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محمد خوشچهره در گفتوگو با رسالت:

» سرمقاله

نگاه جديد به روسيه

»

مجتبي توانگر
پژوهشگر اقتصادي
درعرصه بينالملل براي ارتباط با عاليترين
مقامات ايران معموال کانال ارتباطي خود را
از طريق علي اکبر واليتي دنبال ميکنند.
چه اتفاق مهمي رخ داده که ايران در
باالترين سطح پيام مهمي براي روسيه
ارسال کرده است؟
سرمايهداري
-1غربگرايانصاحبگفتمانليبرال 
در ابتداي دولت آقاي روحاني در سال  ،92عاليترين مقام اجرايي
را به اين نتيجه رساندند که کليد حل مشکالت اقتصادي در ارتباط
با غرب و کاخسفيد است .از طرف ديگر بلوک غرب هرگونه ارتباط
و قرارداد اقتصادي با شرق اعم از چين ،روسيه و ...را بر نميتابد .بر
همين اساس بود که قراردادهاي بسياري با چين و روسيه از جمله
«سوآپ  500هزار بشکه نفت با روسيه»« ،توسعه ميدان نفتي آزادگان
با چين»« ،صادرات محصوالت کشاورزي به روسيه» و ...توسط
دولتمردان برجسته دولت از جمله بيژن زنگنه و ...لغو شد.
به طور مشخص در مورد مجموع تجارت خارجي ايران(بدون
نفت) با روسيه از يک ميليارد و  200هزار دالر در سال 88
به دو ميليارد و  138ميليون دالر در سال  1391رسيده بود
که اين ميزان در دولت اول و دوم آقاي روحاني سيرنزولي طي
کرد به طوريکه در سال  ،96مجددا ً تجارت خارجي ايران با
روسيه کاهش يافته و به کمتر از يک ميليارد دالر(حدود 990
ميليون دالر) رسيد.
بلوک غرب پنج سال ،دولت آقاي روحاني را معطل نگه داشت و
هيچ اقدامي براي بهبود مبادالت تجاري ايران انجام نداد .باالترين
مقام کاخ سفيد نيز نه تنها تحريمهاي ايران را به سال  92بازگرداند
بلکه تحريمهاي ديگري را برآن افزود.
اين تجربه گرانسنگ موجب شد تا رئيس جمهور بارديگر ،دولتمردان
خود را به چين و روسيه اعزام نمايد .بر همين اساس بود که وزير
خارجه ايران قبل از آغاز مذاکرات اخير با اروپا به چين و روسيه رفت
اما متاسفانه اين کشورها در جلسات خصوصي صريحا ابراز کردند که
دولت ايران را صادق نميدانند چرا که ممکن است دوباره با کشورهاي
شرق ،قرارداد اقتصادي منعقد و مجددا ً به فسخ آن مبادرت ورزد.
بر همين اساس ،حسن روحاني با هوشمندي با ارسال پيام براي
روسيه اين بار خود تضمين ميدهد .رهبرفرزانه انقالب نيز براي
حمايت از دولت دوازدهم پيامي را ضميمه کردهاند .حامل پيام
نيز خود تضمين مضاعفي محسوب ميشود.
 - 2تحوالت يک دهه اخير ،موجب شده تا ايران و روسيه
دريابند متحداستراتژيک هستند .اين موضوع بدين معنا نيست
که روسيه بايستي قدم به قدم خود را با منافع ايران تنظيم
کند يا برعکس.
ادامه در صفحه4

تجربههاي شكست خورده را َتكرار نكنيد
تغيير رئيس كل بانك مركزي
ضروري است

تا وقتي اقتصاد در چنبره فرمانروايي سوداگ ران است
اميدي به تغيير نيست

بخش دوم و پاياني

» اسماعيل خليلي
شناسايي دشمن مشترک
يکي از ظرفيت هاي سياسي حج در جهت صدور انقالب
اسالمي شناساندن دشمنان واقعي و مشترک به مسلمانان
جهان است .نمودهاي دشمن شناسي در حج عبارت است از:
تذکر ،يادآوري و تاکيد بر افول هژموني قدرت هاي سلطه گر
و رژيم هاي همدست اين قدرت ها و اسقاط رژيم هاي فاسد
و مطيع آمريکا(معيني پور1390،؛)487
تاريخ صدر اسالم گوياي اين حقيقت تلخ است که نشناختن
دشمنان واقعي از ضعف هاي مهم و اساسي مسلمانان بوده است؛ ضعفي که سبب
تحريف دين اسالم ؛ پياده نشدن احکام آن ،نابودي بسياري از ارزش هاي اسالمي
و کنارگذاشتن واليان واقعي حکومت اسالمي شد .لذا با شناساندن دشمن واقعي و
مشترک به مسلمانان جهان مي توان به اتحاد و اجماع براي مقابله با دشمن واقعي و
ترک اختالفات ميان مذاهب اسالمي رسيد.
مقابله با ايران هراسي
در ايام حج زائران ديگر کشورها به دنبال آن هستند تا خلقيات مسلمانان کشورمان را
بر شعارهاي انقالب اسالمي و تبليغات منفي عليه ايران تطبيق دهند .لذا ظرفيت حج
بستر عظيمي براي مقابله با پروژه ايران هراسي است .در مناسك حج ايرانيان مي توانند
آداب و سنن اسالمي خود را به جهانيان نشان دهند .کارگزاران فرهنگي نيز مي توانند
با شناسايي و زدودن شبهات عليه جمهوري اسالمي ايران و تبيين عملکرد صلح طلبانه
انقالب اسالمي ظرفيت صدور انقالب در اين کنگره عظيم را تقويت کنند.
افزايش همکاري هاي مشترک ميان مسلمانان
همفکري و هم افزايي کشورهاي مسلمان در موسم حج و شناسايي راه هاي ايجاد
همکاري مشترک يکي از راه هاي صدور انقالب به شمار مي آيد .امام راحل همچنين
قائل به استفاده از ابزارهاي اقتصادي در اين راهبرد است.
به عنوان نمونه ايجاد بانک هاي بين المللي اسالمي جهت تقويت شبکه بانکي اسالمي و يا
طرح مسائلي چون ايجاد بازار مشترک اسالمي براي تقويت بنيه اقتصادي مسلمانان جهان
و طرح يک خبرگزاري اسالمي براي نجات از شبکه خبرگزاري هاي صهيونيستي(قرائتي،
1390؛ )24از جمله راهکارهاي ايجاد تعاون و همکاري و زمينه صدور ارزش هاي
انقالب مي باشد.
تقويت روند بيداري اسالمي
با سرعت گرفتن روند بيداري اسالمي در سال هاي اخير شاهد واکنش دشمنان اسالم براي
مقابله با اين خيزش عظيم مي باشيم .چرا که ادامه روند بيداري اسالمي در کشورهاي
اسالمي به معني نزديک شدن به الگوها و ارزش هاي انقالب اسالمي و دور شدن از
وابستگي سياسي فرهنگي اقتصادي به مستکبران جهان مي باشد  .شناسايي و تبيين
فوائد جريان بيداري اسالمي و معرفي ارتباط اين جريان با ايجاد استقالل از قدرت هاي
سلطه گر در حج به تقويت اين جريان مي انجامد.
تقويت هويت مشترک اسالمي
تقويت هويت مشترک اسالمي در واقع با شناسايي ارزش ها و الگوهاي هويت بخش
مشترک اسالمي صورت مي گيرد .انجام مناسک حج زمينه ساز آشنايي با ريشه هاي
فرهنگي تمدن اسالمي است تا از اين طريق مسلمانان از جايگاه تمدن خود در بين
تمدن هاي ديگر شناخت دقيق تري پيدا کنند .همچنين با شناساندن شخصيت امام
خميني و رهبر معظم انقالب در ايام حج به عنوان احياگران هويت اسالمي اين ظرفيت
تقويت مي شود.
تقويت ديپلماسي عمومي
با توجه به اجتماع شکوهمند حج که نماينده طبيعي و واقعي اقشار مسلمانان جهان است
ارتباط قشرهاي مسلمان در ايام حج مي تواند به عنوان موثرترين عامل مبادله فرهنگي و
انتقال فکرها و در نتيجه تاثير بر افکار عمومي ديگر مسلمانان درآيد که اصطالحا به اين
شيوه ديپلماسي عمومي گفته مي شود(معيني پور1394،؛ )330همچنين فعاليت هاي
فرهنگي و تبليغي مبلغان و کارگزاران فرهنگي در سطح گسترده در ايام حج
مي تواند به تقويت هرچه بيشتر ديپلماسي عمومي منجر شود.
سخن آخر
حج در عين اين كه انجام يك تكليف بزرگ است حركتي است كه مي تواند
تأثير گذاري عميقي در پيام رساني انقالب اسالمي داشته باشد لذا روحانيون و مديران
و به طور کلي کارگزاران فرهنگي بايستي به دنبال راهکارهاي عملي مناسبي باشند تا
پيام انقالب اسالمي را به بهترين نحو در اين سفر بزرگ ترويج كنند.
تاسيس نهادهاي بين المللي براي پيگيري صدور در حوزه هاي معرفتي ،انديشه اي،
هنري و  ...و فعاليت آنها در ايام حج به عنوان ابزارهايي که به الگو سازي و انتقال
صداي انقالب مي پردازند در اين راستاست .استفاده از فناوري نوين رسانه اي و ارتباط
جمعي همچون راديو ،تلويزيون ،مطبوعات و ...در برد خارجي همواره مورد تاکيد امام
و رهبري معظم انقالب بوده و قطعا به عنوان مهمترين ابزارها براي صدور پيام انقالب
به شمار مي آيند.

عسكراوالدي:

تا فرصت داريم بايد
پادزهر سم تحريمها را
درستكنيم
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عراقچي:

كنار گذاشتن دالر
از معامالت ايران
عملياتيشود

در سايت رسالت بخوانيد
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توگو با رسالت:
دكتر ب يبي زينب حسيني در گف 

حجاب براي تربيت
در محيط امن است

حجاب در ايران موضوعي تاريخي است
عفت و پاكدامني شرط دريافت معرفت واقعي است

اعالم سه روز عزاي عمومي دركردستان
آمار كشتههاي حادثه دلخراش تصادف تانكر با اتوبوس به  11نفر رسيد

» يادداشت

ظرفيت هاي حج در صدور انقالب

عدم نظارت ،بازار را
آشفته كرده است
صفحه4
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نگاه به شرق در سياست خارجي ايران

حمايت صهيونيستها از دستيابي رياض به سالح هسته اي
صفحه10

يادداشت »

آگهي مناقصه شماره 97/17

شركت سهامي برق منطقهاي
سيستان و بلوچستان

نوبت اول

مناقصهگزار :شركت سهامي برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نوع مناقصه :عمومي يكمرحلهاي
موضوع مناقصه :خريد  800اصله تير سيماني  14متري جهت قطعه دوم خط فنوج  -كتيج
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 747/500/000 :ريال (ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار ميبايست داراي  3ماه اعتبار و همچنين قابليت
تمديد به مدت  3ماه ديگر باشد)
تاريخ دريافت اسناد مناقصه :از ساعت  7صبح روز چهارشنبه مورخ  97/4/20لغايت ساعت  15:30روز پنجشنبه مورخ 97/4/28
نحوه دريافت اسناد مناقصه :مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir
ضمنا اعالم دريافت اسناد توسط مناقصهگر به صورت كتبي از طريق نمابر شماره  05433445764الزاميست.
تاريخ تحويل پاكات مناقصه :حداكثر تا ساعت  2بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 97/5/8
تاريخ و محل بازگشايي پاكات مناقصه :راس ساعت  9صبح روز سهشنبه مورخ  - 97/5/9امور تداركات و قراردادهاي شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نحوه تحويل پاكات مناقصه :پاكات مناقصه كه توسط مناقصهگر تهيه ميشود ميبايست به دو شكل تحويل شود:
 -1بارگذاري پاكات به صورت الكترونيكي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مطابق با زمانبندي
 -2تحويل فيزيكي پاكات مطابق با زمانبندي به آدرس زاهدان ،حدفاصل دانشگاه  37و  ،39دبيرخانه شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان ،تلفن05431137057 :
تحويل پاكات به هر دو روش الزاميست
مدت تحويل كاال( 2 :دو) ماه شمسي از تاريخ ابالغ كتبي كارفرما
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/21 :
روابط عمومي
تاريخ انتشار نوبت دوم97/4/23 :
شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
خ ش97/4/21 :

پيام مديريت مصرف:

از لباسشويي و اتو در اوايل صبح يا اواخر شب استفاده كنيم.

شركت سهامي برق منطقهاي
سيستان و بلوچستان

آگهي مناقصه شماره 97/16
نوبت اول

مناقصهگزار :شركت سهامي برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نوع مناقصه :عمومي يكمرحلهاي
موضوع مناقصه :خريد  800اصله تير سيماني  14متري جهت قطعه اول خط فنوج  -كتيج
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 747/500/000 :ريال (ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار ميبايست داراي  3ماه اعتبار و همچنين قابليت
تمديد به مدت  3ماه ديگر باشد)
تاريخ دريافت اسناد مناقصه :از ساعت  7صبح روز چهارشنبه مورخ  97/4/20لغايت ساعت  15:30روز پنجشنبه مورخ 97/4/28
نحوه دريافت اسناد مناقصه :مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir
ضمنا اعالم دريافت اسناد توسط مناقصهگر به صورت كتبي از طريق نمابر شماره  05433445764الزاميست.
تاريخ تحويل پاكات مناقصه :حداكثر تا ساعت  2بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 97/5/8
تاريخ و محل بازگشايي پاكات مناقصه :راس ساعت  8صبح روز سهشنبه مورخ  - 97/5/9امور تداركات و قراردادهاي شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
نحوه تحويل پاكات مناقصه :پاكات مناقصه كه توسط مناقصهگر تهيه ميشود ميبايست به دو شكل تحويل شود:
 -1بارگذاري پاكات به صورت الكترونيكي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مطابق با زمانبندي
 -2تحويل فيزيكي پاكات مطابق با زمانبندي به آدرس زاهدان ،حدفاصل دانشگاه  37و  ،39دبيرخانه شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان ،تلفن05431137057 :
تحويل پاكات به هر دو روش الزاميست
مدت تحويل كاال( 2 :دو) ماه شمسي از تاريخ ابالغ كتبي كارفرما
روابط عمومي
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/4/23 :
شركت برق منطقهاي سيستان و بلوچستان
خ ش97/4/21 :

پيام مديريت مصرف:
همه ما در مديريت مصرف برق مسئول و سهيم هستيم؛ حتي با خاموش كردن يك وسيله برقي كم مصرف در ساعات اوج بار

مأموريت سفير جنجالي در برلين

مديريت مجازي يا مديريت جهادي؟

مهدي عامري
روزنامه اعتماد ( 13تير  ،97ص )3نوشت( :اصالح طلبان)
از يك سو بازگشت به سياستهاي پوپوليستي را محكوم و از
سوي ديگر تاكيد ميكنند كه عصر اين نوع مديريتها گذشته
است .اين روزنامه از قول ابطحي ادامه داد« :اكنون و در عصر
ارتباطات از پشت كامپيوتر و با مشاوره دادن و مشاوره گرفتن
هم ميتوان مديريت كرد».
يکي از سخناني که آقاي روحاني در ايام انتخاباتي سال  92مطرح
مي کرد پايان سفرهاي استاني بود اما با روي کار آمدن دولت اعتدال سفرهاي استاني
با همان نوع استقبال ادامه پيدا کرد و فقط کميت و کيفيت آن کاهش يافت! استدالل
آن زمان اصالح طلبان همين امر بود که اين سفرها هزينه زيادي به دولت تحميل
مي کند و ضمن اينکه با وجود ابزار جديد نيازي به اين سفرها ديده نمي شود! با اين
حال در بحرانهايي مانند زلزله و فروريختن معدن و  ...شخص رئيس جمهور در صحنه
حاضر شد و با مردم رو در رو سخن گفت! البته آن زمان اصالح طلبان در روزنامه ها
و سايت هاي خود به شدت از اين کار رئيس جمهور حمايت و استقبال کردند! که
گذشت زمان نشان مي دهد کدام اقدامات پوليستي و نمايشي بوده است..
ابطحي در حالي از مديريت در پشت رايانه سخن مي گويد که در واقع اعتقاد اصلي
و باور اساسي خود و گروهش از مديريت و مردم داري را به زبان ميراند!
مديريت از پشت رايانه و در اتاق هاي بسته همين عملكردي است که از دولت هاي
سازندگي و اصالحات و اعتدال و شهرداري هاي آنان ديده مي شود .اگر چه در
ظاهر از پيشرفت و ابزار سخن به ميان مي آيد اما در بطن اين کالم ،نوعي تحقير و
بي توجهي به مردم و تبختر و اشرافي گري وجود دارد که در زبان از حقوق شهروندي
مي گويد اما در عمل بخشي از مردم کشور را اصال شهروند حساب نمي کند! لذا براي
برخي امور بي ارزش سريع به ميدان مي آيند و به مالقات حضوري مجرم و زنداني
يا خانواده او مي روند و آنجا به يک پيامک و چت از پشت رايانه اکتفا نمي کنند اما
هنگامي که به مشکالت مردم مي رسد راهکارشان مديريت مجازي است!
مديراني که به جاي درک واقعي درد مردم با تصميمات انتزاعي و ذهني و بخشنامه هاي
يک شبه اگر چه قصد اصالح امر را دارند اما در عمل چون با واقعيات جامعه مواجه
نيستند عملکردشان بيشتر به التهاب و رکود و سقوط جامعه منجر مي شود
مدير پشت ميزنشين است که درد مردم را کنسرت و رفع حصر فتنه گرها و ورود
زنان به ورزشگاه و اين دست از امور مي داند اما مديري که در متن جامعه باشد و
از نزديک با مردم سخن بگويد و با درد آنها آشنا باشد بهتر اولويت ها را تشخيص
خواهد داد و درست تصميم مي گيرد.
اين از مصايب انقالب ماست که پس از چهل سال بايد اين بديهيات را به نسل
اول انقالب بازگو کنيم!
در همين رابطه ناصري از ديگر فعالين اصالح طلب هم گفته است« :ما  ١٢سال
شهرداري قاليباف و  ٨سال رياستجمهوري احمدينژاد را تجربه كرديم و امروز حتي
دوستان قديم قاليباف معتقد هستند كه شهر تهران آينده سياسي ،اجتماعي و زيست
محيطي نگرانكنندهاي دارد .به نظر من هركسي با در دست داشتن يك چك سفيد
امضا مبني بر اينكه از ارزيابي و نظارت مصون است ،ميتواند مثل قاليباف با پشت
سر گذاشتن همه قوانين و مقررات دستاورد داشته باشد .حتما در تاريخ جنگ مديران
باتجربهتر از قاليباف داشتيم كه بتوانند مديريت جهادي را دنبال كنند .البته مديريت
جهادي كه قانون اساسي و قوانين كشور را زير پا گذارد اسمش مديريت نيست .كشور
ما هر وقت كه مديريت علمي به خود ديده ،تحول و پيشرفت داشته است».
همه اين اتهامات و توهين ها به خاطر آن است که قاليباف براي اطالع از وضع مردم
خرمشهر و آبادان به آن شهرها سفر کرده است کاري که ظاهرا از مديران دولتي و
بزرگان اصالح طلب بر نمي آيد! و اصوال آن را امري لغو و بيهوده مي دانند و به يک
عکس و پست و هشتك در توئيتر و اينستاگرام اکتفا ميکنند!
اين رفتار بارها از اين افراد ديده شده است و زماني که بحراني در شهري اتفاق
مي افتد ترجيخ مي دهند از دفتر کارشان آن را مديريت کنند آن هم به اين گونه
که بعد از مصاحبه و گفتن تعدادي بايدها و پست گذاشتن در فضاي مجازي ابراز
مي دارند :اگر چاه نفتي آتش گرفت صبر کنيم يا خاموش شود ،اگر آلودگي هوا بود
صبر کنيم تا باد بيايد و اگر خشکسالي و نابودي زمين هاي کشاورزي است صبر
کنيم تا باران بيايد و اگر سيل آمد صبر کنيم تا آبها به دريا بريزد!!
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