
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: هیئت مدیره برخی اختیارات مندرج در ماده 47 اساسنامه 
به شــرح ذیل به آقای صابر جباری فاروجی با سمت مدیرعامل تفویض 
گردید: 1- تصویب آئین نامه های مالی و معامالتی، اســتخدامی، ساختار 
تشــکیالتی، صلــح و ســازش و ارجاع بــه داوری خود و شــرکت های 
زیرمجموعــه 2- تصویب آئیــن نامه ها و دســتورالعمل های اجرائی در 
چارچوب اساســنامه، مصوبــات مجمع، برنامه و بودجه ســاالنه خود و 
شرکت های زیرمجموعه 3- نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت، 
تعیین شــغل، حقوق، دســتمزد، پاداش، کارانه، ترفیع و تنبیه، تعیین 
سایر شــرایط اســتخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و 
بازنشســتگی و مســتمری وراث آنها در حدود بودجه مصوب سالیانه در 
 چارچوب آیین نامه استخدامی مصوب مجمع. 4- تهیه و برنامه استراتژیک

و برنامه و بودجه ســاالنه شــرکت جهت ارائه به مجمع و تصویب برنامه 
اســتراتژیک و برنامه و بودجه ساالنه شرکت های زیرمجموعه. 5- افتتاح 
هر نوع حســاب و استفاده از آن به نام شــرکت نزد بانک ها و موسسات 
قانونــی دیگر. 6- عقد هرنوع قــرارداد و انجام هرگونه معامالت و تغییر، 
تبدیل، فســخ یا اقاله آنها در چارچوب آیین نامه معامالت شــرکت. 7- 
تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شــرکت هر شــش ماه یک بار و 
دادن آن به بازرس شــرکت. 8- تنظیم خالصه صــورت دارایی و دیون 
شــرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد 
و ســود و زیان شــرکت و تلفیقی شرکت و شــرکت های زیرمجموعه. 
9- دعــوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دســتور جلســه 
آنها. 10- پیشــنهاد هر نوع اندوخته عالوه بر پنج درصد اندوخته قانونی. 
11- پیشنهاد تقســیم سود بین صاحبان ســهام 12- پیشنهاد اصالح 
اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده 13- مشارکت و سرمایه گذاری در 
ســایر شرکت ها و همچنین تأسیس شرکت های اقماری 14- واگذاری و 
تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت و ثبت هر نوع اختراع و نام 

و نشان و تصویر و عالیم تجاری در چارچوب آیین نامه معامالت شرکت. 
15- دریافت مطالبات شــرکت و پرداخت دیون شــرکت و متفرعاتش 
در چارچــوب آییــن نامه مالی شــرکت. 16- تعهد ظهرنویســی قبول 
 پرداخت و واخواســت اوراق تجاری در چارچوب آیین نامه مالی شرکت.
17- نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات 
و نهادهــای عمومی با کلیــه اختیارات قانونــی الزم. 18- طرح و دفاع 
از هرگونــه دعوای حقوقی یا کیفری له و علیه شــرکت و موسســات و 
بیمارستان ها و درمانگاه های تابعه)درمانگاه امام سجاد)ع(-واوان درمانگاه 
استخر و درمانگاه خرمشــهر( در تمامی مراجع قضایی و غیرقضایی اعم 
از دادگاه ها دادســراها شــوراهای حل اختالف دیوان عالی کشور دیوان 
عدالــت اداری و مراجع داوری اداری انضباطی مالیاتی نظامی و انتظامی 
در هر زمان و مکان و در هر مرحله از رســیدگی اعم از بدوی تجدیدنظر 
فرجامی واخواهی اعاده دادرســی با حق اســتیفای کلیه اختیارات مورد 
نیاز در دادرســی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلســات اعتراض به 
رأی تجدیدنظر فرجام خواهی واخواهی اعاده دادرســی مصالحه و سازش 
ادعای جعل یا انکار و تردید نســبت به سند طرف و استرداد سند تعین 
جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شــرط داوری یا توافقنامه داوری 
و ارجــاع دعوا به داوری و تعییــن داور )با حق صلح یا بدون آن(، ارجاع 
امر به کارشناســی و تعیین مصدق و کارشــناس، طرح دعوی خسارت، 
اســترداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالت و دفاع از دعوی ثالث، 
ورود شــخص ثالــث و دفاع از دعوی ورود ثالث، دعــوی متقابل و دفاع 
در مقابــل آن، قبول یا رد ســوگند، اجرای حکم نهایــی و قطعی داور، 
درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به 
و وجوه ایداعی، انتخاب و عزل وکیل و وکالی دادگســتری یا نماینده با 

حق توکیل مکرر و تفویض کلیه اختیارات به آنها.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی سالمت پایا سینا سهامی خاص 
به شماره ثبت 476562 و شناسه ملی 14005124865

هرگونه اتالف قابل توجه آب )شکستگی لوله ها، باز بودن لوله ها، هدر روی آب در هر نقطه( را به مرکز ارتباطات مردمی)122( اطالع دهید.

آگهيتجدیدمناقصاتعمومییکمرحلهای
شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه ها با اطالعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های حائز شرایط واگذار نماید. 

1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کد پستی 4514978757
2- عنوان و مشخصات کلي مناقصات:

شماره 
برآورد اولیه )ریال(موضوعشماره فراخوان سامانهمناقصه

تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار)ریال(
صالحیت مورد نیاز

خدمات نگهداری و بهره برداری ،تعمیرات و رفع حوادث تأسیسات آبرسانی 1400-602000001230000023
حداقل رتبه 6 بهره برداری از تأسیسات آب 25.801.050.1841.290.052.509روستاهای تحت پوشش شهرستان خدابنده

شرب در رسته تامین، انتقال و توزیع آب از 
شــرکت مهندسی آبفای کشور و همچنین 
شــرکت هایی که کلیه مراحل تشــخیص 
صالحیت فوق را طــی نموده و نام آنها در 
سایت www.nww.ir درج شده است یا 
دارندگان حداقل رتبه 5 آب یا تأسیسات از 
سازمان برنامه و بودجه با ارائه تعهد مبنی 
بر ثبت نام و اخذ صالحیت مورد نظر شرکت 
مهندسی مجاز)فرم شماره 13 داخل اسناد 

مناقصه( به شرکت در مناقصه می باشند.

خدمات نگهداری و بهره برداری ،تعمیرات و رفع حوادث تأسیسات آبرسانی 1400-612000001230000024
8.132.234.032406.611.701روستاهای تحت پوشش شهرستان ابهر

خدمات نگهداری و بهره برداری ،تعمیرات و رفع حوادث تأسیسات آبرسانی 1400-622000001230000025
12.633.412.312631.670.615روستاهای تحت پوشش شهرستان ماهنشان

خدمات نگهداری و بهره برداری ،تعمیرات و رفع حوادث تأسیسات آبرسانی 1400-642000001230000026
12.521.368.860626.068.443روستاهای تحت پوشش شهرستان ایجرود

***تذکر: مناقصات جدا از هم بوده و به صورت مستقل از یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد.
*** محل تامین اعتبار: منابع عمرانی)نقدی(

 3- تاریخ وآدرس دریافت اســناد مناقصه: اســناد مناقصات از ســاعت 9 صبح مورخه  1400/09/09  لغایت تا ســاعت  9 صبح مورخه 1400/09/14 در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 www.setadiran.ir جهت دریافت موجود است و معامله از ثبت و دریافت اسناد تا ارسال پاکات توسط مناقصه گران ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد. 

*نکته مهم*: مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه حتماَ می بایست در بازه زمانی فوق نسبت به دریافت اسناد فقط از سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند ، در غیر این صورت امکان شرکت در 
مناقصه فوق برای ایشان وجود نخواهد داشت.

 4- نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار می بایســت به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح 
در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 

5- مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.
 http://znabfa.ir، http://tender.nww.ir :6- سایت های ثبت آگهی

7- مهلت تحویل پاکات مناقصه: پاکات مناقصات باید حداکثر تا ساعت 9 صبح مورخه 1400/09/24 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه گردد و به پاکاتی که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی 
واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر1: اسناد ارائه شده در سامانه می بایست با مهر و امضای الکترونیکی صاحبان حق امضاء باشد در غیر این صورت پیشنهاد مردود خواهد شد.
تذکر2: مناقصه گران می بایست اصل تضمین شرکت در مناقصه را عالوه بر ثبت در سامانه ستاد ، در یک پاکت دربسته تا یک ساعت قبل از بازگشایی پاکات به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان تحویل نمایند.

www.setadiran.ir 8- مکان تحویل اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس
9-زمان گشایش پاکات: پاکات مناقصات مذکور در ساعت 11 صبح مورخ 1400/09/24 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.

10- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت دولتی می باشد. شرکت آبفا در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
11- عالوه  بر صالحیت پیمانکاری ، داشتن صالحیت ایمنی برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

12- به هر کدام از قرارداد های فوق پیش پرداخت تعلق می گیرد.
13- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

14- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
15- هزینه کلیه آگهی ها به نسبت برآورد به عهده برند گان مناقصه مي باشد.

دفتر  روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان زنجان

شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان

نوبت دوم

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 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 

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: خانــم راحله مرشــدی میبدی به شــماره ملی 
0071111417 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره- خانم 
راضیه مرشدی میبدی به شماره ملی 0063616343 به سمت رئیس 
هیئت مدیره - خانم فاطمه خرامان به شــماره ملی 0046508465 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان بصیر سهامی خاص 
به شماره ثبت 193567 و شناسه ملی 10102354800

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی رجحانی به شماره 
ملی 4323507828 به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی 14005291651 به 
سمت رئیس هیئت مدیره مجید شاهسواری به شماره ملی 0054677688 به نمایندگی از بنیاد مستضعفان 
انقالب اســالمی به شناسه ملی 10100171920 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حسام 
وحیدی فرد به شــماره ملی 0073456284 به نمایندگی از شــرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناســه 
ملی 10320823609 به ســمت عضو هیئت مدیره شهاب الدین دربندی به شماره ملی 0452727588 به 
نمایندگی از شــرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی 10340058917 به سمت 
عضو هیئت مدیره فرزین رجبی دیورزم به شماره ملی 1552065537 به نمایندگی از شرکت انرژی گستر 
ســینا به شناسه ملی 10101345022 به ســمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت و اوراق عادی، مکاتبات اداری و مراسالت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد

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

آگهی تغییرات شرکت پایا سامان پارس سهامی خاص 
به شماره ثبت 308460 و شناسه ملی 10103464995

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 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 

سال هشتادم   شماره 22902   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  سه شنبه 9 آذر 1400   24 ربیع الثانی 1443    30 نوامبر 2021

 ] صفحه آخر[ ]صفحات 4، 3 و 10[

انگلیــس  در   7 گــروه  اضطــراری  نشســت   
برای بررسی خطرات سویه جدید کرونا.

 تشکیل کمیسیون بررسی حقوق شیعیان توسط طالبان.
 صــدور حکــم اعــدام بــرای ژنــرال حفتــر 

به جرم جنایت جنگی.

 جزیــره »باربادوس« پس از حدود 400 ســال 
از زیر سلطه استعمار انگلیس خارج شد.

 دبیــرکل عصائب: تطبیق صددرصدی تعداد آراء 
در شمارش دستی و ماشینی، یعنی تقلب شده.

اسرائیل هیوم خبر داد

وضعیت آشفته رژیم صهیونیستی
و احتمال شروع جنگی دیگر

 شناسایی 124 متهم در پرونده ترور سردار سلیمانی.
 فرمانده انتظامی تهران بزرگ: حذف حکم اعدام 

قاچاقچیان مواد مخدر را پررو کرده است.
 اســتاد اقتصــاد دانشــگاه: افزایــش حقوق ها 

بدون پشتوانه درآمدی موجب تورم می شود.

 معــاون امور اراضــی وزارت جهاد کشــاورزی: 
تغییر کاربری زمین های کشاورزی جرم است.

 حجت االســالم اژه ای: مطالبات مردم در موضوع 
آب به حق اســت اما باید مراقب تحرکات دشــمن 

باشند.

با همکاری بسیج و وزارت جهاد صورت گرفت

آغاز طرح نظارت بر تولید و عرضه
 کاالهای اساسی در کشور 

 ]صفحه 4[

معامله2میلیاردمترمکعبیگاز
بدونFATFوبرجام

تقریظ رهبر انقالب بر گزارش ناوگروه 75 نیروی دریایی:

اقدام ارتش و نداجا به کشور عزت بخشید

 حضرت آیــت اهلل العظمی خامنه  ای: امیر فرماندهی کل ارتش جمهوری اســالمی ایران؛ اجرای مأموریت 
اقیانوس پیمای ناوگروه 75، همراه با موفقیت کامل، مایه افتخار است. این اقدام شایسته، به نداجا، به ارتش و 
به کشور عزت بخشید. از فرماندهان، کارکنان و همه دست اندرکاران این ماموریت به گونه شایسته تقدیر کنید. 

 نداجا آمادگی های حرفه ای و فنی و علمی خود را باز هم افزایش دهد. موفق باشید.

 مالک شــریعتی، نماینده مجلس:  »»نمونه ای از 
دیپلماسی اقتصادی منطقه ای و سیاست همسایگی 
موفق«؛ بدون  برجام و FATF هم می توان منافعی را 
برای مردم تامین کرد. خیلی فرق هست میان دولتی 
که آب خوردن مردم را هم به اخم کدخدا گره می زد 
با دولتی که گاز پنج اســتان کشــور را بدون نیاز به 
جابجایی پول، از ترانزیت منطقه ای تامین می کند«.

 طی ماه های اخیر جریان خاصی در داخل و خارج 
 ســعی در متشنج کردن مرزهای دو کشور داشته اند 
ولی با مدیریت و خویشــتنداری دولت، اکنون این 
تهدیدات با فرصت های همکاری جایگزین شده است.
 در دولــت یازدهــم و دوازدهم در ســایه بی تدبیری 
وزارت نفت وقت، تعامالت گازی ایران با کشور ترکمنستان 

از دی ماه سال 95 متوقف شده بود.

 ]صفحه 3[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

محافل صهیونیستی: 
خروج آمریکا از برجام 
خطایی راهبردی بود

گزارش خبری تحلیلی کیهان از مذاکرات وین

آمریکافقطبالغوهمهتحریمها
بلیتبازگشتبهاتاقبرجامرادریافتمیکند

]صفحه 2[

 

ناکامی شعبده بازی 
جریان تحریف 

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 هتل »پله کوبورگ« وین دیروز دوشــنبه 8 آذرماه میزبان مذاکرات رسمی ایران و گروه 4+1 
 )آلمان، فرانســه، روســیه، چین و انگلیس( بود تا دور هفتم گفت وگوها بین نمایندگان ایران 

و طرف های برجام با هدف رفع تحریم ها برگزار شود.
 خطیب زاده: اگر آمریکا برای رفع تحریم ها و برای رفع واقعی تحریم ها بیاید، قطعاً می تواند بلیت 

بازگشت به اتاق برجام را دریافت کند وگرنه همچنان در خارج از میز برجام باقی خواهد ماند.
 باقری: با اراده جدی وارد گفت وگوهای وین شــده ایم. تمرکز و اولویت اصلی بر لغو تحریم ها 
اســت. قبل از آغاز دور جدید گفت وگوها رایزنی هایی با برخی از طرف های شــرکت کننده در 

گفت وگوها داشتیم.

 روسیه: درباره روند مذاکرات خوش بین هستیم/ چین: آمریکا باید تمام تحریم ها علیه ایران را 
رفع کند/ کره جنوبی: امیدواریم همه طرف های ذی نفع بر سر توافق هسته ای به توافق برسند/ 

انریکه مورا: تالش ها برای بازگرداندن برجام به مسیر اصلی ادامه دارد.
 وال اســتریت ژورنال: برای ماه ها اســت که دولت بایــدن در حال التمــاس از ایران برای 
بازگشت به میز مذاکرات بوده است. ایران مذاکره مســتقیم با ایاالت متحده را رد می کند. به 
 نظر می رســد که این تحقیر عامدانه ایاالت متحده )توســط ایران( باعث انصراف )واشنگتن( 

نشده است.

صفحه ۳

حجتاالسالمموسیپور
بهمدیریتشورایهماهنگی
تبلیغاتاسالمیمنصوبشد

صفحه ۱۱

صفحه ۱۱

القاصیمهر
رئیسکلدادگستریتهرانشد

سانسوردیپلماسی
فعالاقتصادیدولت

توسطمدعیاناصالحات

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

صفحه ۱۱

والیتی:شهدایمقاومت
الگویایثاروایستادگیهستند

در دیدار با خانواده شهید بدرالدین

با حکم رئیس  قوه قضائیه

با حکم رهبر انقالب

 انعقاد قرارداد ترانزیت )سوآپ( گاز ایران با ترکمنستان و آذربایجان نشان می دهد که بدون نیاز به برجام 
و FATF، سیاست دولت سیزدهم در گسترش تعامالت با همسایگان موثر واقع شده است.

 قرار است از اول دی ماه امسال، ساالنه 1/5 تا 2 میلیارد متر مکعب گاز از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان 
سوآپ شود و ایران گاز مصرفی مورد نیاز خود در پنج استان کشور را به عنوان حق انتقال برداشت خواهد کرد.

 انعقــاد این قرارداد آن هم در آســتانه دور جدید مذاکرات، عالوه بر تقویــت موضع ایران در گفت وگوها، 
این پیام را به همراه دارد که اداره کشور با تکیه بر توان داخل و با دیپلماسی فعال متکی بر محیط همسایگی 

امکان پذیر است و نیازی به دادن امتیازات یکطرفه به کشورهای سلطه طلب نیست.

بزرگترینسفارتآمریکادرلبنانساختهمیشود
]صفحه آخر[سفارتیبهاندازهیکشهر!


