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ارز دولتي در سفره سفرهاي خارجي

مهدي طغياني:
تخصيص ارز ب راي سفرهاي خارجي
در آشفت هبازار اقتصاد اي ران ،عقالني نيست

»

اسماعيل خليلي
بخش نخست
يکي از اهداف و شعارهاي اصلي انقالب اسالمي؛
«صدور انقالب» است .حج به عنوان بزرگ ترين فريضه
الهي و اجتماع مسلمانان ظرفيتي راهبردي است که
مي توان از آن در صدور ارزش هاي انقالب اسالمي و
رسيدن به هدف غايي آن که  تمدن سازي اسالمي
است بهره برد .مقاله پيش رو به دنبال پاسخگويي به
اين پرسش است که چگونه مي توان از ظرفيت حج
در صدور انقالب اسالمي بهره برد؟
ماهيت صدور انقالب در کالم امام و رهبري
با پيروزي انقالب اسالمي ايران در بهمن ماه سال  57فصل تازه اي در بيداري
مسلمانان جهان و تحول و شکوفايي باورهاي ديني ملت هاي جهان آغاز شد.
يکي از اهداف و شعارهاي اصلي انقالب اسالمي؛ «صدور انقالب» است .بديهي
است در منظومه فکري امام و رهبري؛ «انقالب» به مثابه فرهنگ و ايدئولوژي
اسالمي فرض شده است.
از آنجا که انقالب ما يک انقالب فرهنگي است صدور انقالب نيزصدور پيام و
رسالت انقالب اسالمي و انتقال ارزشهاي معنوي و الهي به گوش جهانيان
است که اين امر در ساي ه زور و لشکرکشي انجام نميشود بلکه جهت نيل به
اين هدف بايد کلي ه امکانات و ابزارهاي پيامرساني ،محتواي پيام ،موقعيت
زمان و مکان ،نيازهاي مخاطبان در مناطق مختلف دنيا مورد توجه و دقت
قرار گيرد ( .ساالر ،محمد ،مقاله «انقالب اسالمي و صدور ارزشهاي فرهنگي»،
ص  ) 23بنابراين هدف از «صدور انقالب» آنچه در عرف سياسي به کشورهاي
مختلف صادر کنيم نيست.
چيستي تئوري « صدور انقالب»
صدور انقالب اسالمي از لحظه ورود حضرت امام (ره) به پاريس و اوج گيري
نهضت مقدس مردم ايران در كانون توجهات جامعه جهاني قرار گرفت و اولين
پرسشها در اين باب ،توسط نهادهاي سياسي غرب و قبل از پيروزي انقالب
اسالمي مطرح گرديد (».دولتآبادي ،فيروز ،مقاله «صدور انقالب تمنا و تقابلي
از درون و بيرون» ،ص )35
در منظومه فکري امام و رهبري ،صدور انقالب يک راهبرد ديني-ملي است بدين
معنا که نقشه راه جهانشمولي اسالمي و زمينه سازي تحقق جهاني آن است.
از آنجايي که ماهيت مکتب اسالم ،جهاني است و منحصر به يک ملت،
نژاد و سرزمين خاص نميباشد لذا انقالب اسالمي نيز که برخاسته از دين
جهان شمول اسالم است؛ آرمانهايي دارد که تنها محدود به يک منطقه
جغرافيايي نيست ؛ همچنين؛ انقالب اسالمي يک فرآيندي است که دائم در
حال صيرورت است و اين سير تا تشکيل تمدن اسالمي ،ادامه دارد .از اين رو
مي توان پيروزي انقالب را گام اول در فرآيند تمدن سازي اسالمي به شمار
آورد؛ بديهي است براي رسيدن به اين هدف مهم صدور انقالب ضرورتي
انکار ناپذير است.
اصلي ترين روش صدور ارزش هاي انقالب نيز روش تبليغ ايجابي-سلبي
است .در اين روش از طريق ايجابي تالش مي شود تا ذهن و عمل مخاطبان را
در جهت خاصي هدايت شود و به لحاظ سلبي نيز به دنبال مقابله با تبليغات
منفي دشمنان عليه اسالم راستين هستيم .در اين راستا اجتماعات مختلف
با حضور اقشار مردمي و انديشمندان مي تواند نقش موثري در صدور انقالب
داشته باشند .در هر دو شيوه؛ حج اسالمي داراي پتانسيل بسيار مناسبي براي
تبليغ ارزش هاي انقالب اسالمي است.
مبادالت علمي و نظري ؛ اعزام دانشجو و مبلغ در ايام حج يا استفاده از ابزارهاي
اقتصادي حمايت اقتصادي از جريان هاي همسو و جنبش هاي آزادي بخش
و اسالمي در اين راهبرد کارگشاست.
ظرفيت هاي حج در « صدور انقالب »
اسالم از آن جهت که دين جهانشمول است و همواره دو اصل زوال ناپذير
«همگاني» و «هميشگي» بودن را گوشزد مي کند بايد برنامه هاي آن هم
جهاني بوده و نمودار زنده اي از کليت و دوام باشد ،حج از شاخص ترين برنامه
هاي جهاني اسالم است(جوادي آملي1376،؛)19
ادامه در صفحه 10
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تفاوت اوقات فراغت ليبراليستي
با اوقات فراغت اسالمي
ضرورت بازنگري در نحوه تدوين متون درسي
در مدارس الكچري چه م يگذرد؟

گره كور سياسي در لندن

پسا برجام از چهار منظر فني

زلزله در دولت انگليس بر سر برگزيت

پايان ماه عسل صهيونيستها در جوالن
صفحه9

بانک توسعه تعاون در نظر دارد امالک مازاد وتملیکی خود را به شرح ذیل با وضع موجود بصورت نقدی ازطریق مزایده عمومی بفروش برساند متقاضیان میتوانند جهت
کسب اطالعات بیشتر ،دریافت فرمهای شرکت در مزایده به اداره شعب استان چهار محال وبختیاری واقع در شهرکرد باالتر از میدان انقالب مراجعه و با شماره تلفن های
 32264810الی  14تماس حاصل نمایند
ردیف

آدرس ملک

پالک ثبتی

مالکیت

مساحت تقریبی عرصه
(مترمربع)

مساحت تقریبی
اعیان (مترمربع)

قیمت پایه
کارشناسی

توضیحات

سپرده شرکت
در مزایده

نوع کاربری

1

شهرکرد خ تختی ک  13پ 2

60/273

ششدانگ

253

297

4811000000

تخلیه نشده

240550000

مسکونی

2

لردگان روستای منجرمویی

623/67

ششدانگ

402/96

135

490664000

تخلیه نشده

24533200

مسکونی

3

لردگان روستای منجر مویی

67/774

ششدانگ

600/95

236/60

563415000

تخلیه نشده

28170750

مسکونی

4

میر آباد غربی آپارتمانهای پشت بانک
ملی بلوک 15طبقه اول

671/3416

ششدانگ

0

42/45

634300000

آپارتمان

31715000

مسکونی

5

ناغان کارگاه جک سازی

2/377

مشاع

1000/76

250متر

847087222

تخلیه نشده

42354361

تجاری

توضیحات
متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ابتدا جهت شرکت در هر مورد مزایده مبلغ  200000ریال به حساب 1800-3030-10000-1به نام بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی
شهرکرد (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک )واریز وجهت در یافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی مورخ 97/4/20تا ساعت  14روز یکشنبه  97/4/31به اداره شعب
استان چهار محال و بختیاری مراجعه نمایند
*متقاضیان خرید می بایست پاکت شرکت در مزایده را در قالب دو پاکت الف و ب به صورت در بسته و امضاه شده (برای متقاضیان حقیقی ) و ممهور به مهرو امضای شرکت
(برای متقاضیان حقوقی ) حداکثر تا ساعت  14روز شنبه مورخ  97/4/31به حوزه حراست اداره شعب استان تحویل و رسید دریافت نمایند
*متقاضیان خرید باید معادل %5قیمت پایه مندرج در آگهی مزایده را به حساب شماره  1800-3030-10000-1نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی شهرکرد( قابل پرداخت
در کلیه شعب بانک )واریزو فیش واریزی آن را در پاکت الف قرار داده و روی پاکت مشخصات (شامل نام و نام خانوادگی نام شرکت کد ملی شماره ثبت شرکت شماره
پرونده و شماره پرونده ملک مورد مزایده ) را قید مطابق باسایر شرایط و ضوابط قانونی تحویل بانک نمایند
*متقاضیان خرید میبایست سایر مدارک مورد نیاز (شامل فرم شرکت در مزایده فرم پیشنهاد قیمت تصویرکارت ملی و تصویر تمامی صفحات شناسنامه برا ی متقاضیان
حقیقی وتصویر روزنامه رسمی وآگهی آخرین تغییرات ان برای متقاضیان حقوقی ) را در پاکت ب قرار دهند
*کلیه امالک با وضع موجود به فروش میرسند و بازدید از امالک و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری
میباشد
*باتوجه به اینکه امالک دارای متصرف میباشند تخلیه اینگونه اموال به عهده خریدار بوده و در صورت نیاز به تنظیم وکالت بالعزل جهت اخذ استعالمات کلیه هزینه ها
بر عهده خریدار می باشد مگر هزینه وکالتنامه که بالمناصفه است
* گشایش پاکت راس ساعت  10روز دوشنبه مورخ  97/5/1در محل اداره شعب انجام خواهد شد و حضور شرکت کنندگان در جلسه گشایش اختیاری و منوط به ارائه
کارت ملی و رسید تحویل پاکت پیشنهاد بوده و چنانچه تغییری در زمان و مکان آن صورت گیرد به اطالع متقاضیان خواهد رسید
*هزینه مزایده شامل هزینه اگهی روزنامه ها و هیئت کارشناسان دادگستری به تناسب بر عهده برندگان می باشد و هزینه نقل و انتقال سند مالکیت در دفتر اسناد
رسمی بالمناصفه است
*بانک در رد یا قبول هریک و یا تمامی پیشنهاد ها مختار است
تاريخ انتشار 97/04/20 :
خ ش 97/04/20 :

بانک توسعه تعاون استان چهار محال وبختیاري

تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

( نوبت اول)

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای  ،تجدید آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان قلعه گنج ناحیه ( ب ) را از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید  ( .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند )
 رشته  :آب پایه 1 ، 2 ،3 ، 4 ، 5 : تضمین شرکت در مناقصه  ( :فرایند ارجاع کار ) ضمانت نامه بانکی مبلغ تضین شرکت در مناقصه  ( :فرایند ارجاع کار )  1/855/000/000ریال تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  97/4/20می باشد . مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  14روز یکشنبه تاریخ 97/4/31 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  14روز شنبه تاریخ 97/5/13 زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  8/30صبح روز یکشنبه تاریخ 97/5/14 مبلغ برآورد  37/069/645/397 :ریال بر اساس فهرست بهاء  97می باشداطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف  :کرمان – خیابان هزار و یکشب – نبش کوچه – 21
شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان – اداره قراردادها  .تلفن 32473983 -6 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس دفتر ثبت نام 02141934 :
توضیحات :
ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد
سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است
تبعیت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی الزامی است
کلیه پاکات بایستی از طریق سامانه بارگذاری و پاکات الف عالوه بر سامانه بصورت فیزیکی ( الک و مهر شده ) نیز باید ارائه شود .
نوبت اول 97/04/20 :
نوبت دوم 97/04/23 :

اختالف روسيه و آمريکا بر سر يک بيانيه مهم

يادداشت »

مزایده اموال مازاد و تملیکی بانک توسعه تعاون

» يادداشت

ظرفيت هاي حج در صدور انقالب

صفحه3

در گفتوگوي رسالت با اقتصاددانان مطرح شد:

» سرمقاله

حامد حاجيحيدري
دولت "آقاي روحاني" ،بيش از حد
ملتهب نشان ميدهد .دستپاچگي و
ناپختگي در رويارويي با ماجراي سکه و ارز،
بگو مگوهاي تند اعضاي کابينه و حتي
لحن خود آقاي رئيس جمهور ،عتاب
نمايندگان پارلمان در مورد تغيير کلي
بخش اقتصادي کابينه ،آن هم کمتر از
يک سال پس از آغاز به کار دولت جديد ،همگي نشان ميدهند
که تيم مديريت دولت اعم از رئيس جمهور و مشاوران و دفتر،
نه تنها در تمهيد مقدمات الزم براي برخورد با اين وضع که کام ً
ال
قابل پيشبيني بود قصور ورزيدهاند ،بلکه اهميت عامل رواني را
نيز دستکم گرفتهاند ،و کوشش برازندهاي براي کنترل معنوي
اوضاع ندارند .اين ،از "آقاي روحاني" که پيشتر ،يک خطيب
توانمند بود ،بعيد و دور از انتظار است .نتيجه آن که طهماسب
مظاهري ،يکي از حرفهايترينهاي اقتصاد ايران ،در برنامه تيتر
يکشنبه شب شبکه خبر در محضر "آقاي خسروتاج" و نماينده
صادرکنندگان ،تلويحاً دولت "آقاي روحاني" را ناتوان از تحقق
وعدههاي اقتصادي خود در زمينه تکنرخي کردن ارز دانست؛ و
حتي از لحن کلي پرمطايبه ايشان بر ميآمد که اين مرد حرفهاي
چندان نميتواند دولت را جدي بگيرد .اين جو و فضاي حاکم بر
کشور ،بسيار نامناسب است ،و بايد تصحيح شود.
دولت بايد به درستي سياستهاي خود را "تبيين" کند ،و فضاي
رواني همه سطوح جامعه را مديريت نمايد" .تبيين"ها ،صرفاً
ميانبرهايي ذهني از دنياي واقعي نيستند و بيش از آنچه فکر
ميکنيم ،در شکل دادن دنياي واقعي مؤثر هستند" .تبيين"ها،
سازماندهي و انضباط سياسي را افزايش ميدهند" ،ظرفيت" ايدهها
و خطمشيهاي تازه را ارتقاء ميبخشند ،نيروهاي مستعد را جذب
و فعال ميکنند ،و در تمامي حوزهها ،اقتدار سياستگذار ارشد را
براي اعمال سياستهاي متنوع الزم توانمند و نافذ ميسازند .در
زمينه سياست و اقتصاد" ،تبيين"ها الهامبخش ما در راهاندازي
مسيرهاي جديد هستند .به واسطه آنها ،هزينهها را کاهش ميدهيم
و با طمأنينه اقدام ميکنيم و برخي از ريسکها را نميپذيريم.
فعاالن فرهنگي انقالب اسالمي ،همواره به اهميت "تبيين" در
اعمال سياستهاي دشوار انقالبي واقف بودهاند ،ولي دولت "آقاي
روحاني" در اين زمينه بيش از حد خسته و نامطمئن نشان داده
است" .تبيين"هاي تأثيرگذار ،با دو ويژگي تعريف ميشوند :آنها
در درجه اول ،بسيار ماهرانه و مشروح ،از انگيزهها و داليل قابل
درک و تفسير مردم صحبت ميکنند :اهدافي بزرگ و ارزشمند
که به فعاالن مردمي مدد ميرسانند تا از منفعتجويي شخصي
دست بردارند و به دنبال رفع نيازهاي "ملت" باشند و هويت
مشترکي را شکل دهند.
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وزير دفاع:

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

شرکت آب و فاضالب روستایي استان کرمان

»

دست دولت در جيب سهامداران عدالت
چه ميكند؟

غالمرضا انبارلويي
اداره امور سهام عدالت در دست كيست؟ دولت به ماهو
سازمان خصوصي سازي؟ شركتهاي تعاوني سهام عدالت
شهرستاني؟ شركتهاي سرمايهگذاري سهام عدالت استاني؟
كداميك؟ سهام با ارزش  60شركت سرمايهپذير عدالت كه
از  20تا  40درصد سهامشان متعلق به بيش از  50ميليون
نفر از اقشار عمدتا متوسط و زير متوسط دهكهاي درآمدي
هستند توسط چه كساني اداره ميشوند؟
مگر سهام عدالت از سرجمع سهم و سهام دولت در  60شركت به مردم واگذار نشده
است؟پس چرا و چگونه است كه سازمان خصوصي سازي همچنان عنان اختيار
اداره امور اين سهام را در دست خود گرفته است و رها نميكند؟ مگر مقام معظم
رهبري در نامه  8بندي خود به رئيسجمهور وقت اداره امور سهام عدالت را مورد
به مورد ساماندهي و سياستگذاري نكرده است؟
مگر در اجراي اين فرمان حكومتي شركتهاي تعاوني سهام عدالت در بيش از
 700شهر در قالب  30شركت سرمايهگذاري سهام عدالت استاني تجميع و تمركز
نيافتند؟ مگر سازمان خصوصيسازي با عقد قرارداد با اين شركتهاي استاني اداره
امور اصل و فرع سهام عدالت را به آنها واگذار نكرده است؟
مگر سياست دولت كوچكسازي تشكيالت و واگذاري امور مردم به مردم نيست؟ پس
چرا همچنان خود را متولي اصل و فرع سرمايه  50ميليون نفر سهامدار عدالت تلقي
مي كند و براي آنها به انواع مختلف تعيين تكليف و در امورشان مداخله مي كند؟
و هيچ پايبندي به قرارداد سازمان خصوصيسازي با  30شركت استاني سرمايهگذاري
سهام عدالت ندارد؟ در اثر اين دخالتها نه تنها سود تقويمي اين سهام براي
سهامداران مسجل نيست و تسجيلي كه در قانون محاسبات به عنوان بدهي 60
شركت سرمايهپذير عدالت به  50ميليون نفر سهامداران مشخص نيست بلكه اصل
سرمايه يك ميليون توماني ميليونها نفر از سهامداران به نصف هم كاهش و همين
نصف هم با ض رباالجل تعيين شده توسط سازمان تا آخر اين ماه براي كساني كه
شماره شباي خود را به سازمان اعالم نكردهاند در حال از بين رفتن به بهانه انصراف
تلقي شدن است .آيا اين است آن احترامي كه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
براي مالكيت خصوصي قائل شده است؟ به نظر ميرسد در سايه سكوت مراجع
نظارتي حقوق مكتسبه سهامداران عدالت به اشكال مختلف در حال ضايع شدن
است .آخرين نمونه از اين تضييع به شرح مراتب زير است:
 -1هيئت وزيران در جلسه  1397/3/30به پيشنهاد شماره  56612مورخ 1397/3/28
وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد :
مبلغ دويست و پنجاه ميليارد ( )250/000/000/000ريال از منابع برداشت از سود
شركتهاي سرمايهپذير طرح توزيع سهام عدالت بابت سال مالي  1394و قبل از آن
به حساب خزانه واريز شده و ميشود براي جبران خدمات كاركنان شركتهاي تعاوني
شهرستاني سهام عدالت موضوع ماده  35قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و
چهارم ( )44قانون اساسي  -مصوب  - 1387بابت دوره  1394لغايت  1396به عنوان
هزينه هاي ساماندهي طرح مزبور در اختيار سازمان خصوصيسازي قرار ميگيرد تا
از محل منابع مذكور خدمات انجام شده كاركنان ياد شده جبران شود.
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دادستان محترم كل كشور

حجتاالسالم والمسلمين جناب آقاي منتظري

با استعانت از پروردگار و براساس تكليف شرعي و با عنايت به درايت و تجارب حضرتعالي
درخصوص تحكيم و تقويت فرآيند امنيت و آرامش در جامعه
واجب ميدانيم در اين راستا از مديريت و فعاليتهاي دلسوزانه جناب آقاي مهدي محمدي
دادستان محترم شهرستان دورود كه در ايجاد ثبات و ارتقاء كمي و كيفي مولفه مهم امنيت
جامعه شهري (اين منطقه) نقش كليدي داشتهاند ،قدرداني نماييم.
مطمئنا نگرش ارزشي مسئولين بلندپايه نظام نسبت به چنين مديران اعتقادي و مدبر موجبات
رضايت پروردگار و متضمن استمرار آسايش و تحقق مطالبات بحق مردمي خواهد بود.

عده كثيري از كسبه و بازاريان شهرستان دورود

