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استاندارخراسان جنوبی :سمن ها ضامن
امنیت روانی و اجتماعی جامعه اند

سمن ها و سازمان های مردم نهاد در ایجاد امنیت روانی و اجتماعی نقش موثر و به سزایی دارند.استاندار خراسان جنوبی با بیان این مطلب سمن
ها و سازمان های مردم نهاد را نمادی از مردم دانست و گفت :به این واسطه از سازمان های مردم نهاد می توان به عنوان حلقه اتصال دولت یاد
کرد .دکتر«مروج الشریعه» افزود :باید از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای ایجاد زمینه های اشتغال فرد معتاد بعد از ترک اعتیاد استفاده کرد.

سازمانهای مردم نهاد خراسانجنوبی وچالشهای پیش رو

...

گفت وگو
فعالیت  445سازمان مردم نهاد
در خراسان جنوبی

فرخ نژاد
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فرخی–  445سازمان مــردم نهاد و سمن در خراسان
جنوبی مجوز فعالیت دارند.رئیس گروه اجتماعی و سازمان
های مردم نهاد استانداری خراسان جنوبی در گفت و گو با
«خراسان» با اعالم این خبر گفت :از  445سازمان مردم
نهاد دارای مجوز 182 ،سمن مجوز خود را از استانداری،
 94سازمان مردم نهاد از فرهنگ و ارشاد اسالمی117 ،
سمن از اداره کل بهزیستی 20 ،سازمان مردم نهاد از اداره
کل ورزش و جوانان و  32سمن از فرماندهی انتظامی
خراسان جنوبی دریافت کردند«.شریفی» با بیان این که
 183سمن در حوزه اجتماعی 70 ،سازمان مردم نهاد در
حوزه فرهنگی و بقیه در دیگر حوزه ها فعالیت می کنند،
افــزود :حدود  30درصد سمن هایی که از وزارت کشور
مجوز دریافت کرده اند ،نیمه فعال هستند.وی ادامه داد:
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی
در زمینه برنامه های ابالغی از وزارت کشور ،سال گذشته
 170میلیون تومان برای حمایت از سازمان های مردم
نهاد اعتبار داشت که  70میلیون تومان آن برای اجرای
برنامه مربوط به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
هزینه شد.همچنین هر کدام از فرمانداری های استان
یک سمن را معرفی کردند که به آن ها  100میلیون
تومان کمک شد.این مسئول به اجرای طرح با دستگاه
های اجرایی استان مانند دانشگاه علوم پزشکی با عنوان
تحکیم خانواده و اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی
استان در زمینه حمایت از خانواده زندانیان و ...اشاره
کرد و از تشکیل خانه سازمان های مردم نهاد طی سال
 95در خانه محله پارک شعبانیه بیرجند خبر داد که این
خانه محله نیز کارگاه های آموزشی و کالس های زیادی
با همکاری شهرداری بیرجند برگزار می کند.وی افزود:
خانه های سازمان های مردم نهاد بیرجند و قاینات در حال
تشکیل اتاق فکری در حوزه اجتماعی این شهرستان ها
هستند.وی ادامه داد :همچنین سال گذشته دوره های
آموزشی تخصصی با عنوان طرح متمرکز آموزش و توانمند
سازی سازمان های مردم نهاد با حضور استادان مطرح
کشوری برای سمن های استان برگزار شد.وی اشاره ای
به ارزیابی های سال گذشته نسبت به سال قبل از آن دارد
و این که تعداد مجوزهای صادر شده در سال  95که 70
فقره بوده در سال قبل به  79فقره رسیده است.رئیس
کارگروه اجتماعی سازمان های مردم نهاد استانداری
خراسان جنوبی از ثبت اطالعات سمن های این استان در
بانک اطالعاتی سازمان های مردم نهاد وزارت کشور خبر
داد و گفت :در حال بومی سازی و به روز کردن این سامانه
برای خراسان جنوبی نیز هستیم« .شریفی» با بیان این که
در سال  97نیز آموزش و توانمند سازی سازمان های مردم
نهاد را دنبال می کنیم ،افزود :درادامه اجرای این طرح
امسال به سراغ شهرستان ها نیز می رویم.

باید از آن ها به عنوان بازویی توانمند در جامعه
یــاد کــرد که دستان نــاتــوان بسیاری را گرفته
و پناهگاهی امن بــرای بسیاری از بی پناهان
هستند .گاه که دست ها از همه جا کوتاه می
شود و دستگیری نمی یابند یا درها را به روی خود
بسته می بینند دست هایی از جنس سخاوت و
امدادهای مردمی به مددشان می آید تا کمی
از آالم و دردهایشان بکاهد.باید از این نهاد ها و
سازمان ها به عنوان حامیان جامعه دردمندان
یاد کرد  ،برخی می خواهند گمنام بمانند اما با
وجود این ،آن چه را به سرپنجه خویش به دست
آورده اند با آن هایی که ندارند تقسیم می کنند یا
به سمن ها و نهادهایی می سپارند که مردم به آن
ها اعتماد دارند تا گرهی از مشکالت دردمندان
واقعی و حقیقی باز شود.در این اثنا آن چه درباره
این سازمانهایمردمنهادموردغفلتواقعشده
این است که آن ها با چه مسائل و مشکالتی دست
و پنجه نرم می کنند و چه خواسته هایی دارند؟
▪رسمیت نداریم

مــدیــر عــامــل موسسه خیریه دخــتــران ولی
عصر(عج) بیرجند به این موضوع اشاره می کند
که در سازمان های مردم نهاد تامین هر آن چه
نیاز دارند بر عهده خودشان است و اگرچه باید
قانونمند حرکت کنند اما دنباله روی برنامه
های دولت نیستند.مشکلی که «فاطمه صغری
آمالی» از آن به عنوان مدیر یک سازمان مردم
نهاد گالیه دارد این است که سمن های مردمی
در کشور چندان به رسمیت شناخته نمی شوند
هر چند دو مرتبه الیحه هایی برای به رسمیت
شناختن سازمان های مــردم نهاد به مجلس
شــورای اسالمی رفته است اما معلوم نیست
چرا نمایندگان به آن رای نمی دهند و مصوب
نمی شود که همین تعلل برخی از سازمان های
مردم نهاد را دچار چالش کرده است.به گفته
وی ،براساس اعتماد سازی انجام شده با مردم
این سازمان در زمینه تامین هزینه مالی برای
نگهداری از دختران بی سرپرست ،بد سرپرست
و بی بضاعت مشکلی ندارد اما چون این افراد
در خانواده های خود خیلی سختی کشیده اند
نیاز دارند تا برای مدتی در مکانی که برای آن
ها در نظر گرفته شده است احساس آسایش و
آرامش کنند به طوری که دوست نداریم روی
تخت هایی بخوابند که حالت تخت سربازی
دارد یــا همیشه به دنبال جــذب کمک هایی
باشیم که به جای این که صرف امــور تربیتی
و رفاهی آن ها شود ،صرف هزینه های تعمیر
و تجهیز مکان و امکانات آن باشیم.گالیه وی
از این است که چون موسسه خیریه دختران
ولی عصر(عج) از استانداری خراسان جنوبی
مجوز فعالیت دریافت کرده است زمینی برای
احداث ساختمانی درخورشأن این دختران زجر
کشیده در اختیارشان قرار نمی گیرد«.آملی» به
موفقیت هایی که موسسه در این زمینه داشته
است اشاره می کند و با گالیه از این که برخی
مسئوالن درک الزم را از وظیفه سازمان های
مــردم نهاد ندارند،می گوید :به جای این که
بیشتر از این سازمان ها حمایت کنند گاهی
مسئوالن سازمان مجبورند ساعت ها پشت در
اتاق برخی مسئوالن بمانند تا پاسخ دریافت
کنند که گاهی هم دست خالی برمی گردند.

...
خبر

فعالیت  600سازمان مردم نهاد زیر نظر
بهزیستی خراسان جنوبی
فرخ نژاد -حدود 600سازمان مردم نهاد از اداره کل
بهزیستی خراسان جنوبی برای فعالیت ،مجوز دریافت
کردند.معاون مشارکت های مردمی و اشتغال اداره
کل بهزیستی خراسان جنوبی با اعالم این خبر گفت:
حدود 600مرکز و موسسه در این استان مجوز فعالیت
از این اداره کل دریافت کرده اند و برای اهداف بهزیستی
و کمک به معلوالن و نیازمندان در حال خدمت رسانی
هستند«.رحیمی» افزود :از این تعداد سازمان مردم نهاد
 106موسسه پروانه تاسیس دریافت کرده اند که در زمینه
اهداف سازمان بهزیستی در چهار حیطه توان بخشی،
اجتماعی ،پیشگیری ،مشارکت ها و اشتغال مشغول
فعالیت اند.وی با اشاره به این که سال گذشته 16جلسه
کمیسیون صدور و نظارت ماده  26قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت در این اداره کل برگزار شد ،ادامه
داد :دراین جلسه ها  374پرونده (صدور،تمدید وتعویض)
مرکز و موسسه غیر دولتی و 31پرونده نظارت مطرح
شد.به گفته وی در این زمینه سال گذشته از همه مراکز و
موسسه های غیر دولتی شهرستان های استان توسط تیم
نظارت اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی بازدید شد.

▪غفلت از امداد رسانی آموزش عالی

مدیر عامل بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند نیز
حوزه فعالیت این سازمان مردم نهاد را در زمینه
های کمک های سخت افــزاری و نرم افــزاری
بــرای کمک به دانشجویان این مرکز آموزش
عالی اعالم می کند و می گوید :بیشتر فعالیت
هایی که این سازمان انجام داده است به حوزه
عملیاتی شدن فعالیت های عمرانی در زمینه
ساخت و ساز برای احداث خوابگاه ،آزمایشگاه
و مرکز پیشگیری و درمان برمی گردد.به عالوه

ایــن سازمان در زمینه امــور معیشتی ،تغذیه
دانشجویان نیازمند و مستعد ،اهــدای کمک
بالعوض قرض الحسنه برای انجام طرح های
پژوهشی و درسی دانشجویان به جامعه هدف
امداد رسانی می کند.به گفته «محمد حسین
ساالری» آن چه در حوزه امدادرسانی آموزش
عالی تاکنون مغفول مانده ،این است که چون
به این حوزه از منظر کاالی لوکس نگریسته می
شــود ،کمتر شاهد حضور واقفان و خیران در
دانشگاه ها هستیم و هر چند در گذشته وقف
هایی که انجام می شد به این حوزه نیز برمی
گشت اما در دوره های اخیر حوزه آموزش عالی
از دید خیران و واقفان دوره مانده است .از دید
وی برای تغییر نگاه ها باید فرهنگ سازی های
الزم انجام شود تا عموم مردم به این فضاها و
مراکز نگاه خیرانه تری داشته باشند.همچنین
الزم است در حــوزه مباحث اداری با توجه به
نیت خیرخواهانه ای که سازمان های مردم
نهاد دنبال می کنند  ،روند اجرایی کارهای آن
در مسیر های قانونی با سهولت بیشتری انجام
شود.دیگر ایــن که ســازمــان هــای مــردم نهاد
نمی توانند بــدون حمایت بخش های دولتی
و خصوصی به کارشان ادامه دهند که با وضع
قوانین مناسب می توان آن ها را به اهدافشان
نزدیک تر کرد.
▪دو دستگی در فعالیت نهادهای حمایتی
دولتی و غیر دولتی

بیست و پنجمین نمایندگی بنیاد خیریه بین
المللی کــودک ایــران در خراسان جنوبی راه
انــدازی شد تا بــرای حمایت از دانــش آمــوزان
مستعد نیازمند ورود کند.آن طور که مسئول
خیریه بنیاد بین المللی کودک خراسان جنوبی
می گوید :این سازمان مردم نهاد چون مجوز
فعالیت اش را از وزارت کشور دریافت کرده
است در استان مشکلی از نظر نهادها و دستگاه
های نظارتی ندارد.دکتر«ناصر ولی پور مطلق»
می افزاید  :از نهادهای حمایتی مربوط به حوزه
فعالیت این سازمان مردم نهاد از جمله کمیته
امداد امام خمینی(ره) چند مرتبه خواسته شده
تا فهرست دانش آموزان بدون حامی را در اختیار
قرار دهند اما هنوز این کار انجام نشده است،
هر چند بنیاد کودک نیز با دراختیار گذاشتن
این فهرست به طور حتم روند شناسایی و تایید
نیازمندی های خانواده های معرفی شده را طی
خواهد کــرد.وی با انتقاد از وجود دو دستگی
در فعالیت هایی که نهادهای حمایتی دولتی و
غیر دولتی در کشور ارائه می دهند می افزاید:
شاید سازمان های مــردم نهادی مانند بنیاد
بین المللی کودک قدرت مالی کمیته امداد را
نداشته باشند اما از نظر نیروی انسانی به صورت
افتخاری با سمن بین المللی همکاری دارند
و به واسطه تخصصی عمل کــردن و این که به
حوزه های معضالت اجتماعی ورود میکنند
به طور مشخص تفاوت هایی با سیستم های
دولتی دارنــد.وی پیشنهاد می دهد اگر قرار
است بخشی  ،حــوزه های امــدادی و خیریه را
مدیریت کند ،بهتر است این بخش به سازمان
های مردمی سپرده شود چون می توان از قابلیت
های بالقوه مردم با جلب نظر آن ها یعنی سپردن
مدیریت به خود آن ها استفاده کرد.
▪موازی کاری موسسه های خیریه

به گفته وی ،یکی از آفات بزرگ برخی موسسه
های خیریه این است که در یک حوزه چندین
موسسه فعالیت می کنند که به موازی کاری می
انجامد.عالوه بر این مجوزهای این موسسه ها را
نیز یک دستگاه صادر نمی کند و دستگاه های
متعددی مجری صدور مجوزها هستند و دلیل
آن هم این است که هیچ دبیرخانه متمرکزی در
حوزه فعالیت امدادی سازمان های مردم نهاد
وجــود ندارد.مشکل دیگری که درایــن حوزه
وجود دارد این است که شهرداری ها موظف اند
یک ماه بیلبوردهای تبلیغاتی خود را به تبلیغات
امور خیریه اختصاص دهند .هر چند شهرداری

بهزیستی و  ...یادآور می شود و یکی از دغدغه
های چالش برانگیز سازمان های مردم نهاد را
موضوع پرداخت مالیات و حق بیمه برای اعضای
داوطلب سمن ها می داند که در قانون تعریف
نشده است به همین دلیل هر سازمان مردم
نهادی که وارد عرصه کارآفرینی می شود دراین
زمینه با مشکل مواجه است.به گفته وی اشکالی
که در این زمینه وجود دارد این است که سمن ها
را غیر تجاری می دانیم اما با ابراز تاسف قانون
تجارت را برای آن ها اجرا می کنیم بنابراین باید
در این حوزه تجدید نظر اساسی انجام شود.این
چالش به حدی است که وزیر کشور نیز برای وزیر
امور اقتصادی و دارایی نامه نوشته و خواستار
تجدید نظر دراین زمینه شده است.به گفته وی،
خراسان جنوبی سازمان های مردم نهادی دارد
که در کشور دارای رتبه و شناخت خوبی هستند.
▪دست دردست هم

بیرجند در این زمینه با بنیاد کودک همکاری
داشته اما هنوز استفاده اش به یک ماه نرسیده
است درحالی که در حــوزه کاهش معضالت
اجتماعی اگر قدم کوچکی هم برداشته شود
انتفاع آن به همه بخش ها از جمله شهرداری
خواهد رسید.
▪روند صعودی هزینه ها

مسئول انجمن حمایت از بیماران کلیوی
خراسان جنوبی نیز گالیه اش از این است که
با روند رو به رشد مسائل و مشکالت ،به همان
نسبت بر تعداد نیازها و آمار افرادی که نیازمند
کمک در این حوزه هستند ،افزوده می شود .وی
نرخ رشد بیماران کلیوی در این استان را بیش از
 14درصد و هم خوان با نرخ رشد کشوری می
داند به طوری که هر سال با تعداد زیادی بیمار
جدید کلیوی مواجه هستیم.به گفته «هادی
دهقانی» هر قدر بر تعداد افراد بیمار این حوزه
افــزوده می شود نیاز آن ها به مراکز درمانی،
تجهیزات پزشکی و ...بیشتر خواهد شد و به
همان نسبت نیز هزینه های آن ها روند صعودی
به خــود می گیرد.عالوه بر ایــن هرچند برابر
پروتکل های وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش
و پرورش تا حدود  90درصد داروهای بیماران
کلیوی به دلیل این که جزو بیماران خاص قرار
می گیرند رایگان است اما این بیماران از پس
پرداخت همان  10درصد باقی مانده نیازهای
خویش بر نمی آیند که سازمان های مردم نهادی
مانند انجمن حمایت از بیماران کلیوی آن
را تامین می کنند.موضوعی که به گفته وی
بیشتر بیماران کلیوی را در زمینه تامین هزینه
ها آزار می دهد ،به رفت و آمد آن ها برای دیالیز
برمیگردد که باید یک روز در میان انجام دهند
و گاهی تامین این هزینه ها برای این بیماران
بسیار دشــوار و بار مضاعفی بر دوش خانواده
هاست.وی بیشترین بار تحمیل شده به بیماران
دیالیزی را به واسطه داروهایی می داند که در
کنار انجام دیالیز برای آن ها تجویز می شود و با
توجه به تحریم ایران بیشتر سازمان های بیمه
گر ،پرداخت هزینه برخی داروها را قبول ندارند
و مریض باید به صورت آزاد آن را تهیه کند.
▪مشکل در۲بخش

کانون هموفیلی خراسان جنوبی هم سال 82
زیر نظر سازمان هموفیلی ایران تاسیس شد و
در دو شاخه خدمات حمایتی و درمانی در حال
فعالیت است که خدمات درمانی آن شامل تامین
دارو ،فاکتور ،فعالیت های پزشکی ،آزمایش
ها ،کنترل عفونت های منتقل شونده از خون و

دندان پزشکی و خدمات حمایتی آن در زمینه
اشتغال ،مسکن ،هزینه های رفت و آمد و...
است.به گفته مسئول انجمن حمایت از بیماران
هموفیلی خراسان جنوبی در ابتدای تاسیس
این انجمن  35بیمار زیرپوشش بودند که 135
بیمار در این استان شناسایی شده اند و همه
آن هاتحت نظر هستند.به گفته دکتر«مسعود
ضیایی» خدمات درمانی این بیماران زیر نظر
دانشگاه علوم پزشکی و فعالیت های حمایتی
نیز با کمک های مردمی انجام می شــود.وی
مشکالت این انجمن را هم مربوط به دو بخش
حمایتی و درمانی می داند که در بخش حمایتی
بیشترینمشکلبیمارانهموفیلیبهدلیلخون
ریزی هایی که دارند به موضوع اشتغال برمی
گردد زیرا این بیماران به واسطه شرایط خاصی
که دارنــد بــرای ادامــه تحصیل و کار با مشکل
مواجه اند به طوری که همین مشکالت سبب
شده تا این بیماران نتوانند ازدواج کنند.عالوه
براین برای مراجعه به مراکز درمانی نیاز به هزینه
رفت و آمد دارند زیرا مراکز درمانی محدودی در
استان وجود دارد که می توانند از خدمات آن
استفاده کنند.
همچنین به واسطه کمک های مردمی در زمینه
پرداخت فاکتورهای دارویــی آن ها مشکلی
نداشتیم اما چون هزینه خدمات دندان پزشکی
زیاداستبیشتربیمارانازپستامینهزینههای
آن برنمی آیند.مسئول این خیریه به تجهیز خانه
اهدایی که کانون هموفیلی در آن مستقر است
اشاره می کند و می افزاید  :یک سری کارگاه
خیاطی نیز در این مرکز برای کمک به هزینه این
بیماران و کالس های آموزشی با کمک خیران
و یــاوران آموزشی به منظور کمک به وضعیت
تحصیلی دانش آمــوزان هموفیلی راه اندازی
شده است .مدیرعامل انجمن ام .اس استان نیز
از این که انجمن ،منابع مالی چندانی ندارد تا به
بیماران عضو این انجمن کمک کند ،گالیه می
کند.عمده مشکل بیماران ام .اس که  203نفر
در استان هستند به مسائل حوزه درمان برمی
گردد.به عالوه این انجمن مکان مناسبی نیز
ندارد و اکنون که سر رسیده است افزایش اجاره
را باید از محل کمک های مردم هزینه کرد.به
گفته «سعید اصالح» مشکل اصلی این انجمن
مکان است زیرا اگر مکان متعلق به انجمن باشد
می توان قسمتی از آن را به بیمارانی که برای
درمان به مرکز درمانی بیرجند مراجعه می کنند
و جایی بــرای استقرار ندارند اختصاص داد.
همچنین این بیماران نیاز به دارو های خاص
تزریقی دارنــد که بیشتر وقت ها از پس تامین
هزینه های آن برنمی آیند.
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افقی -1 :شهری باستانی در کنار فرات  -میله ای فلزی
برای پر کردن تفنگ های سر پر -صورتگر – متقال -2
چسب کاغذ – پشیمان – سیاستمدار – پنجمین سوره
قرآن کریم  -3همچنان – زیر پای راننده بجویید – همسایه
– عقاب سیاه  -4مسکوک نقره – بیم – باطل – تعجب
زنانه  -5شهرآورد – عزیمت – پادزهر – رفوزه  -6جانشین
او – خانه شعری – سرباز نیروی دریایی – مفصل – درون
 -7به مراد نرسیده – مستخدم – نقاره – محکم و استوار
 -8بــاران اندک – طالیی – علم نگهداری و جابه جایی
نیرو و تجهیزات نظامی – از القاب اشرافی اروپا  -9سود
حرام – اندیشه – موسس – خطا  -10رویــداد – دشنه –
بازمانده – بی حاصل  -11کتاب مالصدرا – نوعی خربزه
– ازعناصرگازی – پیاپی
عمودی -1 :اگر برعکس شود پیشه است – فرومایه –
امیدواری  -2بهشت شداد – دورویی – قلم موی درشت
 -3گستاخ – اسطوره فقید بارسلونا و تیم ملی هلند -4
سپاهی – شوربا – دو یار هم قد  -5مادر – صدای درشت –
مرتجع معروف  -6آداب – نت آخر – دفاع فوتبالی  -7بوی
رطوبت – اثرجامی  -8خوب نیست – تکرار حرف – گوهر
– مساوی عامیانه  -9رفیق – آخرین توان – جشن -10
سربند – اکسید کلسیم -11بلند – جنین -12آب ویرانگر
– حرف دهن کجی  -ثمر -13عدد فوتبالی – عالمت جمع
در فارسی – ویتامین انعقاد خون – زائو ترسان -14از
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نمایندهسمنهایاستان،
بههمریختگیصدورمجوزهارا
برایسازمانمردمنهادازسوی
وزارتهایکشوروورزشو
جوانان،سازمانبهزیستیو...
یادآورمیشودویکیازدغدغه
هایچالشبرانگیزسازمانهای
مردمنهادراموضوعپرداخت
مالیاتوحقبیمهبرایاعضای
داوطلبسمنهامیداندکهدر
قانونتعریفنشدهاستبههمین
دلیلهرسازمانمردمنهادیکه
واردعرصهکارآفرینیمیشود
دراینزمینهبامشکلمواجهاست
▪چالش های ملی و استانی

نماینده سمن های استان نیز چالش هایی را
که سازمان های مردم نهاد با آن مواجه اند در دو
سطح ملی و استانی طبقه بندی می کند و می
گوید :از نهاد قانون گذار کشور یعنی مجلس
انتظار می رود هر چه سریع تر قوانین جدیدرا که
از سوی دولت با حضور نمایندگان سمن های
کشور تعریف شــده اســت مصوب کند تا دیگر
شاهد به هم ریختگی حوزه قانونی این سازمان
ها نباشیم .سید «مصطفی حسینی» با بیان این
که طی چند سال گذشته شاهد ثبات و پیشرفت
سمن های کشور بوده ایم ،می افزاید :پیشرفت
سازمان های مردم نهاد در حوزه آسیب های
اجتماعی به ویژه مبارزه با مواد مخدر چشمگیر
بــوده ،به طوری که ستاد مبارزه با مواد مخدر
برنامه ای مشخص و مدون برای توانمند سازی
سازمان های مردم نهاد ارائه کرده است.عضو
هسته مشورتی توانمند ســازی سازمان های
مردم نهاد کشور به هم افزایی ایجاد شده بین
سازمان های مردم نهاد در کشور اشاره می کند
و می گوید  :امروز سمن های شرقی ترین نقطه
کشور با برخی از سمن های غربی ترین نقاط
ایران و دیگر مناطق در ارتباط اند و یکدیگر را
می شناسند و این خود نکته ای مثبت دراین
حوزه است«.حسینی» به هم ریختگی صدور
مجوزها را بــرای سازمان مــردم نهاد از سوی
وزارت های کشور و ورزش و جوانان  ،سازمان

نکته حائز اهمیت دیگر این است که سمن های
خراسان جنوبی به این نتیجه رسیده اند که امروز
به تنهایی نمی توانند راه به جایی ببرند و باید
فعالیت های خود را به صورت شبکه های رسمی و
غیر رسمی دنبال کنند.عالوه براین اگر هم افزایی
الزم بین سازمان های مردم نهاد استان رخ دهد
می توان تا حدودی چالش خراسان جنوبی را نیز
با مدد این سازمان ها رفع و رجوع کرد.وی چالش
هاییراکهسازمانهایمردمنهادخراسانجنوبی
با آن مواجه اند کمبود نقدینگی و امکانات اعالم
می کند و می گوید :اگر شبکه سازی این سازمان
هاعملیاتیشودباانباشتنقدینگیوامکاناتیکه
از سوی سمن ها ایجاد می شود ،می توان توسعه
استان را رقم زد.همچنین در همه نقاط استان به
ایننتیجهرسیدهاندکهمیتوانباتشکیلموسسه
های حقوقی با نام سمن  ،خدمات خوبی به مردم
یک منطقه یا محله ارائه داد.به اعتقاد وی اگر می
خواهیم نگاه توسعه ای به خراسان جنوبی داشته
باشیم چاره ای جز توجه به سازمان های مردم نهاد
نداریم و باید توجه به سمن ها جزو اولویت های
همه مدیران استان باشد زیرا خراسان جنوبی
استان کم برخورداری است و نیاز به اشتغال به
واسطه درگیری  19ساله با خشکسالی دارد و
می توان با کمک سازمان های مردم نهاد وضعیت
اقتصادی استان را بهبود بخشید و کارآفرینی
نیز داشــت.وی این نوید را داد که سازمان های
مردم نهاد استان وارد حوزه کارآفرینی شده اند و
خواستار افزایش آگاهی مردم درباره این سازمان
ها و توجه ویژه شهرداری ها و شورای های اسالمی
به سمن های استانی شد.
▪نگاه مشارکتی به سمن ها

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
خراسان جنوبی نیز چندی پیش در ششمین
نشست هم اندیشی سازمان های مــردم نهاد
ایــن استان گفت :امــروز نگاه دولــت به سمن
ها نگاهی مشارکتی و دوجانبه و استانداری
نیز تسهیل کننده فعالیت های جمعی است.
دکتر«اسماعیلی» افــزود :نگاه استانداری به
اجتماعی شدن ،حرکت و کمك گرفتن از مردم
در همه ابعاد است و هر گاه حاكمیت به مردم
رجوع كرده بدون شك موفق بوده است.رئیس
هیئت نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان
های مردم نهاد استان با بیان این که گذشت
و ایثار  ،روح حاکم بر سازمان های مردم نهاد
را تشكیل می دهــد ،ادامــه داد :باید بپذیریم
بخش زیادی از آسیب ها و نارسایی ها ،مربوط به
مسائل اقتصادی است و این مهم وظیفه دولت و
سازمان های مردم نهاد را برای ایجاد کارآفرینی
و اشتغال دوچندان می کند.وی افــزود :باید
اشتغال جوانان به ویژه زوج های جوان در اولویت
دستگاه ها و سمن ها قــرار گیرد تا جوانان با
ازدواج درگیر مشکالت نشوند .اسماعیلی از
سازمان های مردم نهادی كه در حوزه اشتغال
جوانان فعالیت می كنند خواست از ظرفیت ها و
امكانات دولت استفاده كنند تا گامی موثر در این
زمینه برداشته شود.
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افقی - 1:كهن ترینقسمتاوستا -انکارکننده -هر یكاز
داالنهایبزرگبازار-حرفگزینش- 2راندهشده-گمانه
نانخردشدهدرآبگوشت-بورسیهتحصیلی- 3دستگاهثبتفعالیتالكتریكیعضلهقلبروینوارمخصوص-شهد
- 4گرداگرددهان-غالفشمشیر-نوعیپارچهپنبهای-
هنرهفتم-5سگبیمار-كوهانشتر-زمانتعیینشدهبرای
انجامكاری-پایداریدرانجامكاری-6بزرگقبیله-پوستین
دوز  -محل اقامت خدایان یونان باستان  -از یك پدر و مادر
- 7تابلوییزیباازپابلوپیکاسو-سزاوارتر-دشنامگو-یكنفر
- 8شهریدراتریش-نژادبزرگیازمردمسفیدپوست–ابزار
ها-صوتشگفتی- 9ازاعمالحج-کارگردانفیلمدیدنی
جانگویازبندرهاشده- 10سبکواسلوب-جنگافزار-
نقاب-گالبی- 11سازاستادحسنناهید-وسیلهایبرای
انتقالصدا-شكوهوجالل-پایتختتبت.
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10
11

شاهکارهای معماری دوره اسالمی درتبريز -شهر مذهبی
 -15اگر – دور دهان – گناه -16میان – باال آمدن آب دریا
– سست و بی حال  -17عالمت مفعولی – جهت – درجه
 -18ستم – راهکار  -19به جا آوردن – قیم – زمان بی
پایان  -20آسان – بذر – از اشکال هندسی

طراح جدول :بیژن گورانی
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- 12شهرزیبایلهستان-دستمحبتبرسراوبکشید- 13
خردهسنگ-ظاهرااولینباربرایموشاختراعشد-نوعیآچار
سركج- 14نشانی-قطعرابطهزنوشوهر- 15آهویبومی
آفریقا- 16مکروحیله-مجرایمصنوعیعبورآب- 17نشانه
جمعفارسی-حیرتزده-باقیمانده- 18واحداقتصادیكه
برایتأمینمنافعهمهاعضاتشكیلمیشود-چینوچروک
پوست- 19دارایاخالقورفتارخشک-ازجزایرزیباییونان
- 20شایستگی-ازبرادرانحضرتیوسف(ع).
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عمودی-1:چاهیکهبهطورآزمایشیکندهمیشود-موقت
و ناپایدار  - 2رمانی نوشته دیوید میچل  -زرد مایل به سرخ
- 3شکاف-واحدپولمالزی- 4خوشاندام-دشواریدر
كار  -تیر پیكاندار - 5پیامبری که نامش دو بار در قرآن آمده
 پرنده ای شبیه چکاوک - 6مجمع الجزایری در اقیانوسآرام- 7آیاتیازقرآنكهمعنیآنهاواضحاست-سانتیمتر
مکعب-8صدایبلند-پیشوندیمعادلمیلیون-خوبوزیبا
-9زندانیان-قریه-10پولقدیمی-قانونیكهتوسطدولت
بهمجلسپیشنهادمیشود-11گوهربیهمتا-خجستگی
CMYK

