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خوب است ولي دير نيست؟!
در خبرها آمده بود ك��ه بعضي از 
نمايندگان سابق كه س��ال ها در 
صندلي هاي سبز و قرمز نشسته اند 
و بر پس��ت هاي مختلف از جمله 
وزارت تكيه زده اند، دولت را تهديد 
كرده اند. در حاشيه همه تهديد ها 
عليه دول��ت مظل��وم جمهوري 
اس��امي ايران كه وارث بدترين ش��رايط اقتصادي تاريخ 
ايران اس��ت، اين تهديد از همه قابل توجه تر است. اينكه 
نه تنها ليست حقوق و مزاياي دولتي ها و مديران اجرايي كه 
ليست درآمد همه مسووالن در همه سمت هاي اجرايي، 
قضايي، تقنيني، حاكميتي، نظامي، امنيتي، اقتصادي، 
فرهنگي و مذهبي براي عموم مردم منتشر شود و حتي 
فراتر از آن به شركت هاي عمومي، خصوصي و خصولتي 
نيز پرداخته شود و شفافيت همه جا را خانه اي شيشه اي 
مي كند كه حتي كوچك ترين ش��بهه اي از فساد، رانت، 
رشوه و حق الزحمه غير مشروع وجود نداشته باشد بسيار 
مطلوب اس��ت و هيچ جاي ترديدي نيست كه اگر عملي 
شود و همه نهاد هاي حاكميتي از جمله دولت بپذيرند و 
عمل كنند بسياري از شبهه ها مرتفع و بسياري از خاف ها 
ريشه كن مي شود اما سوالي كه مطرح مي شود، اين است 
كه چرا اينقدر دير به فكر چنين شفافيتي افتاده اند و حاال 
به فرض كه دلسوزانه اس��ت و هرجا جلوي ضرر را بگيري 

منفعت است... 

سرمقاله

غالمحسين  كرباسچي
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تهديد به كف خيابان
 ضرب االجل احمد توكلي به  دولت 
براي انتشار علني حقوق و مزاياي مسووالن

امين خسروشاهي / ايسنا2

در دني��ا دو نوع كش��ور وجود 
دارد؛ نخست كش��ور هايي كه 
دموكراس��ي بر آن حاكم است 
و ديگ��ري كش��ور هاي درحال 
توسعه موس��وم به جهان سوم. 
در كش��ورهايي كه دموكراسي 
وج��ود دارد م��ردم ني��ازي به 
سخنگو نداشته و سخنگوي خود هستند. در اين نظام 
مردم با حضور در انتخابات يا ديگر فرصت هاي قانوني 
نظرات خود را مطرح مي كنند اما در كشورهاي جهان 
سوم، حاكميت بلند گو ها و رسانه ها را در اختيار دارد. 
در كشور ما به عنوان كشوري كه در مسير دموكراسي 
و مردم س��االري قرار داريم،  انتخابات جايگاه رفيعي 
دارد و م��ردم با اس��تفاده از اين فرص��ت نمايندگان 
خود در قواي مختلف را انتخاب مي كنند. همچنين 
احزاب، اصناف و سنديكا هاي مختلف نيز با حضوري 
فعال در عرصه جامعه مطالبات و دغدغه هاي صنفي 
و تش��كلي خود را در كش��ور عنوان مي كنند. اخيرا 
رييس جمه��ور عنوان كردند اگر قرار اس��ت كس��ي 
سخنگوي مردم باش��د اين رييس جمهور است. اين 

موضوع به اين دليل گفته مي شود كه 
در سال هاي اخير هر فردي كه رسانه 

و تريبوني قوي تر در اختيار داش��ته اس��ت، توانسته 
اثر گذاري بيشتري داشته باشد. 

مردم سخنگوي خود شوند
سياست- 1
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محمود   ميرلوحي

از  پاكس��تان  و  اي��ران  رواب��ط 
زمينه ه��اي فرهنگ��ي و مردمي 
خوبي برخوردار اس��ت. شبه قاره 
هن��د همس��ايه اي��ران اس��ت و 
پاكس��تان بخش��ي از ش��به قاره 
محسوب مي شود. س��ابقه رابطه 
ايران و ش��به قاره هن��د به صدها 
سال پيش باز مي گردد و همواره اين رابطه در سطح بااليي 
قرارداشته اس��ت. ارتباط هاي كهن و در عين حال رابطه 
فرهنگي و عائق مشترك مذهبي، از سال هاي دور زمينه 
برقراري مناس��بات را ميان تهران و اسام آباد ايجاد كرده 
اس��ت. محمد جواد ظريف، وزير امورخارجه كش��ورمان 
كه در يك سفر رسمي در صدر هيات بزرگ اقتصادي به 
اسام آباد و كراچي رفته است، بر بهبود مناسبات تجاري 
و اقتصادي ميان دو كشور تاكيد كرده است. بعد از برجام 
مانند بسياري از نقاط ديگر دنيا، مناسبات تجاري ايران با 
پاكستان هم با رشد مواجه شده است. در حال حاضر حجم 
مناسبات اقتصادي و تجاري ميان دو كشور در سطح يك 
ميليارد و 300 ميليون دالر قرار دارد و هدف گذاري شده 
است كه اين مناسبات تا 5 ميليارد دالر افزايش پيدا كند. 

اما در رسيدن به اين هدف موانعي وجود 
دارد. يكي از مهم تري��ن موانع موجود در 

روابط اقتصادي و تجاري دو كشور مسائل بانكي و مبادالت 
ارزي ميان دو كشور است.

مزيت هاي ديپلماسي متوازن 
جهان
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محسن  روحي صفت

ويژگي عيد نوروز و س��ال نوي ما، 
نو ش��دن و به اس��تقبال نو رفتن 
اس��ت، همزمان با آداب و رسومي 
همچون خانه تكاني كه يك رسم 
سمبليك است. به اين معنا كه ما 
گرد و غبارهاي طول زمستان را از 
اشيا و خانه مان پاك مي كنيم تا به 
استقبال طبيعت برويم و به استقبال نو برويم و روزي نو را 
با تأسي به مفهوم همان دعايي كه مي خوانيم »حول حالنا 
الي احس��ن الحال« آغاز كنيم. اگر نگاه مان اينگونه باشد، 
نوروز، بيشتر يك تغييررواني و رفتاري است و پشت كردن 
به تاريكي ها و گرفتگي هاي حاصل از زمستان و زمستان، 
سمبل گرفتگي اما متاسفانه، ما گرفتار يك دنياي تجاري 
هس��تيم. در دنياي جديد و در س��طح بين المللي و اين 
دنياي تجاري، دنياي توليد هر چه بيش��تر و مصرف هر 
چه بيشتر است كه فقط هم مختص جامعه ما و نوروز ما 
نيست. در كشورهاي مس��يحي كه 25 دسامبر روز تولد 
حضرت مسيح اس��ت و از ماه نوامبر و حدود يك ماه قبل 
از اين موعد، تمام مراكز خريد ولوله اي به راه مي اندازند در 
جهت فروش هرچه بيشتر و در واقع، در دنياي صنعتي، 

تجارت بر س��نت ها و اعياد و جشن هاي 
سنتي سوار شده است. درست است كه ما 

نو مي پوشيم اما نو پوشيدن در دو نسل قبل، مفهوم ديگري 
داشت به اين معنا كه ...

جامعه و ثروتمندان نوكيسه
جامعه
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حسن حسيني

5

مردم سخنگوي خود شوند

پوتين، حاكمي  براي يك نسل روسيه

با اروپا درباره 
برجام شوخي 
ندارم

تعهد  ترامپ   به نتانياهو

6

 سياستگذاري
 در وقت اضافه

10

قيمت پايه دالر از سوي 
بانك مركزي 4 هزار و 790 

تومان اعالم شد

درگذش�ت پدر بزرگوارتان، ابوالشهدا مرحوم 
مغفور حاج يوس�فعلي اسماعيلي پدر شهيدان 
س�رافراز منصور، حسين، ناصر اس�ماعيلي از 
دلير مردان هشت س�ال دفاع مقدس را به شما 
و خانواده گرامي تان تس�ليت عرض مي نماييم. 
از خداوند متعال براي آن مرح�وم علو درجات 
و رحمت واس�عه الهي و براي بازماندگان صبر و 

شكيبايي مسئلت داريم. 

جناب آقای حاج حسن اسماعیلی عزیز

 الياس حضرتي-محسن مهر عليزاده-  آزادواري- آقاجاني-  آهي-  اكبري
  احمدنيا- اميني- باقري- بجنوردي- بخت آور-  بخشي- تاروردي
  تحصيلي- تيموري- جالليان-  جوادزاده- چناري- حسين پور
  محبوب حضرتي - حمزه لو- خانيكي- خلقت دوست- داورپناه
  داوري- رباطي- رحماني- رحمانيان- رضايي- رستم پور- زبده- سليمي
  سليماني- سليم نژاد- شيخ- شيرزادي- صابر- صدري- صفري- طالب لو
  طهماسبي- عباسي-  عبدالهي- عربعلي قرباني- عزت نژاد- عسگري
  عنايت شعار- غميلويي- فاتحين- فتاحي- فردوسي- فرقدين- فياض
  قاسم پور- قائمي- قنبري- كريمي- كشيري- گل آرا- لك- محمدزاده
  محمدي- مرداني- مزارعي- ملكي- ميرمسعودي- نادري- نبوي- والي

 هزارخاني- يونسي و خانم ها درويشي- صيدالي- فروزنده- محمدي  
مياندشتي- وزيري و هاتف

بازگشت همه به سوی اوست

با كمال تأسف رحلت جانگداز ابوالشهداء

انا هلل وانا الیه راجعون 

 با احترام -محسن رهامى

حاج یوسفعلی اسماعیلی
پدر بزرگوار شهيدان پرافتخار منصور، حسين و ناصر و جانباز 
فداكار مرحوم على اسماعيلى را باطالع مى رساند.  ضمن  عرض 
تسليت خدمت كليه بازماندگان آن فقيد سعيد، خصوصا دوست 
و برادر ارجمند جناب آقاى حاج حسن اسماعيلى، به استحضار 
مى رساند مجلس ترحيم آن مرحوم روز چهارشنبه ١٢/٢3/96 
از ساعت ١4/30الى ١6در مسجد اميرالمومنين)ع( واقع در بلوار 
مرزداران برگزار مى گردد. از دوستان وبرادران و خواهران گرامى 

دعوت مى شود در مجلس مزبور شركت فرمايند .

مجمع پشت 
خادم 

الزم باشد تلگرام 
فيلتر مي شود

چه كساني پشت 
استيضاح  هستند؟

 مخالفت اعضاي مجمع 
فوق العاده  با استعفاي 
رييس فدراسيون كشتي

 فيروزآبادي 
 رييس مركز ملي فضاي مجازي

فراكسيون هاي مجلس به 
جمع بندي مشخص نرسيدند
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