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خراسان»     « سیاسیضامن

دادستان تهران با اشاره به اظهارات یک مقام دولتی 
نمانده  باقی  پوسته ای  حصر،  »از  این که  بر  مبنی 
است«، از مسئوالن خواست که متناسب با جایگاه 
و مسئولیت خود اظهار نظر کنند. وی با بیان این که 
است،  نشکسته  نیز  آن  پوسته  و  است  باقی  حصر 
سوی  از  شکست،  پوسته  این  زمان  هر  کرد:  اظهار 
مراجع ذیربط اعالم خواهد شد و مطبوعات اخبار 
تایید دبیر خانه شورای  از  حوزه حصر را صرفًا پس 
تهران  دادستان  کنند.  منتشر  کشور  ملی  امنیت 
اعالم کرد در مورد گوینده این مطلب کیفرخواست 

صادره و پرونده به دادگاه ارسال شده است. 
مدیران  بــا  تــهــران  دادســتــانــی  نشست  هشتمین 
سردبیران  و  مسؤول  مدیران  حضور  با  رسانه ها، 
ریاست  به  ماه  دی  ام  سی  یکشنبه  روز  روزنامه ها، 

جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.
نکاتی  بیان  به  نشست  ایــن  در  تهران  دادســتــان 
پیرامون دشمنی های آمریکا با کشورمان پرداخت 
برپایی  ــرای  ب ترامپ  اقـــدام  و  اقتصادی  جنگ  و 
مصادیقی  جمله  از  را  ورشو  ایرانی  ضد  کنفرانس 
جمهوری  نــظــام  بــا  آمریکا  دشمنی  کــه  دانــســت 
اسالمی ایران را علنی تر نموده است. وی با اشاره 
به برنامه ریزی دشمن برای پیشبرد اهداف خود و 
دور کردن مردم از صحنه انقالب اسالمی، بر لزوم 
هوشیاری مسؤوالن تاکید کرد و گفت: در چهلمین 
سالگرد انقالب شکوهمند اسالمی باید به مردمی 
که می خواهند جشن 22 بهمن را برپا کنند، امید 
خنثی  را  دشمن  برنامه ریزی های  و  نقشه ها  و  داد 

نمود.
جعفری دولت آبادی این تصور دشمن که می تواند 
بین مردم و نظام گسست ایجاد کند را مصداق آیه  
ُمِتمُّ  َواللَُّ  ِبأَْفَواِهِهْم  اللَِّ  ُنوَر  ِلُیْطِفُئوا  ُیِریُدوَن  شریفه 
الهی مبنی  و وعده  الْکَاِفُرون دانست  َکِرَه  َوَلْو  ُنورِِه 
بر این که پیروزی در گروی یاری کردن دین خدا و 
مقاومت است را یاد آور شد. دادستان تهران عمل به 
این دو شرط را طبق وعده خداوند، ضامن پیروزی 
انقالب  آرمان های  کرد:  تصریح  و  دانست  حتمی 
به  دشمنانش  و  یافته  تحقق  مردم  ایثار  با  اسالمی 
دلیل شکست های پی در پی هر روز زخمی شده اند 
و فشارهای بیشتری وارد می کنند. وی با اشاره به 
اخیر،  سال های  طی  فساد  با  مبارزه  یافتن  شدت 
اظهار کرد: مبارزه با فساد اقتصادی به شدت ادامه 
دارد، اقدامات دستگاه قضایی با اخذ استجازه وارد 

مرحله جدیدی شده است.
تغییر  در  ــا  ــه ه ــان رس وظــیــفــه  ــران  ــه ت ــان  ــتـ دادسـ
پنداشت های اجتماعی منفی و امیدوار نمودن مردم 
نسبت به آینده کشور را، مدیریت صحیح در انعکاس 
اخبار، انتشار آن به نحو مطلوب و جهت دهی فکری 
دانست و تصریح کرد: نظام اسالمی برای حاکمیت 
و  قسط  عــدل،  استقرار  ــردم،  م مشارکت  ــالم،  اس

استفاده از مسؤوالن پاکدست بنا شده است.
جعفری دولت آبادی نتایج پژوهش دیگری در این 
درصد   50 افــزود:  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  زمینه 
فساد  ادراک  با  رابطه  در  پژوهش  آماری  جامعه  از 
به  کــرد:  خاطرنشان  وی  کــرده انــد.  نگرانی  ــراز  اب
در  فساد  ادراک  تصور  شناسان،  جامعه  تحلیل 
آینده،  به  نسبت  سرمایه گذاری  اعتماد،  حوزه های 
مسؤولین  به  اعتماد  کشور،  آینده  وضع  پیشرفت، 
و نظایر آن یکی نیست و پاسخ افراد جامعه به این 
دولت  جعفری  است.  نبوده  مشابه  سئواالت  قبیل 
با  اقتصادی  مفسدان  آشنایی  به  اشــاره  با  آبــادی 
بودن  دارا  و  سامانه ها  در  نفوذ  درگاه های  و  راه ها 
رانت اطالعاتی در این زمینه، یادآور شد: متهمان 
اقتصادی در مدتی که سامانه ثبت سفارش کاال به 
پیش  و  کردند  وارد  خودرو  صدها  بود،  باز  دالیلی 
سفارش،  ثبت  سامانه  طریق  از  ارز،  شدن  گران  از 
به  کاال  کردن  وارد  بدون  و  اخذ  را  دولتی  ارزهــای 

قیمت آزاد فروختند. جعفری دولت آبادی در بیان 
به  احکام  استجازه،  از  پیش  گفت:  چهارم  نکته 
سرعت قطعی نمی شد و تا رسیدن به مرحله نهایی 

و اجرای حکم، زمان زیادی طول می کشید.
دادستان تهران افزود: قوه قضاییه پس از شناسایی 
کاهش  جهت  راهکاری  دنبال  به  مشکالت،  این 
مقام  از  اذن  اخذ  به  منجر  که  بود  رسیدگی  مواعد 
و  مفسدین  که  هــدف  ایــن  با  و  شد  رهبری  معظم 
بر  مبنی  قضاییه  قوه  پیام  اقتصادی  اخالل گران 
تشدید مبارزه با فساد را دریافت کنند، راهکارهای 

میانی انتخاب گردید.
را  مفسدان  اسامی  اعــالم  ــادی  آب دولــت  جعفری 
بازدارنده توصیف کرد و گفت: اتفاقاتی که اخیرا در 
مسیر مبارزه با فساد رخ داده مهم است ولی کمتر 
در رسانه ها به آن  پرداخته می شود و در مقابل، وقوع 
تهران  دادستان  می شود.  داده  جلوه  پررنگ  فساد 
موجب  قضایی  دستگاه  اقدامات  کرد:  خاطرنشان 
شده که امروز مفسدین برخورد جدی را ملموس تر 
رصد  مطابق  این که  بیان  با  وی  کنند.  احساس 
بازنگشته  باید  که  آن گونه  مردم  در  امید  رسانه ها، 
با  قضاییه  قوه  مبارزه  از  رسانه ها  اگر  افزود:  است، 
فساد حمایت کنند و این اقدامات از جهت رسانه ای 
تقویت شود، اعتماد مردم به نظام بیشتر و امیدوارتر 
وجود  به  اشاره  با  آبادی  دولت  جعفری  می شوند. 
یک چرخه باطل در مبارزه با فساد که ناشی از باز 
بودن منافذ فساد است، افزود: وقتی نسبت به این 
امر در دستگاه های اجرایی گالیه می کنیم، برخی 
کسی  به  که  حالی  در  می نمایند؛  ناراحتی  ابــراز 
را  ارزی  تعهدات  رفع  نکرده،  پرداخت  مالیات  که 
مورد توجه قرار نمی دهد، کاال وارد نمی کند و ارز 
یا تسهیالت  یابد  ارز تخصیص  نباید  را می فروشد، 

کالن دریافت نماید.
دادستان تهران با تاکید بر این که رسانه ها باید در 
رابطه با مبارزه با فساد مطالبه گری نمایند، گفت: 
دستگاه ها باید منافذ فساد را ببندند تا از وقوع فساد 
رسانه ها  از  آبادی  دولت  جعفری  شود.  پیشگیری 
خواست که در خصوص منافذ فساد اطالع رسانی 
کنند و هشدار دهنده باشند؛ و در ذکر مثال اظهار 
حساب  افتتاح  به  نسبت  باید  رسانه ها  داشــت: 
پول شویی  یا  اقتصادی  مجرمان  برای  غیرمستقیم 
حساس باشند و به عنوان هشدار در خصوص  منافذ 

فساد، خواستار توقف این قبیل اقدامات شوند.
تخلفات،  این  از  دیگری  نمونه  به  تهران  دادستان 
اظهار  و  کرد  اشاره  اقتصادی  کالن  پرونده  یک  به 
 400 که  متهمی  بانکی  حساب  در  چــرا  ــت:  داش
میلیون دالر ارز دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته 
کرده  خریداری  را  تبریز  ماشین سازی  کارخانه  و 
ولی  می شود  وارد  تومان  میلیاردها  یکباره  است، 
مسؤوالن بانکی آن را به پلیس و دادستانی گزارش 

نکردند.
برای  بانک ها  این که  بیان  با  آبادی  دولت  جعفری 

نمی کنند،  توجه  وجوه  سرمنشا  به  سرمایه  جذب 
افزود: در نتیجه این بی توجهی، یک فرد می تواند 
میلیاردها تومان را در حساب بانکی فرد یا دیگران 
گردش دهد، مالیات ندهد، ارز بگیرد، کاله برداری 
و  ببرد  غارت  به  را  بیت المال  و  مردم  امــوال  کند، 
کسی هم به این موضوع پی نبرد تا این که با ارسال 
یا اعالم شاکی خصوصی، قوه قضاییه به  گزارشی 
ماجرا ورود کند. دادستان تهران با اشاره به نوعی 
پراکندگی در عملکرد سامانه ها، افزود: سامانه های 
رجیستری، رفع تعهدات ارزی، دارو، ثبت سفارش 
انبارها و سایر سامانه ها تشکیل شده، اما مشکالت 
زیادی در این زمینه وجود دارد. وی با بیان این که 
دولت سه و نیم میلیارد دالر ارز برای واردات دارو 
به شرکت های دارویی تخصیص داده است، گفت: 
مشخص نیست این ارزها چگونه هزینه شده و کسی 

در این زمینه اطالع رسانی نمی کند.
را  دولتی  دستگاه های  توجه  آبادی  دولت  جعفری 
با  و  کرد  معطوف  نظارت  اعمال  و  وظایف  انجام  به 
اشاره به تشکیل بیست پرونده قضایی در رابطه با 
میلیارد  هزار  پنج  مطالبات  با  خودرو  پیش فروش 
دستگاه های  پاسخگویی  عــدم  و  شکات  تومانی 
شرکت های  مورد  در  افزود:  زمینه،  این  در  متولی 
لیزینگی، بانک مرکزی؛ و در رابطه با شرکت های 
را  نظارت  باید  صمت  وزارت  خــودرو،  پیش فروش 
لحاظ کنند و مطبوعات در این زمینه مطالبه گری 

نمایند.
افــراد  مجموع  مــاه  شش  ایــن  طــول  در  گفت:  وی 
نفر   160 اقتصادی  پــرونــده هــای  در  بازداشتی 
 133 شــده انــد  الــخــروج  ممنوع  نفر   670 ــت،  اس
این  موجب  به  و  شــده  ــادر  ص کیفرخواست  فقره 
قــرار  تعقیب  تحت  نفر   190 کیفرخواست ها 
گرفته اند که از این تعداد، حکم محکومیت 54 نفر 
شعب  در  زیــادی  پرونده های  و  بوده  اجرا  حال  در 
در  تهران  دادستان  است.  محاکمه  نوبت  در  ویژه 
رابطه با مسئله گران فروشی و ارتباط آن با دستگاه 
قضایی، بین گرانی و گران فروشی قائل به تفکیک 
است  اقتصادی  امری  گرانی  داشت:  اظهار  و  شد 
بررسی  قابل  دولــت  اقدامات  حــوزه  در  بیشتر  که 
می باشد؛ ولی گران فروشی بیشتر مرتبط با حقوق 

عمومی و اصناف است.

تشکیل کمیته مقابله با گران فروشی در  «
دادستانی تهران

وی با اشاره به تشکیل کمیته مقابله با گران فروشی 
آن  جلسه  نخستین  ــه  ک ــران  ــه ت ــی  ــان ــت دادس در 
چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود، این اقدام را 
راهی برای کمک به دولت عنوان نمود و از رسانه ها 
کمک  قضایی  دستگاه  به  زمینه  این  در  خواست 
گزارش  دادستانی  به  را  گران فروشی ها  و  کــرده 

نمایند.
این کمیته،  با تشکیل  آبادی گفت:  جعفری دولت 

اگر  و  شد  خواهد  شناخته  گران فروشی  منشاهای 
مردم  به  باید  نکند،  همکاری  زمینه  این  در  دولت 
باشد؛ چرا که قوه قضاییه مسؤول مبارزه  پاسخگو 
جنگ  شــرایــط  لحاظ  بــه  نیست  گــران فــروشــی  بــا 
اقتصادی، به این موضوع ورود کرده است و در نظر 
دارد به رفع برخی مشکالت در حوزه گران فروشی 

کمک نماید.
در  رسانه ها  ــرد:  ک تاکید  آبـــادی  ــت  دول جعفری 
می کنند،  منتشر  را  صحیح  اخبار  که  حــال  عین 
نباید مردم را به آینده ناامید کنند؛ کارآمدی نظام 
اسالمی را که بقای آن حاصل خون هزاران شهید 
است زیر سئوال ببرند و اعتماد مردم به مسؤولین 

را سلب نمایند.
دادستان تهران با اشاره به این که دشمن بر این سه 
ادعاهای  افزود:  است،  کرده  سرمایه گذاری  نکته 
اسالمی،  جمهوری  فروپاشی  قبیل  از  بی اساس 
همه  می کنند  تـــالش  و  اســـت  دشــمــنــان  حـــرف 
روزنه های امید مردم را مسدود کنند لذا رسانه ها 
حرف  این  که  کنند  فرسایی  قلم  گونه ای  به  نباید 

دشمن تکرار و دل مردم خالی شود.

صدور کیفرخواست در مورد یک مقام  «
دولتی

با  رابطه  در  نکاتی  بیان  به  آبــادی  دولــت  جعفری 
حصر  خصوص  در  گفت:  و  پرداخت  حصر  موضوع 
اخباری در رسانه ها منتشر می گردد که صحت آن 
باید توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی تایید شود.

مقام  یک  اظــهــارات  به  ــاره  اش با  تهران  دادســتــان 
باقی  پوسته ای  حصر  »از  این که  بر  مبنی  دولتی 
نمانده است«، از مسئوالن خواست که متناسب با 

جایگاه و مسئولیت خود اظهار نظر کنند.

حصر باقی است و پوسته آن نیز نشکسته است «

وی با بیان این که حصر باقی است و پوسته آن نیز 
پوسته  این  زمــان  هر  کــرد:  اظهار  اســت،  نشکسته 
از سوی مراجع ذیربط اعالم خواهد شد  شکست، 
و مطبوعات اخبار حوزه حصر را صرفًا پس از تایید 

دبیرخانه شورای امنیت ملی کشور منتشر نمایند.
این  گوینده  مــورد  در  کرد  اعــالم  تهران  دادستان 
دادگــاه  به  پرونده  و  ــادره  ص کیفرخواست  مطلب 
ارسال شده است. جعفری دولت آبادی علت عدم 
بیان برخی مطالب را ناشی از ضرورت حفظ آرامش 
دارد  ضــرورت  نمود:  تاکید  و  کــرد  ــالم  اع جامعه 

مطبوعات اخباری که صحت ندارد منتشر نکنند.
قانونی  وظــایــف  بــر  تاکید  بــا  تــهــران  ــان  ــت دادس  
درج  پیرامون  صحیح،  اخبار  انتشار  در  مطبوعات 
مصاحبه  که  روزنامه ها  از  یکی  در  مصاحبه ای 
بود  کرده  مطرح  را  نظام  فروپاشی  ادعای  شونده 
وزیر  جمله  از  دشمنان  سوی  از  حرف  این  گفت: 
خارجه آمریکا هم طرح می شود و تکرار این موضوع 
این  داخلی،  روزنامه  یک  در  ایرانی  فردی  زبان  از 
سوال را مطرح می سازد که چه تفاوتی است میان 
رسانه داخلی و دشمن که هر دو فروپاشی نظام را 

مطرح می کنند.
اعتقاد  موضوعی  به  فردی  است  ممکن  افزود:  وی 
داشته باشد، ولی این که رسانه ها اعتقاد این فرد را 

منتشر نمایند، تعجب برانگیز است.
نظام   ایــن  کــه  بــر  تاکید  بــا  آبـــادی  ــت  دول جعفری 
که  افــراد  برخی  از  کــرد،  نخواهد  سقوط  اسالمی 
خاص  جریان های  و  برخی  تبلیغاتی  بلندگوی 
می شوند خواست که از فضاسازی منفی خودداری 
نمایند.  کمک  انقالب  اهــداف  پیشبرد  به  و  کنند 
حوزه  در  خواست  رسانه ها  از  تهران  دادســتــان 
پیش  به  نسبت  آن  روند  که  اجتماعی  آسیب های 
عامه،  حقوق  احقاق  همچنین  و  اســت   شده  بهتر 

همکاری نمایند.

پژمانفر: نان و غذای مردم روی هواست 
شورای  مجلس  در  مشهد  مردم  نماینده 
اسالمی نسبت به معیشت مردم و تامین 

نان و غذا ابراز نگرانی کرد. 
در  پژمانفر  نــصــرالل  ایسنا،  گـــزارش  بــه 
تذکری در جلسه علنی عصر   )سه شنبه( 
خروج  به  نسبت  ما  کــرد:  اظهار  مجلس 
بی  موضوع  این  به  اما  دادیــم،  تذکر  دام 
باالی  گوشت  قیمت  حاال  و  شد  توجهی 
100 هزار تومان است. همچنین قیمت 
خرید تضمینی گندم 1600 تومان است 
کــشــاورزان  کــه  ــت  اس ــن  ای معنایش  کــه 
دولت  تحویل  قیمت  این  با  را  خود  گندم 
غذای  و  نان  شرایط  این  در  نمی دهند. 
مردم روی هواست. این موضوع را ساده 

نگیریم.
وی در بخش دیگری از تذکر خود اظهار 
کمیسیونی  یــا  نماینده   10 ــر  اگ کــرد: 
را  موضوعی  قانون  اجــرای  عدم  ــاره  درب
است  مــوظــف  کمیسیون  کــنــد.  مــطــرح 
تا  کند  بررسی  را  موضوع  روز   10 ظرف 

هم  قضائیه  قوه  و  بیاید  مجلس  صحن  به 
باید به این موضوع ورود کند تا بررسی آن 

خارج از نوبت انجام شود.
بیش  شد:  ــادآور  ی مشهد  مــردم  نماینده 
ــاره  درب گــزارشــی  که  اســت  ســال  یک  از 
به قوه  ازدواج  عدم اجرای قانون تسهیل 
صورت  اقدامی  اما  شده  ارســال  قضائیه 
به  امر  مثل  دیگر  قوانین  اســت.  نگرفته 
قانون  یا  ما  مــانــده،  معطل  هم  معروف 
بر  می کنیم  را  کار  این  اگر  یا  و  ننویسیم 
اجرای آن نظارت داشته باشیم. لذا باید 
به این موضوع رسیدگی شود که چرا این 

قانون اجرا نمی شود.

حصر باقی است و پوسته آن نشکسته 

 صدور کیفرخواست برای یک مقام دولتی که گفته بود 
»از حصر، پوسته ای بیشتر باقی نمانده«

زیرگذر حرم مطهر رضوی بسته می شود؟

و امور زائران آستان قدس رضوی  معاون اماکن متبرکه 
گفت: مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی باید بسته 
شوند. خلیل منبتی در نشست خبری با بیان اینکه همه 
در خصوص حذف زیر گذر حرم یک نظر شده اند، افزود: 
شده  بررسی  نیز  استان  ترافیک  سازمان  در  طرح  این 
است. او افزود: مطابق آمار ۸6 درصد ماشین های پارک 
این  و  دارنــد  مشهد  پالک  حرم  پارکینگ های  در  شده 
ماشین ها که بیش از هشت ساعت در پارکینگ ها توقف 
دارند، کسبه ای را که در این اطراف کار می کنند را هم 

شامل می شود.
و امور زائران آستان قدس رضوی  معاون اماکن متبرکه 
افــزود:  معبر،  نه  باشد  مقصد  باید  حــرم  اینکه  بیان  با 
شارستان هم در طرح جامع شهری قرار دارد و زمانی که 

راه بیفتد، زیر گذر بسته می شود.
حرم  ــراف  اط در  اتفاق  بــروز  صــورت  در  افـــزود:  منبتی 
منطقه،  بــاالی  ترافیکی  حجم  علت  به  حــرم،  خــود  یا  و 
ماشین های امدادی به سختی می توانند به حرم برسند.

عملیاتی  برای  زمان  بهترین  را  نــوروز  ایام  مسوول  این 
کردن طرح دانست و گفت: در فاز اولیه طرح قرار شده 
در  آمد  و  رفت  امکان  اتوبوس ها  و  تاکسی ها  فقط  است 
اطراف حرم را داشته باشند و در فازهای بعدی تردد این 

وسایل نقلیه هم ممنوع می شود،
منبتی درباره تخلیه پارکینگ شماره 4 حرم برای ساخت 
جامع  صحن  از  ــوان  رض صحن  گفت:  رضـــوان،  صحن 
رضوی هم بزرگتر خواهد بود و نیاز به چنین صحنی در 

هنگام برگزاری مراسم مختلف احساس می شد.
پارکینگ ها  بستن  لــزوم  که  ــواردی  م از  دیگر  یکی  وی 
ــزود:  اف و  دانست  امنیتی  مباحث  مــی شــود،  یـــادآور  را 
دستگاه های امنیتی هم در خصوص پارکینگ های حرم 
باید  موضوع  این  بنابراین  انــد؛  کــرده  مسوولیت  سلب 
جدی گرفته شود. منبتی افزود: برای خدمه نیز زمینی 
در خیابان دانش در نظر گرفته ایم تا خودروها را در آنجا 

پارک کنند و به حرم بیایند.

تریبون آزاد

مهمترین مسأله امروز کشور چیست؟
 آزاده خادم 

قرار  خود   تاریخی  های  برهه  ترین  حساس  از  یکی  در  ایران  امروز 
حال  در  جامعه،  ابعاد  سایر  و  اقتصاد  فرهنگ،  سیاست،  است.  گرفته 
تجربه کنش و واکنش های ملی و فراملی است و ما ناگزیر از پذیرش 
هستیم.  ایــران  اسالمی  جمهوری  هویت  بر  فرآیندها  این  تأثیرات 
به  و  جامعه  افراد  گوناگون  طیف  که  خراسان«  »ضامن  آزاد  تریبون 
ویژه عامه مردم مخاطبان آن هستند در اولین برنامه خود به موضوع 
انعکاس  برای  سرآغازی  تا  پرداخت  کشور«  امروز  مسأله  ترین  »مهم 

بی واسطه نظرات آزادانه مردم در امور مختلف باشد.
ارگان های  از  یکی  کارمند  و  فلسفه  رشته  التحصیل  فــارغ  مرضیه 
دولتی است. او می گوید: گر چه تمامی مسایل جاری امروز در ایران 
حق  به  که  فردی  حق.  به  آگاهی  یعنی  هم  آگاهی  ارتقای  است  مهم 
این صورت  و در  پیدا کند در پی مطالبه آن خواهد رفت  آگاهی  خود 

است که ما شاهد افزایش کارایی در سطوح مختلف خواهیم بود.
می گوید:  اســت،  خانواده  سرپرست  و  خانه دار  خانمی  که  نسرین 
نمی توانم  حتی  گاهی  من  اســت.  مسأله  مهم ترین  فقر  من  نظر  به 
دستش  که  را  پسرم  کند.دیشب  تأمین  را  پسرانم   و  خود  شب  نان 
25 هزارتومان توی کارتم بود.  شکسته بود به بیمارستان بردم، تنها 
برایم  دیگر  تومان  هزار  فقط15  و  دادم  ماشین  کرایه  را  تومان   10
واقعًا  نباشد  حواسشان  خانواده ام  اگر  مواقعی  چنین  در  ماند.  باقی 
مریضش  پسر  همراه  به  که  او  آمد.  خواهد  سرم  بالیی  چه  نمی دانم 

با تلخ لبخندی ادامه می دهد: فقر خیلی بد است.  است، 
برای فرزندانم )دو پسر  بود، تصمیم گرفتم  زمانی که رب گران شده 
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با زردچوبه پختم.  هزارتومان بود، نخریده برگشتم و فقط 
بود!!!  بی مزه  اینقدر  وای  می گوید:  خنده  با  لحظه  این  در  پسرش 
من  مــی گــویــد:  ــت  اس زده  حلقه  چشمانش  در  ــک  اش کــه  نسرین 
هست.  هم  به  حواسشان  همیشه  آنــان  دارم،  خوبی  همسایه های 
می کنم  دریافت  ماهیانه  و  هستم  امداد  کمیته  پوشش  تحت  گرچه 
هیچی!  باشد،  امروز  هزینه های  جوابگوی  می تواند  چقدر  مگر  اما 
مجبور  آن  بعد  و  است  می کرده  کار  هتل  در  پیش  سال  دو  تا  که  او 
آنان  به  و  کند  ترک  را  کار  پسرانش  مدرسه  و  درس  برای  است  شده 
تابستان ها  را  وادار کرد که بچه هایم  تأکید می کند: فقر مرا  بپردازد، 
جمهور  رییس  اگر  بفرستم.  کار  سر  دارند  آزاد  وقت  که  زمانی  هر  و 
من  مانند  افــرادی  دیگر  بیاورد،  پایین  قبل  مانند  را  اجناس  قیمت 
دزدی  بفرستند،  کار  سر  را  کوچکشان  بچه های  نمی شوند  مجبور 

کمتر می شود و خیلی چیزها خوب می شود.

استاندار خراسان رضوی:

دولت را باید با تفکر بخش خصوصی 
اداره کرد

بخش  تفکر  با  باید  را  دولــت  اینکه  بیان  با  رضــوی  خراسان  استاندار 
خصوصی اداره کرد، گفت: با توجه به این شرایط نمی توان دست روی 
دست گذاشت و منتظر ماند، بلکه باید روش مدیریتی جدیدی ارائه کرد 

که بتوان از همه ظرفیت ها استفاده کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استاندار خراسان رضوی، علی رضا 
رزم حسینی در دیدار با قائم مقام تولیت آستان قدس و مدیران اقتصادی 
تمرکزگرایی،  گفت:  کشور،  اداره  چالش های  به  اشاره  با  مجموعه  این 
گران  و   دولــت  بــودن  بــزرگ  سیاسی،  اختالفات  اداری،  بوروکراسی 
دینی،  آموزه های  در  اقتصادی  فرهنگ  به  توجه  عدم  آن،  کردن  اداره 
اختیارات  تناسب  عدم  و  مزاحم  قوانین  حکومت،  ارکان  انسجام  عدم 

استانداران متناسب با وظایف آنها از جمله این چالش ها است.
بخش  تفکر  با  باید  را  دولــت  اینکه  بیان  با  رضــوی  خراسان  استاندار 
خصوصی اداره کرد، متذکر شد: با توجه به این شرایط نمی توان دست 
روی دست گذاشت و منتظر ماند، بلکه باید روش مدیریتی جدیدی ارائه 

کرد که بتوان از همه ظرفیت ها استفاده کرد.
اضالع  با  اقتصادی  توسعه  مثلث  منظور  همین  به  کــرد:  تصریح  وی 
و  حکومت  کـــارگـــزاران  ــی،  ــالم اس شـــورای  در  مجلس  نمایندگان 

سرمایه گذاران به عنوان مجاهدان اقتصادی ترسیم شد.
رزم حسینی با بیان اینکه ائمه جمعه به عنوان شخصیت های تاثیرگذار 
استانداری  در   افزود:  باشند،  موضوع  این  مروج  باید  تریبون  صاحب  و 
باز است، همچنین، آستان قدس به عنوان یک  به روی سرمایه گذاران 
ظرفیت عظیم در استان و کشور باید مورد توجه قرار گرفته و از ظرفیت و 

توان این مجموعه برای توسعه استان و کشور بهره گرفت.
ظرفیت  و  توان  با  را  کشور  باید  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  استاندار 
این  راستا  این  در  شد:  متذکر  بسازیم،  شرکت ها  و  خصوصی  بخش 
استان به 12 منطقه اقتصادی متناسب با حوزه های انتخابیه 12 گانه 
از آنها متولی خاصی  تقسیم کرده و در پی آن هستیم که برای هر یک 
اقتصادی  منطقه  چهار  برای  تاکنون  افزود:  وی  کنیم.  تعیین  و  معرفی 
متقاضی  نیز  اقتصادی  مجموعه  و  شرکت   39 و  شده  مشخص  متولی 

سرمایه گذاری در این مناطق 12 گانه اقتصادی هستند.
رزم حسینی با تاکید بر اینکه به همکاری پایدار با آستان قدس امیدوار 
هستم، گفت: آستان قدس رضوی نیز می تواند در هریک از این مناطق 

که تمایل دارد، سرمایه گذاری کند.
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عطاریانی -کنار هم نشسته اند و همگی چشم انتظارند. 
با دیدن یک ماشین که به آنها نزدیک می شود سیل وار به 
سمت ماشین حمله ور می شوند.راننده که دنبال کارگر 
ساده می گردد با دیدن آنها متعجب و حیران می شود گویی 
که عده ای می خواهند او را غارت کنند اما اینطور نیست 
چرا که آنها کارگرانی هستند بیکار و البته تشنه کار.نیازمند 
شوند  خانه  وارد  پول  بدون  شب  اگر  و  هستند  پول  و  کار 
شرمنده زن وفرزندان خواهند بود. کارگرانی که اغلب می 
گویند بخاطر بیکاری ، شب می آید اما شام نمی آید!!این 
روزها در برابر رکود ساخت و سازها  پول درآوردن راحت 
نیست. برای هرلقمه نان باید عرق بریزی و کارکنی. هستند 
افرادی که برای درآمد یومیه خود و خانواده به هرسختی تن 
می دهند تا خانواده شان فراسنگ ها دورتر کارشان، آسان 
هستند.  آنان  از  یکی  ساختمانی  کارگران  کنند،  زندگی 
ساخت و ساز و بناها در همه جای دنیا به دستان زحمتکش 
کارگرانی بستگی دارد که آجر روی آجر می گذارند و بند 
بند ساختمان را مطابق طراحی مهندسان باال می برند تا 
ساختمانی و محل زندگی یا کار شکل بگیرد. در کشور مانیز 
کارگران ساختمانی انسان های پر کار و تالشگری هستند 
که کاری سخت و طاقت فرسا را در تابستان گرم و زمستان 
سرد در فضای باز انجام می دهد، خطرات شغلی آنان زیاد و 
درآمدشان اندک است، بسیاری از آنها از شهرهای کوچک 
و بزرگ یا حتی کشورهای همسایه برای کار مهاجرت می 
کنند، غریب هستند و شبها در همان محل کار بیتوته می 

کنند.

پای صحبت کارگران «

ساخت و ساز در شهرهای بزرگ کشور با توجه به افزایش 
سازندگان  حضور  و  کــرده  پیدا  بسیاری  رونــق  جمعیت 
کارگران  از  کشی  بهره  آن  دنبال  به  و  ــذاران  گ سرمایه  و 
ساختمانی، امری طبیعی به نظر می رسد. حضور کارگران 
ساده و ماهر از نقاط دور و نزدیک کشور برای ساخت بنا، 
زندگی سخت و ناهمواری را برای این قشر به وجود آورده 
افرادی که کمتر صدای آنها را شنیده ایم. ساعت 2 بعد از 
ظهر در وقت ناهار و استراحت کارگرها به ساختمان نیمه 
کاره ای  می روم.احمد   4۸ ساله متاهل و دارای سه فرزند 
کار  به  مشغول  که  است  سال   20 مدت  گوید  می  است، 
بنایی است.. از بارکشی و تخلیه نخاله ساختمانی شروع 
کرده ام و اکنون بعد از دو دهه با یادگرفتن فوت و فن بنایی 
برای خودم حاال یک کارگر ماهر شده ام.احمد در شهرهای 
مختلف کارکرده ولی می گوید: کار در تهران آرزوی نخست 
و  خرج  ولی  است  بهتر  درآمــدش  چون  است  کارگری  هر 
گرانی هم وجود دارد و از طرفی اینجا برای شهرستانی های 
مهاجر و جویای کار جذابیت های بیشتری دارد.او در پاسخ 
می  کند،  می  زندگی  کجا  در  اکنون  هم  که  سوال  این  به 
افزاید: به همراه تعدادی از دوستان مدتی است در یکی از 
محالت  منزلی را اجاره کرده ایم و متاسفانه با روند افزایش 
قیمت مسکن مبلغ اجاره خانه هم باال رفته و برای اینکه 
کارمان را از دست ندهیم چاره ای جز تحمل باال رفتن اجاره 
بهای منزل را نداریم.احمد می گوید: در سالهای نخست 
بی تجربه بودم، سنم هم کم بود. زمانی که در ساختمانی 
مشغول به کار شدم با رضایت صاحب کار به اتفاق بعضی از 
کارگرها در همانجا بودم و هر شرایطی که داشت همانجا 
البته به خاطر جای  او ادامه می دهد:  زندگی می کردم. 
خواب دستمزدمان کمتر از دیگران بود. این روند تا زمانی 
ادامه داشت که سر و کله کارگرهای افغانستانی پیدا شد. 
آن موقع مثل امروز این قدر در کشور زیاد نشده بودند. تا آن 
زمان دستمزهای ما هم تا حدی معمولی بود ولی با حضور 
حدودی  تا  ــه  روزان دستمزدهای  افغانستانی  کارگرهای 

پایین تر آمد.
از او درباره علت کم شدن دستمزد می پرسم، جواب می 
دهد: از زمانی که مهاجران افغانستانی با هدف کار به طور 
غیر مجاز وارد کشور شدند و برای اشتغال وارد تمام کارها 
یدی شدند استفاده از خدمات کارگرهای ایرانی کمتر شد 
چرا که این افراد برای کار دستمزد کمتری می گرفتند و از 
طرفی این عده حاضر به هر نوع فعالیت و کارهای سخت 
بودند و صاحب کار هم برای اینکه هزینه های ساخت و ساز 
کمتر شود، از کارگرهای افغانستانی بیشتر بهره می برد. 
می پرسم، کارکردن در کنار کارگرهای افغانستانی چطور 
می  پیدا  جا  همه  بد  و  خوب  آدم  گوید:  می  احمد  اســت، 
شود. با توجه به اینکه خیلی سال است در این کار مشغول 
در  متاسفانه  افغانستانی،  خوب  دوستان  کنار  در  هستم. 
کردند  ایجاد  دردسر  که  کسانی  بودند  هم  مهاجران  این 
با  ما  گفت:  وی  کرد.  اخراجشان  کار  صاحب  نهایت  در  و 
کارگرهای افغانستانی در اصل هیچ فرقی نداریم چرا که 
آنها هم مانند ما مهاجر هستند و از زن و زندگی خودشان 
کار  گوید:  می  ادامــه  گلو  در  بغض  با  احمد  هستند.  دور 
زادگاهمان  و  وطن  فکر  به  وجودمان  عمق  ولی  کنیم  می 
است. پرسیدم چرا برای کار به شهر و روستای خود نمی 
آشنایان  از  تعدادی  سوی  از  االن  همین  گوید:  می  روی؟ 
برای فرزندانشان به من سفارش کار در اینجا شده، حاضر 
هستند باغ و زمین های خود را رها کنند و برای کار به اینجا 
بیایند. متاسفانه در شهرهای کوچک و روستاها درآمدی 
از  که  آنهایی  نــدارد.  وجود  جوانان  زندگی  تشکیل  برای 
سابق در شهرهای بزرگ مشغول به کار شده اند عمر خود را 
برای این کار گذاشته و بعید  است با مراجعه به زادگاهشان 
بتوانند شغلی برای خود دست و پا کنند. از احمد پرسیدم 

خانواده ات چه کار می کنند. آیا سرپناهی دارند و از بچه 
ها خبرداری؟ می گوید: بی خبر نیستم. تلفن هست و در 
تماس هستم ولی برای دیدن آنها زمان ندارم. گاهی اوقات 
شش، هفت ماه یا بیشتر بسته به حجم و فصل کار زمانی 
پیدا می شود که بتوانم دو سه روزی به شهرستان و روستای 
احمد   . سربزنم  مادرم  و  پدر  و  خانواده  به  و  بروم  خودمان 
اضافه می کند: زن و فرزندانم در منزل پدر و مادرم زندگی 
می کنند و از این جهت من به عنوان خرجی دهنده زندگی 
آنان  مشغول به کار هستم. باید برای بچه ها که دوتای آنان 
برای  و  است  شیرخوار  که  سومم  فرزند  و  هستند  محصل 
مایحتاج پدر و مادرم هم پول بفرستم تا زندگی آنها بگذرد. 
مسئولیت سنگینی بر عهده من قرار داده شده، باید درآمد 
داشته باشم و اگر یک روز سر کار حاضر نشوم صاحب کار 

جایگزین می آورد.
او می افزاید: تا کنون نشده که برای خودم چیزی بخرم یا به 
تفریح و سرگرمی بروم. در این مدت  از کارگری ساده شروع 
کرده ام و اکنون بنایی می کنم . او با نشان دادن دستان 
زبر و خشن و صورت آفتاب سوخته اش می گوید: در این 
مدت  روزهای سختی را پشت سرگذاشته ام و اکنون هم با 
توجه به گرانی هایی که پیش آمده برای آینده نه تنها برای 
خودم بلکه دیگر همشهریان و کارگرانی که در اینجا حضور 
دارند به هیچ وجه نمی توانم با این روند گرانی ها و بازار کار 

خراب، پیش بینی خوبی داشته باشم.

خاطرات تلخ و شیرین «

از احمد درباره خاطرات تلخ و شیرین روزگارش پرسیدم، 
گفت: شغل بنایی و ساخت و ساز اصال بدون خطر و حادثه 

نیست. هر لحظه امکان وقوع حادثه وجود 
دارد. یک روز در حال تخریب ساختمان و 
گودبرداری بودیم که دیوار ساختمان مجاور 
به دلیل استحکام سست آن و رعایت نشدن 
اصول ایمنی، بر سر تعدادی از کارگران از 
جمله دو نفر از همشهری های من خراب 
شد و به فوت آنها و جراحت تعدادی دیگر از 
کارگران منجر شد. از این نوع این حوادث 
در طول کار بنایی زیاد دیده ام، شکستگی 
سر و دست و پا، افتادن از داربست و هزاران 
اتفاقات دیگر، عادی شده، اگر تحمل نکنیم 
چه کار کنیم. پرسیدم آیا اتفاق شیرینی هم 
طی این سالها به یاد داری گفت: خاطره که 
سال  هفت  شش  حدود  در  ولی  دارم  زیاد 
پیش یکی از کارگران ساختمانی که در آن 
کار می کردیم از یکی از دختران ساختمان 

مجاور خوشش آمد و رفت خواستگاری کرد و از آنجایی که 
مدتی بود در آن محل بودیم و خانواده دختر صاحب کار ما 
را می شناختند قبول کردند و پس از آمدن خانواده پسر  و 
گذاشتن قرار عروسی، در همان محل بساط جشن عروسی 
را فراهم کردیم آن دو را به خانه بخت فرستادیم و این خاطر 
برای من به یادماندنی شده است. احمد که چشمانش از 
هستند،  زیاد  خاطره  و  حوادث  گفت:  بود،  شده  پر  اشک 

درک تمام این ایام با سختی ها و مشکالت آزاردهنده آن 
و خاطرات ترش و شیرینی که دارد همه به عشق خانواده 
و کسانی که در بیرون از این شهر منتظر ما هستند و اول 
تحمل  ماست  کارگری  دستان  به  بعد  خدا  به  امیدشان 

کردنی است. 

گذر وعده ها برای کارگران سرگذر «

این  متوجه  گذر  سر  کارگران  خودرو،  سرعت  شدن  کم  با 
موضوع می شوند که به دنبال کارگر آمده اند و آنان خیلی 
به  سرعت  نهایت  با  خود  ــراف  اط به  توجه  بــدون  و  سریع 
ولی  است  نفر  از 10  بیش  تعدادشان  دوند.  می  سمتش 
وقتی نزدیک تر می روند متوجه این موضوع می شوند که 
نیاز دارد؛ یک گچ کار و یک کارگر  تنها 2 نفر نیروی کار 
ساده. بقیه با آهی برآمده از دل به عقب برمی گردند و در 
انتظار خودرویی دیگر به انتظار می نشینند.  چهارراه ها و 
میادین شهر   محل تجمع ده ها کارگر سرگذر است .گویا 
تنها جایی است که  کارگران در آن به انتظار می نشینند و 
در دغدغه پیدا کردن کاری به سر می برند تا حداقل آن روز 

را سربلند در کنار خانواده حضور یابند.   
در این بین باید نیم نگاهی هم به آغاز فصل سرما داشته 
باشیم زیرا سرما باعث تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن برخی 
مشاغل شده است. بر همین اساس، با شروع فصل سرما 

باید منتظر تجمع بیشتری از افراد باشیم .
به سراغ کارگری جوان می رویم. خودش را معرفی نمی 
برخی  گوید:  می  موجود  شرایط  از  نارضایتی  با  اما  کند 
افــرادی که از این محل عبور می کنند ما را به چشم یک 
مزاحم نگاه می کنند که گویا وصله ناجوری برای شهر و 
جامعه هستیم و شاید از این موضوع خبر ندارند که بیکاری 
موجب شده است ما هر روز برای یافتن کار به این جا بیاییم. 
وی می افزاید: به هر جایی رفته ام کاری برایم پیدا نشده 
و مدت هاست در فکر ازدواجم ولی با این اوضاع بیکاری 
مجبور به کارگری هستم.»رسول« هم همسن اوست ولی 
تحصیالتی ندارد و با لبخندی بر لب می گوید: تهران هم 
رفتیم ولی خرج و مخارج آنجا باالست و نمی شود چیزی 
پس انداز کرد. او از روزهای خوشی می گوید که در یکی 
از شرکت آبدارچی بوده است و با تعطیلی اش به ناچار هر 
روز در این چهارراه   به انتظار می نشیند تا شاید خودرویی 
او را به کارگری ببرد.او ادامه می دهد: چند بار به موسسات 
کاریابی مراجعه کرده ام ولی فقط هزینه ای دریافت می 

کنند و دیگر سراغت را هم نمی گیرند.وی بیان می کند: 
به ناچار برای تهیه هزینه های امرار معاش و کسب روزی 
راهی این جا می شوم. تجمعی چند نفره از افراد در گوشه 
ای از چهارراه ما را جذب خود می کند. سن و سالشان به 
باالی 40 سال شباهت دارد. افرادی با لباس هایی خاکی 
و دستانی که از سوز سرما در جیب کاپشن و شلوار جا خوش 
کرده و وسایل کار را هم زیر بغل گرفته اند. یکی از آن ها می 

گوید: ما را برای گرفتن کارت فنی و حرفه ای معرفی کردند 
ادامه  »حبیب«  شود.  نمی  پیدا  مان  برای  کار  هم  باز  ولی 
می دهد: تابستان مشغول کشاورزی می شوم و در پاییز و 

زمستان به این جا می آیم تا کاری برایم پیدا شود. 
به  است  روزی  چند  که  گوید  می  »رمضان«  دوستش  از  او 
خانه  شده  ایجاد  کار  حین  در  برایش  که  مشکالتی  دلیل 
می افزاید:  و  اســت  شــده  اش  خــانــواده  شرمنده  و  نشین 
نگرفته  تعلق  او  به  مزایایی  هیچ  و  نیست  بیمه  »رمضان« 
است و متأسفانه روز به روز افسرده تر می شود.  قنبرعلی 
دستانش را از جیبش در می آورد و نشانم می دهد؛ دستانی 
چروکیده و ترک خورده که گویای سال ها تالش است.او 
می گوید: گاهی اوقات به دلیل این که کاری گیرم نمی آید 

به منزل نمی روم.

قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی «

در این حال قانون از این کارگران حمایت کرده است . در 
قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی آمده است: ماده 
1-کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا 
توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب 
مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام 
نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه 
می شوند. تبصرهـ  کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا 
زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون، کماکان 
کارگران  اجباری  بیمه  قانون  مشمول  خدمات  حیث  از 
ساختمانی مصوب 1352 و اصالحات بعدی آن هستند و 
در صورت احراز شرایط از مزایای قانون یادشده برخوردار 

خواهند شد.  
ماده 2- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد 
زیر از شمول این قانون خارج و کماکان تابع 
و   1354 مصوب  اجتماعی  تأمین  قانون 

اصالحات بعدی آن هستند:
مؤسسات  سازمانها،  وزارتــخــانــه هــا،   -1
دولــت،  به  وابسته  و  دولتی  شرکتهای  و 
شهرداریها،  غیردولتی،  عمومی  مؤسسات 
نیز  و  المنفعه  عــام  مــؤســســات  و  بانکها 
کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم 
واگذار  پیمانکار  به  را  کار  انجام  که  این  از 

نمایند یا رأسًا انجام دهند. 
2- در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی 
طریق  از  آنها  انجام  که  قانون  این  مشمول 
انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می شود حق 
ماده 3۸  براساس  پیمانکار  کارگران  بیمه 

قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.
اجتماعی  امـــور  و  ــار  ک وزارت   -3 مـــاده   
به  نسبت  است  موظف  حرفه ای(  و  فنی  آموزش  )سازمان 
فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی 

اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر نماید.
تبصره 1: زمانبندی، شرایط و ترتیب صدور، تمدید، تعلیق 
در  شاغل  کارگران  شناسایی  نحوه  و  فنی  مهارت  کارت 
کارگاههای ساختمانی موضوع این ماده و اشتغال آنها در 
طول دوره اعتبار کارت، طبق آیین نامه ای خواهد بود که 

مشترکًا توسط وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی، کار 
به  و  تهیه  کشور  و  شهرسازی  و  مسکن  اجتماعی،  امور  و 

تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2: کارگران شاغل دارای کارت مهارت فنی معتبر 
از تاریخ نام نویسی در سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر 
کد ملی مشمول مقررات این قانون هستند و از تعهدات آن 

بهره مند خواهند شد..
 ماده 4 - تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است 

که به بیمه شده در صورت احراز شرایط ارائه خواهد شد:
ـ  ج  دســتــمــزد  ــت  ــرام غ ـ  ب  بیماریها  و  ــوادث  ــ ح ـ   الـــف 

ازکارافتادگی  دـ  بازنشستگی  هــ  فوت 
از  بــرخــورداری  جهت  شده  بیمه  خانواده  ــراد  اف  : تبصره 
خدمات موضوع بند »الف« این ماده طبق ماده 5۸ قانون 
تأمین اجتماعی و در مورد بازماندگان طبق مواد )۸1( و 

)۸2( قانون یادشده تعیین می گردند.
 ماده 5-  در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم 
اخذ پروانه می باشد، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه 
را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع 
سطح زیر بنا معادل چهارصد  حداقل دستمزد ماهانه سال 
اجتماعی  تأمین  سازمان  که  حسابی  به  پروانه  درخواست 

اعالم خواهد کرد، نمایند.
به  منجر  کار  از  ناشی  ــوادث  ح که  صورتی  در   :1 تبصره 
با  متقاضی  ولی  گردد  ازکارافتادگی  یا  فوت  مصدومیت، 
وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده 
باشد، سازمان تأمین اجتماعی عالوه بر حق بیمه موضوع 
پنج  و  بیست  معادل  مقطوع  طور  به  جریمه ای  قانون  این 

درصد اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواهد کرد.
تبصره 2: مبالغی که موقع صدور پروانه طبق مقررات این 
کارگران  بیمه  حق  محاسبه  در  می گردد،  پرداخت  ماده 
محسوب  قانون  این   )2( ماده   )2( بند  موضوع  پیمانکار 

خواهد گردید.این ماده اصالح شد.
درصد   هفت  معادل  شده  بیمه  سهم  بیمه  حق   -6 ماده   
دستمزد ماهانه ای خواهد بود که طبق ماده )35( قانون 
تعیین  کــارگــران  بــرای   1354 مصوب  اجتماعی  تأمین 

می شود.
کسر  مأخذ  درصد  سه  معادل  است  مکلف  دولت   : تبصره 
حق بیمه موضوع این ماده به عنوان سهم مشارکت خود به 
سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید، همچنین با توجه 
سازمان  اعالم  با  ساله  همه  پوشش،  تحت  افراد  تعداد  به 
تأمین اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور 

منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
 ماده 7- بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی 
که سازمان تأمین اجتماعی تعیین می نماید پرداخت نماید.
این  موضوع  بیمه  حق  پرداخت  عدم  صــورت  در   : تبصره 
تأمین  قانون  در  مندرج  اختیارات  طبق  سازمان  قانون، 

اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.
 ماده ۸ - نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این 
قانون فی مابین صندوقهای بیمه و بازنشستگی براساس 

قوانین مربوط انجام می شود.
و  مدت  درمانی،  خدمات  از  استفاده  چگونگی   -  9 ماده   
شرایط و میزان غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از کار، 
حوادث  تشخیص  چگونگی  ازکارفتادگی،  درصد  تعیین 
نقص  غرامت  پرداخت  شرایط  کار،  از  غیرناشی  و  ناشی 
مقطوع و برقراری مستمری جزئی و کلی، نحوه محاسبه 
و میزان آن و تغییر درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع 

مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
 ماده 10 - مشموالن این قانون در صورت دارا بودن یکی از 

شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند:
1- داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و 

شصت سال تمام سن.
2- داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه.

تأمین  قانون  طبق  بازنشستگی  مستمری  میزان   : تبصره 
ازکــارافــتــادگــی  مستمری  مــی شــود.  تعیین  اجتماعی 
جزئی و کلی، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه 
تأمین  قانون  مقررات  تابع  کلی  و  جزئی  ازکارافتادگی 

اجتماعی خواهد بود.
واجد  بازماندگان  متوفی،  شده  بیمه  -شرایط   11 ماده 
مستمری  ــراری  ــرق ب نــحــوه  متوفی،  ــده  ش بیمه  شــرایــط 
قانون  طبق  آنان  از  یک  هر  مستمری  سهم  و  بازماندگان 

تأمین اجتماعی خواهد بود.
از  ماده 12- در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی 
فنی  حفاظت  مقررات  رعایت  عدم  از  ناشی  مستقیمًا  کار 
تأمین اجتماعی طبق مقررات  کارفرما می باشد، سازمان 
این قانون )ماده 66 قانون تأمین اجتماعی و تبصره های 
تأمین  قانون   )50( ماده  طبق  را  مربوط  هزینه های  آن( 

اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده 13-  کلیه وزارتخانه ها، دستگاهها، نهادها، شرکتها 
و  شهرداریها  دولـــت،  بــه  وابسته  و  دولــتــی  مؤسسات  و 
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که 
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مراجع صدور 
قانون  این  مجریان  با  همکاری  به  مکلف  ساختمان  پروانه 

می باشند.
مواد  از  دسته  آن  قانون  این  تصویب  تاریخ  از   -14 ماده   
 1352 مصوب  ساختمانی  کارگران  اجباری  بیمه  قانون 
با این قانون مغایر است لغو می گردد.  و سایر قوانینی که 
نه تبصره در جلسه  و  بر چهارده ماده  قانون فوق مشتمل 
علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و 
هشتاد و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

13۸6/۸/16 به تأیید شورای نگهبان رسید.  

"ضامنخراسان"وروزگارکارگرانسرگذر

شب می آید ، شام نمی آید !!

که  ــت  اسـ ــال  سـ  20 ــدت  مـ   
هستم  بنایی  ــار  ک بــه  مشغول 
نخاله  تخلیه  و  ــی  ــش ــارک ب از 
ســاخــتــمــانــی شـــروع کـــرده ام 
با  ــه  دهـ دو  از  بــعــد  اکــنــون  و 
یادگرفتن فوت و فن بنایی برای 
ــاال یــک کــارگــر ماهر  خـــودم ح

شده ام

تخریب  حـــال  در  روز  ــک  ی   
بودیم  گودبرداری  و  ساختمان 
که دیوار ساختمان مجاور بر سر 
دو  جمله  از  کارگران  از  تعدادی 
نفر از همشهری های من خراب 
جراحت  و  آنها  ــوت  ف بــه  و  شــد 
از کارگران منجر  تعدادی دیگر 

شد
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احسان - اگر بگوییم کودک کار حامی واقعی ندارد 
گزافه نگفته ایم چرا که این قشر مظلوم در جامعه ما 
همیشه در محرومیت و سختی بسر برده است. هنوز 
آمار دقیق و کاملی از جمعیت کودکان کار در دسترس 
حتی  و  سازمانها  و  ادارات  برخی  اینکه  ضمن  نیست 
موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد نیز با موازی 
کاری خود هنوز نتوانسته اند آنگونه که باید به کودکان 
هدف   با  خراسان"  کنند."ضامن  رسانی  خدمت  کار 
بررسی این معضل سعی می کند در راستای رسالت 

مطبوعاتی خود کمکی به کودکان کار کرده باشد.

قوانین داخلی ایران  «

دکتر مهناز دیهیم محقق و فعال اجتماعی به خبرنگار 
از  غیر  به  اساسی  قانون  گــفــت:در  خــراســان  ضامن 
عنوان  تحت  سوم  فصل  در  کودکان  از  عام  حمایت 
"حقوق ملت " و تضمین حقوق كودكان در ضمن این 
حمایت های عمومی و کلی، حمایت خاص و مجزایی 
نسبت به کودکان صورت نگرفته است وتنها در اصل 
از  حمایت  خصوص  در  اساسی  قانون  یکم  و  بیست 
تلویحی  صــورت  به   ... و  بـــارداری  دوران  در  ــادران  م
و  روح  از  لیکن  است،  پرداخته  کودکان  از  حمایت  به 
جوهره قانون اساسی  استنباط می شود هدف آن بوده 
است كه برای حفظ مصلحت و رعایت غبطه كودكان ، 

دولت موظف است هر تدبیری را اتخاذ نماید.
درقانون کار هم موضوع کودکان کار پیش بینی شده 
را  سال   15 زیر  کودکان  کار   79 مــاده  طبق  اســت. 
ممنوع کرده است و طبق ماده ۸0 قانون كار، کسانی 
نــوجــوان نامیده  ــال دارنـــد کــارگــر  تــا 1۸ س کــه 15 
می شود. یعنی در قانون ما طبق شرایطی کار کودکان 
کارگران  چند  هر  اســت.  شــده  شناخته  رسمیت  به 
شاغل در کارگاه های خانوادگی که کارفرما، بستگان 
و خویشاوندان نسبی درجه یک باشند، مشمول قانون 
چنین  شامل  کار  سن  حداقل  نتیجه  در  نیست.  کار 
ساعت   ۸5 تا   ۸0 مــاده  طبق  شــود.  نمی  کارگرانی 
را  روانشان  و  جسم  سالمت  باشد،کار  کمتر  کارشان 
تهدید نکند. به موجب ماده 51 ساعات كار كودكان 
كارگر و نوجوان، نیم ساعت كمتر از كارگران بزرگسال 
است و طبق ماده 53، ارجاع كار در شب و اضافه كاری 
بر  همچنین  است.  شده  ممنوع  كارگر  كودكان  برای 
و  آور  زیان  سخت،  كارهای  ارجــاع  ماده ۸3،  اســاس  
خطرناك و حمل بار با دست توسط كارگران نوجوان 
ممنوع و قابل مجازات  اعالم شده است. از سوی دیگر 
آن  ماهیت  که  مشاغلی  در  کار  سن  حداقل  ماده ۸4 
برای سالمتی یا اخالق نوجوانان زیان آوراست را 1۸ 
سال تمام پیش بینی کرده که تشخیص آن با وزارت کار 

و امور اجتماعی است.
همینطور به موجب ماده 713 قانون مجازات اسالمی 
: "هر كس  طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تكدی 
قرار دهد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كلیه 
محكوم  آورده  دســت  به  مذكور  طریق  از  كه  اموالی 
خواهد شد". در این مورد تفاوتی نمی كند كه مرتكب 
جرم ، پدر یا مادر طفل یا فردی بیگانه باشد كه  كودك 
را مورد سوء استفاده قرار دهد. پدر یا مادری كه فرزند 
متكدیان  اختیار  در  تكدی  اعمال  منظور  به  را  خود 
مجازات  قانون   726 و  مــواد43  مطابق  قــراردهــد، 
اسالمی به عنوان معاون جرم، قابل تعقیب خواهد بود.

نبود آمار دقیق «

سازمان  اجتماعی  آسیب دیدگان  امور  دفتر  مدیرکل 
بهزیستی کشوربا تاکید بر اینکه تحقیقی که آمار همه 
باشد  کرده  احصاء  سرشماری  یک  در  را  کار  کودکان 
نداریم، اما خودمان 10 هزار و 500 نفر از این کودکان 
این  از  درصــد   5 حــدود  گفت:  کرده ایم  شناسایی  را 
کودکان در خیابان زندگی می کنند این در حالیست 
که شناسایی بچه هایی که در کارگاه های زیرزمینی کار 

می کنند در حیطه وظایف ادارات کار است.
رضا جعفری سدهی، مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درتعریفی از آسیب 
را  ــده  دی آسیب  اصطالح  گفت:  اجتماعی  دیــدگــان 
معموال به طور ویژه برای دختران و زنان به کار می برند، 
اما کودکان آسیب پذیر بی سرپرست یا بدسرپرست که 
از سرپرستی موثر بهره مند نیستند، آنها که والدین شان 
اعتیاد دارند یا در زندان هستند، عده ای از کودکان کار 
که حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی اند و برای 
دریافت شناسنامه و تحصیل دچار مشکالت عدیده اند 
برای  و  هستند  اجتماعی  دیــدگــان  آسیب  جــزو  نیز 
تسهیل تحصیل آنها نیازمند حمایت وزارت آموزش و 

پرورش هستیم.
اقتصادی  به دلیل فقر  اینکه کودکان کار  بیان  با  وی 
از  اعم  خیابان  در  رسان  آسیب  و  حقیرانه  کارهای  به 
می  مشغول  و..  گلفروشی  بــار،  حمل  دستفروشی، 
شوند گفت: تحقیقی که آمار همه کودکان را در یک 
خودمان  اما  نداریم،  باشد  کــرده  احصاء  سرشماری 
10 هزار و 500 نفر از این کودکان را در مراکز خود 

شناسایی کردیم.
سازمان  اجتماعی  دیدگان  آسیب  امور  دفتر  مدیرکل 
دسته  آن  شمار  تعداد،  این  از  افزود:  کشور  بهزیستی 
از کودکان کار که در خیابان زندگی می کنند محدود 
است و حدود 5 درصد آمار ما را تشکیل می دهد. اما 
کودکان کاری که خانواده دارند و به خانه برمی گردند 
95 درصد آمار ما هستند. شناسایی بچه هایی که در 

کارگاه های زیرزمینی کار می کنند در حیطه وظایف 
ادارات کار است.به گزارش ایسنا، جعفری با بیان اینکه 
قبال مراکز کودکان خیابانی شبانه روزی بود گفت: اما 
از آنجا که تحقیقات نشان داد بسیاری از این کودکان 
دارای خانواده هستند، برای آنکه ارتباط این بچه ها با 
خانواده قطع نشود ما مداخالت خود را از حاالت شبانه 
روزی به روزانه تبدیل کردیم و اکنون خدمات آموزشی 
و مددکاری را برای کودکان کار در مراکز روزانه ارائه 

می کنیم.
وی ادامه داد: آمارها نشان می دهد بسیاری از این بچه 
ها ناچارا وارد کار شدند و امری انتخابی برای آنها نبوده 
است. رویکرد ما در زمینه کودکان کار کاهش آسیب 
است. شاید ما در بهزیستی نتوانیم به تنهایی خانواده 
را به لحاظ معیستی و اقتصادی تامین کنیم اما تالش 
کردیم ساعت حضور آنها را در خیابان بتدریج کم کنیم. 
به هر روی تا خانواده توانمند نشود کودکش را برای کار 

به بیرون می فرستد.
سازمان  اجتماعی  دیدگان  آسیب  امور  دفتر  مدیرکل 
ساماندهی  نامه  آیین  اینکه  بیان  با  کشور  بهزیستی 
کودکان کار مصوبه هیئت وزیران است و وظیفه 11 
دستگاه در آن مشخص شده است اظهار کرد: متاسفانه 
می  شهری  عارضه  را  کار  کودکان  مسئولین  برخی 
دانند و سعی بر حذف آنها دارند، اما رویکرد ما کاهش 
آسیب است و معتقدیم تا عوامل به طور ریشه ای رفع 

نشوند شاید فردا کودک از جای بدتری سر دربیاورد.
ــدارس خــاص بــرای آمــوزش  وی دربـــاره حمایت از م
کودکان کار گفت: با جداسازی این کودکان چندان 
موافق نیستیم. این بچه ها باید مثل بقیه در مدارس 

معمولی درس بخوانند.

راهكارهایی برای رفع پدیده کودکان کار «

دکتر دیهیم درگفتگو با خبرنگار ضامن خراسان ضمن  
گفت:  کار  کودکان  پدیده  رفع  راهکارهای  به  اشــاره 
نظام اجتماعی باید به مثابه چتری بر سر عموم مردم 
سایه ارامش و رفاه اجتماعی بگسترد و به ویژه حامی 
اقشار آسیب پذیرجامعه باشد. در حالیکه محصول فقر 
و فقدان این چتر حمایتی ایمن در برابر حوادث و سوانح 
برای خانواده ها، پدیده کودکان کاراست. کار کودک 
پدیده ای چند وجهی است که گرفتار آمدن کودکان در 
چنبره کار؛ محروم کردن استعدادهای بالقوه و سرمایه 
فراهم  با  همراه  تحصیل؛  و  ــوزش  آم از  انسانی  های 
نمودن زمینه انواع آسیب های اجتماعی که جامعه باید 
آنها را پرداخت نماید. کار کودکان   هزینه ی سنگین 
مانند هر پدیده اجتماعی دیگر بایستی در بستر تاریخی 
و فرهنگی خاص آن جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار 

موثر  و  جامع  ای  برنامه  به   ، کودک  کار  حذف  گیرد. 
در زمینه آموزش، کاهش فقر و همچنین تغییراتی در 
آگاهی ها و ارزش های اجتماعی و فرهنگی در سطح 

وسیع نیاز دارد.  
بخش الینفک  کــار کــودکــان  هــای فقیر  ــواده  ــان درخ
زندگی آنان است، در حالیکه نظام تامین اجتماعی و 
نظام سالمت خوب می توانند بسیاری از خانواده ها 
را از کار کودک بی نیاز سازد. قانون هم چندان به نفع 

کاهش کار کودکان عمل نکرده است، هم سن کودکان 
در آنان از 1۸ به 15 تقلیل یافته، هم شمول نظارت 
دولت و هم مجازات های تعیین شده برای به کار گیری 
کار  فرهنگ  دیگر؛  طرف  از   و  است  محدود  کودکان 
از خانواده های طبقات متوسط  کودکان در بسیاری 
که  معتقدند  و  است  جاافتاده  فرهنگ  یک  جامعه  در 
کودکان با کار تواناتر می شوند! به خصوص اگر پای 
درس و مدرسه در میان نباشد. بنابراین الزامات اصالح 
کشور  در  اجتماعی  اقتصادی،  ساختهای  زیر  تغییر  و 
باید مورد توجه خاص قرار گیرد. در اینجا راهکارهای 

زیر پیشنهاد می شود :
1- ایجاد بانك اطالعاتی و آمار دقیق از این كودكان و 

وضعیت آنها.
2- دولت باید نظارت و تبلیغ حداقل استاندارد های 
بین المللی   در مورد حذف كار كودك را در دستورکار 

خود قرار دهد.
3- افزایش سطح آگاهی ملی درباره حقوق كودكان به 
منظور جلوگیری از بهره كشی اقتصادی در رسانه های 

جمعی. 
و  رایــگــان  آمـــوزش  از  ــورداری  ــرخ ب حق  تضمین   -4
جهت  كودكان  تمام  بــرای  خوب  كیفیت  با  همگانی 

شکستن چرخه معیوب و بسته فقر و کار کودکان.
كودكان  برای  پناهگاه  و  امن  مكان  آوردن  فراهم   -5

کار.
6-  ارائه كمكهای مالی به این كودكان و خانواده های 

فقیر آنها برای رفع نیازهای مالی.
7- آموزش فنون و مهارتهای زندگی به كودكان کار هم 

به صورت فردی و هم بطور جمعی و گروهی.
۸- تبلیغ مقررات حقوقی و سایر مقررات در زمینه كار 

كودك به زبان ها و لهجه های مختلف. 
و  معضالت  زمینه  در  تحقیقات  و  مطالعات  انجام   -9
اقدامات  اتخاذ  و  فرهنگی؛  و  اجتماعی  های  اسیب 

پیشگیرانه.
10- داشتن یك خط تلفن ویژه جهت اطالع رسانی در 
این زمینه و یا ارائه کمک و مشاوره رایگان به کودکان 

کار و خانواده های آنها.
مردم  افكارعمومی  در  حساسیت  و  توجه  ایجاد   -11
گروههای  همایشها،  برگزاری  طریق  از  مسئوالن  و 
مستند  فیلمهای  تهیه   ، آموزشی  کارگاههای  كاری، 
در  اخبار  و  مقاالت  انتشار   ، تلویزیونی  سریالهای  و 
مطبوعات و بطور كلی انعكاس و علنی كردن این موارد 

در رسانه های گروهی. 
12- جمع آوری متكدیان یا طرح ساماندهی كودكان 

كار در سطح شهر. 
13- درگیر كردن و آموزش سازمان های كارفرمایی و 

كارگری و سازمان های اجتماعی.
ربط  ذی  مأموران  برای  مناسب  آموزش  تأمین   -14
دولتی به ویژه بازرسان و مأموران مجری قانون و برای 

سایر دست اندركاران مربوط.
اصول  از  كودكان  تمام  بــرخــورداری  تضمین   -15
بنیادین یك دادرسی عادالنه در مورد كودكان بزهكار 

و توسط دادگاههای صالح اطفال.
بخاطر  سال  هجده  زیر  كودكان  نکردن  اعــدام   -16

آنها و حتی عدم صدور حكم اعدام در  ارتكابی  جرائم 
مورد آنها.

17- حمایت دولت از كودكان پناهنده و آواره.
کار  به  بخواهیم  اگر  گفت  باید  آخر  مطلب  عنوان  به  و 
کودکان پایان دهیم باید فوری و بالواسطه به کودکان 

و خانواده هایشان کمک کنیم .

موازی کاری ها «

آموزش  کمیسیون  سخنگوی  میرزاده،  حمایت  سید 
اینکه  بیان  با  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و 
آمارهای مربوط به کودکان کار هیچ کدام مورد توافق 
همه نهادها نیست و آمار واحدی نداریم گفت: دولت 
بین دستگاه های خود موازی کاری می کند و بودجه ها 

از بین می روند و آمارها متناقض است.
وی ادامه داد: به عبارتی آمار وجود دارد اما متناسب با 
شرایط از سوی دستگاه ها ارائه می شود. اگر بخواهند 
بیان  را  و اگر بخواهند عملکرد  باالتر  آمار  پول بگیرند 

کنند آمار کمتری ارائه می دهند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه دولت موظف است آموزش رایگان 
و  قانونی  موانع  برخی  به  کند  فراهم  همگان  برای  را 
عوامل بوجود آورنده پدیده کودک کار و بازماندگی از 
تحصیل اشاره کرد و گفت: از یک سو والدینی هستند 
با  بفرستند،  مدرسه  به  را  فرزندشان  نمی خواهند  که 
اینها چه باید کرد؟ دوم هزینه های سنگین تحصیل و 
سوم کمک بچه ها به اقتصاد معیشت خانواده هاست. 
بحث بدسرپرست ها و بی سرپرست ها نیز مطرح است. 
یک مشکل دیگر به ادارات ثبت احوال برمی گردد که 

باید برای همه متولدین ایران شناسنامه صادر کند.
نیز  را  امکانات  به  دسترسی  عدم  و  دسترسی  میرزاده 
و  دانست  تحصیل  از  بازماندگی  عوامل  از  دیگر  یکی 
گفت: قانون یک شیفته شدن مدارس چند سال پیش 
اجرا شد در حالی که اگر مدارس دوشیفته بود شاید 

برخی بچه ها می توانستند به مدرسه بروند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه بسیاری کودکان کنار والدین خود 
در اوقات فراغت کار می کنند و مهارت می آموزند و در 
آینده موفق هستند گفت: این عیب و ایراد نیست و نباید 

این گروه را هم مانند کودکان کار دید.
وی به تنوع مدارس اشاره کرد و گفت: به اندازه کافی 
برچسب وجود دارد و برخی حتی خانه و زندگی خود 
را می فروشند تا فرزندشان به مدرسه خاصی برود. از 
آن سو "مدرسه کودک کار" داریم و این خطرناک است 
که یک موقع برچسب بزنند و فردا بگویند این بچه در 

مدرسه کودک کار درس خوانده است.
خود  کار  هرکس  دهیم  اجازه  باید  داد:  ادامه  میرزاده 
را انجام بدهد. کودک کار باید در مدرسه کنار دانش 
آموزان دیگر درس بخواند بدون اینکه کسی بفهمد پدر 
نیست  ایران  از  ای  گوشه  در  ما  هستند.  که  مادرش  و 
که مدرسه نداشته باشیم، به جز روستاهای دورافتاده 
که در آنجا هم مدارس شبانه روزی وجود دارد. باید از 

آموزش و پرورش حمایت کنیم.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
به  باید  بودجه  و  برنامه  سازمان  اینکه  بیان  با  اسالمی 
فکر آمارگیری واقعی باشد گفت: باید یک نهاد متولی 
سرشماری  وارد  هم  را  کار  کودک  و  باشد  گیری  آمار 
کند. همچنین هر پنج سال یکبار باید موارد الزم را در 

برنامه های توسعه ای وارد کنیم.
و  خود  به  را  جامعه  در  افــراد  موفقیت  کرد:  تاکید  وی 
والدینش نسبت ندهیم و هر چه مشکل بود را به مدرسه 
زدن  مارک  طور  یک  خاص  مدرسه  ایجاد  برگردانیم. 
است در حالی که موضوع تعلیم و تربیت یک موضوع 
تخصصی است. معلمی که خودش هزار مشکل دارد 
ممکن است در کارش نقص باشد، باید مشکل را حل 
کنیم تا همان معلم با آغوش باز کودک کار را هم بپذیرد. 
اگر به معلمان بهاء بدهیم آمادگی الزم را برای تحصیل 
همین  به  را  زندگی  هــای  مهارت  ــوزش  آم و  تربیت  و 

کودکان کار را هم خواهند داشت.

فردا دیر است «

با اشاره  مدیرعامل شبکه یاری کودکان کار و خیابان 
به مشکالت متعدد کودکان کار و ضرورت پیشگیری از 
آسیب های جدی، گفت: برای رسیدگی به مشکالت 

این کودکان، فردا دیر است.
ایرنا افزود:ما  با خبرنگار  خسرو صالحی در گفت وگو 
به دنبال احقاق حق حقوق کودکان هستیم تا با حل 
مسائل و مشکالتی که کودکان در جامعه دارند از وقوع 
حرف  که  درحالی  کنیم  پیشگیری  جدی  های  آسیب 
های این کودکان شنیده نمی شود و حقوق اولیه این 

کودکان نادیده گرفته شده است.
زباله  ریشه  گفت:  کودکان  گــردی  زباله  اشــاره  با  وی 
و  کــالن  مسایل  حل  با  که  اســت  فقر  کودکان  گــردی 
اقتصادی کشور با همکاری سازمانها و نهادهای مختلف 
می توان شاهد کاهش آن بود و افزایش زباله گردی ها 
ناشی از ناتوانی انجمن های فعال در موضوع کودکان 

کار نیست.
و  بهداشت  با  مرتبط  مسائل  کــودکــان،  حقوق  فعال 
رو  پیش  های  دغدغه  مهمترین  از  را  کودکان  آموزش 
عنوان کرد و افزود: بسیاری از کودکان در جامعه مورد 
سوء استفاده قرار می گیرند که همواره سالمت جسمی 

و روانی آنها را تهدید می کند.

نگاه »ضامن خراسان« به حال و هوای  برخی کودکان 

کودکان کار حامی واقعی ندارند! موج تخلفات رانندگی و حضور کمرنگ پلیس

  م - آزاد
مدتی  قبل حدود ساعت 20 و بواسطه یک کارمهم و  ضروری تردد در 
چند نقطه از شهر مشهد برایم پیش آمد. حرکت از مبدا در بلوار خیام به 
سمت خیابان هاشمیه، بلوار حسابی در قاسم آباد، میدان قائم )عج( و 
)قلعه ساختمان( و سپس  به مقصد در شهرک شهید رجایی  نهایت  در 

بازگشت در همین مسیر بود که حدود 4 ساعت طول کشید.
4 ساعت طاقت فرسا، خسته کننده، اعصاب خردکن و ناراحت کننده 
و  شلوغ  پرترافیک،  مسیرهای  این  داشت.  بدنبال  هم  دیگری  نتایج  که 
تامل  قابل  نکات  اما  داشت  دنبال  به  مفرط  خستگی  چه  اگر  پرازدحام 
دیگری هم دیده شد . معموال از ساعت 19 به بعد در شهر مشهد ترافیک 
و  راهنمایی  پلیس  حضور  که  حالی  در  شود  می  دیــده   سنگین  های 
رانندگی کمتر به چشم می آید. در این ساعت شلوغی متاسفانه بسیاری 
از افراد با رانندگی های عجیب خود و بدون توجه به مقررات راهنمایی 

و رانندگی ، همه را به سختی و چالش می اندازند.
این وضعیت در صد متری کمربندی مشهد به گونه ای است که هر آن 
باال، سبقت های غیرمجاز، الیی  احساس خطر می کنی. سرعت های 
از سوی دیگر موتورسیکلت سوارانی که تصور می  و  کشیدن خودروها 

کنند این بلوار ملک خصوصی آنهاست به راحتی جوالن می دهند.
چنین  در  که  چرا  خودروهاست  پارکینگ  گویی  هم  ها  خیابان  سایر 
و  ها  خیابان  حاشیه  معابر،  ها،  اصلی،خیابان  بلوارهای  در  و  ساعاتی 
و  شود  می  دیده  خودرو  کند  می  کار  چشم  تا  فرعی  های  خیابان  حتی 
البته اغلب تک سرنشین، همه دنبال پارکینگ هستند و بارها شده که 

برای این موضوع کار به دعوا و مجادله کشیده شده است.
رانندگان خودروها این روزها برای پیدا کردن محل پارک همیشه عذاب 
اما  نالند  پارک مناسب می  نبود محل  از  اینکه همه  می کشند و جالب 

حاضر نیستند با وسایل نقلیه عمومی رفت و آمد کنند.
اگر چه مدتی است رانندگان، بستن کمربند ایمنی را رعایت می کنند و 
به چراغ راهنمایی و رانندگی احترام می گذارند و البته علت آن جریمه 
های سنگین است اما در شلوغی شهر و ترافیک های عذاب آور همچنان 
بسیاری از مقررات را نادیده می گیرند و گویی هیچ نظارت و کنترل و 

برخوردی نیست.
البته در این 4 ساعت تردد در شهر باید به یک نکته دیگر هم اشاره کرد 
و آن اینکه نوع رانندگی ها در شهر مشهد متفاوت است. رانندگی ها در 
بلوارهای هاشمیه، قاسم آباد و امامت با رانندگی ها در صد متری مشهد 
و مناطق پایین شهر انصافا فرق می کند. به واقع در مناطق پایین شهر 
خیلی بی مهابا رانندگی می کنند وگویی از هیچ کس ترس و واهمه ای

ندارند. سرعت برای این راننده ها معنا و مفهومی ندارد و تصادف هم 
خیلی برای آنها مهم نیست چرا که خودروهای آنها بارها و بارها راهی 
صافکاری ها و مکانیکی ها شده است . به هر حال این شهر با این همه 
روزها  این  و  شــده  خارج  کنترل  از  گویی  کوچک  و  بزرگ  خودروهای 
نمی توان گفت مشهدیک کالن شهر است بلکه یک پارکینگ بزرگ از 

خودروهااست و غیبت پلیس در بسیاری از معابر!!

چگونه بفهمیم کودکان دروغ می گویند؟

باید  می کند،  بیان  تــاب  و  آب  با  را  مطلبی  کــودک  که  زمانی  اصــوال 
دانست، ممکن است صحبت او دروغ باشد.

حوزه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  خانواده  مشاور  حسینی  اویــار  شکوفه 
بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار 
کرد: راهکارهایی مختلف برای تشخیص دروغگویی در کودکان وجود 
آرامش  واقعیت  گفتن  هنگام  کودکان  کنید،  نگاه  آنان  چهره  به  دارد؛ 
دارند در صورتی که بسیاری از بچه ها در هنگام دروغ گویی عصبی و 

ناراحت هستند.
این مشاور خانواده با اشاره به تمرین کودک پیش از دروغگویی، گفت: 
اصوال زمانی که کودک مطلبی را با آب و تاب بیان می کند، باید دانست 
که ممکن است صحبت او دروغ باشد چرا که اغلب کودکان برای گفتن 

واقعیت در بیشتر موارد گفتاری ساده و بدون اغراق دارند.
برای  دروغ  اما  دارد،  منطق  همیشه  واقعیت  کرد:  بیان  حسینی  اویار   
بوجود  تناقض  با  رو  ایــن  از  دارد،  نیاز  بیشتر  ــی  دروغ به  پشتیبانی 
با  مقابله  برای  گام  اولین  می شود.  بی مفهوم  کودک  گفته های  آمده 
دروغگویی کودکان افزایش اطالعات و آگاهی ما به عنوان پدر و مادر 

است.
و  کودک  رفتار های  دربــاره  باید  آگاهانه  تصمیم  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
دالیل دروغگویی  او، افزود: هرگز نباید کودک را دروغگو خطاب کرد، 
القاب منفی باعث از دست رفتن اعتماد به نفس او شده و کودک را به 
نیست  الزم  نکنید  فراموش  می کند.  ترغیب  بیشتر  دروغگویی  سمت 
بگویید "این چندمین بار است که دروغ می گویی"، اگر می دانید دروغ 
گفته از او نخواهید اعتراف کند، چون این کار او را جری تر خواهد کرد.

در  بالگرد  یک  آمدن  فرود  درباره  اگر  کرد:  تشریح  خانواده  مشاور  این 
بپرسید.  بالگرد   هدایت  چگونگی  درباره  او  از  می زند،  حرف  خیابان 
در واقع به جای متهم کردن او به دروغگویی، به تصورات ذهنی او پر و 
بال بدهید. اگر کاری را که خواسته بودید انجام نداد، درباره آن سوال 
نکنید تا مجبور به دروغ گفتن نشود، کافی است تذکر بدهید که کارش 

را هنوز انجام نداده است.

مهارت ها
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نقد ورزشی

اخبار

حواس هیچکس به والیبال نیست 

والیبال ایران سال شلوغ و مهمی در پیش دارد اما برای توصیف شرایط 
امروز فدراسیون فقط یک کلمه کافی است؛ »بالتکلیف«.

به گزارش   ایرنا، 139۸ سال شلوغی برای والیبال ایران خواهد بود. 
انتخابی  و  آسیا  قهرمانی  جهانی،  جام  ملت ها،  لیگ  در  باید  ملی  تیم 
رقابت های  هم  نوجوانان  و  جوانان  تیم های  بــرود.  میدان  به  المپیک 
مسابقات  در  باید  هم  زنان  ملی  تیم  دارند.  پیش  در  را  جهان  قهرمانی 
قهرمانی آسیا شرکت کند. با این وجود فدراسیون والیبال در بالتکلیفی 

به سر می برد.
کنار  و  بازنشستگان  کارگیری  به  منع  قانون  اجرای  از  پس  آذر  اواسط 
داوری  افشین  والیبال،  فدراسیون  ریاست  از  ضیایی  احمد  رفتن 
سرپرست فدراسیون شد. با وجود اینکه حدود 45 روز از آغاز کار داوری 
نام  ثبت  مراحل  آغــاز  از  خبری  هیچ  هنوز  گذشته  فدراسیون  این  در 

نامزدها و برگزاری انتخابات فدراسیون نیست.
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان 25 دی اعالم کرد که انتخابات 
است  حالی  در  این  می شود.  برگزار  آینده  سال  والیبال  فدراسیون 
آن  سرپرست  که  کاراته  فدراسیون  انتخابات  نامزدهای  از  نام  ثبت  که 
دی  اول  از  بود،  شده  منصوب  والیبال  سرپرست فدراسیون  با  همزمان 
چه  نیست  مشخص  اما  کردند.  شرکت  آن  در  هم  نفر   23 و  شد  آغــاز 
تفاوتی میان انتخابات در فدراسیون والیبال با دیگر فدراسیون ها وجود 

دارد که کار این فدراسیون به سال آینده موکول شده است.
دبیرکلی  سمت  از  هم  منظمی  امیرحسین  داوری؛  حضور  زمــان  از 
دبیر  بدون  حاضر  درحال  فدراسیون  این  و  است  رفته  کنار  فدراسیون 
تصمیم گیری های  در  هم  والیبال  امور  به  آگاه  فرد  هیچ  می شود.  اداره 
بوکس،  پیشکسوتان  از  اردالن  همایون  و  ندارد  نقش  فدراسیون  کالن 
ایگور  با  داوری  جلسه  در  حتی  است.  شده  والیبال  در  داوری  غار  یار 
برای  واقع  در  داشت.  حضور  اردالن  هم  ملی  تیم  سرمربی  کوالکوویچ 
بلکه  والیبال  خبره های  و  کارشناسان  نه  کوالکوویچ  با  همکاری  ادامه 

داوری و اردالن که شناختی از این رشته ندارند، تصمیم گیری کردند.
27 آذر مجمع فدراسیون والیبال برگزار شد. محمدرضا داورزنی معاون 
وزیر ورزش و جوانان و رئیس پیشین این فدراسیون، در این مجمع گفت 
که در دیدار مدال آوران ایران در بازی های آسیایی 201۸ با مقام معظم 

رهبری، ایشان خطاب به او گفته بودند: »حواستان به والیبال هست؟«
به نظر می رسید بعد از مطرح شدن این شرایط این رشته تغییر کند اما 

گویی هنوز هم حواس هیچکس به والیبال نیست.
محمدحسین آجورلو

عضو کمیته فنی فدراسیون بسکتبال:

هر هفته با یک معضل از فدراسیون قبلی روبرو می شویم
فدراسیون  فنی  کمیته  عضو   - ورزش  ــروه  گ
بسکتبال گفت: سیستم جدید مدیریتی بسکتبال 
هنوز نتوانسته به طور کامل تفکراتش را پیاده کند. 
فدراسیون  قدیمی  معضالت  و  اقتصادی  مسائل 

دلیل این اتفاق است.
گفت  در  بسکتبال  فدراسیون  فنی  کمیته  عضو 
که  لیگ  از  فصل  این  شرایط  دربــاره  ایرنا  با  گو  و 
انتقادهای زیادی به همراه داشته اظهار کرد: یکی 
از اصلی ترین مسائلی که لیگ را تحت تاثیر قرار 
داده مسائل اقتصادی کشور است. لیگ برتر ضربه 
به  سال  و  خــورده  گذشته  های  سال  در  را  اصلی 
سال بی کیفیت شده و امسال به این سطح رسیده 
طوری  امسال  نیز  کشور  اقتصادی  مساله  است. 
شد که بسیاری از تیم ها ضربه خوردند. به همین 
لیگی  عنوان  به  امسال  لیگ  از  توان  نمی  دلیل 

موفق یاد کنیم.
تیم  وضعیت  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مرشدی 
های این فصل را چطور ارزیابی می کند؟ تصریح 
کرد: سه تیم پتروشیمی، شیمیدر و نفت آبادان در 
باال هستند، ذوب آهن و شیمیدر پس از آنها رقابت 
می کنند و تیم های نیروی زمینی، رعد پدافند، 
آویژه صنعت و پگاه از تیم های پایین به حساب می 
آیند. رقابت این تیم ها در جایگاه های خودشان 
باالی  با  پایین  رقابت  اما  نیست  بینی  پیش  قابل 
جدول کامال مشخص است. تیم های پایین جدول 
هرچقدر هم که تالش کنند نمی توانند برابر سه 
تیم باال نتیجه بگیرند. این شرایط اصال برای لیگ 

ما خوب نیست.
نکته  یک  داد:  ادامــه  ایــران  بسکتبال  کارشناس 
مهم این است که در همین تیم های میانه و پایین 
آینده  توانند  می  که  هستند  بازیکنانی  جــدول 
بسکتبال کشور را رقم بزنند. بازیکنانی در نیروی 
زمینی و رعد پدافند دیدم که واقعا خوب هستند. 
سینا واحدی و امیررضا شه روش در نیروی زمینی 

جزو بازیکنان خوب هستند. 
او افزود: رضا رنجبر خیلی خوب است که به ذوب 
آهن پیوست. محمد اجاقی در پگاه و محمد امجد 
در رعد از این دسته بازیکنان خوب هستند. سعید 
نکته  دارد.  خوبی  عملکرد  نیز  پگاه  در  محمدی 
اینجاست که در این فصل شرایطی رقم خورد که 

این بازیکنان هم دیده شدند و رشد کردند.

با لیگ دسته یک  مرشدی در ادامه لیگ برتر را 
کشور مقایسه کرد و گفت: به نظر من اکنون لیگ 
تا  دسته یک بیشتر شبیه به یک لیگ برتر است 
در  هفته  همین  کاش  ای  ایــران.  برتر  لیگ  خود 
سالن آزادی حضور داشتید و ازدحام جمعیت را تا 
ساعت 9:30 شب می دید. همه تماشاگر واقعی 
یک  دسته  لیگ  مسابقات  از  و  بودند  بسکتبال 
لذت بردند. اگر دیدار شمس تهران و نبوغ اراک 
یا مسابقه امید تهران برابر ابزار سازان کرمانشاه 
و دیدار اکسون و عقاب را تماشا می کردید قطعا 

لیگ برتر را فراموش می کردید.
عضو کمیته فنی فدراسیون بسکتبال ادامه داد: 
یک  من  یک  دسته  لیگ  دیدارهای  از  قبل  شب 
میانه  از  اما  کردم  تماشا  نیز  را  برتر  لیگ  مسابقه 
به خانه برگشتم. اگر رقابت ها جذاب باشد  کار 
تواند در  این می  و  آیند  به سالن می  تماشاگران 

مسیر جذب اسپانسر به ما کمک کند. 
ــه او در پاسخ به این سوال  ــ کــــــــــه چ

برای  این راهــکــاری 
مساله دارد؟ 

بـــــیـــــان 
کــرد: به 

ــرم  ــظ ن

فدراسیون 
مـــی تـــوانـــد از 

یک  امـــروز  همین 
داشته  گــذاری  سیاست 

بعدی  فصل  ــرای  بـ و  بــاشــد 
لیگ برتر برنامه ریزی کند. یک 

به  تواند  می  قوی  کارشناسی  تیم 
برتر  لیگ  آینده  فصل  برای  خوبی 

بسکتبال برنامه ریزی کند.
پیشکوست بسکتبال در پاسخ 

عملکرد  که  ــوال  س ایــن  به 
زیر  فدراسیون  ساله  یک 

نظر رامین طباطبایی را چطور ارزیابی می کند؟ 
گفت: به نظرم فدراسیون تالش کرده و در قسمت 
اما  های مختلف فعالیت های زیادی انجام داده 
هنوز به دلیل مسائل مختلف نتوانسته بسیاری از 

تفکراتش را عملیاتی کند. 
مرشدی با اشاره به مسائل پیش روی فدراسیون 
های  فعالیت  بر  اقتصادی  مشکالت  کــرد:  بیان 
این  اصلی  موضوع  اما  گذاشته  تاثیر  فدراسیون 
است که فدراسیون کنونی متاسفانه هر هفته با 
شود.  می  رو  روبه  قبل  فدراسیون  از  معضل  یک 
اخیرا هم که دادگاهی بوده که فدراسیون به دلیل 
میلیارد  یک  باید  و  شده  مجموم  قبل  از  مشکلی 

تومان پرداخت کند.
او با اشاره به همین مساله افزود: در شرایطی که 
باید برنامه ریزی ها عملیاتی شود به دلیل پرداخت 
قبل  فدراسیون  در  که  هایی  تــوپ  پــول  نشدن 
میلیارد  یک  باید  فدراسیون  این  شده  خریداری 
کار  بر  مسائل  این  حال  هر  به  بدهد.  پول  تومان 
فدراسیون تاثیر منفی می گذارد. چون ماجرا بعد 
بین المللی هم دارد پای بانک مرکزی هم وسط 
آمده و حتی گفته اند که اگر بدهی پرداخت نشود 
حساب فدراسیون بسته می شود.

حضور تیم فوتبال جوانان پدیده در جمع 
فرزندان موسسه گلستان علی)ع(

مسابقات هفت سنگ بانوان استان برگزار شد

گفت:  رضــوی  خراسان  محلی  بومی  بازی های  ورزش  هیئت  رئیس 
مسابقات هفت سنگ منطقه دو باشگاههای استان خراسان رضوی با 

حضور15 تیم به میزبانی مشهدبرگزار شد.
رضوی،  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  خبری  پایگاه  گزارش  به 
با  مسابقات  این  کرد:  اظهار  خصوص  این  در  باطن  خوش  رضا  محمد 
حضور 15 باشگاه از شهرستان های استان در سالن شادروان قیاسی 
به  موفق  جام  تربت  محلی  بومی  هیئت  پایان  در  که  شد  برگزار  مشهد 

کسب مقام قهرمانی شد.
تیم هیئت بومی محلی شهر کهنه قوچان و تیم هالل احمر تربت جام نیز 

به ترتیب دوم و سوم شدند.
سه  در  که  کردند  شرکت  مسابقات  دوره  این  در  تیم   50 مجموع  در 
منطقه تقسیم شده و با یکدیگر به رقابت می پردازند و در پایان نیز 5 تیم 

از هر منطقه به مرحله نهایی راه می یابند.

کسب  رتبه نخست گروه ورزش همگانی 

خراسان رضوی در کشور 

خراسانی ها بیشتر از سایر استان ها ورزش می کنند.رئیس گروه توسعه 
ورزش همگانی خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی بنا به آمار منتشر 
شده با زمان 32 دقیقه درهفته، استان برتر در کشور است.به گزارش 
امانی  هانیه  رضوی،  خراسان  وجوانان  ورزش  کل  اداره  خبری  پایگاه 
درخصوص وضعیت ورزش همگانی در خراسان رضوی گفت: باتوجه به 
اهمیت ویژه وزارت ورزش وجوانان درخصوص توسعه ورزش همگانی 
درصد   55.5 کشور  کل  96در  سال  همگانی  ورزش  سرانه  کشور  در 
گروه  است.رئیس  سال   15 باالی  سنی  رده  به  مربوط  که  شده  اعالم 
توسعه ورزش همگانی خراسان رضوی تصریح کرد: میانگین ورزش در 
هفته 27 دقیقه اعالم شده است، سه استان کشور بیش از این زمان در 
هفته ورزش می کنند که خراسان رضوی بنا به آمار منتشر شده استان 

برتر با زمان 32 دقیقه در هفته، در کشور است.
اینکه 12 هیئت در سطح استان در زمینه ورزش همگانی  بیان  با  وی 
انــدام،  ــرورش  پ و  بدنسازی  داد:  ــه  ادام داشتند  چشمگیری  فعالیت 
و  پهلوانی  ورزش  ورزشــی،  وصعودهای  کوهنوردی  دوچرخه سواری، 
دانش  ــای  ورزش ه پیونداعضا،  و  خاص  بیماران  ورزش  زورخــانــه ای، 
هنرهای  و  فو  کونگ  همگانی،  ورزش  کارگری،  و  دانشجویی  آموزی، 
رزمی و ورزش ای روستایی وبازی های بومی محلی از هیئت  های فعال 

در این زمینه هستند.
تربت  و  سبزوار  یک،  تیپ  در  مشهد  شهرستان  کرد:  خاطرنشان  امانی 
حیدریه، قوچان وخواف در تیپ دو و گناباد، بردسکن، مه والت، فیروزه 
و بجستان در تیپ سه و گلبهار به عنوان شهرستان های برتر خراسان 

رضوی در زمینه ورزش قهرمانی مورد تجلیل قرار گرفتند.
مسابقات  برگزاری  از  همچنین  همگانی  ورزش  توسعه  گــروه  رئیس 
کارکنان دولت در مشهد خبرداد و افزود: فوتسال، دارت، طناب کشی، 
تنیس روی میز و ورزش های پهلوانی زورخانه ای رشته هایی است که 
و تیم منتخب  به رقابت می پردازند  بایکدیگر  کارکنان دولت در استان 
آن  صدد  در  کرد:  خاطرنشان  می شود.وی  اعزام  کشوری  مسابقات  به 
هستیم تا مانند سال گذشته میزبانی یکی از رشته ها به عهده بگیریم، 
در این مسابقات تربیت بدنی شهرداری و آستان قدس همکاری خوبی 

دارند که جادارد از آنها تشکر کنیم.

جزیره  در  کشور  زنان  ماراتن  نیمه  دو   مسابقات 
از  فریدی  افسانه  که  شد  برگزار  حالی  در  هرمز 
خراسان رضوی به مقام سوم این رقابت ها دست 
و  ورزش  کل  اداره  خبری  پایگاه  گزارش  یافت.به 
جوانان خراسان رضوی، دومین دوره رقابت های 
دو  در  کشور  قهرمانی  ماراتن  نیمه  میدانی  و  دو 
بخش مردان و زنان در جزیره هرمز در هرمزگان 
برگزار شد و در بخش زنان عنوان نخست به دونده 
بهاره  همچنین  رسید  عرب  پریسا  تهران،  استان 
سوم  و  دوم  ترتیب  به  فریدی  افسانه  و  تیغ  جهان 
تیم  نیز  تیمی  نتایج  بخش  در  شدند.همچنین 
رضوی  خراسان  رسید،  قهرمانی  مقام  به  تهران 
بلوچستان  و  سیستان  تیم  و  شد  قهرمان  نایب 
این  قهرمان  به  یافت.  دست  سومی  عنوان  به  نیز 
مسابقات مبلغ 14 میلیون تومان پاداش پرداخت 
میلیون   7 سوم  نفر  و  میلیون   10 دوم  نفر  شد، 

تومان پاداش گرفتند.
همچنین با هدف تشویق و ترغیب دیگر دوندگان 
شرکت کننده در این مسابقه به هر وزشکاری که 
با حد نصاب زمانی یک ساعت و سی دقیقه موفق 
به عبور از خط پایان شد، جایزه 250 هزار تومانی 
از  تیغ  بهاره جهان  از تهران،  اهدا شد.ریسا عرب 
سیستان، افسانه فریدی از خراسان رضوی، هاجر 
اروند، نسرین  از  نو  آیرم  از فارس، نگین  نژاد  رضا 
بخشایش از آذربایجان شرقی، فاطمه سرشتی از 
تهران و ساناز پرویزی از ایالم به ترتیب به عنوان ۸ 

نفر برتر این مسابقات انتخاب شدند.
دیگر  ترغیب  و  تشویق  هــدف  بــا  ــت؛  اس گفتنی 
هر  به  مسابقه  ایــن  در  کننده  شرکت  دونــدگــان 
وزشکاری که با حد نصاب زمانی یک ساعت و سی 
دقیقه موفق به عبور از خط پایان شد، جایزه 250 

تیم هزار تومانی اهدا شد. بازیکنان  و  وسرمربی  سرپرست  عطاریانی- 
محمدی  فرزندان  خانه  از  پدیده  جوانان  فوتبال 
با فعالیت ها  از نزدیک  گلستان علی)ع( بازدید و 
شدند. آشنا  مشهد  در  خیریه  موسسه  خدمات  و 
در این بازدید که کلیه اعضای تیم فوتبال جوانان 
برای  شــادی  های  داشتند،لحضه  حضور  پدیده 

فرزندان پسر گلستان علی )ع( سپری شد.
سرپرست  عظیمی  جــواد  ــزارش  گ این  اســاس  بر 
تیم فوتبال جوانان پدیده در این بازدید گفت:تیم 
فوتبال پدیده یک باشگاه فرهنگی و ورزشی است 
و سعی می کنیم در راستای فعالیت های فرهنگی 
در  که  چرا  بزنیم  سر  مراکزی  چنین  به  همواره 
گیریم. می  مضاعفی  انــرژی  فرزندان  این  جمع 
این بازدید و حضور در میان فرزندان بی سرپرست 
اینکه  تقویت روحیه تیمی می شود.ضمن  موجب 
نیز  استعدادها  کشف  و  استعدادیابی  بحث  در 
استعدادهای  فرزندانی  چنین  میان  از  توانیم  می 
مسئوالن  و  ــران  ــدی م کــنــیــم.از  ــذب  ج را  خــوبــی 
نیز  علی)ع(  گلستان  خیریه  موسسه  خیرخواه 

قدردانی می کنیم که این فرصت خوب را به ما و 
قدردانسته  را  فرصتی  چنین  ما  و  دادند  بازیکنان 
این  کارکنان  و  مدیران  تالشهای  و  زحمات  از  و 

موسسه قدردانی می کنیم.
جوانان  فوتبال  تیم  سرمربی  فرجی  رضا  وحید 
بازدیدضمن  این  گفت:  بازدید  این  در  نیز  پدیده 
تاقدر  شده  ماموجب  تیم  اعضای  روحیه  تقویت 
از  دیگر  بسیاری  و  ــش  آرام و  ،سالمتی  آسایش 
روحی  و  معنوی  آثــار  و  بدانیم  بهتر  را  ها  نعمت 
است. گذاشته  تیم  اعضای  روی  بر  خوبی  روانی 

تیم  اعضای  به  واقع  علی)ع(به  گلستان  فرزندان 
ما از نظر روحی و معنوی روحیه دادند.و معتقدیم 
تیم  کیفی  سطح  ارتقای  به  بازدیدهایی  چنین 
کرد:فعالیت  تصریح  وی  کــرد.  خواهد  کمک  ما 
حوزه  در  )ع(  علی  گلستان  موسسه  خدمات  و  ها 
اشتغال  و  ،ازدواج،مسکن  ،تربیت،تحصیل  تعلیم 
قابل  زندگی  مراحل  تمام  در  حمایت  و  فرزندان 
جذب  خـــودآمـــاده  سهم  مــابــه  و  اســت  تحسین 

استعدادهای ورزشی فرزندان موسسه هستیم.

کشور  قهرمانی  های  رقابت  دوره  شانزدهمین 
پارا تنیس روی میز مردان در دو بخش ایستاده 
و نشسته،   به پایان رسید. در این دوره از رقابت 
بخش  فیاض  شهید  آسایشگاه  هــای  تیم  هــا، 
مشهد در بخش نشسته و موسسه اعتباری ملل 
محمد  مربیگری  با  ایستاده  بخش  در  مشهد 
ایستادند. نخست  سکوی  بر  کفشدارحسینی 

در بخش نشسته، آسایشگاه شهید فیاض بخش 

با  غربی  آذربایجان  هیئت  امتیاز،   1۸ با  مشهد 
16 امتیاز، هیئت البرز با 6 امتیاز به ترتیب اول 

تا سوم شدند.
ملل  اعتباری  موسسه  نیز  ایستاده  بخش  در 
امتیاز،   16 با  قم  هیئت  امتیاز،   22 با  مشهد 
آسایشگاه شهید فیاض بخش مشهد با ۸ امتیاز 
خود  آن  از  را  سوم  تا  اول  های  مقام  ترتیب  به 

کردند.

رضوی  خراسان  گفت:  اسکواش  فدراسیون  دبیر 
توجه  با  که  دارد  کشور  ورزش  در  بزرگی  ظرفیت 
پتانسیل متاسفانه هنوز به جایگاه حقیقی  این  به 

خود در اسکواش نرسیده است.

به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان 
انتخاب  پور در مجمع  امیر عزیز  خراسان رضوی، 
حضور  با  رضوی  خراسان  اسکواش  هیئت  رئیس 
مدیر کل ورزش این استان اظهار کرد: اگر کورت 
رشته  این  در  میزبانی  برای  فضا  و  مناسب  های 
داخل استان داشت، خراسان رضوی می توانست 
در بحث استعداد یابی بهتر عمل کرده و به سطح 

یک اسکواش کشور تبدیل شود.
ورزش  کــل  مــدیــر  فتاحی،  از  تشکر  ضمن  وی 
خراسان رضوی بابت نگاه ویژه به این ورزش، بیان 
ورزش  در  بزرگی  ظرفیت  رضوی  خراسان  کرد: 
متاسفانه  پتانسیل  این  به  توجه  با  که  دارد  کشور 

هنوز به جایگاه حقیقی خود در اسکواش نرسیده 
است.

رضوی  خراسان  افزود:  اسکواش  فدراسیون  دبیر 
ظرفیت مناسبی نیز کشور های همجوار دارد که 
رشته  این  در  نیز  سبک  صاحب  های  کشور  از 
به خوبی استفاده  آن  از  می باشند که می توان 

کرد.
عزیز پور در خصوص ظرفیت حال حاضر هیئت 
استان  هیئت  ظرفیت  کــرد:  تصریح  استان، 
که  می باشد  هتل  یک  در  فقط  حاضر  حال  در 
این  به  را  ورزشکار  بیشتری  تعداد  نمی توان 
محل برد یا در آن مسابقات را میزبانی کرد لذا 
باید تعامالت را با سایر ارگان ها اضافه نموده و 

تا حد امکان به این هیئت کمک کنیم.
رئیس  حضور  از  خرسندی  ابـــراز  ضمن  وی 
خاطر  انتخاباتی  مجمع  این  در  شهرستان  هیئت 
از استان ها روسای اداره  نشان کرد: در بسیاری 
حاضر  اســکــواش  مجمع  در  شهرستان  ورزش 
می شوند که حضور 5 شهرستان فعال در خراسان 

رضوی موجب خوشحالی است.
گفت:  ــان  ــای پ در  اســکــواش  ــون  ــی ــدراس ف دبــیــر 
هیئت  در  شده  اجــرا  های  سیاست  با  امیدواریم 
استان و اداره کل، هیئت شهرستان های بیشتری 

از استان فعال شوند.
اصغری  حسن  مجمع  این  پایان  در  است  گفتنی 
خراسان  اسکواش  هیئت  جدید  رئیس  عنوان  به 

رضوی انتخاب شد.

قهرمانی مشهد در رقابت های پارا تنیس روی میز کشور

مقام سوم دختر دونده خراسانی در مسابقات کشوری

خراسان رضوی ظرفیت بزرگی در ورزش اسکواش  دارد

  به نظر من 
اکنون لیگ 

دسته یک 
بیشتر شبیه 
به یک لیگ 
برتر است تا 

خود لیگ 
برتر ایران
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برای  راهی  گردشگری  توسعه  فرهنگی-  گروه 
تقویت اقتصاد محلی، به ویژه توانمندسازی اقشار 
ضعیف و کم درآمد شمرده می شود اما این مهم، 
و  الزم  امکانات  شدن  فراهم  نیازمند  سو  یک  از 
در  سازی  فرهنگ  انجام  دیگر  سوی  از  و  ضروری 

این راستا است.
قابل  نسبتأ  تعداد  بود،  گذشته  صبح  نه  از  ساعت 
توجهی گردشگر از ون های سفید پیاده شده و به 
سمت دره ستارگان ) جزیره قشم( در حال حرکت 
بودند. در ابتدای مسیر کنار دیواری که تقریبًا یک 
متر ارتفاع داشت دو جوان بومی شتری را آراسته 
سوار  را  مسافران  تومان  هزار  ده  ازای  در  و  بودند 
می کردند و دور کوتاهی می زدند و اینگونه لذت 
شترسواری را برای آنها فراهم می کردند. به نظر 
می رسید که برای کسانی که در عمرشان یا شتر 
نشده  آن  ســوار  اصــاًل  کم  دست  یا  و  بودند  ندیده 

بودند تجربه جذابی بود. 
صــدای  بــا  نــوجــوانــی  جلوتر  متر  چند  فاصله  بــه 
عرضه  مسافران  به  را  دستی  صنایع  بلند  نسبتأ 
از  وار  مسلسل  تخفیفات  و  ها  قیمت  ــرد،  ک می 
دهانش خارج می شد و از رهگذران می خواست 
حمایت  شان  دستی  صنایع  از  خود  خرید  با  که 
کوچکی  بخش  فوق  ایرنا،تصویر  گزارش  به  کنند. 
ترین  توریستی  از  یکی  در  گردشگری  اقتصاد  از 
هتل  بعالوه،  است.  قشم  یعنی  کشورمان  مناطق 
ها، رستوران ها، مراکز خرید، و شیوه های مختلف 
های  اتوبوس  تا  گرفته  هواپیما  از  نقل،  و  حمل 
های  بخش  همگی  نیز  تاکسی  و  زمینی  و  دریایی 

مهمی از اقتصاد گردشگری به شمار می روند.

محرک های توسعه فعالیت های گردشگری «

به باور کارشناسان در اینکه کسب منافع و عایدات 
های  محرک  ترین  مهم  و  نخستین  از  اقتصادی 
توسعه فعالیت های گردشگری در اغلب کشورها 
سرمایه  ــذب  ج ــدارد.  نـ وجــود  شکی  هیچ  ــت  اس
از  پایدار  توسعه  تحقق  و  اشتغال  ایجاد  گــذاری، 
امروزه بسیاری  چنان اهمیتی برخوردار است که 
از کشورها به عرصه رقابت در بزرگ ترین صنعت 

خدماتی جهان، یعنی گردشگری وارد شده اند.
بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده توسط »انجمن 
ــروزه  ام  ،)WTTC( گردشگری«  و  سفر  جهانی 
گردشگری  به  شغل  یک  10شــغــل،  هر  ازای  به 
دارد.  اختصاص  آن  بــا  مرتبط  ــای  ه فعالیت  و 
4درصد   /5 میالدی،   201۸ سال  در  همچنین 
از مجموع سرمایه گذاری ها )حدود 900 میلیارد 
است.  شــده  هزینه  گردشگری  صنعت  در  دالر( 
از  وسیعی  طیف  شدن  درگیر  و  زیاد  مالی  گردش 
بخش ها و صنایع در گردشگری موجب شده است 
تا 4/ 10درصد از تولید ناخالص داخلی در جهان 

به صنعت گردشگری اختصاص داشته باشد.
اما در مورد ایران اعداد و ارقام نشان می دهد که 
سهم گردشگری در اقتصاد بسیار کم است. طبق 
آمار در سال گذشته)1396( پنج میلیون و 113 
البته  اند.  شده  کشور  وارد  گردشگر   524 و  هزار 
اینکه آیا همه این افراد گردشگر بوده اند، هر کدام 
کرده  هزینه  مقدار  چه  و  اند  داشته  اقامت  چقدر 
چند  هر  واقــع  در  دارد.  بررسی  و  بحث  جای  اند 

گردشگری  سهم  اما  است  مهم  گردشگران  آمار 
بیشتری  اهمیت  از  داخلی  ناخالص  تولید  در 
منتشره  آمار  طبق  مورد  این  در  است.  برخوردار 
سهم  به  نسبت  گردشگری  و  سفر  مستقیم  سهم 
ناخالص  تولید  در  ایران  اقتصاد  بخش های  سایر 
از کل اعالم شده است.  داخلی، حدود دو درصد 
بر این اساس ایران در بین 1۸4کشور جهان باید 
رتبه 147 را به خود اختصاص دهد این در حالی 
است که در همسایگی ما صنعت گردشگری ترکیه 
توانسته  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد   1  /4 با 

رتبه 76 را به خود اختصاص دهد.

سهم کشور از درآمد جهانی توریسم «

در اینکه سهم کشور از درآمد جهانی توریسم کم و 
با توجه به جایگاه  البته  ناچیز است شکی نیست. 
گردشگری  های  جاذبه  میزان  نظر  از  ایران  خوب 
در  تری  قبول  قابل  جایگاه  از  که  رود  می  انتظار 
بیش  و  کم  حال  این  با  باشیم.  بــرخــوردار  جهان 
است.  جریان  در  کشور  در  گردشگری  صنعت 
نقاط گردشگری فراوانی وجود دارد و استان های 

مختلف تالش هایی در این مورد صورت داده اند.
است  این  آید  می  پیش  که  سؤالی  وجــود،  این  با 
پایداری  به  تواند  می  حد  چه  تا  گردشگری  که 
و  اجتماعی  پــایــداری  آن  دنبال  به  و  اقتصادی 
اینجا  در  کند.  کمک  گردشگری  مقاصد  فرهنگی 
بیشتر موضوع توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی 
نسبت  که  است  این  اســت.ســؤال  محلی  جوامع 
چیست؟  محلی  پایدار  توسعه  و  گردشگری  میان 
در صنعت گردشگری تا چه حد به تقویت ظرفیت 
محلی  ضعیف  اقشار  توانمندسازی  و  بومی  های 
امر  و متولیان  برای مسئولین  اگر  توجه می شود. 

مهم  محلی  جوامع  اجتماعی  و  اقتصادی  پایداری 
نباشد صنعت گردشگری از اهداف خود بسیار دور 

خواهد شد.
به  گردشگری  صنعت  بنیانی  مشکالت  از  جدای 
رفاهی  و  ارتباطی  های  زیرساخت  حوزه  در  ویژه 
اهمیت  از  نیز  صنعت  این  به  نگاه  و  رویکرد  و... 
هدف  اینکه  اســت.  بــرخــوردار  ای  ویــژه  جایگاه  و 
به  را  گردشگران  و  چیست  گردشگری  توسعه  از 

سمت و سویی هدایت کنیم بسیار مهم است.
از یک طرف و  اقتصادی  به خاطر شرایط  معموالً، 
از طرف دیگر،  نبودن زیرساخت های الزم  فراهم 
یکی  باال  هزینه  این  و  بوده  باال  گردشگری  هزینه 
است.  داخلی  گردشگری  بــودن  پایین  دالیــل  از 
حمل  های  زیرساخت  ضعف  و  کشور  زیاد  وسعت 
موانع  مهمترین  از  آن  بودن  گران  ویژه  به  و  نقل  و 
گردشگری در داخل به شمار می رود. گردشگری 
مناطق  و  شهرها  از  سری  یک  به  محدود  داخلی 
است. بعالوه سفر به این مکان ها نیز محدود بوده 
و معموالً کمتر پیش می آید که به شهری دو یا چند 

بار و با قصد گردشگری سفر کنیم. 

زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقل «

زیرساخت  ویژه  به  بایستی  دولت  سو  یک  از  پس 
دهد  توسعه  چنان  را  نقل  و  حمل  و  ارتباطی  های 
که رفت و آمد بین دورترین نقاط کشور نیز آسان 
زیرساخت  سایر  کــردن  فراهم  در  بعالوه  ــردد.  گ
و  ها  هتل  هــا،  رســتــوران  مانند  گردشگری  هــای 
را  محلی  افــراد  جدی  مشارکت  های  زمینه  غیره 
افراد  از  گذار  سرمایه  که  جایی  در  ســازد.  فراهم 
بومی نیست استفاده از درصدی از نیروی انسانی 
بومی یکی از پیش شرط های سرمایه گذاری است 

و دراین راستا ایجاد اشتغال برای اقشار و طبقات 
پایین جوامع محلی از طریق تقویت صنایع دستی 
این هدف شمرده می  راه های تحقق  این  از  یکی 

شود.
از  توانمندسازی جوامع محلی  از طرفی در زمینه 
طریق رفتار گردشگران فرهنگ سازی شود. خرید 
یکی از این رفتارهایی است که گردشگران باید در 
جوامع محلی انجام دهند. هرچند این امر اجباری 
که  برسند  باور  این  به  گردشگران  باید  اما  نیست 
وقتی برای گذران اوقات فراغت به جایی سفر می 
های  جاذبه  از  بردن  لذت  و  بازدید  ازای  در  کنند 
محلی  جامعه  به  ای  فایده  طبیعی  غیر  و  طبیعی 
کاالهای  خرید  با  توانند  می  را  کار  این  برسانند. 
دستی  صنایع  تا  روزمره  ضروری  لوازم  از  مختلف 

انجام دهند.
به دالیل مختلفی سفر کنند.  آدم ها ممکن است 
اما وقتی حرف از گردشگری است خرید از صنایع 
محلی  غذاهای  و  خــوراک  مصرف  بومی،  دستی 
محلی  هــای  سرگرمی  و  تفریحات  از  استفاده  و 
محلی  اقتصاد  تقویت  های  راه  از  یکی  تواند  می 
باور  به  امروزه  باشد.   بومی  افراد  توانمندسازی  و 
کارشناسان جوامع بشری بیش از هر زمان دیگری 
به سمت مصرف گرایی حرکت کرده و بیش از هر 
می  بیان  مصرف  طریق  از  را  خود  هویت  زمانی 
رفع  برای  صرفًا  کاال  مختلف  انواع  مصرف  کنند. 
نیاز نیست بلکه به نوعی برای متمایز سازی خود 
از دیگران و تثبیت هویت اجتماعی نیز صورت می 
گیرد.بنابر این می توان روی تقویت ارتباط خرید و 

گردشگری فرهنگ سازی کرد. 

ماندگاری گردشگر «

با خرید و مصرف نیست  ارتباط  نکته دیگر که بی 
در  نقل  و  حمل  و  ارتباطی  های  زیرساخت  بحث 
مورد  در  ویــژه  به  مهم  این  اســت.  توریستی  نقاط 
برخوردار  زیــادی  اهمیت  از  خارجی  گردشگران 
را  توریست  بتوان  که  میزانی  هر  به  که  چرا  است. 
سپری  ما  کشور  در  را  بیشتری  زمان  که  کرد  قانع 
می  باالتر  کشور  ارزی  درآمد  میزان  همان  به  کند 

رود.
البته موضوع ماندگاری گردشگر نیز حایز اهمیت 
است. در این مورد در برخی از شهرها ماندگاری 
توریسم بسیار پایین بوده و جز هزینه چیزی برای 
جامعه محلی به جا گذاشته نمی شود. برای مثال 
شمار زیادی از مردم تنها در یک بازه زمانی معموالً 
شوند.  می  مازندران  استان  وارد  روزه  سه  یا  دو 
بــودن  مــحــدود  دلیل  بــه  عظیم  جمعیت  ایــن  امــا 
از منابع محلی  را  اقامتش کمترین استفاده  زمان 

همچون هتل، رستوران و... می کنند. 
اگر بخواهیم صنعت گردشگری را به راهی برای 
باید  کنیم  تبدیل  محلی  پایدار  توسعه  به  رسیدن 
جوامع  توانمندسازی  و  تقویت  به  اول  مرحله  در 
الزم  ــای  ه زمینه  بایستی  کـــرد.  تــوجــه  محلی 
از  مصرف  و  خرید  به  گردشگران  هدایت  بــرای 
جوامع محلی فراهم سازیم و در این راه عالوه بر 
زیرساخت های ضروری فرهنگ سازی های الزم 

نیز صورت گیرد.

گردشگری ، راهی برای 
توانمندسازی جوامع محلی  

توسعه گردشگری در مشهد باید 

مبتنی بر فرهنگ رضوی باشد
گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو    
توسعه  در  و  ــت  اسـ مــذهــبــی  شــهــر  مــشــهــد، 
اصول  باید  زائــران  از  میزبانی  و  گردشگری 
فرهنگی مبتنی بر سیره حضرت امام رضا )ع( 
در آن رعایت شود. علی آقامحمدی   در نشست 
در  اقتصاد  اثــرگــذاران  و  فعاالن  اندیشی  هم 
به  سفر  افــزود:  مشهد  در  گردشگری  و  صنعت 
افزایش ماندگاری  به زیارت باشد بلکه برای  نباید فقط معطوف  مشهد 

زائر در این شهر باید دیگر ظرفیت های گردشگری آن نیز تقویت شود.
و  نامدار  های  شخصیت  فرهنگی  عرصه  در  مشهد  داشــت:  اظهار  وی 
توسعه  برای  آنها  از  توان  می  که  دارد  مختلف  سالیق  با  تاریخی  بزرگ 
مجمع  ایرنا،عضو  گزارش  گرفت.به  بهره  گردشگر  جذب  و  گردشگری 
مشخص  هویت  دارای  باید  شهری  هر  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص 

باشد بویژه هویت فرهنگی یک شهر بسیار حائز اهمیت است.
رضوی  مطهر  حرم  زیارت  مشهد،  به  افراد  سفر  اصلی  هدف  افزود:  وی 
است و باید همه شهر رنگ و بوی حضرت امام رضا )ع( را داشته باشد، 
مرکز  تواند  می  مشهد  باشیم  داشته  مدنظر  را  حالل  گردشگری  اگر 

گردشگری حالل باشد و باید بر همین اساس شکل گیرد.

از میان خبرها

مصر  به  متعلق  جهان  سیاه  تخته  قدیمی ترین 
باستان با قدمتی 1۸00 ساله از 26 آوریل تا 27 
آگوست 2019 )6 اردیبهشت تا 5 شهریور 9۸( 
می شود.به  گذاشته  نمایش  به  انگلیس  موزه  در 
گزارش   ایرنا از پایگاه خبری الیوم السابع، عالوه 
بر تخته سیاه، نمونه های متفاوتی از قلم هایی که 
کودکان مصر باستان روی آن می نوشتند همراه با 

جدول زمانی به نمایش در می آید. 
می توان  که  گفت  انگلیس  موزه  اجرایی  مسئول 
آنچه کودکان مصری روی تخته سیاه نوشته اند را 
در  تحصیل  ابتدایی  مرحله  در  آنها  منزل  تکالیف 

قرن دوم میالد بنامیم.
این  روی  نوشتاری  مواد  افــزود:  کتینگ«  »رولــی 

موم  نوعی  از  و  فرد  منحصربه  چوبی،  سیاه  تخته 
مدادهای  مانند  دقیقا  که  بود  شده  ساخته  نازک 
برای نوشتن و طرف دیگر  امروزی، یک طرف آن 

برای پاک کردن استفاده می شده است.
روی  موم  با  مصری  کودکان  نوشته های  میان  در 
باید  »فقط  است:  مشهود  جمله  این  سیاه،  تخته 
در  آنــچــه  ــا  ام پــذیــرفــت«  نصیحت  حکیم  ــرد  م از 
توجه  اســت  مالحظه  قابل  کودکانه  نوشته های 
و  کلمات  و  حروف  اندازه  ویژه  به  خط  جزئیات  به 
خط  یک  روی  نوشتن  برای  کش  خط  از  استفاده 
موزه  در  است  قرار  است.  مشابه  ارتفاع  با  افقی 
انگلیس بیش از 100 قطعه کتیبه باستانی با خط 

هیروگلیف مصر به نمایش گذاشته شد.

رییس پژوهشکده مردم شناسی: آیین و شعر زبان صلح است
رییس پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه، زبان 
آیین و شعر را بهترین زبانی دانست که فرهنگ و 
تمدن ایرانی برای نمایش صلح بکار گرفته است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از اعالم روابط 
عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
مردم  پژوهشکده  رییس  زاده  حسن  علیرضا   ،
از  رونمایی  مراسم  در  را  مطلب  ایــن   ، شناسی 
پوستر همایش ملی »آیین ؛ صلح ، وحدت و تنوع 
متعدد  مراکز   : کرد  تصریح  و  مطرح   » فرهنگی 
مردم  پژوهشکده  پژوهشگاهی  و  دانشگاهی 
شناسی را در بر گزاری این رویداد همراهی می 

کنند .
؛  همایش»آیین  پیش  نشست  اینکه  بیان  با  وی 
صلح ، وحدت و تنوع فرهنگی « سی ام بهمن ماه 
انسانی  علوم  پژوهشگاه  در   12 10تا  ساعت  از 
 ، صلح  ؛  همایش»آیین   : افــزود  شود  می  برگزار 
خانه  در  ماه  اسفند   ۸  » فرهنگی  تنوع  و  وحدت 
و  فردوسی  تاالر  در  همزمان  بطور  اندیشمندان 

از   : گفت  زاده  .حسن  خواهدشد  برگزار  حافظ 
سخن  شعر  و  آیین  زبان  به  صلح  ایران،  در  جمله 

می گوید .
و  فرهنگ  کــه  زبــانــی  بهترین   : کــرد  تصریح  او 
صلح  گذاشتن  نمایش  به  ــرای  ب ایــرانــی  تمدن 
بیان  با  .وی  است  بــوده  شعر  و  آیین  زبــان  یافته 
از  ای  مجموعه  شناسی  مردم  پژوهشکده  اینکه 
دارد  اختیار  در  را  حوزه  این  عکاسی  تابلوهای 
عنوان  تحت  نمایشگاهی  در  را  آنها  تواند  می  که 
»میراث نیایش ، تنوع فرهنگی ،همبستگی ملی و 
وحدت معنوی « به نمایش گذارد ابراز امیدواری 
کرد چکیده مقاالت این همایش در کمترین زمان 

آماده چاپ شود .
سید احمد محیط طباطبایی دبیر علمی همایش 
در  نیز   » فرهنگی  تنوع  و  وحدت   ، صلح  ؛  »آیین 
با اشاره به شرایط منطقه که صلح و  این نشست 
همزیستی را به یک اصل و نیاز مهم تبدیل کرده 
تصریح کرد:سازمان های بین اللملی نظیرایکوم 

را  صلح  موضوع  که  است  دهه  و...یــک  ،یونسکو 
در راس امور خود قرار داده اند.مشاور سرپرست 
پژوهشگاه تصریح کرد : در حوزه میراث فرهنگی 
به  و  شده  دنبال  شیوه  این  نیز  اخیر  دهه  دو  در 
صحبت  اشتراک  از  ها  همایش  تمامی  در  نوعی 
می کنیم تا تمایز تا از تفرقه پرهیز کنیم.او افزود 
: هر یک از فرهنگها یک مزیت دارند که مجموعه 
همین  به   ، دهند  می  شکل  را  بودن  ایرانی  آنها 
کار  راس  در  صلح  عنوان  با  موضوعاتی  دلیل 
هستند و در این همایش نیز به دنبال آنها هستیم.

رییس ایکوم ایران با بیان اینکه بر اساس شاخص 
صلح  خروجی  که  است  موثر  نهادی  ایکوم  های 
آمیز داشته باشد، تصریح کرد :آیین ها بر اساس 
نیاز ها به وجود آمده اند و چگونه کنار هم بودن 
صلح  از  نمادی  یکدیگر  با  مــدرا  و  ها  آیین  ایــن 
و  دانست  همبستگی  نماد  را  نوروز  هستند.وی 
نوروز  سفره  قومیتی  هر  از  ایرانیان  گفت:تمامی 
تنوع  و  همبستگی  از  نشان  که  ــد  دارن مشترک 

فرهنگی در ایران دارد.
ادامه  در  نیز  همایش  اجرایی  دبیر  فیضی  پرویز 
این نشست گفت: تا کنون 44مقاله و 20چکیده 
که  است  رسیده  همایش  این  خانه  دبیر  به  مقاله 
بیان  با  یابد.او  افزایش  تعداد  این  رود  می  امید 
اینکه 33مرکز در برگزاری این همایش همکاری 
پنل های مختلف  : 3۸سخنرانی در  دارند گفت 
فضای  که  جایی  تا  و  است  شده  گرفته  نظر  در 
این  در  آثــار  نمایش  به  دهد  اجــازه  نمایشگاهی 

حوزه خواهیم پرداخت.
پژوهشکده  از  نمایندگانی  نشست  این  ادامه  در 
گردشگری،  و  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  های 
اکو،  مرکز  گنبد،  هفت  نشریه  عروسک،  مــوزه 
خـــوارزمـــی،  ــاه  ــگ ــش دان گیلگمش،  فصلنامه 
خانه   ، انسانی  علوم  پژوهشگاه  تیران،  موسسه 
فعالیت  از  ای  گوشه  بیان  به   ... و  اندیشمندان 
موضوعات  و  نظرات  نقطه  پیشنهادات،  مراکز، 

مورد بحث دراین حوزه پرداختند.

محمد علی جناح سمبل مبارزه 
عقالنی و مذهبی مسلمانان 

گروه فرهنگی - رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
که  بود  این  جناح  علی  محمد  نظرات  از  یکی  گفت:  رضوی  خراسان 
که  دنیا  جای  هر  در  خود  مسلمان  بــرادران  به  که  است  این  ما  وظیفه 
هستند کمک کنیم. او سمبل مبارزه عقالنی و مذهبی مسلمانان است؛ 

به همین دلیل به او لقب قائد اعظم دادند. 
محمدعلی  تولد  سالروز  گرامیداشت  مراسم  در  کریمی  اورعی  محمد 
فردوسی  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در  پاکستان،  بنیان گذار  جناح، 
از  را  قاره  شبه  مسلمانان  تا  کوشید  سال ها  جناح  کرد:  اظهار  مشهد، 
بودند  قاره  شبه  از  او  پدری  خاندان  کند.  رها  انگلیس  استعمار  چنگ 
او  دوشادوش  مبارزه  سال های  تمام  در  که  جناح  فاطمه  خواهرش  اما 

ایستاد، روایت می کند که خاندان مادری آن ها ایرانی االصل بودند.
از  بهره  گیری  با  و  کرد  شــروع  را  انگلیس  علیه  مبارزه  وی  ــزود:  اف وی 
ظرفیت عظیم انسانی مسلمانان، سال های شکوه اسالم در شبه قاره را 
بار دیگر رقم زد. سال هایی که ندای اسالم در گوشه و کنار شبه قاره به 
گوش می رسید و هر روز شهر و قومی را به سوی توحید فرا می خواند، 
وضعیت مسلمانان زیاد مناسب نبود و از سوی دیگر بیم آن می رفت که 
با از بین رفتن شکوه زبان فارسی در شبه قاره و تهاجم فرهنگ غربی که 
را  قاره  شبه  در  اسالم  موجودیت  می شد،  انجام  متعصب  بومیان  توسط 

به خطر بیندازد.
اورعی کریمی بیان کرد: این شخصیت رویایی بزرگ در سر می پروراند 
طرح  ابتدا  در  اما  بود  داده  قرار  هدف  را  قاره  شبه  مسلمانان  آزادی  و 
کاملی ترسیم نکرد. وی در لندن که برای تحصیل سفر کرده بود، برای 
اولین بار با عالمه اقبال مالقات نمود و تفکرات اقبال، روح آزادی خواه 
و پرتالش جناح را بیدارتر از قبل کرد. در سن 29 سالگی برای اولین 
جناح  محمدعلی  بر  هیچ گاه  که  سیاستی  شد،  سیاست  دنیای  وارد  بار 
تاثیر نگذاشت بلکه او بود که بر سیاست تاثیر گذاشت. او در راه آزادی 

مسلمانان حتی همسرش را از دست دارد.
سال  در  سرانجام  جناح،  ساله  هفت  تالش  پی  در  اینکه  بیان  با  وی 
شد،  شناخته  رسمیت  به  پاکستان  اسالمی  جمهوری  کشور   ،1947
داشت  قرار  پاکستان  حکومت  راس  در  ماه   13 حدود  وی  کرد:  عنوان 
به  همواره  وی  کرد.  مشخص  را  آن  خارجی  سیاست  کلی  مشی  خط  و 
دنبال حل مساله کشمیر برای ایجاد روابط دوستانه با هندوستان بود 
و همچنین در گره گشایی از مساله فلسطین اصرار می ورزید. او از تمام 
امت  تشکیل  و  وحدت  سوی  به  را  آنان  می کند،  یاد  نیکی  به  مسلمانان 
اسالمی فرا می خواهند و از مسلمانان مصر، اندونزی، عربستان، ایران 
و افغانستان می خواهد تا برای همکاری، مساعدت و اتحاد جهان اسالم 

با هم تالش کنند.
امروز دانشگاه فردوسی شعبه  ایران گفت:  ادامه سفیر پاکستان در  در 
زبان بسیار قوی دارد و کار خوبی انجام داده که زبان های کشور همسایه 
را در دانشگاه تدریس می کند. رفعت مسعود با بیان اینکه 25 دسامبر 
عنوان  است،  ما  برای  مهمی  روز  جناح  محمدعلی  اعظم  قائد  تولد  روز 
از  و  کرد: تدریس، زبان و فرهنگ چیزهایی هستند که روابط کشورها 
آن بیشتر روابط مردم را نزدیک تر می کنند و دانشگاه ها نه تنها فردوسی 
بلکه پاکستان نیز تمایل دارند که این کار سرانجام بگیرد. دانشجویان 
زیادی از کشور ما به ایران می آمدند و تعدادشان در رشته های مختلف 
زیاد بود اما این تعداد روز به روز کم شده و این خوب نیست. باید بررسی 
ایران  به  پاکستان  از  دانشجویان  تا  دهیم  انجام  برنامه ای  چه  که  کنیم 
آمده و از ایران نیز به پاکستان بروند، در این صورت روابط خوب و مردم 
به هم نزدیک می شوند که در این صورت روابط کشورها خوب می شود. 
که  بود  این  جناح  کار  اولین  اینکه  به  اشاره  با  ایران  در  پاکستان  سفیر 
هندوستان آزاد شود.سفیر پاکستان در ایران خاطرنشان کرد: جناح دو 
استراتژی داشت، یکی اینکه سیستم انگلیسی ها و فکر آن ها را بفهمیم 
ما  که  بگویند  و  دهند  آواز  خود  آزادی  برای  مسلمانان  اینکه  دیگری  و 
هم حق خود را می خواهیم، این مشکل است که زندگی مسلمانان در 

هندوستان آزاد، آسان باشد. 

نمایش قدیمی ترین تخته سیاه جهان با قدمت 1800 ساله
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خراسان»     « حوادثضامن

جامعه ما و میزان تاب آوری ها 
عطاریانی -اغلب ما به خواندن خبرهای مختلف به ویژه اخبار حوادث 
جراید  و  ها  روزنامه  حــوادث  خبرهای  میان  در  اما  هستیم  مند  عالقه 

برخی اخبار انصافا اعجاب آور است. 
یک  مرگ  به  منجر  سیکلت  موتور  گاز  صدای  بودیم  خوانده  خبرها  در 
جوان شد. مجادله بر سر پارکینگ خودرو منجر به قتل شد و ... هر یک 
از این نوع اخبار نشان می دهد که آستانه تحمل و صبر مردم روز به روز 
به یک  "تقریبا  ندارند  در حال زوال است.امروزه عبارت "مردم اعصاب 
عبارت فراگیر تبدیل شده و البته مصداق آن را در جامعه به راحتی می 

توان دید. 
چراغ  شدن  روشن  با  رانندگی  و  راهنمایی  خطر  چراغ  پشت  ها  راننده 
ممتد،  های  بوق  زدن  با  و  کنند  صبر  ثانیه  چند  نیستند  حاضر  سبز 
اعصاب همه را برهم می ریزند.در اوج ترافیک های سنگین و در حالی 
وقت  آن  هستید،  ترافیک  گرفتار  و  ایستاده  دههاخودرو  شما  مقابل  که 
کنید!کم  باز  او  برای  را  راه  که  زند  می  بوق  مدام  سری  پشت  راننده 
نیست اخباری که نشان می دهد افراد بر اثر یک موضوع ساده و پیش 
اند.  زده  رقم  را  نفر  یک  مرگ  حتی  و  اند  افتاده  هم  جان  به  افتاده  پا 
چندی پیش خبری در روزنامه ها منتشرشد . خبری از یکی از شهرهای 
خراسان رضوی که معموال درآن شهر از درگیری بین افراد و نزاع و ... 
هیچ خبری به گوش نمی رسید و به واقع شهری نمونه بود . اما در خبر 
جدید آمده بود که نزاع و درگیری فردی در این شهر زیاد شده و البته 
فتاری  مالی،گر  تنگناهای  اقتصادی،  و  مالی  مشکالت  هم  ا  ر  آن  علت 
چنین  بودند.اما  کرده  عنوان  امروزی  زندگی  مصائب  از  بسیاری  و  ها 
یکدیگر  جان  به  همه  نیست  قرار  اما   ، است  گریبانگیرهمه  معضالتی 
این روزها خانواده ای را سراغ  به انحطاط بکشانیم.  را  افتاده و جامعه 
دارید که گرفتاری و دغدغه ای نداشته باشد؟ این روزها خانواده ای را 
سراغ دارید که مشکل مالی نداشته باشد؟ بیایید هم را باور کنیم اما در 
از ما مشکالتی است که برای  برابر هم قرار نگیریم . مشکالت هر یک 
دیگران هم وجود دارد حداقل سعی کنیم در برابر دیگران آستانه تحمل 
خود راباال ببریم. زود عصبانی نشوید، کمی تحمل کنید با مقداری تامل 
و صبوری و حتی با گفتن ذکر و دعا می توانیم از بروز یک حادثه بزرگ 
جلوگیری کنیم.تاب آوری جامعه کار دشواری نیست اما هر یک از ما با 
ساده  ماجرایی  به  را  بزرگ  ای  حادثه  حداقل  توانیم  می  صبوری  کمی 
تبدیل کنیم. با یک تصادف معمولی خودرو از کوره خارج نشویم و طر ف 
مقابل را عصبانی نکنیم. یک سالم و یک لبخند در آغاز یک حادثه می 
تواند ماجرا را ختم به خیر کند. بیایید در هر حادثه و بحران و ماجرایی 
که پیش می آید عجله نکرده و عصبانی نشویم. همه گرفتار هستند و ما 

به این گرفتاری ها دامن نزنیم.
هم  دینی  خواهران  و  بــرادران  و  مسلمان  ما  همه  که  نکنیم  وفراموش 
ما  اخالقی  و  دینی  های  شخصیت  و  بزرگان  اینکه  آخر  کالم  و  هستیم 

براین نکته تاکید دارند که " گذشت خصلت مردان است ".

یک نکته از هزاران

اخبار

گروه حوادث- رییس مرکز تحقیقات ارتقا، ایمنی 
علوم  دانــشــگــاه  مصدومیت های  از  پیشگیری  و 
تقویت  ضــرورت  بر  تاکید  با  بهشتی  شهید  پزشکی 
تعامل با محققین و مراکز علمی در راستای کاهش 
از  بسیاری  متاسفانه  گفت:  کشور،  در  سوانح  آمار 
خود  تصمیم گیرندگان  و  سیاست گذاران  مدیران، 
را از توصیه های علمی منتج شده از مراکز علمی و 
تخصصی بی نیاز می دانند تا جایی که سطح تعامل 
مراکز تصمیم گیر در حوزه سوانح ترافیکی با مراکز 
علمی و تحقیقاتی بسیار ضعیف و گاهی حتی نگران 
کننده است. دکتر حمید سوری با اشاره به سوانح 
در  میر  و  مرگ  علت  عمده ترین  عنوان  به  ترافیکی 
کشور، عنوان کرد: بررسی مساله حوادث و سوانح 
ترافیکی در کشور و شناسایی راه های پیشگیری از 

آن، یک ضرورت محسوب می شود.

ضرورت بررسی علمی و تخصصی  «

وی با اشــاره به ضــرورت بررسی علمی و تخصصی 
ترافیکی  سوانح  گفت:  کشور،  در  ترافیکی  سوانح 
با رفتار و عوامل  نیز همانند سایر مشکالت مرتبط 
محیطی، یک نسخه بومی مخصوص به خود را طلب 
بیماری های  از  خیلی  مانند  نمی توانیم  و  می کند 
را  کشورها  سایر  موفق  نسخه های  عفونی  و  واگیر 
در کشور خودمان اجرا کنیم. به عبارت دیگر باید با 
رویکرد و تحقیقات بومی به این مقوله توجه شود.وی 
در گفتگو با ایسنا ، با اشاره به سابقه فعالیت 13 ساله 
مرکز تحقیقات ایمنی و پیشگیری از مصدومیت های 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تصریح کرد: 
سعی ما بر این است که با شناسایی روش های بومی 
و مداخالت مناسب برای کاهش سوانح ترافیکی در 
کشور از طریق تهیه توصیه ها، پیشنهادات عملیاتی و 
اجرایی به سیاست گذاران و مدیران در تصمیم گیری 
سوانح  اینکه  بیان  با  کنیم.سوری  کمک  مناسب تر 
ترافیکی مقوله و معضلی چند جانبه است، تصریح 
کرد: در توصیه های جهانی یکی دو - دهه اخیر برای 
کسب نتیجه موثرتر درجهت کاهش سوانح ترافیکی، 
باید به رویکرد علمی و سالمت محور مساله بیشتر 

توجه شود.

انسان، وسیله نقلیه و راه   «

وی نقطه اتکا و محور اصلی تمامی عوامل موثر در 
و  کرد  عنوان  راه  و  نقلیه  وسیله  انسان،  را  سوانح 
انسان  تعامل  خــودرو،  با  انسان  تعامل  یعنی  گفت: 
با دیگران  و رفتارش  با خود  انسان  با محیط، رفتار 
در  که  جامعه ای  با  همچنین  و  پیرامون  محیط  و 
سوانح  اساسی  کننده  تعیین  می کند،  زندگی  آن 
انسان  رویکرد  این  با  می شوند.  محسوب  ترافیکی 
موجودی است که می تواند فعاالنه عمل کرده و روی 
شیوه زندگی خود تاثیر بگذارد. در این راستا دیدگاه 
انسان نسبت به سالمت و ایمنی و نگاهش به محیط 

پیرامونی در این راستا موثر است.

رفتارهای ناایمن و ضد اجتماعی   «

پیشگیری  و  ایمنی  ارتقا،  تحقیقات  مرکز  رئیس 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  مصدومیت های  از 
بهشتی با اشاره به اهمیت سالمت انسان در رخداد 
رخداد  در  انسان  سالمت  گفت:  ترافیکی،  سوانح 
سوانح ترافیکی نقش اساسی دارد؛ چراکه سالمت 
روانی،  و  روحی  سالمت  بلکه  نیست  جسمی  فقط 
اجتماعی و معنوی ازجمله عواملی است که باید مورد 
توجه جدی قرار گیرد. یکی از مهم ترین علل رخداد 
است؛  اجتماعی  ضد  و  ناایمن  رفتارهای  سوانح، 
رفتارهایی که می تواند خود فرد و افرد آن جامعه را در 
معرض خطر قرار دهد.به گفته وی، یک جامعه سالم، 
از راننده سالم، عابر پیاده سالم و در کل همه ابعاد 
سالمت رفتاری، برخوردار است که هم باعث آرامش 
جامعه شده و هم با رفتارهای درست اجتماعی باعث 
کاهش سوانح ترافیکی می شود. همچنین می توان 
سرعت،  کنترل  ازجمله  ایمن تر  رفتارهای  انجام  با 
عدم خستگی و خواب آلودگی و عدم مصرف الکل 
در زمان رانندگی و عواملی از این دست بر رفتارهای 
به عنوان نمونه،  تاثیر گذاشت.  رانندگی  به  مربوط 
به مقررات رفتارهای ضد  توجه  راننده ای که بدون 
اجتماعی انجام داده و یا  موتورسیکلت سواری که 
اتومبیلی  و  کــرده  تعرض  پیاده  عابر  عبور  محل  به 
یا  و  کــرده  پــارک  پیاده  عابر  مخصوص  محل  در  که 
بوق زدن های غیرضروری همه جزو رفتارهای ضد 
سالمت  بر  رانندگی  موقع  در  که  بــوده  اجتماعی 
جامعه تاثیر سوء داشته و به دنبال آن جامعه ای که 
مورد تعرض دیگران قرار گیرد، طبیعتا خشونت در 

آن نهادینه شده و به خطر می افتد.

شناسایی عوامل موثر در پیشگیری   «

سوری با اشاره به فعالیت های این مرکز تحقیقاتی 
با رویکرد سالمت محور، عنوان کرد: سعی ما بر این 
رویکردهای  با  و  موثر  عوامل  شناسایی  با  که  است 

بتوانیم   جهانی  سطح  در  معقول  و  دقیق  علمی، 
در  تخصصی  و  علمی  پیشنهادات  و  توصیه ها 
راستای پیشگیری از سوانح ترافیکی را به مسئولین 
مراکز  تعامل  سطح  دهیم.  انتقال  سیاستگذاران  و 
تحقیقاتی  مراکز  با  سوانح  ــوزه  ح در  تصمیم گیر 
پزشکی  علوم  دانشگاه  است.استاد  کننده  نگران 
از  بسیاری  متاسفانه  اینکه  بیان  با  بهشتی  شهید 
خود  تصمیم گیرندگان  و  سیاست گذاران  مدیران، 
را از توصیه های علمی منتج شده از مراکز علمی و 
تخصصی بی نیاز می دانند، عنوان کرد: تعامل مراکز 
تصمیم گیری در حوزه سوانح ترافیکی با مراکز علمی 
و تحقیقاتی بسیار ضعیف و گاهی حتی نگران کننده 
اساس  بر  نادرست  تصمیمات  اتخاذ  چراکه  است؛ 
جامعه  بــرای  علمی  رویکرد  بــدون  و  خام  تجربیات 
هزینه داشته و هیچ کشوری نتوانسته از این طریق 

آمار سوانح ترافیکی را کاهش دهد.

ضرورت تعامل با محققین و مراکز علمی   «

یکی  طی  توانسته اند  که  موفقی  کشورهای  تمام   
سوانح  زمینه  در  چشمگیری  کاهش  اخیر  دهه  دو 
و  نتایج  از  استفاده  با  صرفا  باشند،  داشته  ترافیکی 
توصیه های محققین و مراکز علمی این امر را محقق 
در   ،70 دهه  طی  آلمان  نمونه  عنوان  به  کرده اند. 
داشــت؛  کشته  ــزار  ه  30 ــدود  ح رانندگی  سوانح 
کشوری که جمعیتش تقریبا معادل جمعیت کشور ما 
و با وسایل نقلیه سه برابر ماست. با این حال توانست 
با رویکرد علمی مناسب این آمار را به کمتر از 3هزار 

نفر کاهش دهد.

صرف ساالنه 39میلیارد دالر در سوانح  «
ترافیکی  کشور

پیشگیری  و  ایمنی  ارتقا،  تحقیقات  مرکز  رییس 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  مصدومیت های  از 
این  تحقیقاتی  فعالیت های  به  ــاره  اش با  بهشتی، 
مرکز عنوان کرد: مرحله اول فعالیت ها، شناسایی و 
بررسی میزان اهمیت و بزرگی مساله است. به عنوان 
نمونه در یک تحقیق مشخص شد که ساالنه حدود 

6.5 درصد درآمد ناخالص ملی کشور یعنی چیزی 
سوانح  ــداد  رخ کل  صرف  دالر  39میلیارد  حــدود 
ترافیکی می شود. به عبارت دیگر با کاهش و حذف 
ارزی  صرفه جویی  زیادی  میزان  تا  ترافیکی  سوانح 

خواهیم داشت.

 عمر از دست رفته  «

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره 
مرکز،  این  پژوهشی  طرح های  از  برخی  نتایج  به 

عنوان کرد: نتایج یکی از این طرح ها نشان داد که 
در آمار مرگ ناشی از سوانح ترافیکی کشور حدود 
20 درصد کم شماری داریم. همچنین مشخص شد 
رفته  دست  از  عمر  سال  هزار  از 500  بیش  ساالنه 
سوانح  بدنبال  ناتوانی(  یا  زودرس  مرگ  دلیل  )به 
دیگر،  عبارت  به  می دهد.  رخ  کشور  در  رانندگی 
میانگین سن قربانیان سوانح ترافیکی در کشور ما 
حدود 35 سال است که اگر امید به زندگی در کشور 
را 75 سال در نظر بگیریم، به ازای هر مرگ ناشی از 

سوانح ترافیکی،40 سال عمر از دست رفته داریم.

عامل انسانی دلیل بیش از دو سوم مرگ ها  «
در سوانح

سوری با اشاره به سایر مراحل تحقیقات این مرکز، 
عوامل  شناسایی  تحقیقات،  بعدی  مرحله  ــزود:  اف
خطر و مسایلی است که در رخداد سوانح ترافیکی 
اثرگذار است. به عنوان نمونه زمانی که گفته می شود 
مرگ هاست،  سوم  دو  از  بیش  دلیل  انسانی  عامل 
خودرو  نقش  مثال  یا  اســت،  اولویت  در  آن  به  توجه 
می تواند 10  عوامل  سایر  با  تعامل  در  یا  تنهایی  به 
به  را  ترافیکی  سوانح  از  ناشی  مرگ های  درصــد 
و  تحقیقات  انجام  با  بنابراین  دهد.  اختصاص  خود 
مختلف  عوامل  نقش  می توان  علمی  پژوهش های 
از جمله اجتماعی و حتی عوامل سیاسی دخیل در 
سوانح را شناسایی و بررسی و برای پیشگیری از آنها 

برنامه ریزی کرد.

سرعت غیرمجاز عمده ترین علت حادثه   «

وی با اشاره به مداخالت موثر در کاهش آمار سوانح 
ترافیکی، عنوان کرد: سرعت غیرمجاز عمده ترین 
را  آن  بتوانیم  اگر  که  ماست  کشور  در  حادثه  علت 
کنترل و مدیریت کنیم به کاهش حدود 20درصد 
خواهد  منجر  ترافیکی  سوانح  از  ناشی  مرگ های 
مداخالت  اعمال  صحیح  مسیر  باید  البته  شــد. 
راستا  این  در  و  یافته  را  موفقیت  به  دستیابی  برای 
فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  ساختارهای  به 
تمام  استاد  کنیم.این  توجه  نیز  جامعه  سیاسی  و 

دانشگاه همچنین با اشاره به ارزشیابی مداخالت 
کاهش  در  آنــهــا  تاثیر  مــیــزان  سنجش  ــدف  ه بــا 
نتایج  نمونه  عنوان  به  کــرد:  تصریح  سوانح،  آمــار 
عامل  که  داد  نشان  رابطه  ایــن  در  ما  تحقیقات 
هشت  تا  توانسته  رانندگی"  جرایم  نرخ  "افزایش 
کاهش  را  ترافیکی  سوانح  از  ناشی  مرگ  درصــد 
تاثیرات  این  ماندگاری  میزان  بررسی  البته  دهد، 
دنبال  به  که  ماست  تحقیقاتی  حیطه های  جزو  نیز 
توانمندسازی  مردم،  عموم  آگاه سازی  آموزش،  آن 

با  مختلف  آموزشی  کتب  انتشار  و  سیاست گذاران 
هدف افزایش توانمندی نیروهای درگیر در کاهش 
سوانح ترافیکی و حتی مردم می تواند در دستور کار 

قرار گیرد.
این مرکز تحقیقاتی برای  برنامه  به  با اشاره  سوری 
تقویت تعامل با ارگان های سیاستگذار و اجرایی در 
خوبی  تعامل  راستا  این  در  کرد:  اظهار  رابطه،  این 
تاثیر  خوشبختانه   که  ــم  داری ناجا  راهبر  رئیس  با 
نتایج  این،  بر  عالوه  است.  داشته  مثبتی  و  مناسب 
قالب   در  ترافیکی  سوانح  با  مرتبط  تحقیقات  کلیه 
یک فرم کاربردی تهیه شده و برای سیاست گذاران 
و مسئولین مربوطه ارسال می شود. به عبارت دیگر 
و  مناسب  عوامل  دهنده  نشان  تحقیقات،  نتیجه 
در  که  است  ترافیکی  سوانح  کاهش  بر  تاثیرگذار 
ارگان های  بــرای  آن  بیشتر  جزئیات  نیاز،  صــورت 
متقاضی ارسال می شود. همچنین ما آمادگی داریم 
که با مشارکت و حضور موثرتر و بیشتر بتوانیم این 

توصیه ها و پیشنهادات را اجرایی کنیم.

انتقاد از عدم حضور مراکز تحقیقاتی   «

وی با انتقاد از ضعف مراکزی که باید از این داده ها 
مثال  طور  به  کرد:  عنوان  کنند،  استفاده  تجارب  و 
وزیر  درخواست  وجود  با  تحقیقاتی  و  علمی  مراکز 
به  راه هــا  ایمنی  کمیسیون  در  شهرسازی،  و  راه 
مدیریت  در  گیرنده  تصمیم  اساسی  مرجع  عنوان 
رسمی  حضور  ترافیکی،  سوانح  سیاست گذاری  و 
و  سیاست گذاری  کــه  حالیست  در  ــن  ای ــد.  ــدارن ن
اثربخشی  مناسب،  علمی  بار  بــدون  تصمیم گیری 

ندارد.

نقش مثبت آموزش در کاهش سوانح «

از  پیشگیری  و  ایمنی  ارتقا،  تحقیقات  مرکز  رییس 
کاهش  در  آموزش  نقش  به  اشاره  با  مصدومیت ها  
سوانح، گفت: آموزش و آگاه سازی در همه جای دنیا 
نقش تعریف شده و ثابت شده ای دارد. البته آموزش 
با  باید  بنابراین  باشد.  جامعه  نیاز  با  متناسب  باید 
اجرای طرح های نیازسنجی، نیاز بخش های مختلف 
کودکان،  رانندگان،  تا  گرفته  مردم  توده  از  جامعه 
سالمندان، سیاستگذاران وحتی خدمات دهندگان 
کاربردی  آموزش های  آن  با  متناسب  و  سنجیده  را 

تعریف و ارایه شود.
برای  سنجیده  آمــوزش هــای  ــه  ارای بر  تاکید  با  وی 
نمونه،  عنوان  به  کرد:  عنوان  سوانح،  از  پیشگیری 
که  شود  طراحی  گونه ای  به  باید  کودکان  آمــوزش 
آنها  در  کــاذب  شجاعت  و  نفس  به  اعتماد  به  منجر 
رشد،  با  متناسب  باید  آموزش ها  همچنین  نشود. 
توسعه اجتماعی و شخصیت فرد بوده و تقویت کننده 

باشد.
راستا  ایــن  در  اینکه  بیان  با  دانشگاه  استاد  ایــن 
اظهار  شده،  طراحی  مدونی  آموزشی  برنامه های 
سطح  در  شدن  عملیاتی  بــرای  برنامه ها  این  کــرد: 
جامعه نیازمند حمایت سیاست گذاران و برنامه ریزان 
است؛ چراکه بودجه ما به عنوان یک مرکز تحقیقاتی 
محدود بوده و طبیعتا نمی توانیم برای تمامی حوزه ها 
جزوات آموزشی، پوستر و غیره تهیه کنیم. پیشنهاد 
ما این است که راه ورود مراکز تحقیقاتی به مدارس، 
صدا و سیما و رسانه ها تسهیل شود تا بتوانند نقش 
آموزشی خود را به خوبی ایفا کرده و از آنان به عنوان 
بازوهای فکری و مشورتی در کنار سیاست گذاران، 
برنامه ریزان و مجریان استفاده شود. البته این فضا 
تا حدی شکل گرفته ولی بسیار کمرنگ بوده و در 
حد و اندازه ای نیست که بتواند مشکالت جامعه رابه 

خوبی مرتفع کند.  
اثربخشی  ــی  ــاب ارزی ــرورت  ضـ بــر  تاکید  بــا  ســـوری 
برنامه های  ارایــه  و  تدوین  کرد:  تصریح  آموزش ها، 
محتویات،  مهم  مساله  است.  مفید  قطعا  آموزشی 
مخاطبان و ارزشیابی اثربخشی این آموزش هاست؛ 
جز  علمی  مدون  برنامه ریزی  بدون  آموزش  چراکه 
حیف کردن منابع کشور هیچ نتیجه ای در بر نداشته 
دانشگاه  داشت.استاد  خواهد  معکوس  اثر  حتی  و 
علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به سایر تحقیقات 
این مرکز، اظهار کرد: در زمینه سوانح غیرعمدی از 
جمله سقوط، سوختگی، مسمومیت، غرق شدگی، 
مشکالتی  جمله  از  عمدی  مصدومیت های  حــوزه 
مثل خشونت، دگــرآزاری و درحوزه سوانح طبیعی 
مسائلی مثل زلزله، سیل و سایر مباحث در این مرکز 

کارهای متعددی انجام شده است.
از  پیشگیری  و  ایمنی  ارتقا،  تحقیقات  مرکز  رییس 
حمایت  عدم  از  انتقاد  با  خاتمه  در  مصدومیت ها 
مسئولین از مراکز تحقیقاتی، خاطر نشان کرد: مرکز 
تحقیقات ارتقا، ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 
تنها مرکز معتبر علمی در زمینه پیشگیری و کنترل 
متاسفانه  که  مصدومیت هاست  و  سوانح  حوزه  در 
حمایت کافی از آن وجود ندارد و طبیعی است که با 
محدودیت نیروی انسانی و بودجه انتظار زیادی برای 

بهبود شرایط وجود ندارد.

روزانه 40 تا 50 نفر بر اثر تصادفات رانندگی 

فوت می کنند

در  نفر   50 تا   40 بین  ــه  روزان گفت:  ــور(  )راه کشور  راه  پلیس  رئیس 
می  دست  از  را  خود  جان  ایــران  مختلف  نقاط  در  رانندگی  تصادفات 
حمیدی  محمدحسین  سردار  راهــور،  پلیس  از  ایرنا  گــزارش   دهند.به 
نهایی  حد  به  رانندگی  تلفات  کاهش  بــرای  پلیس  اقــدامــات  افــزود: 
رسیده است و با وضعیت فعلی اعتبارات و سفرها نمی توان بیش از این 

تصادفات رانندگی را کاهش داد.
کاهش  آنها،  بازدارندگی  افزایش  و  قوانین  اصــالح  کــرد:  اضافه  وی 
راه  وضعیت  اصالح  و  جدید  های  سامانه  از  استفاده  سوخت،  مصرف 
کشته  کاهش  تداوم  برای  ضروریات  جمله  از  خودروها  ایمنی  وافزایش 
های تصادفات رانندگی است که مسئوالن باید در این خصوص فکری 

اساسی کنند.

شال گردن، جان کارگر معدن را گرفت

حفاری  کارگر  یک  گفت:  یزد  بافق  پزشکی  های  فوریت  مرکز  رئیس 
به  گردنش  شال  کار،  هنگام  شهرستان،  این  آسفوردی  فسفات  معدن 

دور دستگاه پیچید و جان خود را بر اثر خفگی از دست داد.
سعید ملکزاده  به خبرنگار ایرنا افزود: این کارگر غیر بومی و 37 ساله،   
از دستگاه حفاری این معدن گیر  هنگام کار، شال گردنش به قسمتی 

کرده و بر اثر این حادثه جان خود را از دست داد. 
آمبوالنس  دستگاه  یک  حادثه  این  وقوع  از  اطالع  محض  به  افزود:  وی 
محل  به  بود  فسفات  معدن  به  نزدیکتر  که  کوشک  ای  جاده  اورژانــس 

سانحه اعزام شد اما وی دچار خفگی شد و در دم جان باخته بود. 
شهرستان  آسفوردی  فسفات  شرکت  پیمانکاری  نیروهای  از  جوان  این 

بافق بود. 
جنازه این کارگر جوان به سردخانه بیمارستان بافق منتقل شد تا پس از 

طی مراحل قانونی به خانواده اش تحویل شود. 
شرکت معدن فسفات آسفوردی بافق زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید 

مواد معدنی ایران، در فاصله 35 کیلومتری شهر بافق قرار دارد. 
مرکز شهرستان 50 هزار نفری بافق در فاصله 110 کیلومتری جنوب 

شرقی یزد واقع شده است.

گزارش »ضامن خراسان« از یک معضل دیرینه کشور

 5۰۰ هزار سال عمر از دست رفته ما 
به دلیل سوانح رانندگی
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 امام جعفر صادق؟ع؟: همانا اسراف با برکت کم همراه است.
)وسائل الشیعه:ج15،ص261(                        

نماز به نمازگزار در تشخیص راه راست و 
خطا کمک می کند؛ نماز به ما می آموزد، 

کاری را که بر عهده می گیرید، بی منت و 
مشکل تراشی انجام دهید و تنبلی را کنار 

بگذارید

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب صورت می گیرد:

 15 بهمن؛ افتتاح کتابخانه مر کزی مشهد 

درخشش 2 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی 

در فهرست سرآمدان علمی کشور 

فدراسیون سرآمدان علمی ایران تحت مدیریت معاونت علمی، فناوری 
در  را  مشهد  فردوسی  دانشگاه  علمی  هیات  عضو   2 جمهوری  ریاست 

فهرست سرآمدان علمی کشور در سال 1397 قرار داد.
به گزارش  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، 
الهه  دکتر  نفر   2 ــن  ای مشهد،  فــردوســی  دانــشــگــاه  عمومی  روابـــط 
گوهرشادی، استاد برجسته گروه شیمی و دکتر شهرام عباسی، استاد 

برجسته گروه فیزیک این دانشگاه هستند.
گرنت  از  استفاده  نقدی،  پژوهانه  دریافت  ــزارش،  گ ایــن  اســاس  بر 
حق  پرداخت  نیز  و  راهبردی  فناوریهای  آزمایشگاهی  شبکه  خدمات 
جوایز  از  بخشی  دکتری  پسا  محقق  تحقیقاتی  همکاری  کامل  الزحمه 
ایران  علمی  سرآمدان  فدراسیون  توسط  آنان  برای  شده  گرفته  درنظر 

است.
از  بعد  کشور  جامع  دانشگاههای  بین  در  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
اختصاص  خود  به  را  سوم  رتبه  مدرس  تربیت  و  تهران  دانشگاههای 
هزار   12 که  مختلف  های  رشته  در  دانشجو  هزار   24 با  و  است  داده 
نفر آنها دانشجوی مقاطع تحصیالت تکمیلی هستند، بزرگترین مرکز 

علمی، پژوهشی و فناوری خراسان رضوی است.

شــورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر مشهد با بیان آنکه طبق نظر شورای 
اراضی  طرح  دو  هر  معماری  و  شهرسازی  عالی 
همزمان  مشهد   77 لشکر  قدیم  پادگان  و  آبشار 
می رسد  نظر  به  گفت:  است،  شده  ارائــه  شورا  به 
بدون  ماه  بهمن   ۸ در  مذکور  طرح های  تصویب 

مشکل انجام شود.
 

به  مشهد،  از  فــارس  خــبــرگــزاری  گـــزارش   بــه 
شهر  اسالمی  شورای  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل 
طبق  آنکه  بیان  با  مهدی نیا  محمدهادی  مشهد، 
دو  هر  معماری  و  شهرسازی  عالی  ــورای  ش نظر 
طرح اراضی آبشار و پادگان قدیم لشکر 77 مشهد 

نظر  به  گفت:  است،  شده  ارائــه  شورا  به  همزمان 
می رسد تصویب طرح های مذکور در ۸ بهمن ماه 

بدون مشکل انجام شود.
شــورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
فنی  کمیته  داد:  ــه  ادامـ مشهد  شهر  اســالمــی 
آینده  هفته  یکشنبه  شهرسازی  عالی  شـــورای 
برگزار می شود و طبق قانون، نماینده شهرداری، 
حاضر  جلسه  در  شهرسازی  و  راه  و  استانداری 
آن  در  هم  بنده  خود  دارد  امکان  البته  می شوند، 

جلسه حاضر باشم.
بود  قرار  که  اطالعاتی  تمام  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شود،   5 مــاده  کمیسیون  تحویل  ارتــش  جانب  از 
از  پس  فنی  کمیته  کرد:  بیان  است،  شده  تحویل 

بررسی این اطالعات را به شورای عالی فرستاده 
است، فرماندهان ارتش هم قول قطعی داده اند به 
شهرسازی  عالی  شورای  در  طرح  تصویب  محض 

نسبت به گشایش بلوار نماز اقدام کنند.
بدنه  اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  مهدی نیا 
طرح  روی  را  الزم  بررسی های  شورا  کارشناسی 
است،  گرفته  شکل  کلی  توافقات  و  داده  انجام 
و  باشیم  داشته  چالش  شــورا  در  نمی کنم  گمان 
قانونی  مسیر  شــدن  طی  بــرای  شــورا  آتــی  جلسه 

است.
ــورای  ش شــهــرســازی  و  عــمــران  کمیسون  رئیس 
معموال  ــورا  ش شــد:  یـــادآور  مشهد  شهر  اسالمی 
عموما  جزئی  مــوارد  در  و  می کند  ورود  کلیات  به 

بنابراین،  می کند،  بسنده  استان  تصمیمات  به 
عالی  شــورای  بهمن   ۸ جلسه  در  می رسد  به نظر 
شهرسازی با تصویب این دو طرح گره از بلوار نماز 

باز شود.

ــادرت به  ــب ــرادی کــه م ــ دادســتــان فــردیــس گــفــت: اف
سگ گردانی تحت عنوان تفریح یا خودنمایی در سطح 
دستور  به  و  شد  خواهند  تذکر  مشمول  کنند،  شهر 

قضایی جلب و به دادسرا اعزام می شوند. 
حسن جهانشاهلو دوشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار 
وجود  تعدد  به  توجه  با  داشت:  اظهار  البرز،  در  فارس 
پارک ها  در  سگ گردانی  و  تفریحی  اماکن  در  سگ ها 
فضای  در  گسترده ای  بازتاب  که  افــراد  برخی  توسط 
در  اقدام  این  با  مقابله  داشت،  به دنبال  نیز  را  مجازی 

دستور کار قرار گرفت.
عابر  چند  به  سگ  حمله  اخیر  حادثه  به  اشــاره  با  وی 
خواستار  مردمی  حق  به  مطالبات  ــزود:  اف ــودک،  ک و 
جمع آوری این قبیل مسائل است، سگ های موجود در 
خیابان ایجاد ترس و اضطراب میان کودکان و اطفال را 

به دنبال دارد.
دادستان فردیس با بیان اینکه احتمال حمله این قبیل 

سگ ها به کودکان حاضر در پارک ها وجود دارد، تصریح 
کرد: مصداق متعددی از حمله سگ ها به شهروندان در 

دادسرای فردیس موجود است.
مصداق  سگ گردانی  از  جلوگیری  گفت:  جهانشاهلو 
تا  می کند  کمک  و  می آید  شمار  به  جرم  از  پیشگیری 
از وقوع جرم تعرض به افراد، ایجاد ترس و تهدید علیه 

بهداشت جلوگیری شود.
وی یادآور شد: با توجه به مطالب گفته شده، از این پس 
افرادی که مبادرت به سگ گردانی تحت عنوان تفریح یا 
خودنمایی در سطح شهر کنند، مشمول تذکر خواهند 
شد و حیوان به مرکز نگهداری حیوانات منتقل خواهد 
اعزام  دادســرا  به  و  جلب  قضایی،  دستور  به  فرد  و  شد 

می شود.
مامورین  پایان  در  فردیس  انقالب  و  عمومی  دادستان 
ــن دســتــور قضایی  ای انــجــام  بــه  ــرداری را مــوظــف  ــه ش

برشمرد.

آیت اهلل نوری همدانی: مردم ارزانی را در سفره های خود نمی بینند

 اخذ دیرکرد بانکی حرام است 
درس های تازه از آزمون های الهی

بابت اعتقادات دینی خجالت زده نباشید 

سبب  الهی  آزمــون هــای  اینکه  بیان  با  کشور  نماز  اقامه  ستاد  رئیس 
می شوند که رشد کنیم و عمیق تر شویم و درس های تازه ای درباره خود و 
دیگران بیاموزیم، گفت: جوان عزیز از بابت باور داشتن خدا و اعتقادات 

محکم خود خجالت زده نباش؛ برای کسی که تو را رنجانده دعا کن. 
حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور 
جماعت  ائمه  از  جمعی  حضور  با  که  محراب«  »طالیه داران  همایش  در 
بیمارستان رضوی  دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سالن همایش 
وفا  و  مهر  خداوند  اول  است  معتقد  نمازگزار  گفت:  شد،  برگزار  مشهد 
احترام  خداوند  گفته  به  وقتی  داد؛  نشان  نمازگزارش  به  را  دوستی  و 

بگذاریم، احترام به دیگران نیز آسان تر می شود.
وی با بیان اینکه نمازگزار معتقد است خداوند به زندگی کسی که به راه 
راست می رود برکت می بخشد، افزود: آزمون های الهی سبب می شوند 
که رشد کنیم و عمیق تر شویم و درس های تازه ای درباره خود و دیگران 

بیاموزیم.
آز  و  حرص  اسیر  که  انسانی  کرد:  اظهار  کشور  نماز  اقامه  ستاد  رئیس 
حق خوری،  همچون  گناهی  جور  همه  هدفش  به  رسیدن  برای  باشد 
بی عدالتی، غارت و چپاول اموال مردم، رشوه و ربا را به جان می خرد. 
در  کنند؛  انفاق  و  ببخشند  دارند  آنچه  از  می خواهد  نمازگزاران  از  خدا 
واقع بخشش مال به فقیران برای کسب رضای خداوند، مقیاسی برای 

سنجش ایمان نمازگزاران است.
کالم  قــرآن  اســت،  معتقد  نمازگزار  داد:  ادامــه  قرائتی  حجت االسالم 
دفترچه  هر  از  معتبرتر  و  واالتــر  دستورالعملی  بینات  آیات  خداست. 

راهنما است. لذا، نمازگزار بعد از نماز در دعاهایش به خدا می گوید که 
ای پروردگار فرزانه به من عطشی برای یادگیری معانی نهفته در آیاتت 
عطا کن، بگذار آن قدر به آیاتت فکر کنم که در ذهن و قلبم حک شوند 

و مرا یاری کن، ایمانم را آشکارا و صادقانه با دیگران در میان بگذارم.
وی خطاب به جوانان، بیان کرد: جوان عزیز از بابت باور داشتن خدا و 
رنجانده  را  تو  که  کسی  برای  نباش؛  خجالت زده  خود  محکم  اعتقادات 
دعا کن، برای معرفت بیشتر دعا کن. نماز به نمازگزار در تشخیص راه 
به ما می آموزد، کاری را که بر عهده  راست و خطا کمک می کند؛ نماز 
می گیرید، بی منت و مشکل تراشی انجام دهید و تنبلی را کنار بگذارید. 
رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: یکی از حقایق و معارف بلند قرآن، 
این است که سراسر ذرات جهان، خدا را سجده می کنند و به حمد، ثنا، 

تسبیح و تقدیس او اشتغال می ورزند.

اآیت الل نوری همدانی از مراجع تقلید گفت: مردم 
حوزه  در  را  زیــادی  وعده های  اخیر  سال  چند  در 
اقتصاد شنیدند، ولی آن ها ارزانی را در سفره های 

خود نمی بینند.
اعضای  دیــدار  در  همدانی  نوری  حسین  آیــت الل 
هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اظهار  اســالم  دین  جامعیت  به  اشــاره  با  اسالمی 
مختلف  مسائل  حوزه  در  آسمانی  دین  این  کرد: 
مسئله  و  دارد  گفتن  برای  حرف  اقتصاد  ازجمله 

اقتصاد دارای اهمیت زیادی است.
به  اقتصاد  حــوزه  در  اقدامی  هر  داد:  ــه  ادام وی 
بهبود  مــردم  و  می دهد  نشان  را  خــودش  سرعت 
نه  و  خود  سفره های  در  باید  را  اقتصادی  وضعیت 

آمار مدیران ببینند، آن ها طاقت ندارند که چندین 
برای  مدیران  برنامه های  شدن  اجرا  منتظر  سال 

بهبود وضعیت اقتصادی خود باشند.
اســالم  دیــن  در  انــفــال  ــزود:  افـ تقلید  مرجع  ایــن 
ائمه  و  ــرم)ص(  ــ اک رســـول  ــد،  ــداون خ اختیار  در 
معصومین)ع( است، انفال شامل مواردی همچون 
باید کسی که صاحب  معادن و جنگل ها است که 
در  فقر  شاهد  تا  کند  استفاده  آن  از  است،  والیت 

جامعه اسالمی نباشیم.
آیت الل نوری همدانی با اشاره به لزوم میدان دادن 
داده  میدان  آن ها  به  اگر  کرد:  اظهار  جوانان  به 
اقتصادی  مشکالت  که  می توانند  جوانان  شود، 
راکد  نباید  ثروت ها  داد:  ادامه  وی  کنند.  حل  را 

باشند، بلکه ثروت ها باید در جریان باشند تا رونق 
نداریم  فقر  اسالم  در  باشیم،  داشته  را  اقتصادی 
شود،  گرفته  احتکارها  و  اسراف ها  جلوی  اگر  و 
تقلید  مرجع  این  داشــت.  نخواهیم  فقیری  دیگر 
زیادی  وعده های  اخیر  سال  چند  در  مردم  افزود: 
را در حوزه اقتصاد شنیدند، ولی آن ها ارزانی را در 
کشورمان  پول  ارزش  نمی بینند،  خود  سفره های 
کاهش یافته است و کاالهای ضروری برای مردم 

گران شده است.
تامین  در  بندی  اولویت  همدانی  نــوری  ــت الل  آی
کرد:  تصریح  و  دانست  ضروری  را  مردم  نیازهای 
سکه  و  ــودرو  خ ــازار  ب به  پرداختن  از  پیش  دولــت 
کار  دستور  در  را  مردم  اولیه  نیازهای  تامین  باید 

روایات  براساس  داد:  ادامه  وی  بدهد.  قرار  خود 
باید حاکمان جامعه زندگی خودشان را در سطح 
فقرا  برای  فقر  تحمل  تا  دهند  قرار  جامعه  فقرای 
راحت باشد. این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: در 
چند سال اخیر بارها گفتم که دیرکرد بانکی حرام 
است و دیرکرد ربا به شمار می رود، اما باز هر روز 
مردم به من نامه می نویسند که در بانک ها از آن ها 

دیرکرد گرفته می شود.

هر ایرانی یک لیتر در هر روز؛ امکان فروش هم 
وجود دارد / یارانه 5 هزار تومانی هر لیتر بنزین، 

چگونه به افرادی می رسد که خودرو ندارند؟ 
کمی پس از احیای کارت سوخت، طرح سهمیه 
این  شد.  وصول  اعالم  مجلس  در  بنزین  بندی 
اجرا  نژاد  احمدی  دولت  زمان  در  آنچه  با  طرح، 
به  سهمیه  که  نظر  این  از  دارد؛  تفاوت  می شد، 
 20 ــودرو.  خ نه  می گیرد  تعلق  ایرانی ها  همه 
درصد مردم نه خودرو دارند و نه موتورسیکلت. 
می گیرند  را  خــود  بنزین  سهمیه  وجــود  ایــن  با 

حال  در  برسانند.  فــروش  به  را  آن  می توانند  و 
تومان  هــزار   5 بنزین،  لیتر  هر  ازای  به  حاضر 
یارانه داده می شود. اکنون قرار است این یارانه 
صاحبان  چه  شود؛  داده  مردم  همه  به  نوعی  به 

خودرو و چه کسانی که خودرو ندارند. 
کمی پس از احیای کارت سوخت، طرح سهمیه 
این  شد.  وصول  اعالم  مجلس  در  بنزین  بندی 
اجرا  نژاد  احمدی  دولت  زمان  در  آنچه  با  طرح، 
به  سهمیه  که  نظر  این  از  دارد؛  تفاوت  می شد، 

همه ایرانی ها تعلق می گیرد نه خودرو.

این  از  موضوع  اهمیت  »انتخاب«،  ــزارش  گ به 
جهت است که 20 درصد مردم نه خودرو دارند 
بنزین  سهمیه  وجود  این  با  موتورسیکلت.  نه  و 
فروش  به  را  آن  می توانند  و  می گیرند  را  خود 

برسانند.
طبق آمار، در حال حاضر به ازای هر لیتر بنزین، 
قرار  اکنون  می شود.  داده  یارانه  تومان  هزار   5
است این یارانه به نوعی به همه مردم داده شود؛ 
خــودرو  که  کسانی  چه  و  ــودرو  خ صاحبان  چه 

ندارند.

 سیر تا پیاز طرح 
سهمیه بندی 

بنزین

در  کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد  دبیرکل 
عمومی  کتابخانه های  امنای  هیأت  جلسه  دومین 
افتتاح  از  نــهــاد،  مدیریت  جدید  دور  در  کشور 
کتابخانه مرکزی مشهد در 15 بهمن ماه، همزمان 
خبر  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  با 

داد. 
ساخت  و  بــازســازی  پـــروژه  بــه  نهاد  ورود  از  پــس 
کتابخانه مرکزی مشهد و هدفگذاری برای افتتاح 
اقدامات  و  پیگیری ها  با  مــاه،  بهمن   22 در  آن 
و  مشهد  مرکزی  کتابخانه  افتتاح  کمیته  مجدانه 
پروژه  این  نهاد،  در  آن  مجموعه  زیر  کارگروه های 
بهمن   15 در  نظر،  مورد  زمان  از  زودتر  هفته  یک 

افتتاح خواهد شد.
این اساس علیرضا مختارپور در دومین جلسه  بر   
در  کشور  عمومی  کتابخانه های  امــنــای  هیأت 
گزارشی  ــه  ارائ ضمن  نهاد،  مدیریت  جدید  دور 
عمومی  کتابخانه های  نهاد  اخیر  فعالیت های  از 
در  مشهد  مــرکــزی  کتابخانه  افتتاح  از  کــشــور، 
نهاد  ورود  از  پس  گفت:  و  داد  خبر  فجر  دهه  ایام 
بازسازی  پــروژه  به  کشور  عمومی  کتابخانه های 
کتابخانه  افتتاح  کمیته  تشکیل  با  کتابخانه،  این 
مرکزی مشهد و کارگروه های مختلف زیرمجموعه 
امام  کتابخانه  نام  به  کتابخانه  این  نهاد،  در  آن 

خمینی )قدس سره( در 15 بهمن ماه و همزمان 
با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، 

افتتاح خواهد شد.
به  کــه  مشهد  مــرکــزی  کتابخانه  ساخت  پـــروژه   
سال  در  بود،  شده  تصویب  ملی  پروژه  یک  عنوان 
غربی  شمال  ضلع  در  تا  شد  کلنگ زنی   1374
میدان صحیفه مشهد، در محل تقاطع دو خیابان 
۸ شهریور در جنوب، خیابان آب و برق در شرق و 
خیابان هفت تیر در شمال، با زیربنایی حدود 11 

هزار و 500 متر مربع ساخته شود. اما این پروژه  
عظیم به دلیل مشکل در تأمین اعتبارات الزم در 
تا  رفت  پیش  کندی  به  خــود،  فعالیت  اولیه  دهه 
اینکه در اوایل دهه هشتاد از یک پروژه ملی به یک 
پروژه استانی تقلیل یافت و به لحاظ تأمین اعتبار 

برای ادامه فعالیت، با مشکل مواجه شد.
از  ــال  ــال جـــاری پــس گــذشــت 23 س ــا در س ام  
نهاد  دبیرکل  مختارپور،  علیرضا  پــروژه،  این  آغاز 
جلسه  اولــیــن  در  کشور  عمومی  کتابخانه های 

هیأت امنای کتابخانه های عمومی در دوره جدید 
مدیریتی خود، از اهتمام و ورود نهاد برای ساخت 
و تکمیل کتابخانه مرکزی مشهد، که بهره برداری 
بود،  شــده  تبدیل  مردمی  مطالبه  یک  به  آن  از 
افتتاح  کمیته  تشکیل  با  حرکت  این  که  داد  خبر 
کتابخانه های  نهاد  در  مشهد  مرکزی  کتابخانه 
پرداخت  محل  از  اعتبار  تأمین  با  و  کشور  عمومی 

سهم نیم درصد شهرداری ها، آغاز شد.
بزرگترین  عــنــوان  بــه  مشهد  مــرکــزی  کتابخانه 
 200 حدود  گنجایش  با  کشور  عمومی  کتابخانه 
اصلی  مخزن  نسخه  صدهزار  )شامل  نسخه  هزار 
عالوه  نوجوان(  و  کودک  بخش  نسخه  صدهزار  و 
عمومی،  کتابخانه های  معمول  بخش های  بــر 
به  بــار  اولین  ــرای  ب را  جدید  خدمت  و  بخش  ده 
چون  بخش هایی  که  کرد  خواهد  ارائــه  مراجعان 
بخش  ناشنوایان،  بخش  مدرک،    تحویل  خدمات 
کم سوادان، بخش مادر و کودک، بخش دیداری و 
شنیداری، بخش مدیریت واحدهای سیار و شعب، 
مهد  بخش  عمومی،  کتابخانه های  پیشخوان 
دفتر  علم،  اتاق  نجوم،  اتاق  و  نما  آسمان  کتاب، 
فروشگاه  رستوران،  و  الکترونیک  دولت  پیشخان 
محصوالت فرهنگی از جمله بخش های جدید این 

کتابخانه خواهد بود.

دادستان فردیس: 

سگگردانهادراماکنعمومی
بازداشتمیشوند

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد:

بهره برداری از بلوار نماز پس از 8 بهمن قطعی به نظر می رسد


