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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/6/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اختیارات ذیل در ماده 40 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.

افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات.
دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین و تفویض اختیارات نماینده قانونی انتخاب 
شده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بهامین تجارت مهر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 359322 

و شناسه ملی 10104040137

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1393/10/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی صحرائیان به کدملی 2470728861، 
حبیب اله نیک بخت به کدملی 1911055781، فرهاد شاه پسندزاده به کدملی 
0075649413 بــه ســمت اعضا هیئــت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 

گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در 
ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آریا نفت شهاب 
سهامی خاص به شماره ثبت 387294 و شناسه 

ملی 10320378579

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

به موجب نامه شــماره 20/94/18670 مــورخ 1394/6/22 اداره ثبت 
اســناد و امالک شهرستان اراک و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مــورخ 1394/05/25 مرکز اصلی شــرکت تجهیز آب کاوه 
ســهامی خاص به تهران - اتوبان همت غرب- خیابان شــهید کبیری 
طامه- نبش کوچه یاسمن- پالک 15- طبقه 3- واحد 11- کد پستی 
1475876589 انتقــال یافت و در اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجاری تحت شماره 479605 به ثبت رسیده است.

آگهی  تغییرات شرکت تجهیز آب کاوه سهامی خاص 
به شناسه ملی 10980074216

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

شرکتآبوفاضالباستانقزوین)مناقصهگزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را 
با مشــخصات و شرایط تعیین شــده، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران واجد 
صالحیتی که تمایل به شــرکت در این مناقصه را دارند دعوت می گردد به منظور خرید اســناد مناقصه از تاریخ 1394/10/26 لغایت 
1394/10/30 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 300،000 ریال به حساب شماره 4046865589 و شناسه 370008027103 
بانک ملت شــعبه چهارراه ولیعصر قزوین به نام شــرکت آب و فاضالب اســتان قزوین در ســاعات اداری روزهای غیرتعطیل به واحد 
قراردادهای این شــرکت مراجعه و پیشــنهادات خود را نیز تا ســاعت 11 مورخه 1394/11/11 به واحد دبیرخانه این شرکت تسلیم 
نمایند. ضمنا زمان بازگشــایی پیشنهادات ســاعت 13 مورخه 1394/11/11 می باشد. همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، 

مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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اجرای باقیمانده خط انتقال فاضالب شهر شال 
عمرانی4/388/243/635220/000/000همراه با 12 فقره اتصال به شبکه

حداقل 
پایه 5 
رشته آب

نشانی مناقصه گزاریک مرحله ای

توضیحات: نوع تضمین شــرکت در مناقصه به صورت یکی از انواع تضمین های ذیل: الــف- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های 
صادره از ســوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند. ب- رسید 
بانکی واریز وجه مزبور به حســاب شــماره 2175163305007 این شــرکت نزد بانک ملی شــعبه مرکزی قزوین به نشانی قزوین، 
ســبزه میدان. ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شــده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار 
اوراق مشــارکت( د- ضمانت نامه های صادره توســط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق 
اساسنامه فعالیت می نمایند. مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه می باشد و با نظر دستگاه 

مناقصه گزار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید می باشد. 
نشانیمناقصهگزار: قزوین، چهارراه ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت اهلل خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره 4 

تلفن تماس:0283379051-4

آگهی  فراخوان مناقصه عمومی )94/32( 
 نوبت دوم

وزارتنیرو
شرکتآبوفاضالباستانقزوین

)سهامیخاص(

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین«

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1394/4/20 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: ســرمایه شــرکت از مبلــغ 
286/000/000/000 ریال به مبلغ 1/495/834/000/000 ریال 
منقسم به 149/583/400 ســهم ده هزار ریالی از محل تجدید 
ارزیابی داراییها تامین گردیــده افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشــرح مذکور اصالح شد و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است.
با ثبت این مســتند تصمیمات  افزایش ســرمایه انتخاب شــده 
توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آب و فاضالب روستایی
 استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت 141482 

و شناسه ملی 10101844933

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 

1393/12/11 بنا بــه مجوز اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 

استان تهران به شــماره 942/15/108541 مورخ 1394/5/10 

آگهی گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اساســنامه جدید مشــتمل بر 57 ماده و 28 تبصره به تصویب و 

جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب اساسنامه جدید انتخاب 

شده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل دســترس 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
بانک ملی ایران به شماره ثبت 18232 

و شناسه ملی 10980055543

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/04/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 1393 به تصویب رسید. آقای 
حسن مهربان رودپشتی به شــماره ملی 2738960146 به سمت بازرس اصلی و خانم 
افســانه نوعپرورکاشانی به شماره ملی 0040594701 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 
تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت جنرال تولز سهامی خاص 
به شماره ثبت 11067 و شناسه ملی 10100440977

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

 شرکت کنندگان در مزایده ورق های ژئوممبران
پیرو آگهی مزایده شــماره 22/14797/ ص مــورخ 94/10/14 
فــروش ورق های ژئوممبران بدینوســیله آخریــن مهلت تحویل 
اسناد مزایده تا ســاعت 14/15 روز دوشــنبه 94/11/5 تمدید 
می گردد. زمان بازگشــایی اسناد ســاعت 10 صبح روز سه شنبه 

مورخ 94/11/6 می باشد.

وزارتنیرو
شرکتآبوفاضالب

استانیزد
)سهامیخاص(

  تمدید مزایده  
شماره 22/14797/ ص

محسن پناه بخدا
مدیر دفتر امور حقوقی، تحصیل و تملک اراضی

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
ادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریخراسانشمالیدر نظر دارد انجام پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک 

مرحله ای به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای گواهی صالحیت رشته های کشاورزی یا آب با رتبه 5 واگذار نماید.
مبلغتضمین)ریال(مبلغبرآورداولیه)ریال(محلاجراموضوعمناقصهردیف

3/570/971/710179/000/000بجنوردعملیات آبخیزداری )گابیون و خشکه( حوضه پسته بجنورد1

1/633/685/87982/000/000راز و جرگالنعملیات آبخیزداری )گابیون( حوضه پشنده راز و جرگالن2

1/546/368/67078/000/000بجنوردعملیات آبخیزداری )گابیون( حوضه گریوان بجنورد 3

عالقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ 94/11/3 اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان وقت اداری مورخ 94/11/13 و گشایش پیشنهادها ساعت 8 صبح مورخ 94/11/14 می باشد.

- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است.
- محل دریافت اســناد، تحویل و گشایش پیشــنهادها، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی به نشانی بجنورد- میدان 
قائم- بلوار جانباز با کدپســتی 9415913164 می باشــد. همچنین متقاضیان می توانند از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به 

نشانی: http//:iets.mporg.irاسناد را دریافت نمایند.
- بر اساس فهرست بهاء آبخیزداری و منابع طبیعی سال 94 می باشد.

- سایر شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی

سال هفتادو چهارم   شماره 21257   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(یک شنبه 27 دی 1394   ۶ ربیع الثانی 1437   17 ژانویه 201۶

صفحه2

يادداشت میهمان

خبر ويژه

* عضو کمیسیون انرژی مجلس: هزینه های جاری 3 سال 

دولت یازدهم برابر 8 سال دولت های نهم و دهم است.

* فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء از بی نیازی به واردات 

بنزین با راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی خبر داد.

* وزیر ســابق راه و شهرسازی: 50 هزار میلیارد تومان 

اعتبار کشور دست 400 نفر است.

* تقــوی نــژاد: مالیات بر حقوق بخش هــای دولتی و 

خصوصی یکسان شد.                                  صفحات4و9

* راشــا تودی: حمالت تروریســتی اندونزی نتیجه 
مخالفت جاکارتا با ائتالف سعودی بود.

* جهاد اســالمی: در تجاوز بعدی اســرائیل به غزه 
مرتجعین عرب مشارکت می کنند.

* هالکت نظامیان انگلیســی و ســعودی در یمن؛ 
عضوبرجسته بلک واتر بین کشته شدگان.

* پایــان گروگانگیری در هتل بزرگ بورکینافاســو
با 20 کشته.                                صفحهآخر

مدیرعاملمپنا:

دولت فقط به سرمایه گذاران خارجی
تضمین بازگشت سرمایه می دهد

تحلیلگرکاناداییدرگفتوگوباکیهان:

ایران  تنها حکومت واقعی اسالم 
در سراسر جهان است

* الیحه ایجاد مناطق آزاد جدید 
بوسیله دولت به مجلس فرستاده 
شــد و 80 منطقه ویژه اقتصادی 
نیز توسط نمایندگان به آن اضافه 

شد!
* هدف تأســیس مناطــق آزاد، 
رونــق تولیــد داخــل و افزایش 
سرمایه گذاری بوده است ولی آنچه 
در عمل اتفاق افتاده نشان می دهد 
بیشتر حجم واردات در این مناطق 
شامل کاالهای مصرفی، لوکس و 

عمدتاً بی کیفیت بوده است.
* سال گذشته 132 میلیون دالر 
کاال از مناطــق صادر شــد و در 
مقابل 3 میلیــارد و 198 میلیون 

دالر کاال به کشور وارد شد!

گلوبال ریسرچ: آمریکا در سال 2015
 23 هزار بمب بر سر مسلمانان ریخته است

گزارشکیهانازیکطرحفاجعهآفرین

طرح افزایش چند برابری مناطق آزاد
در دستور کار مجلس!

استاد
سبزواری
ستاره

ادبیاتمتعهد

* تنها در ســال 92 و در شرایط تحریم، بیش از 2 میلیارد دالر کاال بدون 
پرداخت حقوق گمرکی از طریق مناطق آزاد وارد کشور شده است.

* عملکــرد ضعیف مناطق آزاد موجود و نبود زیرســاخت الزم، نه تنها به 
افزایش اشتغال و بهره وری نیروی کار منجر نشده بلکه با گسترش واردات 
کاالهای مصرفی و لوکس و قاچــاق، موجب تعطیلی کارخانه ها و افزایش 

بیکاری نیروی کار داخلی شده است.
* »تأمین زیرســاخت مورد نیاز مناطق آزاد از محل درآمدها« سیاســت 
غلطــی بود که باعث انحراف مناطق از اهــداف اصلی و روی آوردن آنها به 

زمین فروشی و واردات گسترده )برای اخذ عوارض ورود( بشود.
* در بند یازدهم سیاســت های اقتصاد مقاومتی »انتقال فناوری های پیشــرفته، 
گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع 
مالی از خارج« بعنوان اهداف توسعه مناطق آزاد ذکر شده است.          صفحه10

صفحه2

گزارشخبریکیهان

روز اجرا در راه
نوبت به تحقق وعده ها رسید 

صفحهآخر

بیماری های 
انتخاباتی

صفحه7

*علیرغمانتظاررســانههابرایتاییدانجامتعهداتایراناز
ســویآژانسواعالمفرارســیدنروزاجرا،تاآخرینساعات

دیشباینگزارشمنتشرنشد.
*اخبارغیررســمیحکایتازآنداردکــهدربارهجزئیات
تحوالتیکهبالفاصلهپسازاعالماجرایبرجامرخخواهدداد،

میانطرفیناختالفهاییبودهاست.
*یکدیپلماتحاضــردروینگفتطرفیندرحالپیگیریو

هماهنگینکاتکوچکومقدماتروزاجراهستند.
*ظریف:مادرحالرسیدنبهاجرایبرجامهستیم،چیزمهمی
نیست.دیپلماســینیازبهصبردارد.جایگزیندیگریوجود

ندارد.
*بافرارســیدنروزاجرایبرجاماتحادیهاروپاودولتآمریکا
دســتورالعملهایتفصیلیتعلیقتحریمهارامنتشرواجرای

عملیآنراآغازخواهندکرد.
*بارســیدنروزاجرایبرجامنوبتتحققوعدههامیرســد،
وعدههایمتعددومفصلیکهازروزانتخابدولتجدیدتحقق
آنهامنوطبهبرداشتهشدنتحریمهاشدهبود.صفحه3

* زانو زدن تفنگداران آمریکا نشانه خفت و شکست مقابل ایران
* برخی مدیران وزارت نفت عضو هیئت مدیره ده ها شرکت هستند

* به مردم بگویید جشن بگیرند اما گریبان دولت را نگیرند!

600تومانگرانشدهیچینگو!
35تومانارزانشدبگوارزفروریخت!


