اخبار شهرستان ها
مهدی صباغی امروز در مشهد مقدس
خاکسپاری میشود

سرویس شهرستان ها:مهدی
صباغی بازیگر س���ینما  ،تئاتر و
تلویزیونامروز در قطعه هنرمندان
بهشت رضا(ع) مشهد مقدس به
خاک سپرده می شود.
زاده مدیرکل
محمد حسین
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رض���وی با اعالم این خبر ،گفت:
اص���ل برنامه تدفین پیکر مهدی
صباغی برعهده خانواده ایشان است
که مراس���م خاکسپاری در قطعه
هنرمندان بهشت رضا(ع) مشهد
مقدس قطعی است.
مدیرکل فرهنگ و ارش���اد
اس�ل�امی خراسان رضوی تاکید
کرد :مهدی صباغی جزو بازیگران
خوب ،متعهد و تاثیرگذار مشهد
بود که درگذشت او را به جامعه

کنیم .
هنری تسلیت عرض می
مراس���م تش���ییع و وداع
هنرمندان خراسان رضوی با پیکر
مرحوم صباغی ،بازیگر و گوینده
پیشکس���وت رادیو و تلویزیون
س���اعت ۹صبح امروز در مسجد
رضوان صداوس���یمای خراسان
شود.
رضوی برگزار می
بنا ب���ه این گزارش مرحوم
مهدی صباغی که در یک س���ال
اخیر دچار بیماری آلزایمر ش���ده
بود و در بس���تر بیم���اری بود،
چند ماهی نتوانس���ته بود که در
های رادیویی
ی���ک از برنامه
هیچ
و نمایش���ی حض���ور یابد و در
نهایت صبح ۱۳خردادماه دعوت
حق را لبیک گفت و به دیار باقی
شتافت.
از آث���ار ای���ن هنرمند فقید
هایزمزمه،
توانبهفیلم
کشورمانمی
طوبی ،تماس ،سایه خیال ،بازگشت
های گرسنه ،سلطان،
قهرمان ،گرگ
راننده شخصی ،صورتی ،گل یخ،
ها ،عاشق ،راننده
کافه ستاره ،ستاره
تاکسی ،آخرین نقش ،مهتاب روی
سکو ،زنان ونوسی مردان مریخی،
آس���مان هشتم و مرز خوشبختی
اشاره کرد.

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم اﻣﻮر رﻳﻠﻰ در ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﺷﺎﻧﺘﻴﻨﮓ ﻳﺎرد

ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 1401/3
)ﻧﻮﺑﺖ اول(
) ﺷﻤﺎره ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد(2001004340000007
 -1ﻧﺎ� �ﺳﺘﮕﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰ�� :ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ �ﻳﮋ� �ﻗﺘﺼﺎ�� ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ
� ﻓﻠﺰ� ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ��
 -2ﻧﺸ��ﺎﻧﻰ �ﺳﺘﮕﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰ�� :ﺑﻨﺪ� ﻋﺒﺎ� – ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  13ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ﺷﻬﻴﺪ
�ﺟﺎﺋﻰ ﺟﻨﺐ ﭘﺎﺳﮕﺎ� ﻧﻴﺮ�� �ﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺧﻮﻧﺴﺮ�  -ﺗﻠﻔﻦ (076) 33592201-10
 - 3ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ � :ﻧﺠﺎ� �ﻣﻮ� �ﻳﻠﻰ �� ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﺎﻧﺘﻴﻨﮓ ﻳﺎ��
 -4ﻣﺒﻠﻎ � ﻧﻮ� ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﺒﻠﻎ� 3�430�705�162ﻳﺎ�
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻓﻴﺶ ���ﻳﺰ� ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰ��
-5ﻗﻴﻤﺖ�ﺳﻨﺎ��ﺷﻤﺎ��ﺣﺴﺎ� :ﻣﺒﻠﻎ�1�500�000ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺣﺴﺎﺑﻰ
ﻛﻪ �� ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎ� ﻗﻴﺪ ﺷﺪ� �ﺳﺖ ���ﻳﺰ ﮔﺮ��.
 -6ﻣﻬﻠ��ﺖ ﻓ��ﺮ�� �ﺳ��ﻨﺎ� �� :ﺗﺎ�ﻳ���ﺦ  1401/3/16ﻟﻐﺎﻳ���ﺖ ﭘﺎﻳﺎ� �ﻗﺖ
�����1401/3/24
 -7ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳﻨﺎ�  :ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ � ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳﻨﺎ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ� �ﻗﺖ
����� ﻣﻮ��1401/4/11
� -8ﻣﺎ� � ﻣﺤﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸ��ﺎﻳﻰ ﭘ��ﺎﻛﺎ� :ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺎ� ��� ﺳﺎﻋﺖ 10/00
ﻣﻮ�� ��1401/4/12ﺳ���ﺎﻟﻦ ﻛﻨﻔﺮ�ﻧﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ �ﻳﮋ� �ﻗﺘﺼﺎ�� ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ �
ﻓﻠﺰ� ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ�� ﺻﻮ�� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
-9ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮ�ﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻓﺮ�ﺧﻮ�� �� ��ﻳﺎﻓﺖ � ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ ��ﺳﺎ�
�ﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮ�ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ��� ﻃﺮﻳﻖ ��ﮔﺎ� ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻰ
��ﻟﺖ )ﺳ���ﺘﺎ�( ﺑﻪ ���� � www.setadiran.irﻧﺠﺎ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.ﻻ�� �ﺳﺖ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ�� �� ﺻﻮ�� ﻋﺪ� ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠﻰ �ﻣﺮ�ﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎ� �� ﺳ���ﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮ� �
��ﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮ�ﻫﻰ �ﻣﻀﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻰ �� ﺟﻬﺖ ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎ�ﻧﺪ.
ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ� ﻓﺮ�ﺧﻮ�� �� ﺳ���ﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎ�ﻳﺦ 1401/3/16ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ� .ﻃﻼﻋﺎ� � �ﺳﻨﺎ�
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ � ��ﺳﺎ� �ﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ �� ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎ� ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ�� ��ﺳﺎ�
ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
 -10ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖwww.PGSEZ.ir :
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدى ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ و ﻓﻠﺰى ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﻳﺪ ورق ﺿﺪ ﺳﺎﻳﺶ

ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 1401/4
)ﻧﻮﺑﺖ اول(
) ﺷﻤﺎره ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد(2001004340000009

 -1ﻧﺎ� �ﺳﺘﮕﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰ�� :ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ �ﻳﮋ� �ﻗﺘﺼﺎ�� ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ
� ﻓﻠﺰ� ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ��
-2ﻧﺸ��ﺎﻧﻰ�ﺳﺘﮕﺎ�ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰ��:ﺑﻨﺪ� ﻋﺒﺎ� – ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  13ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ﺷﻬﻴﺪ
�ﺟﺎﺋﻰ ﺟﻨﺐ ﭘﺎﺳﮕﺎ� ﻧﻴﺮ�� �ﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺧﻮﻧﺴﺮ�  -ﺗﻠﻔﻦ (076) 33592201-10
 - 3ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺧﺮﻳﺪ ��� ﺿﺪ ﺳﺎﻳﺶ
 -4ﻣﺒﻠﻎ � ﻧﻮ� ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﺒﻠﻎ �2�280�000�000ﻳﺎ�
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻓﻴﺶ ���ﻳﺰ� ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰ��
-5ﻗﻴﻤﺖ�ﺳﻨﺎ��ﺷﻤﺎ��ﺣﺴﺎ� :ﻣﺒﻠﻎ�1�500�000ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺣﺴﺎﺑﻰ
ﻛﻪ �� ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎ� ﻗﻴﺪ ﺷﺪ� �ﺳﺖ ���ﻳﺰ ﮔﺮ��.
 -6ﻣﻬﻠ��ﺖ ﻓ��ﺮ�� �ﺳ��ﻨﺎ� �� :ﺗﺎ�ﻳ���ﺦ  1401/3/16ﻟﻐﺎﻳ���ﺖ ﭘﺎﻳﺎ� �ﻗﺖ
�����1401/3/24
 -7ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳﻨﺎ�  :ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ � ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳﻨﺎ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ� �ﻗﺖ
����� ﻣﻮ��1401/4/11
� -8ﻣﺎ� � ﻣﺤﻞ ﺑﺎ�ﮔﺸ��ﺎﻳﻰ ﭘ��ﺎﻛﺎ� :ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺎ� ��� ﺳﺎﻋﺖ 11/00
ﻣﻮ�� ��1401/4/12ﺳ���ﺎﻟﻦ ﻛﻨﻔﺮ�ﻧﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ �ﻳﮋ� �ﻗﺘﺼﺎ�� ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ �
ﻓﻠﺰ� ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ�� ﺻﻮ�� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
-9ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮ�ﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻓﺮ�ﺧﻮ�� �� ��ﻳﺎﻓﺖ � ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ ��ﺳﺎ�
�ﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮ�ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ��� ﻃﺮﻳﻖ ��ﮔﺎ� ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻰ
��ﻟﺖ )ﺳ���ﺘﺎ�( ﺑﻪ ���� � www.setadiran.irﻧﺠﺎ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.ﻻ�� �ﺳﺖ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ�� �� ﺻﻮ�� ﻋﺪ� ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠﻰ �ﻣﺮ�ﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎ� �� ﺳ���ﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮ� �
��ﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮ�ﻫﻰ �ﻣﻀﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻰ �� ﺟﻬﺖ ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎ�ﻧﺪ.
ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸ���ﺎ� ﻓﺮ�ﺧﻮ�� �� ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎ�ﻳﺦ 1401/3/16ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ� .ﻃﻼﻋﺎ� � �ﺳﻨﺎ�
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ � ��ﺳﺎ� �ﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ �� ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎ� ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ�� ��ﺳﺎ�
ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
 -10ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖwww.PGSEZ.ir :
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدى ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ و ﻓﻠﺰى ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
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برگزاری آیین های بزرگداشت امام راحل و شهدای قیام  15خرداد در سراسر کشور

سرویس شهرستان ها :آیین های بزرگداشت
رهبر کبیر انقالب اسالمی عالوه بر مرقد مطهر
ایشان ،در سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگاران «اطالعات» از اس���تان ها،
مردم کشورمان در اقصی نقاط ایران با حضور در
آیین های بزرگداشت امام خمینی(ره) در شهرهای
مختلف  ،یاد و خاطره بنیانگذار انقالب اسالمی
را گرامی داشتند و با آرمان های ایشان و رهبر
معظم انقالب تجدید میثاق کردند.
مردم همچنین در این آیین ها یاد شهدای گرانقدر
قیام خونین  15خرداد را گرامی داشتند و بر تداوم
راه آن ها تاکید کردند.
سخنرانی تولیت مسجد جمکران درحرم مطهر
رضوی
تولیت مس���جد مقدس جمکران در مراس���م

کسب کرده که اکنون به عنوان قدرت اول منطقه،
منویات آمریکا را از بین برده است.
آیت اهلل س���یداحمد علم الهدی افزود :عظمت
حض���رت امام (ره) به قدری بود که دین را در
قامت نظام تعریف و با برهم زدن همه معادالت
دشمنان اسالم ،آن را بر دنیا حاکم کرد.
امام جمعه مشهد ادامه داد :نهضت امام خمینی(ره)
در شرایطی شکل گرفت که همه قدرت های دنیا
درصدد از بین بردن دین بودند و تالش می کردند
تا مردم زندگی منهای دین داشته باشند.
عل���م الهدی با بیان این که بنیانگذار جمهوری
اس�ل�امی با کمک م���ردم ،در برابر جریان دین
س���تیز غرب ایستاد ،افزود :بسیاری از جوانان با
ازخودگذشتگی و الگوگرفتن از ساالر شهیدان،
به وابس���تگی های دنیوی پش���ت کردند و تا

دهم ارديبهشتماه روز زرنديه
نامگذاري شد

زرنديه ـ خبرنگار اطالعات :هش���تاد و چهارمين جلس���ه شوراي
عمومي شهرس���تان زرنديه با دستور تعيين روز اين شهرستان و
فرهنگ
بررسي صالحيت اعضاي شوراهاي فرهنگ عمومي بخش زاويه و شهر
پرندک با حضور حداکثر اعضاء در س���الن جلسات فرمانداري برگزار
.
شد
امام جمعه و رئيس شوراي فرهنگ عمومي شهرستان زرنديه در اين
جلسه گفت :احترام به مفاخر ،بزرگان ،نوادر ،علما و دانشمندان صاحب
.
بايست به فرهنگ بدل و در فرهنگ هر منطقه نهادينه شود
نام مي
هاي
حجت االسالم حسين ابراهيمي با تاکيد بر اين که بايد به نسل
نوجوان و جوان بياموزيم که احترام بزرگان ديني ،علمي ،فرهنگي ،هنري،
ورزش���ي و سياسي را حفظ کنند ،افزود :پرداختن به نشاط اجتماعي و
فرهنگ و هنر بومي از ديگر مباحثي است که نياز کنوني جامعه است و
.
بايد بيشتر از پيش به آن پرداخته شود
داوود آذري ،سرپرس���ت فرمانداري و نايب رئيس شوراي فرهنگ
عمومي شهرستان زرنديه هم در اين جلسه با تاکيد بر توجه به مسائل
فرهنگي ،هنري و علمي براي انتخاب روزي به نام شهرستان زرنديه گفت:
ها در راه حفظ شان و جايگاه
بايد مراقب باشيم در تمامي برنامه ريزي
هاي اجرايي افزايش نشاط اجتماعي را
شهداء حرکت کنيم و در برنامه
.
هم مدنظر قرار دهيم
احمد جوانمرد ،رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي و دبير شوراي
فرهنگ عمومي شهرستان زرنديه هم گفت :در چند ماه گذشته درخصوص
تعيين روزي به نام روز زرنديه نظرسنجي شد كه  8پيشنهاد به شوراي
فرهنگ عمومي شهرستان آورده شد كهالزم به پس از راي گيري از 20
نفر اعضاء شوراي فرهنگ عمومي 15 ،نفر به روز دهم ارديبهشت ماه
روز تقديم  26شهيد به عنوان روز شهرستان زرنديه انتخاب و مقرر شد
هر ساله اين روز آغاز هفته فرهنگي شهرستان باشد.
در اين جلسه با تصويت اعضاي شوراي فرهنگ عمومي شهرستان
زرنديه حس���ين کاظمي ،جعفر واحد و خانم الهه اس���ماعيلي به عنوان
اعضاي فرهنگي ش���وراي فرهنگ عمومي شهر پرندک و مجيد حسني،
داود طهماس���بي و خانم تنها به عنوان اعضاي فرهنگي شوراي فرهنگ
.
عمومي بخش زاويه انتخاب شدند
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بزرگداشت سالگرد رحلت امام خمینی (ره) در
ح���رم مطهر رضوی گفت :در هر عرصه ای که
جامعه ما گوش به زبان و س���خن رهبر معظم
انقالب بوده است در آن عرصه موفق شدیم.
به گزارش ایرنا ،حجت االس�ل�ام محمدحسن
رحیمیان افزود :حضوری که امروز ،ایران از نظر
ای دارد در طول صدها سال گذشته
اقتدار منطقه
برای این کشور فراهم نشده بود .کسانی هستند
که مدعی پیروی از امام(ره) هستند اما بین سخنان
امام(ره)تفکیک قائل می شوند ،بخشی از سخنان
امام(ره) را که به نفع خود بدانند مطرح می کنند
و از بخش دیگر س���خنان ایشان غفلت یا انکار
می کنند و می خواهند امام(ره) را با خودش���ان
تطبیق دهند.
تولیت مسجد مقدس جمکران با بیان این که آنچه
که امام(ره) با قاطعیت گفتند ،تحقق یافت؛ افزود:
به عنوان نمونه نوید س���قوط شوروی را دادند،
همچنین گفتند که ش���اه و صدام باید برود که
کرد
همه این موارد اتفاق افتاد .دشمن گمان می
با رحلت امام(ره) ،نظام هم می رود اما شخصی
به عنوان جانشین امام(ره) قرار گرفت که دوست
و دش���من در برابر اقتدار و روشن بینی ایشان
کنند.
اعتراف می
همچنین آیین بزرگدشت سالگرد ارتحال حضرت
امام (ره) در حس���ینیه رهروان روح اهلل مشهد
برگزار شد.نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی
در این مراسم گفت :نظامی که امام خمینی (ره)
برپا کرد آنچنان توفیقاتی در برابر استکبار جهانی

پای جان امام (ره) را در مس���یر تحقق این قیام
همراهی کردند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تاکید کرد:
امروز پس از گذشت ۳۳سال از رحلت حضرت
امام (ره) ،این نظام همچنان به رهبری امام گونه
مقام معظم رهب���ری به راه خود ادامه می دهد
و معظ���م له با تداوم خط رهبر فقید جمهوری
اس�ل�امی ،تمام اصول و نقشه راه ایشان را اجرا
می کنند این مراسم با مرثیه سرایی حاج صادق
آهنگ���ران و نوحه خوانی مداحان اهل بیت(ع)
همراه بود.
برگزاری آیین گرامیداشت امام راحل در حرم
حضرت معصومه(س)
وسومین سالگرد ارتحال
آیین گرامیداش���ت سی
امام(ره) از س���وی رهبر معظم انقالب با حضور
اقش���ار مختلف مردم در شبستان امام (ره) حرم
حضرت معصومه (س) در قم برگزار شد.
های دینی و حوزوی
در این آیین که شخصیت
از جمله آیات سید محمد سعیدی تولیت آستان
حضرت معصومه (س) و س���ید هاشم حسینی
بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
حضور داش���تند ،یاد و نام معمار بزرگ انقالب
اسالمی گرامی داشته شد.
االس�ل�ام ناصر رفیعی عضو هیات علمی
حجت
المصطفی در این مراس���م در سخنانی با
جامعه
اشاره به عالقه شدید مردم به امام راحل افزود:
انتش���ار خبر رحلت رهبر فقید انقالب ،سبب
حیرت جامعه شد و مردم با شنیدن خبر ناگوار
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�ﻳﻞ ﺑﺮ�� ﻣﺪ�  2ﺳ���ﺎ� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮ�ﻳﺪﻧﺪ� :ﻗﺎ� ﻋﻠﻴﺮﺿ���ﺎ ﺿﻴﺎ� ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ
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�ﻗﺎ� ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺿﻴﺎ� ﺑﻪ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ 2594004545
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼك ﻛﺸﻮر
اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرى ﺗﻬﺮان )(1321124
********************
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ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  421982و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10860992006
ﺑﻪ �ﺳﺘﻨﺎ� ﺻﻮ�ﺗﺠﻠﺴ���ﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﻣﻮ��  1401/02/04ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ� �ﻳﻞ
�ﺗﺨﺎ� ﺷﺪ � :ﻗﺎ� ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺿﻴﺎ� ﻛﺪﻣﻠﻰ  0055851541ﺑﻪ ﺳﻤﺖ �ﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄ�
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ﺑﻪ ﺳ���ﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ �ﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳ���ﺮ�  -ﺧﺎﻧﻢ �ﻳﻼ ﻣﻨﺼ���ﻮ�� ���� ﻛﺪﻣﻠﻰ
 1378661680ﺑﻪ ﺳ���ﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� � -ﻣﻀﺎ� ﻛﻠﻴﻪ ����� � �ﺳﻨﺎ�
ﺑﻬﺎ��� ﺗﻌﻬﺪ��� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻗﺒﻴﻞ :ﭼﻚ� ﺑﺮ�� � ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎ �ﻣﻀﺎ� ﻫﺮ ﻳﻚ �� �ﻋﻀﺎ�
ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷ���ﺮﻛﺖ � ����� ﻋﺎ�� ﺑﺎ �ﻣﻀﺎ� �ﻗﺎ�
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ارتحال امام راحل ،دچار اندوه فراوان شدند ،که
مجلس خبرگان با انتخاب شایسته خود توانست
های حاصل از دوری امام(ره)
تا حدی درد و رنج
را تسکین دهد.
وی با تاکید بر این که رهبر معظم انقالب طی
ها خط و مسیر حضرت امام(ره) را ادامه
این سال
دادند ،افزود :انقالب اسالمی با رهنمودهای ایشان
های زیادی برای کشور به
دستاوردها و پیشرفت
همراه داشته است.
های امام راحل نسبت
رفیعی با اشاره به نگرانی
به آینده کش���ور گفت :ام���ام راحل بارها در
هایشان از واژه خوف دارم و می ترسم
سخنرانی
هایی را مطرح کردند.
استفاده و نگرانی
وی با تاکید بر این که امام راحل نگران آینده جوامع
بشری بود ،افزود :از همه مسئوالن ،کارگزاران و
های رهبر
رود تا نگرانی
خادمان ملت انتظار می
کبیر انقالب را مورد توجه قرار دهند.
رفیعی با تاکید بر این که امام راحل نگران افول
اخ�ل�اق و ارزش های دینی هم بود ،تاکید کرد:
های ایشان بود و
حفظ نظام از تاکیدها و نگرانی
تاکید داشتند که اگر چراغ این نظام خاموش شود،
دیگر قابل جبران نیست و انتقام دشمنان اسالم،
انقالب و ملت بسیار سخت خواهد بود.
وی همچنین با بیان این که امام (ره) همواره نگران
امور اقتصادی کشور و وضع فقرا بود ،ادامه داد:
امام راحل می فرمودند که اگر خدای ناخواسته
نظام اسالم نتواند مسائل اقتصادی را جبران کند
و مردم مایوس شوند ،ضربه بزرگی به انقالب و
اسالم وارد خواهد آمد.
مراس��م تاریخی وداع ب��ا بنیانگذار انقالب
اسالمی
همچنین آیین گرامیداشت سی و سومین سالگرد
ارتحال رهبر کبیر انقالب اسالمی با حضور مردم
و مسئوالن در کرمان ،پایتخت مقاومت اسالمی
برگزار شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
در این مراسم باشکوه که در حسینیه ثاراهلل شهر
کرمان برگزار شد ،گفت :پیروزی انقالب اسالمی
نتیجه گوش به فرمان بودن رهبری بود؛ مسئولی
که امروز گوش به فرمان رهبری نباش���د مسئول
ما نیست و اگر پشتیبان ولی فقیه نباشیم محکوم
به شکست هستیم .حجت االسالم والمسلمین
مرتض���ی آقاتهرانی تاکیدکرد :بنده وقتی طلبه
ش���دم ،امام(ره) را در حد اسم و اتفاقات سال
شناختیم .آن
ها می
 ،۴۲کاپیتوالسیون و امثال این
زمان اوضاع خیلی بد و خفقان به حدی بود که
ترسیند و جرات
اش���خاص از خودشان هم می
حرف زدن نداشتند که در این شرایط امام عزیز
قیام کردند؛ ش���جاعت ،مسلمانی و موحد بودن
ایشان در حد بی نهایت بود.
آقاتهران���ی ادام���ه داد :آن زمان فاصله فیزیکی
می���ان امام راحل و جوانان بس���یار زیاد بود اما
رسید همه
هایی که می
های ایش���ان و پیام
نامه
شدند به خصوص جوانان؛ زیرا
شیفته ایشان می
جوانان فطرتشان پاک و دین ما بر مبنای فطرت
پاک است.وی با اشاره به این که انقالب ما یک
انقالب جوان است تاکید کرد :این که گاهی به
دهند بسیار اشتباه است؛ وقتی
جوانان میدان نمی
انقالب راه افتاد ما اص ً
ال چیزی در مورد والیت
شان را
دانستیم و امام درس خارج فقه
فقیه نمی
کردند.
والیت فقیه تدریس می
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره
به این که انتقادهای امام به شاه با بقیه افراد متفاوت
بود تاکید کرد :مردم ما از برکت وجود امام به این
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آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ) ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم (
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ دوده ﻓﺎم ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم (
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نتیجه رسیدند که در دوران غیبت امام زمان (عج)
به دنبال ولی فقیه بروند .هر بخش زندگی امام
خمینی (ره) برای ما درس است؛ اینکه چگونه
باور قلبی و عمیق و ایمان الهی داشت.
روز در حال پیشرفت
وی افزود :کشور ما روزبه
اس���ت و اینگونه نیست که امروزمان با دیروز
مانند هم باشد؛ مبادا خودمان را مدیون شهدا و
امام ش���هدا قرار بدهیم ،ما باید ادامه دهنده راه
شهدا باشیم.
االسالم والمسلمین
این مراسم با حضور حجت
فقیه در استان و
علیدادی س���لیمانی نماینده ولی
امام جمعه کرمان ،محمدمهدی فداکار اس���تاندار
ای
کرمان ،امیر غالمعلیان فرمانده قرارگاه منطقه
جنوب شرق ارتش ،سردار نظری جانشین سپاه
ثاراهلل استان کرمان ،نمایندگان مردم استان کرمان

مستقیم بر شعائر دینی تمرکز کردند .رضا خان
مقابله با دین را آغاز کرد و کش���ف حجاب را
علنی و به اسم آزادی زن ،هرزگی را برای مردم
به ارمغان آورد.
وی با اش���اره به این که کش���ور را در آن زمان
وابس���ته به اجانب و بیگانه کرده بودند و بیش
از ۴۰هزار مستش���ار آمریکایی در ایران حضور
های کلیدی و نظامی در
داش���ت و اغلب پست
های ما را به تاراج
ها بود ،افزود :سرمایه
اختیار آن
و ملت را به س���مت فساد سوق دادند و کشور
را ویران کردند.
قاض���ی عس���کر در ادامه با بی���ان این که امام
خمینی(ره) در ۱۵خرداد ۱۳۴۲در یک ش���رایط
بسیار سخت توانستند افکار عمومی را به سمت
اسالم و انقالب اسالمی هدایت کنند ،افزود :امام

برگزاری مراسم بزرگداشت امام خمینی(ره) در حرم حضرت معصومه(س)

در مجلس شورای اسالمی ،مهدی بازمانده رئیس
جهاددانش���گاهی استان کرمان ،جمعی از دیگر
مسئوالن استان و اقشار مختلف مردم در حسینیه
ثاراهلل کرمان برگزار شد.
اس��تیصال امروز آمریکا مقابل ایران ش��عار
نیست
تولیت آس���تان مقدس حض���رت عبد العظیم
حس���نی(ع) گفت :امروز ما در مقابل کشورهای
ایم و آمریکا در مقابل قدرت کشور ما
دنیا ایستاده
تسلیم شده استو این یک شعار نیست بلکه یک
واقعیت به تمام معناست که همه دنیا به آن پی
عسکر در مراسم
االس�ل�ام قاضی
برده اند .حجت
بزرگداشت سی و سومین سالگرد ارتحال ملکوتی
حضرت امام خمینی(ره) و گرامیداش���ت قیام
خونین ۱۵خرداد ماه در حرم مطهر شاهچراغ(ع)
با بیان این که نباید گذشته را فراموش کنیم چرا
که افراد ۳۰و ۴۰ساله اکنون ،جامعه قبل از انقالب
دانند
اسالمی را ندیدند و شرایط آن روز را نمی
و ممکن است با تبلیغات مسموم دشمنان تحت
تاثیر تبلیغات منفی قرار بگیرند ،اظهار داش���ت:
های مختلف گذشته
ضروری اس���ت تا مناسبت
این مملکت را گوش���زد و یادآور ش���ود که آن
زمان دشمنان برنامه ریزی کردند تا اسالم ،دین و
شرف مردم را از بین ببرند و دیکتاتوری را حاکم
کنند و غرب هم سود آن را ببرد .تولیت آستان
مقدس حضرت عبد العظیم حس���نی (ع) افزود:
آتاتورک را در ترکیه و رضاخان را در ایران روی
کار آوردند تا اهداف شوم خود را پیاده کنند و

با درایت کار را آغاز کردند و خیلی از حوادث
بعد از آغاز نهضت اسالمی اتفاق افتاد که مهمترین
ها دس���تگیری امام و تبعید ایشان به نجف و
آن
فرانس���ه بود .وی افزود :در زمان تبعید هم امام
هدایت و راهبری مردم را برعهده داشتند تا این
که انقالب اسالمی در سال ۵۷به پیروزی رسید و
ایشان در میان استقبال مردم وارد کشور شدند و
توانستند آرام آرام پایه گذاری یک نظام اسالمی
را انجام دهند .مهمترین هدف امام راحل ،استوار
های نظام مقدس جمهوری اسالمی بود
کردن پایه
که با شروع جنگ تحمیلی هم امام توانستند با
تدبیر جنگ تحمیلی را با کمک مردم ،بسیج و
نیروهای مسلح کشور هدایت کنند.
قاضی عسکر با بیان این که ایران بعد از جنگ
های
تحمیلی و رحلت امام هم توانست با رهبری
رهبر معظم انقالب روی پای خود بایستد ،گفت:
های رهبر معظم انقالب
ام���روز ایران با هدایت
به قدرت مهم در منطقه خاورمیانه تبدیل ش���ده
است .داشتن ۶هزار شرکت دانش بنیان ،قدرت
دفاع���ی ،نظامی ،اقتصادی و صنعتی حاصل پایه
های
گذاری امام راحل (ره) و بعد از آن رهبری
حکیمانه رهبر معظم انقالب است.
مش��اور رئیس جمهوری :امام خمینی (ره) بر
کرد
ها حکومت می
دل
مش���اور رئیس جمهوری در امور روحانیت و
حوزه با تسلیت سالروز ارتحال امام خمینی(ره)
تاکید کرد :ام���ام راحل با اخالص بی نظیرش
کرد و با توکل بر خدا و
ها حکومت می
ب���ر دل

همراهی ملت ایران نظام ستمشاهی را به زباله دان
تاریخ انداخت.
حجت االس�ل�ام والمسلمین محمد ابوالقاسمی
در آیین س���ی و س���ومین س���الروز ارتحال
امام خمین���ی (ره) و گرامیداش���ت یادو خاطره
ش���هدای قیام خونین ۱۵خ���رداد ۱۳۴۲که در
مصالی مهدیه امام خمینی(ره) اهواز برگزار شد،
خدامحوری ،حمایت از محرومان و مستضعفان،
استکبارستیزی ،تالش مجاهدانه ،شجاعت و اعتماد
به نفس ،نهراسیدن از تبلیغات دشمن و اعتماد به
ملت را از ویژگی های قیام امام خمینی(ره) بیان
کرد و افزود:امام راحل به دنبال تربیت انسان ها
بود و تربیت انسان های بزرگی همچون شهید
قاسم سلیمانی و هزاران رزمنده که برای اسالم
و ای���ران جان خود در نثار کردند در مقام اولیاء
الهی هستند.
وی قیام ۱۵خ���رداد ۱۳۴۲را آغاز حرکت الهی
ام���ام خمینی (ره) علیه نظام طاغوتی و آگاهی
بخشی ملت ایران بیان کرد و افزود :رژیم پلید و
منحوس پهلوی به غلط تصور می کرد با سرکوب
قیام ۱۵خرداد ،امام از صحنه خارج خو ا ه���د
ش���د ولی پیروزی انقالب اسالمی در ۲۲بهمن
۱۳۵۷نش���ان داد که محاسبات رژیم طاغوتی و
امریکا غلط بود.
مش���اور رئیس جمهوری در امور روحانیت و
حوزه در ادامه با بیان این که جبهه اس���تکبار به
س���رکردگی امریکا و عوامل خودفروخته برای
نابودی انقالب اسالمی همه توان خود را به کار
گرفتند ولی موفق نشدند افزود:رهبری بی مانند
و الهی امام خمینی (ره) همه توطئه ها را یکی
پس از دیگر ی خنثی کرد و در انبوه تهدیدها و
اقدامات دشمن ،فرصتی برای تعمیق ریشه های
انقالب اسالمی فراهم کرد .وی گفت :اگر رهبری
هوشیار و حکمیانه امام خمینی (ره) و همراهی
ملت ایران نبود انقالب اسالمی با انبوهی از توطئه
های و اقدامات خصمانه جبهه اس���تکبار حهانی
با بن بست رو به رو می شد.شجاعت ،نترسیدن
از غیرخدا ،ایمان به نیروی ملت ،سبب شد امام
خمینی (ره) انقالب اسالمی را از گزند و آسیب
دشمن محفوظ نگه دارد و به جلو ببرد.
بن���ا به این گزارش مص�ل�ای امام خمینی (ره)
س���اری ،حسینیه امام خمینی(ره) همدان،مسجد
انقالب اس�ل�امی ساوه ومسجد جامع کرمانشاه
از دیگر مراکزی بودند که مراس���م بزرگداشت
امام خمینی(ره) در آن ها برگزار شد و شرکت
کنندگان یاد و خاطره بنیانگذار انقالب اسالمی
گرامی داشتند.
راهپیمای��ی مردم ورامین و قم به مناس��بت
۱۵خرداد
مراسم راهپیمایی به مناسبت ۱۵خرداد در قم و
ورامین برگزار شد.
مردم شهرستان ورامین دیروز همزمان با سالروز
قیام خونین ۱۵خرداد س���ال  ،۴۲با حضور در
راهپیمایی با شکوه ،بار دیگر صحنه هایی با شکوه
از حماسه حضور مردم را در دفاع از آرمان های
انقالب اسالمی به نمایش گذاشتند که در این
راهپیمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و استاندار
تهران هم حضور داشتند .
به گزارش ایرنا ،مردم شهرستان ورامین با حرکت
از میدان امام حسین(ع) و اجتماع در میدان امام ،
صحنه های غرور آفرینی از عشق به نظام مقدس
جمهوری اسالمی را به تصویر کشیدند و ثابت
کردند که گذر زمان آنان را از آن چه پدارانشان
به یادگار گذاشته اند ،دور نخواهد کرد.

