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امروزه تروریست پروری سازمان های 
تروریســتی با روش های نوین صورت 
می گیرد و ساده اندیشــانه اســت اگر 
بگوییم شبکه های اجتماعی و رسانه های 
دنیا صرفًا  فاسد  قدرت های  به  وابسته 
بــرای خدمت بــه مردم و یــا باالتر 
اقتصادی  منافع  و  برای کسب ســود 
 صلح آمیز خدمات خود را ارائه می دهند. 
در دنیای امروز، رســانه هم مانند یک 
سالح جنگی فوق پیشرفته در خدمت 
قرار  نظام ســرمایه داری  پلید  اهداف 
گرفته و برای تحقــق اهداف خود در 
ابزار رسانه سوءاستفاده  از  هر سطحی 

می کند.
جمهوری اسالمی ایران به دلیل ماهیت 
ضد استکباری، موقعیت خاص ژئوپلیتیک در 
منطقه، حمایت از مستضعفین جهان، حفظ 
برنامه  سیاست استقالل خواهی و همچنین 
صلح آمیز هسته ای خود، به طور طبیعی در 
معرض تهدیــدات زمانی و مکانی گوناگونی 

قرار دارد.
به گفته کارشناسان؛ ماهیت صحنه جنگ 
ترکیبــی علیه جمهوری اســالمی ایران در 
حوزه هایی همچون تهاجم نظامی )هوا- دریا(، 
نیابتی دولت محور و غیردولتی، براندازی نرم، 
داخلی،  بی ثبات ســازی  همه جانبه،  تحریم 
تنش مقطعی و نافرمانی، نفوذ و اســتحاله 
قابل دســته بندی است؛ که در آن مهم ترین 

ناکامی دشمن در جنگ ترکیبی 
در سایه هوشیاری مردم

نگاهی به روش های جدید دشمن در جنگ علیه انقالب اسالمی

بخش دوم

ایجاد ده ها هزار حساب کاربری قالبی فارسی زبان، مصادره سوژه های 
کوچک و پراکنده به  نفع اهداف تردیدافکن، ساخت یا جعل سوژه های 
مورد نیاز بــرای باورپذیرکردن روایت هــای دروغ، ارائه روایت های 
تخیلی برای تحریک هیجانات، مشارکت تحریک آمیز برخی ناظران 
برای ارسال فیلم و عکس، به کار گیری سخنگویانی از سلبریتی ها، انتشار 
خبرهای جعلی و سانسور تکذیبیه ها، تحریک دو قطبی ها و دامن زدن به 
 شکاف ها، از مواردی بود که به شکلی وسیع از سوی پیاده نظام دشمن 

در فضای مجازی در اغتشاشات اخیر رقم خورد.

مقابل پروژه تمام عیار ویرانی طلبان 
اما نشانه های روشن و دلگرم کننده ای 
هم وجــود دارد. حضــور معنادار 
راهپیمایی هــای ۱۳آبان  در  مردم 
محکومیت اغتشاشــگران و تشییع 
در  اخیر  پیکر شــهدای حــوادث 
شهرهای مختلف کشور نشان از آن 
دارد که ویرانی طلبان در همراه کردن 
بدنه مردم ناکام مانده اند؛ اما توده 
عظیم ملت ایران حتی با وجود برخی 
گالیه ها، همچنان زیر پرچم سه رنگ 
ایران به پروژه هــای ضدایرانی نه 
گفته اند و دست دشمن غدار ایران 

را خوب خوانده اند.

یک پژوهشگر حوزه علمیه تهران: دشمن در حمله فرهنگی، تمام تالش 
خود را برای تقبیــح و تذلیل ارزش های واالی الهی مانند عفت، حجاب، 
حیاء، محبت و عطوفت ایمانی، اخوت اســالمی و رجاء به کار می بندد و 
ســعی می کند تلقی های ایمانی و الهی و الگوی فکری مذهبی حاکم بر 
اذهــان جامعه را تغییر داده و با فریب جوانان، ضد ارزش ها را در لباس 
 ارزش ها تزیین کند و کشــور را در آتیه نزدیــک مبتال به ناکامی ها و 

عدم موفقیت در عرصه های خرد و کالن بین المللی کند.

ویژگی ها شامل استفاده از سالح های نوین و 
فضای مجازی، نــوع و ابزار تهدیدات از نوع 
هوشــمند )ترکیبی( و عرصه آن متمرکز بر 
جنــگ اطالعاتی– امنیتی، فرهنگی و قومی 

و مذهبی است.
شبکه  سازی اغتشاش

»کاری که ۲۵ ســال قبل سازمان ســیا 
به صورت پنهانی و با جاسوسی انجام می داد، 
امروز ما از طریق مؤسسات و در بستر آموزش 
انجام می دهیــم!« این اظهارات صریح مدیر 
مؤسسه اعانه  ملی برای دموکراسی است که 
بیانگر کارکرد اصلی و پشت پرده کار آنها است.
هفته نامــه خــط حــزب اهلل در مطلبی 
پیرامون این موضوع می نویسد: سرویس های 
جاسوسی، برای اجرایی کردن نقشه عملیاتی 

خود، سال هاســت که به برگزاری دوره های 
آموزشی، با عناوین جذاب و غالباً جعلی اقدام 
می کنند؛ کالس هایی که تمامی هزینه هایش 
توسط آنها پرداخت می شود و در آن، چگونگی 
جنگ های ترکیبــی و براندازی نرم آموزش 

داده می شود. 
شناســایی عناصر مســتعد در پوشش 
فعالیت های حقوق بشری و ترویج دموکراسی، 
اختصاص میلیاردها دالر بودجه به آن عناصر 
شناسایی شــده به عنوان پیاده نظام تغییرات 
اجتماعــی و تحریک عمومی بــرای ایجاد 
نارضایتــی، از اقداماتی اســت که در قالب 
سازمان  هایی موسوم به همدستان، از سوی 
سرویس های اطالعاتی آمریکایی، علیه ملت 

ایران سازمان دهی شده است.
حتی برای این منظور، با روش های مالی 
مختلــف همچــون تهاتر، سوءاســتفاده از 

رمزارزها، بهره  گیری از صرافی های غیرمجاز 
و... برخــی افــراد حمایت مالی  شــده اند 
که تاکنون، بســیاری از سرشــبکه های آنها 

شناسایی و بازداشت شده اند. 
همچنین دشمن دست وپای زیادی زد تا 
دانشــگاه را به تعطیلی یا بازار را به اعتصاب 
بکشاند و یا برخی مطالبات صنفی کارگران 
و معلمان و... را به اغتشاش پیوند بزند که با 
درنظرگرفتن حجم برنامه ریزی و پول پاشی 
انجام شده، باید گفت این نقشه هم شکست 

خورد.
مزدورپروری در فضای مجازی

»چــرا یــک قضّیه خالف واقــع را، یک 
حادثه دروغین را، در سّکوهای اّطالعاتی شان 
در اینترنــت، هــزاران بار تکــرار می کنند 

اّمــا اســم آرشــام را در اینترنــت ممنوع 
می کننــد کــه نیاید در ســّکوی اینترنتی؟ 
 چــرا؟ اینهــا طــرف دار حقوق بشــرند؟« 

)رهبر انقالب - ۱۴۰۱/۸/۱۱(
اختصاص بودجه  ویژه فضای ســایبر در 
زمان آشوب، از سوی سازمان سیا و پرداخت 
بودجه کمکــی معادل حــدود ۵۳ میلیون 
دالری، چه معنایی به جز سرمایه گذاری گزاف 
و پول پاشی ایاالت متحده علیه افکار عمومی 

ایرانیان دارد؟
ایجاد ده ها هزار حســاب کاربری قالبی 
فارســی زبان، مصادره ســوژه های کوچک و 
پراکنده به  نفع اهداف تردیدافکن، ساخت یا 
جعل سوژه های مورد نیاز برای باورپذیرکردن 
روایت های دروغ، ارائه روایت های تخیلی برای 
تحریــک هیجانات، مشــارکت تحریک آمیز 
برخــی ناظران برای ارســال فیلم و عکس، 

به کار گیری سخنگویانی از سلبریتی ها، انتشار 
خبرهای جعلی و سانسور تکذیبیه ها، تحریک 
دو قطبی ها و دامن زدن به شکاف ها، از مواردی 
بود که به شکلی وســیع از سوی پیاده نظام 
دشمن، در فضای مجازی در اغتشاشات اخیر 

رقم خورد.
جنگ ترکیبی؛ آخرین حربه دشمن

به گفته کارشناسان ، با پیشرفت همه جانبه 
جمهوری اســالمی در عرصه های مختلف به 
خصوص عرصه نظامی، احتمال جنگ نظامی 
دشمن علیه انقالب اسالمی بسیار ضعیف است 
و از ایــن رو آنها به جنگ ترکیبی به عنوان 

آخرین حربه روی آورده اند.
حجت االســالم و المســلمین محســن 
محسنی فرد، پژوهشگر و استاد حوزه علمیه 
تهران در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان 
می گوید: »انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی 
ایران ، به ادلــه فراوان از جمله ماهیت دینی 
و الهی، ماهیت ضد اســتکباری، سیاســت 
اســتقالل طلبی و...؛ همواره مــورد تهاجم ، 
تهدید و دشمنِی نظام های مستکبر، سفاک و 

جهانخوار بوده است. 
در هــر عصــر و در هــر دوره تاریخی، 
صحنه های نبــرد و تهاجم، ماهیت، روش و 
ویژگی های منحصر و خاص به خود را داشته 

است؛ امروزه در ســایه پیشرفت های فراوان 
نظامی جمهوری اسالمی در چهار دهه اخیر، 
دشمنان آن از حمله نظامی مستقیم مایوس 
شــده و با توجه به تحوالت سریع و بنیادین 
و پیچیده در صحنه های نبرد، جنگ ترکیبی 
یا به تعبیر دیگر »جنــگ هیبریدی« را در 
دستور کار  اندیشکده های خود و رسانه های 

معاند قرار داده اند.«
او در ادامه می افزاید: »این جنگ ترکیبی 
در حوزه های مختلفی چون »براندازی نرم« ، 
»تحریم همه جانبه« ، »بی ثبات  سازی داخلی« ، 
»نفــوذ امنیتی« ،»ایجاد تنــش مقطعی« و 

»جنگ نیابتــی« ظهور و بروز کرده و تمرکز 
خویش را معطوف به عرصه جنگ »اطالعاتی ، 
امنیتی ، فرهنگی و قومی« کرده است؛ جنگ 
هیبریــدی مفروض، ابعاد مختلف و متعددی 
دارد کــه اهم آن عبارتنــد از؛ بعد اطالعاتی، 
 بعــد اجتماعــی- فرهنگی، بعد سیاســی و

بعد اقتصادی.«

مهم ترین بُعد جنگ ترکیبی
یکی از اصلی تریــن ابعاد جنگ ترکیبی 
دشــمن، بعــد فکــری فرهنگــی اســت. 
حجت االســالم محســنی فرد در توضیــح 
خصوصیات نبرد فرهنگی با دشــمن اظهار 
می دارد: »دشمن با شناسایی و سوءاستفاده 
از مخاصمــات ایدئولوژیکــی ماننــد آداب، 
رســوم، ارزش های دینی، سنت های مطلوب 
و... ســعی بــر دامــن زدن بــه اختالفات و 
 تفرقه افکنی و برهم زدن انسجام ملی و ایمانی 

مردم دارد.«
این پژوهشــگر حوزه علمیه تهران تاکید 

می کند: »دشــمن در حمله فرهنگی، تمام 
تالش خود را برای تقبیح و تذلیل ارزش های 
واالی الهی مانند عفت، حجاب، حیاء، محبت 
و عطوفت ایمانی، اخوت اســالمی و رجاء به 
کار می بندد و سعی می کند تلقی های ایمانی و 
الهی و پارادایم مذهبی حاکم بر اذهان جامعه 
را تغییر داده و با فریب جوانان، ضد ارزش ها 
را در لباس ارزش ها تزیین کند و کشور را در 
آتیه نزدیک مبتال به ناکامی ها و عدم موفقیت 

در عرصه های خرد و کالن بین المللی کند.
 به طور مثال اگر دشــمن بــا تبلیغات 
رسانه ای بتواند یک ارزش مهم الهی و دینی 
مانند »عّفت« را در متن جامعه کم رنگ کند 
و از اهمیــت و ضــرورت آن در اذهان مردم 
خصوصاً جوانان بکاهد، سنگر بزرگی را فتح 
کرده و مســیر را برای پیشروی خود هموار 
می کنــد؛ مبتنی بر روایات شــریفه حضرت 
امیرالمومنیــن علی علیه الســالم ، »عّفت« 
برترین عبادت ، برترین خصلت و در راس همه 
خوبی ها و حسنات است؛ امام علی علیه السالم 

در حکمت های نهج البالغه می فرماید؛ اجر و 
مزد مجاهد شــهید در راه خدا، باالتر از اجر 
و مزد کســی نیست که بر انجام گناه توانایی 
دارد، ولی پاکدامنی می ورزد. انسان پاکدامن 
نزدیک است که در زمره مالئکه و فرشتگان 

خدا قرار گیرد.«

با  امیدواری می کند؛  ابراز  محســنی فرد 
همت جوانان پاک و ملت شریف ایران، کید 
دشمنان در کم رنگ کردن ارزش ها به جایی 
نخواهد رسید و خللی به فرهنگ این جامعه 

پیروز وارد نخواهد کرد.
قیام مردم علیه جنگ شناختی دشمن

بازی کردن رسانه های معاند در جورچین 
ســرویس های امنیتی آمریــکا و انگلیس و 
سعودی در ایام اغتشاشات در ایران، بار دیگر 
ثابت کرد که ادعای بی طرفی رسانه های غربی 

تا چه اندازه کذب است. 
ده ها هزار حساب کاربری که توسط ارتش 
سایبری ســرویس های امنیتی آمریکایی و 
اسرائیلی و وابستگان منطقه ای آنها ایجاد شده 
است، با فعالیت ۲۴ساعت خود در حال پمپاژ 
دروغ و محتوای غلط هستند تا تصویر دیگری 

را از واقعیت، به افکار عمومی ارائه کنند.
هدف یک چیز است: دامن زدن به ناامنی 
در ذهن و روان مخاطب و جوان ایرانی. حتی 
اگر در خیابان هم خبری نباشــد، اما باید در 

ذهن مخاطب ایرانی این تصویر ساخته شود 
که اوضاع »عادی« نیست. 

حتی وقتی که به مــدد تالش نهادهای 
امنیتی و انتظامی، آشوب های خیابانی مهار 
می شود، باز باید به هر قیمتی، رویداد جدید 
خلق کنند تا بتوانند در رسانه به این پروژه 

بدمند. 
این جاســت که سرشــاخه های میدانی 
ســرویس  های امنیتی اجنبــی وارد میدان 
شده و حوادثی را مانند حادثه اخیر بزرگراه 
کرج، حادثه تروریستی شاهچراغ در شیراز 
یــا اصرار بر تعطیلی و ناآرامی دانشــگاه ها، 
کشته  ســازی های دروغیــن، تخریب اموال 
عمومی و حتی تهییج نوجوانان و دانش آموزان 

برای حضور در خیابان را  رقم می زند. 
هدف ماشین رسانه ای دروغگوی دشمن 
ادامه پروژه ناامنی و آشوب در ذهن مخاطب، 

به هر قیمتی است.
مقابل پــروژه تمام عیار ویرانی طلبان اما 
نشــانه های روشــن و دلگرم کننده ای هم 

وجود دارد. 
حضور معنادار مردم در راهپیمایی های 
اغتشاشگران و تشییع  ۱۳آبان، محکومیت 
پیکر شــهدای حوادث اخیر در شــهرهای 
مختلــف کشــور نشــان از آن دارد کــه 
ویرانی طلبــان در همراه کــردن بدنه مردم 
نــاکام مانده اند؛ اما تــوده عظیم ملت ایران 
حتی با وجود برخی گالیه ها، همچنان زیر 
پرچم سه رنگ ایران به پروژه های ضدایرانی 
نه گفته اند و دســت دشــمن غدار ایران را 

خوب خوانده اند.
حاال شاید بهتر بتوان بیانات رهبر انقالب 
را در تشــکر از ملت ایــران فهم کرد: »این 
محاسبه غلط است که خیال کنند می توانند 
ملّت ایران را در مقابل نظام اســالمی قرار 

بدهند.« ۱۴۰۱/۳/۱۴ 
»برنامه هم این است که بلکه بتوانند ملّت 
ایران را با خودشان همراه کنند، کاری کنند 
که ملّت ایران عقیده اش بشود عقیده سران 
انگلیس و آمریکا و امثال اینها؛ نقشــه این 
است، مقصود این است. البّته ملّت ایران زد 
توی دهنشان؛ بعد از این هم توی دهنشان 

خواهد  زد.« ۱۴۰۱/۸/۱۱
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ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهــی می گردد. موضوع فعالیت: بســته بندی و توزیع انواع کاالهــای مجاز بازرگانی از 
جمله کلیه محصــوالت و فراورده های صنایع غذایی، کشــاورزی و دامپروری، حبوبات 
و خشــکبار، غالت و سبزیجات، ترشــیجات و لبنیات، ادویه ها، نوشیدنی ها ، انواع چای 
و قهوه، انواع ماکارونی، مواد پروتئینی گوشــتی مانند سوســیس و کالباس، انواع مواد 
شوینده و بهداشتی و سلولوزی، انواع دمنوش های گیاهی، عرقیجات، انواع نوشیدنی های 
گیاهــی، انواع مــواد غذایی. اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشــور افتتاح 
شــعب در داخل و خارج از کشور ســرمایه گذاری یا مشارکت در شرکتها و مؤسسات و 
ســایر واحدهای اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و یا دولتی اخذ 
هرگونه تســهیالت مالی و اعتباری از بانک ها و ســایر موسسات مالی و اعتباری شرکت 
در کلیــه مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی تهیه و توزیع و ســاخت و صادرات و 
واردات کلیه کاالهای بازرگانی مجاز و ارائه خدمات به اشــخاص حقیقی و حقوقی انجام 
کلیه معامالت و عملیات تجاری و دادوستدهای بازرگانی مجاز داخلی و خارجی و انجام 
هرگونه فعالیت مجاز مرتبط با موضوع فعالیت شــرکت به طور مستقیم و یا غیرمستقیم 
)کلیه فعالیت های فوق درصورت نیاز پس از کســب مجوز های الزم( درصورت لزوم پس 
از اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیــت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله قائم مقام-

سنایی ، خیابان شهید محمدمهدی جوادزاده )۸ شرقی( ، خیابان خردمند شمالی ، پالک 
9۴ ، طبقه دوم ، واحد شــمالی کدپســتی ۱۵۸۵۸۴۵۳۵۳ ســرمایه شخصیت حقوقی 
 عبارت اســت از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی منقســم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ ســهم
 ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰ ســهم آن با نام عادی مبلــغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

توسط موسسین طی گواهی بانکی شــماره ۱۴۰۰۱۰۸6۰۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ نزد 

بانک صادرات ایران شــعبه ایرانشــهر شــمالی با کد ۳۵۸ پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره آقای محمدمســعود امانی همدانی به شماره ملی ۰۰۱۰6۴۸7۱۲ به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدصادق امانی همدانی به شماره ملی 
۰۰7۴۸۸7۳۲7 به ســمت مدیرعامل )خارج از هیئت مدیره( به مدت ۲ سال آقای نیک 
پوی قاسملو به شــماره ملی ۰۰۳6۸9۸۳۲۵ نماینده حقوقی ، گروه صنعتی بین المللی 
محصوالت پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۰۸9۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
۲ سال آقای امید ربیعی به شماره ملی ۰۰۵96۸۲۱۸۳ نماینده حقوقی ، سرمایه گذاری 
سفیر اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳6۴۰7۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
۲ ســال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
 همــراه با مهر شــرکت در غیاب رئیس هیئت مدیــره با امضای مشــترک مدیرعامل و

نایب رئیس  هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو 
نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. ضمناً مکاتبات عادی و 
اداری نیز با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر 
شرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای عبدالصالح 
نهاوندی به شــماره ملی ۰۰۴۰۲۵۸۳۱9 به ســمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال 
 آقای سیدمصطفی الوانکار به شماره ملی ۰۰۴96۰۰۸۸۵ به سمت بازرس اصلی به مدت 
۱ سال روزنامه کثیر االنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

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

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

تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع بسته بندی الین گوهر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/29 
به شماره ثبت ۵9۰396 به شناسه ملی ۱۴۰۱۰7۰976۱ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
۱۴۰۰/۰۴/۲7 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالی99 به تصویب رسید. آقای سید مصطفی 
الوانکار با شناسه ملی۰۰۴96۰۰۸۸۵ به سمت بازرس اصلی و 
آقای میثم کریمیان با شناســه ملی ۰۰7۵۰6۳7۳۵ به عنوان 
بــازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
انتخاب شــد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح 
ذیل انتخاب شدند: شــرکت کندر )سهامی خاص( ثبت شده 
به شــماره ۸۲۸۸۴ و شناســه ملی ۱۰۱۰۱۲7۵۰۸7 شرکت 
پخش مدبران کوشــای ایرانیان )با مســئولیت محدود( ثبت 
شده به شــماره ۴7۲۴76 و شناســه ملی ۱۴۰۰۴9۲۸۸۴۵ 
 شــرکت شــیمی تــن پارســیان قشــم )ســهامی خاص( 

ثبت شده به شماره ۵۸۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰66۳۰۰۵۰.

آگهی تغییرات شرکت روجا افزون هرمس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵8۵۰8 

و شناسه ملی ۱۴۰۰9۱۵87۱۴

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

افقی:
۱- از ســاخته های صنایع دفاعی کشــورمان- 
جــاری بودن و شــدن ۲- با این پیشــرفت تا 
ده ســال آینده نیازی به صــادرات نفت و گاز 
نخواهــد بود ۳- ضمیر چهــارم- عدد ترتیبی- 
مساعدت- دریای عرب ۴- وصول مطالبات برای 
رباخواران- مهم ترین اختراع تامس ادیســون- 
بانوی نوبل گرفته ایتالیایی در سال ۱9۲6 برای 
ادبیات ۵- گلی خوشــبو- ماسک- پیدا کردن 
مسیر درســت 6- کشته گاه فشــرده- پهلوان 
رخش ســوار- بازی و سرگرمی 7- عنوان مجرم 
تا قبل از محکومیت- شعله و زبانه- پیش درآمد 
توفان ۸- قانون صریح و بدون ابهام- نافرمانی- 
شنونده - نشانه فعل استمراری 9- بانوی شکیبا- 
نهی از دانســتن در تهرون- بافنده ۱۰- آغاز و 
ابتدا- جانشین- غارت و یغما ۱۱- افکار موهوم- 
شهری در نزدیکی زنجان- منع شاعرانه از کندن 
 ۱۲- چــاق و فربه- باریک اندام- اســب راهوار 
۱۳- عدد دو رقمی- زنگ و جرس- روی صحنه 
بردن نمایش- نشــانه وجود مفعــول ۱۴- این 
جریان فراماسونی عامل مرگ صدها هزار انسان 
شــده اســت ۱۵- واژه مغول برای پول رسمی 

آینده- عدم صبر و قرار.

عمودی:
۱- حرکات مفید بــرای همگان- فقط 
امام علــی)ع( به این مقــام آبرو داد 
۲- بــا تحریــک صهیونیســت ها و 
فراماســون ها علیه ایران وضع شــده 
اســت ۳- بازگردانیدن- فرســوده از 
کار زیــاد- دربان- رطوبــت ۴- بینا و 

آگاه- قوی هیکل- در انگلستان مجلس 
اختصاصی دارند 5- رده بندی ورزشی- 
گوارا- توده عضالنی بدن 6- گمان بردن، 
شک در مورد راستی یا دروغ- چیره و 
مسلط- تلف کردن ۷- امالی عربی برای 
عنکبوت درشت- علمی که با الطاف الهی 
نصیب کسی شود- زنی در یونان باستان 
8- فرمان توقف به خودرو- بری کردن- 
 تبدیل کننده پوست به چرم- باز، دوباره 
 9- کودک پدرمرده- نور  اندک- سزاواری 
۱0-گزارش فرنگــی- دورتر از اینچه- 
آوای گنجشک ۱۱- ظلم و ستم- شاعر 
 تبریــزی دوران مغــول- خوش چهره 
۱۲- بازیگر درگذشــته سینما و نمایش 
ما- در عربی به معنــای زن کم عقل و 
صدای   -۱۳ بخشنده  است-  گردن دراز 
دهن کجی- خواب کودکانه- تمدن مبدع 
خط میخی در جنوب عراق- یک سوار 
یک ۱۴- این توهم منجر به تحریم مجدد 
و فوران تورم و گرانی شــد ۱5- تخلص 

علی اسفندیاری- پایانی، آخرین.

متقاضیــان محتــرم می تواننــد بــا توجه به جدول زیر نســبت به انتخــاب هر یک از نشــریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشــتراک به شــماره کارت 
 6104337743976845  بانک ملت به نام حســین شــریعتمداری )موسســه کیهان( و ارســال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شــده ذیل

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

ه: 
ج

تو

تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستان ها سال 1۴01

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 

مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................

آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

فرم تقاضا

 1- کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.

5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچ گونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
6- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

واحد  آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

16/35۲/0008/176/0004/087/000۲۲/800/00011/400/0005/700/000روزانهکیهان فارسی

61/35۲/00030/676/00015/338/00067/800/00033/900/00016/950/000روزانهکیهان انگلیسی

61/35۲/00030/676/00015/388/00067/800/00033/900/00016/950/000روزانهکیهان عربی

13/5۲0/0006/760/0003/380/00018/۲00/0009/100/0004/550/000هفتگیکیهان ورزشی

13/5۲0/0006/760/0003/380/00018/۲00/0009/100/0004/550/000هفتگیمجله زن روز

5/356/000۲/678/5001/399/0009/100/0004/550/000۲/۲75/000دوهفته نامهمجله کیهان بچه ها

----------1/400/000----------1/040/000دوماهانهمجله کیهان فرهنگی

آگهی تغییرات شرکت تارماک 
شرکت  سهامی خاص

 به شماره ثبت 38633 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰8۴۰۴9۵
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱۳99/۰۴/۲9 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: علی ســراج به شــماره ملی 
۰۰۴۳۳۱۵۵۱۸ به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
سیامک صبوری به شماره ملی ۰۰۳6۰۴9۳79 به سمت 
رئیــس هیئت مدیره الهام تقی زاده متقی به شــماره ملی 
۰۰۴۰۸6۲7۲۰ به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره برای 
بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقود اســالمی و اداری بــا امضاء مدیرعامل و 
یکی از اعضــاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1400/08/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: کلیه سرمایه 

تعهدی شرکت پرداخت 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 ۱۰۱۰369۵۵۵۵ 

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 6۰83۱

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۰۵87۵۵

اســتناد صورتجلســه  به 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   ۱۳97/۰۴/۳۰
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
ملی  به شــماره  نورانــی 
۵۳۰97۸7۰۲۱ به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی ۰۵۳۳9۰6۳۸۵ به 
هیئت  رئیس  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
ملی  به شــماره  ربیعــی 
۰۵۳۳۸۴۱۱۰۰ به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
اسالمی  عقود  و  قراردادها 
با امضاء آقایان مختار نورانی 
و حسن ربیعی همراه با مهر 
شرکت معتبر و اوراق عادی 
بــا امضاء هر یک از آقایان 
مختار نورانی، حسن ربیعی 
و محمدتقی ربیعی با مهر 
می باشد.  معتبر  شــرکت 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوچه  مطهری-  خ  کوثر- 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
واحد ۴ کدپســتی:   -۳9
انتقــال   ۱6۸99۴7۸۱۴

یافت.
سازمان ثبت

 اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران 


