
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1400/03/08 
و مجوز شــماره 1023 مورخ 1400/7/6 سازمان اقتصاد اسالمی 
ایــران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب ســود و 
زیــان و صورت های مالی منتهی به پایان ســال مالی 1399 به 
تصویب رســید آقای عباس کبریت چی کدملی 0038855933 
بســمت بازرس اصلی آقای ســید خلیل طباطبائی یگانه کدملی 
0039016171 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
تعیین گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

صندوق تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1234109(

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه طریق القدس جنوب 
به شماره ثبت 2805 و شناسه ملی 10100199546

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/04/28 و مجوز شماره 1131 مورخ 1400/7/28 
ســازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی طحان بیدگلی 6199599896 
بسمت مدیرعامل )خارج از اعضاء هیئت امناء و خارج از هیئت مدیره( آقای حمیدرضا عبدالحسینی 
0054201268 بســمت عضو و قائم مقام مدیرعامل آقای محمود قیومی لوالچیان 0032209525 
بســمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای ســیدمحمد شــیرازی 0047007559 بســمت عضو و 
نایب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر مدرســی 4321874904 بسمت عضو هیئت مدیره آقای فضل 
اله کریمی یزدی 5659680380 بســمت عضو هیئت مدیره آقای حسین لوالچیان 0060053836 
بسمت عضو هیئت مدیره آقای محسن ولیئی 0532240421 بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه 
مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء 
مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء قائم مقام مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با 
مهر صندوق معتبر می باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر صندوق معتبر می باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1234110(

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه طریق القدس جنوب 
به شماره ثبت 2805 و شناسه ملی 10100199546

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی هیئت امنا مورخ 1400/03/16 و مجوز شماره 
00/219051 مــورخ 1400/08/03 اداره مجوزهای بانکی- بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایــران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ســال مالی 1399 به 
تصویب رســید. آقایان نصرت اله غنی بخشایش به شماره ملی 1739015916 و جعفر عمومی 
بخشــایش به شماره ملی 1719777241 و خانم صغری مرحمت جو بخشایش به شماره ملی 
1738997928 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای جواد غنی بخشایشــی به شــماره 
ملی 1719944301 و خانم سمیه نور بخشایش به شماره ملی 1730063421 به عنوان اعضای 
علی البــدل هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. آقای علی غنی بخشــایش به 
شــماره ملی 1730071376 به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر غنی بخشایش به شماره ملی 

0021262195 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکت ها 

و مؤسسات 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 رباط کریم )1234902(

آگهی تغییرات مؤسسه صندوق قرض الحسنه اعتمادگستر سبز بهارستان 
به شماره ثبت 481 و شناسه ملی 14007606856

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1400/08/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت اعم از 
صورت وضعیت مالی، حساب سود و زیان، جریان وجوه نقد و یادداشت های 
همراه برای دوره مالی منتهی به 1399/12/30مورد تصویب قرار گرفت. 
موسسه به بین محتوا با شناسه ملی 14006661682 به سمت بازرس 
اصلی و آقای ســیدمصطفی الوانکار با شــماره ملی 0049600885 به 
ســمت بازرس علی البدل برای یکســال مالی انتخاب شدند. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1236204(

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپهر با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 96705 و شناسه ملی 10101407567

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی وترازنامه و 
حساب سود و زیان و جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 
1398 مورد تصویب قرار گرفت. مؤسســه حسابرســی پیشداد اندیشه 
مهرگان به شــماره ثبت 37973 و شناســه ملی 14005639851 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی ابراهیمی با کد ملی 0063657521 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1234099(

آگهی تغییرات شرکت داده پژوهان مانا سهامی خاص
 به شماره ثبت 545339 و شناسه ملی 14008526951

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/08/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: -آقای محمد ناصر صدیقی به شماره ملی 0049438123 به سمت مدیرعامل و رئیس 
 هیئت مدیره ، آقای رضا نیکو گفتار ظریف به شــماره ملی 0382996208 به ســمت نائب رئیس  و 
عضو هیئت مدیره ، آقای مهدی گلچی به شماره ملی 4322618693 به سمت عضو هئیت مدیره و 
آقای روزبه صدیقی به شــماره ملی 0064757560 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب شــدند.- کلیه اوراق و اســناد تعهد آور با امضای آقای محمدناصر صدیقی به شماره ملی 
0049438123 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای رضا نیکوگفتار ظریف به شماره 
ملی 0382996208 به سمت نائب رئیس  و عضو هیئت مدیره تواماً همراه با مهر شرکت و نامه های 
عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.- آقای 
حمیدرضا فیروزبخت به شماره ملی 2000526500به سمت بازرس اصلی و آقای شاهرخ فیروزبخت 

به شماره ملی 2002021627به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1234895(

آگهی تغییرات شرکت تهران سازه سهامی خاص 
به شماره ثبت 41611 و شناسه ملی 10100869868

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/03/18 و مجوز شماره 00/219051 مورخ 
1400/08/03 اداره مجوزهای بانکی- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: خانم صغری مرحمت جو بخشــایش به شماره ملی 1738997928 به 
سمت رئیس هیئت مدیره، آقای جعفر عمومی بخشایش به شماره ملی 1719777241 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت اله غنی بخشــایش به شــماره ملی 
1739015916 به ســمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه با امضای حداقل یک نفر از اعضای اصلی هیئت 

مدیره و مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. 

حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکت ها 
و مؤسسات 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 رباط کریم )1234904(

آگهی تغییرات مؤسسه صندوق قرض الحسنه اعتمادگستر سبز بهارستان 
به شماره ثبت 481 و شناسه ملی 14007606856

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/08/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه در واحد 
ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله پاسداران ، بزرگراه 

امام علی )ع( ، خیابان مریم ، پالک 23 ، طبقه دوم ، واحد شرقی، کد پستی 1669747414 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1232907(

آگهی تغییرات موسسه غیر انتفاعی دفتر نشر فرهنگ اسالمی
به شماره ثبت 2336 و شناسه ملی 10100187010

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/05/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: صورت وضعیت مالی 
و حســاب ســود و زیان و صورت های مالی شــرکت برای دوره 
مالی منتهی به 1399/12/30مورد تصویب قرار گرفت. موسســه 
به بین محتوا با شناســه ملــی 14006661682 و شــماره ثبت 
41230 به ســمت بازرس اصلی و سیدمصطفی الوانکار با کدملی 
0049600885 به ســمت بازرس علی البدل برای یکســال مالی 
انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های 

شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1236203(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی افق روشن باربد 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 404860 و شناسه ملی 10320555318

فراخوان ارزیابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای
تقاضای شماره: 9850100-75-31-01/گیت ولو

0001319850100DT2 :مناقصه شماره
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نياز خود را مطابق 
جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی كيفی جهت برگزاري مناقصه عمومي از طریق 
سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( تأمين نماید. كليه مراحل برگزاری 
مناقصه، از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
 پاكات از طریق درگاه ســامانه تداركات الکترونيکی دولت )ســتاد( به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای 

الکترونيکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تعداد 

قلم
موضوع 
مناقصه

مقدار 
كاال

شماره فراخوان 
مبلغ تضميندر سامانه ستاد

2/362/700/000 ریال1802000092288000405گيت ولو3 قلم

كاالي ارائه شده بايد از توليدات داخلي باشد

لذا كليه شــركت هایي كه فعاليت آنها مرتبط با شرح كاالي مورد درخواست 
مي باشد مي بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهي فراخوان نوبت دوم 
با مراجعه به ســایت www.setadiran.ir، نسبت به چاپ و تکميل »فرم 
تعهدنامه ارائه كاال مطابق با استانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب« 
و بارگذاري آن به همراه مدارك و مســتندات، بر اســاس مــوارد مندرج در 
جدول ارزیابي كيفي )براي معامالت كمتر از بيست برابر نصاب معامالت 

متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمایند.
كسب حداقل نمره 60 در ارزیابي كيفي، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط 

فروشندگان/ سازندگان الزامي است.
اسناد و مدارك مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی كيفی و ارسال دعوتنامه، 

از طریق سامانه ستاد براي مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 2/362/700/000 ریال مي باشد.

واحد مكانیكال اداره تدارکات خرید کاالي داخلي 
)تلفن 24046 -061-341(

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

)سهامی خاص(

شناسه آگهی: ۱۲۳۱۳۰۷ شناسه نوبت چاپ: ۱۳۴۰۳۴۷

نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومي
 دو مرحله اي

تأمین کاال  103/ت ک آ ج/1400
شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در نظر دارد فراخوان ارزیابی كيفی 
جهــت برگزاری مناقصه عمومی )خرید 7 قلم فلنج 4، 24، 30 و 36 اینچ( به 
شــماره )2000093228000230( را از طریق سامانه تداركات الکترونيکی 
دولــت برگزار نماید. كليه مراحل برگزاری فراخــوان ارزیابی كيفی از دریافت 
و تحویل اســناد استعالم ارزیابی كيفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل 
مناقصه، از طریق درگاه ســامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذكور و دریافت گواهی امضای 
الکترونيکی را جهت شــركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه 1400/09/07 می باشــد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از 
برگزاری فرآیند ارزیابی كيفی و ارســال دعوتنامه از طریق ســامانه ستاد به 
مناقصه گران ارسال خواهد شد. حداقل امتياز ارزیابی كيفی 50 امتياز می باشد.
 مهلت دريافت اســناد اســتعالم ارزيابــی كيفی: از ســاعت 8 صبح 

تاریخ 1400/09/07 الی ساعت 14 تاریخ 1400/09/14
 مهلت ارســال پاســخ اســتعالم ارزيابی كيفــی: تا ســاعت 14 

تاریخ 1400/09/28
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 

آدرس: اســتان خوزستان- شهرستان اميدیه- بلوار نفت- شركت بهره برداري 
نفــت و گاز آغاجاري/اداره تــداركات و امور كاال فکــس : ۰6۱5۲6۲۲68۳ 

تلفکس: ۰6۱5۲6۲۰89۷ تلفن: ۰6۱5۲6۲۲۲۷۳ داخلي ۲۳۱۷۰
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس: ۰۲۱-۴۱9۳۴
دفتر ثبت نام: 88969۷۳۷- 85۱9۳۷68 

روابط عمومی
 شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري )سهامی خاص(

شناسه آگهی: ۱۲۳۳۷۷6  شناسه نوبت چاپ: ۱۳۴۳5۱۱

نوبت دوم
آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای

شــركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد خدمات مورد نياز خود را با شــرایط ذیل به صورت برگزاری مناقصه عمومي یک مرحله ای از طریق سامانه تداركات الکترونيکی 
دولت )سامانه ستاد( تامين نماید: شرکت ملی گاز  ایران

2000093498000626 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

1400/001-11 شماره مناقصه

خدمات نگهباني از اماكن، اموال و تاسيسات پاالیشگاه  یازدهم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي موضوع مناقصه

10,124,446,941 ریال مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع كار

تضمين شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یکي از تضامين قابل قبول وفق آیين نامه تضمين شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 94/09/22 هيات وزیران مي باشد. نوع تضمين شركت درفرایند ارجاع كار

311,222,347,034 ریال مبلغ برآوردي مناقصه

مطابق با برنامه زمانی مندرج در سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد(  آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي كيفي در سامانه ستاد

مطابق با برنامه زمانی مندرج در سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي كيفي )رزومه( در سامانه ستاد

مطابق با برنامه زمانی مندرج در سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد(  آخرین مهلت بارگزاری پيشنهادات مالی در سامانه ستاد

استان بوشهر، كنگان، كيلومتر 20 جاده عسلویه، پاالیشگاه یازدهم -ساختمان اداری مركزی – خدمات پيمان ها- اطاق 18 آدرس مناقصه گزار

بدیهی اســت كليه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونيکی از طریق درگاه ســامانه تداركات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد وبه پيشنهاد های خارج از 
سامانه ستاد هيچگونه ترتيب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونيکی اقدام نمایند.

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های  ۰۷۷۳۱۳۱۴9۲5 و ۰9۱۱۲۲8۷69۲ تماس حاصل فرمایند. 
روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي شناسه آگهی: ۱۲۳5۴9۳                                   شناسه نوبت چاپ: ۱۳۴5۷۲6

نوبت اول

از شــرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید، جهت دریافت 
اســناد مناقصه بــه اداره قراردادها به نشــانی: اهواز- خیابان 
 انقالب نبــش خیابان غزنوی- ســاختمان شــماره
33799160- تلفن  سه شــهرداری- اداره قراردادها 

33774062 مراجعــه نمایند یا با مراجعه به ســایت مدیریت 
قراردادهــا به نشــانی peymankar.ahvaz.ir نســبت به 

دریافت اسناد اقدام نمایند.
هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

1- مهلت قبول پیشــنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه، از تاریخ انتشار 
آگهی به مدت 10 روز است و تحویل پاکات به دبیرخانه محرمانه 
حراســت مســتقر در آدرس فوق الذکر می باشــد. )حداکثر تحویل 
پاکات: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/9/29 می باشد.(

2- شــهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشــنهادات مختار 
می باشد.

3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مطابق جدول فوق می باشد که 
به یکی از سه طریق ذیل ارایه شود:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا 0203994398001 
شهرداری اهواز نزد بانک ملی بنام شهرداری اهواز

ب- بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شــهرداری اهواز و بمدت سه 
ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها با قابلیت یک دوره تمدید سه ماهه

ج- چک تضمین شده بانکی بنام شهرداری اهواز
تبصــره: محل اعتبارات این مناقصــه از بودجه جاری 
شــهرداری)منابع داخلی( بوده و فقط ضمانتنامه های 
معتبر بانکی با عنوان شــرکت در مناقصه مورد قبول 

می باشــد. در غیر این صورت پاکات ب و ج بازگشایی 
نخواهد شــد. )ضمانتنامه فرایند ارجاع کار مربوط به 
آیین نامــه تضمین معامالت دولتی بــوده و مورد قبول 

نمی باشد.(
4- تاریخ برگزاری کمیســیون مناقصه در ســاعت 10 صبح روز 
سه شنبه مورخ 1400/9/30 در محل اداره قراردادهای شهرداری به 
آدرس فوق الذکر می باشد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مجاز 

می باشد.
5- نتیجه کمیســیون با رعایت ماده 18 قانون اصالح و تســری 
آیین نامه معامالت شــهرداری تهران به کالنشــهرها به برندگان 

اعالم خواهد شد تا مراحل انعقاد قرارداد انجام شود.
6- به استناد بند 5 ماده 11 قانون اصالح و تسری آیین نامه معامالت 
شــهرداری تهران به کالنشــهرها از برنده مناقصه 10٪ درصد مبلغ 

پیشنهادی پیمانکار، تضمین حسن انجام تعهدات اخذ می گردد.
7- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.

8- برنــدگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر بــه انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

9- براســاس ماده 10 قانون اصالح و تسری آیین نامه معامالت 
شهرداری تهران به کالنشهرها، شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد 

به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد.
10- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه درج شده است.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اهواز

شهرداری اهواز در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پيمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی

مدت اجرای پروژهمبلغ ضمانتنامه )ریال(مبلغ اولیه )ریال(موضوعردیف

12 ماه26/384/000/0001/319/200/000تعمیر و نگهداری سامانه های ترافیکی هوشمند)نوبت سوم(1

نوبت سوم

سال هشتادم   شماره 22908   تكشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  سه شنبه 16 آذر 1400   2 جمادی االول 1443    7 دسامبر 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 نتایج یک نظرسنجی نشــان داد؛ احتمال وقوع 
جنگی تمام عيار در آمریکا و جدایی یکی از ایالت ها.

 3/2 ميليــون كودك افغــان ســوءتغذیه دارند؛ 
خطر مرگ جان یک ميليون كودك را تهدید می كند.
 4 سال زندان برای سوچی در اولين جلسه محاكمه.

 داعــش پس از تســخير روســتایی در كركوك 
خانه های مردم را به آتش كشيد.

 بمبــاران مخازن ســوخت در صنعا، از ســوی 
جنگنده های سعودی.

منابع خبری اعالم كردند

حمله موشکی انصاراهلل یمن به ریاض
وحشت عربستان را فراگرفت

 رستم قاســمی: 300 هزار مسکن بافت فرسوده 
طی 2 سال نو سازی می شود.

 كارشناســان اقتصــادی: شــيوه تأميــن مالی 
ساخت یک ميليون مسکن تورم زا نيست.

 ســخنگوی وزارت آمــوزش و پــرورش: امتحانات
نيم سال اول دانش آموزان در همه پایه ها حضوری است.

ارز   توانير از كشف 72 مركز غيرمجاز استخراج رمز
طی هفته گذشته خبر داد.

رئيس كل بانک مركزی:

وضعیت ورود ارز به کشور
 بسیار خوب است

 ]صفحه آخر[

سی ان ان خبر داد

افزایش 70 درصدی میزان ابتال
و 125 درصدی میزان فوتی کرونا در آمریکا

در گفت و گوی تلويزيونی رئيس جمهور مطرح شد

از جهش صادرات نفت
تا احیای دیپلماسی انرژی

 رئيس جمهور با بيان اینکه موضوع رفع و خنثی ســازی تحریم ها با قوت دنبال خواهد شــد تصریح كرد: در سفر
 تركمنســتان هــم مســئله ترانزیتی ایــران و هم موضــوع ســوآپ گازی بين ایــران، تركمنســتان، آذربایجان

برقرار شد كه این موضوع می تواند ایران را به عنوان هاب منطقه ای - ترانزیت منطقه ای - مطرح كند.

 ســی ان ان: طی 7 روز گذشــته به طور متوسط 
در آمریــکا روزانه 121 هزار نفــر به ویروس كرونا 

مبتال و یک هزار و 652 نفر فوت كرده اند.
 بر اساس اعالم مركز كنترل بيماری ها در آمریکا، 
تاكنــون نزدیک به 60 درصــد از جامعه آمریکا در 

مقابل ویروس كووید-19 واكسينه شده اند.
 آمریــکا در حــال حاضر با آن همــه ادعا، یکی 
 از بدترین عملکردها را در مواجهه با كرونا داشــته 

و باالترین تلفات را به خود اختصاص داده است.

 رئيــس  مركز كنترل و پيشــگيری از بيماری ها 
در آمریــکا می گویــد مــوارد ابتــال بــه ســویه 
اُميکــرون هــم دســت كم در 15 ایالــت آمریکا 
مشــاهده  نيویــورك  و  واشــنگتن  جملــه   از 

شده است.
 شــبکه تلویزیونی دویچه وله اما نوشته همزمان 
 با شــيوع كرونــا100 توليدكننده اصلی اســلحه 

در جهان ميلياردها دالر سالح فروخته اند.

 ]صفحه ۳[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

نشنال اینترست: مردم یمن
حق داشتند به سفارت آمریکا 

حمله کنند

در گزارش خبری تحليلی كيهان بررسی شد

قراردادهای اقتصادی جدید
نتیجه دیپلماسی فعال دولت

]صفحه ۱۱[

]صفحه ۱۱[

 سياســت خارجی پويا و فراگير دولت، از 
صادرات سوخت به بيروت و پيمان شانگهای 
و انعقاد قرارداد ســوآپ گازی در عشق آباد 
تا اهرم ســازی و ترســيم چارچوب منطقی 
و مقتدرانــه برای حريف و زيرپا گذاشــتن 

تحريم های غرب نمايان شده است.
 اقدامات راهبردی و مؤثر دولت در شــرايط 
تحريم و نپيوســتن به FATF انجام می شود 
و نشــان می دهد اينها بهانه هايی برای توجيه 
كم كاری ها و ســبک كردن بار دشمن بوده و 
ديپلماسی انفعالی به ســر آمده است. در اين 
دوران با تفکر و مديريــت جهادی و انقالبی، 
سنگ تحريم ها خرد می شود و ايران نقش مؤثر 
خود را در تکوين »قرن جديد آسيايی« و انتقال 

محور قدرت از غرب به شرق ايفا می كند.
 مهدی صفری، معاون ديپلماسی اقتصادی وزير 
امور خارجه از تالش دســتگاه ديپلماسی برای 
افزايش مناسبات اقتصادی ميان تهران و مسکو 

به رقمی بيش از پنج ميليارد يورو خبر داد.
 خطيــب زاده، ســخنگوی وزارت خارجه: 
جلســات مختلفی درباره موضوعات مختلف 
سند ۲5 ســاله ايران و چين برگزار شده و 
برخی پروژه ها در حال نهايی شدن است، اين 
سند نهايی بوده و امروز در حال اجرايی كردن 

بندهای مختلف آن هستيم.
خارجه ســوريه:  وزير  المقــداد،  فيصل   
ســوريه تمام حوزه های اقتصــادی خود را 
برای ســرمايه گذاری های ايران و حضور در 

پروژه های باز سازی در سوريه باز كرده است.

 

روز دانشجو
از ۱6 آذر ۳۲ تا ۱6 آذر ۱۴۰۰

یادداشت روز

] صفحه۲ [

صفحه ۲

صفحه آخر

صفحه 11

 در مذاکرات وین 
به گام یا توافق موقت  طرح گام 

مطرح نیست

صفحه ۲

صفحه 11

لفاظی های توخالی علیه ایران 
فقط اسرائیل را

 ضعیف تر می کند

بهره برداری های
سیاسی اروپا  از پناهجویان
خشم پاپ را هم برانگیخت

دستور رئیس  دستگاه قضا 
برای بررسی ویژه و مجدد 

وضعیت بورس

فرقه گرایی اصالح طلبان 
موجب تشدید نا امیدی

 در جامعه شد 

نگاهی به ديروزنامه های زنجيره ای

مقامات ارشد وزارت خارجه:

نخست وزير اسبق رژيم صهيونيستی: 

در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی 

 قالیباف: 88 درصد فیش های حقوقی مجلس 
در سامانه پاکنا ثبت شده است


