
آگهيمناقصهعمومي)یکمرحلهاي(
نوبت دومشركتتوزیعنيرويبرقاستانیزد

شــركت توزيع نيروي برق اســتان يزد در نظر دارد اجراي پروژه مشــروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی 
 كيفی به پيمانكار واجد شــرایط واگذار نماید لذا متقاضيان شركت در مناقصه می توانند از تاریخ 1401/04/08 لغایت 1401/04/13 از طریق سامانه 
ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف 
مهلت مقرر شده در جدول زیر در سامانه ستاد ايران بارگذاری  نمایند و ضمنا پاكت های الف و ارزیابی كيفی مناقصه را به دبيرخانه این شركت تحویل 
 نمایند. ضمناً به پيشنهادهاي تحویل داده شده بعد از انقضاء  مدت و بارگذاری نشده در سامانه، ترتيب اثر داده نخواهد شد. كارفرما نسبت به رد یا قبول

یک یا كليه پيشنهادات مختار است. 

1- مدت اجرا : 12 ماه
2- هزینه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

3- به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان مي توانند جهت كســب اطالعات بيشتر با شــماره تلفن : 36248989-035 امور تداركات و 36243111 -035 امور مهندسي و نظارت  

تماس حاصل نمایند.
شركت توزيع نيروي برق استان يزد

شمارهفراخوانتجدیدمناقصهدرسامانهستاد:2001005066000039

تضمين شركتشرح مناقصهشماره مناقصه
زمان تحويل نوع ضمانتنامهدر مناقصه )ريال (

پاكت ها
زمان  بازگشايي 

پاكت ها

11401/132/603
انجام فعاليت های سرويس و نگهداری

و اتفاقات عمليات اردكان و شعبه حاجی آباد زرين
در حوزه عمل مديريت شهرستان اردكان 1401

1.450.000.000
1- ضمانت نامه بانكی
2-فيش واریز وجه نقد

3- مطالبات

ساعت 14 
مورخ 1401/04/3

ساعت 10:30 
مورخ 1401/04/28

شناسه آگهی: 1342۹85     شناسه نوبت چاپ: 1488544

شماره 
مبلغ پيش برآورد اوليه )ريال(موضوعمناقصه

پرداخت
مدت 
رشته محل تامين اعتبارپيمان

و پايه مورد نياز
تضمين شركت 

در فرآيند ارجاع كار)ريال(

401-54
تجدید

پروژه آبرسانی به روستاهای نجم الشيخان ، هليل آباد، 
قلقاتی ، قره درق و پاشاچای شهرستان ایجرود

شماره فراخوان 2001001230000047
3ماه11/526/500/418%25

منابع عمرانی 
به صورت نقد و اسناد خزانه 
طبق شرح در اسناد مناقصه 

پيمانكاران حقيقی 
یا حقوقی 
در رشته آب

یا ابنيه 

577/000/000

401-55
تجدید

پروژه آبرسانی به روستاهای داش تپه ، داش بالغ ، 
چومالو و آقجه قلعه شهرستان زنجان

شماره فراخوان 2001001230000048
5ماه14/0۹5/864/748%25

منابع عمرانی 
به صورت نقد و اسناد خزانه 
طبق شرح در اسناد مناقصه 

پيمانكاران حقيقی 
یا حقوقی 

در رشته آب 
یا ابنيه 

705/000/000

401-40
تجدید

پروژه آبرسانی به روستاهای مغانلو قره گل ،ایلی 
بالغی و چتز  شهرستان ماهنشان

شماره فراخوان 200100123000004۹
4 ماه12.656.753.586%25

منابع عمرانی 
به صورت نقد و اسناد خزانه 
طبق شرح در اسناد مناقصه

پيمانكاران حقيقی 
یا حقوقی 

در رشته آب 
یا ابنيه

633.000.000

401-82
پروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع زاغج 

شهرستان خدابنده
شماره فراخوان 2001001230000050

5 ماه42.356.810.364%25
منابع عمرانی 

به صورت نقد و اسناد خزانه 
طبق شرح در اسناد مناقصه

پيمانكاران حقوقی 
در رشته آب 

یا ابنيه
2.118.000.000

آگهي مناقصات عمومی یک مرحله ای 
شــركت آب و فاضالب اســتان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شركت های تشخيص 

صالحيت شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. 
1- نام و نشانی مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان كمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر كد پستی 4514۹78757

2-عنوان و مشخصات كلي مناقصه:

 3- تاريخ وآدرس دريافت اســناد مناقصه: اســناد مناقصه از  ساعت 12 مورخه 1401/04/07 لغایت تا ســاعت ۹ صبح مورخه 1401/04/14 در سامانه تداركات الكترونيكی دولت 
به آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود است و معامله از ثبت و دریافت اسناد تا ارسال پاكات توسط مناقصه گران، از طریق سامانه تداركات الكترونيكی انجام خواهد شد. 
 *نکته مهم*: مناقصه گران جهت شــركت در مناقصه حتماَ می بایســت در بازه زمانی فوق نســبت به دریافت اســناد فقط از ســایت ســامانه تداركات الكترونيكی دولت اقدام نمایند، 

در غير این صورت امكان شركت در مناقصه فوق برای ایشان وجود نخواهد داشت.
4- نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: تضمين شركت در فرآیند ارجاع كار می بایست به یكی از صور درج شده در آیين نامه تضمين برای معامالت دولتی ارائه گردد كه جزئيات 

به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضيح داده شده است. 
5- مدت اعتبار پيشنهادها: مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسليم پيشنهادها بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.

 http://iets.mporg.ir, http://tender.nww.ir :6- سايت های ثبت آگهی
 7- مهلت تحويل پاكات مناقصه: پاكات مناقصه باید حداكثر تا ســاعت ۹ صبح  مورخه 1401/04/25 از طریق ســامانه تداركات الكترونيكی دولت ارائه گردد و به پاكاتی كه خارج

از سامانه تداركات الكترونيكی واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 تذكر: مناقصه گران می بایســت اصل تضمين شــركت در مناقصه را عالوه بر ثبت در ســامانه ســتاد، در یک پاكت دربســته تا یک ساعت قبل از بازگشــایی پاكات به دبيرخانه شركت 

آب و فاضالب استان تحویل نمایند.
www.setadiran.ir 8- مکان تحويل اسناد: از طریق سامانه تداركات الكترونيكی به آدرس

9-زمان گشايش پاكات: پاكات مناقصه مذكور در ساعت 10 صبح  مورخه 1401/04/25 در سالن كنفرانس شركت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
 10- شــركت در مناقصــه و ارائه پيشــنهاد به منزلــه قبول اختيارات وتكاليف دســتگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 آیين نامه معامالت دولتی می باشــد. شــركت آبفــا در رد یا قبول 

هر یک از پيشنهادات مختار است.
11- عالوه بر صالحيت پيمانكاری، داشتن صالحيت ایمنی برای شركت در مناقصه الزامی می باشد.

12- سایر اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
13- به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و همچنين پيشنهاداتی كه پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

14- هزینه كليه آگهی ها به عهده برنده های مناقصات مي باشد.
دفتر  روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان زنجان

شركت آب و فاضالب 
استان زنجان

نوبت دوم

اداره امور شــعب بانک ملی استان خوزستان در نظر دارد، 
مناقصــه عمومی یک مرحله ای خرید کاغذ A5 به شــماره مناقصه 
)2001005540000002(  را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولــت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد 
مناقصــه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت ها از 
طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز چهارشنبه 1401/04/08

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 
روز شنبه 1401/04/18

مهلــت زمانی ارائه پیشــنهاد: ســاعت 19 روز سه شــنبه 
1401/04/28

زمان بازگشــایی پاکت ها: ســاعت 9 صبح روز پنج شــنبه 
1401/04/29

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

آدرس: اهواز امانیه خ ســقراط شــرقی ســمت رودخانــه اداره 
امور شــعب اســتان خوزســتان تلفــن: 06133360050 - 

06133367344
عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت 

گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های زیر تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 1456

مدیریتامورشعببانکملیاستانخوزستان

فراخوانبرگزاریمناقصهعمومی
A5نوبت اولیکمرحلهایخریدكاغذ

به اســتناد صورتجلســه هيئت مدیره مورخ 1400/05/06 تصميمــات ذیل اتخاذ 
شــد:- آقای غالمرضا داداش زاده به شــماره ملــی 2753526621 به نمایندگی 
از گروه مالی بانک مســكن به شــماره شناســه ملی 10100687843 به ســمت 
رئيس  هيئت مدیره- آقای ســيدرضا یوسف بيک به شــماره ملی 0058243127 
به نمایندگی از بانک  مســكن به شــماره شناســه ملی 101008307۹2 به سمت 
نایب رئيس هيئت مدیره- آقای ســيامک خاوری به شــماره ملی 3620184267 به 
نمایندگی از شركت آموزشی، ورزشی و رفاهی اميد روشن پایتخت به شماره شناسه 
ملی 10100۹44710 به سمت عضو هيئت مدیره و مدیرعامل- آقای علی سليمی 
به شــماره ملی 0071571450 به نمایندگی از شــركت تأمين نيروی انســانی و 
خدمات پشــتيبانی بانک مسكن به شماره شناسه ملی 10102738۹84 به سمت 
عضو هيئت مدیره- آقای حامد ميرشک به شماره ملی007۹580505 به نمایندگی 
از شركت گروه سرمایه گذاری مسكن به شــماره شناسه ملی 10101236571 به 
ســمت عضو هيئت مدیره انتخاب شدند.- كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از 
جمله چک، سفته، برات و قرارداد با امضای ثابت مدیرعامل و رئيس  یا نایب  رئيس  
هيئت مدیره همراه با مهر شــركت در غياب مدیرعامل، رئيس  هيئت مدیره و یكی از 
اعضای هيئت مدیره همراه با مهر شــركت و در صورت غياب هر دو نفر )مدیرعامل 
ورئيــس  هيئت مدیره(، با امضای دونفر از اعضای هيئت مدیره همراه با مهرشــركت 
معتبــر خواهد بود. همچنين مكاتبات و اوراق عــادی و اداری با امضای مدیرعامل 
همراه با مهر شــركت معتبر است.- تفویض اختيارات هيئت مدیره به مدیرعامل وبا 
رعایت ماده 40 اساســنامه، حدود اختيارات مدیرعامل به شرح ذیل تعيين گردید: 
 1( نمایندگی شــركت دربرابراشــخاص و كليه ادارات دولتی و موسسات خصوصی

2( افتتاح حســاب و استفاده از آن بنام شركت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر 
با امضای صاحبان امضای مجاز 3( دریافت مطالبات شــركت و پرداخت دیون آن از 
اصل و بهره و متفرعات 4( عقد هر نوع قرارداد و تغيير و تبدیل یا فســخ و اقاله آن 
در مورد خرید، فروش و معاوضه اموال منقول، غير منقول، ماشــين آالت، مناقصه، 
مزایده و غيره كه جزء موضوع شركت باشد و انجام كليه عمليات و معامالت مذكور 
در ماده پنج اساسنامه در چارچوب آیين نامه معامالت مصوب هيئت مدیره 5( نصب 
و عزل كليه مأموران و كاركنان شــركت و تعيين شــغل، حقوق، دستمزد، ترفيع، 
تشــویق، تنبيه و تعيين سایر شرایط استخدام، معافيت، خروج از خدمت، مرخصی، 
بازنشستگی و مستمری وراثت آنها در چارچوب آیين نامه جذب و استخدام مصوب 
 هيئت مدیــره 6( تعيين ميزان اســتهالک ها در چارچوب اســتانداردهای مربوطه
7( تنظيم خالصه صورت دارایی و قروض شــركت هر شش ماه یكبار و دادن آن به 
بازرس شركت 8( تنظيم صورت دارایی و دیون شركت پس از انقضای سال مالی و 

همچنين ترازنامه، حساب عملكرد و حساب سود و زیان شركت.

آگهیتغييراتشركتفناوریاطالعاتناوآكو
سهامیخاصبهشمارهثبت24693

وشناسهملی10100701565

سازمانثبتاسنادوامالکكشور
ادارهثبتشركتهاوموسساتغيرتجاریتهران

بــه اســتناد صورتجلســه هيئت مدیــره مورخ 
13۹۹/04/2۹ تصميمات ذیل اتخاذ شــد: علی 
ســراج به شماره ملی 0043315518 به سمت 
مدیرعامل و عضو هيئت مدیره سيامک صبوری 
به شماره ملی 003604۹37۹ به سمت رئيس 
هيئت مدیــره الهــام تقی زاده متقی به شــماره 
ملــی 0040862720 به ســمت نائب رئيس 
هيئت مدیره برای بقيه مدت تصدی هيئت مدیره 
تعيين شدند. كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شركت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقود اسالمی و اداری با امضاء مدیرعامل و یكی 
از اعضاء هيئت مدیره متفقا همراه با مهر شركت 

معتبر می باشد.

آگهیتغييراتشركتتارماک
شركتسهامیخاص

بهشمارهثبت38633وشناسهملی10100840495

سازمانثبتاسنادوامالکكشور
ادارهثبتشركتهاوموسساتغيرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســاليانه 
مورخ 1400/03/11 تصميمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
و حساب ســود و زیان ســال مالی13۹۹ مورد تصویب 
قرارگرفت. موسسه حسابرسی ترازنما همكاران به شناسه 
ملی 10100522558 به ســمت بــازرس اصلی و خانم 
نيرالسادات سليمان ریزی به شماره ملی 0045546118 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب شدند. اعضای هيئت مدیره برای مدت دو سال به 
قرار ذیل تعيين گردیدند: آقای  هادی غالمی به شــماره 
ملی0۹43455۹60 به ســمت عضو هيئت مدیره آقای 
غالمعلی غالمی به شماره ملی 62۹۹706716 به سمت 
رئيس هيئت مدیره آقای محســن غالمی به شماره ملی 
0۹45854۹27 به سمت نائب رئيس هيئت مدیره آقای 
مهدی غالمی به شــماره ملی 0۹40۹227۹7 به سمت 
مدیرعامل و عضو هيئت مدیره كليه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــركت از قبيل چک سفته بروات قراردادها 
و عقوداســالمی با امضا مدیرعامل و رئيس هيئت مدیره 

همراه با مهر شركت معتبر می باشد.

آگهیتغييراتشركتبنتاژپارس
سهامیخاصبهشمارهثبت254038

وشناسهملی10102944443

سازمانثبتاسنادوامالکكشور
ادارهثبتشركتهاوموسساتغيرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/08/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:- آقای 
محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به شماره ملی 0043216031- آقای احمد بید آبادی به 
شماره ملی 0041638158- آقای عبدالحسین بیدآبادی به شماره ملی 0043821121 
-آقای سید محمد علی شریفی الحسینی به شماره ملی 0055839983 به نمایندگی از 
شــرکت پرورش داده ها به شناســه ملی 10101147298 برای مدت دوسال انتخاب 
شدند.- ترازنامه وحساب سود وزیان وصورت های مالی سال 1399 به تصویب رسید. 
موسســه حسابرسی وخدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس )حسابداررسمی( شناسه 
ملی 10320852352 به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد حاج نوروزی به شماره ملی 
0073214116 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند- 

روزنامه کیهان جهت درج آگهی رسمی شرکت در سال 1400 انتخاب شد. 

سازمانثبتاسنادوامالکكشور
ادارهثبتشركتهاوموسساتغيرتجاریتهران

آگهیتغييراتشركتانتقالدادههاینداگسترصباشركتسهامیخاص
بهشمارهثبت217842وشناسهملی10102591792

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
صورت حساب سود و زیان ســال مالی 1398 مورد تصویب 
قرارگرفت. موسســه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی به 
عنوان بازرس قانونی شــرکت برای سال مالی 1399 انتخاب 
گردید. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشرآگهی شرکت 

انتخاب گردید.

سازمانثبتاسنادوامالکكشور
ادارهثبتشركتهاوموسساتغيرتجاریتهران

آگهیتغييراتشركتپایندانشركتسهامیخاص
بهشمارهثبت20990وشناسهملی10100665370
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 ائتــالف دولت قانــون: ابقاء كاظمی در پســت 
نخست وزیری عراق، محال است.

 برنامــه گســترده رژیم صهيونيســتی در لبنان 
برای جذب جاسوس از طریق فضای مجازی.

 طرح اردوغان برای پاک سازی نژادی در شمال سوریه.

 سوخت در سریالنكا جيره بندی شد، از این پس 
فقط نهادهای مهم سوخت می گيرند .

 دیده بانی هــای حــزب اهلل لبنان ، كابــوس تازه 
صهيونيست ها.

سازمان بين المللی انرژی خبر داد 

»تورم«، سهم غرب 
از تحریم انرژی روسیه

 افزایش 32 درصدی خرید تضمينی گندم.
 با رشد 10 هزار و 360 واحدی شاخص، بورس تهران 

برای دومين روز متوالی صعودی شد.
 گزارش خبری تحليلی كيهان؛ ایمن سازی ساختمان های 

ناایمن كالنشهر تهران نيازمند نگاه ملی است.

 معــاون ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر: ناتــو 
 بــه بهانه تاميــن امنيت به افغانســتان رفت، ولی 

امنيت قاچاقچيان مواد مخدر را تأمين كرد.
 پيش بينی ایجاد 100 ميدان ميوه و تره بار جدید 

در تهران.

وزير نفت اعالم كرد

نقش تحریم های ایران
در آشفتگی بازار انرژی جهان

 ]صفحه آخر[

پاسخ امارات و عربستان به غرب:
بیش از این ظرفیت افزایش تولید نفت را نداریم

فرمانده نيروی دريايی ارتش:

بیخ گوش رژیم منحوس صهیونیستی 
شناورهای ایرانی را در کانال سوئز اسکورت کردیم

 دریادار ایرانی: ایرانی ها امنيت را به كشــورهای 
دیگر هدیه می دهند اما وقتی پرچم ایران به اهتزاز 

در می آید،  حساب كار دست دشمنان می آید. 
 شناورهای ایرانی را در كانال سوئز اسكورت كردیم.

 ما به دنبال صلح هســتيم و با كسی سر جنگ 
نداریم،  اما آن هایی را كه بيشتر از قد و قواره خود 

حرف بزنند، تنبيه می كنيم.

 رئيس جمهور فرانســه به بایــدن گفته، رئيس امارات به او تاكيد كرده كه عربســتان و امارات به عنوان
دو كشور عمده توليدكننده نفت عضو اوپک بيش از این ظرفيت افزایش توليد نفت را ندارند. 

 یک مقام ارشــد حوزه انرژی امارات اظهارات ماكرون را در مصاحبه ای با خبرگزاری دولتی این كشــور 
تایيد كرد.

   این گزارش در حالی منتشــر شــده كه قيمت های جهانی نفت در ماه های اخير به  دليل كمبود عرضه 
و باال گرفتن مجدد تقاضا به طور پيوسته در حال افزایش بوده است. 

 روز دوشنبه و پس از انتشار این اظهارات ماكرون از سوی رویترز، قيمت  نفت مجددا افزایش یافت.

 ]صفحه 2[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

نشنال اینترست: 
تصویر سازی منفی از ایران

مأموریت رسانه ها در غرب است

رهبر انقالب در ديدار رئيس، مسئوالن و جمعی از كاركنان قوه قضائيه:

دشمن نمی تواند بفهمد که غیر از محاسبات سیاسی، سنت های الهی هم وجود دارد
خداوند امسال همان خداوند سال 60 است

امنیت روانی حق مردم است
با دروغ پردازان و شایعه سازان برخورد کنید

]صفحه 3[

خامنــه ای:  آيت اهلل العظمــی  حضــرت   
امنيت روانی از جمله حقوق عمومی اســت 
و دســتگاه قضايی بايد از نگــران كردن و 
و  به وســيله شــايعات  تخريب ذهن مردم 
اظهارات دروغ و هراس افکِن افراد مشــخص 
 يا نامشــخص در رســانه ها و فضای مجازی 

جلوگيری كند.
 هــم در ســال 1360 و هــم بعــد از آن 
در چهار دهه گذشــته، دشــمن در مواردی 
ذوق زده و اميدوار شــده و تصور كرده است 
بساط انقالب و نظام در حال جمع شدن است 
اما اين اميدواری تبديل به نا اميدی شــده و 
مشکل آنها اين اســت كه راز اين نااميدی را 

متوجه نمی شوند.
  سر زخم پرونده هايی كه در افکار عمومی 
باز می شود نبايد باز بماند. هر پرونده را تا آخر 

ادامه دهيد و نهايی كنيد.
پاكدست،  شريف،  افرادی  قضات،  اكثريت   
نجيب، مؤمــن و زحمتکش هســتند اما با 
معدود افراد فاسد كه به كار و آبروی ديگران 
آســيب می زنند، بايد برخورد شود البته در 
مقوله مبارزه با فســاد، كار اصلی، مقابله با 
 ساختارهای فســادزا و درهم  شکستن آنها

است.

 

بهار مقاومت 
عراق

یادداشت روز

] صفحه۲ [

صفحه ۳

رژیم صهیونیستی 
قادر به دفاع از خود نیست

دشمنان در حال عقب نشینی هستند

سرلشکر سالمی:

صفحه ۳

دولت از صندوق های قرض الحسنه 
حمایت می کند 

آيت اهلل رئيسی در ديدار هيئت امنای 
صندوق های قرض الحسنه و معتمدين بازار:

صفحه آخر

مرگ دلخراش 46 پناهجو در آمریکا
از فرط گرمای 40 درجه در یک کانتینر

يک تراژدی ديگر انسانی رقم خورد

صفحه ۲

حمایت چین 
از درخواست عضویت ایران 

در گروه بریکس

صفحه  ۳

17 سال تالش 
برای ترور شهید بهشتی

چهل و يکمين سالگرد فاجعه هفت تير


