«ابتکار» از بیتوجهی به زنگ خطر چاقی در میان کودکان گزارش میدهد

سخنگویدولت:

دولت اعتراض را
حق شهروندی مردم میداند

سنگینی وزن بچه های تپل ایرانی
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تسویهحسابسیاسی

«ابتکار» از شایعاتی مبنی بر مطرح شدن استعفا ،سوال و استیضاح رئیس جمهوری توسط تندروها گزارش میدهد

روی موج خیابان

رهبر انقالب با اشاره به نا آرامی های اخیر:

حرفهایی دارم و در وقت آن

پیشخوان

نقش لیدرهای سیاسی  ،اجتماعی و فرهنگی در شرایط بحرانی
بررسی شد

گروه پارلمان  -درحالی که برخی مناطق کشور وارد ششمین روز اعتراضات نسبت به وضعیت معیشتی خود میشوند،
(فارغ از نوع نگاه به این اعتراضات) برخی رقبای انتخاباتی دولت و کسانی که از سوی دوستان اصولگرای خود انحرافی
نامیده شدند ،با دستپاچگی ناشی از خوشحالی وضعیت پیش آمده ،در سایتهای خبری وابسته به خود به انتشار اخباری
مبنی بر درخواست بسیج دانشجویی از رئیس جمهوری  24میلیونی مردم و برگزاری انتخابات زودهنگام می دهند .روز
دوشنبه خبرنامه صادق ،سایت مربوط به دانشگاه امام صادق متن نامهای را منتسب به بسیج دانشجویی دانشگاههای
تهران در یکصدو پنجاهمین روز از آغاز به کار دولت دوازدهم در اعتراض به رویکرد و برنامه های اقتصادی دولت روحانی
منتشر کرد .نامهای که یک روز بعد صحت آن تایید نشد.
به نظر می رسد سایت مذکور با انتشار این مطلب با عنوان «لزوم استعفای رئیس جمهور و برگزاری انتخابات زودهنگام» و
طرح این پیشنهاد ،سعی خطدهی به جامعه و معترضانی داشت که چند روزی است برای مطالبات خود از سراسر کشور به
کف خیابانها آمدهاند.
شرح در صفحه 10

«ابتکار» از ضرروزیان کسب و کارهای تلگرامی پس از
مسدود شدن این پیام رسان گزارش میدهد

گروه سیاسی  -چهرههای محبوب و سرشناس نقش موثری در پیروزی
حسن روحانی در انتخابات  96داشتند .در حقیقت چهرههای محبوب در
سالهای اخیر با توجه به پایگاه اجتماعی خود در میان مردم بارها توانستند
در وقایع سیاسی تأثیرگذار باشند .همین مسئله موجب شد که در روزهای
گذشته با گسترش ابعاد اعتراض مردم در شهرهای مختلف در ایران این
احتمال در نظر گرفته شود که شاید...
صفحه 2

قید«اجرا» در کنار «مطالعه» پروژه انتقال آب به چه معنی است؟

دلواپسی بودجه ای برای آب

علیرضا صدقی

فیلترینگ راه چاره است؟
اعتراضات خیابانی در کشور پنجمین روز پرالتهاب را هم پشت سر گذاشت .اعتراضاتی که برخی را مبهوت
کرده ،عده کثیری را نگران و گروهی را به مخالفت یا موافقت واداشته است.
ادامه در صفحه 2

صفحه 7

مشاور حیدرالعبادی از قبول شروط بغداد توسط اربیل
برای آغاز مذاکرات خبر داد

چرخش اقلیم کردستان
پس از همهپرسی جنجالی

صفحه 15

چرا خالقیت در ادبیات فارسی معاصردیده نمیشود؟

بنجلفروشی
بالی جان آوانگاردها

معاون فرمانداری تهران:

 ۴۵۰نفر در  ۳روز گذشته بازداشت شدند

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری تهران اعالم کرد:
روز شنبه حدود  ۲۰۰نفر ،روز یکشنبه  ۱۵۰نفر و روز
دوشنبه حدود  ۱۰۰نفر بازداشت شدهاند.
علیاصغر ناصربخت در گفتوگو با ایلنا ،در رابطه با آخرین
وضعیت شهر تهران در روز دوشنبه گفت :به نسبت روزهای
قبل هم پراکندگی درگیریها کمتر بود و هم از حجم
تعداد افرادی که در صحنه حضور داشتند ،کاسته شده بود.
همچنین ساعاتی که عبور و مرور وسایل نقلیه در شهر مختل
شده و با کندی روبرو شده بود ،کاهش پیدا کرده بود.
روش برقرارکنندگان نظم و امنیت همچنان مدارا و
ارشاد است
وی با بیان اینکه روش برقرارکنندگان نظم و امنیت
همچنان مدارا و ارشاد است ،اظهار کرد :برقرارکنندگان
نظم و امنیت روز دوشنبه هم تالش میکردند به افراد تذکر
بدهند و درخواست میکردند کسانی که در صحنه هستند
و اقدامات خالف قانون انجام میدهند صحنه را ترک کرده و
از اقداماتشان دست بکشند .معاون سیاسی امنیتی فرمانداری
تهران ادامه داد :البته در مواردی که افراد دست به تخریب
اموال عمومی یا حمله به افراد و وسایل شخصی میزدند
نیروهای پلیس مبادرت به دستگیری آنها میکردند.

سوال که آیا از قرارگاه ثاراهلل تهران برای تامین امنیت شهر
درخواستی شده است؟ ابراز کرد :چنین چیزی مطرح نیست.
شهر در کنترل عوامل انتظامی است و ابدا ً چنین درخواستی
مطرح نیست .برداشت ما این است که وضعیت شهر تهران
به مراتب نسبت به روزهای گذشته شرایط آرامتری را خواهد
داشت کما آنکه دوشنبه هم نسبت به روزهای قبل خود
آرامتر بود.
نگهداری بازداشتشدگان برعهده دستگاه قضایی
است
ناصربخت با تاکید بر اینکه هر گونه تجمع در محیط
باز نیازمند اخذ مجوز از وزارت کشور است ،بیان کرد :در
بحث راهپیمایی هم افراد باید از وزارت کشور مجوزهای
قانونی را دریافت کنند و انسداد مسیر عبور و مرور و بر هم
زدن آسایش و آرامش مردم خالف قانون است و ضابطان
قضایی موظف به برخورد با آنها هستند .وی در پاسخ به این
سوال که چه تمهیداتی برای نگهداری بازداشت شدگان
و عدم تکرار اتفاقاتی نظیر کهریزک اندیشیده شده است،
یادآور شد :این موضوع برعهده دستگاه قضایی است و حتماً
آنها شرایط الزم را برای جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند
سالهای گذشته اندیشیدهاند.

سخنگوی وزارت خارجه:

ترامپ به جای به هدر دادن وقتش در ارسال توییتهای بیهوده ،به مسائل داخلی آمریکا بپردازد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :بهتر است آقای ترامپ ضمن پرهیز از دخالت
در امور داخلی ایران ،گفتار و کردار نیک را سرلوحه کار خود قرار دهد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اصرار آقای ترامپ به نوشتن توئیت
های مداخله جویانه در امور داخلی ایران و توهین به ایرانیان ،ضمن تقبیح عبارات توهین آمیز
وی ،گفت :موضعگیری های کامال آشفته و متناقض او نسبت به ایرانیان موضوع جدیدی
نیست .وی اخیرا نیز ایرانیان را «ملتی تروریست» نامید و با به کار بردن نامی جعلی برای
«خلیج فارس» ،احساسات ملی ایرانیان را برانگیخت و موجب خشم آنان در سراسر جهان شد
و اینک تحت نام و به بهانه دلسوزی نسبت به آنها ،ملتی چندین هزارساله با فرهنگی غنی و

تاثیرگذار در تمدن جهانی را با عباراتی توهین آمیز مخاطب قرار می دهد که بی شک جامعه
بزرگ و با فرهنگ ایرانی در اقصی نقاط جهان را به واکنش وا خواهد داشت .سخنگوی وزارت
خارجه در ادامه به وی توصیه کرد :ایشان بهتر است به جای به هدر دادن وقت خود در ارسال
توئیت های بیهوده و توهین آمیز نسبت به سایر ملت ها و کشورها ،کمی به مسایل داخلی
کشور خود و موضوعاتی مانند قتل روزانه ده ها تن در درگیری های مسلحانه و تیراندازی ها در
ایالت های مختلف آمریکا و وجود میلیون ها بی خانمان و گرسنه در کشور خود بپردازد و سعی
کند حداقل با در پیش گرفتن ادب و آداب ایرانیان در دوران باستان برای جلب احترام بین
المللی به آمریکا و خود سعی نماید گفتار و کردار نیک را سرلوحه رفتار و اعمال خود قرار دهد.

صفحه 8

عکس :پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

صفحه 5

تجمعکنندگان یک تاکسی را در میدان انقالب به
آتشکشیدند
ناصربخت با اشاره به برخی از اقدامات غیرقانونی
تجمعکنندگان تصریح کرد :متاسفانه شاهد بودیم که در برخی
از نقاط ،تجمعکنندگان اذیت و آزار شهروندان را در دستورکار
خود قرار داده بودند که به طور مثال در مواردی شاهد بودیم
که آنها سرنشینان تاکسیها یا اتوبوسها را پیاده میکردند.
همچنین در خیابان انقالب و آزادی تجمعکنندگان مسافران را
از یک تاکسی پیاده کرده و تاکسی را به آتش کشیدند.
 ۴۵۰نفر بازداشت شدند
وی در پاسخ به این سوال که طی روزهای گذشته چه
تعداد نفر بازداشت شدهاند ،خاطرنشان کرد :روز شنبه حدود
 ۲۰۰نفر ،روز یکشنبه  ۱۵۰نفر و روز دوشنبه حدود ۱۰۰
نفر بازداشت شدهاند .همانطور که گفتم طی روزهای اخیر
روش برقرارکنندگان نظم و امنیت ارشاد و تذکر بوده و در
صورتی که افراد اصرار به اقدامات غیرقانونی میکردند ،مجبور
به بازداشت آنها میشدند.
درخواستی از قرارگاه ثاراهلل سپاه برای تامین امنیت
تهران نشده است
معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران در پاسخ به این

صفحه 2

شهرت درمانی بحرانها

بیکاری پشت دیوار
فیلترینگ

سرمقاله

با مردم عزیزمان سخن خواهم گفت

