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صفحه 3
          شنبه    ۲۴ شهریور ۱3۹۷

۵ محرم ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۰۲

1- ســپرده شــرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش 
نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانک شهر. 2- برندگان نفر  اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- 
شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار  است. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداری واریز 
و رسید آنرا ارائه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان های شهرداری کرج واقع در میدان توحید- بلوار 
بالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر 
از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه در نزد شهرداری باقی می ماند. 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد معرفی نامه 
ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شــرکت و کداقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر الزامی میباشــد. 9- شــرکت کنندگان در 
مناقصه می بایســت کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواســت شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10- سایر اطالعات و جزئیات در 
اســناد مناقصه مندرج اســت. 11-پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا )الف- ب- ج( الک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر 
روی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/7/7 به آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود. 12- پیشنهادات 

رسیده در مورخ 97/7/8 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج )دفتر شهردار( راس ساعت 13/30 مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418 -35892443-026 تماس و یا به سایت www.Karaj.ir  مراجعه نمائید.
اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری کرج

آگهی مناقصه عمومی 

میزان غیرنقدیصالحیت مبلغ سپرده به ریالمبلغ اعتبار به ریالشرح عملیات ردیف

1
تهیه و اجرای خط کشی بلوک عابر پیاده، 

رنگ آمیزی سرعتکاه های آسفالتی و 
خط کشی های طولی سطح شهر کرج

ارائه رزومه کاری مرتبط 10/000/000/000500/000/000
و ارائه تاییدیه از کارفرماهای قبلی

٪100

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

در پرتو وحی

قرآن کتاب هدایت و حل اختالفات
»ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه آنچه را در آن 
اختالف دارند برای آنها روشن کنی، و )این قرآن( مایه هدایت 

و رحمت است برای قومی که ایمان می آورند.«
نحل - 6۴

حضور حماسی و شورانگیز مردم تهران
در تشییع پیکر مطهر 135 شهید گمنام

با تأیید شورای نگهبان

مدیران بازنشسته برای كناره گیری 2 ماه مهلت دارند
شورای نگهبان طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
را تاییــد کرد و بــه این ترتیب ممنوعیــت به کارگیری 

بازنشستگان تبدیل به قانون الزم االجرا شد.
شورای نگهبان ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را در نشست 

روز چهارشنبه گذشته خود تایید کرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهیان اعالم کرد: »طرح 
اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با اصالحاتی در 
جلســه مورخ 6 شهریور 1397 به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسیده است؛ در جلسه مورخ 21 شهریور سال جاری شورای نگهبان 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصالحات به عمل آمده 

مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.«
اعالم جزئیات قانون منع به کارگیری بازنشستگان

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط تلفنی با 
خبر21 شبکه اول با بیان اینکه قانون منع بکارگیری یا پایان همکاری 
بازنشستگان تا 2 ماه آینده الزم االجراست، افزود: طی بندهای الف، 
ب، ج این مصوبه بکارگیری بازنشســتگان دولتی در جایگاه های 
روسای ســه قوه، معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس مجلس و 
اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان و معاونین رئیس جمهور 

بالمانع اعالم شده است.
کدخدایی تاکید کرد: بندهای )د( و )ه( ماده 71 قانون مدیریت 
کشوری که شامل استانداران و سفرا و معاونین وزراء است مشمول 
ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می شــود. البته در این مصوبه 
اســتثنائاتی هم برای جانبازان باالی 50 درصد، آزادگان باالی 3 

سال و فرزندان شهدا دیده شده است.
وی با  اشــاره به استثنائات دیگری در برخی دستگاه ها گفت: 

نیروهای مسلح تابع قوانین دیگری هستند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: رویه اجرای 
این مصوبه مشمول فرصتی 2 ماه است و سازمان ها و ارگان هایی که 
این قانون برایشان صادق است ظرف 2 ماه باید درخصوص اجرای 

آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون مانند دیگر قوانین، جرم 
انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود.

دولت برای جایگزینی افراد بازنشسته 
کارگروه تشکیل دهد

زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی و طراح طرح اصالح قانون منــع به کارگیری 
بازنشســتگان در مشاغل دولتی، در گفت وگو با تسنیم، با  اشاره به 
تصویب این طرح در شورای نگهبان، گفت: طبق این مصوبه مجلس 
که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است، رؤسای سه قوه، معاونان 
رئیس جمهور، نواب رئیس  مجلس، اعضای شــورای نگهبان، وزرا و 

نمایندگان مجلس از این قانون مستثنی می شوند.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس، سفرا و استاندارانی که 
بازنشسته شدند باید پست های خود را ترک کنند، افزود: در ماده 71 
قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ذکر شده بود که برخی از پست ها 
»همتراز« با معاونان وزرا هستند که در اصالح قانون کلمه همترازان 
حذف شد و از این پس همترازان شامل قانون بازنشستگی نمی شوند.

نماینده مبارکه با اعالم اینکه جانبازان باالی 50 درصد، آزادگان 
با داشــتن سابقه 3 سال اســارت و فرزندان شهدا نیز از این قانون 
مستثنی هستند، اضافه کرد: در این قانون به کارگیری افراد بازنشسته 

در نیروهای مسلح نیز منوط به تدابیر رهبر معظم انقالب است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دستگاه هایی 
که به هر طریقی از بودجه دولتی برای حقوق و دســتمزد استفاده 

می کنند نیز شامل قانون جدید می شوند.
طــراِح طرح اصالح قانون منع به کارگیری بازنشســتگان در 
مشــاغل دولتی، با بیان اینکه این قانون 60 روز پس از ابالغ باید 
اجرایی شود، افزود: در این قانون ذکر شده اگر فرد یا دستگاهی از 
اجرای قانون مذکور استنکاف کرد، مجرم شناخته شده و به انفصال 

از خدمت محکوم می شوند.
سعیدی مبارکه با اعالم اینکه نمایندگان قطعاً پیگیر اجرایی 

شــدن این قانون خواهند بود، اظهار داشــت: فراکسیون جوانان، 
کمیســیون اجتماعی مجلس، دیوان محاســبات و دستگاه های 
نظارتی پیگیر این موضوع خواهند شد تا در 2 ماه آینده این قانون 
به سرانجام برسد. وی با بیان اینکه پیش از تصویب قانون در مجلس 
پیشــنهاد شده بود تا یکی از تبصره های مربوط به ماده 71 قانون 
مدیریت خدمات کشــوری که درباره به کارگیری افراد بازنشسته 
به عنوان مشــاور بود نیز حذف شود، گفت: به این نتیجه رسیدیم 
که این اتفاق نیفتد و همچنان این افراد می توانند به عنوان مشاور 

فعالیت داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت 
برای جایگزینی افراد بازنشســته کمیته ای را تشکیل دهد، اظهار 
داشت: با توجه به اینکه برخی از افراد بازنشسته عهده دار پست های 
مهم هستند دولت با تشکیل کارگروهی، جوانانی که دارای تخصص 

و روحیه عدالت محوری هستند را جایگزین افراد بازنشسته کند.
استانداران و فرماندارانی که بازنشسته می شوند

پیش از این حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، 
برخوار و میمه در گفت و گو با »الف« اظهار داشته بود: طبق قانون از 
زمان ابالغ این قانون برای اجرا، بازنشستگان ظرف 2 ماه باید ادارات 
را ترک کنند و اگر از اجرای قانون استنکاف شود، مدیران ادارات که 
برای افراد بازنشسته حکم مسئولیت صادر کرده اند، از ادامه خدمت 

در دستگاه های دولتی محروم خواهند شد.
عضو کمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاســبات مجلس با بیان اینکه در حال 
حاضر حدود ســه هزار بازنشسته مشغول 
به کار در ادارات دولتی و نهادهای عمومی 
داریم، پیش بینی کرد که درنهایت تا ســه 
ماه آینده بازنشســتگان از ادارات دولتی و 

نهادهای عمومی خداحافظی کنند.
حاجی دلیگانی گفت: در حال حاضر 

حدود 15 استاندار که بعد از بازنشستگی، استاندار شدند، با اجرای 
ایــن قانون باید جای خود را به نیروهای جوان تر بدهند. همچنین 
تعدادی از شهرداران، معاونین وزرا، فرمانداران، بخشداران و مدیران 

کل باید برکنار شوند.
کدام مسئوالن استانی باید خداحافظی کنند

بر اساس گزارش فارس اســتانداران آذربایجان شرقی، ایالم، 
اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، 
زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، همدان و یزد 
بازنشسته هستند و با قانون مصوب باید جای خود را به استانداران 

جدید بدهند.
به کارگیری بازنشستگان 

تهدیدی برای وزارت کشور است 
مرداد ماه سال جاری نیز جواد ناصریان معاون منابع انسانی وزیر 
کشور در نشست با مدیران ستادی استانداری بوشهردرباره طرح منع 
به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی گفته بود: به کارگیری 
بازنشستگان تهدیدی برای وزارت کشور است، در قانون جدید 33 
استاندار، معاون استاندار و فرماندار شامل 14 استاندار، 14 معاون 

استاندار و 5 فرماندار در کشور باید بازنشسته شوند.
وی افزود: بین 26 هزار نفر کارمند وزارت کشور حداکثر 75 تا 

80 نیروی بازنشسته داریم.

همایش بزرگ شــیر خوارگان حســینی با حضور 
چشــمگیر مادرانی که کودکان شیر خواره خود را به یاد 
طفل 6 ماهه حضرت سید الشهدا)ع( در آغوش داشتند، 

برگزار شد.
باز هم تقویم که به اولین جمعه ماه محرم رســید، ســیل 
مادران و پدران دلداده اهل بیت)ع( که در نخســتین ساعات روز 
اطفال شیرخواره خود را در آغوش گرفته و به سمت یک همایش 
خاص می بردند، در کوچه پس کوچه های شهر به چشم می خورد.
دیروز به رسم هر سال برای کوچکترین شهید کربال، سرباز 

6 ماهه حسین)ع( همایشی بزرگ برپا شد که شرکت کنندگان 
آن کودکان شــیرخواره ای بودند در آغوش مادران. مادرانی که با 
لباس های سبز و سربند یا علی اصغر)ع( کودکانشان را زینت کرده 
بودند و همنوا با رباب)س( در سوگ سرور و ساالر شهیدان و طفل 
مظلومش گریستند و با چشمانی اشکبار به کودکان خود با عشق و 

ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( شیر دادند. 
آری، چه زیبا گفت شاعر:

من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم 
 روز اول کامدم دستور تا آخر گرفتم 

همایش شیرخوارگان حسینی، همچون صبحگاه مشترک 
ســربازان در گهواره ای بود که مادرانشان با قرائت نذرنامه، آنها را 
نذر قیام صاحب الزمان)عج( کــرده و این واقعیت را دوباره فریاد 
زدند که تا همیشــه راه و نام حسین زنده است و لشکر عاشقان 
ارباب برای پیمودن این راه الهی در همه اعصار و زمان ها آماده اند.
افزایش استقبال جهانی از همایش شیرخوارگان حسینی

این همایش پر شــکوه دیروز در بیش از 5300 نقطه کشور 
شامل بقاع متبرک امامزادگان، مصال های نماز جمعه و مساجد، 
حســینیه ها، تکایا و مراکز منتخب در استان های مختلف برگزار 

شد که شاخص ترین آنها در صحن جامع رضوی حرم مطهر امام 
رضا)ع(، میدان امام)ره( اصفهان و مصالی بزرگ امام خمینی)ره( 

تهران بود.
اســتقبال شیعیان دیگر کشــور ها از همایش شیر خوارگان 
حســینی هم طی سال های اخیر در حال افزایش است و امسال 
این مراســم عالوه بر ایران در 41 نقطه از کشور هایی چون هند، 
پاکستان، بحرین، عراق، عربستان، ترکیه، افغانستان، آذربایجان، 
کانادا، آمریکا، اســترالیا، دانمارک، فرانسه، سوئد، تایلند و برخی 

کشور های دیگر برگزار شد.

مراسم تشییع پیکرهای مطهر ۱۳۵ شهید دوران 
دفاع مقدس همزمان با سومین روز از ماه محرم با حضور 
گسترده اقشــار مختلف مردم و مسئوالن کشوری و 
لشکری از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران برگزار شد.

باز هم فضای شهر بوی عطر ایثار و شهادت گرفت. کاروانی 
از قافله کربالییان در سومین روز از ماه حسین)ع(، به شهر ما 
آمده بودند تا غبار غفلت و فراموشی را از این شهر پاک کنند.

مردم که پیراهن مشــکی عزای سید شــهیدان را به تن 
داشــتند، از اولین ساعات صبح پنجشنبه از جای جای شهر، 
خود را به مکانی رسانده بودند که سال ها بهترین فرزندانشان را 

از آنجا تا بهشت بدرقه کرده بودند.
اما چه ســری است که هرچه بیشــتر می گذرد، حضور 
مردم در مراســم استقبال از شــهیدان با شکوهتر می شود؟ 
شــاید گذشت زمان بیشــتر به ما می آموزد که چقدر مدیون 

ایثار شهیدان و چقدر محتاج عطر پیکرهای پاکشان هستیم.
وقتــی مردم دخیل بســته بــه دور تابوت شــهیدان را 
زادهمی بینــی، گویی طبیبان به مداوای دل ها و تن های خســته 
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با برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی)ع( در ایران و 4۱ کشور جهان

ندای مظلومیت کوچک ترین شهید کربال در جهان طنین انداز شد

ضرورت رویکرد جهادی در مدیریت دولت
ابراهیم کارخانه ای*

1- در حالی که با دســتور قاطع رئیس جمهور محترم درخصوص بازگشت ارز 
حاصل از صادرات کاال یک مشکل اساسی از کشور برطرف می گردد، جا دارد ریاست 
جمهور با انتخاب تیم های قوی کارشناسی در حوزه های مختلف راه حل عوامل اصلی 
مشکالت اقتصادی کشور را شناسایی و با ابالغ آنها به مسئولین دستگاههای ذی ربط 
موجبات اجرایی شــدن آنها را فراهم نماید و چنانچه مدیری توانایی اجرای آن را 

ندارند، برکنار و به جای آنان مدیرانی قوی و کارآمد جایگزین گردند.
 2- جا دارد رئیس جمهور محترم با صدور دستور صریح به دستگاه های اجرایی 
در جهت حل هرچه سریع تر مشکالت موجود؛ مدیران دستگاههای اجرایی را ملزم 
نماید با بســیج تمامی مدیران و کارشناسان و در صورت لزوم با بهره گیری از خرد 
جمعی دیگر متخصصین و صاحبنظران کشور؛ چگونگی راه حل مشکالت اساسی 
دستگاه مربوطه را شناسایی و به طور ضربتی نسبت به حل آنها اقدام نمایند و در 
صورت وجود موانع غیرقابل تصمیم گیری در آن دستگاه، موارد را در هیئت محترم 
دولت مطرح کنند تا در صورت ضرورت، برای اخذ تصمیم نهایی به شــورای عالی 
هماهنگی اقتصاد مقاومتی ارجاع گردد. بر این اســاس با ایجاد رقابت در خدمت و 
نوآوری در رفع مشکالت کشــور؛ مدیران کارآمد و توانمند دستگاهها شناسایی و 
مدیران ناتوان در حل مشــکالت، از ســنگر خدمت حذف و به جای آنها نیروهای 
توانمند و کارآمد به کار گرفته شــوند. چنین اقدامی عالوه بر رفع سریع مشکالت، 
موجبات انسجام و استحکام بخشی به نظام مدیریتی کشور را فراهم خواهد ساخت. 
شکی نیست مدیری که فاقد خالقیت و نوآوری است مدیری است ایستا و متوقف 
در زمان؛ چنین مدیری نخواهد توانست متناسب با زمان پاسخگوی حل مشکالت 
کشور باشد، وجه تمایز یک مدیر نسبت به نیروهای تحت امر خود عالوه بر توانمندی 
مدیریتی می بایســت برخورداری از قدرت خالقیت، ابتکار و نوآوری باشــد. وقتی 
مدیری توانمند ترین فرد دســتگاه نیست و از قدرت خالقیت و ابتکار الزم در حل 
مشکالت برخوردار نمی باشد، طبیعی است چنین مدیریتی موجبات رکود و رخوت 
را در آن دستگاه فراهم ساخت. انتظار رئیس جمهور محترم از کارآمدی دستگاههای 
اجرایی برای حل بی وقفه مشــکالت مردم در میدان جنگ اقتصادی زمانی محقق 
می گردد که قوی ترین و خالق ترین نیرو ها در رأُس دستگاههای اجرایی قرار گرفته 

باشند. 
3 - در حالی که در مواجهه با گرانی لجام گســیخته کاال اقدام انقالبی صورت 
نمی گیرد و نرخ کاالها نه در محدوده ســکه و ارز بلکه در تمامی حوزه ها به دور از 
هرگونه نظارت دولت در میدان توطئه دشمن توسط دالالن و منفعت طلبان مدیریت 
و تعیین می شــود و ریاضت اقتصادی بر زندگی توده مردم مستضعف سایه افکنده 
است جا دارد رئیس جمهور محترم در اقدامی جهادی و انقالبی ضمن اعالم دستور 
قاطع احیاء قدرتمند و گسترده سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها در کل کشور با 
هماهنگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات 
حکومتی طی برنامه ای انقالبی موجبات ساماندهی شبکه تولید و توزیع و نرخ گذاری 
و نظارت بر قیمت کلیه کاالها را در ســطح کشــور فراهم نموده و با اجرای برنامه 
ضربتــی موجبات حذف قاطع هزینه های غیرضرور و در اقدامی داوطلبانه با حذف 
فوق العاده های دریافتی مدیران ارشد دستگاههای اجرایی و کاهش هزینه های جاری 
کشور گامی ارزشمند در جهت استحکام بخشی به نظام اجرایی کشور برداشته شود. 
سزاوار نیست در حالی که مردم در رنج اقتصادی اند، دستگاههای اجرایی همچنان 
به روند جاری خود ادامه دهند. بدون شک مصوبات انقالبی دولت می تواند موجبات 

دلگرمی و اعتماد مردم را در همراهی با دولت محترم فراهم نماید.
4- در شــرایط عادی شــاید ادامه فعالیت یک مدیر ناکارآمد و خسته چندان 
حساســیت برانگیز نباشد، لیکن در شرایط حساس کنونی که کشور با جنگ تمام 
عیار اقتصادی مواجه اســت انتظار این است که توانمند ترین و کارآمدترین نیروها 
در رأس دســتگاه های اجرایی کشور قرار گرفته باشند. دولت محترم می بایست با 
بهره گیری از مدیرانی قوی و کارآمد عنان جنگ اقتصادی را به دســت فرماندهانی 
توانمند، کارآمد و مقتدر بسپارد. در شرایطی که مدیران ناکارآمد و بی برنامه کار را 
به دست گرفته باشند نمی توان انتظار حل مشکالت سخت اقتصادی را داشت. الزام 
مدیران ارشد دســتگاه های اجرایی به ارائه برنامه ضربتی در جهت حل مشکالت 
کشور، آزمونی اساســی برای کارآمدی دستگاه های اجرایی و مدیرانی است که در 

شرایط جنگ اقتصادی مسئولیت خطیر مقابله با دشمن را به عهده گرفته اند.
5- در شرایط حســاس کنونی هیچ دستگاهی نباید خود را مبرا از مشکالت 
موجود کشور بداند. کلیه وزارتخانه ها و سازمانها به مثابه اعضای یک پیکرند که هدف 
واحدی را در جهت خدمت به مردم و تعالی کشور ایفاء می کنند. در میدان جنگ 
اقتصادی برخی دســتگاه ها در خط مقدم نبرد هستند و برخی نقش کلیدی پشت 
جبهه را ایفا می کنند. وظیفه رئیس جمهور محترم اســت که به عنوان رئیس دولت 
همه مدیران دســتگاههای اجرایی کشــور را در قالب ارائه برنامه مشخص ملزم به 
هماهنگــی و نقش آفرینی در میدان جنگ اقتصــادی نماید. هیئت محترم دولت 
بــه عنوان مقر فرماندهی برنامه ریزی و مدیریت جهادی در هماهنگ ســازی کلیه 
دستگاه ها می بایست به عنوان اصلی ترین کانون تفکر اقدام و عمل، نقش کلیدی در 
میدان جنگ اقتصادی ایفا نماید. طراحی عملیاتهای بزرگ برای مقابله با مشکالت 
اقتصادی فرادستگاهی، اقدامی است که می بایست در اتاق فرماندهی هیئت دولت 
تصمیم گیری و در وزارتخانه های ذی ربط برنامه ریزی و عملیاتی گردد. تقسیم بندی 
دستگاهها به اقتصادی و غیراقتصادی به مفهوم خالی کردن پشت جبهه از نیروهای 
پشــتیبانی است. نادیده گرفتن نقش این دستگاهها در شرایطی که دولت محترم 
بیش از هر زمان دیگر نیازمند انسجام و همراهی همه دستگاههاست، نه تنها منجر 
به حذف بسیاری از نیروهای اثر گذار در میدان جنگ اقتصادی خواهد گردید بلکه 
پاسخگویی و کارآمدی این دستگاهها را نیز در حیاط خلوت عدم مسئولیت پذیری 
به حاشــیه خواهد راند. هرگز قابل قبول نخواهد بود که در شــرایط عادی انسجام 
و هم افزایی همه دســتگاهها یک ضرورت باشــد لیکن در شرایط مشکالت سخت 
و دشوار، بسیاری از دستگاهها به حاشــیه رانده شود. جا دارد دولت محترم نقش 
کلیدی همه دســتگاهها را در جنگ اقتصادی تبیین کند و حســب وظیفه مورد 

بازخواست و نظارت جدی قراردهد. 
6- تشــکیل تیم های قوی و پنهان بازرســی برای رصد کارآمدی دستگاه ها و 
ســنجش توانمندی مدیران در اجرای برنامه های ارائه شــده و تدوین رئوس کلی 
برنامه های نوین مدیریتی و نظارتی )مانیفست دولت( با توجه به شرایط کنونی کشور 
خطاب به کلیه دستگاه های اجرایی و الزام مدیران به بسیج کارکنان دستگاه ها در 
جهت ارتقای کارآمدی و رفع مشکالت اساسی مردم؛ از اصول اساسی نظام مدیریتی 
موفق و کارآمد است که متاسفانه این مهم در هیئت محترم دولت مورد توجه قرار 
نگرفته است و نقش هیئت محترم دولت در اتخاذ تصمیمات انقالبی در جهت جلب 
اعتماد عمومی مردم و حل مشکالت مهم کشور کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. 
شایسته است رئیس جمهور محترم با رویکردی جهادی در اداره دولت و تعیین سهم 
مشــترک کلیه دستگاه ها در حل معضالت کنونی کشور؛ به جای اتخاذ تصمیمات 
جاری و کم اثر؛ هیئت محترم دولت به عنوان عالی ترین نهاد اجرایی کشور در قالب 
مدیریتی انقالبی به اتاق فرماندهی و هماهنگی عملیات بنیادی در حل مشــکالت 
اساسی کشور تبدیل گردد. متاسفانه رئیس جمهور محترم همان گونه که ذکر شد جز 
در اخذ تصمیم قاطع در امر بازگشت ارز حاصل از صادرات کاال از قدرت مدیریتی 
خود در عرصه اجرایی کشــور کمتر بهره برده اســت. شکی نیست همان گونه که 
کارآمدی یک دستگاه در گرو توانمندی مدیریت آن دستگاه است توانمندی هیئت 
محتــرم دولت نیز در گرو اعمال مدیریت قوی و مقتدرانه از ســوی رئیس جمهور 
محترم است. اشراف در مدیریت، صراحت در تصمیم؛ قاطعیت در عمل و نظارت در 
اجرا چهار اصل اساسی است که در میدان علم و عقل و عزم ضامن موفقیت در اتخاذ 

تصمیمات بزرگ در پیشرفت و تعالی کشور است.
7- در حالی که در کشورهای پیشرفته کانون های تفکر- که مقام معظم رهبری 
از آن به عنوان هیئت های اندیشــه ورز یاد فرموده اند - حرف اول را در پیشــرفت 
کشــورها ایفا می نماید و صدها کانــون در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، علمی و امنیتی حاصل تالش خود را برای اخذ تصمیم جامع و بهنگام در 
اختیار نهادهای حاکمیتی کشورها قرار می د هند؛ متاسفانه این مهم در کشور ما مورد 
غفلت واقع گردیده و مدیران دستگاههای اجرایی به جای بهره گیری از خرد جمعی 
متخصصین و صاحب نظران مجرب و نخبه، صرفاً به فکر و نظر محدود کارشناسان 
دســتگاههای ذی ربط اکتفا می کنند. در حالی که آمریکا در جنگ اقتصادی علیه 
ایــران از کانون تفکر 380 نفره بهره می برد متاســفانه در جبهه مقابل آن علیرغم 
تاکیدات رهبری حکیم و هوشمند انقالب؛ به این مهم آن گونه که باید توجه نشده 
اســت که جا دارد دولت محترم با راه اندازی کانون های تفکر و اقدام و عمل؛ خرد 

جمعی نخبگان و صاحب نظران کشور را درخدمت حل مشکالت کشور قرار دهد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نماینده دوره های هفتم و نهم مجلس شورای اسالمی

نگاه

آمده اند. چه زیباست نجواهای سر در گریبان و خصوصی مردم 
مشایعت کننده با این شهیدان. 

طبق معمول جوانان اصلی ترین حاضران در مراســم های 
شــهیدان هســتند که در کنار مادران و پدران چشم انتظار 
پرســتوهای ســفر کرده و همرزمان حسرت کشــیده آنها با 
شــهیدان عهد می بندند که راهشان را ادامه دهند و دست از 

حمایت حسین زمان بر ندارند.
بدرقه شهیدان تا بهشت

مردم قدرشــناس تهران با در دســت داشتن بیرق های 
عزاداری ضمن برپایی مراســم سینه زنی، پیکرهای پاک این 
135 شــهید دوران دفاع مقدس را پس از عبور از خیابان های 

انقالب و حافظ، تا معراج الشهدای تهران تشییع کردند.
پیکرهای این شــهدا که با عنوان »شــهدای عزت ایران 
اسالمی« تشییع شدند، از مناطق عملیاتی شلمچه، مجنون، 
 کربالی 5، والفجر 8، والفجر 1، منطقه عمومی فکه، شرهانی، 

جزیره بوارین، نفت شهر و سومار تفحص شده اند.
ابوترابی: پیام شهیدان 

حرکت پشت سر رهبری است
به گزارش ایســنا، در مراســم تشــییع این شهیدان، 
حجت االســالم ابوترابی فرد، امام جمعه موقت تهران گفت: 
شــهدا راه مبارزه با ظالم، ایستادگی در کنار حق و تحکیم 
پیوند میان ملت را برای ما نشان دادند و مدرسه ای به عظمت 
مدرسه عاشــورا برای تربیت نسل امروز و فردا ایجاد کردند. 
شــهدا آمده اند تا با ملت بزرگ ایــران تجدید عهد کنند و 
بگویند راه ما همان راه استوار ملت با امام خویش و آرمان های 
حیات بخش عاشــورا است. ما به خاک افتادیم تا ملت بزرگ 
ایران و تمام ملت های مظلوم در مقابل جهان خواران استوار 
باشند. پیام شــهدا به ما این است که پشت سر مقام معظم 
رهبری و با وحدت کلمه و در اوج امنیت و اقتدار سیاســی 
و اقتدار نظامی بازدارنده در کنار کاروان پرشتاب علمی قدم 

برداریم. 
گفتنی اســت، 17شهید از این کاروان آسمانی شناسایی 
شــده اند که پیکرهای آنها برای برگزاری مراســم تدفین به 
خانواده هایشــان تحویل داده می شود. از 17 شهید شناسایی 
شده،  هفت شهید اهل تهران هستند. پیکر 45 شهید دیگر نیز 

احتمال شناسایی هویت دارند.
پیکر ایــن شــهیدان در روزهای آینده در اســتان های 
آذربایجان شــرقی، اصفهان، خراســان رضوی، خوزســتان، 

فارس، کرمان،کرمانشاه و مازندران تشییع می شوند.
همچنین چهارشنبه شــب همزمان با دومین روز از ماه 
محرم، مراسم وداع با پیکرهای 135 شهید دوران دفاع مقدس 
با حضور مردم تهران در باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس 

برگزار شد.
سرلشکر جعفری: ایران در اوج اقتدار است

فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم تشییع شهدای دفاع 

مقــدس گفت: ملت و نظام جمهوری اســالمی در اوج اقتدار 
قرار دارند و این اقتدار را مدیون شــهیدان و حماســه و ایثار 

آنها هستیم.
سردار سرلشــکر پاســدار محمدعلی جعفری ادامه داد: 
توانمنــدی دفاعــی، تجهیــزات و فناوری هــای گوناگون و 
بهره مندی از توان موشــکی با دقت بسیار باال که مردم ما آن 
را در دو مرحله مشــاهده کردند، به برکت خون شهدا حاصل 

شده است.
وی افزود: دشمنان باید بدانند تا راه شهدا و عشق به شهدا 
وجود دارد، هیچ غلطی نمی توانند بکنند و قادر نخواهند بود به 
ملت ایران کوچکترین آسیبی بزنند، کشورهای منطقه نیز با 
تاثیر از شهدای انقالب اسالمی در برابر استکبار جهانی و نظام 

سلطه ایستاده اند.
تشییع پیکر مطهر شهید ابوالفضل کلهر 

پیکر مطهر شــهید »ابوالفضل کلهر« که به همراه 134 
شــهید دیگر در تفحص های اخیر شناسایی و به خانواده اش 
بازگردانده شده بود، صبح دیروز پس از 36 سال دوری از وطن 

با حضور پرشور مردم شهیدپرور تهران در محله فرجام تشییع 
و سپس در قطعه 24 شهدا به خاک سپرده شد.

  شهید کلهر که متولد سال 1345 در تهران بود، در سال 
61 به صورت داوطلبانه در عملیات رمضان شــرکت کرد و در 

17 سالگی در منطقه شرق بصره به شهادت رسید. 
تشییع پیکر مطهر شهید علی طنوریان

همچنین پیکر مطهر شــهید تازه تفحص شــده، »علی 
طنوریان« بر دوش یاران و همرزمانش تشییع شد و بعد از 35 
سال فراق، دیروز پس از تشییع در بزرگراه اشرفی اصفهانی در 
جوار امامزاده حمیده خاتون باغ فیض تهران به خاک سپرده 

شد.
شــهید طنوریان، متولد 1342، اعزامی از تهران در سال 
1362 بــه جبهه های نبــرد حق علیه باطل اعزام شــد و در 
عملیــات والفجر یک در ســال 62 و در منطقه عملیاتی فکه 

به شهادت رسید.

معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران که به کابل سفر 
کرده، با رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفت و گو کرد.

سید عباس عراقچی که در راس هیئتی به کابل پایتخت افغانستان سفر کرده 
است، روز چهارشنبه با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در محل ارگ ریاست 
جمهوری افغانستان دیدار کرده و با ابالغ سالم های گرم رئیس جمهور کشورمان 
به رئیس جمهور افغانستان، بر اراده جمهوری اسالمی ایران به گسترش همه جانبه 

روابط با افغانستان تاکید کرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، در این دیدار گســترش همکاری های 
اقتصادی دو کشــور به ویژه در حوزه های تجــارت، حمل ونقل و ترانزیت، مالی و 
بانکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. دو طرف همچنین مشــکالت ناشی از 
تغییرات اقلیمی و کمبود آب را بررســی کرده و بر عزم و اراده خود برای تبدیل 

آب به موضوعی برای همکاری و تعاون بین دو کشور تاکید کردند.
با توجه به جنایات اخیر گروه تروریســتی داعش در افغانســتان طرفین در 

این دیدار یک بار دیگر عزم خود برای مبارزه با گروه های تکفیری و تروریســتی 
همچنین ضرورت هماهنگی تالش های دو کشــور در ایــن زمینه را مورد تاکید 

قرار دادند.
عراقچی پیش از دیدار با رئیس جمهور افغانســتان با صالح الدین ربانی وزیر 

امور خارجه افغانستان هم دیدار و گفت وگو کرد.
معاون وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین با عبداهلل عبداهلل رئیس اجرایی 
دولت افغانستان، محب مشاور امنیت ملی آن کشور و حکمت کرزی معاون وزیر 
امور خارجه نیز دیدار کرده بود. در این گفت وگوها مسائل فیمابین در روابط ایران 
و افغانســتان و چگونگی استمرار همکاری های دو کشور، آخرین تحوالت مربوط 

به برجام، اوضاع منطقه، مبارزه با تروریسم و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عراقچی روز ســه شنبه همچنین در اولین اجالس سه جانبه معاونین وزرای 
خارجه ایران، افغانســتان و هند، با محوریت همکاری های اقتصادی شرکت کرده 

بود.

در کابل انجام شد

دیدار عراقچی و رئیس جمهور افغانستان با محوریت مسائل اقتصادی و آب

کتاب 3۰۰ هزار تومانی یک بازیگر 
منتشر شد!

پس از فروش تابلوهای نقاشــی یک ســینماگر بــه قیمت 20 
میلیــون تومان، یک بازیگر هم کتابــی را با قیمت 300 هزار تومان 

روانه بازار کرد.
هفته گذشته نمایشــگاه تابلوهای نقاشی تهمینه میالنی برگزار 
شــد و به دلیل اعتراض هنرمندان خیلی زود به کار خود پایان داد. 
عالوه بر حضور دو تابلوی کپی کاری شــده از ســوی این فیلمساز، 
قیمــت نجومی تعیین شــده برای هر تابلوی نقاشــی )20 میلیون 
تومان( نیز هدف اعتراض بود. اما رســانه ها اعالم کردند که صابر ابر، 
بازیگر ســینما نیز اخیرا کتابی را منتشر کرده که قیمتی نامتعارف 
دارد. این کتاب که از قضا تولیدی و دست اول هم نیست و آن طور 
که رسانه ها نوشــته اند شــامل مطالب صفحه این بازیگر در فضای 

مجازی است، 300 هزار تومان قیمت گذاری شده است!
سوءاســتفاده از شــهرت توســط برخی افراد همزمان با تعیین 
دستمزدهای نجومی برای برخی از بازیگران در پروژه های سینمایی 
از عوامل بر هم زدن تعادل بازار محصوالت فرهنگی شناخته می شود 
که در دراز مدت نتیجه ای جز افزایش بی عدالتی و بیکاری در میان 
اصحاب فرهنگ و هنر نخواهد داشــت. به نظر می رسد که نهادهای 
فرهنگی، ازجمله تشکل های صنفی باید برای کنترل سلبریتی هایی 

که از رانت شهرت بهره مالی می برند، فکری کنند. 
سعید کنگرانی، بازیگر سینما و تلویزیون 

درگذشت
سعید کنگرانی، بازیگر قدیمی ســینما و تلویزیون، روز گذشته 
جمعه 23 شــهریور در سن 64 ســالگی در اثر عارضه قلبی از دنیا 

رفت.
وی ازجملــه بازیگرانــی بود که تجربه ای طوالنی در ســینما و 
تلویزیون قبل از انقالب داشت، البته در سال های اخیر نیز در برخی 

از آثار سینمایی حضور داشت. 
کنگرانی چند سال قبل در گفت وگویی با نشریه »عصر اندیشه« 
به افشاگری درباره مفاسد سینما و تلویزیون دوران طاغوت پرداخت. 
یکی از مســائلی که وی برای اولین بار از آن پرده برداشت، خرید و 
فروش دختران جوان از خانواده هایشــان و ورود آنها به چرخه فحشا 
در پوشــش بازیگری در ســینما بود. وی همچنیــن اعتیاد خود به 
مواد مخدر را از دیگر تأثیرات فضای فاســد سینمای قبل از انقالب 

می دانست.
بازیگر حاشیه دار در سیما جایي ندارد!

 در پي انتقاد کیهــان از فرصت دادن به بازیگر اهانت کننده به 
حجاب برتر، روابط عمومي سیما اعالم کرد که این بازیگر قرار نیست 

در سریالی از سیما بازی کند.
با پی گیری های کیهان، روابط عمومي سیما اعالم کرد که بازیگر 
یاد شــده قرار است در مجموعه اي براي پخش نمایش خانگي بازي 

کند! 
 متاسفانه مدیریت شبکه نمایش خانگی در حال تحرکاتي است 
که یک نمونه آن تهیه مجموعه اي بیرون از شــرع و عرف است که 

هدف نقد کیهان قرار گرفت.
درگذشت یک پیشکسوت دیگر صداپیشگی

مهدی آرین نژاد پیشکســوت دوبله امروز پس از سالها مبارزه با 
بیماری درگذشت.

روز چهارشنبه بود که حســین عرفانی، از دوبلورهای قدیمی و 
صاحب سبک سینما و تلویزیون درگذشت و مراسم تشییع پیکر وی 
نیز دیروز برگزار شد. روز گذشــته، جمعه 23 شهریور هم »مهدی 
آرین نژاد« دوبلور پیشکســوتی که صداپیشگی در کارتون های لوک 
خوش شانس )یکی از برادرها(، مورچه و مورچه خوار )مورچه خوار(، 
بازرس )گروه بان دودو(، رابیــن هود )پدر تاک(، چوبین )برونکا( و 
مجموعه »هزار دســتان« را به عهده داشــت پس از سالها مبارزه با 

بیماری درگذشت.
مراســم تشییع پیکر این هنرمند یکشــنبه ساعت 10 صبح در 
بهشت زهرا به ســمت قطعه هنرمندان برگزار می شود.مهدی آرین 
نژاد متولد ســال 1318 بود و فعالیت حرفه ای در دوبالژ را از ســال 

1341 آغاز کرد.

صدور مجوز نشریات برای دولتی ها 
لغو شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از  عدم صدور مجوز نشریات برای دولتی ها 
خبر داد و گفت: هیچ گونه مجوز جدیدی بــه دولتی ها برای روزنامه داده 

نمی شود و این موضوع کمک خوبی برای رسانه های بخش خصوصی است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از ایالم، سیدعباس صالحی در نشست خبری با 
اصحاب رســانه استان ایالم اظهار داشت: 66 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار به 

برنامه های فرهنگی و مذهبی استان ایالم اختصاص یافته است.
وی اضافــه کرد: در تفاهمنامــه 40 میلیارد تومانی با اســتانداری ایالم تامین 
اعتبارات تکمیل برج هنر ایالم و زیرســاخت های فرهنگی-هنری استان پیش بینی 

شده است.
صالحی  بیان کرد: با حضور در شهرستان ها و تشکیل جلسات از نیازمندی های 
فرهنگی و هنری در حوزه مالی و زیرســاختی مطلع که در برنامه ریزی بودجه ای و 

امکانات واگذاری نگاه ویژه به استان ایالم خواهیم داشت.
وی به بررســی وضعیت رسانه ای استان ایالم پرداخت و خاطر نشان کرد: حجم 
کل یارانه های مطبوعات در ســال گذشــته 50 میلیارد تومان بوده اســت که سهم 

مطبوعات ایالم بیش از 300 میلیون تومان در نظر و پرداخت شده است.
صالحــی افزود: درخصــوص پیگیری های قضایی برای خبرنگاران و مشــکالت 
پیش آمده در قانون مطبوعات برخی موضوعات که دســتاویزی برای مشکل آفرینی 

خبرنگاران شده اصالح شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی به ارتقای سرانه فرهنگی استان ایالم پرداخت و 
گفت: ســرانه فضاهای فرهنگی و زیرساخت های مربوط به آن در استان ایالم ارتقاء 

می یابد و این مهم به شرایط  اشتغال اصحاب فرهنگ و هنر در ایالم کمک می کند.


