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حبيبي:

نبايد در بحث « اف اي تي اف» سرمان کاله برود
دبيرکل حزب موتلفه اسالمي گفت :نبايد در بحث «اف اي تي اف» سرمان کاله
برود.به گزارش حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم ،محمدنبي حبيبي در پايان نشست
دبيران حزب موتلفه اسالمي اظهار داشت :نکات کليدي در نطق ترامپ بود که اگر
واکاوي شود معلوم ميشود جمهوريخواهان آمريکا ميخواهند يک نوع نازيسم
آمريکايي راه بيندازند.وي با اشاره به اينکه ترامپ تصريح کرده است که با مفهوم
جامعه جهاني وداع گفته و به ناسيوناليسم افراطي و ميهن پرستي آمريکايي روي
آورده است،گفت :اينکه ميبينيم ترامپ همه قوانين و مقررات جهاني را زير پا
گذاشته و حتي تعهدات آمريکا در قبال شرکا و رقباي خود را نقض کرده حاکي
از ظهور يک ايدئولوژي جديد در اين کشور است که از هيتلر و حزب نازي الهام
ميگيرد.دبيرکل حزب موتلفهاسالمي گفت :آمريکا ميخواهد جهان را به آتش
بکشد ،براي همين در شوراي امنيت سازمان ملل با پررويي و گستاخي ميگويد
قطعنامه  2231را رعايت نميکند و هرکس هم رعايت کند با مجازاتهاي سخت
آمريکا روبهرو ميشود.حبيبي افزود :خوشبختانه سياست جديد آمريکا مورد تحقير
و تمسخر دولتها قرار گرفت و رهبران جهان علنا اين سياستها را مورد تمسخر
قرار دادند .همچنين رهبران دنيا و اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل با موضع گيري
صريح آن را مورد نقد قرار دادند و اين نشان داد ترامپ در شوراي امنيت تنهاست و
سياست خارجي آمريکا که توسط حزب نازي جديد اداره ميشود منزوي است.وي
با اشاره به سخنان روشنگرانه رئيسجمهور در نطق خود در مجمع عمومي سازمان
ملل و نيز مصاحبه پاياني با رسانههاي جهان گفت :بايد انصاف داد که آقاي روحاني
در افشاي چهره پليد ترامپ و سياست خارجي آمريکا موفق بود و جهان را در برابر
اين واقعيت قرار داد که با رويکرد جديد آمريکا عمال جهان وارد جنگ جهاني سوم
ميشود و چيزي جز خشونت ،خونريزي و ويراني در انتظار بشريت نيست.دبيرکل
حزب موتلفه اسالمي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بيانات مقام معظم
رهبري با راويان  8سال دفاع مقدس تاکيد کرد :ملت ما يک ملت مظلوم است که
با مجاهدت خود چهره پليد آمريکا و رژيم صهيونيستي و ديکتاتوريهاي منطقه
و جهان را به دنيا معرفي کرد و براي افشاگري روح خونريز آنها هزينه داد.حبيبي
گفت :کساني که در  8سال دفاع مقدس از جان مايه گذاشتند بدون ترديد قهرمانان
اين ملت هستند و مردم بايد قدر آنها را بداند و روايت جانفشانيهاي آنها را به زبان
هنر و قلم به جهانيان عرضه کنند.وي با اشاره به اينکه رهبر انقالب فرمودند ،آثار
دفاع مقدس را با نهضت ترجمه به جهانيان برسانيد ،اظهار کرد :کتابهاي خوبي از
خاطرات رزمندگان به چاپ رسيده است ،آثار قوي و برجستهاي در تحليل هشت
سال دفاع مقدس نوشته شده است که اگر ما بتوانيم اين آثار را به زبانهاي گوناگون
به جهانيان عرضه کنيم دشمن با روايت دروغ و انحرافي از دفاع مقدس خونهاي
به ناحق ريخته جوانان اين مملکت را به باد خواهد داد.دبيرکل حزب موتلفه اسالمي
ياد شهداي اخير عمليات تروريستي در اهواز را گرامي داشت و تصريح کرد :طبق
برخي اطالعات ،امارات و عربستان در اين کشتار و عمليات تروريستي سهيم بودند
و بايد بگونهاي که مسئوالن صالح ميبينند اين مسئله تبليغ شود.حبيبي با اشاره
به وضعيت اقتصادي کشور ،گراني و احتکار گفت :اعتراض مراجع عظام تقليد به
سياستهاي اقتصادي کشور را همه شنيديم؛ مراجع تقليد زبان مردم هستند و
دولت بايد به اين اعتراض توجه جدي بکند.وي ادامه داد :امروز در شرايط تحريم و
جنگ اقتصادي وزير اقتصاد و وزير کار نداريم؛ وضعيت کار وزير صنعت و معدن و
تجارت هم معلوم نيست .دولت و مجلس با تعامل مثبت با يکديگر حداقل آرايش
جنگي ،صف و ستاد خود را در برابر نبرد اقتصادي دشمن حفظ کنند.وي در
ادامه با اشاره به سرنوشت «اف اي تي اف» گفت :بحث و حرف و حديث پيرامون
«اف اي تي اف» زياد مطرح شده است اما مجلس مسئوليت تصويب يا عدم تصويب
آن را دارد .مجلس بايد براساس نظر کارشناسي مرکز پژوهشها نظر بدهد .وزير
خارجه و نيز نمايندگاني که از تصويب «اف اي تي اف» دفاع ميکنند بايد به اين
سؤال پاسخ دهند که آيا با تصويب آن مشکالت پولي و مبادالت بانکي ما با جهان
حل ميشود يا نه و اگر تضميني براي اين کار ندارند بايد بدانند کالهي که در موارد
ديگر سر کشور رفت نبايد همان کاله در «اف اي تي اف» بار ديگر سر کشور گذاشته
شود.حبيبي با اشاره به نمايش مضحک ضدايراني نتانياهو در سازمان ملل ،تاکيد
کرد :بالهت و فريبکاري از سخنان نتانياهو ميبارد؛ او آدرس يک قاليشويي را در
تورقوزآباد ميدهد که ايران در آن کار هستهاي ميکند .او خود يک احمق است و
مخاطبين خود در مجمع عمومي سازمان ملل را هم احمق ميداند؛ او در حقيقت
شعور رهبران جهاني را ناديده گرفته و به آنها اهانت کرده است .البته در اينکه منافقين
او را در اين مخمصه فريبآميز انداختهاند بعيد نيست.وي با اشاره به مواضع ترامپ
و نتانياهو اظهار کرد :امروز جهان ،آمريکا و اسرائيل را دو ياغي جهاني ميشناسد و
به حرفهاي آنها اعتنا نميکنند .آژانس بين المللي انرژي اتمي بارها گزارش داده
است که ايران وفق برجام عمل کرده و از آن تخطي نکرده است.

امير حيدري:

نام حضرت قمر بنيهاشم به پسوند
تيپ  ۶۵نوهد اضافه ميشود

فرمانده نيروي زميني ارتش گفت :نام حضرت قمر بنيهاشم به پسوند تيپ  ۶۵نوهد
اضافه ميشود.به گزارش خبرنگار مهر ،امير کيومرث حيدري در مراسم رونمايي از
بازي اندرويدي «نوهد» اظهار داشت :تيپ  ۶۵بايد با تعاريفي همچون تکيهگاه،
اميد ،راهگشا ،بنبست شکن و گرهگشا ،معرفي شود.وي به واقعه کربال اشاره کرد
و افزود :در واقعه عاشورا ،حضرت ابالفضل العباس(ع) تکيه گاه و گرهگشاي اهل
حرم بودند و من ميخواهم نام «حضرت قمر بنيهاشم» را پسوند جديد تيپ ۶۵
معرفي کنم که البته حتما بايد مجوز کتبي امير موسوي فرماندهي کل ارتش را
براي اضافه کردن اين پسوند دريافت کنيم.حيدري به رشادت هاي تيپ مخصوص
نوهد در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت :اين تيپ خدمات و رشادت هاي
فراواني در دفاع مقدس داشت ،پس شايسته است به روشهاي گوناگون حماسه
آنها به جوانان منتقل شود.

سياري:

دشمن از توان نظامي ما خبر دارد

معاون هماهنگکننده ارتش جمهوري اسالمي ايران گفت :دشمن از توان نظامي ما
خبر دارد.به گزارش حوزه امنيتي و دفاعي گروه سياسي خبرگزاري آنا ،امير دريادار
حبيباله سياري در ششمين دوره فرماندهي عمليات مشترک و مرکب و دوره
کارشناسي ارشد رشتههاي ژئوپليتيک ،مديريت بحران و مديريت آموزش دفاعي
گفت :شهدا ،جانبازان و آزادگان با نثار ارزشمندترين سرمايه خود باعث شدند که
امروز ما سربلند در برابر قدرتهاي جهاني قد علم کنيم .آنچه داريم و به آن افتخار
ميکنيم بهپاس خون اين عزيزان است و به همين دليل بايد ياد و خاطره آنها
را گرامي بداريم.وي افزود :ما در هشت سال دفاع مقدس قهرماناني را داشتيم که
با نثار خون خود صحنه جنگ را مديريت کردند و هشت سال جنگ تحميلي را
پشت سر گذاشتند و امروز اين صحنه نبرد به ما واگذار شده است تا در ميدانهاي
ديگر ،دشمن خود را شکست دهيم.رئيس ستاد ارتش تصريح کرد :دشمن بههيچوجه
از اهداف خود دست نخواهد کشيد ،اگرچه در جنگ سخت متوجه توان دفاعي و
نظامي نيروهاي مسلح ما شده است اما در صحنههاي ديگر سعي در ضربه زدن به
جمهوري اسالمي ايران دارد که با توکل بر خداوند و با رهنمودهاي رهبر معظم
انقالب و پشتوانه مردم در اين زمينه نيز مأيوس شد.

»

دبيرکل جامعه اسالمي مهندسين گفت ۱۳ :آبان اتفاق جديدي نخواهد افتاد.به گزارش خبرنگار حوزه
احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا ،محمدرضا باهنر ،در نشست ماهانه جامعه اسالمي مهندسين با
بيان اينکه متأسفانه امسال حادثه تروريستي اهواز سبب شد تا هفته دفاع مقدس تحتالشعاع قرار
بگيرد ،گفت :اتفاق اهواز از نظر نظامي و عملياتي ،حادثهاي کور بود ،اگر دستگاههاي اطالعاتي با
دقت بيشتر توجه ميکردند ،شايد ميشد پيشگيري کرد يا حادثه کمتر تلفات ميداد .وي به برخي
مشکالت داخلي کشور اشاره کرد و گفت :امروز دشمن با راهاندازي جنگ رسانهاي به دنبال ادامه
جنگ اقتصادي و بزرگنمايي اين موضوع است و ميخواهند نااميدي را در ميان مردم و جامعه
ايجاد کنند.وي با بيان اينکه بايد برنامه جامعي براي اجراي در زندگي مردم ،نقشه راه و استراتژي
داشته باشيم ،واقعيت را هماني که است با مردم مطرح کنيم تصريح کرد ،امروز دشمن طوري
جنگ رسانهاي به راه انداخته که انگار قرار است در  ۱۳آبان اتفاق جديدي بيفتد ،در حالي که در
 ۱۳آبان اتفاق جديدي نخواهد افتاد ،تحريمها از خيلي وقت قبل شروع شده ولي از نظر رسانهاي

دشمن بر طبل آن ميکوبد تا بتواند با جنگ رسانهاي استراتژي خود را اجرايي کند.وي گفت:
بايد راههاي جديدي را براي دور زدن تحريمها پيدا کنيم ،افکار عمومي نگران شدهاند که کشور
رها شده و کسي براي جمع کردن اوضاع ارادهاي ندارد که اين واقعيت ندارد ،البته بخشي از آن
رسانهاي و بخشي متأثر از برخي عوامل است اما بايد دولت را حمايت کنيم و نبايد مسير جديد و
موازي با دولت ايجاد کرد.وي ،نداشتن وزير در وزارت کار و وزارت اقتصاد را از جمله عوامل جنگ
رسانهاي در جامعه دانست و گفت :امروز و در شرايط جنگ اقتصادي متأسفانه در چين و هند
بدون سفير هستيم ،در حالي که در تحريمها قرار داريم و ميتوانيم از اين فرصت بهخوبي بهره
بگيريم اما چنين اتفاقي نيفتاده است.وي با بيان اينکه دولت بايد کار خود را ادامه دهد و با ايجاد
قرارگاهي اين مشکالت را حل کند ،تصريح کرد :امروز براي برونرفت از اين وضعيت اقتصادي دو
راهکار وجود دارد يکي اينکه نقشه راه به تکنرخي کردن ارز ختم شود و ديگر اينکه قيمتها را
روي دالر  4هزار و  ۲۰۰تومان نگه داريم و بقيه را با قوه قهريه برخورد کنيم.

باهن ر:

 ۱۳آبان
اتفاق جديدي
نخواهد افتاد
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صفوي:

برخي آمريکا را دشمن نمي دانند ،ولي آمريکا دشمن
ملت ايران است

دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا تصريح
کرد :برخي آمريکا را دشمن نمي دانند ،ولي آمريکا دشمن
ملت ايران است.به گزارش ايسنا ،سردار سرلشکر پاسدار
سيد يحيي صفوي در جمع کارکنان و مسئولين سازمان
انرژي اتمي گفت :در برهه خاصي از زمان قرار گرفته ايم
که از ويژگيهاي آن پيچيدگي ،عدم قطعيت و سياليت و
تغيير پذيري در محيط بين الملل و منطقه اي است .وي
ادامه داد :تغييرات و سياليت صرفا منحصر به مسائل
امنيتي نمي باشد و مسائل مختلف سياسي ،اقتصادي،
اجتماعي روز به روز و در لحظه در حال تغيير و تحول
است و مردم جهان مسائل را به لحظه دريافت و درک مي
کنند .شتاب تغييرات و بهره گيري از فناوريهاي نوين ،
تمامي سازه هاي تحليلي و پيش بيني هاي آينده را بسيار
مشکل مي سازد.صفوي با توصيه به خواندن تاريخ گذشته
ايران به جوانان افزود:ملتي که تاريخ را نخواند ،مجبور به
تکرار تاريخ خواهد شد ،بايستي کاستي ها  ،ضعف ها و
قوت هاي خود را بشناسيم و براي عبور از شرايط کنوني
و رسيدن به وضعيت مطلوب کشورمان راهبرد  ،برنامه

و عزم و اراده داشته باشيم.برداشت ما اين است که اين
انقالب يک انقالب الهي است که مورد توجه حضرت بقيه
اهلل اعظم قراردارد و پايه هاي آن روي دوش مردم استوار
است و اين مردم هستند که انقالب را بوجود آورده و آن
را حفظ و حراست و پاسداري مي کنند تا بدست صاحبش
برسانند.دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا در
بيان تفاوت ها و شباهت هاي جنگ در دوران دفاع مقدس
و جنگ حال حاضر گفت :برنامه دشمن در گذشته تحميل
جنگ نظامي و در حال حاضر تحميل جنگ اقتصادي و
جنگ عمليات رواني است.وي با گريزي به شرايط سياسي
در جبهه انقالب در زمان جنگ و الزامات عبور از شرايط
فعلي ادامه داد:جنگ که آغاز شد امام راحل فرمودند مسئله
اصلي جنگ است و وحدت و عزم و اراده مثال زدني در
مسئوالن و مردم در سطوح مختلف پديد آمد و همه عزم
خود را بهکار گرفتند تا جنگ را به پيروزي برسانيم .
وي ادامه داد :در جنگ اقتصادي و رواني نيز بايستي
راهبرد دشمن را درک کنيم  ،دشمنان مي خواهند تا از
طريق جنگ اقتصادي و عمليات رواني نظام را ساقط و

نقوي حسيني:

مردم را از نظام جدا کنند  ،همه بايستي اتفاق کنند و با
عزم و وحدت نظر و رويه با اين تهديد مقابله تا به پيروزي
برسيم ،بايستي درمقابل دشمنان وحدت در تصميم گيري
راهبردي داشته باشيم ،برخي آمريکا را دشمن نمي دانند
ولي آمريکا واقعا دشمن ملت ايران است  ،نبايستي در
تنظيم راهبرد اقتصادي تفاوت ديدگاه تاثير گذار وجود
داشته باشد.صفوي ادامه داد:الزمه عبور از شرايط سخت

فعلي داشتن برنامه هاي اقتصادي کوتاه مدت  ،ميان مدت
و راهبردي براي حل مشکالت اقتصادي و عمليات رواني
دشمن است  .ما در جنگ راهبرد داشتيم وقتي شکستن
حصر آبادان در پنجم مهرماه انجام شد ما  10عمليات را
طرح ريزي کرديم  ،هم اکنون نيز بايستي بدانيم در چهار
سال آينده چه مي خواهيم بکنيم و براي سناريوهاي مختلف
دشمن طرح هاي مختلف داشته باشيم.

حلقه مفقوده سپهر سياست ايران ،کارآمدي است
کمک به رزمندگان مي فرستاد تا آن پير زني که نان مي پخت و مي فرستاد .همه
رزمندگان احساس مي کردند که 40ميليون نفر پشتيبان آنان هستند .اين يعني
حضور مردم.قاليباف خاطرنشان کرد :در آن مقطع ما به جوانان فرصت داديم.
 60درصد شهداي ما رزمندگان زير  30سال هستند .حتي هيئت دولت هم آن
مقطع ميانگين سني قابل توجهي نداشت.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با
بيان اينکه جواني شرايط خاص خودش را دارد و جوانان ما در دوران دفاع مقدس
ايستادگي و جسارت وصف ناشدني داشتند ،بيان کرد :در دوره دوران دفاع مقدس که
بيست و اندي سن داشتم احساس ميکردم افراد باالي  50سال ديگر پير شدهاند.
امروز که خودم در دهه  50زندگي ام بايد به جوانان  21ساله اعتماد داشته باشم
و به آنها فرصت دهم.قاليباف با ذکر خاطرهاي از دوران فرماندهي نيروي انتظامي
گفت :وقتي انقالب به من فرصت داد تا در جواني فرصت مديريت و مسئوليت
داشته باشم ،بايد من هم به جوانان اين فرصت را بدهم .بايد به جوانان بها دهيم.
وقتي جوانان نباشند ،جسارت نيست ،خالقيت نيست ،شجاعت تحرک و خالقيت
نيست.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با پرداختن به شايسته ساالري به عنوان
سومين عامل موفقيت در دوران دفاع مقدس اظهار کرد :قوم و خويش بازي ،رفيق
بازي ،هم دانشگاهي ،هم شهري ،هم حزبي و  ...وجود نداشت بلکه شايسته ساالري
بود و درنهايت کارآمدي بود.وي با اشاره به جنگ رواني دشمن گفت :قبال هم
گفته ام که امروز جنگ رواني دشمن اثر تخريبي اش از تحريم و فشار اقتصادي
بيشتر است چون ذهن مردم را مشوش ميکند .وقتي ضعف کارآمدي داريم دشمن
هم براساس اين ضعف و ناکارآمدي ،يک حرف نيمه راست را مي زند و صدها حرف
دروغ را هم بر ان اضافه ميکند و همه را باور مي کنند.قاليباف با بيان اينکه نبايد

فقط وقتي پست و قدرت داريم مسئوليت پذيري داشته باشيم ،اظهار کرد :آيا ما
در دوران دفاع مقدس هم اينچنين فکر مي کرديم؟ ما همه مسئوليم .اين درست
است که ممکن است با داشتن پست ،ظرفيت بيشتري در دستم باشد و بتوانم
مثال شهري را بسازم ،اما وقتي پستي در دستم نباشد هم باالخره قاليباف هستم
و باالخره بايد احساس مسئوليت کنم و کار کنم .در نواصولگرايي هم منظورمان
همين است .اينکه رجعت کنيم به فرهنگ انقالب .ما از اين مسير به بيراهه
رفته ايم .بدين معنا که بايد فرصت را به جوانان بدهيم  ،مردم را به عرصه اقتصادي
برگردانيم و شايسته.ساالري را حاکم کنيم.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با
اشاره به طرح ممنوعيت بهکارگيري بازنشستگان که اخيرا در مجلس شوراي اسالمي
به تصويب رسيد ،گفت :اين فرصتي که به جوانان داده مي شود در واقع يکي از
موارد نواصولگرايي بود که به ان پرداخته شد.قاليباف با تاکيد بر اينکه امروز در سپهر
سياست کشورمان کارآمدي حلقه مفقوده بزرگي است ،بيان کرد :در سپهر سياسي
کشور ما همه چيز وجود دارد جز کارآمدي .براي مان مهم است طرف از حزب
ما است يا نه اما به کارآمدياش کاري نداريم .ايا اين منطق انقالب است؟ منطق
اصولگرايي است؟ نه.وي با اشاره به ميانگين سني سي و اندي سال افرادي که برج
ميالد يا پل صدر را در تهران ساختهاند ،تصريح کرد :در دوران مديريتم در شهرداري
در حال ساخت پل صدر بوديم فرد جواني پيش من آمد و گفت کار ميخواهم و
من هم گفتم خب در کارگاه مشغول بتنريزي بشو .گفت من فوق ليسانس دارم
گفتم تو کار خواستي و گفتي خانوادهام کشاورز هستند ،پس کار کن و من هم بنا
بر تالشت ميگويم به شما حقوق خوب بدهند .سه ماه بعد اين جوان مسئول کارگاه
شد چون جوان بود روحيه کار داشت و انگيزه و توان داشت.

مجوز مقامات قضايي نسبت به فروش مقدار تقريبي

اقدام نمايد.

متقاضيان واجد شرايط مي توانند در تاريخ97/7/16

راس ساعت  10صبح در آدرس اداره واقع در شهرک
اداري شهريار حضور بهم رسانند.

ضمنا هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده مي

باشد.

تاريخ انتشار97/7/9 :
خ ش97/7/9 :

رئيس اداره منابع طبيعي
شهرستان هاي شهريار-رباط کريم-قدس
جواد پيربداقي

آگهي تغييرات شرکت زيارتي گلستان سير صفاي بقيع سهامي
خاص به شماره ثبت  9811و شناسه ملي  10700185767به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/01/06تصميمات ذيل اتخاذ شد
 :ـ آقاي سيدعيسي سيدالنگي کدملي  2249308012بعنوان رئيس
هيئت مديره .وآقاي نبي اهلل طهماسبي نوا کدملي 2249138087
بعنوان نايب رئيس هيئت مديره .وآقاي سيدحسين هاشمي کدملي
 2121495479بعنوان عضو هيئت مديره .و -آقاي سيدجمال حسيني
کدملي 2248508204بعنوان عضو هيئت مديره .و آقاي سيدجمال
حسيني کدملي 2248508204بعنوان مديرعامل براي مدت دو سال
انتخاب گرديدند  .کلية اسناد و اوراق بهادار و بانکي اعم از چک،
سفته ،بروات ،قرارداد ها و عقود اسالمي با دو امضاء از سه امضاي
رئيس هيئت مديره ،نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل همراه
با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سايرنامه هاي عادي و اداري با
امضاي رئيس هيئت مديره يا مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر
خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري گرگان ()258196

آگهي تغييرات شرکت زيارتي گلستان سير صفاي بقيع سهامي
خاص به شماره ثبت  9811و شناسه ملي  10700185767به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1397/01/06تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :ترازنامه حساب سود و زيان سال مالي  1396مورد
تأييد و تصويب مجمع قرار گرفت .آقايان سيدجمال حسيني باکدملي
 ،2248508204سيدحسين هاشمي باکدملي  ،2121495479نبي
اهلل طهماسبي نوا باکدملي 2249138087و سيدعيسي سيدالنگي
باکدملي 2249308012بعنوان اعضاي هيئت مديره براي مدت دو
سال انتخاب گرديدند .آقايان محمدصادق کاظم نژاد بشماره ملي
 2121838228و سيد محسن موسوي بشماره ملي 2249375372
بعنوان بازرسان اصلي و علي البدل شرکت براي مدت يکسال مالي
انتخاب شدند .روزنامه کثيراالنتشاررسالت براي درج آگهي هاي
شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري گرگان ()258203

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري خيريه سعادت کالله به شماره ثبت
 17و شناسه ملي  10700002460به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
فوق العاده مورخ  1396/06/20تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :محل شرکت
به -شهر کالله  -شهرک امام حسين (ع )  -خيابان آزادي – کوچه آزادي
 15پالک  – 9طبقه همکف کد پستي  4991786318تغيير يافت و مادهمربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کالله
()258192

آگهي تغييرات شرکت زيارتي گلستان سير صفاي بقيع سهامي
خاص به شماره ثبت  9811و شناسه ملي  10700185767به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/01/05تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :اعضاي هيئت مديره از سه تن عضو به چهار تن
عضو افزايش يافت .در نتيجه ماده  31-اساسنامه شرکت بشرح فوق
اصالح مي گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري گرگان ()258204

قاض يزادههاشمي:

دستهايي در کار است تا با رشد نجومي قيمت دالر و
فشار بيشتر به مردم « اف اي تي اف» تصويب شود
عضو هيئت رئيسه مجلس گفت :دستهايي در کار است تا با رشد نجومي قيمت دالر و فشار
بيشتر به مردم « اف اي تي اف» تصويب شود.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان،
سيد اميرحسين قاضيزادههاشمي گفت :بخش اعظم ارز کشور در اختيار دولت است .به نظر
ميرسد دستهايي در کار است تا با رشد نجومي قيمت دالر و فشار بيشتر به مردم ،نمايندگان
زير فشار افکار عمومي مجبور به تصويب « اف اي تي اف» شوند.وي تاکيد کرد :جالب است
بدانيم که تصويب « اف اي تي اف» مشکالت همين دولت را هم بيشتر ميکند.

آصفري:

نمايش مضحک نتانياهو ،ناشي از جهل است
عضو حزب مؤتلفه اسالمي گفت :نمايش مضحک نتانياهو ،ناشي از جهل است.محمدحسن
آصفري در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا در رابطه با ادعاي
نخستوزير رژيم صهيونيستي در کشف انبار تجهيزات هستهاي در تورقوزآباد تهران ،گفت:
اين ادعاي نتانياهو نشان از ناداني و خصومت رژيم صهيونيستي است و اطالعاتي که امروز از
ايران دارند از جهل آنها ناشي ميشود و ميخواهند افکار عمومي جهان را از جنايتهايي که
انجام ميدهند ،منحرف سازند.وي با بيان اينکه نخستوزير رژيم صهيونيستي چنين ادعايي
را سال گذشته هم مطرح کرده بود ،افزود :نمايش چنين بازيهايي در مجامع بينالمللي
جاي تأسف براي اين نهادها دارد که به اين فرد وقت سخنراني ميدهند.وي تصريح کرد:
تورقوزآباد امروز بهعنوان يک اصطالح ميان مردم ايران مطرح شده و ادعاهاي نتانياهو و
دستگاههاي اطالعاتي رژيم صهيونيستي مورد تمسخر قرار گرفتهاند .آصفري با بيان اينکه
تمامي مکانهاي هستهاي کشور تحت نظر آژانس بينالمللي هستهاي است ،گفت :تمامي
فعاليتهاي هستهاي کشور با هماهنگي آژانس صورت ميگيرد و هيچ لزومي ندارد که خارج از
چارچوب آژانس حرکت کنيم ،لذا اين رژيم غاصب به جاي طرح اين مسائل بهتر است درباره
اينکه چرا خودش عضو « ان پي تي » نميشود ،توضيح دهد که بهعنوان يک تهديد براي
ملتهاي منطقه بهشمار ميرود .وي ادعاي نتانياهو را براي فرار از پاسخگويي به سؤالهاي
آژانس بينالمللي انرژي هستهاي دانست و افزود :اين رژيم خارج از معاهدات بينالمللي به
فعاليت هستهاي ادامه ميدهد و بايد براي تمام فعاليتهاي خود پاسخ دهد.

نوبت اول

(فراخوان ارزيابي كيفي)
به صورت دومرحلهاي

اداره منابع طبيعي شهريار در نظر دارد به استناد

الواري و غيره از طريق برگزاري مزايده حضوري

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از مخالفت فراکسيون نمايندگان
واليي با تصويب «سي تي اف» خبر داد.سيد حسين نقويحسيني در گفتوگو با خبرنگار
پارلماني خبرگزاري رسا در تشريح جلسه اخير نمايندگان فراکسيون واليي مجلس درباره
بررسي اليحه «سي تي اف» گفت :موضوع بررسي اليحه «سي تي اف» در جلسه روز
يکشنبه نمايندگان واليي مورد بررسي قرار گرفت که با مخالفت اعضاي اين فراکسيون
مواجه شد.وي ادامه داد :نمايندگان اين فراکسيون معتقد هستند که ضرر اين اليحه بيشتر
از منفعت آن است و بايد به آن راي منفي داد.

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مزايده عمومي

 3/3متر مکعب چوب از نوع جنگلي راش ،توسکا،

خبر »

فراکسيون واليي با تصويب
«سي تي اف» مخالف است

محمد باقر قاليباف:

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :حلقه مفقوده سپهر سياست ايران ،کارآمدي
است.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم ،محمدباقر قاليباف در نشست
ماهانه جامعه اسالمي مهندسين ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس گفت :دفاع
مقدس در تاريخ ايران نقطه عطفي بوده و هست و از همه ابعاد اجتماعي ،سياسي،
مديريتي و امنيتي ميشود از دفاع مقدس نام برد.وي با اشاره به حمالت دشمن
در آستانه پذيرفتن قطعنامه  598و فراز و نشيبهاي جنگ و غيرقابل اعتماد بودن
دشمن گفت :امروز اگر از بعد امنيتي کشور را با ديگر کشورها مقايسه کنيم ميبينيم
که منطقه کشوري به امنيت ما نيست .در مورد تاثيرگذاري در منطقه نيز کسي فکر
نمي کرد روزي چنين شرايطي را بيابيم.قاليباف با بيان اينکه به همه اهدافي که در
دوره دفاع مقدس دنبال ميکرديم امروز رسيدهايم ،تصريح کرد :اکنون اين امکان
براي ما فراهم شده که از شبه قاره هند تا مرز جوالن يکپارچه روي زمين راه را
بر اسرائيل بستهايم پس راه قدس از کربال ميگذرد .يعني سنتهاي الهي اليتغير
است و پابرجا .اگر در مسير صراط مستقيم حرکت کنيم سختي هست اما نتيجه
ميگيريم .همان طور که در دهه  60هم مشکالت بود .اما اگر عوامل مادي را بخواهيم
برشماريم ،سه عنصر در جنگ بود که امروز اين سه عنصر در عرصههاي ديگر يا به
کمک ما نيامدند يا نخواستيم به کمک مان بيايند .جنگ به تمام معنا مردمي بود.
فرماندهان و رزمندگان مگر همين مردم عادي نبودند؟ مگر همين رانندگان کاميون
که امروز ميگويند اعتصاب کرده اند ،در جنگ حضور فعال نداشتند؟ همين حضور
مردم موانع را از ميان بر ميداشت.وي با بيان اينکه از  40ميليون جمعيت آن زمان
کشور کمتر از  3ميليون نفر به جبهه رفتند ،گفت :اما همه مردم حس مي کردند
که در جنگ هستند از يک دانش آموز که قلکش را مي شکست و پولش را براي
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شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران (شركت دولتي) در نظر دارد نسبت
به انجام مناقصه احداث مخزن بتني زميني  1000مترمكعبي ،احداث اطاق الكتروليز
نمك طعام ،تهيه و نصب ژنراتور  120KVAو شيرآالت و احداث حوضچههاي مخزن
و كنتور حجمي روستاي آالرد (مجتمع كوثر – رباطكريم) از محل اعتبارات ارزش
افزوده فرمانداري شهرستان رباطكريم ،از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت
(ستاد) با توجه به شرايط مندرج در اسناد ارزيابي كيفي اقدام نمايد.
حداقل پايه مورد نياز 5 :رشته آب و دارا بودن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني
( )HSEاز سوي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي الزامي ميباشد.
برآورد پايه 9/245/889/972 :ريال ميباشد.
لذا از واجدين شرايط دعوت به عمل ميآيد تا ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ
 1397/07/16جهت دريافت اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به
آدرس www.setadiran.ir :اقدام نمايند.
مهلت بررسي ،تكميل و ارائه مدارك ارزيابي كيفي تا ساعت  9صبح روز دوشنبه
مورخ  1397/07/30براساس شرايط مندرج در اسناد ،صرفا از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت ميباشد.
در صورت كسب امتياز ارزيابي كيفي (حداقل امتياز  )60توسط كميته فني بازرگاني
از تاييدشدگان جهت ارزيابي فني و مالي توسط سامانه دعوت به عمل ميآيد.
ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/7/9 :

تاريخ انتشار نوبت دوم97/7/11 :

خ ت97/7/9 :

كميسيون معامالت شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران

