
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/1/18 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: کلیه اوراق بهادار، اســناد و 

مدارک تعهدآور، چک ها و برداشــت از کلیه حســاب های 

بانکی شــرکت اعم از جاری، پس انداز و سپرده های کوتاه 

مــدت و بلندمدت و نیــز افتتاح حســاب های بانکی، به 

تنهایی با امضــاء آقای حمید برکــت طهرانی با کد ملی 

0040478734 و ممهــور به مهر شــرکت قابل انجام و 

معتبر می باشد. 

کلیــه مکاتبــات اداری شــرکت، بــا امضــاء هــر یک 

از آقایــان حمیــد برکــت طهرانــی و همایــون برکت 

طهرانــی بــا کــد ملــی 0040373355 بــه تنهایــی 

 و ممهــور بــه مهــر شــرکت قابــل انجــام و معتبــر 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشورمی باشد.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )569083(

آگهی تغییرات شرکت صادرات پنبه شرق شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 7774 و شناسه ملی 10100343648

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/1/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی 
منتهی به 1397/10/10 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی 
بیات رایان با شناســه ملی 10100168482 به عنوان بازرس اصلی و 
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران با شناسه ملی 10100190284 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت انتخاب 

گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )569089(

آگهی تغییرات شرکت سومیتو موکور پوریشن 
ایران لیمیتد سهامی خاص به شماره ثبت 14566 

و شناسه ملی 10100544261 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/4/4 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1397 

مورد تصویب قرار گرفت. محمدرضا مــرادی به کد ملی 2591221049 به 

سمت بازرس اصلی و بهنام پوررجب زاده بلگوری به کد ملی 2594535850 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)569086(

آگهی تغییرات شرکت سفال سقف 
سهامی خاص به شماره ثبت 16883 

و شناسه ملی 10100600437

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العــاده مورخ 1398/05/09 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: غالمعلی غالمی به شــماره ملی 6299706716 
به ســمت رئیس هیئت مدیره مهدی غالمی به شــماره 
ملــی 0940922797 به ســمت عضو هیئــت مدیره و 
مدیرعامل هادی غالمی به شــماره ملی 0943455960 
به ســمت عضو هیئت مدیره محســن غالمی به شماره 
ملی 0945854927 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی 
ترازنما همکاران به شناســه ملــی 10100522558 به 
سمت بازرس اصلی و نیرالسادات سلیمان ریزی به شماره 
ملی 0045546118 به ســمت بــازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. ترازنامه و حساب 
ســود و زیان منتهی به پایان ســال مالــی 1397 مورد 

تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت بن  تاژ پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 254038 

و شناسه ملی 10102944443

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )569082(

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1398/01/18 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - کلیه اوراق بهادار، اسناد و 

مدارک تعهدآور، چک ها و برداشــت از کلیه حساب های 

بانکی شــرکت اعم از جــاری، پس انداز و ســپرده های 

کوتاه مدت و بلندمدت و نیز افتتاح حســاب های بانکی، 

بــه تنهایی با امضاء آقای حمید برکت طهرانی با کد ملی 

0040478734 و ممهــور به مهر شــرکت قابل انجام و 

معتبر می باشــد. کلیه مکاتبات اداری شــرکت، با امضاء 

هر یــک از آقایان همایــون برکت طهرانــی با کد ملی 

0040373355 و حمیــد برکت طهرانی بــه تنهایی و 

ممهور به مهر شرکت قابل انجام و معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت برادران برکت 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5172 

و شناسه ملی 10100266605

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )569084(

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/8/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات در ماده 39 اساسنامه را به شرح ذیل 
بــه مدیرعامل تفویض گردید. اجرای مصوبات مجامع و هیئت مدیره. 
- اســتخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه مأموران، معاونین، کارکنان 
شرکت و تعیین شــغل و حقوق و دستمزد و پاداش و کارانه و ترفیع 
و تنبیه و تعیین سایر شــرایط استخدام براساس مقررات استخدامی 
و ســاختار ســازمانی و معارفیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و 
بازنشســتگی طبق آیین نامه مصوب هیئــت مدیره و مجمع عمومی. 
- پرداخت 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 ســرمایه ای براساس برنامه زمان بندی 
پروژه ها و ارائــه آن به هیئت مدیره جهت تصویــب نهایی. - افتتاح 
حســاب به نام شــرکت نزد بانک ها و مؤسســات داخلی و خارجی و 
استفاده از آن با امضاء های مجاز شرکت. - دریافت مطالبات و پرداخت 
دیون شــرکت 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 مؤسسات و واخواست 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 شــده از طرف شرکت و به 
نام شــرکت 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 شده علیه شرکت، مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیره کارکنان در اجرای وظایف امور مرتبط با شرکت، 
چــه جزائي و چه حقوقی، در هر یک از مراجع 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 دادرسی، 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 
جداگانــه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق 
صلح یا بدون آن و اجراء حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه 
و خلــع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواســت ضرر و زیان 
و صدور دســتور الزم االجرا )اجرائیه( و تعقیب آن ها و معرفی بدهکار 
و اموال بدهکار و درخواســت توقیف مظنــون و متهم و قبول اموال 
بدهکار در جلســات مزایده در مقابل طلب شرکت و دعوای متقابل و 
دفاع در مقابل آن ها و تأمین خواســته و تأمین ضرر و زیان ناشــی از 
جرائــم و اخذ محکوم به و امور مشــابه 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 شرکت 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 نشــده در صورت لزوم بــا تصویب هیئت مدیره 

تفویض خواهد شد.

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

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

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهــت اطالع عموم آگهــی می گردد. موضوع: ارائه مشــاوره در کلیه 
زمینه های حقوقی- تنظیم قــرارداد به منظور تعیین وکیل و تفویض 
وکالت به وکیل یا وکالی عضو مؤسسه- انعقاد هرگونه قرارداد با کلیه 
اشــخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از جمله بانکها 
و مؤسســات مالی و اعتباری- انجام کلیه امور پژوهشی در زمینه های 
حقوقی- به موجب پروانه وکالت شماره 24337 مورخ 95/11/1 کانون 
وکالی مرکــز )تهران( مــدت: از تاریخ ثبت به مــدت نامحدود مرکز 
اصلی: اســتان تهران، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
محله مجیدیه )تپه شــمس آباد(، خیابان شهید ضابطی )کاج(، خیابان 
شــهید کاظم موسوی )گلستان 5(، پالک 22، طبقه دوم، واحد 7 کد 
پستی 1667833888 سرمایه شخصیت حقوقی: 30/000/000 ریال 
می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای رضا علی پور واوسری 
به شماره ملی 2092699458 دارنده 9/000/000 ریال سهم الشرکه 

خانم ویدا المعی حســن کیاده به شماره ملی 2649888202 دارنده 
9/000/000 ریال سهم الشرکه آقای بهروز المعی حسن کیاده به شماره 
ملی 2739763964 دارنده 12/000/000 ریال سهم الشــرکه اولین 
مدیران: آقای رضا علی پورواوســری به شماره ملی 2092699458 و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم ویدا المعی 
حسن کیاده به شماره ملی 2649888202 و به سمت مدیرعامل و به 
ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای بهروز المعی حسن 
کیاده به شماره ملی 2739763964 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به همراه 
مهر مؤسســه معتبر اســت اختیارات مدیرعامل: طبقه اساسنامه ثبت 
موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )569088(

تأسیس مؤسسه غیرتجاری دادگویان خردمند در تاریخ 1398/05/22 
به شماره ثبت 47916 به شناسه ملی 14008537617 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: خانم صدیقه کریمی کاله سیاه به کد ملی 6229904357 
خارج از اعضاء هیئت مدیره به ســمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده 
تعیین گردید. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور و قراردادهای شــرکت با 
امضــای ثابت مدیر عامل و مهر شــرکت و نامه هــا و مکاتبات اداری 
با امضای مدیرعامل و مهر شــرکت معتبر خواهــد بود. هیئت مدیره 
براساس ماده 35 اساســنامه قسمتی از اختیارات و شرح وظایف خود 
را به شــرح زیر بــه مدیر عامل تفویض نمود: 1- انجــام امور اداری و 
تشریفات قانونی 2- رسیدگی به محاسبات شرکت و تنظیم ترازنامه و 
بودجه سالیانه 3- استخدام و عزل کارمندان و کارگران و متخصصین 
و مهندسین و کارشناســان و غیره و تعیین حقوق و پاداش آن ها 4- 
حفظ اموال و تنظیم فهرســت دارایی شــرکت 5- تهیه آیین نامه های 
داخلی 6- اجرای تصمیمات مجامــع عمومی 7- ادای دیون و وصول 
مطالبــات 8- عقــد هرگونه قرارداد با شــرکت ها و بانک ها و ادارات و 

اشــخاص و اخذ وام های الزم و انعقاد عقود اسالمی 9- خرید و فروش 
اموال منقول و ماشــین آالت و کارخانجات و بطور کلی وســایل مورد 
نیاز شرکت 10- مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیت های حقیقی و 
حقوقی 11- اســتقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل هر نوع اعتبار 
12- افتتاح هر نوع حســاب در بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری 
و قرض الحســنه ها اعــم از جاری و ثابت 13- صدور و ظهرنویســی و 
پرداخت بروات و اسناد و سفته و هزینه آنها 14- مدافعات چه شرکت 
مدعی باشــد و چــه مدعی علیه در تمام مراحل بــا تمام اختیارات از 
رجــوع به محاکم صالحه ابتدایی و اســتینافی و غیره و انتخاب وکیل 
و وکیــل در توکیل غیــر حتی کراراً. مدیر عامل می تواند قســمتی از 
اختیارات فوق را به غیر واگذار نماید این تفویض اختیار مانع مسئولیت 

مدیرعامل نخواهد شد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )569087(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز سهامی خاص 
به شماره ثبت 132302 و شناسه ملی 10260267119
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

خصوصی سازی ضروری است
اما دولت وارونه اجرا می کند!

خرازی: موضع اصالح طلبان را قبول ندارم
آیت اهلل مصباح 50 سال مبارزه کرده است

صفحه2

خبر ویژه

اول اقتصاد بعد جمعیت
و یا برعکس؟!

یادداشت روز

صفحه2

خط و نشان آمریکا برای نفتکش ایرانی
واشنگتن هوس گوشمالی کرده است!

* خصوصی سازی از نیازهای ضروری اقتصاد است اما طی قریب به دو دهه گذشته دولت ها عمدتا 
خالف جهت خصوصی سازی واقعی حرکت کرده اند. 

* تجربه نشــان داده مدیریت دولت بر شرکت های دولتی چندان موفق نیست و عالوه  بر زیان 
فراوان سبب کاهش بهره وری بنگاه اقتصادی شده است.

* در همین حال بسیاری از مردم توان اداره و خرید این بنگاه ها را دارند بنابراین خصوصی شدن 
بخش هایی از اقتصاد ضروری است اما  اشکال در نحوه اجراست.

* رهبر معظم انقالب اسالمی: اصل خصوصی ســازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ما است و نباید 
جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزش ها و خطاها درخصوصی سازی گرفته شود.

* یکی از مهم ترین نکات مغفول واگذاری ها، بحث اهلیت اســت. هر کســی که صرفا پول پرداخت 
می کند، نمی تواند صاحب شرکت شود، چراکه باید صالحیت وی برای اداره واحد تولیدی بررسی شود.

* دومین  اشکال نحوه خصوصی ســازی، نادیده گرفتن ارزش بنگاه هاست. در موارد عدیده ای 
شاهدیم که قیمت فروش شرکت های دولتی بسیار پایین تر از قیمت واقعی در نظر گرفته می شود. 
* رئیس جمهور در اسفند ســال قبل درباره بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور )شستا( گفت: 
باید شرکت های شستا را واگذار کرد. حتی اگر بخش خصوصی می تواند به درستی شرکت ها را به 

سود دهی برساند باید به آنها مجانی واگذار کنیم!
* یکی دیگر از عوامل مهم ناکارآمدی خصوصی سازی، نبود نظارت پس از واگذاری است، نمونه 

بارز این  اشکال در شرکت های هرمزال و آلومینیوم المهدی بروز کرد. 
* بدون شــک دولت تدبیر و امید که به اسم خصوصی سازی به سمت شخصی سازی و یا حداقل 

واگذاری های پر از ابهام رفته باید پاسخگو باشد. 
صفحه۴

 * جزئیــات جدیــد دربــاره ثبت نــام برای 
کارت سوخت.

* ساخت برج الکچری در زمین حسینیه. 
 *یک فعال صنعت نســاجی: پوشــاک ایرانی 

به اسم برند خارجی عرضه می شود.

* اســتاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی: در 
مصوبه ســران قوا نشــانه ای از اصالح ساختار 

بودجه وجود ندارد.
* مسدودسازی 9 میلیارد تومان پول قمار در 
فضای مجازی.                                 صفحه۴

وزارت صمت: نصب قیمت روی کاال
 و صدور فاکتور الزامی است

دیروز در عمق 1200 کیلومتری انجام شد

حمله 10 پهپاد انصاراهلل
به بزرگ ترین مرکز ذخیره نفتی عربستان

 انصاراهلل: هدف بعدی امارات است
نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

آزادی گریس 1 
ثمره کار بسِت
 اقتدار مثال زدنی است
نه مذاکره و دیپلماسی

11

* انقالبیــون یمن بــا 10 فرونــد پهپاد 
تهاجمی، پاالیشــگاه »الشیبه« متعلق به 
آرامکو را در نزدیکی مرز امارات هدف قرار 

دادند.
* پاالیشگاه »الشیبه«  در 10 کیلومتری مرز 
ابوظبی قرار دارد و بزرگترین ذخایر استراتژیک 

عربستان را در خود جای داده است.
* مقامات ســعودی به وقــوع  این حمله 

اعتراف کردند. 

* معاون سخنگوی نیروهای مسلح یمن: پیام حمله به پاالیشگاه »الشیبه« این بود که هدف بعدی، امارات است.
* رهبر جنبش انصاراهلل: این حمله، بزرگترین عملیات پهپادی از ابتدای جنگ ائتالف سعودی تا به امروز بوده است.
* این عملیات پهپادی، درس مشترک و هشداری مهم به امارات است.                                         صفحه آخر

* در حالی که رسانه ها از آزادی نفتکش ایرانی و حرکت قریب الوقوع آن از جبل الطارق خبر داده اند، یک دادگاه 
در واشنگتن حکم توقیف برای این نفتکش صادر کرده است.

* دادگاه آمریکایــی در حالــی حکم به توقیف نفتکش ایرانی داده اســت که مقامات کاخ ســفید به خوبی 
می دانند چرا انگلیســی ها مجبور شدند تحقیر آزادی نفتکش ایران را به جان بخرند تا مجبور نباشند دزدکی 

در خلیج فارس تردد کنند.
* اگر کارشکنی بر سر صادرات نفت ایران ادامه یابد، آنگاه حتما منافع و حیثیت آمریکا نه فقط در خلیج فارس 
 بلکــه در خلیج عدن، دریای ســرخ و آب های بین المللی به خطر خواهد افتــاد. فرزندان مقاومت برای چنان 
ضرب شستی لحظه شماری می کنند و این برای ترامپ در انتخابات آتی بسیار گران تمام می شود.            صفحه2

* زکزاکی را از فرودگاه »ابوجا« به زندان بردند 
مردم نیجریه به خیابان ها ریختند.

* تحلیــل خواندنی نویســنده جهان عرب از 
سخنرانی اخیر سید حسن نصراهلل.

* اسرائیل، بهشت تجارت اعضای بدن انسان.

 * آسوشــیتدپرس: رشــد اقتصــادی آمریکا 
در سراشیبی قرار گرفت.

* دعوای هند و پاکستان بر سر کشمیر رنگ و 
بوی اتمی گرفت.

صفحه آخر

نفس تروریست ها در ادلب به شماره افتاد
غربی ها دوباره نگران شدند

۸ بررسی شخصیت و فعالیت های
 شهید سیداسداهلل الجوردی

 به مناسبت اول شهریور سالروز شهادتش 

 منشور زندانبانِی 

مرد پوالدین انقالب 
در اوج مهربانی 
و قاطعیت

رئیس کمیته هسته ای
 مجلس: اروپا در برجام 
فقط نقش بازی می کند

۲

جوابیه
 یک متهم اقتصادی
 از زندان به کیهان
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