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

- آقای محمدرضا آیت اله زاده شــیرازی با کد ملی 0055034241 به 
سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل.

- آقای احمــد بیدآبادی با کد ملی 0041638158 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره.

- آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی با 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 ســفته و برات و 
غیــره به امضای 3 نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت و 
اوراق عادی و مراسالت به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین ســمت مدیران، تعیین دارندگان 
حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان 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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/4/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید:
آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به سمت رئیس هیئت مدیره کد 

ملی 0043216031
آقــای محمــد بیدآبــادی به ســمت عضو هیئــت مدیره کــد ملی 

0032280661
آقای احمــد بیدآبادی به ســمت نائب رئیس هیئــت مدیره کد ملی 

0041638158
آقای عبدالحسین بیدآبادی عضو هیئت مدیره کد ملی 0043821121

آقای میثم بیدآبادی به سمت مدیرعامل کد ملی 0075350671
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و برات و غیره 
به امضاء 2 نفر از 4 نفر اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شــرکت و اوراق 
عادی مراســالت و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، تعیین دارندگان 
حق امضاء تعیین ســمت مدیران، انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره 
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 210279 

و شناسه ملی 10102517680

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع شــرکت: ثبت دفاتر قانونی، اصالح حساب، بستن 
حســاب ها بررسی حساب ها، اسناد و گزارشــات مالی و مدیریتی تهیه و تنظیم 
صورت هــای مالــی و گزارش های مالــی و مدیریتی میان دوره و ســاالنه تهیه 
آئین نامه ها و دستورالعمل های مالی و اداری طراحی و استقرار نظام مالی متناسب 
با نوع فعالیت شــرکت ها ارائه مشــاوره های مدیریتی بهینه سازی سیستم مالی 
موجود تهیه اظهارنامه مالیاتی و ثبت در ســامانه ســازمان امور مالیاتی کشــور 
تطبیق حســاب فی مابین با سایر اشــخاص حقیقی و حقوقی مشاوره مالی تهیه 
و تنظیــم اظهارنامه مالیات بــر ارزش افزوده انجام عملیــات انبارگردانی و ارائه 
گزارش کســور و اضافات انبار اســتقرار سیســتم کنترل های داخلی و مدیریتی 
انجام بررســی های خاص مالی حسابرسی داخلی اعزام نیروی مالی و حسابداری 
در ســطوح مختلف و نظارت مستمر بر عملکرد ایشان مشــاوره، ارائه و نصب و 
راه اندازی نرم افزارهای متناســب با فعالیت شــرکت ها طراحی ساختار سازمانی، 
طبقه بندی مشــاغل و شــرح وظایف انجام موضوعات فعالیت در صورت 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 پســتی 1594945934 سرمایه شرکت: مبلغ 
400/000/000 ریال منقسم به 40 سهم 10000000 ریالی که تعداد 40 سهم 
با نام می باشد که مبلغ 150/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شــماره  95/291ص/394 مورخ 1395/7/25 نزد بانک پاســارگاد شــعبه بهار 
شــمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
اولین مدیران شرکت: رجب غالمی به شماره ملی 1621136140 به سمت نایب 
رئیس هیئت  مدیره و پرویز ســاعد پناه به شماره ملی 4699057292 به سمت 
عضو هیئت مدیره و داود شاهانی به شماره ملی0452035546 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مصطفی رضائی فرخ به شــماره ملی 0045732736 به ســمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی عاشــوری به شماره ملی 2709312174 
به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق 
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به  امضای مدیرعامل )به عنوان 
امضــای ثابت( و رئیــس هیئت مدیره، یا نایب رئیس هیئــت مدیره )یک امضا( 
متفقا، همراه با مهر شــرکت و اوراق عــادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس 
اصلی و علی البدل: غالم عباس رســتمی چری به شــماره ملی 0054877113 
به عنوان بازرس اصلی و حمید باغ دوســت به شــماره ملــی 0039972119 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخــاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی ها انتخاب شد.  ثبت موضوع فعالیت مذکور 

بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

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

به شناسه ملی 14006300632 

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

سه

* موضوع خدمات: انجام خدمات بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری مرکزی زاهدان به 
تعداد حدود 1320 نفر به شرح زیر می باشد:

جبران هزینه های بســتری، شــیمی درمانی، رادیوتراپی، جراحی در بیمارســتان و مراکز 
جراحی محدود، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شــکن- جبران هزینه های مربوط به رفع 
عیوب انکســاری هر چشم 4 تا 20 دیوپتر یا بیشتر برای هر دو چشم- جبران هزینه های 
آمبوالنس بین شــهری به شــرط بســتری- جبران هزینه های زایمان اعم از طبیعی و 
ســزارین- جبران هزینه های اعمال جراحی مربوط به ســرطان، مغز و اعصاب مرکزی 
و نخاع، دیســک ســتون فقرات، گامانایف، قلب، پیوند کلیه، ریه، کبد و مغز استخوان- 
جبران هزینه های ســونوگرافی، ماموگرافی، رادیوگرافی، انواع اسکن، انواع سیتی اسکن، 
انواع آندوســکوپی، ام.آر.آی، اکوکاردیوگرافی، اســترس اکو و دانســیتومتری- جبران 
هزینه های مربوط به تســت ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوار عضله، نوار عصب، 
نوار مغز، آنژیوگرافی چشــم، نوار مثانه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و هولتومانیتورینگ 
قلب، جبران هزینه های جراحی های مجاز ســرپایی مانند شکستگی ها، گچگیری، ختنه، 
بخیه، کرایوتراپی، اکســیزیون لیپوم، تخلیه کیســت و لیزر درمانی- جبران هزینه های 
دندانپزشــکی- عینک و لنز- ویزیت- دارو- آزمایــش و فیزیوتراپی- ناباروری، دیالیز و 

سمعک، مطابق جدول شرح تعهدات منضم به اسناد مناقصه.
* مدت خدمات: از تاریخ 1396/2/1 به مدت یک سال شمسی.

* مناقصه گزار و بیمه گزار: شــهرداری زاهدان به نشانی خیابان آزادی- کدپستی: 
9813673157- تلفن: 054-33224064-7 

* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 450/000/000 ریال می باشد که باید به صورت 
ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع کارفرما )مطابق نمونه کاربرگ شــماره یک پیوســت اسناد 

مناقصه( همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.

* مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه شمسی.
* نحوه دریافت اســناد: کلیه شــرکت های خدماتی دارای صالحیت الزم و مجوز 
از شــرکت بیمه مرکزی با ارسال درخواســت کتبی به معاونت فنی و عمرانی شهرداری 
زاهدان و درج پست الکترونیک در نامه درخواست، واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب 
شماره 0103738037008 بانک ملی به نام درآمد شهرداری زاهدان و تحویل رسید آن 

به فروشنده اسناد می توانند اسناد مناقصه را به یکی از صورت های زیر دریافت نمایند:
1- از طریق پســت الکترونیکی: در صورت درخواســت متقاضی برای دریافت، اسناد به 

صورت فایل zip شده و pdf برای متقاضی ارسال می شود.
2- با مراجعــه حضوری: در صورت مراجعه حضوری، متقاضی برای دریافت اســناد به 

معاونت فنی و عمرانی شهرداری زاهدان مراجعه نماید.
آدرس: زاهدان- خیابان امیرالمؤمنین- نرســیده به تقاطع ســعدی- مجتمع طبقاتی 
ســعدی- بلوک دوم- طبقه ســوم- معاونت فنی و عمرانی شــهرداری زاهدان. تلفن 

33215347- 33221468- 054 دورنگار: 054-33215347
* زمان فروش اســناد: از تاریخ 96/1/28 لغایت پایان وقت اداری )ساعت 14( روز 

دوشنبه مورخ 96/2/4 می باشد.
* زمان تحویل اسناد تکمیل شده: تا پایان وقت اداری )ساعت 13( روز پنج شنبه 

مورخ 96/2/14 می باشد.
* مکان تحویل اسناد تکمیل شده: خیابان آزادی- دبیرخانه شهرداری زاهدان.

* زمان و محل بازگشایی پاکات: جلسه بازگشایی پاکات ارسالی روز شنبه ساعت 
11 صبح مورخ 96/2/16 در محل شهرداری زاهدان برگزار می شود.

نوبتدومآگهی مناقصه عمومی

شهرداریزاهدان

مالف200
شناسه35441

  

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 مشــابه 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 اســناد: مراغــه، خیابان خواجه نصیر شــمالی، ده متری 
مطهری، شــرکت آب و فاضالب مراغــه، امور قراردادها- شــماره تماس: 

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

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

و فیش نقدی جهت تحویل اسناد ارائه گردد.
- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد و شرکت در رد 
یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و سایر اطالعات و جزئیات مربوط 

در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای شماره 96/2

وزارتنیرو

شرکتآبوفاضالبمراغه
سهامیخاص

شمارهثبت2443

شرکت آب و فاضالب مراغه

 نوبت  اول

  

دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب مراغه
موضوع مناقصه: بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضالب شهر مراغه

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

و  )چهارمیلیارد  ریال   4/836/000/000 مناقصه:  اولیه  برآورد  مبلغ 
هشتصد و سی و شش میلیون ریال(

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 241/800/000ریال )دویست و چهل 
و یک میلیون و هشتصد هزار ریال(

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه
و  تأسیسات   5 رتبه  مناقصه:  در  شرکت  نیاز  مورد  رتبه  حداقل 
تجهیزات )دارای حداقل یک مورد کار مشابه به اتمام رسیده با رضایت نامه 

کتبی کارفرما(
مهلت دریافت اسناد: ده روز بعد از فراخوان نوبت دوم

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

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

هزینه خرید اسناد: مبلغ 300/000 ریال )سیصد هزار ریال( می باشد که 
باید به حساب شماره 0106160577006 بانک ملی شعبه اوحدی مراغه واریز 

و فیش نقدی جهت تحویل اسناد ارائه گردد.
- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد و شرکت در 
رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای شماره 96/1

وزارتنیرو

شرکتآبوفاضالبمراغه
سهامیخاص

شمارهثبت2443

شرکت آب و فاضالب مراغه

 نوبت  اول

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1392/4/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

حســین رهاب به شــماره ملــی 0938446932 به عنوان 

بازرس اصلی و وحید طاهری به شماره ملی 0073137502 

بــه عنوان بــازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند. ســید خسرو وفائی به شماره ملی 3933510228 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره و اکرم وثائق به شــماره ملی 

2753410542 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ســید 

سعید وفائی به شــماره ملی 0450170586 به سمت مدیر 

عامل انتخــاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اســناد تعهدآور 

با امضــای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیــره همراه با مهر 

شرکت معتبر اســت روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

ادارهثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاری

سازمانثبتاسنادوامالککشور

با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب مدیــران، انتخاب 

بــازرس، تصویــب ترازنامــه و صورت های مالــی، انتخاب 

روزنامــه کثیراالنتشــار 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 ار اس اکسپرس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 26997 و شناسه ملی 10100724645

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح ذیل جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. - موضوع موسســه:  انجام امور مشــاوره حقوقی و وکالت 
توســط وکالی دارای پروانــه وکالت معتبر. )در صورت ضــرورت قانونی انجام 
موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم( - مدت موسســه: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود - مرکز اصلی موسســه: تهران، خیابــان ولی عصر)عج(، پل امیربهادر، 
خیابان بشــیری، کوچه وزیری، پالک 13 کد پستی 1194644311 - سرمایه 
موسســه: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. آقای سیدســعید طالبیان، دارای 
850/000 ریال ســهم الشرکه. آقای محمدرضا رســولی، دارای 50/000 ریال 
سهم الشرکه. آقای سیدامیر حامد طالبیان، دارای 50/000 ریال سهم الشرکه. 
آقای ســیدعلیرضا طالبیان، دارای 50/000 ریال سهم الشرکه. - اولین مدیران 
موسسه: 1- سیدسعید طالبیان به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به 
شماره ملی 0943193941 - محمدرضا رسولی به سمت عضو هیئت مدیره به 
شماره ملی 0080323863 به مدت دو سال تعیین گردیدند. - دارندگان حق 
امضا: همچنین کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمی، با امضای مدیرعامل و همراه با مهر موسســه معتبر 
می باشــد. - اختیــارات نماینده قانونی: طبق اساســنامه )ثبت موضوع فعالیت 

مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(.

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی
 بین المللی سادات دادرس در تاریخ 1395/8/8

 به شماره ثبت 40028 به شناسه ملی 14006281044

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

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱۶0۱   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه۱۶ صفحه ویژه نامه عکس در مراکز استان ها و نيازمندي های ویژه تهران(سه شنبه ۲9 فروردین ۱39۶  ۲0 رجب ۱43۸   ۱۸ آوریل ۲0۱۷

صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

هواداران نامزدهای انتخاباتی
پاریس را به آشوب کشیدند

گزارشخبریتحلیلیکیهان

انضباط مالی دولت یازدهم
از شعار تا واقعیت

*رئیسجمهوردرنشســتخبریاخیرخــودباردیگراز
انضباطمالیدولتگفت،حالآنکهدرکارنامهاقتصادیدولت
نقاطکوریدیدهمیشــودکههمچنانپاسخیبهآنداده

نشدهاست.
*بهعنوانیکنمونه،دیوانمحاســباتازبرداشــت248
میلیوندالریدولتازفروشنفت،مازادبرســقفقانونی

میدهد. خبر
*دراینگزارشازتخلفســازمانامــورمالیاتیورعایت
نشدنســقفمعافیتمالیاتیحقوقهمخبردادهاستکه

مثالیدیگربرایبیانضباطیهاوتخلفاتمالیاست.
*همچنیــنرئیسکلبانکمرکزیروزگذشــتهازبدهی
130هزارمیلیاردتومانیبخشدولتیبهنظامبانکیخبرداد.

*هزینههاینهادریاستجمهوریدرسال96مبلغاستثنایی
150میلیاردتومانشــدهاستدرحالیکههزینهایننهاددر

آخرینسالدولتدهم،59میلیاردتومانبودهاست.
صفحه4

جدیدترینگشایشپسابرجام!

چرخبزرگترینکارخانهدوچرخهسازیکشورهمازحرکتایستاد

* عضو کمیســیون انرژی مجلس: قاچاقچیان و دالالن 

بنزین به دنبال حذف کارت سوخت هستند.

* معاون سازمان توسعه تجارت: وزارت صنعت بدعهدی غربی ها 

در برنامه توسعه صادرات غیرنفتی را پیش بینی نکرده بود.

* مدیرعامل یک شرکت نفتی: تمرکز بیش از حد دولت 

روی برجام وقت کشور را تلف کرد.

* شــرکت آب منطقه ای تهــران اعالم کرد: رهاســازی آب 

سدهای لتیان و امیرکبیر برای جلوگیری از سیل.     صفحه4

عضوکمیسیوناقتصادیمجلس:

پرداخت 3 برابری یارانه در مقطع کنونی 
جنبه تبلیغاتی دارد

* هواداران برخی نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه در پاریس، علیه مارین لوپن، یکی از چهره های 
جنجالی این دور از انتخابات به خیابان ها آمده اند.

* اگرچه پلیس ضدشــورش فرانسه با شــلیک گاز اشک آور، تظاهرکنندگان را پراکنده کرد اما آنها نیز با سنگ و 
چوب با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

* معترضان با ســردادن شعار »پاریس ضدفاشیست است« مخالفت خود را با حزب جبهه ملی فرانسه و رهبر آن 
»مارین لوپن« اعالم کردند.

* بسیاری از سیاستمداران سنتی فرانسوی نسبت به پیروزی مارین لوپن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور 
هشدار داده اند. لوپن گفته مثل انگلیس، فرانسه را از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد.

* انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری فرانسه یک شنبه هفته آینده برگزار می شود.                   صفحهآخر

* مقام بلندپایه روس در ریاض، خطاب به ملک سلمان: 
اجازه برکناری بشار اسد را نخواهیم داد.

* پس از آزمایش موشــکی پیونگ یانگ، آمریکا 3 ناو 
جنگی دیگر خود را به شبه جزیره کره اعزام کرد.

* همایش علمای شیعه پاکستان با شعار مبارزه با وهابیت و تروریسم.

* آمریکا یک نوزاد 3 ماهه را به اتهام حمایت از تروریسم 
احضار کرد!

* اعتصاب 1000 اســیر فلسطینی در زندان های رژیم 
صهیونیستی.

صفحهآخر

باآرای51/41درصدیصورتگرفت

پیروزی شکننده رئیس جمهور ترکیه در همه پرسی
اردوغان در آرزوی امپراتوری عثمانی!

صفحه4

واکنشکاربرانفضایمجازیبه»کارهایخوبدولت«
ازواردکردنمرباتاریختنسیماندررآکتور!

صفحه10

سیدابراهیمرئیسی:

رقیب من بیکاری، ناکارآمدی، فقر 
و کارهای انجام نشده است

* اگر اقتصاد ضعیف نداشــته باشیم، هم ســاختارها اصالح می شود و هم 
مقابل تحریم ها و تهدیدها مقاوم می شویم و هم در کسب و کار مردم رونق 

ایجاد خواهد شد.
* برخــی می گویند من رقیب زید و عمر هســتم. امــا من رقیب بیکاری، 

ناکارآمدی، فقر و حجم باالی کارهای انجام نشده در کشور هستم.
* باید همه ســاز وکارهای کشور به ســمت کارآفرینی باشد و دانشگاه و 

فرهنگ ما نیز در جهت حمایت از این عرصه حرکت کند.

* متاســفانه بهــره وری، رشــد 
اقتصــادی، افزایــش تولید، رفع 
مســئله بیکاری و ایجاد اشتغال 

شاخص های قابل قبولی ندارد.
صفحه2

فرار از گوی داغ؛
عملیات غیرممکن

سانسوردستهجمعینشریاتزنجیرهای
دربارهفتحالفتوحعسلویه

صفحه2 * امتیازگیری از روحانی، راز معرفی نامزد پوششی


