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گهی تلفنی  قبول آ

اینجانب گل ناز آسایش مالک سواری 
شــماره  بــه   405GLX-XU7 پــژو 
 73 ایــران   52 ی   332 انتظامــی 
شاســی   124K0379490 موتــور 
NAAM01CA0EK635113 بــه علت 
فقــدان ســند کمپانــی و برگ ســبز 
تقاضای رونوشــت المثنــی نموده ام. 
چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودرو 
مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شــهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس 
از انقضــای مهلت مزبــور طبق ضوابط 
اقدام خواهد شــد. مدت اعتبار این 

آگهی یکسال است.

برگ سبز و برگ کمپانی پژو 405 مدل 82 
به شماره انتظامی 784 ل 26- ایران11 
به شماره شاسی 0082048291 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مشاور حقوقی

آمـوزشی

خرید و فروش 
فیش  

 حج - مکه

گمشده - پیدا شده

ســند کمپانی و برگ سبز خودرو 
سواری پراید صبا)جی.تی.ایکس( 
بــه شــماره پــاک 523 ج 15- 
ایران 14 به رنگ سفید شیری- 
معمولی مــدل 1378 و شــماره 
موتــور 00109039 و شــماره 
 S1412278587850 شاســی
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند کمپانی خودرو سواری پژو 
PARS XU7 CNG به شــماره پاک 

669 ه 36 - ایــران 14 به رنگ 
ســفید- روغنی مــدل 1396 و 
 124K1080015 شماره موتور
ســـی  شـا ه  ر شــــما و 
 NAAN21VE8HH758037
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو سواری پژو 
405GLX-XU7 به شماره پاک 
298 ل 11- ایران 14 به رنگ 
نقره ای- متالیک مدل 1394 و 
 124K0667114 شماره موتور
ســـی  شـا ه  ر شـــما و 
 NAAM01CE2FR214340
مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز و سند کمپانی خودرو 
سواری ســایپا 131SE به شماره 
پــاک 534 ن 14- ایران 14 به 
رنگ سفید- روغنی مدل 1395 
 M13/5625695 و شماره موتور 
ســـی شـا ه  ر شــــما و 

 NAS411100G3485970
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

بــرگ ســبز و ســند کمپانی و 
کارت مشخصات موتورسیکلت 
پــرواز 200 به شــماره پاک 
23789-567 به رنگ قرمز 
مدل 1386 و شــماره موتور 
NMY20061013 و شــماره 
تنه 200P8610350 مفقود 
شــده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودرو 
ســواری ســمند X7 مــدل 1386 
بــه رنگ نقره ای متالیک به شــماره 
 18 ایــران   18 ج   825 انتظامــی 
و شــماره شاســی 70310163 و 
شــماره موتــور 12486143902 
بــه نام کبری نانکلی به شــماره ملی 
3979628711 مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

ســواری  خــودرو  ســبز  بــرگ 
پــاک بــه شــماره   پرایــد 132 
733 و 13- ایران 14 به رنگ نوک 
مــدادی- متالیک مــدل 1388 و 
شماره موتور 3183578 و شماره 
 S1422288122313 شاســی 
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

پایــان  موقــت  گواهینامــه 
تحصیــات دوره کارشناســی 
 963913233 شــماره  بــه 
بــه تاریــخ 1400/4/4 بــه 
نــام راضیــه تــره کار فرزند 
ابوالفضــل بــه شــماره ملــی 
مفقــود   0050602799
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

سند کمپانی ســواری نیسان 
ماکســیما به شــماره انتظامی 
 63 ایــران   73 ق   569
مــدل 87 و شــماره موتــور 
VQ30007820Q و شاســی 

بــه   PKLHA33CDL716124
نام مریم بوشهری مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری 
 پــژو PARS TU5 به شــماره پاک

663 ه 73- ایــران 14 به رنگ 
ســفید- روغنی مــدل 1400 و 
 139B0206139 موتور شماره 
ســـی  شـا ه  ر شــــما و 
 NAAN11FE5MH655993
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز فروش موتورسیکلت 
طرنــا مــدل 87 تیپ 125 به 
شماره شاســی 7800368 و 
شــماره موتور  2949243به 
شــماره شــهربانی 22622- 
ایــران 115 مفقــود گردیده 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از   و 

می باشد.

پرایــد  خــودرو  بــرگ ســبز 
جی تی ایکس آی رنگ نقره ای 
بــه   1385 مــدل  متالیــک 
 96 ن   284 پــاک  شــماره 
ایــران- 11 و شــماره موتور 
1500831 و شــماره شاسی 
S1412285828246 به نام 
شیده فاطمی مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند مالکیت، ســند کمپانی 
و بــرگ ســبز پیــکان وانــت 
شــماره  بــه   1382 مــدل 
 9 2 ص   2 6 1 مــی  نتظا ا
ایــران 46 و شــماره موتــور 
11538213205 و شــماره 
 0082913550 شاســی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
)نوبت اول(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمود 
شــکیبا فرزنــد حســنعلی به شــماره 
شناســنامه 443 صادره از اهواز در 
مقطع کارشناســی رشته برق- قدرت 
صادره از واحد دانشــگاهی دزفول با 
شماره 165000429 مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضــا می شــود اصــل مــدرک را به 
دانشگاه آزاد اسامی واحد دزفول به 
نشانی: خوزستان دزفول کوی آزادگان 
بلوار دانشــگاه صندوق پستی 313 

ارسال نماید.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
)نوبت اول(

مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب 
ژالــه روزبــان فرزنــد کرم اله به 
شماره شناسنامه 12726 صادره 
از مسجدسلیمان در مقطع کاردانی 
رشــته معمــاری صــادره از واحد 
دانشــگاهی دزفــول بــا شــماره 
209706 مفقود گردیده اســت 
و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده 
تقاضا می شــود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسامی واحد دزفول 
به نشانی: خوزستان- دزفول کوی 
آزادگان بلوار دانشــگاه صندوق 

پستی 313 ارسال نماید.

بــرگ ســبز- ســند کمپانی- 
برگ تاییدیــه نقل و انتقال- 
صــل  ا و  شــین  ما ت  ر کا
ســند و بنچــاق خــودرو بنــز 
مــدل 2015 رنــگ قهــوه ای 
 متالیک به شــماره شــهربانی 
692 د 24 ایران 40 و شماره 
موتور 27492030339949 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 WDDHF3GB4FB117674
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
)نوبت اول(

گواهینامه موقت تحصیلی اینجانب زهرا 
جوکار فرزند حمید به شماره شناسنامه 
2360302701 صــادره از کازرون در 
مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 
عمومــی صــادره از واحــد دانشــگاهی 
مرودشت با شــماره 3746505 مفقود 
و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا 
می شــود مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد 
اسامی واحد مرودشت به نشانی استان 
فارس- کیلومتر 3 بلوار مرودشت، تخت 
جمشــید، دانشــگاه آزاد اســامی واحد 
مرودشــت کد پســتی 7371113119 

ارسال نمایند.

حمل و نقل

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085

      33110202
33113519

33942000
 33118052
33911568

متقاضیــان محتــرم می تواننــد با توجه به جدول زیر نســبت بــه انتخاب هر یک از نشــریات مــورد عالقه و واریز مبلغ اشــتراک به شــماره کارت 
6104337743976845 بانک ملت به نام حســین شــریعتمداری )موسسه کیهان( و ارســال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به 

صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

 
5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطالع دهید.

ه 
ج

و
ت

نام: ............................... نام خانوادگی: ...................................................... نوع نشریه: .................................................. تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 

مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. آدرس: 

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................    

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1400

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

10/860/0005/430/0002/715/000روزنامه کیهان

16/860/0008/430/0004/215/000روزنامه کیهان انگلیسی

16/860/0008/430/0004/215/000روزنامه کیهان عربی

5/520/0002/760/0001/380/000مجله کیهان ورزشی

5/520/0002/760/0001/380/000مجله زن روز

2/761/0001/385/000690/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ425/000مجله کیهان فرهنگی

بسته بندی و 
کارتن سازی

مـتفرقـه

خرید و فروش 
انواع خودرو

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کاالی وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کاال
09123576576

کـارتـن سازی) پستـی( 
با تمامی سایزها موجود می باشد 

کارتن 3 و 5 الیه و لمینتی
و اثاثیه منزل و شرکت ها

65953700-09121334187

)مشاوره تلفنی رایگان(
قبول وکالت در دعاوی: حقوقی، کیفری، مواد مخدر، طاق، مهریه
مطالبه طلب، چک و سفته، ملکی، ماده 100 کمیسیون شهرداری

دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور
)با مجرب ترین مشاوران و وکای پایه یک دادگستری( 

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10/30 صبح تا 18 عصر

665 665 تلفن: 4 الی 52
0912 388 همراه: 4694

دفتر وکای دادگستری

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

خریدار فیش حج تمتع و عمره
نقدی- درب منزل

66574819 -66576981
09126993603

09121768803

آگهـی مـزایـده
آموزشــگاه علمی و تخصصی شــهید چمــران ناجا در نظر 
دارد فروشــگاه )بوفــه( خــود را در قالب اجــاره واگذار 
نمایــد. متقاضیان برای دریافت اســناد مزایده از تاریخ 
1400/9/15 تا تاریــخ 1400/9/20 به آدرس: کرج،  
جاده قزل الحصار، روبروی زندان قزل الحصار آموزشگاه 
شــهید چمران ناجــا دفتر معاونت خدمــات منابع مراجعه 

نمایند.
احمدی نیا: 09127892085
جعفری: 09189255753

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

جرثقیل قنبری
تخلیه- بارگیری نصب چیلر

0919- 5996132
0919- 5379775

ایزوگام سامان دلیجان
BPP دوالیه نخ دار با قیر

10 سال ضمانت
5 سال بیمه ایران

24 الی 66576720
66920179-66921980

0912-5140681

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت اول(
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مرتضی مهدی پناه فرزند قاسم به شماره شناسنامه: 
436 صادره از: ساری در مقطع: کارشناسی رشته:  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 
صــادره از واحــد دانشــگاهی: ســاری بــا شــماره: 149020800511 به تاریخ 
90/08/04 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشــگاه آزاد اســامی واحد ساری به نشانی: ساری کیلومتر 7 جاده 
دریا مجتمع دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسامی واحد ساری، ساختمان اداری، طبقه 

دوم، اداره دانش آموختگان و یا صندوق پستی 194-48164 ارسال نمایند.

آگهی مجمع عمومی 
شرکت حمل و نقل قدرت بار بروجرد

سهامی خاص به شماره ثبت 1161 و شناسه ملی 10740043360
به اطاع می رســاند صورت جلســه مجمع عمومی به تاریخ 1400/6/18 
تصمیمــات ذیل اتخاذ گردید تمامی اعضا با اکثریت رای دادند که بدون 
تغییرات صورت گیرد و تمامی اعضای هیئت مدیره همانند قبل در سمت 

خود بمانند و شرکت همانند قبل به کار خود ادامه دهند.
آقای تیمور محمدی با شماره ملی 4130680713 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 ســال و با مقدار ســهم 23/4 درصد سهام به کار خود 
ادامه دهد- آقای ســبزعلی محمدی با شــماره ملی 4130680722 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به مدت 2 سال با مقدار سهام 23/3 
درصد ســهام به کار خــود ادامه داد- آقای جواد محمدی با شــماره ملی 
4218579709 به ســمت خزانه دار به مدت 2 ســال و با مقدار ســهام 
23/3 درصد ســهام به کار خود ادامه دهــد. آقای خدامراد ولی پوری با 
شــماره ملی 5579414463 به عنوان ســهامدار عادی با مقدار ســهام 
10 درصد به کار خود ادامه دهند- آقای محمود ولی پوری با شماره ملی 
4133113853 به عنوان سهامدار عادی به مقدار سهام 10 درصدی به 
کار خود ادامه دهند. خانم فوزیه ولی پوری با شماره ملی 5579485395 
به عنوان ســهامدار عادی با مقدار ســهام 10 درصدی به کار خود ادامه 
دهند- خانم عصمت محمدی رفیع با کد ملی 4210175056 با آرای تمام 
اعضا به مدت 2 ســال خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعاملی 

منصوب گردید. در پایان روزنامه کیهان برای نشر آگهی انتخاب کردیم.
رئیس هیئت مدیره- تیمور محمدی

  

چرا مردم امسال در بیست ودوی بهمن از سال گذشته گرم تر و متراکم تر 
آمدند؟ چون احساس خطر کردند؛ چون دیدند کسانی به بهانه  مسئله  
انتخابات و مســائل بعد از انتخابات، دارند در اصل نظام خدشه به وجود 
می آورنــد... اینکه مــردم این را می فهمند و احســاس می کنند، این 
بصیرت باالیی است، این خیلی مهم است... ما باید اینها را ببینیم، باید 
قدر بدانیم و باید عاملش را بشناســیم. عاملش دین داری مردم است.

1- مشخصات تولید داخلی مورد حمایت
كاالي ايرانــي مفهومي عام دارد كه شــامل تمام 
دســتاوردهاي مادي، علمي و... ملت ايــران از هرگروه 
و صنف مي شــود. بنابراين نبايــد كاالی ايرانی را فقط 
در محصول تولیدشــده در داخل كشــور قلمداد كرد. 
نظريه پردازی، ارائه ايده، طرح و نقشه و نیز مسائل مالی 

تولید، جزئی از موضوع به شمار می روند.
از ديــدگاه آيت اهلل خامنــه ای »كاالي ايراني يعني 
محصــول نهايي كار و ســرمايه و فعالیــت اقتصادي و 
ذهن و ابتكار و همه چیز. ســرمايه گذار با سرمايه خود و 
كارگــر با كار خــود و طراح با ذهن خود و با دانش خود 
اينها همه تالش مي كنند و محصول )كار آنها( مي شود 

كاالي ايراني.«1
تولید يک كاال مراحل و ســطوحی دارد كه در علم 

اقتصاد اصطالحاً خط تولید نامیده می شود: 
ســطح اول؛ طراحی )اعــم از طراحی مفهومی و يا 
كالن( اســت؛ ممكن است بخشــی و يا همه طراحی ها 

داخلی و يا خارجی باشد .
ســطح دوم؛ قطعات هستند؛ بدين معنا كه قطعات 

كاال داخلی و يا خارجی باشند.
سطح ســوم؛ تولید يا همان مونتاژ است؛ منظور از 
آن مالكیت، مكان و نیروی كار تولید كاالی نهايی است.

سطح چهارم؛ برند و مالكیت فكری محصول؛ عموما 
متعلق به كسی است كه محصول را طراحی كرده است. 
شــاخص برند)نام تجاری(؛ مهم ترين معیار ايرانی بودن 
كاالســت. وجود برند ايرانی بــه معنای مالكیت معنوی 
محصول و  مديريت زنجیره تولید آن است كه سهم مهمی 

از ارزش محصول را تشكیل می دهد.
سطح پنجم؛ بازاريابی و فروش كاالی تولیدشده است؛ 
»بازاريابــي جهاني، يكي از مهم ترين وظايف براي رونق 
اقتصادي كشور است... و اطالع رساني كامل از فعالیت ها 

و برنامه ها؛ ما بايستي اين ها را در نظر داشته باشیم«.2
مالک کاالی داخلی 

 بــا توجــه بــه مطالب بیان شــده طبــق ديدگاه 

روایت هایی از متن و فرامتن فتنه هشتاد و هشت- 84

عامل اساسی بصیرت مردم 
آنهاست دین داری 

فصل پنجم: از 22 بهمن 1388 تا امروز
حضور مردم در راه پیمایی 22 بهمن دست 
قدرت خدا بود | دست قدرت خدا است كه دل ها را 
به يک سمتی هدايت می كند؛ لذا نتیجه اين می شود. 
در بیست ودّوم بهمن، جمعّیتی كه در سی ويكمین 
سال والدت انقالب اسالمی در خیابان ها حضور پیدا 
 می كنند، از جمعّیت ســال های قبل بیشتر است؛ 
نه فقط كم نشــده است، كم رنگ نشده است، بلكه 
پُررنگ تر شده است، قوی تر شده است؛ برخالف آن 
چیزی كه در طبیعت عالم وجود دارد... دشمن جور 
ديگــری حرف می زند. بعضی هــا هم با همان لغت 
دشــمن حرف می زنند، با همان زبان دشمن حرف 
می زنند؛ آيا می فهمند يا نمی فهمند، آن با خدا است؛ 

گزیده سخنان کلیدی رهبر انقالب درباره فتنه 88
اّما با زبان او حرف می زنند، ســعی می كنند وانمود 
كنند كه انقالب از راه خود منحرف شــده است؛ نه، 
اگر منحرف شده بود، اين همه دل با نام انقالب و ياد 
انقالب به حركت درنمی آمد؛ اين همه ايمان و انگیزه 
به ياد اين انقالب بسیج نمی شد. )28 بهمن 1388(  
مردم حّجت را بر همه تمام کردند | در قضّیه  
بیست ودّوم بهمِن امسال كه اين معجزه  عظیم الهی 
خود را نشان داد، اين حضور عظیم مردمی چشم ها 
را خیــره كرد، دشــمنان و مخالفان _ چه مخالفان 
معانــد، چه مخالفان غافل _ جور ديگری فكر كرده 
بودند، نقشــه  ديگری طّراحی كرده بودند، خیاالت 
ديگری در ســر داشــتند. از مّدت هــا پیش تالش 
كردند، كاری كنند كه حادثه  بیست ودوی بهمن را 
كه يكی از مظاهر حضور مردمِی اين انقالب اســت، 
خراب كنند؛ چه در تهران، چه در شــهرهای ديگر 
كاری كنند كه به درگیری بین مردم بینجامد؛ اين 
را پیش بینی كرده بودند. در حرف هايشان گفتند كه 
روز بیست ودّوم بهمن جنگ داخلی در ايران شروع 
خواهد شــد! ببینید چه كار كــرده بودند كه انتظار 
داشتند در ايران جنگ داخلی بشود. بعضی اين جور 
می گفتند، بعضی هم امیدوار بودند كه بتوانند چهره  
مخالفی علیه نظام جمهوری اسالمی در بیست ودّوم 
بهمن نشان بدهند؛ اين جور وانمود كنند كه مردم از 
انقالب بريده اند، از نظام جمهوری اسالمی بريده اند، 
در مقابــل آن قرار گرفته انــد. اين جوری فكر كرده 
بودند، اين جوری حســاب كرده بودند. ملّت ايران با 
آگاهی خود، با بصیرت خود، با هّمت خود، با دست 
قــدرت الهی كه دل های آنها را بیدار كرد، به دهان 
همه  اين مخالفان مشت كوبیدند و حّجت را بر همه 

تمام كردند. )28 بهمن 1388(
پاسخ کوبنده  مردم | يک عّده هم در داخل، 
بعضی از روی غفلت، بعضی از روی بی عقلی، بعضی 

آيت اهلل خامنه ای هر كااليی كه به نوعی در داخل كشور تولید 
و عرضه می شود، می توان عنوان داخلی را بر آن اطالق كرد. 

2- اولویت های انتخاب کاال
چه بسا همه مراحل تولید كاال در داخل كشور در مورد 
تمام محصــوالت، اتفاق نیفتد. بنابراين آنچه معقول به نظر 
می رسد، اولويت بندی كاالها از حیث مراحل تولید است كه 

می توان در انتخاب آن مدنظر قرار  داد.
الــف- كاالی دارای برند ايرانی، طراحی و تولید شــده 

به طوركامل در ايران
ب- كاالی دارای برند ايرانی، طراحی و تولید شده نسبی 

در ايران )به ترتیب میزان داخلی  سازی(
ج- كاالی دارای برنــد ايرانی، طراحی شــده در ايران و 

تولیدشده در خارج از ايران
د- كاالی دارای برند ايرانی، تولیدشده در خارج از ايران

با همین نگاه، می توان اولويت هايی را نیز برای انتخاب و 
خريد كاال از میان كاالهای ضروری غیرايرانی )بدون مشابه 

داخلی( در نظر گرفت كه به ترتیب ذيل است:
الف- كاالی دارای برند غیرايرانی، تولیدشده در ايران
ب- كاالی دارای برند غیرايرانی، مونتاژ شده در ايران

ج- كاالی دارای برند غیرايرانی، تولید شــده توســط 
شــركت های خارجی متعهد و كشــورهای غیرمتخاصم و 

دارای منافع مشترک
د- كاالی دارای برنــد غیرايرانی، تولیدشــده توســط 

شركت ها و كشورهای متخاصم.3
بنابراين به طوركلی كااليی در اولويت قرار می گیرد كه 

بخش بیشتری از زنجیره ارزش پايدار آن ايرانی باشد.
3- موضوعیت ایرانی بودن کاال

موضوع حمايت از كاالی داخلی اگر در مقابل كاالی 
خارجی مورد بررســی قرار بگیرد، داخل كشــور ايران با 
مرزهای سیاســی و جغرافیايی مشــخص است. هر چند 
با هدف تقويت اســالم می توان تمام ممالک اســالمی را 
داخل اين دايره قرار  داد. اما به داليلی كشــور ايران دارای 

موضوعیت می باشد:
اوال؛ ايــران ام القــرای كشــورهای اســالمی اســت 

 و بــا تقويت آن، اســالم و مســلمین عزت بیشــتری 
خواهند يافت. 

امام راحل)ره( حفــظ ايران به عنوان ام القرای 
جهان اســالم را برای حفظ مكتب اسالم ضروری 

می دانستند: 
»اگر اين جمهوری اسالمی از بین برود اسالم آنچنان 
منزوی خواهد شــد كه تا آخر ابد، مگر در زمان حضور 

حضرت، نتواند سرش را بلند كند«.4 
از اين لحاظ ايشان حفظ نظام را از اوجب واجبات 
می دانستند: »اگر... اسالم در ايران سیلی بخورد، در 
همه دنیا ســیلی خواهد خورد... اين االن يک تكلیف 
بســیار بزرگی اســت كه از همه تكالیف باالتر است. 
حفــظ نظام اســالمی از اوجب واجبات اســت، اگر 
 اســالم را می خواهیم بايد اين جمهوری را حفظش 

كنیم«.5
ثانیا؛ قواعد فقهی مانند »حب وطن« و »حفظ نظام«، 

ايرانی بودن را تقويت می كنند.
آيــت اهلل خامنه ای هم در بیانات خود به صراحت به 
ايرانی بودن كاال،  اشــاره كرده انــد: »همه بدانند كه اين 
محصولــی كه دارند می خرند، می تواند يک كارگر ايرانی 
را برخــوردار كند؛ می تواند او را محروم كند، يک كارگر 

خارجی را برخوردار كند. 
البته ما همه بشريت را دوست داريم؛ اما خب كارگر 
ايرانی دارد برای سربلندی اين كشور تالش می كند... او 

را بايد تأيید كرد، او را بايد تقويت كرد«.6
در اينجا به نظر می رسد منظور ايشان همان مرزهای 
جغرافیايی- سیاســی معاصر اســت و بیانگر اين است 
كه بهره مندی ايرانیــان از مصرف تولیدات وطنی، خود 

موضوعیت دارد.
از ايــن منظر می توان لــزوم حمايــت از ايرانیان 
غیرمســلمان را هم اثبات كرد، چرا كه مسئله حمايت از 
كاالی ايرانی يا تولیدگران در نظام اسالمی را نبايد صرفاً 

از دريچه منافع اين افراد تحلیل كرد. 
در نظام اســالمی ممكن اســت افرادی با اعتقادات 
مختلف وجود داشــته باشند منتها در ذيل نظام اسالمی 
زندگی می كننــد و فعالیت مفید اقتصــادی آنها اعتال 
»كلمه اهلل«، نظام اســالمی و واليت الهی است. برعكس 
ممكن است فرد مسلمانی در يک نظام استكباری فعالیت 
انجام دهد و نتیجه فعالیتش افزايش اقتدار نظام استكباری 

و الحادی بشود.
پانوشت ها:

1- بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی،97/1/1.
2- بیانــات در ديدار مســئوالن و كارگــزاران نظام جمهوری 

اسالمی، 1385/03/29.
https://zist.ir/content -3/. چه كااليی »كاالی ايرانی« است؟

4- صحیفه امام خمینی)ره(، سیدروح اهلل خمینی)ره(، موسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، تهران، چاپ پنجم، 1389ش، 

جلد 16، ص 139.
5- صحیفه امام خمینی)ره(، همان، ج 17، ص 383.

6- بیانــات در ديــدار كارگران و فعاالن بخش تولید كشــور، 
.1392/2/7

از روی عناد و دشــمنی، هــی علیه نظام جمهوری 
اســالمی، علیه اين حركت كلّــی نظام حرف زدند؛ 
هی گفتنــد: مردم، مردم، مردم! خــب، اين مردم. 
بیست ودوی بهمن نشان داد كه مردم كجايند، چه 
می خواهند، چه می گويند. غّره شدند به توّهم هايی 
كه به آنها القا شــد؛ خیال كردند يا خودشان را به 
نادانی زدند كه مردم از انقالب دست شستند، مردم 
از امام دست شستند. روز بیست ودوی بهمن، آگاهی 
و بصیــرت مردم، هّمت مردم، ايمان مردم و توفیق 
الهی كه شــامل حال مردم شد، پاسخ كوبنده ای به 

آنها داد. )28 بهمن 1388(
این صدا ماندگار اســت | جمهوری اسالمی 
مّتكی به دل های میلیون ها انســان اســت. وقتی 

 صدای واحدی از حنجره  ده ها میلیون انسان با قدرت 
ادا می شود، اين سخن قابل محو شدن نیست؛ امواج 
اين سخن در دنیا باقی می ماند و ماندگار می شود... 
اين ازبین رفتنی نیســت. فريــاد هماهنگ اين همه 
حنجره و اين همه دل، ماندنی است. اين ها جزو قوانین 
حتمی طبیعت و تاريخ است؛ مثل قانون جاذبه است، 
مثل قوانین ديگر طبیعی است؛ لذا تخلّف ندارد. اين 
صدا ماندگار است. شرط اين است كه ما هركدامی 
كار خودمان را درست انجام دهیم. )30 بهمن 1388(  
ظرفّیت و حرکت انقالب| استعداد انقالب برای 

متراكم تر آمدند؟ چون احساس خطر كردند؛ چون 
ديدند كســانی به بهانه  مســئله  انتخابات و مسائل 
بعد از انتخابات، دارند در اصل نظام خدشه به وجود 
می آورنــد، دارند معارضه می كننــد، دارند پنجه به 
چهره  نظام می زنند. رفتار خطرناک آنها اين بود كه 
نام امــام و انقالب و نظام را هم گاهی می آورند، اّما 
حرف شان، عمل شان، اقدام شان، تحريک شان، درست 
نقطه  مقابل روش انقالب و ممشای انقالب و اهداف 
انقالب است؛ مردم اين را احساس كردند. اينكه مردم 
اين را می فهمند و احســاس می كنند، اين بصیرت 

بااليی اســت، اين خیلی مهم اســت؛ و اينكه مردم 
بعد از اين احســاس، اين جور وارد میدان می شوند، 
می آيند حضور خــود را اعالم می كنند، اين خیلی 
هّمت و عزم بااليی را نشــان می دهد؛ اين ها خیلی 
مهم اســت. ما بايد اين ها را ببینیم، بايد قدر بدانیم 
و بايد عاملش را بشناسیم. عاملش دين داری مردم 
اســت؛ عاملش همین مالک اصلی در نظام اسالمی 
است؛ يعنی اطاعت از پروردگار عالم. اين به نظر من 

اساسی ترين مسئله است. )6 اسفند 1388(
مردم ایران پای حرف خود ایستاده اند | سال 
88، سال ملّت ايران بود؛ سال پیروزی ملّت ايران بود؛ 
سال حضور نمايان ملّت ايران در عرصه های عظیم 
زندگی در نظام اسالم و در كشورمان بود. يک جا در 
بیست ودّوم خرداد 40 میلیون نفر پای صندوق های 
رأی آمدنــد؛ يعنــی 85 درصد شــركت مردم در 
انتخابات. اين چیز بسیار مهّمی است. يقیناً حضور 
مردم در مشروعّیت يک نظام نقش دارد. آن كسانی 
كه در غرب، مشــروعّیت خودشان را اساساً ناشی از 
حضور مردم می دانند و هیچ عامل ديگری را در آن 
دخیل نمی داننــد، آنها يک چنین حضوری را االن 
ندارند... اين حركت مردمی، اين حضور مردمی خیلی 
اهّمّیت دارد. تحلیلگران و مفّسران سیاسی مسائل 
دنیا از اين چیزها به آسانی نمی گذرند؛ ممكن است 
در مطبوعات شان اين را منعكس نكنند؛ ممكن است 
سیاستمدارها در حرف هايشان كه تبلیغ می شود، اين 
را بر زبان نیاورند و كتمان كنند؛ اّما در دلشان مؤثّر 
است، می فهمند. اين ملّت پای حرف خود ايستاده 

است. )1 فروردين 1389(
برای مّلت  پرافتخار و پرعبرت  یک فصل 
ایران | قوی ترين و آخرين ضربه را ملّت در روز نهم 
دی و بیســت ودوی بهمن وارد كرد. كار ملّت ايران 
در بیســت ودّوم بهمن، كار عظیمی بود؛ نُه دی هم 
همین جور. يكپارچگی ملّت آشكار شد. همه كسانی 
كه در عرصه  سیاسی به هر نامزدی رأی داده بودند، 
وقتی ديدند دشمن در صحنه است، وقتی فهمیدند 
اهداف پلید دشمن چیست، نسبت به آن كسانی كه 
قباًل به آنها خوش بین هم بودند، تجديد نظر كردند؛ 
فهمیدند كه راه انقالب اين است، صراط مستقیم اين 
است. در بیست ودوی بهمن، ملّت همه با يک شعار 
وارد میدان شدند. خیلی تالش كردند، شايد بتوانند 
بین ملّت دودستگی ايجاد كنند؛ اّما نتوانستند و ملّت 
ايستاد؛ اين پیروزی ملّت بود. از بیست ودّوم خرداد تا 
بیست ودّوم بهمن _ هشت ماه _ يک فصل پرافتخار 
و پرعبرتــی بــرای ملّت ايران بــود. اين يک درس 
شــد؛ آگاهی جديدی به وجود آمد؛ فصل تازه ای در 
بصیرت ملّت ايران گشوده شد. اين يک زمینه  بسیار 
 مهّمی است. بايد بر اساس اين زمینه، حركت كنیم. 

)1 فروردين 1389(
ُکندی حرکت عمومی کشــور باید جبران 
شــود | ما نبايد بگذاريم وقت بگذرد. هر سالی از 
ســال هايی كه دوران انقالب گذرانده است، و در هر 
ســالی هر ماهی، و در هر ماهی هــر روزی، وزن و 
مقداری دارد، ارزشی دارد؛ نبايد اين را از دست داد. 
ممكن است در هشت ماه از سال 88 كه اشتغاالت 
فتنه انگیــزان بعضی از ذهن ها را به خود مشــغول 
كرد، برخــی از كارها نیمه كاره مانده باشــد؛ بايد 
 جبران بشود؛ بايد حركت، يک حركت سريعی باشد. 

)1 فروردين 1389(
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مفهوم شناسی کاالی ایرانی
ماهیت شناسی کاالی ایرانی و ارکان آن با تأکید بر نظرات رهبر انقالب- 1
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پرورش شــخصّیت های برجسته و افراد، تا اين حد 
اســت؛ اين ها را نبايد دست كم گرفت؛ اينها اهّمّیت 
انقــالب و عظمت انقالب و عمق انقالب را نشــان 
می دهد. ماها به ظواهر نگاه می كنیم؛ اين اعماق را 
بايد ديد. وقتی انسان اين اعماق را می بیند، آن وقت 
افــق در مقابل چشــمش اصاًل يــک چیز ديگری 
 می شــود و اين حوادث گوناگونی كه پیش می آيد

_ اين مخالفت ها، اين دشمنی ها، اين ناخن زدن ها 
و پنجه كشــیدن ها _ ديگر به چشم انسان نمی آيد؛ 
اينها در مقابل آن حركــت عظیمی كه دارد انجام 
می گیرد چیزهای كوچكی است. )3 اسفند 1388(

مردم احساس خطر کردند | چرا مردم امسال 
در بیســت ودوی بهمن از ســال گذشــته گرم تر و 

اشاره: یکی از راهبردهایی که رهبر انقالب در جهت مبارزه و مقابله با تحریم ها و تهدیدهای دشمن به ویژه 
در حوزه اقتصاد و معیشــت سال هاست که مورد تاکید قرار داده و مطرح کرده اند؛ اقتصاد مقاومتی به معنای 
مقاوم سازی اقتصادی است. در این راستا اهمیت تولید داخلی و حمایت از آن با هدف رونق اقتصادی از اولویت 
مضاعفی برخوردار است. دالیل عقلی و شرعی و تجربه اقتصادی کشورهای صنعتی بر این امر داللت دارند. بدون 
تردید مهم ترین مرحله در مقام نظر تعریف و واکاوی مفهوم کاالی داخلی و نیز ارکان آن با هدف برنامه ریزی 
منســجم و تفصیلی است. در این مقاله، مفهوم شناسی کاالی داخلی و ارکان آن از منظر امام خامنه ای مورد 

کنکاش قرار گرفته و به احصاء مصادیق آن در هر سطح از حمایت پرداخته است.
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