
آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی 
شماره 414/45910 مورخ 98/12/19

شــرکت آب و فاضالب شــیراز در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 بــدون ارزیابــی کیفــی، عملیــات بهره بــرداری، نگهــداری و تعمیرات شــیرآالت و شــبکه آب

)اعم از انشــعابات، شــبکه  توزیع و خطوط انتقال( و آبرســانی محدوده تحت پوشش و فعالیت امور 
 آب و فاضالب منطقه دو شــرکت آبفا شــیراز، به شــرح زیر به شــرکت و پیمانکار  واجد شــرایط 

واگذار نماید.
1 - نشانی دستگاه مناقصه گزار: آدرس: شیراز- خیابان ساحلی شرقی- حدفاصل پل حر و پل 

هجرت- تلفن: 071-32281156-8
2-محل اجرا: شهر شیراز

3- مدت اجرا: 12 )دوازده( ماه شمسی.
4- محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات: شیراز-  پل حر- خیابان ساحلی شرقی- 

اداره مرکزی شرکت آبفا- دبیرخانه شرکت
تلفن: 071-32281156-8 

5- برآورد اولیه: 31/442/202/181 ریال.
6- تاریخ شروع فروش اسناد: مورخ 98/12/21

7- تاریخ نهائی فروش اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/12/27
پایان تا  مناقصه گر:  توسط  شده  تکمیل  مناقصه  اسناد  عودت  نهائی  تاریخ   -8 

وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/1/17
9- تاریخ بازگشایی پاکتها: ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 99/1/18

10- به مدارکی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی 
واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11- محل  تأمین اعتبار: اعتبار از محل بودجه جاری شرکت آبفا شیراز می باشد.
12- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/008/866/065 ریال 

13- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی معتبر- واریز نقدی به حساب شرکت 
آب و فاضالب شیراز- چک بانکی تضمینی در وجه شرکت آب و فاضالب شیراز- مسدودی مطالبات 

مناقصه گر در صورت وجود مطالبات از محل جاری شرکت آب و فاضالب شیراز.
14- قیمت اسناد: 1/500/000 ریال واریز به حساب شماره 0105699022004 بانک ملی مرکزی 

به نام شرکت آب و فاضالب شیراز.
15- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

16- داشتن گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی صادره از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی 
است.

اطالعات  زیر  سایت های  طریق  از  مناقصه  در  شرکت  و  اسناد  دریافت  از  قبل  می توانند  متقاضیان 
مناقصه را دریافت نموده و سپس نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

17- اعتبار پیشنهادها: پیشنهادها بایستی بدون هیچ گونه قید و شرط از تاریخ بازگشایی پاکات 
به مدت سه ماه معتبر و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.

18- مدیر طرح/مشاور/ نظارت: نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار از طرف کارفرما به عهده 
شرقی-  ساحلی  خیابان  شیراز-  نشانی:  به  می باشد.  شیراز  آبفا  شرکت  تولید  و  بهره برداری  معاون 

حدفاصل پل حر و پل هجرت- تلفن: 071-32281156-8
،www.abfa-shiraz.com مناقصه  آگهی  بیشتر  اطالعات  جهت  سایت  وب 

http://iets.mporg-ir ،www.nww.ir  می باشد.
و گواهینامه  پایه 5 آب  در  بودجه کشور  و  برنامه  رتبه بندی سازمان  دارای  پیمانکارانی که  و  شرکتها 
شرکت  از  باالتر  و   4 پایه  آب  توزیع  و  انتقال  تولید،  تاسیسات  از  نگهداری  و  بهره برداری  صالحیت 
مهندسی آب و فاضالب کشور بوده و مایل به شرکت در مناقصه می باشند می توانند با اعالم آمادگی 

کتبی به انضمام گواهی صالحیت فوق الذکر، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کلیه شرکت کنندگان در 
مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت نام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات 

پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل دهند.
http://iets.mporg.ir

شرکت آب و فاضالب شیراز

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب شیراز

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/11 و به موجب 
مصوبه شــماره 80/1644 مورخ 1397/5/30 هیئت مقررات زدایی 
و تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای سعید نصرتی ک. م 4579326296 به عنوان عضو اصلی هیئت 
مدیره جایگزین آقای اسماعیل صابری برای بقیه مدت تصدی هیئت 
مدیره انتخاب گردیــد. بنابراین اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت 
تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ســید احمد علی قدســی ک. م 
2491037807 بــه ســمت رئیس هیئت مدیره و حســین پاکدل 
ک. م 5739889529 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و ســعید 
نصرتی ک. م 4579326296 به ســمت منشی هیئت مدیره و اکبر 
رنج دیده ک.م 0053300793 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره و 
سید علی احمدی ک.م 4579457455 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره و مدیرعامل. مقرر شــد: چک ها و اسناد تعهدآور شرکت پس 
از تصویب هیئت مدیره با امضاء ثابت آقای ســیدعلی احمدی )مدیر 
عامل( و آقای ســید احمد علی قدسی )رئیس هیئت مدیره( و مهر 
شــرکت معتبر و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای آقای سید 
علی احمدی )مدیرعامل( و آقای حسین پاکدل )نایب رئیس هیئت 
مدیــره( معتبر خواهد بود و اوراق عادی با امضای آقای ســید علی 

احمدی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
سامانه گستر به شماره ثبت 82881 

و شناسه ملی 10101275053

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/03 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  آقای مسعود امیری به کد ملی 

0670185681 به ســمت رئیس هیئــت مدیره و آقای 

سید مجید فاطمی به کد ملی 0682342521 به سمت 

نایــب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا رضائی به کد ملی 

5209950281 به ســمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. 

کلیه قراردادها و اســناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل 

چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء  آقای رضا رضائی 

)عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر شــرکت 

معتبر اســت. اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء آقای 

رضا رضائی )عضو هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی شرکت کیان صنعت اترک
 سهامی خاص به شماره ثبت 502288 

و شناسه ملی 14006406518 

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

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شــعبه شرکت به نشانی: استان هرمزگان، 
شهرستان بندرعباس، بخش فین، دهســتان گهره، روستا قطب آباد، 
شــهرک، بلوار اصلی، کوچه نجات زارعی، پــالک 0، طبقه همکف 
کدپســتی 7936113146 تأسیس و ماده مربوط به اساسنامه به شرح 

فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 473907 

و شناسه ملی 14005009733

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/5/24 و به موجب مجوز شــماره 11/71516 مورخ 
1397/12/13 اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان تهران  تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد اعضای 
هیئت مدیره مرکب از 3 الی 7 مدیر باشــد و بدین ترتیب 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می گردد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان
 سهامی خاص به شماره ثبت 81273

 و شناسه ملی 10101259330 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العــاده مورخ 1398/08/29 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمد حسین ذوالفقاری طهرانی با شماره ملی 
0043216031 - آقای احمد بیدآبادی با شــماره ملی 
0041638158-آقای عبدالحســین بیدآبادی با شماره 
ملی 0043821121 و شــرکت بازرگانی شایق با شناسه 
ملی 10101043570 به نمایندگی آقای سید محمدعلی 
شریفی الحسینی با شماره ملی 0055839983 به سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند 
و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 1397 
به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
مســتقل اندیشان پارس)حسابدار رسمی( به شناسه ملی 
10320852352 به عنوان بــازرس اصلی و آقای احمد 
حاج نوروزی به شــماره ملــی 0073214116 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب شدند.-
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 217842 

و شناسه ملی 10102591792

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده مورخ 1398/8/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی 97 تصویب 
شد موسسه حسابرســی هوشیار ممیز به شناسه ملی به 
شــماره 10100439645 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
سیدمهدی موسوی شهری به شماره ملی 0732226546 
به عنــوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به 
شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای علی 
نصیری قلعه به شــماره ملی 4390780360 به ســمت 
رئیس هیئــت مدیره و آقــای مهدی نصیــری قلعه به 
شــماره ملی 0067599494 به سمت مدیرعامل و نائب 
رئیس هیئت مدیره و خانم منیر انصاری به شــماره ملی 
4390783955 به سمت عضو هیئت مدیره- امضا کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 
و بروات و عقود اسالمی با امضا آقای مهدی نصیری قلعه 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بین المللی نصر ماشین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 91576 

و شناسه ملی 10101359040 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 

1398/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای عیسی کریمی به 

کدملی 3801800921 به سمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 

2- خانم ســمانه قاســمی به کدملی 0010700269 به سمت عضو 

هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 3- آقای محمدباقر مظفری نیا به کدملی 

4321865859 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 4- 

آقای مجیــد غمامی به کدملی 0032780672 به ســمت عضو هیئت 

مدیره )خارج از شــرکاء( 5- آقای وحید حصاری عراقی نژاد به کدملی 

0041717570 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره )خارج از 

شرکاء( 6- آقای حامد حســینی به کدملی 0055865011 به سمت 

عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 7- خانــم میترا اکبر به کدملی 

0052820238 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 8- 

آقای مسعود سادات موسوی به شماره ملی 0041078942 به سمت 

رئیس و عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 9- آقای شهرام مختاری 

به کدملی 0452554438 به ســمت عضو هیئــت مدیره 10- آقای 

امیرعباس فتحــی به کدملی 0064101355 به ســمت عضو هیئت 

مدیره 11- آقای فرهاد حصاری عراقی نژاد به کدملی 0080004644 

به ســمت عضو هیئت مدیره 12- آقای فرشــید قــادری به کدملی 

2120543321 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

حق امضای کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و هرگونه قراردادی که برای 

شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

متفقا با مهر شــرکت معتبر اســت و نیز امضای کلیــه اوراق عادی و 

مکاتبات اداری و مراسالت با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره 

به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ایستا سپهر ماندگار شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 510107 و شناسه ملی 14006801616

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای ادامه عملیات ساختمانی خوابگاه 400 نفره واقع در بلوار شهید فهمیده
سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی همدان- جنب خوابگاه ریحانه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به کلیه شرکت هایی که دارای ظرفیت کاری آزاد- حداقل رتبه بندی الزم )حداقل پایه 5 ابنیه(- تجربه کاری 
الزم- گواهینامه صالحیت ایمنی )HSE(- توان مالی مناسب- 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.
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: 1398/12/22 لغایت ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1399/01/7

مهلت زمانی اعاده پیشنهاد: از 1399/01/9 لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1399/1/20
زمان بازگشایی پاکت   ها در سامانه: شنبه 1399/01/23 ساعت 9 صبح در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه واقع در همدان چهارراه شریعتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساختمان شماره 3 تشکیل می گردد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
توام با ارزیابی کیفی )98/911(

زیربنا شرح پروژهردیف
)مترمربع(

حدود برآورد 
مبلغ تضمین مبنای برآورد)میلیون ریال(

مدت اجرا)میلیون ریال(

1

اجرای ادامه عملیات ساختمانی خوابگاه 400 نفره واقع در بلوار شهید فهمیده سایت 
پردیس دانشگاه علوم پزشکی همدان- جنب خوابگاه ریحانه شامل تکمیل اسکلت 

فلزی )پیش ساخته پیچ و مهره ای(- تیرریزی- اجرای بتن به انضمام قالب بندی و آرماتور 
سقف- اجرای وادار دیوارها- کرسی چینی- عایق کاری و بخشی از سفتکاری )دیوارچینی 

بالیکا و مالت مخصوص( طبق نقشه ها و مشخصات فنی مربوطه 2098000236000100

18022حدود 7000

براساس فهرست بهای سال 
1398 با اعمال ضرایب 

)منطقه ای- باالسری )1/41( و 
تجهیز کارگاه 

)به میزان 2درصد(

8 ماه902

- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی و یا ضمانتنامه  های صادر شــده از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز بانک مرکزی که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد در 

وجه دانشگاه علوم پزشکی همدان و یا ارائه فیش واریزی وجه نقد به شماره 156648908 بانک رفاه شعبه شریعتی در وجه دانشگاه علوم پزشکی همدان
تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری و اصل آن را طبق زمان اعاده پیشنهاد به آدرس: همدان- چهارراه شریعتی- ابتدای بلوار آیت  ا... کاشانی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی ساختمان شماره 3، دفتر مدیریت حراست دانشگاه تحویل نمایند.
* توضیح اینکه اعتبارات مناقصه غیرعمرانی می باشد لذا کلیه کسورات قانونی مربوط به حق بیمه تامین  اجتماعی بر عهده پیمانکار خواهد بود.

شرکت کنندگان در مناقصه باید جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 300/000 ریال به شماره حساب بانک رفاه شعبه شریعتی 2175227130005 با شناسه واریز 171700013310016 را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت واریز نمایند.
* کد اقتصادی، شناسه ملی و کد پستی دانشگاه علوم پزشکی همدان به ترتیب ذیل می باشد:

6517619653 ،14002603818 ،411376716391
* برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد 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. 
واحد مناقصات و مزایدات چاپ 98/12/22 روزنامه کیهان

دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی و درمانی

استان همدان

سال هفتادو هشتم   شماره 22426   تکشماره 20000 ریال12صفحه پنج شنبه 22 اسفند 1398   17 رجب 1441    12 مارس 2020

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4، 10و 3[

 رأی مثبــت دومای روســیه به تمدیــد دوران 
ریاست جمهوری.

 دو رئیس جمهور افغانستان اختیارات یکدیگر را 
لغو کردند!

 450 نظامی آمریکایی وارد خاک یمن شدند.

 آنــگال مــرکل: 70 درصــد آلمانی هــا احتماالً 
کرونا می گیرند.

 قلیچــدار اوغلو: اردوغان عامل و مســئول اصلی 
بحران سوریه است.

در پی موافقت جریان های سیاسی عراق

احتمال بازگشت عبدالمهدی
به نخست وزیری قوت گرفت

 رئیس اتحادیــه لــوازم  خانگــی: چند ســایت 
فروش لوازم خانگی قاچاق مسدود شد.

 حضور ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در میدان مبارزه با کرونا؛
از خودکفایی در تولید ماسک و محلول ضدعفونی تا شکستن 

انحصار ساخت دستگاه اکسیژن ساز.

 ثبات به بازار بورس بازگشت.
 تحویل 50 میلیون ماسک و دستکش احتکاری 

به وزارت بهداشت.
بــه زمین خــواران  تعــرض  از  جلوگیــری   

775 هکتار زمین  دولتی.

مرکز پژوهش های مجلس: 

ادامه سیاست ارز 4200 تومانی
همسو با منافع مردم نیست

 ] صفحه 2[

گزارش خبری تحلیلی کیهان

بیانیه جدید اروپا درباره برجام
تقال برای باجگیری است

دادستان کل کشور: اظهارات غیرمسئوالنه و شایعه پراکنی درباره کرونا موجب مجازات است

 افغانستان، جنگ بر سر قدرت 
و نگرانی مردم

 در افغانستان همه قطب های قدرت همدیگر را دفع می کنند و در روند سیاسی این کشور، هیچ کسی 
به دیگری اعتماد ندارد. شــرایط جاری افغانستان محصول چند چیز است که در اوضاع و احوال کنونی، 
کالف سردرگمی را به وجود آورده است و در ظاهر، نمی توان این کالف را باز کرد و برای ملت واقعا مظلوم 

آن، چاره ای اندیشید.

 اروپــا در واکنشــی گســتاخانه، از ضرب االجل 
برجامــی ایران به عنوان اقدامــات »ناهمخوان«! با 
توافق یاد کرده و از تهران خواسته بدون تأخیر آنها 
را بــه عقب برگرداند. اروپا در برجام بدهکار اســت 
و ایران در جایگاه طلبکار قرار دارد، اما متاســفانه 
به دلیل رویکرد منفعالنه دستگاه دیپلماسی، جای 

طلبکار و بدهکار عوض شده است.
 کاظم غریب آبادی، ســفیر و نماینده دائم ایران 
نزد سازمان های بین المللی در وین: آیا خسارت های 
ایــران بر اثر تحریم ها و بی اقدامــی اروپایی ها قابل 
بازگشت اســت و آیا آمادگی دارند میلیاردها یورو 
هزینه و خسار ت های وارده بر ایران را جبران کنند؟

 عباس موسوی، ســخنگوی وزارت خارجه: بیانیه 
جدید اروپا هم مثل موارد قبلی، »بیانیه درمانی« است. 

آنها هم باید منافع برجام را برای ایران تامین کنند.

 ] صفحه 8[

الریجانی در تماس با برخی استانداران:

پیگیری نیازهای استانی 
برای مقابله با کرونا

در سطح ملی
ضرورت دارد

۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

شما نماینده ملت هستید
یا شیپورچی ضدانقالب؟!

۱۱

سخنگوی وزارت خارجه: 

ایران قرار نیست 
به هر ادعای غیرواقعی 

آژانس پاسخ دهد
۲

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

اقتدار ستاد مبارزه با کرونا
نیازمند حضور 
رئیس جمهور

رئیس قوه قضائیه در بازدید سرزده از ستاد فرماندهی مدیریت کرونا: 

اختیارات الزم داده شده
همه باید به وزارت بهداشت کمک کنیم
]صفحه 10[

]صفحه 3[

 آیت اهلل رئیســی:  اختیاراتی که شــورای عالی امنیت ملی با تنفیذ رهبرمعظم انقالب برای 
مدیریت و کنترل بیماری کرونا به مسئوالن اجرایی داده اتمام حجت است. 

 در صورت نیاز، جلسه ســتاد مقابله با کرونا در عالی ترین ســطح، باید هر روز برگزار شود
نه هفته ای یکبار. 

 دادســتان کل کشور: اطالع رســانی درخصوص کرونا صرفاً باید از طریق ستاد ملی مدیریت
این بیماری انجام شــود و هر اظهارنظری خارج از روال مقرر، اقدامی خالف مصالح و امنیت ملی 

کشور تلقی و با مرتکب بر اساس قوانین مربوط برخورد خواهد شد.

 

غرور یک ابرقدرت
زیر پای ویروس کوچک

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 اتحادیه اروپا در واکنش به گزارش جدید آژانس، بیانیه ای صادر کرد. طرف اروپایی بر تعهد راســخ خود 
در اجرای برجام تاکید کرده اســت. این در حالی اســت که اعضای اروپایی برجام تاکنون به هیچ عنوان به 

تعهدات خود عمل نکرده اند.
 بروکســل در یکــی از بندهای بیانیه خــود از »خروج آمریــکا از برجام« و احیــای تحریم ها »عمیقاً« 
ابــراز تأســف کرده اســت. اروپا در ایــن بخش از بیانیــه، همانند بیانیه هــای قبلی صرفا بــه کلی گویی 
 بســنده کرده و بدون مشــخص کــردن راهکار و مکانیســم  اجرایی، هیچ تضمینی بــرای اجرای تعهدات

ارائه نداده است.

۱۱

زندگی و زمانه آیت اهلل کاشانی در گفت وگو 
با مرحوم آیت اهلل مرعشی نجفی

فریادی
علیه استعمار

طالب و روحانیون در کنار مدافعان سالمت
از ضدعفونی معابر تا پرستاری بیماران


