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عرضه خودرو در بورس کاال  صنعت را از خطر ورشکستگی نجات داد

گردنه مالیات بر سر راه سوداگران 

سیاست های شورای رقابت طی 10 سال گذشته یک صنعت ورشکسته را به جای گذاشت

شارژ بورس  با خودرو

 دالالن، نگران اجرای 
مالیات بر عایدی سرمایه
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نگاهی به سیاست خارجی دولت سیزدهم؛ از وین تا مسقط، دقیقاً چه گذشته است؟
آیا کاربران از توئیتر  بیزار شده   اند؟ ماستودون، شبکه اجتماعی مورد استقبال در سال نوی میالدی

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

توسط سخنگوی دولت صورت گرفت

وزیر علوم و تحقیقات اعالم کرد

معاون اجرایی رئیسی از آغاز اجرای طرح انتقال آب خبر داد

پناه امن

خزانه روحانی، 54000 - میلیارد تومان

مازوت سوزی در تهران نداریم

تکذیب شایعه جابه جایی وزیر اقتصاد

قطعی اینترنت فقط در محل برگزاری کنکور

آب خلیج فارس در یزد

پرسش و پاسخ با  اعضای دولت 

گروه سیاســی/ صدهــا نفر از زنــان فرهیخته و فعــال در عرصه های 
فرهنگی، اجتماعی و علمی صبح دیروز در حسینیه امام خمینی)ره( 
با حضرت آیت اهلل خامنه ای دیدار کردند. رهبر معظم انقالب طی 
سخنانی با تبیین نگاه مترقی و عادالنه اسالم به »زن« در عرصه های 
»جنسیتی و انسانی – حقوقی و تکالیف – مسئولیت پذیری فردی و 
خانوادگــی- و نقش و تکالیف اجتماعــی« ضربات غرب متجدد به 
زن را اساســی و خائنانه خواندند و تأکید کردند: زن در نقش همسر، 
مظهــر عشــق و آرامش بخشــی و در نقــش مادر، ماننــد حق حیات 
اســت البتــه باید توجــه کرد کــه خانه داری بــه معنای خانه نشــینی 
نیســت بلکه به معنــای اصالت دادن به خانــه، در عین فعالیت در 
عرصه های مختلف جامعه است. حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز 
خرســندی فراوان از مفاهیم عالی و  برجســته در سخنان شماری از 
میهمانان، افزودند: پیشــنهاد اســتفاده از زنان فرهیخته، دانشمند، 
فرزانه و مجّرب در رده های گوناگون تصمیم ســازی و تصمیم گیری 
کشور، موضوع مهمی است که ذهن من را نیز مدتها است مشغول 

کرده و ان شاءاهلل برای آن راه حلی خواهیم یافت.
ë  موضــع جمهوری اســالمی در قبال مدعیان غربــی مطالبه گری

است
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر 
انقــالب اســالمی قبــل از تبییــن نــگاه اســالم بــه زن در عرصه های 
مختلــف تأکید کردنــد: موضع جمهوری اســالمی در قبال مدعیان 
ریــاکار غربــی در مقولــه زن، مطالبه گــری و هجوم اســت زیرا غرب 
متجــدد و فرهنگ منحــط غربی در ایــن زمینه واقعاً مقصر اســت 
و در حــق حیثیــت و کرامت زن، جنایت کرده اســت کــه امیدواریم 

دیدگاه های اســالم با تبیین و تکرار مناســب از زبان و قلم نخبگان و 
فرهنگیان زن، حتی در افکار عمومی غرب اثر بگذارد.

ë زن و مرد در ارزش گذاری انسانی، برابرند
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اســتناد به آیــات قــرآن مجید، 
تســاوی زن و مرد در نگاه انسانی و جنسیتی را جزو مسلمات اسالم 
برشمردند و گفتند: در ارزش گذاری اسالمی و انسانی،  هیچ تفاوتی 
میان جنس زن و مرد نیســت. ایشــان حقوق و تکالیف زن و مرد در 
اســالم را متفاوت اما متعــادل خواندند و افزودنــد: تفاوت هایی در 
طبیعت زنانه و مردانه وجود دارد که در مسئولیت پذیری فردی در 
خانــه و اجتماع اثرگذار اســت و طبعاً زن یا مــرد نباید برخالف این 

طبیعت رفتار کند.
ë مردساالری خود را به دروغ  به اسالم نسبت می دهند 

رهبر انقالب تکالیف زن و مرد در جامعه و مســائل اجتماعی را 
»وظایفی یکســان اما در نقش ها و شــکل های متفاوت« برشمردند 
و افزودنــد: به عنــوان مثال در دفاع مقــدس، زنان و مــردان هر دو، 
البتــه در نقش هــای متفاوت مکلف بــه دفاع بودند که زنــان اگر نه 
بهتر از مردان، حداقل مثل آنان به این وظیفه دشــوار عمل کردند. 
رهبــر انقالب گفتند: برخالف نظام عمیقاً مردســاالر ســرمایه داری 
غربی، در اســالم هم زن و هم مرد در مسائلی، برجسته و برخوردار 
از امتیــازات قانونــی، فکری، نظری و عملی هســتند اما غربی ها به 

دروغ، مردساالری ذاتی خود را به اسالم نسبت می دهند.
ë نظام سرمایه داری، نظامی مردساالرانه است

ایشــان با اشاره به مبنای اصلی نظام سرمایه داری یعنی برتری 
ســرمایه بــر انســان گفتنــد: در ایــن دیــدگاه هر کســی بتواند بیشــتر 

ثــروت انــدوزی کند، ارزش ماهوی بیشــتری دارد و طبعاً با توجه به 
خصوصیات مردان در سرمایه اندوزی، نظام سرمایه داری، نظامی 

مردساالرانه می شود.
ë 2 سوءاستفاده اساسی غرب از زن

حضرت آیت اهلل خامنه ای »عرصه کار« و »نگاه لذت جویانه به 
زن« را دو سوءاســتفاده اساســی غرب از زن دانســتند و گفتند: هدف 
اصلی مطرح شــدن مســأله آزادی زنــان در غرب، کشــاندن آنها از 
خانه به کارخانه بود تا از زنان به عنوان نیروی کار ارزان استفاده شود.
ایشان جنجال آزادی بردگان سیاهپوست در جنگ های خونین 
داخلــی امریــکا در قــرن ۱۹ را نمونه دیگری از تقلب و سوءاســتفاده 
نظام ســرمایه ای از مضامین ارزشــمند دانســتند و افزودنــد: در آن 
ماجرا نیز ســرمایه داران شــمال امریکا، سیاهپوستان مزارع جنوب 
را به اســم آزادی به شمال کشــیدند و با دستمزدهای کم آنان را به 
کار گرفتنــد. رهبر انقــالب نــگاه لذت جویانه را دیگر ضربه اساســی 
غرب به زن خواندند و گفتند: در این ماجرای واقعاً غم انگیز، نظام 
ســرمایه داری بــا اســتفاده از انــواع روش هــا، زن را قانــع می کند که 
منفعت و ارزش او در رفتاری اســت که جذابیت های جنســی اش را 
برای مردان کوچه و خیابان، برجسته تر و بیشتر کند و این، بزرگترین 

ضربه به حیثیت و جایگاه زن است.
ë پروردگار در قرآن کریم زن را الگوی مردان می نامد

حضرت آیت اهلل خامنه ای تالش زنان غربی برای الگو قرار دادن 
و اصالت دادن به خواســته های مردان را، نتیجه نگاه مردســاالرانه 
نظام سرمایه داری دانستند و تأکید کردند: برخالف این نگاه منحط، 
پــروردگار در قــرآن کریــم زن را الگوی مردان می نامــد و می فرماید 

زن نوح و زن لوط الگوی مردان و زنان کافرند و زن فرعون و حضرت 
مریم الگوی همه زنان و مردان مؤمن.

ë ادعای وقیحانه غرب درباره دفاع از حقوق زن
ایشان با اشاره به آمار و واقعیاتی که حتی مراکز رسمی کشورهای 
غربــی اعــالم می کنند، ادعای غــرب درباره دفاع از حقــوق زنان را، 
نهایت وقاحت نامیدند و گفتند: آزادی ادعایی نظام ســرمایه داری 
عین »اســارت و اهانت« به زن اســت و انسان شرم می کند از برخی 

ماجراها در غرب حتی نام ببرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــتباه خوانــدن نگاهی که آزادی 
ارتباط زن و مرد در غرب را موجب ســیر شــدن چشــم و دل مردان 
و کاهش مشــکالت زنان می دانــد، افزودند: همیــن ارتباطات آزاد، 
باعــث صــد برابر شــدن حــرص و هوس مردان غربی شــده اســت 
به گونــه ای که خودشــان هــم می گویند تعــرض به زنــان و دختران 
عالوه بر خیابان و محیط کار و محیط درس، به تشــکیالت منظم و 

آهنین ارتش هم کشیده و روز افزون شده است.
ë نتایج نگاه و فرهنگ غرب به زن

رهبر انقالب گفتند: تجارت و برده داری جنســی، شکســته شدن 
همــه حد و مرز های اخالقی و عرفی و قانونی کردن مســائلی مانند 
همجنس بــازی کــه در همــه ادیان الهــی حرام اســت و افتضاحات 
دیگر، نتایج نگاه و فرهنگ غرب به زن است بنابراین اجتناب شدید 

از نگاه غربی در مقوله زن، از واجبات عملی است.
ë افشای نگاه غرب به جنسیت

رهبــر انقالب با ابراز خرســندی از حضور متکثر زنان دانشــمند، 
فرزانه و مؤمن در کشــور، تبیین و افشــای نگاه فاجعه آمیز غرب به 

مســأله جنســیت و زن را کاری ضروری خواندند و گفتند: با استفاده 
از ارتباطــات مجــازی، نــگاه اســالم به مســأله زن و مــرد را در قالب 
گزاره های کوتاه و گویا و ابتکارهایی مانند هشتگ سازی ، تنظیم و به 

تشنگان این حقایق بخصوص در کشورهای اسالمی عرضه کنید.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در بخش دیگــری از سخنانشــان، 
مســأله خانواده و نقش زن در آن را مــورد توجه قرار دادند و گفتند: 
تشــکیل خانواده بر اســاس یک قانون عام در آفرینش یعنی قانون 
زوجیت است، این نگاه در نقطه مقابل تضاد هگلی و مارکسیستی 
اســت کــه می گویــد حرکت ناشــی از تضاد اســت چرا کــه در منطق 
اســالم، حرکت از جمله ادامه نســل برخاسته از زوجیت و همراهی 

است که این نظریه نیاز به کار جدی و اساسی دارد.
ë خانواده سلول تشکیل جامعه است

ایشــان علــت تعیین ضابطــه و قانون بــرای زوجیت و تشــکیل 
خانــواده در اســالم و ســایر ادیــان الهــی را جلوگیری از اغتشــاش و 
بی قاعدگی دانستند و افزودند: رعایت این ضوابط موجب سالمت 
خانواده و جامعه می شــود چرا که خانواده ســلول تشــکیل جامعه 

است.
ë زن در خانه همچون یک کارگر نیست

رهبر انقالب در تبیین نقش زن در خانواده، زن را به گلی و عطر 
خوشبو و هوای تنفس در فضای خانه تشبیه کردند و گفتند: چنانچه 
زن در خانه داوطلبانه مایل به انجام کار باشد، اشکالی ندارد اما به 
تصریــح روایات، زن در خانه همچون یک کارگر نیســت که دیگران 

بتوانند او را به انجام کار وادار کنند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار صدها نفر از زنان فرهیخته و فعال کشور با اشاره به ضرورت رعایت حجاب شرعی تأکید کردند

ای کاش می توانستم همانند زنان جوانی که با ظواهر مختلف در مراسم شب قدر شرکت می کنند،  اشک بریزم

ضعف حجاب نشانه مخالفت با نظام نیست

بخوانیدجمعه

در صفحات ایران جمعه بخوانید
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عرضــه خــودرو در بــورس کاال تصمیمــی بــود کــه از طــرف 
کارشناســان و مســئوالن اقتصــادی کشــور مــورد تأییــد قــرار 
گرفت و به گفته اکثر کارشناســان، نه تنها توانســت شــفافیت 
را در بازار خودرو افزایش دهد و رانت ناشی از شکاف قیمت 
را در بــازار از بیــن ببرد، بلکه باعث شــد صنعــت خودرو نیز 
از خطــر ورشکســتگی نجــات یابــد و خــروج کاالهــا از فرایند 
قیمت گــذاری دســتوری و ســرمایه گذاری در ایــن صنعت را 
تشــویق کند. از نظر کارشناســان، ورود خــودرو به بورس کاال 

در قــدم اول بــه بهبــود شــرایط خودروســازان و کل صنعت 
کمــک خواهد کــرد و در قدم بعــدی، با افزایــش عرضه ها و 
ورود خودرو هــای وارداتــی به بــازار می توان قیمت هــا را نیز 

کنترل کرد و بازار را به تعادل رســاند.
 آیــا عرضــه خــودرو در بــورس کاال تــا بــه اینجــای کار موفق 
بوده اســت؟  تا چه میزان اهداف پیش بینی شــده برای این 
عرضه ها محقق شده است؟ ما این سؤاالت را با کارشناسان 

بازار در میان گذاشته ایم .

ابراهیم حاتمی کیا در برنامه »ملک سلیمان« 
مطرح کرد

برای اولین بار در قرن گذشته، جلسه نخست تعیین 
رئیس مجلس نمایندگان امریکا  بی نتیجه بود

حیدر ذبیحی چگونه 
شبیه حاج قاسم شد؟

 ناکامی حزب اکثریت
 در گام اول
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