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اخیر  هفته  دو سه  تحوالت  سرعت 
به قدری باالســت که انسان هرلحظه 
انتظــار رویدادی جدید را می کشــد. 
آنچه در گرم و سرد این روزگار اهمیت 
سرنوشت سازی دارد، نوع مواجهه با این 
تحوالت اســت. فتنه ها و اتفاقات تلخ 
و شــیرین اینچنینی است که صعود و 
سقوط افراد را روشن می کند. چه بسیار 
افراد مشهوری که بر اثر تحلیل نادرست 
و اتخاذ مواضعی نادرست تر از چشم خدا 
و خلقش افتادند و چه بسیار افرادی که با 
 صبوری و استقامت، بیش از پیش بزرگ

 شدند.
موج استقبال و تشییع حاج قاسم سلیمانی 
توسط میلیون ها انســان در ایران و منطقه 
و جهان به اندازه ای اســت کــه امپراطوری 
رسانه ای صهیونیســتی نیز توان سانسور و 
رویارویی با آن را نــدارد. این موج میلیونی 
کــه تا 5 روز پس از شــهادت بزرگ مردان 
ســپاه اســام ادامه دارد، در ســحرگاه روز 
ششم با انتشــار خبر با خاک یکسان شدن 
پایگاه آمریکایی عین االســد در عراق توسط 
موشــک های سپاه پاسداران انقاب اسامی 
ضریب بیشــتری می گیرد. به قــول رهبر 
معظم انقاب، فریاد انتقامی که در طول این 
5 روز از مردم شــنیده شد، سوخت حقیقی 
 موشک هایی بود که پایگاه آمریکایی را زیر و رو 

کرد.
به یکباره رسانه های جهانی و منطقه ای 
)وبعضــاً ایرانی!( آمریکایــی که حدود یک 
هفته در ســکوتی مرگبار، خفه خوان گرفته 
بودند، بهانه ای برای عرض اندام پیدا کرده و 
با موج ســواری روی خبر تلخ اصابت موشک 
ســپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی، در 
پی انتقام گیری از احساسات پاک میلیون ها 
انســان برآمــده و مردم ایران را به آشــوب 
دعوت می کنند. در این میان معدود افرادی 
پیدا می شــوند که به این بهانه کاسه داغ تر 
از آش شــده و با حضور در چند دانشگاه و 
خیابان تهران، با سردادن شعارهای بی ربط و 
ساختارشکنانه و همچنین جسارت به عکس 
قهرمان ملی و منطقه ای امت اســام، کینه 
خود را به نمایــش می گذارند. عوض کردن 
جای جاد و شهید! پروژه ای که از سال 96 
شروع کرده اند. تحرکات امروز جبهه استکبار 
روی پاشــنه ای می چرخد که بر اساس آن 
حاج قاســم سلیمانی باید تروریست معرفی 
بشود! اقتدار موشکی سپاه و تحقیر آمریکا در 
ماجرای عین االسد باید سریع از ذهن ها پاک 
شده و اشتباه سهوی آن باید برجسته بشود و...

فرار روبه جلوی دشمن
»با دیدن تشــییع جنازه میلیونی حاج 
قاسم برای آمریکایی ها مسجل شد که قادر 
نیســتند با اقداماتی چون ترور، عزم و اراده 
ملت ایران را در هم بشکنند و همین مسئله 
بود که آنها را به این نتیجه رساند که علیرغم 
تهدیدات رسمی، در عمل هیچ گونه واکنشی 

بعضی کشورهای دیگر به پاس خوِن فرمانده 
سپاه قدس به خیابان ها آمدند و بزرگ ترین 
بدرقه  جهان را شکل دادند، این یکی از ایام اهلل 
اســت. آنچه اتّفاق افتاد، کار هیچ عاملی جز 
دســت قدرت خدا نمی توانســت باشد. آن 
روزی هم که موشــک های ســپاه پاسداران 
انقاب اســامی، پایگاه آمریکایی را درهم 
کوبیــد، آن روز هم یکی از ایام اهلل اســت... 

شاهد سردادن شعارهای بسیار هنجارشکن و 
توهین های غیرمنتظره بودیم. همین مسئله 
نشان داد که این اعتراضات با این هدف شکل 
نگرفته است که بخواهد در دراز مدت ادامه 
پیدا کند و تنها نمایشــی است تا آمریکا و 
هم پیمانانش را از بن بستی که در مسئله حمله 
موشکی ایران دچار آن شده اند، خارج کند.«

در چنین شــرایطی پیر و مــراد جبهه 

رویداد ابتدا باید وضعیت ملت ایران را با دیگر 
ملت هایی که تحت زورگویی های آمریکا قرار 
دارند، به درســتی مورد بررسی قرار دهیم. 
وقتــی آمریکایی ها در ایــران کودتا کرده و 
دولت قانونی مصدق را سرنگون کردند، یک 
مقام انگلیسی جمله ای را بیان کردکه تحقیر 
مضاعف ملت ایران بود. دکتر مصدق در کتاب 
خاطرات خــود )خاطرات و تألمات مصدق( 

تعدادی از جوانان احساساتی هم وجود دارند 
که در یک فضــای ملتهب تاثیر می پذیرند 
و به دنبــال این عوامــل راه می افتند. این 
افراد بعضاً مورد سوءاســتفاده هایی همچون 
کشته سازی ها و بحران های روانی و اجتماعی 
نیز قــرار می گیرند. لذا باید توجه داشــت 
شــبکه های اصلی که طراح ایــن جریانات 
هستند و مدیریت می کنند حتماً وابستگی 

اینها روزهای نقطه  عطف تاریخ اند، روزهای 
تاریخ ســازند، روزهای عادی نیستند اینها. 
اینکــه یک نیرویی، یک ملّتی، این قدرت را 
دارد، این توان روحی را دارد که به یک قدرت 
متکبر زورگوی عالم این جور ســیلی بزند، 
نشان دهنده  دست قدرت الهی است، پس آن 
روز جزو ایام اهلل است؛ روزها تمام می شوند، 
لکن تأثیرات این روزها در زندگی ملت ها باقی 
می مانند؛ در روحیه  ملت ها، در منش ملت ها، 
در مســیر ملت ها، آثاری که این روزها باقی 
 می گذارند آثار ماندگار و بعضاً جاودانه است.« 

)رهبر انقاب 98/10/27(
تاثیر سیلی به آمریکا بر فضای 
سیاسی- امنیتی منطقه و جهان

محمــد ابراهیم رضایــی نماینده مردم 
خمیــن در مجلس شــورای اســامی در 
گفت وگو با گزارشــگر روزنامه کیهان اظهار 
می دارد: »عقبه همه ایــن فعالیت هایی که 
در این چند وقت، چه در قالب فتنه هایی که 
قبًا صورت می گرفــت و چه در قالب آنچه 
اخیــراً به بهانه ســقوط هواپیمای اوکراینی 
اتفاق افتاد، به شــبکه های معاند آمریکایی 
صهیونیستی و عربی بازمی گردد. از دشمنان 
همین توقع هســت که علیــه منافع ملی و 
مصالح جامعه هر چــه در توان دارند انجام 
دهنــد اما نکته حائز اهمیت این اســت که 
توجه داشــته باشــیم آمریکایی ها در وقایع 
دو سه هفته اخیر به شدت تحقیر شده اند و 
هیمنه آنها در هم شکســته و سیلی سختی 
دریافــت کرده انــد. به طوری کــه می توان 
گفــت از این حادثه به بعــد قطعاً وضعیت 
آرایش های سیاســی و امنیتی جهان تغییر 
خواهــد کرد. به خصوص در این باره ملت ها 

می گویــد: من هر وقت این جملــه از پیام 
»آنتونی ایدن« وزیر خارجه وقت انگلیس را 
که به مردم ایران گفت می خوانم بی اختیار 
می گریم. »چرا عمال بیگانه بتوانند شکست 
ملت ایران را به رســتاخیز ملی تعبیر کرده 
و برای آن جشــن پرپا نماینــد و این عمل 
سبب شــود که وزیر خارجه انگلیس مبارزه 
و فــداکاری ملتی را برای به دســت آوردن 
 آزادی و اســتقال به مناقشه جاهانه تعبیر 

کند.««
او ادامه می دهد: »در قضیه حمله موشکی 
به پایگاه آمریکا، پس از سال ها ملتی با تدبیر و 
اتکا به توان داخلی خود پاسخی به قلدری ها 
و زورگویی های آمریکا می دهد، به گونه ای که 
ایــن قلدر کاما درهم می ریزد و از هر گونه 
واکنشی عاجز می ماند. اصوال پاسخ دادن به 
قلدر یک بحث است و اینکه به گونه ای به او 
پاسخ بدهید که او توانایی هیچ گونه واکنشی 
نداشته باشد بحث دیگری است. ما در ارتباط 
با این مسئله یک تحول بزرگی را در معادالت 
جهان شاهد خواهیم بود. یعنی مقدمه یک 
تحول بزرگ اســت. امروز در داخل کشــور 
بســیاری از کسانی که از موضع خیرخواهی 
بیــان می کردند که بایــد در مقابل قلدری 
آمریکا کرنش کنیم، به این نتیجه رسیده اند 
 که می تــوان در مقابل آمریکا ایســتادگی 

کرد.«
الگو برداری کشورهای مستقل 

از ایران اسالمی
این کارشناس سیاسی معتقد است: »در 
حادثه حمله موشــکی ایران به آمریکا برای 
تمامی دنیا از جمله کشورهای دوست ما ثابت 
شد که ملتی می تواند سلطه را از کشورش رد 
کرده و در نظامات بین المللی با ایستادگی و 
مقاومــت از عزت خود صیانت کند. بنابراین 
یک تحول بزرگی است در نفی زورگویی ها و 
برای دیگر ملت ها نیز از این منظر الهام بخش 
است که می توانند در برابر سلطه کشورهای 
زورگو و در راس آنها آمریکا ایستادگی کرده 
و او را بــه عقب نشــینی وادار کننــد. علت 
اینکــه این دو رخداد از ســوی رهبر معظم 
انقاب به عنوان »یو م اهلل« خطاب می شــود 
این اســت که هر دوی آنها دارای پیوندهای 
جدی هستند. در مسئله تشییع پیکر سردار 
سلیمانی به عنوان نماد مقاومت ما یک وحدت 
کم نظیر را در جامعه شــاهد بودیم. وحدتی 
 که بار دیگر منجر به انســجام و قدرت ملی 

شد.«
به اعتقاد کارشناســان، طبیعی است که 
وقتی دشــمن قدرت پاســخگویی در برابر 
اقتــدار جمهوری اســامی را نــدارد و این 
موضوع در داخل ایران و جهان بازتاب زیادی 
دارد، دیگر ملت ها نیز خواهند فهمید که در 
صورت داشــتن اتحاد ملی، هیمنه آمریکا  
قابل شکسته شدن است و این مسئله برای 
آمریکایی ها بسیار سنگین و غیرقابل پذیرش 

خواهد بود.

به حمله موشــکی سپاه به پایگاه عین االسد 
از خود نشان ندهند.« عباس سلیمی نمین 
کارشناس مسائل سیاسی با بیان این مطلب به 
تسنیم می گوید: »امروز این سؤال مطرح است 
که اگر حادثه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی 
به وقوع نمی پیوست آیا آمریکایی ها از طرق 
دیگر بــه دنبال به وجــود آوردن حادثه  ای 
دیگر برای به فراموشــی ســپردن حمله به 
پایگاهشــان نبودند؟ در پاســخ باید گفت 
که  قطعا این کار را می کردند تا شکســت 
فاحش خود را تحت الشعاع قرار دهند تا این 
مســئله موجب آگاهی مــردم دنیا از جمله 
 مردم کشــورمان از واقعیت حقیقی آمریکا 

نشود.«
این پژوهشگر تاریخ سیاسی معاصر ایران 
می افزاید: »آمریکایی ها در جریان اعتراضاتی 
که در برخی نقاط تهــران از جمله روبروی 
دانشگاه امیرکبیر اتفاق افتاد تاش کردند تا با 
حمایت تمام قد از این اعتراضات واقعه بزرگ 
حمله ایران به پایگاه عین االسد را تحت الشعاع 
قــرار دهند. البته از آنجا که اعتراضات اخیر 
از هیچگونه اصالتی برخوردار نبود، نتوانست 
آنطور که رسانه های آمریکایی و ضدانقاب 
می خواســتند برایشــان مثمرثمر باشد. به 
ویــژه اینکه در همان روز اول این اعتراضات 

به عقبه های صهیونیستی- آمریکایی دارند. 
بنابراین از رسانه ها)به خصوص صدا و سیما( 
می خواهیــم که نقش کلیدی خــود را ایفا 
کــرده و چهره مهره های اصلی این جریانات 
را برای مردم افشــا و آشــکار کنند تا مردم 
 خود و جوانانشــان را از ایــن تحرکات جدا 

نمایند.«
اقدام ایران مقدمه تحولی بزرگ

ســلیمی نمیــن در تبیین جایــگاه دو 
رویــدادی که دشــمن درصدد فراموشــی 
آنهاست اظهار می دارد: »برای درک این دو 

بررسی تبعات تحوالت اخیر غرب آسیا و هوشمندی واکنش های مردم - بخش نخست
رضا الماسی
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این عارضه نمی تــوان گریخت- مقاومت و 

پایداری.
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دالر در گویــش افاغنه 7- حکمیت- 
داخل محدوده و حریم- دیو سر بریده 
8- نشــان بر جای مانده- زهرآگین- 
پاالن شــتر- نباید جواب آن را با بدی 
داد 9- تیــر پرتابی- نوعی دســتگاه 
چاپ- امالی فشــرده بــرای دوربین 
نجومی 10- تکیه کالم دراویش- کشتی 
نونهالی  رویا  از  نقشی  دریایی-  نیروی 
در تلویزیون 11- شــوینده چشــم- 
گذشته- ســیلی زننده 12- تولیدی از 
در  آبزیان  متولی  سازمان  پتروشیمی- 
ایران- صوت تعجب 13- کلمه انتخاب- 
زمین زراعی-  استراحت  زمان  جرگه- 
تا هزار ســال پیش گلوگاه  قطار 14- 
تجارتی کشورمان در خلیج فارس بود- 
بارش-  امید  به  زراعت  القدم 15-  حق 
دیدار پزشک با بیمار- تحتانی، پایینی.

مقاومت با حضور در نماز جمعه تاریخی دی 
مــاه 98 غبار صحنه را می زداید و یادآورمان 
می شود که ایام اهلل را نباید فراموش کرد و از 
پاسداشت و بزرگداشت آنها غافل شد. مردم 
صبار و شــکور ایران اســامی هم از ایام اهلل 
غافل نیستند و به اندک بهانه ای مثل سقوط 
هواپیمای اوکراینی، دستگاه محاسباتی شان 
تغییر نمی کند. »یــوم اهلل یعنی چه؟ یعنی 
آن روزی که دســت قدرت خدا را انسان در 
حوادث مشاهده می کند؛ آن روزی که ده ها 
میلیــون در ایران و صدها هــزار در عراق و 

و دولت هایــی که اعتماد به نفــس الزم را 
نداشتند و فکر می کردند در مقابل آمریکایی ها 
نمی تواننــد مقاومت کنند یا حتی در مقابل 
تجاوزات آنها عکس العمل نشــان دهند، بعد 
 از این ماجــرا این اعتماد بــه نفس را پیدا 

کرده اند.«
وی در تحلیل واکنش های رادیکال تعداد 
معدودی از معاندان مقابل چند دانشگاه در 
تهران تاکید می کند: »در کشــور ما عوامل 
مختلفی وجود دارند که تعیین کننده منافع 
آمریکایی ها در ایران هســتند. در این میان 

 یک پژوهشگر سیاسی: امروز این سؤال مطرح است که اگر حادثه تلخ سقوط هواپیمای 
اوکراینی به وقوع نمی پیوســت آیا آمریکایی ها از طرق دیگر به دنبال به وجود آوردن 
حادثه  ای دیگر برای به فراموشی سپردن حمله به پایگاهشان نبودند؟ در پاسخ باید گفت 
که  قطعا این کار را می کردند تا شکســت فاحش خود را تحت الشعاع قرار دهند تا این 
مسئله موجب آگاهی مردم دنیا از جمله مردم کشورمان از واقعیت حقیقی آمریکا نشود.

***
  به اعتقاد کارشناسان، طبیعی است که وقتی دشمن قدرت پاسخگویی در برابر اقتدار 
جمهوری اسالمی را ندارد و این موضوع در داخل ایران و جهان بازتاب زیادی دارد، دیگر 
ملت ها نیز خواهند فهمید که در صورت داشتن اتحاد ملی، هیمنه آمریکا  قابل شکسته 
شدن است و این مسئله برای آمریکایی ها بسیار سنگین و غیرقابل پذیرش خواهد بود.

 محمد ابراهیــم رضایی نماینده 
نکته  مجلس:  در  خمیــن  مردم 
حائز اهمیت این اســت که توجه 
در  آمریکایی ها  باشــیم  داشته 
وقایع دو سه هفته اخیر به شدت 
تحقیر شده اند و هیمنه آنها در هم 
شکسته و سیلی سختی دریافت 
به طــوری که می توان  کرده اند. 
گفت از این حادثــه به بعد قطعًا 
و  آرایش های سیاســی  وضعیت 
کرد. تغییر خواهد  امنیتی جهان 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/4/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 

ســود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. آقای شهرام گل 

افشــان به شماره ملی 3873231239 بعنوان بازرس اصلی و 

آقای افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 0044001363 

بســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های 

شــرکت انتخاب شــد. آقای حســین فهمیده به شماره ملی 

0041974451 و آقــای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 

0036203270 و آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی 

045191550 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۲0۵ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۳۸۲۹0۴ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:ترازنامه و حســاب 

سود و زیان ســال مالی منتهی به 1396/9/30 مورد تصویب 

قرار گرفت. موسســه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه 

ملی 10861836531 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک 

ســال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سازمان اقتصادی کوثر 

به شناســه ملی 14006852814- شرکت خدمات بازرگانی 

تحفه به شناسه ملی 10100925765- شرکت سرمایه گذاری 

کشاورزی کوثر به شناســه ملی 10100931903 به عنوان 

اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت تهران الکتریک
 سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲6۸0 

و شناسه ملی ۱0۱00۴۸۸۵0۱ 

به اســتناد صورتجلســه 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
 1397/11/01 مــورخ 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: بند 5 بــه ماده22 
اساســنامه الحاق گردید: 
 30 ماده  شــرکت  ادغام 
بشرح ذیل اصاح گردید: 
عمومی  مجمع  اختیارات 
تغییر  هرگونه  فوق العاده: 
در مواد اساسنامه یا میزان 
یا انحال  سرمایه شرکت 
شــرکت قبل از موعد یا 
شــرکت ها  ســایر  ادغام 
ادغــام  یــا  در شــرکت 
شــرکت در سایر شرکتها 
منحصــراً در صاحیــت 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
به  تبصره 12  می باشــد. 
الحاق  ماده 61 اساسنامه 
عمومی  مجمــع  گردید: 
با  می توانــد  فوق العــاده 
رعایت تشــریفات قانونی 
شرکتی  در  شرکت  ادغام 
دیگر و بالعکس را تصویب 

نماید. 
سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات
 غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات 
شرکت ناصرین 

وحید سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۱۸۳۳۴0
و شناسه ملی 
 ۱0۱0۲۲۵۵0۱۱

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 اسامی 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 ۲۱۵000 

و شناسه ملی ۱0۱0۲۵6۳۸۲6

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/4/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

کلیه ســرمایه تعهدی شــرکت توسط صاحبان سهام 
پرداخت گردیده اســت. در نتیجه صددرصد ســرمایه 

شرکت پرداخت شده می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های طعم طبیعت 
حامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴6۴0۲0 

و شناسه ملی ۱۴00۴۵۷0۱۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/5/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1000000000 
ریال به مبلغ 50000000000 ریال منقســم به 100/000 سهم 
500/000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. و در تاریخ فوق الذکر 

بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های طعم طبیعت 
حامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴6۴0۲0 

و شناسه ملی ۱۴00۴۵۷0۱۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/7/6 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شرکت از مبلغ 30/000/000/000 ریال به مبلغ 
80/000/000/000 ریال منقسم بر 8/000/000 سهم 10000 ریالی بانام 
که تماما از محل مطالبات حال شــده سهامداران تامین گردیده افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید و ذیل ثبت 

از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

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

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴0۳۸ 

و شناسه ملی ۱0۱0۲۹۴۴۴۴۳

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1398/07/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: محمد 
حســین دستوری به شــماره ملی 0019811969 
به ســمت رئیس هیئت مدیره ســعیده کریمی زاده 
ورامینی به شــماره ملی 0068890028 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره لیا دســتوری به شماره 
ملی 0440531888 به ســمت مدیرعامل انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و غیرتعهدآور 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره مربوط 
به شــرکت توســط مدیرعامل، ســرکار خانم لیا 
دســتوری بشــماره ملی 0440531888 به همراه 
مهر شرکت معتبر و ســایر نامه های عادی با امضاء 
مدیرعامــل یا یکــی از اعضاء هیئــت مدیره و مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی تیغه های 
فوالدی ایران سهامی خاص به شماره ثبت 66۹۹۵ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۱۱۹۵۸۳

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


