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پژمانف ر:

روش گامب هگام ،ما را به دوران
قبل از برجام بازنم يگرداند

عضو فراکسيون نمايندگان واليي مجلس گفت :روش گام به گام ما را به
دورانقبلازبرجامبازنميگرداند.حجتاالسالمنصراهللپژمانفردرگفتوگو
با خبرنگار گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به گام سوم ايران
در کاهش تعهدات برجامي ،اظهار کرد :بايد اين اقدام جمهوري اسالمي
ايران را مثبت ارزيابي کرد ،چراکه اروپاييها و آمريکاييها بايد بدانند که
ايران هيچگاه از مواضع خود عقب نشيني نميکند.وي با بيان اينکه اروپا
بايد بداند که ما منافع ملي و حقوق مسلم مردم خود را با بازيهايي که
آنها درميآورند معامله نميکنيم تصريح کرد :روش گام به گام موجب
خستگي مردم در احقاق حقوق شان ميشود ،چرا دولتمردان اين پيام را
درک نميکنند که آمريکا زير تعهد برجام زده و اروپاييها نيز به شيوه اين
کشور عمل ميکنند.وي با تأكيد بر اينکه روش گام به گام ما را به دوران
قبل از برجام بازنميگرداند ،لذا دولتمردان بايد در برخورد با اروپا شفاف
عمل کنند افزود :ما نبايد در برابر دشمن ضعف نشان داده و فرصتسوزي
کنيم ،چراکه غرب دقيقا به دنبال همين موضوع است تا جمهوري اسالمي
ايران را ضغيف کند و به نظر ميرسد که وقت آن رسيده تا دولت اين بازي
را تمام کند.نماينده مردم مشهد در مجلس گفت :همانطور که در متن
برجام آمده در صورت نقض آن ما بايد تمام اقدامات خود را در يک مرحله
انجام دهيم نه دهها مرحله ،لذا به نظر بنده روش فعلي دولت صحيح نيست
و ما را در موضع ضعف و ناتواني قرار ميدهد.

شرحي برحديث واليت

رزمندگان جنگ اقتصادي

ادامه از صفحه اول
در اين فاز،دشمن تالش مي کند با اخالل در نظام اقتصادي کشور،مردم را
خشمگين و عصباني سازد و با باالبردن هزينه هاي روزمره زندگي و معيشت،اين
ذهنيت را در ميان افکار عمومي القاء کند که نظام حاکميتي آنها،ناکارآمد و
بي کفايت است و بالطبع هر آنچه اين ذهنيت تلقين شود ،انديشه ضرورت تغيير
نظام نيز بيشتر مي شود.
-2هدف دوم دشمن از پياده سازي چنين طرح هاي شومي(جنگ اقتصادي)
معطوف به اين مقص ِد پليد مي شود که اختالل درروند توسعه و شکوفايي
کشورهاي هدف و حداقل با کندي هر چه تمام تر طي شود،زيرا توسعه بدون
اقتصاد شکوفا،امري ناممکن است و در بسياري از طرح ها،پروژه ها و حتي اهداف
فرهنگيواجتماعي،تأمينبودجهحرفنخستراميزندودرشرايطيکهمشکالت
اقتصادي يک کشور تشديد مي شود پرداختن به اهداف از پيش تعيين شده در
حوزه هاي گوناگون با مشکالت خاص به خود همراه خواهد شد.
-3هدف نهايي دشمن از ايجاد جنگ اقتصادي را مي توان جلوگيري از اقتدار
اقتصادي دانست در اين واقعيت جست وجو کرد که براي مقابله در برابر تهاجمات
نظامي دشمن،اقتصاد قدرتمند يک ضرورت است و به تعبيري،الزمه يک دفاع
مستحکم در برابر دشمن در جنگ هاي نظامي،در کنار روحيه مجاهدت،مقاومت
وفرهنگشهادت،برخورداريازاقتصاديقدرتمنداستتابهواسطهآن،مديريت
جنگ به نحو مطلوب و شايسته تري انجام پذيرد.
ابتدا به ساکن مي طلبد اين موضوع درک شود که دشمنان ايران اسالمي وارد
يک جنگ اقتصادي جدي با نظام و مردم اين مرز و بوم شده اند.
«دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريکا در مصاحبه با فاکس نيوز در تأييد راهبرد
خود مبني بر تحميل جنگ اقتصادي بر ايران مدعي شد ،بعد از خروج آمريکا از
برجام ،اوضاع ايران آشفته شده است.
ترامپ اعتراف کرد که آمريکا از جريانهاي ناراضي و به طور کلي هرگونه اغتشاش
و ناآرامي در ايران حمايت ميکند.
راههاي مقابله با جنگ اقتصادي
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ديدار سال گذشته با کارگران با تأکيد بر اينکه
تنها راه مقابله با اين جنگ ،حمايت از کاالي ايراني و تکيه بر توانايي ها و ظرفيت
هاي داخلي و چشم ندوختن به بيگانگان است گفتند :وظيفه دولت و مسئوالن،
برطرف کردن مشکالت و موانع کارآفرينان و کارگران و افزايش ظرفيت توليد
واحدهاي توليدي است و وظيفه مردم نيز تصميم و عزم جدي براي خريد
کاالي ايراني است.
«رونقتوليد»کهبهعنوانشعارسال۱۳۹۸تعيينشدهاست،درموضوعومنظومه
اقتصاد مقاومتي اهميت ويژهاي دارد .رونق توليد به اين معناست که منابع مالي،
سرمايههاي عظيم داخلي ،نيروي کار ،کارگاههاي کوچک و بزرگ و کارخانههاي
صنعتي با تکيه بر منابع سرشار داخلي ازجمله نيروي جوان و متخصص انساني
بهگونهاي مديريت شوند که جايجاي ميهن پهناور اسالمي صحنه جنب و جوش
و توليد انواع کاالهاي مورد نياز شود .رونق توليد ن ه فقط نيازهاي فوري را پاسخ
ميدهد ،بلکه نقدينگي را در مسير صحيح خود قرار ميدهد ،اشتغال ميآفريند،
سرمايههايبيبديلنيرويانسانيجوانومتخصصکشوررااميدواروازشغلهاي
کاذب و مضر به حال اقتصاد کشور جلوگيري ميکند .رونق توليد به رقابت صحيح
در عرصه اقتصاد و باالرفتن کيفيت و در نتيجه کسب جايگاه مناسب و سهم
شايسته کاالي ايراني در بازارهاي منطقهاي و جهاني ميانجامد.
به تعبير مقام معظم رهبري« :اگر توليد شد ،آنوقت در بخشهاي مختلف
تحول ايجاد خواهد شد؛ اگر رونق توليد وجود داشته باشد ،هم تأثير ميگذارد
در اشتغال ،هم تأثير ميگذارد در کمکردن تورم ،حتي تأثير ميگذارد در وضع
توازن بودجه وهم تأثير ميگذارد در باال رفتن ارزش پول ملي( ».بيانات رهبري
در تاريخ  ۱۳۹۸/۱/۱در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوي)
بيگمانرونقتوليدميتواندتحريمهايظالمانهآمريکاووابستگانشرابياثرکرده
و در نتيجه جنگ تمامعيار اقتصادي دشمنان ملت ايران را به شکست بکشاند.
عامل توليد رزمنده است
من عرض ميکنم نگاه مجموع ه دولت و مسئولين کشور به آن فرد توليدکننده،
بايد نگاه به يک رزمنده باشد؛ مگر نميگوييد «جنگ اقتصادي» ،رزمند ه اين
جنگ اقتصادي کيست؟ آن کسي که اقتصاد داخلي را تقويت ميکند؛ اقتصاد
داخلي هم عمدتاً با توليد تقويت ميشود؛ پس اين توليدکننده را شما به چشم
يک رزمنده نگاه کنيد ... .من بارها اين را گفتهام؛ يک توليدکننده براي اينکه
يک کاري را انجام بدهد و شروع کند ،از هفت خوان بايد عبور بکند؛ حاال من
ميگويم هفت خوان ،در واقع گاهي از  70خوان بايد عبور بکند؛ قوانين،
مقررات ،اين دستگاه ميآيد يک چيزي ميگويد ،آن دستگاه ميآيد يک چيزي
ميخواهد98/5/30... ،
توليد کننده بايد با هفتاد خوان در راه توليدش بجنگد با قاچاق کاالي مشابه
اش بجنگد ؛ با موانع توليد در دستگاهها بجنگد تا بتواند به نتيجه برسد بنابر
اين او يک رزمنده جنگ اقتصادي است که متاسفانه هم بايد با دشمن خارجي
بجنگد و هم با دشمن داخلي .
روش حمايت از رزمندگان جنگ اقتصادي
براي حمايت از مصرف کنندگان سازماني تاسيس شد و اگر چه در تبصره  2آن
حمايت از توليد کننده هم مطرح است ولي بهنظر نمي رسد که اين سازمان کار
اساسي براي توليد کننده انجام دهد
تبصره  - 2کليه اعتبارات مربوط به خريد و فروش و ضرر و زيان کاالهاي اساسي
همچنيناعتباراتمربوطبهتشويقتوليدداخلي،تشويقصادرات،تأميننيازهاي
اساسي بازار مصرف و تأمين نهادهاي توليد در سازمان متمرکز و سازمان وجوه
الزم براي عمليات مذکور را تأمين و پرداختخواهد کرد.
درسياستهاي کلي توليد ملي رهبر معظم انقالب در سال  91به اين موارد
اشاره نموده اند :
اصالح و باز سازي ساختار توليد ملي
کاهش هزينه ها و بهبود کيفيت توليد
بهينه سازي تعامل عوامل توليد
تکميل زنجيره توليد از مواد خام تا محصوالت با ماهيت راهبردي مورد نياز
مصارفعمومي يا بخشهاي توليدي کشور
تغيير نگاه دولت به توليد کننده
اگر نوع نگاه به توليد کننده بعنوان کسي که کار مقدسي انجام مي دهد اصالح
شود به يقين اين تغيير نگاه بسياري از مسائل و مشکالت فعلي کشور را برطرف
خواهد کرد.
تغيير نگاه به بخش توليد و توليد کننده در کشور بسيار ضرورت دارد و درضمن
بايد تمامي تالش ها معطوف به تشويق و ترغيب سرمايه گذاران به امر توليد و
سرمايه گذاري در جامعه باشد.
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محمد باقر قاليباف:

آيندهانقالبنبايدفدايمسائلکوتاهمدتومقطعيشود
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :آينده
انقالب نبايد فداي مسائل کوتاهمدت و مقطعي
شود.به گزارش ايسنا ،محمدباقر قاليباف در مراسم يادواره
شهداي ابهر با بيان اينکه خانواده شهدا چشم و چراغ ملت
ايران هستند ،اظهار کرد :همه ما در اين کشور با هر سليقه،
با هر فکر و نگاهي هم از بعد مادي و هم از بعد معنوي مديون
خانواده شهدا هستيم.وي با اشاره به اينکه امام خميني (ره)
درفرمايشاتخودفرمودندکهاينمحرموصفراستکهاسالم
را زنده نگه داشته است ،عنوان کرد :ما از ماه محرم و عاشورا
مفهوم و فرهنگ شهادت را آموختيم و انقالب اسالمي ما
نشأت گرفته از نهضت امام حسين عليهالسالم بوده و اساس
انقالب اسالمي نيز بر مبناي فرهنگ عاشورايي شکل گرفته
است.وي با تأكيد بر اينکه به نهضت امام حسين (ع) از هر
ح
بعدي نگاه کنيم يک نهضت جامع و کامل است ،تصري 
کرد :يکي از داليل ماندگاري نهضت امام حسين (ع) هدف
خدايي داشتن اين قيام است.وي با بيان اينکه عاشورا براي
همه عصرها و نسلها است ،تصريحکرد :واقعه عظيم عاشورا
به يک سنت الهي براي همه عصرها و نسلها تبديل شده
است.قاليباف با بيان اينکه يکي از داليل بيعت نکردن امام
حسين عليه السالم با يزيد اين بود که ايشان نميخواستند
به حکومت يزيد مشروعيت دهند ،اظهار کرد :در صلحنامهاي
که در زمان امام حسن (ع) بين ايشان و معاويه نوشته شده
بود قرار بر اين بود که او بعد از خود جانشين تعيين نکرده و
خالفت را موروثي نکند ولي خلف وعده کرد.قاليباف با بيان

اينکهجلوگيريازانحرافدراسالمازديگرداليليبودکهامام
حسين(ع)صلحبايزيدرانپذيرفت،ادامهداد:امامحسين(ع)
بر همه حوادث تلخي که در واقعه کربال ديد صبر کرد ،ولي
صبري که حضرت در برخي از سختيهايي که قبل از عاشورا
بر ايشان مستولي شده بود سختتر از صبر روز عاشورا بود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :امام حسين (ع)
بر اين باور بودند که اسالم در حال از بين رفتن است و اگر
به همين روال ادامه يابد چيزي از اسالم باقي نخواهد ماند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تأکيد کرد :از آن جايي

آي تاهلل اراکي:

اجازه ندهيم فرهنگ غربي در جامعه رسوخ کند

دبيرکل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي گفت :اجازه
ندهيمفرهنگغربيدرجامعهرسوخکند.بهگزارشخبرنگار
سياسي خبرگزاري رسا ،آيتاهلل محسن اراکي در مراسم
عزاداري حضرت سيدالشهدا (ع) ،اهل بيت طاهرين(ع) را
الگوهاي کامل جامعه دانست و گفت :خداوند متعال در سوره
هلاتيازرفتاراهلبيت(ع)الگوسازيکردهاستوبهتوصيف
خوبيها و مدح آنان پرداخته است.وي افزود :براي تبديل
کردن ارزشهاي متعالي به الگو و رفتار اجتماعي بايد حدود
ارزش ها و فرهنگ را مشخص کنيم که اهل بيت(ع) اين کار
را کردهاند؛ توجه داشته باشيم که هر کار و عمل انسان در
وجود او تأثير خواهد داشت به همين دليل انسان از گناه و نگاه
به گناه نهي شده است چون در او اثر منفي مي گذارد.نماينده
خبرگانرهبرياظهارداشت:حتيگوشدادنبهصحبتهاي
افراد و رسانهها در انسان تأثيرگذار است و در واقع انسان از

آن الگو ميگيرد ،يعني مجموع اين رفتارها ساختمان وجود
انسان را ميسازد ،از اين رو بايد مراقب اعمال و رفتار خود
باشيم.وي ياد خدا را احياگر دل انسانها دانست و ادامه داد:
بر اساس آموزههاي ديني نگاه به کعبه و عالم ،اهل بيت(ع)
و قرآن کريم ولو اين که مفهوم آن را ندانيم عبادت است چرا
که انسان را به خدا توجه ميدهد.اراکي با بيان اين که تبيين
خوب و بد در جامعه به الگوسازي نياز دارد ،ابراز داشت :در
سالهاي اخير مراسم شيرخوارگان حسيني يکي از بهترين
الگوسازيهاست که سبب توليد معنويت و فرهنگي در ايران
و جهان ميشود.وي عنوان کرد :مسلمان و جامعه اسالمي
هيچگاه نمي تواند تابع غرب و دشمنان اسالم باشد ،از اين رو
نبايد اجازه دهيم که فرهنگ و تمدن غربي از راههاي مختلفي
مانندرسانهها،نحوهپوششونحوهخوراکدرجامعهوفرزندان
رسوخ کند؛ اگر کسي ذرهاي محبت ظالماني مانند حکومت
آمريکا ،ترامپ و يزيدان زمان را در دل داشته باشد روح الهي
از او گرفته ميشود.عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم
خواستار هوشياري وزارت ارشاد دستگاههاي فرهنگي و
مسئول شد و خاطرنشان کرد :متأسفانه برخي فرهنگهاي
غلط مانند استفاده از خوراک و اجناس خارجي به جامعه
تحميل شده است و غرب سعي کرده که جامعه را از غذا و
کاالي ايراني به سمت غذا و کاال و در نهايت فرهنگ غربي
سوق دهد ،نمادها و نامها ميتوانند ارزشها را منتقل کرده
و به فرهنگ عادي جامعه تبديل کند.

مذاك رات در تله فريب و بلوف
ادامه از صفحه اول
بايد در مذاكرات جديد خلع سالح منطقهاي و
موشكي بكنيم و هيچ ابايي هم از اين وقاحت
سياسي ندارند .اين در حالي است كه دست
آمريكا در منطقه زير ساطور موشكي و پهپادي
مقاومت است و آنها هيچ ابزاري براي مقابله با
آن ندارند.
بلوف گزينه نظامي با زدن پهپاد فوق پيشرفته
آنها بر فراز خليجفارس و نيز توقيف نفتكش
انگليسي در حاليكه در اسكورت ناوگان نظامي
انگليسيها بود نه تنها روي ميز نيست بلكه زير
ميز هم نيست.
اكنون رژيم صهيونيستي بهدليل ماجراجويي در
سوريه ،عراق و لبنان فع ً
ال يك سيلي از حزباهلل
دريافت كرده و با رها كردن مرزهاي خود منتظر
دريافت سيلي دوم است .حشدالشعبي در عراق
دنبال مقابله به مثل در برابر ماجراجويي رژيم
صهيونيستي است و قطعاً به موقع پاسخ خواهد
داد .در ايران هم ميليونها جوان عاشق شهادت
و تربيت شده مكتب كربال و عاشورا منتظر يك
فرمان هستند تا پايگاههاي آمريكا در منطقه و
ناوگان آنها را در اقيانوس هند و خليجفارس و
درياي عمان را با خاك يكسان كنند يا به قعر
امواج آبها بفرستند.
نميدانم چرا دستگاه ديپلماسي از اين ظرفيت
عظيم استفاده نميكند و هنوز اميد به مذاكرات
دارد.
آمريكا و اروپا طبق معاهده برجام كه به تصويب
شوراي امنيت سازمان ملل رسيده بايد كليه
تحريمهاي نفتي ،بانكي و  ...را بردارند.
لذاچانهزدنرويفروشصدهزاربشكهوواريزآن
در سازوكار  instexكه يك «بلوف» و «فريب»
بيش نيست آنهم براي تأمين غذا و دارو جز
اهانت به مردم و ادعاها و وعدههايي كه در اين
سال به ملت داده شده چيست؟
دولت بايد گام سوم و چهارم را محكم بردارد تا به

سرعت به نقطه صفر قبل از توافق برجام برگرديم.
آمريكاواروپاتمامخشابهايتحريميوتهديدي
خود را خالي كردند و هيچ حرف جديدي ندارند.
دولت با نگاه دقيق و راهبردي به شرق و عملياتي
كردناقتصادمقاومتيوتكيهبرظرفيتهايعظيم
و پايان ناپذير داخل هنوز حرفي براي گفتن و
جبران خسارتها دارد.
دولت براي تنبيه غرب بايد همان تهديد روحاني
كه گفت :اگر قرار باشد ما نفت نتوانيم بفروشيم
هيچكسديگريحقنداردنفتبفروشدراعملياتي
كند .اروپا بايد مزه اين تهديد را بچشد و ايران اين
تواناييراداردكهخطرتهديدتحريمهايظالمانه
را با عملياتي كردن اين راهبرد دفع كند.
قدرت يعني توانايي اثرگذاري روي ترجيحات
حريف .آمريكاييها در اتاق جنگ اقتصادي با
حربه تحريمها مدام روي ترجيحات ما اثرگذاري
ميكنند .چرا ما با ظرفيتهاي عظيمي از قدرت
مليوقدرتمنطقهايوحتي فرامنطقهايحاضر
نيستيم روي ترجيحات دشمن اثرگذاري كنيم.
«چماق» آمريكاييها را بايد سر خودشان فرود
آورديم و «هويج» آنها را هم به سمت خودشان
پرتابكنيم.يكدستوركاربررويميزفرماندهان
جنگ اقتصادي آمريكا بگذاريم كه هزينه آن به
تريليونها دالر ميرسد .آنها اهل هزينه – فايده
هستند .اين هزينه با گامهاي سست كاهش
تعهداتبرجاميومذاكراتپاريستوليدنميشود.
كركره مذاكرات با غرب را تا موقعي كه تعهدات را
از حرف به عمل در نياوردهاند پايين بكشيم و به
ن
فكر چماقي باشيم كه قرار بود به سر ما بزنند آ 
را محكم بر سر آنها فرود آوريم تا آنها را از توهم
غلبه بر ملت ايران بيرون آورد.
اميدوارم در ايام محرم و صفر دستگاه ديپلماسي
كشور شمر زمانه خود را بشناسد .و با زدن دست
رد بر پيشنهادهاي تحقيرآميز و موهن در يك
برخورد كرباليي و عاشورايي تكليف خود را با
دشمنان ملت ايران روشن كند.

اطالعيه پذيرش عضو
انجمن صنفي كارفرمايي تصفيهكنندگان شكر خام

به استناد ماده  131قانون كار و آييننامه مصوب هيات وزيران ،انجمن صنفي با عنوان فوق در
شرف تاسيس ميباشد.
كليه كارفرمايان شاغل در صنف مزبور در صورت تمايل به عضويت ،از تاريخ انتشار اين
اطالعيه ظرف  10روز ميتوانند درخواست كتبي خود را به نشاني تهران ،خيابان شريعتي،
خيابان طلوع شهراني ،پالك  ،6طبقه اول يا شماره  22897889كد پستي 1661736643
ارسال يا فاكس نمايند.
تاريخ انتشار98/6/17 :
خ ت98/6/17 :

هيات موسس:

 -1منوچهر اربابيان  -2جعفر مهجوريان  -3آزاد فرجزاده
نماينده هيات موسس :منوچهر اربابيان تلفن09151154550 :

گواهينامه موقت تحصيلي اينجانب اميد کاشاني فرزند محمد علي به شماره شناسنامه
 ۶۱۰۴صادره از تهران در مقطع کارشناسي ناپيوسته رشته مديريت بازرگاني صادره از واحد
دانشگاهي رودبار با شماره ۱۷-۲۳-۱-۵۹۳مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد از
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودبار ارسال نمايد.

که انقالب اسالمي ريشه در نهضت عاشورا دارد به تبعيت از
اين نهضت ما نيز نبايد تسليم زور شويم.قاليباف با اشاره به
اينکه از لحاظ بينالمللي ،انقالب ما در دوره جنگ سرد که
کشورها يا زير سلطه آمريکا و يا زير سلطه شوروي بودند به
پيروزي رسيد ،ادامه داد :در شرايطي که حکام ايراني تحت
حمايتآمريکاواسرائيلقرارداشتندانقالباسالميباکمک
مردم به ويژه مستضعفين به پيروزي رسيد.وي ادامه داد:
عليرغم همه مشکالتي که در عرصه بينالمللي وجود دارد به
برکت انقالب اسالمي مسلمين با محوريت مبارزه با کفر و در

راس آن آمريکا و اسرائيل از شبه قاره هند تا درياي مديترانه
يکپارچهعليهآمريکامبارزهميکنندوآمريکاهمهتالشخود
را جذب کرده تا بتواند بر مسلمانان مسلط شود اما به خواست
الهي موفق نشده است.قاليباف يادآور شد :شرايط امروز ما به
گونهاي است که اگر ما موفقيت ميخواهيم چه در بعد مادي و
چه در بعد معنوي پيروز شويم يک راه بيشتر وجود ندارد و آن
راه ،راه ايستادگي و مقاومت در مقابل زورگويان با تمسک به
فرهنگ عاشوراست.وي افزود :اگر اين راه را ميخواهيم طي
کنيم نبايد به دشمن اعتماد کنيم ،زيرا دشمن ثابت کرده
قابل اعتماد نيست.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با
اشاره به دشمني آمريکا با ما ،افزود :آمريکا دشمن ما است و
بيش از  ۱۰۰سال است که دشمني خود را با کشور ما نشان
داده است که نمونه روشن اين دشمنيها همين مذاکرات
اخير است.وي با تأكيد بر اينکه منافع ملي نبايد فداي مسائل
داخليشود،گفت:آيندهانقالبنبايدفدايمسائلکوتاهمدت
و مقطعي شود.قاليباف با اشاره به موضوع هدف قرار گرفتن
پهپاد آمريکايي ،افزود :يکي از اين نکات قابل توجه ،موفقيت
در اين امر اعتماد به جواناني بود که با تکيه بر آنها ،سيستمي
که پهپاد را هدف قرار داد ساخته شد و موجب بهت و حيرت
جهانيان گشت.وي با تأكيد بر اينکه کارآمدي دين در اداره
جامعه را بايد به اثبات برسانيم ،خاطرنشان کرد :امروز که
ما در مسند قدرت هستيم بايد با عملمان نشان دهيم که
اسالم دنيا و آخرت کساني را که در سايه نظام اسالمي زندگي
ميکنند ،تأمين ميکند.

آي تاهلل نوري همداني:

مردم کشمير بر توطئههاي استکبار غالب خواهند شد
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت:
مردم کشمير با مقاومت بر توطئههاي استکبار غالب
خواهند شد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري رسا ،آيتاهلل
حسيننوريهمدانيدرديدارجمعيازطالبکشميري
با بيان اين که بايد از عاشورا درس عزت و مقاومت
بگيريم ،گفت :مسلمانان بايد عزت خود را حفظ کنند.
ويافزود:هيهاتمنالذلةسيرهسيدالشهدا(ع)استوتا
زماني که اين مسير را در پيش نگيريم در برابر دشمنان
و بدخواهان به نتيجه نخواهيم رسيد ،بر اساس آموزه
هاي ديني زندگي که ذليالنه باشد عار است و انسان
بايد در مسير حق مبارزه کند.استاد برجسته درس
خارج حوزه علميه قم با اشاره به توطئه هاي انگليس
و استکبار در شبه قاره هند و کشمير گفت :سابقا هند،
پاکستان و بنگالدش يک منطقه بود اما آن را تقسيم
کردندووضعيتفعليکشميرراپيشآوردندتاهميشه
اختالف و تفرق در آنجا وجود داشته باشد.
وي ادامه داد :با اين توطئه دشمن سعي در تحريک
کشورهاي مجاور داشت تا اختالف وجود داشته باشد
و مسلمانان تضعيف شوند ،وظيفه امروز اين است که
قاطعانه در برابر ذلت بايستيم و در برابر توطئه هاي
دشمن مقاومت کنيم.آيتاهلل نوري همداني با تأکيد
بر اين که ما از مظلومان و محرومان حمايت ميکنيم،

رئيس کميته هستهاي مجلس:

گام سوم ،اقدامي متقابل
ي اروپاي يهاست
در ب رابر بدعهد 

رئيس کميته هستهاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت :گام سوم
اقدامي متقابل در برابر بدعهدي اروپاييهاست.محمدابراهيم رضايي در گفتوگو با خبرنگار
پارلمانيخبرگزاريتسنيم،بااشارهبهاجرايگامسومکاهش تعهداتبرجامي،اظهارداشت:
ي اروپاست.وي با بيان
اجرايي کردن گام سوم از سوي ايران اقدامي متقابل در برابر بدعهد 
اينکه اروپاييها از زماني که آمريکا از برجام خارج شد و تحريمهاي جديدي عليه کشورمان
اعمال کرد ،صرفاً موضعگيريهاي سياسي انجام دادهاند ،افزود :کشورهاي اروپايي حاضر
در برجام بايد پاسخ دهند ،مگر ميشود توافقنامه چندجانبه فقط از طرف يک کشور اجرا
شود و ساير کشورهاي حاضر در توافق ،تنها نظارهگر باشند که اکنون از ايران انتظار دارند
همچنانتعهداتشرااجراييکند.رئيسکميتههستهايمجلسيادآورشد:جمهورياسالمي
با حسننيت به کشورهاي اروپايي مهلت داد تا تعهدات برجامي و موارد ديگري خارج از
توافقنامه برجام را عملياتي کنند اما آنها همواره از اين موضوع سر باز زدند که به همين دليل
مسئوالن کشور تصميم گرفتند که گامهاي کاهش تعهدات برجامي را اجرايي کنند.رضايي
با تأکيد بر اينکه سياست کاهش تعهدات برجامي ايران بسيار اثربخش بوده است و با ادامه اين
روند ،قطعا طرف مقابل به انجام تعهداتش در برجام مجاب ميشود ،تصريح کرد :مسئوالن
آمريکايي در مقابل منطق قوي ايران مبني بر پيگيري حقوق ملتمان در برجام مستأصل
شدهاند.نماينده مردم خمين در مجلس با بيان اينکه مذاکرهاي با آمريکا انجام نخواهد شد،
تأکيد کرد :ايران در شرايطي که طرف مقابل هيچ اقدامي براي حفظ برجام انجام نميدهد،
با اقتدار گام سوم کاهش تعهدات برجامي را در راستاي منافع ملي کشور برميدارد.

مجتبی شاکري:

اصالحطلبانمسيرسختي
ب راي انتخابات دارند

دبيرکل جمعيت جانبازان انقالب اسالمي گفت :اصالحطلبان مسير سختي براي انتخابات
دارند.مجتبي شاکري در گفتوگو با خبرنگار گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،در
مورد ائتالف حزب متبوع خود با شوراي ائتالف نيروهاي انقالب اظهار کرد :جمعيت
جانبازان انقالب اسالمي در شوراي مرکزي ائتالف و شوراهاي مشابه  ۳۱استان کشور عضو
است.وي با بيان اينکه معتقدم شوراي وحدت راهبردي اصولگرايان بايد مجموعه نيروها
و طيفهاي انقالبي را با وحدت رويه در تهران و استانها راهبري کند ،ادامه داد :شرايط
بسيار خوبي براي انتخابات مجلس داريم ،زيرا مسير اصالحطلبان براي اين انتخابات بسيار
دشوار و پرسشهاي جامعه در مورد شرايط اقتصادي ،اجتماعي و گراني از اصالحطلبان
جدي است که آنها نميتوانند پاسخ دهند.اين فعال سياسي اصولگرا با بيان اينکه وضعيت
اصالحطلبها براي ارائه ليست سخت است ،تصريح کرد :پيروزي در انتخابات براي
نيروهاي انقالب در صورتي که بتوانند با گفتمان و ساماندهي مناسب حضور پيدا کنند،
بسيار قابل دسترس است.

قاض يزاده هاشمي:

ابراز داشت :هدف انقالب اسالمي نجات مستضعفان
از چنگال مستکبران بوده و ايران طرفدار و حامي
مظلومان است.
وي عنوان کرد :ما پشتيبان مظلومان دنيا هستيم،
مردم کشمير بايد مقاومت کنند و سيره اهل بيت(ع)
را سرلوحه کار خود قرار دهند؛ امروز همه بايد براي
حمايت از مظلومان در صحنه باشند و مردم کشمير
همنبايدزيربازذلتبروند.ويخاطرنشانکرد:خداوند
متعال به مسلمانان عزت داده است و مسلمين بايد
مجاهد و مبارزه باشند ،همه بايد از عاشورا درس عزت
و مقاومت بگيريم و اميدواريم مشکالت مردم کشمير
هم حل شود ،با شعار هيهات منالذلة و مقاومت مردم
کشمير غالب خواهند و اين منطقه عزت و عظمت
پيدا خواهد کرد.

آگهي دعوت از صاحبان سهام شركت
بازرگاني تهيه تليسه و دام جاويد
(سهامي خاص) به شماره ثبت 225243
و شناسه ملي  10102664365جهت
حضور در مجمع عمومي فوقالعاده مورخ
1398/06/30

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت بازرگاني تهيه تليسه و دام جاويد (سهامي خاص) به
شماره ثبت  225243تهران دعوت به عمل ميآيد در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده كه در
تاريخ  1398/06/30روز شنبه ساعت  10صبح با دستورجلسه ذيل در محل دفتر مركزي شركت
برگزار ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع:
 -1اصالح ماده  4اساسنامه (تغيير آدرس مركز اصلي شركت)
 -2اصالح ماده  40اساسنامه (اختيارات هيات مديره)
 -3ساير مواردي كه در صالحيت مجمع فوق باشد
تاريخ انتشار98/6/17 :
هياتمديره شركت بازرگاني تهيه
خ ش98/6/17 :
تليسه و دام جاويد

آگهي دعوت سهامداران جهت تشكيل مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده در شركت
فني مهندسي يدكساز (قالب) سهامي خاص
ثبت شده به شماره  2714و شناسه ملي
10861054386
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده شركت كه در ساعت  14مورخ  98/7/2در آدرس زنجان  -شهرستان زنجان  -بخش
مركزي  -دهستان نهم  -آبادي شهرك صنعتي اشراق  -بلوار سهروردي  -پالك  - 311طبقه
همكف  -كد پستي  4533155491تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب مديران
 -2انتخاب بازرسين اصلي و عليالبدل
 -3تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان
 -4انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -5ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد
تاريخ انتشار98/6/17 :
هيات مديره شركت
خ ش98/6/17 :


آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده شركت
بشارت كار شرق مسئوليت محدود
به شماره ثبت 1240
شناسه ملي 10380125253
بدينوسيلهازكليهسهامدارانمحترمشركتبشارتكارشرقمسئوليتمحدوددعوتميشود
تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده كه در تاريخ  1398/06/28ساعت  9صبح در محل قانوني
شركت تشكيل ميشود ،حضور به عمل آوريد.
دستورجلسه:
 -1تغيير آدرس دفتر مركزي شركت
تاريخ انتشار98/6/17 :
مديرعامل و رئيس هيات مديره
خ ش98/6/17 :

اصالحيه آگهي

درآگهيمزايدهمرحلهاولواگذاري(اجاره)جايگاهسيانجيشهرداريبنابكهدرروزنامهرسالت
شماره9573روزدوشنبهمورخه98/6/4باشمارهمالف7320بهچاپرسيده،نوبتانتشارآگهي
مذكور "نوبت دوم" است كه به اشتباه "نوبت اول" درج شده و به اين وسيله اصالح ميشود.
تاريخ انتشار98/6/17 :
خ ش98/6/17 :

اروپا فقط زبان قدرت را م يفهمد

عضو هيئت رئيسه مجلس گفت :اروپا فقط زبان قدرت را ميفهمد.سيد اميرحسين
قاضيزاده هاشمي در گفتوگو با خبرنگار گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،با
اشاره به اقدام اخير ايران در راستاي گام سوم کاهش تعهدات برجامي ،اظهار کرد :اقدام
ايران در راستاي برداشتن گام سوم کاهش تعهدات برجامي اقدامي مفيد ،اما ناکافي بود
و بنده معتقدم که ما بايد سطح غني سازي اورانيوم را به  ۲۰درصد افزايش دهيم.وي با
بيان اينکه جمهوري اسالمي ايران بايد در برابر اروپا قدرتمند عمل کند ،البته ما مخالف
گفتوگو و ديپلماسي نيستيم ،اما وقتي از اين مذاکرات آبي گرم نميشود بايد قدرتمند
و راسختر ظاهر شويم ،تصريح کرد :اروپا و آمريکا تمام تحريمهاي خود را عليه ما اعمال
کردند ،لذا تنها زباني که آنها ميفهمند زبان قدرت است و رفتار ما بايد به گونهاي باشد
که آنها اين قدرت ما را درک کنند.قاضيزاده هاشمي گفت :اروپا هيچ اقدام عملي در
راستاي تأمين منافع ايران انجام نداد و حتي حاضر نشد که از ما نفت بخرد ،بنابراين به
نظر من نبايد دست دستکنيم و بايد قدرتمندانه وارد شويم تا بتوانيم در تغيير رفتار
اروپاييها تأثير گذار باشيم.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده شركت كيميا شيمي زاگرس
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره  1799و
شناسه ملي 10340055534

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت كيميا شيمي زاگرس (سهامي خاص) دعوت به
عمل ميآيد در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه به طور فوقالعاده شركت كه در ساعت
 17روز شنبه  1398/06/30در محل اصفهان ،پل فلزي ،البي هتل آسمان برگزار ميگردد،
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل
 -3تعيين روزنامه كثيراالنتشار
 -4ساير مواردي كه به موجب قانون تجارت در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است.
تاريخ انتشار98/6/17 :
هيات مديره
خ ش98/6/17 :


آگهي دعوت سهامداران شركت طب و تصوير
ارم سبالن (سهامي خاص) به شماره ثبت
 6683جهت تشكيل مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده
بدينوسيله از كليه سهامداران دعوت ميگردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده كه در مورخ  98/07/02ساعت  10صبح در محل دفتر شركت به آدرس اردبيل -
ميدان ورزش  -شركت طب و تصوير ارم سبالن به كد پستي  5613675159تشكيل خواهد
شد ،حضور به هم رسانند.
موضوعات جلسه:
 -1تصويب صورتهاي مالي و ترازنامه سال 97
 -2انتخاب بازرسين
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
تاريخ انتشار98/6/17 :
هيات مديره شركت
خ ش98/6/17 :

آگهي دعوت مجمع عادي به طور فوقالعاده
شركت كيان رنگين (سهامي خاص) به شماره
ثبت  76شناسه ملي 10100016895
بدينوسيله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت ميشود كه در جلسه مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت كيان رنگين (سهامي خاص) كه راس ساعت  8صبح روز
يكشنبه مورخ  98/06/31در محل قانوني شركت تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني
 -2طرح و تصويب بيالن مالي عملكرد سال 1397
 -3انتخاب حسابرس و بازرس اصلي و عليالبدل براي سال مالي 1398
 -4انتخاب روزنامه كثيراالنتشار براي سال مالي جاري
 -5طرح ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده باشد
تاريخ انتشار98/6/17 :
هيات مديره شركت
خ ش98/6/17 :

آگهي اصالحي

پيرو آگهي منتشره در شماره  9576روزنامه رسالت مورخه  98/6/7مبني بر
دعوت سهامداران جهت شركت در مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده مورخه
 98/6/22به اطالع ميرساند كه مقام برگزاركننده مجمع (هيات مديره ماده 136
اليحه اصالحي قانون تجارت شركت سهامي خاص بيمارستان شفا به شماره ثبت
 )142صحيح ميباشد.
هياتمديرهماده136اليحهاصالحيقانونتجارتشركتسهاميخاصبيمارستان
شفا به شماره ثبت 142
تاريخ انتشار98/6/17 :
خ ش98/6/17 :
1451

دكتر پرويز نوري  -مديرعامل
به موجب تفويض اختيار ثبت شده

