
مجله کیهان ورزشی امروز )23 مرداد 1401( در سراسر کشور منتشر شد. آخرین اخبار ورزش ایران و جهان در مجله کیهان 
ورزشــی انتشار می یابد و خوانندگان گرامی می توانند در مجله کیهان ورزشــی اخبار لیگ های فوتبال ایران و لیگ های معتبر 
اروپا را بخوانند در شماره تازه مجله کیهان ورزشی، صحبت های کارشناسان درباره لیگ  برتر فوتبال، نتایج هفته نخست لیگ 
برتر فوتبال خلیج فارس ایران، گزارش مســابقات اخیر کشــتی ایران و جهان، رویدادهای بسکتبال و والیبال، سینما ورزش و 
آخرین نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال ایران و... را می خوانید. در شماره 3383 مجله کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:

- هیاهوی لیگ ، باعث غفلت نشود! )چشم انداز(
- »لذت بردن از فوتبال«، بی معناترین عبارت درباره فوتبال ایران است! )تکاپو(

- خوشبین به آینده )نگاه چند بعدی(
- لیگ حرفه ای اندر خم یک کوچه! )نگاهی دیگر(

- انتقال تجربیات به جوانان )پرونده خارجی(
... و رشــته هایی چون کشتی، والیبال، بسکتبال، دو و میدانی، هندبال، وزنه برداری، تیراندازی، هاکی،  اسکی، سوارکاری، شنا و 

شیرجه، شمشیربازی، فوتبال پایه تهران و... بخوانید.

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

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 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 مراســات 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 صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/08/18 و به استناد مجوز شماره 14002303/32394 مورخ 
1400/11/12 وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 
منتهی به 30 اسفندماه 1399به تصویب رسید. موسسه حسابرسی 
مفیدراهبر به شناسه ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی 
برای یکســال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان سهامی خاص
به شماره ثبت 358214 و شناسه ملی 10104034520

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: بهمن رودگرمی با کدملی 0035287901 به سمت رئیس هیئت مدیره 
پگاه رودگرمی باکدملی2291736299 به ســمت نائب رئیس  هیئت  مدیره 
سعید نقشینه باکدملی 0049984977به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
برای مدت یکســال منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ها، ســفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با دوامضای ثابت 
مدیرعامل سعید نقشینه و زهرا رودگرمی عضو علی البدل هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای زهرا رودگرمی همراه با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل 
و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل زهرا رودگرمی با مهر شرکت معتبر است.

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

آگهی تغییرات شرکت پروژه ساز شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 55728 و شناسه ملی 10101008391

هموطنعزیز!بهآبچقدربهاءمیدهیم

»آگهی خرید و تملک اراضی«
)نوبت اول(

شــرکتآبوفاضالباستانقزوین در نظر دارد در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی 
دولت جهت ایجاد تأسیســات دو حلقه چاه آب آشامیدنی مجتمع آبرسانی قاقازان، قسمتی 
از اراضی روســتای داغان ویحیی آباد )دو قطعه( ، مجموعاً به مساحت 825/34 متر مربع را 
مطابق کروکی ذیل طبق ماده 14 قانون تشــکیل شرکت های آب و فاضاب و الیحه قانونی 
نحوه خرید و تملک اراضی و اماک دولت مصوب شورای انقاب تملک نماید. علیهذا از کلیه 
مالکین و ذینفعان اراضی فوق دعوت می شــود از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه برای 
توافق در میزان بهاء و تعیین کارشناس اختصاصی و مرضی الطرفین به گروه اماک شرکت آب 
 و فاضاب استان قزوین واقع در میدان ولیعصر بلوارآیت اله خامنه ایـ  گلستان پنجمـ  پاک 4

مراجعه نمایند. شایان ذکر است عدم مراجعه هر یک از مالکین و ذینفعان در مدت تعیین شده 
مانع از اجرای طرح تملک نخواهد گردید. 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین

شرکتآبوفاضالباستانقزوین

2001093498000429 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

تقاضای E-0040001-SBمناقصهشماره 1401/023  شماره مناقصه و تقاضا

LIGHTING FIXTURE FLAME PROOF &EXPLOSION PROOF 2*40 W
MFR: NOOR MEHVAR FARS CO. & SHOMAL ENGINEERING CO.
GOLNOOR CO.                                      

موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقام درخواستی

3/300/000/000 ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران مي باشد. نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

66/000/000/000 ریال مبلغ برآوردي مناقصه

10 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعان عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.  آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي در سامانه ستاد

ظرف مدت 14 روز پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می  باشد. آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي کیفي )رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی به همراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.  آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- ساختمان اداری مرکزی ستاد -مدیریت بازرگانی-اداره خرید- گروه خرید برق آدرس مناقصه گزار

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ایـ  نوبت اول
شرکتمجتمعگازپارسجنوبي در نظر دارد اقام مورد نیاز خود را با شرایط ذیل به صورت برگزاری مناقصهعموميدومرحلهای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد و به پیشنهادهای خارج از سامانه ستاد هیچ گونه 
ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.

مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های 2247-07731312210 تماس حاصل فرمایند. 
روابطعموميشرکتمجتمعگازپارسجنوبي شناسهنوبتچاپ: 1515094 شناسهآگهی: 1362533 

شرکتملیگازایران
شرکتمجتمعگازپارسجنوبي

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

 )شماره مناقصه: 1401/49(
شماره سامانه ستاد: 

2001000236000052
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی اســتان همــدان در نظــر دارد 
تعمیــرات اساســی اتــاق عمل بیمارســتان امام حســین)ع( مالیــر واقع در اســتان همدان، شهرســتان 
مالیــر،  بیمارســتان امــام حســین)ع( مالیــر را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت به 
 کلیــه شــرکت هایی کــه دارای ظرفیــت کاری آزاد- حداقــل رتبه بنــدی الزم )حداقــل پایــه 5 ابنیه،
5 تاسیســات( تجربه کاری الزم- گواهینامه صالحیت ایمنی )HSE(- توان مالی مناســب- کادر مجرب و 
تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز می باشند واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 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.
1- مهلت زمان دریافت اســناد مناقصه از سایت: روز یکشنبه 1401/05/23 لغایت ساعت 13 روز 

یکشنبه مورخ 1401/05/30
2- مهلت زمانی اعاده پیشنهاد: از 1401/05/31 لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/06/09

3- زمان بازگشایی پاکت ها در سامانه: پنجشنبه 1401/06/10 ساعت 8 صبح در دفتر مدیریت امور 
پشــتیبانی و رفاهی دانشگاه واقع در همدان، بلوار شهید فهمیده، سایت دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان ستاد 

مرکزی، طبقه اول تشکیل می گردد.

زیربناشرحپروژهردیف
)مترمربع(

حدود
برآورد
)میلیون
ریال(

مبنایبرآورد

مبلغ
تضمین
)میلیون
ریال(

مدت
اجرا

1

تعمیرات اساسی اتاق عمل 
بیمارستان امام حسین)ع( 

مایر واقع در استان همدان، 
 شهرستان مایر،  بیمارستان 
امام حسین)ع( مایر شامل: 
تخریب و بازسازی، حمل 
مصالح تخریبی، اجرای 

نازک کاری داخلی،  تاسیسات 
برقی و مکانیکی مطابق با 

شرح  ردیف های برآورد، نقشه، 
جزئیات اجرایی، وضعیت 

موجود محل اجرا، تعمیرات 
مورد نیاز و اسناد مناقصه

-87606

براساس فهرست بهای 
سال 1401 با اعمال 
ضرایب )منطقه ای(، 
باالسری )1.30( 
و تجهیز کارگاه و 

موافقت نامه و شرایط 
عمومی  پیمان

6 ماه4381

1- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
2- تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادر شــده از مؤسســات اعتباری 
غیربانکی دارای مجوز بانک مرکزی که حداقل ســه ماه اعتبار داشــته باشد و برای سه ماه دیگر قابل تمدید 
باشــد در وجه دانشــگاه علوم پزشکی همدان و یا ارائه فیش واریزی وجه نقد شماره 156648908 بانک رفاه 

شعبه شریعتی در وجه دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان
3- تضمین شــرکت در مناقصه را در پاکت الف ســامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری و اصل آن را 
طبق زمان اعاده پیشنهاد به آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، سایت دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان، 

ساختمان جدید ستاد دانشگاه، طبقه پنجم، مدیریت حراست دانشگاه تحویل نمایند.
4- توضیح اینکه اعتبارات مناقصه عمرانی می باشد. نحوه پرداخت: نقدی

5- شــرکت کنندگان در مناقصه باید جهت دریافت اســناد  مناقصه مبلغ 300/000 ریال را به شماره حساب 
بانک رفاه 2175227130005 با شناســه ملی 171700015310024 در ســامانه تدارکات الکترونیک دولت 

واریز نمایند.
6- کــد اقتصادی، شناســه ملی و کدپســتی دانشــگاه علوم پزشــکی همــدان به ترتیب ذیل می باشــد: 

 6517838736 ،14002603818 ،411376716391
7- برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه الکترونیکی دولت انجام می گردد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
شــامل خرید و دریافت اســناد مناقصه،  پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از 

وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
تاریخ انتشار:  1401/5/23

واحد مناقصات و مزایدات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان همدان

سال هشتاد و یکم   شماره 23093   تکشماره 50000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  یک شنبه 23 مرداد 1401   16 محرم 1444   14 آگوست 2022

صفحه ۱۱

عرصه سیمرغ
 نه جوالنگه توست!

]صفحهآخر[]صفحات4و10[

 70 درصد مردم آمریکا، امیدی به بهبود وضعیت 
آینده کشورشان ندارند.

 بن ســلمان برای ســرکوب مخالفان، یگان ویژه 
تشکیل داد.

 حزب اهلل لبنان: هنوز با اسرائیل تسویه حساب نکرده ایم.

 ائتاف ســعودی در یمن بیــش از 25000 بار 
آتش بس را نقض کرد.

 رســانه های ترکیــه: اولیــن نیــروگاه اتمــی 
در حال اتمام است.

درآستانهسالگردفرارآمریکاازافغانستان

سناتور آمریکایی: هیچ کشوری حتی متحدانمان
به ما اعتماد ندارند

 موفقیت طرح »دارویار« منوط به حمایت جدی 
بیمه ها و سازمان برنامه و بودجه است.

 »پوشاندن پاک« منجر به توقیف موتورسیکلت 
و معرفی به مراجع قضایی می شود.

 مهلت انتخاب رشته کنکور تمدید شد.

 کاهــش قیمــت برخــی  خودرو هــای داخلی 
به دلیل افزایش عرضه.

 امیدواری برای خاتمه  فشــار اقتصادی بر مردم 
در سال آینده.

بررسیآمارهانشانداد

صادرات نفت و میعانات گازی ایران
همچنان بیش از یک میلیون بشکه در روز است

]صفحه4[

رستمقاسمی:

اراضی دستگاه های دولتی که زمین برای ساخت مسکن ندهند
به نام وزارت راه سند می خورد

تسلیح مبارزان فلسطینی از سوی پوتین
خبر بد برای صهیونیست ها

 رسانه های صهیونیستی نوشته اند حمایت تسلیحاتی پوتین از مقاومت فلسطین باعث نگرانی تل آویو شده و کار را 
به جایي رسانده که صهیونیست ها دست به دامن مسکو شده اند تا کرملین از گروه هاي فلسطیني حمایت نکند.

 در حال حاضر مســکو روابط بسیار ســردي را با تل آویو تجربه مي کند و جنگ در اوکراین باعث شده 
تا اختافات روس ها و صهیونیست ها به اوج برسد.

 یــک هفته پس از بمباران نوار غزه در جنگ 3روزه، محکومیت هاي جهاني تجاوزات صهیونیســت ها 
از مادرید تا نیویورک ادامه دارد.

 وزیر راه و شهر ســازی: با دســتور اخیــر رئیس جمهور، می بایســت زمین های مورد نیاز برای ســاخت 
چهار میلیون مسکن تا پایان شهریور تعیین تکلیف شود.

 اگر دستگاه های دولتی اراضی را در اختیار نهضت ملی مسکن نگذاشتند، به نام وزارت راه و شهر سازی، سند بخورد.
 در قانــون جهش تولید مســکن به صراحت تاکید شــده اســت که دســتگاه های مختلــف زمین های

مورد نیاز طرح را در اختیار وزارت راه و شهر سازی قرار دهند. 
 تاکنون برای یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی، زمین تأمین و عملیات اجرایی آن شروع شده است.
 اجرای یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی دیگر هم در نقاط مختلف کشور، در دست بررسی است. 
 علیرضا فخاری، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن: هیچ بخشی از اراضی در حال ساخت طرح نهضت ملی مسکن

در اختیار سایر سازمان ها نبوده و همه آن متعلق به وزارت راه و شهر سازی است.

]صفحهآخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

آمریکا نمی خواهد
 امتیازات مدنظر در برجام را

 به ایران بدهد

گزارشخبریتحلیلیکیهان

سلمان رشدی گرفتار انتقام الهی
ترامپ و پمپئو در نوبت بعدی

]صفحه3[

هرتحلیلیدربارهپشــتپــردهحمله
در تفاوتی ارائهشــود، بهسلمانرشــدی
اصلخبــرنمیکنــدوآناینکــهاولو
اســالم، امت برایدشــمنان پادویی آخر
نکبتاســت.آمریکاواســرائیلوغرب،
هرقدرهمدربــارهاعدامرشــدیهیاهو
کنند،نمیتوانندغیرتبــهجوشآمدهدر
رگامتاسالمرابخشکانند.اینمعادلهباید
بههمبخوردکــهزورگویانغربیمیتوانند
هرنوعیاغیگریوجنایتیراکهخواســتند
علیــهمقدســاتوموجودیــتومصالح
هزینهای و شــوند مرتکب اســالمی امت

نپردازند.
زمانیهــمکهدولتترامــپباهمکاری
صهیونیستهامرتکبجنایتدرفرودگاهبغداد
وترورفرماندهجبههضدتروریسمدرمنطقه
)سردارسلیمانیوشهیدابومهدیالمهندس(
شد،دموکراتهاحمایتوجانبداریکردندو
ســرســوزنینگرانتاثیرآنبــرتوافق
هستهایکهآنرابســیارمهموذیقیمت
میدانســتند،نشــدند.ماهمنبایدمنفعل
باشــیمودچارخطایمحاسبهشویم.فقط
پاسختعامل،تعاملاســت؛وپاسختخاصم
نمیتوانــدخوشخیالیوانفعــالونرمش

باشد.
حملهبهسلمانرشدینشاندادکهانتقام
در وجنایتکاران ارتکابکنندگانجــرم از
خاکآمریکاکارســختینیستوبعدازاین
ترامپوپمپئوبیشتراحساسخطرخواهند

کرد.

 

کارستان همدانی 
در سوریه

یادداشت روز

] صفحه۲ [

»سلمانرشدی«،نویســندهمرتدکتابآیاتشیطانیکهبهساحتپیامبراسالم)ص(اهانتکردهبودپساز34سالگرفتارانتقامالهیشد.
رشدیکهتقریبابهسختیدراماکنعمومیظاهرمیشد،روزجمعههنگامیکهقصدسخنرانیدرشهرنیویورکراداشتموردحملهواقعشد.

خبریکهباردیگراذهانرابهیادآناتفاقناراحتکنندهوفتوایتاریخیامامخمینی)رحمهًْاهللعلیه(انداخت.2۵بهمنماهســال13۶7بود
کهحکم»اعدامسلمانرشدی«توسطحضرتامامخمینی)رحمهًْاهللعلیه(بهدلیلانتشارکتابیموهن،طیگزارشخبریتلویزیوناعالمشد.
سلمانرشــدیتاکنونچندینبارموردسوءقصدقرارگرفتهاماازهمهآنهاجانســالمبهدربردهاست.نگرانیهاازواکنشمسلمانانعلیه
سلمانرشدیتاحدیبودکهشرکتهایهواپیماییانگلیسوکاناداتامدتهابهخاطرامنیتپروازهایخود،ممنوعیتهاییبرایسفرسلمانرشدی
درنظرگرفتهبودند.بهخاطراعتراضاتبههزینهیکمیلیوندالریمحافظتازســلمانرشدیتوسطمردمانگلیس،اودوسالپیشمجبورشد

راهیآمریکاشودودرمنهتننیویورکساکنشدهبود.

نگاه

صفحه 3

شهید جاویداالثِر 
عملیات مهندسی

سالگردشهادتپاسدارکمیتهانقالباسالمی
شهیدشاهرخطهماسبی

صفحه ۲

آمریکا: هیچ توافقی 
بر سر رفع تحریم های ایران

 انجام نشده است

صفحه 4

قیمت ها در بازارهای 
طال و ارز نزولی شد

صفحه 4

شکستدیگرآمریکا
دربرابرایران

آغاز انتقال نفت توقیف شده 
در یونان به نفتکش ایرانی

صفحه آخر

اتهام؛ مشارکت در حمله 
به پارلمان!

شکایتازنخستوزیرعراق


