
مجله کیهان ورزشــی، امروز) شــنبه 29 تیر 1398( در سراسر کشور منتشر شد. در 
هفته نامه کیهان ورزشــی، آخرین اخبار فوتبال ایــران و جهان را می خوانید و مطالب 
و تحلیل هایی درباره اتفاقات روز فوتبال ایــران و جهان را مطالعه می کنید. مجله 84 
صفحه ای کیهان ورزشی، امروز با عکســی از علیرضا دبیر رئیس تازه وارد فدراسیون 

کشتی روی جلد رفت. در مجله این هفته کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
- لزوم درک جایگاه واقعی کشتی)چشم انداز(

- لیگ برتر را دیرتر شروع کنید اما اصولی شروع کنید)تکاپو(
-  ... دربست فیفا )زیر ذره بین(

- گفت و گو با شادی عیدالوند ملی پوش بسکتبال بانوان )نگاه چند بعدی(
ـ ... و آخرین اخبار ورزش ایران و جهان و رشته هایی چون، فوتسال، بسکتبال، والیبال، 

کشتی، تنیس، دوومیدانی، وزنه برداری، جودو، کاراته، بوکس و ...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

احتراماً باستحضار می رساند، مهلت فروش اسناد تا تاریخ 98/05/2 تمدید 

و به تبع آن تاریخ تحویل پیشنهادات به ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 

مورخ 98/05/16 و تاریخ قرائت پیشــنهادات به ساعت 11 همان روز 

موکول می گردد.

سایر شرایط و مفاد اسناد به قوت خود باقی است.

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
)سهامی خاص(

شناسه آگهی: 533340
شناسه نوبت چاپ: 572426

اصالحیه مزایده عمومی 
 شماره 98/3467/503 مورخه 98/4/3 

مربوط به فروش سوله و ساختمان انبارداری
واقع در تبریز- چای کنار- جنب خیابان رضا نژاد

یوسف سلیمی 
 مدیر امور تدارکات

 

شرکت آب و فاضالب شیراز در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای 
خرید، نصب و راه اندازی سیســتم سرمایش گازی مرکز داده )4 دستگاه( را براساس شرایط فنی 

اعالم شده در ستاد مناقصه به تامین کنندگان و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
1- محل تحویل: شهر شیراز

2- مدت تحویل: 120 روز
3- محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: شیراز- خیابان ساحلی- شرقی پل 
حر- اداره مرکزی شرکت آب و فاضالب شیراز- دبیرخانه شرکت تلفن: 0713-2281156-8

4- برآورد اولیه: اعالم نمی گردد.
5- تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: مورخ 98/4/29

6- تاریخ نهائی فروش اسناد مناقصه ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 98/5/1
7- تاریخ نهائی عودت اســناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصه گر ساعت 10 روز چهارشنبه 

مورخ 98/5/16
8- تاریخ بازگشــایی پاکات: راس ساعت 15 روز چهارشــنبه مورخ 98/5/16 در محل 

سالن کنفرانس شرکت 
9- اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد 
مناقصه و عودت اسناد آدرس: شیراز- خیابان ساحلی شرقی- حد فاصل پل حر و پل هجرت- 

شرکت آب و فاضالب شیراز تلفن: 07132281156-8
10- به مدارکی که فاقد امضاء مشــروط، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در 

این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- مناقصــه به صورت عمومــی دو مرحله ای برگزار و اعتبــار آن از محل اعتبارات جاری 

شرکت می باشد.
12- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 715000000 ریال

13- قیمت اسناد: 1000000 )یک میلیون ریال( واریز به حساب شماره 0105699022004 
بانک ملی مرکزی به نام شرکت آب و فاضالب شیراز

14- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی- واریز نقدی به حساب شرکت 
آب و فاضالب شــیراز- چک بانکی تضمینی در وجه شرکت آب و فاضالب شیراز- مسدودی 

مطالبات مناقصه گر در صورت وجود مطالبات از شرکت آب و فاضالب شیراز 
15- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

16- این آگهی دو نوبت در روزنامه کیهان منتشر می شود.
متقاضیان می توانند قبل از خرید اســناد و شرکت در مناقصه از طریق سایت های زیر اطالعات 
مناقصه را دریافت نموده و اقدام به خود ارزیابی نموده و چنانچه امتیاز مناســبی در خود ارزیابی 

کسب می نمایند، اسناد را خریداری کنند.
مناقصــه آگهــی  بیشــتر  اطالعــات  جهــت  ســایت  وب   *

www.nww.ir ، abfa-shiraz.ir ، iets.mporg.ir می باشد.
* بــا توجــه به الزام ثبت اطالعــات مناقصات در پایــگاه ملی اطالع رســانی مناقصات کلیه 
شــرکت کنندگان در مناقصه می بایســت در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کد کاربری 

دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل دهند.
http://iets.mporg.ir

شرکت آب و فاضالب شیراز

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 دو مرحله ای

به شماره 414/4597 
 مورخ 98/2/21

نوبت اول

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب شیراز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/02 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: به موضوع فعالیت شــرکت عبارت: 

ارائه خدمات طراحی، فنی و مهندســی، مشاوره ای در کلیه امور، 

ساخت، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی بر ساخت و اجراء ، 

نصب و راه اندازی، تحویل مربوط به تجهیزات خشکی، دریایی و 

مخابراتی بنادر داخلی و خارجی و مدیریت پروژه، امکان سنجی، 

مطالعات، ارزیابی فنی و اقتصادی، کنترل کیفیت، طراحی، ساخت 

و تولید قطعات صنعتی، ماشــین های ابزارهای تولید، بازرسی و 

طراحی جوش، تســت و کنترل و راه اندازی سیســتم های تولید 

صنعتی و برگزاری مناقصات تجهیــزات، کنترل پروژه و انتقال 

تکنولوژی و دانش فنی روز جهان به داخل کشــور و بالعکس و 

بومی سازی آن، برگزاری سمینارها و دوره های مربوط به موضوع 

فعالیت شرکت و رشــته های بازرسی فنی، صنایع فلزات اساسی 

)نورد، ذوب و ریخته گری( و ماشین ســازی، تأسیســات برق و 

مکانیــک و همچنین عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی 

داخلی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصات 

دولتی و خصوصی و کارهــای بازرگانی مربوط نظیر به فروش، 

واردات تجهیزات، اخذ نمایندگی و صادرات خدمات مهندســی و 

اقالم تولید شــده به مدت نامحدود در صورت لزوم پس از اخذ 

مجوزهای الزم الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی فرناس تکنولوژی سهامی خاص 
به شماره ثبت 91046 و شناسه ملی 10101353819 

ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهــت اطالع عموم آگهــی می گردد. موضوع فعالیــت: خرید و فروش 
ســهام  خرید و فروش کاال عضویت در انواع انجمن ها و ســازمان های 
اصناف، کنسرسیوم ها و هر گونه تشــکل قانونی مرتبط به فعالیت های 
فوق در داخل و خارج از کشور ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کارهای 
اینترنتی در صــورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم شــرکت در کلیه 
مناقصات و مزایده های دولتــی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ وام و 
هر گونه تســهیالت مالی و غیر مالی از بانک ها و موسســات و اشخاص 
حقیقــی و حقوقی داخلی و خارجی ارائــه کلیه خدمات تجاری، فنی و 
تخصصــی و مالی در داخل و خارج از کشــور و انجام کلیه فعالیت های 
مشــاوره ای در زمینه های مدیریتی و بازرگانی انجام هر گونه عملیات و 
فعالیت دیگر که به طور مستقیم و غیر مستقیم به امور فوق مربوط گردد 
صادرات و واردات و ســاخت هر گونه کاال و خدمات خرید و فروش انواع 
دارایی در ســایر کشورها و بازارهای بین المللی ایجاد شعب و نمایندگی 
در داخل و خارج از کشــورانجام مشــارکت از طریق انواع عقود اسالمی 
قبول نمایندگی از شرکت ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و 
خارجی ارائه مشاوره به شرکت ها، کسب و کارها، کارآغازیان ها و کسب 
و کارهای نوپا و دانش بنیان تمام موارد فوق طبق قوانین و مقررات و در 
صــورت لزوم با اخذ مجوزهای الزم از نهادهای ذی صالح صورت خواهد 
پذیرفت تهیه و فروش انواع گزارشات امکان سنجی، طرح های توجیهی 
و گزارشات فنی و مالی و اقتصادی و ارایه انواع  مشاوره در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران، شهرســتان تهران، بخش 
مرکزی، شــهرتهران، چهارراه مختاری، خیابان وحدت اسالمی، کوچه 

اعالیی، پالک 10، طبقه همکف کد پستی 1197714361 سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم 
به 10000 ســهم 1000ریالــی تعداد 10000 ســهم آن بی نام عادی 
مبلغ 10000000 ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی شماره 
347716249733 مورخ 1398/03/22 نزد بانک صادرات ایران شعبه 
وحدت اســالمی با کد 129 پرداخت گردیده است اعضاء هیئت مدیره 
آقای امیررضا ورزیده به شــماره ملی 0018679749 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای محمدحسین ورزیده به شماره ملی 
0042373409 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم شهناز نصارتی به شماره ملی 0042936616 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، 
قراردادها و عقود اســالمی با امضــاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و 
اداری با امضای مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
بازرســان آقای حمیدرضا صداقتی کلی به شماره ملی  0013444077 
به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک  ســال مالی آقای سید جواد 
حسینی به شماره ملی 0014701820 به سمت بازرس اصلی به مدت 
یک سال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعییــن گردید. ثبت 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

تاسیس شرکت سهامی خاص مدیریت سرمایه گندم در تاریخ 1398/04/05 
به شماره ثبت 543135 به شناسه ملی 14008425249 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1397/4/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی ها انتخاب گردید.
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی 96 به تصویب رسید. 
موسسه حسابرســی و خدمات مدیریت معتمد ارکان به شناسه 
ملی 10104073682 به سمت بازرس اصلی و حجت عدل پرور 
ش م 0603309437 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. آقای عباس امینی ش.م 0051388081 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای رحیم امینی ش 
م 1189164116 به ســمت رئیس هیئت مدیــره و آقای بابک 

امینی ش م 0057047790 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
خانم ملک مشاعی ش م 0040468305 به سمت عضو علی البدل 
هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و 
عقود اســالمی و نامه های اداری و مراسالت با امضاء آقای رحیم 
امینی )رئیس هیئت مدیــره( و آقای عباس امینی )مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره( و آقای بابک امینی )نایب رئیس هیئت مدیره( 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی راش بر سهامی خاص به شماره ثبت 41466 
و شناسه ملی 10100868415

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1396/5/12 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - هادی محمدخانی با شماره ملی 0078942251 

به نمایندگی از شرکت بهداشت کودک با شناسنامه ملی 10101187336 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره و امیرهوشــنگ خلیلی اقدم با شــماره ملی 

0067036848 به نمایندگی از شــرکت آرمان بهداشت ایرانیان با شناسه 

ملــی 10102710823 به عنوان نایب رئیس هیئــت مدیره و محمدعلی 

مستقیمی با شماره ملی 2295929407 به نمایندگی از شرکت آینده سازان 

نیک فرجام با شناسنامه ملی 10320732492 به عنوان عضو هیئت مدیره 

و مدیرعامل برای مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد. محمدرضا طاعتی به 

شــماره ملی 2595821180 به سمت بازرس اصلی و رویا صالح نیا سماک 

به شــماره ملی 2649565845 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند. 

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

آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک هزار بازار 
سهامی خاص به شماره ثبت 463130 

و شناسه ملی 14004528041

مزایده گزار: اداره کل بنادر ودریانوردی استان مازندران و منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر
1- موضوع مزایده: فروش لوازم اسقاط شامل لوازم اداری، آهن آالت و آلومینیوم 

بندر نوشهر
2- محل برگزاری مزایده: بندر نوشهر

3- محل و مهلت دریافت اسناد مزایده: مزایده گران می توانند حداکثر تا ساعت 
17 مورخ 1398/5/9 نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق مراجعه به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir به صورت رایگان اقدام نمایند.
4- شــماره فراخوان مزایده در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 

1098003822000001
5- مبلغ سپرده شــرکت در مزایده: مزایده گران می بایســت نسبت به ارائه 
ضمانت نامه بانکی یا اصل فیش واریزی به حســاب شماره 2196455009003 سپهر 
بندر نوشــهر نزد بانک صادرات شــعبه 2008 نوشهر برای هر بخش جداگانه به شرح 

ذیل به نام اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران ارائه نمایند.
5-1( فروش لوازم اسقاط شامل لوازم اداری    10/000/000 ریال
5-2( فروش آهن آالت                             40/000/000 ریال
5-3( فروش آلومینیوم                              50/000/000 ریال

6- محل و مهلت بارگذاری اسناد مناقصه: مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir حداکثر تا ساعت 12 

مورخ 1398/5/19 می باشد.
7- محل و مهلت تحویل پاکت الف:

مهلت تحویل پاکت الف )موضوع بند 2- تضمین شرکت در فرآیند )مزایده(( حداکثر 
تا ســاعت 12 مورخ 1398/5/19 به آدرس استان مازندران - نوشهر - میدان بندر - 

ساختمان اداری - طبقه همکف - دبیرخانه مرکزی بندر نوشهر می باشد.
8- محل و زمان بازگشایی پاکات: جلسه کمیسیون مزایده راس ساعت 10 صبح مورخ 
1398/5/20 در سالن جلسات اداره کل بنادر ودریانوردی استان مازندران برگزار می گردد.

9- مشروح کامل و شرایط مزایده گران در دفترچه مربوط درج شده است و به پیشنهاداتی 
که بعد از موعد فوق واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی مزایده عمومی 
فروش لوازم اسقاط و مازاد اداری

اداره کل بنادر و دریانوردیو آهن آالت و آلومینیوم اسقاط
 استان مازندران

سال هفتادو هشتم   شماره 22237   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (شنبه 29 تیر 1398   17 ذی القعده 1440    20 جوالی 2019

گزارش خبری تحلیلی کیهان

انتقام پهپادی ترامپ از ایران
اما در خواب!

تشییع پیکر مطهر۲ شهید مدافع حرم 
از تیپ زینبیون در قم 

سردار اشتری:

علت انتقاد برخی ها از برخورد پلیس با بدحجابی
تذکر گرفتن نزدیکانشان است

يادداشت روز

یمن، ضربه های 
فیصله دهنده

خبر ویژه

جهان صنعت: آمارهای اقتصادی دولت
با واقعیت منطبق نیست

صفحه2صفحه2

* معارض مشهور عربستانی: مردم عربستان در انتظار 
یک جرقه برای انقالب مسلحانه علیه آل سعودند.

* وزیر خارجه بحرین با همتای صهیونیســتی خود 
دیدار و برای اشغالگران دلسوزی کرد!

* انفجار مقابل دانشگاه کابل با 6 کشته و 27 زخمی.

* احتمال تعطیلی سفارتخانه های رژیم صهیونیستی 
به دلیل بحران مالی.

* حیرت برنده جایزه صلــح نوبل از میزان »نادانی« 
رئیس جمهور آمریکا.

صفحه آخر

یدیعوت آحارونوت:

اسرائیلدرجنگبعدیباحزباهلل
مثلعربستانمقابلانصاراهلل،تنهاخواهدماند

نگرانی گسترده 
اروپایی ها از نگهداری
 بمب های اتمی آمریکا 
در کشورشان
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رئیس جمهور آمریکا از فدراسیون جهانی فوتبال 
خواست پول ایران را ندهد 

تاج: اگر فیفا 
حرف ترامپ را بپذیرد 
دیگر فیفا نیست
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* فرمانده نیروی انتظامی: بارها اعالم کرده ایم، خودرو حریم خصوصی 
نیست و کشف حجاب در آن جرم محسوب می شود، بر همین اساس 
طرح »ناظر یک« را راه اندازی کرده ایم که خوشــبختانه اثرات مثبتی 

نیز به همراه داشته است.
* تاکنون حدود 300 هزار پیامک برای افراد متخلف ارســال شده که 
از این تعداد 150 هزار نفر برای اخذ تعهد مراجعه کرده اند و با برخورد 
محترمانه از آنها تعهد اخذ شده، در صورت تکرار، خودرو آنها توقیف و 

در مرحله بعد به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.
* بررسی ها نشان داده افرادی که با این طرح مخالفت دارند، دلیل آن این است که یکی از بستگان آنها 

پیامکی از سوی پلیس دریافت کرده اند. 
* متاسفانه در برخی بیمارســتان ها، بانک ها و حتی برنامه های تلویزیونی، بدحجابی ها به مراتب بدتر از 
افرادی است که پلیس در خیابان ها با آنها برخورد می کند.                                              صفحه۱۰

در اصفهان برگزار شد

تجمع پرشور دختران انقالب در حمایت از حجاب

روابــط عمومی نیروی دریایی ســپاه در اطالعیه ای از 
توقیف یک فروند نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سپاه نیوز؛  روابط عمومی 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه ای اعالم 
کــرد: عصر دیروز )جمعه 28 تیر ( یک فروند نفتکش  انگلیســی 
با نــام« »stena impero« هنگام عبور از تنگه هرمز به علت 
رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی بنا به درخواست 

سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری 
منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.

این اطالعیه می افزاید : نفتکش مذکور پس از توقیف به ساحل 
هدایــت و برای ســیر مراحل قانونی و بررســی های الزم تحویل 

سازمان بنادر و دریانوردی شد. 
وزارت دفــاع انگلیس در واکنش به توقیف نفتکش این کشــور 
اعالم کرد به دنبال ارزیابی وضعیت و کسب اطالعات بیشتر هستیم.

سپاهیکنفتکشانگلیسیرا
درتنگههرمزتوقیفکرد

صفحه۳

* پیکرهــای مطهر این شــهیدان پس از طواف بــر گرداگرد ضریح مطهر کریمــه اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( و اقامه نماز توسط آیت اهلل عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری، در کنار همرزمانشان در 
قطعه شهدای آرامستان بهشت معصومه قم به خاک سپرده شد.                                       صفحه۳

۳

پیام تسلیت رهبر انقالب 
در پی درگذشت 
حجت االسالم و المسلمین 
حائری

تحلیل گزارش امریکن اینترپرایز
 از ابزارهای غرب در جنگ اقتصادی 

اذعان صریح اتاق فکر 
جنگ طلبان آمریکا 
FATF به ابزاری بودن
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* رئیس جمهور آمریکا بعد ازظهر روز پنج شــنبه به 
وقت محلی مدعی شد که یکی از ناوهای آمریکایی 
مستقر در منطقه یک فروند هواپیمای بدون سرنشین 

ایرانی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است.
* گرچــه از دقایق ابتدایی طرح این ادعا از ســوی 
ترامپ، اکثر محافل سیاســی و رســانه ای با شک و 
تردید به آن پرداختند، اما در ادامه واکنش مســتند 
و مستدل مقامات کشورمان خیلی زود روشن کرد که 
این ادعا چیزی جز توهمات ترامپ تحت تاثیر تحقیر 
شدن های مکرر از سوی ایران در منطقه نبوده است. 

* عباس عراقچــی: ما هیچ کدام از پهپادهای خود را 
در تنگه هرمز یا هیچ جای دیگر از دســت نداده ایم. 
نگرانم که ناو یو اس اس باکســر پهپاد خودشان را  

اشتباهی سرنگون کرده باشد!
* در پی وعده داده شده برای ارائه تصاویر پهپادهای 
نیروی هوافضای ســپاه از نــاو آمریکایی که مدعی 
ســرنگون کردن پهپاد ایران در روز پنج شنبه و در 
تنگه هرمز شده بود، روابط عمومی کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، دیروز عصر اولین تصاویر مرتبط با این 
ماجرا را برای اثبات این دروغ آمریکایی رسانه ای کرد.
* مشخص نیست چه کســانی، از نقطه ضعف جدی 
آمریکا سوءاستفاده کرده و ترامپ را سیاه کرده اند، 
اما روشــن است که چرا چنین دروغ رسوایی را به او 

انداخته اند و او هم بی مالحظه بازگو کرده است.
* همچنین می توان گفت دروغ ترامپ درباره سرنگونی 
پهپاد ایرانی، احتماال برای به حاشیه انداختن یک خبر 
مهم بوده؛ توقیف شناور خارجی حامل یک میلیون 
 لیتر ســوخت قاچاق در جنوب جزیــره الرک در
خلیج  فارس.                                                    صفحه۲


