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ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شــرکت: واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشــتی و 

تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی 

و فروش و نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی 

و دندان پزشــکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی. )در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.(

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مرکز اصلی شرکت: تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان 

شهید علی اکبری- پالک هشتاد و سه- واحد هفت

سرمایه شــرکت: مبلغ 2/000/000 ریال منقسم به 1000 

سهم 2000 ریالی با نام می باشد که مبلغ 2/000/000 ریال 

توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 73/3616/136 

مــورخ 1395/4/2 نزد بانک صادرات ایران شــعبه شــهید 

هادی پور پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت:

1- سیدمهدی شــمس خو به شماره ملی 0076193152 به 

ســمت نائب رئیس هیئت مدیــره و 2- ملک فرهاد حضرت 

بــه شــماره ملی 2297437781 بــه ســمت مدیرعامل و 

عضــو هیئت مدیــره و 3- حســن قهــاری به شــماره ملی 

0439840562 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند. 

دارنــدگان حق امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 

شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و امضای 

یکــی از اعضــای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 

خواهد بود و اوراق عــادی و اداری با امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل: ســونیا خدابخشی سورشجانی به 

شماره ملی 1970252642 به عنوان بازرس اصلی و شهیاد 

علی اکبر ســلطان به شــماره ملی 0452889741 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص فارس کیمیا طب آریا در تاریخ 1395/5/20 
به شماره ثبت 496516 به شناسه ملی 14006071032 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1395/4/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای احمد اقامقیمی اسفندآباد کد ملی 5039817339 به سمت 

رئیس هیئت مدیره و آقای حسن گویا کد ملی 1971892051 به 

سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شعاع اهلل شمس اسفندآباد 

کد ملی 5039513331 به ســمت مدیرعامل برای مدت 2 سال 

انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از 

جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره 

بهمراه مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد 

به شناســه ملی 10100643383 بــازرس اصلی و آقای عباس 

ســریری به کد ملی به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی 

به ســال مالی 1394 به تصویب رســید. روزنامه کثیراالنتشــار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت 

مدیره، تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شده 

توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی خوزستان
 و فارس سهامی خاص به شماره ثبت 48767 

و شناسه ملی 10100939520

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1395/7/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قــرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقای قربان محمدی به شــماره ملی 1639049606 به نمایندگی از شــرکت گروه 
مهندســین مشاور ساختمان و شهرســاز اکباتان به شناسه ملی 10103269258 
به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عزت ا... ظفری به شــماره ملی 3960936974 
به نمایندگی از شــرکت تجهیز محیط به شناســه ملی 10101340144 به عنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدجواد ذبیحیان به شماره ملی 4280880743 
بــه نمایندگی از شــرکت ایجــاد محیط به شناســه ملــی 10101318872 به 
عنــوان مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره. آقای حمیدرضا قهرمانی به شــماره ملی 
0384382819 به نمایندگی از شــرکت مهندســین مشاور ساخت آزما به شناسه 
ملــی 10101338001  به عنــوان عضو هیئت مدیره آقــای غالمرضا مجیدی به 
شــماره ملی 0032327943 به نمایندگی از شرکت تولیدی خانه گستر به شناسه 
ملــی 10100591316 به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اســناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و 
احدی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای 
رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مراسالت اداری با 
امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. طبق مواد 12 و 14 اساسنامه 
شرکت اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت. - انجام 
امور جاری و ســایر اقدامات الزم برای اداره  امور شــرکت. - اســتخدام و نصب و 
عزل کارکنان شــرکت در چارچوب تشکیالت مصوب. - تعیین وظایف و اختیارات 
کارکنان شــرکت در چارچوب تشکیالت مصوب. - نظارت، هدایت و ارشاد کارکنان 
شــرکت در انجام وظایف آنان. - انجام عملیات و معامــالت مربوط به فعالیت های 
جاری مربوط به شــرکت. - پیشــنهاد ایجاد یا انحالل شــعب و یا نمایندگی های 
شــرکت به هیئت مدیره. - پیشنهاد طرح ها و آیین نامه های الزم جهت بررسی و یا 
اخــذ تصمیم به مراجع مربوطه. - اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی - 
پیشــنهاد هر نوع تغییر یا اصالح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. - پیشنهاد 
افزایش یا کاهش ســرمایه به مجمع عمومی فوق العاده. - پیشــنهاد آیین نامه های 
مالی، معامالتی،  اداری، استخدامی و ساختار سازمانی شرکت و تغییرات بعدی آنها 
برای تصویب و سایر آیین نامه های مورد لزوم. - افتتاح و بستن حساب ریالی یا ارزی 
به نام شــرکت نزد بانک ها و مؤسسات در داخل و خارج از کشور و تعیین و معرفی 

اشخاصی که حق برداشت و استفاده از این گونه حساب ها را دارند. 

آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران اکباتان سهامی خاص
 به شماره ثبت 89422 و شناسه ملی 10101337982 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس موسسه غیرتجاری پیشگامان اقتصاد کیهان 
در تاریخ 1395/۸/۸ به شماره ثبت 40035 

به شناسه ملی 140062۸2045
ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیــده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. - موضوع موسســه: مطالعات مرتبط به حوزه اقتصاد و تجارت 
الکترونیــک طراحــی مدل های تجارت و کســب و کار عارضه یابــی اقتصاد برگزاری 
نشست های تخصصی در حوزه علوم اقتصادی و تجارت مطالعات اقتصادی و بازرگانی 
و در مواردی پس از اخذ مجوزهای الزم انجام شــود. )در صورت ضرورت قانونی انجام 
موضوعــات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم( - مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود - مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان استاد مطهری شماره 284 واحد اول کد 
پســتی 1588645116 - سرمایه موسسه: مبلغ 10/000/000ریال می باشد. - اولین 
مدیران موسسه: مجیدرضا حریری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره 
ملــی 0046365151 دارنده 2/000/000 ریال سهم الشــرکه- مجیدرضا حریری به 
ســمت عضو هیئت مدیره به شــماره ملی 0046365151 دارنده 2/000/000 ریال 
سهم الشــرکه- اسداهلل عســگراوالدی به ســمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 
0038321319 دارنــده 2/000/000ریال سهم الشــرکه- مصطفی مالکی تهرانی به 
ســمت عضو هیئت مدیره به شــماره ملی0068841116 دارنــده 2/000/000ریال 
سهم الشــرکه- ابوالحســن خلیلی به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 
0439591074 دارنده 2/000/000ریال سهم الشرکه- هرویک یاریجانیان نماگردی 
به ســمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0068774389 دارنده 2/000/000ریال 
سهم الشــرکه بعنوان اعضاء هیئت مدیــره برای مدت نامحدود انتخــاب گردیدند.- 
دارندگان حق امضا:  امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه 
با مهر موسســه معتبر می باشــد. - اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه )در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم( 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی ماهشهر
شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای  خوزستان

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی
نوبت اول مناقصه 95/5061011 

در صفحه 5

لذا از متقاضیان دعوت می شــود که با در دســت داشــتن مدارک الزم )اصل 
شناســنامه و کارت ملی( نسبت به دریافت فرم درخواست پیشنهاد قیمت برای 
شرکت در مزایده و ســایر اطالعات تکمیلی به آدرس امور مالی دانشگاه 
پیام نور استان خوزستان واقع در اهواز، کیانپارس، فلکه سوم، 

خیابان میهن غربی فاز 3 پالک 112 مراجعه نمایند.
بند1: تعیین آخرین مهلت تحویل پیشنهادات کتبی و سایر مدارک حداکثر 10 

روز از تاریخ انتشار آگهی مزایده می باشد: به استثناء روزهای تعطیل.
بند 2: به مدارکی که ناقص و بعد از مهلت تعیین شــده ارسال شود، ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
بند 3: تاریخ بررسی پیشنهادات حداکثر 7 روز پس از پایان مهلت تحویل اسناد 

و پیشنهادات مزایده می باشد.
بند 4: اجرای تمامی موارد باال برای شرکت کنندگان الزامی است.

بند 5: دریافت اســناد هیچ گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی کند و 
فروشنده در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
بند 6: هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

محل بازدیدمدلشماره خودرونوع خودروردیف

اهواز یوسفی، خیابان کارون، به 141380 728  الف 22پیکان سواری1
سمت ایستگاه قطار کارون، جنب 
جهاد کشاورزی، ساختمان شماره 
2 دانشگاه پیام نور استان خوزستان

141380 592  الف 21پیکان سواری2

1382آبادان 123 ب18پیکان سواری3

به اســتناد مجوز کمیسیون ماده 2 شــماره 0457-95-99 مورخ 1395/6/9 وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، دانشگاه پیام نور استان خوزستان در نظر دارد نسبت 
به فروش 3 دستگاه اتومبیل با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان خوزستان
5/5099 م الف

مزایده عمومی
»تجدید مزایده«

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

آگهی مزایده عمومی 
شماره 95/2

نوبت اول

ف
شرحردی

 نام دستگاه مزایده گزار: اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن1

نشانی دستگاه مزایده گزار: استان گیالن - بندرانزلی - میدان توحید - خیابان شهید مصطفی خمینی-2
 ساختمان مرکزی اداره کل

 موضوع مزایده: اجاره بندر چمخاله جهت سرمایه گذاری به منظور توسعه، تکمیل و بهره برداری3
)BOT در زمینه بار و مسافر )در قالب 

4
1-4
2-4
3-4

 تاریخ مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد به مزایده گزار:
 تاریخ شروع فروش اسناد: از روز شنبه مورخ 1395/12/21

 تاریخ خاتمه فروش اسناد: لغایت روز دوشنبه مورخ 1395/12/30
 تاریخ تحویل اسناد به مزایده گزار: روز یکشنبه مورخ 1396/1/27 - ساعت 14:30 دقیقه

5

1-5

2-5

 محل تحویل اسناد تکمیل شده مزایده گران: تا راس ساعت 14:30 عصر تاریخ مذکور در ردیف 6
)4-3( به دبیرخانه اداره کل واقع در طبقه همکف ساختمان اداری جدید، در ازای اخذ رسید.

7
میزان  به  کار  ارجاع  فرایند  تضمین  کار:  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  نوع   
5/000/000/000 ) پنج میلیارد ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماه و یا واریز وجه نقد 

به حساب سپرده بندر به شماره 2645440256 نزد بانک صادرات خواهد بود.

 تاریخ و زمان بازگشایی اسناد مزایده گران: راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 8.1396/1/27

 محل بازگشایی اسناد مزایده گران: طبقه سوم ساختمان مرکزی - دفتر مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن.9

اسناد 10 همراه  که  قرارداد  متن  در  ذکر شده  شرایط  و  مبالغ  مطابق  قرارداد:  انجام  میزان تضمین   
مزایده ارایه می گردد.
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 شرایط الزامی شرکت کنندگان در مزایده:
 - موضوع فعالیت شرکت )مندرج در اساسنامه( باید با موضوع این مزایده مرتبط باشد.

 - ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به پایان سال 1394 )اصل یا تصویر مصدق آن(
 - داشتن گردش مالی در بانکهای طرف حساب در سه سال اخیر حداقل به میزان 100 /صد میلیارد 

ریال
 - شرکت کنندگان در مزایده بر اساس دستورالعمل سازمان بنادر و دریانوردی باید تاییدیه عدم بدهی 
)به عنوان مجوز حضور در مزایده( از اداره کل امور مالی سازمان بنادر دریافت و ارایه نمایند. در صورت 

نداشتن گواهی مذکور پیشنهادات آنها از طرف کمیسیون مزایده مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
نمابر دبیرخانه: 88651191-021 سازمان بنادر جهت ارسال درخواست صدور گواهی عدم بدهی

توجه: درخواست صدور گواهی مزبور باید حداکثر تا 48 ساعت پیش از آخرین مهلت تسلیم پاکات در 
دبیرخانه سازمان ثبت شود.

 بها و نحوه خرید اسناد مزایده: )مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ریال به حساب الکترونیکی سیبا 12
2176454401004 بانک ملی.

 هزینه های انتشار فراخوان آگهی حاضر در روزنامه برعهده برنده مزایده می باشد.13

دریافت 
حضوری

 در محل:  

از طریق 
اینترنت:

نحوه توزیع و نشانی محل دریافت اسناد مزایده:
اداره  مرکزی  ساختمان  دوم  )طبقه   - گیالن  استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره 
کل( - امور حقوقی و قراردادها - شماره تلفن )امور حقوقی و قراردادها 44992392 
با همراه داشتن: 1- معرفی نامه کتبی از شرکت 2- اصل  و 013-44422355(- 

رسید بانکی بابت خرید استعالم ارزیابی کیفی
آدرس: به  مناقصات  اطالع رسانی  ملی  پایگاه  به  شرکت کننده  مراجعه 

از  اسناد مذکور  دلیل،  هر  به  که  در صورتی   ) WWW.IETS.MPORG.IR(  
طریق شبکه اینترنت بصورت ناقص، نامرتب و... توسط مزایده گر دریافت، تکمیل 
مزایده گزار  و  بوده  مزایده گر  برعهده  مترتب  مسئولیت های  و  عواقب  ارایه شود،  و 
این خصوص نخواهد داشت. کلیه دریافت کنندگان اسناد  هیچگونه مسئولیتی در 

باید فیش واریزی بابت خرید اسناد )بند 12( را در پاکت )ب( قرار دهند

P.M.O P.M.O

سال هفتادو پنجم   شماره 215۸1   تکشماره 5000 ریال 12صفحه پنج شنبه 19 اسفند 1395  10 جمادی الثانی 143۸   9 مارس 201۷

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: بسیاری از عوارض ناشی از ریزگردها و آلودگی هوا و ناسالم بودن هوای شهرها 
به دلیل کمبود پوشــش گیاهی اســت و با توجه به موقعیت اقلیمی و گستردگی مناطق کویری در کشور، حفظ 

پوشش گیاهی اهمیت مضاعفی دارد.
* جنگل های ارزشمند شمال جزو کم نظیرترین جنگل های دنیاست، اما عده ای سوداگر بدون توجه به منافع ملی، 
به جان جنگل ها و منابع کشور می افتند و باید این جنگل ها را از دست اندازی حفظ کرد.                   صفحه۳

گزارش خبری تحلیلی کیهان

از فکت شیت  تا پرونده لوکزامبورگ
پنهان کاری دولت، اطالع رسانی غربی ها!

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

رابطه ایران
 و عربستان

 با »آل سعود« 
نمی شود

تعامل
 قابل تأمل 

سید حسن خمینی
و احمدی نژاد 
در ساختمان 

جنت آباد

عارف:

غیر از روحانی افراد دیگری
از اصالح طلبان نامزد انتخابات خواهند شد

صفحه2

رهبر معظم انقالب پس از غرس 2 اصله نهال میوه:

مسئوالن جز در موارد ضروری از واردات میوه جلوگیری کنند

* سخنگوی جنبش نجباء: سپاهِ آزادسازی جوالن تشکیل 
شده،  ایران تنها کشوری بود که به مردم عراق کمک کرد.

* حیدر عبادی: دمشق اجازه حمله به تروریست ها را در 
سراسر سوریه به عراق داده است. 

* رژیم صهیونیستی پیش نویس ممنوعیت پخش اذان را تصویب کرد!

* 30 کشته و 70 مجروح در حمله داعش به بزرگ ترین 
بیمارستان نظامی افغانستان.

* هالکت صدها تروریســت و آزادسازی 151 شهرک؛ 
کارنامه 2 ماهه ارتش سوریه در شرق حلب.

صفحه آخر

افشاگری بزرگ ویکی لیکس

آمریکا از طریق تلویزیون، موبایل، تلگرام و...
به طور گسترده از مردم سراسر جهان جاسوسی می کند

* مرکــز پژوهش های مجلس: از 261 تشــکل اقتصادی، 

شاخص فســاد اقتصادی در ســال 1395 که اولین سال 

اجرای برجام محسوب می شود، به اوج خود رسیده است.

* واردات 2600 تن غذای سگ و گربه پس از برجام.

* پیش فروش بلیت ظرفیت جدید قطارهای نوروزی از شنبه.

* مبلغ دیه در سال آینده 210 میلیون تومان تعیین شد. 

* طبق بررســی بانک مرکزی قیمت کاالهای اساســی 

امسال تا 30 درصد افزایش یافته است.      صفحات۴و۱۱

مرکز پژوهش های مجلس:

مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم 
رکورد زده است

* بلومبرگ در گزارشــی به نفوذ معنوی ایران در نیجریه پرداخت و نوشت ایران با کمترین هزینه شبکه ای از 
دوستان وفادار برای خود ایجاد کرده است که حاضرند جانشان را هم در راه نبرد با آمریکا فدا کنند.

* در حالی که جهان دارد خود را با عصر ترامپ منطبق می کند، پیام ایران برای واشنگتن و متحدانش این است 
که این کشور دارد مرتب در مناطقی که کسی انتظارش را ندارد، صاحب نفوذ می شود.

گزارش خواندنی بلومبرگ

یاران با وفای ایران در سراسر جهان
آماده اند برای مقابله با آمریکا جان خود را فدا کنند

* معاون اندیشــکده واشنگتن: ایران با کمترین هزینه مادی، زنجیره ای 
اســتوار در تمام دنیا به وجود آورده است. زنجیره ای که هر زمانی از آنها 

می شود استفاده کرد.
* یکی از شــیعیان نیجریه: دونالد ترامــپ باید بداند که ایران یارانی در 
تمام دنیا دارد و این افراد با وفا در سراســر جهان حاضرند تا از ایران در 

برابر آمریکا دفاع کنند.
* یک طلبه اهــل نیجریه: بزرگان و رهبران شــیعه همچون نصراهلل و 
آیــت اهلل خامنه ای برای ما احترام ویژه دارند و ما آنها را ســمبل و نماد 

انسانیت می دانیم.
صفحه۱0

* در حالی جزئیات پرونده دیگری از مصادره اموال ملت امروز نقل محافل سیاسی و رسانه ای کشور شده که باز هم در سایه 
پنهان کاری دولت محرمانه ها ، رسانه های خارجی منبع آن هستند و آن را افشا کرده اند . 

*پرونده۱/۶ میلیاردی لوکزامبورگ ابتدا از سوی مقامات دولتی تکذیب شد و بعد به گردن دولت قبل انداخته شد اما پس 
از آنکه ماجرا بیخ پیدا کرد و ابعاد تازه ای  از سوی »رسانه های غربی« روشن شد،  سیف دستپاچه  ابراز امیدواری می کند 

که ادعاهای آمریکایی ها از سوی دادگاه لوکزامبورگ پذیرفته نشود!
*پیش از این نیز »وال استریت ژورنال« افشا کرده بود  که طرف ایرانی با کاهش ذخایر هسته ای خود به کمتر از ۳00کیلوگرم 

موافقت کرده است که با تکذیبیه وزارت خارجه مواجه شد اما گزارش آمانو آن را تایید کرد.

* دولت در ماجرای فکت شیت مذاکرات هسته ای نیز  به رغم تاکید صریح مسئوالن عالی نظام، مطالبه جمعی نمایندگان 
مجلس و فشار افکار عمومی، اقدام به انتشار آن نکرد.

* تجربه مذاکرات هسته ای نشان داد دولت یازدهم عالقه ای به آگاهی مردم از جزئیات و ارائه اطالعات به آنها از تصمیمات 
خود در عرصه های مختلف ندارد و نگران کننده تر از آن  تکرار این تجربه در مدیریت پرونده هسته ای است.

* پس از چنین رخدادهایی  و اصرار عجیب دولت به اعالم نشدن جزئیات چنین پرونده هایی از یک سو و افشا گری رسانه های خارجی 
از محرمانه های دولت  سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که چند مورد دیگر از چنین پرونده هایی وجود دارد که دولت حاضر 
به اطالع رسانی درباره آنها نیست و آیا همچنان باید رسانه های خارجی منبع انتشار محرمانه های دولت باشند؟                      صفحه2

بین دســتگاه های  اختــالف   *
اجرایی هیچ گاه مانند دولت فعلی 
نبوده است                 صفحه2


