رحلت پیامبراعظم(ص) ،شهادت امامحس ن مجتبی(ع) و علیبن موسیالرضا(ع) را تسلیت میگوییم

جوانان فلسطینی دست از سر صهیونیستها بر نمیدارند

دو عملیات استشهادی درکرانه باختری
 9صهیونیست زخمی شدند

رژه موشکی انصاراهلل برای رونمایی از جدیدترین
دستاوردها.
آمریــکا پس از قتــل دختر  15ســاله عراقی،
حاضر به عذرخواهی هم نشد.
* غارت  82درصد نفت سوریه از سوی آمریکاییها!
شنبه  ۲مهر ۱۴۰۱

 27صفر ۱۴۴۴

 24سپتامبر 2022

رهبر انقالب در پیامی
به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس:

این پیام شهیدان است که
ایستادگی برابر شیطانها
به پیروزی میرسد
صفحه ۳

در مصاحبه با فارس

مدیرمسئول کیهان:
حزباهلل اگر ببارد
سیل به راه میاندازد
صفحه ۲

سال هشتادو یکم

 ۱۲صفحه ( نيازمنديها در صفحه) ۶

با حضور دهها میلیونی در سراسر کشور

مردم حجت را تمام کردند
نوبت مجازات پادوهای آمریکاست

مردم پا در رکاب و وفادار ایران اســامی دیروز پس از اقامه نماز جمعه علیه فتنهگران و اغتشاشــگران خروشــیدند و حجت را تمام کردند،
وقت آن است که افراطیون مدعی اصالحات و برخی سلبریتیها به عنوان پادوهای آمریکا و تحریکگران به آشوب در پیشگاه عدالت بازخواست
و مجازات شوند.
«ما خروش بر نمیداریم مگر آنکه دست به عمل میزنیم و نمیباریم مگر آنکه سیل جاری میکنیم ».تظاهرات دیروز مردم در محکومیت اقدامات
وحشیانه فتنهگران و اغتشاشگران ،واجد این سخن موالی متقیان امیرمؤمنان(ع) بود.

خطیب جمعه تهران:

قوه قضائیه با سران اغتشاش
قاطعانه برخورد کند
صفحه ۱۱

وزیر نیرو:

ایران به ترکیه
برق صادر میکند
صفحه ۴

عکس :محمدعلی شیخزاده

س قوه قضائیه به دادستانها
دستور رئی 
برای برخورد قانونی و سریع
با عوامل اغتشاشات و مروجان دروغ و شایعه

مواضع افراطیون مدعی اصالحات از جمله
خاتمی ،کرباسچی ،جهانگیری ،عبداهلل نوری،
احزاب مدعــی اصالحات از جمله اتحاد ملت
(فتنهگران و بقایای حزب منحله مشــارکت)
و حــزب کارگزاران ،رســانههای زنجیرهای
مدعیاصالحــات و نیز برخی ســلبریتیها
با مواضــع آمریکا و اســرائیل و انگلیس و
رســانههای معاند ضد انقالب ،شبیه یکدیگر
است.
مدعیان اصالحات بدون بررسیهای الزم،
فوت خانم مهســا امینی را قتل نامیدهاند و
نمیتوان پذیرفت که از پیامد تحریککننده
اظهارات خود خبر نداشتهاند.
شــباهت مواضع با بدخواهان اســام و
انقالب ،ارتکاب دو خیانت بزرگ آشوبهای
 78و  88و جانبداری از آشــوبطلبیهای
آمریــکا و همقطارانش در ســالهای  96و
 98و نیز همپوشــانی رســانهای با دشمن،
افراطیون مدعی اصالحات را در مظان اتهام
همکاری با سرویسهای جاسوسی بیگانه قرار
داده اســت .نیروهای امنیتی باید مزدوران
دشمن را بتکانند و مراقب باشند که متواری
نشوند.
ســتاد کل نیروهای مسلح به گروهکهای
معاند و ضد انقالب و عوامل داخلی ضدانقالب
هشدار داد که هرگونه تعرض و ناامنی را تحمل
نخواهد کــرد و با برهمزنندگان نظم و امنیت
عمومی برخورد قاطعانه خواهد کرد.

صفحه ۱۰

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مدیریت سرمایه گندم
به شناسه ملی  14008425249و به شماره ثبت 543135

آگهی تغییرات شرکت سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای

سهامی خاص به شماره ثبت  78956و شناسه ملی 10101237758

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
مــورخ  1399/12/04و مجوز شــماره  184232/۷۱/۵مورخ
 99/12/20سازمان راهداری و حملونقل جادهای تصمیمات
ذیــل اتخاذ شــد :آقای داریــوش امانی تهرانــی به کدملی
 1289385750بــه جای آقای عبدالهاشــم حســننیا برای
مدت  2ســال به عنوان عضو و رئیسهیات عامل ،مدیرعامل
(رئیسسازمان) انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

رژه نیروهای مســلح کشورمان همزمان در تهران و در مراکز استان ها برگزار شد .در مراسم تهران ضمن
رژه واحدهای نمونه از نیروهای مسلح برخی تجهیزات و دستاوردها نیز رونمایی شد که موشک خیبرشکن
و موشــک رضوان از آن جمله بودند؛ رضوان موشــکی بالســتیک با برد 1400کیلومتر است که سرعت آن
در لحظه ورود به اتمسفر زمین به  6برابر سرعت صوت میرسد.
[صفحه ]۳

در سفر به نیویورک

رئیسی با حضور مقتدرانه و هوشمندانه خود
دنیا را مبهوت کرد

سخنرانی مقتدرانه رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دفاع از امنیت ملی ،عدالتخواهی
مقابله با یکجانبهگرایی و همچنین اقدام هوشمندانه باال بردن نمادین تصویر سپهبد شهید قاسم سلیمانی
به عنوان نماد مبارزه با تروریسم بینالمللی تحت حمایت غرب ،دنیا را مبهوت کرد.
مهمترین بخش دیپلماسی انقالبی سخنرانی آیتاهلل رئیسی مربوط به نمایش تصویر حاج قاسم و سخن گفتن
از محاکمه آمران و عامالن ترور شهید سردار سلیمانی است و در سخنان رئیسجمهور صراحت همراه با اقتدار
برای اعالم پیگیری جدی حقوق ایران برای بازداشت و محاکمه عناصر اصلی ترور سردار سلیمانی دیده میشد.
بر اســاس گزارشها ســخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی ســازمان ملل ،یکی از پر استقبالترین
سخنرانیهای این دوره به شمار میرود ،که نمایانگر اقتدار ملت ایران و قله سیاست خارجی دولت سیزدهم
به حساب میآید.
[صفحه ]۱۱

خبر ویژه

المانیتور :ایران در  40سال گذشته
هرگز مانند امروز قدرتمند
نبوده است

[ صفحه] ۲

يادداشت روز

بجنگید؛
خدا میرساند

[ صفحه] ۲

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود
عمرانسازه آوافرین راد به شناسه ملی 14004804618
و شماره ثبت 469926

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

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص صنایع پالستیک و مالمین ایران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بهطور
فوقالعاده مــورخ  1401/06/01تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد آقای پیام فنازاد به شماره ملی  0534679692به
ســمت بازرس اصلی آقای جواد عمرانی به شماره ملی
 1370614608به سمت بازرس علیالبدل تا پایان سال
مالی انتخاب گردیدند .ترازنامه و حساب سودو زیان سال
مالی  1400به تصویب رسید.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1401/02/19تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :آقــای پیمان
باقریپور با کد ملی  5179659949به سمت بازرس اصلی و
آقای علی بردایی با کد ملی  0040249735به سمت بازرس
علیالبدل به مدت یکســال مالی انتخاب شدند .ترازنامه و
صورتحســاب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به
 1400/12/29به تصویب رسید
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

رونمایی از موشک بالستیک رضوان
و سامانه موشکی خیبرشکن

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود آرماننیک لعل آنیل درتاریخ 1401/03/09
به شماره ثبت  596545به شناسه ملی 14011190757

آگهی تغییرات شرکت آرن افرا سهامی خاص

به شناسه ملی  10100933582و به شماره ثبت 48160

در مراسم رژه نیروهای مسلح انجام شد

بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ
 1400/12/01تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد محل
شرکت به آدرس اســتان تهران ،شهرستان تهران،
بخش مرکزی ،شهر تهران ،کاووسیه ،خیابان آفریقا،
خیابان بیست و سوم ،پالک  ،21طبقه  ،2واحد  8به
کد پستی 1517946419 :تغییر یافت.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوقالعاده مورخ
 1401/05/05تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد آقای مهدی
کریمــی به شــماره ملــی  0323950868بــا پرداخت
 9999500000ریــال به صندوق شــرکت سهمالشــرکه
خود را به میزان  10000000000ریال افزایش داد .آقای
حسن مصطفایی به شماره ملی  0083289666با پرداخت
 9999500000ریال به صندوق شرکت سهمالشرکه خود
را بــه میــزان  10000000000ریال افزایــش داد .آقای
حســام تیموری به شماره ملی  0060867061با پرداخت
 10000000000ریــال بــه صندوق شــرکت در ردیف
شرکاء قرار گرفت .در نتیجه ســرمایه از  1000000ریال
بــه  30000000000ریال افزایش یافــت و ماده مربوطه
اساسنامه اصالح گردید .اسامی شرکاء و میزان سهمالشرکه
بعــد از افزایش ســرمایه :آقای مهدی کریمی به شــماره
ملــی  0323950868دارنــده  10000000000ریــال
سهمالشــرکه آقــای حســن مصطفایی به شــماره ملی
 0083289666دارنده 10000000000ریال سهمالشرکه
آقای حســام تیموری به شــماره ملی  0060867061با
دارنده  10000000000ریال سهمالشرکه.
م الف ۲۴۹۴

شماره 23127

تکشماره  50۰00ریال

مجله کیهان ورزشی ،امروز ( 2مهر  )1401در سراسر کشور منتشر شد .آخرین اخبار ورزشی ایران
و جهان در مجله کیهان ورزشی انتشار مییابد و خوانندگان گرامی میتوانند در مجله کیهان ورزشی
اخبار لیگهای فوتبال ایران و لیگهای معتبر اروپا را بخوانند .در شــماره تازه مجله کیهان ورزشی،
بررســی عملکرد نمایندگان ایران در مسابقات کشتی قهرمانی جهان ،نتایج لیگهای معتبر فوتبال
اروپا ،گزارشــی از آخرین رویدادهای ورزش جهان ،رویدادهای بســکتبال ،سینما و ورزش و ...را
میخوانید .در شماره  3389مجله کیهان ورزشی ،مطالب زیر را میخوانید:
 نیازهای کشتی ایران (چشمانداز) متواضع و تحصیلکرده (نگاه چندبعدی) چرا انتظارات در مسابقات کشتی قهرمانی جهان برآورده نشد؟! (نگاهی دیگر) برکناری یک مربی وفادار (پرونده خارجی) ...و رشــتههایی چون کشتی ،والیبال ،بسکتبال ،دوومیدانی ،هندبال ،وزنهبرداری ،تیراندازی ،هاکی،
اسکی ،سوارکاری ،شنا و شیرجه ،شمشیربازی و ...بخوانید.

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

شناسه آگهی۱۳۸۴۲۹۳ :

[صفحه ]۳

احضــار ترامــپ و فرزندانــش بــه دادگاه؛
اتهام :کالهبرداری.
رفراندوم برای پیوســتن شرق اوکراین به روسیه
وسط معرکه جنگ.
[ صفحه آخر]

به شماره ثبت  99371و شناسه ملی 10101433611

ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده کــه خالصه آن
به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهــی میگردد .موضوع
فعالیت :طراحی ،تولید ،ســاخت و مونتاژ کلیه محصوالت
مربوط به سیســمونی و پوشــاک کودک ،طراحی ،تجهیز
و راهاندازی خطوط تولید مربوط به سیســمونی و پوشاک
کودک ،مشارکت و سرمایهگذاری در اجرای کلیه پروژههای
تولیدی و صنعتی ،خرید و فروش ،صادرات و واردات کلیه
کاالهای بازرگانی ،شرکت در مناقصات و مزایدات ،اخذ وام و
تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی
و موسســات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ،شرکت در
نمایشگاههای بینالمللی تخصصی و غیر تخصصی در داخل
و خارج از کشــور ،ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه
موضوع فعالیت شــرکت در داخل و خارج از کشــور،انعقاد
قراردادهای همکاری و مشــارکت با شــرکتهای داخلی
و خارجی ،تامین نیروی انســانی مورد نیاز شــرکت ،عقد
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی .درصورت لزوم پس از
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت :از تاریخ
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :استان تهران ،شهرستان
تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،محله دکترعلی شریعتی،
خیابان دکترعلی شریعتی ،کوچه سلطانی ،پالک  ،2طبقه
دوم ،واحد  5کدپســتی  1613959596سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت است از مبلغ  5,000,000,000ریال نقدی
میزان سهمالشرکه هر یک از شــرکا آقای امیر طورانی به
شــماره ملی  0063543869دارنده  1000000000ریال
سهمالشــرکه آقای علیرضا عابدی تورانی به شــماره ملی
 0063825449دارنده  1000000000ریال سهمالشرکه
آقای ســجاد قاسمی پویا به شــماره ملی 0064733416

دارنده  2000000000ریال سهمالشــرکه آقای ســحاب
محجوبیان مقدم به شــماره ملــی  0081718081دارنده
 1000000000ریال سهمالشرکه اعضا هیئتمدیره آقای
امیــر طورانی به شــماره ملی  0063543869به ســمت
عضــو اصلی هیئتمدیــره به مدت نامحدود و به ســمت
رئیــس هیئتمدیره به مدت نامحدود آقای علیرضا عابدی
تورانی به شــماره ملــی  0063825449به ســمت عضو
اصلی هیئتمدیره به مدت نامحدود آقای ســجاد قاسمی
پویا به شــماره ملی  0064733416به سمت نایبرئیس
هیئتمدیــره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به
مــدت نامحدود و به ســمت عضو اصلــی هیئتمدیره به
مدت نامحدود آقای ســحاب محجوبیان مقدم به شــماره
ملی  0081718081به ســمت عضو اصلی هیئتمدیره به
مدت نامحدود دارندگان حق امضــا :دارندگان حق امضاء
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدات در شــرکت از قبیل
چک ،ســفته ،بــرات ،قراردادها و عقود اســامی با امضاء
مدیرعامــل و رئیــس هیئتمدیره به همراه ُمهر شــرکت
معتبر اســت و کلیه مکاتبات و مراســات عادی با امضاء
مدیرعامل و مهر مؤسســه و یا نماینده مجاز ایشان معتبر
میباشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار
کیهان جهت درج آگهیهای شــرکت تعیین گردید .ثبت
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمیباشد.

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

