
مناقصه گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
موضــوع مناقصه: خدمات مشــاوره جهت احداث پســت 230 

 EPC کیلوولت گلمروتی دلگان به صورت
تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از دوشنبه مورخ 99/4/9 

لغایت روز یکشنبه مورخ 99/4/22
نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی: مراجعه به صفحه اعالن 
 setadiran.ir عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 تاریــخ تحویل پاکات ارزیابــی کیفی: حداکثر تا ســاعت

2 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 99/5/6
نحوه تحویل پاکات ارزیابی کیفی: بارگذاری پاکات به صورت 
الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق با زمانبندی 

.PDF در قالب یک فایل
مدت اجرای پروژه: 32 )ســی و دو( ماه شمســی از تاریخ ابالغ 

قرارداد.
حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی کیفی: 60

از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز الزم ارزیابی کیفی را کسب نمایند 
جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

شروط و شرایط شرکت در فرآیند ارزیابی کیفی: به شرح 
مندرج در اسناد ارزیابی کیفی

********
پیام مدیریت مصرف

با ترویج فرهنگ صرفه جویی، صنعت برق را در ارائه خدمات 
پایدار یاری کنیم.

شناسه نوبت چاپ: 953091 شناسه آگهی: 895982   
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
سیستان و بلوچستان

برق منطقه ای 
استان سیستان و بلوچستان

آگهی ارزیابی کیفی شماره 99/7
)نوبت اول(

م الف ۲۵۲

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)894976(

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 )894973(

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/11/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از 
مبلغ 20000000000 ریال به مبلغ 90000000000 ریال 
منقسم به 450 ســهم 200000000 ریالی با نام از محل 
تجدید ارزیابی افزایش یافت. ماده مربوطه در اساســنامه 
اصــالح و ذیل ثبــت از لحاظ افزایش ســرمایه در تاریخ 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )894974(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پاز سهامی خاص 
به شماره ثبت 21577 و شناسه ملی 10100671309 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1398/12/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر تیموری به شماره ملی 0080598439 
با پرداخت 19000000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 
میزان 19999000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
1000000000 )یک میلیارد( به 20000000000 )بیســت میلیارد( ریال 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح می گردد. اسامی 
شرکاء پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل می باشد: آقای نادر تیموری با کد 
ملی 0080598439 دارای 19999000000 ریال سهم الشرکه آقای احمد 

ساری با کد ملی 0020492359  دارای 1000000 ریال سهم الشرکه.
 سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )894972(

آگهی تغییرات شرکت توسن بار فرابران تهران شرکت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 509726 و شناسه ملی 14006781464

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 )896309(

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 )894977(

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 )894975(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پاز 
سهامی خاص به شماره ثبت 21577 

و شناسه ملی 10100671309

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1399/3/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و 
زیان ســال مالی 98 به تصویب رسید. آقای پیمان باقری پور با کد 
ملی 5179659949 به ســمت بازرس اصلی و آقای علی بردایی با 
کد ملی 0040249735 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )896324(

آگهی تغییرات شرکت آرن افرا سهامی خاص
به شماره ثبت 99371 

و شناسه ملی 1 1010143361 

شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان )به عنوان دستگاه مناقصه گزار( در نظر دارد 
انجام عملیات ایمن سازی خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق استان 
کرمان در برابر ســیالب با اجرای سیل بند، محوطه سازی و سایر عملیات 
اجرایی به شماره ثبت 2099001406000010 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 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 ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 99/4/11 
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 99/4/18

آخرین مهلت بارگذاری اســناد مناقصه و پاکت های پیشنهادی: تا ساعت 
13/30 روز دوشنبه مورخ 99/4/30

مهلت ارسال اصل پاکت الف: تا ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 99/4/30
 زمــان و محل بازگشــایی پــاکات مناقصه: ســاعت 11:30 روز سه شــنبه 

مورخ 99/4/31
ساختمان شماره یک- طبقه دوم )اتاق کنفرانس( شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان.

محل تحویل پاکت الف: کرمان- بلوار شهید عباسپور- اداره دبیرخانه شرکت سهامی 
برق منطقه ای کرمان کدپستی: 7614653143

تذکر مهم: تحویل نســخه اصل پاکت الف به صورت الک و مهر شده به 
آدرس فوق الذکر الزامی می باشد.

مبلغ و نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلــغ 2/410/000/000 
ریــال به صــورت یک یــا ترکیبــی از ضمانتنامه های منــدرج در ذیل:-رســید واریز 
وجــه بــه شــماره شــبا  IR810100004101121638162028 و شناســه واریزی 

363121659224500810500000000000 بانک مرکزی 
- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از ســوی موسسات اعتباری غیربانکی که 

دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند. 
- ســایر ضمانتنامه های مقرر در بندهــای )پ(، )ج(، )چ(، )ح( ماده 4 آئین نامه تضمین 
معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه  مورخ 94/9/22 و اصالحیه های بعدی آن.

- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط، مخدوش، سپرده های کمتر از میزان 
مقرر، چک شــخصی و نظایر آن و پیشــنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی 

واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ضمنا داشــتن گواهی پیمانکاری پایه )4( در رشــته ابنیه یا نیــرو و همچنین گواهی 

صالحیت ایمنی معتبر الزامی می باشند.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 ،www.krec.co.ir ضمنــا ایــن آگهــی در ســایت اینترنتــی بــه آدرس هــای
http://iets.mporg.ir و WWW.Tavanir.org.ir در دسترس می باشد.

شناسه آگهی: 895064  شناسه نوبت چاپ: 952032

روابط عمومی 
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
وزارت نیرو شماره 99/21

شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان
)نوبت دوم(

آگهی مناقصه
مجتمع اقتصادی منطقه جنوب در نظر دارد، میزان 180 متر لوله 
جدارچاهی)طبق مشخصات و شرایط مشخص( از طریق مناقصه عمومی 
خریداری نماید. از عالقه مندان به شــرکت در مناقصه دعوت می شــود 
جهت دریافــت اوراق مناقصه و آگاهی از شــرایط، از تاریخ 99/4/10 
لغایت 99/4/14 همه روزه در ســاعت اداری به شیراز- بلوار کریم خان 
زند- کوچه 34- مجتمــع اقتصادی منطقه جنوب- طبقه دوم دبیرخانه 
کمیســیون معامالت مراجعه نمایند. زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه 
مورخ 99/4/15 ســاعت 9 خواهد بود.سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 
ده میلیون ریال در قالب چک تضمین شــده بانکی از شــرکت کنندگان 
اخذ می گردد. دستگاه مناقصه گذار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار اســت. به پیشنهادات فاقد ســپرده، خارج از مهلت مقرر، مبهم یا 

مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص(، هلدینگ تخصصی دریایی، 
واحد اجرایی موسسه عمران ساحل)کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک(

موضوع مناقصه: اجرای کانال دفع آبهای سطحی محدوده ترمینال گوگرد
مهلت مناقصه: از تاریخ 1399/04/10 لغایت 1399/04/18 )نه روز(

تاریخ تحویل پاکت: 1399/04/19 و تاریخ بازگشایی پاکت 1399/04/21
مدت قرارداد: هشت ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 400/000/000 ریال)چهارصد میلیون 
ریال(.

بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار)ضمانتنامه 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 ســایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسســه عمران ســاحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس عبداله زاده- آقای مهندس مسعودی
تلفن: 07731378702-5- 09387646547- 09017716518 

تهران- تهران پارس اتوبان شهید عباس دوران)اسبدوانی قدیم( میدان شهید 
مهتدی- جنب نیروی دریایی سپاه- موسسه عمران ساحل

آگهی مناقصه عمومی
 )یک مرحله ای(   نوبت اول

مناقصه گزار: قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص(، هلدینگ تخصصی 
دریایی، واحد اجرایی موسســه عمران ســاحل )کارگاه احــداث فاز 1 بندر 

پارسیان(
موضوع مناقصه: عملیات ساخت سازه ساختمان برج کنترل بندر

مهلت مناقصه: از تاریخ 1399/4/10 لغایت 1399/4/19 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت : 1399/4/21 و تاریخ بازگشایی پاکت 1399/4/23

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال )دویست و پنجاه میلیون 
ریــال(. به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های 
صادره توســط موسسات 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:
هرمزگان- شهرستان پارسیان- شهر کوشکنار- منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر 
پارســیان- موسسه عمران ســاحل- کارگاه احداث فاز 1 بندر پارسیان- امور 

قراردادها- آقای مهندس علوی- آقای مهندس چمن آرا
تلفن: 07644627047- 02181444905- 09171041836- 09170927889 

تهران- تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اســبدوانی( میدان شــهید 
مهتمدی - معاونت فنی موسسه عمران ساحل 

آگهی مناقصه عمومی
 )یک مرحله ای(   نوبت اول

مناقصه گزار: قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص(، هلدینگ تخصصی 
دریایی، واحد اجرایی موسســه عمران ســاحل )کارگاه احــداث فاز 1 بندر 

پارسیان(
موضوع مناقصه: عملیات ساخت سازه ساختمان اداری بندر

مهلت مناقصه: از تاریخ 1399/4/10 لغایت 1399/4/19 )ده روز(
تاریخ تحویل پاکت : 1399/4/21 و تاریخ بازگشایی پاکت 1399/4/23

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 450/000/000 ریــال )چهارصد و پنجاه 
میلیون ریال(. به صورت 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 جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
هرمزگان- شهرستان پارسیان- شهر کوشکنار- منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر 
پارسیان- موسســه عمران ســاحل- کارگاه احداث فاز 1 بندر پارسیان- امور 

قراردادها- آقای مهندس علوی- آقای مهندس چمن آرا
تلفن: 07644627047- 02181444905- 09171041836- 09170927889 
تهران- تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اســبدوانی( میدان شــهید 

مهتمدی - معاونت فنی موسسه عمران ساحل 
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴، ۳و ۱۰[

 زوال آمریــکا و قــدرت گرفتن چیــن؛ روایت 
لوکاشینکو از شرایط فعلی جهان.

 محمود الزهار: نتانیاهو از ترس انتفاضه به دنبال 
الحاق تدریجی کرانه باختری است.

 درخواســت ســازمان ملل از جهان برای توقف 
قتل  عام در میانمار.

 توصیف جانســون از شــرایط کرونا در انگلیس؛ 
»کابوس، شوک عمیق و فاجعه«.

اولین نشانه عقب نشینی؛

فاکس نیوز: ترامپ احتمااًل
از نامزدی ریاست جمهوری انصراف می دهد

 رئیس سازمان توســعه تجارت: کارت بازرگانی 
2500 صادرکننده ای که ارز نیاورده اند تعلیق شد.
 معاون وزیر اقتصاد: ایران گرفتار ابرتورم نخواهد شد.

 رئیس قــوه قضائیه: مبارزه با فســاد مقطعی و 
تشریفاتی نیست.

 مدیرعامل سازمان میادین شهرداری تهران اعالم 
 کــرد؛ اختالف 40 درصدی قیمــت میوه و تره بار 

در میادین شهرداری با مغازه های سطح شهر.
 فرمانــدار تهران: گزارشــی از اجاره نشــینی 

پشت بام ها نداشته ایم.

نایب رئیس  اتحادیه امالک: 

ثبت اجاره های باالتر از نرخ مصوب
ممنوع است

 ]صفحه ۳[

قربانیان کرونا رکورد زد
آیا در کاهش محدودیت ها تجدید نظر می شود؟

مردم لبنان در حمایت از حزب اهلل و ایران شعار دادند
و پرچم آمریکا را لگدمال کردند

دادستان تهران خبر داد

تعقیب قضایی ترامپ و ۳۵ متهم دیگر
به جرم ترور سردار سلیمانی

از تعقیب قضایی ترامپ در  دادســتان تهران 
پرونده ترور فرمانده شهید سپاه قدس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، القاصی مهر 
در نشست دیروز مســئوالن عالی قضایی با اشاره 
به اقدامات انجام شــده برای پیگیری پرونده ترور 
سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: 36 نفر 
از افرادی که در ترور حاج قاسم مباشرت، معاونت 
و آمریت داشتند، اعم از مسئوالن سیاسی و نظامی 

آمریکا و دیگر دولت ها شناسایی شدند که توسط 
مقام قضایی برای آنها دستور جلب و اعالم وضعیت 

قرمز از طریق پلیس بین الملل صادر شده است.
 وی عنــوان اتهامــی ایــن افــراد را »قتــل« و 
»اقدام تروریســتی« اعالم کــرد و افزود: در راس 
 این فهرســت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
قرار دارد و تعقیب قضایــی او حتی پس از پایان 

دوره مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد.

 رهبر انقالب: »در اثر فداکاری دســتگاه ها و کادرهای درمانی و بهداشتی و همچنین مجاهدت داوطلبانه  
گروه هــای مردمی و همکاری عمــوم مردم، ایران به عنوان یک کشــور موفق در دنیا معرفی شــد اما این 
 مربــوط بــه ابتدای کار بود و اکنون متأســفانه آن حرکــت و مجاهدت از جانب بعضی مردم و مســئوالن 

سست شده است.«

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

حقوق کارگران را 
با ائتالف های اشرافی 

حفظ کردید؟!

نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به یادداشت کیهان

تالش و فداکاری دولت
در هر کوی و برزنی ثبت است!

]صفحه ۲[

]صفحه آخر[

 

اروپا 
همان اسرائیل و آمریکاست!

یادداشت میهمان

] صفحه۲ [

در دادگاه »عظیم خودرو« مطرح شد

حقوق 8 میلیونی
منشی های شرکت 
برای ناسزا شنیدن 

از مشتریان معترض!

۱۰

در گفت و گوی کیهان 
با وزیرارتباطات و کارشناسان 

بررسی شد

 سرویس های ارتباطی بومی 
نیازمند حمایت مالی 

یا تغییر سیاست گذاری ها؟

8

رایزنی های ضد ایرانی 
»برایان هوک« 

 در امارات و عربستان
۲

در ادامه اعتراض ها به فرافکنی 
یکی از بانیان وضع موجود

واکنش اصالح طلبان
به نامه موسوی خوئینی ها؛

او کار بسیار غلطی انجام داد

۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره  ای 

عملکرد ضعیف دولت، 
علت کاهش مشارکت

در انتخابات بود
۱۱

 نهاد ریاســت جمهوری در اعتراض به یادداشــت روز یکشــنبه کیهان،با عنوان »آقــای خوئینی ها! از کجا دیکته شــده بود؟!« 
جوابیه ای طوالنی ارسال داشته است که اگرچه بیشترین بخش های آن بی ارتباط با یادداشت کیهان است ولی متن کامل آن را درج می کنیم 

جوابیه طوالنی  این  به  کوتاهی  پاســخ  و 
می افزاییم و البته از ناسزاهایی که به روال 
همیشــگی نثار کیهان کرده اند می گذریم 
می توانند  آســانی  به  خوانندگان  که  چرا 
پاســخ اعتراض نهاد ریاست جمهوری به 
 کیهان را در متــن خود جوابیه ببینند و... 
حاجت چــه  اســت  عیان  کــه   چیزی 

به بیان است !

 دیروز با رســیدن تعداد فوتی های روزانه ناشی 
از کرونا در کشــور به 162 نفر، رکورد بیشترین 
تعداد جان باختگان روزانه از ابتدای شیوع کرونا 

تاکنون شکسته شد.
 تصمیم های اخیر یعنی بازگشایی های حداکثری و 
ساده انگاشتن مسئله کرونا همچنین کمرنگ کردن 
نقش نظرات تخصصی مسئوالن نظام سالمت کشور 

اثرات سوئی در مدیریت کرونا داشته است.
 تغییــر رفتار برخی از مردم در مواجهه با کرونا 
نیز در افزایش دوباره این بیماری اثر مســتقیمی 

داشته است. 


