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مسیری که باعث شد آذرآب به اینجا برسد!

سرمقاله

ترامپ و پایان همگرایی
بینالمللی
نصرتاهلل تاجیک  -کارشناس بینالملل

سخنرانی ســخیف ترامپ در هفتاد و دومین مجمع عمومی سازمان ملل
صدای همه ،حتی همپیمانانش را درآورد .زیرا وی درگیری داخلی خودش با
دموکراتها را به صحن ســازمان ملل کشاند و نشان داد که برای این سازمان
نقشی بیشتر از این قائل نیست .اتفاقا شاید اولین کسی هم باشد که با چنین
نطقی ،در عمل نشــان داد اصال ســازمان ملل و اعتماد به ســاز و کار آن و
شــکلگیری اجماع برای نحوه برقراری صلح و امنیت در آن برای او ارزشــی
ندارد و ترجیح میدهد با شــعار آمریکا اول به دوران انزواگرایی قبل از جنگ
دوم جهانی برگردد و در اینصورت ما باید از این روند میمون استقبال کنیم!
ســخنرانی وی در این اجالس پر از تناقض بود و اختالف او با ایران نیز بر
سر این تناقضات و مخصوصا خاورمیانه است .خاورمیانهای که تا سال 2011
آخرین دژ ســلطه بالمنازع ایاالت متحده بود ،اما از این سال به بعد تبدیل به
عرصه بازی برای منافع اروپا ،آســیا و کشــورهای منطقهای همچون ایران،
عربســتان و ترکیه هم شده اســت که به رقابت بر سر موقعیت ،نفوذ و ابتکار
عمل برای تثبیت جایگاه خود تالش میکننــد .اگر بازیگران فرامنطقهای و
همپیمانانشان بهجای رودررویی و بنزین ریختن روی شعله جنگهای نیابتی
که آمریکا و همپیمانانش آنرا راه انداخته و با سیاستها و کمکهای مادی و
معنوی به آن دامن زدند ،با تمهیداتی برای ایفای نقش سازنده در روند برقراری
صلح و ثبات در خاورمیانه اقدام مینمودند ،االن میتوانستند در مقابل مردم
سوریه شرمنده نباشند .از سوی دیگر کشورهای منطقه نیز با راهکارهای درون
منطقهای میتوانســتند الگویی ارائه دهند تا کشورهای آسیبدیده همچون
عراق و سوریه از آن برای تحقق و توسعه دموکراسی استفاده نمایند .و یا اگر
بهجای تامین مالی جنگهای نیابتی و ورود تروریســتها به ســوریه توسط
کشورهای خلیج فارس و مخصوصا عربستان ،قطر و ترکیه ،به تجدید حیات
اقتصادهای در حــال رکود کمک مینمودند ،در این صورت منافع همهطرفه
برای آینده تثبیت و تامین میشد و نیاز به این همه هزینههای انسانی و آوارگی
و کشــتار مردم بیگناه این دو کشــور و مخصوصا سوریه نبود که حاال ترامپ
تناقضگونه قول دهد بهجای هزینههای نظامی این کشور در سوریه آنرا برای
ساخت زیربنای تخریب شده این کشور به کار برد! بدترین بازی را آمریکا داشت
که میتوانست به سازماندهی همه این تالشها کمک نماید و به این ترتیب
حداقل در شکلگیری سناریوهای مفید برای منطقه نقش موثر ،کمککننده
و سازنده داشته باشد و نه تخریبی ،اما بهدلیل عدم اشراف اطالعاتی و فقدان
راهبرد مناسب و موثر بر خالف این عمل نمود .اتفاقا برای ما خاورمیانه نه تنها
عمق اســتراتژیک بلکه یکی از سرمایهگذاریهای مهم کشور در طول حدود
چهار دهه گذشته است که هم مزیت نسبی سیاست خارجی ماست و هم اگر
معقول عمل کنیم از این به بعد سرمایهگذاری سوددهی خواهد بود ،که عمق
استراتژیک ما را افزایش داده،که همسایه اروپاشویم و بایستی از مزیتهای آن
استفاده کنیم .ما هیچ شک و شرمی نباید داشته باشیم که بگوئیم در خاورمیانه
به دالیل زیادی دارای منافع و مصالح هســتیم و بــرای آنها هزینه مادی و
معنوی مشروع کردهایم و حال میخواهیم از این سرمایهگذاری منفعت داشته
باشیم .اگر آمریکا به خود اجازه میدهد از هزاران کیلومتر آنطرفتر و صد البته
به اشتباه امنیت رژیم صهیونیستی را به امنیت ملی خویش گره بزند .ما در این
منطقه که حیاط خلوت ما است و کوچکترین نا امنی در آن میتواند امنیت
ملی ما را خدشــه دار کند و با توجه به اینکه هیچگاه منبع و منشا هیچگونه
ناامنیای برای همسایگان و کشورهای منطقه نبودهایم ،به طریق اولی سزاوار
تعیین سرنوشت ملت خود و مردم منطقه هستیم.

در اراک چه خبر است؟

مهدی رباطی  -فعال مدنی اراک

در تاریخ  1396/6/27از ورود نماینده صندوق یکم بانک کشــاورزی دارنده  61.4درصد از ســهام شرکت آذرآب ،ممانعت بهعمل آمده و وی مورد ضرب و شتم قرار
خبر اول
گرفته اســت .گفتنی اســت دلیل مخالفت مدیران فعلی از ورود آقای شــیرالی در کنار نمایندگان کارگزاریهای بهمن ،شــرکت سی ولکس و بانک انصار به مجموعه،
مطلعشــدن آنها از تصمیم این افراد مبنیبر عدم تایید صورتهای مالی ســال  ،۱۳۹۵درخواســت حسابرســی ویژه و گماردن اعضای هیئت مدیره جدید و خلع ید
مدیران فعلی بوده است .پس از این ،صبح  1396/6/29کارگران در محل کارخانه تجمع کردند که بهعلت ناآرامیهای بهوجود آمده بهوسیله گاز اشکآور متفرق شدند.
چگونه به اینجا رسیدیم؟
شرکت صنایع آذرآب (سهامی عام) در سال  ۱۳۶۴بهصورت سهامی خاص تاسیس و در سال  ۱۳۸۲در بورس به مزایده گذاشته شده است .مهمترین مشکل شرکت
آذرآب پس از واگذاری ،مربوط به تغییرات بیش از حد اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل میشود؛ که در نتیجه این امر در سال  ۱۳۹۵مدیریت شرکت به افرادی خاص واگذار شد ،بهگونهای که عمده
گردش مالی شرکت در ارتباط با فعالیتهای بورسبازی است.
در ســال  ،۱۳۹۵در حالیکه درآمدهای عملیاتی شــرکت  ۱۲درصد کاهش داشته ،میزان تسهیالت مالی دریافتی این شــرکت با رشد حدود  ۲۰۰درصدی نسبت به سال -مالی  ،۱۳۹۴به رقمی
بالغ بر  ۱۲۵میلیارد تومان رسیده است که در تاریخ این شرکت بیسابقه بوده و با توجه به سابقه جریان وجوه نقد عملیاتی و سطح فعالیتهای این شرکت ،میتوان دریافت که این رقم برای چنین
شرکتی بسیار بزرگ بوده است.
همین امر ســبب شــده تا هزینههای تامین مالی شــرکت با رشد سه برابری نسبت به ســال  ۱۳۹۴به رقمی بالغ بر  ۲۳میلیارد تومان برسد .بررسی صورتهای مالی شرکت در سال  ۱۳۹۵نشان
میدهد ،این شــرکت در ســال مذکور ۸۰ ،میلیارد تومان جریان نقدینگی (حدود  ۳۱میلیارد تومان پرداخت و  ۴۹میلیارد تومان دریافت) در فعالیتهای مربوط به خرید و فروش ســهام داشته و این
در حالی است که شرکت  ۶.۵میلیارد تومان بدهی معوق به کارگران بابت حقوق و دستمزد در سال مذکور داشته است .نکته حائز اهمیت اینکه خرید و فروش سهام توسط این شرکت در کارگزاری
شاخص سهام صورت گرفته که مدیر عامل آن یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت آذرآب بوده است.
همچنین یکی از شرکتهای زیر مجموعه (با مالکیت  ۹۹درصدی) بهنام شرکت ستاره تدبیر پارس که در سال  ۱۳۹۵درآمد عملیاتی و بهای تمام شده درآمد عملیاتی آن معادل صفر بوده است
و تنها سه کارمند دارد ،اقدام به خرید  4.12هزار تن شمش فوالد کرده که ظاهرا تمامی محموله به ارزش  ۲۰میلیارد تومان ،مفقود شده است ،که با در نظر گرفتن ظرفیت  ۲۲تنی هر تریلی ،یعنی
محموله  ۵۶۴تریلی مفقود شــده که این موضوع در نوع خود بســیار عجیب اســت .همچنین در حالی که آورده سهامداران به شرکت ستاره تدبیر پارس در سال  ۱۳۹۵معادل  ۷۲میلیارد تومان بوده
اســت ،زیان خالص این شــرکت در ســال مذکور به رقمی بالغ بر  2.6میلیارد تومان رسیده است .عمده فعالیتهای این شرکت نیز به خرید و فروش سهام اختصاص دارد که مبلغ  2.5میلیارد تومان
زیان از این محل برای شرکت در پی کاهش ارزش سهام خریداری شده ،شناسایی شده است .الزم به ذکر است که خرید و فروش سهام توسط این شرکت نیز از طریق کارگزاری شاخص سهام صورت
گرفته که مدیر عامل آن جز اعضای هیئت مدیره شرکت آذرآب و شرکت ستاره تدبیر پارس است.

سخن روز

روحانی
پیروز دوئل
با ترامپ
سید مصطفی تاجزاده
فعال سیاسی اصالحطلب

در دوئل روســای جمهور ایران
و آمریــکا ،بــدون تردیــد ترامپ
شکست ســنگینی را متحمل شد.
او به رغم اینکه بر قدرتمندترین
دولت جهان ریاســت میکند اما
برابــر منطــق صلحطلبانــه و در
عین حــال قاطع و برتر روحانی با
ناکامی بزرگی مواجه شــد تا آنجا
که حتی متحدیــن آمریکا نیز در
خفا و آشــکارا با ایــران همدلی
میکنند و معترفند که این ترامپ
اســت که درصــدد ماجراجویی و
پیمانشکنی است.
در حقیقت امسال افکار عمومی
در ســطح جهانــی بــا روحانی

همراهی کردند و در جانب مقابل
بخشهای قابل توجهی از نخبگان
و حتی مــردم ایــاالت متحده با
رفتار و گفتــار رئیسجمهور خود
بــه مخالفت برخاســتهاند .افزون
بــر آن چین و هند و روســیه ،و
نیــز دولتهای اروپایــی و حتی
نزدیکتریــن متحد آمریکا در آن
قاره یعنی انگلســتان نیز همصدا
با ایران از توافق هستهای حمایت
میکنند.
بــه نظر میرســد ،برجــام در
دوره ترامــپ نیز قدرت خود را در
تنهــا و حتی در منزوی ســاختن
جنگطلبان در آمریکا نشان داد.

بقا مختص ذات اوست

با نهایت تاثر و تالم باخبر شدیم که برادر ارجمند جناب آقای دکتر جواد اطاعت استاد
دانشگاه و عضو محترم شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در فقدان خواهر مکرمهشان

به همیــن دلیل ترامــپ با همه
وجود از آن متنفر است و دربهدر
دنبال بهانه میگردد تا آن را پاره
کند و راه را بــر ماجراجوییهای
خود باز نماید.
در جنــاح مقابــل ،همــه
صلحطلبــان جهــان معتقدند که
برجام گامی به سوی ایجاد آرامش
و دوری از جنگ و تروریسم است
و نیز ســندی معتبر و بینالمللی
برای مهار جنگافروزان بهشــمار
میرود.
از سوی دیگر ترامپ میخواست
با نطق خود ملت ما را دو پاره کند،
اما عمال در افــکار عمومی آمریکا

انشــقاق ایجاد کــرد .جالب آنکه
ســخنان روحانی حمایت اکثریت
قاطع ایرانیان را در پی داشــت و
احتماال با پشــتیبانی صلحطلبان
آمریکایــی نیــز مواجــه خواهد
شد.
به نظر بنده ،بهترین تفســیر از
اظهــارات ترامــپ را وزیر خارجه
سوئد ارائه کرد؛ سخنانی غلط ،در
زمانی نادرست و برای مخاطبانی
اشــتباه .عکس آن را نیز میتوان
دربــاره نطــق روحانــی گفــت؛
ســخنانی صحیح ،بههنگام و برای
مخاطبینــی که درســت انتخاب
شدند.

برادر گرامی جناب آقای دکتر جواد اطاعت
نماینده محترم ادوار مجلس شورای اسالمی

بهسوگ نشستهاند .این مصیبت را بهجناب دکتر اطاعت و خانواد ه معزز ایشان تسلیت

فقدان همشیره مکرمه را به جنابعالی ،داغداران و وابستگان
تسلیت میگوییم .غفران الهی آن بانوی محترمه و شکیبایی

ش مخصوصا حضرت فاطمه زهرا(س) را مسئلت داریم.
ی گرامیا 
ی و همنشینی با اولیا 
اله 

بازماندگان را از درگاه قادر متعال مسئلت داریم.

میگوییم و برای بازماندگان محترم ،صبر و شکیبایی و برای آن مرحومه مومنه ،غفران

ی رحمت واسعه الهی باد .روابط عمومی حزب اعتماد ملی
ق دریا 
روحش شاد و غری 

کارکنان ،تحریریه ،سردبیر ،مدیر مسئول
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