
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع شــرکت: ابنیه فنی اعم از طرح، محاســبه، اجرا و نظارت 
کلیه عملیات عمرانی، ســازه های بتنی، فوالدی، چوبی، پل سازی )بتنی، فوالدی 
و ســنگی( ســدهای خاکی و بتنی، ســازه های آبی و بندر، تونل، ساختمان های 
صنعتی و کارخانجات و مســکونی و نصب انواع ســازه های پیش ساخته و پانل و 
محوطه ســازی و شهرک سازی و غیره و ضمنا کارهای عمومی راه سازی، راه آهن و 
فرودگاه و طرح های زمین شناســی و معدن و نقشه برداری و نقشه کشی و کارهای 
رشــته تاسیسات اعم از مکانیکی و برقی تاسیسات شــهری و بین شهری شامل 
طرح های آبرســانی، انتقــال فاضالب، احداث تصفیه خانه و احداث پســت برق و 
نیروگاه و کارهای گازرســانی و کارهای مشترک با موارد فوق و صادرات و واردات 
کلیه مصالح ســاختمانی و موارد مشــترک آن )در صورت ضــرورت قانونی انجام 
موضوعــات فعالیت پــس از اخذ مجوزهای الزم( مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی شــرکت: تهران خیابان اشرفی اصفهانی خیابان پیامبر 
شرقی خیابان شهاب ساختمان ملیکا طبقه سوم واحد 28 پالک پانزده کد پستی 
1471785544 ســرمایه شرکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 
100/000 ریالی که تعداد  100ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 
3/500/000 ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی شماره 1053/95/197 
مورخ 95/6/15 نزد بانک ســرمایه شعبه جنت آباد شمالی پرداخت گردیده است 
و الباقی ســرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: حسین 
کلیبر عتیق شــماره ملی  1583061381 به ســمت رئیس هیئت مدیره- اکبر 
پیری شــماره ملی 1530324130 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- ســحر 
صالح نیا شــماره ملی 4609935767 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور و اوراق عادی و اداری شــرکت به امضای سحر صالح نیا مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و 
علی البدل: - مجید رضایی به شماره ملی 1582133573 به عنوان بازرس اصلی و 
اکبر مهدوی به شماره ملی 0069003726 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین شد. »ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله  اخذ و صدور پروانه نمی باشد«.

تاسیس شرکت سهامی خاص آژند مهر سودا در تاریخ 1395/7/7 
به شماره ثبت 499087 به شناسه ملی 14006204395 

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

ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیــر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. 

- موضوع شــرکت: تهیه و تولید و توزیع انواع داروهــا و فرآورده ها و مکمل های دارویی و 
شیرخشــک و مکمل های غذایی رژیمی، غذاهای کمکی شیرخواران و لوازم و ابزار مصرفی 
پزشــکی و فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی و ملزومات دارویی مجاز و لوازم و تجهیزات 
پزشــکی و صادرات و واردات مجاز مربوط به موضوع فعالیت شرکت و شرکت در مزایده و 
مناقصه و سرمایه گذاری بنا به موضوع فعالیت شرکت و هرگونه اقدامی که به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم در مســیر فعالیتهای فوق باشد. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم( 
- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

- مرکز اصلی شــرکت: تهران، خیابان کریمخان زند، روبروی ایرانشــهر شمالی، پالک 99 
کد پستی 1585686341 

- ســرمایه شرکت: مبلغ 20000000 ریال منقسم به 2000 سهم 10000 ریالی که تعداد 
2000 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 7000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 399 مورخ 95/6/9 نزد بانک ملی ایران شعبه کریمخان زند دایره 

صندوق پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.  
- اولین مدیران شــرکت: آقای دارا روحانی به شــماره ملی 0451420349 بسمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای علیرضا روحانی به شــماره ملی 0937471879 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای ارسطو شهابی به شماره ملی 0069257809 بسمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
9- حق امضاء اسناد و مکاتبات عادی شرکت با مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و حق امضاء اوراق تعهدآور و اسناد مالی و اعتباری و بانکی با امضای 
مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا وکالی محضری و با مهر شرکت می باشد.

- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
- بازرس اصلی و علی البدل: لیال عابدی قره بالغ به شــماره ملی 0067577806 به عنوان 
بازرس اصلی. هاجر کیانی ابربکوه به شماره ملی 0010015515به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص بخارا داروطب 
در تاریخ 1395/6/17 به شماه ثبت 498014 

به شناسه ملی 14006156910

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/2/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

- اســمعیل خدادی به کد ملی 2092758640 به سمت معاون 
مالی شرکت انتخاب گردید.

- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از جمله، چک، ســفته، 
بــرات و قراردادها با دو امضای متفــق مدیرعامل ناصر یزدآبادی 
ورنوسفادرانی و معاون مالی شرکت اسمعیل خدادی همراه بامهر 
شــرکت معتبر اســت و در غیاب معاون مالی بــا امضای یکی از 

اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین 
وضعیت حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت گروه عمران و مسکن سازه 
پایدار قرن سهامی خاص به شماره ثبت 83950 

و شناسه ملی 10101285457

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای خسرو خســرونژاد کدملی 0053677269 به سمت 
بازرس اصلی و آقای پرویز رضائی کدملی 0073302902 
به ســمت بازرس علی البــدل برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی 

به 29 اسفند 1394 مورد تصویب قرار گرفت.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های 
مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب 
شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می  باشد.

آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن مشبک فر فیلم 
سهامی خاص به شماره ثبت 237132 

و شناسه ملی 10102780240

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1395/3/23 و مجوز شماره 11/13585 مورخه 95/4/21 سازمان 

حمل و نقل پایانه های کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و صورت ســود و زیان شــرکت برای سال مالی منتهی به 

1394/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

- موسسه حسابرســی تالش ارقام شناسه ملی 10100560383 

به ســمت بازرس اصلی و آقای امیرهوشــنگ خلیلی اقدم به کد 

ملی 0067036848 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یکسال 

انتخاب شده است.

- روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت آگهی های 

شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های 

مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار  انتخاب شده توسط متقاضی 

در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی آریا 
ترابر راد سهامی خاص به شماره ثبت 55760 

و شناسه ملی 10101008714

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1395/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال 
انتخاب شدند:

یدالــه مومنــی زحمت کــش بــا شــماره ملــی 
 3341160825

میثــم مومنــی زحمت کــش بــا شــماره ملــی 
0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941
افراد ذیل به سمت بازرسین: علیرضا بروجردیان به 
شماره ملی 0062050753 به سمت بازرس اصلی 
و ســاناز محرمی به شماره ملی 0450486125 به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی 

انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 

سال 1394/10/30 به تصویب رسید.
 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب ترازنامه و 
صورت های مالــی، انتخاب مدیران، انتخاب بازرس  
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت پارس ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

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

آگهی مزایده عمومی
دفتر فروش امالک منطقه جنوب کشور در نظر دارد منافع پارکینگ 
مجتمع تجاری اداری آفتاب فارس واقع در شیراز - خیابان معالی آباد - نبش 
خیابان شــهید رهبر ماه را به صورت اجاره به مدت یک سال از طریق مزایده 
عمومی به اشــخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان که مایل 
به شرکت در این مزایده می باشند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مربوطه 
و بازدید از محل از تاریخ 96/3/20 لغایت 96/3/27 به نشــانی شیراز - 
خیابان کریم خان زند - جنب بانک ملی شــعبه کوثر - کوچه 34 - مدیریت 
امالک و فروش مراجعه و ضمن دریافت و تکمیل اســناد مزایده پیشنهادات 

خود را حداکثر تا یک ساعت قبل از بازگشائی پاکات تحویل نمایند.
ضمنا تضمین شــرکت در مزایــده 233/000/000 ریال بصورت چک 
تضمین شده بانکی بوده، هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده و مجتمع در 
رد یا قبول پیشــنهادات مختار خواهد بود. تاریخ بازگشائی پاکات روز یکشنبه 

مورخ 96/3/28 ساعت 10 صبح در محل فوق الذکر می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان در نظر دارد برابر اعتبار 
ابالغی از سازمان ثبت اســناد و امالک کشور تامین تجهیزات سخت افزاری 
کامپیوتری را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شــرکت های واجد شرایط 

واگذار نماید.
شرایط متقاضی:

دارای تاییدیه شــورای عالی انفورماتیک در زمینه ارائه قطعات و ملزومات با 
حداقل رتبه 5، با اعتبار زمانی الزم

داشتن امکانات الزم و نیروی انسانی متخصص و مجرب
داشــتن توان مالی در جهت تامین قطعات و تجربه کافی و مرتبط با موضوع 

عملیات
لذا شــرکت های صالحیت دار در این زمینه کاری می توانند  از تاریخ 96/3/22 
لغایت 1396/3/27 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد ایران( به آدرس اینترنتی http://www.setadiran.ir مراجعه 

نمایند.
ضمنا مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه معــادل 180/000/000 ریال 
)هجده میلیون تومان( می باشــد که متقاضیان می بایســت مبلغ مذکور را به 
حســاب بانکی شــماره 2171322801002 تحت عنوان تمرکز وجوه 
سپرده ثبت اسناد و امالک اســتان سمنان واریز و فیش بانکی را تسلیم و یا 
نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی معادل وجه تضمین شرکت در مناقصه اقدام 
نمایند و ضمانت نامه یا فیش بانکی مربوطه را در پاکت الف)پاکت ضمانت نامه 
شــرکت در مناقصه( قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشــنبه 
ساعت 12 مورخه 1396/4/1 به دبیرخانه این اداره کل به آدرس: سمنان 
خیابان طالقانی پایین تر از میدان ارگ اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان 

سمنان تحویل و رسید دریافت نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری مورخه 1396/3/27 
و آخریــن مهلــت تسلیم)ارســال( پیشــنهادات از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت لغایت پایان وقت اداری 1396/4/1 و گشایش)روئیت( 
پیشنهادات صبح روز شنبه مورخه 1396/4/3 در محل اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان سمنان می باشد.
نکته قابل توجه: کلیه مراحل مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ســتاد ایران( برگزار می گردد و تامین کنندگانی که قصد ارائه پیشنهاد 
دارند از طریق سایت مذکور نسبت به دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات 

اقدام نمایند.
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 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
شرح در صفحه۳ م الف ۸۲۵
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صفحه۲

يادداشت روز
خبر ويژه

با وجود برخورداری از رتبه دوم منابع گازی دنیا

فقط یک درصد! 
سهم ایران از تجارت جهانی گاز 

رهبر انقالب در جمع صمیمی شعرا:

قضایای سوریه و عراق و مدافعان حرم
درخور سرودن صدها و هزاران شعر است

صفحه۲

صفحه۳

شست و شو 
نشوید لطفا! دانشجویان برخالف برخی مراکز دولتی

پرت اندیش نیستند

* قاسم خورشیدی ســخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز: قــرار بود خودروهای لوکس قاچاق توســط 
دســتگاه های مســئول، امحا و یا به جهــت صادرات 

فروخته شود.
* بر طبق توافقات انجام شده مقرر شد وزارت خارجه 
ایــن خودروها را برای اســتفاده در ســفارتخانه ها و 
کنسولگری های خارج از کشــور خریداری کرده و به 

خارج از کشور منتقل کند!

* گفتنی اســت سخنگوی ستاد مزبور ظاهرا توجه 
نکرده اند که وزارت خارجه کشــورمان هم جزئی از 
دســتگاه های دولتی است و با بودجه داخلی ارتزاق 
می کنــد بنابراین اینکه گفته شــود چــون وزارت 
خارجه خودروهــای قاچاق را خریــده پس یعنی 
اینکه این خودروها صادر شده است واقعا خنده دار 

و عجیب است.
      صفحه۴

وزارت امور خارجه در اقدامی عجیب
تمام خودروهای لوکس قاچاق را خرید!

* محســن ســیروس: واردات 70 درصد کود در حالی 

اســت که توان صادرات ســه چهار میلیارد دالری این 

محصول وجود دارد.

* روابط تجاری با خارج بعد از برجام بدتر شده است.

* ســیف علی رغم اظهــارات مدیران بانــک مرکزی،  

مشکالت مالی ایرانی ها در ترکیه را انکار کرد.

* رئیــس انجمن انبوه ســازان: ابالغ قانــون مالیات بر 

ساخت وساز رکود مسکن را عمیق تر می کند.   صفحه۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان کود خبر داد

واردات 70 درصدی کود
با وجود تولید داخلی

* انصــاراهلل بــا شــلیک موشــک و حمــالت زمینی
 84 نظامی سعودی را به هالکت رساند.

* ابراز نگرانی شــدید اســرائیل از تحوالت مرزی عراق 
و سوریه.

* وال استریت ژورنال: پشتیبانی کور آمریکا از عربستان 
در برابر ایران خطرناک است.

* آل ســعود با بارزانــی وارد معامله شــد؛ حمایت از 
جدایی طلبی در مقابل تاسیس پایگاه نظامی.

* روزنامــه انگلیســی دیلی میرور: ابوبکــر بغدادی در 
حمالت هوایی کشته شد.

* پاســخ مــردم آمریــکا بــه تجمعات ضد اســالمی
ترامپ نفرت انگیز است نه اسالم.              صفحه آخر

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا:

مرکل درست می گوید
آمریکا دیگر قابل اعتماد نیست

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

ادعای چوب الی چرخ
و گفتار درمانی دیگر جواب نمی دهد

صفحه۱۰

* ایران علی رغم داشتن ۱۸ درصد از ذخایر گاز دنیا، تنها یک درصد 
از تجارت جهانی گاز را در اختیار دارد که دیپلماسی انرژی دولت را 

زیر سؤال می برد. 
* یک ســال و نیم از امضای برجام می گــذرد و فرصت کافی برای 
هرگونه مذاکره و جذب سرمایه و انعقاد قرارداد در اختیار دولت است.
* قرارداد صادرات گاز ایران به پاکســتان و عمان در دولت یازدهم 

مسکوت مانده است.
* رسیدن به این وضعیت دالیل فنی و غیر فنی متعددی دارد که برخی از 
این دالیل - منافع  - مسیر کشور را در راستای انعقاد قراردادهای جدید 

و دستیابی به سهم قابل قبول در تجارت جهانی منحرف کرده است.
* ردپای فروش گاز با قیمت بسیار پایین در قالب قرارداد کرسنت در 
به سرانجام نرسیدن قراردادهای منطقه ای ایران قابل بررسی است.

* وزارت نفت باید پاســخ دهد که چرا قرارداد گازی با عمان بعد از 
گذشت ۱6 ســال هنوز به سرانجام نرسیده است؟ آیا مشکل صرفا 
فنی اســت یا اینکه عمانی ها با اســتناد به قیمت گاز در قرارداد 

کرسنت، حاضر به امضای قراردادی با قیمت های باالتر نیستند!
* در مورد قرارداد با پاکســتان هم آیا فقط مشــکل کارشکنی 
آمریکایی ها و پاکستانی هاست یا اینکه باید منتظر باشیم ارتباط به 

نتیجه نرسیدن این قرارداد با فساد کرسنت هم اعالم گردد.
* در شــرایطی که به ادعای دولت، موانــع و تحریم های اقتصادی 
پسابرجام برداشته شده  اســت، چه دلیل دیگری برای عدم تمایل 
طرف های همســایگان برای خرید گاز ایران وجــود دارد؟ برجام 
ناکارآمد بوده و یا دلیل دیگری در میان است؟                     صفحه۴

* در این مراسم پیام سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قرائت شد که در بخشی از این 
پیام آمده است: »فرزندان عاشورایی ملت ایران در نیروهای مسلح و نهادهای اطالعاتی و امنیتی کشور با ملحوظ 
داشــتن حق انتقام از مسببان و عامالن اقدام تروریستی اخیر در تهران، مصمم تر از گذشته راهبرد »مقابله عملی 
ضد تروریســم« را در دستور کار خود داشته و به پشــتوانه اطالعات 80 میلیونی و اشراف اطالعاتی بر تحرکات و 
برنامه های جبهه دشــمن، درس های فراموش ناشدنی جدیدی به تروریست ها و حامیان منطقه ای و فرا منطقه ای 
آنان در نقطه دلخواه خواهند داد.«                                                                                       صفحه۳

با حضور اقشار مختلف مردم و مسئوالن کشوری و لشکری

مراسم بزرگداشت شهدای حوادث تروریستی تهران برگزار شد

عکس : محمد علی شیخ زاده


