
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1400/05/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
بند 12 ماده 39 اساسنامه شرکت را به شرح زیر 
اصالح گردید: بند »12« ماده »39« اساسنامه: 
تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکتها و مؤسسات و 
هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر 
مــدت و به هر میزان بهره و کارمزد و همچنین 
رهن و وثیقه گذاردن اموال شرکت و فک رهن 
دارایی ها اعم از منقول و غیرمنقول نزد بانک ها 
یا ســایر مؤسسات مالی و اعتباری در قبال اخذ 
هر نوع وام و اعتبار به هر مبلغ به نفع شــرکت 
در چارچوب فعالیت های شرکت و قبول تعهدات 

و ضمانت اشخاص ثالث. 

آگهی تغییرات شرکت کندر
 سهامی خاص به شماره ثبت 82884 

و شناسه ملی 10101275087 

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

2001093498000429 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

تقاضای E-0040001-SB مناقصه شماره 1401/023   شماره مناقصه و تقاضا

LIGHTING FIXTURE FLAME PROOF &EXPLOSION PROOF 2*40 W
MFR: NOOR MEHVAR FARS CO. & SHOMAL ENGINEERING CO.
GOLNOOR CO.                                      

موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

3/300/000/000 ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یكي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران مي باشد. نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

66/000/000/000 ریال مبلغ برآوردي مناقصه

10 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.  آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي در سامانه ستاد

ظرف مدت 14 روز پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می  باشد. آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي کیفي )رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی به همراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.  آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- ساختمان اداری مرکزی ستاد -مدیریت بازرگانی-اداره خرید- گروه خرید برق آدرس مناقصه گزار

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ایـ  نوبت دوم
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل به صورت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الكترونیكی از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد و به پیشنهادهای خارج از سامانه ستاد هیچ گونه 
ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الكترونیكی اقدام نمایند.

مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های 2247-07731312210 تماس حاصل فرمایند. 
روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي شناسه نوبت چاپ: 1515095 شناسه آگهی: 1362533 

شركت ملی گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

آگهي ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 35-1401 یک مرحله ای

شماره مجوز: 3295. 1401 
موضوع مناقصه: پروژه تأمین نیرو شهرســتان همدان شــامل)خدمات امداد، مرکز پیام، گازبانی، 
کنتورخوانی، دفتری، ناظر تعمیرات و تعمیرات کنتور و رگوالتور( بر اساس دستورالعمل شورای عالی 

کار و طرح طبقه بندی مشاغل وزارت نفت درسال 1401
شرح مختصر كار:

 1- مبلــغ برآورد اولیه پروژه 395/569/395/000 )ســیصد و نود و پنج میلیارد و پانصد و شــصت 
و نه میلیون و سیصد و نود و پنج هزار( ریال می باشد.

2- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  13/911/388/000 )سیزده میلیارد و نهصد و یازده میلیون و 
سیصد و هشتاد و هشت هزار ( ریال مي باشد.

3- مدت اجراي پروژه 730 روز می باشد.
4- متقاضیان باید عضو سامانه تدارکات الكترونیكي دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند.

6- حداقل امتیاز ارزیابي کیفي مناقصه گران 65 می باشد.
7- حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاري مناقصه حداقل سه مناقصه گر می باشد.

8- ارائه آخرین اسناد مالی حسابرسی ، توسط مناقصه گران الزامی است.
9- قیمت متناسب پیشــنهاددهندگان بر اساس دستورالعمل ارزیابي مالي و قیمت متناسب صنعت 

نفت ) فرایند دامنه قیمت(، تعیین مي گردد.
10-در صورت عدم ارائه گواهی ایمنی توسط پیمانكاران ، امكان تایید صالحیت آن شرکت در مناقصه 

فوق میسر نمی باشد.
11- متقاضیان باید دارای گواهینامه صالحیت صادره از سوی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشند.

متقاضیان شــرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز از مورخ 1401/05/19 ســاعت 15 
مهلت دارند نســبت به دریافت اسناد ارزیابي کیفي به ســایت سامانه تدارکاتي الكترونیكي دولت به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
مهلت بارگذاري اســناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 09/00 روز سه شنبه مورخ 1401/06/08 از 

طریق سامانه ستاد خواهد بود. 
تلفن: 4- 8260571 3  ، 8 – 8261075 3   دورنویس: 38256207 = 081

www. nigc-hm. ir :آدرس اینترنت
روابط عمومي شرکت گاز استان همدان

شركت ملي گاز ایران
شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

نوبت اول

م الف: 822
شناسه آگهی: 1363897  شناسه نوبت چاپ: 1517036

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/30 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقایان محمدحســین 
ذوالفقــاری به شــماره ملــی 0043216031 عضو و 
رئیس  هیئت مدیــره احمد بیدآبادی به شــماره ملی 
0041638158 سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
عبدالحسین بیدآبادی به شماره ملی 0043821121 
 به ســمت عضــو و نایب  رئیــس  هیئت مدیــره آقای 
ســید محمدعلــی شریفی الحســینی بــه کــد ملی 
0055839983 بــه نمایندگــی از شــرکت پرورش 
داده ها به شناسه ملی 10101147298 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. امضاء 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات 
و قراردادهــای خرید و فروش و مناقصات با امضای دو 
نفر از سه نفر آقایان محمدحسین ذوالفقاری طهرانی ، 
احمد بیدآبادی و عبدالحســین بیدآبادی همراه با مهر 
شرکت و اوراق عادی و مراسالت غیر تعهدآور با امضای 

هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا سهامی خاص 
به شماره ثبت 217842 و شناسه ملی 10102591792

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1400/08/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای سید 
محمد عدنانی نیا به شــماره ملــی0058177272 - آقای 
سید مهزیار عدنانی نیا به شماره ملی0011882948 و آقای 
سید طاها عدنانی نیا به شماره ملی0014855283 به سمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

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

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پاالیش سازان فاراب شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 170658 و شناسه ملی 10102131274

مــورخ  اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره  بــه 

1400/08/23 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 

ســید محمد عدنانی نیا با کد ملی 0058177272 

بســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ســید 

طاها عدنانی نیا با کد ملی0014855283 بســمت 

رئیس  هیئت مدیره آقای ســید مهزیــار عدنانی نیا 

با کــد ملــی0011882948 بســمت نائب رئیس 

 هیئت مدیــره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اســناد 

تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود 

اســالمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت و در نبود ایشان با امضای دونفر 

از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت مهندسی پاالیش سازان فاراب 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 170658 
و شناسه ملی 10102131274

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

ثبــت و امضا ذیل دفاترتكمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهی 
می گــردد. موضوع فعالیت: خرید و فــروش، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز از جمله انواع 
وسایل ورزشی و لوازم و تجهیزات پزشكی، اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات داخلی 
و خارجی و بین المللی ، گشــایش حساب ، اعتبار اسنادی ، تســهیالت و اعتبارات ریالی و ارزی، 
ضمانتنامه ها ، فاینانس ، ریفاینانس نزد بانک ها ، موسســات مالی و شرکت های داخلی و خارجی ، 
انتقال تكنولوژی از خارج به داخل کشــور، حق العمل کاری، انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقی و 
حقوقی در کلیه زمینه های فعالیت شــرکت می باشد. شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و 
خصوصی ، اخذ و اعطای نمایندگی ، شــرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: اســتان تهران ، شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله تهرانپارس ، خیابان 
شهید عبداله شفیعی مكرم )135( ، خیابان شهید مسلم رضائی )182 شرقی( ، پالک 51 ، طبقه 
اول ، واحد شــمالی کدپســتی 1656646865 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,500,000 ریال نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم فرشــته رضایی به شماره 
ملی 0016651391 دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه خانم زهرا رضایی هلل لو به شماره ملی 
0065910168 دارنــده 500000 ریال سهم الشــرکه خانم زینب رضایی هلل لو به شــماره ملی 
0078653762 دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم فرشته رضایی به 
شــماره ملی 0016651391 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود خانم زهرا رضایی هلل لو به شــماره ملی 0065910168 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
زینب رضایی هلل لو به شــماره ملی 0078653762 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت نایب  رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه 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 با مسئولیت محدود رفیع تجارت سالمت گستر 
درتاریخ 1400/08/12 به شماره ثبت 586080 

به شناسه ملی 14010478782 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1400/06/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین شــد. ترازنامه و حساب 
سود و زیان ســال مالی 99 به تصویب رسید. آقای 
محمدحســین ذوالفقاری طهرانی به شــماره ملی 
0043216031 و آقای احمد بیدآبادی به شــماره 
ملــی 0041638158 و آقای محمــد بیدآبادی به 
شــماره ملی 0032280661 و آقای عبدالحســین 
بیدآبادی به شــماره ملی 0043821121 به سمت 
اعضــای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. آقای ســیدمهدی داودی محتشــم با کد 
ملــی 0072962811 به عنــوان بــازرس اصلی و 
آقای سیدمحمدعلی شــریفی الحسینی با کد ملی 
0055839983 به عنــوان بــازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 210279 

و شناسه ملی 10102517680

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/06/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به 
شناسه ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی سازمان 
برای ســال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های سازمان انتخاب شد. ترازنامه و حساب 

سود و زیان سال مالی منتهی به 1398 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات 
شرکت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 

سهامی خاص به شماره ثبت 78956 
و شناسه ملی 10101237758 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی 
بطــور فوق العاده مــورخ 1399/04/31 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقای علی شــیرینی به شــماره 
ملــی 0082410801 مدیرعامــل و نائــب رئیس 
 هیئت مدیره آقای ســید مجید عبداللهی به شماره 
ملــی 1150021004 رئیس  هیئــت  مدیره آقای 
ابولفضل نهاوندی به شــماره ملی 0053062868 
بــه نمایندگی از شــرکت نیكان ســافر شــرق به 
شناســه ملــی 14003709148 بــرای دو ســال 
انتخاب شــدند آقایان: محمد افتخاری به شــماره 
ملــی 0073681296 بــه عنوان بــازرس اصلی و 
خسرو سعیداهلل زاده به شماره ملی 0055697704 
 بــه عنوان بــازرس علی البدل شــرکت برای مدت 

یک سال انتخاب شدند.

آگهی تغییرات
 شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات توسعه کارا خالق 

سهامی خاص به شماره ثبت 528987 
و شناسه ملی 14007732244 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1400/08/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: کلیه سرمایه 

تعهدی شرکت پرداخت گردید. 

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

آگهی تغییرات 
شرکت آسان الکترونیک غدیر 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 329982 
و شناسه ملی 10103695555 
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4، 3 و 10[

 خط و نشــان ترامپ برای نظام حاکم بر آمریكا ؛ 
اگر آرام نشوید اتفاقات وحشتناکی رخ خواهد داد.

 مخالفــت 95درصدی مردم کویــت با هرگونه 
عادی  سازی روابط با رژیم صهیونیستی.

 رئیس  شرکت فایزر کرونا گرفت!

 جهاد اســالمی طــی 3 روز ،90 میلیــون دالر 
خسارت به اسرائیل زد.

 با انتشــار یک پیام ویدئویی پیش بینی می شــود؛
بازگشت جنبش امل به میدان جنگ پس از 30 سال.

یونیسف خبر داد

سوء تغذیه حاد جان 2 میلیون کودک یمنی را
تهدید می کند

 فرزند حمید نوری: پدرم بیش از هزار روز است که 
در زندان انفرادی سوئدی هاست.

 مدیــر مطالعات عمومــی وزارت اقتصاد مطــرح کرد: دولت 
کسری بودجه را با کنترل هزینه ها مدیریت می کند نه چاپ پول.
 خرید تضمینی گندم  از 7 میلیون تن عبور کرد.

 سخنگوی قوه قضائیه: تا کنون 500 میلیون دالر از 
اموال بابک زنجانی به شرکت نفت پرداخت شده است.

 با وجود درآمد  اندک میلیون ها خانوار ایرانی، بازیكنان 
و کادر فنی پرســپولیس و استقالل 600 میلیارد تومان 

پول می گیرند.

گزارش خبری كیهان

خنثی  سازی تحریم های نفتی 
با صادرات خدمات فنی مهندسی

 ]صفحه 4[

وزیر اقتصاد:

فردی با 1000 میلیارد تومان گردش مالی 
 یک ریال هم مالیات نمی داد !

 آیت اهلل رئیســی: محصوالت دانش بنیان تولید شده توسط محققان داخلی هزینه را کاهش، بهره وری 
را افزایش می دهد و ارزش افزوده زیادی ایجاد می کند و ما مصمم به حمایت و استفاده از آنها هستیم.

 همه دســتگاه های اجرایی کشور با قدرت و توان و با کنار گذاشــتن بروکراسی اداری که عمدتا مانع 
اســت، کار را به نحوی دنبال کنند که هم متخصصین تشــویق شوند و هم بتوانیم بهره وری را در کشور 

افزایش دهیم.

 خاندوزی: در بررسی های مالیاتی با حسابی مواجه 
 شدیم که در طول ســال، یک  هزار میلیارد تومان
 گردش مالی داشــت، امــا تا امــروز ریالی مالیات

 نداده است.
 از مجمــوع اطالعاتــی کــه بانک مرکــزی از 
 جریان هــای مالی داشــت بــرای شناســایی این 

فرار مالیاتی استفاده کردیم.

 یک صدم این درآمد را کارآفرینان و تولیدکنندگان 
با کلی زحمت کسب می کنند، اما چنین افرادی این 
درآمدها را بدون پرداخت مالیات به دست می آورند.
 دو میلیــون نفری که به مؤدیــان مالیاتی اضافه 
شــده اند از بازاریان، پزشكان، وکال و سایر بخش ها 

هستند که اصال مالیات پرداخت نمی کردند.

 ]صفحه 3[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

درایت نظام، ُمشت موسوی را
مثل بنی صدر و منتظری

باز کرد

كیهان بررسی كرد

پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا ؛ اکنون توپ در زمین غرب است

عصبانیت خط تحریم و تحریف
از تأکید کیهان بر خطوط قرمز در مذاکرات

]صفحه 2[

می رود  داد؛ هســته ای  نتیجه  برد  »برد-   
تحریم ها می ماند!« این عنوان گزارش كیهان 
در تاریخ 18 فروردیــن 94 بود؛ یعنی همان 
ایامی كه دود ســفید از هتل بوریواژ لوزان 
)ایران و گــروه 1+5 ( در ســوئیس به هوا 
برخاســت. همان زمان یعنی قبل از امضای 
به  متعددی  گزارش هــای  در  كیهان  برجام، 
تیم دیپلماســی دولت وقت هشدار داد كه 
»خوش بینی به توافق دندان طمع دشــمن را 
)تیتر گزارش 18 فروردین 94(  تیز می كند« 
و »تحریم های دوباره اولین دســتاورد توافق 

لوزان!« )تیتر گزارش 19 فروردین 94( است.
 گرچه دولت وقت به دلیل آنکه با شعار »بستن 
با كدخدا« روی كار آمده بود به هشــدارهای 
منتقدان وقعی نگذاشت و با دیپلماسی لبخند 
و سازش، پای برجام بدون تضمین را امضا كرد 
اما گذر زمان نشان داد كه تحلیل های مستند 

كیهان درباره برجام، فنی و دقیق بود.
 جریان تحریف بعد از امضای برجام در رسانه های 
خود، تصاویر ظریف را با تیترهایی چون »امیركبیر 
عصر ما«، »آرش كمانگیر«، »قهرمان دیپلماسی« 
در صفحات اول خود منتشــر كردند و تیتر زدند؛ 
»پیروزی بــدون جنگ«، »تحریم هــا به تاریخ 
پیوست«، »صبح بدون تحریم« و... اما دیری نپایید 
كه بزک برجام رنگ باخت و همه آنان كه مســت 
باده آن پیروزی پوشــالی بودند، متوجه شدند كه 

كاله گشادی بر سرشان رفته است!

 

از »سلمان رشدی«
تا »ابوبکر بغدادی«

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 گزارش های اخیر كیهان و تأكید بر ضرورت مقاومت بر شــروط اصلی ایران و رعایت خطوط قرمز در مذاكرات هسته ای، صدای جریان تحریف 
را درآورده تا با وارونه نمایی و سانســور واقعیات، بار دیگر القا كند كه همه حتی منتقدان برجام به این نتیجه رسیده اند كه هر توافقی بهتر از عدم 

توافق است!

صفحه ۱۱

نگرانی مدعیان اصالحات
 برای سالمتی ترامپ

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

صفحه ۱۱

نمایندگان مجلس
 از پاسخ وزیر بهداشت 

درباره مقابله با کرونا قانع شدند

صفحه ۱۰

شهادت مأمور پلیس کرمان 
در درگیری با قاچاقچیان مسلح 

مواد مخدر

صفحه ۱۱

خوابی که 
به کابوس تبدیل شد!

صفحه ۹

واردات 4 هزار میلیاردی 
کود و شکر 

توسط فدراسیون شطرنج

در بازدید از نمایشگاه شركت های دانش بنیان »پیشران«

دستور ویژه رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی 
برای استفاده از محصوالت دانش بنیان خارج از بروکراسی اداری

سالروز   بازگشت  آزادگان سرافراز  هب میهن  اسالمی گرامی  باد

در ورزش ایران چه خبر است؟!

نگاه


