
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/8/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات در ماده 39 اساسنامه را به شرح ذیل 
به مدیرعامل تفویض گردیــد. اجرای مصوبات مجامع و هیئت مدیره. 
- اســتخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه مأمــوران، معاونین، کارکنان 
شــرکت و تعیین شغل و حقوق و دســتمزد و پاداش و کارانه و ترفیع 
و تنبیه و تعیین ســایر شرایط اســتخدام براساس مقررات استخدامی 
و ســاختار ســازمانی و معارفیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و 
بازنشســتگی طبق آیین نامه مصوب هیئت مدیــره و مجمع عمومی. 
- پرداخــت مخــارج و هزینه های جاری شــرکت. - انجام هزینه های 
ســرمایه ای در چارچوب آیین نامه معامالت. - تنظیم بودجه ســاالنه 
شــرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه ای براســاس برنامه زمان بندی 
پروژه ها و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی. - افتتاح حساب 
به نام شــرکت نزد بانک ها و مؤسســات داخلی و خارجی و استفاده از 
آن با امضاء های مجاز شــرکت. - دریافت مطالبــات و پرداخت دیون 
شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه های متعلقه. - 
پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب های شرکت نزد بانک ها 
و مؤسســات و واخواســت این گونه اوراق. - اعزام مأموران و کارکنان 
شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور 
با اخذ مجوزهای الزم. - دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانک ها با 
تصویب هیئت مدیره. - اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از 
هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت 
در هر یک از دادگاه های اختصاصی و عمومی، در جهت استیفاء یکایک 
حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در 
مقابل هر دعوای اقامه شــده علیه شرکت، مدیرعامل و اعضای هیئت 
مدیــره کارکنان در اجرای وظایف امور مرتبط با شــرکت، چه جزائي 
و چــه حقوقی، در هر یک از مراجــع اختصاصی یا عمومی، در جهت 

اســتیفای حقوق مذکور یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، 
قطعات تحقیق و استیفاء کلیه اختیارات مورد نیاز در دسترس از آغاز تا 
اتمام از جمله حضور در جلسات اعالم اراده و نظر، درخواست پژوهش، 
فرجام، واخواهی و اعاده دادرســی، مصالحه و سازش استرداد اسناد و 
دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعالم جعل و تعیین جاعل و 
یا حق امضاء قراردادهای حاوی شط داوری و توافقنامه داوری جداگانه 
و ارجاع دعوا بــه داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا 
بدون آن و اجراء حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید 
و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور 
الزم االجــرا )اجرائیه( و تعقیب آن ها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و 
درخواســت توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلســات 
مزایده در مقابل طلب شــرکت و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها 
و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به 
و امور مشابه دیگر. - انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت 
شرکت در چارچوب آیین نامه های مصوب هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم 
صورت حساب های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز 
دارایی و دیون شــرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. - اعطای هرگونه 
وام از محل منابع شــرکت به کلیه پرسنل شــرکت با تصویب هیئت 
مدیره. - ارائه گزارش کلیه معامالت موضوع ماده 129 قانون تجارت به 
هیئت مدیره. - مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی 
از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا رؤسای امور اجرایی 
شرکت تفویض نماید. - سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم 

با تصویب هیئت مدیره تفویض خواهد شد.

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

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و صنعتی استوکاژ سهامی خاص
 به شماره ثبت 18635 و شناسه ملی 10100634789 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/10/7 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تمامی یا بخشی از اختیارات و همچنین 

حق امضاء هر یک از شرکا عالوه بر مدیرعامل به وکیل نیز قابل 

تفویض می باشــد لذا بر همین اساس ماده 19 اساسنامه به این 

صورت اصالح می گردد. 
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آ ریا نیک سان رز
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465748 

و شناسه ملی 14004647561

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 

1398/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای عیسی کریمی به 

کدملی 3801800921 به سمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 

2- خانم ســمانه قاســمی به کدملی 0010700269 به سمت عضو 

هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 3- آقای محمدباقر مظفری نیا به کدملی 

4321865859 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 4- 

آقای مجیــد غمامی به کدملی 0032780672 به ســمت عضو هیئت 

مدیره )خارج از شــرکاء( 5- آقای وحید حصاری عراقی نژاد به کدملی 

0041717570 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره )خارج از 

شرکاء( 6- آقای حامد حســینی به کدملی 0055865011 به سمت 

عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 7- خانــم میترا اکبر به کدملی 

0052820238 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 8- 

آقای مسعود سادات موسوی به شماره ملی 0041078942 به سمت 

رئیس و عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 9- آقای شهرام مختاری 

به کدملی 0452554438 به ســمت عضو هیئــت مدیره 10- آقای 

امیرعباس فتحــی به کدملی 0064101355 به ســمت عضو هیئت 

مدیره 11- آقای فرهاد حصاری عراقی نژاد به کدملی 0080004644 

به ســمت عضو هیئت مدیره 12- آقای فرشــید قــادری به کدملی 

2120543321 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

حق امضای کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و هرگونه قراردادی که برای 

شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

متفقا با مهر شــرکت معتبر اســت و نیز امضای کلیــه اوراق عادی و 

مکاتبات اداری و مراسالت با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره 

به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ایستا سپهر ماندگار شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 510107 و شناسه ملی 14006801616

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شراره شریفی دارنده کد 
ملی به شــماره 0053168224 نماینده شرکت توسعه 
آب و برق خاورمیانه به شناسه ملی 14003867572 به 
سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سمیرا جعفریان دارنده 
کد ملی 0323661599 نماینده شــرکت سرمایه گذاری 
توسعه پژوهش اقتصاد به شناسه ملی 10103233472 
به ســمت نائــب رئیس هیئــت مدیره و آقای رســتم 
خســروی دارنده کد ملــی به شــماره 0056940769 
نماینده شــرکت ساختمانی افق روشــن باربد به شناسه 
ملی 10320555318 به ســمت عضــو هیئت مدیره و 
مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی و همچنین اسناد و مکاتبات عادی و اداری 
با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل بــا امضاء دو عضو 

هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس 
سهامی خاص به شماره ثبت 458727 

و شناسه ملی 10380315290 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/5/12 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: شــرکت سرمایه گذاری میالد ســازندگان به شماره 

شناسه 10101424086 به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی 

آقای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 0036203270- شــرکت 

جهاد تعاون به شــماره شناسه ملی 10101382904 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره، به نمایندگی آقای حسین فهمیده به شماره ملی 

0041974451- شــرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر به 

شناسه ملی 10101323148 به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی 

آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی 0451915501 به سمت 

عضو هیئت مدیره و داود اکبری به شــماره ملی 0039731588 به 

سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و 

اسناد تعهدآور به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر 

شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از 

اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

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

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون تهران سهامی خاص به شماره ثبت 109718 
و شناسه ملی 10101534490 

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1398/6/25 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - آقای عبدالرضا جدیدســاز به 

شماره ملی 2001962711 به نمایندگی از شرکت ریسندگی 

و بافندگــی مطهری)با مســئولیت محدود( به شناســه ملی 

10102245323 به عنوان رئیس هیئت مدیره- آقای محسن 

پرنیانپور به شماره ملی 0038181959 به عنوان نایب رئیس 

هیئت مدیره- آقای ســیدعباس سیدخاموشی به شماره ملی 

0060074744 به عنوان عضو هیئت مدیره. و آقای حســن 

حاصل طلب به شماره ملی 0872580326 به عنوان مدیرعامل 

خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. تعیین دارندگان 

حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 

چک، سفته، بروات و عقود اسالمی و غیره با امضاء مدیرعامل 

و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شــرکت وکلیه 

اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استر تاپس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 215000 

و شناسه ملی 10102563826

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

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شــعبه شرکت به نشانی: استان هرمزگان، 
شهرستان بندرعباس، بخش فین، دهســتان گهره، روستا قطب آباد، 
شــهرک، بلوار اصلی، کوچه نجات زارعی، پــالک 0، طبقه همکف 
کدپســتی 7936113146 تأسیس و ماده مربوط به اساسنامه به شرح 

فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ژیوار توسعه کرد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 473907 

و شناسه ملی 14005009733

      

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1398/05/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان و عملکرد 
سال مالی 1397 شرکت تصویب گردید. آقای نصرت اله خان صادقیان 
نائینی کد ملــی 1249395712 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد 
مهدی عســکری کد ملی 0075459418 به عنوان بازرس علی البدل 
شرکت برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تاپ ایده تجهیز
 سهامی خاص به شماره ثبت 482878 

و شناسه ملی 14005426906 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/02/18 و مجوز 
شماره 151=14/53/1302/6022 مورخ 1396/05/28 پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسداله 
نورصالحی به شــماره ملی 0519621603 به سمت مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره محســن پرهیزکار ابیانه به شــماره ملی 
0045941351 به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره محمود 
شــهرابی فراهانی به شــماره ملی 0589846655 به ســمت 
خزانه دار و عضو هیئت مدیره حســین پرهیزکار ابیانه به شماره 
ملی 1239118163 به سمت عضو هیئت مدیره حیدر نجاری 
به شماره ملی 0533599180 به سمت عضو هیئت مدیره علی 
میرزازاده به شــماره ملی 6239651532 به سمت عضو هیئت 
مدیره و منشــی فیروز شاطرپور به شماره ملی 1379676789 
به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای 
ثابت آقای اســداله نورصالحی با کد ملی 0519621603رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و  آقای محمود شهرابی فراهانی با کد 

ملی 0589846655 در سمت خزانه دار معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خیریه دارالشفاء امام مجتبی)ع( 
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فرمانده بسیج  دارخوین
به شهادت رسید

رئیس کل بانک مرکزی:

ذخایر اسکناس ارز کشور 
نسبت به یک دهه گذشته بی سابقه است

گزارش خبری تحلیلی کیهان

»مکتب سلیمانی«
راه حل مشکالت کشور

ظریف: اروپا در برجام شرافت خود را مفت فروخت

 لبنان، یک گام به جلو؛ »حسان دیاب« دولت را 
تشکیل داد.

 عقب نشینی دیوان کیفری بین المللی از تعقیب 
قضایی مقامات صهیونیست!

 اعالم عجز سازمان ملل درباره حل بحران لیبی.

 افراد مسلح با حمله به بازار بورکینا فاسو مردم را 
به خاک و خون کشیدند.

 چنگ اندازی رژیم صهیونیستی به »دره اردن« و 
اعتراض تند فلسطینی ها.

] صفحه آخر [

انتشار گسترده پوستر »از کشور ما بروید«
در آستانه تظاهرات میلیونی عراقی ها علیه آمریکا

 احراز 17 میلیون یورو تخلف ارزی در حوزه 
دارو و تجهیزات پزشکی.

 ماهواره تحقیقاتی ظفر در برنامه پرتاب قرار گرفت.
 مدیر یک صندوق ذخیره طال: ارزش دالر در 

جهان سقوط می کند.

 یک مســئول وزارت صنعــت: هیچ کاالی 
غیرضروری و لوکس نباید وارد کشور شود.

 افزایش حقوق یک میلیون تومانی کارکنان و 
بازنشستگان در سال آینده.

] صفحات۹،۴و۱۰ [

سطح زیر کشت گندم
از 6 میلیون هکتار گذشت

] صفحه۳ [

 عبدالحســین ُمَجَدمی فرمانده بسیج 
)چهارشــنبه(  دیروز  بامــداد  دارخوین 
 مقابــل منزلــش بــه ضــرب گلولــه 

افراد ناشناس به شهادت رسید. 
از مدافعان   عبدالحســین مجدمــی 
حرم  و یاران ســپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی نیز بود.
 فرماندار شهرســتان شــادگان: هنوز 
هیچ فرد یا گروهی مســئولیت این ترور 

را نپذیرفته است.   
] صفحه۳ [

 عبدالناصــر همتی: ذخایر اسکناســی ارز ما 
نسبت به یک دهه گذشته بی سابقه است، ولی 
من به خودم اجــازه نمی دهم که آن را بی رویه 

در بازار بریزم. 
 اکنون دالالن نمی توانند بر بازار اثرگذار باشند 
چراکه به خوبــی می دانند اگــر بانک مرکزی 
بخواهد یک شبه بازار را کنترل کند و ارز در بازار 
بریزد، حتما دالالن را دچار مشکل خواهد کرد.

 پس از یکسال شوک تحریم های ارزی آمریکا 
را مهار و این توطئه را متوقف کردیم.  

] صفحه۴ [

] صفحه۲ [

گزارش جدید پنتاگون از تلفات 
حمله موشکی به عین االسد 

تعداد مجروحان 
»عین االسد«

 بیش از چیزی است 
که اعالم شده

۳

راند نخست
 استیضاح ترامپ؛

جمهوریخواهان  یک 
دموکرات ها  صفر

۱۲

آیت اهلل جنتی:  

رئیس جمهور
 نباید سخنانی بگوید 
که موجب یأس مردم 

و سوءاستفاده دشمنان 
قرار گیرد

۲

شخصاً پاسخگوی
 کدام بی تدبیری 

هستید؟!

 خبر ویژه

قهرمانانی که 
افسانه  نیستند

یادداشت روز

 ســلوک پیوسته در صراط مســتقیم اسالم و 
انقالب، از حاج قاســم اسوه ای ماندگار و گفتمانی 
زنده و درخشنده پیش روی ملت ها قرار داده است. 
 اعتقاد راسخ به اســالم سیاسی و والیت فقیه، 
اراده  قاطــع بــر حاکمیت دین خــدا در جهان، 
اعتماد  نداشتن  انجام وظیفه،  و  تکلیف شناســی 
به دشــمن و نگاه تیزبین به سرانگشــتان نفوذ و 
خدعه آن، جهت گیری  انقالبی و جهادی، دوری از 
نفسانیت و خودخواهی، امید پایان ناپذیر به خدای 
متعال و باور به نصرت الهی از جمله خطوط و عناصر 

»مکتب سلیمانی« است.
 »مکتب سلیمانی« در دنیا می درخشد. مکتبی 
که جامع و با گفتمانی زنده و آزموده شــده است. 
پافشــاری بر این مکتب درخشنده است که مایه 

افق گشایی و راه حل مشکالت کشور است.
 »مکتب ســلیمانی« مکتبی جامع و مانع و ثمره 
حرکت هدفدار،  خستگی ناپذیر و سرشار از ایمان و 
اخالص حاج قاسم به سوی اهداف واال و الهی است. 
مجاهدت های او در لبنان، عراق، ســوریه و ... داغ 
بزرگی را بر دل دشــمن گذاشت و 7 تریلیون دالر 

هزینه کرد آنها در غرب آسیا را دود هوا کرد. 
 اعتماد به دشــمن و معطل آن ماندن از سوی 
برخی مســئوالن در ســال های اخیر مشکالت 
عدیده ای را به مردم تحمیل کرد، خســارت های 
عمده ای در پی داشــت و فرصت های بسیاری را 
سوزاند. مسئوالن کشور در هر سه قوه با پایبندی و 
پافشاری بر »مکتب سلیمانی« آن را سرمشق خود 

کنند و افق   های تازه پیش روی ملت بگشایند...
] صفحه۲ [

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای  

روزنامه حامی  دولت: 
روحانی از سال 9۲

 فاقد استراتژی و 
انسجام در عملکرد بود

۱۱

] صفحه۲ [


