
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: خانم زهرا نظری شــماره ملی 539991555 با پرداخت مبلغ 
998000000 ریال به صندوق شــرکت در زمره شــرکا قرار گرفت. لیســت 
شــرکاء و میزان سهم الشــرکه که هر یک پس از افزایش به شرح زیر می باشد 
1- زینب السادات اقا ســیدمرتضی 50000000 ریال 2- افسانه علی کوچکی 
50000000 ریال 3- ســید حسین اقا سیدمرتضی 900000000 ریال 4- زهرا 
نظری 998000000 ریال بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 1000000000 ریال 
به 1998000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح یافت.

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

آگهی تغییرات شرکت سالمت پروتئین شوکا 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 460473 

و شناسه ملی 14004399187
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/10/12 به استناد مجوز شماره 96/303686 
مورخ 1396/11/21 وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد 
محسنی نیا به شماره ملی 0039502910  به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای صادق نوری به 
شماره ملی 5599392856  به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدعلی 
طاق داریان صدرآباد به شماره ملی 4431416811 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،  سفته، بروات با امضاء رئیس هیئت 
مدیره به تنهایی به همراه مهر شــرکت و یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد و سایر قراردادها و عقود اسالمی و نامه های 

اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت پخش محصوالت فرهنگی 
فرازنما رسانه سهامی خاص به شماره ثبت 441043 

و شناسه ملی 10320884324

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1396/10/10 به 
استناد مجوز شــماره 96/303686 مورخ 1396/11/21 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد محسنی نیا به شماره ملی 0039502910 و آقای 
صادق نوری به شــماره ملی 5599392856 و آقای محمدعلی طاق داریان صدرآباد به 
شــماره ملی 4431416811 برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. آقای محمدحسن 
اســکندری به شماره ملی 4284064487 به سمت بازرس اصلی و آقای کورش قدیمی 
منجیلی به شــماره ملی 0055001246 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 94 به تصویب رسید.

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

آگهی تغییرات شرکت پخش محصوالت فرهنگی 
فرازنما رسانه سهامی خاص به شماره ثبت 441043 

و شناسه ملی 10320884324

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/10/19 و مجوز شماره 176003 مورخ 
96/10/25 وزارت کشــور تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: محمدمهدی رشــیدی به ک.م 
4172000071 به عنوان رئیس هیئت مدیره، ســیروس شــفقی به ک.م 2753307970 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، غالمرضا نبــی بیدهندی به ک.م 0040017478 به 
عنــوان خزانه دار، امیر محمــودزاده به ک.م 1285889428 به عنــوان مدیرعامل و اکبر 
نیلی پور طباطبایی به ک.م 1286540798 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره تعیین شدند. 
محمدحســین پاپلی یزدی به ک.م 4430411921 به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره 
انتخاب گردید. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در 

غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات موسسه انجمن مخاطرات محیطی و توسعه 
پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان به شماره ثبت 42597 

و شناسه ملی 14007034070

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/7/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود 
کریمی نوری به شماره ملی 0033818703 به سمت رئیس هیئت مدیره محمد حسین 
ذوالفقاری طهرانی به شــماره ملی 0043216031 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره 
امین درخشــان به شماره ملی 0060349220 )خارج از اعضای هیئت مدیره( به سمت 
مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اســناد تعهدآور از 
جمله چک و سفته با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل 
به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسســه و اســناد عادی و نامه ها با 

امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات موسسه بنیاد فرهنگی 
آئین روشن به شماره ثبت 2095 

و شناسه ملی 10100177400 

ایام دهه مبارک فجر سال ۱۳۵۷
 نظر به استقبال هموطنان عزیز به ویژه نهادها و سازمان ها و مراکز فرهنگی و مؤسسات آموزشی، موسسه کیهان نسبت به 

تجدید چاپ دوره روزشمار انقالب اسالمی اقدام نموده است.
 عالقمندان می توانند برای تهیه آن در مراکز استان ها به دفاتر سرپرستی و در شهرستان ها به نمایندگی های کیهان و در تهران 
به روابط عمومی مؤسسه کیهان واقع در خیابان فردوسی- کوچه شهید شاهچراغی )۳۳۱۱۹۰۳۰- ۳۳۱۱۰۲۱۵ ( مراجعه نمایند.

  ضمناً کســانی که مایل به دریافت آن از طریق پست می باشــند، مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال )با احتساب هزینه پستی( به حساب 
بانک ملی )سیبا( ۰۱۰۶۷۱۳۵۹۵۰۰۹ به نام مؤسسه کیهان واریز و فیش آن را به همراه فرم تکمیلی با آدرس فوق ارسال نمایند.

 اینجانــب: .................................................................................................. بــا واریز مبلــغ: ........................................................................................................... ریال به موجب فیش
 شماره: ................................................................................... درخـواسـت تعـداد: ..........................................  نسخه دوره کامل روز شمار انقالب را می نمایم. 
آدرس: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

کد پستی: ................................................................................................................................. )کد پستی الزامی است(
تلفن تماس: ......................................................................................................................

روابط عمومی مؤسسه کیهان

شــهرداری اهواز در نظر دارد موضوع مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال و قابل تمدید به 
سال دوم و سال سوم به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

از شرکت های خدماتی و غیرخدماتی واجد شرایط ذیل دعوت به عمل می آید، جهت 
دریافت اســناد مناقصه از تاریخ 98/11/8 تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ 
98/11/20 با مراجعه حضوری به اداره قراردادهای شــهرداری اهواز واقع در اهواز 
خیابان انقالب نبش خیابان غزنوی شمالی جنب پزشکی قانونی ساختمان شماره 3 
شهرداری اهواز یا از طریق سامانه اینترنتی اداره کل قراردادهای شهرداری اهواز به 
آدرسpeymankar.ahvaz.ir  با رعایت شرایط سامانه قابل تهیه می باشد.
الف(- گردش حساب یک ساله اخیر )تا قبل از تاریخ آگهی مناقصه(، جمع  حساب 

شرکت و اعضای هیئت مدیره حداقل 11/000/000/000 ریال.
ب(- میانگین حساب شش ماهه یا یک ساله اخیر )تا قبل از تاریخ آگهی مناقصه(، 

جمع حساب شرکت و اعضای هیئت مدیره حداقل 750/000/000 ریال.
ج(- نامه اعتبارسنجی به نام شرکت از بانک ها به مبلغ حداقل 20/000/000/000 ریال 

)دو هفته از تاریخ نامه نگذشته باشد(.
تبصره: ارائه حداقل دو شــرط از سه شــرط فوق الزامی است که در صورت عدم 
ارائه هر کدام از شرایط بندهای سه گانه فوق می بایست جهت دو بند باقیمانده به 

میزان دو برابر نصاب اعالم شده ارائه گردد.
مثال: اگر شرکتی فاقد میانگین حساب شده، برای شرط گردش حساب، می بایست 
مبلغ 22/000/000/000 ریال و برای اعتبارسنجی، مبلغ 40/000/000/000 ریال 

ارائه نماید.
- در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود.

- هزینه انتشار چاپ آگهی در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
- مهلت قبول پیشــنهاد نرخ و پاســخ به مناقصه، از تاریخ انتشار آگهی به مدت 
10 روز اســت و تحویل پاکات به دبیرخانه محرمانه حراســت مستقر در آدرس 
فوق الذکر می باشــد. )حداکثر تحویل پاکات: ســاعت 15/30 روز یکشنبه مورخ 

98/11/27 می باشد(
- شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مطابق جدول فوق الذکر می باشد که به یکی از 
سه طریق ذیل ارائه شود.

)الف(- فیش واریزی مبلغ فوق به حســاب 0203994398001 شهرداری اهواز 
نزد بانک ملی به نام شهردار اهواز

)ب(- به صورت ضمانتنامه بانکی به نام شــهرداری اهواز و به مدت ســه ماه از 
تاریخ چاپ آگهی و قابل تمدید به مدت یک دوره سه ماهه

)ج(- چک تضمین شده بانکی به نام شهرداری اهواز
تبصره: محل اعتبارات این مناقصه از بودجه جاری شــهرداری)منابع داخلی( بوده 
و فقط ضمانت نامه های بانکی با عنوان شــرکت در مناقصه مورد قبول می باشد. 
در غیر این صورت پاکات )ب( و )ج( بازگشــایی نخواهد شد. )ضمنا فرایند ارجاع 

کار مربوط به آیین نامه تضمین معامالت دولتی بوده و مورد قبول نمی باشد(.
- تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه 
مورخ ۹8/۱۱/۲۹ واقع در محل: اداره قراردادهای شهرداری اهواز 

در آدرس فوق الذکر می باشد.
- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 

سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
- کلیه شــرکت های خدماتی به هنگام دریافت اسناد مناقصه باید 
دارای تعیین صالحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی )مجاز در 

کد فعالیت شماره 4( باشند.
- شرکت های غیرخدماتی باید دارای حداقل رتبه معتبر از سازمان 

مدیریت برنامه ریزی باشند.
کلیه شــرکت ها باید دارای گواهی نامه تاییــد صالحیت ایمنی از 

وزارت تعاون، کار و رفاه باشند.
- هر مناقصه گر، می تواند فقط در یک مناقصه برنده گردد.

- به استناد بند 5 و ماده 11 قانون اصالح و تسری آیین نامه معامالت شهرداری 
تهران به شــهرداری های مراکز اســتانها، کالن شــهرها و شهرهای باالی یک 
میلیون نفر جمعیت میزان تضمین انجام تعهدات 10٪ می باشد که پس از تحویل 

قطعی آزاد خواهد شد.
نتیجه کمیســیون با رعایت ماده 18 قانون اصالح و تســری آیین نامه معامالت 
شــهرداری تهران به کالنشــهرها به برندگان اعالم خواهد شد تا مراحل انعقاد 

قرارداد انجام شود.
- بر اســاس ماده 10 قانون اصالح و تسری آیین نامه معامالت شهرداری تهران 
به شهرداری های مراکز اســتانها، کالنشهرها و شهرهای باالی یک میلیون نفر 
جمعیت، شــرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهاد به منزله قبول شــروط و تکالیف 

شهرداری می باشد.
- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.

- کلیه شرکتهای محروم از اجرای کار، حق شرکت در این مناقصه را ندارند.
- تبصره: شــرکت هایی که در حال اجــرای عملیات پیمانــکاری امور خدمات 
شــهری)تنظیف، جمع آوری و حمل پســماند و نخاله ســاختمانی( در شهرداری 
هستند، در صورت اعالم عدم رضایت توسط منطقه، مجاز به شرکت در مناقصه 
همان منطقه نبوده و مجاز به شــرکت در مناقصات دیگر مناطق می باشــند. لذا 
پیمانکار مجری امور خدمات شــهری)تنظیف، جمع آوری و حمل پسماند و نخاله 
ساختمانی( منطقه 3 می بایست نســبت به اخذ و ارائه رضایت نامه کتبی از مدیر 

منطقه 3 اقدام نماید.(
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

نوبت اولآگهی مناقصه عمومی

اداره کل ارتباطات امور بین الملل شهرداری اهواز

مبلغ تضمین ۵٪ شرکت در مناقصهمبلغ یک سال/ ریالعنوان مناقصهردیف

واگذاری امور خدمات شهری)تنظیف، جمع آوری و حمل پسماند و نخاله های ساختمانی( 1
9/038/000/000 ریال180/758/478/923 ریالمنطقه 3 شهرداری اهواز

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در نظر دارد مورد ذیل را بر اساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات، 
اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صالحیت واگذار نماید.

۱- مهلت زمانی دریافت اســناد مزایده از سایت: از تاریخ 1398/11/08 الی 
1398/11/15

۲- کلیه مراحل برگزاری مزایده اعم از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و 
 www.setadiran.ir بازگشایی پاکات به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه سایت 

انجام خواهد شد.
۳- آخرین مهلت ارائه پیشــنهاد: حداکثر تا ســاعت 14 روز دوشــنبه مورخ 

1398/11/28
4- تاریخ جلسه بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت در روز سه شنبه مورخ 13398/11/29 

راس ساعت 9 صبح می باشد.
۵- جلسه توجیهی ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/11/23 در محل اداره فنی 

و نظارت واحد سرمایه گذاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

6- ارســال پاکت حاوی اصل تضمین شــرکت در مزایده به آدرس قزوین انتهای بلوار 
نوروزیــان بلوار حج بن بســت اول - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 

قزوین - )اداره حراست( الزامی است.
7- مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه می باشد.

8- مبلغ خرید اسناد مزایده توسط متقاضیان 100/000 ریال می باشد.
۹- سایر شرایط در اسناد مزایده به اطالع مزایده گران خواهد رسید.

۱۰- جهت کســب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن  ۳۳6۵۹4۹۹ - ۰۲8 و یا به 
آدرس قزوین - چهارصد دستگاه - انتهای بلوار حکیم اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای استان قزوین - اداره پیمان و رسیدگی مراجعه نمایند.
۱۱- اطالعات تماس دفتر ثبت نام در ســامانه )www.setadiran.ir( در استان 

قزوین ۰۲8۳۳۲4۱۰67 و مرکز تماس ۰۲۱۲7۳۱۳۱۳۱ می باشد.

نوبت اولآگهی مزایده عمومی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

مبلغ کل مال االجاره ساالنه موضوع مزایدهردیف
)کارشناسی)ریال((

مبلغ تضمین 
)ریال(

نوع مزایدهشماره مزایدهصالحیت مورد نیاز

1
نگهداری و بهره برداری از 
324/000/00033/000/000پارکینگ پایانه بار قزوین

گواهی تایید صالحیت کاری از 
عمومی5098001316000022اداره کل کار و رفاه اجتماعی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان قزوین

سال هفتادو هشتم   شماره 22393   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (سه شنبه 8 بهمن 1398   2 جمادی الثانی 1441    28 ژانویه 2020

 بانک مرکزی: رمز دوم ایستا کارت های بانکی از 
امروز قطع می شود.

 نوبخت: برای پرداخت های آخر سال مشکلی نداریم.
 برگزاری اولین جلســه دادگاه 12 اخاللگر بازار 
 ارز بــه اتهام خریــد و فروش ارز دولتــی به مبلغ 

11 میلیون دالر در بازار آزاد.

 یک مسئول: رانت خواری عامل انحصار در برخی 
کسب و کارهاست.

 کارشناســان اقتصــادی مطــرح کردنــد: رواج 
آزاد مناطــق  معافیــت  نتیجــه   مصرف گرایــی 

از مالیات.
     ]صفحات۴و۱۰ [

آمادگی قرارگاه خاتم 
برای ساماندهی مناطق محروم حاشیه اهواز

 فلســطین علیه معامله قرن متحد شــد؛ پیمان 
»اسلو« لغو و تظاهرات خشم برگزار می شود.

 آغاز فصل جدید پیروزی های انصار اهلل در جنگ یمن.
 عبدالباری عطوان هشدار داد: سفر صهیونیست ها 
به عربســتان امروز به اسم گردشــگر، فردا به اسم 

اشغالگر.

 حلقه محاصره تروریســت ها در »معره النعمان« 
تنگ تر شد؛ آغاز شمارش معکوس برای یک پیروزی 

تاریخی دیگر.
 امارات چگونه هزاران جوان سودانی را فریب داده 

و به قتلگاه یمن می فرستد؟
]صفحه آخر [

حشدالشعبی: حمله به سفارت آمریکا کار ما نبود
پاسخ ما کمتر از پاسخ ایران نخواهد بود

 در شــرایطی که دولت دوازدهم به ســال های پایانی عمرش نزدیک شده و 
مردم انتظار دارند نتیجه وعده های اقتصادی محقق شود، رئیس جمهور به جای 

ارائه کارنامه دولت، مشغول حاشیه سازی است. 
 حســن روحانی، روز گذشته در همایش اســتانداران و فرمانداران سراسر 
کشور، باز هم روند سخنان حاشیه ســاز خود را ادامه داد و درباره موضوعاتی 

مانند برجام، FATF، انتخابات و... اظهارات عجیبی را به زبان آورد.
 حسن روحانی: من که نمی پسندم این شکلی که االن ما صندوق آرا داریم، 
آخر که می خواهند تجمیع کنند چه بســاطی پیش می آید آنجا باید مراقب و 

مواظب باشیم خیلی از انتخابات در تجمیع مشکل پیدا می کند.
 خیال مردم را آســوده کنید که رای مردم کم و زیاد نشود این خیلی مهم 
است، اعتماد و اطمینان مردم بسیار مهم است. امنیت بسیار مهم است و شما 

مسئول امنیت و شوراهای تامین هستید.

 پس از سخنان اخیر رئیس جمهور، مردم در فضای مجازی و کامنت هایی که 
در خبرگزاری ها می گذارند نسبت به آن واکنش نشان دادند. 

 ســوال مردم این اســت که با فرض صحت تمام حرف های روحانی، آقای 
رئیس جمهور االن باید بگوید نتیجه وعده های اقتصادی اش چه شد؟ از کارنامه 

هفت ساله دولتین روحانی چه خبر؟
 یکی از مخاطبان در این زمینه نوشــت: آقای روحانی شما قبل از اینکه به 
فکر رای مردم باشید جواب بدهید که تا به حال چه مشکلی از مشکالت مردم 
را حل کرده اید. جواب بدهید که با چه توجیهی چوب حراج به پشــتوانه پول 

ملی و طالی بانک مرکزی زدید.
 حاال هم با توجه به اینکه حدود یک سال و نیم به عمر هشت ساله دولت حسن 
روحانی باقی مانده است، دولت که می بیند چیزی تحت عنوان دستاورد در چنته 
ندارد ترجیح می دهد با ایجاد حاشیه ها از پاسخگویی فرار کند.        ] صفحه۴ [

گزارش مستند کيهان درباره اظهارات اخير رئيس جمهور

اگر حاشیه سازی تمام شد
دو کلمه هم از کارنامه اقتصادی دولت بگویید!

شهادت مظلومانه فاطمه زهرا)س(
 ریحانه رسول خدا)ص( را تسلیت می گوییم

 طبق گزارش های اوليه ده ها افســر عالی رتبه سازمان جاسوسی آمریکا )سيا( با سرنگونی هواپيمای جنگی آمریکا در 
والیت غزنی افغانستان روانه جهنم شده اند. 

 هنوز تعداد دقيق تلفات آمریکا در این حمله مشخص نشده و منابع مختلف تعداد تلفات را از ۱5 نفر تا ۱۱۰ نفر هم اعالم 
کرده اند اما با توجه به اینکه ظرفيت این هواپيما حدود 3۰ نفر است، تلفات نيز باید حداکثر همين تعداد باشد.

 ابتدا نوع این هواپيما مسافربری و متعلق به شرکت هوایی »آریانا افغان« اعالم شد اما با انتشار تصاویر هواپيما و بيانيه 
رسمی طالبان معلوم شد، این گروه شبه نظامی یک هواپيمای مدرن اطالعاتی را سرنگون کرده است.

 سخنگوی ارتش آمریکا در اولين واکنش خود به سقوط هواپيما اعالم کرد، » هنوز معلوم نيست این هواپيما متعلق به کجاست«!
 همزمان یک مقام نظامی دیگر آمریکا در گفت وگو با شبکه »سی بی اس« تایيد کرد هواپيما نظامی و از نوع پيشرفته E-۱۱ است.

  برخی منابع نيز نوع هواپيما را از »بمباردیر E-۱۱A « عنوان کرده اند که متعلق به نيروی هوایی آمریکاســت و کاربری 
نظامی– اطالعاتی دارد.

 تصاویر شماری از اجساد سوخته افسران اطالعاتی آمریکا نيز منتشر شده است.
 ذبيح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان: این هواپيما حامل مقامات بلند پایه اطالعاتی بود و تمام سرنشينان آن کشته شدند.
 بعد از ضربه تاریخی ایران به آمریکا در »عين االســد« که پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه بود، گروه های زیادی در 

منطقه جرأت یافته اند، به این کشور مدعی ضربه زده و تحقيرش کنند.
 دیروز اعالم شد، یک بالگرد نظامی آمریکایی نيز در والیت پکتيکا، توسط طالبان سرنگون شد!

]صفحه آخر [

دیروز در غزنی

طالبان هواپیمای نظامی آمریکا را ساقط کرد
ده ها افسر سیا به هالکت رسیدند

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

آن سوی عملیات فریب اصالح طلبان
آنها برای هر 290 کرسی 

نامزد معرفی می کنند

 

کم  و کیِف
 ساز ناکوک مذاکره

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 

] صفحه۲ [

گزارش کيهان از آسيب شناسی مجلس دهم

»خانه ملت«
چگونه اتاق دولت شد؟!


