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رهبر انقالب اسالمی در دیدار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام:
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و عمل کند و انقالبی باقی بماند
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«ابتکار» در گفتوگو با نماینده مجلس بررسی کرد

زنان و مسیرهای سخت

صندلیمدیریت

پیشخوان

چرخ صندوق های مالی مدعی بانکداری اسالمی واقعی
چگونه می چرخد؟

گروه سیاسی  -با وجودی که زنان طی سالهای متمادی چه در زمان قبل از انقالب و چه بعد از پیروزی انقالب تالش
کرده اند سهمی از قدرت داشته باشند ،اما همیشه به عنوان بخشی از جامعه بنا به دالیل اجتماعی و بعضا نوع نگاه مذهبی
در حاشیه قرار گرفته اند .خواه این زنان نگاه و رویکردی اصالح طلبانه داشته باشند ،خواه اصولگرایانه .آنچه مسلم است
اینکه آنها سهمی واقعی در قدرت ندارند و البته این موضوع مطلق نبوده است و گاهی سمت های تزئینی به آنها داده شده
است .ولی نکته قابل توجه این است که با وجود همه کاستیها و محدودیتها از همان اول انقالب تالش کردهاند حضور
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و در مواردی اقتصادی خود را پررنگتر کنند .آنها همواره تالش کردهاند تا در انجام مسئولیتی
که به آنها محول شده به درستی گام بردارند تا مورد مواخذه نگاه مردساالرانه قرار نگیرند که چون زن است توان و قدرت
انجام این مسئولیت را ندارد .البته نکته ای که بیش از هر موضوع دیگر به چشم میآید این است که با وجود تالش و
پیشرفتهای زنان در کسب مهارت و تحصیالت و مشارکتهای اجتماعی و سیاسی چرا هنوز نتوانستهاند سهم شایستهای
از پستهای مدیریتی را به خود اختصاص دهند.
شرح در صفحه 2

گزارش «ابتکار» از دالیل عدم مراجعه به پارکینگ
توسط راکبانی که موتورسیلکت شان توقیف میشود

موتورسیکلتهای
بیمالقاتی

صفحه 3

سرمقاله

رئیسجمهوریدرجلسههیاتدولت:

رضا دهکی

چالش های بانک های
واقعااسالمی

فضایجامعهباید
امن باشد  ،نه امنیتی
صفحه 10

گروه اقتصادی  -نحوه بانکداری در ایران ،یکی از پرچالشترین موضوعات
اقتصادی است که همواره میان مردم و کارشناسان اقتصادی مورد بحث قرار
میگیرد .در سال  62قوانین بانکداری اسالمی با عنوان قانون عملیات بانکی
بدون ربا مصوب شد و طبق این قانون برای رفع ربا در سپردهگذاری و اخذ
سود اینطور عمل شد که سپردهگذاری در بانک تحت عنوان قرض نباشد،
بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت قرار بگیرد.
صفحه 4

سالنهای نوستالژیک چگونه برابر پردیس های سینمایی
رقابت می کنند؟

سینما علیه سینما

صفحه 9

بزرگترین معدن طالی خاورمیانه تعطیل است؟

شوربختی های زرشوران

صفحه 5

«ابتکار» روزهای پرکار وزارت خارجه از سفر ظریف به روسیه
ومذاکرات آستانه تا مسائل مربوط به برجام را بررسی می کند

این برهههای حساس همیشگی
ایرانیها سالهاست با عبارت «در این برهه حساس» خو گرفتهاند .ایران به اعتقاد برخی مدتهاست که در
مقطع حساسی قرار دارد که گویا خیال تمام شدن هم ندارد.

عصر شکوفایی دیپلماسی ایرانی
صفحه 15

ادامه در صفحه 2

محمد جواد ظریف:

خبر
به گزارش یک پایگاه خبری آمریکایی:

محکومیت  ۳ایرانی به جرم صادرات اقالم نفتی
به ایران در دادگاه آمریکا
پایگاه خبری «کلیولند» آمریکا از محکومیت سه ایرانی در دادگاه فدرال
شهر کلیولند به جرم نقض تحریمهای آمریکا و همکاری با ایران به واسطه
فروش کاالهایی به ارزش چندین میلیون دالر محکوم شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری «کلیولند» آمریکا ،سه ایرانی را در دادگاه
فدرال کلیولند به جرم نقض تحریم های آمریکا و همکاری برای فروش کاالهایی
به ارزش چندین میلیون دالر از آمریکا به ایران محکوم شدند .مقامهای فدرال،
محمولههایی را از مبدا کلیولند به مقصد کشورهایی از قبیل امارات و ترکیه
کشف کردهاند .به گفته این مقامها ،این محمولهها قرار بود به ایران ارسال شوند.
محصوالت صادر شده در صنایع نفت و گاز و انرژی قابل استفاده بوده است .به
گزارش این خبرگزاری« ،م.خ»« ،آ.ح.ع« ،».پ.م» و شرکت کانادایی صنایع آی
سی لینک در این پرونده مجرم شناخته شدهاند« .آ.ح.ع» و «پ.م» در کانادا
زندگی میکردند اما با ایران در ارتباط بودهاند« .پ.م» یک ایرانی دو تابعیتی با
تابعیت آمریکاست که در کالیفرنیا و دیگر مناطق جهان زندگی میکرده است.
این پایگاه خبری مدعی شده محکومیت آنها تحت اتهام توطئه برای فریب آمریکا
و توطئه برای نقض ماده مجازات اقتصادی بین المللی و قاچاق طبقه بندی شده و
حکم آنها در ماه ژوئن صادر شده است اما تا هفته گذشته که «پ.م»  ۵۲ساله از
تهران خارج شده و در آمریکا بازداشت شود ،حکم آنها قطعی نشده بود .بر اساس
کیفرخواست جنایی ماه ژانویه که هفته گذشته علنی شده «پ.م» در بیش از
 ۷۰مبادله بالقوه و کامل به ارزش سه میلیون دالر بین سالهای  ۲۰۱۰تا ۲۰۱۲
دست داشته است.

سرکارخانمفراهانی

مصيبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسليت
گفته ،از خداوند متعال براي آن مرحوم علو درجات و براي
بازماندگان صبر و اجر خواهانیم.
همکاران شما در روزنامه ابتکار

ع یافتن از اسرار کشور باشد
بازدیدها توسط آژانس نمیتواند بهانهای برای اطال 
وزیر امور خارجه تاکید کرد :ما دارای روابط راهبردی
با فدراسیون روسیه هستیم .در حوزههای مختلف
ارتباطات بسیار نزدیکی میان ایران و روسیه وجود دارد.
محمدجواد ظریف در بدو ورود به فرودگاه سوچی در جمع
خبرنگاران در رابطه با اهداف سفر خود گفت :ما دارای روابط
راهبردی با فدراسیون روسیه هستیم .در حوزههای مختلف
ارتباطات بسیار نزدیکی میان ایران و روسیه وجود دارد.
روابط رو به گسترش ایران و روسیه در حوزههای
سیاسی و اقتصادی
وی با اشاره به روابط دوجانبه ایران و روسیه اظهار کرد :پس
از مشورتها و رایزنیهای صورت گرفته میان دو رئیسجمهوری
در دیدارهای مختلف از جمله در آخرین دیدار ،روابط دو کشور
در حوزههای مختلف از جمله مسائل سیاسی و اقتصادی رو به
گسترش است.
هماهنگیهای خوبی میان ایران و روسیه وجود دارد
رئیس دستگاه با یادآوری همکاریهای ایران و روسیه تصریح
کرد :هماهنگیهای بسیاری برای همکاریهای متنوع در
حوزههای مختلف داریم .امروز الزم است که این همکاری را
یک دور مرور کنیم و زمینه ارتقای همکاریها را فراهم کنیم.
ضرورت هماهنگی میان ایران و روسیه در زمینه برجام
ظریف با اشاره به همکاریهای دو کشور در حوزه توافق
هستهای خاطرنشان کرد :در موضوع برجام ،با توجه به
سیاستهای اخیر دولت امریکا ،الزم است هماهنگیهایی
صورت بگیرد.
روسیهازایراندربحثبرجامحمایتهایخوبیداشتهاست
وی با بیان اینکه تاکنون هماهنگی خوبی میان ایران و روسیه
وجود داشته است ،ابراز داشت :دو کشور از مواضع یکدیگر در
سازمانهای بینالمللی و روابط چندجانبه حمایت کردهاند.

همچنین روسیه از جمهوری اسالمی ایران در بحث برجام
حمایتهای خوبی داشته است.
ایران و روسیه در سوریه تروریستها را عقب راندند
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان با بیان اینکه ایران و روسیه
با چالشهای مشترکی روبهرو هستند ،عنوان کرد :مهمترین
چالش مشترک میان دو کشور ،مسائل منطقهای است .ایران
و روسیه در سوریه توانستند به کمک مردم سوریه بیایند و
تروریستها را به عقب برانند.
وضعیت صحنه سیاسی بهبود یافته است
ظریف با خوب توصیف کردن وضعیت میدانی در سوریه

یادآور شد :با همکاریهای خوب ایران ،روسیه و ترکیه وضعیت
در صحنه سیاسی هم بهبود یافته است و توانستهایم تا حد
زیادی از درگیریها و تنشها در سوریه جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد :یکی از موضوعاتی که الزم است با روسیه
هموار کنیم ،بحثها و همکاریهای منطقهای است .این سفر
بر این موضوع و همچنین روابط دوجانبه و برجام متمرکز
است.
هم پروتکل الحاقی مشخص است و هم برجام
وزیر امور خارجه درخصوص بازرسی از اماکن نظامی نیز
بیان کرد :هم پروتکل الحاقی مشخص است و هم برجام.
چارچوبهایی که در برجام و پروتکل الحاقی مشخص شده،
برای بازدید از اماکنی است که امکان فعالیتهای نظامی در آنها
وجود داشته است.
ع یافتن از اسرار
بازدیدها نمیتواند بهانهای برای اطال 
کشور باشد
ظریف با بیان اینکه تاکنون ایران همانطور که آژانس اثبات
کرده ،در زمینه عدم فعالیتهای اعالم نشده به درستی عمل
کرده است ،گفت :همانطور که در بند  ۷۴ضمیمه یک برجام
آمده است ،هیچ کدام از این بازدیدها نمیتواند بهانهای برای
اطال ع یافتن از اسرار کشور باشد .وی درباره دیدارهای خود در
سوچی نیز اظهار کرد :من در این سفر با مقامات عالی روسیه
دیدار میکنم.
گفتنی است که محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه کشورمان در
جریان این سفر یک روزه خود پس از دیدار با والدیمیر پوتین،
رئیس جمهوری روسیه با سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه این
کشور دیدار کرد .توافق هستهای ،مسئله سوریه ،همکاریهای
دوجانبه ،مبارزه با تروریسم و رسیدگی به مسلمانان میانمار از
موضوعات مورد بحث طرفین بود.

تصمیم وزارت کشور درست است؟

مزایا و معایب استانداران غیربومی
باالخره بعد از گمانهزنی ها و شایعههای مختلف دولت گام نخست در مسئله
تغییر در استانها و انتخاب استانداران را برداشت و روز گذشته  7استاندار موفق
شدند از هیات دولت رای اعتماد دریافت کنند .اما در این میان یک اتفاق قابل
توجه دیگری هم رخ داد و آن نگاه و رویکرد متفاوت دولت به مسئله استانداران
غیربومی بود که این می تواند نوید تغییرات مناسب در ساختار مدیریتی حداقل
در استانها باشد.
به گزارش ابتکار معموال زمانی که دولتها تصمیم به ایجاد تغییرات و جاب هجایی در سطح
استانها میگیرند ،با دو مسئله مواجه هستند که یکی از آنها مسئله مدیران بومی و موضوع
دیگر نحوه حضور مدیران غیربومی در سطح استان است .در موضوع اول به هرحال به عقیده
برخی کارشناسان مزایای خاص خود را دارد .به این صورت که حضور مدیران بومی موجب
میشود که استانداران شناخت کافی از معضالت و ظرفیتهای استان داشته باشند و بتوانند به
راحتی برنامهریزیهای الزم را انجام دهند .به هرحال شناخت ابعاد مختلف استان میتواند در
کاهش هزینه و زمان بسیار موثر باشد .از سوی دیگر مدیران بومی ارتباطات مناسبتری با نهادها
و بخشهای مختلف استان خواهند داشت که این نیز در تسهیل فعالیت آنها بسیار تاثیرگذار
خواهد بود .اما از سوی دیگر موضوع مدیران غیربومی هم مسئلهای که همیشه مطرح بوده و تا
امروز نمونههای بسیاری از آنها طی  40سال اخیر به استانهای مختلف رفته و خدمت کردهاند.
اما این مسئله تا امروز با مشکالت بسیاری مواجه بوده است .یکی از این معضالت تنش میان

نیروهای بومی با این افراد است که البته این را نمی توان به تمامی استانها عمومیت داد اما به
هرحال مسئلهای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت .به طوری بنا برگفته برخی استانداران،
بخش عمده فعالیتها در استان داری چنین مدیرانی صرف تنشهای موجود با مدیران و
نهادهای بومی میشود و حتی پیشاز آنکه بتوانند نام شهرها را به یاد بسپارند مجبور میشوند
از استانداری خارج شوند.
از سوی دیگر موضوعی که موجب میشود استانداران غیر بومی با مشکالت جدی مواجه
شوند ،عدم حضور خانوادههای آنها در استان است که این عالوه بر تاثیرات روحی روانی میتواند
تاثیرات مدیریتی بر عملکرد این افراد داشته باشد .به این صورت که اوال نگاه به استان صرفا
سختافزاری و محدود به حوزه کاری میشود و از سوی دیگر دوری از خانواده راندمان کاری
آنها را کاهش میدهد .اما این نکتهای است که دولت دوازدهم و وزارت کشور مورد توجه قرار
داده است .حضور خانوادهها در شهر استان محل خدمت از تصمیماتی است که در این دوره
قرار است اجرایی شود و از این طریق نگاه به استان از سوی استانداران غیربومی از صرف کاری
بودن خارج میشود و نگاه به استان نگاهی مناسبتر و دغدغهمندترخواهد شد .البته هرچند این
می تواند آغاز یک چالش باشد اما با در نظر گرفتن این فاکتور و البته کارآمدی استانداران
میتواند میزان تنش در میان نیروهای بومی و غیربومی نیز کاهش پیدا کند .اما به هرحال هر
آنچه که این اقدام دولت به دست خواهد آمد،در گذر زمان مشخص خواهد شد و باید دید تا چه
حد این راهکار دولت موفقیت آمیز خواهد بود.

یادداشت
نكوداشت زندگى،نكوداشت انسانيت

.

مسعودخوشابى

ارجمندترين معنى احترام به زندگى و نكو داشت آن تالشى صادقانه،
گسترده و بى وقفه در جهت بهبود و ارتقاء آن است !
برخى ازپدران مابيش ازنيم قرن پيش وقتى ما را براى ادامه
تحصيل راهى تهران مىكردند و شاهد موفقيتهاى ما مىشدند به
خود مىباليدند و مى گفتند ما توانستيم شما را از شهرستانى كوچك
و دورافتاده به بهترين دانشگاههاى پايتخت كشور بفرستيم و از شما
انسانهاى كارآمدى براى جامعه بسازيم  ،در عوض انتظار داريم
شماها فرزندانتان را براى ادامه ى تحصيل به سوئيس بفرستيد و
از آنها پروفسور تحويل جامعه بدهيد و باالى دست ما بزنيد ،وقتى
مى گفتيم :حاال چرا سوئيس؟ به ساعت مچىشان اشاره مىكردند
و لبخند مىزدند ! آنها محل ساخت دقيقترين و پردوام ترين ابزار
معمولى را كه مىشناختند به رخ ما مىكشيدند! آنها عليرغم دانش
نسبتاً كمى كه ازجهان داشتند همواره ما را تشويق مى كردند كه قدر
زندگى را بدانيد و در ارتقاء و شكوفایيش حتى در گستره بينالنسلى
بانگاهى به جهان بكوشيد .رشد واقعى بشر از آنجا آغاز شد كه دريافت
احترام به زندگى و نكوداشت آن در تالشى جمعى مرحله به مرحله و
گام به گام قابل فهم ودست يافتنى است .احترام به زندگى تدريجاً از
مسير و مجراى احترام و نكو داشت به جايگاه زندگى اجتماعى تعريف
شد و قلمرو و مفهوم اين تلقى روز به روز گستردهتر شد .
اگر به تعبيرى عصاره آموزههاى اجتماعى دين يهود را در يك
جمله اين بدانيم كه هيچ انسانى را بدون محاكمه نبايد مجازات كرد
و آموزههاى اجتماعى دين مسيحيت در خالصهترين توصيهاش
اين گونه برشماريم كه همسايه ات را دوست داشته باش؛ گذر
قرنهای خون بار متمادى به بشر آموخت كه سعادت ما در جهان
وطنىمان خالصه مىشود .سعادت انسان در اين ذهنيت شكل
مى گيرد كه همه ما مردمان سرزمينهاى گوناگون ُكره خاكى
صرفاً از يك راه در مسير منزل مقصود هميشه رو به تكامل قرارمى
گيريم و آن قبول اشتراك منافعمان با ساير همنوعانمان است فارغ
از ِ
رنگ پوست ،مليت ،نژاد ،دين ،مذهب ،زبان وجايگاه جغرافيایى
تفرق و جدایىمان
و آنچه توسط صاحبان زر و زور و تزوير اسباب ّ
شده تا آنان هرچه بهتر به مقاصد سود جويانه شان برسند و
پرواضح است در تحليل نهایي مقاصد آن ها با اهداف ما هيچ
وجه تشابهى ندارند .بشرمترقى هزاره سوم ميالدى خوشبختى را
در توجه به و يكپارچگى با همنوعانش مى بيند .او به نقطهاى از
آگاهى در تكامل اجتماعيش دست يافته كه در بعدى جهانى تأمين
منافعش را در همبستگى و همپوشانى خواستههاى مادى ومعنوى
و قرابت تمامى انسانهایى مىداند كه آزادى و عدالت اجتماعى را
در گستردهترين مفاهيم آن در صدر اميال خويش قرار داده اند .
اگر براى اصحاب قدرت ،جهانى شدن يعنى دست اندازى بيشتر و
سهلالوصولتر به منابع و دستآوردهاى ارزشمند تاريخى  -جهانى
انسان و در يك كالم يورش به هستى و زندگى ،متقابال جهانى شدن
براى ما يعنى نياز به همبستگى روز افزون به منظور حفظ منابع و
دست آوردهاى ارزشمند و ثمين تاريخى  -جهانى و احترام به زندگى
نوع بشر!

