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 دره س��يليکون در منطقه ای که ۷۰ کيلومتری جنوب شرقی سانفرانسيسکو 
واقع  شده تاريخ بجا مانده از رويارويی علمی تحقيقاتی متفقين با متحدين و 
بخصوص آلمان زمان رايش س��وم است که توانسته بود جهشی فوق العاده در 

علوم تهاجمی و دفاعی را به رخ جهان بکشد. 
تاريخ ايجاد اين منطقه يا ش��هرک علمی به س��ال 193۰ ميالدی برمی گردد 
که دو مهندس دانش��گاه اس��تنفورد به نام های ويليام هيولت و ديويد پاکارد 
فعاليت خود را در آن شروع کردند و در گاراژ مسقفی از جنس چوب که هم 
 اکنون نماد س��يليکون ولی و محل تولد آن ش��ناخته می شود بنيان اينترنت 

را نهادند. 
س��يليکون ولی که به معنی دره سيليس��يم می باشد نواری است به طول 45 
و عرض 15 کيلومتر و بين دو ش��هر سانفرانسيس��کو و س��ن خوزه قرار دارد. 
شهرت جهانی اين منطقه بيشتر به دليل حضور شرکت های بزرگ انفورماتيک 
جهان از جمله گوگل و اپل و فيس بوک در آن اس��ت و توليد کنندگان عمده 
تراش��ه های سيليسيمی که بعدها به نمادی از وجودی کمپانی های زيادی در 
زمينه فناوری های پيش��رفته تبدي��ل گرديد که امروز تمامی اين منطقه را به 
خود اختصاص داده و س��ن خوزه را بانام پايتخت سيليکون ولی شهره نموده 

است. 
توليد و تجارت و همچنين ورود به فناوری در س��يليکون ولی به  آس��انی آب 
خوردن است زيرا قوانين وضع  شده مالياتی و حمايت از ورشکستگان احتمالی 

انگيزه را برای سرمايه گذاران در آن دو چندان می کند. 
دلي��ل بارز اين مدعا حضور ده ها و بلکه صده��ا ايرانی با عناوين مديرعامل و 
کارشناس ارشد می باش��د که نمونه های بارز آن عبارتند از دارا خسروشاهی، 
آرش فردوس��ی، پي��روز پرورنده، س��االر کمانگ��ر، امير خسروش��اهی، فرزاد 
خسروش��اهی، پريس��ا تبريز، بابک پروي��ز، آدام فروغی، ف��رج اعاليی، رامين 
فرج��اد، بابی يزدانی، نيوش��ا زاده، علی پرتوی، هادی پرتوی، ش��ايگان خرد 
پير، آرش فردوس��ی، پير اميديار، امين ذوالفنون، فرهاد محيط، مهبد مقدم، 
ليال صرافان، ساس��ان گودرزی، آويد الری زادگان، حسين معين، باب ماينرز، 

کامران پور زنجانی، داريان شيرازی، نرگس بنی اسدی، شان راد، بيژن ثابت، 
اميد کردس��تانی، کيوان بيک پور، پدرام کيانی، شروين پيشه ور، علی روغنی، 
ف��رزاد ناظم، الکس مهر و ش��ايان زاده که هريک با عن��وان مديريت عامل يا 
رئي��س هيئت  مديره يکی از ش��رکت های فع��ال را در س��يليکون ولی اداره 

می کنند و از امکانات و حمايت های الزم برخوردار می باشند. 
تنها ماده اوليه مورد نياز در اين وسعت همان سيليس است که به  وفور يافت 
می ش��ود تا به  وس��يله دانش اين افراد به توليد در تراشه ها کمک نمايد تا نه 
 تنها اياالت  متحده آمريکا بلکه صنايع الکترونيکی چين و اروپا را در س��يطره 

خود داشته باشد! 
از جمله ش��رکت های جهانی که در اين منطقه فعاليت دارند می توان به اپل، 
اچ پی، ادوبی سيستمز، انويديا، الکترونيک آرتس، اوراکل، ای ام دی، ای بی، 
اينتل، اينتويت، آلفابت، تس��ال موتورز، زايلينکس، ژوبينز نتورکس، سيس��کو 
سيستمز، س��يمتک، فيس بوک، نت آپ، نتفيليکس، وس��ترن ديجيتال، ويزا 
کارت و هول��ت پاکاردانت��ر پرايز که ديگر ش��رکت هايی که مق��ر اصلی آن ها 
سيليکون ولی نيست اما در آن شعبه دارند عبارتند از: 3 کام، ات من، اچ سی 
ال، ارتباط همراه س��ونی، اس آپ، اس آرای اينترنش��نال، ال ايکس پی، اوبر، 
اوليوتی، ايسوس، ابنفوسيس، آکامای، آلترا، آمازون، بنياد موزيال، پاناسونيک 
و پ��ی پل ک��ه موجوديت اين ش��هر صنعتی و علم��ی تحقيقاتی حاصل طی 
سال های 193۰ تا به امروز است که ديرينه آن به هشتادونه سال می رسد در 
حالی  که شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان را می توان نوزادی دانست که تازه 
متولد ش��ده و بين سال های 13۷۲ تا 1381 مراحل قانونی خود را طی و در 
اين س��ال مرکز رشد تخصصی CT آن در مجاورت دانشگاه صنعتی اصفهان 
آغاز به کار کرد و هنوز هم نيازمند مساعدت های بی دريغ از سوی قانون گذاران 
اس��ت تا بتواند فارغ البال از چالش های ماليات، بيمه و بازنشس��تگی و از همه 
مهمتر ورشکستگی به ارتقاء خود بپردازد و دست آويز طرح های زودرس برای 
تبديل  شدن به سيليکون ولی بدون ايجاد زيرساخت های فوق الذکر نشود که 
اصوالً به نظر نمی رس��د نظر دهی پيرامون آن در صالحيت ش��ورای اسالمی 
ش��هر بوده بلکه متولی اصل��ی معاونت علمی و فناوری رياس��ت جمهوری و 

همچنين وزارت علوم و ارتباطات می باشند. 
بنابراين چه  بهتر س��ری را که درد نمی کند دس��تمال به آن نبس��ته و اعضاء 
محترم شورای اسالمی شهر به حل مشکالت عديده ای که گريبان گير اجراها 
در ش��هرداری کالن شهر است بپردازند و ديگر مسائل غير مربوط به مسئوالن 

خود واگذارند!

موج اسالم هراس��ی و تهديدهای 
ناشی از رشد راست گرايی افراطی 
در فرانسه، نگرانی های مسلمانان 

اين کشور را افزايش داده است.
روز يکشنبه گذش��ته، صدها نفر 
از مردم فرانس��ه بويژه مس��لمانان 
اين کش��ور در محکوميت اس��الم 
هراسی که از سوی سياستمداران 
کشورش��ان بوي��ژه در رس��انه ها 
مطرح می ش��ود، تجمع اعتراضی 
برگزار کردند. پس از حمله راننده 
ای با خودرو به مسجد بزرگ شهر 
»کولمار« در شرق فرانسه در سی 

ام شهريور/ ۲1سپتامبر که خسارات زيادی را بر جای گذاشت، اقدام يک نظامی 
بازنشس��ته فرانسوی که نامزد پيش��ين حزب راست گرای افراطی اين کشور هم 
بود در عصر روز دوش��نبه، نگرانی مس��لمانان اين کش��ور از افزايش حمالت به 
اماکن مقدس در کنار موج اس��الم هراسی را باال برده است. ۲1 سپتامبر، فردی 
که با خودرو به مسجد بزرگ کلمار حمله کرده بود و خسارات بسياری بر جای 
گذاش��ت، از س��وی پليس فرانسه دستگير شد. عصر دوش��نبه گذشته نيز يک 
مهاجم حدودا" 8۰ س��اله درصدد به آتش کش��يدن درب ورودی مس��جد شهر 
"باي��ون" بود که پس از تيراندازی به دو مرد ۷4 و ۷8 س��اله و زخمی کردن آن 
ها دستگير شد؛ اگر چه آمار دقيقی از تعداد حمالت به مساجد فرانسه از سوی 
مقامات اين کشور ارائه نشده اما تقريبا" هر سه ماه يک بار فرانسه شاهد چنين 

حوادثی است.
با توجه به افزايش ميزان اين حمالت در فرانسه، فعاالن مدنی بر اين باور هستند 
که مقامات اين کشور در مقابل حمله به مسلمانان و مساجد واکنشی نشان نمی 
دهند؛ اگرچه رئيس جمهوری فرانس��ه حمله به مسجد بايون را محکوم و تعهد 
خود نس��بت به حمايت از مسلمانان مقيم اين کشور را اعالم کرد اما مسلمانان 
از روند صعودی چنين حمالتی نگران هستند.شهريور ماه امسال، يک ديپلمات 
فرانسوی وابسته به جريان راست افراطی به اتهام عضويت در يک گروه ملی گرای 
تروريستی فرانسوی و طرح ريزی برای اقدام تروريستی عليه مسلمانان دستگير 
ش��د. معاون کنسول پيشين فرانس��ه در گابُن و معاون کنونی سفير فرانسه در 
السالوادور که در روز ششم ژوئن به جرم "مشارکت در توطئه جنايی تروريستی" 

متهم شده بود با ممنوعيت خروج از فرانسه تحت تعقيب قضايی قرار گرفت.
اين ديپلمات مظنون به عضويت در يک هسته وابسته به جريان راست افراطی 
اس��ت که پيش از اين طراحی حمالتی را بر ضد مس��لمانان در فرانسه برعهده 
داشته است.روزنامه "لو موند"  فرانسه روز چهارشنبه و به دنبال حمله به مسجد 
بايون نوشت: بسياری از مقامات به نقش اختالف نظر درباره حجاب و گفتمانهای 
سياسی در "شرايط بسيار پر تنش" پيرامون اسالم اشاره می کنند. اما تالش ها 

برای بسيج در اين ارتباط ناکام مانده است.
آنها می گويند که انتظار وقوع چنين حادثه ای را داش��تند؛ از نگاه مس��ووالن 
انجمن های مردم نهاد و نمايندگان جامعه مس��لمانان فرانسه فاجعه ای که در 

مسجد بايون رخ داد جای تعجب ندارد.
»نادر کاحيا«  رئيس انجمن "بانليو پلوس" با ابراز تاسف از وقوع اين حادثه می 
گويد: با محکوم کردن مسلمانان و دراز کردن انگشت اتهام به سوی آنان، اجازه 
دادن به پخش سخنان نفرت انگيز در تلويزيون و دامن زدن به افراط و تفريط، ما 
راديکال ترين کسانی را که در نهايت اقدام خود را عملی می کنند، تحسين می 
کنيم.يکی از مسائل مرتبط با اسالم، مساله حجاب در فرانسه است که به مساله 
ای جدی در سطح مقام های ارشد، پارلمانی و نمايندگان جوامع حقوق بشری 
و جوامع مسلمان در اين کشور تبديل شده است. مجلس سنای فرانسه در حال 
بررسی اليحه ای است که مادران مسلمان را موظف می کند که حجاب خود را در 
مکان هايی مانند مدارس بردارند.اين اليحه در حالی روز سه ش��نبه مورد بررسی 
قرار گرفت که هفته های گذشته چالش و اختالفات فراوانی ميان سياستمداران بر 

سر حجاب زنان مسلمان در فرانسه 
مورد بحث قرار گرفت. "ژان ميشل 
بالنکر" وزير آموزش و پرورش دولت 
پاريس به سناتورها گفت: هر قانونی 
که منتهی به ممنوعيت حجاب در 
مدارس ش��ود، نتيج��ه ای نخواهد 
داش��ت. به گفته ناظران سياس��ی، 
اليح��ه ممنوعيت داش��تن حجاب 
مادران در مدارس شانس کمی برای 
تصوي��ب در مجلس س��فال )مجمع 
ملی( و تبديل ش��دن به قانون دارد. 
پيش از اين در سال ۲۰۰5 ميالدی 
طبق قانون مجلس فرانس��ه دانش 
آموزان از داش��تن حجاب در کالس مدارس منع ش��دند.در هفته های گذش��ته 
"ژولين اودول" يکی از نمايندگان پارلمان فرانس��ه فيلمی از برخورد خود با يک 
زن مسلمان و محجبه را همراه با دانش آموزان مدرسه در توئيتر منتشر کرد که 
وی قصد داشته او را وادار به کشف حجاب کند.برخورد اهانت آميز اين نماينده 
فرانسوی با زن محجبه ای که پسرش و ديگر دانش آموزان را برای رفتن به سفر 
علمی همراهی می کرد، موجی از خشم و نگرانی در ميان مسلمانان اين کشور 

برانگيخته است.
در همي��ن رابطه جمعی 9۰ نفره از ش��خصيت های مختل��ف فرهنگی، علمی، 
اجتماعی و هنری فرانس��ه با انتش��ار نامه ای سرگشاده به مکرون خواستار اقدام 
فوری دولت در محکوميت »تعرض« نماينده راستگرا به يک زن محجبه شدند.

امضاء کنندگان اين نامه که در روزنامه لوموند منتشر شد خطاب به مکرون اعالم 
کردند: ما از دولت و رئيس جمهوری فرانسه می خواهيم هر چه سريعتر برخورد با 
زن محجبه ای که در مقابل چشمان فرزندش مورد اهانت قرار گرفته را به صورت 

صريح و آشکار محکوم کنند.
در اين نامه سرگش��اده همچنين از مسئوالن دولت فرانسه خواسته شده که به 
صراح��ت و قاطعانه بگويند که "زن های مس��لمان با حج��اب يا بدون حجاب و 

مسلمانان همگی جايگاه خود را در جامعه دارند. "
همزمان، دولت امانوئل مکرون رئيس جمهوری فرانسه، محدوديت های گسترده 
ای را عليه مسلمانان اين کشور به اجرا گذاشته است.از سال ۲۰۰4، دولت فرانسه 
استفاده از نمادهای مذهبی را در مدارس دولتی و مکان های عمومی اين کشور 
ممنوع کرده اس��ت؛ گفته می شود اين کشور بيشترين جمعيت مسلمان را در 

بين کشورهای اروپايی داراست.
پوشيدن لباس شنای اسالمی هم تابستان امسال در فرانسه چالش برانگيز شد 
و فشارهای وارده شرکت ورزشی فرانسوی دکاتلون را وادار کرد که از ارايه لباس 
مخصوص برای زنان مسلمان دونده انصراف دهد.با وجود اين ها، امانوئل مکرون 
رئيس جمهوری فرانسه در پيامی توييتری با بيان اين که جمهوری فرانسه هرگز 
تنفر و انزجار را تحمل نخواهد کرد گفت: اقدامات الزم برای مجازات عامالن اين 
اقدام و محافظت از هموطنان مسلمانمان بکار گرفته خواهد شد.همچنين ديگر 
مقامات دولتی و احزاب فرانسه نيز حمله به مسلمانان در مقابل مسجد بايون در 

جنوب غربی اين کشور را محکوم کردند.
رئيس جمهوری فرانسه به تازگی اظهاراتی در خصوص حجاب داشته که واکنش 
هايی را هم به دنبال داش��ته اس��ت؛ او روز جمعه گذش��ته در مصاحبه با شبکه 
"رِاونيون"   گفت: ورود به مساله حجاب در فضای عمومی و مدارس وظيفه دولت 
نيس��ت. موضع ما در مدارس حفظ بی طرفی است، ما نبايد در حين آموزش به 

فرزندان، از هيچ  نشانه برجسته  مذهبی استفاده کنيم. 
او تاکيد کرد، آنچه در  اين خصوص در فضای عمومی اتفاق می افتد کار دولت يا 
رئيس جمهوری نيست. چندی پيش هم روزنامه "رای اليوم" خواستار عذرخواهی 
رئيس جمهوری فرانسه که در مراسم گراميداشت کشته شدگان نيروهای پليس 
متعهد شد، بی وقفه با "تروريسم اسالمی" مبارزه خواهد کرد و از همه مردم برای 

ايرنا مبارزه با "تروريسم و تندروی اسالمی" دعوت به همکاری کرد، شد. 
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پيامبراكرمصلیاهللعليهوآلهوسلم:

خداوند سبحان خوراک تهيدستان را در اموال توانگران قرار داده، هيچ فقيری گرسنه 
نمی ماند مگر به واسطه اينکه ثروتمندی از حق او بهره مند شده و خدا تعالی در اين 

باره از آنان بازخواست می کند.

وز حدیث ر

س��رمايه گذاری ثروتمن��دان در کارهايی که به توليد کش��ور و به افزايش 
محصول در درون کش��ور � با بهره دهی باال � منتهی می شود، يک عبادت 

و يک ثواب است. رهبرانقالب

تبریز
°17 °6

فانوس: 

یادداشت

حسن  روانشید
روزنامه نگار پيشکسوت

  FTTH 2 موضوع: اجراى حفارى و کابلکشى خاکى فیبر نورى فاز
(میدان سرگل-بلوار معلم-صفارى- رشتیان و خیابان شمسى پور جنوبى شهرستان رشت)

( میدان سرگل-  FTTH فاز 2  نورى  فیبر  و کابلکشى خاکى  اجراى حفارى  پروژه  نظر دارد  ) در  (منطقه گیالن  ایران  شرکت مخابرات 
بلوار معلم-صفارى- رشتیان و خیابان شمسى پور جنوبى شهرستان رشت) را از طریق برگزارى تشریفات مناقصه عمومى به شرکتهاى 

پیمانکارى واگذار نماید.  
برآورد کلى هزینه خرید و اجراء جمعا : بمبلغ 3/259/096/000 ریال مى باشد .

هزینه تهیه و خرید اسناد مناقصه: 
کلیه شرکت هاى واجد الشرایط براى شرکت در مناقصه میتوانند مبلغ 200/000 ریال به حساب سپهر 0102521606005 نزد بانک صادرات 
بنام شرکت مخابرات ایران نمایند و سپس جهت دریافت اسناد مناقصه یا از طریق مراجعه حضورى به واحد قراردادهاى مخابرات منطقه 
 : آدرس  به  اینترنتى  هاى  پایگاه  به  مراجعه  طریق  از  یا  و  سوم  طبقه  مرکزى-  ساختمان  رشت-گلسار-  گیالن-   : آدرس  به  گیالن 

 و http://IETS.MPORG.IR اقدام نمایند.
توجه : کلیه شرکت کنندگان در مناقصه مى بایستى نسبت به تحویل و یا ارسال یک نسخه تصویر فیش واریزى 200/000 ریالى براى تهیه و 
خرید اسناد مناقصه اعم از حضورى و یا غیر حضورى از طریق سایت هاى مذکور را بهمراه مشخصات کامل شرکت ، قبل از اتمام آخرین روز 
تاریخ دریافت ((خرید)) اسناد مناقصه، به واحد قراردادها اقدام نمایند. ضمنا تحویل اصل فیش واریزى بهمراه سایر مستندات درخواستى 

در پاکت (ب) اسناد مناقصه هنگام تحویل به دبیرخانه مخابرات گیالن توسط کلیه شرکت کنندگان در مناقصه الزامى مى باشد. 
سپرده شرکت در مناقصه :

 به مبلغ 131/000/000  ریال مى باشد که بصورت ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى و در وجه شرکت مخابرات ایران مى باشد. 
(ضمنا به پیشنهاد هاى فاقد سپرده / مخدوش و یا  کمتراز میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.)
 آخرین تاریخ دریافت ((خرید)) اسناد مناقصه: از تاریخ نشر آگهى حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/08/18 مى باشد. 
آخرین مهلت تحویل پاکات  مناقصه : تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 98/08/28 تحویل به دبیرخانه خواهد بود. 

تاریخ و ساعت بازگشایى پاکات مناقصه : پاکتهاى شرکت کنندگان در مناقصه راس ساعت 14/00 روز چهارشنبه مورخ 98/08/29  مى باشد. 
مکان بازگشایى پاکات مناقصه : سالن کنفراس مخابرات منطقه گیالن واقع در طبقه پنجم ساختمان مرکزى بازگشائى خواهد شد .

حد نصاب بازگشایى پاکات مناقصه : حداقل دو پاکت رسیده و تحویل داده شده به دبیرخانه مخابرات گیالن .
زمان اجراى پروژه : بمدت 180 روز کارى مى باشد .

(رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنى و مهندسى کشور الزامى است) 
توجه: 

الف)) به پیشنهادهاى فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایى که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. در ضمن مخابرات منطقه گیالن در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار بوده و در صورت رد پیشنهاد دالیل آن 

را بصورت مکتوب به پیشنهاد دهنده اعالم خواهد کرد. 
ب)) ضمنا حضور نماینده تام االختیار شرکت با ارائه معرفینامه معتبر در جلسه روز بازگشایى پاکت مناقصه بالمانع مى باشد. 

تلفن :32132330  - 32132331 – 32132328 – 32132348 - فکس : 32132325 

كمکكنينتاقدقلکمحکبههزينهداروبرسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 

از سیلیکون ولی تا شهرک های علمی 
و تحقیقاتی دانش بنیان!

افزایش نگرانی مسلمانان فرانسه از 
موج اسالم هراسی

آمريکا در سال ميالدی ۲۰19، بيش از ۷6 هزار نفر کودک مهاجر بدون همراه 
را در مرز بازداشت کرده که اين اقدام بی سابقه بوده است.

بر اس��اس ارقام اخيرا منتشر ش��ده از سوی دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريکا، واشنگتن در سال گذشته بيش از هر سال ديگری افراد زير سن قانونی 
بدون همراه را بازداش��ت کرده اس��ت که در تالش برای عبور از مرز در جنوب 
غربی اين کش��ور و وارد شدن به خاک آمريکا بوده اند.تا پايان سال مالی ۲۰19 
در ماه سپتامبر، مقامات گمرک و حفاظت از مرز در آمريکا ۷6 هزار و ۲۰ فرد 
زير س��ن قانونی را در مرز جنوبی غربی اين کشور بازداشت کردند که اين رقم 

نشان دهنده افزايش 5۲ درصدی در مقايسه با سال مالی قبلی است.
بيش��تر اين کودکان مهاج��ر اهل آمري��کای مرکزی -گوآتم��اال، هندوراس و 
الس��الوادور- هس��تند. بيش از 1۰ هزار و 4۰۰ تن هم از اين افراد اهل مکزيک 

بوده اند.ارقام منتش��ر شده از س��وی وزارت امنيت داخلی آمريکا نشان دهنده 
افزايش کلی 34۲ درصدی در تعداد خانواده هايی است که به مرز آمريکا نزديک 
می شوند و اين رقم 4۷3 هزار و 68۲ تن در سال مالی گذشته بوده است. سال 

قبل از آن هم تعداد اين افراد 1۰۷ هزار و ۲1۲ تن بود.
اين ارقام جديد منتش��ر شده نشان دهنده چالشی اس��ت که دولت ترامپ در 
تالش برای توقف مهاجرانی که در تالش برای وارد ش��دن به آمريکا هس��تند، 
با آن مواجه اس��ت.اين در حالی اس��ت که ميزان کلی بازداشت ها در سال مالی 
۲۰19 در ماه س��پتامبر به پايين ترين سطح خود رسيد. ميزان اين بازداشت ها 
در ماه مه به اوج خود رسيده بود. آمريکا شاهد افزايش کودکان مهاجر از سال 
۲۰14 طی دوران باراک اوباماس��ت و در آن س��ال بيش از 6۷ هزار تن در مرز 

باشگاهخبرنگاران جنوب غربی آمريکا بازداشت شدند.

خ��ب��ر

افزایش بازداشت کودکان مهاجر در مرز آمریکا 


