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سرمقاله

انجمنهاي اسالمي اروپا و جوانان
غربي؛ دو بال يک رسالت بزرگ

محمد عبدالهي
پنجاهوسهسالازتشکيلاتحاديهانجمنهاي
اسالمي دانشجويان اروپا ميگذرد .يکي از
قديميترين تشکلهاي انقالبي خارج از
کشور که در حدود  50شهر اروپا شعبه
و تقريباً هزار عضو دارد .اين تشکل که
باهمت و تشويق شهيد بهشتي در سال
 1344به راه افتاد ،در ابتداي امر ،هدفش را مبارزه با رژيم
ستمشاهي قرارداد و پس از پيروزي انقالب اسالمي با تغيير
رويکرد سياسي و مبارزاتي خود به رويکرد فرهنگي و علمي
به کمک انقالب اسالمي و پيشرفت ايران اسالمي آمد .به
لحاظ اهميت اين تشکل ،رهبر معظم انقالب تقريباً هرسال
به مناسبت گردهمايي اين دانشجويان پيامي راهبردي براي
آنها دارند .تشويق به فعاليت و تالش ،تأکيد بر خودسازي و..
؛ امسال نيز ايشان در پيام ساالنه خود به دانشجويان ايراني
اين تشکل مذهبي و اسالمگرا "خدمت به پيشرفت دانش و
فناوري" را گوشزد نمودند و فرمودهاند" :پيوستن دانشجويان
ايراني در هر نقطه از جهان به حرکت پيشرفت و بينياز کردن
کشور از بيگانگان ،جهاد في سبيل اهلل است".
محتواي اين پيام کوتاه ،بيانگر رويکرد و زاويه نگاه علمي رهبر
انقالب به اين تشکل اسالمگراست .بهعنوان زمينهاي براي
پيشرفت علمي کشور و ناميدن اين رسالت عظيم به تعبير
"جهاد في سبيل اهلل".
رهبر انقالب همواره پيامها و رويکردهاي خود به موضوعات و
اجزاي نظام را در يکچشم انداز و پکيج باز و گسترده چيدمان
ميکنند .چنانکه جامعه دانشگاهي ايران در خارج از کشور را
بهعنوان پلي ميان غرب و داخل ايران و در خدمت پيشرفت
داخل کشور مينگرند و جوانان غربي را بهعنوان پلي ميان جهان
غرب و اسالم ناب .دو نامه معروف آيتاهلل خامنهاي به جوانان
غربي مؤيد همين رويکرد فراملي ،آيندهنگرانه و کاربردمحور
ايشان است .نامه اول براي برجستهسازي مفهوم "اسالم هراسي"
بهجاي "اسالمشناسي" توسط رسانهها و حکومتهاي غربي در
ذهن جوانان غربي .و نامه دوم پس از عمليات تروريستي چند
(ظاهراً) مسلمان در فرانسه .نه براي توجيه يا محکوم کردن
آن عمليات تروريستي خاص ،بلکه براي تغيير نگاهها از اسالم و
مسلمانان بهعنوان مظاهر تروريسم و ابراز همدردي و همدلي با
"مردم غرب" معرفي مسلمانان بهعنوان قربانيان اصلي تروريسم
غربي و ظاهرا ً اسالمي هر دو.

خروس بيمحل
صفاري ،عضو کميسيون امنيت ملي
در گفتوگو با رسالت:

برنامه موشکي ما به هيچ
کشوري ربط ندارد

گزارش رسالت از بررسي علمي محصوالت تراريخته؛

صداي محصوالت تراريخته
کمکم به گوش ميرسد

قناد باشي ،کارشناس بينالملل
در گفتوگو با رسالت:

دولت فرانسه اين روزها
لب ه پرتگاه خطرناکي ايستاده است

چ را وارد کنندگان ت راريخته ب راي اين محصول چان هزني بسياري م يکنند؟
ت راريخته تنها  10درصد محصوالت کشاورزي کل جهان است

صفحه3

مدت هاست بحث روي محصوالت تراريخته داغ است و مخالفان
اين محصول ،خطرات روي سالمت انسان و محيط زيست را علت
مخالفت خود ميدانند ،موافقان اين محصول نيز استفاده از اين
محصول را گامي در صنعتي شدن کشاورزي ايران مي دانند و تاکيد
مي کنند براي به صرفه کردن محصوالت نه تنها بايد محصوالت
تراريخته را وارد بلکه در داخل کشور نيز اين محصوالت را کاشته و
بهرهوري کشاورزي را باال برده و صنعت کشاورزي را به يک صنعت
پرسود تبديل کنيم.
بحث ديگر اين بوده که چه موادي در ايران به صورت تراريخته
وجود دارد .آنگونه که معاون غذا و دارو وزارت بهداشت ميگويد

مقدمف ر:

موشک را يادگار آيتاهلل هاشمي دانستن
نشناختن تاريخ است
صفحه 2

رئيس سازمان نظام پرستاري:

تعرفه پرستاري
 ۱۲سال است
خاک ميخورد

صفحه10

ادامه در صفحه2

يادداشت

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

صنعت افسارگسيخته خودروسازي

احمدرضا هدايتي
اگرچه بهرغم وعدههاي مسئولين محترم ،قيمت
دالر در سالجاري چند برابر مدت مشابه سال
قبل افزايش يافت و با اينکه مجددا ً با کاهش
مواجه شد ،اما همچنان حدود سه برابر قيمت
قبلي خود ثابت باقيمانده است .بااينحال
اين وضعيت نميتواند بهانه معقول و منطقي
براي افزايش قيمت خودرو توسط خودروسازان

کشور باشد.
چراکه اوالً ،قيمت خودروهاي ايراني با توجه به کيفيتي که دارند،
تقريباً از همان ابتدا بيش از ارزش واقعي قيمتگذاري شده است.
ثانياً مسئولين خودروسازي کشور طي سالهاي گذشته با معرفي
چند خودروي توليد داخل که از آنها بهعنوان خودرو ملي نامبرده
ميشد ،بارها اعالم کرده بودند که خودروهاي مذکور کام ً
ال بومي و
توليد داخل است و در مورد ساير خودروها متناسب با نوع آن بين
 ۵۰تا حدود  ۹۰درصد به خودکفايي رسيدهايم.
عالوه براين ،ايران ازنظر تأمين مواد اوليه صنعت (مانند فوالد ،مس،
الستيک و ساير اقالم) کام ً
ال خودکفاست و متخصصين و مبتکرين
و قطعهسازان نيز بارها اعالم کردهاند که اگر خودروسازان و دولت
حمايت کنند ،قادرند هر نوع قطعهاي را در داخل توليد کنند.
البته گاهي قطعه سازان نيز از موقعيت انحصاري خود براي افزايش
قيمتها سوءاستفاده کردهاند و متقاب ً
ال خودروسازان نيز عليرغم
اينکه از مزيت پيشفروش خودرو هم بهرهمند هستند ،اغلب در
پرداخت ديون خود به آنها تأخير ميکنند و از پرداخت بهموقع
طلب قطعهسازان اجتناب مينمايند.
درواقع بهاينترتيب خودروسازان هم از مزيت پيشفروش سود
ميبرند و هم از شرايط تحميلي به قطعهسازان براي پرداخت
ديرهنگام هزينه قطعات خريداريشده منفعت ميبرند ،البته گاهي
مجبورند بخش ناچيزي از اين منفعتطلبيها را نيز به مشتريان يا
تأمينکنندگان خودپرداخت نمايند.
درهرحال مديران خودروسازي کشور يا خداي ناخواسته درگذشته
در مورد خودکفايي و عدم وابستگي در توليد خودرو مرتکب
دروغگويي شدهاند و يا هماکنون براي کسب منفعت شخصي
بيشتر (بهعنوانمثال از محل واردات) به اين شيوه روي آوردهاند
که در صورت صحت هرکدام از اين دو وضعيت ،مديران مربوط
بايد برکنار و مجازات شوند.
درهرحال ،خودروسازي که همانند يک مدير دولتي از کيسه بيتالمال
حقوق ميگيرد ،اوالً تالش ميکند در هر شرايطي و با هر عملکردي،
خود را از حداکثر حقوق و مزايا بهرهمند سازد .ثانياً احتماالً همين
منفعتطلبي سبب ميشود به خاطر منافع شخصي ناشي از واردات قطعات،
براي مبتکرين و توليدکنندگان داخلي اهميت چنداني قائل نشود و از
دانش و محصوالت آنها استقبال نکند .ثالثاً بهراحتي سفارش دوستان
و بستگان و ساير مسئولين را براي جذب متخصص و غيرمتخصص در
مجموعه تحت سرپرستي خود بپذيرد و مرتکب دهها خطاي استراتژيک
ديگر نيز بشود و درنتيجه صنعت را به ورشکستگي بکشاند.
بنابراين ،اگر قرار باشد علت باال بودن قيمت تمامشده خودروي
ايراني و ساير نابهسامانيهاي مطرح در صنعت خودروسازي مشخص
و قيمت آن در حد واقعي کاهش يابد ،بايد با آسيبشناسي دقيق
علتهاي واقعي مانند ،خصولتي بودن صنعت ،وجود مديران بيانگيزه
و ناکارآمد در صنعت ،عدم نظارت کافي و اثرگذار ،عدم برخورد با
مديران متخلف ،تحميل بخشنامهها و دستورات نامناسب از سوي
دستگاههاي مختلف به خودروسازان ،نامشخص بودن دخلوخرج
و نحوه هزينه کرد درآمدها ،عدم استفاده از دانش بومي ،عدم
خالقيت و نوآوري واقعي و امثال آن پرداخته و در جهت رفع
آنها اقدام شود.

تنها چهار محصول به صورت تراريخته در ايران وارد ميشود که
عبارتند از :روغن کلزاي ،روغن ذرت ،روغن پرودا و روغن سويا .باالي
 90درصد محصوالت تراريخته روغن سويا است و اين محصوالت
استاندارد موسسه بين المللي «افسا» را دارند و حتي اگر محصولي
به صورت تراريخته در کشور وجود داشته باشد و اين استاندارد را
نداشته باشد اجازه بهرهبرداري از آن داده نمي شود.
براي واکاوي اين محصول با يکي از اساتيد دانشگاه که تحقيقات
بسياري در اينباره انجام داده گفتوگويي داشتيم تا محصوالت
تراريخته را از لحاظ علمي واکاوي کنيم.
ادامه در صفحه10

 SPVاز ابتدا
بازي بود

نوبت اول

شماره مناقصه /97-21س

اداره كل راه و ترابري استان سمنان در نظر دارد اجراي عمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيصالح
واگذار نمايد  .متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
رديف

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

برآورد اوليه عمليات (ريال)

مبلغ تضمين(ريال)

مدت اجراي كار

دوره تضمين

رتبه مورد نياز

1

تهيه ,حمل و نصب نيوجرسي مفصلي در
نقاط پرتصادف مصوب محورهاي حوزه
استحفاظي استان

يک مرحله اي

9669139575

483456980

7ماه

24ماه

 5راه و ترابري و تائيد اداره کل ايمني و حريم
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور

شرايط مناقصه:
-1پيشنهاد دهندگان ملزم به ارسال ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا فيش واريز وجه جهت تضمين شركت در مناقصه
مي باشند.
-2محل تامين اعتبار:اعتبارات عمراني
 -3مهلت دريافت(فروش)اسناد:از مورخ  97/10/24لغايت 97/10/30
-4مهلت تسليم اسناد:پايان وقت اداري روز يکشنبه مورخ 97/11/14
-5زمان بازگشايي پاكات روز دوشنبه مورخ  97/11/15دفتر مديرکل راه و ترابري استان سمنان مي باشد.
 -7محل دريافت اسناد مناقصه  :سايت سامانه تدارکات الکترونيک دولت به آدرس .www.setadiran.ir
تاريخ انتشار نوبت اول97/10/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/24 :
خ ش97/10/23 :

روابط عمومي اداره كل راه وترابري استان سمنان(شاهرود)
سيدکمال الدين ميرجعفريان – مديرکل

آگهي مناقصه عمومي

يكمرحلهاي به همراه ارزيابي كيفي

شهرداري پيشين در نظر دارد اجراي پروژه سيلبند شهر پيشين را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا از كليه
متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل ميآيد.
* آخرين مهلت خريد اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه :از تاريخ  97/10/17لغايت 97/10/24
* آخرين مهلت تكميل و تحويل اسناد :روز پنجشنبه تاريخ 97/11/04
* زمان و مكان بازگشايي پاكتها :ساعت  10صبح روز شنبه تاريخ  97/11/06سالن كنفرانس شهرداري
* محل تامين اعتبار :اعتبارات استاني  -از محل تملك داراييهاي سرمايهاي (اسناد خزانه)
* مبلغ برآورد پروژه 27/957/286/037 :ريال
* مدت اجرا 18 :ماه شمسي
* مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه 83/871/858 :ريال واريز به صورت نقدي به حساب سپرده  3100000095005به نام شهرداري نزد بانك ملي
يا ضمانتنامه معتبر بانكي با حداقل اعتبار سه ماهه
* شرايط مناقصه:
 -1داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري حداقل رتبه  5در رشته آب
 -2به پيشنهادات فاقد سپرده ،امضاء و پيشنهادات مشروط ،مخدوش ،سپردههاي كمتر از ميزان مقرر سپردههاي مخدوش ،چك شخصي ،نظاير آن و
پيشنهاداتي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -3شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -4ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
 -5صرفا اسناد مناقصه و پاكت پيشنهاد مناقصهگراني كه حداقل امتياز الزم را در مرحله ارزيابي كيفي كسب نمايند بررسي و مفتوح خواهد شد.
 -6خريد اسناد از طريق سايت شهرداري به آدرس  www.pishin.irو يا مراجعه حضوري به شهرداري پيشين امكانپذير خواهد بود .واريز مبلغ 1/000/000
ريال به حساب  0105820673008شهرداري در بازده زماني اعالم شده جهت خريد اسناد ارائه اصل فيش به همراه اسناد ضروري ميباشد.
 -7جهت كسب اطالعات بيشتر ،مناقصهگران ميتوانند به شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفنهاي  05437146012-05437146013تماس حاصل
نمائيد.
تاريخ انتشار97/10/23 :
خ ش97/10/23 :

سروري:

عبدالحكيم آصفي  -شهردار پيشين

صفحه2

زاخاروا:

اروپا در آزمون
استقالل از آمريکا
موفق نبوده است

صفحه9

يادداشت

 4وزير و  41مشاور

غالمرضا انبارلويي
سالهاست كه صاحبمنصبان دولتي از كوچك سازي
دولت حرف مي زنند ،اما در عمل التزامي به آن ندارند
كه هيچ ،بلكه قوانين و مقررات وضع شده در اين
كوچكسازي را هم رعايت نمي كنند و در اين اوضاع
دستگاههاي نظارتي هم چشم خود را روي تخلف از
اين مقررات بستهاند ،چرا براي اينكه اين معضل دامن
خود آنها را هم گرفته است و تمايلي جهت ورود به آن براي رسيدگي
ندارند .توجه و تدقيق در مراتب زير دليلي است بر اين مدعا؛
 -1وقوع تخلف از قوانين و مقررات وضع شده در مورد مشاورين آنقدر
اظهرمن الشمس شده كه براي احراز آن نيازي به كنكاش در پرونده هاي
اداري در هزارتوي دستگاههاي اجرايي نيست بلكه با رجوع به سايت ها
ميتوان آنها را به اسم و رسم و سمت و دستگاهي كه در آن به صورت
غيرقانوني شاغل شدهاند مشاهده كرد و از كاركرد شبكه هاي اجتماعي
در اين روشنگري تشكر كرد.
 -2با يك جستوجو در سايت عمار نيوز مي توان اسامي مشاوران وزير
تعاون ،رفاه،كار و امور اجتماعي مشتمل بر  15مشاور و اسامي مشاوران
وزير صنعت و معدن و تجارت مشتمل بر  15مشاور و مشاوران وزير
اقتصاد مشتمل بر  6مشاور و مشاوران وزير راه و شهرسازي مشتمل
بر  5مشاور را مشاهده كرد ،اين درحالي است كه اين وزرا تنها دو ماه
است كه به اين سمت منصوب شدهاند.
 -3بيش از  17وزير و چند ده معاون رئيس جمهور و رئيسان سازمان هاي
مرتبط با نهاد رياست جمهوري داريم كه اگر هركدام بخواهند چندين
نفر مشاور داشته باشند تصور التزام عملي به كوچكسازي دولت
تصوري باطل و التزام عملي به قانون توسط اين وزرا و معاونين آنها
سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد .مي پرسيد كدام قانون ،ميگوييم
قانون مديريت خدمات كشوري.
 -4قانونگذار در جزء «هـ» از ماده  29قانون مديريت خدمات كشوري
تعداد قانوني مشاوراني كه مقامات مي توانند به خدمت بگيرند را احصا
كرده است.
 -5قانونگذار حداكثر مشاوراني را كه رئيسان سه قوه مي توانند بگيرند
 10نفر تعيين كرده و براي ساير مقامات حداكثر  4نفر و براي روساي
موسسات دولتي با گستره كشوري حداكثر  3نفر پست در سقف
پستهاي سازماني مصوب آنها تعيين كرده است.
 -6معنا و مفهوم اين حكم مقنن در تعيين تعداد مشاورين اين است
كه حقوق ومزاياي پرداختي به مشاورين فراتر از اين تعداد محمل
قانوني ندارد و بهكارگيري آنها و پرداخت حقوق و مزايا به آنان خالف
قانون است.
 -7با تدقيق در اسامي برخي از اين مشاورين مشاهده مي شود كه
فرزند فالن وزير به عنوان مشاور در دفتر بهمان وزير شاغل شده و
حقوق بگير وزارتخانهاي كه پدر مسئول آن است نيست ،اما حقوق بگير
ديگر وزارتخانه است .آيا دستگاههاي نظارتي همانند بازرسي كل كشور
يا ديوان محاسبات كشور آنچه را كه همگان در سايتها مي بينند،
نمي بينند؟ يا مي بينند ولي جرات رسيدگي و برخورد با آن را ندارند؟
 -8ختم كالم .شترسواري دوالدوال نمي شود ،يا بايد قانون را اجرا كرد
يا بايد به قول عوام گذاشت در كوزه و آبش را خورد و اين رويكرد شأن
دستگاههاي اجرايي نيست.

