
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العــاده مورخ 1398/08/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمد حسین ذوالفقاری طهرانی با شماره ملی 
0043216031 - آقای احمد بیدآبادی با شــماره ملی 
0041638158-آقای عبدالحســین بیدآبادی با شماره 
ملی 0043821121 و شــرکت بازرگانی شایق با شناسه 
ملی 10101043570 به نمایندگی آقای سید محمدعلی 
شریفی الحسینی با شماره ملی 0055839983 به سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند 
و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 1397 
به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
مســتقل اندیشان پارس)حسابدار رسمی( به شناسه ملی 
10320852352 به عنوان بــازرس اصلی و آقای احمد 
حاج نوروزی به شــماره ملــی 0073214116 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب شدند.-
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 217842 

و شناسه ملی 10102591792

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

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
دومرحله ای تعمیرات و بهسازی 
تعدادی از اماکن گمرکی مهرآباد
)نوبت دوم(

گمرک جمهوری اسالمی ایران
شرح در صفحه سوم م	الف	1567		

جمهوری اسالمی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی

گمرک ایران

آگهی مناقصه عمومی
 شماره 99/141

 دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی استان همدان
در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی دانشکده های سایت 
مرکزی دانشگاه را به میزان 8595 ساعت ماهیانه به شماره 2099000236000048، 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرکت های دارای تایید صالحیت 

از سازمان کار و امور اجتماعی واگذار نماید.
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 99/5/16 لغایت ساعت 14 روز 

سه شنبه مورخ 99/5/21
مهلت زمانی اعاده پیشــنهاد در سامانه: از تاریخ 99/5/22 لغایت ساعت 14 

روز شنبه 99/6/1
زمان بازگشایی پاکت ها در سامانه: روز یکشنبه مورخ 99/6/2 در دفتر مدیریت 

امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه
* تضمیــن شــرکت در مناقصه: یک طغــری ضمانت نامه بانکــی به مبلغ 
970/000/000 ریال که حداقل ســه ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه دیگر قابل 
تمدید باشــد در وجه دانشگاه علوم پزشــکی همدان )دقیقا به نام موضوع مناقصه( یا 
ضمانت نامه های صادر شده از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی 

و یا واریز وجه نقد به شماره حساب جاری 156648660 بانک رفاه شعبه شریعتی.
* تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت )الف( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
بارگذاری و اصل آن را طبق زمان اعاده پیشــنهاد به آدرس همدان، چهارراه شریعتی، 
ابتدای بلوار آیت اهلل کاشــانی، ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، 

ساختمان شماره 3، دفتر مدیریت حراست دانشگاه تحویل نمایید.
* شــرکت کنندگان در مناقصه باید جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 300/000 ریال 
به شماره حســاب بانک رفاه 2175227130005 با شناسه 171700015310024 در 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واریز نمایند.
* کد اقتصادی، شناسه ملی و کدپستی دانشگاه علوم پزشکی به ترتیب ذیل می باشد:

411376716391، 14002603818 و 651761965351
* هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

* برگزاری مناقصه صرفا از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و 
دریافت اسناد مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران 

محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
تاریخ چاپ در روزنامه کیهان: 1399/5/16

واحد مناقصات و مزایدات دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی

و درمانی استان همدان

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1395/04/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح 
ذیل انتخاب شــدند آقای مهدی عدالت پیشه ک م 0041069773 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای رحیم مقصودی ک م 0030812089 به 
سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا بیدآبادی ک م 0052585166 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محسن سماواتیان ک م 0034570845 
به ســمت عضو هیئت مدیره آقای سید مجید موسوی ک م 0072676485 
به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک- ســفته- بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای 
مدیرعامل یا رئیــس هیئت مدیره به همراه امضــا دو نفر از اعضای هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد و کلیــه اوراق عادی و اداری 
بــا امضای مدیرعامل یا رئیــس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
خواهد بود آقای اســداهلل مطیع به شــماره ملی 6189755496 به سمت 
بازرس اصلــی آقای حمداله قلیچ خانی به شــماره ملی 0048539740 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه 
و حســاب سود و زیان ســال مالی 1394 تصویب شد روزنامه کثیراالنتشار 

ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت کوثر والیت غدیر سهامی خاص 
به شماره ثبت 459057 و شناسه ملی 14004332428

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/5/24 و به موجب مجوز شــماره 11/71516 مورخ 
1397/12/13 اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان تهران  تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد اعضای 
هیئت مدیره مرکب از 3 الی 7 مدیر باشــد و بدین ترتیب 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می گردد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان
 سهامی خاص به شماره ثبت 81273

 و شناسه ملی 10101259330 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: بموجب سند صلح شماره 119834 مورخ 
98/4/11 صادره از دفتر اسناد رسمی تهران حوزه ثبتی 99 آقای احمد 
رنجبر به شماره ملی 3255820332 مبلغ 400000 ریال سهم الشرکه 
خود را به آقای محمود حاتم آبادی به شماره ملی 5449839847 واگذار 
نمود و از ردیف شرکاء شرکت خارج شد. در نتیجه در سرمایه شرکت 
تغییری حاصل نگردید. لیست شرکاء شرکت پس از صلح حقوق به شرح 
ذیل می باشد: آقای محمود حاتم آبادی به شماره ملی 5449839847 
دارای 400000 ریــال ســهم شــرکه- آقای حمیدرضــا کالنتری 
 محمودآبادی به شــماره ملــی 0084264772 دارای 400000 ریال

سهم الشــرکه- خانــم زهــرا حاتم آبــادی فراهانی به شــماره ملی 
5449857225 دارای 400000 ریال سهم الشرکه

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

آگهی تغییرات شرکت آبتین سازه یکتا ایرانیان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 486804 

و شناسه ملی 14005598545

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/11/2 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: هیئت مدیره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلســه 
صاحبان حق امضاء شــرکت را به شــرح زیر تعییــن نمود: 1( کلیه 
چکها، ســفته ها، بروات، قراردادها و ســایر اسنادی که برای شرکت 
ایجاد تعهد یا از شــرکت سلب حق نماید توســط هر یک از آقایان 
هیدکی کاتو دارنده کد فراگیر به شــماره 100340009 یا نائویوکی 
ســایتو دارنده کد فراگیر به شماره 111143004 منفردا امضاء و به 
مهر شرکت ممهور گردد. 2( عالوه بر آقایان هیدکی کاتو و نائویوکی 
ســایتو، هر یک از آقایان کیســوکه ایزوبوچی دارنده کد فراگیر به 
شــماره 120929468 و مجیــد مثنایی دارنده کد ملی به شــماره 
0058269304 منفردا دارای حق امضاء منحصرا در حساب شماره 
105630892004 شــرکت نزد بانک ملی شــعبه آرمیتا از طریق 
صدور چک با مهر شــرکت به حواله کرد شــرکت و یا اشخاص ثالث 

بابت هزینه های شرکت می باشند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سومیتو موکور پوریشن 
ایران لیمیتد سهامی خاص

به شماره ثبت 14566 و شناسه ملی 10100544261 

عــادی عمومــی  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد   بــه 
شــماره مجــوز  و   1398/02/02 مــورخ  فوق العــاده   به طــور 

132 = 14/53/1302/7848 مورخ 1398/07/21 پلیس اطالعات و 
امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء اصلی و علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت دو سال و بازرسان به مدت یک سال به شرح 
زیر انتخاب شــدند: اعضای هیئت مدیره 1- جواد علیمردانی به کد 
ملــی 0034906789  2- محمدجــواد وهابیان طهرانی به کد ملی 
0026191946 3- مجید رودگر به کد ملی 0031795803  عضو 
علی البــدل 1- مجید وهابیان طهرانی بــه کد ملی 0060869305   
2- نصرالــه محمدی به کد ملــی 0042592976 بازرس اصلی 1- 
امیراسمعیل شــریفی به کد ملی 4322668968 بازرس علی البدل 
1- احســان ســید میرزایی به کد ملی 2141825814 ضمنا کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای اصلی هیئت 
مدیــره )خزانه دار و مدیرعامل( و یا خزانه دار و رئیس هیئت مدیره با 
مهر موسسه معتبر خواهد بود. همچنین روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

برای درج آگهی  موسسه انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات موسسه بنیاد خیریه 
شهدای هویزه به شماره ثبت 3230 

و شناسه ملی 10100210742 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/10/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محســن اسدی به کد ملی 
2992534080 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضاء و شرکاء( علیرضا 
تنگســیری به کد ملی 5859876629 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و عضــو هیئت مدیره ابوالفضل نظری بــه کد ملی 4910857826 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره ابوالفضل صالح نژاد 
به کد ملی 0050342681 به سمت عضو هیئت مدیره مسعود اورعی 
به کد ملی 0049780131 به ســمت عضو هیئت مدیره ابوالقاســم 
واالگهر بــه کد ملی 1860747957 به ســمت عضــو هیئت مدیره 
محمدرضــا فدوی به کد ملی 1189349825 به ســمت عضو هیئت 
مدیره سیدسلمان سیدافقهی به کدملی 0074716689 به سمت عضو 
هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب 
گردیدند. ســهراب تقی پور آهنگر به کدملی 2060701163 به سمت 
بازرس اصلی حسین شمس آبادی به کدملی 2181176574 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت 1 ســال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالی 1397 مورد تصویب قرار گرفت روزنامه 

کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت تحقیقات هوافضا و خدمات 
 مهندسی پرآور پارس سهامی خاص

 به شماره ثبت 93240 و شناسه ملی 10101373495 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده مورخ 1398/8/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی 97 تصویب 
شد موسسه حسابرســی هوشیار ممیز به شناسه ملی به 
شــماره 10100439645 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
سیدمهدی موسوی شهری به شماره ملی 0732226546 
به عنــوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به 
شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای علی 
نصیری قلعه به شــماره ملی 4390780360 به ســمت 
رئیس هیئــت مدیره و آقــای مهدی نصیــری قلعه به 
شــماره ملی 0067599494 به سمت مدیرعامل و نائب 
رئیس هیئت مدیره و خانم منیر انصاری به شــماره ملی 
4390783955 به سمت عضو هیئت مدیره- امضا کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 
و بروات و عقود اسالمی با امضا آقای مهدی نصیری قلعه 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بین المللی نصر ماشین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 91576 

و شناسه ملی 10101359040 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/6/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای علی محمدخانی دارنده با کدملی 0068461755 به نمایندگی 
شــرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق به شناســه ملی 14004686193 
به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای ســیدمحمد مدرس نیا یزدی دارنده 
با کد ملی به شماره 0043265782 به نمایندگی شرکت ساختمانی افق 
روشن باربد به شناسه ملی 10320555318 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل آقای محســن محمدخانی دارنده با کد ملی به شماره 
0045784329 به  نمایندگی شــرکت بهداشــت کودک به شناسه ملی 
10101187336 به ســمت عضو هیئت مدیره بــرای بقیه مدت تصدی 
تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای دو نفر از اعضای هیئت 
مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره 
به همراه امضای یک نفر از بین خانم ها سمیرا جعفریان دارنده کد ملی به 
شماره 0323661599 به سمت مدیر امور اداری و یا لیدا چراغیان دارنده 
کد ملی به شماره 4949974173 به سمت مدیر حسابرسی داخلی با مهر 
شرکت معتبر می باشد. ضمنا مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر یک 

از نفرات باال به تنهایی ممهور به مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بین المللی
 محصوالت پارس با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت 179869  و شناسه ملی 10102220898

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/2/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به استان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- شهران شمالی- خیابان سوم 
غربــی- کوچه پنجم غربی- پــالک 3- طبقه دوم- واحد شــرقی 
کدپســتی 1478853874 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پولک سازه غرب 
سهامی خاص به شماره ثبت 493024 

و شناسه ملی 14005900785 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسن احمدی به شماره ملی 1285354001 به 
ســمت بازرس اصلی و علی باباخان به شماره ملی 0044513526 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - محمد معصومی به 
شماره ملی 0062491288 و عبدالحسین معصومی اصفهانی به شماره ملی 
1282184563 و علی معصومی به شــماره ملی 0062582879 به ســمت 

اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

آگهی تغییرات شرکت بسیم افرا سهامی خاص
به شماره ثبت 2015 و شناسه ملی 10102268777
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۲[

 19 میلیون مبتال، 700 هزار کشته آخرین آمار 
تلفات کرونا در جهان.

 جنگ گانتــس و نتانیاهو بــرای حذف یکدیگر 
از کابینه.

 67 پرواز شناســایی بر فراز دریای چین جنوبی 
توسط هواپیماهای آمریکایی در یک ماه گذشته.

 گــزارش عفــو بین الملــل از نقض گســترده 
حقوق بشر در آمریکا.

ضمن تشکر از ایران صورت گرفت

تأکید سخنگوی نیروهای مسلح عراق
بر اخراج کامل آمریکا از این کشور

 ]صفحه 11[

با رای باالی نمایندگان

طرح مالیات بر خانه های خالی
در مجلس تصویب شد

عید غدیر، روز اکامل دین، امتام نعمت 

و تضمین ماندگاری اسالم ناب محمدی)ص( مبارک باد

 نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه علنی دیروز، طرح اصالح ماده 54 مکرر قانون مالیات های 
مستقیم )اخذ مالیات از خانه های خالی( را تصویب کردند.

 قالیباف: ما با بررسی این طرح به دنبال آن هستیم مسکن احتکار نشود، قصد از بررسی طرح مذکور این 
است که خانه ای که با سرمایه کشور ساخته شده، در سفته بازی قرار نگیرد و عرضه شود.

 در این طرح آمده پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع این ماده، دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات 
خود از قبیل افتتاح حســاب بانکی و صدور دســته چک، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پالک خودرو، 
فروش انشــعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اســناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، 
مدارک خودرو، اخطاریه، ابالغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت و... امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی 

و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه امالک و اسکان کشور ارائه نمایند.

خبر ویژه

] صفحه۲ [

ما اصالح طلبان
کاری جز »رقیب هراسی«

بلد نیستیم

کیهان بررسی می کند

انفجار مهیب بیروت
حادثه یا جنایت؟

]صفحه آخر[

 

این رد پاها را
دنبال کنید!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 انفجاری مهیب در بندر بیروت، نیمی از پایتخت لبنان را ویران 
کرد، حدود 100 نفر را کشت و 4000 نفر را مجروح و 300 هزار تن 
را برای سال ها آواره کرد. شمار زیادی از مردم هم مفقود شده اند!

 انفجار حدود ۲750 تن نیترات آمونیوم در یکی از انبارهای 
بندر بیروت باعث تخریب حدود نیمی از پایتخت لبنان شد.

 برخی کارشناسان و مسئوالنی چون وزیر اطالع رسانی لبنان 
احتمال عامدانه بودن این انفجار را رد نکرده اند اما در عین حال 

گفته اند، باید منتظر نتایج تحقیقات ماند.

 برخی مسئوالن لبنان بدون اشاره به عامدانه بودن یا نبودن 
این انفجار از مجازات قطعی عامالن این فاجعه گفته اند.

 با توجه به ماهیت رژیم های آمریکا، رژیم صهیونیســتی و 
آل سعود و سوابق ســیاه آنها، این احتمال که آنها عامل این 

حادثه باشند، بعید دانسته نشده است.
 گروه های مقاومت از خود حزب اهلل لبنان تا حماس همدردی 
خود را با مردم لبنــان اعالم کرده اند و گفته اند آماده کمک به 

آنان هستند.

 مقامات مختلف ایران نیز ضمــن اعالم آمادگی برای کمک 
 و اینکه قصد تأسیس بیمارستان صحرایی در بیروت را دارند، 
با مردم لبنان همدردی کــرده و کمک هایی را هم برای مردم 

مظلوم این کشور ارسال کرده اند.
 جــدا از بحث عامدانه بــودن یا نبودن ایــن فاجعه، بحث 
انبار کردن مواد خطرناک در بندر بیروت، آن هم در این حجم 
زیاد محل پرسش جدی است، البته این پرسش نیز جای خود را 

دارد که چه کسانی از این حادثه سود می برند!

نایب رئیس مجلس:

طرح سؤال از رئیس جمهور
از دستور کار 

خارج نشده است
11

روحانی :

قوه قضائیه و مجلس 
در حال تالش 

برای کمک به دولت هستند
2

بلومبرگ:

 آمریکا پیش نویس جدیدی 
از قطعنامه تمدید 

تحریم تسلیحاتی ایران 
در شورای امنیت 

توزیع کرد

2

به مناسبت اعیاد سعید قربان
و غدیر خم انجام شد

موافقت رهبر انقالب 
با عفو یا تخفیف مجازات 

تعدادی از محکومان

2

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

فراکسیون امید مجلس دهم 
تالش های زیادی کرد 

که نتایج آن را امروز می بینیم!
11
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امام خمینی)ره(:
هک رد  حدیث غدری والیتی 

 آمده است
 هب معنای حکومت است

رهبر انقالب:
در فاجعه

دردناک بیروت 
کنار شهروندان 
عزیز لبنانی هستیم


