
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شراره شریفی دارنده کد 
ملی به شــماره 0053168224 نماینده شرکت توسعه 
آب و برق خاورمیانه به شناسه ملی 14003867572 به 
سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سمیرا جعفریان دارنده 
کد ملی 0323661599 نماینده شــرکت سرمایه گذاری 
توسعه پژوهش اقتصاد به شناسه ملی 10103233472 
به ســمت نائــب رئیس هیئــت مدیره و آقای رســتم 
خســروی دارنده کد ملــی به شــماره 0056940769 
نماینده شــرکت ساختمانی افق روشــن باربد به شناسه 
ملی 10320555318 به ســمت عضــو هیئت مدیره و 
مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی و همچنین اسناد و مکاتبات عادی و اداری 
با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل بــا امضاء دو عضو 

هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
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 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/8/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات در ماده 39 اساسنامه را به شرح ذیل 
به مدیرعامل تفویض گردیــد. اجرای مصوبات مجامع و هیئت مدیره. 
- اســتخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه مأمــوران، معاونین، کارکنان 
شــرکت و تعیین شغل و حقوق و دســتمزد و پاداش و کارانه و ترفیع 
و تنبیه و تعیین ســایر شرایط اســتخدام براساس مقررات استخدامی 
و ســاختار ســازمانی و معارفیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و 
بازنشســتگی طبق آیین نامه مصوب هیئت مدیــره و مجمع عمومی. 
- پرداخــت مخــارج و هزینه های جاری شــرکت. - انجام هزینه های 
ســرمایه ای در چارچوب آیین نامه معامالت. - تنظیم بودجه ســاالنه 
شــرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه ای براســاس برنامه زمان بندی 
پروژه ها و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی. - افتتاح حساب 
به نام شــرکت نزد بانک ها و مؤسســات داخلی و خارجی و استفاده از 
آن با امضاء های مجاز شــرکت. - دریافت مطالبــات و پرداخت دیون 
شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه های متعلقه. - 
پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب های شرکت نزد بانک ها 
و مؤسســات و واخواســت این گونه اوراق. - اعزام مأموران و کارکنان 
شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور 
با اخذ مجوزهای الزم. - دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانک ها با 
تصویب هیئت مدیره. - اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از 
هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت 
در هر یک از دادگاه های اختصاصی و عمومی، در جهت استیفاء یکایک 
حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در 
مقابل هر دعوای اقامه شــده علیه شرکت، مدیرعامل و اعضای هیئت 
مدیــره کارکنان در اجرای وظایف امور مرتبط با شــرکت، چه جزائي 
و چــه حقوقی، در هر یک از مراجــع اختصاصی یا عمومی، در جهت 

اســتیفای حقوق مذکور یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، 
قطعات تحقیق و استیفاء کلیه اختیارات مورد نیاز در دسترس از آغاز تا 
اتمام از جمله حضور در جلسات اعالم اراده و نظر، درخواست پژوهش، 
فرجام، واخواهی و اعاده دادرســی، مصالحه و سازش استرداد اسناد و 
دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعالم جعل و تعیین جاعل و 
یا حق امضاء قراردادهای حاوی شط داوری و توافقنامه داوری جداگانه 
و ارجاع دعوا بــه داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا 
بدون آن و اجراء حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید 
و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور 
الزم االجــرا )اجرائیه( و تعقیب آن ها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و 
درخواســت توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلســات 
مزایده در مقابل طلب شــرکت و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها 
و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به 
و امور مشابه دیگر. - انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت 
شرکت در چارچوب آیین نامه های مصوب هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم 
صورت حساب های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز 
دارایی و دیون شــرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. - اعطای هرگونه 
وام از محل منابع شــرکت به کلیه پرسنل شــرکت با تصویب هیئت 
مدیره. - ارائه گزارش کلیه معامالت موضوع ماده 129 قانون تجارت به 
هیئت مدیره. - مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی 
از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا رؤسای امور اجرایی 
شرکت تفویض نماید. - سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم 

با تصویب هیئت مدیره تفویض خواهد شد.

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

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و صنعتی استوکاژ سهامی خاص
 به شماره ثبت 18635 و شناسه ملی 10100634789 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم گلبرگ عراقی به شماره ملی 
0532350634 بــا دریافت مبلــغ 4400000 ریال معادل کل 
سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از شــرکت خارج گردید. 
سرمایه شرکت از مبلغ 44400000 ریال به 40000000 ریال 
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید. 
لیست شرکاء شرکت بعد از کاهش سرمایه: خانم ژاله جعفری به 
شماره ملی 0532087291 دارای 9200000 ریال سهم الشرکه 
خانم مهرانگیز دره باغی به شــماره ملی 0530398273 دارای 
1000000 ریال سهم الشــرکه خانم مینو دره باغی به شــماره 
ملی 0530398265 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم 
عامله حفیظ کاشــانی به شــماره ملی 0041495535 دارای 
1000000 ریال سهم الشرکه خانم مولود عراقی به شماره ملی 
0532035925 دارای 5000000 ریال سهم الشرکه خانم سارا 

هادیان به شــماره ملی 0534723179 دارای 3900000 ریال 
سهم الشــرکه خانم سحر هادیان به شماره ملی 0534723160 
دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه آقای علیرضا دره باغی به 
شماره ملی 0050138022 دارای 4000000 ریال سهم الشرکه 
خانم مینــا دره باغی به شــماره ملــی 0036172294 دارای 
1000000 ریال سهم الشــرکه آقای علیرضا یساولی شراهی به 
شماره ملی 0534527957 دارای 3600000 ریال سهم الشرکه 
آقای محمد رضا صفری به شــماره ملی 0530697831 دارای 
2400000 ریال سهم الشرکه آقای مجید صفری به شماره ملی 
0533237904 دارای 2000000 ریال ســهم الشــرکه آقای 
بهزاد صفری به شماره ملی 0534206379 دارای 20000000 

ریال سهم الشرکه 

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

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 47636 و شناسه ملی 10100928373

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/5/12 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: شــرکت سرمایه گذاری میالد ســازندگان به شماره 

شناسه 10101424086 به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی 

آقای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 0036203270- شــرکت 

جهاد تعاون به شــماره شناسه ملی 10101382904 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره، به نمایندگی آقای حسین فهمیده به شماره ملی 

0041974451- شــرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر به 

شناسه ملی 10101323148 به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی 

آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی 0451915501 به سمت 

عضو هیئت مدیره و داود اکبری به شــماره ملی 0039731588 به 

سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و 

اسناد تعهدآور به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر 

شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از 

اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

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

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون تهران سهامی خاص به شماره ثبت 109718 
و شناسه ملی 10101534490 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/10/7 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تمامی یا بخشی از اختیارات و همچنین 

حق امضاء هر یک از شرکا عالوه بر مدیرعامل به وکیل نیز قابل 

تفویض می باشــد لذا بر همین اساس ماده 19 اساسنامه به این 

صورت اصالح می گردد. 
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آ ریا نیک سان رز
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465748 

و شناسه ملی 14004647561

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

به اســتناد صورت جلســه هیئت مدیره مورخ 1398/01/18 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کلیه اوراق بهادار، اسناد و مدارک 

تعهدآور، چک ها و برداشــت از کلیه حساب های بانکی شرکت 

اعم از جاری، پس انداز و ســپرده های کوتاه مدت و بلندمدت و 

نیز افتتاح حســاب های بانکی، به تنهایی با امضاء آقای حمید 

برکــت طهرانی با کد ملــی 0040478734 و ممهور به مهر 

شــرکت قابل انجام و معتبر می باشــد. کلیــه مکاتبات اداری 

شــرکت، با امضاء هر یک از آقایــان همایون برکت طهرانی با 

کد ملــی 0040373355 و حمید برکت طهرانی به تنهایی و 

ممهور به مهر شرکت قابل انجام و معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت برادران برکت
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5172 

و شناسه ملی 10100266605

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
1397/07/17 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: آقای حســین نقیبی ک.م 
0035324988 بــه ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ســید 
رضا میرصادقی ک.م 1817125699 به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
ابراهیم نصیحت گر ک.م 1465260579 به سمت عضو هیئت مدیره و خانم 
ســیما نورافکن ک.م 5279629561 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
آقای فرامرز تســبیح گو ک.م 0044157479 به سمت عضو هیئت مدیره و 
خانم مهنــاز جورابچی ک.م 0041538544 به ســمت عضو هیئت مدیره 
بــرای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. حق امضا مجاز کلیه اوراق و اســناد 
بهادار و تعهدآور و مکاتباتی شرکت مربوط به قراردادهای قبل از 92/11/19 
و حســاب جاری 02034018 بانک تجارت شعبه خردمند شمالی تهران با 
امضاء آقای فرامرز تســبیح گو و خانم مهناز جورابچی همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشــد و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. آقای ســید محمدعلی 
قوامی قمیشــلوئی با کد ملی 5129854411 به ســمت بــازرس اصلی و 
خانم سعیده ورپشتی قمشــلو با کد ملی 1288921551 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور
 بینش و فن شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 46771 و شناسه ملی 10100919901

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

سال هفتادو نهم   شماره 22508   تکشماره 20000 ریالپنج شنبه 19 تیر 1399   17 ذی القعده 1441    9 جوالی 2020

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۱۰ و ۴[

  چرخش به شــرق بدون قطع رابطــه با غرب؛ 
پیشــنهاد سیدحســن نصراهلل برای عبور از بحران 

لبنان.
  استراتژیســت های بزرگ آمریــکا از پایان نظم 

لیبرال می گویند.

  آمریکا متهم ردیف اول ترورها در عراق.
  وتوی قطعنامه فریبکارانه آمریکا درباره ســوریه 

توسط روسیه و چین.
  همــکاری نیــروی دریایی انگلیــس با ائتالف 

سعودی در محاصره دریایی یمن.

اقتصادهای پیشرفته تحت فشار

آوار کرونا بر سر اقتصاد ژاپن
7۸0 شرکت ورشکسته شدند

 هرگز کــودکان را حتی برای چنــد لحظه داخل 
خودرو رها نکنید.

 متقاضیان تلفن همراه برای خرید شتاب نکنند.
 چگونگی بازگشــایی مدارس در مناطق قرمز، زرد 

و سفید اعالم شد.

 وزیر اقتصاد اذعان کرد؛ فروش اموال دولت با هدف 
جبران کسری بودجه.

 افزایش نظارت بر »خصولتی ها« راه تحقق بازگشت 
ارزهای صادراتی.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور:

گردش مالی کودکان خیابانی
تنها در تهران بیش از یک  هزار میلیارد تومان است

 ]صفحه ۳[

روحانی: دولت در بخش مسکن عقب ماند

اعترافتلخرئیسجمهور
وضرورتمحاکمهوزیرمستعفیمسکن

آیا جورجیا در آستانه جنگ داخلی است؟

نمایشقدرت»ارتشسیاهپوستان«دربرابرپلیسنژادپرستآمریکا

پس از کش و قوس های فراوان

مجلس به اعتبارنامه تاجگردون
رأی منفی داد

 دیروز مجلس کار خود را با جلســه غیرعلنی پیرامون بررســی اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون، منتخب گچساران
 و رأی گیری برای ماندن یا رفتن وی آغاز کرد.

 سرانجام با رأی گیری مشخص شد که نظر 128 نفر از نمایندگان به رد اعتبارنامه تاجگردون و 102 نفر به تایید 
آن است و همچنین 21 نفر نیز در این میان نظری نداشته اند و رأی شان ممتنع بوده است.

  رئیس جمهور روز گذشته در حالی به عقب ماندگی دولت در بخش مسکن اذعان کرد که این دور ناظر به دوره وزارت 
آخوندی وزیر چندهزار میلیاردی است که افتخارش نساختن حتی یک خانه بود و باید او را به خاطر خسارت هایی که در 

دوره تصدی پنج ساله وزارت به مردم زد، احضار و محاکمه کرد.
  روحانی: درخصوص مسکن من به عنوان رئیس جمهور اعتراف می کنم یک عقب ماندگی در دولت یازدهم داشتیم زیرا 

برخی طرح های مسکن عملیاتی نشد.
  این اعتراف تلخ در حالی است که در اثر سیاست گذاری غلط دولت، قیمت مسکن در هفت سال گذشته نزدیک به 

ششصد درصد افزایش داشته و فشار تورمی  سنگینی را بر متقاضیان مسکن و مستاجران تحمیل کرده است.
  نکته قابل توجه اینکه  اشــاره رئیس جمهور ناظر به دوره وزارت عباس آخوندی وزیر چندهزار میلیاردی اســت که با 

لجاجت و افتخار گفت در دوره مدیریت من، حتی یک خانه هم نساختیم!
  اکنون با اعتراف رسمی  رئیس جمهور، جا دارد دستگاه قضایی، آقای آخوندی را برای محاکمه احضار کند. او حقوق 

میلیون ها شهروند از طبقات پایین و متوسط را پایمال کرده و در حلقوم مفسدان ریخته است.

 ]صفحه ۱۱[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

رئیس اسبق موساد: 
مردم ایران را

اسالم متحد کرده است

گزارش خبری تحلیلی کیهان

سندهمکاریایرانوچین
هنوزنیامدهصدایآمریکارادرآورد

]صفحه ۲[

]صفحه آخر[

  سید عباس موسوی، ســخنگوی وزارت 
امور خارجــه: نه از واگــذاری جزایر ایرانی 
خبری اســت و نه حضور نیروی نظامی و نه 
و  دروغ پردازی  کهنه  شگرد  موهومات!  سایر 
انتشــار اطالعات غلط برای دریافت جزییات 
منافع  اطالعات صحیح که توسط دشمنان  و 
دو ملت به جد پیگیری می شود، راه به جایی 

نخواهد برد.
  پیش نویس اولیه این ســند با مشــارکت 
نهادهای تخصصی دو کشــور تهیه شــده و 
هم اکنون در مرحله مذاکره قرار دارد. بدیهی 
است که پس از نهایی شــدن مذاکرات، این 
ســند برای طی مراحل قانونی به نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی تقدیم خواهد 

شد.
  دولت تروریست و غارتگر آمریکا از انعقاد 
چنین قراردادی میان ایران و چین عصبی و 
این سند همکاری،   پریشان اســت. چرا که 
بیش از پیش نقشــه این دولت جنایتکار در 
پروژه فشار حداکثری بر ایران را نقش بر آب 

خواهد کرد.
  پولیتیکــو: با افزایش تنــش میان آلمان 
امنیت؛ آلمان ها  و آمریکا بر ســر تجارت و 
از زمان  به شرق داشته اند.  چرخش بیشتري 
بحران مالي ســال ۲۰۰8 که تقاضا از سمت 
آمریکا کم شــد آلمان براي صــادرات، نگاه 
 خود را به چین دوخت؛ بطوري  که هم اکنون 
یك ســوم تجارت اتحادیه اروپا با چین در 

اختیار آلمان است.

 

اسب های 
تروا

یادداشت روز

] صفحه۲ [

  پس از اعالم خبر تهیه پیش نویس برنامه ۲5 ســاله همکاری ایران و چین، در شرایطی که هنوز هیچ جزییاتی از این سند منتشر نشده بود، حساب 
توئیتری فارسی وزارت امور خارجه آمریکا- به عنوان رسانه رسمی واشنگتن- تقریبا اولین رسانه ای بود که فضاسازی علیه این سند همکاری را کلید زد.
  پس از آنکه رســانه رسمی دولت آمریکا و سپس رسانه رسمی دولت انگلیس بدون هیچ مستندی، ادعای تشابه سند همکاری ایران و چین با 
قرارداد ترکمنچای را مطرح کردند، دیگر رســانه های معاند و برخی فعالین و رسانه های مدعی اصالحات در داخل، در نقش پادوهای آمریکا به این 

سند همکاری حمله کردند. 

اندیشکدهبروکینگز:
ایرانپیروزجنگ

یمنشدهاست
۲

بازخوانی نامه اقتصاددانان 
حامی دولت در انتخابات 96:

اگرروحانیراینیاورد
تورمورکودگریبانگیر

اقتصادمیشود!

۴

سرلشکر باقری در دمشق:

سامانههایپدافند
هواییسوریهرا

تقویتخواهیمکرد
۳

واکنش کدخدایی به گزارش مندرس 
و خالف واقع یك روزنامه 

علیه شورای نگهبان

شوراینگهبان
باتهمتهامیدانرا
ترکنخواهدکرد

۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

ندیدنطمعنفوذیها
وجوالندالالن

وربطدادنگرانیدالر
! FATFبه

۱۱

12صفحه


