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فرمانده كل قوا:

احتمال وقوع جنگ با محاسبات سياسي وجود ندارد
ق رارگاه پدافند هوايي در خط مقدم
مقابله با دشمن است

نيروهاي مسلح با هوشياري مديريت چابك
و كارآمد خود را ارتقاء دهند

مدالآوران بازيهاي آسيايي پرچم س راف راز
اي ران را عزت بخشيدند
صفحه2

هر گامي كه در جهت تقويت دفاعي
برداشته شود ،عبادت است

سرمقاله

دولت بي سخنگو

سيد مسعود علوي
دولت از بي سخنگويي رنج مي برد.
در حقيقت ،پاسخگويي در مورد انواع
مشکالت و معضالت اقتصادي امروز
با مشکل روبهرو شده است .معضالتي
که محصول بي برنامگي ،بي تدبيري،
کم کاري ،بي تجربگي و مغايرت با
علم و کارشناسي الزم است.
دشمنان خارجي و نااهالن داخلي که در پي شکاف و زيست
انگلي در درون دوگانه هاي ساختگي هستند ،مسئوليني
را که در معرض پرسش هاي کليدي قرار دارند ،گيج
مي کنند و نمي گذارند راه را از چاه تمييز دهند .اخيرا ً
ياد گرفته اند مي گويند؛ «پشت پرده ها را بگوييد»،
«موانع راه را بگوييد»« ،واقعيت ها را بگوييد»« ،حقايق
را بيان کنيد» و «مصلحت ها را کنار بگذاريد و آنچه را
بايد بگوييد ،بگوييد ».اين ترفند «بگم ،بگم» يک ترفند
قديمي و نخ نماست .اگر چيزي براي گفتن بود ،گفته مي
شد .نه مانعي بر سر راه است ،نه واقعيتي قابل کتمان است
و نه پشت پرده اي در کار است .اگر حرفي براي گفتن
باشد ،گفته مي شود .کنسرت درماني هم پاسخ شايسته
اي براي اين همه مشکالت تو در تو و پيچ در پيچ نيست.
ديگر از حربه «نمي گذارند» هم کاري ساخته نيست .چون
همه نيروها در داخل آمادگي خود را براي کمک صادقانه
به دولت اعالم کرده اند .دولت بايد يک نگاهي به ريخت
دروني خود کند و انسجام و استحکام خود را حفظ نمايد
و يک صدا و يک زبان باشد .دولت بايد تصميمات متناقض
و متضاد و متفاوت را کنار بگذارد تا بتواند هم پاسخگو
باشد و هم کاري را به سرانجام برساند.
آنچه امروز دارد اتفاق مي افتد ،جراحي از بيرون است
که نمايندگان مجلس تکفل آن را به عهده گرفته اند.
امروز تغيير مديران ،جوان سازي و مديريت جهادي يک
مطالبه مردمي است.
ادامه در صفحه2
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اشرف بروجردي:

متاسفانه بر بسياري از
آمارهاي كشور
مهر محرمانه زدهاند
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رستم قاسمي:

در اوج تحريمها
 170ميليارد دالر
نفت فروختيم

محمدجواد ظريف:

تصميمگير اصلي
در سياست خارجي
نظام است
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درسايترسالتبخوانيد

آل اسحاق در گفتوگو با رسالت:

بازيگران ،قوانين و مقررات در عراق روزانه تغيير ميکنند
عربستان ب راي سرمايه گذاري الب يگري م يکند

يادداشت

نسبت ترامپ و بحران هاي موجود در آمريکا

حنيف غفاري
جان کري وزير امور خارجه اسبق اياالت متحده
آمريکا که خود يکي از نمادهاي بي تعهدي و
فرافکني کاخ سفيد در دوران حضور خود در
قدرت محسوب مي شد ،در اظهاراتي قابل تامل،
از بحراني بودن وضعيت کشورش پرده برداشته
است .اين اظهارات کري در حالي صورت مي گيرد
که طي روزهاي اخير ،افرادي مانند باراک اوباما،
ال گور و جرج واکر بوش نيز به صورت مستقيم و غير مستقيم
وضعيت بحراني موجود در آمريکا را مورد انتقاد قرار داده و نسبت
به تداوم اين وضعيت هشدار داده اند.فراتر از اين موارد ،چندي
پيش سناتور "برني سندرز" از نابودي زيرساختهاي اياالت متحده
سخن به ميان آورد .هشدارها و نگراني هايي که اين روزها از سوي
دموکرات ها و به طور کلي ،مخالفان ترامپ مخابره مي شود ،بيش
از آنکه مصداق نوعي "تقابل سياسي" با رئيس جمهور فعلي آمريکا
باشد ،معياري براي سنجش "وضعيت آمريکاي امروز" محسوب
مي شوند! چينش هر يک از اين فاکتورها و مولفه ها در کنار يکديگر
پرده از پديده اي به نام "آمريکاي بحران زده" بر مي دارد .بدون
شک آمريکاي بحران زده ،متغيري وابسته به حضور دونالد ترامپ
در کاخ سفيد نيست! تنها اقدامي که ترامپ در اين خصوص صورت
داده است" ،آشکار سازي مصاديق بحران " در کشورش بوده است.
بحران هايي که امروز در اياالت متحده آمريکا وجود دارد ،محصول
حضور مستمر دو حزب سنتي اياالت متحده و جريان هاي مخفي
حامي آنها در راس معادالت سياسي و اجرايي اين کشور بوده است.
از اين رو کساني که امروز ترامپ را بابت "بحران سازي" در اياالت
متحده مورد عتاب قرار مي دهند ،خود نيز در ايجاد اين بحران هاي
مزمن  ،دامنه دار و غير قابل جبران نقش داشته اند.
"جيمي کارتر" و "بيل کلينتون" روساي جمهور اسبق آمريکا حتي
قبل از آنکه دونالد ترامپ بر سر کار بيايد ،خواستار پذيرش حقيقتي
به نام "پايان جهان تک قطبي" شده بودند .زبگنيو برژينسکي
مشاور امنيت ملي اسبق آمريکا در سال  1392و در سخناني گويا
و صريح اعالم کرد :
" مفهوم هژموني جهاني ديگر واژهاي مرده و "استيال بر ديگران "
نيز تبديل به پديدهاي دستنيافتني شده است .آمريکا بخش
اعظمي از قدرت خود را نسبت به سالهاي قبل از دست داده است .
"محتمل به نظر نميآيد که واشنگتن بار ديگر به جايگاه خود به
عنوان نيروهاي جهاني مسلط دست يابد"....
همان گونه که از مواضع و اظهارات سياستمداران و استراتژيست هاي
ارشد آمريکايي استنباط مي شود ،اياالت متحده مدتهاست هژموني
خود را در نظام بين الملل از دست داده و به صورت همزمان ،با
"بحران هويت داخلي" نيز مواجه شده است .تلفيق و تجميع
اين دو بحران ،بر ضريب آسيب پذيري واشنگتن در هر دو حوزه
سياست داخلي و خارجي افزوده است .اين روند در دوران رياست
جمهوري ترامپ صرفا "تشديد" شده است! به عبارت بهتر ،ترامپ
را نمي توان "موجد" و " مولد " بحران هاي زيرساختي در اياالت
متحده ناميد ،بلکه او صرفا کاشف و مقوم بحران هاي موجود در
کشورش بوده است .بدون شک ،رئيس جمهور فعلي اياالت متحده
آمريکا به مثابه يک کاتاليزور و عامل تسريع کننده ،معادله " تضعيف
قدرت آمريکا" را به سرانجام خواهد رساند! همان طور که مشاهده
مي شود ،دونالد ترامپ در اين معادله صرفا يک عامل تسريع کننده
است .بدون شک ،نقش ساير سياستمداران آمريکايي اعم از
دموکرات و جمهوري خواه در ايجاد اين وضعيت بغرنج و مستمر
غير قابل انکار است.

صفحه4

اوضاع رزمي ،مديران بزمي

مديريت خريد و پيمان آماد و پش منطقه شمالغرب نزاجا (مراغه) در نظر دارد اقالم مشروحه ذيل را از طريق مناقصه خريداري نمايد.
الف)
رديف

شرح جنس

مقدار/تعداد به كيلوگرم/ب ه عدد

سپرده شركت در مناقصه (ريال)

2

آبليمو

16000

28/000/000

درب انبار پادگان مراغه

1

86500

رب گوجه

3

لوبيا چيتي

5

مرغ منجمد گوشتي توليد داخل ،كارتني وزن هر
الشه  1200الي  1800گرم

4

6

كره حيواني  20گرمي

مرغ منجمد گوشتي توليد داخل ،كارتني وزن هر
الشه  1200الي  1800گرم

134/075/000

30000

114/000/000

325000

1/056/250/000

265000

861/250/000

20000

280/000/000

مدتزمان تحويل

درب انبار پادگان مراغه

شش ماه

درب انبار پادگان مراغه

شش ماه

درب انبار پادگان مراغه

درب انبار پادگانهاي مراغه ،عجبشير ،تبريز ،مرند،
سراب ،ميانه ،زنجان
درب انبار پادگانهاي اروميه ،قوشچي ،سلماس،
پسوه ،پيرانشهر ،سقز مهاباد

شش ماه

شش ماه
شش ماه

شش ماه

ب)
 )1تاريخ توزيع مدارك مناقصه از تاريخ چاپ آگهي تا  97/6/20و دريافت مدارك يك روز قبل از برگزاري مناقصه از ساعت  8تا  13درب دژباني فرماندهي آماد و پش منطقه
شمالغرب (مراغه) بوده و تاريخ برگزاري مناقصه  97/6/21ميباشد.
 )2محل توزيع مدارك مناقصه :مديريت خريد و پيمان فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)
 )3ساعت و محل برگزاري مناقصه :ساعت  10صبح در فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)
 )4ده درصد مبلغ مورد معامله به صورت ضمانتنامه بانكي يا ضمانت صادره از موسسات مالي و اعتباري غيربانكي داراي مجوز از بانك مركزي و يا واريز به صورت وجه نقد به
حساب  5151570424004جاري طاليي دارايي ف آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب نزد بانك سپه از سوي برنده مناقصه جهت تضمين حسن اجراي تعهدات خواهد بود.
 )5هزينه تحويل مدارك و برگ شرايط و مشخصات مبلغ  30هزار تومان و چنانچه شركتكننده خواهان ارسال پستي برگ شرايط باشد مبلغ  60هزار تومان خواهد بود.
 )6هزينه چاپ هر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )7شركت در مناقصه و ارائه قيمت پيشنهادي به منزله قبول تمام شرايط دستگاه مناقصهگزار ميباشد.
 )8دستگاه مناقصهگزار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار ميباشد.
 )9مناقصات مذكور دومرحلهاي (بازديد از كارخانه قبل از بازگشايي پاكت قيمت) بوده و رديفهاي  5 ،4 ،3شامل تعديل نرخ ميباشند.
تلفكس041-37450388 :
تاريخ انتشار97/6/12 :
خ ش97/6/12 :

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب نزاجا

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 97 / 32
شرکت مديريت توليد برق کرمان

( نوبت اول )

مناقصه گزار  :شرکت مديريت توليد برق کرمان
موضوع  :خريد  10000کيلوگرم هيدرازين ( کاالي پيشنهادي بايستي مطابق با استانداردهاي ملي و يا بين المللي باشد در غير اين صورت
مناقصه گزار حق خواهد داشت پيشنهاد ارائه شده را مردود اعالم نمايد ) .
تعداد
 10000کيلو گرم

شرح کاال
هيدرازين هيدراته  % 55النکسس باير

زمان خريد اسناد مناقصه  :وقت اداري  97/6/20لغايت  97/07/11با ارائه فيش واريز وجه خريد اسناد و معرفينامه
مبلغ خريد اسناد  872/000 :ريال واريز به حساب جاري  1015805972بانک رسالت شعبه بلوار جمهوري اسالمي بنام شرکت مديريت توليد
برق کرمان
محل خريد و تحويل اسناد  :کيلومتر  20اتوبان کرمان – رفسنجان – نيروگاه سيکل ترکيبي کرمان – اداره تدارکات و انبار
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  :مبلغ  ( 335/000 /000به پيشنهادهاي فاقد ضمانتنامه يا سپرده  ،ضمانتنامه هاي بانکي اشتباه يا
سپرده هاي مخدوش  ،سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر  ،چک شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد ) .
زمان تحويل پاکات پيشنهادي  :تا پايان وقت اداري سه شنبه مورخ 97/08/01
زمان گشايش پاکات پيشنهادي  :ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ 97/08/02
به پيشنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پيشنهاداتي که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده
نخواهد شد .
جهت کسب اطالعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفنهاي  034- 32521221 -4داخلي  2068يا با شماره تماسهاي  034 – 58120080و 034 – 58120355
و همچنين نمابر  034 – 33372990تماس حاصل فرماييد  .ضمنا ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
نوبت اول 97/6/12 :
خ ش 97/6/12

اقتصاد مقاومتي ،راه برونرفت از مشكالت امروز
اصالح فرهنگ ،پيش زمينه اقتصاد پيشرفته

يادداشت

آگهي مرحله سوم مناقصه عمومي شماره يك  -نوبت دوم
محل تحويل

تغيير رويكرد
دركنار ترميمكابينه

شرکت مديريت توليد برق کرمان

عباس خسرواني
ناتواني دولت در مديريت اوضاع اقتصادي و معيشتي مردم،
کار را به جايي رسانده که صداي يکي از بزرگترين حاميان
سياسي و اقتصادي خود را درآورده است.
از اراک ،ناتواني دولت در مديريت اوضاع اقتصادي و معيشتي
مردم کار را به جايي رسانده که صداي يکي از بزرگترين حاميان
سياسي و اقتصادي خود را درآورده و اوضاع به گونهاي شده که
حزب کارگزاران سازندگي به عنوان يک حزب اصالحطلب و
تشکيل دهنده مهمترين مديران اقتصادي و کليدي دولت و در راس آنها معاون اول
رئيس جمهور سخن از کنار گذاشتن مديران بزمي دولت ميراند.حال چه شده ،حزبي
که کمترين اهميتي براي معيشت مردم و مشکالت آنها قائل نيست و داراي تفکرات
سرمايهدارانه است به تنگ آمده و از مردم و مشکالت آنها سخن ميگويد ،از عجائب
عالم سياست است.حزبي که در به وجود آمدن اوضاع امروز کشور متهم رديف اول
است امروز مدعي و طلبکارانه سخن ميگويد ،هر چند که بيانيه اخير اين حزب يک
متلکپراني سياسي به دولت و البته سهمخواهي و نوعي تسويه حساب سياسي بود
اما حاوي اين نکته است که اين حزب تلويحا پذيرفته که مشکالت امروز کشور ريشه
خارجي ندارد و بايد براي حل آن به درون مرزها تمرکز کرد.سخني که بارها در اين
روزها زده شد اما دولت و حاميانش زيربار آن نرفتند و مشکالت را به گردن دلواپسان
و عقيم مانده برجامشان و يا عملکرد دولتهاي نهم و دهم انداختند ،امروز اين حزب
حامي روحاني سخن از وجود مديراني ميکند که بيشتر اهل بزم هستند تا اهل رزم،
اين هم سخني بوده که  5سال است زده ميشود اما دولت زير بار آن نميرود و
حتي االن هم برخي شرايط جنگ اقتصادي را درک و فهم نکردهاند و ميتوان اين را
از نداشتن آرايش جنگي در دولت فهميد.اينکه امروز کارگزارانيها هم قبول کردهاند
مشکالت کشور نه ناشي از تحريمها و نه عملکرد دولتهاي نهم و دهم و دلواپسان
است ،بلکه در ناتواني مديراني است که به موقع و به درستي به وظايف قانوني خود
عمل نکردهاند و بيش از آنکه به فکر حل مشکالت مردم باشند به فکر بزم خود بودهاند
را بايد به فال نيک گرفت.البته نبايد اين سخنان و اعترافات کارگزارانيها را از روي
خيرخواهي دولت دانست بلکه از محتواي اين بيانيه ميتوان فهميد که آنان بيشتر
به دنبال منافع حزبي و اقتصادي خود و سهمخواهي از دولت هستند تا رفع مشکالت
مردم و کمک به دولت در برون رفت از وضع موجود.جريانهاي سياسي حامي روحاني
در انتخابات که بعضا افرادي ليبرال مسلک و تکنوکرات بودند اوضاع را چنان پيچيده
و دشوار ديدهاند که براي رهايي از پذيرش مسئوليت ،خود را به هر دري ميزنند.
در شرايطي که کرکره مذاکره با آمريکا پائين کشيده شده و ترفند مذاکره با دنيا و
کدخدا براي ملت نخ نما شده و آنها ماندهاند و انبوهي از وعدههاي محقق نشده و
اوضاعي که جز با رويکرد انقالبي و جهادي و خالصانه قابل مديريت و کنترل نيست،
ليبرالهاي تکنوکرات به جان يکديگر افتادهاند و با غائله آفريني و موجسازي و فرافکني
سعي در انحرف افکار عمومي و انتقال بار فشار مطالبهگري مردم و پاسخگويي خود
به حوزههاي ديگر شدهاند.اين جماعت بايد بداند که آنها هم در عرصه نظر و هم در
عرصه عمل شکست خوردهاند و رويکردهاي مديريتي آنها جوابگوي نيازهاي جامعه
نيست و جز انباشته کردن مشکالت و هزينه تراشي براي کشور نتيجهاي در بر ندارد.
دولت بايد بپذيرد که هم در تئوري و هم در عمل در حوزه اقتصاد که بيشتر ناشي از
همين تکنوکراتهاي ليبرال مسلک است نميتواند از وضع موجود سربلند بيرون بيايد،
دولت ضمن آنکه بايد نسبت به تغيير مديران نااليق اقدام کند ،بايد نسبت به تغيير
رويکردهاي اقتصادي خود نيز اقدام کند و در مرحله اول توقف نکند.دولت بايد رويکرد
ليبرالي و سرمايه ساالرانه خود را به اقتصاد و معيشت مردم تغيير دهد و با اعتقاد نظري
و عملي به سياستهاي اقتصاد مقاومتي ،در اين شرايط سخت اقتصادي به وظايف
خود عمل کند.بايد گفت که چالشها و مشکالت اصلي کشور توسط صاحب نظران
و انديشمندان به خوبي احصا و راهکارهاي عالمانهاي نيز براي برون رفت از وضع موجود
و حل مشکالت ارائه شده است اما واقعيت اين است که با وجود مديران و صاحب
منصباني که سالها نان اقتصاد سرمايهدارانه و رانتي را خوردهاند و بزرگ شده مکتب
ليبراليسم اقتصادي هستند نميشود اين راهکارها را اجرايي کرد.متاسفانه امروز نه
تنها شاهد عدم پاسخگويي دولت به انتقادات و عدم مسئوليتپذيري برخي مديران
هستيم بلکه شاهد طلبکاري برخي از آنها نيز هستيم که به جاي پذيرش مسئوليت
وضع موجود آن را به گردن ديگران مياندازند.
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