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عنوان مزایده: واگذاری 5 باب واحد تجاری در شهرک صنعتی کاسپین
1- نام و نشانی مزایده گزار: شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین واقع در قزوین، 
بلوار آیت اهلل شــهید بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، شــماره 166، تلفن تماس: -028

www.qazviniec.ir :33354590، سایت اینترنتی
2- نوع مزایده: عمومی و یک مرحله ای

3- کیفیت و کمیت خدمات: 
کمیت: 5 باب واحد تجاری دارای کاربری و متراژ و ارزش پایه به شرح ذیل:

1- واحد شــماره 1 با کاربری ســوپرمارکت، متراژ کل 73/61 متــر مربع، با ارزش پایه 
883/320/000 ریال

2- واحد شــماره 2 با کاربری اغذیه فروشــی، متراژ کل 123/27 مترمربع، با ارزش پایه 
1/345/006/667 ریال

3- واحد شــماره 3 خدمات کامپیوتر )چاپ و تکثیر(، متراژ کل 63/85 مترمربع با ارزش 
پایه 638/466/667 ریال

4- واحد شماره 4 دفتر بیمه، متراژ کل 40/13 مترمربع، با ارزش پایه 401/333/333 ریال
5- واحد شــماره 5 دفتر فروش و خدمات مهندسی، متراژ کل 73/61 مترمربع، با ارزش 

پایه 432/000/000 ریال
کیفیت: نمای آجری، کف ســرامیک، دارای سقف کاذب، گرمایش با موتورخانه مرکزی و 

رادیاتور و سرمایش با کولر
4- نوع تضمین شــرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی، پرداخــت نقدی، انواع اوراق 

مشارکتی طرحهای دولت 
5- مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده واحد شماره 1، 44/000/000 چهل و چهار میلیون ریال
مبلغ تضمین شرکت در مزایده واحد شماره 2، 67/000/000 شصت و هفت میلیون ریال

مبلغ تضمین شرکت در مزایده واحد شماره 3، 32/000/000 سی و دو میلیون ریال
مبلغ تضمین شرکت دز مزایده واحد شماره 4، 20/000/000 بیست میلیون ریال

مبلغ تضمین شرکت در مزایده واحد شماره 5، 22/000/000 بیست و دو میلیون ریال
6- محل خرید اسناد و تسلیم پیشنهادات: دبیرخانه شرکت، واریز مبلغ 300/000 
ریال به شــماره حساب 69467032/86 حساب جام بانک ملت )از طریق کارت خوان در 

محل شرکت میسر است(
7- مهلت خرید اسناد: از روز شــنبه مــورخ 94/11/17 تا ساعت 14:20 روز یکشنبه 

مورخ 94/11/25
8- مهلت تسلیم پیشنهادات: تا ساعت 14:20 روز چهارشنبه مورخ 94/12/5

9- تاریخ و محل گشــایش پاکات:  دفتر معاونت عمران و محیط زیســت در ساعت 
15:30 روز چهارشنبه مورخ 94/12/5

10- محل واحدها: کیلومتر 25 آزادراه قزوین- کرج، واقع در شهرک صنعتی کاسپین

آگهی مزایده عمومی
 شماره 1/94/ش

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

)نوبت دوم(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1393/09/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

هوشنگ دهستانی به شماره ملی 0041632613 به سمت مدیر 
تصفیه تا پایان سال 1394 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.
عملکرد مدیر تصفیه منتهی به 1392/12/29 به تصویب رسید.

سازمان حسابرسی به شناســه ملی 10101136332 به سمت 
بازرس قانونی و ناظر تصفیه سال 1393 انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب مدیر/مدیــران/ هیئت 
تصفیه، انتخاب ناظر/ناظران/ هیئــت تصفیه، تصویب ترازنامه و 
صورت های مالی تصفیه  انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه  آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت زیست خاور  
سهامی خاص )در حال تصفیه( به شماره ثبت 23044 

و شناسه ملی 10100685155

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

بارکد 9074791

  م.الف 158692

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی مــورخ 1394/6/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای محمد مهدی هنربخت )به شــماره ملی 0384296955( و آقای 
سید رضا فاطمی امین )به شماره ملی 4591180948( و خانم حمیده 
رئیسی )به شماره ملی 4591200231( به عنوان اعضای هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.
- خانم نجمه فرهادی امینه )به شماره ملی 1289717052( به عنوان 
بــازرس اصلی و آقای محمد مهدی فروغی مازندرانی )به شــماره ملی 
0080257879( بــه عنوان بــازرس علی البدل برای یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب بازرس انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فناوران مدیریت علم هم افزا 
سهامی خاص به شماره ثبت 444271 

و شناسه ملی 14003685353

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

بارکد 9216149

م الف 164016

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1394/04/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: موسســه 
حسابرســی دش و همکاران به شناســه ملی 10100171271 
به ســمت ناظر تصفیه برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 
انتخاب گردید عملکرد مدیران تصفیه برای سال  مالی منتهی به 

1392/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی 
تصفیه، انتخاب ناظر/ ناظران/ هیئت تصفیه 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 خزر خز در حال تصفیه 
سهامی خاص به شماره ثبت 21550 

و شناسه ملی 10100671030

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

بارکد 9287392

م الف 164021

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/5/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 

آقای محمدرضا لفافچی شــماره ملی 1371631093 به سمت رئیس 
هیئت مدیره، خانم فرح آقمقانی شماره ملی 1551806010 به سمت 
نایب رئیس، آقای جواد دیلمقانی شماره ملی 1551751143 به سمت 
مدیرعامل، خانم مینا شهال شماره ملی 0047606614 به سمت اعضاء 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل 

و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حــق امضاء، انتخاب 
و تعیین ســمت هیئت مدیره انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فنی و ساختمانی آرمینال 
سهامی خاص به شماره ثبت 39012 

و شناسه ملی 10100844222

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

بارکد 8787616

م الف 162370

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/2/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1393/12/29 مورد 
تصویب قرار گرفت.

موسســه حسابرسی فاطر به شناســه ملی 10100188574 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای عباسعلی شریفی به شماره ملی 1263269095 به 
عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامــه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهی های 
شرکت انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب 
بــازرس، تصویــب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت توسعه سروش خلیج فارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 424551 

و شناسه ملی 10320764960

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

بارکد 8722465

م الف 162379

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/04/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لیلی بهرامی شماره ملی 0067355269 
و جواد توکلی طرقی شماره ملی 0055973663 و بابک توکلی شماره 
ملی 0067830048 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. مؤسســه حسابرســی آمارگران پاسارگاد شناسه ملی 
10104003550 به ســمت بازرس اصلی و آقای فرهاد ذکائی کدملی 
3961694605 به ســمت بازرس علی البدل برای یک ســال انتخاب 
گردیدند. ترازنامه شــرکت برای سال مالی منتهی به 93/12/29 مورد 

تصویب قرار گرفت.
با ثبت این مســتند تصمیمــات تصویب ترازنامــه و صورت های مالی، 
انتخاب بازرس، انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن اسپیدان 
سهامی خاص به شماره ثبت 427880 

و شناسه ملی 10260062048

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

بارکد9353892

م.الف164013

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/4/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

عبدالرضا ملقب به مهران عاملی به شماره ملی 1090990669 به عنوان 
بازرس اصلی و مرضیه موسوی به شماره ملی 2220003108 به عنوان 

بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی منتهی به سال 1393 مورد 

تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمــات تصویب ترازنامــه و صورت های مالی،  
انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی محصوالت سیمانی 
شمال سهامی خاص به شماره ثبت360552 

و شناسه ملی10760104379

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

بارکد 8959301

م الف158666

شرکت آب و فاضالب اســتان قزوین )مناقصه گزار( در اجرای قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد جهت پروژه مشروحه ذیل 
با مشــخصات و شرایط تعیین شــده، از طریق مناقصه عمومی به فروشــندگان واجد صالحیت واگذار نماید، لذا از کلیه فروشندگان 
واجد صالحیتی که تمایل به شــرکت در این مناقصه را دارند دعوت می گردد به منظور خرید اســناد مناقصه از تاریخ 1394/11/18 
لغایت 1394/11/22 از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت مبلغ 300/000 ریال به حســاب شــماره 4046865589 و شناسه 
370008027103 بانک ملت شــعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شــرکت آب و فاضالب استان قزوین واریز نموده و پیشنهادات خود 
را نیز تا مورخه 1394/12/2 از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت ارســال نمایند. ضمنا زمان بازگشایی پیشنهادات ساعت 11 
مورخه 1394/12/5 می باشــد. همچنین به پیشنهادهای مشروط و مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی 

مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ تضمین شرکت عنوان و مشخصات کلی پروژه
در مناقصه )ریال(

محل دریافت اسناد، تحویل 
و گشایش پیشنهادات

محل تامین اعتبار
هزینه های موضوع مناقصه

خرید لوله های پلی اتیلن آب به قطر 355 میلیمتر 
)PE-100( و PN:10 )3500 متر(

عمرانینشانی مناقصه گزار248/000/000
خرید لوله های پلی اتیلن آب به قطر 250 میلیمتر 

)PE-100( و PN:10 )100 متر(

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
وزارت نیرو  )94/36(

شرکت آب و فاضالب
استان قزوین )سهامی خاص(

توضیحات: نوع تضمین شرکت در مناقصه به صورت یکی از انواع تضمین های ذیل: 
الف- ضمانت نامه بانکی. ب- رســید بانکی واریز وجه مزبور به حســاب شــماره 2175163305007 این شرکت نزد بانک ملی شعبه 
مرکزی قزوین، به  نشانی: قزوین، سبزه میدان. ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید 

)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
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.
نشانی مناقصه گزار: قزوین، چهارراه ولیعصر»عج«، ابتدای بلوار آیت ا...خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، شماره 4.

تلفن تماس: 02833379051-4

 نوبت اول 

 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین 

سال هفتادو چهارم   شماره ۲1۲۷5   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( یک شنبه1۸ بهمن 1394   ۲۷ ربیع الثانی 143۷   ۷ فوریه ۲016

رقابت 20 نفر برای هر کرسی
تعداد داوطلبان تایید صالحیت شده رکورد زد 

* در این مراسم با حضور رئیس جمهور و از طریق ویدئو کنفرانس، چندین پروژه عمرانی، مخابراتی، صنعتی 
و بهداشتی در سطح استان خراسان رضوی مورد بهره برداری قرار گرفت.                                صفحه10

 در آغوش پدر

چرا برجام را بزک می کنند؟

دانستن حق مردم است
اما بعد از انتخابات!

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

العرب: 
نفوذ ایران کجا
و رژیم های 

پادشاهی عرب 
کجا؟

اصالح طلبان  اغلــب  عبــدی:   *
ســخنان هاشــمی را ضد آرامش 

می دانند
* دانشــگاه مریلند: امید به برجام 
و حمایــت از آن در ایران کاهش 
یافته است                   صفحه2

انقالب اسالمی
و عملیات »رینو«

* تظاهرات در 11 استان مصر علیه فقر، اوضاع بد معیشتی 

و گرانی.

* بــان کی مون: ائتالف ســعودی همچنــان مدارس، 

بیمارستان ها و مساجد یمن را بمباران می کند.

* گلوبال ریسرچ: آل ســعود برای سرکوب شیعیان به 

نخست وزیر مالزی رشوه داده بود.

* واشــنگتن پست با اشاره به پیروزی های ارتش سوریه در استان 

حلب: شورشیان سوری شاید کل جنگ را ببازند.      صفحه آخر

استاد دانشگاه کمبریج در گفت وگو با کیهان:

اگر حمایت های رژیم صهیونیستی و آمریکا نبود
آل سعود محو می شد

* پــس از اینکه دولــت جزئیــات قراردادهای نفتی و 
هواپیمایــی را از دید ملت مخفی کرد حاال وزیر صنعت 

هم از محرمانه بودن قرارداد پژو خبر داده است.
* معاون ســازمان امور مالیاتی کشــور: نــرخ مالیات 

صاحبان مشاغل مشخص شده است.

* تحــول در یک روســتای محروم به همت بســیجی 
روشندل.

* اعمال نرخ جدید جرایم رانندگی از نیمه دوم اسفند، 
دولت افزایش جریمه های رانندگی را بدون مشورت پلیس 
وضع کرده است .                                         صفحات4و11

سریال نامحرم بودن ملت ایران ادامه دارد

نعمت زاده: قرارداد پژو هم 
محرمانه است

صفحه3
وعده فروش هواپیما هم مشروط شد!

ایرباس: آمریکا اجازه ندهد
به ایران هواپیما نمی فروشیم!

با حضور رئیس جمهور

پروژه راه آهن برقی تهران-مشهد
همزمان با افتتاح فاز 3 مترو کلید خورد

* در حالی که پیش از تصویب برجام وعده ها و ادعاهای فراوانی در رابطه با محاسن اجرایی شدن توافق هسته ای با 
1+5 مطرح می شد، هنوز آمار و اطالعات دقیقی در این رابطه در اختیار مردم قرار نگرفته است. 

* مسئولین که پیش از توافق وعده حل مشــکالت اقتصادی، سیاسی و حتی زیست محیطی را در صورت اجرایی 
شدن برجام مطرح می ساختند به یکباره ادبیات خود را تغییر داده و از مخاطرات افزایش سطح توقع مردم در فردای 

روز اجرای برجام سخن به میان آوردند! 
* یکی از چالش های واقعی دولت ســطح توقعاتی است که پیش از اجرای برجام به وجود آمده و افکار عمومی امروز 

منتظر است تا ماحصل این توافق را در سطح معاش و زندگی روزمره خود مشاهده کند.

* دولت با اتخاذ سیاست های عجیب چون ممنوعیت اعالم نرخ ارز و یا جلوگیری از انتشار اخبار نامطلوب اقتصادی  
قصد دارد تا یک آرامش ساختگی را در بازار به وجود آورد و بهره های آن را در انتخابات ببرد.

* یکی از مســائل و ابهاماتی که هنوز دولت تالشی برای رفع آن برای افکار عمومی نکرده میزان پول هایی است که 
طرف غربی از ایران بلوکه کرده بود و در برجام متعهد به آزادسازی آنها شد.  

* اگر مردم فرانسه و ایتالیا می دانستند برجام تا این اندازه به رشد اقتصادی آنها کمک خواهد کرد، روز بعد از اجرای 
برجام حتما به خیابان های پاریس و رم آمده و پایکوبی می کردند!

صفحه2

* مدیر روابط عمومی ایرباس: 40 درصد قطعات ایرباس در آمریکا تولید 
می شود و براســاس قوانین موجود، صادرات محصوالتی که بیش از 10 

درصد از آنها در آمریکا تولید می شود نیازمند مجوز از آمریکایی هاست.
* پیش از این یک روزنامه انگلیســی هم گــزارش داده بود باقی ماندن 
زیرســاخت تحریم ها و اســتمرار تحریم های اولیه موجب شده است که 

بانک های اروپایی از برقراری روابط تجاری با ایران امتناع کنند.
* ایرباس همراســتا با طرف ایرانی گفته اســت ما نمی توانیم جزئیات 

توافقات مالی با مشتریان خود را رسانه ای کنیم.
* آن چه به شبهات پیرامون اختالف فاحش میان وعده های قبل از برجام 
و اتفاقــات پس از آن دامن می زند، محرمانه شــدن جزئیات قراردادها و 

تصمیمات دولت است که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شود.

* دولت با محرمانه اعالم کردن تصمیمات مهم خود، امکان بررسی و نظارت عمومی  و مقایسه وعده های قبل 
از توافق با آنچه در واقعیت در حال وقوع است را ناممکن کرده است. 

* در حالی که بر اساس آخرین وعده رئیس کل بانک مرکزی قرار بود یکشنبه گذشته سامانه سوئیفت راه اندازی 
شــود، مدیر امور بین الملل منابع بانک صنعت و معدن خبرداد که این بانک هنوز پیغامی از ناحیه ســوئیفت 
دریافت نکرده است.                                                                                                    صفحه4

صفحه2


