
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/2/25 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقای حامد 
کریمی به شــماره ملی 0083571884 بموجب ســند 
صلح به شــماره 80597 مــورخ 1398/4/22 صادره از 
دفتر اســناد رسمی شماره 181 حوزه ثبتی تهران، کلیه 
سهم الشــرکه خود را به مبلغ 1/000/000 ریال به آقای 
احسان زارع شــماره ملی 2300591537 صلح حقوقی 
نمود و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی 
در شــرکت ندارد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر 
یک پس از نقل و انتقال سهم الشرکه بشرح ذیل می باشد: 
- آقــای احســان زارع دارای 4000/000 ریال 2- آقای 
حســین کریمی دارای 4000/000 ریال 3- آقای آیدین 
فرهود دارای 1000/000 ریال 4- آقای سعید ترابی فرد 

دارای 1000/000 ریال.

آگهی تغییرات شرکت فن آوران توسعه ابزارهای پویا 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 490320 

و شناسه ملی 14005769890

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/6/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: آقای علی محمدخانی دارنده با کدملی 0068461755 به نمایندگی 
شــرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق به شناســه ملی 14004686193 به 
ســمت رئیس هیئــت مدیره آقای ســیدمحمد مدرس نیا یــزدی دارنده با 
کد ملی به شــماره 0043265782 به نمایندگی شــرکت ساختمانی افق 
روشن باربد به شناســه ملی 10320555318 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل آقای محســن محمدخانی دارنده با کد ملی به شــماره 
0045784329 به  نمایندگی شــرکت بهداشــت کودک به شناســه ملی 
10101187336 به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین 
گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اســامی با امضــای دو نفر از اعضای هیئت مدیره 
متفقا همراه با مهر شرکت یا امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه 
امضای یک نفر از بین خانم ها ســمیرا جعفریان دارنده کد ملی به شــماره 
0323661599 به سمت مدیر امور اداری و یا لیدا چراغیان دارنده کد ملی 
به شــماره 4949974173 به سمت مدیر حسابرسی داخلی با مهر شرکت 
معتبر می باشد. ضمنا مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر یک از نفرات 

باال به تنهایی ممهور به مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بین المللی
 محصوالت پارس با مسئولیت محدود به شماره ثبت 179869 

و شناسه ملی 10102220898

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

ب- آقای آیدین فرهود به شماره ملی 2992945250 به سمت رئیس 
هیئت مدیره- آقای احســان زارع به شــماره ملی 2300591537 به 
سمت مدیرعامل، آقای حسین کریمی به شماره ملی 0076476162 
به ســمت عضو هیئــت مدیره- ســعید ترابی فرد به شــماره ملی 
0075185741 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد 
و مدارک و اوراق بهادار با امضاء مشترک آقایان آیدین فرهود و احسان 

زارع همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت فن آوران توسعه 
ابزارهای پویا شرکت با مسئولیت محدود  

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/07 و مجوز 
شــماره 98/1/7659 مورخ 1398/8/19 فرمانداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: محل موسســه در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران- منطقه 14، 
شهرســتان تهران، بخش مرکزی،  شــهر تهران، محله فردوس، خیابان شهید 
صادق تقدیری شــرقی، خیابان بیســت متری ولیعصر، پالک 35، ســاختمان 
مهرگان، طبقه اول،  واحد 3 کد پستی 1481794784 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر 3 فصل و 43 
ماده و 35 تبصره با اصالحاتی جایگزین اساسنامه قبلی گردید و به تصویب رسید.

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

آگهی تغییرات موسسه طلوع نیکان یاس 
به شماره ثبت 41351 و شناسه ملی 14006689070 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای احسان زارع به شماره ملی 2300591537،  9000000 ریال سهم الشرکه خود را به موجب 
سند صلح به شماره 80596 مورخ 1398/04/22 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 181 حوزه 
ثبتی تهران به شــرح ذیل صلح نمودند: مبلغ 4000000 ریال از سهم الشــرکه خود را به آقای 
حسین کریمی شناسه ملی 0076476162 مبلغ 1000000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای 
سعید ترابی فرد به شــماره ملی 0075185741 مبلغ 1000000ریال از سهم الشرکه خود را به 
آقای آیدین فرهود شــماره ملی 2992945250 صلح و واگذار نمودند و سهم الشرکه خود را به 
مبلغ 3000000 ریال کاهش داد و اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از نقل و انتقال 
سهم الشرکه به شرح ذیل می باشد: 1- آقای احسان زارع دارای 3000000 ریال  2- آقای حامد 
کریمی دارای 1000000 ریال 3- آقای  حسین کریمی دارای 4000000 ریال 4- آقای آیدین 

فرهود دارای 1000000 ریال 5- آقای سعید ترابی فرد دارای 1000000 ریال.

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

آگهی تغییرات شرکت فن آوران توسعه ابزارهای پویا با مسئولیت محدود
 به شماره 490320  و شناسه ملی 14005769890

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1398/2/25 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره بشــرح ذیل برای 
مدت نامحدود انتخاب شــدند: - آقای احســان زارع به شــماره ملی 
2300591537- آقای حســین کریمی به شماره ملی 0076476162 
- آقای آیدین فرهود به شــماره ملی 2992945250- آقای ســعید 

ترابی فرد به شماره ملی 0075185741

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

آگهی تغییرات شرکت فن آوران توسعه ابزارهای پویا 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 490320 

و شناسه ملی 14005769890

شرکت ســهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد نسبت به 
خرید 400 دستگاه فن ترانس قدرت از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک 
مرحله ای اقدام نماید. لذا از متقاضیان شرکت در این مناقصه دعوت بعمل 
می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به واریز مبلغ 500/000 
ریال بصورت الکترونیکی به شــماره حساب 4001103104025187 بنام 
تمرکز وجوه درآمد حق انشــعاب و سایر درآمدها از تاریخ 98/9/23 لغایت 
98/9/26 اقدام و یک نســخه از اســناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه 
به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد 
از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد؛ الزم اســت 
در صورت عدم عضویت قبلی شــرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در 
ســایت مذکور انجام و نســبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام 
نمایند. شــرکت کنندگان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره 
4-33331700 داخلی 2079 و در خصوص ســامانه بــا داخلی 2071 یا 
3000 تماس حاصل فرمایند. ثبت شــماره تلفن، فکس و ایمیل از ســوی 
شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد. ضمنا تاکید می گردد اسناد 
بایســتی به صورت فیزیکی نیز در روز برگزاری مناقصه به 

دبیرخانه این شرکت ارائه گردد.
توضیحات:

1- *** الزام: فقط تولیدکنندگان داخلی مجاز به شــرکت در این مناقصه 
می باشند.

2- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 280/000/000 ریال است که 
باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به نفع خریدار در روز 

برگزاری مناقصه تسلیم گردد.
3- دســتگاه نظارت: معاونت بهره بــرداری/ اداره تعمیــرات و نگهداری 
پستهای شــرکت ســهامی برق منطقه ای هرمزگان می باشد. شرکتهای 
متقاضی می توانند در خصوص ســواالت فنی خــود با داخلی 2060 آقای 

مهندس آذرمهر تماس حاصل فرمایند.
4- حداکثر مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه این شرکت تا ساعت 9 صبح 
روز سه شــنبه مورخ 98/10/10 و بازگشایی پاکات راس ساعت 10 صبح 

همان روز در محل امور تدارکات و قراردادها می باشد.
5- به پیشــنهادات مشروط مبهم مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که 
بعد از موعد مقرر به دبیرخانه این شــرکت ارســال گردد مطلقا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
شناسه آگهی: 688275      شناسه نوبت چاپ: 734472

شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای شماره 98-09

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق 
منطقه ای هرمزگان

روابط عمومی
 شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

به استناد صورتجلســه هیئت  مدیره مورخ 1398/08/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:عبدالرضا 
جدیدساز به شماره ملی 2001962711 به نمایندگی از شرکت ریسندگی و بافندگی مطهری 
به شناســه ملی 10102245323 به عنوان رئیس هیئت  مدیره- محسن پرنیانپور به شماره 
ملــی 0038181959 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره- محمدرضا نادری به شــماره ملی 
0063272660 به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهاءدار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسامی و غیره با امضاء دو نفر 
از اعضــاء هیئت مدیره و همراه با مهر شــرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض 
گردید:1- نمایندگی شــرکت در برابر اشــخاص و کلیه ادارات دولتی و موسســات خصوصی. 
2- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شــرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و 
ترفیع و تنبیه و تعیین ســایر شرایط اســتخدام معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و 
بازنشستگی و مستمری وراث  آن ها )براســاس آئین نامه استخدامی مصوب هیئت مدیره(.3- 
تهیه و ارائه بودجه برای طرح در هیئت مدیره شــرکت.4- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام 
شرکت نزد بانک ها و موسسات.5- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر 
و متفرعات. 6- تحصیل اعتبار از بانک ها و شــرکت ها و موسســات و هر نوع استقراض و اخذ 
وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شــرایطی که مقتضی باشد 
براســاس آیین نامه مالی مصوب شــرکت.7- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا 
تســلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به 
امر دادرســی از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل،سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و 
اســترداد سند تعیین داور بدون اختیار صلح و بطورکلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه 
تکالیف ناشــیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل ولو  
کرارا تعیین مصدق و کارشــناس اقرارخواه در ماهیــت دعوی و خواه به امری که کاما قاطع 
دعوی باشــد دعوی خسارات استرداد دعوی جلب شــخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام 
به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشــخاص و اموال از دادگاه های 
اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شــرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات 
اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اســناد. 8- تنظیم خاصه 
صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت.9- دعوت مجامع 

عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن ها.

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استرتاپس سهامی خاص 
به شماره ثبت 215000 و شناسه ملی 10102563826

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/9/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد 
ذیل به موضوع شــرکت الحاق گردید: بازرســی فنی مجموعه ها و قطعات صنعتی )در صورت 
نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم( در نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه شرکت بشرح فوق اصالح 
می گردد ســعید رضایی به شــماره ملی 0059173610 با پرداخــت 500000 ریال به صندوق 
شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 1500000 ریال افزایش 
یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساســنامه به شــرح مذکور اصالح می گــردد. تعداد اعضاء هیئت 
مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساســنامه اصالح گردید. نام شرکاء میزان 
سهم الشرکه پس از افزایش سرمایه: امیر کاظمی به شماره ملی0069828539 دارای 500000 
ریال سهم الشرکه میر داریوش احمدی منش به شماره ملی0051835606 دارای 500000 ریال 
سهم الشرکه آقای سعید رضایی به شماره ملی 0059173610 دارای 500000 ریال سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات شرکت حرکت سنجش گستر با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 494440  و شناسه ملی 14005966885 

تازه های کتاب
صفحه 5

فروش فوق العاده امالک و مستغالت
)مزایده شماره 40 منطقه جنوب و 5 امداد فارس(

دفتــر فروش امالک منطقه جنوب در نظــر دارد تعدادی از امالک 
مســکونی، تجــاری، اداری و اراضی متعلق به خــود را از طریق برگزاری 
مزایده کتبی با شــرایط نقد و اقســاط و بدون دریافــت کارمزد به فروش 

برساند.
لذا متقاضیــان خرید می توانند برای بازدید از امالک مورد نظر و کســب 
اطالعات بیشــتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شــرایط شرکت در 
مزایده به متن کامــل آگهی مزایده منــدرج در روزنامه های محلی عصر 
مردم روز سه شنبه مورخ 98/9/19 و نیم نگاه روز سه شنبه مورخ 98/9/26  
 HTTP://www.emdadimam.ir :اینترنتــی و همچنین آدرس 
مراجعه فرمایند. ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر، متقاضیان می توانند با 

شماره تلفن های 32352357-32308152-071 تماس حاصل فرمایند.
مدیر امالک منطقه جنوب- شیبانی

پیــرو رهنمودهای داهیانه مقــام معظم رهبری )دام ظله( و ریاســت محترم 
جمهوری و دســتور اکید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به اطالع کلیه 
صنعتگران و مشتریان محترم می رساند سیاست فوالد مبارکه در خصوص بازار 
محصوالت فوالدی و ورق، رویکرد و حمایت از صنایع پایین دست در راستای 
رونــق تولید بوده و اطمینان خاطر می دهد عرضه ورق مورد نیاز این صنایع با 

هدف آرامش در بازار و کنترل قیمت تداوم خواهد یافت.

اطالعیه

روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان

سال هفتادو هشتم   شماره 22351   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (سه شنبه 19 آذر 1398   13 ربیع الثانی 1441    10 دسامبر 2019

در نشست »روایت تلخ بنزین« مطرح شد 

دولت 
با حذف کارت سوخت
 ۱۵۰ هزار میلیارد تومان
 به کشور خسارت زد

۱۱

گزارش کیهان درباره ادعای اخیر زنگنه

کدام از رده خارج است
کارت سوخت یا مدیریت خسارت بار؟!

سید محمد بطحایی، وزیر سابق آموزش و پرورش در گفت و گو با کیهان:

 رئیس جمهور باید به اندازه »برجام« 
درباره آموزش و پرورش احساس مسئولیت کند

خبر ویژه

مشاور خاتمی: انتخابات تهران را 
30 بر هیچ می بازیم

صفحه2

در دانشگاه فرهنگیان

روحانی: ِکی گفتم مشکالت را
۱۰۰ روزه حل می کنم؟

يادداشت روز

صفحه2

عراق 
و تحوالت امید آفرین

* در شــرایطی که زنگنه اخیرا مدعی شده کارت سوخت، 
طرحی از رده خارج اســت، نگاهی به عملکرد وی نشــان 
می دهد آنچه که بیشــتر از رده خارج شده، مدیریت ایشان 
است که با حذف کارت ســوخت حداقل 100 هزار میلیارد 

تومان به کشور آسیب زده است. 
* بیژن زنگنه: موضوع کارت سوخت که برای برخی ها یک 
موضوع مقدس شــده است، مربوط به ۲0 سال پیش است و 

از رده خارج شده.
* علیرضا دانشــی، مدیر فنی سابق شــرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب: حذف کارت ســوخت، عدم سهمیه بندی و 
عدم افزایش پلکانی قیمت حامل های انرژی حداقل بیش از 

100 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زده است.
* چهار ســال پس از حذف ســهمیه بندی بنزین و کارت 
سوخت ، دولت روحانی مجددا به این نتیجه رسید که کارت 

سوخت اقدام خوبی بود و مجددا آن را اجرا کرد!! 
* نکته ای که وجود دارد این که هرچند دولت به درســتی 
تصمیم گرفته روند لجبازگونه خود در گذشته را تغییر دهد 
اما این کار به شیوه ای انجام  شد که کلی خسارت به کشور 

تحمیل کرد. 
* وزیر نفت که مدعی است کارت سوخت از رده خارج شده 
آیا نباید پاســخ دهد پس چرا دوباره برای مدیریت مصرف 
سوخت به این کارت متوسل شده است؟                   صفحه۴

اعتصاب وارد روز پنجم شد

میلیون ها فرانسوی
 گرفتار تبعات سنگین اعتصاب سراسری

صفحهآخر

 * وزیــر نیرو: صــادرات برق به عــراق ادامه
 می یابد.

 * کارشــناس اقتصادی: دولــت در بودجه99
 هیــچ صرفه جویــی در هزینه هایــش نکرده

است.

* رئیس قوه قضائیه: رسیدگی به تخلفات انتخاباتی 
باید در زمان وقوع باشد، نه بعد از انتخابات.

* با هدف جلوگیری از کاهبرداری های اینترنتی 
انجام شــد؛ معرفی افزونه ضد فیشــینگ توسط 
پلیس فتا.                             صفحات10،۴و11

همتی: ثبات به بازار ارز 
برمی گردد

* استفاده از تجهیزات و نرم افزارهای خارجی 

در ادارات دولتی چین ممنوع شد.

* درآمد 246 میلیــارد دالری آمریکا از بازار 

ساح در سال 2018.

* مقام یمنی: ائتاف سعودی فقط در ماه مهر 

7628 نوبت بر سر مردم یمن بمب ریخت.

* سفر نتانیاهو به پرتغال با 11 چمدان لباس 

جنجال به پا کرد.                       صفحه آخر

آغاز عملیات مبارزه با فساد در عراق
تعقیب قضایی ده ها نماینده و مسئول فاسد

* بطحایی: بخشی از تغییرات مکرر وزرای آموزش و پرورش در دولت های یازدهم و دوازدهم به این دلیل 
بوده اســت که در این دولت ها به ویژه در دولت دوازدهم جایگاه و توجه به آموزش و پرورش نســبت به 

قبل تنزل پیدا کرده است.
* علت استعفای بنده این بود که اعتقاد داشتم نسبت به همکاران من و معلم ها در نظام رتبه بندی و سایر 

مسائل آموزش و پرورش اجحاف شده و نمی توانستم دائماً وعده ماه های آینده را بدهم.
* امروز یکی از اصلی ترین موانع موجود در مســیر تربیت دانش آموزان، موسســات کنکوری، کاس ها و 
کتاب های به اصطاح کمک آموزشی و روش های غلط آماده کردن برای کنکور است.               صفحه۸

* رئیس جمهــور در حالی بار دیگر وعــده 100 روزه خود برای حل 
مشکات کشور را انکار کرد ویدئوی اظهارات تبلیغاتی وی در فضای 

مجازی و اینترنت موجود است.
*روحانی : در انتخابات ســال 92 اعــام کردم که گزارش 100 روزه 
اولیــه اقدامات دولت و اعام اقدامات و برنامه های 4 ســاله دولت در 
پایان دولت یازدهم دو برنامه اصلی دولت اســت، چه زمانی در کشور 

گفتم که مشکات را 100 روزه حل می کنیم؟

* رئیس جمهــور  ســال 92  درباره وعده 
صد روزه جهت حل مشکات کشور گفته 
بود کــه »راه حل های کوتاه مدت یک ماه و 
100 روزه برای حل مشکات و معضات 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســت داخلی و 
خارجــی در دولت تدبیر و  امید پیش بینی 
شده است که با این برنامه ما می توانیم در 
یک فرصت کوتاه شــاهد تحول اقتصادی 

باشیم.«
* بنزیــن 2 نرخــی و دالر چندنرخــی 
فسادآور اســت، اما گاهی شرایط اضطرار 
بوجود می آیــد و باید در دوران ســختی 
قبول کنیم و همه باید در کنار هم باشیم 
و دانشگاه ها در چگونگی اجرای این طرح 
وارد شوند.                                 صفحه۲

ظریف در ترکیه: 

 از اجرای تعهدات 
برجامی اروپا
 ناراضی هستیم

۳

کمالوندی: 

 امروز کار نشدنی برای 
صنعت هسته ای ایران 
وجود ندارد

۲

۱۱
رفع نیاز کشور در حوزه برداشت برنج 
به محصوالت خارجی 

نخستین خط تولید 
کمباین برنج توسط 
آستان قدس رضوی 
افتتاح شد

عکس : محمد علی شیخ زاده


