آیا روحانی در یک سال باقی مانده از عمر دولت خود
با رقبای گذشته خود در قوه مقننه و قضائیه وارد
چالش و رویارویی خواهد شد؟

دولت در محاصره رقبا

صفحه 2

«ابتکار» دلیل تاثیرپذیری اقتصاد از سیاست را بررسی کرد

آفت سیاستزدگی در اقتصاد ایران

سرمقاله

محمدعلی وکیلی

شرح درصفحه 10

پیشخوان
اعضای هیئت رئیسه مجلس یازدهم مشخص شدند

قالیباف باالخره
بر صندلی ریاست یک قوه

راه طی شده اصالحطلبی
بخش چهارم (بحران مزیت)

ی نیازمند مرجح است.
هر ترجیح ِ معنادا ر بهطور منطق 
ترجیح اختصاصی نیز به مرجح ِ اختصاصی نیاز دارد .به عبارت
سادهتر ،اگر میان چند گزین ه یکی را بر بقیه ترجیح دهیم باید
این انتخاب را به مرجحی ارجاع دهیم که در گزینه انتخاب
شده وجود داشته باشد و در عین حال در سایر گزینهها نیز
نباشد .این یک اصل منطقی و بدیهی است .بنابر همین اصل
تهای
است که جریانها به هوس ِ رفتن به بام ِ اقبال ،به مزی 
خود میاندیشند .طبیعتا ًهر جریان ،به ساختن و حفظ مزیت
میاندیش د چراکه حیات جریانها ،به مزیتهایشان متکی
است .متکی بر همین توضیح باید گفت جریان اصالحطلب،
در این دو دهه ،ب ه طور کلی و دستکم با چهار مزیت در
صدر اقبال جامعه و بر سریر قدرت مینشست؛ مزیت
معرفتی؛ مزیت ارزشی؛ مزیت روشی و مزیت راهبردی.
ش وقتی کبوتر اقبال بر دوش
مزیت معرفتی؛ دو دهه پی 
ت معرفتی اصالحطلبان
موقعی
اصالحطلبی نشسته بود،
ِ
اینگونه نبود .نیازهای جدیدی در جامعه متولد شده بود و
ایده سنتی در حاکمیت توان پاسخ به آنها را نداشت؛ در این
میان گروهی نواندیش از منظومه جمهوری اسالمی برخاستند
که حرفهای نویی در آستین داشتند .عمده نیازهای جدید را
میفهمیدند و نسخههای جدید برای این نیازها میپیچیدند.
آنان هم از متن انقالب و نظام برخاسته بودند لذا تبار جمهوری
اسالمی داشتند و هم در انبانشان معارف و تجربههای جهان
یافت میشد .در کشکولشان مفاهیم جدیدی وجود داشت
که امکان و جسارت حریف شدن با نیازهای جدید جامعه را
میداد .اصالحطلبان به سالحهای جدید معرفتی مجهز شده
بودند چندانکه به آنان این امکان را میداد تا درون گفتمان و
زیر سایه نظام جمهوری اسالمی ،نظمهای جدید و کارآمدتری
پیشنهادبدهند.
ادامه درصفحه 2

گروه سیاسی :یک روز پس از آغاز رسمی مجلس یازدهم،
بهارستان رئیس جدید و هیئت رئیسه دوره اول خود را نیز
ن انتخاب قاطع محمدباقر قالیباف به
شناخت .در این میا 
ریاست و ترکیب هیئت رئیسه ،میتواند نشانهای را بافت طیفی
واقعی مجلس یازدهم باشد .از زمان مشخص شدن نتیجه
انتخابات مجلس یازدهم تا آغاز به کار مجلس گمانهزنیهای
فراوانی درباره ریاست و...

حسن روحانی :مردم پروتکلهای
بهداشتی را کامل و دقیق رعایت کنند

دستورات رئیسجمهوری
درباره مشکل آب غیزانیه
و سال تحصیلی آینده

صفحه 2

رسانهها چگونه با انتخاب کلمات و اصطالحات میتوانند
در تغییر فرهنگ جامعه موثر باشند؟

صفحه 2

کلماتی برای تغییر

صفحه 4

سازمان انرژی اتمی:

خبرهای خوشی از صنعت هستهای
ایران در راه است

ضعفهای اطفای حریق در جنگلها و مراتع چهار استان جنوبی کشور بررسی شد

صفحه 11

صبوری ،اعتماد و عقالنیت الزامات ورود به بازار سرمایه است

بورس ،آخرین برگ برنده
اقتصاد ایران

رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی
محدودیت رسانههای اجتماعی را امضا کرد

سوختن «زاگرس»
در آتش کمبود امکانات

جدال ترامپ
با توئیتر
صفحه 11

صفحه 3

صفحه 9

تاجرنیا:

مجلس جدید شرایط ارتباط با دنیای بیرون را فراهم کند
یک فعال سیاسی گفت :مجلس جدید شرایط ارتباط با دنیای بیرون را فراهم کند تا سایه سنگین تحریمها کنار برود و وضعیت معیشت مردم بهتر شود.
علی تاجرنیا در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :من فکر میکنم مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر باید اولویتش اولویت امروز کشور باشد .بزرگترین
مسئله امروز اقتصاد و معیشت مردم است و با توجه به ظرفیت منابع و نیروی انسانی این مشکل نباید وجود داشته باشد اما شرایط حاکم بر روابط خارجی
مثل تحریمها که برخی مسئوالن میگفتند در اقتصاد ما تاثیری ندارد ،اثر گذار شد .وی ادامه داد :در عرض  ۱۶سال قیمت دالر و سکه بالغ بر  ۲۰برابر شد.
این موضوع نشان دهنده مشکل اقتصاد کشور است  .این فعال سیاسی با بیان اینکه «یکی از اصلی ترین مسائل کشور بحث روابط خارجی است» ،گفت:
در زمان دولت اول آقای روحانی اقدام خوبی در عقد قرار داد برجام صورت گرفت؛ اما متاسفانه هم تندروهای داخلی و هم فردی تندرو در آمریکا مثل ترامپ
د نتوانیم از شرایط خوب برجام استفاده کنیم .مخالفان این قرارداد نگذاشتند اهدافش محقق شود .تاجرنیا گفت :با توجه به اینکه تقریبا اکثر مجلس
باعث ش 
دست جناح اصولگرا است و اگر اختالف درونی هم دارند در حرف شنوی از مقامات باالی نظام نظر واحد دارند ،باید سعی کنند شرایط ارتباط با دنیای بیرون
را فراهم کنند تا این سایه سنگین تحریم ها کنار برود و وضعیت معیشت مردم بهتر شود .وی ادامه داد :اولویت بعدی این است که سعی شود در داخل هم
همبستگی جدی ایجاد شود .در سالهای آتی این مجلس باید به شدت به حوزه مبارزه با فساد ورود کند .متاسفانه تا کنون فقط برخوردها قضایی و به صورت
جناحی و مقطعی بوده است .مجلس به دلیل توانایی در اصالح قوانین و قطع قوانین رانتی نقش نظارتی خود و نهادهای نظارتی را میتواند اصالح کند .تاجرنیا
گفت :مجلس میتواند مهمترین عامل در مبارزه ریشهای با فساد باشد .باید بدانیم فساد اقتصادی مثل موریانهای ریشه افکار عمومی را خواهد خورد و اقتصاد
را دچار بحران خواهد کرد .اگر این مسئله حل نشود وقوع مجدد اتفاقاتی مثل آبان  ۹۸دور از انتظار نیست .هر بار سعی کنیم با حرکتهای امنیتی عمل کنیم
خواسته مردم مثل فنری که جمع می شود و هنگام باز شدن نیرویش بسیار بیشتر است  ،شدت بیشتری خواهد گرفت .این فعال سیاسی اصالحطلب در
پایان تاکید کرد :به صورت خالصه اولویت مجلس باید تنشزدایی در سیاست خارجی و ایجاد انسجام در سیاست داخلی و مبارزه ریشهای با فساد باشد.

•

نوبت اول

پروژه  :احداث تقاطع غیر هم سطح میدان کارگر
کارفرما :شهرداری زاهدان

آگهی سومین تمدید ارزیابی کیفی پیمانکاران106-

شــهرداری زاهــدان از کلیــه شــرکتهای دارای گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری از ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور در رشــته
راه و ترابــری تخصــص راه ســازی حداقــل رتبــه  4دعــوت مــی نمایــد تــا از تاریــخ  1399/03/10تــا تاریــخ  1399/03/20بــا
مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irنســبت بــه دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی
مناقصهگــران جهــت پــروژه " احــداث تقاطــع غیــر همســطح میــدان کارگــر "اقــدام نماینــد.
• کارفرما  :شهرداری زاهدان
• نشانی کارفرما  :زاهدان  -خیابان آزادي به شماره کد پستی  - 9813673157تلفن 054-33224064
• مناقصه گزار :مدیریت حقوقی و امور قراردادهای شهرداری
• مشخصات کلی پروژه  :احداث تقاطع غیر همسطح میدان کارگر
• مدت انجام پروژه  18 :ماه شمسی
• دستگاه نظارت  :مهندسان مشاور طرح گارنو
• محل انجام پروژه  :شهر زاهدان
• مناقصــه گــزار :مدیریــت حقوقــی و امورقراردادهــای شــهرداري زاهــدان بــه نشــاني زاهدان-خیابــان امیرالمومنیــن –مجتمــع
طبقاتــي ســعدي -بلــوك اول -طبقــه ســوم -تلفن054-33213180:انجــام میگیــرد.
• محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام
خواهــد شــد .جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد ارزیابــی کیفــی و پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات توســط معاونــت
امــور حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداري زاهــدان بــه نشــاني زاهدان-خیابــان امیرالمومنیــن –مجتمــع طبقاتــي ســعدي -بلــوك دوم-
طبقــه ســوم -تلفــن054-33221468 :انجــام میگیــرد.
• قیمت اسناد  1,000,000ریال است که باید به حساب شماره  100789724654بانک شهر به نام درآمد شهرداري زاهدان واریز نماید.
• محل و زمان تحویل اسناد:
محــل تحویــل اســناد  :عــالوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری ارزیابــی کیفــی از دریافــت اســناد تــا ارائــه آن و بازگشــایی
پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد؛ الزم
بــه ذکــر اســت کلیــه اســناد دریافتــی تکمیــل و الك و مهــر شــده بایــد بــه دبیرخانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي
بــه شــماره کــد پســتی  - 9813673157تلفــن  054-33224064تحویــل گــردد.
زمان تحویل اسناد :ساعت  12:00روز پنج شنبه مورخ 1399/04/05
شهرداری زاهدان
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گروه بازار و سرمایه  -اقتصاد ایران مدتهاست که مبتال به دردسری به نام سیاستزدگی
است .دردسری که به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران میتواند تبعاتی را برای
جامعه و معیشت افراد به همراه داشته باشد .اقتصاد کشور سالهای سال است که از
تصمیمات سیاسی صدمه دیده و سیاستزدگی همچون آفتی در اقتصاد ایران خسارات
زیادی به جا گذاشته است .سیاستزدگی اقتصاد موضوع تازهای در کشور نبوده و از گذشته

تاکنون تحلیلگران بسیاری به این مسئله اشاره و خطر این اتفاق را گوشزد کردهاند .البته
باید توجه داشت که تاثیرگذاری تصمیمهای سیاسی بر اقتصاد هر کشوری یک امر طبیعی
است و وقتی از سیاستزدگی در اقتصاد میگوییم یا به مسئله اقتصاد زیر سایه سیاست
اشاره میکنیم به این معنا نیست که اقتصاد و سیاست دو مقوله کامال جدا از هم هستند.

