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گزارش رسالت از ب یتوجهی به وضعیت کارتنخوابها؛

زمستان برای کارتنخوابها سردتر است

سرمقاله

از بازگشت زهيرها و حرها
تا عملکرد يزيديان

هنوز هوا ناجوانمردانه سرد نشده اما زمستان از راه آمده .بايد فکري کرد براي
آنهايي که سرپناهي ندارند و کارتن ،لحاف و تشک شان است .صبح تا شب توي
سطل هاي زباله دنبال غذا مي گردند و جايي که بتوان درآن خوابيد .کوچه
پس کوچه اي ،کنار اتوباني ،زير پلي  ...وقتي آسمان خسيس مي شود و يک
قطره باران و برف نمي بارد ،بخت يار کارتن خواب هاست وگرنه بايد دنبال
سرپناه درست و حسابي باشند مثال گرمخانه و جايي که سقفي دارد به غير
از آسمان .اما هر چه باشد براي از مابهتران يا همان ها که نامشان مسئول
و سياستگذار است مهم اين است که زمستان با همه سرماي سياهش زود
سپري شود تا خبر مرگ آنان در رسانه ها درج نشود و رو سياهي اش براي
زغال نماند! کارتن خواب ها در زمره طردشدگان اجتماعي قرار دارند ،اگر طرد
نشده بودند به خيابان پناه نمي آوردند .مثل روز روشن است که نداشتن شغل،
نبود حمايت هاي دولتي و نابرابري و بي عدالتي برجمعيت کارتن خواب ها
افزوده و همچنان مي افزايد .البته اين را بايد در نظر داشت که موضوع
بي خانماني تنها مختص جغرافياي ايران نيست و همه کشورهاي جهان حتي
جوامع توسعه يافته هم با اين مسئله روبه رو هستند .اما براي اينکه بدانيم اين
پديده نوظهور از چه زماني در کشور ما مطرح شده بايد به روايت رسانه ها

استناد کنيم .گفته مي شود از سال  1382پس از مرگ شماري از
کارتن خواب ها در تهران و انتشار تصاويري دردناک از وضعيت آنان در
خبرگزاري ايسنا ،اين پديده به رسميت شناخته شد و تازه شصت برخي از
مسئوالن خبردار شد که اين مسئله حاد اجتماعي در کشور ما وجود دارد اما
به رغم بازتاب هاي متعدد رسانه اي و آگاهي مسئوالن بازهم نظاره گر بهبود
وضعيت آنان نبوده ايم و حتي برخي افراد ،کارتن خوابها را نامهربانانه در شمار
ژن هاي ضعيف جامعه قرار داده اند ،بي ترديد اين نوع نگرش حاصل
بي اقدامي است .مسئوالن ما هربار به جاي حل مسئله به دنبال پاک

کردن صورت مسئله بوده اند و همين دو سال پيش بود که شهيندخت
موالوردي ،معاون پيشين رئيس جمهور در امور زنان و خانواده ،از پروژه
عقيم سازي زنان کارتن خواب سخن گفت و بزرگمهر حسين پور،
کاريکاتوريست و کارگردان انيميشين بسيار ساده انگارانه و با لحني
غيردردمندانه مطرح کرد« :به جاي احساسات خرج کردن هايي که
راه را به ناکجا مي کشاند ،به جاي حرف هاي سطحي و بدون دانش...
بايد فکري بکر کرد.

ادامه در صفحه10

در گفتوگوي رسالت با نمایندگان مجلس مطرح شد؛

چرا در بودجه  ۹۸وام ازدواج
افزايش نيافت؟
صفحه4

محسن پيرهادي:

تبديل تحريمها
به فرصت ،نيازمند
ريسکپذيري
منطقي است

نوآوران/طرح :محمد طحانی

مسعود پيرهادي  -سردبير
هشتم و نهم دي ماه در تاريخ جمهوري
اسالمي ثبت شد .ايامي که آخرين بازماندگاني
که بايد سوار کشتي نجات مي شدند و
تا آن روز متحيرانه صحنه را مي ديدند،
صف خود را از فتنه گران ،به مدد اباعبداهلل
عليهالسالم جدا کردند .کشتي نجات حرکت
کرد و عده اي سوار نشدند و به هالکت رسيدند؛ همان ها که
توهين کنندگان به عزاي اباعبداهلل را خداجو ناميدند و صف
خود را علي رغم تاکيد چندباره رهبر انقالب ،از دشمن ،جدا
نکردند .آري «من اتاکم نجي و من لم يأتکم هلک» .صحنه
عادي نبود ،غبارآلود و مرموز بود و تنها کساني مي توانستند
زير بيرق حق بايستند که اهل بصيرت و صبر بودند «اال و ال
يحمل هذا العلم اال اهل البصر و الصبر»در آن ايام بود که مرد
از نامرد معلوم شد و قدر و اندازه افراد ،در اين تحوالت سخت،
ال،
معين شد همانگونه که اميرمؤمنان فرمود فِي تَ َق ُّل ِب االَْ ْح َو ِ
ال
ُعل ِم َج َوا ِه ِر ال ّ ِر َج ِ
تقلب را بهانه کرده بودند براي تغلب عليه حکومتي که با قدرت
برآمده از انتخاب مردم سال ها ريشه دوانده بود و اينگونه مرتکب
گناهان نابخشودني شدند .رهبر فرزانه انقالب در مراسم بيست
و پنجمين سالروز رحلت حضرت امام خميني (ره) ،فتنه تغلب
را اينگونه تبيين فرمودند" :هيچ قدرت و غلبهاي در مکتب امام
که از تغلب و از ا ِعمال زور حاصل شده باشد ،مورد قبول نيست.
در نظام اسالمي قهر و غلبه معنا ندارد؛ قدرت معنا دارد ،اقتدار
معنا دارد ،اما اقتدا ِر برخاست ه از اختيار مردم و انتخاب مردم؛
آن اقتداري که ناشي از زور و غلبه و سالح باشد ،در اسالم و
ِ
شريعت اسالمي و در مکتب امام معنا ندارد؛ آن قدرتي که
در
از انتخاب مردم بهوجود آمد ،محترم است؛ در مقابل آن ،کسي
نبايستي سينه سپر بکند ،در مقابل او کسي نبايد قهر و غلبهاي
به کار ببرد که اگر يک چنين کاري کرد ،اسم کار او فتنه است".
در اين فتنه ،افراد باسابقه ،زمين خوردند و از قضا هم به دشمن
سواري دادند و هم دوشيده شدند تا آنجا که نماينده دشمن ترين
دشمنان ايران و سرمايه آنان قلمداد شدند .بيانيه ها و اجتماعات،
يکي پس از ديگري کار را براي مفتون هاي اوليه و فتنه گران
ثانويه سخت کرد؛ موج سواري دشمن و تحريکات و تحرکات
عناصر داخلي و اذناب آنها کار را به جايي رساند که در روز
عاشورا چونان يزيديان ،هلهله کنان ،به توهين و تمسخر پرداختند.
شايد بتوان گفت آنجا ديگر فتنه اي در کار نبود؛ پرده ها کنار
رفت ،غبارها نشست ،حرها و زهيرها که اشتباها در ميدان
حق نبودند يا در صف مقابل ايستاده بودند به خيل حسينيان
پيوستند و امت حسيني با غيرتي حيدري پيوند خود را با
واليت ،محکم تر کرد.

همین صفحه

يادداشت
حسن کرباليي
قيام تاريخي  9دي سال  88يک نقطه عطف و
به يادماندني در مقاومت ملت ايران است .قيام
حماسي  9دي يک رکورد سنگين در بلوغ سياسي
و نمايش بصيرت مردم ايران است .ملت فهيم و
انقالبي ايران در اين روز دماغ آمريکا را به خاک
ماليدند و نوکران و فريب خوردگان داخلي استکبار
جهاني را به خاک مذلت نشاندند.
درست  10سال قبل از اين ،ملت ايران در قيام تاريخي  23تير  78همين
رکورد را در شکست نبرد نرم دولت آمريکا عليه موجوديت انقالب اسالمي
بهجاي گذاشتند و به سربازگيري دشمن از اردوگاه انقالب پايان دادند.
بازخواني اين دو حماسه براي جلوگيري از بازتوليد فتنه سوم در ادامه
نبرد نرم آمريکا عليه انقالب اسالمي ضروري است.
از يک ماه قبل از انتخابات رياست جمهوري سال ، 88اردوکشي خياباني
يک ضلع از اضالع رقابت و دادن شعارهاي ساختارشکنانه نشان مي داد
انتخابات بهانه اي است براي "تسويه حساب" سياسي با انقالب! دست
آمريکا و رژيم صهيونيستي و دولت مکار انگليس براي مداخله در امور
داخلي ايران را بهخوبي مي شد از طريق بوقهاي آنان ديد.
نفوذ دشمن در برخي ستادها از البالي برخي اظهارات و اطالعيه ها را
هرکسي که با الفباي انقالب آشنا بود حس ميکرد.
"تقلب" کلمه رمز آشوب بود که زمزمه آن قبل از انتخابات هم شنيده
مي شد .در اولين ساعات روز برگزاري انتخابات اعالم شد اگر موسوي
راي نياورد بريزيد خيابانها! اين را بي بي سي از قول همسر يکي از
مقامات اعالم کرد و در آخرين ساعات برگزاري انتخابات قبل از شمارش
آرا و حتي قبل از پايان رايگيري يکي از سران فتنه با برگزاري يک
مصاحبه خود را پيروز انتخابات اعالم کرد! آنها نه منتظر اظهارنظر
نهادهاي قانوني کشور در اعالم نتايج انتخابات شدند و نه حاضر بودند
ادعاي تقلب در يک فرايند قانوني رسيدگي شود.
و اين مهم نشان مي داد که آنان از اول ،آشوب ،شورش و باالخره محاربه
با اصل نظام را در دستور کار دارند.
نمونهشناسي شعارهاي ساختارشکنانه فتنهگران نشان داد آنها از اتاق
فکري دستور مي گيرند که کمر به هدم و نابودي انقالب بسته است.
سران فتنه ،عاشوراي  88را روز تير خالص به انقالب ،اسالم و نظام
قرار دادند و با سر دادن شعارهايي نظير "مرگ بر اصل واليت فقيه" و
"انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است" به ميدان رويارويي با نظام
مقدس جمهوري اسالمي آمدند.
رهبري حکيم و فرزانه انقالب اسالمي با آرامش و طمانينه اين بحران
را مديريت کردند ،به گونهاي که مردم در قيام تاريخي  9دي تکليف
سران فتنه و آشوب نبرد نرم دشمن را يکسره کردند.
مردم با آمدن به ميدان و با لعن و نفرين بر سران فتنه خواستار مجازات
الهي براي آنان شدند و با روشنگري ،سر فتنه را از بدنه آن جدا کردند.
اين فريادها در روز  9دي ،سران فتنه را رسوا کرد و کساني که به
نمايندگي از نتانياهو و ديگر اوباش جهاني در خيابان هاي تهران آشوب
مي کردند را به دست قانون سپرد.
مديريت جهادي و انقالبي رهبر معظم انقالب اسالمي در دومين نبرد
نرم آمريکا عليه ملت مظلوم ايران را مي توان يکي از فصول افتخارآميز
حفظ امنيت و اقتدار ملي دانست.
حضرت آيتاهلل العظمي امام خامنهاي خطر بزرگي را از سر راه
"جمهوريت" و "اسالميت" نظام دفع کردند .کساني که با حمايت
اجانب مي خواستند به بهانه تقلب "غلبه" کنند ،قبول نداشتند که
ميزان راي ملت است .آنها قبول نداشتند که صندوق هاي راي و آراء
ملت سرنوشت انتخابات را روشن مي کنند .آنها براي رسيدن به اهداف
شومشان راه خشونت و محاربه را انتخاب کردند.
آنها اهل بغي بودند و قطعا خداوند در دنيا و آخرت انتقام ملت را از
آنان خواهد گرفت و در اين ترديدي نيست.

شهرداري باقرشهر به استناد مجوز شماره  5/1/11076مورخه  97/4/7شوراي محترم اسالمي باقرشهر در
نظر دارد عمليات پروژه عمراني به شرح ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .لذا از اشخاص
حقيقي و حقوقي دعوت ميشود با در دست داشتن رتبه جديد راه و باند گريد (حداقل )4سازمان مديريت
و برنامه ريزي جهت دريافت اسناد مناقصه ظرف مدت  10روز از تاريخ درج آگهي تجديد نوبت دوم به امور
مالي شهرداري باقرشهر واقع در شهرري جاده قديم تهران-قم مراجعه يا با تلفن  55203710داخلي 324
تماس حاصل نمايند .نحوه پرداخت  %50مبلغ پروژه نقدي و  %50به صورت غيرنقدي و واگذاري امالك
به صورت مزايده ميباشد .بديهي است شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و هزينه آگهي
برعهده برنده مناقصه ميباشد .مهلت دريافت اسناد از شركت كنندگان تا پايان وقت اداري  97/10/29و
اسناد در مورخه  97/10/30در كميسيون معامالت مفتوح ميگردد.
رديف

نام پروژه

برآورد ريالي

مبلغ سپرده شركت در
مناقصه

رتبه

هزينه خريد اسناد

1

تكميل پل روگذر چپ گرد كمربندي شرقي

 30/000/000/000ريال

 1/500/000/000ريال

راه و باند

 2/000/000ريال

P.M.O
اداره بنادر و دريانوردي
آبادان

شهردار باقرشهر -عليرضا ناصري پور

آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي
همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) يك مرحله اي -نوبت دوم

ارتقاء سيستم زيرساخت مخابراتي و الكترونيك بنادر آبادان ،چوئبده و اروندكنار

مديريت بنادر و دريانوردي آبادان در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) (ارتقا سيستم زيرساخت مخابراتي
و الكترونيك بنادر آبادان ،چوئبده و اروندكنار) به شماره ( )200970139600002را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار
نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه
تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم
عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/10/5ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  16روز شنبه تاريخ 97/10/15
مهلت زماني ارسال پيشنهاد :ساعت  16روز شنبه تاريخ 97/10/29
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  11روز يكشنبه تاريخ 97/10/30
تاريخ برگزاري جلسه پرسش و پاسخ :ساعت  11روز شنبه تاريخ 97/10/22
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف:
آدرس :آبادان خيابان امام خميني (ره) و تلفن 06153244000
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام 88969737:و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها ،در سايت سامانه ( ) www.setadiran.irبخش «ثبت نام/پروفايل تامين كننده/
مناقصهگر» موجود است.

تاريخ انتشار97/10/8 :

صفحه2

صفحه10

چرا نظام جامع اطالعاتي راهاندازي نميشود؟

(نوبت اول)

تاريخ انتشار نوبت اول97/10/8:
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/15:

برجام
مرده است

تاکسيرانان
بيمهتکميلي
ميشوند

يادداشت

آگهي مناقصه عمومي شهرداري باقرشهر

فتنه تغلب!

محمدجواد الريجاني:

مدير عامل سازمان تاکسيراني شهري کشور:

مديريت بنادر و دريانوردي آبادان

احمدرضا هدايتي
اين روزها يکي از سواالت مهمي که افکار عمومي جامعه را به خود
مشغول کرده ،اين است که چرا نظام جامع اطالعاتي راهاندازي
نمي شود تا مشکالتي مانند؛ نظارت بر نحوه توزيع سکه و ارز دولتي،
ساماندهي واردات و صادرات ،فرار مالياتي ،جلوگيري از پرداخت
حقوقهاي نجومي ،پرداخت وامهاي کالن بانکي ،يا هدفمندسازي
يارانهها و حذف دهکهاي باال از دريافت يارانه برطرف شود.
بهنظر ميرسد همانند موضوع وامهاي کالن بانکي که افشاي آن
ميتوانست و هماکنون نيز ميتواند به رسوايي عاملين پرداخت اين وامهاي بيضابطه و برخورد
با کساني که احتماالً به دليل رابطه فاميلي ،دريافت رشوه يا حقالسهم از وامگيرندگان و يا
مشارکت در فعاليتهاي اقتصادي آنها ،از شکايت و طرح موضوع در محاکم قضائي اجتناب
كرده اند ،راهاندازي نظام جامع اطالعاتي نيز نگرانيهاي مشابهي را براي برخي از دستاندرکاران
دستگاهها و ايضاً صاحبان پنهان و آشکار قدرت و ثروت به همراه دارد.
قطعاً شناسايي و قطع يارانه دهکهاي باالي جامعه ،کمترين تأثيري بر زندگي و شرايط
اقتصادي کساني که از مراکز مختلف دولتي ارتزاق ميکنند و حقوقهاي نجومي ميگيرند و
يا کساني که به شکل غيرقانوني و نامشروع و يا حتي کام ًال قانوني درآمدهاي کالن به جيب
ميزنند و از پرداخت ماليات خود فرار ميکنند ،نخواهد داشت ،اما راهاندازي اين سامانه
تکليف بسياري از اين افراد در رابطه با ميزان درآمدشان از فعاليتهاي اقتصادي مورد
اشاره را روشن خواهد ساخت.
از همين رو گفته ميشود طرح راهاندازي سامانه جامع اطالعاتي در برخي از امور از جمله در
زمينه ميزان تبادالت بانکي و تجاري ،اعالم ميزان دارايي مسئولين و يا اعالم ميزان حقوق
دريافتي مديران ،از ديرباز با سنگاندازي برخي از صاحبان ثروت و قدرت و افراد نفوذي در
دولت مواجه بوده است.
اميد است که اين مسئله صحت نداشته باشد ،اما بيترديد همانگونه که رهبر معظم انقالب
اسالمي بارها به اَشکال مختلف متذکر شدهاند ،بهترين راه تکذيب اين شايعات تسريع در
راهاندازي اين سامانه و نيز اجراي طرحهايي مانند طرح هدفمندسازي يارانهها و حذف
دهکهاي باالي جامعه ،راهاندازي سامانه اعالم ميزان حقوق دريافتي مديران ،اجراي طرح
جامع شفافيت مالي ،اجراي طرح تشديد مبارزه با فساد و ساير طرحهاي مشابهي است که
بعضاً به رغم گذشت چندسال از ابالغ آنها ،همچنان بر زمين ماندهاند.

خبر

محسن پيرهادي:

تبديل تحريمها به فرصت
نيازمند ريسکپذيري منطقي است
دبيرکل جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسالمي گفت :تبديل تحريمها به فرصت نيازمند
ريسکپذيري منطقي است.محسن پيرهادي در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي
خبرگزاري آنا ،درباره چگونگي تبديل تهديدها و تحريمها به فرصت گفت :تهديد به ذات خودش
هميشه تهديد است ،اما براي اينکه به فرصت تبديلش کنيم بايد با در نظر گرفتن محدوديتها،
استعدادهاي درون کشور را کشف و به منصه ظهور برسانيم و اينکه توانايي خلق فرصتهاي
جديد را با وجود محدوديتها داشته باشيم.وي با بيان اينکه مسئوالن بايد فضايي را ايجاد کنند
تا نسل جوان امکان فعاليت داشته باشد ،تصريح کرد :نسل جوان بايد بتواند طرحي نو ارائه دهد
و حرکت کند ،بنابراين با اين پيششرط ميتوانيم تهديدات را به فرصت تبديل کنيم.دبيرکل
جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسالمي با اشاره به اين موضوع که تبديل تحريمها به فرصتها
در حد شعار باقي مانده است ،تصريح کرد :اين موضوع به خستگي دولتمردان ما مرتبط است و
براي ايجاد فرصت از دل تحريمها ،بايد مسئوالن از خستگي فاصله بگيرند و خودشان به ميدان
عمل وارد شوند و از ظرفيتهاي باالي نسل جوانان استفاده کنند ،اما متأسفانه امروز در فضاي
عمومي کشور چنين چيزي مشاهده نميشود .بنابراين اگر مسئوالن بخواهند با موتور خاموش
زندگي کنند و به حيات خودشان ادامه دهند و برنامهاي براي اداره کشور در دوران تحريمها
نداشته باشند ،قطعاً تحريمها ،تهديدات و محدوديتها به کشورمان فشار ميآورند.پيرهادي افزايش
ريسکپذيري مسئوالن را يکي ديگر از ضرورتهاي عبور از شرايط تحريم و تبديل آن به فرصت
عنوان کرد و گفت :متأسفانه ميانگين سن اعضاي کابينه دولت باالست و به همين دليل قدرت
ريسکپذيري پاييني دارند و اينکه خودباوري منطقي نزد مسئوالن بايد وجود داشته باشد و در
اينجا بايد از ظرفيت جواناني که قدرت ريسکپذيري و تحرک بااليي برخوردارند استفاده کرد ،لذا
چارهاي نداريم جز اينکه به جوانان اعتماد کنيم.

