
از  اس��تخراج  و  كش��ف  از 
نخس��تين چ��اه نف��ت در اي��ران 
107 س��ال مي گ��ذرد و ظاه��را 
در 27 س��ال آخر آن س��عي شده 
اس��ت كه در اساس��نامه شركت 
ملي نفت تغييرات��ي صورت گيرد 
كه هنوز هم تحقق نيافته اس��ت. 
در هفته هاي گذش��ته اين خبر در 

رسانه ها آمده است كه به علت بي رغبتي دولت ها در 27 سال 
گذشته در اصالح اساسنامه ش��ركت ملي نفت، مجلس خود 
در اين زمينه فعال شده و پيش نويسي را تنظيم كرده كه قرار 
است در نيمه دوم ماه جاري و ش��ايد در صحن علني به بحث 
و گفت وگو گذاشته ش��ود. اينجا واقعا جاي تامل است، چطور 
بيش از ربع قرن از طرح مس��اله مهمي چون اساسنامه جديد 
براي شركت ملي نفت مي گذرد و هنوز هيچ چيز نهايي نشده 
است؟ از آنجا اين موضوع جاي درنگ دارد كه ايران، كه يكي 
از بزرگ ترين كشورهاي داراي ذخاير نفت و گاز جهان و يكي 
از تعيين كننده ترين كش��ورها در جمع اعضاي اوپك اس��ت، 
اگر كاستي در اساسنامه ش��ركت ملي نفت بوده كه اصالح را 
ضروري مي كرده است، اين ش��ركت چطور و با چه استراتژي 
نفتي طي اين س��ال ها اداره و هدايت مي ش��ده است؟ اساسا 
در شركت ملي نفت اس��تراتژي در جهت حفظ و نگهداري و 
بهره برداري از ثروت ملي در چارچوب اساس��نامه فعلي وجود 
دارد يا خير ؟ اساسنامه احتمالي جديد تا چه حد تامين كننده 
منافع ملي كشور در شرايط سياسي اقتصادي منطقه و جهان 
ادامه در صفحه4 است.  

نگاه

سيد احمد ميرمطهري٭

27 سال از 107 سال نفت
محراب، مانند هر پگاه، پاسدار 
هميش��ه اش را به س��وي خويش 
مي خوان��د و عل��ي)ع( بر س��جده 
آخرين پيش��اني مي س��ايد. تيغه 
شمش��ير در تاريكي مي درخش��د 
و عرش مي ل��رزد و مح��راب دري 
مي ش��ود از درهاي بهشت. لبه تيز 
كينه و حق��ارت بر ت��ارك ابرمرد 

اسالم مي نشيند و خون مولود كعبه بر دامن ابن ملجم شتك 
مي زند كه عقده هاي دنيايي اش را در ش��هادت بزرگمردي 
جس��ت وجو مي كند كه دني��ا را، دنيا را، دنيا را، س��ه طالقه 
كرده اس��ت و نخس��تين ش��هيد محراب، ضربت خورده از 
كينه حقيران ده��ر، رس��تگار ترين آفريده يزدان اس��ت و 
ساقي كوثر است و همس��ر كوثر امت و گواه همواره تاريخ بر 
مظلوميت ش��يعه؛ كه پيش��اني اش همواره از خونش سرخ 
اس��ت و فرياد حق جويي و عدالت خواه��ي اش، فرياد برائت 
از اس��تكبارش بر فراز تاريخ آونگ است و خواب مستكبران 
را برمي آش��وبد. عل��ي)ع( مرد محب��ت و آباداني، ك��ه با  هر 
ضربه اي بر خاك، چشم هاي جوش��ان پديد مي آورد كه نيم 
ش��بان، روزي يتيمان و بيو گان را در حرير ُحبش مي پيچد 
و به در خانه مستمندان مي رس��اند. علي)ع( كه ذوالفقارش 
برترين شمشير اسالم است، با همان دستاني كه خيبر را به 
بازيچه اي بدل مي كند، براي يتيمان بيوه زني لقمه مي گيرد. 
دس��تان علي)ع( سرپناه اس��ت، همه يتيمان به زير دستان 
علي)ع( پناه مي آورند. قلب علي)ع( مامن خداست. همه راه 
ادامه در صفحه5 گم كرد گان از او نشان مي جويند و...  

نگاه روز

علي اصغر شعردوست

محرابي كه در بهشت گشود 
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جامعه

 زنان به 101 
اس ام اس مي زنند

اعالم شماره دريافت مطالبات 
نيمي از جمعيت كشور

جامعه

 ثبت جهاني 
»شوش« و »ميمند«

يونسكو به ايران
 لبخند زد

اقتصادي

بدهي هاي دولت را 
تعيين تكليف كنيد

 دستور ويژه اقتصادي 
رييس جمهور به معاون اول:

 ديدار 
  اساتيد دانشگاه

 با رهبر معظم انقالب
13

ظريف باتجربه 
و مذاكره كننده اي 

فوق العاده است

 خوش خبري 
آمانو

 گفت وگوي اختصاصي »اعتماد« با
 وزيرخارجه اتريش، كشور ميزبان مذاكرات:

 آخرين گزارش ها از وين  
و انتظار براي توافق هسته اي

مديركل آژانس: با همكاري ايران تا پايان 
سال گزارشي درباره ارزيابي مسائل مربوط 

به پي ام  دي ارايه مي كنيم

 در محل مذاكرات گفته مي شود دو طرف 
 بر سر جدول زماني رفع تحريم ها

 به توافق رسيده اند

رييس دولت سابق در يك سخنراني براي يارانش 
مسير فعاليت هاي خود را تبيين كرد 

گفت وگو با كمال تبريزي 
 درباره اكران فيلم 
توقيف شده اش پس از 7 سال

ماموريت تازه 
احمدي نژاد

مي خواهم فيلم 
ترسناك بسازم

    مهش�يد س�توده/1400 كلمه براي روش��نگري. ساختمان 
ولنجك، شب والدت امام حسن مجتبي)ع(. خبري از »بهار« نيست. 
اين بار در جمع حلقه اول يارانش »روشنگري« كرده است. تاكتيك 
تابستانه رييس دولت س��ابق اما جديد اس��ت. پيش از اين به سراغ 
چنين تاكتيك هايي كه شايد مقدمه اي براي استراتژي بلندمدت تر 
باشد، نرفته بود. حاال صراحتا رييس دولت سابق گفته هيچ برنامه و 
عالقه اي براي فعاليت هاي انتخاباتي ندارد. درس��ت در روزهايي كه 
حلقه اول س��ابقش اوضاع آنچنان خوبي ندارند يا بازداشت شده اند 
يا در معرض بازداشت هستند. او اما س��خنراني كرد و تيم رسانه اي 
او براي بازتاب خبرش تالش كامل را كردند تا نشان دهد ديگر به كار 
سياسي معمولي عالقه اي ندارد و تنها مي خواهد با كارگروه هايي كه 
راه اندازي كرده »آرمان هاي انقالب اسالمي« را تبيين و »خط امام« 
را بازخواني كنند. هرچند كه خبري از به��ار و برخي كليدواژه هاي 
هميش��گي رييس دولت س��ابق نبود اما »گله گذاري« هميشگي 
محمود احمدي نژاد پابرج��ا بود. باز ه��م از منتقدانش گاليه كرده 
و عدم پاس��خگويي در برابر اتهامات را كمبود هزينه و نيرو دانسته 

است. همه اتهاماتي كه در رسانه ها مطرح مي شود را دروغ و بي پايه 
و اساس دانس��ته اس��ت و منتقدانش را »رفع القلم« ناميده است. با 
اين همه با قرائت همه 1400 كلمه روشنگري محمود احمدي نژاد 
از فعاليت هايش در دفتر ولنجك يك نتيجه بي��رون مي آيد آن هم 
اين است كه اين روشنگري ها با اعمال اين روزهاي دولت همخواني 
ندارد. ديدار در شب والدت امام حس��ن مجتبي)ع( يعني سه شب 
پيش برگزار ش��ده اس��ت؛ ديداري كه در آن احمدي نژاد به سبك 
هميشه س��خنراني اش را ش��روع كرده و بعد خطاب به آنهايي كه 
دوستان قديم و همكار ناميده شده اند، »نكاتي« را بيان كرده است. 
او با اين تاكيد كه عده اي از حاضران از برنامه ها در ساختمان ولنجك 
بي خبر هستند به سراغ روشنگري رفته و از برنامه هاي اين روزهاي 
خود و همكاران شان گفته است. بر اساس گزارش سايت دولت بهار، 
او صراحتا اعالم كرده اس��ت كه »ما و جمعي از دوس��تان، بر اساس 
يك بررسي دقيق به اين نتيجه رس��يده ايم كه مهم ترين كاري كه 

مي توانيم انجام دهيم، بازخواني خط نوراني امام خميني )ره( است. 
ادامه در صفحه 2

  براي »بازخواني انقالب، آرمان هاي آن و خط امام« كارگروه 
استان ها تشكيل داده ايم و در استان ها داريم سازماندهي 
مي كنيم     ان شاءاهلل اين كار پايه برپايي »حكومت جهاني 

توحيد« مي شود     عليه من داستان سرايي مي كنند 

حرفروز
برنامه ششم؛ بايد كوشيد

در يادداش��ت ديروز به دو نكته مهم از سياس��ت هاي كلي 
برنامه ششم ابالغ ش��ده از س��وي رهبري اشاره ش��د. در اين 

يادداشت نيز چند مورد مهم ديگر مورد توجه قرار گرفته است. 
3- بند 10 اين سند به مساله مهم نفت و صندوق توسعه ملي 
اشاره دارد. »تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، 
از منبع تامين بودجه عمومي به »منابع و س��رمايه هاي زاينده 
اقتصادي« و دايمي شدن اساسنامه صندوق توسعه ملي با تنفيذ 
اساس��نامه موجود و واريز س��االنه 30 درصد از منابع حاصل از 
صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق 
توس��عه ملي و افزايش حداق��ل 2 واحد درصد س��االنه به آن. 
استقالل مديريت حساب ها )ي صندوق( از بانك مركزي. ارايه 
تسهيالت از منابع صندوق توسعه ملي به بخش هاي غيردولتي 
به صورت ارزي. اس��تقالل مص��ارف صندوق توس��عه ملي از 
تكاليف بودجه اي و قوانين عادي. سپرده گذاري ارزي حداكثر 
20 درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانك هاي عامل در قبال 
اخذ خط اعتباري ريالي از بانك هاي مذكور براي ارايه تسهيالت 
ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با 
معرفي صندوق توسعه ملي«. پرسشي كه براي هر ناظري پيش 
مي آيد اين است كه اين سياس��ت ها كمابيش پيش از اين هم 
بود و حتي به صورت قانون در اساس��نامه صندوق توسعه ملي 
ذكر شده است، ولي آنچه در عمل شاهديم، نقض مستمر آن از 
طريق قانون نويسي هاي جديد و ناديده گرفتن فلسفه وجودي 
صندوق توسعه ملي به ويژه از سوي نمايندگان است. بنابر اين 

بايد سازوكاري را تعبيه كرد كه مانع اين دست اندازي ها شود. 
4- در بند 11 بر كاهش شدت انرژي تاكيد شده است؛ شاخصي 
كه در ايران بسيار باالست و ريشه اساسي آن سياستگذاري هاي 
ادامه در صفحه 14 غلط در مورد انرژي است. 

درگذش�ت مادر گرامي همسرتان را تسليت 
گفته، ب�راي آن مرحومه غف�ران و آمرزش 
الهي و ب�راي جنابعال�ي و س�اير بازماندگان 
از خداون�د من�ان آرزوي صب�ر و بردب�اري 

مسئلت مي نماييم.

 برادر گرامي جناب آقاي 

حاج  محمود ايزددوست

الياس حضرتي- علي حضرتي- فياض زاهد- محمد عنايت شعار
 غفار يوسفي-  صميد حضرتي-  شاپور باقري-  حجت طهماسبي
 هادي بلوكي- محمد محموديان -  عليرضا خلقت دوست 
اسماعيل حسيني- سيروس صداقت

درگذش�ت مادر گرامي ت�ان را تس�ليت گفته، براي آن س�عيده 
فقيده غفران و آم�رزش الهي و براي ش�ما و بازمان�دگان صبر و 

سالمتي آرزومندم.

 برادر گرامي جناب آقاي 

ناصر آذرمي

محمود ايزددوست

درگذشت برادر بزرگوارتان را تس�ليت گفته، براي آن مرحوم 
غف�ران و آمرزش اله�ي و براي ش�ما و خان�واده محت�رم صبر و 

شكيبايي آرزومندم.

 برادر گرامي جناب آقاي

 دكتر اهلل كرم افتخاري

محمود ايزددوست

 شماره هاي تماس
 با   روزنامه اعتماد

66124021
66124025 66124024

نمابر

را  گرامي ت�ان  وال�ده  درگذش�ت 
تس�ليت عرض نموده، براي آن سعيده 
فقيده غف�ران و آمرزش اله�ي و براي 
جنابعالي و ساير بازماندگان از خداوند 
من�ان آرزوي صبر و بردباري مس�ئلت 

مي نمايد.

 بازگشت همه به سوي خداست

 خانواده هاي: ديدار- روح افزا- سهامي- زمزمي
 حمزه زاده- مهدوي - جاللي

 جناب آقاي مهندس 

 علي اكبر احساني

شب قدر است و بندگان روزه دار و ميهمانان ضيافت اهلل بار ديگر بر سر سفره رحمت و مغفرتش نشسته اند. 
افتخار داريم همچون سال گذشته همراه با عبادالرحمان شب 19 و 21 و 23 ماه رمضان مطابق با 14 و 16 و 18 
تير را در دارالزهرا )س( گردهم آييم و به مناجات با رب االرباب و سوگواري اميرالمومنين علي بن ابي طالب 

عليه السالم به استقبال صبح صادق ظهور كلمه حق بنشينيم. 
»اللهم اظهر كلمت الحق و اجعلها العليا«

شروع مراسم ساعت 22:30 
1- دعاي جوشن كبير ساعت 22:45

2- سخنراني ساعت 24
3- مراسم احيا و سوگواري ساعت 1 بامداد

سخنرانان به ترتيب حجج اسالم آقايان: خامنه اي، خلجي، خسروي. 
آدرس: چمران- به طرف ولنجك- بلوار رشيدالدين فضل اهلل- ميدان شهرياري -  خيابان هشترودي- خيابان بيضاوي غربي- خيابان كيوان-

پالك 3- دارالزهرا )س(

»شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن«  
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فرارسيدن شب هاي پرفضيلت و متبرك قدر را  گرامي مي داريم
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