
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

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

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران- 
منطقه15، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهرتهران، محله آرژانتین- 
ساعی، خیابان بیهقی، خیابان چهاردهم، پالک 3، ساختمان حامی، طبقه دوم 
کد پســتی 1514817713 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
اصالح گردید. به موضوع شــرکت )انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و تجاری 
داخلی بویژه کشــاورزی و دامپروری و آبزی پروری و گیاهان داروئی و صنایع 
تبدیلی کشــاورزی و فرآورده های جانبی، واردات و صــادرات انواع کاالهای 
مجــاز بازرگانی و توزیع آنها، واردات و صــادرات انواع نهاده ها و محصوالت 
کشــاورزی و گیاهان داروئی و دام زنده ســبک و سنگین دامپروری و آبزیان 
و محصــوالت دامی و خــوراک دام و ماهیان و کود و ســموم و تجهیزات و 
ماشین آالت کشاورزی و داروهای دامی و ماهیان و توزیع آنها در سراسر کشور 
و خرید و فروش سهام شرکت های فعال در زمینه کشاورزی و توسعه آنها و نیز 
توسعه الگوهای موفق در زمنیه اقتصاد مقاومتی و مردم نهاد با رویکرد دانش 
بنیانــی و متکی به فن آوریهای نو و احداث و بهره برداری از واحدهای تولیدی 
و خدماتی و تاسیســات و کارخانجات صنعتی کشاورزی و دامی و شیالتی با 
اولویت استفاده از سرمایه گذاری های انجام شده عمومی و سرمایه گذاری های 
بانکی و دولتی و حاکمیتی و تعاونی ها و بخش خصوصی و ارائه خدمات تحقیق 
و توســعه و خدمات علمی و فنی در زمینه نــوآوری و فناوری در زمینه های 
مختلف کشاورزی و دام و آبزیان. شرکت و برپائی نمایشگاه ها و همایش های 
داخلی - عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی در داخل کشور.اخذ وام و 
تســهیالت ارزی و ریالی از موسســات مالی و اعتباری و بانک های دولتی و 

خصوصی در داخل کشور برای اهداف شرکت. اخذ و اعطا نمایندگی اشخاص 
حقیقی و حقوقی. 

صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی. خرید، فروش، تامین بسته بندی، 
فرموالسیون، تولید و توزیع فرآورده های کشاورزی و دامی و دریایی و گیاهان 
داروئی و طب ســنتی. بسته بندی، فرموالســیون آنها، شرکت در مناقصات و 
مزایدات داخلی در زمینه فعالیت های شــرکت.- طراحی، تولید و خرید ابزارها، 
تجهیزات و نهاده های مورد نیاز در راســتای اهداف شرکت - انعقاد قرارداد و 
تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای فعالیت های شرکت- انجام 
کلیه عملیات بازرگانی مجاز اعم از صادرات، واردات تاسیس شعبه و نمایندگی 
در داخل کشور- سرمایه گذاری و مشارکت با شرکت های دانش بنیان و نوآور 
در زمینه پروژه های مرتبط با موضوع و فعالیت های شــرکت و سایر اشخاص 
حقیقی و حقوقی و تشــکل های مردمی و تعاونی ها و ســرمایه گذاری در این 
زمینه و هر آنچه که برای توســعه و ارتقاء شرکت در زمینه های مختلف حوزه 
کشــاورزی و دام و شیالت و صنایع وابسته بخش کشاورزی و بهره برداری از 
منافع حاصل از اراضی در اختیار اعم از زراعی و غیر زراعی تشخیص داده شود، 
تمامی موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع قانونی( 
الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. ادغام شرکت در شرکت دیگر 
یا شــرکت های دیگر و بلعکس با تصویب مجمــع عمومی فوق العاده بالمانع 

می باشد. و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 348051 و شناسه ملی 10103961479
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴و ۱۰[

 همزمان با شــلیک 4 موشک به سفارت آمریکا؛ 
افراد ناشناس در جنوب بغداد کاروان نظامی آمریکا 

را به آتش کشیدند.
 برخــالف ســران مرتجــع عــرب، قطــر رژیم 

صهیونیستی را اشغالگر نامید.

 ادامه اعتراض های مردمی در نیجریه؛ معترضان 
خواستار آزادی شیخ زکزاکی هستند.

 شــب ناآرام بیروت؛ هواداران ســمیر جعجع در 
خیابان ها رژه رفتند!

در استان حسکه

آمریکایی ها با اخراج 100 هزار دانش آموز سوری
مدارس را به پادگان نظامی تبدیل کردند

 50 درصد صنعت سیمان کشور بال استفاده مانده است.
 همتی: اقتصاد کشــور در مسیر بازگشت به تعادل 

قرار دارد.
 معاون بهداشــت وزارت بهداشــت هشــدار داد؛ 

خیز مجدد کرونا در تهران و چند استان دیگر.

 پس از مرکز آمار، بانک مرکزی هم رشد منفی بهار 
امسال را تایید کرد.

  تأمین 80 درصد کیت های کرونا از شــرکت های 
دانش بنیان و داخلی.

پس از یک دوره نزولی

شاخص کل بورس 57 هزار واحد 
رشد کرد

 ]صفحه 3[

نمایندگان به دنبال طرح 3 فوریتی اقدام متقابل

مکانیزم ماشه فعال شود
از برجام خارج می شویم

در گفت و گوی کیهان با وزیر ارتباطات و مدیران پیام رسان های داخلی مطرح شد

توسعه و پیشرفت پیام رسان های داخلی
نیازمند تغییر نگاه دولت و افزایش حمایت ها 

 در ســال های اخیر اهمیت راه اندازی کامل شــبکه ملی اطالعات و حمایت از پیام رســان های بومی  به عنوان یک 
 بخش مهم از دایره گسترده این شبکه بارها مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته است، اما نگاهی به کارنامه دولت در 

هفت سال اخیر حکایت از کم کاری و سرعت پایین تحقق این مطالبه و راهبرد مهم دارد. 
 هر چند مسئوالن حوزه ارتباطات در دولت با اغراق از پیشرفت شبکه ملی اطالعات سخن می گویند اما همین چند روز 

قبل بود که رهبر انقالب از عقب بودن برنامه زمان بندی تحقق اجزای شبکه ملی اطالعات گالیه کردند.

 حجت االســالم نصراهلل پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس: طرح سه فوریتی اقدام متقابل ایران علیه 
مکانیزم ماشه تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

 در صورت تصویب طرح 3 فوریتی مجلس با موضوع اقدام متقابل ایران، پس از فعال شدن مکانیزم ماشه 
از برجام خارج می شویم.

 کارشناسان معتقدند که برجام تبدیل به تهدید جدی در عرصه  های »سیاسی«، »اقتصادی« و »امنیتی« 
شده است و این تهدیدات ادامه  دار است.

 این ادراک در طرف آمریکایی ایجاد شده است که دولت ایران منتظر انتخابات آمریکا و بازگشت دموکرات  ها
به کاخ سفید است و به همین دلیل در برابر اقدامات آمریکا )از جمله فعال کردن مکانیزم ماشه(، واکنشی 

نشان نخواهد داد.

 ]صفحه ۸[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

کانال اصالح طلب: 
جو بایدن دشمنی خطرناک تر 

از  ترامپ است

گزارش کیهان از فرافکنی های وزیر نفت در مجلس

قرارداد توتال و لغو کارت سوخت
دستپخت دولت بود نه نظام

]صفحه ۲[

 روز گذشــته که زنگنه برای ارائه گزارش 
عملکرد وزارت نفــت به مجلس آمده بود در 
سخنانش قرارداد توتال و لغو کارت سوخت را 

تصمیم نظام عنوان کرد.
 این در حالی است که وزیر نفت در سال های 
گذشته با بیان این نکته که کارت سوخت هیچ 
تاثیری در کنتــرل مصرف ندارد حذف آن را 

کلید زد.
 زاکانــی: با حذف کارت ســوخت، حدود 
۱5۰هــزار میلیارد تومان در ســهمیه بندی 
بنزین دچار خســارت شــدیم، در حالی که 
سازندگی  برای  منابع  این  از  می توانســتیم 

کشور استفاده کنیم.
به  زیادی مربوط  متأسفانه خســارت های   
قراردادهای نفت و گاز مانند قرارداد با توتال و 
قرارداد با ترکمنستان است و ضرر و زیان هایی 

را متوجه کشور ما کرده است.
 شریعتی: متأســفانه پیمانکاران ایرانی از 
فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار گذاشــته شدند و 
توتال فرانسه در آنجا به کار گرفته شد، آنها 
اطالعات کشــورمان را جمع آوری کردند و از 
این اطالعات به ضرر ما اســتفاده شد؛ باید از 
همان ابتدا کار در پارس جنوبی را به ایرانی ها 

می دادیم.
 عباســی: باید در حوزه انرژی، انســجام 
مدیریتی وجود داشته باشــد و وزرای نیرو، 
نفت، کشور و صنایع انسجام بیشتری داشته 
باشــند و برای این الزم اســت وزیر نفت به 

عنوان فرمانده انجام وظیفه کند. 

 

دلتنگی فیل و االغ
برای پاالن 

یادداشت روز

] صفحه۲ [

سوگواری
قاتالن بین المللی 

به بهانه قصاص
یک قاتل!

11

والیتی:

منطقه غرب آسیا 
متأثر از روابط برادرانه 

ایران و عراق است
3

نگاه

حال اقتصاد 
چگونه خوب می شود؟

3

روحانی در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد

فراهم شدن امکان 
تسویه ریالی تسهیالت 

ارزی تولیدکنندگان
و سرمایه گذاران 

از صندوق توسعه ملی

۲

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

دیپلماسی دولت 
خیلی موفق بود

فقط شانس نداشت!
11

خیانت ارتجاع عرب به جهان اسالم، پایانی ندارد

امضاء توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی
]صفحه آخر[در سالگرد قتل عام صـبرا و شـتیال!


