مذاکرات سرنوشتساز در آلمان برای خروج از بنبست سیاسی به نتیجه می رسد؟

حبس نفس اروپا
در برلین

سازمان محیط زیست در تصمیم گیری های آب هیچ کاره است؟

مغالطه آبی
کالنتری
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کفن پوشی با سالح سرد در راه ورود به نهاد ریاست جمهوری با شلیک گلوله متوقف شد

قمه کشی در پاستور

گروه سیاسی  -روز گذشته فردی با پوشیدن کفن و با به دست داشتن قمه وارد نهاد ریاست جمهوری شد و هرچند
توانست از گیت اول عبور کند اما در گیت دوم مورد اصابت گلوله قرار گرفت .گویا قرار است تبدیل به نوعی اعتراض شود
که برخی نسبت به مسئوالن به طرق مختلف سعی میکنند اعتراض خود را بیان کنند .گاهی با چاقو و قمه و گاهی با
بنزین و آتش و باقی ماجرا .همین یکشنبه هفته جاری بود که خبری در خروجی رسانهها قرار گرفت مبنی بر اینکه فردی
دفتر شهردار شادگان را به آتش کشیده بود .البته ماجرای آنها آنقدر هم حاد و پیچیده نبود و صرفا یک طلب جزئی
از شهرداری بود که وی تصمیم گرفته بود به جای طلبش دفتر شهردار را به آتش بکشد .حاال تنها یک روز بعد فردی
با سالح سرد تالش کرد وارد نهاد ریاستجمهوری شود .این اتفاق حوالی ساعت  ۱۱دیروز رخ داده و فرد مورد نظر که
مردی جوان بوده بدون توجه به هشدار نیروهای امنیتی با قمه از ایست و بازرسی اول عبور کرده و به دلیل بیتوجهی به
هشدارها از سوی نیروهای امنیتی در ایست دوم مورد اصابت گلوله قرار گرفته است .البته تا این لحظه که این گزارش
نوشته میشود هنوز از هویت و انگیزه فرد مهاجم که تالش کرده به صورت کفنپوش وارد نهاد ریاستجمهوری شود،
اطالعی در دست نیست اما فرد مهاجم که حدودا  ۳۵سال داشته پس از بازداشت به بیمارستان منتقل شده است .یکی
از شاهدان عینی این حادثه که در محدوده پاستور زندگی میکند به ایلنا گفت« :در این محدوده برای ورود افراد ناشناس
باید با نیرهای امنیتی هماهنگی صورت بگیرد .امروز برای هماهنگی عبور تعمیرکار لباسشویی از منزل خارج شدم که
شنیدن صدای شلیک باعث شد به سمت گیت دوم بروم و با فرد مهاجم که به علت اصابت گلوله نیروهای امنیتی روی
زمین افتاده بود مواجه شدم » .در همین خصوص محمد حسین مقیمی استاندار تهران با اشاره به این حادثه عنوان کرد:
در حال حاضر فرد مورد نظر به بیمارستان منتقل شده اما هنوز انگیزه فرد مهاجم مشخص نشده است.

پیشخوان

«ابتکار» تکرویهای برخی چهرههای سیاسی را بررسی میکند

َمن ها و َتن ها

گروه سیاسی  -تکروی در میان چهرههای سیاسی پدیده جدیدی نیست و
سالها است که برخی اشخاص فارغ از اینکه وابسته به کدام جناح سیاسی
هستند ،چنین رویهای را دنبال میکنند .در حقیقت ،ممکن است که یک
سیاستمدار از مرحلهای به بعد ،مسیر خود را از هم حزبیهایش جدا کند.
در این میان باید گفت اینکه شخصی در برههای از عمر سیاسی خود به این
نتیجه برسد که...
صفحه 2

دلیل یکنواختی فضای ادبیات ایران در دهه های اخیر بررسی شد

دم سردِ ادبیات
ِ

شرح در صفحه 2

«ابتکار» دالیل نمایندگان منتقد دولت درباره اصرار به سوال
از رئیس جمهوری را بررسی می کند

فرزند رئیس دولت موقت:

دلیل استعفای مرحوم بازرگان
تسخیر سفارت آمریکا نبود
صفحه 2

سرمقاله

جالل خوشچهره

ایده تا عمل در گفتوگوی ملی

عوامل خارجی ،مالحظات داخلی ،لزوم انجام اصالحات فوری و بازخوانی دوباره مفهوم پراکندگی و یا تمرکز
توگوی ملی» را بهعنوان راهکاری مؤثر برای برون رفت کشور از
قدرت ،سبب شده تا جریانهای سیاسی «گف 
مشکالت جاری مورد توجه دوباره قرار دهند.
ادامه در صفحه 2

خبر
در حاشیه همایش طرح های نوسازی ناوگان حمل و نقل و اشتغالزایی

بازدید رئیس جمهوری از محصوالت تجاری گروه سایپا
رئیس جمهور در همایش طرح های
نوسازی ناوگان حمل و نقل و اشتغالزایی
از نمایشگاه محصوالت تولیدی و
محصوالت تجاری گروه خودروسازی
سایپا بازدید کرد.
به گزارش ابتکار به نقل از سایپا نیوز؛ در جریان بازدید حسن روحانی از نمایشگاه
خودروهای تجاری کشور و گروه سایپا که در حاشیه این همایش برگزار شد ،مدیرعامل
گروه خودروسازی سایپا با ارائه گزارشی از مجموعه اقدامات انجام شده در این حوزه گفت:
در سایپا برای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور به لحاظ زیرساخت های تولیدی ،آمادگی
کامل وجود دارد .جهرودی با اشاره به ظرفیت باالی تولید خودروهای تجاری شرکت های
زامیاد و سایپا دیزل از گروه خودروسازی سایپا گفت :خوشبختانه پس از برجام گروه سایپا
توانست با حضور شرکت های مطرح در حوزه تجاری ،همکاری های مشترکی را شروع
کند و تولید خودروهای روز دنیا در این دو شرکت از سر گرفته شده است .وی افزود:
قطعا با توانمندی موجود در این دو شرکت و حضور نیروهای متخصص در قالب همکاری
با شرکای توانمند خارجی خواهیم توانست با تولید و ارائه محصوالت بروز و مدرن ،نقشی
در نوسازی ناوگان فرسوده تجاری کشور ارائه کنیم .جهرودی در ارائه گزارش به رئیس
جمهوری تصریح کرد :با توجه به اراده دولت دوازدهم بر تسریع در جایگزینی و نوسازی
خودروهای تجاری فرسوده ،سایپا هم برنامه های خود را تدوین کرده است و با دستوراتی
که جنابعالی صادر کرده اید ،به سرعت اجرای طرح آغاز خواهد شد .بر اساس آمار پلیس
راهور و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ،بیش از  21هزار اتوبوس درون شهری،
 13هزار اتوبوس برون شهری 19 ،هزار کامیونت 57 ،هزار مینی بوس و ون و  240هزار
کامیون و کشنده فرسوده در کشور در حال تردد هستند.
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افزایش فشار به روحانی
با اهرم سوال
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«ابتکار» از الزامی شدن گواهینامه واکنش در برابر آتش برای
دریافت پایان کار ساختمان گزارش میدهد

قوانین خوب
ضمانت اجرایی ضعیف

آگهی مناقصه عمومی

دومرحله ای « عمرانی بند هرتبصره
 -6قانون بودجه» کلید دردست
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«ابتکار» دالیل تداوم افزایش نرخ ارز علی رغم اطمینان بخشیهای مسئوالن درباره توقف آن را بررسی می کند

این دالر و یورو ی
رامنشدنی
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