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تقويم اقتصادي

مبارزه قدرت در جهان با جنگ افزاری به نام پول
هشتم اکتبر 2010 )جمعه( دومينيک استراوس کان ، رئيس پيشين 
 International ).و فرانسوی صندوق بين المللی پول )آی. ام. اف
Monetary Fund )IMF( که این سمت را از سال 2007 تا نيمه اول 
سال 2011 بر عهده داشت ضمن اشاره به یوانـ  پول رژیم پکن که 
دولت این کشور از باالبردن ارزش برابری آن خودداری کرده است 
هشدار داد که برخی از دولتها می کوشند پول ملی خودرا به صورت 
ــگ افزار برضد دولتهای دیگر بکاربرند. ویـ  وزیر اقتصاد  ــک جن ی
پيشين فرانسه که یک اقتصاددان و سياستمدار یهودی چپگرا است 
افزود که همکاری دولتها بویژه چند دولت معّين برای حل مسائل پولی 
جهان و رفع بحران ناشی از آن رو به کاهش است و در مواردی باید 

این همکاری را پایان یافته تلقی کرد .استراوس کان تاکيد کرده بود که مقامات داخلی هرکشور می 
کوشند که برای رفع بحران مالی، راه حل داخلی )حفظ منافع ملی خودرا( بيابند که به سود و در جهت 
رفع بحران در سطح جهان نيست. وی از رژیم پکن خواست که هرچه زودتر ارزش برابری »یوان« 
ــود.     استراوس این مطلب را در پایان  را افزایش دهد تا باردیگر درجهان موازنه اقتصادی برقرار ش
جلسه هشتم اکتبر 2010 نشست صندوق بين المللی پول که در واشنگتن برگزار شده بود بيان داشت. 
ساختمان مرکزی این صندوق و دفاتر آن در شهر واشنگتن استقرار دارد و به همين گونه مرکز بانک 
جهانی و به این ترتيب دولت واشنگتن عمال ناظر بر سازمانهای بين المللی پول است. دالر آمریکا 
پس از پيروزی این کشور در جنگ جهانی دوم، پول بين المللی شده است. بمانند استراوس کان، بر 
ــور ریاست دارند و کليد دالر  ــورای پول و وزارت خزانه داری آمریکا هم دو تن از یهودیان این کش ش
ــورای پول آمریکارا که  ــت. قبال هم یک یهودی دیگر )گرین سپن( ریاست ش آمریکا در دست آنانس
این شورا بر بانکهای مرکزی 12گانه این کشور و سياست بازار پول )ميزان دالر در جریان، نرخ بهره 
و ...( نظارت دارد برعهده داشت. بانوی »استراوس کان« مانند زن گرین سپن یک گزارشگر رادیو 
ـ تلویزیون است.     بلوک غرب تاکنون بارها رژیم پکن را متهم کرده است که ارزش یوان در برابر 
دالر آمریکا و یورو را تعمدا پایين نگه داشته تا بازار کاالی صادراتی را کنترل کند. 29 سپتامبر2010 
ــت وزیر  مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برضد چنان سياستي تصویب کرد. در این ميان نخس
دولت پکن از اتحادیه اروپا خواست که از اصرار خود برای افزایش سریع نرخ رسمی تسعير »یوان« 
دست بردارد. یوان Yuan در سال 1889 پول ملی چين شد. ابتدا به صورت سکه مدّور نقره ای بود 

و واژه »یوان« به معنای سکه مدّور به همين سبب بکار می رود.

نخستين آگهي تبلغ براي فروش اتومبيل 
ــتين  ــوم اولدز« سازنده اتومبيل سواري اوزمبيل نخس »رنس
آگهي تجاري تبليغ براي فروش اتومبيل را به روزنامه هاي 
آمریکا داد و چهارم اکتبر 1901 نخستين روزنامه در نيویورک 
ــتم اکتبر  آن را چاپ کرد. قرار بود که چاپ این آگهي تا هش
ــود و  ــد تا »اولدز« از تاثير و نتيجه آن آگاه ش ــته باش ادامه داش
ــه چه ميزان سفارش ساخت به دست مي آورد. وي  ــد ک ببين
قبال اظهار اميدواري کرده بود که تا پایان سال ) نزدیک به 
سه ماه بعد( 400 اتومبيل دیگر بفروشد تا کار ساختن مدل 
سال 1902 را آغاز کند. اولدز آگهي تجاري خودرا با عکس 

باال به نشریات داده بود و در زیر عکس به امضاي خود نوشته بود: تپه ها در برابر اوزمبيل هيچ هستند. 
رانندگي اتومبيلي را که از تپه باال مي رود »رنسوم« خود شخصا بر عهده داشت. در این آگهي بهاي 
هر دستگاه اوزمبيل 650 دالر )یک سی ام بهاي سال 2007( اعالم شده بود. کارخانه هاي اوزمبيل 

و شورولت بعدا توسط جنرال موتورز خریداري شدند.

سابقه فدراليزه شدن آمريكا
هشتم اکتبر سال 1633 شهر »دور چسترDorchester« ماساچوست به سبک کشور – شهرهاي 
یونان باستان براي خود "دولت شهر" تاسيس کرد، که این اقدام به تدریج در سراسر آمریکا اقتباس 
ــهرهاي ایاالت متحده در امور داخلي خود استقالل دارند و  ــد به گونه اي که هم اکنون، همه ش ش
شهرداران بر آنها حکومت مي کنند و شوراهاي شهر پارلمان محلي بشمار مي آیند و همه امور شهر 

از پليس تا مدرسه ، آب تا فاضالبـ  جز پستخانهـ  توسط آنها اداره مي شوند.

حل اختالف ايران و عثمانی برسر بين النهرين 
هشتم اکتبر سال 1746 )16 مهر( دولت عثماني که ارتش آن کشور در سال 1745 در منطقه »قارص« 
ــنهاد کرد که یک پيمان صلح دائم برای حل همه  ــاه پيش ــت خورده بود به نادرش از ارتش ایران شکس
اختالفات دو دولت تنظيم و امضاء شود. نادرشاه در آگوست 1743 بغداد و بصره را از دست عثمانی 
ــرده بود. عثمانی ها قبال و در چند  ــت در کرکوک را گلوله باران ک ــن دول ــان ای ــان نظامي ــارج و پادگ خ
مورد شرایط صلحی را که ميان آن دولت و دولت صفویه امضاء شده بود نقض کرده بودند.    در پی 
عمليات نظامی نادرشاه در بين النهرین، دولت عثمانی که یارای مقابله با نادرشاه را نداشت پيشنهاد 
صلح داد و قرارداد مربوط در سال 1747 ميان دو دولت به امضاء رسيد، نادر از بغداد صرف نظر کرد و 
عثمانی حاکميت ایران بر سليمانيه و ایروان را برسميت شناخت و متعهد شد که نسبت به قفقاز ایران 
نظر نداشته باشد. شاه عباس یکم قبال در یک مصالحه، قسمتي از سرزمينی را که اینک کشور عراق 

است به عثماني ها داده بود تا نسبت به ارمنستان و سراسر قفقاز ادعا نداشته باشند. 
http://iranianshistoryonthisday.com:منبع

نگاه آخر

آغاز سال تحصيلی در شهر جنگ زده كوبانی در سوريه

تفالي به حافظ حديث روز

	 صالح	کار	کجا	و	مِن	خراب	کجا؟	
ببین	تفاوت	ره	از	ُکجاست	تا	به	کجا! 	

	 دلم	ز	صومعه	بگرفت	و	ِخرقهٔ	سالوس	
کجاست	دیر	مغان	و	شراب	ناب	کجا؟ 	

قاَل االْماُم علّی بن أبی طالِب أميُر الُْمْؤِمنيَن )َعلَيِْه السالم(
نِِیّ ِمَن  ُموا أَْقداَرُک�ْم بِالتَّغاُفِل َع�ِن الَدّ الُتداُقّ�وا النّ�اَس َوْزنً�ا بِ�َوْزن، َوَعِظّ

ااْلُُموِر.

نس�بت ب�ه م�ردم، زي�اد خرده گيری نكنيد، و قدر خ�ود را با کناره گيری از 
کارهای پست باال بريد.

سرمقاله
هنري

ادامه از صفحه يك
ــاوری اطالعات به راحتی  ــترش فن ــه امروزه با گس ــی ک  دانش
ــروز مجموعه  ــت. نياز ام ــراد جامعه اس ــه اف ــرس هم در دست
سالمت کشور بيش از گذشته به افرادی با مهارت باالست نه 

دانش آموختگانی با دانش نظری صرف.
ــکی گره های کوری را به  ــا در آموزش پزش ــای ارتق آئين نامه ه
سيستم آموزش پزشکی زد، گسترش تخصص و فوق تخصص 
ــدی به آموزش طب عمومی وارد کرد که باید تالش  ــب ج آسي
نمود به تدریج و به دور از شتاب زدگی مشکالت ایجاد شده حل 
شود.یکی از جدی ترین آسيب هایی که به آموزش پزشکی در 
سال های اخير وارد شده است عدم توسعه زیرساخت آموزشی 
است. در وصف توسعه نيافتگی زیرساخت های آموزشی همين 
بس که دانشجویان امروز در همان مراکزی درس می خوانند که 
روزگاری پيشکسوت ترین اساتيد ما در آن تحصيل کرده بودند. 
پس از ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداری وقت مشکالت 
ــد، مراکز آموزشی  ــکی در جنبه هایی نمایان تر ش آموزش پزش
ــبيه به مراکز درمانی شدند و آموزش در سایه سنگين  ــتر ش بيش
درمان قرار گرفت. هدف از ادغام مراکز درمانی و آموزشی این 
ــای درمانی روستایی و مراکز  ــجویان در محيط ه ــود که دانش ب
بهداشتی مستقر شوند تا دانش مهارتی آنها گسترش پيدا کند 

اما متاسفانه این مهم رخ نداد.
ــگاه ها فارغ التحصيالنی تربيت می کنند که به طور عمده  دانش
در انتظار استخدام دولتی هستند. وزرات بهداشت باید در جهتی 
حرکت کند که دانش آموختگانی تربيت کند که خود به سمت 

ــم انداز وزارت  ــد و پویا حرکت کنند. چش ــای جدی ــق بازاره خل
بهداشت در این زمينه حرکت به سوی دانشگاه های هزاره سوم 
است که محقق شدن آن توجه ویژه و دلسوزانه روسا و مدیران 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور را می طلبد.
ــت  ــن دو سال و اندی که من در وزارت بهداش ــول ای ــا در ط ام
ــتم همواره بسترسازی برای گسترش بخش خصوصی در  هس
ــکی از دغدغه هایم بوده است. سال هاست اجازه  آموزش پزش
ــگاه های خصوصی کشور  ــکی در دانش ندادیم که آموزش پزش
ــکالت ایجاد کرده  ــکل بگيرد. این امر حجم انبوهی از مش ش
است. دانشجویان عالقه مند و با استعداد ما که با اختالف های 
بسيار جزئی نمی توانند به در رشته های پزشکی پذیرفته شوند 
ــگاه های داخل را بر خود  ــدن در دانش وقتی درهای پذیرفته ش
ــورهای دیگر مهاجرت  ــته می بينند برای تحصيل به کش بس
می کنند. کشورهایی که استانداردهای حداقلی آموزش پزشکی 
را ندارند. بازگشت این دانش آموختگان به کشور و تقاضایی که 
برای دریافت پروانه طبابت دارند، در سال های گذشته همواره 

وزارت بهداشت را با چالش هایی روبرو کرده است.
عالوه بر این محدود کردن آموزش پزشکی به بخش دولتی و 
ــگاه های خصوصی بار مالی هنگفتی  جلوگيری از فعاليت دانش
را نيز به دولت تحميل کرده است و حرکت وزارت بهداشت را 

در حوزه آموزش کند نموده است.
گسترش پذیرش دانشگاه های خصوصی شاید بهترین راهکار 
برای حل این مشکل است و مطمئنا به افزایش کيفيت آموزش 

نيز منجر می شود.

 بازگشت رضا عطاران به تلویزیون 
جدی شد

ــده ی سریال های رضا عطاران در تلویزیون ایران گفته که  ــه کنن تهي
ــردان را به خانه ی  ــت این بازیگر و کارگ ــات بازگش ــد مقدم می خواه

اولش فراهم کند.
به گزارش خبرآنالین، مهران مهام تهيه کننده ی سریال »بزنگاه « با 
بيان این مطلب که االن عطاران در نقطه ای قرار گرفته که به نظرم 
تقریبا تمامی نقش هایی را که می شد، در سينما تجربه کرده و می تواند 
به تلویزیون بازگشته و یک سریال خوب دیگر برای رسانه ملی بسازد، 
ــأله را با خودش هم مطرح کرده ام و  به سينما ژورنال گفته: »این مس

او نيز موافقتش را اعالم کرده است.«
ــه ای  مهام برای بازگرداندن عطاران به تلویزیون در نظر دارد تا جلس
ــون ایران بگذارد و در این  ــی از مدیران تلویزی ــاران و برخ ــن عط را بي
ــت این کارگردان را فراهم کند. او گفته که به  ــه مقدمات بازگش جلس
دنبال گرفتن موافقت های الزم برای ساخت یک سریال با کارگردانی 
ــر این اتفاق بيفتد، سال آینده عطاران یک سریال  ــت و اگ ــاران اس عط

برای تلویزیون خواهد ساخت.
عطاران هشت سال است که در تلویزیون ایران فعاليت نکرده است. او 
در حال حاضر پرفروش ترین بازیگر سينما ایران است و در این هشت 
ــی آد« و »ردکارپت« را در سينما کارگردانی  ــم »خوابم م ــال دو فيل س

کرده است؛ دو فيلمی که فروش ميلياردی داشته اند.
مهام در این گفت وگو از مشکالت مالی تلویزیون به عنوان سدی در 

راه بازگشت عطاران و مدیری به خانه ی اولشان نام برده است.
مهران مدیری پيش از این با ساخت سریال »درحاشيه« پس از مدت ها 

دوری از تلویزیون به این رسانه بازگشته بود.

ضرورت توسعه بخش خصوصی در آموزش پزشكی

يادداشت

ادامه از صفحه يك
... مداخله نظامی چهارسال پيش » ناتو« در روند قيام مردم ليبی 

عليه قذافی و بمباران های وسيع تاسيسات حياتی این کشور.
     درگيری های مسلحانه گروه های شبه نظامی در طول چهارسال 
ــی از اختالفات سياسی  ــته و از جمله جنگ های داخلی ناش گذش
ــرق و شمال غرب  ــمال ش ــتقر در ش و عقيدتی ميان دو دولت مس

ليبی.    تشکيل گروهک داعش در ليبی و عمليات خشونت بار و 
خرابکارانه این گروهک، طی یک سال گذشته.

ــود این موانع، عموم مردم ليبی به علت نياز به سامان  ــا وج ــه ب البت
ــور، خواستار  یافتن امور و همچنين نياز به برقراری امنيت در کش
ــتند؛  ــور هس ــکيل و استقرار دولتی مقتدر و توانمند در این کش تش
وليکن، به علت بی اعتمادی شدید به مجامعی چون سازمان ملل 
متحدو همچنين به دليل مداخله آشکار طرف های غربی و عربی 
در روند جاری دولت سازی، به گفتگو های 9ماهه ميان نمایندگان 

دو دولت نامبرده، هيچ اميدی ندارند، بخصوص که هيچ یک از این 
دو دولت، از لحاظ گرایش های سياسی وعقيدتی، نماینده بخش 
ــوب  ــش ونيم ميليونی ليبی محس قابل مالحظه ای از جمعيت ش
ــتقر در شمال شرق ليبی ) شهر  ــتگی دولت مس ــوند. وابس نمی ش
طبرق( به اردوگاه سکوالریسم و وابستگی دولت مستقر در شمال 
غرب ليبی )طرابلس( به اردوگاه افراط مذهبی، فاصله ميان آن ها 
و مردم این کشورکه خواستار برپایی دولت مردمساالر و اسالمی 
هستند، افزایش داده و از گسترش قدرت این دو دولت برای سيطره 

بر تمامی اداره امور کشور  جلوگيری کرده است.  
با این حال دولت های غربی با توجه به اهدافی که در این کشور 
ــمال آفریقا، دنبال  ــورهای ش نفت خيز و همچنين در مجموع کش
ــرق ليبی  ــمال ش ــتقر در ش می کنند، درعرصه عمل به دولت مس
رسميت بخشيده و در تعامالت دیپلماتيک و سفارتخانه ای، این 
دولت را معتبر می دانند، چنانکه سازمان ملل هم با اشاره به طرف 
های غربی، کرسی ليبی را در این سازمان بين المللی به این دولت 
سکوالر واگذار کرده است. به هرترتيب در حالی که، دولت مستقر 

در طرابلس، برپایی دولتی سکوالر در ليبی را برنمی تابد و در حالی 
که، احتمال گسترش دامنه تحرکات خشونت بار گروهک داعش، 
تهدیدات وخطرات بيشتری را متوجه مردم این کشور می سازد، 
جریان دولت سازی در ليبی با ُکندی پيش می رود و قدرت های 
ــور، در  ــدون درنظر گرفتن آراء و نظرات مردم دراین کش ــی ب غرب
صدد روی کارآوردن دولتی متناسب بامنافع ميان مدت ودرازمدت 

خود دراین کشور هستند.
منبع : ديپلماسی ايرانی

آينده دولت وحدت ملی در ليبی 

امور مشتركين طرح نيم بهاي معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد:  www.eshterak.ir   -88107478-    نام و تلفن مجري توزيع طرح اشتراك نيم بها: شركت پرشيا 66486350

  روابط عمومی اداره كل راه وترابری استان سمنان)شاهرود(

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره 9-94/س

اداره کل راه وترابری اس�تان س�منان در نظر دارد اجرای عمليات مش�روحه ذيل را از طريق ارزيابی فنی وبازرگانی ومناقصه به پيمانكاران ذيصالح واگذار نمايد . متقاضيان 
می توانند جهت دريافت اسناد به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

برآورد اوليه عمليات )ريال(موضوع مناقصهرديف
مبلغ تضمين شرکت در 

مناقصه )ريال(
رتبه مورد نياز

1
خريد يك دستگاه سوله انبار شن ونمك آشيانه 

ماشين آالت راهدار خانه اولنگ
5 ساختمان وابنيه176844186511805326

1518728378352061851اجرای روشنايی ورودی شاهرود در منطقه گلوگاه2
5 برق وتائيدبه اداره کل ايمنی وحريم سازمان 

راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور

شرايط مناقصه:
1- کليه شرکتها می بايست پيشنهاد خود را در سربرگ رسمی شرکت مربوطه تكميل با مهر وامضاء شماره اقتصادی وکد پستی ارسال نمايند.

2- پيشنهاد دهندگان ملزم به ارسال ضمانت نامه بانكی شرکت در مناقصه يا فيش واريز وجه می باشند.
3- محل تامين اعتبار: اعتبارات عمرانی

4- مهلت دريافت )فروش( اسناد : از مورخ 94/7/18 لغايت 94/7/25
5- مهلت تسليم اسناد : پايان وقت اداری پنج شنبه مورخ 94/8/7

6- زمان ومحل بازگشايی پاکات يك روز بعد از بند 5 در تاريخ 94/8/9 روز شنبه دفتر مدير کل راه وترابری استان سمنان می باشد.
7- محل دريافت اسناد مناقصه : شاهرود ميدان امام رضا- کيلومتر يك جاده مشهد – اداره کل راه وترابری استان سمنان ويا در سايت پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

کشور به آدرس iets.mporg.ir دريافت نماييد.

نوبت اول

روابط عمومی شركت شهركهای صنعتی استان مركزی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 اجرای  شبکه  آبیاری فضای سبز

)استحصال پساپ تصفیه خانه ( شهرک صنعتی دلیجان
شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در نظر داردتجديد مناقصه عمومی يك مرحله ای اجرای  شبكه آبياری فضای سبز )استحصال پساپ تصفيه خانه (شهرک صنعتی 
دليجان  به ش�ماره)200941072000023( را از طريق س�امانه تدارکات الكترونيكی دولت  برگزار نمايد.کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اس�ناد مناقصه تا ارائه 
پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 

گران در صورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و  دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مبلغ برآورد: 4098803908 ريال کار بر اساس  فهرست بهای انتقال  و توزيع آب  روستايی و آبياری تحت فشارسال 1394 

مبلغ و نوع تضمين ش�رکت در مناقصه: 19000000 و بصورت ضمانتنامه بانكی معتبر يا اوراق مش�ارکت و يا واريز نقدی به حس�اب جاری )س�يبا( 2175675202000 
نزد بانك ملی بنام شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی.

مدت اجرا 8 ماه شمسی .
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه مورخ 1394/07/18 می باشد.

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1394/07/25
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد :تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1394/08/05

بازگشايی پاکت ها :ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1394/08/07
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :آدرس اراک بلوار فاطميه جنب اس�تانداری مرکزی 

تلفن33443204 086 واحد ذيربط –تلفن08633443231 واحد مناقصات 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در  سامانه : مرکز تماس27313131  دفتر  ثبت نام :88969737 و 85193768 

نوبت اول

36تهـران
24

37اصفهان
17

48اهـواز
31

33مشهد
19

33تبـريز
21

37كرمان
19

41يــزد
27


