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وهشگران پژ

به خاطر وضع خفقاني كه عباسيان نسبت به علويان 
بوجود آورده بودند عدم ارتباط مس��تمر بين شيعيان و 
ائمه موجب شد كه عده اي سست ايمان و سودجو، دنبال 
مقاصد خويش باش��ند و با جدايي گروهي از ش��يعيان 
وضع را مناس��ب ديده، فعاليت خ��ود را در قالب مبارزه 
با عباسيان ش��روع كنند. كه ابي الخطاب هم از اينگونه 
افراد است. كه عليه عباسيان دست به اقدام می زند ولي 
كشته می ش��ود. و لذا باقي پيروان او از اين پس به شام 
رفته و در شهر »سلميه« سكونت می گزينند كه نزديك 
»حمص« بود و از ترس حكام و مأموران عباسي تظاهر به 
تجارت می نمودند و در عين حال دعاة خود را به اطراف و 
شهرهاي اسالمي می فرستادند و مردم را به نزديك شدن 

ظهور مهدي از نسل اسماعيل بشارت می دادند.
زندگي مخفيانه و مرگ محمد بن اسماعيل، زمينه 
گسترش و پيش��رفت دعوت را بيش��تر فراهم ساخته 
اس��ت و از اين پس داعيان اسماعيلي در ايران، سوريه 
و شمال آفريقا به صورتي گسترده و مخفيانه به دعوت 
پرداختند. اس��ماعيليه بواس��طه نفوذي ك��ه در ميان 
مردم عادي و س��تم ديده داشتند و با توجه به دعوت 
مخفي كه حدود يكصد سال ادامه دادند، موفق شدند 
 پيرواني جذب كنند و براي اين منظور اغلب در مناطق 
دور دس��ت چون يمن و شمال افريقا و ماوراءالنهر كه 
از مركز خالفت دور بود و خطرات كمي تهديد می كرد 
فعاليت خود را بيش��تر می كردند، در اين راستا يكي از 
دعاة به ن��ام عبيداهلل المهدي در ش��مال آفريقا وقتي 
وضعيت مناس��ب ب��راي اهداف خ��ود می بيند امامت 

خويش را علني می كند. 
و با اس��تفاده از دوري منطق��ه با كمك ابوعبداهلل 
ش��يعي يكي از داعيان ديگر موفق می شود قبايل بربر 
را ج��ذب خود كن��د و از آنها بيعت بگي��رد و خود را 
به عنوان مهدي معرف��ي می كرده و با اين اقدام تمام 
ش��دن دوره س��تر را اعالم می كن��د و مرحله ظهور را 
آغ��از می نمايد و بعد از مدتي در س��ال 301 هجري 
سپاهي به مصر ارسال می كند با تصرف مصر و مناطق 
ديگر و بعد از مدتي تمام شمال افريقا را تحت سيطره 
خود در می آورد و با ورود به مصر خالفت فاطميان را 
آغاز می كند، دوره ای كه موفقيت اس��ماعيليان به اوج 
می رس��د، اسماعيليه اين دوره را اغلب »عصر طاليي« 
اس��ماعيليه وصف كرده اند. جنب��ش انقالبي و دعوت 
اس��ماعيليان نخس��تين، س��رانجام به تأسيس دولتي 
منجر ش��ده بود كه امام اس��ماعيلي در رأس آن قرار 
داشت و طي همين دوره تفكر و ادبيات اسماعيلي به 

اوج اعتالي خود رسيد. 
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آگهي فقدان سند مالكيت المثني آقاي مهران پور آذر و عليرضا پورآذر و 
اصغر پورآذر لحاقي و رضا پور آذرلحاقي و غالمرضا پور آذرلحاق و خانمها 
فاطمه پور آذرلحاقي  و ليال پور آذرلحاقي  و ندا پور آذرلحاقي  و حميده 
دارافرين مالكين (كال وراث آقاي موسي پور آذرلحاقي) با اعالم گم شدن 
اسناد مالكيت ملك مورد آگهي با تسليم استشهاديه گواهي امضاء شده 
ذيل شماره9902- 9903 مورخ96/11/7 دفترخانه 822 تهران طي 
درخواست وارده 32799 مورخ96/11/8 تقاضاي صدور المثني سند 
مالكيت ملك مذكور را نموده  كه مراتب در اجراي ماده 120 آئين نامه 
مالك:  خانوادگي  نام  و  آگهي مي گردد: 1-نام  زير  به شرح  ثبت  قانون 
نامبرده  وراث  و  نمودند  فوت  ايشان  (كه  آذرلحاقي   پور  موسي  آقاي 
رضا  و  لحاقي  پورآذر  اصغر  و  پورآذر  عليرضا  و  آذر  پور  مهران  آقايان 
آذرلحاقي   پور  فاطمه  خانمها  و  آذرلحاق  پور  غالمرضا  و  آذرلحاقي  پور 
حميده  خانم  و   ( دختران  آذرلحاقي(  پور  ندا  و  آذرلحاقي   پور  ليال  و 
2-شماره  ششدانگ  مالك  هستند  اهللا  فرض  كما  (همسر)  دارافرين 
اثاث  شدن:  گم  3-علت  تهران  بخش6  در  واقع   4731/5825 پالك: 
كشي 4-خالصه وضعيت مالكيت: سند مالكيت ششدانگ يك باب خانه 
بشماره4731/5825  تفكيكي  سوم  قطعه  مترمربع  بمساحت36/65 
چاپي  بشماره   201 دفتر  صفحه125  ثبت24751  ذيل  تهران  بخش6 
گرديده  تسليم  و  بيدآبادي صادر  بخشعلي شيراني  آقاي  بنام   11293
 45/6/26 شماره10456-  سند  برابر  الواسطه  مع  سپس  و  است 
دفترخانه159 تهران به آقاي موسي پور آذر لحاقي منتقل گرديد سپس 
شعبه 188  مورخ 83/10/30  دادنامه 623/188/83  برابر  نامبرده 
از  عبارتند  وي  الفوت  حين  وراث  و  فوت  تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه 
آقايان مهران پور آذر و عليرضا پورآذر و اصغر پورآذر لحاقي و رضا پور 
آذرلحاقي و غالمرضا پور آذرلحاق(پسران) و خانمها فاطمه پور آذرلحاقي  
و ليال پور آذرلحاقي  و ندا پور آذرلحاقي(دختران)  و حميده دارافرين 

(همسر) و ششدانگ در قيد رهن و بازداشت نمي باشد.
لذا باتوجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوق الذكر و درخواست 
ملك  به  تا هركس نسبت  اعالم  مراتب  آن  المثني  مالكيت  صدور سند 
يا  نشده  ذكر  آگهي  اين  چهارم  قسمت  در  كه  كرده  معامله  آگهي  مورد 
مدعي وجود آن  نزد خود مي باشد بايد ظرف ده روز پس از انتشار آگهي 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارايه اصل سند مالكيت يا 
سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در 
صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت 
المثني سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد 

كرد.
نبش  جمهوري  خيابان  به  نرسيده  هادي  شيخ  خيابان  محل:  ثبت  نشاني   
تهران  مولوي  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  پالك366  بيگي  رجب  كوچه 
 10258/م الف    اميد ملك- رئيس ثبت اسناد مولوي تهران از طرف محمدي

به  بدينوسيله  رسمى  اسناد  اجراى  نامه  آئين   101 ماده  اخطار  آگهى 
آقاى رضا زاهدى به نشانى تهرانپارس فلكه چهارم وفادار شرقى نبش 
كالسه  اجرايى  پرونده  بدهكاران/راهنين   19 واحد   249 پ   137 خ 
9302693 ابالغ مى گردد ملك مورد وثيقه پرونده اجرائى مذكور قطعه 
6 تفكيكى از پالك ثبتى شماره 88/19961 واقع در بخش 11 تهران 
به مبلغ 2/800/000/000 ريال ارزيابى گرديده كه نظريه كارشناس 
مذكور در آدرس مندرج در متن سند رهنى جهت ابالغ ارسال كه طبق 
گزارش مورخ 96/11/09 واحد ابالغ ثبت اسناد (منطقه 16 پستى) 
لذا مراتب به شرح فوق  آدرس مذكور مورد شناسائى واقع نگرديده 
معترض  مذكور  پالك  ارزيابى  مبلغ  به  چنانچه  مى گردد  ابالغ  شما  به 
مى باشيد مى توانيد اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 5 روز از تاريخ 
انتشار اين آگهى ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به 
مبلغ 7/400/000 ريال، واريز به حساب سيبا 0103134800001 
نزد بانك ملى به نام كانون كارشناسان رسمى دادگسترى به دفتر اين 
اداره واقع در چهار راه جهان كودك-   ساختمان معاونت اجراى اسناد 
يا  از موعد و  به اعتراضى كه خارج  رسمى   طبقه دوم تسليم و ضمناً 
فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.
 10239/م. الف                        رئيس اداره سوم اجراى اسناد رسمى تهران – نقيبي 

دعوت نامه هيات تشخيص-نوبت سوم  - ( خوانده )     خواهان: مريم 
خوانده:   16 واحد  پ28  شيدايي  دروس  تهران  نشاني  به  واال  زندي 
فرنگ  بلوار  آباد  نشاني سعادت  به  موسوي  عبداله  دكتر  پزشكي  مطب 
عبداله  پارسيان ط3 دكتر  پارسيان ساختمان پزشكان  بيمارستان  جنب 
موسوي  خواسته دعوى: حق بيمه  محل و وقت حضور: اداره تعاون كار و 
رفاه اجتماعي شمالشرق تهران  بنشاني خ سميه نرسيده به پل حافظ خ 
پورموسي پالك 40 شعبه هيات تشخيص ساعت 8:30 روز 31 ماه 02 
سال 1397  خوانده مي بايست اصل كارت شناسايي و روزنامه رسمي را 

همراه خود داشته باشد.
اگر نماينده طرفين در جلسه شركت نمايند همراه داشتن معرفى نامه 

كتبى تام االختيار و كارت شناسايى معتبر الزامى است .
خواهشمند است كلى مدارك مورد استناد خود را براى طرح در جلسه 

هيات تشخيص همراه داشته باشيد.
 10245/م الف           
نيا روشن  تهران-داود  شمالشرق  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون  اداره  سرپرست 

اجراي مفاد اسناد رسمي  نامه  آيين  اجرائيه طبق ماده 18  ابالغ   آگهي 
گاندي  نشاني:  به  ناصر  فرزند  اسدي  حبيب  آقاي  به  بدينوسيله 
وصول  براي  عابدي  يحيي  آقاي  كه  شود  مي  ابالغ  واحد7   4 ط  شمالي 
بانك  عهده  شماره779808  چك  بابت  مبلغ20/000/000/000ريال 
ملت شعبه ونك عليه شما اجراييه صادر نموده كه  پرونده اجرايي به 
مورخ  گزارش   طبق  و  شده  تشكيل  اداره  اين  در   9602801 كالسه 
1396/7/13 مامور ابالغ اداره پست ابالغ اجراييه به شما به دليل عدم 
شناسايي محل اقامتتان ميسر نشده است و بستانكار هم اعالم نموده 
نميتواند شما را جهت ابالغ واقعي معرفي نمايد لذا به تقاضاي بستانكار 
بوارده 14038549- 96/10/20 و طبق ماده 18 آئين نامه اجراء از 

تاريخ انتشار اين آگهي كه روز ابالغ اجرائيه محسوب است.
 ظرف ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود ننمائيد عمليات اجرائي جريان 

خواهد يافت.
 10250/م الف             رئيس اداره چهارم اجراي اسناد رسمي تهران- شبيبي

در  واقع  ثبتي2395/138230  پالك  از  مالكيت  سند  فقدان  آگهي 
بخش10 تهران  آقاي بيژن علي يار مانيزاني اصالتا طي برگ تقاضا به 
وارده شماره 58780 مورخ 96/11/30 با تسليم  دو برگ استشهاديه 
شماره21624  طي  آن  شهود  امضاي  گواهي  كه  مصدق  محلي 
اعالم  با  و  گرديده است  ثبت  تهران  مورخ96/11/29 دفترخانه177 
مفقود شدن سند مالكيت ملك مورد آگهي تقاضاي صدور المثني سند 
نامه  آئين   120 ماده  اجراي  در  مراتب  كه   است  نموده  را  مالكيت 
ثبت بشرح ذيل گواهي مي گردد: سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه 
شمالغربي  در  واقع  مترمربع   62/01 مساحت  به  مسكوني  آپارتمان 
طبقه چهارم قطعه 7 تفكيكي بپالك138230 فرعي از 2395 بخش10 
تهران مورد ثبت 647660 صفحه 58 دفتر جلد 3450 بشماره چاپي 
196955 به نام بيژن علي يار مانيزاني ثبت و صادر و تسليم گرديده 
نامه  آئين   120 ماده  اصالحي  يك  تبصره  اجراي  در  مراتب  لذا  است 
آگهي  كثيراالنتشار  هاي  روزنامه  از  يكي  در  نوبت  يك  در  ثبت  قانون 
را  مالكيت  يا وجود سند  و  معامله  انجام  ادعاي  مي گردد چنانچه كسي 
روز   10 مدت  ظرف  آگهي  اين  انتشار  تاريخ  از  باشد  داشته  خود  نزد 
اعتراض خود را بانضمام عين سند مالكيت به اين اداره تسليم تا مورد 

رسيدگي قرار گيرد.
 بديهي است چنانچه در مهلت مقرر اعتراضي واصل نگردد المثني سند 

مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضي تسليم مي گردد.
 10254/م الف    عبدالرضا شاكري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رودكي 

نگاهیانتقادیبهتوسعۀبرونزا

 مصائب
یک الگو

محمد پورمحمد

توسعۀ برون زا به دنبال شرايطی  است كه مؤلفه های توسعه را از ديـــــدگاه
جوامع غربی و توسعه يافته اخذ كند و به كشورهای در 
حال توسعه تزريق نمايد. اين نظريات به يكسان بودن 
روند توسعه در همۀ جوامع باور دارند. بنابراين، اين الگو 
منش��أ و جهت گيری خارجی داش��ته و الگويی است 
تقليدی از كش��ورهای توس��عه يافته. در اي��ن الگو، به 
شرايط و اوضاع درونی جامعه توجه چندانی نمی شود و 
ب��ا مالک ق��رار دادن الگوهای نظام س��رمايه داری، در 
جهت رسيدن به توسعۀ غربی گام برداشته می شود. در 
زمينه های اقتصادی نيز با م��الک قرار دادن الگوهای 
كالسيك توسعۀ اقتصادی، كه تأكيد بر اقتصاد بازار و 
عملكرد آن دارند، در جهت نيل به انباش��ت س��رمايه 
به عنوان نيروی محركۀ توس��عۀ اقتص��ادی مطابق با 
الگوهای نظام سرمايه داری، گام برمی دارد. از اين منظر، 
منش��أ توسعه ، جهان غرب اس��ت و با اصرار بر توسعۀ 
ب��رون زا، آن را در مدار »تعامل گرايی« قرار می دهد. در 
نگاه اين جريان، هدف كالن توس��عه يافتگی به معنای 
راي��ج و متعارف غربی آن اس��ت و ب��ا توجه به برتری 
سرمايه ای و فناورانۀ غرب، كشورهای توسعه نيافته ناچار 
به تعامل با غرب هستند. اين نوشتار درصدد است تا با 
نگاهی انتق��ادی به اين رويك��رد بپ��ردازد و آن را در 

چالش هايی نظری و عملی اسير نمايد.
 

تکیهبرسیاستخارجیبهجایعرصۀداخلی
در اي��ن دس��ته از نظري��ات، ن��گاه بيرونی به 
توس��عه، موجب اولويت سياست خارجی بر داخلی 
می ش��ود. حتی برخ��ی متفكرين توس��عۀ برون زا، 
استقالل خواهی و خودكفايی را در رديف انزواگرايی 
معرفی می كنند. بر اين اساس، راهبردهای مطلوب 
تحقق توس��عه برپايۀ مفاهيم��ی مانند خودكفايی، 
استقالل و انزوا استوار نيستند و از نظر محتوايی، از 
اين مفاهيم فاصله گرفته و به الگوی توسعۀ برون  زا 
نزديك ش��ده اند. در اين الگو، مفاهيم خودكفايی و 
استقالل بازتعريف می شوند تا شاخص توسعه گرايی 
حاك��م بر جهان كنونی براس��اس راهب��رد تعاملی 
باشد؛ چراكه راهبرد انزواگرايی، مانع توسعه تعريف 
می ش��ود. در اين ش��رايط، هر برنامۀ كالن توسعۀ 
ملی برای دس��تيابی به موفقيت، نيازمند تعامل با 

جريان��ات اصلی نظام اقتصاد سياس��ی بين الملل و 
استفاده از امكانات جهانی است؛ چراكه اين الگوی 
توسعه مبتنی بر »وابستگی متقابل« است و در آن، 

وابستگی متقابل يك ضرورت به حساب می آيد.
 

پذیرشمعادالتاقتصادآزاد
وعدمتحققتوسعه

نهادگراي��ان ب��ا انتقاد ب��ه پذي��رش معادالت 
اقتصادی بازار در جهت توس��عه، بر اين باور هستند 
كه جريان بازار آزاد در موضوع توس��عۀ كش��ورهای 
توس��عه نيافته و ضرورت وج��ود نهادهای الزم برای 
ش��كل گيری سرمايه داری باثبات، اش��تباه كرده اند. 
از نظر نهادگرايان، كش��ورهای توس��عه نيافته برای 
توس��عه بايد به بازس��ازی نهادهای مقوم و اساسی 
سرمايه داری بپردازند؛ نهادهايی مثل حقوق مالكيت 
كه بدون ش��كل گيری و س��ازگاری آن ها نمی توان 
پيش��رفت كرد.بدين ترتيب مش��خص است كه اين 
جريان درصدد اس��ت ش��رايط رشد س��رمايه داری 
پايدار و البته با درجاتی از بومی س��ازی را شناسايی 
و راه نيل بدان را تعبيه كند. متفكران نهادگرا نتايج 
ادعايی تئوری ليبرال اقتصادی را براس��اس واقعيات 
موجود، مورد س��ؤال قرار می دهند. به گمان آن ها، 
برق��راری پيامدهای ادعايی اقتصاد ب��ازار و تجارت 
آزاد، صرف نظر از آنكه هرگز اتفاق نيفتاده، نهايتاً در 
كوتاه مدت، آن هم تحت شرايطی خاص معتبر است، 
ولی نتاي��ج درازمدت آن موجب می گردد كه قدرت 
توليدی كشورهای پيشرفته تر توسعه يابد؛ در عين 
آنكه امكان توسعه يافتگی آن دست از كشورهايی كه 
ديرتر قدم در راه صنعتی شدن گذاشته اند، به شدت 
محدود می شود يا كاهش می يابد. بنابراين تأكيد اين 
گروه بر آن اس��ت كه مادامی كه فرض همگن بودن 
توان توليدی همۀ كشورها صحت عملی نيافته است، 
هر كشوری بايستی با توجه به ويژگی های تاريخی، 
اجتماعی و ارزشی خود عمل نمايد و با اتخاذ تدابير 
مناس��ب و حمايت های اصولی از رشته هايی كه در 
كوتاه مدت فاقد توانايی های الزم برای رقابت بوده و 
به نسبت عقب افتاده اند، آن ها را هم سطح كشورهای 
رقيب نمايد و آس��يب پذيری های ناشی از رقابت در 

شرايط نابرابر را به حداقل برساند. 
الگوه��ای برگرفتۀ ب��رون زا، ضمن دور ش��دن 
مستمر از واقعيات جاری و استلزامات توسعه نيافتگی 
به دلي��ل تع��ارض با نظ��ام مبادلۀ جهان��ی كه خود 
ناش��ی از رابطۀ مركز و پيرامون از س��ويی و توسعۀ 
تجارت بين المللی از س��وی ديگر است، در نابودی يا 
كاهش نابرابری، ضعيف عمل می كند و به تش��ديد 
فقر و محروميت منجر می ش��ود. همچنين از سويی 
موجب تثبيت جايگاه فرادستی و فرودستی قدرت، 
ه��م در داخل و هم در س��طوح خارجی می گردد و 
رواب��ط نابرابر با قدرت های بزرگ را ش��كل می دهد. 
افزون بر اين، نظريات توسعه عمدتاً مبتنی بر تجارب 
مطالعاتی نظريه پردازان در بخشی از جهان در حال 
توسعه است و اغلب با تصور آرمانی گذار از وضعيت 

توس��عه نيافتگی انطباق دارد، اما درعين حال تالش 
دارد تا باتعميم بخشی واقعيت های جزئی، ارائه دهندة 
تصوير نوع آرمانی توس��عه يافتگی به س��اير كشورها 
باش��د. همچنين از نظريه پردازان وابس��تگی، رائول 
پربيش، اين گونه اس��تدالل می كن��د كه مؤلفه های 
تجارت آزاد جهانی، عليه كشورهای در حال توسعه 
عمل می كن��د؛ چراكه از منظ��ر وی، قيمت كاالی 
خام صادراتی به كش��ورهای پيشرفته، رو به كاهش 
و قيمت كاالهای ساخته شدة صادراتی به كشورهای 
در حال توس��عه، رو به افزايش اس��ت و اين مسئله 
باعث انتقال مازاد، س��ود و ثروت كشورهای در حال 
توسعه به كشورهای صنعتی می شود. بنابراين مراحل 
پيشرفت نظام سرمايه داری در شمال و عقب ماندگی 
كش��ورهای جن��وب، به ايج��اد رابط��ۀ اقتصادی و 
وابستگی بين اين دو دسته از كشورها منجر می شود 
كه به مقتضای آن، سير فرايند عقب افتادگی يكی، به 
فرايند پيشرفت و شكوفايی ديگری منتهی می شود. 
نظريه پردازان اين مكتب ب��اور دارند مركز آن چنان 
ساختار كش��ور پيرامونی را مشروط می كند كه اين 
كشورها نمی توانند به توسعۀ مستقل و رضايت بخشی 
دس��ت يابند و اگر كشورهای پيرامونی رابطۀ خود را 
ب��ا مركز تضعيف كنند، می توانند توس��عۀ اقتصادی 
بيش��تری را تجربه كنن��د. از س��ويی آن ها پذيرش 
الگوهای برون زای توس��عه همراه با كمك خارجی را 
در جهت توس��عۀ تجارت جهانی می بينند كه به نوبۀ 
خود، متضمن تأمين منابع كش��ورهای صنعتی شدة 
غرب است. از آنجا كه تجارت جهانی تحت تأثير نظم 
جهانی، ش��رايط بين المللی و رابط��ۀ مركز-پيرامون 
اس��ت، به افزايش ديون كشورهای در حال توسعه و 
نيز توزيع نابرابر قدرت و ثروت در آن ها منجر می شود 
كه نتيجۀ اين وضع از س��ويی تشديد نابرابری ها و از 
س��وی ديگر، بی ثباتی و بحران های سياس��ی مكرر 
اس��ت. هنگامی كه برنامۀ توسعه با اولويت بر عوامل 
و متغيرهای بيرونی تعريف می ش��ود، وضعيت نظام 
بين المللی و متغيرهای بيرونی، در تعريف سياس��ت 
داخلی و وضعيت درونی كش��ور، از ت��وان اثرگذاری 
بااليی برخوردار است. بنابراين هرگونه تنش و چالش 
بين المللی می تواند ثبات درونی كش��ور را به چالش 

بكشد.
 

تأثیرمنفیبرفرهنگجامعه
نگاه به تجربۀ كشورهای غربی در توسعۀ برون زا 
و اولويت دهی به بيرون، موجب می ش��ود تا غرب و 
فرهنگ كشورهای توسعه يافته به صورت مطلوب و 
مثبت ارزيابی شوند. از منظر مكتب انتقادی، الگوهای 
توسعه به يك معنی و خاصه از بُعد جامعه شناسی، 
صدور همان چيزی اس��ت كه آن را صنعت فرهنگ 
و صنعت دانش می خوانن��د. در واقع آن ها با انتقاد 
به اين امر، كاركرد آن ه��ا را حاكم كردن عقالنيت 
صوری بر جامعه می دانند كه آن را تفكر فن ساالرانه 
ب��ا هدف خدم��ت به س��لطه و نه رهاي��ی، تحليل 
می كنند. ماركوزه از جملۀ اين نظريه پردازان اس��ت 

كه از ناكارآمدی عقالنيت ابزاری و سلطۀ تكنولوژی 
سخن می گويد. از منظر او، انسانيت امروز در معرض 
يك نابودی كامل قرار گرفته و انديشه و بيم و اميد 
انس��ان ها بازيچۀ قدرت شده است و فقر و بدبختی 
در كنار توانگری های نوظهور خودنمايی می كند. از 
رهگ��ذر تكنولوژی، فرهنگ، سياس��ت و اقتصاد در 
ه��م می آميزند و سيس��تمی را به وج��ود می آورند 
كه انس��ان را می بلعد و هر جهشی را واپس می زند.

از س��وی ديگر، در نظريات توسعۀ برون زا، فرهنگ 
جامعۀ توس��عه نيافته با برچسب سنتی و ناهمخوان 
با توسعه، منفی ارزيابی می شود. همين امر موجب 
می گردد تا روند تحول به س��وی فرهنگ مطلوب يا 
همان فرهنگ مدرن و غربی، ارزش تلقی ش��ود. در 
نتيجه، عدم اعتمادبه نفس و خودكم بينی به فرهنگ 
مردم وارد می شود. از سويی نيز تشبه به ارزش های 
غربی، ش��أن و غرور ايجاد می نمايد. در اين فرايند، 
جامع��ه به تدريج دچ��ار ازخودبيگانگی می ش��ود و 
به دلي��ل تع��ارض ارزش های خودی ب��ا ارزش های 
مدرن، نوعی گسس��ت و بحران هويت پيدا می كند. 
اين در حالی است كه تقابل ميان فرهنگ سنتی و 
مدرن، مورد انتقاد قرار گرفته اس��ت. در اين رابطه، 
چنين عنوان ش��ده كه ترک الگوهای سنتی، لزوماً 
ب��ه نفع جوامع در حال توس��عه نيس��ت. همچنين 
نمی توان قانون كلی صادر كرد كه فرهنگ س��نتی 
جوامع در تضاد با توسعه قرار دارد. در بيشتر موارد، 
می توان س��نت را با كم��ی جرح وتعديل در خدمت 
توسعه قرار داد. تجربۀ كشورهايی چون ژاپن در اين 

مورد قابل توجه است.

عدماستفادۀكاملازظرفیتهایداخلی
در توس��عۀ برون زا، ظرفيت ه��ای داخلی مورد 
بهره ب��رداری بهينه قرار نمی گيرد و به ظرفيت های 
داخل��ی و حت��ی نق��اط ق��وت و ضعف ني��ز توجه 
نمی ش��ود. ايدة توسعه كه از بيرون وام گرفته شده 
اس��ت، در عمل و اجرا، با فن��اوری از خارج می آيد 
و نيروهای متخصص نيز در ابتدا وارداتی اس��ت تا 
اينكه بخشی از نيروهای انسانی داخل به آن مهارت 
دس��ت يابند. هرچند باز هم دانش و تكنولوژی در 
مرحلۀ نخست در انحصار كشورهای در حال توسعه 
قرار نمی گيرد. از س��ويی نيز ضعف نهادی و فقر در 
اين كش��ورها با فعاليت های توس��عه ای در تصادم 
بوده اس��ت، يا نهادهای الزم وجود نداش��ته اند و يا 
در صورت وج��ود، مبتال به امراض ج��دی بوده اند 
و عملكرد آن ها با آس��يب رس��اندن و فساد همراه 
بوده اس��ت. بنابراين در غي��اب نهادهای ضروری و 
نگاه بيرونی به توسعه، پيشرفت اين كشورها سخت 
و مشكل اس��ت. بی توجهی به ظرفيت های داخلی 
در جهت تولي��د و نوآوری، حت��ی در ابعاد نظری، 
موجب می ش��ود تا روش ه��ای برنامه ري��زی مورد 
اس��تفاده به طور عمده، تقليدی باش��ند. اين موارد 
خود تعيين كنندة ناكامی اين كش��ورها در تكميل 
راهبردهای برنامه ريزی توسعه بوده است. عالوه بر 

اي��ن، عدم توجه به ظرفيت های داخلی، گاه موجب 
می شود تا مس��ئلۀ كشور به گونه ای ديگر تشخيص 

داده شود يا اولويت بندی ها درست نباشد.
 

احتمالعدمگسترشتحقیقوتوسعۀعلمی
درداخل

توسعۀ برون زا موجب می شود تا روند وارداتی 
اي��ده در عمل هم موج��ب واردات تكنولوژی و در 
نهاي��ت، وابس��تگی صرف ب��ه خارج ش��ود و روند 
توسعۀ علمی را دچار خلل نمايد. برنامه ريزی های 
نوس��ازی در اي��ن راهب��رد ك��ه برمبن��ای انتقال 
فناوری به كش��ورهای توس��عه نيافته است، بدون 
تغييرات نهادی، ش��كاف بين ايده و عمل را نشان 
داد. تاروپ��ود ضعي��ف غيرعلمی منج��ر به ظهور 
ناسيوناليسم كم رنگی ش��د كه به نوبۀ خود، انگيزة 
ايدئولوژيكی توس��عه را تضعيف می كرد. در عمل، 
هياهوی اجرای طرح های توسعه در اين كشورها با 
عدم راهبرد تداوم تالش ها برای هيچ بود و توسعه 
امری تحقق نيافته در اين كشورها به شمار می رفت. 
همين امر، ش��كاف ميان كشورهای توسعه نيافته و 
توس��عه يافته را شدت می بخش��د و سلسله مراتب 

نابرابر قدرت جهانی را بازتوليد می نمايد.
 نياز به گسترش تحقيق و توسعۀ علوم با توجه 
به ظرفيت های داخلی ضروری است. نمی توان منكر 
دستاوردهای بش��ری در حوزة دانش و علوم شد و 
تنها با تقليد و ترجمۀ صرف به واردات صرف دانش 
پرداخت، بلكه بايد به درون زا كردن علوم انديشيد. 
برمبنای ش��واهد موجود، كش��ور ژاپن يك دوران 
انزوای اقتصادی 260س��اله را برای به دست آوردن 
حداق��ل توان الزم جه��ت درون زا نم��ودن علوم و 
تكنولوژی و اتكا به خود، طی كرده است. اين دوران 
برای انگلستان متجاوز از دويست سال و برای آمريكا 
حدود صد سال ثبت ش��ده است. فرشاد مؤمنی بر 
اين باور است كه ريش��ۀ تمام مشكالت كشورهای 
توسعه نيافته آن است كه در تقسيم كار بين المللی، 
تفكر پيرامون مسائل خود را به كشورهای پيشرفته 
واگ��ذار كردند و گمان بردند با اين واگذاری، از نظر 
زمان می توان صرفه جويی كرد. اما به تدريج روحيۀ 
علم جويی اين جوامع درپ��ی تقليد به خواب رفت. 
بحث دربارة پيامدهای بی توجهی به اين مسائل به 
هنگام انتقال دانش اقتصاد و اثرات آن بر سرنوشت 
اقتصادی كش��ورهای توس��عه نيافته، بحثی بسيار 
گس��ترده اس��ت، اما آنچه عماًل در اين كش��ورها و 
به طور خاص ايران، براساس الگوهای ذهنی وارداتی 
اتفاق افتاده، اين است كه در بسياری از بزنگاه های 
سرنوشت ساز، مسائل بس��يار مهم بی اهميت تلقی 
ش��ده و برعكس مس��ائل پيش پاافتاده بسيار مهم 
ارزيابی ش��ده اس��ت. اين در حالی است كه وجود 
روحيۀ تحقيق و پژوهش و تالش در جهت توس��عۀ 
علمی كشور، می تواند به ايجاد بنيۀ نظری و عملی 
برپايۀ مختصات خاص فرهنگی، اجتماعی، سياسی 

برهان و... هر كشور منجر شود. 

شهرستانها
ین مدیر امور آبفار  انتصاب جوان تر

شهرستان های گیالن در سیاهكل
جوان تري��ن مدير امور آب و فاضالب روس��تايی 
شهرس��تان های گيالن، ديروز در سياهكل منصوب و 

معرفی شد. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايی گيالن 
در جم��ع كاركنان امور آبفار س��ياهكل با قدردانی از 
زحمات چندين س��اله ياسر عليزاده مدير پيشين اين 
امور، گفت: خدمات رس��انی آب ش��رب به روستاييان 
اين شهرس��تان با توجه به بافت جغرافيايی آن دشوار 
و حس��اس اس��ت. محبعلی رنج ور، با اش��اره به اينكه 
روستاهای شهرستان سياهكل همواره در فصول گرم 
سال با تنش آبی مواجه اند، افزود: بايد تدابيری جهت 

پايداری تامين آب شرب اين روستاها اتخاذ گردد. 
در اي��ن آيين، مق��داد ابراهيمی ثاب��ت به عنوان 
مدير جديد امور آبفار شهرس��تان سياهكل جايگزين 
ياس��ر عليزاده ش��د. ابراهيمی متولد س��ال 1365 در 
ش��هر لنگرود و دارای مدرک تحصيلی فوق ليس��انس 
مهندسی مكانيك است. وی در سال 94 پس از قبولی 
در آزمون استخدامی وزارت نيرو در رشته بهره برداری 
تاسيس��ات آبرس��انی، به عنوان مس��ئول پشتيبانی و 
بهره برداری امور آبفار س��ياهكل مش��غول به كار شد. 
ابراهيمی قبل از اين نيز به مدت 3 س��ال در ش��ركت 

آبفای شهری گيالن فعاليت داشت. 

وستای  رفع ضعف فشار آب شرب 8 ر
شهرستان صومعه سرا

مدي��ر امور آب و فاضالب روس��تايی شهرس��تان 
صومعه سرا گفت: نواقص خط انتقال 500 ميليمتری 
مجتمع آبرس��انی سرداران ش��هيد فومن در محدوده 
روستای كهنه سر صومعه سرا شناسايی و برطرف شد. 
ابراهيم پارسا افزود: بيش از 22 ميليون ريال برای 
انجام اين عمليات هزينه و ضعف فشار آب آشاميدنی 
2 هزار مشترِک 8 روستای اين شهرستان مرتفع شد. 
شهرستان صومعه سرا دارای 21 هزار و 628 مشترک 

روستايی آب شرب است.

 وصل شدن آب شرب 
ود وش شهرستان لنگر وستای میان پر ر

مدير امور آب و فاضالب روس��تايی لنگرود گفت: 
برای اين منظور 200 متر از خط انتقال آب شرب اين 
روستا كه دچار انسداد شده بود، اصالح و بازسازی شد. 
رض��ا رحيمی پور افزود: 15 ميلي��ون ريال برای 

انجام اين عمليات هزينه شد. 

 گیالنیان در سال گذشته بیش از
 6 میلیارد مترمكعب گاز مصرف کردند

مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان گيالن از مصرف 
6 ميليارد و دويس��ت ميليون مترمكعب گاز در سال 

گذشته در استان خبر داد.
حسين اكبر افزود: مجموع مصرف گاز در سال 96 

نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها 5 درصد افزايش 
داش��ته است و اين در حاليس��ت كه در سال گذشته 
بيش از 50 هزار مش��ترک جديد گاز در استان جذب 
شده است. وی ادامه داد: مصرف گاز در بخش خانگي 
با وجود افزايش 5 درصدي تعداد مش��تركين بيش از 
166 ميلي��ون مترمكعب كاهش داش��ته كه اين مهم 
نش��ان از نهادينه شدن فرهنگ مصرف بهينه و ايمن 

گاز طبيعي در سراسر استان دارد.
مديرعامل شركت گاز استان گيالن افزود: با توجه 
به صرفه جويي های صورت گرفته توس��ط مشتركين 
فهيم گيالني، شركت گاز اس��تان گيالن توانست در 
س��ال گذش��ته بالغ بر 500 ميلي��ون مترمكعب گاز 
بيشتر به بخش های صنعتی و نيروگاهی استان تزريق 
نمايد و اين حمايت از صنايع اس��تان نقش مهمی در 

جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ايفا نموده است.

اولین ترانسفورماتور کم صدای ساخت 
داخل در بهار 97 به بهره برداری می رسد

براي اولين بار در كشور اولين ترانسفورماتورهاي 
كم صداي ساخت داخل در پس��ت 20/63 كيلوولت 

توحيد گلسار نصب شد.
عظي��م بلبل آب��ادي مديرعام��ل ش��ركت ب��رق 
منطقه ای گيالن درخص��وص اين موفقيت و نوآوري 
گفت: براي كنترل سطح صدا در حد مجاز يا كاهش 
سطح صدا و جلوگيري از آلودگي صوتي به خصوص 
در مناطق مس��كوني و جهت رفاه حال مشتركان در 
پس��تهاي انتقال و فوق توزيع، شركت برق منطقه ای 
گيالن ايده اس��تفاده از ترانس��فورماتورهاي كم صدا 
را در دس��تور كار خ��ود قرار داد و به س��فارش برق 
منطق��ه ای گيالن اولين ترانس��فورماتورهاي كم صدا 
توس��ط گروه كارخانجات ايران ترانسفو ساخته شد و 
موفق شديم اين ترانسفورماتورها را در پست 20/63 

كيلوولت توحيد گلسار نصب كنيم.
مديرعام��ل ش��ركت ب��رق منطق��ه ای گي��الن 
درخصوص پروژه پست 20/63 كيلوولت توحيد گلسار 
گفت: پس��ت 20/63 كيلوولت توحيد گلسار شركت 
برق منطقه ای گيالن كه در آن از دو دس��تگاه ترانس 
40MVA كم صدا اس��تفاده ش��ده با هدف تقويت و 
پايداري و تعديل بار شبكه فوق توزيع و توزيع شمال 
شهر رشت، در منطقه گلسار رشت احداث شده و در 

بهار سال 97 برقدار خواهد شد.

ین  تأمین نیاز بازار داخل بزرگتر
دستاوردهای فوالد مبارکه در سال 96

در س��ال 1397 كه از سوی مقام معظم رهبری 
به عنوان سال حمايت از كاالی ايرانی نام نهاده شده 
اس��ت، گروه فوالد مباركه همانند س��الهای قبل كه 
در تحقق راهبردهای ايش��ان پيش قدم بوده اس��ت، 
امس��ال نيز با تالش بيشتر در اين مسيرگام برخواهد 
داش��ت؛ چراكه حماي��ت از توليد داخ��ل موضوعی 
فردی و س��ازمانی نيس��ت، بلكه فرايندی ملی است. 
فوالد مباركه توليدكنندة ورق مورد نياز بس��ياری از 
صنايع كشور اس��ت كه در پايين دست اين شركت، 

توليدكننده قطعات و لوازم بيش��ماری هس��تند و در 
گذشته بايد اين اقالم از خارج از كشور وارد می شد.

اين مطلب را بهرام سبحانی در گردهمايی مديريت 
و كاركن��ان ف��والد مبارك��ه گفت و با تش��كر از تالش 
همه جانبۀ كاركنان گروه فوالدمباركه در دس��تيابی به 
اهداف سال 1396 افزود: سال گذشته از هر جهت برای 

گروه فوالد مباركه پرخيروبركت و افتخارآميز بود.

 نخستین چاه نفت خاورمیانه 
مقصد 15000 گردشگر 

بيش از 15000 نفر ميهمان نوروزی و گردشگر 
داخلی و خارجی عالقمند به تاريخچه صنعت نفت از 

چاه شماره يك خاورميانه بازديد كردند. 
ابوذر ش��جاعی برجوئ��ی رئيس رواب��ط عمومی 
ش��ركت بهره برداری نفت و گاز مسجدسليمان ضمن 
اع��الم اين خبر اظهار داش��ت: اين افراد در بازه زمانی 
بيس��تم اسفند تا هفدهم فروردين از اين چاه كه يكی 
از بخش ه��ای اصل��ی موزه گنجينه صنع��ت نفت در 
مسجدسليمان است بازديد نمودند. به گفته سخنگوی 
ش��ركت بهره ب��رداری نف��ت و گاز مسجدس��ليمان، 
بازديدكنن��دگان و مس��افران ن��وروزی در اين بازديد 
ضمن آش��نايی با تاريخچه اكتش��اف و توليد نفت كه 
برای نخس��تين بار در خاورميانه در اين منطقه صورت 
گرفت با توضيحات كارشناس مربوطه با نحوه خدمات 
و مش��اركت های اجتماعی و اجرای پروژه های متعدد 

عمرانی و عام المنفعه اين شركت آشنا گرديدند. 

جمع آوری 2 دستگاه کلرزن گازی 
تاسیسات آبرسانی در آستارا

مدير امور آب و فاضالب روس��تايی آستارا گفت: 
2 دستگاه كلرزن مايعی جايگزين اين كلرزن ها شد.

قاس��م كباری صديق افزود: بي��ش از 120 ميليون 
ريال برای نص��ب و راه اندازی كلرزن های مايعی هزينه 
ش��د. وی گف��ت: اين كلرزن ه��ا كار گندزداي��ی و رفع 
آلودگی ميكروبی آب ش��رب 700 خانوارِ روس��تاهای 
چلوند و قره س��و را انجام می دهن��د. وی افزود: در زمان 
كنونی 16 كلرزن گازی و مايعی تاسيس��ات آبرس��انی 
روس��تاهای شهرستان آستارا فعال اس��ت كه براساس 
برنامه زمان بندی، تمامی كلرزن های گازی جمع آوری و 

با مايعی جايگزين می شوند.

وین  سومین آمار نامه شهرداری قز
منتشر شد

مع��اون برنامه ري��زي و توس��عه سرمايه انس��اني 
شهرداري قزوين گفت: س��ومين آمار نامه شهرداري 
قزوين با عنوان"آمار نامه س��ال 1395" در 2 نس��خه 

چاپي و الكترونيكي منتشر شد.
حس��نعلي اصغري افزود: اين معاونت در راستاي 
انجام رس��الت خويش در زمينه اطالع رساني خدمات 
شهرداري قزوين به شهروندان در سومين سال متوالي 
نسبت به تهيه، تدوين و تحليل اطالعات آماري و در 

نهايت انتشار آمارنامه سال 1395 اقدام كرد.


