
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

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور
موسسه کیهان در راستای ارائه خدمات فرهنگی جهت هموطنان به ویژه دانشجویان ایرانی خارج از کشور، نرخ اشتراک نشریات خود را به شرح ذیل اعالم می دارد. در صورت تمایل 

به اشتراک و یا تمدید می توانید براساس این فرم، مبلغ اشتراک را به حساب 0106713595009 )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه 
کیهان(واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده با پست سفارشی به صندوق پستی 11365/3631 واحد آبونمان روابط بین الملل ارسال فرمائید.

توضیحات:1- آدرس مشترک را با حروف بزرگ التین، بصورت کامل و خوانا مرقوم فرمائید. 2-یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی 
را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری فرمائید. 3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته 
در یک روز ارسال می شود. 4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

دوره انتشارنشریات
آسیا 

آسیای میانه
اروپا

آمریکا- کانادا- ژاپن
آفریقا- اقیانوسیه

پست سفارشیپست عادیپست سفارشیپست عادیپست سفارشیپست عادی

9/600/00015/825/00011/800/00018/025/00016/800/00022/650/000روزانهکیهان فارسی

11/100/00017/325/00013/300/00019/525/00018/300/00024/150/000روزانهکیهان انگلیسی

11/100/00017/325/00013/300/00019/525/00018/300/00024/150/000روزانهکیهان عربی

5/775/0009/475/0007/100/00010/775/00010/050/00013/500/000هفتگیکیهان ورزشی

5/525/0009/225/0006/850/00010/525/0009/800/00013/250/000هفتگیمجله زن روز

5/275/0008/975/0006/600/00010/275/0009/550/00013/000/000دوهفته نامهکیهان بچه ها

753/0001/197/000912/0001/353/0001/266/0001/680/000دوماهانهکیهان فرهنگی

مشخصات مشترک:
Name:............................................................
Address:...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
 مشخصات متقاضی:

ماه               ............. مدت:  به  نشریه....................   ............................. پرداختی:  مبلغ   ........................................... خانوادگی:  نام  و  نام 
 ............................................... همراه:  تلفن   ......................................... ثابت:  تلفن  کدپستی:............................................ 

پست الکترونیکی .......................................................
آدرس پستی: .........................................................................................................................................................................................

بهای اشتراک ریالی نشریات ارسالی به خارج از کشور »دوره یکساله«

واحد آبونمان روابط بین الملل موسسه کیهان
تلفن: 02133913238 نمابر: 02133910922  پست الکترونیکی: int-affairs@ kayhannews.ir سامانه پیام کوتاه: 30001220121284

آگهی تغییرات شرکت نفیس دانه گلستان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 459219 

و شناسه ملی 14004339992
 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1396/01/29 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره مرکــب از 2 نفر الی 8 نفر 

می باشــد و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید بــه موضوع فعالیت 

شــرکت )مشــاوره در جهت تهیه طرح های تجــاری، مشــاوره، مطالعه و 

تحقیقات جهت نیاز تجاری مشــتریان، مشــاوره مدیریــت در زمینه های 

مالــی، مالیاتی، ســرمایه گذاری و کلیه امور مرتبط کــه در صورت ضرورت 

قانونــی انجام موضوعات فعالیت پس از اخــذ مجوزهای الزم( الحاق و ماده 

مربوطه اساســنامه اصالح گردید. علیرضا عدالت ش. ملی: 0031083676 

با پرداخت مبلغ 330/000/000 ریال به صندوق شــرکت در ردیف شــرکا 

قرار گرفت فاطمه ابوالحســن لو ش. ملــی: 2802712500 باپرداخت مبلغ 

330/000/000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه 

سرمایه شــرکت از مبلغ 1/000/000/000 ریال به 1/660/000/000 ریال 

افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. اســامی شــرکا و 

میزان سهم الشــرکه هر یک به شرح ذیل می باشــد. حسین مهاجرمنقوش 

)2121378928( دارنــده مبلغ 750/000/000 ریال سهم الشــرکه، مریم 

نوروزی )2121882901( دارنده مبلغ 200/000/000 ریال سهم الشــرکه، 

صدرا مهاجرمنقــوش )0023910682( دارنده مبلــغ 50/000/000 ریال 

سهم الشرکه، علیرضا عدالت )0031083676( دارنده مبلغ 330/000/000 

ریــال سهم الشــرکه، فاطمــه ابوالحســن لو )2802712500( دارنده مبلغ 

330/000/000 ریال سهم الشرکه.
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: موضوع موسسه »نشر دیجیتال« می باشد که مصادیق فعالیت های آن عبارتند 
از: تصدی قرار دادن اطالعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها 
در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشــار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در موضوعات 
مختلــف در معرض عرضه از طریق حامل های دیجیتال نظیر الواح فشــرده و تصدی 
قرار دادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در معرض 
دسترس عموم ازطریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطالعات و از طریق سامانه 
پیامک انبوه و شــبکه تلفن هوشــمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی.
مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شــهر تهران - دامپزشکی- 
خیابان بوســتان سعدی - خیابان قصرالدشــت - پالک 555 - طبقه همکف - واحد 
شمالی - کد پستی 1346697454 سرمایه شخصیت حقوقی: 10000000 ریال می باشد. 
اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء: خانم لیال اطهر به شماره ملی 2002719721 دارنده 
1/000/000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدمهدی اطهر به شماره ملی 2002763453 
دارنده 9/000/000  ریال سهم الشــرکه اولین مدیران شــرکت برای مدت یک ســال 
به شــرح ذیل انتخــاب گردیدند: خانم لیال اطهر به شــماره ملــی 2002719721 به 
ســمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدمهدی اطهر به شــماره ملی 
2002763453 به ســمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و 
تعهدآور موسسه از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء رئیس 
هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق 
اساسنامه آگهی به موجب مجوز شماره 96/164845 مورخ 1396/04/26 وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی صادر گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

تاسیس موسسه غیرتجاری همیار پیشرفت و آبادی باران 
در تاریخ 1396/06/15 به شماره ثبت 42665 

به شناسه ملی 14007048921

آگهی تغییرات شرکت سنگ بیستون شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 42806  و شناسه ملی 10100881743 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/3/23 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیــره جدید برای دو 
ســال به این شــرح انتخاب شدند: آقای مســعود مانی فر با کد ملی 
0032284470،  آقای علی مانی فر با کد ملی 0079292097، خانم 
فاطمه مانی فر با کد ملی 0079534295، آقای محمد میرزا عبداهلل 
با کد ملی 0075087073 به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا 
نظری با کد ملی 0045864152 به ســمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال انتخاب شدند. روزنامه کیهان جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت قدر کار سهامی خاص به شماره ثبت 
456164 و شناسه ملی 10780035158

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1396/2/31 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره عبارتنــد از آقای علی اصغر 
ملک افضلی به کد ملی 0384424066 آقای حمیدرضا هنرور علیخانی به کد 
ملی 0384415725 و آقای علی اقتداری به کد ملی 4072294381 که برای 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. آقای ناصر فرپور به کد ملی 0047981903 
به ســمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرقانی بــه کد ملی 0066010632 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه 
و حســاب سود و زیان سال منتهی به ســال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)91146(

 ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 

اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: پژوهش، سرمایه گذاری، مشارکت، 

مشــاوره، مدیریت اجرا، پیمانــکاری، نظارت بر اجــرا و بهره برداری پروژه های 

عمرانی و صنعتی که مصادیق آن شــامل موارد زیر می باشــد: انجام مطالعات 

فازهای مختلف پروژه های فنی و تهیه نقشه های اولیه و جزئیات اجرایی، تهیه یا 

تولید مصالح و تامین ماشــین آالت و تجهیزات موردنیاز پروژه های فنی از منابع 

داخلی یا خارج از کشور، استفاده از تسهیالت ارزی و ریالی بانکی برای صادرات و 

واردات و خریدوفروش هر نوع کاال یا خدمات مرتبط با فعالیت های شرکت، ارائه 

خدمات آزمایشگاهی در حیطه رشته مهندسی عمران و تامین مواد و تجهیزات 

مربوط بــه آن، طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی از 

جمله ابنیه، ژئوتکنیک، تاسیسات، راه و ترابری، نفت وگاز، نیرو، صنعت ومعدن، 

آب، کشــاورزی، ارتباطات و ... انجام کارهای پژوهشــی مرتبط با فعالیت های 

شــرکت و تولید محصوالت با ارائه خدمــات دانش بنیان، آماده ســازی، افراز، 

تفکیک، تغییر کاربری، قطعه بندی اراضی، احداث شهرک های مسکونی، تجاری، 

صنعتی، صنفی، گلخانه، کشاورزی، پارک علم و فناوری و ... اخذ پروانه ساخت 

و موافقــت اصولی برای پروژه های مرتبط، انجام کلیه فعالیت های ســاختمانی 

ازجمله ساخت وساز، گسترش واحدهای مسکونی و غیرمسکونی، مقاوم سازی و 

مرمت ابنیه، گودبرداری، بهسازی خاک، انبوه سازی، بلندمرتبه سازی، بافت های 

فرســوده و ... ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و اخذ و اجرای نمایندگی 

از شــرکت های داخلی و خارجی. )درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم 

از مراجــع ذیربط(. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شــرکت: 

تهران، شــهر تهران، میدان حر، خیابان ده متری شــعاع، کوچه منطقه، پالک 

5، طبقه اول، واحد 2، کد پســتی 1317984513 سرمایه شخصیت حقوقی: 

مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 10/000 ریالی می باشد که تعداد 

100 ســهم آن با نام عادی بوده و به اســتناد گواهی شماره 96/52193 مورخ 

1396/05/23 مبلغ 1/000/000 ریال نزد بانک گردشــگری شــعبه میرداماد 

غربی پرداخت گردیده اســت. اولین مدیران: آقای مجید هاشمی به شماره ملی 

0603283039 به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای بصیر بهبهانی به شــماره 

ملی 1270190415 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد 

جالل میررحیمی به شــماره ملی 4433506087 به ســمت نایب رئیس برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار 

و تعهــدآور و چک ها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در 

غیــاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 

و اوراق عــادی و مکاتبــات با امضای مدیرعامل یا اعضــای هیئت مدیره و مهر 

شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و 

علی البدل: آقای محمدرضا ابراهیمیان به شماره ملی 1292077360 به سمت 

بازرس اصلی و آقای ســیدمحمدرضا میرجلیلی به شماره ملی 4420004924 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تاسیس شرکت سهامی خاص اندرکنش زمین پی سازه 
در تاریخ 1396/06/08 به شماره ثبت 514509 

به شناسه ملی 14007031726

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

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله سهامی عام 
به شماره ثبت 12582 و شناسه ملی 10100485590 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای بهرام فرمان آرا به شماره ملی 1284350959 به سمت مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره آقای بهروز فرمان آرا به شماره ملی 0040390985 به 
ســمت نائب رئیس هیئت مدیره حق امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت 
بحث و تبادل نظر شد و در نتیجه تصمیم زیر مورد تصویب قرار گرفت. کلیه 
اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اعتبارات 
اســنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفــر از اعضای هیئت مدیره و 
در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شــرکت 
معتبر خواهد بود. اختیــارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف- انجام 
دادن کلیه تشریفات قانونی شرکت ب - انجام دادن کلیه امور اداره شرکت 
با همکاری قســمتهای مربوطه پ- تهیه و تنظیم بودجه شرکت ت- عزل 
و نصب کارکنان شــرکت )بجز مدیران که ازطرف مدیرعامل پیشــنهاد و 
درصورت تصویب هیئت مدیره انجام می پذیرد.( براساس ضوابط تعیین شده 
ث- تهیه و تنظیــم مقررات و آئین نامه های داخلی شــرکت و ارائه آن به 
هیئت مدیره جهت بررســی و تصویب ج- پرداخت بدهی و وصول مطالبات 
جاری شــرکت چ- انجام تشــریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و 
شــرکتها برای مصارف جاری شــرکت ح- باز کردن حسابهای جاری و یا 
حسابهای سپرده در بانکها و- ورود به هرگونه دعوی چه به عنوان خواهان 
و چه به عنوان خوانده درکلیه مراحل قضایی و تســلیم گزارشات مربوطه به 
هیئت مدیره م- خریدهای داخلی هر نوع مواد مورد لزوم و قطعات و اجناس 
مورد احتیاج جهت بهره برداری شــرکت حداکثر تا مبلغ 80 میلیون ریال در 
هر مورد ه- حفظ اموال و تنظیم فهرســت دارایی های شرکت و- تعیین و 
پرداخت حقوق و پاداش کارکنان شرکت براساس مقررات جاری تعیین شده 
ازطرف دولت جمهوری اسالمی ایران و هیئت مدیره ن- فروش محصوالت 
و خدمات شرکت براساس ضوابط تعیین شده ازطرف هیئت مدیره و مقررات 

جاری کشور که ازطرف دولت ابالغ می گردد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

اداره اوقــاف و امور خیریه جنوبشــرق تهران در نظر دارد 
خدمات نقشــه برداری موضوع ذیل را از طریــق مناقصه عمومی به 

شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید.
موضوع مناقصه: خدمات مهندســی و مشاوره ای جهت تهیه نقشه 
1/500 کاداستر شهری از محدوده پالک های ثبتی 142 و 139 اصلی 

از موقوفه عبدالغفور  هلل باشی
مبلغ تضمین شرکت در اسناد مناقصه درج شده است.

تاریخ دریافت اسناد: از زمان درج آگهی لغایت 1396/7/26
تاریخ تسلیم کلیه پاکات: 1396/8/1 لغایت 1396/8/9

تاریخ بازگشایی پاکات: 1396/8/13
دریافت اسناد مناقصه هیچ گونه حقی را برای شرکت های مشاور ایجاد 
نمی کند و کارفرما در رد یا قبول پیشــنهادها براســاس قانون مختار 
است و متقاضیان می توانند به آدرس ذیل مراجعه و نسبت به دریافت 

اسناد مناقصه اقدام نمایند.
کلیه شــرکت کنندگان در مناقصه بایــد دارای گواهینامه صالحیت 
نقشه برداری- فتوگرامتری و سیستم اطالعات جغرافیایی تواما باشند.

آدرس: تهران- خیابان رســالت شــرق- خیابان قنبرزاده- ابتدای 
هویزه- پالک 169- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران

آگهی مناقصه عمومی
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صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

* سقوط بیش از 700 واحدی بورس در ماه جاری.
* برندهای خارجی پوشــاک با دستورالعمل وزارت صنعت 

بی رقیب شده است.
* دریافت وجه از مردم برای ســهام عدالت خالف مقررات 

است.

* خبرگزاری ایســنا: روش محاســبه نرخ تــورم صحیح و 
منصفانه نیست.

* توزیع 250 میلیارد تومان تســهیالت با ســود 4 درصد 
بین عشایر.

صفحه4

شرکت رنو فرانسه:

فعالیت در ایران را با تحریم های جدید 
تعلیق می کنیم

* رئیس مجمع پارلمانی شــورای اروپا پس از دیدار با 

بشار اسد مجبور به استعفا شد!

* حماس در پاســخ به محمود عباس: سالح خط قرمز 

مقاومت است هرگز آن را زمین نخواهیم گذاشت.

* خســارت 30 میلیارد دالری شــرکت های اروپایی از 

تحریم اقتصادی روسیه.

* وزیر دفاع ســوریه: جنگ با تروریســت های تکفیری 

ادامه جنگ با اسرائیل است.                    صفحه آخر

درخواست رسمی عراق از ایران و ترکیه 
برای بستن مرزها و توقف مبادالت با اقلیم کردستان

نگاهی به سخنان دیروز روحانی در دانشگاه تهران

برجام در بن بست، اقتصاد در رکود
دولت مشغول حاشیه سازی!

در پاسداشت شهید ابراهیم هادی

شهیدی که خیلی ها را متحول کرد

سردار اشتری در صبحگاه مشترک یگان های ناجا:

امنیت کشور ما در تالطم منطقه مثال زدنی است

2 تن از نگهبانان کاخ کشته شد

حمله مسلحانه به کاخ پادشاهی عربستان در جده
اعالم وضعیت فوق العاده در شهر

* ابراهیم هادی شهید گمنامی است که فرمانده گروه چریکی شهید اندرزگو بود. شهید هادی به »سردار کمیل« 
و »پهلوان بی مزار« معروف شده و خواندن خاطراتش خیلی ها را به طور معجزه آسایی متحول نموده است.

* اخیرا یک مســابقه کتابخوانی براســاس زندگینامه این شهید برگزار شــد. دل نوشته هایی که شرکت کنندگان 
مسابقه در پاسخ به سؤال تشریحی نوشته بودند حکایت از اثرگذاری شهید هادی روی زندگیشان و تغییر و تحول 

روحیشان داشت که بسیار شگفت انگیز و حیرت آور بود.
* نمازخوان شــدن، تقویت نماز و حجاب، روی آوردن به توکل و توسل و برادر خود دانستِن شهید ابراهیم هادی 

نیز بسیار در نوشته ها وجود داشت. 
* یکی از جوانان شرکت کننده در این مسابقه نوشته است:»آشنایی با شهید ابراهیم هادی از نظر من چیزی فراتر از 
معجزه بود...! معجزه ای که به من آموخت فضای مجازی و رنگ لباس و مدهای امروزی مهم نیستند بلکه آنچه در 
این جامعه مهم است؛ ازخودگذشتگی، انسانیت، رشادت و مروت است.«                                        صفحه8

*فرمانده نیروی انتظامی: امنیت باثبات و مثال زدنی در 
کشور ما وجود دارد و نگاهی به اوضاع منطقه و تالطم 
و تنش های اطراف ما نشــان می دهد این امنیت که به 
برکت خون شــهدا، هدایت های مقام معظم رهبری و 

هوشیاری مردم به دست آمده، چه ارزشی دارد.
*ناجا براســاس قانون و تدابیر فرمانده معظم کل قوا 
با تمام توان برای نظــم، امنیت و آرامش تالش کرده 

و حافظ آن است.

*گواه اقدامات نیروی انتظامی در زمینه تامین امنیت 
و آرامش، شــهدای عزیزی هستند که همچون دوران 
دفاع مقدس، هر ماه در مبــارزه با متجاوزین مرزی و 

افراد قانون گریز جان خود را تقدیم انقالب می کنند.
*همکاران من در سراســر کشــور از پایانه های مرزی 
گرفته تا شهرها و روســتاها و پایانه های مسافربری و 
نقــاط صعب العبور حضور دارند و آماده اند تا با هرگونه 
بی قانونی برخورد کنند.                              صفحه10

صفحه2

داعش 
بازسازی خالفت در اربیل

گستاخی عجیب سفارت ایتالیا
و پیشنهاد عجیب تر رئیس کمیسیون مجلس

صفحه آخر

مجرم محکوم شده تیم هسته ای
هنگام دریافت مدال خدمت به چه می خندید؟!

صفحه2

* رئیس جمهور در ســخنرانی دیروز خود، از تنبیه برنده انتخابات 
سخن گفت! در حالی که دولت بدون هیچ مانعی، هرکس را خواسته 
به وزارت برگزیده، هرکس را خواســته معاون و استاندار و فرماندار 
کرده و بدون کوچک ترین مشــکلی،همه امور را طبق ســلیقه و 

خواست خودش پیش برده است. پس ماجرای تنبیه چیست!؟
* تجربه نشان داده که هرگاه دولت در اثر قصور و تقصیر با مشکل 
مواجه می شود، رئیس جمهور وارد میدان می شود و با طرح یکی دو 
حاشیه مهم و جنجالی، موجی در کشور و در رسانه های حامی خود و 
بالتبع در بخشی از افکار عمومی راه می اندازد تا حواس ها از مسائل 

اصلی دور بماند!
* تجربه هایی مثل بحث عجیب و بی مبنــای درس مذاکره گرفتن از 
عاشورای حسینی، بحث خالف مبانی به زور نبردن مردم به بهشت و 
چندین و چند نمونه دیگر، همگی در زمان هایی خاص و در روزگاری که 
مردم به شدت نیاز به فهمیدن حقایق و آگاهی از امور داشتند بیان شد. 
* حاال دیگر همه می داننــد که هروقت از این قبیل حرف ها مطرح 
می شــود، خبری در راه است، افتضاحی به بار آمده یا خواهد آمد و 

خالصه باید منتظر چیزی باشیم!
* شاید دســتگیری مهدی جهانگیری، شاید محکومیت هفته قبل 
5چهره ارشد حزب منحله مشارکت ، شاید بررسی و تعقیب پرونده 
حسین فریدون،شاید صدور اولین حکم برای جاسوس تیم هسته ای 
و احتمال رسیدگی به پرونده سایر جاسوس ها، شاید اوضاع آشفته 
برجام و رجز خوانی هرروزه ترامپ و... زمینه تولید و ادای تازه ترین 
حاشیه های سیاسی شده باشد!                                            صفحه3


