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صفحه 2

 معرفی 19 هزار 
 بنگاه صنعتی کوچک 
به شبکه بانکی

 روابط کارگزاری اگزیم بانک ایران 

3 با بانک های 118 کشور 

 یکپارچه سازی فرآیندهای 

5 بازاریابی و فروش در سایپا 

 توسعه زیر ساخت شبکه های ارتباطی 

7 و اینترنتی در منطقه آزاد انزلی 

 ضرورت تشکیل دانشگاه تخصصی 

برای آموزش شیوه کسب و کار   2

رییس جمهوری در دیدار پادشاه 
عمان تاکید کرد

 همکاری 
 برای برقرای 

آتش بس در یمن 
رئیس  جمهوری گفت: اراده سیاسی ایران 
و عمان تحکیم هر چه بیشتر مناسبات دوستانه 
است و در این  مسیر باید ساز وکارهای اجرایی 

فعال شوند. 
بلله گللزارش تفاهللم، حجت االسللام و 
المسلللمین »حسللن روحانی« رئیس  جمهوری 
اسامی ایران و »سلللطان قابوس« پادشاه عمان 
دیللروز در مسللقط، در دیللدار دوجانبلله و در 
نشست مشترک هیأت های عالی رتبه دو  کشور، 
راه های توسعه روزافزون روابط تهران - مسقط 
و مهم ترین مسللایل منطقلله ای را مورد بحث و 
تبللادل نظر  قرار داده و بر ضرورت همکاری دو 
کشللور در تقویت توسللعه منطقه ای و برقراری 
 صلح و امنیللت پایدار در  منطقلله تأکید کردند. 
روحانی در دیدار پادشاه عمان با اشاره به  روابط 
برادرانلله و دیرینه دو کشللور در طللول تاریخ، 
گفت: روابط تهران – مسللقط همواره صمیمانه 
و پایدار بوده و در این مسللیر، رویکرد حکیمانه 
و تاش هللای خیرخواهانلله و  برادرانه پادشللاه 
عمان بسللیار مؤثر بوده اسللت. رئیس  جمهوری 
توافق هسته ای ایران را به نفع روابط دو کشور، 
کشورهای منطقه و جهان دانست و گفت:  امروز 
شرایط بسیار مناسبی برای توسعه و تحکیم هر 
چه بیشتر روابط ایران و عمان فراهم آمده است 
و این  آمادگی وجود دارد که برای فعال سللازی 
ظرفیت های اقتصادی، علمی، فرهنگی و روابط 
مردم دو کشور،  گام های جدید و بلندی برداشته 
شللود. روحانی با اشللاره به زمینه های گسترش 
همکاری تهران – عمان در بخش های مختلف 
از جمللله اقتصاد،  حمللل و نقللل، گاز، انرژی، 
بنللادر، صنعت و تجللارت و خدمللات فنی و 
مهندسللی، گفت: تعمیق روابط بانکی می تواند 
 زمینه سللاز شللتاب در  توسللعه روابط اقتصادی 
تهران – مسقط باشد و امیدواریم مسئولین بانکی 
دو کشللور در جریان این سللفر، روابط مالی و 
  بانکی تهران و عمان را هر چه بیشتر توسعه دهند. 
وی اهمیللت روابط علمی و فرهنگللی ایران و 
عمان را مورد اشللاره قللرار داد و گفت: در این 
زمینه  شرکت های دانش بنیان، ظرفیت های بسیار 
خوبللی برای همکاری و تبللادل تجربه با طرف 
عمانللی دارند که  می توان آن را فعال کرد. ضمن 
اینکه تسللهیل صدور روادید می تواند ارتباطات 
دو ملت و اطاعللات بخش های  خصوصی دو 
کشللور از ظرفیت های همللکاری را نیز تقویت 
کند. رئیللس  جمهللوری در ادامه نقللش ایران و 
عمان را در امنیت منطقه بسیار مهم ارزیابی کرد 
و گفت: ایللران و عمان  نگاهبانان تاریخی تنگه 
هرمز به عنوان مسیری امن و آزاد برای تجارت 
بین المللی هستند و همکاری دو کشور  در تأمین 
 ثبات و توسعه منطقه ای بسیار حائز اهمیت است. 
روحانللی با تاکیللد بر اینکلله 'تهللران همواره 
از گسللترش روابللط دوجانبلله و منطقلله ای  با 
همسللایگان اسللتقبال می کند'، اظهار داشللت: 
جمهوری اسامی ایران هر گاه کشورهای منطقه 
با مشللکات مختلف از جمله تروریسم مواجه 

شدند، آنها را  یاری کرده است...
ادامه در صفحه 2

برنامه ششم توسعه 
برگ برنده 
گردشگری

تفاهم- گروه گردش��گری: گردشللگری 
مهم ترین پدیللده اجتماعی با اثرات سیاسللی، 
اقتصللادی و فرهنگی اسللت که بعللد از انجام 
مطالعللات و بررسللی های  گسللترده صورت 
گرفتلله در دنیا توانسللت در قالب یک صنعت 
ظهللور و بروز کند، اما این در حالی اسللت که 
متاسللفانه علی رغم اهمیللت ویژه این صنعت 
در زمینه هللای اجتماعی، اقتصادی و سیاسللی، 
استقبال و یا تاکید چندانی در تمام برنامه های 
پنج ساله گذشللته توسعه به بخش گردشگری 
نشللد و تنها از نقطه نظر فرهنگی به آن گوشه 
چشللمی انداخته شللد به گونه ای که در عمل 
هرگز به بعد اقتصادی گردشگری کوچکترین 
توجهی نیز به عمل نیامد.گفتنی است؛ در تدوین 
برنامه ششم توسعه برای رهایی از اقتصاد تک 
محصولی و رونق به وضع نابسللامان آن توجه 
ویژه ای به میراث فرهنگی و گردشللگری شد 
تا جایی که دسللتور مقام معظم رهبری مبنی بر 
5 برابر شللدن میزان ورود گردشگران به کشور 
به طور خاصی در آن لحاظ شللده است.همان 
گونه که می دانیم در عصر حاضر گسللترش و 
توسعه صنعت توریسم می تواند فصل تازه ای 
را در رهایللی از اقتصاد تک محصولی و متنوع 
سازی منابع درآمد کشللور ایجاد کند، چرا که 
پیش بینی می شود درصورت تحقق کامل این 
مهم ، درآمد سللاالنه حاصل از گردشللگری تا 
پایان برنامه ششم از یک و نیم میلیارد به ۷ و نیم 
میلیارد دالر برسد، بنابراین برای تحقق آن نیازمند 
توجه ویژه برنامه ریزان و سیاست گذاران کشور  
و همچنین تدوین و اباغ آیین نامه ها و قوانین 
الزم می باشد، تا شاهد شکوفایی و رونق پایدار 
این صنعت باشللیم. جالب است بدانیم که طی 
دهه های اخیر، صنعت گردشللگری توانسته در 
بیشتر کشورهای دنیا، توسعه چشمگیری یابد، 
بلله گونه ای که این مهم  تغییللرات اقتصادی و 
اجتماعی شللگرفی را بر جامعه و دولت جاری 
کرده اسللت، هر چند در این مجللال باید اذعان 
داشللت که بررسی منافع و هزینه های اقتصادی 
گردشگری و جهانگردی و چگونگی بازگشت 
سرمایه می تواند باعث تحقق اهداف متنوعی هم 
برای طراحان و هم برای مجریان این امر باشللد 
و از سللوی دیگر نیز با این بررسی ها می توان 
مسللووالن و تصمیم گیران مختلف را از منافع 
سرمایه گذاری در ترویج تسهیات و تجهیزات 

گردشگری مطلع نمود. 
 باید توجه داشللت که امروزه گردشگری 
 سللومین اقتصاد بللزرگ در جهان محسللوب 
می شللود، بلله گونه ای کلله ایللن صنعت در 
عصر حاضر بلله دلیل ایجاد فعالیت ها، افزایش 
فرصت های اشتغال )به صورت مستقیم و غیر 
مسللتقیم( و نیز تاثیرات ناشی از بازار در حال 
رشد آن، اهمیت بسیاری یافته است . تا جایی 
که کارشناسان بر این باور هستند که گردشگری 
و اقتصاد گردشللگری در حال تبدیل شللدن به 
یکی از سللریع ترین صنایع رو به رشد جهان، 
ابزاری بللرای ایجاد درآمد ملی، از اصلی ترین 
ارکان اقتصادی جهان و  نیز از مفاهیم، اشکال 
و ارکان توسللعه پایدار هستند.با این اوصاف و 
با توجه به نقش پررنگ گردشللگری بر رونق 
اقتصللادی جوامللع مختلف  می تللوان به این 
مهم دسللت یافت که توجه مقطعی به صنعت 
گردشللگری آن هم با وجود چنیللن رقبایی در 
منطقلله، نه تنها راه به جایللی نخواهد برد بلکه 
می تواند باعث آسیب رساندن به پتانسیل های 

موجود نیز شود...
ادامه در صفحه 4

سیاسی

یادداشت 

 مهار رفع تنش آبی 
 در 7 کالنشهر 

کشور

صفحه 4

 اجرای 
 نرخ مالیاتی صفر 

در ۵ بخش

 انتقاد وزیر نفت 
 از میزان مصرف گاز 

در بخش خانگی
وزیر نفت گفت: بر اسللاس برنامه ششللم 
توسللعه ظرفیت روزانه پاالیش نفت خام کشور 
به سه میلیون بشکه خواهد رسید و این افزایش 
ظرفیت همسو با اقتصاد مقاومتی انجام می شود...
شرح در صفحه 4

صفحه 3

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مردم آذربایجان:

 ۲۲ بهمن امسال برای انقالب 
و ایران اسالمی مایه آبرو شد

کاهش نرخ سود  منتفی شد
 بر اساس زمزمه هایی که از جلسات بانکداران با بانک مرکزی بر می آید 

 کاهش نرخ سود بانکی فعال منتفی شده و شاید هم پرونده آن همچون تک نرخی کردن ارز
به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود.

رهبر انقاب تاکید کردند: امسال ۲۲ بهمن 
برای کشور آبرو شللد؛ بنده زبانم قاصر است از 
اینکه از ملت تشکر کنم. به گزارش تفاهم به نقل 
از پایگاه اطاع رسللانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت ا... خامنلله ای رهبر معظم انقاب 
اسامی صبح دیروز در دیدار پر شور هزاران نفر 
از مردم آذربایجان، حضور منسللجم، مقتدارنه و 
پرطراوت ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن را »مایه ی 
آبروی انقاب و نظام و ایران« خواندند و با اشاره 
به اینکه مسللئوالن نباید این حضور را به معنای 
گله نداشللتن مردم تصور کنند، افزودند: آمریکا 
می خواهد با تکرار ترفند تهدید و جنگ نظامی، 
توجه مسللئوالن کشور را از صحنه جنگ واقعی 
یعنی جنللگ اقتصادی منحرف کند، مسللئوالن 
هوشللیار باشللند و همه همت خللود را صرف 
حل مشللکاتی همچون بیللکاری، رکود، گرانی 
و تبعیللض کنند.رهبر انقاب اسللامی، حضور 
پرشللکوه ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال را 
»مایلله آبروی انقاب و نظللام و ایران« خواندند 
و با تشللکر صمیمانه ی قلبی از مردم خاطرنشان 
کردند: امسللال نه فقط منابللع داخلی از افزایش 
حضور مردم در بسللیاری از شهرها سخن گفتند 
بلکه دشللمنان انقاب هم بر خاف سللال های 
قبل، با استفاده از تعابیر »میلیونی« به این حضور 
عزت بخش اذعان کردنللد و زبان بنده حقیقتاً از 

ادای تشکر از ملت قاصر است.
ایشان با اشاره به تاش بی وقفه سیا، موساد، 
دسللتگاه اطاعاتی و جاسوسی انگلیس و هزینه 
شللدن دالرهای نفتی قارون ها برای فضاسازی 
بللر ضد انقاب و جمهوری اسللامی گفتند: در 
تمام طول سال، صدها شبکه ماهواره ای، فضای 
مجللازی و ورشکسللته گان فللراری از ایران، به 
تحقیر و تضعیف و متهم سازی نظام مشغولند اما 
حضور عظیم ملت همچون باران رحمت الهی، 
در روز ۲۲ بهمللن این فضای غبارآلود را پاکیزه 
می کنللد و همچون رودخانلله ای زالل و مبارک، 
آلودگی ها را می زداید.حضرت آیت ا...خامنه ای 
تأمل در ترکیب جمعیتی راهپیمایی ۲۲ بهمن را 
ضروری و بسیار مهم برشمردند و افزودند: اکثر 
ایللن جمعیت عظیم، دوران تلخ و سللیاه اختناق 
طاغوت، پیللروزی انقاب، امللام راحل و دفاع 
مقللدس را ندیده اند اما با احسللاس و معرفت و 
روشنفکری و روشللن بینی به خیابان ها می آیند.
ایشللان خاطرنشللان کردند: حضور امیدآفرین و 
ایسللتادگی نسل سللوم و چهام در میدان دفاع از 
انقاب و نظام، نشان دهنده رویندگی و بالندگی 
انقاب و نکته ای بسللیار مهللم و درخور توجه 
اسللت.رهبر انقاب اسللامی، تاش دشمنان را 
برای ناکارآمد نشللان دادن نظام، کوبیدن آب در 
هاون برشمردند و افزودند: ما البته مثل همه جای 
دنیا نابسللامانی هایی داریم که به هیچ وجه از آنها 
نمی گذریم اما دشمن در تاش است پیشرفت ها 
و کارهای بسللیار مهم ۳۸ سللال اخیر را نادیده 

بگیرد و مردم را مأیوس کند.
حضللرت آیللت ا... خامنه ای با اسللتناد به 
گللزارش هللای واقعی، پیشللرفت های کشللور 
را در ۴ دهلله اخیللر در برخللی امللور زیربنایی، 

شللگفت انگیز خواندند و یادآوری کردند: برخی 
از این پیشللرفت هللا و جهش هللا در دوره های 
صدسللاله هم معموالً امکان پذیر نیست.ایشللان 
آبللرو و عزت ملللی ایرانیللان را در مقایسلله با 
دوران تحقیرآمیللز طاغللوت، از دسللتاوردهای 
 پرافتخار انقللاب برشللمردند و افزودند: رژیِم 
تو سللری خللور از امریکا و انگلیللس، ملت را 
ذلیللل و خوار کرده بود امللا امروز همه به عزت 
و اقتللدار ملت و حضور تعیین کننده ایران اذعان 
دارند و می دانند در تقریباً همه مسائل منطقه، اگر 
ایران حضور نداشللته باشللد و اراده نکند، کاری 
 بلله پیش نخواهد رفت.رهبر انقاب ۲۲ بهمن را 
»نعمتللی الهللی و فرصتی گرانقللدر« برای اعام 
مواضع و خواسللته های ملت دانستند و افزودند: 
امسال، ملت نشان داد در مقابل دشمنان ایستاده 
اسللت و به دنبال تحقق اسللام و پیشرفت نظام 
اسللامی برخاسته از مردم اسللت و هر مسئولی 
بللا ملت همراه نباشللد و ایسللتادگی نکند ملت 
 او را بللدون تردیللد پللس خواهللد زد.حضرت 
آیت ا... خامنه ای به مسئوالن کشور تأکید کردند: 
حضور پرشور مردم در مقابل دشمن کمین کرده 
برای بلعیدن ایران را به حسللاب گایه نداشتن 
آنها از عملکرد مسللئوالن نگذارید چرا که مردم 
از مسللائل مختلف از جمله تبعیض و کم کاری 
و بی اعتنایی به مشکات گایه مندند و احساس 
ناراحتی و رنج می کنند.ایشان خاطرنشان کردند: 
سللال »اقتصاد مقاومتی، اقللدام و عمل« در حال 
پایان یافتن اسللت و مسئوالن دولت و دیگر قوا 
بایللد به مردم گللزارش دهند در ایللن زمینه چه 
کرده اند؟رهبللر انقاب در همین زمینه افزودند: 
مسللئوالن نبایللد به مللردم بگوینللد »باید چنین 
بشللود«، بلکه باید بگویند »چنین شد«.حضرت 
آیت ا...خامنه ای، »بیللکاری و رکود و گرانی« را 
از مشکات مهم کشللور خواندند و گفتند: البته 
مسئوالن در تاش هستند اما ظرفیت های کشور 
بیش از اینهاست و راه خروج از مشکاِت چند 

بعدی هم مشخص است.
ایشان به سخنان ۶ سال پیش خود در زمینه 
هدف گذاری دشللمن برای تشللدید فشللارهای 
اقتصادی و دلسللرد شدن مردم اشللاره کردند و 
افزودند: مسئوالن باید به مسائل اقتصادی توجه 
کامل کنند، البته مسائل فرهنگی و علمی نیز مهم 
است اما در نگاه کوتاه مدت، مسائل اقتصادی در 
اولویت اسللت.رهبر انقاب اسللامی در تحلیل 
هدف واقعی دولت قبلی و فعلی امریکا در تکرار 
ترفند »تهدید ایران به جنگ« افزودند: امروز هم 
مثل قبللل از گزینه های نظامللی روی میز حرف 
می زنند و آن مسللئول اروپایی هم به مسللئوالن 
مللا می گوید »اگر برجام نبود وقوع جنگ حتمی 
بللود«، اما ایللن حرف یک دروغ محض اسللت 
و آنها مللی خواهند ذهن مللا را از جنگ واقعی 
یعنی نبللرد اقتصادی منحرف کننللد و به جنگ 
نظامی سوق دهند تا مسللئوالن کشور از تمرکز 
در عرصه پیشللرفت اقتصادی و توجه به جنگ 
 فرهنگی غربی ها با ملت ایران باز بمانند.حضرت 
آیللت ا... خامنه ای، نظللارت و پیگیری طرح ها 
و برنامه ها را کامًا ضللروری خواندند و گفتند: 

از رئیللس جمهور محترم خواسللته ام به مدیران 
اجرایی تذکر دهد که مدیریت باید با شفافیت و 
نظارت و پیگیری همراه باشد وگرنه صرف اینکه 
مدیران بگویند »بشود« و طرف مقابل هم بگوید 
»چشم«، پیشرفتی صورت نمی گیرد و کار عینی 

انجام نخواهد شد.
رهبللر انقاب اسللامی بللا اسللتناد به آیه 
»واعدوا لهم ما اسللتطعتم من قوه« تأکید کردند: 
منظور این آیه فقط توجه به قوه نظامی نیسللت 
بلکه معنای آیه این اسللت کلله هرچه می توانید 
درون خللود را از هملله نظر قللوی کنید که این 
همان استحکام سللاخت داخلی است که بارها 
گفته ام.رهبللر انقاب اسللامی، تحقق رشللد ۸ 
درصدی را به استناد نظر متخصصان و به شرط 
استفاده کامل از ظرفیت های داخلی امکان پذیر 
دانسللتند و خاطرنشللان کردند: معنللای واقعی 
رشد، رشد تولید و اسللتحکام داخلی اقتصادی 
یعنی همان اقتصاد مقاومتی است نه فقط فروش 
بیشللتر نفت که البته آن هم مفید است.ایشان با 
انتقللاد از عناصللری که فقللط روی کمبودها و 
ضعف ها دست می گذارند و آنها را بزرگنمایی 
می کنند، افزودند: نکته قابل تأمل این اسللت که 
این عناصر همان کسانی هستند که خودشان به 
دشللمن گرای تحریم ها را داده اند.رهبر انقاب 
اسامی در بخش دیگری از سخنان شان، حادثه 
۲۹ بهمن ۱۳5۶ تبریز را درسی مهم و همچون 
موتللور پیش برنده ملللت در پیللروزی انقاب 
اسللامی دانسللتند و افزودند: مردم آذربایجان 
در همه تحوالت مهم اجتماعی و سیاسللِی ۱۳۰ 
سال گذشته کشور مانند قضیه تنباکو، مشروطه، 
نهضت ملی شدن صنعت نفت، انقاب اسامی 
و دفللاع مقدس از اصلی ترین محورهای مبارزه 
بوده انللد و این، شناسللنامه و تاریللخ پر افتخار 

آذربایجان است.
حضللرت آیللت ا... خامنلله ای با اشللاره به 
تحللرکات تفرقه افکنانلله برخللی گللروه ها در 
سللال های اول انقللاب در تبریللز، گفتنللد: امام 
بزرگوار ما در مقابل آن حرکت ها که برخاسللته 
از سیاست های قدیمی انگلیسی ها بود، فرمودند 
»هیچ کس نگران نباشللد، چراکه خود مردم تبریز 
جللواب آنهللا را خواهنللد داد« و همین گونه نیز 
شد.ایشللان، هوشیاری قشرهای مختلف مردم از 
جمله مللردم و جوانان و نخبللگان آذربایجان را 
در مقابل اختاف افکنی و وسوسلله های دشمنان 
ستودنی خواندند و گفتند: آذربایجان نقطه قوت 
انقاب و نظام اسللامی است و مردم آن در راه 
دفاع از وحدت ملی از جانشللان مایه گذاشته اند 
 که همه باید قدردان این فداکاری باشند.حضرت 
آیللت ا... خامنلله ای، تنوع قومیللت های مختلف 
همچللون ترک، فارس، لُر، ُکرد، عرب و بلوچ را 
فرصتی ارزشمند برای ایران دانستند و خاطرنشان 
کردند: دشللمن همواره به ایجاد شکاف قومیتی 
چشم طمع دوخته تا به خیال خود از هر گسلی 
در کشور استفاده و زلزله ایجاد کند، در حالی که 
هیچ گسلللی در کشللور وجود نللدارد و مردم، 

یکپارچه و متحد هستند.
رهبرانقاب اسللامی با اشاره به سینه سپر 

کردن و ایسللتادگی اقوام بزرگ ایرانی و از همه 
بهتر مللردم آذربایجان در مقابل سیاسللت های 
خباثت آلود دشللمنان، مرحوم مولوی عبدالعزیز 
ساداتی از علمای اهل سنّت بلوچ، مرحوم شهید 
شیخ االسللام از علمای اهل سللنّت کردستان و 
همچنین سردار جوان و عرب خوزستانی شهید 
علللی هاشللمی را نمونه هایللی از حرکت متحد 
و هماهنللگ اقوام در دفاع از اسللام و انقاب 
دانسللتند و افزودند: ملت ایران متحد، منسجم، 
همراه و همدل است.حضرت آیت ا... خامنه ای 
از همین زاویه به تعبیر مطرح شللده در روزهای 
اخیللر با عنوان »آشللتی ملی« اشللاره کردند و با 
بی معنی دانسللتن این تعبیللر و انتقاد از پر و بال 
دادن بلله آن در روزنامه هللا، گفتند: مگر مردم با 
هم قهر هسللتند که بخواهند آشتی کنند؟ قهری 
وجود ندارد، البته مردم ما با کسللانی که در سال 
۸۸ به روز عاشللورای حسینی اهانت کردند و با 
قساوت و لودگی و بی حیایی، جوان بسیجی را 
در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر هستند 
و با آنها آشللتی هللم نمی کنند.ایشللان افزودند: 
البته کسللانی که با اصل انقللاب مخالف بودند 
و می گفتند »انتخابات بهانه اسللت و اصل نظام 
هدف ماسللت«، عللده ای معدودنللد و در مقابل 
اقیانللوس عظیم و پر طراوت ملللت ایران، فقط 
یک قطره کوچک هستند. رهبر انقاب اسامی 
خاطرنشللان کردند: مردم ایران در جایی که پای 
اسام، ایران، استقال و ایستادگی مقابل دشمن 
در میان است، با همه وجود ایستاده و با یکدیگر 
متحد و مجتمع هسللتند، البته ممکن اسللت در 
فان قضیه سیاسللی دو نفر بللا هم اختاف نظر 
داشته باشللند، اما این چیز مهم و مؤثری نیست 
و مسللئله ای عللادی و طبیعی به شللمار می رود.
حضرت آیت ا... خامنه ای تأکید کردند: اقیانوس 
خروشان، منسجم و متحد ملت باید روز به روز 

تقویت شود.
رهبر انقاب با اشللاره به شللعله های امید 
مقللدس و الهی که همللواره دل ملللت را گرم 
کرده اسللت افزودند: با وجود همه پیشرفت ها 
ما تاکنون در تحقق آرمان های اسام و انقاب، 
تنهللا قدمی کوتاه برداشللته ایم و باید به سللوی 
جامعه ی اسللامِی عادالنه، پیشللرفته، مقتدر و 
با عزت گام هللای بلندی برداریللم که به فضل 
الهی با ادامه مسللیر ملت و نظام، قطعًا پیروزی 
و آینده متعلق بلله ملت عزیز ایران خواهد بود.
پیش از سللخنان رهبر انقاب اسامی، آیت ا...

مجتهد شبسللتری نماینده ولی فقیه در اسللتان 
آذربایجان شللرقی و امام جمعه تبریز با تسلیت 
ایام فاطمیلله، گفت: مردم غیرتمنللد آذربایجان 
در ۲۹ بهمللن ۱۳5۶ حماسلله ای تاریخللی و 
به یادماندنی آفریدند و در ۲۲ بهمن امسللال نیز 
بار دیگللر بصیرت و آگاهی خویللش را اثبات 
کللرده و بللا رهبر خللود تجدید میثللاق کردند.
نماینللده ولی فقیه درآذربایجان شللرقی، با بیان 
اینکلله ایرانیان هیچ گاه فریب شللیطان بزرگ را 
نخللورده و نخواهنللد خورد، تأکیللد کرد: ملت 
ایللران با وحدت و یکپارچگی ثابت کرده اند که 

در دفاع از منافع و امنیت ملی متحد هستند.

صفحه 4


