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آگهی مناقصه عمومی
 دو مرحله ای

نوبت دوم

شرکت توزیع برق استان همدان در نظر دارد لوازم و تجهیزات شبکه برق اسقاط خود را به شرح اقالم مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا از کلیه متقاضیان 
خرید و واجد شــرایط اســناد مزایده دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشــار آگهی به مدت 5 روز با ارائه فیش واریزی به مبلغ 50000 ریال به حســاب 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 به آدرس سایتهای ذیل اسناد را دریافت نمایند.

شماره شرح اقالم مزایدهردیف
مزایده

آخرین مهلت 
تحویل اسناد

تاریخ بازگشایی 
پاکات

مبلغ ضمانت نامه 
توضیحات بانکی )ریال(

اسکلت انواع تابلو و سلول- انواع کلمپ آلومینیوم- انواع کنتور و کاسه کنتور- آهن آالت مختلف- 1
سایر اطالعات 95/7/25257/947/761 ساعت 0195/7/2411-95چراغ کله گاوی- انواع پیچ و مهره و میله مقره- لوازم اسقاط نقلیه- انواع برقگیر و کات اوت

در اسناد مزایده 
مندرج است انواع سیم آلومینیوم- انواع کابل آلومینیوم مسی- انواع مقره سوزنی - بشقابی- و دوشیاره- انواع 2

95/7/25199/703/000 ساعت 0195/7/2411-95المپ گازی- رشته ای

توضیحات:
1- به پیشنهادات فاقد امضاء مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت فراخوان واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادات فاقد ضمانت 
نامه بانکی معتبر، ضمانت نامه مخدوش کمتر از مبلغ مقرر چک شــخصی و شــرکتی 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 دومشماره 95-01

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

شرکت توزیع برق استان همدان

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1395/4/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ســهراب تقی پور آهنگر به شــماره ملی 2060701163 به سمت 
بازرس اصلی و رضا عالئی به شماره ملی 5579142064 به سمت 

بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید.

شرکت ناصرین وحید به شناسه ملی 10102255011 با نمایندگی 
آقای نصراهلل شادی نسب به شماره ملی 4569828310 - شرکت 
مهندســی آماد بهینه ســاز به شناســه ملی 10102251738 به 
نمایندگــی آقای احمد بی طرف به شــماره ملی 2595296401 
- شــرکت خدماتی ساتر سبز به شناســه ملی 10102262391 
بــه نمایندگی آقــای حســنعلی لطفعلــی زاده به شــماره ملی 
2296643825 - شــرکت بازرسی مهندســی و کنترل کیفیت 

سنجش گستر دانا به شناسه ملی 10102384287 به نمایندگی 
آقــای بهادر میردار ســلطانی به شــماره ملــی 6279738310 
- بنیاد تعاون ســپاه پاســداران انقالب اســالمی به شناسه ملی 
14003691943 به نمایندگی آقای عبدالنبی غبیشاوی به شماره 
ملی 1752338995 بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال 

انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیــران، انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشــار، انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی 
انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقــی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

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

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

بارکد 1090131

م الف 389478

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/4/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نصراهلل شــادی نسب به شــماره ملی 4569828310 به نمایندگی از شرکت ناصرین وحید با شناسه ملی 10102255011 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره- احمد بی طرف به شــماره ملی 2595296401 به نمایندگی از شــرکت مهندســی آماد بهینه ساز به 
شناســه ملی 10102251738 به ســمت عضو هیئت مدیره- حسنعلی لطفعلی زاده به شــماره ملی 2296643825 به نمایندگی 
از شــرکت خدماتی ساتر ســبز به شناســه ملی 10102262391 به نائب رئیس هیئت مدیره- بهادر میردار سلطانی به شماره ملی 
6279738310 به نمایندگی از شــرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت ســنجش گستر دانا به شناسه ملی 10102384287 به 
سمت رئیس هیئت مدیره- عبدالنبی غبیشاوی به شماره ملی 1752338995 به نمایندگی بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

به شناسه ملی 14003691943 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از 

اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، تعیین ســمت مدیران 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 گروه طلیعه سبز جهان سهامی خاص به شماره ثبت 244700 
و شناسه ملی 10102853650

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

بارکد 1090549

م الف 389479

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1395/4/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال بشرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند.
آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی کد ملی 0043216031

آقای احمد بیدآبادی کد ملی 0041638158
آقای محمد بیدآبادی کد ملی 0032280661

آقای عبدالحسین بیدآبادی کد ملی 0043821121
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1394 به تصویب رسید.
جعفر قارونــی جعفری با کد ملی 0043433324 بــه عنوان بازرس اصلی 

و آقــای مهدی نبی پور چاکلی با کد ملــی 6319549807 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تصویــب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب 
بازرســی انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب مدیران انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقــوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا سهامی خاص 
به شماره ثبت 210279 و شناسه ملی 10102517680

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

بارکد 1113943

م الف 389477  

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطــور فوق العاده مورخ 

1395/4/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضــای هیئــت مدیــره عبارتند از آقــای صمد رودگرمی بــا کد ملی 

2299145151 و آقای بهمن رودگرمــی با کد ملی 0035287901 و 

خانــم زهرا رودگرمی بــا کد ملی 0046912053 برای مدت دو ســال 

انتخاب شدند.

آقای سیدحســین عمادی با کد ملی 1239406630 به ســمت بازرس 

اصلی و آقای ســعید نقشینه با کد ملی 0049984977 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت منتهی به 94/12/29 به تصویب 

رسید.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب 

مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط 

متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پروژه ساز 
سهامی خاص به شماره ثبت 55728 و 

شناسه ملی 10101008391

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

  بارکد 1129129

م الف 389474

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباسعلی اسالمی به کد 0043084060 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آقای نیما اســالمی به کدملی 0068797656 به ســمت رئیس هیئت مدیره و خانم نیکو اســالمی به کدملی 0065768132 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه دانش خوشــبو به کدملی 2593147261 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب 

شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ســفته بروات و عقود اســالمی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای 
هیئت مدیــره متفقاً همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار می باشــد و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری بــا امضای هر یک از اعضای 

هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس شناسه ملی 10103179786 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم 

سروش نژاد به کدملی 0044248148 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

بــا ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره، تصویــب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب بازرس 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 روغن موتور ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت7500 و شناسه ملی10100779866

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

بارکد 1110307

م الف 389473

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/12/1 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

اختیارات هیئت مدیره در مورد بندهای یک- چهار- هفت- نه- یازده- 
سیزده- هجده- نوزده و بیست و یک از ماده 26 اساسنامه به مدیرعامل 
تفویض گردید. با ثبت این مســتند تصمیمات تفویض اختیارات هیئت 
مدیره به مدیرعامل انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت جهان کوثر سهامی خاص
 به شماره ثبت 63010 و شناسه ملی 10101080084

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

بارکد 1067243

م الف 389475

سال هفتادو پنجم   شماره ۲1۴۴۴   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(یک شنبه۲۸ شهریور 1395   1۶ ذیحجه 1۴3۷   1۸ سپتامبر ۲01۶

صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

* رئیس شورای راهبردی روابط خارجی: درباره FATF باید مترصد باشند 
کــه طرف مقابل از نــوع نگارش قراردادهایی که بین ایــران و آنها تنظیم 

می شود، سوءاستفاده نکنند.
* شورای عالی امنیت ملی به این مسئله رسیدگی کرد و شرایط جدیدی را 

وضع کرده که ان شا ءاهلل حقوق ملت ایران تامین خواهد شد.

* مــردم نیجریه بــا برپایی تظاهــرات در حالی که 
تصاویری از شــیخ »ابراهیم زکزاکــی« رهبر جنبش 
اســالمی شــیعیان نیجریه را با خود حمل می کردند 

خواستار آزادی فوری وی شدند.
* این تظاهرات با حضور زنان و مردان و کودکان و در 

شهرهای مختلف نیجریه برگزار شد.
* زینب ابراهیم همسر شــیخ زکزاکی اخیرا با انتشار 
نامه ای اعالم کرده بود وضعیت رهبر جنبش اســالمی 

نیجریه در زندان بسیار وخیم است.

* ارتش نیجریه 22 آذر سال گذشته در میان سکوت 
دولت ها و ســازمان های مدعی حقوق بشــر با یورش 
وحشــیانه به اماکن شــیعیان نیجریه صدها نفر را به 

خاک و خون کشید و شیخ زکزاکی را دستگیر کرد.
* طی یک ســال گذشته شــهرهای مختلف نیجریه 
شــاهد تظاهرات گســترده مردمی بوده که خواستار 
آزادی شیخ زکزاکی شده اند، ولی دولت نیجریه تاکنون 

به هیچ یک از این درخواست ها اعتنایی نکرده است.
صفحه آخر

در دیدار با رئیس جمهور ونزوئال

روحانی: از گسترش همکاری اقتصادی با کاراکاس استقبال می کنیم

جلیلی در سالگرد شهید حاتمی:

آل سعود،
 کاخ سفید

 و کاخ باکینگهام 
از یک شجره اند

کمال خرازی خبر داد

شرط های جدید شورای عالی امنیت ملی
FATF برای پیوستن به

صفحه2

* اعتراض پوتین بــه عدم پایبندی آمریکا به 

انجام تعهدات در توافق آتش بس.

* گاردین: دستکم یک سوم حمالت عربستان 

به یمن غیرنظامیان را هدف قرار می دهد.

* هاآرتص اعتراف کرد؛ اســرائیل مثل داعش 

اسیران را اعدام و در گور جمعی دفن می کند.

* انفجار انتحاری در مســجد شــیعیان پاکستان 

28شهید و 31 زخمی برجای گذاشت.       صفحه آخر

تظاهرات در حلب علیه
 امدادرسانی سازمان ملل به تروریست ها

* معاون وزیر جهاد کشــاورزی: 350 هزار تن 

کلزا امسال در کشور تولید می شود.

* آتش ســوزی های اخیــر تولیــد 13 واحد 

پتروشیمی را متوقف کرده است.

* درپی واردات غیرقانونی برنج ، وزیر کشاورزی 

معاون خود را تهدید به برکناری کرد.

* از طریق بورس کاال 2650 میلیارد تومان از 

مطالبات گندمکاران تأمین مالی شد.     صفحه4

مسعود درخشان: انتقال فناوری
 با قراردادهای جدید نفتی امکان پذیر نیست

گزارش خبری تحلیلی کیهان

اظهارات کالین پاول
شاهد دیگری بر ضرورت افزایش توان نظامی

صفحه3

راهپیمایی بزرگ مردم نیجریه در حمایت از شیخ زکزاکی

صفحه10

* عضویــت ایــران در قــرارداد 
FATF کــه روابط مــا را با دنیا 
تســهیل می کنــد، بــا توجه به 
قوانینی که در گذشــته مجلس 
درباره پولشــویی وضــع کرده و 
قانونــی کــه در حــال حاضر در 

مجلس هست، مشکل نیست.
صفحه2

* کالین پاول وزیر امورخارجه اسبق آمریکا: اسرائیل 200 کالهک 
هسته ای دارد و این موشک ها ایران را نشانه رفته اند.

* در چنین شرایطی چه چیزی جز توان دفاعی و تهاجمی ایران 
مانع شلیک این موشک هاست؟!

* اسرائیل از ســال 8 201 به بعد ساالنه از آمریکا کمک نظامی 
به مبلغ ســه میلیارد و 800 میلیون دالر دریافت خواهد کرد که 

بزرگترین کمک نظامی آمریکا است.
  FATF کارشناســان از همان ابتدای مطرح شدن قرارداد با *
بر این باور بودند که آمریــکا از ابتدای مذاکرات به دنبال طرح 
مسائلی درخصوص توان دفاعی ایران و تولیدات موشکی کشور 

بوده تا بتواند قدرت ایران را مهار کرده و کاهش دهد.
* رهبر انقالب: اگر غلطی از آنها سر بزند ایران، تل آویو و حیفا را 

با خاک یکسان خواهد کرد.
* در دنیایی که از تجاوز به کشورها و کشتار انسان های بی گناه 
هیچ ابایی ندارند، توسعه صنایع دفاعی و تهاجمی کامال طبیعی 
است، زیرا این قدرت ها تا اقتدار کشور را احساس نکنند، امنیت 
تأمین نخواهد شد.                                                             صفحه2

خطر آفرینی مشترک
FATF برجام و

سیانیوز: ناکامی برجام
تقصیر اصولگرایان است!

* اسنادی که اسنودن منتشر کرده صحت دارد ولی نباید منتشر می کرد!
* جرم عبور از چراغ قرمز با جنایت وطن فروشی قابل مقایسه نیست


