
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/10/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: حمید عســکری بشــکانی با 
کد ملی 0051657740 به عنوان نماینده شــرکت پیوند 
تجارت آتیه ایرانیان به شناســه ملی 14005291651به 
سمت رئیس هیئت مدیره- وحید خاشعی ورنامخواستی با 
کد ملی 0069765642 به عنوان نماینده شــرکت ره نگار 
خاورمیانه پارس به شناســه ملــی 10320823609 به 
ســمت عضو هیئت مدیره- مهدی عبدالحمید با کد ملی 
0074817914 به عنوان نماینده شــرکت انرژی گســتر 
ســینا به شناســه ملی 10101345022 به عنوان عضو 
هیئت مدیره- حمیدرضا شیران با کد ملی 1285888014 
به عنوان نماینده بنیاد مســتضعفان انقاب اســامی به 
شناســه ملی10100171920بــه عنــوان مدیرعامل و 
نائب رئیس هیئت مدیره- ســید بهفر میرافضل با کد ملی 
1815647523 به عنوان نماینده شــرکت مادر تخصصی 
مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی 10340059817 
به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و 
اوراق تعهدآور شــرکت، چکها و بروات و ســفته ها وسایر 
اوراق تجاری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از 
اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و 
اوراق عــادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه 
با مهر شــرکت معتبر است. هیئت مدیره به تجویز بند الف 
ماده 53 اساسنامه وظایف و اختیارات خود موضوع بندهای 
 ماده 47 را به شــرح ذیــل به مدیرعامــل تفویض نمود:

1- نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شــرکت، تعیین 
شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین 
ســایر شرایط ســالیانه در چارچوب آئین نامه استخدامی 

مصــوب مجمع. 2- عقد هر نوع قــرارداد و انجام هرگونه 
معامات و تغییر ، تبدیل ، فســخ یا اقاله آنها در چارچوب 
آئین نامه معامات شرکت. 3- تنظیم خاصه صورت دارایی 
و قروض شرکت هرشــش ماه یکبار و دادن آن به بازرس 
شــرکت. 4- تنظیم خاصه صورت دارایی و دیون شرکت 
پس از انقضای ســال مالی و همچنین ترازنامه و حســاب 
عملکرد و حســاب سود و زیان شرکت و تلفیقی شرکت و 
شرکتهای زیر مجموعه. 5- دعوت مجامع عمومی عادی و 
فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. 6- پیشنهاد اصاح 
 اساســنامه به هیئت مدیره و مجمع عمومــی فوق العاده.

7- مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و همچنین 
تاسیس شرکتهای اقماری پس از تصویب در هیئت مدیره. 
8- واگذاری و تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه ، تجارت 
و ثبت هر نوع اختراع و نام ونشان و تصویر و عایم تجاری 
در چارچوب آئین نامه معامات شــرکت. 9- طرح یا دفاع 
از هرگونــه دعوی اعم از حقوقی یــا کیفری، اجرای ثبت، 
کمیســیونها و هیئت های اداری، مالیاتی، شهرداری، ثبتی 
و غیره با داشــتن کلیه اختیارات قانون الزم در چارچوب 
آئین نامه های صلح و سازش و داوری با حق توکیل به غیر 
و لوکراراٌ. 10- دریافت مطالبات شــرکت و پرداخت دیون 
شــرکت و متفرعاتش در چارچوب آئین نامه مالی شرکت. 
11- تعهد ، ظهر نویسی ، قبول ، پرداخت و واخواست اوراق 
تجاری در چارچوب ائین نامه مالی شــرکت. 12- افتتاح 
هر نوع حســاب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و 

موسسات قانونی دیگر.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا 
سهامی خاص به شماره ثبت 356153 و شناسه ملی 10104055685 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/10/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- هاشــم 
اســدی به شــماره ملی 0032924305 به سمت بازرس 
اصلی و ســیدبابک مجابی به شماره ملی 0069575460 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 
شدند.- میرمجید مجابی به شماره ملی 4322524117 
و ابوالفضــل مهاجر به شــماره ملــی 0053021861 و 
ابوالحســن واحدی نوری به شماره ملی 2140233077 
و مهران شاه مرادی به شماره ملی 0533089301 و هما 
اســدی به شــماره ملی0017868467 به عنوان اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت شفابخشان خاتم 
سهامی خاص به شماره ثبت 381 

و شناسه ملی 10103378545 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیر تجاری 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 رودهن 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد 
ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش 
مرکزی ، شهر تهران، محله بیمه ، کوچه نوروزی ، خیابان شهید 
تورج فلسفی ]بیمه 4[ ، پالک 0 ، طبقه چهارم ، واحد جنوبی کد 
پستی 1393744521تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آسان الکترونیک غدیر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 329982

 و شناسه ملی 10103695555 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/11/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تراز نامه و حســاب 
سود و زیان ســال مالی منتهی به 1398/12/29 مورد تصویب 
قرار گرفت. موسســه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش با 
شناســه ملی 10320272938 به سمت بازرس اصلی و مؤسسه 
حسابرسی به بین محتوا با شناسه ملی 14006661682 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت کندر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 82884 و شناسه ملی 10101275087 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/12/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارائه خدمات مشاوره 
مدیریت اداری در صورت ضــروت قانونی انجام موضوعات 
فوق پس از اخذ مجوزهای الزم به موضوع شــرکت الحاق 

گردید و ماده 2 )دو ( اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت آسان الکترونیک غدیر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 329982

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/8/21 و  و شناسه ملی 10103695555
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 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 

ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر جهــت اطاع عموم 
آگهی میگــردد. موضوع فعالیت:تهیه و تولید و بســته بندی وپخــش و توزیع محصوالت 
غذایی ،آرایشــی و بهداشتی، صنعتی، پوشاک، ساختمانی - واردات و صادرات و اخذ و ایجاد 
شــعب و نمایندگی در داخل و خارج کشــور- کلیه فعالیت های تجاری ، بازرگانی، ورزشی- 
عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی- 
شــرکت در کلیه مزایده و مناقصات داخلی و خارجی- ســرمایه گذاری و ســرمایه پذیری - 
اخذ وام و اعتبار و تســهیات ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسســات اعتباری داخلی و 
خارجی- کلیه امور و مراحل و فعالیت های مربوط به ثبت سفارش ، امور گمرکی و ترخیص 
کاال درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط درصــورت لزوم پس از 
اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیــت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: اســتان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله میدان حسن آباد ، 
خیابان شــهیدمصطفی میردامادی ، خیابان پیام انقاب ، پــاک 24 ، مجتمع نگین ، طبقه 
دوم ، واحد جنوب شــرقی کدپستی 1137944936 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 50,000,000,000 ریال نقدی میزان ســهم  الشــرکه هر یک از شرکا آقای مهدی 
اسحق زاده به شماره ملی 0074265261 دارنده 25000000000 ریال سهم الشرکه خانم 
زهرا بختیاری به شــماره ملی 0081276761 دارنده 5000000000 ریال سهم الشــرکه 
آقای اکبر کوهســتانی مقدم به شــماره ملی 0942874961 دارنده 5000000000 ریال 
سهم الشــرکه آقای جال مختاری به شماره ملی 4650672503 دارنده 15000000000 
ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهدی اسحق زاده به شماره ملی 0074265261 
و به ســمت رئیس هیئــت مدیره به مدت نامحــدود خانم زهرا بختیاری به شــماره ملی 
0081276761 و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئت مدیره به مــدت نامحدود آقــای اکبر 
کوهســتانی مقدم به شــماره ملی 0942874961 و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای جال مختاری به شــماره ملی 4650672503 و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی با 
امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا و مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین کلیه 
نامه های اداری و عادی با امضای متفق دو نفر از اعضا معتبر میباشــد. اختیارات مدیرعامل: 
طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشــار 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  اندیشه سالم  هادی 
درتاریخ 1400/02/19 به شماره ثبت 577371 به شناسه ملی 14010009752 

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: خانــم راحله مرشــدی میبدی به شــماره ملی 
0071111417 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره- خانم 
راضیه مرشدی میبدی به شماره ملی 0063616343 به سمت رئیس 
هیئت مدیره - خانم فاطمه خرامان به شــماره ملی 0046508465 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان بصیر سهامی خاص 
به شماره ثبت 193567 و شناسه ملی 10102354800

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اشخاص زیر به عنوان 
اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخــاب گردیدند: خانم 
راحله مرشــدی میبدی با شماره ملی -0071111417 خانم راضیه 
مرشدی میبدی با شماره ملی -0063616343 خانم فاطمه خرامان 
شــماره ملی 0046508465 خانم سعیده اکبری نظری با کد ملی 
 0070954771 بــه عنوان بــازرس اصلی و خانم افســانه پیروزه 
با کد ملــی 0084421691 به عنوان 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 کارآفرینان بصیر سهامی خاص 
به شماره ثبت 193567 و شناسه ملی 10102354800

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی رجحانی به شماره 
ملی 4323507828 به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی 14005291651 به 
سمت رئیس هیئت مدیره مجید شاهسواری به شماره ملی 0054677688 به نمایندگی از بنیاد مستضعفان 
انقالب اســالمی به شناسه ملی 10100171920 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حسام 
وحیدی فرد به شــماره ملی 0073456284 به نمایندگی از شــرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناســه 
ملی 10320823609 به ســمت عضو هیئت مدیره شهاب الدین دربندی به شماره ملی 0452727588 به 
نمایندگی از شــرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی 10340058917 به سمت 
عضو هیئت مدیره فرزین رجبی دیورزم به شماره ملی 1552065537 به نمایندگی از شرکت انرژی گستر 
ســینا به شناسه ملی 10101345022 به ســمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت و اوراق عادی، مکاتبات اداری و مراسالت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد

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

آگهی تغییرات شرکت پایا سامان پارس سهامی خاص 
به شماره ثبت 308460 و شناسه ملی 10103464995

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/08/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا به روش به شماره ثبت 17947 
و شناســه ملی 10100621378 به عنوان بازرس اصلــی و آناهیتاضیائی طبری 
باکدملی 0067271162به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 98 مورد تصویب قرارگرفت.

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

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اتحاد راه شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 43127 و شناسه ملی 10100884917

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1400/01/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرسی مفیدراهبر به عنوان بازرس قانونی دارای شناسه ملی 
10861836531 به مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای 
درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. صورتهای مالی )صورت حســاب سود و زیان و 

صورت وضعیت مالی( منتهی به تاریخ 1399/9/30 مورد تصویب قرارگرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی خانه گستر سهامی خاص 
به شماره ثبت 16423 و شناسه ملی 10100591316

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید 
داریوش صفوی ســهی به کدملی 0045930971 به جای آقای شــایان نادری به کد ملی 
4232112782 به نمایندگی از شــرکت مادر تخصصی ســرمایه گذاری سینا)سهامی عام ( 
با شناســه ملی 10340058917وآقای منوچهر دهقانی به کدملی 0055368761 به جای 
آقای احمــد طاهری به کدملی 0532119053 به نمایندگی از شــرکت ره نگار خاورمیانه 
پارس)ســهامی خاص( با شناســه ملــی 10320823609برای باقیمانــده مدت تصدی در 
هیئت مدیره تعیین گردیدند وسمت اعضا هیئت مدیره و مدیران برای باقی مانده دوره تصدی 
به شــرح ذیل قــرار گرفت: آقای عظیم رجائی به کد ملــی 1600108180 به نمایندگی از 
بنیاد مســتضعفان انقاب اسامی. با شناسه ملی 10100171920به عنوان مدیرعامل وعضو 
هیئت مدیره آقای علیرضا ســمیعی نصرآبادی به کد ملــی4432628979 به نمایندگی از 
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان )سهامی خاص(.با شناسه ملی 14005291651 به عنوان 
رئیس و عضوهیئت مدیــره آقای منوچهر دهقانی به کد ملی 0055368761 به نمایندگی از 
شــرکت ره نگارخاورمیانه پارس )سهامی خاص( با شناســه ملی 10320823609 به عنوان 
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره آقای ســید داریوش صفوی سهی به کد ملی 0045930971 
به نمایندگی از شــرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری ســینا )سهامی عام( با شناسه 
ملــی 10340058917 به عنوان عضو هیئت مدیره آقای داود داداشــی چــوان به کد ملی 
1680004131 به نمایندگی از شــرکت انرژی گســتر ســینا )ســهامی خاص(.با شناسه 
ملــی 10101345022 به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور و 
قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و 
در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شــرکت و مکاتبات 

عادی با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات  شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
 سهامی خاص  به شماره ثبت 364428 و شناسه ملی 10760094603

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴، ۲ و ۱۰[

 درگیری هــای خونین در7 والیت افغانســتان؛
تمام فرودگاه ها تعطیل شد.

 ارتــش چین در مرزهــای افغانســتان به حال 
آماده باش درآمد.

 استرالیا با ارتش و پهپاد به جنگ کرونا رفت.

 تخریــب یا مصادره نزدیک بــه 60 خانه متعلق 
 بــه فلســطینی ها توســط رژیــم صهیونیســتی 

طی 2 هفته!
 اســماعیل هنیه تا ســال 2025 رهبر حماس 

باقی ماند.

گزارش خواندنی شبکه المسیره 
درباره عملیات شگفت انگیز البیضاء

 دســتگیری کاهبردار بزرگ رمــز ارز در تهران 
توسط پلیس فتا.

 فراخوان صفحات مجازی رئیس قوه قضائیه از مردم
برای نظارت همگانی بر روندهای قضایی.

 آیا ذی نفعان ثروتمند، مانع اجرای قانون شــدند؟ قطع 
آب مشترکان پرمصرف 24 ساعت پس از اعام آن لغو شد.

 معــاون وزیــر صمــت: ســیمان به کیســه ای
40 هزار تومان رسید.

 با ورود بیش از یک میلیون ُدز واکسن کرونای دیگر
 مجموع واکســن های وارد شده توسط هال احمر

به 11 میلیون و 520 هزار ُدز رسید.

کارشناس اقتصادی: مناطق آزاد 
به سکوی قاچاق تبدیل شده است

 ]صفحه ۱۰[

»کووید-۱9« جان 366 هموطن دیگر را گرفت

هشدار نسبت به اوج گیری بیشتر کرونا 
با ادامه کم توجهی به دستورالعمل ها

استقبال گرم از جواد فروغی

قهرمان طالیی ایران در المپیک با لباس مقدس پرستاری وارد میهن شد

 معاون کل وزیر بهداشت گفت: میزان رعایت مردم در زمینه شیوه نامه های بهداشتی، 39.22 درصد است، 
اگر رعایت شیوه نامه ها و ضعف نظارت ها بر همین منوال باشد تا دو هفته آینده، بیماری کرونا تشدید خواهد 

شد.
 وزیــر بهداشــت در نامه ای به رهبر انقاب: شــاید دو هفته تعطیلی جدی و ایســتادگی و به کارگیری 
نیرو هــای نظامی و انتظامی و برخورد محکم با شکســتن پروتکل ها بتوانــد تا حد قابل توجهی از چرخش 

ویروس و بار بیمارستان ها و فشار نفس گیر بر همکاران ما بکاهد.

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

ترخیص 7 میلیون تن کاال
معضل ناهماهنگی 
سازمان های دولتی

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دولت اعتماد و امید به آمریکا
به آخر خط رسید

]صفحه ۱۱[

]صفحه 9[

 وی همچنین پیش از روی کار آمدن وعده های اقتصادی 
متنوعی داده بود؛ از افزایش حقوق کارگران براساس نرخ تورم 
تا بی نیاز کردن مردم از یارانه ۴5 هزار تومانی، از نجات اقتصاد 
و احیای اخالق تا بازگرداندن پاسپورت ایرانی به جایگاه خود، 
 از چرخیدن همزمان چرخ اقتصاد و چرخ ســانتریفیوژها ،
تا امنیت و آینده روشــن برای مردم و هزار وعده و وعید 

دیگر، که هیچ یک محقق نشد.
 اما شاید برجســته ترین و در عین حال خسارت بار ترین 
بخش کارنامه دولت 8 ســاله روحانی توافق هســته ای یا 
همان برجام بــود که او طی این ســال ها با خوش خیالی 
محض و اعتماد و امید به آمریکا تمام ظرفیت های داخلی و 
بین المللی کشور را به بهانه واهی ثمربخشی اعجازگونه آن 
معطل کرد و هر نوع تصمیم گیری درباره مسائل کشور را به 

این توافق و اجرای آن منوط گردانید. 
 دولتی که با نگاهی بر مبنای اعتماد به آمریکا معتقد بود، 
امضای جان کری تضمین است و با رسیدن به توافق هسته ای، 
می توان به یک توافق برد - برد دست یافت، به دیوار سست 
بیگانــگان تکیه کرد. دیواری که اگــر فرو نمی ریخت جای 
تعجب داشت اما تاوان این اعتماد و خوش خیالی را ملت ایران 

با تحمل مشکالت بی شمار اقتصادی و اجتماعی پرداختند.
 تأســف آورتر اینکه رئیس دولت یازدهــم و دوازدهم تا 
روزهای آخر هم تالش داشــت از طریق مذاکره و با نگاه به 
غرب و آمریکا گره گشایی کند. به رغم اینکه دولت جدید 
آمریکا هم نشان داد خدعه گر، عهدشکن و غیر قابل اعتماد 
اســت و در مذاکرات چند ماه اخیر هــم اعالم کرد حاضر 

نیست تضمین بدهد که دوباره عهدشکنی نمی کند!
 حاال ملت و دولت سیزدهم از تجربه تلخ اعتماد به غرب 
و آمریکا در دولت های یازدهم و دوازدهم برخوردارند و باید 
بر اساس این تجربه پرهزینه، راه حل مشکالت را به گونه ای 

دیگر در پیش گیرند.

 

» همه یا هیچ« یعنی
در جا زدن!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 آخرین جلسه هیئت دولت تدبیر و امید به ریاســت حجت االسالم روحانی دیروز یکشنبه )۱۰ مرداد( برگزار شد و روحانی در این 
 نشســت از مردم بابت کاســتی های دولتش عذرخواهی کرد و از آنها طلب عفو و بخشــش کرد. اینکه مردم او و عملکرد او در این 

هشت سال پرمشقت و سختی را می بخشند یا نه بحث دیگری است اما فراموش کردن این دوره بعید به نظر می رسد.
 »آقای روحانی« هشت سال پیش کلید به دست آمد و مدعی شد که می تواند قفل مشکالت مردم را باز کند، قسم جالله خورد که 
اگر مشکالت کشور راه حل نداشت هرگز پا به عرصه انتخابات ریاست جمهوری نمی گذاشت. او تحریم ها را بهانه جویی دولت می دانست 

و می گفت معضالت اساسی اقتصاد کشور و حتی سایر بخش ها در درجه اول به ضعف مدیریت اقتصادی دولت برمی گردد.

 

صفحه ۳

چهلمین سالگرد تنفیذ حکم ریاست جمهوری 
شهید محمدعلی رجایی  

امروز هیچ ُعذری 
برای ما نیست

صفحه ۲

با حضور رهبر انقالب  

مراسم تنفیذ 
 سیزدهمین دوره ریاست جمهوری

فردا برگزار می شود

صفحه ۱۰

نامه وزیر بهداشت به رهبر انقالب 
درباره خیز جدید کرونا 

و ضرورت تعطیلی2 هفته ای

صفحه ۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

روزنامه اصالح طلب:
عامل بحران ارزی 

ضعف مفرط دولت بود

همزمان با انتشار نتایج اولیه

اسامی نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۰ اعالم شد
گروه زبان های خارجیگروه هنرگروه علوم انسانیگروه علوم تجربیگروه علوم ریاضی و فنی

محمدپیام تائبی
رتبه اول از تهران

نیما ابولحسنی
رتبه اول از تبریز

امیرمهدی زلفی
رتبه اول از ابهر

سید سپهر فرندی
رتبه اول از زنجان

امیرحسن زرندی
رتبه اول از خوی

محمدشایان شعبانی
رتبه دوم از رفسنجان

پارسا فتحی
رتبه دوم از اردبیل

جواد عبدیائی
رتبه دوم از شمیرانات

بهنود امیری
رتبه دوم از کرج

سحر درودگر 
رتبه دوم از تربت حیدریه

محمد اسماعیلی
رتبه سوم از اراک

عرفان کرپه
رتبه سوم از ترکمن صحرا

محمدجواد مهدیان 
رتبه سوم از شاهین شهر و میمه

پریا الستی
رتبه سوم از تهران

آرتین معتبری 
رتبه سوم از تهران

]صفحه 3[

صفحه ۱۰

رئیس پلیس پایتخت خبر داد   

دستگیری عامل شهادت 
سرباز وظیفه ناجا 

درکمتر از 10 ساعت


