
رجوع به صفحه 5

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1395/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب 
شدند:

یداله مومنی زحمت کش با شماره ملی 3341160825 
میثم مومنی زحمت کش با شماره ملی 0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941
افراد ذیل به ســمت بازرسین: علیرضا بروجردیان به شماره 
ملی 0062050753 به سمت بازرس اصلی و ساناز محرمی 
به شــماره ملی 0450486125 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به سال مالی سال 

1394/10/30 به تصویب رسید.
 با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های 
مالی، انتخاب مدیران، انتخاب بازرس  انتخاب شــده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 
و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت پارس ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1394/5/4 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محســن ســروش با کد ملی 0569770424 بــه نمایندگی 

شرکت ایجاد محیط با شناسه ملی 10101318872 به سمت 

رئیس هیئت مدیره و بهزاد عباسی با کد ملی 3199881051 

بــه نمایندگی شــرکت تولیدی خانه گســتر با شناســه ملی 

10100591316 عضــو هیئت مدیــره و مدیرعامل و روزبه 

ولی پور کلتی با کد ملی 1376600978 به نمایندگی شرکت 

نوســازی و عمران اکباتان با شناسه ملی 10101337982 به 

سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.

امضای کلیه قراردادها، اســناد و اوراق تجاری و تعهدآور از 

قبیل چک، سفته، برات و غیره و همچنین افتتاح حساب های 

بانکی و پرداخت از حســاب های مذکور، بســتن آنها و کلیه 

عملیات پولی، مالی و اعتباری شرکت با امضای مدیرعامل و 

یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت خواهد بود 

و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه 

با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، 

تعیین ســمت مدیران انتخاب شــده توســط متقاضی در 

سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت تجهیز محیط سهامی خاص به شماره ثبت 89639 
و شناسه ملی 10101340144

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

ســازمان جهاد کشاورزی استان ســمنان در نظر دارد از طریق 
مناقصه عمومی نســبت بــه خرید لوله های پلی اتیلن برای شهرســتانهای 
ســمنان، دامغان، شاهرود از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام 
نماید، لذا مناقصه گران می توانند جهت دریافت اوراق شرایط مناقصه و برگ 
پیشنهاد قیمت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه: پایان وقت 1396/2/23

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: پایان وقت 1396/3/2 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 1396/3/6

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 1/200/000/000 ریال
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار: مناقصه گــران می توانند 
جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد مناقصه با شماره تلفن 
33447057-023 تماس گرفته و برای ارسال پاکت الف، به آدرس 
سمنان - صندوق پستی 189-35135 به نام کمیسیون معامالت سازمان 

جهاد کشاورزی استان سمنان از طریق پست پیشتاز اقدام نمایند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای خرید لوله های 

پلی اتیلن شماره 1951

کمیسیون معامالت سازمان جهاد کشاورزی 
استان سمنان

آگهی تجدید مناقصه
 شماره 95/49 دو مرحله ای

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

مخابــرات منطقه همدان در نظر دارد: اقالمی به شــرح ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی از شــرکتها و فروشندگان واجد شرایط خریداری نماید. لذا کلیه متقاضیان واجد 
شرایط می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 54/500 ریال به حساب جاری 
ســیبا شماره 105985095006 بانک ملی شعبه همدان جهت دریافت اسناد مناقصه به 

نشانی ذیل مراجعه نمایند.
* مشخصات کاال:

 1- باطری 2 ولت 2000 آمپر ساعت 8 سری )هر سری شامل 24 سلول به همراه فریم(
2- باطری 2 ولت 600 آمپر ساعت 7 سری )هرسری شامل 24 سلول به همراه فریم(

* مدت زمان تحویل کاال: 45 روز
* نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی

* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 240/000/000 ریال به حساب جاری سیبا 
به شماره 201153011009 نزد بانک انصارالمجاهدین بنام مخابرات منطقه همدان

* مهلت توزیع اسناد مناقصه: به مدت ده روز پس از انتشار اولین آگهی
* تاریخ ارسال یا تحویل پیشــنهادات )پاکتهای مناقصه(: تا پایان وقت 

اداری مورخ 96/3/1
* مکان دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات )پاکت های مناقصه(: میدان 

آرامگاه بوعلی، ساختمان مرکزی مخابرات، طبقه سوم، واحد قراردادها و دبیرخانه مرکزی
* تاریخ گشــایش پاکات واصله: روز دوشــنبه مورخ 96/3/2 رأس ساعت 10 

صبح در محل سالن کمیسیون ضمنا حضور متقاضیان در جلسه بازگشایی آزاد است.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 38253730 تماس حاصل نمایند.

شرکت مخابرات استان همدان

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/4/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید:
آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی به سمت رئیس هیئت مدیره کد 

ملی 0043216031
آقای محمد بیدآبادی به سمت عضو هیئت مدیره کد ملی 0032280661

آقــای احمد بیدآبادی به ســمت نائــب رئیس هیئت مدیــره کد ملی 
0041638158

آقای عبدالحسین بیدآبادی عضو هیئت مدیره کد ملی 0043821121
آقای میثم بیدآبادی به سمت مدیرعامل کد ملی 0075350671

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و برات و غیره 
به امضاء 2 نفر از 4 نفر اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شــرکت و اوراق 
عادی مراســات و مکاتبات اداری به امضــاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، تعیین دارندگان 
حق امضاء تعیین ســمت مدیران، انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره 
انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم 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

سال هفتادو پنجم   شماره ۲1۶1۸   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه1۶صفحه ویژه نامه خودرو در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه19 اردیبهشت 139۶  1۲ شعبان 143۸   9 مه ۲01۷

صفحه۳

* روحانی در جمع گروهی از مردم همدان بی آن که به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم،  مشکات 
معیشــتی مردم و بیکاری جوانان پرداخته و به مردم در باره این مشــکات پاســخ دهد با حمله به 

نامزدهای دیگر انتخابات مدعی شد »می خواهند در پیاده رو ها دیوار بکشند«!

* دیروز صهیونیست ها »فاطمه عفیف عبدالرحمن حجیجی« که فقط 16 سال داشت را به گلوله بستند.
* این جنایت  جلوی دوربین های خبرنگاران و بدون کوچکترین نگرانی صورت گرفت.

* صهیونیست ها می گویند این دختر احتماال قصد داشت به نظامیان تا دندان مسلح اسرائیلی حمله کند!
* آیا چنین رژیم خون ریزی مستحق نابودی نیست؟!                                                       صفحه آخر

فرافکنی های روحانی برای فرار از پاسخ به مشکالت اقتصادی

توهین دولت به شعور مردم؛
می خواهند در پیاده روها دیوار بکشند!

وزیر راه و شهرسازی:

راه آهنی که رئیس جمهور افتتاح کرد
۲ماه دیگر قابل بهره برداری می شود!

* امانوئــل ماکرون در انتخابات فرانســه پیروز شــد؛

 خطر از بیخ گوش اتحادیه اروپا گذشت.

* نتانیاهو سند سیاسی جدید حماس را به سطل زباله 

انداخت.

* سرکرده داعش در افغانستان به هاکت رسید.

* بر اساس یک سند لو رفته؛ استقبال از دونالد ترامپ 

255 میلیارد تومان برای آل سعود آب می خورد.

صفحه آخر

رای الیوم فاش کرد

استخدام یک تیم ویژه کارشناسی در اسرائیل
برای تحلیل سخنان سیدحسن نصراهلل

* محمــد مهدی دادمان: آقای آخوندی! شــما قبل از

 قیام خمینی هیچ نبودید.

* براســاس آمار گمرک، سال گذشته 500 میلیون دالر 

بنزین وارد کشور شده است.

* یک عضو کمیســیون صنایع مجلس: وقتی یک معدنچی 10 هزار 

تومان برای دارو ندارد وارداتچی200 میلیونی مظلوم معرفی می شود!

* مدیرعامــل آب منطقه ای تهران: وضعیت مخازن آب 

سدهای تهران در شرایط نرمالی قرار دارد.      صفحه۴

فرزند وزیر راه دولت اصالحات خطاب به عباس آخوندی:

مملکت خمینی جای سرمایه دارهایی که 
علنًا از لیبرالیسم دفاع می کنند نیست

يادداشت روز

صفحه۲

خبر ويژه

مردم
 شما را 

می شناسند

حمله روحانی
 به قدرت 

موشکی سپاه
صهیونیست ها را 

ذوق زده کرد

تهدید مردم در مناطق محروم و روستایی

اگر به روحانی رأی ندهید
یارانه و بودجه تان را قطع  می کنیم!

نظامیان صهیونیست فاطمه 16 ساله را
با 20 گلوله به شهادت رساندند

* رئیس دولــت یازدهــم علی رغــم ادعــای آزادی بیــان و تحمل 
مخالــف بــا توهیــن چندبــاره بــه منتقدین آنــان را کاســبان 
تحریــم دانســته و گفــت: این مردم 12 روز دیگر پاســخ شــما را 

خواهند داد.
* در حالــی که جوانان با مشــکل بیکاری روبرو هســتند و دولت 
در 4ســال گذشــته کار قابــل دفاعی در ایــن زمینه بــرای ارائه 
به مردم نداشــته اســت روحانــی در همــدان از مردم خواســت 
بــرای اشــتغال زنــان و مــردان ایرانــی بــه پــای صندوق های 

رای بروند!
                                                                         صفحه۳

* بر اســاس گزارش های متعدد به کیهان، افرادی در روستاها و مناطق 
محروم مردم را اینگونه تهدید می کنند که دولت کنونی، حتما ۲ مرحله ای 
است و بار دیگر رأی می آورد و اگر رأی شما به این دولت نباشد، بودجه و 

یارانه روستاها قطع می شود!
* این نوع تهدید مردم، افــزون بر ترس دولتمردان از رویگردانی مردم 

مناطق محروم، اقدامی خالف قانون و مهندسی انتخابات است.

* مبالغی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به حساب مددجویان 
کمیتــه امداد و بهزیســتی واریز گردیــده ربطی بــه افزایش یارانه 

ندارد.
* دولت که از زیر بار ارائه الیحه برنامه ششــم شانه خالی کرده بود، در 
آســتانه انتخابات بدون فوت وقت به اجرای مصوبه افزایش مستمری 
مددجویان اقدام کرده است و اکنون آنها را تهدید به قطع یارانه می کند!

* گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال 9۴ نشان می دهد 
که دولت بخشــی از درآمد نفت که ســهم هدفمندی یارانه ها بوده را 

پرداخت نکرده است.
* پیش از این وزیر اقتصاد روز پرداخت یارانه را »مصیبت عظما« و وزیر 

نفت هم آن را »خیلی عذاب آور است« عنوان کرده بود.
صفحه۴

خواسته های مردم و شعارهای رنگارنگ نامزدها 

وقتی به جیب خود نگاه می کنیم 
شعارهای فریبنده رنگ می بازد

* یک جوان جویای کار: یک مسئول برای این که اعتماد مردم را جلب نماید، نباید حقوق باالیی بگیرد، ما در حال 
حاضر قدرت اقتصادی آن را نداریم که یک ســری ریخت و پاش ها را داشته باشیم، چرا این هزینه های تشریفاتی 
صرف اموری مانند اشتغال زایی، تولید و فعال کردن صنایع از کار افتاده نمی شود؟                           صفحه5

*  سه سال و نیم فرصت سوزی با 
برجام و... ناگهان پوپولیسم!

صفحه۲


