آي تاهلل خاتمي:

مذاکره با دشمن
در موضع ضعف
نابخردي سياسي است

2

دشمن در موضع ضعف ،نابخردي سياسي
ت رئيسه مجلس خبرگان رهبري گفت :مذاکره با
عضو هيئ 
ِ
است.آيتاهلل سيد احمد خاتمي در گفتوگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري آنا ،گفت :رهبر
معظم انقالب اسالمي در رهنمودهاي بسيار جامعشان مسائل مختلفي را مطرح کردند؛ از جمله در
رابطه با آمريکا .اوالً واقعيت درون تهي آمريکا را نشان دادند و فرمودند اين سروصدايي که آمريکا
دارد هرگز منطبق با واقعيت نيست و ايشان همان جمله امام راحل را فرمودند؛ يعني آمريکا هيچ
غلطي نميتواند بکند.وي گفت :رهبر معظم انقالب اسالمي بحران داخلي آمريکا را تبيين کردند که
اين کشور در درون خودش دچار بحرانهاي متعدد است و در بحرانهاي داخلي دستوپا ميزند.
بر اين اساس آمريکا با اين ضعف داخلي و مشکالت خارجي ،نميتواند خودش را گرفتار بحران جديد
کند.وي افزود :رهبر معظم انقالب اسالمي فرمودند که آمريکا نخواهد جنگيد و جمهوري اسالمي
ايران هم بنايي براي آغازگري جنگ ندارد؛ آنچنان که از ابتداي انقالب تاکنون هيچگاه آغازگر

سياسي

حمله نبودهايم ،اما اگر کساني به ما حمله کنند ،نشان دادهايم و نشان ميدهيم که تودهني محکم
به دهان مهاجمان خواهيم زد.خاتمي بيان کرد :آمريکاييها خوب ميدانند که اگر ديوانگي کنند،
آغاز ديوانگيشان دست خودشان هست ،اما خاتمه آن ديگر دست آمريکا نيست؛ پايان آن تابوتهاي
جنازههايي است که از دور و نزديک بايد به آمريکا ببرند و اين را خوب ميدانند؛ لذا بر اين اساس
حملهاي در کار نيست.وي با تأکيد بر اين مطلب که مسئوالن کشورمان از هوشياري و زيرکي الزم
براي حفظ آمادگي دائم کشور برخوردارند ،گفت :با اينکه آمريکاييها از طريق ديگر کشورها پيغام
دادهاند ما بناي حمله به ايران را نداريم ،چه بسا اين هم ظاهرسازي باشد ،اما هوشياري آري ولي
واقعيت بيرون ميگويد که اينها توان حمله به جمهوري اسالمي ايران را ندارند.خاتمي با اشاره به
دشمن در موضع ضعف ،مذاکره کردن نابخردي
اينکه دشمن در موضع ضعف قرار دارد ،تأکيد کرد :با
ِ
سياسي است و رهبر معظم انقالب در اين باره تعبير فرمودند که بيشعوري است.

؟؟؟؟؟؟

مقام معظم رهبري:

»
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سفير سابق ايران در اسپانيا در گفتوگو با رسالت:

خبر

اروپا از کدخدا میترسد

ذوالنور:

گرد و خاک آمريکا براي گرفتن امتياز است

رئيس کميته هستهاي کميسيون امنيت ملي مجلس گفت :گرد و خاک آمريکا
براي گرفتن امتياز است.حجتاالسالم مجتبي ذوالنور در گفتوگو با خبرنگار مهر،
با اشاره به حضور ناو آمريکايي در خليج فارس ،گفت :قطعاً آمريکا چنين ريسکي
نميکند که با ايران وارد جنگ نظامي شود چرا که ما بازدارندگي خود را باال برده و
فرمول سود و هزينه را به ضرر آمريکا تغيير دادهايم.وي تأکيد کرد :قطعاً اگر آمريکا
عليه ايران حمله نظامي کند ،اين اقدام بي پاسخ نميماند و بيش از آنکه به ايران
ضربه بزنند ،از طرف ما ضربه خواهند خورد.وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم
رهبري مبني بر اينکه دوران بزن در رو تمام شده است ،گفت :بيانات رهبر معظم
انقالب بر اساس اطالعات پشت پرده و توانمنديهاي نظامي و دفاعي کشور است.
ذوالنور تصريح کرد :ما شروع کننده جنگ نيستيم و عالقهاي به جنگ نداريم و
توان خود را به کار ميگيريم که جنگي اتفاق نيفتد.وي خاطرنشان کرد :با توجه
به هزينهاي که براي شروع جنگ براي دشمن درست کرده ايم ،قطعاً آنان هم
دست به اين کار نخواهند زد و اين اقدامات صرفاً گرد و خاک سياسي و تهديداتي
براي گرفتن امتياز است و همه اطمينان داشته باشند که جنگ نظامي ميان ايران
و آمريکا رخ نخواهد داد.

مهدی فضائلي:

آمريکا نقاط آسيبپذير بسياري
در غرب آسيا دارد

کارشناس مسائل سياسي گفت :آمريکا نقاط آسيبپذير بسياري در غرب آسيا
دارد.مهدي فضائلي در گفتوگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري آنا ،اظهار
کرد :داليل متعددي وجود دارد براي اينکه چرا ميان ايران و آمريکا هرگز جنگ
نخواهد شد .يکي از داليل مهم اينکه احتمال وقوع جنگ ميان ايران و آمريکا بسيار
ضعيف است به وضعيت خود آمريکا بازميگردد؛ زيرا اين کشور از لحاظ منطقهاي
و داخلي در شرايط خوبي بهسر نميبرد.وي ادامه داد :آمريکا در سالهاي گذشته
متحمل شکستهاي سنگيني در منطقه شده است که عراق و افغانستان نمونهاي
از اين شکستهاست و شاهد بوديم که در عراق ،سوريه و افغانستان چگونه مجبور
به ترک خاک اين کشورها شدند.کارشناس مسائل سياسي با بيان اينکه آمريکا در
نبردهايي بهمراتب محدودتر شکست خورد ه و نتوانسته به اهداف خود دست يابد،
گفت :بهطور قطع اين کشور در نبرد با جمهوري اسالمي ايران شکست خواهد
خورد.فضائلي بيان کرد :آمريکاييها در منطقه غرب آسيا آسيبپذيريهاي بسيار
بااليي دارند و در صورت شروع يک درگيري ،اين کشور از تمامي اين نقاط آسيب
خواهد ديد.وي با اشاره به ظرفيتهاي منطقهاي جمهوري اسالمي ايران براي
مقابله با آمريکا گفت :حزباهلل لبنان و نيروهاي مقاومت در عراق ،يمن و سوريه
بين خودشان با جمهوري اسالمي ايران پيوندي را احساس ميکنند ،بهطور قطع
اگر کشوري بخواهد به ايران تعرض کند با استفاده از اين ظرفيتها به مقابله با
آنها خواهيم پرداخت؛ لذا با وجود اين مستندات اگر آمريکا بخواهد با ايران وارد
جنگ شود مرتکب حماقتي تاريخي شده است.

رشد بيش از  19درصدي پرداخت
تسهيالت اعطايي بانک آينده
به بنگاه هاي كوچك و متوسط
بانک آينده به منظور ارزش آفريني براي فعاالن اقتصادي و توليدکنندگان
کاالهايايراني،بااتکابهتوانمنديهايسرمايهانسانيومنابعداخلي،شرايط
مناسبي را براي تأمين مالي بنگاه هاي توليدي،فراهم نموده است.برهمين
اساس ،در سال گذشته 314 ،بنگاه توليدي کوچک و متوسط که در صدد
راه اندازي و يا توسعه کسب و کار،افزايش اشتغال و بهبود زيرساخت هاي
خود بودند؛از تسهيالت بانک آينده،بهره مند شدند.تسهيالت اعطايي بانک
آينده به توليدکنندگان کشور در سال  ،1397رشد بيش از  19درصدي
نسبت به سال گذشته داشته است.پرداخت حدود ( 20/000بيست هزار)

راضيهفراهاني
دشمنان همچنان با ياوهگوييهاي بسيار به دنبال تضعيف
ايرانهستندوميکوشندکشورراباابزارهاياقتصاديتحت
فشار قرار دهند .برخي معتقدند آمريکا براي جنگ نظامي
با ايران آماده است اما بايد اين موضوع را گوشزد کرد که
رئيسجمهورآمريکابهجهتمنافعشخصيخودهيچزماني
دستبهچنينکارينميزند.آمريکابهآنجهتکهايرانرا
بهپايبرجامخصوصيخوديعنيبرجامترامپيحرکتدهد
تحريمهابرکشورمانراهرروزبيشترميکنداماهنگاميکه
آن بازخورد از حرکتش را نميبيند عصباني شده و دست به
حرکاتديوانهوارترديگريميزندامابايدگفتکهميانايران
و آمريکا هيچ زماني جنگ نظامي رخ نخواهد داد.
رهبرمعظمانقالباسالميعصرروزسهشنبهدرديدارمسئوالن
و کارگزاران نظام با اشاره به اقدامات خبيثانه آمريکا براي
تغييرمحاسباتوتسليمشدنمسئوالنونيزفاصلهگرفتن
مردم از نظام فرمودند« :گزينه قطعي ملت ايران در مواجهه
با دشمن ،مقاومت در همه زمينهها است چرا که مذاکره با
دولت کنوني آمريکا سم مضاعف است ،البته جنگي نخواهد
شد بلکه برخورد ،برخورد ارادهها است و در اين زمينه ،اراده
ملت ايران و نظام اسالمي قويتر از دشمن است و به فضل
الهي اين بار هم پيروز خواهيم شد».
آمريکا  40سال نتوانست ايران را به تسليم وادار کند
سيدداودصالحيسفيرسابقايراندراسپانيادراينراستابه
«رسالت» گفت« :جهان در شرايطي زندگي مي کند و نفس
ميکشدکهوضعيتزندگيازنظراقتصادي،سياسيوهمچنين
با توجه به تالش آمريکا براي ايجاد رعب و وحشت در سطح
خاورميانه حتي از نظر امنيت هم سخت شده است».
او در ادامه گفت« :ايران داراي مردم روشنگري است که در
مقابل جنگي که آمريکا توسط صدام حسين بر آنها تحميل
کرد ايستادگي کردند .با تمام اين اوصاف آمريکا نتوانست
جمهوري اسالمي را وادار به تسليم کند».
صالحي با اشاره به اين که کشور ايران تنها يک درصد از
جمعيت جهان را دارا است ،افزود« :اين موضوع بسيار قابل
اهميت است ،ايران  10درصد از ذخاير ثابت در سطح جهان
يعنينفتوهمچنينتاحدودي 16درصدذخايرگازجهان
را به خود اختصاص داده است .مسووالن کشور اين انرژي را
در سياستهاي کشور مد نظر قرار داده و به عنوان قدرتي در
دستان جمهوري اسالمي ايران قرار دارد؛ بنابراين با توجه به
پتانسيلهايي که در اختيار ايران است بايد آگاه باشيم که
اگر مشکلي هم براي کشورمان از سوي دشمنان ايجاد شود

هفتاد سال سابقه كار

وانت-كاميون

خت98/2/17-33

متخصص در حمله
مبلمان و اثاثه منزل
و كاالي تجاري و اداري
با بستهبندي و بيمه
(شهر و شهرستان)
بستهبندي براي
صادرات خارج از كشور

»

مديريت سعيد صنعتكار
09121020771
تلفن66921115 :
66921113-66921114
66921112

آمريکا با توجه به اين که از برجام خارج شد مجددا شاهد
ضعيفشدنخوددرمقابلايرانبود،بههمينخاطرپنتاگون
را فعال کرد تا بتواند يک حالت ترس و رعبي را در سطح
بينالمللي به ويژه خاورميانه ايجاد کند

تنها به جهت ذخاير نفت و گاز است» .
چين و روسيه ميدانند سياستهاي آمريکا
نسنجيدهاست
سفيرسابقايراندراسپانياتصريحکرد«:اينمسائلدرزمان
رياست جمهوري بوش پدر ،بوش پسر بوده و در حال حاضر
در زمان دونالد ترامپ هم وجود دارد به آن معنا که موضوع
جديدي نيست که از سوي آنها مطرح شده باشد».
او با بيان اين که ترامپ به دنبال جنگ نظامي نيست ،گفت:
«اين موضوع به آن جهت است که آمريکا قصد آغاز جنگي
را ندارد که شعلهاش تمام خاورميانه را دربرگيرد؛ حتي در
صورتآغازجنگيازسويآمريکا،اقتصاداينکشوروهمچنين
کشورهاييمانندچينوروسيههمبامشکلروبهروميشودو
درنهايتمنجربهاعتراضکشورهاميشود.کشورهايچين
وروسيهبهعنواناعضايشورايامنيتمخالفلشگرکشيها
و فشارها بر کشورهاي منطقه هستند چرا که آنها معتقدند
سياستهاياعماليآمريکانادرستونسنجيدهاست».صالحي
ادامه داد« :برجام يکي از برگهاي برنده جمهوري اسالمي
ايران است .سال گذشته شاهد بوديم که آمريکا بدعهدي
کرده و از برجام خارج شد اما در مقابل ديديد که اروپا و
حتي کشورهايي مانند چين و روسيه زير بار سياستهاي او

ميلياردريالتسهيالتبهبنگاههايتوليدي،موجبايجاد1.934نفراشتغال
جديد و تثبيت اشتغال  22.771نفر در صنايع مختلف کوچک و متوسط
کشور ،شده است.بانک آينده؛همچنين،در راستاي خط مشي توزيع عادالنه
تسهيالت در سطح جامعه ،اقدام به تأمين مالي اقشار مختلف کشور نموده
تا از طريق ايجاد تقاضا در مصرف کنندگان نهايي ،ميزان توليد و اشتغال
در سطح کالن را افزايش دهد .بدين منظور،فرآيند اعطاي تسهيالت خُ رد
در شعب بانک ،بسيار تسهيل گرديده و کليه درخواست ها در اسرع وقت،
مورد رسيدگي قرار مي گيرند.برهمين اساس ،تسهيالت اعطايي خُ رد به
متقاضياندرسال،1397رشد110درصديرانسبتبهسالگذشته،داشته
است.شايانذکراست؛اعطايتسهيالتخُ ردباشرايطآسانوسريعبهعموم
مالي مصرف کنندگان نهايي ،منجر به پاسخ گوئي
مردم براي رفع نيازهاي ِ
بانک به  40/485نفر مشتريِ اعتباريِ جديد ،در سال ،1397شده است.
بانک آينده،مصمم است؛روند فزاينده مذکور را در سال  ،1398سال «رونق
توليد»،با قوت بيشتري ،ادامه دهد.

بـاستان بار

با كارگران ورزيده

خبر

جذب منابع ارزان قيمت
در دستور کار بانک شهر
معاون شعب و توسعه بازاريابي بانک شهر با اشاره به اهميت جذب
منابع ارزان قيمت اظهار کرد:به منظور افزايش جذب مشتريان و
همچنين افزايش منابع بانک ،برنامه ريزي براي جذب اين منابع
در دست اقدام است و به زودي اجرايي خواهد شد.به گزارش مرکز
ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر،رحيم طاهري با بيان اين که
هم اکنون منابع اين بانک 620،هزار ميليارد ريال است و اين بانک
در ميان  20بانک بورسي در رتبه ششم قرار دارد،افزود:سرانه جذب
منابع در شعب اين بيست بانک بورسي ،به صورت ميانگين 1700
ميليارد ريال است که سرانه جذب منابع بانک شهر با رتبه چهارم،
ميانگين  2400ميليارد ريال است.طاهري خاطر نشان کرد:کاهش

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
ساليانه نوبت اول شركت تعاوني
خدمات حمل و نقل جاده ابريشم تايباد
به شماره ثبت 788 :و شناسه ملي
14000269662
جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت تعاني خدمات حمل و
نقل جاده ابريشم تايباد به شماره ثبت  788و شناسه ملي  14000269662در
ساعت  17روز  1398/03/29در محل تايباد ،خيابان خرمشهر ،كوچه فروغ،
پالك7برگزارميشود.لذاازكليهسهامدارانمحترمدعوتميگردددرجلسه
مذكور حضور به هم رسانند .ضمنا داوطلبان تصدي سمتهاي هيات مديره
وبازرسي به موجب ماده  2دستورالعمل موظفند حداكثر ظرف يك هفته از
انتشار آگهي دعوت فرم داوطلبي را تكميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي سال 1397
 -3انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره
 -4انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل براي مدت يك سال مالي
 -5تعيين خط مشي آينده شركت و تصويب پيشبيني بودجه پيشنهادي
سال 1398
 -6تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت
-7كسبماموريتبههياتمديرهجهتافزايشسرمايهشركتوبروزرساني
ارزش اسمي سهام شركت
 -8چگونگي انتخاب سرمايهگذار جهت اجراي پروژههاي شركت
تاريخ انتشار98/2/26 :
هيات مديره شركت تعاوني خدمات حمل و
خ ش98/2/26 :
نقل جاد ه ابريشم تايباد

مجتمع تاالرهاي وليعصر
ترحيم ،وليمه ،جلسات ،سمينار
خ شهيد رجايي ،تقاطع
آزادگان ،جنب مسجد
وليا...االعظم
(عج)

خت98/2/26-40

خت98/2/26-41

55502556-7
09121904357

نرفتند.موضعبرخيازاينکشورهاتنهاضعفآمريکارانشان
ميدهد؛همچنينشکستهاييکهآمريکادرعراق،افغانستان
و يمن علي رغم تمام کمکهاي عربستان از نظر اقتصادي
خورد ،بيانگر همين موضوع است».
آمريکا به خاطر ترسش از ايران پنتاگون را فعال کرد
اوافزود«:آمريکاباتوجهبهاينکهازبرجامخارجشدمجدداشاهد
ضعيفشدنخوددرمقابلايرانبودبههمينجهتپنتاگون
(وزارت دفاع) را فعال کرد تا بتواند يک حالت ترس و رعبي را
در سطح بينالمللي به ويژه خاورميانه ايجاد کند».
صالحي با تاکيد بر اينکه اگر احمقي يک کار حماقتانگيزي
انجام دهد ،بعيد نيست که دوباره دست به آن کار بزند،
گفت« :با توجه به اين موضوع ايران بايد مرزهايش را از نظر
دفاعي تقويت کند».
اروپائيان از کدخدايشان ميترسند
سفير سابق ايران در اسپانيا ادامه داد« :مسئوالن کشور
نامهاي به اعضاي برجام نوشتند ،همچنين حسن روحاني
رئيسجمهوري کشورمان توضيحاتي را هم در مصاحبه
تلويزيوني در ارتباط با  60روز مهلت به آنها مطرح کرد که
ايران ديگر نمي تواند بدعهديها را تحمل کند چرا که طرف
مقابل زير برخي از موافقتنامهها و پيشنهادهاي خود مانند

«»INSTEXکهدرحقيقتيکحالتپيشنهادهمکاريهاي
ماليواقتصاديبودزد.اروپاييهاهنوزتصميماتقطعيشان
را نگرفتهاند و از کدخداي خود (ترامپ) ميترسند .اگر اروپا
به دنبال به دست آوردن امنيت است تا جايي که امکان
دارد نبايد اجازه دهد که يک ديوانه بيايد و جنگي مانند
اول و دوم بپا کند».
او افزود« :علت اينکه جمهوري اسالمي ايران تاکنون مقابل
اين بدعهديها خويشتنداري کرده براي آن است که تنها
به دنبال روابط مسالمتآميز امنيتي ،اقتصادي و سياسي
بودهاست.ايراننميخواهدکههمسايگانشدرحوزهخليج
فارسدرناامنيبهسرببرندومردمدرسطحبينالمللنسبت
به اين خويشتنداري ايران تعجب کردند».
صالحيادامهداد«:درستاستکهايرانازبرجامبهر هچنداني
نبرد،اماسعيکردتاباتمامکشورهايهمسايهدستدوستي
دهد تا جهان را به سمت صلح و عاري از سالحهاي هسته
اي حرکت دهد .مقام معظم رهبري در فتوايي فرمودند که
«استفاده از سالحهاي اتمي حرام است»؛ اين موضوع براي
ما بسيار مهم است».
آمريکا به دنبال بهانه براي تحرک در خاورميانه است
اوافزود«:غربيهابايدبدانندکهايرانازبرنامههستهايخودچه
ميخواهد؟مابهدنبالتامينانرژيهستيم،چراکههمسايگان
بسيار زيادي داريم ،اگر هم به دنبال تامين نيازهاي نظامي
خود هستيم به آن جهت است که به دشمن هيچ اعتمادي
نميتوانيمداشتهباشيمزيرادارايمرزهايبسياريهستيم
و همواره به دنبال حفظ شأن خود بوده ايم».
صالحيتصريحکرد«:آمريکاييهابابرخيازتحرکاتبهدنبال
آن هستند که ايران از برجام خارج شود تا بهانه اي به دست
گيرد که تحرکاتي کوچکي در خاورميانه از خود نشان دهد،
اما همسايگان ما بايد بدانند که ايران  40سال تحمل کرده
و دست دوستي به سوي آنها دراز کرده بنابراين ميتوانند
با ما همکاري کنند .هموطنان ما بايد بدانند که آمريکا به
دنبالايجادترسورعبدرکشوراستتابتواندسياستهاي
اقتصاد مقاومتي در کشور را از بين ببرد».
سفير سابق ايران در اسپانيا افزود« :طبق فرمايشات مقام
معظم رهبري اسرائيل تا  25سال آينده وجود نخواهد
داشت .اسرائيل در حال حاضر در برخي از نقاط آمريکاي
التين با همکاري برخي از سرمايهداران انگليسي به دنبال
ن است؛ اگر اسرائيل نتواند به سرزمينهاي
خريد سرزمي 
ديگري منتقل شود حتما ضعيف شده و ما از زمان حال
قدرتمندتر خواهيم شد».

قيمت تمام شده پول،فروش امالک مازاد و وصول مطالبات معوق
از جمله اهداف بانک شهر است که در سال  98منظور شده و با
برنامهريزيهايصورتگرفتهبهتدريجاجراييميشود.ويبااشاره
به حضور جوانان تحصيلکرده و مستعد در بانک شهر اظهار کرد:با
پشتوانه اين نيروها ،ميزان اهداف معين شده در دو ماه ابتداي سال
محقق شده و اميدواريم روند اين موفقيت تا پايان سال ادامه يابد.
معاونشعبوتوسعهبازاريابيبانکشهردرادامهازتالشبراياجراي
برنامههايجذبمنابعارزانقيمتوحرکتبهسمتارائهتسهيالت
خرد نيز خبر داد و افزود:در حال حاضر  15تا  20درصد تسهيالت
بانک خرد است که در راستاي رونق توليد داخلي ،هدف گذاري
براي افزايش اين سهم به  40درصد صورت گرفته است.به گفته
طاهري با توجه به شرايط فعلي اقتصاد ،براي کمک به بنگاه هاي
اقتصادي و بهبود وضعيت ترازنامه بانک ،تمرکز بر ارائه تسهيالت
خرد  ،ضروري و قابل انجام است.

نبايد اجازه داد ،حاشيهها بر متن
حاكم شود
تامدتهاهمهچيزآراموبدونمشكلبود.ماشينيراميانجمعيتديدمومتعجب
شدم كه آنجا چطور آمده و چه ميكند .پس از مدتي ،ناگهان ديدم درب صندوق
ب ماشين باز شد و عدهاي شروع كردند از داخل آن كوكتل مولوتف درآوردن.
عق 
من كه اين صحنه را ديدن حدس زدم ممكن است اتفاقي بيفتد ،ديگر آنجا نماندم
و سريع به خانه برگشتم .آيا اين اتفاقات جز با برنامهريزي قبلي و ضدانقالبي
ممكن است؟ آيا مجلس ختم گرفتن براي افرادي كه وجود خارجي نداشتند و
طرح شايعاتي ضد ديني وضد اخالقي درپروندههايي مثل سعيدهپورآقائي و تران ه
موسويمشكوكنبود؟!براينمواردبايدافزودهشوداحتمالتروربرخيازنامزدها
و حاميان آنها( پيش و پس از انتخابات) .به گفته رئيس سازمان اطالعات سپاه
در يكي از سفرهاي انتخاباتي كه آقاي خاتمي به خوزستان رفته بود فردي موفق
شزا را با خود به داخل هواپيمايي ببرد كه قرار بود آقاي خاتمي
شده بود مواد آت 
با آن به تهران بازگردد كه خوشبختانه ختم به خير شد .مورد ديگر به گفته دبير
سابق شوراي عالي امنيت ملي احتمال ترور آقاي موسوي و يكي از فرزندان شهيد
بهشتيبودكهتدابيرحفاظتيومراقبتيبيشتريرابهدنبالداشت.چقدرسخت
بودشرايطنهادهايانتظاميوامنيتيكهبيشتريننسبتهايسوءراازسويهمين
افراد ميشنيدند و در عين حال بايد براساس تدابير اتخاذ شده ،از آنها حفاظت
ميكردند؛ يعني به اصطالح هم چوب را ميخوردند و هم پياز را.
اما رهبر انقالب صرفنظر از منشأ داخلي يا خارجي حوادث ،نسبت به اتفاقات
ريزودرشت حساسند و مسائل را پيگيري و در صورت لزوم ،مسئولين مربوطه
را مؤاخذه ميكنند .مثال در تيرماه  88وقتي گزارشي از جلسات دبيرخانه
شوراي عالي امنيت ملي به ايشان ارائه ميشود ،نكاتي را متذكر ميشوند و
مواردي را مطالبه ميكنند؛ از جمله اينكه به دبيرخانه گفته شود مسئله كوي
دانشگاه چه شد؟ مشخص شود موضوع ندا آقا سلطان چيست؟ تيراندازيها
مشخص شود كار چه كسي بوده است .دو نفر از اين دستگير شدهها فرزند
آقاي روح االميني و آقاي كامراني جوان هجده ساله بودند كه پدرشان نامه
نوشته است ،مسئله چيست؟ براي چه آنها را به كهريزك بردند؟
اوالً بايد توجه داشت كه اين موارد هر كدام به طور مستقل يك فتنه بود و قابليت
هزينهسازي زيادي داشت و مثل كالف سردرگم ،حل مسئله را براي مسئولين
مربوطه پيچيده ميكرد .ثانياً وقتي رهبر انقالب ميگويند نبايد اجازه داد اين
قبيل حاشيهها حاكم بر متن شود ،به هيچوجه به معناي بياعتنائي نسبت به
اين مسائل نبوده ،بلكه مشاهده ميشود ايشان با چه لحني مسئولين را خطاب
ميكنند و از آنها پاسخ ميخواهند .حتي ايشان نسبت به رسيدگي به وضعيت
خانوادههاي افراد كشته شده در حوادث پس از انتخابات نيز حساس بوده و از
يكي از مسئولين دفترشان ميخواهند اين مسئله را پيگيري نمايند و او هم از
طريق معاون اجرائي رئيسجمهور و رئيس بنياد شهيد اين مأموريت را دنبال
ميكند .نكته حائز توجه در اين موضوع ،حساسيت آقا است .هر چند نيروهايي
كه در دفاع از انقالب در آن حوادث كشته شدند مظلوم بودند ،اما تأكيد رهبر
انقالب ،رسيدگي به وضعيت همه خانوادههاي كشته شدهها بوده است ،نه فقط
طرفداران نظام؛ يعني حتي آقا تأكيدشان بر رسيدگي به وضعيت خانواده
كشته شدههايي هم بود كه در دفاع از انقالب به صحنه نيامده و يا در معارضه با
نظام به خيابانها آمده بودند؛ و اين رويهاي است كه در سيره ايشان نهفته است؛
فلذا براي اولينبار نبود كه اين رفتار را از ايشان مشاهده ميكرديم .يادم هست
رهبر انقالب در سفري استاني كه پيش از انتخابات ،در ارديبهشت سال  88به
كردستان داشتند ،در جمع مردم سنندج صراحتاً فرمودند هم كساني كه در
برابر گروهكهاي ضدانقالب و ضدمردم در سالهاي نخستين پيروزي انقالب
اسالميدر كردستانبهشهادترسيدندمظلومبودندوهمكسانيكهتوسطآن
گروهكها به مقابله مسلحانه با جمهوري اسالمي كشيده شدند مظلوم بودند.با
تأملدراينقبيلرخدادها،ذهنهرانسانمنصفوحقيقتجومتوجهاينسوال
ميشودچهافرادومراكزيدرشرايطالتهاباتسياسيواجتماعيازريختهشدن
خون بيگناهان و مسئلهسازي براي كشور و مردم منتفع ميشوند؟

جوايز برندگان پويش اينستاگرامي
#ريتم-امنيت بانک ملي ايران اهدا شد
جوايزبرندگانپويشاينستاگرامي#ريتم-امنيتکهباهدفگسترشفرهنگحفظ
امنيت سرنشينان خودرو در سفرهاي نوروزي،توسط بانک ملي ايران با همکاري
پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ برگزار شده بود،به آنها اهدا شد.
به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران،اين بانک در راستاي مسئوليت هاي
اجتماعي خود و همچنين تالش در راستاي ارتقاي امنيت در بخش هاي مختلف
خدمات بانکي،از تمام مسافران نوروزي دعوت کرده بود تا با پيوستن به پويش
اينستاگرامي #ريتم-امنيت،پيام اين پويش را به همه برسانند.اين پويش از 25
اسفند ماه سال گذشته آغاز شد و تا  20فروردين ماه امسال ادامه يافت.مخاطبان
براي شرکت در اين پويش ،عکس يا ويدئويي از راننده يا سرنشينان خودرو،
هنگام بستن کمربند ايمني تهيه کردند و آن را در صفحه اينستاگرام خود با دو
هشتگ #ريتم-امنيت و #بانک-ملي-ايران به اشتراک گذاشتند.

آگهي مناقصه مرحله دوم
نوبت اول

شهرداري بناب به استناد بند  5صورتجلسه مورخه  98/01/18شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 98
خريد و پخش آسفالت شهر بناب (برابر شرح جدول ذيل) را از طريق آگهي مناقصه عمومي به شركتهاي داراي رتبه  5رشته راه و باند
و فرودگاه از سازمان مديريت و برنامهريزي واگذار نمايد .متقاضيان ميتوانند با مراجعه به امور مالي شهرداري با اخذ مدارك و مطالعه
شرايط ،پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخه  98/03/12به صورت سربسته در سه پاكت شامل( :الف -فيش واريزي،
ب -اسناد مناقصه ،ج -پيشنهاد قيمت) به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند .پيشنهادات رسيده روز يكشنبه مورخه
 98/03/12راس ساعت  14:30در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهند شد.
رديف

عنوان مناقصه

محل اجرا

مبلغ مناقصه (ريال)

رتبهبندي الزم شركتها
براي شركت در مناقصه

سپرده شركت در
مناقصه (ريال)

مدت انجام پروژه

1

خريد و پخش آسفالت

محالت هدف

25/000/000/000

راه و باند و فرودگاه
پايه 5

250/000/000

چهار ماه از تاريخ
انعقاد قرارداد

2

خريد و پخش آسفالت

خيابانها و معابر عمومي سطح
شهر

20/000/000/000

راه و باند و فرودگاه
پايه 5

200/000/000

چهار ماه از تاريخ
انعقاد قرارداد

شرايط:
 -1كليه كسور قانوني اعم از (بيمه و ماليات) و غيره به عهده برنده پيمانكار ميباشد.
 -2شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -3متقاضيان ميبايستي مبلغ سپرده شركت در مناقصه را (برابر جدول فوق) به عنوان سپرده به حساب  3100003221003شهرداري نزد
بانك ملي شعبه مركزي بناب واريز و يا ضمانتنامه بانكي معتبر ارائه نمايند.
 -4كليه هزينههاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -5سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند
سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -6پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضايي مورد قبول واقع نخواهد شد.
 -7به پيشنهادات قلمخورده و مبهم وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت الزامي ميباشد.
 -9در صورت مشاهده هر گونه تباني ،مناقصه باطل اعالم ميگردد.
 -10مقدار  %10پيمان به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانكي در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.
 -11برنده مناقصه موظف است حداكثر ظرف مدت  7روز پس از اعالم شهرداري نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد .در غير اين صورت
سپرده واريزي به نفع شهرداري ضبط و با رعايت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.
 -12ساير شرايط و ضوابط در اسناد مناقصه مندرج است.
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