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امامحسينعليهالسالم:

مردم، بنده دنيايند و به ظاهر دم از دين می زنند و تا زمانی كه زندگی شان تأمين 
شود از آن دفاع می كنند؛ اّما چون در بوته آزمايش قرار گيرند ، دينداران اندك اند.

وز حدیث ر

مپندار كه تنها عاشوراييان را بدان بال آزموده اند والغير…
صحرای بال به وسعت همه تاريخ است. 

گزارش

تبریز
°29 °16

1- مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوى 
2- موضوع مناقصه: اصالح شبکه و مقاوم سازى خطوط تغذیه و توزیع در حال بهره بردارى در محور جنوب استان خراسان رضوى ( شامل شهرستانهاى تربت حیدریه – بجستان 

– مه والیت – بردسکن – گناباد – کاشمر – خلیل آباد – خواف و رشتخوار)
3- شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
ب- دارا بودن ظرفیت خالى ارجاع کار

ج- دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کار و امور اجتماعى 
4- سایر شرایط

الف- ارائه اعالم آمادگى در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنى و بازرگانى 
ب- تکمیل و ارائه کاربرگ هاى استعالم ارزیابى کیفى و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنى و بازرگانى 

5- مهلت اعالم آمادگى از تاریخ 98/06/24 لغایت آخر وقت ادارى 98/06/30
6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابى: تا آخر وقت ادارى مورخ 98/07/13

7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابى کیفى: دفتر کمیته فنى و بازرگانى شرکت گاز استان خراسان رضوى واقع در مشهد – میدان شهید فهمیده – کنار گذر 
آسایشگاه فیاض بخش – جنب مجتمع آبى نگین – امور تدارکات و عملیات کاالى شرکت گاز استان خراسان رضوى مى باشد.

8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659 ه هیات محترم وزیران و اصالحیه هاى بعدى آن مى باشد. 
شایان ذکر است دسترسى به متن این آگهى، در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتربا تلفن 37072822-051 تماس بگیرید.

تاریخ چاپ نوبت اول: 98/06/24            تاریخ چاپ نوبت دوم: 98/06/25

به استناد ماده 63 آیین نامه مالى و معامالتى دانشگاه هاى علوم پزشکى 
 نام سازمان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز – مرکز آموزشى درمانى شهید مدنى 

 موضوع : واگذارى داروخانه          
محل دریافت اوراق: دبیرخانه مرکزى دانشگاه (همکف) با ارائه معرفى نامه از طرف شرکت با مهر امضاء و اخذ رسید مدارك مربوطه 

را تحویل گیرند 
مهلت دریافت اوراق: به مدت 8 روز از تاریخ 98/06/25 لغایت 98/07/01 

مهلت قبول پیشنهادات (تحویل پاکات):  به مدت 12 روز از تاریخ  98/07/02 لغایت  98/07/13
محل تحویل پاکات مزایده دبیرخانه حراست دانشگاه (طبقه اول) مى باشد. 

میزان سپرده تضمین شرکت در مزایده : 1/416/000/000یال به صورت
فیش واریزي به حساب جارى 44245780/69 نزد بانک ملت شعبه مهستان کرج کد 8837/7 یا ارایه ضمانت نامه بانکى( بجز بانک 

اقتصاد نوین )بنام دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی البرز که مدت ضمانت نامه نبایدکمتر از 3 ماه باشد.
رفاه شعبه  بانک  نزد  به حساب جارى 218126426  ریال   200/000 مبلغ  به  واریزى  فیش  ارائه   ، مزایده  اوراق  دریافت  تذکر1: جهت 

بهارکرج کد 972 به نام دانشگاه علوم پزشکى البرز و معرفى نامه شرکت الزامى مى باشد.
تذکر: در صورت دریافت اخطار کتبى قطعى  بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهاى تابعه آن، متقاضى حق شرکت در مزایده 

را نخواهد داشت.
پرداخت هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مزایده مى باشد   

کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار مى باشد.
نشانی سازمان : بلوار طالقانى شمالى – باالتر از میدان طالقانى – شهرك ادارى – ساختمان مرکزى 

ساعت کارى دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 16 مى باشد.
 شماره تماس:  026-32563369

 شناسه آگهى : 595200

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی البرز 

بنياد بركِت ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( با حمايت از شركت های توليدی، 
است.   ايرانی كمك كرده  ريال محصوالت  ميليارد  از 880  بيش   به صادرات 
به گزارش روابط عمومی بنياد بركِت ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره(، در 
ايرانی، 8  افزايش صادرات كاالهای  برای  اجرايی  راستای سياست های ستاد 
شركت مشاركتی اين بنياد در سال »رونق توليد« موفق به صادرات محصوالت 
خود به كشورهای مختلف از جمله تركيه، روسيه، چين، هنگ كنگ، تايلند، 
 تركمنستان، افغانستان، عراق و امارات به ارزش بيش از 880 ميليارد ريال شده اند.  
بر اساس اين گزارش، با اين ميزان صادرات در سال مالی منتهی به شهريور 
فرمان  اجرايی  بركِت ستاد  بنياد  برنامه های صادراتی  از  1398، 126 درصد 

حضرت امام)ره( محقق شده است. 
 اين رقم در مقايسه با عملکرد سال گذشته، 76 درصد رشد نشان می دهد. 
ل��وازم  و  پالستيکی  قطعات  م��رغ،  تخم  ميگو،  و  ماهی  خرما،  ان��واع 
كابل،  و  سيم  روی،  شمش  كليد،  و  المپ  پريز،  ان��واع  خانگی،  برقی 
شركت های  كه  است  محصوالتی  جمله  از  لمينيت  و  سکوريت  شيشه 
كرده اند.  صادر  مختلف  كشورهای  به  بركت  بنياد  بنگاه محور   مشاركتی 
بنياد بركِت ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( در قالب طرح های اشتغال زايی 

كار، محروميت زدايی،  و  ايجاد فرصت های كسب  با هدف  و  بنگاه محور خود 
فرصت ها  و  امکانات  عادالنه ی  توزيع  محلی،  جوامع  اقتصادی  توانمندسازی 
و متوسط  با شركت های كوچك  به مشاركت  اقدام  توليد،  به رونق  و كمك 
است.    كرده  توسعه يافته  كم تر  و  محروم  مناطق  در  توليدی  واحدهای   و 
ستاد  سوی  از  ابالغی  تأكيدات  و  راهبردها  به  توجه  با  هم چنين  بنياد  اين 
رونق  و  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  منظور  به  و  امام)ره(  فرمان حضرت  اجرايی 
در  متوسط  و  كوچك  شركت های  بيش تر  چه  هر  توانمندسازی  و  توليد 
محصوالت  ص��ادرات  توسعه ی  راهبرد  برخوردار،  كم تر  و  محروم  مناطق 
است.  داده  قرار  كار  دستور  در  را  خود  مشاركتی  شركت های  در   غيرنفتی 
گفتنی است، بنياد بركِت ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( تاكنون در 357 
طرح توانمندسازی اقتصادی اقدام به مشاركت با سهم حداكثر 49 درصدی 

كرده است. 
اين بنياد  پس از رسيدن اين طرح ها به مرحله ی ثبات توليد و پايدارسازی 

فعاليت، از 221 طرح خارج شده است.
با 136 طرح به  امام)ره( هم اكنون  بنياد بركِت ستاد اجرايی فرمان حضرت 

منظور اشتغال زايی و رونق توليد مشاركت دارد.

شهید آوینی:

دانمارك دومين كشور اروپايی از لحاظ آمار "خشونت جنسی" عليه 
زنان است در حالی كه در همين كشور زنان مسلمان نيز در وضعيت 
نامطلوبی به س��ر می برند اما هرگز نهادهای حقوق بشر در باب آن 

سخنی به ميان نمی آورند.
اروپا و البته آمريکا همواره خود را سردمدار حمايت از حقوق زنان 
معرفی می كنند و با اين ادعا نيز به پرونده سازی عليه ساير كشورها 
می پردازند. آنها با ادعای حمايت از زنان چنان وانمود می كنند كه 
تنها مرجع تصميم گيری و قانون گذاری در اين عرصه هس��تند و 
با همين ادعا نيز نسخه نويسی برای ساير كشورها بويژه كشورهای 
آسيايی و آفريقايی انجام می دهند حال آنکه نگاهی بر شرايط داخلی 
اين كش��ور بيانگر حقايقی ورای اين ادعاهاس��ت. به عنوان نمونه  
دانمارك يکی از كشورهايی است كه ميزان خشونت جنسی عليه 
زنان در آن بسيار گسترده است؛ اين خشونت جنسی در دانمارك 
تبديل به يك فرهنگ شده است و روز به روز در حال افزايش است؛ 
دولت اين كشور در برخورد با فرهنگ خشونت جنسی ضعف عمده 

دارد و در كاهش و جلوگيری از آن ناكام مانده است. 
به گزارش تسنيم كشور دانمارك در سال 2017 به عنوان دومين 
كشور برتر برابری جنسيتی در اتحاديه اروپا انتخاب شد؛ اين درحالی 
اس��ت كه سازمان عفو بين الملل در س��ال جاری گزارشی را تحت 
عنوان فرهنگ خشونت جنسی در دانمارك منتشر كرده است! در 
گزارش اين سازمان نسبت به نحوه  برخورد دولت با تجاوزات جنسی 
در اين كش��ور هش��دار داده اس��ت؛ به گفته ی اعضای اين سازمان 

دانمارك باالترين ميزان خشونت جنسی در اروپا را دارد. 
به گزارش خبرگزاری "اينديپندنت" كشور دانمارك از لحاظ ميزان 
خشونت جنسی در اروپا بعد از سوئد رتبه ی دوم را به خود اختصاص 
داده اس��ت؛ وزارت دادگس��تری دانمارك در سال 2017 تخمين 
می زند كه در س��ال، حدود 5هزار و 100 زن قربانی تجاوز جنسی 
می شوند؛ دانشگاه جنوبی دانمارك در سال 2019 در گزارشی اين 
رقم را بيش��تر می داند؛ به گفته  كارشناسان اين دانشگاه تعداد 24 
هزار زن در س��ال مورد آزار و اذيت جنس��ی از س��وی مردان قرار 
می گيرند؛ اين در حالی اس��ت كه جمعيت اين كشور 5.8 ميليون 

نفر است! 
فعاالن حقوق بشر دريافته اند كه با وجود شهرت برابری جنسيتی در 

اين كشور، روند گزارش خشونت های جنسی به پليس و پيامدهای 
آن برای قربانيان اين خش��ونت ها بس��يار سخت و پرمشقت است؛  
تجاوزها در دانمارك به ندرت به پليس گزارش داده می شود و حتی 
زمانی كه زنان اين موضوع را به اطالع پليس می رس��انند، احتمال 
دادرسی و محکوم كردن متجاوز بسيار ضعيف است؛ در سال 2017 
تعداد 890 مورد تجاوز جنس��ی به پليس دانمارك گزارش شد كه 
از اين تعداد 535 پرونده مورد بررسی قرار گرفت؛ اين تعداد پرونده 
در دادگاه های دانمارك مورد پيگيری قضايی قرار گرفت كه تنها در 

94 مورد آن فرد متجاوز محکوم به زندان شد.
قوانين ملی دانمارك تجاوز را به عنوان اقدامی بدون رضايت تعريف 
نکرده است؛ "هله جاكوبسن"، مشاور ارشد عفو بين الملل با اشاره به 
اين گزارش می گويد: »ما نشان داده ايم كه اين قوانين چگونه باعث 
ايجاد كليشه های جنسيتی بسيار مضر و مشکل ساز شده و چگونه 
تابوها دربارۀ تجاوز بر كل سيستم قضايی اين كشور از پليس گرفته 
تا وكال و قضات سايه افکنده است؛ بسيار مهم است كه به ياد داشته 

باشيم كه اين قانون نشات گرفته از فرهنگ است.«
دانمارك از نخستين كشورهايی است كه كنوانسيون شورای اروپا 
در زمين��ه جلوگيری و مبارزه با خش��ونت عليه زنان و خش��ونت 
خانگی )كنوانسيون استانبول( را امضا كرده است؛ اما گروه "نظارت 
اجرای كنوانسيون" هشدار داده است كه اين كشور در قانون خود، 

كنواسيون را مورد توجه قرار نداده است.
نقض حقوق به جرم مسلمان بودن 

از ن��کات قابل توجه در ح��وزه دانمارك وضعي��ت نامطلوب زنان 
مسلمان است. برای سال ها صدای اسالم هراسی در فرانسه بيش 
از هر كش��ور ديگر اروپايی شنيده می ش��د؛ صدايی كه اين روزها 
پ��ژواك آن از ديگر مناطق قاره س��بز به گوش می رس��د. يکی از 
كش��ورهايی كه ب��ه تازگی با هدف ق��رار دادن باورها و عقايد زنان 
مسلمان سياس��ت های محدود كننده عليه اين گروه از جامعه را 
دنبال می كند دانمارك اس��ت. تصميمی كه منجر شده جمعی از 
زنان جوان هدايت س��ازمانی را به دست بگيرند كه تغيير رفتار در 

جامعه دانمارك را دنبال می كند.
به گزارش »ش��يعه نيوز«، در حالی كه دانمارك يکی از پيشگامان 
دفاع از آزادی بيان اس��ت و تأكيد ويژه ای بر اين مفهوم به عنوان 

هس��ته اصلی جامعه خود دارد؛ هم زمان با مح��دود كردن آزادی 
های فردی شهروندان سياست هايی با استانداردهای دو گانه را پايه 
گذاری كرده كه حاال ريشه های عميقی در بطن فرهنگ اين كشور 
دوانده است. يکی از بارزترين موارد نقض تصور قالبی كه از دانمارك 
وجود دارد، ممنوعيت حجاب به ويژه پوشش صورت و محدود كردن 
مفهومی با عنوان آزادی مذهب است. اعمال قوانين سفت و سخت 
عليه مسلمان ها در حالی صورت می گيرد كه دانمارك همواره به 
عنوان شادترين كشور جهان و يکی از ثروتمندترين جوامع اروپايی 
ش��ناخته می شود. در نقطه مقابل مواردی از اين دست كه تمامی 
واقعي��ت هايی زندگی در دانم��ارك را نمايندگی نمی كند، اكتبر 
2017 پيش��نهاد ممنوعيت پوشاندن صورت در اماكن عمومی در 
پارلمان دانمارك مطرح ش��د. حال سؤال اينجاست كه گروه هدف 
چنين محدوديت چه كسانی هستند؟ چرا سياست مداران از وجود 

اين قانون به عنوان يك ضرورت ياد می كنند؟
برای فهم جريانات حاضر بهتر اس��ت نگاهی به سال 2009 يعنی 
زمانی كه اليحه ای با مضمون ممنوعيت پوشيدن برقع و نقاب در 
فضای عمومی به مجلس ارائه شد. طرحی كه كارشناسان حقوقی 
آن را غير قانونی دانستند و در نتيجه به تصويب نرسيد. رد چنين 
طرحی در ش��رايطی اتفاق افتاد كه ديگر كش��ورهای اروپايی هم 
چون بلژيك و فرانسه موفق شده بودند قانون منع پوشش صورت 
را تصويب كنند. به دنبال ش��روع موجی از اسالم هراسی در اروپا، 
احزاب راست گرا در دانمارك بار ديگر طرح پيشين را به پارلمان ارائه 
كردند؛ طرحی كه اين بار با يك قيد همراه بود و در آن تنها پوشش 
صورت ممنوع اعالم شد. از متن پيشنهاد مطرح شده چنين بر می 
آمد كه پوشاندن صورت به هيچ وجه قانونی نيست؛ اما پس از مدتی 

سياس��ت مداران صراحتاً اعالم كردند هدف اصلی طرح مذكور زنان 
مسلمان هستند. ناصر خدر، سياست مداری از حزب محافظه كار در 
مصاحبه ای قاطعانه از مواضع سخت گيرانه برابر مسلمانان دفاع كرد و 
گفت: ما بر اينکه چه می خواهيم كامالً واقف هستيم؛ ما می خواهيم 
برقع و نقاب ممنوع شوند اما نمی توانيم آن را صريح و روشن در متن 
قانون بياوريم. در ادامه سورن اسپرسن يکی ديگر از سياست مداران 
دانماركی در توييتر خود نوش��ت: طرح هايی كه توسط ما پيشنهاد 
می شود تنها و تنها يك هدف دارد و آن چيزی نيست جز دوری از 
تبعيض در جامعه. قانون منع استفاده از پوششش فقط برقع و نقاب را 
هدف گرفته است نه چيز ديگری. گفته های تصميم گيران دانماركی 
نشان می دهد آنها با تغيير كلمات قصد توجيه اعمال محدوديت ها 
را دارند؛ چراكه تغييرات مورد نظر آنها تنها زندگی زنان مسلمان را 
تحت الشعاع قرار می دهد. البته اين اولين بار نبود كه قوانينی با قصد 
به حاشيه راندن مسلمانان در دانمارك طرح شد. سابقه چنين لوايحی 
به س��ال 2004 بر می گردد؛ زمانی كه احزاب قانون منع پوش��يدن 
روسری های فرهنگی و سنتی را در اين كشور مورد بحث قرار دادند. 
اين ممنوعيت هر گونه روسری يا سربند خارج از دسته بندی فرهنگ 
مسيحی و يهودی را شامل می شد. به نظر می رسد از نگاه طرفداران 
اين قوانين پوشش سر و صورت می تواند عملی خطرناك تلقی شود. 
نتيجه طرح چنين بحث هايی در جامعه دانمارك سال ها بعد و در 
جريان زندگی روزمره زنان  و مردان مس��لمان ديده ش��د. به عنوان 
مثال، در س��ال 2017 يکی از اعضای حزب مردم دانمارك پزشکی 
مس��لمان در بيمارستان را به اين بهانه كه افرادی با ريش و روسری 
متعلق به جامعه ما نيستند مورد تهديد قرار داد. در واقع، تمامی طرح 
های محدوديت آفرين به اين خاطر اجرا می شوند كه مسلمانان لباس 

مذهبی خود را كنار بگذارند و دايره انجام آنچه جزء كنش های دينی 
به حساب می آيد كوچك و كوچك تر شود.

متأسفانه در دانمارك اكثريت با گفتمان نژادپرستانه همراه هستند، 
امری كه نتيجه تأكيد بيش از حد سياست مداران و رسانه ها است. 
تصويری كه از اسالم در رسانه ها به نمايش گذاشته می شود اغلب 
منفی و در قالب حركات تروريستی و ايجاد خطر برای ديگران است. 
يکی از مهم ترين اهداف اين ش��کل از پوش��ش رس��انه ای و جهت 
گيری های دولتی متحد س��اختن جامعه دانمارك با قضاوت هايی 
افراطی نسبت به مسلمانان است. در واقع، آنها كه تالش كردند طی 
سال ها مسلمانان را به عنوان ديگری مطرح كنند امروز به تماشای 
نتيجه سياست های خود نشسته اند؛ چراكه دانمارك گرفتار نوعی از 
افراطی گرايی ش��ده است. گزارش ساالنه پليس دانمارك به عنوان 
يکی از مصاديق افزايش رفتارهای افراطی نشان از ثبت 198 جرم در 
سال 2015 دارد؛ از اين ميان 104 مورد نژادهای مختلف و 60 مورد 
پيروان مذاهب را هدف قرار داده اس��ت. نکته قابل تأمل اين گزارش 
41 مورد تهديد و انجام اعمال مجرمانه عليه مسلمانان بوده است. اين 
گزارش دوران تاريك اروپا، قبل از شکل گيری تمدن امروزی و روزگار 

حکم فرمايی استعمار را به ما يادآور می شود.
مجموع اين ش��رايط زنان مس��لمان را ترغيب به انجام كنش های 
اجتماعی برای رفع تبعيض و دفاع از حقوق طبيعی خود س��اخت. 
مبارزاتی كه با تأسيس انجمن »زنان در گفتگو« وارد مرحله ای جديد 
شد. هدف زنان در اين انجمن وارد شدن زنان از هر قشر و مذهبی، 
با هر نوع پوشش��ی به گفتمان جامعه است. آنها در نظر دارند وجه 
ديگری از حضور زنان را به قانون گذاران نشان دهند كه تا امروز در 

خفا باقی مانده است. 

دانم��ارک دارن��ده رتبه دوم 
خشونت جنسی علیه زنان

نگاهی بر وضعیت زنان در اروپای مدعی حقوق بشر

در سال »رونق تولید« محقق شد:

افزایش صادرات محصوالت ایرانی با حمایت بنیاد برکت 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
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