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عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تأکيد کرد :پذيرش  FATFمزيتي براي
کشور نخواهد داشت.سيدحسين نقويحسيني در گفتوگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري
آنا ،با اشاره به ادعاي برخي مسئوالن مبني بر اينکه اگر درخواستهاي  FATFرا نپذيريم حتي
کشورهاي دوست هم ارتباطهاي بانکي و مالي خود را با ايران قطع ميکنند گفت :کسانيکه
نقويحسيني:
اکنون درباره لوايح  FATFچنين مسائلي را مطرح ميکنند زمان مذاکرات برجام هم ميگفتند
اگر برجام را بپذيريم تمام مشکالت کشور حل ميشود ،اما در واقعيت ماحصل برجام مجموعه
پذيرش FATF
تعهدات هستهاي بر دوش کشور بود و ريز رفتارهاي ما را زير نظر آژانس بينالمللي انرژي هستهاي
مزيتي براي کشور قرار داد.وي افزود :پذيرش  FATFهم اينگونه است که فقط يک سري تعهدات را بر دوش
کشور ميگذارد و مزيتي هم براي ما نخواهد داشت .مگر آمريکا به راحتي از برجام خارج نشد،
نخواهد داشت
چه مجازات بينالمللي برايش داشت؟ کشورهاي اروپايي هم که از ايران خواستند به تعهدات

سياسي

برجام پايبند بماند ،مگر قرار نبود  SPVرا اول ژانويه راهاندازي کنند ،چرا تاکنون کاري نکردند؟
بنابراين ادعاي برخي مبني بر اينکه عضويت ايران در لوايح  FATFمشکلي براي کشور ايجاد
ميکند درست نيست .وي با تأکيد بر اينکه عضويت در  ،FATFدادن تعهد قطعي در برابر
سود احتمالي بوده و عقالني نيست افزود :برخي ادعا ميکنند ،نپذيرفتن  FATFباعث ميشود
ما حتي نتوانيم با کشورهاي دوست مانند سوريه ،روسيه ،عراق ،چين و  ...مراودات بانکي و مالي
داشته باشيم ،اين بيان درست نيست ،چرا که کشورهاي ديگر بر اساس  FATFنيست که
نميتوانند با ايران همکاري کنند ،اين تحريمهاي ثانويه آمريکاست که مانع همکاري بانکها و
ي گفت :تحريمهاي ثانويه آمريکا فوق  FATFاست و آمريکاييها
سوئيفت با ايران ميشود.و 
کشورها را تحت فشار تحريمهاي ثانويه خود قرار ميدهند تا با ايران همکاري نکنند ،اين واقعيت
به وضوح در کالم مسئوالن چيني ،روسي و ديگر کشورها مشهود است.
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خبر
قاليباف در سلسله همايشهاي «کارنامه چهل سالگي»:

چالش اول و آخر ما درکشور
ضعف مديريت است

محمد باقر قاليباف شامگاه پنج شنبه در همايش «کارنامه چهل سالگي،
بررسي مسائل ،چالشها و فرصتها در دهه پنجم انقالب» در مشهد اظهار
داشت :هر حرکت و انقالبي در هر مجموعهاي از سازماندهي سياسي
فضاي امروز دنيا با وجود جريانها و نگرشهاي مختلف وقتي به قدرت
ميرسد بايد ساختاري براي خود طراحي کند تا اين قدرت را حفظ و
همچنين ساختاري را طراحي کند تا افزايش قدرت هم بدهند و اين
شامل هر حرکت و انقالبي ميشود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد :انقالب اسالمي ويژگي
منحصربه فردي نيز داشت؛ باورش مبتني بر اعتقاد به سنتهاي الهي
بود آن هم در موقعي که فرهنگ ليبرالي و سرمايهداري در تمام سطوح
جهاني ،منطقهاي ،ملي ،محلي و حتي نفر به نفر نفوذ پيدا کرده است .ما
انقالبي داريم که بنا به تعبير زيباي حضرت امام (ره) اگر شما بخواهيد
مقابل دين ما بايستيد ،ما مقابل همه دنياي شما خواهيم ايستاد ،مصداق
پيدا ميکند.
قاليباف افزود :پس انقالب اسالمي با چنين تفکر و باوري مبتني بر اعتقاد
بر سنتهاي الهي و فرهنگ برخاسته از قرآن و اهل بيت (ع) گام برداشته
و خود را در چارچوب نظم نوين جهاني جا نميدهد و در عصري اتفاق افتاد
که دوره جنگ سرد بود و دنيا تحت سيطره دو قدرت قرار داشت.
آنها دست از سر ما برنميدارند مگر اينکه در آرمانها ،ارزشها ،باورها،
تفکرها و انديشههايمان تجديد نظر کنيم؛ اين همان رابطه ظالم و
مظلوم است.
وي تصريح کرد :شرايط قبل و بعد از انقالب ما متفاوت است ،مهمترين
کار و اولويت ما در قبل از انقالب ،تعريف و تبيين مباني انقالب بود ،ولي
وقتي به قدرت رسيديم بايد بدانيم حرف الزم است ،اما کافي نيست؛
امروز وظيفه همه ما کارآمدي دين در جامعه است و منظور از کارآمدي
اين است که هم درست کار کنيم و هم کار درست را بکنيم.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد :وقتي به اين ساختار نگاه
ميکنيم بايد بدانيم آرمانهايمان کجاست؟ سطح اول ،هدف غايي و
نهايي است که در همه عصرها و نسلها وجود داشته و در حقيقت فلسفه
خلقت؛ يعني زندگي کردن براساس بندگي و سير رشد و تعالي است،
يعني اگر ما همه امکانات مادي را فراهم کنيم ،اما بندگي خدا و سير
رشد و تعالي اتفاق نيفتد به هدف غايي خود نرسيدهايم.
قاليباف افزود :سطح دوم که امروز بيشتر با آن سر و کار داريم ،سطحي
است که بايد به جمهوريت نظام يعني مردم ساالري ديني ،به آزادي در
حوزههاي سياسي ،اجتماعي و اسالميت نظام يعني توجه به شريعت احکام
و فرهنگ اسالمي و در حوزههاي عدالت ،رفاه ،تربيت و تعليم و در کل
سطوح به نوعي سبک زندگي اسالمي در همه شئونات بايد پرداخت.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد :وقتي ميگوييم مولد
باشيم يعني براساس باورهاي ديني خود بايد توليد قدرت ،ثروت ،معرفت
و منزلت کنيم؛ کارکرد يک نظامي مثل جمهوري اسالمي بايد مبتني بر
تبيين کردن اين چهار قدرت باشد؛ يعني تبديل کردن معرفت به قدرت
و ثروت و منزلت به قدرت.
قاليباف افزود :يک سطح عملياتي و ميداني هم داريم که به تعبير امروز
مسائل زيرساختي ،خدماتي و نيازهاي اوليه ما است؛ اگر بخواهيم يک
ارزيابي از کارکرد جمهوري اسالمي داشته باشيم بايد در اين سه سطح
دقت کنيم؛ کارنامه ما در جاهايي قابل قبول است ،اما در جاهايي هم
اصال قابل دفاع نيست.
وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري افزود :در جمهوري اسالمي در
دولتسازي باقي مانديم و نتوانستيم موفق شويم و جاهايي نيز عقبنشيني
کرديم؛ منظور از دولتسازي ،قوه قضائيه ،مجريه ،مقننه ،نيروهاي مسلح
و مردم هم هست ،اساس اين انقالب بر مردم و مردم مداري است.
قاليباف تصريح کرد :امروز هم در داخل کشور با مشکالتي روبهرو هستيم؛
بيکاري ،فساد ،رانت ،آسيبهاي اجتماعي ،مشکالت اقتصادي ،تورم؛ بايد
دقيقا دقت کنيم اگر امروز بر فرض مثال با فساد روبهرو هستيم فساد
علت است يا معلول؟ بنده معتقدم همه اين مشکالت معلول است و علت
اصلي ،ضعف مديريت و کارآمدي در نظام جمهوري اسالمي است و در
اين بخش دچار چالشي بزرگ هستيم.
وي خاطرنشان کرد :ما به لحاظ منابع مادي و انساني چيزي کم نداريم
و مثالهاي زيادي هم در حوزههاي اجتماعي ،سياسي و اقتصادي از دهه
اول انقالب تا چهارم و تا امروز داريم؛ اما امروز چالش ما ناکارآمدي اشباع
شده در کشور است که با آن روبهرو هستيم و مهمترين نياز بنيادي ما
در حقيقت مديريت و اداره کشور در اين بخشها است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود :اگر در تاريخ اسالم و در زمان
حکومت حضرت پيامبر (ص) و حضرت علي (ع) ،نگاه کنيم در همان
دوران کوتاه پنج ساله ،درسهايي است که بايد نگاه کنيم و سرمشق
بحثهاي مديريتي باشد .بايد ساختارها را کوچک کنيم؛ بايد در توزيع
فضايي قدرت و سازماندهي سياسي فضا يعني تفکيکهاي ساختاري
اداره کشور بين کار ملي و محلي تفکيک قائل شد.هر کاري که جنبه
حاکميتي دارد بايد در اختيار دولت باشد و هر کاري که جنيه تصدي
گري دارد بايد به طور کامل به مردم واگذار شود.
قاليباف گفت :اگر مردم مدنظر باشند و خود مردم در ميدان کار قرار
بگيرند شايستهساالري صورت ميگيرد ،فساد به حداقل ميرسد؛ هرچه
از انقالب فاصله گرفتيم ،مرتب به سمت نوعي از تفکرات که با مباني
انقالب در حوزه مديريت است رفتيم و اوج اين کار هم از دهه  ۷۰پايه
گذاشته شد و اين روند تا امروز ادامه پيدا کرد و امروز آسيبهاي آن
را در حوزه سياسي ،اقتصادي و فرهنگي ميبينيم ،اما در حوزه دفاع و
امنيت که امروز کارنامه قابل دفاع داريم اساس نگرش انقالبي تا امروز
باقي مانده است.
قاليباف خاطرنشان کرد :اگر در جمهوري اسالمي کسي دنبال پست و
مقامي باشد اين امر نکوهيده است و مقام معظم رهبري هم اين مطلب
را به ما عرضه داشتند؛ بنده هم تا امروز به دنبال پست و مقام نبودهام؛
هميشه دنبال اين بودهام براي انقالب کوتاهي نکنم و دنبال امورات
شخصي نروم اکنون هم که هيچ مسئوليت اجرايي ندارم از صبح تا آخر
شب بيرون از خانه و مشغول فعاليت جهادي هستم؛ نه بودجه دولتي
دارم و نه کار دولتي و امروز با مردم کار ميکنم؛ مهم اين است که هر جا
هستيم نااميد نشويم ،انقالب به ما ياد داد که «نميشود» ،نداريم.
وي تصريح کرد :وظيفه قوه مجريه ،کار اجرايي است و يکي از نقدهاي
من به قوه مجريه معطوف به کساني است که يا تجربه کار اجرايي
ندارند يا اگر دارند کارنامه قابل دفاع از خود ندارند ۴۰ .سال از انقالب
گذشته و ما در دهه اول انقالب نيستيم؛ بنده اگر در قوه مجريه باشم
اولين کاري که ميکنم اين است که دولت را به سرعت کوچکسازي و
برونسپاري ميکردم و البته اين برونسپاري بايد منطبق بر نگرشهاي
اسالمي باشد.
قاليباف افزود :اين ديدگاه که ميگويند دستگاههاي امنيتي نميگذارند
کاري انجام بگيرد؛ ديدگاه غلطي است و آن کساني که نميگذارند کار
به پيش برود ۴ ،درصديها هستند که همه جا وجود دارند؛ اگر مسئولي
که دارايياش  ۵۰۰يا هزار ميليارد تومان است هر چند که از راه حالل و
عرق جبين هم بوده باشد ،در جمهوري اسالمي نميتواند وزير باشد.

خبر
بروجردي:

تعلل در اجراي  SPVبه تقويت روابط
ايران با چين و روسيه کمک ميکند

»

محمدي:

سقوط برخي خواص به معناي سقوط انقالب نيست
استاد علوم سياسي دانشگاه تهران گفت :سقوط برخي
خواص به معناي سقوط انقالب نيست.به گزارش خبرنگار
خبرگزاري رسا ،منوچهر محمدي در همايش بصيرتي
با عنوان «چهلمين سال پيروزي انقالب اسالمي ايران»
به تبيين دستاوردهاي انقالب اسالمي پرداخت و گفت:
انقالب اسالمي حرکتي معجزهگونه داشته است ،زيرا از
يک سو با استکبار جهاني مقابله کرده و از سوي ديگر
حرکتي رو به پيشرفت داشته است.وي با بيان اين که
انقالب اسالمي در ميان همه انقالب هاي جهان بي نظير
است ،اظهار داشت :ايران در دوران پيش از انقالب مهره
نظام سلطه بود ،اما انقالب اسالمي نه تنها ايران را از چنگ
آمريکا رها کرد ،بلکه نابودي استکبار جهاني را در دستور
کار خود قرار داد.وي با اشاره به اين که گفتمان انقالب
اسالمي همه سيستم و نظام سلطه را به چالش کشيده
است ،خاطرنشان کرد :آمريکا با راه اندازي داعش قصد
براندازي نظام جمهوري اسالمي ايران را داشت ،اما امروز

شاهد هستيم که نيروهاي خود را از سوريه و افغانستان
خارج مي کند.محمدي با تأکيد بر اين که امام راحل
با پشتوانه قدرت الهي انقالب اسالمي را به ثمر نشاند،
اظهار داشت :امام خميني(ره) تئوري جديدي در نظام
جهاني پايه ريزي کردند و فرمودند «ملت ها مستضعف
و دولت ها مستکبر هستند»؛ ايشان حتي مي فرمودند
ملت آمريکا هم مستضعف است و ما با ملت ها مشکل
نداريم ،بلکه مشکل ما دولت هاي مستکبر هستند.استاد
علوم سياسي دانشگاه تهران با اشاره به اين که اسالم
شيعي در اعماق زواياي بوميان آمريکاي التين نفوذ
کرده است ،تأکيد کرد :امروز شاهد هستيم که تسخير
وال استريت در آمريکا و قيام جليقه زردها در فرانسه
الگو گرفته از انقالب اسالمي هستند؛ با ياري خداوند در
آينده اي نه چندان دور شاهد فروپاشي آمريکا خواهيم
بود و اين فروپاشي به مراتب از فروپاشي شوروي بدتر
و سهمگينتر است .وي به دستاوردهاي تاريخ تمدني

نعيم يپور:

روحاني به اصالحطلبان پشت کرد
انقالب اسالمي ايران اشاره و اظهار کرد :انقالب اسالمي
دوران نزول غرب و دوران عروج جهان اسالم است؛ بعد
از پيامبر اکرم(ص) جامعه اسالمي دچار انحراف شد ،اما
پس از امام خميني(ره) ،رهبر معظم انقالب با قدرت
و استقامت راه ايشان را ادامه دادند و با همه فتنه ها

مقابله کردند.محمدي با بيان اين که بصيرت و آگاهي
رمز بقاي انقالب است و با تأکيد بر اين که سقوط برخي
خواص به منزله سقوط انقالب اسالمي نيست ،گفت :ما
بايد مراقب خودمان باشيم که همچنان در مسير انقالب
حرکت کنيم ،زيرا حرکت انقالب توقف ندارد.

روحاني :فرمان اجراي عمليات کربالي ۴را هاشميرفسنجاني صاد ر کرد

رئيسجمهور گفت :فرمان عمليات کربالي ۴را هاشمي صادر کرد.به گزارش
خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري تسنيم ،حجتاالسالم حسن روحاني در دومين
مراسم سالگرد ارتحال آيتاهلل اکبر هاشميرفسنجاني با بيان اينکه آن مرحوم
بر گردن همه ملت ايران حق بزرگي داشت ،گفت :وي در طول زندگياش
برتر و باالتر از جايگاهي بود که در آن قرار داشت .وي افزود :هاشمي در
دوران طلبگي ،بهدنبال اين بود که از قلم بزرگان حوزه استفاده کند و مجله
مکتب تشيع را پايهگذاري کند ،در آن دوران ،اگر کسي مقالهاي مينوشت،
به وي روزنامهنويس ميگفتند و اگر کسي سخنراني ميکرد ،ميگفتند
منبري و روضهخوان است و اين نوانديشي يک طلبه جوان را در نظر بگيريد.
رئيسجمهور با ابراز اينکه هاشمي در نهضت اسالمي از ياران نزديک امام(ره)
بود و همواره باالتر از فضالي حوزه تالش ميکرد ،اظهار داشت :در دوران
انقالب و نهضت اسالمي که هرکس کتابي درباره مسائل ديني مينوشت ،او
راجعبه سردار سازندگي دوره قاجار يعني اميرکبير و مسئله فلسطين کتاب
نوشت ،او اموالش را در راه خدا داد و بسياري از طالب فقير را صاحب خانه و
منزل کرد و هيچ شالقي نتوانست او را بهزانو در آورد؛ نه شالق ساواک ،بلکه
شالق بر آبروي هاشمي هم او را بهزانو درنياورد.روحاني با بيان اينکه امروز
اينجا هستيم تا بگوييم هاشمي زنده است و ميماند و استقامت و صبر و تحمل
هاشمي زنده است ،گفت :آنچه آرزوي هاشمي بود ،يعني نظام سربلند اسالمي
را ملت ما دنبال ميکند و تا ايران و نظام اسالمي هست ،هاشمي ميماند،
ملت ما هاشمي را در خيابان انقالب بدرقه کرد و هاشمي نمرده و نميميرد
و جايگاه رفيع ميان مردم قدرشناس اين سرزمين داشت ،هوشياري ملت
ما در دو نقطه آشکار شد ،آخرين انتخاباتي که هاشمي شرکت کرد و رأي

مردم استان تهران و بدرقه باشکوه وي نشان داد با تهمت و با دروغ نميتوان
فرهيخته ملت را از صحنه دور کرد .وي افزود :امام عزيز و بزرگوار راجعبه او
آن روزي که مورد حمله ضدانقالب قرار گرفت ،گفت "هاشمي زنده است"
مانند روزي که مدرس ترور شد و پيام داد "مدرس زنده است" و امام اين
جمله را از آن مقطع تاريخي وام گرفت.رئيسجمهور خاطرنشان کرد :مقام
معظم رهبري فرمود "هيچکس براي من هاشمي نميشود" و بعد رحلت
هاشمي ،رهبر انقالب در جلساتي که خدمتشان ميرفتم با سوز و آه از مرگ
هاشمي ياد ميکردند و ميفرمود "تمام ساعات روزم بهفکر هاشمي هستم".
ما قبل از رأيگيري براي رياست اولين دوره مجلس ،نمايندگان حزبي را جمع
کرديم و اولين نظر اين بود مقام معظم رهبري رييس مجلس شوند و اين نظر
اکثريت جمع بود ولي ايشان فرمودند" ،تنها کسي که در اين شرايط ميتواند
رييس مجلس شود هاشمي است" و به بهترين شکل مجلس اول ،دوم و سوم
را اداره کرد.روحاني ادامه داد :هاشمي در دفاع مقدس و استقرار صلح نقش
کمنظيري داشت .در جنگ فرمانده کل قوا ،امام بود اما بعد شهادت شهيد
بهشتي ،هربار که خدمت امام ميرسيدم و درباره جنگ چيزي ميگفتم،
ميفرمودند "اين مسايل را به آقايان خامنهاي و هاشمي بگو و از طريق آنها
پيگيري کن" و بار جنگ بر دوش اين دو عزيز بود.روحاني با بيان اينکه از
سال  62هاشمي فرمانده جنگ شد و پيشنهاد مقام معظم رهبري هم آقاي
هاشمي بود ،گفت :در عمليات کربالي 4که جزو عملياتهاي سرنوشتساز
بود و با شکست مواجه شد ،فرمان عمليات کربالي 4را هاشمي صادر کرد و
من کنار ايشان بودم؛ بعد کربالي 4ناموفق ،تصميم گرفت عمليات ديگري
انجام دهد و با صبر و حوصله و خستگيناپذيري اين کار را انجام داد .وي با

آگهي ابالغ وقت دادرسي و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم
نظر به اينکه آقاي محمدكريم كرمي دادخواستي به خواسته مطالبه طلب
 17/000/000ريال بطرفيت آقاي جهانگير محمدي تقديم كه به شعبه  7شوراي
حل اختالف ايالم ارجاع و به كالسه  618/97/7ثبت و براي روز 97/11/23
ساعت  4عصر تعيين وقت گرديده به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و
درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجويز ماده  73قانون آئين دادرسي
مدني مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه هاي کثير االنتشار نشر تا خوانده
مذکور قبل از وقت رسيدگي در دفتر دادگاه حاضر و نسخه ثاني دادخواست
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگي دردادگاه حاضر شود در
غير اينصورت دادگاه غيابا رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه  7شوراي حل اختالف شهرستان ايالم
د ش 97/10/22
آگهي ابالغ اجرائيه وفق ماده  18آئين نامه اجراي اسناد رسمي
بدين وسيله به آقاي مصطفي حاجيلوئي فرزند خداقلي شناسنامه شماره 1172
صادره از همدان ساكن همدان شهرك مدني بلوار آزادگان كوچه بنفشه  6پ
 168و آقاي احمد بهادري وجدان فرزند قدرت اله شماره شناسنامه  1056همدان
ساكن همدان مجيد آباد ك امام پ  67ابالغ مي شود كه بانك توسعه تعاون
همدان به استناد قرارداد بانكي شماره  37081127784851جهت وصول مبلغ
 146/918/176ريال كه از تاريخ  97/9/11روزانه مبلغ  107/974ريال تا تسويه
كامل اضافه مي گردد .عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائي به كالسه
 9701837در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ  97/10/1مامور محل
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق
ماده  18آئين نامه اجرا  مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي
كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين
آگهي كه روز ابالغ محسوب مي گردد نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد
عمليات اجرائي جريان خواهد يافت.
رئيس اداره اجراي اسناد رسمي همدان
د ش 97/10/22
تاريخ انتشار 97/10/22
آگهي بازديد محل و انجام نقشه برداري
آقاي ابراهيم غضنفري فرزند نصرت اله از جمله مالكين مشاعي ششدانگ قطعه
باغ پالكهاي ثبتي 38/3965و 38/1772واقع در خرمدره با اعالم عدم دسترسي
به مجاورين درخواست سند تك برگ نموده ملك فاقد متراژ و مساحت است لذا
در اجراي دستور كد  914مجموعه بخشنامه هاي ثبتي از مجاورين ملك دعوت
مي گردد راس ساعت  11صبح مورخ  97/11/3در محل وقوع ملك حاضر تا به
اتفاق نماينده نقشه بردار ثبت نسبت به نقشه برداري و متراژ حدود ملك اقدام
گردد عدم حضور مجاورين مانع از اقدامات ثبتي نخواهد شد.
سلمان قنبري -رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان
د ش 97/10/22
تاريخ انتشار 97/10/22
شماره نامه اداره ثبت   139760413429000221تاريخ نامه اداره ثبت 97/9/10
آگهي تغييرات شركت سيمان مهرماكو شركت سهامي خاص به شماره ثبت
 652و شناسه ملي 10862061949
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 97/7/13
تصميمات ذيل اتخاذ شد  -1خانم مهربان قاسمي به شماره ملي 2830349445
 -2آقاي مسعود قاسمي قره تپه به شماره ملي  -3- 2830756622آقايمهرداد پاك طريق به شماره ملي  2181072132بسمت اعضاي هيات مديره
براي مدت  2سال انتخاب شدند  -2موسسه حسابرسي آزمون سامانه باشماره
ملي  10100452010بعنوان بازرس اصلي و آقاي نعيم حسن زادگان ماكوئي
بشماره ملي  2820035701به سمت بازرس علي البدل براي مدت يكسال
مالي انتخاب شدند  -3ترازنامه و حساب سود و زيان شركت منتهي به سال
 96مورد تصويب قرار گرفت.
لينك آگهي در سايت روزنامه رسمي :
http://www. rooznamehrasmi. ir/News/ShowNews.
14337456=aspx?code
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري ماكو
شماره پيگيري 970910217130654
خ ش 97/10/22

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس گفت :تعلل در اجراي SPVبه تقويت
روابط ايران با چين و روسيه کمک ميکند.عالءالدين بروجرودي در
گفتوگو با خبرنگار مهر ،با اشاره به طوالني شدن زمان اجراي ساز و کار
ويژه اروپا SPV،گفت :تاکنون کشورهاي اروپايي در اين زمينه نمره
قابل قبولي دريافت نکرده اند و نتوانستهاند حداقل اقتداري از خود
در برابر فشارهاي آمريکا نشان دهند.وي با بيان اينکه اگر اين رويه
و ضعف اروپايي ها در برابر آمريکا ادامه پيدا کند قطعا به ضرر منافع
ملي خود آنان خواهد بود پيش از آنکه به ضرر ما باشد تصريح کرد:
ايران همواره در طول  ۴۰سال پس از پيروزي انقالب اسالمي ثابت
کرده است که در خأل باقي نميماند و همواره در اوج تحريمهاي
آمريکا،تحريم را بر اساس منافع مليمان مديريت کرديم و موفق
به عبور از گردنههاي سخت شديم.بروجردي با بيان اينکه مهمترين
تحوالت علمي و فناوريهاي نوين ما در دوران تحريم صورت گرفته
است و ما همواره تحريم را تبديل به فرصت کرده ايم تاکيد کرد:
بر اين اساس اگر اروپاييها نتوانند مقابل فشارهاي آمريکا مقاومت
کنند ،اولين بازنده اين کار شرکتهاي اروپايي هستند چرا که روابط
ما با چين و روسيه گسترده تر خواهد شد.

بيان اينکه هاشمي بنيانگذار فناوري هستهاي بود ،اظهار کرد :هرکس از فناوري
هستهاي حرف بزند و نام هاشمي را نياورد دروغ گفته است .اولين کسي که
دستور داد سانتريفيوژ وارد کشور شود و مذاکرات با مقامات پاکستان انجام
شود هاشمي بود.رئيس جمهور تأکيد کرد :در هفتههاي آينده با موشکهاي
ساخت خودمان دو ماهواره را به فضا خواهيم فرستاد .اگر امروز قدرت دفاعي
داريم ،از يادگاران هاشمي است .اگر اعتدال داريم يادگار اوست؛ اگر بخواهيم
مجسمهاي از اعتدال در دوران انقالب بسازيم؛ تنديس هاشمي ميتواند باشد.
او با افراط و تفريط مخالف بود .اصل اعتدال براي اسالم و پيامبر(ص) است
ولي در اين دوران هاشمي پدر تفکر اعتدال است و اساس اميد در کشور بود.
هاشمي فوق جناح بود و به جناحي تعلق نداشت .فراجناحي بودن سخت
است؛ روز پيروزي همه کف ميزنند ولي در سختي دور ميشوند .هاشمي با
هر دو جناح خوب بود ولي با افراطيون هر دو جناح مخالف بود .معتدلين هر
دو جناح هاشمي را پناهگاه خود ميديدند.وي تصريح کرد :بازاري و تاجر و
کارگر که پيش او ميرفت با توشهاي از خدمت او برميگشت .هاشمي صبور
و مظلوم بود؛ در تاريخ انقالب نديدم بعد از شهيد بهشتي به کسي بهاندازه
هاشمي ظلم کرده باشند .هرچه خواستند گفتند و او هم خم به ابرو نياورد.
رئيس جمهور خاطرنشان کرد :بايد امروز هاشمي خودمان باشيم و راهش را
دنبال کنيم و تحمل و مدارا کنيم و اعتدال را در پيش بگيريم ،راه و روش
پيامبر(ص) ميانهروي بود ،از هاشمي اعتدال را ياد بگيريم.روحاني تأکيد
کرد :امروز که ميگذرانيم سخت است و دشمن با تمام توانش عليه ما آمده
تا فشار سياسي و اقتصادي وارد کند؛ با صبر و اعتدال و پيروي از هاشمي
ميتوانيم انقالب را حفظ کنيم.

آگهي تغييرات شرکت توليدي آرد ايراندشت سهامي خاص به
شماره ثبت  49و شناسه ملي  10700006180به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ  1397/02/20تصميمات ذيل
اتخاذ شد - :اعضا هيئت مديره به قرار ذيل  :الف) آقاي عزيزقلي
محمدي به شماره ملي  6289651099ب) آقاي مسعود محمدي
به شماره ملي  203186279ج) آقاي کمال محمدي به شماره
ملي  2031519824براي مدت دو سال انتخاب گرديدند  -روزنامه
کثيراالنتشار رسالت جهت نشر آگهي هاي انتخاب شد- .با رعايت
ماده  147اليحه اصالحي قانون تجارت آقاي دانيار صوفي زاده به
شماره ملي  2031598597به عنوان بازرس اصلي و خانم بهناز
حاجي سردار به شماره ملي  2239569700به عنوان بازرس علي
البدل براي يک سال مالي انتخاب گرديد- .تراز نامه وحساب سود
وزيان سال مالي  1396به تصويب مجمع رسيد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
گنبد کاووس ()345728
تاسيس شرکت با مسئوليت محدود خاک نگاشت برنا درتاريخ
 1397/08/21به شماره ثبت  35263به شناسه ملي 14007939511
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت
اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع فعاليت -:انجام و ارائه خدمات
فني آزمايشگاهي در زمينه ژئوتکنيک ،بتن ،جوش و مصالح ارائه
خدمات مشاوره اي فني مهندسي در امور مربوط به کليه آزمايش
هاي ژئوتکنيک ،بتن ،جوش و مصالح سازه اي ارائه خدمات مشاوره
اي فني مهندسي در زمينه مقاوم سازي و بهسازي سازه ها و گود –
اجراي نيلينگ و سازه هاي نگهبان ارائه خدمات بازرگاني و تجاري
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت
فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان البرز ،
شهرستان کرج  ،بخش مرکزي  ،شهر کرج ،مهرشهر فاز ، 4خيابان
شهيدمعظمي(برادران گودرزي)  ،خيابان  412غربي  ،پالک ، 22
طبقه همکف کدپستي  3183798833سرمايه شخصيت حقوقي
عبارت است از مبلغ  1000000ريال نقدي ميزان سهم الشرکه هر
يک از شرکا آقاي عليرضا شالچي به شماره ملي 3875622227
دارنده  500000ريال سهم الشرکه آقاي علي افالکي پاشاکي به شماره
ملي  4911437669دارنده  500000ريال سهم الشرکه اعضا هيئت
مديره آقاي پژمان رمقي به شماره ملي 0071524274و به سمت
مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هيئت مديره به مدت
نامحدود آقاي عليرضا شالچي به شماره ملي 3875622227و به
سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي علي افالکي
پاشاکي به شماره ملي 4911437669و به سمت رئيس هيئت مديره
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کليه اوراق و اسناد بهادار و
تعهد آور شرکت از قبيل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود
اسالمي و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء آقايان
عليرضا شالچي و علي افالکي پاشاکي همراه با مهر شرکت معتبر
مي باشد و همچنين کليه امور مربوط به نظام مهندسي ساختمان
البرز با امضاي مدير عامل و عضو هيأت مديره خارج از شرکاء جناب
آقاي پژمان رمقي همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .اختيارات
مدير عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت
درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد .ثبت موضوع فعاليت مذکور
به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
کرج ()345908

فعال سياسي اصالحطلب گفت :روحاني به اصالحطلبان پشت کرد.محمد
نعيميپور در گفتوگو با خبرنگار مهر ،درپاسخ به اين سوال «چرا کميته
مشترک اصالحطلبان و دولت تاکنون تشکيل نشده است؟» ،گفت :آقاي واعظي
بايد به خاطر داشته باشد در جلسه اي که با رئيس جمهور برگزار شد ،روحاني
ماموريت داده بود که عارف کميته را تشکيل دهد تا ارتباط با رئيس جمهور
برقرار شود اما عارف نپذيرفت و گفت که واعظي بايد مسئول اين کار شود و
من (عارف) هم در خدمت هستم و کمک مي کنم.وي افزود :از آن جلسه به
بعد ،بنده هيچ اطالعي ندارم که چرا کميته تشکيل نشده است ،البته واعظي
بايد کميته را تشکيل دهد و طبيعتا هم بايد از عارف مشورت بگيرد.نماينده
مجلس ششم در پاسخ به اين سوال «آيا اصالح طلبان پيشنهادها و نظرات
خود را به دولت منتقل مي کنند؟» ،اظهارداشت :قرار بود اگر پيشنهادي مي
خواهد ارائه شود ازطريق کميته مشترک عمل شود و علي القاعده همه به
اين موضوع واقف بودند که بدون تشکيل کميته ،نظرات شخصي است و به
عنوان مجموعه اصالح طلبان مطرح نمي شود.نعيميپور همچنين نسبت به
موضعگيريهاي اخير محمود واعظي درباره اصالحطلبان واکنش نشان داد
و اظهارداشت :آقاي واعظي بايد بدانند که اگر اصالحطلبان و خاتمي نبودند،
روحاني تا حاال رئيس جمهور نشده بود؛ متاسفانه يکي از نقاط ضعف آقاي
روحاني اين بود که واعظي را به عنوان رئيس دفتر رئيس جمهور منصوب
کرد.وي به پيام انتصاب واعظي به عنوان رئيس دفتر رئيس جمهور اشاره
مي کند و مي گويد :با اين انتصاب اين پيام از سوي روحاني منتقل شد که
من (رئيس جمهور) از سمت اصالح طلبان به اصولگرايان معتدل به خصوص
الريجاني شيفت پيدا کردم.اين فعال سياسي اصالح طلب با تاکيد براينکه
محمود واعظي نبايد درباره اصالح طلبان صحبت کند چرا که او حلقه وصل
اصولگرايان معتدل است ،افزود :يکي از گاليه هاي بزرگي که اصالح طلبان
از روحاني دارند مربوط به انتصاب واعظي به عنوان رئيس دفتر رئيس جمهور
است ،در واقع روحاني با انتصاب واعظي به اصالح طلبان پشت کرد و هنوز
اصالح طلبان خوددار هستند از آنکه بخواهند انتقادي به رئيس جمهور کنند.
نعيميپور با بيان اينکه بهتر است آقاي واعظي به فکر خودش باشد و نيازي
نيست براي اصالح طلبان اظهار ناراحتي کند ،تصريح کرد :بنده براي واعظي
خيلي متاسف هستم چرا که پس از پايان دولت روحاني ديگر جايگاهي در
صحنه سياسي نخواهد داشت.

تداوم حمايت بانک پارسيان از توليد
در سال حمايت از کاالي ايراني
کورش پرويزيان ،مديرعامل بانک پارسيان به همراه گروهي از مديران،
سه شنبه  11دي ماه از شرکت لوله و ماشين سازي ايران بازديد کرد.
پرويزيان درجريان اين بازديد که به همراه خسرواني ،عضو هيئت مديره،
خواجه نصيري ،مدير اعتبارات ،بشارتي زاده ،مديرعامل شرکت فوالد صبح
پارسيان و قاسم خاني ،مدير امور هماهنگي صورت گرفت ،ضمن اشاره به
بخشنامه اخير بانک مرکزي که حمايت از توليد را در سرفصل برنامه هاي
حمايتي و ويژه بانک ها قرار داده است ،اساس ماموريت بانک ها را حمايت
و پشتيباني از فعاالن اقتصادي و توليدکنندگان و به ويژه توليد صادرات
محور اعالم کرده و شرايط حال حاضر کشور را براي حضور بانک ها در
اين عرصه ضروري دانست.مديرعامل بانک پارسيان با اشاره به پروژه هايي
که اين بانک در راستاي حمايت از توليد و اشتغالزايي و رفاه اجتماعي
مانند ،طرح آب رساني به شهرها و روستاها و مناطق محروم ،تمرکز و
توجه ويژه اين بانک به مقوله آب و اهميت آن داشته است ،تداوم اين
حمايت و پشتيباني را ضرورتي انکارناپذير بيان کرد.

تاکيد مديرعامل و اعضاي هيئت مديره
بانک ملي ايران بر خروج از بنگاهداري
و افزايش سطح خدمت به مشتريان
مديرعامل بانک ملي ايران با تاکيد بر لزوم خروج بانک ها از بنگاهداري،
گفت :هيچ کس به اندازه ما راغب نيست که امالک مازاد و بنگاه هايش را
بفروشد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،دکتر محمد رضا حسين زاده
در نشست عصر همايش بررسي عملکرد سه ماهه سوم واحدهاي اين
بانک در سال  97با اشاره به اين که واگذاري امالک و اموال مازاد و نيز
بنگاه هاي بانک مي تواند به آزاد شدن منابع و نيز بهبود صورت هاي مالي
بيانجامد ،افزود :بسياري از بنگاه ها ،با وجود مخالفت هاي هيئت مديره
به بانک واگذار شده و اداره کردن آن ها هم براي ما مشکل است.وي
همچنين با اشاره به تالش هاي انجام شده براي بهبود وضعيت رفاهي
بازنشستگان بانک،خاطرنشان کرد :تا حد امکان نبايد اجازه دهيم شرايط
اقتصادي ،کارکنان و بازنشستگان را با مشکل مواجه کند.حسين زاده
همچنين بر لزوم استفاده از همه ظرفيت هاي قانوني براي کسب منافع
توسط واحدهاي بانک تاکيد کرد و گفت :در روزها آخر سال ،بايد همه
توان بانک در جهت افزايش رضايت مشتريان به کار گرفته شود.

مديرعامل بانک آينده خبر داد؛

واگذاري سهام ايرانمال
از بهمن ماه از طريق بورس
مديرعامل بانک آينده از واگذاري سهام پروژه ايرانمال در بهمن ماه سال
جاري از طريق بورس خبر داد.به گزارش ايسنا ،جالل رسولاف با اشاره به
چرايي ورود بانک آينده به پروژه ايرانمال اظهار کرد :بانک آينده از ادغام ۱۰
تعاوني اعتباري ،دو موسسه مالي و يک بانک ايجاد شد و بسياري از هزينهها
ن موسسه ها و تعاوني ها تحت مقررات بانک مرکزي نبود.وي افزود :يکي
در اي 
از مواردي که اين موسسات و تعاونيها داشتند ،پروژههاي نيمهتمامي بود که
به بانک آينده به ارث رسيد و با توجه به وضعيت اقتصادي در سال ۱۳۹۲
و  ،۱۳۹۳امکان واگذاري اين پروژهها وجود نداشت که با مشورتهاي انجام
شده ،مجوز ورود اين بانک به پروژه ايران مال از بانک مرکزي و شوراي پول
و اعتبار گرفته شد.مديرعامل بانک آينده که در يک برنامه تلويزيوني سخن
ش عمدهاي از پروژه ايران مال در سال جاري به
مي گفت ،با بيان اين که بخ 
بهرهبرداري ميرسد ،گفت :در راستاي سياستهاي خود ،از بهمن ماه سال
جاري به بعد بخش عمدهاي از سهام اين شرکت با همکاري سازمان بورس و
اوراق بهادار عرضه ميشود که مردم خودشان صاحب اين پروژه شوند؛ هر چند
که در حال حاضر نيز سپردهگذاران بانک آينده صاحب آن هستند.

