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محمد نبي حبيبي:

دولت اعالم كند كدام
تحريم ها پس از دو سال
لغو شده است

»

صفحه2

وزير صنعت:

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

آمريكا نمي گذارد
ايران به «دبليو تي او»
ملحق شود

»

صفحه4
دو شنبه  26تير  22 1396شوال  17 1438جوالي  2017سالسي و دوم شماره12 8985صفحه تك شماره5000ريال

رئيس مجلس در مراسم افتتاحيه كنفرانس بين المللي بودجه ريزي:

وزرا مشكل را حل نمايند نه اينكه در جلسات درد دل كنند
وزي ران دولت آينده بايد جرأت حل مشكالت را
داشته باشند
عواقب شوم استقالل کردستان

نقشه خطرناک
واشنگتن براي کردها
ناظم الدباغ :کردها ترجيح مي دهند
به عنوان بخشي از ع راق باقي بمانند

بخش سياسي خارجي :اياالت متحده آمريکا به عنوان طراح
اصلي و پشت پرده برگزاري همه پرسي استقالل کردستان،
در صدد است امنيت اقليم کردستان را وجه المصالحه خود و
اهداف خطرناکش در منطقه غرب آسيا قرار دهد.
اين در حالياست که بسياري از تحليلگران معتقدند استقالل
کردستان عراق  ،به معناي ايجاد اوضاعي وخيم براي امنيت،اقتصاد و
ثبات اجتماعي و قوميتي در اين منطقه محسوب مي شود .سودانيزه
کردن کشورهاي منطقه ،طرح کالني است که در استراتژي ها
و راهبردهاي تعريف شده از سوي اياالت متحده آمريکا و
رژيم صهيونيستي قابل مشاهده مي باشد .اين در حالياست
که تقسيم کشور سودان به دو بخش سودان شمالي و جنوبي،
مولد بحرانهاي زيادي در اين سرزمين بوده است.
اوضاع سودان هم اکنون بسيار آشفته است اما سانسور خبري
رسانه هاي غربي که سياستمدارانشان مسبب اين فاجعه بوده اند،
مانع از انتشار اخبار جاري در سودان شده است.
آنچه مسلم است اينکه استقالل کردستان عراق سرآغاز منازعات
امنيتي ،داخلي ،قوميتي و منطقه اي در اين منطقه خواهد بود.
در اين معادله ،حفظ جان و امنيت ساکنان کردستان اساسا
اهميتي براي کاخ سفيد و متحدانش نداشته و ندارد .آنچه اياالت
متحده آمريکا و رژيم صهيونيستي از آن ترس و واهمه دارند،
"عراق يکپارچه" و متحد است.
نکته مهم تر اينکه اساسا برگزاري همه پرسي استقالل کردستان
عراق قانوني نيست و با قانون اساسي اين کشور در مغايرت
کامل قرار دارد.
ادامه درصفحه 9

» سرمقاله

چهار نکته به بهانه دو سالگي برجام

» سيد مسعود علوي
 -1رسانه هاي دوم خردادي دل و دماغ درستي از اجراي برجام در
 2سالگي آن نشان نمي دهند .ديگر از آن تيترهاي جنجالي و چشم پر
کن نمي زنند .ديگر سخني از فتح الفتوح ،تدبير بر پيشاني برجام ،انفجار
اميد ،خورشيد درخشان و سيب و گالبي برجام نيست .انگار نه انگار آنها
 2سال پيش چنين حرف هايي زدند .آنها امروز مشغول سهم خواهي در
مورد قدرتي هستند که با تشويش اذهان ،نشر اکاذيب و ايراد تهمت و
اهانت به منتقدين دولتي به دست آوردند .تيم مذاکره کننده هم زياد
جلوي دوربين نمي آيند و رغبتي به آنتن نيز ندارند.
دبه کردن آمريکايي ها ،دستاورد تقريباً هيچ برجام را رقم زده است .اين
را ديگر منتقدين نمي گويند بلکه بارها سيف ،صالحي و ظريف به آن
اعتراف دارند .روزنامه هاي دوم خردادي و اصالح طلب و حتي ارگان
دولت هم اذعان دارند؛
الف  -آمريکايي ها به عهد و پيمان خود پايبند نيستند؛
ب  -هنوز مشکالت وجود دارد و تحريم هاي بانکي برداشته نشده
است؛
ج  -موانعي جدي بر سر راه فعاليت هاي غير نفتي وجود دارد؛
د  -ترديد بانک هاي خارجي براي ارتباط محدود مالي با ايران بر اثر فشار
آمريکايي ها از بين نرفته است.
 -2قرار بود با برجام فصل جديدي از مناسبات با غرب آغاز شود ،آنها از
خر شيطان خصومت ورزي با ملت ايران پايين بيايند ،ايران هراسي نداشته
باشند ،شيعه هراسي نکنند ،تعامل سازنده داشته باشند .اما آن هم نشد!
آمريکايي ها در  2سالگي برجام رسماً از براندازي و تغيير نظام جمهوري
اسالمي سخن مي گويند و وزراي خارجه و جنگ آمريکا بي پروا از تغيير
نظام ما مي گويند و حتي اعتراف مي کنند با پسران نيويورکي در تهران
و نيز مخالفان نظام و ضد انقالب در سرنگوني نظام مشارکت دارند.
آنها در پاريس ميتينگ سرنگوني نظام برگزار مي کنند و رجال و نساء
سياسي ،نظامي آمريکا ،فرانسه و انگليس در آن شرکت مي کنند .ترامپ
رئيس جمهور آمريکا در ايام  2سالگي برجام به عربستان مي رود و طبل
ايران هراسي را به صدا درمي آورد و به داعش فرمان حمله به تهران و
انجام عمليات تروريستي صادر مي کند .سخنگوي وزارت خارجه آمريکا
رسماً مي گويد؛ واشنگتن در سر راه ارتباط ايران با کشورهاي دنيا اخالل
مي کند .اموال و دارايي هاي ايران در آمريکا و اروپا مصادره مي شود.
روزنامه شرق در برابر اين همه پرسش هاي سهمگين ،دو سال پيش در
تيتر درشت صفحه اول خود نوشته بود:
«اينک بدون تحريم»!
عکس جناب آقاي ظريف وزير محترم امور خارجه را در صفحه اول ديروز
در حالي که مشت خود را گره کرده ،درج نموده و از قول او مي نويسد:
«گزينه ديگري جز برجام نبود»!
آيا واقعاً گزينه ديگري جز برجام نبود؟! آيا فکر مي کنند اين حرف ها
پاسخ آن پرسش ها را کفايت مي کند؟
 -3سازمان ملل ،سازمان انرژي اتمي ،اتحاديه اروپا و ...همه گزارش
داده اند که ايران تمام و کمال به تعهدات خود عمل کرده است و حتي
فراتر از برجام ،مشتاقانه کارهايي براي اعتمادسازي کرده است ،اما يک
کلمه از بدعهدي و نقض عهد آمريکايي ها ،فرانسوي ها ،انگليسي ها و...
که طرف قرارداد ما هستند ،نمي گويند.
عقل حسابگر در هر قراردادي مي گويد تضمين اجرا در هر قراردادي بايد
در متن قرارداد باشد .يعني بين داده و ستانده بايد تناسب مقداري ،زماني
و مکاني وجود داشته باشد .مث ً
ال اگر ما در تأسيسات اراک بتن مي ريزيم،
در ازاي آن ،همان زمان نه دو سال ديگر ،بايد چيزي را بگيريم .يا اينکه
وقتي تعداد سانتريفيوژها را از فالن تعداد به فالن تعداد فرومي کاهيم،
بايد نقدا ً همان موقع در برابر اين داده ،ستانده اي داشته باشيم .يا اينکه
اگر غلظت اورانيوم غني شده را به مقداري که طرف هاي ما خواسته اند
کاهش مي دهيم ،بايد اين داده در ازاي ستانده اي باشد.
ادامه در صفحه 2

استفاده از نفت در بودجه ،نشانگر خلل
در نظام بودجه اي است

تاخير انداختن حل مشكالت
روزمرگي مي آورد

امور ديواني مفصل ،مانع پيشرفت
شده است
صفحه3

سخنگوي قوه قضائيه:

جاسوس آمريكايي
به  10سال حبس محكوم شد
قاتل دختر بچه اردبيلي به يك قتل ديگر اعتراف كرده است
 30محكوم به اعدام قاچاق مواد مخدر با حفظ قرآن از اعدام رهايي يافتند
حسين فريدون به زندان معرفي شد
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سخنگوي وزارت خارجه:

ارتباطي خارج از برجام
با آمريكايي ها وجود ندارد
دخالت آمريكا در انتخابات
 47كشور دنيا
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الياس نادران:

كسيپاسخگوينابينايي52نفر
با آمپولهاي وارداتي نيست
وزير ارتباطات:هفته اي سه هزار كانال
غير اخالقي تلگ رام مسدود مي شود

در فضاي مجازي ميخوانيد
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واشنگتن در دمشق به دنبال چيست؟

تحرکات مشکوک آمريکا
در سوريه
افول پنهاني ارتش آمريکا
اولين آزمون ماکرون

دور باطل در رسيدگي به معتادان متجاهر
نگاهي به روش اجراي پيمايش ملي اعتياد
كابوس اعتياد در حال پيشروي

آگهي دعوت سهامداران شركت مجتمع
صنعتي سنگستان بيجين سهامي خاص
به شماره ثبت  152186جهت تشكيل مجمع
عمومي عادي ساليانه

جناب آقاي
بدينوسيله از جنابعالي دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه در تاريخ96/4/31
در روز شنبه از ساعت  16:30در محل شركت واقع در جاده سوم شهرري (خيابان شهرزاد) نرسيده به
ميدان دولتآباد روبروي پمپبنزين كيا پالك  41برگزار ميگردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:
 -1گزارش هيات مديره در مورد كارهاي انجام شده
 -2تصويب صورتهاي مالي سال 1395
 -3انتخاب بازرسين شركت براي سال مالي 1396
 -4تعيين خط مشي آينده شركت
تاريخ انتشار96/4/26 :
با تشكر
خ ت96/4/26 :
هيات مديره شركت صنعتي سنگستان بيجين

آگهي تاسيس

توسعه انرژي مكران كرانه منطقه آزاد چابهار
(سهامي خاص) شناسه ملي14006899044 :

خالصه اساسنامه و اظهارنامه شركت مزبور كه در تاريخ  1396/04/19تحت شماره  3061در
دفتر ثبت موسسات غيرتجاري واحد ثبتي منطقه آزاد تجاري  -صنعتي چابهار به ثبت رسيده
و در همان تاريخ از لحاظ امضاء ذيل دفاتر ثبت تكميل گرديد ،جهت اطالع عمومي در روزنامه
رسمي جمهوري اسالمي ايران آگهي ميگردد:
 -1موضوع شركت :صادرات و واردات و خريد و فروش كليه كاالهاي مجاز  -سرمايهگذاري و
فعاليت تجاري ،مهندسي ،مشاوره ،توسعه ،احداث ،بهرهبرداري در حوزههاي نفت ،گاز ،انرژي،
پااليشگاه ،پتروشيمي و نيروگاههاي توليد برق در حوزه نفت و گاز شامل اكتشاف ،استخراج،
بهرهبرداري و انتقال ،فرآوردههايش ،نگهداري و ذخيره ،توزيع در چارچوب قوانين و مقررات
منطقه آزاد چابهار (ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ مجوز نميباشد).
 -2مركز اصلي شركت :منطقه آزاد چابهار  -واحد سرمايهگذاري  -دفتر پستي C710
كد پستي 9971778512
 -3مدت شركت :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
 -4سرمايه شركت :مبلغ ( 10/000/000ده ميليون) ريال نقدي منقسم به  100سهم بانام كه مبلغ
 3500000ريال سرمايه نقدا طي گواهي شماره  15ص  8425مورخ  1395/03/16بانك ملي شعبه
منطقه آزاد چابهار پرداخت گرديده و مابقي در تعهد سهامداران شركت ميباشد.
 -5مديران و صاحبان امضاي مجاز :آقاي حامد بختياري به سمت مديرعامل و رئيس هيات مديره
و آقاي علياكبر كريمي به سمت نايبرئيس هيات مديره و خانم مريم بختياري به سمت عضو
هيات مديره براي مدت دو سال تعيين گرديدند .كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاري
و بانكي شركت از قبيل چك ،سفته و بروات و عقود اسالمي و قراردادها و مكاتبات عادي و
اداري با امضاي منفرد مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر ميباشد.
 -6بازرسان و مدت تصدي آنان :خانم پروين جعفري به شماره ملي  0569856396به سمت
بازرس اصلي و آقاي عباس قاسمي به شماره ملي  2391752342به سمت بازرس عليالبدل
براي مدت يك سال مالي انتخاب گرديدند.
 -7روزنامه كثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي تعيين گرديد.
تاريخ انتشار96/4/26 :
خ ت96/4/26 :
محمد ساراني  -رئيس اداره ثبت شركتها

آگهي

احتراما به اطالع اعضاي محترم ميرساند از آنجايي كه اعتبارنامه بازرسين انجمن صنفي رانندگان
ناوگان جادهاي حمل كاالي شهرستان فيروزكوه در تاريخ  96/6/5پايان مييابد و همچنين پيرو
درج آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول در روزنامه رسالت مورخ  96/4/19مبني
بر اينكه جلسه مجمع در تاريخ  96/5/13تشكيل ميگردد بدينوسيله به اطالع كليه اعضا ميرسد
جلسه تاريخ فوقالذكر به دليل موارد قيدشده باال كانلميكن و به تاريخ ديگري موكول ميگردد
لذا متعاقبا از طريق درج آگهي در روزنامه كثيراالنتشار به اطالع اعضا خواهد رسيد.
تاريخ انتشار96/4/26 :
هيات مديره انجمن صنفي رانندگان ناوگان جادهاي
خ ش96/4/26 :
حمل كاالي شهرستان فيروزكوه

م الف 1069

