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شرکت آب و فاضالب استان قزوین
)سهامی خاص(

»آگهیخریدوتملکاراضی«)نوبتدوم(
شــرکت آب و فاضالب استان قزوین در نظر دارد در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت جهت ایجاد یک 
حلقه چاه آب آشامیدنی، قســمتی از اراضی شهر قزوین، به مساحت 300 مترمربع را مطابق کروکی ذیل 
طبق ماده 14 قانون تشــکیل شرکت های آب و فاضالب و الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک دولت مصوب 
شورای انقالب تملک نماید. علیهذا از کلیه مالکین و ذینفعان اراضی فوق دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک 
ماه برای توافق در میزان بهاء و تعیین کارشــناس اختصاصی و مرضی الطرفین به واحد حقوقی شرکت آب و فاضالب استان 
قزوین واقع در میدان ولیعصر بلوار آیت اهلل خامنه ای- گلســتان 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.

روابطعمومیشرکتآبوفاضالباستانقزوین

آگهیتغییراتشرکتکارخانجاتپیله
سهامیعامبهشمارهثبت12582

وشناسهملی10100485590 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/04/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام فرمان آرا به شماره ملی 1284350959 به 
سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای بهروز فرمان آرا به شماره 
ملی 0040390985 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره حق امضای 
اســناد و اوراق تعهدآور شــرکت بحث و تبادل نظر شد و در نتیجه 
تصمیــم زیر مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اســناد و اوراق تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، اعتبارات اسنادی و 
غیــره با امضای مدیرعامل و یک نفــر از اعضای هیئت مدیره و در 
غیاب مدیرعامل بــا امضای دو نفر از اعضــای هیئت مدیره با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 
الف- انجام دادن کلیه تشریفات قانونی شرکت ب - انجام دادن کلیه 
امور اداره شــرکت با همکاری قسمتهای مربوطه پ- تهیه و تنظیم 
بودجه شــرکت ت- عزل و نصب کارکنان شرکت )بجز مدیران که 
ازطرف مدیرعامل پیشــنهاد و درصورت تصویب هیئت مدیره انجام 
می پذیرد.( براساس ضوابط تعیین شده ث- تهیه و تنظیم مقررات و 
آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی 
و تصویب ج- پرداخت بدهی و وصول مطالبات جاری شــرکت چ- 
انجام تشــریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها برای 
مصارف جاری شرکت ح- باز کردن حسابهای جاری و یا حسابهای 
ســپرده در بانکها و- ورود به هرگونه دعوی چه به عنوان خواهان و 
چه به عنوان خوانده درکلیه مراحل قضایی و تسلیم گزارشات مربوطه 
به هیئت مدیره م- خریدهای داخلی هر نوع مواد مورد لزوم و قطعات 
و اجناس مورد احتیاج جهت بهره برداری شــرکت حداکثر تا مبلغ 80 
میلیون ریال در هر مورد ه- حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی های 
شرکت و- تعیین و پرداخت حقوق و پاداش کارکنان شرکت براساس 
مقررات جاری تعیین شــده ازطرف دولت جمهوری اســالمی ایران 
و هیئت مدیره ن- فروش محصوالت و خدمات شــرکت براســاس 
ضوابط تعیین شــده ازطرف هیئت مدیره و مقررات جاری کشور که 

ازطرف دولت ابالغ می گردد.

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1396/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: جهانشاه ناظمیان به کد 
ملی 0039582434 به سمت رئیس هیئت مدیره و نینا ناظمیان به 
کد ملی 0070760561 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پریناز 
پناهــی به کد ملی 0039166368 به ســمت عضو هیئت مدیره و 
ورنیکا ملک داودی به کد ملی 1815328576 خارج از شــرکاء و 
ســهامداران به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
غالمرضا ســلیمان زاده فرد به کد ملی 0320228223 به ســمت 
بازرس اصلی و بهروز افرهی به کدملی 0039008551 به ســمت 

بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اســناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسالمی 
و اوراق عــادی کال با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با 
مهر شــرکت و یا با دو امضای نینا ناظمیان و پریناز پناهی همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشــد. روزنامه کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 

به تصویب رسید.

آگهیتغییراتشرکتتهرانماگانسهامیخاصبهشمارهثبت167657
وشناسهملی10102101836

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/8/18 تصمیمات 

ذیــل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیــره به مدت 6 مــاه از تاریخ 

95/8/18 بــه قــرار ذیل تعیین گردیدند: آقــای مصطفی نجفیان 

رضوی بشماره ملی 0044072813 به سمت رئیس هیئت مدیره 

خانم مونا مومنی بشماره ملی 0070628092 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره آقای محمد مومنی بشــماره ملی 0031738206 به 

ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مینو مومنی بشماره 

ملی 0450107620 به سمت عضو هیئت مدیره آقای مانی نجفیان 

رضوی بشــماره ملی 0064338533 به سمت عضو هیئت مدیره 

خانم مریم نجفیان رضوی بشــماره ملی 0054761174 به سمت 

عضو هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و 

اوراق عــادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهیتغییراتشرکتساختمانیپازسهامیخاصبهشمارهثبت21577
وشناسهملی10100671309

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/21 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 

منتهی به 1395/12/30 مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره 

برای مدت دو ســال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای حمیدرضا ریاضی 

به شــماره ملی 2410892418، آقای مهدی مقصودی به شماره ملی 

0059620692 و شــرکت بهپوش ســمند آریا به شماره شناسه ملی 

10103872672 )به نمایندگی آقای محســن کرمی به شــماره ملی 

4569422608( موسســه حسابرســی و خدمات مالی کوشا منش به 

شناسه ملی 10100434110 به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدعلیرضا 

موسوی به شماره ملی 0018910416 به عنوان بازرس علی البدل برای 

1 سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهیتغییراتشرکتبساپارسصنعت
سهامیخاصبهشمارهثبت368048

وشناسهملی10320174724

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به 
1395/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. موسســه حسابرسی و خدمات 
مدیریــت معتمد ارکان به شناســه 10104073682 ملی به ســمت 
بــازرس اصلی و حجت عدل پرور ش م 0603309437 به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای عباس امینی ش م 
0051388081 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای رحیم 
امینی ش م 1189164116 به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای بابک 
امینی ش م 0057047790 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم 
ملک مشاعی ش م 0040468305 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره 
برای دو ســال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
بانکی از قبیل چک، ســفته، برات و قراردادها و عقود اسالمی و نامه های 
اداری و مراســالت با امضای آقای رحیم امینی )رئیس هیئت مدیره( و 
آقای عباس امینی )مدیرعامل و عضو هیئت مدیره( و آقای بابک امینی 
)نایب رئیس هیئت مدیره( هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی ها انتخاب گردید. 

آگهیتغییراتشرکتتولیدیراشبر
سهامیخاصبهشمارهثبت41466

وشناسهملی10100868415

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/3/17 و مجوز شماره 
15088 مورخ 96/3/27 ســازمان هواپیمایی کشــوری تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای والتر علین با شــماره ملی 2754018034 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، آقای عزت اله زائری با شماره ملی 2090897104 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم کارولین الزاروف باشماره ملی 
0049826700 عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سرکز سرحاد 
چمکی با کد ملی شماره 2751744303 )خارج از اعضای هیئت مدیره( 
به مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اوراق تعهدآور از جمله قراردادها، 
چکها، ســفته ها و بروات و دیگر اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی 
از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل امضاء 
دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. در مورد اوراق 
غیرتعهــدآور امضاء مدیرعامل و یا یکــی از اعضای هیئت مدیره با مهر 

شرکت کفایت می کند. 

آگهیتغییراتشرکتخدماتمسافرتی
اطلسسهامیخاصبهشمارهثبت7540

وشناسهملی10100336796

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتموسسهمهرآفرینان
راهیانسالمتبهشمارهثبت762

وشناسهملی14005208847

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. 
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يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

آنچه 
شما کرده اید!

توافق با آمریکا 
بی فایده است
اّما چرا حاال 
می گویید!؟

رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد

استقرار بیمارستان صحرایی از مرز مهران تا نجف

در واکنش به رزمایش هسته ای آمریکا

روسیه: واشنگتن تهدید نیست
بر آمریکا برتری هسته ای داریم

 * سرلشــکر جعفری: موشک، ســالح، هواپیما و توپ و انواع فناوری های
دفاعی- امنیتی از الزامات مقابله با نظام سلطه است  که ما کانون این مقاومت 
در برابر نظام سلطه هستیم باید بیشتر از دیگران به آن الزام داشته باشیم 

و آن را رعایت کنیم.
* آمریکایی ها سعی دارند به بهانه توان دفاعی و موشکی ایران این طرح را 
علیه سپاه اجرا کنند، اگرچه ماهیت این طرح اقتصاد ایران را هدف گرفته و 
سپاه و توان دفاعی موشکی بهانه است و آنها اقتصاد ایران را هدف گرفته اند.

* آمریکایی ها مطمئن باشند هرچه فشار اقتصادی و تحریم را بیشتر کنند 
عزم ملت در توانایی دفاعی بیشــتر خواهد شد و حجم موشک ها انبوه تر 

می شود و برد و دقت موشک ها نیز بیشتر می شود.
 * برد موشک های ما طبق سیاســت هایی که رهبری تعیین کردند محدود بوده و 
2 هزار کیلومتر اســت و هرچند توانمندی برای افزایش این برد وجود دارد اما این 
میزان فعاًل کفایت می کند چرا که آمریکایی ها به اندازه کافی در شعاع 2 هزار کیلومتر 
در اطراف کشور ما حضور دارند که در صورت تهاجم به آنها پاسخ داده خواهد شد.

* مردم ما دیگر آمریکا را به خوبی شــناخته اند و اگر نیمچه اعتمادی هم وجود 
داشت در 4 سال اخیر و خصوصاً بعد از بدعهدی های آمریکا در قضیه برجام دیگر 
وجود ندارد و نه تنها مردم ایران بلکه دیگر ملت ها هم فهمیدند که نمی شود روی 

قول و تعهد آمریکایی ها حساب کرد و آنها به تعهداتشان عمل نمی کنند.
* آمریکایی ها از عواقب جنگ با ایران وحشت دارند و می  دانند که اگر چنین 
جنگی شروع شــود آنها بازنده خواهند بود لذا از طریق جنگ نرم و فشار 
اقتصادی به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی هستند.           صفحه۳

سازمان امور مالیاتی کشور:

21 میلیارد دالر واردات
بدون پرداخت یک ریال مالیات!

فرمانده کل سپاه پاسداران:

آمریکایی ها به اندازه کافی 
در تیررس موشک های سپاه هستند

 * نخســتین قطــار بــا 360 زائــر از قم عــازم کربال

شد.

* رئیــس بنیاد ملی گندم کاران: کشــاورزان در انتظار 

دریافت مطالبات 3 هزار میلیاردتومانی خود هستند.

 * وزارت جهاد کشــاورزی: پیاز و ســیب زمینی دیگر 

روی دست کشاورز نمی ماند.

 * طبــق آمــار گمرک تــراز تجاری کشــور همچنان 

منفی ماند.                                                    صفحات4و۳

وزیر اقتصاد خبر داد 

مسدود شدن حساب ایرانی ها در خارج کشور
FATF  با وجود دنبال کردن

 * روزنامه نگار ســعودی: اگر دوحه بــا 4 میلیارد دالر 

مصر را بخرد بحران قطر حل می شود!

* 9 شــهید و 15 زخمی در بمباران خان یونس؛ جهاد 

اسالمی از پایان آتش بس با رژیم صهیونیستی خبر داد.

* االنبار یک قدم تــا آزادی کامل؛ عراقی ها در تدارک 

آخرین جشن پیروزی بر داعش.

* مخالفان جنگ سخنرانی تیلرسون را در سنای آمریکا 

برهم زدند.                                         صفحه آخر

العهدالجدید فاش کرد  

هراس از ترور
عرصه را بر بن سلمان تنگ کرده است

بررسی مشکل سپرده گذاران مؤسسات مالی 
در جلسه مشترک سران سه قوه

صفحه۱۰

* مدیرکل اطالعات مالیات: طی 4 سال اخیر 21 میلیارد دالر کاال بدون 
دادن حتی یک ریال مالیات وارد کشور شده است. 

* برخی افراد نیز با کارت های بازرگانی یکبار مصرف اقدام به واردات کاال 
در حجم های باال به کشور می کنند.

* از سال 95 به بعد فرار مالیاتی جرم محسوب می شود و بر این اساس ما 
با مجوز قانون گذار می توانیم به تراکنش های بانکی دسترسی داشته باشیم. 
* ما هر اطالعاتی که درباره مؤدیان به دســت بیاوریم وظیفه رسیدگی 
داریم و در صورت ارائه اظهارنامه، بایستی ظرف مدت یک سال رسیدگی 
کنیم، اما برابر کسانی که اظهارنامه ارائه نمی کنند، موظفیم طی 5 سال 

این کار را انجام دهیم.

* یکی از ادله ای که ما تراکنش های گذشته را رسیدگی می کنیم همین بحث است. در این طرح ما تنها سراغ 
افرادی رفتیم که حجم تراکنش های مالی بسیار باالیی داشتند. 

* به طور مثال یک صراف در استان آذربایجان 18 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته یا مواردی از این قبیل 
در تهران و سایر استان ها نیز رؤیت شده است.

صفحه4

صفحه۷

* »ویکتور بونداریف« رئیس کمیته دفاع و امنیت سنای روسیه: رزمایش راهبردی آمریکا را نباید یک اقدام 
برای ترساندن روسیه دانست.

* بونداریف: توان بالقوه هسته ای روسیه به مراتب برطرف آمریکایی برتری دارد.
* یک ژنرال نیروی هوایی آمریکا از رزمایش استراتژیک و هسته ای این کشور خبر داده بود.      صفحه آخر

* تعطیالت اجباری اصالح طلبان
برای فراکسیون امید

* بهــار: آقای روحانــی چرا به 
چاپلوس ها مجال می دهید؟!

صفحه2


