
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1394/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

سود و زیان منتهی به سال مالی 1390 به تصویب رسید. 

بنیاد تعاون ســپاه پاســداران انقالب اسالمی به شناسه 

ملی 14003691943 و شــرکت صنایع معدنی شهاب 

سنگ به شناسه ملی 10101278928 و شرکت خدمات 

رفاهی الله به شناســه ملی 10101621223 به عنوان 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

ســهراب تقی پورآهنگر به کد ملــی 2060701163 به 

ســمت بازرس اصلــی و رضا حیدری جــوار به کد ملی 

3873858673 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312470(

آگهی تغییرات شرکت پویا افالک سپهر 
سهامی خاص به شماره ثبت 81591 

و شناسه ملی 10101262460 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1397/7/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای ســیدمحمد شــهاب 
خانیــان دارای کد ملی 0055312047، آقــای مجید مرافق دارای 
کد ملی 0034989455 و آقای هوشــنگ دلشــاد  دارای کد ملی 
2296416421 برای مدت دو ســال به عنوان اعضای هیئت مدیره 
با ســمت: آقای سیدمحمد شهاب خانیان رئیس هیئت مدیره، آقای 
مجید مرافــق نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هوشــنگ دلشــاد 
مدیرعامل شــرکت انتخــاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت با امضای مشــترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره 
مذکور در بند ب 1 همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. سایر 
مکتوبــات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معمول خواهد 
شــد. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا 
شناســه ملی 10980002869 به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم 
طایفی دارای کد ملــی 0044123817 به عنوان بازرس علی البدل 
برای یک ســال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورت های مالی و 
سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 96/12/29 به تصویب رسید. 
روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312475(

آگهی تغییرات شرکت پخش گاز مایع 
فرگاز سهامی خاص به شماره ثبت 14096 

و شناسه ملی 10100530360 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/28 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1395 به تصویب رسید. 

بنیاد تعاون ســپاه پاسداران انقالب اسالمی به شناسه ملی 14003691943 و شرکت 

صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی 10101278928 و شرکت خدمات رفاهی 

الله به شناسه ملی 10101621223 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند. ســهراب تقی پور آهنگر به کد ملی 2060701163 به سمت بازرس 

اصلی و علی نادری به کد ملی 3960757018 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312473(

آگهی تغییرات شرکت پویا افالک سپهر سهامی خاص
 به شماره ثبت 81591 و شناسه ملی 10101262460 

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/4/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد 
محمدی بخش به کد ملی 0048480428 به نمایندگی شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ 
به شناسه ملی 10101278928 به سمت رئیس هیئت مدیره و ماشااله طرهانی به کد ملی 
6139507731 به نمایندگی شرکت خدمات رفاهی الله به شناسه ملی 10101621223 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلــی صمدی به کد ملی 4010105585 به 
نمایندگی بنیاد تعاون ســپاه پاسداران انقالب اســالمی به شناسه ملی 14003691943 
به ســمت عضو هیئت مدیره و مسعود شیرآشــیانی به کد ملی 2249120978 به سمت 
مدیرعامل)خارج از اعضا( انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و 
امضاء متغیر مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و 

مکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)312474(

آگهی تغییرات شرکت پویا افالک سپهر سهامی خاص 
به شماره ثبت 81591 و شناسه ملی 10101262460

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/7/1 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: عبارت ذیل به موضوع فعالیت شــرکت 

الحاق و ماده مربوط در اساســنامه اصــالح گردید: واردات دام زنده و 

فرآورده های دامی، نهاده های خوراک دام، داروهای دامی، آبزیان، تخم 

چشم زده، بچه ماهی و ماهی مولد، تجهیزات مرتبط با تکثیر و پرورش 

آبزیان و تجهیزات مربوطه در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312476(

آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد سهامی خاص 
به شماره ثبت 433853 و شناسه ملی 10320846235 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1395/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 
سود و زیان منتهی به سال مالی 1394 به تصویب رسید. 
سهراب تقی پور آهنگر به کد ملی 2060701163 به سمت 
بازرس اصلی و رضا حیدری جوار به کد ملی 3873858673 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)312472(

آگهی تغییرات شرکت پویا افالک سپهر سهامی خاص 
به شماره ثبت 81591 و شناسه ملی 10101262460

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت موسسه: تاسیس مدارس و 
مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از پیش دبستانی تا پایان دبیرستان. 
)به استناد مجوز شماره 1281/17156/109 مورخ 1397/08/15 اداره 
آموزش و پرورش شهرستان دماوند( )ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد.( مدت فعالیت موسسه: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی موسســه: دماوند - بخش مرکزی - شهر 
دماوند - محله گیالوند - بلوار شــهید بهشــتی - کوچه زنبق2 - پالک 
152 - طبقه زیرزمین - کد پســتی 3971948375 ســرمایه موسسه: 
مبلغ 20/000/000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: 1. خانم سیده 
محدثه میربابا به شــماره ملی 0439970083 دارنده 6000/000 ریال 
سهم الشرکه به سمت رئیس هیئت مدیره. 2. آقای محمدمهدی امانی به 
شماره ملی 0073236251 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. 3. آقای محمدعلی امانی به شماره 
ملی 0076211010 دارنده 4000000 ریال سهم الشــرکه به ســمت 
قائم مقــام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت پنج ســال انتخاب 
گردیدنــد. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور 
موسسه ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با دو امضا 
از ســه امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
حجتالهقلیتبارسرپرستثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریشهرستانهایاستانتهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند)312477(

تاسیس موسسه غیرتجاری حریم آفتاب موعود 
در تاریخ 1397/09/18 به شماره ثبت 309 

به شناسه ملی 14007992259 

اطالعیه
موضوع:تملکایستگاهپمپاژفاضالب

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب اهواز

ایستگاههایاصلیپمپاژفاضالبشهراهوازوکارون  محدوده
زیتون کارمندی- فلکه ملی راه1شرق رودخانه کارون

بلوار ساحلی شرق رودخانه کارون- خیابان زند- جنب پل هشتم2
بلوار آیت اهلل بهبهانی- کوی مدرس- داخل پارک3
تقاطع راه آهن اهواز- سربندر و کمربندی اهواز- آبادان- جنب پل هوایی کمربندی )شرق اهواز(4

اراضی کیانشهر- جنب منازل لشکر 92 زرهی- جنب میدان اصلی کیانشهر1غرب رودخانه کارون
ایستگاههایفرعیپمپاژفاضالبشرقاهوازوکارون)کوتعبداهلل(محدوده

شرق رودخانه فرعی
کارون

مقابل منازل 300 دستگاه صنایع فوالد1
بلوار آیت اهلل بهبهانی- کوی مدرس2
کوت عبداهلل نواصر- جنب جاده کمربندی اهواز- آبادان3
کوت عبداهلل شهید چمران- خیابان شهید نورانی4
کوت عبداهلل سید صالح- جنب جاده آبادان5
ایستگاه شکاره6
کوت عبداهلل قلعه چنعان7
کوت عبداهلل جنب جاده کمربندی اهواز- آبادان- مقابل قلعه چنعان8
مهدیس- جنب مجتمع بنکداران9
مهدیس - جنب منازل فرهنگیان10
بلوار پاسداران- زویه دو- پارک مجاور بلوار11
کوت عبداهلل- کوت عبداهلل مرکزی12
کوت عبداهلل گاومیش آباد13
زیتون کارگری- خیابان شهید طاهری14

منازل سید خلف1فرعی
ایستگاه پمپاژ ولیعصر )عج(2
ایستگاه پمپاژ شهرک الهیه3
منطقه مالشیه4
ایستگاه فرعی کیانشهر5
ایستگاه فرعی سیاحی- اصلی کروشات- نبش خیابان 1 کروشات6
ایستگاه زردشت7
کیانشهر- اراضی مهرشهر8
شهرک اکباتان9

مالک/ مالکان/ محترم با عنایت به اهتمام هیئت محترم دولت و وزیر محترم نیرو و حمایت های بی دریغ استاندار محترم جناب آقای 
دکتر غالمرضا شــریعتی در راستای خدمات رسانی بهینه در امر رفع مشکل فاضالب شهری، در همین راستا این شرکت در جهت 
خدمات رســانی به مردم شریف شهرستان اهواز/ شهرســتان کارون نیاز به همکاری و مشارکت مردمی در خصوص تملک مکانی 
جهت احداث ایســتگاه پمپاژ فاضالب دارد. لذا از صاحبان ملک جهت فروش و واگذاری ملک خود با در دست داشتن مدارک مورد 

نیاز به دفتر حقوقی شرکت آب و فاضالب اهواز واقع در کیانپارس- خیابان 5 غربی دفتر حقوقی حضور بهم رسانند.

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی

P.M.Oاداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

آگهی نوبت: دوم
موضوع: شناور به گل نشسته در ساحل شهر بندرعباس

به اطالع مالک / مالکین شــناور به گل نشســته خسروی یک در ساحل محله سورو شــهر بندرعباس )جنوب پالژ بانوان( می رساند 
چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت سوم درجهت پاکسازی شناور مذکور خود به اداره امور حقوقی )اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان هرمزگان( مراجعه و اقدام ننمایند، این بندر خود راسًا اقدام نموده و درمورد استیفای حقوق خود از بابت هزینه های 

انجام شده جهت عملیات پاکسازی طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد نمود.
شناسه آگهی: 313381          شناسه نوبت چاپ: 339913

P.M.O

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/04/31 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: محمد محمدی بخش به کد ملی 0048480428 به نمایندگی 

شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شناسه ملی 10101278928 به 

سمت رئیس هیئت مدیره و ماشااله طرهانی به کد ملی 6139507731 

به نمایندگی شرکت خدمات رفاهی الله به شناسه ملی 10101621223 

به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره و محمدعلی صمــدی به کد ملی 

4010105585 به نمایندگی بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

به شناســه ملی 14003691943 به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود 

شیرآشــیانی به کد ملی 2249120978 به سمت مدیر عامل )خارج از 

اعضا( انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 

قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء ثابت رئیس 

هیئت مدیره و امضاء متغیر مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبــات اداری با امضای رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312471(

آگهی تغییرات شرکت پویا افالک سپهر سهامی خاص به شماره ثبت 81591 
و شناسه ملی 10101262460

سال هفتادو هفتم   شماره 22072   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 21 آذر 1397   4 ربیع الثانی 1440    12 دسامبر 2018
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شهدا در زمان حیات با جان و امروز با معنویت خود
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صفحه۳

*اعالمقیمتهاینجومیازسویبرخیخودروسازانطیروزهایاخیرباچراغسبز
دولتوحمایتوزیرصنعت،واکنشجدیمردمرابرانگیخت.

*ایرانخودروهفتهگذشتهقیمت4محصولخودرابعضاتا90درصدافزایشدادهاست.
*وزیرصنعت:رئیسجمهورباافزایشقیمتخودرومخالفتنکردهاست!

*سازمانحمایتازحقوقتولیدکنندگانومصرفکنندگانمانندگذشتهنقشبیتاثیر
خودرادرحمایتازمصرفکنندهحفظکردودرنهایتجانبخودروسازانراگرفت.

*حسینابراهیمی،رئیسانجمنحمایتازحقوقمصرفکنندگانکشور:»بهاعتقادما
افزایشقیمتخودروتوسطخودروسازانبههیچعنوانقانونینیست«.

*خودروسازانکهتاقبلازگرانکردنخودروها،زمانتحویلسفارشهارابهچندین
ماهبعدحوالهمیکردند،پسازافزایشقیمتهازمانتحویلبرخیخودروهایشــانرا

15روزهاعالمکردند!
*وعدهداخلیسازیتولیداتمشترکدرحدیکشعارباقیماندهاست.صفحه4

* فرمانده نیــروی هوایی عراق: با نزدیک شــدن 
داعش به بغداد همه گریختند؛ ایران تنها کشــوری 

بود که ماند و کمک کرد.
* مشــاور عرفات فاش کرد؛ نقشــه ترور عرفات را 

شارون، بوش پسر و سعودی کشیدند.

* گزارش رویترز از نفوذ داعش به نیروهای مســلح 
آلمان.

*  علمای 4 کشــور اسالمی عادی ســازی روابط با 
اسرائیل را حرام اعالم کردند.

صفحهآخر

معترضانبهوعدههایرئیسجمهورفرانسهبیاعتمادند

ماکرون: برای بهبود شرایط تالش می کنم
جلیقه  زردها: مزخرف است، فریب نمی خوریم

* بزرگترین تخفیف وزارت نفت به مشــتریان طی 
یک دهه اخیر.

* رئیــس انجمــن محصوالت ســلولزی کشــور: 
محصوالت ســلولزی و بهداشتی به وفور در انبارها 

موجود است.

* چین فروش گوشی های اپل را ممنوع کرد.
* رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی: قیمت 

لوازم خانگی هفته آینده کاهش می یابد.
* دلیل افزایش قیمت پسته اعالم شد.

صفحه4

عضوانجمنحسابدارانخبره:

ارز 4200 تومانی
به برخی از افراد فاسد داده شده است

وقتیدولتمردانمسئولیتکارهایخودراانکارمیکنند

بازی » من نبودم «
با دالر ۴۲۰۰ تومانی و رانت ۱8۰ هزار میلیاردی

* پیکرهای پاک 72 شهید تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس با استقبال مردم شهیدپرور ایران اسالمی دیروز 
)سه شنبه( از مرز شلمچه به خاک وطن منتقل شدند. 

* این شهدا در عملیات های رمضان، کربالی پنج و تک دشمن در اواخر جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند که اخیرا 
در مناطق عملیاتی زبیدات، شلمچه و کتیبان از سوی گروه های تفحص در خاک عراق شناسایی شدند.    صفحه۳

والدت حرضت عبدالعظیم حسنی)ع( را تربیک می گوییم

* با گذشت 8 ماه از ماجرای دالر 
4200 تومانــی و ایجاد رانت کالن 
180 هــزار میلیــارد تومانی برای 
عده ای خاص، دولتمردان مسئولیت 
خود در بخش اول را انکار و بخش 
 دوم را به طــور کامــل سانســور

می کنند!
* جهانگیری مرداد ماه: دالر 4200 
تومانی تصمیم یک جمع اقتصادی 
بود کــه بنده اعالم کــردم، چون 
می خواستند اراده دولت پشت این 
باشــد، مبنای قیمت هم  تصمیم 

عدد آزاد ابتدای سال بود.

* ســیف رئیس کل وقت بانک مرکــزی: در حقیقت بانک مرکزی از آن زمان صرفا مجــری مصوبات دولت بود و 
سیاست گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی توانست داشته باشد.

* مشاور رئیس جمهور: روحانی با دالر 4200 تومانی صد در صد مخالف بود.
* جرم آنان که ارز رانتی گرفتند و یا جنس وارد نکردند یا وارد کردند و به قیمت آزاد فروختند ســنگین تر اســت یا 

آنان که این ارز را بی حساب و کتاب دادند و منابع کشور را به هدر داده و رانت 180 هزار میلیارد تومانی آفریدند؟!
* جعبه ســیاه دالر 4200 تومانی هنوز باز نشــده و عده ای به هیچ عنوان عالقه ندارند که باز شود. تعیین تکلیف این قضیه با 
قاطعیت و شجاعت و برخورد جدی و قانونی با متخلفان و مسببان اصلی آن، روشنگر مسائل بسیاری خواهد بود.      صفحه2

استراتفور:

 تحریم ها نه به فروپاشی 
ایران منجر می شود،

 نه ایرانی ها را 
پای میز می آورد

۲

دستگاهدیپلماسیماچهمیکند؟!

پاسخ قاطع چین به کانادا
با بازداشت دیپلمات سابق 
این کشور

۱۱

بررسیرهنمودهایرهبریبرای
بودجه98درجلسهسرانقوا

روحانی: 
پس از ۱3آبان 
صادرات نفت ایران 
بهتر شده است

۱۱


