شهادت امام محمدباقر(ع)را
تسلیت می گوییم

«ابتکار» بررسی کرد

رهبر انقالب در دیدار طالب حوزههای علمیه تهران:

تداوم انقالب به معنای
حفظ هنجارهای جدید است

سایه تغییر بر سر
انتخابات هیات رئیسه امید
صفحه 10

صفحه 2
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درمان
پای لنگ دولت

سال چهاردهم -شماره  16 - 3792صفحه  1000-تومان

کارشناسان در گفتوگو با «ابتکار» ترمیم ضعف اطالع رسانی دولت را بررسی کردند

پیشخوان

توسعه کشاورزی در برنامه ششم توسعه ،فعاالن محیط زیست را
نگران کرده است

گروه سیاسی  -مدتهاست در محافل رسانهای ،منتقدان و حتی حامیان حسن روحانی انتقادهای بسیاری به تیم رسانهای
دولت و نحو ه تعامل دولت با رسانهها مطرح میکنند .این ماجرا از اوایل شروع دولت یازدهم آغاز شد که لزوم حضور تیم
رسانه ای کارآمد برای دولت به چشم میخورد .از ناهماهنگی و بعضا ناهمسویی با دولت گرفته تا در ادامه با پیش آمد
مشکالتی که درپی شروع انتخابات ناکارآمدی تیم رسانه ای دولت را به وضوح به تصویر کشیدند .عملکرد تیم رسانهای
و اطالع رسانی روحانی به یکی از پربحثترین موضوعات مرتبط با دولت در طول انتخابات تبدیل شده بود .از طرفی تالش
روحانی برای تحقق وعده های خود و از طرف دیگر کم کاری چشمگیر تیم رسانه ای او که می بایست نقش مکمل روحانی
خصوصا در برهه انتخابات را ایفا میکرد ،به یکی از نقایص دولت تبدیل شده بود به همین دلیل در طول انتخابات رسانه ها،
مطبوعات و افراد شاخص سیاسی با هزینه شخصی به حمایت از روحانی پرداختند.در صورتی که این حمایت از سمت تیم
رسانه ای وی که نیاز بود بیش از بقیه رسانه ها در این عرصه فعال باشند به چشم نمیخورد .عملکرد تیم رسانه ای دولت به
نوعی رفتار محافظه کارانه بدل شده بود که گویی قرار نبود هیچ هزینه ای در قبال موفقیت دولت بپردازند.
ادامه در صفحه 2

محمد توسلی در گفت وگو با «ابتکار» از زندگی و مرگ
دبیرکل نهضت آزادی روایت می کند

یزدی در مسیر دموکراسی دچار
چپ روی و راست روی نشد
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سرمقاله

جالل خوشچهره

کدام را باید نجات داد؛
آب یا کشاورزی؟

گروه ایرانشهر  -گفته میشود  90درصد آب ایران برای کشاورزی مصرف میشود.
آبی که مزارعی را سیراب میکند که به شیوه سنتی گذشته و توسط کشاورزان که
دانستههای خود را به روز نکردهاند ،به زیر کشت میرود .زمینهایی که گرچه در
طول  25سال گذشته وسعت چندانی نیافتهاند اما تولیداتشان به طرز چشمگیری
افزایش داشته و از  2.8تن محصول در هکتار به  6.4تن در هکتار رسید ه است.
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چرا حضور بازیگران در نقش مجری تلویزیون در سالهای اخیر
پررنگتر شده است؟

بازیگر مشهور
برای تزئین برنامهمان نیازمندیم
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آذری جهرمی در رسیدگی به قیمت و کیفیت خدمات اینترنتی
و حذف فیلترینگ شبکه های اجتماعی موفق می شود؟

وعده های دشوار وزیر جوان

صفحه 4

«اعتدال» محافظهکاری نیست

چینی ها تکنولوژی راه آهن برقی را با شروط جدید به ایران می آورند

رئیسجمهور روحانی بیش از هرکس میداند که اکنون در برابر انبوهی از مطالبات قرار دارد که نمیتواند
آنها را نادیده بگیرد.
ادامه در صفحه 2

نفت به جای ریل

صفحه 5

سیل و توفان شدید در ایالت تگزاس آمریکا 3کشته و دهها زخمی برجای گذاشت

توفان«هاروی»

بحرانجدیدآمریکا
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