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فضلی 1200 :پایگاه نظامی آمریکا در منطقه
توسط پهپادهای ایرانی کنترل می شود

...

روایت هاشمی رفسنجانی از پشت پرده تخریب چهره امام

ویژه های خراسان
برنامه مهم دولت برای جریمه سنگین
بانک های خاطی
بر اساس پیشنهاد برخی مسئوالن اقتصادی دولت که
مورد موافقت مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری قرار
گرفته و به زودی به صورت رسمی ابالغ می شود ،مقرر
شده در صورتی که بانک ها و موسسات اعتباری در مهلت
تعیین شده برای اعمال این دستورات جدید دولت اقدام
نکنند ،بانک مرکزی موظف است مجازات هایی چون
جریمه نقدی ،ممنوعیت پرداخت سود به سهامداران،
ممنوعیت دریافت انواع سپرده جدید ،ممنوعیت اعطای
انواع تسهیالت جدید ،ادغام با سایر بانک ها و لغو اجازه
نامه تاسیس و فعالیت را درباره آن ها اعمال کند.

تقدیر از یک مسئول اقتصادی دولت بابت
توجه ویژه به نماز
بر اساس نامه یک نهاد نظارتی به مدیران ارشد اجرایی،
اع�لام شده حسب بررسی های ص��ورت گرفته ،یکی از
وزیران اقتصادی کابینه ،اهتمام ویژه ای به موضوع نماز
در سازمان مرکزی و ادارات زیرمجموعه خود داشته و
عالوه بر تاکید بر مشارکت و حضور فعال مدیران ارشد
آن دستگاه در نمازهای جماعت ،برای تامین بودجه الزم
برای تجهیز و اقامه نماز در بخش ها و واحدهای مختلف
این وزارتخانه اقدام کرده است که این توجه ویژه نیازمند
تقدیر و حمایت است.

...

کوتاه از سیاست
معاون رئیس قوه قضاییه :کارسخت و حبس
طوالنی بازدارندگی بیشتری از اعدام
قاچاقچیان دارد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وق��وع جرم قو هقضاییه
درب��اره موضوع بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر و
احتمال تعدیل مجازات اع��دام قاچاقچیان اظهار کرد:
واقعیت این است که مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر
تا االن بازدارندگی نداشته است .یعنی ما با قاچاقچیان،
پرتعداد و مطابق قانون م��ب��ارزه کردیم ول��ی متأسفانه
میزان م��واد مخدر ورودی به کشور و ترانزیت از کشور،
تنوع موادمخدر و جمعیت درگیر آن ،همگی افزایش پیدا
ک��رده است و آم��ار در این زمینه منفی اس��ت .محمدباقر
الفت در گفتوگو با تسنیم با بیان این که اعدام این افراد
در واق��ع ضربهای اساسی به بدنه قاچاقچیان و قاچاق
موادمخدر کشور نیست ،گفت :ما به صورت مکتوب خدمت
رئیس قوهقضاییه اعالم کردیم که به نظر ما وضعیت فعلی
بازدارندگی ندارد .وی با بیان این که حبسهای طوالنی
همراه با کار سخت بازدارندگی بیشتری نسبت به اعدام
و هزینههای تحمیلی بعد از آن دارد اظهارکرد :جاهایی
مثل معادن بزرگ و حوزه راه سازی ،تاالبها و بیابانها،
فرصتهای مناسبی برای کار سخت این گونه محکومان
است .هم اکنون در کشورهای متعددی این کارها در حال
انجام است .با این شرایط این افراد هم میدانند باید برای
سالهای متمادی در زندان بمانند و کمتر به این سمت
میروند.

زحمات حاج احمدآقا برای اسالم و انقالب بی نظیر است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اب��راز
تأسف شدید از موج جدید ایجاد شده برای حمله به
امام(ره) ،گفت« :تقریب ًا در همه رسانههای معاند
خارجی این موج ادام��ه دارد ،تا جایی که اخیر ًا
شهردار پاریس نمایشگاهی از بازسازی صحنههای
اعدام آن زمان برگزار کرده است که حمایت از این
گروه تروریستی در این مقطع ،جای تعجب و تأمل
دارد ».انتشار فایل صوتی از آیت ا ...منتظری که
در آن به اعدام برخی اعضای گروهک تروریستی
منافقین در دهه  60اعتراض می شود ،واکنش
های گسترده ای را برانگیخته است .به گزارش
فارس ،هاشمی رفسنجانی که در ابتدای جلسه
دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می
گفت تأکید کرد :امام(ره) بنیان گذار پایگاه اصلی
انقالب اسالمی هستند و با دست خالی فقط با
اتکا به مردم ،رژیم جالد شاهنشاهی را ساقط و
دست قدرتهای جهانی مستکبر را از کشور کوتاه
کردند و شورشهای ابتدایی را از بین بردند ،دفاع
مقدس را به خوبی اداره کردند و به مردم ما هویت
بخشیدند و به همین دلیل است که دشمنان االن
درصددند که شخصیت بیبدیل ایشان را ترور و
پایههای روحی مردم را متزلزل کنند .وی هدف
اصلی دشمنان جهانی و داخلی را در مقطع کنونی
برای حمله به امام ،مرحوم حاج احمد آقا و بیت
محترم ایشان ،انتقام از نقش و جایگاه بینظیر امام
در تاریخ معاصر ایران و جهان دانست و گفت :باید
هوشیار عمل کنیم و راه امام را به گونهای تشریح
کنیم که بدخواهان نتوانند سوءاستفاده کنند.
وی اف���زود :زحمات بیت حضرت ام����ام(ره) ،به
تشیع و انقالب
ویژه احمد آقا برای اسالم ،ایرانّ ،
اسالمی بینظیر است که از عراق تا پاریس و سپس
تا ایران و در تمام سال های پس از پیروزی انقالب
و حیات امام ،بیت عظیم ایشان را با همه اهمیتی
که به اندازه انقالب داشت ،به خوبی اداره کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد:
یکی از اهداف شوم دشمنان از طرح مسائل اخیر،
خدشه وارد کردن به جایگاه مرحوم حاج احمد
آقا و بیت معزز امام در جامعه است که نباید اجازه

داد به اه��داف خود برسند .هاشمی رفسنجانی
در خصوص گردآوری ،حفظ ،تدوین و انتشار آثار
گفتاری و نوشتاری امام نیز گفت :حاج احمد آقا با
درایتی که داشتند ،تالش کردند همه آثار امام را
حفظ کنند که اسناد مهمی از اظهارات و آثار امام
را به عنوان سرمایهای بزرگ برای نسل فعلی ثبت
کردند و امروز فرزندان بزرگوارشان به ویژه آیتا...
حاج سید حسن آقا جای خالی حاج سید احمد را به
خوبی پر نگه میدارند.
▪ ▪امام فرمودند برای بعد از خودم افرادی مانند
آقای خامنهای را دارید

هاشمی رفسنجانی با اش��اره به تحوالت پس از
رحلت امام ،گفت :امام با درایت و پیش بینی خود
راه آینده انقالب را نیز ترسیم کردند و در جمع ما 5
نفر ،آیتا ...خامنهای ،آیت ا ...موسوی اردبیلی،
مرحوم حاج احمد آقا ،مهندس موسوی و من ،در
مورد نگرانی از شرایط پس از عزل آیت ا ...منتظری
و وجود شرط مرجعیت برای ش��ورای رهبری در
قانون اساسی فرمودند« :برای بعد از خودم ،شما
اف��رادی داری��د ،مث ً
ال همین آقای خامنهای که به
خواسته آیت ا ...خامنهای ،در همان جلسه حکم
کردند که در زم��ان حیات ایشان ،ای��ن مطلب و

ایسنا-سردارعلیفضلی،جانشینفرماندهبسیجمستضعفینبابیاناینکه«موشکهایمامرزهایامنیتیکشوررافراتربردهوامروزهدشمنان
ملت،هزارانکیلومتردورتر،دریمنولبنانزمینگیرشدهاند»گفت:عالوهبرسرزمینهایاشغالیرژیممنحوسصهیونیستی ۱۲۰۰،پایگاه
نظامیآمریکادرمنطقهبهصورتلحظهایتوسطپهپادهایایرانیرصدوکنترلمیشود.

همزمان با رونمایی و بهره برداری از 6طرح مهم دیگر
با حضور وزیر دفاع انجام شد

رونمایی
از اولین پهپاد عمود پرواز ایرانی

موضوع این جلسه جایی بازگو نشود».
▪ ▪ری شهری :هنوز در بیت منتظری کسانی
هستند که به منافقین کمک می کنند

آی �تا ...محمدی ریشهری وزیر اسبق اطالعات
نیز با اشاره به انتشار نوار اخیر در سایت رسمی آقای
منتظری گفت :معلوم میشود که هنوز در این بیتی
که با امام (ره) در اواخر عمر پربرکتشان درافتاد و
امام (ره) تقاضای مرگ خودش را از خدای متعال
نمود ،هنوز کسانی هستند که به منافقین کمک
میکنند.تولیتآستانمقدس حضرت عبدالعظیم
الحسنی (ع) اف��زود :این ن��واری که اخیر ًا از سایت
رسمی آقای منتظری ،منتشر شد ،مطالبی است
که ایشان بهصورت محرمانه در سال  67با چند
تن از قضات مطرح ک��رده و اکنون در شرایطی که
منافقیندربدترینوضعیفترینموقعیتقراردارند
ودستبهدستآلسعودمفلوکدادندتاباهمپیمانی
نفاق و وهابیت بهنظام اسالمی ضربه بزنند ،این نوار
منتشرمیشود.بهگزارشایسنا،درهمینحالعلی
مطهرینیزدرنامهایبهپورمحمدیوزیردادگستری
با اشاره به توضیحات اخیر وی در خصوص جنایات
منافقین بر لزوم ارائه توضیحاتی در زمینه شایعات
مربوطبهسال 67تاکیدکرد.

محمدی – در پنجمین روز از هفته دولت  ،هفت طرح مهم جغرافیایی
شامل نخستین پهپاد عمود پ��رواز با قابلیت دری��اف��ت دادهه��ای
فتوگرامتری به نام " رهام " ،نخستین نرم اف��زار بومی تعیین دقیق
مدار ماهواره ،تهیه و تولید نقشه های توپوگرافی سه بعدی با استفاده
از تصاویر ماهواره ای ،تهیه و تولید مدل رقومی ارتفاعی به صورت
اتوماتیک با دقت 5متر با استفاده از تصاویر ماهواره ای ،نخستین
سامانهتهیهنقشهسریعمبتنیبرسکویپرندهبدونسرنشین،سامانه
سخت افزاری تعیین زمان دقیق و سامانه نرم افزاری دریافت و تولید
اطالعات ماهواره های فراطیفی در سازمان جغرافیایی وزارت دفاع
و با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد و به بهره
برداری رسید.
به گزارش خراسان و به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع،
سردار حسین دهقان در مراسم افتتاح و بهره برداری از این طرحها
در تشریح اهمیت نخستین پهپاد عمود پرواز با قابلیت دریافت داده
های فتوگرامتری گفت :اندازه گیری رشد و توسعه پایدار در هر سطح
و منطقه ای نیازمند در اختیار داشتن اطالعات دقیق ،قابل اطمینان
و به روز است در این راستا استفاده از پهپادها در نقشه برداری هوایی
و دریافت داده های مکانی یکی از کاراترین روش های قابل استفاده
در مناطق محدود و صعب العبور و مرزی است که پهپادهای سنگین
به دلیل محدودیت های خاصی که دارند فاقد این ویژگی هستند و
این نوع پرنده بدون سرنشین با توانایی نشست و برخاست عمودی،
برای عملیات در مناطق صعب العبور ،کاربردهای دریایی ،مناطق
کوهستانیوجنگلیبهکارگرفتهمیشودودرحقیقتپهپادرهامکلیه
قابلیت های هواپیماهای بدون سرنشین را حفظ کرده و با استفاده از
سامانه عمود پرواز به محدودیت های آن فائق آمده است.
▪ ▪فتوگرامتری چیست؟

فتوگرامتری به معنای عملیات اندازه گیری روی عکس است که شامل
عکسبرداریازاشیا،اندازهگیریتصاویراشیارویعکسظاهرشدهو
تبدیلایناندازههابهشکلیقابلاستفاده(مثالنقشههایتوپوگرافی)
میشود.درفتوگرامتریمتریکی،اندازهگیریهایکمیمطرحاست،
یعنیبااستفادهازاندازهگیریهایدقیقنقاطازطریقعکسمیتوان
فواصل حجم ،ارتفاع و شکل اشیا و عوارض را روی زمین تعیین کرد.

...

وزیر کشور :مناطق مرزی از جمله
استحکامات پدافند غیرعامل هستند

آغاز به کار ستاد انتخاباتی جبهه
ایستادگی به نام "همت"

نقدی :نوجوانان باید برای آزادی
بیتالمقدس آماده شوند

برادر شهید رجایی :بهزاد نبوی ،کشمیری
را به رجایی معرفی کرد

ف��ارس -وزی��ر کشور که در جمع مدیران
استان گلستان سخن می گفت ،تصریح
ک���رد :م��ن��اط��ق م���رزی ک��ش��ور از جمله
استحکامات پدافند غیرعامل ما هستند .رحمانیفضلی
افزود :انتخابات اخیر تنها انتخاباتی بود که حتی یک نفر
از دماغش خون نیامد.

باشگاهخبرنگاران-حسینکنعانیمقدماز
آغ����از ب���ه ک���ار س��ت��اد ان��ت��خ��اب��ات��ی ج��ب��ه��ه
ایستادگی(همت) خبردادوگفت:جلسات
این ستاد انتخاباتی در حال برگزاری است .وی افزود :هم
اکنونفقطبرایانتخاباتشوراهاآغازبهکارکردهایموهنوز
واردبحثانتخاباتریاستجمهورینشدهایم.

ایسنا -س���ردار محمدرضا نقدی رئیس
س��ازم��ان بسیج مستضعفین در مراسم
«افتتاحیه المپیاد پایگاههای استعدادیابی
ورزشسازمانبسیج»گفت:نوجوانانورزشکاربایدباجهاد
درعرصهتحصیل،تهذیبوورزش،راهیراکهشهدارفتهاند
بهآخررسانندوبرایآزادیبیتالمقدسآمادهشوند.

ف����ارس -محمدحسین رج���ای���ی ب���رادر
شهیدرجایی با اشاره به این که بهزاد نبوی،
کشمیریرابهشهیدرجاییمعرفیکردهبود،
افزود :یکی از رفقایی که مرحوم شد ه نقل میکرد که یک
ساعت مانده به انفجار ،بهزاد نبوی به من زنگ زد که امروز
جلسهمهمیداریموشماچراهمکارینمیکنیدونمیآیید؟

دستیار رئیس جمهور :امروز هم چرخ سانتریفیوژ
می چرخد و هم چرخ اقتصاد کشور

من مدافع سرسخت همکاری نظامی با روسیه هستم

آی��تا ...محمد مؤمن ،عضو فقهای ش��ورای نگهبان در
پاسخ به سوالی درب��اره برخی گمانهزنیها درب��اره تأیید
ی��ا رد صالحیت برخی کاندیداها در انتخابات آینده
ریاستجمهوری ،گفت :این حرفها از نظر شورای نگهبان
هیچ اعتباری ن��دارد و آقایان باید بعد از مشخص شدن
کاندیدا و بررسیهای الزم نظرشان را بدهند.
به گ��زارش تسنیم ،آی �تا ...مؤمن در ادام��ه این مصاحبه
با اش��اره به تخریبهایی که علیه آی �تا ...جنتی صورت
میگیرد ،گفت :آیت ا ...جنتی سالهاست وقت خودش
را صرف ش��ورای نگهبان میکند؛ دشمن دبیر شورای
نگهبان را تخریب میکند چون ایشان مؤثر است؛ مخالفین
نفهم داخلی علیه شورای نگهبان و دبیر آن حرف میزنند
اما شورا توجه به این حرفها ندارد و مقابل همه خالفها
ایستاده است .این عضو مجلس خبرگان رهبری به تالش
دشمن برای رأی نیاوردن آیات یزدی ،جنتی و مصباح در
انتخابات خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت :دشمن این
سه بزرگوار را شناخته و میداند که این ها به درد بخور
هستند؛ به همین خاطر است که به این ها انگ میزد .وی
همچنین در این گفت وگو مدیریت رهبر معظم انقالب را
"عالی" توصیف و تأکید کرد :ایشان یکتنه در مقابل تمام
جنایتکاران جهان ایستاده و مقاومت کرده است.

دس������ت������ی������ار وی�������ژه
رئ��ی��سج��م��ه��ور مهم
ترین دستاورد برجام را
«برداشتن سایه جنگ از
سر ملت ای��ران» دانست
و گفت «:امروز هم چرخ
سانتریفیوژهامیچرخد
و ه���م چ����رخ اق��ت��ص��اد
کشور ».حجتاالسالم
علی یونسی که با فارس
گفت و گو می ک��رد ،در
توضیح بیشتر این مطلب اف��زود :تندروهای آمریکایی
که زیر نفوذ اسرائیل عمل میکنند و رقبای منطقهای
ما مانند سعودی به دنبال این بودند که به بهانه مسئله
هستهای ،شرایط را آن قدر برای ما تنگ و پرهزینه کنند
تا بهانهای برای حمله به ایران فراهم شود .وی در پاسخ
به این سوال که آیا اصالحطلبان در انتخابات  96عبور از
روحانی را عملی میکنند؟ تصریح کرد :مصلحت کشور،
منافع ملی و حیات سیاسی اصالحطلبان ،در حمایت از
روحانی است و بی تردید مصلحت هیچ کس در عبور از
روحانی نیست.

می توانیم با روسیه مانور
دریایی ،هوایی ،زمینی
و همکاری نظامی داشته
باشیم
یونسی در بخش دیگری از
سخنانش به تحوالت منطقه
اش��اره کرد و درب��اره استفاده
روسیهازپایگاههواییهمدان
گفت« :من مدافع سرسخت
اینهمکاریهستمومعتقدم
ک��ار درس��ت��ی ب���ود .م��ا نباید
بترسیمکهبایکابرقدرتعلیهدشمنانمتحدشویم.کسانی
هستندکهماننددورانگذشتهازاینکهماکنارروسیهقرار
بگیریم ،میترسند .ما نباید بترسیم .نه ایران ،ایران دوران
قاجار و پهلوی است و نه روسیه ،روسیه تزاری و شوروی
است ».وزیر اسبق اطالعات افزود :امروز ترسی از روابط
امنیتی و نظامی منطقه ای نداریم زیرا که خود یک قدرت
نظامیومنطقهایهستیم،مابایدبتوانیمباهمهکشورهای
قدرتمندی که با ما همسو هستند در چارچوب قانون
اساسیومنافعوامنیتملی،مانوردریایی،هوایی ،زمینی
و همکاری نظامی داشته باشیم و پیمان نظامی ببندیم.

کیمیای ایران ،مدال خود را به شهید
گمنام  18ساله تقدیم کرد
ایسنا -کیمیا علیزاده نماینده  18ساله ک��اروان
المپیک کشورمان ،مدال نقره خود را به شهید گمنام
 18سالهای که پیکر مطهرش در فدراسیون تکواندو
آرام گرفته اس��ت ،تقدیم کرد .علیزاده پس از این
تصمیم گفت« :مدالم را به شهید  18ساله گمنامی
که در محوطه فدراسیون تکواندو آرام گرفت ،تقدیم
میکنم و هدیه میدهم به دیگر نام آوران بی نشان
میهن عزیزم که برای سربلندی این مرز و بوم از جان
خود گذشتهاند تا ایران امروز خانه امن ما باشد».

...
اخبار

فخاری:ترکیبشورایسیاستگذاری
اصالحطلبانتغییرمیکند
ایرنا -الهامفخاری،مسئولروابطعمومیشورایسیاست
گذاری عالی انتخاباتی اصالح طلبان از تغییر ترکیب این
شورا خبر داد و گفت :ترکیب ،تغییر خواهد کرد و اصالحات
ساختاریقراراستانجامشود.ویافزود:اینکهریاستشورا
تغییرکندوسازوکارآنبهچهصورتباشدهنوزتعییننشده
است.فخاریتصریحکرد:کارگروهیبرایتدوینوطراحی
اینسازوکارباعنوانکارگروهتغییراتساختاریدرشورای
سیاستگذاریانتخاباتیاصالحطلبانتشکیلشدهاست.
▪ ▪احتمالتغییرریاستعارف

درحاشیه

آیت ا ...مؤمن :گمانه زنی ها درباره
صالحیت کاندیداهای  ۹۶اعتباری ندارد

...

نگاه سوم

مقیمی :الیحه قانون جامع انتخابات در کمیسیون
سیاسی دفاعی دولت بررسی می شود
ه��ادی محمدی – معاون
سیاسی وزیر کشور با بیان
این که الیحه جامع نظام
انتخاباتی در دول��ت بوده
و در کمیسیون سیاسی
دف���اع���ی دول����ت ب��ررس��ی
خواهد شد ،تصریح کرد:
این مسئله باید به تصویب
ه��ی��ئ��ت دول����ت و مجلس
شورای اسالمی و در نهایت
تایید شورای نگهبان برسد
تا به قانون تبدیل شود که
امیدواریم روند بررسی این
الیحه به گونهای باشد تا در انتخابات آینده اجرایی شود.
به گزارش خراسان ،محمدحسن مقیمی که روز گذشته
در مراسم رونمایی از سامانه اینترنتی ثبت تشکلهای
سیاسی ،صنفی و اقلیتهای دینی سخن می گفت،
همچنین از تشکیل ستادهای انتخاباتی برای برگزاری

س���ه ان��ت��خ��اب��ات ری��اس��ت
جمهوری ،شوراهای شهر
و روس��ت��ا و م��ی��ان دور های
مجلس از د ی م��اه امسال
خبر داد .در ای��ن مراسم
که همزمان با هفته دولت
برگزار شد سامانه اینترنتی
ثبت تشکلهای سیاسی،
صنفی و اقلیتهای دینی
رونمایی شد .به این ترتیب
از این پس متقاضیان ثبت
این گونه نهادها می توانند
ب���دون ح��ض��ور در وزارت
کشور و مکاتبات کاغذی  ،تنها با استفاده از سامانه مذکور
که در پورتال وزارت کشور قرار دارد امور خود را به مرحله
نهایی برسانند .مدیرکل سیاسی وزارت کشور نیز با بیان
این که  242حزب در کشور وجود دارد ،گفت :حدود 17
حزب نیز در طول سه سال اخیر مجوز فعالیت گرفتند.

درهمینحالیکعضوشورایسیاستگذاریاصالحطلبان
که نامی از وی منتشر نشده است نیز در گفتوگو با فارس،
درب��اره نشستهای اخیر این شورا اظهار داش��ت :ترکیب
شورای سیاستگذاری اصالحطلبان قرار است تغییر کند
و به همین منظور جلساتی به ریاست آقای موسوی تبریزی
برگزار میشود .وی اف��زود :گروهی که قرار است ترکیب
جدیدشورایسیاستگذاریاصالحطلبانراانتخابکنند
متشکل از موسوی تبریزی ،مرتضی حاجی و  4عضو دیگر
هستند .این عضو ش��ورای سیاستگذاری اصالحطلبان
خاطرنشان کرد :اصالحطلبان معتقدند که ترکیب فعلی
شورای سیاستگذاری اصالحطلبان برای انتخابات سال
 94بوده است بنابراین الزم است که برای سال  96ترکیب
جدیدیچیدهشود.ویتاکیدکرد:قراراستدراینکارگروه
درب��اره هیئت رئیسه ش��ورای سیاستگذاری نیز تصمیم
گیریشودواحتمالتغییرریاستمحمدرضاعارفبهدلیل
مشغلههایزیاددرمجلسنیزمطرحاست.

یکمسئولایرانیدربرزیلبازداشتشد
یکمنبعآگاهدربرزیلروزشنبهخبردادکه«پلیساینکشور
یکی از مسئوالن ورزش ایران را در ریودوژانیرو بازداشت
کرده است» .به گزارش باشگاه خبرنگاران،این منبع افزود:
«این فرد نایب رئیس یکی از انجمن های ورزشی ایران است
که پلیس برزیل ،وی را به اتهام سرقت از یک فروشگاه برای
مدتی بازداشت کرد .این فرد در حال حاضر به قید ضمانت
آزاد است ،اما گذرنامه اش در اختیار پلیس برزیل قرار دارد
و تا زمان تشکیل جلسه دادگاه اجازه خروج از این کشور را
ندارد ».این منبع ادامه داد :این فرد تالش داشت تا وسایلی
رابدونپرداختهزینهآنازفروشگاهیدرشهرریودوژانیرو
خارجکند،کهتوسطپلیسمنطقه«کوپاکابانا»درجنوبشهر
ریودوژانیروبازداشتشد.

فرهادی:فریدونآزمونجامعدادهاست
تسنیم -محمد فرهادی ،وزیر علوم با اشاره به اینکه حسین
فریدون فرایندهای الزم را برای قبولی در مقطع دکترا طی
کردهاستگفت:طبقاسنادومدارکمابرادررئیسجمهور
درآزمونجامعنیزشرکتکردهاست.

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ٩۵/٠٧

ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎز� در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﺮوژه ذ�ﻞ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎرواﺟﺪ اﻟﺸﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ  (١:ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺧﺮ�ﺪ و ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎ�ﺸﮕﺮ ﺿﺪ آب )ﺗﻠﻮ�ﺰ�ﻮن
ﺷﻬﺮ�( و ﺗﺎﺑﻠﻮ روان در ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر (٢ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻛﺎر  ١/٥ :ﻣﺎه  (٣ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ :ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ�
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗ� و �ﺎﻧﻮﻧﻬﺎ� ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗ� �ﻪ دارا� ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ �� �ﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣ� ﺑﺎﺷﻨﺪ (٤.ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﻟﻐﺎ�ﺖ ( ٥ ١٣٩٥/٠٦/١٠آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻋﻮدت اﺳﻨﺎد ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه  :ﺳﺎﻋﺖ  ١٦:٠٠ﻣﻮرخ
 (٦ ١٣٩٥/٠٦/٢٠ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� اﺳﻨﺎد :ﺳﺎﻋﺖ  ١٠:٠٠ﻣﻮرخ  (٧ ٩٥/٠٦/٢١ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ
در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ١٥٠/٠٠٠/٠٠٠ :ر�ﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧﻜ� و �ﺎ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺷﺪه ﺑﺎﻧﻜ� در وﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﺟﺪ�ﺪﮔﻠﺒﻬﺎر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰار ﺗﺤﻮ�ﻞ ﮔﺮدد(٨.ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮ�ﺪ
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻮق  ٢٠٠/٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  ٨٨٧٧٤٣٦٩١٧٠٠٧ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﮔﻠﺒﻬﺎر ﺑﻨﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر وار�ﺰ و رﺳﻴﺪ آن ﺗﺤﻮ�ﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﮔﺮدد.
 (٩ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻓﻮق ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﻬ� ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻌﺪ�ﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤ�ﮔﺮدد (١٠ .ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ از ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻌﺎدل ١٠٠درﺻﺪ آن ﺑﺼﻮرت زﻣﻴﻦ و �ﺎ واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ� ﮔﺮدد (١١.ﻣﺤﻞ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه  :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٣٥ﺟﺎده ﻣﺸﻬﺪ ﻗﻮﭼﺎن  -ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر -ﺑﻠﻮار اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ –
ﻣﻴﺪان اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ – ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر
 /٩٥١٧٢١٠٨ف

 /٩٥١٧٣١٨٧د

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر

 /٩٥١٧٣٢٦٧پ
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