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در مهرماه س��ال  ،1364كليات تغيير قانون مطبوعات (مصوب سال
 )1358در مجلس دوم ش��وراى اس�لامى مطرح و در  22اسفند 1364
تصوي��ب گرديد .اين قانون با وج��ود تصويب و تأييد و ابالغ ،براى برخى
ابهام ايجاد كرده بود ،به طورى كه مخالفتها و اعتراضها به نقصان قانون
مطبوعات ،در سالهاى بعد از آن نيز ادامه پيدا كرد .به موجب اين ابهام در
دولت پنجم و در سال  1374برخى مسؤوالن معاونت مطبوعاتى وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمى موضوع اصالح قانون مطبوعات را مطرح كردند.
اين اصالحيه در چهار بند مطرح شد كه مواد آن عبارت بودند از :
ال��ف ـ ممنوعي��ت فعاليت مطبوعات��ى براى عوام��ل بيگانه ،اعضاى
گروهكهاى تروريستى و ضد انقالب ،جاسوسان ،وابستگان و سردمداران
رژيم طاغوت و . . .
ب ـ منع ش��دن مطبوعات كشور از دريافت كمك مالى از كشورهاى
بيگانه.
ج ـ ضمانت اجرايى براى مقابله با افراد دولتى يا غير دولتى كه نشريات
را براى چاپ مطلب يا مقالهاى زير فشار قرار داده يا آنها را وادار به سانسور
نمايند (در قانون مطبوعات با تأكيد بر آزادى بيان و قلم و براى پيشگيرى
از اعمال قدرت مسؤوالن بر مطبوعات تصريح شده بود كه اگر مطبوعات
دولت��ى يا غير دولتى از اين ما ّده تخلّف كنند ،به حكم دادگاه از خدمات
دولتى منفصل و يا تعزير خواهند شد).
د ـ التزام عملى مديران و صاحبان امتياز نش��ريات به قانون اساس��ى
جمهورى اسالمى ايران.
مطبوعات زنجي��رهاى جريان دوم خرداد كه خود را از متضررين اين
طرح مىدانستند در يك پروژه هماهنگ آن چنان فضاى مسمومى را در
جامع��ه ايجاد كردن��د و به مخاطبين خود القاء نمودند كه با تصويب اين
طرح ديگر مطبوعات جرأت نفس كشيدن ندارند!
نكت��ه قاب��ل توجه در فضاس��ازى عليه اف��كار عمومى اي��ن بود كه
حملهكنن��دگان به ط��رح اصالح قانون مطبوع��ات ،مخاطبان خود را در
جريان اصل طرح نمىگذاشتند و تنها خوراكى كه به خورد آنان مىدانند
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«تفسير و تحليل و موضعگيرى» بود.
روزنامههاى زنجيرهاى دوم خردادى در بمباران رسانهاى خود از طرح
قانونى نمايندگان مردم با عناوينى چون« :تالش جناح راست براى تغيير
مطبوعات»« ، 250اعتراض شديد انجمن صنفى روزنامهنگاران به طرح اصالح
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قانون مطبوعات»« ، 251قانونى كردن خشونت عليه اهالى مطبوعات»
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ضديت جدى دارد» ،
« ،طرح اصالح قانون مطبوعات ،با قانون اساسى ّ
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«تجديدنظر در قانون مطبوعات ،طرح انهدام مطبوعات غيروابسته» ،
«اصالح قانون يا به بنبست كشاندن نظام»« ، 255طرح اصالح ،سايه استبداد
را بر فضاى مطبوعات مىگستراند» 256و  . . .ياد مىكردند.
روزنامه س�لام (ارگان رسمى مجمع روحانيون مبارز) در خرداد سال
 1378پا را فراتر از اين گذاش��ته و در اظهارنظرى نامعقول و غيرمنطقى
«طرح اصالح قانون مطبوعات را وهن قانون اساسى و نظام» 257برشمرد.
البته اينگونه ش��انتاژ خبرى توس��ط روزنامه خوئينىها (عضو ارشد
مجمع روحانيون مبارز) چندان جاى تعجب نداشت .چرا كه وى به همراه
همفكرانش مىدانس��تند با دقيقتر شدن قانون مطبوعات و رفع ابهامات
در آن و بس��ته شدن راههاى دور زدن قانون ،قطار مطبوعات زنجيرهاى،
توانايى تاخت و تاز در بسيارى ميدانها را از دست خواهد داد.
روزنامهه��اى زنجي��رهاى با ويژگى خاصى ك��ه وزير تجديدنظرطلب
فرهنگ و ارشاد دولت خاتمى (عطاءاهلل مهاجرانى) برايشان تعريف كرده
بود ،مىتوانس��تند پس از توقيف ،ب��ار ديگر با نام ديگرى ،بدون تصحيح
روش و منش مطبوعاتى ،به كار خود يعنى حمله به ارزشهاى اسالمى و
انقالبى و پياده كردن تئوريهاى سكوالر خود ادامه دهند .بهطور مثال اگر
روزنامههاى نزديك به حزب دولت ساخته اصالحطلبان (حزب مشاركت)
چ��ون «جامعه» و «نش��اط» به دليل تخلّفات صريح توقيف مىش��دند،
بالفاصل��ه جرايد ديگ��ر اين حزب چون «صبح امروز» و «توس» با همان
كادر و مش��ى پيش��ين جاى آنان را مىگرفتند و بدين ترتيب علنآ قانون
را دور مىزدند .تصويب اين طرح از دور زدن قانون جلوگيرى مىكرد.

آگهی مزایده عمومی
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شرکت مخابرات استان تهران
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تهران (سهامی خاص)
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جهت کس��ب اطالعات بیشتر به س��ایت شرکت مخابرات
استان تهران  WWW.TCT.IRمراجعه فرمائيد.

روابط عمومی
شرکت مخابرات استان تهران

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و
امالک شهرستان اهواز
نوبت دوم

بدینوسیله اعالم میگردد :اس��امی اشخاصی که پرونده کالسه
آنه��ا در اجرای قانون ف��وق در هیاتهای حل اختالف موضوع
م��اده یک آییننامه اجرایی منجر به ص��دور رای گردیده برابر
م��اده  3قان��ون مزبور مراتب در دو نوبت ب��ه فاصله پانزده روز
جهت اطالع عموم آگهی میشود تا هر کس نسبت به تصرفات
مفروزه و مالکیت آنان اعتراض داش��ته باش��د از تاریخ انتش��ار
نوبت اول این آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به
اداره ثبت اس��ناد و امالک اهواز تس��لیم و رسید دریافت نماید
و معت��رض مکلف اس��ت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم
اعتراض دادخواس��ت به مقامات قضائی تقدیم و گواهی تقدیم
دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نماید.
بخش چهار
-1آق��ای عبدالمجید س��یالوی به ش��ماره شناس��نامه 1203
کدمل��ی  1752964772ص��ادره اهواز فرزند جابر نس��بت به
یک باب ساختمان در قس��متی از پالک  14/359به مساحت
 213/5مترمربع واقع در بخش چهار اهواز
تاریخ انتشار نوبت اول1392/8/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1392/9/6 :
اسفندیارینیا

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اهواز

آگهی حصر وراثت

آقای علی ش��هرت هردان عرب نام پدر عبود بشناسنامه 5042صادره
از اه��واز درخواس��تی بخواس��ته ص��دور گواهی حصر وراث��ت تقدیم
و توضی��ح داده که مادرم مرحوم زهره ش��هرت مکرمتی بشناس��نامه
 87ص��ادره رامهرم��ز در تاری��خ  89/12/5در اهواز اقامت��گاه دائمی
خوی��ش فوت ورثهاش عبارتن��د از  -1علی هردانعرب فرزند عبود به
شمارهشناس��نامه  5042صادره از اهواز  -2حسین هردانعرب فرزند
عبود به شمارهشناسنامه  14257صادره از اهواز (پسران متوفی)
 -3فخری��ه هردانعرب فرزند عبود به شمارهشناس��نامه  885صادره
ازاه��واز  -4معصومه هردان عرب فرزند عبود به ش��ماره شناس��نامه
 1055ص��ادره از اهواز (دختران متوف��ی)  -5عبود هردانعرب فرزند
صالح به شمارهشناسنامه  57صادره از دشت آزادگان (همسر متوفی)
وال غیر ورثه دیگری ندارد.
این��ک با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزب��ور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه ب��ه دادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر و هر وصیتنامه بجز س��ری و رس��می که بعد از این تاریخ ابراز
شود از درجه اعتبار ساقط است.

حسین داودی
رئیس شورای حل اختالف مجتمع شماره 3اهواز

همزمان با ارس��ال اصالحيه اين قانون از كميسيون فرهنگى مجلس
پنجم شوراى اس�لامى به هيأت رئيسه ،مجمع روحانيون مبارز با صدور
اطالعيهاى اعالم كرد« :طرحى توس��ط تعدادى از نمايندگان مجلس در
دس��تور كار مجلس ق��رار گرفته كه فقط تحديدكنن��ده (محدودكننده)
مطبوعات است و سايه استبداد را بر فضاى مطبوعات كشور مىگستراند.
اعمال محدوديت و ممنوعيت همانطور كه در گذشته نتيجهاى مطلوب
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در پى نداشته ،اينك نيز چنين دستاوردى نخواهد داشت».
با ورود اين طرح به صحن علنى مجلس ،موافقان و مخالفان به ايراد
سخن پرداختند .در روز رأىگيرى ،علىاكبر ناطق نورى (رئيس مجلس
پنجم) كه به عنوان موافق سخن مىگفت پيشنهاد نمايندگان مخالف طرح
را براى مسكوت گذاشتن طرح ،قابل قبول خواند و گفت :
«من هم با اين پيش��نهاد موافقم ،منته��ا كليات آن را تصويب كنيم
بع��د در جزئيات آن خودم هم كمك خواهم كرد ،نظرات دولت ،مجلس،
كارشناسان و جناحهاى مختلف را جمعآورى خواهيم كرد تا در بررسى
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جزئيات ،بحث خوبى داشته باشيم».
روزنامه همشهرى در ادامه گزارش خود از روند تصويب طرح مىآورد:
«رئيس مجلس از نمايندگان خواست به كليات طرح رأى دهند و تأكيد
كرد؛ من به عنوان رئيس مجلس اجازه نمىدهم جلوى آزادى مطبوعات
گرفته ش��ود  . . .مخاطبين ما در اين طرح ديگرانى هس��تند كه به بهانه
آزادى مطبوعات مىخواهند توطئه كنند» 260.در اين جلسه عطاءاهلل

* روزنامه سالم
(ارگان رسمى مجمع
روحانيون مبارز) در
خرداد سال  1378پا را
27

فتنهای که
سالم به پا کرد

* سالم در تاريخ  15تير  1378براساس يك سند
مجعول با مهر محرمانه ،ادعا كرد كه «سعيد اسالمى
(امامى) پيشنهاد اصالح قانون مطبوعات را داده
است» .انتشار يك سند محرمانه كه بعدها جعلى بودن
آن به اثبات رسيد ،واكنشهاى مختلفى را در سطح
جامعه ايجاد كرد .ساعت  10شب همان روز ،روزنامه
سالم با شكايت وزارت اطالعات به دليل درج سندى
مجعول منتسب به اين وزارتخانه ،توقيف گرديد .على
يونسى (وزير وقت اطالعات دولت خاتمى) در توجيه
شكايت خود گفت « :نامه ،مربوط به سعيد امامى
نبوده ،بلكه از حوزه مشاورين وزير ،خطاب به وزير
ارسال شده و موضوع نامه نيز مربوط به اصالح قانون
مطبوعات نيست .روزنامه سالم با حذف صدر و ذيل
نامه ،صرفا استفاده جناحى و سياسى نموده است».
وى همچنين بعدها اعالم كرد « :سندى كه روزنامه
سالم چاپ كرد ،درحقيقت يك نوع سرقت بود كه
نبايد چنين كارى صورت مىگرفت».
مهاجرانى (وزير فرهنگ و ارشاد دولت خاتمى) نيز به عنوان نماينده
دولت در مخالفت با طرح تغيير قانون مطبوعات گفت :
«هيأت نظارت با قانون فعلى هم نمىتواند به طور قطعى امتياز نشريات
را لغو كند ،در صورت تش��خيص دادگاه لغو امتياز قطعى مىشود  . . .در
اين طرح اختيارات وزارت ارشاد در حد سازمان تبليغات است ،در حالى
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كه مسؤوليت آن بيشتر است».
سرانجام اين طرح در تاريخ  16تير  1378با رأى  125نماينده موافق
به تصويب رس��يد .با تصويب طرح اص�لاح قانون مطبوعات ،روزنامههاى
زنجي��رهاى جري��ان دوم خرداد به حمالت خود افزودن��د .به گونهاى كه
سكوالرهاى نفوذ كرده به مطبوعات كشور تصميم گرفتند با پيوند زدن
تصويب طرح اصالح قانون مطبوعات به ماجراى قتلهاى زنجيرهاى ،پروژه
براندازى نظام جمهورى اس�لامى را وارد فاز تازهاى كنند .اين سكوالرها
كه در تفس��يرى ناصواب از دوم خرداد آن را رويارويى با نظام جمهورى
اس�لامى تعبير مىكردند به دنبال ايجاد ي��ك صحنه درگيرى ميان دو
سوى حاكميت يعنى رهبرى و رئيسجمهور بودند .صحنهاى كه پيشتر

آگهی مناقصه شیر

اداره کل آموزش و پرورش اس�تان همدان در نظر دارد به
استناد مجوز شماره  10358/701تاریخ  ،92/9/2جهت اجرای
طرح ش��یر رایگان مدارس در سال تحصیلی  92-93از طریق
مناقصه عمومی اقدام به خریدتعداد  3/637/000لیوان شیر
پاستوریزه و تعداد  1/132/000پاکت شیر استریل 3گوش
نماید ،ل��ذا کلیه متقاضیان واجد ش��رایط میتوانند جهت
دریافت شرایط مناقصه از تاریخ چاپ آگهی حداکثر تا آخر
وقت اداری روز دوشنبه تاریخ  92/9/9به آدرس ذیل یا سایت
 www.hamedan.medu.irمراجع��ه و م��دارک
مربوط��ه را تکمی��ل و حداکثر ت��ا پایان وق��ت اداری روز
چهارش��نبه تاریخ 92/9/20به آدرس زیر تحویل و رس��ید
دریافت نمایند.
همدان خیابان فرهنگ اداره کل آموزش و پرورش اس��تان
همدان -ساختمان جدید دبیرخانه -تلفن تماس :مستقیم
 0811-8254044و  8264041-6داخلی  1199و 1185

آگهی حصر وراثت

آقای علیرضا شهرت عرفانیفرد نام پدر ابراهیم بشناسنامه 562
صادره از خرمش��هر درخواستی بخواس��ته صدور گواهی حصر
وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم منیجه شهرت
توپچی بشناس��نامه  34000صادره اهواز در تاریخ  92/7/16در
اه��واز اقامتگاه دائمی خود فوت ورثهاش عبارتند از -1متقاضی
با مشخصات فوقالذکر -2غالمرضا عرفانیفرد بشناسنامه 826
صادره خرمش��هر (فرزندان ذکور متوفیه)  -3مهین عرفانیفرد
بشناس��نامه  544صادره اهواز -4زهرا عرفانیفرد بشناس��نامه
 26728صادره خرمش��هر -5مهرنوش عرفانی فرد بشناس��نامه
 630ص��ادره خرمش��هر -6فاطم��ه عرفانیف��رد بشناس��نامه
 174ص��ادره خرمش��هر (فرزندان اناث متوفیه) و الغیر بش��رح
دادخواست تقدیمی بکالسه  /775/270/92حقوقی میباشد.
این��ک با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزب��ور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز س��ری و رسمی که
بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره  2اهواز
علی مجیدی

آگهی حصر وراثت

بان��و ایران ش��هرت زنگنه نام پدر صحنعلی بشناس��نامه  27صادره از
رامهرمز درخواس��تی بخواس��ته ص��دور گواهی حص��ر وراثت تقدیم
و توضیح داده که پس��رم مرحوم افش��ین ش��هرت رحیم��ی هزاروند
بشناس��نامه  28ص��ادره باغمل��ک در تاریخ  92/5/23در ش��هر اهواز
اقامتگاه دائمی خویش فوت ورثهاش عبارتند از  -1ایران زنگنه فرزند
صحنعل��ی به شش  27ص��ادره از رامهرمز (مادر متوفی) والغیر ورثه
دیگری ندارد.
این��ک با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزب��ور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر
و هر وصیتنامه بجز س��ری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از
درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره  3شهرستان اهواز
حسین داودی

فراتر از اين گذاشته و
دراظهارنظرىنامعقول
و غيرمنطقى «طرح
اصالح قانون مطبوعات
را وهن قانون اساسى
و نظام» برشمرد.البته
اينگونه شانتاژ خبرى
توسط روزنامه خوئينىها (عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز) چندان جاى تعجب نداشت .چرا كه وى
به همراه همفكرانش مىدانستند با دقيقتر شدن قانون مطبوعات و رفع ابهامات در آن و بسته شدن
راههاى دور زدن قانون ،قطار مطبوعات زنجيرهاى ،توانايى تاخت و تاز در بسيارى ميدانها را از دست
خواهد داد.

يونسى وزير سابق اطالعات

محمدعل��ى ابطحى (رئيس دفتر خاتمى و عضو مجمع روحانيون مبارز)
درباره آن سخن گفته بود :
«آقاى خاتمى  20ميليون نفر پشت سر دارد ،آقاى خامنهاى  8ميليون
رأى آورد ،اگر درگيرى به وجود آيد ،شما مطمئن باشيد كه آقاى خامنهاى
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پيروز نخواهد شد».
از اينجا بود كه مىشد حدس زد سكوالرها در پى ايجاد يك درگيرى
ميدان��ى طرفداران خود و حاميان رهبرى هس��تند ت��ا بتوانند از طريق
مقدمات كودتا عليه رهبرى را فراهم كنند .ا ّما چگونگى
زورآزمايى خيابانىّ ،
اين اتصال و ربط آن به قتلهاى زنجيرهاى مس��ألهاى پيچيده بود .تا اين
كه روزنامه سالم به مديرمسؤولى موسوى خوئينىها (عضو ارشد مجمع
روحانيون مبارز) آتش��ى را به پا كرد كه سرانجام دامن مجمع روحانيون
مبارز و روزنامه سالم را گرفت.

آگهی تغییرات
شرکت ولکان

دنیز آذربایجان
سهامی خاص

به شماره ثبت
 437549و
شناسه ملی

14002934811

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه

هیئتمدیره م��ورخ 92/3/31
ک��ه در تاری��خ 92/4/18
ب��ه ای��ن اداره واص��ل گردید
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د:

حس��ین ش��کری قرهط��وق
بش��ماره ملی 1532816863

بس��مت رئی��س هیئتمدیره
و احمدرض��ا قدیری بش��ماره

ملی  09388315393بسمت

مدیرعامل و عضو هیئتمدیره
و مریم شکری قرهطوق بشماره
ملی  1530336406بس��مت

نای��ب رئی��س هیئتمدی��ره
انتخاب گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق بهادار

و تعهدآور شرکت با امضا

منفرد رئیس هیئتمدیره
همراه با مهر شرکت معتبر

میباش��د و اوراق ع��ادی

و اداری ب��ا امض��ا رئیس
هیئتمدیره همراه با مهر
شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها
و
مؤسسات
غیرتجاری
سازمان ثبت
اسناد و امالک
کشور

س�لام در تاريخ  15تير  1378براس��اس يك سند مجعول با مهر
محرمانه ،ادعا كرد كه «سعيد اسالمى (امامى) پيشنهاد اصالح قانون
263
مطبوعات را داده است».
انتش��ار يك س��ند محرمانه ك��ه بعدها جعلى ب��ودن آن به اثبات
رس��يد ،واكنشهاى مختلفى را در سطح جامعه ايجاد كرد .ساعت 10
شب همان روز ،روزنامه سالم با شكايت وزارت اطالعات به دليل درج
سندى مجعول منتسب به اين وزارتخانه ،توقيف گرديد .على يونسى
(وزير وقت اطالعات دولت خاتمى) در توجيه شكايت خود گفت :
«نامه ،مربوط به سعيد امامى نبوده ،بلكه از حوزه مشاورين وزير،
خطاب به وزير ارس��ال شده و موضوع نامه نيز مربوط به اصالح قانون
مطبوعات نيست .روزنامه سالم با حذف صدر و ذيل نامه ،صرفآ استفاده
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جناحى و سياسى نموده است».
وى همچنين بعدها اعالم كرد :
«س��ندى كه روزنامه سالم چاپ كرد ،درحقيقت يك نوع سرقت
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بود كه نبايد چنين كارى صورت مىگرفت».
روزنامه كيهان ،در نخس��تين واكنش خود به انتشار نامه محرمانه
وزارت اطالع��ات در س��رمقالهاى تح��ت عن��وان «ماكي��اول و قانون
مطبوعات» با طرح س��ؤاالتى به دستهاى پشت پرده آن اشاره كرد و
نوش��ت« :گرچه ادعاى روزنامه سالم مبنى بر اين كه خبر موثق ارائه
كرده ،چندان قابل اتكا نيس��ت (و نمونه اخيرش خبرى موثق! درباره
آقاى درى نجفآبادى بود كه بعدآ تكذيب ش��د) ولى با فرض انتساب
اين نامه به س��عيد امامى ـ كه الب��د وزارت اطالعات درباره آن اظهار
نظر خواهد كرد ـ و انتشار آن ،اقدام به افشاى سند طبقهبندى شده
و يك عمل مجرمانه اس��ت كه حتمآ مديرمسؤول محترم اين روزنامه
كه مدتى بر مسند يك مقام قضايى تكيه زده بود به عواقب آن آگاهى
دارد .به عالوه بايد به اين سؤال پاسخ داده شود كه اين نامه (بر فرض
صحت آن) از چه كانالى در اختيار يك روزنامه وابس��ته به يك جناح
سياسى خاص قرار گرفته است و آيا بدان معنا نيست كه گروههايى كه
از دو سال پيش در صدد بال اثر كردن وزارت اطالعات و از بين بردن

اعتبار آن بودند ،توانستهاند با اعمال نفوذ ،اقدام به سندربايى كنند؟! و
يا بايد اتهامى را كه اين روزنامه به بعضى نشريات كشور وارد مىكرد
و آنها را نزديك به محافل اطالعات قلمداد مىنمود ،يك عمل موذيانه
به منظور رد گم كردن دانست؟ و آيا اين مصداق همان دزدى نيست
كه همراه با ديگران فرياد «آى دزد» سر مىدهد؟
فرض بعدى كه البته نزديك به محال است آن كه اين سند كامال
موثق! از راههاى قانونى به روزنامه سالم تحويل شده و تضمين الزم براى
رهايى از عواقب انتشار آن نيز داده شده است! آيا اين اقدام ،منطبق با
آموزههاى ماكياول نيست؟ به منظور تحت تأثير قرار دادن ج ّو جامعه
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براى عدم تصويب اصالح قانون مطبوعات منتشر نگرديده است؟»
در سوى ديگر در حالى كه راديو آمريكا در گفت وگو با عليرضا نورىزاده
نشان شجاعت را بر سينه موسوى خوئينىها زده و اعالم كرده بود كه :
«كارى كه روزنامه س�لام كرد ،به گمان من يكى از شجاعانهترين
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كارها در تاريخ بيست ساله مطبوعات ايران بود».
 - 249سوداى سكوالريسم ،ص .208
 - 250روزنامه سالم ،به تاريخ .8/3/1378
 - 251روزنامه نشاط ،به تاريخ .18/3/1378
 - 252روزنامه سالم ،به تاريخ .18/3/1378
 - 253روزنامه آريا ،به تاريخ .20/3/1378
 - 254روزنامه خرداد ،به تاريخ .30/3/1378
 - 255روزنامه سالم ،به تاريخ .9/4/1378
 - 256روزنامه آريا ،به تاريخ .12/4/1378
 - 257روزنامه سالم ،به تاريخ .27/3/1378
 - 258روزنامه ايران ،به تاريخ .12/4/1378
 - 259روزنامه همشهرى.17/4/1378 ،
 - 260همان.
 - 261همان.
 - 262سوداى سكوالريسم ،ص .205
 - 263روزنامه سالم ،به تاريخ .15/4/1378
 - 264روزنامه كيهان ،به تاريخ .16/4/1378
 - 265روزنامه بيان ،به تاريخ .22/2/1379
 - 266رمز عبور ( ،)1ص .207
 - 267پايان داستان غمانگيز ،ص .107

اطالعیه جذب هیئت علمی پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق

(ع)

پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق(ع) نمایندگی ولی فقیه در سپاه به منظور تکمیل اعضاء هیئت علمی
پژوهشی مورد نیاز خود از میان برادران مومن و متعهد طبق جدول وشرایط ذیل عضو میپذیرد:
ردیف

عنوان رشته

گرایش

مقطع تحصیلی

تعداد

مالحظات

1

علوم دفاعی

مدیریت دفاع ملی

دکتری یا دانشجوی دکتری

2

مسلط به زبان انگلیسی

2

امنیت ملی

امنیت ملی

دکتری یا دانشجوی دکتری

2

*

3

مدیریت

مدیریت آموزشی

دکتری

1

*

4

مدیریت

برنامهریزی فرهنگی

دکتری

1

*

5

مدیریت

مدیریت راهبردی

دکتری

1

*

6

مدیریت

رفتار سازمانی

دکتری

1

*

7

جامعهشناسی

جامعهشناسی فرهنگی

دکتری

1

*

8

جامعهشناسی

گروههای اجتماعی

دکتری

1

*

9

جامعهشناسی

بررسی مسائل اجتماعی ایران

دکتری

2

*

10

جامعهشناسی

علوم ارتباطات اجتماعی

دکتری

1

*

11

روانشناسی

روانشناسی تربیتی

دکتری

2

*

12

اقتصاد

اقتصاد اسالمی

دکتری

1

*

13

علوم سیاسی

جامعهشناسی سیاسی

دکتری یا دانشجوی دکتری

1

*

14

علوم سیاسی

اندیشه سیاسی

دکتری یا دانشجوی دکتری

2

*

15

علوم سیاسی

مسائل ایران

دکتری یا دانشجوی دکتری

2

*

16

روابط بینالملل

مسائل منطقهای

دکتری یا دانشجوی دکتری

2

*

17

الهیات معارف اسالمی

فقه االقتصاد

دکتری یا دانشجوی دکتری

1

مسلط به زبان عربی

18

الهیات معارف اسالمی

فقه سیاسی

دکتری یا دانشجوی دکتری

1

*

19

الهیات معارف اسالمی

فقه ارتباطات در رسانه

دکتری یا دانشجوی دکتری

1

*

20

الهیات معارف اسالمی

تفسیر تطبیقی

دکتری

1

*

21

الهیات معارف اسالمی

نهجالبالغه

دکتری یا دانشجوی دکتری

1

*

22

الهیات معارف اسالمی

فلسفه دین

دکتری

1

*

23

الهیات معارف اسالمی

کالم جدید

دکتری

1

*

24

الهیات معارف اسالمی

کالم تطبیقی

دکتری

1

*

25

الهیات معارف اسالمی

فرق و مذاهب

دکتری

1

*

26

الهیات معارف اسالمی

تاریخ تشیع

دکتری

1

*

27

الهیات معارف اسالمی

تاریخ تمدن اسالمی

دکتری یا دانشجوی دکتری

1

*

28

الهیات معارف اسالمی

تاریخ اهل بیت

دکتری یا دانشجوی دکتری

1

*

29

الهیات معارف اسالمی

تاریخ اسالم

دکتری یا دانشجوی دکتری

1

*

شرایط جذب:
-1حداکثر سن  35سال برای دانشجویان دکتری و  45سال برای دارندگان درجه
دکتری
-2دارا بودن مدرک دکترای تخصصی یا دانشجوی دکتری برابر جدول مذکور
-3قبولی در مصاحبه علمی پژوهشی
-4اخذ امتیازات دستورالعمل جذب هیئت علمی پژوهشکده
-5اخذ صالحیت علمی و عمومی از وزارت علوم
 چاپ حداقل دو مقاله علمی پژوهشی در نشریات مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقاتو فناوری در زمینه رشته تخصصی مربوطه الزامی است.
-6اهل قلم بودن و دارای کتب یا پژوهشهای تخصصی
-7داشتن آمادگی الزم جهت پژوهش در رشته تخصصی مربوطه
تذکرات:
-1پذیرفته شدگان (غیرپاسدار) پس از حداقل سه سال خدمت پیمانی و انجام
دورههای آموزشی مورد نیاز ،به استخدام رسمی سپاه درآمده و پس از دو سال و
کسب امتیازات صالحیتهای علمی و عمومی وزارت علوم ،به عضویت رسمی آزمایشی
هیئت علمی درخواهند آمد.
 -2پذیرفته شدگان در طول مدت خدمت از تمامی مزایای خدماتی و رفاهی سپاه
(خدمات درمانی نیروهای مسلح ،بیمه عمر ،مکمل و خانواده ،دفترچه اتکا ،مزایای
مسکن ،تسهیالت وام و )...طبق ضوابط و مقررات بهرهمند خواهند شد.
-3پاسداران رسمی پس از دو سال فعالیت پژوهشی در پژوهشکده و تایید صالحیت علمی
و عمومی وزارت علوم به عضویت رسمی آزمایشی هیئت علمی در خواهند آمد.
-4روحانیون در صورت داشتن مدرک سطح چهار حوزه و یا تحصیل در مقطع دکتری،
پس از سیر مراحل گزینش به عضویت سپاه درآمده و پس از دو سال فعالیت پژوهشی

در پژوهشکده و تایید صالحیت علمی و عمومی وزارت علوم به عضویت رسمی
آزمایشی هیئت علمی درخواهند آمد.
مدارک الزم:
 -1اصل و روگرفت از مدرک تحصیلی دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد و کارشناسی
(برای مدرک تحصیلی خارج از کشور ارایه تصویر ارزشیابی شده آن الزامی است).
 -2اصل و روگرفت از تمام صفحات شناسنامه
 -3شش قطعه عکس  3×4جدید
-4اصل و روگرفت کارت پایان خدمت و یا مدرکی که بیانگر وضعیت نظام وظیفه
متقاضی باشد.
-5ارایه یک نسخه از ریز نمرات و پایان نامه دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد
-6ارایه رزومه علمی به همراه یک نسخه از آثار و تالیفات شامل :مقاالت منتشر شده،
کتاب ،گزارش علمی ،طرحهای تحقیقاتی و....
 -7ارایه دو معرفینامه از اساتید و متخصصان برجسته رشته مربوطه.
 -8گواهی تایید سابقه ایثارگری (در صورت دارا بودن)
 -9گواهی فعالیت و رتبههای علمی ،فرهنگی و( ...در صورت دارا بودن)
زمان مراجعه:
از تاریخ درج اطالعیه تا تاریخ ( 1392/11/25به استثنای روزهای تعطیل)
مکان:
متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام اولیه به سایت  www.tooba.netمراجعه نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر همه روزه بجز ایام تعطیل با شماره 025-32135329
تماس حاصل نمایید.

سامانه :پیام کوتاه 1000118259

دفتر هیئت علمی پژوهشکده علوم اسالمی امام صادق(ع)

