
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1400/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
و حســاب سود و زیان ســال مالی99 به تصویب رسید. 
آقای سید مصطفی الوانکار با شناسه ملی0049600885 
به ســمت بازرس اصلی و آقای میثم کریمیان با شناسه 
ملی 0075063735 به عنوان بــازرس علی البدل برای 
مدت یکسال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شــرح ذیل انتخاب 
شدند: شرکت کندر )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 
82884 و شناســه ملی 10101275087 شرکت پخش 
مدبران کوشای ایرانیان )با مسئولیت محدود( ثبت شده 
به شــماره 472476 و شناســه ملی 14004928845 
 شــرکت شــیمی تن پارســیان قشم )ســهامی خاص( 
ثبت شده به شماره 5842 و شناسه ملی 14006630050.

آگهی تغییرات شرکت روجا افزون هرمس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 558508 

و شناسه ملی 14009158714

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1400/04/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند: آقای سیاوش کاویانی کوثرخیزی 
به شــماره ملــی 0031173160 و خانــم رودابه 
کاویانی کوثرخیزی به شماره ملی 4432582901 
و خانم خرمن کاویانی کوثرخیزی به شــماره ملی 
4432902647 انتخــاب شــدند.- آقــای مهربان 
تیراندازی به شماره ملی 4432557354 به سمت 
بازرس اصلی و آقای رستم یزدانی اله آبادی به شماره 
ملی 0040766128 به ســمت بــازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. ترازنامه 
و صورت حســاب سود و زیان شــرکت برای سال 
مالی منتهی به 1398/12/29و 1399/12/30مورد 

تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت ایران اسپر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9837 

و شناسه ملی 10100404822

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1400/02/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها عقود اسالمی و 
اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات 
شرکت آسانبر نوین رهاورد آسیا 

سهامی خاص به شماره ثبت 258862 
و شناسه ملی 10102990140

به اســتناد صورتجلسه هیئت  مدیره مورخ 1400/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد نوروزی به 
کدملی1092174036 به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی به شناسه ملی 10100171920به 
سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ساسان نظر پناه به کدملی0064644200به نمایندگی از 
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی14005291651به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر 
کرمی به کدملی0037144987 به نمایندگی از شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملی 
10104034520به ســمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه مکاتبات اداری شرکت 
با امضا مدیرعامل به همراه مهر شــرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در 
ماده 44 اساسنامه شرکت را به شرح بندهای 2 ، 5 ، 9 ، 10، 12، 15 ، 16 و 22 به مدیرعامل تفویض نمود.

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

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل سینا ریل پارس سهامی خاص 
به شماره ثبت 108278 و شناسه ملی 10101521358

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1400/03/10 و مجوز شــماره 
992/30/37730 مــورخ 1400/04/08 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی طالبی گل کدملی 0058866043 به سمت 
رئیس هیئت مدیره محمد باقر رحیمی کدملی 0071420274 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و علیرضا قدکچی کدملی 0062880217 به سمت منشی هیئت مدیره 
انتخاب شدند. سعید محمدی ابهری کدملی 0065231856 به سمت مدیرعامل برای 
مدت 3 سال انتخاب گردید. چکها واسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره 
با امضاءثابت ســعید محمدی ابهری )مدیرعامل( و مرتضی طالبی گل )سمت:رئیس 
هیئت مدیره (ومهر شرکت معتبر ودر غیاب مرتضی طالبی گل )سمت رئیس هیئت 
مدیره (، محمد باقر رحیمی )سمت نائب رئیس هیئت مدیره (معتبر خواهد بود واوراق 

عادی با امضاء سعید محمدی ابهری)مدیرعامل( ومهر شرکت معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارگران شیر پاستوریزه تهران 
به شماره ثبت 9272 و شناسه ملی 10100388110

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/05/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای محمد کیاشمشکی به شماره ملی 0453205267 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای علی شمشکی به شماره ملی 0453172881 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن شمشکی به شماره ملی 
0453248195 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل سفته ، برات و چک با امضاء ثابت 
مدیرعامل بهمراه امضــاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره 
متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر اســت. کلیه قراردادها و عقود اسالمی 
و اوراق عادی و اداری با امضــاء ثابت رئیس هیئت مدیره بهمراه امضاء 

مدیرعامل یا نایب  رئیس  و یا یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است.

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

آگهی تغییرات شرکت تله کابین دربندسر سهامی خاص 
به شماره ثبت 36621 و شناسه ملی 10100820439

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1400/04/30 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: موسســه اروین 
باستان محاسب به شناســه ملی 14004012983 به عنوان 
بازرس اصلی و محمدرضا خدام به شماره ملی 0041606620 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 

1399/12/30 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پاس آداک سهامی خاص 
به شماره ثبت 88464 و شناسه ملی 10101328708

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ 1400/03/09 و مجوز 
شــماره 992/30/37730 مورخ 1400/04/08 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تراز منتهی بــه 99/12/30 به تصویب 
مجمع عمومی رسید ســعید محمدی ابهری کدملی 0065231856 سعید صدیق 
هوشــیار کدملی 0073622192 محمدباقررحیمی کدملی 0071420274 مرتضی 
طالبی گل کدملی 0058866043 علیرضاقدکچی کدملی 0062880217 به سمت 
اعضاء اصلی هیئت مدیره و فرهادپیکی کدملی 0077188225 مسلم پیکی کدملی 
2678833313 به عنــوان اعضای علی البدل هیئت مدیره شــرکت تعاونی برای 
مدت سه سال رضا ملیحی کدملی 0077256115 به عنوان بازرس اصلی و حسن 
کاظم لــو کدملی 0065382064 به عنوان بازرس علی البدل شــرکت تعاونی برای 

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارگران شیر پاستوریزه تهران 
به شماره ثبت 9272 و شناسه ملی 10100388110

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1400/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اســکندر بلوکات با شماره ملی 
0453217151 محمد کیاشمشــکی با شــماره ملــی 0453205267 علی 
شمشــکی با شــماره ملی 0453172881 حسن شمشــکی با شماره ملی 
0453248195 مجتبی توکلی با شماره ملی 1219326054 به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره و آقایان علی اقتطاف با کد ملی 1580133789 به عنوان 
عضو علی البدل اول و حامد شمشــکی با کد ملی 0070501750 به عنوان 
عضو علی البدل دوم برای مدت 2 سال تعیین شدند. صورتهای مالی وترازنامه 
وحساب سود و زیان ســال مالی منتهی به 1399/12/30 به تصویب رسید 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

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

آگهی تغییرات شرکت تله کابین دربندسر سهامی خاص 
به شماره ثبت 36621 و شناسه ملی 10100820439

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1400/05/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: * ترازنامه و حســاب 
ســود و زیان و عملکرد ســال مالی 1399 مــورد تصویب قرار 
گرفت. * موسســه حسابرسی تدبیر محاســب آریا )شناسه ملی 
10103875490( را به عنوان بازرس اصلی و خانم منیره بندرچی 
بصیر را بــه عنوان بازرس علی البدل شــرکت انتخاب نمود. * 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار به 

منظور درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت جویاب نو شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 43974 و شناسه ملی 10100893281

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/04/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: -سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای 
سیاوش کاویانی کوثرخیزی به شماره ملی 0031173160 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل - خانم رودابه کاویانی کوثرخیزی به شماره ملی 
4432582901 به سمت نایب  رئیس هیئت  مدیره - خانم خرمن کاویانی 
 کوثرخیزی به شــماره ملی 4432902647 به سمت عضو هیئت مدیره
- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیار خود راجع به طرح و دفاع 

از هرگونه دعوی را به مدیرعامل تفویض نمودند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ایران اسپر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 9837 و شناسه ملی 10100404822

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید شاکریزدی 
باکدملی 0058245375 به نمایندگی از شرکت شیمی تن پارسیان قشم به شناسه ملی 14006630050 
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالصالح نهاوندی با کدملی 0040258319 به نمایندگی از شرکت 
کندر به شناسه ملی 10101275087 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم لیلی مهرام باکدملی 
0061229393 به نمایندگی از شرکت پخش مدبران کوشای ایرانیان به شناسه ملی 14004928845 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مشترک دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
و یا با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای یک نفر از بین خانم کیانا محمدباقری 
دارنده شــماره ملی 0023088850 با ســمت مدیر مالی یا خانم مهتاب محمدخانی دارنده شماره ملی 
4580264460 با سمت مدیر امور اداری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین مکاتبات عادی 

و اداری با امضای هریک از نفرات نامبرده به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت روجا افزون هرمس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 558508 و شناسه ملی 14009158714

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مــورخ 1398/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: آقای داور ریاحی به شماره ملی 1380778107 
به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا طهماسبی 
حمیــد به شــماره ملــی 0491130287 به ســمت 
مدیرعامل و نائــب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا 
علی خانی به شماره ملی 0491085044 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل- چک- 
ســفته- برات- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی 
و اداری بــا امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کاوش پسند نوین 
سهامی خاص به شماره ثبت 177920 

و شناسه ملی 10102202337 

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

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
و مجــوز شــماره 1400/1/2783   1400/02/22
 مورخ1400/2/26 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســتان تهران تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
بــه  باکدملــی0089910303  شــاکری  مجیــد 
ســمت عضــو و رئیس هیئت مدیــره و آقای کریم 
شــاکری باکدملی1299984274 به ســمت عضو 
مدیــره و آقــای منصور ابراهیمی خوســفی  هیئت 
هیئت  عضو  ســمت  باکدملــی 4479772782به 
مدیره و مدیرعامل انتخاب شــدند. کلیه اسناد مالی 
تعهدآور و قراردادها و اســناد و اوراق بانکی ازقبیل 
چک ، سفته و برات و ســایرمکاتبات و اوراق عادی 
و اداری با امضاء منفــرد مدیرعامل و همراه با مهر 

موسسه اعتبار خواهد داشت.

آگهی تغییرات 
موسسه فرهنگی و هنری عصر اطالعات

 به شماره ثبت 37103  
و شناسه ملی 14005354707

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/12/06 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:- حمید 
مســعودی فر کد ملی 0032270763و شهال صفارزاده با کد 
ملی 0452082145 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 
2 سال انتخاب گردیدند- روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
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
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 پنتاگون، بزرگ ترین قاچاقچی و تاجر مواد مخدر 
و فحشاست.

 گــزارش روزنامــه آمریکایــی از تاثیــر بحران 
خشکسالی بر صنعت کشاورزی این کشور.

 استقرار 175 هزار نظامی روس در مرز اوکراین.

 ظهور »چیــن قدرتمنــد« در اقیانــوس آرام؛ 
چالش بزرگ آمریکا از نگاه پنتاگون.

 بمباران شبانه صنعا توسط جنگنده های سعودی؛ 
13 غیرنظامی شهید یا زخمی شدند.

طی دو روز گذشته اتفاق افتاد

حمالت پی درپی به پایگاه های نظامی آمریکا
در سوریه و عراق

ارز  بــازار  نوســانات  در  دالالن  ســودجویی   
با کمک جریان سازی رسانه ای.

 بنیاد مســتضعفان 35 میلیارد تومان دیگر برای 
خانه دار شدن مددجویان کمیته امداد پرداخت کرد.
 افزایش 160 مگاواتی ظرفیت تولید برق تا پایان آذر.

 فراخــوان افــراد باالی 40 ســال بــرای تزریق 
ُدز سوم واکسن کرونا.

 طــرح پلیس تهران بــرای بازپــروری معتادان 
با ایجاد شهر سالمت.

 مرکز آمار اعالم کرد

کاهش 7/5 درصدی نرخ تورم مسکن تهران
 در آبان ۱4۰۰

 ]صفحه 4[

گام مهم دولت برای شفافیت حقوق ها

ضرب األجل ثبت حقوق و مزایای دستگاه ها 
امروز پایان می یابد

 رسانه های بیگانه، چگونه در دوران کرونا
روی اعصاب مردم راه رفتند؟

اوج گیری اعتراض های کرونایی در اروپا
همزمان با اوج گیری سویه ُامیکرون

 همزمان با شــدت گرفتن موج ســویه جدید کرونا موســوم به »اُمیکرون« در غــرب، محدودیت ها
و سخت گیری های کرونایی در نقاط مختلف اروپا افزایش یافته است.

 افزایــش این محدودیت هــا در کنار جریمه های ســنگین دولتی علیه متخلفان، باعث خشــم مردم 
و در نتیجه اعتراض های خیابانی در اتریش، هلند، انگلیس و... شده است.

 در برخی از کشــورهای اروپایی مثل هلند و اتریش بین نیروهای ضدشــورش و معترضان، زد و خورد 
صورت گرفت.

 ســازمان اداری و اســتخدامی: در صــورت عــدم تکمیل اطالعات حقوق دســتگاه ها در ســامانه پاکنا 
حداکثر تا 15 آذرماه سال جاری، ضمن عدم پرداخت حقوق و مزایای باالترین مقام دستگاه و تمامی مدیران 

مربوطه، عملکرد دستگاه ها نیز به هیئت دولت و دستگاه های نظارتی اطالع رسانی می شود.
 خودداری کننده از ارائه اســناد و اطالعات مورد درخواســت، به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی

از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می شود.
 بر اساس جدول ارائه شده وزارت نفت و سازمان های تابعه آن که بیشترین درآمد را در میان شرکت های 

دولتی دارند در سال جاری اطالعات حقوق و مزایای مدیران و کارمندان خود را درج نکرده اند.
 سازمان برنامه و بودجه به عنوان سازمان متولی تخصیص منابع بودجه باید در برابر اجرای تکالیف قانونی 
 الگو باشــد اما طبق این گزارش 44 درصد اطالعات را در ســامانه ثبت کرده است. مرکز آمار نیز به عنوان

 زیرمجموعه این سازمان تنها شش درصد اطالعات را ثبت کرد.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

عطریانفر: حتی اگر
 همه نامزدهای اصالح طلبان

تایید می شدند، رای نمی آوردند

گزارش خبری تحلیلی کیهان

باقری: از لغو همه تحریم ها
عقب نشینی نمی کنیم

]صفحه ۲[

]صفحه ۸[

 از آنجایی که ایــن آمریکایی ها بودند که 
توافق را در ســال ۲۰۱۸ ترک کردند، وظیفه 
آنها اســت که گام اول را بردارند... در مورد 
اروپایی ها نیز، آنها هم به تعهدات خود برای 

جبران اقدام آمریکا احترام نگذاشتند.
 با ارائه پیشــنهادات تهــران که حاکی از 
ابتکار عمل در وین اســت اکنون همه چیز به 
رفتار طرف های مقابل بســتگی دارد. با این 
حال واکنش غربی ها به این دور از گفت وگوها 
حکایت از استیصال آنان دارد و نشان می دهد 
که تصور نداشــتند ایران با دســت پُر در 

مذاکرات حضور داشته باشد.
 یک مقام ارشد وزارت امور خارجه: جمهوری 
اسالمی ایران پیشنهادات عملگرایانه روی میز 
گذاشته و طرف های مقابل باید پاسخی درخور 
یا حتی پیشنهادات و ایده های تازه خود را به 

صورت مکتوب و مشخص ارائه کنند.
 مدعیان اصالحات با تخطئه مطالبه برجامی 
تمامی تحریم ها توســط  لغو  بر  ایران مبنی 
آمریکا، جای بدهکار و طلبکار را عوض کرده 
و تاکیــد دارند که ایران بایــد با امتیازدهی 
یکطرفه، از هرگونه مطالبه گری و امتیازگیری 
در برجــام پرهیز کرده و بــه مذاکراتی که 
باب میل طرف عهدشکن غربی است تن دهد . 
 این روزها به نظر می رسد برخی رسانه های 
جریان خاص سیاســی در کشــور، توسط 
ذی نفعانی حمایت می شوند تا سیگنال هراس 
از نتیجه مذاکــرات و گرانی لحظه ای دالر را 

منتشر کنند.

 

تکاپوی ۱۰۰ روزه دولت
و پاتک غرب و غربگرایان

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 علی باقری، معاون سیاســی وزیر امور خارجه در گفت وگو با خبرگزاری »آنسا« ایتالیا: جمهوری اسالمی ایران از درخواست های خود در مسیر 
احیای توافق هسته ای سال ۲۰۱5 از جمله لغو همه تحریم ها عقب نخواهد نشست.

صفحه ۲

صفحه ۱۱

صفحه ۳

دوستانه
با آقای مسیح مهاجری 

صفحه ۳

صفحه ۱۱

آیت اهلل جنتی: 
 سیاست و اقتصاد 

باید بر محور تقوا باشد

»تله زمان« 
در مذاکرات هسته ای

تمرین پدافندی »نطنز« 
 در فضای امن انجام شده 

و جای نگرانی نیست

اصالح طلبان
 به بن بست رسیده اند

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

سخنگوی ارتش:

نکته

نگاه


