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حماسه تاریخی 9 دی به فراموشی سپرده نشود 

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

تشییع باشکوه خلبان خبره در تبریز 

 آسمان "ققنوس" را از سهند و سبالن به آغوش کشید

پیکر ش��هید س��رتیپ محمدرضا رحمانی خلبان ارتش جمهوری اسالمی ایران با حضور مردم 
قدرشناس و شهیدپرور تبریز از مصالی امام خمینی)ره( تبریز تشییع شد.

پیکر شهید محمدرضا رحمانی با حضور مردم قدرشناس و شهیدپرور تبریز، نماینده ولی فقیه، 
اس��تاندار، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش و جمعی از مسئوالن از مصلی امام خمینی)ره( 
تبریز تش��ییع شد. پیکر مطهر امیر سرتیپ دوم خلبان شهید محمدرضا رحمانی که از سبالن 
به آغوش آس��مان پر کشیده بود، در دیار سهند بر روی دوش مردم و همرزمانش تشییع شد و 
تا آسمان بدرقه کردند. تبریز میزبان یک خلبان ُخبره بود که جان خود را در راه اعتالی وطن 
تقدیم کرد. شهیدی که خبرگی وی او را تا آسمان برد و او را ابدی کرد. مظلومانه ترین صحنه 
زمانی بود که فرزند 6 س��اله شهید که دوری پدر هنوز برایش باور کردنی نیست، ناباورانه پیکر 
و تابوت پدر را می نگریست. "ایلیا" معلوم نیست که در پشت چهره آراَمش چه می گذرد، شاید 
خاط��رات کودک��ی خود با پدر را م��رور می کند که دیگر تکرار نخواهد ش��د. خلبان محمدرضا 
رحمانی روز چهارش��نبه هفته گذش��ته هنگام انجام ماموریت در ارتفاعات سبالن دچار حادثه 
شد اما به دلیل شرایط بدجوی با وجود اعزام تیم های مختلف جست وجو شناسایی محل سقوط 
جنگنده و یافتن اطالعات از وضعیت خلبان به سختی انجام شد و سرانجام بعد از ظهر روز جمعه 
شهادت سرتیپ خلبان محمدرضا رحمانی محرز شد. سرتیپ خلبان شهید محمدرضا رحمانی از 
خلبانان زبده و باتجربه نیروی هوایی ارتش بود که با روحیه جهادی و با انجام صدها مرحله پرواز 

در ماموریت های مختلف کارنامه درخشانی از خود به یادگار گذاشته است. تسنیم
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تجدید فراخوان مناقصه عمومى  (یک مرحله اى)
2098001339000009

شرکت گاز استان کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومى به شماره 2098001339000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت تجدید نماید.
موضوع مناقصه: اجراى عملیات گاز رسانى به باقیمانده شهر باینگان-  

شماره مناقصه: 2098001339000009
شرکتهاى متقاضى داراى گواهى نامه صالحیت پیمانکارى در رشته هاى ابنیه و تأسیسات و تجهیزات توأمان و یا ابنیه و نفت و گاز توأمان و نیز گواهینامه صالحیت 
ایمنى پیمانکاران مى توانند در صورت داشتن ظرفیت مجاز کارى، کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 

پاکت ها را از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) پیگیرى نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: 848، 778، 740، 3 ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 000,000, 200 ریال.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/10/02 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: 00: 16 روز یکشنبه مورخ 98/10/15.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 00: 16 روز یکشنبه مورخ 98/10/29.
زمان بازگشایى پاکات: ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ 98/10/30

مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس: کرمانشاه میدان آزادى، ابتداى بلوار شهید بهشتى شرکت گاز استان کرمانشاه طبقه اول اتاق 215 یا 
پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى (WWW.NIGC-KSH.IR) مراجعه نمایند.

شرکت گاز استان کرمانشاه
(شماره مجوز: 6042-1398)« سهامى خاص»

تظاهرات جلیقه  زردها
 درآخرین شنبه سیاه  2019

اعتراض های مردمی به حاکمیت نظام سرمایه داری در فرانسه ادامه دارد 

صفحه 6

بند پنج ماده بیس��ت و هشتمم آرزوست! بند پنج 
ماده بیست و هشت قانون انتخابات مجلس شورای 
اسالمی شامل داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی 
ارشد یا معادل آن است. مشکالت متعددی همچون 
گرانی، بیکاری، فقر، طالق، اعتیاد، حاشیه نشینی، 
مشکل خرید و اجاره مسکن، افزایش سن ازدواج، 
تجمل گرایی، مهاجرت مغزه��ا، واردات بی رویه، 
قاچاق کاال، خشکس��الی، ترافیک، مصرف گرایی، 
رش��وه، مدرک گرای��ی، کاغذب��ازی اداری، پارتی 
ب��ازی، فس��اد اداری، افت به��ره وری، بدحجابی، 
پرخاشگری و بداخالقی، عدم تامین رفاه عمومی، 
احتکار، تجمل گرایی و زندگی اش��رافی، اسراف و 
زیاده خواهی، تکدی گری، کودکان کار و خیابان، 
ب��ی خانمانی و کارت��ن خوابی، تهاج��م فرهنگی، 
خودکش��ی، بزه کاری، بافت فرس��وده ش��هری و 
روستایی، بی کفایتی مدیریت بحران، آلودگی هوا، 
اختالف طبقاتی، مدپرس��تی، تصادفات جاده ای، 
پدی��ده ریزگردها، نابودی جنگل ه��ا، بیابان زایی 
و فرسایش خاک، س��یالب های فصلی، نارضایتی 
های صنفی و ش��غلی، خرافه گرایی، کمبود سرانه 
مطالعه و س��ایر آس��یب های اجتماعی زندگی را 
بیش از پیش برای مردم شریف ایران دشوار کرده 
اس��ت. مطالعه گذشته نگر موید این حقیقت است 
که پیرامون هر یک از مشکالت موجود در زندگی 
مردم ده ها و شاید صدها قانون و مقرره در کشور 
وجود دارد که اگر از کارآمدی الزم برخوردار بودند 
نمی بایس��ت تاکنون اثری از مشکالت در زندگی 
مردم باقی می ماند. تداوم و تش��دید مشکالت در 
زندگی مردم نش��انه بارز ناکارآم��دی قانونگذاری 
سنتی در حل مش��کالت جامعه است. از آنجا که 
تامین منافع و خیر عمومی از اهداف مهم قانون و 
قانونگذاری در جوامع است نمی توان وجود تداوم 
و تشدید مشکالت در زندگی مردم را با کارآمدی 
قوانین مربوطه س��ازگار دانس��ت. داش��تن سطح 
مطلوبی از مدرک تحصیلی )دانشگاهی و حوزوی( 
در داوطلبان نمایندگی مردم دارای اهدافی اس��ت 
ک��ه صرف نظر از تحلیل ش��کلی و ظاهری دارای 
تفس��یر مفهومی و عملی است. مدرک کارشناسی 
ارش��د به مثابه توانایی ش��ناخت مش��کالت مردم 
است. به عبارت دیگر حداقل ویژگی نماینده مردم 
این اس��ت که نسبت به جنبه های نظری و علمی 
مشکالت موجود در جامعه دارای آگاهی مطلوبی 
باش��د. مدرک کارشناسی ارشد به مثابه کارآمدی 
و توانایی حل مشکالت زندگی مردم است. بررسی 
جامعه نگر در خصوص پدیده ناگوار مدرک گرایی 
موید این واقعیت است که سطح علمی دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی تا س��طح کارشناس��ی ارشد 
برای مدیریت کالن کشور از کارایی الزم برخوردار 
نیست. شیوه های سنتی آموزش، حافظه محوری، 
نم��ره گرای��ی و دوری از منابع علم��ی روز دنیا و 
... هم��ه و هم��ه از جمل��ه مش��کالتی اس��ت که 
کارشناسان ارشد کشور را در بسیاری از موارد در 
تحلیل و حل مشکالت مردم در موضوعات مختلف

کارشناسی ارشد 
ناکارآمدی!؟


