رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

سلطان قاچاق سوخت بازداشت شد

رئیـس سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و
ارز از بازداشـت سـرباند اصلـی قاچـاق
سـوخت با پرونده  ۱۲۵میلیـارد تومانی
خبـر داد و گفـت :بـا دسـتگیری وی ،از
میلیـون هـا لیتـر قاچـاق بـه خـارج از
کشـور جلوگیـری شـد.
به گـزارش خبرنـگار مهر ،علـی مویدی
خـرم آبـادی امـروز در نشسـت خبـری
سـتاد مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز گفت:
رویکردهـای دانـش محـور و مبـارزه
تخصصـی آگاهانـه را بـرای کاهـش
قاچـاق کاال و ارز در پیـش گرفتهایـم
کـه اگرچـه بـا همـکاری  ۲۶دسـتگاه
عضـو ایـن سـتاد بـه توفیقـات خوبـی
دسـت یافتیـم امـا تحریمهـای ظالمانه
در مبـارزه بـا قاچـاق و ارز تأثیـر منفـی
داشـت .وی افـزود :علیرغـم تحریمهـا
توانسـتیم از قاچـاق کاالهـای اساسـی
بـه خـارج از کشـور جلوگیـری کنیـم و
در حـال حاضـر شـاهد کمتریـن مـورد
خروج کاالی اساسـی از کشـور هستیم.
رئیـس سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و
ارز بـا بیـان اینکـه بـا نـگاه پیشـگیرانه
توانسـتیم از خـروج منابـع ملـی
جلوگیـری کنیـم یادآور شـد :بـا کمک
وزارت اطالعـات و نیـروی انتظامـی بـر

روی شـبکههای اصلـی قاچـاق کاال
متمرکـز شـدیم کـه در یک سـال اخیر
بـا سـرباند هـا و یقـه سـفید ها مبـارزه
کردیـم کـه بانـد آنهـا متالشـی شـد.
مویـدی خـرم آبـادی افـزود :در یکـی
از پروندههـای اصلـی فـردی کـه در
دسـتگاه قضائـی نفـوذ داشـت اجـازه
پیشـرفت کار را نمـیداد ولـی بـا کمک
اطالعـات سـپاه و دسـتگاه قضائـی
علاوه بـر آنکـه از خـروج میلیونهـا
تـن سـوخت قاچـاق جلوگیـری کردیم
توانسـتیم ایـن فـرد را بازداشـت کـرده
و رقـم قطعـی  ۱۲۵میلیـارد تومـان
بـه عنـوان جریمـه بـرای ایـن فـرد
محکومیـت بگیریـم.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه
رسـیدگی به  ۱۸۶پرونـده قاچاق کاال و
ارز در سـال جـاری گفـت :مجمـوع این
پروندههـا  ۹هـزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
بـود کـه با کمک دسـتگاه قضائـی زمان
رسـیدگی بـه ایـن پروندههـا کاهـش
چشـمگیری داشـته اسـت.
بـه گفتـه مویـدی خـرم آبـادی بـا
شـوتینگ کـه همـان قاچـاق کاال بـا
اسـتفاده از خودروهـای سـبک اسـت
مقابلـه شـده و دسـتورالعملهای الزم
بـه اسـتانهای مرزی ابالغ شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول یـادآور شـد :سـال
گذشـته  ۹میلیـارد لیتـر در مصـرف
سـوخت صرفه جویی شـد امـا از هدایت
و انتقـال ایـن میزان سـوخت به سـمت
قاچـاق جلوگیـری کردیـم.

معاون اول رییسجمهور تاکید کرد:

برای صرفهجویی انرژی باید برنامهریزی شود

جلسـه شـورای اقتصـاد بـه ریاسـت
معـاون اول رییسجمهـور برگـزار شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،اسـحاق جهانگیـری
بـا اشـاره به پیشـنهاد وزارت نیـرو برای
اجـرای طرح جایگزینـی کولرهای گازی
فرسـوده ،گفـت :طرحهایـی کـه در
راسـتای افزایش راندمـان و صرفهجویی
در مصـرف انـرژی باشـد طرحهایـی
مثبـت و سـازنده هسـتند؛ چـرا کـه در
مقطـع فعلـی کـه بـا محدودیـت هـای
منابـع مالـی مواجـه هسـتیم ،اجـرای
اینگونـه طـرح هـا مـی توانـد در اقتصاد
ملـی نقـش موثـر ایفـا کننـد .بنابرایـن
بایـد بـرای صرفـه جویی انرژی بـه ویژه
گاز برنامـه ریـزی شـود.
در ایـن جلسـه کـه وزرای امـور
اقتصـادی و دارایـی ،صنعـت ،معـدن
و تجـارت ،نیـرو ،نفـت ،تعـاون ،کار و
رفـاه اجتماعـی ،سرپرسـت وزارت جهاد
کشـاورزی ،معـاون رییسجمهـور و
رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه و
معـاون علمـی و فناوری رییـس جمهور
نیـز حضـور داشـتند ،درخواسـت هـا
و پیشـنهادات برخـی دسـتگاه هـای
اجرایـی مـورد بحـث و بررسـی قـرار
گرفـت.
در ایـن جلسـه پیشـنهاد وزارت جهـاد
کشـاورزی مبنـی بـر تعییـن قیمـت
خریـد تضمینـی محصوالت باغی سـال
 1398مطـرح شـد کـه پـس از ارائـه
توضیحـات الزم ،بـه تصویـب رسـید.
اجـرای سیسـتم پایـش هوشـمند
تـردد نـاوگان حمـل و نقـل جـاده ای
(سـپهتن) نیـز درخواسـت وزارت نفـت

بـود کـه پـس از ارائـه توضیحـات وزیـر
نفـت و نظـر کمیسـیون مربوطـه ،ایـن
پیشـنهاد تصویـب شـد.
هـدف از اجـرای این طـرح مجهز کردن
 350هزار دسـتگاه خـودرو ناوگان باری
(انـواع کامیون) برون شـهری به سـامانه
پایـش هوشـمند تـردد نـاوگان اسـت و
کاهـش مصـرف سـوخت ناشـی از عدم
توقـف کامیـون هـا در ایسـتگاه هـای
پلیـس بیـن راهـی از جملـه مزایـای
اجـرای ایـن طـرح خواهـد بود.
اصلاح مصوبـه شـورای اقتصـاد ،طـرح
توسـعه میـدان نفتـی مسـجد سـلیمان
از دیگـر پیشـنهادات مطـرح شـده در
جلسـه از سـوی وزارت نفـت بـود کـه
پـس از ارائـه توضیحـات الزم مبنـی بر
ضـرورت اصلاح سـالهای بازپرداخـت
ایـن مصوبـه ،اعضـای شـورای اقتصاد با
ایـن اصلاح موافقـت کردنـد.
در ادامـه ایـن جلسـه پیشـنهادات
وزارت نیـرو مطـرح شـد کـه جایگزینی
کولرهـای گازی فرسـوده بـا کولرهـای
گازی راندمـان بـاال از جملـه ایـن
پیشـنهادات بـود کـه با آن موافقت شـد
و براسـاس ایـن پیشـنهاد یـک میلیـون
کولـر گازی راندمـان بـاال بـا کولرهـای
گازی فرسـوده در شهرسـتان هـای
دارای تعرفـه بـرق مناطـق گرمسـیر
جایگزیـن خواهـد شـد.
ضمانـت پرداخـت تعهـدات قـرارداد
خریـد تضمینی بـرق درنیـروگاه های
مقیـاس کوچـک در سـاختگاه آمـل
و بابـل از دیگـر پیشـنهادات وزارت
نیـرو در ایـن جلسـه بـود کـه پـس
از بحـث و تبـادل نظـر و ارائـه نظـر
کمیسـیون تخصصـی شـورای اقتصاد،
بـا صـدور مجـوز ضمانـت پرداخـت
تعهـدات قـرارداد خریـد تضمینی برق
نیـروگاه هـای مذکور به مدت  5سـال
موافقـت شـد.

یک کارشناس مسائل غرب آسیا:

تصمیم اخیر« »AFCبیانگر فصل جدیدی
از فشارها علیه ایران است
یـک کارشـناس مسـائل غـرب آسـیا
بـا اشـاره بـه تصمیـم  AFCمبنـی
بـر گرفتـن حـق میزبانـی از ایـران در
جریـان مسـابقات فوتبال باشـگاههای
آسـیا گفـت :ایـن تصمیم بر اثر فشـار
مثلـث عبـری – عربی و غربـی گرفته
شـده است.
حسـین کنعانـی مقـدم ،در گفت وگو
بـا ایسـنا بـا بیـان اینکـه ایـن مثلـث
بـرای محاصـره فرهنگـی ورزشـی
ایـران اقداماتـی را آغـاز کرده اسـت،
گفـت :این در حالی اسـت که مسـائل
ورزشـی باید عاری از مسـائل سیاسی

باشـد .وی با بیان اینکـه تاکنون ایران
در برابـر ایـن تصمیم و زیـاده خواهی
ایسـتادگی و مقاومـت کـرده اسـت،
خاطرنشـان کـرد :ادامـه ایـن مقاومت
نقطـه عطفـی در ورزش محسـوب
میشـود.
ایـن کارشـناس مسـائل غـرب آسـیا
ادامـه داد :فشـار وارده در ایـن زمینـه
را میتـوان در ادامـه فشـارهای
حداکثـری ایـن مثلـث علیـه ایـران
ارزیابـی کـرد و در واقـع آنهـا فصـل
جدیدی از فشـارها علیه ایـران را آغاز
کرد هانـد.

وزیر امور خارجه :
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هیچکس به اندازه من از توان موشکی ایران دفاع نکرده است
وزیـر امـور خارجـه گفـت :هیچ کس بـه اندازه مـن از توان
موشـکی جمهوری اسلامی دفاع نکرده اسـت.
محمدجواد ظریف که برای پاسـخ به سـوال حجتاالسلام
مجتبـی ذوالنـوری نماینده قم در مجلس شـورای اسلامی
حضـور یافته اسـت ،با اشـاره به خروج زودهنـگام خود در
سـوال قبلـی از مجلس کـه در یکی از جلسـات مجلس رخ
داد گفـت :مـن به هیـات رییسـه مجلس اعالم کـرده بودم
کـه جلسـه شـورای عالـی امنیـت ملـی بـا حضـور سـردار
سـلیمانی بـرای بررسـی موضوعـات مربوط به کشـور عراق
در سـاعت  ۳برگـزار میشـود و مـن موظـف بـه حضور در
آن جلسـه هسـتم و هیات رییسـه بـه من ایـن اطمینان را
داده بـود کـه بـا توجـه به شـروع جلسـه علنی در سـاعت
 ۲پـس از  ۴۵دقیقـه سـوال و پاسـخ آن بـه اتمام میرسـد
امـا زمانـی که مـن بـا هماهنگی رییس جلسـه در سـاعت
و سـه و ده دقیقـه صحـن مجلـس را ترک کـردم همچنان
توضیحـات پایانـی نماینده باقـی مانده بود کـه اعالم کردم
بخـش پایانـی را از رادیو می شـنوم.
وی افـزود :هـر چند درجلسـه شـورای امنیت ملـی با نیم
سـاعت تاخیـر حضـور یافتـم ،امـا اگـر برخـی نماینـدگان
احسـاس کردنـد کـه تـرک جلسـه جسـارت بـه جایـگاه
نماینـدگان اسـت ،علیرغـم ایـن کـه چنیـن نیتـی در کار
نبـوده از آنـان عذرخواهـی میکنـم.
ظریـف در پاسـخ به سـوال مجتبـی ذوالنوری خاطرنشـان
کـرد :بنـده افتخـار میکنم در خـارج از کشـور محکمترین
دفـاع هـا را از همـه سیاسـت هـای جمهـوری اسلامی
داشـتم .چـه خودم در این سیاسـتها نقش داشـته باشـم،
چـه نداشـته باشـم ،من بارهـا اعالم کـردم که همـه ما در
تحلیـل بایـد مجتهد باشـیم امـا در عمل باید مقلد باشـیم
و مـن بـا دفـاع از تمام سیاسـتهای جمهوری اسلامی به
نقـش خـود عمل کـردم ،هیـچ کس به انـدازه مـن از توان

موشـکی جمهـوری اسلامی دفاع نکرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه صحبـت هـای او را بزرگنمایـی
و تقطیـع کـرده انـد ،گفـت :عـرض بنـده در مـورد تـوان
موشـکی ایـران همـان سـخن امـام راحـل در سـال اول
انقلاب اسـت ،ایشـان معتقـد بودنـد آنچه انقالب و کشـور
مـا را حفـظ میکنـد حضـور و حمایـت مـردم اسـت نـه
چیـز دیگـر .بـر همیـن اسـاس مـن در سـخنرانی کوتـاه
خـود در دانشـگاه تهـران پـس از تقدیـر از توانمندیهـای
نظامـی کشـور تاکیـد کـردم آن چیـزی کـه کشـور مـا را
حفـظ میکنـد سلاح هـای نظامـی ،کـه در مقابـل تـوان
تسـلیحاتی آمریـکا چنـدان قوی نیسـت نخواهد بـود ،بلکه
فرهنـگ و ایثـار مـردم اسـت که انقلاب را حفـظ می کند
اگـر اشـتباه فکـر میکنـم بـه مـن بفرماییـد.
وزیـر امـور خارجـه با انتقـاد از یک خبرگزاری که سـخنان
او را تقطیـع کـرده بـود تاکیـد کـرد :من همـواره در خارج
و داخـل از تـوان دفاعـی و موشـکی کشـور دفـاع کـرده ام
و مصـداق ایـن مـوارد را مـی تـوان در سـخنانم در اجالس
هـای کشـورهای هنـد ،آسـتانه و دوحه بیـان کرد.
ظریـف دربـاره بخـش دوم سـوال ذوالنـوری در خصـوص
ادعـای وجـود پولشـویی در کشـور پاسـخ داد :در دنیـا بـه
خاطـر ایـن کـه کنوانسـیونهای مربـوط بـه پولشـویی را
امضـا نمـی کنیـم ،دولـت جمهـوری اسلامی متهـم بـه
پولشـویی اسـت .امـا مـن تاکیـد کـرده ام دولـت و نظـام
جمهـوری اسلامی از این اتهام مبرا هسـتند اما در کشـور
منافعـی هـم وجـود دارد که مانـع امضا معاهدات میشـود.
وزیـر امـور خارجـه بـا توضیـح آن کـه آنچـه کـه مـن در
مـورد پولشـویی گفتـم بـا آنچـه برخـی ادعـا مـی کننـد
متفـاوت اسـت ،گفـت :امـروز دشـمن کل ملـت ایـران را
نشـانه گرفتـه اسـت فاجعه تـرور شـهید سـلیمانی ،فاجعه
کرمـان و فاجعـه هواپیمـای اوکراینـی که  ۱۷۶خانـواده را

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهارات رییس مجلس :

نمایندگان باید مستندات را به رییس مجلس ارائه میکردند

سـخنگوی شـورای نگهبـان در واکنـش بـه اظهـارات
روز گذشـته رییـس مجلـس در خصـوص رد صالحیـت
نماینـدگان گفـت :اگرچـه دفاع رییس مجلـس از همکاران
قابـل درک اسـت .لیکـن مناسـب بـود نماینـدگان نیـز
مسـتندات را بـه رییـس مجلـس ارائـه مـی کردنـد.
عباسـعلی کدخدایـی در حسـاب کاربـری خـود در توییتـر
در واکنـش بـه اظهـارات روز گذشـته رییـس مجلـس
شـورای اسلامی نوشـت«:هر روز تعـدادی از نمایندگانـی
کـه صالحیـت آنـان تاییـد نشـده با اعضـا شـورای نگهبان

مالقـات مـی کننـد .مـدارک و دالئـل بـرای آنـان تبییـن
شـده و توضیحـات آنهـا اسـتماع میگـردد».
وی اضافـه کـرد :اگـر چه دفـاع رئیس مجلـس از همکاران
قابـل درک اسـت ،لیکـن مناسـب بـود نماینـدگان نیـز
مسـتندات را بـه رئیـس مجلـس ارائـه مـی کردنـد.
علـی الریجانـی روز گذشـته در جلسـه علنـی مجلـس
درخصـوص رد صالحیـت نمایندگان فعلـی و ادوار مجلس
گفـت« :در رد صالحیـت برخـی نماینـدگان فعلـی و
نماینـدگان ادوار از جانـب سـخنگوی شـورای نگهبـان
مطلبـی در رسـانه هـا منعکس شـد کـه ایـن رد صالحیت
هـا عمدتـا مربـوط به سـوء اسـتفاده هـای اقتصـادی بوده
اسـت؛ ایـن مطلـب درسـت نیسـت ،زیـرا در نامههایـی که
هیـات نظارت بـه نماینـدگان داده انـد ،به بندهایی اشـاره
شـده کـه مربـوط بـه ایـن امـر نیسـت ،البتـه برخـی ایـن
گونـه بوده اسـت .چـرا مطلب باید درسـت منعکس نشـود
کـه بیگانـگان از آن سوءاسـتفاده نمایند و نظـام را متهم به

در پی تغییر مسیر هواپیماهای بینالمللی از زمان باالگرفتن تنش بین ایران و آمریکا :

ایرالینهای منطقه به پرواز بر فراز ایران ادامه میدهند

با وجود تغییر مسـیر چند شـرکت هواپیمایـی بینالمللی
از زمـان باالگرفتـن تنش بین ایران و آمریکا شـرکتهای
خطـوط هواپیمایـی قطـر ،امـارات و چنـد کشـور دیگـر
حاشـیه خلیـج فـارس همچنـان بـر فراز آسـمان ایـران و
عـراق پـرواز میکننـد و بـه شـهرهای مختلـف ایـن دو
کشـور پـرواز دارند.
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم بـه نقـل از رویتـرز،
مدیـران و تحلیلگـران صنعـت هوانـوردی میگوینـد
شـرکتهای هواپیمایی کشـورهای حاشـیه خلیج فارس،
کـه یـک قطب مهـم ترانزیتـی بین اروپا و آسـیا بهشـمار
میرونـد ،مسـیرهای جایگزیـن چندانـی بـرای پـرواز بـر
فـراز ایـن منطقـه ندارنـد ،زیرا بخـش عمده آسـمان این
منطقـه بهدلیـل اسـتفادههای نظامـی بـرای هواپیماهای
مسـافربری قابـل اسـتفاده نیسـت.
در جدیدتریـن تحـوالت نظامـی ایـن منطقه ،یـک پهپاد

متجـاوز آمریکایـی در روز سـوم ژانویـه یـک ژنـرال
ارشـد ایرانـی را تـرور کـرد و ایـران نیـز در روز  8ژانویـه
بـا موشـکهای نقطـهزن ،مقـر نیروهـای آمریکایـی در
عـراق را هـدف قـرار داد .در میانـه ایـن تنشهـا نیز یک
هواپیمـای مسـافربری خطـوط هوایـی اوکراین بهاشـتباه
بـر فـراز ایران سـاقط شـد.
شـرکتهای هواپیمایـی منطقـه خلیـج فـارس طـی
دهههـای اخیـر و بـا وجـود تنشهـا و رویاروییهـای
نظامـی منطقـهای بـه ایرالینهایـی مطرح بدل شـدهاند.
هرچنـد کـه آنهـا تأکیـد دارند که هـر اقـدام احتیاطیای
را بـرای حفـظ ایمنـی مسـافران بـهکار میگیرنـد ،امـا
تغییـر مسـیر پروازهـا بـه سـوددهی این شـرکتها لطمه
جـدی میزنـد.
عـادل الغائـط ،معـاون شـرکت هواپیمایـی امـارات در
ایـن بـاره گفت« :آسـمان ایـران بـرای همه شـرکتهای

آگهـی تغییـرات شـرکت مهندسـی آب و خـاک لنجـان شـرکت سـهامی
خـاص به شـماره ثبت  5868و شناسـه ملـی  10760334468به اسـتناد
صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ  21/10/1398تصمیمات
ذیـل اتخـاذ شـد  :مقـرر گردیـد عبـارت مشـاوره ،طراحـی ،ترسـیم ،اجرا،
نظـارت عملیـات و خدمـات مربـوط بـه عمـران آب راه تائسیسـات و
تجهیـزات وخدماتی:امور عمرانی و سـاختمانی شـامل بازسـازی ،بهسـازی،
نوسـازی مرمـت و مقـاوم سـازی بخش هـای داخلـی و خارجی ابنیـه ها ،
اجـرا و سـاخت ابنیـه هـا ،تاسیسـات و تجهیـزات مکانیکی و برقی ،نقشـه
بـرداری ،محوطـه سـازی و طراحـی منظـر و ایجـاد فضـای سـبز و مبلمان
و خدمـات شـهری و بـرون شـهری-معماری منظر-مطالعـات جغرافیایی و
برنامه ریزی شـهری و فضایی  ،طراحی و برنامه ریزی شـهری و روسـتایی
و مدیریـت پـروژه ،احـداث اماکـن عمومـی و ورزشـی اداری و تجـاری و
بهداشـتی ،امـور آبـی در برگیرنـده امورپیمانکاری مربوط به بندها و سـدها
و سـاختمان نیـروگاه آبی سـازه هـای هیدرولیکی و تونل هـای آب مخازن
آب و شـبکه هـای توزیع آب شـبکه های جمـع آوری و انتقال و فاضالب و
کانالهـای آب و شـبکه هـای آبیاری و زهکشـی  ،آبیاری تحت فشـار باغات
و مـزارع ،تجهیـز و نوسـازی اراضـی ،الیـه روبـی رودخانـه هـای صنعتـی،
احـداث حوضچـه هـای تکثیـر ابزیـان و عملیـات سـاختمانی (سـیویل )
تصفیـه خانـه هـای آب وفاضلاب ،امـور راه در برگیرنـده امـور پیمانکاری
مربـوط به راهسـازی و راه داری مرمت و نگهـداری راه و باند فرودگاه جاده
سـازی شـامل زیر سـازی شـن ریزی آسـفالت کشـی خط کشـی گاردیل

داغـدار کـرد ،باید مـا را به یکدیگـر نزدیکتر کنـد ،در هند
بـه مـن گفتنـد در  ۴۳۰شـهر هند برای شـهید سـلیمانی
مراسـم گرفتـه شـده اسـت ایـن وحـدت را در چنیـن
شـرایطی کـه اسـتکبار علیـه همـه ملت ایـران شمشـیر را
از رو بسـته اسـت بایـد حفـظ کنیـم ،همـه مـا بـا عقایـد
مختلـف زیـر یـک پرچـم زندگـی میکنیـم.
وی در بخـش دوم پاسـخ هـای خـود اظهـار داشـت :مـن
بـا اصـل سـخنان آقـای ذوالنـوری موافـق هسـتم و دربـاره
ایـن کـه طـرف مقابـل مـا بایـد در مقابـل تـوان ایـن مردم
احسـاس ضعـف کند موافق هسـتم امـا تاکیـد میکنم آنچه
کـه باعث احسـاس ضعـف آمریکایی ها تا امروز شـده اسـت
تـوان نظامـی مـا نبـوده بلکـه اتحاد مـردم بوده اسـت.
ظریـف اضافـه کرد :از منابـع موثق عرض مـی کنم یکی از
مراکـز تصمیـم گیـری آمریکا ضمـن طراحی دقیـق انهدام
مرکـز فـردو ایـن سـوال را مطـرح کـرده اسـت کـه پس از
تخریـب فـردو چـه میشـود و آنان بـه این جواب رسـیدند
کـه پـس از ایـن اتفـاق مـردم ایـران متحدتر و منسـجمتر
مـی شـوند و وقـوع این اتفـاق زیان بیشـتری بـرای آمریکا
دارد ،ایـن تاییـد سـخنان رهبـر معظـم انقلاب اسـت کـه
فرمودند شـهید سـلیمانی از سـردار سـلیمانی برای انقالب
موثرتر اسـت.
فسـاد کننـد» رییـس مجلس شـورای اسلامی اضافه کرد:
«بنـده از فقهـا و حقوقدانـان شـورای نگهبـان درخواسـت
میکنـم کـه در ایـن بخـش کـه کار داوری برعهـده آنـان
اسـت بـا دقـت الزم بـه ایـن امـر توجـه کننـد تـا حقـوق
افـراد نادیده گرفته نشـود؛ بر اسـاس قانـون ،نظرات مراجع
چهارگانـه در بررسـی صالحیتهـا میتوانـد مالک باشـد،
چـرا کـه گزارشهـای غیـر ایـن مسـیر میتوانـد از جانـب
افـراد بـا اغـراض خـاص ارائـه گـردد و بررسـی صحـت آن
نیازمنـد زمان اسـت کـه در این مقطع کوتاه عملی نیسـت
ولـی میتوانـد فضـای قضـاوت را ُمشـوه کنـد».
الریجانـی تصریـح کـرد« :بـدون شـک اگـر فسـادی در
پرونـده هـر کسـی باشـد ،چـه مالـی و چـه غیـر آن کـه
محکمـهای نظـر داده باشـد همـگان تابـع آن خواهند بود،
امـا اگـر صرفـا گـزارش از مرجعـی باشـد بایـد اتقـان آن
را بررسـی کـرد کـه گـزارش اولیـه و خامـی نباشـد تـا بـا
آبـروی افـراد بـازی نشـود؛ اگـر سیسـتمهای اطالعاتـی
دربـاره نماینـدگان مجلـس مطالبـی داشـتند ،اولویت این
بـود کـه در طـول ایـن چهـار سـال مطالـب را در میـان
میگذاشـتند تـا اصلاح شـود نـه اینکـه نزدیـک انتخابات
آن را بـه صـورت یکجـا مطـرح کننـد».
هواپیمایـی منطقـه مهـم اسـت».
شـرکت امـارات و شـرکت همـکار آن فالی دوبـی ،به 10
شـهر مختلـف ایران و عـراق پـرواز دارند و به اسـتفاده از
آسـمان هـر دو کشـور بـرای انجام سـایر پروازهـای خود
ادامـه دادهاند.
شـرکتهای کویـت ایرویز و اتحـاد ایرویز هم به اسـتفاده
از آسـمان کشـورهای ایران و عراق ادامه دادهاند.
اکبـر الباکـر ،مدیر اجرایی شـرکت قطر ایرویز در حاشـیه
یـک نمایـش هوایـی در کویـت گفـت« :مـا بـه پـرواز به
ایـران ادامـه خواهیـم داد زیـرا ایران کشـوری مهـم برای
مـا و همسـایه ماسـت و مـا میخواهیـم بـه مـردم ایـران
خدمـت کنیم».
قطـر از سـال  2017یعنـی زمانـی کـه کشـورهای
عربسـتان ،امـارات و چنـد کشـور دیگر عربـی روابط خود
بـا دوحـه را قطـع کردنـد ،روابـط اقتصـادی نزدیکتـری
بـا ایـران برقـرار کـرده اسـت .در آن زمـان ،شـرکت قطر
ایرویـز بـرای تداوم پروازهـای خود و حفـظ جایگاه دوحه
بهعنـوان یـک قطب منطقـهای به پـرواز از آسـمان ایران
روی آورد.

بنـدی نصـب عالئـم و چـراغ راهنمایـی و بازتاب چشـم گربـه ای و هرنوع
عالئـم هشـدار دهنـده سـرعت گیـر و هرگونـه پاکسـازی حریـم مربوط به
راه ،خطـوط انتقـال (آب،فاضلاب ،بـرق،گازو )...طراحـی ونصـب مخـازن
سیسـتمهای بـاز یافـت وامـور پیمانـکاری مربـوط بـه تاسیسـات مکانیکی
وهیـدرو مکانیکـی وتاسیسـات شـهری و بین شـهری و روسـتایی و شـبکه
هـای گاز رسـانی وآبرسـانی ولولـه کشـی وتهویه مطبـوع وتبرید ،سیسـتم
هـای سـرد کننده سـاختمان و شـوفاژ  ،تصفیـه خانه هـای آ ب و فاضالب
و وسـایل انتقـال (آسانسـور ،پلـه برقـی ) ماسـه پاشـی (سـند بالسـت ) و
رنـگ آمیـزی ،حفاظت کاتدی ،پوشـش (الینینـگ )  ،دکوراسـیون داخلی
و زیباسـازی  ،سـاخت فـرودگاه ،آب و فاضلاب ،راه آهـن و معـادن ( بـه
غیـر از معـادن نفـت و گاز ) ،معمـاری و شهرسـازی سـازه ،ژئوتکنیـک و
آزمایشـگاه آن ، ،دکوراسـیون داخلی و زیباسـازی. ،صادرات وواردات و تهیه
محصـوالت مجـاز بازرگانـی ووسـایل ولـوازم مرتبـط بـا موضوعات شـرکت
،انعقـاد قـرارداد بـا اشـخاص حقیقـی وحقوقـی ،اخـذ واعطـای نمایندگـی
،شـرکت در نمایشـگاههای داخلی وخارجی ،ایجاد شـعب در سراسـر کشور
،شـرکت در مناقصـات و مزایـدات ،اخـذ وام وتسـهیالت از سیسـتم بانکـی
ومؤسسـات مالـی واعتبـاری .در صـورت لزوم پـس از اخذ مجـوز از مراجع
ذیصلاح تبصـره  :ثبـت موضـوع فعالیـت منزلـه اخـذ و صـدور پروانه نمی
باشـد بـه موضوع شـرکت الحـاق گردید و ماده مربوطه اساسـنامه به شـرح
مذکـور اصلاح مـی گـردد .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان مازندران
اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری سـاری ()741984

معاون سیاسی وزیر امور خارجه :

سعودیها از وضعیت موجود سوءاستفاده
ناجوانمردانه کردند

معـاون سیاسـی وزیـر خارجـه در
واکنـش به لغـو میزبانـی نمایندههای
کشـورمان در لیـگ قهرمانـان آسـیا،
گفـت :سـعودیها یک سـوء اسـتفاده
ناجوانمردانـه از وضعیـت موجـود
کردنـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر ،معاون
سیاسـی وزیر امـور خارجه در واکنش
بـه لغـو میزبانیهـای نمایندههـای
کشـورمان در لیـگ قهرمانـان آسـیا
از سـوی کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا
گفـت :سـعودیها یک سـوء اسـتفاده
ناجوانمردانـه از وضعیـت موجـود و به
شـهادت رسـیدن انسـانهای بی گناه
کردنـد و خواسـتند ایـن را بـه اهداف
سیاسـی خـود تعمیـم دهند.
سـید عباس عراقچـی افـزود :تصمیم
سـعودی ها یک تصمیـم ناجوانمردانه
از وضعیـت موجـود و بـه شـهادت

رسـیدن انسـان هـای بـی گنـاه بـود
کـه از آن سـوء اسـتفاده کردنـد.
عراقچـی اظهـار داشـت :سـعودی هـا
خواسـتند ایـن موضـوع را بـه اهداف
سیاسـی خودشـان تعمیـم بدهنـد و
بـرای اینکه تیـم های خودشـان را به
مسـابقات کـه هدفـش دوسـتی بیـن
المللـی هسـت بـه پیـروزی برسـانند
تیـم هـای ایرانـی را از یـک مزیـت و
از امکانـات محـروم کننـد.
وی تاکیـد کـرد :بایـد مقابـل سـوء
اسـتفاده غیـر منصفانـه از سـوی
عربسـتان ایسـتاد.

دبیرکل موتلفه اسالمی :

سه دولت اروپایی امتحان خوبی در برجام ندادند
دبیـرکل موتلفـه اسلامی گفـت :سـه
دولـت انگلیـس ،فرانسـه و آلمـان،
امتحـان خوبـی در برجـام و روابـط
بـا ایـران ندادهانـد و آنهـا اسـتقالل
کشـورهای خـود را در پـای ترامـپ
قربانـی کردهانـد.
بـه گـزارش روابط عمومی حـزب مؤتلفه
اسلامی« ،اسـداهلل بادامچیـان» در
پایـان نشسـت دبیـران حزب بـه مواضع
سـه دولـت اروپایـی در فعـال کـردن
مکانیـزم ماشـه اشـاره کرد و گفت :سـه
دولـت اروپایـی یعنی انگلیس ،فرانسـه و
آلمـان در پیـروی از خـط ترامـپ ،خـود
را بـه بـد مهلکـه ای انداختـه انـد .آنهـا
از خشـاب ماشـهای یـاد میکننـد کـه
خالـی اسـت و از پیمانـی یـاد میکننـد
کـه دیگـر وجـود خارجـی نـدارد تـا بـه
بندهایـی از آن اسـتناد کننـد و ایـن
آمریـکا بـود کـه بـا خـروج از برجـام ،و
کشـورهای اروپایـی بـا عمـل نکـردن
بـه تعهـدات خـود ،آن را بـه بـاد دادنـد.

دبیـرکل موتلفـه اسلامی ادامـه داد:
آنهـا برجامـی را کـه امضـا کـرده بودند،
پـاره کردنـد و حـاال خیلـی مضحـک در
پـی جایگزیـن کـردن توافـق ترامـپ به
جـای برجـام برآمدهانـد .آیـا ایـن سـه
سیاسـتمدار اروپایـی میتواننـد پاسـخ
ایـن سـئوال را بدهنـد کـه اگـر برجـام
ترامپـی قـرارداد شـد و امضا کردنـد ،آیا
خـود ترامـپ یـا رییـس جمهـور بعـدی
آن را پـاره نخواهد کـرد؟ و چه اعتمادی
بـه آمریـکا اسـت؟ بادامچیـان در ادامـه
افـزود :سـه دولـت انگلیـس ،فرانسـه
و آلمـان ،امتحـان خوبـی در برجـام و
روابـط بـا ایـران ندادهانـد .آنها اسـتقالل
کشـورهای خـود را نیـز در پـای ترامـپ
قربانـی کردهانـد .هـرگاه آنهـا بـه عنوان
یـک دولت مسـتقل و حافـظ منافع ملت
خودشـان ظاهر شـدند ،می توان مواضع
آنهـا را مورد بررسـی قـرار داد و اگر آنها
بلندگوی تکـرار حرفهای ترامپ باشـند،
ایـران اعتنایـی بـه آنهـا نخواهد داشـت.

نماینده مردم کاشان در مجلس :

وزارت خارجه موضعگیری بازدارنده در قبال
مداخالت آمریکاییها داشته باشد

نماینـده مـردم کاشـان در مجلـس
بـا بیـان اینکـه وزارت خارجـه
موضعگیـری بازدارنـده در قبـال
مداخلات آمریکاییهـا داشـته باشـد،
گفـت :انتظـار ایـن اسـت کـه وزیـر
خارجـه اقدامات اساسـی ،کارشناسـی
و فنـی در ایـن حـوزه انجـام دهـد.
بـه گـزارش خبرنـگار پارلمانـی
خبرگـزاری تسـنیم ،سـید جـواد
سـاداتینـژاد نماینـده مـردم کاشـان
در مجلس شـورای اسلامی در جلسـه
علنـی مجلـس پارلمـان در جریـان
بررسـی سـؤالش از وزیـر امـور خارجه
دربـاره اقدامـات ایـن وزارتخانـه در
موضعگیریهـای خصمانـه مقامـات
آمریکایـی و اروپایـی در حمایـت از
آشـوبگران حـوادث دی مـاه سـال 96
گفـت :از آنجایـی کـه رویـه آمریـکا و
اروپـا در مسـائل بعـدی و آشـوبهای

مختلـف از جملـه آبـان  98ادامه دارد،
همچنـان این سـؤال که برای دو سـال
پیـش بـود ،موضوعیـت دارد.
وی بـا بیـان اینکـه دیمـاه سـال 96
توطئه دشـمن در آسـتانه  40سـالگی
انقلاب اسلامی نـاکام مانـد ،اظهـار
داشـت :این توطئه بـا محوریت آمریکا
و صهیونیسـتها طراحـی و بـا عوامـل
داخلـی و خارجـی اجـرا شـد ،کـه
نـاکام مانـد .نماینـده مـردم کاشـان
در مجلـس ادامـه داد :مقـام معظـم
رهبـری در سـخنرانی  19دیمـاه
سـال  96بـه نقـش عوامـل خارجـی،
بهخصـوص آمریـکا اشـاره کردنـد کـه
شـواهد نشـان میدهـد ایـن حـوادث
سـازمانیافته بـوده و آمریـکا طراحـی
کـرده بـود؛ چنـد مـاه روی آن کار
کـرده بـود تـا حرکـت از شـهرهای
کوچک شـروع شـود و به مرکز برسـد.

آگهـی تغییـرات شـرکت چیتـا ماهان شـرکت سـهامی خـاص به شـماره ثبت
 8667و شناسـه ملـی  10630146211بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره
مـورخ  27/10/1397تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد  -1 :آقای علی اصغـر خلیفه با
کدملـی  3091140814بـه سـمت رئیس هیئـت مدیره  -2خانم شـیرین یزدی
زاده راوری بـا کـد ملـی  2992117757بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیره
و مدیـر عامـل  -3خانـم مریـم یـزدی زاده راوری بـا کدملـی  2991765178به
سـمت عضـو هیئـت مدیره -2کلیـه اسـناد و اوراق بهادار و بانکی بـا امضاء منفرد
رئیـس هیئـت مدیـره آقـای علـی اصغـر خلیفـه همـراه بـا مهـر شـرکت و کلیه
اوراق عـادی و اداری بـا امضـاء رئیـس هیئت مدیـره یا مدیر عامل و مهر شـرکت
معتبر می باشـد .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان اداره ثبت شـرکت
هـا و موسسـات غیرتجاری کرمـان ()742647
آگهـی تغییـرات شـرکت چیتـا ماهـان شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبت
 8667و شناسـه ملـی  10630146211بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی
عـادی بطـور فـوق العاده مـورخ  27/10/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شـد  -1 :خانم
زهـرا پـور یوسـفی عیش آبـادی با کد ملـی  2992840467بسـمت بـازرس اصلی
و خانـم عشـرت بذرافشـانی با کـد ملی  2992130796بسـمت بـازرس علی البدل
بمـدت یکسـال انتخـاب گردیدنـد -2 .اعضـای هیئت مدیره به شـرح ذیـل به مدت
دو سـال انتخـاب گردیدنـد :آقـای علی اصغـر خلیفه بـا کدملـی  3091140814و
خانـم شـیرین یـزدی زاده راوری بـا کـد ملـی  2992117757و خانـم مریم یزدی
زاده راوری بـا کدملـی  2991765178اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان
اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری کرمـان ()742642

