
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی مورخ 
1398/3/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای امین شرقی 

ایدو با کد ملی 0939820153 به ســمت رئیس هیئت 

مدیــره آقای علی ســخی با کد ملــی 0080289487 
به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره آقای ســیدمهدی 

حمیدزاده با کد ملی 0943408539 به سمت مدیرعامل 

و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهــدآور و بانکی با امضاء 

مدیرعامــل آقــای ســیدمهدی حمیدزاده بــه کد ملی 
0943408539 به اتفاق رئیس هیئت مدیره آقای امین 

شــرقی ایدو  به کد ملــی 0939820153 همراه با مهر 

شــرکت معتبر است. و ســایر نامه های اداری و بانکی با 
امضای مدیرعامل آقای سیدمهدی حمیدزاده به کد ملی 

0943408539 همراه با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )531836(

آگهی تغییرات شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد 
سهامی خاص به شماره ثبت 235712 

و شناسه ملی 10102766480

زمان و مکان برگزاری حراج
سه شنبه 98/5/1 ساعت 9:00 صبح

اهواز - کمپلو خیابان انقالب بین سروش و میدان سه راه خرمشهر جنب بیمه آسیا
تلفن اهواز 33369851-061 تلفن آبادان 061-53226486-53228737

خرمشهر: محرزی بین نهر 7 و 8 پارکینگ فجر، تعداد 67 دستگاه موتورسیکلت اوراقی و تعداد 6 دستگاه خودرو اوراقی 
شادگان: جاده کمربندی بعد از پل ارتش، پارکینگ عبرتاوی، تعداد 193 دستگاه موتورسیکلت اوراقی

بندر امام خمینی)ره(: جاده سربندر - اهواز، پشت پلیس راه پارکینگ صداقت تعداد 185 دستگاه موتورسیکلت اوراقی و تعداد 5 دستگاه خودرو اوراقی 
بندر امام خمینی)ره(: اداره بندر و دریانوردی اسکله 34، یک دستگاه موتورسیکلت سه چرخه اوراقی

ماهشهر: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 2 دستگاه مینی بوس فیات اوراقی و 1 دستگاه خاور اوراقی
آبادان: ابتدای جاده آبادان به اهواز نرسیده به شهرک خودرویی - پارکینگ اتوبوسرانی آبادان؛ تعداد 81 دستگاه خودرو اوراقی

آبادان: جاده خسرو آباد - دریابانی آبادان، پایگاه مرزی دریایی گوبان، تعداد 14 فروند تشتک قایق مستعمل
آبادان: خیابان شهرداری روبروی بانک ملی مرکزی پالک 40، تعداد 2 دستگاه موتور قایق 75 اسب و مقادیری کاالی مستعمل

شوش: حسین آباد، جنب پلیس راهور، پارکینگ سخاوت تعداد 340 دستگاه موتورسیکلت اوراقی
سیدعباس: شهرستان سیدعباس کیلومتر 50 جاده اهواز - شوش، بعد از زیارتگاه سیدعباس پارکینگ مسافر سیدعباس تعداد 303 دستگاه موتورسیکلت اوراقی

شهرستان اللی: پارکینگ هزاریان تعداد 25 دستگاه موتورسیکلت اوراقی
شهرستان اللی: اللی بعد از فرمانداری، پارکینگ جمالپور تعداد 70 دستگاه موتورسیکلت اوراقی

اهواز: بعد از فلکه سه راه تپه، نرسیده به شهرک صنعتی، پارکینگ انتظام تعداد 11 دستگاه خودرو اوراقی و تعداد 2 دستگاه قابل شماره گذاری

زمان و مکان و آدرس محل بازدید:
روز یکشنبه و دوشنبه مورخ 98/4/30 و 98/4/31 از ساعت 9 الی 14

قابل توجه اینکه متقاضیان باید 20٪ مبلغ خرید را به صورت نقدی یا چک تضمینی در زمان برگزاری حراج همراه داشــته باشــند و در صورت برنده شدن 
پرداخت و تا تاریخ 98/5/12 نسبت به تسویه حساب و ترخیص اموال اقدام نمایند.

)ضمنا برای رفاه حال خریداران گرامی دستگاه کارتخوان نیز موجود است.(

موسسه ای اقتصادی در نظر دارد کاالهای خود را که شامل: تعداد 1184 دستگاه موتورسیکلت اوراقی و تعداد 106 دستگاه خودرو اوراقی و دو دستگاه خودرو قابل شماره گذاری 
و دو دستگاه موتور قایق و مقادیری کاالی مستعمل از طریق حراج حضوری بفروش برساند.

آگهی فروش حراج حضوری
فروش وسائط نقلیه )اوراقی و اسقاطی( فقط به مراکز مجاز اسقاط می باشد

ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهــت اطالع عموم آگهــی می گردد. موضوع فعالیــت: خرید و فروش 
ســهام  خرید و فروش کاال عضویت در انواع انجمن ها و ســازمان های 
اصناف، کنسرسیوم ها و هر گونه تشــکل قانونی مرتبط به فعالیت های 
فوق در داخل و خارج از کشور ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کارهای 
اینترنتی در صــورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم شــرکت در کلیه 
مناقصات و مزایده های دولتــی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ وام و 
هر گونه تســهیالت مالی و غیر مالی از بانک ها و موسســات و اشخاص 
حقیقــی و حقوقی داخلی و خارجی ارائــه کلیه خدمات تجاری، فنی و 
تخصصــی و مالی در داخل و خارج از کشــور و انجام کلیه فعالیت های 
مشــاوره ای در زمینه های مدیریتی و بازرگانی انجام هر گونه عملیات و 
فعالیت دیگر که به طور مستقیم و غیر مستقیم به امور فوق مربوط گردد 
صادرات و واردات و ســاخت هر گونه کاال و خدمات خرید و فروش انواع 
دارایی در ســایر کشورها و بازارهای بین المللی ایجاد شعب و نمایندگی 
در داخل و خارج از کشــورانجام مشــارکت از طریق انواع عقود اسالمی 
قبول نمایندگی از شرکت ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و 
خارجی ارائه مشاوره به شرکت ها، کسب و کارها، کارآغازیان ها و کسب 
و کارهای نوپا و دانش بنیان تمام موارد فوق طبق قوانین و مقررات و در 
صــورت لزوم با اخذ مجوزهای الزم از نهادهای ذی صالح صورت خواهد 
پذیرفت تهیه و فروش انواع گزارشات امکان سنجی، طرح های توجیهی 
و گزارشات فنی و مالی و اقتصادی و ارایه انواع  مشاوره در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران، شهرســتان تهران، بخش 
مرکزی، شــهرتهران، چهارراه مختاری، خیابان وحدت اسالمی، کوچه 

اعالیی، پالک 10، طبقه همکف کد پستی 1197714361 سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم 
به 10000 ســهم 1000ریالــی تعداد 10000 ســهم آن بی نام عادی 
مبلغ 10000000 ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی شماره 
347716249733 مورخ 1398/03/22 نزد بانک صادرات ایران شعبه 
وحدت اســالمی با کد 129 پرداخت گردیده است اعضاء هیئت مدیره 
آقای امیررضا ورزیده به شــماره ملی 0018679749 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای محمدحسین ورزیده به شماره ملی 
0042373409 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم شهناز نصارتی به شماره ملی 0042936616 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، 
قراردادها و عقود اســالمی با امضــاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و 
اداری با امضای مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
بازرســان آقای حمیدرضا صداقتی کلی به شماره ملی  0013444077 
به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک  ســال مالی آقای سید جواد 
حسینی به شماره ملی 0014701820 به سمت بازرس اصلی به مدت 
یک سال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعییــن گردید. 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 )531832(

تاسیس شرکت سهامی خاص مدیریت سرمایه گندم در تاریخ 1398/04/05 
به شماره ثبت 543135 به شناسه ملی 14008425249 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/10/7 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تمامی یا بخشی از اختیارات و همچنین 

حق امضاء هر یک از شرکا عالوه بر مدیرعامل به وکیل نیز قابل 

تفویض می باشــد لذا بر همین اساس ماده 19 اساسنامه به این 

صورت اصالح می گردد. 
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  )531834(

آگهی تغییرات شرکت آ ریا نیک سان رز
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465748 

و شناسه ملی 14004647561

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/7/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - خانم فخری برقعی 
به شماره 0384077277 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای 
امیر مهیار میرخسروی به شماره ملی 0072546778 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره بــرای مدت نامحدود انتخاب 

گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )531833(

آگهی تغییرات شرکت آریا نیک سان رز
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465748 

و شناسه ملی 14004647561 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/3/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره از 7 نفر به 5 نفر 

کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم)531824(

آگهی تغییرات شرکت نوا پالست پرند
)سهامی خاص( به شماره ثبت 1464 

و شناسه ملی 10101975588

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/3/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
محمد امین نواب به شماره ملی 0453698921 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عرفان 
نواب به شماره ملی 0440216443 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر نواب به 
شماره ملی 0043701604 به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و 
اداری با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکت ها
 و مؤسسات 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 رباط کریم )531826(

آگهی تغییرات شرکت نوا پالست پرند
 )سهامی خاص( به شماره ثبت 1464 

و شناسه ملی 10101975588 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/03/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان 
اکبر نواب به شــماره ملی 0043701604 و محمدامین نواب به شماره ملی 0453698921 و عرفان 
نواب به شماره ملی 0440216443 و محمدعلی نواب به شماره ملی 0440316413 و سعید نواب به 
شماره ملی 0035343362 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. آقای سجاد 
حســین پور به شماره ملی 0082120218 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین اجتهادیان به شماره 
ملی 0034582045 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
حجت اله قلی تبار سرپرست 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 رباط کریم )531825(

آگهی تغییرات شرکت نوا پالست پرند 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 1464 

و شناسه ملی 10101975588 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1396/11/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس: استان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- 
شهر تهران- کاشانک- خیابان شهید محمدپور ابتهاج- خیابان 
شهید مجید خداوردی- پالک 3- طبقه دوم- واحد 7 کدپستی 

1978943318 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )531827(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تولیدی 
و صنعتی قدس ماکارون سهامی خاص به شماره ثبت 67327 

و شناسه ملی 10101122807 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/07 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: مهدی سرتیپی با کد ملی 1284517527 به سمت رئیس هیئت مدیره - 
نصرت اله اشتری با کد ملی 0421429941 به سمت مدیرعامل و نائب رئیس 
هیئت مدیره - مرتضی صحت طباطبائی با کد ملی 0037856669 به سمت 
عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک، سفته، 
برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره، متفقا به همراه مهر شرکت 
معتبر می باشــد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای 

هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )529335(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرپل 
سهامی خاص به شماره ثبت 43093 

و شناسه ملی 10100884575

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/04/09تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی 
صادقی ضمیر به کد ملی 0056182971 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدرضا مقدسی به 
کد ملی شماره 0558915779 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سیدمسیح 
انعمی به شــماره ملی 0048562051 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و 
اوراق بهــادار بانکی و قراردادها و عقود اســالمی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا 
یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با یک نفر از آقایان علی اصغر فرهادی به شــماره ملی 
4591178846 رئیس حسابداری و یا محسن محمدخانی دارای کد ملی شماره 0045784329 
مدیر امور اداری همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. نامه های اداری و مکاتبات با امضای 

مدیرعامل و یا مدیر امور اداری هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )529334(

آگهی تغییرات شرکت کندر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 82884 

و شناسه ملی 10101275087

آگهی تجدید مناقصه
دهیاری حســن آباد کلج از توابع بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین در نظر دارد 
پروژه جدول گذاری، زیرســازی و لکه گیری آسفالت)بصورت ماشینی( بلوار اصلی روستا)مسیر حسن آباد کلج 
به ســمت خاکعلی( را با برآورد قیمت اولیه به مبلغ 37/436/787/893 ریال)سی و هفت میلیارد و چهارصد 
و سی و شش میلیون و هفتصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد و نود و سه ریال( بر اساس فهرست بهای 
راه، باند و فرودگاه سال 1398 و بر اساس شرایط خصوصی و عمومی پیمان از طریق مناقصه به پیمانکاران 
واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه از تاریخ 

98/4/26 به دبیرخانه بخشداری مرکزی شهرستان البرز مراجعه نمایند.
توضیح اینکه: 1- متقاضیان بایســتی پیشــنهادات خود را در یک پاکت دربسته و مهر و موم شده حاوی 
پاکتهای الف)ضمانتنامه(، ب)گواهینامه صالحیت پیمانکاری مرتبط، رزومه کاری شــرکت مربوطه و ســایر 
مدارک مورد نیاز( و ج)برگه پیشــنهاد قیمت( تهیه و حداکثر تا تاریخ 98/5/3 تحویل دبیرخانه بخشــداری 

مرکزی شهرستان البرز نمایند.
2- زمان بازگشایی پاکتها مورخ 98/5/3 در محل بخشداری و در حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت می باشد.

3- به پیشنهادهای فاقد ضمانت نامه، ناخوانا، مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- هزینه انتشار آگهی نوبت اول و دوم برعهده پیمانکار برنده مناقصه می باشد.

5- ضمنا ضمانت نامه شــرکت در مناقصه به مبلغ 1/870/000/000 ریال)یک میلیارد و هشــتصد و هفتاد 
میلیون ریال( به شماره حساب 42228134614796/12 به نام دهیاری حسن آباد کلج نزد پست بانک واریز 

و یا ضمانت نامه معتبر بانکی ارائه گردد.
6- پرداخــت صورت وضعیت ها و مطالبات پیمانکار منتخب بر اســاس توان و موجودی ریالی دهیاری و با 

تشخیص کارفرما قابل پرداخت می باشد.
دهیاری حسن آباد کلج از توابع بخش مرکزی شهرستان البرز)استان قزوین(

سال هفتادو هشتم   شماره 22235   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (چهار شنبه 26 تیر 1398   14 ذی القعده 1440    17 جوالی 2019

با حضور حجت االسالم والمسلمین مروی 

دست اندرکاران مستقیم 
سرنگونی پهپاد آمریکایی

 به دریافت نشان خادمی 
آستان قدس رضوی 
مفتخر شدند
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رهبر انقالب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور:

دزدی دریایی انگلیس 
بی پاسخ نمی ماند

توحش صهیونیستی

شهرک نشین اسرائیلی کودک 7 ساله فلسطینی را
با خودرو لِه کرد!

سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد

محکومیت برادران ریخته گران
به رد اموال و 7 تا ۱5 سال زندان

يادداشت میهمان

سناریوی سیاسی
 حیثیتی- جاسوسی!

خبر ویژه

کدام میز مذاکره؟
خسارت محض برجام کافی نیست؟!

صفحه2صفحه2

* خشم امارات و بحرین از افشاگری های الجزیره قطر.
* القدس العربی: ائتالف سعودی با خروج امارات از 

یمن در حال فروپاشی است.
 * 5 روز از مصاحبــه ســید مقاومــت گذشــت؛

 تحلیل ها ادامه دارد.

* تاجر صهیونیســت به فروش نفت شــرق سوریه 
اذعان کرد.

*  حمالت ســنگین به پایگاه  هوایــی ملک خالد 
عربستان.

صفحه آخر

  در 2 والیت افغانستان 

آمریکایی ها با حمله به مسجد و خانه های مردم 
60 غیرنظامی افغان را کشتند

* »پژو 301« خودرویی دور از دسترس کم درآمدها.
* مدیرعامل پژو- ســیتروئن اعتراف کرد؛ خســارت 

سنگین خودروساز فرانسوی با خروج از ایران.
* رئیس اتاق بازرگانی تهران: پیشــنهادات ســازمان 

برنامه برای اصالح بودجه دردی را دوا نمی کند.

* حذف وثیقه سفر زیارتی »اربعین« برای دارندگان 
معافیت تحصیلی.

* ســازمان امور مالیاتی خبر داد: شناسایی 15هزار 
 میلیــارد تومان فرار مالیاتی با بررســی تراکنش های
بانکی.                                               صفحات۴و۳

گزارش خبری کیهان 

سقوط دالر به کانال 11 هزار تومان 
سکه به زیر 4 میلیون 

ائمه  جمعه سر سفره اصحاب ثروت و قدرت تا می توانند حاضر نشوند
* حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای: ما به 
تعهدات خود در برجــام و حتی باالتر از آن 
عمل کرده ایم و حاال کــه به علت رفتار آنها 
کرده ایم،  تعهداتمان  اجرای  کاهش  به  شروع 
اروپایی ها طلبکارانه و با پُررویی می گویند چرا 

این کار را می کنید.
* شما اروپایی ها که هیچ یک از تعهدات خود 
را اجرا نکرده اید، به چه حقی از ما می خواهید 
که به تعهدات خود پایبند باشیم؟ بدانید که ما 
تازه کاهش تعهدات را شروع کرده ایم و این 

فرایند قطعاً ادامه خواهد یافت.
* بــه برکت دل بریدن ملت و مســئوالن از 
بیگانگان، کشــور از درون در حال جوشیدن 
اســت و این حرکت تحسین برانگیز حتماً به 

موفقیت های بیشتری منجر خواهد شد.
* باید با بیان واقعیات امیدبخش، مردم را در 

مقابل هجوم رسانه های بیگانه کمک کرد.
* یکی از گرفتاری های امروز ما، رواج دروغ، 
تهمت، شایعه و مسائلی از این قبیل در فضای 
مجازی است که باید در خطبه های نماز جمعه، 
لزوم رعایت تقوا در فضای مجازی تبیین شود.
و حتی  دانشــگاه ها  مدارس،  در  برخی ها   *
صحبت  به گونه ای  کسب وکار،  محیط های  در 
می کنند که جوان از آینده ناامید می شــود. 
یعنــی گرفتن فرصت و  ناامید کردن جوان 
قدرت عنصر جوان از کشور و جامعه اسالمی و 
این خود یک منکر است.                    صفحه۳

* غالمحسین اســماعیلی: »بهروز ریخته گران« 
متهــم اصلی پرونده به جرم اخالل عمده در نظام 
اقتصادی و پولی و بانکی کشور به 15 سال حبس 
و رد مــال معادل 8 هــزار و 596 میلیارد و 852 

میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. 
 * »شــهروز ریخته گــران« به 7 ســال حبس، 
»فیروز ریخته گران« به 15 ســال حبس و »فراز 
ریخته گران« نیز به 7 سال حبس محکوم شده اند.

* »محمدرضا توســلی« معاون منطقــه آ زاد به 
جرم معاونت در اخالل در نظام اقتصادی کشور و 
دریافت رشوه به 10 سال حبس، سه سال انفصال، 
300 میلیون تومان جــزای نقدی و پرداخت 12 

هزار دالر آمریکا محکوم شده است.
 *»ساالر بایرامی« بازنشسته بانک سپه نیز به جرم 
معاونت در اخالل در نظام اقتصادی به 10ســال 
حبس محکوم شده است.                     صفحه۱۱

* صهیونیســت های کودک کش در جدیدترین جنایت خود، کودک 7 ســاله فلســطینی را که مشغول 
دوچرخه بازی بود با خودرو زیر گرفته و به شهادت رساندند.

* رژیم صهیونیســتی طی 10 سال گذشــته، فقط در غزه بیش از 900 کودک فلسطینی را به شهادت 
رسانده است. 

*  از سال 1967 تاکنون بیش از 8 هزار کودک فلسطینی توسط این رژیم بازداشت شده اند.   صفحه آخر

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

دیروز می گفتند برجام 
آب خوردن مردم را هم 
حل می کند

امروز می گویند 
توافقی امنیتی بود!
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با رأی مجلس انتخاب شدند 

دهقان، صادقی مقدم
 و طحان نظیف

3 عضو جدید حقوقدانان 
شورای نگهبان
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افشاگری وزیر بهداشت درباره فساد 
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 

واردات 2 میلیون یورو
 کابل برق
 به جای »استنت قلب«!

۱۰

اشتباهات قدیمی در »عصر جدید«

کشف استعداد 
به قیمت جان!
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