
مجله کیهان ورزشــی، امروز )شــنبه11 دی 1400( در سراســر کشور منتشر شد. 
هفته نامه کیهان ورزشــی، حاوی آخرین اخبار ورزش ایران و جهان است و مخاطبان 
گرامی می توانند آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان را در این مجله بخوانند. در شماره 
3355 کیهان ورزشــی، موضوع حذف سرخابی ها در لیگ قهرمانان آسیا زیر ذره بین 
رفته است. ضمنا در سینما ورزش این هفته به فیلم »فوتبالی ها« پرداخته شده است. 

در تازه ترین شماره هفته نامه کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
- به این وضعیت پایان دهید )چشم انداز(

- جایگاه اخالق و فرهنگ در ورزش نتیجه گرا کجاست؟! )تکاپو(
- آماده ترین سنگربان لیگ برتر )نگاه چندبعدی(

- وداع اجباری یک قهرمان )پرونده خارجی(
... و آخرین اخبار از رشــته هایی چون کشــتی، فوتسال، بســکتبال، والیبال، تنیس، 

دوومیدانی، وزنه برداری، کاراته، جودو، بوکس، جانبازان و معلولین و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

اداره کل فرودگاه های اســتان اصفهان در نظر دارد راهبری، نگهداری و تعمیرات کلیه سیســتم های تأسیساتی )مکانیکال و 
الکتریکال( خود را براساس قانون برگزاری مناقصات، از طریق تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولــت واگذار نماید الزم به ذکر اســت کلیه مراحــل برگزاری و دریافت اســناد فراخوان از طریق درگاه ســامانه مذکور به آدرس 
)WWW.Setadiran.ir( انجام می گردد و کلیه شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.
تاریخ انتشــار و دریافت اســناد فراخوان از طریق سامانه ســتاد از چاپ اولین روزنامه مورخ 1400/10/09 ساعت 10:00 صبح تا روز 

چهارشنبه مورخ 1400/10/15 ساعت 20:00
تاریخ بازدید روز چهارشنبه مورخ 1400/10/22 ساعت 10:00 صبح

آخرین مهلت ارسال و بارگزاری پیشنهاد قیمت روز سه شنبه مورخ 1400/10/28 تا ساعت 14:00 بعدازظهر
زمان قرائت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29 ساعت 09:00 صبح

آدرس: اصفهان- میدان الله- اتوبان شــهید اردســتانی- فرودگاه بین المللی شهید بهشــتی اصفهان اداره کل فرودگاههای استان 
اصفهان- اداره امور مالی. تلفن 35275036 - 031 ، 03133998400

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 - 021
اداره کل فرودگاه های استان اصفهانشناسه آگهی: 1252354

آگهی فراخوان تجدید مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیرات کلیه سیستم های تأسیساتی 
)مکانیکال و الکتریکال( فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان )یک مرحله ای(

TA120-1400-10-3 به شماره
شرکت فرودگاههای کشور

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
اداره کل فرودگاههای استان اصفهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/02/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برنداستفان اشمیتز به کد فراگیر -91709071 
ارســالن باالخانی هشت پر به شــماره ملی -2630791912 بریگیت 
مارگرت جینه وندیپــوت به کد فراگیر 91709204 به ســمت اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند هوبرت گرستر به کد 
فراگیر 91738138 به ســمت بازرس اصلی و سیگفرید اریچ اسکولر به 
کد فراگیر 91738310 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1399/10/11 

به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1249551(

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت سهامی خاص 
به شماره ثبت 14579 و شناسه ملی 10100544582

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1399/09/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقــای حمید برکت طهرانی به شــماره ملی 0040478734 به ســمت 
نایب رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامــل و خانــم مریم صادقی قســامی به شــماره ملی 
2295049121 به ســمت رئیس هیئت مدیره ، آقای پال احمد برکت طهرانی به شماره ملی 
0031153925 به ســمت عضواصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.امضاء 
کلیه اوراق و اســناد ، چکها و ســفته و بروات و قرارداد ها و هرگونه سند ومدرکی که برای 
شرکت ایجاد حق و حقوق و یا تعهدی بنماید با امضای مدیرعامل ویا رئیس هیئت مدیره به 
تنهایی با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء 
هیئت مدیره ممهور به مهر شــرکت معتبر می باشد. آقای حمید عرب زاده قهیازی به شماره 
ملی 0042299713 به ســمت بازرس اصلی وآقای عباس رسول پور قهرود به شماره ملی 
1262544270 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشار کیهان جهت نشر اگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وصورت حساب سود 

و زیان سال مالی منتهی به 31 مرداد 1399 مورد تصویب قرار گرفت.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1251878(

آگهی تغییرات شرکت برادران برکت شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 5172 و شناسه ملی 10100266605

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
مورخ 1399/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و صورت 
حساب ســود وزیان ســال مالی 1398/5/31 به تصویب رسید. 
آقای حمید عرب زاده قهیازی به شــماره ملی 0042299713 به 
ســمت بازرس اصلی و آقای عباس رســول پور قهرود به شماره 
ملی 1262544270 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1251879(

آگهی تغییرات شرکت برادران برکت شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 5172 و شناسه ملی 10100266605

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/09/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی با کدملی0043216031 به ســمت عضو 
هیئت مدیره- آقای احمد بیدآبادی با کدملی 0041638158 به سمت عضو و رئیس 
 هیئت مدیره- آقای عبدالحسین بیدآبادی با کدملی 0043821121 به سمت عضو و 
نایب  رئیس  هیئت مدیره- آقای سیدمهدی داودی محتشم با کدملی 0072962811 
به ســمت مدیرعامل )خارج از اعضای هیئت مدیره( انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضای 2 نفر از3 نفر 
ازاعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت به امضای یکی 

از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1251875(

آگهی تغییرات شرکت فناوران اطالعات وارتباطات میعادشرق سهامی خاص
 به شماره ثبت 206517 و شناسه ملی 10102481335

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/02/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: هرمان جوزف کنرادی به کد فراگیــر 72756471 )خارج از 
اعضای هیئت مدیره ( به ســمت مدیرعامل برنداســتفان اشمیتز به کد 
فراگیــر 91709071 به ســمت رئیس هیئت مدیره ارســالن باالخانی 
هشت پر به شماره ملی 2630791912 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
بریگیت مارگرت جینه وندیپوت به کد فراگیر 91709204 به سمت عضو 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه چک ها، ســفته ها، بروات، قراردادها و 
بطور کلی اسنادی که برای شــرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق 
می نماید توســط مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر امضاء و به مهر 

شرکت ممهور خواهد شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1249552(

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت سهامی خاص 
به شماره ثبت 14579 و شناسه ملی 10100544582

به اســتناد صورتجلســه هیئت امنا مــورخ 1399/11/06 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: محمــد شــوقی کنگ لو 
1719232237 به ســمت بازرس اصلی و عباس شکر زاده 
گروی 2060356342 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کیهان و جوان جهت 

درج آگهی های بنیاد تعاون بسیج تعیین گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1251856(

آگهی تغییرات بنیاد تعاون بسیج موسسه غیر تجاری
 به شماره ثبت 6043 و شناسه ملی 10101365114

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1400/09/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال تعیین 
گردیدند: احمد تبریزیان به شماره ملی -0043219586 
محمود تبریزیان به شــماره ملی -0044273002 مجید 

تبریزیان به شماره ملی 0044353278
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1249555(

آگهی تغییرات شرکت پارس بین الملل سهامی خاص 
به شماره ثبت 87068 و شناسه ملی 10101314923

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1400/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ترازنامه وحساب سود وزیان ســال مالی منتهی به 1399/12/30 مورد تصویب قرار گرفت. 
موسســه حسابرسی وانیا نیک تدبیر ثبت شده به شــماره 28650 و شناسه ملی 10320721862 
به ســمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرســی به بین محتوا ثبت شده به شماره 41230 و شناسه 
ملی 14006661682 به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند.- روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.- اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 
سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه )سهامی خاص( ثبت شده به 
شماره 488296 و شناسه ملی 14005665210 شرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق )سهامی خاص( 
 ثبت شده به شماره 466966 و شناســه ملی 14004686193 شرکت ساختمانی افق روشن باربد 

)با مسئولیت محدود( ثبت شده به شماره 404860 و شناسه ملی 10320555318.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1251871(

آگهی تغییرات شرکت کندر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 82884 و شناسه ملی 10101275087

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/09/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقایان احمد تبریزیان با کد ملی 0043219586 
به ســمت رئیس هیئت مدیره ، آقای محمــود تبریزیان با کد ملی 
0044273002 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید 
تبریزیان با کد ملی 0044353278 به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیــره انتخاب گردیدند. و مقرر شــد کلیه چک ها و بروات 
واوراق بهادار و همچنین کلیه اسنادی که به نحوی برای شرکت 
تعهدآور باشــد با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1249556(

آگهی تغییرات شرکت پارس بین الملل شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 87068 و شناسه ملی 10101314923

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: صورتهای مالی ســال منتهی به 1399/12/30 مورد تصویب قرار 
گرفت. موسســه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی 10100439645 به سمت 
بازرس اصلی و آقای ســید محمد علی شریفی الحسینی با کد ملی 0055839983 
به ســمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند شرکت 
پرورش دا ده ها به شناســه ملی 10101147298 شرکت مهندسی پرسؤالکترونیک 
رادمهر به شناســه ملــی 10102025262 شــرکت صنعتی وبازرگانــی صنام به 
شناسه ملی 10102191894 شــرکت کارخانجات مخابراتی ایران به شناسه ملی 
10530004647 برای مدت 2 سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1251863(

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 477024 و شناسه ملی 14005140383

 1400/04/27 مــورخ  هیئت مدیــره  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت پــرورش داده ها به شناســه ملی 
10101147298 با نمایندگی آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی 
با کد ملی 0043216031 به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی 
پرسؤالکترونیک رادمهر به شناســه ملی 10102025262 با نمایندگی 
خانم شــراره پزشــگی وحدتی با کــد ملــی 0042844691 به عنوان 
نائب رئیس  هیئت  مدیره شــرکت صنعتی وبازرگانی صنام به شناســه 
ملــی 10102191894 بــا نمایندگــی آقای اکبر شــفیعی با کد ملی 
4410912518 به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی 
ایران به شناسه ملی 10530004647 با نمایندگی آقای پیمان برازنده 
با کــد ملی 2593322888 به عنوان عضو هیئت مدیره آقای ســید بابا 
رضا قریشی زاده با کد ملی 5219548931 خارج از اعضاء هیئت مدیره 
به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل: چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی و 
بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضا 
ســه نفر از پنج نفر اعضا ء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر اســت و اوراق عادی و اداری با امضــاء مدیرعامل و یا رئیس  و یا 

نایب رئیس هیئت  مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 477024 و شناسه ملی 14005140383

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1251864(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/04/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:- آقای سیدرضا مقدسی دارنده کدملی به شماره 0558915779 
به نمایندگی از شــرکت توســعه تجــارت پایدار تیمچه به شناســه ملی 
14005665210 بــه ســمت رئیــس  هیئت مدیره- آقای علــی صادقی 
ضمیر دارنده کدملی به شــماره 0056182971 به نمایندگی از شــرکت 
تدبیرپردازان پاسارگاد شرق به شناسه ملی 14004686193 به سمت نائب 
رئیــس  هیئت مدیره و مدیرعامل- آقای هومــن منتظری علی آبادی دارنده 
کدملی به شــماره 0063071916 به نمایندگی از شرکت ساختمانی افق 
روشن باربد به شناســه ملی 10320555318 به سمت عضو هیئت مدیره 
تعیین شــدند کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مشترک دو نفر از اعضای 
هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت و در نبود ایشان با امضای مشترک 
یــک نفر از اعضــای هیئت مدیره همراه بــا امضای یک نفــر از بین آقای 
علی اصغر فرهادی دارنده شــماره ملی 4591178846 با سمت مدیرمالی 
و یا خانم مرضیه قدیری قهی دارنده شــماره ملی 0074419080 با سمت 
مدیر امور اداری همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. همچنین مکاتبات 
عــادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر امور اداری 
به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض 
گردید: بجز بندهای 2، 3، 5، 9، 11، 16، 17 و 20 ماده »39« اساســنامه 

کلیه اختیارات مشروحه در ماده مذکور به مدیرعامل تفویض گردید.

آگهی تغییرات شرکت کندر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 82884 و شناسه ملی 10101275087

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1251872(

سال هشتادم   شماره 22929   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  شنبه 11 دی 1400   27 جمادی االول 1443    اول ژانویه 2022

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۱۰، ۳ و ۴[

 کیهان بررســی می کند؛ 31 دســامبر فرا رسید 
نیروهای آمریکایی از عراق خارج شده اند یا نه؟!

 از ابتــالی 500 هــزار نفر به کرونــا در آمریکا 
 طی یــک روز تا برپایــی درمانگاه هــای صحرایی 

در انگلیس.

 گاردیــن: عربســتان در یمن شکســت خورده 
و به دنبال فرار از این جنگ است.

 سرمایه گذاری بن سلمان و پدرش برای بازگشت 
ترامپ به قدرت.

پشيمانی آخرین رئيس جمهور افغانستان از اعتماد به غرب

اشرف غنی: اعتماد به آمریکا
دلیل سقوط افغانستان بود

 بزرگداشــت شــهدا و ایثارگران ادیان توحیدی
با حضور رئیس  بنیاد شهید. 

 علی رغــم اظهارات وزیــر آمــوزش و پرورش ،
وزارت بهداشــت لغو شــرط واکسن یا تست منفی 

برای حضور در مدارس را تکذیب کرد.

 رستم قاسمی: بازپرداخت وام نهضت ملی مسکن 
پلکانی می شود.

 یک مســئول: یارانه گندم و دارو در سال آینده 
حذف نمی شود.

تفهيم اتهام سازمان بازرسی به مدیران ایران خودرو و سایپا

خودداری از تکمیل خودرو های ناقص
از مصادیق احتکار است

 ]صفحه ۳[

در سيزدهمين سفر استانی آیت اهلل رئيسی در شهر قم مطرح شد

گزارش رئیس جمهور درباره مهار تورم و دیپلماسی فعال
حمایت مراجع تقلید از عملکرد دولت سیزدهم

 بزرگداشت ابعاد شخصيتی مرحوم عالمه محمدتقی مصباح یزدی 
در گفت وگو با آیت اهلل محمود رجبی و آیت اهلل محمود محمدی عراقی

مصباح انقالب 
از طراحی منظومه فکری تا کادرسازی

 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در قالب سیزدهمین سفر استانی دولت سیزدهم صبح پنج شنبه وارد شهر قم شد 
و طی بازدیدها و نشست هایی، آخرین وضعیت مسائل و مشکالت قم را بررسی و تصمیمات الزم را اتخاذ کرد.

 رئیس جمهور در دومین روز از ســفر خود به اســتان قم به طور جداگانه با حضرات آیات جوادی آملی، 
علوی گرگانی، سبحانی، نوری همدانی و مکارم شیرازی دیدار و ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت کشور 

در عرصه های مختلف، در جریان دغدغه ها و تأکیدات مراجع تقلید قرار گرفت.
 مراجع عظــام تقلید طی این دیدارها بر ریشــه کنی 
فقر و گرانی، ســاماندهی وضعیت اقتصادی و معیشــت 
جامعه، رفع مشکالت و دغدغه های کشاورزان و دامداران، 
مدیریت و تأمین پایــدار آب، اتمام طرح های نیمه تمام، 
حفظ کرامت و پی ریزی زندگی آبرومندانه مردم، افزایش 
تعامالت بین المللی، بهبود مسائل فرهنگی، رفع محرومیت 

و اصالح نظام بانکی کشور تأکید کردند.

 ]صفحه ۸[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

توافقی که دوباره نقض شود
چه ارزشی برای ایران 

دارد؟!

در گزارش خبری تحليلی کيهان بررسی شد

تغییر موازنه قدرت
مأموریت ماهواره بر سیمرغ

]صفحه ۳[

توافق  امضای  به  نيازی  ایران   ســی ان ان: 
هســته ای جدید با ایاالت متحده ندارد زیرا 
در حال حاضر بزرگترین برنامه موشــکی در 

خاورميانه را دارد.
ماهواره بــر  پرتــاب  آسوشــيتدپرس:   
ســيمرغ در بحبوحه مذاکرات دشــوار در 
 وین بر ســر برنامه هســته ای ایران انجام 

شده است.
 محمد اسالمی، رئيس  سازمان انرژی اتمی: 
متأســفانه اگر برخالف منویات رهبر معظم 
بی مهری هایی  و  نوســانات  اسالمی،  انقالب 
فضایی  و  باال  فناوری های ســطح  به  نسبت 
در کشــور انجام نمی شــد و برخی افراد با 
نادانــی به ایــن حوزه ها ضربــه نمی زدند، 
و فنــاوری فضایی خيلی  امروز در علــوم 
 جلوتر بودیم و پيشــرفت بيشــتری کرده 

بودیم.
 زمانی که ما در ســال ۱۳۸۸ موفق شدیم 
ماهواره اميد را در فضا قرار دهيم، به صورتی 
باور نکردنی ادبيات دنيا با ما تغيير کرد. برای 
ورود به باشگاه فضایی به ما خوش آمد گفتند 

و حيرت زده بودند.

 

گزینه های سپاه 
روی میز وین!

یادداشت میهمان

] صفحه۲ [

 شاگردان مکتب سليمانی، روز پنج شنبه در آستانه سالروز شهادت آن سردار پرافتخار اسالم، ماهواره بر سيمرغ را با سرعت 7۳5۰ متر بر ثانيه 
به ارتفاع ۴7۰ کيلومتری از سطح زمين پرتاب کردند و بار دیگر موازنه قدرت را دگرگون ساختند.

 تغيير موازنه قدرت و ســير صعودِی توليد اقتدار، امری مداوم است و پرتاب »ماهواره بر سيمرغ« از پایگاه فضایی امام خمينی)ره( نشان دیگری
از آن تغيير و صعود اســت که بار دیگر کاله از سر اســرائيلی ها برمی دارد. ایران برخالف ميل دشمنان، سال هاست وارد باشگاه دارندگان فناوری 

ماهواره و ماهواره بر شده است، همچنان که در حوزه هسته ای توانست.
 شــبکه فرانس ۲۴: ایران ماهواره تحقيقاتی پرتاب و قدرت های غربی را در بحبوحه مذاکرات درباره توافق هسته ای آزمایش می کند. توان موشکی 
ایران معادله مذاکرات را تغيير داده و دولت های غربی نگران هستند که این آزمایشات ارتباطی با توسعه برنامه موشکی و بالستيک ایران داشته باشد.

صفحه آخر

شلیک 499 موشک بالستیک به 
تأسیسات حیاتی عربستان  و امارات 

کارنامه انصاراهلل در جنگ یمن 
منتشر شد

صفحه ۲

فتنه ۸۸ شبیه جنگ احزاب بود 
 و حماسه 9 دی 

 به ضربت امیر المؤمنین)ع( 
در آن جنگ شباهت داشت

مدیر مسئول کيهان در جمع مردم خلخال:

صفحه ۱۱

انتقام نهایی ما 
مجازات ترامپ  و همه مسببان

 ترور حاج قاسم است

آیت اهلل خاتمی:  

آغاز سال نو ميالدی
 بر هموطنان مسيحی مبارک باد

  آیت اهلل رجبی: اگر بخواهیم نســل آینده به ویژه جوانان را در مسیر اسالم ناب و انقالب اسالمی 
ثابت قدم نگاه داریم باید مبانی نظام تفکر دینی را در میان شان تثبیت کنیم و نهادینه سازیم.

 آیت اهلل محمود محمدی عراقی: فارغ از گرایش های سیاسی بنده معتقدم ما باید برای  اندیشمندان خود
فوق هرگونه گرایش سیاسی، اهمیت و احترام قائل باشیم. این ظلم بزرگی است که بخواهیم به خاطر خط 

و خطوط سیاسی جوانان جامعه را از یک متفکر بزرگ دینی، فکری و فلسفی محروم کنیم.

اذعان مدعیان اصالحات 
به عقب نشینی آمریکا و اروپا 

در دور جدید مذاکرات

نگاهی به دیروزنامه های زنجيره ای

صفحه ۱۱


