
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 اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/4/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقــای محمدرضــا آیت الــه زاده شــیرازی بــا کد ملی 
0055034241 به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل.

- آقای احمد بیدآبادی با کد ملی 0041638158 به سمت 
رئیس هیئت مدیره.

- آقــای محمدحســین ذوالفقــاری طهرانی بــا کد ملی 
0043216031 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.

- آقای عبدالحسین بیدآبادی با کد ملی 0043821121 به 
سمت عضو هیئت مدیره.

- آقای امیر محرابی نژاد کد ملی 0939700190 به سمت 
عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته 
و بــرات و غیره به امضــای 3 نفر از اعضای هیئت مدیره به 
همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت به امضای یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین 
دارنــدگان حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فناوران اطالعات و ارتباطات 
میعاد شرق سهامی خاص به شماره ثبت 206517 

و شناسه ملی 10102481335

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

اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان قزوین در نظر دارد 
مورد مشــروحه ذیل را براســاس قیمت مقطوع به پیمانکاران واجد شرایط و 
تعیین صالحیت شده واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند 
برای دریافت اســناد مناقصه با در دست داشتن معرفی نامه جهت هر مورد از 
تاریخ 95/10/15 لغایت 95/10/19 به نشــانی قزوین- بلوار نوروزیان بن بست 
حــج خیابــان ثبت اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای و برای کســب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33696003- 028 تماس گرفته و یا به سایت

http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14 تاریخ 95/11/5 به آدرس فوق واحد دبیرخانه 

می باشد.
تضمین شــرکت در مناقصه می بایست به صورت وثیقه ملکی، اوراق مشارکت 
بی نام، ضمانتنامه شامل بانکی، بیمه ای، صندوق های ضمانت  دولتی و یا واریز 
وجه به حساب 2176373306009 بانک ملی شعبه مرکزی در وجه اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشد.
هزینه اســناد مناقصه 200/000 ریال فیش واریزی به حســاب شــماره فوق 

می باشد. )ارائه اصل فیش واریزی و معرفی نامه الزامی است.(
بازگشایی پاکات اســناد مناقصه در تاریخ 95/11/6 راس ساعت 10 صبح در 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشد.
1- عملیات نگهداری راه های حوزه اســتحفاظی استان قزوین با مبلغ برآورد 

31/617/330/000 ریال و مبلغ تضمین 1/585/000/000 میلیون ریال

آگهی مناقصه
شماره  95/4 دومرحله ای

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان قزوین

اداره کل راهداری و  حمل و نقل جاده ای 

 )نوبت دوم(
اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائي بند 
ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد 

شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.
1- مناقصه شــماره 38/95/7 توسعه و تجهیز ایســتگاه قزوین با برآورد 

186،624،864،5 ریال براساس فهرست بهای سال 1395 ابنیه
2- مناقصه شماره 38/95/8 توســعه و تجهیز ایستگاه تاکستان با برآورد 

492،695،333،4 ریال براساس فهرست بهای سال 1395 ابنیه
3- مناقصه گزار: اداره کل راه آهن منطقه شــمالغرب  4- آدرس: زنجان- 
انتهای خیابان ســعدی جنوبی- ســاختمان اداری- اداره کل راه آهن منطقه 
شمالغرب 5- دستگاه نظارت: گروه نظارت ساختمان و تاسیسات 6- مدت 
و محل انجام: 4 ماه- اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب 7- میزان تضمین 
انجام تعهدات: معــادل پنج درصد مبلغ کل قرارداد پــس از انتخاب برنده 
مناقصه 8- مهلت دریافت اســناد ارزیابی کیفی: حداکثر تا ســاعت 13 
روز پنجشــنبه مورخ 95/10/23  9- محل دریافت حضوری اسناد: زنجان 
اداره کل راه آهــن منطقه شــمالغرب- امــور قراردادهــا 10- مهلت و محل 
تحویل اسناد تکمیل شــده: حداکثر تا ســاعت 13 روز پنج شنبه مورخ 
95/11/7 دبیرخانــه امــور اداری اداره کل راه آهن منطقه شــمالغرب تحویل 
گــردد. 11- شــرکت کنندگانی که دارای حداقل رتبه 5 ابنیــه یا راه و باند از 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری باشــند حق شرکت 
در مناقصه را خواهند داشــت. 12- دریافت اســناد ارزیابی از طریق ســایت 
http://iets.mporg.ir به صورت رایگان می باشد. در صورت خرید اسناد 
به صورت حضوری شــرکت کننده بایستی مبلغ )300/000( سیصد هزار ریال 
به حســاب شــماره 4001064004005747 به نام درآمد راه آهن نزد بانک 
ملی )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران( واریز  و با ارایه اصل فیش 
بانکی به آدرس زنجــان اداره کل راه آهن منطقه شــمالغرب- امور قراردادها 
مراجعه و اســناد مربوطه را دریافت نماید.13- کلیه شــرکت کنندگان موظف 
به ثبت نام در سایت فوق و اعالم شناسه کاربری خود در اسناد ارزیابی کیفی 
می باشــند.14- هزینه چاپ آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشــد. 
15- مدت اعتبار ضمانتنامه شــرکت در فرایند ارجاع کار ســه ماه بوده و این 
مدت برای سه ماه دیگر بنا به درخواست کتبی کارفرما قابل تمدید می باشد.

 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
 شماره های 38/95/7 و 38/95/8

اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العــاده مورخ 1395/5/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: کیارش  کیانی بیدگلی به شماره ملی 0059449691 
به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، خانم ســیده اشــرف مجاوری مقدم 
به شــماره ملی 2739167423 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم کیانا 
کیانی بیدگلی به شــماره ملی 0068087470 به سمت عضو هیئت مدیره، خانم 
کیان دخت کیانی بیدگلی به شــماره ملی 0079431852 به سمت عضو هیئت 
مدیره و آقای سیدمصطفی مجاوری مقدم به شماره ملی 0036934951 به سمت 
عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند. مصطفی علی پور عابدی به 
شــماره ملی 2721639791 به ســمت بازرس اصلی و رضا رخشا به شماره ملی 
0076844293 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 

شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت کیان پخش سهامی خاص
 به شماره ثبت 69247 و شناسه ملی 10101141877 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12474(

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/4/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای علی مال محمد علی ک.م 0032843364 به ســمت 
رئیــس هیئت مدیره، آقای فرامرز مالمحمد علی ک.م 0069887314 
به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره آقای فریــد مالمحمد علی ک.م 
0079865895 به ســمت مدیرعامــل و عضو هیئت مدیــره و خانم 
ناهید باقری ک.م 0050958259 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و مکاتبات عادی شرکت بامهر 
شــرکت و امضاء مســتقل رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یا نایب 

رئیس هیئت مدیره معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پیروزمند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 76898 

و شناسه ملی 10101217666

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12477(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1395/2/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســید ناصر تقدمی سرابی به 
عنوان رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل )کد ملــی 0048018937( 
- عبدالعزیــز شــفیعی زرگر به عنــوان عضو هیئت مدیــره )کد ملی 
2002781753(- سیدمحمدرضا حاجی اصغری به عنوان عضو هیئت 
مدیــره )کد ملی 1532638094(- محمدمحســن خادم پور به عنوان 
عضــو هیئت مدیره )کــد ملی 2297275161( و محمــود چرامی به 
عنوان عضو هیئــت مدیره )کد ملــی 4250799948( برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع آب و انرژی 
سهامی خاص به شماره ثبت 62608 

و شناسه ملی 10100186710 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12480(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب ســود و زیان سال مالی 
منتهی به پایان اســفند ماه 1394 به تصویب رسید اعضای هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال بشرح زیر انتخاب گردیدند. آقای محمدحمید اسالمی 
به شــماره ملی 0039708969 آقای علیمردان شــیبانی بشماره ملی 
0652065783 آقای بابک صدیقی به شماره ملی 0055302068 آقای 
احمــد جلیلی دارای کد ملی 0051701881 به ســمت بازرس اصلی و 
آقای احمد ابوالحســنی سریزد بشــماره ملی 4898101755 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخــاب گردیدند روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت صنایع بوریا سهامی خاص
 به شماره ثبت 50425 و شناسه ملی 10100955885 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12479(

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می  گردد. - موضوع شــرکت: انجام فعالیت اقتصادی شامل تولید،  خرید، فروش، 
توزیــع و بازاریابی کلیه محصوالت داخلی و خارجــی، واردات و صادرات و تجارت در 
کلیه زمینه ها )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای 
الزم( مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان خراسان- 
خیابــان زیبا- کوچه امینی- پالک 24- طبقه منفی یک کد پســتی 1176843751 
ســرمایه شــرکت:  مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 100 ســهم 10/000 ریالی که 
تعداد 100 ســهم با نام و 0 ســهم آن بی نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط 
موسســین طی گواهی بانکی شــماره 4877-92-101 مــورخ 92/12/20 نزد بانک 
اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام 
می باشد. اولین مدیران شرکت: محمدیاسر گنجی دوست شماره ملی 0067101704 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره- حســین فصیحی دستجردی شماره ملی 
0012371009 به ســمت رئیس هیئت مدیره - سیدمحمدحسین محمودی جزه ئی 
شــماره ملی 0014282135 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو ســال 
انتخــاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور 
و قراردادهــا، چک ها، ســفته ها و بروات به امضاء مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره و 
با مهرشــرکت معتبر خواهد بود و ســایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: 
-سیدمحمد لواســانی به شماره ملی 0451564200 به عنوان بازرس اصلی و  حسن 
قاســم زاده مشهدی به شــماره ملی 0011811471 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 آسان بنا تجارت در تاریخ  1395/6/29
 به شماره ثبت 498669 به شناسه ملی 14006185377

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12475(

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/4/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای ســیدرحیم فیروزآبادی به کدملــی 6649559148 
بــه ســمت رئیــس  هیئت مدیره آقــای حمید اســالمی بــه کدملی 
2991307277 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غالمرضا بیات 
به کدملی 4910997520 به ســمت مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی طینا 
سهامی خاص به شماره ثبت 43474 

و شناسه ملی10100888355 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها  و موسسات غیرتجاری تهران )12472(

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1395/5/17 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضا هیئــت مدیره برای مدت 
2 ســال بشرح ذیل انتخاب شــدند آقای مجید محمدخانی به شماره ملی 
0069051488 - آقای حمید محمدخانی به شماره ملی 0059601681 
- آقای وحید محمدخانی به شــماره ملــی 0079931421 - خانم اعظم 
محمدخانی به شــماره ملــی 0070145873 - اقای ســعید محمدخانی 
بــه شــماره ملــی 0010869905 - آقــای محمدعلــی محمدخانی به 
شــماره ملی 0043136095 خانم فاطمه حمیدی یدســی به شماره ملی 
2649607955 به ســمت بازرس اصلی و آقای مهدی عباســی به شماره 
ملی 2200792077 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب 
شدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت بین المللی راهبر تجارت آیریا تاش سهامی خاص 
به شماره ثبت 460625 و شناسه ملی 14004406287

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12471(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/30 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقایان علــی مالمحمدعلی بــه کدملی 
0032843364 و فرامرز مالمحمدعلــی به کدملی 0069887314 و 
فرید مالمحمدعلی بــه کدملی 0079865895 و خانم ناهید باقری به 
کدملی 0050958259 به عنوان اعضــای هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب شدند آقای حمیدرضا پیروزمند به کدملی 0062330187 
به عنوان بازرس اصلی و خانم نفیسه افشاری به کدملی 0013810685 

به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 

آگهی تغییرات شرکت پیروزمند 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 76898 

و شناسه ملی 10101217666 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12478(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1395/4/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی 1394 به تصویب رسید موسسه 
حسابرســی و خدمات مدیریت هژیران به شناســه ملی 10100327020 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای احمد سلطانی به شماره ملی 4910974504 به عنوان بازرس علی البدل برای 
یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شــد. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1- آقای 
غالمرضا بیات به شماره ملی  4910997520، 2- آقای سیدرحیم فیروزآبادی به شماره ملی 
6649559148، 3- آقای حمید اسالمی به شماره ملی 2991307277 کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
مدیرعامــل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد و اوراق و 

مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی طینا سهامی خاص
 به شماره ثبت43474 و شناسه ملی10100888355 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )12473(

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: در حوزه پیشگیری، اشتغال، 
اجتماعی و توانبخشی است. )به استناد مجوز شماره 917/958/597 مورخ 
1395/5/23 اداره کل بهزیســتی اســتان تهران( - مدت موسسه: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی موسســه: شــهریار - چهارراه مالرد - 
شهرک شهید چمران - خیابان لوله گاز - جنب پمپ سازی اژدری - پالک 
18 - کدپســتی 3369156816 - ســرمایه موسســه: مبلغ 1/000/000 
ریال می باشــد.  - اولین مدیران موسســه: 1. خانم لیال پاشایی به شماره 
ملی 1520027321 دارنده 500/000 ریال سهم الشــرکه به سمت رئیس 
هیئت مدیره. 2. خانم بهاره دادمهر به شــماره ملی 2162559714 )خارج 
از شــرکا( به ســمت عضو هیئت مدیره. 3. خانم اعظم شایگان فر به شماره 
ملی 0042907527 دارنده 500/000 ریال سهم الشرکه به سمت خزانه دار 
برای مدت 3 ســال و خانم بهاره دادمهر به شــماره ملی 2162559714 

)خارج از شرکا( به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
- دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای 
خزانه دار به همراه مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسســه 
معتبر می باشد. - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه - بازرس اصلی: آقای 
ســعید فرهادی رودباری به شــماره ملی 0067961924 به عنوان بازرس 
اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردید. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره 

ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

تاسیس موسسه غیرتجاری خردورزان حامی سالمت آریا در تاریخ 
1395/6/28 به شماره ثبت 889 به شناسه ملی 14006179887

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد وا مالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )12476(

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱5۲9   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحهپنج شنبه۱۶ دی ۱395   ۶ ربیع الثانی ۱438   5 ژانویه ۲0۱7

قتل عام مسلمانان میانمار ادامه دارد

کودک 16 ماهه ای که تمام مدعیان دفاع از حقوق بشر را رسوا کرد

* یک اســتاد دانشگاه: هیچ اقتصاددانی رشد اقتصادی 

7/4 درصدی را باور نمی کند.

* معاون وزیر جهاد کشــاورزی: برخی واردکنندگان در 

برابر صادرات سیب مانع تراشی می کنند!

* افزایش 881 میلیون دالری بدهی خارجی ایران.

* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: دستورالعمل ارزی 

جهانگیری رانت ایجاد می کند.

صفحه4

دستاورد دیگری از برجام 

کارخانه لوازم خانگی»آزمایش« هم
تعطیل شد

* نجات 13 هزار غیرنظامی و هالکت 260 تروریســت 
تازه ترین دستاورد ارتش عراق در موصل.

* قلیچدار اوغلو: حمایت های دولت اردوغان از تروریسم 
ترکیه را نا امن کرده است.

* مردم بحرین امشب برای شکستن محاصره »الدراز« قیام می کنند.

* صهیونیست ها فاش کردند؛ کمک های مالی، تسلیحاتی 
و پزشکی اسرائیل به تروریست های بوکوحرام و داعش.

* بزرگترین کلیسای خاورمیانه به دست بسیج مردمی عراق 
آزاد شد.

صفحه آخر

نظرسنجی ها نشان داد

حال و روز اروپائیان 
رمیده از سال 2016، هراسان از 2017

بازگشت پیکر مطهر 98 شهید دفاع مقدس به میهن اسالمی

گزارش خبری تحلیلی کیهان

وقتیدولتمحرمانهها
خواستارشفافیتمیشود!

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

آقایان! 
لطفاً دیگر

رجز نخوانید

بازسازی 
ستاد قیطریه

برای 
جنگ روانی

نگاهی به عوارض مناقشه 2 قوه

وظیفهدستگاهقضامبارزهبافساداست
نهواکنشبهجنجالهایسیاسی

* پدر محمد می گوید: 2 راه بیشــتر نداشــتیم، در خانه می ماندیم و در آتش می سوختیم و یا راه پر خطر عبور از 
رودخانه را انتخاب می کردیم.

* تیراندازی نظامیان میانماری باعث شد، قایق حامل محمد، برادر 3 ساله، مادر و دایی آنها در رودخانه مرزی این 
کشور و بنگالدش واژگون شود و همه جان خود را از دست بدهند.

* پیکر بی جان محمد در حاشیه رودخانه مرزی »ناف« یاد »آیالن کردی« کودک پناهجوی سوری را در ذهن ها زنده کرد.
* دولت میانمار خشونت علیه مسلمانان را از اساس منکر شد!                                                  صفحه آخر

درتذکری به رئیس جمهور

۴۶نمایندهمجلس:
بهاتهاماتمالیحسینفریدونرسیدگیشود

صفحه10

* در حالــی که از ابتدای روی کار آمــدن دولت یازدهم 
اکثریــت اطالعات مربوط به موضوعاتــی چون مذاکرات 
هسته ای ، قراردادهای نفتی ، حقوق مدیران و... برای مردم 
محرمانه بوده اســت دولت در روزهای گذشته از ضرورت 

شفاف سازی سخن می گوید!
* رئیس جمهور در دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس: الزمه مشــارکت مردم در فعالیت های اقتصادی و 

سیاسی جامعه »شفافیت اطالعات« است.

* روحانی در صفحه شخصی خود در توئیتر: دولت حاضر 
است با تشکیل سامانه ای ، تمام دخل و خرج و حساب هایش 

را روشن کند.
* در مذاکرات هسته ای منتهی به امضای برجام در حالی که 
رسانه های داخلی از جزئیات مذاکرات ، داده ها و ستانده ها 
هیچ اطالعی نداشتند رسانه های مرتبط با دشمنان از جمله 
رژیم صهیونیستی گزارشات دقیقی از این مذاکرات ارائه 

می کردند . 

* به دنبال امضای برجام رئیس جمهور به همراه هیئتی به 
اروپا رفت و در این ســفر تفاهم نامه ها و قراردادهایی در 
زمینه های اقتصادی به امضای طرف ایرانی و غربی رسید 
ولی این بار نیز خبری از جزئیات قراردادها منتشر نشد و 

اعالم شد جزئیات محرمانه است! 
* حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر : مردم! 
بدانید دولت موافق شفاف ســازی حقوق ها و مسائل مالی 
نیست و علی رغم حرف ها با شفاف سازی ها مخالفت می کند.

* حجت االسالم محمدتقی رهبر عضو جامعه روحانیت مبارز : 
طبق سیره امام علی )ع( ما با برادر خود نیز در صورت تخلف 
باید برخورد کنیم چرا که پنهان کاری و تبعیض اعتماد مردم 

را از بین می برد.
* در جریان رســیدگی به ماده 35 الیحه ششــم برنامه 
توســعه مبنی بر اعالم عمومی حقوق و مزایای مدیران، 
نماینده دولت با انتشار عمومی حقوق مدیران و دسترسی 
مردم به آن مخالفت کرد .                                         صفحه2

صفحه3

* ژنرال هــای تیــم اقتصــادی!
دعوا نکنید؛ اجماع پیشکش

* مقام امنیتی اســرائیل: ســال 
2016 از موفقیت آمیزترین سال ها 
برای ایران بود              صفحه2

*  در اوج مناقشــات ســال 91 بین 
وقت،  رئیس مجلس  و  رئیس جمهور 
رهبر حکیــم انقالب دربــاره دعوای 
بین ســران قوا مشفقانه و عتاب آلود 
فرمودند: »من به مسئوالن و رؤسای 
قوا هشــدار می دهم مراقب باشند و 
اختالفات را به میان مردم نکشانند... 
اختالف نظر نباید به اختالف در عمل 
و گریبانگیری و مچ گیری در مقابل 

مردم تبدیل شود....«
*  مردم انتظار دارنــد اراده قوه در 
رای قطعی دادگاه دیده شود نه در 

سخنرانی و افشاگری.

* ســخنان رئیس ســازمان بازرســی از ناراحت کننده ترین حرف ها و در عین حال ثابت کننده مدعیات این نوشتار 
»زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا  است:
مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت 
کردم و گفتم که وی پرونده ســنگینی دارد، ولی متاســفانه با اصرار و البی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد... به نظر 

شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمی آید؟!« 
* عدالت و اجرای قانون هیچ مصلحتی بر نمی دارد و اگر قرار به مصلحت اندیشــی باشد، باید مصلحت مردم و نظام 

مورد توجه قرار گیرد.

* اگر آن مماشــات ها نبود، امروز 
شــرط  نمی کرد  جــرات  کســی 
شفافیت و آشــکار کردن اقداماتش 
را ، شفافیت دستگاه قضایی بگذارد!

* وقتی توئیت مسعود بهنود - که 
در آن وی دوقطبی ســازی را شرط 
انتخابات آتی دانســته  پیروزی در 
و بــرای ایجــاد آن دوقطبی، زدن 
را  آن  بی اعتبــاری  و  قوه قضائیــه 
شــد،  پیشــنهاد کرده بود- منتشر
اتاق فرمــان عملیات  معلوم شــد 
حمله های پی در پی به قوه کجاست!
صفحه10


