاد جام پلیس و مردم با حضور 320کاراته 
کا در قالب 30 تیم در سالن ورزشی ثامن مشهد برگزار شد. براساس 
استان  مرزبانی  کاراته  ،تیم  سخت  رقابت  روز  یک  پایان  در  گزارش  این 
کاراته  هــای  تیم  و  یافت  دســت  مسابقات  ایــن  اول  مقام  به  خراسان 
انتظامی استان رتبه دوم وتیم های انتظامی شهرستان سبزوار و تربیت 

جام مشترکا سوم شدند
در پایان این مسابقات به تیم های برتر هدایای  بهر سم یادبود با حضور 
فرمانده مرزبانی استان و مسئوالن هیات کاراته کشور به تیم های برتر 

اهداء شد.

42 باشگاه ورزشی در مشهد پلمپ شد

 42 گفت:  رضوی  خراسان  ورزشــی  پزشکی  هیئت  رئیس  مجیدی- 
باشگاه ورزشی در چارچوب بازرسی های صورت گرفته به خاطر برخی 
تخلفات در مشهد پلمب شدند. رضا گلدوزیان افزود: 42 باشگاه ورزشی 
در  تخلفات  برخی  خاطر  به  گرفته  صورت  های  بازرسی  چهارچوب  در 
مشهد پلمب شدند همچنین از ابتدای سال تاکنون 80 اخطاریه برای 
مراکز ماساژ بدون مجوز صادر و به آن ها مهلت یک ماهه برای اخذ مجوز 
داده شد. وی اظهار داشت: این اقدام بر اساس ۵9۵ مورد بازرسی از 

باشگاه های ورزشی طی 9 ماه گذشته امسال انجام شده است.
رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان دراین باره گفت: در چارچوب این 
بازرسی ها مواردی نظیر بیمه ورزشی اعضا، وضعیت بهداشتی، مکمل 

های ورزشی، دوپینگ و مجوز باشگاه بررسی می شوند.

6 دختر فوتبالیست خراسانی به اردوی تیم ملی 
فراخوانده شدند

زیر  دختران  فوتبال  ملی  تیم  اردوی  به  شده  دعوت  بازیکنان  اسامی 
نماینده   6 با  رضوی  خراسان  که  شد  اعام  مهینی  سوی  از  سال   16
ورزش  کل  اداره  خبری  پیگاه  گزارش  به  دارد.  را  پوش  ملی  بیشترین 
 16 زیر  دختران  فوتبال  ملی  تیم  اردوی  رضــوی،  خراسان  وجوانان 
سال از 23 دیماه در حالی آغاز می شود که مهینی، سرمربی تیم ملی 
را  تیم  اردوی  به  شده  دعوت  بازیکنان  اسامی  نوجوان  دختران  فوتبال 
اعام کرد. در این اردو سارا دیدار، کیمیا کافی، فاطمه سرورزاده، مریم 
سلیمان پور، مهدیه محمد زاده، هلیا پیلن تن از خراسان رضوی حضور 
دارند، این استان بیشترین دعوت شده به تیم ملی را دارد. گفتنی است؛ 

اردوی فوق از23 تا 27 دیماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.

خــروشــی- نشست خــبــری هــیــات کــونــگ فــو و 
کل  اداره  اجتماعات  سالن  در  ــی  رزم هنرهای 
رسانه  اصحاب  حضور  با  استان  جوانان  و  ورزش 

برگزار شد.
و  فو  کونگ  هیات  رییس  ــزارش  گ ایــن  اســاس  بر 
هنرهای رزمی با ارائه روزمه خود و گزارش کاملی 
از فعالیت ها هیات از شناسنامه دارشدن کونگ فو 
داشتن  راستای  گفت:در  و  داد  خبر  استان  کاران 
بزودی  مفید  و  جامع  بسیار  اطاعاتی  بانک  یک 
بــرای  ورزشـــی  شناسنامه  مجوزجاپ  و  تاییدیه 
کونگ فو کاران استان را درنظر داریم انجام دهیم
قــربــان اعــظــمــی افـــــزود: کــلــیــه فــعــالــیــت هــای 
این  در  رشته  این  داوران  و  ورزشکاران،مربیان 
شناسنامه ثبت می شود و 1۵برنامه استعدادیابی 
شناسنامه  این  که  شده  طراحی  رزمی  استاندارد 
های  اعزام  تمام  این  از  بعد  و  کند  می  عملیاتی  را 
صورت  اطاعاتی  بانک  این  توسط  هیات  ورزشی 
که  این  به  اشــاره  با  همچنین  وی  گرفت.  خواهد 
وحمایت  فو  کونگ  دوستان  کمک  به   9۵ ســال 
اداره کل ورزش و جوانان از نظر عملکرد و شاخصه 
های تعیین شده رتبه سوم و در سال 96رتبه دوم 
را در کشور کسب کردیم گفت:در سال  هیات ها 
های  برنامه  کلیه  داشتیم  که  مالی  بضاعت  با   97

تقویم ورزشی فدراسیون را اجرا کردیم.

وی همچنین از آماربیش از 2000 ورزشکار،مربی 
و داور در هیات خبر داد و گفت: هیات درآمد زایی 
ندارد و تمام هزینه های خود را از طریق ثبت نام 
وداوری  گری  مربی  های  مسابقات،کاس  های 
باره  در  ادامه  در  اعظمی  کند.  می  3تامین  درجه 
گفت:امسال  جاری  سال  در  مسابقات  برگزاری 
برتر  استعدادهای  نــوجــوانــان  المپیاد  ــزام  2اعـ
بین  مسابقات  در  حضور  وهمچنین  داشتیم  هم 
المللی جام صلح و دوستی به میزبانی ارمنستان 
که درقسمت نیمه آزاد قهرمان آن تورنمت شدیم. 
رییس هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان نیز  

در باره اهمیت دادن به ورزش کونگ فو و استعداد 
۵یا  از  بیش  گفت:  شهر  حاشیه  مناطق   در  یابی 
استانی  مسابقات  به  اعزامی  ما  کار  فو  6کونگ 
کنند  می  زندگی  شهر  نشین  حاشیه  مناطق  در 
مشکات  خاطر  به  نشیان  حاشیه  داریم  اذعان  و 
خصوص  به  ورزش  های  سختی  دربرابر  زندگی 
وی  کنند.  می  عمل  تر  موفق  رزمــی  هــای  رشته 
از  بیش  و  باشگاه   1۵0 بــودن  فعال  به  ــاره  اش با 
کرد:  تصریح  استان  سطح  در  فعال  ۵00مربی 
تربیت  خصوص  در  مدونی  و  متنوع   های  برنامه 
جمله  از  که  ایم  کرده  ریزی  برنامه  جوان  مربیان 

و   1،2،3 ــه  درج داوری  هــای  کــاس  بــرگــزاری 
همچنین برگزاری مربیگری 3،2 نیز می باشد

فرم  استانی  مسابقات  برگزاری  از  ادامــه  در  وی 
مسابقات  در  حضور  ــرای  ب نمایشی  هنرهای  و 

کشوری در بهمن ماه خبر داد.
کشوردر  در  وزن   10 فقط  که  این  به  اشاره  با  وی 
می  اعـــزام  ــرزی  م ــرون  ب مسابقات  بــه  رشته  ایــن 
شوندخاطر نشان کرد: حضور 2نماینده در بخش 
بانوان و آقایان در اردوی تیم ملی کونگ فو کشور 
نیز  هیات  افتخارات  دیگر  از  استان   31 وجود  با 
می باشد که این ورزشکاران بهمن و اسفند جهت  

حضور در اردوی تیم ملی حاضر خواهند شد. 
هنرهای  و  فو  کونگ  هیات  فعالیت  دربــاره  وی 
خوشبختانه  هــاگــفــت:  شــهــرســتــان  در  ــی   ــ رزم
های  شهرستان  در  ــی  رزم وهنرهای  فو  کونگ 
به  سرخس  و  قوچان،نیشابور،سبزوار،جغتای 

شکل فعال و پویا دنبال و پی گیری می شود.
از  هیات  دبیر  شیردل  علی  نشست  این  ادامه  در 
تفاهم نامه با آموزش و پرورش استان برای تشکیل 
مدرسه استعدایابی و همچنین آموزش خردساالن 
با همکاری آموزشگاه بعثت مشهد خبر داد و گفت: 
عنوان  به  را  بعثت  آموزشگاه  ما  مربیان  اکنون  هم 
اند. کــرده  بدل  استان  در  استعدادیابی  پایلوت 

وخوشبختانه خروجی خوبی داشته ایم. 

اولین  یافتن  پایان  با  عطاریانی-  باقر  محمد 
دوره جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان آفتاب 
بهزیستی  روزی  شبانه  مراکز  فــرزنــدان  ویــژه 
 100 از  بیش  شرکت  با  که  رضــوی  خراسان 
شد،  برگزار  استان  مراکز  این  از  پسر  و  دختر 
بخش  در  )ع(  علی  گلستان  موسسه  فرزندان 
یافتند. دســت  اول  مقام  به  انــفــرادی  و  تیمی 
تیرماه   2۵ لغایت  تیر   21 روز  از  مسابقات  این 
به میزبانی شهر گلبهار و ویژه فرزندان مقاطع 
های  تیم  شد.  انجام  سال   18 و   14 زیر  سنی 
موسسه گلستان علی )ع( در دو بخش دختران 

و پسران و در رشته های تیمی و انفرادی تنیس 
روی میز، آمادگی جسمانی، دو و میدانی، شنا 
قهرمانی  و  اول  مقام  کسب  به  موفق  والیبال  و 
این مسابقات شدند. در این مسابقات به عنوان 
شکارچی مدال ها و در مجموع 14 مدال طا 
علی  گلستان  ورزشکار  فرزندان  توسط  نقره  و 
)ع( کسب شد که جام قهرمانی تیمی مسابقات 
گردید.  اهدا  )ع(  علی  گلستان  موسسه  به  نیز 
جوایز  مسابقات  این  پایان  در  است  ذکر  شایان 
خراسان  بهزیستی  توسط  ای  ارزنــده  و  نفیس 

رضوی به نفرات اول و تیم برتر اهدا شد.

درخشش فرزندان موسسه گلستان علی )ع( در اولین 
دوره جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان آفتاب

رییس هیات کونگ فو و هنرهای رزمی در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد:

150باشگاه و 500مربی در رشته کونگ فو در استان فعال هستند
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 سرطان بعداز17 سال محب اهری 

را به زانو در آورد
  

حسین محب اهری بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون که از17 سال   پیش با 
بیماری سرطان غدد لنفاوی دست و پنجه نرم می کرد، در بیمارستان الله 

تهران درگذشت.
به گزارش ضامن خراسان :  »حسین محب اهری« متولد 1330 تهران از 
ادبیات  لیسانس  بازیگر  این  بود.  تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  بازیگران  جمله 
فارسی خود را از مدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی در سال 1358 
کار  به  مشغول  نیز  تئاتر  عکاسی  حیطه  در   1350 سال  از  و  کرد  دریافت 

شد.
گوینده برنامه رادیویی صبح جمعه با شما، دوره آموزش بازیگری خود را 
در کارگاه نمایش، زیر نظر »آربی اوانسیان« در سال 1354 گذراند. محب 
فیلم  در  کوچکی  نقش  ایفای  با   1365 سال  از  را  سینما  در  بازی  اهری 

»رابطه« به کارگردانی »پوران درخشنده« آغاز کرد.
سیرک  بلیت،  یک  با  فیلم  دو  جادویی،  سفر  محدوده،  از  خارج  محموله، 
بزرگ، جیب برها به بهشت نمی روند، اتل متل توتوله، خوش خیال، همسر، 
من زمین را دوست دارم، روز فرشته، روز واقعه، کاکادو، راه افتخار، آقای 
شانس، عروس کاغذی، اسپاگتی در هشت دقیقه، وقتی همه خوابیم، پسر 
های  فیلم  جمله  از  و...  می آد  خوابم  گل چهره،  بیداری،  حوا،  دختر  آدم، 

سینمایی است که محب اهری در آن به ایفای نقش پرداخت. 
بازی در مجموعه های محله برو بیا، بوعلی سینا، سربداران، چاق و الغر، 
نابغه های قرن بیستم، تبریز در مه، علی البدل و... بخش دیگری از کارنامه 

این بازیگر است.

تراز  »معلم   همایش  در  ــدی  ازغ رحیم پور  حسن 
انقالب اسالمی« که در حرم مطهر رضوی برگزار 
شد، با بیان اینکه پیامبر)ص( مسؤولیت اصلی خود 
را هدایت بشریت می داند، گفت: امام رضا )ع( تمام 
مشکالت بشر را از نظر نفع و ضرر به عقل و جهل 
نسبت داده و می فرماید عقل را هدیه الهی بدانید، 

عقل دوست شما و جهل دشمن شماست.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: هرچه 
عقل تربیت یافته و توسعه پیدا کند به نفع انسان ها و 

هر چه جهل توسعه یابد به ضرر خود آنهاست.
که  است  درست  آموزشی  نظام  کرد:  تصریح  وی 
بتواند عقل معاش و عقل معاد را در کنار هم قرار 
دهد و دنیا و آخرت فرد و جامعه را شناخته، مدیریت 
کرده و انسان با فضلیت و جامعه فاضل تربیت کند. 
رحیم پور  مشهد،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
شاخص  دو  عقالنیت  نظام  اینکه  بیان  با  ازغــدی 
تربیت  به  تنها  که  آموزشی  نظام  داد:  ادامه  دارد، 
و  تربیت  به  کــاری  که  آموزشی  نظام  یا  کند  توجه 
اخالق نداشته باشد یا نظامی که به هیچ یک از این 
دو کاری نداشته باشد، هرسه مشکل دارند و ضد 

بشریت هستند.
خاطرنشان  فرهنگی  انقالب  عالی  شــورای  عضو 
بهترین  کــه  ــت  اس نظامی  نــظــام،  بهترین  کــرد: 
و  اقتصاد  بهداشت،  امنیت،  برای  را  برنامه ریزی 
یعنی  آموزشی  نظام  باشد،  داشته  مــردم  زندگی 
خروجی دانشگاه، مدرسه و حوزه افرادی باشند که 
بتوانند مشکالت معاش و معاد مردم را حل کنند نه 
اینکه تنها به توسعه مادی توجه داشته، همچنین 
بیشترین اهتمام را برای توسعه معاد و آخرت مردم 
موجودی  انسان  اینکه  بیان  با  وی  باشند.  داشته 
ابدی است و نابود نمی شود، افزود: نظام آموزشی 
ما باید به گونه ای باشد که به معاد و آخرت در کنار 

معاش مردم توجه داشته باشد.
به  را  ــرادران  ب و  خواهران  توجه  ازغــدی  رحیم پور 
افزود:  و  کرده  دعوت  ایران  مدارس  تاریخ  مطالعه 
گذشته  در  آموزشی  زمینه  در  طالیی  ــی  دوران ما 
از اصلی ترین ارکان تمدن  ایران یکی  و  داشته ایم 
اسالمی بود که قرن ها ادامه داشت، یعنی بهترین 
دانشگاها و بیمارستان ها تا قرن ها در سطح جهان 

مطرح بود.
با بیان اینکه  عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
قــدرت،  علم،  مرکز  طالیی  دوران  ایــن  در  ــران  ای
صنعت، تعلیم و تربیت به حساب می آمد، ادامه داد: 
اسالمی  ایرانی  تمدن  در  جهان  نوابغ  بزرگ ترین 
ایرانی  تمدن  توسط  حتی  علوم  برخی  و  ــوده  ب
علومی  آن  از  پیش  و  شد  اختراع  و  ابداع  اسالمی 

مانند جبر یا مثلثات هنوز مطرح نشده بود.
رحیم پور ازغدی با بیان اینکه در ۲00 سال گذشته 
فاسد،  حکومت های  گفت:  کــرده ایــم،  سقوط  ما 
مستبد و غیرمردمی وقتی خدا و مردم را نداشته 
غرب  به  وابسته  نیز  ما  می شوند،  وابسته  باشند 
شدیم و نظام آموزش و تعلیم و تربیت ما در ۲00 

سال گذشته به شدت سقوط کرد و ضعیف شد.
وی بیان کرد:کشور ما در اواخر قاجار تبدیل به ایران 
دست نشانده، ضعیف و غرب زده شد، پروژه دشمن 
از نظام آموزشی شروع شد که پروژه ترجمه متون از 
کشورهایی همچون فرانسه، انگلیس و بعد آمریکا 
عضو  گرفت.  صورت  آنها  منابع  از  کپی برداری  با 
شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه عوامل 

و  صهیونیست ها  فراماسونری،  جریان های  اصلی 
در  بهائی گری  و  بابیت  شامل  داخلی شان  عوامل 
را  ایران  زدند،  کودتا  به  دست  و  کردند  نفوذ  رژیم 
گرفتند و بر آن مسلط شدند، گفت: در 40 سال 
پیش در چنین ایامی امام و ملت ایران انقالب کرده 
و کشور را از دست این عوامل آزاد کردند، در سه 
چهار دهه اخیر نیز درحال باز پس گیری کل منطقه 
ایران اخراج شدند و در دهه  از  هستند، دهه 50 

90 نیز از کل منطقه در حال رفتن هستند.
پــروژه دشمن  اینکه  به  اشــاره  با  ازغــدی  رحیم پور 
ــزود:  اف ــروع شــد،  پـــرورش ش آمـــوزش  از نفوذ در 
اولین موسسه آموزشی جدید که قبل از دانشگاه 
بود  معلم  تربیت  دانشسرای  شد،  تاسیس  تهران 
که از لحاظ اخالقی و اعتقادی و از لحاظ فکری و 
سیاسی برروی افراد کار می کردند و این افراد را به 

دولت های خود وابسته می کردند.
از  قاجار  دوره  اواخر  در  آموزشی  نظام  افــزود:  وی 
سایر  تسلط  سبب  ضعف ها  این  و  پاشیده  فرو  هم 
کشورها شد، در غیر این صورت ملتی که قوی است 
هیچ گاه تحت سلطه نمی رود، وقتی ملت ضعیف 

باشد و دولت فاسد شود نفوذ خارجی بریک کشور 
حاکم می شود. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
با اشاره به اینکه همزمان با فروپاشی نظام آموزشی 
و حکومتی در اواخر دوره قاجار که با شکست مواجه 
قدرت  اوج  در  آمریکایی ها  و  اروپایی ها  بود،  شده 
خود بودند و درحال حاضر نیز انگلیس، فرانسه و 
اوایل  به  اروپا تضعیف شده اند و آمریکا نیز نسبت 
انقالب بسیار ضعیف شده، همه جا در برابر انقالب 

ما شکست خورده اند.
بر  تمرکز  را  دشمن  استراتژی  ــدی  ازغ رحیم پور 
موضوع تربیت معلم خواند و گفت: سیاست دشمن 
این بود که اگر تربیت معلم را در اختیار بگیرد در 
دست  در  را  کشور  کل  بعد  نسل  آینده  سال   30
می گیرد، هر جا نظام تربیت معلم تحت یک پروژه 
قرار بگیرد، ۲0 سال بعد نیز فرزندانی که زیر نظر 
همین معلمان بزرگ می شوند تحت همان پروژه 

بوده و ملت ایران را شکل می دهند.
وی ادامه داد: وقتی نظام یک کشور سقوط می کند 
در  می کند،  پیدا  حضور  دوست  عنوان  به  دشمن 

حالی که به دنبال رشد تو نیست و شعار دشمن در 
آن زمان این بود که می خواست به ما کمک کند تا 
رشد کنیم، هدف واقعی و اعالم نشده این بود که 
اما  شــود،  مــدرن  شما  نظام  که  می کنیم  کمک  ما 
ذهن  در  که  نیست  موضوعی  آن  نهایی  محصول 
شما است، زیرا شما رقیب ما می شوید، هدف اعالم 
نشده این است که فرهنگ ما بر شما غالب شود و 
سبک زندگی و تفکر شما غرب زده شود، این واژه 
با غربی متفاوت است، چراکه غربی نکات مثبتی 
برای خودش دارد، اما غرب زده یعنی نکات منفی 

بدون نقاط مثبت است.
از  یکی  فرهنگی  انــقــالب  عــالــی  شـــورای  عضو 
در  خود  افراد  کادرسازی  را  دشمن  سیاست های 
چهره  با  افــراد  این  گفت:  و  خواند  ایرانی  جامعه 
ایرانی و تفکر لندن و واشنگتن در میان مردم بومی 
هم  بین  این  در  البته  می کنند،  پیدا  نفوذ  محلی 
بعضی مشکالت ما را حل کرده و کمک می کنند تا 

ما هم به یکسری از پیشرفت ها برسیم.
شرق  به  غرب  نگاه  اینکه  بیان  با  ازغدی  رحیم پور 
بــوده  سلطه گرانه  نگاه  گذشته  ــال  س  ۲00 در 

انسان،  به  انسان  نگاه  نه  غرب  نگاه  گفت:  است، 
بلکه نگاه باال به پایین و نگاه حیوان به حیوان بوده 
است و از طریق سه گام به نظام تعلیم و تربیت ما 
کار  این  که  ملت  شناختن  ابتدا  پیداکردند،  ورود 
خارجی  عوامل  و  شد  شروع  قاجار  دوره  اواخــر  از 
شناسان،  ایــران  و  مستشرقین  سفیران،  مانند 
اسالم شناسان و پزشکان و سایر افرادی که به اسم 
کمک برای ما می فرستادند با هدف شناخت ایران 

ورود پیدا می کردند.
را  خارجی  عوامل  نفوذ  راه هــای  از  دیگر  یکی  وی 
و  نخبگان  خانواده ها،  خوش نام،  افــراد  طریق  از 
افراد بورسیه شده به کشورهای اروپایی دانست و 
گفت: جاسوسان و ماموران اطالعاتی و انجمن ها 
برای شناخت  که  بودند  از دیگر عواملی  احزاب  و 

منابع و مشخصات ایران به کار می رفتند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی بیان کرد: افراد 
تربیت شده حتی می توانستند به 1۲ زبان صحبت 
کنند و حتی در میان عشایر و هم گام با آنها حرکت 
کرده، در موقع کوچ عشایر با آنها کوچ می کردند و از 

خود ما بهتر از منابع وجود نفت و طال خبر داشتند.
تهاجم  استراتژی  را  دوم  مرحله  ازغدی  رحیم پور 
دانست و اضافه کرد: به این شکل که از چه طریق 
زمین  به  را  آنها  می توانند  ملت ها  خود  دست  به  و 
استفاده  راه  این  در  ملت ها  خود  جهل  از  و  بزنند 
می کنند، در این مرحله کار به جایی رسیده است 
انجام  به  ما  بودجه های  با  را  خود  پــروژه هــای  که 
پــروژه هــای  وقتی  کــه  شرایطی  در  می رسانند، 
وجود  عدم  علت  به  شده  تصویب  که  ما  فرهنگی 
بودجه به تعویق افتاده است، در اینجا ترکیب چند 
مدیر نادان و چند جاسوس هوشمند در کنار هم 

قرار گرفته اند.
سینما،  ــوزه  ح در  سلطه  مشکل  داد:  ادامــه  وی 
تئاتر و هنر نیز وجود دارد، البته نه به طور کامل، 
اما هنوز نیز است و در حوزه نظام آموزشی کاری 
می کنند که دانش آموز ما از ابتدای ورود به مدرسه 
تا هنگامی که می خواهد از رساله دکتری خود دفاع 
کند از ایرانی بودن خود شرمنده باشد و به این فکر 
است که کاش ما انگلیسی و آمریکایی بودیم و این 

کشورها مالک و ارباب ما بودند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به اینکه 
وقتی سخن از غرب است، غرب به سه بخش تقسیم 
می شود، گفت: غرب یک غربی است که ملت ها را 
استعمار کرده و جنگ و خشونت را رواج می دهد، 
از لحاظ فکری، فلسفی،  غرب دو غربی است که 
سیاسی و عقیدتی با آن اختالف داریم و غرب سه 
با آن دعوایی نداریم و نکات مثبتی نیز دارد، وقتی 
می گوییم نه شرقی و نه غربی منظور قطع ارتباط با 

سایر ملت های جهان نیست.
رحیم پور ازغدی افزود: نه غربی نه شرقی یعنی نه 
سلطه شرق نه سلطه غرب و رابطه دوشکل است، 
رابطه سلطه که ما با آن مخالف هستیم، نه آنها بر 
ما مسلط باشند و نه ما بر آنها تسلط داشته باشیم، 
منفعل  طرفی  از  نمی خواهیم،  ظالمانه  رابطه  ما 
دنبال  به  ما  وقت  هیچ  و  نیست  درست  نیز  بودن 
این جریان نیستیم. وی بیان کرد: ریشه مشکالت 
عقل  و  معاش  عقل  امر  در  کشور  عقب افتادگی  را 
معاد دانست و متذکر شد: فرهنگ سازی دشمن در 
150 سال گذشته مبنی بر اینکه ما توانمند نیستیم 
و نمی توانیم کاری انجام دهیم، یکی دیگر از دالیل 

مشکالت امروز ما است.
شد:  ــادآور  ی فرهنگی  انقالب  عالی  شــورای  عضو 
و  استاد  طریق  از  غرب زدگی  گسترش  بعد  مورد 
معلم است، در حال حاضر، بازی های کامپیوتری، 
یک  نقش  هــالــیــوودی  فیلم های  و  انیمیشن ها 
می کنند،  ایفا  را  دانشگاه  و  مدرسه  کودکستان، 
ایجاد  هویت زدایی،  دین،  تحریف  پراکنی،  شبهه 
یاس  ایجاد  مدپرستی،  و  مادی  اعتیادهای  انــواع 
نسبت به خود به شکل بسته های فرهنگی در حال 
اینها به عنوان بمب های هسته ای در  نفوذ بوده و 

حوزه آموزش و پرورش در حال انجام است.

پروژه دشمن از نفوذ در آموزش و پرورش شروع شد

تحت  کارکنان  تمام  سال  پایان  عیدی  میزان 
پوشش قانون کار و معلمان و فرهنگیان حداقل 
عیدی  حداکثر  و  تومان  هزار   ۲۲۲ و  میلیون   ۲

نیز 3 میلیون و 333 هزار و 800 تومان است.
طبق  کــه  کــار  قــانــون  مشمول  کارکنان  ؛ تــمــام 
شوند،  می  شناخته  »کارگر«  قانون  این  تعریف 
مشمول عیدی و پاداش پایان سال خواهند شد.
میزان  از  متفاوت  کارکنان  از  گروه  این  عیدی 
دولتی  و  اجرایی  های  دستگاه  کارکنان  عیدی 
خواهد بود، به نحوی که به میزان عیدی آنها به 

نسبت میزان »حقوق پایه« متغیر است.
قانون  مشمول  کارکنان  عیدی  پرداخت  مبنای 
کار  محل  در  کامل  یکسال  که  صورتی  در  کار، 
داشته  بیمه  حــق  پــرداخــت  سابقه  خــود  فعلی 
محاسبه  آنها  پایه  حقوق  ماه  دو  معادل  باشند، 
می شود. البته قانون کار برای عیدی پایان سال 
میزان  این  که  ترتیب  این  به  کرده  تعیین  سقف 
یک  که   97 مصوب  پایه  حقوق  برابر  سه  از  نباید 
میلیون و 111 هزار و ۲69 تومان است، بیشتر 

شود.
با توجه به اینکه حداقل دستمزد کارگران برای 
و  میلیون  یک  کــار  عالی  ــورای  ش در   97 ســال 
بنابراین  شد،  تعیین  تومان   ۲69 و  هزار   111
عیدی کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان 
تومان   538 و  هــزار   ۲۲۲ و  میلیون   ۲ اســت، 
خواهد بود که حداقل عیدی پایان امسال است.
سایر کارکنان تحت پوشش قانون کار و معلمان 
این  از  بیش  آنها  پایه  حقوق  که  فرهنگیان  و 
میزان است، دو برابر حقوق پایه خود را به عنوان 
عیدی پایان سال دریافت می کنند به شرطی که 
دستمزد  حداقل  برابر  سه  از  آنها  عیدی  میزان 

 111 و  میلیون  )یک  کار  عالی  شورای  مصوب 
هزار و ۲69 تومان( بیشتر نشود. 

ــان ســـال تمام  ــای پ بــنــابــرایــن حــداکــثــر عــیــدی 
 333 و  میلیون   3 کار  قانون  مشمول  کارکنان 
دو  اگر  و  بود  خواهد  تومان  هــزار   807 و  هــزار 
برابر حقوق پایه از این سقف فراتر رفت، حداکثر 
و  هزار   333 و  میلیون   3 همان  دریافتی  عیدی 

807 تومان خواهد بود.
است  کارکنانی  تمام  بــرای  مذکور  محاسبات 
تا  و  97 منعقد شده  از فروردین  آنها  که قرارداد 

پایان اسفند ادامه دارد. 
از یکسال در محل  همچنین کارگرانی که کمتر 
عیدی  هستند  کــار  به  مشغول  خــود  فعلی  کــار 
آنها  بیمه  حق  پرداخت  ماه  تعداد  میزان  به  آنها 

باید  شاغالن  از  گروه  این  شد.  خواهد  محاسبه 
و  ماه   1۲ بر  تقسیم  را  خود  پایه  حقوق  ۲برابر 
مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماه کارکرد خود 

کنند.
در جدول باال عیدی کارکنان مشمول قانون کار 
مدت  میزان  به   97 دستمزد  حداقل  دریافت  با 

اشتغال در محل کار فعلی محاسبه شده است.

جزئیات عیدی آخر سال کارکنان دولت

در آستان خورشید 
احساس برکت- احساس زائران 
غیرایرانی از زیارت امام رضا)ع

گفتگو با  چند زایر غیرایرانی امام رضا )ع(                                                      
 

وعالوه  راپیموده  راه  کیلومتر  هزاران  که  غیرایرانی  زایر  عزیز  ایمن  محمد 
انفجار وهابی ها هم جان سالم بدر  از دامهای  برسختی راه جان در کف 
برده تا به آرزوی دیرینه اش  برسد. او با چشمانی اشکبار در صحن رضوی 
اولین  و  ام  ایران مسافرت کرده  به  ازپاکستان  حرم مطهر می گوید:   من 

توقفم در مشهد مقدس بود.

اجازه  برای  بزرگ  خداوند  و  رضا)ع(  امام  از  و  دارم  سعادت  احساس  من 
ورود به حرم مطهرامام هشتم ، برای اولین بار در عمرم تشکر می کنم.

از 14 سال باالخره  حسین محمدعلی  زایر پاکستانی دیگر میگوید: بعد 
من  رویای  این  خودگفتم  با  و  شدم  )ع(  رضا  امام  حرم  در  حضور  به  موفق 

بوده که در ایران و روبروی حرم امام علی بن موسی الرضا )ع( بایستم.

من از خیلی ها شنیدم که اگر آرزویی توی حرم امام رضا داشته باشید، بر 
آورده می شه و من هم شروع کردم گریه کردن و گرفتن ضریح امام رضا)ع( 

وعرض کردم، موال تنها تو می تونی به من کمک کنی.
اشکهایش جاری می شود وبا صدای بغض آلود می گوید: . من سه تا دختر 
داشتم و برای داشتن یک پسر دعا کردم به لطف الهی و امام رضا االن سه 
تا پسر هم دارم آن موقع از  امام رضا درخواست کردم به من اذن سفر به 
مکه و مدینه، کربال و نجف را بدهند و در مدت کوتاهی، به همه خواسته 

هایم رسیدم و حاجتم بر آورده شد. خدا رو شکر
اوآهی میکشد ومی افزاید: به امام رضا عرض کردم که بدون اذن شما قادر 
به شرف یابی نیستم. چون احساس میکنم که لیاقت حضور در بارگاه شما 
رو ندارم. بعد از اون توفیق پیدا کردم که ضریح رو بگیرم و گفتم ممنونم ای 

امام که به من اذن حضور دادی.
میخواهم به امامم بگم که خیلی دوست دارم و واقعا دوست دارم هر کاری 
برای اسالم انجام بدم و مشتاقم که امام به مومنین در همه لحظه ها کمک 
آماده  دوازدهم  امام  ظهور  برای  را  خودم  و  کنیم  پیدا  را  متقین  راه  تا  کنه 

کنم.

اگر  که  شنیدم  ها  خیلی  از  من   
ــا)ع(  ــام رضـ ــی تــوی حــرم امـ ــ آرزوی
و  شه  می  آورده  بر  باشید،  داشته 
من هم شــروع کــردم گریه کــردن و 
وعرض  رضــا)ع(  امام  ضریح  گرفتن 
کردم، موال تنها تو می تونی به من 

کمک کنی
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به  ــی  ــزارش گ طــی  مجلس  ــای  ه پــژوهــش  مــرکــز 
اعتبارات  بخش   1398 ــال  س بــودجــه  بــررســی 
جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی پرداخته 
پژوهشهای  مرکز  اجتماعی  مطالعات  دفتر  است. 
جبران  اعتبارات  بررسی  با  گزارشی  در  مجلس 
خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی در الیحه بودجه 
الیحه  اســـت؛  آورده  کــشــور،  کــل   1398 ــال  س
همانند  ساختاری  لحاظ  به   1398 سال  بودجه 
هزینه ای  اعتبارات  هفت گانه  فصول  گذشته  سال 
دستگاه های اجرایی را به تفکیک در قالب جدول 
7-1 مشتمل بر جبران خدمت کارکنان، استفاده 
دارایی،  و  اموال  هزینه های  خدمات،  و  کاالها  از 
یارانه، کمک های بالعوض، رفاه اجتماعی و سایر 
شده  ایجاد  تغییر  اما  اســت،  داده  ارائــه  هزینه ها 
کمک چندانی به شفاف شدن بحث جبران خدمت 
و  »حقوق  ستون  عنوان  صرفًا  و  نکرده  کارکنان 
مزایای مستمر« به »جبران خدمت کارکنان« تغییر 

کرده است.
مذکور  جدول  ساماندهی  می افزاید؛  گزارش  این 
کرده  ایجاد  را  شفافیت  عدم  این  فعلی  شکل  به 
است که مشخص نیست چه مقدار از اعتبار جبران 
و  )حقوق  دولت  خزانه  طریق  از  کارکنان  خدمات 
از  سهمی  چه  و  می شود  پرداخت  مستمر(  مزایای 
پرداخت ها بر عهده دستگاه اجرایی )پرداخت های 

غیرمستمر( است.
ــاس گـــزارش مــرکــز پــژوهــش هــای مجلس  ــراس ب
شـــورای اســالمــی رویــکــرد بــودجــه ســال 1398 
در  است.  جاری  هزینه های  بر  متمرکز  همچنان 
اعتبارات  کشور  کل   1398 سال  بودجه  الیحه 
هزینه ای )جاری( با 9/08 درصد رشد نسبت به 
سال 1397 از رقم ۲.939 هزار میلیارد ریال به 
بخش  و  است  رسیده  ریال  میلیارد  هزار   3.۲06
را به خود  عمده  مصارف عمومی )7/78درصــد( 

اختصاص می دهد.
می دهد  نشان  مجلس  پژوهش های  مرکز  گزارش 
با  خدمت  جــبــران  فصل  اعتبار  اینکه  علی رغم 
ریال  میلیارد  هــزار   737 از  رشــد  درصــد   ۲9.1
سال  در  ریال  میلیارد  هزار   95۲ به   1397 سال 

1398 افزایش یافته است، اما با توجه به تغییراتی 
هستیم  شــاهــد  هــزیــنــه ای  فــصــول  ســایــر  در  ــه  ک
در  است  قرار  که  کرد  استنباط  این گونه  نمی توان 
میزان  به  دولــت  کارمندان  حقوق   1398 سال 
یا هزینه های جبران خدمت  ۲9 درصد رشد کند 
کارکنان به میزان ۲9.1 درصد رشد داشته است، 
از  به نحوی است که  ایران  زیرا ساختار بودجه در 
هزینه ها،  سایر  نظیر  فصول  سایر  اعتبارات  محل 
اجتماعی  ــاه  رف و  خدمات  و  کاالها  از  استفاده 
و  می شود  استفاده  پرسنلی  هزینه های  برای  نیز 
هرگونه تغییر در اعتبارات سایر فصول می تواند بر 
سیاست های افزایش حقوق اثرگذار باشد. چنین 
وضعیتی سبب می شود که هرگونه تصمیم گیری با 

مشکل و محدودیت جدی مواجه شود.
اجتماعی  ــاه  رف فصل   : افــزایــد  می  گــزارش  ایــن 
سهم  ــت.  اس داشته  رشــد  ــد  درص  19.6 معادل 
اعتبار مربوط به کمک دولت بابت پرداخت حقوق 
به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی 
 ۲۲0 از   1398 سال  بودجه  الیحه  در  کشوری 
هزار   318 به   1397 سال  در  ریال  میلیارد  هزار 
 44 رشدی  که  است  داشته  افزایش  ریال  میلیارد 
بازنشستگان  اعتبار حقوق  درصدی داشته است. 
نیروهای  اجتماعی  تأمین  ــان  ــازم )س لشکری 
کشور  کل   1397 سال  بودجه  الیحه  در  مسلح( 
نشان   1397 سال  به  نسبت  را  رشد  درصد   50
می دهد و از 94 هزار میلیارد ریال به 141 هزار 

میلیارد ریال افزایش یافته است.
شـــورای  مجلس  ــای  ــش ه ــژوه پ مــرکــز  ــزارش  ــ گ
غیرمتعارف  افــزایــش  کند  می  تصریح  اسالمی 
در  صندوق  دو  این  به  کمک  به  مربوط  اعتبارات 
الیحه بودجه سال 1398 که رقمی معادل 160 
بند  گرفتن  نظر  در  با  می شود  ریال  میلیارد  هزار 
»الف« تبصره »۲1« ماده واحده الیحه بودجه سال 
زیرا عماًل هزینه  تأمل برانگیز است  1398 قدری 
هزینه ها  در  بار  دو  بازنشستگان  حقوق  افزایش 
هزینه ای  اعتبارات  در  یک بار  است.  شده  منظور 
و یک بار  رفاه اجتماعی( منظور شده است  )فصل 

هم از صندوق توسعه ملی قابل برداشت است.

شـــورای  مجلس  ــای  ــش ه ــژوه پ مــرکــز  ــزارش  ــ گ
سال  بودجه  الیحه  در  دهــد  می  نشان  اسالمی 
شهید  بنیاد  هزینه ای  اعتبارات  سرجمع   1398
مبلغ 139 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که 
نسبت به قانون سال 1397 )118 هزار میلیارد 
برخوردار  درصد   8/17 معادل  رشدی  از  ریال( 
حقوق  ــت  ــرداخ پ ــه  ب مــربــوط  سهم  اســـت.  بـــوده 
سال  در  شهدا  والدین  و  اشتغال  حالت  جانبازان 
بــرآورد  ریــال  میلیارد  هــزار   100 معادل   1398
شده است که نسبت به سال 1397 )6/86 هزار 
نشان  را  درصــدی   5/15 رشدی  ریــال(  میلیارد 

می دهد.
به  مجلس  پژوهش های  مرکز  گــزارش  اســاس  بر 
الیحه  در  شــده  ایجاد   ساختاری  تغییرات  دلیل 
دقیق  محاسبه  ــان  ــک ام  1398 ســـال  ــه  ــودج ب
نظر  در  با  امــا  ــدارد،  ن وجــود  پرسنلی  هزینه های 
سال  در  گفت  می توان  مفروضات  برخی  گرفتن 
اعتبارات  از  درصد   79/66 مجموع  در   1398
حقوق  بــه  مــربــوط   ،)۲.141.93۲( هزینه ای 
مستمری  و  حقوق  ــت،  دول کارکنان  دستمزد  و 
و  اشتغال  حالت  جانبازان  حقوق  و  بازنشستگان 

 1.57۲.49۲ میزان  این  از  شهداست.  والدین 
هزینه ای(  اعتبارات  درصــد   49( ریــال  میلیارد 
دستگاه های  شاغلین  پرسنلی  هزینه های  صرف 
اجرایی خواهد شد و اعتباری معادل 559.441 
اعتبارات  درصــد   44/17( ریــال  میلیارد  هــزار 
ــه ای( بـــرای پـــرداخـــت حــقــوق و مــزایــای  ــن ــزی ه
جانبازان  اجــرایــی،  دستگاه های  بازنشستگان 
شد.  خواهد  هزینه  شهدا  والدین  و  اشتغال  حالت 
 ۲0 بازنشستگان  حقوق  همسان سازی  ــرای  ب
که  است  شده  داده  تخصیص  ریال  میلیارد  هزار 
نداشته  تغییری  گذشته  سال  به  نسبت  رقم   این 

است.
 »6« تبصره  در   : افزاید  می  ادامه  در  گزارش  این 
الیحه بودجه سال 1397 سقف معافیت مالیاتی 
مستقیم  مالیات های  قانون   )84( ماده  موضوع 
آن  بعدی  اصالحات  و   1366/1۲/4 مصوب 
 ۲76.000.000 سالیانه   1398 ــال  س در 
شده  تعیین  ریال(  میلیون  )دویست وهفتادوشش 
بودجه  قانون  در  که  اســت  همان  سقف  ایــن  که 
سال 1397 تعیین شده است که به نظر می رسد 

نیازمند بازنگری است.

علت توقف طرح فروش سربازی

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای 
جریمه  طـــرح  ــداف  ــ اه بــرخــی  گــفــت:  مسلح 

مشموالن غایب، به نتایج عکس منتج شد.
سردار موسی کمالی با طرح این سوال که چرا 
غایب،  مشموالن  جریمه  طرح  مجدد  تصویب 
اهداف  از  یکی  کرد:  اظهار  است  غیرمنطقی 
که  غایب  مشموالن  تعداد  کاهش  قانون  این 
از آنها گذشته، بود، اما نتیجه عکس داد  سنی 
تصویب  زمان  در  غایب  مشموالن  تعداد  چون 
در  بود  هزارنفر  یکصد  و  میلیون  دو  قانون  این 
 حال حاضر به دو میلیون و ششصد هزار رسیده 

است.
کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
که  کسانی  تعداد  کرد:  تصریح  مسلح  نیروهای 
بیش از 8 سال غیبت دارند و از طرح استفاده 
اما  است  نفر  هزار  از  کمتر  ساالنه  نیز  می کنند 
هر ساله چند هزار نفر به غایبان اضافه می شود 

تا بعد از 8 سال جریمه استفاده کنند.
کمبود  باعث  طرح  این  اینکه  بیان  با  کمالی 
فشار  ــرح  ط ــن  ای اجـــرای  گفت:  شــده،  ســربــاز 
زیادی به سربازان در حال خدمت وارد می کند 
و احساس تبعیض و بی عدالتی در بین سربازان 

رواج یافته و روحیه آنها را تضعیف کرده است.
کار  بــا  نــیــروهــا،  تــمــام  کـــرد:  خاطرنشان  وی 
این  تـــداوم  بــا  ــوی،  ق اســتــدالل  و  کارشناسی 
طرح  این  دیگر  سوی  از  هستند،  مخالف  طرح 
از  تسهیالت  ارائـــه  ــرای  ب را  مسلح  نیروهای 
جمله کاهش خدمت گرویه از مشموالن و حتی 
نتیجه    در  است،  بسته  فعلی  وضعیت  استمرار 
هیچ  قانون  این  اجــرای  سرانگشتی  حساب  با 

توجیه منطقی ندارد.

واکنش وزیر صمت به اعتراض خریداران خودرو

خودرو  خریداران  تجمع  به  واکنش  در  صنعت  وزیر 
مردم  حقوق  پیگیری  بر  صمت،  وزارت  مقابل  در 
وزیر  رحمانی،  رضا   : کــرد.  تاکید  خــودروســازان  از 
اعتراض  به  واکنش  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
وزارتخانه  این  مقابل  در  خــودرو  خریداران  برخی 
تاکید کرد خودروهایی که پیش از این با نرخ قطعی 
قیمت های  افزایش  مشمول  شده اند،  پیش فروش 
جدید نمی شوند. هفته های گذشته با صدور مجوز 
افزایش نرخ خودروهای پرتیراژ داخلی از سوی ستاد 
تنظیم بازار، شرکت های ایران خودرو و سایپا اقدام به 

افزایش نرخ محصوالت خود کردند.
خرداد  از  که  کشور  بــزرگ  خودروساز  دو  ادامــه  در 
ماه هیچ گونه طرح فروش فوری و نقدی نداشتند و 
از کمبود قطعه و مشکل تأمین شکایت می کردند، 
ناگهان تمام مشکالت شان حل شد و تعداد زیادی 
از محصوالت خود را با نرخ مصوب جدید به فروش 
خــریــداران  از  برخی  راســتــا  همین  در  رســانــدنــد. 
خودروهای داخلی )ایران خودرو و سایپا( در اعتراض 
افزایش  جمله  از  ــودرو  خ تحویل  شرایط  برخی  به 
و  معدن  صنعت،  وزارت  مقابل  در  اخیر  قیمت های 

تجارت اعتراض کردند که این موضوع واکنش رضا 
رحمانی را به دنبال داشت.

زمینه  این  در  رحمانی  وزارتخانه،  این  اعالم  طبق 
مطالبه گر  و  مردم  درکنار  صمت  وزیر  کــرد:   اعالم 
جلسات  در  ــت.  اس ــازان  ــودروس خ از  ــردم  م حقوق 
روزهای اخیر به طور جدی از مدیران دو خودروساز 
روند  ــا،  ــرارداده ق براساس  که  خواسته اند  بــزرگ 
قطعی  قراردادهای  شود.  تسریع  خودروها  تحویل 
گذشته  هفته ی  نمی شود.  نــرخ  افزایش  مشمول 
و  بــازار  تنظیم  ستاد  سوی  از  مجوز  صدور  به دنبال 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 

نرخ جدید خودروهای پرتیراژ داخلی اعالم شد.

سهم بسته حمایتی مشموالن تأمین اجتماعی در 
ابالغیه سازمان برنامه و بودجه 100 تا300 هزار 
تومان تعیین شده است، اما مسئوالن وزارت کار و 
این  تأمین اجتماعی سهم هر خانوار را در اجرای 

طرح ۲00 هزار تومان اعالم کرده اند.
 آنطور که در ابالغیه سازمان برنامه و بودجه آمده 
است، اعتبار الزم برای بسته حمایتی کارگران که 
۲4 دی ماه ابالغ شد 1450 میلیاردتومان است.

رئیس  نــوبــخــت،  محمدباقر    97،۲4 ــاه  م دی 
سازمان  به  ابالغیه ای  در  بودجه  و  برنامه  سازمان 
هدفمندی یارانه ها، اعتبار 1450 میلیارد تومانی 
اجتماعی  تأمین  مشمول  کارگران  حمایتی  بسته 

را به حساب سازمان تأمین اجتماعی ابالغ کرد.
بسته  اجـــرای  "در  اســت،  آمــده  ابالغیه  ــن  ای در 
 10153۲ مصوبه  ب  بند  موضوع  ویژه  معیشتی 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی و دستورالعمل 
از  غذایی  حمایت  و  جبرانی  کمک  پرداخت  بسته 
تصویب نامه  موضوع  جامعه  کم درآمد  گروه های 
مورخ ۲8 آبان ماه 97 هیئت وزیران، بدین وسیله 

به مبلغ  یارانه ها  هدفمندی  ســازمــان  تخصیص 
چهارده هزار و چهارصد و پنجاه و سه میلیارد ریال 
از محل منابع حاصل از مابه التفاوت تسعیر قیمت 
خوراک و سوخت کارخانجات پتروشیمی، فوالدی 
تأمین  به منظور  تا  می گردد  تعیین  پاالیشگاه ها  و 
کمک جبرانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی بابت 
حمایت غذایی از خانوارهای کم درآمد موضوع بند 

پ ماده 3 تصویبنامه فوق الذکر تعیین می گردد.
تا  ــت  اس مــوظــف  یــارانــه هــا  هدفمندی  ــان  ــازم س
درآمد  که  مشمولین  هویتی  اطالعات  براساس 
آنها کمتر از 3 میلیون تومان است و اطالعات آنها 
می گردد  ارسال  سازمان  آن  به  کار  وزارت  توسط 
 3 تا  )یک  را  غذایی  حمایتی  سبد  ریالی  معادل 
میلیون ریال( به حساب مشمولین واریز و گزارش 
و  و بودجه کشور  برنامه  به سازمان  را  آن  پرداخت 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نمایند.
طبق ابالغیه نوبخت سهم هر خانوار 100 تا 300 

هزارتومان تعیین شده است."
 این در حالی است که رحیم اردالن، معاون مالی و 

اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی 
تومانی  ــزار  ۲00ه بسته  واریــز  از 
حمایتی افراد تحت پوشش تأمین 
3میلیون  از  کمتر  که  اجتماعی 

تومان دریافتی دارند خبر داد.
از سوی دیگر محمد شریعتمداری، 
با  ــی  ــوی ــت وگ ــف گ در  ــار   ــ ک ــر  ــ وزی
ــاره بسته  ــت دربـ خــبــرگــزاری دول
بسته  گفت:  ــران  ــارگ ک حمایتی 
از  دســتــه  آن  مــشــمــول  حمایتی 
آنان  نــام  که  شــود  می  کارگرانی 
اجتماعی  تامین  بیمه  فهرست  در 

قرار داشته و هیچ یک از اعضای خانواده آنان این 
از  داد:  ادامه  وی  باشند.  نکرده  دریافت  را  بسته 
ابتدای هفته آینده یکصد هزار نفر از بازنشستگان 
کنند.  می  دریافت  حمایتی  بسته  نیز  روستایی 
تامین  ســازمــان  بــازنــشــســتــگــان  ایـــن،  از  پــیــش 
صندوق  و  بازنشستگی  های  صندوق  اجتماعی، 
بازنشستگی فوالد مشمول دریافت بسته حمایتی 

شده بودند.مبلغ بسته حمایتی ۲00 هزار تومان 
است.  به گزارش ضامن خراسان ، با توجه به اینکه 
سهم هر خانوار در ابالغیه نوبخت، رئیس سازمان 
تعیین  تومان  هزار  تا300   100 بودجه  و  برنامه 
شده است، پرداخت رقم ۲00 هزار تومانی به هر 
خانوار تحت پوشش تأمین اجتماعی خالف قانون 

است.
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  افزایش بودجه حقوق کارکنان دولت
  2۹ درصد، افزایش حقوق 2۰ درصد؟

ابهام در بخشنامه دولت؛ بسته حمایتی کارگران 200 یا 300 هزار تومان؟

استاد حقوق دانشگاه میامی: 

بازداشت مجری "پرس تی وی" 

خالف قانون اساسی آمریکا است
  

یک استاد برجسته حقوق در آمریکا، نحوه بازداشت مجری شبکه 
پرس تی وی را خالف قانون اساسی این کشور دانست.

"میامی"  دانشگاه  حقوق  دانشکده  استاد  باسکواس"  "ریکاردو 
گفت: این که دولت آمریکافردی را بدون ارائه دلیل بازداشت کند 
بازداشت  کلیدی«  »شاهد  عنوان  به  اصطالحا  را  وی  که  بگوید  و 

کرده، ناقض متمم چهارم قانون اساسی ایاالت متحده است.
عمال  و  ــدارد  ن دقیقی  تعریف  کلیدی  شاهد  ــزود:  اف باسکواس 
دارد؛  اطالعاتی  پرونده  مورد  یک  در  که  باشد  هرکسی  می تواند 
نمی  باقی  دولت  برای  محدودیتی  هیچ  آن  پذیرش  با  بنابراین 
مطلع  آن  گستره  از  دولت  فقط  که  تحقیقاتی  در  ویژه  به  ماند؛ 

است.
صراحت  به  اساسی  قانون  چهارم  متمم  کرد،  تصریح  باسکواس 
اعالم می کند بازداشت هر شاهدی خالف قانون اساسی است؛ 
چرا که ادله کافی برای این که یک شاهد، جرمی را مرتکب شده 

باشد، وجود ندارد.
گوینده   و  مستندساز  خبرنگار،  مــجــری،  هاشمی"،  "مرضیه 
هیچ  بدون  یکشنبه  روز  تی وی  پرس  شبکه ی  االصل  آمریکایی 
کشور  ایــن   )St. LouIS( لوئیس"  "سنت  فــرودگــاه  در  دلیلی 
بازداشت و به یک بازداشتگاه پلیس فدرال آمریکا "اف  بی  آی" در 

واشنگتن دی سی، پایتخت، منتقل شده است.
"مرضیه هاشمی" برای دیدار با خانواده  اش به آمریکا سفر کرده 

بود.
مرضیه هاشمی به محض بازداشت، توسط مسئوالن بازداشتگاه 
غل و زنجیر شد و با وجود اینکه می دانستند وی مسلمان است، 
به زور، حجاب اسالمی او را برداشتند و مجری پرس تی وی را از 

خوردن غذاهای حالل منع کردند.

با گذشت پنج روز از بازداشت خانم هاشمی، تاکنون هیچ اتهامی 
به وی تفهیم نشده است.

ــم هــاشــمــی در مــصــاحــبــه با   ــان ــد خ ــرزن "حــســیــن هــاشــمــی" ف
"آسوشیتدپرس" با بیان اینکه از وضعیت مادر خود کامال بی اطالع 
است، گفت: وی و خواهرش این هفته برای ادای شهادت در برابر 
هاشمی"،  "حسین  گفته  به  شده اند.  احضار  منصفه  هیأت  یک 
 )MaterIaL WItneSS( کلیدی«  »شاهد  یک  عنوان  به  وی  مادر  

برای یک پرونده نامشخص بازداشت شده است.
بر اساس اعالم کارشناسان حقوقی،  به نظر می رسد دولت آمریکا 
حربه  از  و  کند  طرح  هاشمی  خانم  علیه  اتهامی  ندارد  قصد  فعال 
استفاده  بازداشت  ادامه  برای  شهادت،  اخذ  بهانه  به  دستگیری 
در  دولت ها  که  است  غیرقانونی  روشی  این  حقیقت  در  می کند. 
فرد  یک  بازداشت  برای  محکمه پسندی  دلیل  که  زمانی  آمریکا 
آن  به  دارند  نگه  بازداشت  در  را  او  بخواهند  اما  باشند،  نداشته 

متوسل می شوند.
آزادی بیان در آمریکا صرفًا یک شعار است

صــورت  آن  از  پــس  مــاه  یــک  ــدود  ح هاشمی  مرضیه  بــازداشــت 
می گیرد که سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه  ترین گزارش 
برای  جهان  خطرناک  کشور  ششمین  را  آمریکا  خــود،  ساالنه 

خبرنگاران معرفی کرد.
گفت:  وی  تی  پرس  به  آمریکایی  کارشناس  دیکسون"  "بــروس 
آزادی بیان در آمریکا صرفًا یک شعار است، زیرا دولت های آمریکا 
حتی  و  داده  قرار  آزار  و  اذیت  مورد  را  منتقد  خبرنگاران  همواره 

برخی از آنان را محاکمه کرده اند.
به  او  با  غیرانسانی  رفتار  و  هاشمی  مرضیه  غیرقانونی  بازداشت 
خوبی ماهیت ضد حقوق بشری دولت آمریکا را نشان می دهد؛ 
آشکارا  وی  ترامپ،  دونالد  زمامداری  دوره  در  که  این  ویــژه  به 
شعارهای نژادپرستانه و اسالم ستیزانه می دهد و بر بی اعتنایی 

به موازین حقوق بشری تاکید می کند.
"عبدالعلی علی عسکری" رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری 
محکوم  را  "هاشمی"  بازداشت   چهارشنبه  روز  ایــران  اسالمی 
عقاید  داشتن  دلیل  به  وی  تی  پرس  شبکه  مجری  گفت:  و  کرد 
و  حق  جبهه  از  طرفداری  و  انقالبی  و  خواهانه  آزادی  اسالمی، 

مقاومت در آمریکا بازداشت شده است.
جمهوری  صداوسیما  سازمان  مرزی  برون  معاون  جبلی"  "پیمان 
اسالمی ایران نیز  روز چهارشنبه  با تاکید بر اینکه دولت آمریکا 
باید به دلیل بازداشت مجری »پرس تی وی« از وی و جامعه رسانه 
ای جهان عذرخواهی کند، افزود: دلیلی برای بازداشت »مرضیه 
هاشمی« در آمریکا وجود ندارد، جزاینکه ایشان یک زن مسلمان 
آمریکایی است و از سال ۲003 در شبکه »پرس تی وی« فعالیت 

می کند.
تقبیح  بــا  همچنین  صداوسیما  ســازمــان  ــرزی  م ــرون  ب مــعــاون 
برداشتن  در  هاشمی  مرضیه  با  آمریکایی  مقامات  رفتارهای 
حجاب وی، این اقدام را به منزله نقض حرمت مقدسات اسالمی 

و ارزش های اسالمی برشمرد.
هیچ  بــدون  مسلمان  خبرنگار  زن  یک  بــازداشــت  ــزود  اف جبلی 

دلیلی، یک رسوایی برای آمریکاست.
 MeLanIe( فــرانــکــلــیــن"  ــی  ــالن "م نـــام  ــا  ب هــاشــمــی"  "مــرضــیــه 
FrankLIn( در ایالت کلرادو آمریکا به دنیا آمده و در رشته  رسانه 

آمریکا  متولد  مالنی  همان  یا  مرضیه  است.  شده  فارغ التحصیل 
در جوانی تحت تاثیر شخصیت امام خمینی )ره(، بنیانگذار کبیر 

جمهوری اسالمی ایران، مسلمان شد و به ایران مهاجرت کرد.



شنبه 29 دی ماه 1397 -19ژانویه2019 - 12جمادی االول1440-شماره 82
خراسان»     « ضامن

8
شنبه 29 دی ماه 1397 -19ژانویه2019 - 12جمادی االول1440-شماره 2

خراسان»     « اقتصادضامن
هفته نامه اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی، سیاسی و ورزشی 
صاحب امتیاز:حمیده سلیمانی      مدیرمسئول و سردبیر: مختارفرزادی
مدیرهنری: محمدرضا شوشتری
اینستاگرام: gol13754765    نشانی : مشهد- بلوارپیروزی - بلوار رضوی-رضوی 41-پالک 54 
zamenkh2018@gmail.com :تلفن روابط عمومی: 38787289-38785053-051 پست الکترونیک

  امیرالمومنین؟ع؟: از کفاره گناهان بزرگ به فریاد مردم رسیدن و آرام کردن 
نهج البالغه-حکمت 24                         مصیبت دیدگان است.  

استانداری  گــذاری  سرمایه  از  حمایت  و  جذب  دفتر  کل  مدیر 
تعریف  و  گــذاری  برسرمایه  تمرکز  ضــرورت  بر  رضــوی  خراسان 
پروژه های آب و فاضاب با هدف کاهش هدررفت و ارتقاء بهره 

وری و کیفیت و توسعه شبکه آب و فاضاب تاکید کرد..
مالی  منابع  تجهیز  دفاتر  نشست  ششمین  در  میرشاهی  ،شکوه   
و توسعه مشارکت شرق کشورافزود : با توجه به وضعیت بحرانی 
آب در شرق کشور باید سرمایه گذاری های جدیدی در این حوزه 
با دو هدف بهبود و ارتقای شبکه آب و فاضاب ونیز بهره  برداری 

اقتصادی از پساب و فاضاب  حاصله به عمل آید.
  وی افزود : پروژه های این حوزه باید به صورت شفاف و انتفاعی 
از  اطمینان  و  سرمایه گذاری  امنیت  موضوع  به  و  شده  تعریف 

بازگشت سود و سرمایه به سرمایه گذاران توجه شود.
ارائه  زمینه  در  استان  فاضاب  و  آب  حــوزه   : گفت  میرشاهی 
پروژه ها و فرصت های سرمایه گذارای در راستای تدوین نقشه راه 

تأمین مالی استان عملکرد مطلوب و قابل تقدیری داشته است .

 وی افزود : با توجه به اسناد باالدستی از جمله سیاست های اصل 
44 قانون اساسی ، ماده 37 قانون برنامه ششم و قانون تشویق 
  ،97 سال  بودجه  قانون  تکالیف  و  سرمایه گذاری  از  حمایت  و 
بخش  توسط  که  شود  تعریف  نحوی  به  باید  آب  حوزه  پروژه های 

خصوصی اجرا و به بهره برداری رسد.
نحو  به  موجود  قانونی  ظرفیت های  از  باید   : کــرد  تصریح  وی 
که  خصوصی  بخش  حداکثری  مشارکت  راستای  در  مطلوب 

متضمن افزایش بهره  وری است ، استفاده گردد.
میرشاهی با اشاره به ظرفیت کمیته ماده 12 در راستای بهبود 
فضای کسب و کارگفت : نیاز است برای شناسایی و ارائه قوانین 

و رویه های مخل کسب و کار اقدامات جدی تری صورت گیرد.
در   : کــرد  ــوت  دع فاضاب  و  آب  شرکت های  از  ــه  ادام در  وی   
 16 تاریخ  در  که  مشهد  سرمایه گذاری  فرصت های  نمایشگاه 
شرکت  شد  خواهد  برگزار  جــاری  ســال  مــاه  بهمن   19 لغایت 

نمایند.

تردید  بی   : گفت  ــران  ای بازرکانی  اتــاق  رئیس 
توسعه  و  صـــادرات  مقاوتی  اقتصاد  پیشران 
صادرات غیر نفتی است که تاب آوری اقتصاد ما 

در مقابل تکانه های خارحی را باال می برد. 
استانداری  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
خراسان رضوی ؛ غامحسین شافعی در مراسم 
استانی  و  ملی  نمونه  کنندگان  ــادر  ازص تقدیر 
خراسان رضوی با اشاره به طرح مثلث اقتصادی 
اهداف  پیشبرد  برای  رضوی  خراسان  استاندار 
مردم  معیشت  و  اقتصاد  شرایط  بهبود  و  استان 
اما  دولــت  و  مجلس  مثلث  این  ضلع  دو   : افــزود 
سرمایه  کننده  تثبیت  رکن  عنوان  به  آن  قاعده 

به  توجه  این  و  مهم  اقتصادی  فعاالن  و  گــذاران 
نقش مردم و بخش خصوصی قابل توجه است .

وی با بیان اینکه الگوهای خوبی در بخش های 
رزم  حضور  مــدت  در  کرمان  استان  اقتصادی 
اما  بودیم   شاهد  استاندار  عنوان  به  حسینی 
خراسان رضوی خود قابلیت تبدیل شدن به یک 
ظرفیت  و  خطه  این  شان  خور  در  کامل  الگوی 

های آن را در سطح ملی داراست .
بخش  ــازی،   س الگو  ایــن  در   : کــرد  تصریح  وی   
خصوصی استان کاما آماده یک مشارکت فعال 
و تعامل صادقانه و خوب با استاندار و بخش های 

اجرایی و حاکمیتی استان است .

با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
بیستمین  ــوی،  رض خراسان  استانداری  منابع 
هفدهمین  خانگی،  لوازم  المللی  بین  نمایشگاه 
و  تــصــویــری  و  صــوتــی  المللی  بــیــن  نمایشگاه 

تخصصی  نمایشگاه  هشتمین 
صورت  به  دوشنبه  عصر  موکت  و  ماشینی  فرش 

المللی  بین  نمایشگاه  دائمی  محل  در  همزمان 
مشهد گشایش یافت.

ــزارش خــبــرنــگــار ضــامــن مــجــری ایـــن سه  ــ ــه گ ب
های  ــرداری  ــه ش همیاری  ســازمــان  نمایشگاه 
استان است که 9 هزار و 200 مترمربع از فضای 
گرفته  اختیار  در  را  مشهد  المللی  بین  نمایشگاه 

است.
نمایندگی  و  کننده  تولید  داخلی  شرکت   137
چین،  ایتالیا،  ترکیه،  کشورهای  کاالهای  فروش 
نمایشگاه  سه  این  در  فرانسه  و  اسپانیا  آلمان، 

783 غرفه را در اختیار دارند.
کاالهایی  عرضه  ها  شرکت  این  فعالیت  زمینه 

همچون یخچال و فریزر، لوازم صوتی و تصویری، 
ظروف  و  ــوازم  ل سینک،  و  هــود  فــر،  و  گــاز  اجــاق 
کوچک،  برقی  لــوازم  چینی،  ظروف  آشپزخانه، 

فرش ماشینی و موکت است.
این نمایشگاهها تا 28 دی ماه دایر می باشد.

استانداری  اقتصادی  ــور  ام هماهنگی  کــل  مدیر 
خراسان رضوی گفت : از ابتدای امسال تا کنون 9۵ 

کشور مقصد کاالهای صادراتی استان بوده است .
علی رسولیان با بیان این مطلب افزود: این تعداد در 
سال گذشته 8۵ کشور بود که امسال با همه مسائل 

و چالش های پیش رو این تعدادافزایش یافته است.
به گفته وی ، طی 9 ماه امسال در مجموع 2 میلیون 
به  کاال  تن  هزار   189 و 
و  میلیارد  یک  ارزش 
دالر  میلیون   769
از استان صادرشده 
نسبت  ــه  کـ اســــت 
از  مشابه  دوره  به 

درصد   2۵ ارزشــی  نظر  از  و  درصــد   40 وزنــی  نظر 
رشد داشته است . وی عنوان کرد : در این میان مرز 
با 120 درصد  را   سرخس بیشترین رشد صادراتی 
داشته  وزنی  جهت  به  درصد   1۵0 و  ارزشی  نظر  از 
 90 از  بیش  سطح  در  مجموع  در   : افزود  وی  است. 

درصد بازارها رشد صادراتی داشته ایم .
صادرات  از  استان  سهم  راستا  این  در  ؛  وی  گفته  به 
کشور هم نسبت به سال قبل افزایش یافته و از حدود 

۵ درصد به رقمی معادل 6 درصد رسیده است.
واردات  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  ادامه  در  رسولیان 
استان هم از 38 کشور انجام می شود ، اظهار کرد 
: طی 9 ماهه امسال 190 هزارتن واردات به ازش 
2۵2 میلیون دالر به استان وارد شد که از نظر وزنی 
داشته  کاهش  درصد   8 ارزشی  نظر  از  و  درصد   19

است.
وی افزود : در همین مدت مجموع ترانزیت خارجی 
 3 که  بوده  تن  هزار   ۵10 و  میلیون   2 هم  استان 

درصد رشد داشته است .

۹5کشور مقصد صادراتی 
خراسان رضوی 

رئیس اتاق بازرگانی ایران 

پیشران اقتصاد مقاومتی توسعه صادرات 

با حضور معاون استاندار؛

سه نمایشگاه 
تخصصی کاال در مشهد 

گشایش یافت

ویژه برنامه استان خراسان رضوی برای نجات  )آب( 

هشداربه آنان که رگ 
حیات می زنند!

نبود منابع و کاهش نزوالت جوی در خراسان رضوی این استان را در 
از استان های خشک کشور تبدیل کرده است  سال های اخیر به یکی 
به طوری که مدیر دفتر مطالعات پایه آب شرکت آب منطقه ای خراسان 
در  استان  درصد   90  : کرد  اعالم  خبرنگاران  به  پیش  چندی  رضوی 

شرایط خشکسالی ضعیف تا شدید قرار دارد.
مهندس »قندهاری« گفته بود ساالنه 850 میلیون مترمکعب آب فقط 
محاسبه  با  که  شود  می  برداشت  زیرزمینی  منابع  از  مشهد  دشت  در 
میزان نزوالت به طور متوسط ساالنه در این دشت با کسری 90 میلیون 

مترمکعبی مخزن روبه رو هستیم.
بهره برداری 93درصد آب شیرین موجود در کشور در بخش کشاورزی 
از مهمترین دغدغه های مسووالن و کارشناسان است که برای جلوگیری 
از این معضل و بهبود این وضع  باید اعتبارات کالن ملی اختصاص یافته 
و همتی مضاعف از سوی کشاورزان و فعاالن در این حوزه آشکار شود..

گرفته،  قرار  توجه  مورد  پیش  از  بیش  آب  بحث  در  امــروز  که  آنچه  اما 
که  است.  شرب  و  صنعت  بخش  در  شیرین  آب  از  درصد  هفت  استفاده 
بهینه و صرفه  به مصرف  از سوی نهادها و سازمان های زیربط  همواره 

جویی در بخش آب شرب تصفیه شده تاکید می شود.
سرمایه  شده  باعث   آب  منابع  مدیریت  به  سیستمی  نگاه  متاسفانه   
بهای  به  پنهان  یارانه  با  را  وآب  شود  آب  تأمین  به  معطوف  ها،  گذاری 
اندک در اختیار بهره برداران قرار داده ایم و امروز آب های با کیفیت باال 

در بخش کشاورزی به مصرف می رسد و قانونی برای مصرف آب نداریم. 
طبق آمار موجود: 47 درصد آب مصرفی  کشاورزی استان، از آب شرب 
بهداشتی است که کیفیت شرب باالیی دارد و دلیل آن هم این است که 
برای کنترل مصرف، قانون تنبیهی وجود ندارد و از این رو تجدیدنظر در 

دستورالعمل ها و قوانین این بخش ضروری است.
 امروز کار از دغدغه گذشته و بحران در یک قدمی ماست و تصمیم ها در 
این حوزه باید ضمانت اجرایی داشته باشد؛ اولین هنر ما در حال حاضر 
حساس کردن جامعه است، اگر قباًل احتیاط کرده و خیلی از واقعیات 
را به مردم نگفته ایم،امروز باید الیحه های پنهان بحران آب برای مردم 
روشن شود. والزم است بافرهنگ سازی و روشن کردن اذهان مردم و 

متولیانبرای نجات آب وحیات خویش همت کنیم..
مشکل کمبود آب استان فقط به کالن شهر مشهد محدود نمی شود و در 
دیگر نقاط استان نیز روستاییان و ساکنان شهرهای بزرگ و کوچک با 

مشکل نبود آب دست به گریبانند.
این  در  رضوی  خراسان  روستایی  فاضالب  و  آب   شرکت  آمار  براساس 
خصوص هرچند که 76.۲4 درصد روستاهای استان از آب آشامیدنی 
حال  در  خشکسالی،  جمله  از  مشکالتی  دلیل  به  اما  برخوردارند  سالم 
دچار  نفر  هزار   ۲۲1 جمعیت  با  استان  روستای   450 از  حاضربیش 
جبران  برای  تومان  میلیارد   75 جاری  سال  در  و  شده اند  آب  کمبود 
کیفیت  به  رسیدن  و  روستاها  آب  تامین  خشکسالی،  خسارت های 

مطلوب اعتبار نیاز است.
شهر   517 گرفتن  قرار  اعالم  با  نیز  نیرو  وزیر  مشاور  جانباز  حمیدرضا 
کشور در آستانه تنش آبی معتقد است مسایل خشکسالی در خراسان 
رضوی به مراتب سخت تر از سایر نقاط است و سخت ترین چالش های 

تامین آب کشور مربوط به این استان است.
ناموزون  رشــد  کشور،  در  ها  آب  روان  کاهش  و  بــارش  کمبود  از  وی 
های  طرح  انطباق  عدم  شهرها،  در  نشینی  حاشیه  افزایش  جمعیت، 
از  سرزمین  آمایش  های  طرح  به  اتکا  عدم  و  آب  مدیریت  با  ای  توسعه 
عمده چالش های مدیریت آب یاد می کندومی افزاید: توجه به مدیریت 
درآمد – هزینه و اقتصاد آب همگام با فرهنگ سازی مدیریت مصرف و 

اقتصاد در خانواده ها در بحث مدیریت منابع و کیفیت آب موثر است.
در کنار همه این مسایل توجه به موضوع مصرف آب آشامیدنی در کالن 

شهرها در بخش ساخت و ساز نیز نباید نادیده گرفته شود.
در برخی از استان های کشور همچون کرمان در سال جاری اعالم شد 
در  شرب  آب  از  استفاده  شهرها  کالن  در  آب  بحران  بروز  دنبال  به  که 

بخش ساخت و سازها ممنوع است.
شهرهایی  کالن  در  مصرفی  آب  از  چقدر  نیست  مشخص  که  هرچند 
اما  شود  می  مصرف  سازها  و  ساخت  بخش  در  مشهد  و  تهران  همچون 
آنچه مشهود است این که همه ساله بدون برنامه ریزی و تامین مایحتاج 
تعداد  بر  روز  به  روز  شهرها  کالن  در  ساکنان  زندگی  های  ضــرورت  و 
ساکنان افزوده می شود و به تبع آن تعداد ساخت و سازهای خرد و کالن 

این شهرها نیز گسترش چشم گیری دارد.
به نظر می رسد : باید راهکارهای قانونی و اجرایی محکمی در راستای 
و  جلوگیری ازمصرف بی رویه منابع آب شرب شهری در حوزه ساخت 

ساز طراحی و مانع از هدر رفت آب شرب در این بخش شویم.
اجرای راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای کنترل وضعیت هشدار 
و یا بحران آبی در استان، از مردم گرفته تا مسوالن می تواند از اسراف 
آب در دشت های بحراني استان و کشور بکاهد و نوید بخش آینده ای 
باشد  باشیم.یادمان  داشته  آب  قطع  و  کمبود  هرگونه  از  بدور  و  روشن 
جنگ سالهای آتی جهان جنگ آب است وما اگر امروز تدبیر نکنیم قطع 
ویقین برنده این جنگ نخواهیم بود مسوالن هم بدانند فلسفه وجودی 
سوال  مورد  ویقین  قطع  که  اینست  برای  آنان  به  مسول  عنوان  اطالق 
در  عمومی  افکار  پاسخ  عهده  از  بتوانند  که  نیست  قرارمیگیرندومعلوم 
دنیا وبعدآن برآیندپسبیاییم با خد ونسهای بعدی مهربان تر باسیم وآب 

این تنها مایع حیات جامعه را از رگ خود ودیگران نزنیم .

یادداشتسردبیر


