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رهبر معظم انقالب در ديدار كارگزاران حج:

معامله قرن هرگز تحقق نمييابد
پيگيري براي احقاق حق مقتوالن فاجعه منا و مسجدالحرام جدي باشد
حج واقعي ،حجي است كه همراه با برائت از مشركين باشد
همه مسلمانان نسبت به مكه و مدينه حق دارند

»

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

صفحه 2
س�ه شنبه26تير 3 1397ذي القعده  17 1439جوالي  2018سالسي و سوم شماره12 9264صفحه تك ش�ماره 5000ريال

مسكن در گردنه قيمتها
گزارش رسالت از اوضاع درهم برهم اقتصاد تا سود بادآورده دالالن

» سرمقاله

نقشه راه

محمد كاظم انبارلويي
رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار
رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت بر
لزوم تهيه نقشه راه اقتصاد كشور براي
برونرفت از مشكالت تاكيد كردند .نقشه
راه چيست و رهروان و اجراكنندگان اين
نقشه كيانند؟
 -1نقشه راه اقتصاد كشور اجراي دقيق
قوانين و مقررات اقتصادي است .در اين قوانين بهبود فضاي
كسب و كار و تسهيل سرمايهگذاري مردم در حوزه اقتصادي
و لزوم مبارزه پيگير با مفاسد اقتصادي ،حكيمانه پيشبيني
شده است.
در اين قوانين نحوه حمايت از توليد داخل و جلوگيري از
واردات بيرويه به ويژه واردات كاالهايي كه امكان توليد آن
در داخل مهياست پيشبيني شده است .هفته گذشته نوبخت
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه و بودجه
 12بسته پيشنهادي و اجرايي براي برونرفت از چالشهاي
موجود را ارائه داد .در اين بسته هاي اجرايي آثار سناريوهاي
مختلف و تقسيم دستگاههاي اجرايي براي مقابله با اين سناريوها
و نيز محاسبه آثار تحريمها روي بودجه عمومي دولت پيشبيني
شده است.
همچنين در اين بسته ها مهار و مديريت نقدينگي و برنامه
تامين انرژي در شرايط تحريم نيز ديده شده است.
واگذاري داراييهاي مازاد دولت به مردم و تسهيل مشاركت
عموم براي اجراي طرحهاي عمراني ،از جمله تدابير اجرايي
است ِ .اين بسته ها شامل قوانين و مقررات موضوعه اي است
كه قبال به تصويب مجلس رسيده است .سوال اين است دولت
معطل چيست؟ چرا آنها را اجرا نميكند؟
حرف اصلي مردم در اين باره اين است؛ «حرف بس است،
عمل ،عمل ،حي علي خيرالعمل».
حرف كليدي مقام معظم رهبري هم همين بود كه؛ «دولت به
شرط انجام اقدامات الزم بر مشكالت فائق ميآيد».
 -2دولت بايد بيش از پيش ارتباط خود را با مردم برقرار كند.
رهبر معظم انقالب در اين ديدار فرمودند« :مسئولين بايد به ميان
مردم بروند و با آنها ارتباط برقرار كنند ،نقشه دشمن را براي مردم
تبيين كنند ».يكي از موارد نقشه راه همين روشنگري براي مردم
است كه مردم بدانند در چه شرايطي هستيم و آيا دولت هم اين
شرايط را درك ميكند؟ امروز بيش از هر زماني نياز به همصدايي
مردم و مسئولين براي حل مشكالت احساس مي شود .متاسفانه
سفرهاي استاني رئيس جمهور كه يكي از راه هاي ارتباط دولت
با مردم بود ،متوقف شده است.
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»

» يادداشت

حج از ديدگاه امام خميني

»

(ره)

اسماعيل خليلي
اسالم ديني جامع و چندجانبهگراست که هم
بعد فردي زندگي انسان را مد نظر قرار داده و هم
بعد اجتماعي زندگي انسان را در نظر دارد  .از اين
رو حج را ميتوان سمبل نگاه جامع گرايانه اسالم
به ابعاد سياسي و اجتماعي زندگي انسان دانست.
زماني که اين فريضه الهي به دليل نقش کليدي
آن در بيداري مسلمانان جهان از سوي دشمنان
اسالم به سمت سطحي گرايي سوق داده شد ؛ امام خميني به تبيين و
تفسير ابعاد سياسي و اجتماعي حج پرداختند .نوشته پيش رو به بررسي
ديدگاههاي امام راحل درباره اين فرضيه الهي مي پردازد.
(ره)
چيستي و ماهيت حج در نگاه امام
حج يکي از مظاهر تبلور ماهيت معارف و مقررات اسالم است که خود
به تنهايي ميتواند معرف اين مکتب انسانساز باشد .در اسالم جنبه
اجتماعي معارف و دستورات اجرايي دين  ،نسبت به جنبه هاي فردي
آن بسيار پر رنگ تر است؛ به طوريکه ميتوان گفت نسبت به آن اصالت
دارد .نگاه قرآن اين است که جامعه را بدون اصالح فرد نميتوان اصالح
کرد و لذا يک سلسله دستورات براي اصالح افراد تنظيم شده است،
اما اين نکته همواره لحاظ شده که فردسازي  ،براي ايجاد يک جامعه
بهتر است و فرديت به تنهايي در اسالم معنا ندارد .لذا حج نيز تنها
يک عمل عبادي صرف نيست بلکه عملي چند بعدي است.
فلسفه ساير عبادات مانند نماز جمعه نيز بر همين اساس است اما جلوه
اجتماعي عبادت در حج بسيار روشنتر از ساير عبادات است .جنبه
جهاني بودن اين فريضه ،و تکيه بر شعائر؛ آنهم در محيط اجتماعي
به خوبي بيانگر بعد اجتماعي آن است.
از همين رو حضرت امام (ره) جنبههاي سياسي و اجتماعي حج را از
جنبههاي ديگرش پر رنگ تر ميداند (صحيفه امام ،ج ،15ص)168:
در مقابل حج غيرابراهيمي که مناسبترين نام در اين مقطع از تاريخ
اسالم که بتواند نمايانگر واقعيت حج غيرابراهيمي باشد ،نام «حج
آمريکايي» است که طرفداران اسالم آمريکايي اين گونه حج را ترويج مي
کنند .از نظر امام عزيز ،حج ابراهيمي با حج آمريکايي از ريشه متفاوت
است ،هم از نظر فلسفه و هم از نظر محتوي ،هم از نظر حاجي و زائران
بيت اهلل و هم از نظر کارگزاران حج.به فرموده امام ،حج آمريکايي يک
سفر تفريحي براي ديدن قبله و مدينه ،و براي تکرار يک سلسله الفاظ
(محمد محمدي
بي معنا و انجام يک سلسله حرکات بي محتوي است.
ّ
ري شهري ،مباني حج ابراهيمي از ديدگاه امام خميني (ره) ،دوره ،1
شماره  ،2زمستان  ،1371صفحه )»22-23
دليل بسياري از انحرافات اينجاست که اسالم را به صورت يک مکتب
فردي و مناسک اسالمي را به عنوان مناسک فردساز معرفي کردهاند و
خطر بزرگي براي اسالم راستين بوجود آوردهاند.
حج عرصه نمايش استعدادها و توان مادي و معنوي مسلمانان
حج يک مراسم سياسي-عبادي و مرکز وحدت و اجتماع مسلمانان
است که اين خود نشان دهنده قدرت و عظمت اسالم ميباشد  .امام
خميني حج را اجتماع عظيمي ميداند که تنها اسالم قادر به تشکيل
آن است و هيچ قدرتي توان جمع کردن اين سيل عظيم جمعيت را
در کنار هم ندارد (صحيفه امام ،ج ،10ص)125:
اين اتفاق بزرگ سبب اقتدار جامعه اسالمي شده و قدرت معنوي ،سياسي
و اجتماعي مسلمانان را به جهانيان نمايش ميدهد.
در طول تاريخ اهميت جنبه هاي اقتصادي حج در کنار جنبه هاي
معنوي آن به خوبي روشن شده است .افزايش تعامالت اقتصادي ،سياسي
و اجتماعي ميتواند به شکوفايي جوامع مسلمان در عرصه هاي مختلف
بينجامد .امام خميني با آگاهي از اين ظرفيت؛ حج را فرصت مناسبي
جهت نمايش توان مادي و معنوي مسلمانان ميدانستند( .صحيفه امام،
ج ،21ص 77:و )78
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حسن محتشم :كاهش نرخ سود باعث شد
سرمايهها به سمت مسكن برود

فرشيد پورحاجت :معامالت سوداگ رانه
تعيين كننده قيمت مسكن است

مهدي سلطانمحمدي :ماليات بر معامالت
سوداگ رانه ،بازار مسكن را كنترل م يكند
صفحه 4

2

حجتاالسالم والمسلمين ناطق نوري:

براي عبور از بحران
به درايت رهبري
اعتماد كنيم

4

وزير اقتصاد:

مالياتستاني
از سود اتفاقي
در دستور كار است

در سايت رسالت بخوانيد
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حجتاالسالم والمسلمين خسروپناه مطرح كرد:

ابزارهاي معرفت شناختي
در جنگ نرم عليه ايران

قاسمعلي فراست :ادبيات دفاع مقدس ،مظلوم واقع شده است
علوم انساني هم ممكن و هم مطلوب

ترامپ :اتحاديه اروپا ،دشمنآمريكاست
رئيس شوراي اروپا :ترامپ در حال نشر اخبار جعلي است

تلقي ترامپ از ارزشهاي آمريکايي
آيا ترامپيسم يک ايدئولوژي است ؟
صفحه 9

رمزگشايي از مناسبات جديد واشنگتن و بروکسل

»

بخش سياسي خارجي:طي روزهاي اخير ،اخباري در
خصوص نوع مراودات خاص ترامپ رئيس جمهور اياالت
متحده آمريکا با اعضاي اتحاديه اروپا به گوش مي رسد .ترامپ
از امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه خواسته است تا اتحاديه
اروپا را ترک کند و روابط دوجانبه گسترده تري را با اياالت متحده
برقرار کند! از سوي ديگر ،ترامپ از ترزا مي نخست وزير انگليس
رسما خواسته است تا در خصوص موضوع برگزيت ،به جاي تعامل
با اروپا از اتحاديه اروپا شکايت کند! اينها مواردي است که نشان

دهنده تقابل دامنه دار رئيس جمهور آمريکا با اروپاي واحد است.
واقعيت امر اين است که سران اروپايي هنوز دشمني ترامپ با
موجوديت اروپاي واحد را درک نکرده اند! جنگ اقتصادي ترامپ
و اتحاديه اروپا از ابتداي سال  2018ميالدي وارد فاز تازه اي
شده است .برخي تحليلگران اقتصادي در آمريکا معتقدند که در
آينده ،دولت ترامپ تعرفه هاي گمرکي جديدتر و گسترده تري
را در راستاي اعمال سياست هاي حمايت گرايانه اقتصادي خود
عليه اتحاديه اروپا ،چين ،کانادا و مکزيک وضع خواهد کرد.

مقامات اروپايي هم اکنون با رئيس جمهوري در آمريکا مواجه
هستند که "حمايت گرايي اقتصادي" را سياست کالن خود در
حوزه تجارت مي داند و در آينده نيز در راستاي پياده سازي
اين سياست تالش خواهد کرد .بدون شک ،در اين مسير شاهد
تقابل اقتصادي بيشتر ميان آمريکا و اروپا و به عبارت بهتر ،جنگ
اقتصادي ميان اين دو خواهيم بود ،ضمن آن که کشورهايي مانند
چين و کانادا نيز وارد اين تقابل با آمريکا خواهند شد.
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آگهي مزايده عمومي
واگذاري به صورت اجاره -1 :كيوسك زير پل دانشگاه آزاد اسالمي مراغه  -2كيوسك پارك مسافر يك
 -3يك باب مغازه واقع در پارك آناالر  -4سه دستگاه كالسكه واقع در پارك بوستان يادگاران

مرحله دوم  -نوبت دوم

شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره 379ش/ش مورخ  97/2/23و صورتجلسه شماره  66مورخ  97/3/5شوراي اسالمي محترم شهر در نظر دارد  
 -1كيوسك زير پل دانشگاه آزاد اسالمي مراغه  -2كيوسك پارك مسافر يك  -3يك باب مغازه واقع در پارك آناالر  -4سه دستگاه كالسكه واقع در پارك
بوستان يادگاران  خود را به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي به صورت اجاره به بخش خصوصي (اشخاص حقيقي و حقوقي) واگذار نمايد .لذا از كليه متقاضيان
محترم دعوت ميشود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده ،تا تاريخ   97/5/6روز شنبه به امور قراردادهاي
شهرداري واقع در خيابان قدس  -شهرداري مركزي مراغه  -طبقه همكف  -اتاق شماره  25مراجعه و اسناد مزايده دريافت نمايند .ضمنا اطالعات تكميلي
مزايده فوق از طريق وبسايت پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور به آدرس  HTTP://IETS.MPORG.IR :قابل دسترسي ميباشد و شماره تلفكس
 041-37217728واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شركتكننده محترم در اوقات اداري در رابطه با مزايدههاي ذيل ميباشد.
رديف

مورد مزايده:

موضوع فعاليت:

پايه قيمت اجاره به ازاي هر ماه:

مدت بهرهبرداري

مبلغ سپرده شركت در فراخوان

1

كيوسك زير پل دانشگاه آزاد اسالمي مراغه

فروش و فعاليت در زمينه
مطبوعاتي و تنقالتي

 4/500/000ريال

 3سال

 3/000/000ريال

2

كيوسك پارك مسافر يك

فروش و فعاليت در زمينه عرضه
انواع نوشيدنيهاي سرد و گرم
(حالل) و بستني

 2/500/000ريال

 3سال

 2/000/000ريال

3

يك باب مغازه واقع در پارك آناالر

فروش و فعاليت در زمينه عرضه
محصوالت سوپرماركتي

 5/000/000ريال

 2سال

 3/000/000ريال

4

سه دستگاه كالسكه واقع در پارك بوستان يادگاران

فعاليت و راهاندازي در مسير
پارك يادگاران

 4/500/000ريال
(هر سه دستگاه)

 2سال

 3/000/000ريال

 -1شهرداري مراغه به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد .ضمنا در صورت انصراف هر يك از شركتكنندگان
سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده  8آييننامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط و از نفر دوم و سوم به ترتيب دعوت به عقد قرارداد خواهد
گرديد.
 -3هزينه درج آگهي در دو نوبت آگهي و بر عهده برندگان مزايده ميباشد.
 -4ساير شرايط و جزئيات و اطالعات در اسناد مزايده قيد شده است.
تاريخ انتشار97/4/26 :
خ ش97/4/26 :

شهردار مراغه  -احمدي

فراخوان شركت در مناقصه عمومي دو مرحله اي
انجام امور مربوط به حفاظت فيزيكي

دانشگاه هنر اسالمي تبريز در شيفت شب  -نوبت دوم
شرح در صفحه 12

فراخوان شركت در مناقصه عمومي دو مرحله اي
  امور تهيه  ،طبخ و سرو غذا

نوبت دوم

دانشگاه هنر اسالمي تبريز در سال تحصيلي   1397 -98
شرح در صفحه 12

آگهي مناقصه عمومي (برون سپاري)
انجام خدمات فتوكپي دانشگاه هنر اسالمي تبريز
در سال تحصيلي  - 1397 -98نوبت دوم
شرح در صفحه 10

فراخوان شركت در مناقصه عمومي
اداره و انجام امور مربوط به خدمات نظافتي
دانشگاه هنر اسالمي تبريز در سال تحصيلي 1397-98
نوبت دوم

شرح در صفحه 10

پايبندي ترامپ به آتالنتيسيسم

يادداشت »

تفکيک جنسيتي شايسته ساالري!

مهدي عامري
سيده فاطمه حسيني دختر صفدر حسيني ،نماينده اصالح طلب
مجلس است .او روز شنبه در گفتگو با ايرنا از طرحي سخن گفته است
که براساس آن« ،در حوزه هاي انتخابيه با  2تا  5نماينده ،بايد حداقل
يک نماينده زن و در حوزههاي انتخابيه بيش از  5نماينده هم دو
نماينده زن به مجلس شوراي اسالمي راه يابد .براساس جزئيات اين
طرح در حوزه انتخابيه تهران ،ري ،شميرانات و اسالمشهر بايد حداقل
 10نماينده زن از  30نماينده به مجلس راه يابد» .آنچه در ابتداي
يادداشت در مورد خانم حسيني ذکر شد به اين سبب بود که روشن شود که منشا ارائه اين گونه
طرحها کدام ذهنها و تفکرات جامعه است!
بر مبناي اين طرح که البته جزئيات آن معلوم نيست ،در هر حوزه انتخابي بايستي راي دهندگان
حداقل به تعداد مشخصي خانم راي دهند! اين گونه سهميهبندي يقينا آفتهاي بسياري خواهد
داشت که مهمترين آن نفي شايستهساالري است و به تبع آن با نبود شايستهساالري کار به رانت
و البي و فساد خواهد کشيد.
تفکيک جنسيتي شايستهساالري بزرگترين ضربه را به خود زنان وارد خواهد کرد چنانچه در
همين دوره مجلس شاهد هستيم وقتي قرار باشد ليستي با سهميهبندي و رانت بسته شود،
ورودي نمايندگان به مجلس چگونه خواهد شد و کساني و يا زناني به مجلس راه پبدا ميکنند
که نه تنها نماينده زنان نيستند بلکه عنصر سياسي گروهها و جناحهاي سياسي مي باشند که
مطالبات آنها را پيگيري ميکنند!
واقعا اگر در يک حوزه انتخابي زني شايسته حضور در مجلس نيست و مردم اين مطلب را تشخيص
دادند چرا بايد حتما به يک خانم راي دهند؟ اگر قرار است اين خانم نمايندگي زنان در مجلس
را داشته باشد به اين معناست که فقط زنان يک حوزه بايد به او راي دهند؟ اگر هم قرار است
مردان و زنان به او راي دهند ممکن است به داليلي راي مردان در موردي به فردي از راي زنان
باالتر باشد در اين صورت چطور اين خانم که زنان حوزه انتخابي او را قبول ندارد ميتواند نماينده
زنان کل کشور در مجلس شود؟
چرا بايد با تفکرات فمينيستي دوگانه بيجهت مرد و زن در جامعه راه بيفتد و مطالبات نادرست
و در ادامه آن حواشي بي مورد به کشور و مجلس تحميل گردد؟
اگر بنا بر شايستهساالري و اعتماد به فهم و راي مردم باشد زنان هم مانند مردان ميتوانند در
انتخابات مجلس نامزد شوند و خود را در معرض راي مردم بگذارند و شايستگيهاي خود را بيان
نمايند در اين صورت ممکن است مثال در تهران زماني حتي  30نماينده زن هم در مجلس راي
بياورند و يا از آن سو زماني فرض شود که تعداد کمي از زنان به مجلس راه يابند.
کساني که اين گونه سخن ميگويند در واقع به توانمنديهاي زنان کشور اعتقاد ندارند ،در حاليکه
امروزه نبايد از شايستگيهاي زنان هراسي داشت و اين گونه طرحهاي ناقص و با ريشههاي ناسالم
را ترويج کرد .در دوراني که بانوان در دانشگاهها در بسياري از رشتهها از مردان پيشي گرفتهاند
و توان خود را در عرصههاي مختلف به منصه ظهور رساندهاند؛ به جاي آنکه مبناي رايگيري
را مبناي بيدليل و خالف عقل جنسيت قرار دهيم ،ميتوان شايستهساالري را مبناي انتخاب
قرار داد و مطمئن بود هم زنان در اين عرصه موفق هستند و هم مردم در تشخيص ميتوانند
خوب عمل کنند!
راه ورود بيشتر زنان به مجلس اين گونه طرحها نيست بلکه اگر مردم ببينند زنان در مجلس
بهدنبال مطالبات واقعي زنان و مردم هستند ،خود به خود به راي دادن به آنها گرايش پيدا
ميکنند اما اگر مشاهده کنند برخي از بانوان مجلس بهدنبال سهم خود از سفره انقالب باشند
و تنها رزومهشان براي ورود به مجلس ،دختر فالن وزير بودن است ،يقينا از راي خود احساس
ندامت و پشيماني خواهند کرد!
امروز زنان در انتخابات مجبور به راي دادن به مردها نيستند و اگر حضور زنان در مجلس کم است
يک دليل مهمش فارغ از عدم اقبال زنان به بانوان ،نوع عملکرد احزاب و نمايندگان و به خصوص
نمايندگان زن مجلس است .هنگامي که گروههاي سياسي براي بستن ليست خود بدون توجه به
شايستگي ها به هميه بندي جنسيتي مي پردازند خروجي آن مجلس اين چنيني است.
ايراد مهم ديگر اين طرح اين است اگر قرار است براي زنان حداقلي در نظر گرفت چرا از آن مردان
نبايد حد و حدود داشته باشند؟ اگر حداقلي براي زنان تعيين کنيم و در پاره اي از موارد رايها تا
حداکثر هم برسد آنگاه ماجرا بر عکس شده و تعداد مردان در مجلس کم ميشود! پس طبق اين
منطق بايد براي مردان نيز حداقلي در نظر گرفت تا حقوق مردان نيز خدشهدار نشود!
چنانچه مشاهده مي شود اين طرح اگر چه ادعاي حمايت از حقوق زنان را دارد اما در باطن زن را
موجودي درجه دو مي داند که بايد با رانت و سهميه به مجلس ورود پيدا کند!
ضمن آنکه تاثير گذاري در قوانين و مجلس به نمايندگي منحصر نمي شود و نمايندگان
مي توانند براي بسياري از امور از نظرات فرهيختگان و صاحب نظران استفاده کنند که در اين
مورد محدوديتي هم وجود ندارد .خوب است کساني که اين طرح را آماده ميکنند توضيح دهند
تا به حال چه مقدار توان انديشه اي انديشمندان حوزه زنان را براي بهره گيري در قانون و پيگيري
مطالبات به کار گرفتهاند؟
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