
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/30 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقایان محمدحســین 
ذوالفقــاری به شــماره ملــی 0043216031 عضو و 
رئیس  هیئت مدیــره احمد بیدآبادی به شــماره ملی 
0041638158 سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
عبدالحسین بیدآبادی به شماره ملی 0043821121 
 به ســمت عضــو و نایب  رئیــس  هیئت مدیــره آقای 
ســید محمدعلــی شریفی الحســینی بــه کــد ملی 
0055839983 بــه نمایندگــی از شــرکت پرورش 
داده ها به شناسه ملی 10101147298 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. امضاء 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات 
و قراردادهــای خرید و فروش و مناقصات با امضای دو 
نفر از سه نفر آقایان محمدحسین ذوالفقاری طهرانی ، 
احمد بیدآبادی و عبدالحســین بیدآبادی همراه با مهر 
شرکت و اوراق عادی و مراسالت غیر تعهدآور با امضای 

هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا سهامی خاص 
به شماره ثبت 217842 و شناسه ملی 10102591792

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

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

مــورخ  اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره  بــه 

1400/08/23 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 

ســید محمد عدنانی نیا با کد ملی 0058177272 

بســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ســید 

طاها عدنانی نیا با کد ملی0014855283 بســمت 

رئیس  هیئت مدیره آقای ســید مهزیــار عدنانی نیا 

با کــد ملــی0011882948 بســمت نائب رئیس 

 هیئت مدیــره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اســناد 

تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود 

اســالمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت و در نبود ایشان با امضای دونفر 

از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت مهندسی پاالیش سازان فاراب 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 170658 
و شناسه ملی 10102131274

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1400/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 
سود و زیان سال مالی99 به تصویب رسید. آقای سید مصطفی 
الوانکار با شناسه ملی0049600885 به سمت بازرس اصلی و 
آقای میثم کریمیان با شناســه ملی 0075063735 به عنوان 
بــازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
انتخاب شــد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح 
ذیل انتخاب شدند: شــرکت کندر )سهامی خاص( ثبت شده 
به شــماره 82884 و شناســه ملی 10101275087 شرکت 
پخش مدبران کوشــای ایرانیان )با مســئولیت محدود( ثبت 
شده به شــماره 472476 و شناســه ملی 14004928845 
 شــرکت شــیمی تــن پارســیان قشــم )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 

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 اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1400/06/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین شــد. ترازنامه و حساب 
سود و زیان ســال مالی 99 به تصویب رسید. آقای 
محمدحســین ذوالفقاری طهرانی به شــماره ملی 
0043216031 و آقای احمد بیدآبادی به شــماره 
ملــی 0041638158 و آقای محمــد بیدآبادی به 
شــماره ملی 0032280661 و آقای عبدالحســین 
بیدآبادی به شــماره ملی 0043821121 به سمت 
اعضــای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. آقای ســیدمهدی داودی محتشــم با کد 
ملــی 0072962811 به عنــوان بــازرس اصلی و 
آقای سیدمحمدعلی شــریفی الحسینی با کد ملی 
0055839983 به عنــوان بــازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 210279 

و شناسه ملی 10102517680

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

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 

»آگهی مزایده الکترونیکی 258 اموال منقول 
از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت«

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
م الف 1375                    شناسه آگهی: 1344401                     شرح در صفحه 5

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1400/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
و حساب ســود و زیان ســال مالی1399 مورد تصویب 
قرارگرفت. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به شناسه 
ملی 10100522558 به ســمت بــازرس اصلی و خانم 
نیرالسادات سلیمان ریزی به شماره ملی 0045546118 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به 
قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای  هادی غالمی به شــماره 
ملی0943455960 به ســمت عضو هیئت مدیره آقای 
غالمعلی غالمی به شماره ملی 6299706716 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای محســن غالمی به شماره ملی 
0945854927 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای 
مهدی غالمی به شــماره ملی 0940922797 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها 
و عقوداســالمی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس
 سهامی خاص به شماره ثبت 254038 

و  شناسه ملی 10102944443

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

شرکت انتقال گاز ایران
منطقه شش عملیات انتقال گاز

  رعایت حریم خطوط لوله فشار قوي انتقال گاز حفظ امنیت 
و سالمت شما را به ارمغان مي آورد.

فراخون تجدید مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( یک مرحله ای

شــرکت انتقال گاز ایران/ منطقه شش عملیات انتقال گاز در نظر دارد 
تجدید مناقصــه عمومی رفع نواقص سیســتم زمین و صاعقه گیرهاي 
حفاظت الكترونیك و رفع نواقص سیستم زمین ساختمان هاي منطقه 
به شــماره فراخوان )2001093023000011( را از طریق ســامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیــه مراحل برگــزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد 
مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در ســامانه, نسبت به 
ثبت نــام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )بــه صورت بر خط( براي کلیه 

صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام الزم را به عمل آورند.
 مواعد زماني:

- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/12 
 - مهلــت دریافت اســناد فراخــوان: ســاعت 19:00 روز سه شــنبه 

تاریخ 1401/04/21
- مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت 18:00 روز شنبه تاریخ 1401/05/08
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00روز دوشنبه تاریخ 1401/05/24

- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 
مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  1/181/000/000ریال و 
متناســب با انواع تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین معامالت دولتي 

بشماره123402/ت 50659 ه مورخ 09/22/ 1394
- اطالعات تماس و آدرس دستگاه مناقصه گزار:

بندرعباس رو به روي پلیس راه میناب/بندرعباس فرعي ســمت راست منطقه 
شــش عملیــات انتقــال گاز و تلفــن 07632196012-07633678100-

07632196072 امورپیمان ها 
- اطالعــات کلي مناقصه در پایگاه ملي اطالع رســاني مناقصات کشــور با کد 
فراخوان 53120974 و سایت shana.ir نیز موجود مي باشدپاکات پیشنهاد 
نرخ مناقصه گراني بازگشایي خواهدشد که براساس آئین نامه اجرایي بند ج ماده 
12 قانون برگزاري مناقصات ارزیابي کیفي شده و امتیاز الزم کسب نموده باشند.

شناسه آگهی: 1342057 
روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز                            

)نوبت دوم(
آگهي مناقصه عمومي

* یک مرحله اي* شماره 1401/18 
همراه با ارزیابی کیفی

1- مناقصه گزار: شرکت   گاز استان   چهار محال  و بختیاري
2- موضوع مناقصه: گازرسانی به مجتمع قارچ جونقان و گلخانه های شهرکرد

3- شرکت گاز اســتان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: مناقصه 
موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.
الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53121756 می باشد.
 4- تاریخ انتشــار مناقصه در ســامانه: ســاعت 10 روز چهارشــنبه 

تاریخ 1401/04/15 می باشد.
 5- مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18 روز 

شنبه تاریخ 1401/04/18 می باشد.
 6- مهلــت زمانــی ارائه پیشــنهاد: تــا ســاعت 18 روز شــنبه 

تاریخ 1401/05/01 می باشد. 
7- تاریخ بازگشایی پاکت ارزیابی مناقصه: ساعت 8 صبح روز یکشنبه 

تاریخ 1401/05/02  
 8- تاریخ بازگشــایی پاکت پیشــنهاد: ســاعت 10 روز دوشــنبه 

تاریخ 1401/05/03  
9- نــوع و مبلغ تضمین فراینــد ارجاع کار: یکــي ازتضامین معتبر 
درآیین نامه تضمین معامالت دولتي مصوبه شــماره 123402/ت50659هـ 
مورخ 94/09/22 هیات محترم وزیران به مبلغ1,753,000,000)یک میلیارد 

و هفتصد و پنجاه و سه میلیون( ریال مي باشد.
اطالعات تمــاس دســتگاه مناقصه گزار جهــت دریافت اطالعات بیشــتر 
درخصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شــرکت گاز استان 
چهارمحال و بختیاری واقع در شــهرکردـ  خیابان فارابي شــمالي به شماره 

تلفن 4-33339002-038 )داخلی 2081(
چاپ نوبت اول: روز دوشنبه مورخ 1401/04/13

چاپ نوبت دوم: روز سه شنبه مورخ 1401/04/14
روابط عمومی شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری 

شناسه آگهی: 1345280    شناسه نوبت چاپ: 1491735

  شرکت ملي گاز ایران 
شرکت گاز استان چهار محال و بختیاري

 )سهامي خاص( شماره ثبت:5500

)نوبت اول(

سال هشتاد و یکم   شماره 23064   تکشماره 50000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  دوشنبه 13 تیر 1401   4 ذی الحجه 1443   4 جوالی 2022

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4 و 10[

 جنجــال در انگلیــس دربــاره رفت و آمــد آزاد 
قاچاقچی انسان به کاخ باکینگهام.

 ماجــرای پهپادهای حزب اهلل لبنان در مســیر 
میدان گازی »کاریش« در کیهان امروز.

 پیشــروی نیروهــای ترکیــه در خــاک عراق 
و فرار روستائیان ساکن مناطق مرزی از خانه هایشان.
 آمریکا در  اندیشه سرقت نفت یمن از استان های 

المهره و حضرموت.

مسكو اعالم کرد

لوهانسک به طور کامل
به تصرف ارتش روسیه درآمد

 زاکانی در شــورای شــهر: پرونده هایی با ارزش
16 هــزار میلیــارد تومــان را در محاکــم به نفع 

شهرداری خاتمه دادیم.
 نماینــده ولی فقیــه در وزارت جهاد کشــاورزی:
مخالفان خودکفایی کشاورزی از مردم عذرخواهی کنند.

 رشد نقدینگی در دولت سیزدهم پس از 9 سال 
منفی شد.

 بــا ابالغ آئین نامه به شــبکه بانکی نهایی شــد؛ 
بانک ها باید 10 روزه وام ازدواج را پرداخت کنند.

اوپك اعالم کرد

ایران با 209 میلیارد بشکه
سومین مالک نفت در جهان است

گزارش جروزالم پست نشان داد

وحشت صهیونیست ها 
از عصر جدید روابط ایران با همسایگان

با حضور مسئوالن و اقشار مختلف مردم برگزار شد

مراسم باشکوه تشییع پیکر مرحومه سبا بابایی 
مادر ژاپنی شهید دفاع مقدس

 در این مراسم حجت االسالم والمسلمین ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران به نمایندگی از رهبر معظم انقالب اسالمی
حضور یافت و پس از بیان سخنانی به خانواده و بازماندگان این مرحومه تسلیت گفت.

 مراســم باشکوه تشییع پیکر مادر شهید بابایی در مســجد انصارالحسین با بدرقه مردم انقالبی تهران 
برگزار شد و پس از آن به سوی قطعه 45 بهشت زهرا)س( رهسپار شد.

 این نــوع مجمع ها با هم، قدرت هــای مختلفی را گردهم 
می آورند که خارج از حوزه نفوذ ایاالت متحده هســتند. این 
بدان معناســت که ایران معتقد است می تواند در تالش برای 
همکاری با چین، روسیه، ترکیه و سایر کشورها پیشرفت کند.

 ایــران اکنون خــود را »رهبر کشــورهای آســیای 
 مرکزی« می داند. این یک قدم بزرگ برای تهران است. 
ایران می گوید که از نزدیک با تاجیکستان و ترکمنستان 

همکاری می کند و اخیراً با سران آنها دیدار کرده است.
 تهران با درک اهمیت راهبردی همســایگان شمالی، 
در مســیری گام برداشته اســت که منافع زیادی برای 
 این کشــور به همراه خواهد داشــت. این شامل توسعه 
روابط سیاســی و اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی 

است.

 ]صفحه3[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

رادیو فرانسه: اروپای کالفه
نیازمند نفت و گاز ایران 

است

تحلیلگران بانك جی پی مورگان هشدار دادند

جنگ اوکراین
و زمزمه نفت 380 دالری

]صفحه آخر[

]صفحه 2[

]صفحه 10[

 

بهترین روز آقای مدیر
کجا سپری شد؟

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 کارشناســان مالی بانــك آمریكایی »جی پــی مورگان«: 
 در صورتی که پوتین عرضه نفت را به تالفی تحریم ها کاهش دهد

قیمت جهانی نفت ممكن است با شوک بزرگی مواجه شود.
 »دیلــی میــل«: تحلیلگران شــرکت خدمــات مالی 

ِجی پی مورگان نگران افزایش فاجعه بار قیمت نفت هستند.
 قیمت جهانی نفت ممكن اســت با افزایــش چهار برابری 

به 380 دالر در هر بشكه برسد.

 تحلیلگران بانك آمریكایی جی پی مورگان می گویند با وجود 
تالش رهبران گروه7 برای مهار قیمت نفت، روســیه می تواند 
تولید روزانه نفت خام خود را تا 5میلیون بشــكه کاهش دهد، 

بدون اینكه آسیب زیادی به اقتصادش وارد شود.
 آژانس بین المللی انرژی هم می گوید تولید نفت خام روسیه 
در ماه می )اردیبهشت( به حدود 10/55 میلیون بشكه در روز 

افزایش یافته است.

 علی رغم تحریم های غرب، روســیه در اردیبهشت گذشته
20 میلیارد دالر افزایش درآمد داشته است.

 آژانس بین المللی انرژی هشــدار داده اســت، در صورت 
 تشدید تحریم ها علیه روسیه، عرضه جهانی نفت ممكن است

در سال 2023 با چالش افزایش تقاضا مواجه شود.
 »فایننشال تایمز«: سیاست های پولی بانك های مرکزی در حوزه یورو، 

می تواند اقتصادهای بزرگ اروپا را وارد رکود کند.

صفحه آخر

باکو فریب نخورد
اسرائیل

رژیمی تمام شده است

صفحه آخر

پلیس آمریکا 
جوان سیاه پوست را
با 60 گلوله ُکشت!

صفحه ۳

تحرکات دشمنان را 
در زمین و هوا
زیر نظر داریم

سرلشكر باقری: 

صفحه ۳

ابالغ آیین نامه های اجرایی 
قانون »رتبه بندی معلمان« 

و »تسهیل پرداخت وام ازدواج«

سخنگوی دولت خبر داد

صفحه آخر

تحلیلگر آمریکایی:
دو سال تحقیق کردم

 کرونا در آزمایشگاهی
در آمریکا ساخته شده است

 رســانه صهیونیستی نوشت، ایران می خواهد مرکز ترانزیت آسیای مرکزی باشد و این کشور معتقد 
است می تواند به عصر جدیدی در روابط برسد.

 ایران در رویکرد جدید خود به دنبال گســترش و افزایش مشــارکت با همســایگان شــرقی خود 
اســت. این موضوع در مشــارکت ایران در مجامعی مانند »سازمان همکاری شانگهای« مشخص شده 
 اســت. ایران از نزدیک با سازمان همکاری شانگهای و همچنین نشســت سال 2019 در »دوشنبه« 

پایتخت تاجیکستان همکاری داشته است.

وزیر کشور: باز سازی مناطق زلزله زده به زودی آغاز می شود

تأمین اقالم مورد نیاز و اسکان اضطراری6۵00 زلزله زده هرمزگانی


