
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مــورخ 1397/6/3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 

1396/6/31 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدیریت سامان پندار با شناسه ملی 

10100525069 به ســمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی به بین محتوا با شناسه 

ملی 14006661682 به ســمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)319407(

آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس 
سهامی خاص به شماره ثبت 458727 

و شناسه ملی 10380315290

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/4/25 و مجوز شــماره 
972/15/139576 مــورخ 1397/6/6 اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ساســان محسنی به شماره ملی 5779723370 به 
عنوان بازرس اصلی و حسین کاظمی به شماره ملی 0045698430 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان 
منتهی به 1396/12/29 به تصویب مجمع عمومی رســید. ســرمایه شرکت از مبلغ 
2/736/000/000 ریال به 2/730/000/000 ریال کاهش یافت. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)319406(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولید و توزیع کارکنان 
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 

به شماره ثبت 155616 و شناسه ملی 10101983635

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ 1397/6/26 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - اندیشه کریمی به شماره ملی 0440210526 به سمت 

مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره و علی برخوردار به شــماره ملی 2539750400 به 

ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق 

و اســناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسالمی و 

همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هرکدام 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319409(

آگهی تغییرات شرکت اندیشه بایسته تجارت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 491436 

و شناسه ملی 14005823018

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

مورخــه   122/40849 شــماره  مجــوز  و   1397/7/22

1397/8/12 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 65 ماده و 24 تبصره 

به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)319411(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران 
سبحان سهامی عام به شماره ثبت 242981 

و شناسه ملی 10102836862
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/2/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - غالمرضا زارعی بشماره ملی 0058334378 با پرداخت مبلغ 500/000 ریال به 
صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. - در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
115/000/000 ریال به مبلــغ 115/500/000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ها بعد از افزایش 
سرمایه: علیرضا زارعی بشماره ملی 0490256058 دارای مبلغ 114/000/000 ریال 
حامد مهری ورنکش بشــماره ملی 1375988956 دارای مبلغ 500/000 ریال آمنه 
برخورداری بشــماره ملی 0080548148 دارای مبلغ 500/000 ریال غالمرضا زارعی 
بشماره ملی 0058334378 دارای مبلغ 500/000 ریال- تعداد اعضای هیئت مدیره از 

3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)319413(

آگهی تغییرات شرکت راهیان گستر سریع 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 137812 

و شناسه ملی 10101809112

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

P.M.O

فراخوان مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای( شماره 97/12

شرحردیف
نامدستگاهمناقصهگزار: اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن1

خیابان 2 غازیان-  بندرانزلی-  گیالن-  استان  مناقصهگزار:  دستگاه نشانی
شهید مصطفی خمینی نمابر 44423902-013 تلفن 013-44424701

موضوعمناقصه: خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه پست کامپکت 1250 3
کیلووات مطابق مشخصات فنی

4

به اسناد تحویل تاریخ و اسناد فروش خاتمه و شروع تاریخ
مناقصهگزار:

تاریخ شروع فروش اسناد: از ساعت 8 صبح روز  شنبه مورخ 97/10/1
تاریخ خاتمه فروش اسناد: تا ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 97/10/12

مهلت تحویل و بارگذاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد ایران( تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 97/10/25

5

مراحل  کلیه  مناقصه: اسناد دریافت محل نشانی و توزیع نحوه
برگزاری  مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات و گشایش پوشه های 
به  ایران(  )ستاد  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  از طریق  مناقصه گران 
در  مناقصه گران  است  و الزم  شد  خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس 
گواهی  دریافت  و  مذکور  سایت  در  ثبت نام  مراحل  قبلی،  عضویت  عدم  صورت 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تلفن: 021-41934

6

نحوهتحویل)بارگذاری(اسنادمناقصهتوسطمناقصهگران:کلیه اسناد 
مناقصه باید مطابق شرایط ذکر شده، توسط مناقصه گران به صورت الکترونیکی 
به سامانه ستاد ایران )مندرج در بند 5 آگهی( ارسال گردد، همچنین مقتضی است، 
پوشه الف )اصل تضمین فرایند اجرای کار( عالوه بر بارگذاری در سایت مذکور به 
صورت فیزیکی به دبیرخانه دستگاه مناقصه گزار واقع در طبقه همکف ساختمان 

اداری به نشانی مندرج در بند 2 آگهی )با اخذ رسید( تحویل گردد.

7

در  شرکت  تضمین  کار: ارجاع فرایند در شرکت تضمین مبلغ و نوع
با اعتبار سه ماه و یا واریز نقدی به  بانکی  فرایند ارجاع کار به صورت ضمانتنامه 
مبلغ  به  بانک صادرات  نزد  به شماره 2196454405002  اداره کل  حساب سپرده 

»587/000/000« ریال )به حروف: پانصد و هشتاد و هفت میلیون ریال( می باشد.

8
تاریخ،زمانومحلبازگشاییاسنادمناقصهگران: روز سه شنبه تاریخ 
97/10/25 راس ساعت 14 در سالن جلسات اداری واقع در طبقه چهارم ساختمان 

اداری به نشانی مندرج در بند 2 آگهی

9
شرایطالزامیشرکتکنندگاندرمناقصه:

مناقصه گران باید دارای تخصص و سابقه در زمینه تهیه و تامین و نصب تجهیزات 
)ارایه 2 نمونه قرارداد مشابه به همراه سایر اسناد  باشند.  مشابه موضوع مناقصه 

مناقصه الزامی می باشد.(

10

به مبلغ  اسناد  بهای دریافت  بهایاسنادمناقصهوهزینهانتشارآگهی:
500/000 ریال )پانصد هزار ریال( می باشد که الزم است از طریق سامانه و قبل از 
دریافت اسناد توسط مناقصه گران به شماره حساب 2176454401004 بانک ملی 

)حساب مناقصه گزار(، واریز می گردد.
- پرداخت هزینه انتشار آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت اول

P.M.O

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، 
تولیــد، فروش و بهره برداری از پایانه های فروشــنده در صورت 
لــزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: 
از تاریــخ ثبت به مــدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- 
شهرســتان تهران- بخش مرکزی- دهســتان سیاهرود- روستا 
مرادتپه- محله شــهر پردیس فاز 6- جاده تهران دماوند )پارک 
فنــاوری(- کوچه نــوآوری 8- پالک 81- طبقــه همکف- کد 
پستی 1657167318 ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقســم به 100 سهم 10000 
ریالی تعداد 100 ســهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال 
توســط موسســین طی گواهی بانکی شــماره 038790 مورخ 
1397/5/13 نزد بانک ملی ایران شــعبه شهر جدید پردیس با 
کد 2446 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه 
ممشلی به شماره ملی 2032160382 و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 ســال و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 

آقای حســین رمضان پور به شــماره ملی 2110424941 و به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم نازنین 
ملک محمدی فتیده به شــماره ملی 2210252326 و به سمت 
عضــو هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضاء کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری با امضا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان 
خانم اکرم مومنی آمره به شماره ملی 0073777854 به سمت 
بازرس اصلی به مدت یک ســال مالی خانم هاجر ممشــلی به 
شماره ملی 4889728244 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس )317834(

تأسیس شرکت جریان جوهر پارسی سهامی خاص در تاریخ 1397/9/21 
به شماره ثبت 1558 به شناسه ملی 14008002066

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/08/20 و 

مجوز شماره 122/41702 مورخه 1397/9/3 سازمان بورس 

و اوراق بهــادار تصمیمات ذیل  اتخاذ شــد: بهرام فیضی پور 

به کد ملی 4170335678 نماینده شــرکت سرمایه گذاری 

کشــاورزی کوثر بــه شناســه ملــی 10100931903 به 

ســمت رئیس هیئــت مدیــره علیرضا قدرتی بــه کد ملی 

0065360151 نماینده ســازمان اقتصادی کوثر به شناسه 

ملی 14006852814 به ســمت مدیرعامــل و نائب رئیس 

هیئت مدیره- محمدهادی بناکار به کدملی 2572538733 

نماینده شرکت ســرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر 

به شناســه ملــی 10101108480 به ســمت عضو هیئت 

مدیره- بهزاد مشــعلی به کد ملــی 4189615307 نماینده 

شرکت ســرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک  کوثر- صبا 

به شناســه ملــی 10101012504 به ســمت عضو هیئت 

مدیره- ایرج پرهیزکار بــه کد ملی 2390924115 نماینده 

شــرکت ســرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه 

ملی 10100932693 به ســمت عضو هیئت مدیره تعیین 

گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اسناد تجاری و اوراق 

بانکی با امضای مشــترک مدیرعامــل و یکی از اعضاء هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو 

تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

همچنین مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه 

با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319412(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران 
سبحان سهامی عام به شماره ثبت 242981 

و شناسه ملی 10102836862 

ثبت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهــی می گردد. موضوع: طراحی، نظارت، 
مشــاوره، محاسبه فنی و پشــتیبانی و اجرای کلیه امور عمرانی و 
پیمانکاری اعم از ســازه های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت 
مجتمع های مســکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای 
دکوراســیون های داخلی و نماهای بیرونی ســاختمان با استفاده 
از فناوری های نوین صنعت ســاختمان، خاک برداری و خاکریزی، 
بهســازی و بازســازی بافت های فرســوده، انجام و ایجاد خدمات 
شــهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشــارکت در پروژه های 
عمرانی، شهرک ســازی و انبوه ســازی، اجرای پروژه های راه سازی 
شــامل اتوبان ها، بزرگراه ها، راه های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، 
زیرســازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیربنای شهری، راه های 
ریلی و فرودگاه ها و طراحی و اجرای پروژه های آب و فاضالب، شامل 
سدسازی، تونل سازی، پل سازی، و شبکه های آبرسانی، کانال کشی 
و امور باغبانی، طراحی و اجرای پروژه های تاسیساتی الکتریکال و 
مکانیکال شامل کلیه سیستم های الکتریکی و الکترونیکی، طراحی، 
اجرا، نگهداری فنی سیستم های کنترل هوشمند، و خدمات شهری 
شامل جدول کشی رنگ آمیزی المان های شهری، ساخت و تجهیز 
غرفه های نمایشــگاهی، فروش و تهیه و تولید مصالح ساختمانی، 
ایجاد و بهره برداری و مشــارکت در ساخت، خرید، فروش، توزیع، 
تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر 
داخلــی و خارجی اخذ وام و تســهیالت بانکی بــه صورت ارزی و 
ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، 

گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کاال 
از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور 
برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی 
و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت 
در کلیــه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی 
و بین المللی درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم. مدت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - دکتر 
علی شــریعتی - خیابان شهید سعید سودمند )میثاق2(- خیابان 
دکتر علی شــریعتی - پــالک  218- طبقه دوم - واحد 22 - کد 
پستی 1563835199 سرمایه شخصیت حقوقی: 1000000 ریال 
می باشد. اسامی و میزان سهم الشــرکه شرکا: خانم تارا راجیان به 
شماره ملی 0070330166 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقای 
مصطفی زرسازی به شماره ملی 0084825723 دارنده 990000 
ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: خانم تارا راجیان به شماره ملی 
0070330166 بــه ســمت رئیس هیئت مدیــره آقای مصطفی 
زرسازی به شماره ملی 0084825723 به سمت عضو هیئت مدیره 
و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود تعیین گردیدند. دارندگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک 
- سفته - بروات- قراردادها عقود اسالمی با امضای آقای مصطفی 
زرسازی مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساســنامه ثبــت موضوع فعالیت 

مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319408(

تاسیس شرکت گروه مهندسی طراحان مبتکر آروین با مسئولیت محدود
 در تاریخ 1396/06/26 به شماره ثبت 515353 به شناسه ملی 14007070018 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/7/3 و مجوز 
شــماره 122/40910 مورخه 1397/8/13 ســازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: سازمان اقتصادی کوثر به شناســه ملی 14006852814 - شرکت 
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی 10100931903- شرکت سرمایه گذاری 
صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی 10100932693- شرکت سرمایه گذاری صنایع 
برق و الکترونیک کوثر- صبا به شناسه ملی 10101012504- شرکت سرمایه گذاری 
توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی 10101108480 به عنوان اعضای هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )319410(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری 
عمران سبحان سهامی عام به شماره ثبت 242981 

و شناسه ملی 10102836862 

سال هفتادو هفتم   شماره 22078   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 28 آذر 1397   11 ربیع الثانی 1440    19 دسامبر 2018

روایت دادستان تهران
 از پرونده »محمدرضا خاتمی« 

مدعی تقلب 8 میلیونی:
سند ندارم،
 از این و آن شنیده ام!
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نتیجه انفعال دستگاه دیپلماسی

فرانسه معترضان را به خاک و خون می کشد
از ایران توضیح حقوق بشری می خواهد!

* بــازی جدید برای فرار از تصویب طرح مالیات بر 

عایدی مسکن.

* نایب رئیس اتحادیه امالک استان تهران: تکمیل 

مسکن مهر به ثبات بازار کمک می کند.

* انتقاد مردم نسبت به افزایش روزانه قیمت مرغ.

* معاون وزیر جهاد کشاورزی: بسیاری از مشکالت کشور 

ناشی از بی توجهی به تحقیقات است.

* طبق آمار بانک مرکزی بدهی بانک های خصوصی 

به 84 هزار میلیارد تومان رسید.

صفحه۴

بسیج،3 هزار پنل خورشیدی خانگی
در روستاها نصب می کند

* گزارش الجزیره از نقش آل سعود و سیا در تشکیل 

گروه های تروریستی تکفیری.

* پس از عفو بین الملل، بنیاد کره جنوبی هم جایزه 

خود را از »سوچی« پس گرفت.

* اخراج معلم آمریکایی به جرم انتقاد از اسرائیل.

* براساس نتایج دو تحقیق تازه، روسیه با استفاده از 

شبکه های اجتماعی به پیروزی ترامپ کمک کرده 

است.                                           صفحه آخر

سالح شیمیایی برای مهار جلیقه  زردها
در دستور کار دولت فرانسه

دیوارهای بلند بتنی
طرح تازه اسرائیل 
برای مقابله با 
موشک های حماس!
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در ابتدای درس خارج فقه مطرح شد

شرح حدیثی مهم از سوی رهبر انقالب
درباره ریاست طلبی و تبعات آن

پیکر مطهر 46 شهید 
از مرز مهران
 وارد کشور شد

۳

رای الیوم: سال2019، سالی است که »اسد« تصمیم می گیرد 
کدام کشور عربی را ببخشد

* رای الیوم: ســفر رئیس جمهور ســودان به دمشق 
غافلگیرکننده نبود و به زودی سران سایر کشورهای 
عربی هم به سوریه خواهند رفت تا با بشار اسد دیدار 

کنند.
* کشــورهای عربی که برای سرنگونی بشار اسد از 
پول و سالح کم نگذاشته بودند، باالخره پی برده اند 
که فاصله گرفتن از دمشق، برایشان خطرناک است.

* اظهــارات »جیمز جفری« نماینــده ویژه آمریکا 
در امور ســوریه، مبنی بر اینکه واشــنگتن درصدد 
براندازی بشــار اسد نیست، شکست خفت بار آمریکا 

در سوریه را کامال برمال می کند.
* فشار غربی ها برای توقف عملیات آزادسازی »ادلب«، 
نتیجه عکس داد و دولت ســوریه در عرصه سیاســی، 
موفقیت های پی درپی کسب می کند.         صفحه آخر

* رهبــر معظــم انقالب صبــح دیروز  در ابتــدای درس خارج فقه به شــرح حدیثــی از پیامبر اعظم 
صلوات اهلل علیه آله درباره  »تبعات اخروی ریاست« پرداختند.

* در آن حوزه  مأموریت که ما آنجا رئیسیم، مدیریم، یک کاره ای هستیم، بعضی از کارها انجام می گیرد 
که ما می توانســتیم مانع آن بشویم و نشــدیم؛ حاال یا غفلت کردیم ]وارد[ نشدیم، یا از روی تنبلی وارد 

نشدیم؛  این کار خالف، زیر نظر ما و در پُست نگهبانی ما انجام گرفت.
* اگر ماها عقل داشته باشیم، باید دنبال ریاست ندویم. بعضی می دوند دنبال ریاست، نمی فهمند که نفس این 
آمریّت و ریاست، این خطرات را دارد که روز قیامت دست بسته می آورند او را در پای محاسبه  الهی.     صفحه۳

با توافق ایران، روسیه و ترکیه  

اولین  نشست کمیته 
قانون اساسی سوریه 
اوایل ۲0۱9 
برگزار می شود 
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صفحه2

اصالح طلبان نه می توانند پای روحانی بمانند
و نه از پاسخگویی طفره بروند

خبر ویژه

بیدارباِش
 دیدبان انقالب!

یادداشت میهمان

صفحه2

* دولت فرانسه در حالی که بعد از گذشــت پنج هفته هنوز نتوانسته بحران داخلی خود را حل 
کند و مشغول سرکوب وحشیانه معترضان است، در اقدامی مداخله جویانه و گستاخانه خواستار 

شفاف سازی درخصوص مسائل داخلی ایران شد!
* همزمان با تحرکات ضدایرانی فرانسه، »بهرام قاسمی« سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری 
اخیر در پاسخ به سؤالی درخصوص واکنش ایران به اعتراضات در فرانسه و برخورد دولت فرانسه 

با مردم، در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود:»این یک  مسئله  داخلی است و  به آن  نمی پردازم«!
* متاسفانه دولت و دستگاه دیپلماســی با رویکردی انفعالی، نه پاسخ شایسته ای به گستاخی 
موشــکی و بیانیه ضدایرانی و مداخله جویانه فرانســه داد و نه واکنش قابل قبولی درخصوص 
آشوب های فرانسه داشت. آشــوب هایی که در طی آن 8 معترض کشته شده و بیش از 7 هزار 

تن دستگیر شده اند.

* بی عملی و انفعال دســتگاه دیپلماسی دولت در مواجهه با فرانسه در حالی است که »امانوئل 
 ماکرون« رئیس جمهور فرانسه-دی 9۶- به فاصله چند روز پس از آغاز اعتراضات در چند شهر ایران، 

در گفت و گوی تلفنی با روحانی، وی را به خویشتنداری در برخورد با معترضان دعوت کرد.
* در هفته های اخیر روحانی و ظریف هیچ واکنشی به آشوب ها در فرانسه و اقدامات ضد مردمی 

دولت ماکرون نشان ندادند.
* فرانسه، کشوری اســت که حامی و پناهگاه گروهک تروریستی منافقین است. گروهکی که 

17هزار ایرانی را به خاک و خون کشید.
* دولت به خیال امتیازگیری از اروپا در برجام، از کوچک ترین اقدام متقابل در جهت احقاق حقوق 
مردم کشورمان امتناع می کند، اما این برجام زدگی و انفعال، جز تحقیر و خسارت، هیچ نتیجه ای 
برای مردم کشورمان در بر نداشته و نخواهد داشت.                                                            صفحه2

گزارش کیهان از یک رفتار زننده 

مجلس جای 
نماینده فحاش 
نیست 
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