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آگهی تجدید مناقصه عمومی )دومرحله ای( شماره 95/31 
)نوبت دوم(

شرکت مناقصه گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان
و  تامین  انجام عملیات ساختمانی، طراحی،  و  تامین مصالح  موضوع مناقصه: 
حمل، نصب و تست و راه اندازی تجهیزات فشار قوی توسعه یک فیدر خط 400 

کیلوولت در پست نیروگاه کرمان
تاریخ و محل فروش اسناد مناقصه: از تاریخ 95/12/4 لغایت 95/12/10 

به آدرس ذیل مراجعه فرمایند:
شرکت   1 شماره  شادی-  کوچه  خدامی-  شهید  خیابان  ونک-  میدان  تهران- 
خدمات مهندسی برق )مشانیر( معاونت مهندسی و طرح های شبکه- امور پستهای 3- 

پستهای منطقه ای کرمان تلفن )84782402(
شماره  حساب  به  شده  واریز  ریال  مناقصه: 1/000/000  اسناد  خرید  مبلغ 
نام  به  بلوار میرداماد )کد شعبه 1976(  بانک سپه شعبه  نزد   1976800132508

شرکت خدمات مهندسی برق )مشانیر(
مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند اجرای کار: مبلغ 1،260،000،000 

ریال به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های مندرج در ذیل:
- رسید واریز وجه به شماره حساب 2175093806008 بانک ملی ایران- شعبه 

برق منطقه ای کرمان
- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی 

که دارای مجوز فعالیت ازسوی بانک مرکزی هستند.
آیین نامه   4 ماده  )ح(  )چ(،  )ج(،  )پ(،  بندهای  در  مقرر  ضمانتنامه های  سایر   -

تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659- هـ مورخ 94/9/22.

مورخ  دوشنبه  روز   14 ساعت  تا  حداکثر  مناقصه:  پاکات  تحویل  مهلت 
.95/12/23

دبیرخانه  اداره  بلوار شهید عباسپور-  کرمان-  محل تحویل پاکات مناقصه: 
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان.

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 
.95/12/24

ساختمان شماره یک- طبقه دوم )اتاق کنفرانس( شرکت سهامی برق منطقه ای 
کرمان.

- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط، مخدوش، سپرده های کمتر از 
میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهائی که پس از انقضاء مدت مقرر 

در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
رشته  در  ساخت  و  طرح  پیمانکاری  صالحیت  تعیین  گواهینامه  ارائه  ضمنا 
برق- توزیع و انتقال نیرو و یا رتبه یک نیرو صادره از سوی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور و حسن سابقه کار در زمینه احداث پست در سطح ولتاژ انتقال 
و به صورت طرح و ساخت عالوه بر رتبه یک نیرو و یا طرح و ساخت شرط الزم 

برای شرکت در مناقصه می باشد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

،www.krec.co.ir آدرسهای  به  اینترنتی  سایت  در  آگهی  این  ضمنا 
http://iets.mporg.ir و WWW.Tavanir.org.ir در دسترس می باشد.

وزارت نیرو 
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عمــوم آگهی می گردد. موضــوع: انجام کلیه امور بازرگانــی و تجاری و تولیدی و 
صــادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی از صنایع داخلی و یا خارجی طبق 
مقررات و مشارکت با شرکت های تولیدی و صنعتی و بازرگانی و خدماتی از طریق 
خرید سهام و شرکت در مزایده های دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع شرکت.
اخذ تسهیالت ریالی و ارزی از بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی 
خصوصی و دولتی و سایر سازمان های تامین کننده منابع مالی علی الخصوص موارد 
مرتبط با موضوع شــرکت. مشارکت و سرمایه گذاری و سایر شرکتها. ضمنا شرکت 
می تواند بطور کامل عملیات و معامالت مالی و تجاری و صنعتی و بازرگانی که بطور 
مســتقیم یا غیرمستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوطه باشد مبادرت 
نمایــد )در صورت ضرورت قانونی انجــام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای 
الزم( مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان سرافراز نبش 
کوچه یکم ساختمان موج طبقه هفتم واحد 29 کدپستی 1587653138 سرمایه 
شــرکت: مبلغ 5/000/000/000 ریال منقسم به 5000 سهم 1/000/000 ریالی 
بی نام که تماما طی گواهی بانکی شــماره 666 مورخ 95/8/10 بانک ســپه شعبه 
سرافراز پرداخت گردیده اســت اولین مدیران: آقای سعید مجیدی به شماره ملی 
0014655187 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجید مجیدی به شماره 
ملی 0072929685 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدحمید فاطمی گرکانی 
به شــماره ملی 0082755825 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بمدت دو 
سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک - ســفته - بروات- قراردادها و عقود اســالمی با امضاء رئیس هیئت 
مدیــره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری با 
امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر است. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه بــازرس اصلی و علی البدل: آقــای امید معمارزاده به 
شماره ملی 0060085142 به سمت بازرس اصلی آقای میثم فالح به شماره ملی 
0075113953 به ســمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. )ثبت موضوع 

فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(

تاسیس شرکت سهامی خاص آرمین مجد گستر خاورمیانه 
در تاریخ 1395/10/15 به شماره ثبت 503648 

به شناسه ملی 14006469309 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1395/1/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید.

ترازنامــه و حســاب ســود و زیان ســال مالــی منتهی به 
1394/9/30 به تصویب رسید.

مؤسســه حسابرســی و خدمات مدیریت آیین محاســبان 
امین با شناســه ملــی 10103284880 بــه عنوان بازرس 
اصلی و مؤسســه حسابرســی آزموده کاران با شناســه ملی 

10100468600 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 
انتخاب بــازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی 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 خدمات رایان اقتصاد نوین سهامی خاص
 به شماره ثبت 389821 و شناسه ملی 10320398831

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/5/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقای مهران چراغعلی پور به کد ملی 0062492969 به ســمت بازرس 
اصلی و آقای مجتبی شــیرمحمدی به کد ملی 0060367938 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب شدند.
- آقای فرشاد رضایی جلوگیر به کد ملی 0074404989 بسمت رئیس 
هیئــت مدیره و آقای فرزاد رضایی جلوگیــر با کد ملی 0010632689 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند 
و آقای فرهــاد رضایی جلوگیر بــا کد ملی 0064613127 به ســمت 

مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردید.

- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره 
با امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب و تعیین 
ســمت هیئت مدیره، انتخــاب مدیران، تعیین ســمت مدیران، انتخاب 
بازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل دســترس 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مواد غذایی کامنوش سهامی خاص
 به شماره ثبت 73964 و شناسه ملی 10101188658

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

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

سه

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/9/13 و تأییدیه 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی به شــماره 95/210516 مــورخ 95/9/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مرکز موسســه به: تهران قیطریــه خیابان قلندری 
شمالی خیابان پانزدهم خیابان کیکاووس بن بست کاوه غربی پالک 5 کدپستی 
1931714651 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. آقای 
ابوالفضــل علی آبادیان با کدملی 0051578972 با پرداخت مبلغ 3/400/000 
ریال به صندوق موسســه در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه 
از مبلــغ 10/000/000 ریال بمبلغ 13/400/000 ریــال افزایش یافت و ماده 
مربوط در اساســنامه اصالح شــد اسامی شــرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک 
پس از افزایش ســرمایه بشــرح زیر می باشــد: آقای علیرضــا هدایتی مقدم با 
کدملــی0949982318 دارای مبلغ 3/400/000 ریال آقای کریم شــاکری با 
کدملی1299984274 دارای 3/300/000 ریال آقای مجید شــاکری با کدملی 
0089910303 دارای 3/300/000 ریــال آقای ابوالفضل علی آبادیان با کدملی 
0051578972 دارای 3/400/000 ریال ماده 18 اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید: امور اجرایی موسســه توسط هیئت مدیره ای حداقل متشکل از 2 الی 5 
نفر که برای مدت 2 سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند اداره می گردد.

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی و هنری عصر اطالعات
 به شماره ثبت37103 و شناسه ملی 14005354707 

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

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در نظر دارد، اجرای طرح های مقابله با بیابان زدایی به 
شــرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط در رشته کشاورزی و منابع 
طبیعی پایه 5 و باالتر و یا شرکت های خدمات فنی- مهندسی رتبه بندی شده توسط نظام مهندسی در رشته 
مذکور واگذار نماید. عالقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول )95/12/3( تا پایان وقت اداری مورخ 

)95/12/6( اسناد مربوط به هر یک از مناقصات ذیل را به طور جداگانه دریافت نمایند.
1- اجرای پروژه نهالکاری، مراقبت و آبیاری و حفاظت و قرق در طرح های بیابان زدایی شهرستان 
نظرآباد به شماره مناقصه 95/3 با برآورد اولیه 9/810/395/700 ریال )نه میلیارد و هشتصد و ده میلیون 
و ســیصد و نود و پنج هزار و هفتصد ریال( و تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 500/000/000 
ریال )پانصد میلیون ریال(. زمان بازگشــایی ســاعت 9 صبح مورخ 95/12/17 می باشد.   2- اجرای پروژه 
نهالکاری، مراقبت و آبیاری و حفاظت و قرق در طرح های بیابان زدایی شهرســتان اشــتهارد به 
شــماره مناقصه 95/4 با برآورد اولیه 9/177/409/200 ریال )نه میلیــارد و صد و هفتاد و هفت میلیون 
و چهارصد و نه هزار و دویســت ریال( و تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 460/000/000 ریال 
)چهارصد و شــصت میلیون ریال(. زمان بازگشایی ساعت 10 صبح مورخ 95/12/17 می باشد.  3- اجرای 
پروژه مراقبت و آبیاری کشت های سنواتی در طرح های بیابان زدایی شهرستان نظرآباد و اشتهارد 
به شــماره مناقصه 95/5 با برآورد اولیه 2/485/672/000 ریال )دو میلیارد و چهارصد و هشــتاد و پنج 
میلیون و ششــصد و هفتاد و دو هزار ریال( و تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 125/000/000 

ریال )صد و بیست و پنج میلیون ریال(. زمان بازگشایی ساعت 11 صبح مورخ 95/12/17 می باشد.
الف- تضمین شــرکت در مناقصــه طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی تعیین گردیده اســت. ب- 
آخرین مهلت تحویل پیشــنهادها پایان وقت اداری مورخ 95/12/16 می باشــد. ج- مدت اعتبار پیشــنهادها 
ســه ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشــنهادها اســت. د- تنها پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی 
گشوده خواهد شد که در بازدید شرکت نموده باشند. ه- کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال 
پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شــد. الزم به ذکر اســت مناقصه گران می بایســت در صورت عدم عضویت 
قبلی، از طریق نمایندگی های سامانه مذکور، ثبت نام و گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه دریافت 
نماینــد. ر- اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان البرز- کرج، ضلع 

جنوبی میدان شهید فهمیده پالک 248 کد پستی 53774 - 31359 تلفن 32607 دورنگار 32756067

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز م الف 51489

نوبت اولفراخوان مناقصه

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 

تهران واقع در شهرســتان کرج در نظر دارد 

تعدادی از دســتگاه های آزمایشــگاهی خود )شامل: 

یک دســتگاه تراش مــدل IN325A با قیمت پایه 

کارشناســی 200/000/000 ریــال، یک دســتگاه

اشعهX مخصوص تســت پراکندگی ذرات با قیمت 

پایه کارشناسی 50/000/000 ریال، دو دستگاه منبع 

تغذیه با قیمت پایه کارشناســی 25/000/000 ریال( 

را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند، 

عالقه مندان می توانند از تاریخ انتشار حداکثر به مدت 

پنج روز کاری و پس از بازدید از دستگاه های مذکور، 

برای دریافت شــرایط و اسناد مربوط به دفتر حقوقی 

واقع در کرج، خیابان دانشــکده، پردیس کشاورزی و 

منابع طبیعی مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 02632813536

آگهی مزایده

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
م الف 51471

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

سال هفتادو پنجم   شماره ۲15۶۸   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه1۶ صفحه ویژه نامه عکس در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 3 اسفند 1395  ۲3جمادی االول 143۸   ۲1 فوریه ۲01۷

گزارشی از واکنش ها به طرح 2 فوریتی حبس سؤال کنندگان

تشکر از فراکسیون امید
برای نشان دادن چهره واقعی اصالحات!

در جلسه دیروز درس خارج فقه صورت گرفت

نهیب رهبر انقالب به مسئوالن
برای رسیدگی به مشکالت سیل و ریزگردها

در  کاربــران فضای مجــازی   *
واکنــش به طــرح فراکســیون 
منتقدان  دســتگیری  برای  امید 
و ســؤال کنندگان، ایــن طرح را 
سرپوشــی بر ناکارآمــدی دولت 
یازدهم در روزها و ماه های منتهی 
بــه انتخابات خوانــده و تعارض 
این گونه طرح ها را با ادعای آزادی 
بیــان مدعیان اصالحــات به رخ 

فراکسیون امید کشیدند.

* واشــنگتن: کلید حل بحران سوریه در دستان 
ایران و روسیه است.

* فساد گسترده در میان چهره های سیاسی فرانسه 
مردم را به خیابان ها کشاند.

* پیشــروی ســریع ارتش عراق در عملیات غرب 
موصل.

* عبور موشــک های انصاراهلل از سامانه پیشرفته 
پاتریوت عربستان.                           صفحه آخر

کارشناس صهیونیست خبر داد

ناوگان ششم آمریکا در مدیترانه
در تیررس موشک های قدرتمند حزب اهلل

کارشناسان ارشد »وودرو ویلسون« و »کارنگی«:

واشنگتن در هیچ نقطه ای از منطقه
توان رویارویی با ایران را ندارد

صفحه3

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: این حوادث حقیقتاً دل انسان را می خراشد و مسئوالن موظفند که با فکر و کار و 
تالش و همدلی با مردم، به این مشکالت رسیدگی و برای عالج قطعی آنها چاره اندیشی و اقدام کنند.

* مسئوالن وظیفه دارند که به این مشکالت رسیدگی کنند و اگر کسی به فکر مردم باشد، نمی تواند در مقابل مسائل 
دشوار خوزستان راحت بماند.

* درست است که برخی مســائل به چاره اندیشی های بلندمدت احتیاج دارد اما این حرف که وضعیت فعلی نتیجه 
به فکر نبودن گذشتگان است، کافی نیست و مشکلی را حل نمی کند.

* چند صباح دیگر نیز دیگران همین قضاوت را درباره  ما خواهند کرد که چرا برای عالج مشــکل مردم کاری انجام 
نشد.

* باید این سختی ها را در زندگی مردم لمس، و برای عالج آنها فکر، کار، تالش، همدردی و همدلی کرد.
* سیل آفت بزرگی است و خســارت های زیادی برای مردم و خانواده ها ایجاد می کند و کمک به مردم سیل زده در 

مناطق جنوب، وظیفه و کاری الزم است.
صفحه3

* توســعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش چهار میلیارد و 

800 میلیون دالر آبان امسال به توتال فرانسه واگذار شد.

* قطری ها بخشی از سهام توتال را خریده اند و اکنون توتال با اطالعاتی 

که به دست آورده، می تواند برداشت گاز را در طرف قطری بیشتر کند.

* با نصب دیزل و بوستر، آب اهواز دیگر قطع نمی شود.

* ســخنگوی شرکت ملی گاز: قطعی گاز در هیچ نقطه 

کشور نداریم ولی مردم صرفه جویی کنند.

صفحه4

واکنش دیرهنگام وزیر نفت به درز اطالعات میادین نفتی

زنگنه: اگرتوتال اطالعاتمان را به قطری ها بدهد
باید خسارت سنگین بپردازد!

* این رزمایش با حضور یگان های توپخانه، پدافند، پهپاد، پیاده و هوانیروز نیروی زمینی سپاه در کویر مرکزی ایران آغاز شد.
* در مرحله اول این رزمایش اهداف دشــمن فرضی با راکت های پیشــرفته، هوشمند و نقطه زن در کالس های مختلف 

مورد اصابت قرار گرفت.
* فرمانده نیروی زمینی ســپاه: هدف از پرتاب راکت و شــلیک توپخانه های دوربــرد در رزمایش پیامبر اعظم)ص(11 
مشاهده اثر بخشی آموزش در نیرویی که آموزش های توپخانه را فرا گرفتند و نیز ارزیابی این نیروها است.      صفحه3

در کویر مرکزی کشور انجام شد

شلیک راکت های هوشمند و نقطه زن در اولین روز رزمایش پیامبر اعظم)ص(11

* کاربران از فراکســیون امید پرسیده اند اگر فردی به خاطر یک سؤال 2 سال بایستی زندانی شود حکمی که 
سران و اصحاب فتنه بایستی منتظر آن باشند چه میزان باید باشد؟!

* مجلس نقش ماشــین زمان را بازی می کند ، از تصویب 20 دقیقه ای برجام تا طرح 2 فوریتی که ایران را به 
200 سال قبل و دوره قاجار برمی گرداند.

* طــرح 2 فوریتی فراکســیون 
امید قانونــی کردن تهدید رئیس 
دولت اصالحات در مراسم 16 آذر 
بود که دانشــجوی سؤال کننده را 

تهدید به اخراج از مراسم کرد.
* دســتپخت جدید اصالحات در 
طرح 2 فوریتی آقــای عارف یعنی 
اینکه » بســتن دهــان منتقدان در 
آستانه انتخابات نه تنها ضرورت دارد 
بلکه فوریت هم دارد«!       صفحه2

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

بیایند 
ما آماده ایم

راز پنهانکاری 
دولت

در زیان 
5 هزار میلیاردی

 2 بانک
* تنها راه اصالح  طرح فراکسیون امید 

بازپس گرفتن آن است)!(
صفحه2

https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D9%88_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C?src=hash

