
شرحردیف

نام دستگاه مناقصه گزار: اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن1

نشانی دستگاه مناقصه گزار: استان گیالن - بندرانزلی - غازیان - خیابان شهید مصطفی خمینی2

موضوع مناقصه: نگهداری فضای سبز و انجام امور نظافت و پاکسازی، آبدارخانه و...3
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تاریخ شروع و خاتمه فروش اسناد و تاریخ تحویل اسناد به مناقصه گزار:
96/5/16 مورخ  دوشنبه  روز  کاری  شروع  ساعت  از  اسناد:  فروش  شروع  تاریخ 
96/5/25 مورخ  چهارشنبه  روز  کاری  ساعت  پایان  تا  اسناد:  فروش  خاتمه  تاریخ 
تاریخ جلسه توجیهی و بازدید از محل: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 96/5/29
تاریخ تحویل اسناد به مناقصه گزار: لغایت ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 96/6/7
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نحوه توزیع و نشانی محل دریافت اسناد مناقصه:
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
عدم  صورت  در  مناقصه گران  است  الزم  و  شد  خواهد  انجام   www.setadiran.ir
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 96/5/14 می باشد.

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تلفن:
 27313131-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
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مهلت و محل ارسال/ تحویل اسناد تکمیل شده مناقصه گران:
ساعت  تا  حداکثر  الکترونیکی  بصورت  باید  ج(  و  الف.ب  )پاکات  مناقصه  اسناد  کلیه 
14:30 روز سه شنبه تاریخ 96/6/7 از طریق سامانه »ستاد« ارسال گردد. الزم به ذکر 
است پاکت الف )اصل تضمین فرایند اجرای کار( عالوه بر ارسال الکترونیکی به صورت 
فیزیکی به آدرس مذکور در بند 2 آگهی )دستگاه مناقصه گزار( در مهلت مقرر تحویل 

امور حقوقی و قراردادهای دستگاه مناقصه گزار می گردد.

7
قیمت پایه موضوع مناقصه: برای یکسال قراردادی با در نظر گرفتن سود پیمانکار 
معادل مبلغ 13/602/991/333 ریال )به حروف سیزده میلیارد و ششصد و دو میلیون 

و نهصد و نود یک هزار و سیصد و سی و سه ریال( می باشد.

8

بصورت  که  مناقصه  در  شرکت  تضمین  مناقصه:  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  نوع 
ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده اداره کل به 
شماره 2196454405002 نزد بانک صادرات خواهد بود. مبلغ 70/000/000 )هفتاد 

میلیون( ریال تعیین می گردد.

9
تاریخ، زمان و محل بازگشائی اسناد مناقصه گران: روز سه شنبه مورخ 96/6/7 راس 

ساعت 15:00 در محل دفتر مدیرکل واقع در طبقه سوم ساختمان اداری
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شرایط الزامی شرکت در مناقصه:
1- گواهی تایید صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی 

پنج  در  سبز(  فضای  و  )نظافت  مناقصه  موضوع  با  مشابه  کار  سابقه  بودن  دارا   -2
هر  به  مربوط  سابقه  که  صورتی  در  عمومی(.  یا  دولتی  دستگاه های  )با  گذشته  سال 
کمتر  نباید  قرارداد  مبلغ  باشد،  قراداد  یک  قالب  در  فضای سبز  و  نظافت  موضوع  دو 
از 6/000/000/000 ریال و در قراردادهای جداگانه نباید کمتر از 3/000/000/000 

ریال باشد.
3- ارائه رضایت نامه از کارفرماهای قبلی در خصوص نمونه قراردادهای مربوط به بند 2 

الزامیست )با امضای باالترین مقام دستگاه(
توضیح: در صورت دارا بودن سابقه انعقاد هرگونه قرارداد با دستگاه مناقصه گزار، ارایه 

رضایت نامه با امضاء و تائید مدیرکل الزامی است.
4- درج فعالیت موضوع مناقصه در اساسنامه شرکت.

)برای  دریانوردی.  و  بنادر  مالی سازمان  امور  اداره کل  از  بدهی  ارائه گواهی عدم   -5
دریافت گواهی مزبور، درخواست خود را به نمابر اداره کل امور مالی سازمان بنادر و 

دریانوردی به شماره 88651074 و 84932515-021 ارسال نمایید.(
6- ارائه آنالیز قیمت الزامی می باشد.

مورد  وی  اسناد  مناقصه گر،  توسط  فوق  موارد  از  یک  هر  ارایه  عدم  در صورت  توجه: 
بررسی قرار نمی گیرد و از دور رقابت کنار می رود.
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بهای دریافت اسناد مناقصه: دریافت کنندگان اسناد باید بهای دریافت اسناد به مبلغ 
300/000 )سیصد هزار( ریال را حداکثر تا تاریخ 96/6/7 به شماره حساب الکترونیکی 
سیبا 2176454401004 )بانک ملی( واریز نموده و تصویر فیش واریزی را در پوشه 

پاکت ب در سامانه قرار دهند.

آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای( شماره 96/1

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

P.M.Oنوبت اول P.M.O

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان عبدالحســین بیدآبادی ک.م 0043821121 به ســمت رئیس هیئت مدیره و احمد بیدآبادی ک.م 0041638158 به 
ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدحســین ذوالفقاری طهرانی ک.م 0043216031 به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای دو نفر از سه نفر آقایان اعضاء هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر است.
 با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق امضاء 
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت انتقال داده های نداگستر صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 217842 
و شناسه ملی 10102591792

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1395/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1394/12/29 

مورد تصویب واقع شد.

موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران ش م 10100464606 

بســمت بازرس اصلی و موسســه حسابرســی آزمودگان ش م 

10100252339 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار شــرکت تعیین 

شد.

 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت  های 

مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده 

توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت  شیمیایی شمین سهامی خاص به شماره ثبت 29996 
و شناسه ملی 10100754556

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 

ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیــر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. 

- موضوع شــرکت: تهیه و تولید و توزیع انواع داروهــا و فرآورده ها و مکمل های دارویی و 
شیرخشــک و مکمل های غذایی رژیمی، غذاهای کمکی شیرخواران و لوازم و ابزار مصرفی 
پزشــکی و فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی و ملزومات دارویی مجاز و لوازم و تجهیزات 
پزشــکی و صادرات و واردات مجاز مربوط به موضوع فعالیت شرکت و شرکت در مزایده و 
مناقصه و سرمایه گذاری بنا به موضوع فعالیت شرکت و هرگونه اقدامی که به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم در مســیر فعالیتهای فوق باشد. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم( 
- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

- مرکز اصلی شــرکت: تهران، خیابان کریمخان زند، روبروی ایرانشــهر شمالی، پالک 99 
کد پستی 1585686341 

- ســرمایه شرکت: مبلغ 20000000 ریال منقسم به 2000 سهم 10000 ریالی که تعداد 
2000 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 7000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 399 مورخ 95/6/9 نزد بانک ملی ایران شعبه کریمخان زند دایره 

صندوق پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.  
- اولین مدیران شــرکت: آقای دارا روحانی به شــماره ملی 0451420349 بسمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای علیرضا روحانی به شــماره ملی 0937471879 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای ارسطو شهابی به شماره ملی 0069257809 بسمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
9- حق امضاء اسناد و مکاتبات عادی شرکت با مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و حق امضاء اوراق تعهدآور و اسناد مالی و اعتباری و بانکی با امضای 
مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا وکالی محضری و با مهر شرکت می باشد.

- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
- بازرس اصلی و علی البدل: لیال عابدی قره بالغ به شــماره ملی 0067577806 به عنوان 
بازرس اصلی. هاجر کیانی ابربکوه به شماره ملی 0010015515به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص بخارا داروطب 
در تاریخ 1395/6/17 به شماه ثبت 498014 

به شناسه ملی 14006156910

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

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصــه آن به شــرح زیر جهت 
اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع شــرکت: ابنیه فنی اعم از طرح، محاســبه، 
اجرا و نظارت کلیه عملیات عمرانی، ســازه های بتنی، فوالدی، چوبی، پل ســازی 
)بتنی، فوالدی و ســنگی( ســدهای خاکی و بتنی، ســازه های آبی و بندر، تونل، 
ساختمان های صنعتی و کارخانجات و مسکونی و نصب انواع سازه های پیش ساخته 
و پانل و محوطه ســازی و شهرک ســازی و غیره و ضمنا کارهای عمومی راه سازی، 
راه آهن و فرودگاه و طرح های زمین شناســی و معدن و نقشه برداری و نقشه کشی 
و کارهای رشــته تاسیسات اعم از مکانیکی و برقی تاسیسات شهری و بین شهری 
شــامل طرح های آبرسانی، انتقال فاضالب، احداث تصفیه خانه و احداث پست برق 
و نیروگاه و کارهای گازرسانی و کارهای مشترک با موارد فوق و صادرات و واردات 
کلیه مصالح ســاختمانی و موارد مشــترک آن )در صورت ضــرورت قانونی انجام 
موضوعــات فعالیت پس از اخــذ مجوزهای الزم( مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی شــرکت: تهران خیابان اشرفی اصفهانی خیابان پیامبر 
شــرقی خیابان شهاب ساختمان ملیکا طبقه سوم واحد 28 پالک پانزده کد پستی 
1471785544 سرمایه شــرکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 
100/000 ریالی که تعداد  100ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 
3/500/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1053/95/197 مورخ 
95/6/15 نزد بانک سرمایه شعبه جنت آباد شمالی پرداخت گردیده است و الباقی 
سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: حسین کلیبر عتیق 
شماره ملی  1583061381 به سمت رئیس هیئت مدیره- اکبر پیری شماره ملی 
1530324130 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- ســحر صالح نیا شماره ملی 
4609935767 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی 
و اداری شــرکت به امضای ســحر صالح نیا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: - مجید 
رضایی به شــماره مل ی 1582133573 به عنوان بازرس اصلی و اکبر مهدوی به 
شماره ملی 0069003726 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 آژند مهر سودا در تاریخ 1395/7/7 
به شماره ثبت 499087 به شناسه ملی 14006204395 

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1395/3/23 و مجوز شماره 11/13585 مورخه 95/4/21 سازمان 

حمل و نقل پایانه های کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و صورت ســود و زیان شــرکت برای سال مالی منتهی به 

1394/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

- موسسه حسابرســی تالش ارقام شناسه ملی 10100560383 

به ســمت بازرس اصلی و آقای امیرهوشــنگ خلیلی اقدم به کد 

ملی 0067036848 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یکسال 

انتخاب شده است.

- روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت آگهی های 

شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های 

مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار  انتخاب شده توسط متقاضی 

در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی آریا 
ترابر راد سهامی خاص به شماره ثبت 55760 

و شناسه ملی 10101008714

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

هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »

https://telegram.me/kayhan_news

شــرکت برق منطقــه ای آذربایجان در نظــر دارد 
انجام خدمات اپراتوری در پســت های فــوق توزیع و انتقال 
تحت پوشش شــرکت برق منطقه ای در ســطح استان های 
آذربایجــان شــرقی، آذربایجان غربی و اردبیــل را از طریق 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت بــه آدرس الکترونیکی

 www.setadiran.ir برگزار نماید.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2/283/000/000 به 
حروف )دو میلیارد و دویست و هشتاد و سه میلیون ریال( به 
صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا به 
شــماره 2175090408006 بانک ملی شعبه برق منطقه ای 

تبریز به نام شرکت برق منطقه ای  آذربایجان 
بهای فروش اسناد: 200/000 ریال )دویست هزار ریال(

جدول زمانی انجام مناقصه
از ساعت 8 صبح مورخ 96/5/21شروع فروش اسناد

تا ساعت 19 عصر مورخ 96/5/25مهلت دریافت اسناد
مهلت بارگذاری پیشنهادات 

در سامانه ستاد
تا ساعت 10 صبح مورخ 96/6/6

ساعت 11 صبح مورخ 96/6/6بازگشایی پاکات
جهت اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل 

عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-27313131
جهت اخذ اطالعات بیشــتر به سایت های زیر مراجعه و یا با 
شماره تلفن 33280943-041 تماس حاصل فرمایند.
www.tavanir.org.ir

آگهی تجدید مناقصه عمومی

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای آذربایجان

نوبت اول

www.Iets.mporg.ir
www.azrec.co.ir
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يادداشت روز

خبر ويژه

با معرفی نفرات برتر کنکور

نتایج اولیه آزمون سراسری سال 96 دانشگاه ها اعالم شد
گروه زبان های خارجیگروه هنرگروه علوم انسانیگروه علوم تجربیگروه علوم ریاضی و فنی

صابر دین پژوه
 از تبریز نفر اول

امیر حسین قاسمی نژاد رائینی 
از سیرجان نفر اول

عرفان میران زاده مهابادی
 از تهران نفر اول

سما معیری
 از تهران نفر اول

ارشیا زاهدی  پورخامنه
 از تهران نفر اول

محمد کاظم فقیه خراسانی
 از یزد نفر دوم

امیر حسین قویدل سرد صحرا
 از تبریز نفر دوم

یلدا حجتی
 از تهران نفر دوم

اویتا اراکیلیان
 از تهران نفر دوم

رضا قانع خیابانیان
 از تهران نفر دوم

علی فاطمی مفرد
 از  تهران نفر سوم

محمد رضا نادری
 از  بابل نفر سوم

علی مهرابی
 از  تهران نفر سوم

آتوسا عبداللهی امانی
 از  کرج نفر سوم

امیر حسین قویدل سرد صحرا
 از تبریز نفر سوم

گزارش خبری تحلیلی کیهان از »سلفی حقارت«

این نمایندگان 
می خواهند پاسخ »مادر تحریم ها« را بدهند؟!

* وزیر کشور فرانسه: 217 نفر از 
تروریست های بازگشته از عراق و 
سوریه بزرگسال و 54 نفرشان هم 

کم سن و سال هستند.
* تهدید حمالت تروریســتی در 

فرانسه بسیار باالست.
* فقط در سال جاری 7 طرح تروریستی 
خنثی شده و 2 حمله هم علیه نیروهای 

پلیس صورت گرفته است.

* واشنگتن  پست: عربستان عقب مانده دست از سرکوب 

وحشیانه مردمش بردارد.

* آخرین پایگاه داعش در شــرق ســوریه هم به دست 

ارتش و مقاومت افتاد.

* رای الیوم: یمن گورستان نظامیان سودانی می شود اما 

خزانه عمرالبشیر پر نخواهد شد.

* 55 بار حمله به شمال یمن ظرف 48 ساعت؛ سعودی ها 

روی صهیونیست ها را هم سفید کردند.        صفحه آخر

پس از تحریم های تازه شورای امنیت علیه پیونگ یانگ

کاخ سفید: خودمان را مسخره نکنیم
کره شمالی به تهدیداتش ادامه خواهد داد

* پس از گذشــت 4 ســال از وعده های نافرجام قبلی، 
سیف وعده تک نرخی کردن ارز را باز هم تکرار کرد.

* یک مســئول در اتاق بازرگانی ایــران: اقدامی برای 
افزایش صادرات نشده و فقط حرف زده ایم.

* مرغ در غفلت مسئوالن دولتی هر روز گرانتر می شود.

* خبرگزاری حامــی دولت: خارجی ها پیــاز ایرانی را 
5برابر ارزان تر از ایرانی ها می خرند!

* بهره برداری از اولین و بزرگترین گندله ســازی شرق 
کشور با حضور وزیر صنعت، در سنگان خراسان رضوی.
صفحات4 و3

امروز صورت می گیرد

امضاء قرارداد خودرو با فرانسه
 باز هم محرمانه!

صفحه2صفحه2

آن دوگانه
اگر در میان نبود!

عقده حقارت خود را
با ملت ایران جمع نزنید

به گفته وزیر کشور فرانسه:

 271 تروریست تکفیری بازگشته از عراق و سوریه 
در خیابان های فرانسه قدم می زنند

* رهبر انقالب پیش از این نسبت به تبعات حمایت های کشورهای خارجی 
از تروریســت های تکفیری هشــدار داده و اعالم کرده بودنــد، آتش این 

حمایت ها روزی دامن حامیان تکفیری ها را هم خواهد گرفت.  
 صفحه آخر

صفحه10

صفحه2

* دولت تورم را کاهش داد اما به قیمت ایجاد رکود اقتصادی!
* ترامپ: به جای خاورمیانه، 6 تریلیون دالر را در آمریکا خرج می کنیم


