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 چهار شنبه  19 تیر 1398  شماره 5066 

یادداشت

رسولاكرم)ص(:
عبادت ده جزء است كه نه جزء آن در كار و تالش برای به دست 

آوردن روزی حالل است
مستدرکالوسائل،ج۱۳،ص۱۲

وزاذان ظهر:1۳:1۰ اذان مغرب: ۲۰:۴۲ اذان صبح فردا: ۴:11  طلوع آفتاب فردا: ۵:۵7 حدیث ر

رئيس بس��يج زنان كش��ور گفت: به دليل مطالبه عمومی نسبت به استفاده 
مردان از پوش��ش مناسب، امسال ش��اهد حضور پر رنگ اين قشر در برنامه 

ه��ای هفت��ه عف��اف و حج��اب خواهي��م ب��ود.
مينو اصالنی رئيس بس��يج زنان كشور در باره رويکرد هفته عفاف و حجاب 
گفت: هفته عفاف و حجاب در س��ال جاری با شعار محوری »حجاب ميراث 
ايرانی، گرايش جهانی« برگزار خواهد ش��د و مهمترين رويکرد ما بازخوانی 

تاريخ��ی درب��اره جاي��گاه حج��اب در تم��دن اي��ران خواه��د ب��ود.
وی توضي��ح داد: زي��را برخ��ی دانش��مندان معتقدن��د حج��اب از ايران به 
كش��ورهای ديگر رفته و توس��ط اقوام مختلف نيز رعايت می شده است و به 
دليل موضوعيت داش��تن اين امر هفته عفاف و حجاب امسال را به بازخوانی 

و بررسی اين موضوع در سطح پايگاه های بس��يج كش��ور خواهيم پرداخت.
اصالنی با اش��اره به برنامه های س��ازمان بسيج زنان برای اين هفته افزود: از 
جمله اقداماتی كه در هفته پيش رو انجام خواهد ش��د، برگزاری تجمع های 
بزرگ و سراس��ری به طور همزمان در اين 400 شهرستان و مراكز استان ها 
اس��ت. به عالوه روز چهارش��نبه نيز س��ه برنامه در ته��ران ازجمله درياچه 
خليج فارس با حضور بيش از 15 هزار نفر از بانوان و اقش��ار مختلف جامعه 
برگزار خواهد ش��د. رئيس بسيج زنان كشور در خصوص اجتماع دختران در 
ورزش��گاه ش��يرودی تهران نيز توضيح داد: روز پنجش��نبه از ساعت 5 عصر 
ويژه برنامه ای برای دختران در ورزش��گاه ش��يرودی برگزار خواهد شد و در 
طی برنامه به رويکردهای ذكر شده خواهيم پرداخت. به عالوه در اين روز از 

5 پايگاه بس��يج به سمت امامزاده صالح راهپيمايی خواهيم داشت و در آنجا 
اجرای برنامه با اين موضوع و س��خنرانی آيت اهلل قرائتی را خواهيم داش��ت.

رئيس بس��يج زنان كشور با اش��اره بر ديگر برنامه های اين سازمان در هفته 
عف��اف و حج��اب، تصريح ك��رد: برگزاری مس��ابقات كتابخوان��ی، فرهنگی، 
ورزش��ی و برپايی نمايش��گاه با موضوع عفاف و حجاب در سراس��ر كش��ور 

ازجمل��ه برنامه ه��ای پي��ش رو خواه��د ب��ود.
اصالنی ادامه داد: به عالوه كيك از مهم ترين برنامه ها، برگزاری نشست هايی 
ب��ا موضوع جاي��گاه حج��اب در تمدن اي��ران و انقالب اس��المی، حجاب و 
آموزه های دينی برگزار خواهد شد. اين نشست ها در سطح پايگاه های بسيج 
كش��ور و رويدادها انجام خواهد ش��د. همچنين مخاط��ب اصلی برنامه های 
امس��ال جوان��ان و نوجوانان خواهن��د بود چرا كه بررس��ی تاريخچه حجاب 
مطالبه نس��ل جوان است. وی با بيان اينکه حجاب مختص به زنان نيست و 
م��ردان نيز ملزم به رعايت آن هس��تند، تاكيد كرد: به همين منظور يکی از 
رويکردهای مهم در برنامه های امس��ال، حضور مردان در رويدادهای مرتبط 
با اين هفته اس��ت. چرا كه اس��تفاده از حجاب برای مردان نيز يك مطالبه 
عمومی اس��ت و در برنامه های اين هفته ش��اهد حضور پ��ر رنگ مردان نيز 

خواهي��م ب��ود.
اصالنی تصريح كرد: همچنين از ش��ب والدت حض��رت معصومه و در طول 
اي��ن هفته 10 ش��ب برنامه و جنگ مفرح در پارك ارم برگزار می ش��ود كه 

مهر خانواده ها می توانند از آن اس��تفاده كنند. 

استفادهمردانازپوششمناسب،يکمطالبهعمومیاست
رئیسبسیجزنانكشور:

اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

اصفهانیزد سمنان قم مشهد تهران 
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آغ��از انتش��ار روزنام��ه اطالع��ات در ته��ران )1305 ش(  رحل��ت حکي��م بزرگ��وار ش��يخ محم��د عل��ي زاهد قمش��ه  اي  معروف ب��ه  ابوالمع��ارف )1332 ش(   كش��ف كودت��اي نوژه علي��ه نظام نوپ��اي جمهوري اس��المي اي��ران )1359 ش( امروز در تاریخ
  عملي��ات كوچ��ك ق��دس 3 در دهل��ران توس��ط س��پاه )1364 ش(   درگذش��ت مهدي��ه اله��ی قمش��ه ای ، ش��اعر و محق��ق ادبي��ات عرفان��ی ) 1395 ش(  وفات اميرخس��رو دهل��وی، از عرفا و ش��عرای نامدار پارس��ی گوی هن��د )725ق(

   

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد در نظر دارد اجرا ي پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اى با ارزیابى کیفى به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید  لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ  98/04/22  لغایت  98/04/27 در ساعات اداري در قبال 
ارائه فیش بانکی به مبلغ  200,000  ریال واریز شده جهت دریافت مدارك مناقصه به  امور تدارکات این شرکت واقع در یزد – بلوار شهید منتظر قائم 

مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی معامالت توانیر  به آدرس  
www.Tender.tavanir.org.ir  یا سایت شرکت توزیع نیروي برق استان یزد به آدرس  www.yed.co. ir اقدام نمایند و پیشنهادات خود را 
باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر  به دبیر خانه این شرکت تحویل نمایند .ضمنًا به پیشنهادهاي تحویل داده شده 

بعد از انقضاء مدت ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

1- مدت اجرا : شش ماه 
2- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  222,000,000  ریال مى باشد که بصورت تضمین بانکى،چک بانکى و یا مطالبات باید ارائه گردد. 

3- هزینه درج آگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
4- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- در این مناقصه سیم مسی برکناري تحویل به پیمانکار نمی گردد و باید به انبار کارفرما عودت گردد.
داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و 36243111 امور مهندسی و نظارت  تماس حاصل 

نمایند .                                                                                                              

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

زمان  بازگشائی 
پاکتها

زمان تحویل 
پاکتها

عملیات(ریال) مصالح(ریال) شرح مناقصه شماره 
مناقصه

ردیف

10:30 صبح
سه شنبه
98/05/15

14:30
  سه شنبه
 98/05/08

1,253,944,607 402,799,450 تعویض سیم با کابل خودنگهدار در حوزه عمل 
مدیریت برق نیر

98/120/603 1
388,213,280 189,864,800 تعویض ، مرمت و قالبگیرى تیرهاى فرسوده

در حوزه عمل مدیریت برق نیر

2,234,822,137 جمع کل

شرکت گاز استان اصفهان

با  اى  مناقصه  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  گاز  شرکت 
موضوع و شرایط زیر برگزار نماید: 

موضوع مناقصه: اجراى عملیات شبکه گذارى فوالدى و 
پلى اتیلن به صورت پراکنده و ساخت و نصب ، جابجایى 
، جمع آورى انشعاب فوالدى و پلى اتیلن و پلى فوالدى 
و جمع آورى شیر پیاده رو در سطح محدوده گاز رسانى 

شهرستان بویین میاندشت و افوس و نواحى تابعه
میلیون  (دویست  ریال   200/000/000 تضمین:  میزان 

ریال)
کد فراخوان: 3207370

خیابان   ، اصفهان  گزار:  مناقصه  دستگاه  نشانى  و  نام 
چهارباغ باال ، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 98/04/29
بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  توانند  مى  گران  مناقصه 
استان  گاز  الکترونیکى شرکت  رسانى  اطالع  پایگاه  به 

اصفهان به آدرس
  یا 
با شماره تلفن 38132-031 داخلى 2584 تماس حاصل 

فرمایند.

فرآیند پنجگانه 
تحقق اهداف 

عفاف و حجاب 
در کشور

مجلس  ادوار  نماینده  هراتی  حسین 

با توجه به گس��ترش پديده »بی حجابی« در جامعه، نگاهی كوتاه دارم به علل و عوامل آن كه با 
مؤلفه هايی همراه است. الف- طراحان و برنامه ريزان ب- متجددان )دختران و زنان شيفته فرهنگ 
بيگانه و غرب( ج- مقلدان )دختران و زنان ناآگاه و فريب خورده( د- اشاعه دهندگان اجير و مزدور 

فساد و بی بند و بار در كوی و برزن شهر(
در مؤلف��ه اول: به موض��وع طراحان و برنامه ريزان اس��تناد می جويم به يک��ی از عوامل نفوذی و 
جاسوسان شيطان بزرگ كه در گزارش خود چنين آورده است: »ما موفق شديم چادر مشکی زن 
ايران��ی را به چ��ادر گل دار و توری تبديل كنيم چادر را هم به مانتو و مانتوی بلند را به مانتوهای 

رنگين تنگ و خيلی كوتاه اكنون از حجاب برخی زنان مسلمان فقط يك روسری مانده است.«
و هم اكنون با يك سياست ديکته شده و شيطانی، زيرپوستی، قطره ای و قورباغه ای نرم، روسری را 
هم هدف آماج تيرهای زهرآگين خود قرار داده اند.  در مؤلفه دوم: دختران و زنانی كه بر اثر تماشا 
و اغوای ماهواره ها، اينترنت و برخی شبکه های اجتماعی به بيگانه و غرب گرايش يافته اند و كعبه 
آمال آنها را تشکيل می دهد، يکی از افراد اسالم ستيز فرانسوی به نام »ميشل هوئلباك« اينگونه 
می گويد: جنگ بر ضد اس��الم گرايی با كشتن مس��لمانان فايده ای ندارد، فقط با فاسد كردن آنها 

می توان به پيروزی دست يافت. پس به جای بمب بر سر مسلمانان دامن های كوتاه فرو بريزيم.
و در مؤلف��ه س��وم: ع��ده ای از دختران و زن��ان ناآگاه دنبال��ه رو و بی هدف كه ب��ا ديدن مدهای 
آنچنانی، پوش��ش های شهوت انگيز، و ش��يوه های رفتاری مفسدت بار عروس��ك های كوچه و بازار 
شده اند و با تقليدهای كوركورانه به سوی تباهی رهسپار می شوند. يکی از مقامات بلندپايه آمريکا 
در ارتب��اط با پوش��ش در اي��ران می گويد: »هر زن چادری در كوی و ب��رزن ايران به منزله پرچم 
جمهوری اسالمی ايران است، لذا برای براندازی اين نظام بايد حجاب را سست نماييم.« و نهايتا در 
مؤلفه چهارم عوامل مزدور و خود فروخته ای هس��تند كه تالش می كنند، با هنجارشکنی، نمايش 
كوچه و خيابانی، پوشش های مستهجن و آلوده، به مدل های محرك جنسی،  بذر فساد و انحراف 
را در س��طح جامعه بخش كرده و ويروس شکس��تن حريم های عفاف و حجاب را همه جا پراكنده 

كرده و جلب توجه و پيام رسانی كنند.
از عناص��ر اصل��ی و محقق آمريکايی درباره اس��الم و خاورميانه در اظهاراتی آورده اس��ت. »ديگر 
وقت آن نيس��ت كه دانش��جويان را به خيابان ها بکش��يم بلکه بايد چادر از سر زنان برداشت و از 
اين طريق می توان نظام اس��المی را سرنگون كرد و چه تکان دهنده و هشدار دهنده است سخن 
يکی از انديش��مندان دينی كه می گويد اگر آزادی "نه" شکل گرفت آزادی "سر" به اسارت و انزوا 

رفته است.«
بر اساس 17 آيه شريفه ای كه در ارتباط با عفاف و حجاب در قرآن كريم آمده است تعداد 11 آيه 
ايجابی و 6 آيه سلبی است  به نظر می رسد با گروه اول و چهارم كه هدف پليد و شوم هنجارشکنی 
و اس��تحاله فرهنگی نظام جمهوری اسالمی ايران را دارند بايد برخورد سلبی و قهری كرد و برای 

گروه سوم و چهارم زمينه های ايجابی و بسترهای ارشادی را فراهم ساخت.
ب��ه طور كلی به منظور تحقق همه جانب��ه و فراگير موضوع عفاف و حجاب در جامعه نياز به يك 

فرايند پنجگانه داريم:
۱-قانونجامعوهمهسونگرانه

۲-هماهنگیوهمسويیمسؤوالننظام
۳-حضورمردم

4-نظارتوارزشیابی
5-روزآمدیوكارآمدیدرعرصهانديش�هوعمل)رصدوغربالگری،جريانشناس�ی،

آسیبشناسی،آيندهپژوهیومهندسیفرهنگی(
در نخس��تين گام خوشبختانه قانون حجاب و عفاف مصوب ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، گويا، 
پويا، فراگير و س��ازنده اس��ت در دومين گام در بين قوای نظام در بخش هايی از قوه مجريه ضعف 

و سستی داريم.
در س��ومين گام نهادها، ارگان ها و تش��کل های مردمی فرهنگی كشور با حضور جدی و فعال بايد 
نقش آفرين شوند و در چهارمين گام متاسفانه به صورت منسجم و مستمر كار چشمگيری صورت 

نگرفته است.
و در پنجمي��ن گام ض��رورت دارد كه در اين مقطع حس��اس و تعيين كننده در نظام س��رافراز و 
پرافتخ��اری ك��ه قله آن واليت عظمای فقيه مدظله العالی می باش��د و دامن��ه آن عفاف و حجاب 
است، از هر گونه كوتاهی، مسامحه و سهل انگاری پرهيز كنيم و بدون ترديد اگر خدای ناخواسته 
اين گونه ش��د در دنيا و در برابر ملت روس��ياه و ش��رمنده و در آخرت در برابر آس��تان پروردگار 
متعال مس��ؤول و مورد مؤاخذه س��خت و شديد قرار خواهند گرفت و قفوهم انهم مسئولون مالك 

التناصرون؟
خدايا به مردان ما غيرت، به زنان ما عفت و به مردم ما آگاهی و بيداری و به مس��ئوالن ما توان و 

اراده مقابله با فسای را عنايت فرما.


