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آگهی اعالن 
نظر کمیسیون 

تشخیص 
 ماده 12 قانون 

زمین شهری

کمیسیون تشخیص ماده 12 استان یزد با 
توجه به نظریه شماره 80 مورخ 96/2/18 
قســمتی از 380 فرعــی از 13 فرعی از 
5938 اصلی بخش 4 یزد را طبق کروکی 
لذا  نموده  اعالم  آگهی بصورت موات  این 
با توجه به عدم دسترســی بــه مالک یا 
مالکین پالک فوق و با اســتناد به مصوبه 
مورخ 71/11/3 مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مراتــب را در دو نوبت به فاصله 10 
روز به اطالع مالــک یا مالکین و صاحبان 
ســایر حقوق قانونی پالک فوق می رساند 
در صــورت اعتراض احتمالــی به نظریه 
صــادره مراتب اعتراض خــود را حداکثر 
ظرف مهلت سه ماه از انتشار آخرین آگهی 
دارند.  تقدیم  قضایــی  مراجع صالحه  به 
در صورت عــدم اعتراض در فرجه زمانی 

شده نظریه صادره قطعی است. یاد

)نوبت دوم(

سه

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1395/2/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

مهــدی ایمــان زاده فرد بــه شــماره ملــی 0080491375 به 

ســمت بازرس اصلی و سیاوش قاســمی خلخالی به شماره ملی 

0063388741 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند.

مســعود خدیوزاد به شــماره ملــی 1708876790 به ســمت 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مریم دیهیم جو به شــماره ملی 

0051260328 به ســمت نایــب رئیس هیئت مدیره و ســعید 

خدیوزاد به شــماره ملی 0011008504 به ســمت عضو هیئت 

مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 

بروات، قراردادها و عقود اســامی و اوراق عادی و اداری با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیــران، انتخاب 

مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، تعیین وضعیت حق امضاء، 

انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 

شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم سهامی خاص به شماره ثبت 102490 
و شناسه ملی 10101464348

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/2/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

- اســمعیل خدادی به کد ملی 2092758640 به سمت معاون 
مالی شرکت انتخاب گردید.

- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از جمله، چک، ســفته، 
بــرات و قراردادها با دو امضای متفــق مدیرعامل ناصر یزدآبادی 
ورنوسفادرانی و معاون مالی شرکت اسمعیل خدادی همراه بامهر 
شــرکت معتبر اســت و در غیاب معاون مالی بــا امضای یکی از 

اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین 
وضعیت حق امضاء 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 گروه عمران و مسکن سازه 
پایدار قرن سهامی خاص به شماره ثبت 83950 

و شناسه ملی 10101285457

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح ذیل جهت اطاع 
عموم آگهی می گردد. - موضوع موسســه:  انجام امور مشــاوره حقوقی و وکالت 
توســط وکای دارای پروانــه وکالت معتبر. )در صورت ضــرورت قانونی انجام 
موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم( - مدت موسســه: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود - مرکز اصلی موسســه: تهران، خیابــان ولی عصر)عج(، پل امیربهادر، 
خیابان بشــیری، کوچه وزیری، پاک 13 کد پستی 1194644311 - سرمایه 
موسســه: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. آقای سیدســعید طالبیان، دارای 
850/000 ریال ســهم الشرکه. آقای محمدرضا رســولی، دارای 50/000 ریال 
سهم الشرکه. آقای سیدامیر حامد طالبیان، دارای 50/000 ریال سهم الشرکه. 
آقای ســیدعلیرضا طالبیان، دارای 50/000 ریال سهم الشرکه. - اولین مدیران 
موسسه: 1- سیدسعید طالبیان به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به 
شماره ملی 0943193941 - محمدرضا رسولی به سمت عضو هیئت مدیره به 
شماره ملی 0080323863 به مدت دو سال تعیین گردیدند. - دارندگان حق 
امضا: همچنین کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســامی، با امضای مدیرعامل و همراه با مهر موسســه معتبر 
می باشــد. - اختیــارات نماینده قانونی: طبق اساســنامه )ثبت موضوع فعالیت 

مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(.

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی
 بین المللی سادات دادرس در تاریخ 1395/8/8

 به شماره ثبت 40028 به شناسه ملی 14006281044

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

مجله هفتگی کیهان ورزشی 
گــزارش،  مطالب،  حــاوی 
مصاحبــه و آخرین اخبار از 
ورزش جهــان و ایران امروز 

منتشر شد:
وعده هــا  بــه  عمــل   *
)چشم انداز(، دولت دوازدهم 
بگیــرد  جــدی  را  ورزش 
)تکاپو(، به بهانه خداحافظی 
چند تن از بازیکنان خوشنام 

فوتبــال ایــران )قدردانی فراموش نشــود(، درس هایــی از فوتبال با 
محمود یاوری، تیمداری با اعمال شــاقه، نگاهی متفاوت به محرومیت 
تماشــاگران پرســپولیس، خودزنی به ســبک فوتبال، لیگ آسیا در 
»گرو«ی دیدارهای برگشت، دیویدبکام جادوگر ضربه های ناب، آخرین 

اخبار از نقل و انتقاالت فوتبال، گزارش مسابقات فوتبال اروپا و...
پوســتر: اســتقال تهران، رئال مادرید، علیرضــا جهانبخش، موناکو، 

یوونتوس و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

نظر  در  ایران -  منطقه فارس  شــرکت مخابرات 
دارد مجموعه آبی خود را طریق مزایده عمومی براســاس 
مشــخصات موجود در اسناد به پیمانکار واگذار نماید، لذا از 
کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت شرکت 

در مزایده؛ دعوت به عمل می آید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به پرتال این منطقه 

به آدرس WWW.TCF.IR مراجعه نمایند.

آگهی مزایده 
شماره 96/2 شرکت مخابرات ایران 

سهامی عام
 منطقه فارس

به پیشــنهادات فاقد امضاء مشــروط، مخدوش و پیشــنهاداتی که بعد از انقضاء مدت 
فراخوان واصل شــود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه 
بانکی معتبر، ضمانت نامه مخدوش، کمتر از مبلغ مقرر، چک شخصی و شرکتی و نظایر 
آن ترتیب اثر داده نخواهد شــد. اسناد در سایت های ذیل قابل دسترس می باشد. جهت 

کسب اطالعات بیشتر با تلفن 38274632-081 تماس حاصل فرمایید.
http://www/edch.ir       :سایت شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
http://tender.tavanir.org.ir             :سایت معامالت شرکت توانیر
http://iets.mporg.ir             :سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت اولآگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 96/05

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

یف
شرحرد

تعداد 
تقریبی 
مشترکین

شماره 
مناقصه

آخرین 
مهلت 
تحویل 
پاکات

مبلغ ضمانت نامه بانکی )ریال(بازگشائی پاکات

جالف وب

مبلغ ریالشهرستانمبلغ ریالشهرستان
441/000/000همدان یک

357/000/000نهاوند 177/000/000فامنین
424/000/000همدان دو

262/000/000اسدآباد 287/000/000رزن

قرائت و توزیع صورتحساب و 1
96/3/27 70461696/05وصول مطالبات مشترکین

ساعت 14
 96/3/28
ساعت10

 96/3/30
ساعت 11

281/000/000کبودرآهنگ
1/653/000/000کل استان 304/000/000بهار

سایر اطالعات و جزئیات 443/000/000مالیر
در اسناد مناقصه مندرج است 293/000/000تویسرکان

شرکت توزیع برق استان همدان
شرکت توزیع نیروی برق استان همدان درنظر دارد قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط اسناد مناقصه واگذار 
نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط بر اساس اسناد و شرایط مناقصه دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز با ارائه فیش واریزی به مبلغ 50/000 ریال به حساب سپهر 0101847694000 
نزد بانک صادرات مهدیه به نام شرکت توزیع برق استان همدان جهت خرید اسناد به سایت های زیر مراجعه نمایید. و پیشنهاد مالی خود را به آدرس همدان خیابان مهدیه شرکت توزیع برق همدان ارسال نمایند.

سال هفتادو ششم   شماره 216۳۳   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 6 خرداد 1۳96  اول رمضان 14۳۸   2۷ مه 201۷

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

صفحه2

ورود پیکر مطهر 13۵ شهید دفاع مقدس به میهن اسالمی

گزارش خبری تحلیلی کیهان

خیال آمریکا از انتخابات راحت شد
تحریم های جدید از راه رسید

صفحه3

حلول ماه میهامنی خدا مبارک باد

* رهبــر معظم انقاب اســامی در 
دیدار جمعــی از مدیران و اســاتید 
مؤسســه  امام صادق )ع( : به نظر من 
این وســایل رسانه ای جدید، هم یک 
فرصت اســت، هم یک خطر اســت؛ 
فرصت از دو نظر، خطر از یک جهت.

* خطر از این جهت که ممکن است این 
حرف ها و ُشبهه ها، در ذهن جوان ها و 
در ذهن غیرجوان ها اثر بگذارد و اینها 
را منحرف کند؛ این جهت خطر است.

* از دو جهت فرصت است: یکی اینکه 
ما مّطلع می شویم که چه شبهه هایی 
وجود دارد. یکی از مشکات کار ما این 

است که ما شبهه ها را نمی شناسیم.

در دیدار مدیران و اساتید موسسه امام صادق)ع(

رهبر انقالب: ابزار رسانه ای جدید
دو فرصت و یک خطر دارد

* ما به برکت فضای مجازی و این رســانه  عظیم عمومی می توانیم کشف 
کنیم که چه چیزهایی امروز مطرح است؛ این یک فرصت ]است[ که فرصت 

بسیار با ارزشی است.
* فرصت دّوم هم این اســت که از همین طریق می توانیم شبهه را برطرف 
کنیم و آن را ازاله کنیم.                                                   صفحه3

* علی رغم تبلیغات گسترده دولت، وزارت اقتصاد: 
تورم همین ماه 2 رقمی می شود.

* زنگنه: خواهــان عقد قرارداد بــا آمریکایی ها 
هستیم! ولی دولت آمریکا همکاری نمی کند.

 * وزیر خزانــه داری آمریکا خبر داد: تجدیدنظر 
آمریکا در مجوزهای فروش هواپیما به ایران.

* تعداد شرکت های زیان ده بورس تهران بیش از 
5 برابر شده است.                         صفحات1۰و۴

سردار حاجی زاده:

سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک
در سپاه تأسیس شد

* دادگاه آل ســعود 14 جوان شیعه را به جرم شرکت 
در تظاهرات به اعدام محکوم کرد.

* یک شهر در جنوب فیلیپین به اشغال داعش درآمد.
* مخالفت شــدید عبادی با تبعید شیخ عیسی قاسم 

به عراق.

* به درخواســت رژیم صهیونیســتی صورت گرفت؛ 
چرخش محسوس آمریکا و ناتو از جنگ نمایشی علیه 

داعش به مقابله با مقاومت.
* تروریست های داعش 35 مسیحی را در مرکز مصر 
قتل عام کردند.                                   صفحه آخر

سیدحسن نصراهلل:

شهروندان سعودی با صندوق رأی بیگانه اند
و آن را با جعبه تخم مرغ اشتباه می گیرند!

خطیب جمعه تهران:

متخلفان انتخابات را محاکمه
و به مردم معرفی کنید

* به حکام وابســته بــه آمریکا 
درســت  را  ایــران  می گویــم 
بشناســید؛ ایراِن قدرتمند دست 
به ماشــه اســت، اگر دست از پا 
خطا کنید، کشــورهایتان زیرورو 
می شود. سرنوشت صدام در انتظار 
شماســت، با ریســمان پوسیده 
آمریکا ته چاه نروید.       صفحه3

* سنای آمریکا، طرح تحریم های جدید ضد ایرانی را که به دلیل 
انتخابات ریاست جمهوری به تعویق انداخته بود، رسما کلید زد.

* اعضــای کمیته روابط خارجــی مجلس ســنای آمریکا از 
2حــزب جمهوری خواه و دموکرات روز پنج شــنبه )2۵ می؛ ۴ 
خرداد( طرحی که خواستار اعمال تحریم های جامع غیرهسته ای 

علیه ایران است را به تصویب رساندند.
* این طرح تحریم های گســترده ای را بــه بهانه فعالیت های 
موشکی، اقدامات منطقه ای و ادعای نقض حقوق بشر، علیه ایران 

وضع می کند.
* »آدام زوبین« معاون وزیر خزانه داری ســابق آمریکا چندی 
پیش در نامه ای خطاب به نمایندگان کنگره هشــدار داد که این 
تحریم ها با توجه به اینکه دستکم مغایر با روح برنامه جامع اقدام 
مشترک)برجام( است، موجب واکنش های وحشتناکی در داخل 

ایران و متحدان واشنگتن خواهد شد.
* طبق نص صریح برجام، ایاالت متحده حق تصویب تحریم جدید 
علیه ایران را ندارد. چنان که مطابق با بند 26 برجام حتی وضع قانون 

تحریم جدید و نه حتی اجرای آن به معنی نقض برجام می باشد.
* آمریکا تاکنون به دفعات برجام را نقض کرده اســت اما دولت 
یازدهم بــه واکنش های منفعالنه از جمله فشــار ایمیلی، پیام 
توئیتری و گالیه محترمانه و در نهایت توجیه عهدشــکنی های 
طرف مقابل روی آورده است.                                            صفحه2

رمزگشایی از 
تبلیغات علیه قطر مجادله در فراکسیون امید

بر سر انتخابات هیئت رئیسه مجلس


