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

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

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )646401(

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های طعم طبیعت 
حامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 464020 

و شناسه ملی 14004570125

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 منقسم 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 )646402(

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های طعم طبیعت 
حامی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 464020 

و شناسه ملی 14004570125

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/7/6 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 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)646408(

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

و شناسه ملی 10102944443

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 لیال 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 لیال 
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 66995 

و شناسه ملی 10101119583

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )646411(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/09/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای هوشنگ کسائی به 
شــماره ملی 2002436541 به نمایندگی شرکت تولید بهره برداری 
سد نیروگاه کرخه برق آبی به شناسه ملی 14005004967 به سمت 
عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محســن رســتگارنیا 
به شــماره ملی 1815318457 به نمایندگی شــرکت بهره برداری 
از شــبکه های آبیــاری و زهکشــی کارون بزرگ به شناســه ملی 
10420044096 به ســمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای 
ســعید کریمی بهبهانی به شماره ملی 1861087896 به نمایندگی 
شــرکت بهره برداری تولید و انتقال آب غدیر خوزســتان به شناسه 
ملــی 14005236017 به ســمت عضو هیئت مدیــره، آقای امیر 
محمودی به شــماره ملــی 1930678924 به نمایندگی شــرکت 
نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزســتان به شناسه 
ملی 10860808290 به ســمت عضو هیئــت مدیره و آقای محمد 
حبیب پور به شــماره ملی 19718719972 به نمایندگی شــرکت 
تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق به شناسه ملی 14005191767 

به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری تولید 
ماشین های آبی  کبیر صنعت ایرانیان سهامی خاص

 به شماره ثبت 509612 و شناسه ملی 14006774707

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )646410(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مورخ 1398/02/29 و مجوز شــماره 98/208318 مورخ 

98/7/7 وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح 

زیر انتخاب گردیدند: ســازمان تبلیغات اسالمی به شناسه 

ملــی 14000259351 موسســه انتشــارات عام المنفعه 

غیرانتفاعی امیرکبیر به شناســه ملــی 10100201530 

شرکت واژه پرداز اندیشه )ســهامی خاص( به شناسه ملی 

10103504806 شــرکت کتابشهر ایران )سهامی خاص( 

به شناسه ملی 10102823164 و شرکت نشر الکترونیک 

ایران )ســهامی خاص( به شناســه ملی 10102894820 

کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکی بــا امضاء مدیرعامل و 

یک عضو هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر 

خواهد بود و ســایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل با 

مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان 
تبلیغات اسالمی سهامی خاص به شماره ثبت 107355 

و شناسه ملی 10101512164

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )646413( 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العــاده مــورخ 1398/07/01 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شــد: محمدحسین دســتوری به شماره ملی 

0019811969- ســعیده کریمــی زاده ورامینــی 

به شــماره ملی 0068890028- لیال دستوری به 

شماره ملی 0440531888 به سمت اعضای هیئت 

مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. مجید 

سلطانی شیرازی به شماره ملی 0075687623 به 

عنوان بازرس اصلی و بهزاد عموئی به شــماره ملی 

0044437005 به عنوان بــازرس علی البدل برای 

مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدنــد. ترازنامه و 

حســاب سود و زیان منتهی به پایان سال 1397 به 

تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی تیغه های 
فوالدی ایران سهامی خاص به شماره ثبت 66995 

و شناسه ملی 10101119583

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )646412(

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور 

فوق العاده مورخ 1398/5/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - 

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 

مورد تصویب قرار گرفت. - موسســه حسابرسی و خدمات 

مدیریت نو اندیشــان به شــماره ملــی 10100200524 

به عنــوان بازرس اصلــی، یاور حمیدزاده به شــماره ملی 

1467681369 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

ســال مالی انتخاب گردیدند. - اعضــاء هیئت مدیره برای 

مدت دو ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ســعید 

جلولی به شــماره ملــی 0051785854 آقای نوید فتحی 

افشــار به شــماره ملی 0064353321 آقای جواد اسدی 

فالح به شماره ملی 0077167759 آقای هنری آزاریانس 

به شــماره ملی 0930742427 آقای عبداهلل درخشان به 

شــماره ملی 1091957347- روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

آگهی تغییر ات شرکت زمیران
 سهامی خاص به شماره ثبت 33341 

و شناسه ملی 10100787757 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )646405(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 

مورخ 1397/8/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مرکز 

اصلی شــرکت به نشانی: شهرســتان شهریار، شهر 

جدید اندیشه، فاز 1 شــهرک مریم، خیابان آبشار، 

بلوار آیت اله سیدمحمود طالقانی، پالک 350، طبقه 

یافت  تغییر  همکــف، کدپســتی 3354192795 

و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح 

گردید.

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 

و مؤسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییر محل شرکت اعتماد گستر کیان 
پاشا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 6083 

و شناسه ملی 14004842410 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )646403(

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 

1398/5/16 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - آقای 

نوید فتحی افشار به شماره ملی 0064353321 به 

عنوان رئیس هیئت مدیره- آقای جواد اسدی فالح 

به کد ملــی 0077167759 به عنوان نایب رئیس 

هیئــت مدیره- آقای عبداله درخشــان به کد ملی 

1091957347 به عنوان عضو هیئت مدیره- آقای 

هنری آزاریانس به شــماره ملی 0930742427 به 

عنــوان عضو هیئت مدیره- آقای ســعید جلولی با 

کــد ملی 0051785854 به عنــوان عضو هیئت و 

مدیرعامل انتخــاب گردیدند. - حق امضاء در کلیه 

موارد با مدیرعامل و رئیــس هیئت مدیره متفقا با 

مهر شرکت می باشد.

آگهی تغییرات شرکت زمیران 
سهامی خاص به شماره ثبت 33341 

و شناسه ملی 10100787757

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)646406(
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يادداشت روز

چند مالحظه درباره 
تحوالت عراق

خبر ویژه

مسئولیت خسارت های حاصل از
همکاری با FATF را می پذیرید؟!
صفحه2 صفحه2

در گزارش اندیشکده سلطنتی انگلیس تاکید شد

تصویب لوایح FATF  از سوی ایران
مقدمه رسیدن به برجام 2 است

گزارش خبری تحلیلی کیهان از آخرین تحوالت عراق و لبنان

پرچم های آمریکا و اسرائیل
در عراق و لبنان لگدمال شد

* دیــروز مردم عراق و لبنــان به مداخالت 
خارجی در این دو کشور واکنش نشان دادند 
و پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را لگد مال 

کردند.
* معترضان شــعارهایی مانند »هرگز هرگز 

آمریکا« و »هرگز هرگز اسرائیل« سر دادند.
* عراقی ها و لبنانی ها با این اقدام خود، نشان 
دادند که نسبت به نقشه های رژیم صهیونیستی 
و آمریکا در سوء اســتفاده از مطالبات قانونی 

آنان، آگاه هستند.
* آمریــکا به همــراه امــارات و رژیم های 
از ماه ها پیش در  صهیونیستی و ســعودی، 
تدارک بر هم زدن اوضاع عراق و لبنان بوده اند.
* »احمد الصافی« نماینده آیت اهلل »سید علی 
سیســتانی« مرجع عالی  شیعیان در عراق، 
اعالم کرد که مرجعیــت مخالف آتش زدن و 

غارت اموال دولتی و شخصی است.
* سازمان شفافیت عراق طی بیانیه ای اعالم 
کرد ، حکم بازداشــت و جلــب 60 نماینده و 

مسئول محلی را صادر کرده است.
صفحه آخر

* یک اندیشکده انگلیسی به آمریکا پیشنهاد کرده برای رسیدن 
به توافقی جدید با ایران شــامل حوزه موشــکی و فعالیت های 
منطقه ای ، به اصطالح هویج هایی به ایران پیشنهاد داده شود که 

محقق شدن آن منوط به تصویب لوایح FATF باشد . 

* پیشنهادهای گزارش کیتو از این 
نظر حائز اهمیت است که ذهنیت 
طرف غربــی را در مــورد هر گونه 
مذاکــره احتمالی نشــان می دهد 
و می توانــد نــه به قــول خودش 
»یک راهنما« بــرای مذاکره، بلکه 
راهنمایی برای تهران جهت ارزیابی 
امکان یا عدم امکان توافق با غرب با 

حفظ منافع ملی ایران باشد.
صفحه۲

دومین
 وزیر ژاپنی
 به اتهام
 دادن سیب زمینی
 و ذرت
 به هوادارانش
 کنار رفت!

۱2

* وزیر راه و شهرسازی: ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 
از چهارشنبه آغاز می شود.

* با مجوز قانونی صورت گرفت؛ تشدید کوه خواری 
در فشم با ساخت 42 واحد آپارتمان در کوهستان!
* افت 75 درصدی تجارت اروپا با ایران علی رغم وعده های برجامی.

* نایب رئیــس اول اتحادیه امالک اســتان تهران: 
قیمت مسکن تا پایان سال 15 درصد کاهش می یابد.

* بــه کمک بســیج ســازندگی صــورت گرفت؛ 
 درآمد 9میلیون تومانی جوان خوزســتانی با تولید
نان بستنی.                                        صفحه۴

همتی:

تحریم های جدید آمریکا 
تکراری است

* داعــش با مرگ بغدادی از بیــن نمی رود چون، 
صحنه گردان اصلی خود آمریکاست.

* مادران محجبه فرانسوی از این پس حق همراهی 
فرزندان خودشان را هم ندارند!

* »ابوابراهیم هاشمی قرشی« جانشین »ابوبکر بغدادی« شد.

 * کســری بودجه عربســتان برای ســال 2020 
به 50 میلیارد دالر رسید.

* با تصویــب قطعنامــه در مجلــس نمایندگان 
استیضاح ترامپ رسمیت یافت.

صفحه آخر

بشار اسد:

اگر ترکیه خاک سوریه را ترک نکند
فقط گزینه جنگ باقی می ماند

نگاهی به خدمات ماندگار 
سرداری گمنام 

 از مبارزات 
انقالبی 
و شکنجه ساواک 
تا ثبات قدم
 پای والیت
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آیت اهلل رئیسی:

قوه قضائیه500 شرکت را از تعطیلی نجات داد

* رئیس قوه قضائیه، بالفاصله بعد از ورود به استان آذربایجان شرقی به همراه نماینده ولی فقیه و استاندار 
طی بازدیدی سرزده در کارخانه ماشین سازی تبریز حاضر شد.

* آیت اهلل رئیسی ضمن بازدید از بخش های مختلف این کارخانه، با تعدادی از کارگران و مدیران آن که 
به دلیل خصوصی سازی با مشکالت جدی مواجه شده بود، دیدار و گفت وگو کرد.

* رئیس قوه قضائیه از تصویب 600 میلیارد ریال از بودجه قوه قضائیه و اســتانی برای رفع مشــکالت 
قضایی استان خبر داد.

* آیت اهلل رئیســی در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی: توانمندسازی بخش خصوصی وظیفه اصلی 
دولت است و قوه قضائیه نیز تاکنون 500 کارخانه را در سطح کشور احیا کرده و به چرخه تولید برگردانده 
که از این تعداد 32 کارخانه مربوط به استان آذربایجان شرقی است.                                  صفحه۱۱

سید حسن نصراهلل: 
هیچ گاه مقاومت
به اندازه کنونی 
قدرتمند 
نبوده است

۱۱


