
بنیاد مستضعفان برای چه اهدافی راه اندازی شده 
بود؟ این پرسشی است که افکار عمومی بعد از ۴۰ 
سال از تشکیل این بنیاد در برابر فعالیت  های آن 

مطرح می کند.
هفته گذش��ته رهبر انقالب در احکامی پرویز فتاح 
را به ریاست بنیاد مستضعفان و مرتضی بختیاری 
را به ریاس��ت کمیته امداد ام��ام خمینی منصوب 
کردن��د. عملکرد و مدیریت فت��اح در کمیته امداد 
ام��ام خمینی)ره(،  انتظار ایج��اد تحولی در بنیاد 
مس��تضعفان را ایج��اد کرده اس��ت. پس از اصالح 
اساس��نامه کمیته امداد، مق��ام معظم رهبری، در 
فرودی��ن ماه س��ال ۹۴، پرویز فتاح را به ریاس��ت 

کمیته امداد منصوب کردند.
کمیت��ه امداد با حضور بیش از ۴ س��اله او ش��اهد 
تصمیماتی بود که حتی منتقدان این نهاد حمایتی 
هم  آن را قاب��ل قبول عنوان می کنند.  بزرگترین 
دستاورد ورود فتاح به کمیته امداد جلب و افزایش 

اعتماد عمومی مردم است.
وی در آغاز دروه مدیریتی خود س��اختمان مجلل 
کمیته امداد در سوهانک فروخت و به جنوب شهر 
)حوالی می��دان آزادی( رفت. ایجاد صندوق امداد 
والیت برای اعطای وام قرض الحسنه به نیازمندان، 
افزایش ۲.۵ برابری مس��تمری مددجویان، اجرای 
طرح های اش��تغال زایی برای محرومیت زدایی که 
باع��ث خروج ۲۷۰ هزار خانوار از پوش��ش کمیته 
ام��داد ش��د، از دیگر اقدامات وی در این ۴ س��اله 

بود .

رسالت بنیاد مستضعفان از فعالیت اقتصادی 
تا محرومیت زدایی

ح��دود ۴۰ س��ال از تش��کیل و فعالی��ت بنی��اد 
مس��تضعفان می گ��ذرد. این نهاد ی��ک ماه پس از 
پیروزی انقالب اسالمی به فرمان امام خمینی )ره( 
در قالب موسس��ه ای غیرانتفاع��ی با هدف تجمیع 
ام��وال و دارایی های مصادره ش��ده برای کمک به 
فقرا و نیازمندان ایجاد ش��د. بنیاد در س��ال ۶۸ به 
بنیاد مس��تضعفان و جانبازان تغیی��ر نام داد و در 
س��ال۸۸ با تشکیل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران، 
نام آن به شکل سابق یعنی بنیاد مستضعفان تغییر 
کرد. اهداف بنیاد در اساسنامه آن کمک به ارتقای 
سطح زندگی مادی، معنوی و فرهنگی مستضعفان 
و محروم��ان جامعه، حداکثر نمودن ارزش ترکیب 
بهینه دارایی و س��هام، رش��د بازده کل اقتصادی 
رش��ته فعالیت ها و توسعه دانایی، دانش و فناوری 

ذکر شده است.
گفته می شود پس از شرکت ملی نفت ایران، دومین 
موسسه اقتصادی بزرگ کش��ور بنیاد مستضعفان 
است که در عرصه های مختلف اقتصادی همچون 
خدم��ات، صنعت و مع��دن، انرژی، س��اختمان و 
کشاورزی، جهانگردی، حمل ونقل،  سرمایه گذاری، 
بیمه و بانکداری، تجارت و بازرگانی فعالیت می کند 
که هم اکنون ۱۱ هلدینگ و مالکیت ۱۶۹ شرکت 
را در اختی��ار دارد که برای نمونه می توان به بانک 
س��ینا، بنیاد علوی و ش��رکت نفت بهران، شرکت 
آزاد راه تهران شمال و... اشاره کرد. ارزیابی دقیقی 
از میزان دارایی بنیاد وجود ندارد. براساس سخنان 
سعیدی کیا، سهم بنیاد مستضعفان از اقتصاد ایران 

کمتر از یک  درصد است.
براس��اس آمار بانک مرکزی از اقتصاد ایران تولید 

ناخال��ص ملی به قیمت بازار در س��ال ۹۶ بیش از 
۱۵۳۴ ه��زار میلیارد تومان اس��ت که یک درصد 
سهم بنیاد برابر با ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال 
می شود؛ البته این رقم با محاسبه نرخ ارز در سال 
۹۶ اس��ت؛ زمانی که ن��رخ ارز در حدود ۳۵۰۰ تا 
۳۸۰۰ تومان بود. با توجه به س��ه برابر شدن نرخ 
ارز  از  اواخر س��ال ۹۷ این رقم  را این باید س��ه 

برابر کرد.
بنی��اد ابتدا خ��ود را نهادی اجتماع��ی می داند که 
فعالیت های اقتص��ادی در جهت محرومیت زدایی 
دارد و سپس اقتصادی. البته در چند سال گذشته 
عملکرد این بنیاد به س��مت اهداف تعیین ش��ده 
بیش��تر ش��ده که نمون��ه آن پروژه قلع��ه گنج در 
جنوبی ترین نقطه کرمان اس��ت که با مش��ارکت 
مردم و با هدف توانمند س��ازی و معیش��ت پایدار 
انجام شده، اما این موضوع در یک نقطه کشور بود 

و هنوز با اهداف ترسیم شده فاصله  وجود دارد.

توصیه های رهبری به رئیس جدید بنیاد
رهبر انقالب در حکم فتاح برای بنیاد مستضعفان 
با سه توصیه مهم، تاکید کردند: »اهّم توصیه های 
اینجانب اوالً اهتمام به توانمندس��ازی تهیدستان 
و مص��روف ک��ردن ای��ن امان��ت ملّ��ی در جهت 
آبادانی و پیش��رفت جامِع مناط��ق محروم، و ثانیاً 
رعای��ت دقیق بنده��ای اقتصاد مقاومت��ی و ثالثاً 
به کارگیری نیروه��ای جوان و متخصص و انقالبی 
و جریان سازی فعالیت جهادی در همه  بخش های 

این بنیاد است.«
 صفحه منتسب به پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ 
و نش��ر آث��ار حض��رت آیت اهلل العظمی س��ید علی 
خامنه ای، رهبر معظم انقالب نیز پستی با مضمون 
توجه به نیاز فقرا منتش��ر کرد ک��ه مهمترین این 

توصیه ها به این شرح است:
 اهتمام به توانمندسازی تهیدستان

 مصروف کردن این امانت ملی در جهت آبادانی 
و پیشرفت جامعه مناطق محروم

 رعایت دقیق بند های اقتصاد مقاومتی
 ب��ه کارگی��ری نیرو ه��ای ج��وان، متخصص و 

انقالبی
در هم��ه ی  فعالی��ت جه��ادی   جریان س��ازی 

بخش های بنیاد
محم��دی  محم��د  والمس��لمین  حجت االس��الم 
گلپایگان��ی رئیس دفتر مقام معظم رهبری هم در 
مراس��م معارفه فتاح خطاب ب��ه وی، با بیان اینکه 
بنیاد درآمدش باید صرف مستضعفان شود، گفت: 

»حض��رت آقا تأکید کردند بوروکراس��ی عریض و 
طویل را اصالح کنید. من ش��ما را به معنای واقعی 
کلمه مدیر جهادی می دانم و بدون هیچ مالحظه ای 
مدیریت جهادی را اجرا کنید. س��رمایه ها را برای 
مس��تضعفان بفروش��ید و کار را به عناصر ارزشی 

بسپارید.«
کارشناس��ان س��ال هاس��ت که به عملک��رد بنیاد 

مس��تضعفان و ش��رکت های تابعه آن انتقاد دارند 
و معتقدند این مجموع��ه بزرگ اقتصادی علیرغم 
توانمن��دی، از هم��ه ظرفی��ت خ��ود ب��رای عمل 
ب��ه رس��الت هایش اس��تفاده نمی کند. براس��اس 
آماره��ا حدود  ۳۰ الی ۴۰ درصد س��ود حاصل از 
فعالیت ه��ای اقتصادی ش��رکت ها و بنگاه های زیر 
مجموع��ه بنیاد ب��رای فقر زدایی اس��تفاده صرف 
می ش��ود و مابقی برای س��رپار نگهداشتن و ادامه 
فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.

چندی پیش محس��ن رفیق دوس��ت رییس اسبق 
بنیاد مس��تضعفان و عضو هیئ��ت امنای این بنیاد 
در ی��ک برنام��ه زنده تلویزیونی ب��ا دفاع از حقوق 
های نجومی و تاکیدش بر  لکس��وس س��وار شدن 
انتقاده��ای زیادی را در اف��کار عمومی برانگیخت.  
بنیاد مس��تضعفان بیش از ۱۶۹ شرکت اقتصادی 
دارد، البته این ش��رکت ها در سال ۶۸ حدود ۸۰۰ 
ش��رکت بود که با روند خصوصی ش��دن تعداد آن 
کاهش یاف��ت. روند تاریخی بنیاد مس��تضعفان از 
زمان شکل گیری نشان می دهد که دغدغه اساسی 
تش��کیل آن حض��ور موثر و چش��مگیر در کاهش 
استضعاف و فقر و تامین نیازهای محرومان کشور 
بوده است. فعالیت های بخش های اقتصادی هم به 
منظ��ور تامین منابع الزم برای دو هدف نخس��ت 
اجتماعی )کاه��ش فقر و کمک به مس��تضعفان( 
است که باید در راستای شفافیت آن حرکت کرد.

اصالح اساسنامه بنیاد مستضعفان
چن��د روز قبل از اینکه حکم رئی��س جدید بنیاد 
مس��تضعفان صادر ش��ود، حج��ت اهلل عبدالملکی 
مع��اون وی در کمیته امداد ام��ام خمینی)ره( در 
توییتی نوش��ت: فتاح در حال تنظیم پیش��نهادی 
خود ب��رای اصالح اساس��نامه بنیاد مس��تضعفان 
اس��ت، بخصوص بخش »وظایف اقتصادی بنیاد« 
را دغدغه مندانه، با نگاهی ویژه و انقالبی بازنویسی 
کرده ان��د. در دوره جدی��د ب��ه فضل اله��ی بنیاد 
مس��تضعفان جدیدی ظهور خواهد ک��رد، نهادی 

برای مستضعفین و انقالب اسالمی.
بنابراین فتاح باید وضعیت س��اختاری در بنیاد را 
بهبود ببخش��د و عن��وان کند این تغییر س��اختار 
چگونه است و چه زمانی و از کدام کجا آغاز خواهد 

کرد و چ��ه برنامه ای برای فعالیت ه��ای اقتصادی 
دارد، همچنین از س��وی دیگر بنیاد مس��تضعفان 
در گذش��ته وارد فعالیت هایی از جمله راه سازی و... 
ش��ده که امروز به مدیریت او ارث رس��یده، آیا این 
فعالیت ها را ادامه خواهد داد یا اینکه اگر با اهداف 

و روح بنیاد متضاد باشد از آنها خارج خواهد شد.

برخورد جدی با فساد و رانت خواری تا باز 
تعریف وجهه بنیاد 

جعفر قادری؛ کارش��ناس مسائل اقتصادی با اشاره 
ب��ه حضور موفق فتاح در کمیته امداد حضرت امام 
)ره( گفت: حرکت های مردمی و کارایی که ایشان 
در کمیته امداد شروع و به سرانجام رساندند باعث 
شده تا انتظاراتی از ایشان در جایگاه جدید )ریاست 

بنیاد مستضعفان( هم شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه بنیاد باید از تصدی گری و ایفای 
نقش به عن��وان یک نهاد توس��عه ای دوری کند، 
افزود: توجه جدی به مقاوم سازی اقتصاد و کاهش 
وابس��تکی کش��ور به خارج، توجه کافی و جدی به 
توانمندس��ازی مناطق مح��روم و دورافتاده بجای 
اهدای کمک ه��ای موردی )ی��اددادن ماهی گیری 
بجای دادن ماهی(، تاکید بر مش��ارکت دادن مردم 
در طرح ها و پروژه های اقتصادی کشور، باز تعریف 
وجهه بنیاد به عنوان یک نهاد خادم مردم به جای 
ی��ک نهاد صرفا اقتصادی و پولدار، برخورد جدی با 
فس��اد و رانت خواری در مجموعه ستاد و اشخاص 
مرتبط و  اهتمام ویژه به جوانگرایی و میدان دادن 
به جوانان بای��د اولویت های کاری فت��اح در بنیاد 

مستضعفان باشد.

رئیس جدید بنیاد مستضعفان در مراسم 
معارفه خود چه گفت؟

- بنیاد مستضعفان، بنگاهی صرفا اقتصادی نیست، 
بلکه فرهنگی، انقالبی و اجتماعی است.

- سود فعالیت های بنیاد باید معطوف به محرومان 
و مس��تضعفان باش��د و هیچ چیز پنه��ان در بنیاد 
مستضعفان نخواهیم داشت. اموال مستضعفان مال 

مستضعفان است.
- خروج بنیاد از فعالیت هایی که با روح نهادی این 

بنیاد در تعارض است، تسریع خواهد شد.
- بای��د وجهه ای��ن نه��اد در جامعه به درس��تی، 
شفافیت و بدون ابهام ترسیم شود و به این منظور 
پاس��خگویی به م��ردم و رس��انه ها و مجموعه های 

نظارتی نیازمند اصالح است.
- افزایش سود و درآمد فعالیت های اقتصادی همراه 
با عملکرد حرفه ای با رعایت چارچوب های اعتقادی 
مطالبه جدی بنیاد مستضعفان است که نتیجه این 
اقدامات باید در رسیدگی بیشتر و سریع تر به امور 

محرومان و توانمندسازی آنان متجلی شود.
 - ج��ای دول��ت را نمی گیریم و حتم��اً هماهنگ 
با دولت عم��ل می کنیم. بنیاد مس��تضعفان قصد 
ن��دارد نقش دولت را ایفا ک��رده یا جایگزین بخش 

خصوصی و رقیب آن ها شود.
- فعالیت های بنیاد همس��و با اهداف نظام و مکمل 
خدمات آن در عرصه هایی است که ضرورت ایجاب 

می کند.
- آنهایی که مالی دست شان است باید تخلیه کنند 
و ب��ه بنیاد برگردانند، با زبان خوش بیاورند تا ما به 

زبان ناخوش متوسل نشویم.  الف
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دعوت از یک فتنه گر برای فراکسیون امید رأی آور نیست
عضو فراکس��یون روحانی��ون مجلس گفت: دع��وت از محمدرض��ا خاتمی برای 
اصالح طلبان و فراکس��یون امید رأی آور نیس��ت، بلکه کار برای مردم می تواند 

آراء را به سمت آنها جلب کند.
حجت االس��الم حس��ن نوروزی درب��اره حض��ور محمدرضا خاتمی در جلس��ه 

فراکس��یون امید مجلس گفت: مجلس محلی آزاد برای سیاس��تمداران است اما 
ای��ن گونه رفت و آمدها برای انس��جام بین اصالح طلبان، ح��زب کارگزاران و حزب 

اعتدال و توسعه است.
س��خنگوی کمیس��یون قضایی مجل��س ادامه داد: مجل��س محلی ب��رای قانونگذاری و 
نظارت اس��ت. اصالح طلبان باید برای جلب نظر مردم کار درست انجام دهند و دست از 

خودخواهی و قدرت طلبی بردارند.
وی تأکید کرد: محمدرضا خاتمی برای اصالح طلبان و فراکسیون امید رأی آور نیست، 

بلکه کار برای مردم می تواند آراء مردم را به سمت اصالح طلبان جلب کند.  مهر

دزدی دریایی توسط انگلیس برای ایران قابل تحمل نبود
کارش��ناس مسائل سیاس��ی گفت: الزم بود که ایران نفتکش انگلیسی را توقیف 
کند تا انگلیس��ی ها متوجه شوند که دزدی دریایی برای کشوری همچون ایران 

قابل تحمل نیست.
سید محمد مرندی با اشاره به توقیف نفتکش انگلیسی افزود: الزم بود که ایران 

نفتکش انگلیس��ی را توقیف کند تا انگلیس��ی ها متوجه شوند که دزدی دریایی 
برای کش��وری همچون ایران قابل تحمل نیس��ت؛ آن دورانی که کشورهای غربی از 

اختیارات و حقوق ویژه ای برخوردار باشند، تمام شده است.
وی گف��ت: س��رنگونی پهپ��اد آمریکایی و مقابله ب��ه مثل ایران در براب��ر دزدی دریایی 

انگلیسی ها، حاوی پیام مهمی است.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: تنها مسیر معقوالنه در حوزه برجام، منطقه و حوزه های 
تحریم اقتصادی این است که غربی ها متوجه شوند که با اقتدار ایستاده ایم و منافع آنها 

را به شکل های مختلف مورد هدف قرار می دهیم.  فارس

دوران بیانیه به سر آمده است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما دیگر معطل 
اروپایی ها نخواهیم ماند و کار خود را انجام خواهیم داد و مصمم به برداشتن گام 

سوم کاهش تعهدات خود در برجام هستیم.
س��ید حسین نقوی حسینی گفت: تا به امروز ایران در برداشتن گام سوم کاهش 

تعهدات خود در برجام مصمم است.
وی افزود: ایران تا به امروز هیچ اقدام عملی از س��وی اروپایی ها در راس��تای اجرای 

برجام مشاهده نکرده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اظهار داشت: همچنین نشست اخیر کمیسیون مشترک برجام هم هیچ حاصلی نداشت 
یعن��ی حاصل عملی در پی نداش��ت لذا باید گفت که دوران بیانی��ه و اینگونه موارد در 

راستای تحقق برجام سر رسیده است و نمی تواند کارساز باشد.
نماینده مجلس گفت: ما دیگر معطل اروپایی ها نخواهیم ماند و کار خود را انجام خواهیم 

داد و مصصم به برداشتن گام سوم کاهش تعهدات خود در برجام هستیم.  میزان

شرکت  از  پ��س  م��ی ش��ود  گفته 
ملی نفت ایران، دومین موسسه 
اق��ت��ص��ادی ب����زرگ ک��ش��ور بنیاد 
مستضعفان است که در عرصه 
های مختلف اقتصادی همچون 
معدن،  و  ص��ن��ع��ت  خ����دم����ات، 
ان��رژی، ساختمان و کشاورزی، 
ج����ه����ان����گ����ردی، ح���م���ل ون���ق���ل،  
سرمایه گذاری، بیمه و بانکداری، 
تجارت و بازرگانی فعالیت می کند 
ک���ه ه���م اک���ن���ون ۱۱ ه��ل��دی��ن��گ و 
مالکیت ۱۶۹ شرکت را در اختیار 
دارد که ب��رای نمونه می توان به 
بانک سینا، بنیاد علوی و شرکت 
راه  آزاد  ش��رک��ت  ب��ه��ران،  نفت 
اش��اره کرد.  تهران شمال و... 
ارزیابی دقیقی از میزان دارایی 

بنیاد وجود ندارد. 

کارشناس مس��ائل سیاسی با اشاره به اینکه 
س��نگ بنای اف��ول آمری��کا با پی��روزی انقالب 
اس��المی نهاده ش��د، گفت: ممنوعی��ت تحقیق 
درب��اره ۱۱ س��پتامبر باع��ث بی��داری برخی از 

روشنفکران آمریکا شد.
نادر طالب زاده کارش��ناس مس��ائل سیاسی، 
در مصاحبه با برنام��ه "آغاز یک پایان" در رادیو 
گفت وگو اظهار داشت: برنامه شما نام جالب و با 
مسمایی دارد، چون آغاز انقالب اسالمی به مثابه 
پای��ان هژمونی غرب بود، این به دلیل دو مطلب 
است؛ زیرا انقالب اس��المی هم ایدئولوژی و هم 
اخالق دارد. اگر در برخی مس��ائل مانند اقتصاد 
سر جای خودش نباشد، به مرور به آن می رسد؛ 
مانند بخش نظامی که در ابتدا هیچی نداش��تیم 
اما اکنون به جایی رس��یدیم که یک حداقل ها و 
در برخ��ی جاها اس��تانداردهایی را داریم. لذا در 
س��ایر بخش ها باید صبور باشیم به پیشرفت در 

آنها نیز می رسیم.
وی افزود: نخس��تین ق��دم خیلی عجیبش 
تسخیر س��فارت آمریکا بود؛ یکی از عجیب ترین 
اتفاقات��ی که به آن توجه نمی کنند. برخی از آنها 
که از دیوار باال رفتند، اظهار پشیمانی هم کردند، 

چون به تاریخ تس��لط نداشتند یا متوجه نبودند، 
مطلب��ی که ام��روز خود کارشناس��ان آمریکایی 
می گویند. امروز حقوقدان��ان آمریکایی معترفند 
که ایران حق داشت که سفارت آمریکا را تسخیر 
کند، چون از داخل همان س��فارت ۲۵ سال قبل 

کودتای ۲۸ مرداد راه اندازی شد.
این مستندس��از ادام��ه داد: من نخس��تین 
فیلمی که برای انقالب اسالمی ساختم، چهار ماه 
پ��س از گروگانگیری بود که بخش��ی از آن را در 
نیویورک فیلمبرداری کردم و بخش دیگری از آن 
را در النه جاسوس��ی و به مصاحبه با دانشجویان 
پرداخت��م و بخش دیگری را به مصاحبه با س��ه 
خبرنگار آمریکایی در تهران به انعکاس ماجرای 

گروگانگیری در تهران اختصاص دادم.
نادر طالب ز  اده گفت: حادثه تسخیر سفارت 
آمری��کا از آن حوادثی بود که تغییر موضعی داد 
و همه فهمیدند که انقالب اس��المی یک رویداد 
جدی اس��ت و در گام نخست نوکر هیچ کشوری 
نیس��ت. آیت اهلل بهش��تی که در ابتدای انقالب 
انگلیس��ی خوبی صحب��ت می ک��رد و از معدود 
روحانیون��ی بود که ع��الوه بر صحب��ت به زبان 
انگلیسی به زبان آلمانی نیز مسلط بود و می گفت 

به ه��ر ح��ال آمریکایی ها ش��یطنت می کنند و 
جاسوسی هم کردند، از این موضوع اطالع داریم 
و اج��ازه نمی دهیم دیگر اتف��اق بیفتد و اعضای 
س��فارت را نگه میداریم ت��ا تصمیمی درباره آنها 
بگیریم. س��خنان آیت اهلل بهشتی در حالی بیان 
ش��د که تا آن موقع یک گروهبان انگلیس��ی  را 
حتی دو روز هم نگه نداشته بودند، چه برسد به 

۵۰ نفر اعضای سفارت آمریکا در یک مکان.   
وی افزود: بعد از ۱۱ س��پتامبر اتفاق خاصی 
افت��اد و برخی از روش��نفکران و نخبگان آمریکا 
ب��ه این حادث��ه اعت��راض کردند، زی��را تحقیق 
درب��اره این موضوع ممنوع ب��ود و همه باید می 
پذیرفتن��د که ۱۹ نفر وهابی بودند که این کار را 
انجام دادند و کاری به این نداش��تند که ۳ هزار 
دانش��مند معمار و مهندس بگویند امکان ندارد 
س��ه ساختمان هر کدام ظرف ۶ ثانیه فرو بریزد. 
با همه ممنوعیت هایی که در تحقیق درباره این 
ماجرا بود، اما باعث بیداری افراد زیادی شد و ما 
خیلی از این افراد بیدار ش��ده ب��ه ایران آوردیم. 
ب��ه نوعی ما آغازگر ثب��ت یک بیداری بودیم و با 
بس��یاری از این افراد مصاحبه ش��د و مردم هم 

دیدند.

بالی اشرافی گری
» یک مسئله   مهّم دیگری که فقط مسئله   شما نیست  
و مس��ئله   کشور است، مسئله   اشرافی گری است؛ بالی 
اشرافی گری، بالی بزرگی است. برای بنده تصویر یک 
س��اختمانی را که با پول بیت الم��ال در یک نقطه ای 
ساخته شده اس��ت آوردند، من حیرت کردم واقعاً که 
چطور جرئت شده است، چطور دست و دل کسی به او 
اجازه داده است که پول بیت المال را صرف یک چنین 
چیزی بکند. مس��ئله   اش��رافی گری اگر چنانچه رایج 
ش��د، جزو س��بک زندگی ما ش��د، آثار و تبعات آن و 
ریزش هایی که ب��ه وجود می آید، دیگر انتهایی ندارد، 
خیلی مش��کل است، خیلی کار را مشکل خواهد کرد؛ 

این را بایست ]در نظر[ داشته باشید.«
اگر خلق وخوی اش��رافی جزو س��بک زندگی ما ش��د، 
تبعات منفی آن از جمله ریزشها پایانی نخواهد داشت 

و کار خیلی مشکل می شود.

دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس با رهبری
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مخاطب شمایید

مرض دارید اذیتش می کنید؟
موسوی الری:آقای احمدی نژاد درحال حاضر تنها 
کس��ی است که تندترین انتقاد ها را به حاکمیت 
می کند، ولی آزاد اس��ت و هیچ کس��ی هم کاری 
ب��ا او ندارد. نه جلس��ه او را به ه��م می ریزند، نه 
او را می گیرن��د و می بندن��د، ن��ه اعتراضی به او 

می کنند.
در عبارت فوق کدام گزینه کلیدی تر است؟

الف( نه جلسه او را بهم می ریزند.
ب( نه او را می گیرند.
ج( نه او را می بندند.

نه اعتراضی به او می کنند.
ی��ک نماینده مجلس: امروز در مجلس ش��ورای 
اس��المی ما چیزی به نام جبهه پایداری نداریم. 
بعضی افراد ... دارند که این موضوع را مدام بیان 

کنند.
نقطه چین باال را با یکی از گزینه های س��خیف 

زیر پر کنید.
الف( غرض
ب( مرض

ج( کرم
د( بیماری ناشناخته

رونالد ترام��پ: ایران برای یافتن پهپاد خود باید 
کف اقیانوس را بگردد.

ب��ا توجه به ای��ن اظهارنظر آمریکا ب��رای یافتن 
پهباد خود باید کجاها را بگردد؟

الف( تپه های عباس آباد
ب( حوالی یافت آباد

ج( خاکسترهای ناکجا آباد
د( سرزمین هر چه باداباد

ننجون

»فتاح«حریفلکسوسسواریدربنيادمیشود؟!

آگهى فراخوان ارزیابى کیفى مشاوران 

اداره کل بنادر و دریانوردى استان بوشهر

ول
ت ا
نوب

نام کارفرما: اداره کل بنادر و دریانوردى استان بوشهر
، کدپستى  بوشهر  استان  دریانوردى  و  بنادر  کل  اداره   ، طالقانى  بزرگراه  انتهاى   ، بوشهر  نشانى: 

 7513749797
موضوع خدمات مشاوره: مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسى منجر به pm اسکله هاى 8 

الى 13 بندر بوشهر 
گواهینامه صالحیت حسب مورد: دارا بودن گواهینامه صالحیت راه و ترابرى حداقل پایه 3 

رشته و یا زمینه تخصصى مشاور: بندر سازى و سازه هاى دریایى 
محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهى (روز سه شنبه مورخ 98/5/8) تا ساعت 
17/00 روز دوشنبه مورخ 98/5/14 با مراجعه به سایت (setadiran.ir) اسناد مناقصه را دریافت 

نمایند.
محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها: مناقصه گران باید پیشنهادهاى خود را بصورت الکترونیکى 
در سامانه ستاد به آدرس (setadiran.ir) تا ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 98/5/28 بارگذارى 

نمایند.
روز   8/30 ساعت  راس  گران  مناقصه  پیشنهادهاى  پیشنهادها:  پاکت  بازگشایى  زمان  و  محل 
چهارشنبه مورخ 98/5/30 در محل ساختمان مرکزى به آدرس دستگاه مناقصه گزار مفتوح خواهد 

شد.
شناسه آگهى: 546311

سازمان بنادر و دریانوردى 
اداره کل بنادر و دریانوردى استان بوشهر
منطقه ویژه اقتصادى بندر بوشهر

شماره سامانه ستاد 2098003702000018
نادر طالب زاده:

سنگ بنای افول آمریکا با پیروزی انقالب اسالمی نهاده شد


