
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1394/10/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

برخی اختیــارات موضوع ماده 40 اساســنامه به 
شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید:

نمایندگی شــرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات 
دولتی و موسسات خصوصی.

تصویب آیین نامه های داخلی شرکت.
نصب و عزل کلیه کارکنان شــرکت، تعیین شغل 
و حقوق و دســتمزد و انجام ترفیع و تنبیه، سایر 
شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت 

و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها.
افتتاح حساب و اســتفاده از آن به نام شرکت نزد 

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.
دریافت مطالبات شــرکت و پرداخت دیون آن از 

اصل و بهره  و متفرعات.
اجرای مصوبات هیئت مدیره شرکت.

تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت 
سرپرستی در چارچوب ضوابط جاری شرکت.

تعیین اعضاء هیئت مدیره شرکت های سرمایه پذیر.
انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانک ها 
و موسسات اعتباری پس از تصویب هیئت مدیره.

نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح 
دعوی علیه ســایر اشــخاص جهت احقاق حقوق 
قانونی شــرکت و دفاع از شــرکت در مقابل کلیه 
دعاوی اقامه شــده علیه شــرکت اعم از حقوقی و 
جزایی در هر یک از مراجع ذیربط و درخواســت 
تخلیــه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت 
و درخواست ضرر و زیان و صدور دستور الزم االجرا 
و تعقیــب آن ها، انتخاب و عزل وکیل و نماینده به 

حق توکیل مکرر و سایر اقدامات مرتبط.
عقد هر نوع قرارداد و انجام معامالت شرکت اعم از 
داخلی یا خارجی و همچنین انجام خرید و فروش 
اموال منقول و غیرمنقول و انجام هزینه های جاری 

شرکت با رعایت مصوبات هیئت مدیره و در قالب 
آیین نامه معامالت و سایر آیین نامه های شرکت.

اجــاره و اســتیجاره و واگذاری و فســخ اجاره و 
تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها 
در تمام مراحل با توجه به صرفه و صالح شرکت.

واگذاری و تحصیل هرگونه حق کســب و پیشــه 
تجــارت ســرقفلی و خرید و فروش شــرکت ها و 

مایملک شرکت با تصویب هیئت مدیره.
تهیه و ارائه گزارشات عملکرد شرکت و امور مالی 
و سایر اطالعات ضروری به شکل مقایسه ای جهت 

ارائه به هیئت مدیره.
تهیــه و تنظیم خالصه صــورت دارایی ها و دیون 

شرکت جهت ارائه به حسابرس و بازرس قانونی.
تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد آن 

به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.
تهیه و تنظیم صورت های مالی )تراز نامه، ســود و 
زیان و...( در موارد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره 

جهت بررسی و تصویب.
ارائه تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عالمت و نام 

تجاری به نام شرکت.
تقدیم درخواســت و پیگیری هرگونه اختراع و یا 
نام و نشــان و تصویر و عالئم تجاری و یا خرید و 
تحصیــل، فروش و یا واگــذاری اختراعات و ورقه 
اختراع و یا هرگونه حقــوق و امتیازات مربوط به 

آن ها.
به امانت گذاشــتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه 
شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد 

آن ها جهت انجام امور شرکت.
با ثبت این مســتند تصمیمات تفویض اختیارات 
هیئت مدیره به مدیرعامل انتخاب شــده توســط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقــوم ثبت و در پایگاه  آگهی های ســازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس
 سهامی خاص به شماره ثبت 473022 

وشناسه ملی 14004961507

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1395/1/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره متشکل از آقای فرهاد جام سحر کد ملی 8-699129-004 
به سمت مدیرعامل، آقای عبدالحامد حمصی کد ملی 005-367313-1 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم کرمی کدملی 2-261648-007 
و آقای حمیدرضا درویشــی کد ملی 007-054733-5 به سمت رئیس 

هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و... با امضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شــرکت و مراســالت و نامه های عادی با امضاء هر یک از 

اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره، 
تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی تاسیساتی طراوت 
باران سهامی خاص به شماره ثبت 128613 

و شناسه ملی 10101719826

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1394/7/26 

و مجوز شماره 1714/02/03/02/01/516/1908/941165633 

مــورخ 1394/12/3 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ پلیس 

اطالعات و امنیت عمومی فاتب معاونت اطالعات تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

اعضــا هیئت مدیــره به شــرح ذیــل انتخــاب گردیدند: 

محمــد فروزان نــژاد ش م 0041985613 محمــد لواف 

ش م0043432212 محمد نیایی پور ش م 0032889658 

عبداله صمدی ش م 0037051199 و محســن حاجی علی 

صراف ش م0043248780 به عنوان اعضای اصلی و عیسی 

شریفی ســاری ش م1263062105 و محســن بایه ش م 

0044549393 به عنوان اعضــای علی البدل هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

سیدامیر احمد نواب کاشانی ش م 0044431643 به عنوان 

بازرس اصلی و حســین فروزان نژاد ش م 0056369646 به 

عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های موسسه 

تعیین شد.

با ثبــت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس، انتخاب 

مدیران، 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 موسسه 
بنیاد خیریه الزهرا سالم اله علیها تهران

 به شماره ثبت 16052 
و شناسه ملی10100583921

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

اداره کل راه آهن یزد در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 
12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد 

شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.
الزم به ذکر اســت کلیــه مراحل برگزاری فراخــوان ارزیابی کیفی از 
دریافت و تحویل اسناد ارزیابی تا تهیه لیست پیشنهاددهندگان دارای 
صالحیت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
1- موضوع مناقصه: تکمیل روسازی خطوط ایستگاه مبارکه

2- برآورد مناقصه: 33/949/024/228 ریال )سی و سه میلیارد و نهصد 
و چهل و نه میلیون و بیست و چهار هزار و دویست و بیست و هشت ریال(

3- مــدت و محل اجرا: مدت اجــرا نه/ 9 ماه بــوده و محل اجراء 
ایستگاه مبارکه می باشد.

4- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 13:00 
روز پنج شنبه مورخ 1395/5/14

5- مهلت ارسال اســناد تکمیل شده ارزیابی کیفی: حداکثر تا 
ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1395/5/30

6- ارائــه تصویر تایید صالحیت حداقل رتبه 5 در رشــته راه و باند از 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامی می باشد.

7- هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
8- پیشــنهاددهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروری اســت 
مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی 
جهت شرکت در فراخوان را محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد: 

021-27313131

آگهی دعوت به فراخوان 
ارزیابی کیفی مناقصه عمومی 
دومرحله ای شماره 95/19/م 

)نوبت دوم(اداره کل راه آهن یزد

اداره کل راه آهن یزد- اداره تدارکات و پشتیبانی

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/12/9 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقای داود رشیدی نژاد به شماره کد ملی 0057611769 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای رضا رشــیدی نژاد به شماره 
کد ملی 0074066846 به ســمت رئیس هیئــت مدیره و آقای 
جواد هنرور ترشیزی به شماره کد ملی 0890205663 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شــدند. 
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، 
سفته ها، بروات قراردادهای عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
اداری با امضاء ثابت مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، 

امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیــران، تعیین 
دارندگان حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت گلجبین سبز 
سهامی خاص به شماره ثبت 163821 

و شناسه ملی 10102064221

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

بارکد 7078379

م الف355073

اداره کل فرودگاه استان گیالن در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح تامین 
خدمات مورد نیاز مســافرین، مســتقبلین و مشــایعین فرودگاهی، نسبت به 
واگــذاری اماکن، محل ها و فضاهای تجاری، خدماتی )غرف خرده فروشــی( و 
تبلیغاتی و پارکینگ وســائط نقلیه و یک قطعه زمیــن با کاربری های ورزش 
و ســرگرمی در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت، جهت سرمایه گذاری، 
اجاره و بهره برداری به مدت حداکثر 3 ســال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری 
محــل با رعایت الیحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه های 
کشــور مصوب )1358( و آئین نامه اجرایــی آن، از طریق فراخوان عمومی به 

اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید.
بدینوســیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی، اجرایی 
و مدیریتی الزم می باشــند، دعوت بعمل می آیــد حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز چهارشنبه مورخ 1395/5/13 ضمن واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب 
2176844401008 در وجه اداره کل فرودگاه های اســتان گیالن، با مراجعه 
به اداره بازرگانی فرودگاه، به آدرس: ساختمان اداری، اداره بازرگانی و حقوقی، 

نسبت به ارائه فیش واریزی مزبور و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.
ســپرده شــرکت در فراخــوان معــادل: 1- مبلــغ 107/640/000 ریال بابت 
بهره برداری از غرف خرده فروشی 2- مبلغ 327/960/000 ریال بابت بهره برداری 
از فضاهای تبلیغاتی موجود و ســرمایه گذاری جهت احداث، بهره برداری و اجاره 
از فضاهای تبلیغاتی جدید 3- مبلغ 59/400/000 ریال بابت بهره برداری از یک 
قطعه زمین با کاربری ورزش و سرگرمی 4- مبلغ 39/600/000 ریال بابت بهره 
برداری از پارکینگ وسائط نقلیه، بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل 

سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر می باشد.
مهلت تکمیل و تســلیم اســناد )حداکثر( تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه  
مورخ 1395/5/25 به فرودگاه، امور اداری، دبیرخانه، می باشد که کلیه پاکات 
فراخوان )شامل پاکت ضمانتنامه، پاکت رزومه و پاکت پیشنهاد قیمت و آنالیز 
درآمد هزینه( می بایســت بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر 
مهر و موم شــده به فرودگاه ارایه گردد. الزم به ذکر است ارزیابی و شناسایی 
بهره بردار واجد شــرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد فراخوان انجام 
خواهد گردید و شــرکت در فراخوان هیچگونه حــق و حقوقی برای متقاضی 

ایجاد نخواهد نمود و هزینه انتشار آگهی با برنده فراخوان می باشد.
مشــخصات محل های قابل واگذاری، از طریق فرودگاه و ســایت مربوطه، به 

آدرس ذیل، ، قابل ارائه خواهد بود.
   www.rasht.airport.ir:آدرس سایت فرودگاه

www.airport.ir
http://iets.mporg.ir

شناسایی  عمومی  فراخوان  آگهی 
واگــذاری  جهــت  متقاضــی 
غــرف و اماکن تجــاری )غرف 
خرده فروشی(، تبلیغاتی، پارکینگ

و یک قطعه زمین با کاربری های ورزش و سرگرمی 
در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت

اداره کل فرودگاه استان گیالن

وزارت راه و شهرسازی
شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور

اداره کل فرودگاه استان گیالن

سال هفتادو پنجم   شماره ۲1۴0۲   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحهپنج شنبه ۷ مرداد 1395   ۲3 شوال 1۴3۷   ۲۸ جوالی ۲01۶

مسئول اتحادیه رسانه های عراق در گفت وگو با کیهان:

آمریکا در عراق جایگاهی ندارد
بسیج موصل را آزاد می کند

* آمریکا نمی خواهد بسیج مردمی در عملیات ورود بکند.
* مردم عراق  در حال حاضربه 2 چیز معتقد هستند و به آن تأسی می کنند؛ »مرجعیت«[نجف ] و »والیت« [آیت اهلل خامنه ای]. 

مردم می گویند  این 2 بودند  که عراق را نجات دادند.
* آمریکا در ماجرای آزادسازی رمادی، 90 درصد این شهر را تخریب کرد، ولی وقتی بسیج مردمی وارد تکریت شده 

بود، فقط 5 درصد شهر آسیب دید که علت آن هم تله های انفجاری داعش بود.
* بسیج مردمی وقتی منطقه ای را آزاد می کند، با کمال احترام ساکنان منطقه را برمی گرداند و از خود مردم منطقه 

هم تشکل هایی را برای حفاظت ایجاد می کند. 

*  موقعی که داعش وارد سوریه شد، حاج قاسم شماری از مردم عراق را برای نبرد با داعش در سوریه بسیج کرد. 
همان موقع ما به نخســت وزیر عراق )نوری مالکی( گفتیم که ارتش حقیقی عراق، در سوریه در حال شکل گیری 

است.
*  اصوال فرماندهی حاج قاسم سلیمانی به گونه ای است که به شهر آسیب نمی رسد.

* اگر فتوای آیت اهلل سیستانی و تدابیر امام خامنه ای و ایستادگی حاج قاسم نبود، ما نه تنها بغداد، بلکه عراق را هم 
از دست می دادیم.

صفحه8

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

وقتی 
مدعیان اصالح طلبی
گنده گویی کردند

 و زیر بارش ماندند

درست مثل 
عراق و سوریه...

* مجیــد تخــت روانچــی عضو 
ارشد تیم مذاکره کننده: تحریم ها 
روی کاغذ برداشــته شده است. 
تــوازن روی کاغــذ وجــود دارد 
اما در عمل با اجرایی شدن برجام 
رو بــه  رو  مشــکالتی  بــا 

شدیم.
* ما باید میوه اجــرای برجام را 
بتوانیم بچینیم کــه آن هم رفع 
تحریم هاست. اگر نتوانیم این میوه 
را بچینیم توافق موفقیت آمیز اجرا 

نشده است.

مردم دور خانه شیخ عیسی قاسم حلقه زدند
آل خلیفه جلسه محاکمه را لغو کرد

* بســیج مردمی یک نیروی رســمی وابسته به 
نخست وزیر عراق شد.

* در جریــان برگزاری گردهمایی حزب دموکرات،مردم 
آمریکا پرچم این کشور و اسرائیل را به آتش کشیدند.

* انفجار مهیب در قامشــلی ســوریه 35 کشته و 
100 مجروح برجای گذاشت.

* پس لرزه های حمله داعش به کلیسای نرماندی؛ 
از آماده بــاش در کلیســاهای انگلیس تا هشــدار 

بی سابقه اوالند.
* نماینده ســابق پارلمان ســومالی در موگادیشو 

عملیات انتحاری کرد.
صفحه آخر

مزدوران آل سعود ساکنان یک روستا را در یمن 
پس از اعدام تکه تکه کردند!

سالروز شهادت مظلومانه امام جعفر صادق علیه السالم را تسلیت می گوییم

* پرویــز داودی: کاهــش 40 دالری قیمت نفت 
نتیجه دیپلماسی دولت یازدهم است.

* حجت االسالم والمسلمین رئیسی: فروشگاه های 
»جهان مال« و »مشــهدمال« با اقتصاد مقاومتی 

تناسبی ندارد.

* مدیرعامل آبفای اســتان تهران: یک چهارم آب 
تهران هدر می رود.

* سخنگوی کانون انجمن های لوازم خانگی: فقط 
نیم درصد منابع کارت اعتباری کاال محقق شد.

صفحات4و9

انحراف 8 هزار میلیارد تومانی
منابع بانک مسکن

تخت روانچی: در برجام توازن و رفع تحریم هست
اما روی کاغذ!
محاصره حلب کامل شد

ارتش سوریه: تروریست ها تسلیم شوند

* اینکه چرا تا االن مشکل بانک های بزرگ و تعامل آنها با ایران بعد از 6 ماه حل نشده است؛ یک دلیلش ترس 
بانک های بزرگ به خاطر تحریم های اولیه آمریکاست.

* در تمام جلســاتی کــه بعد از 
اجرایی شدن برجام با آمریکایی ها 
در سطح وزیر و معاونان داشتیم بر 
این نکته تاکید کردیم، پیامی که 
از ســوی آنها می آید نه تنها یک 
پیام نیســت بلکه این پیام مثبت 

هم نیست.
* به آمریکایی ها هم این را گفته ایم 
که آنها براساس برجام باید فضای 
الزم را ایجــاد کنند تا این نگرانی 
رفع شــود و از دید مــا این کار را 
انجام نمی دهند.             صفحه2

* اجتماع جمعیت انبوه آماده جانفشــانی در گرداگرد منزل 
شیخ »عیسی قاسم«، رژیم آل خلیفه را به وحشت انداخت.

* ازدحام مردم در اطراف منزل این عالم شیعی به حدی بود که 
ماموران آل خلیفه از مشاهده این همه جمعیت شوکه شدند.

* جمعیت معترض اعالم کردند، آل خلیفه با محاکمه شیخ 
عیسی قاسم، درهای جهنم را به روی خود باز خواهد کرد.

* آل خلیفه جلســه محاکمه رهبر شیعیان بحرین را تا 24 
مرداد عقب انداخت.                                    صفحه آخر

* ارتش سوریه و نیروهای مقاومت پس از محاصره کامل 15 هزار تروریست تکفیری در شرق شهر حلب، از آنها 
خواستند خود را تسلیم کنند.

* فرماندهی ارتش سوریه اعالم کرد: همه راه های لجستیکی و مواصالتی تروریست ها در شرق حلب توسط نظامیان 
و نیروهای مقاومت مسدود شده است.

* هر چند رقه مرکز تروریست ها در سوریه خوانده می شود ولی موقعیت راهبردی حلب برای طرفین درگیری به 
مراتب بیشتر است.                                                                                                        صفحه3

* شگرد عیادت و ایجاد حاشیه 
امن برای دستیار متخلف

* شکست معنادار عارف، راز انحالل 
شورای سیاستگذاری اصالحات

* خزانــه دولــت خالــی بــود که 
مخارجش را بیشتر کرد؟!  صفحه2


