
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1396/03/16 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای احســان فراهانی کد 
ملی )0080090869( به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای 
ابوالفضل غفارزاده کد ملی)0082272603( به سمت رئیس هیئت مدیره و 
پریسا امیدوار کد ملی )0069848432( به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)933825(

آگهی تغییرات شرکت رویان پویش ایستا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 460751 و شناسه ملی 14004410573

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1396/03/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد طائفی متین)0082492247( با دریافت 
مبلغ 100/000 ریال از صندوق شــرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه 
شــرکت از مبلغ 10/000/000 ریال به 9/900/000 ریال کاهش یافت و 
ماده قانونی اساســنامه اصالح گردید لیست شرکا پس از خروج شریک و 
کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد 1- احسان فراهانی)0080090869( 
100/000 ریــال- پریســا امیــدوار)0069848432( 400/000 ریال- 

ابوالفضل غفارزاده)0082272603( 9400000 ریال.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)933826(

آگهی تغییرات شرکت رویان پویش ایستا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 460751 و شناسه ملی 14004410573

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 2/140/000/000 
ریال به 3/000/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 30/000/000 
ریالــی بانام از محل پرداخت نقدی کــه بموجب گواهی بانکی به 
شماره 27/4307/102 مورخ 98/10/15 بانک صادرات شعبه شهید 
صدوقی واریز گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه 
اصــالح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش ســرمایه 

تکمیل امضاء گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)933827(

آگهی تغییرات شرکت قطعات خودرویی فرآیند پیچ شرق
 سهامی خاص به شماره ثبت 259827 و شناسه ملی 10102999310

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای جعفر کرمی به شماره ملی 0530929015 
بســمت مدیرعامل)خارج از اعضای هیئت مدیره( برای بقیه مدت 
تصدی مدیران انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اســناد رسمی و 
تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسالمی با امضاء 
مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و 
ســایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت 

مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)933824(

آگهی تغییرات شرکت نگارگستر چندرنگ شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 529062 و شناسه ملی 14007734928 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/01/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای مختار 
جانعلی پور کهلبونی با کد ملی 2708748823 به سمت مدیر 
تصفیه برای مدت دو سال تمدید گردید. نشانی مدیر تصفیه و 
محل تصفیه به تهران، بلوار مرزداران، کوچه نســترن، خیابان 
25 متــری آزمایش، پالک صفر، طبقه همکف کد پســتی: 

1464757161 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)933819(

 آگهی تغییرات شرکت منحله عمران و مسکن سازه پایدار یاس هنگام
سهامی خاص به شماره ثبت 391517 

و شناسه ملی 10320409823

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/01/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مختار جانعلی پور کهلبونی 
به شماره ملی 2708748823 به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. محل تصفیه تهران، بلوار مرزداران، کوچه 
نســترن، خیابان 25 متری آزمایش، پالک صفر، طبقه همکف کد 

پستی 1464757161 می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)933818(

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی
سهامی خاص)در حال تصفیه( 

به شماره ثبت 391521 و شناسه ملی 10320409876

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
1398/02/31تصمیمات  مورخ  فوق العاده  بطور 
ذیــل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیــره به قرار 
ذیل برای مدت 2 ســال تعیین گردیدند: آقای 
اشکان هاشمی به شماره ملی 0012341071 
به ســمت رئیس هیئت مدیــره- آقای عباس 
هاشمی به شماره ملی 0046639829 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره- آقای علیرضا 
علیزاده به شماره ملی 1581510829 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، ســفته، بروات و قراردادها و عقود اسالمی 
با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بی بی کیو ایرانیان نوین 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 431753 

و شناسه ملی 10320835721

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)933822(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/12/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی فراهانی فر به شماره 
ملــی 0049692518 را به عنوان رئیس هیئت مدیره و 
آقای علیرضا شاهرضائی به شماره ملی 3934539254 
به جای آقای ولی اله اخالقی فرد به نمایندگی از شــرکت 
معدن فرآور امداد قم به شناســه ملی 14004812245 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد ترابی به 
شماره ملی 0386303487 به عنوان عضو هیئت مدیره 

و مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. 
- هیئت مدیره کلیه اختیارات خود به شــرح مندرج در 
بندهای )4( و )9( به غیر از اموال غیرمنقول و تا ســقف 
معامالت عمده مندرج در آیین نامه معامالت شــرکت( و 
)15( ذیل ماده 42 اساســنامه را به مدیرعامل شــرکت 
تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
بــا امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئــت مدیره و یک تن از 
اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی 
با امضاء مدیرعامل یا رئیــس هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت معدن فرآور امداد 
سهامی خاص به شماره ثبت 368045 

و شناسه ملی 10320172100

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )933821(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1398/04/22 و مجوز شماره 104555 مورخ 98/5/27 
وزارت کشــور تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: صورت های مالی 
منتهی بــه تاریخ 1397/12/29 تصویب شــد اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو سال به شــرح ذیل انتخاب شدند. آقای 
روزبه خلج به کد ملی 0057898405 به ســمت عضو اصلی 
هیئت مدیره خانم فرزانه مسلمی به کد ملی 0082082286 
به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای افشــین نوری به کد 
ملــی 1818977958 به ســمت عضو اصلــی هیئت مدیره. 
آقای حســین نظری کله جوب به کــد ملی 4180030470 
به ســمت عضو علی البدل هیئت مدیــره آقای رضا رضائی به 
کد ملی 0569756707 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره 
خانم ســعیده هاشــمی به کد ملی 1219935727 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره آقای ســید حمیدرضا هاشمی به کد 
ملی 0054984238 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره خانم 
فهیمه عبداللهی مجد به کد ملی 3051416517 به ســمت 
عضــو اصلی هیئت مدیره. آقــای محمدمهدی پرویزی به کد 
ملی 2300731452 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره- آقای 
محمــد خردمند به شــماره ملــی 0043379389 به عنوان 

بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات موسسه خیریه 
حمایت از بیماران پوستی خاص خانه  ای بی

 به شماره ثبت 43205 و شناسه ملی 14007191373 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )933820(

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عمــوم آگهی می گــردد. موضوع فعالیــت: داللــی و حق العمل کاری 
و نمایندگــی تجاری، خریــد و فروش، واردات و صــادرات و ترخیص کاال از 
گمرکات داخلی، گشــایش حســاب اعتبار اســنادی تســهیالت نزد بانک ها 
موسســات مالی و شــرکت های داخلی و خارجی انتقــال تکنولوژی از خارج 
به داخل کشــور و بالعکس، طراحی، مهندســی خرید و فروش اجرا و نصب، 
کلیه پروژه های مخابراتی مهندســی تاسیسات و ســاختمانی و ابنیه، اجرای 
پروژه های پایین دستی ابنیه، تاسیسات زیربنایی،  ارائه خدمات فنی و مدیریت 
پروژه های مهندســی، خرید، ســاخت و نصب و تدارکات و تامین تجهیزات، 
طراحی مهندســی و خرید و نصب و اجرای پروژه های تاسیساتی ابنیه طراحی 
داخلی ســاختمان ها اعم از هر نوع ســازه به کار رفته محوطه سازی و فضای 
سبز در داخل و خارج از کشــور انجام بازرسی شبکه ای و غیرهرمی، داللی و 
حق العمل کاری شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی، داخل 
و خارج از کشــور،  انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی در کلیه زمینه  ها 

و تامین منابع انسانی در کلیه زمینه های فعالیت شرکت.
در صورت لزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- منطقه16، شهرستان 
تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، محله زندان قصــر، خیابان معلم، خیابان 
دکتر علی شــریعتی، پــالک 777 طبقه همکف کدپســتی 1639673114 
ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان 
سهم الشــرکه هر یک از شــرکا آقای مرتضی حاجی  محمدی به شــماره ملی 
0035687681 دارنــده 100000 ریال سهم الشــرکه آقای مهدی کوکبی به 
شــماره ملی 0037089870 دارنده 200000 ریال سهم الشــرکه آقای امیر 

رضایی به شــماره ملی 0050866192 دارنده 200000 ریال سهم الشــرکه 
خانــم فاطمه فرهی به شــماره ملی 0385367880 دارنــده 100000 ریال 
سهم الشــرکه آقای عبدالهادی شادور به شــماره ملی 2002801029 دارنده 
200000 ریال سهم الشرکه آقای محمد قنادی به شماره ملی 4722381518 
دارنده 200000 ریال سهم الشــرکه اعضاء هیئت مدیره آقای مهدی کوکبی 
به شــماره ملی 0037089870 و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای امیر رضایی به شماره ملی 
0050866192 و به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای 
محمد قنادی به شــماره ملی 4722381518 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 ســال دارندگان حــق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک و ســفته و برات و قراردادها و عقود اســالمی با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضاء نایب رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و همچنیــن کلیه نامه های عادی و اداری 
بــا امضاء  مدیرعامل و در غیاب آن با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس 
هئیت مدیره  همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق 
اساسنامه بازرسان آقای مرتضی حاجی محمدی به شماره ملی 0035687681 
به ســمت بازرس اصلی به مدت یک ســال مالی خانم فاطمه فرهی به شماره 
ملی 0385367880 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 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)933823(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود راهیان راستین پیشکسوت 
در تاریخ 1399/03/20 به شماره ثبت 559378 به شناسه ملی 14009195855 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی از روش فشرده
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان در نظر دارد، مناقصه عمومی یک مرحله ای مشروحه ذیل را مطابق

برنامه تعیین شده را از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی )ستاد( برگزار نماید.

شماره 
مبلغ تضمینموضوع مناقصهمناقصه

مدتمبلغ برآورد اولیه)به واحد ریال(
حداقل شرایط 
برای دریافت 

اسناد

نوع 
شماره فراخوانضمنانت نامه

99/6 -119

تکمیل عملیات اجرایی ساختمان بیمارستان 
32 تخت خوابی شهرستان سوران به همراه 
تکمیل نگهبانی، سرایداری، محوطه سازی، 

منبع آب و امحاء زباله

15 ماه6/674/000/000198/715/229/794

رتبه 4 ابنیه و 4 
تاسیسات از سازمان 
برنامه و بودجه و 
گواهی صالحیت 
ایمنی از اداره کار

ضمنانت نامه بانکی 
2099004526000109یا واریز نقدی

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه  ســامانه تدارکات الکترونیکی )ستاد( به آدرس 
setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، کلیه مراحل ثبت نام در سایت مذکور را جهت دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی اقدام نمایند و در مناقصه اعالم شده شرکت کنند.
* محل دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس setadiran.ir مراجعه نمایند و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر 

با شماره 33372140-054 )اداره امور قراردادها و مناقصات دانشگاه( تماس حاصل نمایند.
از روز یکشنبه مورخ 99/05/26 لغایت روز یکشنبه مورخ 1399/06/02مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد:

تا ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 1399/06/17آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد:

تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1399/06/17آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکت الف به دبیرخانه حراست دانشگاه:

از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/06/18تاریخ گشایش پاکات ارزیابی مناقصه:

20 روز کاری و برای یک دوره قابل تمدید می باشد.مدت اعتبار پیشنهاد:
* ضمنا مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه به اداره قراردادها و مناقصات به نشانی زاهدان - بزرگراه خلیج فارس - میدان دکتر 
حسابی مجمتع اداری پردیس مراجعه یا به شماره تلفن 33372140 - 054 تماس حاصل نمایند و همچنین جهت ارائه پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( 

در موعد مقرر به دبیرخانه مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی و نشانی فوق مراجعه نمایند.
شناسه آگهی: 947295 * هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.         
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان م الف 389

سال هفتادو نهم   شماره 22539   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  یک شنبه 26 مرداد 1399   26 ذی الحجه 1441    16 آگوست 2020

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴و ۱۰[

 رئیس سابق موساد: 50 سال است با کشورهای 
عربی رابطه داریم!

 پشت پرده نامه ترامپ برای بشار اسد.
 ماجراجویی ناو آمریکایی در دریای چین جنوبی!

 انفجــار مهیــب در جمــع مزدوران آل ســعود 
در مأرب.

 تهدیــد همزمــان چین و پاکســتان از ســوی 

نخست وزیر هند.

ادامه واکنش ها به خیانت امارات

اسرائیل از خود نمی تواند محافظت کند
چطور می خواهد از امارات محافظت کند؟

 نامه وزیر بهداشــت بــه ملت ایــران: با رعایت 
شیوه نامه ها، الگویی بی بدیل از شور آمیخته با شعور 

حسینی به پا کنیم.
 کارشــناس انرژی: حضور پتروپاالیشــگاه ها در 

بورس ریسک حباب شاخص را کاهش می دهد.

 از ســوی مدیر نظارت بر کارگزاران، نحوه فروش 
سهام عدالت در بورس مشخص شد.

 مدیرکل دفتــر انجمن اولیــا و مربیان: به دلیل 
شــرایط موجــود، نیــازی بــه تهیه لبــاس فرم 

دانش آموزی نیست.

همتی تشریح کرد

7 اقدام بانک مرکزی
برای اصالح نظام بانکی

 ]صفحه آخر[

سیدحسن نصر اهلل:

اگر اسرائیل پشت انفجار بیروت باشد
در همان حجم پاسخ خواهد گرفت

تجمع بزرگ در سئول
علیه »دولت فاسد« کره جنوبی

 هزاران کره ای بدون توجه به ممنوعیت تجمع به خاطر شیوع کرونا، با برپایی تظاهرات گسترده ای در 
سئول، خواستار استعفای دولت شدند.

 تظاهرکنندگان رئیس جمهور را به فساد و شکست در سیاست خارجی متهم کردند.
 معترضان که بســیاری از آنها ماســک بر صورت داشته و پرچم کره جنوبی را حمل می کردند، در این 

تظاهرات شرکت کردند.

 حزب اهلل هرگز از توافق امارات و رژیم صهیونیستی شوکه نشده است، چرا که این توافق در ضمن مسیر 
طبیعی ای بود که آنها)رژیم های عربی(، آن را در پیش گرفته اند. 

 اساســاً اینکه نقاب ها کنار رود، خوب اســت، باید چهره دروغگوها و خائنان و کسانی که از پشت خنجر 
می زنند، برای مردم روشن شود، تا مردم دوست را از دشمن تشخیص دهند.

 زمانبندی این توافق نیز نشان می دهد که برخی از رژیم های عربی منطقه، »نوکر« آمریکایی ها هستند.
 ترامپ تا روز انتخابات )آمریکا(، به دوشیدن رژیم های عربی در خلیج فارس از نظر مالی، اخالقی و دینی ادامه خواهد 

داد و همه  این اقدامات، در راستای خوش خدمتی )سران این رژیم ها( به ترامپ و نتانیاهو است.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

اقبال جهانی 
به سیاست خارجی آمریکا

از 48 درصد به 30 درصد رسیده است

گزارش خبری تحلیلی کیهان

شکست سنگین آمریکا و اروپا
مقابل ایران، روسیه و چین

]صفحه ۲[

 

7 نکته درباره 
خطای راهبردی امارات!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 قطعنامــه آمریکا با ۱۱ رأی ممتنــع، ۲ رأی موافق و ۲ رأی 
مخالف به تصویب نرسید. آمریکا و جمهوری دومینیکن به این 
قطعنامه رأی مثبت دادند، چین و روســیه به آن رأی مخالف 

دادند و بقیه اعضا از جمله تروئیکای اروپا رأی ممتنع دادند.
 شکست قطعنامه اخیر ضدایرانی، عالوه بر آمریکا، بازنده های 
دیگری هم داشت. تروئیکای اروپا )انگلیس،فرانسه،آلمان( با 
رأی ممتنع در حقیقت در پازل آمریکا بازی کرده و علیه ایران 

اقدام کردند.

 براساس برجام و قطعنامه ۲۲3۱، تحریم تسلیحاتی ایران باید 
۲7 مهرماه 99 پایان یابد. برهمین اساس آمریکا آشکارا توافق 
هسته ای و قطعنامه شــورای امنیت را زیر پا گذاشته است. با 
این حال، تروئیکای اروپا به جای مواخذه کردن آمریکا، خود در 

این قانون شکنی و عهدشکنی شریک شده است. 
 نمایندگان آلمان، فرانســه و انگلیس در سازمان ملل پس 
از شکســت قطعنامه آمریکا، با صدور بیانیه های جداگانه با 

گستاخی ایران را مورد بازخواست قرار دادند. 

 چین: شورای امنیت سازمان ملل متحد، پیش نویس قطعنامه 
آمریکا علیه ایران را رد کرد. این نتیجه بار دیگر نشان داد که 
یک جانبه گرایی از هیچ حمایتی برخوردار نیســت و زورگویی 

شکست می خورد.
 نمایندگی روسیه در ســازمان ملل: ما همواره با تالش ها با 
تحمیل »تحریم های تسلیحاتی« علیه ایران از طریق شورای 

امنیت سازمان ملل مخالفیم.

 ســید حسن نصراهلل: اگر مشــخص شود انفجار 
بیروت خرابکارانه بوده و اسرائیل در آن نقش داشته 

است، در همین حجم، تاوانش را خواهد داد.
 حزب اللهی که از پاســخ به کشته شدن یکی از 
مجاهدانش صرف نظر نمی کند، و اصرار دارد معادله 
نبــرد را تثبیت کند، نمی تواند مقابل این جنایت با 

این حجم، ساکت بماند.
 اســرائیل ]چون[ خــوب می داند حــزب اهلل به 
شهادت نیروی خود ]محسن کامل محمد[ واکنش 
نشــان خواهد داد، دستور داد نیروهایش یک لنگه 
 پا بایستند )آماده باشــند( تا مبادا حزب اهلل بتواند 

به آنها صدمه ای وارد کند!
 این پاسخ همچنان پابرجاست و مسئله، مسئله وقت

است و آنها باید منتظر پاسخ مقاومت باشند.

کارشناسان فرهنگی و سینمایی 
در گفت وگو با کیهان:

سریال های شبکه نمایش خانگی، 
مرزهای ابتذال را 
گسترش داده اند!

۳

روحانی:

اقدام امارات خیانت 
به آرمان ملت فلسطین 

و صد درصد محکوم است
۳

رئیس قوه قضائیه در مراسم 
بزرگداشت روز حقوق بشر اسالمی:

دنبال شکل گیری
 اتحادیه حقوقی 

کشورهای اسالمی هستیم

۱۱

اسالمی  سارلوز بازگشت آزادگان رسارفاز  هب میهن 

رگامی باد
۳

والیتی: 
اقدام امارات 

خوش رقصی برای 
ترامپ و نتانیاهوست


