
متن آگهی: آگهی تاســیس شــرکت کشــاورزی و صنعتی ایران 
)ســهامی خاص( نظر به ماده یکصد و نــود و هفت قانون تجارت 
و ماده شــش آئین نامه همان قانون خالصه اظهارنامه و اساسنامه 
شــرکت در این اداره ثبت و در تاریخ 1354/3/14 از لحاظ امضاء 
ذیل ثبــت تکمیل گردیده برای اطالع عموم در روزنامه رســمی 
کشور و روزنامه کثیراالنتشار کیهان آگهی می گردد. 1- نام و نوع 
شرکت: شرکت کشاورزی و صنعتی ایران سهامی خاص 2- موضوع 
شرکت: کشاورزی- دامداری- ورود ماشین آالت کشاورزی و ورود 
کود شــیمیایی و بذر و صادرات مواد کشــاورزی 3- مرکز اصلی 
شرکت: تهران خیابان عباس آباد شماره 164، 4- مدت شرکت: از 
تاریخ 1354/3/6 بمدت نامحدود 5- تابعیت شرکت: ایرانی است 
6- ســرمایه شرکت:مبلغ نود وهشــت میلیون ریال منقسم به نه 
هزار و هشتصد ســهم ده هزار ریالی با نام تمام پرداخت گردیده 
است.7- میزان ســرمایه پرداختی و شماره فیش بانک مربوطه و 
مبلغی که تعهد شده است توضیح اینکه مبلغ نود و هشت میلیون 
ریال به موجب گواهی شــماره 23/1583 مورخ 1354/3/14 به 
حساب شــماره 7878 بانک تهران شعبه تخت جمشید پرداخت 
گردیده است.8-موسسین شرکت آقایان بهاء میرمحمد صادقی و 
عالء میرمحمد صادقی و محمدعلی میر محمد صادقی- بانو بدری 
مدرس- بانو عصمت فرهنگ اصفهانی و حبیب اله شفیق و دکتر 
رضا مدرس و قاسم تبریزیان و عده دیگر9- اولین مدیران شرکت 

آقای بهاء میرمحمد صادقی رئیس هیئت مدیره و عالء میرمحمد 
صادقــی نایب رئیــس هیئت مدیره آقــای محمدعلی میرمحمد 
صادقی عضو هیئت مدیره-آقای حبیب اله شــفیق هیئت مدیره و 
مدیرعامل- آقای قاســم تبریزیان عضو هیئت مدیره اصلی هیئت 
مدیــره  و بانو فخری ملک پور عضو علی البدل مدت خدمت اعضاء 
هیئت مدیره دو سال می باشد.10- اختیارات مدیرعامل: حق امضاء 
مکاتبات  اداری و حق اســتخدام و عــزل کارمندان با مدیرعامل 
می باشــد.11- روزنامه کثیراالنتشار که برای دعوت ها تعیین شده 
است: کیهان 12- دارندگان حق امضاء در شرکت: حق امضاء کلیه 
اوراق بهادار) چک-سفته- برات( و اسناد رسمی و تنظیم قراردادها 
و به طور کلی اوراق مالی و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت  مدیره 
یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل 
هریــک از آقایان )رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره( باتفاق یکی 
دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
13- اولین بازرســان اصلی و علی البدل شــرکت: آقای دکتر رضا 
مدرس بازرس اصلی- آقای حســین میرمحمــد صادقی بازرس 
علی البدل برای مدت یکســال می باشد.14- انحالل شرکت: طبق 

ماده 199 قانون جدید تجارت.

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

آگهی المثنی این آگهی در تاریخ 1354/3/14 به شماره 6/7834 صادر گردیده و به علت عدم مراجعه به روزنامه رسمی 
و طی تقاضای مورخ 1398/4/10 مجددا جهت اعالم به روزنامه رسمی آگهی می گردد

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/4/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 
96 به تصویب رسید. آقای عباس رنجبری با کد ملی 0050207059 و خانم 
فاطمه امیری با کد ملی 0055059155 برای مدت دو سال به سمت اعضاء 
هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای مهدی محمدی با کد ملی 0069084939 
و آقای یوســف مهندســان با کد ملی 0049572644 بــه ترتیب به عنوان 
بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی روکش الستیک قزوین ایران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95332 

و شناسه ملی 10101393952

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1394/4/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 93 به 
تصویب رسید. آقای عباس رنجبری با کد ملی 0050207059 و خانم فاطمه 
امیری با کد ملی 0055059155 برای مدت دو ســال به سمت اعضاء هیئت 
مدیره انتخاب شدند. آقای مهدی محمدی با کد ملی 0069084939 و آقای 
یوسف مهندسان با کد ملی 0049572644 به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی 
و علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی روکش الستیک قزوین ایران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95332 

و شناسه ملی 10101393952
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1396/04/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 
95 به تصویب رسید. آقای عباس رنجبری با کد ملی 0050207059 و خانم 
فاطمه امیری با کد ملی 0055059155 برای مدت دو سال  به سمت اعضاء 
هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای مهدی محمدی با کد ملی 0069084939 و 
آقای یوسف مهندسان با کد ملی 0049572644 به ترتیب به عنوان بازرسان 
اصلی و علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی روکش الستیک قزوین ایران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95332 

و شناسه ملی 10101393952

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1-آقای وحید حصاری عراقی نژاد به کد ملی 0041717570 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه 
با دریافت کلیه سهم الشــرکه خود از صندوق شــرکت از شــرکت خارج گردید. 2- آقای فرهاد 
حصاری عراقی نژاد به کد ملی: 0080004644 دارنده 95000000 ریال سهم الشــرکه با دریافت 
مبلغ 85000000 ریال از صندوق شــرکت سهم الشرکه خود را به 10000000ریال کاهش داد. 
لذا سرمایه شــرکت از مبلغ 190000000 ریال به مبلغ 100000000 ریال کاهش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء 
بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: 1- آقای  امیرعباس فتحی دارنده مبلغ 45000000 
ریال سهم الشرکه 2- آقای شهرام مختاری دارنده مبلغ 45000000 ریال سهم الشرکه 3- آقای 

فرهاد حصاری عراقچی نژاد دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات شرکت ایستا سپهر ماندگار 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 510107 

و شناسه ملی 14006801616

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1395/4/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 
94 به تصویب رســید. 2- آقای عباس رنجبــری با کد ملی 0050207059 
و خانــم فاطمه امیری با کــد ملی 0055059155 برای مدت دو ســال به 
ســمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب شــدند. آقای مهدی محمدی با کد ملی 
0069084939 و آقای یوسف مهندسان با کد ملی 0049572644 به ترتیب 
به عنوان بازرســان اصلی و علی البدل برای سال مالی انتخاب شدند. روزنامه 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی روکش الستیک قزوین ایران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 95332 

و شناسه ملی 10101393952 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی)نوبت دوم( مورخ 1398/03/22 و مجوز 
شــماره 16260 مورخه 1398/4/5 ســازمان هواپیمایی کشــوری تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان ســال مالی منتهی به سال 1397 مورد 
تصویــب قرار گرفت. والتر علین بــا کد فراگیــر 2754018034- عزت اله زائری با 
کــد ملی 2090897104- کارولین الزاروف با کد فراگیــر 0049826700 به عنوان 
اعضــای هیئت مدیره برای مدت دو ســال تعیین گردیدنــد. رضا ناصری با کد ملی 
0059767626 و آرینه آواکیان با کد ملی 0059462469 به عنوان بازرســان اصلی و 
علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی اطلس 
سهامی خاص به شماره ثبت 7540 

و شناسه ملی 10100336796

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 

1398/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای عیسی کریمی به 

کدملی 3801800921 به سمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 

2- خانم ســمانه قاســمی به کدملی 0010700269 به سمت عضو 

هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 3- آقای محمدباقر مظفری نیا به کدملی 

4321865859 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 4- 

آقای مجیــد غمامی به کدملی 0032780672 به ســمت عضو هیئت 

مدیره )خارج از شــرکاء( 5- آقای وحید حصاری عراقی نژاد به کدملی 

0041717570 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره )خارج از 

شرکاء( 6- آقای حامد حســینی به کدملی 0055865011 به سمت 

عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 7- خانــم میترا اکبر به کدملی 

0052820238 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 8- 

آقای مسعود سادات موسوی به شماره ملی 0041078942 به سمت 

رئیس و عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 9- آقای شهرام مختاری 

به کدملی 0452554438 به ســمت عضو هیئــت مدیره 10- آقای 

امیرعباس فتحــی به کدملی 0064101355 به ســمت عضو هیئت 

مدیره 11- آقای فرهاد حصاری عراقی نژاد به کدملی 0080004644 

به ســمت عضو هیئت مدیره 12- آقای فرشــید قــادری به کدملی 

2120543321 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

حق امضای کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و هرگونه قراردادی که برای 

شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

متفقا با مهر شــرکت معتبر اســت و نیز امضای کلیــه اوراق عادی و 

مکاتبات اداری و مراسالت با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره 

به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ایستا سپهر ماندگار شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 510107 و شناسه ملی 14006801616

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومی 
خریــد، حمل نصب، راه اندازی، آموزش ســرویس، آموزش نگهداری، آموزش بهره بــرداری، ارایه گارانتی و 
ارایه خدمات پس از فروش سیســتم اکســیژن ساز مدیکال به همراه سیســتم تولید هوای فشرده مدیکال 
بیمارستان آیت اهلل علیمرادیان نهاوند )حداقل سه سال گارانتی- حداقل ده سال ارایه خدمات پس از فروش( 
را مطابق نقشــه و مشــخصات فنی منضم به اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
کلیه شــرکتهایی کــه دارای ظرفیــت کاری آزاد- حداقل رتبه بنــدی الزم- تجربه کاری مشــابه- توان

مالــی مناســب- کادر مجــرب و تجهیزات و ماشــین آالت و مســتندات اجــرای یک کار مشــابه از نظر 
ریالی به اتمام رســیده می باشــند، واگــذار نماید. کلیه مراحــل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه
 تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به  

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهدشد.
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: از 98/5/28 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/6/2

مهلت زمانی اعاده پیشنهاد: از 98/6/3 لغایت ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 98/6/12
زمان بازگشــایی پاکتها در سامانه: چهارشــنبه مورخ 98/6/13 ساعت 9 صبح در دفتر مدیریت امور 

پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

واحد مناقصات و مزایدات

آگهی مناقصه عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی دو مرحله ای

و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادر شده از مؤسسات اعتباری 
غیربانکی دارای مجوز بانک مرکزی که حداقل ســه ماه اعتبار داشــته باشد و برای سه ماه دیگر قابل تمدید 
باشد )به استثناء بانک اقتصاد نوین( در وجه دانشگاه علوم پزشکی همدان و یا ارائه فیش واریزی وجه نقد به 

شماره حساب 156648908 بانک رفاه شعبه شریعتی در وجه دانشگاه علوم پزشکی همدان.
تضمین شــرکت در مناقصه را در پاکت الف ســامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری و اصل آن را طبق 
زمان اعاده پیشنهاد به آدرس همدان چهار راه شریعتی، ابتدای بلوار آیت اهلل کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی، ساختمان شماره 3، دفتر مدیریت حراست دانشگاه تحویل نمائید.
* اعتبارات مناقصه غیر عمرانی می باشــد، لذا کلیه کســورات قانونی مربوط به حــق بیمه تأمین اجتماعی 

برعهده پیمانکار خواهد بود.
* توضیــح محل تأمیــن اعتبار، نحوه تأمین اعتبار به صورت نقدی که در طول مدت قرارداد و متناســب با 

پیشرفت فیزیکی پرداخت خواهد شد.
* شــرکت کنندگان در مناقصه باید جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 300/000 ریال به شماره حساب بانک 
ملی 2178065757002 با شناســه ملی 171700015310024 را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت واریز 

نمایند.
* کد اقتصادی، شناســه ملی و کد پستی دانشگاه علوم پزشکی به ترتیب ذیل می باشد: 411376716391، 

14002603818 و 6517619653
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* برگزاری مناقصه صرفًا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه 
شــامل خرید و دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در منافصه، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از 

وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
روزنامه کیهان 98/5/28

حدود برآورد شرح پروژهردیف
)میلیون ریال(

مبلغ تضمین 
)میلیون ریال(

مدت 
پیمان

1

خرید، حمل نصب، راه اندازی، آموزش 
سرویس، آموزش نگهداری، آموزش 

بهره برداری، ارائه گارانتی و ارایه 
خدمات پس از فروش سیستم 
اکسیژن ساز مدیکال به همراه 

سیستم تولید هوای فشرده مدیکال 
بیمارستان آیت اهلل علیمرادیان نهاوند 
)حداقل سه سال گارانتی- حداقل ده 
سال ارایه خدمات پس از فروش( 

2098000236000040

14400720 60
روز

سال هفتادو هشتم   شماره 22262   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (دو شنبه 28 مرداد 1398   17 ذی الحجه 1440    19 آگوست 2019

پیام تشکر رهبر انقالب
 در پی سرنگونی
 پهپاد آمریکایی
 و توقیف نفتکش انگلیسی

۲

مشکالت موجود راه حل داخلی دارد

کارآفرینانی که 
تحریم ها هم حریفشان نشد

به همت قرارگاه جهادی حاج احمد متوسلیان 

افتتاح اولین پروژه مسکونی برای سیل زدگان منطقه سیمرغ
)ICF( با تکنولوژی روز جهانی

خبر ویژه

مجلس
 با ساماندهی صندوق های بازنشستگی

به انحصار دولت پایان دهد
صفحه2

توضیح وزارت اطالعات
پیرامون خبر کیهان درباره بازداشت حسن عباسی

* 9 دلیل درباره نحــوه نامطلوب اجرای اصل 44 
قانون اساسی.

* یک مســئول خبر داد: سودجویی واردکنندگان 
 لوازم التحریــر علــت ورشکســتگی نوشــت افزار

ایرانی.

* وزیــر جهاد کشــاورزی: قیمت گنــدم وارداتی 
ارزان تر از تولید داخلی نیست.

* وزیر نیرو: رکورد صادرات برق شکسته شد.
* مهلت دوباره به پزشکان برای ثبت نام در سامانه 
امور مالیاتی.                                     صفحات۴و۱۰

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

رونقبینظیرتعمیرکشتیها
بااستفادهازتوانداخلی

عید غدیر روز اکمال دین، اتمام نعمت 
و تضمین ماندگاری اسالم ناب محمدی)ص( مبارک باد

* گزارش های دریافتی از موفقیت کارآفرینان داخلی نشــان 
می دهــد راهکار غلبه بــر تحریم ها نه التمــاس به غرب و نه 
دست کشــیدن از آرمان های انقالب اســت بلکــه با تکیه بر 
توانمندی های درونی و اســتعدادهای جــوان و نخبه می توان 

تحریم ها را بی اثر کرد.
* مالکی، یکی از کارآفرینان که در زمینه صنایع دستی سیستان 
و بلوچستان فعال است: کارم را با سه نفر نیرو شروع کردم اما 
االن برای حدود 8۰ نفر  اشتغال زایی کردیم و حدود 8۰ میلیون 

درآمد ماهیانه ماست. 
* عزیزی، کارآفرین کرمانشــاهی نیز با اختراع دستگاه پخت 
نان ساجی و راه اندازی ۱۰ کارگاه پخت نان در شهرهای مختلف 
تاکنون ۱2۰۰ نفر از اهالی خطه کرمانشــاه را صاحب شغل کرده 

است. 
* یوســف زاده، کارآفرین مازندرانی که توانسته ۱۷۰ دستگاه 
کشاورزی در سال تولید کند می گوید: برخی دوستان پیشنهاد 
کردند که واردات محصوالت کشــاورزی می تواند سود بهتری 

داشته باشد اما می خواستم برای کشور و شهرم مفید باشم. 
* روزنامه کیهان تنها در همین یک ماه اخیر گزارش های متعددی 

از موفقیت کارآفرینان در شهرهای مختلف کشور داشته است.
* پس از انتشار گزارش های مذکور افراد زیادی با کیهان تماس 
می گیرند و خواهان دریافت اطالعات کارآفرینان از دفتر روزنامه 
برای کســب تجربه هســتند، این امر به نوعی بیانگر توجه به 
کارآفرینی و روحیه خودباوری در مردم است.                صفحه۴

* میدان نفتی عربستان همچنان در آتش می سوزد.
 * انفجــار خونین در مراســم عروســی کابل جان 

63 افغان را گرفت.
* خبر »بد« برای تروریست ها و غرب؛ خان شیخون 

به طور کامل محاصره شد.

* سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در میان هواداران 
اجاره ای!

* کمبود شــدید غذا، دارو و سوخت حاصل خروج 
بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا.

صفحه آخر

رای الیوم بررسی کرد

8پیاممهمانصاراهلل
درحملهبهبزرگترینمرکزذخیرهنفتیعربستان

۱۰ پس از پیگیری های کیهان انجام می شود 

جمع آوری کیوسک 
غیرقانونی شهرداری
 از ورودی کوشک مصری

* مراســم افتتاح اولین پروژه ســاخت واحد های مسکونی در کشــور با تکنولوژی روز جهانی )ICF( در منطقه 
سیل زده سیمرغ از توابع استان مازندران برگزار شد.

* به همت قرارگاه جهادی حاج احمد متوسلیان در منطقه سیل زده سیمرغ از توابع استان مازندران، اولین واحد 
مسکونی ویژه سیل زدگان در سطح کشور با ابعاد 72 متر ویالیی و دو خوابه با 20 متر تراس آن هم ظرف مدت 27 

روز با تکنولوژی ICF ساخته شد.
* ساخت 110 واحد مسکونی، 9 مدرسه و 8 مسجد و همچنین ایجاد بازارچه کارآفرینی و ساخت چندین مجموعه 
تفریحی به ویژه ترمیم و بازسازی مجموعه تفریحی فرهنگی »سراب گرم« ازجمله فعالیت های قرارگاه جهادی حاج 

احمد متوسلیان در طی 2 سال گذشته در حوزه ساخت و آبادانی بوده است.
* مهندس سعید قاسمی: ما جهادگران پای کار ایستاده ایم تا به مردم و ملت شریف ایران ثابت کنیم تنها راه نجات 
و سعادت ایران اسالمی کار و تالش انقالبی و اقدام جهادی و بازگشت به سیره حضرت امام )ره( است.    صفحه۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

شرایط اقتصادی کشور
باعث ناکارآمدي
 دولت، شوراها و مجلس
 شده است!

۱۱

جوابیه 
احمد عراقچی
 در واکنش
 به گزارش کیهان

۲

وزارت اطالعات در باره نکته2۴ مردادماه 
جاری کیهان که به ماجرای بازداشت آقای 
حسن عباسی اختصاص داشت،توضیحی 
ارسال کرده است که ضمن درج متن نامه 
برادرانمان در وزارت اطالعات، اشــاره ای 

مختصر نیز به آن افزوده ایم .

برادر گرامی جناب آقای شریعتمداری
مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان

با سالم و احترام
با عنایت به یادداشت منتشر شده در صفحه دوم روزنامه کیهان در 
تاریخ 98/5/24 با تیتر »درباره بازداشــت حسن عباسی«، ضمن تشکر 
از نصایح و عبارات دلسوزانه جنابعالی، به اطالع می رساند، همانگونه که 
آن برادر گرامی مطلعند و مشی عملی این وزارتخانه در سنوات گذشته 
نیز مؤید آن است؛ وزارت اطالعات با وجود کم لطفی ها، تالش خود را در 
راستای تأمین امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مصروف 
و فرصت خدمت خود را به بهانه مقابله با تعریضات و دفاع از خود تضییع 
ننموده است. مزید اطالع اعالم می دارد؛ در خصوص آقای حسن عباسی 
نیز، همانگونه که در اظهارات مدیر کل حقوقی این وزارتخانه بدان اشاره 
شده، با ابتنای به خویشتن داری موصوف، بدواً اعتنا به تعریضات و مطالب 
خالف واقع منتسب، مدنظر نبوده است.                              صفحه2

یادداشت روز

با پوزش از 
حضرات آیات!

صفحه2


