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به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 

مورخ 1396/4/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو ســال بشــرح ذیل انتخاب 

شــدند: - آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی کد 

ملــی 0043216031 آقای احمــد بیدآبادی کد ملی 

0041638158 آقای عبدالحســین بیدآبادی کد ملی 

0043821121 ترازنامه و حساب سود و زیان سال 95 

به تصویب رســید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به 

عنوان بازرس اصلی و آقای جعفر قارونی جعفری با کد 

ملــی 0043433324 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یک ســال مالی انتخاب شد. روزنامه کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت پرورش داده ها 
سهامی خاص به شماره ثبت 69792  

و شناسه ملی 10101147298 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ1396/4/31 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای مسعود نقشینه بشماره 

ملی 0043195598 به ســمت رئیس هیئت مدیره- آقای 

فرهاد حســامی بشــماره ملــی 1816699063 به عنوان 

نایب رئیس هیئت مدیره- آقای فرهاد علیمراد بشماره ملی 

0031083171 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره- 

آقای سیروس گودرزی به شــماره ملی 4072137286 به 

سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. - امضاء کلیه اوراق 

بهادار و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان 
سهامی خاص به شماره ثبت 45255 

و شناسه ملی 10100905859

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

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. 

موضوع: موضوع موسســه »نشر دیجیتال« می باشــد که مصادیق فعالیت های آن 
عبارتند از: تصدی قرار دادن اطالعات و محتوای دیداری، شــنیداری، نوشتاری و 
یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشــار از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حامل های دیجیتال نظیر 
الواح فشرده و تصدی قرار دادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و 
یا ترکیبی از آنها در معرض دسترس عموم ازطریق شبکه گسترده جهانی و شبکه 
ملی اطالعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای 

مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شــهر تهران - دامپزشکی- 
خیابان بوستان ســعدی - خیابان قصرالدشت - پالک 555 - طبقه همکف - واحد 
شــمالی - کد پســتی 1346697454 ســرمایه شــخصیت حقوقی: 10000000 

ریال می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه شــرکاء: خانم لیال اطهر به شماره ملی 
2002719721 دارنده 1/000/000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدمهدی اطهر به 
شــماره ملی 2002763453 دارنده 9/000/000  ریال سهم الشــرکه اولین مدیران 
شــرکت برای مدت یک ســال به شــرح ذیل انتخاب گردیدند: خانم لیال اطهر به 
شــماره ملی 2002719721 به ســمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای 
محمدمهــدی اطهر به شــماره ملی 2002763453 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر موسسه 
معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آگهی به موجب مجوز شماره 

96/164845 مورخ 1396/04/26 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر گردید.

تاسیس موسسه غیرتجاری همیار پیشرفت و آبادی باران در تاریخ 1396/06/15 
به شماره ثبت 42665 به شناسه ملی 14007048921

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع: ایجاد دفتر خدمات حقوقی جهت ارائه خدمات 
حقوقی به عنوان مشــاوره حقوقی در دعــاوی کیفری و حقوقی- انجام وکالت 
در مراجــع قضائی- اداری- مالی- ثبتی- دادگاه های خانواده- شــهرداری ها و 
کمیســیون های آن به ویژه کمیســیون ماده پنج دادگاه های انقالب و مراجع 
مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن- هیئت های 
رســیدگی تحت پوشــش وزارت کار و امور اجتماعی- دیــوان عدالت اداری- 
همچنین ارائه خدمات حقوقی شــامل مشــاوره و انجام امــور وکالت از طرف 
خارجیــان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاه ها 
و مراجع قضائی کشــورهای خارج مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین 
حقوقی بین المللی و انجام امور دادرسی اعم از داخلی و بین المللی. مدت: از تاریخ 

ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران- چهارراه آبسردار- کوچه 
شهید محسن آجانلو- خیابان مجاهدین اسالم- پالک 236- طبقه سوم- واحد 
10- کد پســتی 1157773735 اولین مدیران: آقای فیروز اصالنی به شماره 
ملی 1288692056 به سمت رئیس موسسه به مدت نامحدود. دارندگان حق 
امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، 
سفته، بروات و قراردادها به امضاء فیروز اصالنی همراه با مهر شرکت و نامه های 
عادی و اداری به امضاء رئیس موسســه همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه- طبق مجوز شماره 20/44589 ث مورخ 

1394/8/27 مرکز امور مشاوران حقوقی وکال و کارشناسان آگهی گردید. 

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی پیشوای عدالت حق در تاریخ 1396/6/5 
به شماره ثبت 42546 به شناسه ملی14007020000

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

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/01/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره مرکب از 2 نفر الی 8 نفر 
می باشــد و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید به موضوع فعالیت 
شــرکت )مشــاوره در جهت تهیه طرح های تجاری، مشــاوره، مطالعه و 
تحقیقات جهت نیاز تجاری مشــتریان، مشــاوره مدیریت در زمینه های 
مالی، مالیاتی، ســرمایه گذاری و کلیه امور مرتبط که در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم( الحاق و ماده 
مربوطه اساسنامه اصالح گردید. علیرضا عدالت ش. ملی: 0031083676 
با پرداخت مبلغ 330/000/000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا 
قرار گرفت فاطمه ابوالحسن لو ش. ملی: 2802712500 باپرداخت مبلغ 
330/000/000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه 
سرمایه شرکت از مبلغ 1/000/000/000 ریال به 1/660/000/000 ریال 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. اسامی شرکا و 
میزان سهم الشــرکه هر یک به شرح ذیل می باشد. حسین مهاجرمنقوش 
)2121378928( دارنده مبلغ 750/000/000 ریال سهم الشــرکه، مریم 
نوروزی )2121882901( دارنده مبلغ 200/000/000 ریال سهم الشرکه، 
صــدرا مهاجرمنقــوش )0023910682( دارنده مبلــغ 50/000/000 
ریــال سهم الشــرکه، علیرضــا عدالــت )0031083676( دارنده مبلغ 
330/000/000 ریال سهم الشرکه، فاطمه ابوالحسن لو )2802712500( 

دارنده مبلغ 330/000/000 ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات شرکت نفیس دانه گلستان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 459219 

و شناسه ملی 14004339992

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/12/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- خدیجه کریمی کاکه ســیاه به کدملی 6229919265 به نمایندگی از شرکت 
صنعتی کاوه به شناســه ملی 10100355357 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل و فاطمه عطاریان به کدملی 1272980545 به نمایندگی از شرکت 
تأمین ماسه ریخته گری به شناسه ملی 10100580397 به عنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره و مائده عطاریان به کدملی 1272592049 به نمایندگی از شرکت 
واگن سازی کوثر به شناســه ملی 10102889089 به عنوان عضو هیئت مدیره 
تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اســناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای 
ثابت مدیرعامل و مهر شــرکت و نامه ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و 
مهر شرکت معتبر خواهد بود. - اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل 
تفویض گردید. انجام امور اداری و تشــریفات قانونی- رســیدگی به محاسبات 
شرکت و تنظیم ترازنامه و بودجه سالیانه- استخدام و عزل کارمندان و کارگران 
و متخصصین و مهندســین و کارشناسان و غیره و تعیین حقوق و پاداش آنها- 
حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی شرکت- تهیه آیین نامه های داخلی- اجرای 
تصمیمــات مجامع عمومی- ادای دیون و وصول مطالبات- عقد هرگونه قرارداد 
با شــرکت ها و بانک ها و ادارات و اشــخاص و اخذ وام هــای الزم و انعقاد عقود 
اسالمی- خرید و فروش اموال منقول و ماشین آالت و کارخانجات و به طور کلی 
وســایل موردنیاز شرکت- مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیت های حقیقی و 
حقوقی- استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل هر نوع اعتبار- افتتاح هر نوع 
حساب در بانک ها اعم از جاری و ثابت- صدور و ظهرنویسی و پرداخت بروات و 
اسناد و سفته و هزینه آنها- مدافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه 
در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به محاکم صالحه ابتدایی و استینافی 

و غیره و انتخاب وکیل و وکیل در توکیل غیر حتی کراراً. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز 
سهامی خاص به شماره ثبت 132302 

و شناسه ملی 10260267119

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/22 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: آقــای حمیدرضــا علیرضایــی دارای کد ملی 

0068855915 )خــارج از اعضای هیئت مدیــره( به جای آقای 

فخــراهلل رضا خانی برای ادامه دوره تصــدی اعضای هیئت مدیره 

بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید.

امضای کلیه اســناد و اوراق تعهدآور از جمله چک - سفته، برات و 

قراردادها با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و 

مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 96505 

و شناسه ملی 10101405599 

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

آگهی تغییرات شرکت مروارید سپید کهکشان 
سهامی خاص  به شماره ثبت 447611 

و شناسه ملی 10860141800 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/7/9 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: آقــای هادی امیــن تقوی به شــماره ملی 

0602376742 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم 

منصوره پرستار به شماره ملی 0600107019 به سمت رئیس 

هیئت مدیره آقای حمید رفعت به شماره ملی 0600131890 

به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق 

و اسناد تعهدآور شــرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و عقود 

اسالمی و قراردادها با امضای مدیرعامل و نایب رئیس به تنهایی 

و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1396/04/28 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. جهانشاه 

ناظمیــان به کد ملی 0039582434 به ســمت رئیس هیئت مدیره و نینا ناظمیان به 

کد ملی 0070760561 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و پریناز پناهی به کد ملی 

0039166368 به سمت عضو هیئت مدیره و لیال ناظمیان به کد ملی 4710315027 

خارج از شرکا و سهامداران به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه 

اوراق و اســناد تعهدآور ازقبیل چک، ســفته، برات، عقود اسالمی کال با امضای رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. غالمرضا سلیمانزاده فرد به کد ملی 

0320228223 به سمت بازرس اصلی و ورنیکا ملک داودی به کد ملی 1815328576 

به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. مدیرعامل 

شــرکت بدینوســیله تعهد و اقرار می نماینــد که دارای سوءپیشــینه کیفری نبوده و 

ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و ماده 146 قانون تجارت نمی باشیم 

و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تائید مفاد قبولی سمت خود را نیز اعالم می دارم. 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت ورنکو
 سهامی خاص به شماره ثبت 20380 

و شناسه ملی 10100659286 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/2/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: جواد بهرامی به شــماره ملــی 3369435292 
به نمایندگی از شــرکت توســعه دامپروری و کشاورزی امداد به 
شناســه ملی 14005202423 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
و مهدی خســروی آغچه به شــماره ملــی 0077462912 به 
نمایندگی از شــرکت کشاورزی سبز دشت فارس به شناسه ملی 
10530173323 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و ســعید 
دیانتی به شــماره ملی 2092847181 به نمایندگی از شــرکت 
کشت و صنعت زرین خوشه اراک به شناسه ملی 10780054589 
به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند.و حق امضای کلیه اوراق و اســناد 
بهادار و تعهدآور شــرکت با امضاء مدیرعامــل و یک تن از اعضا 
هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بهاران 
بهشت البرز سهامی خاص به شماره ثبت 5916 

و شناسه ملی 10320130226

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

سال هفتادو ششم   شماره 21776   تکشماره 5000 ریال 12صفحهپنج شنبه 2 آذر 1396   4 ربیع االول 1439    23 نوامبر 2017

يادداشت روز خبر ويژه

داستان آغاز 
و انجام داعش روسیاهی جانبداری از داعش

برای افراطیون مدعی اصالحات ماند

* از کنار مســکن مهر می گذرم 
و نگاهــم را به ســاختمان هایش 
می اندازم که با ستون های استوار 
نظاره گــر مردمانی اســت که در 
کوچه هــا و خیابان های اطرافش 
چادر زده اند. بیدار هستند و کم کم 

از چادرهایشان بیرون می آیند.
* کوچه به کوچه را که بگردی هزار 
بنویسی  می توانی  مختلف  داستان 
که در یک چیز شــریکند. عمری 

جمع کنی و به آنی زکف بدهی.

گزارشی خواندنی از حضور رهبر انقالب در منطقه زلزله زده

باز هم چاره علی بود
* جوان از خانه ای مخروبه بیرون می آید و عکسی چروک شده را باز می کند 
و می تکاند و صاف می کند. تصویِر آقایی اســت که لبخندش آبادانی است. از 
جوان می پرسم کجا می روی؟ می گوید رهبر آمده. مگر او برایمان کاری کند.

* جوانان و کودکانی هســتند که زلزله زندگیشان را زیر و رو کرده است و جز 
 تکه مقوا و خرده ذغال و یا خودکار بریده نویس، چیز دیگری ندارند تا بنویسند

» آقاگیانکم خوش هاتیده«، » رهبرم با آمدنت خانه ویرانم از یادم رفت«.
* مردم کرمانشاهند، کم نیستند، امتحان پس داده اند، کم نیست. کردهایی 
که یار روز عســرت نظامند و پهلوانانی که ســینه ستبرشان، سپر اسالم و 
انقالب. اینها مردم ســرپل ذهابند و در سایه احمدبن اسحاق که نایب چهار 

امام بود، قد کشیده اند.
* شیعه و ســنی و اهل حق، آقا را چون نگین ثمین، حلقه می زنند. چند 
محافظ آقا کم می آورند و حفاظت از آقا به دســت مردم می افتد. خودشان 
محافظت می کنند و باز به سؤاالت پاسخ می دهند.                   صفحه۳

صفحه2 صفحه2

رهبر انقالب در اجتماع پرشور بسیجیان:

شما جوانان مؤمن
آمریکا را به زانو درآوردید
متاسفانه عده ای در داخل بلندگوی دشمن شده اند و آیه یأس می خوانند

شمخانی: با ادامه تحریم
حضور در برجام بی معنا است

صفحه2

 * ســونامی رســوایی اخالقــی در آمریــکا

از تهیه کنندگان هالیوود تا رهبران سیاسی .

* اعضای هیئت عالی معارضان ســوری یکی 

پس از دیگری استعفا می دهند.

* استراتژی آل سعود در یمن به روایت المانیتور؛ 

به مردم گرسنگی بده، پیروز شو!

* فتوای مشــابه خاخام صهیونیست و مفتی 

اعظم  آل سعود علیه فلسطینی ها.      صفحه آخر

 حریری بالفاصله پس از بازگشت به لبنان 
استعفایش را پس گرفت

* امضــای 10 قرارداد جدید نفتی در ســال 96 

تبلیغاتی بود!

* بدترین تخصیص بودجه عمرانی پس از انقالب 

در سال 96.

* بر اساس گزارش مرکز آمار 39 درصد بیکاران کشور 

بیش از یک سال بدون شغل مانده اند.

* یک مسئول جهاد کشاورزی: سبزی و صیفی در 

استان تهران با آب آلوده آبیاری نمی شود. صفحه۴

فروش گاز طبیعی به نروژ
زیر قیمت تولید!

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای صبح دیروز در دیدار هزاران نفر 
از بسیجیان سراسر کشور: جوانان و مردان مؤمن و پراستقامت، با 
دفع غده ســرطانی تکفیری داعش، دشمنان را به زانو در آوردند و 

مفهوم ما می توانیم را بار دیگر برای همه اثبات کردند.
* اگر انقالب اسالمی، بسیج را نداشت، با نقیصه و خأل بزرگی مواجه بود.
 * بر اســاس یک اصل عقالنی و جاودانه نباید عملی، ســخنی و یا 
حالتی از خود نشــان داد که دشــمن را به توهم ضعف در صفوف 

ایرانیان بیندازد و او را به ضربه زدن و اعمال خصومت تشویق کند.
* پیام انقالب اسالمی یعنی ما می توانیم.

* حفظ بســیج در گرو حفظ خصوصیات معتبر بســیج از جمله 
»بصیرت« و »دشمن شناسی« است.

*»ما می توانیم« مفهومی صرفاً اعتقادی نیست بلکه ملت ایران بارها 
به چشم خود و با همه وجود، آن را مشاهده و درک کرده است.

* نباید با نــگاه به برخی بی اعتقادی و بی اعتنایی ها، انقالب و نظام 
اسالمی را ضعیف شده تصور کرد چرا که از اول انقالب این مسائل 
وجود داشــته است ضمن اینکه حرکت زیبا، شیوا و مبارک جوانان 

مؤمن، واقعیتی است که از همیشه، درخشان تر است.
* اما جمهوری اسالمی امروز صدها و یا شاید هزاران برابر، از اول انقالب 
پیشرفته تر و مقتدرتر اســت و این، معنای پاداش دنیوِی ایستادگی و 
استقامت است.                                                                            صفحه۳

* پس از پیروزی های مهم محور مقاومت در پایان دادن به سیطره تروریسم تکفیری داعش در منطقه، دیروز شهر 
سوچی میزبان اجالس 3جانبه سران سیاسی و نظامی ایران، روسیه و ترکیه بود و در این نشست بر نقش سازنده 

ایران به عنوان محور ثبات و امنیت منطقه تاکید شد. 
* حجت االســالم روحانی: جمهوری اســالمی ایران اولین دولتی بود که به ندای ملت و دولت سوریه برای کمک 
به رویارویی با تروریست ها پاسخ مثبت داد و با دعوت دولت قانونی سوریه و با هدف مقابله و نابودی تروریست ها 

کمک های خود را به مردم سوریه آغاز کرد.
* والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه : بدون نقش سازنده ایران  و همچنین همراهی ترکیه، ممکن نبود درگیری ها 
در سوریه متوقف شود و به لطف کمک های این 2 کشور، سوریه از فروپاشی و تجزیه حفظ شد و داعش شکست 
خورد و اکنون مردم سوریه خود باید آینده کشورشان را تعیین کنند.                                              صفحه2

در نشست ۳جانبه ایران ، روسیه و ترکیه در سوچی مطرح شد

ایران محور ثبات و امنیت منطقه است


