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آگهی تغییرات شرکت آرین رشد افزا سهامی خاص
 به شماره ثبت 167090 و شناسه ملی 10102096208 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )101416(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1395/12/9 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: مؤسسه حسابرسی بهنود حساب با شناسه ملی 10103164432 به سمت 
بازرس اصلی و خانم عظمت پورآق خانشــیر به شماره ملی 0051893088 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی 
تیغه های فوالدی ایران سهامی خاص 

به شماره ثبت 66995 و شناسه ملی 10101119583 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )101423(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/12/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای مجید دستوری به شماره ملی 0043480731 به سمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین دستوری به شماره 
ملی 0019811969 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور و غیرتعهدآور از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و غیره مربوط به شــرکت توسط آقای مجید دستوری 
به همراه مهر شرکت معتبر و سایر نامه های عادی با امضاء یکی از اعضاء 

هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی
 تیغه های فوالدی ایران سهامی خاص

 به شماره ثبت 66995 و شناسه ملی 10101119583 

سازمان ثبت اسناد و اموال کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )101422(

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بــه طور فوق العــاده مورخ 
1395/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ  شد: آقای مجید دستوری به شماره ملی 
0043480731 آقای محمدحسین دستوری به شماره ملی 0019811969 
و خانم ســعیده کریمی زاده ورامینی به شماره ملی 0068890028 به عنوان 
اعضای هیئت مدیره به مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. آقای مجید سلطانی 
شیرازی به شماره ملی 0075687623 به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس 
ترابی اقبال به شــماره ملی 0045761221 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

❖ ❖

تجلی ظهور در قدم های زائران حسینی)ع(
ایرج نظافتی✍

تداوم آرمان های مهدویت در راهپیمایی اربعین 

حجت االسالم محمد مهدی 
مرادی یک کارشناس و مبلغ امور 
دینی: راهپیمایی اربعین نمایشی از 
زمان ظهور است. در زمان ظهور 

همه ابناء بشر با هم مهربان و 
همدل شده و دشمنی و کدورتی 

باقی نخواهد ماند که همین همدلی 
و صمیمیت بین زائران اربعین 

و میزبانی از آنان از سوی مردم 
عراق به خوبی دیده می شود.

 حجت االسالم والمسلمین
  اسماعیل قبادی مدیر کل

 سازمان تبلیغات اسالمی کرمانشاه: 
اربعین پتانسیل بزرگی است 

که می توانیم برای ظهور مهدی 
موعود)عج(بسترسازی کنیم، چراکه 
اگر می خواهیم فرج امام عصر)عج( 

زودتر تحقق یابد، باید برای 
پیاده روی اربعین و این اجتماع بزرگ 
و میلیونی اربعین برنامه جدی، دقیق 

و همه جانبه داشته باشیم.

آن قدر همه چیز اینجا خوب است، که هر بار 
که می آیم آرزو می کنم ای کاش برای همیشه 

مقیمش می شدم
دلم آراِم آرام می شود

قرِص قرص
حتی آدمها هم رفتارشان عوض می شود

مهربان می شوند
دلسوزتر

باتوجه تر ...
به همه لبخند هدیه می کنند

شاید چون همه کار و  بارشان می شود همین 
سفر

همین مسیر بهشتی ... 
دنیا و  تعلقاتش را رها می کنند و دســت 

می شویند از همه چیزش...
آنچه که خواندید دلنوشته خانم فضه سادات 
حسینی مجری سیمای جمهوری اسالمی و از 
فعاالن فرهنگی است که در پیاده روی اربعین 

در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.
این روزها دلنوشته ها از زائران اربعین آن قدر زیاد 
است که هرکدام به نوعی اشک در چشمان شیفتگان 
و خصوصا جاماندگان این قافله عشق جاری می کند.

آقای مجدالدین معلمی رئیس حوزه هنری استان 
قم  که توفیق حضور در این ســفر معنوی پیاده روی 
اربعین را دارد شبی را میهمان مردم بغداد بوده است 
و از پذیرایــی خوب مردمان پایتخت عراق در صفحه 
شخصی اینســتاگرامش چنین می نویســد: »خدایا 
حکمتت را شکر! پدر من  یک سال ونیم سابقه حضور در 
جنگ تحمیلی صدام ملعون دارند. پدر، کل جنگ را در 
 جبهه ها بوده است و برادرم در جنگ شهید شده است...
امروز اما ما فرزندان نسل دوم و سوم انقالب اسالمی به 
حرمت خون سیدالشهداء با عزت و افتخار در خانه های 
مردم بغداد به گرمی پذیرایی می شویم و صرف نظر از 
تفاوت زبانی، چنان همدالنه به هم محبت می کنیم، تو 
 گویی قرن هاست عشق خانوادگی بین ما برقرار است!
خدایا حکمتت را شــکر. خدایا بزرگی ا ت را شکر. در 
سال های جنگ با خودم می گفتم یعنی می شود روزی 
ما ذلت صدام و بعثی ها را ببینیم؟! امروز فراتر از آرزو 
و خیال بچگی، به قلوب مردم شــان نفوذ کرده ایم و 
عکس رهبران و بزرگان مان بر در و دیوار شهرهایشان 

جلوه گری می کند.
 ان شــاءاهلل روزی هم بیاید که ذلت کفر جهانی 
به رهبــری آمریکای جهان خوار و نابودی اســرائیل 

انسان خوار را ببینیم.
خدایا حکمتت را شکر. خدایا ریشه  ظلمت و ظلم 
 را بــه نور و برکت ظهور آقا امام زمان روشــن کن...

آرزوهای بزرگ شدنیست رفیق «
این روزها حکایت عاشقی و دلدادگی راهپیمایان 

اربعین حسینی بسی خواندنی و آموزنده است.
یکی از خود گذشــتگی ها می گوید و آن یکی از 
ایثار و فداکاری مردم عراق حکایت ها تعریف می کند 
و همه و همه خالصه می شــود در این جمله بی نظیر 
عمه سادات زینب کبری)س( که فرمود: »ما رأیُت ااّل 

جمیاًل...؛ هیچ چیز جز زیبایي ندیدم!«
حضرت زینب)س( این جمله را در مجلس یزید 
در شــام فرمود، زماني که یزید در مجلسي عمومي، 
رو به حضرت زینب)س( نمود، و در حالتي که مست 

غرور بود گفت: خدا را شکر که شما را خوار نمود! بعد 
از حضرت زینب سؤال کرد: کار خدا را با برادر و اهل 

بیت چگونه یافتي؟
یزید قصد داشت همه جنایات خویش را با نسبت 
دادن به خواســت خدا صحیــح جلوه داده و کارهاي 
خود را بر اساس حق توجیه نماید! زینب کبري)س( 
در جــواب فرمود:  ما رأیُت االّ جمیاًل...؛ هیچ چیز جز 
زیبایي ندیدم. اینان )امام حســین و یارانش( گروهي 
بودند که خداوند شــهادت را براي آنان مقّرر نمود و 
در قیامت خداوند بین تو و آن ها قضاوت مي نماید...«.
 حضــرت زینــب در این کالم کوتــاه به معارف 
عظیمي اشاره نموده اند که اینک پس از گذشت بیش 
از هزار ســال از آن واقعه عظیم بر این زیبایی روز به 
روز افزوده می شــود، و خیل مشتاقان زیارت اربعین 
طبق اعالم مســئوالن عراقی هر سال بیشتر از سال 
قبل می شــود و هر سال جلوه های زیباتری نسبت به 
سال قبل خلق می شــود و این حکایت همان دیدن 
زیبایی هایی است که در همان زمان حضرت زینب )س( 

بدان اشاره فرمودند.
پیاده روی اربعین تمرین امر ظهور

بنابر اخبار موثق دریافتی، با نزدیک شدن به اربعین 
حسینی، تمام مسیرهای منتهی به شهر کربال مملو از 
جمعیت مشتاق از ملیت های مختلف است و عاشقان 
اباعبداهلل)ع( با حضور میلیونی خود در حال رقم زدن 
رکورد جدیدی در اجتماع انســانی پیاده روی اربعین 
هســتند که بدون شک این اجتماع می تواند تمرینی 

برای امر ظهور مهدی موعود)عج( باشد.
ســخن منتســب به امام عصر)عج( هســت که 
می فرمایند: »اگر شیعیان ما جمع باشند و قلب هایشان 

به هم  انس و الفت و مهربانی داشــته باشد امر ما به 
تاخیر نمی افتد.«

در راهپیمایــی اربعین دل های همــه زوار امام 
حســین)ع( به نوعی به هم گره خورده و هر کس به 
فکر خدمت به دیگری است و مهربانی و عطوفت بین 

راهپیمایان به اوج خود می رسد.
حجت االســالم محمدمهدی مرادی کارشناس و 
مبلغ امور دینی به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: 
»راهپیمایی عظیم اربعین به نوعی نمایشــی از زمان 
ظهور مهدی موعود)عج( اســت. چرا که بر اســاس 
روایت های متعــدد موجود، در زمان ظهور همه ابناء 
بشــر با هم مهربان و همدل شده و به کمک یکدیگر 
می آیند و دشــمنی و کدورتی باقی نخواهد ماند که 
همین همدلی و صمیمیت بین زائران اربعین و میزبانی 
از آنان از سوی مردم عراق به خوبی دیده می شود.«

وی تصریــح می کند: »همین موضوع را در بحث 
پیاده روی اربعین به خوبی شــاهد هســتیم که مثال 
ایرانیان در این ایام میهمان منازل مردم عراق می شوند 
و بدون توجه به تفاوت های قومی و زبانی و صرفا با این 
نیت که زوار امام حسین)ع( هستند مورد تکریم قرار 
می گیرند و یا اگر فردی از زائران با مشکلی روبرو شود 
دیگر زائران در مقابلش بی تفاوت نیستند و یا به خوبی 
می بینیم مردم جنگ زده و مســتضعف عراق در این 
ایام هر آنچه که دارند در طبق اخالص قرار می دهند 
و به میدان کارزار حسینی می آورند تا توفیق خدمت 

به زائران اباعبداهلل الحسین )ع( را داشته باشند.« 
این مبلغ دینی با اشــاره به سختی هایی که زوار 
امام حسین در راه پیاده روی اربعین متحمل می شوند، 
می گوید: »مسئوالن با تدابیر خاص خود نگذارند در این 

زیارت اربعین شرمنده امام حسین)ع( شویم، نگذاریم 
شرمنده امام عصر)ع( شویم، متاسفانه دیده شده بعضا 
به جای قدردانی از زائران اربعین، برایشان جنگ روانی 
به بهانه های مختلف از جمله ویزا یا افزایش کرایه های 

ماشین به مناطق مرزی ایجاد می کنیم.«
رکورد دیگری خلق شد

همزمان با افزایش راهپیمایان اربعین به ســمت 
حرم امام حسین)ع(، تمام مسیرهای منتهی به شهر 
کربالی معلی مملو از جمعیت شده و در حال تبدیل 
شــدن به یک رکورد دیگر جهانی اســت، رکوردی 
که امروز به اذعان تمام رســانه های جهان، متعلق به 
مســلمانانی است که برای تجدید بیعت با آرمان های 

امام حسین)ره( به سمت کربال راهپیمایی می کنند.
گرچه هنــوز هیچ آمار رســمی از تعداد حضور 
راهپیمایان اعالم نشده است اما برخی مسئوالن عراق 
گفته اند که راهپیمایی امسال اربعین گسترده تر از سال 
گذشــته بوده و حضور میلیونی راهپیمایانی که برای 
تجدید بیعت با امام حســین)ع( عازم کربال هستند، 

بیش از پیش خواهد بود.
حجت االسالم اسماعیل قبادی مبلغ دینی و مدیر 
کل سازمان تبلیغات اسالمی استان کرمانشاه درباره 
ســوابق پیاده روی اربعین به گزارشگر روزنامه کیهان 
می گوید: »ســابقه تاریخی پیاده روی اربعین به زمان 
اهل بیت علیهم السالم و بسیاری ازعلما بازمی گردد. 
نقطه شــروع پیاده روی اربعین بازگشت کاروان امام 
حســین )ع( در اربعین به کربالست که بعدها توسط 

شیعیان این راه ادامه پیدا کرد.«
وی تصریح می کند:»علت گســترش پیاده روی 
اربعین این اســت کــه ائمه ایــن کار را انجام دادند 

و حدیث های بســیاری از ایشــان در ارزش و ثواب 
پیــاده روی اربعین نقل شــده اســت و حتی یکی از 
نشــانه های مومن را زیارت اربعین بیــان کردند. به 
بیان دیگر باید گفت آن قدر اهمیت آن زیاد است که 
فرمودند اگر نتوانستید خود را به کربال برسانید، از راه 

دور آن را بخوانید«.
قبادی دربــاره ارتباط بین پیــاده روی اربعین 
و موضــوع انتظار چنین می گویــد: »به عقیده من 
پیاده روی اربعین نماد عینی حرکت عملی منتظران 

ظهور است.«
وی می گویــد: »طبق روایــات موجود حضرت 
مهدی)عــج( در هنگام ظهور، و در نخســتین جمله 
خــود روضه امام حســین)ع( را می خوانند و منتقم 
خون سیدالشهداء علیه السالم هستند. بر همین اساس 
همه جهانیان و خصوصا شیعیان و پیروان مکتب اهل 
بیــت )ع( در وهله اول باید امام حســین)ع( و حادثه 
عاشورا را به خوبی بشناســند، چرا که الزمه مهدی 
شناســی و همراهی امام زمــان)ع(، معرفت به امام 
حســین)ع( و شناخت آن بزرگوار است. از همین رو 
پیاده روی اربعین و عشق و ایثاری که در بین میلیون ها 
مسلمان زائر حسینی به وجود می آید نمادی از لحظه 

ظهور است.«
این مبلغ دینی با بیــان اینکه پیاده روی اربعین 
کنگره عظیم شیعیان و مســلمانان در جهان است، 
تصریح می کند: »اربعین پتانســیل بزرگی است که 
می تواند امام حسین)ع( و واقعه عاشورا را به درستی 
به جهانیان بشناســاند و باید از این ظرفیت به خوبی 
بهره برداری کنیم و راه زوار را تسهیل کنیم تا بتوانند 
بــه راحتی این جمعیت عظیم میلیونی را تشــکیل 

دهند، چرا که بزرگترین اجتماع شیعیان در عالم روز 
اربعین اســت. با این معرفی است که می توانیم برای 
ظهور مهدی موعود)عج( بسترسازی کنیم، چراکه اگر 
می خواهیم فرج امام عصر)عج( زودتر تحقق یابد، باید 
برای پیاده روی اربعین و این اجتماع بزرگ و میلیونی 
اربعین برنامه جدی، دقیق و همه جانبه داشته باشیم.«

جایگاه اربعین
 در فرهنگ اسالمی

یکی از مهم ترین مباحثی که در علوم اســالمی 
به آن اشاره شده، موضوع اربعین و جایگاه آن است.

 در باب فلسفه و موضوعیت واژه اربعین در اسالم 
و مبانی آن باید گفت که، این مفهوم، اهمیت ویژه و 

واالیی در مبانی اسالم دارد.
 در باب این واژه تعاریفی نیز وارد شده است، مانند 
رسیدن به کمال و پختگی انسان و عقل آدمی در چهل 
سالگی و شاخصه مهم و قابل توجه دیگر این واژه در 
فرهنگ و آیین اسالم، رسیدن حضرت رسول اکرم)ص( 

به نبوت در سن چهل سالگی است.
این مفهوم در بررســی و تحلیل لغت شناسان و 
اندیشــمندان مســلمان دارای ارزش و اعتبار باالیی 
است. در تحلیل و تبیین مقام و موقعیت واژه اربعین 
در نهضت عظیم حضرت سیدالشهدا)ع(، شاید بهترین 
و بزرگ ترین تحلیل از جانب امام عسگری)ع( وارد شده 
است. ایشان در حدیث شــریفی می فرمایند: »برای 
مومن پنج خصلت وجود خواهد داشــت که یکی از 
این عالئم و نشــانه ها، زیارت حضرت سیدالشهدا)ع( 

در روز اربعین است.«
در باب زیارت حضرت سیدالشــهدا)ع( و گرامی 
داشــتن روز اربعین منقول است که، اهل بیت)ع( نه 

تنها در عصر و دوران شهادت حضرت سیدالشهدا)ع( 
به زیارت و سوگواری ایشان می پرداختند، بلکه زیارت 
و بزرگداشــت مراسم ســوگواری حضرت اباعبداهلل 
الحسین)ع( در تمامی دوران ها مورد اهتمام و عنایت 
اهل بیت)ع( بوده و توده های مردم را به زیارت ایشان 

در روز اربعین فرا می خواندند.
در کتب و منابع اســالمی و شیعی در باب زیارت 
حضرت سیدالشهدا)ع( در روز اربعین وارد شده است 
که، هر کس در این روز به زیارت امام حسین)ع( نائل 
شــود گویی که خداوند تبــارک و تعالی را در عرش 
زیــارت نموده و یا اینکه خداونــد برای زّوار حضرت 
سیدالشــهدا)ع( در روز اربعین، بابت هر قدم و گامی 
کــه برمی دارند، ثواب و اجــر چندین حج و عمره را 

منظور می کند.
در تبیین واقعه و جایگاه زیارت حضرت اباعبداهلل 
الحســین)ع( در روز اربعین، ســفارش ها و تأکیدات 
فراوانی چه از جانب بزرگان و عالمان بزرگ اسالمی و 
شیعی و چه از منظر و دیدگاه ائمه بزرگوار)ع( تبیین 

و تأکید شده است.
در تاریخ ذکر شده است عناد و مخالفت با منویات 
و رویکــرد اهل بیت)ع( تا آنجایی پیش رفت که، به 
دستور متوکل عباسی)لعنت اهلل علّیه( حرم حضرت 
سیدالشهدا)ع( ویران شد، اموال و متعلقات حرم به 
یغما رفت و در محل قبور مطهر شهدای کربال، زراعت 
و کشــاورزی صورت گرفت، ولی باز این مناسبات و 
افعال باعث نشد تا مردم و جامعه از زیارت و طواف 
حرم مطهر حضرت سیدالشــهداء)ع( دست بکشند 
و هر ســاله مشــتاقانه به زیارت این مضجع شریف 

می شتابند.

مناقصه عمومی
موسســه عمران ساحل در نظر دارد ساخت و تامین باسکول کامیون مربوط 
به پروژه بندرخدماتی، صادراتی تمبک واقع در منطقه عســلویه را به شــرح ذیل از طریق 

مناقصه عمومی واگذار نماید.

ردیفتوضیحاتتعداد

3 SetTruck Scale 50 Ton1
لــذا از داوطلبان حائز شــرایط شــرکت در مناقصه فــوق دعوت می شــود حداکثر ظرف مدت 
یــک هفته از تاریخ انتشــار آگهی جهت ارائه اســناد و مدارک اعم از: اساســنامه، آگهی ثبت 
تغییرات، رزومه، نمونه قراردادهای مشــابه )حداقل 3 نمونه( و اسناد مثبته مالی به نشانی تهران: 
تهرانپارس- اتوبان شهید دوران )اسب دوانی قدیم(- میدان شهید مهتدی- جنب نیروی دریایی 
ســپاه-  موسســه عمران ســاحل- طبقه دوم- واحد تامین کاال- آقای امین نصرالهی اصل یا 
آقای صادق عســکری مراجعه نمایند. الزم به ذکر اســت اســناد مناقصه پس از بررسی و اخذ 
صالحیت فنی الزم به شــرکت ها ارســال خواهد شــد. تلفن تماس: 38542839-021 و 
 38542829-021 )لطفــا قبل از مراجعه جهت هماهنگی با تلفن مذکور تماس حاصل فرمائید.(

 ضمنا هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

مناقصه عمومی

لذا از داوطلبان حائز شرایط شرکت در مناقصه فوق دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 
یک هفته از تاریخ انتشــار آگهی جهت ارائه اســناد و مدارک اعم از: اساسنامه، آگهی 
ثبت تغییرات، رزومه، نمونه قراردادهای مشــابه بــه مبلغ 100 میلیارد ریال)حداقل 3 
نمونه( و اسناد مثبته مالی به نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از بیمارستان دی- 
خیابان نیلو- بن بست دوم- پالک 3- طبقه 2- واحد 6- بخش تامین کاال- آقای نادر 
بازوند مراجعه نمایند. الزم به ذکر اســت اسناد مناقصه پس از بررسی و اخذ صالحیت 

فنی الزم به شرکتها ارسال خواهد شد. تلفن تماس: 021-88877869
)لطفا قبل از مراجعه جهت هماهنگی با تلفن مذکور تماس حاصل فرمائید(

ضمنا هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

موسســه عمران ساحل در نظر دارد تامین شیرآالت مربوط به واحد آفسایت پروژه 
پتروشیمی دماوند واقع در منطقه عسلویه را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

ردیفتوضیحاتتعداد

95PCSMotor Operated Valve)MOV(-10"to38"1

مناقصه عمومی

به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عــادی بطور فوق العاده 
تصمیمات   1396/5/25 مورخ 
ذیــل اتخاذ شــد: آقایان صدرا 
صادقــی یزدانخــواه کدملــی 
حســین  و   0012941913
لشگری کدملی 5599630587 
و احمــد صادقــی یزدانخــواه 
و   1377821870 کدملــی 
احمــد ودود ســیدی کدملی 
عنــوان  بــه   1377772179
اعضــای هیئت مدیــره بــرای 
انتخاب شدند  دو ســال  مدت 
آقای احمــد صادقی یزدانخواه 
و  رئیس هیئت مدیره  به سمت 
آقای حسین لشگری به سمت 
و  هیئت مدیره  رئیــس  نایــب 
آقای بهرام صادقــی یزدانخواه 
و  ســهامداران  از  )خــارج 
بــه  هیئت مدیــره(  اعضــای 
 2 به مدت  مدیرعامــل  عنوان 
آقای  گردیــد.  انتخاب  ســال 
روح افــزا  پورمحمــد  حســن 
 1378607627 کدملــی 
بــه ســمت بــازرس اصلی و 
کدملی  درویش  مختــار  آقای 
ســمت  بــه   6269884731
برای مدت  بازرس علی البــدل 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 
شرکت صنایع 

پالستیک و مالمین 
ایران سهامی خاص

 به شماره 
ثبت 48160 
و شناسه ملی 

10100933582

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

میزان غیرنقدیرتبهمبلغ سپرده به ریالمبلغ اعتبار به ریالشرح عملیاتردیف

تکمیل بهسازی حاشیه اتوبان 1
12/000/000/000600/000/000در محدوده شهر کرج

داشتن حداقل رتبه 5 
50٪راه و ترابری و 5 ابنیه

1- ســپرده شــرکت در مناقصه به یکی از روشــهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل 
تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانک شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد 
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال 
بابت هزینه خرید اســناد به حســاب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداری واریز و رســید آن را ارائه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 
انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 
6- در هر صورت مدارک مندرج در اســناد مناقصه مالک فروش اســناد و متعاقبًا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت 
در مناقصه کلیه اســناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شــرکت در مناقصه نزد شــهرداری باقی می ماند. 8- الزم به ذکر اســت هنگام خرید اسناد 
داشتن رتبه مربوطه و ارائه تأییدیه صالحیت در سایت oldpmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای 
مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد. 9- شرکت کنندگان در 
مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10- سایر 
اطالعات و جزئیات در اســناد مناقصه مندرج اســت. 11- پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الک و ممهور به مهر شرکت شده 
و پس الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/8/30 به آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بالل دبیرخانه 

شهرداری کرج تحویل داده شود. در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418 - 35892443 - 026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.

اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداری کرج

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری کرج

آگهی تغییرات شرکت آرین رشد افزا سهامی خاص
 به شماره ثبت 167090 و شناسه ملی 10102096208

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)101417(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1394 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و 
خدمات مدیریت فرازمند به شناســه ملی 10100619556 به سمت بازرس اصلی و خانم عظمت پورآق 

خانشیر به شماره ملی 0051893088 به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

محل دریافت اسناد مزایده: کرج- عظیمیه- میدان طالقانی- 
بلوار تعاون- خ فرهنگ- اداره کل ورزش و جوانان اســتان البرز- 

اداره امور حقوقی- اتاق 111- تلفن 32550606- 026
مهلت دریافت اسناد مزایده: از روز دوشنبه مورخ 96/8/29 
تا پایان وقت اداری )ساعت 13:30( روز پنج شنبه مورخ 96/9/2

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: پایان وقت اداری )ساعت 

14:30( روز سه شنبه مورخ 96/9/14
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10 روز شنبه مورخ 96/9/18
نشــر آگهی جهت اطالع بوده و هیچ گونه تعهدی برای دســتگاه 

ایجاد نمی کند.
هزینه آگهی، حق الزحمه کارشناســان رسمی دادگستری و هزینه 
انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی برعهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده عمومی
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز براساس ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)2( 

و مصوب هیئت وزیران مورخ 95/6/27 در نظر دارد یک قطعه زمین به متراژ 375/20 مترمربع واقع در چهارراه طالقانی با شرایط ذیل 
به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط در مزایده دعوت به عمل می آید.

نوع  متراژآدرس زمینردیف
کاربری

مبلغ پایه 
فروش

مبلغ تضمین 
شرکت در مزایده

کرج- خ شهید بهشتی- نرسیده به چهارراه طالقانی- 1
جنب ساختمان ارم- پالک ثبتی 15/1079

 375/20
مترمربع

مجهز 
شهری

 65/500/000/000
ریال

 3/275/000/000
ریال

نوبت اول

اداره کل ورزش و جوانان استان البرز 96/253/د- م الف

https://www.instagram.com/explore/tags/آرزو/
https://www.instagram.com/explore/tags/مقیم/
https://www.instagram.com/explore/tags/آرام/
https://www.instagram.com/explore/tags/هدیه/
https://www.instagram.com/explore/tags/مسیر/
https://www.instagram.com/explore/tags/صدام_حسين/
https://www.instagram.com/explore/tags/شهید/
https://www.instagram.com/explore/tags/انقلاب_اسلامی/
https://www.instagram.com/explore/tags/سیدالشهداء/
https://www.instagram.com/explore/tags/بغداد/
https://www.instagram.com/explore/tags/عشق/
https://www.instagram.com/explore/tags/اسراییل/
https://www.instagram.com/explore/tags/آمریکا/
https://www.instagram.com/explore/tags/خدایا/
https://www.instagram.com/explore/tags/امام_زمان/
https://www.instagram.com/explore/tags/ظهور/
https://www.instagram.com/explore/tags/رفیق/
https://www.instagram.com/explore/tags/آرزوهای_بزرگ_شدنیست/

