
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 دومشرکت 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: 192804

اداره کل نوسازی مدارس اســتان قزوین درنظر دارد پــروژه با مشخصات به شرح ذیل 
را ازطریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجدشــرایط و رتبه بندی شــده که دارای 
گواهینامه تشخیص صالحیت معتبر و ظرفیت کاری آزاد می باشند ازطریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir واگذار نماید تاریخ انتشار فراخوان 

مناقصه در سامانه 97/2/20 می باشد.
پروژه ذیل تامین مالی آن از محل اسناد خزانه اسالمی می باشد.

موضوع مناقصه: تکمیل مدرسه دور اول متوسطه مهر تاکستان 
محل اجرا: تاکستان 

مبلغ برآورد )ریال(: 24/147/395/394 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/208/000/000 

تاریخ بازگشایی پاکات: 97/3/6 
مدت اجرا: 16 ماه

جهت کسب اطالع بیشتر به آدرس اینترنتی فوق الذکر مراجعه فرما ئید.
نوبت اول: 97/2/20 و نوبت دوم: 97/2/22

آگهی دعوت 
به مناقصه عمومی )دو مرحله ای( 

)نوبت دوم(

اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین

به اطالع می رســاند این مجموعــه صنعتی در نظر دارد، نســبت به 
فروش 82 قلم از اقالم مازاد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
* لذا از کســانی که تمایــل به خرید اقالم فوق الذکــر دارند، دعوت 
بعمل می آید جهت بازدید، پس از واریز مبلغ 300/000 ریال به شماره 
حساب 3844/59 نزد بانک سپه شــعبه مرکزی بندرانزلی کد 36 به 

آدرس زیر مراجعه نمایند:
بندرانزلــی- بعد از پل والیت- خیابان مهدیه- روبروی معاونت صید و بنادر 
ماهیگیری- کد پستی: 95789-43146 تلفن: 013-44515378 

فکس: 013-44510053
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 013-44515378 

مدیریت بازرگانی )واحد فروش( تماس حاصل فرمایید.

»آگهی مزایده عمومی«
)۰۰۱/م/۹۷(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/10/18 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: به موضوع شرکت عبارات »ادغام شرکت 

در سایر شرکت ها و یا ادغام سایر شرکت ها در شرکت« الحاق گردید 

و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح شد. ماده 12 اساسنامه شرکت 

تغییر و به شرح زیر اصالح گردید: ماده -12 تغییرات سرمایه شرکت: 

سرمایه شــرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید)اعم از ادغام 

با ســایر اشــخاص حقوقی( و یا از طریق باال بردن مبلغ اسمی سهام 

موجود افزایش داد. تادیه مبلغ اســمی جدیــد به یکی از طریق زیر 

امکان پذیر اســت: پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام تبدیل مطالبات 

حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید انتقال سود تقسیم نشده 

یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش ســهام جدید به ســرمایه 

شرکت ادغام سایر اشخاص حقوقی در شرکت تبصره: انتقال اندوخته 

قانونی به ســرمایه ممنوع است. ماده 39 اساسنامه شرکت تغییر و به 

شرح زیر اصالح گردید: ماده -39 وظایف و اختیارات مجمع عمومی 

فوق العاده: هرگونه تغییر در مفاد اساســنامه یا میزان سرمایه شرکت 

یا انحالل شــرکت یا ادغام سایر شرکت ها در شرکت یا ادغام شرکت 

در ســایر شــرکت ها منحصرا در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده 

می باشــد. ماده 51 اساســنامه به شــرح زیر اصالح گردید: عبارت 

»ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول به نفع اشخاص ثالث 

بابت هرگونه تسهیالت اعم از بانکی و غیربانکی« به اختیارات هیئت 

مدیره در ماده 51 اساســنامه الحاق گردید. »بنــد 3« از اختیارات 

هیئت مدیره در ماده 51 اساسنامه حذف گردید. ماده 76 اساسنامه 

شــرکت تغییر و به شرح زیر اصالح گردید: ماده -76 موارد انحالل و 

ادغام شــرکت: شرکت در موارد زیر منحل می شود: در مواردی که بر 

اثر زیان های وارده حداقل نصف ســرمایه شرکت از میان  برود هیئت 

مدیره مکلف اســت طبق ماده 141 الیحه اصالح قســمتی از قانون 

تجارت بالفاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام را دعوت 

نماید تا موضوع انحالل یا بقای شرکت را مورد شور و رای قرار دهد. 

هرگاه مجمع مزبور رای به انحالل شرکت ندهد باید در همان جلسه 

و با رعایت مفاد ماده 15 اساســنامه حاضر سرمایه شرکت را به مبلغ 

ســرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره شرکت به 

دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت 

می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند 

انحالل شرکت را از دادگاه صالحیت دار درخواست کند. در موارد زیر: 

الف- وقتی که شــرکت موضوعی را که برای آن تشــکیل شده است 

انجام داده باشد یا انجام آن غیرممکن شده باشد. ب- در صورتی که 

شــرکت برای مدت معین تشــکیل گردیده و آن مدت مقتضی شده 

باشــد مگر اینکه مــدت قبل از انقضاء تمدید گــردد. ج- در صورت 

ورشکســتگی د- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 

ســهام به هر علتی رای به انحالل شرکت بدهد. ه - در صورت صدور 

حکم قطعی دادگاه با تصویب مجمــع عمومی فوق العاده و با رعایت 

تشریفات قانونی شرکت می تواند با اشخاص حقوقی دیگر ادغام گردد. 

تبصره: متعاقب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تصویب انحالل یا 

ادغام مراتب باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی مهرگان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 236036 و شناسه ملی 10102769594

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 

فوق العاده مــورخ 1396/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: روزنامه  کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی 

آریا بهروش به شناسه ملی 101006213078 به عنوان 

بازرس اصلی و موسســه حسابرسی و خدمات مدیریت 

سیاق نوین جهان به شناسه ملی 10103361485 به 

عنوان بازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند. تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به 

1395/12/30 به تصویب رســید. آقای یحیی رمضانی 

به شــماره ملی 2141661341 و آقای روح اله رمضانی 

به شــماره ملی 2143160720 و خانم حمیرا حیدری 

به شــماره ملی 2141506743 به سمت اعضا هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل سمنان
 سهامی خاص به شماره ثبت 5584۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹5۱۰ 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/10/25 

و مجوز شــماره 932/15/338930 مورخ 1394/11/12 اداره کل 

تعاون اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اساسنامه جدید 

شــرکت مشــتمل بر 78 ماده و 62 تبصره به تصویب رســید و 

جایگزین اساسنامه قبل گردید.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن اعضای 
انجمن پزشکان عمومی به شماره ثبت 2۰۰383 

و شناسه ملی ۱۰۱۰242۱42۰

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

شرکت تهران پلی استر تاپس سهامی خاص
 به شماره ثبت 215000 

و شناسه ملی 10102563826

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1396/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی 

اصغر طباطبائیان به شماره ملی 4579201221 به عضو هیئت 

مدیره )به جای آقای محمد پرنیانپور( برای بقیه مدت تصدی 

انتخاب گردید.

مجله کیهان ورزشــی، 
 22 )شــنبه  امــروز 
در   )1397 اردیبهشت 
منتشر  کشــور  سراسر 
اخبار  آخریــن  شــد. 
فوتبال ایــران و جهان 
 3186 شــماره  در  را 
ایــن مجلــه مطالعــه 
می کنیــد و مطالب زیر 
را در هفته نامــه کیهان 

ورزشی می خوانید:
- فرصت هایی که تهدید 

می شود! )چشم انداز(
- فوتبال ایران پر از »جهانبخش« هاست )تکاپو(

- گفت وگو با احسان پیرهادی بازیکن تیم نساجی مازندران )نگاه 
چند بعدی(

- علیرضا جهانبخش؛ جوان شایسته ایرانی )پرونده هفته(
- ... و آخریــن اخبار ورزش ایران و جهان و رشــته هایی همچون 

پینگ پنگ، والیبال، کاراته، کشتی و...

کیهان ورزشی، امروز منتشر شد

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مــورخ 1396/08/03 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد:  ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی 
به 1395/12/30 به تصویب رسید موسسه حسابرسی و 
خدمات مالی آروین باســتان محاسب به شماره شناسه 
ملی 14004012983 بــه عنوان بازرس اصلی و آقای 
مهدی زهرائی به شماره ملی 0052656020 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 
گردیدند.روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت پاس آداک 
سهامی خاص به شماره ثبت 88464 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱328۷۰8

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

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
مناقصه گزار: واحد اجرایی موسســه عمران ســاحل )کارگاه بندر خدماتی و 

صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: ساخت ساختمان اداری ترمینال گوگرد

مهلت مناقصه: از تاریخ 1397/02/22 لغایت 1397/02/30 )نه روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1397/03/01 و تاریخ بازگشایی پاکت 1397/03/03

مدت قرارداد: شش ماه شمسی از شروع قرارداد
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 220/000/000 ریال )دویست و بیست 

میلیون ریال(
به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دســتگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره 
توســط موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رســمی از بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران هستند مورد پذیرش می باشد(، و یا واریز وجه نقد.
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشــهر - شهرستان کنگان - روبروی ســایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس - موسســه عمران ســاحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک - امور 

قراردادها - آقای مهندس علوی - آقای مهندس عبداهلل زاده
تلفن: 07731378702-5 - 09387646547 - 09171041836

تهران - تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اســبدوانی( میدان شــهید 
 مهتــدی جنب قــرارگاه ســازندگی قــرب نــوح)ع( - معاونت فنی موسســه 

عمران ساحل

سال هفتادو ششم   شماره 2۱۹۰3   تکشماره ۱۰۰۰۰ ریال۱2صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( شنبه 22 اردیبهشت ۱3۹۷   25 شعبان ۱43۹    ۱2 مه 2۰۱8
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شعار مردم در تظاهرات سراسری علیه آمریکا

حرف فقط یک کالم، آتش بزن به برجام

صفحه۱۰صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

صفحه2

سراسیمگی نتانیاهو
از ضرب شست جوالن

 تقدیر رسمی رژیم صهیونیستی 
از یک خود باخته مدعی اصالحات

کیهان بررسی می کند

نگاهی تحلیلی و مستند
به »بیش از 10 دروغ ترامپ«

* رهبر معظم انقالب، چهارشــنبه هفته گذشــته در 
دیدار هزاران نفر از دانشــجویان و معلمان در دانشگاه 
فرهنگیان: همین دو ســه روز قبل از این، ترامپ یک 
نامه ای نوشته است به رؤسای کشورهای خلیج فارس،که 

به این نامه ما توانستیم دست پیدا کنیم و ببینیم.
* واشنگتن پست: سخنان رهبر ایران این سؤال را ایجاد 
کرده که وی چگونه به نامه محرمانه میان رئیس جمهور 

آمریکا و متحدان منطقه ای اش دست یافته است.

* »تئودور کاراســیک« مشاور ارشــد یک اندیشکده 
آمریکایی: اینکه رهبر ایران توانسته متن نامه را مطالعه 
کند، مسئله بسیار مهمی است زیرا در آن نکات مهمی 
درباره اینکه ایران با چه اقداماتی از سوی آمریکا روبه رو 

خواهد شد، آمده است.
* روزنامه نیویورک تایمز با تایید سخنان رهبر انقالب درباره 
نامه ترامپ به کشــورهای عربی، تاکید کرد که دیده شدن 
متن نامه توسط رهبر ایران مسئله مهمی است.     صفحه۳

خطیب جمعه تهران:

اتحادیه اروپا در بدعهدی 
چیزی از آمریکا کم ندارد

رهبر انقالب در بازدید از نمایشگاه کتاب:

بهترین کتاب ها آنهاست که انسان را به سمت خدا، 
ارزش های واال و انقالبی هدایت می کند

* سخنان سه شنبه شب ترامپ علیه کشورمان بر پایه »دروغ« استوار بود. 
از حمایت مالی و تسلیحاتی ایران از تروریسم گرفته تا تالش برای دستیابی 
به سالح اتمی و دلسوزی برای ملت ایران از جمله دروغ هایی بود که ترامپ 

در مقابل دوربین رسانه ها به کشورمان نسبت داد.
*ترامپ در حالی ایران را به ایجاد هرج و مرج در منطقه متهم کرد که خود 
وی در جریان تبلیغات انتخاباتی، دولت سابق آمریکا را حامی اصلی داعش 
معرفی کرده بود و بارها گفته بود که هیالری کلینتون یکی از بنیانگذاران 

داعش است.
*رئیس جمهور آمریــکا برای اثبات دروغ خود دربــاره تالش ایران برای 
دستیابی به بمب اتمی به استندآپ کمدی نتانیاهو استناد کرد در حالی که 
رسانه های آمریکا آن را یک حقه بازی نامیده و مدیر برنامه خلع سالح و منع 
 اشــاعه موسسه )IISS( اعالم کرد این اسناد پیش تر به آژانس انرژی اتمی 

ارائه شده و مورد جدیدی نبوده است.
*ترامپ ادعا کرد که ایران بر اساس برجام میلیاردها دالر به دست آورده است 
که مقداری از آن وجه نقد بود، اما این میلیاردها دالر دارایی های خود ایران 
بود که به واســطه تحریم های بین المللی مسدود شده بودند. وجه نقد مورد 
 اشاره هم ۴۰۰ میلیون دالر غرامت قرارداد تسلیحاتی مربوط به دوره پهلوی 

بوده است که اگر سود کامل آن پرداخت می شد حدود ۱۰میلیارد دالر بود.
 * رئیس جمهور آمریکا مدعی شــد که ایران هرگز به برجام پایبند نبوده
 در حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمی در ســال 96 در ۴ گزارش و در 
مجموع ۱۰ بار از زمان اجرای برجــام، پایبندی کامل ایران به این توافق را 

اعالم کرده است.                                                                            صفحه2

ابراز شگفتی و نگرانی محافل غربی

نامه محرمانه ترامپ به سران عرب
چگونه به دست رهبر ایران رسیده است؟!

* رهبر معظم انقالب اســالمی صبح دیروز )جمعه( به 
مدت یک ساعت و نیم از سی ویکمین نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران بازدید کردند. 
* رهبــر معظم انقــالب : کتاب و کتابخوانــی یکی از 

ضرورت های زندگی آحاد مردم بویژه جوانان است.

* نقــش کتاب یک نقش بی بدیل اســت، البته بهترین 
کتاب ها، کتابی اســت که انســان را به سمت خداوند و 
ارزش هــای واال و انقالبی هدایت کند، و امیدواریم کتاب 

جایگاه حقیقی خود را در جامعه بیابد.
                                                          صفحه ۳

* دام فیلترشــکن های تلگرام برای سوءاستفاده از 

اطالعات مردم.

* انتقــاد کشــاورزان به ثابت مانــدن نرخ خرید 

تضمینی گندم.

 FATF یک نماینده مجلس: تضمینی نیست که *

مثل برجام نشود.

* چرخش ســؤال برانگیز مواضع برخی نمایندگان 

مجلس درباره گسترش مناطق آزاد.          صفحه۴

مشاور آخوندی:در قراردادهای خرید هواپیما
خروج از برجام را پیش بینی نکرده بودیم!

* بازداشت 10 سرکرده خطرناک داعش در آستانه 

برگزاری انتخابات پارلمانی عراق.

* حمایت آل خلیفه از تجاوز اســرائیل به ســوریه 

سران رژیم صهیونیستی را به وجد آورد.

* موشک های یمن، امان آل سعود را برید.

نمی کشیم. * حماس: اگر میلیون ها شهید بدهیم از قدس دست 

* بازگشت معمار مالزی نوین به قدرت، ماهاتیرمحمد 

سوگند نخست وزیری یاد کرد.               صفحه آخر

ارتش سوریه با شلیک ۵۷ موشک
مواضع نظامیان صهیونیست را در هم کوبید


