
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
s.p.g.c

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( 
دومرحله ای -پاالیشگاه دهم )فاز 19( – نوبت دوم

پاالیشــگاه دهم پارس جنوبی فــاز 19 درنظــر دارد مناقصه عمومــی همزمان 
بــا ارزیابــی کیفــی )یکپارچــه( شــماره  R1/1401/023 تقاضــای:0040035 به 
شــماره فراخــوان در ســامانه ســتاد ایــران: 2001097684000024 بــه شــرح: 
 INFRARED UNIVERSAL TRANSMITTER GAS DETECTOR ``HONE
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 
 WWW.SETADIRAN.IR ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

برآورد مناقصه: 150.000.000.000ریال 
تضمیــن فرآیند ارجــاع کار: 7.500.000.000 ریال بوده و تضمین شــرکت در 
 فرایند ارجاع کار به صورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شــماره 

123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران قابل قبول مي باشد.
جدول زمان بندی به شرح ذیل می باشد:

تاریخاقدام ردیف

1401/09/05تاریخ انتشار مناقصه درسامانه1

1401/09/12مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه 2

1401/09/26مهلت زمانی ارسال پیشنهادات3

1401/09/26زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی مناقصه گران 4

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد 
مناقصه و ارائه ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار )پاکت الف(:

 آدرس: اســتان بوشــهر -شهرســتان کنگان -کیلومتر 20 جاده کنگان به عسلویه -
 ســایت 2 منطقــه ویژه اقتصــادی انرژی پــارس -پاالیشــگاه دهم -فــاز 19 ، تلفن:  
اداره خدمات کاالی پاالیشگاه دهم: 07731466287-07731466283 –کمیسیون 

مناقصات پاالیشگاه دهم: 07731466394-07731466393
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 41934 – 021  دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

ســامانه  ســایت  در  اســتان ها،  ســایر  ثبت نــام  دفاتــر  تمــاس   اطالعــات 
WWW.SETADIRAN.IR

شناسه آگهی: 1415501  شناسه نوبت چاپ: 1588034
روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی 

سازمان مدیریت پسماند
 شهرداري یزد 

مناقصه عمومی
سازمان مدیریت پسماند شــهرداري یزد در نظر دارد  نسبت به اجرای 
کانال انتقال شیرابه و حوضچه شیرابه در کارخانه کمپوست واقع در کیلومتر 8 
جاده سیمان آزادگان اقدام نماید. لذا اشخاص حقوقی واجد شرایط می توانند 
 https://setadiran.ir/setad جهت شــرکت در مناقصــه بــه آدرس
)سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( مراجعه و پیشنهادات خود را اعالم نمایند.

موضوع مناقصه: نسبت به اجرای کانال انتقال شیرابه و حوضچه شیرابه 
 مبلغ بــرآورد انجــام کار: 7.835.387.946_ هفت میلیارد و هشــتصد 
و سی و پنج میلیون و سیصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و چهل و شش ریال

1- متقاضیان می بایست مبلغ 400.000.000 _ چهارصد میلیون ریال بابت 
سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکي ، اوراق مشارکت و یا واریز 
وجه نقد به حساب جاري شماره 2023052337  بانك تجارت ارائه نمایند .

2- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری باقی می ماند، 
چنانچه برنده اول تا دوم حاضر به انجام معامله نشوند برابر ماده 20 آیین نامه 
مالی شهرداری ها سپرده آنها  به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

3- به پیشــنهادات مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده یا کمتر از 
میزان مقرر، چك شخصي و نظایر آن ترتیب  اثر داده نخواهد شد.

4- شهرداری در رد یا قبول هریك از پیشنهادات مختار است.
5- مدت زمان اجراي پروژه  3 ماه از تاریخ ابالغ قرارداد و تحویل زمین مي باشد .

6- تأمیــن کلیه لوازم اجراء، مصالح، تجهیزات و ماشــین آالت مورد نیاز بر 
عهده پیمانکار می باشد.

7- پرداخت هزینه های آگهی روزنامه برعهده برنده مناقصه می باشد.
8- جزئیات بیشتر در اسناد مناقصه و قرارداد ذکر شده است.

برای کســب اطالعات بیشــتر با تلفــن:  36232334- 035  واحد فنی 
سازمان تماس حاصل فرمائید .

شناسه آگهی : 1417017

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

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 یك 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 مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1400/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 
ســود و زیان سال مالی99 به تصویب رسید. آقای سید مصطفی 
الوانکار با شناســه ملی0049600885 به سمت بازرس اصلی و 
آقای میثم کریمیان با شناســه ملــی 0075063735 به عنوان 
بــازرس علی البــدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهــان جهت درج آگهی های شــرکت 
انتخاب شــد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شرح 
ذیل انتخاب شــدند: شرکت کندر )ســهامی خاص( ثبت شده 
به شــماره 82884 و شناســه ملی 10101275087 شــرکت 
پخش مدبران کوشــای ایرانیــان )با مســئولیت محدود( ثبت 
شــده به شــماره 472476 و شناســه ملی 14004928845 
 شــرکت شــیمی تــن پارســیان قشــم )ســهامی خــاص( 

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 بانك 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 یك 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 چك ، 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 استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/10/19 و مجوز شماره 2868 / 1 / 1400 
مورخ 1400/12/17 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید معماری 
مقدم دارنده کدملی به شماره 0082695008 آقای علی اصغر ربیعی دارنده کدملی به شماره 0059318740 خانم 

سمیرا جعفریان دارنده کدملی به شماره 0323661599 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تدبیر پردازان پاسارگاد شرق سهامی خاص
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/12/18 تصمیمات  به شماره ثبت 466966 و شناسه ملی 14004686193 

ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ، 
شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله آرارات ، خیابان شیخ بهائی 
شمالی ، کوچه ســلمان ، پالک 4 طبقه اول به کدپستی 1991713185 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد سهامی خاص به شماره ثبت 473907 و شناسه ملی 14005009733 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1400/12/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش 

پیدا کرده و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می شود.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد سهامی خاص
 به شماره ثبت 473907 و شناسه ملی 14005009733 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
1400/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای 
مدت 2 ســال تعیین گردیدند: خانم سمیه عزیزی به کدملی 3839841471. 
آقای آرمان عزیزی به کدملی 3830023073. آقای آرش عزیزی به کد ملی 

3839805627. آقای خشایار عزیزی به کد ملی 3830204698.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد سهامی خاص به شماره ثبت 473907 و شناسه ملی 14005009733 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1400/10/19 و مجوز شــماره 2866 / 1 / 1400 مورخ 
1400/12/17 اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید 
معماری مقــدم دارنده کدملی 0082695008 به ســمت رئیس  هیئت  مدیره آقــای علی اصغر ربیعی 
دارنده کدملی 0059318740 به ســمت نائب رئیس  هیئت  مدیره خانم ســمیرا جعفریان دارنده کدملی 
0323661599 به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود پیرهادی دارنده کدملی شماره 0010860983 به 
سمت مدیرعامل )خارج از اعضاء( تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقًا 
همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و یا با امضای 
یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با امضای آقای رضا ربیعی با کدملی 0069271070 
به سمت معاون اجرایی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه نامه ها و مکاتبات عادی و اداری شرکت 

با امضای هر یک از نفرات نامبرده در باال به تنهایی ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. 

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

آگهی تغییرات شرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق سهامی خاص
 به شماره ثبت 466966 و شناسه ملی 14004686193 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/02/01 
 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: برنداستفان اشمیتز به کد فراگیر 91709071

- ارســالن باالخانی هشت پر به شماره ملی 2630791912 - بریگیت 
مارگرت جینه وندیپــوت به کد فراگیر 91709204 به ســمت اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. هوبرت گرستر به کد 
فراگیر 91738138 به ســمت بازرس اصلی و سیگفرید اریچ اسکولر به 
کد فراگیر 91738310 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1399/10/11 

به تصویب رسید.
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

شــرکت آب منطقه ای استان لرستان به استناد ماده 5 دستورالعمل اجرائی ماده 23 قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت )الحاق 2( اجرای سد مخزنی ماربره، با هدف تأمین آب شرب و صنعت شهر دورود لرستان را از طریق مشارکت 

سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار می نماید.
متقاضیان ذیصالح ظرف مدت دو هفته نســبت به ارائه پیشنهادات خود همراه مستندات و گواهی صالحیت به این شرکت 

واقع در خرم آباد، بلوار ولیعصر، شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان، کدپستی: 6814993437 ارسال نمایند.
هزینه های اجرایی حدود 14/600 میلیارد ریال )به حروف چهارده هزار و ششصد میلیون ریال( برآورد می گردد.

مشخصات سد ماربره:
حجم مخزنطول تاجارتفاع و مشخصات

50 میلیون مترمکعب470 مترسد خاکی با هسته رسی به ارتفاع 100 متر 

 ضمنا جهت دریافت اســناد و نقشــه های اجرایی به مهندســین مشــاور پارس رأی آب به آدرس تهــران، تهران پارس، 
مجتمع تجاری و اداری پارسیان، واحد 304 و به شماره همراه 09121345748 مراجعه شود.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان

آگهی فراخوان
شرکت آب منطقه ای  جلب مشارکت بخش خصوصی

استان لرستان

سال هشتاد و یکم   شماره 23178   تکشماره 50000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  یک شنبه 6 آذر 1401    2 جمادی االول 1444    27 نوامبر 2022

 ] صفحه آخر[ ]صفحات 4 و 10[

 اعتصاب بــزرگ کامیونداران در کــره جنوبی؛ 
زنجیره تأمین غذا به خطر افتاد.

 کرونا به چیــن برگشــت! 412 میلیون چینی 
به قرنطینه رفتند.

 شکایت جدید از ترامپ به جرم تجاوز !

 فراخــوان پاریــس برای جمــع آوری 6 میلیون 
سالح غیر قانونی در دست مردم.

 زمزمه هــای آغاز جنــگ اقتصــادی بین قطر 
و انگلیس.

حماس خطاب به رژیم صهیونیستی:

ترور اگر ادامه یابد
تمام شهرهای اسرائیل را زیر آتش می گیریم

 فاز اول پروژه ژن درمانی کودکان مبتال به سرطان خون
افتتاح شد.

 تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری- فرجام 
به بهره برداری رسید.

 تولید ماهانه 5 میلیون عدد شیرخشك در کشور.

 سرپرســت معاونت برنامه ریزی و توســعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش: 80 درصد معلمان مزایای 

»رتبه یك« قانون رتبه بندی را دریافت کردند.
  با همکاری قوه قضائیه، 30 هزار هکتار از بستر و حریم 

رودخانه ها آزاد شده است.

در قالب نهضت ملی مسکن انجام شد

آغاز ساخت ۳۲۰ هزار واحد مسکونی 
توسط بنیاد مسکن

 ]صفحه 2[

بازتاب پیروزی تیم ملی فوتبال ایران

ملت ایران شاد شد
پادوهای مزدور غرب عزا گرفتند

گزارش مهم اکونومیست از کالهی که بر سر اروپا رفت

اروپا، قاره یخ زده
آمریکا چگونه اروپا را در جنگ اوکراین فریب داد؟

 مجله اقتصادی »اکونومیســت« خطاب به مردم اروپا: فریب اخبار خوش چند هفته گذشــته در اروپا 
 را نخورید؛ اینکه قیمت گاز از تابســتان پایین تر آمده، اینکه زمســتان معتدلی در پیش خواهیم داشت 

و اینکه مخازن گاز اروپا پر است، صحت ندارد.
 هزینه ها و پیامدهای بحران انرژی اروپا در حال افزایش است و بدترین ها هنوز در راه است.

 بــا پیروزی ارزشــمند تیم ملــی فوتبال ایران مقابل ولــز در دومین بازی در جــام جهانی 2022 قطر، 
پرچم سه رنگ و پرافتخار کشور عزیزمان همزمان در سراسر کشور  به اهتزاز درآمد و مردم  در سراسر کشور 

با حضور پر شور در خیابان ها به جشن و شادی پرداختند.
 نقطه اوج این شــادی حضور نیروهای پلیس در کنار مردم و شــادی آنها در این جشــن و سرور بود که 
حتی با خودروهای خود در کنار پخش ســرودهای شــاد و حماسی در غرورآفرینی تیم ملی ایران بار دیگر 

همراهی و همدلی خود را با مردم به دنیا نشان دادند.
 جشــن و ســرور و شــادی یکپارچه ملت ایران از آن جهت اهمیت مضاعف داشت که طی دو ماه گذشته از 
رسانه های وابسته به آمریکا ، انگلیس ، رژیم صهیونیستی و آل سعود گرفته تا وطن فروشان داخلی و خارجی جنگ 

روانی- رسانه ای ناجوانمردانه و بی سابقه ای علیه این تیم بلکه کل ملت ایران به راه  انداخته بودند.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

با این رفتارهای منافقانه
انتظاری جز بی محلی 

داشتید؟!

رهبر انقالب: وجود بسیج نشان می دهد انقالب زنده است

بچه های تیم ملی ما، چشم ملت را روشن کردند و ان شاءاهلل چشم شان روشن باشد

آمریکا مذاکره نمی خواهد، باج می خواهد
هیچ ایرانی باغیرتی باج نمی دهد

]صفحه 3[

 صدای رعدآسای ملت، امسال در 13 آبان 
بلند شد؛ آیا آن را شــنیدید؟ شما بشنوید 
صدای ملــت را. آن جمعیت عظیم و بیش از 
10 میلیونی در تشییع شهید سلیمانی صدای 
ملت بود. امروز تشــییع شهدا در شهرهای 
مختلف و شــعارهای مردم علیه تروریسم و 
اغتشاشگر صدای ملت است. شما صدای ملت 

را نمی شنوید؟
 مذاکره، مشکل ما با آمریکا را حل نمی کند، 
بله باج دادن به آمریکا مشکل را حل می کند 
که البته به یک بار باج دادن هم قانع نیستند و 

هر بار باج جدیدی خواهند خواست.
 در قضایای اخیر، بســیجیان مظلومانه در 
عرصه بودند تا ملت در مقابِل اغتشاشگران و 

عناصر غافل یا مزدور دچار مظلومیت نشود.
 امروز مهم ترین شــیوه بدخواهان، جعل و 
دروغ پردازی به وســیله تلویزیون هایشان یا 
فضای مجازی اســت، در مقابل این شگرد با 
عمل به وظیفه جهاد تبیین، »روشن بینی خود 
را افزایش دهید« و اجازه ندهید دشمنی که 
بیش از تسلط بر سرزمین ها به دنبال تسلط بر 

مغزها است، به این هدف دست یابد.
 برجام 2 یعنی ایران حضور منطقه ای خود 
را کاماًل رها کند و برجام 3 یعنی ایران متعهد 
شود که هیچ ســالح راهبردی و مهم مانند 
موشک و پهپاد تولید نکند تا در مقابل تهاجم، 

دست خالی باشد.

 

زمستان سخت اروپا
و آتش  بازی در ایران 

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در دیدار صدها نفر از بسیجیان: هر اغتشاشگر و تروریستی باید مجازات شود.
 بعضی از این افراد در روزنامه ها و فضای مجازی می گویند برای تمام کردن اغتشاشات باید »مشکل تان را با آمریکا حل کنید« و »صدای ملت را 

بشنوید.«

صفحه ۱۰

ثبت دومین روز پیاپی 
بدون فوت کرونایی در کشور 

صفحه ۱۱

اعتراف اسرائیل به هک دوربین 
نهادهای امنیتی 

 توسط گروه هکری »عصای موسی«

صفحه ۲

تولید رادیوداروهای جدید
 با همکاری آستان قدس رضوی 

و سازمان انرژی اتمی

اسالمی خبر داد

صفحه ۱۱

بدنه اجرایی کشور
 از روحیه و فرهنگ بسیجی

 برای پیشرفت و کار جهادی استفاده کند

رئیسی در دیدار با جمعی از بسیجیان:

صفحه آخر

دعوت حزب اهلل لبنان
 از احزاب سیاسی برای حل فوری 

بحران »نبود رئیس جمهور«

صفحه ۱۱

عفو آشوبگران
چراغ سبز به ادامه اغتشاش است

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای


