
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به شرح 
ذیل تعیین و انتخاب گردیدند. آقای محمدحســین 
 0043216031 کدملــی  طهرانــی   ذوالفقــاری 
 آقــای احمد بیدآبــادی کدملــی 0041638158 
 آقــای محمد بیدآبــادی کدملــی 0032280661 
آقای عبدالحسین بیدآبادی کدملی 0043821121 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال 1398 به 
تصویب رسید آقای ســیدمهدی داودی محتشم با 
کد ملی 0072962811 به عنــوان بازرس اصلی و 
آقای ســید محمدعلی شریفی الحسینی با کد ملی 
0055839983 به عنــوان بــازرس علی البدل برای 
مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کیهان 
جهت درج آگهی های رســمی شــرکت در سال99 

تعیین نمودند.

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 210279

و شناسه ملی 10102517680 

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

مــورخ  اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره  بــه 
شــد:  اتخــاذ  ذیــل  تصمیمــات   1399/06/30 
آقای محمد حســین ذوالفقاری طهرانی به ســمت 
ملــی 0043216031  کــد  هیئت مدیره   رئیــس 
 آقای محمد بیدآبادی به ســمت عضو هیئت مدیره 
کــد ملــی 0032280661 آقای احمــد بیدآبادی 
بــه ســمت نائــب رئیس هیئت مدیــره کــد ملی 
بیدآبــادی  عبدالحســین  آقــای   0041638158
عضو هیئت مدیره کد ملــی 0043821121 آقای 
میثــم بیدآبــادی به ســمت مدیرعامــل کد ملی 
0075350671 تعیین سمت گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و برات 
و غیره به امضــاء 2 نفر از 4 نفر اعضاء هیئت مدیره 
بهمراه مهــر شــرکت و اوراق عادی مراســات و 
مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 210279 

و شناسه ملی 10102517680 

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/01 
و تاییدیــه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان 
مــورخ99/6/22  بــه شــماره 992/15/97065  تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ابوطالب بیــژن داعی با کد 
ملی2218993856 به ســمت رئیس  هیئت مدیره علی 
بغدادی با کد ملی4910375503 به سمت نایب  رئیس 
 هیئت مدیره فاطمه صانعی بــا کد ملی 0558919200 
به ســمت منشــی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای 
ابوالحسن شفیع زاده با کد ملی0048890170 به سمت 
مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب گردید. کلیه قراردادها 
 و اســناد تعهدآور و اوراق بهادار شــرکت بــا دو امضاء

1- ابوالحسن شفیع زاده مدیرعامل به عنوان دارنده امضای 
ثابت 2- ابوطالب بیژن داعــی رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت تعاونی دارای اعتبــار خواهند بود. و در 
غیاب رئیس  هیئت مدیره امضای آقای علی بغدادی عضو 
هیئت مدیره معتبر اســت همچنین اوراق عادی شرکت 

تعاونی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولید و توزیع کارکنان 
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 

به شماره ثبت 155616 و شناسه ملی 10101983635 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1397/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 
ســود و زیان ســال مالی منتهی به تاریخ1396/09/30 
مورد تصویب قرار گرفت. مؤسســه حسابرسی مفیدراهبر 
به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت ساخت آزما سهامی خاص
 به شماره ثبت 89424 و شناسه ملی 10101338001

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1397/03/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین شد. ترازنامه و 
حساب سود و زیان منتهی به 1396/12/29 به تصویب رسید. 
مســعود محمدیان نمینی به شــماره ملی 0033315116 به 
ســمت بازرســان اصلی و داوود مرادی گراوند به شماره ملی 
1290812853 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی زرین دشت سهامی خاص 
به شماره ثبت 9390 و شناسه ملی 10100391600

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1396/04/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای جمال شفیعی 
شــورغین به شــماره ملی: 0322129291 به سمت بازرس 
اصلی وآقای حمید پیشــهء به شماره ملی 4911091541 به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت 1 ســال مالی انتخاب 
گردیدند.- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 

1395/12/29به تصویب رسید. 

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

آگهی تغییرات شرکت خوراک دام و طیور شهریار سهامی خاص 
به شماره ثبت 60384 و شناسه ملی 10101054314

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1397/03/13 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: در اجــرای 
 رعایت ماده 141 قانون تجارت ســرمایه شــرکت را از مبلغ

3000000000 ریــال به مبلغ 10000000 ریال منقســم به 
10000 سهم 1000 ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید. 

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

آگهی تغییرات شرکت اعمار شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 64920 و شناسه ملی 10101098977

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1ـ محل شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه 14 ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله  اندیشــه ، کوچه شــهید 
محمدرضــا نادربیگی ، خیابان مقصود ، پالک 8 ، طبقه اول کد 

پستی 1486781184تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی بیدک نانو ساختار 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 566504 

و شناسه ملی 14009494060   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 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرســی ترازنما همکاران به 
شناسه ملی 10100522558 به سمت بازرس اصلی و خانم نیرالسادات 
سلیما ن ریزی به شماره ملی 0045546118 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان 

شرکت منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

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

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 254038 

و شناسه ملی 10102944443 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/2/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به استان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- شهران شمالی- خیابان سوم 
غربــی- کوچه پنجم غربی- پــالک 3- طبقه دوم- واحد شــرقی 
کدپســتی 1478853874 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پولک سازه غرب 
سهامی خاص به شماره ثبت 493024 

و شناسه ملی 14005900785 

اداره کل امــور مالیاتی اســتان اصفهان در نظر دارد 
مناقصه عمومی تامین خودروهای اســتیجاری ســال 1400 
خود را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه 
تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق 
 درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد.
- مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت ستاد ایران روز 

سه شنبه 21 اردیبهشت 400 1 تا ساعت 19
- مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد روز شــنبه اول خرداد 1400 تا 

ساعت هشت صبح
- زمان بازگشایی پاکت ها: روز شنبه یکم خرداد 1400 )محل 

برگزاری مناقصه اداره کل امور مالیاتی می باشد(
- مناقصه گر بایســتی مبلغ )یک میلیارد و دویســت میلیون( 
1200000000 ریال به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع 
کار به صورت ســپرده به حســاب جاری 2170100204005 
به نام تمرکز وجوه ســپرده اداره کل امــور مالیاتی واریز و یا 
ضمانتنامــه بانکی معتبر ارائه دهد و مدارک مربوطه را ضمیمه 

اسناد درخواستی نموده و در تاریخ مقرر ارائه نماید.
شناسه آگهی: 1131910

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

فراخوان 
مناقصه عمومی 

یک مرحله ای
تأمین خودروهای استیجاری سال 1400

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در نظر دارد 
ســفتکاری مرکز جامع ســالمت امام حســن)ع( خضر )فاز دوم(- واقع در همدان- خضر را 
از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به کلیه شــرکت هایی که دارای ظرفیت کاری 
آزاد- حداقل رتبه بندی الزم )حداقل پایــه 5 ابنیه(- تجربه کاری الزم- گواهینامه صالحیت 
ایمنی )HSE(- توان مالی مناسب- کادر مجرب و تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز می باشند 
واگــذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران 
 و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
1. مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: 1400/02/15 لغایت ساعت 14 روز 

سه شنبه مورخ 1400/02/21
2. مهلت زمانی اعاده پیشــنهاد: از 1400/02/22 لغایت ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 

1400/03/02
3. زمان بازگشایی پاکت ها در سامانه: دوشنبه 1400/03/03 ساعت 9 صبح در دفتر 
مدیریت امور پشــتیبانی و رفاهی دانشــگاه واقع در همدان چهار راه شــریعتی دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساختمان شماره 3 تشکیل می گردد.

ردیف
شرح پروژه

شماره سامانه ستاد: 
2000000236000018

زیربنا 
)متر 
مربع(

حدود 
برآورد 
)میلیون 

ریال(
مبنای برآورد

مبلغ 
تضمین 
)میلیون 

ریال(

مدت 
اجرا

1

سفت کاری مرکز جامع سالمت 
امام حسن)ع( اجرای دیوارهای 

بیرونی و داخلی، چهارچوب 
پنجره، نما، ایزوگام، دربهای 

فلزی و... مطابق نقشه 
و جزئیات اجرایی

حدود 
60010084

براساس فهرست 
بهای سال 1400 
با اعمال ضرایب 

)منطقه ای، 
باالسری )1/30( 
و تجهیز کارگاه و 
بخشنامه سرجمع(

9 ماه505

4. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
5. تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادر شده از 
مؤسســات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد 
و برای ســه ماه دیگر قابل تمدید باشــد در وجه دانشگاه علوم پزشکی همدان و یا ارائه فیش 
واریزی وجه نقد به شــماره 156648908 بانک رفاه شــعبه شــریعتی در وجه دانشگاه علوم 

پزشکی ابن سینا همدان.
6. تضمین شــرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری و 
اصل آن را طبق زمان اعاده پیشنهاد به آدرس: همدان- چهار راه شریعتی- ابتدای بلوار آیت ا... 
کاشــانی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساختمان شماره 3، دفتر مدیریت 

حراست دانشگاه تحویل نمایند.
7. توضیــح اینکــه اعتبارات مناقصــه عمرانی می باشــد. پرداخت: 680 میلیــون ریال نقد، 
242 میلیون ریال اخزا 901 با ســر رســید 1401/06/21، 100 ریال اخزا 902 با ســر رسید 

1401/10/19 - الباقی اوراق دو و سه ساله
8. شــرکت کنندگان در مناقصه باید جهت دریافت اســناد مناقصه مبلغ 300/000 ریال را به 
شــماره حساب بانک رفاه 2175227130005 با شناسه ملی 171700015310024 در سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت واریز نمایند.
9. کد اقتصادی، شناسه ملی و کد پستی دانشگاه علوم پزشکی همدان به ترتیب ذیل می باشد: 

6517619653 ،14002603818  ،411376716391
10. برگزاری مناقصه صرفًا از طریق ســامانه الکترونیکی دولت انجام می گردد و کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه شــامل خرید و دریافت اســناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، 
ارســال پیشــنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گــران محترم از این طریق 

امکان پذیر می باشد.
تاریخ چاپ: 1400/2/16

واحد مناقصات و مزایدات دانشگاه

آگهی مناقصه عمومی
دانشگاه علوم پزشکییک مرحله ای شماره 00/14

و خدمات بهداشتی درمانی 
استان همدان

سال هفتادو نهم   شماره 22740   تکشماره 30000 ریال12 صفحه   پنج شنبه 16 اردیبهشت 1400   23 رمضان 1442    6 مه 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۱۰ و ۴[

 تشــکیل کمیتــه مســلحانه مردمــی در یمن 
برای اخراج امارات از جزایر سقطری.

 افزایــش 100 درصــدی تیراندازی هــای کور 
 در آمریــکا و نگرانــی دادســتان کل این کشــور 

از تروریسم داخلی.

ادامــه درگیری هــای خیابانــی در کلمبیــا؛   
شمار تلفات به 20 نفر افزایش یافت.

 واکسن هایی که دور ریخته می شوند اما به مردم 
فلسطین داده نمی شوند.

روزنامه گاردین خبر داد

»آمریکا«، بزرگ ترین تهدیدکننده دموکراسی 
از نگاه مردم 53 کشور جهان

 سرپرســت ســابق ســازمان توســعه تجارت:
دولت در توســعه تجارت با همسایگان فقط شعار 

داده است.
 »ممنوعیت تردد شبانه« از امشب در تمام شهرها 

دوباره اجرا می شود.

 وزیر بهداشــت خبــر داد: شناســایی مواردی
از ویروس هندی در کشور.

 توســط 50 واردکننــده رخ داد: دپوی عجیب 
3 میلیون تن کاالی اساسی در گمرک.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تشریح کرد

اعالم جزئیات اجرای امتحانات پایه نهم و دوازدهم
و کنکور ۱۴۰۰

 ]صفحه ۴[

کاهش قیمت دالر اگر واقعی است
دولت چرا خودرو را گران کرد؟!

روزجهانی قدس؛ بحران در النه عنکبوت 

والیتی: سیاست بدون قدرت
امکان توفیق ندارد

 هــر چند کاهش نرخ ارز موجب خوشــحالی اســت، اما به نظر می رســد که در مقطــع کنونی، ادعای 
 رفــع تحریم ها چیزی بیش از آرزوهای دولت تدبیر نیســت، چرا که طرف های غربــی اظهاراتی خاف آن

مطرح می کنند.
 آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا گفته است که هنوز راه درازی باقی مانده تا معلوم شود مذاکرات جاری 

در وین برای احیای توافق هسته ای به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
 شائبه ارزپاشی دولت در آستانه انتخابات، یادآور خاطره تلخ تضییع 30 میلیارد دالر منابع ارزی و 60 تن 

ذخایر طای کشور در سال های 95 تا 97 است.

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

یادآوری 
»باید«های فراموش شده

در آخرین ماه های عمر دولت

گزارش تحلیلی کیهان از ابالغ شرایط قانونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

پایان بساط ثبت نام های فله ای
با ابالغ قانون جدید انتخابات

]صفحه ۲[

]صفحه ۱۱[

 

اشتیاق در برابر اکراه!
چرا عبرت نمی گیرید؟!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 میدان و عرصه انتخابات به ویژه انتخابات ریاســت جمهوری، از پرجاذبه ترین و پرشورترین 
 صحنه های مشــارکت عمومی مردم و مظهر حماســه سیاسی اســت. در این میان، انتخابات 
ریاســت جمهوری به نوعی با آفت هایی مواجه می شــود که ثبت نام فله ای یکی از آنهاست، به 
طوری که شناســنامه و کارت ملی و چند قطعه عکس، برای ثبت نام در این انتخابات کافی بود! و 

چندان معیار مشهود و محسوس و قابل  اندازه گیری وجود نداشت.
 جالب است بدانیم، ســال ۱3۹۶، ۱۶3۶ نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند 
که حدود ۱۲۰۰ نفر از آنها مدرك کارشناســی ارشد هم نداشــتند. همچنین، حدود 3۰۰ نفر از 

ثبت نام شدگان نیز محکومیت قطعی کیفری داشتند!

 از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷5 سال 
بوده و باید حداقل دارای مدرك تحصیلی کارشناســی ارشد یا معادل  آن باشند و سابقه تصدی 

حداقل ۴ ساله در سمت های مدیریتی کشور را به طور کامل و با ذکر مصادیق آن داشته باشند.
 همچنین وزرا، اســتانداران، شهرداران شــهرهای باالی دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی 
نیروهای مسلح با جایگاه سرلشــکری و باالتر می توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند. 
عالوه بر این، کلیه داوطلبانی که برای ثبت  نام در انتخابات به ســتاد انتخابات مراجعه می کنند، باید 
گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری اعم از محکومیت کیفری مرتبط با جرایم 

اقتصادی و همچنین محکومیت کیفری مرتبط با جرایم اقدام علیه نظام نداشته باشند.

 

صفحه ۳

روحانی:  

صهیونیست  ها سفاک  ترین 
و جانی  ترین افراد تاریخ 

هستند

صفحه 9

برپایی مراسم شب نشینی 
توسط فدراسیون فوتبال  

تطمیع رسانه ها با ارائه 
کارت هدیه های میلیونی!

صفحه 11

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

منتظر پاس گل
 انتخاباتی روحانی

 از وین هستیم!

 این روزها در حالــی نرخ ارز روند نزولی به خود 
گرفته که به نظر می رســد ایــن کاهش قیمت در 
آســتانه انتخابات، بیش از آنکه بــا تکیه بر عوامل 
بنیادی و پایدار باشــد احتماال ناشــی از بازی های 

انتخاباتی و ارزپاشی های مقطعی است.
 بر خــاف نرخ کاهشــی ارز، روند قیمت گذاری 
دستوری دولت در ســایر بازارها افزایشی است که 
همین تناقض، احتمال دســتوری و مصنوعی بودن 

کاهش نرخ ارز را تقویت می کند.
 سردبیر سایت انتخاب، از رسانه های زنجیره ای حامی 
دولت: »این از برنج و مرغ، آن هم دستور »شورای رقابت« 
مبنی بر افزایش 9 درصدی قیمت خودرو، و در شرایطی 
که دالر روند کاهشی دارد! این همه جهل و بی توجهی 

به معیشت مردم، مگر می شود؟ طبیعی است؟«.

صفحه آخر

مقاومت سرسختانه فلسطینی های 
محله »شیخ جراح«

در برابر مصادره خانه هایشان 
توسط رژیم صهیونیستی

 والیتی: بعضی به این واقعیت توجه ندارند که سیاست بدون قدرت، امکان توفیق ندارد؛ وگرنه کشورهای 
کوچک و حتی ذره بینی، این امکان را داشتند که سرنوشت دنیا را در دست بگیرند.

 »غربگرایان« با عوام فریبی و تکیه بر ذهنیت های تاریخ گذشــته، مبتنی بر برداشــت ســلطه جویانه 
کمونیســت های جهان با محوریت مسکو با تبلیغات پنهان و آشــکار، برقراری ارتباط راهبردی با روسیه 

 ]صفحه 3[را مورد هجمه قرار  دادند.


