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تحوالت مهم منطقه؛ علت اصلی ایجاد اخبار کذب عراقی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: علت اصلی ایجاد موج 
اخبار کذب در مورد زائران عراقی در فضای مجازی با محوریت رسانه های زنجیره ای که 

تحت حمایت سرویس های جاسوسی دشمن قرار دارند، تحوالت مهم منطقه است.
 جواد کریمی قدوس��ی گف��ت: علت اصلی ایجاد موج اخب��ار کذب در مورد 

زائران عراقی، در فضای مجازی بامحوریت رسانه های زنجیره ای که تحت حمایت 
سرویس های جاسوسی دشمن قرار دارند، تحوالت مهم منطقه است. وی تاکید کرد: 

این هجمه ها ناش��ی از خشم رژیم صهیونیستی آمریکا و سعودی هاست تا بتوانند روابط 
میان دو کشور ایران و عراق را نابود کنند.

پیش��تر نیز روح اهلل جمعه ای مش��اور وزیر کشور در نوش��تاری گفته بود وزیر کشور 
شایعه سوء استفاده زائران عراقی از زنان ایرانی را تکذیب کرده و خواستار برخورد قاطع 

قضایی با عامالن نشر این مطالب اختالف برانگیز و خالف واقع شد.  میزان

دیدگاه
شرط پیشرفت صنایع کشور حضور مدیران جهادی است

رئیس دانش��گاه عالی دفاع ملی گفت: ش��رط پیشرفت صنایع کشور داشتن 
روحیه خودباوری و حضور مدیران جهادی در رأس کار است.

سردار احمد وحیدی گفت: اینکه ما در صنعت دفاعی توانسته ایم موفق شویم 
و امروز صنایع دفاعی ما توان رقابت با صنایع نظامی در س��ایر کش��ورها را دارد، 

نشان دهنده این است که ما توانمندی پیشرفت را داریم. وی افزود: نیروی جوان، 
متخصص و پژوهش��گران کش��ور ما در حوزه دفاعی توانس��ته اند به چنین پیشرفتی 

برسند که جهان توان آنها را دیده است. در هر عرصه دیگری که از این روحیه و مدیریت 
جهادی و نگاه خودباورانه استفاده شده است، در آن عرصه ها هم موفق بوده ایم.

س��ردار وحیدی گفت: شرط موفقیت و پیش��رفت در صنایع کشور این است که ما 
خودباوری داشته باشیم، مدیران جهادی در راس کار باشند و با یک تالش شبانه روزی به 
دنبال تحقق آرمان های انقالب اسالمی باشیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.  فردانیوز

امنیت و اقتدار
طرح استیضاح بطحائی را امضا نکرده ام

عضو فراکس��یون اصولگرایان مجلس شورای اسالمی ضمن عاقالنه ندانستن 
استیضاح وزیر آموزش و پرورش در وضع کنونی متذکر شد که به این استیضاح 

رای منفی خواهد داد.
حجت االس��الم مجتبی ذوالنور با اش��اره به اعالم وصول استیضاح بطحایی، 

وزیرآموزش و گفت: من طرح اس��تیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا نکرده ام و 
امضا نیز نخواهم کرد و در زمان رای گیری در صحن علنی نیز به این مسئله رای منفی 

خواهم داد.  وی افزود: من دالیل متعددی برای امضا نکردن طرح اسیتضاح وزیر آموزش 
و پرورش و رای منفی دادن به این مسئله دارم، معتقدم که آقای بطحائی نسبتا عملکرد 

خوبی داشته است و اگر مسائلی نیز وجود دارد، رسوب به جا مانده از گذشته است.
ذوالنوری گفت:  بعضی مواردی نیز که در استیضاح آقای بطحایی مطرح شده، مواردی 

است که دست وزیر آموزش و پرورش نیست و گاهی تحمیل می شود.  ایسنا

پارلمان

اخالق اهمیتش از عمل هم بیشتر است
به اخالق خودمان هم برس��یم؛ به اخالق خودمان 
هم برس��یم. اخالق اهمیتش از عمل هم بیشتر است. 
فضای جامعه را فضای برادری، مهربانی، حس��ن ظن 
ق��رار بدهیم. من هیچ موافق نیس��تم ب��ا اینکه فضای 
جامع��ه را فض��ای س��وءظن و فضای بدگمان��ی قرار 
بدهیم. این عادات را از خودمان باید دور کنیم. اینکه 
متأسفانه باب شده که روزنامه و رسانه و دستگاه                های 
گوناگ��ون ارتباطی - که امروز روزبه                روز هم بیش��تر و 
گس��ترده                تر و پیچیده                تر میش��ود - روشی را در پیش 
گرفته                اند برای متهم ک��ردن یکدیگر، این چیز خوبی 
نیست؛ این چیز خوبی نیست، دل ما را تاریک میکند، 
فضای زندگی ما را ظلمانی میکند. هیچ منافات ندارد 
که گنهکار تاوان گناه خودش را ببیند، اما فضا، فضای 
اش��اعه                ی گناه نباش��د؛ تهمت زدن، دیگران را متهم 
کردن به ش��ایعات، به خیاالت. همی��ن جا من این را 
ه��م بگویم: اینکه در دادگاه                ه��ا - که در تلویزیون هم 
پخش میش��د - از قول یک متهم��ی چیزی راجع به 
یک کس دیگری گفته میش��ود، من این را بگویم که 
این، ش��رعاً حجیت ندارد. بله، مته��م هرچه درباره                ی 
خود در دادگاه بگوید، این حجت اس��ت. اینکه بگویند 
در دادگاه درباره                ی خ��ودش اگر اعترافی کرد، حجت 
نیست، این حرف مهملی است، حرف بیارزشی است؛ 
نه، هر اقراری، هر اعترافی، ش��رعاً، عرفاً و در نزد عقال 
در ی��ک دادگاه در مقابل دوربین، در مقابل بینندگان 
میلیونی که متهم علیه خود بکند، این اعتراف مسموع 
است، مقبول است، نافذ است؛ اما علیه دیگری بخواهد 
اعترافی کند، نه، مسموع نیست. فضا را نباید از تهمت 

و از گمان سوء پر کرد.
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مخاطب شمایید

 هیچ ادله ای مبنی بر شهادت
امام موسی صدر در دست نیست

حسین امیرعبداللهیان دس��تیار ارشد رئیس 
مجل��س در امور بین الملل نوش��ت: هیچ ادله 
اطمینان بخش��ی مبنی بر شهادت امام موسی صدر در 
دست نیس��ت. انتظار می رود ش��خصیت های موثر در 
لیبی و لبنان بار دیگر نسبت به تعیین سرنوشت امام 
موس��ی صدر اقدام جدی معمول دارند و کمیته فعال 

و ویژه ای را مأمور تحقق این امر مهم نمایند.

انتقاد مطهری از صداوسیما
عل��ی مطهری نای��ب رئیس مجلس ش��ورای 
اسالمی چند روز پیش به استان اصفهان سفر 
ک��رده بود ک��ه ماجرای انتق��اد یک ش��هروند از وی و 
برخورد مطهری و یک روحانی حاضر در جلس��ه با فرد 
منتقد حاشیه س��از ش��د. مطهری از صداوسیما انتقاد 
کرده که چرا انتقاد آن ش��خص را صرفاً مس��ئله گرانی 
پرای��د اعالم کرد نه این س��ؤال که چ��را در عید غدیر 
درباره غدیر صحبت ش��ده است. این انتقاد مطهری از 
رس��انه ملی در حالی اس��ت که ف��رد منتقد نگفته بود 
"چ��را در عید غدی��ر درباره غدیر صحبت ش��ده" بلکه 
نظ��رش ای��ن بود که مطه��ری به عن��وان نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی نباید درباره عید غدیر صحبت 

کند بلکه باید به مشکالت اقتصادی مردم بپردازد.

برای ناپدید شدن عزیز قلبمان
مقتدی صدر رئیس جریان صدر عراق نوشت: 
در سالگرد ناپدید شدن دایی و عزیز قلب مان 
امام موسی صدر و سالگرد برگزاری اولین نماز جمعه 
در مس��جد کوف��ه ب��ه امام��ت پدرم��ان از خداون��د 
می خواهیم که ما را در راه ملی، انقالبی و انسانی شان 
ثابت ق��دم نگ��ه دارد. خداوند برگزارکننده س��الگرد 
ناپدید شدن امام موسی صدر در لبنان و برگزارکننده 

نماز جمعه در کوفه را زنده نگه دارد.

درخواست ویزا از امریکا
محمدرض��ا جوادی یگانه عض��و هیئت علمی 
دانش��گاه نوش��ت: یک میلیون و ششصد هزار 
ایرانی، در سال 2016 تقاضای ویزای تنوع فرهنگی و 

نژادی آمریکا را داشته اند یعنی رتبه سوم در جهان.

 واکنش کاربران شبکه های اجتماعی
به رزمایش بسیج

همزمان ب��ا نمایش اقتدار گردان های 
ب��رای  ستون کش��ی  بیت المق��دس، 
خدمت رسانی هفت هزار گروه جهادی از بسیجیان به 
حاشیه ش��هرها نیز، از جمله برنامه های تدارک دیده 
ش��ده ای اس��ت که با هدف ایجاد امید در بین مردم و 
یاس و ناامیدی در بین دش��منان، در اردبیل و سراسر 
کش��ور انجام می گیرد. این اقدامات مورد خرسندی و 

حمایت کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

سیاست مجازی

مفقودى
مدرك فارغ التحصيلى اينجانب اسماعيل كوسه غراوى فرزند يازمحمد به شناسنامه شماره 
21462 صادره  گنبدكاووس درمقطع كارشناســى رشته علوم اجتماعى صادره از دانشگاه آزاد 
اســالمى واحد نى ريز به شــماره 181/3684 تاريخ صدور 83/12/02 مفقود گرديده و فاقد 
اعتبارمى باشــد. از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد نى ريز 

به نشانى:استان فارس شهرستان  نى ريز- جاده نيريز-استهبان ارسال نمايد. گنبد

كليــه مــدارك اعــم از بــرگ ســبز و بــرگ كمپانــى ســوارى پــژو405 مــدل 1390 
بشــماره پــالك ايــران 38-853ص14 بشــماره موتــور 12489157431 و شــماره شاســى 
NAAM01CA4AR534478 بنــام فاطمه رضائى پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

ميباشد.(سبزوار) 

برگ ســبز و برگ كمپانى موتورســيكلت CDI125 مدل 1387 رنگ مشكى بشماره پالك 
767-57163 بشــماره موتور 71741606 و شــماره تنه 125A873816  بنام حســن ايزى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

ســند و برگ ســبز كاميونت ون نيســان به رنگ آبى – روغنى مدل 1384 به شماره پالك 
795ب 91 – ايران 45 با شــماره موتور 275935 و شــماره شاســى D71466  به نام آقاى 
عليرضا فروغى فرزند محمد حســين با شــماره ملى 2992049743 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد . 

آگهى ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المكان
بدينوســيله به آقاى على پورقربانى فرزند حســين فعال مجهول المــكان ابالغ مى گردد كه 
آقاى محمد هدايتى نيا فرزند رمضان دادخواستى به خواسته الزام به تنظيم سند شش دانگ 
يك دســتگاه خودرو پژو پارس به انضمام تاخير تاديه و ديگر هزينه ها و خســارات دادرســى 
به طرفيت شــما به شــعبه 11 شــوراى حل اختالف ســبزوار ارائه و به كالســه 11/97/165 
ثبــت و به موجب راى شــماره 43/43 بخواســته فوق محكــوم گرديده ايــد. مراتب يك نوبت 
در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود. راى صــادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ انتشــار 
 قابل واخواهى در همين شــعبه و ســپس قابل اعتراض در محاكم عمومى ســبزوار مى باشــد. 

(م الف 97/100/104)
دبير شعبه11  شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المكان
بدينوسيله به آقاى محمد عرفانيان آزموده فرزند حسين فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد 
كه آقاى ابوذر هاشم آبادى فرزند عليرضا دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 
ريــال بابــت اصل خواســته به انضمــام تاخير تاديه و ديگر هزينه ها و خســارات دادرســى به 
طرفيت شــما به شــعبه سوم شــوراى حل اختالف سبزوار ارائه و به كالســه 3/96/958 ثبت 
و بــه موجب راى شــماره 34-355 بخواســته فوق محكــوم گرديده ايد. مراتــب يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ انتشــار قابل 
واخواهى در همين شــعبه و ســپس قابل اعتراض در محاكم عمومى ســبزوار مى باشد. (م الف 

(97/100/99
دبير شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى
پرونده كالســه 9509983417100106 شــعبه 111 دادگاه كيفرى دو شــهركرمان تصميم نهايى شماره 
9709973412700294 شاكى : آقاى مجتبى گنجعلى خان حاكمى فرزند حسين به نشانى كرمان – بلوار شيراز 
– خيابان بوســتان – نبش بوســتان 22 طبقه 2 – جنب زمين خالى متهمين : 1- آقاى سامان قديرى فرزند فرهاد 
به نشــانى اروميه – جاده چى چســت رو به رو ى شــركت پاكديس جنب پنجره ســازى دو جداره 2- آقاى رامين 
ايمان فرزند اروجعلى به نشــانى اســتان آذربايجان غربى – شهرســتان اروميه – شــهر اروميه  - جاده دريا روبه 
روى كارخانه ســانديس جنب باربرى قنبر نزاد اتهام ها : 1- كالهبردارى 2- توهين به اشــخاص عادى گردشكار: 
پس از وصول پرونده و ثبت به كالســه فوق و جرى تشــريفات قانونى با بررســى مجموع اوراق و محتويات پرونده 
دادگاه ضمن اعالم ختم دادرســى و با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راى مى نمايد .  ** راى دادگاه 
** در اين پرونده حســب كيفر خواســت دادســراى عمومى و انقالب كرمان آقايان 1- سامان قديرى فرزند فرهاد 
(فاقــد مشــخصات و متــوارى ) 2- رامين ايمان فرزند اروجعلى (فاقد مشــخصات متوارى) متهم هســتند به بزه 
توهين و كالهبردارى موضوع شكايت آقاى مجتبى گنجعلى خان حاكمى فرزند حسين كه با توجه به اظهارات شاكى 
پرونده در صفحه 22 و 7 پرونده بدين شرح كه بيان مى نمايد اينجانب در تاريخ 1394/12/01 جهت خريد يك 
دستگاه جوجه كشى به سايت نطفه (notfe.com ) مراجعه و پس از بررسى و تماس مستقيم با مدير عامل شركت 
آقاى ســامان قديرى و مسول فروش آقاى ايمان در شهرســتان اروميه مبلغ كل 16300000 ريال خريدارى كه 
قرار بود ســفارش حداكثر 72 ســاعت با ارســال رايگان كرمان تحويل بگيرم ولى پس از پيگيرى هاى مكرر و رد 
تماسهاى مكرر توسط افراد فوق الذكر پس از 20 روز يك دستگاه بال استفاده و بدون متعلقات و بدون تخم مرغ 
با هزينه ارســال توســط خودم تحويل گرفتم و دوباره شروع به تماس با افراد فوق نمود كه جهت تكميل خريد كه 
دوباره پس از حدود يك هفته تخم مرغ هاى بال اســتفاده و فاســد را از تعاونى تحويل گرفتم و دوباره مبلغ صدو 
پنجاه هزار تومان به حساب بنده واريز نمودند جهت رفع شكايت كه بنده اعتراض نمودم بنابراين دادگاه با توجه 
بــه اظهارات شــاكى پرونده و فقدان عناصــر مادى كالهبردارى اعم از عمليات متقلبانــه فريب و ربايش مال آنچه 
طبق اظهارات شــاكى به نظر مى رســد اين است كه شــاكى پس از تحويل مبيع متوجه عيب و نقص در كاالى مورد 
خريدارى شــده اســت و اين شكايت داراى جنبه حقوقى و قابل رسيدگى توسط مراجع قضايى ذيصالح حقوقى مى 
باشــد و در خصوص بزه توهين نيز داليل كافى بر وقوع بزه محقق نمى باشــد لذا دادگاه صرف نظر از عدم حضور 
شاكى پرونده على رغم ابالغ احضاريه و انتظار كافى جهت طرح شكايت در جلسه رسيدگى دادگاه و حاكميت اصل 
برائت به اســتناد اصل 37 قانون اساســى و ماده 4 قانون آيين دادرسى كيفرى راى بر برائت متهمين موصوف را 
صادر و اعالم مى نمايد راى صادره حضورى محسوب و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهى 

در محاكم تجديد نظر استان كرمان مى باشد . م.الف: 1187
 دادرس محاكم كيفرى دو كرمان – جمال الدين محمد شيخ بهائى

آگهى حصروراثت
شــماره  دادخواســت  شــرح  بــه   270 شناســنامه  شــماره   داراى  فهرجــى   زاده  محمــد  قبــاد  آقــاى 
9709983468200356 مورخ 1397/06/01 توضيح داده  شــادروان آقاى عباس محمد زاده فهرجى فرزند 
كدخــدا بــه شناســنامه 13  در تاريخ 1383/01/07 در شــهركرمان  فوت شــده و وراثت منحصــر حين الفوت 
وى عبارتنــد از :   1-خانــم فاطمه زرنارويى فرزند غالمرضا  ش.ش 2016 ت.ت 1319/06/20 همســرمتوفى 
2-آقاى قباد محمد زاده فهرجى فرزند عباس ش.ش 270 ت.ت 1340/08/04 فرزند متوفى  3-خانم خجسته 
محمــد زاده فهرجــى فرزند عبــاس ش.ش 340 ت.ت 1341/12/14 فرزند متوفى  4-آقــاى حميد محمد زاده 
فرزنــد عبــاس ش.ش 150 ت.ت 1343/11/29 فرزند متوفى  5-آقاى علــى محمد زاده فرزند عباس ش.ش 
323 ت.ت 1345/4/15 فرزنــد متوفــى  6-خانــم جميلــه محمــد زاده فهرجــى فرزند عبــاس ش.ش 3 ت.ت 
1347/07/02 فرزنــد متوفــى  7-خانم خديجــه محمد زاده فرزند عبــاس ش.ش 257 ت.ت 1351/07/01 
فرزند متوفى  8-خانم سارا محمد زاده فهرجى فرزند عباس ش.ش 3772 ت.ت 1363/11/26 فرزند متوفى   
لذا مراتب يك نوبت در روزنامه هاى كثير االنتشــار محلى آگهى مى شــود چنانچه كســى اعتراض دارد يا  وصيت 
نامه اى از متوفى نزد اشــخاصى باشــد ظرف مدت يك ماه از نشر آگهى به شــوراى حل اختالف 22 تقديم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شــد و هر وصيتنامه اى جز رســمى و سرى كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط است . م.الف: 1183
 دفتر شوراى حل اختالف شماره 22 شهرستان كرمان

آگهي احراز تصرفات موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي و ماده13 آئين نامه اجرائي  آن مصوب90/9/20 
مورخ   139760301026000296 شماره  راي  باستناد  اينكه  به  نظر 
پرونده كالسه شماره 1396114401026000013  97/04/05 موضوع 
هيئت رسيدگي كننده قانون صدرالذكر مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
شناسنامه  بشماره  عسگرى  منوچهر  آقاي  بالمنازع  تصرفات  تهران،  قلهك 
5259 داراى كد ملى 3931648613 فرزند قاسم صادره از مالير نسبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن بمساحت (117/04 مترمربع) 
يكصد و هفده متر و چهار دسيمتر مربع از پالك 50 فرعى از 43 اصلى واقع 
پاسداران- ميدان هروى-  به نشانى  ثبتى قلهك  تهران حوزه  در بخش11 
ميرزائيان- پالك 5   خيابان  اديب-  خيابان  پانزدهم-  خيابان  گلزار-  خيابان 
انتقالى و واگذار شده بالواسطه از مالك رسمى ستاد اجرايى فرمان حضرت 
نامه  طي  مالكيت  سند  صدور  و  اجرا  جهت  و  شده  احراز  امام  حضرت  امام 
شماره 139760301026000390 مورخ 97/04/26 به اين اداره اعالم 
گرديده است لذا باستناد ماده 3 قانون مذكور مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي تا چنانچه شخص و يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به 
موضوع صدور سند بنام متقاضي مذكور هرگونه اعتراضي دارند ظرف مهلت 
دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي به اين اداره مراجعه و ضمن اعالم اعتراض 
و اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به دادگاه عمومي محل وقوع ملك تقديم نموده و گواهي مربوطه را از دادگاه 
اخذ و به اين اداره تحويل نمايد در غير اينصورت پس از سپري شدن مهلت 

مقرر سند مالكيت وفق مقررات صادر خواهد گرديد. 
 تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/27 تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/11 . 
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در نظ��ام جمهوری اس��المی درحـــاشیه گروه رویکرد 
ایران مطالبه گری و بازخواس��ت مردم از مسئوالن 
و اهرم های نظارتی از سه قوه به نوعی تعبیه شده 
اس��ت که کارایی نظام را به ای��ده آل نزدیک کرده 
و با افزایش اعتماد مردم به مسئوالنش��ان س��طح 
رضایت مندی را باال برد، اما همین روش کارآمد اگر 
با مدیریت نادرست و بی اخالقی ادامه یابد می تواند 
آفت جامعه شده و به ضرر نظام تمام شود. در این 
مسیر مدیریت مسئوالن می تواند بیشترین سهم را 
در اخالقم��داری جامعه ایفا کند. مدیریتی که هم 
با ارزش های اسالمی باید سازگاری داشته باشد و 
هم پاس��خگویی به افکار عموم��ی را جزو الینفک 

مسئولیت های خود تلقی کند.

 مدیریت اخالقی مسئوالن
در اندیشه امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب

  اندیشه حاکم بر نظام جمهوری اسالمی  ایران 
که نشأت گرفته از امام خمینی)ره( می باشد ریشه 
در قرآن و اس��الم ناب محم��دی)ص( دارد. بر این 
اس��اس رویکرد و جهت گیری قرآن و منابع اصیل 
آن در م��ورد قدرت مبتنی ب��ر ارزش های دینی و 
اس��توار نمودن قدرت سیاس��ی بر پایه های اخالق 
و انس��انیت است. بر این اساس در نظام ما پذیرش 
مس��ئولیت نباید وس��یله ای برای ارضای تمایالت 
نفس��انی از قبیل مقام پرستی و شهرت طلبی باشد 
بلکه قبول مس��ئولیت به عنوان ی��ک امانت الهی 
و ادای تکلی��ف و انجام وظیفه می باش��د. از همین 
رو اتخاذ چنین نگرش��ی توسط مس��ئوالن حوزه 
مس��ئولیت ها را به صحنه ای از جهاد فی سبیل اهلل 
ب��رای آنه��ا مب��دل خواهد نم��ود.     ام��ام خمینی 
و حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای نیز نظ��ام مقدس 
جمه��وری اس��المی  را ی��ک نظام شایسته س��االر 
معرفی کرده و شایس��تگی های اخالقی و َمنش��ی 
مسئوالن را از محورهای الزم برای تصدی مناسب 

حکومتی توس��ط آنان به ش��مار می آورند. بدیهی 
است که متخلق بودن مسئوالن به اخالق اسالمی 
 م��ورد تأکید امام خمینی و مقام معظم رهبری نه 
تنها باعث سعادت دنیا و آخرت آنان می شود بلکه 
موجب تقویت و تعالی  اندیش��ه سیاس��ی حاکم بر 
نظارت نیز محسوب خواهد شد.  از سوی دیگر عدم 
التزام عملی بعضی از مس��ئوالن به  اندیشه اخالقی 
امام خمینی رهبر معظم انقالب سبب می شود که 
آنان دچار انواع آفت ها و آسیب ها و سوء استفاده از 
قدرت ش��وند و در این صورت آنها به سبب مستی 
ناش��ی از قدرت نه تنها در ردیف ریزش های نظام 
ق��رار می گیرند بلکه چه بس��ا هزینه  هایی را نیز بر 
نظام و انقالب تحمیل نمایند. به همین علت توجه 
مستمر مسئوالن به منظومه اخالقی آن بزرگواران 

کاماًل ضروری می باشد. 
  فلذا با توجه به ضرورت تدوین و گسترش افکار 
و  اندیش��ه اخالقی امام خمین��ی)ره( و مقام معظم 
رهبری در زمینه اخالق نی��از به یادآوری مدیریت 
اخالقی توسط مسئوالن در جامعه و توجه به اخالق 

در کنار عمل به آنهاست.

سیره امام علی در حکومت
حکومت داری حضرت علی)ع( و مدیریت اخالقی 
ایشان و توصیه های این حضرت به مالک اشتر نمونه 
بارز و الگوی مناسب مدیریتی در جامعه می تواند تلقی 
شود. »ای مالک! هرگاه حکومت برای تو خودبزرگ بینی 
و کبر به وجود آورد به بزرگی سلطنت خداوند نظر کن 

که تندی و شدت را از تو باز می دارد.«
سخن روشن است که از حضرت علی)ع( است 

که آغاز والیت ایشان را پشت سر گذاشتم. توصیه ها، 
راه ه��ا و راهکارهای��ی که امیر مومن��ان علی)ع( به 
فرمانداران خود به ویژه مالک اشتر دارد، نشان دهنده 

حاکمیت یک نظام ارزشی در جامعه است.
همه مالک ها و مصداق هایی که حضرت علی)ع( 
در نهج البالغه و در نامه ای که ایشان به مالک اشتر 
برای فرمانداری مصر نوش��ته یک چارچوب ارزشی 
همراه با راهکارهای عملی و راهبردی است تا بتوان 
یک جامعه را براساس فرایندهای اسالمی، اخالقی و 
ارزشی اداره کرد. آنجا که حضرت علی)ع( با وجود 
اینکه امیر مومنان و حاکم جهان اسالمی است، باز 
هم در اندازه یک خان��واده فقیر زندگی می کند و 
خود را ملزم و مکلف به رعایت شئون زندگی خود 
در اندازه فقرای جامعه می داند، نه از سر این باشد 
که توان یک زندگی مرفه را نداش��ته باش��د، بلکه 

اقتضای جامعه اینگونه است.
اکثری��ت اقش��ار جامعه در حد فق��ر و یا حتی 
زیر فقیر زندگ��ی می کردند، به همین خاطر اصول 
مدیریتی یک نظام ارزش��ی حک��م می کند که امیر 
و حاکم آن نیز همچون پایین ترین قشر آن جامعه 
زندگی کند. غرور و تکبر نداش��ته باش��د و همرنگ 
آنه��ا ام��ورات بگذراند. حض��رت عل��ی)ع( تنها به 
زندگی فقیران��ه اکتفا نمی کردند، بلکه برای ایجاد 
یک جامعه مطلوب و عاری از فقیر و مسکین قدم 
بر می داش��تند، همه فعالیت های ایشان در دوران 
کوتاه حکومت و والیت بر مس��لمین، در راس��تای 
محو فقر و بدبختی مس��لمینی ب��ود که به خاطر 
اشرافی گری و فساد حکومت های گذشته در جهان 

اسالم دچار آن شده بودند.

لزوم برخورد با مدیریت هنجارشکن
برای ایجاد ی��ک نظام ارزش��ی نیازمند افرادی 
هستیم که در چارچوب آن ارزش ها بگنجند، جامعه ای 
که وارث ناهنجاری ها و کجی های گذشته های دور و 
نزدیک است، نیازمند مدیرانی است که با قرار گرفتن 
در قالب آن نظام ارزشی حرکت به سوی یک جامعه 
مطل��وب را آغاز کند و گام های خود را نیز براس��اس 

آموزه های همان ارزش ها بردارد.
قطع��اً اگ��ر در جامعه ای همچ��ون جمهوری 
اس��المی ایران دیده می ش��ود در بخش مدیریتی 
کش��ور ناهنجاری هایی وجود دارد، آن مدیر یا آن 
مس��ئول از نظر اعتقادی و عملی تابع نظام ارزشی 
جمهوری اسالمی ایران نیست، که اگر بود، هیچ گاه 

در حوزه مسئولیت خود خطا و خیانت نمی کرد.
باید پذیرفت مدیریت در یک جامعه ارزشی با 
معیارهای اسالمی بسیار سخت و دشوار است، هر 
فردی توان قرار گرفتن در مس��ئولیتی را با وجود 

آن مطلوب ها و ارزش های مدیریتی ندارد.
آیا هر فردی می تواند در کس��وت مس��ئولیت 
و مقامی که دارد، چش��م از اش��رافی گری بپوشد 
و ساده زیست باش��د و یا حتی همچون فقیرترین 
اقش��ار جامعه زندگی کند و بر سر سفره او غذایی 

ساده باشد؟
رمز ماندگاری حضرت علی)ع( در مقام والیت 
و خالفت، پس از 1400 س��ال، شیوه و روش های 
حکومتی ایش��ان اس��ت که منحصر ب��ه فرد بوده 
اس��ت، اما می توان از الگوی حکومتی حضرت امیر 
علی)ع( بهره ب��رد و تنها اگر حتی درصد ناچیزی 
از روش های اداره کش��ور به دست ایشان از سوی 
مدیران و مس��ئولین نظام اس��المی رعایت و اجرا 
ش��ود، یقین بدانید که جمهوری اس��المی ایران با 
وجود همه مش��کالت خود ساخته و دیگر ساخته 

زبانزد دنیا خواهد بود.
ساده زیستی و اشرافی گری درجات گوناگونی 
دارد، ش��اید نت��وان در جامعه ای همچ��ون ایران، 

درج��ات هر ی��ک از آن بخش ه��ا را تعیین کرد، 
اشرافی گری حد و مرزی ندارد، اگر هر انسانی وارد 
این وادی ش��ود و نتواند خود را مه��ار کند، برای 
به دس��ت آوردن رفاه از راه اش��رافی گری، دس��ت 
ب��ه هر کاری خواهد زد، در اندیش��ه مال اندوزی و 
زران��دوزی بودن برخی مس��ئولین و مدیران نظام 
اسالمی، آنها را از فضای واقعی جامعه دور می کند 
به همین خاطر از عمق جامعه بی اطالع می شوند، 

چرا که غرق در رفاه و زندگی اشرافی گشته اند.
حال آن که همین افراد با زندگی های اشرافی 
س��هم زی��ادی در ایجاد فاصله طبقات��ی در جامع 
دارن��د، اما آی��ا نمی توانند در ناب��ودی این فاصله 

طبقاتی هم نقش داشته باشند؟
شناس��ایی افرادی که در چارچوب ارزش های 
مطلوب اخالقی، انس��انی و اس��المی می گنجند و 
می ت��وان به آنها اعتماد کرد، ش��اید کار س��اده ای 

نباشد، اما دشوار و نشدنی نیست.
می ت��وان از می��ان میلیون ها ایران��ی که در 
کش��ور زندگی می کنند و توانایی مدیریت اخالقی 
و ارزش��ی را دارند، افرادی را شناسایی کرد و آنها 
را در مسئولیت ها گمارد و پیش از آن نیز می توان 

آنها را آموزش داد و تربیت کرد. 
جمهوری اس��المی ایران تاکنون هر صدمه ای 
را دیده، به خاطر وجود مدیران و مس��ئولینی بوده 
است که سعی نکردند مدیریت ارزشی و اخالقی را 
در حیطه وظایف خود پیاده کنند، بلکه تالش آنها 
بیشتر بر روی انحراف از مسیر انقالب بوده است.

در چهل س��الگی انق��الب اس��المی می توان 
یک پوس��ت اندازی و تحول مدیریتی در س��اختار 
نظ��ام ایجاد کرد ک��ه می تواند جان ت��ازه ای را به 
بدنه جمهوری اس��المی تزریق کن��د. و البته باید 
راه های مال اندوزی و زندگی اشرافی را در ساختار 
مدیریتی که قرار اس��ت در چهل س��الگی انقالب 
اس��المی ساده زیس��ت و بدون روتوش وارد عرصه 

اداره کشور شود، بست. 

اخالق مداری کلید مطالبه گری مردمی و مدیریت مسئولین

نیاز به انقالب در مدیریت کشور

عض��و کابینه دولت نهم ب��ا بیان اینکه  روحانی از راه حل های شکست خورده گالیــــــه
در مجل��س دفاع کرد، گفت: نظارت های مجلس بر عملکرد 

دستگاه های اجرایی باید به موقع و بهنگام باشد.
کام��ران باقری لنکرانی با اش��اره به جلس��ه س��وال از 
رئیس جمهور، اظهار داشت: از رای مجلس پس از پاسخ های 
رئیس جمهور روشن اس��ت که مجلس و افکار عمومی قانع 
نش��دند، اما با این موضوع باید به صورت س��ازنده برخورد 
کرد و برخورد س��ازنده هم این است که از تشریک مساعی 

بیشتری بین قوا برای حل معضالت کشور استفاده کنیم.
وی اف��زود: آنچ��ه نگران کنن��ده اس��ت، اس��تفاده از 
راه حل های قدیمی علی رغم روبه رو ش��دن با شرایط جدید 
اس��ت. متاس��فانه راه حل های قدیمی که برخی مربوط به 
ده ها س��ال پیش اس��ت و تجربه ش��ده و هم��ان موقع هم 
حاصلش این بود که با بدهی خارجی زیادی روبه رو ش��ویم، 

مجددا با یک روکش جدید دنبال می شود.
وزیر بهداش��ت دولت نهم با تاکید ب��ر ضرورت نگاه به 
داخل و اس��تفاده از ظرفیت های بومی، تصریح کرد: نتیجه 
منطق��ی که همه بخص��وص دولت و آق��ای روحانی باید از 
جلس��ه سوال از رئیس جمهور بگیرند این است که در مسیر 
راه حل های جدیدی که ظرفیت و بنیاد فکری آن در کشور 
وجود دارد و برخی از آنها نیز قبال اس��تفاده ش��ده اس��ت، 

حرکت کنند.
باقری لنکرانی حاش��یه کمتر نس��بت به نوبت گذشته 
س��وال از رئیس جمهور و پاس��خ به موض��وع و پرداختن به 
س��وال از س��وی روحانی را از جمله نکات ارزنده این جلسه 
برش��مرد و خاطرنشان کرد: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد 
این اس��ت که راه و روش��ی ک��ه رئیس جمه��ور از آن دفاع 
کردند، راه حل شکس��ت خورده ای اس��ت که نتایج خوبی 
هم تا االن به بار نیاورده و امیدواریم نتیجه جلس��ه سوال از 

رئیس جمهور تغییر در سیاست ها باشد.
وی با تاکید بر لزوم فعالیت بیش��تر مجلس در موضوعات 
اقتصادی، گفت: نظارت های مجلس بر عملکرد دس��تگاه های 
اجرایی باید به موقع و به هنگام باشد، نه اینکه وقتی دالر ۳۵00 

تومانی به 11 هزار تومان تبدیل شد بخواهد نظارت کند.
وزیر بهداشت دولت نهم با اشاره به آشفتگی بازار سکه و 
ارز و خودرو، عنوان کرد: در حال حاضر با بحث خودرو روبه رو 
هستیم که قیمت خودرو درب کارخانه با بازار گاهی تفاوتش 
به دو برابر رسیده است. اینکه وزیر صنعت را استیضاح کنیم، 
رافع تکلیف نیس��ت؛ بلکه باید به ریش��ه های کار پرداخت و 
جل��وی آن را به موق��ع گرفت نه اینکه وقتی منجر به بحران 

شد، بخواهیم با حذف فرد برنامه ریزی کنیم.
وی تاکید کرد: اصالح برنامه ها و سیاس��ت های اساسی 

دولتی باید در دستور کار و هدف گذاری باشد.  مهر

باقری لنکرانی مطرح کرد؛
راه حل های »روحانی« شکست خورده است

رئیس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین  گف��ت: آمادگی خود ب��رای حمایت و بسیـــجي ها
تعامل با همه دستگاه های دولتی کشور را اعالم می کنیم.

س��ردار غالمحس��ین غیب پ��رور در نشس��ت خب��ری 
رزمایش سراس��ری اقتدار عاش��ورایی بسیج سپاهیان محمد 
رسول اهلل)ص( 2 گفت: کش��ور اسالمی ایران در طول چهل 
س��ال، حتی یک روز را بدون دشمنی استکبار سپری نکرده 
و ای��ن اذعان دوس��تان و دش��منان ما بوده ک��ه این خود از 
ویژگی های انقالب اس��المی است که در مقابل همه خطوط 
باطل نه گفته و در مقابل دش��من ایستادگی راسخ دارد. این 
امر به لطف خدا با همراهی مردم، نعمت رهبری و ویژگی های 

خود انقالب اسالمی اتفاق افتاده است.
وی افزود: اولین عملیات بسیج در قالب این رزمایش از نهم 
شهریور آغاز شده و تا بیست ونهم این ماه ادامه خواهد داشت و 

مرحله دوم آن در هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد. 
غیب پرور گفت: بعد از 2۹ شهریور یک  توقف چهار روزه به 
مناسبت تاسوعا و عاشورا و  رژه ۳1 شهریور داریم و در یکی از 
روزهای هفته دفاع مقدس اجتماع بزرگ سازماندهی شده ۷00 
هزار نیروی بسیجی را در مراکز بزرگ شهرها خواهیم داشت.

وی ب��ا بیان اینکه اوج این تجمع در تهران خواهد بود، 
گفت: این تجمع صدهزار نفری از بس��یجیان سازمان یافته 
اس��ت که یک بارقه امید و نقطه قوت برای نظام خواهد بود 

و ش��عار این رزمایش وحدت و پیش��رفت اس��ت تا بگوییم 
زمانی که پای نامالیمات و تهدیدات از سوی بیگانگان باشد 
صرف نظر از نگاه سیاسی همه ید واحد و پشت سر رهبری 

از نظام دفاع می کنیم.
غیب پرور »بس��یج« را یک دنیای پر از ظرفیت دانست 
و ادام��ه داد: دوس��تان ما در بخش صنعت و کش��اورزی و 
مهندسی عمران و پزشکی دارای حرف هستند؛ ما در حال 
حاضر ۹0 هزار واحد صنعتی در کش��ور داریم و امسال هم 
با وزارت صنعت درخص��وص ۳1 هزار پانصد واحد صنعتی 
تفاهم نامه داش��تیم و تمام ظرفیت بس��یج پ��ای کار آمده 
و امیدواریم که مس��یر هموارتر ش��ود و ظرفیت بسیج باور 
شود. مهار ریزگردها و کمک به زلزله زدگان و ایجاد راه های 
روس��تایی از جمله حوزه هایی اس��ت که بسیج اقشار در آن 
فعالیت می کند. آمادگی خود برای حمایت و تعامل با همه 

دستگاه های دولتی کشور را اعالم می کنیم.
رئیس س��ازمان بس��یج مستضعفین در پاس��خ به سوال 
دیگری پیرامون اقدامات بس��یج در جنگ اقتصادی، تصریح 
کرد: از ۳-4 هفته قبل در موضوع مقابله با محتکران به میدان 
آمدیم و براساس آماری که امروز دادند، 11۷1 میلیارد تومان 
حجم کاالهای کش��ف ش��ده در این مدت است که بیشترین 
کش��فیات مربوط ب��ه آهن آالت و فل��زات، م��واد خوراکی و 

بهداشتی و لوازم خانگی است.  باشگاه خبرنگاران

سردار غیب پرور اعالم کرد؛
کشف ۱۱۷۱ میلیارد تومان کاالی احتکار شده


