
مجله کیهان ورزشــی، 
امروز )شنبه 24 شهریور 

)1397
در سراسر کشور منتشر 
شــد. در هفته نامه 84 
کیهــان  صفحــه ای 
ورزشــی، آخرین اخبار 
فوتبال ایــران و جهان 
را می خوانید. در شماره 
کیهان  مجلــه   3204
ورزشــی مطلب زیر را 

مطالعه می کنید:
از  کــه  انتظــاری   -

مسئوالن ورزش می رود.... )چشم انداز(
- مروری بر عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی  های آسیایی

- شاکیان خارجی استقالل و پرسپولیس )زیر ذره بین(
- آخرین اخبار ورزش ایران و جهان و رشــته هایی چون بسکتبال، والیبال، 

پینگ پنگ، سوارکاری و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

آگهی انتقال مؤسسه
 خردورزان حامی سالمت آریا 

به شناسه ملی 14006179887 

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

به موجب نامه شــماره 101/96/175441 مورخ 96/12/8 اداره ثبت شــرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اســتان تهران و مستند به صورت جلسه مجمع عمومی 

فوق العاده مورخ 1396/9/18 مرکز اصلی موسســه به نشــانی تهران، تهران- 

اختیاریه- خیابان شهید احمد محسنیان- خیابان شهید غالمرضا رحمانی- پالک 

7- طبقه ســوم- واحد شمالی- کد پستی 1959855957 انتقال یافت و در اداره 

ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 44272 به ثبت رسیده است.

آگهی تغییرات شرکت سومیتو موکور پوریشن ایران لیمیتد سهامی خاص

 به شماره ثبت 14566 و شناسه ملی 10100544261

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/2/1 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان مربوط به 

ســال مالی منتهی به 10 دی ماه 1396 تصویب گردید. اشخاص زیر 

برای مدت دو ســال به ســمت اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب 

گردیدنــد: آقای هیدکی کاتو به شناســه فراگیر 100340009 و آقای 

ســایتو نائویوکی به شــماره فراگیر 111143004 مؤسسه حسابرسی 

بیات رایان به شناســه ملــی 10100168482 بعنوان بازرس اصلی و 

مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی 10100190284 

بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند. 

 روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب 

گردید.

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(- گروه تخصصی نوح)ع( واحد 
اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه آبگیر فاز 14 پارس جنوبی(

موضوع مناقصه: عملیات بنایی ســاختمان ساب استیشــن و کنترل روم آبگیر فاز 14 پارس 
جنوبی

مهلت مناقصه: از تاریخ 1397/6/24 لغایت 1397/7/6
تاریخ تحویل پاکت ها: 1397/7/7

تاریخ گشایش پاکتها:  1397/7/10
مدت قرارداد: شش ماه شمسی از تاریخ شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال )یکصد و پنجاه میلیون ریال(
به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره توسط موسسات 
اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رســمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند مورد 

پذیرش می باشد.(، واریز وجه نقد 
- این موسسه در ردکردن و یا قبول کردن پیشنهاد مختار است.

- سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج یک نوبت آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت دریافت اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرســتان کنگان روبه روی کارخانه سیمان کنگان- موسســه عمران ساحل کارگاه 
آبگیر و زیرســازه فلرپتروپاالیش کنگان- مدیریت امور قراردادها- حســین بنیادلو تلفن تماس: 

09173510698 -09386945484
نشانی محل تسلیم پیشنهادها:

بوشهر- شهرستان کنگان- روبروی کارخانه سیمان کنگان- موسسه عمران ساحل کارگاه آبگیر 
و زیرسازه فلرپتروپاالیش کنگان- مدیریت امور قراردادها

تهران- تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی جنب قرارگاه 
سازندگی قرب نوح)ع(- مدیریت حقوقی و امور قراردادها موسسه عمران ساحل 

آگهی مناقصه عمومی
 )یک مرحله ای(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز درنظر دارد 
تعداد 24 دســتگاه از خودروهای آمبوالنس مدل بنز اســپرینتر314، مســتعمل خود را ازطریق 
مزایده عمومی به فروش برســاند. به همین منظور از کلیه مراکز و موسســات امدادی و درمانی 
غیردولتــی دارای مجوز فعالیت از وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی درخصوص امور 
آمبوالنســی دعوت می گردد درصورت تمایل به شرکت در مزایده، ابتدا پس از ثبت نام در سامانه 
مناقصات دانشــگاه به آدرس الکترونیکی )nt.ajums.ac.ir( نســبت به خرید اسناد و ارسال 
پاکات به آدرس اهواز - بلوار گلســتان - ساختمان مرکزی دانشــگاه - دبیرخانه اداره حراست 

اقدام نمایند.
تعدادی از ابناد شرایط عمومی شرکت در مزایده:

1- زمان فروش اسناد از تاریخ 97/06/26 لغایت 97/07/07 می باشد.
2- مهلت ارســال پاکات محتوی مســتندات تکمیلی از تاریــخ 97/07/08 لغایت 97/07/21 

می باشد.
3- زمان بازگشایی روز یکشنبه مورخ 97/07/22 راس ساعات 9 الی 10 در دفتر مدیریت امور 

پشتیبانی دانشگاه مفتوح و قرائت می شود.
4- هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

5- تاریخ بازدید از خودروها بعد از انتشار نوبت دوم آگهی است.
6- محل ســایت ویزیت: اهواز - ســه راهی تپه بــه طرف جاده اهواز به ماهشــهر- مجتمع 

انبارهای دانشگاه
توجه:

* به اسنادی که بدون ثبت نام در سامانه دانشگاه ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* داوطلبین شــرکت کننده می بایست جهت اطالع از سایر شرایط عمومی، تاکیداً نسبت به تهیه 
اســناد مزایده ازطریق سامانه فوق الذکر اقدام نمایند و دانشگاه کلیه خریداران اسناد مذکور را به 
عنوان مطلع از محتوای آگهی این روزنامه و مابقی شــروط مندرج در مستندات خریداری شده، 

تلقی می نماید.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
شناسه آگهی: 247504              شناسه نوبت چاپ: 270889

آگهی مزایده عمومی فروش 
خودروهای آمبوالنس مدل بنز 

اسپرینتر 314 )مستعمل(
)تجدید نوبت پنجم(

نوبت اول

»کم آبی دیگر شعار نیست.«

فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای )نوبت اول(

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
و فاضالب استان هرمزگان

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر 
دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
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 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
موضوع مناقصه: اصالح و بازسازی بخشی از شبکه شهرهای تخت و قلعه قاضی

مبلغ برآورد اولیه: 3/248/743/554 ریال )سه میلیارد و دویست و چهل و هشت 
میلیون و هفتصد و چهل سه هزار و پانصد و پنجاه و چهار ریال(

اسالمی  خزانه  اسناد  و  مشارکت  اوراق  اعتباری  اسناد  طریق  از  فوق  پروژه  )اعتبار 
تامین می گردد(

و  )یکصد  کار:  162/450/000ریال  ارجاع  فرایند  در  تضمین شرکت  مبلغ 
شصت و دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال(

رتبه و رشته مورد نظر: رتبه  5 آب
مبلغ خرید اسناد: مبلغ  3/000/000ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 

بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت  12تاریخ 97/6/25 

تا ساعت  15تاریخ 97/7/4
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت  13مورخ 97/7/17

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت  10مورخ 97/7/23
محل بازگشایی: سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور 
یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها 

آزاد است.
امتیاز کیفی الزم: پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران 

و احراز حداقل امتیاز الزم )65( بازگشایی خواهد گردید.
پیشنهاددهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد(  به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد 
مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف، ب و ج تهیه و به صورت فایل های 

pdf در سامانه فوق درج نمایند.
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس: بندرعباس- بلوار ناصر- جنب 
تلفن  قراردادها(  )امور  هرمزگان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  شریعتی-  بیمارستان 

 33350582-86-87
سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانی:

 WWW.Abfa Hormozgan.com
تهران:  تماس  مرکز  سامانه:  در  مراحل عضویت  انجام  ستاد جهت  سامانه  اطالعات 

27313131  دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
شناسه آگهی: 247291                شناسه نوبت چاپ: 270582

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان
سهامی خاص

شهرداری اهواز درنظر دارد پروژه زیر را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای صالحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با رتبه 
5 رشته راه و ترابری و یا اساسنامه مرتبط با موضوع پروژه )امور ترافیکی( واگذار نماید.

به نشانی: اهواز - خیابان انقالب نبش خیابان غزنوی -  اداره قراردادها  به  از شرکت های واجدشرایط دعوت به عمل می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه 
ساختمان شماره سه شهرداری - اداره قراردادها تلفن 33774062 - 33799160 مراجعه نمایند

هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
1- مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه، از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری است و تحویل پاکات به دبیرخانه محرمانه حراست مستقر در آدرس 

فوق الذکر می باشد. )حداکثر تحویل پاکات: ساعت 15 روز شنبه مورخ 97/7/7 می باشد.(
2- شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مطابق جدول فوق می باشد که به یکی از سه طریق ذیل ارایه شود:
الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا 0203994398001 شهرداری اهواز نزد بانک ملی به نام شهرداری اهواز

ب- به صورت ضمانتنامه بانکی به نام شهرداری اهواز و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها با قابلیت یک دوره تمدید سه ماهه.
ج- چک تضمین شده بانکی به نام شهرداری اهواز.

تبصره: محل اعتبارات این مناقصه از بودجه جاری شهرداری )منابع داخلی( بوده و فقط ضمانتنامه های معتبر بانکی با عنوان شرکت در مناقصه مورد قبول می باشد. 
درغیر این صورت پاکات ب و ج بازگشایی نخواهد شد. )ضمانتنامه فرایند ارجاع کار مربوط به آیین نامه تضمین معامالت دولتی بوده و مورد قبول نمی باشد.(

4- تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/7/8 در محل اداره قراردادهای شهرداری به آدرس فوق الذکر می باشد. حضور 
پیشنهاددهندگان در جلسه مجاز می باشد.

5- نتیجه کمیسیون برابر ماده 18 قانون اصالح و تسری آیین نامه معامالت شهرداری تهران به کالنشهرها به برندگان اعالم خواهد شد. تا مراحل انعقاد قرارداد 
انجام شود. 

6- به استناد بند 5 ماده 11 قانون اصالح و تسری آیین نامه معامالت شهرداری تهران به کالنشهرها از برنده مناقصه 10% درصد مبلغ پیشنهادی پیمانکار، تضمین 
حسن انجام تعهدات اخذ می گردد.

7- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.
8- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

9- براساس ماده 10 قانون اصالح و تسری آیین نامه معامالت شهرداری تهران به کالنشهرها، شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف 
شهرداری می باشد.

10- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و یا دریافت اسناد مناقصه به سامانه مدیریت قراردادها به نشانی  peymankar.ahvaz.ir مراجعه 
نمایند.

11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

مدت اجرای پروژهمبلغ ضمانتنامه )یال(مبلغ اولیه )ریال(موضوعردیف

خرید رنگ و اجرای خط کشی محوری ورودی ها 1
6 ماه5/473/000/000273/650/000و معابر سطح شهر اهواز

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

»خاموش نمودن المپ های اضافی نشانه رشد فرهنگی است«

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای- نوبت اول

1- نام مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی- سهامی خاص )نیروگاه شهید رجایی(
2- شرایط و عناوین مناقصه: خرید 4 عدد سنسور اکسیژن به همراه پروب به شرح جدول باال:

3- محل دریافت اســناد مناقصه: کیلومتــر 25 اتوبان قزوین- کرج، امور قراردادها و توســعه بازار، اداره 
قراردادها، 3-88796681-021 و 33562311-028 داخلی 6073

4- ســپرده شرکت در مناقصه: به شرح مبلغ جدول فوق الذکر به صورت ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی 
یا چک بانکی یا واریز وجه به حســاب جام 6804466081 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد 

شعبه 2109/7 به نام مناقصه گزار(.
5- تاریخ فروش اسناد مناقصه:  شش روز کاری از تاریخ آخرین چاپ نوبت دوم آگهی.

6- تاریخ تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه نیروگاه: تا ساعت 15 عصر روز پنج شنبه مورخ 1397/7/12
7- مبلغ فروش اســناد مناقصه: مبلغ 436/000 ریال با احتســاب 9٪ ارزش افزوده به صورت واریز وجه 

به حســاب جام 6804465837 بانک ملت شــعبه اســدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7( به نام 
مناقصه گزار.

8- زمان و محل قرائت پیشــنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1397/7/14 رأس 
ســاعت 10 صبح در محل مناقصه گزار انجام خواهد شــد و حضور نماینده هر پیشــنهاددهنده )یک نفر( با ارائه 

معرفی نامه کتبی در محل جلسه بالمانع می باشد.
- این آگهی را می توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید.
http://iets.mporg.ir :سایت ملی اطالع رسانی

http://tender.tavanir.org.ir :سایت معامالت توانیر
http://www.rpgm.ir  :سایت نیروگاه شهید رجایی

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی

میزان سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مقدارموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

5/97-15خ1

 ZO2-0001 سنسور اکسیژن نوع اکسیدزیرکنیوم اکسیژن آناالیزر
4 عدد)ENOTEC OXITEC مربوط به آناالیزر اکسیژن(

204/000/000 PROBE INNER PART assembly compete KES/KIS 2003/5003 Article NO SIK-
  2003 OXYGEN MEASURING OXITEC 5000

 پروب اکسیژن بدون لوله رابط فقط شامل بخش سرامیکی مربوط به آناالیزر اکسیژن 
4 عدد

شرکت مدیریت تولید
برق شهید رجایی

سال هفتادو هفتم   شماره 22002   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 24 شهریور 13۹۷   5 محرم 1440    15 سپتامبر 201۸
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*دســتیار بخش تامین مالی تروریســم وزارت خزانه داری آمریکا و رئیس FATF در جلسه 
استماع روز پنج شنبه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتاً اذعان کرده است 

که برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم.
*مدعیان اصالحات و برخی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی بر اساس خط تبلیغی و عملیات روانی 
جدید خود در طی ماه های اخیر به بزک FATF و هراس افکنی از عدم همکاری با این نهاد پرداخته و 

مدعی بودند این عدم همکاری همان خواسته آمریکا، اسرائیل و سایر دشمنان ایران است.

* پیشتر هم خوان زاراته، معاون ســابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت 
خزانه داری آمریکا گفته بود که برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این 

کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
* با توجه به صراحت رئیس FATF  از اذعان به همکاری با اســرائیل و رژیم سعودی بر علیه کشورمان آیا دولت 
همچنان به جای برنامه ریزی برای مقابله با جنگ اقتصادی به دنبال همکاری با چنین نهادهایی است که دشمن با 
استفاده از آن به دنبال سخت تر کردن حلقه محاصره و اجرای مرحله به مرحله اهداف شوم خود است؟      صفحه10

با برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی)ع( در ایران و41 کشور جهان

ندای مظلومیت کوچکترین شهید کربال
در جهان طنین انداز شد

*  ســخنگوی شــورای نگهبان: طرح اصالح 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با 
اصالحاتی به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسیده اســت، در جلســه مورخ 21 شهریور 
شــورای نگهبان با توجه به اصالحات به عمل 
آمده مغایر با موازین شــرع و قانون اساســی 

شناخته نشد.
* طــی بندهــای الــف، ب، ج ایــن مصوبه 
در  دولتــی  بازنشســتگان  به کارگیــری 
جایگاه های رؤســای ســه قوه، معــاون اول 
و  رئیس مجلــس  نــواب  و  رئیس جمهــور 
اعضای شــورای نگهبــان، وزرا و نمایندگان 
 و معاونیــن رئیس جمهور بالمانع اعالم شــده 

است.

با تایید شورای نگهبان

مدیرانبازنشستهبرایکنارهگیری
2ماهمهلتدارند

* بندهای )د( و )هـ( ماده 71 قانون مدیریت کشــوری که شــامل استانداران و ســفرا و معاونین وزرا است مشمول 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شود. البته در این مصوبه استثنائاتی هم برای جانبازان باالی 50 درصد، آزادگان 

باالی 3 سال و فرزندان شهدا دیده شده است.
* رویه اجرای این مصوبه مشــمول فرصتی 2 ماه است و ســازمان ها و ارگان هایی که این قانون برایشان صادق است 
ظرف 2 ماه باید درخصوص اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون مانند دیگر قوانین، جرم انگاری یا انفصال 

از خدمت خواهد بود.
* در حال حاضر حدود 15 استاندار که بعد از بازنشستگی، استاندار شدند، با اجرای این قانون باید جای خود را به نیروهای 
جوان تر بدهند. همچنین تعدادی از شهرداران، معاونین وزرا، فرمانداران، بخشداران و مدیران کل باید تغییر کنند.   صفحه3

* استقبال شیعیان دیگر کشور ها از همایش شیر خوارگان حسینی)ع( طی سال های اخیر در حال افزایش است و امسال 
این مراســم عالوه  بر ایران در 41 نقطه از کشــور هایی چون هند، پاکســتان، بحرین، عراق، عربستان، ترکیه، افغانستان، 
آذربایجان، کانادا، آمریکا، استرالیا، دانمارک، فرانسه، سوئد، تایلند و برخی کشور های دیگر برگزار شد.          صفحه3

 * جــان بولتون: به حمایت از ائتالف ســعودی 

در یمن ادامه می دهیم.

* گروه های فلسطینی: پیمان اسلو، صهیونیستی 

است و باید لغو شود.

 * انصــراف عبــادی از نامزدی نخســت وزیری 
عراق.

* شهادت 8 جوان مسلمان کشمیری با شلیک 
گلوله نظامیان هندی.   

               صفحه آخر

ژنرال صهیونیست: ارتش اسرائیل
آمادگی برای هیچ جنگی را ندارد

* تولید تخم مرغ به اندازه نیاز داخلی است.

* وزارت اقتصاد از  طرح آمریکایی ها برای اغتشاش 

ارزی در ایران خبر داد.

* آمارها نشان می دهد، اقدام دولت برای حذف کارت سوخت

قاچاق بنزین را افزایش داده است.

* مدیرعامــل دومیــن بانک بزرگ روســیه: حذف 

 دالر از مبــادالت تجــاری کشــورها اجتناب ناپذیر 

است.

* قیمت های نجومی خودرو را سایت ها می سازند.

صفحه4

انتصاب سؤال برانگیز
سیف مشاور بانکی رئیس جمهور شد

يادداشت میهمان

مسکن مهر به تنهایی 
برای محاکمه شما کافی است آقای وزیر

بازگشت مجلس به رأس امور
با شفافیت آراء

صفحه2

خبر ويژه

صفحه2

!  FATF قابل توجه بزک کنندگان

رئیسFATF:بااسرائیل
علیهایرانهمکارینزدیکداریم

حضور حماسی و شورانگیز مردم تهران
در تشییع پیکر مطهر 135 شهید گمنام

صفحه3

عزاداریباشکوه
مردمشرقعربستان
علیرغم
سختگیریهای
شدیدآلسعود
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دیدارهای
غیررسمی
جانکریوظریف
جنجالیشد

2

سیدحسن نصراهلل:

عشقبهمقام
وثروِت
حاکمانعرب
اشغالفلسطینرا
70سالهکرد

۱2

خطیب جمعه تهران:

امربهمعروفرا
بایدازگردنکلفتهای
سیاسیواقتصادی
شروعکرد

۱0


