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پول مردم درجيب سلبريتيها
گزارش رسالت از س رنوشت كم كهاي مالي به افراد مشهور

جهانگير الماسي :مافياي فرهنگي ،پشت واژه سلبريت ي است

پروانه معصومي :حضور سلبريت يها مسئله ساز شده است

سرمقاله

كريمي اصفهاني:

تحريم داخلي
صدمات بيشتري نسبت به
تحريم خارجي دارد

رضا رويگري :برخي نخود هر آشي بودن را دوست دارند
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پلنگ هاي شاخ دار
عليه ستاره ها

محسن مهديان
سخنان آقاي کيانيان در تشييع جنازه
مرحوم دري براي خيلي ها به غايت
اعجاب انگيز بود .حداقل از جناب
کيانيان انتظار نمي رفت .خيلي فکر
کردم اين سخنان را بايد چطور تحليل
کرد؛ اينکه«در اين  40سال حتي يک
روز خوش هم نديدم ».سخن درشتي بود؛ حتا اجازه
نمي داد پاسخ دهيم .چه چيز را بايد پاسخ مي داديم؟
مث ً
ال مي گفتيم نه اشتباه مي کنيد ،در اين  40سال روز
خوش هم داشتيم؟ بي معني بود .بايد رها مي کرديم.
تا اينکه چند روز پيش گوشه اي از مراسم عروسي خانم
پاکدل و آقاي کاظمي هم منتشر شد .پيشتر فيلم هاي
عروسي آدم هاي مشهور ،در شبکه هاي زيرزميني و
قاچاقي منتشر مي شد و حاال خود عروس و داماد فيلم
شان را منتشر کردند تا در معرض قضاوت باشند .تا
آنجا که يک سلبريتي ديگر مي نويسد« :آقاي کاظمي
اين خانم خيلي از سرت زياده و به خانم عروس هم
مي گويد کاش کمي بيشتر صبر مي کردي ».به همين
اندازه زشت و زننده .اين دو ماجرا تنها گوشه اي از حوادث
اخير زندگي سلبريتي هاست .اما غرض اين يادداشت
نقد ايندو رفتار نيست .ماجرا فراتر از اين وقايع است.
همه آسيب هاي دنياي سلبريتي به کنار ،امروز ماجراي
غم انگيز تري در حال شکل گيري است که ايندو خبر را
هم بايد در همين درگاه تحليل کرد .در روزگاري به سر
مي بريم که خود سلبريتي ها نيز کم کم مسخ خواهند
شد و تغيير شکل مي دهند .روزگاري که پلنگهاي
شاخ دار عليه ستاره ها برمي خيزند.
ادامه در صفحه2

دادگاه حميد باقري درمني برگزار شد

كالهبرداري از
شركت نفت جي ،بيمه ايران
و بانك گردشگري

در بازيهاي آسيايي

مرادي با شكستن
ركورد جهان
طاليي شد
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درسايترسالتبخوانيد

اكرم محمدي در گفتوگو با رسالت:

بايد از سينماي دولتي
خارج شويم تا بدرخشيم

رئي سجمهور:

ما به درد و رنج مردم واقف هستيم
سهشنبه براي پاسخگويي به سوال نمايندگان به مجلس م يروم

صفحه3

ديدن نمايش بومي مانند سفر به نقاط مختلف كشور است
بازگشت قهرمان ايراني بر پرده سينما

يادداشت

يادداشت

رمزگشايي از اظهارات مرکل

ضعف مديريت و مشكالت اقتصادي

حنيف غفاري
منازعه ضمني وزير امور خارجه و صدر اعظم آلمان
بر سر ايجاد ساختاري مشابه "سوئيفت" در قالب
يک ساختار مالي مستقل از اياالت متحده آمريکا،
از ابعاد مختلفي قابل بررسي است .آنگال مرکل
ضمن رد سخنان "هايکو ماس" وزير امور خارجه
اين کشور در خصوص حفظ برجام با ايجاد يک
ساختار مالي مستقل از آمريکا اظهار داشت :
" ما در موضوع نظام هاي مستقل پرداخت مشکالتي در همکاري با
ايران داريم ،اما از سوي ديگر ترديد نداريم که به طور مثال در موضوع
تامين مالي تروريسم! سوئيفت از اهميت بااليي برخوردار است.حفظ
همکاري با آمريکا در زمينه امنيت بسيار مهم است".
همان گونه که مشاهده مي شود ،صدر اعظم آلمان بالفاصله پس از رد
سخنان وزير امور خارجه خود ،به همکاري هاي امنيتي اروپا و آمريکا
اشاره کرده است  .به عبارت بهتر ،مرکل به صورت غير مستقيم" ،استقالل
اقتصادي اروپا از آمريکا" را به دليل " سلطه امنيتي واشنگتن بر اروپا"
ناممکن دانسته است .از اين رو صدر اعظم سرزمين ژرمنها بار ديگر
پرده از وابستگي امنيتي خاص اروپا به آمريکا ( در ذيل ساختار ناتو)
برداشته و "حفظ برجام از سوي اروپا" را نيز در هاله اي از ابهام و
ترديد قرار داده است.
بخشي از منازعه صورت گرفته ميان صدر اعظم و وزير امور خارجه
آلمان ،مرهون تعلق خاطر اين دو به دو جريان دموکرات مسيحي و
سوسيال دموکرات است .هايکو ماس که به حزب سوسيال دموکرات
تعلق دارد و در دولت ائتالفي مرکل مسئوليت دستگاه ديپلماسي و
سياست خارجي را بر عهده گرفته است ،نسبت به صدر اعظم اين کشور
گارد بسته تري در قبال اياالت متحده آمريکا و دولت ترامپ دارد .اين
در حالياست که دموکرات مسيحي هاي آلمان تعلق خاطر بيشتري
نسبت به اياالت متحده داشته و در بسياري از موارد در کسوت حافظ
منافع واشنگتن در اروپا ايفاي نقش مي کنند.
اظهارات صدر اعظم آلمان ،شاخصي جهت سنجش نسبت امنيتي
آمريکا و اروپا محسوب مي شود .نبايد فراموش کرد که اتحاديه
اروپا کماکان در نگاه امنيتي کالن خود ،همچنان خود را وابسته
به اياالت متحده آمريکا مي داند.افرادي مانند ترزا مي نخست وزير
انگليس ،امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه و آنگال مرکل صدر
اعظم آلمان همچنان مشي و جهت گيري کلي امنيتي اروپا در نظام
بين الملل را بر مبناي "وابستگي امنيتي به آمريکا" تنظيم کرده اند.
مقامات اروپايي در بهترين حالت ممکن ،صرفا وارد فاز "مهار
ترامپ" خواهند شد و "تقابل با کاخ سفيد" جايي در استراتژي ها
و حتي تاکتيکهاي تعريف شده در حوزه سياست خارجي اروپاي
واحد ندارد .دولت ترامپ نيز با درک اين موضوع،دست به گروکشي
امنيتي از اتحاديه اروپا و خصوصا اعضاي اروپايي ناتو زده است.
بديهي است که متعاقب "گروکشي امنيتي آمريکا از اروپا" در جريان
نشست ناتو  ،شاهد استمرار "بازي پارادوکسيکال" اروپا در قبال
برجام خواهيم بود .چنانچه تا کنون از دل رفتارهاي اروپا استنباط
شده است ،تروئيکاي اروپايي قصد دارند پرونده توافق هسته اي و
مذاکره با تهران ،همچنان مفتوح باقي بماند .در هر حال ،الزم است
دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي کشورمان در محاسبات خود
موضوع "وابستگي امنيتي مطلق اروپا به آمريکا" را به عنوان يک
شاخصه کالن امنيتي و سياسي محاسبه کرده و نسبت به استقالل
اروپا در قبال حفظ توافق هسته اي و ارائه تضمينهاي الزم براي
اين موضوع دل نبندد .اتفاقا اظهارات اخير صدر اعظم آلمان در
خصوص وابستگي امنيتي اروپا به آمريکا بايد به صورتي دقيق از
سوي مسئولين دستگاه ديپلماسي کشورمان مورد واکاوي و تحليل
قرار گيرد .اظهاراتي که از مناسبات امنيتي و سياسي آشکار و تا
حدي نهان "واشنگتن -بروکسل" پرده بر مي دارد.
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آگهي تجديد مناقصه عمومي يكمرحلهاي  

نوبت اول

اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان

موضوع :قرارداد نظارت و نگهداري فضاي سبز
محل ،مهلت و نحوه دريافت اسناد :از تاريخ درج دومين آگهي ،از روز سهشنبه مورخه  97/6/6تا پايان وقت اداري روز دوشنبه
مورخه  97/6/12متقاضيان با مراجعه به دبيرخانه اداره بندر شهيد بهشتي واقع در چابهار و ارائه معرفينامه و اصل فيش واريزي
به مبلغ  1/000/000ريال (يك ميليون ريال) به حساب سيبا  2176452601001درآمد اداره كل و همچنين  9درصد مبلغ مزبور
( 90/000ريال) به عنوان ماليات بر ارزش افزوده خريد اسناد به حساب  2176452610008نزد بانك ملي ايران به نام ماليات و عوارض
بندر نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند.
* دريافت اسناد از سايت  iets.mporg.irنيز به صورت غيرحضوري و بدون پرداخت وجه نقد امكانپذير ميباشد.
محل و مهلت تسليم پاكت پيشنهادها :شركتكنندگان بايد پاكت سوابق و مستندات خود را تا ساعت  12ظهر روز پنجشنبه مورخه
 97/6/22در پاكتهاي الك و مهرشده به دبيرخانه بندر شهيد بهشتي به آدرس ذيل تحويل نمايند.
محل و زمان بازگشايي پاكت پيشنهادها :پيشنهادهاي شركتكنندگان راس ساعت  9صبح روزشنبه مورخه  97/6/24در محل اتاق
كنفرانس طبقه چهارم ساختمان اداري شماره  1بندر شهيدبهشتي مفتوح خواهد شد.
سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار :شركتكنندگان بايد ضمانتنامه بانكي بدون قيد و شرط و قابل تمديد به دفعات به مبلغ
 2/400/000/000ريال (دو ميليارد و چهارصد ميليون ريال) يا اصل فيش واريز وجه به حساب سپرده به شماره  2645261160نزد
بانك ملت شعبه مركزي چابهار به نام اداره كل ارائه نمايند.
مدت اعتبار پيشنهادها :مدت اعتبار پيشنهادها حداقل بايد  90روز باشد.
شرايط شركتكنندگان در مناقصه :دارا بودن گواهينامه صالحيت معتبر حداقل رتبه  6يا باالتر در زمينه خدمات عمومي يا نگهداري
و خدمات فضاي سبز از اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و همچنين ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي جزو شرايط الزامي ميباشد.
آدرس دستگاه مناقصهگزار :چابهار  -اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان  -تلفن 31283000 :و فاكس
35321414
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/4 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/6 :
خ ش97/6/4 :

اداره كل بنادر و دريانوردي
استان سيستان و بلوچستان

محمد ناظمي اردكاني
رهبر معظم انقالب در ديدار مردمي  22مرداد ،فرمودند :عامل
اصلي گراني و كاهش ارزش پول ملي ،مسائل مديريتي است
نه تحريم! در اين ارتباط نكاتي را يادآورميشوم:
 مديريت عالوه بر جنبه ذاتي ،جنبه اكتسابي داشته وبرگرفته از دانش و تجربه فرد مدير ميباشد.
 مديران ارشد ميبايستي نگاه بلندمدت و راهبردي داشتهباشند در غير اين صورت نخواهند توانست تا اهداف بلند
و متعالي را محقق سازند.
 مديران موفق در تدوين راهبرد ،اشتباه نميكنند ،چرا كه با شناخت صحيح ودقيق ضعفها و قوتهاي دروني بر تهديدات محيطي فائق آمده و از فرصتها
حداكثر بهرهبرداري را به عمل ميآورند و از جمله الزامات براي اجراي راهبردهاي
تعيين شده  ،برنامهريزي راهبردي ،داشتن ارادهاي مستحكم ،تالش و پشتكاري
خستگي ناپذير است.
 كشور ،امروز فرصتهاي بينظيري براي عبور از تحريمها و شكوفايي اقتصاددارد ،اگر از آن استفاده نكنيم فردا خيلي دير است.
برخي فرصتها و ظرفيتهاي پيشرو را به اجمال يادآور ميشوم:
 ذخاير عظيم نفت و گاز كه خداوند منان آن را در اين سرزمين به وديعه گذاشتهاست تا درست از آن استفاده كنيم.
 موقعيت سرزميني و منابع سرشار طبيعي. جمعيت جوان ،تحصيلكرده و با اراده و آماده براي كار و تالش جهادي. سرمايهگذاري گسترده در عرصههاي مختلف اقتصادي و زيربنايي بويژه دربخش صنعت.
 حجم باالي نقدينگي را اگر به سمت توليد هدايت كنيم معجزه ميشود.ت ملي و انگيزههاي انقالبي و آرمان طلبي.
حمي 
 غيرت و ّروحيه استكبار ستيزي و مقابله با دشمن خارجي.در چنين شرايطي در صورتي كه دولت و دستگاههاي اجرايي كشور با استفاده از
ظرفيتهاي قانوني وخط مشيهاي تعيين شده ،بتوانند از اين فرصتها استفاده
نمايند بهطور قطع و يقين بر همه معضالت فائق آمده ،اقتصاد ملي را به شكوفايي
و رونق رسانده و بيكاري در جامعه به صفر سوق پيدا خواهد كرد  .در غير اين
صورت با مديريت ضعيف و ناكارآمد كه قادر به تصميمگيري در سطح ملي نباشد،
فرصتهاي برشمرده شده تبديل به تهديدهاي زير خواهد شد:
 درآمدهاي نفتي زمينههاي رانتخواري را در اقتصاد ملي به وجود آورده وفساد در جاي جاي نظام اقتصادي كشور نهادينه ميشود بهطوري كه مبارزه با
آن ،مبارزه با اژدهاي هفت سر خواهد شد.
 جمعيت جوان كشور كه بيكار و به سختي معيشت دچار شده است و بهخواستهاي دوره جواني خود نميرسد توسط دشمن تحريك شده و براي
اعتراض به كف خيابان ميآيد.
 طبيعت مواجه با آفتهاي محيطزيست شده به طوري كه احياي مجدد آن بعضاناممكن ميشود مانند آنچه كه در رابطه با درياچه اروميه رخ داده است.
 كارخانجات يكي بعد از ديگري به تعطيلي كشانده ميشود ،ماشين آالتو تجهيزات سخت افزاري آن زنگ زده و از رده خارج خواهد شد و نيروهاي
شاغل در آن به خيل بيكاران خواهند پيوست ،اتفاقي كه در سالهاي اخير
شاهد آن هستيم.
 حجم عظيم نقدينگي با كوچكترين روزنهاي تبديل به سيل بنيان كن شده واقتصاد ملي را به يك باره تخريب و ارزش پول ملي را به سقوط مي كشاند.
حميت ملي و غيرت انقالبي و آرمانخواهي و تضعيف نمودن و
 در نهايتّ
زمينههاي تسليم در برابر دشمن و بدخواهان نظام مقدس جمهوري اسالمي را
فراهم ميسازد كه متاسفانه امروز شبح آن توسط دشمن ترسيم ميشود.
آمريكاييها با تشديد تحريمها در انتظار چنين روزي نشستهاند .آنها با اخالل
در نظام اقتصادي كشور و اميدواري به نفوذيها ميخواهند به اهداف شوم خود
برسند .اما به حول و قوه الهي ضعف مديريتها انشاء اهلل برطرف و مشكالت
اقتصادي دولت حل ميشود .در آستانه هفته دولت كافي است رئيس دولت با
بازخواني رهنمودهاي رهبري به آن عمل تا به زودي از اين مرحله پرمشغله
عبور كنند.

