
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: ارائه خدمات انتظامی 

حفاظتــی و مراقبتی از جملــه حفاظت از اماکن و تاسیســات 

خصوصی و دولتی فاقــد طبقه بندی حفاظتی از قبیل محالت و 

مجتمع های مســکونی تجاری صنعتی و شعب غیرمادر بانکهای 

خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه 

و اماکــن تفریحی و فرهنگی و آموزشــی و ورزشــی و درمانی، 

زمین ها و تاسیسات کشاورزی، سیلوها، انبارهای کاال و پروژه های 

عمرانــی. شــماره مجــوز 45/22/3/13971292 تاریخ مجوز 

1397/1/29 مرجع صادرکننده مرکز انتظام پلیس پیشــگیری 

ناجــا مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان 

تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- تهران ویال- 

کوچه شــهید علی اصغر عنبرافشــان- خیابان ستارخان- پالک 

383- مجتمع تجاری چشم انداز- طبقه پنجم- واحد 3 کدپستی 

1444743168 ســرمایه شــخصیت حقوقی: 1/000/000ریال 

می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم ناهید فخر به 

شماره ملی 0036840157 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه 

آقای علی اکبر آل یمین به شــماره ملــی 0451986059 دارنده 

400/000 ریال سهم الشــرکه آقای شــعبانعلی امیرحسینی به 

شماره ملی 0603071201 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه 

آقای حســن نیک صفت اباتری به شــماره ملی 2677732661 

دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه آقای مجتبی ارکانی یامچی به 

شماره ملی 3979219641 دارنده 150/000 ریال سهم الشرکه 

اولیــن مدیران: آقای علی اکبر آل یمین به ســمت رئیس هیئت 

مدیره، آقای مجتبی ارکانی یامچی به ســمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره، آقای شعبانعلی امیرحسینی به سمت عضو هیئت 

مدیره، آقای حسن نیک صفت اباتری به سمت عضو هیئت مدیره 

و خانم ناهید فخر به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال 

انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور 

موسسه از قبیل چک، ســفته بروات، قراردادها، عقود اسالمی با 

امضاء آقای علی اکبر آل یمین همراه مهر موسسه معتبر می باشد. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

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

تاسیس موسسه غیرتجاری ناجی گستر قائم در تاریخ 1397/4/12
 به شماره ثبت 45033 به شناسه ملی 14007694568 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/04/25 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و زیان و صورت های مالی 

شرکت برای دوره مالی سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی 

به بین محتوا با شناســه ملی 14006661682 و شماره ثبت 41230 به سمت 

بازرس اصلی و آقای رستم خسروی دارنده شماره ملی 0056940769 به سمت 

بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند - روزنامه کیهان به عنوان 

روزنامه کثیراالنتشــار جهت نشر آگهی های شــرکت انتخاب شد. - اعضای 

هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند:

- شرکت گروه صنعتی بین المللی محصوالت پارس )با مسئولیت محدود( ثبت 

شده به شماره 179869 و شناسه ملی 10102220898 

- شــرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق )ســهامی خاص( ثبت شده به شماره 

466966 و شناسه ملی 14004686193

- شــرکت پخش مدبران کوشــای ایرانیان )با مسئولیت محدود( ثبت شده به 

شماره 472476 و شناسه ملی 14004928845 

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

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 488296 و شناسه ملی 14005665210 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/08/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ســلمان قدردان )به شماره ملی 0063121042 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( سیده سمیه حسینی )به شماره ملی 
0079469604 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره( محسن حبیب اللهی )به 
شــماره ملی 0079830560 خارج از شرکاء به سمت عضو هیئت مدیره( رها 
ایمن )به شــماره ملی 1377494233 خارج از شــرکاء به سمت عضو هیئت 
مدیره( مریم بیگلری )به شماره ملی 0065709772 خارج از شرکاء به سمت 
عضو هیئت مدیره( محســن بیک محمدی )به شــماره ملــی 0065130693 
خارج از شــرکاء به سمت عضو هیئت مدیره( امان کســمائی )به شماره ملی 
0944868150 خارج از شرکاء به سمت عضو هیئت مدیره( برای مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات 
و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت و تمامی مدارک و اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل 

منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مبین ناظر ایرانیان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 480446 

و شناسه ملی 14005284650 

مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل)کارگاه بندر 
خدماتی و صادراتی تمبک(

موضوع مناقصه: اجاره چهار دســتگاه بیل پیکور مکانیکی 220 
خط 7 کوماتسو

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/8/28 لغایت 97/9/7 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/9/8 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/9/10

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 820/000/000 ریال)هشتصد و 

بیست میلیون ریال(
بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار)ضمانت نامه های صادره 
توسط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد(. و یا واریز وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر- شهرستان کنگان روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسســه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 09171041836-09387646547-07731378702-5

تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران)اسب دوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع(- معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای(
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر 

خدماتی و صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی 300 کوماتسو 

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/8/28 لغایت 97/9/7 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/9/8 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/9/10

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 220/000/000 ریال )دویست و 
بیســت میلیون ریال( بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار 
)ضمانت نامه های صادره توســط موسســات اعتباری غیر بانکی که دارای 
مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش 

می باشد.( و یا واریز وجه نقد 
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر - شهرستان کنگان روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسسه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک - امور 

قراردادها - آقای مهندس علوی - آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5 - 09387646547 - 09171041836

تهران - تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر 

خدماتی و صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: اجاره دو دستگاه بیل مکانیکی 220 پاکتی کوماتسو

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/08/28 لغایت 97/09/07 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/09/08 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/09/10

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 380/000/000 ریال )سیصدوهشتاد 

میلیون ریال(
به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد.
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

 سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر - شهرستان کنگان روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسسه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک - امور 

قراردادها - آقای مهندس علوی - آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5 - 09387646547 - 09171041836

تهران - تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر 

خدماتی و صادراتی تمبک(
D155 موضوع مناقصه: اجاره دو دستگاه بلدوزر

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/08/28 لغایت 97/09/07 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/09/08 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/09/10

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 340/000/000 ریال )سیصد وچهل 

میلیون ریال(
به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد.
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

 سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر - شهرستان کنگان روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسسه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک - امور 

قراردادها - آقای مهندس علوی - آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5 - 09387646547 - 09171041836

تهران - تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر 

خدماتی و صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: اجاره دو دستگاه بیل مکانیکی 400 کوماتسو

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/8/28 لغایت 97/9/7 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/9/8 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/9/10.

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 620/000/000 ریال )ششصد و 
بیست میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار 
)ضمانت نامه های صادره توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای 
مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش 

می باشد.( و یا واریز وجه نقد.
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرستان کنگان روبه روی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسســه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5- 09387646547- 09171041836

تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح )ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر 
خدماتی و صادراتی تمبک(

موضوع مناقصه: اجاره دو دستگاه لودر 470
مهلت مناقصه: از تاریخ 97/08/28 لغایت 97/09/07 )ده روز(

تاریخ تحویل پاکت: 1397/09/08 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/09/10
مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 280/000/000 ریال )دویست و 
هشتاد میلیون ریال(

 به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی  بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر- شهرستان کنگان روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسســه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5 - 09387646547 - 09171041836

تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح )ع(- معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر 

خدماتی و صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی 330 هیوندا

مهلت مناقصه: از تاریخ 97/8/28 لغایت 97/9/7 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/9/8 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/9/10.

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 225/000/000 ریال )دویست و 

بیست و پنج میلیون ریال(
بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توسط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد.
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرستان کنگان روبه روی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسســه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس علوی- آقای مهندس عبداله زاده
تلفن: 07731378702-5- 09387646547- 09171041836

تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی 
جنب قرارگاه سازندگی قرب نوح )ع( - معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای(

سال هفتادو هفتم   شماره 22053   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 28 آبان 1397   11 ربیع االول 1440    19 نوامبر 2018

با رای اعضای کمیته تعیین رؤسا 

ریاست »طهرانچی« 
بر دانشگاه آزاد 
تایید شد

۳

مقاومت فلسطین با این موشک ها
نتانیاهو را به خاک سیاه نشاند

روحانی بقیه لیبرال ها را برکنار کند، اقتصاد رونق می گیرد

دو لیبرال رفتند، دو اخاللگر اعدام شدند
دالر ارزان شد

اژه ای در نامه به ظریف:
اسناد پولشویی را ارائه کنید!

پرخاشگری ناروا به منتقدان
پس از اعتماد بی جا به غرب

صفحه2

خبر ویژه
دو پرسش

 که نمی خواهند
 پاسخ دهند

یادداشت روز

صفحه2

در قم و تهران برگزار شد

تجمع بزرگ حوزویان در حمایت از مردم مظلوم یمن
صفحه۳

کرباسچی:
اینکه دولت 
سخنگو ندارد
 یعنی سخنی ندارد

۳

صندوق توسعه ملی با دست اندازی دولت ها
خالی شده است

* پرداخت 200 هزار تومان به کارمندان دولت 
در قالب بسته های حمایتی.

 * قانون تضمیــن خرید محصوالت اساســی 
زیر چکمه بی قانونی سازمان برنامه.

* یک بازنشسته مدیرعامل شرکت ملی نفت شد!

* دولت با تغییر نرخ ارز، کسری بودجه خود را 
جبران کرد.

* رونق بازار مسکن با اجرای مالیات بر عایدی 
سرمایه.

صفحه۴

کاخ سفید: سه شنبه قاتل خاشقجی را معرفی می کنیم
آیا ترامپ گاو شیرده خود را ذبح می کند؟

* ارتش ســوریه آماده عملیات بزرگ در ادلب؛ 

منازعه تروریست ها در شهر باال گرفت.

* تظاهــرات، آشــوب و درگیری در فرانســه، 

جمهوری چک و یونان.

* آل ســعود در الحدیده حریف انصاراهلل نشد؛ 

3000 مزدور سودانی اجیر کرد.

* عزاداری 2 میلیون زائر در سامرا به مناسبت 

شهادت امام حسن عسکری)ع(.         صفحه آخر

* گروهان های قدس شــاخه نظامی جنبش جهاد اســالمی فلسطین شــامگاه شنبه با پخش یک فیلم 
ویدئویی، از دستاورد جدید موشکی خود رونمایی کرد. موشکی که  جهاد گفته براساس تکنولوژی موشک 

ایرانی »فلق 2« ساخته شده و گنبد آهنین هم در جنگ اخیر غزه نتوانست آن را ردگیری کند.
* گردان های قدس خطاب به صهیونیست ها: »به شما وعده می دهیم موشک های بیشتری را در صورتی که 

گستاخی کنید شلیک خواهیم کرد«.
* وب سایت صهیونیستی دبکا، نزدیک به منابع امنیتی این رژیم: پس از شلیک یک راکت پیشرفته از سوی 
گروه های فلسطینی، سران صهیونیست به سرعت خواستار آتش بس شدند.                          صفحه آخر

* اژه ای دربــاره اظهارات ظریــف: این کلمات و 
جمالت از نظر شــخص بنده غلط بوده و از طرف 
یک مقام رســمی مطرح می شــود و باید توضیح 
دهد و اســناد خود را ارائه کند که اینجانب نامه 
نوشته و گفته ام که اگر این جمالت از سوی ایشان 

است، توضیحات و اسناد وی اخذ شود.
* پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول در 
حال انجام ولی زمان بر بــوده و نیازمند تحقیقات 
خیلی بیشــتری است ولی در حال رسیدگی است 
همچنیــن پرونــده دریافت زمیــن محمد جواد 
الریجانــی، یک بار در زمان آیت اهلل شــاهرودی و 
یک بار هم در زمان آیت اهلل آملی بررســی شده و 

در هر دو بار بدون وقوع جرم مختومه شده است.

*  دالر رفته، ماشــین لوکس وارد شــده، دالر رفته، اصال چیزی وارد نشده، خیلی ها دفاع می کنند و 
می گویند اصال این ها جرم نیست که قوه قضائیه وارد شود.

* اینکــه یک مقام دولتی اعــم از رئیس جمهور یا معاون اول و هرکــس دیگری تصمیم به واگذاری 
ارز و ســکه در آن شــرایط کرده، اوال باید بررسی شــود که آیا این تصمیم درست بوده و یا غلط و در 
 ثانی چه کســی باید برای قوه قضائیه این موضوع را اعالم کند تا قوه قضائیه ببیند جرمی اتفاق افتاده

 یا خیر؟
* درباره مدیرعامل کشــت و صنعت هفت تپه باید بگویم که وی فراری بوده و اصال زندان نیســت که 
فرصتی به او داده شود تا مشکالت را حل کند.                                                            صفحه۱۱

* با کناره گیری و برکناری دو عضو لیبرال دولت و اعدام دو اخاللگر، اقتصاد کشور نفس تازه ای کشید و 
نرخ ارز پس از ماه ها نوسان خرد کننده سیر نزولی به خود گرفته و این روند همچنان ادامه دارد، انتظار 

می رود رئیس جمهور با توجه به این تجربه گرانقدر بقیه لیبرال ها را برکنار کند تا اقتصاد رونق بگیرد.
* یک ماه پیش عباس آخوندی وزیر سابق راه که به سیاستمدار لیبرال کابینه یازدهم و دوازدهم مشهور 
است استعفا داد، هفته گذشته نیز مسعود نیلی از سمت دستیاری ویژه رئیس جمهور کناره گیری کرد، 

کارشناسان حذف این دو سیاستمدار لیبرال را زمینه ساز رونق اقتصادی دانسته اند.
*  عباس آخوندی که روزنامه های زنجیره ای حامی دولت از او به عنوان سیاستمدار تکنوکرات و لیبرال 

یاد می کنند پس از استعفا افتخار خود را نساختن حتی یک مسکن مهر اعالم کرده است!

* پیش از انتخاب شــهردار جدید تهران یک فعال سیاسی اصالح  طلب به روزنامه آرمان گفته بود در 
واقع دیدگاه اقتصادی آخوندی خیلی لیبرالیســتی است و این می تواند گاه در مواردی به تصمیماتی 

منجر شود که هزینه زندگی در تهران را باال ببرد.
* پیاده ســازی برنامه های اقتصادی برای کم کردن هزینه های عمومی، حذف یارانه، حذف مکانیسم 
کنترل قیمت، آزادســازی نرخ ارز و افزایش حمایت قانونی از ســرمایه گذار از طریق نظام سرکوب 

دستمزد و محدود شدن زمان قرارداد کار خالصه ای از نظرات اقتصادی مسعود نیلی است. 
* با اعدام دو مفسد اقتصادی در چهارشنبه هفته گذشته مردم امیدوار شده و بازار نفس تازه ای کشید 
و اکنون انتظار جامعه محاکمه مدیران زمینه ساز رشد و فعالیت این افراد است.                         صفحه2

آقای ظریف! 
شما نظام را
به حمایت

 از تروریسم 
متهم کردید

۲

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

بدعهدی اروپا 
صدای بزک کنندگان 
برجام را هم 
درآورد

۱۱

رئیس سازمان بسیج در نشست خبری: 

۳ هزار
 نیروگاه  خورشیدی 
می سازیم

۳


