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شرکت آب و فاضالب استان قزوین در نظر دارد در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت جهت ایجاد ایستگاه پمپاژ 
فاضالب شــهر نصرت آباد قســمتی از اراضی شهر نصرت آباد، به مساحت 425 مترمربع را مطابق کروکی ذیل طبق ماده 14 
قانون تشــکیل شــرکتهای آب و فاضالب و الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک دولت مصوب شــورای انقالب 
تملک نماید. علیهذا از کلیه مالکین و ذینفعان اراضی فوق دعوت می شــود از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه برای 
توافق در میزان بهاء و تعیین کارشــناس اختصاصی و مرضی الطرفین به واحد حقوقی شــرکت آب و فاضالب استان قزوین 
واقع در میدان ولیعصر بلوار آیت اهلل خامنه ای- گلستان پنجم- پالک 4 مراجعه نمائید. شایان ذکر است عدم مراجعه هر یک 

از مالکین و ذینفعان در مدت تعیین شده مانع از اجرای طرح تملک نخواهد گردید.
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین

شرکت آب و فاضالب
استان قزوین )سهامی خاص(

)نوبت دوم(آگهی خرید و تملک اراضی

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/8/21 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

آقای مســعود اورعی 0049780131 به نمایندگی از شــرکت 

بازرســی مهندسی و کنترل کیفیت ســنجش گستر دانا شناسه 

ملی 10102384287 به عنوان رئیس هیئت مدیره

آقای نصراهلل شــادی نســب 4569828310 بــه نمایندگی از 

شرکت گروه طلیعه ســبز جهان شناسه ملی 10102853650 

به عنــوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای کاظم میرزایی کندری 

0046310622 به نمایندگی از شــرکت حمــل و نقل آزادگان 

شناسه ملی 10101259330 به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت 

مدیره تعیین گردیدند.

کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء 

ثابت مدیرعامل و امضای آقای منصور صباغی مدیسه مدیر مالی 

شــرکت همراه با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت 

مدیره با مهر شرکت و تمامی مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل 

به همراه مهر شرکت معتبر است.

بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت 

مدیره، تعیین وضعیت حق امضــاء، تعیین دارندگان حق امضاء 

انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ناصرین وحید 
سهامی خاص به شماره ثبت 183340 

و شناسه ملی 10102255011

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/3/19 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: 

محل شــرکت در واحد ثبتی تهران بــه آدرس تهرانپارس- قنات 

کوثر- خ مطهری- کوچه ششــم مرکزی- پالک 10 کد پســتی: 

1689937883 تغییر یافت.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 

بروات، قراردادها و عقود اســالمی با امضاء مختار نورانی و حســن 

ربیعی همراه با مهر شــرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء هر یک 

از مختار نورانی، حســن ربیعی و محمدتقی ربیعی با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تغییر 

محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی( انتخاب شــده توســط 

متقاضی در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

درپایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی جنت سازان سهامی خاص
 به شماره ثبت 60831 و شناسه ملی 10101058755

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/2/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقــای رضا عطارچی طهرانی به کدملی 0038410631 بســمت 
ریاست  هیئت مدیره

آقای رمضانعلی جلیلوند به کدملی 5599162974 بســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره

خانم معصومه عطارچی طهرانی به کدملی 0044126557 بسمت 
عضو هیئت مدیره

آقای احمد عطارچی طهرانی به کدملی 0044072562 خارج از 
اعضاء به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند.

حــدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبــات هیئت مدیره تعیین 

شد.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته 
و برات و کلیه عقود اســامی با امضــاء متفق رئیس  هیئت مدیره 
)رضا عطارچی طهرانی( و مدیرعامــل )احمد عطارچی طهرانی( 
همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراسات اداری با امضاء هر 
یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه مهر شــرکت دارای اعتبار 

می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین وضعیت 
حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی شمین سهامی خاص 
به شماره ثبت 29996 و شناسه ملی 10100754556

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/12/5 و 
مجوز شــماره 941/126/15861 مورخ 94/12/11 سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان تهران 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
- سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید:

فرمان غفاریان شــماره ملی 0451645383 به سمت رئیس 
هیئت مدیره

طناز غفاریان شــماره ملی 0453339794 به ســمت نایب 
رئیس

فرمــان غفاریان شــماره ملــی 0451645383 به ســمت 
مدیرعامل

سمانه کبیری. شماره ملی 0453683584 به سمت اعضاء

- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و 
برات و غیره شرکت با امضای آقای فرمان غفاریان مدیرعامل 
و رئیــس هیئت مدیره و یا خانم طنــاز غفاریان نایب رئیس 
هیئت مدیره هر یک به تنهایی و همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، 
انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم 
ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل دســترس 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت هتل بزرگ تهران
 سهامی خاص به شماره ثبت 26985 و شناسه ملی 10100724529

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

قائممقاممحترمسرپرستیجنابآقایمحسنینیا

 سرپرست، مدیران و کارکنان موسسه کیهان

مصیبت درگذشت همشیره گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند 
متعال برای آن مرحومه غفران و رحمت واسعه الهی و برای شما و دیگر 

بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت می نماییم.

اناهلل و اناالیه راجعون

حاجیهخانماکرممحسنینیا
با قلبی آکنده از اندوه درگذشت مرحومه مغفوره

 را به اطالع دوستان و آشنایان گرامی می رساند.
رجوع به صفحه۴

سال هفتادو پنجم   شماره ۲۱۴۲5   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحهپنج شنبه ۴ شهریور ۱395   ۲۲ ذیقعده ۱۴3۷   ۲5 آگوست ۲0۱۶

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

صفحه2

رهبرانقالب در دیدار هیئت دولت تاکید کردند

مردمپاسخمیخواهند
ازحقوقهاینجومینبایدبهآسانیگذشت

با دستگیری علمای دینی کلید خورد

موج تازه فشارها علیه شیعیان 
در پاکستان و افغانستان

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آقایسیف!باشفافیتموافقیم
امانهبرایدشمنانایران

* ســفر جو بایــدن به ترکیه بــرای جلوگیری از 
چرخش اردوغان به سمت اسد.

* انجــام 27 عملیات ضدصهیونیســتی طی 24 
ساعت گذشته در کرانه باختری.

* پلیس فرانســه زن محجبه مســلمان را جلوی 
چشم مردم برهنه کرد!

* نیجریه مانع از حضور نتانیاهو در اجالس اقتصادی 
کشورهای آفریقایی شد.                      صفحه آخر

به بهانه تجاوز مشترک ترکیه و ائتالف آمریکا به جرابلس

سیاست یک بام و دو هوای ترکیه
در مواجهه با تحوالت سوریه

* سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت وگو با کیهان: 

دولت اهتمام جدی برای مبارزه با قاچاق کاال ندارد.

* رئیس ســازمان جنگل ها:  آتش ته ســیگار، یکی از 

عوامل اصلی حریق جنگل های کشور است.

* داستان یک کارآفرین موفق؛ از حفظ کل قرآن کریم 

تا اشتغالزایی برای زنان خانه دار.

* انفجار گاز شهری در اهواز 6 قربانی گرفت.

صفحات۴و۱۱

فرش قرمزی که برای غربی ها پهن می شود

چشم امید خارجی ها به »جذابیت«
قراردادهای جدید نفتی ایران!

رسانه های آلمانی خبر دادند

اوج وحشت  ازحمالت تروریستی درآلمان 

* موج ترور و بازداشت شیعیان در افغانستان و پاکستان باال گرفت.
* چند عالم و روحانی شــیعه طی روزهای اخیر در افغانســتان ترور یا 

دستگیر شده اند.

اقدام و عمل برای حل مشکالت اقتصادی، بهترین تبلیغ برای دولت است * وحشت شهروندان آلمانی از وقوع حمالت تروریستی 
به اوج خود رسیده است.

* دستکم دو سوم آلمانی ها از اینکه قربانی یک جنایت 
شوند واهمه دارند و خواستار اقدامات امنیتی بیشتر در 

کشورشان هستند.

* نظرسنجی موسسه »دموســکوپی« نشان می دهد، 
وحشت از تروریســم در میان شهروندان آلمانی مدام 

در حال افزایش است.
* میــزان ناامیدی به آینده در میان شــهروندان آلمانی، از 
جنگ جهانی دوم به این طرف بی سابقه است.     صفحه آخر

صفحه آخر

حقوق مدنی کشمیر را 
پایمال نکنید!

* در حالی که تاکنون نسبت به جزئیات تعهدات ایران در امضای قرارداد 
FATF شفاف سازی صورت نگرفته است رئیس بانک مرکزی گفته کسانی 

که از شفافیت نفعی نمی برند با توافق ایران  مخالفت می کنند!
* سیف گفته اســت عضویت در FATF  هیچ گونه الزام و تعهدی مبنی 
بــر ارائه اطالعات برای کشــور ما در بر نــدارد در حالی که در مقدمه 
دستورالعمل های این سازمان آمده کشورها »باید« الزامات این کارگروه 

را اجرا کنند.

امنیت ملی  عالــی  * شــورای 
به بانک مرکزی دســتور توقف 
اجرای FATF را داده است اما این 
بانک بدون توجه به این دستور، 

به اجرای آن مشغول است.
* امضــای FATF بــه معنــای 
پذیــرش تعریــف این نهــاد از 
تروریسم بوده و امنیت کشور را 
دچار مخاطره می کند.  صفحه2

* حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای: باید قاطعانه مانع از ادامه 
طرح ها یا برنامه های اقتصادی غیرهمسو با سیاست های اقتصاد 

مقاومتی شد.
* طرح هایی که در داخل به وسیله شرکت های دانش بنیان قابل 

اجرا هستند، نباید به شرکت های خارجی داده شوند.
* بدحســابی آمریکایی ها در قضیه برجام، به ما می آموزد که به 
وعده های هیچ یک از دولت ها در آمریکا نمی توان اعتماد کرد و 

نباید در مقابل وعده آنها اقدام نقد انجام داد.
* »روحیــه انقالبی و دینی مردم« یکی از عناصر اصلی ســپر 

امنیتی مستحکم کشور است.
* آزاد اندیشــی به معنای ولنگاری و اجازه دادن به دشمن برای 

لطمه زدن نیست.
* باید در ایجاد شبکه ملی اطالعات و راه اندازی آن تسریع شود.
* عزم راسخ و برخورد قاطع با مسئله حقوق های نجومی در تمام 
قوا و سازمان ها ]داشته باشید[ و در موارد بجا و الزم، قوه قضائیه 
نیز باید ورود و با متخلفان برخورد کند.                           صفحه۳

فشار فتنه گران بر روحانی 
شدت گرفت


