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در جلسه شورای عالی معامری و شهرسازی با توافق 

سه جانبه ارتش، شهرداری مشهد و آستان قدس رضوی 

طرح انتقال پادگان به تصویب رسید.

نخستین تصمیم برای جابه جایی پادگان قدیمی مشهد 

به بیرون از شهر در جریان برگزاری نخستین جلسه 

هیئت دولت نهم در حرم مطهر رضوی گرفته شد، اما 

مهم ترین گام در این زمینه را می توان در دستور رهرب 

معظم انقالب که در مرداد 1388 به ستاد کل نیروهای 

مسلح و امرای ارتش مبنی بر انتقال فوری و بدون تاخیر 

این پادگان نظامی مشاهده کرد. 

دستوری که خیر و برکات زیادی به همراه داشت و 

تصویب قانون »فروش و انتقال پادگان و دیگر اماکن 

نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها« در شهریور 

هامن سال، مهم ترین رهاورد آن است. براساس این 

قانون، مدیریت شهری طبق مقررات باالدست، مجاز 

است بعد از تعیین تکلیف »نحوه متلک« اراضی پادگان ها 

از سوی وزارتخانه های دفاع، راه  و شهرسازی و کشاورزی، 

عرصه های آزادشده را به نفع شهر و برای تامین خدمات 

هفت گانه مورد نیاز شهر که کمبود آن احساس می شود، 

در اختیار بگیرد. 

اجرای این قانون در سال های گذشته و در مشهد 

ریتم کندی داشته است. به طوری که تبدیل به گره 

17 ساله شده بود. لشکر 77 ثامن االمئه ارتش از سال 

1310 در مشهد فعال و بزرگرتین یگان پیاده در ایران 

است. سال ها از فرمان مقام معظم رهربی برای انتقال 

پادگان ها به خارج از شهر می گذرد و پادگان مشهد نیز 

یکی از هامن هشت پادگانی است که در ذیل فرمایش 

آیت ا... خامنه ای قرار دارد. سال ها است که شورای 

شهر از تحقق یافنت این انتقال استقبال کرده اند اما 

این امر به عمر کاری شهرداران قبلی نرسیده است.

 مکان جدید این پادگان در آزادراه مشهد باغچه با 

مرتاژی بالغ بر 1200 هکتار در سال 88 جامنایی 

شد. قسمت هایی از آن نیز ساخته، پرداخته و گردان 

110 نیز به پادگان جدید منتقل گشت. نخستین گام 

آماده سازی انتقال اراضی پادگان 12 اردیبهشت 92 

در زمان شهردار وقت پژمان و تنها جابه جایی میدان تیر 

پادگان ثامن االمئه بود. در سال های گذشته با وجود 

خارج شدن پادگان لشکر77 از کالبد نظامی، همچنان 

در این سال ها، سازه دوار پادگان قدیم به عنوان دیواری 

جداکننده بین دو محدوده مهم شهری به حساب آمده 

و ترافیک ناخواسته ای را به بخشی از هسته مرکزی 

شهر مشهد تحمیل کرده است. 

تصویب طرح »انتقال پادگان لشکر77« از این باب از 

اهمیت بسزایی برخوردار است که نویدبخش حل این 

مشکل به تبع بازگشایی راه مردم از دو محور شامل به 

جنوب و رشق به غرب این محدوده خواهد بود. 

یکی از تصمیامت شورای شهر و مدیریت شهری در 

دوره جدید، بازگشایی پادگان ارتش بود. این امر در 

زمان شورا و شهرداران دوره های پیشین نیز عنوان 

می شد. تعیین تکلیف پادگان ارتش با گذشت 17 

سال و برپایی جلسه و مذاکرات پیاپی، اتفاق منی افتاد 

اما در دوره ششم پس از ورود شهردار به این موضوع، 

برگزاری جلسات پیرامون بازگشایی پادگان ارتش، 

همچنین قرار گرفنت این مساله در دستور کار رییس 

قوه قضاییه و انتخاب مناینده ویژه برای بازگشایی 

 پادگان ارتش، پس از 17سال بالتکلیفی این مهم

 محقق گردید. 

پیرو جلسات فرشده کارشناسی در طی سه ماه گذشته، 

گره پادگان ارتش در آستانه عید سعید فطر باز و توافق 

سه جانبه ارتش، آستان قدس و شهرداری مشهد به 

تصویب کمیسیون ماده پنج رسید. این مصوبه پس 

از تایید در کمیسیون ماده 5 به شورای عالی معامری 

و شهرسازی ارجاع داده شده و پس از تصویب، عملیات 

اجرایی آن برای بازگشایی در سه فاز اقدام می شود. 

شهردار مشهد از بازگشایی بولوار بصیرت در حاشیه 

رشقی مشهد الرضا )ع( که یکی از نیازها و مطالبات 

شهروندان این منطقه است، خربداد. فضای سبز موجود 

در پادگان حفظ شده و معابر پیشنهادی با معابر موجود 

به نحو مطلوبی تطبیق پیدا کرده است.

 نفوذ پذیری بافت های مجاور پادگان به واسطه ایجاد 

محورهای عرضی رشقی و غربی نیز توسعه پیدا می کند 

و ابنیه تاریخی و دارای ارزش آن در این طرح تثبیت 

می شود. به زبان ساده بزرگرتین جا به جایی به نفع 

مردم مشهد انجام شده که حدود 400 هکتار است. 

بخش اعظم این جا به جایی به نفع خدمات است و 

رسانه های خدماتی و آموزشی شهر را افزایش می دهد. 

نخستین پادگانی که از شهر خارج میشود
 وزیر راه و شهرسازی نیز در این خصوص، اظهار کرد: 

این نخستین پادگانی است که تالش ها و توافقات 

در استان ها منجر به جابه جایی آن می شود و از همه 

طرفین آن به ویژه شهرداری مشهد تشکر می کنم.

تغییر عملکرد پادگان های نظامی با هدف بهینه سازی 

عملکردهای شهری، ارتقای کیفیت محیط شهر و دستیابی 

به جایگاه و نقشی پیرشو در اقتصاد و فعالیت های شهری، 

از موضوعاتی است که برای سال های متامدی در جهان 

مورد توجه بوده است، در ایران نیز در سال های اخیر 

این موضوع مورد توجه قرار گرفته و به تبع آن تاکنون 

اقدامات اجرایی و قانونی متعددی نیز انجام شده و 

در دست اقدام است. 

در حقیقت پادگان ها و مراکز نظامی که اغلب در گذشته 

در حاشیه شهرها احداث شده بودند به مرور زمان و با 

توسعه شهر، امروزه در درون بافت های شهری و گاه 

در مراکز شهر قرار گرفته و اراضی وسیعی را به خود 

اختصاص داده اند. قسمت عمده این جمعیت پذیری، 

نتیجه بارگذاری  های مغایر با قوانین و مقررات شهرسازی 

و معامری و طرح های جامع و تفصیلی است؛ امری که 

سبب شده رسانه های خدماتی در محالت و مناطق 

کالن شهرها به خصوص مشهد به شدت کاهش 

پیدا کند و مطالبات مردم که ناشی از کمبود انواع 

رسانه های خدماتی است، به یکی از نگرانی های 

 جدی شهرداری  ها در دوره های مختلف تبدیل

 شود. 

شهرهای بزرگ با مشکالت و چالش های متعددی 

مواجه بوده و به شدت نیازمند زمین و فضای مناسب برای 

استقرار امکانات  مختلف شهری هستند، بررسی تجارب 

جهانی گویای این مطلب است که انتقال پادگان ها 

فرصت مناسبی برای اعتالی مراکز شهری، افزایش 

رسانه ها و ایجاد تحول در توسعه شهر فراهم می آورد. با 

خروج پادگان ها از محدوده شهری، یک فضای تنفسی 

و قابل استفاده در رشایط بحرانی ایجاد می شود.

 ایجاد شهرک سینمایی انقالب اسالمی و تاریخ 
معاصر

رصف نظر از رسانه های خدماتی که با برداشنت این 

دیوارها به منطقه تعلق می گیرد، ساختامن هایی در 

پادگان ارتش وجود دارد که از ظرفیت تاریخی بهره مند 

و هویت انقالب اسالمی در آن مشهود است. در هفته 

گذشته حجت االسالم "حسن منصوریان" رییس 

کمیسیون فرهنگی و اجتامعی شورای اسالمی شهر 

مشهد از ایجاد شهرک سینامیی انقالب اسالمی و تاریخ 

معارص در قالب فرهنگرسا و مرکز فرهنگی شهری در 

زمین های پادگان خربداد. 

با این کار عموم مردم می توانند از این بسرت فراهم آمده 

بازدید کنند. او همچنین خرب از حفظ کاربری سالن 

و زمین های ورزشی پادگان داد و عنوان کرد که در 

اختیار مردم قرار می گیرد. 

شهردار مشهد وعده 17 ساله شهرداران پیشین را 

عملی و راه مردم را باز کرد، اقدامات انجام شده برای 

توافق با سه ارگان مهم در شهر مشهد ساده نبوده و این 

 اقدامات نشان دهنده تالش واقعی شهردار و همکاران

 اوست.

باتالشمدیریتشهریوشهردارمشهدگره17سالهانتقالپادگانارتشبازشد

راهبرایمردمبازمیشود

ضرورتحمایتهمهجانبهازکارگران
رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از کارگران، آنان را 

ستون اصلی خیمه تولید خواندند و با اشاره به سه موضوع اصلِی 

»لزوم افزایش فرصت های شغلی«، »تنظیم عادالنه رابطه کار و 

رسمایه« و »تامین امنیت شغلی« کارگران گفتند: واردات بی رویه 

خنجری به قلب »تولید ملی« و »اشتغال کارگران« است، بنابراین 

باید به صورت جدی از آن جلوگیری شود و در داخل نیز ضمن تولید 

محصوالت باکیفیت، مردم و دستگاه های دولتی مقید به خرید 

تولیدات داخلی باشند. حرضت آیت الله خامنه ای همچنین با 

اشاره به برنامه های مهم دولت در زمینه مسایل اقتصادی تاکید 

کردند: همه قوا و دستگاه ها و مردم به دولت کمک کنند.

رهرب انقالب با اشاره به انگیزه های ملی و درخشان کارگران در 

عرصه های نظامی، اقتصادی و سیاسی، گفتند: منونه بارز عرصه 

نظامی، تقدیم 14 هزار شهید کارگر در دوران دفاع مقدس است 

و اگر بار دیگر نیز مساله نظامی پیش بیاید، جامعه کارگری قطعا 

جزو صفوف مقدم خواهد بود.

ایشان در خصوص انگیزه های ملی کارگران در عرصه اقتصادی 

افزودند: یکی از سیاست های اصلی استکبار از ابتدای پیروزی 

انقالب اسالمی از کار انداخنت تولید کشور بود که در سالهای 

اخیر و تشدید تحریم ها، این هدف کامال روشن شده است 

 اما کارگران با ایستادگی خود مانع از تحقق این هدف شدند 

و در این عرصه ستون اصلی خیمه تولید بودند.

حرضت آیت الله خامنه ای، کارگر و کارآفرین را دو بال پرواز و دو 

نیاز قطعی دانستند و گفتند: تنظیم عادالنه رابطه کار و رسمایه و یا 

رابطه کارگر و کارآفرین، نیازمند فکر، تدبیر، مجاهدت، شکیبایی 

و نرفنت به سمت کارهای نسنجیده است.

»امنیت شغلی کارگران« نکته دیگری بود که رهرب انقالب درباره 

آن گفتند: مواردی همچون قراردادهای موقت کار که موجب 

ناامنی شغلی است، به گونه ای اصالح شود که بر اساس قانونی 

عادالنه، هم کارگران آسوده خاطر باشند هم کارآفرینان قادر به 

برقراری  انضباط در محیط کار.

ایشان، ناامنی شغلی را منحرص در مساله قراردادهای کار ندانستند 

و افزودند: با رضبه خوردن تولید ملی، کار و اشتغال کارگر نیز 

رضبه می خورد و علت تاکیدهای مکرر بر تقویت تولید ملی 

همین مساله است.

حرضت آیت الله خامنه ای، قاچاق و واردات بی رویه کاالهایی را 

که تولید داخلی و باکیفیت دارند، خنجری بر قلب تولید کشور 

خواندند و گفتند: بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد 

دالر واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک 

و لوازم خانگی، به تعطیلی 100 هزار فرصت شغلی در کشور 

منجر می شود.

ایشان در این زمینه افزودند: البته خودروسازها از این حرف 

سوءاستفاده نکنند زیرا وضع آن ها تعریفی ندارد و مقصود، آنجاهایی 

است که تولید خوب و باکیفیت دارند.

رهرب انقالب، ترجیح دادن جنس خارجی به جنس داخلی را رضبه 

زدن به کارگر داخلی به نفع کارگر خارجی دانستند و گفتند: بر این 

اساس است که از مردم می خواهیم به خرید تولید داخلی مقّید 

باشند البته بزرگ ترین خریدار در کشور، دستگاه های دولتی 

هستند که باید سعی کنند هیچ جنس خارجی مرصف نکنند.
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نخست-سعید کوشافر: معاون استاندار خراسان رضوی 

چهارشنبه در جمع خربنگاران گفت که مردم منتظر 

باشند ، طی همین امروز و فردا ، اصالح قیمت ها و 

امکان برداشت یارانه اعالم شود.

وی در ادامه افزود : دولت برنامه های وسیعی برای 

نظارت به بازار دارد. همچنین بعد اعالم قیمت های 

اصالح شده،خودبه خود مقدار عرضه برخی کاالهایی که 

طی روزهای گذشته زمینه کمرتی داشتند،افزایش یافته 

و مردم می توانند با خیال راحت خرید کنند.

دکرت  چمندی  ادامه داد:از مردم تقاضا  داریم که به 

دولت اعتامد کنند، دولت تالش دارد تا رهاشدگی بازار 

در هشت سال گذشته را جربان کند و این زمان می برد.

معاون استاندار بابیان اینکه از وضعیت بازار و مشکالت 

عرضه برخی کاالها اطالع داریم یادآور شد:اینکه بگوییم 

بالفاصله فراوانی می شود ، شاید خیلی صادقانه نباشد. 

اما اگر مردم اندکی صرب داشته باشند هم کاال فراوان 

می شود و هم قیمت ها خود را اصالح کرده و متعادل 

خواهد شد ،دولت برای متام کاالها و نیازهای مردم 

برنامه ریزی کرده است .

وی درباره نظارت بر عرضه نان هم گفت:نظارت ها 

هدفمند خواهند بود و سهمیه آرد نانوایان متخلف 

کاهش یافته و به نانوایان خوشنام تعلق می گیرد.

وی از راه اندازی گشت های تعزیراتی برای نظارت 

هوشمندبر بازار خرب داد و گفت که از مردم توقع داریم 

که در نظارت همراه و همیار دولت باشند.

آزادسازی ارزی، ناجی اقتصاد 

همچنین عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و 

معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تک نرخی 

کردن و آزادسازی نرخ ارز اقتصاد کشور را نجات 

می دهد و از ابتدا نیز نباید دولت های قبل نرخ ارز را 

دستکاری می کردند.

محمدحسین روشنک افزود: اگر بخواهیم به اقتصاد 

پایدار برسیم و فساد را از بین بربیم باید به ارز تک نرخی و 

آزادسازی آن برسیم و اگر دولت قبل نسبت به تک نرخی 

کردن نرخ ارز اقدام می کرد، همه چیز ازجمله تورم و 

حقوق کارگر اصالح می شد.عضو هیات رییسه اتاق 

بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی 

گفت: ایجاد ارز 4200 تومانی برای کاالها اشتباهی 

از دولت قبل بود و دولت سیزدهم در این خصوص 

ناگزیر به حذف آن است.روشنک تاکید کرد: اصل 

فساد ستیزی دولت آقای رییسی قابل ستایش است 

و درباره حذف ارز 4200 تومانی نیز باید مراقبت 

الزم صورت گرفته و عواقب آن نیز در نظر گرفته شود.

پالسمایخونخراسانیها
راهیآلمانمیشود

سیدهبهجتموسویمقدم

دکرت محمدرضا مجدی رسپرست سازمان انتقال خون 

خراسان رضویامروز درجمع   اصحاب رسانه گفت: 

پالسامی خون دراستان خراسان رضوی به جهت 

تامین داروهای خاص ومواد اولیه به آملان ارسال 

می شود .مجدی درادامه خاطرنشان کرد: 179 

هزار مراجعه کننده درسال جدید داشتیم که ازاین 

تعداد 142 هزار نفرخونگیری انجام شده ونسبت 

به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

 وی اظهارداشت: بانوان اهداکننده خون درمشهد 

پنج ونیم  درصد هسنت درصورتی که اماربانوان 

اهدا کننده در کشور پنج درصد می باشد که 

برای مشهدی ها افتخاربزرگی محسوب می شود.

  سرمقاله

گزارش خبری

خبر
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رییس انجمن مددکاران اجتامعی ایران 

ضمن تاکید بر لزوم توجه دولت برای 

سیاست گذاری در حوزه آسیب های 

اجتامعی و بابیان اینکه سیاست گذاری  

فقط محدود به رفع یا کنرتل خطرات 

و آسیب های اجتامعی نیست، گفت: 

رویکرد پیشگیرانه ازجمله پیشگیری از 

آسیب های اجتامعی و ارتقای شاخص های 

سالمت اجتامعی نیز باید مدنظر قرار 

گیرد و در چنین رشایطی است که 

می توان گفت دولت برای »به زیسنت 

اجتامعی« مردم نقشه راه مناسب دارد 

و سیاست گذاری های مناسبی انجام 

داده است.

سید حسن موسوی چلک ، ضمن تاکید 

بر ایجاد امنیت اجتامعی و سالمت 

اجتامعی در کشور از سوی دولت اظهار 

کرد: آسیب های اجتامعی از موضوعاتی 

است که در کشور نگرانی زیادی ایجاد 

کرده است؛ این موضوع بر کیفیت زندگی 

مردم تاثیر منفی می گذارد و از سوی 

دیگر افزایش آن در جامعه نیز نشانه ای از 

کاهش شاخص های سالمت اجتامعی 

و رسمایه اجتامعی است.

وی ادامه داد: یکی از وظایف دولت ها 

فراهم سازی بسرتهای مناسب برای ارتقا  

مستمر کیفیت زندگی آحاد مردم است  

لذا مردم انتظار دارند دولت ها با اتخاذ 

تدابیر و سیاستگذاری های مناسب بتوانند 

زمینه تحقق این انتظار را بیش ازپیش 

فراهم کنند، این در حالی است که وجود 

نیروی انسانی سامل، کارآمد، قانون مدار  

جامعه پذیر )اجتامعی شده(، مسوولیت پذیر 

و ... به عنوان یکی از مهم ترین منابع 

توسعه در هر کشوری نیز الزمه تحقق 

عملی این انتظار است.

موسوی چلک معتقد است که درگیر 

شدن نیروی انسانی در چرخه آسیب های 

اجتامعی موجب می شود این منبع مهم 

نه تنها نتواند در چرخه توسعه و سالمت 

اجتامعی اثربخش باشد بلکه هزینه های 

دولت را در ایجاد امنیت، کنرتل آن ها و 

انجام اقدامات تامینی و تربیتی افزایش 

دهد، لذا گسرتش آسیب های اجتامعی 

در کشور و یا هر جامعه دیگری به این 

معنی است که قوانین، اخالق و عرف آن 

جامعه موردتوجه قرار منی گیرد که این 

خود می تواند نشانه ای از عدم کارآمدی 

مطلوب دولت ها در ایفای وظیفه شان 

برای تحقق جامعه ای ایمن از منظر 

اجتامعی باشد.

اجتامعی  مددکاران  انجمن  رییس 

معتقد است: در چنین رشایطی یکی 

سیاست گذاری  دولت ها  وظایف  از 

مناسب در حوزه های مختلف ازجمله 

حوزه اجتامعی است که این کار مستلزم 

پذیرش آسیب های اجتامعی به عنوان 

واقعیت اجتامعی است، چراکه در صورت 

اتخاذ سیاست های مناسب برای حوزه 

اجتامعی به ویژه آسیب های اجتامعی با 

رویکرد سالمت اجتامعی می توان امیدوار 

بود که موضوع موردتوجه سیاست گذاران 

کالن کشور قرارگرفته؛ این پذیرش کمک 

می کند تا از برخوردهای سلیقه ای و 

حتی بعضا متناقض در حوزه آسیب های 

اجتامعی کاسته شود.

وی ادامه داد: در چنین رشایطی می توان 

ادعا کرد که نقشه راه کشور برای کنرتل 

و کاهش آسیب های اجتامعی ترسیم 

شود؛ در این صورت امکان اعامل مدیریت 

اجتامعی کارآمد و استفاده بهینه از متامی 

منابع و ظرفیت های موجود بیش ازپیش 

فراهم خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مسوولیت مدیریت 

تامین رشایط مناسب و امنیت همه جانبه 

ازجمله امنیت اجتامعی و سالمت اجتامعی 

در کشور بر عهده دولت ها است، یادآور 

شد: سیاست گذاری های همه جانبه دولت 

ازجمله در حوزه اجتامعی ازجمله اقداماتی 

است که دولت می تواند در این حوزه انجام 

دهد تا از منظر آسیب های اجتامعی 

جامعه ای سامل تر داشته باشیم.

موسوی چلک یادآور شد: وقتی در جامعه ای 

خطری احساس می شود )که آسیب های 

اجتامعی هم ازجمله این خطرات )تهدیدها( 

است(، انتظار می رود دولت به صورت 

عامدانه در این حوزه مداخله کند تا 

رشایط جامعه از حالت خطر )تهدید( 

خارج شده یا رشایط را به گونه ای کنرتل 

کند تا وضعیت جامعه از منظر آسیب های 

اجتامعی مخاطره آمیزتر نشود و درنتیجه 

این سیاست گذاری های همه جانبه و 

ازجمله سیاست گذاری اجتامعی بتواند 

زمینه را برای » به زیستی اجتامعی« 

مردم فراهم کند.

رییس انجمن مددکاران اجتامعی بابیان 

دولت ها  سیاست گذاری های  اینکه 

فقط محدود به رفع یا کنرتل خطرات 

و آسیب های اجتامعی نیست، گفت: 

رویکرد پیشگیرانه ازجمله پیشگیری از 

آسیب های اجتامعی و ارتقاء شاخص های 

سالمت اجتامعی نیز باید در برگرفته شود. 

در چنین رشایطی می توان گفت دولت 

برای » به زیسنت اجتامعی« مردم نقشه 

راه مناسب دارد و سیاست گذاری های 

مناسبی انجام داده است.

رییسانجمنمددکاراناجتماعیایرانتشریحکرد

شرط »به زیستن« !

منازگرگزادههابیزارم!
غالمرضابنیاسدی

یک هفته است که هر چه تالش می کنم خود را از زیر بار آوار کلامت 

رها کنم، منی شود که منی شود که منی شود! چشم می بندم، تصاویر 

رهایم منی کنند. چشم باز می کنم باز آنچه می بینم عذاب افزا می شود. 

شام که غریبه نیستید، مسووالن هم که همه خودی هستند پس 

اجازه بدهید ماجرا را چنین تعریف کنم؛ از پرسی که برای اصالح 

موهایش می رود ایتالیا تا پرسی که هنوز تلویزیون برایش اخرتاع 

نشده، پای منایش می نشیینند و می خندند. این را کارشناس هرنی 

می گوید در رادیو منایش. درست ساعت 11:03 دقیقه چهارشنبه 

 هفته پیش! اسم منایشی که گفت در ازدحام فشار سنگینی که 

بر قلب و رس می آید از یادم می رود. سیاه بازی بود یا روحوضی. 

فرقی هم منی کند. او به گسرته تاثیر گزاری هرنش می پردازد من 

اما در فاصله وحشتناک طبقاتی گرفتار می شوم که یک نفر  نه برای 

درمان که برای اصالِح موی رسش به ایتالیا می رود و یکی هنوز 

تلویزیون برایش اخرتاع نشده است! این را البته جناب کارشناس 

توضیح می دهد که؛ نه این که پول تلویزیون را نداشته باشد؛ نه! 

اصال منی داند تلویزیون چیست! این هم چند قدم آن سوتر است 

از کسانی که پول خرید تلویزیون را ندارند. چرا باید چنین باشد؟ 

این دیگر فاصله طبقاتی منی شود اسمش گذاشت فاصله چند 

 جهان متفاوت است. آن هم در جامعه ما که قرار بود و هست که 

بر پایه عدالت شکل بگیرد و فرصت ها و ظرفیت ها و امکانات به 

عدالت تقسیم شود پس چه شد؟ جواب بدهند آقایان مسوول که 

چه کردند که فاصله چنین هولناک شده است؟ عدالت به سخرنانی 

و شعارهای قشنگ نیست به عمل است که با این گزار ها رساغ گرفنت 

از آن هم نشدنی است. این گرگ زاده ها از کجا آمده اند که به چنین 

آالف و الوفی رسیده اند و برخی از فرزندان غریب وطن باید چنین 

گرفتار نداری باشند؟ چرا کسی یقه منی گیرد از این جامعت ؟ چرا 

راه منی بنددند بر مسیرهایی که به این بی راهه ها ختم می شود؟ 

سیاه بازی واقعی این جاست. در شکل گیری این طبقه فوق ارشافی 

در بسرت شعارهای عدالت خواهی و مساوات جویی. این اما نه خنده 

که اشک همه را درمی آورد. ببخشید، کلامت رهایم منی کند. خدا 

کند روزی خربهای خوش هم روزی من و نوبت. بشنویم از عدالت، 

از خوشی مردم، از شادمانی واقعی برای همه. خدا کند.....

تجربهگردشگریسالمت
در»هفتحوض«

شهردار مشهد گفت: با توجه به ظرفیت های خوب مجموعه 

هفت حوض با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و بخش خصوصی 

در این مکان  مرکز گردشگری سالمت ایجاد می شود.

سید عبدالله ارجائی در حاشیه بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی 

از مجموعه گردشگری هفت حوض که با حضور نایب رییس شورای 

اسالمی شهر، معاون اقتصادی شهردار و جمعی از مدیران شهری 

انجام شد، اظهار کرد: یکی از ظرفیت های مشهدالرضا)ع( حضور 

تعداد زیادی زائر خارجی در طول سال است.

وی اضافه کرد: یکی از انگیزه های زائران خارجی در کنار زیارت 

علی بن موسی الرضا)ع( استفاده از ظرفیت های بخش درمان 

است، اما حوزه درمان زائران خارجی در مشهد زیاد به سامان 

نیست و زائران برای درمان درگیر دالالن می شوند که این موضوع 

برای شخصیت و برند پزشکی جمهوری اسالمی در خارج از 

کشور مناسب نیست.

شهردار مشهد ترصیح کرد: به همین دلیل به دنبال این هستیم 

تا با راه اندازی مرکز بین املللی در تراز جهانی در منطقه دارای 

ظرفیت های خوب هفت حوض قسمتی از این مشکل را برطرف کنیم.

ارجائی ادامه داد: راه اندازی مرکز گردشگری سالمت در مجموعه 

هفت حوض قطعا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی خواهد 

بود و شهرداری در این حوزه متولی نخواهد بود.

محققان "دانشگاه کرنل" آمریکا در 

یافته های اخیرشان به ظهور کروناویروس 

جدید سگ ها که از راه تغییر یک 

پروتئین قابل انتقال به انسان است، 

خرب داده اند.

به گزارش از اس تی دی، دانشمندان 

دانشگاه کرنل در یافته های اخیرشان 

تغییری که در کروناویروس سگ ها 

رخ می دهد را شناسایی کرده اند و 

این تغییر به الگوی احتاملی تغییر 

یافت شده در سایر کروناویروس ها 

اشاره دارد و ممکن است رسنخ هایی 

از نحوه انتقال آن ها از حیوانات به 

انسان نیز ارایه دهد.

 کروناویروس جدید سگی در ابتدا 

در دو بیامر اهل مالزی که در سال 

2017 تا 2018 به ذات الریه مبتال 

شده بودند، شناسایی شد. پس ازآن 

محققان کروناویروس سگی را جدا 

کرده و آن را توالی یابی کردند و نتایج 

خود را منترش کردند.

اخیرا گروهی از محققان دانشگاه کرنل 

و دانشگاه متپل از کشف الگویی که 

در بخش انتهایی پروتئین میخ مانند 

کروناویروس سگی ظاهر می شوند، 

خرب داده اند. پروتئین میخ مانند هامن 

پروتئینی است که اجازه ورود ویروس به 

سلول میزبان را می دهد. این ویروس 

از آلوده کردن روده ها و سیستم تنفسی 

میزبان حیوان به ایجاد عفونت در 

سیستم تنفسی میزبان انسان تغییر 

می کند.محققان تغییری را در بخش 

انتهایی پروتئین میخ مانند کروناویروس 

 ) N سگی)معروف به بخش انتهایی

شناسایی کردند. پروفسور "مایکل 

 )Michael Stanhope("استانهوپ

نویسنده ارشد این مطالعه گفت: در 

این مطالعه برخی از مکانیسم های 

ویروس  میزبان)از  تغییر  مولکولی 

کرونای سگ به میزبان جدید انسانی( 

شناسایی شده که این امر ممکن است 

در گردش ویروس جدید انسانی که قبال 

از آن اطالعی نداشتیم نیز مهم باشد.

در این مطالعه، محققان از پیرشفته ترین 

ابزارهای تکامل مولکولی توسعه یافته 

در آزمایشگاه برای ارزیابی اینکه چگونه 

فشارهای انتخاب طبیعی ممکن است 

بر تکامل کروناویروس سگ ها تاثیر 

گذاشته باشد، استفاده کردند.

در انسان، گیرنده اصلی که پروتئین 

میخ مانند آلفاکروناویروس)گروهی که 

کروناویروس سگ ها در آن طبقه بندی 

می شود( به آن متصل می شود تا وارد 

سلول انسانی شود، APN نام دارد، 

اما گیرنده های مشرتکی نیز وجود 

دارد. یکی از این گیرنده های کمکی، 

سیالیک اسید است که در سلول های 

دستگاه گوارش در انواع پستانداران 

یافت می شود. محققان ناحیه ای از این 

پروتئین میخ مانند را در بخش انتهایی 

N به نام O-domain شناسایی کردند 

که به دلیل اتصال با اسید سیالیک 

شناخته شده است. در تجزیه وتحلیل 

ویروس کرونای سگ ها که در بیامران 

مالزیایی شناسایی شد، بخش هایی از 

دامنه O به روش های منحرصبه فردی 

در حال تغییر بودند.

به نظر می رسد که کروناویروس سگی 

که در بیامران مالزیایی یافت شده 

است در حال از دست دادن دامنه 

O خود است. محققان این تغییر و 

از دست دادن دامنه O را با سایر 

مقایسه  مرتبط  کروناویروس های 

کردند. یکی از آن ها بانام ویروس 

گاسرتوانرتیت مرسی)TGEV( خوک ها 

را آلوده می کند و باعث بیامری های 

تنفسی و روده می شود. گونه ای از این 

ویروس خوکی، به نام کروناویروس 

تنفسی خوک، تقریبا مشابه ویروس 

گاسرتوانرتیت مرسی است اما دامنه 

O خود را ازدست داده و کامال یک 

پاتوژن تنفسی است. به طور مشابه، یک 

ویروس کرونا که عامل رسماخوردگی 

معمولی در انسان است از خفاش ها 

به عنوان یک ویروس گوارشی نشات 

گرفته، دامنه O خود را ازدست داده و 

به عنوان یک ویروس تنفسی به میزبان 

انسانی منتقل شده است.

کشف محققان »دانشگاه کرنل« آمریکا 

کرونای سگی آماده حمله به انسان

یادداشت

گردشگری
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محققان پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد 

دانشگاهی با بررسی نزدیک به 20 هزار 

ایرانی، ارزیابی افراد را از میزان سالمتی 

خودشان و ارتباط آن با میزان شادی بررسی 

کردند و دریافتند که تاثیر خودارزیابی 

سالمت، حتی از متغیرهایی مانند رشایط 

اقتصادی و اجتامعی نیز بیشرت است.

سالمتی یکی از مهم ترین عواملی است 

که بر شادی تاثیر می گذارد. سازمان 

بهداشت جهانی تاکید می کند که شادی 

یک عامل اساسی در مفهوم سالمت و 

یکی از مؤلفه های اصلی رضایت از زندگی 

است. افرادی که خود را شاد می دانند 

نسبت به افرادی که خودشان را ناراحت 

می دانند، از سالمت جسامنی بهرتی 

برخوردارند.

بر اساس گزارش جهانی شادی )مربوط به 

سال های 2017 تا 2019(، بیشرتین امتیاز 

شادی مربوط به کشور فنالند و کم ترین 

امتیاز شادی مربوط به افغانستان است. 

جمهوری اسالمی ایران نیز در بین 153 

کشور در رتبه 118 ازنظر شادی قرار دارد. 

امتیاز شادی در ایران از برخی از کشورهای 

منطقه مدیرتانه رشقی )EMRO( مانند 

عربستان سعودی، پاکستان و مراکش 

پایین تر است و از برخی کشورها مانند 

اردن، تونس و مرص، باالتر است.

باوجود این که سالمت و شادی با یکدیگر 

مرتبط هستند، ولی ارتباط بین وضعیت 

سالمتی و شادی به نحوه اندازه گیری 

سالمت نیز بستگی دارد. میزان سالمت 

افراد را می توان هم با معاینات پزشکی 

بررسی کرد و هم می توان ارزیابی افراد از 

سالمت خودشان را به عنوان معیار قرارداد. 

در یک مطالعه عنوان شده است که رابطه 

بین شادی و ارزیابی افراد از سالمت 

خودشان، قوی تر از ارتباط بین شادی 

و معاینات پزشکی است و می توان گفت 

 که خودارزیابی افراد از سالمتی شان 

 یک معیار قابل اعتامد است.

اگرچه که مطالعات متعددی در مورد شادی 

انجام شده است، به نظر می رسد که رابطه 

شادی و سالمت نادیده گرفته شده است 

و در ایران برخالف سایر کشورها، مطالعه 

ملی در زمینه این ارتباط انجام نشده است. 

به همین دلیل محققان پژوهشکده علوم 

بهداشتی جهاد دانشگاهی، با انجام یک 

مطالعه به بررسی رابطه شادی و سالمت 

در ایران پرداختند.

این مطالعه به صورت مقطعی در سال 

1398 )2020 میالدی( بر روی 19 هزار 

و 499 بزرگسال 18 تا ۶5 ساله در ایران 

انجام شد. پژوهشگران برای جمع آوری 

داده ها با استفاده از پرسش نامه اطالعات 

جمعیت شناختی )سن، جنسیت، تحصیالت 

و ...( را جمع آوری کردند. همچنین از 

پرسش نامه استاندارد »شادکامی آکسفورد« 

و خودارزیابی سالمت برای بررسی میزان 

شادی و سالمتی افراد استفاده کردند. 

استفاده  با  به دست آمده   داده های 

از روش های آماری مورد تحلیل قرار گرفت.

به گفته پژوهشگران این مطالعه، این 

پژوهش، اولین مطالعه ملی ایرانی است که 

به بررسی رابطه بین شادی و خودارزیابی 

سالمت در میان جمعیت بزرگسال ایرانی 

می پردازد. ایران کشوری است که در منطقه 

درگیری قرار دارد و با چالش های متعددی 

مانند تحریم های اقتصادی مواجه است.

میانگین سنی رشکت کنندگان این مطالعه 

حدود 3۶ سال بود و بررسی ها نشان داد 

که میانگین منره شادکامی افراد حدود 

4.1 از ۶ و میانگین خودارزیابی سالمت 

افراد نیز حدود 3.۶ از 5 است. همچنین 

این یافته ها نشان داد که عواملی مانند 

وضعیت سالمت بسیار ضعیف، وضعیت 

 درآمد ضعیف یا بسیار ضعیف، بیکاری 

 قرار داشنت در سنین 25 تا 34 سال 

و تعداد سال های تحصیل )10 تا 12 

سال تحصیل( عوامل موثر در شادکامی 

کمرت هستند.داده های به دست آمده در 

این مطالعه تایید می کند که شادی تا 

حد زیادی با سالمت و برخی عوامل 

اجتامعی-اقتصادی مرتبط با درآمد و 

اشتغال مرتبط است. در این مطالعه 

عنوان شد که وضعیت اشتغال و درآمد 

به طور مستقل بر شادکامی تاثیر دارند. 

افراد بیکار نارضایتی بیشرتی نسبت به 

افراد شاغل دارند و افرادی که سطح درآمد 

پایین تری را گزارش کردند، نسبت به 

افرادی که درآمد باالتری داشتند، بیشرت 

ناراضی بودند. بنابراین سیاست هایی 

باهدف افزایش اشتغال و کاهش اختالف 

درآمد، ممکن است باعث افزایش شادی 

در افراد شود.

یافته های این تحقیق نشان می دهد 

افرادی که وضعیت سالمت پایین تری 

را گزارش کرده اند و به بیان دیگر، میزان 

سالمتی خود را کم تر ارزیابی می کنند  

حتی پس از کنرتل عوامل مختلف جمعیت 

شناختی و عوامل اجتامعی اقتصادی  

احتامل بیشرتی دارد که ناراحتی خود را 

گزارش کنند. این یافته با مطالعات قبلی 

نیز مطابقت دارد، چراکه در مطالعات 

قبلی نیز عنوان شده که خودارزیابی افراد 

 از سالمتی شان، تعیین کننده مهمی 

در میزان شادی است و بسیار مهم تر از 

عوامل دیگر جمعیتی و اقتصادی است.

پژوهشگران این مطالعه می گویند این که 

این مطالعه در سال 2020 انجام شد و 

باوجود این که سال 2020 با همه گیری 

کووید-19 مصادف بود و این موضوع 

می توانست به عنوان یک عامل تهدیدکننده 

سالمت، بر میزان شادی افراد تاثیر بگذارد، 

ولی داده های این مطالعه پیش از رشوع 

همه گیری در ایران جمع آوری شده است.

به طور کل نتایج این تحقیق نشان داد که 

ارزیابی افراد از میزان سالمتی خودشان  

مهم ترین عاملی است که حتی پس از 

تعدیل متغیرهای اجتامعی-اقتصادی 

 مانند سن، درآمد، اشتغال و تحصیالت 

بر شادکامی تاثیر می گذارد و درواقع بهبود 

سالمت جمعیت، ممکن است اقدام موثری 

برای بهبود شادی در میان ایرانیان باشد.

 در انجام این تحقیق سمیرا محمدی 

محمود طاووسی، علی اصغر حائری مهریزی  

فاطمه نقی زاده موغاری و علی منتظری  

محققان پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد 

دانشگاهی با یکدیگر مشارکت داشتند.

یافته های این مطالعه، فروردین ماه سال 

جاری به صورت مقاله علمی با عنوان 

»رابطه بین شادی و خودارزیابی سالمت 

: مطالعه مبتنی بر جمعیت بر روی 19 

هزار و 499 بزرگسال ایرانی« در ژورنال 

PLOS ONE منترششده است.

خداحافظمیوه!
محمدباقرعطاریانی

بهار فصل خوبی است اما برای خرید میوه متاسفانه فصل مناسبی 

نیست.اگرچه در سایر فصول سال هم ، توان خرید میوه برای خیلی 

از خانواده ها امکان پذیر نیست اما باید اذعان کرد که در این فصل 

از سال باید با میوه و خرید  آن خداحافظی کرد.

جالب اینجاست که میوه هایی نظیر توت، شاتوت و حتی ریواس 

که تولید داخل است و در جای جای شهرمان شاهد درختان توت 

هستیم اما قیمت گزافی برای آن باید پرداخت.میوه های الکچری 

مثل آناناس، آواکادو و... از آن افراد مرفه هست و هرکسی توان و 

جرات خرید آن ها را هم ندارد.به هرحال در این فصل که فصل توت 

است خیلی ها از قیمت باالی آن گالیه دارند چه برسد به دیگر 

میوه های موجود در بازار.قیمت یک هندوانه نه خیلی بزرگ حدود 

50 هزار تومان، یک کیلو گوجه سبز یا زردآلو و... باالی 100 هزار 

تومان و مشکل اینجاست که از نظارت و برخورد هیچ خربی نیست.

بازار میوه گویی غیرقابل کنرتل است و هر که به هر که هست چراکه 

قیمت ها کامال دلخواه و سلیقه ای است. هر مغازه ای برای خودش 

نرخ تعیین می کند و با چند وجب فاصله بین مغازه ها می بینیم که نرخ 

میوه ها عجیب وغریب است.جالب اینکه تاکنون از طرح و برنامه ای 

برای مقابله با گران فروشی و قیمت های سلیقه ای خربی نیست و 

ظاهرا مسووالن و متولیان امر هم بازار میوه را به حال خود رها کرده اند.

به هرحال مردم انتظار بازرسی و نظارت و برخورد دارند هرچند باید 

با میوه خداحافظی کرد.

230نفرازایثارگرانخراسانرضوی
بهحجتمتعمشرفمیشوند

رسپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی از اعزام 

230 نفر از خانواده های معظم شهدا و جانبازان به حج متتع خرب داد.

صدیقه خدیوی دوشنبه 19 اردیبهشت در خصوص اعزام جامعه 

ایثارگری به حج متتع گفت: با توجه به توافقات صورت گرفته بین 

جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی برای برگزاری مناسک حج 

متتع، ظرفیت مشخصی با رشایط خاص اعالم شده است.رسپرست 

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی ضمن ادای احرتام 

به مقام شهدای منا افزود: تعدادی از خانواده شهدا و ایثارگران که 

در سال 1399 برای حج متتع فیش دریافت و در کاروان ها ثبت نام و 

هزینه آن را واریز کرده بودند، امسال با معرفی نامه بنیاد به این مناسک 

مذهبی اعزام خواهند شد.

وی بابیان اینکه فرصت بازگشت برای انرصافی های سال 1399 

وجود ندارد، ادامه داد: به دلیل مهار نشدن کرونا، دولت عربستان 

محدودیت هایی را شامل محدودیت سنی و تزریق واکسن را اعامل 

کرده است که متام زائران واجد رشایط اعزام، باید واکسن کامل را 

دریافت کرده باشند که از بین واکسن های مورد تایید وزارت بهداشت 

عربستان، دو واکسن آسرتازنکا و سینوفارم در سبد واکسیناسیون 

کشورمان است و متقاضیان ایثارگر باید نسبت به تکمیل واکسیناسیون 

خود از بین یکی از این دو واکسن اقدام کنند.

خدیوی بابیان اینکه مشموالن حج متتع که متولد 10 تیرماه 133۶ 

و بعدازآن هستند، بر اساس رشایط کشور عربستان امکان زیارت خانه 

خدا در حج متتع امسال رادارند، تاکید کرد: ۶30 نفر از جامعه ایثارگری 

در سال 1399 در خراسان رضوی فیش دریافت کرده بودند که 

سهمیه ایثارگران استان امسال 230 نفر مشخص شده است اما ما در 

تالش هستیم ظرفیت را ارتقا تا فرصت برای همه عزیزان فراهم شود.

رسپرست اداره کل بنیاد خراسان رضوی به الویت بندی جامعه ایثارگری، 

اشاره کرد و افزود: به ترتیب والدین شهدا، جانبازان 70درصد و همرسان 

آنان، همرسان شهدا، جانبازان 50 تا ۶9 درصد و همرسان آنان، 

فرزندان شهدا، جانبازان 40تا 50 درصد و همرسان آنان در اولویت 

این ظرفیت مشخص شده هستند.

ایثار

جد   ول سود   وکو  شامره 51 به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 5  خرداد1401  

به شامره زیر ارسال منایند   

09033831861 
بهقیدقرعهازسويکلبهعسلمژده

هدایایياهداميشود.

پاسخ جد   ول  شامره 50

از آمار و ارقام وطنی تا تحقیقات جهانیاز آمار و ارقام وطنی تا تحقیقات جهانی

شادی به سبک ایرانی!شادی به سبک ایرانی!   ساعت 25
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  دیدگاه

گزارش

تزریقامید
دکترمهدییاراحمدیخراسانی

رهرب انقالب در دیدار رمضانی با دانشجویان نکات و وظایف مهمی را 

خطاب به آن ها برشمردند. ایشان با تاکید بر »پرهیز کامل از انفعال 

و ناامیدی«، جامعه دانشجویی کشور را به »تزریق امید و مطالبه از 

مسووالن« توصیه کردند و خطاب به آن ها فرمودند »کانون تزریق 

امید به کشور باشید«. مسلامدانشجویان به عنوان قرش فرهیخته 

و برگزیده جامعه که از نیروی دانش و جوانی نیز بهره مند هستند 

می توانند اثرات گسرتده ای در مناسبات اجتامعی و سیاسی کشور 

ایفا منایند. هرچند در برخی زمان ها جمعی از گروه های سیاسی 

به دنبال سو استفاده از دانشجویان برای بهره مندی های سیاسی و 

حزبی خود بوده اند اما آنچه مسلم است دانشجوی پیرشو، مستقل و 

مطالبه گر عامل اساسی پیرشفت کشور محسوب می شود. در کنار 

نقش آفرینی های متعددی که جامعه از دانشگاه و دانشگاهیان توقع 

و انتظار دارد یکی از مهم ترین عوامل شکوفایی هر کشور رویکرد 

فعاالنه و امیدوارانه آن هاست که از این طریق حیات اجتامعی را 

در همه ابعاد رونق بخشند. واقعیت این است که در کشور ما اصوال 

مقوله امیدواری، امیدآفرینی و امیدبخشی نیاز به تقویت اساسی 

دارد. خصوصا در سال های اخیر که کشور درگیر بحران هایی 

همچون کرونا، تورم، تحریم ها و مشکالت شدید معیشتی بوده 

است رضورت ایجاد و توسعه این مهم بیش از گذشته احساس 

می شود. در آموزه های اسالمي، »اميد و اميدواري« كه از معرفت 

و شناخت نسبت به مبدا و معاد حاصل مي شود، اساس همه 

تالش هاي مفيد و پرمثر انساين و نيز منشا اصالح امور جامعه و 

رسيدن شخص به سعادت ابدي است؛ هامن طور كه نااميدي و 

قطع اميد از خداوند متعال و روز جزا، منشا فسادها و تبهكاري ها 

و منتهي شدن كار انسان به شقاوت ابدي است. متاسفانه فرهنگ 

عمومی ما بیشرت گرایش به اتفاقات نامطلوب و مجموعه عواملی 

دارد که بار سنگینی از ناامیدی را با خود به همراه دارد که این امر از 

جنبه های مختلف روانشناسانه و جامعه شناسانه قابل نقد و بررسی 

است. اگر گروه های مرجع همچون دانشجویان و دانشگاهیان با 

درک این واقعیت نسبت به اصالح روند تفکر عمومی و بازسازی 

مدل ذهنی جامعه تالش کنند و مطالبات خود را در حین صالبت و 

استقالل با امیدبخشی و در جهت اصالح عمومی هم راستا منایند 

بدون شک اشتیاق عمومی افزایش یافته و مردم احساس مطلوبیت 

بیشرتی از زندگی خواهند داشت. تزریق امید به معنای نادیده 

گرفنت یا انکار مشکالت، مسائل و یا کاستی ها نیست بلکه برعکس 

به معنای ایجاد شوق زندگی و امیدواری در حین شناخت کامل از 

موانع و مشکالت است به گونه ای که بتوان باقدرت بیشرت نسبت 

به اصالح زندگی تالش کرد. مقوله ای که از آن به عنوان »رسمایه 

روان شناختی« یاد می شود. رسمایه روان شناختی حالتی است که 

نتیجه آن رویکردی مثبت، واقع گرا و انعطاف پذیر نسبت به زندگی 

است. پدیده مهمی که از چهار سازه »امید، خوش بینی، تاب آوری 

و خودکارامدی« تشکیل می شود و هرکدام از آن ها به عنوان یک 

ظرفیت روان شناختی مثبت برای رشد و تعالی جامعه در نظر 

گرفته می شود. انسان با مرور زمان و با مترین مستمر می تواند 

برای مواجهه با مشکالت عمومی خود را آماده سازد به گونه ای که 

در هر اتفاق و بحرانی مسیر را امیدوارانه تا رسیدن به نقطه هدف 

دنبال مناید. امر مهمی که هم با شاخص های عقلی همخوانی 

دارد و هم مورد  تاکید مبانی ارزشی و دینی ماست.

امروز برخی مادران در فضای اینستاگرام 

وارد یک رقابت نفس گیر شده اند، کودکان 

خود را به شیوه های مختلف در معرض 

دید دنبال کنندگان خود قرار می دهند 

و این کودکان معصوم نیز بدون اینکه 

بدانند در آینده چه چیزی انتظارشان را 

می کشد به ساز والدین خود می رقصند 

تا شاید نورچشمی پدر و مادر خود شوند.

امروز فضای مجازی پرشده از صفحاتی 

 که مادران از بدو تولد برای کودک خود 

در این فضای اینستاگرام و سایر رسانه های 

اجتامعی ساخته اند و تصاویر و ویدیوهایی 

که از کودک خود  تهیه می کنند را در این 

فضا منترش می کنند، عموما این کار پس 

از مدتی تبدیل به فخرفروشی نیز می شود  

هر چه کودک من زیباتر و خوش پوش تر  

محبوب تر!

این منایش به همین جا ختم منی شود و 

گاهی والدین پا را فراتر گذاشته اند و از 

زیبایی و شیرین زبانی کودک خود برای 

کسب درآمد نیز استفاده می کنند، آش 

مامان بالگرها در فضای مجازی آن قدر 

شور شده است که گاهی والدین دیگر 

کودکشان  اگر  می کنند  احساس   نیز 

در اینستاگرام صفحه شخصی نداشته 

باشد از این مسابقه عقب مانده اند و باید 

دست به کار شوند، فارغ از اینکه این مساله 

چه تبعاتی بر جامعه و آینده کودکشان دارد.

سودابه بنی مهدی- یک جامعه شناس در 

گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه انسان یک 

موجود کامال اجتامعی است، اظهار کرد: 

انسان ها برای تنها زیسنت آفریده نشده اند  

شبکه های اجتامعی نیز به منظور تسهیل 

در این ارتباطات ایجاد شد، اما باید به این 

نکته توجه داشت که شبکه اجتامعی 

یک شمشیر دو لبه است و هامن طور 

که می تواند برای ایجاد ارتباط مثمر مثر 

باشد، می تواند تبعات منفی بسیاری نیز بر 

زندگی و اجتامع نیز داشته باشد.وی ادامه 

داد: ازنظر جامعه شناختی عموم افرادی 

که در شبکه های اجتامعی در حال فعالیت 

هستند، برای خود شخصیت سازی می کنند 

که این شخصیت باشخصیت واقعی آن ها 

متفاوت است و در این شبکه ها قسمتی از 

شخصیت خود را به منایش می گذارند که 

آن را دوست دارند و گاهی در این منایش 

اغراق نیز صورت می گیرد.

بنی مهدی با اشاره به اینکه شیرین زبانی 

کودکان بسیار دل نشین است، گفت: اما 

زمانی این شیرین زبانی به دل می نشیند 

که برای آن برنامه ریزی صورت نگرفته و 

فی البداهه باشد، گاهی والدین ساعت ها 

وقت رصف می کنند تا کودکشان کاری 

را  خوشایند  اتفاق  آن  و  دهد   انجام 

در شبکه های اجتامعی به منایش بگذارند.

این جامعه شناس افزود: تولید محتوا به این 

شیوه برای فضای مجازی مرگ زمان است، 

افراد در شبکه های اجتامعی تصویری از 

خود را به منایش می گذارند که برایشان 

خوشایند است و این مساله می تواند 

موجب انزوای فرد شود، یعنی فرد پس 

از مدتی تالش می کند قسمت واقعی 

خود را حذف کند و از زندگی خود متنفر 

می شود و به این شبکه ها پناه می رود.

وی با تاکید بر اینکه فاصله گرفنت از زندگی 

واقعی و پناه بردن به شبکه های اجتامعی 

بسیار خطرآفرین است، عنوان کرد: این 

فرد از تعامالت اجتامعی فاصله می گیرد 

و قسمتی از زندگی خود را در این شبکه ها 

به منایش می گذارد که بسیار خوشایند 

است، این مساله موجب می شود تا دنبال 

کننده های آن ها باطن زندگی خود را با 

ظاهر زندگی این افراد مقایسه کنند.

بنی مهدی افرسدگی و خودبزرگ بینی 

را از تبعات زندگی بالگری عنوان کرد و 

یادآور شد: عموما افرادی که زمان زیادی 

را در شبکه های اجتامعی می گذارند از 

ظاهر خود رضایت ندارند و به دنبال انجام 

انواع عمل های زیبایی می روند، این مساله 

همچنین موجب می شود تا اخالق، منش 

و معرفت در جامعه کمرنگ شود.

این جامعه شناس در ادامه بابیان اینکه برخی 

از والدین از دوران کودکی، فرزندشان را در 

شبکه های مجازی در معرض دید دیگران 

قرار می دهند، خاطرنشان کرد: ظاهرسازی 

برای کودکان توسط والدین در شبکه های 

اجتامعی موجب می شود تا این کودکان 

در آینده دچار خودبزرگ بینی و حس خود 

برتری در جامعه شوند، این کودکان در 

آینده به دنبال تایید دیگران خواهند بود 

و به جای اینکه به دنبال هدف های بزرگ 

بروند، به دنبال دیده شدن و تایید هستند 

وزندگی آن ها تحت الشعاع قرار می گیرد.

وی بیان کرد: والدین در فضای مجازی 

فرد  و  عنرص  را  کودک  اینکه   به جای 

در نظر بگیرند، به عنوان یک ابزار از او 

استفاده می کنند که این مساله تبعات 

جربان ناپذیری خواهد داشت، در چنین 

جامعه ای مادی گرایی بر سایر ارزش ها 

ارجح می شود.بنی مهدی اضافه کرد: 

کودکانی که توسط والدین بالگر خود در 

فضای مجازی مطرح می شوند، کودکی 

را تجربه منی کنند و عموما دچار بلوغ 

زودرس می شوند و رسیع پا به دنیای 

بزرگساالن می گذارند.

اینکه  بر  تاکید  با  جامعه شناس  این 

کودکان یک رسمایه اجتامعی محسوب 

می شوند، خاطرنشان کرد: باید به کودکان 

مهارت زندگی بیاموزیم، اما والدین بالگر 

عموما در کودکانشان مهارت خودمنایی 

و ظاهربینی را تقویت می کنند و این 

افراد مهارت های موردنیاز برای زندگی 

در جامعه را فرامنی گیرند.

وی ترصیح کرد: در جامعه نیازمند افرادی 

هستیم که حفظ محیط زیست، تشکیل 

جامعه برتر و انسانیت دغدغه آن ها باشد  

اما وقتی کودک برای منایش در فضای 

منی توان  قطعا  شود،  تربیت   مجازی 

در آینده ارزش ها را در جامعه نهادینه 

 کرد همچنین بسیاری از سنت ها و رسوم 

در این مسیر از بین می رود.

بنی مهدی با اشاره به اینکه جامعه با 

تفاوت های انسان ها و قومیت ها در زبان  

لهجه، لباس، فرهنگ و رسوم زیبا است  

اظهار کرد: شبکه های اجتامعی یک الگوی 

واحد برای متامی افراد جامعه در ظاهر  

پوشش، رفتار و .. تعریف می کنند و در 

آینده ای نه چندان دور همه افراد در جامعه 

به یکدیگر شبیه خواهند شد.

این جامعه شناس بابیان اینکه شبکه های 

اجتامعی به ویژه اینستاگرام فرهنگ 2000 

ساله کشور را در مدت کوتاهی تحت 

تاثیر قرارداد، یادآور شد: در شبکه های 

اجتامعی یک استاندارد برای رفتار و 

پوشش افراد تعیین می شود و این مساله 

در بلندمدت آسیب های بسیاری را به 

جامعه وارد خواهد کرد.

وی در پایان تاکید کرد: کودکانی که 

حس  دچار  اجتامعی  شبکه های  در 

خودبزرگ بینی می شوند، منی توانند 

در آینده و همچنین در زندگی مشرتک 

ازخودگذشتگی داشته باشند.
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کودکانبازیچهفضایمجازیشدهاند

رقابتابزاریمامابالگرها

مدیریتمحترمدبیرستانخلیجفارسجنابآقایعـلـیـزاده
 و دبیران و معاونین گرانقدر آقایان: 

جاودانی، رنجرب، حقیقیان، قربانیان، شارکیان، رحمت زاده، 

ولیزاده، بختیاری، باقری، افتخارزاده و اصغریان

بهرتین درودها را نثارتان می کنم و مقام شامختان را گرامی 

می دارم. هفته معلم بر شام مبارک باد.

امــیرعلــی اربــاب
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  مشاور

حوادث

تامیندلیلچیست
وبهچهمنظورانجاممیشود؟

امینقاسمزاده،کارشناسحقوقی

گاهی ممکن است اشخاص برای حفظ اسناد و مدارکی که احتامل 

دارد در آینده به عنوان دلیل در دادگاه مورد استناد واقع شود درخواست 

تامین دلیل کنند. دلیل چیزی است که اصحاب دعوی برای اثبات 

دعوی یا دفاع از خودشان به آن استناد می کنند و تامین دلیل به معنی 

حفظ دالیل موجود برای استفاده از آن ها در آینده است و در قالب قرار 

صادر می شود. مرجع صالح برای درخواست این نوع تامین، »شورای 

حل اختالف« محلی که دالیل و امارات مورد درخواست در حوزه آن 

قرارگرفته، تعیین شده و اگر در حوزه مربوطه شورای حل اختالف نبود، 

 رسیدگی با دادگاه محل است. برای تامین درباره اموال غیرمنقول 

 باید به شورای حل اختالف محل وقوع ملک مراجعه منود و برای سایر 

دعاوی به محل اقامت خوانده مراجعه خواهد شد.بر طبق قانون آیین 

دادرسی مدنی درخواست تامین دلیل باید حتام شامل چند مورد باشد:

مشخصات درخواست کننده و طرف او
موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین می شود.

اوضاع و احوالی که موجب تامین شده است

بر اساس ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی زمان درخواست می تواند 

قبل از اقامه دعوی و یا در حین رسیدگی باشد. این درخواست می تواند 

کتبی یا شفاهی باشد. تقاضای تامین دلیل از سوی ذی نفع به شکل 

یک درخواست نوشته می شود و به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه  

همراه با فتوکپی برابر اصل اوراق و اسناد تقدیم شورای حل اختالف 

می شود. شورا با احراز فوریت موضوع، درخواست را به یکی از کارشناسان 

رسمی دادگسرتی در رشته مربوط ارجاع و پس از حضور مدیر دفرت شعبه 

مربوطه و کارشناس در محل و جلب نظر کارشناس ، شورا صورت جلسه 

را با ذکر نظر کارشناس تنظیم می کند.

انواع تامین دلیل
در موارد مختلفی به تامین دلیل نیاز است. برای مثال اگر مالک یک 

ماشین اتومبیلش خسارت دیده و قصد دارد از مال خسارت دیده خود هر 

چه زود تر استفاده کند و منی تواند منتظر سپری شدن مراحل مختلف 

دادرسی که زمانی نسبتا طوالنی را می طلبد مباند؛ می تواند با درخواست 

تامین و اجرای آن، میزان خسارت واردشده به اتومبیل را مشخص کند، 

سپس نسبت به تعمیر و بازسازی آن اقدام و از آن استفاده کند و بعدازآن 

به استناد تامین که انجام شده است، خسارت وارده به خود را از عامل 

ورود زیان، مطالبه کند.گاهی هم ممکن است که امکان از بین رفنت 

یا از دسرتس خارج شدن دالیل و مدارک موردنظر مدعی وجود داشته 

باشد، درنتیجه از طریق تامین می توان این دالیل را حفظ کرد. برای مثال 

یک فردی که می تواند در دادگاه شهادت بدهد و یا مطلع از امری است 

بخواهد از کشور خارج شود و یا به علت بیامری در آستانه فوت باشد.

اعتبار تامین دلیل

منظور از این نوع تامین صورت برداری و حفظ آن است و تاثیری بر تایید 

یا رد ارزش دلیل موردنظر ندارد. عالوه بر این حتی به معنای پذیرش 

داللت یک دلیل بر ادعای مدعی نیز نیست و ممکن است شخصی  

چیزی را دلیل اثبات ادعای خود بداند، اما در حقیقت این طور نباشد. 

مرجع انجام تامین به رصف ادعای درخواست کننده مبنی بر اینکه امری 

دلیل و مدرک دعوای آینده اوست، قرار تامین را صادر و اجرا می کند و 

دادگاه رسیدگی کننده به دعوا باید دلیل موردنظر مدعی را ارزیابی و 

در خصوص اعتبار و ارزش آن تصمیم گیری کند.

مخاطبین عزیز از این پس می توانید سواالت و مسایل 

حقوقی خود را با مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.

مشاور حقوقی موسسه مطبوعاتی رسانه گسرت نخست :

دکرت امین قاسمی فر 
کارشناس حقوقی برنامه های رادیو و تلویزیون خراسان رضوی 

09155206580

نوعروس جوان که توسط خانواده 

گرفته شده  کتک  باد  به  همرسش 

بود بالباس عروس به کالنرتی رفت.

زن 25 ساله که مدعی بود توسط 

خانواده شوهرش مورد کتک قرارگرفته 

است درحالی که لباس عروس به تن 

داشت درباره قصه زندگی اش به مشاور 

و مددکار اجتامعی کالنرتی طربسی 

شاملی مشهد گفت: تک دخرت یک 

خانواده 5 نفره هستم که دو برادر 

کوچک تر از خودم دارم.

پدرم یک رشکت بزرگ خصوصی را اداره 

می کند و ازنظر مالی وضعیت مناسبی 

داریم. من برای تحصیل دریکی از 

رشته های زیرمجموعه پزشکی از قوچان 

به مشهد آمدم و تحصیالتم را دریکی از 

دانشگاه های مشهد ادامه دادم ولی 

درترم پایانی علوم آزمایشگاهی بودم که 

به پیشنهاد یکی از دوستانم دریکی از 

سایت های همرسیابی ثبت نام کردم 

چراکه در آن سایت ادعاشده بود فقط 

افراد تحصیل کرده در گروه های پزشکی 

به خانواده ها معرفی می شوند.

باالخره پس از پایان تحصیالت وقتی به 

قوچان بازگشتم، پرهام را به من معرفی 

کردند که زن عموی او در رشته پرستاری 

تحصیل می کرد. وقتی برای آشنایی 

با یکدیگر قرار گذاشتیم پرهام مدعی 

شد در رشته مهندسی راه و ساختامن 

تحصیل کرده است ولی زن عمویش نام او 

را در گروه تحصیل کردگان علوم پزشکی 

نوشته بود. بااین حال من اهمیتی به 

موضوع ندادم و به پیشنهاد اطرافیانم 

به یک جلسه مشاوره ای رفتیم .

مشاوران آن مرکز تشخیص دادند که 

من و پرهام زیاد برای ازدواج با یکدیگر 

مناسب نیستیم ولی او و خانواده اش 

دست بردار نبودند و ادعا می کردند 

این گونه مشاوره ها زیاد قابل اعتامد 

نیستند و منی توانند در چند جلسه 

مشاوره موضوع به این مهمی را به درستی 

تشخیص دهند.

رفتارهای سادیسمی تازه داماد بعد 
از عقد

درنهایت با ارصار پرهام و خانواده اش 

به ازدواج با او رضایت دادم و باوجود 

مخالفت های پدرم پای سفره عقد نشستم. 

در هامن روزهای آغاز دوران نامزدی 

پرهام ارصار داشت هر چه زودتر زندگی 

مشرتکامن را آغاز کنیم.

او در همین مدت خواسته های نامعقول 

و زننده ای از من داشت و مدعی بود 

باید برای اثبات » دوست داشنت« آن ها 

را تحمل کنم. هنوز چند ماه بیشرت از 

مراسم عقدکنان سپری نشده بود که 

رفتارهای غیرعادی و سادیسم گونه 

پرهام مرا دچار بیامری های خاصی 

کرد ولی بازهم چون فکر می کردم پرهام 

همرسم است و باید رضایت او را جلب 

کنم، همه این شکنجه های جسمی 

و روحی را تحمل می کردم تا این که 

به حدی سالمتی ام به خطر افتاد که 

این رفتارهای نامعقول به اختالفات 

شدید بین من و پرهام تبدیل شد.

 بااین حال با وساطت بزرگ ترها من 

جهیزیه ام را به مشهد آوردم و در طبقه 

پایین منزل مادر شوهرم ساکن شدیم. 

درحالی که فقط ۶ ماه از دوران نامزدی 

ما می گذشت ، یک شب در میان بهت و 

ناباوری ، پرهام بابیان این که من دیگر 

تو را دوست ندارم به شدت کتکم زد و 

مرا از خانه بیرون انداخت چراکه من 

دیگر به دلیل خواسته های نامعقول و 

زننده او حارض منی شدم بیشرت از این 

 مورد شکنجه های جسمی قرار بگیرم.

 از سوی دیگر چون هیچ آشنایی در 

مشهد نداشتم با پدرم متاس گرفتم 

و هامن شب به شهرستان رفتم ولی 

روز بعد همرسم به اتهام رسقت گوشی 

تلفن از من شکایت کرد درحالی که 

خودش گوشی را به دیوار کوبیده و 

خردکرده بود.

کتک کاری بین 2 خانواده عروس و داماد

در همین حال پدرم که از مشکالت 

رشم آور من خرب نداشت و من هم به شدت 

خجالت می کشیدم این گونه مشکالت 

را با خانواده ام در میان بگذارم، راهی 

مشهد شد تا با خانواده پرهام صحبت 

کند. باآنکه پدرم از ابتدا مخالف این 

ازدواج بود و تنها به دلیل ارصارهای 

ناعاقالنه من راضی به این ازدواج شد 

ولی بازهم مرا در پناه خودش گرفت و 

تالش کرد بین ما وساطت کند بااین حال 

پرهام و خانواده اش آن قدر به پدرم 

توهین کردند که او به ناچار یک سیلی 

به گوش پرهام زد و آن ها نیز پدرم را 

کتک زدند .

در این رشایط من تقاضای طالق دادم و 

از دادگاه درخواست کردم همرسم ازنظر 

سالمت روحی و روانی مورد معاینات 

پزشکی قرار بگیرد ولی او نیز به اتهام 

عدم متکین از من شکایت کرده بود، 

به همین دلیل و برای آن که دیگر 

بهانه ای برای متکین نداشته باشند 

من با پوشیدن لباس عروس  به خانه 

آن ها رفتم اما به محض ورود خانواده 

پرهام روی رسم ریختند و مرا به شدت 

کتک زدند.

قصد نداشتم به مردی خیانت کنم که مرا 

از هر نظر حامیت می کرد، من به خاطر 

ثروت آن مرد 70 ساله حارض شدم به عقد 

موقت او دربیایم ولی زمانی که دریکی از 

مهامنی ها با مرد جوانی آشنا شدم دیگر ...

این ها بخشی از اظهارات زن جوانی است 

که هنگام مرصف مواد مخدر به همراه 

مردی غریبه دستگیر شد.

این زن جوان که نسبتی با مرد غریبه 

نداشت، درباره رسگذشت خود به مشاور 

و مددکار اجتامعی کالنرتی آبکوه مشهد 

گفت: بعدازآن که در مقطع راهنامیی ترک 

تحصیل کردم در کنار مادرم به خانه داری 

پرداختم.

پدر و مادرم خیلی سنتی می اندیشیدند 

و اعتقاد داشتند ازدواج فامیلی هیچ گاه 

به شکست منی انجامد چراکه فامیل از 

یکدیگر شناخت دارند و در صورت بروز 

اختالف نیز همه بزرگان و ریش سفیدان 

برای حل آن تالش می کنند، به همین 

دلیل وقتی به 17 سالگی رسیدم، عمویم 

مرا برای پرسش خواستگاری کرد.

پدر و مادرم که گویا منتظر چنین روزی بودند 

بدون آن که نظر مرا جویا شوند بالفاصله 

مقدمات مراسم عقدکنان را فراهم کردند.

آن زمان در کرمان زندگی می کردیم و با 

خانواده عمویم معارشت نزدیکی داشتیم. 

بااین وجود خانواده ها فقط به آبروی خودشان 

می اندیشیدند به طوری که نظر من یا پرسعمویم 

برای آنان هیچ اهمیتی نداشت.

خالصه من و سیروس خیلی زود ازدواج 

کردیم و سال بعد نیز پرسم به دنیا آمد. 

اگرچه عمویم به طور کامل ازنظر مالی ما 

را حامیت می کرد و کمبودی در زندگی 

نداشتم اما همرسم مردی بی خاصیت بود 

و هیچ مسوولیتی را در برابر خانواده اش 

احساس منی کرد.

رفتارهای خونرسد و بی خیالی های همرسم 

به جایی رسید که دیگر منی توانستم رفتارهای 

او را تحمل کنم. روابط عاطفی ما نیز روزبه روز 

به رسدی می گرایید و من مدام به پدر و مادرم 

پیغام می دادم که قصد دارم از سیروس 

طالق بگیرم ولی آن ها هیچ گاه خواسته 

مرا جدی منی گرفتند و تالش می کردند 

فقط مرا نصیحت کنند.

کار به جایی رسید که تهدید به خودکشی 

کردم ولی بازهم فایده ای نداشت و کسی 

به من  اهمیت منی داد. در این رشایط 

روزی پرس خردسامل را در آغوش گرفتم 

 و به طور پنهانی به مشهد آمدم و اتاقی را 

در یک مسافرخانه اجاره کردم.

از آن روزبه بعد گوشی تلفنم را نیز خاموش 

کردم و به هیچ متاسی پاسخ منی دادم. مدتی 

بعد در حالی با مادرم متاس گرفتم که به 

دلیل آبروی ازدست رفته شان به رسوصورتش 

می کوبید و به شدت نگران بود.

پدرم که مدعی بود دیگر منی تواند رسش را 

بین فامیل بلند کند، از من خواست هرکجا 

هستم زودتر به کرمان بازگردم چراکه عمویم 

با طالق من موافقت کرده و به پدرم گفته 

است که دیگر چنین عروسی را منی خواهد.

بازگشتم  کرمان  به  بالفاصله  هم   من 

و در حالی از سیروس طالق گرفتم که دیگر 

جایی بین خانواده و بستگانم نداشتم به 

همین دلیل دوباره فرزندم را برداشتم و 

به مشهد بازگشتم. چند روز بعد به عنوان 

مستخدم و نظافتچی در یک رشکت 

خصوصی مشغول کار شدم و در اتاقی 

که رییس رشکت در اختیارم گذاشته بود، به 

همراه »سبحان« زندگی می کردم تا این که 

چند ماه بعد رییس 70 ساله رشکت از من 

خواستگاری کرد.

امین اوضاع مالی بسیار خوبی داشت و به 

همراه خانواده اش ساکن کرج بود. او که 

بیشرت از حقوق عادی رشکت به من کمک 

مالی می کرد مردی بسیار خوش قلب و 

مهربان بود ولی اختالف سنی زیادی باهم 

داشتیم و من منی توانستم همرس خوبی 

برای اوباشم.از سوی دیگر نیز منی خواستم 

این موقعیت مالی مناسب را از دست بدهم 

 و فرزندم را در فقر و فالکت بزرگ کنم. 

از طرف دیگر هم امین مدعی بود فقط 

زمانی که برای رسیدگی به امور رشکت 

به مشهد می آید، در کنار من خواهد بود.

خالصه به عقد امین درآمدم و او برایم یک 

واحد آپارمتان و یک دستگاه خودروی دنا 

خرید. من هم گواهی نامه رانندگی گرفتم و 

به تفریح و خوش گذرانی پرداختم. حاال دیگر 

به مهامنی ها و پارتی های شبانه می رفتم و 

در همین مهامنی ها بود که مرصف »گل« را 

پس از آشنایی با فرزین آغاز کردم.

خوش تیپ  و  خوش برخورد  جوانی  او 

بود که گاهی رانندگی خودروی مرا به 

عهده می گرفت تا در حالت غیرطبیعی 

 تصادف نکنم. ارتباط و معارشت من و فرزین 

در حالی ادامه یافت که من او را به عنوان 

راننده شخصی ام به دیگران معرفی کردم 

ولی همرسم از این موضوع اطالعی نداشت 

و تنها مخارج زندگی ام را می پرداخت.

شب گذشته نیز من و فرزین درون خودرو 

مشغول استعامل مواد مخدر گل بودیم که 

ناگهان ماموران گشت کالنرتی را باالی 

رسمان دیدیم و ...حاال هم منی دانم چگونه 

به چشامن مردی نگاه کنم که رسنوشت 

مرا تغییر داد ولی من فقط به خاطر پول 

با او ازدواج کردم...

خانواده داماد کتکم زدند

دختری با لباس عروس در بیمارستان

ماجرای واقعی 

خیانت عروس جوان با ثروت شوهرکهنسال

همكار محرتم آقای دکرت امین قاسمي فر
موفقيت شامرا در ورود به كسوت محرتم قضات تربيك عرض می کنیم، 

از خداوند متعال براي جنابعايل آرزوي سالمتي و موفقيت داریم.

مدیر مسوول و  کارکنان موسسه مطبوعاتی رسانه گستر نخست
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فقطدرفروردینماه

ملل80زوجرابهخانهبختفرستاد
تکتمصابریمقدمتهرانی

 با تسهیالت قرض الحسنه ازدواج موسسه اعتباری  ملل 80 نفر از جوانان عزیز 

زندگی خود را آغاز کردند. به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، 

این موسسه به منظور تسهیل در امر ازدواج جوانان عزیز کشورمان نسبت 

به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج  به 80 نفراز جوانان عزیز به مبلغ 

900/ 9۶ میلیون ریال در فروردین ماه اقدام منود. این گزارش می افزاید: 

موسسه اعتباری ملل حسب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران به جوانانی که از تاریخ01/01/1397به بعد ازدواج منوده اند به هر 

یک از زوجین مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال و برای زوج های زیر 

25 سال و زوجه های زیر 23 سال مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال را 

پرداخت می مناید. گفتنی است در حال حارض تعداد 851 نفر از متقاضیان 

 در نوبت دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج موسسه اعتباری ملل 

می باشند.

مدیرروابطعمومیبانکصادراتایران
منصوبشد

در حکمی از سوی سیدضیاء 

ایامنی، مدیرعامل بانک 

صادرات ایران، سیدعلی 

میررضوی به عنوان رسپرست 

اداره کل روابط عمومی 

این بانک منصوب شد.

در منت این حکم آمده 

است: »نظر به شایستگی 

و سوابق جنابعالی، به 

موجب این حکم به عنوان رسپرست اداره کل روابط عمومی بانک 

صادرات ایران منصوب می شوید تا با بهره مندی از دانش و تجربه 

خود، این بانک را در دستیابی به اهداف تنظیم شده خود، یاری 

کنید. مزید توفیقات جنابعالی را در مسوولیت خطیری که بر عهده 

دارید از محرض قادر متعال خواستارم.«سیدعلی میررضوی مدیرکل 

استان های خربگزاری تسنیم و ٢٠ سال  سابقه فعالیت در عرصه 

مطبوعات و رسانه  را در کارنامه خود دارد.

موسسه مطبوعاتی رسانه گسرت نخست برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

درخواستجمعیازسرمایهگذارانمشهد
برایمالقاتباوزیرراه

جمعی از رسمایه گذاران و مالکان پروژه های بافت پیرامون حرم مطهر 

حرضت رضا )ع( از رستم قاسمی وزیر راه شهرسازی درخواست کردند 

تا  وقت مالقاتی برای دیدار با آن ها تعیین شود.

بنابراین گزارش ، این کارآفرینان چند صد هزار میلیارد تومان 

 رسمایه گذاری نیمه کاره و معطل مانده در مشهد مقدس دارند 

 قصد دارند تا درخواست های خود را مستقیام به استحضار شخص 

وزیر راه و شهرسازی برسانند.

  محمدحسین روشنک رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی در 

این خصوص می گوید:این رسمایه گذاران معتقد هستند که مداخالت 

منفی و بازدارنده معاونت شهرسازی آن وزارت در دولت قبل امور 

عمرانی، آبادانی، رسمایه گذاری و کارآفرینی مشهد مقدس، را متوقف 

و باعث ایجاد خسارت سنگین برای استان و کارآفرینان مشهدی 

که رسمایه های خود را در اجرای پروژه ها به ویژه پیرامون حرم مطهر 

درگیر کرده اند و فرار رسمایه ها از خراسان رضوی شده و می شود .     

وی می افزاید: کارآفرینان پیرامون حرم مطهر بارها در بیانیه های خود 

پیشنهاد حکمیت بزرگان استان به ریاست آیت ا... علم الهدی را تنها 

راه برون رفت از وضعیت فعلی مطرح کرده اند .

مناینده مردم تربت  جام در مجلس شورای 

اسالمی تاکید کرد: دولت می گوید برای نان 

یارانه می دهد اما سوال اصلی این است که 

مردم با افزایش قیمت ها در سایر حوزه ها 

باید چه کنند.

جلیل رحیمی جهان آبادی در جلسه علنی 

مجلس و در جریان بررسی گرانی های اخیر 

گفت: هامن طوری که در ابتدای مجلس 

یازدهم گفتم دولت انقالبی و اصولگرا و 

هیچ کدام  و  نداشته  فرقی  اصالح طلب 

منی توانند حریف رانت خواران و مافیایی 

شود که خودروی چینی را سه برابر قیمت در 

کشورهای همسایه به مردم می فروشند. این 

مافیا در حوزه ی یارانه های کاالهای اساسی 

نیز حضور دارد. چند سال است که قیمت 

یارانه نقدی 45 هزار تومان باقی مانده است. 

دولت می گوید برای نان یارانه می دهد، مردم 

با افزایش قیمت سایر حوزه ها چه کار کنند؟

وی در ادامه اظهار کرد: این روزها به حوزه های 

انتخابیه خود که می رویم چیزی جز بدوبیراه 

و آه و نفرین از مردم منی شنویم دولت در 

اداره امور مانده است، مجلس به عنوان نهاد 

نظارتی و قانون گذار باید دخالت کند نه 

این که رصفا نطق داشته باشد.

مناینده مردم تربت جام در مجلس ترصیح 

کرد: به  بهانه قاچاق و جنگ اوکراین آن را 

گران کردید، روزی مردم حرست خانه ها 

و روزی حرست خودروهای سایر  کشورها 

را می خوردند. گویا ازاین پس باید حرست 

نان هم بخورند. افغانستان و عراق اشغال 

شد چه میزان پول ملی آن ها سقوط کرد. 

مافیا دست دولت ها را بسته است فرقی 

بین اصالح طلب و اصولگرا ندارد. رهربی 

از وضعیت خودروها انتقاد کردند، چه 

کسی توانست در برابر مافیای خودرو 

بایستد و خودرو وارد کند؟ هرکسی هر 

اشتباهی که می کند به گردن مجلس 

می اندازد. گویا دیواری کوتاه تر از مجلس 

نیست، باید از اختیارات نظارتی خود 

استفاده کنیم.

بررسی گرانی های اخیر در مجلس

مافیا دست دولت ها را بسته است

تشکیل تعاونی در ایران قدمتی نزدیک به 90 ساله دارد و هم اینک بیش از هفت 

هزار تعاونی در خراسان رضوی فعال هستند که نقش مهمی در اشتغال زایی 

و در حوزه صادرات این استان ایفا می کنند به طوری که سال گذشته 105 

میلیون دالر صادرات داشتند.

فعالیت هفت هزار و 322 شرکت تعاونی در خراسان رضوی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتامعی خراسان رضوی در خصوص تعاونی های این 

استان گفت: خراسان رضوی با هفت هزار و 322 رشکت تعاونی فعال، بعد از 

تهران در رتبه دوم کشور قرار دارد.محمدامین بابایی افزود: رشکت تعاونی های 

استان با اشتغال زایی برای 121 هزار و 723 نفر، عضویت 7۶1 هزار و 881 

نفر و رسمایه ثبتی افزون بر 459 میلیارد تومان در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: 33،3 درصد رشکت های تعاونی استان در بخش خدماتی، 

23،1 درصد در حوزه کشاورزی، 13 درصد در بخش صنعت، 10،۶ درصد 

در عرصه تولید و توزیع و 5،7 درصد در زمینه مسکن فعالیت دارند.مدیرکل 

تعاون، کار و رفاه اجتامعی خراسان اظهار داشت: ایجاد و تامین رشایط و 

 امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل 

کار در اختیار کسانی که قادر به فعالیت هستند اما امکانات ندارند و پیشگیری 

از مترکز ثروت در دست افراد و گروه های خاص به منظور تحقق عدالت اجتامعی 

و جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، از اهداف تشکیل تعاونی ها است.

عضویت آزاد در تعاونی ها 
رییس اداره تشکیل تعاونی های خراسان رضوی هم با اشاره به رشایط تشکیل 

رشکت تعاونی گفت: تعاونی رشکتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که 

تعداد اعضای آن نباید کمرت از هفت نفر باشد و به منظور رفع نیازمندی های 

مشرتک و بهبود وضع اقتصادی و اجتامعی اعضا، از طریق خودیاری و کمک 

متقابل و همکاری آنان طبق قانون تشکیل می شود.علیرضا خدابخشی افزود: 

عضویت در رشکت تعاونی برای متام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت 

آن ها در حوزه عمل رشکت باشد و به متام یا قسمتی از خدمات رشکت احتیاج 

داشته باشند آزاد است. رشط عضویت در رشکت تعاونی خرید و پرداخت 

متام بهای دست کم یک سهم است.وی ادامه داد: تخفیف حق بیمه سهم 

کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به میزان 20 درصد، درآمد مشمول 

مالیات ابرازی رشکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و سهامی عام مشمول 

25 درصد تخفیف از نرخ موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم  ازجمله 

مزیت های تعاونی است.

رییس اداره تشکیل تعاونی های خراسان رضوی بیان کرد: از دیگر مزایای 

 تعاونی ها می توان به معاف بودن صددرصدی درآمد تعاونی های روستایی 

 عشایری  کشاورزی، صیادان، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های 

آن ها از مالیات، معافیت از پرداخت مالیات نقل وانتقال سهام، اولویت تعاونی ها 

در دریافت تسهیالت دولتی اشاره کرد.

 علی ارباب | نخســت نیوز/  دهکده فناوری و نوآوری کشــاورزی
 منابع طبیعی و صنایع غذایی خراســان رضوی برای نخستین بار در 

کشور با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و همچنین معاون فناوری و 

نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مشهد افتتاح شد.  

 معاون وزیر و رییس ســازمان تحقیقــات آموزش و ترویج کشــاورزی 

در حاشــیه افتتاح دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی 

و صنایع غذایی خراسان رضوی در جمع خربنگاران افزود: به منظور 

تحقق شعار سال و تاکید رهرب معظم انقالب اسالمی برافزایش کمی 

تعداد رشکت های دانش بنیان و ارتقای کیفی آن ها، آیین نامه ای تحت 

عنوان "حامیت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی 

و منابع طبیعی" در چهاردهم فروردین ماه ســال جاری توسط دولت 

سیزدهم تصویب شد.

 دکرت سید مجتبی خیام نکویی ادامه داد: مطابق این آیین نامه، وزارت 

جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 

تا پایان سال 1401 تعداد رشکت های دانش بنیان و فناوری کشور را تا 

20 درصد تعداد موجود افزایش دهد، همچنین باید 10 درصد فروش 

محصوالت آن ها از طریق رشکت های دانش بنیان و فناوری کشاورزی 

و منابع طبیعی محقق شود. 

وی با اشــاره به افتتاح نخســتین دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی 

کشور در خراسان رضوی اظهار داشت: در این راستا تفاهم نامه ای بین 

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با معاون فناوری 

و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به امضا رسید تا بتوانیم 10 

پردیس یا دهکده فناوری و نوآور برای اســتقرار واحدها و هسته های 

فناوری و رشکت های دانش بنیان در 10 استان کشور ایجاد کنیم که 

 اولین آن در خراسان رضوی با توجه به آمادگی این استان راه اندازی

 شده است. 

ظرفیتی پنهان در بخش اشتغال

صادرات 105 میلیون دالری تعاونی های 
خراسان رضوی

 دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی 
در مشهد افتتاح شد 

  بانک

خبر




