
شرکت آب و فاضالب استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 1398/12/27 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 1399/1/7

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19 روزشنبه تاریخ 1399/1/23.
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مبلغ برآورد 
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مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )به ریال(

گواهینامه احراز 
صالحیت

زمان بازگشایی 
پاکت ها

1

انجام عملیات تخلیه لجن 
برکه بی هوازی و تهیه بستر 
لجن خشک کن تصفیه خانه 

شهر قزوین

98/13/19887
1398/12/265/116/367/000256/000/000

حداقل پایه 5 رشته 
آب یا حداقل پایه 

5 رشته تاسیسات و 
تجهیزات

ساعت 10 
روز یکشنبه 
1399/1/24

* آدرس: قزوین، چهارراه ولیعصر)عج(، بلوار آیت اهلل خامنه ای، کوچه گلستان پنجم، پالک 4، شرکت آب و فاضالب استان قزوین. 
تلفن: 4-33379051 نمابر: 33378167

 * اطالعــات تماس ســامانه ســتاد جهــت انجام مراحــل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934-021 دفتــر ثبت نام:
88969737-021 و 021-85193768

* به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* هزینه اجرای کارهای موضوع مناقصه از محل اعتبارات عمرانی شرکت آب و فاضالب استان قزوین )اوراق و اسناد خزانه اسالمی( 

تأمین می گردد.
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین

آگهی  مناقصه عمومی )98/24( 
شرکت آب و فاضالب استان قزوین  )نوبت دوم(

)سهامی خاص(

اعالم نیاز فوری
 آسایشگاه خیریه کهریزک

»قابل توجه مردم نوع دوست و مهربان شهر«
در شــرایط خاص کنونی و در حالی که شــیوع ویروس کرونا، 
تهدیدی جدی برای ادامه زندگی مددجویان آسایشــگاه خیریه 
کهریزک گردیده اســت،  نیازمند یاری پر مهر شما گرامیان در 
رفع نیازهای بهداشــتی و موادغذایی 1750 مددجوی سالمند،  

معلول و بیمار مبتال به ام اس هستیم.
خواهشــمند اســت با تهیه اقالم مشــروحه ذیل، یاری رسان 

مسئولین و دست اندرکاران آسایشگاه خیریه کهریزک باشید.
1- انواع ماسک، دستما ل کاغذی، گان یک بار مصرف و ملحفه پارچه ای
2- انواع دستکش التکس و یک بار مصرف و پوشینه بزرگسال

3- انواع محلول ضدعفونی کننده و مواد شوینده
4- انواع مواد غذایی خام شــامل گوشت قرمز و سفید، برنج و 

روغن، انواع حبوبات، تن ماهی، انواع کنسرو و میوه جات.
تلفن تماس: 56523131-2

روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ 1398/10/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 
منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 
خانم جمیله کاظم آبادی فراهانی به شماره ملی 
0032311249 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
محمد سرشار به شــماره ملی 0451921828 
به عنوان بازرس علی البدل برای یک ســال مالی 
انتخــاب گردیدند. روزنامــه کیهان جهت درج 
آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: خانم تیکا اوشــا کانوال به شماره ملی 
به  2200506279 خانم شــیبا کلیــددارزاده 
آقای محمدحسن  شماره ملی 0039398994 

کیاهچائی به شماره ملی 0042026921.

آگهی تغییرات شرکت 
زربرگ تجارت خاورمیانه 

سهامی خاص به شماره ثبت 178767 
و شناسه ملی 10102210140

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/10/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محسن اسدی به کد ملی 
2992534080 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضاء و شرکاء( علیرضا 
تنگسیری به کد ملی 5859876629 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و عضــو هیئت مدیره ابوالفضل نظری به کــد ملی 4910857826 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضــو هیئت مدیره ابوالفضل 
صالح نژاد به کد ملی 0050342681 به ســمت عضو هیئت مدیره 
مســعود اورعی به کد ملی 0049780131 به ســمت عضو هیئت 
مدیره ابوالقاســم واالگهر به کد ملی 1860747957 به سمت عضو 
هیئت مدیره محمدرضا فدوی به کد ملی 1189349825 به سمت 
عضو هیئت مدیره سیدسلمان سیدافقهی به کدملی 0074716689 
به ســمت عضو هیئت مدیــره به عنوان اعضاء هیئــت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. ســهراب تقی پور آهنگر به کدملی 
2060701163 به ســمت بازرس اصلی حســین شــمس آبادی به 
کدملی 2181176574 به ســمت بــازرس علی البدل برای مدت 1 
سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 
1397 مــورد تصویب قرار گرفت روزنامه کیهــان به عنوان روزنامه 

کثیراالنتشار تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت تحقیقات هوافضا و خدمات 
 مهندسی پرآور پارس سهامی خاص

 به شماره ثبت 93240 و شناسه ملی 10101373495 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/07/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای 2 سال به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: آقای عباســعلی حاجی علی به شماره ملی 0054137802 و آقای 
علیرضا حاجی  علی به شماره ملی 1229907386 و آقای رضا حاجی علی به 
شــماره ملی 1229921151 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 
به اســفندماه 1397 به تصویب رسید. مؤسسه یکتا اندیشان بهمن به شماره 
ملی 14003797297 به ســمت بازرس اصلی و آقای حسین کریمی راد به 
شماره ملی 1229579532 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت زرین جاودانه خوانسار 
سهامی خاص به شماره ثبت 503352 

و شناسه ملی 14005637617

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: 
استان تهران- منطقه 18، شهرستان اسالمشهر، بخش مرکزی، 
دهستان ده عباس، روستا علی آبادطپانچه،  محله علی آبادطپانچه، 
 جــاده واوان ، خیابان علی آباد طپانچــه ،پالک 0، طبقه همکف 

کد پستی 3317798471 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی شمین 
سهامی خاص به شماره ثبت 29996 

و شناسه ملی 10100754556 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1398/10/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: امضاء کلیه قراردادها، اوراق و اسناد 
تعهدآور موسســه از جمله چک ســفته برات و عقود اسالمی با 
امضاء مدیرعامل )آقای محسن چینی فروشان( و خزانه دار )آقای 
مهدی باقری( متفقا همراه با مهر موسســه و سایر اوراق عادی 
و مراســالت موسسه با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر 

موسسه معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات موسسه غیرانتفاعی 
دفتر نشر فرهنگ اسالمی

 به شماره ثبت 2336 و شناسه ملی 10100187010 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه چک، سفته، بروات با امضای ثابت 
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره در غیاب نائب رئیس هیئت 
مدیره، آقای ابوالفضل صالح نژاد همراه با مهر شرکت و سایر اسناد 
و اوراق بهــادار و تعهدآور از قبیــل: قراردادها و نقل و انتقاالت و 
نامه نگاری با امضای ثابت مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد. ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تحقیقات هوافضا و خدمات 
 مهندسی پرآور پارس سهامی خاص

به شماره ثبت 93240 و شناسه ملی 10101373495 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 

1398/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای عیسی کریمی به 

کدملی 3801800921 به سمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 

2- خانم ســمانه قاســمی به کدملی 0010700269 به سمت عضو 

هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 3- آقای محمدباقر مظفری نیا به کدملی 

4321865859 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 4- 

آقای مجیــد غمامی به کدملی 0032780672 به ســمت عضو هیئت 

مدیره )خارج از شــرکاء( 5- آقای وحید حصاری عراقی نژاد به کدملی 

0041717570 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره )خارج از 

شرکاء( 6- آقای حامد حســینی به کدملی 0055865011 به سمت 

عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 7- خانــم میترا اکبر به کدملی 

0052820238 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 8- 

آقای مسعود سادات موسوی به شماره ملی 0041078942 به سمت 

رئیس و عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 9- آقای شهرام مختاری 

به کدملی 0452554438 به ســمت عضو هیئــت مدیره 10- آقای 

امیرعباس فتحــی به کدملی 0064101355 به ســمت عضو هیئت 

مدیره 11- آقای فرهاد حصاری عراقی نژاد به کدملی 0080004644 

به ســمت عضو هیئت مدیره 12- آقای فرشــید قــادری به کدملی 

2120543321 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

حق امضای کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و هرگونه قراردادی که برای 

شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

متفقا با مهر شــرکت معتبر اســت و نیز امضای کلیــه اوراق عادی و 

مکاتبات اداری و مراسالت با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره 

به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ایستا سپهر ماندگار شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 510107 و شناسه ملی 14006801616

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/6/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای علی محمدخانی دارنده با کدملی 0068461755 به نمایندگی 
شــرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق به شناســه ملی 14004686193 
به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای ســیدمحمد مدرس نیا یزدی دارنده 
با کد ملی به شماره 0043265782 به نمایندگی شرکت ساختمانی افق 
روشن باربد به شناسه ملی 10320555318 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل آقای محســن محمدخانی دارنده با کد ملی به شماره 
0045784329 به  نمایندگی شــرکت بهداشــت کودک به شناسه ملی 
10101187336 به ســمت عضو هیئت مدیره بــرای بقیه مدت تصدی 
تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای دو نفر از اعضای هیئت 
مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره 
به همراه امضای یک نفر از بین خانم ها سمیرا جعفریان دارنده کد ملی به 
شماره 0323661599 به سمت مدیر امور اداری و یا لیدا چراغیان دارنده 
کد ملی به شماره 4949974173 به سمت مدیر حسابرسی داخلی با مهر 
شرکت معتبر می باشد. ضمنا مکاتبات عادی و اداری نیز با امضای هر یک 

از نفرات باال به تنهایی ممهور به مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بین المللی
 محصوالت پارس با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت 179869  و شناسه ملی 10102220898

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

سال هفتادو هشتم   شماره 22431   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (چهارشنبه 28 اسفند 1398   23 رجب 1441    18 مارس 2020

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۱۱و ۴[

 سایه شوم کرونا بر سر پناهجویان در مرزهای یونان.
 دستگیری گله ای مقامات سعودی توسط بن سلمان 

صدای اعتراض دیده بان حقوق بشر را درآورد.
 بزرگ ترین اردوگاه نظامی سعودی ها در »مأرب« 

به کنترل انقالبیون یمنی درآمد.

 »عدنــان الُزرفی«، چهره جنجالــی عراق مامور 
تشکیل کابینه شد.

 حکم مشــکوک دادگاهی در لبنان برای آزادی 
جاسوس دانه درشت رژیم صهیونیستی.

 عضو کمیســیون عمران مجلس: بازار مسکن 
سال آینده کم نوسان خواهد بود.

 ســازمان حمایت اعــالم کرد؛ رســیدگی به
زمینــه  در  مردمــی  شــکایات  درصــد   70 

گرانفروشی.

 ســرگردانی مردم در پی لغو بلیت ســفرهای 
هوایی نوروز.

 یک کارشناس اقتصادی: رونق تولید ارتباطی 
به تحریم و سرمایه گذاری خارجی ندارد.

برای مقابله با کرونا اتفاق افتاد

اعالم وضعیت جنگی در غرب
فرانسوی ها اگر از خانه خارج شوند، جریمه می شوند

سخنگوی قوه قضائیه:

شعب ویژه ای برای تعقیب دروغ پردازان 
و شایعه سازان تشکیل شده است

 ] صفحه ۴[

تدابیرحمایتیدستگاهها
برایکمکبهاصنافدربرابرکرونا

 مدیران رســانه ملی حتما می دانند و توجه دارند امانتی کــه از بیت المال و انقالب در اختیار آنها قرار 
گرفته نبایســتی در اختیار نااهالن و نامحرمان گذاشته شود و آنها به راحتی از این تریبون برای القائات 

رسانه های بیگانه استفاده کرده و زمینه توطئه های آنها را از کیسه همین ملت تامین کنند.
 نیروهای انقالب و حزب اللهی که رسانه ملی باید مأمن آنها باشد، تحت فشار قرار داشته و با کمترین 
اشــتباهی به سرعت حذف می شوند اما درمورد شایعه پراکنی ها و تکرار اتهامات بیگانگان توسط گروهی 
از همین نااهالن که متاســفانه در رسانه ملی نفوذ جدی دارند، اگر خیلی مورد اعتراض مردم و نیروهای 

انقالبی قرار بگیرند در نهایت به یک عذرخواهی ساده اکتفا می شود؟!

 بنیاد مستضعفان هم اجاره بهای امالک تجاری این مجموعه در اسفند و فروردین را به اصناف مربوطه بخشید.
 ایــن بنیــاد همچنین برای چهار هزار دستفروشــی که با مشــکالت معیشــتی مواجه شــده اند، مبلغ

چهار میلیارد تومان عیدی تخصیص داد.
 همچنیــن بنیــاد 15 خرداد در اطالعیــه ای اعالم کــرد: این بنیــاد از اجاره بهای دو ماه اســفند 98

و فروردین 99 از کسبه مستاجر صرف نظر کرده است.
 گفتنی اســت مشــاور مالیاتی اتاق اصنــاف از درگیری 90 درصــد اصناف از ویروس کرونا و آســیب

650 هزار واحد تولیدی خبر داده است.

 ] صفحه ۳[

افزایش جان باختگان کرونا
در کشور به ۹۸۸ نفر

سخنگویوزارتبهداشت:
اگرمردمدرخانهبمانند
کروناراکنترلمیکنیم

۱۰

چهارشنبهسوری
دههامصدومو

قطععضو
برجاگذاشت

۱۰

روسیه:

تحریمهایآمریکا
علیهایران،مایهتأسف

ونگرانیاست
۳

موفقیتدرکاهشدوره
درمانبیمارانکرونایی

باترکیبدارویی
تولیدداخل

۱۰

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

تبعاتاقتصادیکرونا
نتیجهعدمپیوستن

بهFATFاست!
۱۱

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

دور باطل اروپایی ها
و یازده تعهد بر زمین مانده

در برجام

گزارش خبری تحلیلی کیهان

سرمشقسالجدید
الگویسلیمانیدرتبدیلتهدیدبهفرصت

]صفحه ۲[

 سردار حاج قاسم سلیمانی- اسفند 97- در اجالسیه کنگره 6 هزار و 500 شهید استان کرمان: 
»تهدید دشمن برای مردم ایران به فرصت تبدیل شد«.

 یکی از شاهکارهای سردار حاج قاسم سلیمانی، نابودی خالفت خودخوانده داعش بود. یقین 
به وعده الهی و خودباوری و مجاهدت خســتگی ناپذیر در میدان های سخت، در کنار اعتماد به 

جوانان مومن و پرتالش در نهایت صبح بدون داعش را رقم زد. 
 یکی از نکات عبرت آموز در ســال های اخیر این بود که اعتماد به دولت های خارجی زورگو 
 و بدعهد، غفلــت از توانمندی های عظیم داخلی و عدم خودباوری و کم تحرکی در پیشــبرد

امور کشور، موجب شد تا صبح بدون تحریم هیچ گاه به وقوع نپیوندد.

 از شــاخصه های اصلی شهید بزرگوار، سردار حاج قاسم ســلیمانی این بود که دو خصلت 
شــجاعت و تدبیر را توأمان دارا بود. همین شاخصه مهم در شهید سلیمانی موجب می شد تا 

تهدیدها به فرصت تبدیل شود.
 سران آمریکا و دیگر دولت های مســتکبر به خیال خام خود تصور می کردند که با شهادت 
سردار سلیمانی و حذف فیزیکی وی، هم سردار سلیمانی کاماًل حذف خواهد شد و هم ایران با 
تهدیدی بزرگ مواجه می شود. اما به فضل الهی شهادت حاج قاسم سلیمانی، باز هم تهدید را 

به فرصت تبدیل کرد.

 

حاج قاسم و ملت
دو قهرمان امسال

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 در حالی که با شیوع ویروس کرونا اغلب اصناف 
دچار مشــکل شده اند مسئوالن برخی دستگاه های 
دولتــی و عمومی از حمایت هــای مالی و بانکی از 

کسبه خبر داده اند.
 بانک مرکزی از تعویق سه ماهه پرداخت اقساط 
تســهیالت برای 10رسته شغلی که از شیوع کرونا 

بیشترین آسیب را دیده اند خبر داده است.
 رئیس اتاق تعاون هم از تعویق ســه ماهه اجرای 
احکام مالیاتی و ســازمان تامیــن اجتماعی برای 

موسسات و فعاالن اقتصادی خبر داد.
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی: بانک ها و موسسات 
اعتباری برای اعطای تسهیالت به اشخاص حقیقی تا 
دو میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا پنج میلیارد 

ریال نیاز به استعالم از ادارات امور مالیاتی ندارند.

فرارسیدنسالنوراتربیکمیگوئیم

برنامه زنده برای ارتباط بهتر
یا عقده گشایی؟


