نطق رهبر انقالب در اجالس
پرنكتهوتاريخيبود

عملياتنظامي
در سوريه نداشتيم

بهجوانان
حقميدهم

نماينده مردم تهران در مجلس
گفت :حضور و صحبتهاي مقام
معظم رهبري در اجالس عدمتعهد
و مالقاتهايي كه پس از آن با سران
كشورها داشتند ،كيفيت و ...

رئيس مجلس شوراي اسالمي با
بيان اينكه جمهوري اسالمي ايران
تاكنون هيچگونه عمليات نظامي
در سوريه انجام نداده است ،گفت:
منطق ما منطق صلح و دوستي ...

محمدرضا شفيعي كدكني
گفت :يك نوع دلزدگي
نسبت به سنت ادبي در
ذهن جوانان ما هست كه
من نيز به آنها ...
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خاوريميتوانست
خيليحقايقرا
افشا كند
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خروج ايران از فهرست
ق بازرگاني جهاني
تحريم اتا 
رئيس كميسيون تجارت خارجي اتاق بازرگاني در گفتوگو با «ملت ما»:
دولت براي رفع تحريمها بايد بخش خصوصي را باور كند
گروه اقتصادي -اعمال تحريمهاي غرب و در راس آنها امريكا عليه
كشورمان موضوعي است كه از چندي پيش محور فعاليتهاي دول غربي
براي محدود كردن كشورمان قلمداد شده است .اما با وجود اعمال اين
تحريمها بخش خصوصي كشور موفق شده است تا با عبور از موانع نسبت
به دور زدن آن اقدام كند روز گذشته رئيس اتاق بازرگاني ايران از نامه اتاق
بازرگاني به سازمانهاي بينالمللي و اعتراض به تحريمهاي يكجانبه خبر
داد و گفت :با تال شهاي صورت گرفته تحريم امريكاييها عليه مواضع
جمهوري اسالمي ايران از دستور اتاق بازرگاني بينالمللي خارج شد .محمد
نهاونديان اظهار داشت :رشد تجارت خارجي كشور نشاندهنده بيتاثير
بودن تحريمها و همچنين فعاليت و رايزني بخش خصوصي در توسعه روابط
است .وي افزود :اتاق بازرگاني ايران به نمايندگي از بخش خصوصي كشور
عليه تحريمهاي صورت گرفته توسط نظام سلطه موضع گرفت و با تالش
و رايزنيهاي صورت گرفته دستور تحريم امريكاييها را از اتاق بازرگاني
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نقد واگذاري

تنظيم بازار محصوالت كشاورزي

|||||||| مهدي فتحاله |||||||||
تنظيم بازار عبارت است از برقراري تعادل بين متغيرهاي
اصلي بازار يعني عرضه و قيمت از طريق قيمت در جهت
حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان .براين اساس هر
كشوري براي تنظيم و برقراري تعادل بين عرضه ،تقاضا و كاهش
نوسانات قيمتي اقدام به اجراي سياستهايي ميکند .ابزارها
و سياستهاي حمايتي در علم اقتصاد ،تقريباً شناخته شده
هستند .مجموع اين سياستها در قالب سياستهاي تنظيم بازار
قرار ميگيرند .مهمترين اين سياستها ،سياستهاي تجاري
است كه تاثير مستقيم بر واردات و صادرات يك كاال دارد .سوال
اين است آيا واگذاري اين سياستها به وزارت جهاد كشاورزي
آنگونه كه در ماده ( )1طرح تمركز اختيارات ،مسئوليتها و
وظايف بخش كشاورزي آمده مشكل تنظيم بازار محصوالت
كشاورزي را مرتفع خواهد كرد؟
پاسخ به اين سوال منفي است زيرا:
1ـ در حال حاضر هر يك از وزارتخانههاي جهاد كشاورزي
و صنعت ،معدن و تجارت در تنظيم بازار محصوالت كشاورزي
تنها يكي از اعضاي كميسيون هستند كه در حوزه فعاليت
تخصصي خود به عنوان مسئول مستقيم توليد و صدور مجوز
واردات ،انجام عمليات تجاري و بانك مركزي به عنوان مسئول
اعطاي تسهيالت ،بخش خصوصي به عنوان بازرگان و ...همكاري
ميكنند ،بنابراين با اين مثال روشن ميشود كه با حذف يك
وزارتخانه انتظار حل مشكل تنظيم بازار محصوالت كشاورزي
غيرمنطقي است.
2ـ بخشي از مشكالت تنظيم بازار مربوط به شكلگيري
انتظارات غيرمنطقي است .عوامل متعددي نيز بر شكلدهي
انتظارات مصرفكنندگان تاثير دارد .اطالعرساني رسانههاي
جمعي از حقوق مصر فكنندگان ،شبكههاي اطال عرساني
بهويژه اينترنت ،تبليغات ،سفرهاي سياحتي به ساير كشورها،
گسترش تحصيل بهويژه در ساير كشورها از جمله اين موارد
هستند .بسياري از موارد نشاندهنده اين حقيقت است كه
انتظارات مصرفكنندگان بيشتر از توانايي خدمترساني دولت
است .براي مثال توليد و توزيع اغلب كاالهاي خوراكي خصوصا
ميوه آن هم در ايام خاص مانند عيد نوروز كه در سالهاي اخير
در سبد تنظيم بازار قرار گرفته است .در واقع اگر ايجاد انتظارات
در جهت اشتباه باشد و بيشاز حد وعده داده شده باشد باعث
ايجاد توقعات غيرواقعبينانه و به نتيجه نرسيدن سياستهاي
تنظيم بازار خواهد شد .حل چنين مشكلي اص ً
ال با جابهجايي
مسئوليتها حل نخواهد شد .وزارت جهاد كشاورزي كه هنوز
در اجراي طرحهاي بهبود كيفيت توليد گندم ،هموارسازي توليد
مرغ و تخممرغ و ...توفيق كامل نداشته چه تضميني دارد كه با
افزايش مسئوليتها بتواند در تنظيم بازار محصوالت كشاورزي
و صنايع تبديلي و تكميلي آن نيز موفق باشد.

دستاوردهاي
اجالس تهران
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شهرآورد برگشت
شاید بدون تماشاگر!

ذهنجوانان
در سيطره بازيهاي غربي
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تهران،مركزبينالملليمطالعات
آيندهپژوهيشهرهايآسياواقيانوسيهشد

گروه اجتماعي :كالنشهر تهران از سوي سازمان ملل متحد
به عنوان مركز بينالمللي مطالعات آيندهپژوهي شهرهاي آسيا
و اقيانوسيه انتخاب شد .در حاشيه ششمين نشست مجمع
شهري جهان كه در شهر ناپل ايتاليا در حال برگزاري است،
كالنشهر تهران از سوي سازمان ملل متحد به عنوان مركز
بينالمللي مطالعات آيندهپژوهي شهرهاي آسيا و اقيانوسيه
انتخاب شد .براساس اين گزارش ،اعضاي هيئت امناي اين
مركز ،معاون مركز اسكان بشر سازمان ملل متحد ،رئيس
مركز مطالعات شهرداري تهران و جمعي از مقامات شهري
آسيا هستند كه رياست هيئت امنا و هيئتمديره اين مركز
رسماً به محمدباقر قاليباف شهردار تهران واگذار شد .دبيرخانه
دايمي مركز بينالمللي مطالعات آيندهپژوهی شهرهاي آسيا و
اقيانوسيه ظرف يك ماه آينده در تهران راهاندازي ميشود .اين
مركز به عنوان يكي از اركان مطالعاتي اصلي برنامه اسكان بشر
ملل متحد است.
به دليل ظرفيتهاي پژوهشي تهران و ارزيابي كارشناسان
سازمان ملل ،مسئوليت مركز بينالمللي مطالعات آيندهپژوهي
شهرهاي آسيا و اقيانوسيه به تهران واگذار شد .همچنين
باحضور قائممقام دبيركل سازمان ملل متحد و شهردار تهران،
اطلس خليج فارس رونمايي شد .اين اطلس كه با مشاركت
سازمان ملل متحد تهيه شده است مشتملبر اطالعات
جغرافيايي توسعه و زيست محيطي خليج فارس است .براساس
اين گزارش ،اطلس خليج فارس كه در ابتداي آن مقدمه
قائممقام دبيركل سازمان ملل متحد آمده و توسط سازمان
ملل هم منتشر شده است ،براي روساي جمهور ،سفرا و وزراي
كشورهاي مختلف جهان ارسال خواهد شد.
|.........................................
| ........................................

احمدينژاد
امشب از شبكه اول با مردم گفتوگو ميكند

رئيسجمهور امشب پس از پايان اخبار ساعت  ۲۱با مردم
گفتوگو خواهد كرد .به گزارش فارس ،محمود احمد ينژاد
رئيسجمهور ،سهشنبه شب پس از پايان اخبار ساعت  21بهطور
مستقيم با مردم گفتوگو خواهد كرد .بنابراين گزارش ،در اين
گفتوگو احمد ينژاد گزارشي از خدمات دولت به مناسبت
هفته دولت و همچنين برگزاري اجالس سران غيرمتعهدها از
تهران به مردم ايران ارايه خواهد كرد .اين گفتوگو در محل نهاد
رياستجمهوري انجام خواهد شد.

دوازدهمين اجالس رسمي مجلس خبرگان رهبري امروز آغاز ميشود
معاون اجرايي و هماهنگي مجلس خبرگان رهبري درباره
برنامههاي اين اجالس گفت :دوازدهمين اجالس رسمي مجلس
خبرگان رهبري با سخنراني آيتاهلل «محمدرضا مهدويكني»
رئيس مجلس خبرگان رهبري آغاز ميشود كه يك ساعت
نخست اين اجالس ،علني و با حضور خبرنگاران خواهد بود.
به گزارش ايرنا ،حجتاالسالم والمسلمين «حسن سامعي»
اظهار داشت :پس از سخنراني رئيس مجلس خبرگان رهبري،
جلسه غيرعلني خواهد بود و تعدادي از نمايندگان مجلس

بينالمللي خارج كرديم .گزارش فارس حاكيست اتاق بازرگاني ايران در
حال تهيه نامهاي به سازمانها و نهادهاي بينالمللي درباره تشديد تحريمها
توسط نظام سلطه است.
دولت بخش خصوصي را باور كند
محسن بهرامي ارض اقدس ،رئيس كميسيون تجارت خارجي اتاق
بازرگاني در گفتوگو با «ملت ما» در اين خصوص ميگويد :اتاقهاي بازرگاني
بينالمللي نمايندگان بخش خصوصي كشورهاي خود هستند و تابع محض
سياستهاي دولتهاي خود نيستند از اين رو آنها تالش ميكنند براي
كسب منافع مشترك ،فعاليتهاي اقتصادي خود را با ساير كشورهاي جهان
گسترده كنند اتاق بازرگاني نيز از چندي پيش رايزني براي رفع يكسري از
موانع و تحريمها را آغاز كرده بود كه با خروج تحريم ايران از دستور كار اتاق
بينالمللي بازرگاني نتيجه داد.
ادامه در صفحه 4

خبرگان سخنراني خواهند كرد .وي ادامه داد :اعضاي مجلس
خبرگان رهبري روز پنجشنبه  16شهريورماه پس از زيارت مرقد
مطهر حضرت امام خميني(ره) با حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر
معظم انقالب ديدار خواهند كرد.
معاون اجرايي و هماهنگي مجلس خبرگان رهبري افزود:
براساس آييننامه مجلس خبرگان رهبري ،هر شش ماه يكبار
يعني در ما ههاي شهريور و اسفند ،اجالس رسمي خبرگان
برگزار ميشود.

عليمطهري:

نطق رهبر انقالب در اجالس پرنكته و تاريخي بود
نماينده مردم تهران در مجلس گفت :حضور و صحبتهاي مقام معظم
رهبري در اجالس عدمتعهد و مالقاتهايي كه پس از آن با سران كشورها
داشتند ،كيفيت و تاثير اجالس تهران را افزايش داد.
علي مطهري ،نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي در گفتوگو
با فارس ،به سخنان مقام معظم رهبري در اجالس كشورهاي عضو جنبش
عدمتعهد اشاره كرد و اظهار داشت :به نظر من نطق مقام معظم رهبري در
تكتك اعضا اثر گذاشت چراكه ايشان از موضع يك رهبر ديني با فطرت،
وجدان و عقل آنها سخن گفتند.
وي با بيان اينكه مصاحبههايي كه برخي سران عدمتعهد بعد از اجالس
و حتي در كشور خود داشتند اين امر را تاييد ميكند ،گفت :اصل ورود رهبر
معظم انقالب در برنامه اين اجالس ،چه به صورت نطق و چه به صورت
مالقاتهايي كه پس از آن با سران كشورها داشتند ،كيفيت و تاثير اين اجالس
را افزايش داد و كار الزم و حكيمانهاي بود و درواقع يك اغتنام فرصت بود.
اين نماينده مجلس در ادامه سخنان خود تصريح كرد :به نظر من نقطه
برجسته نطق رهبري ،اشاره ايشان به نفاق موجود در سياستمداران غربي
يعني امريكا و همدستانش است كه چگونه از نامهاي مقدس و مفاهيم شريف

مانند حقوق بشر ،دموكراسي ،مبارزه با تروريسم و آزادي در جهت تامين
منافع خود استفاده ميكنند در حالي كه عمال اين مفاهيم را نقض ميكنند.
مطهري افزود :اين مسئلهاي است كه شهيدمطهري نيز روي آن تاكيد
كرده و ميگويند «اگر بخواهيم نامي براي عصر ما انتخاب كنيم ،بايد بگوييم
عصر ما عصر نفاق است» و بعد به نفاقي كه در سياستمداران غربي وجود دارد،
اشاره ميكنند.
وي همچنين يادآور شد :نكته ديگر ،تبعيض ميان بشريت در نگاه
سياستمداران غربي است كه رهبر معظم انقالب به آن اشاره كردند و فرمودند؛
«در نگاه آنها بشريت به شهروندان درجه يك و دو و سه تقسيم ميشوند .جان
انسان در آسيا و آفريقا و امريكاي التين ارزان و در امريكا و غرب اروپا گران
قيمتگذاري ميشود».
نماينده مردم تهران در خانه ملت در پايان با تاكيد بر اينكه نطق رهبر
معظم انقالب در اين اجالس ،پرنكته و يك نطق تاريخي بود ،گفت :نكته مهم
ديگر در نطق ايشان اشاره به انحصار توليد و فروش سوخت هستهاي توسط
چند كشور غربي و همچنين تبيين بسيار خوب مسئله فلسطين و راهحل
پيشنهادي ايران براي اعضاي اين اجالس بود.

آگهيمناقصه
مديريت درمان تامين اجتماعي
استان چهارمحال و بختياري

نوبت دوم

مديريت درمان تامين اجتماعي استان چهارمحال و بختياري به نشاني شهركرد -بلوار آيتاله طالقاني -مجتمع
ادارات -كدپستي  8817653138در نظر دارد تهيه و نصب عايق رطوبتي بام بيمارستان تامين اجتماعي امام
علي(ع) وابسته به اين مديريت را به مساحت تقريبي  16000مترمربع با عايق پيش ساخته درجه يك متشكل
از قير و الياف پلي استر و تيشو از نوع فويل دار  LA4و متناسب با شرايط اقليمي منطقه و با كيفيت مطلوب را به
اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد .مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر 100ريال مي باشد كه ميبايست
به حساب جاري  1111590280بانك رفاه كارگران شعبه  255شهركرد واريز گردد .
متقاضيان ميتوانند از زمان انتشار آگهي تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  91/6/15با مراجعه به
دبيرخانه مديريت درمان يا تماس با شماره تلفنهاي  0381 2240001-2داخلي  266و 0381-2250494
امور اداري مديريت درمان تامين اجتماعي نسبت به دريافت شرايط و اسناد مناقصه اقدام نمايند.
مهلت تحويل پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ  91/6/26به محل نشاني اعالم شده ميباشد
و زمان بازگشايي پاكتهاي مناقصه روز سهشنبه مورخ  91/6/28ميباشد .
مديريتدرمانتاميناجتماعياستان
چهارمحالوبختياري

حميد جبلي در گفتوگو با«ملت ما»

نميخواهم از شهرت بازيگري
سوءاستفادهكنم
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اجالس « نم»
نقطه اوج اعتماد ملي
|||||||||| مجيد ابهري |||||||||||
باتوجه به برگزاري اجالس «نم» در تهران و با
وجود تال شها و البي صهيونيزم در كمرنگ جلوه دادن
دستاوردهاي آن و باتوجه به تال ش رسانههاي داخلي،
بسياري از رسانههاي گروهي بيگانه مجبور به پذيرفتن
قدرت ديپلماسي ايران شدند .بيانات مقام معظم رهبري در
افتتاحيه اجالس نقطه عطفي در اسناد تاريخي ايران بوده و
سرلوحه تالشهاي ديپلماتيك كشورهاي اسالمي و در حال
توسعه بايد قرار بگيرد .وحدت و همدلي اعضاي غيرمتعهد
كه 60درصد از منابع نفتي جهان را در اختيار دارند ميتواند
اهرمي اصلي در اصالح رفتارهاي كشورهاي قدرتمند باشد
اگر جهانيان بهويژه رهبران كشورهاي امريكا و اروپا راز
قدرت نرم سياسي ايران را درك كنند.
ديگر نبايد بحثي راجع به كاربرد انرژي هستهاي توسط
ايران بنمايند .نظريه استفاده صلحآميز از انرژي هستهاي
براي همه و سالح اتمي براي هيچكس كاربرد يترين و
منطقيترين فرمول براي جهانيان خواهد بود .اعالم طنز
تلخ دفاع امريكا از حقوق بشر در حقيقت نمايشگر چهره
واقعي صهيونيزم پشت پرده قدرت سياسي امريكا است.
متاسفانه دشمنان نهضت مقدس اسالمي به سردمداري
شبكههاي رسانهاي بيگانه مخصوصا بي.بي.سي تالش
ميكنند تا با بزرگنمايي برخي از نكات ،قدرت نرم ايران
را در محاق قرار دهند .بيان اسامي ياران پيامبر اكرم(ص)
توسط رئيسجمهور مصر يا نكاتي ديگر توسط بانكيمون
كه بسيار معمولي و واضح بود تبديل به دستاويز بي.بي.سي
و اسرائيل شده همچنين اعتراض بحرين به ترجمه بخشي از
سخنان محمد مرسي زير ذرهبين قرار گرفته تا اقتدار سياسي
موجود را كمرنگ كند چراكه ترجمه يك اسم به اشتباه آن
هم به اشتباه توسط يكي از شبكهها موضوع تازهاي نيست و
در عرف ديپلماتيك بارها و بارها از اين اتفاقات افتاده است
از نگاه رفتارشناسي بهويژه نگاه رفتار سياست بينالملل قرار
دادن ايران در انزوا پس از اجالس ياد شده به يك شوخي
تبديل شده است و حضور روساي كشورهاي ديگر در ايران
بيانگر اين واقعيت است كه قدرت نرم ايران بايد الگوي
كشورهاي اسالمي قرار بگيرد.
ذكر چند نكته خالي از لطف نيست .برقراري امنيت در
تهران در دوران برگزاري اجالس از جايگاه ويژه و ممتازي
برخوردار بوده و برخي از تكانديشان با بدسليقگي تمام
دستاورد امنيتي اجالس تهران را اندك ميشمارند.
شهروندان تهراني وقتي به عظمت اجالس پي بردند
تالشهاي گسترده انتظامي را ضروري قلمداد كردند چراكه
موضوع ناامن جلوه دادن ايران ،هدفي بود كه از ماهها پيش
دشمنان روي آن مانور ميدادند .در پاسخ به بي.بي.سي و
ديگر بلندگوهاي صهيونيستي بايد گفت که براي برگزاري
يك المپيك ورزشي 400هزار دوربين كنترل امنيتي به
دوربينهاي موجود در لندن اضافه شد و ارتش به كمك
پليس لندن آمد در حالي كه در تهران با وجود حساسيت
موقعيت و وضع حاضرين و تفاوت اساسي در شخصيت آنها
نيروي انتظامي به تنهايي و همراه با تالشگران سپاه پاسداران
اين رسالت مهم را به انجام رساندند .پوشش خبري توسط
رسانهها با وجود تعطيلي تهران بسيار چشمگير بود .نكته
پاياني اينكه دولتمردان ،فرهيختگان و دستاندركاران با
تبيين بيانات رهبري در اجالس و ترجمه آن به زبانهاي
مختلف بايد اجالس تهران را تبديل به نقطه عطفي در
ايران کنند.

