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دکترا فارغ شد از تحصیل اما کار نیست
هیچکس بیکار نیست .هر کس کاری می  کند اما کار داریم تا کار .در گذشته  های
نه چندان دور که صنعت ماشین ،برق ،الکترونیک ،کامپیوتر و...
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پاسخ آملیالریجانی به ادعاهای دروغین در گزارش حقوق بشر آمریکا

محمد عسلی

دکترا فارغ شد از تحصیل اما
کار نیست

هیچکس بیکار نیســت .هر کس کاری می کند اما
کار داریم تا کار .در گذشــته های نــه چندان دور که
صنعت ماشین ،برق ،الکترونیک ،کامپیوتر و ...به بازار
نیامده بود ،از بچه شــش هفت ساله تا پیرمردهای 90
ساله هم کار می کردند .کار معنای دیگری داشت .کار
در مزرعــه ،کار در کارگاه ،کار در بازار و نهایت ًا کار در
خانه و باغ و بوســتان ،این تالش مقدر بشــر بوده و
هست .تحرکی که بتواند در سالمت جسم و جان مؤثر
باشد و انرژی های بدن را بموقع دفع کند.
وقتی ماشــین اختراع شــد و آســیاب های آبی و
بادی جای خود را به آســیاب های برقــی دادند ،چه
بســا یک ماشــین کار صدها نفر را به نسبت روز کار
و یا ساعت کار انجام داد .نتیجه آنکه محاسبه گرهای
دستی و کارمندان پول شمار هم کار خود را به ماشین
حساب های الکترونیکی و پول شمارهای برقی دادند،
کارگران مزارع و ساختمان سازی هم به مرور کاهش
پیدا کردند و کشــاورزی مکانیزه کار کارگران ساده را
کاهش داد و سنگ تراشی هم برقی شد.
پس باید برای اینکه همه کار کنند و همه کار داشته
باشــند فکری دیگر می شــد ،یعنی تمامی جویندگان
کار حداقل باســواد باشند و یا در یکی از مشاغل مورد
عالقه تجربه و تخصص پیدا کنند که آن تخصص هم
نیازمند آشنایی به دانش روز است بی شک اولین ضربه
بیکاری به نســلی برخورد کرده که نتوانسته خود را با
شرایط جدید وفق دهد.
و اینک نســل تحصیل کرده ما که باسواد شده ،اما
تجربــه و تخصص چندانی ندارد ،خود را طلبکار دولت
می بیند که چرا بازار کار پاسخ او را نمی دهد.
در گذشــته هیچ حکومت یا دولتی خود را در برابر
خیل بیکاران پاســخگو نمی دانست و هر کس در هر
مکانی که زندگی می کرد برای کاری که بتواند شکم
او و خانواده اش را سیر کند تالش می کرد.
اما در قرن بیســتم و بیست و یکم شرایط متفاوت
شده ،اداره کار ،قانون کار سازمان بیمه و ادارات بیمه،
بــا خیلی از کارمندان و حقوق بگیران دائر شــده اند و
شــرکت هایی هم با عنوان مؤسســات کاریابی دائر
شــده اند برای متقاضیان و جوینــدگان کار که امروز
بیشتر نقش نظارتی دارند تا کارسازی و اشتغالزایی.
بعضی قوانین و ســازمان ها و ادارات هم کارشــان
اد امه د ر ستون روبرو

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی ســخنان
خود به هجمههای اخیر حقوق بشــری آمریکا و
گزارش وزارت امور خارجه آن کشور که «حاوی
ادعاهــای دروغ علیه جمهوری اســامی  ایران
اســت» اشــاره کرد و با محکوم کــردن چنین
گزارشهایی که همواره تکرار می  شــود ،گفت:
آمریکایی  هــا بار دیگر نشــان دادند که در همه
ســاحت  ها ظالم و بد عهدند و از طرح و نشــر
سخنان دروغ و سخیف هیچ ابایی ندارند.
آملــی الریجانی بــا تاکید بــر اینکه در این
گزارش توهین  های نــاروا و ادعاهای رکیک و
نادرســتی علیه جمهوری اســامی  ایران و قوه
قضاییه کشورمان مطرح شده است ،افزود :انسان
متعجب می  شود که دستگاه رسمی  کشوری که
مدعی حقوق بشــر و اقتدار جهانی است چنین
حرفهای نادرستی مطرح می  کند و در البه الی
آن می  گویــد چون در ایران ســفارت نداریم به
گزارشهــای مردمی  و ان جی او  ها اعتماد کرده
ایم؛ چنین اســتداللی عذر بدتر از گناه است که
شما هر دروغی را از سوی نیروهای مخالف یک
کشور بپذیرید و آن را رسم ًا منتشر کنید.
رییس قوه قضاییه ســپس به برخی از موارد
تصریح شــده در گــزارش وزارت امــور خارجه
آمریــکا از جمله ادعایی مبنی بــر صدور حکم
اعدام برای قتل اشــاره کــرد و گفت :در قوانین
جمهوری اســامی  ایران اعدام برای قتل نداریم
بلکه این قصاص است که نوعی حق است ،حقی
اســت که اولیای دم دارند و لزوم ًا همیشــه این
حق اعمال هم نمی  شود چرا که گاهی اولیای دم
از حق قصاص خود می  گذرند .بنابراین مجازات
اعدام برای قتل ،یک سخن سخیف است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس از بررســی گــزارش برجام پس
از تعطیالت هفته آینــده مجلس با حضور وزیر
امــور خارجه ،رئیس کل بانک مرکزی و ســایر
مسئوالن مرتبط با مســاله مذکور در کمیسیون
امنیتملی خبر داد.
حجتاالسالم والمسلمین حسن سبحانینیا
در گفتوگــو با خبرنگار پارلمانی ایســنا ،گفت:
تا قبل از بررســی همه ابعاد و جنبههای گزارش
برجام و شــنیدن نظرات همه مسئوالن در این
خصوص هرگونه اظهــار نظر در    بارهی گزارش
مذکور صرفا یک نظر شــخصی است و ارزشی
ندارد.
نماینده مردم نیشــابور اضافه کرد :بر اساس
آنچه که تــا این لحظه مطالعه کــردهام طرف

آگهی مناقصه عمومی  
95-068

ســازمان حمل و نقل و ترافیک شــهرداری شیراز
در نظر دارد عملیات پشــتیبانی ،تعمیر ،ســرویس و نگهداری و
راه اندازی پارکینگ های مکانیزه مشــکین فام و خیابان  9دی()1
همــراه با تهیه مصالح را با برآورد اولیــه  1/512/520/000ریال از
طریق مناقصه عمومی  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا
از کلیه پیمانــکاران دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و
معدن و تجارت همراه با سوابق مرتبط دعوت به عمل می آید با
توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد مناقصه به آدرس شیراز،
خیابان انقالب ،نبــش هدایت ،طبقه چهــارم ،پارکینگ طبقاتی
هدایت ،واحد قراردادها مراجعه نماینــد .ضمن ًا در صورت نیاز
به اطالعات بیشتر شــماره تلفن  32346539آماده پاسخگویی
می باشد.
*مدت انجام کار یک ماه
*مبلغ تضمین شــرکت در مناقصــه  76/000/000ریال به صورت
ضمانت نامه بانکی ســه ماهه (قابل تمدید تا ســه ماه دیگر) یا
فیش واریزی نقدی به حساب سپرده  700785400212بانک شهر
به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز
*برنــدگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضــر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
*در زمان انعقــاد قرارداد  10درصد مبلغ پیشــنهادی به عنوان
ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی اخذ
می گردد.
*پیش پرداخت طبق شــرایط مندرج در اســناد مناقصه قابل
پرداخت خواهد بود.
*آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ  95/2/14می باشد.
*تاریخ بازگشــایی پاکات روز یکشــنبه مورخ  95/2/19در محل
ســاختمان معاونت اداری و مالی شهرداری واقع در ابتدای بلوار
چمران می باشد.
*مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
*بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و
شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.
ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه
مندرج است.
نوبت اول 95/1/31 :عصرمردم
نوبت دوم95/2/1 :خبرجنوب

ایران و جهان

روابط عمومی  و بین الملل شهرداری شیراز

آملیالریجانــی ادعای مطرح شــده در    باره
اعدام به اتهام اهانت به مقامات عالیرتبه کشــور
و توطئه علیه امنیت ملی را نیز دروغ اعالم کرد
و افزود :همچنین در این گزارش ادعا شــده که
دشــمنی با خدا نیز حکم اعــدام در پی دارد ،در
حالی که اشــاره آنها به بحــث فقهی و حقوقی
محاربه است که شرایط خاص خود را دارد.
رییس قوه قضاییه ایراد آمریکاییها به برخی
اعدامهــای مرتبط با قاچــاق موادمخدر را جنبه
دیگــری از دروغهای گزارش اخیر برشــمرد و
گفت :همه مراتب مبارزه بــا قاچاق مواد مخدر
به اعدام ختم نمیشود و جمهوری اسالمی  ایران
در رونــد مقابله خــود با جرایــم موادمخدر که
دربرگیرنده هزینه  های بســیار اســت؛ در واقع
تالش می  کند مواد مخدر تولیدی در افغانستان،
کشــوری که در اختیار آمریکا اســت به اروپا و

سایر کشورها نرسد ،با این حال عجیب است که
کشــورهای غربی به جای تشویق ایران در این
مبارزه ما را مورد هجمه قرار می  دهند.
آملــی الریجانی یکــی دیگــر از ادعاهای
دروغین در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا را
«اعدام به دلیل توهین به یاد و خاطره امام (ره) و
رهبری » اعالم کرد و با تاکید براینکه «دروغی
باالتــر از این وجود نــدارد» افــزود :ماده514
قانــون مجــازات اســامی  تصریح می  کند که
هرکس به حضرت امام (ره) بنیانگذار جمهوری
اسالمی  ایران و رهبر معظم انقالب به نحوی از
انحاء اهانت کند به حبس از شش ماه تا دو سال
محکوم می  شــود؛ ماده دیگری در همین قانون
تصریح دارد که ســوءقصد به جــان رهبر نظام
اسالمی  ایران حکم اعدام دارد که البته این ماده
ربطی بــه موضوع توهین ندارد و در اینجا بحث

ترور مطرح است.
رئیس قوه قضاییه با طرح این پرسش که «آیا
در آمریکا که سفارتی در جمهوری اسالمی  ایران
ندارد ،متن قانون هم یافت نمی  شود؟» گفت :آیا
کشــوری که میلیاردها دالر هزینه برای تخریب
سایر کشورها و جنایت علیه آنان صرف می  کند
نمی  تواند یک کتاب قانون تهیه کند تا با مراجعه
به مواد قانونی موردنظر ،سخنان دروغ و سخیف
آنچنانی منتشــر نکند و باید بــرای تهیه چنین
گزارش  هایی دست به دامن مخالفان یک کشور
و حکومت بشود.
آملیالریجانی مصونیت قضایی مســئوالن
دولتی و نیروهــای امنیتی ایران را دروغی دیگر
در گــزارش آمریکاییها اعالم کرد و افزود :این
ادعــای دروغ در حالی مطرح شــده که یکی از
عالیتریــن مقامات دولت ســابق در جمهوری
اســامی  ایران را محاکمه کردیم و اکنون حکم
او در حال اجراســت و سازمان قضایی نیروهای
مســلح نیز همواره جرایم مســئوالن امنیتی و
نظامی  را رسیدگی و احکام الزم را صادر می  کند.
رئیس دستگاه قضا طرح چنین ادعاهای دروغی
علیه جمهوری اســامی  ایران و بــه ویژه قوه
قضاییه را نشــانگر نفوذناپذیری دستگاه قضایی
و عمــل به وظایف قانونی در مقابله با فشــارها
و هجمه  های دشمنان دانست و تاکید کرد :قوه
قضاییه جمهوری اســامی  ایران بــا اقتدار کار
خود را به پیش می  برد و جلوی نفوذ دشــمنان و
فتنه گران را گرفته اســت و مصداق آن سخن
حضرت امام (ره) است که فرمودند هرگاه دیدید
دیگران علیه شما سخن می  گویند بدانید که کار
خود را درست انجام داده اید.

با حضور ظریف انجام میشود؛

رسیدگی به گزارش اجرای برجام در
کمیسیون امنیتملی

ایرانی به کلیه تعهداتش پایبند بوده است .اما به
زعم طرف ایرانی کوتاهیهایی از طرف آمریکا و
غربیها در عمل به تعهداتشان اتفاق افتاده است
که همین مســاله مورد اختــاف بین جمهوری
اسالمی  و غربیها است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس تصریح کــرد :معتقدیم غربیها
طبق برجام عمل نکردند اما آنها برداشت دیگری
دارند ،برداشت مســئوالن کشورمان غربیها و

مردم از نظر کیفیت برجام بــا یکدیگر متفاوت
است ،این مساله باید با حضور مسئوالن مرتبط
با برجام در کمیسیون امنیت مورد رسیدگی قرار
گیرد.
نماینده مردم نیشــابور با اشاره به سفر وزیر
امــور خارجه به نیویــورک گفــت :قطعا یکی
از مباحثــی که وزیــر امور خارجه در ســفر به
نیویورک در حاشــیه اجــاس جهانی آب و هوا
در دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا مطرح خواهد

آگهی مزایده حضوری (حراج)
95-054

شهرداری شــیراز در نظر دارد برابر اختیارات و مجوزات قانونی خود و
طبق آیین نامه مالی کالن شــهرها ،محلهای مشروحه ذیل را بدون اخذ
ســرقفلی و با انعقاد قرارداد اداری و با مدت معین جهت ارائه خدمات
تفریحی و تجاری به شــهروندان در ســطح پارکهای شهرداری منطقه
چهار به اشخاص حقیقی و حقوقی که واجد شرایط قانونی نظام جمهوری
اســامی  ایران بوده و مشــمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی
نباشــند از طریق مزایده حضوری(حراج) واگذار نماید .بدینوســیله از
متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل می آید پس از بازدید و رؤیت
محلهای مورد نظر مندرج در آگهی ،با ارائه ســپرده شرکت در مزایده
حضوری (به یکی از طرق مندرج در بند  3شــرایط ذیل) و کارت ملی و
به همراه کپی آنها ،جهت شرکت در مزایده حضوری در ساعت  9صبح
روز شنبه مورخ  95/2/4در محل شهرداری منطقه  4حضور بهم رسانند.
-1هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
-2شهرداری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
-3مبلغ سپرده شرکت در مزایده حضوری ،جداگانه برای هر مورد به
صورت چک تضمینی بانکی و یا فیش نقدی واریزی به حســاب شــماره
 10044411نزد بانک شهر شعبه امیرکبیر به نفع شهرداری منطقه  4شیراز
می باشد(وجه نقد و چک شخصی قابل قبول نمی باشد)
-4متقاضیان توجه فرمایند قیمت پایه های اجاره اعالم شــده در آگهی
برای سال اول می باشــد و در قراردادهای بیش از یک سال ،سالیانه 20
درصد به مبلغ سال قبل برنده مزایده اضافه خواهد شد.
-5انعقاد قرارداد اجاره طبق مواد  10و  190قانون مدنی و همچنین براساس
قانون مستنثی شدن شهرداری های کشور (در واگذاری قسمتی از پارکها
و میادین و اموال عمومی  اعم از عرصه و اعیان) از شــمول قوانین مربوط
به مالک و مستأجر مصوب  1389/4/2و سایر مقررات مربوطه می باشد.
-6اخذ گواهینامه استاندارد لوازم شهربازی درخصوص ساخت و نصب
و بهره برداری و بیمه نامه مســئولیت مدنی و حادثه در مقابل اشخاص
ثالث به عهده برنده مزایده بوده که می بایســت قبل از بهره برداری
ارائه نماید.

کرد مســائل اختالفی و تاکید بــر پایبند نبودن
آمریکا و غربیها به تعهداتشــان اســت ،آقای
ظریف در این ســفر قطعا به آمریکاییها فشــار
خواهد آورد.

2

اد امه از ستون روبرو

اشــتغال زدایی است و نه اشــتغالزایی زیرا موانعی بر
ســر راه ســرمایه گذاران و کارآفرینان ایجاد می کنند
که یا به تعطیلی کارخانجــات و کارگاه ها می انجامد
و یا کاغذبازی ها و توقعات و ایرادهای بنی اســراییلی
کارآفرینان را در شــرایطی قرار می دهد که عطایش
را به لقایش ببخشــند و غزل خداحافظــی بخوانند و
راهی دیارهای دیگر شــوند و سرمایه ها را هم به ارز
تبدیل کرده انتقال دهند به چین که می گویند بهشت
سرمایه-گذاران است.
البته دبی ،مالزی ،اســپانیا و اســترالیا هم از جمله
رقبایی هســتند که به سادگی ســرمایه داران را جلب
می کنند.
فرار ســرمایه فقط انتقال پول و ارز نیســت ،بلکه
فرار نخبــگان و تحصیلکردگان هــم به نوعی خروج
سرمایه هایی است که بعض ًا برای آماده سازی نیروهای
انسانی با خون دل و مالیات مردم به ثمر نشسته است.
و اگر دیروز روزنامه توفیق به طنز می نوشت:
ای که گفتی هیچ مشکل جز فراق یار نیست
دیپلمه فارغ شد از تحصیل اما کار نیست
امروز باید گفت و نوشت:
ای که گفتی هیچ مشکل جز فراق یار نیست
دکترا فارغ شد از تحصیل ،اما کار نیست
هر چند دیگر یاری نیســت که فراقش آزار دهنده
باشد.
و اما بعد.
چه باید کرد؟
آیــا جز این راهی هســت که به نســبت تحوالت
و تغییرات ایجاد شــده ،بخش خصوصــی را در ابعاد
صنعت ،کشــاورزی و خدمات تقویت و تشــویق کنیم
سرمایه گذاری در کشور را اولویت بداند؟
آیــا نباید در قانــون کار ،قوانین بیمــه و اختیارات
مدیران تحوالت و تغییراتی ایجاد کنیم؟
آیا وقت آن نرســیده که هر اســتان یا منطقه ای
به نســبت منابع و موانع موجود بدون کســب اجازه از
مرکز و اطاله بررسی ها و بازرسی ها بتواند راهکارهای
اجرایی را توسط مدیران خود به اقدام و عمل در آورد؟
آیا نبایــد در اهداف و روش های آموزش و پرورش
و آمــوزش عالی تغییراتــی ایجاد کنیم کــه ما را از
مدرک گرایی و تکیه بــر حافظه به تجربه و تخصص
هدایت و آماده کند؟
تا کی و چرا این همه ســرمایه را به هدر می دهیم
تا جوانی پس از اخذ لیســانس یــا دکترا نتواند در یک
کارگاه ،کارخانه و یا فضای صنعتی و بهداشتی کار کند؟
چشم ها را بشوییم ،طور دیگر ببینیم.
والسالم

-7سپرده نفرات اول و دوم مزایده به ترتیب که حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند به سود شهرداری شیراز ضبط خواهد شد.
-8پرداخت هرگونه بیمه و مالیات و عوارض شــغلی و  5درصد عوارض
فروش بلیط لوازم شــهربازی و هزینه های مصــارف آب و برق و گاز و
تلفن و سایر هزینه های دکوراســیون و رنگ آمیزی و تعمیرات جزئی و
زیباسازی و نصب تابلو و تهیه و نصب دستگاه بازی با ادوات و حصارهای
منصوبه و غرفه ها و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.
-9شرکت کنندگان می بایست جهت تکمیل فرم و صدور مجوز شرکت
در مزایده تا پایان وقت اداری  95/2/1با در دست داشتن فیش واریزی
خود به امور مالی شــهرداری منطقه چهار واقع در ابتدای بلوار امیرکبیر
مراجعه نمایند.
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