
شــرکت سهامی آب منطقه ای گیالن در نظر دارد عرصه و اعیان اداره آبیاری لنگرود به مساحت 9412/88 مترمربع بخشی از پالک ثبتی شماره 73 مجزی شده از شماره 
بیست واقع در قریه لیالکوه سنگ اصلی 7 حومه لنگرود بخش 15 گیالن )سند مالکیت شماره 1687 صفحه 397 دفتر 15/17( موضوع سند قطعی غیرمنقول 115114 مورخ 

37/3/16 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی درجه اول شماره 38.
به نشانی: گیالن- لنگرود- بلوار شهید حسن دهگان- کمربندی جدیداالحداث، متعلق به شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

با وضعیت و عوارض موجود و طبق نقشه پیوست، به شرح ذیل و انتقال مالکیت بصورت انعقاد قرارداد مبایعه نامه عادی و بصورت تفویض وکالت بالعزل. به مشخصات مندرج در جدول ذیل:

مبلغ سپرده شرکت در مزایده/ بریالقیمت پایه کارشناسی کل/ بریالقیمت پایه کارشناسی هرمترمربع بریالمساحت )مترمربع(موضوع

9412/884/500/00042/357/960/0002/117/898/000فروش عرصه و اعیان اداره آبیاری لنگرود

بر مبنای باالترین قیمت پیشــنهادی مطابق با شــرایط مندرج در اسناد مزایده و از 
طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

سپرده شرکت در مزایده:
پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را بشرح ذیل تهیه و ضمیمه پیشنهاد، 

به شرکت تسلیم نماید.
ارائه سپرده شرکت در مزایده می بایست به یکی از طرق زیر صورت پذیرد:

الف: ارایه فیش واریزی به شــماره حساب جاری سیبا 2175084406002 نزد بانک 
ملی شعبه گیل رشت- کد 3716
ب: ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی

در صــورت ارایــه ضمانت نامه بانکی حداقــل مدت اعتبار از زمــان برگزاری مزایده 
می بایست به مدت سه ماه باشد.

** هزینه کارشناسی و هزینه آگهی روزنامه برعهده برنده مزایده خواهد بود.
تاریخ فروش اسناد: از تاریخ 1395/2/28 لغایت 1395/3/8

محل فروش اسناد: رشت- بلوار امام خمینی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن- 
ساختمان مالی و پشتیبانی- دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی

زمان بازدید: متقاضیان می توانند از تاریخ 1395/2/28 لغایت 1395/3/8 همه روزه 
به استثناء روزهای پنجشنبه و جمعه و تعطیالت رسمی در ساعات اداری با هماهنگی 

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی نسبت به بازدید اقدام نمایند.
پایان مهلت تحویل پاکات پیشــنهاد قیمت: ســاعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 
1395/3/18 در محل دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن با اخذ رسید.

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 11 همان روز سه شنبه مورخ 1395/3/18 در محل 
دفتر معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

فروش اسناد مزایده: اسناد مزایده در قبال ارایه فیش واریز 150/000ریال به شماره حساب 
2170094437006 نزد بانک ملی شعبه رشت )تمرکز درآمد متفرقه( تحویل می گردد.

توضیحات:
الف( شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن در قبول یا رد هر یک یا تمامی پیشنهادها 

با در نظر گرفتن صرفه و صالح خود مختار است.
ب( به پیشنهاد قیمت های پایین تر از قیمت پایه کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پ( به پیشــنهادهای فاقد سپرده، ســپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان 
مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ت( رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی می باشد.
ث( به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت 

مقرر در این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ج( شــرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده 
بالمانع می باشد ضمن اینکه شرکت کنندگان باید به سن قانونی انجام معامله رسیده 

و منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشند.
چ( کلیه پاکات حاوی پیشــنهاد متقاضیان خرید ملک مزبور می بایست در پاکت دربسته 
و الک و مهر شــده تحویل دبیرخانه حراســت و امور محرمانه گردیده و رسید اخذ شود 
و بازگشــایی پاکات پیشــنهادی در دفتر معاونت مالی و پشــتیبانی شرکت سهامی آب 
منطقه ای گیالن به نشانی: رشت- بلوار امام خمینی- شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن 
خواهد بود لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند در موعد یاد شــده در جلسه مذکور 
شــرکت نمایند. بدیهی است عدم حضور متقاضی در جلسه یاد شده تحت هر شرایطی و 

به هر دلیل اعم از موجه یا غیرموجه مانع انجام مزایده نخواهد شد. 
ح( سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

WWW.GLRW.IR       :آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن
            WWW.WRM.IR                     :آدرس اینترنتی مدیریت منابع آب ایران

iets.mporg.                           :آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی

آگهی مزایده الف-ب-95-106
فروش عرصه و اعیان اداره آبیاری لنگرود وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت آب منطقه ای گیالن

نوبت دوم

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/11/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمود فریدی با کــد ملی 2949235530 
به ســمت بــازرس اصلی و آقای ســیدعلی حســینی نصرآبادی بــا کد ملی 
0051761769 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آرشا سازند طرح سهامی خاص 
به شماره ثبت 351263 و شناسه ملی 10103979052

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

بارکد 4526038 

م الف 324380

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1394/4/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرسی مفید راهبر 
بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. روزنامه کیهان 

به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
بــا ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب بــازرس، انتخــاب روزنامه 
کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان سهامی عام
 به شماره ثبت 242981 و شناسه ملی 10102836862

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

بارکد 4359368 

م الف 324392

مجلــه هفتگــی کیهــان 
مطالب  حــاوی  ورزشــی 
خواندنــی و آخرین اخبار 
از ورزش ایــران و جهــان 
اول خرداد  امروز- شــنبه 
در سراســر کشــور   -95

منتشر شد:
* عقب ماندگی فرهنگی در 
هفته(،  ورزش)چشــم انداز 

جایــگاه اقتصاد مقاومتی در فوتبال ایــران؟!، لیگ جذابتر در گروی 
مدیریت قویتر...!)تکاپو(، ویســی در گفت وگو با کیهان ورزشی )پول 
مالک نیست(، گزارش از صعود سپیدرود به لیگ دسته اول، گزارش 
مســابقات فوتبال جام باشــگاه های آســیا، لیگ های فوتبال اروپا، 
مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در شیراز و آخرین اخبار ورزش... 

به همراه پوستر: استقالل صنعتی خوزستان و پرسپولیس تهران...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1394/10/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای جلیل محمدحسینی با کد ملی 1460658541

آقای موسی محمدحسینی با کد ملی 1461032954

خانم لیلی محمدحســینی با کد ملــی 1461276683 بعنوان 

اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

- آقای غفور بلوری زاده با کد ملی 1465544951 به عنوان بازرس 

اصلی و خانم ندا روشن طبری به شماره ملی 2142025447 به 

عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 1393/12/29 

مورد تصویب قرار گرفت.

- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

 با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب مدیران 

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 تخم مرغ نازنین 
سهامی خاص به شماره ثبت 96396 

و شناسه ملی 10101404530

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

بارکد4504650

م الف324383

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1394/10/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای مصطفی صادقی به شماره ملی 0380752263 و آقای رضا 

ناظری به شــماره ملی 0380844958 به سمت اعضای هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

موسسه حسابرســی و خدمات مالی آریا به روش به شناسه ملی 

10100621375 به سمت بازرس اصلی خانم نسرین توانایان فرد 

به شــماره ملی 0044294077 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1393 مورد 

تصویب قرار گرفت.

 با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران، تصویب ترازنامه 

و صورت های مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب بازرس 

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 پارس مرمر
 سهامی خاص به شماره ثبت 70404 

و شناسه ملی 10101153358

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

بارکد4483262

م الف324384

اداره کل راه و شهرسازی یزد در نظر دارد یک قطعه زمین به شماره 6 از 
پالک 19965 فرعی از 1488 اصلی بخش 4 یزد به مساحت 803/3 مترمربع 
واقع در فلکه سوم آزادشهر با کاربری فرهنگی و قطعه 1-26 از باقیمانده پالک 
6946 از 6556 اصلــی بخش 8 یزد واقع در امام شــهر با کاربری فرهنگی به 
مســاحت 478/25 مترمربع و قطعه شماره 177 تحت پالک 3944 فرعی از 
3897 فرعی از 11050 اصلی بخش 34 واقع در شهرستان مهریز به مساحت 
624 مترمربــع با کاربری مهدکودک را در اجرای ماده 100 قانون بخشــی از 
مقررات مالی دولت به صورت 25 درصد نقد و مابقی اقساط 15 ساله از طریق 
مزایده و یک قطعه زمین به شماره 12 از قسمتی از پالک 109 فرعی از 101 
اصلی بخش 53 یزد به مســاحت 5736/22 مترمربع با کاربری پارکینگ واقع 
در شــهر هرات به صورت اجاره 5 ساله را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده 
واگذار نماید بدینوســیله از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت 
مــدارک ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار دومین آگهی به مدیریت امالک 
و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی واقع در خیابان آیت اهلل کاشــانی، خیابان 
مسکن و شهرسازی ساختمان شماره دو راه و شهرسازی مراجعه نمایند. مهلت 
تحویل مدارک و پیشــنهادها به حراست ساختمان شماره دو به مدت ده روز 
از پایان دریافت مدارک و حداکثر مدت زمان جهت بررسی پیشنهادها تعیین 

برنده و ابالغ به برندگان ده روز از تاریخ تحویل پیشنهادها می باشد.

آگهی مزایده
نوبت اول

مساحتپالکقطعه
قیمت و نحوه پرداختکاربری)مترمربع(

26-1

از باقیمانده پالک 
 6556/6946
بخش 8 یزد 

)واقع در 
امام شهر(

 478/25
فرهنگیمترمربع

هر متر مربع 3500000 
ریال )با آماده سازی( به 
صورت 25 درصد نقد 
مابقی اقساط 15 ساله

6

از پالک 19965 
فرعی از 1488 
اصلی بخش 4 
یزد )واقع در 

آزادشهر(

 803/3
فرهنگیمترمربع

هر مترمربع 3000000 
ریال )بدون آماده سازی( 
به صورت 25 درصد نقد 

مابقی اقساط 15 ساله

177

3944 فرعی از 
3897 فرعی از 
11050 اصلی 
بخش 34 یزد 
)واقع در مهریز(

 624
مهدکودکمترمربع

هرمتر مربع 2850000 
ریال )با آماده سازی( به 
صورت 25 درصد نقد 
مابقی اقساط 15 ساله

12

از پالک 109 
فرعی از 101 

اصلی بخش 53 
یزد )واقع در 

هرات(

 5736/22
پارکینگمترمربع

به صورت اجاره 5 
ساله با اجاره سال اول 
3600000 ریال که 

جهت اجاره سالهای بعد 
تا 5 سال هر سال ٪20 
نسبت به اجاره سال قبل 

افزایش خواهد یافت

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی یزد

سال هفتادو چهارم   شماره ۲1۳۴۸   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه اول خرداد 1۳95   1۴ شعبان 1۴۳۷   ۲1 مه ۲016

يادداشت روز خبر ويژه

اللهم عجل لولیک الفرج

... یک روز
نسیم خوش خبر می آید

* رئیــس امنیــت داخلی فرانســه از برنامه ریزی 

مفصل داعش برای مســابقات فوتبال یورو 2016 

در این کشور خبر داد.

* لیبرمن، داعش اسرائیل وزیر جنگ شد.

* عبدالباری عطوان: تاریخ مصرف آل ســعود برای 

آمریکا به پایان رسیده است.

* ســقوط هواپیمای مســافربری مصــر؛ حادثه 

تروریستی یا نقص فنی؟                    صفحه آخر

غوطه شرقی، در یک قدمی آزادی

هالکت 1100 تروریست تکفیری
در عملیات بزرگ حزب اهلل و ارتش سوریه

سیف: غرب به تعهدات خود در برجام پایبند نیست

سایت حامی دولت:
روحانی تکلیف سیف را یکسره کند!

با حضور پرشور هزاران تن از مشتاقان برگزار شد

جشن 3 سالگی دکتر سالم

خطاب به دیپلمات های آمریکا در وین 

جان کری: ماجرای مذاکرات هسته ای را 
با  آب و تاب برای نوه هایتان تعریف کنید!

* مدیر مسئول کیهان: همیشه دور، دور حزب اهلل است 
و پرچم حزب اهلل همیشه باید باال باشد.

* ســردار علی فــدوی فرمانده نیروی دریایی ســپاه 
پاســداران : شــیطان بزرگ در زمان دستگیری این 
تفنگداران در مدت زمان 30 دقیقه فهمید که شــبیه 

یک اعدامی است که پای دیوار اعدام قرار دارد.

* قالیباف شــهردار تهــران: اگر برخی با کلیدشــان 
نتوانستند مشکالت کشور را حل کنند، برای کلیدشان 

قفل درست نکنند!
* در مراســم جشن سه  ســالگی »دکتر سالم« فائزه 
هاشمی رفســنجانی به عنوان »فریدون سال« انتخاب 
شد.                                                      صفحه3

صفحه2 صفحه2صفحه2

تو را غایب نامیده اند، چون »ظاهر« نیستی، نه اینکه 
»حاضر« نباشی.

»غیبت« به معنای »حاضــر نبودن«، تهمت ناروایی 
است که به تو زده اند و آنان که بر این پندارند، فرق میان 
»ظهور« و »حضــور« را نمی دانند، آمدنت که در انتظار 
آنیم به معنای »ظهور« است، نه »حضور« و دلشدگانت 
که هر صبح و شــام تو را می خوانند، ظهورت را از خدا 
می طلبنــد نه حضورت را. وقتی ظاهر می شــوی، همه 
انگشت حیرت به دندان می گزند باتعجب می گویند که 
تو را پیش از این هم دیده اند. و راست می گویند، چرا که 
تو در میان مائی، زیرا امام مائی، جمعه که از راه می رسد، 
صاحبدالن »دل« از دست می دهند و قرار ازکف می نهند 
و قافله دل های بی قرار روی به قبله می کنند و آمدنت را
به انتظار می نشینند... و می دانند که سرانجام؛» یک روز 
نسیم خوش خبر می آید.«                                     صفحات5و8

*سیف با تاکید بر »عدم پایبندی 
غرب به تعهداتــش در چارچوب 
برجام« خطاب به غربی ها می گوید 
»این وظیفه اخالقی شماست که 
اکنــون تعهداتتان را در چارچوب 

برجام اجرا کنید«.

* یک ســایت حامی دولت با حمله شدید به رئیس بانک مرکزی به دلیل 
مواضعش در خصوص برجام و سرنوشــت آن، خواســتار یکسره کردن کار 

سیف از سوی رئیس جمهور شد.
* مجله آمریکایی نیوزویک:  به دلیل عدم دستیابی ایران  به منافع توافق، 

برجام در خطر فروپاشی قرار دارد.
* ایران حتی نمی تواند به دارایی های بلوکه شده خود در بانک های خارجی 
که 100میلیارد دالر برآورد شده دسترسی داشته باشد.            صفحه۱0

پیروزی قاطع مقابل روسیه
 در دیدار نهایی

ایران 
برای پنجمین بار 

قهرمان 
جام جهانی

 کشتی فرنگی شد
صفحه9

این فقط نتیجه 3 سال 
»فکر کردن«
به آمریکا بود!

اوضاع آشفته افراطیون
در انتخابات ریاست مجلس و خبرگان

* برجام نقض می شود اماکمیته نظارت بر اجرای آن تعطیل است!


