
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
مورخ 1399/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و صورت 
حساب ســود وزیان ســال مالی 1398/5/31 به تصویب رسید. 
آقای حمید عرب زاده قهیازی به شــماره ملی 0042299713 به 
ســمت بازرس اصلی و آقای عباس رســول پور قهرود به شماره 
ملی 1262544270 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب شد.

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

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/09/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی با کدملی0043216031 به ســمت عضو 
هیئت مدیره- آقای احمد بیدآبادی با کدملی 0041638158 به سمت عضو و رئیس 
 هیئت مدیره- آقای عبدالحسین بیدآبادی با کدملی 0043821121 به سمت عضو و 
نایب  رئیس هیئت مدیره- آقای سیدمهدی داودی محتشم با کدملی 0072962811 
به ســمت مدیرعامل )خارج از اعضای هیئت مدیره( انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضای 2 نفر از3 نفر 
ازاعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت به امضای یکی 

از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

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

آگهی تغییرات شرکت فناوران اطالعات وارتباطات میعادشرق سهامی خاص
 به شماره ثبت 206517 و شناسه ملی 10102481335

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/02/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: هرمان جوزف کنرادی به کد فراگیــر 72756471 )خارج از 
اعضای هیئت مدیره ( به ســمت مدیرعامل برنداســتفان اشمیتز به کد 
فراگیــر 91709071 به ســمت رئیس هیئت مدیره ارســالن باالخانی 
هشت پر به شماره ملی 2630791912 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
بریگیت مارگرت جینه وندیپوت به کد فراگیر 91709204 به سمت عضو 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه چک ها، ســفته ها، بروات، قراردادها و 
بطور کلی اسنادی که برای شــرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق 
می نماید توســط مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر امضاء و به مهر 

شرکت ممهور خواهد شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت سهامی خاص 
به شماره ثبت 14579 و شناسه ملی 10100544582

به اســتناد صورتجلســه هیئت امنا مــورخ 1399/11/06 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: محمــد شــوقی کنگ لو 
1719232237 به ســمت بازرس اصلی و عباس شکر زاده 
گروی 2060356342 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کیهان و جوان جهت 

درج آگهی های بنیاد تعاون بسیج تعیین گردید.

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

آگهی تغییرات بنیاد تعاون بسیج موسسه غیر تجاری
 به شماره ثبت 6043 و شناسه ملی 10101365114

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1400/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ترازنامه وحساب سود وزیان ســال مالی منتهی به 1399/12/30 مورد تصویب قرار گرفت. 
موسســه حسابرسی وانیا نیک تدبیر ثبت شده به شــماره 28650 و شناسه ملی 10320721862 
به ســمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرســی به بین محتوا ثبت شده به شماره 41230 و شناسه 
ملی 14006661682 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.- روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.- اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 
سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه )سهامی خاص( ثبت شده به 
شماره 488296 و شناسه ملی 14005665210 شرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق )سهامی خاص( 
 ثبت شده به شماره 466966 و شناســه ملی 14004686193 شرکت ساختمانی افق روشن باربد 

)با مسئولیت محدود( ثبت شده به شماره 404860 و شناسه ملی 10320555318.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت کندر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 82884 و شناسه ملی 10101275087

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/09/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقایان احمد تبریزیان با کد ملی 0043219586 
به ســمت رئیس هیئت مدیره ، آقای محمــود تبریزیان با کد ملی 
0044273002 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید 
تبریزیان با کد ملی 0044353278 به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیــره انتخاب گردیدند. و مقرر شــد کلیه چک ها و بروات 
واوراق بهادار و همچنین کلیه اسنادی که به نحوی برای شرکت 
تعهدآور باشــد با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پارس بین الملل شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 87068 و شناسه ملی 10101314923

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: صورتهای مالی ســال منتهی به 1399/12/30 مورد تصویب قرار 
گرفت. موسســه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی 10100439645 به سمت 
بازرس اصلی و آقای ســید محمد علی شریفی الحسینی با کد ملی 0055839983 
به ســمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند شرکت 
پرورش دا ده ها به شناســه ملی 10101147298 شرکت مهندسی پرسؤالکترونیک 
رادمهر به شناســه ملــی 10102025262 شــرکت صنعتی وبازرگانــی صنام به 
شناسه ملی 10102191894 شــرکت کارخانجات مخابراتی ایران به شناسه ملی 
10530004647 برای مدت 2 سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 477024 و شناسه ملی 14005140383

 1400/04/27 مــورخ  هیئت مدیــره  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت پــرورش داده ها به شناســه ملی 
10101147298 با نمایندگی آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی 
با کد ملی 0043216031 به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی 
پرسؤالکترونیک رادمهر به شناســه ملی 10102025262 با نمایندگی 
خانم شــراره پزشــگی وحدتی با کــد ملــی 0042844691 به عنوان 
نائب رئیس  هیئت  مدیره شــرکت صنعتی وبازرگانی صنام به شناســه 
ملــی 10102191894 بــا نمایندگــی آقای اکبر شــفیعی با کد ملی 
4410912518 به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی 
ایران به شناسه ملی 10530004647 با نمایندگی آقای پیمان برازنده 
با کــد ملی 2593322888 به عنوان عضو هیئت مدیره آقای ســید بابا 
رضا قریشی زاده با کد ملی 5219548931 خارج از اعضاء هیئت مدیره 
به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل: چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی و 
بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضا 
ســه نفر از پنج نفر اعضا ء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر اســت و اوراق عادی و اداری با امضــاء مدیرعامل و یا رئیس  و یا 

نایب رئیس هیئت  مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 477024 و شناسه ملی 14005140383

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/04/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:- آقای سیدرضا مقدسی دارنده کدملی به شماره 0558915779 
به نمایندگی از شــرکت توســعه تجــارت پایدار تیمچه به شناســه ملی 
14005665210 بــه ســمت رئیــس  هیئت مدیره- آقای علــی صادقی 
ضمیر دارنده کدملی به شــماره 0056182971 به نمایندگی از شــرکت 
تدبیرپردازان پاسارگاد شرق به شناسه ملی 14004686193 به سمت نائب 
رئیــس  هیئت مدیره و مدیرعامل- آقای هومــن منتظری علی آبادی دارنده 
کدملی به شــماره 0063071916 به نمایندگی از شرکت ساختمانی افق 
روشن باربد به شناســه ملی 10320555318 به سمت عضو هیئت مدیره 
تعیین شــدند کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مشترک دو نفر از اعضای 
هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت و در نبود ایشان با امضای مشترک 
یــک نفر از اعضــای هیئت مدیره همراه بــا امضای یک نفــر از بین آقای 
علی اصغر فرهادی دارنده شــماره ملی 4591178846 با سمت مدیرمالی 
و یا خانم مرضیه قدیری قهی دارنده شــماره ملی 0074419080 با سمت 
مدیر امور اداری همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. همچنین مکاتبات 
عــادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر امور اداری 
به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض 
گردید: بجز بندهای 2، 3، 5، 9، 11، 16، 17 و 20 ماده »39« اساســنامه 

کلیه اختیارات مشروحه در ماده مذکور به مدیرعامل تفویض گردید.

آگهی تغییرات شرکت کندر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 82884 و شناسه ملی 10101275087

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 اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه مورخ 1399/12/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و زیان 
ســال مالی منتهی بــه 1399/09/30 مورد 
تصویب قرار گرفت. موسســه حسابرســی و 
خدمات مدیریت نو اندیش به شناســه ملی 
10100644122 بــه عنوان بازرس اصلی و 
آقای ســهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی 
بازرس علی البدل  2060701163 به سمت 
به مدت یکســال برای سال مالی منتهی به 
1400/09/30 انتخــاب گردیدنــد. روزنامه 
کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

انتخاب گردید.

آگهی تغییرات 
شرکت تولید و تکثیر و پرورش میگوی ممتاز شهاب 

سهامی خاص  به شماره ثبت 116673 
و شناسه ملی 10101602789

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

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه(

مناقصه گران
شــرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان 
با ارزیابی کیفی )یکپارچه( خرید مانیتور آب  و فوم و آتش نشــانی )ســاخت داخل( 
به شــماره 2001092416000032 از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عــدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان 

در سامانه تاریخ 1401/04/13 می باشد.
 آخریــن مهلــت دریافت اســناد مناقصــه از ســایت: ســاعت 18:30 

روز سه شنبه تاریخ 1401/04/21
آخرین مهلت ارسال پیشنهادها: ساعت 18:30 روز سه شنبه تاریخ 1401/05/04
 بازگشــایی و ارســال اســناد ارزیابی کیفی به کمیته فنــی بازرگانی: 

ساعت 00: 19 روز سه شنبه تاریخ 1401/05/04
زمان بازگشایی پاکت الف و ب: ساعت 10 روز پنج شنبه تاریخ 1401/05/13 

زمان بازگشایی پاکت ج: ساعت 11 روز چهارشنبه تاریخ 1401/06/09
برآورد مناقصه:37/440/000/000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1/872/000/000 ریال
اطالعات تماس دســتگاه مناقصــه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر 
درخصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: به آدرس: اســتان فارس - 

شهرستان مهر- شرکت پاالیش گاز پارسیان - کد پستي: 7449184831 
شماره تماس: 36 الي 52724134 -071

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : 021-41934 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
نوبت اول: 1401/4/11      نوبت دوم: 1401/4/14

شناسه آگهی: 1343958    شناسه نوبت چاپ: 1489774
روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان

شرکت ملي گاز ایران
شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي
* یك 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- شــرکت گاز اســتان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: مناقصه 
موضوع فوق را از طریق ســامانه 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 ســایت: تا ساعت 18 روز 
شنبه تاریخ 1401/04/18 می باشد.

 6- مهلــت زمانــی ارائــه 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- تاریــخ بازگشــایی پاکت پیشــنهاد: ســاعت 10 روز دوشــنبه 
تاریخ 1401/05/03  

9- نوع و مبلــغ تضمین فرایند ارجــاع 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 تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص 
اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شــرکت گاز استان چهارمحال 
و بختیــاری واقــع در شــهرکرد ـ خیابان فارابي شــمالي به شــماره 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: 1491736

  شرکت ملي گاز ایران 
شرکت گاز استان چهار محال و بختیاري

 )سهامي خاص( شماره ثبت:5500

)نوبت دوم(

سال هشتاد و یکم   شماره 23065   تکشماره 50000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  سه شنبه 14 تیر 1401   5 ذی الحجه 1443   5 جوالی 2022

صفحه ۴

 ارائه خدمات بانکی
 بدون ثبت نام در سامانه امالک 

ممنوع است

وزیر راه و شهرسازی:

صفحه 3

پیشنهاد صدور قطعنامه 
علیه ایران 

در حین مذاکره 
غیرمسئوالنه بود

رئیس جمهور در آیین دریافت 
استوارنامه سفیر جدید سوئیس:

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4 و 10[

 گزارش تایمز از جنگ اوکراین و »شکست کامل« 
تحریم های غرب علیه روسیه. 

 تظاهرات در اوهایو علیه پلیس های قاتل و سیاه پوست ُکشی.
 فرمانده صهیونیســت: تمام نقــاط راهبردی ما 

در تیررس موشک های حزب اهلل است.

 افزایش سرســام آور قیمت سوخت در انگلیس؛ 
معترضان به خیابان ها ریختند.

 نگاهی تاریخی به مصونیت آهنین رژیم صهیونیستی 
در برابر قطعنامه های سازمان ملل.

روزنامه تاگس سایتونگ آلمان:

کاهش زاد و ولد و کمبود نیرو
اقتصاد آلمان را تهدید می کند

 بهره برداری از 311 دستگاه ناوگان ریلی جدید.
 امکان ســفر زمینی انفــرادی و جمعی به عراق 

برای شرکت در مراسم دعای عرفه فراهم شد.
 ستاد تنظیم بازار اعالم کرد: مهلت یک هفته ای 

به کارخانه ها برای افزایش تولید 4 کاالی لبنی. 

 سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز: گمرک 
تکالیف خود را برای تکمیل ســامانه جامع تجارت 

انجام نداده است.
 دستور رئیس جمهور برای پرداخت تسهیالت ویژه

ازدواج به دهه شصتی ها.

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

عمل به تمام تعهدات دولت برای گندمکاران
با تخصیص 60 هزار میلیارد تومان

 ]صفحه 2[

امیرعبداللهیان:

 آمریکا بدون هیچ ابتکاری به قطر آمده بود
و حرف های قبلی را تکرار می کرد

کیهان به بهانه هفته ازدواج بررسی می کند

رشد آمار ازدواج با حذف تشریفات اضافی
 در آغاز زندگی مشترک

 تجربه دو ســال گذشته همزمان با شــیوع کرونا و اجبار خانواده ها برای برگزاری ساده مراسم ازدواج 
 و از طرفــی عواملــی چون افزایش مبلــغ وام ازدواج باعث شــد تا به گفته سرپرســت معاونت جوانان 
 وزارت ورزش و جوانان، نرخ ازدواج پس از سال ها منفی شدن، برای دومین سال متوالی مثبت و 2/2 درصد 

نسبت به سال 99 رشد کرده باشد.

 وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای فرانســوی خود با بیان اینکه »طرف آمریکایی  بدون رویکرد 
مبتنی بر ابتکار و پیشرفت در دوحه حضور یافت« گفت: »معتقدیم نباید جای ابتکار سیاسی را، تکرار مواضع 

قبلی پر کند.«
 ما برای رســیدن به نقطه نهایی توافقی خوب و پایدار، جدی و صادق هستیم. ارزیابی ما از گفت وگوهای 

اخیر دوحه مثبت است. اما باید دید طرف آمریکایی چگونه می خواهد از فرصت دیپلماسی بهره گیرد.
 علی باقری: مذاکرات در دوحه در یک چارچوبی که از قبل تعیین شده بود، شکل گرفت. ادامه گفت وگوها 
بر اساس توافقی است که بین ما و طرف مقابل که به طور مشخص آقای مورا است، ادامه دارد. زمان و مکان 

مذاکرات بعدی در حال نهایی سازی است.

 ]صفحه 8[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

سطح توافقات تجاری ایران
با 13 کشور

 به 110 میلیارد دالر رسید

یکی از نتایج طرح مردمی سازی یارانه ها در گزارش کیهان

50 هزار میلیارد تومان صرفه جویی
با مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان

]صفحه 3[

]صفحه 10[

 بر اســاس همین گزارش برآوردهای اولیه 
نشان می دهد تاکنون 40 درصد یارانه آرد به 
ارزش ســاالنه معادل 50 هزار میلیارد تومان 
به صورت نان به مردم داده نمی شــد و هدر 
می رفت، اما از این پــس و در نتیجه اجرای 
این طرح به صورت حقیقی و در قالب خدمات 

دیگر به مردم باز می گردد.
 در گــزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی 
آثار مثبت و سازنده حکمرانی مبتنی بر داده ها 
و اطالعات به عنوان یکی دیگر از ویژگی ها و 
نتایج اجرای طرح مدیریت هوشــمند یارانه 
آرد و نان مطرح شد که نشان می دهد دولت 
هم اکنون اشراف کامل تری بر میزان هدررفت 
یارانه ها در زنجیره تأمین آرد و نان به دست 

آورده است .
 آیت اهلل رئیســی رئیس جمهــور: هدف از 
و  زیرســاخت ها  اصالح  طــرح  این  اجرای 
روش هــای پرداخت یارانه آرد و نان اســت 
و به هیچ عنوان افزایــش قیمت نان مطرح 
نبــوده و نخواهد بــود. موفقیت های طرح 
مدیریت هوشــمند یارانه آرد و نان می تواند 
به عنوان الگو در اختصاص یارانه برای ســایر 
 بخش هــا و در جهت شفاف  ســازی اجرایی 

شود.
بهینه ســازی  دولــت  تصمیــم  و  اراده   
کشــور  در  یارانه ها  نظــام  منطقی کردن   و 
 با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها است 

و این طرح پیگیری خواهد شد.

 

تجربه سیاسی 
طالبان

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 در جلسه اخیر ستاد هماهنگی دولت گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه دستاوردهای اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان 
مطرح و اعالم شد تاکنون 57 درصد نانوایی های کشور زیر پوشش این طرح قرار گرفته اند و قرار است تا پایان تیرماه این رقم به 100 درصد برسد.

صفحه ۱۰

آمار شناسایی روزانه 
مبتالیان کرونا در کشور 

از 1000 نفر عبور کرد

صفحه 3

واکنش کاربران جهان عرب 
به بازخوانی سرود
 »سالم فرمانده«

صفحه 3

10 مورد افشای اطالعات حساس 
و محرمانه وزارت جنگ رژیم 

صهیونیستی در مدت 2 ماه

شبکه صهیونیستی کان اعالم کرد

رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد

توزیع یك میلیون بسته محصوالت لبنی بین نیازمندان
به ارزش ۶00 میلیارد تومان


