
سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری زنجان در نظر دارد 
مدیریــت امور بهره برداری جایگاه های عرضه ســوخت CNG جهاد، 
اشراق، ارم، خیام، الهیه، گلشهر، زیباشهر را با مشخصات مندرج در اسناد 
مزایده به شرکت های دارای صالحیت و مورد تائید شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی ایران از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید. 
لذا از کلیه اشــخاص حقوقی واجد شرایط و دارای ظرفیت بهره برداری 
در اســتان زنجان دعوت می شــود در صورت تمایل به همکاری جهت 
دریافت اســناد از تاریخ 97/3/7 لغایت 97/3/13 بــه اداره قراردادهای 
شــهرداری زنجان واقــع در خیابان خرمشــهر بلوار آزادی ســاختمان 
 شهرداری مرکز مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی

 www.zanjan.ir و یا با شــماره تماس های 02433422036 اداره 
قراردادها و شــماره 3-02433779201 سازمان حمل و نقل بار مسافر 

شهرداری زنجان تماس حاصل نمایند.
مهلت تحویل پیشنهادات: از تاریخ 97/3/13 لغایت ساعت 14 روز 

سه شنبه مورخه 97/3/29
محل تحویل اسناد:  دبیرخانه شــهرداری مرکز واقع در بلوار آزادی 

ساختمان شهرداری مرکز.
محل و زمان بازگشایی پیشنهادات: پیشنهادات واصله در تاریخ 
97/3/30 راس ساعت 15 در محل حوزه معاونت مالی و اقتصادی واقع 

در ساختمان شهرداری مرکز مفتوح خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان 
در جلســه کمیســیون معامــالت آزاد می باشــد و در صــورت کثرت 
شرکت کنندگان و عدم امکان حضور همه آنها در جلسه، شرکت کنندگان 
می توانند یک الی ســه نفر نماینده از طرف خود جهت حضور در جلسه 
کمیســیون معامالت معرفی نمایند. پیشــنهاددهندگان می بایست مبلغ 
258/000/000 ریال )جایگاه جهاد( مبلغ 228/000/000 ریال )جایگاه 
اشــراق( مبلغ 205/200/000 ریال )جایــگاه ارم( مبلغ 228/000/000 
ریــال )جایگاه خیام( مبلــغ 222/000/000 ریال )جایــگاه الهیه( مبلغ 
198/000/000 ریال )جایگاه گلشهر( مبلغ 258/000/000 ریال )جایگاه 
زیباشــهر( به عنوان ســپرده شــرکت در مزایده به طرق زیر تهیه و در 
پاکت )الف( تحویل دســتگاه مزایده گزار نماینــد: 1- واریز وجه نقد به 
شماره حســاب 5-22221111-43-2210 شهرداری زنجان نزد انصار 
شــعبه انقالب 2- ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری زنجان 3- انواع 

اوراق مشارکت.
- مبلغ خرید اســناد: واریز مبلغ 300/000 ریال به حســاب شماره 
3100002448006 به نام شهرداری زنجان نزد بانک ملی شعبه آزادی

- هزینه های انتشار آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.
- شــهرداری برابر بند 4 ماده 10 آئین نامه مالی شهرداری تهران در رد 

یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مزایده عمومی 97-14 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری زنجان

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. 

آقای محمدرضا مشــایخی به شــماره ملــی 1218998121 

به نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه ســبز )سهامی خاص( با 

شناســه ملی 10102853650 به ســمت مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره آقای مجید نورعلی به شــماره ملی 55183999 

به نمایندگی از شرکت مهندسی آماد بهینه ساز )سهامی خاص( 

شناســه ملی 10102251738 به ســمت نائب رئیس هیئت 

مدیره آقای محمدرضا صفاری به شــماره ملی 2721662252 

به نمایندگی از شــرکت ناصرین وحید )سهامی خاص( شناسه 

ملی 10102255011 به سمت عضو هیئت مدیره آقای جعفر 

حســن نژاد به شــماره ملی 2690151456 بــه نمایندگی از 

شرکت بازرســی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 

)ســهامی خاص( شناسه ملی 10102384287 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای رضا عالئی به شماره ملی 5579142064 به 

نمایندگی از موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره شناسه 

ملی 10100467987 به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق 

و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ســفته برات 

قراردادهــا و عقود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیرمالی آقای 

قاســم اســبقی به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود..

آگهی تغییرات شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز سهامی خاص 
به شماره ثبت 184102 و شناسه ملی 10102262391 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
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در پیام رسان های

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور بازرگانی، 

خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز، ترخیص کاال 

از کلیه گمرکات کشــور، خرید و فروش به فروشگاه های زنجیره ای، 

شرکت در نمایشگاه ها و مزایده ها و مناقصات بخش خصوصی و دولتی 

و مشــارکت در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و 

تســهیالت از بانک و موسسات مالی و اعتباری، ایجاد شعب و اخذ و 

اعطــای نمایندگی در داخل و خارج از کشــور، تولید مواد غذایی در 

صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ 

ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران- شهرســتان تهران- بخش 

مرکزی- شهر تهران- اندیشه- کوچه اندیشه پنجم- خیابان دکتر علی 

شریعتی- پالک 628- طبقه دوم- واحد 4- کد پستی 1568958567 

سرمایه شــخصیت حقوقی: مبلغ 10/000/000ریال منقسم به 100 

ســهم 100/000 ریالی می باشد تعداد 100 ســهم آن بی نام عادی 

می باشــد که مبلغ 35/000/000 ریال طی گواهی شماره 96/1701 

مورخ 1396/12/15 بانک پارسیان شعبه سیدخندان پرداخت گردید 

و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: خانم 

فروزان شیرینی چی به شــماره ملی 0032289545 به سمت عضو 

هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای مرتضی عبداللهی علی آبادی به 

شماره ملی 0058727752 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به 

مدت 2 ســال آقای لعیا حسینعلی به شــماره ملی 0440036641 

به ســمت عضو هیئت مدیره و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال 

آقای محمد مجید حسینعلی به شماره ملی 0451366336 به سمت 

رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و 

اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل 

و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد و 

سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و 

علی البدل: آقای محمدعلی نعمتی به شماره ملی 1601829280 به 

سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی علی بخشی 

به شــماره ملی 3960851162 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 

سال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعییــن گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، بــه منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص  اعتمادگستر ستاره ایرانیان در تاریخ 1396/12/21 
به شماره ثبت 524394  به شناسه ملی 14007485673

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/11/19 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا آژیده بسمت مدیر عامل و عضو هیئت 

مدیره به شــماره ملی 0071183647 خانم مرمر سالمی به سمت 

رئیس هیئت مدیره به شــماره ملــی 0054596009 آقای رحیم 

اصغری به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره ش م 4390579861 

امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از جمله، چک، سفته، 

بروات، قراردادها، تعهدنامه ها، ضمانت  نامه ها و ســایر اوراق و اسناد 

بهادار با امضــاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس 

هیئت مدیره با امضــاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و در 

غیــاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر و نافذ خواهد بود. اوراق عادی و 

اداری بــا امضاء مدیرعامل و یا هر یــک از اعضای هیئت مدیره به 

تنهایی با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و مهندسی نوآوران کیفیت پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 254538 و شناسه ملی 10861831746 

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

 به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور 

فوق العاده مورخ 1396/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 

- موسسه حسابرســی کارآمد حســاب ایرانیان به شناسه 

ملی 10103907200 به ســمت بازرس اصلی و حســین 

ثنائی اعلم به شــماره ملی 0081268238 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه 

کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید. - ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به سال 

1395 به تصویب رسید. 

آگهی تغییرات شرکت
 کوره های القایی دماوند سهامی خاص 

به شماره ثبت 199 
و شناسه ملی 10101495849

حجتالهقلیتبارسرپرستادارهثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریشهرستانهایاستانتهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  مورخ 

1396/8/30 و مجوز شــماره 141929 مورخه 96/10/4 بیمه البرز 

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

1395 بــه تصویب رســید. محمدرضا برادران جعفــری با کد ملی 

0039480763 و علی اصغــر فتح الهی با کد ملی 0558887473 و 

کامبیز برادران جعفــری با کد ملی 0056386796 به عنوان اعضاء 

هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا 

متقی با کد ملی 6229838664 به ســمت بــازرس اصلی و آقای 

هوشنگ زیاری با کد ملی 5309539298 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه دوراندیش سهامی خاص
 به شماره ثبت 121572 و شناسه ملی 10101650908 

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

سال هفتادو هفتم   شماره 21917   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(دوشنبه 7 خرداد 1397   12 رمضان 1439    28 مه 2018

يادداشت میهمان

نسخه ذلت 
نپیچید!

گزارشکیهانازلیستطوالنیعهدشکنیهایاروپا

نگاهی به کارنامه سیاِه
 قاره سبز!

*دردولتســازندگی،نتیجه۸سالگفتوگویبهاصطالحانتقادی
اروپاییهاباایرانبهآنجارسیدکههمهکشورهایاروپاییدراقدامی
هماهنگوگســتاخانه،ســفرایخودرابدونتعیینتاریخیبرای

برگشت،ازتهرانفراخواندند.
*دردولتاصالحاتتوافقسعدآبادبینایرانوتروئیکایاروپاییمنعقد
شد.درآنمقطعدرحالیکهدولتاصالحاتتمامیتعهداتشرااجراکرد
وبسیاریازتأسیساتهستهایخودرابهحالتتعطیلیوتعلیقدرآورد،

سهکشوراروپاییحتییکیازتعهداتشانرانیزاجرایینکردند.
*درمهرماه95دادگاهیدراتحادیهاروپاییحکمتحریمســنگینی
علیهشرکتملینفتکشکشورمانوضعکردکهتا۳۰سالغیرقابل
لغواستوحتیشاملسهامداراناینشرکتازجملهشستاوصندوق

بازنشستگینفتنیزمیشود.
*بهمن95»فدریکاموگرینی«مســئولسیاســتخارجیاتحادیه
اروپادراظهارنظریبااشــارهبهبرنامهموشکیایرانونفوذمنطقهای
کشــورمانتاکیدکردکه»تحریمهایاروپادربرخیمواردشدیدتراز

تحریمهایآمریکااست«.
*تیرماه96ودرحالیکهظریــفدراروپاودردیدارهایخارجیبا
سرانسهکشــورآلمان،ایتالیاوفرانســهبود،اتحادیهاروپالیست
جدیــدیازافرادونهادهایتحریمیدرایــرانراکهدرفعالیتهای

هستهایوموشکینقشدارند،اعالمکرد.
*درتیرماه96تنها4۸ساعتپسازبازگشتظریفازفرانسه،پاریس
رسمامیزباننشستگروهکتروریستیمنافقین،آلسعودوآمریکا
علیهایرانباهدف»براندازیجمهوریاسالمی«شد.صفحه۲

* رئیــس اتحادیه پوشــاک: 70 درصــد تولیدی های 
پوشاک به دلیل واردات تعطیل شده اند.

*به جای تقویت بخش خصوصی، دولت باز هم کســری 
بودجه خود را از صندوق توسعه ملی جبران کرد.

* نرخ خرید شیر از دامداران اعالم شد.

* تصویب کنندگان 20 دقیقه ای برجام به دنبال تحمیل 
FATF به کشور.

* رئیــس انجمن ســازندگان تجهیــزات صنعت نفت: 
شرکت های بزرگ اروپایی از ایران می روند.

صفحه4

یککارشناساقتصادیمطرحکرد

 سود واردات200 درصد
سود تولید حداکثر 20 درصد!

را  عربــی  کشــور  چهــار  از  کاال  واردات  قطــر   * 

ممنوع کرد.

* گاردین: انگلیس بزرگترین حامی تسلیحاتی اسرائیل 

و شریک سرکوب فلسطینی هاست.

* دســتگیری و سرکوب گســترده مخالفان اصالحات 

بن سلمان در عربستان.

* شــهادت 8 یمنــی از جملــه 3 کــودک در حمله 

جنگنده های سعودی به صنعا و صعده.        صفحهآخر

اندیشکدهکاتو:

مقتدا صدر دشمن دیرینه آمریکا 
و مخالف حضور این کشور در عراق است

ضیافتافطاردرجوارشهدا

صفحه۲

خبر ويژه

کلشغلایجادشدهدرتلگرام
۳۳هزارمورد!

گزارشخبریتحلیلیکیهان

کالِه مخملی رسانه های زنجیره ای
بر سر مطالبات معیشتی مردم

صفحه۲

عراقچی:

احساسکنیماروپابهدنبالاتالفوقتاست
مذاکراتراادامهنمیدهیم

صفحه۳

* روزنامه های زنجیره ای در شماره های دیروز خود به 
سنت معمول و همیشگی مطالبات معیشتی مردم را به 
دیده فراموشــی سپرده و از فوت »ناصر ملک مطیعی« 
کالهی مخملین ساختند تا مشکالت حقیقی و اساسی 

کشور را به حاشیه ببرند.
* زنجیره ای ها چندین سال است که با بزک کردن برجام 
نقش اساســی و محوری در وضعیت کنونی داشــته اند، 
اقتصاد کشــور دچار مشــکالت بنیادینی است که این 
مشکالت را می توان نتیجه نگاه به دستان بیگانه دانست، 
حاشیه سازی های گاه و بیگاه مدعیان اصالحات برای به 

فراموشی سپرده شدن این مشکالت صورت می گیرد.

* با خروج آمریکا از برجام این روزها مدعیان اصالحات 
نمی دانند دســت به دامان که شــوند و چگونه جنازه 
برجام را از قبرستان به شهر بازگردانند، شاید فوت یک 
هنرپیشه قدیمی بتواند این رسالت را برای زنجیره ای ها 

انجام دهد.
* روزنامه هفــت صبح: االن در عصر مــن و تو، البد 
بایــد بــاور کنیم کــه ر. اعتمادی بهترین نویســنده 
دوران اســت و شــب پره بهترین خواننده پاپ تاریخ 
 و البتــه مرحــوم ملک مطیعــی هــم عصــاره تاریخ

 سینمای ایران! 
صفحه۳

صفحه۱۰

تظاهرات ده ها هزار فرانسوی
 علیه سیاست های ریاضتی رئیس جمهور در پاریس

* ده ها هزار تن از مردم فرانسه در شهرهای مختلف این کشور در تظاهراتی که به صحنه درگیری با پلیس تبدیل شد، خواستار توقف 
اجرای سیاست های ریاضتی دولت شدند، اما رئیس جمهور اعالم کرد که چیزی مانع ایجاد اصالحات اقتصادی نمی شود.    صفحهآخر


