پیشخوان

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

توطئه دشمنان برای فروپاشی
اقتصاد ایران به نتیج ه نخواهد رسید
صفحه 2

«ابتکار» دالیل شکلگیری فرضیه همسویی
اقتصاد ایران با ونزوئال را بررسی کرد

اقتصاد در خطر
ونزوئالیی شدن؟

صفحه 10

طرح سؤال از رئیسجمهوری تقدیم هیئترئیسه
مجلس شد

تقابل جدی مجلس با دولت
زیر سایه استیضاح

رئیس جامعه صنفی
تهیهکنندگان:

صفحه 2

نابودی شبکه نمایش خانگی
با اعطای مجوز به صدا و سیما

صفحه 4

وحشت از جامعه بدون طبقه متوسط

گروه جامعه  -نزدیک به یک دهه است که زنگ خطر ریزش طبقات در جامعه ایران به
صدا درآمده و حاال در سال پایانی دهه ،آمارها حکایت از تجزیه طبقه متوسط دارد ،هرچند
ک باالی جامعه و کاهش محدود
که در میان خبرها ،گزارشهایی از کاهش قدرت خرید ده 
فاصله طبقاتی نیز به چشم میخورد .با این حال اما حذف طبقه متوسط با رسیدن دالر به

سرمقاله

علیرضا صدقی

مرز  22هزار تومان همچنان ادامه دارد .اتفاقی که تبعات اجتماعی جبرانناپذیری را دربر
خواهد داشت و جامعهشناسان آن را در شکلگیری دوباره جنبشهای اجتماعی و افزایش
خشونت در جامعه درپی ناامیدی به آینده و احساس عدم تاثیرگذاری در تغییر شرایط
اجتماعی تعبیر میکنند.
شرح درصفحه 3

رستاخیز تندروها در صحن سبز

حضور وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس یازدهم با حاشیههایی همراه بود

برخی ظریف را امیرکبیر میخوانند و عدهای دیگر او را
با سنجه مصدق میسنجند .در سوی دیگر میدان اما،
هر نسبت ناروایی را درمورد او روا میدانند .ولی واقعیت
آن است که ظریف نه در سطح امیرکبیر و محمد مصدق
تعریف میشود و نه آنچه دشمنانش علیه او میگویند
صحیح است .ظریف بیش از هر چیز دیپلماتی متعلق
به ساختار جمهوری اسالمی ایران است که با همه فراز
و فرودهای حاکمیتی از این جنس قابل تحلیل و ارزیابی
است .البته که از سال  1392به این سو آرامآرام میرود تا
عالوه بر وجه دیپلماتیک ،به کنشگری در عرصه سیاست
داخلی نیز بدل شود.
موضوع این نوشتار اما ظریف و مسائل او نیست؛ که
این مسئله فرصتی و مجالی دیگر میخواهد .پرسش
اصلی نوشتار پیش رو نحوه مواجهه مجلسنشینان با وزیر
دیپلمات دولت روحانی است .مواجههای که بیش از هر
چیز حکایت از آن داشت که زخمی کهنه سر باز کرده و
در بر همان پاشنه سابق میچرخد .گویی تازه به بهارستان
رسیدهها نمیدانند که ظریف در عرصه بینالمللی
مهمترین شخصیت سیاسی کشور لقب گرفته است.
راهیافتگان به مجلس یازدهم که بسیاری از آنها سابقه
نشستن بر این کرسیها را هم ندارند ،حضور ظریف در
مجلس را به مثابه فرصتی یافتند تا پنجه در پنجه دولت
مستقر بیندازند و از همین حاال نشان دهند که دولت
روحانی یک سال پایانی بسیار سخت در برابر دارد.

ظریف زیر تیغ دوباره دلواپسان
حرفها و توهینها را به جان می خرم

معاون اول رئیس جمهوری:

بانک مرکزی عملکرد مناسبی
در تأمین ارز مورد نیاز کشور
داشته است
صفحه 2

به من ذلیل گفتید در صورتی که رهبر معظم انقالب
به من شجاع گفته بود

به من دروغگو گفتید در صورتی که رهبر معظم انقالب
به من صادق گفته بود

برجام سند افتخار ایران است و همواره خواهد بود و ان شاءاهلل
در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد

به زودی همه نامههایم را منتشر خواهم کرد

قالیباف:
صفحه 2

اجازه نخواهیم داد آژانس
حلقه جاسوسی کشورهای
متخاصم را تکمیل کند
صفحه 2

ادامه درصفحه 2

نجفیخوشرودی:

القای دوگانگی در سیاست خارجی به نفع کشور نیست
مشاور وزیر امور خارجه باتاکید بر اینکه
سیاست خارجی زمین بازی جناحی نیست،
گفت :جمهوری اسالمی ایران یک سیاست
خارجی دارد و القای دوگانگی و دوگانهسازی
در مسائل سیاست خارجی حتما به نفع کشور
نیست.
علی نجفیخوشرودی درخصوص جلسه
علنی مجلس که با حضور وزیر امور خارجه
برگزار شد ،به ایرنا گفت :مجلس حق نظارت
دارد و میتواند از وزرا سوال یا آنها را استیضاح
کند.
وی افزود :همیشه گفتهام که جایگاه مجلس
فارغ از ترکیب سیاسی نمایندگانش ،باید
حفظ شود ولیکن برخی نمایندگان بهتر بود از
دایره نزاکت و اخالق خارج نمیشدند .توهین،
بیاحترامی و به کار بردن الفاظ ناشایست ،از
سوی هیچ کس پذیرفتنی نیست.
عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد:
سیاست خارجی زمین بازی جناحی نیست.
جمهوری اسالمی ایران یک سیاست خارجی
دارد و القای دوگانگی و دوگانهسازی در مسائل

نوبت دوم

سیاست خارجی حتما به نفع کشور نیست.
مشاور وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه
امروز بیش از هر زمان دیگری به همبستگی
و همافزایی نیازمندیم ،گفت :حجم تهدیدات
و فشارها بویژه تروریسم اقتصادی آمریکا
علیه ایران کم نیست و مقابله با این مسائل و
مشکالت ،با توهین و بیحرمتی به قوه مجریه،
شخص رئیسجمهوری و وزیر امورخارجه،
محقق نمیشود.
نجفیخوشرودی گفت :ای کاش نمایندگان
محترم با استفاده از فرصت حضور وزیر امور
خارجه ،راهگشایی میکردند و راهکارهای عملی
و مشخص در ارتباط با موضوعات مختلف
سیاست خارجی را نشان میدادند .مثال اینکه
در رابطه با برجام و مسائل هستهای کشور
چه باید کرد؟ اینکه با وجود تحریمها ،چگونه
بر رونق دیپلماسی اقتصادی بیافزاییم؟ اینکه
توسعه روابط با همسایگان عالوه بر اقدامات
و تحرکاتی که دستگاه دیپلماسی به عنوان
تسهیلگر روابط اقتصادی خارجی انجام
میدهد ،چگونه امکان پذیر است و مسائل
دیگر که به نظرم با شعار ،جنجال و سر و صدا

نمیتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.
وی ادامه داد :از سوی دیگر همچنان که
آقای ظریف تصریح کرد ،برخی القاب و عناوین
نسبت به ایشان در شرایطی مطرح شد که
رهبر معظم انقالب نظرات دیگری داشتند .به
هر حال نقدهای مشفقانه حتما بهتر و موثرتر
شنیده میشود.
عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس خاطرنشان کرد :شرایط کشور،
اقتضای منازعات بیحاصل سیاسی را ندارد و
مردم کارآمدی میخواهند.
مشاور وزیر امور خارجه با بیان اینکه حل
مسائل و مشکالت اقتصادی کشور ،بدون
تعامالت بینالمللی محقق نمیشود ،اظهار
کرد :همچنانکه بر ظرفیتهای ملی تأکید
داریم ،فرصتها و ظرفیتهای بینالمللی را
هم باید به خدمت توسعه کشور و رفاه مردم
درآوریم.
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی با
حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در
حالی برگزار شد که سخنان وی با واکنش منفی
همراه تعابیر تند برخی نمایندگان مواجه شد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی

دانشــگاه دریانــوردی و علــوم دریایــی چابهــار در نظــر دارد از طریــق ارزیابــی و مناقصه
عمومــی یــک مرحلــه ای  ،نســبت بــه خریــد  ،نصــب و راه انــدازی یــک دســتگاه
چیلــر تراکمــی دو پارچــه بامبــرد  134Aبــه ظرفیــت واقعــی  130تــن اقــدام نمایــد.
از کلیــه شــرکت هــای دارای صالحیــت هــای الزم و واجــد شــرایط دعــوت مــی گــردد جهــت کســب
اطالعــات بیشــتر و نیــز خریــد اســناد ارزیابــی و اســناد مناقصــه بــا ارائــه تقاضانامــه کتبــی بــه دفتــر
معاونــت اداری و مالــی دانشــگاه مراجعــه نماینــد .
مهلت خرید اسناد  :از تاریخ  99/04/17لغایت 99/04/23
مهلت تسلیم پیشنهاد  :ساعت  10صبح مورخ 99/5/6
زمان جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه پس از انجام ارزیابی  ،تعیین و اعالم می گردد .
توجه  :در کلیه مهلت های فوق  ،روزهای پنج شنبه و تعطیالت رسمی مستثنی می باشند .
آدرس  :چابهــار – بلــوار دانشــگاه  -دانشــگاه دریانــوردی و علــوم دریایــی چابهــار – ســاختمان اداری –
معاونت اداری و مالی تلفن 05435320020-3 :
هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می شود .
نوبت اول  99/04/14 :نوبت دوم 99/04/16 :
4380
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«ابتکار» در گفتوگو با سیدجواد میری منیق تبعات حذف طبقات اجتماعی در ایران را بررسی کرد

روابط عمومی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

مهاجری در واکنش به انتقاد نمایندگان از وزیر امور خارجه:

یزند
کسی که منطق دارد فریاد نم 
فعال رسانهای اصولگرا وقایع مجلس شورای اسالمی هنگام سخنرانی وزیر
امور خارجه را دور از انتظار ندانست و گفت :اگر کسی منطق داشته باشد
نیاز به داد و بیداد و عصبانیت ندارد و همین که داد میزنند یعنی حرفی برای
گفتن ندارند.
توگو با ایرنا درباره حضور وزیر امور خارجه و ارائه
محمد مهاجری در گف 
گزارش به مجلس یازدهم و همچنین اظهارات محمد جواد ظریف گفت :در
همه دنیا سیاست خارجی و روابط بینالملل از حساسترین موضوعاتی است
که احزاب و شخصیتهای سیاسی با وسواس زیاد وارد آن میشوند و معموال
حرفی نمیزنند که در روابطشان با دنیا تنش ایجاد کند.
این فعال رسانهای اصولگرا افزود :این موضوع البته استثنائاتی هم دارد که
ترامپ یکی از آنهاست و حرفهای احمقانه اش گاه و بیگاه اعتبار او و کشورش
را در دنیا بی اعتبار میکند .وزیرخارجه آمریکا که کمی از او عاقلتر هم هست،
گاهی رفتارهایش مانند اوست .در کشور خودمان هم از این آدمها کم نداریم.
مهاجری با اشاره به حواشی رخ داده هنگام سخنرانی ظریف ،با بیان اینکه
آنچه امروز گذشت اصال دور از انتظار نبود ،یادآور شد :اهانت عدهای که
سیرهشان شعار است ،روشی است که باید در  ۴سال آینده به آن عادت کنیم.
متاسفانه اکثر افرادی که در جلسه داد میزدند درک حداقلی هم از سیاست
خارجی ندارند .خیلی دوست دارم در جایی جمعشان کنم و از آنها بخواهم
 ۲۰۰کلمه درباره محتوای برجام بنویسند؛ نتیجهاش روشن است و مطمئنم
نمیتوانند.
این فعال اصولگرا افزود :اگر کسی منطق داشته باشد نیاز به داد و بیداد
و عصبانیت ندارد .همین که داد میزنند یعنی حرفی برای گفتن ندارند.
نمایندهای که همه مشکلش با وزیر امور خارجه این است که چرا وی را وقتی
که در دوره قبلی نماینده بوده با خودش به سفر خارجی نبرده ،چه انتظاری
باید از او داشت؟
عدهای میخواهند سیاست خارجی را به موضوعی کف خیابانی تبدیل کنند
مهاجری خاطرنشان کرد :به طور خالصه اینکه متاسفانه بخشی از مجلس
میخواهد موضوع سیاست خارجی را به یک موضوع کف خیابانی تبدیل کند
و سطحش را به دعواهای بچگانه جناحی بکشاند .اگر قوه عاقلهای برای مهار
این افراد به وجود نیاید باید منتظر خسارتهای بزرگی برای کشور باشیم که
نتیجهاش سر سفره مردم معلوم خواهد شد.
پایانبندی قالیباف نشان داد بارقهای از امید وجود دارد
مهاجری افزود :این نکته را هم اضافه کنم که پایانبندی رئیس مجلس نشان
داد که هنوز بارقهای از امید وجود دارد .امیدوارم امیدم با گذشت زمان تقویت
شود.
سردبیر خبرآنالین درباره ادعای برخی از نمایندگان مبنی بر انفعال دستگاه
دیپلماسی برابر قدرتهای بزرگ ،تاکید کرد :کسی میتواند چنین ادعایی کند

تسـلـیـت

جناب آقای بهرام رستمی

درگذشــت همســر گرامیتــان را تســلیت عــرض نمــوده  ،از خداونــد
متعــال بــرای آن مرحومــه علــو درجــات و بــرای جنابعالــی و
بازمانــدگان صبــر و اجــر خواهانیــم .

روزنامه ابتکار

که الاقل در یک مذاکره حضور داشته باشد .بسیار از کسانی که چنین اتهامی
به ظریف میزنند حتی بلد نیستند با منتقدان داخلیشان هم حرف بزنند و
آنها را قانع کنند.
وی افزود :ضمن اینکه اگر ظریف برابر خارجیها منفعل بود مقامات عالی
نظام اجازه ورود او را به مذاکرات برجام نمیدادند .اگر برجام دچار مشکل شد
ربطی به نحوه کار ظریف نداشت .اتفاقا ظریف همه جا سه اصل حکمت،
عزت و مصلحت را که رهبر معظم انقالب بر آن تاکید داشته اند رعایت کرده
است .نمونه اخیرش همین سخنرانی اخیر او در جمع اعضای شورای امنیت
سازمان ملل بود.
میدان مذاکره با معرکه چاقوکشی تفاوت دارد
مهاجری ادامه داد :متاسفانه عده ای میدان مذاکره با معرکه چاقوکشی
اشتباه میگیرند ،فکر میکنند مثال تیم مذاکره کننده باید به طرف مقابل بطری
آب پرت کند .نمایندگانی که ظریف را به چنین اتهاماتی متهم میکنند الفبای
کار دیپلماسی را نمی دانند.
تصور «برجام» موجب تصدیق است
مهاجری درباره انتقاد برخی نمایندگان از موافقتنامه چندجانبه هستهای
(برجام) گفت :برجام از موضوعاتی است که تصورش موجب تصدیق است.
بسیاری از نمایندگان و غیرنمایندگانی که علیه برجام حرف میزنند از منافع
فراوانش خبر دارند اما این افراد یک هنر بزرگ دارند که میتوانند اعتقاداتشان
را پنهان کنند و به خواسته جناحی و حزبی شان پاسخ مثبت دهند.
این فعال سیاسی افزود :تردید ندارم اگر آقای جلیلی مسئول مذاکرات
برجام بود و به همین نتایج دست مییافت االن عدهای برایش به اندازه بعضی
روایات و احادیث ارزش قائل میشدند .االن که شرایط سخت آن روزها وجود
ندارد و قطعنامههای ششگانه علیه ایران که حتی روسیه و چین هم به آن
رای داده بودند به دلیل مذاکرات برجام بالاثر شده ،عدهای خود را به نسیان
زدهاند.
مهاجری تاکید کرد :برجام یک فرصت بینظیر در تاریخ معاصر ماست.
اگر برابر آن سنگاندازی نمیشد میتوانست میلیاردها دالر سرمایهگذاری
خارجی در کشور را رقم بزند .وقتی ما خودمان با دست خودمان برجام را
زمین زدیم چرا باید ناسزایش را به دیگران بگوییم .اگر دندان سر جگر گذاشته
بودیم و سرمایهگذاریهای خارجی در خدمت تولید و صنعت درمیآمد ،با روی
کارآمدن ترامپ او فرصت و جرات پیدا نمیکرد تحریم کند چون عمال باعث
میشد بازگشت سود سرمایه ای که در ایران در قالب کارخانجات مشغول
سودآوری است به خودشان برنگردد.
وی ادامه داد :درواقع هر تحریمی به معنای تحریم خودشان بود .ما بیش از
 ۲سال قضیه را کِش دادیم و اگر زودتر کار مذاکرات و اقدامات بعدیاش را به
پایان برده بودیم االن در اقتصاد ،تولید و معیشت بسیار جلوتر از االن بودیم.
این را همه میدانند که سرمایهگذاری امنیت میآورد و ما میتوانستیم با جذب
سرمایههای خارجی ،برای خودمان حاشیه امن درست کنیم.
این فعال رسانهای اصولگرا اضافه کرد :نکتهای را هم بعضی افراد مطرح
میکنند که باید از سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور استفاده کرد .خب
چرا معطل هستید؟ سالهای طوالنی است که این حرف زده میشود اما یک
میلیون دالر هم جذب نشده .چرا؟ چون سرمایهگذار وقتی میبیند مجلس
و سیاسیون ما با وزیر امور خارجه خودمان این رفتار را میکنند میتواند
پیشبینی کند با او چه خواهند کرد.

