
 آگهی تجدید مناقصه عمومی
 شماره 98/23/ ش )نوبت دوم(

فراخــوان تجدید مناقصه عمومی یــک مرحله ای عملیات زیرســازی، جدول گذاری و ترمیم 
ترانشه های بخشی از معابر در ناحیه صنعتی طارم

1- شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی به شــماره 
)2098001085000023( را از طریــق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق 
درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.    
2- تاریخ انتشار در سامانه تاریخ دوشنبه 98/09/11 ساعت 15 می باشد. 3- مهلت زمانی دریافت اسناد 
مناقصه از ســایت: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 98/09/18   4- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه: 
ساعت 15 روز پنجشنبه 98/09/28   5- مهلت زمانی تسلیم ضمانت نامه به کارفرما ساعت 10 روز شنبه 
مورخ 98/09/30    6- زمان بازگشــایی پاکت ها: ساعت 11 روز شنبه مورخ 98/09/30  7- اطالعات 
دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها: شرکت 
شــهرک های صنعتی استان قزوین واقع در: قزوین، بلوار آیت ا... شهید بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، 
شــماره 166، تلفن تماس: 33354590-028، ســایت اینترنتی:  www.qazviniec.ir  8- مبلغ 
برآورد: 5/590/725/413 ریال اســت که براســاس فهرســت بهای راه و تجمیع شده راه، باند فرودگاه 
و زیرســازی سال 1398 محاسبه گردیده اســت.  9- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 280/000/000 
ریال می باشــد.  10- مدت قرارداد: 4 ماه 11- محل اجرای پروژه: ناحیه صنعتی طارم واقع در طارم 
ســفلی، کیلومتر 2 محور سیاهپوش به سیردان  12- شرایط شــرکت کنندگان: دارا بودن رتبه 5 راه از 
ســوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و دارا بودن حداقل یک قرارداد زیرسازی و آسفالت قابل 
قیاس )از نظر حجم کار و یا از نظر ریالی به تشــخیص کارفرما( با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و 
صورتجلســه تحویل که پیمانکار راسا با دستگاه های اجرایی )طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات 

کشوری( طی مدت 5 سال گذشته منعقد باشد.
تبصره: پیمانکاران دارای سابقه همکاری با این شرکت در صورت اخذ 80 امتیاز از فرم ارزیابی )پیوست 
اســناد مناقصه( از کارفرما می توانند در مناقصه شــرکت نمایند، بدیهی است عدم کسب امتیاز مذکور به 

منزله عدم صالحیت الزم مناقصه گر جهت شرکت در مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

شرکت شهرک های صنعتی 
استان قزوین

شرکت آب و فاضالب اهواز در نظر دارد مناقصه عمومی »خرید، نصب و راه اندازی 
شــش دســتگاه الکتروپمپ اســکله آبگیر تصفیه خانه شــماره دو آب اهواز« با شماره 
2098001331000058 را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران 
و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از شرکت های واجد صالحیت دعوت می شود به 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس فوق االشاره مراجعه و اسناد مناقصه را 
تا ساعت 18:00 مورخ 98/09/13 دریافت نمایند. ضمنا در صورت نیاز می توانید با شماره 
33386509-061 دفتر قراردادهای شــرکت آب و فاضالب اهواز تماس حاصل نمایید، 

شرایط حاکم بر پروژه به شرح ذیل می باشد:
1- کارفرما: شرکت آب و فاضالب اهواز

2- دستگاه نظارت: شرکت مهندسی مشاور آب و انرژی اروند
3- محل اجرای پروژه: اهواز

4- برآورد هزینه اجرای کار: ........... ریال
5- محل تأمین اعتبار: درآمدهای عمرانی

6- مدت اجرای کار: 6 ماه

7- مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: به میزان 2/551/422/000 ریال 
و مطابــق آیین نامه تضمیــن معامالت دولتی به شــماره 123402/ت-50659 هـ  مورخ 

1394/09/22 می باشد.
8- شــرکت های تولیدکننده )دارای پروانه بهره بــرداری( و یا تأمین کننده می توانند در 

مناقصه فوق شرکت نمایند.
9- مدت اعتبار پیشنهادها: 6 ماه

10- آخریــن مهلت ثبت و بارگذاری پــاکات مناقصه )الف، ب و ج( در 
سامانه ستاد: روز یک شنبه مورخ 98/09/24 ساعت 9 صبح

11- تاریخ و محل تسلیم پاکت »الف« )اصل تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار(: روز یک شــنبه مــورخ 98/09/24 حداکثر تا ســاعت 9 صبح - اهواز، 
کیانپــارس خیابان 5 غربی - نبش خرداد - طبقه همکف - دبیرخانه مرکزی شــرکت 

آب و فاضالب اهواز
12- زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه )الف، ب و ج(: روز یک شنبه 

مورخ 98/09/24 ساعت 10 صبح
اهواز: کیانپارس، خیابان 5 غربی - نبش خرداد - طبقه سوم - دفتر قراردادهای شرکت 

آب و فاضالب اهواز.

شرکت آب و فاضالب اهواز

نوبت دوم

»آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای« 
)شماره فراخوان 2098001331000058(

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب اهواز

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/6/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به سمت 
عضــو و رئیس هیئت مدیره با کد ملی 0043216031، آقای 
عبدالحسین بید آبادی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
با کد ملــی 0043821121 و آقای مهرداد ســنگلجی با کد 
ملی 1281757608 به عنوان نماینده شرکت انتقال داده های 
نداگستر صبا به شناسه ملی 10102591792 به سمت عضو 
هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد بیدآبادی 
به ســمت قائم مقام مدیرعامل )خارج از اعضای هیئت مدیره( 
با کد ملی 0041638158 برای باقیمانده مدت تصدی هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیــل: چک و ســفته و بــروات، قراردادها، عقود 
اسالمی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد 
تعهــد نماید به امضاء دو نفر از ســه نفر )مدیرعامل، قائم مقام 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره( به همراه مهر شرکت و اوراق 
عادی و مراســالت اداری به امضــاء هر یک از )مدیرعامل و یا 
رئیس هیئــت مدیره و یا قائم مقــام مدیرعامل( همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت پرورش داده ها 
سهامی خاص به شماره ثبت 69792 

و شناسه ملی 10101147298 

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

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عمــوم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیــه فعالیت های مطالعاتی مفهومی 
مهندســی پایه و تفصیلی و تأمین کاال و تجهیــزات و اجرا و نصب و راه اندازی کلیه 
تأسیســات نفت و گاز و پتروشیمی و پاالیشگاهی و خطوط لوله و انتقال نفت و گاز 
و کلیه ابنیه و زیرســاخت های مربوطه انجام کلیه امور مربوط به مهندسی و احداث 
تأسیســات زیربنایی آبی از قبیل طراحی و احداث ســدهای خاکــی بتنی انحرافی 
و تونل های انتقال آب شــبکه های انتقال آب و فاضالب و سیســتم های آبرســانی و 
شــبکه های آبیاری و زهکشــی و تصفیه خانه و ســایر امور مرتبط و انجام نظارت بر 
اجرای کلیه فعالیت های مزبور انجام کلیه امور مربوطه کارهای عمومی راهســازی و 
زیربنای شهری سیویل و کارهای تخصصی شامل زیرساخت و روسازی راه و خیابان 
زیرســازی راه و راه آهن زیرســازی باند و محوطه فرودگاه ابنیــه فنی واردات کاال و 
تجهیزات و ماشین آالت و لوازم و وسایل مورد نیاز شرکت خرید و فروش و واردات و 
صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و کلیه اموال منقول از جمله تخته و آهن آالت 
مصالح ســاختمانی و ابزار دقیق ماشــین آالت راهسازی و معدنی و تجهیزات نفتی و 
توربین های بخار صنعتی و کلیه لوازم آشپزخانه )کترینگ( ترخیص کاال از گمرکات 
داخلی گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها اخذ وام و اعتبارات بانکی 
از کلیه بانک ها و مؤسســات مالی و دولتی و خصوصی عقد قرارداد با کلیه اشــخاص 
حقیقــی و حقوقی اخذ نمایندگــی داخلی و خارجی و انجام کلیــه معامالت مجاز 
مربوطه و بطور کلی کلیه کارهای اجرایی داخل و خارج از کشــور در حیطه موضوع 
فعالیت شــرکت باشــد و شــرکت در کلیه مناقصات و مزایدات در داخل و خارج از 
کشــور حضور در کلیه نمایشگاه های بین المللی و برپایی نمایشگاه های تخصصی در 
عرصه بین المللی در داخل و خارج از کشــور اخذ یا اعطای نمایندگی به شرکت های 
داخلــی و خارجی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیــت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهــران- منطقه 14، 
شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس )غرب(- درختی، 
خیابان گلستان چهارم، خیابان گلستان، پالک 19، طبقه چهارم، واحد 6 کد پستی 
1468943671 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 500000000 ریال 
نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا آقای محمد امین ادیبی به شماره ملی 
1630255645 دارنده 250000000 ریال سهم الشــرکه خانم زیبا منتخبی نوده به 
شــماره ملی 1639073612 دارنده 250000000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت 
مدیــره آقای محمد امین ادیبی به شــماره ملی 1630255645 و به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم 
زیبا منتخبی نوده به شــماره ملی  1639073612و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از 
قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری بــا امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامــل هر یک به تنهایی همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود راشا تجارت آذر در تاریخ 1398/09/04 
به شماره ثبت 550593  به شناسه ملی 14008788136

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/4/15 و مجوز شماره 
1714/02/03/02/1/516/6269/98781128 مورخ 98/7/11 پلیس اطالعات 
و امنیت عمومی فاتب تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمد فروزان نژاد به شماره ملی 0041985613، 
محسن حاجی علی صراف به شــماره ملی 0043248780، عبداله صمدی به 
شــماره ملی 0037051199، محمد لواف به شــماره ملی 0043432212 و 
محمد نیائی پور به شــماره ملــی 0032889658 بعنوان اعضاء اصلی و آقایان 
حســین فروزان نژاد به شماره ملی 0056369646 و آقای سیدامیراحمد نواب 
کاشــانی به شــماره ملی 0044431643 بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت 
2 ســال تعیین گردیدند. آقای محسن بایه به شماره ملی 0044549393 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای عیسی شریفی ساری به شماره ملی 1263062105 
به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهــادار و تعهدآور با امضای 3 نفر از اعضــای اصلی هیئت مدیره)امضای ثابت 
مدیرعامل یا قائم مقام ایشــان و دو امضاء از ســایر اعضای اصلی هیئت مدیره 
که ترجیحا یکی خزانه دار باشــد( با مهر موسســه معتبر خواهد بود. روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات موسسه 

بنیاد خیریه الزهرا سالم اله علیها تهران به شماره ثبت 16052 

و شناسه ملی 10100583921 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/7/7 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای مجید اسکندری قلعه قاسمی به شماره ملی 
1171095945 آقای محمد عاملی به شماره ملی 1940133521 خانم فریبا عاملی به 
شماره ملی 1951190432 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای اصغر رنجبرریزی 
به شماره ملی 1170729312 به ســمت بازرس اصلی آقای امیر سلیمیان به شماره 
ملی 1170690017 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و 

حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سپاهان تجارت جاوید 
سهامی خاص به شماره ثبت 439725 

و شناسه ملی 10320873162

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شــرکت از مبلغ 20000000000 
ریــال به مبلغ 26570000000 ریال منقســم به 2657000 ســهم 
10000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت. و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 368048 

و شناسه ملی 74724 103201 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1398/04/03 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
صورت سود و زیان به ســال مالی منتهی به 1396/12/29 به 
تصویب رسید. مؤسســه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 
10861836531 به عنوان بازرس مؤسسه برای یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. هیئت امناء مؤسسه به شرح ذیل برای مدت 
2 ســال تعیین گردیدند: - حجت االســالم والمسلمین محمد 
قمی اویلی به شــماره ملی 0321735420 به عنوان رئیس و 
عضو هیئت امناء.- آقای علیرضا مختارپور قهرودی به شــماره 
ملی 0043858783 به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت امناء.- 
آقای محسن پرویز به شــماره ملی 0046584501 به عنوان 
عضو هیئت امناء. حجت االسالم والمسلمین سید علی موسوی 
به شــماره ملی 0939886707 به عنوان عضو هیئت امناء. - 
آقــای میثم نیلی احمدآبادی به شــماره ملی 1281873632 
به عنــوان عضو اصلی.- آقــای علی رمضانی به شــماره ملی 
0079843182 بــه عنوان عضو علی البــدل- آقای محمدرضا 
محمدخانی امین آبادی به شــماره ملــی 1199636721 به 
عنوان عضو علی البدل- آقای حسین شاه مرادی به شماره ملی 

1171360940 به عنوان رئیس مؤسسه.

آگهی تغییرات مؤسسه انتشارات عام المنفعه 
غیرانتفاعی امیرکبیر به شماره ثبت 2918 

و شناسه ملی 10100201530

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

اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی 
دو مرحله ای هم زمان با ارزیابی کیفی )فشــرده( خرید کندانسور هوایی جهت 
دو دســتگاه چیلر تراکمی 160 تن فرودگاه بین المللی بندرعباس را از طریق 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولــت برگزار نماید. )کلیــه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/9/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 98/9/12 تا تاریخ 98/9/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از شنبه 98/9/23 تا پایان تاریخ 98/10/7

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 98/10/8
زمان جلسه توجیهی: ساعت 10 صبح روز 98/9/26 در محل اداره کل 

فرودگاههای استان هرمزگان- معاونت عملیات فرودگاهی

میزان سپرده شــرکت در مناقصه مبلغ 400/000/000 ریال 
)چهارصد میلیون ریال( می باشد.

اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 
سامانه 27313131

دفتر ثبت نام: 88969737 - 85193768
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گــزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در 
خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکتها: آدرس: اســتان هرمــزگان اداره امور 

بازرگانی و حقوقی فرودگاهی 076-32388059
اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 

تماس 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه
 )WWW.setadiran.ir( بخــش »ثبت نــام/ پروفایل تأمین کننده/ 

مناقصه گر« موجود است.
شناسه آگهی: 680577                شناسه نوبت چاپ: 728788

تجدید مناقصه عمومی 
دومرحله ای شماره 98-7-2

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران )مادر تخصصی(
اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای هم زمان با ارزیابی کیفی )فشرده(
 خرید کندانسور هوایی جهت دو دستگاه چیلر تراکمی 160 تن فرودگاه بین المللی بندرعباس

جناب آقای دکتر علی اکبر والیتی
مشاور محترم مقام معظم رهبری در امور بین الملل

درگذشت همشیره مکرمه جنابعالی را از طرف خود و 
سایر همکاران تسلیت عرض می کنم و برای آن مرحومه 

رحمت واسعه الهی مسئلت می نمایم.
محمدی گلپایگانی
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مقام سابق
 خزانه داری آمریکا: 
اغتشاشات اخیر ایران 
توسط سازمان سیا 
سازماندهی شد

۲

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مدعیان اصالحات سفره مردم را کوچک کردند
حاال طلبکار هم شده اند

روح اهلل مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی در گفت وگو با کیهان:

حمایت ویژه دولت از نرم افزارهای خارجی
 توان رقابت را از نمونه های داخلی گرفته است

خبر ویژه

پوست خربزه زیر پای دولت
حجاریان: دولتمردان استعفا دهند
صفحه2

گزارشی از واکنش افکار عمومی به یک معافیت مالیاتی 

معافیت سلبریتی ها  از مالیات
مزد خوش رقصی آنها در انتخابات است

يادداشت روز

صفحه2

مردم گوش شنوا می خواهند
 نه مکان اعتراض

* مدعیان اصالحات در حالی این روزها »طلبکار« شده 
و »از پاسخگویی فرار می کنند« که مشکالت اقتصادی 
و معضالت معیشــتی کشــور ماحصل سیاست ها و 

حمایت های آنها از دولت تدبیر و امید است.
* ســران فتنه 88 تیغ انتقادات خود را به ســمت 
کلیت و حاکمیت نظام اســالمی بردند تا القا کنند که 
به وجود آمدن شــرایط کنونی، ماحصل سیاست های 
نظام جمهوری اسالمی است حال آنکه مسببان اصلی 
مشکالت کشور کسانی اند که سفره مردم را کوچک و 
انبوهی از مشکالت و معضالت اقتصادی و معیشتی را 

بر ملت و نظام اسالمی تحمیل کردند.
* حال که سلبریتی ها  فراموش کرده اند مسبب حوادث 
اخیر با رأی چه کسانی روی کار آمده است، مرور مواضع 
انتخاباتی برخی از آنان خالی از لطف نیست؛ رخشان 
بنی اعتماد: به روحانی رأی می دهم بدون آنکه متوهم 
باشم/ میالنی: دلخورم اّما باز به روحانی رأی می دهم/ 

باران کوثری: رأی من روحانی و ...
* کارن همایون فر آهنگســاز ایرانی در پســتی در 
اینســتاگرام خود درباره بیانیه عده ای از سلبریتی ها 
نوشت: »بیانیه آبان را امضا نکردم. برای اعتراض نیازی 
برای البه الی جمع قاطی شــدن ندارم. از این بیانیه ها 
هزارتا دیده ام مخصوصاً َدم انتخابات.«                   صفحه۲

* محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان برنامه وبودجه کشــور 
اخیرا با صدور یک دســتور فوری با کاهش معافیت مالیاتی 
هنرمندان در الیحــه بودجه 99 مخالفت کرده اســت. این 
دستور موجی از انتقادات نسبت به تصمیم جدید دولت مبنی 
بر معافیت هنرمندان از پرداخت مالیات، به راه انداخته است . 

* وقتی امثال بازیگــران و خواننده ها از 
مالیات معاف اند؛ یعنی امثال من و شمای 
کارمند و کارگر باید جورشــو بکشــیم ! 

عدالت زیبای اقتصادی.
* اگه از سلبریتی ها مالیات بگیرند، این 
ُضعفای دردمند هزینه ســفر به اروپا و 
کانادا و زایمان در اون کشور ها رو از کجا 
بیارند خب؟ آینده بچه شون چی میشه؟ 

شما پاسخگویید؟
* صدای آبان نمیدونم چیه ولی صدای 
آذر مــردم اینه کــه هنرمندها هم مث 

کارگرها و کارمندها مالیات بدن!
صفحه۱۱

ارتش سوریه پس از 4 سال
وارد استان کردنشین سوریه شد

* مؤمن نســب: وزارت ارتباطات درآمد ایجاد شــده از 
طریــق نرم افزارهای خارجی را به تکمیل شــبکه ملی 

اطالعات ترجیح می دهد.
* نرم افزارهای خارجی مــورد حمایت ویژه دولت قرار 
گرفتند تا جایی که سرور در اختیار آنها قرار گرفت و از 
پهنای باند ویژه )QOS( برخوردار شــدند. اگر کاربری 
همزمان روی گوشی همراهش سرویس تلگرام و سروش 
را داشــته باشد اول تلگرام بارگذاری )لود( شود و اگر از 
پهنای باند کاربر حجمی باقی ماند به بارگذاری سروش 

اختصاص می یابد.

* از ســال 90 تــا به االن رهبر معظــم انقالب بیش از 
90 مرتبه نســبت به اهمیت شــبکه ملــی اطالعات و 
بومی ســازی فضای مجازی تاکید داشــته اند، اما اینکه 
هیچکدام از این تاکیدها به مرحله اجرا نرسیده است مهر 
تاییدی بر منافع مالی سنگین و پول بسیاری است که در 

پس پرده وابستگی به نرم افزارهای خارجی وجود دارد.
*نحــوه مواجهه مدیــران با شــبکه ملــی اطالعات 
و بومی ســازی فضــای مجــازی نشــان می دهد هیچ 
سیاســت گذاری و عــزم جدی برای اســتقالل فضای 
سایبری کشور وجود ندارد.                          صفحه۳

صفحهآخر

* ســخنگوی ستاد طرح معیشــتی خانوار: نتیجه 
ثبت نام جاماندگان یارانه حمایتی ســه هفته دیگر 

اعالم می شود.
* کاهــش 30 درصدی تــردد در جاده ها،  پس از 

افزایش قیمت بنزین.

* نجــات شــهرداری ها از شهرفروشــی  با الیحه 
»درآمد پایدار شهری«.

* در دولــت فعلــی هیــچ ســرمایه گذاری برای 
بهینه سازی پاالیشگاه ها انجام نشد.

صفحات۴و۱۰

یک فعال اقتصادی:

10هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 
کارت های بازرگانی یک بار مصرف

* نتانیاهــو به التماس افتاد؛ »اجازه بده فقط 6 ماه 
نخست وزیر باشم.«

* طرح شیطانی سعودی ها برای تکرار سناریوی عراق 
در یمن »لو« رفت.

* سندرز: 500 هزار آمریکایی شب ها در خیابان ها می خوابند.

* خشم فعاالن حقوق بشر از انتخاب قاتل »خاشقجی« 
و کودکان یمن به ریاست گروه 20.

* رژیم صهیونیســتی در عملیــات نوامبر 2018 
چگونه از حماس شکست خورد؟

صفحه آخر

اقدام افراد مسلح برای فراری دادن 6 هزار داعشی ناکام ماند

تالش بی وقفه آمریکا و عربستان
برای فعال کردن مجدد گسل داعش در عراق

با وجود حال ناخوش تولید کشور 
رخ داد 

دستور 
سؤال برانگیز روحانی 
برای پیوستن ایران
 به سازمان تجارت جهانی 
در دولت فعلی
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رئیس قوه قضائیه: 

خسارت آسیب دیدگان 
جانی و مالی حوادث اخیر 
باید توسط دولت 
جبران شود

۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

مدعیان اصالحات:
 عامل اغتشاشات اخیر 
شورای نگهبان است!

۱۱


