رهبر انقالب در دیدار دستاندرکاران کنگره شهدای استان سیستان و بلوچستان:

«ابتکار» وجاهت کاربردی اخذ مالیات از معامله گران ارز را بررسی کرد

شیعه و سنی در جمهوری اسالمی
در دشوارترین میدانها کنار یکدیگرند

راهکارهای ارزی
بی سرانجام بانک مرکزی
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دادستان تهران و نمایندگان مجلس جزئیات جدیدی از ماجرای مرگ
فعال محیط زیستی در زندان ارائه کردند

همهشواهدخودکشی
سیدامامی

گروه سیاسی  -در میان همه اخبار و حواشی مربوط به دستگیری  7فعال محیط زیستی و فوت کاووس سیدامامی -
یکی از فعاالن بازداشت شده  -در زندان اوین ،روز گذشته پیکر وی تشییع شد .در حالی که مقام های قضایی ادعا می
کنند دلیل مرگ سیدامامی خودکشی بوده است ،روز گذشته نمایندگان مجلس و دادستان تهران جزئیات بیشتری از
ماجرای پرونده بازداشت فعاالن محیط زیست و کاووس سیدامامی در اختیار رسانهها قرار دادند.
مدتی است که بازداشت فعاالن محیط زیست و خودکشی کاووس سیدامامی بحث داغ رسانهها و شبکههای اجتماعی
است .زیرا از یک سو این بازداشتها در سکوت خبری رخ داد و از سوی دیگر از سوی مقام های قضایی خبر داده شد
که یکی از بازداشت شدگان یعنی کاووس سیدامامی در زندان اقدام به خودکشی کرده است .این اتفاق در حالی افتاد
که طرح خبر خودکشی دو بازداشتی اعتراض های خیابانی اخیر در ماه های گذشته باعث شد مطرح شدن خودکشی
این استاد دانشگاه و فعال محیط زیستی حاشیه های فراوانی را در کنار طرح اتهام های امنیتی و جاسوسی علیه
ایشان ایجاد کند.

مردم خوزستان برای زندگیخودچهآیندهایراتصورمیکنند؟

پیشخوان
کارشناسان سیاسی و حقوقی چالش های پیشنهاد تشکیل کمیته
شناسايی افراد منتسب به چهرههای سياسی را بررسی میکنند

گلوگاه جدید استخدام
در وزارتخان هها

صفحه 2

«ابتکار» پیامدهای ناشی از افزایش روزافزون حاشیهنشینان را
بررسی میکند

زلزلهاجتماعی
در همسایگی شهرها

چالش های اجرای تئاترهای خارجی
روی صحنه تماشاخانه های ایرانی بررسی شد

برای تماشای جهان

صفحه 9

«ابتکار» از انتقاد نمایندگان درباره فساد
در پرطرفدارترین ورزش ایران گزارش می دهد

سیاستزدگی بالی جان فوتبال
صفحه 10

امضای انقالب کجاست؟
 39سال پیش در این ایام نخستین دولت انقالب اسالمی فعالیت خود را در قالب «دولت موقت» به
سکانداری مهندس بازرگان آغاز کرد .دولتی که البته فرجام خوشی نداشت و تنها 9ماه اداره امور کشور
انقالبی ایران آن روزگار را در اختیار داشت.
ادامه در صفحه 2

نشانههای آغاز جنگ سرد نوین
در هزاره جدید

رئیس جمهوری:

دستگاههای تبلیغاتی بذر یأس می پاشند
رئیس جمهوری ،اراده ،اطمینان ،نشاط و امید به آینده را اساس پیشرفت دانست و با
تاکید بر اینکه مدیرانی باید بمانند که به آینده امید صد در صدی دارند ،اظهارداشت:
انسجام و وحدت مردم ،عامل پیروزی انقالب اسالمی بود و تا زمانی که این انسجام
و وحدت هست،هیچ قدرت خارجی کاری از پیش نخواهد برد.
حجت االسالم حسن روحانی روز سه شنبه در نشست مشترک استانداران ،وزرا ،روسای
سازمانهای اقتصادی و مدیران موسسات مالی و اعتباری با قدردانی از حضور مردم وفادار و
زمان شناس در راهپیمایی با عظمت  22بهمن ،همگان را به تالش برای تقویت امید در کشور
فرا خواند و اظهار کرد :ملت جلو است ،اما دستگاههای تبلیغاتی ما از ارزیابیهای جهانی نیز
عقب هستند و بذر یأس می پاشند .رئیس جمهوری خاطر نشان کرد :ممکن است مردم در
شیوه و نحوه اجرا و برنامهها به اداره امور ،انتقاداتی داشته باشند ،اما خواهان احترام به فرهنگ
ملی و دینیشان هستند و هیچکس نمیخواهد فساد در جامعه باشد و همه به دنبال مبارزه
با فساد هستند و انقالب اسالمی برای استقالل ،آزادی ،فرهنگ اسالم و فرهنگ ملی و برای
جمهورییت و اسالمیت بود و معتقدند که این مسیر قابل بازگشت نیست و ملت ایران آرمانها
و مسیری را که انتخاب کرد ،با قدرت ادامه خواهد داد .روحانی با بیان اینکه وظایف سخت
و سنگینی در قبال انقالب اسالمی ،مردم ایران و نظام بر عهده داریم ،اظهار داشت :وقتی
که براساس قانون اساسی مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده گرفتیم ،بار بسیار سنگینی بر
دوشمان قرار گرفته و باید تالش خود را انجام دهیم تا این مسئولیت را به درستی به انجام
برسانیم .روحانی اضافه کرد :در ابتدای دولت یازدهم ریسک اعتباری ایران بیش از  7درصد بود
و امسال به  5درصد رسیده است و این نیز نشانه ای از افزایش اعتماد جهانی به کشورمان است
و سایر شاخص ها نیز همین روند اعتماد جهانی را نشان می دهد و البته در این میان نباید به
هیاهوی بوق های خارجی اعتنایی کرد البته برخی دستگاه های تبلیغاتی داخلی نیز از ارزیابی
های جهانی نسبت به پیشرفت ایران عقب هستند و بذر یأس می پاشند و این در حالی است که
ملت ایران همچنان جلوتر ازهمه این دستگاه ها در حال حرکت است .رئیس جمهوری با بیان
اینکه براساس آمار و ارقام ،رشد اقتصادی سال  96باالتر از متوسط جهانی خواهد بود ،گفت:
این موضوع نشاندهنده درستی مسیری است که کشور طی میکند و اینکه دولت در 4.5
سال گذشته به طور مداوم تورم را کاهش میدهد به معنای توانایی دولت و آرامش جامعه است
و مصمم هستیم روند حفظ تورم تک رقمی  ،رشد اقتصادی باالی  5درصد و کاهش بیکاری
را با قوت ادامه دهیم .روحانی افزود :باید نرخ بیکاری را کاهش داده و به سمت تکرقمی شدن
حرکت کنیم و در این مسیر دشوار همه باید دست به دست هم دهیم .رئیس جمهوری در
بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مدیریت وزارت کشور و شورای امنیت در اغتشاشات
دیماه ،اظهار کرد :اینکه یک بحران در طول یک هفته جمع میشود ،اقدامی بسیار بزرگ و
ارزنده است که البته در این زمینه همه دستگاهها به صحنه آمده و به خوبی و با دقت این بحران
را مدیریت کردند .روحانی تصریح کرد :در روز اول شروع بحران و اغتشاشات به پلیس دستور
دادیم که بدون سالح امنیت را در خیابانها برقرار کند و پلیس کشورمان با آرامش کامل امنیت
را برقرار کرد .رئیس جمهوری با بیان اینکه قانون اساسی کشورمان ظرفیتهای بسیار زیادی
دارد و به خوبی میتواند ،ضمن اداره کشور ،رضایت عمومی را هم به شرط التزام و اجرای کامل
آن برقرار سازد ،اظهار کرد :باید از همه ظرفیتهای قانون اساسی در مدیریت بهتر امور استفاده
کنیم و فصول مختلف قانون اساسی از جمله فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق
ملت است را مورد توجه قرار دهیم .روحانی گفت :در اجرای قانون اساسی ،همه دستگاهها ،باید
مشارکت داشته باشند اما رئیس جمهوری مسئولیت و وظایف خاصی نسبت به اجرای قانون
اساسی دارد و مسئول اجرای آن است و در این مسیر همه قوا و نهادها باید در کنار هم قرار
بگیرند .رئیس جمهوری در ادامه با قدردانی از اقدامات انجام شده در حوادث غیرمترقبه اخیر

پیروزی ارتش سرخ و تساوی پسران آبی
روز گذشته تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقالل ایران از گروههای  Cو D
جام قهرمانان آسیا در نمایندگان ازبکستان و قطر به میدان رفتند.
در جریان این دیدارها تیم پرسپولیس موفق شد در ورزشگاه آزادی با نتیجه سه بر
صفر تیم نسف قارشی ازبکستان را شکست دهد .تیم استقالل تهران نیز به عنوان دیگر
نماینده فوتبال ایران در جام قهرمانان آسیا در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه در برابر
تیم الریان قطر قرار گرفت .استقالل در این مسابقه به تساوی دو بر دو رضایت داد.

بویژه زلزله کرمانشاه و کرمان بر تسریع در رفع نواقص و مشکالت تأکید کرد و گفت :در مجموع
میتوان گفت که در خصوص حوادث اخیر بویژه در کرمانشاه و کرمان اقدامات خوبی انجام
گرفت .البته جبران آنچه که مردم از دست دادهاند ،بهویژه از لحاظ روحی و روانی بسیار دشوار
است ،اما همه باید تالش کنیم تا از آالم و دردهای آسیبدیدگان کم کنیم .روحانی تسریع در
اسکان دائمی زلزله زدگان را مورد تأکید قرار داد و گفت :در رسیدگی به امور زلزله زدگان دولت
در همه مراحل در کنار مردم قرار دارد و هر دستگاهی که برای تأمین کانکس اعالم آمادگی
کرد ،دولت از آن استقبال کرده و هزینهاش را پرداخت کرد.
رئیس جمهوری در ادامه اشتغال را از مهمترین مطالبات مردم دانست و با تأکید بر اینکه در
سال آینده باید حرکت فوقالعادهای در مسیر اشتغالزایی انجام شود ،گفت :در زمینه اشتغال
جوانان و تحصیلکردگان دانشگاهی بایستی شاهد اقدامات ویژهای باشیم و در رابطه با اشتغال
روستایی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،موظف است تمام منابع پیشبینی شده برای
اشتغال روستایی را تا پایان تیرماه سال آِینده ،اختصاص دهد و همه باید توجه داشته باشیم که
در قبال حتی برای یک روز تأخیر در اشتغال جوانان ،مسئول هستیم .روحانی خاطر نشان کرد:
از امروز تا پایان سال  ،97سهم بیمه کارفرمایان هر کارگاهی که در چارچوب طرح تکاپو ،نیروی
کار جذب کرده و آموزش دهد ،برعهده دولت خواهد بود .در این زمینه بیمه حوادث را هم دولت
برعهده میگیرد .بیتردید با اشتغال روستایی و توجه به آموزش حین کار ،می توان تحول بزرگی
در زمینه اشتغال ایجاد کرد .روحانی افزود :بخش فناوری اطالعات و افزایش سرعت اینترنت،
پایه اصلی در آینده کشور است که بعضی متأسفانه اهمیت آن را درک نمیکنند .امروز باید
همه به میدان آمده و کمک کنند تا فضای مجازی را منزه کرده و این فضا در مسیر علم ،کسب
و کار ،کشاورزی و اشتغال مردم قرار بگیرد .رئیس جمهوری همه مسئوالن اجرایی و استانی
را به تقویت زیرساختهای الزم برای توسعه فضای مجازی و فناوری اطالعات ،توصیه کرد و
گفت :در دولت یازدهم حدود  20هزار میلیارد تومان در حوزه توسعه زیرساختهای فناوری
اطالعات هزینه شد تا مردم راحتتر زندگی کنند .روحانی تسهیل در موضوع سرمایهگذاری را
مورد تأکید قرار داد و گفت :در ایران جاذبهها و امکانات فراوانی برای سرمایهگذاری وجود دارد،
اما الزم است که مقررات دست و پا گیر حذف شود و شرایطی فراهم شود که سرمایهگذار به
راحتی و در کمترین زمان بتواند مجوزهای الزم را برای سرمایهگذاری و کارآفرینی به دست
بیاورد .رئیس جمهوری با اشاره به اقدامات دولت در مقابله با آلودگی هوا و ریزگردها ،گفت :باید
در زمینه مقابله با ریزگردها ،تحول بزرگی ایجاد شود و در سال آینده بیش از  12هزار هکتاری
که امسال مالش پاشی شده ،مالچ پاشی صورت بگیرد و مصمم هستیم در شهرهای بزرگ نیز
آلودهکنندههای هوا را کاهش داده و به تدریج حذف کنیم و برای این کار نوسازی ناوگان حمل
و نقل در دستور کار قرار گرفته است .روحانی خاطر نشان کرد :باید ناوگان حمل و نقل سنگین
و نیمه سنگین ،با حرکت سریع و در مدت  3الی  4سال نوسازی شود و برای این کار دولت تعهد
کرده ،همزمان با تحویل کامیون فرسوده ،کامیون نو را با نصف قیمت واگذار کند .روحانی با بیان
اینکه دولت برای تفویض اختیار به استانداران آمادگی دارد ،همه مسئولین را به حضور جوانان و
زنان در عرصههای مدیریتی توصیه کرد و گفت :باید جوانان هر چه سریعتر به عرصه مدیریت
وارد شوند و فاصله مدیریت با نسل جوان کاهش یابد .زنان کشورمان نیز شایستگیهای فراوانی
دارند و بایستی در سطوح مختلف مدیریتی وارد شوند .رئیس جمهوری همچنین توجه و نگاه
یکسان به اقوام و مذاهب مختلف را از سوی مسئولین مورد تأکید قرار داد و گفت :همه ایرانیان
و اقوام و مذاهب گوناگون باید احساس کنند که مدیران کشور و مسئولین با نظر واحدی به آنها
نگاه میکنند و هیچ تفاوتی بین آنها قایل نیستند .روحانی تصریح کرد :انسجام و وحدت با شعار
ایجاد نمیشود ،بلکه با عمل و رسیدگی به امور ،اقشار مختلف مردم است که وحدت ایجاد کرد
و جامعه ایران ،جامعه محبت ،برادری و اخوت است.
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عکس :مهناز دژبان  -ایسنا

سرمقاله

صفحه 3

دونالد ترامپ با توجیه دکترین هستهای آمریکا از ایجاد نیروی
اتمی بی سابقه خبر داد

علیرضا صدقی

صفحه 7

گروه سیاسی  -رابطهمداری و سوءاستفاده از نفوذ و تکیه بر ارتباط با
اشخاص یکی از نشانههای فساد در دستگاههای دولتی به شمار میآید.
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دریچه ای به وسعت یک سن

هم نشینان خاک
برسر دوراهی

