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شرکت آب و فاضالب اســتان زنجان در نظر دارد فرآیند ارزیابی کیفی ســرمایه گذاران را برای انجام پروژه با مشخصات 
مشروحه ذیل برگزار نماید.

1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان، کمربندی شمالی، اول زیباشهر کدپستی 4514978757
2- عنوان و مشخصات کلی پروژه:

حدود برآورد اولیهنام و محل پروژهشماره مناقصه
پایه و رشته مورد نیاز به میلیارد ریال

96-41
تأمین مالی و اجرای شبکه جمع آوری فاضالب و 

نصب انشعابات بخش هایی از شهر زنجان 
به همراه وصول درآمدهای حاصل از آن

حداقل رتبه 4 در رشته  آب 173
از سازمان برنامه و بودجه

3- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان زنجان
4- تاریــخ و آدرس دریافت اســناد ارزیابــی کیفی: اســناد از تاریــخ 96/7/24 لغایــت 96/7/30 در ســایت های
  http://znabfa.ir ،http://iets.mporg.ir ، جهت دریافت به صورت رایگان موجود اســت. ســرمایه گذار می بایست 
نسبت به دانلود اسناد ارزیابی کیفی اقدام نماید ضمنًا به منظور رفاه حال مناقصه گران فایل اسناد ارزیابی کیفی تا زمان تحویل پاکات 

ارزیابی از طریق سایت http://znabfa.ir قابل دریافت می باشد.
http://iets.mporg.ir ،http://nww.ir ،http://znabfa.ir :5- سایت های ثبت آگهی

6- مهلت تحویل پاکات ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 16 مورخه 96/8/16
7- مکان تحویل پاکات ارزیابی کیفی: دبیرخانه شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان به آدرس زنجان، کمربندی شمالی، 

اول زیباشهر کدپستی 4514978757
8- زمان گشــایش پاکات ارزیابی کیفی: پاکات ارزیابی کیفی مناقصه در ســاعت 11 مورخه 96/8/17 در سالن کنفرانس 

شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
9- به مستندات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و همچنین پاکاتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد ارزیابی کیفی مندرج است.
11- هزینه آگهی ها به عهده سرمایه گذار برنده می باشد.

دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

هر روز از خود بپرسیم که امروز چه میزان آب صرفه جویی کرده ایم؟

فراخوان ارزیابی کیفی
 جهت شناسایی سرمایه گذار

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان زنجان

نوبت دوم

سه

 ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: خدمات تخصصی شهرسازی 
و معماری در صورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت: از تاریــخ ثبت  به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شــهرتهران-
ونک-کوچه لیلی- بن بست رشیدغربی- پالک8-طبقه اول- واحد غربی-
کدپستی 1994615716 سرمایه شــخصیت حقوقی: 120/000/000 
ریال می باشــد. اســامی و میزان سهم الشرکه شــرکا: آقای محمدعلی 
گلپایگانی به شــماره ملی 4590993457 دارنــده 20/000/000 ریال 
سهم الشــرکه آقای فراز گلپایگانی به شماره ملی 5410015193 دارنده 

100/000/000 ریــال سهم الشــرکه اولین مدیران: آقــای محمدعلی 
گلپایگانی به شــماره ملی 4590993457 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای فراز گلپایگانی به شــماره ملی 5410015193 
به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور و بهادار شــرکت از قبیل سفته، برات، چک، قراردادها با 
امضاء  آقای فراز گلپایگانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
نماینده قانونی:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ساتراپ هیرکان شارستان
 در تاریخ 1396/07/02 به شماره ثبت 515866 به شناسه ملی 14007087710

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1396/4/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: صورتهای مالی شرکت 
برای ســال مالی منتهی به 1395/12/30 تصویب گردید. آقای 
ســیدمصطفی حســینی عراقی ش م 0532240545 به سمت 
رئیس هیئــت مدیره، آقای رضا حیــدری ش م 0050087282 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیاوش 
تاجیک ش م 1829226207 به ســمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب شــدند. آقای احســان ناصری مقدم ش م 
4072708402 به عنوان بازرس اصلی و خانم تینا طامازیان ش م 
0068164890 به ســمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت گروه آریا پالست 
ماشین سهامی خاص به شماره ثبت 404021 

و شناسه ملی 10320552349

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/4/24 و مجوز به شماره 
962/15/125122 مورخ 96/5/5 و 962/15/110357 مورخ 96/4/24 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای عباس نوروزی بجندی با کد ملی 1650828251 به سمت رئیس 
هیئت مدیره آقای ناصر اشرفی با کد ملی 0072660600 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره آقای غالمرضــا وش نیا با کد ملی 0056019947 
به ســمت عضو و منشی هیئت مدیره آقای مهدی درخشانی مهر با کد 
ملــی 3255238323 عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ســید عبدالرضا 
شیخ اســالمی علمداری با کد ملی 0321272285 بعنوان عضو هیئت 
مدیره برای مدت 5 ماه تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اســناد رسمی 
و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت 
آقای مهدی درخشــانی مهر )مدیرعامــل( و امضاء رئیس هیئت مدیره 
آقای عباس نوروزی بجندی در غیاب ایشــان نائب رئیس هیئت مدیره 
آقای ناصر اشرفی و مهر شرکت  دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها 

با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
آشیانه هزاره سوم ایرانیان به شماره ثبت 

46768 و شناسه ملی 10100919876 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/3/20 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: قمرالملوک زراعتی به شماره ملی 0049894463 به 

عنوان بازرس اصلی و حجت اله رئیســی به شماره ملی 3961464073 

به عنــوان بازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخــاب گردیدند. 

علی اکبر مصطفوی اردســتانی به شماره ملی 0041025466 به سمت 

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل- محمد آقاجانی فشــارکی به شــماره 

ملی 0042149312 به ســمت رئیس هیئت مدیره- محمدجواد رهنما 

به شــماره ملی 4131866137 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای 

مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک 

و سفته و برات با امضای مشترک دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی 
تیزبر کمرد سهامی خاص به شماره ثبت 

77750 و شناسه ملی 10101226070

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/21 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 

منتهی به 1395/12/30 مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره 

برای مدت دو ســال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای حمیدرضا ریاضی 

به شــماره ملی 2410892418، آقای مهدی مقصودی به شماره ملی 

0059620692 و شــرکت بهپوش ســمند آریا به شماره شناسه ملی 

10103872672 )به نمایندگی آقای محســن کرمی به شــماره ملی 

4569422608( موسســه حسابرســی و خدمات مالی کوشا منش به 

شناسه ملی 10100434110 به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدعلیرضا 

موسوی به شماره ملی 0018910416 به عنوان بازرس علی البدل برای 

1 سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 368048 

و شناسه ملی 10320174724  

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/4/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند - آقای ســید علینقی سیدخاموشی با کد ملی بشماره 
0038748347 به نمایندگی از شــرکت ریســندگی و بافندگی 
مطهری به شناسه ملی 10102245323 بشماره ثبت 182353 
به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد پرنیانپور به شماره ملی 
بشماره 0033341087 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره . آقای 
محمد مهدی قندهاری به شماره ملی بشماره 0043664334 به 
عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و 
عقود اسالمی و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استر تاپس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 215000 

و شناسه ملی 10102563826 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به 
1395/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. موسســه حسابرسی و خدمات 
مدیریــت معتمد ارکان به شناســه 10104073682 ملی به ســمت 
بــازرس اصلی و حجت عدل پرور ش م 0603309437 به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای عباس امینی ش م 
0051388081 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای رحیم 
امینی ش م 1189164116 به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای بابک 
امینی ش م 0057047790 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم 
ملک مشاعی ش م 0040468305 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره 
برای دو ســال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
بانکی از قبیل چک، ســفته، برات و قراردادها و عقود اسالمی و نامه های 
اداری و مراســالت با امضای آقای رحیم امینی )رئیس هیئت مدیره( و 
آقای عباس امینی )مدیرعامل و عضو هیئت مدیره( و آقای بابک امینی 
)نایب رئیس هیئت مدیره( هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی ها انتخاب گردید. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی راش بر 
سهامی خاص به شماره ثبت 41466

 و شناسه ملی 10100868415 

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

سال هفتادو ششم   شماره 21748   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه16 صفحه ویژه نامه عکس در مراکز استان ها و نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 25 مهر 1396  26 محرم 1439   17 اکتبر 2017

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

 بمب صوتی 
برجام!

11 دلیل 
روزنامه حامی دولت

برای عملیاتی نبودن 
طرح اشتغالزایی

کرکوک بدون خونریزی آزاد شد

سؤال فیصل قاسم تحلیلگر ارشد سابق الجزیره؛

ترامپ کدام کشور  را به ایران
تقدیم خواهد کرد؟

گزارش خبری تحلیلی کیهان

حمایت دولت ترامپ از فتنه سبز
همزمان با تشدید تحریم ها

صفحه آخر

صفحه2

دستاوردسازی ناشیانه روزنامه دولت

دروغ 86 میلیارد دالری
برای بزک برجام

* اندیشکده صهیونیستی بگین سادات: تا بشار اسد 

بر اوضاع مسلط نشده اسرائیل از کردها حمایت کند!

* رسانه های صهیونیستی اعالم کردند شکست پشت 

شکست، وضعیت اسرائیل در فلسطین و سوریه.

* وعد ه های سوچی دروغ بود؛ هزاران مسلمان دیگر 

از میانمار گریختند.

* پیــروزی قاطــع حــزب مــادورو در انتخابات 

فرمانداری های ونزوئال.                        صفحه آخر

افزایش قربانیان خونین ترین حمله تروریستی سومالی
به 280 کشته و 300 زخمی

* با وجود مشــکالت بانکی کشور؛ بانک مرکزی ایران 

تالشی برای اجرای توافقنامه بانکی با عراق نکرده است.

* 74 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شــده 

است.

* نقش مخرب صرافی های غیرمجاز در نوســانات 

نرخ ارز.

* برخالف وعده دولت نرخ بلیت پروازهای اربعین 

از 2 میلیون تومان گذشت.                   صفحه۴

صرفه جویی روزانه 8 میلیون لیتر گازوئیل
با اجرای طرح تخصیص سوخت

* رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا همزمان با افزایش فشار و تحریم علیه 
ایران بر حمایت خود از فتنه ســبز در راستای براندازی جمهوری اسالمی 

تاکید کردند.
* ترامپ: تنها هدف رژیم ایران، آمریکایی ها نیســتند، جمهوری اسالمی 
دانشــجویان و معترضان در داخل ایران را در زمان اعتراضات جنبش سبز 

کشت!

* رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا: تالش ما این است که از صداهای معتدل 
در ایران حمایت کنیم، از دموکراسی خواهی و آزادی طلبی آنها حمایت کنیم، 

به این امید که روزی مردم ایران کنترل حکومت این کشور را بازپس بگیرند!
* وزیر خارجه آمریکا خرداد ماه ســال جاری نیز طی سخنانی در مجلس 
نمایندگان این کشــور گفته بود: سیاســت دولت آمریکا حمایت از انتقال 

مسالمت آمیز قدرت در ایران است.

* سال گذشــته نیویورک تایمز در گزارشی افشا کرده بود فتنه 88 عامل 
اصلی تشویق کاخ سفید برای تحریم های کم سابقه علیه ایران بود. 

* فتنه گران در ســال 88 طی نامه ای به هیالری کلینتون وزیرخارجه وقت 
آمریکا که بعدها مایکل لدین متن آن را منتشــر کرد خواســتار تشدید 

تحریم های ضدایرانی شده بودند.
صفحه۳

فیصل قاسم تحلیلگر ارشد سابق الجزیره در شبکه های اجتماعی با انتشار تصویر فوق تصریح کرد: بوش پدر 
ایران را تهدید کرد، افغانستان را به آن داد، بوش پسر تهدید کرد، عراق را به ایران داد، اوباما تهدید کرد، یمن 

و سوریه را به آن داد و حاال که ترامپ ایران را تهدید کرد، باید منتظر بود.
به نظر می رسد با راهی که ترامپ پیش گرفته آمریکا در حرکت بعدی خود، عربستان را به ایران خواهد داد!

* با وجود شواهد و قرائن بسیاری درباره ناکامی برجام در رفع تحریم ها که 
حتی شامل گفته های مقامات دولتی هم می باشد، جریانی تالش دارد تا عدم 
تغییر محســوس در شرایط اقتصادی کشور را در پسابرجام پوشانده و چهره 

برجام را بزک کند.
* روزنامه ایران طی گزارشــی که روز گذشته منتشر کرد، مدعی شد، ایران 
در دوران پســابرجام تاکنون بیش از 14 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب 

کرده است.
* این ادعا در حالی اســت که آمارهای رسمی آنکتاد نشان می دهد میزان 
جذب سرمایه خارجی دولت تدبیر و امید در مقایسه با دولت گذشته کاهش 

محسوسی پیدا کرده است.
* در دولت یازدهم، روند ســرمایه گذاری خارجی در کشــور با افت فاحش 

5میلیارد دالری روبرو شد که رقمی نزدیک به 47 درصد می شود.

* در این گزارش در حالی به قراردادهای ایران با ایرباس و بوئینگ با حجمی در حدود 50 میلیارد دالر اشــاره شده 
که این هواپیماها در نبود فاینانس کننده به نظر می رســد از این پس ورود دیگر هواپیماهای پســابرجامی با مشکل 
مواجه شود.                                                                                                                     صفحه۴

والیتی:

آمریکا و اروپا 
در ماجرای برجام 

علیه ایران تقسیم کار کرده اند

* بــا خودت چند چنــدی آقای 
مطهری؟!

* عضــو افراطی  مجلس ششــم 
نامزد استانداری اصفهان

* سر دولت کاله رفته اما روحانی به 
منتقدان پرخاش می کند     صفحه2


