
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/3/19 
 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - تعداد اعضــاء هیئت مدیره از 6 نفر 
 بــه 2 نفر کاهش یافــت و مــاده مربوطه در اساســنامه اصالح 

گردید.
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 

آگهی تغییرات شرکت اعتماد گستر کیان پاشا
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 6083 

و شناسه ملی 14004842410 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1399/2/9 و مجوز 
شــماره 11/10424 مورخ 99/3/7 ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای سیاوش عیقرلو به شــماره ملی 0074119842 به سمت 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعی قرلو به شماره ملی 0043716083 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و خانم شکوفه حاج عظیمیان به شماره ملی 1378931531 
به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شامل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری 
با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. خانم مهسا السادات 
مرعشــی با کد ملی 0012206660 به سمت بازرس اصلی و آقای داود جاللیان با کد ملی 

0049984349 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خوشنام راه سهامی خاص
به شماره ثبت 115299 و شناسه ملی 10101589202 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به  طور فوق العاده مــورخ 1399/03/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داودعلی نیک نام به شماره ملی 0041573811 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای محمد نیک نام به شــماره ملی 0041647416 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره آقای حسن نیک نام به شماره ملی 0041677889 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شــرکت با امضای دو نفــر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. خانم زهرا محمدحسینی به شماره ملی 0015186253 به سمت 
بازرس اصلی و آقای رامین بیوک خانی به شــماره ملی 0311495729 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورت های مالی مربوط به 

سال مالی منتهی به سال 97/12/29 تصویب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت برودتی و حرارتی نیک سهامی خاص 
به شماره ثبت 57275 و شناسه ملی 10101023552 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1399/03/12 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 
ســود و زیان سال مالی 1398 شــرکت به تصویب رسید. مریم 
نظمی با شــماره ملی 2594086673 به عنوان بازرس اصلی و 
جابر شــهبازی با شــماره ملی 1671693663 به عنوان بازرس 
علی البدل شرکت برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. 
 روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار شــرکت تعیین 

گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت لوزان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 4694 و شناسه ملی 10861931056

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/10/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: اعضای 
هیئت مدیره عبارتند از آقای آرش درچه طالبی به شــماره ملی 1756135290 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره- آقای ساسان نقیبی صابر به شماره ملی 2161330561 به عنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره- خانم آرزو نظری به شماره ملی 0054639451 به عنوان مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر رضایی شاد به شماره ملی 0051565641 به عنوان 
عضو هیئت مدیره انتخاب شــدند. - خانم شهرزاد جلی به شماره ملی 0071076931 به 
سمت بازرس اصلی و خانم آزاده یحیی نژاد به شماره ملی 2063012598 به سمت بازرس 
علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب شــدند.- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تروند طب شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 357306 و شناسه ملی 10104028665

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره 
برای مدت 2 ســال به شــرح ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید 
ابوترابیان 4322146988- آقای آرش فرهادی 2292884471- 

آقای محسن باقری طادی 1285108061 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس 
سهامی خاص به شماره ثبت 458727 

و شناسه ملی 10380315290

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1399/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 
30000000000 ریال به مبلغ 32500000000 ریال منقسم به 
3250000 ســهم 10000 ریالی با نــام عادی از محل اندوخته 
توسعه و تکمیل و نوسازی افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شــرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش ســرمایه در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استر تاپس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 215000 و شناسه ملی 10102563826 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: سرمایه شــرکت از مبلغ 37/500/000/000 ریال به مبلغ 72/750/000/000 ریال 
از محــل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت افزایش و مورد تصویب واقع شــد و مدیرعامل 
متعهد گردید که قدر الســهم هر یک از شرکا به نســبت افزایش سرمایه، افزایش  یابد و 
ماده 4 اساســنامه به شــرح مذکور اصالح گردید. - لیست شــرکاء قبل و پس از افزایش 
ســرمایه به شــرح زیر می باشــد. شــرکت گروه صنعتی بین المللی محصوالت پارس به 
شناســه ملی 10102220898 دارای 2890600000 ریال شــرکت کندر به شناسه ملی 
10101275087 دارای 34920000000 ریــال شــرکت بین المللی محصوالت پارس به 
شناســه ملی 10100373846 دارای 34920000000 ریال شرکت تدبیرپردازان پاسارگاد 

شرق به شناسه ملی 14004686193 دارای 19400000 ریال
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پخش مدبران کوشای ایرانیان شرکت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 472476 و شناسه ملی 14004928845

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/5/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شریفی به شماره ملی 4172286836 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای آرش شریفی به شماره ملی 4172760007 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد شریفی به شماره ملی 4849870589 
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسالمی و قراردادها با 
امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشــد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ملی 
10980002869 و آقای حسین احمدی به شماره ملی 0450571262 به ترتیب به 

سمت بازرس اصلی و 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 آریا کوه پارس سهامی خاص
 به شماره ثبت 221855 و شناسه ملی 10102631257 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1398/04/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای مجتبی نعمتی جم به شماره 
کارت ملی 0036203270 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری 
میالد ســازندگان )سهامی خاص( به شــماره ثبت 98401 به 
شماره شناسه 10101424086 به سمت رئیس هیئت مدیره- 
آقای حســین فهمیده به شماره کارت ملی 0041974451 به 
نمایندگی از شرکت جهاد تعاون )سهامی خاص( به شماره ثبت 
94205 به شماره شناسه ملی 10101382904 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره- آقای محمدرضا لرستانی به شماره کارت 
ملی 0082830606 به نمایندگی از شــرکت سرمایه گذاری و 
خدمات مدیریت تدبیر)ســهامی خاص( به شماره ثبت 87906 
به شــماره شناسه ملی 10101323148 به سمت عضو هیئت 
مدیره و مدیرعامل، انتخاب شدند- کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود 
اســالمی با امضاء مدیرعامل و رئیــس هیئت مدیره و در غیاب 
مدیرعامــل با امضای 2 تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. در خصوص نامه و اوراق عادی با امضای 
مدیرعامــل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیــره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت برق گستران جهاد تهران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 116324 

و شناسه ملی 10101599304 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/10/15 ذیل اتخاذ شد: شرکت پیام طبیعت البرز به 
شناسه ملی 10260315752، و شرکت کشت و صنعت فردوس 
به شناســه ملی 10101265667 و شرکت کفش نوید بهمن به 
شناســه ملی 10102247860 بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

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

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 348051 

و شناسه ملی 10103961479

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/11/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای بهروز جراحی به شــماره ملی 6599785204 به سمت 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره- آقای بابک جراحی به شماره ملی 
0062088572 به سمت رئیس هیئت مدیره- آقای بهزاد جراحی به شماره 
ملی 0034920307 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا منفرد هر یک از 

اعضا هیئت با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیتل ترونیکس 
سهامی خاص به شماره ثبت 30352

و شناسه ملی 10100758053

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طــور فوق العاده 
مــورخ 1398/12/14 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حســاب سود و زیان ســال مالی 1397 مورد تصویب واقع گردید 
رحمت الــه ذوالقدری قره بالغ به شــماره ملی 1533799008 به 
سمت بازرس اصلی توکل نظری به شماره ملی 5889592300 به 
سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 به مدت یک سال 
انتخاب گردیدند. علیرضا روحانی با شــماره ملی 0937471879 
بــه نمایندگی از شــرکت پرســیت همــکاران به شناســه ملی 
10760241142 بــه ســمت عضو هیئت مدیــره محمد کبیری 
به شــماره ملی 0058475885 به نمایندگی از شــرکت کشت 
و صنعت ورده و ســیبان دره به شناســه ملی 10103381961 
به ســمت عضو هیئت مدیره محبعلی حســنی برسری به شماره 
ملی 5949862929 به نمایندگی از شرکت صنایع همراه رسا به 
شناســه ملی 10100949715 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت مورد تصویب واقع گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی
 موتورسیکلت برقی لیتیوم پدیده پارس 

سهامی خاص به شماره ثبت 376105 
و شناسه ملی 10320247451 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مــورخ 1398/12/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای روبیک دراوانســیان به شــماره ملی 1129725499 با پرداخت 
مبلــغ 1/830/400/000 ریال به صندوق شــرکت میزان سهم الشــرکه خود را به مبلغ 
1/938/000/000 ریال افزایش دادند. خانم ژنیک محمودی به شماره ملی 0036165824 
با پرداخت مبلغ 1/123/000/000 ریال به صندوق شــرکت میزان سهم الشرکه خود را 
به مبلغ 1/200/000/000 ریال افزایش دادند. آقای گارون ســرکس پور به شــماره ملی 
0050725165 با پرداخت مبلغ 446/600/000 ریال به صندوق شرکت میزان  سهم الشرکه 
خــود را به مبلغ 462/000/000 ریال افزایش دادند. خانم داته ویک دراوانســیان فرزند 
روبیک متولد 1370/04/18 به شماره ملی 0013605781 به نشانی محل قانونی شرکت 
با پرداخت مبلغ 1/200/000/000 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء 
شرکت قرار گرفتند. خانم شارماق دراوانسیان فرزند روبیک متولد 1375/09/27 به شماره 
 ملی 0019667450 به نشانی محل قانونی شرکت با پرداخت مبلغ 1/200/000/000 ریال
سهم الشــرکه به صندوق شــرکت در ردیف شــرکاء شــرکت قرار گرفتنــد. در نتیجه 
 ســرمایه شــرکت از مبلــغ 200/000/000 ریال بــه مبلــغ 6/000/000/000 ریال

 افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح مذکور اصالح گردید. اسامی شرکا 
و میزان سهم الشرکه آنان پس از افزایش سرمایه به شرح فوق است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سپنتا پالستیک پیمان 
شرکت با مسئولیت محدود

به شماره ثبت 460070 و شناسه ملی 14004377590

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1398/04/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
مسعود زاهدی بشــماره ملی 1465179127 بسمت 
مدیرعامــل و عضو هیئــت مدیره و خانم ســیمین 
زاهدی بشــماره ملی 1249869269 بسمت رئیس 
هیئــت مدیره و عضــو هیئت مدیــره و آقای محمد 
مصاحبی بشــماره ملی 1249325382 بسمت نایب 
رئیس هیئت مدیــره و عضو هیئت مدیره برای مدت 
2 ســال انتخاب شــدند. خانم مطهــره بیات فرد به 
شــماره ملی 3309758745 به سمت بازرس اصلی 
و خانم آیدا زاهدی به شــماره ملی 0014558793 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین گردید. ترازنامه و حســاب 
سود و زیان سال مالی منتهی به 97 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی کاوش کانسار 
سهامی خاص به شماره ثبت 151802 

و شناسه ملی 10101946093

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

به استناد درخواست شماره 99/262 مورخ 1399/3/11 مدیر 
تصفیه منضم به مستندات موضوع ماده 225 از الیحه قانونی 
اصالح قســمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بدینوســیله 

مراتب ختم تصفیه شرکت اعالم می گردد. 

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

آگهی تغییرات شرکت تجارتی ایران برزگر 
سهامی خاص در حال تصفیه 

به شماره ثبت 3823 
و شناسه ملی 10980126036
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴و ۱۰[

 حمله موشــکی به مقر سازمان ســیا در بغداد؛
آمریکا سفارت خود را تعطیل می کند.

 بزرگ ترین مبادله اســرا بیــن انقالبیون و دولت 
مستعفی یمن در توافق ژنو.

 انتقاد کشور 102 هزار نفری میکرونزی از چین و آمریکا!

 تجمــع گســترده نزدیــک خانــه نخســت وزیر
رژیم صهیونیستی با شعار »نتانیاهو یک آشغال است«.

 رئیس ســابق ضد اطالعات سیا از نفوذ بی سابقه 
جاسوس های چین در نیویورک خبر داد.

۱۶ کشته و ۱۰۰ زخمی براساس نخستین آمارها 

آتش جنگ بین ارمنستان و آذربایجان 
شعله ور شد

 ادامه ســیر نزولی رعایت پروتکل های بهداشتی 
و افزایش ابتال و بستری ناشی از کرونا.

 شاخص بورس 43 هزار واحد دیگر ریزش کرد.
 بیشــترین تماس مردمی بــرای تقدیر از مأمور 

آمر به معروف در مترو. 

از  تخصیص یافتــه  مبلــغ  بهداشــت:  وزیــر   
صندوق توسعه ملی را بازگرداندیم.

 وزارت جهاد کشــاورزی:  روزانــه 600 تراکتور 
به کشاورزان تحویل می شود.

مدیرعامل بانک مسکن:

سقف وام مسکن جوانان
 ۴۰۰ میلیون تومان شد

 ]صفحه ۱۱[

آثار مثبت ورود قوه قضائیه به واگذاری های غیرقانونی

ماشین سازی تبریز احیاء شد
افزایش 60 درصدی تولید و 190 درصدی فروش

اندیشکده شورای آتالنتیک هشدار داد

وضعیت کنونی ادامه یابد
در آمریکا دو رئیس جمهور خواهیم داشت!

 شرایط برای نوعی از بحران قانون اساسی فراهم است و ما هیچ پناهگاهی در برابر این فاجعه نداریم.
 طبق قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری 20 ژانویه )30 دی( به اتمام می رسد و ممکن است این بار،  

سر و کله دو نفر برای ادای سوگند ریاست جمهوری پیدا شود! 
 بگذارید بر سر یک چیز مخالفت نداشته باشیم؛ اینکه ترامپ ممکن است پیروز شود یا ببازد، اما تحت 

هیچ شرایطی، چه در خالل دوره انتقال قدرت و چه بعد از آن، قدرت را واگذار نمی کند.

 با ورود، پیگیری و برخورد قوه قضائیه در ماجرای واگذاری غیرقانونی ماشین سازی تبریز در حال حاضر این 
کارخانه رونق پیدا کرده و حقوق معوقه کارگران آن پرداخت شده است. این کارخانه به افزایش 60 درصدی 

تولید و 190 درصدی فروش نسبت به دوره واگذاری رسیده است.
 رئیس هیئــت عامل ایمیدرو: »هپکو« پــس از دو بار واگذاری ناموفق به بخش خصوصی مجدداً به بخش 
دولتی برگشت تا به مدار تولید برگردد، در همه مراحل، قوه قضائیه نقش مثبت و حمایتی را در این زمینه 

ایفا کرده است.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

آرمان: در جبهه اصالح طلبان
خوئینی ها را 

جدی نمی گیرند

روایتی از عملکرد مدعیان اصالحات

دولت را زمین گیر کردند
حاال شعار عبور از روحانی می دهند

]صفحه 2[

 

نبرد 
در دو سوی خاکریز

یادداشت روز

] صفحه۲ [

صدر   اصالح طلبان که در انتخابات ریاست جمهوری 92 و 9۶ تمام قد از روحانی حمایت کردند و بر
تا ذیل پست های مدیریتی دولت تدبیر و امید چنبره زدند و به عبارتی شیره دولت را کشیده و آن 

را زمین گیر کردند، امروز به رئیس جمهور مورد حمایتشان پیشنهاد می دهند که استعفا دهد!
 آخرین تقالی لیبرال ها برای شــانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، این است که آدرس غلط 
بدهند و به افکار عمومی القا کنند که علت اصلی مشــکالت کشور، آمریکا و تحریم هاست. از 
این رو پیشنهاد کناره گیری رئیس جمهوری در این بستر مطرح شده که روحانی اراده و یا اجازه 

مذاکره با آمریکا را ندارد!

 پیشــنهاد کناره گیری رئیس جمهوری، عــالوه  بر آدرس غلط دادن و فرار از پاســخگویی 
 مدعیان اصالحات، طرحی برای رادیکال کردن فضا و فشــار به حاکمیــت برای هموار کردن 

راه مذاکره با آمریکاست.
 طرح پیشــنهادی مدعیان اصالحات که مصداق آن مثال اســت که »یک دیوانه ســنگی 
به چاه می اندازد که صد عاقل نمی توانند بیرونش بیاورند« دانســته یا ندانسته، پروژه آمریکا را 
 دنبال می کند! همان پروژه »بی دولتی« و اهدافی که ســرویس های اطالعاتی آمریکا، انگلیس 

و رژیم اسرائیل در عراق و لبنان دنبال کردند.

با حضور امیر دادرس

مراسم رونمایی 
از هفت دستاورد جدید 

ارتش برگزار شد
3

بررسی اولویت  دار 
تأمین کاالهای اساسی 

به تصویب نمایندگان رسید
11

شمخانی در دیدار وزیر خارجه عراق 
عنوان کرد  

انتظار ایران از دولت عراق 
برای پیگیری جدی

ترور شهید سلیمانی  

11

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

هیچ کاالیی
نباید در گمرکات کشور 

معطل بماند 
ضرورت بهره برداری

از سامانه تجارت

2

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

روزنامه رئیس سابق 
کمیسیون اقتصادی:

راهکار دولت آینده 
برای خط فقر چیست؟!

11

 ورود قوه قضائیه به پرونده واگذاری های شائبه دار و 
غیرقانونی تاکنون نتایج مثبتی به همراه داشته است 
و ادامه این روند، امید بازگشت خصوصی سازی ها به 

مسیر صحیح را نوید می دهد.
 رئیس دستگاه قضا در جریان سفر اخیر به استان 
اردبیل، پیرامون نحوه واگذاری شــائبه دار شرکت 
کشت و صنعت مغان، دستوری را در 6 محور صادر 

کرد.
 قــوه قضائیه در کنار رســیدگی قاطع به ماجرای 
تخلفات مدیران هفت تپــه در ارتباط با ارز های رفع 
تعهد نکرده و برقراری ارتباطات ناســالم با برخی از 
عوامــل بانکی، به ماجرای واگــذاری بی ضابطه این 
شرکت و مشکالت کارگران آن ورود پیدا کرده است.

با حضور رئیس مجلس و فرماندهان ارشد سپاه صورت گرفت

رونمایی از موشک جدید بالستیک »ذوالفقار بصیر«
]صفحه 3[


