فرمانده جبهه داخلی ارتش اسرائيل:

رئیس قوه قضائیه:

دستگاه قضایی مصمم است
دست متعدیان به حقوق مردم و بیتالمال را قطع کند

مرغــداران :بــه دلیــل ســودجویی دالالن،
مرغ 17هــزار تومانــی کیلویی  32هــزار تومان
فروخته میشود.
افزایش قاچاق کاال در پوشــش واردات تهلنجی
و ملوانی.
سهشنبه  27مهر ۱۴۰۰

 12ربیعاالول ۱۴۴۳

با سفر مادورو به تهران

ایران و ونزوئال
سند همکاری  ۲۰ساله
امضا میکنند
صفحه ۳

خطیبزاده
در نشست خبری مطرح کرد

ادامه مذاکره با اروپا در بروکسل
سفر هیئت سعودی به تهران
تأیید نمیشود
صفحه ۳

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

شناسایی زمین برای ساخت
 2میلیون مسکن در  ۸۰۰شهر

در جنگ بعدی با حزباهلل
روزانه باید منتظر  2000موشک باشیم

مدیــرکل دفتر طــب ایرانی وزارت بهداشــت :طب
سنتی ایرانی به هیچ عنوان مخالف واکسیناسیون نیست.
عضــو کمیتــه علمــی مبــارزه بــا کرونــا:
واکســن «ســینوفارم» مــرگ و میــر را  ۱۲برابر
[ صفحات  ۱۰ ،۱۱و ]۴
کاهش میدهد.

طرح جهاد اسالمی فلسطین برای به اسارت گرفتن
نظامیان صهیونیست.
رابــرت گیتس :بزرگترین تهدیــد حال حاضر
برای آمریکا ،جامعه به شدت دوقطبی ماست.
کالین پاول ،وزیر خارجه بوش پس از ابتال به کرونا مرد.

سال هشتادم

 ۱۲صفحه ( نيازمنديها در صفحه) ۶

 19اکتبر ۲۰۲۱

رئیسجمهور در دومین گفتوگوی تلویزیونی:

ادامه اعتراضهای انتخاباتی در عراق؛ معترضان
برخی جادههای ارتباطی را بستند.
منطقه صنعتی دوبی و بزرگترین پاالیشگاه کویت
در آتش سوخت.
[ صفحه آخر]
شماره 22867

تکشماره  30۰00ریال

آغاز هفته وحدت مبارک باد

ارز  4200تومانی به جای سفره مردم
به جیب دالالن رفته است
گشایشهایی را احساس میکنم و آینده را بسیار روشن میبینم

آیتاهلل رئیسی :بر اساس بررسیهای انجام شده با متخصصان امر و اقتصاددانان خارج از دولت ،ارز 4200تومانی تاکنون به جای اینکه به سفره
مردم برود ،به دست چند دالل رفته و باید این مسئله را اصالح کنیم ،به نحوی که این پول به جیب و سفره مردم برود.
در واکسیناســیون عمومی بیش از  ۷۰درصد ُدز اول واکسن تزریق شده و انشاءاهلل پیش از آغاز فصل سرما همین مقدار ُدز دوم زده میشود.
از همه کسانی که واکسن نزدهاند دعوت میکنم واکسن بزنند .همه مردم باید توجیه و اقناع شوند تا واکسن بزنند .هدف ما اقناع است تا اجبار.
دغدغه روزانه من معیشــت مردم و کنترل تورم و گرانی است .در نشستهای مختلف دنبال کنترل تورم هستیم .این شرایط حاصل تصمیمات
گذشته است و تصمیمات امروز در آینده زندگی مردم جلوه میکند.

جشن میلیونی برای میالد پیامبر اکرم

(ص)

در  15استان یمن

[صفحه آخر]

صفحه ۴

سرلشکر باقری:

همکاری نظامی ایران و روسیه
افزایش می یابد
صفحه ۲

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

گزارش غیرواقعی
سازمان برنامه و بودجه روحانی!
و شیطنت اصالحطلبان
برای مهندسی ترس در جامعه
صفحه ۱۱

آگهی تغییرات شرکت آوای تندرستی لیان نوتریکا

آگهی تغییرات شرکت آرن افرا سهامی خاص

و شناسه ملی 14005665296

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

دولت دنبال استقراض از بانک مرکزی نیست.
در شهریور حقوقها را بدون استقراض از بانک
مرکــزی پرداخت کردیــم و در مهر هم بدون
استقراض از بانک مرکزی پرداخت میکنیم .باید
بودجه  1401را واقعی و بدون کسری ببندیم.
ما شش روز در سطح ملی کار انجام میدهیم
و یک روز به اســتانها میرویم .ما فقط در
تهران مســئولیت نداریم .حضور در استانها
دارای برکاتی است .قبل ســفر به استانها
نسبت به نیازهای فوری استان توجه میشود.
جلسه شورای عالی مسکن برگزار شده و
مقدمات کار ساخت  ۴میلیون مسکن انجام
شده است .وعده ساخت مسکن هم در قانون
آمده و هم نیاز کشور است و باید انجام شود؛
ساخت مسکن هم افزایش تولید و هم اشتغال
ایجاد خواهد کرد .مسکنســازان باید وارد
میدان شــوند و مردم هم باید کمک کنند،
دولت کار حمایت و نظارت را انجام خواهد داد.
هرگز میز مذاکره را ترک نکردیم ،اما مذاکره
باید نتیجهبخش باشد و طرف مقابل هم باید
آمادگی الزم را برای لغو همه تحریمها داشته
باشد که این امر ،میتواند نشانه جدیت آنها
باشــد .کار اقتصاد مقاومتی را دنبال خواهیم
کرد و سفره مردم را به مذاکره گره نمیزنیم.
دنبال شایستهســاالری هستم اما باید در
انتخاب مدیران کارآمد دقت شــود .ما سالی
یکبار ارزیابی کالنی نسبت به مدیران داریم
و اگر کســی کارآمدی نداشته باشد ،تصمیم
دیگری میگیریم.
[صفحه]۲

آگهی تغییرات شرکت شیروگوشت وخامه

به شماره ثبت  99371و شناسه ملی 10101433611

سهامی خاص به شماره ثبت 26244

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده

مــورخ  1400/03/09تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعــاده مورخ

از تاریخ این مجمع به مدت یک ســال شمسی تمدید گردید.

کــد ملــی  ،1377914021آقای عمــران فائض

مدیر تصفیه ابقاء گردید.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ،آقای اســماعیل

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 488298

مورخ  1400/03/19تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :مدت تصفیه

 -خانم فروغ هدایی رئیس هیئت مدیره به شماره

آقای حمزه میقانی با شــماره ملی  0068714017به ســمت

سرخابی به شــماره کد ملی  1377871002نائب

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آزموده عضو هیئت مدیره کد ملی ،6309210610

آگهی تغییرات شرکت آرد سفید ورامین
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3068
و شناسه ملی 10101049236
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوقالعــاده مورخ
 1400/03/17تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :نام شــرکت به
توسعه آرد سفید فرخ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید.
حجتاله قلیتبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

 0016141091عضــو هیئت مدیــره برای مدت

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس
سهامی خاص به شماره ثبت 254038
و شناسه ملی 10102944443

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه
مورخ  1400/03/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ترازنامه
و حساب ســود و زیان ســال مالی 1399مورد تصویب
قرارگرفت .موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به شناسه
ملی  10100522558به ســمت بــازرس اصلی و خانم
نیرالسادات سلیمان ریزی به شماره ملی 0045546118
به ســمت بازرس علیالبدل برای مدت یک ســال مالی
انتخاب شدند .اعضای هیئتمدیره برای مدت دو سال به
قرار ذیل تعیین گردیدند :آقایهادی غالمی به شــماره
ملی 0943455960به ســمت عضو هیئتمدیره آقای
غالمعلی غالمی به شماره ملی  6299706716به سمت
رئیس هیئتمدیره آقای محســن غالمی به شماره ملی
 0945854927به سمت نائب رئیس هیئتمدیره آقای
مهدی غالمی به شــماره ملی  0940922797به سمت
مدیرعامل و عضو هیئتمدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها
و عقوداســامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آقــای کیــا فائض ســرخابی به شــماره کد ملی
 2سال انتخاب شدند -.آقای پیمان باقری پور با کد

ملی  5179659949به سمت بازرس اصلی و آقای

و شناسه ملی 10100717092

 1399/10/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد :تعداد اعضای هیئت
مدیــره از  3نفــر به  5نفر افزایش یافت و مــاده مربوطه در
اساسنامه بدین شرح اصالح گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مورخ
 1399/04/29تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :علی
ســراج به شماره ملی  0043315518به سمت
مدیرعامل و عضو هیئتمدیره سیامک صبوری
به شماره ملی  0036049379به سمت رئیس
هیئتمدیــره الهــام تقیزاده متقی به شــماره
ملــی  0040862720به ســمت نائب رئیس
هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره
تعیین شدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و
عقود اسالمی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی
از اعضاء هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت
معتبر میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

وکیل سابق به کاهدان زد
نهادهای امنیتی ،سرنخ را
دنبال کنند

[ صفحه] ۲

يادداشت روز

«بازی ماهی مرکب»
سرگرمیدر جهنم

[ صفحه] ۲

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارامیس طالیی زرین
درتاریخ  1400/06/06به شماره ثبت  582278به شناسه ملی 14010227320

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح

رضا گودرزی به شماره ملی  0491364520و به سمت رئیس

و فروش انواع کاالی مجاز ،آبشــده درصورت لزوم پس از اخذ

شــماره ملی  1287594956و به ســمت مدیرعامل به مدت

زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خرید
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت :از تاریخ ثبت

به مدت نامحدود مرکز اصلی :استان تهران ،شهرستان تهران،

بخش مرکزی ،شــهر تهران ،محله میدان ارگ ،خیابان پانزده

آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت
سهامی خاص به شماره ثبت 368048
و شناسه ملی 10320174724

آگهی تغییرات شرکت تارماک
شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  38633و شناسه ملی 10100840495

قرار گرفت.

خبر ویژه

حقوقی عبارت است از مبلغ  20,000,000ریال نقدی میزان

آگهی تغییرات شرکت آرن افرا سهامی خاص
به شماره ثبت  99371و شناسه ملی 10101433611

ســال مالی منتهی به 1399/12/30مورد تصویب

اکونومیســت :سیاست فشار حداکثری در وادار کردن ایران به پذیرش مفاد سختگیرانهتر در برجام ناکام
ماند .عالوهبر این ،فشــار حداکثری نتوانســت در توسعه موشکهای بالســتیک و اقدامات منطقهای ایران
ممانعت ایجاد کند.
اکنون که برنامه هستهای ایران در حال پیشرفت است این تهران است که بایدن را تحت فشار حداکثری
قرا ر داده است.
تحریمها ،کنار شــیوع کرونا و کاهش بیســابقه قیمت نفت لطمات زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد ،اما
شرایط اقتصادی این کشور طبق پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول رو به بهبود است ،ضمن آنکه چین
هم به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل شده است.
پایگاه خبری اوراسیا نیوز :ایران میتواند ضمن پیشبرد برنامه هستهای خود ،عمال این سیگنال را به غرب
برساند که اگر هر چه سریعتر جهت انعقاد یک توافق سازنده با تهران وارد میدان نشود ،امکان پیشرفتهای
بیشتر نیز برای ایران وجود دارد.
المانیتور :آمریکا فاقد «پلن  »Bمقابل ایران است .یک مقامارشد که بهخاطر نزدیکی به وزیر دفاع اسرائیل،
از محتوای مذاکرات اخیر با آمریکا ّ
مطلع است ،میگوید هیچ طرح عملیاتی اضطراری علیه ایران در صورت
شکست مذاکرات وجود ندارد .این وضعیت ،موجب افسردگی و استیصال اسرائیل است.
[صفحه ]۳

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

علی بردایی با کد ملی  0040249735به ســمت
شدند- .ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای

اکونومیست :حاال ایران است که
به آمریکا فشار میآورد

خرداد ،بن بست سرای سینا ،پالک  ،8ساختمان سرای سینا،

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ
 1400/03/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موسسه حسابرسی و
خدمات مالی حافظ گام به شناســه ملی  10100484035به
سمت بازرس اصلی و آقای فرزاد حیدری ثابت به شماره ملی
 0057252025به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال
مالی انتخاب شدند.

بــازرس علیالبدل به مدت یکســال مالی انتخاب

ت رسانههای غربی از شکست راهبرد کاخ سفید
روای 

طبقه اول ،واحد  37کدپستی  1114948711سرمایه شخصیت
سهمالشرکه هر یک از شرکا آقای حمیدرضا گودرزی به شماره

ملی  0491364520دارنده  1000000ریال ســهم الشــرکه
آقای محمد کشتیآرای به شماره ملی  1287594956دارنده

 19000000ریال سهمالشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حمید

هیئت مدیــره به مدت نامحدود آقای محمد کشــتیآرای به

نامحدود و به سمت نایبرئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود

دارنــدگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور

شرکت از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی
و همچنین کلیه نامههای عــادی و اداری با امضاء مدیرعامل

همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .اختیارات مدیرعامل :طبق
اساســنامه روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهیهای

شــرکت تعیین گردید .ثبت موضــوع فعالیت مذکور به منزله
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ
 1400/03/09تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد -:خانم

آگهی تغییرات شرکت ارد سفید ورامین
سهامی خاص به شماره ثبت 3068
و شناسه ملی 10101049236
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

فروغ هدائی با کد ملی  1377914021به ســمت

مورخ  1400/03/17تصمیمات ذیل اتخاذ شــد-:

کد ملی  1377871002به سمت نایبرئیس هیئت

بــازرس اصلی و رضا عســکری راد بشــماره ملی

رئیس هیئت مدیره ،آقای عمران فائض ســرخابی با

جعفر عظیمی بشماره ملی  3873116138بسمت

مدیره و مدیرعامل ،آقای کیا فائض ســرخابی با کد

 2160693847بســمت بــازرس علیالبدل برای

ملی  0016141091به ســمت عضو هیئت مدیره،
آقای اســماعیل آزموده با کد ملی 6309210610
به ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند -.کلیه
اسناد و اوراق تعهدآور ،بهادار ،چک ،سفته و بروات
تا مبلغ  10،000،000،000ریال با امضاء مدیرعامل
به همراه مهر شــرکت و بیش از آن با امضاء دو نفر
از اعضای هیئت مدیره با مهر شــرکت معتبر است.
سایر اوراق تجاری و مکاتبات عادی با امضاء هر یک
از اعضاء هیئت مدیره معتبر است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

مدت یکسال انتخاب شــدند ..روزنامه کثیراالنتشار

کیهــان جهــت درج آگهیهــا شــرکت انتخــاب

گردیــد - -.فرخ رســتم زاده خامنهءبشــماره ملی
 0043594808و ابوالفضل خوش آمد بشماره ملی
 0381473491و یاسمن رستم زاده خامنه بشماره
ملی  0076326330به ســمت اعضا هیئت مدیره
برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.

حجتاله قلیتبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

آگهی تغییرات شرکت آرد سفید ورامین
سهامی خاص به شماره ثبت 3068
و شناسه ملی 10101049236

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ

 1400/03/17تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد:
 -فــرخ رســتمزاده خامنــهء بشــماره ملــی

 0043594808به ســمت رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل و یاســمن رستمزاده خامنه بشماره

ملــی  0076326330بــه ســمت نائب رئیس

هیئت مدیره و ابوالفضل خوشآمد بشــماره ملی

 0381473491به ســمت عضــو هیئت مدیره
انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق

بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک-سفته-
بــروات قراردادها و عقود اســامی با امضاء فرخ

رســتمزاده خامنهء همراه با مهر شــرکت معتبر
میباشد.

حجتاله قلیتبار سرپرست اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

