
شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان  شرقی در نظر دارد 
جهت انجام:

1- عملیات تامین لوله های بویلر
2- ساخت و تعویض باندل و پانلهای بویلر

واحــد دو بخار نیــروگاه تبریز اقدام به شناســایی پیمانکار واجد 
صالحیت نماید. از کلیه پیمانکاران فعال در هر یک از زمینه های 
فوق دعوت می گردد، از تاریخ چاپ آگهی بمدت 10 روز، نســبت 
به دریافت مشــخصات فنی و فرم ارزیابی کیفی از طریق سایت 
www.Tpgmco.ir اقدام نمایند. همچنین متن آگهی فوق 
در سایت مرکز اطالع رسانی مناقصات کشوری و سامانه معامالت 
شــرکت مادر تخصصی تولید نیروی بــرق حرارتی قابل دریافت 

می باشد.
شــماره تلفن هــای34439010 و  04134400953  جهــت 

دریافت اطالعات بیشتر معرفی می گردد.
شناسه آگهی: ۵4۷۹۸۳                   شناسه نوبت چاپ: ۵۸۷۸۳۹

  آگهی فراخوان 
شناسایی پیمانکار

تدوم
نوب

امور بازرگانی
شرکت مدیریت تولید 
برق آذربایجان  شرقی

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 

1397/11/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موضوع شرکت به 

شــرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 

گردیــد: 1- تهیه و تولید و توزیع انواع و اقســام نخ، پارچه و 

سایر محصوالت مشــابه ۲- واردات مواد اولیه، لوازم یدکی و 

ماشین آالت مورد نیاز جهت انجام موضوع شرکت 3- صادرات 

فرآورده های شرکت به خارج 4- ایجاد کارخانجات ریسندگی 

پنبه، پلی اســتر،  ویســکوز و نخ صددرصد پنبه ای)رینگ( و 

ریسندگی ایرجت و مخلوط و ایجاد کارخانجات بافندگی پارچه 

جین و دوخت پوشاک،  تکمیل کلیه کاالهای مرتبط با جین، 

رنگرزی نخ جین، تولید شــلوار جین مردانه، زنانه، دخترانه، 

پسرانه، تاری پودی، دوخته شــده و کلیه کاالهای مرتبط با 

موضوع، ایجاد پروژه های پتروشــیمی و پت)pet( از چیپس 

پلی استر به نخ پی.او.وای)P.O.Y( و تی.دی.وای)T.D.Y( و 

انواع نخ های پلی استر. ۵- ســرمایه گذاری صنعتی و تولیدی 

در صنایع تجهیزات و پنل های خورشیدی، تاسیس، توسعه و 

نگهداری و بهره برداری در زمینه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر 

و پاک شــامل بادی، خورشیدی)فتوولتاییک(، زمین گرمایی، 

زیســت توده، گازی و سیکل ترکیبی با ظرفیت های مختلف 

برای تولید برق و حرارت)سیکل های ترکیبی( به منظور تولید 

انرژی الکتریکی، حرارت، ســرما و بخــار آب، تولید، فروش و 

توزیع برق، تولید انواع پنل های خورشیدی چند کریستالی، تک 

کریستالی و تولید انواع پنل های خورشیدی و ساخت اینورتر، 

فیلم نــازک پس از اخذ مجوز و ثبت فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت، نصب و راه اندازی انواع نیروگاه ها، 

مشارکت در تاسیس نیروگاه. انجام کلیه فعالیت های تولیدی 

اجرایی، اقتصادی، مدیریتی، خدماتی، بازرگانی مشــاوره ای، 

نظارتی. همچنین خرید و واردات تجهیزات و ملزومات، لوازم 

یدکی و مواد اولیه، ماشین آالت مرتبط از داخل و خارج کشور 

و بطور کلی انجام کلیه فعالیت های مشــاوره سرمایه گذاری، 

انجام مطالعات امکان ســنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی، 

مالی و اقتصادی، نظارت بــر تطبیق عملیات و مصرف منابع 

در طرح ها در زمینه نیروگاه هــای مقیاس کوچک و بزرگ و 

تجدیدپذیــر و هرگونه فعالیت در ارتباط بــا موارد مذکور از 

قبیــل واردات  کاالهای مجاز و تکنولوژی صنایع مادر و انتقال 

دانش فنی، حق العمل کاری، پیمانکاری خدمات. ضمنا شــرکت 

می تواند تمامی یا قسمتی از فعالیت خود را راسا و یا با مشارکت 

شخص و یا اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و یا خارجی 

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

و صادرات بــرق و تجهیزات تولیدی و انعقــاد قراردادها و اخذ 

نمایندگی هــا)در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از 

اخذ مجوزهای الزم(

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

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب سهامی خاص 
به شماره ثبت 37202 و شناسه ملی 10100826210

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گــردد. موضوع: تصدی قرار 
دادن اطالعات و محتوای دیداری، شــنیداری، نوشــتاری و یا 
ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی در موضوعــات مختلف در معرض 
عرضه از طریق حامل های دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی 
قرار دادن محتوای دیجیتال دیداری، شــنیداری، نوشتاری و 
یا ترکیبی از آن ها در معرض دســترس عموم از طریق شبکه 
گسترده جهانی و شبکه ملی اطالعات و از طریق سامانه پیامک 
انبوه و شــبکه هوشمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی. تجارت الکترونیک ارائه کلیه خدمات 
تجارت الکترونیک در زمینه پزشــکی، بهداشــت و ســالمت. 
خدمــات تجارت الکترونیک از قبیل واردات، صادرات و فروش 
به صورت آنالین و برخط. شماره مجوز ۲48094 تاریخ مجوز 
139۵/11/۲3 مرجع صادرکننده مدت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران- شهرک مخابرات- بلوار 
شهید پرویز ذبیحی- بلوار شهید محمد حق شناس- پالک 0- 
ساختمان آرین- بلوک B1 ورودی دوم- طبقه چهارم- واحد 
14- کد پســتی 1981987748 ســرمایه شخصیت حقوقی: 
1/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: 
آقای محسن رســول زاده اصل به شماره ملی 0083۲۲9310 
دارنــده 9۵0/000 ریال سهم الشــرکه آقای علی رســول زاده 
اصل به شــماره ملی ۲۲39708484 دارنــده ۵0/000 ریال 
سهم الشــرکه اولین مدیران: آقای محسن رسول زاده اصل به 
شماره ملی 0083۲۲9310 و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ 
سال آقای علی رسول زاده اصل به شماره ملی ۲۲39708484 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق 
امضا: امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اســالمی با امضاء مدیرعامل 
)محسن رسول زاده اصل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

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

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه فناوری بام 
سالمت در تاریخ 1396/04/17 به شماره ثبت 511971

 به شناسه ملی 14006889472

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/7 

تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: خانم ژالــه جعفری به شــماره ملی 

0۵3۲087۲91 بــا پرداخــت مبلغی بــه صندوق شــرکت مبلغ 

سهم الشــرکه خود را به 9۲00000 ریال افزایش داد سرمایه شرکت 

از مبلــغ 40000000 به 44400000 ریــال افزایش یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید. لیست شرکاء شرکت 

بعد از افزایش سرمایه سهم الشرکه: خانم ژاله جعفری به شماره ملی 

0۵3۲087۲91 دارای 9۲00000 ریال سهم الشــرکه خانم گلبرگ 

عراقی بــه شــماره ملــی 0۵3۲3۵0634 دارای 4400000 ریال 

سهم الشرکه خانم مهرانگیز دره باغی به شماره ملی 0۵30398۲73 

دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه خانم مینو دره باغی به شماره 

ملی 0۵30398۲6۵ دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم عامله 

حفیظ کاشــانی به شــماره ملی 004149۵۵3۵ دارای 1000000 

ریال سهم الشرکه خانم مولود عراقی به شماره ملی 0۵3۲03۵9۲۵ 

دارای ۵000000 ریال سهم الشــرکه خانم ســارا هادیان به شماره 
ملــی 0۵347۲3179 دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه خانم 
سحر هادیان به شماره ملی 0۵347۲3160 دارای 3900000 ریال 
سهم الشــرکه آقای علیرضا دره باغی به شماره ملی 00۵01380۲۲ 
دارای 4000000 ریال سهم الشــرکه خانم مینا دره باغی به شــماره 
ملــی 003617۲۲94 دارای 1000000 ریال سهم الشــرکه آقای 
علیرضا یســاولی شــراهی به شــماره ملی 0۵34۵۲79۵7 دارای 
3600000 ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا صفری به شماره ملی 
0۵30697831 دارای ۲400000 ریــال سهم الشــرکه آقای مجید 
صفری به شماره ملی 0۵33۲37904 دارای ۲000000 ریال سهم 
الشــرکه آقای بهزاد صفری به شــماره ملی 0۵34۲06379 دارای 

۲000000 ریال سهم الشرکه 

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

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 47636 و شناسه ملی 10100928373

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/9/19 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره بــه قرار ذیل برای 
مدت دو ســال تعییــن گردیدند: آقــای همایون برکــت طهرانی به 
شــماره ملی 00403733۵۵ و آقای حمید برکت طهرانی به شماره 
ملــی 0040478734 و خانم مریم صادقی قســامی به شــماره ملی 
۲۲9۵0491۲1 به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
امضاء کلیه اوراق و اسناد، چکها و سفته و بروات و قراردادها و هرگونه 
سند و مدرکی که برای شرکت ایجاد حق و حقوق و یا تعهدی بنماید 
با امضای دو نفر آقایان حمید برکت طهرانی و همایون برکت طهرانی 
با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی شــرکت با امضاء 
هر یک از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شــرکت معتبر می باشد. 
آقــای حمید عرب زاده قهیازی به شــماره ملــی 004۲۲99713 به 
ســمت بازرس اصلی و آقای عباس رســول پور قهرود به شماره ملی 
1۲6۲۵44۲70 بــه ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال 
مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های 
شرکت انتخاب شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 

31 مرداد 1397 مورد تصویب قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت صادرات پنبه شرق 
سهامی خاص به شماره ثبت 7774 

و شناسه ملی 10100343648 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳۹6/۵/24 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:  آقای احمد بی طرف شماره ملی 2۵۹۵2۹6401 

به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز شناسه ملی 

10102262۳۹1 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا عالئی 

به شــماره ملی ۵۵۷۹142064 به نمایندگی از شــرکت گروه 

طلیعه ســبز جهان شناسه ملی 10102۸۵۳6۵0 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای آرش آرمون به شــماره ملی 1۸611۵۳۸۸0 

به نمایندگی از شــرکت مهندسی آماد بهینه ســاز شناسه ملی 

101022۵1۷۳۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای علی حمیدی به شــماره ملی 006۸۸142۸۳ به نمایندگی 

از شــرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 

شناسه ملی 10102۳۸42۸۷ به عضو هیئت مدیره آقای حسن 

امیرآبادی فراهانی به شــماره ملی 00۳۹۳۹0۳۳0  به نمایندگی 

از شــرکت حمل و نقل آزادگان شناسه ملی 101012۵۹۳۳0 به 

ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 

بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک ســفته برات قراردادها 

و عقــود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیر مالــی آقای معتمد 

عباس پــور به همراه یکی از اعضاء هیئــت مدیره همراه با مهر 

موسســه و اوراق عادی و مکاتبات اداری بــا امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره 
به شماره ثبت 11984 و شناسه ملی 10100467987
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عرضه ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن 
مواد اولیه پتروشیمی  

در بازار آزاد از طریق 
شرکت های کاغذی
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اعالمنتایجاولیهواسامی
نفراتبرترآزمونسراسریسال98دانشگاهها
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علیرضاسخاییراد
نفراولازاهواز

ایزدمهراحمدینژاد
نفراولازتهران

فاطمهشبخیز
نفراولازالر

ساراساداتکریمی
نفراولازتهران

صالحشاملواحمدی
نفراولازتهران

محمدصادقمجیدییزدی
نفردومازتهران

محسنراستکار
نفردومازتبریز

مریماسماعیلی
نفردومازتهران

صبامحمدیمفرح
نفردومازتهران

امیرشایانچادگانیپور
نفردومازاصفهان

داناافاضلی
نفرسومازتهران

فرهنگامیری
نفرسومازشیراز

امینایمانپور
نفرسومازتبریز

پریاسینائیان
نفرسومازتهران

شهریاررجائیفیروزآبادی
نفرسومازتهران

صفحه۳

گزارشتحلیلیکیهانازسخناندیروزرئیسجمهور

گوشت ۱۰۰ هزار تومان، پراید ۵۰ میلیون
دولت هنوز از برکات برجام می گوید!

يادداشت روز

داستان یمن
 در ماه های پایانی

خبر ویژه

ضرورت محاکمه مدیران متخلف 
در واگذاری 18 میلیارد دالر ارز

صفحه2صفحه2

چرا دشمن از »ایراِن پرجمعیت« هراس دارد؟

رزمایش بی سر و صدای 
آمریکا و کره جنوبی

از ترس واکنش 
پیونگ یانگ

۱۲

* کارمنــدان ســازمان ملــل چگونــه کمک های 
بین المللی به یمن را می دزدند.

* مقام آلمانی خطاب به ترامپ: ما مستعمره آمریکا نیستیم.
* جشن و پایکوبی مردم نیجریه در خیابان پس از 

صدور حکم دادگاه به نفع زکزاکی.

* 3۲ هزار یمنی طی 3 ســال گذشــته فقط براثر 
محاصره فرودگاه صنعا جان باخته اند.

* افشای سندی محرمانه از حال و روز »بن سلمان« 
پس از افشای قتل خاشقجی.

صفحهآخر

خبرهاینگرانکنندهازکشمیرهند

هزاران سرباز هندو
برای قلع و قمع مسلمانان وارد کشمیر شدند!

برگزاری جشن ازدواج ۱۵۰ زوج در قم
صفحه۳

*حجتاالسالمروحانیرئیسجمهورکشورمانصبحدیروزبرای
اعالمحمایتازمحمدجوادظریفوزیرامورخارجهومحکومیت

تحریماوازسویآمریکاراهیوزارتامورخارجهشد.
*روحانــیبــاردیگربهدستاوردتراشــیبــرایتوافق
شکســتخوردهوخســارتمحضبرجامروآوردودر
ســخنرانیطوالنیخودبازهممنتقدانیکهدلسوزانهاین
روزهاراپیشبینیمیکردنددرکنارصهیونیستهاورژیم

آمریکاقرارداد!
*ویکهناتوانازارائهآمــاروبرنامهاقتصادیبراینجات
مردمازوضعیترکودتورمیفعلیاست،باانتقاداتفراوانی

درخصوصبیبرنامگیدرحوزهمعیشتمردمروبروست.
*بااینحالرئیسجمهوردوبــارهصحبتهایتکراریو
خالفواقعخودراتکرارکردهاست؛صحبتهاییکهبارها
برایجلوگیریازانحرافافکارعمومیبهآنهاپاســخداده

شدهاست.
*مردادماه96ودرزمانآغازبهکاردولتدوازدهمدانشگاه
مریلندباانتشــارنتایجیکنظرسنجیاعالمکردازهر10
نفر7نفرمعتقدندکهبرجامباعثتغییراوضاعزندگیمردم

عادینشدهاست.
*روحانیدرحالیمدعیشد،وزارتخارجهوشخصوزیر
امورخارجهوقتیدرسیاســتبیرونیوخارجیماحرف
میزندوحضورپیدامیکندبهعنواننمایندهکلملتایران
اســتونهنمایندهیکگروهوجنــاح،کهظریفبارهادر

مجامعمختلفازمواضعحزبیخودسخنگفتهاست.
*روحانیازبهرایگذاشــتنسیاستخارجیخوددرایام
تبلیغاتانتخاباتیوتاییدآنازسویمردمسخنگفت،در
حالیکهشعاراصلیویاینبودکههمچرخسانتریفیوژباید
بچرخدوهمچرخزندگیمردم.اماآنچهتاکنوناتفاقافتاده
اینبودهکههمچرخسانتریفیوژهاازکارافتادهوهمچرخ

زندگیمردمبانالهمیچرخد.

* شــاخص های جهانی به روشنی حاکی از آن است که میزان جمعیت یک کشور بر حوزه های گوناگون 
اقتدار آن کشور تأثیرات عمیقی دارد و جمعیت، به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی قدرت استراتژیک در 

مجامع علمی و اجرایی دنیا پذیرفته شده است.
*  بر اساس »قاعده طالیی رشد«، کارایی نهایی سرمایه، با نرخ رشد جمعیت برابر است، به  عبارت  دیگر، 

رشد اقتصادی تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت است.
* چین با بیش از 1/4 و هندوســتان با 1/3۵ میلیارد نفر کشــورهای اول و دوم پرجمعیت دنیا هستند، 
پس  از این دو، ایاالت متحده با 3۲6 میلیون نفر در جایگاه سوم قرار دارد. ایران با حدود 8۲ میلیون نفر، 
جایگاه هجدهم را به خود اختصاص داده است.                                                               صفحه۲

*ویباردیگرمنتقدانرابهحسادتدربارهدستاوردهایعظیمبرجام!متهمکردامانگفتدربارهکدامدستاوردسخنمیگوید؟همانکهظریف
گفت؛هنوزنمیتوانیمدرانگلیسیکحساببانکیبازکنیم؟یاآنکهعراقچیگفت»ایرانبرجامراموفقنمیداندچراکهازآنبهرهمندنشدهو

تحریمهابرداشتهنشدهاست«؟
*ایناظهاراتازسویبلندپایهترینمقامدولتنشانمیدهد،دولتتدبیروامیدتاحدزیادیهمچناندلدرگروسراببرجامداردوحاضربه
دیدنواقعیاتصحنهنیست.واقعیتهاییمثلگوشت100هزارتومانیوپراید50میلیونیکهمردمعادیباآندستبهگریبانندوالبتهطبیعی
استاینواقعیتهاازچشمدولتیکهنظرسنجیخودروییمیکند،پنهانبماند.صفحه۳

نکته

آقای روحانی !
مردم به»وعده«ها 
رأی دادند 
 نه »ادعا« ها 

۲

* ۲00 هزار مشترک پرمصرف برق کنتور هوشمند 
می گیرند.

* شــبکه کانون های تفکر ایران: حذف ارز 4۲00 
تومانی تورم زا نیست.

* تولید ساالنه 4 تن عسل با کارآفرینی زنبوردار لرستانی.

* انتقاد شــدید حجتــی از تکنوکرات های حامی 
واردات مواد غذایی.

* رئیس اتحادیه اغذیه فروشان: هیچ اغذیه فروشی 
در تهران مجوز فعالیت شبانه ندارد.

صفحه۴

اتحادیهفروشندگانلوازمخانگی:

قاچاقچیان لوازم خانگی ایرانی را 
با برند خارجی می فروشند

۱۱ باحضوروزیردفاعبرگزارشد

رونمایی
 از بمب های هواپایه
 هدایت شونده نقطه زن

http://kayhan.ir/fa/news/138580/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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