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معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد کل نيروهاي مسلح گفت :سياسيون مقابل
دشمن گردن کج نکنند.به گزارش آنا ،سردار ابوالفضل شکارچي در حاشيه مراسم
بزرگداشت سالگرد شهادت شهيد عباس بابايي در جمع خبرنگاران در رابطه با
رزمايش نيروي دريايي سپاه در خليج فارس و تنگه هرمز گفت :بهتر است در مورد
اين رزمايش صحبتي نکنيم و بگذاريم دشمن در خماري باقي بماند.وي در رابطه
با تأمين امنيت تنگه هرمز تأکيد کرد :ما ضامن تأمين امنيت اين منطقه هستيم و
بنا نيست کسي به جز ايران در خصوص امنيت آن حرف بزند .ايران قدرت مسلط
اين منطقه است و اگر کاري هم در اين منطقه انجام ميدهيم براي امنيت آن
است.معاون فرهنگي و تبليغاتي ستاد کل نيروهاي مسلح در خصوص موضع اخير
علي مطهري در رابطه با عدم دخالت نيروهاي نظامي در مسائل سياسي گفت :به

سياسي
» گفتو گو

حسين صمصامي در گفتوگو با رسالت:

دولت تفکر راهبردي در عرصه اقتصاد ندارد
سرپرست اسبق وزارت اقتصادي گفت دولت تفکر راهبردي در عرصه اقتصاد ندارد
و تصميماتي هم که انجام مي شود في البداهه است.
حسين صمصامي اظهار کرد :تغيير تيم اقتصادي دولت نمي تواند در شرايط فعلي
براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور موثر باشد ،چون تفکري که بر دولت حاکم
است بايد تغيير کند و متاسفانه با مديريت حسن روحاني اين اصالحات امکان پذير
نيست.
وي ادامه داد :نگاه دولت به بيرون است و توجهي به امکانات و ظرفيت هاي داخلي
کشور ندارد و تا زماني که اين تفکر حاکم باشد ،هيچ گونه سعي جدي در زمينه استفاده
از ظرفيت هاي داخلي انجام نمي پذيرد و اين مديريت تداوم پيدا مي کند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تصريح کرد :در حال حاضر با اينکه بحث برجام
مشخص شده اما هنوز ما اروپايي ها را رها نمي کنيم و اميد داريم که آنها براي
ما گشايشي حاصل کنند و اين نشان مي دهد ما داراي تفکر راهبردي در عرصه
اقتصاد نيستيم.
وي عنوان کرد :تصميماتي هم که انجام مي شود في البداهه است و هر چند ماه يک
بار تصميمات خود را تغيير مي دهيم .از مردادماه سال گذشته تاکنون تصميمات
اقتصادي ما تغيير کرده و حتي  180درجه تصميمات متناقض اتخاذ شده است.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد :دولت وقتي تصميمي را اجرا کرده و با
موفقيت روبهرو نمي شود ،دوباره تصميم ديگري را که قبال اتخاذ شده ،پيگيري
مي کند ،به عنوان مثال در ارتباط با بحث هاي ارزي قرار شد ،دولت تخصيص
منابع ارزي را به عهده بگيرد ،چون بازار نمي تواند تخصيص را به عهده بگيرد
و نوسانات بازار خيلي شديد است .صمصامي ادامه داد 20 :فروردين ماه امسال
بسته ارزي دولت تحت عنوان اطالعيه شماره يک بانک مرکزي منتشر شد و
قبل از اين بازار ،کار خود را انجام مي داد و نرخ ارز  3هزار 4 ،هزار و  6هزار
تومان شده بود.
وي افزود :دولت براي اينکه بتواند واکنشي به اين روند نشان دهد ،بسته و اطالعيه
شماره يک را اجرا کرد اما اين اطالعيه اجرا نشد ،به خاطر اينکه دولت يا به آن
اعتقاد نداشت يا نمي توانست.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد بيان کرد :امروز به هر دليلي ما مي بينيم که بحث ثانويه
ارز مطرح مي شود و دوباره ما به همان شرايط قبل  21فروردين و تخصيص منابع
ارزي بازار بازگشتيم .البته کاالهاي اساسي را قرار است دولت تخصيص بدهد.
وي با تاکيد بر اينکه رفتارهاي ضدونقيضي را در رفتار دولت مي بينيم ،گفت :در
حال حاضر بحث بر سر اين است که اگر دولت بازار ثانويه ارزي را انجام داد و اين
بسته سياستي را ابالغ و اجرا کرد و دوباره نرخ ارز افزايش پيدا کرد ،چه کاري
مي خواهند انجام دهند
صمصامي تصريح کرد :تمام اين سياست ها را دولت اجرا کرده و موفق نبوده بنابراين
اين نحوه مديريت اقتصادي نيست ،آن هم در شرايطي که معاون اول از يکسان سازي
صحبت کرده و مي گويد همه بايد با يک نرخ کار کنند و خارج از آن قاچاق است
و بعد دوباره مي گويد ،شرايط عوض شده است.
وي بيان کرد :شرايط ما عوض نشده است اما متاسفانه آدم هاي بي تدبير هر روز
يک حرفي مي زنند .وي درباره تاثير مذاکره با آمريکا در بهبود شرايط اقتصادي
بيان کرد :با اين تيمي که ما در عرصه سياست هاي اقتصادي داريم ،شک نکنيد
اگر اين مذاکره به فرض محال هم انجام شود ،مذاکره برجامي ديگري خواهد بود
و برد-باخت به نفع آمريکايي هاست.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تاکيد کرد :ايران در اين مذاکره هيچ نفعي نمي برد،
به خاطر اينکه آنها قدم به قدم در حال طراحي و مطالعه هستند و دانشگاه ها
و انديشمندان خود را وارد اين جريان کرده و به صورت مرتب فکر کرده و طرح
مي ريزند و با يک برنامه دقيق به عرصه سياست ورود پيدا مي کنند.
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پيرامون سوال از رئيس جمهور

ادامه از صفحه اول
قبل از پس گرفتن امضاها از سوي اين  19نماينده ،طرح مذکور امضاي 92
نماينده را به همراه داشت .به فرض پس گرفتن امضاي اين  19نماينده سوال
از رئيسجمهور با  73امضا (حد نصاب قانوني طبق آييننامه داخلي مجلس)
بايد اعالم وصول ميشد .مردم نيز اين جو سازي رسانه اي که در روزهاي
قبل از حضور روحاني در مجلس مطرح ميشود را به خوبي درک ميکنند و
ميفهمند .چراکه در چنين وضعيتي که کشور با بدترين شرايط اقتصادي ممکن
روبهرو است مردم بي صبرانه منتظر پاسخهاي دولتي هستند که در تبليغات
انتخاباتي خود وعده هايي داد که نه تنها اجرايي نشد بلکه وضع موجود را از
قبل نيز بد و بدتر كرد.
 -5از طرفي به اذعان بسياري در اين سالها که دولت تدبير و اميد روي کار بوده
است ،از انواع البي ها و فشار ها براي جذب آراي نمايندگان استفاده کرده اند
و در استيضاحها و تصويب قوانين و لوايح به گونه اي درصدد تغيير نظر نمايندگان
به سود دولت بوده اند که مردم نيز از عملکرد مجلس گله دارند و بهگونه اي
تصور ميشد که يک توافق در بين دو قوه وجود دارد که زمينه ساز وضعيت
فعلي کشور است .حال بايد از دولت پرسيد که آيا چنين کاري غير قانوني
است يا حق قانوني نماينده مجلس براي سوال از رئيس جمهور؟ آيا تغيير 180
درجهاي نظر رسانه ها (حتي حاميان دولت) به وسيله فشار و رپورتاژ رسانه اي
خالف قانون است يا سوال قانوني نماينده ملت؟
 -6در پايان اميد است اين دولت همانطور که وعده ميداد با همان صراحت و
شفافيت پاسخ سوال هاي نمايندگان و ملت را بدهد و پاسخگوي عملکرد خود
باشد و در کمال صداقت و بهدور از حاشيه سازي و جوسازي و اتهام زني به مردم
ايران در خصوص چنين وضعيت اقتصادي قرار داده است توضيح دهد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شركت خدمات بيمهاي انديشه فرداي سبز
(سهامي خاص) به شماره ثبت 18711
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت ميشود در جلسه مجمع عادي به طور فوقالعاده مورخه
 97/5/27در محل مشهد بلوار فردوسي ،نبش فردوسي  ،8ساختمان سعيد ،طبقه اول ،واحد يك ،در
ساعت  16برگزار ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2تعيين بازرسان اصلي و عليالبدل
 -3انتخاب روزنامه محلي
 -4رسيدگي به حساب سود و زيان و صورت دارايي و مطالبات و ديون شركت و استماع گزارش مديران
و بازرسان
 -5تصويب ترازنامه و دستور تقسيم سود
تاريخ انتشار97/5/16 :
هيات مديره
خ ش97/5/16 :

آگهي دعوت مجامع عمومي عادي به طور
فوقالعاده و فوقالعاده شركت كشت و صنعت سناباد
(سهامي خاص) به شماره ثبت 8316
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت ميشود در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
مورخه  97/5/28در مركز اصلي شركت واقع در محل مشهد ،كيلومتر  12جاده سيمان ،سمت چپ ،نرسيده
به قاليشويي ابريشم در ساعت  17برگزار ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1تعيين اعضاي هيات مديره
 -2تعيين بازرسان اصلي و عليالبدل
 -3انتخاب روزنامه محلي
همچنين مجمع عمومي فوقالعاده شركت نيز در همان تاريخ در همان مكان در ساعت  18برگزار خواهد
گرديد.
 .1افزايش سرمايه
تاريخ انتشار97/5/16 :
هيات مديره شركت
خ ش97/5/16 :

هيچ وجه سپاه به حوزه سياسي ورود پيدا نکرده و فقط به وظيفه قانوني خودش
ميپردازد و ب ه عنوان يکي از ارکان قدرت نظامي بايد در زمانهاي خاص مواضع
ما را به دشمن بفهماند.وي ادامه داد :به خاطر همين مواضع قدرتمندانه است که
دشمن عقبنشيني ميکند .دشمن قدرت ما را خوب شناخته و آنها بيش از آنچه
امروز اظهار نظر ميکنند ،عمق قدرت ما را ميشناسن د و به همين دليل هم خيلي
وحشت دارند .بنابراين موضع اخير فرماندهان نيروهاي مسلح بسيار خوب بوده اما
کاش سياسيون آنرا ميفهميدند و اي کاش براي قدرت ارزشمند اين نظام ارزش
قائل شوند و گردنشان را مقابل دشمن کج نکنند و طبيعي است که برخي سياسيون
ميخواهند گردنشان را جلوي دشمن کج کنند و گردن مردم ما را زير چکمههاي
دشمن ببرند اما اجازه اين کار به آنها داده نخواهد شد.

اخبار برگزيده »

دستور مهم رهبرانقالب به دولت براي مهار نقدينگي
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سردار پاکپور :

تروريستها در همه مرزهاي ما فعال شده اند
فرمانده نيروي زميني سپاه گفت:تروريستها در
همه مرزهاي ما فعال شده اند و بيشترين هجمه
را از اواخر سال  ۹۶تاکنون داشته ايم اما شاهد
هستيد که با آمادگي نيروهاي مسلح هيچگونه
نفوذي نداشته اند و حتي شهرهاي مرزي ما نيز
از امنيت بااليي برخوردار است ..وي درخصوص
اقدام تروريستي اخير در مريوان و شهادت 11
تن از بسيجيان و نيروهاي سپاه ،گفت :انتقام ما
کوبنده است .مکان و زمان آن را کسي نمي داند اما
تروريستها در هر نقطه اي از جمله اردوگاهشان
در شمال عراق که باشند هدف انتقام ما خواهند
بود.به گزارش فارس ،سردار محمد پاکپور فرمانده
نيروي زميني سپاه پاسداران در حاشيه مراسم
بزرگداشت شهداي سپاه در حادثه تروريستي
مريوان که در تهران برگزار شد ،با حضور در
جمع خبرنگاران اظهار داشت :نيروي زميني سپاه
از سالهاي گذشته در مناطق عملياتي شمال غرب

وجنوب شرق تعداد زيادي از بسيجيان بومي و
پاسداران خود را براي ايجاد امنيت پايدار تقديم
انقالب اسالمي کرده است.پاکپور با اشاره به نقش
اين بسيجيان در ايجاد امنيت در اين مناطق گفت:
در اوايل سال گذشته  ۲۱نفر از داعشي ها را در
منطقه غرب کشور به هالکت رسانديم که اگر به
داخل کشور نفوذ مي کردند معلوم نبود امنيت
کشور به کجا کشيده مي شد.پاکپور افزود :در
همين سال  ۹۷با توجه به دشمني هاي استکبار
جهاني تمام گروه هايي که حتي اردوگاه نشين
بودند در کشورهاي همجوار مانند اقليم شمال عراق
همه شان فعال شدند اما علي رغم فعال شدن
همه گروه هاي تروريستي ،ما کمترين ناامني را
در منطقه داريم که به بهاي همين خون شهدا
بهدست آمده است.وي تصريح کرد :اين شهدا
هستند که در مرز دفاع مي کنند و اجازه نفوذ
را به عناصر تروريست نمي دهند.فرمانده نيروي

زميني سپاه افزود :همين گروهي که اخيرا  ۱۱تن
از برادران ما در درگيري با آنها به شهادت رسيدند
ک جا
در اوايل سال گذشته  ۱۲نفر از آنها در ي 
در منطقه ازگله استان کرمانشاه به درک واصل
شده بودند و تعداد زيادي نيز از همين گروه در
سال  ۹۷در غرب و شمالغرب به هالکت رسيدند.

پاکپور گفت :در جنوبشرق کشور نيز هفته اي
نيست که چهار تا پنج بار با عناصر تروريست
درگير نشويم.وي با اشاره به شهادت  ۲۸نفر از
نيروهاي مرزباني در چهار ماه ابتداي امسال اظهار
داشت :به بهاي خون همين شهداست که امنيت
در کشور ما برقرار است.

ابوتراب يفرد:

موضع سرلشکر سليماني آمريکا را وادار به مذاکره بدون شرط با ايران کرد

امام جمعه موقت تهران گفت :سرلشکر سليماني که در
در جبهه هاي مختلف به يک استاد تبديل شده است
چگونه با يک سخنراني موجب مي شود رئيس جمهور
آمريکا مواضعاش را تغيير دهد.به گزارش دانشجو ،حجت
االسالم محمد حسن ابوترابي فرد امام جمعه موقت تهران
درمراسمبزرگداشتسيويکمينسالگردشهادتسرلشکر
خلبان عباس بابايي ،صبح ديروز در مرکز آموزشهاي
هوايي شهيد خضرايي تهران برگزار شد ،با بيان اينکه
در بين نيروهاي مسلح نيروي هوايي ارتش در جايگاه
استثنايي برخوردار است ،خاطر نشان کرد:اين جايگاه
دستاورد دانش صالبت بصيرت سياسي و نقش برجسته
نهاجا در پيروزي انقالب اسالمي و دفاع مقدس است.
وي افزود:ديدار اقتدار بخش و پيروز آفرين نهاجا با امام
خميني (ره) قبل از سقوط شاه اخرين ميخي بود که بر
تابوت اين رژيم کوبيده شد.امام جمعه موقت تهران در
ادامه تصريح کرد :اگر انقالب اسالمي پيروز نميشد ،همه
کساني که با امام(ره) ديدار کرده بودند ،به جوخه اعدام
سپرده ميشدند .اين کار بزرگ نيروي هوايي ارتش نتيجه
بصيرت و آمادگي براي شهادت بود.وي در ادامه به عمليات

 ۱۴۰فروندي نيروي هوايي ارتش در آغاز جنگ تحميلي
اشاره کرد و گفت :اين حرکت نيروي هوايي ارتش خون
تازهاي در رگ هاي ملت ما بود .مگر ميشود نقش نيروي
هوايي در فرو ريختن سنگرهاي دشمن و زمينه سازي
براي حرکت نيروهاي زميني و بسيجيان را فراموش
کرد.ابوترابي فرد با اشاره به اينکه امروز امنيت کشور

هزينهكرد ديپلماسي خارجي براي توسعه

ادامه از صفحه اول
لذا در دو دولت گذشته هميشه اين باب باز بود ،اما طرف مقابل با پررويي و زيادهطلبي هميشه درصدد اين
بود كه نه در يك جنگ نظامي ،بلكه در يك جنگ ديپلماتيك ،كل بساط دانش هستهاي كشور را كه خود
كليدي براي توسعه بود ،جمع كند.
دولت جديد براي پرداخت هزينه توسعه از جيب سياست خارجي ،اول هزينه حيثيتي كرد و با سياست لبخند،
در كنار غارتگران و روسياهان جهاني نشست و محصول دو سال گفتوگو را به يك پيمان سست با تفسيرهاي
مضيق ،وارونه و عجيب و غريب از سوي دشمن و اشكاالت فني و حقوقي بسيار رسيد .دولت چون عزم خود را
جزم كرده بود «توافق به هر قيمت» را كليد بزند ،از برخي شروط مجلس ،شوراي عالي امنيت ملي و رهبري
عبور كرد و ميلياردها دالر هزينه زيرساختهاي هستهاي كشور را كه به قيمت خون دانشمندان عالي قدر اتمي
كشورمان تمام شده بود ،درهم ريخت و چرخ شمار زيادي از سانتريفيوژها را از كار انداخت ،پروژه آب سنگين
اراك را بتنريزي كرد ،ميلياردها دالر اورانيوم غنيشده  20درصد را در معرض تاراج دشمن قرار داد .در عوض
نهتنها تحريمها كاسته نشد ،بلكه دشمن به آن افزود و رفت دنبال خلع سالح موشكي و ...آن هم از طريق تداوم
گفتوگوها! امروز ،روزي است كه هزينه گفتوگو و تعامل با غرب بهويژهآمريكا بايد مورد ارزيابي قرار گيرد و
از جيب سياست خارجي براي هميشه از هر هزينهاي براي توسعه روابط با غرب خودداري كرد .امروز جهان
به سمت چندجانبهگرايي پيش ميرود .نگاه به شرق و تغيير زيرساختهاي تماس در وزارت خارجه به سمت
شرق ضرورت اجتنابناپذير دارد.
روابط راهبردي ايران و روسيه در منطقه تاكنون آورده خوبي داشته است .امروز ضرورت دارد نگاه به روسيه
جديد با دقت ارزيابي شود .جامعه روشنفكري در روسيه پس از فروپاشي شوروي سابق به وجود آمده كه تاثير
تعيينكنندهاي در سياست داخلي و خارجي روسيه دارد و از ايدئولوژي الحادي ماركسيسم فاصله گرفته است
و از ديدگاه معرفتي خاصي كه به ديدگاه ما نزديك است برخوردار ميباشد.
الكساندر دوگين و شاگردان او نماد چنين جامعهاي هستند .آنها در تصحيح نگاه روسيه به ايران نقش
تعيينكنندهاي دارند .متاسفانه وزارت خارجه از درك تحوالت و مواضع جديد روسيه عقب است .در روابط با
چين همين كاستي وجود دارد .امروز چين در سكوي دوم اقتصاد جهان ايستاده است .در خط توليد چينيها،
از شير مرغ تا جان آدميزاد پيدا ميشود .امروز با وجود چين اصال نيازي به تكنولوژي غرب و آمريكا نداريم .در
شرايط خطير كنوني روابط ما با چين بالتكليف است ،ايران در چين چند ماه است سفير ندارد.
اگر همان ارادهاي كه تئوري هزينهكرد سياست خارجي براي توسعه را دنبال ميكرد ،طي  5سال گذشته همه
هم و غم خود را براي برقراري روابط راهبردي با چين و روسيه ميگذاشت ،ميتوانست ادعا كند كه از جيب
ّ
سياست خارجي براي توسعه دارد هزينه ميكند.
خيلي دور نرويم .در همين پاكستان ،همسايه مسلمان كه يك قدرت اتمي هم هست و  199ميليون نفر مسلمان
دارد ،مدار هزينهكرد وزارت خارجه براي توسعه که نگاهي ولو محدود به پاكستان داشت ،يک منفذ تنفسي براي

آگهي دعوت سهامداران شركت سهامي خاص
اروم ليزر چشم به شماره ثبت  7871به شناسه ملي
 10220120026جهت تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت ميگردد كه در ساعت  12/30روز پنجشنبه مورخ 97/6/1
در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده كه در محل سالن كنفرانس مركز آفتاب تشكيل ميگردد ،حضور به
هم رسانند.
الف -دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده
 -1افزايش سرمايه شركت سهامي خاص اروم ليزر چشم
 -2كاهش سرمايه شركت سهامي خاص اروم ليزر چشم
 -3انحالل شركت سهامي خاص اروم ليزر چشم و انتخاب مدير تصفيه
تاريخ انتشار97/5/16 :
خ ش97/5/16 :
هيات مديره شركت سهامي خاص اروم ليزر چشم
1684

قابل توجه اعضاي محترم داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي كانون مهندسين بابل
دعوتنامه اولين مجمع عمومي عادي نوبت دوم سال 1397
همكار ارجمند سركار خانم مهندس/جناب آقاي مهندس
سالمعليكم
با احترام و عرض ادب و سپاسگزاري از همراهي جنابعالي ،از آنجايي كه مجمع عمومي عادي كانون
نوبت اول براساس دعوتنامه قبلي تشكيل و به حدنصاب نرسيده است ،لذا به استحضار ميرساند مجمع
عمومي عادي نوبت دوم راس ساعت  16روز يكشنبه مورخ  97/06/04در محل سالن اجتماعات كانون
مهندسين بابل برگزار ميگردد .خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا در وقت مقرر در محل يادشده
حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:
 -1تالوتي چند از كالماله مجيد
 -2گزارش هيات مديره
 -3گزارش خزانهدار
 -4گزارش بازرس
 -5تصويب ترازنامه سال  96و بودجه سال 97
جالل نورالهزاده
تاريخ انتشار97/5/16 :
رئيس هيات مديره كانون مهندسين بابل
خ ش97/5/16 :

دستاورد استفاده از تجارب دفاع مقدس است،خاطر نشان
کرد:امروز مشاهده ميکنيد که يکي از تربيت يافتگان
دفاع مقدس(سرلشکر سليماني)که در جبهه هاي
مختلف به يک استاد تبديل شده است چگونه با يک
سخنراني موجب مي شود رئيس جمهور آمريکا مواضع اش
را تغيير دهد ودر موضع پايين ميگويد که آماده مذاکره

بدون شرط با ايران هستيم  .وي با بيان اينکه امروز
ايران موجب ثبات امنيت اروپا و منطقه است،گفت:اقتدار
دفاعي جمهوري اسالمي موجب شد است که مقام ارشد
کنگره آمريكا اذعان دارد که قدرت دفاعي ايران قدرت
نظامي آمريكا را مهار کرده است و کاري اش را از دست
داده است .امام جمعه موقت تهران ادامه داد :امروز نه
تنها استقالل سياسي کشور مرهون رشادت و از جان
گذشتگي جوانان و رهبري مقتدر امام خميني(ره) و
خلف صالح ايشان است ،بلکه استقالل سياسي عراق،
سوريه ،يمن و لبنان هم نتيجه استقالل  ۴۰ساله ايران
اسالمي است.وي با بيان اينکه در حوزه اقتصادي قدم هاي
مورد نياز را بر نداشتيم خاطر نشان کرد :امروز آنچنانکه
نيروهاي مسلح در ارتقا و خلق امنيت تالش کردند در
حوزه اقتصادي به خلق ثروت نپرداختيم.اقتصاد ايران
به سرعت قابل شکوفايي که نيازمند تالش حداکثري
است.ابوترابي فرد در پايان گفت :اين تفکر بايد شکل
بگيرد که هر کاري که به دولت ارتباطي ندارد به مردم
واگذار شود ،انجام نشدن اين کار موجب رانت و فساد
مالي مي شود.

فشارهاي آمريكا بود .نتايج انتخابات جديد پاكستان نشان ميدهد فصل جديدي از روابط خارجي با پاكستان را
ميتوان سامان داد و منافع نظام را در حوزه سياسي و اقتصادي و حتي نظامي تامين نمود.
تمام قد در برابر زيادهخواهيهاي آمريكا ايستاده و حاضر نيست
ظرفيت تركيه به عنوان يك قدرت اقتصادي كه 
از اوامر واشنگتن در دور جديد تحريمها اطاعت كند ،يك فرصت مثالزدني است .در عراق ،سوريه ،لبنان و يمن
روابط راهبردي با رزمندگان فلسطيني و حماس بايد شبانهروز تالش كرد تا از تز خرج كردن از جيب سياست
خارجي براي توسعه به تفسير و تأويلي كه روحاني مدعي بود و هست ،دفاع كرد.
تز هزينهكرد سياست خارجي براي توسعه و مبتني بر رويكرد تعامل با آمريكا و غرب امروز با مواضع رسمي و
غير رسمي واشنگتن شكستخورده است .آنها برجام را پاره كردند و هزينههاي زيادي را روي دست سياست
خارجي جمهوري اسالمي گذاشتند .آنها با بدعهدي باب گفتوگو را بستند ،به طوري كه حداقل در دوران
سلطنت ترامپ در كاخ سفيد امكان برقراري مجدد گفتوگو حتي ضعيف آن وجود ندارد.
امروز به تعبير استراتژيستهاي خارجي دولت ،ما به نقطه صفر برگشتهايم ،آنهم به گونهاي كه رئيسجمهور
روحاني در بيسابقهترين موضعگيري عليه آمريكا كه حتي در دوران روساي جمهور گذشته بيسابقه است،
براي درگيري با آمريكا اعالم آمادگي ميكند.
موضع صريح رئيسجمهور مبني بر اينكه؛
 آقاي ترامپ! با دم شير بازي نكن .پشيمان ميشوي جنگ با ايران ،مادر جنگهاست تنگههاي زيادي داريم ،تنگه هرمز فقط يكي از آنهاست نفت ايران صادر نشود ،نفت هيچ كشوري هم صادر نخواهد شد.روزنامه ايران ،ارگان دولت اين سخنان رئيسجمهور در ديدار سفراي ايران در خارج از كشور را «خطابه
ديپلماتيك» ناميده است )2( .اين مواضع را ميتوان تير خالص به تعامل با غرب و آمريكا تحت عنوان تعامل
با جهان تلقي كرد.
امروز بايد بدانيم جهان ،اروپا و غرب و آمريكا نيست .جهاني وسيعتر از اين حوزه وجود دارد كه بايد جمهوري
اسالمي تمام توان خود را براي گفتوگو و مذاكره و برقراري روابط راهبردي با آن به كار گيرد.
هزين ه كردن از جيب سياست خارجي با تصميمات درست ميتواند چشمانداز «توسعه» و «پيشرفت» را شفاف كند.
اگر درست عمل كنيم ،اين «هزينه» نيست ،تمام آن «درآمد» است ،به شرط آنكه ديدگاه معرفتي ديپلماتهاي
ما نسبت به تحوالت جهان بهويژه فروپاشي قريبالوقوع جهان سرمايهداري و ايدئولوژي ليبراليسم تغيير كند.
آمريكا امروز از ديپلماسي چماق و هويج عبور كرده است .در هيچ چشماندازي از مذاكره اثري از «هويج» نيست.
آنچه كه از اين سو و آن سوي مرزها ديده ميشود ،تنها «چماق» است .عدهاي كه كمترين بهره از عقالنيت
سياسي را ندارند باز دولت را تشويق به مذاكره ميكنند .بايد از اين بالهت عبور كرد.
پي نوشت ها:
 -1انديشه سياسي اسالم ،جلد دوم ،سياست خارجي ،صفحه  ،51حسن روحاني
 -2روزنامه ايران ،اول مرداد  ،97سخنان رئيسجمهور در ديدار با سفرا

آگهي دعوت سهامداران شركت سهامي خاص
اروم ليزر چشم به شماره ثبت  7871به شناسه ملي
 10220120026جهت تشكيل مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت ميگردد كه در ساعت  13/30روز پنجشنبه مورخ 97/6/1
در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده كه در محل سالن كنفرانس مركز آفتاب تشكيل ميگردد،
حضور به هم رسانند.
الف -دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
انتخاب اعضاي هيات مديره
انتخاب بازرسين
تاريخ انتشار97/5/16 :
خ ش97/5/16 :
هيات مديره شركت سهامي خاص اروم ليزر چشم
1685

شرکت پتروشيمي شازند

سند کمپاني و شناسنامه مالکيت خودروي سواري پژو 405
 851ب  99ايران ،22
جي ال ايکس به شماره ي انتظامي
و شماره موتور ، 12483102555شماره شاسي ،83046819
شماره بدنه ، 0083046819متعلق به شرکت پتروشيمي شازند
به شماره ثبت  64473مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط
مي باشد .

رهبر انقالب در ديدار اخير هيئت دولت ،دستورات و تذکراتي را براي
کنترل نقدينگي در کشور صادر کردند که جزئيات آن منتشر شده است.
به گزارش مشرق ،رهبرانقالب در اين ديدار نسبت به کنترل ميزان
نقدينگي در کشور دستوراتي خطاب به دولتمردان صادر کردند .ايشان
فرمودند :به مشکل نظام بانکي بهطور جدي بايد رسيدگي شود؛ اين حرفي
است که همه مي زنند .در نظام بانکي و مشکل نقدينگياي که االن در
کشور وجود دارد ،اگر چنانچه ما  -که حاال بعد عرض خواهم کرد  -مي
توانستيم با هن ِر هدايت اين نقدينگي به کارهاي سازنده و مفيد ،کشور را
پيش مي برديم ،اين نقدينگي نعمت بزرگي بود؛ االن يک بالي بزرگي
است؛ واقعاً يک چيز خيلي خطرناکي است .اين رقم نقدينگي خيلي
رقم فوقالعادهاي است؛ هم رقمش خيلي باالست ،هم رشدش زياد است؛
 ۱۵۰۰هزار ميليارد يک چيز افسانهاي است .به نظر من مسئله بانکها
و بخصوص تکي ه روي مسئل ه نقدينگي احتياج دارد به يک کارگروه دانا،
حساس ،پُرکار ،خطرپذير و شجاع؛ دولت يک کارگروهي تشکيل بدهد .يک
ب و روزکار ،معين شوند فقط براي اينکه فکر کنند
فعال ش 
کارگروه قويِ ،
ببينند با مسئله بانکها و با مسئله نقدينگي چهجوري بايستي برخورد
کنند؛ بخشهاي جذابي را براي جذب نقدينگي در نظر بگيرند که البته يک
فهرستي به من داده شده .نگذاريم که اين نقدينگي سرازير شود به طرف
ارز و به طرف طال و به طرف مسکن و به طرف کاالها ،که خب طبعاً به
هرجا که اين نقدينگي رو کند و هجوم بياورد ،پدر آن منطقه درميآيد.
البتّه کارگروهي که بخواهند بنشينند و هفتهاي يک جلسه داشته باشند،
فايد ه ندارد؛ بايد يک کارگروه دائ ِم شبانهروزي از آدمهاي فعال تشکيل
شود ،بنشينند واقعاً کار کنند ،فکر کنند ،س ِر يک ماه ،دو ماه ،سه ماه يک
برنامه کاري روشني مشخص کنند و بياورند بدهند به آقاي رئيسجمهور،
دستور اقدام داده شود و بالفاصله مشغول عمل شوند.
***

تلنگري به سياستمداران و آقازاده ها

حسن شمشادي خبرنگار صدا و سيما اخيرا تصويري از پدر
شهيد مدافع حرم ،مراد عباسيفر را در صفحه اينستاگرام خود
به اشتراک گذاشت .پدر اين شهيد بزرگوار در حال دستفروشي
است و شمشادي همين نکته را در تصوير مورد تأکيد قرار داده و آن
را با سياستمداران و آقازادههاي امروزي مقايسه کرده است .پيکر
مطهر شهيد مدافع حرم ،مراد عباسيفر که به دست جنايتکاران
داعشي به شهادت رسيد ،هنوز به کشور بازنگشته است.
اين پدر شهيد در شهر کنگاور سکونت داشته و به دستفروشي
اشتغال دارد.
***

دولت به راحتي با قانون بازي ميکند

نماينده مردم محالت در مجلس گفت :دولت بايد ما به التفاوت قيمت
ت االسالم عليرضا سليمي در گفتوگو با
ارز را به خزانه واريز کند .حج 
خبرنگار تسنيم ،با بيان اينکه قيمت ارز در اليحه بودجه سال جاري 3
هزار و هفتصد تومان تعيين شده است ،اظهار داشت :دولت قيمت ارز را به
 4هزار و چهارصد تومان افزايش داد که اين اقدام خالف قانون است زيرا
هر گونه افزايش قيمت ارز بايد از سوي مجلس تصويب شود .وي با بيان
اينکه به اذعان کارشناسان مابه التفاوت قيمت ارز و سکه و همچنين ارز
مسافرتي رقمي در حدود  140هزار ميليارد تومان است ،افزود :طبق قانون
اين مابهالتفاوت بايد به خزانه واريز شود اما اين اتفاق نيفتاده و سوالي که
مطرح ميشود اين است که دولت اين رقم را کجا هزينه کرده است؟ دولت
بايد اين مابه التفاوت را با تصويب مجلس هزينه کند .متاسفانه شاهديم که
ت االسالم
دولت به راحتي با قانون بازي ميکند و پاسخگو هم نيست .حج 
سليمي تصريح کرد :زماني رسانهها به صورت فراگير به اختالس  3هزار
ميلياردي پرداختند اما در حال حاضر يک اختالف رقم  140هزار ميلياردي
وجود دارد اما هيچ کدام از رسانهها به آن نميپردازند.
***

تمام مسئوليت عملکرد روحاني بر عهده
اصالحطلبان است

ح طلب طي يادداشتي در
صادق زيباکالم فعال سياسي اصال 
روزنامه سازندگي با اشاره به حمايت تمام و کمال اصالحطلبان
از دولت روحاني گفته است :در حالي که روحاني نتوانسته خيلي
ح طلبان نميتوانند جا خالي
از انتظارات را برآورده کند ،اصال 
کنند .اصالحطلبان نسبت به رايدهندگان و بدنه اجتماعي خود
تعهد اخالقي و اجتماعي دارند و تمام مسئوليت عملکرد روحاني
بر عهده آنهاست .وي با بيان اينکه رئيسجمهور دولت دوازدهم
بخش عمدهاي از  24ميليون راي خود را مديون اصالح طلبان
است ،خاطرنشان کرده است :ما بوديم که به مردم گفتيم بيايند
به روحاني راي دهند و االن نميتوانيم به آنها بگوييم که به ما
مربوط نيست ،انگشت خود را سمت روحاني نشانه بگيريم و
بگوييم از خودش بپرسيد.
***

س جمهور تعارف و رودربايستي را کنار بگذارد
رئي 

عضو هيئت رئيسه مجلس گفت :رئيس جمهور بايد مالحظات را کنار
بگذارد و بدون تعارف و رودربايستي در مورد تغييرات کابينه تصميمگيري
کند .به گزارش ايسنا ،علي اصغر يوسف نژاد افزود :اگر کابينه ترميم شود
يا وزيري عوض شود ،اين قطعا نقطه قوت دولت خواهد بود .دولت ميتواند
بر اساس برنامههاي خود عملکرد وزرا را ارزيابي کند .نبايد حتما منتظر
سؤال و استيضاح مجلس بمانند .اگر وزير ،مدير ،معاون رئيس جمهور يا
استانداري ضعيف است بايد عوض شود.
***

حقوق و مزاياي مسئولين را به طور شفاف اعالم کنيد

به گزارش ديده بان شفافيت و عدالت ،جمعي از مردم با ثبت
مطالبه خود در سامانه هوشمند اين نهاد ،بار ديگر خواستار شفاف
سازي حقوق ومزاياي مديران از رئيس جمهور محترم شدند .در
متن اين مطالبه آمده است :بر اساس ماده  ۲۹قانون برنامه ششم
توسعه ،دولت موظف است کليه حقوق و مزاياي همه مديران
کشور را براي اطالع عموم در سامانه اي منتشر کند .انتشار اين
اطالعات هم از شايعات ناروا و مغرضانه عليه مسئوالن جمهوري
اسالمي پيشگيري مي کند و هم از سوء استفاده نجومي بگيران
احتمالي .مسئوالن سازمان امور اداري و استخدامي و سازمان برنامه
و بودجه که تاکنون بيش از  ۴ماه از ضرب االجل قانون گذشته،
براي اجراي اين حکم قانوني يا وعده آينده نزديک مي دهند يا
موضوع را مي خواهند از سر باز کنند .آقاي رئيس جمهور! اين حق
اوليه شهروندان و مالکان بيت المال است که بدانند هر مسئول
براي خدمات خود چقدر از بيت المال برمي دارد.
***

هرچهمسئولينکمترسخنبگويند،بهتراست

حسين مرعشي در گفتوگو با ايلنا ،در خصوص نقدهايي که در مورد
سکوت رئيسجمهور و بعضي از افراد در هيئت دولت مطرح ميشود،
اظهار داشت :به اعتقاد من خيلي هم خوب است که مسئولين در
دولت سخن نميگويند .به تشخيص من هرچه مسئولين کمتر
سخن بگويند ،بهتر است .ما از آنها تشکر هم ميکنيم که کمتر
صحبت ميکنند .جامعه در حال حاضر به حرف مسئولين اعتماد
ندارد و هرچه آنها کمتر صحبت کنند بهتر است .چرا که مسئولين
برحسب وظيفه سعي دارند شرايط را عادي جلوه دهند اما مردم
اين موضوع را باور نميکنند و خشمگين تر ميشوند .در واقع
عادي جلوه دادن مسائل ،مردم را قانع نميکند و بياعتمادي را
تشديد ميکند .مسئولين بايد زماني سخن بگويند که ج ّو اعتماد
را در جامعه نهادينه کنند ،نبايد به دولت براي سخن گفتن فشار
بياوريم ،بايد زماني بخواهيم مسئولين صحبت کنند که حرف
جديدي براي گفتن داشته باشند.

