
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/30 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: علــی صادقی ضمیر دارنده 
کد ملــی به شــماره 0056182971 بــه نمایندگی از 
شــرکت تدبیرپردازان پاســارگاد شــرق به شناسه ملی 
14004686193 به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدرضا 
مقدســی دارنده کد ملی به شــماره 0558915779 به 
نمایندگی از توسعه تجارت پایدار تیمچه به شناسه ملی 
14005665210 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل و سید مسیح انعمی دارنده کد ملی به شماره 
0048562051 به نمایندگی از شــرکت ساختمانی افق 
روشن باربد به شناســه ملی 10320555318 به سمت 
عضو هیئــت مدیره. کلیه اســناد و اوراق بهادار بانکی و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها 
و عقود اســامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره 
متفقاً به همراه مهر شــرکت و در غیاب ایشان با امضای 
یک نفر از اعضــای هیئت مدیره همراه با امضای یکی از 
آقایان علی اصغر فرهادی با شــماره ملی 4591178846 
به عنوان رئیس حســابداری و یا محســن محمدخانی با 
شــماره ملی 0045784329 به عنوان مدیر امور اداری 
متفقاً همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. کلیه نامه ها 
و مکاتبات عادی و اداری شــرکت بــا امضای هر یک از 
اعضای هیئت مدیره و یا مدیر امور اداری منفرداً همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کندر 
سهامی خاص به شماره ثبت 82884

 و شناسه ملی 10101275087

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1398/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 
ســود و زیان ســال مالی 97 به تصویب رسید. موسسه 
حسابرسی به بین محتوا با شناسه ملی 14006661682 
به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تاش ارقام با 
شناسه ملی 10100560383 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
انتخاب شــد. اعضای حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو 
ســال به قرار ذیل انتخاب شدند: شــرکت تدبیرپردازان 
پاســارگاد شــرق بشناســه ملــی 14004686193 - 
شــرکت ســاختمانی افق روشــن باربد بشناســه ملی 
10320555318 شرکت توســعه تجارت پایدار تیمچه 

بشناسه ملی 14005665210. 

آگهی تغییرات شرکت کندر
 سهامی خاص به شماره ثبت 82884 

و شناسه ملی 10101275087

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/5/1 و نامه 
شماره 982/15/108782 مورخ 1398/5/15 اداره کل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای تیمور پورحیدری کد ملی 5179046361 به سمت رئیس 
هیئت مدیره آقای مجتبی شــیرقاضی کد ملی 451083423 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقــای رمضانعلی نجابت 
قمصــری کد ملی 1262608856 به ســمت منشــی هیئت 
مدیره آقای عباس مرادی کد ملی 1829260650 به ســمت 
مدیرعامل شــرکت تعاونی انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و 
اســناد تعهدآور و اوراق بهادار شــرکت بــا دو امضاء 1- آقای 
عباس مرادی، مدیرعامل بعنوان دارنده امضای ثابت 2- آقای 
تیمور پورحیدری، رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره 
امضای آقای مجتبی شــیرقاضی، نایب رئیــس هیئت مدیره 
معتبر اســت. همچنین اوراق عادی شــرکت تعاونی با امضاء 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران تابان

 به شماره ثبت 92752 و شناسه ملی 10101369443

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نیک نژاد حسینی 
با کدملی 0931212650 به سمت رئیس هیئت مدیره 
آقای علیمردان شــیبانی با کد ملی 0652065783  به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم فروزنده طبسی با 
کــد ملی 0039917215 به ســمت عضو هیئت مدیره 
آقای علیرضا نیک نژاد حسینی با کد ملی 0070715645 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات 
و غیره با امضا ثابت رئیــس یا نایب رئیس هیئت مدیره 
همراه با امضاء یکــی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا با 
مهر شــرکت و اوراق و مکاتبات عــادی و اداری با امضاء 
مدیرعامــل یا هر یک از اعضاء هیئــت مدیره به تنهائی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت قزل  آبتاب 
سهامی خاص به شماره ثبت 157788

و شناسه ملی 10102005147 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1398/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالی 97 به تصویب رسید. آقای 
محسن نیک نژاد حســینی با کد ملی 0931212650 و 
آقای علیمردان شــیبانی با کد ملــی 0652065783 و 
خانم فروزنده طبسی با کد ملی 0039917215 و آقای 
علیرضا نیک نژاد حســینی با کد ملــی 0070715645 
به ســمت اعضاء هیئت مدیره شــرکت بــرای مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. آقای احمد ابوالحســنی سر یزد 
بشماره ملی 4898101755 به ســمت بازرس اصلی و 
آقای احمد حاجی غامی بشــماره ملی 0046627383 
به ســمت بــازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت قزل آبتاب 
سهامی خاص به شماره ثبت 157788 

و شناسه ملی 10102005147 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/04/26 
و نامه شماره 982/15/108782 مورخ 1398/5/15 اداره کل 
تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: صورت های مالی ســال 1397 به تصویب مجمع رسید. 
آقای تیمور پورحیدری کدملی 5179046361 و آقای خلیل 
پرتوزاده کد ملی 4910201386 و آقای مجتبی شــیرقاضی 
کد ملــی 451083423 و آقای رمضانعلــی نجابت قمصری 
کد ملــی 1262608856 و آقای مهدی میرمحمدی کد ملی 
0051822482 به ســمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای 
غامرضا پاک نهاد کد ملــی 0053163834 و آقای فتحعلی 
رحیــم معاف کــد ملــی 5169889771 به ســمت اعضای 
علی البدل هیئت مدیره به مدت ســه ســال انتخاب گردیدند 
آقای ســید امیرعباس رضوی کد ملی 5889674706 و آقای 
محمد اصغری کد ملی 0052046281 به ســمت بازرســان 
اصلی و آقای مجتبی مروتی کد ملی 5889674706 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک ســال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان به عنــوان روزنامه جهت انتشــار کلیه 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران تابان

 به شماره ثبت 92752 و شناسه ملی 10101369443

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خاصه آن به 
شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد.

موضــوع: برگــزاری دوره هــای آمــوزش عمومــی قرآن 
کریــم برای آحــاد جامعه. برگزاری نشســت ها، محافل و 
جشــنواره های قرآنی. برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی و 
قرآنی از طریق مبادله خدمات و کاالهای علمی، آموزشی و 
پژوهشــی در حوزه علوم و معارف قرآنی. عرضه محصوالت 
فرهنگی- قرآنی متناســب با فعالیتها و اهداف مؤسســه. 
تاش به منظور تأمین بودجه مؤسسه از طریق درآمدهای 
ناشــی از فعالیتهای مؤسسه و نیز از طریق جلب کمکها و 
هدایای دولتی و مردمــی، دریافت وام یا موقوفه ها. اجرای 
روش های شــاد و فاخر بــه منظور انتقال بهتــر مفاهیم 
دینی. به کارگیری روش هــا و ابزارآالت نوین نرم افزاری و 
ســخت افزاری در راســتای اهداف و برنامه های مؤسسه به 
موجب مجوز به شماره 97002/1143 د مورخ 97/11/23 
سازمان دارالقرآن الکریم با امضای آقای مهدی قره شیخلو 
آگهــی گردید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 

تهران، شــهرک ولی عصر شمالی، خیابان شریعتی، کوچه 
شهید حسن حیدری )میان 20(، پاک 21، طبقه همکف 
کد پســتی 1373867451 ســرمایه شــخصیت حقوقی 
50/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه 
شــرکا: اولین مدیران: خانــم زینب عقلی خسروشــاهی 
به شــماره ملی 0014891972 و به ســمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 3 ســال آقای خسرو عقلی خسروشاهی به 
شــماره ملی 0050671170 و به ســمت مدیرعامل و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای حسین 
مهرعلی به شــماره ملی 0081017367 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 3 ســال دارندگان حق امضا: 
کلیه قراردادها و اســناد رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل 
چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و مهر 
مؤسسه دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای 

مدیرعامل و مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

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

تاسیس مؤسسه غیرتجاری فرهنگی قرآن و عترت نوگالن مکتب المهدی 
در تاریخ 1398/02/02 به شماره ثبت 46989 به شناسه ملی 14008284067

اداره کل راه آهــن یزد در نظر دارد بنابر بند الف ماده 11 آئین نامه اجرایی بند ج 
ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نســبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط 
جهــت دعوت به مناقصه به شــرح زیر اقدام نماید. الزم به ذکر اســت کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اســناد ارزیابی تا تهیه 
لیست پیشــنهاددهندگان دارای صالحیت از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
1- موضوع مناقصه: نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه آهن یزد

2- مدت و محل انجام: 12/ دوازده ماه- مطابق با اسناد مناقصه
3- برآورد اولیــه: 11/102/427/380 )یازده میلیارد و یکصــد و دو میلیون و 

چهارصد و بیست و هفت هزار و سیصد و هشتاد( ریال
4- مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار: 555/121/369 )پانصد و 

پنجاه و پنج میلیون و یکصد و بیست و یک هزار و سیصد و شصت و نه( ریال
5- شــرایط الزم جهت شــرکت در مناقصه: 1- دارا بودن گواهی 
صالحیت حداقل رتبه 7 خدمات فضای ســبز از وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی 2- تایید صالحیــت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی بوده و با توجه به گواهی صالحیت در رشته و پایه مورد نیاز 

دارای ظرفیت آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.
6- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

7- مهلت دریافت اسناد ارزیابی: حداکثر تا ساعت 9:00 روز شنبه مورخ 1398/7/6
8- مهلت بارگذاری اســناد تکمیل شده ارزیابی: حداکثر تا ساعت 10:00 

روز شنبه مورخ 1398/7/20
9- مدت اعتبار ضمانت های شــرکت در فرآیند ارجاع کار ســه ماه می باشــد و به 

درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
10- پیشنهاددهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروری است مراحل ثبت نام 
در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شــرکت در فراخوان را 

محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد: 021-41934
پس از ارزیابی کیفی، از مناقصه گران واجد شــرایط که حداقل امتیاز الزم را کســب 

نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی
 مناقصه عمومی یک مرحله ای 

اداره کل راه آهن یزدشماره 98/17/م

اداره کل راه آهن یزد- اداره تدارکات و پشتیبانی

چاپ اول

شرح مناقصه: »خرید کابل فیبر نوری 48 کر خاکی NZ )فوجی کورا(« بر اساس شرایط و 
مشخصات اعالم شده در اسناد مناقصه و طرح قرارداد

مدارک مورد نیاز برای دریافت اسناد: ارائه آدرس دقیق مکاتباتی با ذکر کدپستی و شماره 
تلفن تماس به همراه ارائه نســخه صاحب حســاب فیش بانکی واریزی مبلغ 350/000 ریال به 

حساب جاری 0105988843006 نزد بانک ملی مرکزی قزوین
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1398/06/30 لغایت 1398/07/7

مهلت ارائه پاکت های مناقصه: تا ساعت 16:00 وقت اداری مورخ 1398/07/21
میزان تضمین شرکت در مناقصه: به مبلغ 73/600/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی 
یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری 0105988843006 نزد بانک ملی شعبه مرکزی قزوین

- به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی 
و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل دریافت اســناد مناقصه و تحویل پاکت های پیشنهادی: قزوین انتهای بلوار 
امام خمینی )نوروزیان(- شرق ساختمان صدا و سیمای قزوین- ساختمان ستادی مخابرات منطقه 

قزوین- طبقه نخست- واحد خرید و قراردادها
تاریخ بازگشایی پاکت ها: پاکت های الف و ب مناقصه گران در ساعت 14 مورخ 1398/07/22 
بازگشــایی می گردد. ضمنا حضور نمایندگان رسمی شرکت های مناقصه گر با داشتن معرفی نامه 

کتبی و کارت ملی در کمیسیون مناقصه بالمانع است.
به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این 

فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

آگهی مناقصه عمومی شماره 98/49/ق 
)تجدیدمناقصه 98/35/ق(
دو مرحله ای چاپ نوبت اول

شرکت مخابرات ایران 
)سهامی عام(

مدیریت منطقه قزوین

شرکت مخابرات ایران - مدیریت منطقه قزوین
WWW.TC-QAZVIN.IR سایت اینترنتی

اقدام اداره تدارکات و پشتیبانی- واحد خرید و قراردادها 02833652711 و 33652080 و فاکس 02833651796
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سفیر پاکستان در گفت وگو با کیهان 
مطرح کرد 

نقش پر رنگ
 انگلیس، اسرائیل و هند 
در تداوم  بحران کشمیر

۸

کارشناسان و تحلیلگران غربی:

تصاویر حمله به آرامکو چیزی را ثابت نمی کند
جز اینکه حمالت بسیار دقیق بوده است

يادداشت روز

آقای ترامپ!
سوره فیل را بخوان

خبر ویژه

ایران به شکل هوشمندانه
ترامپ را تحت فشار گذاشته است

صفحه2صفحه2

رهبر انقالب در دیدار جمعی از موکب داران عراقی مطرح کردند:

راهپیمایی اربعین حسینی)ع(
زمینه ساز تمدن عظیم اسالمی

جان و دل دو ملت ایران و عراق به یکدیگر متصل است

 * رئیس  نظام صنفی کشــاورزی مازنــدران: برنج 
17 هزار تومانی مازندران در تهران 30 هزار تومان 

به فروش می رسد!
* ادعای یک مســئول امــور دام: کاهش 20 هزار 

تومانی قیمت گوشت قرمز در قصابی ها.

* از ســوی ســازمان راهداری جزئیات مهم تردد 
زائران اربعین اعام شد.

* رئیس  ســازمان غذا و دارو: بیــش از 80 درصد 
محصوالت غذایی در داخل کشور تولید می شود.

صفحات۴و۱۱

معاون وزیر کار خبر داد

اختصاص 50 میلیارد تومان
 برای پرداخت مطالبات کارگران هپکو

* حضرت آیت اهلل العظمی  خامنه ای: راهپیمایی بزرگ اربعین، آیت عظمای الهی و نشــانه اراده 
پروردگار بر نصرت امت اسالمی است.

* راهپیمایی اربعین موضوعی بی نظیر و جهانی و زمینه ساز گسترش معرفت حسینی و تشکیل 
تمدن نوین اسالمی است.

* راهپیمایی اربعین روز به روز جهانی تر خواهد شد.
* دنیای امروز که گرفتار ظلم و فساد و پَستی شده است، به شدت نیازمند معرفِت آزادگی حسینی 

است و اگر امام حسین)ع( به درستی معرفی شود، در واقع اسالم و قرآن معرفی شده است.
* امام حسین)ع( فقط مختص شیعیان نیست بلکه متعلق به همه مذاهب اسالمی اعم از شیعه و 
سنی و متعلق به انسانیت است و به همین علت ما شاهد حضور غیرمسلمانان نیز در راهپیمایی 

اربعین هستیم.

* راهپیمایی اربعین می تواند زمینه ســاز تحقق هدف نهایی امت اسالمی یعنی »تشکیل تمدن 
عظیم و نوین اســالمی« باشد و بر همین اساس باید پیوندهای مستحکم میان مسلمانان اعم از 

شیعه و سنی و ملیت ها و اقوام مختلف، در این راهپیمایی بیشتر شود.
* اگر ظرفیت های بی شمار ملت های اســالمی در غرب آسیا و شمال آفریقا، به یکدیگر پیوند 
بخورند و در عمل خود را نشان دهند، آن هنگام معنی واقعی عزت الهی و تمدن عظیم اسالمی 

برای جهانیان آشکار خواهد شد.
* دشمنان تالش زیادی برای ایجاد تفرقه میان دو ملت انجام دادند اما به لطف الهی نتوانستند 
و از این پس هم نخواهند توانست، زیرا عامل اصلی پیوند دهنده دو ملت ایران و عراق، ایمان به 

خداوند متعال و محبت اهل بیت علیهم السالم و عشق به امام حسین)ع( است.
صفحه۳

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

نشانه های جدی
از آغاز فروپاشی سلطه دالر

* رئیس جمهور: برقراری روابط تجاری و اقتصادی با استفاده از پول ملی با ترکیه و روسیه و دیگر کشورها 
مانند عراق می تواند بسیاری از مشکات را در توسعه مناسبات از میان بردارد.

* امروز در ســطح جهان یک مبارزه جدی با دالر در حال شــکل گیری است و با ادامه این روند، سلطه 
آمریکا بر بازارهای پولی و مالی جهانی و سیستم های بانکی تضعیف شده و از بین خواهد رفت.

* همتــی، رئیس بانک مرکزی: تاش دولت آمریکا برای اعمــال تحریم های متعدد کمک کرده دالر از 
صحنه مبادالت ما حذف شود.

* رهبر انقاب 28 شهریور 1395: اگر مردم و مسئوالن بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق 
و کشور را از »جادوی پولی و مالی« دشمن خاص کنند و »ارزش و آقایی دالر« را در زندگی اقتصادی 
بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده و برای آنها الگو خواهند شد.                              صفحه۴

* 3 نظامی صهیونیست، زن 50 ساله فلسطینی را 
بی رحمانه کشتند!

* رفتار دولت هند با شــیعیان کشــمیر در محرم 
امسال چگونه بود؟

* آل سعود قتلگاه خاشقجی را بی سر و صدا فروخت!

* نمایشگاه بازسازی سوریه با حضور 390 شرکت 
خارجی آغاز به کار کرد.

* گزارش بی بی ســی از میزان فاکت در انگلیس؛ 
 از ســال 2010 میــزان کارتن خواب ها در انگلیس
165 درصد افزایش یافته است.                  صفحه آخر

هیچ یک از نامزدهای انتخابات حائز اکثریت آراء نشدند

نتانیاهو در برزخ
کرسی نخست وزیری یا رفتن به زندان

* روزنامه تایمز کره با اشــاره به اتهام زنی آمریکا 
و آل ســعود در نقش داشــتن ایران در حمله به 
تاسیسات آرامکو: در حال حاضر اگر یک سیارک 
در حال برخورد به زمین باشد، جای تعجب نیست 
که آمریکا، ایران را مقصر می داند، اما هیچ مدرکی 
دال بر اینکه این هواپیماهای بدون سرنشــین از 

ایران می آمدند، وجود ندارد.

* بلومبرگ: علي رغم هشدار قبلي ترامپ به ایران 
اما بعد از حمله به زیرســاخت هاي نفتي سعودي 
به نظر مي رسد این دولت آمریکا است که گرفتار 

مشکات شده نه ایران.
* ایران به رئیس جمهور آمریکا نشان داد بزرگ تر 
از آن اســت که منزوی شود. به جاي ایران، آمریکا 
در باتاق افتاده است.                              صفحه۲

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران: 

خطر تغییر نام 
و تصاویر شهدا را 
به وزارت کشور 
گوشزد کرده ایم

۱۱

علی رغم شبهه افکنی برخی از همفکران خود 
صورت گرفت 

اعتراف و تقدیر 
اصالح طلبان
 از اقدامات قوه قضائیه 
در مبارزه با فساد

۱۱

نگاهی به دیروز نامه های زنجیره ای : 

 نباید تصور ترامپ 
درباره کارایی تحریم را 
بهم بزنیم !

۱۱


