
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/10/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت 
به شــرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه 
اصالح گردید: »انجام کلیه معامالت و عملیات و اقدامات 
در موضوعات تهیه، تولید، ســاخت، خرید، فروش، داد و 
ستد، واردات و صادرات، تعمیرات و نگهداری، بازاریابی، 
توزیع و پخش، خدمات تخصصی و آموزشــی و پژوهشی 
و بررســی های فنی و علمی و آزمایشگاهی، تحقیقات و 
مطالعات تکنولوژیکی و زنجیره  ارزش صنایع، مدیریت و 
برنامه ریزی و مشــاوره و نظارت و اجرا واردات و صادرات 
برای کلیه اجنــاس، کاالها، مواد اولیه، ماشــین آالت و 
تجهیزات و محصوالت در حوزه های شیمیایی، شوینده، 
پاک کننده، بهداشتی، آرایشی، سلولزی، مواد و محصوالت 
غذایی و ســایر صنایع وابسته از جمله واردات و صادرات 
دام زنده و فرآورده های دامی و کشــاورزی اعم از خام یا 
فرآوری شــده، نهاده های خوراک دامی،  داروی دامی و 
تجهیزات مربوطه  و تولید، بســته بندی، خرید و فروش 
پخش و توزیع گوشت گوســاله، گوسفند، مرغ، ماهی و 
میگو تازه یا منجمد، خرید و فروش و تهیه و ارائه کاال و 
خدمات داخلی یا وارداتی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم 
و به صورت کلی یا جزئی به عمده فروشان، خرده فروشان 
و مصرف کننــدگان از طریق ابزارهــای ارتباط از راه دور 
از قبیل وب ســایت و نرم افزارهای تجاری )اپلیکیشــن(، 

مبادرت به انجام کلیه امور عملیاتی و فعالیت های مالی، 
اقتصــادی،  خدماتی، واردات و صــادرات کلیه کاالهای 
مجاز و بازرگانی که به طور مســتقیم و یا غیرمســتقیم 
برای اهداف و فعالیت شــرکت ضروری بوده و مناسبت 
دارد نظیــر اخذ کارت بازرگانی، دریافت مجوزهای الزم، 
ترانزیت و ترخیــص کاال از گمرکات داخلی و خارجی و 
بین المللی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد هرگونه 
قرارداد، ســرمایه گذاری و مشــارکت با اشخاص حقیقی 
و حقوقی دولتی و غیردولتی به طور مســتقیم یا خرید 
سهام و سپرده گذاری، ایجاد هر نوع شرکت جدید، ایجاد 
شــعب و اخذ و یا اعطای نمایندگی در داخل و یا خارج 
از کشور،  ایجاد و یا شــرکت در نمایشگاه های تخصصی 
و عمومــی داخلــی و بین المللی،  افتتاح انواع حســاب 
و انجــام عملیات مرتبط، گشــایش اعتبارات اســنادی 
)ال سی(، فاینانس، ریفاینانس، حواله ارزی و اخذ هرگونه 
ضمانت نامه و تســهیالت و خدمات مالــی و اعتباری از 
بانک ها و ســایر موسســات و نهادهای مالی و اعتباری و 
پولــی مجاز داخل و خارج از کشــور اعــم از ریالی و یا 
 ارزی در جهت اهداف شرکت. پس از اخذ مجوزهای الزم

از مراجع ذیصالح. 

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

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه سهامی خاص 
به شماره ثبت 488296 و شناسه ملی 14005665210 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهــی می گردد. موضــوع: با توجه به تحریم هــای بی رحمانه ای که بر مردم شــریف 
کشــورمان تحمیل گردیده که موجب مشکالت اقتصادی فراوانی در جامعه شده است، 
ضرورت دارد جهت معرفی اقتصاد مقاومتی و فرهنگ سازی آن، که زمینه ساز خودکفایی 
داخلی و حمایت از تولید داخلی می باشد، اقدامات الزم جهت خنثی سازی این دسیسه 
صــورت گیرد.ایــن تشکل)غیرسیاســی، غیرحاکمیتی و غیرانتفاعی( بر آن اســت در 
راستای سیاســت های کلی نظام)24 ماده ای( ابالغی از ســوی مقام معظم رهبری، با 
توجه به توانمندی  اعضا نســبت به ایجاد ظرفیت   الزم بــرای معرفی اقتصاد مقاومتی، 
فرهنگ ســازی آن و ایجاد زمینه  های شکوفایی اقتصاد داخلی در عرصه  های مختلف در 
 بین عموم جامعه جهت توسعه و پایداری روز افزون جمهوری اسالمی ایران اقدام نماید.
ب: روش اجرای هدف استفاده از ابزارهای آموزشی از جمله برگزاری دوره   های آموزشی، 
همایش  ها و سمینارها و تشکیل کارگروه های مرتبط استفاده از رسانه های رایج از جمله 
رسانه های مکتوب و دیجیتال همگرایی و همکاری با تشکل های موجود ارائه مشاوره به 
اشخاص حقیقی و حقوقی مشاوره و ارائه راهکار به نهادهای دولتی همکاری با نهادهای 
دولتی و غیردولتی و دانشگاه  های کشور. مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی. موافقت مرجع 
صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور در اهداف و شیوه های اجرایی، به معنای اجازه 
فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کســب مجوز از دســتگاه های خاص می باشد 
نیســت. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راســتای اجرایی نمودن مواردی از اهداف 
و شــیوه های اجرایی که مستلزم موافقت دســتگاه خاص باشد، منوط به دریافت مجوز 
از آن مرجع اســت.به موجب مجوز شماره 129901 مورخ 1398/07/01 سازمان امور 
اجتماعی کشــور  وزارت کشــور مــدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحــدود مرکز اصلی: 
استان تهران- منطقه 13، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله سلسبیل 
شمالی، خیابان بوستان ســعدی، خیابان رودکی، پالک 418، ساختمان اداری کیش، 
طبقه اول، واحد 5 کد پستی 1346638664 اسامی موسسین: صغر مکارم به کد ملی 

3110400111 موســی دری جانی به کد ملی 311384616 ذکریا نیکوئی ماهانی به 
کد ملــی 2980168955 محمدعباد دری  جانی به کد ملی 0370499123 ســامان 
صفری به کد ملی 3360039645 رامین ولندیاری به کد ملی 31104154402 اسما 
نیکوئیــی ماهانی به کد ملــی 6070002881 آذر صفری به کد ملی 4949786342 
نیره ولندیاری به کد ملی 3110371022 پریا قامشلو به کد ملی 4949911902 فرید 
تقــی زاده به کد ملی 0057684571 فاطمه معین الدینی به کد ملی   2980234788 
مهدی خوشبین به کد ملی 4432432675 اولین مدیران موسسه: آقای ذکریا نیکوئی  
ماهانــی  به عنــوان مدیرعامل رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره آقای ســامان صفری 
بــه عنوان نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره خانــم فاطمه معین الدینی به عنوان 
خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره خانم اســما نیکویــی ماهانی به عنوان عضو اصلی 
هیئت مدیره آقای محمدعباد دری جانی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای موسی 
دری جانی به عنوان عضــو علی البدل هیئت مدیره  خانم نیره ولندیاری به عنوان عضو 
علی البــدل هیئت مدیره کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهــدآور با امضای مدیرعامل و 
خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر مرکز معتبر خواهد 
بــود. آقای اصغر مکارم به شــماره ملی 3110400111 به عنــوان بازرس اصلی آقای 
مهدی خوشبین به شماره ملی 4432432675 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال تعیین گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و 
خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر مرکز معتبر خواهد 
بود. دارائی موسســه: مبلغ50000000 ریال می باشد روزنامه کیهان به عنوان روزنامه 

کثیراالنتشار موسسه تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

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

تاسیس موسسه غیرتجاری مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی
در تاریخ 1398/11/27 به شماره ثبت 49193 به شناسه ملی 14008992746 

عــادی اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی   بــه 
بطور فوق العــاده مــورخ 1398/04/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: اعضا هیئت مدیره برای مدت 2 ســال بقرار 
ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین نقیبی به شماره ملی 
0035324988 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
آقای سیدرضا میرصادقی به شماره ملی 1817125699 
 به ســمت رئیس هیئت مدیره خانم ســیما نورافکن به
شــماره ملــی 5279629561 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیــره آقای ابراهیم نصیحت گر به شــماره ملی 
1465260579 بســمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور و مکاتباتی شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشد. آقای سیدمحمدعلی قوامی قمیشلوئی کد ملی 
5129854411 به ســمت بازرس اصلی و خانم سعیده 
ورپشتی قمشلو کد ملی 1288921551 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات  
شرکت مهندسین مشاور بینش و فن 
سهامی خاص به شماره ثبت 46771 

و شناسه ملی 10100919901

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت 
الحاق گردید. »تولید انواع چســبهای صنعتی، شیمیایی، واردات 
مواد اولیه و ســاخته شــده، صادرات مواد شیمیایی و مواد ساخته 
شــده، واردات ماشین آالت صنعتی مورد نیاز کارخانه. پس از اخذ 

مجوزهای الزم«.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تکین تجهیز هیرا 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 480135 

و شناسه ملی 14005273386

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/8/21 و 
نامه شــماره 211457 مورخ 1398/11/1 بیمه البرز تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
محمدرضا بــرادران جعفری با کدملی 0039480763 و آقــای علی اصغر فتح الهی با 
کدملــی 0558887473 و آقای کامبیز بــرادران جعفری با کد ملی 0056386796 به 
سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا متقی 
با کد ملی 6229838664 به ســمت بازرس اصلی و آقای هوشنگ زیاری با کد ملی 
5309539598 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شــرکت تعیین گردید. ترازنامه و 

صورت حساب سود و زیان سال مالی 1397 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه دوراندیش 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 121572 

و شناسه ملی 10101650908 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - منطقه 15، شهرستان 
تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، کوچه ششم، کوچه 

فرزان، پالک 4، طبقه همکف کدپستی 1511753415 تغییر یافت.
آقای مسعود نقشینه به شماره ملی 0043195598 به سمت رئیس هیئت مدیره 
- آقای فرهاد حسامی به شماره ملی 1816699063 به عنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره - آقای فرهاد علیمراد به شماره ملی 0031083171 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور با 

امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان سهامی خاص
به شماره ثبت 45255 و شناسه ملی 10100905859 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1398/11/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای مســعود 
نقشینه به شــماره ملی 0043195598، آقای فرهاد حسامی به 
شماره ملی 1816699063 و آقای فرهاد علیمراد به شماره ملی 
0031083171 به عنوان اعضای هیئــت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان
سهامی خاص به شماره ثبت 45255

و شناسه ملی 10100905859 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ 
1398/05/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب و 
ســود و زیان شرکت منتهی به ســال 97/12/29 مورد تصویب 
قرار گرفت. - شــهرام گل افشان به شماره ملی 3873231239 
به عنوان بازرس اصلی و افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 
0044001363 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
)ســال مالی 1398( انتخاب شــدند. - روزنامه کثیراالنتشــار 
کیهان جهت نشر آگهی های شــرکت انتخاب گردید. - شرکت 
 ســرمایه گذاری میالد ســازندگان )ســهامی خاص( به شماره
شناســه ملی 10101424086 به نمایندگی مجتبی نعمتی جم 
به شــماره ملی 0036203270 و شرکت جهاد تعاون )سهامی 
خاص( به شماره شناســه ملی 10101382904 به نمایندگی 
حســین فهمیده به شــماره ملی 0041974451 و شــرکت  
ســرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر )ســهامی خاص( به 
شماره شناسه ملی 10101323148 به نمایندگی محمدحسن 
مشــکوری به شــماره ملی 0451915501 بــه عنوان اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت 109718 

و شناسه ملی 10101534490

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق ا لعاده مــورخ 1398/8/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان 
برای ســال مالی منتهی به 1397/12/29 مورد 
تصویب قرار گرفت. موسســه حسابرسی به بین 
محتوا با شناسه ملی 14006661682 و شماره 
ثبت 41230 به ســمت حســابرس مستقل و 
بــازرس قانونــی و آقای ســیدمصطفی الوانکار 
دارنــده کد ملــی 0049600885 به ســمت 
بــازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب شدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه 
کثیراالنتشار جهت نشر آگهی های شرکت برای 

مدت یک سال انتخاب شد.

آگهی تغییرات 
شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه 

سهامی خاص به شماره ثبت 488296 
و شناسه ملی 14005665210 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/1/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ساخت و تولید کلیه انواع 

قطعات پالستیکی و اسباب بازی های پالستیکی مجاز.
در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط.

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

آگهی تغییرات شرکت صنعت گستر شیوا 
سهامی خاص به شماره ثبت 414733

و شناسه ملی 10320670376 

۱- نام مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی- سهامی خاص )نیروگاه شهید رجایی(
۲- شرایط و عناوین مناقصه: 

میزان سپرده موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
شرکت در مناقصه )ریال(

واگذاری تهیه بخشی از مواد غذایی و سرو غذا 3-1400/1خ1
870.000.000)ناهار و شام( کارکنان نیروگاه شهید رجایی

۳- محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر 25 اتوبان قزوین–کرج، امور قراردادها و توسعه 
بازار ، اداره قراردادها، تلفن ۳-8879668۱-0۲۱ و ۱۲-۳۲849۲۱۱-0۲8– داخلی 6073.

4- ســپرده شرکت در مناقصه: به شرح مبلغ جدول فوق الذکر بصورت ارائه یکفقره 
ضمانــت نامه بانکــی یا واریز وجه به حســاب جام 6804466188 بانک ملت شــعبه 

اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7 به نام مناقصه گزار(.
۵- تاریخ فروش اسناد مناقصه: پنج روز کاری از تاریخ آخرین چاپ نوبت دوم آگهی. 
6- تاریخ تحویل اســناد مناقصه به دبیرخانه نیروگاه: تا ساعت 15 عصر روز پنج 

شنبه مورخ 1400/02/16.
 7- مبلغ فروش اســناد مناقصه: مبلغ 545.000 ریال با احتساب 9% ارزش افزوده 
برای هر مناقصه به صورت واریز وجه به حســاب جام 6804466188 بانک ملت شعبه 

اسدآبادی قزوین ( باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7 )به نام مناقصه گزار(.
 8- زمان و محل قرائت پیشــنهادات مناقصه: زمان بازگشــایی پاکات روز شنبه

مورخ 1400/02/18 رأس ساعت 10 صبح در محل مناقصه گزار انجام خواهد شد.
 9- تاریخ جلســه توضیح و تشریح اســناد: رأس ســاعت 14 عصــر روز شنبه

مورخ 1400/02/11.
- این آگهی را می توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید. 

http://iets.mporg.ir سایت ملی اطالع رسانی: 
http://tender.tpph.ir      :سایت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
http://www.rpgm.ir سایت نیروگاه شهید رجایی: 
روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی

»خاموش نمودن المپ های اضافی نشانه رشد فرهنگی است«

شرکت مدیریت آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای- نوبت دوم
تولید برق شهید رجایی

سال هفتادو نهم   شماره 22721   تکشماره 20000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  سه شنبه 24 فروردین 1400   30 شعبان 1442    13 آوریل 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4 و ۱0[

 یــک ســازمان حقــوق بشــری فــاش کرد؛
 ژنرال السیســی از زمان رسیدن به قدرت در مصر

18 زندان جدید ساخته است.
 محاکمه و زندان در انتظار مفســدان دانه درشت 

در لبنان.

 حمله به کاروان آمریکایی ها در صالح الدین عراق.
 پــروژه 500 میلیارد دالری بن ســلمان تقلبی 

از آب درآمد!
 تأکیــد انقالبیون بحرین بر ادامــه اعتراض ها تا 

آزادی تمام زندانیان.

نخست وزیر اسبق قطر: کودتای اردن
کار آمریکا و یک کشور عربی در منطقه بود

 وزیر بهداشت پروتکل های مرتبط با مراسم های 
ماه مبارک رمضان را ابالغ کرد.

 مناطــق آزاد مشــمول پرداخــت مالیــات بر 
ارزش افزوده شدند.

 ثبــت رکــورد 40ســاله گرانی مســکن به نام 
دولت تدبیر و امید.

 عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس: 
 دولــت، قانون رفــع موانــع تولید را به درســتی 

اجرا نمی کند.
 کارشــناس اقتصــادی: جریان اصلــی اقتصاد 

گروگان لیبرال  ها است.

مشخصات خانه های خالی مشمول مالیات 
اعالم شد

 ]صفحه آخر[

انصاراهلل با 17 پهپاد و 2 موشک
تأسیسات نفتی عربستان را درهم کوبید

موج تازه ناآرامی ها در شهرهای آمریکا
نژادپرستان، سیاهپوستان و نیروهای پلیس به جان هم افتادند

گزارش روز کیهان

حرکت به سوی تولید مستقل و باکیفیت؛
درس هایی که از تحریم نگرفتیم

 دکتر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: تولید در کشور ما طی شصت، هفتاد سال اخیر به صورت 
یک تولید وابسته شکل گرفته است. در 10 سال اخیر که ما دو تجربه سنگین تحریم را داشتیم، تلنگر جدی تری به ساختار 
تولیدی ما وارد شد. به نظر من مهم ترین مشکل دولت های یازدهم و دوازدهم در مباحث اقتصادی و آزمون تحریم این بود 
 که از تجربه تکانه اول تحریمی که در دولت دهم اتفاق افتاد و بر اساس آن سیاست کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شد، درس 

عبرت نگرفت.

 تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان بار دیگر هدف حمالت پهپادی و موشکی انصاراهلل یمن قرار گرفت.
 سخنگوی نیروهای مسلح یمن: این عملیات با 17 فروند پهپاد و دو فروند موشک بالستیک صورت گرفت.

 مراکز حساس نظامی عربستان در دو منطقه »خمیس مشیط« و »جیزان« نیز با پنج فروند پهپاد از نوع 
»قاصف کی2« و دو فروند موشک بالستیک، از نوع »بدر 1« هدف قرار گرفتند.

 انقالبیون و ارتش یمن از ســال 1398 تاکنون، شــش عملیات هوایی تحت عنوان »موازنه بازدارندگی« ، 
علیه عربستان اجرا کرده اند.

 رژیم آل ســعود علی رغم برخورداری از سیســتم های دفاع موشــکی آمریکایی، در مقابل حمالت مکرر 
انصاراهلل، عماًل بی دفاع است.

 ]صفحه ۵[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

نیویورک تایمز: چین
جسارت شاخ به شاخ شدن 

با آمریکا را دارد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

خروج از مذاکرات وین و مجازات اسرائیل
پاسخ خرابکاری در نطنز

]صفحه ۲[

]صفحه آخر[

 همزمانی مذاکرات هســته ای در وین با اقدام 
خرابکارانه در تأسیسات نطنز نشان می دهد که 
این دو رویداد با هدفی مشترک در حال اجراست 
و هدف اصلی قرار دادن ایران در موضع ضعف و 

امتیازگیری یکطرفه از کشورمان است.
 مقامات دولت با اشــاره بــه حادثه اخیر در 
نطنز، رژیم صهیونیســتی را عامل اصلی این 
اقدام معرفی می کنند. این در حالی اســت که 
اقدامات خرابکارانه در تاسیسات هسته ای ایران 
توسط مثلث آمریکا، اسرائیل و برخی دولت های 

اروپایی انجام می شود. 
از   فعالین طیف مدعی اصالحات حتی فراتر 
این رفته و با تاکید بر اینکه اقدامات تروریستی 
کار اسرائیل است، هدف  و خرابکارانه منحصراً 
کارشــکنی علیه  را  اقدامات  قبیل  این  اصلی 

مذاکره ایران و آمریکا جا می زنند.
 طیف مدعــی اصالحات بــا کلیدواژه هایی 
همچون »صبر استراتژیک«، »صبر راهبردی«، 
»هوشــمندی در نیفتادن در تله« و... همواره 
نسخه ضعف و انفعال پیچیده و مدعی هستند 
که ایران نبایــد هیچ گاه در مقابــل اقدامات 
خرابکارانه و جنایت آمیــز طرف »آمریکایی-
اسرائیلی-اروپایی« به اقدام متقابل دست بزند. 
 تجربه ثابت کرده است که اقتدار، ضامن امنیت 
و پیشرفت است. بنابراین با توجه به نقش آشکار 
آمریکا، اســرائیل و برخی دولت های اروپایی در 
اقدامات خرابکارانه در تاسیسات هسته ای ایران، 
خروج از مذاکرات وین و مجازات اسرائیل، پاسخی 

قاطع و بازدارنده به نقشه شوم دشمن است.

 

بازی خطرناک 
با خطوط قرمز

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 

صفحه ۳

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  

 روحانی: جهت گیری اقتصاد کشور 
در مسیر مانع زدایی 

و پشتیبانی از تولید است

صفحه ۱۱

رئیس قوه قضائیه:   

مسئوالن تصمیم گیر 
باید پاسخگوی تأخیر در 

مقابله با موج جدید کرونا باشند

صفحه ۲

دستخوش جدید اروپا به خوش خیالی ها!    

اتحادیه اروپا 
هشت فرد و سه نهاد ایرانی را 

تحریم کرد

صفحه ۶

در گفت وگوی کیهان با سید محمد بطحایی، 
وزیر سابق آموزش و پرورش مطرح شد  

لزوم توجه کاندیداهای 
ریاست جمهوری 

به »معیشت معلمان«، 
»اولویت تعلیم و تربیت« 

و »مهارت محوری«


