
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد

آگهی فروش خانه سازمانی 
اداره کل امور اقتصادی

 و دارایی استان یزد
 )نوبت دوم(

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد به استناد مقررات 
ابالغی و آیین نامه اجرایی ماده)8( قانون ســاماندهی و حمایت از تولید 
و عرضه مســکن در نظر دارد امالک مشروحه ذیل را از طریق مزایده 
عمومی در بســتر ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس 
setadiran.ir واگــذار نماید. لذا متقاضیــان در صورت تمایل به 
شــرکت در مزایده می توانند جهت شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد از 

تاریخ 1397/10/26 به آدرس سامانه فوق مراجعه نمایند.

شماره پالک ردیف
آدرسمساحتثبتی

 ملک
قیمت پایه 

)ریال(

سپرده شرکت 
در مزایده 

)ریال(

1

یک فرعی از 
14556 اصلی 
واقع در بخش 

8 یزد

259/2
یزد- بلوار 22 
بهمن نبش 
کوچه مهدیه

32/000/000/0001/600/000/000

2

67 فرعی از 
13395 اصلی 
واقع در بخش 

5 یزد

190

یزد- خیابان 
مسکن و 

شهرسازی- 
کوچه الدن3 

غربی

4/180/000/000209/000/000

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عمــوم آگهی می گردد. موضوع: تولید داروی درمان 
هپاتیت بی و ســی استخراج و خالص ســازی و تولید اسیدهای 
صفراوی بدست آمده از حیوانات در مصارف دارویی و آزمایشگاهی 
و صنعتی- تخلیص و ساخت هر نوع دارو و یا فرآورده بیولوژیک 
و گیاهــان دارویی عرضه و فروش- اشــتغال به تهیه و ترکیب و 
فروش داروها، واکســن ها، ســرم ها، مواد بیولوژی و بیمارستانها 
مخصــوص انســان و دام- واردات و صــادرات، خرید و فروش و 
تولیــد انواع محصوالت مجاز بازرگانی اعم از داروئی و مکمل های 
داروئی و رژیمی، آرایشــی و بهداشــتی، کلیه تجهیزات پزشکی 
و دندانپزشــکی، محصوالت دامی و کشاورزی و عملیاتی کردن 
محصوالت و صادرات محصوالت و ســایر فعالیت های بازرگانی- 
اخذ نمایندگی شــرکت های خارج از کشور و ایجاد نمایندگی در 
داخل و خارج از کشور- شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و 
اخذ اعتبار از مؤسسات و بانک های دولتی و خصوصی- مطالعات 
و تولید محصوالت کشــاورزی ارائه خدمــات و تأمین نیاز تولید 
کنندگان کشاورزی- مشــاوره و زمینه سازی فروش اختراعات و 
اکتشــافات داخلی- برگزاری کارگاه های آموزشی و همکاری در 
برگزاری همایش ها و کنگره ها در زمینه های علمی در صورت لزوم 

پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران- پاستور- خیابان 
12 فروردین- بن بســت فتوره چی- پــالک 2- طبقه اول- کد 
پســتی 1316955938 سرمایه شخصیت حقوقی: 10000000 
ریال می باشــد. اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فاطمه 
سیاه مرزکوهی به شماره ملی 2122718307 دارنده 5000000 
ریال خانم راضیه دیندارلو به شماره ملی 2432825535 دارنده 
5000000 ریال اولین مدیران: خانم فاطمه ســیاه مرزکوهی به 
شــماره ملی 2122718307 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و خانم راضیه دیندارلو به شــماره ملی 2432825535 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و 
تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها به امضاء 
فاطمه ســیاه مرزکوهی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و 
اداری به امضاء فاطمه سیاه مرزکوهی همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشــد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع 

فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود زیست شیمی پاسارگاد 
در تاریخ 1396/4/12 به شماره ثبت 511792 به شناسه ملی 14006880075

ف
مبلغ ضمانت نامه شرح اقالم مزایدهردی

بانکی )ریال(
شماره 
مزایده

آخرین مهلت 
تحویل اسناد

تاریخ بازگشایی 
توضیحاتپاکات الف و ب و ج

1
تخریب و فروش یراق آالت 
سوله انبار به مساحت 1297 
مترمربع و با ارتفاع 15 متر

 97/11/25 تا 461/000/00097/04
ساعت 12

97/11/27
ساعت 10

سایر اطالعات
 و جزئیات در اسناد 
مزایده مندرج است

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در نظر دارد تخریب و فروش سوله انبار به شرح ذیل خود را از طریق مزایده عمومی به فروش 
رساند. لذا از کلیه متقاضیان خرید واجد شرایط اسناد مزایده دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز با ارائه فیش واریزی به 
مبلغ 400000 ریال به حساب سپهر 0101847694000 نزد بانک صادرات بابت خرید اسناد به امور تدارکات این شرکت واقع در همدان خیابان 

مهدیه مراجعه و یا با هماهنگی با تلفن 38274632-081 از آدرس سایت های ذیل اسناد را دریافت نمایند.

توضیحات: 
از  بعد  که  پیشنهاداتی  و  مخدوش  مشروط،  امضاء  فاقد  پیشنهادات  به   -1
به  شد.  نخواهد  داده  اثر  ترتیب  مطلقا  شود  واصل  فراخوان  مدت  انقضاء 
پیشنهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر، ضمانت نامه مخدوش، کمتر از مبلغ 
مقرر، چک شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 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

آگهی فراخوان مزایده عمومی  
نوبت اولشماره 97/04

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1396/5/24 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای محمدرضا مشــایخی به 

شماره ملی 1218998121 به نمایندگی از شرکت خدماتی 

تحقیقاتی ســاتر سبز به شناســه ملی 10102262391 به 

سمت عضو هیئت مدیره- آقای احمد بی طرف به شماره ملی 

2595296401 به نمایندگی از شرکت ناصرین وحید با شناسه 

ملی 10102255011 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- 

آقای حسنعلی لطفعلی زاده به شماره ملی 2296643825 به 

نمایندگی از شــرکت مهندسی آماد بهینه ساز به شناسه ملی 

10102251738 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره- 

آقای مسعود نوراحمدی به شــماره ملی 1930608071 به 

نمایندگی از شــرکت بازرســی مهندســی و کنترل کیفیت 

ســنجش گســتر دانا به شناســه ملی 10102384287 به 

ســمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا عالئی به شــماره ملی 

5579142064 به نمایندگی از موسســه بنیاد تعاون ســپاه 

پاسداران انقالب اسالمی به شناسه ملی 14003691943 به 

ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. -کلیه اوراق و اسناد 

بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و 

عقود با امضاء ثابت مدیرعامل به همراه مدیر اداری مالی آقای 

محمدرضــا مافی ها و یا یکی از اعضــاء هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)353316(

آگهی تغییرات شرکت گروه طلیعه سبز جهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 244700 و شناسه ملی 10102853650

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/5/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان ســال مالی منتهی به 1395/12/30 به تصویب رسید. 
آقای سهراب تقی پور آهنگر به شــماره ملی 2060701163 
به ســمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا مافی ها به شــماره 
ملی 0047192240 به ســمت بــازرس علی البدل برای یک 
سال مالی انتخاب شدند. اشــخاص حقوقی زیر برای مدت 2 
ســال به ســمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. شرکت 
ناصرین وحید ســهامی خاص شناسه ملی 10102255011 
شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز سهامی خاص به شناسه 
ملی 10102262391 موسسه بنیاد تعاون سپاه پاسداران به 
شناسه ملی 14003691943- شــرکت بازرسی مهندسی و 
کنترل کیفیت ســنجش گستر دانا ســهامی خاص به شناسه 
ملی 10102384287 شرکت مهندسی آماد بهینه ساز خاص 
شناســه ملی 10102251738 روزنامه کثیراالنتشــار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )353315(

آگهی تغییرات شرکت گروه طلیعه سبز 
جهان سهامی خاص به شماره ثبت 244700 

و شناسه ملی 10102853650 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/05/08 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره به شــرح 

ذیل تعیین شــدند: آقای محمدمجید حسینعلی به شماره 

ملی 0451366336 به ســمت رئیس هیئت مدیره- آقای 

مرتضی عبداللهی علی آبادی به شماره ملی 0058727752 

به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- خانم لعیا حسینعلی 

به شــماره ملی 040036641 به سمت عضو هیئت مدیره 

و مدیرعامــل- خانم فروزان شــیرینی چی به شــماره ملی 

0032289545 به ســمت عضو هئیت مدیره کلیه اسناد و 

اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 

قراردادها و عقود اســالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت اعتماد گستر ستاره ایرانیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 524394 وشناسه ملی 14007485673 

-واحدآگهیهاونیازمندیها
-نمایندگیهایتهرانوشهرستانها

-مدیریتویژهنامه

حضرت امام خمینی)ره(:خدماتی   هک انجام می دهید هب اطالع مردم ربسانید.

رهبر معظم انقالب:رد این چهار دهه ملت و دولت کاراهی زبرگی انجام داده اند.

منتشر می شود ویژه نامه »چهلمین سال انقالب اسالمی« 

توجه قابل 
اجرایی دستگاه های  و  شرکت ها  سازمان ها،   نهاد ها،   

    مؤسسه کیهان بنا  بر وظیفه رسانه ای خود، در پی بررسی جنبه  های مختلف انقالب و تحلیل وقایع سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی آن و نیز روند فعالیت های اثر گذار دســتگاه های مختلف کشــور، در نظر دارد به منظور اطالع رســانی و 
انعکاس دستاوردها و خدمات ارزنده انقالب به آحاد مردم شریف ایران، ویژه نامه ای را به مناسبت چهلمین سال انقالب اسالمی 

)در قطع 35×25( منتشر نماید.
    مدیران و دســت اندرکاران محترم نهادها، دســتگاه های اجرایی، مؤسسات عمومی، شــرکت ها و  سازمان ها می توانند 
فعالیت ها و عملکرد مجموعه تحت امر خود طی چهار دهه گذشته را در قالب آمار، ارقام، عکس و گزارش های مربوطه با هدف 

اطالع رسانی به عموم مردم، در این ویژه نامه که با توجه به محتوای آن، اثری ماندگار خواهد بود، منعکس نمایند.
    ایــن ویژه نامــه در یکی از روزهای دهه مبارکه فجر، همراه روزنامه و به صورت سراســری توزیع می گردد و همزمان به 

صورت جداگانه، برای نهاد ها، ارگان ها، مؤسسات عمومی، مراکز استان ها و... ارسال می گردد.

Kayhan@Kayhan.ir:پستالکترونیکی

۳۵۲00 }تلفن: 

سال هفتادو هفتم   شماره 22107   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه  2 بهمن 1397   15 جمادی االول 1440    22 ژانویه 2019

رئیس قوه قضائیه: 

آمریکا و غرب 
صرفا با کشورهایی 
که نوکر آنها باشند
 رابطه خوبی دارند

۳

يادداشت روز

آقای روحانی! 
اینجا که واتیکان نیست!

خبر ویژه

تاجیک: اصالح طلبان سرشناس
باید برای حمایت از روحانی محاکمه شوند

صفحه2 صفحه2

سی ان ان: کره شمالی
 ترامپ را به بازی گرفته است

گزارش تحلیلی کیهان از سخنان دیروز رئیس جمهور

فیلترینگ واقعی
فراموشی وعده ها و سانسور مشکالت مردم است!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

اجالس داووس، بحران های رنگارنگ
و غیبت غول های نظام سرمایه داری

* واردات فیلترهای تصفیه آب خارجی با 10 برابر 
قیمت مشابه داخلی!

* سرگردانی نظام بانکی در برخورد با پول الکترونیکی.
* طبق آمارهای رسمی جهیزیه حداقل 83 درصد 

گران شده است.

* کابل کشــی داخل منازل برای فیبرنوری رایگان 
است.

* رئیس کل بانک مرکزی: ذخایر ارزی داخل کشور 
بسیار مطلوب است.

صفحه۴

ورود سازمان بازرسی به افزایش ناگهانی قیمت خودرو

سراج: سایپا هنوز مجوز افزایش قیمت را 
ارائه نکرده است

* مهاجــرت از آمریکا رکورد زد؛ 16 درصد از مردم 

در اندیشه ترک  دائمی کشور هستند.

* گرفتن عکس یادگاری توسط نتانیاهو، تنها فایده 

نشست لهستان خواهد بود.

* 18کشــته و 27 زخمی حاصل حمله طالبان به 

قرارگاه امنیت ملی افغانستان.

*  وزیر تجارت انگلیس از خطرات برگزیت می گوید؛ 

سونامی سیاسی در انتظار بریتانیا.        صفحه آخر

با انهدام 38 موشک رژیم صهیونیستی

اسرائیل در آسمان سوریه 
زمین گیر شد!

»اسراف زدگی« 
در قشر مرفه 
جامعه عربستان
و مردمانی که
 نان شب ندارند

۱۲

مشکل دولت 
ابزار اندک
 یا نداشتن همت؟

۱۱

توجه به توصیه های مهم مقام معظم رهبری بر حفظ و رونق داشته های خودی

نگاه به داخل زمینه ساز بی نیازی از بیگانه
صفحه۵

* ســی ان ان: رهبــر کره شــمالی، هم به دنبــال کاهش 
تحریم هاســت و هم در تالش برای اعالم توافق آتش بس 
رسمی میان دو کره و خارج شدن آمریکا از شبه جزیره کره.

* امروز توان هسته ای کره شمالی بیش از زمانی است 
که در نشست سنگاپور اون با ترامپ دیدار کرد.

* ترامپ پیش از این اعالم کرده بود که عاشق کیم شده 
است اما به نظر می رسد که این عشق یک طرفه است.

* کره شمالی اکنون کالهک هسته ای دارد و به رغم مذاکرات 
همچنان در حال ســاخت زرادخانه هسته ای است. به نظر 
می رسد او ترامپ را به بازی گرفته است.           صفحه آخر

* اجالس داووس محفلی اســت که غول های نظام ســرمایه داری از سراسر جهان دور هم جمع می شوند تا 
به اصطالح برای شــفای مشکالت اقتصادی دنیا، نسخه بپیچند اما امســال، بسیاری از این غول ها، گرفتار 

بحران های داخلی شده و به سوئیس نمی روند تا چاره ای برای مشکالت خود پیدا کنند.
* غیبت سران آمریکا، انگلیس و فرانسه در نشست امروز قطعی شده، روسیه گفته شاید بیاید شاید نه، چین 

و هند هم قرار نیست در این اجالس شرکت کنند.
* »ترامــپ« با بحران تعطیلی دولت، »ماکرون« با بحران جلیقه زردها و خانم »می« هم با بحران برگزیت 

دست به گریبانند.
* دولت آمریکا حتی گفته، نمی تواند به این اجالس وزیر هم بفرستد چون کارهای مهم تری در آمریکا دارند! 
موسسه آکسفام هم در آستانه شروع این اجالس بی رونق اعالم کرده 50 درصد ثروت دنیا در اختیار 26 نفر 
است، تا بدین ترتیب نشان دهد، لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه داری به بن بست خورده!            صفحه آخر

* رئیس جمهور روز گذشــته طی سخنانی در جمع وزیر 
و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دو قطبی 
همیشــگی فیلترینگ و آزادی ارتباطــات را مطرح و 
منتقدین دولت را که دست به ساماندهی فضای مجازی 

نزده است را مورد هجمه قرار داد.
* رئیس جمهور در سخنان دیروز خود هیچ اشاره ای به 
مشکالت حقیقی مردم نکرد و به این نکته نپرداخت که 
فیلترینگ واقعی سانســور مشکالت مردم و فراموشی 
وعده ها است و نه بازی با الفاظ و دو گانه سازی های کاذب 

که هیچ مشکلی از مشکالت مردم را حل نمی کند.
*  رئیس جمهور : دیگر نمی شــود فضــای مجازی را از 
زندگی مردم جدا کرد. دیگر این امر قابل تحقق نیست 
که حاکمیت از مردم بخواهد به عنوان مثال موبایل را به 

خاطر برخی آسیب هایش کنار بگذارند.
* برخی فکــر می کنند اختیاراتی از آســمان دارند تا 
بر زمینی ها هر فرمانی کــه می خواهند صادر کنند، اما 
خداوند به پیامبر خاتــم )ص( نیز تأکید کرد که تو وکیل 
مردم نیســتی و فقط مأمور ابالغ پیام هستی و مردم در 

پذیرش یا رد آن ، مختار هستند.
* رئیس جمهور در سخنان خود به این نکته اشاره نکرده 
است که چه کسی به دنبال ممنوعیت استفاده از یک ابزار 
به صورت کامل است، کدام مسئول یا شخصیت مثال گفته 
اســت افراد از تلفن همراه استفاده نکنند یا شبکه های 

ارتباطی و پیام رسان اصال وجود نداشته باشند؟!
* منتقدین نه به دنبال فیلترینگ بدون محاسبه هستند 
و نه خواهان هرج و مرج در فضای مجازی، آنان می گویند 
از  دولت مسئول سامان دادن به فضای مجازی است و پس 
حدود 6 ســال از آغاز به کار دولت کنونی کاری در این 
زمینه جز حرف زدن و ایجاد دو قطبی های کاذب صورت 
نگرفته است.                                                         صفحه۲

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

 شرکت های دولتی 
مانع صرفه جویی 
و بستر فساد

۱۱

لطفی در نشست خبری اعالم کرد 

»افتخار به گذشته، 
امید به آینده«

شعار دهه فجر 
چله انقالب

۱۱


