
به جرم کشف حجاب در خودرو؛
 پیامک هائی که شـاید
 برای شما هـم ارسـال

4 شــده  بـاشـد... 

محمــد اســامی گفــت: تولیــد کانتینــر 
ــه  ــت ک ــار اس ــا افتخ ــی کاری ب داخل
توســط نیروهــای داخلــی بــه ســرانجام 
ــت و  ــی از موفقی ــوه کامل ــیده و جل رس
ــت  ــش گذاش ــه نمای ــی را ب ــوان ایران ت

وزیـر راه و شهـرسـازی:
ــل  ــل و نق ــای حم ــرکت ه ش
دریایــی، تولیــد داخلــی را به 
جریــان پایــدار تبدیــل کننــد

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: 

 به منظـور اتمام طرح 
مسکن مهر، اطالعات 

پیشـرفـت پروژه هـا 
هفتگی پایش می شود 3

شهردار مشهد خواستار شد؛ 
 ضرورت توجه ویژه 

بـه موضوع ثبـت 
جهانی شهر توس  7

ماهنامه رسارسی
سـال سـوم ـ شـمــاره ســـی ام ـ مــهــر 1398

قیمت: 1000 تومان

خـواندِن تکــرار را تکـرار کنیـد
w w w . t e k r a r n e w s . i r

 وزارت راه و شـهـرسـازی
پیشگام در حمایت از تولید  داخلی

گزارش ویژه تکرار
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خواندِن تکرار را تکرار کنید

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس با اشاره به جلسات مکرر کمیسیون 
آموزش درباره موضوع کمبود معلم، گفت: در 
حالی آموزش و پرورش با معضل کمبود معلم 
مواجه است که بر اساس گزارش سازمان امور 
استخدامی فقط ۶۰ درصد نیروهای آموزش و 

پرورش کار معلمی انجام می دهند. 
با  گفتوگو  در  میرزاده  سیدحمایت 
برخی  بودن  خالی  درباره  خبرنگاران  
کالسهای درس با وجود عبور از نیمه مهرماه، 
تحقیقات  و  آموزش  کرد: کمیسیون  عنوان 
با  را  معلم  نیروی  کمبود  موضوع  مجلس 
دستور کار »بررسی راهکارهای رفع کمبود 
نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش » 
در برنامه کاری خود قرار داد و این مسئله را 

به صورت جدی بررسی کرد.
مجلس  در  مغان  گرمی  مردم  نماینده 
مقرر  مبنا  همنین  بر  افزود:  اسالمی  شورای 
انسانی  نیروی  روزرسانی  به  شده که سامانه 
و  استان  مقطع،  رشته،  جنس،  تفکیک  به 
شهرستان تا دو ماه آینده در آموزش و پرورش 
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  به  و  ایجاد 
و  آموزش  در  کمبودها  تا  شود  ارائه  مجلس 
پرورش احصا شود. وی ادامه داد: نکته نگران 
کننده در آماری بود که از سوی سازمان امور 
استخدامی در نشست کمیسیون آموزش ارائه 
شد که حاکی از این بود که فقط ۶۰ درصد 
از نیروهای آموزش و پرورش به عنوان معلم 
مشغول به کار هستند و سایر نیروها در کادر 
اداری فعالیت می کنند. میرزاده تصریح کرد: 

و  آموزش  در  معلم  عنوان  به  که  نیروهایی 
پرورش استخدام شده اند باید در مدارس برای 

تدریس به کار گرفته شوند نه اینکه از آن ها به 
عنوان کادر اداری استفاده شود. وی تأکید کرد: 

نباید به بهانه بخشنامه ای که در ابتدای انقالب 
صادر شده و معروف به بخشنامه 23۰ آموزش 
و پرورش است، معلمان را در ادارات به کار 
گرفت و باید در نظر داشت که این بخشنامه 
سخنگوی  است.  بوده  اضطرار  موارد  برای 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور 
و  آموزش  مسئوالن  با  که  نشستی  در  شد: 
بررسی  برای  آموزش  کمیسیون  در  پرورش 
راهکارهای رفع کمبود نیروی انسانی در این 
وزارتخانه داشتیم، از مسئوالن این وزارتخانه 
بازگشت  برای  برنامه هایی  شد  درخواست 
معلمان به تدریس داشته باشند و حتی این 
مجوز وجود دارد، معلمی که در کادر اداری 
مشغول به کار است بتواند در برخی روزهای 

هفته سر کالس برای تدریس حاضر شود.

سوادکوه،  شهر،  قائم  مردم  نماینده 
جویبار گفت: دهک های باال نیازی به یارانه 
ندارند. از سوی دیگر افرادی که از توانایی 
از  بیشتر  هستند  برخوردار  باالیی  مالی 

سایرین از منابع انرژی استفاده می کنند. 
شهر،  قائم  مردم  نماینده  رضیان  عبداهلل 
سوادکوه، جویبار در گفتگو با خبرنگار سیاسی 
خبرگزاری دانشجو، با اشاره به حذف یارانه سه 
دهک باال، اظهار داشت: معتقدم دولت باید به 
اقشار نیازمند، یارانه پرداخت کند و اینکه قرار 
باشد به همه افراد جامعه یارانه تعلق گیرد، به 

هیچ وجه معقول و منطقی نیست.
جامعه  افراد  همه  به  یارانه  پرداخت  وی 
را امری خالف که منجر به هدر رفتن منابع 
می شود، توصیف کرد و افزود: از سوی دیگر 
دهک های باال نیازی به یارانه ندارند. از سوی 

دیگر افرادی که از توانایی مالی باالیی برخوردار 
هستند بیشتر از سایرین از منابع انرژی استفاده 
می کنند. ما در حال حاضر 3.5 برابر بودجه 

افراد  کشور یارانه پنهان می دهیم که بیشتر 
ثروتمند از این یارانه استفاده می کنند. نماینده 
تاکید  جویبار  و  سوادکوه  شهر،  قائم  مردم 

کرد: بهتر است مسئوالن این یارانه ها را هم 
مدیریت کنند به طور مثال اگر قیمت بنزین 
لیتری 1۰ هزار تومان شود فردی که آسیب 
می بیند شخصی خواهد بود که 2-3 خودرو 
دارد اما فردی که حتی یک خودرو هم ندارد 

هیچ آسیبی نخواهد دید.
رضیان تصریح کرد: بنابراین افراد ثروتمند 
در جای دیگر از یارانه استفاده می کنند پس 
کنیم  پرداخت  نقدی  یارانه  می خواهیم  اگر 
واقعا  که  بدهیم  افرادی  به  را  آن  است  بهتر 
دچار مشکالت اقتصادی هستند. عضو هیئت 
رئیسه کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر 
اینکه دولت باید مدیریت اقتصادی جدی در 
این رابطه انجام دهد، گفت: احساس می کنم 
2۰ میلیون نفر در کشور مشمول دریافت یارانه 
هستند که بهتر است دولت به همان افراد یارانه 

پرداخت کند. این افراد شامل کسانی می شوند 
که  تحت پوشش کمیته  امداد  و بهزیستی 
با  یا  و  بوده  کشاورز  یا  کارگر  قشر  هستند، 

آسیب های اجتماعی مواجه هستند.
رضیان در پایان با بیان اینکه باید سطح 
معیشتی مردم را ارتقا بخشیم و حمایتمان 
را از اقشار ضعیف افزایش دهیم، خاطرنشان 
کرد: ممکن است حداکثر دریافتی فردی که 
 4۰۰ دارد  قرار  امداد  کمیته  پوشش  تحت 
این  در  و  پول  این  با  آیا  باشد  تومان  هزار 
زندگی خود  می تواند  فرد  اقتصادی  شرایط 
اگر  کنیم،  فکر  معقول  باید  بچرخاند؟  را 
فردی دچار آسیب های اجتماعی است باید 
فرد  این  باالخره  ببینیم،  جدی  را  آسیبش 
باید  که  دارند  نیازمندی هایی  خانواده اش  و 

بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.

گفت:  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
پتانسیل ورود پول کثیف به عنوان سرمایه 
است؛  باال  بسیار  فیلم سازی  بخش  در 
متاسفانه در چند سال اخیر بدلیل اختالس 
به  ها  آقازاده  ورود  و  اقتصادی  شدید  های 
سینما این هنر هم از پولشویی در امان نبود. 
محمداسـماعیل سـعیدی در گفتوگـو با 
خبرنـگاران بـا انتقـاد از ورود پولهای کثیف 
بـه سـینمای ایران ، بـه پولشـویی در حوزه 
سـینما اشـاره کـرد و گفـت: زمزمـه هـای 
پولشـویی بـا دادگاهی شـدن هـادی رضوی 
و بـا سـریال پـر طرفـدار شـهرزاد سـر تیتر 
رسـانه هـا شـد و حاشـیه هایـی کـه ایـن 
سـریال بـه همراه داشـت ، افـکار عمومی  را 
به سـمت پولشویی در سـینما ایران کشاند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در 
صنعت  در  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
دلیل  به  پیشرفته  کشورهای  سینمای 
وجود ابزارهای دقیق نظارتی کمتر فرصتی 
می شود  داده  کثیف  های  پول  صاحبان  به 
پول شویی  قصد  به  سینما  در  بتوانند  تا 
در   ، کنند  تازی  یکه   و  سرمایه گذاری 
کشورهای صنعتی و پیشرفته استودیوها و 

شرکت های فیلم سازی با برنامه ریزی درست  
همواره در مسیر کسب سود مشروع  و درست 
گام برمی دارند ، اما در کشورهایی با اقتصاد 
ضعیف، سینما به عنوان کسب وکار تأثیرگذار 
شناخته نمی شود و همواره نیازمند حمایت 
خصوصی  های  سرمایه گذاری  یا  دولت 
ورود  پتانسیل  میان   این  در  است  مقطعی 
بخش  در  سرمایه  عنوان  به  کثیف  پول 
در  متاسفانه  است؛   باال  بسیار  فیلم سازی 
چند سال اخیر به بدلیل اختالس های شدید 
اقتصادی و ورود آقازاده ها به سینما این هنر 

هم از پولشویی در امان نبود.
سعیدی یادآور شد: سال های اخیر ورود 
صاحبان سرمایه علی الخصوص آقا زاده ها به 
سینمای ایران؛ هنر هفتم را  با حاشیه های 
بسیاری همراه ساخته است، در کنار آسیبی 
که به اقتصاد سینما وارد کرده امروز شاهد 
گیشه  در  ها  فیلم  از  بسیاری  کیفیتی  بی 
سینماها  هستیم ؛ فیلم هایی که با سرمایه 
فراوان بدون کیفیت و برتری موضوعیت با 
انبوهی از ستارگان مطرح هنر هفتم بر روی 

پرده سینما ها  خودنمایی می کنند .
به  ادامه تصریح کرد: هنر هفتم  وی در 

عنوان شاخه ای از هنر که طرفداران بسیاری 
و  پول  به  وابسته  کاماًل  طرفی  از  و  داشته 
برای  مناسبی  فرصت  همواره  بوده،  سرمایه 
پول شویی در اختیار خاطیان قرار داده است؛ 
ورود افراد وابسته به مراکز قدرت در زمینه 
پولشویی ، ذهنیت منفی در این هنر را ایجاد 
دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  است.  کرده 
تاکید کرد: ورود بخش خصوصی به سینما 
قطعا نقش موثری در این هنر خواهد داشت 
منتها این ورود چگونه و چه اهدافی خواهد 

بود بسیار اهمیت دارد، آیا با هدف سودجویی 
وارد عرصه سینما می شوند یا با هدف کمک 
به صنعت سینما ؟ بدون شک ورود بخش 
به هنر هفتم  با هدف کمک  اگر  خصوصی 

باشد ورودی مثمرثمر خواهد بود  .
سـعیدی در ادامـه یـاد آور شـد: زمزمـه 
هـای از پولشـویی در عرصـه سـینما نشـات 
تهیـه  قضایـی  هـای  پرونـده  از  گرفتـه 
کنندگانـی بـود کـه بـا هدفـی غیـر از ارتقـا 
فرهنـگ و هنر وارد سـینما شـده انـد در پی 

آن فسـاد اقتصادی و ورود پولهای کثیف بود 
که در مدتی کوتاهی سـرتیتر رسـانه ها شد.

نماینده مجلس دهم تاکید کرد: درکشور 
بحث ورود پول های کثیف به سینما، مبحث 
جدیدی نیست و سابقه آن به سال های پیش 
از انقالب بازمی گردد، اگر نظارت درستی در 
شک  بدون  باشد  داشته  وجود  عرصه  این 
عرصه  در  پولشویی  حوزه  در  هایی  پرونده 
سینما نخواهیم داشت، در این بین اگر خالء 
قانونی در این راستا وجود داشته باشد باید 
آسیب  بتوانیم  تا  کند  نظارت  ارشاد  وزارت 

های اینچنینی را رفع کنیم.
عضـو کمیسـیون فرهنگـی گفـت: تنهـا 
وزارتخانـه ای کـه مـی توانـد در پولیشـویی 
سـینمایی ورود پیـدا کنـد وزارت فرهنـگ 
و ارشـاد اسـالمی اسـت، بـا ورود بـه موقـع 
و نظـارت کافـی مـی توانـد از شـکل گیری 
پرونده های پولشـویی در سـینما جلوگیری 
کنـد ؛ پولشـویی در عرصـه سـینما بسـیار 
نگـران کننـده اسـت چه میـزان پولشـویی 
در سـینما وجـود دارد؛ چـه میـزان پرونـده 
ایـن حـوزه اسـت، همگـی در  قضایـی در 

کمیسـیون اصـل ۹۰ بررسـی مـی شـود .

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

4۰ درصد از نیروهای آموزش و پرورش کادر اداری هستند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

پرداخت یارانه به همه مردم باعث هدر رفتن منابع می شود
دهک های باال نیازی به یارانه ندارند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

ورود پول های کثیف و پولشویی در حوزه سینما جدی است
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خواندِن تکرار را تکرار کنید

آثــار  نمایشــگاه  اختتامیــه  مراســم 
منتخــب اولیــن دوره مســابقه نقاشــی 
موضــوع  بــا  تهــران  شــهر  کــودکان 
ــر  ــت دارم« عص ــن دوس ــه م ــهری ک »ش
امــروز بــا حضــور شــهردار تهــران در 

فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد. 

بـه گـزارش تکـرار، پیـروز حناچـی در 
ایـن مراسـم، بـا بیـان اینکـه نـگاه هنـری 
و هنرمندانـه بـه شـهر اساسـا زاویـه دیـد 
متفاوتـی ایجـاد می کنـد، گفـت: در آثاری 
که در این دوره از نمایشـگاه شـرکت کردند، 
روح شـاد بچـه هـا را می توان دیـد؛ ترکیب 

رنـگ و اسـتفاده متنـوع از رنگ هـا همگی 
نشـان دهنده شـادی و نشـاطی است که در 

وجـود کـودکان نهادینه شـده اسـت.
وی ادامــه داد: واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــزه کاری  ــا و ری ــت ه ــه ظراف ــا ب ــه ه بچ
ــورد  ــه گاه م ــد ک ــی کنن ــه م ــی توج های

ــرد. ــی گی ــرار م ــت بزرگســاالن ق غفل
حناچـی ضمـن تقدیـر از توجه شـرکت 
کنندگان این مسـابقه بـه موضوع دوچرخه 
هـای نارنجـی در شـهر تصریـح کـرد: اگـر 
بخواهیـم کیفیـت زندگـی در شـهر را ارتقا 
دهیـم بایـد زمینه هـای آمـوزش و گفت و 

گـو را بـرای کـودکان فراهم کنیـم چرا که 
آمـوزش کـودکان و مجـاب کـردن آن هـا 
بـه افزایش کیفیـت زندگی، خانـواده را هم 

تحـت تاثیـر قرار مـی دهد.
شـهردار تهـران بـا بیـان اینکه بسـیاری 
از آثـار ایـن مسـابقه نشـان مـی دهنـد، آن 
چـه بـه طور معمـول به عنـوان المـان های 
تهـران مـی شناسـیم، در نگاه بچـه ها اصال 
نشـانه هـای پایتخت محسـوب نمی شـوند، 
گفـت: به طور مثـال، در تعداد کمـی از آثار 
بـرج میالد بـه عنوان المـان دیده می شـد.

دســت  از  تقدیــر  ضمــن  حناچــی 
ــوان  ــن مراســم عن ــدرکاران برگــزاری ای ان
ــت در  ــن رقاب ــه ای ــدوارم عرص ــرد: امی ک
آینــده وســیع تــر شــود. اگــر  می خواهیــم 
نگاهمــان نســبت بــه شــهرها عــوض 
شــود، بایــد ایــن  رونــد را از نونهــاالن 
آغــاز کنیــم. البتــه در ایــن رابطــه بایــد بــر 
ــم. ــز کنی ــنی تمرک ــای س ــروه ه ــام گ تم

راهـداری  مدیـرکل  نجفـی  عباسـعلی 
در  مازنـدران  جـاده ای  نقـل  و  حمـل  و 
گردهمایـی راهـوران محلـه و نمونـه هـای 
ترافیکی اسـتان در سـاری سـهم مازندران 
در طـرح ابـرار یـا همـان طـرح اقـدام ملی 
بـرای آسـفالت راه هـای روسـتایی اولویـت 
دار را 5۸ کیلومتـر اعـالم کـرد و  گفـت: 
آسـفالت این میزان راه روسـتایی استان در 
قالـب 14پـروژه در مناطق مختلف اسـتان 

است. شـروع شـده 
بـه گـزارش تکـرار، نجفی متوسـط  راه 
را  مازنـدران  اسـتان  روسـتایی  آسـفالته 
حـدود 55 درصـد اعـالم کـرد و گفـت که 
از هفـت هزار و ۸44 کیلومتر راه روسـتایی 
آسـفالت  آن  44۶کیلومتـر  هـزارو  چهـار 
آسـفالت  آن  3۹۸کیلومتـر  هـزارو  سـه  و 
از  بسـیاری  داد:  توضیـح  نجفـی  نیسـت. 
راه هـای روسـتاهای مازنـدران  بـه دلیـل 
رانـش  و  سـیل  معـرض  در  قرارگیـری 
بایـد  مرمـت و  تخریـب مـی شـوند کـه 

بهسـازی شـوند و درواقـع بخشـی از هزینه 
هـا را بـه خـود اختصـاص مـی دهـد.

طـرح ابرار را دولت تدبیر و امید امسـال 
بـا هدف تکمیـل شـبکه راه های روسـتایی 
بهره بـرداری  و  تکمیـل  سـاخت،  شـامل  
از 2 هـزار کیلومتـر از راه هـای اولویـت دار 
و  راهسـازی  اکیـپ   1۸۰ بـا  روسـتایی 
یـک هـزار و 5۰۰ دسـتگاه ماشـین آالت 

راهسـازی دولتـی بـه اجـرا گذاشـت.
ایـن طـرح در وزارت راه و شهرسـازی 
و  حمـل  و  راهـداری  سـازمان  توسـط  و 
نقـل جادهـای، از محـل اعتبـارات ملـی و 
اسـتانی تامیـن اعتبـار شـد و بـا اسـتفاده 
از اکیپ هـای راهسـازی سراسـر کشـور بـا 
اولویـت تکمیـل راه هـای روسـتایی ناتمـام 
اجرایی شـده اسـت. بر اسـاس این گزارش 
ابـرار،  در طـرح  پروژه هـا  اجـرای  اولویـت 
تکمیـل  و  نیمـه کاره  پروژه هـای  تکمیـل 
راه هـای روسـتایی بـاالی 2۰ و 5۰ خانـوار 

فاقـد راه آسـفالته اسـت.

در مرحلـه دوم اجـرای طرح ابرار سـاخت 
و تکمیل سـه هـزار کیلومتر راه روسـتایی تا 
پایـان دولـت دوازدهـم هدفگـذاری شـده و 
در دسـتور کار سـازمان راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای قـرار گرفتـه اسـت. پیش تـر 
نگهـداری  بخـش  دو  در  روسـتای  راه هـای 
و سـاخت مدیریـت می شـد کـه نگهـداری 
راه های روسـتای بـه عهده سـازمان راهداری 
و حمـل ونقـل جـاده ای و سـاخت راههـا 
برعهده شـرکت سـاخت وتوسـعه زیربناهای 
حمـل و نقـل کشـور بـود و به همیـن دلیل 
ایـن زمزمـه همیشـه وجـود داشـت کـه راه 
روسـتایی متولی نـدارد و عدم توسـعه اندک 
و پیشـرفت الک پشـتی پروژه های راهسازی 
در روسـتاها مهـر تاییـدی بـر ایـن ادعـا بود.

ــل  ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه مدی
جــاده ای مازنــدران همچنیــن در ایــن 
برنامــه نقــش دهیــاران را بــه عنــوان 
ــم  ــیار مه ــتان بس ــه در اس ــواران محل راه
ــای  ــی راه ه ــه ایمن ــت ک ــت و گف دانس

بــه جایــی  بــا هــدف جــا  روســتایی 
محصــوالت کشــاورزی و کاهــش تصادفات 
ــرد. ــرار بگی ــورد توحــه ق ــد م ــواره بای هم

نجفــی  گفــت کــه راهــداری و حمــل 
ــر  ــدران  ه ــتان مازن ــاده ای اس ــل ج و نق
ــواع  ســاله بیــش از ســه هــزار قطعــه از ان
ــی از  ــی و رانندگ ــم راهنمای ــو و عالئ تابل

جملــه شــبرنگ بــرای آشــکار ســازی 
نقــاط حادثــه خیــز راه روســتایی و نصــب 
روی ماشــین آالت کشــاورزی و وانــت بــار 
هــا  بــه صــورت رایــگان توزیــع مــی کنــد.

بیـن  ایمنـی  کاله  2هـزار  توزیـع  وی 
موتور سـواران روسـتایی را از دیگر خدمات 

راهـداری اسـتان مازنـدران عنـوان کـرد.

مدیرعامــل ســازمان ملــی زمیــن و 
مســکن در نشســت بررســی و پایــش 
اتمــام مســکن مهــر بــر ضــرورت پیگیــری 
ــا  ــی ه مســتمر مســائل و مشــکالت تعاون
پــروژه  در  جانبــه  ســه  قراردادهــای  و 
هــای مســکن مهــر تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــام  ــت در بخــش مســکن اتم ــت دول اولوی
مســکن مهــر و اجــرای پــروژه اقــدام ملــی 

ــت. ــتان هاس در اس
بــه گــزارش تکــرار ، دکتــر علــی 
ــه روز  ــرورت ب ــه ض ــاره ب ــا اش ــان ب نبی
رســانی مســتمر اطالعــات ســامانه جامــع 
هــر  اطالعــات  افــزود:  مهــر،  مســکن 
ــی  ــورت هفتگ ــه ص ــامانه ب ــتان در س اس
ــش و  ــازی پای ــر راه و شهرس ــط وزی توس

ــود. ــی ش ــی م ارزیاب
حضــور  بــا  کــه  نشســت  ایــن  در 
خراســان  گیــالن،  اســتانهای  مدیــران 
ــتان  ــزگان و خوزس ــن، هرم ــمالی، قزوی ش
برگــزار شــد، گزارشــی از تعــداد واحدهــای 
باقیمانــده مســکن مهــر هــر اســتان ارائــه 
و راهکارهــای رفــع مشــکالت ایــن پــروژه 
هــا مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار گرفــت.

نبیــان حضــور مدیــر  علــی 
اعتبــارات بانــک مســکن در ایــن 
نشســت را مثبــت ارزیابــی کرد و 

ــت: ــار داش اظه
راه  کل  ادارات  همــکاری 
بانــک  بــا  و شهرســازی 
ــتگاه  ــایر دس ــکن و س مس
ــکن  ــا مس ــط ب ــای مرتب ه
پیشــرفت  ضامــن  مهــر 
پــروژه هــای باقیمانــده ایــن 
ــق برنامه اســت. طــرح مطاب

شهرسـازی  و  راه  وزیـر  معـاون 
همـکاری  خصـوص  در  همچنیـن 
ادارات راه و شهرسـازی با سازمان ها 
و نهادهـای دیگـر نیز اظهار داشـت:
بــدون  واحدهــای  بــرای 
متقاضــی مســکن مهــر 
ــد  ــه چن ــاس تفاهمنام براس
ــا و  ــایر نهاده ــا س ــه ب جانب
ارگان هــا مــی تــوان نســبت 
ــه واگــذاری ایــن واحدهــا  ب
در قالــب طــرح اقــدام ملــی 

ــرد. ــره ب ــکن به مس
الزم به ذکر است نشست بررسی و پایش 
مسکن مهر به منظور پیگیری اتمام پروژه 
های این طرح در شهرهای باالی 25 هزار 
اعضای  مدیرعامل،  حضور  با  جمعیت  نفر 
هیات مدیره و مدیران سازمان ملی زمین 
و مسکن و مدیران ادارات راه و شهرسازی 
به صورت هفتگی در سازمان ملی زمین و 

مسکن برگزار می شود.

شهردار تهران تاکید کرد:

ارتقای کیفیت زیست شهروندان با آموزش نونهاالن آغاز می شود

مدیرکل راهداری مازندران: 

سهم مازندران از طرح اقدام ملی آسفالت راه های روستایی ۵۸ کیلومتر است

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد:

به منظور اتمام طرح مسکن مهر، اطالعات 
پیشرفت پروژه ها هفتگی پایش می شود



مهتاب مظفری سوادکوهی 
گزار ش ویژه تکرار نرشیه رسارسی اجتامعی و فرهنگی

ـ   مـــهـــر 1398 ـ شـمـــاره  30  ســــال ســـوم  4
خواندِن تکرار را تکرار کنید

بـه جـرم کشف حجـاب در خـودرو؛

پیامک هائی که شـاید 
برای شما هم ارسـال 

شـده  باشـد...

محتــرم  »مالــک  ابالغــی: 
...... شــماره  خــودرو 

در خــودرو شــما جــرم کشــف 
حجــاب صــورت گرفتــه اســت. 
لــذا ضمــن اخطــار مبنــی 
ــی  ــالغ م ــرار، اب ــدم تک ــر ع ب
ــدت  ــرف م ــر ظ ــردد حداکث گ
10 روز بــرای رســیدگی بــه 
پلیــس امنیــت اخالقــی محــل 
ســکونت خــود مراجعــه کنید«

شـاید ایـن پیامک به دسـت بسـیاری از صاحبان خودرو رسـیده باشـد. پیامکی کـه در لحظـه اول ، وقوع جـرم و در مراحل بعدی پاسـخگویی به 
تبعـات ارتـکاب جـرم را در ذهـن دریافـت کننـدگان، تداعی می کنـد. اجرای ایـن طرح کـه از اوایل اردیبهشـت ماه سـال جاری در کشـور آغاز 

شـد، بـا بـه کار گیری نیـروی انسـانی و در قالب اجـرای طرح ناظر از سـوی نیـروی انتظامی، امـا و اگرهای بسـیاری را به دنبال داشـت.

 برخـورد با بـی حجابـی باید 
با مشـارکت  بـه روش اجتماعـی و 

عمومـی مـردم همراه باشـد

نیــز  کشــور  وزیــر  پیــش  چنــدی 
ــرای  ــر اج ــتر ب ــد بیش ــور تاکی ــه منظ ب
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــای س ــع اعض آن، در جم
ــود:  ــه ب ــی گفت ــد حجاب ــی و ب ــی حجاب ب
و  بدحجابــی  بــا  پیشــگیرانه  برخــورد 
کشــف حجــاب در داخــل خــودرو، یکــی 
از مهمتریــن اولویتهــای دولــت اســت کــه 
بایــد بــا هماهنگــی دســتگاههای اجرایــی 
و نظارتــی بــه طــور مســتمر پیگیــری 
شــود نــه آنکــه بــه صــورت فصلــی و فقــط 

ــردد. ــرا گ ــاص اج ــرایط خ در ش
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی بــا تاکیــد بر 
اینکــه حجــاب جــزء مبانــی اولیــه دینــی، 
ــی کشــور محســوب مــی  اعتقــادی و قانون
شــود افــزود:  متاســفانه بــا گــرم شــدن هوا 
ــی و  ــق بدحجاب در فصــل تابســتان، مصادی
بــی حجابــی در سرنشــینان خــودرو بیشــتر 

دیــده مــی شــود. 
امــا برخــورد بــا ایــن آســیب اجتماعــی 
ــا مشــارکت  ــی و ب ــه روش اجتماع ــد ب بای

عمومــی مــردم همــراه باشــد. 
وی خاطرنشــان کــرد: حجــاب یــک 
فرهنــگ عمومــی اســت و بــرای اشــاعه این 

ــد  ــتگاهها بای ــه دس ــی هم ــگ عموم فرهن
بســیج شــوند. بــرای ایجــاد انگیــزه در مردم 

ــود. ــده ش ــد دی ــز بای مشــوقهای الزم نی
بــا اینکــه چنــد ماهــی اســت از اجــرای 
ــا  ــذرد ، ام ــی گ ــر در کشــور م ــرح ناظ ط
بــه نظــر مــی رســد هنــوز ابهامــات و 
ســواالت زیــادی در ذهــن مالــکان خــودرو 
و دریافــت کننــدگان پیامــک پلیــس باقــی 

ــده اســت. مان
ــه شــواهد  ــه چ از جملــه اینک
ــی در  ــتندات قانون ــا مس ــی ی عین
ــوی  ــا از س ــن پیامک ه ــال ای ارس
پلیــس راهــور لحــاظ شــده اســت؟ 
یــا  و  واضــح  تصاویــر  آیــا 
ــود  ــده ای وج ــط ش ــای ضب عکس ه
ــات  ــی اثب ــتوانه قانون ــه پش دارد ک
ــینان  ــا سرنش ــده ی ــی رانن بدحجاب

ــد؟ ــودرو باش خ
یــا صرفــا از مشــاهدات نیروهــای 
پلیــس و ناظریــن اجــرای ایــن 
ــلح  ــمهای غیرمس ــا چش ــرح، ب ط

ــرد؟! ــی گی ــات م نش
در ایــن میــان ســهم خطــای 

انســانی چقــدر اســت؟
ماجــرای اجبــار پرداخــت خالفــی 
خــودرو، بعــد از مراجعــه بــه شــعب 

پلیــس امنیــت اخالقــی چیســت؟

بــه  در خــودرو  بــد حجابــی 
ــون اساســی  موجــب کــدام بنــد قان
یــا قوانیــن مجــازات اســالمی جــرم 

ــود؟  ــی ش ــوب م محس
ــر  ــخصی ه ــودروی ش ــه خ و اینک

ــه  ــی او ب ــم خصوص ــهروند ، حری ش
ــرم  ــری ج ــا پیگی ــی رود ی ــمار م ش
در آن از ســوی نیــروی انتظامــی 

ــدارد؟  ــی ن ــع قانون من
احضــار مالــکان خــودرو بــه پلیس 
ــی  ــر روان ــه تاثی ــی چ ــت اخالق امنی
بــر ذهــن مخاطبــان بدحجــاب مــی 
گــذارد کــه بــه طــور ســهوی مرتکب 
ایــن رفتــار شــده انــد و تعمــداً قصد 

ــد؟ هنجارشــکنی نداشــته ان
و دههــا ســوال دیگــر کــه پرداختــن بــه 
ــر  ــزی ب ــا گری ــر آن داشــت ت ــا را ب ــا م آنه
ــرای  ــه ب ــون جریم ــب قان ــه تصوی تاریخچ
ــه  ــم کــه زمزم خودروهــای بدحجــاب بزنی
هایــش از ســال 13۹4 در کشــور آغــاز 
شــد امــا تــا بــه امــروز بــه قطعیــت کامــل 

نرســیده اســت.
ــت،  ــالی اس ــد س ــه چن ــود اینک ــا وج ب
بــا  مبــارزه  دســتور  ناجــا  فرماندهــان 
بی حجابــی در خودروهــا را صــادر کرده انــد، 
امــا بــه گفتــه کارشناســان حقوقــی، ارســال 
ایــن قبیــل پیامــک هــا نیــاز بــه طی شــدن 

ــی دارد.  ــیرهای قانون مس
مختلفــی،  انگیزه هــای  اگرچــه 
ازجملــه کاهــش تعــداد پرونده هــای 
ــده  ــب ش ــراها، موج ــود در دادس موج
تخلفــات  ثبــت  و  شناســایی  تــا 

ــض  ــدور قب ــی و ص ــی و رانندگ راهنمای
جریمــه در اختیــار پلیــس راهــور قــرار 
در  موضــوع  ایــن  آیــا  امــا  بگیــرد، 
ــاب  ــف حج ــون کش ــی چ ــورد جرائم م
ــم  ــی در داخــل  خــودرو ه ــا بدحجاب ی

ــد؟  ــی کن ــدق م ص
کلیــه  اســت،  مســلم  کــه  آنچــه 
مراحــل ابــالغ و مجــازات کشــف حجــاب 
ــن  ــوب آیی ــد در چهارچ ــودرو بای در خ
نامــه هــای دادرســی کیفــری انجــام 
شــود و در نهایــت پــس از طــی مراحــل 
ــات  ــورت اثب ــرا، در ص ــق در دادس تحقی
دادگاه  توســط  مجــازات  حکــم  آن، 
ــوارد  ــن م ــه ای ــردد. ب ــادر گ ــه ص مربوط
ــت  ــای نادرس ــک ه ــی پیام ــال برخ ارس
ــه ادعــای  ــا ب ــزود کــه بن ــد اف را هــم بای
پــالک  شــماره  کننــدگان،  دریافــت 
ــت شــده  ــتباه ثب ــه اش ــا ب خــودروی آنه
و یــا اینکــه در آن زمــان و مــکان خــاص 
در حــال تــردد نبــوده انــد و مــواردی از 

ــل! ــن قبی ای

ــس راهور  ــای پلی ــگ ه  پارکین
ــده  ــای توقیف ش ــو از خودروه ممل

ــرح ناظر در ط

هــای  پارکینــگ  آنکــه  از  بگذریــم 
از  ایــن روزهــا مملــو  پلیــس راهــور، 
خودروهــای توقیــف شــده اســت کــه 
ــل  ــر تحوی ــی ب ــوولیتی را مبن ــچ مس هی
شــده،  توقیــف  خودروهــای  درســت 

برعهــده نمــی گیرنــد!
اگرچــه قانــون، مجــوز برخــورد بــا 
ــک  ــوان ی ــه عن ــاب را ب ــی حج ــراد ب اف
مجــرم بــرای پلیــس صــادر کــرده اســت، 
امــا بــه نظــر مــی رســد ارســال گســترده 
زیــادی  دردســرهای  پیامک هــا،  ایــن 
ــرح  ــن ط ــان ای ــهروندان و مجری ــرای ش ب

ــد.  ــوده باش ــاد نم ایج
نیــروی  کــه  حالیســت  در  ایــن  و 
ــت  ــد بــا گذش ــی کن ــی ادعــا م انتظام
ــه  ــر، ب ــرح ناظ ــرای ط ــاه از اج ــد م چن
میــزان قابــل توجهــی از آمــار بــی حجابــی 
ــا کاســته  ــی در داخــل خودروه و بدحجاب

ــت. ــده اس ش
ــوع و  ــدن موض ــن ش ــرای روش ــذا ب ل
تنویــر افــکار عمومــی بــه ســراغ متولیــان 
ــتان  ــی از اس ــرح در یک ــن ط ــرای ای اج

ــم. ــی روی ــور م ــای کش ه
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خواندِن تکرار را تکرار کنید

ــودرو  ــاب در خ ــف حج  کش
ــرم در  ــکاب ج ــه ارت ــه منزل ب
ــم  ــت / حری ــی اس ــار عموم انظ
خــودرو حریــم خصوصــی نیســت

کل  دادگسـتری  فرهنگـی  معـاون 
بـه  ایـن خصـوص  اسـتان مازنـدران در 
تکـرار گفت: بر اسـاس مـاده ۶3۸ قانون 
مجـازات اسـالمی هرکـس علنـاً در انظار 
عمومـی و معابـر تظاهـر به عمـل حرامی 
نمایـد، عـالوه بـر کیفـر عمل، بـه حبس 
از 1۰ روز تـا دو مـاه بـه همراه ۷4 ضربه 
شـالق محکـوم می گـردد. این مـاده یک 
تبصـره دارد کـه بـر اسـاس آن زنانی که 
بـدون حجـاب شـرعی در انظـار عمومی 
و معابـر ظاهـر شـوند به حبـس و جزای 

نقـدی محکـوم می گردنـد. 
سـید  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
مرتضـی موسـوی بـا بیـان اینکـه کشـف 
ارتـکاب  منزلـه  بـه  خـودرو  در  حجـاب 
افـزود:  اسـت  عمومـی  انظـار  در  جـرم 
حریـم خـودرو بـه دلیل داشـتن شیشـه و 
پنجـره، حریـم خصوصی تلقی نمی شـود. 
حریـم خصوصـی، حریمی اسـت که کامال 
پوشـیده و از دید نامحرمـان پنهان  بماند. 
کـه  خودرویـی  سرنشـینان  و  راننـدگان 
مرتکـب کشـف حجـاب یـا سـایر اعمـال 
خـالف عفـت عمومـی از قبیـل نگهـداری 
سـگ یـا روزه خـواری می شـوند، در واقع 
در انظـار عمومـی مرتکـب جـرم شـده اند 
و مـورد پیگـرد قانونـی قـرار مـی گیرنـد. 
وی در ادامــه اظهــار داشــت: تمــام 
ــک کشــف حجــاب در  ــه پیام کســانی ک
خــودرو از نیــروی انتظامــی دریافــت کرده 
انــد، بانوانــی هســتند کــه حجــاب را بــه 
ــه  ــد، ن ــته ان ــر برداش ــل از س ــور کام ط
ــند  ــده باش ــی ش ــار بدحجاب ــه دچ اینک
و ایــن موضــوع در کشــور مــا جــرم 

ــود.  ــی ش ــوب م محس
ایــن معــاون فرهنگــی یــادآور شــد: 
ــه  ــدن کلی ــی ش ــه الکترونیک ــه ب ــا توج ب
الکترونیــک،  اداری و دولــت  فعالیتهــای 
پیامکهــا از طریــق گوشــی موبایــل بــه 
مخاطبیــن اعــالم مــی گــردد و افــراد 
ــع  ــه مراج ــاعت ب ــرف 4۸ س ــد ظ موظفن
ــد. در  ــی کنن ــود را معرف ــده خ ــن ش تعیی
غیــر ایــن مشــمول جریمــه هــای ســنگین 
تــر و حتــی توقیــف خــودرو از ســوی نیروی 
ــر  ــق ب ــه منطب ــد ک ــد ش ــی خواهن انتظام
ــت.  ــور اس ــس راه ــای پلی ــه ه ــن نام آیی

 اصــل بــر صحــت مشــاهدات 
ــت  ــر اس ــرح ناظ ــن ط ماموری
مگــر اینکــه خالفــش ثابــت 

ــود!!! ش

حجــت االســالم موســوی بــا تاکیــد بر 
ــر صحــت ارســال پیامــک  اینکــه اصــل ب
هــا از ســوی ناظریــن اجــرای طــرح 
ــاب در  ــف حج ــرد: کش ــان ک ــت اذع اس
خــودرو بــه دو روش مشــاهدات ماموریــن 

ــی  ــد م ــته رص ــن مداربس ــر و دوربی ناظ
ــای  ــکان خط ــه در روش اول ام ــردد ک گ
انســانی وجــود دارد، امــا اصــل بــر صحــت 
و  ناظــر  طــرح  ماموریــن  مشــاهدات 
ارســال پیامکهاســت، مگــر اینکــه خــالف 
ــه  آن ثابــت شــود. کســانی کــه نســبت ب
ــالی  ــای ارس ــک ه ــقم پیام ــت و س صح
اعتــراض دارنــد و مدعــی انــد کــه در 
ســاعت مقــرر در حــال تــردد بــا خــودرو 
ــاب  ــف حج ــب کش ــا مرتک ــد ی ــوده ان نب
ــه  ــا مراجعــه ب ــد، مــی تواننــد ب نشــده ان
ــه اســناد و مــدارک  شــعب دادســرا و ارائ
الزم، بــرای اثبــات بــی گناهــی خــود 
اقــدام کننــد و نیــروی انتظامــی موظــف 
اســت بــرای حفــظ حقــوق شــهروندی در 

ــد.  ــن رابطــه پاســخگو باش ای
کــرد:  خاطرنشــان  ادامــه  در  وی 
خوشــبختانه بیــش از ۸۰ درصــد از پیامک 
ــد و  ــک تعه ــن ی ــا گرفت ــای ارســالی، ب ه
ــدگان  ــت کنن ــه دریاف ــر ب ــا دادن تذک ی
رســیدگی مــی شــود و فقــط 2۰ درصــد 
از آنهــا، منجــر بــه پرونــده ســازی و ارجــاع 

ــردد.  ــی گ ــراها م ــه دادس ب
ســید مرتضــی موســوی طــرح مبــارزه 
ــک  ــودرو را ی ــاب در خ ــف حج ــا کش ب
و  نمــود  توصیــف  عمومــی  فراخــوان 
افــزود: ایــن طــرح از ســالها قبــل در 
کشــور مصــوب شــده بــود امــا بــه دلیــل  
ــی  ــی حجاب ــی و ب ــار بدحجاب ــش آم افزای
بــا  اکنــون  در داخــل خوروهــا، هــم 
ــرار  ــری ق ــورد پیگی ــتری م ــت بیش جدی
ــه مســلم اســت،  ــه اســت. آنچــه ک گرفت

در نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
کشــف حجــاب در هــر مقطــع زمانــی کــه 
اتفــاق بیفتــد، یــک جــرم محســوب مــی 
ــرای  شــود و قوانیــن مجــازات اســالمی ب
ــد.  ــی باش ــان م ــهروندان یکس ــوم ش عم

 نظــارت هــا بایــد پیشــگیرانه 
و از منشــا باشــد

کل  دادگسـتری  فرهنگـی  معـاون 
بیشـتر  همـکاری  خواسـتار  مازنـدران، 
نهادهـای فرهنگـی بـرای ترویـج پوشـش 
تـر  دقیـق  نظـارت  و  بانـوان  اسـالمی 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت، اتـاق 
اصنـاف و سـایر دسـتگاههای متولـی، بـر 
چرخـه هـای تولیـد و فـروش پوشـاک در 
کشـور شـد و تصریـح کـرد: بـرای حفـظ 

جامعـه  در  اسـالمی  فرهنـگ  الگوهـای 
الزم اسـت کلیـه دسـتگاههای اجرایـی و 
نظارتـی وارد عمـل شـوند. تولیدکنندگان 
و عرضـه کننـدگان پوشـاک بایـد به مدل 
داشـته  ای  ویـژه  توجـه  اسـالمی  هـای 
باشـند و آنهایـی کـه این الگوهـا را رعایت 
مـی کننـد بایـد مـورد تشـویق و حمایت 
مسـوولین نظـام قـرار بگیرنـد. برگـزاری 
بـرای  توجیهـی  و  آموزشـی  کالسـهای 
تولیدکننـدگان صنعت پوشـاک در کشـور 
امـری الزامـی اسـت و کلیـه نظارتهـا باید 

پیشـگیرانه و از منشـا آغـاز گـردد.

ــد  ــهروندان نبای ــوق ش  حق
ــی  ــی احترام ــرض و ب ــورد تع م
ــات عمومی  ــرد / احساس ــرار بگی ق
ــود  ــه دار ش ــد جریح ــردم نبای م

مدیــرکل امنیتی و انتظامی اســتانداری 

مازنــدران نیــز در ایــن رابطــه بــه خبرنــگار 
تکــرار گفــت: اجــرای طــرح ناظر بــه منزله 
ایجــاد فشــار بــرای رعایت فرهنــگ حجاب 
در جامعــه نیســت بلکــه بــه منظور اشــاعه 
فرهنــگ عفــاف و حجــاب در میــان مــردم 

اســت. بنابرایــن اگــر برخوردهــای صــورت 
گرفتــه، هدفمنــد و شــفاف و قانــون مــدار 
ــه  ــز ب ــی نی ــدان مثبت ــج چن ــد، نتای نباش

دنبــال نخواهــد داشــت.
ــا  ــی شــیرازی ب ــه گــزارش تکــرار، عل ب
ــاز  ــی در آغ ــر طرح ــه ه ــه اینک ــاره ب اش
اجــرا، بــا کمــی هــا و کاســتی هایــی همراه 
ــردد ســریع  ــه ت ــا توجــه ب ــزود: ب اســت اف
خودروهــا و لحظــه ای بــودن امــر نظــارت، 
احتمــال خطــای انســانی در ثبــت پــالک و 
ارســال پیامــک بــرای مالکیــن خــودرو دور 
از انتظــار نیســت. امــا تحــت هیچ شــرایطی 
حقــوق شــهروندان نبایــد مــورد تعــرض و 
بــی احترامــی قــرار بگیــرد و یــا احساســات 

عمومــی مــردم جریحــه دار شــود.
وی از ایجــاد تغییــرات در اجــرای طــرح 
ناظــر و ســه مرحلــه ای شــدن ایــن طــرح  
ــد از ارســال  ــرد: بع ــح ک ــر داد و تصری خب
ــروی  ــان خــودرو، نی ــرای صاحب پیامــک ب
انتظامــی در مرحلــه اول بــه فــرد متخاطی 
تذکرمــی دهــد و در صــورت تکــرار جــرم 
ــه  ــی گرفت ــد کتب ــدی، تعه ــه بع در مرحل
مــی شــود امــا  در مرحلــه ســوم و تکــرار 
مجــدد بــی حجابــی، دســتور توقیــف 

خــودرو صــادر مــی شــود. 

ــادآور شــد:  ــن ی ــن مســوول همچنی ای
امیدواریــم بــا بازنگــری هــای صــورت 
گرفتــه در نحــوه اجــرای طــرح ناظــر، 
ــردم از اجــرای  ــدی م ــت من ــزان رضای می
ایــن طــرح باالتــر رفتــه و فرهنــگ عفــاف 
و حجــاب، بــا شــوق و انگیــزه بیشــتری در 

ــردد. ــه گ ــه نهادین جامع

 اجــرای طــرح ناظــر در 
ــه مطالبات  ــخگویی ب ــتای پاس راس
ــت  ــور اس ــی کش ــی و قانون مردم

ــدران  ــتان مازن ــی اس ــده انتظام فرمان

نیــز در خصــوص اجــرای طــرح ناظــر 
ــر  ــرح ناظ ــرای ط ــت: اج ــرار گف ــه تک ب
در راســتای پاســخگویی بــه مطالبــات 

مردمــی و قانونــی کشــور اســت.
بــه گــزارش تکــرار، ســردار ســید 
ــا تاکیــد بــر اینکــه،  محمــود میرفیضــی ب
پلیــس بایــد در تــراز انقــالب و در راســتای 
ــان  ــگ گفتم ــی و فرهن ــات همگان مطالب
ســازی توســعه یابــد، افــزود: اجــرای طــرح 
ناظــر یــک، در راســتای مســئولیت  هــای 
قانونــی  پلیــس و پاســخگویی بــه مطالبات 
مردمــی و بــه منظــور حفــظ و پاســداری از 

ارزش هــای اســالمی اســت. 
وی ترویــج بدحجابــی و بعضــاً بــی 
حجابــی در جامعــه را، از برنامــه هــای 
ــرد:  ــار ک ــمرد و اظه ــام برش ــمنان نظ دش
پلیــس،  نیروهــای  امــروز،  جامعــه  در 
پدیده هــای  مقتدرانــه،  و  هوشــمندانه  
ــا  ــد و ب ــی کنن ــت م ــی را مدیری اجتماع
ــی  ــه ناهنجــاری اجتماعــی و اخالق هرگون

ــد. ــی نماین ــار م ــون رفت ــر قان براب
بــا   ، مازنــدران  انتظامــی  فرمانــده 
مــاده ۶3۸  ذیــل  تبصــره  بــه  اشــاره 
ــوص  ــالمی ، در خص ــازات اس ــون مج قان
جــرم بانوانــی کــه بــدون حجــاب شــرعی 

ــی  ــر م ــی ظاه ــار عموم ــر و انظ در معاب
ــر، در  ــرح ناظ ــرد: ط ــح ک ــوند، تصری ش
راســتای وظایــف ذاتــی، قانونــی و شــرعی 
ــام پاســخگویی  ــی و در مق ــروی انتظام نی
ــوق  ــی حق ــی و اجرای ــات عموم ــه مطالب ب
و  تســهیل  منظــور  بــه  و  شــهروندان، 
ــم  ــا جرائ ــورد ب ــرعت در برخ ــش س افزای

ــت.  ــده اس ــرا درآم ــه اج ــده ب ــر ش ذک
با توجه به اینکه براسـاس قانون، کشـف 
حجـاب در داخـل خـودرو جـرم محسـوب 
مـی شـود بـر همیـن اسـاس طـرح ناظـر 
یـک راه اندازی شـد که خوشـبختانه اثرات 
مثبتـی در کاهش و پیشـگیری از بـروز این 

جـرم در جامعـه بـه همراه داشـته اسـت. 
ســردار میرفیضــی ارســال پیامــک 
بــرای افــراد متخلــف را اولیــن گام در 
اجــرای ایــن طــرح دانســت و افــزود: 
ــت  ــا دریاف ــک ه ــن پیام ــه ای ــرادی ک اف
ــرای اخــذ تعهــد  مــی کننــد موظفنــد ، ب
، بــه مراکــز پلیــس امنیــت اخالقــی 
مراجعــه کننــد تــا بــا برخــورد محترمانــه 
از آنهــا اخــذ تعهــد شــود. امــا در صــورت 
ــی  ــروی انتظام ــئله ، نی ــن مس ــرار ای تک
خــودروی آنهــا را توقیــف و در مرحلــه بعد 
ــد.   ــی نمای ــی م ــی معرف ــه مراجــع قضائ ب
ــکاری  ــل و هم ــه از تعام وی در خاتم
ــن طــرح و  شــهروندان در پشــتیبانی از ای
خدمــات پلیــس، قدردانــی کــرد و اظهــار 
داشــت: نیــروی انتظامــی بــا کســانی کــه 
ــدی  ــهروندان تع ــوق ش ــه حق ــد ب بخواهن
ــه  ــدارد و قاطعان ــی ن ــچ تعارف ــد، هی کنن
بــا آنهــا برخــورد خواهــد کــرد. آنچــه کــه 
مســلم اســت در نیــروی انتظامــی مبنــای 
ــا  ــورد ب ــوده و برخ ــون ب ــواره قان کار هم
پدیــده بدحجابــی نیــز بــه نوعــی برخــورد 

ــی محســوب مــی شــود. ــی قانون ــا ب ب



همایــش  در  مازنــدران  اســتاندار 
شــهرداران اســتان از عملکــرد شــهردار 

کــرد. تمجیــد  ایزدشــهر 
بــه گــزارش تکــرار ، در حالــی همایــش 
شــهرداران مازنــدران بــا حضــور اســتاندار، 
ــران کل  ــتاندار و مدی ــی اس ــاون عمران مع
حــوزه معاونــت عمرانــی برگــزار شــد 
کــه احمــد حســین زادگان در بخشــی 
مطلــوب  عملکــرد  بــه  ســخنانش  از 
شــهرداری ایزدشــهر در پــاک نگــه داشــتن 

ــرد. ــاره ک ــهر اش ــن ش ای
از  تقدیـر  ضمـن  مازنـدران  اسـتاندار 
مهنـدس اسـحاق تونـی شـهردار ایزدشـهر 
گفت: ایزدشـهر نماد یک شـهر پاک اسـت.

زیبــا،  فضاســازی  داد:  ادامــه  وی 
ســازی  پــاک  و  مناســب  نورپــردازی 
ــات  ــه اقدام ــر از جمل ــا و معاب ــان ه خیاب
شــهرداری  کــه  اســت  ای  شایســته 
مــی دهــد. انجــام  را  آنهــا  ایزدشــهر 

حســین زادگان تصریــح کــرد: هــر 
مســافر و گردشــگری کــه از ایزدشــهر 
عبــور مــی کنــد از بابــت تمیــزی و پاکــی 

ــی دارد. ــت کامل ــهر رضای ــن ش ای
بــر  بــا تاکیــد  اســتاندار مازنــدران 
ــد  ــی توان ــهر م ــهرداری ایزدش ــه ش اینک
ــهرداری  ــه ش ــرای هم ــبی ب ــوی مناس الگ

هــا باشــد، اظهــار داشــت: شــهرداران نــگاه 
ــاد  ــهر و ایج ــعه ش ــری در توس ــدرن ت م
ــند. ــته باش ــهروندان داش ــرای ش ــاه ب رف

حســین زادگان ادامــه داد: همــه ی 
شــهرداران مــی تواننــد ماننــد شــهرداری 
ایزدشــهر، بحــث توجــه بــه فضــای ســبز را 
در اولیــت هــای کاری خــود قــرار دهنــد.

وی تصریـح کـرد: زیباسـازی ورودی 
از  دیگـر  یکـی  ایزدشـهر  شـهر  هـای 
کـه  اسـت  شـهر  ایـن  مثبـت  نـکات 
ضـرورت دارد دیگـر شـهرها نیـز به این 

کننـد. توجـه  مسـئله 

گفتنــی اســت کــه بعــد از حضــور 
مهنــدس اســحاق تونــی در شــهرداری 
در  خوبــی  بســیار  اتفاقــات  ایزدشــهر، 
ــورده  ــم خ ــهر رق ــن ش ــی ای ــوزه عمران ح
ــوب  ــرد مطل ــا و عملک ــری ه ــت. پیگی اس
شــهردار ایزدشــهر بارها از ســوی اســتاندار 
ــتانداری  ــی اس ــاون عمران ــدران و مع مازن

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــورد تقدی م
بســیاری از کارشناســان حــوزه شــهری 
شــهرداری  عملکــرد  دارنــد،  اعتقــاد 
ایزدشــهر مــی توانــد الگــوی بســیار خوبــی 

ــد. ــهرداران باش ــه ی ش ــرای هم ب

در  مازندران  تشکیالت  کارگر  خانه 
این تشکیالت  به  اخیر  خصوص هجمه های 
و نمایندگان جامعه کارگری، هشدار داد که 
کارگران پاسخ محکمی به اهانت کنندگان به 

حریم مقدس خانه کارگر خواهند داد.
از  افراد  برخی  اخیراً  تکرار،  گزارش  به 
طریق فضای مجازی مباحثی را در خصوص 
عملکرد  به  و  مطرح  کارگر  خانه  تشکیالت 
این تشکیالت و جایگاه آن انتقاداتی را وارد 
ساخته اند که با واکنش قاطع و تند تشکل های 

کارگری مواجه شده است.
نصراهلل دریابیگی، دبیراجرایی خانه کارگر 
تشکیالت استان مازندران در گفتگویی ضمن 
هشدار به حرمت شکنان خانه کارگر و خادمین 
راستین این تشکیالت ازجمله آقایان علیرضا 
محجوب و حسین کمالی تصریح کرد: نهاد 
مقدس خانه کارگر یادگار شهید مظلوم دکتر 

از  بسیاری  خوردن  دل  خون  با  و  بهشتی 
دلسوزان نظام و انقالب تشکیل شده و عده ای 
بی هویت و خود فروخته که بر سر سفره این 
تشکیالت نشسته و جایگاه خود را از صدقه 

حق  آورده اند؛  دست  به  کارگر  خانه  سری 
ندارند اینگونه حرمت شکنی کنند.

امروز  مشکالت  کارگری  نماینده  این 
جامعه کارگری از جمله دستمزد؛ معیشت، 
موقت؛  قراردادهای  و  پیمانی  شرکت های 
قاچاق کاال و بحران کارخانه ها را به عنوان تنها 
بخشی از دغدغه های تشکیالت خانه کارگر 
و نهادهای کارگری عنوان کرده و گفت: ما 
ادعای  و  فریاد می زنیم  را  وحدت و همدلی 
قیمومت و مالکیت بر جامعه کارگری نداریم؛ 

ما خادم و نوکر کارگران هستیم.
دریابیگی خطاب به منتقدان و مخالفان 
تشکیالت خانه کارگر گفت: به جای انتقادهای 
غیرمنطقی و توهین به خانه کارگر؛ ایده های 
خود را بگویید؛ کارگران قشری فهیم و دارای 
شعور اجتماعی و اقتصادی هستند و صادق و 

ناخالص را از هم تشخیص می دهند.

ایـن نماینـده کارگـری گفـت: برخـی از 
ایـن آقایـان بـه اصطـالح کارشـناس و خبره 
مسـایل کارگری که نمک خـورده و نمکدان 
شکسـته اند؛ بـه انـدازه یـک آدم کـم سـواد 
نیـز شـعور اجتماعـی ندارند و فکـر می کنند 
مسـبب تمـام مشـکالت جامعـه کارگـری؛ 
خانـه کارگـر اسـت اگر این چنین اسـت چرا 
مسـتندات و مـدارک خـود را رو نمی کنید تا 

کارگـران خـود قضـاوت کنند؟
دریابیگی مواضع روشـن خانـه کارگر در 
دولت هـای مختلـف در خصـوص مسـایلی 
قراردادهـای  کارگـران،  همچـون دسـتمزد 
موقـت؛ قوانیـن کار و تامیـن اجتماعـی را 
بیـان کـرده و گفـت: آبشـخور افـکار شـما 
منتقـدان از کـدام جریـان و گـروه اسـت؟ 
چـرا اعتراضـات خـود را به مجلـس و دولت 
اعـالم نمی کنیـد و خانـه کارگـر را هـدف 

می کنیـد  فکـر  اگـر  گفـت:  او  گرفته ایـد؟ 
بـا ایـن گونـه رفتارهـا و گفتارهـا می توانید 
جایگاهـی در میـان کارگران درسـت کنید؛ 

سـخت در اشـتباه هسـتید.
این نماینده کارگری با اشاره به اینکه از 
سال 13۶۹ مسئولیت خود را در خانه کارگر 
امروز خدماتش در  تا  و  آغاز کرده  مازندران 
استان آشکار و قابل دفاع است، می گوید: اگر 
هدف مخالفان و منتقدان در استان فقط بنده 
بود؛ اشکالی نداشت لیکن این دوستان عزیز 
خانه کارگر را نشانه رفته اند و کار به جایی 
لباس  طرز  و  بنده  پوشش  به  که  رسیده 

پوشیدنم هم کار دارند!
او تاکید کرد: در اولین فرصت و به ویژه در 
2۹ آبان سالروز تصویب قانون کار جمهوری 
و  ایران  سراسر  کارگران  ایران،  اسالمی 

مازندران پاسخ یاوه گویان را خواهند داد.

عبــاس زارع مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی مازنــدران از توزیــع 45۰۰۰جلــد 
ــن اداره  ــری ای ــت و پیگی ــا هم ــر ، ب دفت
ــه داران و  کل و همراهــی اتحادیــه چاپخان
کارگــروه بررســی مشــکالت صنعــت چــاپ 
ایــن اســتان در بیــن دانــش آمــوزان ســیل 
ــق  ــایر مناط ــدورود و س ــاکال، میان زده کی
ــت:  ــر داد و گف ــدران خب ــیل زده مازن س
ــرایط  ــده، ش ــب کنن ــیل تخری ــوع س وق
دشــواری را بــرای خانــواده هــا رقــم زد و با 
توجــه بــه اینکــه ایــام تحصیــالت نیــز آغاز 

شــده، بــا ارســال و اهــدای ایــن کمــک ها، 
ســعی کردیــم بــاری را از روی دوش دانش 

آمــوزان ایــن مناطــق برداریــم.
ــت  ــدای نوب ــزود: اه ــن اف زارع همچنی
از  نمادیــن  صــورت  بــه  هدایــا  اول 
ــع  مدرســه ای در روســتای مــالکال از تواب
شهرســتان ســیمرغ در حضــور مســئولین 
و  شــد  انجــام  شهرســتانی  و  اســتانی 
ــن  ــه زودی بی ــز ب ــت دوم نی ــای نوب هدای
ــع  ــوزان ســیل زده اســتان توزی ــش آم دان

ــد. ــد ش خواه

    تمجـید استـانـدار مـازنـدران از شهـردار ایـزدشهـر 

احمد حسین زادگان: ایزدشهر نماد شهر پاک است

     هشـدار جدی مسئول تشکیالت خانـه کارگر مازندران: 

حرمت شکنی خانه کارگر و خادمان راستین کارگران را تحمل نخواهیم کرد

     با همت و پیگیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران انجام شد: 

توزیع 4۵ هزار جلد دفتر در بین دانش آموزان مناطق سیل زده مازندران 

نرشیه رسارسی اجتامعی و فرهنگی
ـ   مـــهـــر 1398 ـ شـمـــاره  30  ســــال ســـوم  6

خواندِن تکرار را تکرار کنید



نرشیه رسارسی اجتامعی و فرهنگی
ـ   مـــهـــر 1398 ـ شـمـــاره  30  7ســــال ســـوم 

خواندِن تکرار را تکرار کنید

شهردار مشهد خواستار شد؛

ضرورت توجه ویژه به موضوع ثبت جهانی شهر توس 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: 

با تصمیمات شهرداری مشهد در خصوص شهر توس موافقم

شهردار قائم شهر در همایش شهرداران مازندران:

شهرهای استان تنها با جذب سرمایه گذار توسعه می یابند

ــه  ــه ب ــان اینک ــا بی ــهد ب ــهردار مش ش
دنبــال افزایــش جذابیــت هــای شــهر 
تــوس هســتیم گفــت: وزارت کشــور و 
اســتانداری خراســان رضــوی بــه موضــوع 
ــه  ــد توج ــوس بای ــهر ت ــی ش ــت جهان ثب

ــند.  ــته باش ــژه داش وی
بــه گــزارش تکــرار ، محمدرضــا کالئــی 
در مراســم افتتــاح فــاز دو و آغــاز عملیــات 
اجرایــی فــاز 3 جلوخــان فردوســی کــه بــا 

حضــور وزیــر میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی و جمعــی از اعضــای 
ــان  ــد، خاطرنش ــزار ش ــهر برگ ــورای ش ش
کــرد: فضــای شــهر تــوس بســیار بــاارزش 
ــه  ــش جاذب ــم افزای ــا ه ــعی م ــت و س اس

هــای گردشــگری در آن اســت، ثبــت 
ــا  ــوس اگرچــه ســخت اســت ام ــی ت جهان
ــوع  ــه موض ــا ب ــرای م ــر ب ــال حاض در ح

ــل شــده اســت. مهمــی تبدی
وی بــا بیــان اینکــه شــعار تیــم کشــتی 
اســتان نیــز بــا همیــن شــعار فعالیــت مــی 
کنــد، ادامــه داد: کمپین هــای زیــادی 
بــرای ثبــت ایــن اثــر تاریخــی شــکل 
گرفتــه و دونــدگان بســیاری بــا ایــن شــعار 

ــن  ــا ای ــد ام ــده ان ــوار شــاهنامه دوی در بول
موضــوع نیــاز بــه پیگیــری بیشــتری دارد. 
ــت  ــام فعالی ــرد: انج ــح ک ــی تصری کالئ
هــا در دو بخــش تصمیــم گیــری و اجرایی 
مطــرح اســت کــه در بخــش اجرایــی مــا 

ــای کار هســتیم امــا در بخــش تصمیــم  پ
گیــری نیازمنــد توجــه وزارت کشــور و 

ــتانداری هســتیم. اس
باسـتان  بوسـتان  بـه  مشـهد  شـهردار 
شناسـی اشـاره کـرد و گفـت: اجـرای ایـن 
بوسـتان در مقیـاس 3 تـا 5 هکتـار مدنظر 
اسـت، و بـا کمـک شـورای فنـی قطعا یک 
محـل آموزشـی و جـذاب خواهـد شـد که 
البتـه نیـاز بـه موافقت هـای الزم از سـوی 

اسـت.  فرهنگی  میـراث 
ــیده  ــاغ گل سرپوش ــوص ب وی در خص
ــه 1۰  ــزود: مجموع ــکان هــم اف ــن م در ای
ــه  ــاغ گل 12 ماه ــیده ب ــاری سرپوش هکت
نیــز جــزو برنامــه هــای مــا اســت کــه اگــر 
ــیار  ــور بس ــا در کش ــود قطع ــی ش اجرای

ــد.  ــد ش ــاوت خواه خــاص و متف
پـروژه  بـه  اشـاره  بـا  مشـهد  شـهردار 
دروازه رودبـار هـم عنـوان کـرد: بـه دنبال 
اجـرای مسـیر بـه سـمت کهن دژ هسـتیم 
کـه در یـک برنامـه مشـترک بـا سـازمان 
میـراث فرهنگـی عملیـات اجرایـی آن بـه 
زودی انجـام خواهـد شـد همچنیـن بخش 
هایـی از کشـف رود بایـد بازسـازی شـود. 
وی بــه اجــرای زنــگ شــاهنامه در 
مــدارس از ابتــدای مهــر هــم اشــاره کــرد 
و اظهــار داشــت: همچنیــن معتقدیــم 
ســاعت بازدیــد آرامــگاه نیــز بایــد تــا 12 

ــد. ــدا کن ــش پی ــب افزای ش
در  مـا  خواسـته  کـرد:  تاکیـد  کالئـی 
ایـن اسـت کـه  مدیریـت شـهری مشـهد 

وزارت میـراث فرهنگـی و گردشـگری ایـن 
موضوعـات را بررسـی کنـد و مـورد توجـه 
قـرار دهـد چرا کـه منافع بسـیاری را برای 
مشـهد و کشـور بـه همـراه خواهد داشـت.

 وزیـر میـراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی کشـور بـا تاکید بـر اینکه با 
موضوعاتـی کـه از سـوی شـهرداری بـرای 
شـهر تـوس مطـرح شـد، موافقیـم، گفـت: 
شـهرداری مشـهد را در خصوص تصمیمات 
برای شـهر تـوس همراهـی خواهیـم کرد.

بـه گـزارش تکـرار، علـی اصغر مونسـان 
در مراسـم افتتـاح فـاز دو و آغـاز عملیـات 
اجرایـی فـاز 3 جلوخـان فردوسـی اظهـار 
کرد: ما در کنار شـهرداری مشـهد هسـتیم 
و اگـر نقـاط اختالفی هـم وجـود دارد باید 
سـعی و تالشـمان را انجـام دهیـم تـا آنهـا 
را حـل کنیـم کـه بتوانیـم شـهر تـوس را 
بـه مکانی بـرای گردشـگری تبدیـل کنیم.

ــهر  ــع ش ــرح جام ــوص ط وی در خص
ــده اســت  ــرار ش ــه داد: ق ــم ادام ــوس ه ت
در  جامعــی  طــرح  مشــهد  شــهرداری 
خصــوص فعالیــت هایــی کــه بنــا دارد در 
ــب 3۶۰  ــد در قال ــام ده ــوس انج ــهر ت ش
هکتــار ارائــه کنــد کــه تاکنــون ۷۰ هکتــار 

ــت. ــده اس ــی ش آن طراح
وی عنــوان کــرد: شــهرداری مشــهد را 
در خصــوص تصمیمــات بــرای شــهر تــوس 

همراهــی خواهیــم کــرد.

شـهردار قائـم شـهر بر ضـرورت آموزش 
مدیـران شـهرداری ها تاکیـد کرد.

مهنـدس عباس صالح زاده کـه به عنوان 
نماینـده شـهرداران مازنـدران در همایـش 
شـهرداران اسـتان سـخن می گفـت، تاکید 
کـرد: جهت تصمیم سـازی و تصمیم گیری 
هـای درسـت و منطقـی در حـوزه مدیریت 
مدیـران  بـه  آمـوزش  ضـرورت  شـهری، 

شـهرداری هـا احسـاس می شـود.
اینکـه  بیـان  بـا  شـهر  قائـم  شـهردار 
شـهرداری هـا با توجـه به قوانیـن و ضوابط 
مـی تواننـد بـه خوبـی پـروژه هـا را اجـرا 
کننـد، اظهـار داشـت: در بحـث مدیریـت 
پسـماند قابـل قبول نیسـت که به دو شـهر 
همجـوار با یـک جمعیت تقریبـا برابر، نگاه 

متفـاوت و متمایـزی در بودجـه شـود.
برابـر حـل  رفتارهـا در  ادامـه داد:  وی 

معضـل زبالـه و مدیریـت پسـماند در تمام 
شـهرهای مازنـدران بایـد واحـد باشـد.

صالـح زاده بـا اشـاره بـه نیروهـای مازاد 
اسـتان مازنـدران،  تمـام شـهرداری هـای 
افـزود: بـرای حـل مسـئله وجـود نیروهای 
مـازاد در شـهرداری هـا نیاز بـه منابع مالی 
اسـت کـه از اخـراج آن هـا جلوگیـری بـه 
عمـل آیـد. شـهردار قائـم شـهر بـا بیـان 
اینکـه منابـع مالی شـهرداری ها بـا حضور 
سـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی، تامیـن 
سـرمایه  حـوزه  در  افـزود:  شـد،  خواهـد 
گـذاری و حضـور سـرمایه گـذاران بخـش 
خصوصـی، ظرفیـت هـای بسـیار خوبی در 

تمـام شـهرهای مازنـدران وجـود دارد.
در  کـه  زاده  تکـرار، صالـح  گـزارش  بـه 
عنـوان  بـه  مازنـدران  شـهرداران  همایـش 
نماینده شـهرداران سـخن می گفـت، افزود: 

دریـا و جنـگل فرصـت هـای بسـیار خوبـی 
در  اسـت  آورده  وجـود  بـه  اسـتان  بـرای 
صورتـی کـه مـا نتوانسـته ایم از ایـن فرصت 
هـا و حضـور میلیونی گردشـگران بـه خوبی 
اسـتفاده کنیم. شـهردار قائم شـهر بـا تاکید 
بـر اینکـه شـهرهای اسـتان تنهـا بـا جـذب 
سـرمایه گـذار توسـعه می یابنـد، ادامـه داد: 
بایـد موانع سـرمایه گذاری را برطرف سـازیم 
و قـدرت شـهرداری هـا را در بحـث صـدور 
مجـوز برای سـرمایه گـذاران افزایـش دهیم.

وی تصریـح کـرد: با برنامه ریزی درسـت 
مـی تـوان در شـهرهای کوچـک مازنـدران 

نیـز شـاهد حضور سـرمایه گذار باشـیم.
صالح زاده با بیان اینکه در قائم شـهر بحث 
حضور سـرمایه گذاران به جد دنبال می شـود، 
ادامـه داد: امروز آموزش جذب سـرمایه گذار به 

مدیران شـهرداری ها ضروری است.

نشا مزرعه ی غذا
در نـشــا، خــوشمـــزگــی درو  کـنیــد

رستوران سلف سرویس صبحانه، ناهار و شام
آدرس: قائم شهـر، کیلـومتـر 2 اتـوبـان سـاری



وزیر راه و شهرسازی در آیین بهره برداری از 
خط تولید کانتینرهای چند وجهی ضمن اعالم 
این مطلب که حرکت به سمت توسعه ناوگان و 
حمل و نقل هوشمند در دستور کار قرار دارد، 
گفت: شرکت های حمل و نقل دریایی تولید 

داخلی را به جریان پایدار تبدیل کنند.
در  اسالمی  محمد  تکرار،  گزارش  به 
مراسم بهره برداری از خط تولید کانتینرهای 
چندوجهی اعالم کرد: تولید کانتینر داخلی 
نیروهای  توسط  که  است  افتخار  با  کاری 
داخلی به سرانجام رسیده و جلوه کاملی از 
موفقیت و توان ایرانی را به نمایش گذاشت.

این  یادآوری  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
مطلب که کشور همواره در فراز و نشیبهای 
فراوانی قرار داشته و دارد، تصریح کرد: اینکه 
بعد از هجوم کاالها و اقالم خارجی که در 
شرایط خاص به کشور سرازیر می شد، باور 
بر توان داخلی را در عرصه  تولید و تمرکز 
های مختلف، از جمله حمل و نقل دریایی 
است  اهمیتی  حائز  نکته  کرده ایم،  ایجاد 
که باید تقویت شود. اسالمی یکی از دالیل 
کانتینرهای  تولیدکننده  شرکت  موفقیت 
استانداردهای  به  توجه  را  چندوجهی 
بین المللی و برندسازی عنوان کرد و گفت: 

اگرچه در این شرایط سخت، تولید داخلی 
قاطعیت  و  اراده  اما  دارد،  ناهمواری  شرایط 
دنبال  به  را  رضایت بخشی  نتایج  همواره 
و  توان  این  شاهد  امروز  که  داشت  خواهد 

قدرت در شرکت های داخلی هستیم.
ادامه  در  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو 
سخنان خود به بحث تحریم ها اشاره کرد 
و توضیح داد: تحریم آمریکا یک هدف عمده 
را دنبال می کند و آن هدف این است که 
ایران تسلیم آن کشور شده و سهم خود را 
در بازارهای بین المللی از دست بدهد. بدین 
تا  دنبال آن هستند  به  ها  آمریکایی  معتی 
و  کنند  تحمیل  کشورها  بر  را  خود  تسلط 
که  است  دهه   4 از  بیش  داده  نشان  ایران 

تصمیم گرفته زیر پرچم خود باشد.
راه  در چهار  ایران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استراتژیک جهان واقع است، یادآور شد: به 
دلیل موقعیت جغرافیایی جمهوری اسالمی 
ایران، آمریکایی ها به دنبال منفعت بردن از 
کشور ما هستند و به همین دلیل در صدد 
ایران را  تا سرفصل هایی که منافع  هستند 
تامین می کند، کور کنند. وزیر راه و شهرسازی 
با تاکید بر اینکه هوشمندی و پایداری برای 
توسعه در ایران اصل اساسی است، خاطرنشان 

کرد: باید برای رسیدن به بهترین نرخ رشد 
تالش کنیم و در اینکار از نیروهای خالق و 

ذخایر ارزشمند آن بهره ببریم.
همچنین  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو 
اعالم کرد: جمهوری اسالمی ایران توانمندی 

اقتصادی دنیا  تا به 2۰ کشور نخست  دارد 
تبدیل شود. بنابراین باید این باور در همگان 
و  داخلی  تولید  توان  ایران  که  تقویت شود 
المللی  بین  فشارهای  برابر  در  ایستادگی 
و  کانتینرهای حمل  بردن  اسالمی  دارد.  را 

به  دلیل فشارهای  ایران  از  را  نقل دریایی 
آمریکا کاری شیطانی برشمرد و افزود: امروز 
داخلی  کانتینر  خطوط  افتتاح  شاهد  که 
و  بنادر  سازمان  ای  یارانه  های  حمایت  با 
دریانوردی هستیم روز پرشکوهی است که 
حاکی از توانمندی جمهوری اسالمی ایران 
و  تا شرکت های حمل  داریم  انتظار  است. 
نقل دریایی تالش کنند و تولید داخلی را به 

جریان پایدار در کشور مبدل نمایند.
یکپارچگی  بر  شهرسازی  و  راه  وزیر 
و  کرد  تاکید  نقل  و  حمل  های  سیستم 
توضیح داد: در صدد هستیم تا سهم بایسته 
به  دهیم.  افزایش  کاال  ترانزیت  در  را  ایران 
گفته اسالمی، سهم ترانزیت کاال در کشور 
هم اکنون 1۰ میلیون تن در سال است که 
باید این مقدار را به 5۰ میلیون تن در سال 
برسانیم؛ وی الزمه افزایش سهم ترانزیت کاال 

را توسعه ناوگان و تجهیزات برشمرد.
اسالمی در عین حال یادآور شد: با توسعه 
ترانزیت  از  ایران  سهم  افزایش  و  ناوگان 
را  خود  های  فعالیت  نیز  تجار  و  بازرگانان 
رونق  موجب  اینکار  و  دهند  می  گسترش 

اقتصادی در کشور خواهد شد.
شرکت  موفقیت  دالیل  از  یکی  اسالمی 

تولیدکننده کانتینرهای چندوجهی را توجه به 
استانداردهای بین المللی و برندسازی عنوان 
شرایط سخت،  این  در  اگرچه  گفت:  و  کرد 
تولید داخلی شرایط ناهمواری دارد، اما اراده 
و قاطعیت همواره نتایج رضایت بخشی را به 
دنبال خواهد داشت که امروز شاهد این توان 

و قدرت در شرکت های داخلی هستیم.
ادامه  در  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو 
سخنان خود به بحث تحریم ها اشاره کرد 
و توضیح داد: تحریم آمریکا یک هدف عمده 
را دنبال می کند و آن هدف این است که 
ایران تسلیم آن کشور شده و سهم خود را 
در بازارهای بین المللی از دست بدهد. بدین 
تا  دنبال آن هستند  به  ها  آمریکایی  معتی 
و  کنند  تحمیل  کشورها  بر  را  خود  تسلط 
که  است  دهه   4 از  بیش  داده  نشان  ایران 

تصمیم گرفته زیر پرچم خود باشد.
راه  در چهار  ایران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استراتژیک جهان واقع است، یادآور شد: به 
دلیل موقعیت جغرافیایی جمهوری اسالمی 
ایران، آمریکایی ها به دنبال منفعت بردن از 
کشور ما هستند و به همین دلیل در صدد 
ایران را  تا سرفصل هایی که منافع  هستند 

تامین می کند، کور کنند.

وزیـر راه و شهرسـازی از آغـاز عملیـات 
اجرایـی 1۸۰ هـزار واحـد مسـکونی طـرح 
اقـدام ملـی تولیـد و عرضـه مسـکن خبـر 
داد و گفـت: عملیـات سـاخت تمـام 4۰۰ 
هـزار واحـد ایـن طرح تـا پایـان سـال آغاز 

می شـود.
بـه گـزارش تکـرار ، محمـد اسـالمی در 
حاشـیه نشسـت هیئـت دولـت در جمـع 
خبرنـگاران از رونـد روبه رشـد طـرح اقـدام 
ملـی تولیـد و عرضـه مسـکن خبـر داد و 
خصـوص،  ایـن  در  گام  مهم تریـن  گفـت: 
انجـام نیازسـنجی در اسـتان های مختلـف 

بـود تـا بـر اسـاس میـزان تقاضایـی کـه از 
آمارهـای درسـت و قابل اسـتناد اسـتخراج 
می شـود، بتوانیـم برنامـه را بـرای هر شـهر 
در قالب یک سـامانه تعریـف و تبیین کنیم.

مرحلـه  ایـن  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
پشـت سـر گذاشته شـده اسـت و اکنون در 
مرحلـه تدقیـق نهایی آمـار هسـتیم، افزود: 
عملیـات اجرایـی بیـش از 1۸۰ هـزار واحد 
مسـکونی طـرح اقـدام ملـی تولیـد و عرضه 
مسـکن آغاز شـده و این تعداد یـا در مرحله 
آماده سـازی زمیـن و یـا در مرحلـه آغـاز و 

احداث سـاختمان هسـتند.

اســالمی خاطرنشــان کــرد: بــا همکاری 
گوناگونــی  ظرفیت هــای  و  دســتگاه ها 
ــدام  ــروژه اق ــدد پ ــه م ــد ب ــه می توانن ک
ــتابند  ــکن بش ــه مس ــد و عرض ــی تولی مل
ــا پایــان ســال جــاری عملیــات اجرایــی  ت
ــن  ــکونی ای ــد مس ــزار واح ــی4۰۰ ه تمام
طــرح آغــاز شــود؛ بــه ایــن امیــد و تاکیــد 
برنامــه ای کــه تــا پایــان ســال 13۹۹ ایــن 

ــه ثمــر برســد. پــروژه هــا ب
ــوالی در خصــوص  ــه س ــخ ب وی در پاس
و  راه  وزارت  تمهیــدات  و  اقدامــات 
ــز  ــتاجران نی ــوص مس ــازی در خص شهرس

گفــت: پاســخ روشــنی کــه مــا همــواره داده 
ــای  ــکان واحده ــه مال ــت ک ــن اس ــم ای ای
ــام  ــتاجران را انج ــات مس ــکونی مراع مس
ــه  ــورت دوطرف ــه به ص ــن رابط ــد و ای دهن
ایــن  در  مــا  کــه  مهمــی  کار  باشــد؛ 
ــرح  ــن ط ــم، تدوی ــام داده ای ــوص انج خص
تخفیــف مالیاتــی بــرای مالــکان و صاحبــان 
واحدهــای اســت کــه ایــن مهــم را انجــام 
ــتاجران را  ــال مس ــت ح ــد و رعای می دهن
ــب  ــت تصوی ــرح در دول ــن ط ــد؛ ای می کنن
شــده  و بــه مجلــس فرســتاده شــده اســت 

ــرد. ــورت گی ــه آن ص ــا اصالحی ت

محمد اسـالمی با اشـاره به اینکـه تولید 
کانتینرهـای چندوجهـی داخلـی منطبق با 
اسـتانداردهای جهانـی در سـایه تحریم هـا 
علیـه جمهوری اسـالمی ایران محقق شـده 
اسـت، گفت: جمهوری اسـالمی ایران سـهم 
خـود را از بازارهـای بین المللـی در زمینـه 

فـروش کانتینـر می گیرد.
خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
وزارت راه و شهرسـازی، مهنـدس محمـد 
اسـالمی وزیـر راه و شهرسـازی در حاشـیه 
کانتینرهـای  تولیـد  خـط  از  بهره بـرداری 
خبرنـگاران  بـا  گفت وگـو  در  چندوجهـی 
ضمـن یـادآوری ایـن مطلـب کـه در سـال 
آمریـکا،  تحریم هـای  تشـدید  بـا  گذشـته 
تمامی شـرکت های کشـتیرانی کانتینرهای 
خـود را از مرزهـای ایـران خـارج کردنـد، 
هـزار   ۸5 حـدود   ،۹۷ سـال  در  گفـت: 
کانتینـر از ایـران خـارج و اینـکار بـا ایـن 
هـدف انجام شـد تـا حمـل و نقـل دریایی 

جمهـوری اسـالمی ایـران، فلـج شـود.
داد:  ادامـه  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
تحریم کننـدگان،  تصـور  برخـالف 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـه لطـف الهـی 
و بـا همـت سـازمان بنـادر و دریانـوردی 
و همچنیـن پیگیـری شـرکت کشـتیرانی 
و شـرکت های  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
داخلـی صنعتـی، سـاخت کانتینرهـا را در 
دسـتور کار قـرار داد که امروز خـط تولید 

شـد. افتتـاح  چندوجهـی  کانتینرهـای 
اســالمی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن خــط 
تــوان دارد تــا روزانــه 1۰۰ کانتینــر را تولید 

و عرضــه کنــد، خاطرنشــان کــرد: از فرصت 
تحریــم، ایــران قدرتمندتر از گذشــته شــده 
نهفتــه  توانســته ظرفیت هــای  و  اســت 

خــود را بیــدار کنــد.
ــت:  ــم گف ــت دوازده ــه دول عضــو کابین
پرتــو  در  اقتصــادی  رونــق  امیدواریــم 

شــود. محقــق  مســتمر،  تالش هــای 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایجــاد کانتینــر 
ــل  ــل و نق ــت حم ــه قابلی ــی ک چندوجه
ــد  ــته باش ــاده را داش ــل و ج ــی، ری دریای
ــده  ــاد ش ــور ایج ــار در کش ــن ب ــرای اولی ب
ــان  ــر و در زم ــد: پیش ت ــادآور ش ــت، ی اس
ــد،  ــد ش ــر تولی ــران کانتین ــگ، در ای جن
ــتاندارد و  ــر اس ــر، کانتین ــن کانتین ــا ای ام
ــه  ــد در هم ــه می توان ــت ک ــی اس بین الملل
مســیرهای حمــل و نقــل دریایی و غیــره از 
آن اســتفاده شــود. از ایــن بابت اعتبــار دارد 
و می توانیــم در بــازار جهانــی بــرای فــروش 

ــم. ــه دســت بیاوری آن ســهم ب

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

توسعه ناوگان دریایی و حمل و نقل هوشمند در دست اقدام است
شرکت های حمل و نقل دریایی تولید داخلی را به جریان پایدار تبدیل کنند

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولت:
عملیات اجرایی ۱۸۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده است

طرح تخفیف مالیاتی برای مالکان با انصاف به مجلس فرستاده شده است

وزیـر راه و شـهـرســازی:

تولید کانتینرهای چندوجهی داخلی منطبق با استانداردهای 
جهانی در سایه تحریم محقق شد /جمهوری اسالمی ایران سهم 

خود را از بازارهای بین المللی در زمینه فروش کانتینر می گیرد

نرشیه رسارسی فرهنگی و اجتامعی
مـدیـرمسئـول و صاحـب امتیـــاز: مـیثــم کـــاوه

مشـاور سیاست گذاری: مصطفی سوادکوهی

ســردبیــر: روفیا قلی نژاد لیندی
مدیـر اجـرائـی: حسیــن غـالمـی

مدیر مالی و رئیس سازمان آگهی ها: مهدی کاوه

گـرافیـسـت: میـالد نـوروزی
چــــاپ: افست زارع ساری
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