
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه 
شــرکت از مبلغ 12/000/000/000 ریال به مبلغ 25/000/000/000 ریال منقســم به 250/000 سهم 
100/000 ریالی بانام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 

اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)572287(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پونل سهامی خاص
 به شماره ثبت 5468 و شناسه ملی 10100275345 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/03/29 و مجوز شماره 1714/02/03/0
2/1/516/5677/97685573 مورخ 97/6/25 پلیس اطالعات و امنیت عمومی فاتب- معاونت 
اطالعات تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های مؤسسه 
تعیین شــد. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره 
)خزانه دار و رئیس هیئت مدیره یا خزانه دار و مدیرعامل( و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود. سید 
احمــد روحانی به کد ملی 0039452417 و داود رنجبــران به کد ملی 0049356321 و محمد 
باقر بنی اســد به کد ملــی 0042125375 و مهدی مؤذن به کد ملی 3875043596 و ســعید 
نقدیانی به کد ملی 0045396388 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و حســین محرر به کد 
ملــی 0043630091 و احمد محمد باقر به کد ملی 0052163962 به عنوان اعضای علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. سید حسین کالنتری کوهبنانی به کد ملی 
0049747428 به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا ناصری طاهری به کد ملی 0050053681 

به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )572286(

آگهی تغییرات مؤسسه خیریه بنی هاشم تهران 
به شماره ثبت 6279 و شناسه ملی 10100299479 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/5/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان 
علی محمدابراهیم به شماره ملی 0010798544 به سمت بازرس اصلی و خانم عصمت رجبی به شماره ملی 
0036148954 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود 

و زیان سال مالی 96 تصویب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)572288(

آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مالی رفاهی ابابارا ایرانیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 320801 و شناسه ملی 10103603761

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/04/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان 
جــواد علی زاد صابر با کد ملی 1377742318 و محمد علی زاد صابر با کد ملی 1381109128 
و آقای ساســان علی زاد صابر با کد ملی 1375727443 و خانم پریســا علی زاد صابر با کد ملی 
0073444758 و خانم اکرم کشک ســرائی با کد ملی 1380679508 به سمت اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. آقای محمد علی زاد صابر به ســمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای ساسان علی زاد صابر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد علی زاد صابر به 
سمت مدیرعامل تعیین سمت گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و براوات 
و قراردادها با امضاء دو نفر از سه نفر، رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا مدیر 
عامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 به 
تصویب رسید. آقای محمدرضا علی زاده دیلمقانی با کد ملی 0073548588 بسمت بازرس اصلی 
و آقای رضا هاشمی با کد ملی 1229512055 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )572277(

آگهی تغییرات شرکت صنایع زنجیر ایران سهامی خاص 
به شماره ثبت 51685 و شناسه ملی 10100968386 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/4/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن 
عباســیون با کد ملــی 0042263832 به عنوان مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره - 
اصغــر محمودی با کد ملی 1198926988 به عنــوان رئیس هیئت مدیره - ابراهیم 
غالمی کلیشمی با کد ملی 5949614739 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار  و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با 
امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً ممهور به مهر شــرکت دارای اعتبار است و 
اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسالت با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان 

هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهائی همرا با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )572281 (

آگهی تغییرات شرکت ایران اسپان 
سهامی خاص به شماره ثبت 23366 

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ و شناسه ملی 10100688371 
شد: ایرج مقدمی با کد ملی 1551750511 به سمت رئیس هیئت مدیره- آناهیتا مقدمی با کد 
ملی 0067428223 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- گیتا مقدمی با کد ملی 0931542065 
به سمت عضو هیئت مدیره- امیر مقدمی با کد ملی 0938801651 به سمت مدیرعامل )خارج 
از اعضاء( برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. اســناد و اوراق تعهدآور و همچنین انعقاد کلیه 
قراردادهای شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره آقای مهندس ایرج مقدمی با مهر شرکت دارای 
اعتبار می باشد و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل آقای مهندس امیر مقدمی )خارج از اعضاء( 
همراه با مهر شــرکت یا رئیس هیئت مدیره آقای مهندس ایرج مقدمی با مهر شــرکت معتبر 
می باشــد. جابر شهبازی با کد ملی 1671693663 به سمت بازرس اصلی و نیما صفارنیا با کد 
ملی 2721552805 به ســمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان 

سال مالی منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )572282(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان هلیله سهامی خاص 
به شماره ثبت 43546 و شناسه ملی 10100889073

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/05/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - محبوبه سادات طباطبایی اوره به شماره ملی 0017207487 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و ربابه مرتضوی به شماره ملی 1239475152 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی 
باقریان به شماره ملی 0066322952 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود 
اســالمی با امضاء مشــترک رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار 
می باشد- حمید رشیدی به شماره ملی 1374339563 به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا رهروی 
شرع به شماره ملی0071015647 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )572279( 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی نوژن گاز سهامی خاص 
به شماره ثبت 989 و شناسه ملی 10101439621

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/2/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای محمدناصر صدیقی به شماره ملی 0049438123 به سمت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره و آقای رضا نیکوگفتار ظریف به شــماره ملی 0382996208 به سمت نایب رئیس 
و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی گلچی به شــماره ملی 4322618693 به سمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و 
یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضای هر یکی 
از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای محمد میری حسینی به شماره 
ملی 0042484502 به ســمت بازرس اصلی و آقای امین سلیمی به شماره ملی 0071921052 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 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 )572278(

آگهی تغییرات شرکت تهران سازه 
سهامی خاص به شماره ثبت 41611 

و شناسه ملی 10100869868
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/5/3 و مجوز شــماره 
93552 مورخ 1398/5/12 سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس ایرانشهر- خیابان شهید عباس 
موسوی- خیابان آیت اهلل طالقانی- پالک 248 طبقه اول به کد پستی 1581744713 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصــالح گردید. طرح جدید 
اساســنامه اتحادیه مشــتمل بر سه فصل چهل و ســه ماده و سی و شش تبصره به 

تصویب کلیه اعضای حاضر در جلسه رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )572285(

آگهی تغییرات اتحادیه جهانی
 زنان مسلمان به شماره ثبت 41057 

و شناسه ملی 14006612355 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/4/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی 1397 به 
تصویب رســید. آقای علیمراد تقی پور بیرگانی با شــماره ملی 1971897450 
بســمت بازرس اصلی و آقای حسین مهرابی با شــماره ملی 0040114562 
به ســمت بازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )572283(

آگهی تغییرات شرکت آالرمکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 83368 

و شناسه ملی 10101279796 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/4/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: 
آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی 0043216031- آقای عبدالحسین بیدآبادی 
0043821121- آقــای محمدرضا آیت اله زاده شــیرازی 0055034241- آقای امیر 
محرابی نژاد 0939700190 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1397 
به تصویب رســید. آقای جعفر قارونی جعفری با کد ملــی 0043433324 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای مهدی نبی پور چاکلی با کد ملی 6319549807 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )572289(

آگهی تغییرات شرکت فناوران اطالعات و ارتباطات 
میعاد شرق سهامی خاص به شماره ثبت 206517 

و شناسه ملی 10102481335 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1398/4/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 1397 
به تصویب رسید. آقای علیمراد تقی پور بیرگانی با شماره ملی 1971897450 
بســمت بازرس اصلی و آقای حســین مهرابی با شماره ملی 0040114562  
به ســمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.- روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)572284( 

آگهی تغییرات شرکت پارس بین الملل 
سهامی خاص به شماره ثبت 87068 

و شناسه ملی 10101314923 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/4/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1397 مورد تصویب 
قــرار گرفت. اصغر محمودی با کد ملی 1198926988 - ابراهیم غالمی کلیشــمی 
با کد ملی 5949614739 و حســن عباســیون با کد ملی 0042263832 به عنوان 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. محمدحسن همت با کد 
ملی 1198973821 و عباس قربانی علی آبادی با کد ملی 0452355737 به ترتیب به 
عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )572280(

آگهی تغییرات شرکت ایران اسپان 
سهامی خاص به شماره ثبت 23366 

و شناسه ملی 10100688371 

مجله کیهان ورزشی حاوی آخرین اخبار ورزش ایران و جهان، امروز )شنبه 2 شهریور 
1398( در سراسر کشور منتشر شد. در شماره 3247 هفته نامه کیهان ورزشی، آخرین 
اخبار و رویدادهای فوتبال ایران و جهان را می خوانید. در شماره تازه کیهان ورزشی که 
با عکسی از دیدار دو تیم پرسپولیس و پارس جنوبی در هفته اول نوزدهمین دوره لیگ 

برتر بر روی کیوسک رفته است مطالب زیر را مطالعه می کنید:
- مسیر آغاز شده با قدرت و درایت ادامه پیدا کند )چشم انداز(

- چرا از فوتبال لذت نمی بریم؟! )تکاپو(
- حمله شرط بندها به نقطه حساس فوتبال ایران )پرونده ویژه(

- شماره »9« را بگیر! )پرونده خارجی(
- ... و آخرین اخبار ورزش ایران و جهان و رشته هایی چون کشتی، کاراته، دوومیدانی، 

والیبال، بسکتبال، پینگ پنگ و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر 

خدماتی و صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: تهیه مواد اولیه، طبخ، بسته بندی، توزیع غذای کارکنان

مهلت مناقصه: از تاریخ 1398/6/2 لغایت 1398/6/10 )نه روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1398/6/11 و تاریخ بازگشایی پاکت 1398/6/13

مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 3/750/000/000 ریال )سه میلیارد 

و هفتصد و پنجاه میلیون ریال(. 
به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های 
صادره توســط موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز 

وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرستان کنگان روبه روی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسســه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5- 09387646547- 09171041836

تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح )ع( - معاونت پشتیبانی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

شرکت آب منطقه ای مازندران درنظر دارد مناقصات به شرح ذیل را طبق قانون برگزاری مناقصات 
با مشخصات زیر به صورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد:

* نوع تضمین: براساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی
* مدت اعتبار پیشنهاد: مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی 

به مدت دو ماه می باشد.
* تأمین اعتبار پروژه: از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
* محل دریافت و تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت

* زمان و مهلت دریافت اسناد: )از ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 
98/06/03 الی ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 98/06/10(

* مهلت تحویل اســناد: )تا ســاعت 14:00 روز یکشــنبه مورخ 
)98/06/24

* آدرس کارفرما: مازندران، ساری، کیلومتر 3 جاده ساری- قائمشهر، 
کدپستی 48158-98643

کلیه مراحل مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام 
می گردد.

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/3

نوبت اولآگهی فراخوان مناقصه

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای  مازندران

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال( عنوانردیف

 تهیه مصالح، خرید، ســاخت، حمل و نصب تجهیزات پکیج تصفیه آب مربوط به آب رسانی1
1430/000/000/0001/500/000/000 )چهارده( روستای پایین دست سد البرز

سال هفتادو هشتم   شماره 22265   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 ( شنبه 2 شهریور 1398   22 ذی الحجه 1440    24 آگوست 2019

در گزارش تحلیلی کیهان بررسی شد 

نمایان شدن
 FATF دست چدنی 
از زیر دستکش مخملی 
اینستکس

۲

گزارش خبری تحلیلی کیهان

هیچ کس از شمشیر عدالت مصون نیست
حتی نمایندگان مجلس!

ارتش سوریه استان »حماه« را آزاد کرد
5000 تروریست تارومار شدند

يادداشت روز

رزمندگان اقتصادی زیر آتش
جست وجوی کلید در پاریس!

خبر ویژه

مذکرات نابجا در پاریس
فرانسه در جایگاهی نیست که شرط بگذارد

صفحه2صفحه2

مدیر مسئول کیهان در جمع دانشجویان طرح والیت در مشهد :

شمارش معکوس خروج جریان غربگرا 
  از مراکز تصمیم ساز آغاز شده است 

* ازدحام نظامیان هندی در خیابان های کشــمیر 
برای جلوگیری از برگزاری تظاهرات.

* ماکــرون: خروج بــدون توافــق از اتحادیه اروپا 
انگلیس را دنباله رو آمریکا می کند.

 * وزیــر خارجــه کره شــمالی: تســلیم شــدن 
پیونگ یانگ رؤیای پوچ آمریکایی ها است.

تفریــح  جــای  یمــن  آســمان  انصــاراهلل:   *
ســرنگون را  آمریکایــی  هواپیماهــای   نیســت؛ 

می کنیم.
* پوتین: با تحرکات هســته ای و موشــکی آمریکا 

مقابله به مثل می کنیم.
صفحه آخر

حشدالشعبی: حمله به پایگاه »بلد« کار آمریکاست
پاسخ ما دندان شکن خواهد بود

* راهــکار مقابله با تحریم های نفتی، توســعه 
پتروپاالیشگاه هاست.

* ســخنگوی قوه  قضائیه بازداشت 2 نماینده 
مجلس را در ارتباط با پرونده فروش محصوالت 

سایپا تأیید کرد.

 * 92 درصــد مردم موافق نصــب کارتخوان
در مطب پزشکان هستند.

* یک استاد دانشگاه: حذف چهار صفر ارزش 
پول ملی را تضعیف می کند.

صفحات۴و۱۱

 وزیر ارتباطات: اعتقادی به فیلتر کردن 
شبکه های اجتماعی ندارم!

 * ارتش ســوریه در ادامه پیشــروی های خود، توانســت اســتان حماه را از کنترل عناصر تروریســتی
»احرار الشام« خارج کند.

* این برای نخستین بار است که نیروهای سوری از سال 2012 تا کنون توانسته اند کنترل شمال حماه را 
به دست بگیرند.                                                                                              صفحه آخر

* بازداشــت افرادی همچون رئیس پیشــین سازمان 
خصوصی سازی، مدیرعامل شرکت ایران خودرو، تعدادی 
از مدیران شــرکت سایپا، برخی از شــهرداران و در 
نهایت بازداشت دو نماینده مجلس در ارتباط با پرونده 
فروش محصوالت سایپا نشــان از عزم جزم و ارتقای 
سطح برخورد قوه قضائیه با عوامل دخیل در مشکالت 

اقتصادی مردم و کشور دارد.
* ارتقا و برخورد قوی تر دســتگاه قضا در دوره جدید 
در ادامه اقدامات شایســته دوره قبــل در برخورد با 
فساد و نشــناختن خط قرمزی غیر از قانون، عالوه بر 
امیدواری مردم، ترس را در پیکر مفســدان اقتصادی و 
حتی مســئوالنی که یا با این مفسدان ارتباط داشته و 
یا سوء مدیریت آنها باعث جوالن این مفسدان و ایجاد 

مشکالت فراوان برای مردم شده، انداخته است.
* نوعــی مصونیت نانوشــته و تحمیلی بر دســتگاه 
مدیریتی کشــور برای برخی از مسئوالن طی سال های 
گذشته، تاکنون بیشترین لطمه را برای اقتصاد و سیستم 

مدیریتی کشور به دنبال داشته است.
* برخورد با فساد در دســتگاه ها، باید ادامه پیدا کند 
تا ســره از ناسره مشخص شود و سوء تدبیر یا فساد در 
برخی رده ها یا مســئوالن و یا نزدیکان آنها به ناحق به 

پای همه سیستم مدیریتی کشور نوشته نشود.
* دستگاه قضا باید به تصمیم پرحاشیه و خسارت آفرین 
ارزی دولت در ســال گذشــته نیز ورود پیدا کند تا 
مســببان تضییع میلیاردها دالر سرمایه مردم و کشور 
در هر ســطحی که هستند پاســخگوی عملکرد خود 
باشند، موضوعی که رهبر انقالب نیز با تعابیری همچون 
 »یک تخلف و خطای بزرگ« به آن اشــاره مســتقیم
داشتند.                                                                         صفحه۲

رونمایی از سامانه موشکی برد بلند »باور ۳۷۳« با حضور رئیس جمهور  

ایران به جمع دارندگان پدافند راهبردی جهان پیوست
صفحه۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

حمله به مسکن مهر
در دولتی که به نساختن 
مسکن برای مردم 
افتخار می کند!

۱۱

ظریف در فرانسه: 
برجام  قابل مذاکره 
مجدد نیست

۳

خطیب جمعه تهران: 

مجلس و دولت 
قوانین دست و پاگیر 
برای سرمایه گذاری

 و تولید را 
از میان بردارند

۳
* اگر تصمیم درباره انهدام پهپاد فوق پیشرفته آمریکا و توقیف نفتکش انگلیس برعهده برخی از دولتمردان 

بود، هرگز این رخدادهای حماسی به وقوع نمی پیوست. 
* برای حرکت در مسیر انقالب، ابتدا باید مختصات نقطه ای را که در آن ایستاده ایم  ترسیم کنیم و جایگاه 
خود را در این تابلو ببینیم. تنها در این صورت است که دوستی ها و دشمنی ها قابل تعریف هستند و فضای 

گرگ و میش مانع از دیدن واقعیت ها نمی شود.
* بسیاری از مشکالت کنونی مخصوصاًً در عرصه های اقتصادی ناشی از آن است که برخی از مصادر امور 

و مسئولیت ها در اختیار لیبرال ها و غرب باوران و صاحبان زندگی های  اشرافی قرار گرفته است. 
* امام راحل)ره( پیش بینی کرده بود انقالب اســالمی سنگرهای کلیدی جهان و منطقه را فتح می کند 
و امروز آن واقعه عظیم اتفاق افتاده و عقبه های اســتراتژیک آمریکا در منطقه نظیر لبنان، سوریه، عراق، 

افغانستان، فلسطین و یمن به تسخیر انقالب اسالمی درآمده است؟ 
* حاشیه سازی های این روزها که پادوهای داخلی آمریکا به میدان آورده و به آن دامن می زنند به منزله 
 نارنجک های دودزا و بمب های صوتی بی خاصیتی هســتند که برای انحــراف اذهان عمومی از مطالبات
 بر زمین مانده و نیز از درک جایگاه بلند و رفیع انقالب اسالمی تدارک می شوند.                                            صفحه۳


