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به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/2/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد.

مهدی ایمان زاده فرد به شــماره ملــی 0080491375 به 

سمت بازرس اصلی و سیاوش قاسمی خلخالی به شماره ملی 

0063388741 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.

مســعود خدیوزاد به شــماره ملی 1708876790 به سمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مریم دیهیم جو به شــماره 

ملی 0051260328 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و 

سعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت عضو 

هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری 

با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، انتخاب 

مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، تعیین وضعیت حق 

امضــاء، انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در 

ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم سهامی خاص
 به شماره ثبت 102490 و شناسه ملی 10101464348

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1395/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال 
انتخاب شدند:

یدالــه مومنــی زحمت کــش بــا شــماره ملــی 
 3341160825

میثــم مومنــی زحمت کــش بــا شــماره ملــی 
0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941
افراد ذیل به سمت بازرسین: علیرضا بروجردیان به 
شماره ملی 0062050753 به سمت بازرس اصلی 
و ســاناز محرمی به شماره ملی 0450486125 به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی 

انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 

سال 1394/10/30 به تصویب رسید.
 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب ترازنامه و 
صورت های مالــی، انتخاب مدیران، انتخاب بازرس  
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت پارس ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مــورخ 1395/11/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل اعالم گردید: 
آقــای محمدجواد صمدی راد با کدملی 3257119739 به ســمت رئیس هیئت مدیره، 
آقای میالد یداللهی با کدملی 0081678762 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم 
زهرا شــجاعی با کدملی 0322244201 به سمت عضو هیئت مدیره، آقای امیر خوانی 
بــا کدملی 4579351282 به ســمت مدیرعامل خارج از اعضــاء هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند حق امضای کلیه اوراق و اســناد بهادار از قبیل چک،  سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی با دو امضا از سه  امضای اعضای هیئت مدیره  یا یک نفر از اعضای هیئت 
مدیره با مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. آقای قاید ندومی به کدملی 
1817579411 به ســمت بازرس اصلی و خانم مریــم حبیب اللهی 0070938466 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت آشنا ایمن سهامی خاص
 به شماره ثبت 197299 و شناسه ملی 10102391561 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )29839(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/11/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای جواد آقائی به 
سمت مدیر تصفیه شرکت تعیین و آدرس محل تصفیه به شرح ذیل تعیین گردید: 
تهران، بلوار مرزداران، جنب شهرک آزمایش، مجتمع حکمت، ساختمان امید، طبقه 

6 کد پستی 1464757161 می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ماشین آالت همیار نیرو گستر یگانه 
سهامی خاص به شماره ثبت 382861 و شناسه ملی 10320328196

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )29813(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1393/11/27 
و مجوز شــماره 41/17382 مورخ 1394/9/2 ســازمان خصوصی سازی تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: مؤسســه حسابرســی و خدمات مالــی دایارایان به شناســه ملی 
10100498510 به سمت بازرس اصلی و آقای علی امانی کد ملی 0046244417 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت آب و برق کیش سهامی خاص
 به شماره ثبت 78705 و شناسه ملی 10101235435

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )29856(

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/11/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
محمدجواد ذبیحیان به شماره ملی 4280880743 به نمایندگی از شرکت ایجاد محیط 
بشماره شناسه ملی 10101318872 به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای عزت ا... ظفری 
به شــماره ملی 3960936974 به نمایندگی از شرکت تجهیز محیط به شماره شناسه 
ملــی 10101340144 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی قلی تبار به 
شــماره ملی 4989353129 به نمایندگی از شرکت گروه مهندسین مشاور ساختمان 
و شهرســاز اکباتان به شماره شناسه ملی 10103269258 به عنوان مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره، آقای حمیدرضا قهرمانی به شــماره ملی 0384382819 به نمایندگی از 
شرکت مهندسین مشاور ساخت آزما به شماره شناسه ملی 10101338001 به عنوان 
عضو هیئت مدیره و آقای غالمرضا مجیدی به شماره ملی 0032327943 به نمایندگی 
از شــرکت تولیدی خانه گستر به شماره شناســه ملی 10100591316 به عنوان عضو 
هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل 
و احدی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس 
و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و مراسالت اداری با امضاء مدیرعامل و 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار 
گرفت: انجام امور جاری و سایر اقدامات الزم برای اداره امور شرکت. استخدام و نصب و 
عزل کارکنان شرکت در چارچوب تشکیالت مصوب. تعیین وظایف و اختیارات کارکنان 
شرکت در چارچوب تشکیالت مصوب. نظارت، هدایت و ارشاد کارکنان شرکت در انجام 
وظایــف آنان. انجام عملیات و معامالت مربوط به فعالیت های جاری مربوط به شــرکت. 
پیشــنهاد ایجاد یا انحالل شعب و یا نمایندگی های شــرکت به هیئت مدیره. پیشنهاد 
طرح ها و آیین نامه های الزم جهت بررســی و یا اخــذ تصمیم به مراجع مربوطه. اجرای 
مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی. پیشــنهاد هر نوع تغییر یا اصالح اساســنامه به 
مجمع عمومی فوق العاده. پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده. 
پیشــنهاد آیین نامه های مالی، معامالتی، اداری، استخدامی و ساختار سازمانی شرکت و 
تغییرات بعدی آنها برای تصویب و سایر آیین نامه های مورد لزوم. افتتاح و بستن حساب 
ریالی یا ارزی به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات در داخل و خارج از کشور و تعیین و 

معرفی اشخاصی که حق برداشت و استفاده از این گونه حساب ها را دادند. 

آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران اکباتان سهامی خاص 
به شماره ثبت 89422 و شناسه ملی 10101337982 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )29812(

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهــی می گردد. موضوع: طراحی و ارائه خدمات پژوهش، ارزیابی، مشــاوره و اجرا 
در زمینــه برنامه ریزی منابع، ارائه خدمات مدیریتی، مشــاوره و طراحی درخصوص 
نظام های مدیریتی، مدیریت راهبردی، فرهنگ سازمانی و دیگر حوزه های مرتبط با 
ســازمان های فرهنگی و رسانه ای، توسعه خدمات نوین فنی، دانش افزایی و طراحی 
سیســتم های مدیریت بهینه منابع نیروی انسانی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، 
برگــزاری همایش، جشــنواره ها و ســمینارهای تخصصی در حــوزه موضوع اصلی 
فعالیت کشــور پس از اخذ مجوزات الزم، شــرکت در جشــنواره ها و نمایشگاه های 
داخلــی و خارجــی، عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقــی در زمینه موضوع 
فعالیت شــرکت. )در صــورت ضرورت قانونی انجام موضوعــات فعالیت پس از اخذ 
مجوزهای الزم( مــدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران- شــهر 
تهران- مرتضوی- کوچه فریدونی- بن بست اول شمالی- پالک 1- طبقه سوم- واحد 
شــرقی- کدپستی 1346719454 سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم 
بــه 100 ســهم 10/000 ریالی با نام که مبلغ 350/000 ریــال طی گواهی بانکی 
شماره 95/802/1059 مورخ 95/11/4 بانک سامان شعبه مرکزی پرداخت گردیده 
اســت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای علی سلیمانی به 
شــماره ملی 0013085131 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی قائمی به 
شماره ملی 0016048873 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ماشاءاله 
ذراتی به شــماره ملی 1262072190 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت از جمله چک، ســفته، برات، قراردادها و عقود با امضا مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: 
طبق اساســنامه بــازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدمحســن حســینی خواه به 
شماره ملی 0015777855 به ســمت بازرس اصلی آقای محمدحسن نباتچیان به 
شــماره ملی 0081407254 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب 
شدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. )ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص سپهر اندیشه عماد در تاریخ 1395/11/27 
به شماره ثبت506241  به شناسه ملی14006593964 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )29819(

شهرداری زنجان در نظر دارد نگهداری فضای ســبز، بوستان ها و میادین نواحی 
سه گانه منطقه سه شهرداری زنجان را از طریق مناقصه به شرکت هایی که در اساسنامه 
و موضوع آن انجام عملیات کشاورزی یا فضای سبز پیش بینی شده باشد و دارای رزومه 
تخصصی و سابقه کار مفید حداقل به مدت 2 سال در زمینه ایجاد و توسعه و نگهداری 
فضای ســبز واگذار نماید. لذا از کلیه شــرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید 
جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتیWWW.ZANJAN.IR مراجعه 

نموده و یا با شماره تلفن: 02433420481 تماس حاصل نمایند.
1- موضوع مناقصه: به شرح جدول ذیل:

2- مهلت خرید اسناد )دفترچه پیمان(: در ساعات اداری از تاریخ 95/12/18 
لغایت ساعت 14/15 مورخ 96/1/5 می باشد.

3- محل خرید اسناد: زنجان- خیابان خرمشهر- بلوار آزادی- اداره حقوقی و قراردادها.
4- مهلت قبول پیشــنهادات: در ســاعات اداری از تاریخ 96/1/6 لغایت ساعت 

13/15 مورخه 96/1/19.
5- محل تسلیم اسناد: زنجان- خیابان خرمشهر- بلوار آزادی- شهرداری مرکز- 

دبیرخانه مرکزی.
6- میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به 

شرح مندرج در جدول ذیل به یکی از طرق ذیل:
الف- واریز وجه نقد به شماره  حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانک انصار شعبه 

میدان انقالب در وجه شهرداری زنجان.
ب- ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار 3 ماه و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر به نفع کارفرما، 

ج- اسناد خزانه، د- انواع اوراق مشارکت
7- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع 

ماده 10 آیین نامه معامالت شهرداری تهران تسری یافته به مراکز استان ها می باشد.
8- هزینه انتشار آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

9- پیشــنهادات واصله رأس ساعت 14/30 روز یکشــنبه مورخ 96/1/20 در جلسه 
کمیسیون معامالت با حضور پیشنهاددهندگان گشایش و بررسی خواهد شد.

10- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست مبلغ 500/000 ریال به حساب 
شــماره 3100002448006 به نام شهرداری زنجان نزد بانک ملی شعبه میدان آزادی 

واریز و اصل فیش آن را ارائه نمایند.
11- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

* سایر شروط مناقصه و اختیارات و تکالیف مناقصه گر و مناقصه گزار در اسناد مناقصه 
مندرج می باشد.*

آگهی مناقصه عمومی شماره)95/78/ح/ش(

میزان سپرده شرکت عنوان مناقصهردیف
در مناقصه بریال

مدت 
شرکت های صالحیتداراجرای کار

واگذاری ناحیه یک 1
12 ماه326/059/596منطقه سه شهرداری زنجان

سبز  فضای  یا  کشاورزی  عملیات  انجام  آن  موضوع  و  اساسنامه  در  که  شرکت هایی 
پیش بینی شده و دارای رزومه تخصصی و سابقه کار مفید حداقل به مدت 2 سال در زمینه 

ایجاد و توسعه و نگهداری فضای سبز

واگذاری ناحیه دو منطقه 2
12 ماه249/827/346سه شهرداری زنجان

سبز  فضای  یا  کشاورزی  عملیات  انجام  آن  موضوع  و  اساسنامه  در  که  شرکت هایی 
پیش بینی شده و دارای رزومه تخصصی و سابقه کار مفید حداقل به مدت 2 سال در زمینه 

ایجاد و توسعه و نگهداری فضای سبز

واگذاری ناحیه سه منطقه 3
12 ماه419/137/056سه شهرداری زنجان

سبز  فضای  یا  کشاورزی  عملیات  انجام  آن  موضوع  و  اساسنامه  در  که  شرکت هایی 
پیش بینی شده و دارای رزومه تخصصی و سابقه کار مفید حداقل به مدت 2 سال در زمینه 

ایجاد و توسعه و نگهداری فضای سبز

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری زنجان

دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی؛ درمانی زاهدان 

در نظر دارد چهار دســتگاه آمبوالنس TYBE B مورد نیاز خود را از 

محل اعتبارات مقام معظم رهبری از طریق برگزاری مناقصه عمومی 

یک مرحله ای خریداری نماید.

از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار تا پایان 

وقت اداری روز شنبه مورخه 1395/12/28 جهت خرید اوراق مناقصه 

و کسب اطالعات بیشتر به دفتر امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه به 

نشانی زاهدان - میدان دکتر حسابی - مجتمع اداری پردیس مراجعه 

 IETS.MPORG.IR و یا از طریق سایت ملی مناقصات به آدرس

و یا دانشگاه به نشانی www.zaums.ac.ir دریافت نموده و سپس 

با توجه به مندرجات آن پیشنهاد قیمت خود را تنظیم و حداکثر تا پایان 

وقت اداری روز شــنبه 1396/1/19 به نشانی فوق و دبیرخانه مدیریت 

حراست دانشگاه تسلیم نمایند.

متقاضیان جهــت دریافت اوراق مناقصه الزم اســت مبلغ 200/000 

ریال را به حساب 78522625007 21 نزد بانک ملی شعبه بیمارستان 

خاتم االنبیاء)ص( زاهدان به نام دانشــگاه علوم پزشکی زاهدان واریز 

کرده و پس از ارائه رسید بانکی اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500/000/000 )پانصد میلیون( ریال 

می باشد که باید به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی ارائه گردد.

ضمنا هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
شماره 95/12-139

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان 

مالف3803

سال هفتادو پنجم   شماره 21580   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 18 اسفند 1395  9 جمادی الثانی 1438   8 مارس 2017

گزارشخبریتحلیلیکیهان

تازه ترین میوه دیپلماسی انفعال
لوکزامبورگ هم اموال ایران را مصادره کرد!

آیتاهللجنتیدرافتتاحیهاجالسخبرگان:

برخی سمت ها دست فتنه گران است
و با جوانان انقالبی برخورد می کنند

* نیروهای ارتش و پلیس عراق ســاختمان های اســتانداری، بانک مرکزی، موزه، دادگستری و دیگر مراکز دولتی 
غرب موصل را هم آزاد کردند.

* خبرگزاری رویترز: ارتش عراق یک گام دیگر به آزادسازی موصل نزدیک تر شده است.                  صفحهآخر

* کره شــمالی و مالــزی شــهروندان و دیپلمات های 

یکدیگر را گروگان گرفتند!

* کردها مناطق پاکســازی شــده از داعش را به ارتش 

سوریه تحویل دادند.

* یادداشت آندریو کوریبکو برای کیهان: »مسلمان کشی« 

نقطه مشترک آمریکا، آل سعود و اسرائیل است.

* طرح ناکام ترور پادشــاه عربســتان بــا کامیون های 

بمب گذاری شده.                                  صفحهآخر

دوشیدنشیوخعربرسماًآغازشد

ترامپ:کویت را از شر صدام نجات دادیم
می شود 9 میلیارد دالر!

* جــوالن کاالی خارجی در فروشــگاه های زنجیره ای 

دولتی.

* ماجرای موفقیت کارآفرینان جوان بســیجی از زبان 

خودشان.

* علی رغــم تعهد 1+5 در برجام، ســاختار تحریم های 

ثانویه بانکی کاماًل حفظ شده است.

* وزیر اقتصاد: 25 هزار میلیارد تومان بابت اقساط سهام 

عدالت به خزانه واریز شده است.                  صفحه۴

ارزیابیکیهانازاجرایرهنمودهای10گانهرهبری

سال به پایان رسید
طرح های نیمه تمام تکمیل نشد

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

نوبت 
صف شکنان

مدیران
دولتی

مشغولکار...
انتخاباتند!

نویسندگان ۲ کتاب صاحب تقریظ رهبر انقالب 
صفحه3تجلیل شدند

موصل؛ یک قدم تا آزادسازی کامل
حیدرعبادی وارد شهر شد

* رئیس مجلس خبرگان: بیکاری و اشتغال مهم ترین مسئله کشور است 
که ما با آن مواجهیم؛ مسئوالن باید تدبیر کنند و پاسخگو باشند و بدانند 

که بیکاری جوانان چه عوارضی برای آنها در کشور دارد.
*  آشــتی ملی یعنی چه، آشــتی ملی یعنی اینکه آقایان هر بالیی که 
توانسته اند سر مردم کشور آورده اند و حاال می گویند بیایید آشتی کنیم 
تا ما به کرســی های نمایندگی مجلس، وزارتخانه ها و پست های حساس 

تکیه بزنیم.
* متاســفانه نظارت در انتخابات شورای شهر حســاب و کتاب ندارد و 
صالحیت ها به خوبی رســیدگی نمی شود و 400 هزار نفر بدون بررسی 

درست شرایط و سوابق وارد انتخابات می شوند.

* ســردار عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء )ص(: سپاه در جنگ اقتصادی که دشمنان با اجرای تحریم ها 
علیه انقالب اســالمی به راه انداختند، بر خود وظیفه دانست تا با ورود به ابرپروژه ها، توطئه دشمنان را خنثی 

کند. بیش از 5 هزار پیمانکار با این قرارگاه همکاری مستقیم دارند.
* رئیس جمهور: دولت در پایان امســال گزارش مفصلی ارائه خواهد داد مبنی بر اینکه در طول 3 ســال و نیم 
گذشته برای اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی انجام گرفته است.                                                     صفحه3

*نیویورکتایمزفاشکرد؛واشنگتنمسئولیتتالشهاییبرایمصادره1/6میلیارددالرازداراییهایبانکمرکزی
ایرانکهدرلوکزامبورگنگهداریمیشودرابهعهدهدارد.

*سالگذشــتهدرحالیکهبرجامبهامضایطرفینرسیدهبود،آمریکاییهایکقاضیرادرلوکزامبورگمتقاعد
کردندتااموالبانکمرکزیایرانرادراینکشوربهنفعاینحکمتوقیفکند.

*درحالیکهدستبردلوکزامبورگبه1/6میلیاردســرمایهایراندرسالگذشتهوپسازاجرایبرجامرخداده،
معاونوزیرامورخارجهمدعیشدماجرامربوطبهپیشازبرجاماست!

*سیاســتسکوتوانفعالدولتیازدهمدرقبالمصادره2میلیارددالرازداراییهایایراندرابتدایسالجاری
ازسویآمریکاییهاباعثشدهاستتاکشوریمانندلوکزامبورگنیزبهقافلهغارتگراناموالایرانمحلقشود.

*اعالمنشدناخباراینپروندهوافشاگریآنازسوییکرسانهآمریکاییاینسؤالرابهذهنمتبادرمیکندکه
چندمورددیگرازچنینپروندههاییوجودداردکهدولتحاضربهاطالعرسانیدربارهآنهانیست؟!

*رهبرانقالب:احســاسضعفشما،موجبتشویقدشمنبهحملهبهشــمااست؛اینیکقاعدهکّلیاست.اگر
میخواهیددشمنراازتهاجمبهخودتانمنصرفکنید،سعیکنیداظهارضعفنکنید.صفحه2

* حال برجام خوب است! سند؟
یک بزرگ تر از 80 میلیارد دالر.

*  وقتی کارگر  یک میلیون حقوق 
نجومی  ترویــج حقوق  می گیرد، 
جرم است.                   صفحه2


