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کانال

در پیام رسان های اداره کل راه آهن یزد در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون 
برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت 
به مناقصه به شــرح زیر اقدام نماید. الزم به ذکر اســت کلیــه مراحل برگزاری 
فراخــوان ارزیابــی کیفــی از دریافت و تحویل اســناد ارزیابی تا تهیه 
لیست پیشنهاد دهندگان دارای صالحیت از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

1- موضوع: آبرسانی به ایستگاه های اداره کل راه آهن یزد
2- مدت و محل اجرا: مدت 24/ بیســت و چهــار ماه- محل اجراء طبق 

اسناد مناقصه می باشد. 
3- برآورد اولیه: 9/372/000/000 ریال )نه میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون ریال(

 4- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 468/600/000 ریال 
)چهارصد و شــصت و هشت میلیون و ششصد هزار ریال( ضمانتنامه بانکی در 
وجه اداره کل راه آهن یزد صادره یکی از بانک های مجاز که حداقل ســه ماه 

از آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد اعتبار داشته و برای 3 ماه دیگر تمدید باشد.
5- ارائــه تصویر حداقل گواهی نامه تائید صالحیت در زمینه حمل و 

نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
6- مهلت دریافت اســناد ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 15:30 روز 

دوشنبه مورخ 1397/04/11
7- مهلت بارگذاری و ارســال اسناد تکمیل شده ارزیابی کیفی: 

حداکثر تا ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 1397/04/25 
8- هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

9- پیشــنهاددهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروری اســت مراحل 
ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در 

فراخوان را محقق سازند.
 شماره تماس سامانه ستاد: 021-41934 

آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی 
کیفی مناقصه  عمومی یک مرحله ای 

شماره 97/4/م )نوبت دوم(
)نوبت دوم(اداره کل راه آهن یزد

اداره کل راه آهن یزد- اداره تدارکات و پشتیبانی

م الف ۷۰۶

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 صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/12/2 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز خاکپور با کد ملی 

0044729111 به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای 

نادر خاکپور با کد ملی 0049382403 به ســمت نایب 

رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حیدری تبریزی با کد 

ملی 0937492507 بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب 

شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و 

برات با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و 

در غیاب هر یک از آنان با امضاء متفق دو عضو هیئت 

مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد و اسناد و 

اوراق عــادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در 

غیاب ایشان با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به 

تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت فرآیند صنعت ساختمان گیو 
سهامی خاص به شماره ثبت 259636 

و شناسه ملی 10102997527

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1396/8/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد 

تیمــوری به شــماره ملی 0700330100 بــه جای آقای 

صدراله بمانا به کد ملــی 2372352334 به عنوان عضو 

هیئت عامل برای مدت دو سال انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
سهامی خاص به شماره ثبت 78956 

و شناسه ملی 10101237758

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/3/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس تهران: شهرســتان تهران- مرزداران- کوچه نسترن- 
خیابــان 25 متری آزمایش- پالک 0 طبقه همکف کد پســتی: 
1464757161 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح 

فوق اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 91408

 و شناسه ملی 10101357432

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

  

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات 
مربوط به اجرای طرح شــبکه جمع آوری فاضالب شهر مرند قسمت چهارم- 
ف را از محل اعتبارات عمرانی و با مشخصات ذیل به روش مناقصه)عمومی( 
با ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir پیمانــکاران دارای صالحیت واگذار نماید. بدیهی 

است هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
مشخصات پروژه:

الف( مبلغ برآورد اولیه معادل: 36625085511 ریال
ب( مبلغ سپرده تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار معادل: 

1831254275 ریال
ج( محل اجرای کار: شهر مرند
د( رشته و گروه پیمانکار: آب

ه( مدت اجرای کار: 24 ماه
و( دستگاه نظارت: مهندسین مشاور آبران

ز( پیشــنهاددهنده حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی الزم جهت شــرکت در 
مناقصه مکلف اســت معادل مبلغ ســپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ 
مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه 
با رســید واریز وجه را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم 
نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از 

میزان مقرر، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.abfa-azarbaijan.com سایت

آگهی فراخوان 
مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی

)نوبت دوم(

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی

شماره 2۰۰9۷14۰3۰۰۰۰32 مورخ 9۷/3/29 مندرج 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )شماره 42 سال 9۷(

سال هفتادو هفتم   شماره 21936   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دو شنبه 4 تیر 1397   11 شوال 1439    25 ژوئن 2018

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

حدیده؛
شکست پنج ارتش 

از یک ملت

ماله کشی
 عضو حزب منحله

در خدمت
 گروهک آمریکایی 

نهضت آزادی

گزارش خبری تحلیلی کیهان

اعدام و مصادره اموال
راه حل فوری مقابله با تروریست های اقتصادی

* درخواست قطر از سازمان ملل برای اخراج آل سعود 

از شورای حقوق بشر.

 * انفجــار مهیب در انبــار مهمات ارتش عربســتان؛

 انصاراهلل مسئولیت را برعهده گرفت.

* صاحب رستورانی در ویرجینیا سخنگوی کاخ سفید را 

بیرون انداخت.

* رانندگی زنان در عربستان رسما آزاد شد.

صفحه آخر

5 روز پس از آغاز عملیات بزرگ ارتش سوریه؛

  آمریکا پشت گروه های مسلح در جنوب سوریه را 
خالی کرد

با حضور معاون اول رئیس جمهور انجام شد

بررسی مشکالت اقتصادی در جلسه غیرعلنی مجلس

* عذرخواهی وزیر صنعت از رســانه ها در پی  اظهارات 
بی ادبانه معاون خود.

* دولــت از فرصــت ایجاد پیمان های پولــی دوجانبه 
استفاده نکرد.

* قیمت سکه از 2 میلیون و 800 هزار تومان عبور کرد.

* عضو هیئت رئیســه انجمن ارگانیک: همچنان بدون 
ترمز به سمت مصرف محصوالت تراریخته می رویم.

* هیچ نظارتی بر چگونگی تهیه خمیر نانوایی ها صورت 
نمی گیرد.

صفحه4

آمار سازمان ملل نشان داد

قاچاق 48 میلیارد دالر کاالی خارجی به کشور 
طی 4 سال اخیر

صفحه1۰

* محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: 
از اول هم قرار نبود مشــکالت بانکی توســط برجام حل شود بلکه مشکالت 

بانکی مربوط به عدم شفافیت و عدم عضویت در FATF است!
* متأســفانه عده ای امروز از FATF تابویی ساخته اند که البته باید این را 
بگویم که اکثر کسانی که درخصوص این موضوع صحبت هایی را داشته اند، 

اطالع چندانی از آن ندارند!
* خیال نکنید که اگر آقای روحانی رفت و اصولگرایان آمدند موفق می شوند.

* بایــد به این نکته توجه کنیم که ناموفق شــدن برجــام برای ما خیلی 
خطرناک اســت گرچه ممکن است در مرحله ای مجبور شویم که این کار را 

بکنیم ولی قطعا این انتخاب نظام نیست.
* آقای ظریف گفته اســت کــه »اروپایی ها نه تنها در کنــار آمریکایی ها 
نیستند بلکه در تضاد با آنها هستند«. متاسفانه تحلیل آقای ظریف از مسائل 

بین الملل آن هم در جایگاه وزیر امور خارجه، تأمل برانگیز است.

روحانی: برجام تمام تحریم های بانکی را لغو می کند
94/4/23

ظریف: قرار نبود برجام تحریم های بانکی را حل کند!
9۷/4/3

یادداشت روزنامه نگار آمریکایی برای کیهان؛

تاریخ آمریکا پر است از آدم هایی 
مثل ترامپ

صفحه آخر

* در روزهای گذشــته، »فدریکا موگرینی« مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفته بود:»عزم ما برای حفظ 
 توافق هســته ای، در راستای منافع آمریکاســت«. موگرینی همچنین در هفته های گذشته گفته بود:» درباره برنامه 

موشکی ایران و موضوعات منطقه، اختالفی با آمریکا نداریم«.
* متاسفانه به دلیل بی دستاوردی برجام، دولتمردان به انکار وعده ها روی آورده اند. این در حالی است که مقامات ارشد 
دولت و رسانه های زنجیره ای در سال 94، تمامی امور کشور حتی آب خوردن مردم را به برجام گره زدند.  صفحه3
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* قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مجازات های سنگینی را برای اخاللگران مقرر کرده است که اعدام و 
مصادره کلیه اموالی که از طریق خالف قانون به دست آمده باشد از جمله این مجازات ها است.

* برخورد قاطعانه دستگاه قضا با اخاللگران در اقتصاد یا همان »تروریست های اقتصادی« که با هدف »ضربه زدن به نظام 
جمهوری اسالمی ایران« به نا امید سازی مردم دست زده اند را به شدت پشیمان خواهد کرد.

* قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 13۶9 با اصالحات و الحاقات بعدی مواردی را به عنوان 
جرم بر می شمرد که مرور این موارد در شرایط کنونی کشور که برخی افراد و شخصیت ها با نفوذ در گلوگاه های اقتصادی 

دست به نا امید سازی مردم از نظام اسالمی زده اند ضروری به نظر می رسد.
* در این قانون اخالل در نظام پولی یا ارزی کشــور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب ســکه، قلب یا جعل اســکناس یا 

واردکردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم  از داخلی و خارجی و امثال آن جرم و برای آن مجازات تعیین شده است.

* قانون اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کالن ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده 
ارزاق یا نیازمندی های مزبور  و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور 

ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها را جرم و شامل مجازات می داند.
* مرتکب هر یک از اعمال مذکور در قانون چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی و یا به قصد مقابله با آن و 
یا با علم به  مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد به اعدام ، حبس از پنج سال تا بیست سال  و در هر صورت ضبط 

کلیه اموالی که از طریق خالف قانون به دست آمده باشد محکوم خواهد شد. 
* برخورد قاطع دستگاه قضا با تروریســت های اقتصادی  به مردم شریف، انقالبی، شهیدپرور و مسلمان کشور اطمینان 

می دهد که نظام اسالمی حامی حقوق طبیعی و اولیه آنان بوده و بر سر این حقوق با هیچ فردی مماشات نمی کند.
صفحه2

رئیس قوه قضائیه در گفت و گوی زنده تلویزیونی:

برخورد دستگاه قضا با فساد اقتصادی بسیار جدی است

* آیت اهلل آملی الریجانی: برخورد دســتگاه قضا با فساد اقتصادی بسیار جدی و اثر گذار است، اما فساد باید 
از سرچشمه بسته شود و دیگر دستگاه ها هم باید وظایفشان را به درستی انجام دهند تا جرمی شکل نگیرد.
 * زمانی که ســازمان های بین المللی اخبارشان را از گروه جنایتکار و فاسدی مانند منافقین کسب می کنند 

چه انتظاری برای رصد و ارزیابی شاخص های حقوق بشر به وسیله آنها در کشور است.
*در بحث اعدام اخیر جنایتکار خیابان پاسداران دیدید که غربی ها چه کردند و عده ای از وکال نیز در داخل 
در اصل آن تشکیک می کنند در حالی که دفاع کردن از جانی، حقوق بشر نیست.                     صفحه1۰

* نگرانی سایت حامی دولت از 
بی خیالی برخی دولتمردان.

*  تیم اقتصــادی دولت ضعیف 
است و باید تغییر کند.  صفحه2


