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شرکت مخابرات ایران
سهامی عام - منطقه یزد

)شماره ثبت 325081(
شــرکت مخابرات ایران - منطقه یزد درنظر دارد تهیه و تحویل 200 ســلول باطری 
سیلداسید به شرح و کیفیت مندرج در اسناد مربوطه را ازطریق مناقصه عمومی خریداری نماید، 
از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تشخیص صالحیت شده توسط مراجع ذیربط 
دعوت می شــود پس از واریز مبلغ 250/000 ریال به حساب جام شماره 1644444472 بانک 
ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080268129 به نام شرکت مخابرات ایران - منطقه یزد 
حداکثر تا تاریخ 1397/8/12 در وقت اداری به واحد قراردادهای این شرکت واقع در میدان امام 
حســین)ع( ساختمان مرکز امام حسین مراجعه و با ارائه فیش بانکی اسناد مناقصه را دریافت و 
پس از تکمیل، آنها را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشــنهاد خود و سایر مدارک حداکثر تا 
تاریخ 1397/8/26 به دبیرخانه این شرکت واقع در ساختمان مذکور تحویل و رسید اخذ نمایند.

مدارک الزم:
1- تضمین شــرکت در مناقصه به مبلغ 300/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی 
تضمینی یا واریز وجه نقد به حســاب جام شــماره 1644444472 بانک ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه 

3400080267181 به نام شرکت مخابرات ایران - منطقه یزد                 2- اسناد مناقصه
قابل توجه شرکت کنندگان:

* به پیشــنهادهای مبهم، فاقد امضاء، مشروط، فاقد سپرده، با سپرده مخدوش، با سپرده کمتر 
از میزان مقرر، با چک شــخصی و نظایر اینها و همچنین پیشنهادهایی که بعد از زمان مقرر در 

آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
* هرگونه FOC در LOP ممنوع بوده و در نرخ پیشنهادی، باید ارزش قیمت تخفیف و موارد 

رایگان در کل اجزاء مناقصه سرشکن شود.
* درصورت درج آگهی در روزنامه اســتانی مالک زمان توزیع اسناد و تحویل آنها به دبیرخانه 

این شرکت تاریخ چاپ در روزنامه کثیراالنتشار سراسری می باشد.
* ایــن مناقصه دو مرحله ای بوده و گشــایش پاکت ها در تاریــخ 1397/8/27 در محل اداره 
تدارکات و پشتیبانی شرکت به نشــانی: یزد - میدان امام حسین)ع( ساختمان مرکزی شرکت 

مخابرات ایران - منطقه یزد طبقه اول می باشد.
WWW.yazdtelecom.ir - 37333018 تلفن پاسخگویی

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/3/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقــای محمد طاهری به شــماره ملی 
0065381221 بــا دریافــت کلیه سهم الشــرکه خــود از صندوق 
شرکت از شــرکت خارج گردید. آقای فرید پورپهلوان به شماره ملی 
0066023998 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از 
شرکت خارج گردید. آقای رضا یاسینی به شماره ملی 2296177761 
با دریافت کلیه سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج 
گردید. آقای شهرام کیوکان به شماره ملی 0057340234 با دریافت 
مبلغ 4500000 ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ 
6000000 ریال به مبلــغ 1500000 ریال کاهش داد. آقای منصور 
حتمی به شــماره ملی 3781928578 با دریافت مبلغ 125000 ریال 
از صندوق شرکت، سهم الشــرکه خود را از مبلغ 1000000 ریال به 
مبلغ 875000 ریال کاهش داد. خانم طاهره زمانی نیه به شماره ملی 
0071300635 بــا دریافت مبلغ 375000 ریال از صندوق شــرکت، 
سهم الشــرکه خود را از مبلغ 500000 ریــال به مبلغ 125000 ریال 

کاهش داد. در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ 10000000 ریال به 
مبلغ 2500000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. محل شــرکت در واحد ثبتــی تهران به آدرس 
اســتان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شــهر تهران محله 
ســه راه آذری- خیابان شهید جواد ســبحانی خیابان قزوین- پالک 
1281 مجتمع میالد قائــم ورودی اول طبقه دوم- واحد 613 - کد 
پســتی 1351954443 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. لیســت و میزان سهم الشــرکه شــرکاء پس از 
کاهش سرمایه بشــرح ذیل می باشد: آقای شهرام کیوکان به شماره 
ملــی 0057340234 دارای 1/500/000 ریال سهم الشــرکه آقای 
منصور حتمی به شــماره ملی 3781928578 دارای 875000 ریال 
سهم الشرکه خانم طاهره زمانی نیه به شــماره ملی 0071300635 

دارای 125000 ریال سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات شرکت پیشرو ارم کبیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 457215 
و شناسه ملی 14004210756

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/9/7 و مجوز شماره 
11/53699 مــورخ 96/9/14 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شریفی بشماره ملی 
3369818671 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فاطمه شهریاری 
بشــماره ملی 0082104506 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای 
محسن شریفی بشماره ملی 3341259058 به سمت عضو هیئت مدیره 
کلیه اوراق و اســناد عادی و اداری و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشــد. اختیارات ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: اجرای مصوبات 
مجامع و هیئت مدیره اســتخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه ماموران، 
کارکنان شــرکت و تعیین شــغل و حقوق و دســتمزد و پاداش و تعیین 
سایر شرایط استخدام براساس ساختار سازمانی و خروج آنان از خدمت و 

مرخصی و بازنشستگی پرداخت مخارج و هزینه های جاری شرکت افتتاح 
حساب به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده 
از آن با امضاهای مجاز شرکت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 
اعم از اصل، کارمزد و هزینه های متعلقه پشت نویسی اوراق تجاری جهت 
واریز به حســابهای شــرکت نزد بانکها و موسسات و واخواست اینگونه 
اوراق اقامه دعوی و دفاع هرگونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات 
کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و حق اعتراض به رای دادگاهها 
و طرح مجدد دعواها انعقاد هرگونــه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت 
شرکت و در چهارچوب آئین نامه های مصوبات هیئت مدیره تهیه و تنظیم 
صورت حساب های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز 

دارایی ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره.

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

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی شاهد شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 141182 و شناسه ملی 10101841945

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/03/04 
و مجوز شــماره 82019 مورخ 97/4/4 اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی شــهریار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
سیاوش کریمی با کد ملی 0054700426 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای عادل پورجدی خطبه ســرا با کد ملی 
0322148146 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
جعفر میرزایی  علی پور با کد ملی 0053096711 به سمت 
دبیر هیئت مدیره  و آقای سیدولی اله بهشتی به ش.ملی 
0322099048 ســمت مدیرعامل و آقای محسن یگانه 
عضو اصلــی و آقای رضا عینی عضو اصلی هیئت مدیره 
برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
کلیه قراردادها و اســناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت با 

دو امضاء آقای سید ولی اهلل بهشتی مدیرعامل تعاونی به 
عنوان دارنده امضاء ثابت همراه با مهر شــرکت تعاونی 
و آقای ســیاوش کریمی رئیس هیئت مدیره و در غیاب 
رئیس هیئت مدیره )آقای سیاوش کریمی( با امضاء آقای 
عادل پورجدی خطبه ســرا نایب رئیس هیئت مدیره دارای 
اعتبار خواهند بود. همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با 

امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی شهریار
 به شماره ثبت 648 و شناسه ملی 10100085770 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع: اهداف موسســه عبارتنــد از: الف: کلیات ارتقاء 
سطح تحصیالت، آموزش و حفظ قرآن،  اشتغال زایی، معیشت و مهارت آموزی 
فرزندان،  خانواده ها و رزمندگان و جانبازان فاطمیون )افغانی( ب: روش اجرای 
هدف از طریــق برگزاری کالس های آموزشــی، مهارت آمــوزی،  برگزاری 
اردوهــای فرهنگی، تفریحی، زیارتی و خودکفائی مدت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران: شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- جاده لشــگرک- بزرگراه ارتش خیابان شــهید حسن عرب حلوائی- 
پالک 11- طبقه همکف- کدپســتی 1955633311- دارائی موسسه: دارایی 
اولیه موسسه اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ 100 میلیون ریال می باشد. اولین 
مدیران: آقای وحید یادگیربصیر به شماره ملی 0010591869 و به سمت عضو 
هیئت مدیره و خزا نه دار به مدت 2 سال آقای سید رضا موسوی فر به شماره ملی 
0032906390 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدحمید 
موســوی فراز به شماره ملی 0490163335 و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 ســال آقای بهروز خادم حسینی به شــماره ملی 2750423635 و به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن رحیمی به 
شماره ملی 5209366529 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا: کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای  مدیرعامل 
و خزانه دار و در غیاب خرانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسســه 
معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسیان: - محمدعلی 
کاظمی بشــماره ملی بعنوان بازرس اصلی به مدت یک سال- محسن جمالی 
بشماره ملی بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال شماره مجوز 204863 

تاریخ مجوز 1396/12/08 مرجع صادرکننده وزارت کشور.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس موسسه غیرتجاری 
محسنین انصارالرسول در تاریخ 

1397/06/03 به شماره ثبت 45382
 به شناسه ملی 14007798422 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه خدمات حقوقی باســتثنای دخالت در 
امــور وکالت،  در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم مدت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- 
شهر تهران- محله افسریه- خیابان 35 متری قصرفیروزه )خاتم االنبیا(- خیابان 
15 متری چهارم شهرک شهید بهشتی- پالک0- بلوک 68 کارمندی- طبقه 
هشتم- واحد 1 کدپستی 1781754756 سرمایه شخصیت حقوقی: 1/000/000 
ریال می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: بهنام رحیمی به شماره ملی 
0011392053 دارنده 500/000 ریال سهم الشرکه امین حاجیان به شماره ملی 
2093067633  دارنده 500/00 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: بهنام رحیمی 

به شــماره ملی 0011392053 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
امین حاجیان به شــماره ملی 2093067633 به سمت عضو هیئت مدیره و به 
ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: همچنین امضاء کلیه 
اوراق بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک، ســفته،  بروات، قراردادها،  عقود 
اســالمی و اوراق عادی اداری به امضاء منفرد آقای امین حاجیان همراه با مهر 
موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت 

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

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

تاسیس موسسه غیرتجاری بشیر ترنم عدالت  غیروکالتی در تاریخ 1397/05/01 
به شماره ثبت 45180  به شناسه ملی 14007735188 

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(-  قرب نوح)ع(- موسسه عمران ساحل.
موضوع مناقصه: بارگیری و حمل خاک از معدن میانی در کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان.

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: تضمین شــرکت در مناقصه معادل: مبلغ 

تضمین 2/100/000/000 ریال می باشد.
-تضمین مذکور به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی به نام قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 

گروه تخصصی نوح)ع( موسسه عمران ساحل و مورد تایید مناقصه گزار می باشد.
- این مؤسســه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط 

در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج یک نوبت آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت دریافت اسناد مناقصه:
استان هرمزگان- شهرســتان پارسیان- شهر کوشــکنار- مؤسسه عمران ساحل- 

کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان واحد امور قراردادها.
تلفن تماس: 07644627047- امور قراردادها- فاکس: 07644627051

)نوبت اول(آگهی مناقصه عمومی

ارتحال  ســالگرد  بیســت ونهمین 
فقیه اهل بیت عصمت و طهارت)ع(

 مرجع فقید شیعه،
 حضرت آیت اهلل العظمی 

مرعشی نجفی)ره(
 را گرامی می داریم. 

به همین مناسبت مراسم بزرگداشــت آن فقید سعید به ترتیب زیر 
برگزار می گردد.

زمان: پنجشــنبه 8 صفر 1440 برابر بــا 1397/7/26 بعد از نماز 
مغرب و عشاء 

مکان: قم - حسینیه حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی)ره(
سیدمحمود مرعشی نجفی

هوالباقی

صنایع شهید رحیمی طاری
شرح در صفحه 5 م الف 2542

آگهی مناقصه عمومی  

سال هفتادو هفتم   شماره 22028   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 25 مهر 1397   7 صفر 1440    17 اکتبر 2018

حمله استشهادی به سفارت رژیم صهیونیستی در ترکیه
با تراکتور غول پیکر

موضع عجیب یک مقام بانک مرکزی

تجویز خودتحریمی!
FATF برای همکاری با

سردار پاکپور در واکنش به ربودن مرزبانان در میرجاوه خبر داد

آمادگی سپاه برای عملیات مشترک
با ارتش پاکستان علیه تروریست ها

* در پی ربوده شدن تعدادی از مرزبانان کشورمان 
توسط تروریســت های شرق کشور ، فرمانده نیروی 
زمینی سپاه پاســداران درباره عملیات مشترک با 
ارتش پاکســتان برای دستگیری اشرار و آزادسازی 

گروگان ها اعالم آمادگی کرد.
* تعداد مرزبانان ربوده شــده۱۱ تا ۱۴ تن عنوان 

شده است. 
* قرار گاه نیروی قدس ســپاه: عوامل گروهک های 
تروریستی که از سوی سرویس های بیگانه هدایت و 
پشتیبانی می شوند، با فریب و تطمیع عوامل نفوذی، 
ایــن حادثه را در نقطه صفر مرزی و روبه روی یکی 
از پاسگاه های مرزی کشور پاکستان صورت داده اند .

* سردار پاکپور : تماس های مختلفی از سوی مرزبانی و قرارگاه قدس نزسا با مرزبانی و ارتش پاکستان گرفته 
شد و از آنها خواستیم که نسبت به تحویل اشرار و سالمتی ربوده شدگان تضمین دهند.

 * در شش ماهه اول امسال تعداد زیادی از پاسگاه های مرزی ما از داخل خاک پاکستان مورد حمله قرار گرفتند.
 ۱2روز پیش بود که در حمله به یکی از پاسگاه های مرزی ما نفر دوم این گروهک هاشم نکوری کشته شد.  

* از دولت پاکســتان انتظار می رود با اشــرار و تروریست هایی که در جوار مرزهای آنان النه کرده و از سوی 
برخی کشورهای مرتجع شرور و تروریست پرور منطقه حمایت و به کارگیری می شوند، برخورد جدی داشته و 
به سرعت نسبت به آزادی و تحویل مرزبانان  اقدام کند.                                                                              صفحه۱۱

آفتابه لگن اصالح طلبان هفت دست
صفحه2مدیریت »هیچ« 

یادداشت روزخبر ویژه

اسداهلل 
آخرین قربانی فرانکنشتاین نیست

صفحه2

* مهرداد سپه وند  مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی : چون تبادل اطالعات 
بین واحد های اطالعات مالی برای نهادها و افرادی که در لیســت تحریم ها قرار دارند هزینه ساز 
خواهد بود این افراد و مجموعه ها از طریق نهادهای مالی که آنها نیز مشــمول تحریم ها هستند 

کارشان را پیش ببرند!
* این مدیر پژوهشکده وابسته به بانک مرکزی پیشنهاد کرده است دولت بخش زیادی از نهادهای 
امنیتی و اقتصادی کشور که در لیست تحریم ها قرار دارند را تحریم کرده و این نهادها، خودشان 

مشکل خود را حل کنند. 
* 285 فرد، شرکت و نهاد از جمله سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت اطالعات، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ... در لیست تحریم ها قرار دارند و با این پیشنهاد باید در داخل کشور 

نیز تحریم شده و جز با نهادهایی که آنها نیز تحت تحریم هستند مبادله ای نداشته باشند.

* ادامه این روند، به معنای دو پاره شدن کشور بوده و منجر به عمیق شدن شکاف تحریمی ها – 
غیرتحریمی ها و منزوی شدن نهادهای تحریمی خواهد شد.

* در حالی که بانک مرکزی باید فرماندهی جنگ اقتصادی را بر عهده داشــته باشــد و برای 
 اجرای اقتصاد مقاومتی و رها شــدن  از نظام پرداخت دالر و یورو، پیمان های پولی را اجرا کند،
 در کمال تعجب، در راســتای طراحی و اراده اتاق جنگ آمریکا)وزارت خزانه داری این کشور(، 

خودتحریمی را تجویز می کند!
* این مقام بانک مرکزی در یادداشــت خود با بیان این که »احساس نیاز به ترتیباتی برای رصد 
تبادالت مالی و جرم انگاری پولشویی فلســفه ایجاد  FATF است و این بدون تمرکز و تبادل 
اطالعات امکان پذیر نیست« اذعان می کند که مبنای FATF بر تبادل اطالعات )بخوانید لو رفتن 
اطالعات( استوار است.                                                                                                        صفحه2

آغاز چانه زنی های ترامپ، اردوغان و بن سلمان
بر سر قیمت خون خاشقجی!

* گزارش تکان دهنده قاضی انگلیسی از شیوع آزار جنسی 

در پارلمان انگلیس.

* عوامــل و مقصران حوادث بصره معرفی شــدند؛ 

پلیس، استاندار و چند نفوذی!

* رسانه دولتی کره شمالی: مذاکرات کره شمالی و آمریکا 

بدون لغو تحریم ها یک سانت هم جلو نخواهد رفت.

* اختالف بین مقامات دولت مستعفی یمن باال گرفت؛ 

نخست وزیر برکنار شد.                         صفحه آخر

ثروتمندان 25 برابر فقرا
از یارانه بنزین استفاده می کنند

* انتقــاد فعاالن بخــش خصوصــی از تصمیمات 
خلق الساعه دولت.

* پتروشیمی ها خوراک ارزان می گیرند، پاالیشی ها 
نفت گران.

* آغاز فروش نفت خام در بورس انرژی از 6 آبان.

 * زنگنــه: قاچاق ســوخت از همه مرزهــای ایران 
در جریان است!

* خریداران اگر ســکه های پیش فــروش را تحویل 
نگیرند قراردادشان لغو می شود.

صفحه۴

شهادت حضرت امام حسن مجتبی)ع(را
 به همه مسلمانان جهان تسلیت می گوییم

 * کشــاورز ترکیه ای که با تراکتور غول پیکر خود به سفارت رژیم صهیونیستی در آنکارا حمله کرده بود 
به ضرب گلوله نیروهای امنیتی ترکیه جان باخت.

* به گفته منابع خبری ترکیه، راننده تراکتور  فردی ۴5 ساله به نام »آیدین ساکاریا« بود که قصد حمله 
به سفارت رژیم صهیونیستی را داشت اما به محض برخورد با نرده های اطراف ساختمان هدف تیراندازی 
قرار گرفت.                                                                                                     صفحه آخر

رئیس پلیس پایتخت
 در حاشیه طرح انتظامی رعد ۱6: 

هرگونه 
خرید و فروش ارز 
در کوچه و خیابان
 ممنوع است

۱۰

راه هایی
 برای مقابله

 با نوسانات ارزی، 
ساماندهی نرخ ارز
 و هدایت نقدینگی

۴

حجت االسالم رستمی:

نهاد نمایندگی رهبری 
در دانشگاه ها
از جوانان مؤمن انقالبی
 در برابر برچسب ها 
حمایت می کند

۱۱

نامه دانشگاهیان، حوزویان و فعالین عرصه 
فرهنگی خطاب به اعضای شورای نگهبان:

پذیرش الزامات 
FATF  استعمارگونه

کشور را در یک 
باتالق حقوقی 
گرفتار می کند

۳


