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مجلسچشمبستهبهوزرارايندهد
آيت اهلل دري نجف آبادي :

مدي ران پشت ميزنشين و
نجومي بگي ر،درد مردم را نم يفهمند

مسئوالن در مقابل دفاع از حقوق ملت
سازش ناپذير باشند

سلفي گرفتن نمايندگان
رفتاري تأس فانگيز بود

ستاد اقتصاد مقاومتي
در استان مركزي موفق نبود

فوالدگ ر:

 80درصداقتصادكشور
دردستدولتبيتفنگاست
عبدالملكي  :متخصصين
نفت و صنعت در دولت
يازدهم منزوي شدند

آل سعود سردسته جنايت پيشگان
در منطقه است

آمريكا به سوي جنگ
جهاني سوم پيش مي رود

ترامپ از توافق هسته اي
خارج مي شود

الوروف  :آمريكا فعاليت مخالفان
در جهان را اداره مي كند

در فضاي مجازي ميخوانيد

الوروف  :رويكرد ت رامپ در برجام
مايه تأسف است

بخش سياسي خارجي :اظهارات اخير دونالد ترامپ در تقابل
دوباره با توافق هسته اي ،احتمال خروج اياالت متحده آمريکا
از اين توافق را تقويت کرده است .بر اين اساس ،ممکن است
دولت ترامپ در اقدامي يکجانبه و بدون در نظر گفتن اراده ديگر
اعضاي  ،5+1از برجام خارج شود .در اين صورت ،عمر کوتاه
توافق هسته اي به پايان خواهد رسيد.
در اين خصوص شبکه آي  24به نقل از منابع آگاه در کاخ
سفيد مدعي شد که ترامپ در گزارش ماه اکتبر از توافق
هستهاي خارج خواهد شد.بنابر گزارش رسانههاي آمريکايي،
ترامپ در گزارش سه ماه قبل نيز با اصرار وزراي خارجه و دفاع
اين کشور قانع شده که تاييد کند ايران به توافق هسته اي
پايبند بوده است.
ترامپ که در دوران رقابتهاي انتخاباتي خود برجام را به عنوان
بدترين توافق تاريخ آمريکا دانسته و قول داده بود آن را پاره
ميکند ،اخيرا نيز گفته است که برجام فراتر از تعهدات هستهاي،
يک «روح» داشته که ايران آن را نقض ميکند!بر اساس گزارش
رويترز ،وي که بامداد جمعه در يک باشگاه خصوصي گلف در
نيوجرسي با خبرنگاران سخن ميگفت ،ابتدا از عدم پايبندي
ايران به برجام سخن گفت ولي سريعاً گفته خود را بر اساس
ادبيات دولتمردانش تصحيح کرد و گفت که منظورش «روح
برجام» بوده است!
رئيسجمهور آمريکا در اين خصوص گفت« :فکر ميکنم که
اين توافق وحشتناکي است .آنها به اين توافق پايبند نيستند و
مطمئناً به روح آن هم پايبندي ندارند».
ادامه درصفحه 9
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در نشست جايگاه ادبيات داستاني دفاع مقدس مطرح شد

ادبيات داستاني دفاع مقدس
جهاني مي شود
خاطره شهيدي كه  34سال در ذهن همرزمش ماند
آثار مكتوب دفاع مقدس به حمايت نياز دارد

محمدكاظم انبارلويي
anbarloee.ir
چهارشنبه گذشته روزنامه ايران در صفحه اول خود خبر ديدار كميته
رفع حصر با رئيس مجلس را اعالم كرد .روزنامه ايران نوشت؛ كميته رفع
حصر فراكسيون اميد به ديدار علي الريجاني رفته اند تا مشخص شود
اصالح طلبان مجلس براي پيگيري اين موضوع فعال تر از قبل به نظر مي
رسند .اين روزنامه همچنين نوشت؛ خبر مهمتر اينكه غالمرضا حيدري
درباره اين جلسه به ايلنا گفته است ،آقاي الريجاني نيز تاكيد كرده كه
به جد پيگير موضوع خواهد بود.
در باره اين خبر تامالت قضائي ،امنيتي و نيز سياسي مطرح است كه در
زير به آن اشاره مي شود:
 -1كميته رفع حصر چيست؟ چه كساني عضو آن هستند؟ نقش اين
افراد در فتنه  88چه بوده است؟ جايگاه حقوقي و حقيقي اين كميته
چيست؟
 -2اگر بپذيريم اصالح طلباني كه كميته رفع حصر در مجلس تشكيل داده اند
و به لحاظ حقوقي هم مشكلي نيست ،آيا اصولگرايان هم مي توانند
كميته رسيدگي حقوقي به «جنايات سران فتنه» را تشكيل دهند و
پيگير مجازات آنها باشند؟
 -3اگر اين دو جماعت محق براي پيگيري مسائل مربوط به فتنه 88
هستند آيا خانواده  22نفر شهيد در جريان فتنه  88به شرح آنچه كه نام
آنها در بنياد شهيد ثبت شده ،آيا محق مي باشند فارغ از دعواهاي سياسي،
ادعانامه اي عليه سران فتنه تسليم دستگاه قضائي كشور نموده و به جرم
مباشرت در ارتكاب قتل ،خواهان صدور حكم اعدام آنان شوند؟
 -4آيا نهادهاي عمومي و خصوصي كه در جريان حمله اشرار فتنه ،88
ميلياردها تومان به اموال عمومي و خصوصي شان خسارت وارد گرديد،
محق هستند ادعانامه اي عليه سران فتنه تسليم دستگاه قضائي نموده
و از آنها بخواهند خسارت عظيم آنها جبران شود؟
 -5آيا جمعي به نمايندگي از ملت ايران با تشكيل كميته اي مي توانند
ادعانامه اي عليه سران فتنه صادر و از مقامات قضائي بخواهند كه سران
فتنه را به دليل اينكه نمايندگان آنها در كنگره آمريكا و پارلمان اروپا
تقاضاي تشديد تحريم ها براي سرنگوني دولت وقت داشتند ،آنان را
محاكمه و به سزاي اعمال ننگين خائنانهشان برسانند؟
 -6آيا دادستان تهران و دادستان هاي برخي شهرهاي بزرگ كه فتنه 88
در آن كالنشهرها متمركز بود ،مي توانند با تشكيل كميته بازخواني جرائم
سران فتنه به عنوان مدعي العموم وارد ماجرا شده و همه مواردي را كه در
بندهاي  2تا  5اين مقاله آمد،به عنوان جرائم عمومي پيگيري كنند؟
 -7آيا فعاالن اقتصادي كشور اعم از دولتي و خصوصي مي توانند كميته اي
تشكيل داده و ادعانامه اي عليه سران فتنه صادر نمايند و از آنها به دليل
ناامني در حوزه كسب و كار و همكاري با دشمن ،آسيب هاي اقتصاد
ملي در اين دوران را بازخواني نموده و براي سران فتنه كيفرخواست
اقتصادي صادر نمايند؟
 -8آيا مسئولين امنيتي وقت كه تماس هاي برخي سران فتنه با سرويس هاي
امنيتي رژيم صهيونيستي ،آمريكا و انگليس را رصد مي كردند و بخشي
از آنها در محاكمات علني توسط فتنه گران فاش شد ،مي توانند به
صورت ادعانامه اي در كميته رسيدگي امنيتي به اتهامات سران فتنه
مورد پيگيري قرار دهند؟
آيا آنها مجاز هستند روابط برخي از اصالح طلبان با سرويس هاي امنيتي غرب
را كه منجر به فرار آنها با لندن پاريس و واشنگتن شد ،فاش سازند؟
فرض ميكنيم تشكيل كميته رفع حصر ،مشروعيت داشته باشد و آنها
هم موفق به انجام ماموريت خود شوند ،اما آيا اعضاي كميته تضمين
ميدهند جان سران فتنه پس از بيرون آمدن از حصر در امان باشد؟
منافقين كه از معركه گردانان اصلي فتنه  88و ابداع شعار « مرگ بر
اصل واليت فقيه» « ،انتخابات بهانه است ،اصل نظام نشانه است» آيا
بيكار خواهند نشست؟!
ادامه در صفحه 2

»

ارتباطات خارجي و مواجهه ارزشي با نظام بين الملل

 11كشته و دو مفقود آخرين آمار تلفات سيل در پنج استان
سازمان مديريت بحران :مسافران از سفر جاده اي به مناطق كوهستاني استان هاي شمالي و شمال شرقي خودداري كنند

آگهي تجديد مناقصه عمومي يكمرحلهاي

» سرمقاله

كميته رفع حصر!
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وزارت كشور
استانداري خوزستان
شهرداري دزفول

نوبت دوم

شهرداري دزفول در نظر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به جذب پيمانكار واجد شرايط جهت اجراي عمليات لولهگذاري كانال دفع آبهاي سطحي در شرق
دزفول (كوي نگارستان) اقدام نمايد .لذا از كليه شركتهاي واجد شرايط كه داراي حداقل رتبه پنج در رشته آب از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي ميباشند
دعوت به عمل ميآيد تا در مدتزمانهاي تعيين شده جهت دريافت و اخذ اوراق مناقصه به مديريت امور قراردادهاي شهرداري دزفول مراجعه نمايند.
آدرس سايت اينترنتي شهرداري  www.dezful.irميباشد.
 برآورد اوليه پروژه بالغ بر  4/350/743/457ريال ميباشد. اعتبار پروژه از محل اعتبارات استاني تامين ميگردد. مدت اجراي پروژه  60روز ميباشد. پرداخت كليه كسورات قانوني بر عهده پيمانكار ميباشد. شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار ميباشد. وجهالضمان شركت در مناقصه معادل  %5برآورد اوليه به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي با اعتباري به مدت  3ماه و يا فيش نقدي واريزي به شماره حساب 2171142215007نزد بانك ملي شعبه دزفول در وجه شهرداري دزفول ميبايست ارائه گردد.
 در صورت برنده شدن و زمان انعقاد قرارداد پيمانكار ميبايستي ضمانتنامهاي معادل  %5مبلغ پيمان را به عنوان حسن انجام تعهدات در وجه شهرداريدزفول ارائه نمايد.
 اسناد و مدارك الزم جهت شركت در مناقصه پس از تكميل توسط پيشنهاددهندگان بايد در  3پاكت الك و مهر شده و مجزا شامل :پاكت الف :محتويضمانتنامه معتبر بانكي  -پاكت ب :محتوي اساسنامه و آخرين تغييرات شركت ،رتبه ،رشته ،رزومه كاري ،سوابق ،تعداد كار مجاز در دست اجرا  -پاكت ج:
پيشنهاد قيمت با برآورد محاسبات مربوطه در وقت و زمان اعالم شده تحويل دبيرخانه شهرداري گردند.
 فروش اسناد مناقصه از مورخ  96/5/18لغايت  96/5/25ميباشد. هزينه فروش اسناد :مبلغ  500/000ريال به شماره حساب  2118438827916003نزد بانك انصار شعبه طالقاني الزامي ميباشد. آخرين مهلت تحويل اوراق و اسناد مناقصه تا ساعت پايان وقت اداري  96/6/6در دبيرخانه شهرداري ميباشد. تاريخ و محل و زمان بازگشايي پاكات در ساعت  10صبح مورخ  96/6/7روز سهشنبه در محل شهرداري مركزي دزفول ميباشد. عقد قرارداد با برنده مناقصه و اجراي پروژه منوط به تاييد شوراي اسالمي شهر ميباشد. حضور مناقصهگران در جلسه بازگشايي پاكات بالمانع است. در صورت انصراف برندگان اول تا سوم ،سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط ميگردد. آدرس مناقصهگزار :شهرداري مركزي دزفول جنب فرمانداري تلفن 061-42420511-3 ساير اطالعات و جزئيات معامله در اسناد مناقصه مندرج است.تاريخ انتشار96/5/22 :
خ ش96/5/22 :

روابط عمومي شهرداري دزفول

آگهي مزايده شماره 96/02

بانك كارآفرين در نظر دارد ،امالك مازاد مشروحه ذيل را در شهرستان تنكابن به صورت (شش دانگ) با شرايط پرداخت نقد/نقد و اقساط از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
شرايط و نحوه شركت در مزايده:
 -1مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل  %5مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي ميباشد كه ميبايست توسط متقاضي به حساب مورد اشاره در برگ شرايط مزايده (قابل پرداخت در تمامي
شعب بانك كارآفرين) واريز و اصل رسيد آن را با قيد رديف و مشخصات ملك انتخابي تحويل نمايند.
 -2متقاضياني كه جهت دريافت اسناد مزايده به صورت حضوري به بانك مراجعه ميكنند ميبايست فيش واريزي به مبلغ  200/000ريال به شماره حساب  01-651-9به نام امور مالي
بانك واريز نمايند.
 -3بانك در قبول يا رد يك يا تمامي پيشنهادات مختار است.
 -4كليه امالك مربوطه با وضع موجود و شرايط روز ملك به فروش ميرسند و بانك تعهدي از بابت هرگونه طرح احتمالي امالك (مطروحه از جانب شهرداري) نخواهد داشت و خريدار
شخصا مسئول ميباشد.
 -5در مواردي كه سهمالشركه به صورت مشاعي واگذار ميگردد ،بانك هيچ گونه مسئوليتي در قبال افراز سهم مشاعي و اخذ سند تفكيكي ندارد و خريدار شخصا مسئول ميباشد.
شرايط پرداخت بهاي مورد معامله:
 -1نقد %50 :بهاي مورد معامله ظرف مدت  10روز از تاريخ اعالم نتايج بازگشايي پاكات و مابقي ثمن معامله پس از اخذ استعالمات مربوطه از مراجع ذيربط و همزمان با انتقال قطعي مورد
معامله و تحويل ملك به خريدار در دفتر اسناد رسمي دريافت ميگردد.
 -2نقد و اقساط:
گروه الف) فروش اقساطي به صورت  %50بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد %50 ،به صورت اقساط  24ماهه با نرخ %18
گروه ب) فروش اقساطي به صورت  %40بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد %60 ،به صورت اقساط  36ماهه با نرخ %20
گروه ج) فروش اقساطي به صورت  %30بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد %70 ،به صورت اقساط  48ماهه با نرخ %22
در شرايط مساوي بودن قيمت پيشنهادي ،تقاضاي نقدي براي كليه امالك در اولويت ميباشد.
متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر از وضعيت مورد واگذاري ،بازديد و دريافت فرم شركت در مزايده ميتوانند از تاريخ نشر آگهي تا ساعت  15روز يكشنبه مورخ  1396/05/29در ساعات
اداري ( 8صبح لغايت  15بعدازظهر) به "شعبه تنكابن" واقع در :تنكابن ،بلوار شيد شيرودي ،جنب بانك رفاه مركزي با شماره تلفنهاي  011-54212901-5مراجعه و يا از طريق سايت
اينترنتي بانك به نشاني  www.karafarinbank.irجهت دريافت فرم شركت در مزايده اقدام نمايند.
متقاضيان ميبايستي پيشنهادات خود را به آدرس :تهران ،صندوق پستي  15875-4659و يا حضورا به نشاني ساختمان مركزي بانك كارآفرين تا تاريخ اعالمي تحويل و رسيد دريافت
نمايند.
رديف

آدرس

نوع

كاربري

عرصه

اعيان

قيمت پايه مزايده
(ريال)

توضيحات

وضعيت
اموال

1

تنكابن  -نشتارود  -روستاي عبدالهآباد
 -خيابان گلستان

زمين با بناي احداثي

مسكوني

ششدانگ 2860
مترمربع

138همكف
100انباري

4/600/000/000

-------

داراي سند و
تخليه

2

نوشهر  -بعد از كمربندي نوشهر به سمت
نور  -تقريبا روبروي دانشگاه آزاد -
جنب مجموعه دلسا

زمين

مختلط

مشاعي سهمالعرصه
 1404مترمربع
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 5-1شکل مي گيرد؟

صفحه10

اخبار برگزيده »

شهداي مدافع حرم ،مدافعين از مسلمين هستند
مرد سال فوتبال ايران پس از اهداي جايزه اش به موزه آستان قدس رضوي
گفت :نميتوانم بيان کنم که چقدر خوشحالم که براي من مهدي طارمي چنين
مراسمي برگزار شده است .به گزارش خبرگزاري دانشجو ،وي افزود :از کودکي
مثل هر مسلمان شيعهاي به ائمه عليهم السالم متوسل بودم و از شما مردم
هم ميخواهم هرچه ميخواهيد از ائمه اطهار عليهم السالم بخواهيد و قدر
پدر و مادرتان را هم بدانيد .من همواره به ائمه اطهار عليهم السالم متوسل
ميشوم و اين نيت را هم قبل از هر بازي ميکنم .براي رسيدن به آقاي گلي
از امام رضا (ع) ،امام حسين (ع) و ساير ائمه کمک گرفتم .وي همچنين
گفت :ميخواهم درمورد شهيد حججي ،شهيد مدافع حرم بگويم؛ خيلي دل
ميخواهد تا شما برويد و از حرم دفاع کنيد .شهداي مدافع حرم ،مدافعين از
مسلمين هستند .ما براي آنها زياد کار نکردهايم .عکسي که از شهيد حججي
منتشر شده بسيار با صالبت است ،بايد براي شهداي مدافع حرم تجليل بيشتر
و شايسته تري انجام شود.
***

آمريکاي عهدشکن ،تهديد هم مي کند!

ترامپ که در دوران رقابتهاي انتخاباتي خود برجام را به عنوان بدترين توافق
تاريخ آمريکا دانسته و قول داده بود آن را پاره ميکند ،اکنون ميگويد برجام
فراتر از تعهدات هستهاي ،يک «روح» داشته که ايران آن را نقض ميکند .به
گزارش خبرگزاري ميزان ،رئيسجمهور آمريکا اعالم کرد که به پايبند بودن ايران
به تعهدات برجامي خود اعتقادي ندارد .بر اساس گزارش رويترز ،وي که در يک
باشگاه خصوصي گلف در نيوجرسي سخن ميگفت ،ابتدا از عدم پايبندي ايران به
برجام سخن گفت ولي سريعاً گفته خود را بر اساس ادبيات دولتمردانش تصحيح
کرد و گفت که منظورش «روح برجام» بوده است .وي در اين خصوص گفت:
فکر ميکنم که اين توافق وحشتناکي است .آنها به اين توافق پايبند نيستند
و مطمئناً به روح آن هم پايبندي ندارند .ترامپ با لحني تهديدآميز گفت :فکر
ميکنم در آينده خواهيد ديد که اگر ايرانيان رو به پايبندي نياورند ،اتفاقات
خيلي سخت و تأثيرگذاري خواهد افتاد .وي افزود :پرزيدنت اوباما با تکيه بر عقل
خود ،به آنها  150ميليارد دالر داد .حتي به آنها  1/8ميليون دالر پول نقد داد.
فهم منطق اين کار سخت است.
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت
روزنامه رسالت (سهامي خاص)
به شماره ثبت  185984و
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بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت به عمل ميآيد تا در
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده كه راس ساعت 10
صبح روز شنبه مورخ  96/6/4كه در محل شركت تشكيل ميگردد،
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده ساعت 10
صبح
 -1تصويب ترازنامه و سود و زيان سال مالي 1395
 -2انتخاب بازرس اصلي و بازرس عليالبدل
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