تقوينژاد:

خريداران کمتراز
۲۵سکه معاف از
ماليات شدند

4

رئيس سازمان امورمالياتي با بيان اينکه خريداران کمتر از۲۵سکه معاف ازماليات شدند ،گفت:
معاملهگران باالي ۵هزاردالر ،درانتظارپرداخت ماليات باشند.به گزارش مهر ،سيدکامل تقوي نژاد
گفت :طبق برنامه ريزي ها درسال جاري ،ماليات عملکرد بخش توليد از ۲۵درصد به
 ۲۰درصد کاهش خواهد يافت.وي افزود :پيشنهاداتي به دولت ارائه کرديم که البته اين مسئله
مستلزم سيرمراحل قانوني درمجلس است.تقوينژاد ،با بيان اينکه بر اساس نيازهاي اساسي
شهرداري و دهداري ها اقدامات مهمي را انجام داديم ،گفت :از ابتداي اجراي قانون ماليات
بر ارزش افزوده تا پايان مرداد ماه سال ،۹۷بالغ بر ۲۶۲هزارميليارد تومان ماليات وعوارض
ازمحل ارزش افزوده اخذ شده است.وي افزود :خوشبختانه ۸۹هزارميليارد تومان ازاين مبلغ
عوارض بوده که به حساب شهرداري ها ودهداري هاي سراسرکشورواريزشده ودرحال حاضر،
 ۸۰درصد ازعمده درآمد ۷۰درصد از شهرداري هاي کشورازاين محل دريافت مي کنند.تقوي

اقتصادي

سخنگوي کميسيون صنايع ومعادن مجلس:

پيمان دوجانبه با همسايگان بسته شود

مردم نبايد تاوان حقوق پرسنل مازاد
شرکت خودروسازي رابدهند
سخنگوي کميسيون صنايع ومعادن مجلس با اشاره به پيشنهاد خودروسازان
مبني برافزايش ۱۷درصدي قيمت خودرو گفت :افزايش قيمتها بايد
براساس آناليزقيمت خودروصورت بگيرد و مردم نبايد تاوان حقوق و
دستمزد ۱۱هزار پرسنل مازاد در يک شرکت خودروسازي را بدهند.به
گزارش تسنيم ،سعيد باستاني درمصاحبه با راديو بيان داشت :درحال
حاضر تصميماتي که براي تنظيم بازارخودروگرفته شده تصميمات
مقطعي هستند.وي افزود :آنچه مجلس درمديريت توليد ،تأمين مواد
اوليه وشبکه توزيع و نيزاجراي سياست گذاريهاي درست انتظار دارد
درتصميم گيريهاي اخير وزارت صنعت ،معدن وتجارت وجود ندارد.
سعيد باستاني با بيان اينکه در شبکه تأمين قطعات و توليد مشکالتي
وجود دارد خاطرنشان ساخت :عالوه بر اين تغييرات بخشنامهاي وزارت
صنعت ومعدن بر تأمين مواد اوليه وثبت سفارشها و شبکه توزيع
تأثيرگذاراست .ازطرفي ديگراتخاذ تصميمات ناگهاني مانند ممنوعيت
واردات خودروهاي خارجي باعث افزايش قيمت خودرو شد.اين نماينده
مجلس اظهارکرد :متأسفانه حوزههاي سياست گذاري ،تصميم گيري
ومديريتي که در وزارت صنعت و معدن وتجارت براي توليد مناسب
يک کاال مشاهده ميکنيم ضعيف است.وي همچنين گفت :تقاضاي ما
ازوزير صنعت اين است که سريعتراين حوزه را مديريت کند تا مردم
با مشکل مواجه نشوند.

رضايي کوچي:

ايران از ATRشکايت ميکند
رئيس کميسيون عمران مجلس ازشکايت ايران ازشرکت هواپيماسازي
فرانسوي-ايتاليايي  ATRخبرداد.به گزارش مهربه نقل ازخانه ملت،
محمدرضا رضايي کوچي درواکنش به اقدام شرکت فرانسوي -ايتاليايي
 ATRمبني بر عدم تحويل هواپيما به ايران به دليل اجراي تحريم ها
گفت :براساس قرارداد قراربود که شرکت اي تي آر  ۲۰فروند هواپيماي
سبک و متوسط را به ايران تحويل دهد؛ حال طبق گفته مسئوالن
اين شرکت تا کنون  ۱۲فروند هواپيما به ايران داده شد.وي ادامه داد:
حال با اجراي تحريم هاي ظالمانه آمريکا عليه ايران ،شرکت اي تي آر
اعالم کرده که نمي تواند به تعهدات خود به صورت کامل عمل کند،
اين يعني آن که ۸فروند ازهواپيماهاي مذکوربه ايران تحويل داده نمي
شود.رضايي کوچي با انتقاد ازرويکرد شرکت  ATRدرعدم تحويل
هواپيما و اجراي نشدن تعهداتش تصريح کرد :شرکت درهرشرايطي
ملزم به اجراي قراردادش است وآنها نمي توانند به خاطربرخي مسائل
از اجراي تعهداتشان کناربکشند؛ زيرا شرکت  ATRبا توجه به اقدامات
آمريکا بايد پيش بيني اين مسئله را مي کرد.وي با اعالم اينکه ايران
قطعا ازشرکت  ATRبه مجامع بين المللي شکايت خواهد کرد افزود:
اين شرکت يا بايد به تعهدات باقي مانده خود عمل کرده يا اينکه بايد
به کشورخسارت پرداخت کند.

ورود چهار ميليارد دالر ارزپتروشيميها به کشور
انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي با اعالم ورود ۴ميليارد
دالر ارزپتروشيميها به کشور ،گفت :دريک ماه گذشته پتروشيميها
 ۷۳درصد ازبازار ارزثانويه را تامين کرده اند.احمد مهدوي ابهري
درگفت و گو با خبرگزاري صدا وسيما ،افزود :پتروشيمي ها ازابتداي
امسال تاکنون درمجموع 3ميليارد و 321ميليون و 227هزاريورويا
معادل 4ميليارد دالر ارز وارد کشورکرده اند.وي با بيان اينکه از۱۶
مرداد تا ۱۹شهريور حدود يک ميليارد و ۴۶۷ميليون و  ۹۳۲هزاريورو
ارز حاصل ازصادرات دربازارثانويه عرضه شده است گفت :از اين ميزان
يک ميليارد و ۷۶ميليون و ۸۵۹هزار يورو سهم پتروشيميها بوده که
به بيان ديگرسهم  ۷۳درصدي داشته اند.مهدوي با اشاره به اينکه امروز
واحدهاي پتروشيمي بيش از همه به درامدهاي ريالي خود نيازدارند
گفت :وقتي ما حقوق ودستمزد ،مصارف وهزينه هايمان را بصورت
ريالي پرداخت مي کنيم پس چه دليلي دارد ارزمان را در بازار ثانويه
به ريال تبديل نکنيم .

با کاهش ذخاي رنفت آمريکا

قيمت نفت به بيش از  76دالر رسيد
قيمت نفت به علت کاهش ذخايرنفت خام آمريکا وهمچنين نزديک
شدن تحريمهاي ايران به  79/27دالر درهربشکه افزايش يافت.به گزارش
فارس به نقل ازرويترز ،به علت انتشار گزارشي درمورد کاهش ذخاير نفت
خام آمريکا وهمچنين نزديک شدن تحريمهاي ايران که انتظارميرود
عرضه دربازارکم شود ،قيمت نفت ديروزبه باالي 79دالر رسيد.درعين
حال ،روسيه نيزنسبت به يک بازارشکننده درجهان هشدارداده است.
هربشکه نفت برنت درياي شمال با  21سنت افزايش  79/27دالر
فروخته شد .نفت خام آمريکا نيزبا  54سنت افزايش  69/75دالر
درهربشکه معامله کرد.برنت براي چهارمين جلسه کاري افزايش داشته
و روزگذشته نيز 2/2درصد افزايش ارزش را ثبت کرده است.ويليام
ا ُ الفلينگ ،تحليلگر بازار گفت :قيمت نفت به علت گزارش آمريکن
پتروليوم درمورد ذخايرآمريکا که يک کاهش بزرگ را نشان داد ،طي
يک شب جهش کرد.موسسه آمريکن پتروليوم اعالم کرد ،ذخاير نفت
آمريکا درهفته منتهي به 7سپتامبر 8/6ميليون بشکه کاهش يافت
وبه 395/9ميليون بشکه رسيد.

مديرعامل شرکت فرودگاهها خبرداد

تکميل همه پروژههاي نيمهتمام
فرودگاهي طي چندماه آيند ه

مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از اتمام همه پروژههاي
ناتمامي که از ادوار گذشته در فرودگاهها باقي ماندهاند ،در آينده
نزديک ،خبر داد.
به گزارش فارس رحمتاهلل مهآبادي در مراسم افتتاح ترمينال  2فرودگاه
الرستان که با حضور رئيس مجلس شوراي اسالمي و استاندار فارس
برگزار شد ،اظهار داشت:امروز پروژ هاي افتتاح ميشود و در خدمت
مردم اين منطقه و گردشگران داخلي و بينالمللي قرار ميگيرد که
ماقبل آخرين پروژه از مجموعه پروژههاي نيمهتمام کشور در بخش
فرودگاهي است.وي افزود :شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در
چند ماه آيند ه زنگ پايان کامل همه پروژههاي فرودگاهي نيمه تمام
کشور را در همين استان به صدا در خواهد آورد و پرونده پروژههاي
منتظر فرودگاهي که قدمت برخي آنها به حدود دو دهه قبل باز ميگردد
را براي هميش ه به خاطرهها ميسپارد.

مديريت جهادي
مديريتي برخاسته از فرهنگ جهادي

»

رئيس کميسيون شوراها وامورداخلي کشور ،با بيان
اينکه پيمان دوجانبه با همسايگان بسته شود ،گفت:
همه انرژي دولت براي برجام ومذاکره و روابط با ۵+۱
گذاشته شد وبه همين دليل ازديپلماسي اقتصادي با
ديگرکشورهاعقبمانديم.محمدجوادکوليونددرگفتوگوبا
مهر ،با اشاره به اهميت پيگيري موضوع «ديپلماسي
اقتصادي» درشرايط جنگ اقتصادي دشمن اظهارداشت:
براي خروج از وضعيت فعلي اقتصادي کشور ،يکي

ازمهمترين کارهايي که بايد انجام شود ،توسعه روابط
ديپلماتيک به ويژه درحوزه اقتصادي با کشورهاي همسايه
ومسلمان است که درقالب ارتباطات ديني ،سياسي
واقتصادي قابل پيگيري است.وي افزود :دراين فضا بايد
به اين سمت وسوحرکت کنيم که هرچقدرفشارهاي
اقتصادي دشمن بيشترميشود ،روابط اقتصادي ما با
کشورهاي همسوبه ويژه کشورهاي مسلمان وهمسايه
نيزتوسعه يابد.کوليوند تصريح کرد :مشکلي که درحال
حاضرداريم ،اين است که تحرک دولت نسبت به اين
قبيل روابط کم است وعلتش هم اين است که همه
انرژي دولت براي برجام ومذاکره وروابط با  ۵+۱گذاشته
شد وازديپلماسي اقتصادي با ديگرکشورها عقب مانديم.
وي با تاکيد مجدد بر تقويت روابط با کشورهاي همسايه
و مسلمان گفت :در اين خصوص بايد با پيمان هاي
دوجانبه ارزي با کشورهاي همسايه فضايي را فراهم
کنيم تا نوسانات دالرما را بازي ندهد.

وزيرراه وشهرسازي:

فروش تراکم ،قيمت مسکن را درمناطق باالي شهرتهران افزيش داد
ت
وزيرراه وشهرسازي با بيان اينکه ۴.۵ميليون نفردرباف 
ناکارآمد تهران زندگي ميکنند ،گفت :فروش تراک م
درمناطق ۴،۲،۱و ۵شهرنه تنها به ارتقاي کيفيت زندگي
کمکي نکرده بلکه باعث توسعه سوداگري وافزايش
قيمت مسکن نيزشده است.به گزارش فارس ،عباس
آخوندي درحاشيه جلسه ستاد ملي بازآفريني شهري
پايداربا بيان اينکه حدود  ۴.۵ميليون نفر در بافتهاي
ناکارآمد تهران زندگي ميکنند ،گفت :فروش تراک م
در تهران در منطقههايي مانند  ۴ ،۲ ،۱و ۵نه تنها
به ارتقاي کيفيت زندگي کمکي نکرده است ،بلکه
باعث توسعه گسترده سوداگري وافزايش قيمت مسکن
نيزدراين کالن شهرشده و زندگي را براي افرادي با
بضاعت کمتردراطراف تهران سختترکرده است.وي با
تأکيد براينکه سياست اصلي رويکرد بازآفريني برروي
ارتقاي کيفيت محالت متمرکزشده است ،گفت :درحال
حاضرتمامي محالت ناکارآمد استان تهران شناسايي

وتبديل به ۶۳محله شده است ،ويژگي قابل توجه محالت
ناکارآمد تهران پرجمعيت بودن آنهاست ،به گونهاي
که دربرخي محالت به ۲۰هزارتا ۵۰هزارنفرميرسد،
مسئلهاي که قطعا وضعيت بافتهاي فرسوده تهران را
از سايرشهرها متمايزکرده واهميت آن را نشان ميدهد.
وي گفت :با توجه به گزارشهاي ارائه شده وضعيت
موجود درشهرهاي پيرامون تهران سخت بود وخدمات
درسطح نازلي به چشم ميخورند.

ابراهيم رزاقي در گفت و گو با رسالت

انقالب اسالمي به تمام معنا شورش امر واقعي
در مقابل امر نمادين در تاريخ بود .اين انقالب
شايدتنهاانقالبيباشدكهبهرغمگذشتنزديك
به چهار دهه از عمرآن ،همچنان بر شعارهاي
اوليه خود وفادار مانده است و جذابيت تداوم
و شوريدگي دارد .علت اصلي اين پايداري به
خاطر آن است كه مطالبات مردم ايران در انقالب
اسالمي،مطالبات مبتني بر پنداشتهها نيست.
مطالبه امر واقعي بود نه امر نمادين .بنابراين
دولتمردان در هيچ سطوحي نبايد اجازه داشته
باشند اعتماد عمومي مردم را دستآويز تسويه
حساب هاي حزبي ،خانوادگي ،نفع جرياني ،نفع
گروهي و محفل هاي خصوصي خود كنند و به
اين اعتماد آسيب رسانند .آنچه که اکنون مورد
تذکر جدي رهبر معظم انقالب واقع شده و با
نگاهي واقعبين بهسان حشرهاي موذي به جان
اينانقالبافتادهاست،مسئلهاشرافيگرياست.
موضوعي که به اعتقاد بسياري از کارشناسان
از دولت سازندگي پايه گذاري شد .بدين بهانه
به پاي صحبتهاي دکتر ابراهيم رزاقي ،استاد
دانشگاه و کارشناس امور اقتصادي نشستيم
و اين مسئله را با وي در ميان گذاشتيم که
مشروح آن خدمت خوانندگان گرامي تقديم
ميشود:
به نظر حضرتعالي ،عملکرد دولت ها تا چه
حد در بوجود آمدن خوي اشرافي گري
تاثير داشته است؟
اولين مسئله اين است که اين اشرافي گري از
کجا به وجود آمده است؟ يعني کسي که ثروت
مياندوزد ،منشاش کجاست؟ حضرت امام معياري
در اين زمينه دارد که ميفرمايد ثروت اگر مشروع
نباشد طبق اصل  49بايد آن را گرفت و فردي که
ثروت نامشروع اندوخته را مجازات کرد ،و حتي
اگر ثروت مشروع باشد بايد به سوي کارخانه و
مزرعه برود .اين نگاه توليدگراست .محور اقتصادي
هر کشوري هم توليد است ،حتي سرمايهداري
که استثمارگر ،پرخاشگر و خشن است ،به اين
مسئله توجه دارد .با وجود اين که دنيا را دارد
به آتش ميکشد ،خط توليد خودش را حفظ
مي کند .اين يک واقعيتي است.
يک بحث ديگر اين است که چرا انسان به طرف
اشرافيگري ميرود؟ يکي از داليل اين است
که احساس خال در خودش ميکند ،احساس
ميکند کم دارد يعني از نظر او زندگي معنا
ندارد ،و از اين طريق ميخواهد معنا پيدا کند.
معنا داشتن به گونه هاي مختلف است؛ فلسفه
سرمايه داري ليبرال در اين مورد شديدتر است؛
ميگويد هر آدم عاقلي دنبال حداکثر سود ،لذت
و ثروت است .وقتي که فضا اين طور شد ،آن
آدمي که ميخواهد از نظر سرمايهداري ليبرال
آمريکايي عاقل باشد بايد راهي پيدا کند که
عقل مادي خودش را ثابت کند و آن افزودن

اعاده اموال نامشروع ،چالش دولت اشرافي است

ماديات و ثروت است.
يک موضوع که مجدد مطرح ميشود اين است که آيا
بدون ماديات مي شود زندگي کرد؟ خير ،ولي نکته اي
که خيلي مهم است و قانون اساسي و حضرت امام
هم ميگويند ،اين است که اين ماديات يک وسيله
تلقي شود نه هدف؛ تفاوت بين وسيله و هدف
چيست؟ به خود شخص و اعتقاداتش برميگردد.
سعدي ميگويد هفت درويش در گليمي بخسبند،
دو سلطان در يک اقليمي نمي گنجند .وقتي
فضا اين طور شد اين حد را خود شخص تعيين
مي کند .اما اکنون ميبينيم مسئوالن و طبقه
مرفه جامعه به حد و حدودي اکتفا نميکنند.
نکته اي که مطرح است اينجاست ،يک وقت
هست يک درصد در تمام جوامع ،اشرافيگري
وجود دارد ،مثال شاه است يا شاهزاده است يک
تعداد اندکي هستند و آدمهاي الگويي در جامعه
نيستند ولي يک وقت هست پديده اشرافيگري
تبديل به يک اپيدمي مي شود .امام مرتب ميفرمودند
کوخ نشينان صاحب همه چيز انقالب هستند،
آنها هستند که ما بايد به آنها کمک کنيم .آنچه
مدنظر حضرت امام بود کوخ نشينان دنيا بود .اما
سرمايهداري عکس اين است ،فرد حتما بايد جزو
اشراف باشد .در ايران اين خصوصي سازي به گونه
اي شد که بهانه اي مطرح کردند و گفتند هر چه
دولتي است حتما ضرر مي دهد .در صورتي که
در دوره اول که حضرت امام در قيد حيات بودند
کارخانه ها توليدات خودشان را به قيمت ارزان در
اختيار مصرف کنندگان قرار دادند؛ اگر ضرر دادند به
اين دليل بود که مديران دزد و فاسد بودند.
از قبل از انقالب ،چه بعد انقالب ،از آن دوره
که امام بودند کلي کارخانه ايجاد شده بود همه
اين ها را واگذار کردند بدون توجه به اينکه به
چه قيمتي واگذار مي کنيد؟ اين واگذاري به
چه شخصي بوده؟ اين شخص صالحيت و امکان
اداره اين کارخانه را دارد؟ اين زمين هايش مورد
نظر است يا خود کارخانه؟
منشاي ديگري که شايد در مورد اشرافي گري
بخواهيم بگوييم بانک ها هستند .اين بانک ها
سپرده هايي که از مردم مي گيرند بايد به چرخه

فرزند روحاني و جسماني
(ع)
اميرالمومنين

ادامه از صفحه اول
شهيد آيتاهلل مدني همچنين گفته بودند« :امروز بعضي ازاشخاص
و گروهکها هر چه دلشان ميخواهد ميگويند ولي بايد دانست که
اين ملت اجازه بيحرمتي به مقدسات خود را نخواهد داد و محکم
به دهان اينها خواهد کوبيد .اين ديگر چماقداري نيست اين نهي از
منکر است)۴(».
روزهايي که چماق زبان و قلم به گلوله و تفنگ تبديل شد!
پس از برکناري ابوالحسن بني صدر از رياست جمهوري به دنبال تصويب
عدم کفايت سياسي وي از سوي مجلس شوراي اسالمي گروهک نفاق
چماق زبان و قلم را به سويي گذاشته و با اعالم قيام مسلحانه وارد فاز
جديد چماقداري شد.
سرکرده اين گروهک تروريستي  ۲۲خرداد  ۱۳۵۹در ميتينگ امجديه

قبح تغيير كاربريها
چگونه ميريزد؟!

ادامه از صفحه اول
 -6آن مخالفت مرجع صالحيتدار قانوني را ذينفع اين تغيير كاربري با ارائه
 6فقره چك  15/5ميليارد ريالي و يك فقره چك  16ميليارد ريالي و يك
فقره چك  12/179/972/000ريالي تبديل به موافقت شده و بر اساس توافق
با فرماندار وقت شهرري در دولت دهم عدم جواز تبديل به جواز ميشود به
عبارتي ساده با دريافت و پرداخت بيش از  12ميليارد تومان عوارض پذيره
بين معاونت امالك و مستغالت آستان مقدس حضرت امام خميني (ره)

توليد ببرند اما سپرده ها را به يک عده اي
مي دهند و يک وثيقه مي گيرند .مثال در صندوق
ذخيرهفرهنگيانيکميليونفرهنگيسرمايهگذاري
کرده اند .اما فردي  15هزار ميليارد تومان را
برداشته بين هم کيشان خود تقسيم کرده و
روحاني هم مي گويد که اين ها بدهي معوقه
است ،اختالس نيست .حاال چه زماني اين بدهي
پرداخت مي شود نمي دانيم.
منشا ديگر اشرافي گري اين نکته است که واردات
را با دالر ارزان و دولتي انجام مي دهند .هيچ
توليد کننده داخلي با اين ها نمي تواند رقابت
کند همه تعطيل مي شوند.
در دوره رئيس جمهورهاي مختلف اين مسئله
کم و زياد مي شود ولي اصل قضيه يکي است.
نکته ديگر اين که سود در توليد کم است .براي
توليدکننده صرف نمي کند .فلذا به سمت واردات
بنگاه داري  ،خريد و فروش مسکن مي روند.
به نظر شما اشرافي گري مسئولين تا چه
حد روحيه عدالت اجتماعي از جامعه را
کم رنگ کرده است؟
اين بي عدالتي ها به صورتي مي شود که در
نزديک ترين افراد و مقامات باالي اجرايي اتفاق
مي افتد و به صورت شبکه اي مافيايي مي شود.
وقتي فضا اين طور شد رسانه ها که عامل قدرت
کنوني اند ،عواملي را به وجود مي آورند که همه
را تحت تاثير قرار مي دهد و فرهنگي به وجود
مي آيد که فرهنگ انقالبي را نابود مي کند .وقتي
فضا اين طور شد عدالت معنا ندارد.
وقتي اشرافي گري در بين مسئولين زياد شد
چه اتفاقي مي افتد؟ به نظر مي آيد ديگر چيزي
به اسم عدالت از لحاظ اقتصادي وجود ندارد.
هر چه بگذرد اين ها با قدرتي که دارند و با
حمايت رسانه هاي خارجي قدرت مافيايي
شان تقويت مي شود.
يک نکته ديگر اين که طبقه اشرافي در تمام
کشورهاي دنيا منشاهاي مختلفي دارد اما اين
سرمايه بايد برود در توليد ،که البته ماليات هاي
سنگين هم پرداخت ميکنند اما در مملکت ما
از چنين عدالتي نيز خبري نيست.

دکتر ساسان زارع
در سالهاي اخير ،يکي از کليدواژههاي اصلي دغدغهمندان قدرت
نرم جمهوري اسالمي ايران را ميتوان توليد علوم انساني بومي دانست؛
بُعدي از علم که شاکل ه هويت و فرهنگ ملل را در بر گرفته و نگاه و
نگرش هر مکتب به جهان اطراف را رقم ميزند .آنچه امروزه انسان را
بيش از پيش به درک اهميت اين موضوع واميدارد ،افشاي روزافزون
مسموميت ذاتي علوم انساني رايج بهعنوان کااليي وارداتي و بومينشده
از غرب مستکبر است که آگاهانه و ناآگاهانه اذهان را تصاحب کرده و
تأثير مستقيم و غيرمستقيم خود را بر اليههاي مختلف فکر ،فرهنگ
و ديگر شئون زندگي بشر گذاشته و ما را به بيراههاي ناقص از آنچه
جهان غرب پيش از ما در آن وادي قدم برداشته رهنمون ميشود.
نقشهاي ناقص از مسيري مسدود که در اين روزها بيپردهتر از هميشه،
عدم کارآمدي آن را الاقل در حوزههاي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي
در کشورهاي بهاصطالح مدرن و پيشرفته ،مشاهده ميکنيم.
پيرو مباحث مطروحه ،علم مديريت نيز بهعنوان يکي از شاخههاي
اصلي علوم انساني از گزند نگاه اومانيستي و صرفاً منفعتگرايانه و
مادينگرانهي غرب مصون نمانده و نگاه غيرالهي حاکم بر پارادايمهاي
اين حوزه ،روزبهروز ناکارآمدي اين ابزار را براي طراحي و تحقق جامع ه
آرماني (حتي با تعريف ناقص ارائهشده از سوي غرب مستکبر) الاقل در
بُعد حکومتداري و نظامات اجتماعي ،عيان ميسازد.
با مد نظر قرار دادن تأثيرپذيري غيرقابلاجتناب علوم انساني از تحوالت
عظيم اجتماعي در طول تاريخ بشري ،با نگاهي گذرا و مروري اجمالي
بر تحوالت متأثر اين حوزه از رويش و رشد انقالب عظيم اسالمي در
دهههاي اخير ،ميتوان به سهم اين اتفاق بزرگ تاريخي بر تغيير فرهنگ
و گفتمان حاکم بر رويکردهاي مديريتي موجود پي برد؛ رويکردي که
بهزعم کارشناسان علم مديريت ،معادالت موجود را بر هم زده و به تولد
ادبياتي با عنوان فرهنگ و مديريت جهادي منتج ميگردد.
بعد از پيروزي انقالب شکوهمند اسالمي ،فرهنگ و مديريت جهادي
و شاخصههاي آن از مفهوم جهاد و نظام ارزشي اسالمي و انقالبي
نشأت گرفته و پايهريزي شده است .پيام تاريخي امام خميني (ره)
ِ
حرکت شورانگيز جهاد سازندگي و فعاليت
در  26خرداد  ،1358آغاز
مديريت جهادي در کشور است .فعاليتهاي پُرشتاب مردم در جهاد
و با مديريت جهادي ،ضمن ارائ ه خدمات بسيار ارزنده ،اثرات زيادي
ت مشکالتي را برطرف کرد و نفوذ گسترده و
برجاي گذاشت و بهسرع 
عميقي به دست آورد که هماينک در سراسر روستاهاي کشور اسالمي،
روستائيان در همه حال ،با لبخند رضايت بر لب ،از جهاد سازندگي
ميگويند .با تحليل پيامهاي امام خميني (ره) و واقعيت وجودي جهاد
سازندگي در سالهاي اوليه ،متوجه ميشويم که کار جهاد سازندگي و
مديريت آن پديدهاي منحصربهفرد ،تاريخي و کمسابقه است.
مقام معظم رهبري در خصوص جهاد و نهادهاي انقالبي فرمودهاند:
«شروع نوآوري و حرکت و حساسيت ورود در ميدان ابتکار ،نکتهاي
است که اول در امثال جهاد و نهادهاي انقالبي پديد آمد و محور حرکت
شد( ».همايش فرهنگ و مديريت جهادي)1386 ،
اهميت نظام مديريتي و سازمان اداري و تشکيالتي جهاد سازندگي،
با توجه به کارايي و کارآمد بودن نظام آن ،پيوسته مورد تأييد و تأکيد
مسئوالن نظام جمهوري اسالمي ايران بوده و خدمات آن در زماني
بسيار کوتاه ،باعث فعاليتهاي عمراني شگرفي در روستاها شده است.
مديران اين نهاد در دوران سازندگي و دفاع مقدس نيز با بروز خالقيتها
و ابتکارات خود ،شاهکارهاي عظيمي را خلق کردند که باعث حيرت
ساير کشورها ،عليالخصوص ابرقدرتهاي وقت شد که متأسفانه اين
تجرب ه عظيم و بزرگ انقالب شکوهمند اسالمي ،آنگونه که بايد و
شايد ،تدوين نگرديد تا بتوان به ابتکارات و رهيافتهاي گوناگون آن
از ديد علمي و پژوهشي در عرصههاي مختلف اشاره نمود .اما آنچه در
ميان قابل ذکر است اينکه اهميت عناصر ارزشي جهاد سازندگي به نوع
رهبري ،اخالق اسالمي ،سادهزيستي ،مشارکتپذيري ،تصميمگيري،
شبکههاي ارتباطي ،نوع تشکل و ترکيب نيروي انساني و پويايي افراد
و گروههاي تشکيلدهند ه آن برميگشت.
مديريت جهادي در واقع سبکي برخاسته از تفکر بومي و متناسب با
مقتضيات فرهنگي و اجتماعي ماست که شايد در مکاتب ديگر ،مديريت
هم تعاليم مشابهي داشته باشد ،ليکن اين تعاليم تکنيکي و تجربي
است؛ يعني شيوه و روش و مدل کار است که در جوامع انساني تفاوت
چنداني با هم ندارد ،اما هر کدام از اين سبکها ،کاراييهاي مختلفي
دارند و شدت و ضعف اثر آنها در فرهنگهاي متفاوت ،فرق ميکند.
در فرهنگ ما ،روحي حاکم بر اين تکنيکهاست که موضوعيت دارد
و آن روح حاکم نسخه بومي ايراني-اسالمي است که بايد بدان توجه
نمود و در مقايسات و بررسيها ،از اين نکته غفلت نکرد.
حال با توجه به مباحث پيشين ،ميتوان مروري جزئيتر بر مؤلفههاي
اساسي فرهنگ و مديريت جهادي داشت.
فرهنگ جهادي
ارائهي تعريفي جامع و مانع ،که دربرگيرندهي تمام جنبهها و شاخصهها
و معيارهاي مترتب بر فرهنگ جهادي باشد ،کار راحتي نيست و شايد
نتوان به چنين تعريفي هم دست يافت ،اما رسيدن به مقصود و ارائ ه
بياني گويا از اين فرهنگ ،با اتکا به معيارها و ويژگيهاي مورد انتظار
از کار جهادي ،که خود نمود روحيه و فرهنگ جهادي است ،امکانپذير
است .فرهنگ جهادي همان فرهنگ تحول و آيندهساز است .فرهنگ
جهادي همان فرهنگ انتظار است که به دنبال تحول در وضع موجود
براي رسيدن به وضع مطلوب ،در مقابله با حافظان وضع موجود که به
يک معنا ضدتحول و ضدانقالب هستند ،قرار ميگيرد.
فرهنگ جهادي مجموعهاي از ويژگيها و ارزشهاي مثبت مديريت
و مديران جهادي برخاسته از رفتار و روابط کارکنان است که بهنوعي
نقش الگويي و مثالزدني براي جامعه ،رفتار اداري و رويههاي اجرايي
و مديريتي در ساير حوزهها و ارگانها داشته است؛ بهگونهاي که
يکي از کارکردها و انتظاراتي که از وجود جهاد در اذهان و انديش ه
بخش عمدهاي از مسئولين و سياستگذاران نظام اداري مورد توجه
بوده و هست ،استفاده از روشهاي موفق جهاد در تحقق تحوالت
اداري است.
در ادامه بايد گفت که فرهنگ جهادي يک مفهوم کلي است که از
جمله مصاديق آن دينمحوري ،واليتمداري ،ايثار و ازخودگذشتگي،
مردمگرايي ،ارزشمداري ،انعطافپذيري ،خودباوري،پوياييو مأموريتپذيري
است .فرهنگ جهادي پديدهاي اسالمي است که با دو عامل پيدايش
زمين ه وجود فقر و محروميت و وقوع انقالب عظيم اسالمي به رهبري
حضرت امام خميني (ره) ،با مأموريت توسع ه منطقهاي در حوز ه
روستايي و عشايري و با ظهور سربازان حضرت امام راحل ،بيش
از دو دهه در تاريخ اسالم و ايران ،مجددا ً فرصت تجلي پيدا کرده
است (محمودزاده و ديگران )1388 ،و با تأکيد بر شاخصههايي از
قبيل دينمداري ،واليتمحوري ،انعطافپذيري ،پويايي ،خودباوري،
مردمگرايي ،نهادينه کردن اخالق و ارزشهاي ديني در محيط کار،
نوآوري ،برتري داشتن صفت ديني بر ساير وجوه ،آرمانگرايي در
عين تمايل به واقعيتگرايي و عينيتگرايي ،درک دقيق از زمان و
مکان ،ترکيب عناصر مادي و معنوي فرهنگ ،نگاه خاص و حساسيت
نسبت به مفاهيم برجسته و مهم ديني همچون شهامت و شهادت
و تحولپذيري (مرتضوي و ديگران ،)1388 ،چارچوبي جديد را در
فرهنگ سازماني ارائه داده است.
پس از بررسي ويژگيها و شاخصههاي مورد توافق فرهنگ جهادي،
ميتوان مظاهر آن را در قالبهايي قابل سنجش و مشاهده ،از جمله
انجام کار با انگيزه و صبغ ه الهي ،خدمترساني خالصانه ،جرئت و جسارت،
ارزشمحوري ،اعتصام به حبل متين (همايش پروانهوار گرد محور نهاد
واليت) ،خودباوري ،آرمانخواهي ،عدالتمنشي و عدالتطلبي ،ايثار،
جهاد دروني (جهاد اکبر و تزکيه) ،جهاد بروني با عوامل (جهاد اصغر و
مقاومت) ،پويايي ،تحول و تحرک بيوقفه و مبارزه با سکوني و رخوت،
استمرار و تالش بيوقفه ،مردمداري ،رجحان خواست مردم بر خود،
جوشش دروني ،وحدت در انديشه و عمل (مانند بنيان مرصوص) و تعامل
بخشيدن به دانش و ارزش در خدمت به همديگر ،برشمرد.
ادامه درصفحه3

»
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کوليوند:

» خبر

نژاد ادامه داد :سهم شهرداري تهران ازارزش افزوده در اين مدت ۱۹،هزار ميليارد تومان بوده
که ۱۲۰۰ميليارد تومان در  ۵ماه ابتدايي سال جاري ،دراختيار شهرداري تهران قرارگرفته
است.معاون وزيراقتصاد با بيان اينکه ۵۰درصد از هزينه هاي جاري کشور به وسيله ماليات
تامين مي شود ،گفت :نسبت ماليات به بودجه ۳۸تا ۴۰درصد است.وي افزود :با شناسايي
منابع جديد ومبارزه با فرارمالياتي درصدد افزايش اين سهم هستيم.تقوي نژاد با اشاره به
ماليات دريافتي ۵ماه ابتدايي سال جاري گفت :دراين مدت  ۳۶هزارو ۶۰۰ميليارد تومان
ماليات اخذ کرديم که  ۸هزارو ۵۰۰ميليارد تومان عوارض به حساب شهرداريها واريزشد.
تقوي نژاد همچنين گفت :تا ۲۵عدد سکه خريد وفروش شده معاف ازماليات است ،جدولي
تهيه شده ودراختيار سران قوا براي تصويب است ،براي خريد وفروش بيش ازهزارسکه با
نرخ ۳۵درصد ماليات تعلق گيرد.

يادداشت »

محور توليد است ،اشتغال از توليد به دست مي آيد.
شعار جمهوري اسالمي ميگويد :استقالل آزادي
جمهوري اسالمي؛ وقتي فضاي استقالل اقتصادي
نباشد به نظر مي ايد يک خطر بسيار مهمي در
جمهوري اسالمي ايران فراگير خواهد شد.
بخشي از سرمايه مملکت به خارج رفته ،يک
بخش عظيمش به اين اشرافيتي رسيده که
توليدي نيست ،ماليات هم نميپردازند.
آيا اجرايي کردن طرح هايي مثل «اعاده اموال
نامشروع» مسئوالن مي تواند در پاسخ به
برخي شبهات در اين باره سودمند باشد؟
به نظر من نه ،اقدام انقالبي الزم است.
عزيزاني که اعتقاد به انقالب دارند ،ميليون ها
نفر آدم انقالبي در همه جا هم هستند در قوه
مجريه در قوه مقننه در قوه قضائيه در شوراي
نگهبان همه جا ،هر جا شما مي بينيد اين ها
هستند در راديو و تلويزيون ولي پراکنده هستند
متشکل نيستند .اما اين اشرافيت دقيقا متشکل
عمل مي کند .اشرافيتي که به وجود آمده در دوره
رفسنجاني و خاتمي ،اکنون عليه نظام شمشير را
از رو بسته  .در دوره آقاي روحاني اشراف زده ها
از لحاظ سياسي يک چيزهايي مي گويند که
با هم مخالفند ولي از لحاظ حفظ اشرافيت و
فساد ،دستشان يکي است .وقتي فضا اين طور
شد ميبايد يک نيرويي به وجود بيايد در برابر
آن ،آن نيرو آدم هايي هستند که قرباني شدند.
از آن آدم ها يک نمونه اول انقالب داشتيم.
اينها بايد به صورت تشکيالتي کمک بکنند و
به هم اعتال بدهند و دشمن شناسي بکنند .اين
شبکه هاي اجتماعي آگاهي نمي دهند آگاهي هايي
که مي دهند به نفع طبقه اشرافي ايران است.
سم زدايي از جامعه اشرافي که براي جهان الگو
مي شود الزم است .آن قانوني که مجلس تصويب
مي کند اگر تصويب کرد ،حتي اگر اجرا شود اين سوال
مطرح ميشود :اين قانوني که تصويب مي شود يعني
چه؟ پول هايي که به نا حق بر باد رفته است بازگردد؟
ثروت حاصله و سود حاصله از آن سرمايه را بايد ناديده
بگيريم؟ به همين سادگي از آنان بگذريم؟ اينها چه
اشخاصي بوده اند؟ عالوه بر اين؛ آيا اينها را به مرحله اي
از ثروت مي رسانند که قبل از آغاز اين مسئله بوده؟
خير .اين اشخاص با چنين پولهايي که بردهاند کلي
امکانات در خارج دست و پا کردهاند .به عالوه همين
کاري که مجلس مي کند اگر تصويب کند دولت اجرا
نخواهد کرد .چنين قوانيني ،يک جور نوازش نرم به
اين آدم هاي فاسد است.
من فکر مي کنم نيازمند بازسازي انقالبي هستيم .
نيروهاي انقالبي کارامد داريم عزيزاني در تمام
سطوح داريم .حکمت و تدبير رهبري را داريم،
اعتقادات مردم را هنوز داريم؛ پس عملي است،
ليکن به يک نيروي عظيم سازماندهي شده احتياج
دارد .و در آخر بايد گفت که اين عزيزاني که مطالبه
ميکنند ،نبايد مورد هجمه دولتيها باشند.

هشدار داده بود که چنين روزي فرا خواهد رسيد ،رجوي در اين روز
اعالم کرده بود« :قدم بعدي اين چماقداريها ،جوخههاي تروريستي
است .وقتي چماق موثر نباشد ،تروريسم رشد خواهد کرد .ما خواستار
تروريسم نيستيم ،اما نميشود انکار کرد ،تروريسم واکنشهاي
اجتناب ناپذيري دارد که در آن صورت ،عين لبنان ،نه قدرتي براي دولت
خواهد گذاشت و نه براي مجلس)۵(».
پيشبيني مسعود رجوي در روزهاي پاياني خرداد  ۱۳۶۰محقق
شد زماني که بني صدر و حاميان او از جمله گروهک نفاق به اين
نتيجه رسيدند که ديگر چماق قلم و زبان کارساز نيست و اين گونه
بود که اسلحه برداشته و ياران انقالب را يکي پس از ديگري به
شهادت رساندند ،از آيتاهلل بهشتي تا رجايي و باهنر ،از مدني تا
صدوقي واشرفي اصفهاني ،از ديالمه تا آيت...همه و همه به دست
تروريستهايي به شهادت رسيدند که امروز در پناه غرب به زيست
نباتي خود ادامه ميدهند ،غرب به تروريستها براي خفه کردن
فرياد استقالل و آزادي خواهي ملتها نياز دارد و از اين رو است که
از منافقين و داعش حمايت ميکند.

او که فرزند روحاني و جسماني اميرالمومنين بود
امروز سالگرد شهادت آيتاهلل مدني است او که امام امت دربارهاش تصريح
کردند« :با شهيد نمودن يک تن ديگر از ذريه رسولاهلل و اوالد روحاني و
جسماني شهيد بزرگ اميرالمؤمنين(ع) سند جنايت منحرفان و منافقان
به ثبت رسيد .سيد بزرگوار و عالم عادل عاليقدر و معلم اخالق و معنويات،
حجتاالسالم والمسلمين شهيد عظيمالشان مرحوم حاج سيد اسداله مدني
رضواناهلل عليه ،همچون جد بزرگوارش در محراب عبادت به دست منافقي
شقي به شهادت رسيد».در ادامه اين پيام ميخوانيم« :اگر با به شهادت
رسيدن موالي متقيان اسالم محو و مسلمانان نابود شدند ،شهادت امثال
فرزند عزيزش شهيد مدني هم آرزوي منافقان را برآورده خواهد کرد .اگر
خوارج سياهبخت از شهادت ولياهلل االعظم طرفي بستند و به حکومت
رسيدند ،اين گروهکهاي خائن نيز به آمال خبيث خود که سقوط حکومت
اسالم و برقراري حکومت آمريکايي است ميرسند)۶(».
رحمت و رضوان الهي بر آيتاهلل مدني که در سنگر خطبه و خطابه ماهيت
حقيقي چماقداران قلم و زبان را افشا کرده و در پايان نيز به دست همين
چماقداران به شهادت رسيدند.

ساخت و ساز روي اراضي  628هكتاري آغاز و روي آن شهري به نام شهر
آفتاب متولد مي شود.آيا وصول اين مبالغ قانوني و به حساب خزانهداري
كل كشور واريز و به حساب درآمد عمومي منظور شده است؟
 -7اهميت موضوع اينكه آيا مراجع نظارتي و دولت تدبير و اميد آنچه كه
در دولت اصالحات و دولت نهم و دهم به عنوان تغيير كاربري از اراضي
 628هكتاري صورت گرفته را به عنوان تخلف از قوانين و مقررات موضوعه
از جمله متن مصوبه واگذاري آن قبول دارند يا برآن مهر تاييد مي زنند؟
مستند مصوبه تبصره 5ماده  69قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
است  .موضوع و حكم اين تبصره مربوط به واگذاري حق استفاده از اراضي
دولتي به موسسات خيريه و موسسات عام المنفعه است آيا آستان مقدس
امام خميني هويت حقوقي خيريه دارد؟ آيا آستان مقدس امام (ره) در سال

واگذاري يك دستگاه اجرايي بوده است؟ اگر بوده اكنون چطور؟
 -8به فرض قبول هويت حقوقي ،تكليف تغيير كاربري اراضي چه مي
شود؟به فرض حل مشكل تغيير كاربري احداث بنا و اعياني موكول به اجازه
از كميسيوني است كه اين حق استفاده را داده باشد كه به شرح فوق مشاهده
كرديم كه نه تنها چنين جوازي به آنها داده نشده بلكه صراحتا با احداث
بنا و اعياني در اين اراضي مخالفت شده است و جواز احداث بنا نه تنها از
سوي مرجع صالحيتدار داده نشده بلكه احداث بنا و اعياني با پرداخت
وجه بر اساس توافق با فرمانداري انجام شده آيا اين رفتار مغاير با قوانين و
مقررات در شأن و جايگاهي كه منتسب به امام راحل است.
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