
  به اســتناد صورتجلســه هیئــت تصفیه / مدیــر تصفیه 
مورخ 1399/03/24 و مجوز شماره 119326 / 15 / 992 
مورخ 99/7/5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : آقای دکتر محمد صیادی نژاد به شماره 
ملی 4839390290 به سمت رئیس اجرایی هیات تصفیه 
آقای دکتر مسعود توسلیان به شماره ملی 0680164286 
به ســمت عضو هیات تصفیه آقای داریــوش نیکورزم به 
شــماره ملی 5849662197 به سمت عضو هیات تصفیه 
انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور 
بانکی از قبیل ســفته ، بــرات و اوراق بهادار با امضا رئیس 
اجرایی هیات تصفیه آقای محمد صیادی نژاد ، آقای مسعود 
توسلیان و آقای داریوش نیکورزم عضو هیات تصفیه همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشد. ضمنا کلیه اوراق عادی با 
امضــای رئیس اجرایی هیات تصفیه و در غیاب ایشــان با 
امضای هریک از اعضای هیات تصفیه همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
آشیانه هزاره سوم ایرانیان در حال تصفیه 

به شماره ثبت 46768 و شناسه ملی 10100919876

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/12/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرتضــی پازوکی با کد ملی 
2161522401 به نمایندگی از بنیاد علوی به شناسه ملی 
10100056933 به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره 
و مجید ســلیمانی با کد ملی0558365957 به نمایندگی 
از بنیــاد مســتضعفان انقاب اســامی به شناســه ملی 
10100171920 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و امین اله 
جمالو بــا کد ملی5719794166 به نمایندگی از ســتاد 
اجرایی فرمان امام )ره( به شناســه ملی 14002127610 
بعنــوان رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و 
اســناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و اوراق 
تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات 
مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و 
اداری بــا امضاء مدیرعامل و درغیــاب مدیرعامل با امضاء 

نایب رئیس هیات مدیره معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت سرشار
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 25598 

و شناسه ملی 10100710609 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای مسیح هاشمی 
خوراســگانی)0031109901( به ســمت بازرس اصلی و خانم 
شــهرزاد جلی)0071076931( به سمت بازرس علی البدل برای 
یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورت های مالی شرکت 

منتهی به سال 1397 بتصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پارس دیدگان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 223886 

و شناسه ملی 10102651051

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/14 
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: صورت های 
مالی ســال 1397 به تصویب رســید. آقای هوشــنگ اله دادی به شــماره ملی 
3781874141 به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحمد موسوی نائینی به شماره 
ملی 0045698260 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. آقای اسماعیل یوسفی مبرهن به شماره ملی 2691172805 به عنوان 

عضو علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد.

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

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
سامانه گستر به شماره ثبت 82881

 و شناسه ملی 10101275053 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت 
از تهران به اســتان مازندران- ســاری- میــدان امام- 
خیابان جام جم- کوچه صالحین- پالک 11 کد پســتی 
4814833677 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پیشخوان خدمات نوین نگین مازندران 
سهامی خاص به شماره ثبت 370409 

و شناسه ملی 10320204300

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای صابر بابائی باتی به شــماره ملی 5279452191 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت 
سهم الشــرکه خود را به مبلغ 4080000000 ریال افزایش داد. آقای محمود بابائی باتی به 
شماره ملی 0013560794 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 
3960000000 ریال افزایش داد.  آقای مهرداد بابائی باتی به شماره ملی 0019348827 با 
پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 3960000000 ریال افزایش 
داد. سرمایه شرکت از مبلغ 5000000000 ریال به مبلغ 12000000000 ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه: آقای صابر بابائی 
باتی به شــماره ملی 5279452191 دارنده 4080000000 ریال آقای محمود بابائی باتی به 
شــماره ملی 0013560794 دارنده 3960000000 ریال آقای مهرداد بابائی باتی به شماره 

ملی 0019348827 دارنده 3960000000 ریال.

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

آگهی تغییرات شرکت آرین نیرو مبتکر شمال با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 497831 و شناسه ملی 14004511868 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/2/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: نشانی شرکت به: استان البرز، 
شهرســتان ســاوجبالغ، بخش چندار، دهســتان چندار، 
روســتا کردان، محله ندارد، بلوار برکــت، خیابان کردان، 
 پالک 0، طبقه همکف کد پســتی 3365119937 منتقل 

گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی کردان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 62372 

و شناسه ملی 10101073916  به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1396/4/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقــای هادی جوادی 
کوچکسرائي به شماره ملی 2161915509 به سمت بازرس اصلی 
و رضا بهجتی به شــماره ملی 30067308120 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و 
حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی 1395 مورد تصویب 

قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پیشخوان خدمات نوین نگین مازندران 
سهامی خاص به شماره ثبت 

370409 و شناسه ملی 10320204300 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/11/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: بهرام داودی 
عیسی لو به شماره ملی 1671112563 به سمت بازرس اصلی 
و سیدمحمد حســین رضوی به شماره ملی 0067597025 به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پاز 
سهامی خاص به شماره ثبت 21577 

و شناسه ملی 10100671309

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طــور فوق العاده 
مــورخ 1398/12/14 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حســاب سود و زیان ســال مالی 1397 مورد تصویب واقع گردید 
رحمت الــه ذوالقدری قره باغ به شــماره ملی 1533799008 به 
سمت بازرس اصلی توکل نظری به شماره ملی 5889592300 به 
سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 به مدت یک سال 
انتخاب گردیدند. علیرضا روحانی با شــماره ملی 0937471879 
بــه نمایندگی از شــرکت پرســیت همــکاران به شناســه ملی 
10760241142 بــه ســمت عضو هیئت مدیــره محمد کبیری 
به شــماره ملی 0058475885 به نمایندگی از شــرکت کشت 
و صنعت ورده و ســیبان دره به شناســه ملی 10103381961 
به ســمت عضو هیئت مدیره محبعلی حســنی برسری به شماره 
ملی 5949862929 به نمایندگی از شرکت صنایع همراه رسا به 
شناســه ملی 10100949715 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت مورد تصویب واقع گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی
 موتورسیکلت برقی لیتیوم پدیده پارس 

سهامی خاص به شماره ثبت 376105 
و شناسه ملی 10320247451 

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

اصالحیه آگهی خرید
 و تملک زمین

پیــرو درج آگهی روزنامه مورخ 1399/10/14 و 1399/11/14 ضمن 
الصاق کروکی مســیر خط انتقال فاضاب شــهرک فدک شاهرود به 

سمت تصفیه خانه فاضاب،متراژ به 2000مترطول اصاح می گردد.
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان سمنان

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب

استان سمنان )سهامی خاص(

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی«
شماره مناقصه : 26139/ص14

    اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره(
1- موضوع مناقصه: تعمیرات اساسی منجر به PM منازل سازمانی مجتمع مسکونی 400 واحد

۲-شرایط الزامي متقاضیان:  1- ارائه اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات معتبر ۲- داشتن حداقل رتبه 
3 ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور ، )معتبر در تاریخ ارزیابی کیفی و بازگشایی پیشنهاد مالی و عقد 
قرارداد( ۳- داشــتن ظرفیت خالی ریالی و تعدادی همزمان در حد برآورد انجام کار)توضیح در اســناد 
ارزیابی کیفی و شرایط عمومی مناقصه( 4- ارائه گواهی صاحیت ایمنی معتبر در زمان ارزیابی کیفی و 
بازگشایی پیشنهاد مالی و انعقاد قرارداد از وزارت کار و رفاه اجتماعی  *** در صورت عدم احراز شرایط 
فوق ، ســایر معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح ذیل مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. ۵- ارائه 
صورت های مالی حسابرسی شده برای آخرین سال مالی )الزامی برای برنده مناقصه قبل از انعقاد قرارداد(  
۶- شاخص های ارزیابی و امتیاز دهی به متقاضیان: 1- تجربه و سوابق اجرایی )35 امتیاز ( 2- حسن 
 ســابقه در کارهای قبلی )10 امتیاز ( 3- توان مالی و اعتباری )10 امتیاز ( 4- توان فنی و برنامه ریزی

)20 امتیــاز (  5- تــوان تجهیزاتی )20 امتیاز(  6- نحوه ارائه مســتندات و ارزیابی شــکلی )5 امتیاز(   
**حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابي کیفي، جهت شرکت در مناقصه 60 از 100 مي باشد.

۳- مهلت، محل و نحوه خرید اسناد مناقصه: 
متقاضیان شــرکت در مناقصــه مي توانند از تاریخ 99/11/29 تا پایان وقــت اداری مورخ 99/12/03 با 

مراجعه به سایت www.setadiran.ir نسبت به دریافت )خرید( رایگان اسناد اقدام نمایند. 
  * جلسه پرسش و پاسخ و سایت ویزیت رأس ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 99/12/11 در محل 
ساختمان توحید- اداره تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات واقع در مجتمع بندري امام خمیني)ره(
برگزار خواهد شد.. با عنایت به لزوم شفاف سازی تعهدات مندرج در قرارداد و پیوست مربوطه به صورت 
موکد توصیه می شود متقاضیان در جلسه توجیهی رفع ابهام در اجرای ماده 17 قانون برگزاری مناقصات 
حضور یابند و سؤاالت و ابهامات احتمالی خود را جهت ارائه آنالیز قیمت مناسب با دستگاه نظارت مطرح 
نمایند ، ضمناً کلیه پیشــنهاددهندگان موظف هستند نسبت به اخذ صورتجلسه پرسش و پاسخ و سایت 
ویزیت از سامانه ستاد و مهر و امضاء و بارگذاری آن اقدام نمایند. در صورت نیاز به کسب اطاعات بیشتر 

با تلفن های ادارات ذیل می توان در طول مدت زمان آگهی تماس حاصل نمود. 
کارشناس اداره پیمان و رسیدگی و مدیریت پروژه: 0۶1۵۲۲8-۶7۳0

کارشناس اداره مهندسی عمران: ۲۳47- 0۶1۵۲۲8
4- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

 مناقصه گــران بایــد مبلــغ بــه عــدد 17،049،709،198 ریــال به حــروف )هفده میلیــارد و چهل 
و نــه میلیون و هفتصد و نه هزار و یکصد و نود و هشــت ریال( را بصورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و 
 شــرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وجه به حســاب تنخواه گردان بندر امام خمینی)ره( 
بــه شــماره شــبا IR 700100004101064571214861 ارائــه نماینــد. )کد اقتصــادی کارفرما: 

411319577986- شناسه ملی کارفرما: 14000180614 – کدپستی کارفرما: 63571-38420 (
۵- مهلت و محل تسلیم پاکات و بارگذاری اسناد: 

متقاضیــان باید پیشــنهادات خود را تا ســاعت 15:00 روز یکشــنبه مــورخ 99/12/17 در ســامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد ایــران( بــه آدرس www.setadiran.ir بارگــذاری نمایند. 

جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و دریانوردی 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره(

ضمنــاً متقاضیــان مکلفند در مهلــت مقرر عاوه  بــر بارگذاری اســناد خود در ســایت مذکور صرفاً 
 نســبت بــه تحویــل فیزیکی تضمین شــرکت در مناقصه بــه همراه فــرم خوداظهــاری ظرفیت کار 
 )پاکت الف( به دبیرخانه مرکزي اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان- منطقه ویژه اقتصادی بندر 
 امام خمینی)ره( - واقع در طبقه همکف- ساختمان مرکزی- صندوق پستی 159  تلفن 4001- 0۶1۵۲۲8 

فاکس ۲۲۲۶900 – 0۶1۵۲۲8  تسلیم و رسید دریافت نمایند. 
تبصره 1: کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پوشه ها و 
 www.setadiran.ir اعام برنده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( آدرس 
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 فلذا از ارائه اسناد فیزیکی 
به استثناء تضمین شرکت در مناقصه به همراه فرم خود اظهاری ظرفیت کار )پاکت الف( خودداری گردد. 

شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 0۲1-419۳4
تبصره ۲: مناقصه گران از ارســال فیزیکی اســناد پاکت های )ب( و )ج( و یا ارسال سیستمی اسناد فاقد 

امضای الکترونیکی )دارای مهر گرم( جداً خودداری نمایند. 
۶- زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی: 

 پاکت ارزیابی کیفی متقاضیان در تاریخ 99/12/18 در محل دفتر جلســات به آدرس خوزســتان - بندر
امام خمینی)ره(، مجتمع بندری امام خمینی)ره( مفتوح می گردد.

تبصره: اســناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه باید مطابق شرایط مذکور توسط مناقصه گران به صورت 
الکترونیکی در سامانه ستاد ایران بارگذاری گردد.

7- زمان و محل بازگشایي پاکات )الف- ب- ج( حاوي اسناد مناقصه:
پیشــنهادهاي متقاضیان راس ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 99/12/25 در محل دفتر جلسات 
به آدرس خوزستان - بندر امام خمینی)ره(، مجتمع بندری امام خمینی)ره(- ساختمان مرکزی - طبقه 

چهارم مفتوح و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مدت زمان انجام کار: 36 ماه شمسی برآورد اولیه: 717/485/459/919 ریال 
- »هزینه این پروژه از محل اعتبارات ســرمایه ای ســازمان بنادر و دریانوردی تامین گردیده و مشمول 
نحوه کســر حق بیمه طرح های عمرانی تامین اعتبار شده از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
نمی گردد. بنابراین کل حق بیمه مورد درخواست سازمان تامین اجتماعی به عهده و هزینه پیمانکار است 
و وظیفه مورد عمل درخصوص نحوه کســر و واریز و تسویه حســاب حق بیمه مطابق با ماده 38 تامین 

اجتماعی خواهد بود«
- ارائه اسناد و شرکت به صورت مشارکتی و کنسرسیوم در این مناقصه پذیرفته شده نمی باشد.

** مدت اعتبارپیشــنهادها و تضمین شــرکت در مناقصه: مدت اعتبار پیشنهادها و تضمین شرکت در 
مناقصه حداقل باید 90 روز از آخرین روز تاریخ پیشنهاد قیمت باشد.

** اعضای هیئت مدیره یا نماینده شــرکت های حائز امتیاز ارزیابی کیفی می توانند با در دست داشتن 
معرفی نامه مطابق با بند »د« ماده 18 قانون برگزاری مناقصات در جلســه بازگشــایی پیشنهاد قیمت ها 

شرکت نمایند.
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان - منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( شناسه آگهی: 109۶4۲۵
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4 و 10[

 چــرا تلفات کرونا در آمریکا بســیار باالســت؟ 
رسانه های آمریکایی پاسخ می دهند.

 عربســتان، رتبــه نخســت نقض حقوق بشــر
بین کشورهای عربی را داراست.

 ارتش میانمار: کدام کودتا؟ ما کودتا نکردیم!

 62 درصــد مردم آمریکا هیچ یــک از دو حزب 
دموکرات و جمهوری خواه را قبول ندارند.

 عملیات گسترده ضد تروریستی در 40 استان ترکیه؛
718 نفر دستگیر شدند.

بعد از ۲۶ سال فاش شد

فرانسه عامالن نسل کشی رواندا را 
فراری داده بود

 3 دلیل افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر.
 رئیــس اتاق بازرگانــی تهران: دســتگاه اجرایی به 
کارخانه صدور بخشنامه های متناقض تبدیل شده است.

 17 مبتای قطعی به ویروس کرونای جهش یافته 
در کشور شناسایی شدند.

 رئیــس اتحادیه فروشــندگان آهن: بــازار آهن 
راکد است اما نمی دانیم چرا قیمت ها باال می رود!

 رئیس کمیته بهداشت و درمان کمیسیون تلفیق 
مجلس: سامت مردم و توسعه کشور قربانی منافع 

صنعت دخانیات شده است.

متولیان تولید و فروش میوه:

دالل ها پرتقال ۲۰ هزار تومانی را 
۵ هزار تومان از کشاورز خریدند

 ]صفحه آخر[

پایگاه آمریکا با 24 موشک درهم کوبیده شد
انتقام از اشغالگران این بار در اربیل

 گام مشترک و رو به جلوی دولت و مجلس
کلیات بودجه 1400 در صحن علنی تصویب شد

 نمایندگان مجلس کلیات الیحه اصاحیه بودجه ســال 1400 را با 211 رأی موافق، 28 رأی مخالف 
و 6 رأی ممتنع تصویب کردند.

 نماینــدگان موافــق می گویند دولــت با کاهــش هزینه ها، افزایــش درآمد مالیاتی، رعایت ســهم
صندوق توسعه و... گام رو به جلو برداشته است. 

 ایــن گروه، که در پی انتقام خون شــهیدان عراقی 
اســت، اعام کرد که در این موشکباران، به تأسیسات 
و هواپیماهای آمریکایی خســارات زیادی وارد شد و 
تعداد نامعلومی از اشغالگران نیز کشته و مجروح شدند. 
 به گفته شــاهدان، یک هواپیمای نظامی و یک 
پهپاد هجومی آمریکا در حمله مذکور، از بین رفتند.
 مدیر فرودگاه اربیل اعام کرد که پروازهای این 
فرودگاه همچنان متوقف است و مسئوالن فرودگاه 

در حال ارزیابی خسارت های وارد شده هستند.
 پیش از این،گروه های مقاومت عراق به نظامیان 
آمریکایــی هشــدار داده بودنــد کــه در صورت 
خارج نشــدن از عراق، هدف قــرار می گیرند. لذا، 
 حملــه مذکور امــری طبیعی و قابــل پیش بینی 

بوده است.

 ]صفحه 11[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

عارف: 
ناسا همان شعساست

فقط اسمش عوض شده

فارن پالیسی:

برجام اهرم فشار آمریکاست
ایران با اقتصاد مقاومتی فشار حداکثری را مهار کرد

]صفحه ۲[

]صفحه آخر[

 

دشمن شناس باشیم 
مثل مردم!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 فارن پالیسی: تهران در مقابل فشار حداکثری، اهرم فشار خود را از طرق مختلفی مانند افزایش 
توانمندی نظامی در خلیج فارس، افزایش فعالیت های هسته ای، سرمایه گذاری در زیرساخت های 

اقتصاد مقاومتی، تنوع اقتصادی و...افزایش داد.
 برجام اهرم فشــار آمریکاســت... با بازگشــت به برجام، ایاالت متحده، هم می تواند تأثیر 
مخرب تحریم های اقتصادی را حفظ کند و هم از گذر دیپلماســی پایدار نتایج مطلوب سیاسی 
 کســب نماید. همچنین دولت بایدن در موقعیت بسیار قوی تری برای آغاز گفت وگوهای بعدی 

قرار خواهد گرفت.

 ایران امروز به هیچ وجه در آستانه سقوط یا فروپاشی قرار ندارد. پیش بینی می شود که ایران 
 در ســال ۲0۲1 شاهد یک بهبود اقتصادی نیز باشــد. به این ترتیب، ایاالت متحده باید سریعًا 

به توافق برگردد و سرعت پیشرفت برنامه هسته ای ایران را متوقف کند.
 رهبر معظم انقالب- 19 دی -99: اگر تحریم ها برداشــته شد، بازگشت آمریکا به برجام معنا 
 می دهد البته مسئله خســارت ها که جزو مطالبات ما است در مراحل بعدی دنبال خواهد شد،

اما بدون رفع تحریم ها بازگشت آمریکا به برجام حتی ممکن است به ضرر کشور هم باشد.

 

صفحه ۱۰

سخنگوی قوه قضائیه 
در پاسخ به سوال کیهان:  

بهتر است به مدیرانی که 
در مسئولیت قبلی بد عمل کرده اند 

پُست جدید داده نشود

صفحه ۳

روحانی:   

آمریکا تحریم ها را نه بر روی کاغذ 
بلکه در عمل لغو کند 

تا به تعهدات برجامی برگردیم

صفحه ۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

چون شورای عالی اصالحات 
 »غیردموکراتیک« بود

»ناسا« آمد!

 پایگاه اشــغالگران آمریکایی در مرکز اقلیم کردســتان عراق هدف 24 فروند موشــک 107 میلیمتری 
قرار گرفت و شمار نامعلومی از نظامیان تروریست آمریکایی کشته و یا مجروح شدند. 

 واشنگتن به هاکت یک پیمانکار امنیتی و جراحت 9 نفر دیگر اعتراف کرد.
 گروه موســوم به »ســرایا اولیاء  الدم« )گردان های اولیا دم( با صدور بیانیه ای، مســئولیت حمله موشکی 

به پایگاه نظامی آمریکا در اربیل را به عهده گرفت.
 این گروه تازه تأســیس عراقی همچنین اعام کرد که اشــغالگران آمریکایی در هیچ جای عراق امنیت 

نخواهند داشت. 

پیشروی گسترده انقالبیون در مأرب
فراخوان دشمن  

برای جلوگیری از سقوط شهر 

صفحه آخر

رهبر شیعیان اندونزی
بر اثر ابتال به کرونا درگذشت


