
شرکت مخابرات ایران- منطقه یزد در نظر دارد نگهداری شبکه کابل مراکز 
در 3 بخش مجزا به شرح و کیفیت مندرج در اسناد مربوطه را از طریق مناقصه عمومی 
واگذار نماید. از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تشخیص صالحیت شده 
توسط مراجع ذیربط دعوت می شود پس از واریز مبلغ 50/000 ریال به حساب جام شماره 
1644444472 بانک ملت شــعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080268129 بنام شرکت 
مخابرات ایران- منطقه یزد حداکثر تا تاریخ سه شــنبه 96/5/10 در وقت اداری به واحد 
قراردادهای این شرکت واقع در میدان امام حسین)ع( ساختمان مرکز امام حسین مراجعه 
و با ارائه فیش بانکی اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل، آنها را مهر و امضاء نموده 
و به ضمیمه پیشنهاد خود و سایر مدارک حداکثر تا تاریخ شنبه 1396/5/21 به دبیرخانه 

این شرکت واقع در ساختمان مذکور تحویل و رسید اخذ نمایند.
الف( نگهداری شــبکه کابل مراکز شــهید مطهری- شــاهدیه و زارچ)تضمین شرکت 
در مناقصــه جهت بخش الف 178/400/000 ریال( ب( نگهداری شــبکه کابل مراکز 
شــهدای هفتم تیر و کوثر و شهید مفتح یزد)تضمین شرکت در مناقصه جهت بخش ب 
269/300/000 ریال( ج( نگهداری شبکه کابل مراکز امام خمینی)ره(، شهید روحپرور و 

رسالت)تضمین شرکت در مناقصه جهت بخش ج 279/910/000 ریال(
مدارک الزم: 1- تضمین های شــرکت در مناقصه باید بصورت ضمانت نامه بانکی یا 
چک بانکی تضمینی یا واریز وجه نقد به حســاب جام شماره 1644444472 بانک ملت 
شعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080267181 بنام شرکت مخابرات ایران- منطقه یزد 

باشد. 2- اسناد مناقصه
قابل توجه شرکت کنندگان: * به پیشــنهادهای مبهــم، فاقد امضاء، مشروط، فاقد 
سپرده، با سپرده مخدوش، با سپرده کمتر از میزان مقرر، با چک شخصی و نظایر اینها و 
همچنین پیشنهادهایی که بعد از زمان مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد 
شــد.* هرگونه FOC در LOP ممنوع بوده و در نرخ پیشــنهادی، باید ارزش قیمت 

تخفیف و موارد رایگان در کل اجزاء مناقصه سرشکن شود.
* در صورت درج آگهی در روزنامه اســتانی مالک زمان توزیع اســناد و تحویل آنها به 
دبیرخانه این شرکت تاریخ چاپ در روزنامه کثیراالنتشار سراسری می باشد. * این مناقصه 
یک مرحله ای بوده و گشایش پاکت ها در تاریخ یکشنبه 1396/5/22 در 
محل اداره تدارکات و پشــتیبانی شرکت به نشانی: یزد- میدان امام حسین)ع( ساختمان 

مرکزی شرکت مخابرات ایران- منطقه یزد طبقه اول می باشد.
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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 استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

موسســه حسابرســی آرمــان راهبــرد بــه شناســه  ملی

10100643383 به عنــوان بازرس اصلی و آقای رضا ذکی 

علمداری به شــماره ملی5059610322 را به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

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

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشــار،تصویب ترازنامه و صورت هــای مالی 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 ساختمانی پگا 
سهامی خاص به شماره ثبت 78777 

و شناسه ملی10101236094

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شرکت: واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشتی و تجهیزات 
پزشکی و دندان پزشکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی و فروش و 
نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی و دندان پزشکی 
و بیمارســتانی و آزمایشــگاهی. )در صورت ضرورت قانونی انجام 

موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.(
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مرکز اصلی شرکت: تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان شهید 
علی اکبری- پالک هشتاد و سه- واحد هفت

سرمایه شــرکت: مبلغ 2/000/000 ریال منقسم به 1000 سهم 
2000 ریالی با نام می باشــد که مبلغ 2/000/000 ریال توســط 
موسســین طی گواهــی بانکــی شــماره 73/3616/136 مورخ 
1395/4/2 نزد بانک صادرات ایران شعبه شهید هادی پور پرداخت 

گردیده است.
اولین مدیران شرکت:

1- سیدمهدی شمس خو به شماره ملی 0076193152 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و 2- ملک فرهاد حضرت به شــماره ملی 
2297437781 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره و 3- 

حســن قهاری به شــماره ملی 0439840562 به ســمت رئیس 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با 

امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی 

و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بــازرس اصلی و علی البدل: ســونیا خدابخشــی سورشــجانی به 

شــماره ملی 1970252642 بــه عنوان بازرس اصلی و شــهیاد 

علی اکبر سلطان به شــماره ملی 0452889741 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص فارس کیمیا طب آریا
 در تاریخ 1395/5/20 به شماره ثبت 496516 به شناسه ملی 14006071032 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1395/4/5 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای خسرو خســرونژاد کدملی 0053677269 به سمت بازرس 

اصلــی و آقای پرویــز رضائی کدملی 0073302902 به ســمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29 

اسفند 1394 مورد تصویب قرار گرفت.

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

انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار 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 پلی اتیلن مشبک فر فیلم سهامی خاص 
به شماره ثبت 237132  و شناسه ملی 10102780240

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/3/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مجید حســینعلی زاده خراسانی به کد ملی 1288727801 

به نمایندگی از شرکت گروه مهندسی و توسعه اقتصاد البرز 

فام به شناسه ملی 10320848349 به سمت رئیس هیئت 

مدیره و مدیر عامل، لطــف اهلل فروزنده دهکردی به کد ملی 

4621401701 به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه بامداد 

به شناسه ملی 10320848577 به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیــره و خضراله حیدرزاده به کــد ملی 6269730244 به 

نمایندگی از شــرکت توســعه عمران رهاد به شناســه ملی 

10320401904 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و 

بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شــرکت و سایر نامه های 

اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین 

وضعیت حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیــک شــخصیت حقوقی مرقــوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 433853 و شناسه ملی 10320846235

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1395/1/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید.

ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 1394/9/30 
به تصویب رسید.

مؤسســه حسابرســی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین با 
شناســه ملی 10103284880 به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه 

حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی 10100468600 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب 

بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی 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 خدمات رایان اقتصاد نوین سهامی خاص
 به شماره ثبت 389821 و شناسه ملی 10320398831

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

سال هفتادو ششم   شماره 216۷۷   تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران( یک شنبه اول مرداد 1۳96  2۸ شوال 14۳۸   2۳ جوالی 201۷

يادداشت میهمان

صفحه2

*پاول دورف، مدیر تلگرام اعالم کرد که تلگرام هیچ یک از ســرورهایش را، یا هیچ ســروری را که اطالعات 
شخصی کاربران روی آن باشد، به ایران منتقل نمی کند.

* صبح دیروز نصراهلل جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات بار دیگر موضوع انتقال سرور تلگرام به ایران را مطرح 
کرد و البته دقایقی بعد حرفش را پس گرفت.

* وی اعالم کرد که انتقال ســرور تلگرام به ایران را نه تائید و نه تکذیب می کند اما در همین فاصله مدیر 
تلگرام اعالم کرد که سرورهایش را به ایران منتقل نمی کند.                                                   صفحه۴

جمعه سیاه قدس
اسرائیل4 فلسطینی را کشت450 نفر را زخمی کرد

:VOA خواننده زن اسرائیلی- ایرانی در گفت وگو با

تمام بهایی ها جاسوس اسرائیل هستند
شبکه من و تو متعلق به بهایی هاست

* اســناد مشــارکت بازجویان انگلیســی در شکنجه 

زندانیان بحرینی لو رفت.

* واشنگتن پست: هاوایی خود را برای حمله کره شمالی 

آماده می کند.

* آزادســازی 9 منطقــه در اولین روز نبرد عرســال و 

القلمون.

* رژه نیروهای مسلح تازه نفس در صنعا با شعار مرگ بر 

اسرائیل.                                             صفحه آخر

اعتراف به جنایات هولناک

نظامی آمریکایی: طی 5 سال 
2746 شهروند عراقی را کشتم

گزارش خبری تحلیلی کیهان

پاسخ نقض عملی برجام
حرف نیست

صفحه آخر

در مراسمی با حضور سردار دهقان و امیر اسماعیلی انجام شد

افتتاح خط تولید موشک برد بلند صیاد3
صفحه3

مدیر تلگرام:

هیچ یک از »سرور«های خود را
به ایران منتقل نمی کنیم!

فاجعه برجام
نتیجه بی توجهی 

به توصیه های رهبری
صفحه2

خبر ويژه

این بدعت را از کجا آوردید
آقای وزیر!

* تا مســئله نظام بانکی حل نشود اهداف مهمی 
همچون اشتغال و رونق غیرتورمی محقق نخواهند 

شد.
* 5 هزار کارگر ساختمانی بیمه می شوند.

* عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس: بیشــترین 
حقوق های نجومی در دولت یازدهم پرداخت شده است.
 * بازگشت عواقب جنگ قیمت نفت به عربستان.
صفحه۴

شبکه کانون های تفکر ایران )ایتان(:

ساختار نظام بانکی 
علت اصلی مشکل اقتصادی کشور است

* نظامیــان تا دندان مســلح رژیم صهیونیســتی 
تظاهــرات بــزرگ »جمعه خشــم« در قــدس را

به خاک و خون کشیدند.
* 4 جــوان فلســطینی بــه ضرب گلولــه جنگی 
صهیونیســت ها به شهادت رســیده و 450 نفر هم 

زخمی شده اند.

* فلسطینی ها نیز موفق شدند 3 نظامی صهیونیست 
را به هالکت برسانند.

* عامل عملیات ضد اســرائیلی یک جوان 18 ساله 
فلســطینی است و وصیتنامه وی به نحوی گسترده 

در شبکه های مختلف منتشر شده است.
صفحه آخر

* رویترز: منابع خبری اعالم کرده اند که ایران از فرصت هشتمین 
نشست کمیســیون مشــترک برجام برای آغاز کردن مکانیسم 

حل اختالف بر سر نقض برجام استفاده نکرده است.
* در دی ماه  95، کمیســیون مشــترک برجام به منظور بررسی 
نگرانی های مطروحه از ســوی ایران در خصوص نقض برجام توسط 
آمریکا با تمدید قانون آیسا، تشکیل جلسه داد و در خاتمه تصریح 
شد که نشست وین به مناسبت سالروز اجرایی شدن برجام است و 

بدین ترتیب اعتراض ایران به رسمیت شناخته نشد.
* واکنش منفعالنه دولت یازدهــم در قبال عمل نکردن آمریکا به 
تعهدات خود،  این گزاره را در ذهن مقامات آمریکایی تقویت کرده 
است که می توانند برخالف تعهداتشان عمل کنند و مطمئن باشند 

که از سوی ایران واکنش عملی مشاهده نخواهد شد.
* »آنتونی بلینکن« قائم مقام ســابق وزارت خارجــه آمریکا در یک 
کنفرانس امنیتی در شــهر »آسپن«: توافق هســته ای ایران و 1+5 از 
حمایت گسترده ای در جوامع اطالعاتی و امنیتی اسرائیل برخوردار است.
* هیئت نظارت بر اجرای برجام موظف اســت گزارش رصد خود را 
به مجلس شــورای اسالمی ارائه کند اما به گفته نمایندگان مجلس 
تاکنون هیچ اقدام متناسب و متقابلی از سوی هیئت نظارت برجام 
در مقابل عهدشکنی های مستمر آمریکا مشاهده نشده است و این 

هیئت تاکنون به هیچ وجه خروجی قابل قبولی نداشته است.
* ظریف در گفتگو با گروهی از خبرنگاران در محل اقامت نماینده 
ایران در سازمان ملل: در صورت مشاهده حسن نیت از سوی آمریکا 
درخصوص اجرای توافق هسته ای، این توافق مبنای )همکاری های 
آتی( خواهد بود و نه تنها یک سقف!                                   صفحه2

* ژن خوب موثر بود یا طمع شرکت های خارجی به نفوذ پدر؟!


