
اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان در نظر دارد، امالک 
 و مســتغالت تملیکی و مازاد خود را به صورت نقد و اقســاط )3 ساله،

4 ساله، 5 ساله)طبق شرایط(( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
به شماره مزایده)2001005540000001( برگزار نماید.

کلیــه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشــنهاد 
مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اســت مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکــور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مزایده 

محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: روز دوشنبه 1401/02/26

مهلت زمانی دریافت اســناد مزایده از ســایت: ساعت 19 روز 
دوشنبه 1401/03/02

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز پنج شنبه 1401/03/12
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 1401/03/16

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات 
اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

آدرس: اهواز امانیه خ سقراط شرقی سمت رودخانه اداره امور شعب استان 
خوزستان تلفن: 06133367344-06133360050

عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
الکترونیکی)توکن( با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ستاد: 1456
مدیریت امور شعب بانک ملی 
استان خوزستان

آگهی مزایده امالک 
و مستغالت تملیکی و مازاد 
بانک ملی اداره امور شعب 

نوبت اولاستان خوزستان

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای 
تحلیل، طراحی، پیاده سازی، استقرار، نگهداری 

و پشتیبانی سامانه نرم افزاری سفارشی ثبت واگذاری 
مطالبات قراردادی )نظارت بر فاکتورینگ قراردادها(

وزارت امور اقتصادی و دارایی
م الف 626      شناسه آگهی: 1317566                  شرح در صفحه 3

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
مورخ 1400/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مهدی محمدپور 
رودبارکی به شــماره ملی 0062530781 به ســمت رئیس  هیئت 
مدیره، مهناز محمدپور رودبارکی به شماره ملی 0062780425 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، مهرزاد محمدپور رودبارکی 
به شماره ملی 0080112821 به سمت عضو هیئت مدیره، به مدت 
دو سال به عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پارس سوئیچ بورد با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 27913 و شناسه ملی 10100733770 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1400/12/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت مذکور در 
تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای سید میثم نبوی با کدملی 
0071609415 به ســمت مدیر تصفیه شــرکت تعیین گردید. 
- نشــانی محل تصفیه به آدرس: ))اســتان تهران ، شهرستان 
تهران ، بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله قبا ، خیابان شــهید 
 علی ناطق نوری ، کوچه خوشک ، پالک 3 طبقه همکف ، واحد 2 

کدپستی 1947746774 (( می باشد.
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت رازان تجارت ویانا با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 470302 و شناسه ملی 14004821667 

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 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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/09/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 
منتهی به 31 مرداد 1400 مورد تصویب قرار گرفت. آقای حمید عرب زاده قهیازی به شماره ملی 0042299713 به سمت بازرس اصلی و 
خانم راضیه حسینی به شماره ملی 0082765421 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشورکیهان جهت نشر اگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت برادران برکت سهامی خاص به شماره ثبت 5172 و شناسه ملی 10100266605 

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

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 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 مراســالت 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 
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
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴، ۱۰ و ۱۱[

 روز جهانی نکبت از رام اهلل تا اروپا؛ صدها هزار نفر 
نابودی اسرائیل را فریاد زدند.

 مسکو: در واکنش به تقالی غرب برای گسترش 
حوزه ناتو؛ انگلیــس را ظرف 200 ثانیه و فنالند را 

ظرف 10 ثانیه نابود می کنیم.

 3 کاروان لجســتیک آمریــکا در عــراق منهدم 
و یک پهپاد فرانسوی سرنگون شد.

 تظاهرات ضدآمریکایــی در ژاپن، مردم اوکیناوا 
خواستار اخراج نظامیان آمریکایی هستند.

تبیین جنگ اوکراین در گفت و گوی کیهان با استاد دانشگاه »مک مستر« 

بعید است روسیه شکست بخورد
حتی اگر با خسارات سنگین مواجه شود

 عضــو اتاق بازرگانی تهران: دولت قبل کســری 
بودجه نجومی به ارث گذاشت.

 وزیر کار شــاخص های دهک بنــدی خانوارها را 
اعالم کرد.

 تغییر نام »ناجا« به »فراجا«.

 اســتاندار تهران تأکیــد کرد؛ معرفــی نانوایی هایی
که کم فروشی و گرانفروشی دارند به دستگاه های نظارتی.

 بهره بــرداری از 11500 طــرح اشــتغال زایی 
بنیاد برکت ویژه زنان سرپرست خانوار.

در ششمین روز اصالح یارانه ها

کاهش چشمگیر نرخ مرغ و تخم مرغ  
 و برچیده شدن صف ها 

 ]صفحه ۲[

علی باقری:

کشورهای تحت تحریم 
خواستار دانش خنثی   سازی تحریم از ایران هستند

نوجوان 18 ساله آمریکایی 
در منطقه سیاه پوستان حمام خون به راه  انداخت

حضور پررنگ مردم و فعاالن سیاسی و فرهنگی در نمایشگاه سی و سوم

بهار کتاب؛ شکوفایی گعده گاه اهالی فرهنگ و ادب

 بعد از دو ســال عدم برگزاری نمایشــگاه کتاب تهران به طور فیزیکی، انتظار عالقه مندان به مطالعه و 
دوســتداران کتاب به سر رســید و درهای این باغ کاغذی از پنج شنبه هفته گذشته گشوده شد. جدایی 
دو ساله عاشقان کتاب با بزرگ ترین رویداد فرهنگی کشور باعث شد تا از همان روز اول، شاهد استقبال 

قابل توجهی از نمایشگاه باشیم.

 اهمیت موضوع خنثی  ســازی تحریم ها در دیدار روز شــنبه امیر عبداللهیان با معاون نخســت وزیر کوبا هم مطرح و 
بررسی شد؛ دیداری که دو طرف بر ضرورت بهره گیری از تجربیات ایران و کوبا برای بی اثر کردن تحریم ها تأکید کردند.

 شبکه روسی »آر تی«: سوابق تحریم های غرب علیه ایران و اقدامات تهران برای مقابله با آن نشان می دهد 
که روسیه می تواند از این تجربیات تهران در فرآیند مقابله با تحریم های غرب استفاده کند.

 عــالوه  بر رســانه های غربی، مقامات آمریکایی ماننــد »آنتونی بلینکن«، »رابرت مالــی«، »ند پرایس« 
 و همچنیــن »ریچــارد نفیــو« طراح تحریم هــای آمریکا بارها به شکســت سیاســت فشــار حداکثری

و بی اثری تحریم ها علیه ایران اعتراف کرده اند.

 ]صفحه ۱۱[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

محکمات خط امام)ره(را
فدای مطامع غربگرایان 

نکنید

با دستور رئیس جمهور

همه یارانه بگیران قبلی
یارانه ماه اول را دریافت می کنند

]صفحه ۳[

]صفحه آخر[

 

سرمایه اجتماعی دولت
پای کار اصالحات اقتصادی

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 رئیس جمهور به ســازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دســتور داد، 
کمک معیشتی ماه اول به حساب تمامی افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه بوده اما در 
 این مرحله کمک معیشتی دریافت نکرده اند و متقاضی تجدیدنظر در دهک بندی فعلی هستند، 

واریز شود.
 اصل بر اعتماد به خود اظهاری مردم اســت لذا مبلغ کمک معیشتی ماه اول، به حساب این 
 افراد نیز واریز شــود تا به محض تأیید درخواست متقاضیان از ســوی دستگاه های مسئول، 
این مبلغ توسط آنها قابل برداشــت گردد و در ماه های آتی نیز همانند سایر مشموالن، بتوانند 

مبلغ کمک معیشتی را دریافت نمایند.

 رئیس جمهور همچنین از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست نحوه محاسبه شاخص های 
 دهک بندی خانوارها به طور شــفاف برای مردم تبیین شــود و با اطالع رســانی الزم ابهامات 

و دغدغه های مردم در این زمینه برطرف و جامعه و افکار عمومی به خوبی قانع شوند.
 آیت اهلل رئیســی در دیدار با جمعی از علما و روحانیون اهل ســنت: کسری بودجه نزدیک 
به ۵۰۰ هزار میلیاردی، باقی ماندن بدهی ماهانه ۱۰ هزار میلیاردی، فوت قریب به ۷۰۰ نفر در روز 
با ویروس منحوس کرونا، وجود تورم بی ســابقه، تزریق رانتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار و وضعیت 
نامطلوب ذخایر کاالی اساسی در کشور از موضوعاتی بود که دولت در روزهای آغاز به کار خود 

با آنها درگیر بود.

صفحه ۱۱

صفحه آخر

صفحه ۲

سیاست  های غلط اقتصادی در گذشته 
باعث هدر رفت منابع 

و منتفع شدن دالالن می شد

صفحه ۳

صفحه ۳

1۵ کمیسیون مشترک اقتصادی
 با کشورهای دنیا
 برگزار می شود

نتایج انتخابات لبنان
جهان را غافلگیر خواهد کرد

برخورد با اخاللگران 
در بازار کاالهای اساسی

 با شدت و سرعت ادامه یابد

لکه های تاریک
در کارنامه حقوق بشر جهانی

سالگرد برگزاری کنفرانس جهانی 
حقوق بشر در تهران

سردبیر روزنامه الدیار 
ضمن قطعی دانستن پیروزی حزب اهلل: 

معاون اقتصادی وزیر خارجه:

مخبر:

قالیباف:

 مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران گفت 
دیگر کشورهای تحت تحریم هم به دنبال دریافت 

دانش خنثی  سازی تحریم از ایران هستند.
 بــا روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم، قطــار 
دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران متوقف در وین 
نشــده و همچنان مسئله خنثی  سازی تحریم ها در 
 دســتور کار دولت و متصدیان حوزه دیپلماســی 

قرار دارد.
 جمهوری اســالمی ایران توانســته اســت فشار 
حداکثری غرب را به بن بست برده و ظرفیت مقابله 
کشور با تحریم های یک جانبه آمریکا را به رخ جهان 
بکشاند؛ واقعیتی که برخی کشــورها و رسانه های 
غربــی آن را یک امتیاز قدرت آفرین و دســت برتر 

ایران در مذاکرات قلمداد می کنند.


