اقتصاد
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بابک زنجانی از بیژن زنگنه
شکایت کرد

خبر

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

یوان

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

) 150(36.650

) 350( 40.700

) 100(45.300

5.312

10.000

1.152.000

) 200000( 11.300.000 11.400.000

5.700.000

3.000.000

1.860.000

(دالر)

مقدار

78/411

تهران

) 77( 36.444

) 42( 40.339

) 350(45.742

5.312

9.939

1.138.870

) 125000(11.295.000 11.220.000

5.710.000

3.000.000

1.900.000

)+9(1.288

تغییر

-1.459

مدیر عامل سایپا با تاکید برکیفیت و قیمت
پراید بیان کرد

دفاع جانانه از پراید!

م��دی��رع��ام��ل گ���روه
خ��������ودروس��������ازی
س��ای��پ��ا گ��ف��ت :هیچ
خ����ودروی����ی ت���وان
رق��اب��ت ب��ا خ��ودروی
پراید را از نظر قیمت
و کیفیت ندارد .وی افزود :اگر کشوری خودرویی با قیمت
و کیفیت پراید تولید کند ،ما از این محصول برای عرضه
به بازار داخل استقبال می کنیم« .مهدی جمالی» عصر
چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا ،سواری تیبا را جایگزین
خوبی برای پراید دانست.وی اف��زود :با این حال ،پراید
اکنون باالترین تقاضا را در کشور دارد ،اما تیبا نیز خودرو
مناسبی برای جایگزینی آن است .جمالی ادامه داد :هر
بنگاه اقتصادی وظایف اجتماعی دارد و آن کسب رضایت
مشتریان است .سایپا نیز با عرضه این محصول و این قیمت
به دنبال کسب رضایت مشتریان است زیرا این خودرو از
نظر کیفی نیز با محصوالت مشابه خود می تواند در بازار
رقابت کند .وی با بیان اینکه سایپا به عنوان یک خودرو
ساز مکلف به جایگزینی محصول دیگری با پراید است،
گفت :خوشبختانه سایپا با توجه به توانایی های فنی و
صنعتی ،در سال های گذشته تیبا را به بازار عرضه کرد و
این می تواند جایگزین خوبی برای خودرو سواری پراید
باشد .مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه
سایپا تا پایان سال جاری محصول جدید دیگری را به بازار
عرضه خواهد کرد ،یادآورشد :این محصول حاصل پروژه
 212است و انتظار داری��م آن را تا پایان امسال به بازار
عرضه کنیم .جمالی اظهارداشت :با این حال تا زمانی که
تقاضا در پراید وجود داشته باشد ،سایپا با ارتقای کیفیت
به تولید پراید ادامه خواهد داد و همانطور که تاکنون پراید
 52استاندارد اجباری را گذرانده است ،امسال با افزایش
استانداردهای اجباری خودرو به  55مورد ،پراید هر 55
استاندارد اجباری مورد نیاز را تامین خواهد کرد.

گفت و گو
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:
متن قرارداد توتال مهم تر از الگوی جدید آن است
حسین بردبار  -سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دهم
معتقد است متن قرارداد با توتال فرانسه و شرکت چینی
برای توسعه فاز  11پارس جنوبی از الگوی آن که منطبق
بر الگوی جدید قراردادهای نفتی است ،اهمیت بیشتری
دارد .جزئیات بیشتر گفت وگوی اسد ا ...قره خانی درغرفه
روزنامه خراسان درنمایشگاه مطبوعات را می خوانید:
درخبرها داشتیم که طول مدت قرارداد ایران
با توتال و شرکت  CNCPIچین بیش از  20سال است،
دیدگاه جناب عالی درخصوص این قرارداد چیست؟

ما این موضوع را به فال نیک می گیریم و مهم خود متن
قرارداد است چون متن الگوی جدید قرارداد یک متن کلی
است که مثال درآن انتقال دانش و فناوری به پیمانکار پیش
بینیشدهاست.خوبایندانشفنیراکیودرچهسطحی
می خواهند بگیرند؟ این ها چیزهایی است که درمتن
قرارداد می آید و اهمیت دارد.
برخی از منتقدان مثل دکتر توکلی اعتقاد
دارن��د که نباید منابع کشور به م��دت خیلی طوالنی
دراختیارخارجیهاقرارگیرد.فکرمیکنیدجایتجدید
نظر درمدت قرارداد وجود دارد؟

قراردادهاینفتیذاتاطوالنیمدتاست.مرحلهاکتشافبین پنج تا هفت سال و مرحله توسعه هم پنج سال طول
میکشد .یعنی مرحله بهره برداری از 10سال بعد از این
مراحل انجام می شود .طی این مدت اتفاقا ما می خواهیم
که خارجی ها در کنار ما باشند .چاه های نفتی عمرص
مفیدی دارند که اگر بخواهیم به مدت طوالنی از آن ها بهره
ب��رداری کنیم فشار آن ها کاهش می یابد و پس از مدتی
فناوری ازدیاد فشار آن ها نیاز است که ما نداریم پس باید
خارجیرانگهداریمکههمچنانسقفتولیدماراحفظکند.

سوژهخودرابرایصفحهپیگیریحرفمردمتلگرامکنید

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﺪى ﺑﻬﺎرى و ﺑﺎﻧﻮ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را
ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺎر�
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

ﺟﻠﻴﻞ ﺑﻬﺮاﻣﯽ و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٥٠٦٣١ف

واکنش بازارهای داخلی و خارجی به انتخاب ترامپ

سکته ناقص بازارها

نطق پیروزی ترامپ بازارهای توفان زده را آرام کرد
انتخابات آمریکا به پایان رسید و مشخص شد که تا چهار
سال آینده ،حزب جمهوری خواه آمریکا ،کلیددار کاخ
سفید خواهد بود .با این حال ،انتخاب ترامپ به بازارهای
جهانی شوک وارد کرد .چرا که گمانه زنی ها تا همین چند
روز قبل ،داللت بر پیروزی کلینتون داشت .کاندیدایی که
به عنوان حافظ روندهای موجود تلقی می شد و موجبات
اطمینان خاطر بازارها را فراهم می کرد .اما این اتفاق
نیفتاد و در عین ناباوری ،ترامپ رای آورد .کاندیدایی که
نماد ساختارشکنی محسوب می شد و برداشت بازارها این
بود که با رای آوردن وی ،نااطمینانی ها افزایش می یابد.
▪ ▪انتخابات آم��ری��ک��ا ب��ا ب��ازاره��ای جهانی چ��ه ک��رد؟

با این حال دیروز بازارها به نتایج انتخابات آمریکا واکنش
نشان دادن��د .البته هر چه از اعالم نتایج گذشت ،به نظر

رسیدکهشوکاولیه،تاحدیجبرانشدهوبرخیبازارهابه
سویروالعادیبازگشتند.شایدعلتاینرفتوبرگشترا
بتوانمربوطبهسخنرانیترامپپسازاعالمنتایجدانست.
وی در این سخنرانی گفت که به دنبال زمینه های مشترک
بوده و در پی درگیری و خصومت با ملت ها نیست.
رفت و برگشت های بازار سهام
دی��روز تا ساعت  15:45به وقت ای��ران (ح��دود 07:15
به وقت آمریکا)  ،بازارهای سهام در مناطق مختلف دنیا
رفتارهای متفاوتی داشتند .به طوری که بر اساس داده
هایبلومبرگ،شاخصسهامدربازارهایمنطقهآمریکاکه
در ابتدا مقداری نزول را نشان می داد ،در ادامه و تا ساعت
یادشده ،روند صعودی یافت و تغییرات آن مثبت شد .با این
حالدرمناطقدیگردنیا،ازجملهاروپا،آسیاوشمالآفریقا
این شاخص ها نسبت به روز گذشته همچنان منفی بود.

...



سکه طرح جدید

رسول کوهپایهزاده در نمایشگاه مطبوعات اظهار داشت :موکلم از زندان علیه وزیر نفت تحت عنوان افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده است .به
گزارش انتخاب ،وی ادامه داد :این شکایت به صحبتهای وزیر نفت برمیگردد که  23مهر سال گذشته گفته بود ،زنجانی در رسانهها پول
خرج میکند تا به نفع او مطلب بنویسند .این موضوع به لحاظ قانونی مصداق افترا و نشر اکاذیب است.

شرح و عکس
نگرانی شدید بورس از انتخاب ترامپ

این روند را دیروز کشتی آرای رییس اتحادیه طال و جواهر،
نیز تایید کرد .به گزارش فارس ،وی از فروکش کردن جو
هیجانی بازار طال و ارز ،پس از چند ساعت هیجان خبر داد.
در بازار طال نیز هر گرم طالی  18عیار در ساعات ابتدایی
بازار ،حدود  500تومان افزایش یافت و تا حدود  115هزار
و  593تومان رسید .اما در ادامه با روندی کاهشی تا 114
هزار و  325تومان تنزل یافت .سکه بهار آزادی هم اگر چه
برای ساعاتی افزایش  30هزار تومانی داشت ،اما در ادامه
و تا پایان روز ،با حدود  5800تومان کاهش نسبت به ابتدا،
به یک میلیون و  129هزار و  800تومان رسید.اما شاخص
بورس دی��روز تحت تاثیر اخبار انتخابات آمریکا1459 ،
واحد افت داشت و به رقم  78هزار و  411واحد تنزل یافت.
البته با توجه به بسته شدن بازار سرمایه در ساعت 12:30
 ،احتما ًال این بازار ،دیروز از روند مثبت طی شده در سایر
بازارها ،بی نصیب مانده است و امروز این افت هیجانی
شاخص تا حدودی جبران می شود.

صعود  27دالری اونس طال
پیروزی ترامپ ،در اولین روز به بازارطال فشار وارد کرد.
به طوری که هر اونس طال تحت تاثیر انتشار ویروس ترس
در بازارها تا دیروز بعد از ظهر ،از  1276به  1303دالر
افزایش یافت .کشتی آرای رئیس اتحادیه فروشندگان
طال گفته اس��ت  :التهاب در ب��ازار طال و سکه تا اعالم
شاخصهای اقتصادی آمریکا پابرجاست ،وی اظهار
داشت؛ این شاخص ها امشب اعالم می شود.
موج  2دالری ،بازار نفت را در نوردید
اما بازار نفت نیز به تبع اتفاقات ساعات گذشته ،با یک افت
و خیز همراه بود .بر اساس داده های پایگاه اینوستینگ،
قیمت هر بشکه نفت خام برنت که در ابتدا حدود  46دالر
بود،تا 44.5دالرافتکرد.امادرادامهوتابعدازظهردیروز،
تا حدود همان سطح قبلی یعنی 45.9دالر افزایش یافت.
دالر بین المللی درجا زد
داده های پایگاه های اطالعاتی بین المللی ،از افت و
خیز نرخ دالر در برابر ارزهای معتبر بین المللی در روز
گذشته نیز حکایت دارد .گزارش بلومبرگ از برابری نرخ
دالر در برابر یورو طی یک روز گذشته نشان می دهد که
تا ساعت  6بعد از ظهر دو روز قبل ،ارزش هر یورو معادل
 1.10دالر بوده است که تا ساعت صفر دیروز به 1.12
رسید .با این حال ،گذشت زمان مجددا تقویت دالر را
نشان داد .به ط��وری که تا ساعت  9دی��روز ،هر ی��ورو ،با
همان حدود  1.10دالر در بازارهای جهانی معامله شد.

▪ ▪کارشناسان:موج نوسان ها ،هیجانی وزودگذر است

در این حال کارشناسان ،نسبت به تاثیرات اقتصادی
نتایج انتخابات آمریکا بر اقتصاد و بازارهای ایران اظهار
نظر کردند .شاه بیت این سخنان نیز هیجانی و زودگذر
بودناینتغییروتحوالتاست.بهگزارشتسنیم،محمدی
رییس سازمان بورس ،دیروز با بیان این که افت شاخص
بورس ،به زودی جبران می شود ،گفت :تمامی پتانسیل
ها و عوامل مثبتی که در اقتصاد ما هست در بلندمدت بر
تمامی عوامل دیگر غالب می شود .کشتی آرای در گفتگو
با فارس نیز اعالم کرده است که بازار طال و ارز هم اینک
به سوی ثبات پیش می رود .ک��وروش پرویزیان رئیس
کمیسیون ب��ازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ای��ران نیز
انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران را بی تاثیر عنوان کرده و
دلیل این موضوع را بسته و کم ارتباط بودن اقتصاد ایران با
اقتصاد جهانی دانسته است.

▪ ▪توفان بازارهای جهانی به داخل رسید

اماافتوخیزبازارهایجهانی،کمابیشبهبازارهایداخلی
هم سرایت کرد .داده های اتحادیه طال و جواهر تهران نشان
می دهد دالر در بازار آزاد که دیروز را با  3640تومان آغاز
کرد ،در اواسط روز به  3656تومان رسید اما پس از آن ،تا
 3651تومان کاهش یافت .نرخ ارز در سامانه سنا نیز همین
روند را منتهی به نرخ های پایین تر طی کرد.از سوی دیگر



شاخص کل

...
نفت

توتال :انتخاب ترامپ تاثیری بر همکاری ما با ایران ندارد
رئیس بخش گاز ،انرژی های تجدید پذیر و نیروی
شرکت توتال گفت ،انتخاب دونالد ترامپ به ریاست
جمهوری آمریکا تاثیری بر سرمایه گ��ذاری های
این شرکت فرانسوی در ایران نخواهد گذاشت .به
گ���زارش روی��ت��رز فیلیپ س��اک��ت ،در حاشیه یک
کنفرانس ان��رژی در پاریس به توافق روز سه شنبه
این شرکت برای توسعه فاز  11پارس جنوبی هم

با پیروزی دونالد ترامپ در برابر هیالری کلینتون نامزد
دموکرات انتخابات آمریکا ،شاخص کل بورس ایران
بیش از  1450واحد کاهش یافت .گفته کارشناسان
و هم چنین تجربیات قبلی (نظیر انتشار خبر برجام)،
بیانگر این است که این رفتار بازار هیجانی است و عامل
تعیین کننده در بلندمدت ،وضعیت بنیادین شرکت های
حاضر در بورس است( .عکس :خبرگزاری فارس)

اشاره کرد و گفت :این توافق از انتخاب دونالد ترامپ
تاثیری نخواهد پذیرفت .این مدیر ارشد شرکت توتال
گفت« :انتخاباتی که در آمریکا برگزار شده ،چیزی
را تغییر نمی دهد ».گفتنی است بازگشت توتال به
ایران به عنوان اولین شرکت بزرگ اروپایی بعد از
تحریم ها در رسانه های بین المللی به نوعی شکست
فضای تحریم تلقی می شود.

شاخص

ترمز افزایش قیمت گوشت باالخره
کشیده شد

درهفتهدومآبانماه،باالخرهروندصعودیقیمتگوشت
قرمز در تهران متوقف شد .این روند صعودی از نیمه دوم
تابستان و قبل از عید قربان شروع شده بود .طبق گزارش
بانک مرکزی ،سایر خوراکی ها هم در این هفته عمدتا به
لحاظ قیمت تغییرات قابل توجهی نداشتند .البته با سرد
شدن هوا ،قیمت سبزی های تازه از جمله گوجه فرنگی
حدود  4.3درصد رشد کرده است.

...

بازار خبر
توزیع کارت اعتباری  ۲۰میلیون تومانی
با امکان خرید اقساط برای کارمندان

ف��ارس -مدیرعامل بیمه ملت ،کارت
اع��ت��ب��اری را یکی دی��گ��ر از محصوالت
انحصاری بیمه ملت معرفی کرد که به
نهادها و سازمانها برای ارائه تسهیالت
به کارمندان خود ارائه میشودو افراد میتوانند تا سقف20
میلیون تومان به طور اقساط با این ک��ارت خرید کنند.
ابراهیمپور درباره جزئیات بیشتر کارت اعتباری گفت :با
 600فروشگاه زنجیرهای در سراسر کشور قرارداد منعقد
کردهایم و دارندگان کارت اعتباری میتوانند کاالهایی از
جمله لوازم خانگی ،صوت و تصویر را خریداری کنند.

هیچ گونه اختالسی در بانک سرمایه رخ
نداده است
ایسنا -مدیرعامل بانک سرمایه با بیان
ای��ن که هیچ گونه اختالسی در بانک
سرمایه اتفاق نیفتاده است ،گفت :مطلقا
هیچ گونه اختالسی در بانک سرمایه
وجود ندارد ،چرا که واژه اختالس معنای خودش را دارد و
واژههای تخلف و اشتباه هم معانی خودشان را دارند .وی
تاکید کرد که معوقات این بانک حدود  4درصد معوقات
نظام بانکی است.

واکنش بانک ها به ضرب االجل دیوان محاسبات برای بازگرداندن حقوق های نجومی

مدیر یک بانک دولتی :ضرب االجل دیوان محاسبات عجوالنه است
مدیران  ۱۲بانک دولتی و نیمه دولتی در واکنش به ضرب
االجل سه روزه دیوان محاسبات برای برگرداندن حقوق
های باالی  20میلیون تومان ،اعالم کردند که این ضرب
االجلعجوالنهاستوقرارشدهبانکهادراینخصوصیک
پاسخواحدارائهکنند.سرپرستبانکتوسعهتعاوندرگفت
وگوباشبکهخبریاقتصادوبانکایران(ایبنا)،دربارهضرب
االجل دیوان محاسبات ،با اشاره به سخت گیرانه بودن این
برخورد گفت :در این زمینه تخلفی صورت نگرفته است.

سرپرست بانک توسعه تعاون ضرب االجل دیوان محاسبات
را شتاب زده و عجوالنه دانست و اظهار کرد :به نظر می رسد
این موضوع نیازمند کار کارشناسی است .مهدیان با اشاره
به این که نامه دیوان محاسبات برای بانک توسعه تعاون نیز
آمده بود توضیح داد :البته فرصت سه روزه دیوان محاسبات
بهپایانرسیدهوقراراستنظامبانکییکپاسخواحددراین
زمینهتهیهکند.ویاضافهکردکهایننامهظرفیکیدوروز
آینده به دیوان محاسبات ارسال می شود.

تشکیل کمیته ویژه مجلس درباره نحوه تداوم پرداخت یارانه نقدی
رئیسکمیسیونتلفیقبرنامهششمتوسعهبااشارهبهتشکیل
کمیتهویژه«تعیینچگونگیادامهپرداختیارانهنقدی»گفت:
همیشه گفته می شود  35هزار میلیارد تومان به مردم یارانه
پرداختمیشودامادرسال 94حدود 70هزارمیلیاردتومان
از محل اجرای هدفمندی یارانه ها درآمد حاصل شده است و
بایدمشخصشودکجاوچگونههزینهشدهاست.حاجیبابایی
درگفتوگوباصداوسیماگفت:شفافسازیدرآمدحاصلاز
اجرایهدفمندییارانههاهدفاصلیتشکیلچنینکمیتهای
است.گفتنیاستاظهاراتحاجیباباییمربوطبه مقداریاز

درآمدهایهدفمندیاستکهبرایپوششهزینههایشرکت
های عامل مثل پاالیش و پخش ،توزیع برق و  . . .به خود آن ها
اختصاص می یابد .پیش از این مرکز پژوهش های مجلس نیز
خواستار شفاف سازی نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از
هدفمندیبهشرکتهایعاملوسازمانهدفمندیشدهبود.

ﻫﻮاﻟﺒﺎﻗ�

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن
ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻐﻔﻮره

زﻫﺮا ﻏﻔﻮرﯾﺎن )رﺟﺎﺋﯽ(

را ﺑﻪ اﻃﻼع دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﻴﻢ آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ٩٥٫٨٫٢١
از ﺳﺎﻋﺖ  ١٤اﻟ�  ١٦در ﻣﺴﺠﺪ اﺧﻮان
واﻗﻊ درﺧﻴﺎﺑﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن
ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى :رﺟﺎﺋﯽ ،ﺑﻴﻨﺎ ،آﺧﻮﻧﺪزاده
ﺣﺴﺎﻣﯽ ،ﻏﺰاﻟﯽ ،اﺳﺪزاده  /٩٥٢٥٠٩٧١ف

ﻫﻮاﻟﺒﺎﻗﯽ
ﺑﺎ�ﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ وﺗﺎﺛﺮدرﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎدروان

ﺣﺎج ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻴﻊ ﻃﻐﺮاﺋﯽ

ﺧﺎدم �ﺸﻴ� اول آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮ� را ﺑﻪ اﻃﻼع
ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ.ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ وﺧﺎ�ﺴﭙﺎر� آن ﻣﺮﺣﻮم
ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ١٣٩٥/٨/٢٠درﺻﺤﻦ
آزاد� ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
 ٩٥٢٥١٦٠٦م

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى :ﻃﻐﺮاﺋﯽ،ﺳﺎﻏﺮواﻧﻴﺎن
آذرﻣﯽ،رﻓﻴﻌﯽ،اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ زاده

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدرﻣﻬﺮﺑﺎن

ﺷﺎدروان

ﻣﻬﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺷﺎﯾﮕﺎن

را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﻫﻤﺸﻬﺮ�ﺎن ﻋﺰ�ﺰ
ﺑﺠﻨﻮرد� ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ٩٥٫٨٫٢٠
ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ از درب ﻣﻨﺰل واﻗﻊ در ﺷﻬﻴﺪ
ﺻﺎدﻗ�  ٢٧ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﺮوزه درب ﻧﮕﻬﺒﺎﻧ�
ﺷﻤﺎره  ٢ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮرخ ٩٥٫٨٫٢١
در ﻣﺴﺠﺪوﻟﻴﻌﺼﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن راﻫﻨﻤﺎ�� از ﺳﺎﻋﺖ
 ٩-١١ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 /٩٥٢٥١٢٢٢م

ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺪرﺗﯽ

ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎدروان ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان

ﺣﺎج اﺳﺤﺎق ﻏﻴﺒﯽ

را ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ اﻗﻮام و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ�رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ اﻣﺮوز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ از
ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( و ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﻴﻢ ﺟﻤﻌﻪ
ﺻﺒﺢ از ﺳﺎﻋﺖ  ٩-١١و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ از ﺳﺎﻋﺖ ٢-٤
در ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻧﺼﺮت واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺑﻦﺳﻴﻨﺎ و ﺷﻨﺒﻪ
ﺻﺒﺢازﺳﺎﻋﺖ٨:٣٠-١٠:٣٠درﺣﺴﻴﻨﻴﻪﺗﻬﺮاﻧﻴﻬﺎ
واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧ� ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ�ﮔﺮدد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﻴﺒﯽ

 /٩٥٢٥١١٣٦م

ﺷﺎدروان ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻠﻴﻘﯽ

�� ﺳﺎل از ﻫﺠﺮﺗﺖ ﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در
ﭼﺮاﻫﺎ� زﻧﺪﮔ� ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ا�ﻦ ﻣ� ﮔﺮد�ﻢ �ﻪ
ﭼﺮا ﺗﻮ را ﮔﻢ �ﺮد�ﻢ .ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻗﻠﺒﻤﺎن ﻫﺴﺘ�
و ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺖ زﻧﺪﮔ� ﻣ� �ﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺟﻤﻌﻪ  ٨٫٢١در ﺳﺎﻋﺖ  ١٤:٣٠در
ﻣﺰار او واﻗﻊ در ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﻴﻊ ﮔﺮدﻫﻢ ﻣ� آﺋﻴﻢ.

ﻧﮕﻴﻦ ،دﻧﻴﺎ ،درﯾﺎ ﺧﻠﻴﻘﯽ

 /٩٥٢٥١١٠٤م

 /٩٥٢٤٨٦٧٩ق
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