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 سال سیزدهم
   شماره پیاپی 982

دوشنبه 6 شهریور 1396
  16 صفحه

 قیمت 1000 تومان
w w w . p a y a m e m a . i r

انس طال         1.291.80

مثقال طال     5.257.000

گرم طالی 18  1.213.660

گرم طالی 2۴   1.618.200

انس نقره             17.15

انس پالتین         977.00

انس پاالدیوم       930.00

بهار آزادی      11.900.000

امامی          12.215.000

نیم          6.۴30.000

ربع          3.730.000

گرمی       2.500.000

دالر             38.580

یورو            ۴6.820

پوند            ۴9.750    

درهم امارات        10.600

لیر ترکیه            11.520

یوان چین          6.010

ین ژاپن               350    

دالر کانادا         31.990

دالر استرالیا      30.610 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

کرمان

12  تا  32

تهران

22  تا  32

رکود مسکن زیر سر خونه خالی ها رییس جمهور:

در کنار دین باوری، مردم 
2را باور داشته باشیم
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ــره  ــاد و خاط ــام و ی ــا ن ــت ب ــه دول هفت
دو انســان شــریف، دو نفــس مطمئنــه 
شــهید  واالمقــام،  شــخصیت  دو  و 
درآمیختــه  باهنــر  شــهید  و  رجایــی 
اســت. دو معلمــی کــه زندگــی فــردی 
همــه  بــرای  درســی  اجتماعی شــان  و 
چگونــه  و  بــودن  چگونــه  تــا  ماســت 
زیســتن و خدمــت بــه مــردم را در محضــر 
اخــالق و گفتــار و رفتارشــان بیاموزیــم؛ از 
ســختی ها نهراســیم و دل، تنهــا بــه لطــف 
و رضــای الهــی خــوش داریــم و بــس. در 
ــاز  ــا آغ ــه ب ــن هفت ــا ای ــاری ام ــال ج س
فعالیــت دولــت دوازدهــم مصــادف شــده 
و این جانــب، خــدای بــزرگ را شــاکرم کــه 
ــدگان  ــی و نماین ــر روحان ــاد دکت ــا اعتم ب
اســالمی،  شــورای  مجلــس  محتــرم 
یک بــار دیگــر افتخــار ســکان داری کشــتی 
ــه ام و  ــزرگ را یافت ــن کشــور ب ســالمت ای
و  قدســی شــهیدان  انفــاس  امیــدوارم 
دعــای خیــر هموطنــان، یــاور مــن در ایــن 
راه باشــد. امــروز بیــش از هــر زمانــی 
بــر ایــن حقیقــت واقفیــم کــه ارزش و 
ــه و  ــام، جامع ــرای نظ ــت ســالمت ب اهمی
ــت؛  ــت اس ــنگ امنی ــردم، همس ــاد م آح
ــرای  ــد ب ــه بای ــت، هم ــد امنی ــس مانن پ
حفــظ ســالمت مــردم نیــز بکوشــیم و 
تــالش کنیــم تــا انشــاءهللا در ایــن دولــت، 
ــه  بودجــه بخــش ســالمت از وابســتگی ب
ــیرهای  ــده و از مس ــا ش ــت ره ــد نف درآم
ــای  ــدی از مالیات ه ــون درص ــری چ دیگ
مســتقیم و غیرمســتقیم و مالیــات بــر 
کاالهــای آسیب رســان تامیــن و پایــدار 
ــدت  ــد م ــه ای بلن ــم برنام ــا بتوانی شــود ت
بــرای ســالمت ملــت شــریف ایــران زمیــن 
ــد اجــرا  ــه بای ــان ک ــن و آن را آن چن تدوی
ــم  ــیر می توانی ــن مس ــا از ای ــم و تنه کنی
بــه اهــداف کالن حــوزه ســالمت چــون 
پوشــش کامــل بیمــه، تحقــق عدالــت 
در دسترســی بــه خدمــات ســالمت از 
ــوق  ــای ف ــا درمان ه ــگیری ت ــطح پیش س
تخصصــی و حفاظــت مالــی تمــام اقشــار 
از  کــه  ســالمت  هزینه هــای  برابــر  در 
آرمان هــای انقــالب اســالمی نیــز بــوده 

ــم. ــت یابی ــت، دس اس
وزیر بهداشت

دولت 
در این پیام ما می خوانیدسالمت محور 

استاد جالل طیب 
درگذشت

ســیدجالل طیــب شــاعر، نویســنده و 
ــنبه  ــر کشــورمان ش پیشکســوت تئات
ــر ایســت  ــالگی و براث شــب در 91 س
قلبــی در بیمارســتان شــفای کرمان به 
دیــار باقــی شــتافت. این پیشکســوت 
هنــر تئاتــر قبــل از انقــالب زمانــی کــه 

در تهــران ســاکن بــود

تاالب هامون احیا 
می شود؟

کارگـروه احیـای تاالب بیـن المللی 
بـا  زودی  بـه  اسـت  قـرار  هامـون 
افغانسـتان  و  ایـران  همـکاری 
تشـکیل شـود، ایـن درحالی اسـت 
کـه پیش از این، دو کشـور  بر سـر 
آب بـه اختالفـات بزرگـی برخـورده 

بودنـد.
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چشم اشتغال به سازمان 
برنامه و بودجه

معاون رسانه ای سازمان برنامه و بودجه به »پیام ما« گفت که درباره 
تامین اعتبار نشدن طرح اشتغال فراگیر اظهار نظر نمی کنم

یادداشت مهمان
سید حسن هاشمی

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

پایگاه خبری 
تحلیلی

صداقت
انصاف

 بی طرفی

4

ازدواج 5677 

کودک آذربایجانی 

در سال 95

فراکسیون زنان مجلس 
به دنبال ممنوعیت ازدواج 
کودکان است

نماینـدگان  برخـی  کـه  روزهایـی  در 
ازدواج  کـردن  ممنـوع  بـرای  مجلـس 
آمـده  خبـر  تـالش هسـتند،  در  کـودکان 
در  کـودک   500 و  هـزار  پنـج  از  بیـش 
ازدواج   95 سـال  در  شـرفی  آذربایجـان 
آمـار در حالـی منتشـر  ایـن  انـد.  کـرده 
شـده کـه فراکسـیون زنان مجلـس از دو 
مـاه پیـش تالش خـود را بـرای افزایش 

اسـت. کـرده  آغـاز  ازدواج  سـن 

شــاعر،  طیــب  ســیدجالل 
نویســنده و پیشکســوت تئاتــر 
 91 در  شــب  شــنبه  کشــورمان 
ســالگی و براثــر ایســت قلبــی در 
بیمارســتان شــفای کرمان بــه دیار 
باقــی شــتافت. ایــن پیشکســوت 
هنــر تئاتــر قبــل از انقــالب زمانــی 
کــه در تهــران ســاکن بــود بــا 
بــزرگان جامعــه ادبی کشــورمان از 
جمله شــهریار و ســهراب ســپهری 
ــک داشــت. مرحــوم  ــاط نزدی ارتب
پنجــم  طیــب  جــالل  اســتاد 
فروردیــن 1305 در شــهر کرمــان و 
در محلــه میــدان قلعــه و مســجد 
ــان  ــه جه ــده ب ــان دی ــک کرم مل
ــار  ــر ب ــر پ ــول عم ــود و در ط گش
خــود 75 ســال فعالیــت هنــری و 
ــه  ــی ب ــی داشــت. او از نوجوان ادب
همــراه گروهــی از دوســتان خــود 

بــا تشــکیل گــروه تئاتــر، فعالیــت 
هنــری خــود را بــا اجــرای تئاتر در 
ــس  ــرد و پ ــاز ک ــان آغ ــهر کرم ش
ســربازی  خدمــت  گذرانــدن  از 
شــهرهایی  در   1326 ســال  در 
ــهد  ــان و مش ــران، اصفه ــر ته نظی
فعالیــت هنــری خــود را ادامــه 
وجــود  بــا  طیــب  اســتاد  داد. 
کهولــت ســن از روحیــه و حافظــه 
بســیار بــاال و قــوی برخــوردار بــود 
و همــواره بــا شــرکت و حضــور در 
محافــل مختلــف هنــری و ادبــی 
ــه  ــن عرصــه ب ــان ای مشــوق جوان
شــمار مــی رفــت. مراســم تشــییع 
ــنبه(  ــروز )دوش ــب ام ــتاد طی اس
ســاعت 8 و 30 دقیقــه از خیابــان 
ســمت  بــه  کرمــان  فردوســی 
ــج(  ــان )ع ــب الزم ــجد صاح مس

ــود. ــی ش ــزار م ــهر برگ ــن ش ای

بهزیسـتی کشـور  سـازمان  رییـس 
تریـن  محـروم  را  جنوبـی  خراسـان 
انوشـیروان  دانسـت.  ایـران  منطقـه 
در  گذشـته  روز  بندپـی  محسـنی 
نشسـتی خبـری گفت که طـی مدت 
فعالیـت خـود در سـازمان بهزیسـتی 
سـفرهای زیـادی رفتـه ام اما اسـتان 
محروم تریـن  را  جنوبـی  خراسـان 
منطقـه ایـران می دانـم. بـه طوریکـه 
آنجـا دشـت پهنـاوری اسـت کـه بـا 
مشـکالت معیشـتی متعـدد همـراه 
مشـکالتی  آن  بـر  عـالوه  و  اسـت 
همچـون معلـول زایـی هـم دارد. وی 
افـزود: »بـه همیـن منظـور همایـش 
سـازمان  اجتماعـی  مشـارکت های 
بهزیسـتی را در ایـن اسـتان برگـزار 
خواهیم کرد و همچنین آنکه افزایش 
کمک هـای مـوردی، افزایش پرداخت 
ایـن  در  نیـز  را   ... و  مسـکن  حـق 
اسـتان و یا سـایر استان های محروم 
کشـور خواهیـم داشـت.« بـه گفتـه 
بندپـی 6 درصـد از جمعیـت تحـت 
پوشش سـازمان بهزیستی در استان 
هسـتند.  معلـول  جنوبـی  خراسـان 
تناسـب  بـه  حالیسـت کـه  در  ایـن 
محرومیـت و معلولیـت ایـن اسـتان 
یـا سـایر اسـتان های محـروم دیگـر 
نتوانسـتیم خدمـات ارائـه دهیـم کـه 
در راسـتای تحقـق عدالـت اجتماعی 
افزایـش خدمـات در ایـن مناطـق را 
در دسـتور کار داریـم. وی ادامـه داد: 
نفـر  و 279  هـزار  اکنـون 100  »هـم 
در خراسـان جنوبـی تحـت پوشـش 
بهزیسـتی هسـتند. این در حالیست 
که شـیوع معلولیت ها در این اسـتان 
2.8 درصد اسـت و شـیوع اعتیاد نیز 
بـه شـش درصـد می رسـد کـه بیش 
از میانگیـن کشـوری اسـت.« رییس 
سـازمان بهزیستی کشـور همچنین از 

افزایـش حضـور زنـان در پسـت های 
مدیریتـی سـازمان بهزیسـتی کشـور 
ظرفیت هـا  »از  گفـت:  و  داد  خبـر 
فـارغ از جنسـیت به منظـور تحرک و 
پویایی سـازمان بهزیسـتی اسـتفاده 
خواهیـم کـرد.« بندپـی در خصـوص 
جمعیـت  نگهـداری  هزینه هـای 
تحـت پوشـش خـود در مراکـز نیـز 
اکنـون سـازمان  »هـم  عنـوان کـرد: 
تومـان  هـزار  بهزیسـتی کشـور 350 
بـرای کـودکان حاضـر در مراکـز شـبه 
خانـواده  پرداخـت می کنـد، ایـن در 
حالیسـت کـه بـرای مراکز سـالمندی 
و توانبخشـی  نیـز 600 هـزار تومـان 
یارانـه پرداخـت می کنیـم.« بـه گفته 
وی مددجویانـی کـه تـوان پرداخـت 
هزینه هـای خود را نداشـته باشـند با 
حکـم قوه قضاییـه به صـورت رایگان 

نگهـداری خواهنـد شـد.

سامان دهی کودکان کار، 
به زودی

وی در خصـوص کودکان کار و خیابان 
هـم گفـت کـه تـا 15 شـهریور مـاه 
سـال جـاری از »بسـته حمایت هـای 
از کـودکان کار«  اجتماعـی و روانـی 
رونمایـی خواهیـم کـرد تـا پـس از 
آن چهـره شـهرها نیـز از این کـودکان 
مـورد سـوء  و معصـوم کـه  مظلـوم 
اسـتفاده برخـی از افراد سـودجو قرار 
رییـس  شـود.  پـاک  اسـت  گرفتـه 
ایـن  در  بهزیسـتی کشـور  سـازمان 
خصـوص تصریـح کـرد: »در بسـته 
روانـی  و  اجتماعـی  حمایت هـای 
شـهریور   15 تـا  کـه  کـودکان کار  از 
قـوه  بـا  شـد  خواهـد  نهایـی  مـاه 
قضاییـه همکاری هایـی را داشـتیم و 
درخواسـت کرده ایـم تـا کودکانـی کـه 
سـه بار طی طرح های سـاماندهی به 

مراکز بهزیسـتی ارجـاع داده و مجددا 
بـه خانـواده تحویـل داده می شـوند 
بعـد از سـه بـار خانـواده را خلـع یـد 
کـرده )سرپرسـتی را از خانواده صلب 
کنیـم( یـا حداقـل بـه طـور موقـت 
سرپرسـتی را از آنهـا بگیریـم و ایـن 
کـودکان را بـه مراکـز بهزیسـتی وارد 
کنیـم.« بندپـی ادامـه داد: »ایـن در 
خانواده هـا  از  برخـی  حالیسـت کـه 
بـه علـت فقـدان مالـی مجبور بـه آن 
بـه کار  را  می شـوند کـه کودکانشـان 
اجبـاری وادارنـد کـه در حـال حاضـر 
و  بهزیسـتی  نهـاد حمایتـی  هـر دو 
کمیتـه امـداد آمـاده ارائـه کمک های 
اسـت.«  خانواده هـا  ایـن  بـه  مالـی 
وی خاطرنشـان کـرد: »تـا پیـش از 
ایـن، ایـن حمایت هـا وجود نداشـت 
زیـرا خانواده هـا هـم اغلـب تمایلـی 
بـه دریافـت ایـن حمایت هـای مالی 
حمایتـی  سـازمان های  سـوی  از 
یـا  معمـوال کـودک  زیـرا  نداشـتند. 
پـدر آنهـا توسـط فـرد دیگـری اجیـر 
می شـدند امـا در طـی اجـرای ایـن 
طـرح با پیگیـری خدمات مـددکاری 
نسـبت بـه حـل ایـن معضـل اقـدام 
و  مـادر  وقتـی  زیـرا  خواهیـم کـرد. 
پـدر بداننـد کـه در صـورت تکـرار این 
عمـل خلـع یـد خواهنـد شـد از ادامه 
کار جلوگیـری خواهنـد کـرد.« رییس 
افـزود:  کشـور  بهزیسـتی  سـازمان 
اجتماعـی  حمایت هـای  بسـته  »در 
پذیـرش،  کار،  کـودکان  از  روانـی  و 
آموزشـی،  کالس هـای  برگـزاری 
و  کـودک  بـا  مشـاوره  مـددکاری، 
والدیـن و ... پیگیـری خواهد شـد.« 
بندپـی همچنیـن خبـر داد: »از نیمـه 
دوم شـهریور ماه همزمـان با رونمایی 
و  اجتماعـی  حمایت هـای  بسـته  از 
روانـی از کودکان کار، سـاماندهی این 

کـودکان نیـز آغـاز خواهـد شـد.« وی 
فرامـوش  »نبایـد  خاطرنشـان کـرد: 
کنیـم کـه 60 درصد این کـودکان اتباع 
افغانسـتانی و  )پاکسـتانی، عراقـی، 
اقـدام  بایـد  بنابرایـن  هسـتند.   )...
حتـی  گـروه  ایـن  بـرای  مناسـب 
آنهایـی کـه دارای گذرنامه های قانونی 
بـه گفتـه  صـورت گیـرد.«  هسـتند 
بندپـی، تعـداد دختـران کار و خیابان 

از تعـداد پسـران کمتـر اسـت.

واگذاری نوزادان متولد شده 
از مادران معتاد به بهزیستی

رییس سـازمان بهزیسـتی کشـور در 
خصـوص خریـد و فـروش کـودکان 
میـزان  معتقـدم  کـه  گفـت  هـم 
خریـد و فـروش کـودکان در کشـور 
بـه  آنقـدر کـم اسـت کـه نمی تـوان 
آن پرداخـت. ایـن در حالیسـت کـه 
چنانچـه کودکـی در بیمارسـتان و در 
داخـل نظـام سـالمت بـه دنیـا آید بر 
اسـاس تفاهم نامـه ای کـه بـا وزارت 
بهداشـت داشـته ایم بالفاصله پس از 
تشـخیص اعتیـاد مـادر نـوزاد، کودک 
بـه بهزیسـتی واگـذار خواهـد شـد. 
بندپـی در خصـوص مراکـز مهدهـای 
کـودک نیـز گفـت: »هـم اکنـون 17 
هـزار مرکـز مهد کـودک تحـت نظارت 
و مراقبت سـازمان بهزیستی هستند. 
ایـن در حالیسـت کـه در اسـتان های 
محـروم ارائـه یـک وعـده غـذای گرم 
مراکـز  ایـن  در  حاضـر  بـه کـودکان 
داد:  ادامـه  اجرایـی کردیـم.« وی  را 
بـا شـروع  بینـی می کنیـم  »پیـش 
سـال تحصیلـی جدیـد بیـش از 700 
هـزار کودک به مراکـز مهدهای کودک 
تحت نظارت سـازمان بهزیسـتی وارد 
شـوند. ایـن در حالیسـت کـه در کنار 
مسـائل آموزشـی تغذیـه و رشـد این 
کـودکان نیـز بـرای ما اهمیت بسـیار 
زیـادی دارد و رشـد و تکامـل همـه 
جانبـه کـودکان حاضر در ایـن مراکز را 

بـا جدیـت پیگیـری می کنیـم.«

استاد جالل طیب درگذشت
مراسم تشییع امروز از ساعت 8:30 

در کرمان برگزار می شود

خراسان جنوبی؛ محروم ترین منطقه ایران
رییس سازمان بهزیستی: بسته حمایت از کودکان کار 

رونمایی می شود
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  ازدواج زینب با بهزاد دو سال پیش سر و صدای زیادی در ایران به پا کرد


