
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: صورت های مالی مؤسســه 
شــامل ترازنامه در تاریخ 1398/12/29 وحســاب سود و زیان و جریان 
وجوه نقد برای ســال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1398 مورد تصویب 
قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت 7355 و شناسه 
ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی برای ســال مالی 1399 
انتخاب گردید روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی مؤسسه انتخاب شد.

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

آگهی تغییرات موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
 به شماره ثبت 24533 و شناسه ملی 10104022009

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/03/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و 
خدمات مالی حافظ گام به شناســه ملی 10100484035 به 
سمت بازرس اصلی و آقای فرزاد حیدری ثابت به شماره ملی 
0057252025 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت
 سهامی خاص به شماره ثبت 368048 

و شناسه ملی 10320174724

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/11/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1( آقــای رضا عابدینی نظری به 
کد ملی 0038850842 به عنوان رئیس هیئت مدیره ، 2( آقای 
محمد صیاد به کدملی 0323615155 به نمایندگی شرکت 
خدمات مهندســی و شهر ســازی علوی دارای شناســه ملی 
10101658981 به عنوان مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره ، 
آقای مهیار نورعلی به کد ملی 0453419216 به نمایندگی 
از شــرکت پیونــد تجــارت آتیــه ایرانیان به شناســه ملی 
14005291651 به عنوان نایب رئیــس  و عضو هیئت مدیره 
برای دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمناً کلیه 
اوراق و اســناد مالی و تعهدآور از جمله چک، ســفته، برات، 
قــرارداد و غیره بــا امضاء متفق مدیرعامــل و یکی از اعضاء 
هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامــل با امضاء دو نفر از اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. همچنین 
اوراق عــادی و مراســات با امضاء مدیرعامــل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تمیشان سهامی خاص
 به شماره ثبت 15974 

و شناسه ملی 10100582370

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
صورت حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 1398/05/31 
به تصویب رسید. آقای حمید عرب زاده قهیازی به شماره ملی 
0042299713 به سمت بازرس اصلی و آقای عباس رسول پور 
قهرود به شماره ملی 1262544270 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال 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  

آگهی تغییرات شرکت صادرات پنبه شرق شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 7774 و شناسه ملی 10100343648

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/01/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی 10320849506 
به ســمت بازرس اصلی و آقای آرش فالحی با شماره ملی 3255941024 به سمت بازرس علی 
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. خانم سمیه عزیزی به کد ملی 3839841471 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای آرمان عزیزی به کد ملی 3830023073 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره وآقای آرش عزیزی به کد ملی 3839805627 
به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال تعیین گردیدند و آقای رامین عزیزی به کد ملی 
3838451597 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضا هیئت مدیره و سهامداران( به سمت مدیرعامل 
تعیین شــد کلیه اســناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات 
و همچنین اســناد و اوراق عادی و اداری بــا امضای مدیرعامل )آقای رامین عزیزی( و در غیاب 
ایشــان با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره )آقای آرمان عزیزی( منفردا همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد سهامی خاص 
به شماره ثبت 473907 و شناسه ملی 14005009733

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه مورخ 1399/12/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و زیان 
ســال مالی منتهی بــه 1399/09/30 مورد 
تصویب قرار گرفت. موسســه حسابرســی و 
خدمات مدیریت نو اندیش به شناســه ملی 
10100644122 بــه عنوان بازرس اصلی و 
آقای ســهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی 
بازرس علی البدل  2060701163 به سمت 
به مدت یکســال برای سال مالی منتهی به 
1400/09/30 انتخــاب گردیدنــد. روزنامه 
کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

انتخاب گردید.

آگهی تغییرات 
شرکت تولید و تکثیر و پرورش میگوی ممتاز شهاب 

سهامی خاص  به شماره ثبت 116673 
و شناسه ملی 10101602789

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/10/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای 
محمد علی مشیدی به شماره ملی:0533201365 2- آقای 
نصرت اله کاشانی به شماره ملی:0530804433 3- شرکت 
فرصت آفرین فاخر )سهامی خاص( به شماره ثبت 468441و 
به شناسه ملی:14004742052)به نمایندگی خانم سمیرا 
ملی:0073331759(4-شرکت  به شــماره  واثق  ســلمان 
توســعه کشاورزی ستاره فاخر سهامی خاص به شماره ثبت 
497433 و شناســه ملی 14006118952 )به نمایندگی 
آقای امراله ممبینی به شماره ملی 4819601318(5- آقای 
محســن کاشانی به شــماره ملی:0056979452 به سمت 
اعضــای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند 
که بدین شــرح تعیین ســمت گردیدند: آقای محمد علی 
مشیدی به شماره ملی:0533201365 به سمت مدیرعامل ، 
آقای نصرت اله کاشــانی به شــماره ملی:0530804433 
به ســمت رئیــس هیئت مدیره- شــرکت فرصــت آفرین 

فاخر ســهامی خاص به شــماره ثبت:468441 و به شناسه 
سلمان  ســمیرا  خانم  نمایندگی  ملی:14004742052)به 
واثق به شــماره ملی:0073331759(به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 
به شــماره ثبت 8977 و شناســه ملی 10100379311به 
ســمت بازرس اصلی و خانم سمیه فرید آق قلعه به شماره 
ملــی: 0061063479 به ســمت بــازرس علی البدل برای 
مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند. امضــاء کلیه اوراق و 
اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات 
و قراردادها و عقود اســامی با امضای: مدیرعامل و یکی از 
اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای دو 
نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء 
کلیــه اوراق عادی و نامه های اداری بــا امضای: مدیرعامل 

منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت شیروگوشت وخامه سهامی خاص 
به شماره ثبت 26244 و شناسه ملی 10100717092

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1400/03/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مدت تصفیه 
از تاریخ این مجمع به مدت یک ســال شمسی تمدید گردید. 
آقای حمزه میقانی با شــماره ملی 0068714017 به ســمت 

مدیر تصفیه ابقاء گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آوای تندرستی لیان نوتریکا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 488298 

و شناسه ملی 14005665296

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت های 
مالی مربوط به سال مالی منتهی به 98/12/29 تصویب شد. 
موسســه حسابرسی پیشداد  اندیشــه مهرگان به شماره ثبت 
37973 و شناسه ملی 14005639851به عنوان بازرس اصلی 
و ســهیل قنبری با کدملی 0014084236 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

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

آگهی تغییرات شرکت شیوه نرم افزارگستر آسیا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 497810 و شناسه ملی 14006138250

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 

1399/10/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت 

مدیــره از 3 نفــر به 5 نفر افزایش یافت و مــاده مربوطه در 

اساسنامه بدین شرح اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت شیروگوشت وخامه 
سهامی خاص به شماره ثبت 26244

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه با اطاعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های حائز شرایط واگذار نماید.  و شناسه ملی 10100717092
۱- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت آب و فاضاب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کد پستی 4514978757

۲- عنوان و مشخصات كلي پروژه:

هرگونه اتالف قابل توجه آب )شکستگی لوله ها، باز بودن لوله ها، هدر روی آب در هر نقطه( را به مركز ارتباطات مردمی )۱۲۲( اطالع دهید.

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شركت سهامی آب و فاضالب 

استان زنجان

شماره 
مناقصه

محل تامین اعتباربرآورد اولیه )ریال(نام و محل پروژه
تضمین شركت در فرآیند 

ارجاع كار )ریال(

1400-53
نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی 

شهرهای تحت پوشش شهرستان زنجان )شهری(
2/046/000/000منابع جاری شرکت63/848/573/431

1400-54
نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی

 شهر های تحت پوشش شهرستان خدابنده )شهری(
686/000/000منابع جاری شرکت18/518/904/112

1400-55
نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی 

شهر های تحت پوشش شهرستان ابهر)شهری(
426/000/000منابع جاری شرکت9.838.819.599

۳- صالحیت مورد نیاز: دارا بودن حداقل رتبه 6 صاحیت بهره برداری از تاسیســات آب شــرب در 
رســته تامین ، انتقال و توزیع از شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور و شرکت هایی که کلیه مراحل 
تشخیص صاحیت فوق را طی نموده و نام آنها در سایت www.nww.ir درج گردیده است یا دارای 
رتبه آب یا تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه و یا شرکت هایی دارای مجوز رسته تاسیسات 

از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۴- تاریخ وآدرس دریافت اســناد مناقصه: اسناد مناقصه فوق از ساعت 12 مورخ 1400/08/01 
www. و http://iets.mporg.ir لغایت ســاعت 9 صبح مــورخ 1400/08/06 در ســایت های
znabfa.ir بصورت رایگان جهت دریافت موجود اســت و مناقصه گر می بایســت جهت شــرکت در 

مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید.
۵- نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به 
یکی از صور درج شــده در آیین نامه تضمین برای معامات دولتی و کســر از مطالبات ارائه گردد که 

جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 
۶- مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها 2 ماه بوده و قابل تمدید تا 2 ماه دیگر می باشد.

 .http://iets.mporg.ir www.znabfa.ir، http://tender.nww.ir :۷- سایت های ثبت آگهی
۸- مهلــت تحویل پاكات مناقصه: مهلت تحویل پاکات مناقصه فوق حداکثر تا ســاعت 9 مورخ 

1400/08/16 می باشد.     
۹- مکان تحویل پاكات: دبیرخانه شــرکت آب و فاضاب استان زنجان به آدرس زنجان کمربندی 

شمالی- ابتدای زیباشهر کد پستی:4514978757 
۱۰- زمان گشایش پاكات: پاکات مناقصه فوق در ساعت 11 مورخ 1400/08/16 در سالن جلسات 

شرکت آب و فاضاب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
۱۱- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

۱۲- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در 
فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۳- هزینه آگهی ها به تناسب برآوردهای محاسبه شده بر عهده برنده گان مناقصه خواهد بود.
دفتر روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان زنجان

نوبت دوم

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در نظر دارد ساختمان با 
مشخصات ذیل را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( با شماره مزایده 2000003356000003 به فروش برساند. 
متقاضیــان می توانند همــه روزه از تاریخ 1400/7/28 لغایــت 1400/8/20 جهت 
دریافت مدارک شــرکت در مزایده اقدام نمایند. شرکت کنندگان در مزایده می توانند 
اطالعات کامل مزایده را از طریق ســایت WWW.setadiran.ir به صورت 
رایگان دریافت نمایند، یا جهت کســب اطالعات بیشــتر با آقای جدیدی با شماره 

تلفن همراه 09122024106 تماس حاصل نمایند.
قیمت پایه کارشناسی:

براساس ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری، مبلغ پایه فروش ملک مذکور به مبلغ 
164/000/000/000 )یکصد و شصت و چهار میلیارد( ریال قیمت گذاری شده است.

* ملک با وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید از ملک الزامی می باشد.

مبلغ تضمین موضوع مزایده عمومی
شرکت در مزایده

آدرس محل 
ملک

ملک با پالک ثبتی یک فرعی از 
1060 اصلی واقع در بخش یک 

حوزه ثبت ملک کاشان به مساحت 
2970/55 مترمربع عرصه و مساحت 

تقریبی 1250 مترمربع اعیانی از 
امالک مازاد اداره کل امور اقتصادی 

و دارایی استان اصفهان

 7/270/000/000
)هفت میلیارد و 
دویست و هفتاد 

میلیون( ریال

کاشان- میدان 
دروازه دولت- 
خیابان استاد 
رضا عباسی

زمان دریافت اسناد از طریق 
سامانه

مهلت تحویل 
فیزیکی اسناد

زمان 
بازگشایی 

پاکات

از 14007/28 لغایت 1400/8/9
تا ساعت 13 
روز پنج شنبه 
1400/8/20

روز شنبه ساعت 
10 صبح مورخ 

1400/8/22
شناسه آگهی: ۱2۱۱۳۸۱                              شناسه نوبت چاپ: ۱۳۱۳۸۳۱

آگهی فراخوان 
مزایده عمومی ساختمان

نوبت دوم

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

سال هشتادم   شماره 22871   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  دوشنبه 3 آبان 1400  18 ربیع االول 1443    25 اکتبر 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 یمنی هــا چگونــه 3200 کیلومتــر از خــاک 
کشورشان را آزاد کردند؟

 درخواست 40 نهاد آمریکایی برای توقف همکاری 
گوگل و آمازون با رژیم آپارتاید اسرائیل.

 نفرت هواداران نیوکاسل از بن سلمان، مالک این تیم.

 الهام علی اف، یکی از فاسدترین و دیکتاتورترین 
حاکمان دنیا از نگاه نشنال اینترست.

 تحــرکات مصطفــی کاظمــی بــرای تصدی 
 نخســت وزیری در میــان اعتراض هــا بــه نتایج 

انتخابات عراق.

سیدحسن نصراهلل خطاب به صهیونیست ها:

صریحمیگویم
نفتوگازلبنانبهخطربیفتداقداممیکنیم

 مشــاور وزیر راه: اخذ مالیــات از خانه های خالی 
قیمت مسکن را کاهش می دهد.

 مجموع واکســن های تزریق شــده در کشــور
 از 80 میلیون ُدز عبور کرد.

 مدیرعامل توئیتر: ابَر تورم به زودی اقتصاد آمریکا را فرا می گیرد.

 دیدار رئیس بنیاد شهید و فرمانده نیروی دریایی ارتش
با خانواده  شهدا و جانبازان اهل سنت.

 وزیر بهداشت با تکذیب فوت ناشی از تزریق واکسن:
 بیش از 85 درصد از بیماران فوت شده واکسن کرونا

تزریق نکرده اند.

نخستین نتیجه عدم استقراض دوماهه دولت رئیسی از بانک مركزی

کاهش۴/۵درصدینرختورمنقطهبهنقطه
درمهرماه

 ]صفحه آخر[

پژوهشگر اندیشکده آمریکایی:

حمله به پایگاه آمریکا در التنف مهم بود
آمریکایی ها واقعیت را سانسور می کنند

بر اساس آمارهای مستند بین المللی

اطالعاتاتاقبازرگانی
دربارهکاهشصادراتنفتایرانبهچیناشتباهبود

 برخی اطاعات اشــتباه اتاق بازرگانی تهران مبنی بر صفر شدن صادرات نفت ایران به چین، درحالی 
مطرح می شود که مبنای این آمار مشخص نیست.

 طبق آمار اوپک، میانگین صادرات نفت روزانه ایران در نیمه نخست سال 2021 بین 550 تا 850 هزار بشکه
و طبق آمار شرکت ردیابی نفتکش ها،  تانکر ترکرز، یک میلیون بشکه بوده است.

 انتشــار تصاویر جدید از حمله به پایگاه آمریکایی التنف در ســوریه نشان دهنده حجم باالی خسارت ها 
و احتماال تلفات است. 

 پژوهشــگر  اندیشــکده آمریکایی در این باره اعام کرده پنتاگون برای اجتنــاب از تنش هیچ اطاعاتی 
از این حمله ارائه نکرده و بر روی آن سرپوش گذاشته است.

 پایگاه التنف مقر اصلی آموزش گروه های مسلح، محل تمرکز نفوذ آمریکا در نزدیکی اراضی نفتی سوریه، 
پناهگاه عناصر فراری از ارتش برای بازپروری و فرستادن مجدد آنها به میادین جنگ به نفع آمریکاست. 

 التنف نقش اصلی در جنگ جهانی علیه سوریه ایفا کرده و همچنان حمات به ارتش سوریه و متحدانش 
در اراضی سوریه از آنجا سازماندهی می شود.

 ]صفحه ۴[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

اسرائیلهیوم:حملهبه»التنف«
ضربشستبهاسرائیل

وآمریکابود

رهبر انقالب خطاب به برخی از كشورهای منطقه:

قاتالنمردمافغانستاندستآموزهایآمریکاهستند

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی
گناه بزرگی است که باید جبران کنند

]صفحه ۳[

 شاخص اصلی برای اتحاد مسلمانان قضیه 
فلسطین اســت و هر چه جدیت بیشتری 
 بــرای احیاء حقوق فلســطینیان به خرج 

داده شود، اتحاد اسالمی تقویت می شود.
 قدرت های سیاســی و مادی از گذشته 
اصرار دارند كه اسالم را نه یک دین جامع 
و دارای برنامــه برای همه شــئون زندگی 
بشر، بلکه منحصر در عمل فردی و عقیده 
قلبــی معرفی، و با تئوریــزه كردن آن از 
زبان نویســندگان و روشنفکران، این گونه 
القاء كنند كه اسالم در مسائل مهمی مانند 
»تمدن  سازی و مدیریت جامعه«، »اقتصاد و 
تقســیم قدرت و ثروت«، »جنگ و صلح«، 
عدل  »اقامه  خارجی«،  و  داخلی   »سیاست 
و مقابله با ظلم و اشــرار« نه مرجع فکری 

است و نه راهنمای عملی.
 عرصــه فعالیت و دخالت اســالم، همه 
گستره و شئون زندگی بشر از اعماق قلب و 
مسائل عبادی تا مسائل سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی، امنیتی و بین المللی است و كسی 
كه این معنــا را انکار كند، قطعاً به بّینات و 

آیات متعدد قرآن كریم توجه نکرده است.
و  اســالم«  جامعیــت  حــق  »ادای   
مهم ترین  از  مورد  دو  مســلمین«  »اتحاد 

وظایف امروز امت اسالمی است.

 

وینبرایمذاکره
یانتیجه؟

یادداشت روز

] صفحه۲ [

صفحه ۳

صفحه 5

صفحه ۳

اجازه ندهیم 
موج جدید کرونا 

کشور را غافلگیر کند

صفحه ۲

صفحه ۱۱

به زودی 
مذاکرات هسته ای با ۴+۱ 

از سر گرفته می شود

مشکالت هنرمندان
و صنعتگران صنایع دستی 

و راهکارهای پیش رو

امید اسالم
 و خمینِی آینده  ایران بود

ادامه اصرار مدعیان اصالحات 
برای انداختن ایران

FATF به چاه 

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

امیر عبداللهیان:

اول آبان، سالگرد شهادت
آیت اهلل سید مصطفی خمینی

رئیسی:

 حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: وحدت اســالمی یک امر اصولی است نه امر تاكتیکی و مخصوِص شرایط خاص، و این هم افزایی موجب 
قوی شدن مسلمانان می شود تا در ارتباطات با كشورهای غیر اسالمی نیز با دست پُر وارد تعامل شوند.


