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گروه اندیشه
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برگزاری  ۵۰هزار عنوان برنامه ویژه
ایام دهه کرامت در کشور

▪ ▪برنامه های دهه کرامت در  79کشور برگزار میشود

نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در شورای
هماهنگی دهه کرامت گفت :برنامه های دهه کرامت
امسال به صورت گسترده در  79کشور برگزار می شود .به
گزارش ایرنا ،هاشم بیاتی در شورای هماهنگی بزرگداشت
دهه کرامت کشور در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی
شاهچراغ(ع) اظهار کرد :با توجه به اینکه عده ای از مردم
فارس در کشورهای حاشیه خلیج فارس حضور دارند ،در
روز ششم ذی القعده (نوزدهم مرداد) که روز بزرگداشت
احمد بن موسی شاهچراغ (ع) نام گرفته و یکی از روزهای
دهه کرامت است ،برنامه های ویژه ای در این کشورها
برگزار خواهد شد.
وی افزود :همچنین در این دهه ُ 150مبلغ دینی و مذهبی
به کشورهای مختلف جهان اعزام می شوند و فعالیت های
خود را با محوریت سبک زندگی اسالمی و نامه رهبر معظم
انقالب به جوانان غربی انجام می دهند .بیاتی در بخش
دیگری از مطالب خود گفت :با هدف آشنایی با فرهنگ
دفاع مقدس و همچنین مسیری که امام رضا (ع) از آن
به ایران وارد شدند ،امسال  80نفر از مردم کشورهای
مختلف در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی
هشت سال دفاع مقدس سفر می کنند .از یکم ذی القعده،
سالروز والدت حضرت معصومه (س) تا یازدهم ذی القعده،
سالروز والدت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) به عنوان
دهه کرامت نام نهاده شده است و روز ششم ذی القعده
که در میانه این دهه قرار دارد ،به عنوان روز بزرگداشت
حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) نامگذاری
شده است .امسال ،اول ذی القعده سالروز والدت حضرت
معصومه (س) مصادف با چهاردهم مرداد ،بزرگداشت
حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) برابر با
نوزدهم مرداد و سالروز والدت حضرت علی بن موسی
الرضا (ع) مصادف با بیست و چهارم مردادماه است.

▪ ▪مسئوالندربارهبدحجابیسکوتکردهاند

حجتاالسالم والمسلمین علیاکبر رشاد اظهار داشت:
متاسفانه مسئوالن درباره بدحجابی و بی حجابی ،نه تنها
سکوتکردهاند،بلکهاجازهنمیدهندکسیفریادبزندوامر
به معروف و نهی از منکر کند و اگر کسی به طور جدی به این
مسئله ورود پیدا کند ،با محدودیت و هجمه روبهرو خواهد
شد.بهگزارشخبرگزاریحوزه،رئیسشورایحوزهعلمیه
استانتهرانکهروزگذشته،در«تاالرشهر»شهرداریمشهد
ودرجمعشرکتکنندگاندردومینروزهمایشملی«قیام
مسجد گوهرشاد» سخن میگفت  ،ضمن بیان این مطلب،
افزود :به همین علت ،سکوت و کم شدن جرأت و شهامت
حوزویان و کوتاه آمدن آنها از انجام وظیفه ،وضع نامطلوبی
رابرایمقولهحجاببهوجودآوردهاست.عضوشورایعالی
انقالب فرهنگی ،در بخش دیگری از سخنان خود به شرح و
توضیح عناصر سازنده فرهنگ پرداخت و گفت« :بینش»،
«منش و اخالق» «کنش و رفتار» و «گرایش ها و عالقه ها»
چهارعنصرفرهنگهستند.ویبابیاناینکهمقولهحجاب
به سایر عناصر فرهنگ پیوند خورده است ،تأکید کرد :این
مؤلفه نقش ویژه ای دارد و نماد و نمود آن ،در نشان دادن
هویت و فرهنگ یک جامعه ،بیشتر دیده می شود .رئیس
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با اشاره به تغییر در
عناصر ساختاری خانواده و سبک زندگی ،اظهار داشت:
متاسفانه نهاد خانواده در حال تغییر است و در نتیجه تغییر
این روابط ،معنا و مفهوم معاد ،خدا ،دین و ...نزد جوانان ما
تغییر خواهد کرد .حجتاالسالم والمسلمین رشاد تصریح
کرد :سیاستمداران و صاحبان قدرت و ثروت ،بنا دارند بر
اسب شهوت سوار شوند و از زن ،مانند ابزار و وسیله ای برای
ترویج اقتصاد لیبرالی و گسترش صنایع اقتصادی خود،
بهرهببرند.رئیسشورایحوزهعلمیهاستانتهراندرپایان
سخنانش ،نسبت به شرایط نامطلوب فرهنگی در جامعه
هشدار داد و گفت :اگر بیشتر از این درنگ کنیم ،همه چیز
فرو خواهد ریخت و از دست خواهد رفت.

اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻮراﮐﺲ

 /٩٥١١٦٧٢٦ف

دوﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎر ارﺟﻤﻨﺪ
ارﺗﻘﺎء ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ
اﺳﺘﺎد� داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ�� ﻣﺸﻬﺪ
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺗﻘﯽ زاده ،دﮐﺘﺮ ﻟﻴﻼ ﭘﻮر ﻋﻠﯽ

 /٩٥١١٧٥٥٥ف

اﺳﺘﺎد ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷﯽ

اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮى
�ﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ� و درا�ﺖ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ� ﻣ�
ﺑﺎﺷﺪ را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻢ.

ﺧﻠﻴﻞ ﺟﻌﻔﺮﻧﮋاد ﮔﺮو

 /٩٥١١٧٨٦٩ش

▪ ▪متأسفانهکارجدیبرایمقابلهباتهاجمفرهنگیانجام
نشدهاست

رئیس مرکز اسناد انقالب اسالمی نیز ،صبح دی��روز طی
سخنانیدرحاشیههمایشملی«قیاممسجدگوهرشاد»،با
بیاناینکهاینقیام،جزئیازهویتدینیماست،ازعدممقابله
الزم با تهاجم فرهنگی دشمن انتقاد کرد و گفت :همانطور
که در تاریخ تشیع نمادهای مختلفی وجود دارد ،باید قیام
مسجدگوهرشادراهمبهعنوانیکالگویعملیکهجزئیاز
هویتدینیماست،بشناسیم.بهگزارشخبرگزاری«فارس»،
حجتاالسالموالمسلمینروحا...حسینیان،باتأکیدبراین
مسئلهکهحجابنهتنهابهعنوانیکسنتوادباجتماعی،
بلکه بهعنوان جزئی از هویت مذهبی ما قلمداد میشود،
اف��زود :زن مسلمان تا زمانی که باحجاب در جامعه حضور
داشته باشد ،احساس هویت مستقالنهای برای خود دارد.
رئیس مرکز اسناد انقالب اسالمی با اشاره به تغییر لباس
زنان ،حذف لباس روحانیت ،ممنوعیت کاله نمدی و سایر
پوششهادردورهپهلویاول،تصریحکرد:رضاشاهبهخوبی
فهمیدهبودکهبرایتداومحاکمیت،بایدبرحجابمردمتأثیر
بگذارد ،البته او از ابتدا ضد دین نبود ،بهنحویکه در دوران
نخستوزیریاشباشرابخواریوبرخیناهنجاریهامقابله
میکرد.امابانشستوبرخاستباافرادیچونعزیزالممالک
تغییرعقیدهداد،مخصوص ًاسفرویبهترکیه،باعثشدتحت
تأثیر رژه دختران در این کشور قرار گیرد .حجتاالسالم و
المسلمینحسینیانبابیاناینکهمرحوممصدقدرخاطرات
خود،عنوانکردهکهبیحجابیبرآیندیازفراینددگرزیستی
است،افزود:کسانیمانندتقیزادهپسازمدتیبهایننتیجه
رسیده بودند که برای غربی شدن ،باید از فرق سر تا نوک پا
تغییر کنند .رئیس مرکز اسناد انقالب اسالمی ادامه داد:
افرادی مانند رضاشاه ،چادر را کفن سیاه زن میدانستند
و میگفتند «حتی یک آشپز معروف زن نداریم» ،اما امام
خمینی(ره)معتقدبودندکهمردازدامنزنبهمعراجمیرود.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری :

واقعه کشف حجاب ،واکنش انگلیسی ها به قیام تنباکو بود
حجتاالسال موالمسلمین محمد محمدی گلپایگانی در جمع خبرنگاران ،در حاشیه همایش ملی قیام مسجد
گوهرشاد گفت :انگلیسیها کشف حجاب را برای جبران واقعه قیام تنباکو اجرا کردند .به گزارش خبرگزاری فارس،
رئیس دفتر مقام معظم رهبری افزود :رضاخان عنصر دستنشانده دولت انگلیس بود و آنها از قیام تنباکو زخمخورده و
صدمهدیده بودند و در پی فرد بیسوادی بودند که بتواند به اسالم لطمه بزند .وی با بیان اینکه مبارزه با مجالس عزاداری
و مراسمهای دیگر و نیز ،از بین بردن اوقاف ،از نشانههای مخالفت رژیم پهلوی با اسالم و فرهنگ اسالمی است،
خاطرنشان کرد :محمدرضا پهلوی هم ،با شگردهای دیگر ،همان سیاست پدر را ،با شدت بیشتری ادامه داد و همه
مملکت را در اختیار اجانب گذاشت و حتی دستورهای سفرای کشورهای بیگانه را ،بی چونوچرا اجرا میکرد .رئیس
دفترمقاممعظمرهبریتأکیدکرد:اینکشوربحرانزدهراامامخمینی(ره)نجاتدادندواگردخترانمسلمانباحجاب
آزادیهایی دارند و پیام حجاب به سایر کشورها انتقال داده شده است ،مدیون رهبر کبیر انقالب اسالمی هستیم.

ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ�� ﻣﺸﻬﺪ را ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض
ﻧﻤﻮده ،ﺗﻮﻓﻴﻖ روز اﻓﺰون ﺷﻤﺎ را آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

استادحسنرحیمپورازغدی

خبر مرتبط

ﺑﺮادر ارﺟﻤﻨﺪ

ارﺗﻘﺎء ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤ� ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟ� ﺑﻪ رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎدى

حجتاالسالموالمسلمین رشاد

عکس ها  :خراسان  -بیات

مسئول ش��ورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت از
برگزاری  ۵۰هزار عنوان برنامه ویژه ایام دهه کرامت در
سراسر کشور خبر داد و گفت :باید شخصیت حضرت
شاهچراغ (علیه السالم) به جهانیان معرفی ش��ود .به
گ��زارش بنیاد بینالمللی امام رض��ا(ع) ،حجتاالسالم
حمیدرضا ارباب سلیمانی از برگزاری  50هزار عنوان
برنامه ویژه ایام دهه کرامت در سراسر کشور خبر داد و
اظهار کرد :جلسه ش��ورای هماهنگی بزرگداشت دهه
کرامت که به میزبانی شیراز برگزار میشود ،هفته آینده
در حرم مطهر رضوی و پس از آن در حرم مطهر حضرت
معصومه (سالم ا ...علیها) برگزار میشود .وی با یادآوری
این مطلب که باید همگان برای معرفی حضرت شاهچراغ
(علیهالسالم) هر آنچه را در توان دارند به میدان بیاورند،
افزود :باید زندگینامه و سیره عملی آن حضرت معرفی و
به زبانهای دیگر ترجمه شود تا جهانیان با این شخصیت
بزرگ آشنا شوند .مسئول شورای هماهنگی بزرگداشت
دهه کرامت کشور با تاکید بر اینکه حضرت شاهچراغ (علیه
السالم)« ،امین والیت» بود ،اضافه کرد :باید والیتمداری
آن حضرت به جامعه ایرانی و جهانی معرفی شود.

همایش ملی «قیام مسجد گوهرشاد» که صبح روز دوشنبه
گذشته ،با سخنرانی آیتا ...سیداحمدعلمالهدی و دکتر
غالمعلی حداد عادل آغاز شدهبود ،پیش از ظهر دی��روز ،با
سخنرانی حجج اس�لام رش��اد و حسینیان ادام��ه یافت و با
سخنرانیحسنرحیمپورازغدی،عضوشورایعالیانقالب
فرهنگی ،به پایان رسید .در این همایش دوروزه که به همت
معاونت فرهنگی شهرداری مشهد و به مناسبت هشتاد و
یکمین سالروز قیام مسجد گوهرشاد و برای بررسی ابعاد
مختلف این قیام مهم و تأثیرگذار ،برگزار شد ،جمعی از
استادانبنامعرصهپژوهشهایتاریخی،ماننددکترموسی
حقانیودکترمحمدحسینرجبیدوانی،بهبیاندیدگاههاو
ارائهپژوهشهایخوددربارهاینقیام،پرداختند.
اینهمانتفاوتدیدگاهغربواسالمنسبتبهزناست.وی
حجابرانمادبرجستهدیندانستوافزود:هویتخودرادر
مقابل فرهنگی که با شبیخون در حال ورود به کشور است،
حفظ کنید ،چراکه اگر این هویت را از دست بدهید همه
آرمانهایانقالبراازدستخواهیمداد.
▪ ▪کسانی که برای انقالب هزینه دادهاند ،از صحنه خارج
نشوند

حسن رحیم پور ازغدی هم در این همایش سخنرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری حوزه ،این عضو شورای عالی انقالب
فرهنگی در بخشی از سخنان خود گفت :مراقب باشیم
مردمی که ایستادند و برای انقالب هزینه دادند ،از صحنه
خارجنشوند.رحیمپورازغدیبااشارهبهاجرایپروژهکشف
حجابدردورانرضاخان،تصریحکرد:پروژهکشفحجاب،
کار رضاخان بی سواد نیست .این پروژه ،پروژه ای هدایت
شده از خارج کشور بود .عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
قیام مسجد گوهرشاد را نخستین جنبش زنان برای حجاب
عنوان و خاطر نشان کرد :سندهایی که ارائه شده است از
مقاومتزناندربرابرکشفحجابخبرمیدهد.ویافزود:
شروعموجانقالب اسالمی با راهپیمایی بانوان مشهدی در
 ۱۷دیماه ۱۳۵۶مرتبطاستکهاینراهپیماییدردفاعاز
حجاببرگزارشد.ویبهبیاندوخاطرهازشاهدانواقعهقیام
مسجدگوهرشادپرداختوگفت:فردیکهدرآندورانسرباز
بود،نقلمیکردکهسربازانرابهدستههایمتدین،بیتفاوت
نسبتبهدینویهودیتقسیمکردندکهدستهاولرابازداشت
وگروهدومراغیرمسلحودستهسومرامسلحکردندوبهمسجد
گوهرشادفرستادند.رحیمپورازغدیگفت:همایشهایاین
چنینیبایدنهادینهومطالببهتفصیلوبهطورعلمیمطرح
شودوگرنه،نتیجهایدرپینخواهد داشت.

▪ ▪قیامیبرایصیانتازسبکزندگیاسالمی-ایرانی

معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ای��ران،
بابیان اینکه قیام مسجد گوهرشاد قیامی برای صیانت از
باورهای دینی و سبک زندگی اسالمی – ایرانی بود ،نظریه
دیکتاتوری منور را ،زمینهساز به قدرت رسیدن رضاخان
عنوان کرد .به گزارش خبرگزاری «فارس» ،موسی حقانی،
طی سخنانی در همایش ملی «قیام مسجد گوهرشاد»،
اظهار داشت :رضاخان یک فرد عامی ،نظامی و خشن بود
که در رأس کودتا قرار گرفت و افرادی که او را ازنظر فرهنگی
اداره میکردند ،روشنفکران دوره قبل و بعد از مشروطه
بودند که نباید نادیده گرفته شوند .وی بابیان اینکه نظریه
«دیکتاتوری منور» ،رضاخان را به قدرت رساند ،افزود:
این نظریه سبب شد رضاخان پس از رسیدن به قدرت،
دست به یک ساختارشکنی گسترده در ایران بزند .معاون
پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،با تأکید بر
اینکه باید میان کشف حجاب و منع حجاب تفکیک قائل
شد ،گفت :قبل از کودتای 1299هـ.ش ،برخی افراد ،از
جمله طرفداران فرقه ضاله بابیه ،هرچه در توان داشتند

دکترموسیحقانی

برای کشف حجاب به کار بستند؛ بهطوریکه طومارهایی
توسط مؤمنین در اعتراض به حضور بانوان بیحجاب در
معابروفروشمسکراتدرایران،نگاشتهشدهاست.حقانی
بابیان این که رضاخان ،قبل از رسیدن به سلطنت و در
دوران نخستوزیری و سردار سپهی ،نامههایی از حامیان
خارجی مبنی بر ترویج منع حجاب دریافت میکرد ،افزود:
رضاخانباکشفحجابمخالفنبودوحتیبخشنامهکرده
بود که اگر افرادی مزاحم بانوان بیحجاب شدند ،با آن افراد
برخورد کنید ،اما نسبت به منع حجاب کمی میترسید.
دکترحقانیبابیاناینکهحرفدیکتاتوریمنورایناستکه
برایرسیدنبهاهدافمان،بایداززورومشتآهنیناستفاده
کنیم ،گفت :جریان منورالفکری از سال 1297ه��ـ.ش،
برای تغییر باورهای دینی تالش میکرد و این امر زمینه ساز
روی کار آمدن یک دیکتاتور نظامی شد .وی با بیان اینکه
اینمواجهه،هنوزهمدرکشورماوجوددارد،تصریحکرد:در
ایران آن روز چند جریان حامی مدرنیزاسیون وجود داشت.
یکی از این جریانها درص��دد از بین ب��ردن ساختارهای
فرهنگی نبود ،اف��رادی نظیر امیرکبیر و عباس میرزا که
برای جبران عقبافتادگیها به سمت روشه��ای غربی
رفتند ،نمیخواستند غربگرایی را در ایران حاکم کنند.
این محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران ،جریان دیگر را
طرفداران غربی شدن ایران نامید که به دولتهای خارجی
وابستگی داشتند و در پی نفی فرهنگ ملی و اسالمی
بودند.دکتر حقانی افزود :دسته سوم افرادی بودند که هم
ازنظرفرهنگیواجتماعیدنبالساختارشکنیبودندوهم
فرهنگ غربی را ترویج میکردند .معاون پژوهشی موسسه
مطالعات تاریخ معاصر ایران ،به اسناد تاریخی جریان دوم
مدرنیزاسیون وابسته اشاره کرد و گفت :این عده هدایت
کودتای 1299هـ.ش را به دست گرفتند و آنچه رخ داد،
مدرنیزاسیون وابسته ناقص بود؛ ولی آنچه عم ً
ال در ایران
حاکم شد ،این تفکر بود که باید ظاهر ایرانیها را تغییر داد.
حقانی تأکید کرد :رضاخان معتقد بود باید غربی و متجدد

شویم و مخبر السلطنه هدایت هم در کتاب خاطرات و
خطرات ،به این نکته اشاره کرده است .دکتر حقانی قیام
مسجد گوهرشاد را قیامی برای صیانت از باورهای دینی و
سبک زندگی اسالمی ایرانی توصیف کرد که از سوی مردم
صورت گرفت.
▪ ▪نابودیسنگرهایفرهنگی،هدفغربیهابرایخاموش
کردنقیاممردمبود

دکتر محمد حسین رجبی دوانی ،پژوهشگر تاریخ و استاد
دانشگاه ،طی سخنانی در این همایش ،با بیان این که هدف
متجددین ،بریدن از دوران فرهنگ اسالمی و رسیدن به
ک��اروان تمدن غرب ،با استفاده از زور و قدرت رضاخان
بود ،گفت :رضاشاه برای خاموش کردن قیام مردم ،سعی
می کرد سنگرهای فرهنگی را از بین ببرد .به گزارش
خبرگزاری رسا ،دکتر دوانی که دوشنبه شب گذشته در
جمع شرکتکنندگان همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد
سخن میگفت ،ضمن اش��اره به ای��ن که جنایتی که در
مسجد گوهرشاد به وقوع پیوست ،مبتنی بر ایدئولوژی
رژی��م رضاخان ب��ود ،اف��زود :این ایدئولوژی مبتنی بر دو
رکن تجددخواهی و باستان گرایی بود که از آغاز سلطنت
رضاشاه ،در دستور کار مسئوالن فرهنگی وی قرار داشت
و واقعه مسجد گوهرشاد ،باید در راستای ای��ن راهبرد
رضاشاهی تعبیر و تفسیر شود .وی ادامه داد :در تدوین این
برنامه ،گروهی که پایهگذاران دیکتاتوری رضاخانی بودند،
برایویدستورالعملمینوشتندواو،بهعنوانیکنظامی،
این دستورالعملها را با خشونت اجرا می کرد .دکتر دوانی
با بیان این که کشف حجاب رضاخانی ،در  17دی ماه سال
1314هـ.ش ،با برگزاری جشن ،علنی و اجرا شد ،گفت:
بیتردید ،کشف حجاب جدی ترین مقابله با عواطف و
اعتقادات ملت ایران بود .در همین راستا ،به ساکنان تمام
شهر ها و روستاها دستور دادند تا با حجاب و عفاف مبارزه
کنند و حتی خانم های محجبه را سوار اتوبوس نکنند.

ﭘﺰﺷﮏ ﻋﺎﻟﻴﻘﺪر

ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟ� را �ﻪ
ﺑﻪ ﭘﺸﺘ�ﺎر و ﺗﻼش ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﻣ�ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺣﺞ و ز�ﺎرت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم
ﻣ�داﻧﻴﻢ از زﺣﻤﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﭼﻨﺪ�ﻦ ﺳﺎﻟﻪ�
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﺠﺮدى ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪ�ﺮ و ﺗﺸ�ﺮ
�ﻨﻴﻢ.

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻗﺒﻮﻟ� ﺧﻮاﻫﺮﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن

دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد زﻣﺎﻧﯽ در  phdاﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻣﺎدرﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

ﺣﺎج ﺧﺎﻧﻢ رﺿﻮى و دﮐﺘﺮ ﺳﻤﻴﻪ زﺣﻤﺘﮑﺶ

 /٩٥١١٧٨٤٧م

ﻣﺪ�ﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺿﻮ�
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻢ

دﮐﺘﺮﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺷﺮﯾﻔﻴﺎن

 /٩٥١١٧٢٤٦ق

دﮐﺘﺮ ﮐﻴﺎﻧﯽ -ﻣﻠﮏزاده
ﻓﺮﺗﺎج -ﺧﺪاﺑﺨﺸﻴﺎن

 /٩٥١١٨٩٧٤م

دﺑﻴﺮان ارﺟﻤﻨﺪ
دﺑﺴﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺷﻤﻴﻢ ﻣﺒﺘﮑﺮان

آﻗﺎﯾﺎن:ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ  ،ﻣﻴﺮى ،اﺳﺮارى
ﮐﺮﯾﻤﯽ  ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ:
ﮐﻼﻟﯽ  ،ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ  ،ﺳﻮﯾﺰى
ﻗﺒﻮﻟ� ﺑﻴﺶ از ٧٥ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻋﺰ�ﺰ در ﻣﺪارس اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ� درﺧﺸﺎن
و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘ� را ﺗﺒﺮ�� و از زﺣﻤﺎت ﺷﻤﺎ
ﻋﺰ�ﺰان �ﻤﺎل ﺗﺸ�ﺮ و ﻗﺪرداﻧ� را دار�ﻢ.
ﻫﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺷﻤﻴﻢ ﻣﺒﺘﮑﺮان ﺧﺮاﺳﺎن
 /٩٥١١٨٥٨٤د

اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻨﮓ ﻫﺎى ﻗﻴﻤﺘﯽ ،ﺑﺪون ﺷ� ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﺖ و ﻧﻴﺖ ﺧﻴﺮ
ﺑﺰرﮔﻮاراﻧ� ﭼﻮن ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� اﺳﺖ .ﺗﻼﺷﺘﺎن را ارج ﻧﻬﺎده و ا�ﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺰرگ را �ﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺟﻬﺎﻧ� د�ﮕﺮ�
ﺑﺮا� �ﺸﻮرﻣﺎن ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻌﺎب ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥١١٧٨٩٣آ

ﻗﺒﻮﻟ� در آزﻣﻮن ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎن و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ
را ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ .اﻣﻴﺪوار�ﻢ ﮔﺎﻣ� ﺑﺮا�
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ� آ�ﻨﺪه ات ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻤﻮ اﮐﺒﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده

 /٩٥١١٨٢٠٥م

 /٩٥١١٩٠٤٢م

اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺠﺎ و ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺞ و زﯾﺎرت ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى �ﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ،
ﻟﻴﺎﻗﺖ و ﺷﺎ�ﺴﺘﮕ� ﻫﺎ� ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آن ﺑﺮادرﮔﺮاﻣ� در ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ زاﺋﺮ�ﻦ ﻣﺤﺘﺮم
ﺑﻴﺖ اﷲ اﻟﺤﺮام و ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت در ﻃ� ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻃﻮﻻﻧ� ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ� ﺷﻤﺎ را از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪﻣﻨﺎن ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎس و ﻗﺪرداﻧ� از
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﺠﺮدى ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑ� ﺷﺎﺋﺒﻪ ،اﻧﺘﺨﺎب ا�ﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ اﻣﻮر اﻋﺰام
زاﺋﺮ�ﻦ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮ� ﺗﺒﺮ�� و ﺗﻬﻨﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻴﺮ اﻣﻴﺪ
ﺗﻘﯽ اﻣﻴﺪوار ﺣﻘﻴﻘﯽ

 /٩٥١١٨٨٣٧د

 /٩٥١١٩٣٤٩ت
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