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به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1396/5/2 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای امیر حســین 
اهنزی به شــماره ملــی 0019131712 به عنــوان بازرس 
اصلی و خانم زینب جوریان به شــماره ملی 0083169751 
به عنــوان بازرس علی البــدل برای یک ســال مالی انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های 
شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 
به قرار ذیل انتخاب گردیدنــد: آقای عباس خلیل ارجمندی 

به شــماره ملی 0070434913 به ســمت مدیرعامل و نایب 
رئیس هیئت مدیره، آقای جواد خلیل ارجمندی به شماره ملی 
0081665237 به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای یونس 
علی پور به شــماره ملی 0076359141 به سمت عضو هیئت 
مدیره. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: 
چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء عباس 
خلیل ارجمندی و جواد خلیل ارجمندی همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آبراه صنعت ارجمند سهامی خاص 
به شماره ثبت 491960 و شناسه ملی 14005847593

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

انســتیتو پاستور ایران در نظر دارد نســبت به فروش 18 دستگاه 
اتومبیل دولتی به صورت صدور ســند و خودروهای اســقاطی از طریق 
تشریفات قانونی مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام 

نماید.
1- نام و نشانی مزایده گذار: اســتان تهران، شهر تهران، میدان 
پاســتور، خیابان پاستور شرقی - خ 12 فروردین - انستیتو پاستور ایران 

- تلفن 64112342
2- موضــوع مزایده: مزایــده فروش 18 دســتگاه اتومبیل دولتی 

بصورت صدور سند و خودروهای اسقاطی
3- مبلغ پایه کارشناســی: قیمت کارشناســی خودروها در پاکت 
در بسته و در روز کمیســیون توسط اعضاء کمیسیون معامالت گشوده 

خواهد شد.
4- مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مزایده: سپرده واریزی به 

مبلغ 10/000/000 ریال.
* وجه نقد واریز به شــماره حســاب »5780722357 بانک ملت شعبه 
دولت«. به نام انســتیتو پاســتور ایران )کد اقتصادی انســتیتو پاستور 
ایران 41138134134 - شناســه ملی 14000217098 - کدپســتی 

)1316963551
5- محل و ســاعت بازدید: کیلومتر 25 اتوبان تهران کرج، ضلع 
شمالی اتمســفر، مجتمع تولیدی و تحقیقاتی انســتیتو پاستور ایران - 

ساعت اداری )9 الی 14(
6- زمان دریافت اسناد مزایده: در ساعت اداری )از ساعت 8:00 

الی 16( از تاریخ ثبت آگهی به مدت 5 روز کاری
7- آدرس محل دریافت اســناد و تسلیم پیشنهادها: استان 
تهران، شــهر تهران، میدان پاســتور، خیابان پاســتور شــرقی، خ 12 
فروردین، انستیتو پاستور ایران، دبیرخانه امور مالی - تلفن 64112342

8- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اســناد مزایده: واریز مبلغ 
500/000 )پانصد هزار( ریال به حساب شماره 21734490020046660 

بانک ملی شعبه پاستور به نام انستیتو پاستور ایران
9- آخرین مهلت تسلیم پیشــنهادها: حداکثــر تا پایان ساعت 

15:30 بعدازظهر روز چهارشنبه 96/8/10 می باشد.
10- زمان بازگشــایی پاکات: پیشنهادهای واصله در ساعت 10 
روز شنبه 96/8/13 در کمیســیون مزایده در انستیتو پاستور ایران باز و 
خوانده می شــود. پس از بررسی و ارزیابی شرکت کنندگان پاکات )ب و 
ج( بازگشایی می شود. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و 
پیشــنهادهایی که بعد از موعد مقرر در بند 9 آگهی مزایده واصل شود 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* بازگشایی پاکات با پیشنهاد سه مزایده گر انجام خواهد شد.

* هزینه آگهی و کارشناســی تعیین پایــه مزایده به عهده برنده مزایده 
است.

* درج این آگهــی هیچگونه تعهدی برای دســتگاه مزایده گزار ایجاد 
نمی نماید.

* انســتیتو پاستور ایران در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیشنهادهای 
واصله مختار خواهد بود.

آگهی مزایده
 فروش خودروهای دولتی )نوبت دوم(

روابط عمومی وامور بین الملل انستیتو پاستور ایران م الف 2402

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عمــوم آگهی می گردد. موضوع: ایجاد دفتر خدمات حقوقی جهت ارائه خدمات 
حقوقی به عنوان مشــاوره حقوقی در دعاوی کیفــری و حقوقی- انجام وکالت 
در مراجع قضائــی- اداری- مالی- ثبتی- دادگاه های خانواده- شــهرداری ها و 
کمیســیون های آن به ویژه کمیســیون ماده پنج دادگاه های انقالب و مراجع 
مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیســیون های آن- هیئت های 
رســیدگی تحت پوشــش وزارت کار و امور اجتماعی- دیــوان عدالت اداری- 
همچنین ارائه خدمات حقوقی شــامل مشــاوره و انجام امــور وکالت از طرف 
خارجیــان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاه ها 
و مراجع قضائی کشــورهای خارج مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین 
حقوقی بین المللی و انجام امور دادرسی اعم از داخلی و بین المللی. مدت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران- چهارراه آبسردار- کوچه 
شهید محسن آجانلو- خیابان مجاهدین اسالم- پالک 236- طبقه سوم- واحد 
10- کد پســتی 1157773735 اولین مدیران: آقای فیروز اصالنی به شــماره 
ملی 1288692056 به ســمت رئیس موسسه به مدت نامحدود. دارندگان حق 
امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، 
سفته، بروات و قراردادها به امضاء فیروز اصالنی همراه با مهر شرکت و نامه های 
عادی و اداری به امضاء رئیس موسســه همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه- طبق مجوز شماره 20/44589 ث مورخ 

1394/8/27 مرکز امور مشاوران حقوقی وکال و کارشناسان آگهی گردید. 

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی پیشوای 
عدالت حق در تاریخ 1396/6/5 

به شماره ثبت 42546 به شناسه ملی14007020000

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/17 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی 1395 مورد تصویب واقع 

گردید. آقای رحمت اله ذوالقدری قره بالغ به شماره ملی 1533799008 

به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرضا ملقب به مهران عاملی به شماره 

ملی 1090990669 به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند. آقای علیرضا روحانی به شماره ملی 0937471879 

آقای شعبان احمدی برسری به شماره ملی 5949689712 به نمایندگی 

از شــرکت منحله مدیریت سرمایه رضا ش م 10101638165 و آقای 

علی خوشدل ساالکجانی به شماره ملی 2690761548 به نمایندگی 

از شــرکت صنایع همراه رســا ش م 10100949715 به عنوان اعضاء 

هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت ورده 
و سیبان دره سهامی خاص به شماره ثبت 300394 

و شناسه ملی 10103381961

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

آگهی تغییرات شرکت مروارید سپید کهکشان 
سهامی خاص  به شماره ثبت 447611 

و شناسه ملی 10860141800 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/7/9 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: آقــای هادی امیــن تقوی به شــماره ملی 

0602376742 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم 

منصوره پرستار به شماره ملی 0600107019 به سمت رئیس 

هیئت مدیره آقای حمید رفعت به شماره ملی 0600131890 

به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق 

و اسناد تعهدآور شــرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و عقود 

اسالمی و قراردادها با امضای مدیرعامل و نایب رئیس به تنهایی 

و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 96505 

و شناسه ملی 10101405599 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/5/22 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای حمیدرضا علیرضایی دارای 

کد ملــی 0068855915 )خارج از اعضای هیئت مدیره( به 

جای آقای فخراهلل رضا خانی برای ادامه دوره تصدی اعضای 

هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید.

امضای کلیه اســناد و اوراق تعهدآور از جمله چک - سفته، 

بــرات و قراردادها با امضای هر یــک از اعضای هیئت مدیره 

و اوراق عــادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا هر یک از 

اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات موسسه
 مهر آفرینان  راهیان سالمت به شماره ثبت 762  

و شناسه ملی 14005208847 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1395/9/20 و مجــوز شــماره 917/968/1442 مــورخ 

1396/5/23 اداره کل بهزیســتی استان تهران تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: نشانی مرکز موسسه در واحد ثبتی شهریار 

به شــهریار - وحیدیه - بلوار امام خمینی - روبروی بانک 

صادرات - پالک 611 - کدپســتی 3355611558 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز 
سهامی خاص به شماره ثبت 132302 

و شناسه ملی 10260267119

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

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العــاده مــورخ 1394/12/29 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شــد: - شــرکت صنعتی کاوه به شناســه ملی 
10100355357 و شــرکت تامین ماسه ریخته گری 
به شناسه ملی 10100580397 و شرکت واگن سازی 
کوثر به شناسه ملی 10102889089 به عنوان اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه 
ملی 10100379311 به عنوان بازرس اصلی و داریوش 
شب انگیز به کد ملی 1284672212 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهــت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 بدینوسیله شش برگ مالیات قطعی با مشخصات ذیل به مودی ابالغ 
می گردد تا طبق زمان تعیین شده در جدول ذیل به آدرس قزوین- خیابان طالقانی- کوچه دارایی- اداره کل امور مالیاتی استان قزوین مراجعه و 
نسبت به رفع اختالفات احتمالی مالیاتی و یا پرداخت مالیات اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه طبق موازین قانونی اقدام خواهد شد.

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

منبع نام مودیردیف
شماره عملکردمالیاتی

ماخذ مشمول تاریخ برگبرگ
کالسه اصل مالیاتمالیات

پرونده
1394240291396/5/21066408419561906عملکردسولماز گستر محمد1
1393203351396/4/26265439891485663599728711836عملکردایمن گستران اریس2
1393203361396/4/2622128684044257371836حقوقایمن گستران اریس3
1394203371396/4/261145966193028649154821836عملکردایمن گستران اریس4
1394203381396/4/2626682570053365141836حقوقایمن گستران اریس5
1691394203401396/4/26038035070811836ایمن گستران اریس6

* واحد مالیاتی:  630333  * نشانی اداره مالیات: قزوین- خیابان طالقانی- کوچه دارایی- اداره کل امور مالیاتی استان قزوین
روابط عمومی امور مالیاتی استان قزوین* زمان مراجعه: ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ

سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل امور مالیاتی استان قزوین

سال هفتادو ششم   شماره 21752   تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه 30 مهر 1396  2 صفر 1439   22 اکتبر 2017

خبر ويژهيادداشت روز

برجام منطقه ای اروپا
تنزل وعده های برجامی علیه ایران

به واردات گوسفند و گاو

به مناسبت دومین سال انتشار نامه تایید مشروط برجام

نامهایکهاینروزهارامیدید
امادیدهنشد

سازمان ملل:

قتل عام و شکنجه وحشیانة مسلمانان میانمار 
همچنان ادامه دارد

* سازمان ملل: نظامیان میانماری همچنان به تجاوز و کشتار مسلمانان روهینگیایی در ایالت راخین ادامه می دهند.
* گزارش های جدیدی درباره »تیراندازی بدون هدف مشخص، اعدام های بدون محاکمه، بازداشت های خودسرانه، 

سر به نیست کردن، تجاوز و سایر خشونت های جنسی و شکنجه«  دریافت کرده ایم.
* پزشکان سازمان ملل می گویند در هفته های اخیر، ده ها زن را با آسیب های جسمی مرتبط با خشونت جنسی 

مشاهده کرده اند.
* مدعیان همیشــگی دفاع از حقوق بشــر تاکنون هیچ اقدام عملی برای متوقف کردن »قتل عام سیستماتیک و 
هدفمند« مسلمانان میانماری انجام نداده اند.                                                                        صفحه آخر

در مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفت

تشکیل هیئت عالی نظارت 
بر حسن اجرای سیاست های کلی

بررسی تقسیم کار اروپا و آمریکا در گزارش کیهان

اروپاشریکدزداست
کشورراازچالهبهچاهنیندازید!

صفحه2صفحه2 صفحه3

* شهدای حمالت داعش به نمازگزاران شیعه و سنی افغان 

از مرز 113 نفر گذشت.

* آخریــن تالش هــای نتانیاهــو بــرای جلوگیری از 

شکست های پی در پی کردهای تجزیه طلب.

* تنها جرم زندانیان سیاسی در بحرین اعتراض به دولت 

قبیله ای آل خلیفه است.

 * وزارت بهداشــت یمن: محاصره ســعودی ها تاکنون 

جان 14 هزار بیمار یمنی را گرفته است.    صفحه آخر

در واکنش به بیانیه عجیب کردهای سوری

دمشق: رقه را
به زودی پس می گیریم

* مدیرعامل نجومی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس برکنار 

شد.

* بیابان زدایی از 100 هکتار زمین توســط یک خانواده 

جهادگر.

* رئیس ســازمان امور مالیاتی مطرح کرد: مانع تراشی 

برخی نمایندگان مجلس در اجرای قانون مالیات.

* گاز و اتیلن جزو 10 کاالی نخست صادرات غیرنفتی 

است!                                                     صفحه4

بر اساس گزارش بانک مرکزی

شکاف طبقاتی
 به بدترین وضعیت دهه اخیر رسید

* »اروپا،آمریکا نیســت«،»اروپا علیه تکــروی ترامپ«،»اروپا برای 
حمایت از برجام جبهه واحد تشکیل می دهد«،»هشدار برجامی سران 
28 کشور اروپایی به ترامپ«و... این موضع گیری ها در کنار دیگر موارد 
مشــابه در این روزها به تیتر اول و عنوان یادداشت ها و گزارش های 

روزنامه های زنجیره ای مدعی اصالحات تبدیل شده است.
* جماعتی که دیروز- همزمان با عهدشکنی های گسترده آمریکا در 
برجام- تاکید داشتند که »امضای کری تضمین است« پس از ناکامی 
در خوش بینی به آمریکا، حاال به اروپای آقا اجازه- به تعبیر مقامات 

ارشد دولت- دل خوش کرده اند.
* »ریچارد هاویت«تهیه کننده ســند راهبردی اتحادیه اروپا درباره 
ایران: برجام یک نقطه عطف بود؛ هرچند که همه مشکالت ما با ایران 
درباره اسرائیل، دموکراسی و حقوق بشر حل نشده است...نیروهایی 
در داخل ایران، درحال اعمال فشار بر حاکمیت هستند و ما امیدواریم 

گزارش ما نیز باعث پیشرفت در این زمینه شود.
* »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه پس از نشســت سران 
اروپایی در بروکســل: با وجود احترام کامل به برجام، مخالف توسعه 
برنامه موشــکی ایران هستیم و به زودی با دیگر رهبران اروپایی در 

این باره گفت وگو خواهیم کرد.
* ابراز اعتماد بال وجه برخی دولتمردان به اروپا در حالی اســت که در 
یک توافق، یکی از طرفین کالهبرداری کرده است. دیگر طرف ها نیز که 
کنار آن راهزن بوده اند، برخالف تعهد، کمترین اعتراضی به کالهبردار 
نمی کنند هیچ، بلکه از  مالباخته می خواهند اگر سالحی برای دفاع از 
خود دارد، در فرآیند مذاکره ای جدید، آن را هم واگذار کند!     صفحه2

* 29 مهــر1394 رهبر انقالب در نامه ای خطاب به رئیس  جمهور شــروط 
9گانــه ای را مطــرح کردند تا با توجه به آن موارد راه های سوءاســتفاده و 

فریبکاری طرف غربی بسته شود.
* رهبر انقالب: از آنجا که پذیرش مذاکرات از ســوي ایران اساساً با هدف 
لغو تحریم هاي ظالمانه صورت گرفته اســت و اجرایي شــدن آن به بعد از 
اقدام هاي ایران موکول گردیده، الزم اســت تضمین هاي قوي و کافي براي 

جلوگیري از تخلف طرف هاي مقابل، تدارک شود.

* اگر شــروط 9گانه رهبر انقالب 
کــه بهانه جویــی و بدعهدی های 
مســتمر آمریــکا را پیش بینــی 
کرده بودند، ســرلوحه اقدام قرار 
می گرفــت، راه بر خســارت های 

فراوان برجام بسته می شد.
صفحه3


