
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه فعالیت های 

بازرگانی و تجــاری مجاز داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع 

کاال و خدمات مجاز، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با 

کلیه سازمانها، نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی 

و نیز اشخاص حقیقی مجاز، اعم از داخلی و خارجی، اخذ و اعطای 

نمایندگــی کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی در داخــل و خارج از 

کشــور و ایجاد شــعبه در داخل و یا خارج از کشــور و مشارکت با 

کلیه مؤسسات و شرکتهای مجاز تولیدی، بازرگانی، خدماتی، فنی و 

مهندسی، آموزشی و دانش بنیان، انجام خدمات مشاوره ای، مدیریت 

پیمان، خدمات مهندســی و نرم افزاری، طرح ریزی و ســازماندهی 

بنگاه ها، اســتفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات 

اعتباری، اخذ وام و تســهیالت از بانک ها و مؤسسات و مراکز مالی 

و اعتباری دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی، گشــایش اســناد 

اعتباری برای کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت. در صورت 

لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت 

به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران- شهرســتان تهران- بخش 

مرکزی- شــهر تهران- سعادت آباد- خیابان شــکوفان 2- بلوار 

دریا- پالک 225 - طبقه اول- کد پســتی 1998915314 سرمایه 

شــخصیت حقوقی: مبلغ 10000000 ریال منقسم به 1000 سهم 

10000 ریالی می باشد تعداد 1000 سهم آن با نام عادی می باشد و 

مبلغ 3500000 ریال طی گواهی بانکی شماره 96/894 ص / 202 

مورخ 1396/10/10 بانک پاسارگاد شعبه بلوار خوردین واریز گردیده 

و الباقی در تعهد ســهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای محمد 

حیدری به شماره ملی 0047541350 و به سمت مدیرعامل به مدت 

2 سال آقای کسری صادقی زاده به شماره ملی 0451624807 و به 

سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید هادی آهوئی به 

شماره ملی 5139756463 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 

مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 

از قبیل چک، ســفته، برات، قراردادها و عقود اســالمی با امضای 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق 

عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره 

منفرداً همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: 

طبق اساســنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید احمدی به 

شماره ملی 0052754073 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 

سال مالی حسابرسی فاطر به شماره ملی 10100188574 به سمت 

بازرس اصلی به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تأسیس شرکت سهامی خاص اندیشه سازان نگین مهر در تاریخ 1396/10/30 
به شماره ثبت 521813 به شناسه ملی 14007363866

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/10/26 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت 

و مــاده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید:  ایجــاد کارخانه جهت 

رنگرزی و تولید نخ فرش ماشینی و واردات ماشین آالت و لوازم یدکی 

مربوطه و مــواد اولیه و صادرات تولیــدات کارخانه و کلیه کاالهای 

مجاز بازرگانی طبق موافقت های اصولی و انجام فعالیت های تولیدی، 

خدماتی، بازرگانی، مشــاوره ای، نظارت، تأسیس و توسعه، نگهداری 

و بهره بــرداری در زمینــه احــداث نیروگاه های مقیــاس کوچک و 

تجدیدپذیر شامل بادی، خورشــیدی، زمین گرمایی و زیست توده و 

گازی )تولیــد برق و حرارت( و خرید تجهیزات و ملزومات مربوطه از 

داخل و خارج کشــور و به طور کلی انجام کلیه فعالیت های اجرائی، 

مشــاوره ای، نظارتی، اقتصادی، مدیریتی و مشــاوره سرمایه گذاری، 

انجام مطالعات امکان ســنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی و مالی 

و اقتصــادی، نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها در 

زمینه نیروگاه های مقیاس کوچک و تجدیدپذیر و هرگونه فعالیت در 

ارتبــاط با موارد مذکور از قبیــل واردات کاالهای مجاز و تکنولوژی 

صنایع مادر و انتقال دانش فنی، حق العمل کاری، پیمانکاری خدمات، 

شــرکت می تواند تمام یا قســمتی از فعالیت های خود را راسا و یا با 

مشارکت شخص و یا اشــخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و یا 

خارجی پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح انجام دهد. اخذ 

تســهیالت ریالی و ارزی از بانک های داخلی و خارجی، به طور کلی 

انجام کلیه اموری که در ارتباط با موضوع شــرکت باشد. در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم.

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر سهامی خاص به شماره ثبت 96505 
و شناسه ملی 10101405599 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطور فوق العــاده  مورخ 
1396/5/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و زیان 
سال مالی منتهی به 1395/12/30 به تصویب رسید. آقای عیسی فتان کد 
ملی 1552950735 به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عمرانی 
کد ملی 4072757225 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای 
وحید رحمانی کد ملی 2300222965 به سمت عضو هیئت مدیره و خانم 
آذین سادات پورمقیم کد ملی 0061488690 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و خانم مریم بامداد آســتانه کدملی 2739873530 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. آقای سعید زینلی کد 

ملی 1552742881 به ســمت بازرس اصلی و خانم تینا قورچیان کد ملی 
0014997843 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 
شــدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
گردید. امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک 
سفته و بروات و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل همراه 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت نقش طرح بنا مهر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 495162 و شناسه ملی 14006002519 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/9/30 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

شــرکت مذکور در تاریــخ فوق منحل اعالم گردیــد و آقایان 

میرزاحسن ذوالقدرنیا به شماره ملی 2529599696 آقای سعید 

محمد به شــماره ملی 0041883012 آقــای علیرضا فخاری 

به شــماره ملی 0050902725 آقای حبیب عباســی به شماره 

ملی 0579509291 و آقای خضراله حیدرزاده به شــماره ملی 

6269730244 به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. نشانی 

محل تصفیه به آدرس: تهران- ســعادت آباد- پایین تر از میدان 

کاج- خیابان شهید حق طلب)26(- پالک 51 تعیین شد. آقای 

رحمت عارفی با شماره ملی 0949976431 و موسسه حسابرسی 

آزمون پرداز ایران مشــهود به شماره ثبت 14187 و شناسه ملی 

10861687625 به عنوان ناظران تصفیه انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی 
یاس سهامی خاص به شماره ثبت 473022 

و شناسه ملی 14004961507

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

رجوع به صفحه5

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1396/11/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: استان تهران- شهرستان 

تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- شهید بهشتی- خیابان شهید خالد 

اســالمبولی- کوچه شــانزدهم- پالک 27/1- طبقه همکف- کد پستی 

1511736333 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آبیاری و کشاورزی 
پرس رود سهامی خاص به شماره ثبت 15111 

و شناسه ملی 10100559879 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/6/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره به قرار 
ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد مومنی به کد 

ملی 0031738206 خانم مینو مومنی به شماره ملی 0450107620 
خانم مونا مومنی به شماره ملی 0070628092 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پاز سهامی خاص به شماره ثبت 21577 
و شناسه ملی 10100671309

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

جدول زمانی انجام مناقصه
از ساعت 8 صبح مورخ 97/2/22شروع فروش اسناد
تا ساعت 19 عصر مورخ 97/2/27مهلت دریافت اسناد

تا ساعت 10 صبح مورخ 97/3/9مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد
ساعت 11 صبح مورخ 97/3/9بازگشایی پاکات

وزارت نیرو
آگهی مناقصه عمومی نوبت اولشرکت برق منطقه ای آذربایجان

شرکت برق منطقه ای آذربایجان درنظر دارد مناقصه توسعه ترانس دوم 132/20 کیلوولت پست آذر و یک بی خط 132 کیلوولت در 
پست امامیه به صورت EPC را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir برگزار نماید.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/450/000/000 ریال به حروف )یک میلیارد و چهارصدوپنجاه میلیون ریال( به صورت ضمانت نامه بانکی 
و یا واریز نقدی به حساب سیبا به شماره 2175090408006 بانک ملی شعبه برق منطقه ای تبریز به نام شرکت برق منطقه ای آذربایجان.

بهای فروش اسناد 200/000 ریال )دویست هزار ریال(

جهت اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934
جهت اخذ اطالعات بیشتر به سایت های زیر مراجعه و یا با شماره تلفن 33280943-041 تماس حاصل فرمایند.

   www.tavanir.org.ir  www.iets.mporg.ir  www.azrec.co.ir
شناسه آگهی: 173828

شناسه نوبت چاپ: 192803

نوع مناقصهشماره مناقصهصالحیت مورد نیازمبلغ تضمین)ریال(مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهردیف
یک مرحله ای200973114000001رتبه 5 ابنیه و تأسیسات13/438/153/371672/000/000ساختمان اداری سازمان امور مالیاتی شهر محمدیه1

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی استان قزوین

1- مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: از تاریخ 1397/2/18 الی 
1397/2/24

2- کلیــه مراحل برگــزاری مناقصه اعم از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد 
مناقصه گران و بازگشــایی پاکات از طریق درگاه سایت www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد.
3- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1397/3/5
4- تاریخ جلسه بازگشائی پاکات پیشنهاد قیمت در روز یکشنبه مورخ 1397/3/6 رأس 

ساعت 10 صبح می باشد.

5- ارسال پاکت الف )اصل تضامین شرکت در مناقصه( به اداره کل امور مالیاتی استان 
قزوین- اداره حراست الزامی است.

6- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید.
7- جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 33235390 - 028 و یا به آدرس 

قزوین- خیابان طالقانی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین مراجعه نمایند.
8- اطالعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه )www.setadiran.ir( در استان قزوین 

02833241067 و مرکز تماس 02127313131 می باشد.

اداره کل امور مالیاتی اســتان قزوین در نظر دارد پروژه ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات، اطالعات و جزئیات 
مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید.

سال هفتادو ششم   شماره 21901   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 19 اردیبهشت 1397   22 شعبان 1439    9 مه 2018

يادداشت میهمان

صفحه2

خبر ويژه

چرایی ناکارآمدی
 و غروب برجام

آتالنتیک: 
4بند برجام 
نقض شده

آمریکا بدعهد 
است

بعد از مکیدن تمام امتیازات

ترامپ برجام را پاره کرد
نوبت آتش زدن است

لس آنجلس تایمز:

پیروزی حزب اهلل خواب آمریکا و متحدانش را 
در خلیج  فارس آشفته کرد

مجلس با تصویب الیحه خودتحریمی
از ترامپ سبقت گرفت!

نام نمایندگانی را که به این الیحه رأی داده اند منتشر کنید

رهبر انقالب با تایید سخنان آقای قرائتی:

اهمیت درس و تدبر در قرآن جزِء حرف های الزم و ضروری جامعه است

قاضی صلواتی در آخرین جلسه دادگاه:

تلگرام محل امنی برای تبادل اطالعات 
تروریست های داعش بود

صفحه۱۱

* دیوان محاسبات منتشر کرد: جزئیات تخلفات 43 هزار 

میلیارد تومانی وزارت نفت از بودجه 1395.

* شرکت آبفا: ســاالنه در کل کشور به اندازه یک سد 

بزرگ آب هدر می رود.

* شرایط بخشش معوقات بانکی تولیدکنندگان از سوی 

بانک مرکزی اعالم شد.

* کاهش 70 درصدی بازدید از پست های تلگرامی.

صفحه4

کیهان بررسی کرد

نابودی کاالی ایرانی، افزایش واردات و ترویج فرهنگ غربی
نتیجه گسترش مناطق آزاد

صفحه۳

 * دادســتان نیویورک و حامی سرســخت حقوق زنان 
پس از ضرب و شتم 4 زن استعفا کرد.

* اردوغان: شــارون به من می گفت لذت بخش ترین کار 
در زندگیم کشتن فلسطینی با تانک است.
* رهبر مخالفان ارمنستان به قدرت رسید.

* ساکنان جزایر »ســقطری« با اهتزاز پرچم های یمن 
علیه اشغالگری امارات تظاهرات کردند.

* حمله موشکی به 2 استان سیاسی و اقتصادی عربستان؛ 
انصاراهلل جیزان و نجران را درهم کوبید.

صفحه آخر

سناتور ارشد آمریکایی:

ترامپ از زمان به قدرت رسیدن
3000 بار دروغ گفته است

* لس آنجلس تایمــز: حزب اهلل در حال تبدیل شــدن به یک نیروی برتر در پارلمان لبنان اســت و همین مســئله، آمریکا و 
همپیمانانش را در خلیج  فارس آشفته کرده است.

* نتایج این انتخابات برای سران اسرائیل نیز خوشایند نیست و آنها می گویند: حزب اهلل یعنی لبنان و لبنان یعنی حزب اهلل.
* جنبش حزب اهلل در انتخابات اخیر، بیش از نیمی از 128 کرسی پارلمان لبنان را به دست آورده است.

* رسانه های منطقه و جهان این اتفاق را یک پیروزی بزرگ برای مقاومت ضدصهیونیستی دانستند.                  صفحه آخر

* پیش از این کارشناســان درباره FATF  و خطراتی که برای استقالل 
و امنیت اطالعات اقتصادی کشور به همراه دارد، هشدار داده و از عواقب 

سیطره اطالعاتی بیگانگان بر اطالعات پولی کشور گفته بودند.
* دیروز مجلس با 139رأی موافق، کلیات FATF را  به تصویب رساند 
که از آن با عنوان خودتحریمی یاد می شود و در این راه مجلس از ترامپ 

پیشی گرفت.
* پیوستن به FATF  را عامل همکاری بانک های جهانی با ایران معرفی 
می کنند! پیش از این هم برجام کلید قفل های مشکالت اقتصادی معرفی 
می شد اما چنان که گفتند نشد و در عمل غرب قراردادی را به قراردادی 

دیگر پیوند می زند و اجرای یکی را به آن دیگری می سپارد! 

* نماینده ارومیه: متاسفانه گروهک منافقین که 17 هزار نفر را در کوچه و بازار به شهادت رسانده اند، از لیست تروریست ها 
خارج کرده اند در این رابطه دشمنان نباید برای ما تعیین تکلیف کنند و تقاضا داریم الیحه به کمیسیون باز گردد.

* نماینده میاندوآب: این الیحه از طرف کمیسیون قضایی رد و دالیل آن در دو بند ذکر شده است چرا که قوانین 
داخلی توسط محاکم کشورمان مدیریت می شود و نیروی خارجی حق دخالت در امور داخلی ما را ندارد.     صفحه۱۰

* انکار گرانی، ارزانی می آورد؟!
*کارگردان فیلم روحانی: برجام  
با عملیات روانــی بر مردم قالب 
شد                           صفحه2

* بعد از آنکه ایاالت متحده از تمامی امتیازات مندرج در برجام به صورت کامل اســتفاده و به هیچ کدام از تعهدات 
خود نیز عمل نکرد، ترامپ برجام را پاره کرد و اینک نوبت دولت ایران اســت که آن را آتش بزند و به پیش از برجام 

بازگشته و فعالیت های هسته ای کشور را با سرعتی بیشتر از سر بگیرد.
* رئیس جمهور آمریکا با اعالم خروج از برجام : ســندی را برای بازگرداندن تحریم های هسته ای علیه ایران امضا و  

باالترین سطح تحریم های اقتصادی را اعمال خواهیم کرد.
* هر کشوری که به ایران برای دستیابی به سالح کمک کند به شدت توسط ایاالت متحده تحریم خواهد شد. آمریکا 

با رشوه هسته ای گروگان گرفته نخواهد شد.

* به دنبال خروج آمریکا از برجام، روحانی طی یک گفت و گوی تلویزیونی : از این لحظه برجام بین ایران و 5 کشــور 
است و ۱+5، یک را از دست داده است. با برجام بدون آمریکا مواجه هستیم و رشد اقتصادی ما ادامه خواهد یافت!

* به وزارت خارجه دســتور داده ام در زمانی کوتاه مذاکرات با 5 کشور دیگر را انجام دهد، اگر اهداف ایران را سایر 
طرف ها تامین کنند، برجام برجا خواهد ماند!

* به دنبال خروج آمریکا از برجام، خزانه داری این کشور فرایند ۹۰ و ۱۸۰ روزه فعالیت های مرتبط با ایران را آغاز کرده 
و پس از آن، تحریم ها از سر گرفته خواهند شد.

صفحه2


