«ابتکار» از ابعاد تعیین مکانهای مشخص برای برگزاری تجمعات اعتراضی گزارش میدهد

نخستین گام آزادی
اعتراض

«ابتکار» افزایش روزانه قیمت خودرو را بررسی کرد

مارپیچقیمت
در بازار آشفته خودرو
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ش

راز ماندگاری یک عکس خبری در تاریخ چیست؟

«ابتکار» از سردرگمی مردم در مواجه با حوادث و شماره تماس های گوناگون امدادی در کشور گزارش می دهد

چند فریم از یک واقعیت

شماره ،110چنده؟
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همه راه ها
به مشهد می رسد

«ابتکار» از بمباران پیامکی نمایندگان توسط گروهی خاص در ممانعت از رای به CFTگزارش میدهد

گروه پارلمان  -مسئله ارسال پیامکهای اخیر یا به عبارتی «بمباران» پیامکی نمایندگان؛ روز یکشنبه توسط برخی
نمایندگان از جمله عبدالرضا هاشمزایی و هادی شوشتری در گفتوگو با «ابتکار» مطرح شد .موضوعی که روز سهشنبه
تذکر علی ادیانی ،نماینده اصولگرای مجلس در صحن علنی را به همراه داشت .پیش از روز یکشنبه که قرار بود
نمایندگان به «الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم» رای بدهند ،موجی از پیامکها
برای نمایندگان ارسال شد تا آنها را از دادن رای به این الیحه منصرف کند .پیامکهایی که به گفته برخی از نمایندگان
بیش از  500تا  600مورد بوده و مضامینی توهینآمیز ،تهدیدی و تخریبی داشتهاند.

شرح در صفحه 10

دانشمندان از مرگ قديميترين و بزرگترين
درختان بائوباب آفريقايي طي  12سال گذشته خبر دادهاند

مرگ خاموش درختان
سیاره شازده کوچولو

سرمقاله

جالل خوش چهره

«ابتکار» سناریوهای مالقات نمادین
ترامپ و کیم جونگ اون را بررسی میکند

صفحه 7

دیدار کابوی پیر و پسرک موشکی

کره شمالی؛ عبور از گذشته

شاید کیمجونگ اون چنین نتیجه گرفته است که با افول قدرت ایدئولوژی و شدتگیری ملیگرایی درفضای
عمومی جامعه جهانی و بهویژه منطقه شرق آسیا ،از انقالبیگری مدتدار دست کشیده و بکوشد از کره شمالی
کشوری قدرتمند بسازد.
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ادامه در صفحه 2

چهره روز

خبر

تكيه بركاخ و غفلت از كوخ

الریجانی در جمع خبرنگاران:

باید نگاه واقعبینانهای به وضعیت اقتصادی کشور
داشته باشیم

علی الریجانی روز سهشنبه در مراسم رونمایی از کتاب اقتصاد ایران سال
 96تدوین مرکز پژوهش های مجلس در جمع خبرنگاران اظهار کرد :با
توجه به این که آمریکایی ها در برجام خالف اخالق ،ضوابط و تعهدات
بینالمللی عمل کرده و به طور رسمی از آن خارج شدهاند که البته از
گذشته نیز این موضوع بوده ،این حرکت مقداری در شرایط کشور از لحاظ
نوع سرمایه گذاری تاثیرگذار بوده است از این رو تمهیداتی در حال اتخاذ
و بر همین اساس مذاکراتی در حال انجام است.
وی ادامه داد :باید براساس رفتارهای ماه های آینده آمریکا به یک چهارچوب دقیق
تری برسیم .رئیس مجلس تاکید کرد :تحلیل از شرایط اقتصادی کشور باعث ایجاد
نظم فکری برای تصمیم گیری صحیح در کشور می شود.
الریجانی همچنین گفت :مراکز مطالعاتی بسیاری کشورها تحلیل های ساالنه از
وضعیت اقتصادی کشور خود را ارائه می کنند که مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسالمی در سه سال اخیر این کار را شروع کرده است.
وی افزود :باید نگاه واقع بینانه ای به وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم تا پایه
ای برای حل مسائل شود ،نکات مثبتی در این گزارش مبنی بر این که منابعی در
کشور وارد شده و فضا را برای عادی شدن همکاری های بانکی در سال گذشته
بیشتر فراهم کرده ،قید شده است.
رئیس مجلس ادامه داد :در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص اقتصاد
کشور ،نکات مثبتی از روند اقتصادی بیان شده است اما نکات منفی نیز از لحاظ
برخی از مولفه ها وجود دارد.

.

مسعودخوشابى

ما تجارب تاريخى گرانسنگى از همزيستى با همسايه شمالىمان داريم ،كه هرچند
با فروپاشى رسمى به اصطالح «اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى » ( )١٩٩١به
لحاظ جغرافيایى قدرى از هم دور شديم ولى همسايگى در سياست و اقتصاد كماكان
تا حدودى پا برجا ،معلوم و محسوس باقى ماند.
تاريخ نشان داده است كه از اين همسايگى طوالنى مدت ،جز مقطع كوتاه از اكتبر
 ١٩١٧تا ١٩٢٤كه منافع آرمانگرايانه كشور نوظهور شوراها سياست خارجى آن
سرزمين رارقم مىزد ،خيرى عايدمان نشده است .
انعقاد عهدنامههاى ننگينى چون گلستان و تركمانچاى ،نقش قابل توجه در سركوب
مشروطهخواهان به دست قزاقان ،حمله به ايران در جريان جنگ جهانى دوم ،حمايت
از صدام حسين در طول جنگ هشت ساله ،تعلل و تأخير فاحش در تحقق تعهدات
هستهاى به ويژه در اختتام و راهاندازى نيرو گاه اتمى بوشهر ،جا خالى دادنهاى موردى
از حمايت از جمهوری اسالمی ايران در مجامع معتبر جهانى و اخيرا ً هم تبانى با
اسرائيل و مخالفت با حضور ايران در سوريه از رئوس قابل توجه مندرج و منعكس در
پرونده اين وسيعترين كشور جهان با كشور ما است.
حزب توده و اقمار ريز و درشتش هم از بدو تأسيسشان تاكنون حتى خدمات
اجتماعى و فرهنگىشان در پرتو ضربات هولناكى كه به مناسبت وابستگى ايدئولوژيك
– سياسىشان به «اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى» داشتند و منجر به شكست و
آسيبرسانى به انواع جنبشهاى رهایىبخش سرزمين تاريخىمان شدند ،قابل قياس

نیست و جاى تحسين تاريخى ندارد.
با تمام اين تفاصيل جا دارد به گفته رئيس فدراسیون روسيه كه اخيرا ً در جلسه
ساالنه پرسش و پاسخشان مطرح كرده است توجه كنيم :ما فع ً
ال قصد خروج از سوريه
را نداريم؛ هيچ پروژه درازمدتى هم در آنجا در دست اقدام نداريم و اگر هم الزم باشد به
سرعت بدون هرگونه تحمل ضر ِر مادى مىتوانيم از اين كشور جنگزده خارج شويم.
وجود نيروهایمان در سوريه در حال حاضر ضامن امنيت در منطقه و كمك به
منافعمان در حوزه اقتصاد است( .ابتكار)97/3/19:
اين حرف حساب و ُرك و پوست كنده رهبر مادامالعمر در قدرتى است كه براى
مردم كشورش بايد كالس لبخند زدن راه بياندازد تا مدعوين «بازىهاى جام جهانى
 ٢٠١٨روسيه» از ديدار قيافههاى اخمو و سگرمههاى درهم فرورفته آنها َرم نكنند!
كشورى كه همچنان زير فشار تحريمهاى كمرشكن اياالت متحده آمريكا ،اتحاديه
اروپا و سازمان ملل متحد در فشار روزافزون است و از نبود تاريخى مناسبات
دموكراتيك در كشورش درس نمىگيرد .به عبارت ديگر ،به علتالعلل ،آن انقالبى
كه تزاريسم سلطهطلب را از هم پاشاند وآن ضرورت كودتایى كه از يك انقالب وسيع
سياسى جلوگيرى كرد و باعث فروپاشى نظام استالينيستى سلطهطلب شد ،كه همان
«دموكراسى» است ،درس الزم را نياموخته است.
براى حكام كرملين نشين ،نه منافع مردم زجركشيده سوريه مطرح است ،نه پيوند
عاطفى  -دينى  -مذهبى با اهالى آن سرزمين دارند ،نه غم تضعيف آن كشور در مقابل
ُقلُدر هميشه حاضر به يراق منطقه رادارند ،بلكه صرفاً منفعت كوتاه مدت ،فورى فوتى،
مادى و اقتصادى كشور مصيبت زده اش مطرح است .كه راه درمانش را در دخالتهاى
نظامى در منطقه آشوب زده «ما» و نه ! خودش مىبيند .
نكند در محاسبات نظامى پر هزينه منطقهاى – جهانىمان از سویى بركاخ بر شن
بنا شده كرملين تكيه كنيم و از سوى دگر اميد خالصى از حرمانهاى بیشمار موجود
داشته باشيم كه اكثريت مردم بر دوش مىكشند؟

نوبت سوم

آگهی مزایده عمومی شماره 97/1

فــروش یــک فرونــد شــناور دوبــه مهاجریــن
بنــدر  5بــه شــماره ثبــت  20687و ظرفیــت خالــص 317
تــن و ظرفیــت ناخالــص  488تــن مطابــق بــا شــرایط و
مشــخصات منــدرج در اوراق مزایــده.
رجوع به صفحه 14

مدیریت شعب بانک ملت استان بوشهر

تسلیت

جناب آقای حامد سلطانی نژاد
مدیرعامل محترم شرکت بورس کاالی ایران

بــا نهایــت تاســف و تاثــر درگذشــت بــرادر گرامیتــان را صمیمانــه تســلیت
عــرض نمــوده ،از درگاه ایزدمنــان بــرای آن مرحــوم علــو درجــات و بــرای
بازمانــدگان صبــر و اجــر جزیــل مســئلت مــی نماییــم.
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