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خانه دار میشوند
دیدگاه

تبریز  ۲۰ -۱۸و سخنی با شورای اسالمی شهرها

رحمت مهدوی-فعال سیاسی
درفضای پســابرجام یکی از مهمترین حوزههایی که باید مورد توجه قرار گیرد،
صنعت گردشگری است .ایران با وجود قرار گرفتن در رتبه دهم جاذبههای باستانی
و تاریخــی و رتبه پنجــم جاذبههای طبیعی در جهان تاکنــون چندان در جذب
گردشگران خارجی موفق نبودهاست
انتخــاب تبریــز به عنوان شــهر نمونه گردشــگری جهان اســام برای ســال
۲۰۱۸میالدی فرصت بینظیری برای کشــور در عرصه جذب گردشــگر و معرفی
بهتر جاذبههای گردشــگری ایران است .شهر تبریز در دل خطه آذربایجان همواره
مهد اندیشههای نو بوده و به پشتوانه تاریخ خود لقب شهر «اولینها» را بدون هیچ
رقیبی به یدک میکشد.
نگین خطه آذربایجان در آســتانه تاریخســازی دیگری اســت ،اما این شــهر
کهــن و رنجــور بــاز دچــار نامالیمتیهــا و بیتوجهیهــا شــده و آنطور که
ســزاوار تاریخ و تمدنش اســت نتوانســته آماده ایــن رویداد بــزرگ و تاریخی
شــود .مردم آذربایجان همیشــه نشــان دادند که از امکانات کــم و بیتوجهیها
دلســرد نشــدند و کمر همت بســته و کارهای بزرگ با دســتهای خالی خلق
نمودند .امید است این نوشــتار تلنگری به مسئولین امر در ماههای پایانی تدارک
شهر تبریز برای میزبانی گردشــگران در سال  ۲۰۱۸باشد .باید یادآوری شود که
انتخاب تبریز به عنوان شــهر نمونه گردشــگری جهان اســام در سال  ۲۰۱۸به
این معنی نیســت که صرفا در این ســال گردشــگرانی از تبریــز بازدید نمایند و
به دیار و کاشــانه خود بازگردند .تبریز  ۲۰۱۸باید نقطه عطفی باشــد برای رواج
صنعت توریســم تبریز ،خطه آذربایجان و ایران اســامی در ســالها و دهههای
بعد .تمامی ظرفیتهای توریســتی این منطقه بایــد مورد توجه قرار گیرد .اعم از
تفریحی ،مذهبی ،پزشــکی و…  .طبیعت زیبای آذربایجــان را محدود به بهار و
تابستان نکنیم ،اینکه منتظر شویم فصل زمستان به پایان رسد تا سوت آغاز تبریز
 ۲۰۱۸دمیده شود ،جفایی است به زیبایی این خطه در فصل پاییز و زمستان.
مگر میشود قدم زدن در ائل گلی تبریز در فصل پاییز برای دوستداران طبیعت
وسوســهکننده نباشــد؟ کاش کمی به جای بهانه و اما و اگر ،به فکر بهرهبرداری و
معرفی بهتر ظرفیتهای گردشــگری منطقه در فصل زمستان باشیم و در این بین
از زیباییها و لذات پیســت اسکی سهند و پیست اسکی منطقه توریستی یام مرند
غفلت نورزیم .مگر غیر این اســت که همه ساله کشورهایی چون سوئد و سوئیس
و… در فصل زمســتان میزبان هزاران گردشگر هستند؟ آیا این کشورها در فصل
زمستان درهای سویس و سوئد را به روی میمهانانشان میبندند؟
جدا از این بحث آیا برای تبریز  ۲۰۱۸برنامهریزی شده است ،از این فرصت برای
معرفی فرهنگ موســیقی آذربایجان همچون عاشــیق نیز استفاده شود؟ آیا سعی
در معرفی ادبیات فولکولر منطقه در قالب نشســتهای تخصصی خواهد شــد؟ آیا
کســی توان «تاپماجا» گفتن خواهد داشت؟ آیا برای بایاتی الر فکری شده است؟
آیا مهد اندیشــههای نو برای معرفی مفاخر خود فکر اندیشــیده اســت؟ آیا برای
ترویج فرهنگ غنی تشــیع این خطه که مهد جهان تشــیع است در ایام تاسوعا و
عاشــورا برنامه ویژهای تدارک شده است؟ آیا مسئولین با توریست مذهبی آشنایی
دارنــد؟ تبریــز  ۲۰۱۸را نباید به تبریــز محدود کرد علیالخصــوص که کارهای
زیرســاختاری و زیربنایی برای این رویداد مهم به  ۲۰-۱۸مورد نیز نرسیده است.
بهتر است برای استفاده بهتر از این فرصت تاریخی در شهر تبریز مکانی برای معرفی
جاذبههای گردشــگری سایر شــهرهای خطه اختصاص داده شود تا در غرفههای
مختلف در قالب ،کتابچه ،ســی دی ،به معرفی فرهنگ ،آداب رسوم و ظرفیتهای
توریســتی شهر خود بپردازند .همچنین در این راستا در جهت صنعت توریسم در
فضای پسابرجام میتوان غرفههایی به استانهای دیگر چون اصفهان ،شیراز ،مشهد،
تهران و ...نیز فراهم نمود .ولی هنوز با دلسرد شدن کامل ،فاصله بسیار است .امید
است بار دیگر مردم آذربایجان در کنار مسئولین دلسوز خود پیشقدم شده و آستین
بــه باال زده و در قالب نهادها و انجمنهای مختلف اقدام به گردآوری و تدوین این
کتابچهها نمایند .مسئولین دیگر شــهرهای و شورای اسالمی شهرها و شهرداران
جدید آنها نیز میتوانند از ظرفیتها شهرهای خود غافل نمایند و حداقل جداگانه
اقدام به تدوین و چاپ کتابچه برای ظرفیتهای گردشــگری مختلف منطقه خود
نمایند .و این کتابچهها با انتشــار آن به زبانهای انگلیســی ،عربی ،فارسی ،ترکی
استانبولی میتواند در حد وســیع با استفاده از ظرفیتهای حمل و نقل داخلی و
خارجــی همچون اتوبوسها ،قطار و هواپیماها توزیع گردد و در ســال  2018بین
تمامی گردشگران عالقهمند توزیع گردد .بدون شک ظرفیتهای گردشگری مرند
(مناطق توریســتی؛ زنوز،هاویســتن ،یام ،انه مه ،روستای پلکانی زنوزق وارالن…
مســجد جامع و کاروانســرای شاه عباسی) وجد گردشــگران را به نهایت خواهند
رســاند .مگر میشــود کلیبر با آن همه زیباییهای بینظیــرش همچون (منطقه
حفاظت شده آینالی ،قله بابک ،دره مکیدی (مکیدی درهسی) و… ).خستگی را از
تن آنها دور ننماید .آیا اهر(منطقه حفاظت شده یاری قاری ،منطقه حفاظت شده
هوراند ،ارتفاعات قوشــاداغ و… ،).ورزقان (منطقه چیچکلو ،سد ورزقان و…،).
خداآفریــن (آقداش ،چپرلی و… ) .نباید بــرای معرفی در این فرصت ویژه مورد
توجه قرار گیرد .جاذبههای گردشگری هشترود ،بناب ،سراب ،میانه ،ملکان ،مراغه،
چارایماق ،شبستر و… ..نیز جفا است که مورد بیمهری قرار گیرند .راستی کسی
از اقدامات الزم برای مراغه به عنوان شهر مکمل تبریز  ۲۰۱۸خبری دارد؟
آیــا در معرفی ظرفیتهای گردشــگری جلفا (منطقه حفاظت شــده کیامکی،
کلیســاهای قدیمی ،آســیاب خراب ،اکوموزه گلفرج ،روســتای اشتبین ).… ،و
ایضاً کل منطقه آزاد ارس و منطقه آزاد ماکو برای گردشــگران شایســته اســت
کوتاهــی صورت گیرد؟ کمی آن ســوتر به نظر میرســد دریاچــه نحیف و الغر
اورمیــه هر چند نتواند آنطور که شایســته اســت کمافیســابق از میهمانانش
پذیرایــی کند و دل از آنها برباید و دلشادشــان نماید اما شــاید از دیدن آنها
کمتر خون بگرید و دمبهدم رخســارش به رنگ قرمز در نیاید! منطقه مارمیشــو،
ســیلوانه ،تپه حســن لو ،رودخانه جغتای(زرینه رود) ،آبشــار شــلماش ،طبیعت
زیبای باروق ،غار ســهوالن ،خاتین کورپوسی ،کاخ سردار ماکو ،خان کندی کتیبه
ســی ،آبشــار قینرجه ،طبیعت زیبا و بینظیر ترگور ،ســیرداغی ،تخت سلیمان و
کــوه زندان ســلیمان ،منطقــه داالنپــر و… ..از دیگر جاذبههای گردشــگری
این اســتان اســت که برای کوتاهی ســخن بالجبار به اشــاره چند مــورد اکتفا
شــد .اردبیل میتواند نامــی دیوانه کننده برای گردشــگران داخلی و خارجی در
ســالهای آتی باشد .جذابیتهای بینظیر استان اردبیل که جای جایش دیدنی و
تماشایی است ،نباید برای معرفی بهتر و شایسته از فرصتهای تبریز  ۲۰۱۸بینصیب
ماند .کوه ســبالن (ساواالن) ،آبهای گرم سرعین ،پل معلق مشکین شهر(خیاو)،
منطقه فندقلو نمین ،شــورابیل ،جاده اســالم به خلخال ،منطقه آریزونای خلخال،
زیبایهای استثنایی دشت مغان ،بقعه شــیخ صفی الدین اردبیلی و… .شایسته
معرفی بیشتر جهت آشنایی بهتر دوستدان طبیعت و گردشگران داخلی و خارجی
است .ایجاد غرفههای جاذبههای گردشگری زنجان با تمامی شهرهایش از سلطانیه
و ابهر گرفته تا خرمده و ماه نشان نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد .آبشار زیبای
هشترخان ،قله تکه قیه سی ،پناهگاه حیات وحش انگوران ،روستای زاچکان ،معبد
داش کسن ،کتل کوتول غاری ،قلعه بهستان ،آبشار گله خانه (کوله خانه) ،دودکش
جن و … از جمله معدود زیباییهای این استاناند.

مدیر کل مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد در رابطه با خریداری  5000واحد مسکن مهر برای مددجویان این نهاد حمایتی ،از تحویل  4000واحد مسکن به مددجویان کمیته امداد خبر داد.
به گزارش ایسنا ،ابراهیم بازیان با بیان این که کمیته امداد طی سالیان اخیر با حضور هیئت امنای جدید توجه خاصی به موضوع مسکن به عنوان عاملی توانمند ساز در زندگی مددجویان داشته است ،اظهار کرد :بودجه سال جاری مسکن که
مددجویان را در تامین مسکن خود یاری میکند ،نسبت به قبل بیش از هفت برابر افزایش یافته است .وی از ارائه خدمات عمرانی بالغ بر  ۷۵هزار مورد خبر داد و افزود :این خدمات  ۳۰هزار مورد ساخت مسکن شهری و روستایی در کشور و ۴۵
هزار مورد خدمت تعمیراتی در مساکن خود مالکی مددجویان مناطق محروم ،روستاها و شهرهای کوچک شامل میشود .بازیان «ساماندهی مسکن مددجویان کمیته امداد توام با کار جهانی و انقالبی» را از اهم محورهای شعار کمیته امداد دانست
و افزود :نیاز مددجویان در حوزه مسکن انباشته است و تالش داریم طی یک برنامه سه ساله این موارد را رفع کنیم .وی همچنین خاطر نشان کرد :از محل تفاهم نامه 4000 ،واحد را تا پایان شهریور ماه به مرحله بهرهبرداری و تحویل میرسانیم
و این طرح مساکنی را شامل میشود که دارای ضوابط فنی و اجرایی و در دور افتاده ترین و محروم ترین بخشهای روستایی هفت استان کشور هستند.
بازیان ادامه داد :همچنین  5000واحد مسکن مهر را از بابت مطالبات کمیته امداد از دولت در دست داشتیم که در حال تهاتر با وزارت راه هستیم تا این مساکن به تدریج تحویل گرفته شود.

اجتماعی

 ۲۶مرداد ،سالگرد ورود آزادگان سرافراز به ایران اسالمی

گروه جامعه :روز  ۲۶مرداد  ،۱۳۶۹یکی از خاطر ه انگیزترین
روزهای تاریخ انقالب اسالمی است که شاهد حضور و آزادی
مردانی بود که در راه عهد و پیمانی که با خدا بســته بودند،
مجاهدت و استقامت ورزیدند و در بازگشت به ایران اسالمی
در صحنههای مختلف اجتماعی ،سرمشــق و نمونهای برای
صالبت و استقامت مردان و زنان ایران اسالمی باشند.
ثانیههای انتظار به کندی میگذشــت .شــهر به استقبال
پرندههای مهاجر آمده بود که در ســالهای سخت هجران
از وطن ،بال و پر خود را در زیر شــکنجههای کفر شکســته
بودند .البته هرچند جسم آنان دربند بود ،ولی هیچ گاه روح و
اندیشه بلندشان تسخیر نشد و قلبشان به یاد دین و ایمان و
آســمان وطن میتپید ۲۶ .مرداد روز بازگشایی قفس ما بود،
روز شادمانی شهر و مردم ،روز شادباش و تبریک ،روز وصل
و دیدار .آغوش وطن گشوده شده بود و فوج فوج مردانگی در
آن جای میگرفت به راستی کدامین ساعت میتواند شکوه
آن لحظات را در خود بگنجاند و کدامین تقویم میتواند شوق
آن لحظه دیدار را در خود ثبت کند.
طلوع دوباره زندگی

آزادگان آمدنــد همان طور که رفته بودنــد؛ دلیر و مقاوم،
نســتوه و اســتوار ،امیدوار و دالور .آمدنــد با همان صالبت
همیشگی ،همان طور که دیروز رفته بودند .امروز که آمدند،
بوی اسپند و دود ،بوی عطر خاطرات ،و بوی مهربانی و انتظار
فضای دلها را سرشار از شور و شعف کرد.
حس غریبی بود .عشق خودنمایی میکرد .اقاقیا به استقبال
ّ
آمده و آفتابگردان صورت خود را به خورشید سپرده بود .نسیم،
مژده وصل میداد .انتظار پایان یافت و بازگشــت پرستوها،
سخنی بود که هر پیر و جوانی ورد زبان خود کرده بود .پاییز
اسارت و بهار آزادی بر شما مبارک باد.
آزادگان ،گنجینههای ارزشــمندی هستند که در درون آن،
فرهنگ انســان ساز دوران اســارت نهفته است .ثبت وقایع
اســارت ،پلی اســت برای انتقال فرهنگ اســارت از درون
اردوگاهها به شهرهای میهن اسالمیمان ،ایران.

بر حامالن این فرهنگ اســت که ضمن حفظ آن ،چارهای
نیز برای ترویج آن بیندیشــند .در زمینه بیان این فرهنگ ،از
سه ابزار خط ،تصویر و انتقال به صورت سینه به سینه میتوان
بهره گرفت ،ا ّما مهم این است که بیان فرهنگ اسارت ،امری
حیاتی و کاری بس سترگ برای جامعه جوان ماست .بنابراین،
نظام اســامی باید از همه امکانات موجــود در این حرکت
ارزشی فرهنگی بهرهبرداری کند ،تا اثر مجاهدت و مقاومت
وصف ناپذیر این رسوالن انقالب ،به صورت فرهنگ مص ّور
و مکتوب و به مثابه کلید راه هدایت برای نسل آینده و همه
بیداردالن و آزادگان جهان محفوظ بماند.
عصر  ۲۷مردادماه  ،۱۳۶۹ساعتی به یاد ماندنی و منظرهای
فراموشناشــدنی بود .چشمها ســخن میگفت ،اما زبانها

ّ
شــاءالل نزدیک مینماید و پدر پیر شما را با دیدن
فرج را ان
شما شــاد میفرماید .به همه عزیزان دربند اسالم سالم مرا
برسانید .من از دعای خیر فراموشتان نمیکنم .خداحافظ شما
باشد».
خمینی قلب من است

درباره عالقه شــدید آزادگان به امام راحل ،میشنویم که:
«یک روز افســر عراقی از اســیر مجروحی که یک بسیجی
پانزده ســاله بود ،پرسید :تو چه اندازه پدر و مادرت را دوست
داری؟ گفت :به اندازه چشمانم .پرسید :خوب تو که بسیجی
هستی ،رهبرت خمینی را چه قدر دوست داری؟ گفت« :امام
خمینی قلب من است ،او را به اندازه قلبم دوست دارم .انسان
بدون چشم میتواند زندگی کند ،اما زندگی بدون قلب ،زندگی
ممکن نیست».
آزادگان در کالم رهبران خود

امام راحل چه زیبا و شایســته در توصیــف فرزندان خود
فرموده اند« :اسرا در چنگال دژخیمان خود سرود آزادیاند و
آزادگان جهان آن را زمزمه میکنند» .آری ،آنان نه تنها اسیر
نبودند؛ بلکه آنها دور از هرگونه وابستگیها و دل بستگیها
بودند و ندای آزادمردی را به گوش همه جهانیان رساندند.
مقام معظم رهبری نیز چنین میفرماید« :شما ذخیره بزرگ
االهی و یک ثروت عظیم انسانی هستید که در دست دشمن
ســاکت و آرام بود .دستها باالجبار گشــوده میشد و یار و
رفیق تنهاییها و شریک لحظههای غم و اندوه را به آغوش
میکشــید .در این میان ،جوانــی را دیدم که خلوت گزیده و
با تالوت قرآن دلی خوش کرده بود .به آرامی ســام کردم
و گفتــم :مگر قصد کوچ نداری؟ قرآن را بوســید و بعد نگاه
پرمعنایی کرد و گفت :خواستم کتاب اسارت را به خیر ببندم و
لذا ُحسن ختامی بهتر از قرآن نیافتم .سپس آیهای از قرآن را
با صدای دل انگیزی قرائت کرد.
پاسخ پدری به فرزند

فرزندان میهن به عشق دیدار پیر جماران ،روزهای سخت
هجران را به امید وصال سپری میکردند و هردم به این امید،
روزها را لحظه شــماری میکردند .آنان در گوشه زندانهای
تاریک و وحشــتناک دشمن ،با پدر پیرخود درددل میکردند
و آن پیر فرزانه با عشــق پدری به آنان پاسخ میداد« :فرزند
بسیار عزیزم! از نامه دلسوزانه شما بسیار متأثر گردیدم .من
ناراحتی شــما عزیزان دربند را احســاس میکنم ،شما هم
ناراحتی پدرتان را که فرزندان عزیزش دور از وطن هســتند،
ســید و موالی همه ما حضرت
احساس کنید .عزیزان من! ّ
موســی بن جعفر بیش از همه شماها و ماها در رنج و گوشه
زندان به ســر بردند .برای اسالم عزیزش صبر کنید .خداوند

غصب شده بودید .خدای متعال شما را به ملّت و به این کشور
اسالمی برگرداند».
ســتاد کل نیروهای مســلح :آزادگان مصداق و نماد بارز
ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان هستند
ســتاد کل نیروهای مســلح در بیانیهای به مناســبت 26
مرداد ماه ســالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اعالم کرد:
«آزادگان مصداق و نماد بارز ایســتادگی ملت ایران در برابر
دشمنان هستند».
در ایــن بیانیــه آمــده اســت« :مقاومت ،پایمــردی و
استکبارســتیزی ملت ایران در تاریخ پر حماسه هشت سال
دفاع مقــدس پدیدهای کمنظیر و الهام بخــش برای افکار

شورای شهر دیدگاه سودجویانه در شهرداری را کم کند
عضو هیئت مدیره انجمن پایشــگران محیط زیست
ایران( پاما) گفت :شــورای شــهر تهــران باید دیدگاه
ســودجویانه و آزمندانه شــهرداری را کم کند و در این
صورت این پارلمان محلی موفق خواهد بود.
احمد افقهی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه دیدگاه
اکولوژیک به شهر از جمله مسائل مهمی است که مورد
توجه شــوراهای قبلی شهر تهران نبود ،اظهار کرد :الزم
است که یک دیدگاه اکولوژیک در مورد مسائل شهری بر
شهرداری تهران حکمفرما باشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون نگاه به شهر ،صنعتی،
درآمدی و کاری بوده است ،تصریح کرد :در سطح جهانی
این نوع نگاه ،قدیمی تلقی میشود .زندگی شهری تاثیری
مســتقیم بر روان جمعی افراد دارد و بهطور قطع بدون
دیدگاه اکولوژیک به مشکل برخواهیم خورد.
افقهی افزود :شــهرداری تهران طی ســالهای اخیر
اقداماتی داشته است که متاسفانه مسائل زیست محیطی
را در آنها رعایت نکرده اســت .به همین دلیل گیاهان
بومی ،سیستم جانوری و حیات وحش تهران از بین رفته
است.
وی با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا در نظر گرفتن
اکوسیستم شــهری و داشــتن ایده اکولوژیک بخشی
از شــیوه مدیریت شهری اســت ،اظهار کرد :درخواست
ســمنهای محیط زیستی و تشــکلهای مردم نهاد از
شورای شهر این اســت که در مسائل شهری و زیست
شهر بازنگری داشته باشند.

افقهی با تأکید بر اینکه شــهر تهران در نقاط مختلف
شــرایط اقلیمی گوناگونی دارد تصریح کرد :نوع نگاه به
شهر از جانب شــهرداری و شورای هر باید عوض شود.
انتظار ما به عنوان فعال محیط زیســت این اســت که
شورای شهر مسائل زیست محیطی را در نظر داشته باشد
و آنها را به شهرداری تذکر دهد.
این عضو هیئت مدیره انجمن پاما ادامه داد :در شــهر
تهــران اماکن و آثاری وجود دارد کــه به عنوان میراث
فرهنگی و طبیعی صدمات جدی به آنها وارد شده است.
از آنجایی که حفظ هویت تاریخی ،فرهنگی و محیطی هر
شهر به عهده شهرداری و شورای شهر است انتظار داریم
که شهرداری درصدی از بودجه میلیاردی خود را به این
مسئله اختصاص دهد تا هویت شهر حفظ شود.
وی با تأکید بر اینکه دید کلی نسبت به شهر باید عوض
شود ،گفت :شورای شــهر برای به دست آوردن دیدگاه
زیست محیطی باید افراد و مشاوران حرفهای داشته باشد
که این دید را به آنها القا کند.
افقهی با اشاره به اینکه به نظر میرسد شورای پنجم
شهر تهران ظرفیت زیستمحیطی و تغییر نوع نگاه به
شــهر را داشته باشد،اظهار کرد :ما به عنوان تشکلهای
محیط زیستی میتوانیم با شورا گفتوگو کنیم و مسائلی
که مربوط به محیط زیســت شهر است را در اختیار آنان
قرار دهیم و از آنها حل این مشکالت را مطالبه کنیم.
ایــن عضو هیئت مدیره انجمن پامــا در ادامه با بیان
اینکــه باغهای تهران طی ســالهای اخیر از بین رفته

اســت ،گفت :وظیفه ما به عنوان تشکلهای مردم نهاد
محیط زیســتی این است که از نابودی بیشتر این باغها
جلوگیری کنیم.
این عضو هیئت مدیره انجمن پاما تأکید کرد :شورای
شهرتهران باید ســازوکاری برای شفافسازی اقدامات
شهرداری به وجود آورد .برای من به عنوان یک شهروند
باید مشخص باشد که یک طرح شهری چگونه مصوب
میشود از سوی دیگر الزم است که در طرحهای شهری،
نظارت مردم و فعاالن شهری و متخصصان اعمال شود.
وی افزود :بخش زیادی از درآمد شــهرداری تهران از
پولهای مستقیم و غیر مستقیمی است که از شهروندان
دریافت میکند بنابراین یک شــهروند حــق دارد بداند
که یک پروژه شــهری چگونه و با چه نظارتی تصویب
میشود .شورای شهر باید مطالبه گر این موضوعات باشد.
افقهی با بیان اینکه تاکنون مسائلی به نام اکوسیستم،
دیدگاه اکولوژیک ،مسائل شهرنشینی و رفاه در شهرداری
تهران مطرح نبوده اســت گفت :شــورای شهر باید این
نکات را به شهرداری تهران یادآوری کند.
وی در پایان با اشاره به اینکه طرحهای شهرداری پیش
از اجرا باید به نظرخواهی عمومی گذاشته شود ،گفت :در
شهر معمار ،شهرساز و افراد زیست محیطی بسیاری داریم
که میتوانند در مورد این طرحها نظرات کارشناسی دهند
بنابراین اگر شورای شهر بتواند حضور مردم و تشکلها
را در تصمیم گیریهای شــهری تقویت کند قدم بسیار
مهمی برداشته است.

برنامهریزی برای خروج صندوق بازنشستگی
کشوری از بنگاههای کمبازده و ضررده

معاون امــور اقتصــادی صندوق بازنشســتگی
کشــوری با بیان اینکه قصد ما خروج از بنگاههای
کم بازده و بخشهایی اســت که نمیتوانیم نقشی
در آن داشــته باشیم گفت :باید این حجم سرمایه
گذاری را به بخشهای پرمنفعت اقتصادی منتقل
کنیم.
محمود شهشــهانیپور در گفت و گو با ایسنا ،با
بیان اینکه اســتفاده از مزیتهای اقتصادی کشور
باید مهمترین استراتژی صندوقهای بازنشستگی
در دولت دوازدهم باشد اظهار کرد :در حال حاضر

در صندوق بازنشستگی کشوری چندین شرکت و
مجموعه اقتصادی کم بازده داریم.
معاون امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری
با بیان اینکه قصد ما خروج از بنگاههای کم بازده و
بخشهایی است که نمیتوانیم نقشی در آن داشته
باشــیم ،گفت :باید این حجم سرمایه گذاری را به
بخشهای پرمنفعــت اقتصادی منتقل کنیم .البته
چند شــرکت را طی سه ســال اخیر بهبود دادیم
که بهترین نمونه آن شــرکت هواپیمایی آســمان
بود.
شهشهانیپور ادامه داد :شرکت هواپیمایی آسمان
قبال  9هواپیمای فعال داشــت اما اکنون  22فروند
هواپیما دارد .همچنین چندی پیش موفق شــدیم
قرارداد ورود  30فرونــد بوئینگ را با فاینانس 95
درصدی ببندیم که قرارداد بسیار خوبی بود .عالوه
بر این قرارداد اجاره هفت فروند هواپیما با ایرباس
منعقد شده است .اکنون شرکت آسمان از وضعیت

زیانده خارج شده و به سوددهی رسیده است.
معاون امــور اقتصــادی صندوق بازنشســتگی
کشوری افزود :در مجموع شرکتهای کم مزیت و
کم بازده را دستهبندی کردیم و برای آنها برنامه
داریم.
شهشــهانیپور دربــاره وضعیت ثبــات صندوق
بازنشســتگی گفــت :نســبت اعضای شــاغل به
بازنشسته در صندوق  0.9است که وضعیت جالب
و پایداری را رقم نمیزند از ســوی دیگر صندوق
بیــش از  80درصد به کمکهای دولتی وابســته
است.
اخیــرا مطالعه جامع و بســیار خوبــی با یکی از
بهترین مشاوران جهانی انجام دادیم و حتی در آن
اثرات تصمیمات اشتباه برای صندوق در دورههای
قبلی را بررســی کردیم که از طریــق هیئت امنا
در اختیــار هیئت دولت ،مجلس و ســایر مبادی
ذیربط قرار میگیرد.

عمومی و به ویژه نســل جوان و آیندهســاز کشور است که
تبیین آن اثبات حقانیت جمهوری اسالمی در مصاف با جبهه
معاندین و اســتکبار جهانی را برای جهانیان به دنبال خواهد
داشت».
در این بیانیه تصریح شده اســت  26« :مرداد ماه فرصت
مغتنم و ارزشــمندی برای بازخوانی دستاوردها و پیامدهای
ایســتادگی و پایداری رزمندگان سلحشور و نستوه اسالم در
برابر جبهه تا بن دندان مســلح نظام ســلطه و پیکره متحد
دشمنان غربی ،شرقی و منطقهای در میدان عمل رژیم بعث
به ســرکردگی صدام سفاک است که با نیروی ایمان ،اراده و
اعتماد به نفس و در ســایه وحدت و یکپارچگی ملی ،تحت
رهبری بنیانگذار کبیر انقالب اســامی حضرت امام (ره)،
پیروزیها و برگهای زرین بیشمار ،بر تاریخ حماسه و ایثار
این سرزمین مقدس افزوده شد».
ســتادکل نیروهای مســلح در ادامه ،پایبندی و وفاداری
آزادگان عزیز به رســالت مقدس نظام اســامی و اعتقادات
دینی و ملی را از واقعیتها و صحنههای ارزشی دوران اسارت
عنوان و میافزاید« :بهرغم فشارها ،تهدیدات و شکنجههای
طاقت فرسای رژیم بعث عراق ،رزمندگان غیور ایران اسالمی
هیچگاه از آرمانها و اهداف انقالب اسالمی عدول نکرده و
همواره بر پاسداشــت ارزشهای اسالمی تاکید و با تأسی به
فرهنگ عظیم عاشورا ،ایستادگی و پایمردی کردند».
در ادامه ایــن بیانیه آمده اســت  :آزادگان مصداق و نماد
بارز و عینی ایســتادگی و مقاومت ملــت ایران در برابر ظلم
و زیاده خواهی دشــمنان هســتند و تاریخ پر افتخار انقالب
اســامی تصدیقی راســتین بر این ادعا است که استقالل،
عزت و بالندگی امروز ایران اسالمی در برابر هجمه تحریمها،
توطئهها و خباثتهای نظام ســلطه و جبهه اســتکبار و در
راس آن شــیطان بزرگ و رژیم جعلی و غاصب صهیونیسم،
حاصل مقاومت و آزادی خواهی ملت ســرافراز ایران اســت
که با رهبری هوشیارانه و مقتدرانه فرماندهی معظم کل قوا
حضرت آیت اهلل العظمی خامنــهای عزیز (مدظله العالی) به
دست آمده است.

شرایط معافیت از سربازی اعضای
خانوادههای دارای معلول

مدیرکل توانمندسازی معلولین سازمان بهزیستی کشور گفت :بر اساس قانون
جامع حمایت از حقوق معلوالن و قانون اصالح موادی از خدمت نظام وظیفه
عمومی ،مشمول دارای فرد معلول در خانواده با شرایط و ضوابطی میتواند از
معافیت خدمت نظام وظیفه عمومی برخوردار شود.
افــروز صفاری فرد در گفت و گو با ایرنا افزود :هر چند شــرایط معافیت از
ســربازی فرد دارای عضو خانواده معلول سال هاست که اعالم شده اما اغلب
مردم از ایــن قوانین اطالعی ندارند و در مواردی ،زمانی متوجه مشــمولیت
معافیت میشوند که فقط دو ماه از سربازی آنان باقی مانده است.
وی با اشــاره به قانــون افراد برخوردار از امتیاز معافیت خدمت ســربازی ،
خاطرنشــان کرد :اگر یکی از فرزندان پدر ومادری که معلول باشند یعنی پدر
یا مادر معلول شــدید یا خیلی شدید باشند میتواند از معافیت خدمت سربازی
اســتفاده کند.البته اگر پدر و مادر باالی  70سال داشته باشند و ناتوانی آنها
ناشی از کهولت سن باشد شــامل این بند نمیشوند و نیروی انتظامی طبق
مقــررات برای آنها تصمیم گیری میکند.انتخاب فرزند برای معافیت نیز بر
عهده پدر و مادر است.
مدیرکل توانمندسازی معلولین سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد :همچنین
یکی از فرزندان خانوادههایی که دو فرزند معلول شدید یا خیلی شدید یا اینکه
دارای همسر معلول شدید یا خیلی شدید یا افرادی که حداقل یک فرزند معلول
شدید یا خیلی شدید داشته باشند ،میتوانند از معافیت سربازی استفاده کنند.
صفاری فرد گفت :تک پسر خانوادهای که حداقل سه فرزند دختر داشته باشد
و پدر یا مادر  ،مددجوی بهزیستی باشند نیز میتواند از این معافیت استفاده کند
البته اعضای معلول خانواده که به واسطه آنها مشمول معاف میشود باید در
خانواده نگهداری شوند و در صورتی که در مرکز یا محلی دیگر نگهداری شوند
معافیت شامل حال مشمول نمیشود.
فرد چگونه میتواند برای معافیت اقدام کند؟
مدیرکل توانمندسازی معلولین ســازمان بهزیستی کشور اظهار داشت :در
صورتیکه فردی دارای یکی از شرایط باال باشد میتواند به بهزیستی شهرستان
محل سکونت خود مراجعه و درخواست خود را ارائه کند تا مورد رسیدگی قرار
گیرد.
صفاری فرد درباره چگونگی فرآیند رسیدگی به درخواست ها ،گفت :پس از
ارائه درخواست معافیت از سوی فرد به اداره بهزیستی شهرستان و در صورت
واجد شرایط بودن وی ،مستندات مربوطه به بهزیستی استان ارسال شده و در
شورای معافیت بهزیستی معلولیت فرد بررسی خواهد شد و در صورت تأیید به
اداره وظیفه عمومی استان معرفی میشود.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اجتماعی ایرنا ،صفاری فرد در پاسخ به این
سؤال که شدت معلولیت معلول برای رسیدگی به تقاضای معافیت چه اندازه
باید باشد ،افزود :در مورد اعضای معلول خانواده که معلولیت ذهنی داشته باشند
پرونده معلول ذهنی متوسط هم مورد بررسی برای معافیت قرار میگیرد ولی
در مورد معلولیتهای دیگر حتما باید شدت معلولیت شدید وخیلی شدید باشد.

