عید سعید قربان بر عموم
مسلمانان مبارک باد

رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت:

بسیارقدرتمند
اما صبوریم

وزیر دفاع:

پرداخت کسری حقوق کارکنان
نیروهای مسلح در حال انجام است
صفحه 2

صفحه 2
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توگو با «ابتکار» بررسی کردند
فعاالن سیاسی در گف 

اصالحاتی
برای اصالح طلبی

گروه سیاسی  -اختالفها درون جریانهای سیاسی از مواردی است که همیشه با سرو صدای رسانهها همراه بوده و واکنشهای
بسیاری هم در پی داشته است .ضمن اینکه پیشنهاداتی برای حل این مشکالت در طی این اختالف ها مطرح میشود که به
خودی خود نقاط ابهام بیشتری در موضوع ایجاد میکند .اختالف بین اصالحطلبان و جریان اصالحات هم جزو موضوعاتی
است که واکنش افراد زیادی را برانگیخته است و حاال این روزها تحلیلگران و فعاالن اصالح طلب به دنبال راهکاری برای حل
این اختالفها هستند و پیشنهادات متعددی در این باره مطرح میکنند .بعد از اینکه اصالحطلبان در زمان دولتهای نهم و
دهم به نوعی به واسطه فضای حاکم اصولگرایی در کشور به انزوا و سکوت محکوم شده بودند ،در انتخابات سال  92با تالش
برای پیروزی حسن روحانی توانستند از حاشیه وارد متن سیاست کشور شوند و پس از این پیروزی و جانی دوباره برای جریان
اصالح طلبی ،آنها برای ارائه لیست امید به مجلس و اجماع برای معرفی افراد کارآمد و چیدمان آنها در لیست به تکاپو افتادند،
اما با چیدمان لیست و معرفی آنها نتیجه ای که افکار عمومی و البته فعاالن این جریان انتظار داشتند حاصل نشد.
ادامه در صفحه 2

آیا بارداری آزمایشگاهی گزینهای مناسب برای جلوگیری
از انقراض یوزهای ایرانی است؟

دلبر،کوشکی
ومعمای لقاح مصنوعی

پیشخوان

نمایندگان زن در گفتوگو با «ابتکار» بررسی کردند

فراز و فرود فراکسیون زنان
مجلس

گروه سیاسی  -طی  10دوره ای که از تشکیل مجلس شورای اسالمی
می گذرد همواره زنان تالش کرده اند سهمی در قانونگذاری و تصمیم
گیریهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی کشور داشته باشند.
هرچند که این حضور و تعداد در مقایسه با حضور مردان نماینده در ...
صفحه 10

نتایج اجرای کاهش سود سپرده های بانکی در اقتصاد چیست؟

بازار طال و ارز
مقصد پول های سرگردان

صفحه 5

فرمانده ارتش لبنان پایان عملیات فجرالجرود را اعالم کرد

فتح آخرین سنگر داعش
در مرز سوریه و لبنان

صفحه 7

صفحه 15

سرمقاله

رضا دهکی

«ابتکار» از رفع محرومیت تحصیلی بیشناسنامهها
در قالب طرح «کارت حمایت تحصیلی» گزارش میدهد

دو روی سکه تهور و محافظهکاری

شجاعت و ترس ،تهور و بزدلی ،بیپروایی و محافظهکاری...؛ اینها دوگانههایی هستند که در کنشهای
سیاسی به عنوان صفتی برای افراد ،احزاب ،گروههای سیاسی ،رسانهها و حتی افراد جامعه به کار برده میشوند.

رسیدن جاماندگان به قطار مهر

گفتوگوی« ابتکار»باکریمجهانبخشسفیدکمر؛مردیکهنامش
درانتهایهرفیلموسریالیدیدهمیشود

عموجهان،آقایتیتراژ!
صفحه 9

صفحه 3

ادامه در صفحه 2

عبداهلل ناصری مطرح کرد

اخبار

۲چالش پیش روی روحانی در  ۴سال آینده

حسینعلی امیری:

دولت تصمیمی برای استرداد الیحه تفکیک
وزارتخانه ها ندارد

معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت  :الیحه تفکیک وزارتخانه ها در
کمیسیون های مجلس در حال بررسی است و تا االن دولت تصمیمی برای
استرداد این الیحه ندارد.
حسینعلی امیری روز چهارشنبه و پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران
گفت:تفکیک وزارتخانه ها قبال برای دولت خیلی مهم بود و آقای رئیس جمهوری هم
می خواستند تا هیات وزیران دوره دوازدهم را با ساختار تفکیک وزارتخانهها به مجلس
شورای اسالمی پیشنهاد کنند  .وی ادامه داد ،به همین جهت هم بود که با دو فوریت
الیحه آن را به مجلس ارائه کردیم که متاسفانه رای نیاورد و یک فوریت آن رای آورد.
امیری افزود :این الیحه در کمیسیون های مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است
و تا االن دولت هیچ تصمیمی برای استرداد الیحه تفکیک وزارتخانه ها ندارد.

محسن رهامی:

حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی و مقابله با فساد در
اولویت دولت باشد
یک فعال سیاسی با اشاره به اینکه «جامعه منتظر تحقق وعدههای
رئیسجمهوری است» ،گفت :حل مشکالت اقتصادی ،استفاده از فرصت
برجام ،رسیدگی به مسائل اجتماعی از جمله محرومیتزدایی و مبارزه با
فساد و رانتخواری در اولویت کاری دولت باشد.
حجت االسالم محسن رهامی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :مردم در انتخابات
ریاست جمهوری اخیر به وعدههای روحانی رای دادند و او را از بین نامزدهای
مختلف برگزیدند .حامیان رئیسجمهوری نیز در شکل گیری  24میلیون رای برای
وی نقش موثری داشتند بنابراین جامعه و حامیان رئیسجمهوری حاال که کابینه و
دولت شکل گرفته و مستقر شده است ،منتظر تحقق وعدهها هستند .وی در ادامه
با اشاره به اینکه روحانی رئیسجمهوری همه مردم است و در عین حالی که باید به
دنبال برآورده کردن خواستههای همه  80میلیون ایرانی باشد افزود :انتظار حامیان
دولت تحول در اوضاع سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی است که باید مورد توجه جدی
روحانی باشد .وی تاکید کرد :کشور دچار مشکالت اقتصادی است .بیکاری ،رکود از
جمله مهمترین مشکالت است که دولت باید برای حل این مشکالت به دنبال جذب
سرمایه خارجی و ایجاد فضای مناسب و امن برای سرمایهگذاران خارجی باشد تا
با ورود سرمایه به کشور زمینه برای تولید و اشتغال فراهم شود .بیکاری اکنون در
میان فارغالتحصیالن بیشتر است و اگر این وضعیت ادامه یابد با مهاجرت جوانان
فارغ التحصیل مواجه خواهیم شد .وی تصریح کرد :مرتب در فضای مجازی اخباری
درباره سوءاستفاده افراد و پست گرفتن فرزندان مسئوالن صرفا به خاطر وابستگی
به پدران خود مطرح میشود در حالیکه سایر تحصیل کردهها به دلیل نداشتن
این وابستگی به مسئوالن نمیتوانند به این جایگاهها برسند .دولت روحانی باید با
این مسائل مقابله کند زیرا ادامه این سوء استفادهها و رانتخواریها موجب می شود
اعتماد مردم سلب شود .در حالیکه بزرگترین سرمایه نظام همین اعتماد مردم است.

یک عضو بنیاد باران گفت :شبکههای اجتماعی به خوبی
توانستند از پس رقبای روحانی که با همه امکانات پا به
عرصه گذاشته بودند ،برآیند.
عبداهلل ناصری در گفتوگو با ایلنا ،درباره چالشها و فرصتهای
پیشروی دولت دوازدهم با اشاره به اینکه کابینه دوم نسبت به
کابینه اول شکل بهتری به خود گرفته است ،گفت :میتوان به
این نکته اشاره کرد که کابینه دوازدهم رضایت عمومی و همچنین

یادداشت

نخبگان و الیتهای جامع ه را تا حدودی جلب کرد ه است .ناصری
تاکید کرد :خیل عظیم جامعه مدنی پشت آقای روحانی آمد آن
هم با توجه به انتقاداتی که در عرصه معیشت ،سیاست و سیاست
داخلی وجود داشت ،اما مردم کنار روحانی ایستادند .این عضو بنیاد
باران در ادامه با اشاره به اینکه برخی از وعدهها عملی نشد ،گفت:
وزیر زن پدیده جدیدی برای آقای روحانی نبود .احمدینژاد قب ً
ال
این تابو را شکسته بود .او به خوبی میتوانست با تعامل و گفتوگو

اين نيز بگذرد ...

مسعوددخوشابى
قريب چهل سال از انقالب سياسى بهمن  ١٣٥٧مى گذرد .انقالبى عليه يكى از
مخوف ترين ديكتاتورى هاى تاريخ بشرى ،نه تنها درمنطقه بلكه در آسيا وجهان .حضور
پرشكوه چشمگير مردم بدون داشتن كوچكترين تشكيالت سياسى اى به طرفةالعينى
بساطى را برچيد كه ادعاى ماندگارى ابدى داشت .آنچه مردم را عليه آن بساط خودكامه
وا داشت در عمق ماجرا خودكامگى نظامى بود كه به خواستههاى آنها نه تنها بیتوجه
بود بلكه برايش اهميت نداشت .مردم آقا باال سرى مىديدند كه براى آنها و به جاى آنها
تصميم مى گيرد و از نتايج تصميماتش به وجد مى آيد ،مردم مىخواستند خود تصميم
بگيرند و خود حتى شده باشد با سعى وخطا و به بهایى گزاف ،آنچه در طول حيات
تاريخى شان تجربه نكرده بودند به منصه ظهور برسانند .مردم در مجموع به اين نتيجه
رسيده بودند كه دوره هرگونه سيادت غيرخودى برسرنوشتشان سپرى شده است ،در
غناى مفهوم «استقالل» نه صرفاً خالصى از اعمال نفوذ و نظر بيگانه و اجنبى بلكه حتى
ساير عوامل غيرمرتبط از تمامى اقشار و طبقات جامعه نهفته بود .در آن ايام پرشكوه از
ضماير جمع ومشترك جمعى مان به وفور استفاده مى شد و همه از آن يك مفهوم را
برداشت مى كردند و آن همبستگى و وفاق ملى بود و مقرربود خود كشتى بان كشتى
مان باشيم ولو به بهایى گزاف .در مفهوم «استقالل» الزاماً ستيزه با جهان نبود ،رابطه
برابر ،محترمانه ودوستانه متقابل نهفته بود .مردم با دنيا سرجنگ نداشتند ،در صدد آن
بودند كه هويت و اميال و آرزوهاى سركوب شده تاريخىشان را بازسازى كنند و در دنيا
نمونه باشند .در نگاه مردم واژه استقالل از آنچنان مفهوم گستردهاى برخوردار بود كه به

اراده خویش را در این مساله پیش ببرد اما چنین اتفاقی نیفتاد.
وی افزود :برخی جابجاییهایی صورت گرفت که هنوز هم مورد
سوال است .انتظار میرفت با اقبالی که مردم در  ۲۹اردیبهشت
ماه نشان دادند یکسری موانع برطرف شود .ما میبینیم که امروز
وزیر آموزش و پرورش انتخاب میشود اما تکلیف آموزش عالی
مشخص نیست .خب این جریان سیل مطالباتی خود را دارد .وی
در ادامه تشریح کرد :دو چالش خیلی مهم در برابر دولت دوازدهم

تعبيرى عليه هرگونه هژمونى تعبير مىشد ،خشونت الزامى به كاررفته عليه نظام ستم
شاهى به خاطر يك خواسته جدى سياسى بود؛ « استقالل» اما به نظر نمىرسيد مردم
براى حفظ استقاللشان جنگى مدام ،هميشگى و بىانتها را پيش بينى كرده بودند .
شعارگران سنگ ديگرى كه مردم پذيرايش بودند «آزادى» بود .خيلى بيش از تمامى
اِلمانهایى كه در تعريف دموكراسى مىگنجد در مفهوم نانوشته اين واژه مستتر بود .از ديد
غالب مردم آزادى احزاب ،اتحاديهها ،سنديكاها ،تشكلهاى صنفى و اجتماعى ،بيان ،قلم،
مطبوعات ،تجمعات و ...خالصه آن چه به پربارى نظرى و عملى مردم در مديريت جامعه
مىانجاميد از نتايج بديهى و سهل الوصول انقالب تلقى مىشد كه جاى بحث و گفت وگو
نداشت .باور برخى از مردم اين بود كه دامنه آزادى متصور در حدى است كه تمامى مديران
و رؤسا با انتخاباتى كام ً
ال مستقيم و بال واسطه برگزيده و بركنارخواهند شد .شوراهاى محله،
محل كار ،روستا ،شهر و ...چنان به رسميت شناخته خواهند شد كه كار بوروكراسى  -كه
همه را عاجز كرده بود -يكسره خواهد شد .اين دو ستون ارجمند انقالب با ستون سومى
تكميل مىشد كه توسط رهبريت انقالب توصيه شد واكثريت مردم به پاس پيشقراولى و
نقش بارز آن در هدايت سراسرى انقالب به ديده ى منت آن راپذيرفتند«:جمهورى اسالمى».
اما نكتهاى كه باعث شد اين ياد آورىها راشامل شود اين است كه پس از گذر
چهل ساله خواستههاى مردم كشورمان از آن ابعاد به غايت رفيع سياسى بسيار تقليل
پيدا كرده است  ،براى ما مردم آنچه دراولويت قرارداشت آنچنان اُفت كرده كه قدرى
طرحشان براى مان كسر شأن خواسته هاى گرانمايه انقالبمان شده است .ما مردم هواى
پاك مى خواهيم ،آب شرب سالم و گوارا مىخواهيم ،برقى مىخواهيم كه مارا از گزند
گرماى تابستان نجات دهد ،گازى مىخواهيم كه مارا از نفرين سوز و سرماى زمستان
رهایى بخشد ،مىخواهيم محيط زندگى مان به دور از به اصطالح آفات طبيعى همچون

وجود دارد تالش فرامرزی در حوزه منطقه و روابط با کشورهای
همسایه میتواند چالشی گریزناپذیر باشد .آقای روحانی و وزیر
امورخارجه باید روابط منطقهای ایران را که کانون اصلی توجهات
است ،باال ببرند.ناصری در ادامه افرود :چالش بعدی در سطح
جهانی است با توجه به فشارهایی که دولت آمریکا و ترامپ به
ایران وارد کرده است ما در حوزه دیپلماسی باید در صحنه جهانی
به خوبی ظاهر شویم.

ريزگردها ،سيل و  ...باشد ،كار مى خواهيم و از اين كه نورهاى ديدگانمان بيكارند يا با
آن همه تحصيالت راهى ديار غربت مى شوند و چه بسا در آنجا مورد استقبال هم قرار
مى گيرند رنجوريم ،از اين كه بهداشت ودرمانمان ازحد استاندارد جهانى تا اين حد
فاصله دارد معذبيم ،از اين كه سايه جنگ تا اين حد دراز شده به طورى كه حتى با اسم
كشورمان در آميخته رنج مى كشيم ،از رشد و ارتقاء كيفى آموزش و پرورش در سطوح
مختلف كشورمان خوشنود نيستيم و بعضاً از اين كه ميان مقامات ارشد جامعهمان تا
اين اختالف وجود دارد و دائم با هم بگو مگو دارند دلگرم نيستيم .خواسته هاى ما مردم
خيلى تقليل يافته و در مواردى متآسفانه در حد بقاء فيزيكى كاهش يافته است.ما مردم
به خاطر مشكالتى كه گريبانمان را گرفته و رها نمىسازد ،كم حوصله ،پرخاشجو ،ناآرام
و نامهربان شدهايم .هر كس سر در گريبان خويش فرو برده است و كمتر از زبان همديگر
از ضماير جمعى به گوشمان مى خورد .كمتر لبخندى بر روى لبها نقش مىبندد و
بالعكس ابروهاى در خود گره شده و سهگرمهها در هم فرو رفته و نگاهها تيره ،مبهم و
مات است .حركات كام ً
ال تند ومكانيكى و متآسفانه به دور از مراقبتهاى الزم و مراعات
ً
حال اطرافيان است .زبان محاوره اىمان غالبا از تلخى درونى مان بىنصيب نمانده و
تمامى سعىمان اين است كه حداقل در كنار خانوادههاى مان قابل تحمل باشيم  .سختى
نان حالل در آوردن و مشقات پررنج حواشى آن ،ما را از هر ظرافت طبعى دور كرده است
و بدتر از همه آيندهاى چنان روشن در پيش روى خود متصور نيستيم .اما كماكان طبق
عرق تاريخىمان بر اين باوريم كه :اين نيز بگذرد ،چنان چه به گواهى تاريخ ،پدران ما
روزگار سخت تر از اينها را هم باسر بلندى پشت سر گذاشته اند و ما نيز بادرس آموزى
مداوم از كردهها و ناكردههاىمان قدرى با تعلل وتآخير ولى در نهايت در مسير حفظ
منافع عمومى جامعهمان گامهاى بلند و استوار برخواهيم داشت.

رئیسسازمانمیراثفرهنگیدرپیامیانتخاب محمدعلی
نجفی را به عنوان شهردار تهران تبریک گفت
بسم اهلل الرحمن الرحیم

برادر ارجمند؛ جناب آقای دکتر محمدعلی نجفی شهردار محترم تهران
سالم علیکم؛
انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان شهردار تهران و ام القرای اسالمی که نشان دهنده توانمندی شما در
عرصه های مختلف مدیریتی کالن کشور است تبریک میگویم یقینا تخصص و تجارب شما زمینه ارائه
خدمات گسترده تر به هموطنان فرهیخته و فهیم شهرتهران را فراهم خواهد کرد.
با عنایت به عزم جدی دولت تدبیروامید برتوسعه گردشگری و اشتغالزایی ،بی شک تعامل مستمر سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با شهرداری تهران در جهت ایجاد زیرساختهای گردشگری
ملی و بین المللی دراین کالن شهر؛ موجب ارتقاء سطح خدمات شهری و ایجاد هماهنگی بین مراکز فعال
خدمات مسافرتی و جهانگردی ،ساماندهی فعالیتهای حوزه گردشگری وتقویت بهرهبرداری بهینه از
منابع ملی ،اجرای موفق سیاستهای دولت را دراین حوزه تضمین می کند .لزوم توجه به مرمت ،حفظ
و احیاء داشته های میراثی و مکانهای ارزشمند فرهنگی و تاریخی تهران بزرگ و حمایت از هنرمندان و
صنعتگران با هدف تثبیت جایگاه صنایعدستی در چرخه اقتصادی کشور به شدت احساس میشود .استفاده
از افراد متخصص در حوزه تورگردانی نیز موجب ساماندهی تورها و باعث شادابی و نشاط شهروندان
تهرانی است و فرصتی است ارزشمند که اطمینان داریم حضور جنابعالی در جایگاه شهردار تهران زمینه
ساز وفاق و تعامل روز افزون و نوید بخش دستیابی به توسعه پایدار برمحور گردشگری در این کالنشهر
است.
در پایان ضمن تقدیر از زحمات جناب اقای دکتر قالیباف  ،برای شما در مسئولیت خطیری که بر دوش دارید
آرزوی موفقیت روزافزون داشته و از درگاه ایزد منان عزت ،سالمت و سعادت جنابعالی را مسئلت دارم.
علیاصغر مونسان -معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری

