
ثبــت و امضــا ذیل دفاترتکمیل گردیــده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عمــوم آگهی می گردد. موضــوع فعالیت: تهیه و توزیع مواد شــیمیایی و صنعتی و 
تجهیزات آزمایشــگاهی و صنعتی ، تولید و بسته بندی مواد شیمیایی جهت مصارف 
آزمایشگاهی و مراکز آموزشــی، واردات و صادرات موارد فوق پس از اخذ مجوزهای 
الزم، ارایــه کلیه خدمــات در زمینه تهیه و تولید و خرید و فروش و بســته بندی، 
توزیع ، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، ماشــین االت صنعتی و غیر 
صنعتی، اخذ و اعطای نمایندگی شــرکت های معتبر داخلی و خارجی ،شــرکت در 
کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد و مشــارکت با اشــخاص 
حقیقی و حقوقی، ترخیص کاال از گمرکات داخلی، شــرکت در نمایشگاه های داخلی 
و خارجی، ایجاد شعب در تمام نقاط کشور، گشایش اعتبار برای شرکت نزد بانک ها، 
اخد وام و تسهیالت به صورت ارزی و ریالی نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و 
هرگونه فعالیت که به صورت مستقیم و غیر مستقیم مرتیط با موضوع شرکت باشد. 
درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، 
شــهر تهران، محله نارمک ، خیابان مدائن ، کوچه شهید مجتبی نکونامیان ، پالک 8 ، 
طبقه سوم کدپستی 1647788754 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
2,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا آقای مهدی حیدری 
به شــماره ملی 0014898357 دارنده 1000000 ریال سهم الشــرکه خانم شهناز 
حیدری به شــماره ملی 5939741800 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقای مهدی حیدری به شماره ملی 0014898357 به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم شهناز 
حیدری به شماره ملی 5939741800 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارنــدگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک، 
ســفته،بروات، قراردادها، عقوداسالمی و هچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا 
مهدی حیدری همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد.. اختیــارات مدیرعامل: طبق 
اساســنامه روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

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

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود شیمی پارس قرن 
درتاریخ 1400/07/12 به شماره ثبت 584548 

به شناسه ملی 14010365318

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

ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهی 
می گــردد. موضوع فعالیت: خرید و فــروش، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز از جمله انواع 
وسایل ورزشی و لوازم و تجهیزات پزشکی، اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات داخلی 
و خارجی و بین المللی ، گشــایش حساب ، اعتبار اسنادی ، تســهیالت و اعتبارات ریالی و ارزی، 
ضمانتنامه ها ، فاینانس ، ریفاینانس نزد بانک ها ، موسســات مالی و شرکت های داخلی و خارجی ، 
انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشــور، حق العمل کاری، انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقی و 
حقوقی در کلیه زمینه های فعالیت شــرکت می باشد. شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و 
خصوصی ، اخذ و اعطای نمایندگی ، شــرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: اســتان تهران ، شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله تهرانپارس ، خیابان 
شهید عبداله شفیعی مکرم )135( ، خیابان شهید مسلم رضائی )182 شرقی( ، پالک 51 ، طبقه 
اول ، واحد شــمالی کدپســتی 1656646865 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,500,000 ریال نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم فرشــته رضایی به شماره 
ملی 0016651391 دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه خانم زهرا رضایی هلل لو به شماره ملی 
0065910168 دارنــده 500000 ریال سهم الشــرکه خانم زینب رضایی هلل لو به شــماره ملی 
0078653762 دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم فرشته رضایی به 
شــماره ملی 0016651391 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود خانم زهرا رضایی هلل لو به شــماره ملی 0065910168 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
زینب رضایی هلل لو به شــماره ملی 0078653762 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت نایب  رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

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

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رفیع تجارت سالمت گستر 
درتاریخ 1400/08/12 به شماره ثبت 586080 

به شناسه ملی 14010478782 

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/03/08 
و مجوز شــماره 11/15481 مورخ 1400/03/26 اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان تهــران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد:- ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
تعییــن گردیدند: آقای محمد علی محمدخانی به شــماره 
ملی 0043136095 به ســمت رئیس هیئت مدیره- آقای 
وحید محمدخانی به شماره ملی 0079931421 به سمت 
نایب رئیس  هیئت مدیره- آقای مجید محمدخانی به شماره 
ملی 0069051488به ســمت عضــو هیئت مدیره و آقای 
حمید محمدخانی به شماره ملی 0059601681 به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای سعید محمدخانی به شماره ملی 
0010869905 عضو هیئــت مدیره و خانم هلیا جوکار به 

شماره ملی 0074156871 به ســمت مدیرعامل انتخاب 
شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، ســفته ، برات ، قراردادها و عقود بــا امضاء مدیرعامل 
و یــک نفر از اعضای هیئت مدیــره متفقاً و یا با امضای دو 
نفــر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت و 
اوراق عــادی و مکاتبــات اداری با امضــاء مدیرعامل و هر 
یــک از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شــرکت 
و امضاء اســناد کارانه تیــر و اظهاریه های قــرارداد تیر با 
 امضــاء مدیرعامل بــه تنهایی همراه با مهرشــرکت معتبر 

می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی آریا ترابر راد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 55760 و شناسه ملی 10101008714

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1400/03/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء 
هیئــت مدیره برای مدت یک ســال به شــرح ذیل 
تعیین و انتخاب گردیدند: الف: آقای مهدی سرتیپی 
)با کــد ملّــی 1284517527 ( به ســمت رئیس 
 هیئت مدیره. ب: آقای نصرت اله اشــتری )با کد ملّی 
0421429941( به سمت نایب رئیس  و عضو هیئت 
مدیره. ج: آقای مرتضی صحت طباطبایی )با کد ملّی 
0037856669 ( به ســمت عضــو هیئت مدیره. د: 
آقای نصرت اله اشــتری )با کد ملّی 0421429941( 
به سمت مدیرعامل )خارج از اعضا هیئت مدیره ( برای 
مدت یک سال انتخاب گردیدند. خانم تارا احمدی )با 
کد ملّی 0795291361( به ســمت بازرس اصلی و 
خانم اکرم احمدی )بــا کد ملّی 0795291371( به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرپل 
سهامی خاص به شماره ثبت 43093 

و شناسه ملی 10100884575

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و 
زیان سال مالی 1397 مورد تصویب واقع گردید رحمت اله ذوالقدری 
قره بالغ به شماره ملی 1533799008 به سمت بازرس اصلی توکل 
نظری به شــماره ملی 5889592300 به ســمت بازرس علی البدل 
برای ســال مالی 1398 به مدت یک سال انتخاب گردیدند. علیرضا 
روحانی با شــماره ملــی 0937471879 به نمایندگی از شــرکت 
پرسیت همکاران به شناســه ملی 10760241142 به سمت عضو 
هیئــت مدیره محمد کبیری به شــماره ملــی 0058475885 به 
نمایندگی از شــرکت کشــت و صنعت ورده و سیبان دره به شناسه 
ملی 10103381961 به سمت عضو هیئت مدیره محبعلی حسنی 
برسری به شماره ملی 5949862929 به نمایندگی از شرکت صنایع 
همراه رســا به شناسه ملی 10100949715 به سمت اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشــار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت مورد تصویب واقع گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی موتورسیکلت برقی لیتیوم 
پدیده پارس سهامی خاص به شماره ثبت 376105 

و شناسه ملی 10320247451 

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

مــورخ  مدیــره  هیئــت  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
 1400/1/2783 شــماره  مجــوز  و   1400/02/22
 مورخ1400/2/26 اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید شاکری 
باکدملی0089910303 به ســمت عضو و رئیس هیئت 
مدیره و آقای کریم شــاکری باکدملی1299984274 به 
مدیره و آقای منصور ابراهیمی خوسفی  سمت عضو هیئت 
باکدملی 4479772782به ســمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل انتخاب شــدند. کلیه اســناد مالی تعهدآور و 
قراردادها و اســناد و اوراق بانکی ازقبیل چک ، ســفته و 
برات و سایرمکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد 

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 اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/08/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- محل شرکت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس اســتان تهــران- منطقه 17 ، 
شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله میدان 
کالهدوز ، خیابان شــهید عباس دوران ، میدان شهید مهتدی ، 
پالک 0 ، طبقه همکف ، کدپستی1751613711 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت موج فناوری هوشمند شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 313145 و شناسه ملی 10103515402

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/10/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای ســید فرهاد بشارت به شماره ملی 0039510190 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
شرکت فرمینوست به شــماره فراگیر 3002706368 به نمایندگی آقای سید شهرام 
بشارت به شــماره ملی 0452210240 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم شهال 
سلطانی به شماره ملی 1284367606 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا آزاد 
به شــماره ملی 0068856008 )خارج از اعضای هیئت مدیره و خارج از سهامداران( 
به ســمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، ســفته، بروات و قراردادها و غیره توسط حداقل دو نفر از صاحبان امضای 
مجاز شــامل رئیس  هیئت مدیره، مدیرعامل و آقای مرتضی متین حســینی به شماره 
ملی 0046402845 همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل 
را شــامل موارد زیر مورد تصویب قرارداد: انجام امور روزمره تجاری شــرکت- اجرای 
تصمیمات متخذه از طرف هیئت مدیره- نمایندگی شرکت در برابر کلیه مراجع قضایی 
از جمله طرح کلیه دعاوی حقوقی یا کیفری در هر مورد یا موضوع بر علیه هر شخص 
حقیقی یا حقوقی و / یا دفاع از هر گونه دعوی حقوقی یا کیفری مطروحه علیه شرکت 
با هر موضوع توســط هر شــخص حقیقی یا حقوقی. مدیرعامل مجاز خواهد بود برای 
انجام هر یک از امور فوق وکیل / وکالی انتخابی خود را تعیین نموده و کلیه اختیارات 
قانونی را به ایشان اعطا نماید.- عمل به عنوان یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت و 
امضاء اســناد و مدارک تعهد آور و بانکی- نگهداری حسابهای شرکت به طرز مناسب 

طبق مفاد قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات و گزارش به هیئت مدیره.

آگهی تغییرات شرکت آب های معدنی دماوند سهامی خاص
به شماره ثبت 635 و شناسه ملی 10100630031

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: علی 
ســراج به شماره ملی 0043315518 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سیامک صبوری 
به شماره ملی 0036049379 به سمت رئیس 
هیئت مدیــره الهــام تقی زاده متقی به شــماره 
ملــی 0040862720 به ســمت نائب رئیس 
هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 
تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقود اسالمی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی 
از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تارماک 
شرکت  سهامی خاص

 به شماره ثبت 38633 و شناسه ملی 10100840495

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1400/08/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای سید 
محمد عدنانی نیا به شــماره ملــی0058177272 - آقای 
سید مهزیار عدنانی نیا به شماره ملی0011882948 و آقای 
سید طاها عدنانی نیا به شماره ملی0014855283 به سمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

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

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پاالیش سازان فاراب شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 170658 و شناسه ملی 10102131274

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/06/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به 
شناسه ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی سازمان 
برای ســال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های سازمان انتخاب شد. ترازنامه و حساب 

سود و زیان سال مالی منتهی به 1398 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات 
شرکت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 

سهامی خاص به شماره ثبت 78956 
و شناسه ملی 10101237758 

در اجــرای کامل مــاده 225 الیحــه اصالحی قانون 
تجارت و به موجب نامه وارده شــماره 400003 مورخ 
1400/03/23مدیر تصفیه بدینوسیله مراتب ختم تصفیه 

شرکت فوق الذکر اعالم می گردد.

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

آگهی ختم تصفیه 
شرکت منحله اکتشاف و فرآوری لیتیوم پارس سهامی خاص

به شماره ثبت 365574 
و شناسه ملی 10320161123

سال هشتاد و یکم   شماره 23091   تکشماره 50000 ریال12 صفحه پنج شنبه 20 مرداد 1401   13 محرم 1444   11 آگوست 2022

صفحه ۱۱

فرصت را از دست ندهیم؛ 
توافق کنیم!

نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

]صفحهآخر[]صفحات۴و۱۰[

 کابوس آمریکا تعبیر شــد؛ حرکت ونزوئال برای 
همکاری نظامی با کلمبیا.

 لهستان اتحادیه اروپا را به حمله نظامی تهدید کرد!
 کارمند توئیتر، جاسوس و حقوق بگیر عربستان 

از آب درآمد.

 نیروهــای تحــت امــر امــارات و عربســتان 
در جنوب یمن به جان هم افتادند.

 صف آرایــی 20 کشــتی جنگی چیــن و تایوان 
مقابل هم در تنگه تایوان.

اندیشکدهصهیونیستی:

اسرائیل با اراده ایران
از همه جهت تحت محاصره است

 وزیــر نفت: مشــکلی در صــادرات محصوالت 
پتروشیمی و فرآورده های نفتی نداریم.

 کشف کالهبرداری 9 هزار میلیارد تومانی خرید زمین 
و آپارتمان با رمزارزهای حبابی.

 امکان ادای » نذر خون« تا پایان ماه صفر وجود دارد.

 مدیــرکل راه و شهر ســازی اســتان تهــران: 
 زمین در قرچک و پیشــوا برای ســاخت مســکن 

داده می شود.
 یــک کارشــناس: برجــام صنعت خــودرو را 

به عقب راند.  

سخنگویگمرکاعالمکرد

رشد 58 درصدی ترانزیت کاالی خارجی 
 طی 11ما ه اخیر

]صفحه۱۱[

گزارشخبریتحلیلیکیهان

بازتاب پرتاب ماهواره خیام 
از هراس غرب تا سانسور زنجیره ای ها 

گزارش بلومبرگ از کشیده شدن بحران
به سفره های مردم اروپا

 بلومبرگ در گزارشی با اشاره به تاثیرات شدید بحران انرژی در اروپا : پیامدهای این بحران به سفره های 
مردم اروپا نیز کشیده شده است.

 بحران انرژی موجب افزایش بهای مواد غذایی در انگلیس شده و این افزایش هزینه ها زندگی شهروندان 
را که با بحران تامین هزینه های زندگی دست و پنجه نرم می کنند، تحت الشعاع قرار داده است.

 انگلیس در حال بررسی طرحی است که ممکن است به خاموشی برق در این کشور برای برخی صنایع 
و حتی خانوارها در بحبوحه سرمای زمستان منجر شود.

 پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ایرانی خیام در حالی همچنان در صدر اخبار رســانه های بین المللی اســت و 
نگرانی غربی ها از پیشــرفت های چشمگیر کشورمان در توسعه صنعت فضایی را برانگیخته است که برخی 
رسانه های زنجیره ای مدعی اصالح طلبی ترجیح دادند این موفقیت افتخار آمیز دانشمندان کشورمان را نبینند 

و آن را سانسور کردند.
 روزنامه صهیونیســتی جروزالم پســت: نگرانی مقامات اســرائیل، احتماال این اســت کــه ماهواره های

ایرانی - روسی ، توانایی جاسوسان اسرائیلی را برای »نفوذ به مرزهای جمهوری اسالمی و انجام عملیاتی که 
مانع پیشــرفت هسته ای این کشور می شود« کاهش دهند. در همین راستا پرتاب موفقیت آمیز یک موشک 
روسی حامل ماهواره ایرانی به فضا نگرانی های امنیتی و اطالعاتی در اسرائیل و غرب را موجب شده است. 

]صفحهآخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

حامی دوآتشه برجام:
ایران بازنده اصلی برجام 

بود

کیهانبررسیکرد

مبارزه با داعش از تهران تا دمشق
دلیل عقده گشایی مزدوران آمریکا علیه شهید همدانی

]صفحه۳[

شهیدهمدانیدر8سالدفاعمقدسازکردستان
تاخرمشــهربرایدفاعازآبوخاکاینمرزوبوم
جنگیدوفرماندهیچندینلشکر،ستادوقرارگاهرا
برعهدهداشت.اوسربازپایکاروالیتبودوآنزمان
کهحریمحضرتزینــب)س(وحضرترقیه)س(
درمقابلداعشیهادرخطربود،درمقاممستشار
باتجربهجنگهای نیروهایمدافعحرموفرمانده
ناهمتراز،نقشتأثیرگــذاریدرمبارزهباداعشو

فعالیتهایمستشاریدرسوریهداشت.
داعــشآمدهبــودتابــهنیابــتآمریکاو
رژیمصهیونیســتی،همــاننقشــهفتنهگران
درســال88رادرکشــورپیادهســازیکند.
وقایععاشــورای88،شــهریور88،بهمن89
واقداماتساختارشکنانهســرانفتنههمگیدر
راســتایاجرایپروژههاینظامسلطهوباهدف

تجزیهایرانوبراندازینظاماسالمیبود.
شــهیدهمدانیکهدرفتنه۷8جانشیننیروی
مقاومتبســیجبــودوازآبــان88فرماندهی
سپاهمحمدرسولاهللتهرانرابرعهدهداشت،در
گلوگاهوقایع88قرارگرفتوباکنترلاغتشاشات
خیابانیوهمچنینروشــنگریهادرخصوصابعاد
وعواملاغتشاشنقشتاثیرگذاریدرخنثیسازی

ومهارفتنه88داشت.
حاالبعداز۱۳ســال،یزیدیانزمانکهســودای
برانداختنریشهاسالموانقالبرادرسرمیپرورانند
ونمیتوانندببینندکههرروزبهافولوســقوطخود
نزدیکمیشوند،علیهمدافعانحرموشهدایاسالم
عقدهگشاییمیکنندتاشایدبهخیالخامخود،آتش

فتنهدوبارهزبانهکشد.

 

چرایی گرانی مسکن 
و راهکارها

یادداشت روز

] صفحه۲ [

کینهمیرحســینموسویوسایرمزدورانآمریکاازشهیدهمدانیعجیبنیستچراکهآنشهیدعزیزسوابقمبارزاتیبارژیمطاغوت،
حضوردرجبهههایدفاعمقدس،مبارزهبامنافقینوگروهکهایضدانقالبودفاعازحرم،مقابلهباآشوبگرانواغتشاشگراندرفتنه88را

درکارنامهخودداشت.
۷سالازشهادتشهیدهمدانیگذشتهاست؛بااینکهداعشازبینرفتهونظامسلطهبهشکستخوددربرابرگروههایمقاومتوعمق
راهبردینظاماسالمیایراناعترافکردهاستامامزدورانآمریکابهدلیلمجاهدتهایشهیدهمدانیدرشکستداعشومهارفتنه88،

هنوزکینهتوزانهدرکمینتیغکشیدنبرنظاماسالمیوهتکحرمتشهدایمدافعانحرمهستند.

صفحه ۱۱

کوفه 
پس از فاجعه کربال

صفحه ۱۰

ارفاق به برهم زننده
 امنیت روانی مردم، 
ظلم به دیگران است

رئیسقوهقضائیه:

صفحه ۱۱

کسانی که دلسوز ایران و اسالمند
 قدردان مجاهدت های 

مدافعان حرم هستند

آیتاهللرئیسیدرجلسههیئتدولت:

صفحه ۷

جاسوسی بهائیان از ارتش پهلوی
 در راه خوش خدمتی 

به صهیونیست  ها

صفحه ۲

آمریکا منشأ بحران است 
و باید صداقت نشان دهد

سفیرچیندرایران:


