
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/3/19 
 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - تعداد اعضــاء هیئت مدیره از 6 نفر 
 بــه 2 نفر کاهش یافــت و مــاده مربوطه در اساســنامه اصالح 

گردید.
حجت اله قلی تبار - سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری شهرستان های استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار 

آگهی تغییرات شرکت اعتماد گستر کیان پاشا
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 6083 

و شناسه ملی 14004842410 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1399/2/9 و مجوز 
شــماره 11/10424 مورخ 99/3/7 ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای سیاوش عیقرلو به شــماره ملی 0074119842 به سمت 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعی قرلو به شماره ملی 0043716083 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و خانم شکوفه حاج عظیمیان به شماره ملی 1378931531 
به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شامل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری 
با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. خانم مهسا السادات 
مرعشــی با کد ملی 0012206660 به سمت بازرس اصلی و آقای داود جاللیان با کد ملی 

0049984349 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی خوشنام راه سهامی خاص
به شماره ثبت 115299 و شناسه ملی 10101589202 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به  طور فوق العاده مــورخ 1399/03/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داودعلی نیک نام به شماره ملی 0041573811 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای محمد نیک نام به شــماره ملی 0041647416 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره آقای حسن نیک نام به شماره ملی 0041677889 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شــرکت با امضای دو نفــر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. خانم زهرا محمدحسینی به شماره ملی 0015186253 به سمت 
بازرس اصلی و آقای رامین بیوک خانی به شــماره ملی 0311495729 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورت های مالی مربوط به 

سال مالی منتهی به سال 97/12/29 تصویب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت برودتی و حرارتی نیک سهامی خاص 
به شماره ثبت 57275 و شناسه ملی 10101023552 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1399/03/12 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 
ســود و زیان سال مالی 1398 شــرکت به تصویب رسید. مریم 
نظمی با شــماره ملی 2594086673 به عنوان بازرس اصلی و 
جابر شــهبازی با شــماره ملی 1671693663 به عنوان بازرس 
علی البدل شرکت برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. 
 روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار شــرکت تعیین 

گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت لوزان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 4694 و شناسه ملی 10861931056

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/10/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: اعضای 
هیئت مدیره عبارتند از آقای آرش درچه طالبی به شــماره ملی 1756135290 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره- آقای ساسان نقیبی صابر به شماره ملی 2161330561 به عنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره- خانم آرزو نظری به شماره ملی 0054639451 به عنوان مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر رضایی شاد به شماره ملی 0051565641 به عنوان 
عضو هیئت مدیره انتخاب شــدند. - خانم شهرزاد جلی به شماره ملی 0071076931 به 
سمت بازرس اصلی و خانم آزاده یحیی نژاد به شماره ملی 2063012598 به سمت بازرس 
علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب شــدند.- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تروند طب شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 357306 و شناسه ملی 10104028665

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره 
برای مدت 2 ســال به شــرح ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید 
ابوترابیان 4322146988- آقای آرش فرهادی 2292884471- 

آقای محسن باقری طادی 1285108061 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس 
سهامی خاص به شماره ثبت 458727 

و شناسه ملی 10380315290
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1399/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 
30000000000 ریال به مبلغ 32500000000 ریال منقسم به 
3250000 ســهم 10000 ریالی با نــام عادی از محل اندوخته 
توسعه و تکمیل و نوسازی افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شــرح فوق اصالح و ذیل ثبت 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 

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استر تاپس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 215000 و شناسه ملی 10102563826 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: سرمایه شــرکت از مبلغ 37/500/000/000 ریال به مبلغ 72/750/000/000 ریال 
از محــل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت افزایش و مورد تصویب واقع شــد و مدیرعامل 
متعهد گردید که قدر الســهم هر یک از شرکا به نســبت افزایش سرمایه، افزایش  یابد و 
ماده 4 اساســنامه به شــرح مذکور اصالح گردید. - لیست شــرکاء قبل و پس از افزایش 
ســرمایه به شــرح زیر می باشــد. شــرکت گروه صنعتی بین المللی محصوالت پارس به 
شناســه ملی 10102220898 دارای 2890600000 ریال شــرکت کندر به شناسه ملی 
10101275087 دارای 34920000000 ریــال شــرکت بین المللی محصوالت پارس به 
شناســه ملی 10100373846 دارای 34920000000 ریال شرکت تدبیرپردازان پاسارگاد 

شرق به شناسه ملی 14004686193 دارای 19400000 ریال
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پخش مدبران کوشای ایرانیان شرکت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 472476 و شناسه ملی 14004928845

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/5/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شریفی به شماره ملی 4172286836 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای آرش شریفی به شماره ملی 4172760007 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد شریفی به شماره ملی 4849870589 
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسالمی و قراردادها با 
امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشــد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ملی 
10980002869 و آقای حسین احمدی به شماره ملی 0450571262 به ترتیب به 

سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آریا کوه پارس سهامی خاص
 به شماره ثبت 221855 و شناسه ملی 10102631257 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد:  سرمایه شــرکت از مبلغ 10/000/000/000 ریال به مبلغ 
21/000/000/000 ریال منقسم به 2100 سهم 10/000/000 ریالی مشتمل 
بر 1000 سهم بی نام و 1100 سهم بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش 
یافته و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت فنی 
و ساختمانی راد مکانیک اهواز شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 382464 و شناسه ملی 10420228342 

مؤسســه ای اقتصادی در نظر دارد شمش های آهن مدفون در گل  و الی حاشیه رودخانه کارون اسکله قدیم 
خرمشهر را بر اساس ارائه پیشنهاد باالترین سهم برای مؤسسه به مشارکت بگذارد.

مبلغ چک صیادی شرکت در مشارکت: 1/000/000/000 ریال معادل یکصد میلیون تومان
- مهلت دریافت اسناد مشارکت: از تاریخ 99/05/07 لغایت 99/05/14 تا ساعت 10 صبح

- تاریخ بازدید از محل پروژه: از تاریخ 99/05/07 لغایت 99/05/13
- محل دریافت اسناد مشارکت:

الف- آبادان خیابان شهرداری روبروی بانک ملی مرکزی پالک 40- تلفن 53228737 - 061
- تاریخ تحویل پاکت های مشارکت: روز سه شنبه مورخه 99/05/14 تا ساعت 10 صبح

- محل تحویل و گشایش پاکت های مشارکت: آبادان- خیابان شهرداری- روبروی بانک ملی مرکزی پالک 40
- تاریخ گشایش پاکت های مشارکت: روز سه شنبه مورخه 99/05/14 رأس ساعت 12/30

- اخذ کلیه مجوزات قانونی، انجام تمامی عملیات حفاری و اســتخراج آهن آالت و پرداخت هزینه های مربوط به 
جذب، بیمه و... نیروی انسانی و همچنین ماشین آالت به عهده مجری )برنده مشارکت( می باشد.

* هرگونه حوادث ناشی از عملیات حفاری، بارگیری، آسیب به محیط زیست و کلیه امور مربوطه به عهده مجری 
)برنده مشارکت( می باشد و مؤسسه هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

- پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ 1/000/000/000 ریال طی یک فقره چک صیادی در وجه مؤسسه تهیه و با 
اخذ رسید به مؤسسه تسلیم و رسید سپرده را ضم فرم پیشنهاد قیمت نماید.

- به پیشــنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن 
و همچنین پیشــنهادهای فاقد امضاء و یا مخدوش و پیشــنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.

آگهی مشارکت عمومی

مؤسسه اقتصادی

آگهی مناقصه عمومی 
خرید یک دستگاه جرثقیل سقفی برقی 

10 تنی دوسرعته
  نوبت اول

شرح در صفحه 10شماره 99-7111-1-19

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شهرداری اردبیل در نظر دارد با استناد موافقت نامه شماره 785258 تاریخ 98/12/29 مناقصه به شرح جدول ذیل را برگزار نماید و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
قیمت و بازگشایی پاکت ها هم به صورت فیزیکی و یا از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا مناقصه گران می توانند به 
یکی از روش های فوق الذکر اقدام نمایند ولی در هر صورت باید اسناد مناقصه در سامانه ستاد ایران بارگزاری شود و شرط بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد اولیه )ریال(عنوان پروژهردیف
کد ثبت در سامانه مدت اجرامناقصه )ریال(

ستاد ایران

1
خرید آهن االت پروژه تقاطع غیرهمسطح ایستگاه سرعین )میلگرد 

آجدار Alll در سایزهای 10، 12، 14، 16، 20، 25 و 32 میلی متر و 
ورق سیاه به ضخامت های 10 و 12 میلی متر طبق برآورد اولیه(

تا 15 449/941/263/50011/700/000/000
2099005315000045شهریورماه

1. محل تامین اعتبار: ردیف 41- 530000 موضوع بند )ه( تبصره 5 قانون بودجه )اسناد خزانه اسالمی - اخزا 812 و 814( مبلغ 350/000/000/000 ریال به تاریخ سررسید 1400/11/11 
و 100/000/000/000 ریال به تاریخ سررسید 1401/3/18

2. مناقصه گران واجد شــرایط می توانند اســناد مناقصه را از تاریخ انتشــار آگهی در ســامانه ســتاد ایران به مدت 5 روز در مقابل فیش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به شماره حساب سپهر 
0106630749002 به نام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش واریز و از مدیریت پیمان و مناقصه به آدرس اردبیل خیابان سی ام تیر ساختمان شهرداری مرکز مدیریت 
پیمان و مناقصه و یا از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir خریداری کنند مبلغ واریز شده غیرقابل استرداد است و اطالعات تکمیلی مناقصه فوق از طریق وب سایت 

پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mprog.ir نیز قابل دسترسی می باشد.
3. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین )بر اساس جدول شماره یک آئین نامه تضمینات معامالت دولتی به شماره 123402 مورخه 1394/9/22( قید شده در جدول را به شماره 
حساب سپهر 0106630762004 به نام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش واریز و تصویر آن را در سایت قرار دهید ضمنا جهت سهولت در رسیدگی اصل فیش واریزی و 
یا به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی و... را در پاکت تضمین )پاکت الف( و شرایط و اسناد شرکت را )ب( برگ پیشنهاد قیمت در پاکت )ج( و مجموع را در پاکت )لفاف( قرارداده و هر چهار پاکت 
را مهر و موم نموده و مشــخصات کامل شــرکت و مناقصه و شــماره تلفن را قید نموده و تا ساعت 13 آخرین روز تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری مرکز تحویل گردد الزم به ذکر است این 
اسناد باید با اسناد ارسال شده از طریق سایت ستاد ایران مطابقت داشته باشد الزم به ذکر می باشد اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ماده 91 نظام صنفی شرکت کننده در مناقصه در صورتی 

پاکت های ارائه شده در کمیسیون معامالت گشوده خواهد شد که در سامانه ستاد ایران نیز بارگزاری شود در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4. شــرایط پیمانکاران و مهلت و محل تســلیم پیشنهادها: از مشمولین ماده 91 قانون نظام صنفی که در زمینه مورد درخواست این مناقصه گواهی فعالیت و پروانه کسب و پروانه 
بهره برداری دارند دعوت می گردد اسناد مناقصه را تا 10 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت ستاد ایران نسبت به تکمیل فرم ها و ارسال اقدام نمایند و یا در مدت قید شده تا ساعت 

13 به نشانی اردبیل - میدان ورزش- شهرداری مرکز-  دبیرخانه تحویل گردد پیشنهادهایی که دیرتر از این مهلت تسلیم گردد دریافت نخواهد شد.
5. مناقصه گران باید دقت نمایند قیمت پیشــنهادی خود را براســاس ماده 1 آگهی، اعتبار و تخصیص آن و نیز ماده 4 و 6 به صورت مقطوع اعالم نمایند و شــهرداری به هیچ عنوان به غیر از 

قیمت پیشنهادی مبلغی اضافه را لحاظ نخواهد کرد.
6. هزینه حمل و تخلیه آهن آالت در محل هایی که خریدار مشخص می نماید به عهده فروشنده خواهد بود.

7. مناقصه گران مشمول ماده 91 نظام صنفی شرکت کننده در این مناقصه باید توان مالی الزم جهت تهیه و تحویل کاالی موضوع مناقصه در بازه زمانی قید شده در آگهی داشته باشد.
8. بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

9. سایر جزئیات و شرایط تکمیلی در اسناد مناقصه درج شده است.
10. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

حمید لطف اللهیان - شهردار اردبیل

شماره: 529628/101
تاریخ: 1399/05/04

سال هفتادو نهم   شماره 22523   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  دوشنبه 6 مرداد 1399   6 ذی الحجه 1441    27 جوالی 2020

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴و ۱۰[

 10 انفجار و آتش سوزی در آمریکا طی فقط 15 روز.
 ســرقت 120 میلیون بشــکه نفت یمن توسط 

آل سعود و امارات طی 5 سال گذشته.
 آمریکا برای گسترش پایگاه های خود در سوریه، 

اخراج مردم از خانه هایشان را کلید زد.

 مدرسه ســازی به جای اعزام تروریســت؛ برنامه 
جدید عربستان برای نفوذ در افغانستان.

 محاصــره اقامتــگاه نتانیاهو توســط معترضان 
خشمگین.

شنبه شب

حشدالشعبی عملیات سنگین داعش
در شرق عراق را درهم شکست

 یک فعال بازرگانی: ایران در 12 کشــور همسایه 
رایزن بازرگانی ندارد.

 اختصاص یک  سوم تخت های بیمارستانی تهران 
به بیماران کرونایی.

 رئیس  ســازمان بورس اعالم کرد؛ امکان فروش
۶0 درصد سهام عدالت بعد از عید غدیر.

 کشــف 2 میلیون و ۷00 هزار قرص و داروهای 
کمیاب از یک مغازه در تهران.

معاون وزیر راه و مسکن:

یک بانک شبه دولتی
 مالک هزار واحد مسکونی خالی است

 ]صفحه ۴[

بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی

رشد خطرناک پایه پولی 
و لزوم بازنگری فوری در سیاست های اقتصادی

آخرین وضعیت اعتراض ها در آمریکا

شورش در سیاتل، جنگ در پورتلند
آماده باش در لس آنجلس

قصابی حجاج در حرم امن الهی
و رژیم جنایتکاری که پاسخگو نیست

 ششــم ذی الحجه ســال 140۷ هجری قمری مصادف با نهم مرداد ماه سال 13۶۶ هجری شمسی،
رژیم خونخوار آل ســعود، به جرم برائت از مشــرکین به روی حجاج سنگ و آتش گشود و صفحه  سیاه 

دیگری را در تاریخ جنایات خود بر جای گذاشت.
 رژیم جنایتکار و خونخوار آل سعود در قبال خیانت و فرو کردن خنجر به قلب امت اسالمی و جنایاتی 

که به پشتیبانی و همراهی آمریکا مرتکب می شود، پاسخگو نیست و مسئولیت نمی پذیرد. 

 به نظر می رسد هنوز تاثیرات تورمی افزایش پایه 
پولی و انبســاط در حجم پــول در نرخ تورم عیان 

نشده است. 
 البته عالمت هایی وجود دارد که نشــان می دهد 
روند افزایشــی تورم به زودی آغاز خواهد شد، نرخ 
تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ماه امسال مجددا 
صعودی شــد و طی ماه های خــرداد و تیر هم این 

روند صعودی را ادامه داد.
 باید به مســئولین پولی کشور این هشدار را داد 
که برای جلوگیری از فشار معیشتی بیشتر به مردم، 

باید ترمز سیاست های انبساط پولی را کشید.
 گفتنی است، یکی از مواردی که تاکنون منجر به 
افزایش نقدینگی شــده و در آینده هم ممکن است 
مــوج تورمی زیادی را ایجاد کند رشــد بی ضابطه 

بورس است. 

 ]صفحه ۱۱[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

مغالطه نکنید؛  
»نه شرقی، نه غربی«

زوال پذیر نیست

در ادامه مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی

خط و نشان رئیسی از لواسان
برای قانون شکنان و زمین خواران

]صفحه ۳[

]صفحه آخر[

 

ارزیابی راهبردی 
یک راهزنی هوایی

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 رئیس قوه قضائیه: مناطق خوش آب و هوا متعلق به همه است و اختصاصی کردن مناطقی مانند 
لواسان برای عده ای خاص با رانت و تخلف از قانون و نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.

 دهداران و شــهرداران حق ندارند در اموری که در حیطه اختیارات و وظایف شــان نیست 
ورود کرده و مجوز بدهند. وزارت کشور با دهداران و شهرداران متخلف قاطعانه برخورد کند.

 ماده ۱۰۰ به هیچ وجه نباید به عنوان منبعی برای کســب درآمد شهرداری ها و رفع مشکالت 
مالی این نهاد تلقی شود و برخی تصور کنند که با پول می توان تخلف را خرید. 

 باید پیش از بروز تخلف و از همان لحظه اول اجازه ندهیم که نطفه فساد و تخلف منعقد شود 
نه اینکه وقتی ساختمانی ۱۰ طبقه در حریم رودخانه بنا شد، به دنبال تخریب آن برویم.

 دســتگاه قضایی مبارزه با زمین خواری و حفظ اراضــی ملی را رها نخواهد کرد و احکامی که 
در لواسان و برخی مناطق صادر شده، تازه اول کار ماست و حرکتی مقطعی و لحظه ای نیست.

 قوه قضائیه این مسیر را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد و بنیادی خواهد نهاد که در آینده 
نیز کارها با همین قوت ادامه پیدا کند.

 گزارش های رسمی بانک مرکزی نشان می دهد پایه پولی طی یک سال اخیر) از خرداد پارسال تا امسال(  
با رشد عجیب و غریب 40 درصدی رو به رو شده است.

 برای سهولت در فهم اینکه رشد 40 درصدی پایه پولی چه معنایی دارد، خوب است بدانیم این رقم در انتهای 
خردادماه سال گذشته )همان سالی که بیشترین تورم چند دهه اخیر را تجربه کردیم( حدود 25 درصد بود! 

 همچنین حجم پول که یکی از دو قسمت تشکیل دهنده نقدینگی است در همین بازه زمانی با رشد باور 
نکردنی! به بیش از ۶1 درصد رسیده است. 

 افزایش حجم پول به طور کلی موجب کاهش ارزش پول )تورم( می شود و از همین رو گفته می شود تورم 
همیشه پدیده ای پولی است.

معاون کل وزارت بهداشت:

تهران تبدیل به منبع پخش 
بیماری کرونا در کل کشور 

شده است
۱۰

ان بی سی:   

اقدام آمریکا 
علیه هواپیمای ماهان

 تداعی کننده حمله به ایرباس 
در سال ۱988 بود

۲

گاردین:  

پمپئو، ترامپ را 
برای صدور فرماِن 

ترور ژنرال سلیمانی 
قانع کرد

۲

رئیس جمهور تأکید کرد

انتظار ثبات بیشتر
در بازار ارز با افزایش 
همکاری صادرکنندگان

۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

کله پاچه با شهرام جزایری
فالوده با »مسعود انگلیسی« 

و »اصغر سعودی«!
۱۱


