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خوب بد زشت
نقاط ضعف و قوت مجلس  97در گفتوگو با نمايندگان ارزيابي شد؛

سرمقاله

خونهايي که
غيرقابل سانسور هستند!

حنيف غفاري
شهادتدهها نمازگزارمسلماندرشهر
کريستچرچواقعدرکشورنيوزیلند،پرده
ديگري از مظلوميت پيروان آخرين و
کاملتريندينآسماني رادربرابرديده
حيران افکار عمومي دنيا گشود.
اگرچه رسانه هايي مانند بي بي سي ،تا
ساعت ها حاضر نشدند از اين جنايت بزرگ ،به عنوان "حمله
تروريستي"يادکنند،اماخونپاکشهداياينحادثهازسوي
رسانه ها و سردمداران غربي قابل سانسور نيست.
چنانچه از اخبار اوليه بر ميآيد ،فردي که گفته ميشود در
حمله تروريستي مرگبار دیروز در نيوزیلند دست داشته
است ،خود را يک استراليايي سفيدپوست توصيف کرده
است .وي در بيانيهاي که قبل از عمليات نوشته ،از مسلمانان
به عنوان "مهاجم" ياد کرده و وعده داده است که از آنها
انتقام ميگيرد! گزارشها حاکي از اين است که اين فرد
تحت تاثير «آندرس برويک» تروريست نروژي قرار داشته
که  ۷۷نفر را در سال  ،۲۰۱۱در نروژ کشت و به حبس ابد
محکوم شد .در اين خصوص نکاتي وجود دارد که نمي توان
به سادگي از کنار آن گذشت :
"-1اسالم ستيزي در غرب" پروسه اي بوده که نهادهاي
امنيتي آمريکا و اروپا در تقويت و پيشبرد آن ،به مثابه
يک "کاتاليزور" عمل کرده اند .ارائه چهره خشن از اسالم و
تحقير مسلمانان و فراتر از آن ،حمايت از احزاب نژادپرست و
ضد اسالمي که امروز به پارلمانها و حتي دولتهاي اروپايي
راه يافته اند ،از جمله اقدامات و گام هاي عملي مقامات غربي
درمواجههبااسالمواسالمگراييمحسوبميشود.اينروال،
دهه هاست در کشورهاي غربي ادامه دارد .در سال 2013
ميالدي ،پس از اينکه داعش توسط دستگاههاي امنيتي
آمريکا و انگليس و متحدان منطقه اي آنها در عراق و سوريه
خلق شد ،مقامات امنيتي غرب سعي کردند با تقسيم بندي
و تفکيک "تروريسم بد"و "تروريسم خوب" ،آن هم بر اساس
مکانجغرافياييحمالتتروريستيوماهيتقربانيانآنها،اين
بازيخونينراعليهمسلمانانهدايتومديريتکنند.محصول
اين رويکرد امنيتي خطرناک و دوگانه ،رشد گروههاي ضد
مهاجرت و ضد اسالم در غرب بود .گروههايي که نه تنها طي
 6سال اخير از سوي دستگاه هاي اجرايي و امنيتي آمريکا
و اروپا مهار نشده اند ،بلکه بسياري از آنها در قالب احزاب و
گروههاي رسمي مشغول يارگيري در معادالت اجتماعي و
سياسي کشورهايشان هستند!
ادامه در صفحه2

جلودارزاده :ارتباط نمایندگان با مردم ،نقطه قوت مجلس دهم است
سالک :مجلس در ب رابر تشديد تحريمها ايستادگي نکرد
مصري :دولت ناکارآمد دليل ناکارآمدي مجلس است
الهوتي :نظارت را با داد و فرياد اشتباه گرفت هايم

پايان سال  97بهانه اي براي ارزيابي نهادهاي مختلف کشور ،از سه قوه
اصلي گرفته تا ارگان هاي زيرمجموعه و کوچک تر است .اين سال براي
مجلس شوراي اسالمي پر از فراز و نشيب ،استيضاح هاي بي نتيجه ،عدم
راي اعتماد نمايندگان به برخي وزرا و حتي آغازي براي پايان دوره دهم
مجلس شوراي اسالمي بود.اما امسال مجلس شوراي اسالمي عملکردهاي
ضعيف و قوي ارائه داد؛ ديدار با موگريني و سلفي گرفتن نمايندگان با
او ،که با هشتگ #سلفي_حقارت در شبکه هاي اجتماعي پخش شد و
نمره منفي و حرکت زشتي براي مجلس بود تا نوسانات اقتصادي و توقع
مردم از مجلس که در مقابل عملکرد ضعيف دولت نقش قوي تري ايفا

گزارش رسالت از وضعیت بازار تلفن همراه؛

تلفنيکه با جيب مردم
همراهي نميکند!
صفحه4

رسالت وضعيت اشتغال جامعه ايثارگر را بررسي م يکند

حقیقتدنیایغرب
واکنشها به جمعه خونین مسلمانان در نیوزیلند

يادداشت

جايخاليمؤلفههايتربيتي و پرورشي
در پرونده دانشآموزان

احمدرضا هدايتي
ترديديوجودنداردکهآموزشوپرورش،مهمترينو
اصليترينعاملوبهعبارتديگر،شاهکليدپيشرفت
علمي و توسعه فرهنگي جوامع ،محسوب ميشود
و هرگونه کاستي و قصور در زمينه تعليم و تربيت
نسل جوان ،ميتواند در کاهش سرعت و افزايش
زمان دستيابي به اهداف موردنظر در اين مسير،
نقش اساسي داشته باشد.
اگرچه بهبود شرايط پرورشي و تربيتي و ايضاً آموزشي مدارس ،قبل از
هرچيزي نيازمند وجود معلمين واجدشرايط و کارآمد و فراهم نمودن ساير
زيرساختهاي موردنياز در نظام آموزش و پرورش کشور است و اگرچه
اين مهم يعني کادرسازي ،موضوعي است که متأسفانه اجراي اصولي آن
دستخوش اختالف سليقهها قرار گرفته است ،اما اين مشکل نبايد موجب
غفلت از مسائل تربيتي و پرورشي دانشآموزان گردد.
بيشک کمتوجهي به مسائل تربيتي و پرورشي دانشآموزان ،در درازمدت
خسارات جبران ناپذير و فاجعهباري را براي کشور به همراه خواهد داشت،
خسارتهايي که از هماکنون آثار و تبعات آن را ميتوان در افزايش برخي
از ناهنجاريهاي اجتماعي مانند؛ نحوه مواجهه افراد جامعه با مشکالتي
مثل تورم و گراني مالحظه کرد.
در واقع مدت تحصيل جوانان و نوجوانان ،بهويژه دوران آموزش ابتدايي و
پس از آن در طول تحصيل مقاطع باالتر در مدرسه و تا حدودي سالهاي
اول دانشگاه ،بهترين و با ارزشترين فرصتي است که ميتواند در کنار
ارائه مسائل و مطالب آموزشي ،به امور تربيتي و پرورشي نسل جوان
اختصاص داده شود.
البته همانگونه که اشاره شد ،براي استفاده بهينه از اين فرصت استثنايي،
بايد ساير زيرساختهاي سختافزاري و نرمافزاري و نيازهاي مالي کار نيز،
با سرعت و رغبت ناشي از درک درست مسئله ،تأمين و جايگاه آموزش و
پرورش و بهخصوص نقش و جايگاه متوليان اين عرصه ،بهويژه معلمين
عزيز در سطح کشور و افکار عمومي جامعه بازيابي و احياء گردد.
با توجه به توضيحات مورداشاره ،بهنظر ميرسد همزمان با کادرسازي در
سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش ،تعبيه يک چکليست تربيتي و
پرورشي موقت و البته هدفمند در پرونده آموزشي دانشآموزان ،ميتواند
تا حدود زيادي به رفع مشکل در اين خصوص کمک نمايد ،طبيعتاً در
اين چکليست بايد همه مؤلفههاي مؤثر در تربيت و پرورش جوانان و
نوجوانان را مورد توجه قرار داد.
برخي از مؤلفههاي تربيتي و پرورشي قابل درج در اين چکليست عبارتند از:
مؤلفههاي رفتار فردي شامل؛ خودشناسي(خودآگاهي) ،خداشناسي،
صداقت و راستگويي ،دينداري ،انجام واجبات و مستحبات ،ترک حرام
و مکروه ،همدلي و همراهي با ديگران ،يادگيري ،پرسشگري ،خالقيت
و نوآوري ،ايدهپردازي ،آرمانگرايي ،دقت ،نظم و انضباط ظاهري،
تأثيرگذاري بر ديگران ،تأثيرپذيري از ديگران ،منطقي بودن ،توان درک
مسائل ،آيندهنگري و دورانديشي ،تفکر و ژرفنگري ،قدرت کتابت،
سخنوري ،تحقيق و مطالعه ،قدرت تصميمگيري و تصميمسازي ،توانايي
حل مسئله ،قدرت نقادي و ظرفيت نقدپذيري ،توان کنترل هيجانات،
خوداتکايي ،خودباوري و اعتماد به نفس ،شادي و نشاط ،قدرت تمرکز،
ويژگيهاي عاطفي ،وقتشناسي.
مؤلفههايرفتاراجنماعيشامل؛نوعدوستي،مشارکتوکارتيمي،مسئوليتپذيري
و پاسخگويي ،هدفگذاري و برنامهريزي ،قدرت تعامل و ارتباط مؤثر با ديگران،
نظم و انضباط محيطي ،قدرت مديريت ،حفاظت از محيطزيست ،حفاظت از
بيتالمال ،امر به معروف و نهي از منکر ،مددياري و امدادرساني ،قانونمداري،
رفتار ترافيکي ،رفتار شهروندي ،رفتار آپارتماننشيني ،ارتباط با مراکز مذهبي،
ميهن دوستي ،دشمنشناسي ،ميزان کمک به والدين در امور خانه ،کمک به
معلمين در انجام امور مدرسه.
ادامه در صفحه 2

کند.از طرفي پرداختن به برجام و لوايح چهار گانه يکي از طرح هاي
سخت براي مجلس بود و در اواخر سال  97با بررسي بودجه سال 98
و افزايش حداقل حقوق کارگران و کارمندان دولتي قدرت مجلس در
تصميم گيري به چالش کشيده شد.اما طرح سوال مجلس از رئيس جمهور
در اين دوره يکي ديگر از اقدامات حاشيه ساز بود ،اين طرح در دهم مرداد
با  ۸۰امضا و  5سوال اعالم وصول شد ،اما مجلس از  4پاسخ روحاني درباره
بيکاري ،ارز ،رکودو قاچاق قانع نشد و قرار بود سواالت به قوه قضائيه ارسال
شود اما در پايان ،نتيجه اين سواالت و ارسال آن ها به قوه قضائيه مشخص
نشد و پاياني باز براي مجلس دهم بود.
ادامه در صفحه3

صفحه9

تکليف بر زمين مانده
قانون جامع ايثارگران

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

صفحه10

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (شرح مختصر :تهيه مصالح و اجراي تكميل عمليات خاكي و اليه اساس محوطه پايانه
مسافربريشهرداريسيرجان)بهشماره2097005674000061راازطريقسامانهتداركاتالكترونيكيدولتبرگزارنمايد.كليهمراحلبرگزاري
مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها 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  97/12/18مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  18:00روز سهشنبه تاريخ 97/12/28
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19:00روز شنبه تاريخ 98/1/24
زمان بازگشايي پاكت ها :ساعت  18:30روز يكشنبه تاريخ 98/1/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها
الف :آدرس سيرجان ميدان انقالب شهرداري مركزي امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :-مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسالمي شهر سيرجان

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (شرح مختصر :تهيه مصالح و اجراي آسفالت معابر سطح شهر شماره 2

سال  97به شماره  2097005674000060را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه
از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها 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  97/12/18مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  18:00روز سه شنبه تاريخ 97/12/28

مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19:00روز شنبه تاريخ 98/1/24

زمان بازگشايي پاكت ها :ساعت  18:00روز يكشنبه تاريخ 98/1/25

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها
الف :آدرس سيرجان ميدان انقالب شهرداري مركزي امور قراردادها و تلفن 034-41325077

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :-مركز تماس021-41934 :
تاريخ انتشار نوبت اول 97/12/18
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/12/25
خ ش 97/12/18

روحاني:

رئيس جمهور کشورمان گفت :هيچ قدرت و کشور ثالثي قادر نيست بين ايران و عراق تفرقه ايجاد
کند.به گزارش خبرگزاري مهر حجت االسالم حسن روحاني چهارشنبه شب در فرودگاه مهرآباد
تهران و در جمع خبرنگاران ،با قدرداني از پذيرايي گرم و صميمانه دولت و ملت عراق ،اظهار
داشت :در اين سفر تقريباً با همه مقامهاي عاليرتبه عراق از جمله نخست وزير ،رئيس جمهور،
رئيس مجلس و ديگر مقامات اين کشور به صورت خصوصي و جمعي ديدار و گفتوگو کرديم و
مسائل بسيار مهمي در اين مالقاتها مورد بحث قرار گرفت.وي افزود :در اين مالقاتها در مورد
مسائل مرزي دو کشور بر معاهده  ۱۹۷۵تاکيد شد ،براي اليروبي اروند رود که براي دو کشور و
بويژه منطقه جنوب ايران از اهميت بااليي برخوردار است توافق کرديم و دوطرف درمورد رايگان
شدن رواديد سفر گردشگران و زائران دو کشور به توافق رسيدند.
رئيس جمهور با بيان اينکه ساالنه حدود  ۳ميليون عراقي به ايران سفر ميکنند و از ايران نيز
نزديک به دو ميليون نفر گردشگر و زائر به عراق ميروند ،گفت :موضوع گردشگري از نظر اقتصادي،
فرهنگي و حتي سياسي از اهميت زيادي برخوردار است و رايگان شدن رواديد سفر به دو کشور
ميتواند در توسعه گردشگري و افزايش تعداد گردشگران مؤثر باشد.روحاني خاطرنشان کرد :در
زمينه همکاريهاي تجاري وکاهش تعرفهها و حتي حذف تعرفه برخي اقالم گفتوگو کرديم و
همچنين در مورد احداث شهرکهاي صنعتي در مرزهاي دو کشور توافق شد .توافقهاي بسيار
خوبي هم درزمينه همکاري در حوزه انرژي ،برق و نفت و گاز حاصل شد.
رئيس جمهور با بيان اينکه عراق اولين مرکز صادراتي ايران در دنياست ،افزود :در اين سفر تصميم
گرفته شد صدور رواديد تجاري نسبت به قبل تسهيل شود ،دو کشور روابط تجاري بسيار نزديک
و صميمي دارند و نقشي که فعاالن اقتصادي و تجار در اين زمينه ايفا ميکنند براي دو طرف
بسيار مهم است.روحاني همچنين به توافق ايران و عراق براي همکاري در حوزه فني  -مهندسي
اشاره کرد و افزود :در گفت و گو با مقامهاي عراقي درمورد ارائه تسهيالت خدمات فني و مهندسي
مذاکره کرديم.
رئيس جمهور در خاتمه با بيان اينکه هيچ قدرت و کشور ثالثي قادر نيست بين ايران و عراق تفرقه
ايجاد کند گفت :اين سفر ميتواند نقطه عطفي در روابط دو کشور باشد و اميدواريم شاهد گسترش
روابط ايران و عراق در آينده باشيم که به نفع دو کشور و همه منطقه خواهد بود.
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هيچ قدرت و کشور ثالثي قادر نيست
بين ايران و عراق تفرقه ايجاد کند

و اليه اساس محوطه پايانه مسافربري شهرداري سيرجان

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي

کاخ اليزه
يک متهم است!
خبر

نوبت دوم

تهيه مصالح و اجراي تكميل عمليات خاكي

تاريخ انتشار نوبت اول 97/12/18
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/12/25
خ ش 97/12/18

تحلیل گزارش فایننشال تایمز در رسالت امروز

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسالمي شهر سيرجان

آگهي دعوت
به همکاري

وزارت نيرو ،در راستاي راهبرد شايسته گزيني در دولت
دوازدهم و ايجاد فرصت هاي برابر براي همه افراد داراي
صالحيتهايعموميوتخصصيخدمتگزاري،ازمتخصصين
داوطلب واجد شرايط براي همکاري در سمت هاي زير دعوت
به اعالم آمادگي مي نمايد:
 -1مديرعامل شرکت آب و فاضالب شهري استان مرکزي
 -2مديرعامل شرکت آب و فاضالب شهري استان گلستان
 -3مديرعامل شرکت آب و فاضالب شهري استان
مازندران
براي کسب اطالع از شرايط احراز و وظايف مربوطه و همچنين
تکميلفرمدرخواست،لطف ًاازتاريخ97/12/25لغايت98/01/23
به آدرس  www.moe.gov.irمراجعه فرمائيد.
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