
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/10/11 و 
اجازه مجمــع عمومی فوق العاده مورخ1400/8/5 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شــرکت از مبلغ 75000000ریال 
به مبلغ15075000000ریال منقســم به 2010000ســهم 
7500ریالی با نام از محل پرداخت مطالبات حال شده افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح و ذیل ثبت در تاریخ 

فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1265662( 

آگهی تغییرات شرکت آسان الکترونیک غدیر شرکت سهامی خاص 
به استناد رونوشت سند شماره 19516 مورخ 1400/06/10 به شماره ثبت 329982 و شناسه ملی 10103695555

با شناســه ســند 140011456828000026دفتر اســناد 
 50 بوشــهر آقای رضا فریدونی فرزند حســین )نســبت 
 به 5 دانگ( و خانم امینه سالمی فرزند کرم )نسبت به 1 دانگ( 
تمامی شش دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری به شماره 
ثبت 12573- بندرعباس را به آقایان علی قنبری قلعه گیر 
 و رضــا قنبــری قلعه گیر فرزندان حبیب )هرکدام نســبت 
 بــه 3 دانگ( انتقــال قطعــي داده اند. مراتب به اســتناد 

ماده 25 قانون دریایي ایران آگهي مي  گردد.
شناسه آگهی: 1265160

12573 لنج باری بندرعباس

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1400/10/04 و مجوز شــماره 
21352 / 1 / 1400 مورخ 1400/10/13 اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین 
رســتمی 0491258429 به ســمت رئیس هئیت 
مدیره و مدیرمسئول موسسه آقای حسین رحمتی 
0059116536 به سمت نائب رئیس  هئیت مدیره 
آقای مســعود محمدی 0075966476 به ســمت 
مدیرعامــل و عضــوء اصلی هئیت مدیــره انتخاب 
گردیدند تمامی اســناد مالی تعهدآور و قراردادها و 
اوراق بانکی از قبیل چک ، ســفته و برات با امضای 
مدیرعامــل همراه بــا رئیس  هئیت مدیــره و مهر 

موسسه اعتبار خواهد داشت

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری
 قرارگاه جهادی وفاق سبز علوی وسع

به شماره ثبت 43123 و شناسه ملی 14007174041

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1263329(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مــورخ 1400/09/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد:- موسسه حسابرسی و خدمات آفاق کاوشگران با 
شناســه ملی10380152313 به سمت بازرس اصلی 
و سیدمحسن حسینی به شماره ملی 0421966386 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. -روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر 
آگهی های شــرکت انتخاب گردید.- صورت های مالی 
منتهی به ســال1399 بــه تصویب رســید.- عزیزاله 
دباغــی بــه شــماره ملــی 3960369247 بســمت 
رئیس هیئت مدیــره و مرضیه کاوکپور به شــماره ملی 
2619249740 بســمت نائب رئیــس  هیئت مدیره و 
 هانیه دباغی به شــماره ملی 0065952642 بســمت 
مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و 
عقوداسالمی و اوراق و اسناد عادی و مکاتبات با امضای 
رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل منفرداً به همراه مهر 
شرکت معتبر می باشد. و با امضاء ذیل صورتجلسه اقرار 

به قبولی سمت نمودند.

آگهی تغییرات شرکت
 تولیدی صنعتی پیشگام خاور تهران سهامی خاص 
به شماره ثبت 1198 و شناسه ملی 10101908726

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت )1263345(

مــورخ  اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره  بــه 
شــد:  اتخــاذ  ذیــل  تصمیمــات   1400/09/22
آقــای مهــدی عظیمی گرکانــی به شــماره ملی 
0074630199 به نمایندگی از شــرکت ریسندگی 
و بافندگی مطهری)با مسئولیت محدود( به شناسه 
ملــی 10102245323 به شــماره ثبت 182353 
به عنوان رئیــس  هیئت مدیره- آقای ســیدعباس 
سیدخاموشــی به شــماره ملی 0060074744 به 
عنــوان نایب رئیس  هیئت مدیــره- آقای حمیدرضا 
ناصری فتیده به شــماره ملــی 2031453262 به 
عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. 
کلیه اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، ســفته، بروات و عقود اسالمی و غیره با امضاء 
ثابت کلیه اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه 
اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استر تاپس 
سهامی خاص به شماره ثبت 215000 

و شناسه ملی 10102563826

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1263347(

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مورخ 1400/09/22 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: صورت های مالی شرکت برای ســال مالی منتهی 
بــه 1399/12/30 مــورد تصویب قرار گرفت. شــرکت 
ریســندگی و بافندگــی مطهری)با مســئولیت محدود( 
بــه شناســه ملــی 10102245323 به شــماره ثبت 
182353- آقای ســیدعباس سیدخاموشــی به شماره 
ملــی 0060074744 و آقای حمیدرضــا ناصری فتیده 
بــه شــماره ملــی 2031453262 به عنــوان اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی 
10100525069 شــماره ثبت 13919 به عنوان بازرس 
اصلی و حســابرس مستقل و آقای وحید ذوقی به شماره 
ملی 0077894065 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 
بــرای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدنــد. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

گردید.

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استر تاپس 
سهامی خاص به شماره ثبت 215000

 و شناسه ملی 10102563826

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1263348(

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/12/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد:- حمید مسعودی فر به شــماره ملی 0032270763 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و شــهال صفارزاده به شــماره ملی 0452082145 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند- کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شــرکت به امضای خانم 
شــهال صفارزاده به شماره ملی 0452082145 یا آقای حمید مسعودی فر 

0032270763 به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
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 قطعات خودرو سهامی خاص 
به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10100740923

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
سیدعلیرضا شریفی اصل به شماره ملی 0065829492به 
ســمت مدیرعامل و رئیس  هیئت مدیره ، آقای سید باقر 
شــریفی اصل به شــماره ملی 1729515150به سمت 
نایب  رئیس  هیئت مدیره و خانم ســعیده شریفی اصل به 
شــماره ملی 0057972400به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق 
عادی و اداری و قرارداد ها و عقود اســالمی با امضاء آقای 
ســیدعلیرضا شریفی اصل به ســمت مدیرعامل و رئیس  
هیئت مدیره و آقای ســید باقر شــریفی اصل به ســمت 
نایــب  رئیس  هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشد. خانم آسیه اکبری حلم به شماره 
ملــی 1360642803 به ســمت بــازرس اصلی و آقای 
حسن کردی به شــماره ملی 4132345289 به سمت 
بــازرس علی البدل بــرای مدت یک ســال مالی انتخاب 
شدند. ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت منتهی به 

1398/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت شریف گستر نفیس شهر 
سهامی خاص به شماره ثبت 498182 

و شناسه ملی 14006164060 

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

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/05 
و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/05 تصمیمات 
 ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال
به مبلغ 10000000000 ریال منقســم به 10000000 سهم 
1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شــده از طریق مطالبات 
حال شــده تامین گردیده افزایش یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شــرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه 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 شریف گستر نفیس شهر سهامی خاص 
به شماره ثبت 498182 و شناسه ملی 14006164060 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســمت اعضــاء هیئت مدیره 
به قــرار ذیل تعییــن گردیدند: آقای عباســعلی رحیمی 
اصفهانی به کد ملی 1286552249 به نمایندگی شرکت 
ره نگار خاورمیانه پارس به شناســه ملی 10320823609 
به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شد.- آقای محمدرضا 
محمودی به کدملی 0051486997 به نمایندگی شرکت 
پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی 14005291651 
به عنــوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئــت مدیره انتخاب 
شــد. آقای مجید نوعی به کد ملــی 0380986310 به 
نمایندگی از بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی به شناسه 
ملی 10100171920 به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب 
شد.- کلیه اوراق و اســناد مالی و تعهدآور از جمله چک، 
ســفته، برات، قــرارداد و غیره با امضــاء متفق مدیرعامل 
و یکــی از اعضــاء هیئت مدیره و در غیــاب مدیرعامل با 
امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشد. همچنین اوراق عادی و مراسالت با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی شهر سازی علوی 
شرکت سهامی خاص  به شماره ثبت 122395 

و  شناسه ملی 10101658981 

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات مشاوره مدیریت امور مالی 
و اداری شامل )حســابداری و اصالح حساب، طراحی، اســتقرار و پیاده سازی 
سیستم های مالی و اداری و دفاتر قانونی و سایر امور مرتبط( صنعتی و بازرگانی 
و خدماتی شــامل امکان ســنجی، تحلیل و طراحی و پیاده سازی سیستم های 
اطالعات مدیریت، انجــام ارزیابی مطالعات فنی و اقتصادی طرح ها و پروژه ها، 
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی هــا، کنترل کیفیت و بهره وری و انتقال 
تکنولوژی و ســایر امور مرتبط مشاوره در زمینه تحلیل و مطالعات بازار، خرید 
و فروش سهام شــرکت ها و مشارکت، سرمایه گذاری و مدیریت نهادهای مالی، 
همچنین برگزاری همایش ها ســمینارها و نشست های تخصصی در کلیه امور 
فوق الذکر، اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی و شــعبه در داخل و خارج از کشور، 
مشارکت و سرمایه گذاری و عقد قرارداد با کلیه  اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ 
وام و تســهیالت ریالی و ارزی از بانک های و موسســات خصوصی و یا دولتی، 
شــرکت در مناقصه هــا و مزایده ها، خرید و فــروش و واردات و صادرات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی و هرگونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع فعالیت 
شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- منطقه 
15، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، محله کاووســیه، خیابان 
ولی عصر، خیابان بیســتم، پالک 12، ساختمان پزشکان 16، طبقه دوم، واحد 
8 کدپســتی 1517953631 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
100,000,000 ریــال نقدی منقســم به 100000 ســهم 1000 ریالی تعداد 
100000 سهم آن با نام عادی مبلغ 100000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 72 مورخ 1399/09/15 نزد بانک بانک ملت شعبه زامیاد 
با کد 6622 پرداخت گردیده اســت. اعضا هیئت مدیــره آقای یزدان روزبهانی 
 به شــماره ملی 0022943749 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت

2 ســال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم الهام اصالت به شماره ملی 
4130888676 و به ســمت رئیس  هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای ایمان 
اصالت به شــماره ملی 4133329260 و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای رئیس  هیئت مدیره 
و یکــی از اعضــای هیئت مدیره متفقــاً با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری 
بــا امضای هریــک از اعضای هیئت مدیره منفرداً با مهر شــرکت معتبر خواهد 
بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرســان آقای شباهنگ الماسی به 
شماره ملی 0063307421 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال خانم عطیه 
برخورداری به شماره ملی 4120029808 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
1 سال روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص شاخص حساب ایرانیان 
درتاریخ 1399/09/30 به شماره ثبت 569998 

به شناسه ملی 14009661581 

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

سال هشتادم   شماره 22950   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  چهارشنبه 6 بهمن 1400   23 جمادی الثانی 1443    26 ژانویه 2022

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۱۰، ۴ و ۱۱[

 شــیوع اُمیکــرون جدید در اروپا؛ هــرج و مرج 
در بیمارستان های آمریکا.

 مجــازات 670 هــزار مقــام حزبــی در چین، 
طی یکسال گذشته.

 پژوهشکده صهیونیستی: کرانه باختری در آستانه انفجار است.

 شناسایی و انهدام 10 مخفیگاه داعش در سومین روز 
عملیات ارتش عراق.

 نتایج یک نظرســنجی نشان داد، تورم و افزایش 
جــرم و جنایت ، بزرگتریــن نگرانی امــروز مردم 

آمریکاست.

پس  لرزه های ضرب شست انصاراهلل

امارات: سکوی پرتاب موشک یمنی ها را زدیم
انصاراهلل: به کاهدان زدید!

 ایران به جمع 5 کشور تولیدکننده انسولین قلمی 
در جهان پیوست.

 در پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده شهرداری 
شــهریار مطرح شــد؛ روایت نماینده دادســتان از 

تبدیل شهریار به حیاط خلوت مفسدان اقتصادی.

 قائم مقــام وزیــر صمــت مدعی شــد: کاهش 
درصــدی قیمــت برخــی کاالهــا بــا طرح   70 

»درج قیمت تولیدکننده« .
 رئیس  اتحادیه آهن و فوالد: تقاضایی وجود ندارد، 

اما آهن گران می شود!

در آستانه پیک ششم کرونا 

آماده باش مراکز درمانی سراسر کشور 
و بازگشت محدودیت ها  در صورت شدت گرفتن اُمیکرون

 ]صفحه ۴[

کیهان بررسی می کند

بازار قرمزپوش بورس 
در انتظار اقدامات حمایتی

رئیس  جمهور در گفت وگوی تلویزیونی با مردم:

 دولت سیزدهم به دنبال توجه به ظرفیت عظیم همسایه ها 
و توازن در روابط بین الملل است

احتمال تجزیه آمریکا چقدر است؟
نشنال اینترست پاسخ می دهد

 مجله آمریکایی »نشنال اینترســت« در گزارش خود با عنوان »آیا آمریکا یکپارچه باقی خواهد ماند؟« 
نوشت: »روسیه و چین امیدوارند نوعی فروپاشی در آمریکا صورت بگیرد.« 

 سفیدپوست ها برتری جمعیتی خود را در آمریکا تا سال 2040 از دست خواهند داد و غیر سفیدپوست ها 
تعداد بیشتری را در این کشور خواهند داشت.

 سفیدپوســتان در ســال 2040 به جای تحویل قدرت به غیر سفیدپوســتان، برتری خــود را با زور 
حفظ خواهند کرد و آمریکا با فروپاشی مواجه خواهد شد.

 آنچه امروز بر ســر بورس می گذرد نتیجه سلســله اتفاقاتی اســت که از سال 98 شــروع و در سال 99 
بر سر مردم خراب شد و تا امروز هم ادامه داشته است.

 مصوبات 10 بندی ســتاد اقتصادی و تشکیل کارگروهی به ریاست معاون اول دولت از جمله حمایت های 
دولت فعلی از بورس بوده است.

 با وجود تالش های دولت، وجود ابهام درباره برخی اقدامات دولت موجب شده که مسیر حمایت از بورس محل سؤال 
باشد. عدم ثبات در برخی تصمیمات همچون افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی از جمله این ابهامات است.

 تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس درباره اخذ مالیات از صادرات برخی محصوالت پتروشیمی و یا موافقت 
با واردات 50 هزار دستگاه خودروی سواری و 10هزار دستگاه ماشین آالت سنگین از دیگر عوامل ابهام برانگیز 

برای بازار سهام بوده است.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

قیمت نفت
 احتماال به زودی

100 دالری می شود

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

مذاکره مستقیم با آمریکا
ترفند دشمن برای فرار از لغو تحریم هاست

]صفحه 2[

]صفحه ۱۱[

 اظهــارات اخیر وزیر خارجه کشــورمان 
با  هرچند  آمریــکا«  با  »مذاکره   درخصوص 
اما و اگر و به صورت مشــروط مطرح شده و 
 در  هاله ای از ابهام قرار دارد اما با اســتقبال 
دو جریان مواجه شــده تا با دســتاویز قرار 
دادن آن بتوانند مسیر مذاکرات را به انحراف 
بکشــانند؛ یک( پادوهای داخلی غرب و دو( 

طرف های مقابل برجام به ویژه آمریکا.
برابــر طرف های خارجی  ایران در   گرچه 
کوتــاه نیامــده و نخواهد آمد امــا نتیجه 
طرح موضوعاتی از ســوی مقامات دستگاه 
دیپلماســی این اســت که این گزاره را در 
آمریکایی ها تقویــت می کند که ایران تحت 
تأثیر فشــارهای غرب منفعل شده و تغییر 

مسیر داده است!
 جمهوری اســامی ایران طی دور جدید 
مذاکرات همواره بر ســه اصــل »لغو همه 
تحریم ها«، »راســتی آزمایی مؤثر« و »ارائه 
تضمین از ســوی طرف مقابل« تأکید کرده 
اســت تا آنجا که به گفته سعید خطیب زاده 
)سخنگوی وزارت خارجه( ایده های اجرایی و 
عملیاتی ایران در وین »تبدیل به کلمات شده 

است ازجمله در حوزه تضامین.«
 مذاکره دوباره با آمریکا، آن هم درباره توافق 
مذاکره شــده و منعقد شده، محلی از اعراب 
ندارد و تنها راه حل برای بازگشت به برجام، 
عمل به تعهدات )لغو تحریم ها، راستی آزمایی 

و ارائه تضمین( است.

 

برادرانه با برادرانمان  
امیرعبداللهیان و شمخانی 

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 طرح موضوع مذاکره با آمریکا که در واقع ترفند دشمن برای فرار از لغو تحریم هاست، گرچه معنای عقب نشینی نمی دهد اما تناسب دقیقی با 
واقعیت موجود در مذاکرات وین نداشته و به طرف های غربی پالس عقب نشینی و تناقض می دهد.

صفحه ۳

صفحه 11

صفحه ۳

جریان تحریف 
به دنبال ایجاد انحراف
 در مسیر تحول است

صفحه ۷

 پدر قهرمان من ؛
نفس هایی که 

پس از 34 سال آزاد شد

 تقالی جریان تحریف 
برای تطهیر دیپلماسی انفعالی 

دولت قبل

انتصاب حجج اسالم تقوی 
و حاجی  ابوالقاسم 

به عضویت »شورای هماهنگی 
ریاست جمهوری و حوزه« 

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

با حکم رئیس جمهور صورت گرفت 

آیت اهلل رئیسی:


