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 آنجا كه بايد سـخِن درسـت گفت، 
در خاموشـى خيـرى نيسـت، چنانكه در 
سـخن ناآگاهانـه نيـز خيـرى نخواهـد 

بود.
نهج البالغه - حکمت ۱۸۲
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برگزیده ها

من یار مهربانم

دست شیطان در آستین 
ترور

دانشجو خط مقدم الگوی 
اسالمی ایرانی پیشرفت

طنز

مثلث نفتی ایران
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ما گوشه نشین صف آخر هستیم 
ای دوست اگر می طلبی بسم 

ا...
و ایـن اربعیـن نیـز گذشـت و مـا 
در قافله عاشـقان حسـین قـرار نگرفتیم 
و خـوش بحـال شـهدای کـه در محفـل 
ابـا عبـداهلل میهمـان سـرور وساالرشـان 
هسـتندو چـه نیـک میزبانانی هسـتند 
ایـن خانـدان بزرگ و باز ســال بعــد ... 

سخن دوستان

صفحه۲

یحیی رمضانی
عضو کمیته فرهنگی

اقتصاد مبتنی بر دانایی
مـورد  در  بسـیاری  زمزمه هـای  اخیـراً 
ارزهـای دیجیتالی شـنیده می شـود تـا جایی 
کـه نقـل خیلـی از محافـل بـه ایـن موضـوع 

شـیرین شـده اسـت ،
عمومـاً هـر کشـوری پـول رسـمی خـود 
را دارد کـه در معامـات بانکـی و مالـی از آن 
اسـتفاده می شـود رفته رفته باگذشـت زمان و 
پیشـرفت فنّاوری بشـر بـه سـمت پول هایی 
گرایـش پیدا کـرد که دیگـر قابـل وزن و حمل 
نباشـند که ایـن پول همـان ارزهایی هسـتند 
کـه به صورت الکترونیکـی در معامات خارجی 
از آن هـا اسـتفاده می شـود کـه بعدهـا عبارت 
اقتصـاد دانایـی محور بـر این امر اطاق شـد 
و فـردی کـه راه و روش بـازی در این جورچین 
دیجیتالـی را بلد باشـد پیـروز میـدان خواهد 

برد. 

نسخه جدید بعد از حذف دالر
بسـیاری از سـرمایه داران عرصه ی اقتصاد 
وقتـی زنـگ خطـر سـقوط دالر را در معامات 
شـنیدند بـر آن شـدند که بـرای برد کـردن در 
ایـن عرصه به دنبـال سیاسـت های جایگزین 
پولـی باشـند کـه سـود خـود را در ایـن بـازی 
نبازند و همچنان حفظ سـرمایه داشته باشند. 
در حـال حاضر تعـداد ارزهای دیجیتالی تقریباً 
بـه 2200مـورد می رسـد کـه در معرفـی ایـن 
نـوع از ارزهـا می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره 
کـرد: بیـت کویـن، بـاک چیـن، ریپـل، دوج 

کویـن، اتریـوم، الیـت کویـن، دش، مونـرو و.. 
ازجملـه ارزهای دیجیتالی حاضـر در معامات 
اقتصـادی هسـتند کـه از بیـن همـه ی این ها 
بیـت کوین ها و زیرمجموعه های آن سـردمدار 
ایـن نـوع از ارزها هسـتند درواقـع بیت کوین 
اولیـن ارز دیجیتالـی اسـت کـه در سـال 2009 
ایجاد شـد البته سـهم بیت کویـن در این نوع 
معامـات تقریبـاً بـه 52 درصد می رسـد. بیت 
کویـن یک شـبکه ارز پرداخت جدید اسـت که 
تراکنش های مربوط به این شـبکه بی واسـطه 
و بـدون نیـاز به نهـاد متمرکز انجام می شـود.

راز تولد ارز دیجیتالی بیت کوین
در ایـن نـوع ارز تمـام تراکنش هـا در یک 
دفتـر کل بـه نـام بـاک چیـن توزیـع و ثبت 

می شـود بـه عبارتـی کاربـران می تواننـد تمام 
اطاعـات مربـوط بـه ایـن تراکنش هـا را در 
باک چین مشـاهده کنند کـه در هر 10 دقیقه 
بلـک جدیـدی از تراکنش ها تولید می شـود و 
باک هـای قبلـی به بـاک چیـن می پیوندند 
بـرای  اسـتخراج کننده ها  یـا  ماینـر  سـپس 
تاییـد هـر بـاک در حـال حاضـر 12،5 بیـت 
کویـن پـاداش دریافـت می کننـد. از طرفی در 
پروتکلـی کـه بـرای بیـت کویـن معرفی شـده 
اسـت اگـر تعداد بیـت کوین ها بـه 21 میلیون 
متوقـف  کویـن  بیـت  تولیـد  برسـد  واحـد 
می شـود و دیگرکسـی نمی توانـد بیـت کوین 
چـاپ کند بـه عبارتی بیـت کوین هـا نوعی ارز 

ضـد تورمـی محسـوب می شـوند. 

نقش ارزهای دیجیتالی در اقتصاد کشور
ازجملـه تأثیراتـی کـه ارزهـای دیجیتالی 
بـر اقتصـاد کشـور می گذارنـد ایـن اسـت که 
نهادهـا و مؤسسـات متمرکـز بـر ایـن نـوع 
معامـات مثـل بانک هـا را از چرخـه ی خلـق 
پـول حـذف می کننـد چراکـه ایـن نـوع ارزها 
بـدون واسـطه بـه انجـام تراکنش هـای مالی 
می پردازنـد و دیگـر اینکـه بانک ها نقشـی در 
نظـام پولی طـا پایه ندارند و دیگـر اینکه این 
نـوع ارزهـا تمرکـز را از بازار طا سـلب می کنند 
بـه ایـن صـورت کـه باقیمـت گذاری هایی که 
دیجیتالـی صـورت  ارزهـای  از  هرکـدام  روی 
از  زیـادی  تعـداد  می شـود  باعـث  می گیـرد 
مـردم به ایـن بخـش روی بیاورنـد و روزبه روز 

بـر تعـداد کاربـران افـزوده شـود لـذا به طـور 
نسـبی قیمـت طـا پاییـن می آیـد. و دیگـر 
اینکـه حاکمیـت ملـی ای کـه در یـک کشـور 
حاکـم اسـت را بـا این بازی ها سـلب کـرده و 
باعـث ایجـاد نوسـان در بازار پولی یک کشـور 
می شـوند و در برخی موارد در این دسـتگاه ها 
از معامـات غیررسـمی و غیرقانونی اسـتفاده 
می شـود کـه بازارهـای زیرزمینـی در ایـن نوع 
معامـات رونـق می گیرنـد و ر هیچ مسـئولی 

هـم پیگیـر ایـن مشـکات نخواهـد بود.
در اسـتخراج بیـت کوین هـا کـه از یـک 
سـری سـازوکارهای رمزنگاری شـده اسـتفاده 
می شـود و کسـی در این بازی پیروز اسـت که 
رمـز این نوع محاسـبات را اسـتخراج کند البته 
مشـکلی کـه این نـوع ارزهـا دارند این اسـت 
کـه برای انجـام این نـوع محاسـبات پیچیده 
دسـتگاه های قـوی نیازمندنـد تـا محاسـبات 
مربـوط به اسـتخراج رمـوز بیت کوینـی انجام 

گیرد. 
شـایان ذکر اسـت که ایـن نـوع از ارزهای 
دیجیتالی چون در کشـور پشـتوانه ی روشـنی 
حمایـت  بـرای  مرکـزی  بانـک  ازجملـه ی 
نداشـته و لـذا ارزش آن بـه وجود پشـتوانه ی 
مشـخص در کشـورمی باشـد کـه بـر اسـاس 
اباغیه ای که توسـط بانک مرکزی منتشرشـده 
اسـت خریدوفـروش ایـن نـوع ارزهـا ممنوع 

اسـت. اعام شـده 

اندر احواالت بازار ارزی در معامالت الکترونیکی

اکونومی دیجیتالی
خانم ارژنگ 

مسئول واحد خواهران

صفحه3

بررسی ناکارآمدی   شهرداری 3 کالن شهر

رأی باال به آخوندی؛ آبروریزی مجدد شورای شهر اصالحات



ه2 نشگا ا ۱۳۷د

      ا یــن ایــام ... یـک عــده را بـا 
نـام #شـهید میشناسـند! همـان هایـی 
و  بخواهنـد  چگونـه  میدانسـتند  کـه 
بگیرنـد... و آیـا مـا در جمـع ایـن قافلـه 
جـای خواهیـم داشـت و چـه زیباسـت 
کـه آرزوی شـهادت آمیختـه بـا وجودت 
شـود و چـه زیبـا شـهدای مدافـع حـرم 
رزق شهادتشـان را از همیـن پیـاده روی 
اربعیـن کـه مـا جامانـدگان ایـن قافلـه 
بودیـم گرفتند و از همین جـاده ای که در 
زمان جنگ کسـی جز شـهدا ایـن پیاده 

روی بـزرگ را نمـی دیـد.
 پـس چـه زیبا گفت شـهید ابراهیم 
هـادی )زمانـی خواهد رسـید مـردم ما 
گـروه گـروه از ایـن جـاده هـا به سـمت 
کربـا خواهند رفـت( و امـرزه می بینیم 
شـهدای مدافـع حرم چـه عزیزانـی را به 
رفاقـت برمـی گزیدنـد و چه به جاسـت 
اگر بگوییم شـهیدان را جز شـهیدان نمی 
شناسـند حال اگر شـهادت طلب باشـی 
باید این شـهدا را بشناسـی و چه سخت 
از لبـاس شـهادت بـر تن کردن که سـید 
شـهیدان اهل قلم سـید مرتضـی آوینی 
کـرد  را توصیـف  آن  زیبـا  ایـن چنیـن 
کـه کـه میفرمایـد: شـهادت لبـاس تک 
سـایزی اسـت که باید تن آدم بـه اندازه 
آن در آیـد، هـر وقت به سـایز این لباس 
تـک سـایز در آمـدی، پـرواز مـی کنـی، 
مطمئـن بـاش و چه سـخت می شـود 
اگـر نتوانـی خـود را بـه قـد ایـن لباس 
کنی و چه شـیرینی اسـت کـه این لباس 

را بـر تـن کنی.
 بایـد یـاد بگیـری شـهادت را بـه 
بهـا مـی دهنـد نـه بهانـه و ایـن بهـا 
روحـی میخواهـد آسـمانی کـه در قیـد 
زمین نباشـد وجسـمی پاک کـه لیاقت 
شـهادت را داشـته باشد که شـهادت را به 

پـاکان مـی دهنـد نـه آلـودگان.
امـا آنچـه از شـهادت زیباتـر اسـت 
ایـن اسـت کـه درراه دفـاع از فرهنـگ و 
دیـن اسـام شـهادت تـو را در آغـوش 
گیـرد و نـام تـو را در زمینه سـازان ظهـور 
حضـرت حجت ثبـت نمایند و بـار دیگر 
شـهادتی اسـت نیکوتـر و این اسـت که 
دعایـت کننـد تـا پـس از ظهـور نیـز در 
رجعتی بـه امام زمانت به پیونـدی و بار 
دیگر در رکاب ولی امر مسـلمین شـربت 
شـهادت بنوشـی و سـر بر دامان امامت 

باشی. داشـته 
حضـورت از  دارم  سـاده   سـؤالی 
ظهـورت؟ وقـت  زنـده ام  آیـا   مـن 
بـودم رفتـه  مـن  آمـدی  کـه   اگـر 
بـودم هفتـه  و  مـاه  و  سـال   اسـیر 
بگیـرم جـان  دوبـاره  کـن   دعایـم 

بیایم در رکاب تو بمیرم

بیانات حجت االسالم آقای رئیسی در سیزده آبان ماه سخن دوستان

سیزده آبان انقالب دوم
نظـام  بـر  پیـروزی  از  پـس  ایـران 
شاهنشـاهی حـوادث زیـادی را پشـت  سـر 
گذاشـت اسـت در همـان سـال هـای ابتدای 
انقـاب جونان و دانشـجویان بابصیـرت این 
سـرزمین انقابـی  دیگر را برای ایـن نظام خلق 
کردند دانشـجویان پیرو خط امـام در تاریخ 13 
آبـان 1358مصـادف با واقعه عصـف بار تبعید 
امـام در سـال 1343بـر خانـه فسـاد دشـمنان 
کـه همچـون خانه عنکبوت سـت تریـن خانه 
هاسـت  یـورش بردند و سـفارت خانه آمریکا 
را کـه مرکز جاسوسـی و خـراب کاری علیه این 
انقـاب وملـت بـود را به تسـخیر در آوردند تا 
ایـن حادثه برای همیشـه تاریـخ افتخار عظیم 
بـر تـارک ایـن نظـام ولکـه ننگـی بـر دامـان 
دشـمنان  باقـی بماند .امـام خمینـی )ره( این 
حادثـه را انقـاب دوم ملـت ایـران دانسـتد 
مجلس شـورای اسـامی نیز برای پاسداشـت 
حادثـه ایـن روز به نـام روز مبـارزه با اسـتکبار 
سـتیزی نـام نهـاد ملـت بـزرگ تایـران همـه 
سـاله در سراسـر کشـور در تاریخ 13 آبـان برای 
گرامیداشـت ایـن حادثـه بـه خیابـان ها می 
آینـد و بـا دادن شـعار )مرگ بر آمریـکا مرگ بر 
آسـرائیل( اعام برائت از مشرکین میکنند مردم 
اسـتان خراسان جنوبی نیز امسـال مانند سال 
هـای گذشـته همزمـان بـا سراسـر کشـور به 
خیابـان هـا آمدند وبیـزاری خود را ازدشـمنان 
اعـام نمودند در پاین راهپیمایی شـهر بیرجند 
والمسـلمین  السـام  اسـتان(حجت  )مرکـز 
رئیسـی نماینده مردم اسـتان خراسان جنوبی 
در مجلـس خبـرگان رهبـری بـرای رهپیمایی 
کنندگان یوم ا..13 آبان سـخنران کردند ایشـان 
در سـخنرانی خود ازحماسـه 13 آبـان به عنوان 
انقـاب دوم نـام بردنـد و بـا طرح این سـوال 
کـه آیـا بـا تسـخیر النـه جاسوسـی آمریـکا 
توطئـه و اسـتکبار مسـتکبرین پایـان یافت؟ 
توضیـح داد: خیر، قریب به چهل سـال اسـت 
کـه ایـن ملـت بـا توطئه های دشـمن دسـت 

و پنجـه نـرم می کنـد، جنگ تحمیلـی، جنگ 
سـخت و جنـگ نرم.

وی اضافـه کـرد: زمانـی که جنگ سـخت 
بـرای دشـمن هیـچ ثمـره ای در پـی نداشـت 
حرکت هـای  و  خبـری  رسـانه ای،  امپراتـوری 
نرم افـزاری را شـروع کـرد تـا ایمـان، اعتقـاد و 
بـاور مـردم را مورد هـدف قرار دهد امـا باز هم 

دیدنـد ایـن نیـز برایشـان پرهزینه اسـت.
تولیـت آسـتان قـدس رضـوی بـا بیـان 
اینکه زمانی که دشـمن از جنگ نرم و سـخت 
بـه هیـچ دسـتاوردی دسـت نیافـت حرکـت 
سـوم خـود را کـه فشـار آوردن بـر ملـت ایران 
بـود آغـاز کرد، گفـت: آنچه امـروز آمریکایی ها 
و اروپایی هـا دنبـال میکننـد فشـار آوردن بـر 

ملـت ایران اسـت.
رئیسـی با بیـان اینکه جنگ امروز در سـه 
حوزه اقتصادی، روانی و رسـانه ای اسـت، بیان 
داشـت: آن هـا می خواهنـد ملـت ایـران را در 
رسـیدن بـه اهداف بـزرگ دچـار ناامیدی کنند 
و بـه آن هـا بفهماننـد کـه مـا همچنـان برای 

ملت هـا و کشـورها تصمیـم می گیریم.
همچنـان فرمود تجربه چهل سـاله انقاب 
اسـامی بـه مـا و ملت هـای منطقـه ثابـت 

کـرد کـه ملـت ایـران در همه صحنه هـا حرف 
و سـخنی برتـر دارد، تبیین کـرد: دولت مردان 
آمریکایـی اعتراف رسـمی کردند کـه هفت هزار 
میلیـارد دالر در منطقه خرج کردند و در مقابل 

هیچ چیـزی گیرشـان نیامد.
رئیسـی بـه منتقدان اشـاره کـرد و گفت: 
همـواره از اول انقـاب افـرادی بودنـد که سـاز 
مخالـف می زدنـد و می گفتنـد مگر می شـود، 
جنـگ تحمیلـی که پیـش آمد باز هـم گفتند 
مگر می شـود مقابـل صدام بایسـتیم؟ داعش 
و تکفیری هـا کـه پیـش آمـد بـاز هـم اعـام 
کردنـد مگر می شـود، تحریم ها کـه پیش آمد 

بازگفتنـد مگر می شـود؟
وی بـه خـروج آمریـکا از برجام اشـاره و با 
تأکیـد بـر اینکـه نباید منتظـر برجـام اروپایی 
باشـیم، بیان داشت: کشـور می تواند با تدبیر، 
اقتصـاد مقاومتی و روحیه مردم کشـور را اداره 

. کند
اینکـه دشـمنی  یـادآوری  بـا  همچنیـن 
آمریکا و مسـتکبران چیزی اسـت کـه همواره 
کـرد: حتـی  بـود، تصریـح  بـوده و خواهـد 
کسـانی کـه در دل فکـر می کردند که می شـود 
بـه آمریـکا اعتمـاد کـرد نیـز بـه ایـن نتیجـه 

رسـیدند که بـه امضا و میثاق آن ها نمی شـود 
کرد. اعتمـاد 

رئیسـی اضافـه کرد: ما معتقدیـم با توکل 
بـه خـدا، اعتماد بـه نفـس و ذخایر ارزشـمند 
نیـروی انسـانی کارآمـد باید چشـم امیـد را از 
بیگانـه بریـد و بـه توانایـی هـای ملـت ایران 

دوخت. چشـم 
وی مـردم در صحنـه را مهم تریـن مؤلفـه 
اقتدار کشـور دانسـت و بیان داشت: صدماتی 
متکـی  نگاه هـای  از  خوردیـم  تاکنـون  کـه 
بـه دسـتان بیگانـگان بـوده در صورتـی کـه 
می دانیـم بیگانـگان برای کسـی کاری نکرده و 

کرد. نخواهنـد 
نماینـده مردم خراسـان جنوبی در مجلس 
خبـرگان رهبـری اعام کـرد: در روز ملـی مبارزه 
بـا اسـتکبار جهانـی کـه روز بسـیار مهمـی در 
تاریـخ مبـارزات ملـت ایـران اسـت اعتقـاد و 
باورمـان ایـن اسـت تنهـا راه عقـب نشـاندن 
دشـمن ایستادگی و مقاومت اسـت زیرا کوتاه 
آمـدن و تسـلیم شـدن در مقابل دشـمن او را 
وادار به عقب نشـینی نمی کند بلکـه او را در راه 

استکبارسـتیزی مصمم تـر می کنـد.
رئیسـی در پایـان اعـام کرد: مـا در روز 13 
آبـان با حسـین بـن علـی)ع( و شـهدا پیمان 
مقابـل  در  ایسـتادگی  راه  در  کـه  می بندیـم 

اسـتکبار جهانـی تردیـد نکنیم.
مـردم ایـران بایدبداننـد بـا گفتـن وابـراز 
حـل  مشـکات  اینگونـه  کشـور  مشـکات 
نخواهـد شـد وباید تمـام ملت همچـون روز 
های نخسـتین پای کار امام خامنه ای باشـند 
و بـه سخنانشـان عمـل کننـد در غیـر ایـن 
صـورت روز بـه روز بـر افـرادی کـه نالـه کنـان 
برخی مشـکات مـی نالند اضافه خواهد شـد 
اما مشـکات حـل نخوااخد شـد پـس بیاید 
بـا خودمـان پیـان ببندیـم کـه پـای کار ایـن 
نظـام می ایسـتیم وبه فرامیـن رهبـر فرزانه و 
بصیرمان گوش فرامیدهیم وفرمایشاتشـان را 

عملـی می سـازیم.

تأمیـن منابـع مالـی نه تنهـا بـرای عملیـات 
آمـوزش، بلکـه بـرای هـر حرکـت و فعالیتـی کـه 
موضـوع  یابـد  تـداوم  و  شروع شـده  بخواهـد 
ضـروری و به منزلـه سـوخت آن حرکت اسـت. در 
نظـام آمـوزش عالـی کشـورمان، تأمیـن هزینـه 
تحصیـل یـک جامعـه بـزرگ بیـش از سـه و نیم 
میلیونـی کـه در کمترین حالـت عـددی در حدود 
۲۰ هـزار میلیارد تومان اسـت، یکـی از دغدغه های 
همیشـگی دولـت و مـردم به عنـوان اصلی تریـن 
تأمین کننـدگان مالـی دانشـگاه ها بـوده اسـت.

تأمیـن مالـی آمـوزش عالـی ضمـن اینکـه 
انـرژی الزم بـرای کارکردهای نظام آمـوزش عالی را 
فراهـم می نمایـد و بدون آن انجـام هیچ فعالیتی 
ممکـن نیسـت، می توانـد به عنـوان ابـزار اصلـی 
هدایـت نظـام آمـوزش عالـی نیـز ایفـای نقـش 
می نمایـد. به عبارت دیگـر این ابزار مالـی مهم ترین 
ابـزار در اختیـار دولـت اسـت کـه می توانـد بـا 
انتخاب الگوی مناسـب تخصیـص آن به بازیگران 
آمـوزش عالـی تحولی اساسـی در افزایـش کارآیی 
آمـوزش عالـی و حرکـت در مسـیر اهـداف کان 

کشـور ایجـاد کند.
بـا توجـه بـه تـوان مالی محـدود دولـت در 
تأمیـن منابـع مالی بخش های هزینـه ای موضوع 
تنوع بخشـی به منابع مالـی و تأمیـن آن از منابع 
غیردولتـی در بسـیاری از کشـورها بسـیار حائـز 
اهمیـت گشـته اسـت؛ امـا علی رغـم ایـن توجـه 
نگاهـی گـذرا بـه سـهم دولت هـا در کشـورهای 
مختلـف در تأمیـن منابـع مالـی آمـوزش عالـی 

از  یکـی  کـه دولـت همچنـان  نشـان می دهـد 
دانشگاه هاسـت.  مالـی  تأمین کننـدگان 

درگذشـته شـیوه تأمیـن مالـی دانشـگاه ها 
عمدتاً بر اسـاس مدل هـای افزایش سـالیانه بوده 
اسـت امـا در حـال حاضـر اسـتفاده از ایـن روش 
روش هـای  و  منسوخ شـده  به کلـی  به تنهایـی، 
مبتنـی بـر قراردادهـای مأموریتـی مشـخص و 
بـه  مالـی  منابـع  پرداخـت  متنـوع  مدل هـای 
دانشـگاه ها  بـه  پرداخـت  به جـای  دانشـجویان 
)بـورس، بـن، وام( به شـدت توسـعه یافته اسـت.

امـا متأسـفانه به هیچ عنـوان هـدف دولـت 
تخصیـص  روش  و  سـرمایه گذاری  میـزان  از 
انتخاب شـده مشـخص نیسـت و به عبـارت بهتر 
اصـاً هـدف خاصی وجود ندارد. اصل سـی قانون 
اساسـی منطـق ورود دولت به آموزش را رسـیدن 

بـه سـرحد خودکفایـی در تخصص هـای مختلف 
ذکـر کـرده اسـت امـا هیـچ تاشـی بـرای جزئی 
کـردن ایـن هـدف و تأثیـر آن بـر تنظیـم ظرفیت 
شـاهد  نمی شـود.  دیـده  دولتـی  دانشـگاه های 
ایـن ادعا حجم بسـیار بـاالی افراد بیـکار، غیرفعال 
و دارای شـغل غیـر مرتبـط بـا رشـته یـا مـدرک 
دانشـگاهی ازیک طـرف و سـهم باالی مسـتندات 
پژوهشـی بی هـدف از کل پژوهش هـای در حـال 

انجـام کشـور از طـرف دیگر اسـت.
در حـال حاضر حـدود ۱۰ هزار میلیـارد تومان 
از منابـع دولتـی صـرف هزینه های آمـوزش عالی 
دولتـی می گـردد کـه ایـن حجـم بـزرگ از منابـع 
بـا یـک روش منسـوخ تخصیص افزایشـی انجام 
می گیـرد و حتـی روش هایـی چـون تخصیص بر 
اسـاس سـرانه دانشـجو نیز تنهـا در حد یـک ادعا 

باقی مانـده اسـت. این بی هدفی در دانشـگاه های 
و  پیـدا می کنـد  نیـز  ابعـاد دیگـری  خصوصـی 
وابسـتگی بیش ازحـد بـه شـهریه باعث می شـود 
این دانشـگاه ها بـدون هدف و تنها سـوار بر موج 
تعـداد دانشـجویان اقـدام به ایجـاد ظرفیت های 

دانشـگاهی نمایند.
ناکارآمدی هـای  شـکل گیری  در  یقینـاً 
زیـادی  عالـی کشـور مشـکات  آمـوزش  نظـام 
دست به دسـت هـم داده انـد، امانگاهـی کلـی به 
مسـائل پیرامونـی ایـن حـوزه نشـان می دهد که 
یکـی از ریشـه های اصلـی مشـکات دانشـگاه ها 
بـه مسـئله تأمیـن مالـی دانشـگاه بازمی گـردد و 
بسـیاری از چالش هـا بـا تغییـرات در ایـن حـوزه 
حل شـدنی اسـت. مثـاً در موضوع تعییـن رفتار 
اسـاتید کـه تعیین کننـده رفتـار دانشـگاه در یک 
مسـیر کلـی اسـت، کشـور مـا از آیین نامـه ارتقـا 
اسـتفاده می نمایـد درحالی کـه اکثـر کشـورهای 
توسـعه یافته دنیا بدون هیـچ آیین نامه متمرکزی 
و تنهـا بـا دادن اختیـار به دانشـگاه و منوط کردن 
بخشـی از تأمین مالی دانشـگاه به انجام وظایف 
معیـن جهت گیری اسـاتید را مشـخص نموده اند. 
ایـن بی هدفـی و اتـاف منابـع در شـرایط فعلـی 
مالـی و اقتصـادی دولـت، احتمـاالً دیـر یـا زود 
دولـت را به فکـر کاهش منابع دولتی دانشـگاه ها 
خواهـد انداخـت و نبود مدلـی جایگزین در غیاب 
دولـت یا بهبود نـوع تخصیص بـرای کارایی نظام 
آمـوزش عالـی بیش ازپیش حائز اهمیـت خواهد 

بود.

دانشگاهی که برایش پول محور می شود، از اهداف علمی خود فاصله می گیرد

بی توجهی به ابزار تامین مالی برای هدایت مسیر حرکت 
دانشگاه ها

یحیی رمضانی
عضو کمیته ی فرهنگی
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بررسی ناکارآمدی   شهرداری 3 کالن شهر

رأی باال به آخوندی؛ آبروریزی مجدد شورای شهر اصالحات

چند سـالی اسـت که کشـور با مشـکات 
نـرم  و.. دسـت وپنجه  اقتصـادی و سیاسـی 
می کنـد ولـی چیزی کـه ایـن روزها بیشـتر از 
مشـکات اقتصـادی و شـرایط نابسـامان بـه 
چشـم می خـورد مدیریـت ضعیـف و عـدم 
توانایـی مدیـران در بحران هـا و حتـی گاهـی 
پسـت های  در  چـه  اسـت  بحـران  ایجـاد 
کشـوری و چـه در رده هـای پایین تـر. حل این 
مشـکل به مراتب سـخت تر از مشـکات قبلی 
اسـت و ضعـف مدیریتـی منشـأ شـکل گیری 
همـه ی ایـن مشـکات اسـت که بایـد هرچه 

زودتـر برطرف گـردد.
نمونـه ایـن مدیریـت ضعیـف را می توان 
در شـورای شـهرهایی همچون تهران و مشهد 
و بابـل و کـرج دیـد. همان طـور کـه میدانیـد 
شـهرهای پرجمعیت نیاز به ساماندهی بهتر و 
مدیـران دغدغه منـد تـر تا بهبود وضـع زندگی 
مـردم دغدغـه آن هـا باشـد. امـا در این یکـی 
دو سـال اخیـر شـورای ایـن شـهرها عملکـرد 
ضعیفـی را از خـود بـه نمایـش گذاشـتند و 
زندگـی مـردم را بـا مشـکاتی همـراه کردنـد 
به عنوان مثـال می شـود بـه عملکـرد ضعیف و 
ناامیدکننده شـورای شـهر تهران اشـاره کرد که 
باندانـم کاری ها و خط گرفتن از اربابانشـان به 
مدیریـت امور پرداختنـد و بدتریـن عملکرد را 

بـه نمایش گذاشـتند.
کـردن  منصـوب  از  حتـی  شـورا  ایـن 
این یـک  در  و  بازمانـده  هـم  شـهردار  یـک 
پایتخـت  در  شـهردار  دو  اخیـر   سـال 
منصـوب شـدند کـه هیچ کـدام فعالیتـی در 
کارنامـه خـود نداشـته و فقـط صـرف خالـی 
کارآمدنـد. روی  شـهردار  صندلـی   نمانـدن 
الزم بـه ذکـر اسـت شـهردار اول بـه دلیل عدم 
توانایـی کافی اسـتعفا کرد و تقریبـاً طول عمر 
شـهردار بودنـش بـه اسـتعفا دادن گذشـت 
و شـهردار دوم هـم کـه بـه روی کارآمـد تـا به 

اآلن نشـان داده کـه از عهـده این مسـئولیت 
بـرای  اقدامـی  هیـچ  تاکنـون  و  برنمی آیـد 
پایتخـت  در  مـردم  رفاهـی  بهبـودی وضـع 
رخ نـداده اسـت و چنـد روز بعـد هـم بایـد 
پسـت خـود را بـا توجه بـه قانـون ممنوعیت 
به کارگیـری بازنشسـتگان ترک کنـد واالن هم 
وزیر سـابق راه و شهرسـازی) آخونـدی ( گزینه 
اول شـورای شـهر تهران بـرای شـهرداری تهران 
اسـت که این فرد نیز کارنامه سـیاهی از دوران 
وزارت بـه همراه خـود دارد از ناتوانی در تکمیل 
کردن مسـکن مهر گرفته تا عـدم  تکمیل خط 

ریلـی بیـن ایـران و عراق.
البتـه یکـی دیگـر از گزینه های شـهرداری 
تهران، محسـن هاشـمی رئیس فعلی شـورای 
شـهر تهـران بـود کـه بـا مخالفـت زیـادی در 

جبهـه اصاحات روبـه رو شـد . دلیل مخالفت 
جبهـه اصاحـات بـا شـهردار شـدن محسـن 
هاشـمی، جلوگیـری از خـروج وی از شـورای 
شـهر و درنتیجه، ورود مهدی چمـران به عنوان 
یکـی از اعضـای علی البـدل)از اعضای لیسـت 

اصولگرایـان( بـه شـورا بود.
کـه  می آیـد  پیـش  سـؤال  یـک  ولـی   
بـه چـه دلیـل اصاح طلبـان باوجـود 20 نفـر 
اصاح طلـب در شـورا از ورود یـک اصول گرا به 

می ترسـند؟  شـورا 
به عنـوان یـک  بـا ورود مهـدی چمـران 
مسـئوالن  انتخـاب  در  نمی توانـد  اصول گـرا 
شـهری و سـایر مصوبـات شـورا نیـز تأثیـر 
خاصـی بگذارد. پس چرا اصاح طلبـان از ورود 

یـک اصول گـرا بـه شـورا واهمـه دارنـد؟
اینکـه چـرا از روزی کـه قالیباف شـهرداری 

تهـران را تـرک کـرده حتـی یک پـروژه کوچک 
در شـهرداری کلید نخـورده و پروژه های ناتمام 
شـهرداری سـابق بـه اتمـام نرسـیده، اینکـه 
نجفـی پـس از چند مـاه اخبـار ضدونقیض از 
اسـتعفایش چـرا از شـهرداری رفـت، اینکـه با 
کدام معیار و سـابقه کاری افشـانی بازنشسته 
بـر کرسـی بهشـت نشسـته، اینکـه بـا کـدام 
اسـتدالل مسـئولیت اداره سامت شـهرداری 
تهـران به یـک دامپزشـک سپرده شـده، اینکه 
پروژه هـای شـهر بـا کـدام مکانیسـم بـه افراد 
یا شـرکت ها واگذار می شـود، اینکه شـهرداران 
مناطـق و سـایر مسـئوالن شـهرداری تهـران 
چگونه انتخاب می شـوند و ده ها سـؤال دیگر 
ازجملـه ناگفته هایی اسـت که شـاید با حضور 
یـک نفـر خـارج از تیـم فعلـی شـورا بدان هـا 
پایتخـت  مـردم  بـرای  و  داده شـود  پاسـخ 

توضیـح داده شـود کـه افـراد منتخـب آن ها 
دقیقـاً چـکار می کنند؟

بـه نظر می رسـد کـه تـرس اصاح طلبان 
این اسـت کـه با ورود یـک نفر از بیرون شـورا 
دسـت های پشـت پـرده برمـا شـود و مردم 
خواهنـد فهمیـد که این تصمیمـات از کجا آب 
می خورند و سرچشـمه همه ی این تصمیمات 

کجاست.
جالب اسـت جریـان اصاحات همیشـه 
بـه نـوع نظـارت اسـتصوابی شـورای نگهبان 
حملـه کـرده و در بسـیاری،  عامـل ضعـف 
مدیریتی را این مسـئله دانسـته درحالی که در 
انتخابـات شـوراها و شـهرداری ها ایـن نظارت 
وجود نداشـته اسـت. عملکـرد ایـن جریان در 
چنـد شـورای شـهر نشـان می دهـد عملکـرد 
سیاسـی آن هـا بیـش از عملکـرد مدیریتـی 
اسـت. ایـن افـراد بـرای انتخـاب مدیـر بـرای 
نظـر  در  به جـای  مختلـف  مسـئولیت های 
گرفتن شایسـتگی و مهارت فرد، حـزب افراد را 
مـاک قـرار می دهند و اصاً بـه دنبال بهبودی 
اوضـاع نیسـتند و فقط می خواهند منسـب 

هـا را بـرای حـزب خـود نگـه دارند. 
و  تهـران  فعلـی  شـهر  شـورای  عملکـرد 
شـورای شـهر اول تهـران کـه در سـال 1377 به 
روی کار آمـده بود و همچنیـن انتخاب افرادی 
چون نجفی و افشـانی و به خصوص آخوندی 
نیرویـی  اصاحـات  جنـاح  می دهـد  نشـان 
کارآمـد بـرای اداره امـور در هیـچ منسـبی را 
نـدارد چـه شـورای شـهر و چـه شـهردار و چه 
وزارت و حتـی ریاسـت جمهور چراکـه در ایـن 
بـه  ایـن جریـان هماننـد سـال 92  سـال ها 
دنبـال رحم هـای اجـاره ای بـوده که بـه قدرت 
برسـند اما از انتخاب روحانـی تاکنون رضایت 
نداشـته اند و بـرای آینـده نیـز این جریـان به 
دنبـال افـراد دیگـری بـرای ریاسـت جمهوری 
اسـت که در نبـود گزینه های مقبـول در درون 

خـود، از سـایر گزینه هـا حمایـت کننـد.

علی نوروزی
دبیر انجمن

از  کشـور  هشـت  کـردن  معـاف 
تحریم هـای نفتـی ایـران »پاداشـی« از سـوی 
رئیس جمهـوری آمریکا نیسـت، بلکه تسـلیم 
در برابـر واقعیت هـای کنونـی اسـت. موضوع 
کشـورها  ایـن  کـه  اسـت  ایـن  قابل توجـه 
بخشـی اعظمی از نفـت ایـران را وارد می کنند 
کـه بالغ بـر ۲.۵ میلیـون بشـکه در روز اسـت.

بعـد از مجوز ایاالت متحده به افغانسـتان 
بـرای ادامـه بـه واردات نیازهـای نفتـی اش از 
ایران و مسـتثنا شـدن آن از هرگونـه مجازاتی 
بـه دلیل واردات بـرق از ایران، به نظر می رسـد 
کـه بسـته دوم تحریم هـای تحمیلـی آمریـکا 
علیـه دو بخش نفـت و بانکداری ایـران مانند 
»پنیر سوئیسـی« پر از سـوراخ و تقریباً ناکارآمد 

است.
دولـت »دونالـد ترامـپ« رئیس جمهوری 
آمریـکا کـه وعـده کامـاً فلـج کـردن زندگـی 
در ایـران و اجـرای مجازاتـی بـرای جلوگیری از 
صـادرات حتـی یک بشـکه از نفت این کشـور 
را داده اسـت تـا مقدمه  ای برای تسـلیم کردن 
ایـران و مجبور کردن آن برای اجرای 12 شـروط 

باشـد، در موقعیـت تمسـخرآمیزی قرارگرفتـه 
اسـت؛ چراکـه ایـن مجـازات کار آیـی و تأثیـر 
خـود را در همـان روز آغـاز اجرایـش از دسـت 
داد. بارزتریـن شـروط دولـت ترامـپ بـه ایران 
عبارت انـد از: متوقـف کـردن صنعت موشـکی 
آن، امتنـاع از حمایـت از گروه هـای مقاومـت 
»جهـاد  و  »حمـاس«  »حـزب اهلل«،  ماننـد 

اسامی« و برچیدن سـانتریفیوژهایی که برای 
غنی سـازی اورانیـوم اسـتفاده می شـوند.

ازجملـه چیـن،  کـردن 8 کشـور  معـاف 
هنـد، یونـان، ترکیـه، ایتالیـا، تایـوان، ژاپـن و 
کـره جنوبـی از هرگونه مجـازات و اجـازه دادن 
بـه آن ها بـرای واردات نفـت ایران »پاداشـی« 
از سـوی رئیس جمهـوری آمریـکا و دولتـش 

نیسـت، بلکه تسـلیم در واقعیت هـای کنونی 
اسـت؛ بیشـتر این کشـورها تأکید کرده اند که 
بـه تحریم هـا پایبنـد نمی ماننـد و بـه روابـط 
تجـاری با ایـران همچـون روال گذشـته ادامه 
خواهنـد داد. موضـوع جالب توجه این اسـت 
که این فهرسـت هشـت گانه بخشـی اعظمی 
از نفـت ایـران را وارد می کننـد کـه بالغ بـر 2.5 

میلیون بشـکه در روز اسـت.
اکثریـت  بـر  دموکرات هـا  دسـتیابی  بـا 
آمریـکا،  نماینـدگان  مجلـس  در  کرسـی ها 
رئیس جمهـور ترامـپ خـودش را در معضلـی 
بـزرگ می بیند؛ چراکـه دموکرات ها بـا اقدامات 
خصمانـه وی مبنـی بـر لغـو توافق هسـته ای 
ایـران و اعمـال تحریم هـای تجـاری و نفتی بر 

ایـران مخالف هسـتند.
واقعیـت،  ایـن  گفتـن  اسـت  ممکـن 
عجوالنـه باشـد کـه ایرانی کـه متأثـر از چنین 
ایـن  شـدت  بـا  بلکـه  نشـده  تحریم هایـی 
حتـی  و  می کشـد  چالـش  بـه  را  تحریم هـا 
تأکیـد کرده اسـت کـه آن هـا را دور خواهد زد، 
از ایـن رویارویـی در هفتـه نخسـتش »پیـروز 
بیـرون آمـد«. این در نوع خود، شکسـتی برای 

دونالـد ترامـپ و هم پیمانان اسـرائیلی و عرب 
آن اسـت.

بدتریـن  در  آمریکایـی  حماقـت  ایـن 
مـورد  را  موضـوع  ایـن  چه بسـا  حالتـش، 
تأکیـد قـرار می دهد که شـیوه متکبرانـه کامًا 
نتایجـی معکـوس می دهـد؛ مثـاً همین کره 
شـمالی نشسـت وزیر خارجه خـود با همتای 
آمریکایـی اش را لغو کرد و به غنی سـازی ادامه 
می دهـد و یـا چیـن ائتافـی بـا روسـیه برای 
تضعیـف کـردن سـلطه دالر رهبـری می کند و 
همچنین تحریم هـای آمریکا علیـه ایران تأثیر 
و کارآمـدی خـود را قبـاً از این کـه عمـاً اجـرا 

شـود از دسـت داد.
عصـر هژمونـی آمریـکا به سـرعت رو بـه 
فرسایشـی می رود؛ تأسـف آور اسـت که برخی 
عرب هـا همچنـان تمامی تخم  مرغ هـای خود 
را در سـبد آمریـکا و همچنیـن اسـرائیل قـرار 
می دهنـد درحالی که یـک روزی، از این شـیوه 

خودشـان بسـیار پشـیمان خواهند شد.

 تحریم های نفتی و اقتصادی ترامپ علیه ایران در نطفه شکست خوردند

شکست کمر شکن تحریم های نفتی
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بـه فراخـور نزدیکـی بـه هفتـه ی کتاب و 
کتابخوانـی تصمیم گرفتیم یـه مصاحبه ای رو 
بایکی از کارشناسـان با این موضـوع بگیریم؛از 
اونجایـی کـه این یـار مهربان مـورد بی لطفی 
خیلـی هامون قـراره گرفتـه خواسـتیم این بار 
مصاحبـه مـون رو با حال و هوای شـبکه های 

مجازی به شـما انتقـال بدیم. 
احوالپرسـی خدمـت  بـا سـام و  ابتـدا 
کارشـناس محتـرم از ایشـون وقت خواسـتیم 
تـا یه سـری صحبت هـا رو در خصوص کتاب 

بـا هم داشـته باشـیم.
معرفی نامه کارشناس؟ 

کارشـناس در رشـته ی علـم اطاعـات و 
دانـش شناسـی 

هنوز سـوال دوم رو نپرسیده بودیم اخطار 
تقلـب تـو ایـن وادی رو بهشـون ابـراز کردیم، 
فضـای مجازیه دیگه چنـد تـا کار رو همزمانم 

میشـه انجام داد.
خب!

اول خواسـتیم اطاعـات ایـن کارشـناس 
محتـرم رو در خصـوص رشـته ای کـه خونده 
کمـی محـک بزنیـم و کمـی هـم تـو دو راهی 
قـرارش بدیـم برای همیـن این سـوال رو ازش 

پرسیدیم.
آیـا روز کتاب و کتابخونی و کتابداری هرسـه 

تویه روزه؟
کـه ایشـون بـی درنـگ بـه خاطراتـی که 
از دوران کارورزی و جشـن هایـی کـه براشـون 
گرفتـه بودند با صراحـت اعام کردنـد 24آبان 
ولـی  روزه،  تویـه  کتابـه و هرسـه مـورد  روز 
خودمونیـم یه ذره شـک کرد ولی بعدش سـر 
حرفـش وایسـاد و گفـت هرسـه تو یـه روزه.

ما هم که مقداری از مسـابقات تلویزیونی 
ارث بـرده بودیـم ایـن سـوال رو 10 میلیـون 
تومنـی اعام کـرده بودیم تا کمـی هیجان کار 

رو بـاال ببریم.

خـب از ایـن سـواالت راه راه کـه بگذریـم 
کنیـم،  جـدی  رو  بحـث  کمـی  یـه  گفتیـم 
ناسـامتی کارشناسـن ایـن رشـته هسـتن.
ایشـون طبق اطاعاتی که داشـتن سـرانه 
ی مطالـع ی کتـاب رو خیلی کم بیـان کردند و 
در خصـوص دانشـجویان این رشـته هم آمار 
دقیقـی رو نداشـتند اما بـا توجه به رشـته ها 
که عملی باشـند یا نظری سـرانه ی مطالعه رو 

متفاوت ابـراز کردند.
پاسخ ایشون به این سوال:

اهمیـت کتـاب و کتـاب خونـدن تو سـطح 
جامعه؟

کردنـد:  اشـاره  مـوارد  ایـن  بـه  مـوردی 
افزایـش اطاعات و آگاهی و سـواد، جلوگیری 
از اتـاف وقـت، فعـال شـدن مغـز، تقویـت 
حافظـه، افزایش فرهنـگ و...)الحـق و انصاف 

بود(. کارشناسـانه 
سوال؛ روزانه چقدر مطالعه می کنید؟

پاسـخ: بیشـتر کانـال هـا و سـایت های 
خبـری رو مطالعـه مـی کنـم و باتوجـه بـه 
مشـغله هایـی کـه دارم هفتـه ای 6 الـی 7 

سـاعت مطالعـه مـی کنـم.
چـون حرف ازسـایت و کانـال های مختلف 
خواسـتیم  شـد  مجـازی  هـای  شـبکه  تـو 

نظرشـون رو نسـبت بـه تفـاوت مطالعـه در 
شـبکه هـای مجـازی بـا ورق زدن صفحـه ی 

کتـاب جویا بشـیم؟
ایشـون از حـس خوبـی کـه حیـن ورق 
زدن کاغـذای کتاب تجربه کـرده بودند برامون 
گفتنـد و اینکـه بـا یه خاطـره شـب امتحانی 
کـه حیـن خوندن کتـاب یهو خوابـت میبره و 
وقتی بیدار میشـی کتـاب رو صورتته، خنده رو 

بیـن ما طنیـن انـداز کردن.
شما باشی کدوم یکی رو ترجیح میدین؟ 

کتاب مجازی یا واقعی؟
پاسـخ: ورق زدن صفحـات کتـاب ولـی 
باطـر بعضـی محدودیت ها بصـورت مجازی 

مطالعـه مـی کنند.     
  ایشـون در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
بهتریـن کتابی کـه تاحاال مطالعه کـرده بودند، 
کتـاب حیفـا رو معرفـی کردنـد اونـم بخاطـر 
اینکـه رمـان گونـه بـوده و عین واقعیـت، که 
بخاطـر ایـن ویژگـی هـاش بخوبی تـو ذهن 
مجسـم میشـه و توصیـه کردند که سـفارش 

کنـم بقیـه ی دوسـتانم مطالعـه کنند.
سـوال: بنظـر شـما در حـال حاضر مشـکل 

کتـاب و کتابخونـی چیـه؟
پاسـخ: کتـاب خونـدن خودش مشـکلی 

نـداره اتفاقـا خوبم هسـت اما مـا آدما بخاطر 
مشـکات دیگـه و کـم بـودن وقـت و بـی 
حوصلگـی و همینطـور پرداختـن بـه کارهای 

بیهـوده کتـاب رو کنار گذاشـتیم.
دوسـتان راسـت میگـن کمـی به سـطح 

مطالعـه مـون بهـا بدیـم هـم بدک نیسـت!
البتـه ایشـون از نویسـنده هایـی کـه در 
عرصـه ی کتـاب دارنـد کار مـی کننـد هـم 

داشـتند!  ای  خواسـته 
اینکـه موضـوع نوشـته هاشـون مطابق 
با خواسـته ها ومشـکات جامعـه ی امروزی 
باشـه و جـوان پسـند که بتونه کلـی مخاطب 
رو بـه سـمت خودش جـذب کنـه و همینطور 
اینکه بـه موضوعـات مربوط به سـبک زندگی 
اسـامی ایرانـی بیشـتر پرداخته بشـه تا عمل 

کننده های بیشـتری هم داشـته باشـه.
سـوال: تـا بـه حـال شـده بخـوای در آینده 

شی؟ نویسـنده 
و بیشـتر میخوای توچه زمینـه هایی کتاب 

بنویسی؟
پاسـخ: بله و فعالیت تو ایـن کار رو خیلی 
دوسـت دارنـد و  بیشـتر هم عاقـه مندن که 
تـو زمینه ی خانـوداه و جوان کتاب بنویسـن.

کتاب های پیشنهادی؟
کتـاب هـای شـعر، سـبک زندگـی، کـف 
خیابـون، یادت باشـه، قصـه ی دلبری، سـام 

ابراهیم. بـر 
سخن آخر؟

اینکـه بهتریـن کتـاب و یـار و یـاور کتاب 
قـرآن هسـت، هدایـت کننـده ی مـا بـه راه 
راسـت. قدر ایـن کتاب، قـدر خالق ایـن کتاب 
بـزرگ رو  و خالـق تمـام مخلوقـات، خـدای 
بدونیـم و همینطـور قـدر ودمـون رو بدونیـم؛ 
قـدر انسـانی که اشـرف مخلوقاته کـه باید به 
بهتریـن هـا و کمال واقعـی برسـه و از کارهای 

بیهـوده و دنیـوی گرایـی صـرف بپرهیزیم.

مصاحبه به مناسبت 24 آبان روز کتاب، کتابخوان و کتابدار

من یار مهربانم واحد خواهران

به نقل از سـتاد خبری سفر آیت اهلل 
نـوری همدانی بـه عراق، حجت االسـام 
سـید احمـد صافـی نماینـده آیـت اهلل 
سیسـتانی و تولیـت آسـتان مقـدس 
حضـرت اباالفضل)ع( با جمعـی از خدام 
و کارگـزاران حـرم حضـرت عبـاس )ع( در 
محـل اسـتقرار آیـت اهلل نـوری همدانی 
دعـوت  معظم لـه  از  و  شـدند  حاضـر 
کردنـد تا بـرای غبارروبی مضجع شـریف 
حضـرت اباالفضـل العباس )ع( رهسـپار 

شـود. کربا 

آیـت اهلل نـوری همدانـی و هیئـت 
همـراه بـا حضـور در شـهر کربـا مـورد 
اسـتقبال روحانیـون، مـردم و کارگـزاران 
حـرم حضـرت ابوالفضل )ع( قـرار گرفتند 
و پـس از آن بـه دسـت ایشـان قفـل 
درب ضریـح مطهـر حضرت عبـاس )ع( 
گشوده شد و ایشـان برای غبارروبی وارد 

شـدند. ضریح 
ایـن مرجـع تقلیـد پـس از ورود به 
ضریح، ضمـن اقامه نماز و مشـارکت در 
غبارروبی در خصوص جایگاه شـخصیت 
حضـرت ابوالفضـل العبـاس )ع( گفـت: 
از  رفیعـی  حضـرت عبـاس)ع( جایـگاه 
علـم، ادب، شـجاعت، ایثار، بصیـرت و از 
خـود گذشـتگی دارد که همـه اینها برای 

ما درس اسـت.
وی اذعـان کـرد: حضـرت ابوالفضل 
)ع( فداکاری هـای بسـیاری انجـام دادند 
امـام  و  اسـام  راه  در  را  خـود  جـان  و 

حسـین )ع( ایثـار کردنـد.

آیـت اهلل نـوری همدانی با اشـاره به 
ارادت مـردم ایـران به حضـرت ابوالفضل 
)ع( افـزود: در دوران دفـاع مقـدس چـه 
بسـیار افرادی بودند که از ایشـان تاسـی 
گرفتـه و فاتح الفتـوح شـدند و امروز نیز 
چـه بسـیار جوانانـی کـه در مـاه محرم 

شـور حسـینی بپـا می دارند.

در پایـان این مراسـم معنـوی پرچم 
سـرخ گنبد حرم حضـرت ابوالفضـل )ع( 

بـه آیـت اهلل نـوری همدانی اهدا شـد.

اخبار

دولـت ایتالیـا بـرای حمایت از خانـواده و 
تشـویق مـردم به بچه دار شـدن، به آن دسـته 
از زوج هایـی کـه در انتظار فرزند سـوم باشـند، 

یک قطعـه زمیـن کشـاورزی می دهد.
ابزارهـای مهـم جهـت توسـعه  از  یکـی 
اقتصـادی اجتماعـی، نیـروی انسـانی جـوان 
اسـت؛ بـه همین دلیل بسـیاری از کشـورهای 
پیـری  مسـئله  بـا  کـه  جهـان  توسـعه یافته 
جمعیـت مواجـه هسـتند، سیاسـتهایی را 
جهـت جلوگیـری از پیـری جمعیـت و فرزنـد 

پیش گرفته انـد. در  مـادران  بیشـتر  آوری 
در برنامـه بودجـه جدیـد دولـت ایتالیـا، 
یـک تبصـره بـرای اعطـای یـک قطعـه زمین 
کشـاورزی به زوج هایی که در انتظار فرزند سوم 
هسـتند، گنجانـده اسـت. این تبصـره مربوط 
بـه دخالت هـای دولتـی بـرای ترویج توسـعه 
اقتصادی و اجتماعی مناطق کشـاورزی و رشد 
 جمعیتی از طریق حمایت از خانواده می شـود.

بر این اسـاس، ۵۰ درصد از این زمین ها مربوط 
بـه زمین هـای کشـاورزی دولتی می شـود که 
بـرای اهـداف دیگـر نهادهـا بـدون اسـتفاده 
مانده انـد و ۵۰ درصـد دیگـر نیـز زمین هـای 
متروکـه در جنوب ایتالیا اسـت که اسـتفاده از 

آن بـه مـدت ۲۰ سـال بـه خانواده هایـی اعطا 
شـود کـه فرزنـد سـوم آن هـا در سـال های 
شـد. خواهـد  متولـد   ۲۰۲۱ و   ۲۰۲۰  ،۲۰۱۹ 
آن دسـته از خانواده هایـی کـه بـه ایـن طرح 
می پیوندنـد، می تواننـد یـک وام مسـکن تـا 
۲۰۰ هـزار یـورو بـرای ۲۰ سـال و بـدون بهـره 
درخواست کنند تا بتوانند نخستین خانه خود 
 را در مجاورت زمین اعطاشـده، خریداری کنند.
بر اسـاس ایـن گزارش، جمعیت ایتالیا سـیری 
نزولـی را طـی می کنـد و بـا رونـد کنونـی تـا 
کاهـش  نفـر  میلیـون   ۴۴ آینـده  سـال   ۱۰۰
 پیداکـرده و بـه ۱۶ میلیـون نفر خواهد رسـید.
به تازگـی  لومـزا  موسسـه  از  ریتوزلـی  متئـو 
هشـدار داد که  جمعیت ایتالیـا با روند کنونی 
تـا ۲۰ سـال آینـده ۸ میلیون نفـر کاهش پیدا 

خواهـد کرد و نیاز بـه اقدامی جهت حمایت از 
 خانـواده و زادوولد برای تغییر این روند اسـت.
موسسـه ملـی آمـار ایتالیـا )ایسـتات( نیز در 
گزارشـی بـا تأکیـد بـر اینکـه زادوولـد در ایـن 
کاهش یافتـه  بی سـابقه ای  به طـور  کشـور 
اسـت، از افزایش جمعیت سالمندان خبر داد و 
افـزود: فقـط ۱۳.۴ درصد جمعیـت ایتالیا کمتر 
از ۱۵ سـال سـن دارد درحالی کـه بیـش از ۶۴ 
درصـد جمعیت این کشـور در رده های سـنی 
از ۱۵ تـا ۶۴ سـال اسـت و ۲۲.۶ درصد جمعیت 
باالی ۶۵ سـال سـن دارد. شـمار سـالمندان ۸۰ 
سـال به بـاال نیز بـه ۷ درصد می رسـد. ۱۵ هزار 
و ۵۰۰ نفـر عمرشـان از یک صـد سـال گذشـته 
و جالـب اینکـه یـک هـزار نفـر بـه ۱۰۵ سـال 
 رسـیده و ۲۰ نفر نیز باالی ۱۱۰ سـال سـن دارند.

بـر اسـاس اعام ایسـتات شـمار افـراد متأهل 
آمـار  اسـت.  کاهش یافتـه  به شـدت  نیـز 
جمعیـت ۱۵ تـا ۶۴ سـاله نشـان می دهـد که 
جمعیـت،  هزارنفـری  کاهـش ۳۰۹  قبـال  در 
شـمار افراد متأهل نیـز ۳ میلیـون و ۸۴۳ هزار 
نفـر کاهـش یافـت و در عـوض بـه جمعیت 
شـد. اضافـه  گرفته هـا  طـاق  و   مجردهـا 

کاهـش زادوولد در ایتالیا برای سـومین سـال 
پیاپـی ادامـه یافته و شـمار نـوزادان در سـال 
۲۰۱۷ میـادی به ۴۵۸ هزار نفر رسـید که از این 
 تعـداد ۶۸ هـزار نفر از والدین خارجی هسـتند.
 ۲۰۱۷ سـال  در  اینکـه  یـادآوری  بـا  ایسـتات 
درمجمـوع ۱۶ هـزار نـوزاد کمتـر از سـال ۲۰۱۶ 
متولـد شـدند، ادامه داد: از سـال ۲۰۱۵ میادی 
شـمار تولـد نـوزادان در ایتالیا به زیـر ۵۰۰ هزار 
نفـر در سـال کاهـش یافـت. در سـال ۲۰۱۷ 
درمجمـوع ۴۵۸ هـزار و ۱۵۱ نوزاد متولد شـدند 
کـه یک رکـورد جدیـد از زمـان وحـدت ایتالیا 
محسـوب می شـود. در سـال ۲۰۱۷ میـادی 
حـدود ۱۲۰ هـزار نـوزاد کمتـر از ۹ سـال اخیـر 
متولد شـدند. کاهش شـمار زادوولـد در ایتالیا 
 که از سـال ۲۰۰۸ آغاز شـد همچنـان ادامه دارد.
در پایـان سـال ۲۰۱۷ میـادی جمعیـت ایتالیا 
۱۰۵ هـزار و ۴۷۲ نفـر کاهـش پیدا کـرد و به ۶۰ 
میلیون و ۴۸۴ هزار نفر رسـید کـه از این تعداد 
۵ میلیـون نفر )۸.۵ درصد جمعیـت( مهاجران 

هستند. خارجی 

فرزند آوری مایه برکت و تحکیم بنیان خانواده می شود، نه کاهش آرامش!!!

ابتکار دولت ایتالیا برای حمایت از فرزند آوری
محمد امین شاه حیدری پور

دبیر نشریات



5 بیـــن الملل۱۳۷

قـرارداد تسـلیحاتی جزئـی از مهم تریـن 
در  زاویـه  سـنگ  و  اسـت  خارجـی  روابـط 
سیاسـت هایش بـا کشـورهای دیگراسـت و 
مهم تریـن عنصـر در ایجـاد روابـط بین المللی 

می شـود. محسـوب  آمریـکا 
امـروزه طـوری شـده اسـت کـه حجـم 
سـاح های آمریکایـی که هر کشـوری می خرد 
در  به خصـوص  کشـور  آن  قـدرت  به عنـوان 

روابطـش بـا ایاالت متحـده اسـت.
بـر اسـاس ارزیابی مرکز صلح، سـاح های 
آمریکایـی بـر بـازار سـاح های جهان تسـلط 
دارد به گونـه ای کـه صـادرات اسـلحه آمریـکا 
33%حجـم بازار جهانی را شـامل می شـود و به 

103 کشـور جهـان اسـلحه صـادر می کند.
بعـد از آمریکا، روس هـا23% از حجم بازار را 
در دسـت دارنـد و معموالً این فروش اسـلحه 
در حـال رشـد اسـت طوری کـه در سـال 2017 
حدود25%روند صعودی داشـته اسـت .امروزه 
فـروش اسـلحه در اولویـت منافـع اقتصـادی 

آمریکاسـت که مقـدم بر عامل دیگراسـت.
قانون اسلحه در ایاالت متحده آمریکا

مالکیـت سـاح در امریـکا یـک سـنت 

قدیمی اسـت آمریکا کشـوری اسـت که اجازه  
تولیـد، تبادل، مالکیت، انتقال، ضبط سـابقه ، 

حمل ونقـل ،تخریـب سـاح گـرم را دارد.
بعـد از "اسـتقال" در برابـر بریتانیـا حـق 
آمریکایـی  شـهروندان  بـه  اسـلحه  حمـل 
داده شـده اسـت و دولت فدرال قوانین خاصی 
را بـرای مالکیـت اسـلحه وضـع کـرده اسـت

خـوب اسـت بدانیـم کـه قـاره آمریـکا و 
کشـوری که بعدهـا بـه ایاالت متحـده آمریکا 
نامیـده شـد،در حقیقت با اسـلحه به دسـت 

آمـد و بـا اسـلحه ادامه حیـات داد.
مهاجـران اروپایـی برای غلبه بـر مقاومت 
سرخپوسـتان و مواجـه بـا خطـرات متعددی 
در سـرزمین بکـر و خالـی از نهادهـای تأمیـن 
امنیتـی، بـه سـاح های گـرم خـود وابسـته 

بودند.
انقـاب آمریـکا علیه اسـتعمار بریتانیا نیز 
بـا کمـک اسـلحه بـه نتیجـه رسـید و کشـور 

ایاالت متحـده را بـه وجـود آورد.
یا حمات مداوم شـبه نظامیان آمریکایی، 

ارتش مجهز بریتانیـا را به زانو درآورد.
تمامـی ایـن تجربه هـا باعـث شـد کـه 
تاریـخ تدویـن و نـگارش اساسـی در جهـان ، 
حـق مالکیـت و آزادی حمـل سـاح  در قانون 
آن  دوم  متمـم  در  و  ایاالت متحـده  اساسـی 

شـود. تضمیـن  به صراحـت 
درواقـع می توان به جرئـت گفت که»ملت 

آمریکا بدون اسـلحه معنی ندارد.«
بـرای بسـیاری از شـهروندان بخصـوص 
روسـتاییان، زندگـی بدون سـاح بـرای آن ها 
حکـم مرگ را دارد و بـرای حفظ آن به هر کاری 

می زنند. دسـت 
حتی پیشـرفت مدنیت و گسترش حوزه 
فعالیـت نهادهـای امنیتی در سرتاسـر آمریکا 
نتوانسـت ایـن وابسـتگی به سـاح را در بین 

مردم از بیـن ببرد.
سـاحی که برای روسـتاها امنیـت ایجاد 
می کنـد در شـهرها مخل امنیت اسـت و جان 

انسـان ها را می گیـرد.
مـردم  کـه  مانـی  تـاز  نهایـی:  نتیجـه 
آمریـکا بدون سـاح احسـاس امنیـت نکنند 
و منافـع مالـی کمپانی هـای اسلحه سـازی و 
سیاسـتمداران بر مصلحت عمومـی ارجحیت 
داشـته باشـد، تکرار تیراندازی مکـرر در آمریکا 

بـود.  اجتناب ناپذیـر خواهـد 

ساخت و فروش اسلحه در آمریکا

در واکنش به توهین پامپئواقتصاد آتشین
ظریـف: علی رغـم تاش های آمریکا 

به پیشـرفت خـود ادامه می دهیم
محمدجواد ظریـف وزیر امور خارجه 
ایـران بـا انتشـار تصویـری از نیوزویـک 
کـه در آن بـه نقـل از مایک پامپئـو وزیر 
خارجه آمریکا آمده اسـت کـه »اگر ایران 
می خواهد مردمش غذا داشـته باشـند،  
بایـد بـه آمریکا گـوش کنـد«، در توئیتی 
فرامـوش  وقـت  هیـچ  »مـا  نوشـت: 
نمی کنیـم. پامپئـو وزیـر خارجـه آمریـکا 
آشـکارا و در تاشـی ناامیدانه برای اعمال 
توهمـات آمریـکا بر ایـران، مردم ایـران را 
به گرسـنگی، کـه جنایتی علیه بشـریت 

اسـت، تهدیـد می کند.«
کـرد:  اضافـه  ایـران  خارجـه  وزیـر 
»همچـون اسـاف خـود، او هـم خواهد 
تاش هـای  برخـاف  کـه  آموخـت 
آمریـکا، ایران نـه تنها به حیاتـش ادامه 
می دهـد بلکه بـدون قربانی کـردن حق 
حاکمیتـش، به پیشـرفت ادامـه خواهد 

داد.«
مایـک پامپئـو در گفت وگویـی بـا 
شـبکه تلویزیونـی بی .بی.سـی فارسـی 
گفتـه بـود »ایـن ایـران اسـت کـه بایـد 
تصمیـم بگیرد کـه می خواهـد مردمش 

بتواننـد غـذا بخورنـد یـا نه.«

تأسف عمیق فرانسه از تصمیم 
آمریکا 

سـفارت فرانسـه در تهـران در چنـد 
توئیـت  بخش هایـی از سـخنرانی خانم 
»ناتالـی لـوازو« وزیـر مسـئول در امـور 
اروپا، در سـنای فرانسـه که هشتم نوامبر 

انجـام شـد را منتشـر کرد.
وی در ایـن بـاره خاطرنشـان کـرد: 
»فرانسـه عمیقا از تصمیم ایاالت متحده 
متاسـف اسـت و ما این موضـوع را علنا 
همـراه بـا تروییـکای اروپایـی و اتحادیه 

اروپـا اعـام کرده ایم.«
مشـترکا  »مـا  کـرد:  اضافـه  لـوازو 
حمایـت خـود را از حفـظ برجـام و نیـز 
از دفـاع از شـرکت هایمان کـه تجـارت 
می دهنـد،  انجـام  ایـران  بـا  مشـروع 

کرده ایـم.« یـادآوری 
نمی توانیـم  »مـا  کـرد:  عنـوان  وی 
بپذیریـم که شـرکت هایمان، هنگامی که 
قوانیـن مـا را رعایـت می کننـد، قربانـی 
تحریم هـای فرامـرزی شـوند این اسـت 
معنـای کاری کـه مـا بـه منظـور تعبیـه 
یـک صنـدوق مشـترک اعتبـاری، یعنی 

انجـام می دهیـم.«  SPV
لـوازو بیـان کـرد: »هدف مکانیسـم 
کوتـاه  در   )SPV( اروپـا  ویـژه  مالـی 
مـدت، تسـهیل معامـات مالـی بـرای 
شـرکت هایی اسـت کـه مایـل بـه ادامه 
تجـارت با ایـران هسـتند. در بلند مدت، 
ایـن مکانیسـم بـه دنبـال ایجاد ابـزاری 
اتحادیـه  اقتصـادی  حاکمیـت  بـرای 

اسـت.« اروپایـی 
بـه گـزارش فـارس، در پـی خـروج 
دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـور آمریکا از 
برجـام در 18 اردیبهشـت 1397 و پـس از 
آن تعییـن ضـرب االجـل 90 و 180 روزه 
بـرای احیای مجـدد تحریم هـای ثانویه 
علیـه ایـران، دور دوم ایـن تحریم هـا 14 

آبـان مـاه وارد فـاز اجرایی شـد.
تحریم هـا  بسـته  دومیـن 
بخش هـای کشـتیرانی، مالـی و انـرژی 
ایـران را هـدف قرار می دهـد. البته دولت 
ترامپ برای ۸ کشـور شـامل کره جنوبی، 
ژاپـن، هند، چیـن، ترکیه، ایتالیـا، یونان 
و تایـوان معافیـت از تحریم هـای نفتی 

کرد. صـادر 

خبر

خانم سلمانی 
عضو کمیته ی سیاسی

گروه هـای  بـه  شـبه نظامی  گروه هـای 
نظامی ای که از طرف دول مختلف به رسـمیت 
شـناخته نمی شـوند و دارای منابـع مالـی و 
اعتقـادی مسـتقل اند گروه هـای شـبه نظامی 
گفتـه می شـود. در ایـن مقالـه سـعی داریـم 
بـا تعـدادی از گروه هـای شـبه نظامی در اقصا 
نقاط دنیا آشـنا شـویم این گروه هـا را می توان 
بـر اسـاس ایدئولوژی و عملیـات منابع مالی و 

حامیـان دسـته بندی کرد
از  گروهـک  ایـن  فـارک  نظامـی  گـروه 
گروه هـای مارکسیسـتی بـوده که یـک هدف 
آن ایجاد حکومت کمونیسـتی در کلمبیا است 
ایـن گروهـک قریـب به هشـت هـزار چریک 
داشـته و در بولیـوی و کلمبیـا فعالیت می کند 
درامـد ایـن گروهـک از راه قاچـاق کوکائیـن و 
مـواد مخـدر بـوده همچنیـن ایـن گروهـک 
در سـال 2016 توانسـت بـا دولـت کلمبیـا بـه 
توافـق صلـح برسـد فعالیت هـای ایـن گـروه 

ادامـه دارد شـبه نظامی کم وبیـش 
مجاهدیـن خلق یـا همـان منافقین این 
گـروه سیاسـی نظامـی در اوایـل انقـاب در 
ایـران فعالیت داشـته کـه ازلحاظ تفکـر دارای 
تفکـرات مارکسیسـتی و نزدیـک بـه حـزب 
تـوده بـوده ایـن گروهـک از طـرف شـوروی 
امریکا فرانسـه اسـرائیل و عـراق حمایت مالی 
و سیاسـی شـده و بعـد از مدتـی دسـت بـه 
جنایت هـای وحشـیانه در داخل ایـران میزند 
کـه از آن هـا می توان بـه ترور کور مـردم و ترور 
نماینـدگان مجلـس و سیاسـتمداران ایرانـی 
اشـاره کـرد رئیـس این گـروه مسـعود رجوی 
بـود کـه پـس از مهاجرت بـه عراق به دسـتور 
صـدام مـردم کردسـتان عـراق را هـم قتل عـام 
کـرد و با ایران وارد جنگ شـد و نقش سـتون 

پنجمـی را بـرای عراق بازی کرد مقـر اصلی این 
گـروه هم اکنـون در فرانسـه اسـت.

گروهـک شـبه نظامی طالبـان: ایـن گروه 
یـک گـروه بنیـان گـرای اسـامی بوده کـه در 

افغانسـتان فعالیـت می کنـد.
این گروهـک از طریق قاچـاق مواد مخدر 
و غـارت امـوال والیت های افغانسـتان تأمین 
مالـی می کننـد، ایـن گروهک پـس از مدت ها 
جنگ توانسـت در افغانسـتان تشکیل دولت 
گروهـک  ایـن  جنایت هـای  ازجملـه  دهـد، 
کشـتن  و  مـردم  قتل عـام  بـه  می تـوان 

دیپلمات هـای ایرانـی اشـاره کـرد.
دولـت طالبـان به وسـیله همکاری سـپاه 
پاسـداران انقاب اسـامی به صورت اطاعاتی 
و لجسـتیکی و ارتـش ایاالت متحـده آمریـکا 
نابـود شـد، علـت دیگـر نابـودی آن هـا وضع 
قوانیـن بسـیار سـختگیرانه ازجملـه ممنـوع 

بـودن ورزش هـای مختلـف یـا ممنـون بودن 
فنّـاوری در افغانسـتان بود که باعـث ناامیدی 

مـردم و عـدم همایـت از آن ها شـد.
جـزء  گروهـک  ایـن  القاعـده:  گروهـک 
اشـغال  شـروع  بـا  کـه  بـود  گروهک هایـی 
افغانسـتان توسـط ارتش سرخ شـوروی روی 

کارآمـد.
رئیـس این گروهک اسـامه بـن الدن بود 
که خـود از اهالی عربسـتان سـعودی بـود، او 
بـا مدیریت ایـن گروهـک فعالیت هـای آن را 
بـه چند کشـور دیگر نیـز گسـترش داد، بعد از 
مـرگ او این گروهک ضعیف شـد و هم اکنون 
قسـمت های کوچکـی از افغانسـتان تحـت 

کنتـرل آن ها قـرار دارد.
واقعه یازده سـپتامبر ازجمله معروف ترین 

عملیات تروریسـتی آن ها بود است.
شـبه نظامی  گروهـک  ایـن  واتـر:  بلـک 

بزرگ تریـن شـرکت خصوصـی آدم کشـی در 
جهان اسـت، ایـن گـروه شـبه نظامی در عراق 
هم اکنـون  و  داشـته  فعالیـت  افغانسـتان  و 
پایگاه هـای آموزشـی در آذربایجان، امـارات و 

پاکسـتان دارد.
بنیـان گـزار ایـن گـروه اریک پرنـس بوده 
و تأمیـن مالی ایـن گروه از طریق کشـورهایی 
ماننـد آمریـکا و عربسـتان صـورت می گیـرد 
بـه  می تـوان  گـروه  ایـن  جنایـات  ازجملـه 
قتل عـام مـردم در عـراق، افغانسـتان و یمـن 

کرد. اشـاره 
می فرماینـد:  خامنـه ای  امـام  دراین بـاره 
نیروهـای مصلح آمریـکا هرکجا کـم می آورند 
ابایـی در اسـتفاده نیروهـای جانـی حرفـه ای 

همچـون بلـک واتـر ندارند.

دست شیطان در آستین ترور
علی رضا مصور
 دبیر سیاسی
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حدیث هفته
سـخنی در بـاب روایـت معروفی از 
پیامبـر اکرم صلـی اهلل علیـه و آلـه: هـر 
کـس پایـان صفـر را بـه مـن بشـارت 
دهـد؛ بهشـت را به او بشـارت می دهم.

داستانک:
حاج آقای امانی تعریف می کردند:

روز رحلـت میـرزا جـواد آقا، سـاعت 
2 بعدازظهر توی تاکسـی نشسـته بودم 
کـه یک وقـت رادیـو خبـر فـوت را اعام 
کـرد. تـا ایـن خبـر اعـام شـد یک هـو 
راننده تاکسـی زد توی سـرش. به شـدت 
منقلـب شـد. ماشـین را کشـید کنـار و 

مدتـی حالـت گریه داشـت.

 آقـای امانـی می گفت: حـاال من که 
روحانـی بـودم، این قدر تحت تأثیـر قرار 
نگرفتـه بـودم. بـرای همیـن یـک مقدار 
کـه گذشـت، از او سـؤال کـردم: »شـما با 
ایشـان آشـنایی داشـتی؟ مثـاً از ارحام 
و خویشـان ایشـان یـا از همسـایگان 

مرحـوم میرزا هسـتی؟«
گفت نه آقاجان.

گفتـم پـس چـرا این قـدر منقلـب 
شـدی؟

گفـت: مـن یـک خاطـره از ایشـان 
دارم. خاطـره ام ایـن اسـت کـه یـک روز 
سـوار دوچرخـه از کوچـه محـل زندگـی 
میـرزا )کوچـه مستشـاری( رد می شـدم. 
سـرپیچ کـه رسـیدم، ظاهـراً میـرزا جواد 
آقا هـم عصازنان از آن سـمت می آمدند 
و من متوجه ایشـان نشدم. برای همین 
تـا پیچیـدم کنترلـم را از دسـت دادم و 
خـوردم بـه ایشـان. مـن از روی چـرخ 
افتـادم پاییـن. ایشـان هـم یک طـرف 
افتادنـد. حتی عمامه هم از سـر ایشـان 
افتـاد. ولـی هنـوز بلند نشـده بـودم که 
دیـدم ایشـان قبـل از اینکه بروند سـراغ 
شـدند.  بلنـد  جایشـان  از  عمامه شـان 

آمدنـد و پرسـیدند:

شـروع  نشـد؟  طـوری ات  پسـرم 
کردند دسـت کشـیدن روی صورت من. 
خـاک را از روی سـروصورتم تمیـز کردند.
گفتـم: آقـا مـن زدم به شـما. گفتند: 
مـن هیـچ طـورم نیسـت. تـو کاریـت 
نشـد؟ مشـکلی بـرای تو پیـش نیامد؟
آقـا  ایـن  می گفتنـد  امانـی  آقـای 
خاطـره دیگـری از مرحوم میرزا نداشـت. 
گویـا آنجـا هم ایشـان را نشـناخته بود. 
ولی بعدها متوجه شـده بود که ایشـان 

میـرزا جواد آقـای تهرانی اسـت

دلسوِز دیگران
مؤمـن بـرادر مؤمـن اسـت، ماننـد 
یـک پیکـر؛  کـه هـرگاه عضـوى از آن 
دردمند شـود، اعضاء دیگر هم احسـاس 

درد کننـد.

مروری بر وظایف دانشجویان در تحقق الگوی اسالمی ایرانیمنبرک

دانشجو خط مقدم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

الگـوی اسـامی ایرانـی پیشـرفت یکـی 
از الگـو هایـی اسـت کـه رهبـر انقـاب چنـد 
سـالی با تشـکیل مرکـز الگوی اسـامی ایرانی 
پیشـرفت شـروع به کار کرده اسـت و فراخوان 
جدیـد رهبر از نخبـگان برای اصـاح و تکمیل 
آن اهمیـت آن را نشـان میدهـد کـه بایـد در 
انجـام آن  نهـاد هـای کشـوری از برنامه ریزی 

هـای کوتاه مـدت اجتنـاب کنند.
بـر  پیشـرفت  ایرانـی  اسـامی  الگـوی 
اسـاس 4 محور فکر،علم،معنویـت و زندگی که 
فکـر بنیـادی تـر از بقیـه عرصه هاسـت دلیل 
ارائـه یـک مدل جدیـد الگـو در کشـور و عدم 
اسـتفاده از مـدل رشـد و توسـعه غربـی ایـن 
اسـت کـه رشـد و توسـعه غربی که بـر پایه ی 
امانیسـم بـر پا شـده امـروزه بای جـان خود 
آن کشـور هـا و بسـیاری از کشـور هایـی کـه 
تحـت تاثیر آن ها هسـتند قـرار دارد و اگر چه 
زرق و برقـی در ظاهـر وجـود دارد امـا باطـن 
آن فرسـوده و رو بـه انحطـاط اسـت صحبت 
اخیـر رهبـر انقـاب در زوال و افـول آمریـکا 
نیـز نشـان از ایـن واقعیـت دارد رهبـر دلیـل 
انحطاط توسـعه غربی را عـدم وجود معنویت 
مـی داننـد و ایجـاد این الگـو می توانـد ما را 
در رسـیدن به تمدن اسـامی سـرعت بخشد.
لـذا می بینیـم که رهبر انقـاب در دیدار با 
دانشـجویان و دانش آموزان الگوی پیشـرفت 

را ایـن گونـه مطالبه می کنند:
شـما جوانها خودتان را در قبال مسـئله ی 
پیشـرفت کشـور مسـئول بدانیـد. برنامـه ی 
پیشرفت، برنامه ی مشـّخصی است،  برنامه ی 
ماحظـه  اسـت.  سـنجیده ای  و  فکرشـده 
کردید، الگـوی پیشـرفت ایرانی ـ اسـامی که 
تـا پنجـاه سـال میتوانـد قالـب حرکـت ایـن 

کشـور در جهـات مختلف باشـد، تبیین شـده 
و تعیین شـده و آماده شـده اسـت، در اختیـار 
صاحب نظـران اسـت کـه آن را ورز بدهنـد و 
تکمیـل کنند، شـما خودتان را جزئـی از فّعاالن 
ایـن نقشـه ی وسـیع و همه جانبـه بدانیـد و 
بـرای آن خودتـان را آماده کنید. ایـن آمادگی، 
یـک روز بـا درس خوانـدن اسـت، یـک روز با 
تحقیـق کـردن اسـت، یـک روز بـا سـاختن 
اسـت، یـک روز بـا کار و ابتـکار اسـت، یـک 
روز بـا اّتخاذ مواضع درسـت سیاسـی اسـت، 
یـک روز بـا حضور در میدان سیاسـت اسـت؛ 
هـر روزی، هـر دوره ای از زندگـی شـما یکـی از 

ایـن اقتضائـات را دارد. خودتـان را در همـه ی 
احـوال موّظـف بدانید کـه در قبال پیشـرفت 
 کشـور، خودتـان را سـهیم و مسـئول بدانیـد.
نیـاز اصلـی کشـور هم عبـارت اسـت از هّمت 
بلند شما. شـما جوانها باید هّمت کنید، هّمت 
بلنـد داشـته باشـید، تـاش کنیـد، کار کنیـد، 
تـرس را کنـار بگذاریـد، تنبلـی را کنـار بگذارید، 
ابتـکار را سـرلوحه ی کار خودتـان قـرار بدهید، 
نـوآوری را وظیفه ی بزرگ خودتان بدانید؛ البّته 
با غیـرت مّلـی، تعّصـب مّلی؛ اینهـا چیزهایی 
اسـت که برای کشـور ما، برای جوانهای ما الزم 
اسـت؛ در همـه ی زمینه هـا؛ یـک مجموعـه ی 

متحـرّک. و  فّعـال  مجموعـه ی   ُپرنشـاط، 
در نـگاه اول وبـا توجـه بـه زمـان مـی تـوان 
گفـت کـه بـرای نقـش ایفـا کـردن نخبـگان 
دانشـگاهی  فرهیختـگان  خصـوص  بـه  و 
گفتمـان سـازی آن اسـت ابتـدا در داشـگاه و 
سـپس در بیـن عموم مـردم نقش خـود را در 
ایـن مسـیر منتهی به تمـدن اسـامی بدانیم 
دانشـگاه هـا  بـه مثابـه موتـور محـرک هـر 
نظام سیاسـی محسـوب مـی شـوند و دارای 
کارکردهـا و کارویـژه های سیاسـی، اقتصادی، 
فرهنگـی، اجتماعی و دینی هسـتند و به طبع 
ایـن ویژگـی ها، کشـوری در سـطوح مختلف 
بـه موفقیت دسـت پیـدا خواهد کـرد که این 
سـرمایه هـای اجتماعـی در جریـان حرکت به 
سـوی پیشـرفت به ایفای نقش بپردازند. حال 
ایـن سـوال مطرح اسـت که، دانشـگاهیان در 
جریان پیشـرفت کشـور دارای چه کارکردهایی 

؟ هستند
امـام خمینـی)ره( در بـاب اهمیـت نقش 
دانشـگاه مـی فرماینـد: "دانشـگاه مبـدا همه 
تحـوالت اسـت. مقـدرات این مملکت دسـت 
ایـن دانشـگاهی هاسـت. از دانشـگاه بایـد 
سرنوشـت یک ملت تعیین بشـود. دانشـگاه 
یـک کشـورى اگـر اصـاح شـود، آن کشـور 
اصاح می شـود. اسـاتید دانشـگاه بدانند که 
اگر چنانچه دانشـگاه را بسـازند، کشورشـان را 

بیمـه کـرده اند.
اصـاح دانشـگاه هـا از مقالـه محـوری 
بـه سـمت پژوهـش ارتبـاط متقابـل دولت و 
صنعت بیـرون آمدن از اقتصـاد نفتی و ایجاد 
راه کارهـای عملـی بـرای آن اسـتفاده صحیح 
از دانشـجوها و همچنین مطالبه از مسـئولین 
مانند جلسـه ای که بـا وزیر علوم در دانشـگاه 
بیرجنـد برگزار شـد از جمله کار هایی اسـت که 
می توان برای رشـد جامعه دانشـگاهی انجام 

داد.

مسلم رضایی
دبیر  فرهنگی

بـرای  مختلفـی  نهادهـای  جامعـه  هـر  در 
اجتماعـی کـردن افـراد جامعـه وجـود دارد که یکی 
مهم تریـن و زیربنایی تریـن نهادهـا، نهـاد خانـواده 
اسـت. خانـواده بهترین بسـتر برای تأمیـن آرامش 
و امنیـت روانـی اعضـا، پـرورش نسـل جدیـد و 
اجتماعـی کردن فرزندان و برآورده سـاختن نیازهای 

عاطفـی افـراد فراهـم آورده اسـت.
گسـترش  و  حاضـر  عصـر  در  بااین حـال   
رسـانه های جدیـد به ویـژه اینترنت نظـام خانواده 
دچار مشـکات و چالش های اساسـی شـده است 
به گونـه ای کـه حتـی اسـاس آن زیـر سـؤال رفتـه 
اسـت. برخی از مسـائلی که وسـایل ارتباطـی برای 
خانـواده بـه همـراه آورد )ازجملـه ایـران(، اختـاف 
خانوادگـی، بزهـکاری نوجوانـان و جوانـان، طاق، 
بی خوابـی و فشـار روانی و ... بوده اسـت. اسـتفاده 
از اینترنـت بـه خاطـر زمان بـر بـودن آن فرصـت 
تعامـل اعضـای خانـواده را باهم کاهـش می دهد.
 نوجوانـان به واسـطه مـدت فراغتی کـه دارند، 
را  زیـادی  مدت زمانـی  بزرگ سـاالن  بـه  نسـبت 
صـرف فضـای مجـازی )اینترنت( می کننـد. ازجمله 
محتـوای  اینترنـت؛  منحصربه فـرد  ویژگی هـای 
و  آسـودگی  دسترسـی،  سـهولت  تحریک آمیـز، 
سـادگی اسـتفاده از آن، هزینـه پاییـن و تحـرک 
برانگیـز و بصـری همگی موجبـات اسـتقبال مردم 
جهـان از آن را فراهـم آورده اسـت. در یـک بررسـی، 
مهم ترین تأثیـرات فضای مجـازی درزمینه ی توزیع 
مـوارد ضـد اخاقـی، تبلیغـات ضـد نژادپرسـتی، 

تبلیغـات ضـد دینی، شـدید کـردن یکسان سـازی 
اطاعـات و یکسان سـازی فرهنگی و مورداسـتفاده 
قـرار گرفتن به عنـوان یک ابزار جهت حذف دشـمن 

و ... بـوده اسـت.
 اثـرات جنـگ نـرم در فضـای مجـازی نه تنهـا 
کشـورهای  بلکـه  درحال توسـعه  کشـورهای 
توسـعه یافته را دچـار نگرانـی کـرده اسـت. برخـی 
از وظایـف رسـانه هـا )وسـایل ارتباطـی جمعـی(؛ 
وظایـف  ب(  آموزشـی،  و  خبـری  الف)وظایـف 
و  تفریحـی  وظایـف  ج(  رهبـری،  و  راهنمایـی 
سیاسـی. یافتـه  سـازمان  وظایـف  د(   تبلیغـی، 

اثـرات این رسـانه ها نه تنهـا برای بزرگسـاالن بوده، 
بلکـه کودکان مـا امروزه در کنار تربیـت خانوادگی و 
تربیت مکتبی و مدرسـه ای، از تربیت رسـانه ای نیز 
برخوردارنـد. تـا آنجـا که برخـی از جامعه شناسـان 
تلویزیـون را بـه مثابـه یـک وسـیله ارتبـاط جمعی 
بـه عنـوان نیمـه دوم والدیـن یـاد می کننـد بدون 

شـک منظور آنهـا از این مطلب اسـت کـه کودکان 
مـا امـروز بـه مراتـب وقـت بیشـتری را نسـبت به 

بزرگسـاالن صرف تماشـای تلویزیـون می کند.
رسـانه:  مشـکات  از   برخـی 
الگـو  )تغییـر  نامناسـب  الگوهـای  ارائـه   _۱
غیرملـی  قهرمانـان  بـه  ملـی  قهرمانـان  از 
معصومیـن(؛ سـیر  از  گرفتـن  فاصلـه   و 

آنچـه امـروزه موجب پریشـانی والدیـن و صاحب 
رفتـاری شـده اسـت،  نظـران علـوم اجتماعـی و 
نـوع پیـام و الگـوی هـای شـده در رسـانه هـا در 
اسـت.  اثرگـذار  و  رسـمی  غیـر  نهادهـای   حکـم 
۲_ شـکاف فرهنگی بین نسـلی؛ که بـه خودی خود 
ایـن پیام هـا به طـور آگاهانـه یـا ناآگاهانه موجب 
انحـراف دیدگاه کودکان و نوجوانان و بزرگسـاالن از 
همدیگـر می شـود؛ مثـا گفتن این کلمه که نسـل 
مـا با نسـل گذشـته متفاوت اسـت، خود نشـانگر 
شـکاف نسـلی اسـت و ایـن یعنـی فـرد می توانند 

 متفـاوت با نسـل قبل خـود بیاندیشـد و رفتار کند.
۳_ تبلیغـات سیاسـی؛ که مملو از تبلیغـات دروغین 
بـوده و بر اذهان عمومـی تاثیر می گذارند.)به خاطر 
 کمبـود علـم و دانـش عمـوم مـردم در ایـن زمینه(.

نتایـج  خانـواده؛  در  عاطفـی  روابـط  کاهـش   _۴
انـدازه  هـر  کـه  می دهـد  نشـان  هـا  پژوهـش 
همچنیـن  و  فرزنـدان  و  والدیـن  میـان  ارتبـاط 
فاصلـه  یابـد،  کاهـش  همسـران  میـان  ارتبـاط 
و  شـناختی  همچنیـن  هیجانـی  و  عاطفـی 
 ذهنـی میـان اعضـای خانـواده بیشـتر می شـود.
عامـل  ایـن  خانـواده؛  گفتمـان  کاهـش   _۴
عامـل  کـه  می شـود  فردگرایـی  افزایـش  باعـث 
مهمـی در آسـیب دیـدن خانـواده و جامعـه در 
 زمینـه انسـجام اجتماعـی محسـوب مـی شـود.
۵_ جهت دهی افکار عمومی بر مبنای خواسـته های 
شـخصی و اهـداف از پیـش تعییـن شـده؛ ایـن 
رسـانه هـا دقیقـا چیـزی را مـی گویند کـه مالکان 
آنهـا از آنهـا مـی خواهـد نه بیشـتر و نه کمتـر، در 
 واقـع ابزاری جهـت کنترل افکار عمومی می باشـند.

۶_ اعتیـاد بـه رسـانه ها؛ ایـن اعتیـاد بـه گونـه ای 
اسـت کـه فـرد تمـام وقـت خـود را صـرف فضای 
مجـازی مـی کنـد بـی آنکـه خبـری از زمانـی کـه 
باشـد. داشـته  باشـد  کـرده  فضـا سـپری  آن   در 
۷_ تخریـب شـخصیت؛ نـوع الگوهـای کـه ایـن 
رسـانه هـا و وسـایل ارتباطـی معرفـی مـی کننـد 
ممکن اسـت باعث تخریب هویت شـخص شـود. 
مثـاً نـوع زندگـی خوبی کـه ارائه مـی دهد ممکن 
از  اسـت باعـث سـرافکندگی والدیـن و فرزنـدان 

زندگـی خود شـود.

صدا  و سیما باید به تاثیرات رسانه بر خانواده، توجه داشته باشد

تاثیرات رسانه های دشمن بر خانواده
صدوقی

عضو کمیته ی فرهنگی
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تولید شمش؛ ایستگاه آخر ریل 
ملی

به اعتقاد کارشناسـان، تکمیل فرایند 
تولیـد انبوه شـمش ریـل، آخریـن گامی 
اسـت کـه الزم اسـت بـرای خوداتکایـی 
راه آهـن  ریـل  تأمیـن  در  کشـور  کامـل 
توسـط شـرکت ذوب آهن برداشته شود. 
ازایـن رو ضـروری اسـت ایـن مجموعـه، 
حـل مسـئله یادشـده را در اولویـت قـرار 

دهد.
تاش هـا بـرای تولیـد ریـل داخلـی 
دو دهـه کش وقـوس،  از حـدود  پـس 
نهایتاً در سـال جاری تـا حد قابل توجهی 
به ثمر نشسـت. خردادماه امسـال اولین 
 U33 نـوع از  اسـتاندارد  ریـل  محمولـه 
خطـوط  در  اسـتفاده  بـرای  مناسـب  و 
فرعـی تحویل راه آهن شـد و شـهریورماه 
نیـز ذوب آهـن اعـام کـرد هزار تـن ریل 
بـرای خطـوط  مناسـب   UIC60 نـوع از 
اصلـی تولید کـرده اسـت؛ اما بـه اعتقاد 
برخـی کارشناسـان، اصلی تریـن مرحلـه 
تولیـد ریـل، مرحلـه نهایـی یعنـی نـورد 
تولیـد  و  ریخته گـری  بلکـه  نیسـت، 
شـمش مناسـب بـرای ریـل، مهم تریـن 
گام محسـوب می شـود. چراکـه بخـش 
عمـده ای از هزینـه تمام شـده تولیـد ریل 
مربـوط بـه شـمش بـوده و همچنیـن 
ارزش افـزوده اصلـی بـرای تولیدکننده نیز 

در همیـن مرحلـه قـرار دارد.

بااین حال اظهارات مدیران ذوب آهن 
معمـوالً به گونه ای بود کـه گویا تولید ریل 
ملی درگـرو راه اندازی خط نورد آن اسـت، 
چنان کـه پـس از تحویل اولیـن محموله 
ریـل بـه ذوب آهن، جشـن تحویـل ریل 
را برگـزار کردنـد، درصورتی کـه آن  ملـی 
ریل هـای تحویـل داده شـده، با اسـتفاده 
از شـمش هندی بـه تولید رسـیده بود.

مـروری بـر اظهـارات مدیـران ایـن 
مجموعـه نشـان می دهد ظاهراً بیشـتر 
راسـتای  در  آن هـا  تـاش  و  نگرانـی 
راه انـدازی خط نـورد ریـل بـوده اسـت و 
کمتـر به توضیـح اهمیت تولید شـمش 

پرداخته انـد.
تیرماه ۹۳، سعد محمدی مدیرعامل 
وقـت ذوب آهن اعام کـرد این مجموعه 
توانایـی تولیـد شـمش مناسـب بـرای 
تولیـد ریـل را دارد. مهرمـاه ۹۵ و حـدود 
اسـتقرار  پـس  یعنـی  بعـد،  سـال  دو 
خـط تولیـد ریـل در کارخانـه ذوب آهـن 
بعدی، احمـد  مدیرعامـل  اصفهـان، 
صادقـی در روز عقـد قـرارداد تولیـد ریل 
با شـرکت راه آهـن اظهار کرد بـراي توليد 
شـمش ریـل، اقدامات الزم آغازشـده و تا 
پايان سـال جـاري شـمش های موردنیاز 

ريـل در ذوب آهـن توليـد خواهـد شـد.
وقـت  معـاون  تیرماه امسـال، 
ذوب آهن، احسـان  فـروش  و  بازاریابـی 
دشـتیانه گفت در مراحـل نهایـی تولیـد 
شـمش قـرار داریـم و ازایـن رو ضـرورت 
وجـود  شـمش  واردات  درزمینـه  فنـی 
نیـز،  جـاری  ماه سـال  ندارد. مـرداد 
ذوب آهن، مهـرداد  بهره بـرداری  معـاون 
تـا  کـه  کـرد  امیـدواری  توالئیان ابـراز 
پایـان مـرداد تولیـد آزمایشـی شـمش 
شـمش  شـهریورماه،  در  و  انجام شـده 
اسـتاندارد تحویـل کارخانـه نـورد ریـل 
شـود. ۲۶ مهر نیز و پـس از اعتراض یکی 
کارشناسـان حـوزه فوالد به تولیـد ریل با 
شـمش خارجی، مجدداً توالئیان، معاون 
بهره بـرداری ذوب آهـن طـی مصاحبه ای 
وعـده تولیـد شـمش ریـل تا نیمـه آبان 
مـاه را داد و گفـت تـا پایـان آبـان نیـز 
بـه تولیـد انبوه شـمش دسـت خواهیم 

. فت یا
به اعتقاد کارشناسـان، تکمیل فرایند 
تولیـد انبوه شـمش ریـل، آخریـن گامی 
اسـت کـه الزم اسـت بـرای خوداتکایـی 
راه آهـن  ریـل  تأمیـن  در  کشـور  کامـل 
توسـط شـرکت ذوب آهن برداشته شود. 
ازایـن رو ضـروری اسـت ایـن مجموعـه، 
حـل مسـئله یادشـده را در اولویـت قـرار 

دهد.

خبر حذف دالر از منطقه، راه مبارزه با گرانی

حذف دالر از مبادالت تجاری
مقاصـد  بـرای  دالر  از  ابـزاری  اسـتفاده 
سیاسـی بسـیاری از کشـورها را بـه فکر یافتن 

جایگزیـن بـرای دالر انداختـه اسـت.
بـه گفتـه صنـدوق بین المللـی پـول، در 
حـال حاضـر ۶۲ درصـد ذخایـر ارزی جهـان را 
 ۲۰ یـورو  درحالی کـه  می دهـد  تشـکیل  دالر 
درصـد و یـن و پونـد هرکدام کمتـر از ۵ درصد 
ایـن ذخایـر را تشـکیل می دهنـد. نقـش دالر 
در تراکنش هـای ارزی مشـهودتر اسـت و ۸۵ 
درصد تراکنش هـای ارزی جهان به دالر صورت 
می گیـرد. دالری کـه در سـلطه آمریکاسـت که 
ماننـد گذشـته دیگـر هیـچ کشـوری عاقه ای 
بـه همـکاری بـا دولـت ترامـپ نـدارد. او از 
قراردادهـای بـزرگ تجـاری و اقتصـادی حرف 
می زنـد، امـا در عمـل از آن ها خارج می شـود.

در سـال های اخیـر میـزان بدهـی دولـت 
آمریـکا به شـدت افزایش یافتـه به گونـه ای که 
مقدار آن تقریباً به رقم ۲۰ تریلیون دالر رسـیده 
و اکنـون دولت ایـن کشـور بزرگ ترین بدهکار 
جهانـی اسـت. ایـن مبلـغ معـادل کل تولیـد 
ناخالـص داخلـی ایـن کشـور در یـک سـال 
اسـت. حـدود یک سـوم از این رقـم متعلق به 
بانک هـای مرکـزی کشـور های دیگر اسـت که 
در میـان آن هـا چیـن بـا ۲/ ۱ تریلیـون دالر و 
ژاپـن بـا یـک تریلیون دالر بیشـترین سـهم را 

دارند
منازعـات تجاری با چیـن و اتحادیه اروپا، 
تحریم هـا علیه روسـیه و ایران و جنـگ ارزی با 
ترکیـه همگـی باعـث شـده اند دیگـر دالر یک 
دارایـی امن به نظر نیاید. بسـیاری از کشـورها 
نظیـر ایـران، روسـیه و چین به دنبـال خاص 
شـدن از سـلطه دالر هسـتند. در سـال های 
ارز  به عنـوان  را  دالر جایـگاه خـود  رو  پیـش 
جهانـی از دسـت خواهـد داد چراکـه در طول 
تاریـخ همـواره بـا تغییر شـرایط، کشـورها به 
سـمت ارزهـای جدیدتـر و مطمئن تـر حرکت 

کرده انـد.
در سـال های اخیـر بسـیاری از کشـور ها 

بین المللـی  تجـارت  در  رونـق  ایجـاد  بـرای 
اقـدام بـه بسـتن پیمان هـای پولـی دوجانبه 
و چندجانبـه کرده انـد. پیمـان تاخـت پولـی 
دوجانبـه )Currency Swap( قـراردادی اسـت 
بـرای  کشـور  دو  مرکـزی  بانـک  بیـن  کـه 
خـود  ملـی  ارزهـای  بـه  تجـاری  مبـادالت 
اسـتفاده می شـود. در ایـن حالـت بازرگانان و 
شـرکت های دو کشـور دیگر نیازی به استفاده 
از ارز کشـور ثالـث بـرای مبادالت تجـاری بین 
خـود ندارنـد. این اقـدام موجب ایجـاد ثبات 
ارزی بـرای دو طـرف پیمـان پولـی می شـود 
تأمیـن  بـرای  ابـزار  ایـن  از  می تـوان  چراکـه 
نقدینگـی در مواقع وقوع بحـران ارزی و کنترل 
نوسـان نرخ ارز اسـتفاده کرد. بـرای مثال بانک 
مرکـزی اروپا بعد از بحران سـال ۲۰۰۸ به منظور 
جلوگیـری از تکرار بحـران ارزی اقدام به برقراری 
رزرو آمریـکا،  بـا فـدرال  ارزی  پیمـان تاخـت 
بانک های مرکزی انگلسـتان، سـوئیس، کانادا 
و چند کشـور دیگـر ازجمله چین کرده اسـت. 
بانـک مرکـزی چیـن نیـز در سـال های اخیـر 
به منظـور گسـترش مبـادالت تجاری بـا یوآن 
و جهانی سـازی آن اقـدام بـه برقـراری پیمـان 
پولـی بـا بیـش از ۳۲ کشـور کرده اسـت. این 
پیمان هـا منجر بـه اسـتفاده هرچه بیشـتر از 
یـوآن در مبـادالت تجـاری بین المللـی شـده 
اسـت. همچنیـن اخیـراً دولت چیـن تصمیم 

گرفتـه اسـت تـا قراردادهـای خریـد نفـت را 
بـا اسـتفاده از سـازوکار پیمان هـای پولـی بـر 
اسـاس یوآن منعقد کنـد. برخـی از بزرگ ترین 
صادر کننـدگان بـازار نفـت ازجملـه روسـیه و 
حتی عربسـتان از این اقدام اسـتقبال کرده اند. 
پیش بینـی می شـود کـه در چنـد سـال آینده 
۶۰۰ تـا ۸۰۰ میلیـارد دالر از فـروش نفت دنیا بر 

اسـاس یـوآن انجـام گیرد.
توافـق مقامـات چین و ژاپن بـرای مبادله 
مسـتقیم ارز در مبادالت تجاری بین دو کشـور 
تصمیـم مهـم و تأثیرگـذار در اقتصـاد ایـن دو 
غول آسـیایی اسـت که می توانـد الگویی برای 
کشـورمان بـرای حرکـت در این راسـتا باشـد. 
نخسـتین اثر این اقـدام در مبـادالت دو طرف 
کاهـش آسـیب های ناشـی از بحـران مالـی 
آمریـکا و اروپا بر اقتصاد این دو کشـور اسـت.
یکی دیگـر از مزایای پیمـان پولی کاهش 
تأثیـر تحریم کشـور های ثالث اسـت. روسـیه 
از  دالر  حـذف  به منظـور  پیـش  سـال  چنـد 
مبـادالت خـود و کاهـش تأثیـر تحریم هـای 
آمریـکا اقـدام به انعقـاد پیمان پولـی با چین 
کـرد. اگرچـه بـه علـت سـقوط روبـل در ابتدا 
ایـن پیمـان با چالـش جـدی مواجه شـد اما 
اخیـراً دو کشـور اقـدام بـه تمدید پیمـان برای 
سـه سـال دیگـر کرده اند. بـا توجه به اسـتمرار 
تحریم هـای ظالمانـه آمریـکا علیه کشـورمان، 

می توانـد  پولـی  پیمان هـای  از  اسـتفاده 
یکـی از راهکارهـای مؤثـر بـرای کاهـش اثرات 
تحریـم و نیـز حـذف دالر از مبـادالت مالـی و 
بازرگانی کشـور باشـد. در هر پیمـان پولی الزم 
اسـت دو کشـور بـرای جلـب اعتمـاد متقابل 
ثبـات الزم را در سیاسـت های اقتصـادی خود 
داشـته باشـند. به عبارت دیگر وجود تـورم باال، 
تغییرات ناگهانی سیاسـت های بازرگانی شامل 
تغییر تعرفه های گمرکـی و ممنوعیت ناگهانی 
واردات و صـادرات کاال یـا نوسـانات شـدید 
نـرخ ارز مانع از اعتماد کشـور مقابـل در انعقاد 

پیمـان پولـی خواهد شـد.
در حـال حاضـر وجـود نظام دونرخـی ارز 
مانعـی جـدی بـرای انعقـاد پیمـان پولی بین 
ایران با سـایر کشـور ها برای صـادرات و واردات 
کاال اسـت. چراکه مشـخص نخواهد بود کدام 
کاالهـا بـا چـه نـرخ ارزی می تواننـد بیـن دو 
کشـور مبادلـه شـوند. عامل دیگری که بسـیار 
اهمیـت دارد ثبـات در سیاسـت ها و مقـررات 
صادرات و واردات کشـور اسـت. تغییر ناگهانی 
کاال،  صـادرات  و  واردات  ممنوعیـت  مقـررات 
باعـث برهـم خـوردن تـوازن تجـاری با سـایر 
کشـورها شـده و درنتیجـه منجـر به عـدم کار 
آیـی پیمـان پولـی خواهـد شـد. با توجـه به 
حرکـت تدریجی قدرت هـای نوظهور اقتصادی 
هماننـد چین، هند و روسـیه در حـذف دالر از 
مبـادالت تجـاری، به خصـوص در قراردادهای 
نفتـی، هم اکنون فرصت بسـیار مناسـبی برای 
کشـورمان جهت اسـتفاده از این امـکان برای 
حـذف دالر از مبـادالت تجـاری خـود و رونـق 
تجـارت با این کشـورها اسـت؛ امـا باید توجه 
داشـت که شـرط کارآمـدی این راهـکار رعایت 
شـرایط و پیش نیازهـای اشاره شـده و حفـظ 
انسـجام در سیاسـت های اقتصـادی و پولـی 

کشـور است
حال تنهـا یکی از راهکار بـرای جلوگیری از 
تأثیـر تحریم ها علیـه ایران جلوگیـری از انجام 

مبادالت با دالر اسـت.

سهام نفت خام به بورس انرژی اضافه می شود 

انرژی بورس در تسخیر نفت
ایـن  داریـم  مـا خراسـانی ها  کـه  عادتـی 
هسـت کـه دورهمـی هایمـان را بـا یـک عـدد 
کتـری چـای بـه ابعـاد تقریبـی میکسـر بتـن 
برگـزار می کنیـم . و در ایـن دور همی هـا بسـته 
بـه سـن اشـخاص موضـوع بحـث انتخـاب 
می شـود . مثـاً اگـر سـن بـاال باشـیم از اینکـه 
چـرا شـوهرخاله ی اقدس خانم، خواهـرزن دایی 
زهـرا خانـم زن همسـایه ی مریـم خانـم به جای 
پرایـد خریـده صحبـت  رفتـه  خریـدن خانـه 
می شـود . امـا اگر همین قشـر دانشـجو باشـد 
بحث هـای اقتصـادی کمی وسـیع تر و صدالبته 
به مراتـب کاربردی تـر و بـر مبنای دانش بشـری 
نـه بـر مبنـای حـدس و گمـان پیـش مـی رود 
از شـهریه خوابـگاه  ایـن بحث هـا  . همیشـه 
بچه هـای روزانـه شـروع می شـود به شـهریه ی 
بچه های شـبانه ممتد گشـته و بـه بیل گیتس 
کـه چگونه بـا انصـراف از دانشـگاه به انسـانی 
کامـاً ثروتمنـد تبدیل شـد ختـم می شـود . اما 
ایـن بـار دورهمـی هایمـان بـه وارن بافت ختم 
شـد . فـردی کـه بـه گفتـه همیـن جمـع در ۵۰ 
سـالگی شـروع به پول سـازی کرد و ظرف مدت 
کوتاهـی از بیـل گیتس جلـو زد. و رمز موفقیت 
ایـن فرد خرید سـهام بـود. به اینکه ایـن آقا چه 
کسـی هست و چه سـهامی خریده کاری نداریم 
چـون بهانـه خیلی از مـا ایرانی ها این اسـت که 

خارجی هـا راحت تـر کسـب درآمـد می کننـد . 
بـه اینکـه آیـا این حـرف واقعاً درسـت هسـت 
یـا نـه هـم کاری نداریـم. موضـوع اصلی بحث 
اضافـه شـدن سـهام  نفـت خـام و فراورده های 
آن به سـازمان بورس اسـت. که البتـه این طرح 
ماننـد طـرح حمایـت از کاالی ایرانـی نزدیـک 
بـه بیسـت وهفت سـال پیـش در چهارچـوب 
کشـور  توسـعه  سـوم  برنامـه  سیاسـت های 
مطرح شـد. هیئت وزیـران در سـال 1386 ایجاد 
بـورس نفـت را بـه وزارت اقتصاد تکلیـف کرد و 
به این ترتیـب وزیـر وقـت اقتصـاد کـه هم زمان 
دبیـر شـورای عالـی بـورس نیـز بـود، سـازمان 
فرآورده هـای  عرضـه  واگـذاری  بـه  را  بـورس 
نفتـی و محصوالت پتروشـیمی در بورس کاالی 

ایـران موظـف کرد .باوجـود همـه چالش ها، در 
بیسـت و دوم تیرمـاه 1390 نفت خـام با حضور 
معاون اول رئیس جمهـوری روی تابلو معامات 
بـورس کاال رفـت امـا در همان آغاز با شکسـت 
روبـرو شـد. نفت خـام در ایـن بـازار در 9 مرحله 
دیگـر عرضـه شـد و فقـط در یـک مرحلـه بـه 
فـروش رفـت .از هفدهـم فروردیـن 1393 نیـز 
شـرکت ملـی نفت ایـران باعرضـه 2 هـزار و 920 
بشـکه نفت خـام در بورس انـرژی به قیمت هر 
واحـد سـه میلیـون و 60 هـزار لایر، ایـن طرح را 
دوبـاره آغـاز کرد . ایـن عرضه برای مدتـی با فراز 
و نشـیب بسـیار ادامـه یافت تا اینکـه به علت 
کاهش اسـتقبال خریـداران، به بن بسـت خورد 
و متوقـف شـد .در نیمـه تیرمـاه امسـال جناب 

آقـای جهانگیـری  به منظـور شـفافیت مالی در 
معامـات نفـت خام ، شـرکت بـورس انـرژی را 
موظـف بـر به عهـده گیـری این نـوع معامات 
کـرد . شـرکت بـورس انـرژی در تیرماه امسـال 
افـراد حقوقـی    ، اعـام کـرد خریـداران نفـت 
داخلی و خارجی هسـتند که در صورت داشـتن 
تأییدیـه ای که از طرف شـرکت ملـی نفت اعام 
می شـود می تواننـد معامـات نفتـی خـود را 
از طریـق شـرکت بـورس انـرژی  انجـام دهنـد 
.  فـرد حقیقـی بـه اشـخاص و فـرد حقوقی به 
شـرکت گفتـه می شـود و در بـورس اشـخاص 
عـادی نمی توانند سـهام نفت را خریـداری کنند 
. بـا توجـه بـه  رقابتـی بـودن سـهام در بـورس 
، قیمـت نهایـی هـر سـهم بـا توجـه بـه عرضه 
شـرکت ها  سـوددهی  همچنیـن  و  تقاضـا  و 
مشـخص می شـود و ایـن قیمـت به صـورت 
آنـی و لحظـه ای  دچار نوسـان می شـود و تنها 
قیمت پایـه توسـط عرضه کنندگان نفـت اعام 
می شـود. به منظور سـهولت در انجـام معامات 
نفتـی سـامانه ثامـن که مخفـف عبـارت  ثبت 
الکترونیکـی معامـات نفتـی اسـت راه انـدازی 
شـده اسـت کـه انتظـار مـی رود ایـن بارفروش 
نفـت خـام و فراورده های آن بـا موفقیت پیش 

. برود 

خانم مالیی
عضو کمیته ی اقتصادی

رسول نداف
عضو کمیته ی سیاسی
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قدرشناس الدوله ها
گفتنـی اسـت علیرغـم نظـر مخالفـان 
مبنـی بـر بی کفایتـی وی، مثـل این کـه ایـن 
۱۶۰ نماینـده در مخالفـت بـا آن مخالفـان، 
بـه باکفایتـی وی نظر داشـتند وگرنـه دلیلی 
دیگـری ندارد کسـی آن هـم نماینده مجلس 
بخواهـد بـی خـود و بـی جهـت و بـدون 
هیـچ دلیلـی از یـک وزیـری که اسـتعفا کرده 
تشـکر و تقدیـر کنـد. در همیـن راسـتا برخی 
نماینـدگان  ایـن  حاکی اسـت  گمانه زنی هـا 
احتمـاال به خاطـر موارد زیـر از ایشـان تقدیر 

و تشـکر کـرده اند:
از  یکـی  اجتماعـی:  مسـکن  سـاخت 
و  اقدامـات  درخشـان ترین  و  مهم تریـن 
خدمـات بی نظیر جناب عبـاس آخوندی وزیر 
راه و شهرسـازی دولـت تدبیـر و امیـد پـروژه 
مسـکن اجتماعی بـرای افـراد بی بضاعت بود. 
البته اگرچه وی بعد از ۵ سـال نتوانسـت این 
طـرح را کلیـد بزنـد، امـا از اثـرات امیدبخش 
ایـن طرح به اقشـار آسـیب پذیر نبایـد غافل 

بود.

مسـکن  سـاز  و  سـاخت  از  جلوگیـری 
مهـر: گفتـه می شـود علـت اصلـی مخالفت 
عبـاس آخونـدی بـا ایـن طـرح علیرغـم نظر 
برخـی مخالفـان، اصـا و ابدا ربطی به بسـاز 
بفروشـی وی یـا برخـی دوسـتان و آشـنایان 
و یـا کسـی دیگر نـدارد و ایشـان بـه دالیلی 
اخاقـی چـون مزخرف بـودن و مثـل قوطی 
کبریت بودن پروژه های مسـکن  مهر، از رشـد 

و گسـترش آن جلوگیـری کـرد.
ثبـت قـرارداد کان بـا شـرکت بویینگ: 
اگرچـه بویینـگ دبـه درآورد و بـه ریش طرف 
ایرانـی خندیـد، اما بـه هر حـال نفس حضور 
در شـرکت برنـدی چـون بویینـگ بـرای یک 

مقـام ایرانـی اتفاق کوچکی نیسـت.
واگـذاری کترینـگ حمـل و نقـل ریلـی 
بـه طرف هـای اتریشـی: واگـذاری کترینگ راه 
آهـن جمهوری اسـامی ایران به اتریشـی ها، 
موجـی از شـادی را در ایـن صنعـت اتریـش 
پدیـد آورد. کـه احتمـاال نماینـدگان مجلـس 
اقـدام  ایـن  از  اتریشـی ها  از  نیابـت  بـه 
انسان دوسـتانه جناب آخوندی تشـکر کردند.
برخـورد شایسـته بـا اصحاب خبـر: دور 
از انصـاف اسـت اگـر بخواهیـم بعـد از جناب 
رئیـس جمهور، کسـی بجـز عبـاس آخوندی 
را از مسـئولین مثال بزنیم که توانسـته باشـد 
از سـوی دولت در بوسـیدن دهـان منتقدین، 
پاسـخگویی بـه اصحـاب رسـانه و میکروفن 
پرت کنـی بـه انـدازه ایشـان تـاش از خـود 

نشـان داده باشد.
برخـی گمانـه زنـی هـا نیـز حاکیسـت 
نفس تشـکر یـک نماینـده مجلـس از فردی 
مثـل عبـاس آخونـدی اصا نیـازی بـه موارد 
یـاد شـده و یـا جایـگاه اجتماعی-اقتصـادی- 
ارتباطی وی نـدارد و این ۱۶۰ نماینده مجلس، 
فقـط بخاطر حق نـون و نمک و شـعور باالی 
سیاسـی اقدام به تقدیر و تشـکر از این عنصر 

بسـیار شـریف دولـت نموده اند.
در پایـان گفتنـی اسـت گمانه زنی هـای 
ضعیفـی نیز حاکیسـت علت تشـکر و تقدیر 
ایـن نماینـدگان نـه خدمـات درخشـان وی، 
بلکـه نفـس اسـتعفای ایشـان از وزارت راه و 
شهرسـازی بـود. کـه البته بـا توجه بـه میزان 
ارادت ایـن نماینـدگان بـه شـخص آخونـدی 

بعیـد بـه نظر می رسـد.

هفته نامه راه راه، وطن امروز

متن طنز

سوال هفته

کدام دروغ بزرگ تر است؟
1- اسـاتید دانشـگاه به هیچ وجه بین دختر ها و پسـر 

ها تفاوت قائل نمی شـوند، بـه هیچ وجه!

2- چنـان تحـول اقتصـادی و درآمد سرشـار ایجاد کنم 
کـه به همـان یارانه هم احتیاج نداشـته باشـید.

3- راضیم به رضای گلی که مرا انداخت.

4- اینهـا اگـر بیاینـد در پیاده رو ها خیابان می کشـند، 
نه ببخشـید دیوار میکشند.

پاسـخ درسـت را بـرای مـا پیامـک کنیـد تـا برنـده  
هدایـای نفیـس مـا شـوید.

مزخرف برتر هفته 

سه سیاست مدار بزرگ تاریخ آسیا:
1- ماهاتما گاندی، رهبر فقید هند.

2- ماهاتیر محمد، رئیس جمهور محبوب مالزی.

3- ماهارو گذاشـته سـر کار حسـن روحانی ، رئیس جمهور 
ایـران که کشـورش را از بدبختی  فقر و جنـگ نجات داد.

شخصیت هفته

او مـردی بـه شـدت انقالبی بـود که در خانـواده ای انقالبـی از یک پدر 
مادر انقالبی متولد شـد.

او یکـی از بـا اخـالص تریـن انقالبی هـای زمان بـود، زمانی کـه مردم 
در پـارک هـا در حـال پیکنیـک و حرکات فاسـقانه غیر اسـالمی بودند ،

) ماننـد والیبـال بـازی کـردن و غذا خوردن( او با شـلوار شـیش  جیب  
و بـه همـراه ده دوازده نفـر انقالبـی، می آمد و مـردم را بانمـاز خواندن 

وسـط پـارک امر بـه معروف مـی کرد.

او در حرکـت کامـال اسـالمی و انقالبـی بـا فرو کـردن پونز در پیشـانی 
دختـرکان فاسـق آن زمان و پسـرکان هیـز آن دوران به نهـی از منکر آن 

ها مبـادرت مـی ورزید.

او مـو هایشـان را فسـفری رنـگ می زد و با موزر روی کله شـان شـعار 
هـای انقالبی می نوشـت.

او یـک چـپ گـرای واقعی بـود و زمانی که ایـن مملکت را در دسـتان 
کسـانی دیـد کـه انقـالب را در خطـر مـی انداختند بـه ایـاالت متحده 

مهاجـرت نمود.

او هـم اکنـون در ایـاالت متحده در حال نجـات دادن آرمـان های امام 
است.

او یکـی از نامـزد هـای پـدری بـرای جبهـه اصالحـات بوده و هسـت، 
و از آنجایـی کـه جبهـه اصالحـات از نظـر تعداد پدر بسـیار غنی اسـت، 
او یکـی از کاندیـد هـا باقـی مانـد. )هنـوز هم پـدر واقعی شـان معلوم 

نیسـت کیست(

او کسی نیست جز  اکبر پونز )اکبر گنجی(

عکس هفته

مقابله به مثل به روش سردار
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ما صفدریم!

ما برتریم، حوصله ی شرح قصه  
نیست

کاً َسریم، حوصله ی شرح قصه  
نیست

 ما حائز مقام نخست تاش و 
کار

از آخریم حوصله ی شرح قصه 
نیست

 یا خسته  ایم و خواب و یا چون 
دیازپام 

خواب آوریم حوصله ی شرح 
قصه نیست

 چون کوزه ی اصیل و قدیمی 
کمی فقط

ما لب پریم حوصله ی شرح قصه 
نیست

 هرجا که هست سفره ی این 
انقاب پهن

ما صفدریم، حوصله ی شرح قصه 
نیست

 مانند سیل و زلزله آوار می شویم
ویرانگریم حوصله ی شرح قصه 

نیست

 چرخید چرخ هسته ای و 
اقتصاد، حیف

چون پنچریم، حوصله ی شرح 
قصه نیست

 ماندید اگر تمامی تان زیر خط 
فقر

ما آنوریم، حوصله ی شرح قصه 
نیست

 هستیم آشنای دولت و 
جاسوس نیستیم

سردفتریم، حوصله ی شرح قصه 
نیست

 ما را چه کشت؟ دغدغه ی 
زندگی خوب

گورخریم، حوصله ی شرح قصه 
نیست

 عمریست در مقابله با بهمن 
رقیب

شهریوریم، حوصله ی شرح قصه 
نیست

 با اینکه حال و حوصله ها را 
بدون شرح

سر می َبریم، حوصله ی شرح قصه 
نیست

زهرا فرقانی

شعر و معر

بردبرد این بود، آری، همه را برد که برد.

درباب همه چیز و همه کس

عکس نویس

به خدا داریم اذیت می شیم.

یک عده هم اینجوری گفتگو تمدن ها می کنند.

چه خوش گفت.

یه سالمی هم بکنیم به جناب آقای جعفری.

توییت های برگزیده

توییت سنج

خیانت آشکاری درحال شکل گیری است. سخن بزرگان،)منظور آیت ا... از دنیای فردا، امروز بوده(
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خانم اسالمی فر
عضو کمیته ی سیاسی

در بیسـت و پنجمیـن روز شـهریور سـال 
نودوهفـت، قانونـی بـا عنـوان قانـون منـع 
پسـت های  در  بازنشسـتگان  به کارگیـری 
مهمـی همچـون اسـتانداری ها، شـهرداری ها 
، معاونیـن وزرا و... صـادر شـد بـر اسـاس این 
قانـون افـراد بازنشسـته تـا بیسـت و ششـم 
کار  از  و  بازخریـد  را  آبـان مهلت دارنـد خـود 
بیـرون آینـد تا راه بـرای جوانـان همـوار گردد 
و شـغلی بـرای آن هـا ایجاد شـود. آقـای علی 
کاردر مدیرعامل شـرکت ملی نفـت ایران یکی 
از معاونـان وزیـر هسـتند کـه بایـد تـا پایـان 
بیسـت و ششـم آبـان بـرای خـود جایگزیـن 
انتخـاب کـرده و  آن سـمت را تـرک نماینـد. 
ایشـان در آخریـن مصاحبه شـان بـه نقـل از 
خبرگـزاري فارس گفتند که: )بـه دنبال گزینه ای 
مناسـب بـرای تصدی این سـمت هسـتند. ( 
مدیرعامـل  یعنـی کسـی کـه عالی تریـن رتبه 
نماینـده ی  و  می باشـد  دارا  آن شـرکت  در  را 
شـرکت بـه شـمار مـی رود پـس فـردی کـه 
بـرای مدیرعاملـی انتخـاب می گـردد باید این 
توانایـی بـاالی اداره ی امـور را داشـته باشـد. 

سـمت  بـرای  نامـزد  سـه  ازایـن رو 
انتخاب شـده اند کـه در ادامـه بـه کار آن هـا 
خواهیـم پرداخـت؛ آقایـان محمـد مشـکین 
فام، سـید صالـح هنـدی و محسـن پاک نژاد  
سـه نامـزد منتخب برای این سـمت هسـتند 
قطعـاً کـه هرکـس توانایی هـای مخصـوص 
خـود را در شـرایط مختلـف دارد ولـی بایـد 
کسـی انتخاب شـود کـه قوی تر از بقیـه به کار 
ادامـه بـده و بتواند از عهده ی این مسـئولیت 

خطیـر به خوبـی  برآیـد
 آقـای محمـد مشـکین فام)مدیرعامـل 
شـرکت نفـت و گاز پـارس( :ایشـان متولـد 
سـال 1343 هسـتند و  دارای مدرک  لیسانس 
مهندسـی شـیمی گرایش طراحـی فرآیندها از 
دانشـگاه صنعتی شریف اسـت که پیش ازاین 

به عنوان مدیر مهندسـی و سـاختمان شـرکت 
نفـت و گاز پـارس فعالیـت می کرد. بر اسـاس 
آنچـه پرتـال اطاع رسـانی شـرکت نفـت و 
گاز پـارس منتشـر کـرده اسـت مشـکین فام 
فعالیت نفتی خود را در این شـرکت و با عنوان 
مهنـدس فراینـد آغاز کـرده اسـت. از مهم ترین 
اقداماتـی که در زمان مشـکین فام در شـرکت 
نفـت و گاز پـارس انجـام شـد می تـوان بـه 
امضای قرارداد فاز 11 با کنسرسـیومی متشـکل 
از شـرکت توتال، سـی ان پی سی و پتروپارس 
اشـاره کـرد کـه به نتیجـه نرسـید و بـه دلیل 
تـرک آمریـکا از معاهـده برجـام توتـال نیـز 
تصمیـم به ترک ایران گرفت.)خبرگـزاری فارس(
 آقـای سـید صالـح هندی)عضـو اصلـی 
مدیـر  و  نفـت  ملـی  شـرکت  هیئت مدیـره 
ایران(:ایشـان  اکتشـاف شـرکت ملـی نفـت 
مـدرک  دارای  می باشـند   1344 سـال  متولـد 

ارشـد  کارشناسـی  فیزیـک،  کارشناسـی 
مدیریـت  ارشـد  کارشناسـی  و  ژئوفیزیـک 
اجرایـی )MBA( اسـت از سـوابق اجرایی سـید 
شـورای  عضـو  بـه  می تـوان  هنـدی  صالـح 
مشـورتی معاونت پژوهـش و فنـاوری وزارت 
نفـت، عضو هیئت مدیـره شـرکت پتروپارس، 
تأسـیس  در  پژوهشـگاه  رئیـس  مشـاور 
شـرکت های دانش بنیـان باالدسـتی، رئیـس 
پردیس پژوهش و توسـعه صنایع باالدسـتی 
نفـت، معاون پشـتیبانی پژوهشـگاه صنعت 
نفت، عضو هیئت رئیسـه و شـورای پژوهشی 
رئیـس  پژوهشـگاه صنعـت نفـت، مشـاور 
پژوهشـگاه صنعـت نفـت، رئیـس و عضـو 
اصلی کمیسـیون معامات پژوهشگاه صنعت 
نفـت ، عضـو شـورای پژوهشـی پژوهشـکده 
مطالعات راهبردی فناوری،موسسـه مطالعات 
بین المللـی انـرژی، عضـو کارگـروه باالدسـتی 

معاونـت  فنـاوری  سیاسـت گذاری  شـورای 
فنـاوری وزارت نفـت اشـاره کـرد. از مهم تریـن 
در  هنـدی  تصـدی  دوران  در  کـه  اتفاقاتـی 
مدیریت اکتشـاف شـرکت ملی نفـت رخ داد 
می تـوان بـه کشـف اختـاس یـا تخلـف ۱۰۰ 
میلیـارد تومانی اشـاره کـرد کـه از مهروموم ها 
قبل شروع شـده بـود و در ایـن دوره مدیریتی 
هم ادامه داشـت. فرد متهم بـه کانادا گریخت 
و هنوز دستگیر نشده اسـت.)خبرگزاری فارس(
آقای محسـن پاک نژاد)معـاون مدیرعامل 
شـرکت ملی نفت در امور تولید(:ایشان متولد 
سـال 1345هسـتند دانش آموخته کارشناسـی 
مهندسـی برق از دانشـگاه تهران و کارشناسـی 
ارشـد مهندسـی صنایـع از دانشـگاه صنعتـی 
امیرکبیـر اسـت. وی فعالیت خـود را از ابتدای 
دهـه ۱۳۷۰ در وزارت نیـرو آغـاز کـرد و  از سـال 
۱۳۷۶ تـا ۱۳۷۷ به عنـوان مشـاور وزیـر نفـت 

ایران و رئیس سـتاد نظارت بر سوخت رسـانی 
وزارت نفـت فعالیـت می کرد.

پاک نژاد از سـال ۱۳۷۷ تـا ۱۳۷۹ مدیر طرح 
توسـعه میدان هـا گازی بـود و در سـال ۱۳۷۹ 
به عنـوان مدیـرکل نظـارت بـر صـادرات مـواد 
نفتـی و بازرسـی فنـی وزارت نفـت منصـوب 
شـد. وی از سـال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ با حفظ سمت، 
در جایـگاه عضـو اصلـی هیئت مدیره شـرکت 
نفـت مناطـق مرکـزی ایـران فعالیـت کـرده 
و در فاصلـه سـال های ۱۳۸۴ تـا ۱۳۸۶ مدیـر 
برنامه ریزی شـرکت نفت مناطق مرکـزی ایران 

بود.
وی در سـال ۱۳۸۶ به عنـوان معـاون مدیر 
برنامه ریـزی تلفیقـی شـرکت ملی نفـت ایران 
منصـوب شـد و تا سـال ۱۳۹۲ در ایـن جایگاه 

فعالیـت کرد.
وی در سـال ۱۳۹۲ بار دیگـر به وزارت نفت 
بازگشـت و تا سـال ۱۳۹۳ بـرای نزدیک به یک 
سـال، مدیـرکل نظارت بـر صـادرات و مبادالت 
مـواد نفتی وزارت نفـت بود.پاک نژاد در فاصله 
سـال های ۱۳۹۳ تـا ۱۳۹۵ به عنـوان مدیرعامل 
و نایب رئیـس هیئت مدیـره شـرکت بازرگانی 
نفـت ایـران  یـا همان شـرکت نیکـو فعالیت 
می کـرد کـه دران ایـام انتشـار خبـری مبنی بر 
دریافـت حقـوق 100 میلیون تومانـی به خاطر 
مدیریـت در شـرکت نیکو موجب شـد تا برای 
مدتی اسـم محسـن پاک نژاد به عنـوان یکی از 
نجومی بگیران وزارت نفت در رسـانه ها مطرح 
شـود.)خبرگزاری فـارس( و مـا همچنان منتظر 
هسـتیم تـا از بیـن این افـراد تا پایـان مهلت 
قانونـی یک نفـر با عنـوان مدیرعامل شـرکت 
ملـی نفـت ایـران انتخـاب گـردد. امیداسـت 
کـه شایسـته ترین ایـن افراد منتخـب خواهد 
شـد. حال نظر شـما بـا خوانـدن توانایی های 
ایـن افـراد چیسـت؟ به نظر شـما چه کسـی 

انتخاب خواهد شـد؟

   ملوان نفت کش ها چه کسی خواهد شد؟

مثلت نفتی ایران

چنـدی پیـش رئیس مجلـس، مصوبه ی 
مجلس در خصوص »کنوانسـیون پالرمو« و در 
همان روز، به موجب نامه ی مشـابهی درباره ی 
»الیحـه اصـاح قانـون مبـارزه با پول شـویی« 
نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  بـه  را 
ارسـال کـرد. این مصوبـات به دلیل عـدم رفع 
ایـرادات »هیـأت عالی نظارت بر حسـن اجرای 
سیاسـت های کلـی نظـام«، توسـط شـورای 
نگهبـان مغایـر بند 2 اصـل 110 قانون اساسـی 

تشـخیص داده و اعام شـده بـود. 
دوازدهـم  و  یک صـد  اصـل  به موجـب 
اسـامی  شـورای  مجلـس  اساسـی،  قانـون 
صرفـاً در هنگامـی صاحیـت دارد بـر مصوبه 
خـود اصرار کـرده و آن را به مجمع تشـخیص 
مصلحـت ارجـاع دهد کـه شـورای نگهبان آن 
مصوبـه را خـاف موازیـن شـرع و یـا قانـون 
اساسـی بدانـد و مجلـس بـا در نظـر گرفتـن 
مصلحت نظام، نظر شـورای نگهبـان را تأمین 
نکنـد. این در حالی اسـت کـه رئیس مجلس 
بـدون برگـزاری حتـی یـک جلسـه از سـوی 
کمیسـیون مربوطـه چنیـن اقدام اشـتباهی را 

انجـام داده اسـت.
کـه  مجلـس  مصوبـه ی  درصورتی کـه 
قرارگرفتـه اسـت  نگهبـان  موردایـراد شـورای 

اصاح نشـود، باید مصوبه دوبـاره در مجلس 
مطـرح شـود و در صـورت اصـرار بـرای مجمع 
تشخیص ارسال شـود. مجلس باید در هنگام 
اصـرار بـر مصوبه خـود، مصوبـه را مجـدداً بر 
اسـاس ایـرادات وارده بررسـی کنـدو رأی گیری 
نمایـد و »مشـروح مذاکـرات بررسـی مصوبه« 
بایـد به همـراه مصوبه برای مجمع تشـخیص 

شود.  ارسـال 
رئیـس مجلـس در ۱۹ مهـر، ضمـن اعام 
»کنوانسـیون  مصوبـه  بـر  مجلـس  اصـرار 
نمـود.  ارسـال  مجمـع  بـرای  را  آن  پالرمـو« 
همچنیـن در 3 مهر )قبـل از اعام ایراد شـورای 
نگهبان نسـبت بـه مصوبـه( را به عنـوان زمان 
اصـرار مجلـس بـر مصوبه خـود اعـام نمود. 
درحالی کـه ایـراد شـورای نگهبـان بـه مصوبه 
در 18 مهر اعـام شـد و طبـق ایـن مسـتندات 
اگـر مجلس قصد اصـرار دارد باید در خصوص 
موضـوع و مصلحـت بـودن تأمیـن نشـدن 
نظـر شـورای نگهبـان بحـث کند و نسـبت به 
مصلحـت بـودن آن رأی گیری کنـد. صاحیت 
بـه مجلـس  اختصـاص  بـر مصوبـه  اصـرار 
شـورای اسـامی دارد و رئیـس مجلس، بدون 
مصوبـه مجلـس صاحیـت اصرار بـر مصوبه 
و ارسـال آن برای مجمع تشـخیص مصلحت 

نـدارد. را  نظام 
این مسـئله کـه نماینده ای موقع بررسـی 
مصوبـه اخطـار قانـون اساسـی داده و رئیس 
مجلـس بگوید اگر شـورای نگهبـان مصوبه را 
مغایـر قانون اساسـی تشـخیص داد، مصوبه 
بـه مجمـع ارجـاع می شـود نیـز رافـع ایـراد 
فـوق نبـوده و همان گونـه که بیان شـد بعد از 
اعام مغایرت مصوبه توسـط شـورای نگهبان، 
بایـد مجلـس درصورتی کـه مصوبـه را مطابق 

مصلحـت نظـام بداند بـر آن اصـرار نماید. 
دبیر شورای نگهبان در تاریخ  ۱۴ اسفند ۷۵ 
به موجـب نامـه ای خطاب بـه رئیس مجلس 
اعـام کرد:»چـون به صراحـت اصـل 112 قانون 
اساسـی مصوبه های مجلـس در صورتی قابل 
ارجـاع بـه مجمع تشـخیص مصلحت اسـت 
که شـورای نگهبان آن را خاف موازین شـرع و 
یا قانون اساسـی تشـخیص بدهـد و مجلس 
بـا در نظر گرفتـن مصلحت نظام نظر شـورا را 

تأمین نکند، علی هذا ارجـاع موضوع از ناحیه 
ریاسـت و بـه تشـخیص اعضـاء کمیسـیون 
حتـی بااطـاع مجلـس کافی به تأمیـن قیود 
و شـرایط اصـل مزبور نمی باشـد و الزم اسـت 
مصوبـه پـس از یـأس از دسـتیابی بـه راه حل 
مناسـب در جهـت تأمین نظر این شـورا و رأی 
مجلـس به مجمع تشـخیص مصلحت نظام 

ارجاع شـود«.
شـورای نگهبـان مشـکل ارسـال مصوبـه 
در  بررسـی  بـدون  را  شـورا  ایـن  موردایـراد 
مجلـس در هنـگام تصویب قانـون آیین نامه 
داخلـی مجلـس اعـام کـرده اسـت. مجلس 
شـورای اسـامی به موجـب مـاده 187 مصوب 
مقـرر کـرده بـود کـه رئیـس مجلـس بتوانـد 
بـدون اعام مصلحـت موردنظر و تصویب آن 
توسـط مجلس شـورای اسـامی، مصوبه را به 

مجمـع تشـخیص مصلحـت ارسـال نماید.
بـا توجـه بـه مسـتندات و رویـه فـوق 
اقـدام رئیس مجلـس در ارسـال مصوبات  به 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام برخاف 
قانـون بـوده و مجمع مجاز به بررسـی مصوبه 
نیسـت و بایـد آن را بـرای طی فرآینـد قانونی 

بـه مجلـس بازگرداند.

ارجاع دو الیحه درخواستی FATF  به مجمع خالف قانون بوده است 

خالف قانونی از رئیس مجلس !!!
محمد امین شاه حیدری پور

دبیر نشریات
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محققـان  دسـتگاه  از  اسـتفاده  بـا 
ایرانـی

نانو  الیاف به تولید انبوه می رسد.
نانوالیـاف بـا کاربردهای پزشـکی و 
بهداشـتی تولیـد انرژی، زیسـت فناوری 
و محیـط زیسـت، صنعتـی و دفاعـی 
محققـان  سـاخت  دسـتگاه  طریـق  از 

کشـورمان بـه تولیـد انبـوه می رسـد.

بـه گـزارش خبرنـگار گـروه علمـی و 
دانشـگاهی خبرگزاری فـارس، نانوالیاف 
بـا توجـه بـه ویژگی هـای منحصـر بـه 
فـرد بـه ویـژه نسـبت طـول بـه قطر و 
مسـاحت سـطحی باال دارای پتانسـیل 
کاربـردی ویـژه ای درحوزه هـای مختلف 
هسـتند، امـا امـروزه مهمتریـن چالش 
تجـاری  کارگیـری  بـه  مسـیر  در  دنیـا 
نانوالیـاف در هریـک از ایـن کاربردهـا، 
فقـدان روشـی با قابلیـت تولید صنعتی 
و انبـوه نانوالیـاف اسـت که بـه کارگیری 

آن را در صنایـع توجیه پذیـر می کنـد.
بـه عبارتـی، تجهیـزات و روش های 
مرسـوم فعلـی حداکثـر قابلیـت تولیـد 
چنـد گـرم نانوالیـاف را در هـر سـاعت 
کاربردهـای صنعتـی  اکثـر  در  و  دارنـد 

هستند.  بااسـتفاده 
نانوالیـاف در کاربردهـای پزشـکی، 
مهندسـی  نظیـر  بهداشـتی  و  دارویـی 
بافـت، پوشـش های زخـم، فیلترهـا و 
ماسک های پزشـکی و کاربردهای تولید 
و ذخیره سـازی انـرژی نظیـر پیل هـای 
سـوختی،  پیل هـای  خورشـیدی، 
باتری هـای  هیـدروژن،  ذخیره سـازی 
پلیمری و ابرخازن ها اسـتفاده می شـود.
زمینـه  در  نانوالیـاف  همچنیـن 
زیسـت فناوری و محیـط زیسـت مانند 
حسگرهای زیسـتی و شیمیایی، تصفیه 
آب و پسـاصنعتی و بهداشـتی، حـذف 
فلزات سـنگین، غشـاهای تبـادل یونی، 
فیلراسـیون هـوا و جاذب هـای صوت به 

کار بـرده می شـود. 
نانوالیـاف همچنیـن در زمینه هـای 
صنعتـی - دفاعـی ماننـد پوشـش های 
شـیمیایی،  عوامـل  برابـر  در  محافـظ 
پوشـش های محافـظ در برابـر عوامـل 
محافـظ  پوشـش های  بیولوژیکـی، 
الکترومغناطیسـی،  عوامـل  برابـر  در 
بـا  شـده  تقویـت  کامپوزیت هـای 
الیه هـای نانوالیـاف و نانوالیـاف کربـن 

کاربـرد دارد. 
دستگاه هوشـمند و تمام اتوماتیک 
الکتروریسـی که از سـوی محققان ایرانی 
انبـوه  تولیـد  بـه  اسـت،  تولیـد شـده 
نانوالیـاف می پـردازد کـه ایـن دسـتگاه 
گرمـی  تولیـد چندصـد  قابلیـت  دارای 
نانوالیـاف در هـر سـاعت، امـکان تولید 
انبـوه انـواع نانوالیـاف به صـورت توده، 
مختلـف  سـاختارهای  تولیـد  امـکان 
نانوالیـاف باسـطوح صاف یـا متخلخل، 
پارامترهـای  و  شـرایط  کنتـرل  امـکان 
مختلف از طریق سـامانه های کامپیوتری 
را دارد و بـه سـامانه های ایمنـی در برابـر 
شـوک های الکتریکـی و جعبـه نرم افـزار 
آموزشـی بـر روی سـامانه کنتـرل بـرای 

اسـتفاده آسـان تر مجهز اسـت. 

یادداشت علمی

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، 
فرصتـی را بـرای مؤسسـات علمـی، دولت ها، 
اجتماعـات مدنی و دانشـمندان فراهم می کند 
تـا در مورد صلح و توسـعه که از اساسـی ترین 
مفاهیم اجتماعی اسـت به بحـث و تبادل نظر 
بپردازنـد. در نگـرش نوینی که یونسـکو به آن 
اهتمـام مـی ورزد، صلـح تنهـا به معنـای نبود 
جنـگ میـان دولت ها نیسـت بلکـه می تواند 
بـه معنای شـرایط یک مدیریت ملی سـازنده، 
حل وفصـل اختافـات و ایجـاد هماهنگـی در 
نهـادی  مختلـف  بخش هـای  میـان  روابـط 
یـک جامعـه باشـد. بدیهـی اسـت جوامعـی 
کـه از روش علمـی سـود می برنـد می تواننـد 
منظری مشـترک بـرای نـگاه به جهـان بیابند 
و تـاش و تأکیـد خـود را به جـای اختاف هـا 
بـر اشـتراک ها متمرکـز کنند تـا از میان شـاید 
سـرانجام صلح سر برآورد. بسـیاری از کشورها 
از نام گـذاری دهـم نوامبـر به عنـوان روز جهانی 
از سـوی  علـم در خدمـت صلـح و توسـعه 
یونسـکو اسـتقبال کرده اند و این نام گذاری در 

تقویم رسـمی بسـیاری از کشـورها ثبت شـده 
اسـت ازاین رو دهم نوامبر به عنـوان روز جهانی 
علـم از سـوی سـازمان یونسـکو کشـورها و 
سـازمان های فعـال در ایـن زمینه بـه نیکویی 

گرامی داشـته می شـود.
۱۹ آبان)۱۰نوامبر( روز جهانی علم. 

 سـارمان جهانی یونسکو که در حوزه های 
علـم ٬فرهنـگ و آمـوزش فعالیـت می کنـد در 

سـال ۱۹۹۹میادی در نشسـتی در بوداپسـت، 
دهـم نوامبـر را به عنـوان »روز جهانـی علـم در 
خدمت صلـح و توسـعه« نام گذاری کـرد. این 
نام گـذاری هرچند ارج گـزاردن به علم و فناوری 
علمی خوانده شـده اسـت؛ درعین حـال تاش 
در راسـتای ایجـاد پیونـد میـان فناوری هـای 
علمـی و بهبـود کیفیـت زندگـی عمومـی و 
کاهـش و مهـار تهدیدهـای اقلیمـی ناشـی از 

تولیـد و فناوری هـای تکنولوژیـک نیـز بـوده 
است.

 اهـداف نام گـذاری روز جهانـی علم بدین 
شـرح می باشـند؛ روز جهانـی علـم در خدمت 
صلـح و توسـعه هرچنـد عنـوان کلـی اسـت 
امـا ایـن عنـوان کلـی در بردارنـده ی اهـداف 
و برنامه هـای جزئی تـری اسـت کـه کشـورها 
و نهادهـای علمـی بایـد تـاش کننـد تـا بـه 
آن دسـت یابنـد. ایـن اهـداف عبارت انـد از: 
علـم  ثمـرات  از  جامعـه  آحـاد  ۱-بهره منـدی 
،فنـاوری و نـوآوری ۲-معرفـی پیشکسـوتان 
کشـور  برجسـته  علمـی  شـخصیت های  و 
۳-ایجـاد زمینـه مناسـب برای آشـنایی دانش 
آمـوزان با مهارت ها و مشـاغل علمـی ۴-ایجاد 
بسـتر و فضـای مناسـب گفتمـان پیرامـون 
تأثیـر علم. فنـاوری و نوآوری بـر زندگی روزمره 
مردم ۵-ایجـاد تمهیدات الزم بـرای بازدیدهای 
عمومی از موزه های علمی کشـور ۶-بازدیدهای 
از مراکـز و مؤسسـات مؤثـر در ایجـاد تعـادل 
بیـن علـم ، صلـح و توسـعه ۷-معرفـی برجی 
موقعیت هـای نـو که موجـب ارتقـاء کیفیت 

عمومـی زندگـی می شـود.

پاسداشت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

جوانه های درخت علم

رییـس صندوق حمایـت از پژوهشـگران 
و فناوران کشـور گفـت: جایـزه مصطفی)ص( 
منجر به تقویت علمی و اعتباربخشـی جامعه 
علمی مسـلمان میشـود و این جایزه میتواند 
در  اسـامی  پژوهشـگران  حضـور  تاثیـرات 

جامعـه را مشـخص کند.

نصرت اهلل ضرغـام رئیس صندوق حمایت 
از پژوهشـگران و فناوران کشـور گفت: برگزاری 
جایزه ای مانند جایزه مصطفی)ص( در سـطح 
دانشـمندان مسـلمان کار بسـیار ارزشـمندی 
اسـت و اینکـه هرسـاله تـاش می شـود تـا 
سـطح ایـن جایـزه ارتقـا پیـدا کنـد، اهمیت 

دارد،  ویژه ای 
رئیـس صندوق حمایت از پژوهشـگران و 
فناوران کشـور افـزود: دانشـمندان در هر جای 
جهـان، از ایـران گرفتـه تـا ترکیـه و حتـی قاره 
آمریـکا می توانند با دسـتاوردهای خود در این 
جایـزه شـرکت کننـد و این یکـی از نقاط قوت 
جایـزه مصطفی)ص( محسـوب می شـود که 
فقط کشـورهای مسـلمان را شامل نمی شود و 
می تـوان دانشـمندان را  از هر منطقه ای از دنیا 

به شـرط مسـلمان بودن پذیرفت.
ضرغـام بـا اشـاره بـه شـکوفایی جهـان 
اسـام در حـوزه علـم و فنـاوری تاکیـد کـرد: 
شـکوفایی علمـی در جهـان اسـام از برگـزاری 
چنیـن جوایـزی اتفـاق می افتد و قطعـا برای 
اعتبـار کشـور نیـز مفیـد اسـت و مـا شـکی 
نداریـم کـه اگـر بـا قـدرت ایـن راه را بپیماییم، 
می توانیـم به اعتبـار علمی دانشـمندان جهان 

بیفزاییم. اسـام 
رئیس صنـدوق حمایـت از پژوهشـگران 
جایـزه  داشـت:  اظهـار  کشـور  فنـاوران  و 

روابـط  توسـعه  پیشـگام  مصطفـی)ص( 
در  فنـاوری  و  علمـی  نهادهـای  منطقـه ای 
کشـورهای اسـامی اسـت و با تقویت ارتباط 
علمی میان دانشـمندان و پژوهشـگران جهان 
اسـام به رشـد و تعالـی علمی در کشـورهای 

می کنـد. کمـک  اسـامی 
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت دیـده شـدن 
دسـتاوردهای دانشـمندان گفت: دانشـمندان 
مسلمان در سراسر دنیا، توانسته اند فعالیتهای 
علمی و پژوهشـی گسـترده ای انجام دهند که 
اگـر در معـرض دیـد و نمایـش قرار نگیـرد به 
آنهـا ظلـم شـده اسـت؛ لـذا بایـد برنامه ها و 

جوایزی نظیـر جایزه مصطفـی)ص( در جهان 
اسـام و بـا کیفیـت مناسـب ارائه شـود تـا از 

قافلـه علمـی جهان عقـب نمانیم.
رئیـس صندوق حمایت از پژوهشـگران و 
فناوران کشـور ادامـه داد: جایزه مصطفی)ص( 
بـه کمـک خیریـن برپـا شـده اسـت و همین 
امر نشـان می دهد کـه به دلیـل جهانی بودن 
این جایزه، باید تمامی کشـورهای مسـلمان و 
حتـی دانشـمندان مسـلمان نیز از ایـن جایزه 

حمایـت مادی و معنـوی کنند.
ضرغام گفت: جایـزه مصطفی)ص( منجر 
به تقویت علمی و اعتباربخشـی جامعه علمی 

جهـان اسـام می شـود و این جایـزه می تواند 
در  اسـامی  پژوهشـگران  حضـور  تاثیـرات 
جامعـه را مشـخص کنـد، لـذا بایـد بـا توجه 
بـه اهمیت ویـژه این جایـزه، تمام  تاشـمان 
در راسـتای بهتـر و بـا کیفیـت برگزار شـدن آن 

باشد.

برنامه ریزی برای تحقق شکوفایی علمی جهان اسالم از طریق 
جایزه مصطفی)ص(

خانم سعادت
عضو کمیته ی فرهنگی



ارتبــــــــاط با ما

پیامک            :        09916124593  

samaak88@gmail.com        :           رایانامه 

@mostaghel_admin        :             تلگرام       

دفتر برادران    :       پردیس شوکت - روبروی سلف مرکزی برادران  

دفتر خواهران  :       دانشکده ادبیات - محل قدیم کتابخانه پرفسور گنجی    

گر هر هفته منتظر سمعک هستید ا
گر از دیدن ما شاد هستید ا
گر انتقاد و پیشنهاد دارید ا
گر موبایلتان شارژ  داشت ا

و حال هم داشتید
به سمعک پیامک بزنید.

شما می توانید مطالب خود را درباره 
مشکالت دانشکده، رشته، خوابگاه، 
سالن غذاخوری،فضای دانشگاه و... 
به رایانه سمعک ارسال کنید تا با اسم 

خودتان در صفحه دانشگاه چاپ شود.

دانلود اپلیکیشن دانشجویار

سودوکو

پیامک های دریافتی

بـا سـام. صفحه طنزتـون عالی بـود. امیـدوارم در نشـریه های بعدی 
هـم صفحه طنز داشـته باشـین.

سـام و عـرض خسـته نباشـید. اگـر صفحه ورزشـی به نشـریه تون 
اضافـه کنید بـه نظرم بهتر میشـه

سـام. لطفاً مشـکات صنفی دانشـجویان رو هم داخل نشـریه تون 
بگذاریـد و صـدای مـا رو به گوش مسـئولین برسـونید. صفحـه طنزتون 

هم جالـب بود.

سـام. به نظرم نشـریه تون جالب نیسـت و میتونه بهتر بشـه. ولی 
صفحه طنـزش قابل تامله.

سـام. متـن مـن رو هم چـاپ می کنین؟ ما کـه زبونمون مـو درآورد 
انقدر که گفتیم جلوی دانشـکده مهندسـی شـبیه بیابون. الاقل دو درخت 

بکاریـد که ناکام از این دانشـگاه نریم.

سـام و عرض خسته نباشـید. من دانشجوی دانشکده کشـاورزی ام. 
بـرای رفتـن از میـدان ابـوذر بـه دانشـکده کشـاورزی فقط یـک اتوبوس 
وجـود داره و اون هـم هـر یـک سـاعت حرکـت می کنـه این جـوری برای 
رفتـن بـه داخل شـهر کلـی از وقتمـون تلف می شـه، اگه ایـن پیامک من چاپ میشـه 

بـی زحمت بـه گوش مسـئولین برسـونین که یـک فکری بـردارن.

شماره پیامک
09916124593


