
رئیس قوه قضاییه گفت: وزرا، نمایندگان مجلس و مس��ئوالن کشور اگر متوجه وقوع فسادی 
ش��دند، چه این فساد قبل از دوره مس��ئولیت آنها بوده و چه در زمان آنها شکل گرفته است، 
وظیفه دارند نسبت به آن واکنش نشان دهند و به مرجع قضایی گزارش کنند اما باید به این 
نکته توجه داشته باشند که اعالم فساد برای مردم امیدآفرین نیست بلکه آنچه مردم را امیدوار 
می کند، اقدام علیه فساد است. آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی با 
اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، تصریح کرد: یکی 
از نکات مورد تاکید ایش��ان، مردمداری و گشاده رویی بود که نه تنها ائمه محترم جمعه بلکه 
همه مدیران، کارگزاران و مسئوالن نظام در هر سه قوه باید این نکته را مورد توجه جدی قرار 
دهند تا مردم احساس کنند پیش از باز بودن درها، گوشی شنوا و رویی باز برای دریافت سخنان 
آنان وجود دارد. داش��تن این روحیه برای کارکنان و قضات ش��ریف دستگاه قضایی نیز بسیار 
ضروری اس��ت و باید به آن توجه شود. رئیس قوه قضاییه، امیدآفرینی بویژه برای نسل جوان 
را یکی دیگر از تاکیدات رهبر معظم انقالب اس��المی برشمرد و افزود: سلوک و رفتار قضایی، 
اداری و نظارتی در قوه قضاییه نیز باید امیدآفرین باشد و مردم با دیدن کیفر ظالم و احقاق حق 
مظلوم، امیدوار ش��وند و به این ترتیب سرمایه اجتماعی تقویت شود. رئیسی اظهار کرد: وزرا، 
نمایندگان مجلس و مسئوالن کشور اگر متوجه وقوع فسادی شدند، چه این فساد قبل از دوره 
مس��ئولیت آنها بوده و چه در زمان آنها ش��کل گرفته است، وظیفه دارند نسبت به آن واکنش 
نشان دهند و به مرجع قضایی گزارش کنند اما باید به این نکته توجه داشته باشند که اعالم 
فساد برای مردم امیدآفرین نیست بلکه آنچه مردم را امیدوار می کند، اقدام علیه فساد است.  
وی با اشاره به یکی دیگر از تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم تاثیرپذیری از صاحبان 
قدرت و ثروت، به موضوع دست اندازی برخی افراد به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و 
گفت: چند پرونده را در این زمینه شخصا دنبال کردم و چند گروه بازرسی نیز در تهران و سایر 
استانها مامور به بررسی شدند. در همه این پرونده ها، آشکارا رد پای صاحبان قدرت و ثروت و 
تاثیرپذیری از آنها به چشم می خورد. این افراد از طریق برقراری ارتباطات ناسالم با نهادهای 
قانونی نظیر شوراهای اسالمی شهر و روستا، شهرداری ها و برخی کمیسیون هایی که به موجب 
قانون وظیفه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی را دارند، اقدام به دریافت مجوز، تغییر کاربری 
و تصرف در این اراضی کرده اند که همه این موارد برای رسیدگی های دقیق و سریع به قضات 
و همکاران ارجاع ش��ده اس��ت. رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اعالم حمایت قاطع 
قضایی از اقدامات قانونی پلیس، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی باید هوشیارانه در قبال ناامنی 
ها اقدام مناس��ب داشته باشد زیرا جامعه ای پیشرفت می کند که امنیت داشته باشد. حضور 
با بصیرت، هوشیارانه و به موقع عزیزان نیروی انتظامی در میدان مبارزه با ناامنی ها می تواند 

آرامش و امنیت را به جامعه هدیه دهد. روابط عمومی قوه قضاییه
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رئیس قوه قضاییه:
همه مسئوالن متوجه فساد شدند گزارش کنند

پاکسازی نژادی  
پیامد نشست منامه

جاسوسان 
در تور

آنچ��ه در تح��والت اخی��ر غیر آس��یا قاب��ل توجه 
اس��ت، ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر تش��کیل 
ائتالف��ی برای برق��راری ثبات در خلی��ج فارس و 
تنگ��ه هرمز ب��رای عب��ور آزاد و ایمن کش��تی ها 
اس��ت. این ادعا زمانی مطرح ش��د که چند رخداد 
مهم در منطقه مش��اهده می شود سرنگون شدن 
پهپاد جاسوس��ی آمریکا توس��ط پدافند جمهوری 
اس��المی ایران، انفجارهای مشکوک و نفتکش در 
دری��ای عم��ان و در نهایت اقدام ای��ران در توقیف 
نفتکش متخلف انگلیسی، از جمله این موارد است.
حال این س��وال مطرح می شود که چرا آمریکایی 
ها از اج��رای طرح ایجاد ائتالف عبور و مرور ایمن 
کشتی ها در خلیج فارس و تنگه هرمز سخن گفته 
اند و چه اهدافی را در ورای آن پیگیری می کنند؟ 
پی��ش از هر چیز بیان این نکته ضروری اس��ت که 
مح��ور ادعایی آمریکای��ی ها مقابله ب��ا جمهوری 
اس��المی ایران اس��ت. آنها بر این  ادعایند که باید 
با عملکرد جمهوری اسالمی در منطقه مقابله شود.
با توجه به این مواضع و البته ادعاهایی که انگلیسی 
ه��ا در باب حضور بیش��تر نظام��ی منطقه پس از 
توقیف نفتکشش��ان توس��ط ایران مطرح کرده اند 
برخی محافل رس��انه ای و سیاسی تالش کرده اند 
تا چنان عنوان کنند که از یک س��و احتمال گزینه 
نظامی علیه ایران ش��دت گرفته اس��ت و از سوی 
دیگر اقدام قاطع ایران در پاسخگویی به تهدیدات 
دشمنان زمینه ساز افزایش حضور نظامی غرب در 
منطق��ه و کاهش نفوذ دریایی ایران خواهد ش��د.
ای��ن نوع تحلی��ل ه��ا در حالی مطرح می ش��ود 
ک��ه در باب ائت��الف ادعای��ی آمریکا چن��د نکته 
قاب��ل توج��ه وج��ود دارد ک��ه پاس��خ بس��یاری 
از ای��ن ابه��ام س��ازی را آش��کارتر م��ی س��ازد.
نخس��ت آنکه رویک��رد آمری��کا به ایج��اد ائتالف 
در حالی ک��ه تاکنون از یک جانبه گرایی س��خن 
می گفت، نش��انگر شکست سیاس��ت های آمریکا 
و البت��ه تزلزل جهانی آن اس��ت. آمریکا همواره از 
یک جانبه گرایی گفته و از بس��یاری از پیمان ها و 
تعهدات جهانی خارج ش��ده حال آنکه در ماه های 
اخی��ر به دنب��ال اجماع جهانی در ش��ورای حکام، 
شورای امنیت و منطقه بوده است. براین اساس به 
صراح��ت می توان گفت که رویکرد ائتالفی آمریکا 
یعن��ی ضعف و نه ق��وت آمریکا؛ و این نش��انگر به 
نتیجه رسیدن سیاست مقاومت در برابر آمریکاست. 
دوم آنک��ه ای��ن س��وال مطرح اس��ت ک��ه ائتالف 
آمریکای��ی چگونه ش��کل خواهد گرف��ت؟ حقایق 
ج��اری در نظام بین الملل نش��ان می دهد که جز 
چند کش��ور عرب��ی منطقه، رژیم صهیونیس��تی و 
معدود کش��ورهای اروپایی، دیگر کشوری در کنار 
آمری��کا قرار ندارد چنانکه حتی آلمان، هند و ژاپن 
نیز از عدم مش��ارکت در ائت��الف آمریکا در خلیج 
فارس خبر داده اند. جال��ب توجه آنکه حتی وزیر 
دفاع آمریکا نیز از ناتوانی کش��ورش جهت س��وق 
دادن ناتو برای مش��ارکت در این طرح گفته است.  
نکته مه��م آنکه آمریکا ادعای اق��دام برای امنیت 
خلی��ج فارس را دارد در حال��ی که جهانیان اذعان 
دارن��د که اق��دام ایران اجرای قوانی��ن بین المللی 
بوده در حالی که انگلیس در دزدی دریایی آشکار، 
نفتک��ش ایران��ی را در جبل الطارق ربوده اس��ت. 
حمای��ت آمریکا از این اق��دام انگلیس واهی بودن 
ادع��ای آمریکا مبنی بر اق��دام برای امنیت دریایی 
را آشکارتر س��اخته که نتیجه آن نیز افزایش آمار 
مخالفان ائت��الف دریایی آمریکا در جهان اس��ت. 
 س��وم آنک��ه آمریکا و متحدانش ب��ه خوبی هزینه 
هرگون��ه تهدید علی��ه امنیت و موقعی��ت منطقه 
های ایرانی را می دادند. سرنگونی پهپاد جاسوسی 
آمری��کا بر فراز آب های س��رزمینی ای��ران، اقدام 
ای��ران در توقیف نفتکش متخلف انگلیس، پاس��خ 
قاط��ع یگان زمینی و توپخانه ای ایران به تحرکات 
تروریست ها در مرزها و حتی آن سوی مرزها نظیر 
موش��ک باران مرکز تروریس��ت ه��ا در دیرالزور و
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را منصوب کردند         

ائتالفی در کار نیست
شاه ماهی هایی که اطالعات صید می کند؛
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رژیم صهیونیستی بزرگترین عملیات تخریب 
خانه فلسطینی ها در حومه بیت المقدس را 

اجرا می کند

صفحه 2

–

شهردارى شهر قیامدشت

از شرکت هاى  لذا  نماید.  به پیمانکاران واجد شرایط واگذار  شهردارى شهر قیامدشت در نظر دارد عملیات پروژه عمرانى به شرح ذیل را 
حقوقى دعوت مى شود با در دست داشتن رتبه جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزى جهت دریافت اسناد مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
درج آگهى نوبت دوم به امور مالى این شهردارى واقع در بزرگراه امام رضا (ع) ، قیامدشت ، خیابان آزادى ، تقاطع بلوار امام خمینى (ره) ، 
مراجعه یا با شماره تلفن 33587001- 33591014 داخلى 111 تماس حاصل فرمائید. به این پروژه هیچگونه تعلیق ، تعدیل ، ضریب منطقه اى 
و مابه التفاوت تعلق نخواهد گرفت. بدیهى است شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى 
باشد. مهلت دریافت اسناد از شرکت کنندگان تا پایان وقت ادارى روز شنبه 14/30 مورخ 1398/05/12 و اسناد در مورخه 1398/05/13 در 

کمیسیون معامالت مفتوح میگردد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/25 ، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/01

هزینه خرید اسناد به ریالرتبهبرآورد ریالىمبلغ سپرده شرکت در مناقصهنام پروژهردیف

2/180/000ابنیه1/473/212/27529/464/245/491تکمیل پارك زیتون1

موضوع فلسطین قطعا به نفع دنیای اسالم 
تمام خواهد شد

 رهبر انقالب در دیدار نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه:


