
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1399/07/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : خانم روشنک شــهران به شماره ملی 
0450097951، آقای ســیاوش یوسفی به شماره 
ملــی 0072927690، خانم شــبنم کشــاورز به 
شماره ملی 0056309759 به عنوان اعضای هیئت 
مدیره به مدت دو ســال )تا تاریخ 1401/07/08( 
انتخاب گردیدند. خانم روشــنک شهران به شماره 
ملی 0450097951به ســمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیر عامل، آقای ســیاوش یوسفی به شماره ملی 
0072927690 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و خانم شبنم کشاورز به شماره ملی 0056309759 
به ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب شــدند. کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت به امضاء 
 مدیرعامــل همــراه با مهــر شــرکت دارای اعتبار 

می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت تیواسیستم 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 210097 

و شناسه ملی 10102515878 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1041397(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/07/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل شرکت به استان تهران 
- منطقه 15، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
محله شهیدقندی - نیلوفر، خیابان شهید عبدالمجید صابونچی، 
کوچه پنجم، پالک 16، طبقه اول کد پســتی1533684753 

تغییر یافت.
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1042521(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی تیزبر کمرد 
سهامی خاص به شماره ثبت 77750 

و شناسه ملی 10101226070 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/06/27 و مجــوز شــماره 1088 مورخــه 99/07/29 
سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل 
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - منطقه 
18، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، محله 
خزانه، کوچه جالیری، خیابان مسجد فاطمیه، پالک 6، طبقه 
همکف کدپستی 1835948117 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 )1043889(

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه ذخیره سعادت 
به شماره ثبت 2701 و شناسه ملی 10100197067 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/06/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال 
مالی منتهی به 98/12/29 مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی و 
خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس با شناسه ملی 10103179786 
به ســمت بازرس اصلی و موسسه حسابرســی صالح اندیشان با شناسه 
ملی 10100523660 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید . 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1043892(

آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان سهامی عام 
به شماره ثبت 57298 و شناسه ملی 10101023780 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/02/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : محل شــرکت 
به: اســتان کرمانشاه، شهرستان کرمانشــاه، بخش مرکزی، 
شــهر کرمانشــاه، محله مســکن، بلوار گلها، کوچه اطلس 
]شــهید عباس علی خنجری[، پالک 0، طبقه اول کدپستی: 
6715987833 انتقــال یافــت در نتیجه مــاده مربوطه در 

اساسنامه به شرح مذکور تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1043901(

آگهی تغییرات شرکت تمهیدسازان افق آسمان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 460749 

و شناسه ملی 14004410495 

مزایده گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
موضوع مزایده: فروش دو دستگاه مقره  شور موجود در انبار مرکزی زاهدان

حروف:  به  ریال   25/300/000 کار:  ارجاع  فرآیند   در  شرکت  تضمین   مبلغ 
بیست و پنج میلیون و سیصد هزار ریال )ضمانتنامه شرکت در فرآینده ارجاع کار می بایست 

دارای 3 ماه اعتبار از تاریخ صدور و همچنین قابلیت تمدید به مدت 3 ماه دیگر باشد(
تاریخ دریافت اسناد مزایده: از روز پنج شنبه مورخ 99/8/22 لغایت  ساعت 15:30 روز 

پنج شنبه مورخ 99/8/29
نحوه دریافت اسناد مزایده: مراجعه به صفحه اعالن عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی 

setadiran.ir  دولت به آدرس
تاریخ بازدید از کاالی موضوع مزایده: ساعت 7 صبح تا 13 روزهای اداری از تاریخ 

خرید اسناد لغایت یکشنبه مورخ 99/9/9 طبق مفاد مندرج در اسناد مزایده
محل بازدید از کاالی موضوع مزایده: استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان- 

انبار مرکزی زاهدان می باشد.
ضمنا داشتن رسید سامانه ای خرید اسناد مزایده یا اسناد مزایده به همراه معرفی نامه )برای 

شخص حقوقی( یا کارت شناسایی )برای شخص حقیقی( الزامیست.
تاریخ تحویل پاکات مزایده: حداکثر تا ساعت 3 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 99/9/10 
روز سه شنبه مورخ  پاکات مزایده: راس ساعت 10 صبح  بازگشایی  تاریخ و محل 
99/9/11- در محل امور تدارکات و قراردادهای شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

نحوه تحویل پاکات مزایده: پاکات مزایده که توسط مزایده گر تهیه می شود می بایست 
به دو شکل تحویل شود:

1- بارگذاری پاکات )الف(، )ب( و )ج( به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت مطابق با شرایط مندرج در اسناد

2- تحویل فیزیکی پاکات )الف(، )ب( و )ج( مطابق با زمان بندی و شرایط  مندرج در اسناد 
و  منطقه ای سیستان  برق  دبیرخانه شرکت  و 39،  دانشگاه 37  زاهدان، حدفاصل  آدرس  به 

بلوچستان. تلفن: 05431137056
تحویل پاکات به هر دو روش و به شرح مندرج در باال الزامیست.
مدت تحویل کاال: طبق مفاد اسناد مزایده هفت روز می باشد.

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

روابط عمومی 
شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

شناسه آگهی: ۱۰4۳۳6۱                 شناسه نوبت چاپ: ۱۱۰۹۲۰۳

 آگهی مزایده 
شماره 99/9

نوبت دوم
 برق منطقه ای

استان سیستان و بلوچستان

م. الف: 64۲

برگزار کننده: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به میزان  1( مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: 
بانک   2018805866 حساب  به  واریز  صورت  به  می تواند  که  می باشد  ریال   450/000/000
تجارت شعبه دهم فروردین و یا به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه حساب مذکور به نام این 

سازمان و یا اوراق مشارکت بی نام می باشد.
2( مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تهعدات در هنگام عقد قرارداد 

معادل 10 درصد مبلغ کل قرارداد می باشد
لغایت 99/9/9  تاریخ 99/8/26  از  اسناد  زمان فروش  3( مهلت خرید و تحویل اسناد: 
می باشد. حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه شهرداری )اداره حراست( واقع در 
میدان آزادی طبقه اول ساختمان شهرداری یزد، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/9/9 
می باشد و کلیه پیشنهادات در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/9/10 در محل سازمان 

سیما، منظر و فضای سبز مفتوح می گردد.
پارک های )غرفه های  مناقصه  اسناد  پیوست  شده  ارائه  لیست  طبق  کار:  انجام  محل   )4 

سطح شهر(
parks.yazd.ir 5( محل دریافت اسناد: سایت

6( قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 750/000 ریال به صورت واریز نقدی 
به حساب شماره 2018054666 نزد بانک تجارت شعبه دهم فروردین به نام این سازمان.

اثری  ترتیب  شده  ارائه  پیشنهادهای  به  اسناد  خرید  جهت  وجه  واریز  عدم  در صورت  نکته: 
الف قرار  داده نخواهد شد )فیش واریز وجه برای خرید اسناد مناقصه می بایست داخل پاکت 

داده شود(.
7( به پیشنهادات فاقد سپرده و امضا، مبهم، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که  بعد از انقضاي 
 مهلت مقرر درآگهي، ارسال شود و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۸( تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت سازمان، 
فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، 

سازمان هیچگونه مسئولیتی نسبت به استرداد وجه ندارد.
۹( شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان موضوع ماده10 

آیین نامه معامالت شهرداری های مراکز استان ها می باشد.
10( هزینه چاپ و آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.

11( سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
12( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز

 آگهي  تجدید مناقصه ساخت 
و نصب سه عدد بیلبورد 108 متری

 با تصاویر شهدای شاخص استان یزد

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/03/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
ســود و زیان ســال مالی 98 به تصویب رسید. آقای سهراب 
تقی پور آهنگر به شماره ملی 2060701163 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای وحید عامریان با شماره ملی 4591191931 به 
ســمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شد. 
- روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 433853 و شناسه ملی 10320846235

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1399/03/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال مالی منتهی به 98/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی 
10100525069 بــه عنوان بازرس اصلــی و آقای وحید ذوقی 
به شماره ملی 0077894065 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع: اهداف تعاون: - ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری 
و تعاونی عمومی- تامین نیازهای مشــترک اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا 
و کمک به تحقــق عدالت اجتماعی. - تامین نیازهای حرفه ای و شــغلی اعضاء- 
ایجاد اشــتغال- رفع وابستگی کشــور از موضوع شــرکت به بیگانگان موضوع و 
حدود فعالیت: کشــت، تولید، فرآوری، بسته بندی، توزیع، فروش، صادرات، واردات 
کلیه کاالهای دخانی از جمله ســیگارت، توتون، تنباکو، کلیه مشتقات مواد اولیه 
تولید، شرکت در مناقصات و مزایدات،  انعقاد قرارداد، اخذ اعطای نمایندگی، اخذ 
تســهیالت ارزی و ریالی،  از کلیه بانک ها و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات 
مجــاز در رابطه با اهداف فــوق. )موضوع فعالیت تعاونی باید بــا توجه به اهداف 
موضوع ماده 2 اساســنامه و طرح تاسیس تعاونی که حسب مورد به تصویب اداره 
یا اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذی ربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

رسیده است نوشته شود.
در هــر حال تعاونی می تواند برای انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را 
هم به عمل آورد که بر حســب نظر اعضاء قابل درج در این ماده خواهد بود.( اخذ 
وام قرض الحســنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی 
اعتباری و اشــخاص حقیقی و یا حقوقی. اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی 
از دولت، اشــخاص حقیقی و یا حقوقی. تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت 
و کوتاه مدت در بانک ها. مشــارکت با  اشــخاص حقیقی و یــا حقوقی با اولویت 
تعاونی ها. سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکت ها 
و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی. مشارکت دادن اعضاء و خصوصا مدیران 

تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات.
در صورتی کــه برای انجام هر یک از فعالیت های موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز 
از مراجع ذیصالح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.- طبق مجوز شماره 

982/15/64547 مــورخ 1399/04/17 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آگهی 
گردیــد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- منطقه 
15، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران،  محله عباس آباد- اندیشــه، 
خیابان دکتر علی شــریعتی، کوچه اندیشه یکم، پالک 25، طبقه همکف کدپستی 
1569837811 سرمایه شــخصیت حقوقی: 70/000/000 ریال می باشد. اولین 
مدیران: آقای اردالن ســلطانی نایه به شــماره ملی 0056369778 و به ســمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 3 ســال آقای علیرضا احمدی تبریز به شــماره ملی 
0068811047 و به ســمت مدیرعامل به مدت 3 ســال آقای ارژنگ سلطانی به 
شماره ملی 0072743611 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال 
خانم بنفشه زارعی هنزکی به شماره ملی 0080078583 و به سمت عضو هیئت 
مدیره- عضو علی البدل به مدت 3 ســال آقای سید جواد محمدی به شماره ملی 
3781867315 و به ســمت عضو هیئت مدیره- عضو علی البدل به مدت 3 سال 
دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، 
ســفته، بــرات و اوراق بهادار با امضاء رئیس هیئت مدیره بــه اتفاق آقای علیرضا 
احمدی تبریز)مدیرعامل( و مهر تعاونی یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق آقای 
علیرضا احمدی تبریز )مدیرعامل( و مهر تعاونی دارای اعتبار اســت و اوراق عادی 
و نامه هــا با امضای آقــای علیرضا احمدی تبریز مدیرعامــل و مهر تعاونی معتبر 
خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشار کیهان به 
عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.- طبق مجوز 
شــماره 982/15/64547 مورخ 1399/04/17 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 

آگهی گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

تاسیس شرکت تعاونی فوژان سیب در تاریخ 1399/04/31 
به شماره ثبت 561923 به شناسه ملی 14009305308 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 

موضوع: کلیه فعالیت های موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی 
غیردولتی بــوده ودر موضوع حمایــت از ایتام و کمک به 
مســتمندان با رعایت کامل قوانین و مقــررات جمهوری 
اسالمی ایران و اساسنامه فعالیت خواهد نمود شماره مجوز 
22/6955/د تاریخ مجوز 1396/08/02 مرجع صادرکننده  
اســتانداری تهران مدت: از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان تهــران- بخش 
مرکزی- شهر تهران- شــهرک ولی عصر- کوچه طالقانی- 
خیابان شــهید غالمعلی مسلمی- پالک 278- طبقه اول- 
واحد جنوبی کد پســتی 1373937675 اسامی و میزان 
سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: خانم ژاله سهیلی به شماره 
ملی 0051571137 و به سمت عضو هیئت مدیره- عضو 
علی البدل به مدت 2 ســال آقای یوسف جوادپور به شماره 
ملی 1738173208 و به سمت عضو هیئت مدیره- عضو 
علی البدل به مدت 2 سال آقای محمد ابراهیم حاتم زاده به 
شماره ملی 3780729296 و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم فیروزه یگانه بلخکانلو به شماره ملی 4324162158 

و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال آقای سید مرتضی حسینی به شماره ملی 
5599546721 و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای آیت اله 
عظیمی به شــماره ملی 5949887581 و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم خدیجه اشراقی به 
شماره ملی 6420009782 و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره و خزانه دار به مدت 2 ســال دارنــدگان حق امضا: 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل 
و خزانــه دار و در غیاب خزانه دار بــا امضای رئیس هیئت 
مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. مکاتبات رسمی 
بــا امضای مدیرعامل و مهر موسســه صــورت می پذیرد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان: آقای سلدوز 
معصومــی اقدم به کــد ملــی 1739445805 به عنوان 
بازرس اصلــی و آقای رضا کرمانــی آهنگرانی به کد ملی 
0049344153 به عنوان بازرس علی البدل موسسه برای 

مدت یک سال انتخاب شدند.

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

تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه یاوران مسجد امام هادی)ع( 
در تاریخ 1396/12/13 به شماره ثبت 44175 به شناسه ملی 14007461670
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۱۰و 4[

 مورخ صهیونیســت: اســرائیل با خطرناک ترین 
بحران ها در تاریخ خود مواجه است .

 آمریکایی ها از تــرس کرونا و ناامنی از نیویورک 
فرار می کنند.

 تمجید صهیونیست ها از مفتی اعظم سعودی ها!

 سرپرســت وزارت دفاع آمریکا: به دنبال خروج 
کامل از افغانستان هستیم.

 بزرگ ترین حزب اســالمی الجزایر: امارات هرجا
پا می گذارد باعث خونریزی و بی ثباتی می شود.

بامداد یک شنبه از سوی حماس صورت گرفت

شلیک 5 موشک به سرزمین های اشغالی
4 موشک به هدف خورد

 بیماران دیابتی نگران تامین انسولین نباشند.
 عضو شــورای عالی فضای مجازی: صدا و سیما 

نباید شبکه های اجتماعی خارجی را تقویت کند.
 وزیر راه و شهرســازی: شرکت های دانش بنیان داخلی 

هواپیماهای کوچک می سازند.

 یــک کارشــناس: هیــچ اصالح ســاختاری در 
بودجه99 انجام نشده است.

 رئیس شــورای شــهر تهران: کاهش ساعت کار 
اصناف و حمل و نقل عمومی باعث تشــدید شیوع 

کرونا است.

وزیر بهداشت اعالم کرد

تدابیر جدید برای مدیریت کرونا
از تست سریع تا ردیابی و قرنطینه بیماران

 ]صفحه ۱۱[

قالیباف در صحن علنی مجلس:

کلید حل مشکالت در پاستور، بهارستان و میرداماد است
نه ویرجینیا، میشیگان و آریزونا

تالش شبانه روزی محققان ایرانی
 برای کشف واکسن کرونا

انتشــار چند عکس از تالش خســتگی ناپذیر محققان ایرانی برای ســاخت واکســن کرونا، در یکی از 
سایت های دارویی ایزوله، بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت.

در توضیح تصاویری که برای نخســتین بار توســط رئیس مرکز اطالع رسانی ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( 
 منتشــر شده، نوشــته شــده اســت: »تالش بی وقفه شــبانه روزی و مجاهدانه محققان تولید واکسن کرونا،
این تصاویر، دیروز )یکشنبه( ساعت 4 صبح در یکی از سایت های تولید واکسن ستاد اجرایی گرفته شده است.«
به گفته ســخنگوی سازمان غذا و دارو،   8 واکسن ایرانی کرونا در فهرست کاندیداهای واکسن سازمان 

جهانی بهداشت قرار گرفته و 8 واکسن ایرانی دیگر در آستانه ورود به این فهرست قرار دارد.

 رئیس  مجلس: از شکست ترامِپ قمارباز خوشحالیم اما عمیقاً باور داریم که زندگی و معیشت مردم را نه 
می توان و نه باید به پیروزی یا شکست کسی در کاخ سفید گره زد.

 تصمیمات ما باید مســتقل از رفتن ها و آمدن ها باشــد و تصمیمات ما اســت که پایه های اصلی اقتصاد 
کشــورمان را می سازد و قدرت ما را مشــخص می کند و باید باور کنیم کسی که واگن خود را به لکوموتیو 

دیگران ببندد، باید منتظر بنشیند تا با آنچه در اختیارش نیست، شادی کند یا عزا بگیرد.
 تصمیمات ما در حوزه مســکن، بــورس، ترخیص کاالهای اساســی، نظام بودجه ریزی، اختصــاص ارز ترجیحی، 
سوداگری ها در بازار ارز، طال و خودرو، بی تفاوتی نسبت به گرانی ها و رها کردن بازار و تولید ملی به پاستور، بهارستان، 

باب همایون و میرداماد ارتباط دارد نه به آریزونا، جورجیا و میشیگان؛ پس به مردم آدرس غلط ندهید.

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

گزارش خبر آن الین
از حیات نباتی 

اصالح طلبان

کمک قوه قضائیه به دولت و مردم

صدها هزار میلیارد تومان
به بیت المال بازگشت

]صفحه ۲[

]صفحه آخر[

 قوه قضائیه طی یک سال گذشته با پیگیری های 
مداوم، حدود ۳۰ هــزار میلیارد تومان از مالیات 
معوقه افراد دانه درشت و پر درآمد را به نفع دولت 
و اقتصاد کشور زنده کرده است، اهمیت این کار 
زمانی مشخص می شود که بدانیم این مبلغ یعنی 

معادل چیزی حدود ۲5 میلیون بشکه نفت!
 قوه قضائیه با پیگیری های همین چند ماه اخیر 
موفق شده ســه میلیارد و 4۰۰ میلیون دالر از 
ارزهای ناشــی از صادرات را به کشور بازگرداند، 
 معــادل ریالی این عدد می شــود چیزی حدود

۱۰۰ هــزار میلیارد تومان، یعنی حدود یک پنجم 
بودجه عمومی دولت در سال ۹۹.

 در پرونــده ۲5۰ صادرکننــده نیــز حدود
۱4/5 میلیارد یورو ارز ناشــی از صادرات، رفع 
تعهد شــد، به عبارتی ۳۰ هــزار میلیارد تومان 
بیشتر از کل یارانه نقدی که دولت در طول یک 

سال به مردم می دهد!
 دستگاه قضا در موضوع وصول بدهی های کالن 
بانکی دانه درشــت ها نیز به کمک دولت آمده و 
موفق شــده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از این 
وام ها را به نظام بانکی و نهادهای دولتی بازگرداند، 
این مبلغ یعنی اینکه حدود ۱۰ برابر اختالس معروف 

هزار میلیاردی به خزانه بازگشته است. به سه 
 در دوره جدید با پیگیری دســتگاه قضا، پول 
بیــش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از هموطنانی 
که سپرده هایشان توسط موسسات مالی غیرمجاز 
از بین رفته بود به آنها بازگردانده شــد، چیزی 

نزدیک به ۲۳7 هزار میلیارد تومان.

 

هفت روایت از 
سوءتدبیرهای شگفت

یادداشت روز

] صفحه۲ [

وندی شرمن: 
دولت بایدن

باید اهرم های فشار 
بر ایران را افزایش دهد

۱۱

معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزیر خارجه ایران مطرح کرد

سند ایران و چین
فقط اقتصادی نیست

۳

آیت اهلل خاتمی:

رؤیای آمریکا تعبیر نخواهد شد
آمریکا در پی سلطه است

نه مذاکره
۲

سرلشکر سالمی در دیدار وزیر دفاع عراق:

قطعًا انتقام 
خون شهید سلیمانی را 

از قاتالن او خواهیم گرفت
۳

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

هدف الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
کاهش تصدی گری دولت 

و قطع وابستگی به نفت است
۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

برجام تحریم ها را رفع نکرد
اما نفس مذاکره 

دستاورد بزرگی بود!
۱۱

رفع تصرف از 5۲ هزار هکتار اراضی ملی و احیای 1800 واحد صنعتی
نسخه ۲۰۲۰ فتنه 88

اردوکشی خیابانی هواداران ترامپ
با شعار؛ رأی من کو؟!


