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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

تاسیس موسسه غیرتجاری پیشگامان اقتصاد کیهان 
در تاریخ 1395/8/8 به شماره ثبت 40035 

به شناسه ملی 14006282045
ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیــده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. - موضوع موسســه: مطالعات مرتبط به حوزه اقتصاد و تجارت 
الکترونیــک طراحــی مدل های تجارت و کســب و کار عارضه یابــی اقتصاد برگزاری 
نشست های تخصصی در حوزه علوم اقتصادی و تجارت مطالعات اقتصادی و بازرگانی 
و در مواردی پس از اخذ مجوزهای الزم انجام شــود. )در صورت ضرورت قانونی انجام 
موضوعــات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم( - مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود - مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان استاد مطهری شماره 284 واحد اول کد 
پســتی 1588645116 - سرمایه موسسه: مبلغ 10/000/000ریال می باشد. - اولین 
مدیران موسسه: مجیدرضا حریری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره 
ملــی 0046365151 دارنده 2/000/000 ریال سهم الشــرکه- مجیدرضا حریری به 
ســمت عضو هیئت مدیره به شــماره ملی 0046365151 دارنده 2/000/000 ریال 
سهم الشــرکه- اسداهلل عســگراوالدی به ســمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 
0038321319 دارنــده 2/000/000ریال سهم الشــرکه- مصطفی مالکی تهرانی به 
ســمت عضو هیئت مدیره به شــماره ملی0068841116 دارنــده 2/000/000ریال 
سهم الشــرکه- ابوالحســن خلیلی به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 
0439591074 دارنده 2/000/000ریال سهم الشرکه- هرویک یاریجانیان نماگردی 
به ســمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0068774389 دارنده 2/000/000ریال 
سهم الشــرکه بعنوان اعضاء هیئت مدیــره برای مدت نامحدود انتخــاب گردیدند.- 
دارندگان حق امضا:  امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه 
با مهر موسســه معتبر می باشــد. - اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه )در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم( 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور چغازنبیل 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 218258 

و شناسه ملی 10860721906 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1395/2/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم مــژگان بریمانی ک.م 
2161535811 و مهرداد مال عزیزی ک.م 1750562286 و محســن 
نمازیان ک.م 2991514450 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. خانم نســرین فرهی ک.م 0532098692 
به ســمت بازرس اصلی و آقای فرهاد عباســی ک.م 3256662285 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده کــه خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی، مشــاوره، نظارت، تامیــن تجهیزات، خرید و 
فــروش، ارائه خدمات آموزشــی، تعمیر و نگهــداری، پیاده ســازی و راه اندازی کلیه 
ســامانه های پروازی)پرنده های بدون سرنشــین در کالس مولتی روتور و بال ثابت(، 
ســامانه های تامین انــرژی تجدیدپذیر، ســامانه های نظارت تصویــری، دوربین های 
مداربسته)آنالوگ و تحت شبکه(،  انتقال تصویر، حفاظت پیرامونی و الکترونیکی ایمنی 
آتش نشــان، اعالن و اطفای حریق، کنترل دسترسی، سیستم های هوشمند مبتنی بر 
RFID، کامپیوتری)ســخت افزار و نرم افزار(، طراحی ســایت، تولید نرم افزار آموزشی 
و کمک آموزشــی، مدیریت ســامانه های تحت وب)اینترنت و اینترانت(، تاسیســات 
الکتریکال، روشــنایی، همچنین واردات و صــادرات، اخذ نمایندگی، خرید دانش فنی 
از شــرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات داخلی و خارجی و نمایشگاه های 
بین المللــی داخلی و خارجی، اخذ موافقت اصولی بانک ها، گشــایش اعتبار اســنادی 
جهت تسهیل در امور اجرایی فوق الذکر طبق موازین قانونی مصوب جمهوری اسالمی 
ایــران. در صورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربــط مدت: از تاریخ 
ثبــت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شــهر تهران- شــهرک ولی عصر- خیابان 
شهیدان ســلیمان و محمد آقائی- بلوار معلم- پالک 168- طبقه همکف- کد پستی 
1373636471 ســرمایه شــخصیت حقوقی: 10/000/000 ریال می باشــد. اسامی 
و میزان سهم الشــرکه شرکا: آقای ســیدمحمد هاشمیان ســیدبیگلو به شماره ملی 
0012580295 دارنده 2/500/000 ریال سهم الشــرکه آقای سیدعلیرضا یوسفی به 
شــماره ملی 0013529579 دارنده 2/500/000 ریال سهم الشــرکه آقای حمیدرضا 
قائم پناه به شــماره ملی 3770241223 دارنده 2/500/000 ریال سهم الشرکه آقای 
مهدی زندیه پری به شماره ملی 3920631218 دارنده 2/500/000 ریال سهم الشرکه 
اولین مدیران: سیدمحمد هاشمیان سیدبیگلو به شماره ملی 0012580295 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره- ســیدعلیرضا یوسفی به شماره ملی 0013529579 
به ســمت رئیس هیئت مدیره- حمیدرضا قائم پناه به شماره ملی 3770241223 به 
سمت عضو هیئت مدیره و مهدی زندیه پری به شماره ملی 3920631218 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 1 ســال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه 
اوراق و اسناد رســمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات 
و قراردادهــا به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت و نامه هــای عادی و اداری به 
امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق 
اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فرزانگان دانش کهکشان در تاریخ 
1396/5/9 به شماره ثبت 513188 به شناسه ملی 14006950652 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)75689(

آگهی تغییرات شرکت قطعات خودرو سهامی خاص
 به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10100740923

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )75693(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/4/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. - 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. حجت اله قلی تبار 

سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران.

آگهی تغییرات شرکت صنایع زنجیر ایران سهامی خاص 
به شماره ثبت 51685 و شناسه ملی 10100968386 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )75688(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالی 1395 به تصویب رسید. محمدرضا علیزاده دیلمقانی با کد ملی 0073548588 
به ســمت بازرس اصلی و رضا هاشــمی با کد ملی 1229512055 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت ره پویان جراحی درون بین شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 459931 و شناسه ملی 14004372790 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )75691(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/3/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت 
مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: تبسم کشاورز )4500780378( به سمت رئیس هیئت مدیره 
محمدعلی بانیانی )2297064608( به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت. امضاء کلیه اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از 

قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت آرمین مجد گستر خاورمیانه سهامی خاص 
به شماره ثبت 503648 و شناسه ملی 14006469309 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )75686(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/04/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شــرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصــالح گردید: انجام کلیه امــور بازرگانی و تجاری و تولیدی و صادرات و واردات کلیه 
کاالهــای مجــاز بازرگانی از صنایــع داخلی و یا خارجی طبق مقررات و مشــارکت با 
شــرکت های تولیدی و صنعتی و بازرگانی و خدماتی از طریق خرید ســهام و شرکت 
در مزایده های دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع شــرکت اخذ تســهیالت ریالی و 
ارزی از بانکهــا و یا موسســات مالی و اعتباری داخلــی و خارجی خصوصی و دولتی و 
سایر سازمان های تامین کننده منابع مالی علی الخصوص موارد مرتبط با موضوع شرکت 
مشــارکت در ســرمایه گذاری ضمنا شــرکت می تواند بطور کامل عملیات و معامالت 
مالی و تجاری و صنعتی و بازرگانی که به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم با تمام یا هر 
یک از موضوعات فوق مربوطه باشــد مبادرت نماید. همچنین واردات و صادرات کلیه 
فراورده هــای خام دامی و نهادهای خوراک دام براســاس ضوابــط مقررات اقدام نماید 
درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم و ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت ره پویان
 جراحی درون بین با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت 459931 و شناسه ملی 14004372790 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )75690(

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1396/03/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مصطفی قربانی کدم 
2297027087 بادریافــت کلیه سهم الشــرکه خود از صندوق 
شــرکت از ردیف شــرکاء خارج شد. سرمایه شــرکت از مبلغ 
1/000/000/000 ریال بــه مبلغ 950/000/000 ریال کاهش 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح شد. لیست شرکا پس 
از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد: محمدعلی بانیانی کد م 
)229706408( دارای مبلغ 475/000/000 ریال تبسم کشاورز 

کد م )4500780378( دارای مبلغ 475/000/000 ریال 

آگهی تغییرات شرکت ساچریت 
سهامی خاص به شماره ثبت 37165 

و شناسه ملی 10100825847

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )75694(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - صورت های مالی منتهی به پایان سال مالی 1395 به تصویب 
رســید. - آقای حســین حمیدیه با کد ملی 1286396875 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامــل و خانم فروزان مصری با کد ملی 0050999176 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم الناز حمیدیه با کد ملی 0440192625 
به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. - امضاء کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و غیره به امضای 
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. - آقای سید جالل خاکبازان 
فرد به شــماره ملی 0385068603 به سمت بازرس اصلی و آقای محسن میرزا 
ابوالحسن خان ایلچی، به شماره ملی 8370 005551 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت معدن فرآور امداد سهامی خاص
 به شماره ثبت 368045 و شناسه ملی 10320172100

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )75692(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/3/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
آقای مهدی فراهانی فر بجای آقای مالک رحمتی به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت 
فتح و نصر کرمان 10630104509 بســمت عضو هیئت مدیره انتخاب شد. تصمیمات 
هیئت مدیره برای تعیین سمت اعضاء و اختیارات مدیرعامل - آقای ولی اله اخالقی فرد 
به شــماره ملی 4899337132 بعنوان رئیس هیئــت مدیره و آقای مهدی فراهانی فر 
به شــماره ملی 0049692518 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ســیدمحمد 
حسن عیسی زاده به شماره ملی 2002149062 بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
شــرکت تعیین گردیدند. ضمنا هیئت مدیره کلیه اختیارات خود به شــرح مندرج در 
بندهای )1( و )4( و )6( و )7( و )8( و )9( و )10( و )11( و )12( و )13( و )15( ذیل 
ماده 42 اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. - امضای کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شــرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئــت مدیره و یک تن اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پارسا 
پالستیک سهامی خاص به شماره ثبت 58291 

و شناسه ملی 10101033498 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )75695(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1396/4/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 
مالی 1395 به تصویب رســید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو ســال به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم شهاب الدین )0039267954( آقای 
حســن کاهه )0793250897( خانم پیوند کاهه )0069723893( آقای 
امیر کاهه )0069967611( مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب 
گســتر پویا )10100473895( بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
آریا نیک روش شناسه ملی 10104097062 بسمت بازرس علی البدل به 
مدت یک ســال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.
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سالروز شهادت جواداالمئه حرضت امام محمدتقی)ع( را 
تسلیت می گوییم

خبر ويژهيادداشت روز

مگر انتخاِب 
خودتان نیست؟!

رایزنی سرلشکر باقری با مقامات ترکیه
محافل صهیونیستی را به وحشت انداخت
صفحه2 صفحه2

رهبر انقالب:

خداوند شهید حججی عزیز را
حجتی در مقابل چشم همگان قرار  داد

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در دیدار جمعی از مســئوالن 
و فعاالن فرهنگی از اســتان های یزد و همدان: مسئوالن فرهنگی 
موظفند روحیه و جریان انقالبی را در محیط های مختلف تقویت و 

از آن پشتیبانی کنند.
* باید همه تالش خود را مصروف تربیت دینی و انقالبی جوانان کنید 
و بدانید اخالق نیز همراه با تقویت روحیه انقالبی و دینی و حرکت 

جهادی و میل به جهاد در راه خدا، ایجاد و ماندگار می شود.
* شهید حججی نمونه ای درخشان از رویش های اسالمی و انقالبی است.
*شــهید حججِی عزیز در دنیایی که روزنه هــای اغواگر صوتی و 
تصویری فراوانی وجود دارد، چنین درخشید و خداوند او را همچون 

حجتی در مقابل چشم همگان قرار  داد.
* مســئوالن باید جریان عظیم نیروی انقالب را که خوشبختانه در 
بین جوانان جریــان دارد، تقویت کنند و به گونه ای عمل نکنند که 
جریان انقالبی، تضعیف و جریاِن مقابل آن در محیط های فرهنگی، 

دانشگاهی و تبلیغات دینی تقویت شود.
* امروز بسیاری از جوانان با انگیزه باال و ایمان باورنکردنی، به دنبال 
آنند که از زندگی، خانواده و راحتی خود بگذرند و با عشق به جهاد 
و دفاع از ارزش ها با دشمن مبارزه کنند که باید قدر این رویش های 
جدید و ارزشمند را دانست.                                                  صفحه۳

* یک سایت مدعی اصالحات: برخی از افراد به وسوسه امتیازاتی که پیشتر 
گرفته بودند و ممکن بود با تغییر وزیر هر آنچه بافته اند رشته شود و به باد 
فنا برود، مجدانه میان نمایندگان طیف های مختلف پرســه می زدند و البی 

می کردند تا گزینه مدنظرشان سر جای خود باقی بماند.
* فاضل میبدی فعال سیاســی اصالح طلب: اگر در 4 سال آینده ضربه ای 
بخوریم، از مجلس می خوریم. من شــخصا معتقدم لیستی که در این دوره 

برای مجلس ارائه کردند، لیست عقالنی نبود و بیشتر احساساتی بود.

مسئوالن باید جریان عظیم نیروی انقالب را تقویت کنند

* اندیشــکده کارنگی: پیروزی عرســال سکوی پرتاب 

حزب اهلل لبنان در منطقه شد.

 * براســاس 3 نظرســنجی: نیمی از هــواداران ترامپ 

از اینکه به وی رای داده اند شرمسارند.

 * چرخش کامل شــبکه الجزیره قطر به سمت سوریه؛ 

بشاراسد، رئیس جمهور قانونی سوریه است.

* سازمان ملل شکست آل سعود در جنگ یمن را اعالم 

کرد.                                                  صفحه آخر

وزارت دفاع روسیه خبر داد

بمباران ستون عظیم کاروان داعش در دیرالزور
200 تروریست تکفیری در دم به هالکت رسیدند

* رونمایی از آخرین شــاهکار وزارت صنعت در دولت 

یازدهم؛ واردات خودرو به اسم تولید مشترک.

* تعهد مکتوب زنگنه به برخی  نمایندگان برای احداث 

پتروشیمی.

* رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: برخی مدیران شستا 

به طور غیرقانونی 2 شغله هستند.

* مشکالت بانکی مانع افزایش صادرات گاز به عراق است.

* آغاز به کار سامانه جریمه هوشمند کامیون ها از فردا. صفحه۴

اظهارات عجیب رئیس اتاق اصناف:

حذف قیمت از روی کاال
 به نفع مصرف کننده است!

شخصیت ها و رسانه های اصالح طلب: 
فراکسیون امید به دنبال منافع فردی است

* متاسفانه افرادی برای حضور در 
لیست امید انتخاب شدند که اگر 
شاید ســراغ برخی از اصولگرایان 
معتدل می رفتیم، بهتر بود. برخی 
از این آقایان، بیشتر از اینکه دنبال 
منافع  دنبال  باشند،  اصالح طلبی 

خود هستند.
* صادق زیبــاکالم: این 110 تا 
150 نماینــده ای که بــه  عنوان 
فراکســیون امیــد و نزدیــک به 
اصالح طلبــان در مجلــس دهم 
جمع شــده اند، ظرف این 2 سال 
گذشته به هیچ وجه کارنامه خوبی 
به جا نگذاشتند.           صفحه2

 با حکم فرمانده کل قوا صورت گرفت

انتصاب فرمانده کل ارتش 
و جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
صفحه۳

امیر سرلشکر عطاءاهلل صالحی
 جانشین رئیس  ستاد کل نیروهای مسلح

امیر سرلشکر سّید عبدالّرحیم موسوی
فرمانده کل ارتش


