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الگویی که رهبری به مسئوالن می دهد 
سوشیانت آسمانی

الگویی که رهبری در بیان صحبت هایش��ان ایجاد کردند 
می تواند مورد استفاده دیگر مسئوالن کشور برای تاثیرگذاری 
ب��ر افکار عموم��ی جهان و وادارس��ازی ابرقدرت ها به کاهش 
حتی ظاهری زورگوی های بی منطقش��ان مبدل ش��ود. رهبر 
معظ��م انقالب در صحبت های خود؛ چن��دی پیش به میزان 

نقض حقوق بش��ر توس��ط امریکایی هایی اش��اره داشته و با 
بیان اتفاقاتی نظیر زندان گوانتانامو، زندان مخوف افغانس��تان 
و ش��کنجه  های وحش��تناک در آنجا در کنار کشتار وحشیانه 
فرق��ه داوودی توس��ط امریکایی ها مطالب��ات جامعه جهانی 
در قبال نقض حقوق بش��ر توسط س��ردمداران این کشور را 
خواس��تار شدند در کنار این ایشان در صحبت های اخیر خود 
ب��ا نمایندگان مجلس اش��اره ای به جدای��ی فرزندان کوچک 
پناه جو از مادرانشان طی دستور سردمداران امریکایی داشته 

و این اقدام را غیرانسانی و غیربشری معرفی کردند. 
اما در هر دو موردی که ایش��ان صحبت کردند به قدری 
هجمه جهانی علیه اقدامات غیرانس��انی امریکایی ها زیاد شد 

که ش��اهد واکنش هایی از س��وی مقامات این کشور برای کم  
کردن فشار جامعه جهانی بودیم. در مورد نخست امریکایی ها 
با خروج از شورای حقوق بشر سعی در مدیریت افکار عمومی 
و بد جلوه دادن این شورا داشتند و به نوعی اقدامات وحشیانه 
خ��ود را در لوای خروج از این ش��ورا که به گفته نیکی هیلی 

کثافت کاری دارد، پنهان کردند. 
این اق��دام آنها نوعی فرار رو به جلو برای کاهش فش��ار 
مطالبه گری جهانی برای کودک کش��ی هایی است که در یمن 
و غزه اجرا می ش��ود، اما در مورد دوم چند ساعت بعد از بیان 
این صحبت توس��ط مقام معظم رهب��ری که جدایی کودکان 
از مادرانشان غیرانسانی  اس��ت، امریکایی ها که هجمه شدید 

جهانی را در پس این افشاگری شاهد بودند به ناچار با دستور 
ش��خص ترامپ به ظاهر دس��تور توقف این اقدام وحشیانه را 

صادر کردند. 
ای��ن م��دل صحبت های مصداق��ی و ورود ب��ا مثال های 
ملموس به اقدامات غیراخالقی و غیرانس��انی امریکا می تواند 
جایگزی��ن ادبیات��ی که ب��ه کلی گویی هایی مانن��د بدعهدی، 
بی قیدی و امثالهم این کش��ور و جامعه غرب اشاره دارد شده 
و تغییر لحن توس��ط مسئوالن مطالبه گری های افکار عمومی 
را به قدری از این کشورها باالبرد که به واکنش هایی از سوی 
آنها منجر ش��ود. بر همین اساس توصیه می شود مسئوالن به 
جای کلی گویی به بیان ضعف ها به شیوه مصداقی بپردازند. 

یادداشت

آمریکاقانونیکهبهنفعشنباشدراکنارمیگذارد
وزیر کشور با اشاره به خروج یکجانبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از 
برجام گفت: این کشور نشان داده که همواره به تعهدات بین المللی پایبند نبوده 

و هر معاهده ای که به نفعش نباشد راحت کنار می گذارد.
عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: امریکا که جمهوری اسالمی ایران را به نقض 

حقوق بش��ر متهم می کرد، اکنون خودش از شورای حقوق بشر خارج شده است. 
ش��اهد بودیم که آمریکا حقوق بش��ر را زیر پا گذاشته اس��ت و حاال که آمریکایی ها 
می بینند نمی توانند در برابر کارهایی که کرده اند پاسخگو باشند از آن خارج شدند.

رئیس ش��ورای امنیت ملی کشور در پایان گفت: دفاع و تقویت از تروریسم، قاچاق 
انسان، قاچاق موادمخدر، بمباران و تخریب مناطق مسکونی و کشتار انسان ها و کودکان 
از مواردی اس��ت که آمریکا نمی تواند در برابر قانون حقوق بش��ر در این باره پاسخ داشته 

باشد.  ایرنا

میدان فاطمی
طرحمذاکرهمستقیمباآمریکاخیانتبهانقالباست

رئیس هیئت بدوی تخلفات نهاد ریاس��ت جمهوری گفت: امضاکنندگان نامه 
مذاکره با آمریکا باید بدانند که خواس��ته یا ناخواسته در راستای منافع آمریکا و 

در زمین دشمن بازی می کنند.
حجت االس��الم محمد اش��رفی اصفهانی درباره نامه تعدادی از اصالح طلبان 

تندرو و اپوزیس��یون خارج نشین برای مذاکره مس��تقیم با ترامپ گفت:  بدعهدی 
دول��ت آمریکا در قضیه برجام برای تمامی ملت ایران محرز ش��ده و با کش��وری که 

به تعبیر امام خمینی شیطان بزرگ است، نباید پای میز مذاکره نشست.
وی افزود: مطرح کردن مذاکره مجدد با آمریکا در ش��رایطی که از خروج این کشور 
از برجام مدت زیادی نمی گذرد، معنایی جز خیانت به انقالب و نظام ندارد. به گفته وی،  
کسانی که نامه مذاکره با ترامپ را امضا کرده  اند،  باید بدانند که خواسته یا ناخواسته در 

راستای منافع آمریکا و در زمین دشمن بازی می کنند.  تسنیم

دیدگاه
مسئوالن،فرامینرهبریرافصلالخطابقراردهند

نایب رئیس فراکسیون روحانیون مجلس گفت:  کلیه مسئوالنی که به مجموعه 
ارزش های نظام اسالمی و مقام معظم رهبری معتقدند فرامین ایشان را پیش روی شان 

قرار داده و وحدت را به صورت درون تشکیالتی حول محور حاکمیت شکل دهند.
حجت االسالم احمد سالک افزود: متاسفم از اینکه فرامین مقام معظم رهبری 

به عنوان فصل الخطاب کمتر مورد توجه افراد و جریان های سیاسی قرار می گیرد. 
وی گفت: جریانی در داخل و خارج کشور تالش می کند فرامین مقام معظم رهبری را 

با چالش روبه رو کند بدانند هرگز این طور نیست که همیشه بتوانند حرفشان را به کرسی 
بنش��انند. افراد و جریان هایی که قبل از پیروزی انقالب اسالمی با بذل خون و جان خود 

پای نظام ایستادند اکنون نیز حاضرند سرشان را فدای آرمان های نظام کنند.
وی افزود: کلیه مسئوالنی که به مجموعه ارزش های نظام و مقام معظم رهبری معتقدند 

فرامین مقام معظم رهبری را پیش روی شان قرار داده و وحدت را شکل دهند.  ایسنا

نظرگاه

توجهنکردنبهمحرومین
خطربزرگیاست

از اول انق��الب هم��ه ی فعالیت هایی ک��ه به نفع 
طبقات مح��روم انجام گرفت��ه؛ یعنی ب��ردن امکانات 
رفاهی، امکانات آموزشی و امکانات بهداشتی به اقصی 
نقاط کشور - که واقعاً از بس زیاد است، قابل شمارش 
نیس��ت - در جهت عدالت بوده است. حقاً و انصافاً این 
خدمت رس��انی، اوضاع را زیر و رو کرده. کسانی که در 
دوره ی قب��ل اوضاع طبقات محروم را دیدند، میتوانند 
بفهمن��د. من خ��ودم در نقاط محروم ب��ودم و جاهای 
مح��روم را در آن دوره دیدم؛ حاال هم که خیلی اوقات 
رفت��م و از نزدی��ک دیدم؛ واقعاً زیر و رو ش��ده. همین 
زیرساخت های عظیمی که برای استفاده ی عموم است، 
هم��ه ی اینها کمک به عدالت اس��ت؛ در این تردیدی 
نیس��ت؛ منتها نباید ارزش عدالت به عنوان یک ارزش 
درجه ی دو کم کم در مقابل ارزشهای دیگر به فراموشی 
س��پرده شود؛ در نظام ما این خطر وجود داشته است. 
ارزش ه��ای دیگر ه��م خیلی مهم اس��ت؛ مثاًل ارزش 
پیش��رفت و توسعه، ارزش س��ازندگی، ارزش آزادی و 
مردم س��االری. مط��رح کردن ارزش عدال��ت مطلقاً به 
معنای نفی اینها نیس��ت؛ اما وقت��ی ما این ارزش ها را 
عمده میکنیم و مسأله ی عدالت و نفی تبعیض و توجه 
به نیازهای طبقات محروم در جامعه کمرنگ میش��ود، 
خطر بزرگی است؛ اما با عدالت محور بودن یک دولت، 

این خطر از بین میرود یا ضعیف میشود.

بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت
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مخاطب شمایید

ماجراینامهنمایندگانمجلسششم
بهرهبرانقالب
صدوسی وهشتمین شماره نشریه خط حزب اهلل 
به واکاوی نامه نگاری نمایندگان مجلس ششم 
به رهبر انقالب و نامه اخیر عده ای که خواهان وادادگی 
در مقابل آمریکا هس��تند، پرداخته است. در کانال این 
نشریه با عنوان "در زمین شیطان" آمده است: ماجرای 
نامه نمایندگان مجلس شش��م به رهب��ر انقالب و 16 
س��ال بع��د از آن ماجرا، چ��را عده ای از سیاس��یون، با 
نادیده گرفتن همه تجربه ها، مجدداً خواهان مذاکره با 
آمری��کا، آن هم بدون هرگونه پیش ش��رطی ش��دند؟ 
اش��کال کار کجاست؟ این نش��ریه در بخش های دیگر 
خ��ود به تبیین نظ��ر رهبر انقالب درباره پیوس��تن به 
معاهدات بین المللی و طرح منطقی جمهوری اسالمی 

برای نابودی رژیم صهیونیستی پرداخته است.

سیاست مجازی

ت دوم
نوب

فراخوان مناقصه عمومى (دو مرحله اى) شماره 97/11

روابط عمومى شركت سهامى برق منطقه اى كرمان

شركت سهامى برق منطقه اى كرمان (به عنوان دستگاه مناقصه گزار) در نظر دارد احداث فونداسيون خريد و اجراى سيستم زمين برجهاى خطوط انتقال 132 كيلوولت ارتباطى 

پست 400 كيلوولت جيرفت به شماره ثبت 200971406000019 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه 

پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: ساعت 13 روز يك شنبه مورخ  97/4/3

آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 97/4/7

آخرين مهلت بارگذارى اسناد مناقصه و پاكتهاى پيشنهادى : تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 97/4/25

مهلت ارسال اصل اسناد مناقصه و پاكتهاى پيشنهادى: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 97/4/25

زمان و محل بازگشايى پاكات مناقصه: ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 97/4/26

ساختمان شماره يك ، طبقه دوم (اتاق كنفرانس) شركت سهامى برق منطقه اى كرمان

محل تحويل پاكات مناقصه: كرمان، بلوار شهيد عباسپور ، اداره دبيرخانه شركت سهامى برق منطقه اى كرمان كدپستى: 7614653143

تذكر مهم: تحويل يك نسخه اصل پاكتهاى الف و ج به صورت الك و مهر شده به آدرس فوق الذكر الزامى مى باشد.

مبلغ و نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: مبلغ 724/000/000 ريال به صورت يك يا تركيبى از ضمانتنامه هاى مندرج در ذيل:

- رسيد واريز وجه به شماره حساب 2175093806008 بانك ملى ايران – شعبه برق منطقه اى كرمان

- ضمانتنامه بانكى و يا ضمانتنامه هاى صادره از سوى موسسات اعتبارى غير بانكى كه داراى مجوز فعاليت از سوى بانك مركزى هستند.

- ساير ضمانتنامه هاى مقرر در بندهاى (پ) ، (ج) ، (چ) ، (ح) ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 94/9/22

- به پيشنهادهايى كه فاقد سپرده يا امضاء ، مشروط ، مخدوش، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصى و نظاير آن و پيشنهادهائى كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى 

واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمناً اين آگهى در سايت اينترنتى به آدرسهاى www.krec.co.ir  ، http://iets.mporg.ir ، WWW.Tavanir.org.ir در دسترس مى باشد.

شناسه آگهى:192808

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

مقام معظم رهبری در جلسه  ن ل�م�ا ر با نماین��دگان به این امر مهم پا
تاکید کردند ک��ه نمایندگان باید برای محرومین و 
رفع نیاز آنها قانون وضع کنند نه صاحبان زر و زور 
و حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در ادام��ه بح��ث 
ضرورت ه��ای قانونگذاری افزودند: »قانون در درجه 
اول باید در جهت رفع مشکالت مردم بویژه طبقات 
ضعیف و متوس��ط باشد و به گونه ای نباشد که آلت 

دست و در خدمت صاحبان زر و زور قرار گیرد.«
بر همین اس��اس باید نوش��ت ک��ه پایبندی و 
دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها 
یا بی اعتنایی به اجرای درست شان آثار و نتایج آشکار 
و پنهان بسیاری در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی دارد. اساسا آسیب های اجتماعی ناشی از 
روابط انسانی است که جامعه را به طور جدی تهدید 
می کند یا برآورده شدن نیازمندی ها و تقاضاهای افراد 
کثیری را مانع می ش��ود. آس��یب اجتماعی وقتی به 
وجود می آید که به نظر می رسد نهادهای تنظیم کننده 
روابط بین افراد با شکست روبه رو شده و دچار تزلزل 
شوند که نتیجه آن شکل گیری شکاف های عمیق بین 
افراد است. بنابراین در چنین وضعی، شاهد دوگانگی 
انس��ان ها از نظر وضع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 
خواهیم بود که باعث می ش��ود افرادی که توانمندی 
پایین تری دارند به تقاضاه��ا و تامین نیازمندی های 
خ��ود در چارچ��وب نهادهای مدنی دسترس��ی پیدا 
نکنند. در ای��ن حالت، قوانی��ن تنظیم کننده روابط 
انس��ان ها مورد بی احترامی ق��رار می گیرند و متزلزل 
می شوند، چراکه قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در 
ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی 
جامعه قابل بررس��ی است. در ادامه، قوانینی را که در 

این حوزه تدوین شده است بررسی می کنیم.

قانوناساسی
براب��ر اصل س��وم قان��ون اساس��ی جمهوری 
اس��المی، دولت ایران موظف اس��ت برای نیل به 
اهداف مذک��ور در اصل دوم، همه امکانات خود را 
به کار بندد و کارهایی مشخص را انجام دهد. یکی 
از این کارها که در بند 12 این اصل به آن ش��اره 
شده عبارت اس��ت از: »پی ریزی اقتصادی صحیح 
و عادالن��ه طبق ضوابط اس��المی جهت ایجاد رفاه 
و رفع فقر و برطرف س��اختن ه��ر نوع محرومیت 
در زمینه های تغذیه و مس��کن و کار و بهداشت و 
تعمی��م بیمه.« در اص��ل ۴۳ نیز موضوع فقر مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت و براب��ر آن: »برای تامین 
اس��تقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر 
و محرومیت و برآوردن نیازهای انس��ان در جریان 
رش��د، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسالمی 
ایران براس��اس ضوابطی استوار می شود: 1- تامین 
نیازه��ای اساس��ی 2- تامی��ن ش��رایط و امکانات 
کار ب��رای همه ۳     - تنظیم برنامه اقتصادی کش��ور 
۴- رعایت آزادی انتخاب ش��غل ۵- منع اضرار به 
غی��ر و انحص��ار و احتکار و ربا 6- منع اس��راف و 
تبذی��ر در همه ش��ئون مربوط به اقتص��اد، اعم از 
مصرف، س��رمایه گذاری، تولی��د، توزیع و خدمات 
۷- اس��تفاده از علوم و فن��ون و تربیت افراد ماهر 
به نس��بت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد 
کشور ۸- جلوگیری از س��لطه اقتصادی بیگانه بر 

اقتصاد کشور.

سندکاهشفقر
هیات وزیران به پیشنهاد مش��ترک وزارت رفاه 
و تامین اجتماعی و س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور و به استناد ماده 9۵ قانون برنامه چهارم توسعه 
اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  

)مصوب 1۳۸۳( س��ند کاهش فقر و هدفمند کردن 
یارانه ها را تصویب کرد. براس��اس ای��ن قانون، اصول 

حاکم بر برنامه های کاهش فقر به شرح زیر است :
»1- دسترس��ی همه اف��راد جامعه به حداقل 
نیازهای اساس��ی یک حق همگانی است و تامین 

این حق بر عهده دولت است .
2- در طراحی برنامه ها و سیاست های اقتصادی ، 
عالوه بر اهداف تخصصی بخش ها، تاثیرات ناشی از 
اجراب��ر رفاه آحاد کش��ور نیز مدنظر ق��رار گرفته و 
هزینه های جبرانی آثار سوء سیاست ها و برنامه های 
اقتص��ادی بر رف��اه م��ردم از منابع اج��رای همان 

سیاست ها و برنامه های اقتصادی تامین می شود.
۳- به فقرا به عنوان افرادی نگریسته شود که 
باید در فرآیند فقرزدایی خودشان شرکت نمایند.

۴- اقدامات حمایتی با اولویت تحت پوش��ش 
ق��رار گرفت��ن محروم ترین افراد جامع��ه )از لحاظ 

شدت فقر( صورت می گیرد.
۵- ب��ه منظور توانمندس��ازی فق��را با هدف 
ش��رکت در فرآیند فعالیت های اقتصادی و کسب 
مشاغل پایدار، آموزش مهارت های شغلی متناسب 

با نیازهای بازار کار ارائه می شود.

6- پیش��گیری از ایج��اد و بروز فق��ر و بهبود 
وضعیت زندگی گروه های محروم در اولویت است .

۷- جهت گیری برنامه های فقرزدایی به گونه ای 
اس��ت که منجر به خروج اف��راد دارای توانایی کار 
از پوش��ش خدمات حمایتی به پوش��ش بیمه های 

اجتماعی می شوند.
۸- پوشش های حمایتی فقرایی که توانایی کار 
و فعالی��ت دارند از نظر زمان��ی محدود و طی دوره 
حمایت ، اقدامات الزم برای کسب مهارت های شغلی 

به صورت رایگان برای آنها فراهم می گردد.«

قانونهدفمندکردنیارانهها
ام��ا در ادام��ه در س��ال ۸۸ م��اده ۷ قان��ون 
هدفمن��دی یارانه ها نیز به ای��ن موضوع پرداخت 
اس��ت. برابر آن»دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه 
درص��د خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را 

در قالب بندهای زیر هزینه کند:
الف( یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی 
ب��ا لحاظ می��زان درآمد خانوار نس��بت ب��ه کلیه 
خانوارهای کش��ور به سرپرس��ت خان��وار پرداخت 
شود. ب( اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای 

جامعه هدف از قبیل:
1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات 
درمانی، تأمین و ارتقای س��المت جامعه و پوش��ش 

دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العالج.
2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی 

مسکن و اشتغال.
۳- توانمندسازی و اجرای برنامه های حمایت 

اجتماعی.

قانونبرنامهچشماندازبیستساله
این قانون که سیاست های کلی بین سال های 

90 تا 9۴ را مطرح کرده اس��ت در بند ز تبصره 2 
ماده 112 موضوع فقر را مورد توجه قرار داده است. 
در این ماده مقرر ش��ده اس��ت: »به منظور زدودن 
فق��ر از چهره مناط��ق آزاد تجاری، س��ازمان های 
مناطق آزاد موظف ان��د حداقل یک درصد از محل 
وص��ول عوارض ورود و صدور کاالها و خدمات این 
مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین 

و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.«

استفادهمتوازنازامکاناتکشور
قانون ماده واحده اس��تفاده متوازن از امکانات 
کش��ور و توزی��ع عادالنه و رفع تبعی��ض و ارتقای 
سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت 
و عدالت در س��ال 9۳ تصویب شد. برابر این ماده 
واحده در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون 
اساس��ی اس��تفاده متوازن از امکانات کشور دولت 
مکلف اس��ت در توزیع منابع عمومی و یارانه سود 
تس��هیالت به نحوی عمل کند که فاصله شاخص 
برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط 
کشور در شاخص های زیر، ساالنه حداقل ده درصد 

به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.

قانونبودجهکلکشور
بند ب تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور در سال 
های مختلفز مساله فقرزدایی را مورد تاکید قرار داده 
است و برابر آن: »به منظور سرمایه گذاری در مناطق 
محروم و کمتر توس��عه یافته کشور، به سازمان های 
گسترش و نوس��ازی صنایع ایران )ایدرو(، توسعه و 
نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو ( و 
شرکت های ش��هرک های صنعتی و صنایع کوچک 
ایران اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات 
با بخش خصوصی و تعاونی تا س��قف ۴9 درصد در 

قالب شخص حقوقی مشارکت کنند.
اما به نظر می رس��د اقدامات��ی نظیر باال بردن 
س��قف حقوق ها و م��ورادی از این دس��ت که در 
مجلس طرح ش��ده اس��ت باعث ش��ده تا رهبری 
نهیب��ی برای وضع قوانین ب��رای همه آحاد جامعه 

را دوباره به مجلس گوشزد کنند.

تلنگری که باید جدی گرفته شود

لزوم قانون گذاری برای محرومین

بهنظرمیرسداقداماتینظیر
باالبردنسقفحقوقهاو
مورادیازایندستکهدر
مجلسطرحشدهاستباعث
شدهتارهبرینهیبیبرای
وضعقوانینبرایهمهآحاد
جامعهرادوبارهبهمجلس

گوشزدکنند


