
دبیرشورایسیاستگذاری: حسن اختری  سردبیر:محمد صفري  مديرمسئول: محمد پيرعلي  صاحبامتیاز: علي  يوسف پور 
عکاس: ثنا صفری - فرجاد جوالنی  ترجمه: حسين ارجلو  سايت:سيد مهدی لنکرانی  معیشت:سارا علياری  ديپلماسی:هدی دهقان بذرافشان  فراديد:قاسم غفوری  رويکرد:مائده شيرپور 

شاپا: 3947 - 2008 كدپستي: 1438634871  نمابر: 88007575  تلفن: 88013870-6  نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، كوچه بابك، پالك 16  چاپ: كارگر 66817316  سازمانآگهيها: 88006969 

  پنج شنبه  24 مرداد1398  شماره 5096 


امامعلی)علیهالسالم(:

هيچ ثروتی چون عقل و هيچ فقری چون جهل و هيچ ميراثی 
چون ادب و هيچ پشتيبانی چون مشورت نخواهد بود.
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عمليات عاشورای 2 در چنگوله در جنوب مهران توسط سپاه )1364 ش(   ارتحال عالمه ميرزامحمد حسين ناييني استاد گرانقدر حوزه علميه نجف اشرف )1315ش(    نخستين دوره خبرگان رهبری )1362ش(  حمله هواپيماهاي عراق به جزيره نفتي امروز در تاریخ
خارك در جريان جنگ تحميلي )1364 ش(  رحلت عالم مجاهد و مجتهد مبارز آيت اهلل  ميرزا محمدتقي حائري شيرازي )1338 ق(   روز استقالل هند از استعمار انگليس )1947م(   افتتاح رسمي كانال پاناما و اتصال اقيانوس آرام و اطلس )1914م(

چرا گوشت قربانی حجاج ایرانی به کشور برنگشت؟

–

دهیارى سربندان درنظر دارد مطابق قانون برگزارى مناقصات و به استناد ماده 7و8 آئین نامه مالى دهیارى ها و نیز مصوبه شماره: 21/ش/س شوراى اسالمى روستاى سربندان نسبت به 
واگذارى پروژه عمرانى به شرح ذیل اقدام نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط به شرح زیر دعوت به همکارى مى گردد:

کلیه متقاضیان باید داراى مجوز رسمى و صالحیت دار و رتبه 5 راه و باند و عضو ساجات باشند.

1-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه معادل: مبلغ 173/000/000 ریال، مطابق اسناد مناقصه مى باشد، که بوسیله مناقصه گر به صورت نقدى به حساب شماره: 0112033519007 نزد بانک 
ملى شعبه سربندان بنام دهیارى سربندان، واریز گردیده و فیش واریزى ضمیمه اسناد تحویل گردد.

2-مهلت دریافت اسناد مناقصه: بمدت 14 روز از تاریخ درج نوبت اول این آگهى و حداکثر هفت روز کارى از تاریخ درج نوبت دوم این آگهى تا پایان وقت ادارى، روز شنبه مورخ 
98/06/09 مى باشد.

3-شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف دهیارى موضوع ماده 12 آئین نامه مالى دهیارى ها از سوى مناقصه گر مى باشد.
4-چنانچه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آن ها به ترتیب ضبط خواهد شد.

5-دهیارى سربندان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.
6-هزینه درج آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد.

7-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه قیدگردیده است.
8-کلیه متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات الزم به دهیارى سربندان به آدرس: دماوند، کیلومتر 25 جاده تهران فیروزکوه، روستاى سربندان، دهیارى سربندان 

مراجعه نموده و در صورت نیاز جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 76392010 تماس حاصل نمایند. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/05/24- نوبت دوم: 1398/05/31

مبلغ برآورد(ریال)عنوان پروژهردیف

3/464/665/646احداث دیوارحائل سنگى و زیرسازى و آسفالت ضلع غربى بلوار شمالى مسجدجامع1

رئيس سازمان حج و زيارت درباره 
عدم بازگشت گوشت قربانی حجاج 

ايرانی به كشور توضيح داد.
عليرضا رشيديان اظهار كرد: امسال 
همزم��ان ب��ا روز ده��م و يازدهم 
ذيحج��ه 86 هزار رأس گوس��فند 
از س��وی حج��اج ايران��ی قربانی 
ش��د كه كار ذبح همه آنها توسط 
ذابحين ايرانی س��تاد حج و زيارت 
و با نظارت دقيق ناظران بعثه مقام 
معظ��م رهبری انجام ش��د. رييس 
س��ازمان حج و زي��ارت با تاكيد بر 
اينکه از مدافعان انتقال گوشتهای 
قربانی زائران ايرانی به داخل كشور 

اس��ت، گفت: همان ابتدای پيگيری 
مباحث حج امس��ال، نظرمان را برای انتقال گوشت های قربانی به داخل مطرح 
كرديم و حين مذاكرات مربوط به حج قصد مذاكره در رابطه با انتقال گوش��ت 
های قربانی به كش��ور را هم داشتيم اما عده ای كه كم هم نبودند و سايت  های 
مربوطه با اين قضيه مخالفت كردند با اين عنوان كه "اين گوشت ها صدقه است 

و آيا ملت ما آنقدر فقير شده كه می خواهيد گوشت صدقه به آنها بدهيد".
وی اظه��ار ك��رد: به آنها توضيح داديم كه اين گوش��ت ها با پ��ول حجاح ايرانی 
خريداری و در بهترين و مقدس ترين سرزمين ها قربانی می شود و گوشتی خوب 
بوده و از بعد بركت و تبرك به كشور منتقل و در اختيار بخشی از خانواده ها قرار 
می گيرد اما زمانی كه پيگير مباحث اجرايی اين قضيه بوديم دامپزش��کی تاكيد 
داشت كه اين گوشت ها بايد استانداردهای مربوط به اين سازمان را داشته باشد 
و بايد همه گوسفندها را قبل از ذبح معاينه و تاييد كنند و بعد از آن نيز بر مراحل 
ذبح و آماده كردن و فريز كردن و مراحل بعدی انتقال كامال نظارت داشته باشند 

تا اجازه ورود آن را به داخل مرزهای جمهوری اسالمی ايران بدهند.
وی افزود: بخشی از اين كار را دنبال كرديم و با دامپزشکی به توافقاتی رسيديم 
اما در بخش دوم كه مربوط به س��ردخانه ها، تدارك كشتی سردخانه دار و اجاره 
آن جه��ت انتقال گوش��ت از بندر ج��ده به بندرعباس بود با مش��کالتی مواجه 
شديم. رش��يديان با بيان اينکه موضوع كشتی س��ردخانه دار حل نشد و انتقال 
اين گوش��ت ها ب��ا هواپيما هم به هيج وجه مقرون ب��ه صرفه نبود، تصريح كرد: 

باتوجه به اين ش��رايط وقتی ديديم امکان 
انتقال گوشتهای قربانی در سال جاری به 
كشور ميسر نيست به ناچار در نشستی با 
رييس بانك توس��عه اسالمی به وی اعالم 
كرديم طبق روال سنوات گذشته، گوشت 
را با هماهنگی جمهوری اسالمی ايران به 
كش��ورهای محروم اس��المی ارسال كند. 
رشيديان تصريح كرد: حجاج همه كشورها 
امسال در مجموع دو ميليون و 500 هزار 
راس گوسفند قربانی كردند كه يك ثروت 
بيکران برای مسلمانان است و حيف است 
چنين ثروت بزرگی هدر برود.  بايد تالش 
كنيم از اين ثروت عظيم اس��تفاده درست 
و مناسبی صورت گيرد. گفتنی است ذبح 
گوس��فندهای قربانی توسط 64 ذابح ايرانی 

در كشتارگاه صنعتی المعيصم در مکه مکرمه صورت گرفت.
الزم به ذكر اس��ت با پايان يافتن مناس��ك حج تمتع در س��رزمين منی، اولين 
كاروان ه��ای حجاج از كش��ورهای عربی مکه مکرمه را ترك كردند. به نوش��ته 
روزنامه الش��رق االوس��ط، اولين كاروان های حجاج بيت اهلل حرام از كشورهای 
عربی با اتوبوس ها و خودروهای عمومی، حرمين ش��ريفين و مش��اعر مقدس��ه 
را ت��رك كردند. كميته مركزی حج اعالم كرد كه امس��ال بيش از دو ميليون و 
400هزار نفر مناس��ك حج تمتع را بجا آوردند. امس��ال بيش از 88 هزار ايرانی 
به حج مش��رف شدند. فرا رسيدن موس��م حج تمتع بار ديگر نام عربستان را بر 
س��ر زبان ها آورده است. قرار گرفتن بيت اهلل حرام و اماكن مقدسه در سرزمين 
عربستان، موجب شده تا اين كشور از جايگاه معنوی و به تبع آن جايگاه سياسی 
ويژه ای برخوردار و امت اسالمی انتظارات خاصی از حاكمان اين سرزمين داشته 
باشند. شايد اولين خواسته امت اسالمی ميزبانی صحيح و صادقانه از زائران، بدون 
تبعيض در كنار مقابله جدی با دشمنان وحدت امت اسالمی يعنی نظام سلطه، 
رژيم صهيونيستی و وهابيت است. از انتقادهای اساسی جهان اسالم به سعودی 
آن است كه از يك سو تحت سيطره وهابيت قرار گرفته و از سوی ديگر به جای 
همراهی با جهان اس��الم عليه دشمنان، در بازی روابط با آمريکا و صهيونيستها 
قرار گرفته كه به دليل ريش��ه ضداسالمی آنها، عمال تهديدی عليه جهان اسالم 

مهر هستند. 

ف��رار مغزها معضل ده��ه 80 بود ولی امروز به م��رور از آمار خروج نخبگان از 
كش��ور كاسته شده  اس��ت؛ آخرين مطالعات انجام شده در بنياد ملی نخبگان، 
خبر از كاهش مهاجرت قطعی نفرات برتر كنکور سراسری و المپيادهای علمی 
می دهد. موضوع فرار مغزها از كش��ور دغدغ��ه جامعه نخبگانی بود و دهه 80 
به معضل ملی بدل شد. بنابر آمار مجلس شورای اسالمی در سال 1389، 60 
هزار نفر از ايرانيانی كه در اين س��ال مهاجرت كرده اند در زمره مهاجران نخبه 
دس��ته بندی می شوند. اين افراد غالباً دارای مقام هايی در المپيادهای علمی يا 
جزء نفرات برتر كنکور يا دانشگاه ها بودند. صندوق بين المللی پول در گزارش 
س��ال 2009 خود اعالم كرده  است ايران به لحاظ مهاجرت نخبگان، در ميان 
91 كش��ور در حال توسعه يا توسعه نيافته جهان، مقام نخست را داراست. در 
س��ال 2018، تعداد دانشجويان مهاجر از ايران 12 هزار و 700 نفر اعالم شده 
كه از اين ميان رتبه 12 را ميان دانش��جويان خارجی پيدا كرد؛ ايران كشوری 
اس��ت كه نرخ ماندگاری باالتری در مقصد نس��بت به كشور های هند و چين 
دارد؛ 90 درصد دانش��جويان ايرانی پس از اتمام تحصيل در مقصد می ماندند. 
اما به تازگی و بر اس��اس آخرين مطالعه انجام ش��ده در بني��اد ملی نخبگان، 
2712 نفر برگزيدگان المپيادهای دانشجويی و 35313 نفر از رتبه های يك تا 
هزار كنکور سراسری مورد تحليل قرار گرفته اند، ميزان خروج از كشور قطعی 
رتبه های 1 تا 1000 كنکور سراس��ری در رش��ته رياض��ی از حدود 60 درصد 
برای دانش آموختگان سال های 90 تا 92 با روند كاهشی به حدود 38 درصد 
برای دانش آموختگان س��الهای 95 تا 97 رس��يده كه به نظر ميرسد اين روند 

همچنان نيز ادامه داشته باشد.
همچنين ميزان خروج از كش��ور قطعی رتبه های 1 تا 1000 كنکور سراسری 
در رشته علوم  تجربی از حدود 10 درصد برای دانش آموختگان سالهای 90 تا 
92 به كمتر از 7 درصد برای دانش آموختگان سالهای 95 تا 97 رسيده است 
كه اين آمار نيز سير نزولی دارد. در رشته های علوم انسانی نيز ميزان خروج از 
كش��ور قطعی رتبه های يك تا هزار كنکور سراس��ری از حدود 20 درصد برای 
دانش آموختگان سال 92 به كمتر از 8 درصد برای دانش آموختگان سال 97 
كاهش داش��ته و ميزان خروج از كشور نهايی برگزيدگان المپيادهای رياضی، 
فيزيك، ش��يمی، كامپيوتر، نجوم و زيست شناس��ی با سير نزولی، از حدود 62 
درص��د برای دانش آموختگان س��الهای 90 تا 92 به ح��دود  37 درصد برای 
دانش آموختگان س��الهای 95 تا 97 رسيده كه نشان می دهد، روندی كاهشی 
داش��ته است. همچنين روند بازگش��ت متخصصان ايرانی به كشور و همکاری 

ب��ا آنها، با طراحی و اجرای برنامه »همکاری با متخصصان و كارآفرينان ايرانی 
خارج از كش��ور« از اسفند ماه س��ال 1393 با هدف ايجاد ساز و كاری جهت 
بهره مندی از دانش و تجارب ارزش��مند ايش��ان، از ميان دانش آموختگان دوره 
دكترا از 100 دانش��گاه  برتر دنيا، اساتيد 200 دانشگاه  برتر دنيا و متخصصان 
و كارآفرينان ايرانی فعال در مؤسس��ات شاخص علمی و فناوری يا شركت های  
خارجی، آغاز ش��ده است. در همين راس��تا، بيش از 4700 نفر از متخصصان 
و فارغ التحصيالن ايرانی خارج از كش��ور در پلتفرم طراحی ش��ده در مدل های 
مختلف همکاری خود را با كشور آغاز كرده   اند كه از اين ميان 135 كارآفرين، 
93 شركت  دانش بنيان و فناور را تاسيس كرده ، 340 نفر به عنوان هيئت علمی 
دانشگاههای برتر كشور جذب شده و 170 استاد مدعو و معين در دانشگاههای 
كشور قرارداد امضا كرده اند. 500 دانش آموخته دكتری در قالب پسادكتری در 
چرخۀ خدمت رسانی به جامعۀ بومی قرار گرفته  اند و بيش از 2000 سخنرانی 

و كارگاه تخصصی در 4 سال گذشته برگزار شده است.
الزم به ذكر اس��ت حضرت آيت اهلل خامنه ای روز چهارش��نبه 16 مردادماه در 
دي��دار جمعی از جوانان نخبه و صاحب م��دال در المپيادهای علمِی جهانی و 
همچني��ن اعضای تيم ملی واليبال جوانان كش��ور كه بر ب��ام قهرمانی جهان 
ايس��تادند، نکات مهمی را هم در توصيه به اين گروه و هم ديگر جوانان كشور 

يادآور شدند. بخشی از مهمترين اين نکات به شرح زير است:
رهبر انقالب در اين ديدار جوانان را به تداوم تالش در مسير پيشرفت تشويق 
كرده و فرمودند: »مس��ير نخبگانی، مس��ير بی انتهای تالش و پيشرفت است، 
بنابراين كس��ب مدال نبايد به عنوان پايان اين راه و متوقف ش��دن ظرفيت ها 
و اس��تعدادهای نخبه، تلقی ش��ود.« رهبر معظم انقالب همچنين با اش��اره به 
س��خنان نخبگان حاضر در جمع تصريح كردند: »صحبت های جوانان نخبه در 
اي��ن ديدار حاكی از وجود يك فکر و دقت نظر و نگاه ژرف به مس��ائل بود كه 

بسيار مهم و مايه خرسندی است.«
فرمانده كل قوا خطاب به جوانان نخبه افزودند: »ما به افتخار كردن شما، افتخار 
می كنيم و به سرافرازی شما سرافراز می شويم و سربلندی شما، سربلندی ملت 
و همه عالقمندان به نظام است.« رهبر انقالب در بخش ديگری از بيانات خود 
الزمه سودمند بودن جوان نخبه برای كشور و ملت را نگاه انقالبی برشمردند و 
گفتند: »تفکر انقالبی و اسالمی و بصيرت را در خود تقويت كنيد چرا كه بدون 
اين نگاه، پيش��رفتی به سود كشور ايجاد نخواهد شد. همچنين ارتباط قلبی با 

تسنیم خداوند و توكل و استمداد از او را فراموش نکنيد.« 

انگلي��س در حال��ی با ادعای دولت رفاه خود را حام��ی اجتماع و رفاه مردمی 
معرفی می كرد كه هر روز اين ادعا بيشتر رنگ می بازد چنانکه بنابر اطالعت 
منتشر شده از سوی نخست وزير انگلستان، هر 19 ساعت يك فرد بی خانمان 
در اين كشور به دليل وضعيت بحرانی اسکان جان خود را از دست می دهد.

انگليس از جمله كش��ورهای حامی نظام سرمايه داری است كه  مدعی دولت 
رفاه و توجه به حقوق اجتماعی ش��هروندان اس��ت در حالی كه طی س��الهای 
گذشته نه تنها چنين رويکردی را محقق نساخته بلکه شواهد امر از وضعيت 
بحرانی و تش��ديد بی خانمانی در اين كش��ور بويژه در ميان كودكان حکايت 

دارد. 
 بناب��ر اعالم نخس��ت وزير انگلي��س به طور ميانگين هر 19 س��اعت يك بی 
خانمان در اين كشور جان خود را از دست می دهد. بر اساس اطالعات جمع 
آوری ش��ده، طی 6 ماه گذش��ته حداقل 235 بی خانمان با رده س��نی 16 تا 
104 س��ال جان خود را از دس��ت داده اند. به عالوه سال گذشته نيز حداقل 

449 بی خانمان در اين كشور از دنيا رفته اند.
آمارهای مركز موزه بی خانمان های انگليس نش��ان می دهد، از س��ال 2017 
تاكنون حدود 30 درصد از بی خانمان ها به دليل شرايط بحرانی و نامطلوب 
اس��کانی، جان خود را از دس��ت داده اند.به دنبال افزايش بی رويه ش��مار بی 
خانمان های بريتانيا، مراكز خيريه اين كشور از بوريس جانسون نخست وزير 
اين كش��ور درخواست رس��يدگی جدی به وضعيت نامطلوب بی خانمان ها، 
بررس��ی علل مرگ آن ها، اعطا مس��کن ارزان و رايگان به افراد بی بضاعت را 
كردند.به گفته س��خنگوی دولت انگليس، م��رگ و از بين رفتن زندگی افراد 

تنها به دليل بی خانمانی بحرانی هشدار دهنده و غير قبل پذيرش است.
وزير مس��کن انگليس نيز وجود ش��مار زيادی فرد ب��ی خانمان در انگليس را 

بس��يار شرم آور خوانده و گفته است: سياس��ت های ما در حوزه مسکن پس 
از 9 س��ال شکس��ت خورده و نتيجه آن نيز بی خانمانی شمار زيادی از مردم 
كش��ور است.مت دانی مدير سياس��ت گذاری بحران بريتانيا، در اين باره می 
گويد: اين شرم آور است كه تعداد زيادی از مردم انگلستان حتی توانايی اجاره 
يك مس��کن معمولی را ندارند و به دليل شرايط اضطراری اسکان، جان خود 

را در گوشه خيابان از دست می دهند.
به گزارش اينديپندنت، ميزان بی خانمانی در انگلس��تان طی 8 سال گذشته 

بيش از 165 درصد رشد يافته است.
ب��ه عالوه روزانه ش��مار زيادی از نوجوانان و س��المندان اين كش��ور به دليل 
ش��رايط بحرانی بی خانمانی در حال مرگ هستند. از سوی ديگر اين افراد از 
خدمات درمانی محروم ش��ده و حتی به دليل عدم توانايی در پرداخت هزينه 

های درمانی از بيمارستان ها به خيابان منتقل می شوند.
نکت��ه مهم آنکه از زمان روی كار آمدن دولت محافظه كار انگليس در س��ال 
2010 ]1389[، ميزان بی خانمانی كودكان در اين كشور 80 درصد افزايش 
يافته اس��ت. آمار رسمی نشان می دهد، در هر پنج دقيقه يك خانواده جديد 
در انگليس بی خانمان می ش��ود.  اين آمار كه اخيرا منتش��ر ش��ده است، از 
آن حکايت دارد كه در پايان سال 2018، 124 هزار و 490 كودك انگليسی 
در اقامتگاه های موقت اس��کان داده شده بودند كه نشان دهنده افزايش 33 
درصدی در طول چهار س��ال گذشته است. اين رقم در سال 2010 55 هزار 
و 440 كودك بود.  اين آمار همچنين نشان می دهد تعداد خانواده هايی كه 
در دسامبر 2018 در اقامتگاه های موقت اسکان داده شده بودند، 83 هزار و 
700 خانوار بوده است كه از افزايش 74 درصدی از سال 2010 حکايت دارد. 

حدود سه چهارم اين خانواده ها كودك دارند.

خروج نخبگان از کشور نزولی شد

جان باختن یک بی خانمان هر ۱۹ ساعت در انگلیس
بحران اجتماعی در کشور مدعی دولت رفاه افزایش یافته است


