
شرکت آب و فاضالب اســتان قزوین درنظر دارد در اجرای برنامه های 
عمومی و عمرانی دولت جهت ایجاد خطوط جمع آوری و انتقال چاه های شــرق 
قزوین، قســمتی از اراضی شــهر بیدســتان و الوند، مجموعًا به مساحت 5412 
مترمربع را مطابق کروکی ذیل طبق ماده 14 قانون تشــکیل شرکت های آب و 
فاضــالب و الیحه قانونی نحوه خرید و تملــک اراضی و امالک دولت مصوب 
شــورای انقالب تملک نمایــد. علیهذا از کلیه مالکیــن و ذینفعان اراضی فوق 

دعوت می شــود از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه برای توافق در میزان 
بهاء و تعیین کارشناس اختصاصی و مرضی الطرفین به واحد حقوقی شرکت آب 
و فاضالب اســتان قزوین واقع در میدان ولیعصر)عج( 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.

»آگهی خرید و تملک اراضی« 
شرکت آب و فاضالب استان قزوین

)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین

)نوبت دوم(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/9/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت مواردی از قبیل: 
دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیســات سرچاهی و خطوط 
لولــه جریانی، فــرآوری نفت و گاز و کارخانه هــای گاز و گاز مایع و 
تزریق گاز و آب، پاالیشگاه های نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی، 
مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقــال نفت گاز، تلمبه خانه های نفت و 
ایستگاه های تقویت فشــار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز و نظایر 
آن، و در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، 
تاسیســات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های سردکننده 
ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان )آب، گاز، برق و فاضالب( 
و انتقال زباله، تاسیســات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب 
کوچک، وســایل انتقال )آسانســور پله برقی و...( سیستم های خبر و 
هشداردهنده، تجهیزات آشــپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، 
سیســتم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ســاختمان، ماسه پاشی 

)سندپالســت(، حفاظت کاتودی، پوشــش )الینیگ( و ایستگاه های 

پمپــاژ آب و فاضالب کوچک و نظایر آن الحــاق و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. )ثبت موضوع فعالیت شرکت به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(. تعداد اعضاء هیئت مدیره 

بــه 7 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. 

مرکز اصلی شرکت به نشانی: پاکدشت- بخش شریف آباد- دهستان 

جمال آباد- روســتای جمال آباد- خیابان جمال آباد- خیابان هشتمین 

نور- پالک 0- طبقه همکف- کد پستی 3399150845 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

آگهی تغییرات شرکت حدیدسازه پیشرو  سهامی خاص
 به شماره ثبت 155 و شناسه ملی 10100030432 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

»آگهی مزایده واحد تجاری«
شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیالن در نظر دارد تعداد 
10 واحد تجاری )مالکیت و ســرقفلی( واقع در رشت - بلوار الکان - 
شهرک سیداحمدخمینی - رو به روی دانشــگاه احرار بصورت مزایده 
بفروش برساند. طالبین می توانند جهت دریافت فرم مزایده بین ساعت 
9 صبــح الی 2 عصر از مورخ 97/1/22 لغایت 97/2/22 )به اســتثناء 
ایام تعطیل( به دفتر شــرکت واقع در رشت - بلوار شهدا - روبه روی 
پمپ CNG ســاختمان صفه - طبقه پنجم حضور بهم برسانند و یا 
با شــماره های 09019691212 و 33849094-013 دفتر 

فروش تماس حاصل نمایند.

»آگهی مزایده زمین«
شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیالن درنظر دارد یک 
قطعه زمین را با مساحت 1980 مترمربع دارای سند مالکیت به همراه 
طرح اجرایی مصوب )تجاری مســکونی( واقع در رشــت - بلوار امام 
خمینی - جنب رســتوران خانواده به صورت مزایده به فروش برساند. 
طالبین می توانند جهت دریافت فرم مزایده بین ســاعت 9 صبح الی 2 
عصر از مورخ 97/1/22 لغایت 97/2/22 )به اســتثناء ایام تعطیل( به 
 CNG دفتر شــرکت واقع در رشت - بلوار شــهدا - روبه روی پمپ
ســاختمان صفه - طبقه پنجم حضور بهم برســانند و یا با شماره های 
09019691212 و 33849094-013 دفتــر فروش تماس 

حاصل نمایند.

به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 1396/4/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - صورتهای مالی سال 94 تصویب شد- میرزاحسن 
ذوالقدرنیا با کد ملی 2529599696 و ســعید یونس ســینکی با 
کد ملی 0040120368 به ســمت بازرسان اصلی برای یک سال 
مالی انتخاب گردیدند- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج 

آگهی های موسسه تعیین گردید.

آگهی تغییرات موسسه بنیاد تعاون سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به شماره ثبت 3198 

و شناسه ملی 14003691943

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)160187(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/8 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس استان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- دریا- خیابان شهید برادران کریمی رامشه- خیابان توحید 
یکم- پالک 30 - طبقه اول- ک.پ 1466993533 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان نگین مهر 
سهامی خاص به شماره ثبت 521813 

و شناسه ملی 14007363866 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )160183(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/10/25 

و مجوز شــماره 932/15/338930 مورخ 1394/11/12 اداره کل 

تعاون اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اساسنامه جدید 

شــرکت مشــتمل بر 78 ماده و 62 تبصره به تصویب رســید و 

جایگزین اساسنامه قبل گردید.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن اعضای 
انجمن پزشکان عمومی به شماره ثبت 200383 

و شناسه ملی 10102421420

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)160189(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل شــرکت در واحــد ثبتی تهران به 
آدرس اســتان تهران - شهرســتان ری- بخش فشــاپویه- دهستان 
حسن آباد- روستا شــمس آباد - )شمس آباد فاز توسعه( - بلوار پروفسور 
 TJ223 هشــترودی- کوچه میخک دوم- پالک 0 - بلوک 15 قطعه
- طبقه همکف- کدپستی 1834178678 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 

آگهی تغییرات شرکت معنا نیرو جهان تاب 
سهامی خاص به شماره ثبت 476327

 و شناسه ملی 14004602193

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری تهران )160190(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/6/9 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای بهمن اســکندری نژاد به 

کد ملــی 4668761982 و آقــای فرهــاد میرزایی به کد 

ملــی 0621815128 و آقای حســین کوثــری به کد ملی 

0059945753 و آقــای جعفر طالبی شــاهگلی به کد ملی 

1376503298 بــه عنــوان اعضای هیئت مدیره شــرکت 

 برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. آقای شهاب صادقی

 ده صحرایــی به کد ملــی 4669827286 و آقــای امان اله 

رشیدی ده صحرایی به کد ملی 4669603256 به ترتیب به 

سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی دژپاد لردگان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 395211 

و شناسه ملی 10860470552

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)160188(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی مورخ 

1396/07/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدماجد علمی 

موسوی به شماره ملی 4722872988 احمد رحمانی به 

شــماره ملی 0839224397 امیرمهدی زهتاب صالحی 

به شــماره ملی 0070785562 به عنوان اعضای هیئت 

مدیــره برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. محمد 

دانشمند به شماره ملی 0919782000 به عنوان بازرس 

اصلی و حامد جهانگیری به شماره ملی 0075109794 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 

گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال 

مالی 1395 مورد تصویب قرار گرفت. 

آگهی تغییرات شرکت توسعه فرآیندهای یاسان  
سهامی خاص به شماره ثبت 442357 

و شناسه ملی 10320896846

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )160191(

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/07/20 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سیدماجد علمی موسوی به 

شماره ملی 4722872988 به سمت رئیس هیئت مدیره، 

احمد رحمانی به شــماره ملی 0839224397 به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و امیرمهدی زهتاب 

صالحی به شــماره ملی 0070785562 به سمت عضو 

هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار 

و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 

و  عقوداســالمی با امضاء مدیرعامــل و یکی از اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت توسعه فرآیندهای یاسان 
سهامی خاص به شماره ثبت442357 

 و شناسه ملی 10320896846

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها  و موسسات غیرتجاری تهران )160192(
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صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

راز تب 
بازار ارز

از شعار »ارز نخرید ارزان می شود«
تا شعار »گرانی دالر خوب است«؟

خطاب به مسئوالن

اشکال کار کجاست؟
رهبر انقالب: فراموشی ارزش های دهه 60

صفحه2

اعتصاب هزاره های کویته
علیه »شیعه کشی« در پاکستان

تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام رسان های داخلی »حرام شرعی« است

سکوت دولت در روز رکوردشکنی دالر 
روحانی: برجام برد- برد بود!

شهردار تهران برای دومین بار
استعفا کرد

* ادامه ســقوط روزانه ارزش پول ملی در ســایه 
سیاست های لیبرالی.

* مدیرعامل رجا: قیمت بلیت قطارهای حومه ای 
باید 8 برابر شود!

* تمام برندهای گوشی موبایل مشمول رجیستری شد.

 * مجــوز دولت بــرای افزایش امتیازات شــغلی 
وجاهت قانونی ندارد.

* رئیس سازمان چای: کیفیت چای ایرانی افزایش 
می یابد.

صفحه۴

بانک مرکزی: 32 میلیارد دالر سرمایه
در پسابرجام از کشور خارج شده است

*وحشت از موشک های انصاراهلل نشست سران عرب را 

از »ریاض« به »دمام« منتقل کرد.

* هاآرتص: اســرائیل تروریست اســت نه جوانان 

فلسطینی.

 * چوبــه دار در انتظار 7 ســرکرده داعش و قاتل

 200 شهروند عراقی.

 * پکــن: امکان مذاکره اقتصــادی با آمریکا وجود

 ندارد.                                         صفحه آخر

اسرائیل با حمله موشکی به فرودگاه »تی-۴«
پازل تکفیری ها در »دوما« را تکمیل کرد

صفحه۱۱

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در دیدار جمعی از مســئوالن و 
مدیران نظام:  کلید حل مشکالت، »دعا، یاد خدا و اصالح دل ها« است 

و ماه رجب عید کسانی است که قصد اصالح قلوب خود را دارند.
*  »تقوا« و »اجتناب از گناه، خیانت و دنیاطلبی« که عامل ایستادگی، 
و برای مســئوالن از اوجب واجبات است، در گرو تقویت ارتباط با 

خداست.
* آیا آن احساسات و رفتارهای تحسین  برانگیز )دهه 60(  را به یاد 
دارید؟ آیا آن بی اعتنایی به مال دنیــا و اهتمام به خدمت را به یاد 
دارید؟ اشکال کار این است که گاهی آن ارزش ها فراموش می شود.

* همه ما مسئوالن در جمهوری اسالمی احتیاج به تعمیر قلب خود 
داریم زیرا جمهوری اسالمی بر اســاس اهداف و آرمان های مهمی 
همچون توحید و شــریعت الهی، عدالت، آزادی و استقالل بوجود 

آمده و با حکومت های متعارف در دنیا متفاوت است.
* لزوم ساماندهی فضای کسب و کار به عنوان زیربنای اقتصاد کشور، 
جزو وظایف ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و آن ستاد نیز 
پیگیر حل مشکالت است اما باید کار با نیرو و انگیزه جوانانه دنبال و 
پیگیری شود.                                                                        صفحه۳

* تحصــن هزاره های شــهر »کویته« پاکســتان در 
اعتراض به کشتار شیعیان توسط تروریست ها در این 

کشور، وارد هشتمین روز شد.
* این تحصن که از حمایت شــخصیت های سیاسی، 
فعاالن اجتماعی، احزاب، شخصیت های مذهبی، مانند 
مجلس وحدت مسلمین پاکستان و نیز شخصیت های 
برجسته قوم هزاره برخوردار است، همچنان ادامه دارد.

* تحصن کننــدگان اعالم کرده انــد که مطالبات خود 
 را فقط با فرمانــده ارتش پاکســتان مطرح می کنند 

و در غیر این صورت، اعتراض ها ادامه خواهد یافت.
* شیعه کشی در پاکستان توســط عناصر گروه هایی 
 مثل »لشــکر جهنگوی« و »طالبــان محلی« صورت 

می گیرد.
صفحه آخر

* روحانی در مراسم»دوازدهمین 
هسته ای«:  فناوری  ملی  سالروز 
]ترامپ[ تالش می کند که برجام 
را بشــکند و ظاهــراً می گویند 
کــه مــا تــازه متوجه شــدیم 
 کــه در برجــام کاله بر ســر ما 

رفته است!

* برجام باشد یا نباشــد ، برجام با آمریکا و یا بدون آمریکا، ما برای هر 
شرایطی آماده ایم و برنامه داریم.

* همزمان با ســخنرانی روحانی در روز ملی فناوری هسته ای، دالر در 
یک رکودشــکنی به حدود 6000 تومان رســید. اما رئیس جمهور در 

اقدامی تأمل برانگیز هیچ اشاره ای به این موضوع نداشت.
* در حال حاضر قیمت دالر از 6000 تومان نیز عبور کرده اســت. این 
در حالی است که 26 دی ماه ۹۴ -روز اجرای برجام- قیمت دالر حدود 
۳۵00 تومان بود.                                                          صفحه2


