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پـزشکـیـان:

هیچ گاه سفارش کسی را به هیچ وزیری نمی کنم

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی
اظهار داشت :برای رفتن یا نرفتن یک مدیر
چ وزیری
دولتی هیچگاه سفارشی به هی 
نمیکنم و در تبریز نیز برای هیچ مسئولیتی
سفارش کسی را نکرده ام.
به گزارش تکرار  ،مسعود پزشکیان
گفت :بروید و بررسی کنید و ببینید بنده
کدام مدیر را آوردهام یا چه کسی به
سفارش من برکنار شده است ،برخی چون
میخواهند افراد مورد نظر خودشان را در
پستهایی منصوب کنند و ما مانع این کار
شدهایم ،امروز دست به فرافکنی میزنند.
وی افزود :برخی افراد گاهی با دخالتهای
خود باعث حضور افرادی در هیئتمدیرههای
برخی شرکتها شدهاند ،اما چون امروز ما
جلوی کار آنها را گرفتهایم ،می گویند فالنی

نمیگذارد تغییرات در صندوق بازنشستگی
انجام شود .اگر وزیر با سفارش بنده رئیس

صندوق را تغییر نداده باید پاسخگو باشد چرا
فردی که خالف قانون در مجموعهای فعالیت

میکند باید در آنجا باشد.
نماینده مردم تبریز ،آذر شهر و اسکو
در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :هر
کسی با سفارش یا خالف قانون در هر جایی
استخدام شده ،هر نسبتی هم که با من
داشته باشد باید اخراج شود .در بسیاری از
شرکت ها و هیئت مدیره های شرکت های
وابسته به دولت ،مدیران سفارشی حضور
دارند اما ببینید در کدام یک از آنها من
نیرو دارم .وی تصریح کرد :به طور مثال
سفارشهای زیادی صورت گرفت که
افشانی از شهرداری تهران کنار نرود اما آیا
این کار انجام نشد؟ اگر آقای تقیزاده نیز
بازنشسته است باید از سمت خود استعفا
بدهد واین ربطی به هیچ موضوع دیگری
ندارد و مالک قانون است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت  ۱۰۰هزار میلیارد تومان منابع را در سال به باد فنا می دهد

نایــب رئیــس کمیســیون فرهنگــی
مجلــس گفــت :اعتبــار  ۱۸۰میلیــارد
تومانــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای
نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی در الیحــه
 ۹۸حتــی تکافــوی پرداخــت حقــوق و
دســتمزد کارکنــان را نمــی دهــد.
بــه گــزارش تکــرار  ،ســیده فاطمــه
ذوالقــدر بــا انتقــاد از اینکــه قــدم هــای
سســت ترویــج فرهنگ کتــاب و کتابخوانی
بــا عــدم تخصیــص بودجــه الزم بــه نهــاد
کتابخانــه هــا بــا ایســت مواجــه خواهــد
شــد ،گفــت :پیــش بینــی بودجــه الزم
بــرای نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی 600
میلیــارد تومــان بــود امــا متاســفانه در
الیحــه بودجــه  98حــدود  180میلیــارد
تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.
نایــب رئیــس کمیســیون فرهنگــی
مجلــس شــورای اســامی ،ادامــه داد :بــر
اســاس گــزارش نهــاد کتابخانــه هــا نــه
تنهــا ایــن بودجــه تکافــوی نیــاز پرداخــت
حقــوق و دســتمزد کارکنــان را نمــی دهــد
بلکــه تعطیلــی  40بــاب کتابخانــه را بــه
دنبــال دارد کــه تهدیــدی بســیار جــدی
بــرای فرهنــگ کشــور اســت.
وی افــزود :عــدم تخصیــص اعتبــار در
الیحــه بودجــه  98و عــدم برخــورداری از
ســهم  0.5درصــدی کــه در شــهرداری هــا
بــرای کتابخانــه هــا در نظــر گرفتــه شــده
بــه دلیــل مشــکالت موجــود در شــهرداری
هــا ،ضربــه مهلکــی را بــه پیکــره فرهنــگ
کشــور وارد خواهــد ســاخت کــه جبــران
لطمــات و صدمــات آن بســیار هزینــه بــر
خواهــد بــود.
نماینــده مردم تهــران ،ری ،شــمیرانات،
اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای
اســامی ،یــادآور شــد :در شــرایطی کــه
برنامــه ریــزی هــا و سیاســتگذاری هــا
بــرای توســعه کتابخانــه هــا در روســتاها و
شهرســتان هــای کوچــک و کــم برخــوردار
قــرار دارد بــه دور از انصــاف و عدالــت
اســت کــه ایــن محرومیــت بــر آنهــا بیــش
از پیــش تحمیــل شــود.
نایــب رئیــس کمیســیون فرهنگــی
مجلــس شــورای اســامی ،افــزود :انتظــار
مــی رود بــا تــاش و همــکاری نماینــدگان
در کمیســیون تلفیــق بازنگــری جــدی در
موضــوع و میــزان اعتبــارات نهــاد کتابخانه
هــا بــا هــدف حمایــت از فرهنــگ و
کاالهــای فرهنگــی انجــام شــود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس،
گفت :حدود  ۱۰۰هزار میلیارد تومان منابع
کشور یعنی یک سوم بودجه کل در سال به
دلیل عدم نظارت بر قیمت ها توسط دولت
به باد فنا می رود.
به گزارش تکرار  ،محمدرضا پورابراهیمی
اظهار داشت :اقدامات اخیر بانک مرکزی در
مدیریت بازار ارز کشور قابل تقدیر است و
اتفاقات بسیار مثبتی در طی هفته های اخیر
پس از مصوبات شورای عالی هماهنگی قوای
سه گانه رقم خورده که باید از اقدمات بانک
مرکزی در تغییر سود روزشمار به ماه شمار،
حذف چک های عامل ،تعیین سقف برای
تراکنش ها بانکی و اقداماتی که اخیرا برای
ساماندهی نظام بانکی در دستور کار قرار داده
تشکر کرد .رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی ،ضمن گالیه از دولت در
خصوص قیمت کاالهای اساسی ،افزود :دولت
امسال و در بودجه سال آینده برای یک سال
 14میلیارد دالر منابع ارزی با نرخ ترجیحی
در نظر گرفته که قیمت کاالها براساس قیمت
سال  96در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه گزارش هایی ارسال
شده به کمیسیون اقتصادی نشان می دهد
که قیمت کاالهای اساسی علیرغم اختصاص
ارز ارزان گران به دست مردم می رسد که
به هیچ عنوان قابل قبول نیست ،ادامه داد:
حدود  100هزار میلیارد تومان منابع کشور
یعنی یک سوم بودجه کل در سال به دلیل
عدم نظارت بر قیمت ها توسط دولت به باد
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس ،با بیان اینکه قیمت واقعی ارز
حدود  ۱۵۰۰تومان است ،گفت :کارمندان
بازنشسته بانک مرکزی باید هرچه سریعتر
خداحافظی کنند و حق دخالت در بازار ارز
و سکه را نداشته باشند.
به گزارش تکرار  ،حسن نوروزی با
اشاره به نوسانات قیمت ارز در هفته های
اخیر ،گفت :قیمت واقعی ارز حدود 1500
تومان بوده و بیش از این رقم حباب است،
چراکه سوداگران همواره با فضاسازی بازار
را با افزایش قیمت کاذب روبرو کرده اند،
در حالی که براساس مولفه های اقتصادی
قیمت کنونی دالر باید بسیار کمتر از
قیمت فعلی باشد .سخنگوی کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی،
افزود :متاسفانه برخی افراد فعال در بخش
خصوصی ،خصولتی ها و یا کسانی که در

فنا می رود که اگر دولت می خواهد این
منابع به دست مردم برسد باید سامانههای
اطالعاتی گمرک ،وزارتخانههایی همانند
اقتصاد و صنعت باید فعال شوند تا کاالی
اساسی از مبادی ورودی تا خرده فروشی که
مردم میخرند تحت نظارت باشد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای
اسالمی اظهار داشت :اگر دولت نتواند
نظارتش را بر کاالهای اساسی انجام دهد،
پیشنهاد مشخص ما طرحی است تحت
عنوان تخصیص اعتبار مابهالتفاوت یارانه
ارزی بر اساس کارتهای اعتباری به خود
مردم که بر اساس سرانه انجام میگیرد.
وی با بیان اینکه قیمتهایی که امروز
بر اساس کاالهای اساسی با نرخ ارز 4200
تومان انجام میشود ،مجموعه کاالها را با

مشکل جدی مواجه کرده و تولید این کاالها
در کشور رو به نابودی است ،افزود :بازنگری
در این خصوص امری ضروری است و
مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.
پورابراهیمی خطاب به رییس سازمان
برنامه و بودجه ،ادامه داد :در حوزه وامهای
کشاورزی بنا بود شاهد این باشیم که بعد
از ابالغ منابعی که برای امهال وامهای
کشاورزی در کشور بود اتفاق مثبتی برای
کشاورزان رخ دهد که متاسفانه این کار
انجام نشده ،لذا درخواست ما رسیدگی،
تسریع و افزایش سقف اعتباری است که
مربوط به این بخش می شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس
شورای اسالمی ،با اشاره به برگزاری نشست
روسای کارکنان فرهنگیان بازنشسته در

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

قیمت واقعـی ارز حدود
 ۱۵۰۰تومـان اسـت

بودجه روزنه هایی برای فرار دارند اعم از
صرافی ها و برخی از بازنشستگان بانکی در
وضعیت بهم ریختگی بازار و کاهش ارزش
پول ملی سهیم هستند.
وی با بیان اینکه وضعیت واردات و
صادرات در مناطق آزاد باید تحت کنترل
قرار گیرد ،ادامه داد :باید مشخص باشد که
پتروشیمی های بخش دولتی و خصوصی و
سایر شرکت ها و تولیدکنندگان چه میزان

صادرات دارند و آیا دالر آنها به کشور و
چرخه اقتصادی باز می گردد یا خیر.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان
در مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه
کارمندان بازنشسته بانک مرکزی باید
هرچه سریعتر بازنشسته شوند و حق
دخالت در بازار ارز و سکه را نداشته باشند،
تاکید کرد :بانک مرکزی باید کنترل دقیقی
بر روی بانک ها و بازار ارز داشته باشد تا

کشور و تشکر از وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و کانون فرهنگیان بازنشسته
کشور ،تاکید کرد :باید به فرهنگیان کمک
شود ،چراکه بخشی از مطالبات فرهنگیان در
خصوص بازنشستگی در سال  97مشخص
نیست ،در حالی که در ماده  63برنامه
ششم توسعه مصوب شده بود که برای رتبه
بندی معلمان اقدامات جدی انجام شود ،اما
اعتباری که برای رتبهبندی معلمان در الیحه
بودجه  98در نظر گرفته شده  2هزار میلیارد
تومان بوده که آن هم در سقف دوم بودجه
است .وی افزود :چه چیزی میخواهد نصیب
معلمان شود ما خبر نداریم ،لذا درخواست ما
از دولت این است که به صورت عاجل به این
موضوع رسیدگی کند.
پورابراهیمی بر لزوم موضوع مدیریت
سوخت در کشور تاکید کرد و ادامه داد:
براساس شرایط کشور کمیسیون اقتصادی
پیشنهادی را آماده کرده است که با عدم
افزایش قیمت سوخت در سال آینده و وضع
عوارض بر مصرف و پرداخت عوارض در پایان
دورههای سه ماهه و  6ماهه موضوع سوخت
مدیریت شود .رییس کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی ،گله مندی خود
را از وزیر کشور و استاندار کرمان در مورد
تغییر مدیران استان بدون مشاوره و اطالع
مجمع نمایندگان استان از ابراز کرد و
گفت :اگر قرار است در حوزه مسائل استانی
تعامل داشته باشیم باید برای تغییر مدیران
مشاوره های الزم انجام شود.
جلوی خروج پول های کالن گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه امروز موضوع ارز و
دالر بحث جبهه جنگ است ،افزود :همانگونه
که در زمان جنگ تحمیلی از بلندپایه ترین
مقامات کشور تا عامه مردم در جنگ سهیم
شدند و جنگ به پایان مقدس رسید در
جنگ اقتصادی نیز که تمامی ابرقدرت ها
ورود کرده اند تمامی مسئوالن باید ورود
کرده و کنترل بازار را از طریق نهادهای
نظارتی و بازرسی در دست بگیرند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه
وضعیت ورود و خروج دالر در کشور باید
مورد رصد قرار گیرد ،تصریح کرد :معامالت
با پول هایی غیر از دالر را باید بررسی و در
کشورهای مختلف بانک افتتاح کرده و در
این راستا با کشورهای مختلف با پول رایج
همان کشور تبادالت تجاری را انجام داد.
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این  4زن ایرانی در زندان میلیونر شدند!
رئیــس حفاظــت و اطالعــات دادگســتری یــزد
گفــت :یــک بانــد بــزرگ تهیــه و توزیــع مــواد مخــدر
بــا  11میلیــارد ریــال گــردش مالــی در زنــدان مرکــزی
یــزد شناســایی و منهــدم شــد.
بــه گــزارش تکــرار  ،غالمعلــی دهشــیری اظهــار
داشــت :بــر حســب اعــام دادســتان مرکــز اســتان
مبنــی بــر بررســی خبــر توزیــع مــواد مخــدر در
زنــدان توســط برخــی از محکومــان و متهمــان زندانــی،
موضــوع در دســتور کار و بررســی قــرار گرفــت و
بــا رصــد دقیــق اطالعاتــی و اخــذ مجــوز قضایــی،
تحقیقــات گســترده ای در ایــن خصــوص آغــاز شــد.
وی افــزود :ایــن بانــد حرفــه ای بــا روش هــای
مختلــف ابتــدا وجهــی را از زندانــی و یــا خانــوده او
دریافــت مــی کردنــد و در مرحلــه بعــد انــدک مــواد
مخــدری کــه بــه روش و شــگردهای خــاص وارد
زنــدان کــرده بودنــد را در داخــل زنــدان بــه افــراد
متقاضــی تحویــل مــی دادنــد.
رئیــس حفاظــت و اطالعــات دادگســتری یــزد بــه
افــراد متعــدد دخیــل در ایــن پرونــده اشــاره کــرد و
گفــت :گــردش مالــی بــاال بیــن چندیــن کارت بانکــی
بــه نــام افــراد مختلــف انجــام شــده کــه وجــه مــواد
مخــدر را زندانــی و یــا خانــواده بــه شــماره کارت هــای
معرفــی شــده واریــز مــی کردنــد و در فراینــد تعریــف
شــده پــس از تأییــد واریــز وجــه ،مــواد مخــدر در
زنــدان تحویــل مــی شــده اســت.
دهشــیری از دســتگیری چهــار زن و  12مــرد
در ایــن پرونــده خبــر داد و افــزود :بــا ردیابــی مالــی
حســاب هــای بانکــی ،تمامــی افــراد و مرتبطیــن

شناســایی شــده و بــه دادســرا احضــار شــدند.
وی همــکاری مجموعــه اداره کل زنــدان در ایــن
پرونــده را بســیار خــوب و شایســته تقدیــر ارزیابی کرد
و یــادآور شــد :پرونــده ورود مــواد مخــدر بــه زنــدان،
یکــی از پرونــده هــای بســیار ســخت و حســاس در
مجموعــه حفاظــت و اطالعــات دادگســتری بــوده کــه
حــدود یــک ســال ردگیــری و شناســایی و دســتگیری
همــه متهمیــن پرونــده طــول کشــید تــا همــه
ارتباطــات و زوایــای تاریــک پرونــده روشــن و همــه
مجرمیــن همــراه بــا ادلــه جــرم شناســایی شــوند.
ایــن مســئول گفــت :مجموعــه حفاظــت و اطالعات
اداره کل زنــدان هــای اســتان یــزد همپــا و همســو بــا
مجموعــه دادگســتری در کشــف و انهــدام ایــن بانــد
حرفــه ای تــاش کــرد تــا همــه مهــره هــای ایــن
پرونــده شناســایی و دســتگیر شــوند.
وی بـا بیـان اینکه ایـن پرونده در دادسـرای عمومی
و انقلاب یـزد در حـال طـی کـردن فراینـد ارسـال به

دادگاه اسـت ،بر ضرورت هوشـیاری و دقـت در مواجهه
بـا افـراد مشـکوک و مسـئله دار در دادن اطالعـات
شـخصی راجـع به کارت های بانکـی ،تأکید کرد .رئیس
حفاظـت و اطالعات دادگسـتری اسـتان یزد افـزود :در
ایـن پرونـده چنـد نفـر دارای نقش بـوده اند کـه بدون
اطلاع از اصـل کار مجرمانـه بانـد فقـط شـماره کارت
بانکـی خـود را در اختیـار افـراد بانـد قـرار مـی دادنـد
و پـس از واریـز وجـوه بـه ایـن حسـاب هـا پـول را بـه
حسـاب هـای دیگـر واریـز مـی کردند.
دهشـیری نسـبت به مشـارکت در هر گونه اقدامات
مجرمانـه هشـدار داد و تصریـح کـرد :هـر فـرد بـه هـر
دلیـل کارت بانکـی و شـماره حسـاب خـود را اجـاره و
یـا در اختیـار افـراد دیگـر با اطلاع از اهـداف و مقاصد
مجرمانـه قـرار دهـد در فراینـد جـرم پولشـویی دخیل
بـوده و می تواند مجرم محسـوب شـود؛ اجـاره کارت یا
حسـاب مـی تواند برای پوشـش فعالیت هـای مجرمانه
ای نظیـر خرید و فـروش مواد مخدر و پولشـویی و فرار
مالیاتـی باشـد و لکـن مسـئولیت آن متوجـه صاحبـان
شـماره و کارت اجـاره دهندگان آن اسـت.
بــه گفتــه ایــن مقــام قضایــی  ،بــر اســاس یــک
اصــل کلــی حقوقــی ،جهــل بــه قانــون رافع مســئولیت
نیســت ،یعنــی ا ّدعــای بــی اطالعــی نســبت بــه قانــون
از ناحیــه هیــچ کــس پذیرفتــه نمیشــود و توجیــه
عــدم اطــاع از قانــون بــرای محکمــه پذیرفتــه نخواهد
شــد .دســتگیر شــدگان ایــن پرونــده بــا قــرار قانونــی
دادســرا روانــه زنــدان شــدند تــا بــه ایــن پرونــده پــس
از اتمــام مراحــل تحقیــق ،وفــق مقــررات قانونــی بــا
دقــت و قاطعیــت رســیدگی شــود.

قتل شوهر اول زن جوان ب ه دست همسر دوم /
رها کردن جسد در جاده چالوس
مــردی کــه شــوهر ســابق همســر موقتــش را بــه
قتــل رســانده ،در زنــدان بهســر میبــرد و در انتظــار
اتمــام تحقیقــات مقدماتــی اســت.
بـه گـزارش تکـرار  ،رسـیدگی بـه ایـن پرونـده از
روز  16آبـان و وقتـی آغـاز شـد کـه فـردی بـا پلیـس
 110تمـاس گرفت و از کشـف یک جسـد خبـر داد .او
گفـت :من داشـتم در جـاده چالوس میرفتـم که دیدم
خودرویـی بهصورت نامناسـب کنار جاده متوقف شـده
اسـت .حدس زدم شـاید مشـکلی پیش آمده باشـد ،به
همیـن دلیـل بـرای کمـک جلـو رفتـم و وقتـی خـوب
داخـل ماشـین را نگاه کـردم متوجه جنازهای شـدم که
در صندلـی عقـب قرار داشـت.
مأموران بعد از دریافت این گزارش به محل اعالمشده
رفتند و جسد مرد جوان را پیدا و به پزشکیقانونی
منتقل کردند .این در حالی بود که پیداشدن جسد در
صندلی عقب نشان میداد این مرد به مرگ طبیعی
فوت نشده ،بلکه به احتمال بسیار زیاد به قتل رسیده و
قاتل یا قاتالن جنازه او را رها کردهاند .از سویی بررسی
خودروی مکشوفه به افشای هویت متوفی منجر و معلوم
شد او مردی به نام جواد است .در این میان متخصصان
پزشکیقانونی بعد از انجام آزمایشهای تخصصی اعالم
کردند زمان کشف جنازه ،حدود  9روز از مرگ جواد
میگذشته و او ب ه علت مسمومیت با قرص برنج جان
باخته است .درحالیکه شواهد بیشتری مبنیبر قتل
جواد کشف شده بود ،کارآگاهان به تحقیق درباره زندگی
این مرد پرداختند و فهمیدند او سالها قبل از همسرش
جدا شده ،اما چون آنها فرزند داشتند جواد مرتب به
خانه زن سابقش میرفته تا با فرزندانش مالقات کند
و در این میان اختالفاتی میان آن دو به وجود آمده
بود .افشای این موضوع سبب شد مأموران زن جوان به
نام نرگس را بازداشت کنند .این زن ابتدا مدعی بود از
ماجرای مرگ شوهر سابقش چیزی نمیداند و مدتی
طوالنی است که هیچ خبری از او ندارد ،اما حرفهایش
نتوانست پلیس را قانع کند و نرگس که در بنبست
گرفتار شده بود ،باالخره گفت شوهرش ،جواد ،را به قتل
رسانده است.
ایـن زن توضیـح داد :جـواد بـه مـواد مخـدر اعتیـاد
داشـت و همیـن موضـوع زندگی مـا را نابود کـرده بود،

خواندنِ تکرارراتکرارکنید

عاقبتخوشگذرانی
امید با زن میانسال
تهرانی در ترکیه !
پسر شهرستانی که در یک کانال تلگرامی همسریابی
با زنی میانسال آشنا شده بود وقتی دریافت این زن قصد
اخاذی دارد وی را با شلیک گلوله کشت.
به گزارش تکرار  ،نخستین بررسیها نشان میداد
زن میانسال بر اثر اصابت گلوله به پیشانیاش به قتل
رسیده است .دختر مقتول که در محل حضور داشت به
بازپرس گفت :از روز گذشته چندین بار با تلفن خانه و
گوشی تلفن همراه مادرم تماس گرفتم اما جواب نداد
تا اینکه تصمیم گرفتم به خانه مادرم بروم اما زمانی که
وارد خانه شدم با جسد خونین مادرم روبهرو شدم که
روی زمین افتاده بود.
در ادامــه کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی رد
پســر جوانــی بهنــام امیــد  20ســاله را پیــدا کردنــد
کــه وی همزمــان بــا وقــوع جنایــت از کشــور خــارج
شــده و بــه کشــور ترکیــه رفتــه بــود .تحقیقــات ادامــه
داشــت تــا اینکــه مشــخص شــد پســر جــوان بــه ایران
برگشــته و کارآگاهــان اداره دهــم ظهــر روز سهشــنبه
 18دی موفــق بــه دســتگیری وی شــده و اســلحه
کمــری مــورد اســتفاده در جنایــت نیــز کشــف شــد.
متهــم در همــان تحقیقــات اولیــه گفــت :چنــد
مــاه پیــش بــود کــه در فضــای مجــازی بــا ایــن زن
آشــنا شــدم و بــا وی تمــاس گرفتــم .در ایــن مــدت
دوبــار بــه خانــه مقتــول رفتــم .امــا یــک روز بــه مــن
تلفــن کــرد و از مــن  10میلیــون تومــان خواســت.
از تهدیدهــای او خســته شــدم و اســلحه ای تهیــه
کــردم ،وقتــی زن میانســال بــا مــن تمــاس گرفــت
بــه او گفتــم پــول را تهیــه کــردهام و بــه خانــهاش
رفتــم و گلولــهای بــه ســر وی شــلیک کــردم .بعــد
هــم گوشــی تلفــن همــراه و مقــداری پــول و طــا از
خان ـهاش دزدیــدم و تصمیــم گرفتــم از ایــران خــارج
شــده و بــه ترکیــه بــروم .امــا پــس از چندیــن روز
خوشــگذرانی و پایــان پولهــا مجبــور شــدم بــه
تهــران بازگــردم کــه پــس از گذشــت چنــد روز
دســتگیر شــدم.

مرد 7میلیاردی
تهراندستگیرشد

بـه همیـن دلیـل پنـج سـال قبـل درحالیکـه دیگـر
نمیتوانسـتم بـا او زیـر یـک سـقف زندگـی کنـم از
جـواد جـدا شـدم .بعـد از آن جـواد دسـت از سـر مـن
برنداشـت و مـدام مـرا تهدید میکـرد تـا وادارم کند به
زندگی مشـترک برگردم .در نهایت من تسـلیم شـدم و
بـه عقـد موقـت او درآمـدم ،ولـی رفتارهای جـواد هیچ
تغییـری نکـرده بود و بـه این نتیجه رسـیدم که زندگی
بـا او نتیجـهای جـز زجـر و عـذاب نـدارد ،بـرای همین
ایندفعـه بـرای همیشـه از جـواد جـدا شـدم.
نرگـس در ادامـه اظهاراتـش گفـت :مدتی بـه همراه
بچههایـم زندگـی میکـردم و سـعی داشـتم بـرای
فرزندانـم اوضـاع خوبـی را درسـت کنـم .بعـد از مدتی
بـا مـردی بـه نـام حبیـب آشـنا شـدم .حبیـب در کار
خریدوفـروش خـودرو بـود و وضـع مالی خوبی داشـت.
از طرفـی مـن بـا مشـکل مالـی مواجـه بـودم ،بـرای
همیـن وقتـی حبیـب از من خواسـتگاری کـرد تصمیم
گرفتـم کمـی به این موضـوع فکر کنم .اگر بـا او ازدواج
میکـردم زندگـی بچههایـم تأمیـن میشـد ،بنابرایـن
تصمیـم گرفتـم ایـن موضـوع را کـه حبیـب متأهـل و
بچهدار اسـت نادیـده بگیرم و به عقد موقـت او دربیایم.
اینگونـه بـود کـه مـا دو سـال پیش بـا هـم ازدواج
کردیـم ،البتـه در تمـام ایـن مدت جـواد باز هـم من را
رهـا نکـرده بـود و هردفعـه بـه بهانـه دیـدن بچههـا به

خانـهام میآمـد و پیشـنهاد مـیداد دوبـاره بـه زندگـی
بـا او برگـردم .جـواد وقتـی فهمیـد با مرد دیگـری عقد
کـردهام خیلـی عصبانـی شـد .از آن بهبعـد بـود کـه
رفتارهـای تنـدش را شـروع کـرد و مرتـب مزاحـم من
میشـد و میگفـت بایـد از حبیب جـدا شـوم .کارهای
او کالفـهام کـرده بـود و از طرفـی میترسـیدم بالیـی
سـرم بیـاورد ،بـه همیـن دلیـل موضـوع را بـه شـوهرم
گفتـم تـا اینکه او به من خبر داد جواد را کشـته اسـت.
کارآگاهـان پس از شـنیدن حرفهای این زن به سـراغ
حبیـب رفتنـد .او ابتـدا قصـد نداشـت بـه قتـل اعتراف
کنـد ،امـا وقتـی بـا نرگـس رودررو شـد و فهمیـد ایـن
زن همـه ماجرا را تعریف کرده اسـت به کشـتن شـوهر
سـابق همسـرش اقـرار کرد.
حبیــب گفــت :بعــد از اینکــه از مزاحمتهــای
جــواد بــرای همســرم مطلــع شــدم ،نقشــه قتــل او را
کشــیدم .بــرای ایــن کار ابتــدا بــا جــواد طــرح دوســتی
ریختــم و توانســتم اعتمــادش را بــه دســت بیــاورم.
ســپس شــب حادثــه مقــداری قــرص برنــج را در آب
حــل کــردم و بهجــای قــرص تریــاک بــه جــواد دادم
کــه او بعــد از خــوردن آن جــان باخــت .ســپس جســد
را در جــاده چالــوس رهــا کــردم.
بنــا بــر ایــن گــزارش ،درحالحاضــر تحقیقــات
دربــاره ایــن پرونــده ادامــه دارد.

فــردی کــه بــه بهانــه توزیــع فــرآورده هــای لبنــی
یکــی از شــرکت هــای لبنیاتــی از مشــتریان خــود
 7میلیــارد ریــال کالهبــرداری کــرده بــود ،توســط
مامــوران کالنتــری  122دربنــد دســتگیر شــد.
بــه گــزارش تکــرار  ،ســرهنگ «علــی قاســمی»در
ایــن بــاره اظهــار داشــت :یکــی از مغــازه داران حــوزه
کالنتــری  122دربنــد بــا مراجعــه بــه کالنتــری اظهــار
داشــت :یکــی از فروشــندگان فــرآورده هــای لبنــی
بــا مخــدوش کــردن فاکتورهــا و تحویــل کاال کمتــر
از تعــداد درخواســتی توانســته مبلــغ  4میلیــارد ریــال
از وی کالهبــرداری کنــد و بــه محــض اینکــه بــه
فروشــنده معتــرض شــده ،وی محــل کار خــود را تــرک
و متــواری شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه شناســایی مخفیــگاه متهــم و
دســتگیری وی در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت،
گفــت :بــا بررســی مــدارک شــاکی ،مشــخص شــد کــه
ادعــای وی صحــت دارد و فاکتورهــای وی مخــدوش
مــی باشــد؛ همزمــان بــا طــرح شــکایت ایــن مــال
باختــه 2 ،نفــر دیگــر نیــز بــا مراجعــه بــه کالنتــری،
همــان اظهــارات مــال باختــه اول را تکــرار کردنــد.
ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد :در تحقیقــات
پلیســی ،مخفیــگاه متهــم در اســتان البــرز شناســایی و
پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائــی  ،در مخفیگاهــش
دســتگیر شــد.
رئیــس کالنتــری دربنــد بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم
در مجمــوع مبلــغ  7میلیــارد ریــال از  3مــال باختــه
کالهبــرداری کــرده بــود ،گفــت :بــا دســتور قضائــی
متهــم بــرای تحقیقــات تکمیلــی و شناســایی ســایر
جرایــم مشــابه بــه پایــگاه اول پلیــس آگاهــی تهــران
تحویــل داده شــد.
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وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد:

کارآمدی مدیریتی ،ضرورت و اولویت کشور است

بـاید به ارتقـای نیـروی انسـانی و بهبـود زیـرسـاختهـا توجـه شـود/
تالشهای بسيار خوبی برای استفاده حداکثری از فضای کشور شده است

وزیر راه و شهرسازی کارآمدی مدیریتی را ضرورت
مهم و کلیدی کشور توصیف کرد و گفت :برای کارآمد
نشان دادن مدیریت ،ارتقای نیروی انسانی و بهبود
وضعیت زیرساختها باید مورد توجه قرار بگیرد.
به گزارش تکرار  ،محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی
در نشست هم انديشی مديران ستادی و فرودگاهی
كشور که در فرودگاه مهرآباد تهران برگزار شد ،کارآمدی
مدیریتی را ضرورت مهم و کلیدی جمهوری اسالمی
ایران توصیف کرد و گفت :کارآمدی مدیریتی امروز یکی از
ضرورتهای کلیدی کشور در چهلمین سال انقالب است.
وی ادامه داد :اکنون آمریکاییها ،صهیونیستها،
مرتجعین منطقه که تمام خزانه مسلمین را در خدمت
توطئه علیه انقالب قرار دادند ،با نقشآفرینی که منافقین
دارند ،در کنار تمام اقدامات تروریستی ،به دنبال آن هستند
که بگویند به فکر مردم ایران هستند .هدف تمام اقدامات
آنها از بدو پیروزی انقالب اسالمی تا کنون ،رفتار جمهوری
اسالمی و مقامات جمهوری اسالمی نیست .چون هیچگاه
کشور ما رفتار و اقدامات فرامنطقهای نداشته است .هدف
آنها مبارزه با استقاللطلبی ملت ایران است.
اسالمی با اشاره به ماهیت استقالل ستیز استکبار
جهانی گفت :وزیر خارجه برکنار شده عربستان به صراحت
گفتهاست که ما با جمهوری اسالمی مشکلی نداریم،
مشکل ما با قانون اساسی ایران است .سوال اینجاست که
کجای قانون اساسی ما برای آنها ضرر دارد؟ این قانون
اساسی بجز عزت ،حکمت و مصلحت که مبانی سیاست
داخلی و خارجی است ،و به جز هدفی که آبادانی سرزمین
و عزت و سربلندی ملت است مگر هدفی را دنبال میکند؟
وی افزود :مشکل این است که ما تبعیت نمیکنیم

و استقالل داریم .عزت انقالب اسالمی ایران اکنون در
دوره خروج آمریکا از برجام قابل مشاهده است .آنها به
صورت سیستماتیک در تصمیمگیری یک شرکت ،دولت
و دستگاه دخالت میکنند .سلطه پذیری که در جهان
رایج کردند و با کمال گستاخی ترویجش میدهند را
با استقاللی که ما برای آن خون دادیم و ایثار کردیم
مقایسه کنید .وزیر راه و شهرسازی در ادامه کارآمدی
مدیران را برای بقای این استقالل ضروری توصیف کرد
و گفت :وقتی در مقابل این ملتی که تا این اندازه هزینه

کرده است ،مسئولیت میپذیریم ،باید بدانیم که ما هیچ
شانی جز خدمتگذاری نداریم .شان این ملت باالترین
شان است و در هر سطحی و در هر نقطهای از کشور
استحقاق باالترین خدمات را دارد .وظیفه ماست که به
احسن وجه به مردم خدمتگذاری کنیم .ماموریت ما
اداری نیست ،فلسفه وجودی ما خدمت است.
وی بر ضرورت ارتقای سطح مدیریتی در کشور اشاره
کرد و افزود :اگر طبق قانون شرکت مادر تخصصی شکل
میگیرد و در جریان اصل  ۴۴واگذار نمیشود ،به این
خاطر است که نقش حاکمیتی دارد .طبیعی است که
مدیریت آن باید شان ،توان و کفایت مدیریتی خود را روز
افزون افزایش دهد که شایسته مدیریت بر نیروی متخصص
باشد .کارامدسازی مدیریت و ارتقای قابلیت آن برای ما
حائز اهمیت است .این عضو کابینه دوازدهم ادامه داد:
كارآمدسازی مديريت اهميت بااليی دارد و در اين محور
بايد توجه به نيروي انسانی ،مديريت بر اساس خردورزی و
پرهيز از باندبازی كه آفت محيطهای تخصصی است ،مورد
توجه قرار گيرد .اسالمی توجه به نیروی انسانی را یکی
از ارکان ارتقای کارآمدی مدیریتی عنوان کرد و گفت:
برای نیروی انسانی باید رشد در سلسله مراتب تخصصی
به صورت سیستمی امکانپذیر باشد .کسی که در شرکت
کار میکند باید به صورت طبعی امکان رشد داشته باشد
و انگیزه خدمت و امید به رشد را حس کند .وی ادامه
داد :عملکرد باید به گونهای باشد که هم بهترینها جذب
شوند ،هم مسیر رشدشان بدون مشکل باز باشد ،و هم
برخورداریهای متناسب با صالحیتهایشان داشته باشند.
این عضو کابینه تدبیر و امید بهبود وضعیت زیرساختها
را عامل دیگر کارآمدسازی مدیریت دانست و گفت :هم

زیرساختها و سطوح پروازی ،هم ابنیه فرودگاهی و هم
سامانههای ناوبری و کمک ناوبری باید همواره با بهترین
کیفیت ایجاد ،با بهترین وضعیت نگهداری و در بهترین
حالت ارتقا داده شود که کارآمدی ما را نشان دهد .ارتقای
نیروی انسانی و ارتقای زیرساختها دو بال هستند و این
دو بال باید برای کارآمدی مدیریت مورد توجه باشند.
وی افزود :باید به فراهم كردن و نگهداری و رسیدگی
به زیرساخت های فرودگاهی و ناوبری هوایی توجه
جدی شود تا كارآمدی شركت فرودگاه ها و ناوبری
هوایی ایران تقویت شود و اگر اجازه دهیم این سرمایه
ها مستهلك شوند جرم و گناه كرده ایم.
اسالمی با تاكید بر اینكه نكته مهم در این زمان
ارتقای خدماتی است كه به مردم ارایه می دهیم ،تاكید
كرد :زحمت های خیلی خوبی برای استفاده حداكثری
از فضای كشور و پروازهای عبوری كشیده شده است و
من از اقدامات انجام شده تشكر می كنم چراکه هم دوره
های گذشته را دیده ام و هم پنج سال و ده سال اخیر
را دیده ام .وی عنوان كرد :كارآمدی و ارتقای سطح
مدیریتی برای ما بسیار اهمیت دارد بنابراین مدیریت
بر اساس خردورزی و استانداردها همراه با پرهیز از
باندبازی و گروه بازی به صورت سیستمی میسر می
شود .وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به اینكه
وضعیت فرودگاه مهرآباد بویژه از نظر پاركینگ خودروها
بسیار خوب شده است ،از مدیرعامل شركت فرودگاه ها
و ناوبری هوایی ایران و مدیریت فرودگاه مهرآباد قدردانی
كرد و گفت :در شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
با همدلی و همكاری فعالیت كنید و امیدوارم با همدلی و
هماهنگی كارها در صنعت فرودگاهی پیش برود.

جزییات نامه وزیر راه و شهرسازی به رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛

فرهنگستان واژه لجستیـک را بـرای ثبـت در نام شرکتها بپذیرد

وزیـر راه و شهرسـازی در نامـهای بـه رییـس
فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی خواسـتار اعلام
موافقت آن فرهنگسـتان با اسـتفاده از کلمه لجسـتیک
در نـام شـرکتها و متـون رسـمی به نهادهـای مربوطه
علیالخصـوص اداره کل ثبـت شـرکتها و مؤسسـات
غیرتجـاری سـازمان ثبـت اسـناد و امالک کشـور شـد.
بـه گـزارش تکـرار  ،محمـد اسلامی در نامـهای بـه
غالمعلـی حـداد عـادل رئیـس فرهنگسـتان زبـان و
ادب فارسـی نوشـت :امـروزه بهبـود و ارتقـای عملکـرد
لجسـتیک بهعنـوان یکـی از محورهـای مهـم توسـعه
کشـورها شـناخته میشـود ،بهطوریکـه از میـان
کشـورهای بـا درآمد سـرانه همسـطح ،آن کشـورهایی
کـه عملکـرد لجسـتیکی بهتـری داشـتهاند شـاهد یک
درصد رشـد بیشـتر در تولید ناخالـص داخلی ()GDP
و دو درصـد رشـد بیشـتر در حـوزه تجـارت بودهانـد.

وی افـزود :ایـران نیـز بـا توجـه بـه موقعیـت خاص
جغرافیایـی و زیرسـاختهای موجـود ،اسـتعداد
قابلتوجهـی بـرای توسـعه فعالیتهـای لجسـتیکی
ن زمینـه ایجـاد شـرکتهای
داراسـت کـه در ایـ 
تخصصـی بـرای ارائـه خدمـات لجسـتیک بهعنـوان
یکـی از پیشنیازهـای بالفعـل شـدن اسـتعدادهای
ملـی موجـود همـراه مـورد توجـه بوده اسـت .اسلامی
خاطرنشـان کـرد :لیکـن بـه دلیـل عـدم وجـود واژه
متناظـر مناسـب و فراگیـر بـرای کلمـه لجسـتیک در
زبـان فارسـی از یک سـو و التین محسـوب شـدن واژه
لجسـتیک از دیگـر سـو ،ایـن شـرکتها حتـی بـرای
ثبتنـام خـود بـا عنوانی کـه معرف فعالیت لجسـتیکی
آنهـا باشـد بـا مشـکل مواجـه هسـتند.
وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه بیــان داشــت:
بــر اســاس تعریــف ســتاد مراکــز لجســتیک کشــور،

لجســتیک مدیریــت جریــان کاالهــا از محــل
موجــودی بــه محــل مصــرف شــامل فرآینــد مطالعــه،
برنامهریــزی ،نظــارت بــر خدمــات ،عملیــات و
اطالعــات مرتبــط بــا حمــل کاال ،نگهــداری و
فعالیتهــای ارزش افــزوده (همچــون بیمــه،
مدیریــت مالــی ،کنتــرل کیفیــت ،بســتهبندی و)...
اســت کــه بــا هــدف تأمیــن نیــاز مشــتریان و کاهــش
هزینههــا انجــام میپذیــرد .لغــت لجســتیک ریشــه
یونانــی دارد امــا بــه دلیــل ماهیــت چندوجهــی بــودن
مفهــوم آن ،در قریــب بــه اتفــاق کشــورهای پیشــروی
لجســتیک در دنیــا ماننــد آمریــکا ،آلمان،اســپانیا،
ترکیــه و غیــره بــرای کلمــه لجســتیک معادلــی در
نظــر گرفتــه نشــده و صرفـاً بــا رسـمالخط آن کشــور
بازنویســی شــده اســت.
وی در ادامــه یــادآور شــد :کلمههــای اســتفاده

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن عنوان کرد؛

خبر خوش برای اقشار کم درآمد

مدیرعامـل سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن از اعلام
آمادگـی بـرای واگذاری زمیـن به بنیاد مسـکن انقالب
اسلامی برای احـداث  ۱۰۰هـزار واحد مسـکونی برای
اقشـار کـم درآمد ،خبـر داد.
بــه گــزارش تکــرار  ،دکتــر علــی نبیــان مدیرعامــل
ســازمان ملــی زمیــن و مســکن از اعــام آمادگــی
ایــن ســازمان بــرای واگــذاری زمیــن جهــت ســاخت
واحدهــای مســکونی در نقــاط مختلــف کشــور بــه
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خبــر داد.

نبیـان گفـت :واگـذاری ایـن زمینهـا در قالـب
مسـکن محرومـان و بـا قیمـت تمـام شـده بـه بنیـاد
مسـکن صـورت خواهـد پذیرفـت.
ی بــا اشــاره بــه برنامههــای دولــت دوازدهــم و
و
تاکیــدات وزیــر راه و شهرســازی در خصــوص ســاخت
 ۴۰۰هــزار واحــد مســکونی توســط وزارت راه در
قالــب طــرح اقــدام ملــی اظهــار کــرد :از مجمــوع
ایــن  ۴۰۰هــزار واحــد ۱۰۰ ،هــزار واحــد آن برعهــده
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســت کــه بــر اســاس

شــده در فارســی همچــون آماد ،پشــتیبانی و تــدارکات
نیــز یــا دربرگیرنــده حــوزه پوشــش لجســتیک بهطــور
کامــل نیســتند (همچــون تــدارکات) و یــا متبــادر
کننــده مفهــوم دیگــری بــه ذهــن هســتند (همچــون
آمــاد کــه هیچیــک از فعــاالن لجســتیک بــه دلیــل
اســتفاده نظامــی از ایــن کلمــه اســتفاده نمیکننــد).
اسلامی در پایـان ایـن نامـه خطـاب بـه رییـس
فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی نوشـت :بـا عنایت به
مـوارد فوقالذکـر مسـتدعی اسـت دسـتور فرماییـد در
راسـتای تسـهیل در امور ثبت شـرکتهای لجسـتیک،
نسـبت بـه اعلام موافقـت آن فرهنگسـتان با اسـتفاده
از کلمـه لجسـتیک در نـام شـرکتها و متـون رسـمی
بـه نهادهـای مربوطـه علیالخصـوص اداره کل ثبـت
شـرکتها و مؤسسـات غیرتجاری سـازمان ثبت اسـناد
و املاک کشـور اقـدام مقتضـی مبـذول فرماینـد.
مذاکــرات دوجانبــه بــا بنیــاد مســکن ،ســازمان ملــی
زمیــن و مســکن آمادگــی خــود را بــرای واگــذاری
زمینهــای مــورد نیــاز در مناطقــی کــه زمینــه
واگــذاری آنهــا در راســتای قانــون عرضــه و تولیــد
مســکن اقشــار کــم درآمــد و محرومیــن مهیاســت،
اعــام کــرده اســت.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی افــزود :واگــذاری
ایــن زمینهــا در قالــب مســکن محرومــان و بــا
قیمــت تمــام شــده بــه بنیــاد مســکن صــورت خواهــد
پذیرفــت.
گفتنــی اســت؛ بــر اســاس طــرح اقــدام ملــی،
مقــرر شــده تــا پایــان ســال  ۹۹مجموعــا ۴۰۰
هــزار واحــد مســکونی توســط بنیــاد مســکن انقــاب
اســامی ،شــرکت بازآفرینــی شــهری و شــرکت عمران
ی جدیــد ســاخته شــود.
شــهرها 

نرشیه رسارسی اجتامعی و فرهنگی
ســـال دوم ـ شـــمــــاره  21ـ دی 1397

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در نشســتي بــا
حضــور مرتضــي بانــك مشــاور رییــس جمهــور و دبیــر
شــورایعالی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی ،مديــران
عامــل ســازمان هــای مناطــق آزاد و معاونيــن دبيرخانه
شــورایعالی بــا تاكيــد بــر اهميــت نقــش مناطــق آزاد
در دوران تحريــم ،ضــرورت اجــراي قانــون چگونگــي
اداره ايــن مناطــق بــه شــكل كامــل را تاييــد كــرد.
بــه گــزارش تکــرار  ،فرهــاد دژپســند بــا اشــاره بــه
اینکــه مناطــق آزاد را بايــد آزاد گذاشــت تــا فراتــر از
موقعيــت ســرزمين اصلــي امــكان مبــادالت تجــاري
و اقتصــادی در محــدوده آن فراهــم شــود؛ رويكــرد
جديــد دبيرخانــه شــورایعالی و مناطــق آزاد را در
تحقــق صــادرات ،جــذب ســرمايه گــذاري خارجــي
و داخلــي و اصــاح فضــاي كســب و كار مبتنــی بــر
حمايــت از توليــد داخلــي مثبــت ارزيابــي كــرد و در
ادامــه بــه حفــظ ثبــات بــازار ارز تاکیــد نمــود.
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی بـا اشـاره به توسـعه
مناطـق آزاد و موفقيـت آنهـا در سـاير كشـورها بـه
خصـوص همسـايگان ما گفـت :بايد عدم نـگاه مثبت به
مناطق آزاد در كشـور آسـيب شناسـي شود تا مشكالت
موجـود را ريشـه يابـي و آنهـا را مرتفـع كنيم.
در ايــن نشســت مشــاور رییــس جمهــور و دبيــر
شــورایعالي مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی بــا ارائــه
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مناطق آزاد بايد معين سرمايه گذاری
دركـشـوربـاشنـد

خواندنِ تکرارراتکرارکنید

گزارشــي از عملكــرد مناطــق آزاد در دوره دولــت اول
تدبيــر و اميــد تاكنــون به رشــد عــدد صــادرات از ١٩٢
ميليــون دالر در ســال  ٩٢و بــه میــزان صــادرات ١
ميليــارد و  ٥٠ميليــون دالر در ســال  ٩٦اشــاره کــرد
و افــزود :در تالشــيم بــا همــه موانــع و مشــكالت
پيــش آمــده در فضــاي اقتصــادي كشــور ايــن رونــد
مثبــت همچنــان ادامــه يابــد .مرتضــي بانــك ،اشــتغال
ایجــاد شــده در مناطــق آزاد کــه بالــغ بــر  285هــزار
نفــر اســت را ماحصــل حضــور  1600واحــد تولیــدی
خدماتــی در ایــن مناطــق دانســت و گفــت :برنامــه
هــای مختلفــی بــرای حمایــت از تولیــد و ایجــاد
فضــای مناســب بــرای کســب و کارهــای نویــن در
مناطــق در دســت اقــدام اســت کــه ظرفیــت اشــتغال
طــی ســال هــای آتــی قطعــا گســترش خواهــد یافــت.
وی افــزود :مناطــق آزاد بــدون بهــره منــدي از
بودجــه دولتــي طــي  ٥ســال ده هــزار ميليــارد درآمــد
داشــته کــه  ٥٠درصــد آن صــرف پــروژه هــاي عمراني
و تكميــل زيرســاخت هــاي مناطــق شــده اســت.
دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی بــا
ذکــر ایــن نکتــه کــه منطقــه آزاد بــدون اجــراي كامــل
قانــون آن واقعــي نيســت و در حــد يــك عنــوان باقــي
مــي مانــد از دخالــت دســتگاه هــا و نهادهــا در امــور
مناطــق و نقــص صريــح قانــون اظهــار تاســف كــرد.

محسن نریمان ،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

منطقه آزاد ارس می تواند تهدیدهای اقتصادی کشور را به فرصت تبدیل کند
رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان منطقه
آزاد ارس در جلســه ای کــه بــا مدیــر گمــرک مرکــز
نــوردوز برگــزار شــد ،گفــت :منطقــه آزاد ارس ایــن
ظرفیــت را دارد کــه تهدیدهــای کنونــی اقتصاد کشــور
را بــه فرصــت تبدیــل کنــد.
بــه گــزارش تکــرار ،محســن نریمــان ،مدیرعامــل
ســازمان منطقــه آزاد ارس در ایــن جلســه گفــت :بــه
منظــور تبــادل اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه،
بازارچــه مــرزی نــوردوز در مــاه هــای آتــی آغــاز بــه کار
مــی کنــد .وی بــا اشــاره بــه اهمیــت افزایــش تبــادل
کاال و مســافر بــا کشــورهای همســایه ،تاکیدکــرد:
ســاخت هتــل در مرکــز نــوردوز یکــی از اقداماتی اســت
کــه در صــدد انجــام آن هســتیم و تــاش مــی کنیــم تا
بــا اســتفاده از ظرفیــت عیــد نــوروز ،تبــادل گردشــگر
بیــن ایــران و ارمنســتان را تقویــت کنیــم.

وی افــزود :کاالهــای ســاختمانی بیشــترین مــورد
صــادرات را در بیــن کاالهــای صــادر شــده یــک ســال
گذشــته از ایــن مــرز ،شــامل مــی شــود.
وی افــزود :در ســال  ۹۶بالــغ بــر  ۱۰۳هــزار نفــر
از کشــور ارمنســتان بــه ایــران تــردد داشــتند و در ۷
ماهــه نخســت ســال  ۹۷نیــز بالــغ بــر  ۱۲۶هــزار نفــر
تــردد بــه خــاک ایــران ثبــت شــده اســت کــه نزدیــک
یــک میلیــون دالر صــادرات چمدانــی در 9ماهــه ســال
جــاری از مــرز نــوردوز ثبــت شــده اســت
مقــدم خاطرنشــان کــرد :از مهمتریــن اتفاقاتــی کــه
بــا تــردد اتبــاع ارمنــی بــه ایــران اتفــاق افتاد ،آشــنایی
ایــن افــراد بــا کاالهــای ایرانــی بــود .بــه طوریکــه حتی
اگــر نوســانات ارزی بــه حالــت قبلــی برگــردد ،بــه
خاطــر آشــنایی ارامنــه بــا کاالهــای ایرانــی ،مشــتری
دائمــی ایــن کاالهــا خواهنــد بــود.

رئیــس هیــات مدیــره ســازمان منطقــه آزاد ارس
در ادامــه گفــت :منطقــه آزاد ارس بــه خصــوص در
نواحــی مــرزی چــون نــوردوز ایــن ظرفیــت را دارد کــه
تهدیدهــای کنونــی اقتصــادی در کشــور را بــه فرصــت
تبدیــل کنــد .نریمــان تصریــح کــرد :گیــت نــوردوز
در ایــن مــرز احــداث میشــود تــا محــدوده موجــود
کامــ ً
ا بــه حالــت گمرکــی درآمــده و تمــام قوانیــن
گمرکــی در ایــن گیــت اجــرا شــود.
*** حبیـب مقـدم ،مدیـر گمـرک نـوردوز نیـز در
ایـن جلسـه بـا ارائـه آمـار صـادرات و واردات از گمرک
نـوردوز گفت :در طول یک سـال گذشـته  ۱۲۰میلیون
دالر کاال از مـرز نـوردوز صـادر شـده اسـت کـه 20
میلیـون دالر آن بـه صادرات از شهرسـتان جلفا و ۱۰۰
میلیـون دالر دیگر به کاالهای صادراتی از سـایر اسـتان
هـا اختصاص داشـته اسـت.

استاندار مازندران در دیدار با معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور؛

از توسعـه بوم گـردی در روستـاهای مازنـدران پشتیبـانی می کنیم
اســتاندار مازنــدران گفــت :از توســعه بــوم گــردی
در روســتاهای مازنــدران کامــا پشــتیبانی مــی کنیــم.
بــه گــزارش تکــرار  ،احمــد حســین زادگان،
اســتاندار مازنــدران در دیــدار بــا ســعید رضــا جندقیان،
معــاون امــور دهیــاری هــای ســازمان شــهرداری هــا و
دهیــاری هــای کشــور بــا اشــاره بــه ایــن کــه روســتاها
ظرفیــت باالیــی بــرای فعالیــت هــای اقتصــادی بــه
ویــژه در حــوزه بــوم گــردی دارنــد ،اظهــار داشــت:
ایــن فعالیــت هــا در مازنــدران بــا رونــد مطلوبــی آغــاز
شــده اســت و اســتان بــا همــه تــوان از توســعه بــوم
گــردی پشــتیبانی مــی کنــد.
اســتاندار مازنــدران بــا توجــه بــه تــوان دهیــاری
هــا ،روســتاها را مــکان مناســبی بــرای ســرمایه گذاری
ارزیابــی و عنــوان داشــت :بــا بهــره گیــری از ظرفیــت
کارگــروه کارآفرینــی و اشــتغال ســازمان دهیــاری هــا،
آمــوزش دهیــاران در خصــوص کارآفرینــی و ایجــاد و
توســعه مشــاغل روســتایی در دســتور کار قــرار گیــرد.
مقــام عالــی دولــت در مازنــدران بــا بیــان ایــن کــه
ســاحل زیبنــده اســتان و مــردم کشــور نیســت ،گفــت:
بــرای پاکســازی ســواحل ،دهیــاری هــا بــا مشــارکت

تشــکل هــای مــردم نهــاد و جلــب مشــارکت مردمــی
اهتمــام مجدانــه داشــته باشــند.
حســین زادگان ،ادامــه داد :شــرکت هــای تعاونــی
روســتایی بــه عنــوان یــک ظرفیــت در حــوزه

اشــتغالزایی فعــال تــر پــای کار بیایــد.
اسـتاندار مازنـدران تسـهیالت اشـتغالزایی در نظـر
گرفتـه شـده بـرای دهیـاری هـا از سـوی سـازمان
همیـاری هـا را یـک فرصت مغتنـم در این راسـتا تلقی

کـرد و خاطرنشـان سـاخت :دهیـاری هـا بـا توجـه بـه
مزیـت هـا و ظرفیـت هـای روسـتای متبوع نسـبت به
تمهیـد زمینـه هـای الزم بـرای توسـعه اشـتغال تالش
نماینـد .وی موضـوع تامیـن امنیت شـغلی دهیـاران را
مهـم ارزیابـی کـرد و گفـت :پایـداری و امنیـت شـغلی
زمینـه سـاز انگیـزه و تـداوم خدمـت رسـانی بـرای
دهیـاران بـه عنـوان یکـی از مهم ترین عرصـه های کار
و تلاش در اسـتان خواهـد بـود.
*** سـعید رضـا جندقیـان ،معـاون امـور دهیـاری
هـای سـازمان شـهرداری هـا و دهیـاری هـای کشـور
حمایـت کامـل ایـن سـازمان را از برنامـه هـای و طـرح
هـای توسـعه روسـتایی در حـوزه هـای مختلـف در
مازنـدران اعلام کرد و افزود :مازندران در تامین سلامت
و امنیت غذایی در کشـور سرآمد اسـت و در مازندران به
دنبـال تغییر الگوی کشـت و رونق گردشـگری هسـتیم.
معـاون امـور دهیـاری های سـازمان شـهرداری ها و
دهیـاری های کشـور ،تعریف  110پـروژه بوم گردی در
 110روسـتای مازنـدران را کاری ارزشـمند و در جهت
توسـعه اشـتغال ارزیابـی کرد و یادآور شـد :بـوم گردی
یـک از فرصـت هـای اقتصادی مازندران اسـت.

خواندنِ تکرارراتکرارکنید
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نرشیه رسارسی اجتامعی و فرهنگی

با شهرداران

ســـال دوم ـ شـــمــــاره  21ـ دی 1397

به همت معاونت گردشگری و زیارت سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد صورت میگیرد:

برگزاری اولین جشنواره زمستانه شهر مشهد در بهمن ماه 97
معـاون گردشـگری و زیـارت سـازمان اجتماعـی و
فرهنگی شهرداری مشـهد گفت :اولین جشنواره زمستانه
شـهر مشـهد در بهمـن مـاه  97برگـزار خواهد شـد.
بـه گـزارش تکرار ؛ نرگس شـالچیان اظهـار کرد :به
همـت معاونت گردشـگری و زیارت سـازمان اجتماعی
فرهنگـی شـهرداری مشـهد و بـه منظـور ایجـاد مـوج
جدیـدی از حضـور زائران و گردشـگران شـهر مشـهد
در فصـل زمسـتان (ایـام غیـر پیـک حضـور زائریـن و
گردشـگران) اولین جشـنواره زمستانه شـهر مشهد در
بهمـن مـاه  1397برگزار میشـود.
وی افــزود :بــر ایــن اســاس ،ایــن جشــنواره بــا هدف
ارائــه خدمــات بهتــر بــه زائــران و گردشــگران ،ایجــاد
زمینههــای کارآفرینــی و اشــتغالزایی و افزایــش
رونــق اقتصــادی شــهر مشــهد ،بــا مشــارکت و حضــور
بیــش از  60اتحادیــه ،در ســطح شــهر مشــهد برگــزار
خواهــد شــد .معــاون گردشــگری و زیــارت ســازمان
اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری مشــهد بیــان کــرد :با
توجــه بــه عــدم بهرهبــرداری بهینــه از ظرفیتهــای
شــهر مشــهد در ایــام زمســتان ،ایــن جشــنواره بــرای
نخســتین بــار در شــهر مشــهد و بــا پیشــنهاد معاونــت
گردشــگری و زیــارت برگــزار میگــردد.
شــالچیان گفــت :عــاوه بــر تســهیالتی کــه بــرای

حضــور و اقامــت زائــران و گردشــگران پیشبینــی
شــده اســت ،تخفیفاتــی بــرای خریــد و اســتفاده از
اماکــن تفریحــی و گردشــگری نیــز فراهــم میشــود
تــا زائــران ،گردشــگران و مجــاوران بتواننــد از خدمــات
و فرصتهــای خریــد موجــود در شــهر مشــهد بهــره
کامــل را بــرده و همچنیــن نقطــه امیــدی در راســتای
بهبــود فضــای کســب و کار واحــد هــای صنفــی و رونق

فضــای اقتصــادی ،گردشــگری ،معنــوی و ...شــهری در
ســال هــای آینــده باشــد.
وی بــا اشــاره بــه مشــارکت  60اتحادیــه افــزود:
در حــال حاضــر اتحادیــه پوشــاک ،اتحادیــه هتــل
آپارتمــان داران و مهمــان پذیــران ،دفاتــر خدمــات
مســافرتی ،اتحادیــه صنایعدســتی ،شــیرینی
فروشــان ،خشــکبار ،طــا فروشــان و  ...در ایــن

جشــنواره مشــارکت دارنــد .همچنیــن تعــداد زیــادی
از مجتمعهــای تجــاری بــا تمــام ظرفیتهــای
موجــود خــود در ایــن طــرح مشــارکت و ارائــه
خدمــات خواهنــد کــرد .معــاون گردشــگری و زیــارت
ســازمان اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری مشــهد
در ادامــه افــزود :یکــی از امــور پیشبینــی شــده در
ایــن جشــنواره ،تجهیــز کلیــه واحدهــای صنفــی عضو
شــده بــه خدمــات کیــف پــول الکترونیــک و کیــو آر
کــد ،در راســتای هوشمندســازی واحدهــای مشــارکت
کننــده میباشــد .همچنیــن بــا هماهنگیهــای
صــورت گرفتــه بــا اتــاق اصنــاف جوایــز ارزشــمندی
بــه شــرکت کننــدگان در ایــن جشــنواره ارائــه
خواهــد گردیــد.
شـالچیان تصریـح کرد :بـا توجه به اینکه جشـنواره
زمسـتانه مشـهد نخسـتین تجربه شهر مشـهد در این
خصـوص میباشـد ،برگـزاری آن زمینـه سـاز تـداوم
چنیـن رویـدادی در سـالهای آینـده و برنـد شـدن
رویـداد جشـنواره زمسـتانه مشـهد خواهـد بود.
وی ابـراز امیـدواری کـرد :در سـالهای آینـده بـا
برنامهریـزی دقیقتـر و مشـارکت همـه جانبـه تمـام
سـازمانها ،اصنـاف و غیره ،شـهر مشـهد شـاهد تکرار
چنیـن برنامههـا و جشـنوارههایی باشـد .

شهـردار قائـم شهـر؛ پرتـوان در پـی ساماندهـی و تـوسعه
گـردشگـری دو رودخـانه تـالر و سیـاهرود

جلســه ســاماندهی رودخانــه تــار قائــم شــهر بــا حضــور دکتــر معیــن پــور شــهردار ،مهنــدس محمــدی
فرمانــدار ،حجــت االســام باقــری ریاســت دادگســتری  ،نیــک اختــر رئیــس آب منطقــه ای و معاونیــن
شــهرداری در در دفتــر کار شــهردار برگــزار شــد  .در ایــن جلســه در خصــوص ســاماندهی بســتر و حریــم
رودخانــه  ،ایجــاد ســد الســتیکی و توســعه گردشــگری درحریــم رودخانــه بــه تبــادل نظــر پرداختنــد.
معیــن پــور بعــد از حضــور در شــهرداری قائــم شــهر نــگاه ویــژه ای بــه بحــث توســعه گردشــگری در دو
رودخانــه تــار و ســیاهرود داشــته اســت .شــهردار قائــم شــهر معتقــد اســت کــه توســعه گردشــگری مــی

توانــد باعــث ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان و همچنیــن ایجــاد درآمــد پایــدار بــرای شــهرداری شــود .در مــاه
هــای اخیــر معیــن پــور توانســته اســت اقدامــات خوبــی را در حــوزه ســاماندهی زبالــه و شــیرابه هــا در حریــم
رودخانــه تــار بــردارد .وی همچنیــن بــه جــد پیگیــر احــداث پــل شــهید عباســپور بــر روی رودخانــه ســیاهرود
اســت .گفتــه مــی شــود هرچنــد اکثــر شــهرداری هــا بــا بحــران مالــی رو بــه رو هســتند ولــی شــهرداری قائــم
شــهر در چنــد وقــت اخیــر در بحــث توســعه شــهری اقدامــات خوبــی انجــام داده کــه رضایــت شــهروندان را
در پــی داشــته اســت.

شهردار فریدونکنار:

ساحل فریدونکنار از بهترین مناطق در مازندران است
دکتـر حمیـد بخشـی از زمانـی کـه مسـئولیت
شـهرداری فریدونکنـار را بر عهده گرفته اسـت توانسـته
مسـیر واقعی توسـعه ایـن شـهر را رقم بزند بـه طوریکه
امـروز از وی بـه عنـوان یکـی از موفـق ترین شـهرداران
اسـتان مازنـدران یـاد مـی شـود .ایـن روزهـا مـردم
فریدونکنـار بیـش از هـر زمـان دیگـری مدیریـت موفق
شـهری را احسـاس می کنند .جدیدتریـن صحبت های
دکتـر بخشـی را در زیـر مـی خوانیـد:
دکتــر بخشــی در جمــع خبرنــگاران ســاحل
فریدونکنــار را دارای ظرفیــت مناســبی بــرای توســعه
ایــن شهرســتان دانســت و بــا بیــان اینکــه ســاحل
فریدونکنــار بــه طــول هفــت کیلومتــر بســیار بکــر
و دســت نخــورده اســت  ،افــزود :شــهرداری از اواخــر
ســال گذشــته مطالعــات ســاماندهی منظــر ســاحلی
را در دســتور کار خــود قــرار داده و خوشــبختانه

ایــن طــرح چندیــن فــاز متفــاوت دارد کــه منجــر بــه
رشــد اقتصــادی  ،تفریحــی  ،گردشــگری  ،اجتماعــی ،
ورزشــی و فرهنگی در شهرســتان خواهد شــد  .شــهردار
فریدونکنــار اظهــار داشــت :هــم اکنــون ایــن طــرح در
هیــات هــای کارشناســی در حــال بحــث و بررســی
اســت و نهایتــا تــا پایــان ســال جمــع بنــدی خواهــد
شــد کــه تمامــی ابعــاد اقتصــادی  ،ورزشــی  ،فرهنگی و
اجتماعــی را در بــر دارد .
شـهردار موفـق فریدونکنـار ادامـه داد :طراحی فضای
سـبز  ،پیـاده راه هـای سـاحلی  ،دوچرخـه سـواری،
پارکینـگ هـا  ،کافـی شـاپ  ،رسـتوران هـای متنـوع،
اسـکله چوبـی و  ...جـزء طـرح های سـاماندهی سـاحل
اسـت  .وی در خصـوص حفـظ حقـوق شـهروندی هـم
گفت  :وقتی اینجانب به عنوان شـهردار انتخاب و شـروع
بـه کار کـرده ام همـواره تالشـم بر تکریم اربـاب رجوع و

احترام به شـهروندان در دسـتور کارم بوده وی همچنین
بـه ایـن موضوع اشـاره داشـت که هر سـه شـنبه و همه
روزهایی دیگر که در دفتر کار خود حضور داشـته باشـم
پاسـخگوی اربـاب رجـوع بوده و هسـتم .
وی ادامــه داد  :شــهروندان در ارتبــاط بــا مســائل
خدماتــی  ،عمرانــی  ،اجتماعــی  ،صاحــب حقوقــی
هســتند و تــاش مــا بــر ایــن اســت بــا توجــه بــه
بضاعــت  ،توانمنــدی هــا و بودجــه ای کــه داشــتیم
تــا حــدودی کــه ممکــن باشــد مســائل و مشــکالت
شــهروندان عزیــز را حــل کنیــم  .شــهردار فریدونکنــار
بــا اینکــه شــهر پویــا همزمــان توقعــات و نیازمنــدی
هــای جدیــدی را مــی طلبــد افــزود  :شــهرداری نهــاد
محلــی اســت کــه از وظایــف اساســی آن پاســخگویی به
نیازهــای شــهروندان اســت و مــا همــواره ســعی کــرده
ایــم گــوش شــنوایی بــرای شــهروندان داشــته باشــم .

نرشیه رسارسی اجتامعی و فرهنگی
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آبفـار مازندران اجرا کرد:

بـرگـزاری «جشنـواره اولیـن واژه آب» در سـاری و قـائمشهـر

جشــنواره اولیــن واژه آب بــه همــت شــرکت آب
و فاضــاب روســتایی مازنــدران در مــدارس ســاری و
قائمشــهر برگــزار شــد.
بــه گــزارش تکــرار ؛ در کشــور مــا اولیــن واژه ای
کــه هــر فــرد در ابتــدای مســیر دانــش آمــوزی فــرا
مــی گیــرد «آب» ایــن مایــه حیــات اســت بــه همیــن
مناســبت هــر ســاله شــرکت آب و فاضــاب روســتایی
مازنــدران و امــورات تابعــه بــه منظــور ترویــج فرهنــگ
مدیریــت مصــرف اقــدام بــه برپایــی جشــنواره اولیــن

واژه آب مــی کننــد ایــن بــار در دبســتان دخترانــه
فرهنــگ ســاری ایــن جشــنواره برگــزار شــد.
در ایــن مراســم مهنــدس ســید مظاهــر حســینی
مدیــر امــور آب و فاضــاب روســتایی شهرســتان
ســاری ضمــن تبریــک دانــش آمــوزی بــه نوآمــوزان و
قدردانــی از زحمــات معلمیــن آنهــا بــا زبــان کودکانــه
اهمیــت آب در زندگــی  ،لــزوم صرفــه جویــی و
مدیریــت مصــرف را بــرای دانــش آمــوزان برشــمرد و
از آنهــا خواســت صرفــه جویــی در مصــرف آب را در

خانــواده و جامعــه پیــاده کننــد.
گفتنــی اســت در پایــان ضمــن برگــزاری مســابقه
ای در خصــوص آب میــان دانــش آمــوزان و اهــدای
جوایــز بــه  5نفــر از آنهــا 220 ،نفــر نیــز بــه عنــوان
همیــار آب انتخــاب شــدند.
*** همچنیــن ایــن جشــنواره در مدرســه
شــهید رحیمــی روســتای شــیرودکال
شهرســتان قائمشــهر نیــز برگــزار شــد.
در ایـن مراسـم دکتـر مصطفـی زمانـی مدیـر امـور

آبفار شهرسـتانهای قائمشـهر و سـیمرغ ضمـن تبریک
بـه دانـش آمـوزان بـرای یادگیـری اولیـن واژه هـا و
خوانـدن و نوشـتن بـا تاکید بـر اهمیت جایـگاه آب در
چرخـه حیـات و ضـرورت مدیریـت مصـرف بـه بحران
کمبـود آب پرداخـت و از آنها خواسـت بـا صرفه جویی
در مصـرف آب بـه خانـواده هـا هـم هشـدار دهند.
در پایــان بــه آثــار برتــر نقاشــی در زمینــه روشــهای
کاهــش مصــرف آب و صرفــه جویــی جوایــز و لــوح
هــای تقدیــری اهــداء شــد.

دغدغه ای قابل تقدیر از شهردار نور؛

رفـاه حـال شهـرونـدان و تـسهیـل در عبـور و مـرور
پــروژه پیــاده رو ســازی و بهســازی معابــر در خیابــان هــای ســطح شــهر نــور در حــال اجــرا مــی باشــد.
بــه گــزارش تکــرار  ،شــهرداری نــور  ،پــروژه پیــاده رو ســازی را بــا هــدف رفــاه حــال شــهروندان و
تســهیل در تــردد آنــان و نیــز عبــور مــرور راحــت تــر معلــوالن ،جانبــازان و ســالمندان در خیابــان هــای
ســطح شــهر اجرایــی نمــود.

شــایان ذکــر اســت؛ بــه منظــور فراهــم نمــودن بســتر مناســب جهــت بهســازی و استانداردســازی پیــاده روهــا
بــه منظــور حفــظ امنیــت و آرامــش شــهروندان پیــاده روســازی در خیابــان هــای مختلــف شــهر زیبــای نــور در
حــال اجــرا مــی باشــد .الزم بــه ذکــر اســت بعــد از حضــور مهنــدس اســدی در شــهرداری نــور توجــه ویــژه ای
بــه بهســازی پیادهروهــای ســطح شــهر ســاحلی نــور شــده اســت.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران:

مهارتهاي زندگي مهمترين ابزار كاهش مصرف موادمخدر در بین جوانان است
دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر
مازنــدران بــر آمــوزش مهارتهــای زندگــی بــه افــراد
تاکیــد کــرد و گفــت :ایــن مهارتهــا مهمتريــن ابــزار
بــرای كاهــش مصــرف موادمخــدر در بیــن جوانــان و
نوجوانــان دانشآمــوز هســتند.
بـه گـزارش تکـرار؛ علیاصغـر میرزایـی با اشـاره به
برگـزاری مراسـمات مبارزه بـا آسـیبهای اجتماعی و
اعتیـاد در مـدارس اسـتان اظهـار داشـت :در راسـتاي
آمـوزش و آگاهيبخشـي بـه دانشآمـوزان بـرای
كاهـش گرايـش بـه مصرف مـواد مخدر ،بايد بـا برنامه
ریـزی منسـجمتر گام برداشـت .وی افـزود :هرچـه در

جهـت مصونسـازي نوجوانـان و دانشآمـوزان بهعنـوان
آيندهسـازان اين كشـور ،گامهاي مهم و اساسـي برداريم
قطعـاً شـاهد توانمنـدي بيشـتر ايـن افـراد در آينـده
خواهيـم بـود .دبیـر شـورا بـا بیـان اینکـه بیشـترین
آسـیب در حـوزه اعتیـاد مربـوط بـه جوانان میباشـد،
گفـت :دشـمن در طـول  ۸سـال دفـاع مقـدس تالش
کـرد جوانـان مـا را بـه زانـو در آورد امـا نتوانسـت .از
ایـن رو تلاش میکنـد بـا تهاجـم فرهنگـی و جنـگ
نـرم بـه کشـور ضربـه بزنـد .میرزایـی بـا بیـان اینکـه
براسـاس بررسـی هـای انجام شـده در کنـار تصادفات
و بیماریهـای العلاج ،مصـرف مـوادمخـدر یکـی از

عوامـل مرگ و میر در کشـور اسـت ،اظهـار کرد :امروز
نگـران آلودگـی جوانـان ،نوجوانـان بـه ویـژه زنـان به
مـواد مخـدر هسـتیم و کاهـش سـناعتیـاد و تغییـر
الگـوی مصـرف مـواد مخـدر روز بـه روز نگرانـی های
حـوزه مـواد مخـدر را افزایـش میدهـد.
وی در پایــان آســیبهای وارده در ایــن حــوزه
را ناشــی از كمبــود آگاهــی خانوادههــا نســبت بــه
مهارتهــای زندگــی و فرزنــد پــروری برشــمرد و
افــزود :ایــن مهارتهــا مهمتريــن ابــزار بــرای كاهــش
مصــرف موادمخــدر در بیــن جوانــان و نوجوانــان
دانشآمــوز هســتند.

نرشیه رسارسی فرهنگی و اجتامعی

مـدیـرمسئـول و صاحـب امتیـــاز :مـیثــم کـــاوه
مشـاور سیاستگذاری :مصطفی سوادکوهی
ســال دوم ـ شمــاره بیست و یکم ـ دی ۱۳۹۷

ســردبیــر :روفیا قلینژاد لیندی
مدیـر اجـرائـی :حسیــن غـالمـی
مدیر مالی و رئیس سازمان آگهی ها :مهدی کاوه

آدرس دفرت مرکزی :قائمشــهر ،میدان شهدا،
خیـابان شهیـد بهشتـی ،روبـروی عـدالت ۳۵
تـلفـکس۰۱۱-۴۲۲۶۲۴۱۴ :

گـرافیـسـت :میـالد نـوروزی
چــــاپ :افست زارع ساری

آدرس دفرت تهران :خیابان سیدجاملالدین اسدآبادی(یوسف آباد) ،خیابان چهل ستون ،بین خیابان  ۱۸و  ،۲۰پالک  ،۷۳واحد  ۱تلفن۸۸۱۰۴۱۳۵ :

به مناسبت دومین سالگرد ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی؛

مسجدجامعی مطرح کرد:
توگو و مذاکره با جهان باز نگه میداشت/
هاشمی همیشه راه را برای گف 
حتی فعالیتهای مبارزاتی هاشمی نیز جنبه فرهنگی داشت
عضــو شــورای شــهر تهــران بیــان کــرد :بــه واقــع
میتــوان گفــت کــه هاشــمی ،جهــان و زمــان خــود را
خــوب شــناخته و بــه نیــاز و پرســش زمانه پاســخ داده
بــود .میدانیــم طــرح مســأله فلســطین بــدون مســأله
قومــی و ضدیــت بــا یهــود کاری متفــاوت اســت کــه
هاشــمی انجــام داده اســت.
بــه گــزارش تکــرار ؛ احمــد مســجدجامعی اظهــار
داشــت :هاشــمی را همــه مــا میشناســیم و بســیاری از
مــردم دوسـتدار انقــاب نیــز در سراســر دنیــا ،ایشــان
را میشناســند .هاشــمی شــخصیتی در خدمــت نظــام
و انقــاب و مــردم بــود ،ولــی زوایــای پنهانــی در
حــوزه اندیشــه ،ســیره و عمــل ایشــان وجــود دارد کــه
بهجاســت در چنیــن نشســتهایی بــه آن بپردازیــم.
وی افــزود :هــر چنــد بیشــتر بــر مشــی سیاســی
آیــتاهلل تاکیــد شــده و در برخــی نشســتها دربــاره
نقــش و جایــگاه ایشــان در توســعه صنعتی و گســترش
زیربناهــای کشــور گفتهانــد امــا واقعیــت ایــن اســت
کــه وجــوه فرهنگــی ایشــان ،کمتــر مــورد بحــث قــرار
گرفتــه اســت.
مســجدجامعی بیــان کــرد :در یکــی از
مالقاتهایــی کــه بــا مرحــوم آیــتاهلل هاشــمی
داشــتم ،ســخن از «دشــمنی بــا اهــل فرهنــگ و هنــر
و رســانه» پیــش آمــد و مــن گفتــم اگــر زندگــی و
فعالیــت هــر طبقــهای از طبقــات اجتماعــی را زیــر
ذرهبیــن قــرار دهنــد ،مشــکالتی دیــده میشــود کــه
همیــن قــدر قابــل انتقــاد خواهــد بــود ،امــا کســانی
تمــام ایــن طبقــات را رهــا کــرده و تنهــا اهــل فرهنــگ
و هنــر و رســانه را نشــانه گرفتــه انــد.
عضــو شــورای شــهر تهــران ادامــه داد :ایشــان در
پاســخ بــه ایــن صحبــت ،بــه نکتـهای اشــاره کردند که
بــرای فهــم بهتــر رفتارهــای فرهنگــی گرهگشاســت و
گفتنــد کــه منظــور ایــن افــراد کــه تعــرض بــه اهــل
فرهنــگ دارنــد ،نــه اهــل فرهنــگ و هنــر ،بلکــه قدرت
اســت و فرهنــگ ،پوششــی اســت کــه بــرای حملــه
بــه دولــت انتخــاب کردنــد و ادامــه دادنــد کــه اگــر
در همیــن حوزههــا افــرادی از خودشــان باشــند ،ایــن
اعتراضهــا بســیار کاهــش پیــدا کــرده یــا حتــی شــما
دیگــر شــاهد هیــچ اعتراضــی نخواهیــد بــود؛ بــا اینکــه
همــان رویههایــی کــه دیگــران داشــتند نیــز دنبــال
میشــود.
وی بیــان کــرد :آقــای هاشــمی در آنجــا گفتنــد که
ماهیــت قضایــا در ایــن نــگاه چنــدان مهــم نیســت ولی
ایــن مهــم اســت کــه چــه کســی در چــه جایگاهــی
قــرار گرفتــه اســت .ایشــان توجــه مــا را بــه ایــن نکتــه
و ســوال جلــب کردنــد کــه چــرا بیشــتر ایــن تحــرکات
بــه ظاهــر فرهنگــی ،در مناســبتهای خــاص نظیــر
هفتــه دولــت انجــام میشــود؟ بــرای نمونــه بــه دفتــر
نشــریهای حملــه شــده یــا کتابفروشــی بــه آتــش
کشــیده میشــود؟
مســجدجامعی بــا مــروری بر آثــار هاشــمی پیش از
انقــاب گفــت :در آثــار آقای هاشــمی پیــش از انقالب،
دقتهــای ویــژهای نهفتــه اســت و صرفــا بــرای
ترجمــه یــا تالیــف ،کتــاب بــا شــخصیتی را انتخــاب
نکــرده اســت .بــرای نمونــه ،اگــر در میــان ایــن همــه
شــخصیت تاریخــی بــه ســراغ امیرکبیــر مـیرود ،شــما
بدانیــد بــا توجــه بــه شــرایط و ظرفیتهــای زمانــه
نکت ـهای در ایــن جســتجو وجــود دارد.
ـیع»
وی افــزود :اگــر هاشــمی «نشــریه مکتــب تشـ ّ
را در دهــه ســی تأســیس مــی کنــد ،بایــد بدانیــد کــه
فهــم متفاوتــی در ارائــه مطالــب آن نشــریه وجــود
دارد .اگــر هاشــمی پیــش از انقــاب را در نظربگیریــم،
متوجــه میشــویم کــه حتــی فعالیتهــای مبارزاتــی
او نیــز جنبــه فرهنگــی داشــت .او مشــکل را در مبــارزه
بــا اســتعمار و اســتبداد ،اساسـاً فرهنگــی مــی دانســت

و مــی کوشــید بــه ســهم خــود از طــرق فرهنگــی
بــه ایــن مســأله بپــردازد .از آثــار پیــش از انقــاب او
پیداســت کــه هاشــمی شــخصاً مترجــم ،معلــم ،محقق
و روزنامــه نــگار اســت.
ایــن عضــو شــورای شــهر تهــران در ادامــه بیــان
کــرد :بــه واقــع میتــوان گفــت کــه هاشــمی ،جهــان
و زمــان خــود را خــوب شــناخته و بــه نیــاز و پرســش
زمانــه پاســخ داده بــود .میدانیــم طــرح مســأله
فلســطین بــدون مســأله قومــی و ضدیــت بــا یهــود
کاری متفــاوت اســت کــه هاشــمی انجــام داده اســت.
زیــرا در آن زمــان دو تفکــر در برابــر فلســطین وجــود
داشــت ،یکــی تفکــر روشــنفکران ســکوالر و چــپ بــود
کــه ماجــرا را از چشــم قومیــت میدیدنــد و دیگــری
تفکــر ا ِخوانــی بــود کــه ماجــرا را عربــی میدیــد و
میخواســت جهــان را بــه دو بخــش اســام و کفــر
تقســیم کــرده و بــا حکــم جهــاد ،جهــان کفــر را از
پــای درآورد.
وی بیــان کــرد :هاشــمی متنــی را انتخــاب کــرد
کــه در آن یهودســتیزی نبــود ،بلکــه دفــاع از مــردم
فلســطین بــود .متنــی را انتخــاب کــرد کــه در آن
بــه جــای نــگاه قومــی ،نگاهــی آزادیبخــش وجــود
داشــت .هاشــمی از بنیانگــذاران نشــریه «مکتــب
تشــیع» در ســال  38بــود .او تقریبــاً یــک تنــه و بــا
امکاناتــی محــدود آن نشــریه را تــا ســال  42ادامــه داد
و نشــریه مکتــب اســام کــه امســال پنجاهمیــن ســال
انتشــار آن اســت ،همزمــان بــا مکتــب تشــیع آغــاز بــه
کار کــرد و هــر دو بــه گون ـهای رقابــت گونــه در بیــن
نشــریات مذهبــی در میــان مــردم ،طــاب و حوزیــان
منتشــر میشــدند.
مســجدجامعی ادامــه داد :امــا نخســتین تألیــف
هاشــمی چنانچــه از نــام آن پیداســت ،بــاز هــم جنبــه
ضداســتعماری دارد .او در کتــاب «امیرکبیــر ،قهرمــان
ّ
مبــارزه بــا اســتعمار» بــر وجــه ضــد اســتعماری
امیرکبیــر انگشــت نهــاد .هاشــمی در ایــن کتــاب
«الگــوی کامــ ً
ا ایرانــی از مبــارزه بــا اســتعمار» را
نشــان میدهــد .او هیــچگاه از فکــر امیرکبیــری کــه
خــود روایــت کــرده ،غافــل نمانــد .هاشــمی در جایــی
چنیــن بیــان مــی کنــد کــه اگــر فقیهــی دنیــا دیــده،
جــای امیرکبیــر بــود نیــز همیــن کارهــای او را مــی
کــرد .هرچنــد آقــای هاشــمی معتقــد بــود کــه کاش
امیرکبیــر ،اصالحــات خــود را در ســایه تعامــل و
ســازش بــا ارکان دولــت پیــش مــی بــرد کــه دوره
صــدارت او اســتمرار مــی یافــت.
وی افــزود :بایــد ببینیــم کــه هاشــمی در دوره بعــد

از انقــاب ،بــه عنــوان رئیسمجلــس ،رئیسجمهــور و
رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،چــه نقشــی
را در حــوزه فرهنــگ ایفــا میکنــد .از هاشــمی رئیــس
مجلــس در حــوزه فرهنــگ ،میتــوان بــه مصوبــات
مهــم فرهنگــی در دوره ریاســت او اشــاره کــرد کــه
منجــر بــه رســمیت یافتــن بخــش فرهنــگ و هنــر در
قوانیــن و بودجــه شــد .در کنــار ایــن مصوبــات نیــز
شــاهد تصویــب موافقتنامههایــی بــا کشــورهای
خارجــی در حــوزه همکاریهــای فرهنگــی و هنــری و
ورزشــی هســتیم .هاشــمی همیشــه راه را برای گفت و
گــو و مذاکــره بــا جهــان بــاز نگــه مــی داشــت و در این
دوره مــا بــا کشــورهای بســیاری موافقــت نامــه هــای
همــکاری داریــم کــه در مجلــس آن دوره بــه تصویــب
رســیده بــود.
مســجدجامعی در ادامــه گفــت :دانشــگاه آزاد در
زمانــی راه انــدازی شــد کــه برخــی از اســتادان خبــره
و ممتــاز ،بــه دالیلــی اجــازه تدریــس در دانشــگاه هــا
نداشــتند و دانشــجویان هــم بــه دلیــل رد شــدن در
گزینشــها ،گرایــش بــه مهاجــرت پیــدا میکردنــد .امــا
آقــای هاشــمی بــا حمایــت از راهانــدازی دانشــگاه آزاد،
کاری کــرد تــا از رونــد مهاجــرت دانشــجویان کاســته
شــده و از ظرفیتهــای علمــی کشــور بــه نحــو مطلوب
اســتفاده شــود .امــا فــارغ از ایــن جنبــه ،دانشــگاه آزاد
آن زمــان ،توانســت بــه لحــاظ فرهنگــی در آن ســالها
تاثیــرات خوبــی در کشــور بگــذارد و نســلی را پــرورش
داد کــه بــه دنبــال توســعه فرهنگــی و هنــری از
جملــه تئاتــر ،ســینما ،موســیقی و کتــاب بودنــد و بــه
تنــوع و تکثــر فــرم هــای فرهنگــی و تولیــد و مصــرف
محصــوالت فرهنگــی افزودنــد.
وی بــا اشــاره بــه دوره ریاســتجمهوری آیــتاهلل
هاشــمی گفــت :بــر اســاس آمارهــا تعــداد عناویــن
کتابهــای منتشــره در ایــن دوره بیــش از دو برابــر
افزایــش یافــت و از  7700بــه  15000عنــوان رســید.
نشــریات نیــز بیــش از  300درصــد رشــد داشــتند.
آثــار صوتــی هــم نزدیــک بــه ســه برابــر شــدند.
اجــرای تئاتــر نیــز از دوبرابــر گذشــت .
نخســتین روزنامــه رنگــی و متفــاوت از لحــاظ
محتــوا و فــرم و زمــان انتشــار «همشــهری» در ســال
 ۷۱منتشــر شــد و پــس از آن روزنامــه هــای ایــران و
جــام جــم بــه بــازار مطبوعــات روانــه شــدند و دوره
جدیــدی در روزنامــه نــگاری و رســانه آغــاز شــد.
عناویــن مطبوعــات در ســال  ۱۳۷۰ســیصد عنــوان و
در ســال  ۱۳۷۶بــه  ۱۰۵۳عنــوان رســید.
ایــن عضــو شــورای شــهر در بخــش دیگــری از

صحبتهــای خــود گفــت :پایبنــدی آقــای هاشــمی
بــه مردمســاالری باعــث شــد کــه ایشــان در تمامــی
ســالهای پــس از انقــاب در مناســبتهای مختلــف،
نمایندگــی مــردم را بپذیــرد .بــه عبــارت دیگــر ،در
جمهــوری اســامی کمتــر شــخصیتی را داریــم کــه تــا
ایــن انــدازه ،خــود را در معــرض رای مــردم قــرار داده
باشــد و ایــن واقعـاً اعتقــاد واقعــی ایشــان را بــه مــردم
ســاالری نشــان میدهــد.
وی گفــت :ایشــان در  39ســال بعــد از انقــاب14 ،
بــار خــود را در معــرض رای مــردم قــرار داد .یعنــی
تقریب ـاً هــر ســه ســال یکبــار کــه در مــوارد بســیاری
موفــق بــه اخــذ رای مــردم شــد و در مــواردی هــم
از نمایندگــی بازمانــد و در انتخابــات آخــر نــه تنهــا
توانســت حائــز باالتریــن میــزان رای شــود ،بلکــه
توانســت فهرســت مــورد نظــر خــود را بــه نتیج ـهای
مطلــوب برســاند.
مســجدجامعی یــادآور شــد :در دوره ای که یکســان
شــدن قیمــت ارز مطــرح شــد و قیمــت کاالهــا
افزایــش چشــمگیری یافــت دولــت هاشــمی ،مابــه
التفــاوت بهــای قدیــم و جدیــد کاالهــای فرهنگــی را
محاســبه و آن را در اختیــار دســتگاه متولــی فرهنــگ
و هنــر قــرار داد کــه گشایشــی در کارهــا ایجــاد کــرد
و خاطــره ای مانــدگار بــر جــای نهــاد .امــا دوره دوم
ریاســت جمهــوری ایشــان همــراه بــا «ممیــزی ســخت
و بــی ســابقه» ای بــود کــه مــوارد عینــی آن بــه

عنــوان طنــز تلــخ ،نقــل محافــل مــی شــد هرچنــد
نمــی تــوان گفــت کــه هاشــمی درد ممیــزی را نمــی
شــناخت؛ کتابهــای ایشــان در قبــل از انقــاب نیــز
جــزو کتابهایــی اســت کــه مــورد ممیــزی قــرار گرفتــه
اســت .دیــدگاه آقــای هاشــمی ایــن بــود کــه بــه نظــر
نمــی رســد بخــش فرهنــگ صرفــا در اختیــار دولــت
باشــد و عمــده عوامــل فرهنــگ ســاز  ،خــارج از اختیار
دولــت اســت .ایشــان در بخشــی از ســخنانش مــی
گویــد بــا ســلیقه ی خــود در مــورد فرهنــگ کار نمــی
کــردم .واگــذار کــردن یکپارچــه فرهنــگ بــه «گــروه
افراطــی» هیــچ مشــکلی را حــل نمــی کــرد.
آقــای هاشــمی بیشــتر از ســوی کســانی بــه دنبــال
فرهنگــی مغایــر بــا اصــول
کــردن سیاســت هــای
ِ
انقــاب ،متهــم شــده و مــی شــود کــه عمــو ِم ایــن
منتقــدان ،درگیــر کار آفرینــش فرهنگــی هنــری
نبودنــد و عمــده فعالیــت شــان بــر «عیــب جویــی و
نــگاه غیــر منصفانــه» متمرکــز بــود ،همــان کســانی
کــه حتــی مــرگ آیــت اهلل هاشــمی ،نقطــه پایانــی بــر
عیــب جویــی هایشــان نشــده اســت.

