اجتماعی

خونگرانفروشان درشیشه تعزیرات
گرانفروشان خون مردم را در شیشه کردهاند .حاال رئیسسازمان تعزیرات به «جوان» میگوید با وصول 800میلیاردتومان از وظیفه
هزارمیلیاردتومانی جرایم اجرای احکام سال 1401در چهارماهه اول سال ،میزان وصولی اجرای احکام تعزیرات 30برابر شده است | صفحه 3

داغ
خودروی داغون!

ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
دوشنبه  24مرداد  17 - 1401محرم 1444
توچهارم -شماره  16 - 6551صفحه
سال بيس 
قيمت 3000 :تومان
یادداشت سیاسی

حمیدرضا شاهنظری

آیات شیطانی ،اسم رمز
جنگ تمدنی غرب علیه اسالم

رشدی کتاب «آیات شیطانی» را به سفارش «گیلون ریتکن»،
رئیس یهودی انتش��ارات وایکینگ که جزو گروه انتش��اراتی
«پنگوئن» است با دستمزد بیسابقه  850هزار پوند به رشته
تحریر درآورد .انتشار «آیات شیطانی» را باید تهاجم تمدنی
غرب لیبرال و صهیونیست به خیزش تمدنی انقالب اسالمی
ایران دانست و رشدی را نیز مزدور بخش آنگلوساکسون جنگ
تمدنی غ��رب علیه اس�لام .راز حمایت ش��دید دولت و ملکه
انگلستان از سلمان رش��دی ملعون نیز به همین دلیل است
که حتی پ��س از مهاجرت وی به امریکا بع��د از اعتراضها به
بودجهای که انگلستان برای حفاظت از او تخصیص داده بود،
حمایت مالی از وی را قطع نکرد تا جایی که چند سال پیش لرد
احمد ،نماینده مسلمان مجلس اعیان انگلیس و مشاور وزارت
کشور انگلیس در امور نژادی گفته بود با وجود نقل مکان رشدی
به امریکا ،دولت انگلیس مخفیانه کماکان مخارج محافظت از
جان او را میپردازد! حتی دو دهه بعد از انتشار کتاب نیز ملکه
انگلستان به سلمان رشدی لقب شوالیه اعطا کرد| صفحه 2

طی پیامی صورت گرفت

قدردانی سردار سلیمانی
از پیام تسلیت رهبر انقالب
رئیس سازمان بسیج مستضعفین از حضرت آیتاهلل العظمی
امام خامنهای بابت پیام تسلیت ایشان در پی درگذشت حاج
ابوالقاسم سلیمانی قدردانی کرد.
به گ��زارش خبرگ��زاری بس��یج ،در پیام س��ردار غالمرضا
س��لیمانی به محضر فرمانده معظم کل قوا آمده است:پیام
نورانی و ابراز همدلی و همدردی حضرتعالی در پی درگذشت
ابوی اینجانب موجبات دلگرمی و تس��لی خاطر بازماندگان
گردید .اینجانب شکرگزار وجود نعمت خدادادی والیت امر
مسلمین بوده و از عنایت حضرتعالی و ارسال پیام روحبخش
و جانافزایتان سپاس��گزاری و قدردانی نموده و سالمتی
وجودتان را تا ظه��ور دولت یار از محض��ر حضرت ربوبیت
خواستارم.
یادداشت ورزشی

فریدون حسن

چوب حراج دوباره
به بیتالمال

«با مدیریت پول را پرداخت میکنی��م» ،از این جمله کوتاه
خاطرات بس��یار تلخی داریم .این جمله که به زبان مدیران
فوتبال میآی��د ،یعنی اینکه ق��رار اس��ت میلیاردها تومان
از بیتالمال و جی��ب مردم به ت��اراج برود تا یک��ی دیگر از
گندکاریهای فوتبالیها ماستمالی شود و یک خارجی دیگر
به نان و نوایی برسد .هنوز داغ برداشت میلیاردی از صندوقی
را که قرار بود به کارآفرین��ان وام بدهد ،اما پولش برای طلب
کالدرون بر باد رفت فراموش نکردهایم .هنوز جریمه سنگین
ویلموتس بر قوت خود باقیست و مسببانش با وقاحت تمام
قصد بازگش��ت به فوتبال را دارند که حاال خبر میرسد باید
یک میلیون و  350هزار یورو به اس��تراماچونی بپردازیم .به
همین راحتی چیزی حدود  40میلیارد توم��ان باید به این
مربی خارجی بدهیم | صفحه 13
ویژههای جوان

نقاط قوت دولت رئیسی
از نگاه باهنر

محمدرضا باهنر ،فعال سیاس��ی ،مقابله با کرونا ،بین مردم
بودن و افزایش س��رمایه اجتماع��ی را ازجمله موفقیتهای
دولت رئیسی میداند

تجمع 10نفرهمنافقین
برای دفاع از شیطان!

ح��دود  10نف��ر زن و مرد ب��ا پرچ��م س��ازمان منافقین با
تجمع مقابل خان��ه عط��اءاهلل مهاجرانی ش��عارهایی علیه
وی به دلی��ل اعالم حمایتش از حمله به س��لمان رش��دی
و نیز تأکی��دش بر کتاب��ی که در نق��د «آیات ش��یطانی»
نوشته ،دادند | صفحه 2

4

تاالر شیشهای مسکن!
هر چند سياس��تهاي دول��ت س��يزدهم در بازار
مس��كن نويدبخش ثبات و حتي كاهش نرخ مسكن در
كشور اس��ت ،اما جريان ذينفع افزايش قيمت مسكن
و عالقهمند به س��فتهبازي در بازار مسكن به بهانههاي
مختلف ميكوش��د اميد ثبات و كاهش قيمت مسكن
در كشور را نااميد كند ،اين در حالي است كه روزبهروز
بر حجم زمينهاي تحويلي به وزارت راهوشهرس��ازي
جهت پيشبرد طرح نهضت ملي مسكن افزوده ميشود و
تقويت جريان توليد مسكن و نوسازي بافتهاي فرسوده
و ناپايدار نيز در كنار مقابله با جريان سفتهبازي در بازار
مس��كن ميتواند نويدبخش دوراني متف��اوت در بازار
مسكن باشد؛ شبيه آنچه در بازار سرمايه رخ داد
15

زمزمه شیطانی
علیه توافق از واشنگتن
ایران هنوز به متن پیش��نهادی اروپ��ا برای احیای
برجام ،پاسخ مثبت نداده ،ولی ظاهرا ً پاسخ ایران منفی
هم نیست .احتماالً اگر مالحظات ایران درباره متن در
نظر گرفته شود ،همانطور که نماینده روسیه گفته ،شاید
احیای آن در مدتی کوتاه ممکن شود .با این حال ،حاال
زمزمههایی از داخل امریکا بلندت��ر از هر موقع دیگری
ش��نیده میش��ود که میگویند «این تواف��ق لعنتی را
متوقف کنید» ! آنهم به این دلیل که به سلمان رشدی،
نویسنده کتاب آیات شیطانی حمله شده است

سردار هادیانفر ،رئیس پلیس راهور چهار داغ قدیمی خودروسازی
را تازه کرد؛ اول اینکه وقتی واردات خودرو قطع شد ،تلفات جادهای
زیاد شد .دوم ،درصد قابل توجهی از این قربانیان جوانان و کودکان
هستند که بخش�ی از این تلفات به ناتوانی سیستم بیمارستانها
در تش�خیص صدمهه�ا بازمیگردد .س�وم ،خودروس�از همچنان
ماشین معیوب دست مردم میدهد و این سیر نزولی دارد .چهارم
اینکه همین ماشین معیوب با زدوبند و تبانی در مراکز معاینهفنی
ش�هرداریها ک�ه «مراکز تأمی�ن مالیاند نه معاین�ه فنی» معاینه
میشود یعنی با سیخ کباب تست چهارگاز میگیرند! | صفحه 14

13

یکبار برای همیشه
به کشتارهای جادهای پایان دهید
یادداشت حسین فصیحی

و حاال
استراماچونی گیت!
دادگاه عالی ورزش پرداخت غرامت یک میلیون و 350
هزار یورویی استقالل به آندرهآ استراماچونی را تأیید کرد.
پس از بیش از دو سال انتظار س��رانجام همان اتفاقی که
همه انتظارش را داشتیم رخ داد و آبیها راهی جز پرداخت
غرامت سنگین به مربی ایتالیایی ندارند .بعد از شکست در
پرونده ویلموتس ،این دومین باخت فوتبال ایران در عرصه
شکایتهای خارجی در کمتر از یک ماه است

ابتکار عمل دست ماست
غرب راهی جز توافق با ایران ندارد

س��ید مصطفی خوشچش��م ،تحلیلگر مسائل
بینالملل :ما در حال تجرب��ه تصاعد بحران در
مناطق مختلف جهان هس��تیم و اینها تأثیرات
مخربی در هفتهه��ا و ماههای آین��ده بر روی
بازارهای اقتصادی و ان��رژی میگذارد و طرف
غربی که ش��اید به دو برابر صادرات نفت ایران
محتاج باشد به خوبی میداند که هزینه بسیار
گزافی برای عدم توافق خواهد پرداخت .بنابراین
زمان به نفع ما اس��ت .ایران روش خود را تغییر
نداده و همواره در عین مقاوم��ت ،ابتکار عمل
به خرج داده اس��ت و اتفاقاً س��ه کشور اروپایی

"ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ" ﺑﺎ ﺭﺃﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻣﺤﺒﻮﺏﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪ

هس��تند که به جای اینکه بیانی��ه صادر کنند
که ایران خواستهای نداش��ته باشد باید جواب
پیشنهادها و ایدههای ما را بدهند | صفحه 2

دوبله گرفتار مافياي پيرمردها است

اش��كان صادقي ،صداپيش��ه و مدير دوبالژ در
گفت و گو با «جوان» :برخي از اس��اتيد انجمن
دوبله اي��ران ،كالسه��اي دوبل��ه ميگذارند،
نزدي��ك ب��ه  10ميلي��ون تومان هم ش��هريه
ميگيرند ،اما در نهايت آن كسي كه در كالس
آمده و استعدادش كشف ش��ده بايد كار كند!
ول��ي ب��ه او كار نميدهند .چندين نف��ر از آنها
ميآيند و از من كار ميخواهند ،وقتي تس��ت
ميگيرم ميبينم ابتداييترين مس��ائل دوبله
را نميدانند ،نه ف��ن بيان بلد هس��تند ،نه كار
ب��ا ديافراگ��م را آموختهاند ،از آنها ميپرس��م

پ��س در كالس اس��تاد چ��ه كار ميكردي��د،
ميگويند استاد براي ما خاطرات كارهايش را
تعريف ميكرد! | صفحه 16

هماهنگي هالل احمر و حشد الشعبي
در خدمترساني به زائران اربعین

رئيس جمعيت هالل احمر :در مس��ير نجف تا
كربال ه��ر  100عمود يك مقر س�لامت ايجاد
شده و در ميانه راه يك بيمارستان بزرگ براي
قرنطينه ،گرمازدگي و مباحث دندانپزش��كي
راهان��دازي شدهاس��ت .همچني��ن در كرب�لا،
كاظمين ،س��امرا و امامزاده س��يد محمد هم
اين پوشش درماني و امدادي لحاظ شدهاست.
 50دستگاه آمبوالنس و شش دستگاه اتوبوس
آمبوالن��س از ايران ب��ه عراق م��يرود و چهار
فروند بالگرد در مرزها مس��تقر ميشوند تا در
صورت اتفاقات غيرقابل پيشبيني بشود از آنها

اس��تفاده كرد .همچنين دو فرون��د هواپيما به
عنوان بيمارستان هواپيمايي با كمك ستاد كل
نيروهاي مسلح آماده شدهاست | صفحه 3
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ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺭﺍﺣﻠﻪ ﺷـﻬﺮﺍﺑﻰ ،ﻣﺪﻳـﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺣـﻮﺯﻩ ﺭﺍﻫﺒﺮﻯ ﻭ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳـﺎﺭﮔﺎﺩ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺍﺗﻜﺎ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﻰ
ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩﻯ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻰ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ
ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻜﻴـﻪ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻛﺸـﻮﺭﻣﺎﻥ ،ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ
ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ،
ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ،ﺁﻣﻮﺯﺷـﻰ ﻭ ...ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩﺍﻯ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﭘﻴﺸﺮﻭ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ:
ﻛﺴـﺐ ﻫﻔﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺳـﻼﻣﻰ ﺍﻳـﺮﺍﻥ" ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺑﺎﻧﻚ ﺳـﺎﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺍﻳﺮﺍﻥ" ﻃﺒﻖ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻨﻜﺮ ،ﻛﺴﺐ ﺭﺗﺒﻪ  257ﺩﺭﺑﻴﻦ
 500ﺑﺮﻧﺪ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺟﻬﺎﻥ )ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺣﺎﺿﺮ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ( ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ
ﺑﺮﻧﺪﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ ) ،(Brandfinanceﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ 502

ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ 1000
ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻥ )ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻨﻜﺮ( ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﻰ ﺑﺮﺗﺮ ) (Makeﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺴﺐ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺁﺳﻴﺎ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺩﺍﻧﺶﻣﺤﻮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺘﻮﺍﻟﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﻮﺭﻭﻣﺎﻧﻰ،
ﻛﺴـﺐ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺁﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺍﺯ ﺳـﻮﻯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ،ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎﻥ
ﺯﺭﻳﻦ ﺷﻬﺮﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎﻧﻜﻰ ) (ITECﺭﺍ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ.
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻛﺴﺐ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺍﺯ
ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻰ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ،
ﺷـﺎﻣﻞ" :ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺣﻀﻮﺭﻯ"" ،ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﻧﻚ"" ،ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺎﻧﻚ" ﻭ "ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ" ﺑﺎ ﺭﺃﻯ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺰﻳﺰ
ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺭﺗﺒﻪ
ﻧﺨﺴـﺖ ﺷـﺪ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﺒﻮﺏﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﻯ )ﺑﺮﻧﺪ( ﺑﺎﻧﻜﻰ
ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ.
ﮔﻔﺘﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ،ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷـﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﺴﺎﻝ
ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ ﺭﻭﺍﻝ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒـﻮﺏ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﺓ
ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎﻥ ﻭ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﺃﻯ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻧﺎﻡ ﺗﺠـﺎﺭﻯ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺧـﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻛﺮﺩﻧﺪ.

