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ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شرکت: واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشتی و تجهیزات 
پزشکی و دندان پزشکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی و فروش و 
نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی و دندان پزشکی 
و بیمارســتانی و آزمایشــگاهی. )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 باشــد که مبلغ 2/000/000 ریال توســط 
موسســین طی گواهــی بانکــی شــماره 73/3616/136 مورخ 
1395/4/2 نزد بانک صادرات ایران شعبه شهید هادی پور پرداخت 

گردیده است.
اولین مدیران شرکت:

1- سیدمهدی شمس خو به شماره ملی 0076193152 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و 2- ملک فرهاد حضرت به شــماره ملی 
2297437781 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره و 3- 

حســن قهاری به شــماره ملی 0439840562 به ســمت رئیس 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با 

امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی 

و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بــازرس اصلی و علی البدل: ســونیا خدابخشــی سورشــجانی به 

شــماره ملی 1970252642 بــه عنوان بازرس اصلی و شــهیاد 

علی اکبر سلطان به شــماره ملی 0452889741 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله 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

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیــده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ثبت دفاتر قانونی، اصالح حساب، 
بســتن حساب ها بررسی حساب ها، اسناد و گزارشــات مالی و مدیریتی تهیه و 
تنظیم صورت هــای مالی و گزارش های مالی و مدیریتی میان دوره و ســاالنه 
تهیه آئین نامه ها و دســتورالعمل های مالی و اداری طراحی و استقرار نظام مالی 
متناسب با نوع فعالیت شرکت ها ارائه مشاوره های مدیریتی بهینه سازی سیستم 
مالــی موجود تهیه اظهارنامه مالیاتی و ثبت در ســامانه ســازمان امور مالیاتی 
کشــور تطبیق حساب فی مابین با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مشاوره مالی 
تهیــه و تنظیم اظهارنامــه مالیات بر ارزش افزوده انجــام عملیات انبارگردانی 
و ارائه گزارش کســور و اضافات انبار اســتقرار سیســتم کنترل های داخلی و 
مدیریتی انجام بررســی های خاص مالی حسابرســی داخلی اعزام نیروی مالی 
و حســابداری در سطوح مختلف و نظارت مســتمر بر عملکرد ایشان مشاوره، 
ارائــه و نصب و راه اندازی نرم افزارهای متناســب با فعالیت شــرکت ها طراحی 
ساختار سازمانی، طبقه بندی مشاغل و شــرح وظایف انجام موضوعات فعالیت 
در صــورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم مدت شــرکت:  از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شــرکت: تهران - خیابان ولی عصر - باالتر از 
زرتشت - کوچه شهید حمید صدر پالک 61 واحد 4 کد پستی 1594945934 
سرمایه شــرکت: مبلغ 400/000/000 ریال منقسم به 40 سهم 10000000 
ریالی که تعداد 40 ســهم با نام می باشد که مبلغ 150/000/000 ریال توسط 
موسســین طی گواهی بانکی شماره  95/291ص/394 مورخ 1395/7/25 نزد 
بانک پاســارگاد شعبه بهار شــمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان ســهام می باشد. اولین مدیران شــرکت: رجب غالمی به شماره 
ملی 1621136140 به ســمت نایب رئیس هیئت  مدیره و پرویز ســاعد پناه 
به شــماره ملی 4699057292 به سمت عضو هیئت مدیره و داود شاهانی به 
شــماره ملی0452035546 به ســمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی رضائی 
فرخ به شــماره ملی 0045732736 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و 
علی عاشوری به شماره ملی 2709312174 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت به  امضای مدیرعامل )به عنوان امضای ثابت( و رئیس هیئت 
مدیــره، یا نایب رئیس هیئت مدیره )یک امضا( متفقا، همراه با مهر شــرکت و 
اوراق عــادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: غالم 
عباس رستمی چری به شــماره ملی 0054877113 به عنوان بازرس اصلی و 
حمید باغ دوســت به شــماره ملی 0039972119 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
درج آگهی ها انتخاب شــد.  ثبت موضوع فعالیت مذکــور بمنزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت سهامی خاص محاسب ارقام ویرا در تاریخ 1395/8/16 
به شماره ثبت 500959 به شناسه ملی 14006300632 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/3/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: موضوع شرکت به شــرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: 
»انجام کلیه فعالیت های تولیدی، بازرگانی، بویژه کشاورزی، دامپروری، آبزی پروری، گیاهان 
دارویی، صنایع تبدیلی کشاورزی و فرآورده های جانبی و تجاری داخلی و خارجی، واردات و 
صادرات انواع کاالهای مجاز بازرگانی و توزیع آن ها با اولویت کاالهای دانش بنیان و شــرکت 
در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه ســازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها و شرکت های 
دولتی و خصوصی و نیز کلیه اشخاص حقیقی مجاز، اعم از داخلی و خارجی، همچنین توسعه 
الگوهــای موفق اقتصاد مقاومتی با رویکرد دانش بنیان و مردم نهاد و با اولویت بهره برداری از 
ســرمایه گذاری های انجام شده )تجاری سازی  محصول اولیه(، استفاده از سرمایه گذاری های 
بانکی، حاکمیتی، دولتی و خصوصی و ســرمایه گذاری های عمومی )از طریق بورس( و انجام 
کلیه فعالیت های مجازی که بطور غیرمستقیم برای تحقق اهداف موضوع شرکت الزم و مفید 

باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.« 

آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد سهامی خاص
به شماره ثبت 433853 و شناسه ملی 10320846235 

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
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ادارهکلراهآهنجنوبشرق

مالف791

اداره کل راه آهن جنوبشرق در نظر دارد برابر قانون برگزاری مناقصات نسبت 
به برگزاری ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح ذیل اقدام نماید لذا از کلیه شرکتهای 

دارای صالحیت جهت انجام کار دعوت می شود در مناقصه شرکت نمایند.
1- نام و نشانی مناقصه گزار: زاهدان - بلوار شهید مطهری - اداره کل 

راه آهن - جنوبشرق
2- مشخصات کار و پروژه: مناقصه تبدیل تقاطع همسطح مهر شهر به 

غیر همسطح
3- نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 413/041/469 ریال که 
باید به صورت: 1-ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما 2- رســید بانکی واریز وجه 

مزبور به حساب مندرج در اسناد مناقصه 3- اوراق مشارکت بی نام.
4- برآورد هزینه اجرای کار: 8/260/829/398 ریال )براســاس فهرست 

بهای راه و باند سال 96(
5- رشته و پایه پیمانکار: مناقصه گر می بایستی حداقل دارای گواهینامه 

صالحیت رتبه 4 راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی را داشته باشد.
6- مناقصه باســتناد ماده 11 آئین نامــه بند ج ماده 12 قانــون برگزاری مناقصات 
)آئین نامه ارزیابی کیفی( به روش ارزیابی ساده صورت می گیرد و مناقصه گران موظف 

به ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری می باشند.

7- نوع اعتبار: طرح عمرانی.
8- مــدت و محل انجام کار: هشــت )8( ماه تمام شمســی - اداره کل 

راه آهن جنوبشرق.
9- میزان تضمین حسن انجام تعهدات: معادل 5)پنج( درصد مبلغ کل 

قرارداد پس از انتخاب برنده مناقصه.
10- مهلت و محل دریافت اســناد ارزیابی کیفی ساده: متقاضیان 
می تواننــد حداکثــر تا ســاعت 13/00 روز شــنبه مــورخ 1396/3/20 با در 
دست داشــتن معرفی نامه کتبی و واریز مبلغ دویست هزار ریال به حساب سیبا 
شــماره 2176402605006 بانک ملی، جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی 
زاهدان - بلوار شــهید مطهری - اداره کل راه آهن جنوبشرق - اداره تدارکات 

و پشتیبانی مراجعه نمایند.
11- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 13/00 

روز چهارشنبه مورخ 1396/3/31، اداره کل راه آهن جنوبشرق به نشانی فوق.
 http:iets.mporg.ir 12- دریافت اسناد مناقصه: از طریق سایت

امکان پذیر می باشد.
13- ضمانتنامــه فرایند ارجاع کار به مدت 3 ماه معتبر و برای ســه ماه دیگر 

قابل تمدید باشد.

آگهی ارزیابی کیفی
 شماره 96/132/3 

اداره کل راه آهن جنوبشرق

سه

دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب مراغه
موضوع مناقصه: نگهداری، اصالح و توسعه شبکه آب شهر مراغه

محل اجراء: شهر مراغه
محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت

مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 5/621/460/000 ریال )پنج میلیارد و 
ششصد و بیست و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال(

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 281/000/000 ریال )دویست 
و هشتاد و یک میلیون ریال(

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه
حداقل رتبه مورد نیاز شــرکت در مناقصه: رتبه 5 آب )دارای 
حداقل یک مورد کار مشابه در زمینه لوله گذاری شبکه آب و فاضالب 

به اتمام رسیده با رضایت نامه کتبی کارفرما(
مهلت دریافت اسناد: ده روز بعد از فراخوان نوبت دوم

محل دریافت اسناد: مراغه، خیابان خواجه نصیر شمالی، ده متری 
مطهری، شرکت آب و فاضالب مراغه، امور قراردادها- شماره تماس: 

041 - 37228911 - 12
محل تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب مراغه

هزینه خرید اســناد: مبلغ 300/000 ریال )ســیصد هزار ریال( 
می باشد که باید به حساب شماره 0106160577006 بانک ملی شعبه 

اوحدی مراغه واریز و فیش نقدی جهت تحویل اسناد ارائه گردد.
- هزینــه درج آگهــی در دونوبت به عهده برنده مناقصه می باشــد و 
شــرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار اســت و سایر 

اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای شماره 96/4

شرکت آب و فاضالب مراغه

وزارتنیرو

شرکتآبوفاضالبمراغه
سهامیخاص

شمارهثبت2443
»نوبت اول« شــرکت مخابرات ایران- منطقه یزد در نظر دارد نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز 

تلفن و ایســتگاههای مایکروویو و ساختمانهای اداری و فنی و انبار و مامورسرای شهرستان 
یزد- مهریز و تفت به شــرح و کیفیت مندرج در اســناد مربوطه را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. از 
کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تشخیص صالحیت شده توسط مراجع ذیربط دعوت می شود پس 
از واریز مبلغ 50/000 ریال به حســاب جام شماره 1644444472 بانک ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه 
3400080268129 بنام شــرکت مخابرات ایران- منطقه یزد حداکثر تــا تاریخ 1396/3/20 در وقت 
اداری به واحد قراردادهای این شرکت واقع در میدان امام حسین)ع( ساختمان مرکز امام حسین مراجعه و با ارائه 
فیش بانکی اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، آنها را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود و سایر 
مدارک حداکثر تا تاریخ 1396/4/3 به دبیرخانه این شرکت واقع در ساختمان مذکور تحویل و رسید اخذ نمایند.

مدارک الزم: 1- تضمین شــرکت در مناقصه به مبلغ 174/000/000ریال بصورت ضمانت نامه بانکی 
یا چک بانکی تضمینی یا واریز وجه نقد به حساب جام شماره 1644444472 بانک ملت شعبه مرکزی 

یزد با شناسه 3400080267181 بنام شرکت مخابرات ایران- منطقه یزد.          2- اسناد مناقصه
قابل توجه شرکت کنندگان:

* به پیشنهادهای مبهم، فاقد امضاء، مشروط، فاقد سپرده، با سپرده مخدوش، با سپرده کمتر از میزان مقرر، 
با چک شــخصی و نظایر اینها و همچنین پیشــنهادهایی که بعد از زمان مقرر در آگهی واصل شــود ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
* هرگونه FOC در LOP ممنوع بوده و در نرخ پیشــنهادی، باید ارزش قیمت تخفیف و موارد رایگان در 

کل اجزاء مناقصه سرشکن شود.
* در صورت درج آگهی در روزنامه اســتانی مالک زمان توزیع اســناد و تحویل آنها به دبیرخانه این شرکت 

تاریخ چاپ در روزنامه کثیراالنتشار سراسری می باشد.
* این مناقصه یک مرحله ای بوده و گشایش پاکت ها در تاریخ 1396/4/4 در محل اداره تدارکات و پشتیبانی 
شرکت به نشانی: یزد- میدان امام حسین)ع(- ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران- منطقه یزد طبقه اول می باشد.

www.yazdtelecom.ir -37333013 تلفن پاسخگویی

تجدید مناقصه 
شماره 96/1

شرکت مخابرات ایران- منطقه یزد

شرکتمخابراتاستانیزد
سهامیخاص نوبتاول

سال هفتادو ششم   شماره ۲16۳6   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه16 صفحه ویژه نامه عکس در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 9 خرداد 1۳96  4 رمضان 14۳۸   ۳0 مه ۲01۷

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

بسیج مردمی عراق با پیشروی در غرب موصل
به مرز های سوریه رسید

* نیروهای بسیج مردمی عراق دیروز و پس از 3 هفته پیشروی در غرب استان نینوا موفق شدند به مرزهای سوریه 
)نزدیک استان حسکه( برسند.

* این پیروزی شیرین در میان حیرت و نگرانی آمریکا و متحدانش از یک سو و تحسین ملت عراق از سوی دیگر 
به دست آمد.

* به اعتقاد کارشناســان این پیروزی بزرگ عالوه بر اینکه ضربه ای مهلک به داعش محســوب می شود، معادالت 
آمریکا را نیز در عراق و سوریه به هم می ریزد.                                                                   صفحهآخر

صفحه2

گزارشخبریتحلیلیکیهان

دانستن حق مردم نیست!
از تحریم های جدید تا صدور گاز مفت به ترکیه

حجتاالسالمرئیسی:

شوراینگهبانوقوهقضائیهبهتخلفاترسیدگیکنند
تااعتمادمردمخدشهدارنشود

* رهبــر ایزدی هــا: مواضع برادرانه شــیعیان و فتوای 
تاریخی مرجعیت عراق را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

* فریاد ترامپ بر سر محمود عباس پاداش خوش خدمتی 
به رژیم صهیونیستی.

* داماد ترامپ متهم به جاسوسی برای روس ها شد.

* ساز مخالف قطر با ریاض، در شورای همکاری خلیج فارس 
هم شکاف انداخت.

* رســانه های صهیونیســتی فاش کردند؛ ســهم ویژه 
اسرائیل از قراردادهای تسلیحاتی ترامپ با آل سعود.

صفحهآخر

روزهایسختسعودیها

زمزمه خروج پاکستان از ائتالف سعودی در یمن
راحیل شریف به اسالم آباد برمی گردد

* علی رغــم ادعای رونق اقتصادی رخ داد؛ بیش از 
12 هزار میلیارد تومان چک برگشتی در یک ماه.

* نایب رئیس انجمن ســنگ آهن: 30 هزار کارگر 
معدن سنگ آهن بیکار شدند.

* کاله گشــاد پــژو- ســیتروئن بر ســر صنعت 
خودروسازی کشور.

* اختالف 3 میلیون لیتری در آمار واردات بنزین.       
صفحه4

صفحه1۰

مقابلدبیرخانهشورایعالیانقالبفرهنگیانجامشد

تجمعوتهیهطوماردراعتراضبهامضاواجرایسند2۰3۰

طبقآماررسمی

بدهی دولت به بانک مرکزی در 4 سال اخیر
170 درصد افزایش یافت

صفحه3

*پنجشــنبهگذشتهودرســتدرایامیکهزنجیرهایهاپیروزی
روحانیدرانتخاباترامحصــولموفقیتتالشهایدولتویدر
برداشتنسایهتحریمهاازسرکشورتفسیرمیکردند،کمیتهروابط
خارجیسناتحریمهایجدیدیعلیهکشورمانبهتصویبرساندو
اینروزنامههاترجیحدادندکهبهجایآنبهبرجستهسازیبرخی

حواشیکماهمیتبهوجودآمدهدرجریانانتخاباتبپردازند.
*خبرصــدورگازمجانیبهترکیهومیلیاردهادالرهزینهایکهبه
ملتتحمیلشد،موضوعدیگریبودکهعیارمدعیان»دانستنحق
مردماست«راعیانساخت.اینجریانباسانسوراینخسارتبزرگ
وفسادعظیم،تنهااشارهجزئیبهفرعخبرداشتندوهدفشاندر

پرداختنبهآنبیشترمالهکشیبودتااطالعرسانیبهمردم.
*اینجریانهمچنیندرموضوعافزایشبیسروصدایبسیاریاز
اقالمضروریمردمودورقمیشدننرختورمطیروزهایاخیرنیز

سیاستسانسوررادرپیشگرفت.
*جریانمدعیاصالحاتثابتکردهاستکهشعار»دانستنحق
مردماســت«فقطیكشعارازسويآنهابرايفریبافكارعمومي
بودهوهیچگاهبهمرحلهعملنرســیدهاستواینشعارتاوقتی

خوباستکهبهنفعحزبوقبیلهخودآنهاباشد.
*ازمنظراینمدعیان،دانســتنهمهچیزحقمردمنیستبلكه
اخباریکههمراســتاباسیاستهایآنانودرجهتتخریبجناح
مقابلاست،حقمردمبودهوالغیر.صفحه2

تورمدورقمیشد
اماجاینگرانیندارد)!(

تحریم های جدید
و رؤیاهای آمریکایی

* بودجه دانشگاه آزاد از شهریه دانشجویان که اغلب آنها از قشر مستضعف 
هستند فراهم می شود و حیف و میل آن گناهی نابخشودنی است.

* پس از انتصاب اینجانب از ســوی مقام معظــم رهبری به عنوان رئیس 
هیئت مؤسس در مسائل متعدد و پیچیده وارد شدم، که این مسائل شامل 

فسادهای مالی نیز می شد.
* هیئت تصمیم گیر در دانشگاه  آزاد به رئیس یکی از واحدهای این دانشگاه 
ابالغ کرده اند که زمینی را به مبلغ بیش از 50 میلیارد تومان برای پارکینگ 

دانشگاه از یک خانواده خاص مقیم خارج کشور خریداری نماید.
* رئیس حسابرسی »مفید راه بر« با نشــان دادن تعدادی اسالید از وجود 
اختالالت مالی بسیاری در دانشگاه آزاد گزارش داد.                 صفحه1۰

درگفتوگویاختصاصیباکیهانمطرحشد

روایت والیتی از مفاسد اقتصادی دانشگاه آزاد
»اگر خاموش بنشینم گناه است«


