
دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

آگهی مناقصه 
وزارت نیروعمومی یک مرحله ای 

شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان

شــرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام کارهای حجمی با اطالعات ذیل را از 
طریق مناقصه عمومی به یکی از شــرکت ها و پیمانکاران تشخیص صالحیت شده اداره تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی واگذار نماید.
1- نام و نشــانی مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی 

شمالی- ابتدای زیباشهر کد پستی 4514978757 
2- عنوان و مشخصات کلی پروژه:

شماره 
مناقصه

نام و محل 
پروژه

برآورد 
اولیه)ریال(

محل 
تأمین 
اعتبار

رشته و پایه 
مورد نیاز

تضمین 
شرکت در 

فرایند ارجاع 
کار )ریال(

99-37

انجام کارهای 
حجمی شرکت 
آب و فاضالب 
استان زنجان در 

سال 1399

18/247/277/000
منابع جاری 

)داخلی( 
شرکت(

مناقصه گران می بایست 
دارای صالحیت های 

امور حمل و نقل، تعمیر 
و نگهداری، خدمات 
عمومی، نگهبانی و 

امور تأسیسات از اداره 
کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی باشند.

637/418/310

3- تاریخ و آدرس دریافت اســناد مناقصه: اســناد مناقصه فــوق از مورخه 99/04/23 
لغایت 99/04/28 در سایتهای http://iets.mporg.ir و www.znabfa.ir بصورت 
رایگان جهت دریافت موجود اســت و مناقصه گر می بایست جهت شرکت در مناقصه، نسبت به دانلود 

اسناد مناقصه اقدام نماید.
4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست 
به یکی از صور درج شــده در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی و کسر از مطالبات ارائه گردد که 

جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است.
5- مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.

6- ســایــــت های ثبــت آگهـــــی:
www.znabfa.ir, http://tender.nww.ir, http://iets.mporg.ir 

7- مهلت تحویل پاکات مناقصه: مهلت تحویل پاکات مناقصه فوق حداکثر تا ســاعت 10 صبح 
مورخه 99/05/08

8- مکان تحویل پاکات: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان کمربندی 
شمالی- ابتدای زیباشهر کد پستی: 4514978757

9- زمان گشایش پاکات: پاکات مناقصه در ساعت 11:30 مورخه 99/05/08 در سالن 
کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.

10- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
11- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در 

فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12- هزینه کلیه آگهی ها برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

هرگونه اتالف قابل توجه آب )شکستگی لوله ها، باز بودن لوله ها، هدر 
روی آب در هر نقطه( را به مرکز ارتباطات مردمی )122( اطالع دهید.

نوبت دوم

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1397/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای فرهنگ 

نوید به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و عضو با کد 

ملی 1551701359 و آقای بهروز نجفی شــیخانی به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره و عضــو با کد ملی 2720656682 

و خانم فاطمه ابراهیمی زاده به ســمت عضــو هیئت مدیره با 

کد ملی 0064197549 برای مدت 2 ســال انتخاب شــدند. 

کلیــه اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چک و ســفته و برات 

بــا امضای مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. 

موسســه حسابرســی احراز ارقام بازرس اصلی با شناسه ملی 

10320294749 و آقــای صادق مســلمی قراقیه با کد ملی 

0060988282 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت آرین صنعت
 سهامی خاص به شماره ثبت 49242 

و شناسه ملی 10100944214 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1395/08/23 و مجوز شــماره 20/2887 مورخه 
1395/09/13 اداره صنعت و معدن و تجارت شهرســتان 
بهارســتان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - بهرام مهدوی به 
شماره ملی 6029983261 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
سلمان برقی زرگر به شماره ملی 1620951630 به سمت 
نایــب رئیس اول هیئت مدیــره و علیرضا قدردان بجندی 
به شــماره ملی 1650834268 به سمت نایب رئیس دوم 
هیئت مدیره و محرم محمد پرور گلیجان به شــماره ملی 
5669386299 به سمت دبیر هیئت مدیره و محرم امینی 
کلیانی به شــماره ملی 1651484007 به سمت خزانه دار 
برای مدت 4 سال انتخاب شــدند و حق امضا کلیه اسناد 
و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد 

تعهدآور مالی، اوراق بهادار بانکی و تعهدات مالی و حقوقی 
و عقود اسالمی با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و 
در غیــاب هر کدام با امضای نایب رئیس اول به همراه مهر 
مؤسســه معتبر خواهد بود و نامه های اداری و استخدامی 
و اســناد غیر مالی اتحادیه نیز با امضای رئیس و در غیاب 
وی بــا امضای نایــب رئیس اول و در غیاب ایشــان نیز با 
 امضــای نایب رئیــس دوم به همراه مهر مؤسســه معتبر 

می باشد. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری رباط کریم

آگهی تغییرات مؤسسه اتحادیه صنف میوه و تره بار و مواد پروتئینی 
شهرستان بهارستان به شماره ثبت 365 و شناسه ملی 10183003679

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/3/25 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت به آدرس اســتان تهران، 

شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، مرزداران، خیابان 1/1، 

خیابان دوم، پالک 10، طبقه اول کدپستی 1464864564 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت طاها بازار پارس 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 475467 

و شناسه ملی 14005079224 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1398/01/27 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقای 
علیرضا برادران به شــماره ملی 1062582810 به 
عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حســن برادران به 
شــماره ملی 0052929973 به عنوان نایب رئیس 
هیئت مدیــره و آقای علی گردمرد به شــماره ملی 
0062821202 بــه عنوان مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چکها، بروات، قراردادها و 
عقود اســالمی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره 
بــه همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. اوراق و 
مراسالت عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه 

با مهر شرکت معتبر 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 مؤسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1398/3/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: نام شــرکت به 

»گروه پژوهــش و درمان آبادیس« تغییــر یافت و ماده 

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

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سالمت دارچین 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 538797 

و شناسه ملی 14008204299 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1398/3/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید 

با 77 ماده و 30 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه 

قبلی گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات موسسه بنیاد فرهنگی 
آئین روشن به شماره ثبت 2095 

و شناسه ملی 10100177400 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1398/7/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی خیام نکوئی با شماره ملی 
1280874971 به ســمت عضو هیئت مدیره و علی ابراهیمی با شماره 
ملی 4579438922 به ســمت عضو هیئت مدیره و عنایت اله زارعی به 
شماره ملی 3780436361 نمایندگی حامی سرمایه اقتصاد به شماره ثبت 
433853 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

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

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های طعم طبیعت حامی 
سهامی خاص به شماره ثبت 464020 

و شناسه ملی 14004570125 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1398/06/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: بــه موضوع فعالیت 
شــرکت ارائه خدمات مشــاوره ای، فنی، مهندســی برای ایجاد 
 و راه انــدازی کارخانه هــای تولیــد و فرآوری انــواع محصوالت 
طبیعی، گیاهان داروئی، داروهای گیاهان داروئی و طب سنتی و 
شیمیایی، فرآورده های طبیعی، غذایی،گیاهی، سنتی، شیمیایی 
و آرایشــی و بهداشــتی، صنعتی و داروئی. تدوین دانش فنی و 
انتقال تکنولوژی در موضوعات کشــاورزی، دامپروری، زیســت 
فناوری وگیاهان داروئی و داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی 
ســالم. تولید، تأمین، تدارک، خرید، بســته بندی، توزیع، فروش 
و نگهــداری واردات و صادرات مواد مصالح، ابــزارآالت، ادوات، 
ماشــین آالت، تجهیــزات و نهاده های زنجیره  هــای تولید برای 
محصوالت کشاورزی، گیاهان داروئی، صنایع تبدیلی کشاورزی، 
غذایی، دامی، دارویی و زیســت فناوری و انواع محصوالت مشابه 
طبیعی، صنعتی و داروئی شامل انواع شیرین کننده های طبیعی 
و مصنوعی و انواع کودهای ارگانیک جهت مصارف کشــاورزی، 
کاشت، داشت، برداشــت، پژوهش، فرآوری و ذخیره سازی انواع 
گیاهــان داروئی، زراعی، باغی، مرتعی، جنگلــی و گلخانه ای به 
منظــور تولید مــواد اولیه و شــیرین کننده ها، داروهای گیاهی، 
تولید کودهای بیولوژیک و ورمی کمپوست، سوخت های زیستی، 
خرید، فروش، تامین، بســته بندی، فورموالسیون، تولید و توزیع 

فرآورده هــای گیاهی و طب ســنتی، ارائه خدمــات درمانی بر 
پایه طب ســنتی، ارائه مشــاوره در زمینه گیاهان داروئی و طب 
ســنتی، تولید و فروش نوشــابه های طبیعی و ســالم مبتنی بر 
گیاهان داروئی. برگزاری همکاری و شرکت درکلیه همایش های 
علمی، کارگاه های آموزشــی، نمایشــگاه های تخصصی داخلی و 
خارجی. واردات و صــادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی. خرید 
و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی. اخذ و اعطای نمایندگی از 
شرکت های داخلی و خارجی دریافت هر گونه اعتبار وام به شکل 
ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی 
و خارجــی با رعایت مقررات مربوط. مشــارکت مالی و اعتباری 
با اشــخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلــی و خارجی مرتبط 
با موضوع فعالیت شــرکت. انعقاد قرارداد با شرکت ها، ارگان ها، 
نهادها، ســازمان ها و اشــخاص حقیقی و حقوقــی در رابطه با 
موضوع و فعالیت های شرکت. انجام بررسی های مالی، اقتصادی، 
سرمایه گذاری، ارائه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران، 
انجام ســایر عملیاتی که در جهت تامین اهداف و تحقق وظیفه 
قانونی موضوع و فعالیت های شرکت تشخیص داده شود. تمامی 
موارد فــوق در صورت لزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم  الحاق 

گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

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

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های طعم طبیعت
 حامی سهامی خاص به شماره ثبت 464020 و شناسه ملی 14004570125

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
1396/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- ترازنامه و حســاب سود و زیان 
سال مالی 95 تصویب شد- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت 
حسابرسین به شماره ملی 10100316991 به عنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرســی هوشیار ممیز به شناســه ملی 10100439645 به سمت بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی  های شرکت  تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 91408 

و شناسه ملی 10101357432 
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

  معترضان در تجمع بزرگ در تل  آویو: ما گرسنه ایم!
  66 حملــه با خــودرو به معترضــان آمریکایی 

طی 45 روز گذشته.
  »ابــراز نگرانی« تنها واکنش اروپا به شــکنجه 

و اعدام زندانیان در بحرین.

  خطــرات طرح الحاق برای رژیم صهیونیســتی 
به روایت اندیشکده اسرائیلی.

  اکونومیســت: شــانس ترامپ برای پیروزی در 
انتخابات فقط 10 درصد است.

عراقی ها،کاروان نظامی آمریکا را
به آتش کشیدند

  شرایط دریافت ودیعه مسکن مستاجران اعالم شد.
  کارشــناس اقتصــادی: بانک هــا با کمــک تورم 

زیان خود را جبران کردند! 
  علت آتش سوزی کلینیک سینا، قصور و کوتاهی بود 

نه حادثه امنیتی.

  رئیس پلیــس تهــران از برخورد با ســگ گردانی 
در خودرو، پارک ها و معابر خبر داد. 

  سقف وام مشــاغل خانگی برای  اشخاص حقیقی 
50میلیون تومان شد.

یک مسئول: 5۰۰ هزار خانه خالی
 در تهران وجود دارد

 ائتالف سعودی در سایه سکوت جامعه جهانی، بزرگ ترین تراژدی قرن 21 را در یمن رقم زده است. 
 کمیته بین المللی صلیب سرخ: 66 درصد یمنی ها هیچ چیزی برای خوردن ندارند و 11 درصد آنها نیز 

از سوء تغذیه حاد رنج می برند.
 ائتالف متجاوز سعودی فروردین سال 1394 بمباران مردم یمن را آغاز کرده و این بمباران همچنان ادامه دارد.

 از 30 میلیــون نفر جمعیــت یمن، 64 درصد آنها از خدمات بهداشــتی محروم هســتند و 20 میلیون نفر نیز 
 ]صفحه آخر[از نبود امنیت غذایی رنج می برند.

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

پیش بینی نمی کردید
چون شیدای توافق 

با آمریکا بودید

رهبر انقالب ضمن ارائه توصیه های راهگشا به نمایندگان:

مجلس یازدهم از قوی ترین وانقالبی ترین 
مجالس تاریخ انقالب است

 

این بمب هوشمند 
چگونه خنثی می شود؟

یادداشت روز

] صفحه۲ [

بهبودی22۰ هزار فرد مبتال

با فوت ۱۹۴ بیمار دیگر 
تعداد جان باختگان کرونایی 

به ۱282۹ نفر رسید
۱0

وزیر بهداشت در نامه ای 
به رهبر معظم انقالب:

حمایت های 
بزرگ منشانه شما 

در تاریخ این سرزمین
 به یادگار خواهد ماند

۳

معاون وزیر امور خارجه روایت کرد

صبح شهادت حاج قاسم
آمریکایی ها پیام دادند 

پاسخ ندهید
2

روحانی: 

سوداگران ارزصادراتی 
مورد پیگرد قانونی 

قرار می گیرند
۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

عدم رشد اقتصادی
 نتیجه 

استکبارستیزی است!
۱۱

نیویورک تایمز:

سند توافق ایران- چین
ضربه سنگینی به سیاست های ضدایرانی ترامپ است

  مشارکت میان ایران و چین، نقطه  اشتعال خطرناک و جدیدی در روابط رو به وخامت چین و ایاالت متحده آمریکا 
ایجاد خواهد کرد و ضربه بزرگی به سیاست  تهاجمی ترامپ در قبال ایران از زمان خروج از برجام در سال 2015 تاکنون 

وارد خواهد آورد.
  سند همکاری جامع چین و ایران نمایانگر بی حوصلگی چین در مقابل دولت ترامپ بعد از خروج یکجانبه واشنگتن 
از برجام است زیرا چین بارها از واشنگتن درخواست کرده است که به توافق هسته ای ایران احترام بگذارد و به شدت از 

تحریم های یکجانبه این کشور علیه ایران انتقاد کرده است.

 * حضــور »جوانان پُرانگیزه، پُرایمــان، پُرتوان، تحصیل کرده و کارآمد« در کنار شــماری از 
 مدیران انقالبی و دارای ســوابق اجرایی، و نیز شــماری از پیشکسوتان دارای سوابق نمایندگی، 

مجلس یازدهم را به مجلسی بسیار خوب و امیدبخش تبدیل کرده است.
 * اگر تفکر خوداتکایی و اعتماد به نفس ملی به ویژه در جوانان همچنان رو به گســترش باشــد 
و از بنیه  قوی کشــور استفاده شود و امیدهای واهی به بیرون مرزها و شرطی کردن اقتصاد کشور 

تضعیف شود، من اطمینان کامل دارم که مشکالت اقتصادی قابل حل است.

* در شرایط کنونی، در موضوع اقتصاد، مسائل اصلی کشور عبارتند از »تولید، اشتغال، مهار تورم، 
مدیریت نظام پولی و مالی، و عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت.«

* روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون و شــرع باشــد، یعنی سؤال و تفحص به عنوان 
 حق مجلس وجود داشته باشــد اما توهین و دشنام و نسبِت بدون علم به دولتمردان به هیچ وجه 

جایز نیست و برخی از این نسبت ها حرام شرعی است.

 روزنامــه نیویــورک تایمز: توافق همکاری گســترده 
اقتصــادی و امنیتی ایــران و چیــن، تالش های ترامپ 
 رئیس جمهــور آمریــکا برای انــزوای ایــران را تضعیف 

خواهد کرد.
 برخــالف اکثر کشــورها، چیــن خــود را در جایگاه 
ایســتادگی و مقاومت در مقابل ایاالت متحده می بیند و 
به اندازه ای خود را قدرتمند می داند که در مقابل اقدامات 

تنبیهی آمریکا مقاومت و ایستادگی کند.
 طبق ســند جامع همکاری ایــران و چین، آموزش ها 
و  مشــترک  تحقیقــات  مشــترک،  رزمایش هــای  و 
توســعه تســلیحات و  اشــتراک گذاری اطالعات میان 
دو کشــور برای مبــارزه با » نبرد بی وقفه با تروریســم، 
 قاچاق انســان و مــواد مخدر و جرایم مــرزی« افزایش 

می یابد.

]صفحه 3[

]صفحه 2[

وقتی کسی ماسک نمی زند از آن پرستار و پزشک فداکار خجالت می کشم

صلیب سرخ جهانی:

66 درصد مردم یمن
هیچ چیزی برای خوردن ندارند


