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زمینه ازدواج  1980مددجو در

چهارمحال و بختیاری فراهم شد
شهرکرد  -خبرنگار ابتکار  :معاون حمایت و
سالمت خانواده کمیته امداد استان چهارمحال
و بختیاری گفت :در  9ماهه نخست امسال
زمینه ازدواج  1980نفر نیازمند با هزینه 6
میلیارد و  63میلیون تومان در چهارمحال
و بختیاری فراهم شده است.مهرداد شریف
پور گفت :تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند،
اعطای جهیزیه به بانوان سرپرست خانوار در
صورت ازدواج مجدد و ارائه کمکهزینه ازدواج
به پسران از خدمات کمیته امداد در حوزه
تأمین هزینه ازدواج است.وی بابیان اینکه
تأمین جهیزیه یکی از اهداف اصلی این نهاد
برای خانوادههای نیازمند است افزود1468 :
جهیزیه برای نوعروسان نیازمند با هزینه 5
میلیارد و  188میلیون تومان فراهمشده است.
شریف پور با اشاره به اینکه پشت نوبتیهای
دریافت کمکهزینه ازدواج و جهیزیه در استان
به صفر رسیده است مطرح کرد 769 :میلیون
تومان هدیه ازدواج به  477پسر تحت حمایت
این نهاد پرداختشده است.وی ادامه داد:
از ابتدای سال جاری  105میلیون تومان برای
ازدواج مجدد  35زن سرپرست خانوار تحت
حمایت کمیته امداد استان پرداختشده است.

شهردار گرگان:

قدم به قدم با آیت الله

اداره کل سالمت شهرداری تبریز و

تبریز  -خبرنگار ابتکار :تفاهم نامه همکاری
های مشترک فیمابین اداره کل سالمت و امور
اجتماعی شهرداری کالنشهر تبریز و خانه
مطبوعات و رسانه های استان آذربایجان شرقی
امضا و منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل سالمت و
امور اجتماعی شهرداری تبریز ،در راستای هم
افزایی و پیشبرد اهداف عام المنفعه شهروندان
تفاهم نامه همکاری های مشترک فیمابین
اداره کل سالمت و امور اجتماعی شهرداری
کالن شهر تبریز و خانه مطبوعات و رسانه
های استان آذربایجان شرقی امضا و منعقد
شد.محمدحسن حسن زاده مدیرکل سالمت و
امور اجتماعی شهرداری تبریز در حاشیه این
نشست با تاکید بر نقش و جایگاه رسانهها
اظهار کرد :بی هیچ شک و تردیدی هیچ
مجموعه ای بدون همراهی رسانه و مطبوعات و
حمایت بخش رسانه نمی تواند موفق عمل کند.
وی در همین راستا با بیان نقش مهم انعکاس
درست اخبار و پوشش های خبری سازنده و
تاثیرگذار بر جوامع ادامه داد :ما با پوشش و
کتمان ضعف هایمان موافق نیستیم ،چون
معتقدیم اصحاب رسانه می توانند ضعف های
مشهود یا احتمالی هر عملکردی را ارائه کرده و
انتقال دهند.اسد فالح رئیس خانه مطبوعات و
رسانه های استان آذربایجان شرقی ،نیز ضمن
قدردانی از حسن نظر و دیدگاه مثبت مدیرکل
سالمت و امور اجتماعی شهرداری تبریز،
اظهار کرد :ما مصمم به تخصصی تر کردن
فعالیتهای حوزه رسانه در چارچوب اساسنامه
و مصوبات مربوطه هستیم و بر اساس تکالیف
محول و ابالغ شده ،و البته حسن نظر و حمایت
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در خصوص تقویت جایگاه و فعالیت
های خانه های مطبوعات در سراسر کشور،
یکی از اهداف عمده ما از این نوع تعامالت و
همکاری ها ،تشکیل انجمن های تخصصی می
تواند باشد و طبیعی است که همراهی اداره کل
سالمت و امور اجتماعی شهرداری کالن شهر
تبریز در تحقق این مطالبه و خواسته مهم
جامعه رسانه ای استان ،تاثیرگذار خواهد بود.
فالح ،ایجاد بستر جهت اجرای طرح مبتکرانه و
رایگان غربال گری سالمت ویژه اصحاب عضو
خانه مطبوعات و رسانه های استان را از جمله
ویژگی های مهم تفاهم نامه امضا شده با اداره
کل سالمت و امور اجتماعی شهرداری تبریز
عنوان کرد و افزود :یکی از مأموریت های خانه
مطبوعات و رسانه های استان ،مشارکت در
بحث های اجتماعی و فرهنگی است و هر آنچه
که در این مسیر و رویکرد به مصلحت جامعه و
رسانه باشد ،منطبق بر وظایف اساسنامه ای آن
را پیگیری و انجام خواهیم داد.الزم به ذکر است
بر اساس توافق صورت گرفته؛ تشکیـل اتاق
های فکـر تخصصی با حضـور همکاران فعال
رسـانه های عضو خانه مطبـوعات و رسانه های
استان در جهت پیشبرد اهداف عام المنفعه
شهروندان ،مخاطبان و ذینفعان با برنامه ریزی
خانه مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی
و حمایت اداره کل سالمت و امور اجتماعی
شهرداری تبریز در چارچوب تفاهم نامه منعقد
شده ،پیگیری و اجرا خواهد شد.
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به مناسبت دومین سالگرد رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

در راستای پیشبرد همکاری های فیمابین؛

تفاهم نامه همکاری امضا کردند
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عوامل و عناصر شخصیتی از قبیل خلق وخوی،
هوش ،انرژی ،بینش و نگرش و احساسات
تصمیمگیر ،همگی در تصمیماتی که او اتخاذ
میکند ،نقش موثری دارند .میان انسانها
تفاوتهای بسیاری وجود دارد .ازجمله تجربیات
آنها یکی نیست .درجه ریسک پذیری در همه
یکسان نیست .ایمنی همان ارزش را برای همه
ندارد و همه افراد به یک اندازه معاشرتی و اجتماعی
نیستند .اندیشه انسان و درنتیجه تصمیمگیریهای
او ،تابع مجموعهای از عوامل مختلف است .اول
این که انسان و تصمیمگیریهای انسان تحت تاثیر
موقعیت او در فضای اجتماعی است.
دوم ،در تصمیمگیری از الگوگیری از گروههای
برونسازمانی استفاده کرده و حتی برخی اوقات از
افراد خارج از سازمان هویتپذیر میشود .سوم،
در انسانها تمایل به نزدیکبینی ذهنی وجود دارد
و چهارم ،انسان غالبا به سادهسازی علل سببی می
پردازد .به مناسبت دومین سالگرد رحلت آیت الله
هاشمی رفسنجانی به نكات مهم ونحوه تصمیم
گیرهای وی اشاراتی خواهم داشت و نگاهی به
مدیریت واستراتژیك وسیاست وی در اجتماع
برای الگوگیری؛ مدیریت اجرای واستراتژیك قابل
بهربرهداری وبهره وری است رابا نمونهای درجنگ
و نامهنگاری بهشرح ذیل مطرح میشود
در8سال جنگ طوالنی ایران و عراق که از
شهریور  ١٣٥٩آغاز شد و با آتش بس دوجانبه
مابین دو کشور به لحاظ نظامی در مرداد ١٣٦٧
پایان پذیرفت .آیت الله هاشمی رفسنجانی به
عنوان سخنگوی شورای عالی دفاع در همان زمان
گفت که جمهوری اسالمی ایران قطعنامه  ٥٩٨را
به طورکلی رد نکردهاست .پس از کش و قوسهای
فراوان ِ مذاکراتی و عدم تمایل عراق به انجام
مذاکرات سه جانبه دبیرکل ملل متحد را واداشت تا
در جلسه مذاکرات سه جانبه در سوم اردیبهشت
١٣٦٨در ژنو تلویحا به شکست مذاکرات اعتراف
کند .در دی  ١٣٦٨صدام حسین پیشنهاد کرد که
مذاکرات مستقیم بین ایران و عراق شروع شود.
ایران این پیشنهاد را رد کرد .در اردیبهشت ١٣٦٩
نامهای از سوی صدام حسین و یاسر عرفات خطاب
به آیتالله خامنهای و آیتالله هاشمی رفسنجانی
به تهران رسید .آقای هاشمی پاسخ این نامه را داد.
درمجموع  ١٢نامه در این روند تبادل شد .نهایتا در
مرداد  ١٣٦٩نیروهای عراقی رسما از خاک ایران
عقبنشینی کردند .درحالی که در همان ماه،
صدام حسین حمله خود را به کویت آغاز کرده بود.
رفتار سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی
در خالل نامهنگاری رئیسجمهوری عراق
و رئیسجمهوری ایران میتوان به برخی از
شاخصهها و وضعیت روحی و فکری آیت الله
هاشمی رفسنجانی پی برد .من در اینجا چند نمونه
از آن را فهرست می کنم.
اولین آن باور داشتن به اصول اسالمی است.
باورآقای هاشمی به اصول اسالمی و اعتقاداتش
او را وادار میکرد تا آنجا که ممکن است از اصول
این دین تخطی نکند .به همین دلیل در جایجای
نامههای خود به صدام از آیات قرآنی استفاده
میکند .در این نامهها او به سرنوشت جهان اسالم
توجه کرده و از صدام به دلیل استفاده نادرست از
سرنوشت جهان اسالم و امت عربی انتقاد میکند.
دوم ،برای آقای هاشمی ارزشها چراغ راه بود
و در نقشه ذهنی او همواره به آنها توجه میشد.
در سراسر نامهها به مسئله فلسطین توجه خاص
شده است .درحالی که صدام هم در آن زمان خود
را در جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی
میدانست .اما برای هاشمی ،تاکید بر مسئله
فلسطین یک ارزش تلقی میشد .نکته دیگر،
اولویت دادن به منافع ملی ایران است .تاکید
بر کوچکترین منفعت از جمله خاموش کردن
یکی از چاههای نفتی ایران در نزدیکی مرز تا
یکی از بزرگترین منافع ایران ،یعنی حاکمیت
بر اروندرود برای او اهمیت دارد .دیگری تاکید
چندباره بر محکومیت رفتار صدام در قبال کویت
است .تجاوز یک کشور بهدست کشور دیگر از
نگاه آقای هاشمی عملی غیرقابل قبول محسوب
میشد .اما در نامههای آقای هاشمی حرکت
صدام در قبال کویت به عنوان تجاوز شناخته
شده و آن را محکوم کرده است.
سوم،آقای هاشمی دارای ایستارهای مخصوص
خودش بود؛ ازجمله کمتر میترسید .زندگی او
نشان میدهد چگونه در برابر شکنجههای ساواک
ایستادگی کردهاست .همچنین در جنگ تحمیلی
او اکثرا در نزدیکی جبههها به فرماندهی جنگ
میپرداخت .در نامهنویسی به صدام این موضوع
مشخص است .البته این نترسیدن آگاهانه بود.
آنجا که منافع کشور در میان بود ،حساسیت و
نگرانیهای او اوج می گرفت .توانمندی این سیاست
ورز نیز تا اندازه ای در خالل نامهها مشخص است.
چهارم ،نقشه ذهنی آیت الله هاشمی رفسنجانی
مانند پازلی بود که بیشتر قطعات آن چیده شده
بود .او در این نامهها در پی آن است که تهدید را
از مرزهای ایران دور کرده و تمامیت ارضی ایران را
مجددا محقق کند .همچنین در قطعهای دیگر او
دنبال شناسایی عامل شروعکننده جنگ و تعیین
متجاوز بود و در قطعهای دیگر ،در پی بازسازی و
توسعه ایران .کنارهم چیدن این قطعات در ذهن او
میسر شده بود.
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تصمیمگیری مهم ترین بخش از فعالیت انسان را تشکیل میدهد .هر تصمیم تحت تاثیر تعدادی از عوامل ،ازجمله عوامل عقالیی ،روان شناختی،
ارتباطی ،فرهنگی و اجتماعی است .در این میان ،عوامل روانشناختی عبارتاند از شخصیت تصمیمگیر ،تواناییهای او ،تجربیات ،ادراک ،ارزشها،
آمال و نقش او .عوامل فرهنگی و اجتماعی معرف متغیرهای اصلی تصمیمگیری هستند .تصمیم گیری چنان با خصوصیات روانی تصمیم گیرنده
آمیخته است که نمی توان یکی را بدون دیگری مطرح و مطالعه کرد.

درک آیت
اهلل هاشمی
رفسنجانی از
رفتار صدام
حسین و دولت
عراق مبتنی بر
تجربیات او در
گذشته بود
پنجم ،درک آیت الله هاشمی رفسنجانی از رفتار
صدام حسین و دولت عراق مبتنی بر تجربیات او
در گذشته بود .او در گذشته ،جامعه عراق را مانند
کشورهای متعدد دیگری دیده بود و از طرف دیگر،
با چند و چون ادراک دیکتاتورها از جهان خارج از
ذهن خودشان آشنایی داشت .سالهای زندان و
شکنجه به او آموخته بود در نگاه یک دیکتاتور،
چگونه هر موضوع سادهای میتواند به ادراکی از
تهدید ترجمه شود .به همین دلیل ،در نامههای
خود سعی بر آن داشت که از اضافه کردن مفاهیم
و موضوعات غیراستراتژیک خودداری کند .درحالی
که در آن دوره ،صدها و صدها موضوع و حادثه
بود که می توانست از سوی آقای هاشمی در
نامهها آورده و بر اساس آن صدام را متهم یا از او
گله گزاری کند.
ششم ،در روابط بین الملل ،ادراک از تهدید مهم
شمرده می شود .سوءبرداشت از آن چیزی که
تهدید نیست ،موجب گمراهی برخی از رهبران در
تصمیم گیری می شود .دولتمردان در خالل جنگ،
زیر فشارهای روان شناختی سنگینی قرار میگیرند
که این امر بر کیفیت فرایند تصمیم گیری تاثیر
می گذارد .هرچند پیش بینی سرشت این تصمیم
ها کار دشواری است؛ ولی به نظر میرسد بروز
خطاها ،احتمال جنگ را افزایش میدهد.
هفتم ،روان شناسان ادراک را نوعی از هوشیاری
یکپارچه حاصل از مجموعهای از فرایندهای حسی
و در واکنش به یک انگیختار یا محرک تلقی
میکنند .مجموعه ادراکات فردی ،به شکل موثر
می تواند منجر به تعریف یک وضعیت ادراکی
جمعی شود و از این دیدگاه ،میتوان برداشت
کرد که ادراک از تهدید ،یا به عبارتی خود تهدید،
یک سازه اجتماعی است که حاصل تعامل عمومی
و خصوصی افراد ،متخصصان ،نخبگان سیاسی
و تصمیمسازان سیاسی است.آیت الله هاشمی
رفسنجانی برای ارزشیابی ادراک خود از رفتار
عراق ،به ابزارهای متعددی متوسل شد .عالوه بر
مشورت با مقام معظم رهبری ،در آن دوره شورای
عالی امنیت ملی به شدت فعال بود .جلسات
متعددی با دستورجلسه نامههای صدام و پس
از آن حمله عراق به کویت ،به ریاست آیت الله
هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .ستاد سیاسی
جنگ تحمیلی در وزارت امور خارجه تالش می کرد
همه اطالعات و تحلیلها را از کشورهای مختلف
جمع آوری کند.
هشتم ،بیشتر پژوهشها نشاندهنده وجود
رابطهایغیرخطیمیانتنشوکیفیتتصمیمگیری
هستند .در دوره تنش ،هرچند اطالعات فراواناند؛
فشار زمانی بسیار مهم است.
اما روشن نیستند.
ِ
تصمیمها باید فوری گرفته شوند .افرادی که ناچار
خواهند بود ساعتها کار کنند ،با کمبود استراحت
و انرژی نیز مجبورند کار خود را دنبال کنند .آگاهی
از این امر که میلیونها نفر ممکن است جان
خود را به دلیل دستورهای تصمیمگیران از دست
بدهند،فشارهایی باورنکردنی ایجاد خواهد کرد.آیت
الله هاشمی رفسنجانی از معدود مدیرانی بود که
فشارهای امور پرتنش بر او کمتر تاثیر می گذاشت.
در دوره جنگ ایران و عراق ،مثل دوران زندان قبل
از انقالب ،تالش داشت دیگر فرماندهان را از به
دام افتادن در بحران های روان شناختی برهاند.
نهم ،هنجارها رفتارهای معینی هستند که بر
اساس ارزشهای اجتماعی قرار دارند .ارزشهای
اجتماعی به تدریج به صورت هنجارهای اجتماعی
درمیآیند و با رعایت کردن آنها ،جامعه انتظام پیدا
میکند .آقای هاشمی درعین حال که در استدالل

جدی است ،به طرف مقابل توهین نمیکند .در
جنایت بزرگ صدام در شهید کردن و مجروح
کردن صدها هزار جوان ایرانی شکی نیست ،اما
آقای هاشمی به صورت محترمانه با او برخورد
میکند .حتی محترمانهتر از مبتکر نامهنویسی که
هنجار آن است که او باید بیشتر مواظب باشد.
دهم ،نامههای آیت الله هاشمی رفسنجانی
موقعیت او در فضای اجتماعی آن زمان را
نشان میداد .اندیشه انسان و در نتیجه،
تصمیمگیریهای او ،تابع مجموعهای از عوامل
مختلف مثل موقعیت او در فضای اجتماعی
است .برداشت طرف مقابل از آقای هاشمی این
بود که این فرد در کار خود جدی است .عراقیها
میدانستند که ویژگی شخصیتی آقای هاشمی آن
است که در شرایط سختی و فشار ایستادگی می
کند و در میانه مشکالت فلج و دودل نمی شود.
همچنین اتکا به مردم ازجمله مواردی است که در
خالل نامه ها به خوبی مشهود است .مردم ساالری
در نگاه این سیاست مدار به صورت جدی از راه
های برون رفت از دام صدام است .او به خوبی
خاطرنشان میکند که مردم ایران همچنان آماده
دفاع از کشور هستند.
یازدهم ،نکته مهم در رفتار سیاسی آقای هاشمی،
آمادگی پرداخت هزینه بود .در نظریههای
روانشناسی سیاسی بین دو مفهوم تمایز قائل
هستند :نشانههای هزینهبر و حرف مفت .رفتاری
که هیچ هزینهای دربر نداشته باشد توسط هر نوع
بازیگری قابل انجام است و درنتیجه ستادهای به
همراه ندارد؛ مثال بیان اهداف و مقاصد ،کار سادهای
است ،چراکه هم صدام و هم سیاستمداری که
به واقع متعهد به صلح است به میزان یکسانی
میتوانند ادعای اهداف صلح طلبانه داشته باشند.
این یعنی تصمیمگیران باید رفتارهایی را دنبال کنند
که انجام آنها هزینه داشته باشد .چنین رفتارهایی
به راحتی نمیتوانند برای فریب دادن مورد استفاده
قرار گیرند :تنها بازیگری که می خواهد و میتواند
به طرز خاصی رفتار کند ،توانایی و انگیزه الزم برای
فرستادن چنین نشانههای هزینهبری را دارد .در
فضای سال های  ١٣٦٨و  ،١٣٦٩این موضوع که
ممکن است نامه نویسی صدام  ،فریبی بیش نباشد
به شدت مطرح بود.آیت الله هاشمی رفسنجانی در
مقدمه کتاب نامههای تبادلشده مینویسد« :ابتدا
با ناباوری با این ادعا (نامه اول صدام) برخورد شد،
چون وضع ما و عراق در شرایطی نبود که با عرف
دیپلماتیک ،ارسال پیک و نامه قابل توجیه باشد.
بررسی های ابتدایی از لحاظ درستی مضامین و
امضای نامه و مهر و آرم و شناخته شده بودن حامل
نامه ،اطمینان نسبی ما را درخصوص صحت ادعا
جلب کرد .گرچه در گذشته صدام حسین چندبار
از طریق نمایندگی های عراق در آلمان ،سوئیس و
جاهای دیگر پیشنهاد مذاکره حضوری و رودرروی
روسای دو کشور را داده بود و تا مرحله مذاکره
مقدماتی در سطح روسای نمایندگی پیش رفته
بودیم ،ولی ویژگیهای مضامین نامه کافی بود که
مطلب را جدی بگیریم که گرفتیم .با مشورت و دقت
همه جانبه جواب تهیه شد و از طریق نمایندگی در
ژنو به نمایندگی عراق در آنجا تحویل داده شد».
دوازدهم ،از دیگر ویژگیهای آیت الله هاشمی
رفسنجانی ،تخصص او در تصمیمگیری در میان
عدم قطعیتهاست .تصمیمگیری در شرایط عدم
اطمینان برای زمانی است که مشکل موجود شامل
تعدادی از عدم قطعیتها یا متغیرهای غیرقابل
کنترل میشود .درعین حال اطالعاتی از گذشته
به منظور پیشبینی برای این متغیرها در دسترس

نبوده ،ازاین رو محاسبه احتمال وقوع برای آنها
ممکن نیست .تاکنون وضعیتی مشابه پایان جنگ
برای هاشمی رخ نداده بود .در تاریخ نیز چنین
تجربه ای کمتر وجود داشت .صدام ،دیکتاتوری
مخصوص به خود بود .انقالب اسالمی پدیده
منحصربه فرد و یکی از پنج انقالب کبیر در جهان
مدرن بود .اعراب به استثنای رهبران معدودی،
از تجاوز عراق به خاک ایران حمایت می کردند.
قدرتهای جهانی نیز در انتهای جنگ پشت صدام
بودند .پنج عضو دائم شورای امنیت همگی دارای
منافع اقتصادی ،سیاسی و نظامی در عراق بودند و
مایل نبودند عراق در جنگ با ایران شکست بخورد.
چنین وضعیت منحصربه فردی ،تصمیم گیری
راجع به اعتمادداشتن به صدام و نامه های او را
کامال همراه با ریسک میکرد.
سیزدهم،آیت الله هاشمی رفسنجانی روشهای
مخصوص به خود را داشت؛ یکی از آنها استفاده
از نظریه بازی بود .نظریه بازیها حوزه ای از
ریاضیات کاربردی است که در بستر علم اقتصاد
توسعه یافته و به مطالعه رفتار راهبردی بین عوامل
عقالنی می پردازد .رفتار راهبردی ،زمانی بروز
میکند که مطلوبیت هر عامل ،نه فقط به راهبرد
انتخاب شده توسط خود وی بلکه به راهبرد انتخاب
شده توسط بازیگران دیگر هم بستگی داشته باشد.
آقای هاشمی درمورد رفتار صدام در نامه نویسی
حدس های مختلفی می زد .در مقدمه کتاب نامه
های تبادل شده می نویسد« :گرچه در تحلیل ها
و بررسی های مربوط به انگیزه طرف مقابل در ارائه
این ابتکار و عجله غیرمعمول در ادامه کار ،ضمن
احتماالت فراوان دیگر ،احتمال مشکل داشتن با
همسایه های عرب خود و به ویژه کشورهای نفت
خیز خلیج فارس مطرح بود ،ولی بعضی احتماالت
دیگر از قبیل مشکل داشتن با کشورهای صنعتی
طلبکار عراق و به خصوص آمریکا و فرانسه یا
مشکالت اقتصادی و اجتماعی داخلی ناشی از
گ بی ثمری که خود راه انداخته
دوران طوالنی جن ِ
بود و طوالنی شدن دوره اسارت ده ها هزار اسیر
عراقی که عمدتا در سال های اول جنگ اسیر شده
بودند و مخارج گزاف نگهداری این همه نیرو به
خاطر دوران نه جنگ نه صلح ،به عنوان عوامل این
حرکت توجه را جلب می کرد و کمترین اهمیت را
بر احتمال پیش آمدن جنگ با حامیان دیروز و آن
روز عراق می دادیم».
چهاردهم،آقای هاشمی رهبر تک نقطهای نبود؛

او تصمیمگیری را یک جریان مداوم ذهنی و
همچنین سازمانی می دانست .در اینجا منظور از
سازمان ،همان نظام جمهوری اسالمی ایران است.
او در جایجای نامههای خود به عهدنامه حسن
همجواری و مرزهای دولتی منعقدشده در ١٩٧٥
اشاره میکند .برای او مهم نیست که چه رژیم یا
چه فردی از طرف ایران مذاکره یا آن قرارداد را امضا
کرده است .مهم آن است که تداوم در سیاست
خارجی ایران حفظ شود.
و پانزدهم ،با همه اینها آیت الله هاشمی
رفسنجانی یک نویسنده است و طرف مقابل او
یک نظامی .صدام در نامههای خود برای نزدیک
شدن به هاشمی میگوید« :آقای رئیس جمهوری،
این اقدامات من کال به این جهت صورت میگیرد
که یقین دارم جنگجویان قادرند همدیگر و مقاصد
یکدیگر را سریعتر دریابند .اگرچه این صفت جنگجو
بودن در جریان یک ستیز مسلحانه فیمابین آنها
به دست آمده باشد» .اما آقای هاشمی در این دام
صدام نیز نمیافتد و در پاسخ باز به اصول اسالمی
و انسانی اشاره میکند.

شهردار گرگان گفت :مطالعات ایجاد ۲
خط بیآرتی در گرگان در دست انجام بوده و
پیشبینی میشود  ۱۰۰میلیارد تومان بودجه
برای اجرای آن موردنیاز است.شامگاه شنبه
یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسالمی
شهر گرگان با موضوع بررسی لوایحی از جمله
تعیین کرایه حمل بار و مسافر درون شهری،
تأمین منابع موردنیاز اجرای خطوط بیآرتی،
مساعدت مالی به هیئت جانبازان و معلوالن
و غیره برگزار شد.احمد ساالری ،رئیس سازمان
اتوبوسرانی شهرداری گرگان درباره تعیین
بهای خدمات عمومی حمل و نقل بار درون
شهری اظهارکرد :کار تعیین کرایه حمل بار
در گرگان و حریم آن برعهده سازمان حمل
و نقل شهرداری است.وی افزود :نظاممند
کردن تعیین بهای خدمات عمومی حمل و نقل
بار به استناد ماده  71قانون شوراها از امسال
جزو وظایف سازمان حمل و نقل شهرداری
به حساب میآید .از سوی دیگر کامیونداران
نیز مراجعههای متعددی به سازمان داشتند و
مدعی بودند متولی ندارند.ساالری گفت :برای
جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی ،نرخ بهای
خدمات عمومی حمل و نقل بار در گرگان و
حومه را ساماندهی کردیم .هرچند ممکن است
در ابتدای امر شهروندان نسبت به آن واکنش
داشته باشند اما به مرور شرایط بهتر میشود.
در این جلسه بهای خدمات عمومی حمل و
نقل بار در گرگان و حومه آن ( مسافت 20
کیلومتری از شهر) برای خودروهای مختلفی
مانند وانت ،کامیونت ،کامیونهای  6تن
و  10تن و غیره براساس تن کیلومتر تعیین
شد.تأمین منابع موردنیاز برای اجرای خطوط
بیآرتی در شهر گرگان موضوع دیگری بود که
در صحن شورا به آن پرداخته شد.عبدالرضا
دادبود ،شهردار گرگان درباره این الیحه گفت:
قانون بودجه  97به شهرداریها این اجازه
را داده است تا برای تأمین مالی پروژههای
مختلف در قالب اوراق اسالمی و مشارکت
اقدام کند.وی با بیان اینکه دولت در زمینه
توسعه حمل و نقل عمومی ،مشارکت خوبی
با شهرداریها دارد ،افزود :برای حمل و نقل
انبوهبر از جمله بیآرتی ،ترموا و غیره  50درصد
اصل و سود اوراقی که میفروشیم از سوی
دولت تضمین میشود و نیمی دیگر نیز باید از
سوی شهرداری تامین شود.شهردار گرگان بیان
کرد :براساس مطالعات اولیهای که داشتیم
 100میلیارد تومان برای ایجاد خطوط بیآرتی
پیشنهاد دادیم .بعد از پیگیریهای ما از وزارت
کشور قرار شد شهرداری گرگان درخواستی به
شورای شهر ارائه دهد و در صورت تصویب شورا
و با تایید معاونت عمرانی استانداری گلستان،
مصوبه به وزارت کشور انجام خواهد شد.وی با
بیان اینکه مطالعه ایجاد خطوط بیآرتی شهر
گرگان در حال انجام است ،گفت :حداکثر تا
سهشنبه هفته جاری برای تصویب الیحه و قرار
گرفتن در لیست انتشار اوراق فرصت داریم.
اگر مشاور اجرای آن را مورد تأیید قرار دهد
از کمک  50درصدی دولت استفاده خواهیم
کرد و در غیر این صورت نیز از ظرفیت انتشار
اوراق برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی
استفاده میکنیم.

شو
برخی بندهای بودج ه آموز 
پرورش حذف شد

شیراز – خبرنگار ابتکار  :عضو کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس گفت :اعضای
کمیسیون تمامی تبصرههای الیحه بودجه
مربوط به خصوصیسازی در آموزش و
پرورش بود را حذف کردند.میرحمایت
میرزاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسالمی ،در تشریح نشست
این کمیسیون گفت :ادامه بررسی الیحه
بودجه سال  98در حوزه آموزش و تحقیقات
در دستور کار کمیسیون قرار داشت و
اعضای کمیسیون به تمامی تبصرههای الیحه
بودجه که به موضوع خصوصیسازی آموزش
و پرورش از جمله تبصره مربوط به خرید
خدمات آموزشی بود ،رأی حذف دادند.این
عضو کمیسیون آموزش در مجلس افزود:
بند  3و  4تبصره  ،19بند «د» تبصره ، 20
و  4جزء بند «ب» و همچنین بند «ج» و بند
«ز» تبصره  21الیحه بودجه  98که مربوط
به موضوع خصوصیسازی بود ،همگی حذف
شد و به این ترتیب کلیه بندهای مربوط
به خصوصی سازی یا واگذاری آموزش و
پرورش بدون استثناء همگی حذف شدند و
همچنین در برخی موارد تجمیع و کوچک
شدن واحدهای آموزش و پرورش و پژوهشی
همگی حذف شد.سخنگوی کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس افزود :اعضای
کمیسیون معتقد بودند که موارد حذف
شده ،هیچکدام ماهیت بودجهای نداشتند و
دولت این موارد را در برنامه ششم و قوانین
سایر قوانین دیده است.

