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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/2/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: اشخاص نامبرده ذیل برای مدت دو سال به سمت اعضاء هیئت مدیره 
شــرکت انتخاب شدند:  آقای فرخ رستم زاده خامنه با کد ملی 0043594808 
آقای ابوالفضل خوش آمد با کد ملی: 0381473491 و آقای حبیب اله جعفری 
بــا کد ملی 6289822187 آقای جعفری عظیمی با کد ملی 3873116138 
به ســمت بازرس اصلی و خانم ربابه شهاب با کد ملی 0532061462 بازرس 
علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت آرد سفید ورامین سهامی خاص
 به شماره ثبت 59874 و شناسه ملی10101049236   

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1396/3/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود 

و زیان منتهی به ســال 1395 به تصویب رســید. آقایان حسن 

برادران به شــماره ملــی 0052929973 علیرضــا برادران به 

شــماره ملــی 1062582810 و علی گردمرد به شــماره ملی 

0062821202 بعنــوان اعضــای هیئــت مدیره بــرای مدت 

دو ســال انتخاب گردیدند. آقای حســن مهربان رودپشــتی به 

شــماره ملی 2738960146 به ســمت بــازرس اصلی و خانم 

اعظم مهربان رودپشــتی به شماره ملی 0063735180 بعنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یکســال انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت جنرال تولز 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11067 

و شناسه ملی 10100440977

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جهانشاه ناظمیان به کد ملی 0039582434 
به سمت رئیس هیئت مدیره و نینا ناظمیان به کد ملی 0070760561 
به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیــره و پرینــاز پناهی بــه کد ملی 
0039166368 به سمت عضو هیئت مدیره و ورنیکا ملک داودی به کد 
ملی 1815328576 خارج از شرکاء و سهامداران به سمت مدیرعامل 
برای مدت دو ســال انتخاب شدند. غالمرضا ســلیمان زاده فرد به کد 
ملی 0320228223 به ســمت بازرس اصلی و بهروز افرهی به کدملی 
0039008551 به ســمت بازرس علی البدل شــرکت برای مدت یک 
سال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، 
برات و عقود اســالمی و اوراق عــادی کال با امضای رئیس هیئت مدیره 
به تنهایی همراه با مهر شــرکت و یا با دو امضای نینا ناظمیان و پریناز 
پناهی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. روزنامه کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین گردید. ترازنامه و حســاب سود و زیان سال 

مالی 95 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت تهران ماگان 
سهامی خاص به شماره ثبت 167657 

و شناسه ملی 10102101836 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/3/1 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقایــان عبدالمجید مرشــدی به شــماره ملی 
0451148886 و مهدی ساســانی قمصری به شماره ملی 0070423733 به 
ترتیب به ســمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکســال انتخاب 
شــدند. افراد ذیل به ســمت اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامــل برای مدت دو 
ســال انتخاب شدند: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی 0049687476 
بــه نمایندگی از موسســه طرح و توســعه فنــاوری ایرانیان به شناســه ملی 
10100518335 به ســمت رئیس هیئت مدیــره آقای محمدصادق خیاطیان 
یزدی به شماره ملی 4432359471 به نمایندگی از مرکز همکاری های فناوری 
و نوآوری ریاســت جمهوری به شناســه ملی 14002821290 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره آقای سعید شجاعی به شماره ملی 1199336289 به سمت 
مدیرعامل)خارج از اعضای هیئت مدیره و ســهامداران( آقایان علی بی تعب به 
شماره ملی 2291106627 و هادی عباسی اصل به شماره ملی 0061052752 
و مهدی رعنایی به شــماره ملی 1286013518 به سمت اعضای هیئت مدیره 
تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- 
برات- قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت 

مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهشی 
و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان سهامی خاص 

به شماره ثبت 417283 و شناسه ملی 10186500957

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)94527(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
خیراندیشان نوین سازه به شماره ثبت 15826 

و شناسه ملی 10100579450

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/3/23 و مجوز شــماره 962/15/140516 مورخ 1396/5/21 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- 
صورت های مالی مشتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 
1394 به تصویب رســید. 2- آقای ابراهیم  باقرزاده سورشــجانی به 
شــماره ملی 4622123721 به عنوان بازرس اصلی و آقای حســین 
دستنبوی به شماره ملی 0793265924 به عنوان بازرس علی البدل، 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت کاشانه آفتاب سبز 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 470338 

و شناسه ملی 14004824256

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/6/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای وکیل احمد طاهری کد فراگیر ملی 31774847 دارنده 450000 ریال سهم الشرکه با 
دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه 
شــرکت از مبلغ 1450000 ریال به مبلــغ 1/000/000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل می باشد: 
خانم آفتاب کاکائی کد ملی 0019340516 دارنده مبلغ 900000 ریال سهم الشرکه آقای 
محمد انصاری کد ملی 0074509993 دارنده مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه خانم آزاده 
حاجی زاده کد ملی 4949791079 دارنده مبلغ 50000 ریال سهم الشــرکه تعداد اعضاء 

هیئت مدیره مرکب از 3 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

آگهی انحالل شرکت مرصوص شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 69909 و شناسه ملی 10101148460

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

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/11/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و احمد موفق به شماره کد ملی 2031484893 
بــه عنوان مدیــر اجرایی هیات تصفیه و ابوالفضل محمدی به شــماره کد ملی 0053073207 
به عنوان عضو هیات تصفیه برای مدت دوســال انتخاب گردیدند. نشــانی محل تصفیه: تهران - 
بزرگراه رسالت - نرسیده به بزرگراه آفریقا - ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
- ساختمان 2 - طبقه 6 - کد پستی 1519613511 می باشد .کلیه اوراق و اسناد تعهدآورشامل 
چک، سفته، برات و غیره با امضا مشترک مدیر اجرایی تصفیه و عضو هیات تصفیه همراه با مهر 
شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسالت با امضا مدیراجرایی تصفیه و درغیاب ایشان با 
امضای عضو هیات تصفیه همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود. موسسه مفید راهبر به شماره 

شناسه ملی 10861836531، به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. 

اصالحیه
در آگهی تجدید مزایده عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان 
زمان بازگشــایی پیشنهادات ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 96/8/6 صحیح 

می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد.

وزارت جهاد کشاورزی 
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

آگهی تغییرات شرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق 
سهامی خاص به شماره ثبت 466966 

و شناسه ملی 14004686193 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 95/12/30 
مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه به بین محتوا با شناسه ملی 14006661682 
به سمت بازرس اصلی و میثم کریمیان دارنده کدملی 0075063735 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کیهان به 
عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. - اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت گروه صنعتی 
بین المللی محصوالت پارس شناسه ملی 10102220898 شرکت سرمایه گذاری 
سپهر شناســه ملی 10101407567 شرکت سرمایه گذاری سفیر اقتصاد شناسه 

ملی 10103364074 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )94536(

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )94555(

آگهی تغییرات شرکت مروارید سپید کهکشان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 447611 و شناسه ملی 10860141800

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/6/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی 
شرکت از آدرس قبلی واقع در تهران خیابان استاد حسن بنا کوچه قدس پالک 3 کدپستی 1671747513 
به آدرس جدید واقع در مرکزی شــهر ساوه- فردوســی- کوچه فردوسی 2 )حافظ(- خیابان فردوسی- 
پالک -180 مجتمع مهســتان- طبقه همکف- کد پستی 3913856817 منتقل گردید و ماده مربوطه 

اساسنامه تغییر و اصالح گردید.

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )94560(

آگهی تغییرات شرکت ایستا سپهر ماندگار شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 510107 و شناسه ملی 14006801616 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل 
شــرکت به آدرس جدید: تهران- شهر تهران- خیابان پاسداران- میدان هروی- مبارک آباد- کوچه 
سهیل- کوچه شهید محمود نصیحت )مسجد(- پالک 2 - برج صدف- بلوکD- طبقه 1- واحد1- 
کدپســتی 1669657453 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. تعداد 

اعضاء هیات مدیره به 3 نفر افزایش یافت و ماده 14 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )94559(

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری ناهید مهدوی اصل 
به شماره ثبت 35373 و شناسه ملی 14004707291

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/5/12 و مجوز شماره 95/156414 مورخ 
95/5/18 وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس خیابان نیاوران منظریه 2 کوچه یاوری پالک 13 طبقه اول به میدان نیاوران خیابان شــهیدپور 
ابتهاج- شهید زینعلی کوچه هشتم کوچه مینا پالک 10 طبقه اول کد پستی 1978953382 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )94535(

آگهی تغییرات شرکت تهران مبدل سهامی خاص 
به شماره ثبت 31806 و شناسه ملی 10100772520

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/05/04 و دراجرای ماده 141 
الیحه اصالحی قانون تجارت ســرمایه شــرکت از مبلــغ 100/000/000/000 ریال به مبلغ 
50/000/000/000 ریال منقســم به 5000 ســهم با نــام 10000 ریالی کاهش یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )94511(

آگهی تغییرات شرکت تکین مقاوم سازی پیشرفته سهامی خاص
 به شماره ثبت 243851 و شناسه ملی 10102845321

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/6/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
سیدمیثم آذرفام به شماره ملی 0070197954 به سمت بازرس اصلی و زهرا شکریه به شماره 
ملی 0082506655 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود 

و زیان شرکت منتهی به سال 95 مورد تصویب قرار گرفت.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)94552(

آگهی تغییرات شرکت خوارزم ارتباط خاورمیانه سهامی خاص 
به شماره ثبت 112338 و شناسه ملی 10101560184

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/6/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: محل شرکت به آدرس: تهران خیابان مرزداران خیابان اطاعتی جنوبی- 
کوچه مهــدی دوم- پالک 18 طبقه اول کد پســتی 1464775414 تغییر 

یافت.

شرکت آب و فاضالب اســتان زنجان در نظر دارد فرآیند ارزیابی کیفی ســرمایه گذاران را برای انجام پروژه با مشخصات 
مشروحه ذیل برگزار نماید.

1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان، کمربندی شمالی، اول زیباشهر کدپستی 4514978757
2- عنوان و مشخصات کلی پروژه:

حدود برآورد اولیهنام و محل پروژهشماره مناقصه
پایه و رشته مورد نیاز به میلیارد ریال

96-41
تأمین مالی و اجرای شبکه جمع آوری فاضالب و 

نصب انشعابات بخش هایی از شهر زنجان 
به همراه وصول درآمدهای حاصل از آن

حداقل رتبه 4 در رشته  آب 173
از سازمان برنامه و بودجه

3- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان زنجان
4- تاریــخ و آدرس دریافت اســناد ارزیابــی کیفی: اســناد از تاریــخ 96/7/24 لغایــت 96/7/30 در ســایت های
  http://znabfa.ir ،http://iets.mporg.ir ، جهت دریافت به صورت رایگان موجود اســت. ســرمایه گذار می بایست 
نسبت به دانلود اسناد ارزیابی کیفی اقدام نماید ضمنًا به منظور رفاه حال مناقصه گران فایل اسناد ارزیابی کیفی تا زمان تحویل پاکات 

ارزیابی از طریق سایت http://znabfa.ir قابل دریافت می باشد.
http://iets.mporg.ir ،http://nww.ir ،http://znabfa.ir :5- سایت های ثبت آگهی

6- مهلت تحویل پاکات ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 16 مورخه 96/8/16
7- مکان تحویل پاکات ارزیابی کیفی: دبیرخانه شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان به آدرس زنجان، کمربندی شمالی، 

اول زیباشهر کدپستی 4514978757
8- زمان گشــایش پاکات ارزیابی کیفی: پاکات ارزیابی کیفی مناقصه در ســاعت 11 مورخه 96/8/17 در سالن کنفرانس 

شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
9- به مستندات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و همچنین پاکاتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد ارزیابی کیفی مندرج است.
11- هزینه آگهی ها به عهده سرمایه گذار برنده می باشد.

دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

هر روز از خود بپرسیم که امروز چه میزان آب صرفه جویی کرده ایم؟

فراخوان ارزیابی کیفی
 جهت شناسایی سرمایه گذار

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان زنجان

نوبت اول
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صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

ترامپ عربده کشید
 و عقب نشینی کرد

مقام ارشد آمریکایی: باید ضمن حفظ برجام 
فشار بر ایران را تشدید کنیم

آقای ترامپ! اگر نام خلیج فارس را فراموش کرده ای
به سنگ قبر سربازانت نگاه کن!

جاسوس هسته ای هم
حقوق نجومی می گرفت!

تجمع دانشجویان علم و صنعت و امیرکبیر
در اعتراض به سخنان ترامپ

گزارش خبری تحلیلی کیهان

حاال که به حرف منتقدان برجام رسیدید
مسیر را عوض کنید

 * ارتش ســوریه شــهر المیادین را به طور کامل 
آزاد کرد.

* ایندیپندنــت: فقر در انگلیس بیــداد می کند، 
تصاویری که از رفاه منتشر می شود، افسانه است.

* موافقت مقامات کردســتان عراق با تعلیق نتایج 
همه پرسی.

 * ولیعهد ســاقط شــده عربســتان پس از 4 ماه 
آفتابی شد.                                    صفحه آخر

مقام ارشد روسی:

داعش در پادگان های آمریکا
آموزش می بیند

* قائم مقــام بانک مرکزی: شــرایط هنــوز برای 
تک نرخی شدن ارز مهیا نیست.

* مسئوالن دولتی از ارائه آمار صحیح سرمایه گذاری 
خارجی طفره می روند.

* افتتاح کارخانه تولید آهن اسفنجی فوالد میانه
با حضور معاون اول رئیس جمهور.

* واردات بی رویه و عرضه کاالهای بی کیفیت خارجی 
مشکل اصلی مناطق آزاد.                       صفحه4

به علت تاخیر در بهره برداری از پروژه های پاالیشگاهی

روزانه 20 میلیارد تومان
برای واردات بنزین هزینه می شود

صفحه2 صفحه10

صفحه3
* اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت در محکومیت اظهارات جمعه شب ترامپ 

علیه جمهوری اسالمی ایران تجمعاتی برگزار کردند.
* حاضران در بیانیه ای ضمن ابراز انزجار از سخنرانی سراسر اهانت ترامپ از دولت خواستند با اتخاذ مواضع عملی 
و از سرگیری فعالیت های معمول هسته ای و توسعه تولید موشک های دوربرد مشت محکمی بر دهان این یاوه گوی 

بزرگ تاریخ بنوازند.
* تجمع کنندگان پس از اقامه نماز ظهر و عصر با سر دادن شعارهایی)حامی مظلومان است ایران با شرافت، سپاه و 
ملت ما معنی اقتدار است( مواضع ضدایرانی ترامپ رئیس جمهور آمریکا را محکوم و در بیانیه ای بر مقابله همه جانبه 
با دشمنی های آمریکا علیه ملت ایران تاکید کردند.                                                                     صفحه3

* مروری کوتاه بر رفتار آمریکا در پســابرجام- چه در دوره اوباما و 
چه در دوره ترامپ- به روشنی نشان می دهد که بندهای برجام به 

صورت فاحش نقض شده است. 
* برجام در حال حاضر توافقی یکطرفه اســت که امتیازاتش برای 
آمریکا و محدودیت هایش هم برای ایران است. به طور خالصه برجام 
عبارت است از »اقدامات نقد و محدودیت های مفصل برای  ایران در 

مقابل وعده های نسیه آمریکا«.
* با توجه به اظهارات سخیف مقامات آمریکایی، انتظار افکار عمومی 
این بود که دولت و به خصوص دستگاه دیپلماسی، بسته ای اجرایی 
و عملیاتی برای این روز آماده کند. اما با کمال تعجب، مقامات ارشد 
دولت کالس درس تاریخ و جغرافیا برگزار کرده و واکنش ایران را در 

همین سطح تقلیل دادند.
* از صحبت های مقامات ارشد دولت و جنجال رسانه ای روزنامه های 
زنجیره ای مشخص است که بعد از دلسردی از آمریکا، اکنون فصل 
دلخوشــی به اروپا رسیده و دولت بر خالف گذشته، اکنون رویکرد 

ادامه راه با اروپا را در پیش گرفته است!
* روزنامه دیلی میل بــه نقل از رئیس جمهور آمریکا: »رئیس جمهور 
فرانســه زنگ زد و با من صحبت کرد. من به او گفتم »ببین امانوئل! 
آنها همین حاال پول زیادی به رنو داده اند. پولشان را بگیر و لذت ببر«!
* الزم و ضروری است که دولت برای یکبار هم که شده شجاعانه به 
میدان آمده و با اجرای بندهای 36 و 37 برجام و عمل به 29 شرط 
ابالغی، مسیر مواجهه با شیطان بزرگ را تغییر دهد.               صفحه2

مدیر مسئول کیهان در مصاحبه با فارس:

اگر ترامپ جنایتکار نبود 
برای سالمتی اش دعا می کردیم!

* حسین شریعتمداری: پاســخ رجزخوانی ترامپ، 
رونمایی از موشک های قاره پیمای سپاه است.

* همان گونه که پیش بینی می شــد ترامپ علیرغم 
چند ماه رجزخوانی علیه برجام حاضر نشــد از این 
سند که دســتاورد بزرگی برای آمریکاست، دست 

بردارد.

* امروزه آمریکا با 50 پایگاه در منطقه و حضور چند 
ده هزار نیروی نظامی به همسایه ما تبدیل شده و در 

تیررس موشک های ما قرار دارد.
* ترامپ با نشان دادن چهره بی روتوش آمریکا از واقعیتی پرده 
برداشت که برای فهماندن آن به برخی ساده لوحان داخلی به 
هزینه های کالن و زحمات فراوان نیاز داشتیم.        صفحه2


