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بسیجیها

تغییر رئیس بانک مرکزی اقدام درستی بود

دیدگاه

کشف انبار احتکار خودرو ،برنج و لوازم ساختمانی توسط بسیج

رئیس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین از برخورد قاطع نیروه��ای انقالبی با
محتکران خبرداد و گفت :در چند روز گذش��ته اقالم احتکار شده زیادی توسط
نیروهای بس��یج کشف و تحویل مراجع قضائی شده است و به محتکران هشدار
جدی میدهیم که با این عمل آنان بهشدت برخورد میشود.
س��ردار غالمحس��ین غیبپرور افزود :در روزهای گذشته کشف چندین انبار
احتکار خودرو ،برنج ،لوازم یدکی خودرو و لوازم ساختمانی از دستاوردهای این برنامه
بسیج است و همچنین برخی سرشاخههای این احتکار هم دستگیر شدهاند.
وی به کس��انی کهنسبت به مردم با احتکار کردن و انبار کردن ظلم میکنند هشدار
داد و گفت :اول نصیحت میکنم و به آنها میگویم که در ادامه با برخورد انقالبی نیروهای
مردمی مواجه خواهند ش��د شناسایی و دستگیر ش��دند مراجع قضایی قرار است برخورد
قاطع و جدی با این محتکران داشته باشند .امیدواریم بار مردم را اضافه نکنند .مهر

رئیس دفتر رئیسجمهور گفت :تغییر رئیس بانک مرکزی اقدام درستی بود و
زمانی که رئیسجمهور متوجه شدند فردی برنامه دارد این تغییر را انجام دادند.
محم��ود واعظی افزود :در جلس��ه رئیس بانک مرکزی درباره بس��ته جدید
ارزی گزارشی ارائه کرد و وزرا در خصوص هماهنگیهای بیشتر صحبت کردند.
امیدوارم با اجرای این بس��ته عرضه ارز صادراتی بیش��تر شود و نزخ ارز همچنان
سیر نزولی خود را ادامه دهد .وی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر در هیئت دولت
همچنان ادامه دارد یا خیر ،گفت :آقای رئیسجمهور تغییر را برای گام برداش��تن رو به
جلو میدانند و زمانی تغییر انجام میدهند که تغییر گامی رو به جلو باشد.
رئی��س دفتر رئیسجمهور گفت :اینکه تغییرات زی��ادی باید در کابینه صورت گیرد،
درست نیست .اگر فردی جای فرد دیگری بیاید و نتواند اهداف مشخص شده را محقق کند
مانند قرص مسکنی است که یک هفته یا یک ماه کارایی دارد .باشگاه خبرنگاران

رئیسجمهور باید از مردم عذرخواهی میکرد

رئیس اس��بق رس��انه ملی با توجه به گفت و گوی تلویزیونی روحانی گفت:
حداقل انتظار عمومی این بود که رئیسجمهور به دلیل افزایش بی سابقه بهای
سکه و ارز و گرانی و تورم شدید در بازار ،از مردم عذرخواهی کند.
س��یدعزتاهلل ضرغام��ی گفت :وظیفه نظارت��ی خبرنگاران و اصحاب رس��انه،
از برجس��تگی و اهمی��ت باالی��ی برخوردار اس��ت .نظ��ارت عمومی آح��اد مردم از
طریق خبرنگاران و ابزار فضای مجازی وارد عرصه جدیدی ش��ده اس��ت .وی در تبیین
صالحیتهای دستگاههای نظارتی گفت :توانمندی کارشناسی ،جامعیت اخالقی و برخورداری
از صالحیتهای عمومی از ویژگیهای ضروری کارگزاران دستگاههای نظارتی است.
ضرغامی اظهار داشت :خبرنگاری که شجاعت برخورد مستقل و سازنده با آسیبهای
جامعه را ندارد و از عش��ق و عالقه الزم برای انجام رسالت خود برخوردار نیست ،باید با
الف
این حرفه خداحافظی کند.
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تا میخواهیم فراموش کنیم
دست بـه نقد
که چه کاله گش��ادی بر سر
مس��ئوالن مذاکرات رفته اس��ت ،ت��ا میخواهیم
راهکار جدید برای رس��یدن به مطالباتمان بیابیم!
بدهکاران طلبکار دست به کار شده و با فرار رو به
جل��و تقصیرها را به گردن دیگ��ران میاندازند! در
تازهترین اظهارنظر جن��اب وزیر خارجه ،هم اویی
ک��ه بابت امضای برجام نش��ان لیاقت گرفت و 50
س��که به خانه ب��رد ،اویی که در تیم��ش به گواه
دادس��تان و سخنگوی قوه قضائیه جاسوس کشف
شد! مدعی شده رقیب نگذاشته جمهوری اسالمی
از مواهب برجام برخوردار شود!!!
س��خن به قدری عجیب و تاملبرانگیز است که
نمیدانی��م از کجای آن بنویس��یم! از نبودن مجلس
و دولت و ش��هرداری در اختیار رقی��ب بگوییم یا از
تاکیدات فراوان آژانس ان��رژی اتمی بر متعهد بودن
و اج��رای تعهدات برجام ایران! از بتنریزی بگوییم یا
تعطیل کردن تعدادی از سانتریفیوژها ،از خانهنشین

شدن دانشمندان یا قطع کار کارخانه تولید نخ کربن!
وزیر خارجه در حالی مدعی تقصیر رقیب حزبی
اش در ایجاد مانع برای موانع برجام شده است که
انگار فراموش کرده چه کس��انی بر محقق نش��دن
اهداف به خاطر مت��ن نادقیق برجام تاکید کردند،
ظریف یادش رفته آن روزها که جش��ن میگرفتند
و م��دام برای مردم از مواه��ب میگفت با تاکید بر
فهمی��دن زبان دنیا معتقد بود که هیچ کس��ی در
جهان توان بهم زدن این پیمان بینالمللی را ندارد
ظریف یادش رفته در مقابل دوربینی که میلیونها
جفت چش��م ب��ه ان خیره بودن گف��ت همزمان با
انج��ام تعهدات همه تحریمها لغو میش��ود ،یادش
رفته که با متنی انگلیسی مینشست و ادعا میکرد
لغت به لغت به خاطر اش��راف به زبان دنیا نوش��ته
اند! یادش رفته که دوست همکارش جناب صالحی
س��ه بار قس��م جالله خ��ورد که هم��ه تحریمها با
انجام تعهدات لغو میش��ود!!! حتما یادش رفته که
رهبری هم اخیرا در  15خرداد ماه اعالم کردند که
انتظارات از برجام که همان رفع تحریم بود برآورده
نش��ده و تاکید کردند که ما برای اختالف انداختن
بین اروپا و امریکا و یا اثبات بدعهدی امریکا مذاکره
نکردیم!
یکبار دیگر سخنان روز گذشته ظریف را مرور
میکنیم ،ظریف در گفتوگویی اختصاصی تاکید
کرده که من ب��ه خیلی از تخریبهایی که صورت

سخنگو و مسئول روابطعمومی کل سپاه
سخنــــگو
ب��ا تاکید براینک��ه امروز دش��منان ما به
خوبی میدانند هرگونه تهدید نظامی علیه جمهوری اس�لامی
ایران با سختترین پاسخ مواجه میشود ،گفت :به فضل الهی
با وجود همه تالشهای استکبار جهانی اسرائیل رفتنی است.
س��ردار رمضان ش��ریف اظهار داش��ت :س��پاه پاس��داران
انقالب اس�لامی خود را مدیون کسانی میداند که تالش دارند
دس��تاوردهای انقالب را تشریح و تبیین کنند و اصحاب رسانه
در پیش��یانی این جبهه هس��تند .وی تصریح کرد :امروز پس از
گذشت چهل سال از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی دشمنان
ما به س��رکردگی آمریکا ،اسرائیل و دیگر متحدان مستکبرشان
صفی واحد و منس��جم تش��کیل دادهاند تا نشان دهند نظام ما
ناکارآمد است ،مردم ایران اسالمی از نظام رضایتمندی ندارند و
نظام مبتنی بر فرهنگ دینی نمیتواند جامعه را اداره کند.
وی خاطرنشان کرد :جان بولتون  9ماه قبل اعالم کرد اجازه
نمیدهیم مردم و مس��ئوالن ایرانی چهلمین س��الگرد پیروزی
انقالب خود را جشن بگیرد و از همان روز یک هجمه رسانهای
فرمانده هوانی��روز ارتش گفت:
ارتش اسلام
قطعهس��ازی در نیروهای مسلح
به درجهای رس��یده ک��ه توانایی ف��روش قطعات به
دیگر کشورها را داریم.
امی��ر یوس��ف قربان��ی در جم��ع دانش��جویان
ش��انزدهمین دوره جامعهپذیری نظامی دانشگاههای
افس��ری ارتش گفت :امروز نیروهای مسلح کشور با
تدابیر فرماندهی معظم کل قوا(حفظه اهلل) و تاسی از
شهدا به اقتدار قابل توجهی دست پیدا کردند.
امیر قربان��ی تاکید کرد :نگرانیهای دش��من از
بابت حضور ایران نیست و بزرگترین نگرانی و وحشت
دش��من از اسالم اس��ت .وی با اش��اره به فرمایشات
مقام معظ��م رهبری در رابطه با دانش��گاه افس��ری
ارت��ش اظهار کرد :اگر امنیت وجود نداش��ته باش��د
در حوزهه��ای دیگر کار پی��ش نمیرود و فرماندهان
آینده باید ارزش فیضه ارتش را درک کنند تا بتوانند
عامالن امنیت را رهبری و هدایت کنند.
امی��ر قربانی با تاکید ب��ر اینکه ارتش کلمه طیبه
اس��ت ،یادآور شد :قدم نهادن در مسیر ایجاد امنیت و
پوشیدن لباس سربازی بسیار مقدس است و برداشتن
هر قدم در این مسیر حرکت در ادامه راه شهدا است.
فرمانده هوانیروز ارتش گفت :با وجود تحریمهای
نظامی آمریکا و غ��رب ،امروز یگانهای رزمی ارتش
جمهوری اس�لامی ایران در باالتری��ن حد خود قرار
دارن��د و در ش��رایط فعلی با تکیه بر نیروی انس��انی
کارآمد ،قدرتمندترین ناوگان هلیکوپتری منطقه به
جمهوری اسالمی ایران تعلق دارد.

واو به واو را خوانده بودید اما رقیب داخلی برجام را به هم زد!

ظرفیت ظریف مواهب برجام؟!
میگی��رد ،دل پری ندارم و علتش هم این اس��ت
ک��ه اقدامات چنین افرادی از گناه من کم میکند
و ب��ر گناهان آنها اضافه میکن��د .بنابراین معامله
خوبی اس��ت که از ث��واب کارها و نماز ش��بهای
آنها میگیرند و ب��ه من میدهند بنابراین من این
معامله را خیلی میپسندم.
او ادامه داد :اما من جایی ناراحت میشوم که
اقدامات این افراد به منافع ملی ضربه میزند .مثال
به مدت دو س��ال و نیم اجازه ندادند که کش��ور از
مواهب برجام آنطور که باید استفاده کند.
ظریف تاکید کرد :به اعتقاد من ایران کش��ور
قدرتمندی اس��ت که امکانات زیادی دارد و برجام
غ��ل و زنجیری که به پای آن زده ش��ده بود را باز
کرد .آنچه بیش��تر از همه من را متاثر میکند این
است که فضاسازیهای سیاسی مانع از بهرهگیری
از دستاوردهای این توافق شده است.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی ادامه داد :وقتی
یک مقام ایرانی میگوید کدام آدم عاقلی در ایران
س��رمایه گذاری میکند ،خ��ب این حرف وقتی از

یک مقام در کشور ما گفته میشود ،طرف خارجی
میگوی��د وقتی ایرانیها خودش��ان اینطور درباره
خودشان فکر میکنند ما دیگر چه باید بکنیم.
وی افزود :برخی با سیاه نمایی مردم را ناامید
کردند و این مهمترین عامل اطمینان نداش��تن به
آینده اس��ت .در واقع این عدم اطمینان و ناامیدی
را آمریکاییها درس��ت نکردند بلکه کسانی درست
کردند که دو س��ال و نیم در بوق ناامیدی دمیدند.
ای��ن من را ناراحت میکند وگرنه حرفهایی که در
مورد خود بنده زده میشود برایم اهمیت ندارد اما
اگر درباره همکارانم باش��د ،ناراحت میشوم به هر
حال نسبت به آنها احساس وظیفه میکنم به ویژه
که برخی از آنها صدایشان بلند نمیشود اما مورد
ظلم و توهین قرار میگیرند.
اما جن��اب وزیر انگار یادش رفته که مس��ول
امضا ،پیگیری و روش��ن کردن اوض��اع برجام جز
خودش و تیم امضا کننده کس��ان دیگری نیستند
و صحبتهای منتقدان هر چند تلخ اما تاثیری در
امروز نداشته و تنها پیشگویی درستی است که در

سردار شریف:

هر تهدید نظامی علیه ایران با سختترین پاسخ مواجه میشود
برای القای این پیام راه افتاد و البته در کنار آن چاشنی جنگ
حساب شده در عرصه اقتصادی توام شده است.
س��ردار ش��ریف ادامه داد :بدون ش��ک عملیات رسانهای
دش��من به تنهایی موفق نخواهد بود و برای تأثیرگذاری حتماً
باید برای با چاش��نی دیگری همراه باش��د و ب��ه همین دلیل
فش��ارهای اقتصادی علیه جمهوری اس�لامی در دس��تور کار
دشمنان قرار گرفته است.
س��خنگو و مسئول روابطعمومی کل س��پاه اظهار داشت:
قبول داریم که امروز ترامپ فقط با جمهوری اس�لامی درگیر
نیس��ت و با کش��ورهای مختلفی با اس��اس و مبنای اقتصادی
درگیر است .رهبر انقالب چند سال قبل در حرم مطهر رضوی
بحث "دس��تکش مخملی و دس��ت چدنی" را در تشریح نحوه
عملکرد سیاس��تمداران آمریکایی بیان کردند اما امروز ترامپ

فرمانده هوانیروز ارتش:

توان فروش تجهیزات
به سایر کشورها را داریم
س��رتیپ دوم قربانی اف��زود :ش��عاری مبنی بر
اینک��ه ما میتوانیم زمانی به واقعیت تبدیل ش��د که
مستشاران نظامی که با هدف نظارت بر فعالیتهای
نظامی به ایران وارد شده بودند ،از ایران خارج شدند
و فک��ر میکردند که با نب��ود آنها نیروهای هوایی و
بالگرد کشور از بین خواهد رفت ،اما با گذشت حدود
 40س��ال از پیروزی انقالب اس�لامی ایران ،نیروی
هوایی و هوانیروز ارتش همچنان پابرجاست.
وی گفت :قبل از آغاز جنگ تحمیلی اغتشاشاتی
در ش��هرهای مرزی رخ داد که خلبانان زبده با تکیه
بر توان خود توانستند بر مشکالت فائق
بیایند و این موارد کامال بر خالف پیش
بینی دشمنان بود.
امیر قربانی با اشاره به اینکه با آغاز
جنگ تحمیلی دانشجویان دانشگاه
افس��ری با اش��تیاق کامل در
خرمش��هر حاضر ش��دند و
افتخارات بسیاری را برای
ارتش به دست آوردند،
خاطرنش��ان کرد :در
دوران هش��ت سال

دفاعمق��دس ،هوانی��روز  276ش��هید و  797جانباز
تقدیم انقالب و نظام کرد.
فرمانده هوانیروز ارتش ،بی��ان کرد :در روزهای
پایانی جنگ ،دش��من از منافقینی که در ش��عارهای
خود مدافع خلق بودند اما بیمارستانی که افراد عادی
در آن حض��ور داش��تند را نابود کردن��د در عملیات
مرصاد استفاده کرد ،از این رو باید دانشجویان امروز
و فرماندهان آینده دش��من شناس��ی خود را تقویت
کنند و بازی جنگ را به خوبی فرا بگیرند.
وی اف��زود :در ب��ازی جن��گ باید ت��وان خود و
دش��من را بررس��ی و در نهایت بهتری��ن روش برای
مقابله با دش��من انتخاب ش��ود ک��ه عملیات مرصاد
نمونه بارزی برای بازی جنگ اس��ت و عاملی شد تا
منافقین سالهای سال در پیله خود فرو روند.
امیر قربانی بر ادامه راه ش��هدا تاکید کرد و گفت:
افس��ران آینده ارتش باید در برابر دش��من سیاس��ت
سختگیرانه را اتخاذ کنند و در کنار آن باید بر اطالعات
و اقدامات دشمن اشراف کامل داشته باشند.
فرمانده هوانیروز گفت:به لطف خدا در راس��تای
مقابل��ه با دش��من ،برد س�لاح و موش��کها به نقطه
مطلوب رس��یده اس��ت ،همچنین جمهوری اسالمی
ایران توانسته پرواز در شب را از آن خود کند.
امی��ر قربان��ی در پایان تصری��ح کرد:
قطعهس��ازی در نیروه��ای مس��لح به
درجهای رس��یده که توانایی فروش
قطعات به دیگر کش��ورها را داریم.
روابط عمومی ارتش

ﻧﻮﺑ
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دستکش مخملی را کنار گذاشته و شفاف اعالم میکند موضع
آنها چیست.
وی ادامه داد :امروز ترامپ شفاف اعالم میکند که آمریکا
داعش را به وجود آورده و این کشور است که جغرافیای جهان
اس�لام را بره��م زده و تحلیلگران آمریکایی به روش��نی بیان
میکنن��د ما از بهم��ن  57به دنبال بران��دازی نظام جمهوری
اسالمی هس��تیم .با این وجود همگان باید بدانند که سکه دو
رو دارد و روی دیگر س��که کارکردهای ویژه نظام اس�لامی و
ت�لاش فرزندان این ملت اس��ت و این دو روی س��که در کنار
هم نشان میدهد برنده این صحنه نبرد در جامعه چه کسانی
بوده و خواهند بود.
سخنگو و مسئول روابطعمومی کل سپاه با تاکید بر اینکه
امروز دشمنان نظام اسالمی تالش دارند از انقطاع نسلی ما برای
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زمان خوشحالی توخالی آنها صورت گرفت.
ظریف فراموش کرده که گفت تضمین برجام را
از کری گرفته است! فراموش کرده که امضای وزیر
خارجه امری��کا را پذیرفت اما هیچ اتفاقی رخ نداد!
حاال همه تقصیرها را بر س��ر ناقدانی میاندازد که
دلس��وزانه حال امروزش را پیشبینی کرده بودند!
ان��گار پیشبین��ی جرم بوده!! ظریف مدعی اس��ت
ک��ه تندروها مردم را از مواه��ب برجام منع کردند
در حال��ی که اصال مواهبی اتف��اق نیافتاد که منع
شود و اگر حرف ظریف را باور کنیم اینطور به نظر
میرس��د که انگار برای گرفتن حقمان حق حرف
زدن و نقد کردن را هم به طرف مقابل دادهایم.
حال ظریف اس��ت ک��ه باید پاس��خ دهد چرا
حرف منتقدان میتوانس��ته برج��ام را نقض کند!
نکند بر س��ر نق��د و مصاحبه دیگ��ران هم توافقی
مخفیانه صورت گرفته باشد؟! ظریف است که باید
پاس��خ مردمی را بدهد که بارها و بارها برایشان از
مواهبی خیالی رویا ساخت و اینطور جلوه دادکه با
امضای برجام همه چیز حل خواهد ش��د! ظریف و
تیم هستهای و دولت تدبیر و امید اگر میخواهند
عبرت تاریخ نش��وند باید مس��یر فرار رو به جلو را
کنار گذاش��ته و با پذیرش تقصیر خود راهی تازه
برای اعاده مطالبات مردم از بیگانگان بیابند وگرنه
تا قیامت بدهکار م��ردم باقی مانده و عبرت تاریخ
خواهند شد.

براندازی نظام بهره بگیرند ،اضافه کرد :نسل جدید ما ظلمهای
گس��ترده دوران ستمش��اهی و رش��ادتهای رزمندگان دوران
دفاعمقدس و اقتدار ایران اس�لامی در  8س��ال جنگ تحمیلی
را به چش��م ندیده و دشمنان تالش دارند تا با هجمه رسانهای
و نمای��ش تصویر گل و بلبل قبل انقالب و تصاویر آش��فته بعد
انقالب ملت ایران را مایوس کنند اما ملت ما هوشیارند.
س��ردار ش��ریف با تاکید بر اینکه امروز دشمن دستش از
سرمایههای گذش��ته خالی است ،گفت :آمریکا روزی صدام و
حزب بعثی داش��ت که در قلدری و قساوت قلب لنگه نداشت
و این س��رمایه را به جان ملت ای��ران انداخت اما امروز خدا را
شاکریم که به برکت فرزندان ایثارگر این مرز و بوم از صدام و
حزب بعث خبری نیست.
وی اضافه کرد :دفاعمقدس فرصتی شد برای تقویت بنیه
نظامی کش��ور و امروز دش��منان ما به خوبی میدانند هرگونه
تهدی��د نظامی علیه جمهوری اس�لامی ایران با س��ختترین
پاس��خ مواجه میش��ود؛ تهدید داعش نیز به فرصت تش��کیل
تسنیم
جبهه مقاومت تبدیل شده است.

مخاطب شمایید
تجربه برجام

دو مس��ئلهی کوتاه دیگر را باید عرض بکنم :یکی
مسئلهی آمریکا است ،یکی مسئلهی برجام است .خب
دیش��ب ش��نیدید ،رئیسجمهور آمریکا حرفهایی زد،
حرفهای سخیف و س��بُکی زد؛ شاید بیش از ده دروغ
در حرفهای او بود؛ هم حرف زد [دربارهی] مس��ئلهی
خروجشان از برجام ،هم ملّت ایران را و نظام جمهوری
اسالمی را تهدید کرد« :چنین میکنیم ،چنین میکنیم،
چنی��ن میکنیم» ،که بنده از ط��رف ملّت ایران عرض
میکنم :آقای ترامپ! شما غلط میکنید.
درس��ت توجّ ه کنید ،التفات کنید! دلم میخواهد
ش��ما جوانها و همهی کس��انی که این ح��رف را بعدا ً
خواهند ش��نید ،درست توجّ ه کنند ،دقّت کنند؛ چون
یکی از مس��ائل مهمّ نقد و امروز ما اس��ت؛ مس��ئلهی
آمریکا یک مس��ئلهی جدّ ی است .آمریکا با ما دشمن
است؛ این دشمنی هم با شخص این حقیر یا با شخص
سردمداران نظام نیس��ت ،با مجموعهی نظام اسالمی
اس��ت که امروز ملّت ایران ،این نظام را پذیرفته و در
راه او دارد حرک��ت میکند؛ این دش��منی یک چنین
دش��منیای اس��ت .مخصوص این شخص هم نیست؛
دول��ت آمری��کا و نظام آمریکای��ی ،از آغ��از پیدایش
جمه��وری اس�لامی با او دش��من بود و ب��د بود و در
صدد براندازی بود .حتّی دولت قبل -دولت اوباما -که
ه��م در نامه به بنده ،ه��م در اظهارات میگفتند که ما
در ص��دد براندازی نیس��تیم ،دروغ میگفتند؛ آنها هم
در ص��دد بران��دازی بودند؛ براندازی نظ��ام جمهوری
اس�لامی؛ مس��ئلهی برجام و این حرفها بهانه اس��ت.
ببینید ،آن وقتی که مس��ئلهی هس��تهای و تحریمها
ش��روع شده بود ،بودند کس��انی از معاریف این کشور
و مس��ئوالن س��طح باال که به بنده مراجعه میکردند
و میگفتند «ش��ما چه اص��راری دارید ک��ه روی این
مسئلهی هس��تهای میایس��تید؟ چه اصراری دارید؟
خ��ب آمریکاییه��ا بهانهگی��ری میکنند ،بدجنس��ی
میکنن��د ،خباثت میکنند؛ بگذارید کن��ار ،خودمان را
راحت کنیم»؛ این را به من میگفتند .البتّه این حرف
غلط بود چون مسئلهی هستهای ،نیاز کشور است.
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ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺑﻨﺎﻡ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ  ،ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﻭﺵ  ،ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﺭﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﻭﺍﺣﺪ
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻰ 223678 :

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ

