
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: صورت های مالی مؤسســه 
شــامل ترازنامه در تاریخ 1398/12/29 وحســاب سود و زیان و جریان 
وجوه نقد برای ســال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1398 مورد تصویب 
قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت 7355 و شناسه 
ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی برای ســال مالی 1399 
انتخاب گردید روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی مؤسسه انتخاب شد
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
 به شماره ثبت 24533 و شناسه ملی 10104022009

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: حسن والی 
به شــماره ملی 4910622845 به ســمت بــازرس اصلی و 
محمدتقی کاشیان به شــماره ملی 4569577997 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. 
سجاد حسینی ارکانی به شماره ملی 0076200272به عنوان 
مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت 

مدیره انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آفرینش و توسعه یافته های آتی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 562790 و شناسه ملی 14009341657

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1400/03/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: -1 محل شرکت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله سلسبیل شمالی ، خیابان 
رودکی ، خیابان آزادی ، پالک 218 ، ساختمان سینا سنتر ، طبقه 
هفتم ، واحد 7005کد پستی 1345795492 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 اندیشه بایسته تجارت 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 491436 

و شناسه ملی 14005823018

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/12/27 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقــای یوکیهیکــو میکی کد 
فراگیــر190697219052 به ســمت رئیس هیئــت مدیره و 
مدیرعامل و آقای کیسوکه ایزوبوچی کد فراگیر 120929468 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و به موجب 
مواد( 23 و 28 اساســنامه شــرکت هیئت مدیــره به اتفاق آرا 
کلیه اختیارات خود بموجب ماده 27 اساسنامه را به مدیرعامل 
تفویض نمود. ( کلیه چکها، ســفته ها، بروات، قراردادها و سایر 
اســنادی که برای شــرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق 
نماید توسط هریک از آقایان یوکیهیکو میکی دارنده کد فراگیر 
بشــماره 190697219052 یا کیســوکه ایزوبوچی دارنده کد 
فراگیر بشــماره 120929468 منفرداً امضاء  و به مهر شــرکت 
ممهور گــردد. 2( عالوه بر آقایان یوکیهیکو میکی و کیســوکه 
ایزوبوچی )صاحبان امضا بــدون محدودیت(، هر یک از آقایان 
هیرونوبو شیباتا دارندکد فراگیر بشماره 115146854 و مجید 
مثنایی دارنده کد ملی بشــماره 0058269304 منفرداً دارای 
حق امضــاء منحصراً در حســاب شــماره 105630892004 
شــرکت نزد بانک ملی شعبه آرمیتا از طریق صدور چک با مهر 
شرکت به حواله کرد شرکت و یا اشخاص ثالث بابت هزینه های 

شرکت می باشند. 

آگهی تغییرات شرکت سومیتو موکور پوریشن ایران لیمیتد 
سهامی خاص به شماره ثبت 14566 

و شناسه ملی 10100544261

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

به استناد صورتجلســه هیئت امنا مورخ 1399/11/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: صورتهای مالــی و ترازنامه ، 
صورت ســود و زیان ســال مالی ســال مالی منتهی به 
1398/12/29 به تصویب رســید. آقایان ســعید یونس 
سینکی با شــماره ملی 0040120368 و محمد شوقی 
گنک لو با شماره ملی1719232237 به سمت بازرسان 
اصلی برای ســال مالی منتهی به 1399/12/30 انتخاب 
گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار 
بنیاد انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به شــرح ذیل 
ابقاء شدند علی اصغر نوروزی به کد ملی 4591967573 
)رئیس هیئت مدیره ( مجید حسینعلی زاده خراسانی به 
کد ملی 1288727801)مدیرعامل و عضو هیئت مدیره( 
اصغر صبوری به کد ملــی1283775131 )عضو هیئت 
مدیــره ( یحیی عالء الدینی به کد ملی 0036732958 
)عضو هیئت مدیره ( ســّیدامین اله امامی طباطبائی به 

کد ملی 4489260229 )عضو هیئت مدیره ( 

آگهی تغییرات
 موسسه بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 به شماره ثبت 3198 و شناسه ملی 14003691943

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1400/03/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای صدرا 
صادقی یزدانخواه به کد ملی 0012941913 و خانم صدف 
صادقی یزدانخواه به کد ملی 0079418538 و آقایان حسین 
لشــگری به کد ملی 5599630587 و احمد ودود ســیدی 
به کد ملــی 1377772179 به عنوان اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند که آقای صدرا صادقی 
یزدانخواه به کد ملی 0012941913 به سمت مدیرعامل و 
خانم صدف صادقی یزدانخواه به کد ملی 0079418538 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین لشگری به کد ملی 
5599630587 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضا مشــترک 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضا هیئت مدیره 
و با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره 
بــا دونفر اعضای دیگر هیئت مدیره و با مهر شــرکت معتبر 
خواهد بود و ســایر نامه های اداری به امضا منفرد مدیرعامل 

و مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک و مالمین ایران
سهامی خاص به شماره ثبت 48160 

و شناسه ملی 10100933582

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

ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گــردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه فعالیت های تجاری 
و بازرگانی اعم از تهیه و تولید ، توزیع و واردات صادرات پخش و بســته بندی 
کلیــه کاالهای مجاز بازرگانی شــامل چوب و مشــتقات آن ، صنایع غذایی و 
مشتقات آن و همچنان گشــایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها 
و ترخیــص کاال از گمرکات داخلی اخذ و اعطا نمایندگی شــرکت های معتبر 
خارجی و داخلی برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی ، 
اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسســات 
مالــی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ ضمانت نامه بانکی ، شــرکت در کلیه 
مناقصــات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلــی و خارجی. درصورت 
لزوم پــس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران ، شهرســتان تهران ، بخش 
مرکزی ، شهر تهران، محله آرژانتین - ســاعی ، شهید خالداسالمبولی ، کوچه 
یحیوی ، کوچه ششــم ، پالک 29 ، طبقه همکف کدپســتی 1511763414 
ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 10,000,000,000 ریال 
نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکاء خانم کبری دالوری به شــماره 
ملی 0035215429 دارنده 1000000000 ریال سهم الشــرکه آقای حامد 
همایونــی به شــماره ملــی 0452820499 دارنــده 8000000000 ریال 
سهم الشرکه خانم شمیسا لهراســبی نیگوهی به شماره ملی 2229500317 
دارنده 1000000000 ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم کبری 
دالوری به شــماره ملی 0035215429 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
بــه مدت نامحدود آقای حامد همایونی به شــماره ملی 0452820499 و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم شمیسا لهراسبی نیگوهی 
به شــماره ملی 2229500317 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحــدود دارندگان حق امضا: کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا شمیسا لهراسبی 
نیگوهی همراه با مهر شــرکت و آقای حامد همایونی همراه با مهر شرکت هر 
کدام به تنهایی معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کاالی چوب 
باران برساد درتاریخ 1400/04/07 به شماره ثبت 

580059 به شناسه ملی 14010126303 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1400/02/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه 
حسابرســی و خدمات مدیریت حامیــان کار دیده پارس به 
شناســه ملی 10103179786 به سمت بازرس اصلی و آقای 
علی چرمچی به شماره ملی 0045680051 به سمت بازرس 

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 الماس  کبیر شمس
سهامی خاص به شماره ثبت 182684 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ و شناسه ملی 10102248609
1400/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شرکت از 
مبلــغ 599010000000 ریال به مبلــغ 1367010000000 
ریال منقسم به 136701000 سهم 10000 ریالی با نام تمامًا 
پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ 

افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضاء گردید. 

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

آگهی تغییرات شرکت الماس کبیر شمس سهامی خاص 
به شماره ثبت 182684 و شناسه ملی 10102248609

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1399/12/27 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: اشــخاص زیر برای مدت دو ســال به سمت اعضای 
هیئت مدیره شــرکت انتخــاب گردیدند: آقــای یوکیهیکو 
میکی شــماره فراگیــر 190697219052 ، آقای کیســوکه 
 ایزوبوچــی کدفراگیر 120929468 و آقای هیرونوبو شــیباتا 

کد فراگیر115146854 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سومیتو موکور پوریشن ایران لیمیتد
سهامی خاص به شماره ثبت 14566 

و شناسه ملی 10100544261

آگهی  تجدید دوم مزایده عمومی 
فروش و واگذاری 2 قطعه زمین

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد یک قطعه زمین در زنجان و منافع دوقطعه زمین واقع در گلشهر کاظمیه به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به 
اشخاص حقیقی با حقوقی با شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. لذا عالقه مندان می توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مزایده در مهلت مقرر اقدام نمایند.

1- آدرس و نحوه دریافت اسناد مزایده: اسناد از تاریخ 1400/4/23 لغایت 
1400/4/29 به صورت های ذیل جهت دریافت موجود می باشد.

الف( به صورت حضوری: واریز فیش بانکی به مبلغ 500/000 ریال به حساب 
جاری 1733059199 به نام شرکت آب و فاضالب استان زنجان نزد بانک تجارت 
آدرس  به  شرکت  قراردادهای  اداره  به  مراجعه حضوری  و  زنجان  قائم  کوی  شعبه 

زنجان، کمربندی شمالی، ابتدای زیباشهر، شرکت آب و فاضالب استان زنجان.
ب( دریافت اسناد مزایده از طریق سایت: دریافت رایگان اسناد از سایت های

http://znabfa.ir و http://iets.mporg.ir 
  ،http://tender.nww.ir ،http://iets.mporg.ir :2- سایت های ثبت آگهی

http://znabfa.ir
3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: مبالغ تضمین مطابق جدول فوق 

می باشد که می بایست به یکی از صور مندرج در اسناد مزایده ارائه شود.

و  آب  دبیرخانه شرکت  به  قیمت  پیشنهاد  و  اسناد  تحویل  مهلت   -4
فاضالب: حداکثر تا ساعت 10 مورخه 1400/5/9 می باشد.

5- تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: 143 و 024-33027142
6- زمان و مکان گشایش پیشنهادها: پیشنهادهای مربوط به مزایده رأس 
استان  ساعت 11:30 مورخه 1400/5/9 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب 

زنجان واقع در کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر، بازگشایی خواهد شد.
دستمزد  و  آگهی  انتشار  قبیل  از  متعلقه  هزینه های  کلیه  پرداخت  هزینه ها:   -7
برندگان  به عهده  و...  دارائی  مالیات،  تنظیم سند،  تناسب(، عوارض،  )به  کارشناسی 

مزایده می باشد.
8- شرایط پرداخت: نقدا و یکجا

9- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده به صورت مشروح مندرج است.

نوبت اول

شماره 
نوع موضوع مزایدهردیفمزایده

کاربری
مساحت 
میزان تضمین شرکت قیمت پایه )ریال()مترمربع(

در مزایده )ریال(

فروش یک قطعه زمین واقع در زنجان، گلشهر کاظمیه، خیابان 11م- 1400
85188/080/000/0002/310/800/000تجاریپاستور شرقی، به شماره پالک ثبتی 100223

فروش یک قطعه زمین واقع در زنجان، گلشهر کاظمیه، فاز 2، میدان 22م- 1400
2118/43182/450/000/0003/254/500/000تجاریامام علی، به شماره پالک ثبتی 100267

دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

شرکت آب و فاضالب
استان زنجان

سال هشتادم   شماره 22796   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  چهارشنبه 23 تیر 1400   3 ذی الحجه 1442    14 جوالی 2021

 ] صفحه آخر[ ]صفحات ۴، ۳، ۱۰ و ۱۱[

 ســناتور ساندرز: نیمی از مردم آمریکا به سختی 
شکم خود را سیر می کنند.

 بی اعتمــادی بن ســلمان به نیروهــای امنیتی 
کشــورش؛ گارد پادشــاهی با نیروهــای خارجی 

جایگزین شد.

 کمبود شدید واکسن در هند، مراکز واکسیناسیون را
تعطیل کرد.

 وزیــر دفــاع یمن: پذیــرش شکســت تنها راه
ائتالف سعودی برای فرار از جنگ یمن.

جبهه مقاومت عراق:

 آتش بس تمام شد
از این پس مستقیما با آمریکا می جنگیم

 حجت االســالم »محمــد مصدق« معــاون اول
قوه قضائیه شد.

 فرمانده انتظامی تهران بزرگ: وزارت نیرو محل های 
مشکوک به استخراج رمز ارز را به پلیس اعالم کند.

 موج جدید گرانی کاالهای اساسی در روزهای پایانی دولت.

 اهــدای 27 هزار ویلچر بــه معلولین در مناطق 
محروم کشور توسط ستاد اجرایی فرمان امام)ره(.

 ســکوت عجیب بانک مرکــزی و وزارت صمت 
در برابر واردات میلیون ها دالر موز.

کارشناس اقتصادی:

70 درصد سود بانکی
 به جیب یک درصد سپرده گذاران می رود

 ]صفحه ۱۰[

حاتم بخشی شهرداری تهران
به جای رسیدگی به مشکالت کالن شهری

چهارمین گور جمعی کودکان در کانادا با 160 جسد
شمار اجساد کشف شده از مرز 1160 نفر گذشت

نفوذ اطالعاتی ایران به قلب تل آویو

بازداشت نماینده سابق پارلمان پس از وزیر انرژی اسرائیل

 پس از افشای جاسوسی »گونن ســگو« وزیر پیشین انرژی و زیرساخت اسرائیل برای ایران، »یعقوب 
ابوالقیعان« نماینده سابق پارلمان کنست نیز به همین اتهام توسط سازمان امنیت داخلی اسرائیل)شاباک( 
بازداشت و بخش جدیدی از سریال نفوذ و سیطره اطالعاتی ایران مقابل رژیم جعلی و محکوم به نابودی 

صهیونیستی و نفوذ به قلب تل آویو رونمایی شد.
 یعقوب ابوالقیعان با بسیاری از مقامات ارشد اسرائیل و از جمله موشه یعلون ارتباط نزدیکی داشته است. 
موشه یعلون به عنوان معاون نخست وزیر، وزیر دفاع، عضو کابینه امنیتی سیاسی و وزیر امور استراتژیک 
در اسرائیل فعالیت داشته است. او در کنست اسرائیل نیز حضور داشته و همچنین هفدهمین رئیس  ستاد 
ارتش اســرائیل بوده است. تصاویری از یعقوب ابوالقیعان با موشه بوگی یعلون و بنی گانتس وزیر جنگ 

اسرائیل در صفحه اش در فیس بوک منتشر شده بود.
 روزنامه معاریو در گزارشی تحلیلی از این واقعه نوشت، باید از کیفرخواست اعالم شده در دادگاه نتیجه گیری کرد 

که تمامی حرکات بنی گانتس وزیر جنگ اسرائیل روی میز ایرانی ها قرار داشت.

  انتشار برخی خبرها در روزهای اخیر درباره پرداخت های عجیب و غریب شهرداری تهران برای تعدادی از 
پروژه ها و برنامه های فانتزی، یک بار دیگر انتقادها از مدیریت شهری فعلی را در پی داشته است.

 از جمله این موارد که بر روی ســامانه شــفافیت شــهرداری تهران قرار گرفته است، می توان به پرداخت
 338 میلیــون تومانــی به کمیســیون ملی یونســکو برای »ثبــت تهران بــه عنوان شــهر یادگیرنده«،
یا »نمایشنامه خوانی آنالین« که آن هم 326 میلیون تومان از جیب شهرداری بر باد داده است اشاره کرد.

 موضوع هزینه هنگفت برای طراحی لوگوی »تهران 1400« نیز از موارد پر حاشیه روزهای اخیر بوده است.
 تعیین قیمت های گزاف آن هم بدون رعایت تشــریفات اداری برای چنین پروژه هایی ذهن بســیاری از 
مانده  شهروندان را درگیر کرده است، چراکه در شرایط این روزهای تهران که انبوهی از کارهای مهم بر زمین 

مدیران شهرداری دائم از نبود بودجه ناالن هستند و فریاد سر می دهند.

 ]صفحه ۱۱[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

رفتار تورم زای دولت
فشار بر طبقات ضعیف را 

بیشتر می کند

با تشکیل کمیته ای از رؤسای دستگاه های نظارتی و اطالعاتی

رئیسی قبل از تشکیل دولت
مبارزه با فساد را کلید زد

]صفحه ۲[

]صفحه آخر[

 حجت االســالم ســیدابراهیم رئیســی، 
دولت،  تشکیل  از  قبل  منتخب  رئیس جمهور 
کمیته ای را برای مبارزه با فساد تشکیل داده 
اولین جلسه  روز گذشته  که  کمیته ای  است؛ 
آن با حضور رؤسای دســتگاه های نظارتی و 

اطالعات کشور برگزار شد.
اطالعات  رئیس  ســازمان  اطالعات،  وزیر   
سپاه، رئیس دیوان محاسبات، معاون سازمان 
بازرسی کل کشور، رئیس کمیسیون اصل نود 
مجلس و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 

اقتصادی، اعضای این کمیته هستند.
 قرار اســت تا پیش از زمان رسمی استقرار 
بر اســاس  این کمیته  اعضای  دولت جدید، 
آسیب شناســی ها و تجارب پیشین خود در 
مبارزه با فساد، راهکارهای اجرایی برای ایجاد 
تحول در ســازو کارهای فســادزای دولت و 

اقدامات اولویت دار را پیشنهاد کنند.
مورد  ابالغیه های  و  دســتورالعمل ها  تدوین   
نیاز بــه منظور اصالح ســازوکارهای اقتصادی 
فسادآفرین و رانت زا، زمینه های بروز فساد و نیز 
پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، 
گمرک، مناقصات  دولتی، قاچاق سازمان یافته و... 
از جمله ماموریت های محوله به این کمیته است.

 حجت االسالم رئیســی: یکی از انتظارات 
مردم از دولت جدید ریشــه کنی فساد است. 
آغاز این کار تا زمان اســتقرار دولت نباید به 
تأخیر بیفتد و زمینه های آن از االن باید فراهم 
شود تا در روز نخست تشکیل دولت، اقدامات 

عینی را آغاز کنیم.

 

کمتر از یک دسته 
علف هرز!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 

صفحه ۲

گزارش تحلیلی کیهان از ششمین سالگرد 
امضای برجام  

23 تیر را روز 
»پشیمانی از اعتماد به کدخدا« 

نامگذاری کنید

صفحه ۵

عوامل، پیشگیری و مهار گرمازدگی 
در روزهای داغ تابستان  

عالیم و درمان 
بیماری تابستانی 

زیر سرپنجه تند آفتاب

صفحه ۷

به مناسبت سالگرد شهادت 
حمید رودباری  

فرشته نجاتی که 
خودش نجات یافت

صفحه ۳

ربیعی:   

هیچ شواهدی 
درباره امنیتی بودن

 انفجار در پارک ملت نیست

صفحه 11

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

ما اصالح  طلبان 
دیگر سرمایه اجتماعی خاصی 

نداریم


