
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
و   1399/11/11 مــورخ  فوق العــاده  بطــور 
مورخــه   14002303/1146 شــماره  مجــوز 
فرهنگــی،  میــراث  وزارت   1400/01/24
گردشــگری و صنایــع دســتی تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: اعضای حقوقی هیأت مدیره بشرح 
 ذیل بــرای مدت 2 ســال انتخــاب گردیدند: 
1- بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی به شناسه 
ملی 10100171920 2- شرکت پیوند تجارت 
 آتیه ایرانیان به شناســه ملی 14005291651 
3- شــرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناســه 
ملی 10320823609 4- شــرکت انرژی گستر 
ملــی 10101345022  بــه شناســه   ســینا 
5- شــرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری 

سینا به شناسه ملی 10340058917. 

آگهی تغییرات شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 358214 

و شناسه ملی 10104034520 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1129028(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/10/21 و تاییدیه بیمه البرز به شــماره 99/59005 
مورخ99/12/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود 
و زیان ســال مالی 1398 به تصویب رسید. آقای محمدرضا متقی 
با کد ملی 6229838664 بســمت بازرس اصلی و آقای هوشنگ 
زیاری. با کد ملی5309539298 بســمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1131583(

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محل شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس : اســتان تهران، شهرستان تهران ، بخش 
مرکزی ، شــهر تهران، محله عباس آباد- اندیشه، خیابان 
داریوش، خیابان شــهید دکتر بهشتی، پالک 102، طبقه 

دوم، واحد جنوبی، با کدپستی 1569753413 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1129972(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی افق روشن باربد با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 404860 و شناسه ملی 10320555318 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/12/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مـــوسسه 
حسـابرسی به بین محتوا به شناسه ملی 14006661682 به 
سـمت بازرس اصلی و آقــای سیدمصطفی الوانکار با شماره 
ملی 0049600885 به سمـــت بـــازرس علی البـدل بـرای 
مدت یک سال مالی انتـخاب شـــدند. روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین شد. ترازنامه و 

حساب سود و زیان سال مالی 98 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1127940(

آگهی تغییرات شرکت برج سازان سپهر گستر ایرانیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 520848 و شناسه ملی 14007317755 

مجله کیهان ورزشــی، امروز )شــنبه 18 اردیبهشت 1400( در سراسر کشور منتشر شــد. هفته نامه کیهان 
ورزشــی حاوی آخرین اخبار ورزش ایران و جهان اســت و اخبار فوتبال ایران و جهــان را می توانید در این 
نشــریه مطالعه کنید. کیهان ورزشــی در تازه ترین شــماره اش، نگاهی به فوتبال ایــران و میزبانی های از 
 دســت رفته اش پرداخته اســت و گزارشــی اختصاصی از نتایج ملی پوشان کاراته در مســابقات بین المللی 
کاراته وان به میزبانی لیسبون پرتغال داشته است. در تازه ترین شماره کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:

- راه مقابله با حق کشی های AFC )چشم انداز(
- فاتح دروازه ها )نگاه چندبعدی(

- آیا میزبانی حق ایران است؟ )زیر ذره بین(
- مردان خشن )سینما و ورزش(

- ناگلزمن و عصر جدید مونیخ )پرونده خارجی(
... و آخرین اخبار رشته هایی چون کشتی، بســکتبال، والیبال، کاراته، تکواندو، جودو، دوومیدانی، وزنه برداری، 

شطرنج، جانبازان و معلولین، هندبال و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

عمومــی  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
شــماره  ومجــوز   1399/04/24 مــورخ  عــادی 
مــورخ   1714/02/03/1/516/6792/991535370
99/12/11 پلس اطالعات وامنیت عمومی فاتب تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 1- آقای ســید محمد تقی پورجواهریان 
به کد ملی 0450949923 2- آقای محمدرضا ســروری 
به کدملــی0793221188 3- آقای عــزت اله پیری به 
کدملــی 0380843791 4- آقای احمد افشــاری بقاء 
به کدملی 0032854927 5- آقای ســید تقی حسینی 
بــه کدملی 4322611710 6- آقای مســعود یزدانی به 
کدملــی 1652972315 7 – آقای محمــد مهدی رزم 
خواه به کدملــی 0042529522 همگی به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیــره وآقای ابوالقاســم یمینی به کدملی 
4284146440 و آقــای احمــد مقاره عابــد به کدملی 
1285312449 به عنــوان اعضای علی البدل هیئت مدیره 
بــرای مدت 2 ســال انتخاب شــدند. آقــای بدرالمعالی 
موســوی میرکال با کــد ملــی 0044122349 به عنوان 
بازرس اصلی موسســه و آقای موسی زمردکار به کد ملی 
3874289648 به عنوان بازرس علی البدل موسسه برای 
یکسال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

برای درج آگهی موسسه انتخاب شد.

آگهی تغییرات موسسه خیریه حضرت صدیقه طاهره )س( 
به شماره ثبت 10936 و شناسه ملی 10100437151

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/12/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال تعیین 
گردیدند: خانم پروین خلیق شماره ملی 0048070106 
به ســمت رئیس  هیئت مدیره- خانم زهره رفیعی شماره 
ملی 0490506976 به ســمت نائب رئیس  هیئت مدیره- 
آقای جعفر بختیاری شماره ملی 0492404771 به سمت 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل- ترازنامه و صورت های مالی 
شرکت برای سال های مالی 1397 و 1398 مورد تصویب 
قرار گرفت.- موسسه حسابرسی تلفیق نگار )حسابداران 
رســمی( بشماره ملی 10320853372 به سمت بازرس 
اصلی و خانم راضیه مختاری شماره ملی 1260589730 
بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند.- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشرآگهی های 

شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت مرواریدنقش طوس مشهد
سهامی خاص به شماره ثبت 195768 

و شناسه ملی 10102376489

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

هیئت مدیــره  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
شــماره  ومجــوز   1399/04/24 مــورخ 
مورخ   1714/02/03/1/516/6792/991535370
99/12/11 پلــس اطالعات وامنیــت عمومی فاتب 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای ســید محمدتقی 
پورجواهریان به کــد ملی 0450949923 به عنوان 
رئیس  هیئت مدیره ومدیرعامل آقای احمد افشاری 
بقــاء به کد ملــی 0032854927 به عنــوان نائب 
رئیــس  هیئت مدیــره آقای عزت اله پیــری به کد 
ملی 0380843791 به عنــوان عضو هیئت مدیره 
و خزانــه دار آقای محمدرضا ســروری به کد ملی 
0793221188 به عنــوان عضو هیئت مدیره آقای 
مسعود یزدانی به کد ملی 1652972315 به عنوان 
عضو هیئت مدیره آقــای محمدمهدی رزم خواه به 
کد ملی 0042529522 به عنوان عضو هیئت مدیره 
آقای سید تقی حسینی به کد ملی 4322611710 
به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادر 
و تعهــدآور با امضای دو نفر )مدیرعامل و خزانه دار، 
رئیس  یا نائب رئیس  هیئت مدیره و خزانه د ار( با مهر 

موسسه معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات موسسه خیریه حضرت صدیقه طاهره )س( 
به شماره ثبت 10936 و شناسه ملی 10100437151

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/12/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد:- حمید مسعودی فر به شــماره ملی 0032270763 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و شــهال صفارزاده به شــماره ملی 0452082145 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند- کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شــرکت به امضای خانم 
شــهال صفارزاده به شماره ملی 0452082145 یا آقای حمید مسعودی فر 

0032270763 به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار 

آگهی تغییرات شرکت قطعات خودرو سهامی خاص 
به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10100740923

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/12/06 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:- حمید 
مســعودی فر کد ملی 0032270763و شهال صفارزاده با کد 
ملی 0452082145 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 
2 سال انتخاب گردیدند- روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار 

آگهی تغییرات شرکت قطعات خودرو سهامی خاص
به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10100740923

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/12/17 تصمیمات ذیل 
 اتخاذ شــد: خانــم پروین خلیق بشــماره ملــی 0048070106 به ســمت 
رئیس  هیئت مدیره- خانم زهره رفیعی فرزند علی بشماره ملی 0490506976 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- آقای جعفر بختیاری فرزند حسن بشماره 
ملی 0492404771 بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل -کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی 
با امضاء مدیرعامل )آقای جعفر بختیاری( و رئیس  هیئت  مدیره )خانم پروین 

خلیق( متفقاً همراه با مهر شرکت مروارید نقش طوس مشهد معتبرمی باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت مروارید نقش طوس مشهد سهامی خاص 
به شماره ثبت 195768 و شناسه ملی 10102376489

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

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه با اطالعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکت های حائز شرایط واگذار نماید. 

1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کد پستی 4514978757
2- عنوان و مشخصات کلي پروژه:

شماره 
محل تأمین برآورد اولیه )ریال(نام و محل پروژهمناقصه

اعتبار
تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(

نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی 1400-3
منابع جاری 45/464/540/150شهرهای تحت پوشش شهرستان زنجان

1/444/645/400شرکت

۳- صالحیت مورد نیاز: حداقل رتبه 6 بهره برداری از تأسیسات آب شرب در رسته تامین، انتقال و توزیع آب از شرکت مهندسی آبفای کشور و همچنین شرکت هایی که کلیه مراحل 
تشــخیص صالحیت فوق را طی نموده و نام آنها در ســایت www.nww.ir درج شــده اســت یا دارندگان حداقل رتبه 5 آب یا تأسیسات یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه یا مجاز به 

شرکت در مناقصه می باشند.
۴- پیمانکارانی که در حال حاضر قرارداد در دست اجرا با شرکت آب و فاضالب استان زنجان دارند، برای شرکت در مناقصه موظف به ارائه رضایت نامه از نظارت مقیم و عالیه می باشند.

 www.znabfa.ir و http://iets.mporg.ir ۵- تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصه فوق از ساعت 10 صبح مورخه 1400/02/18 لغایت 1400/02/22 در سایت های 
بصورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت شرکت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید.

۶- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده 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. 

۷- مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.
http://iets.mporg.ir ، www.znabfa.ir، http://tender.nww.ir :۸- سایت های ثبت آگهی

۹- مهلت تحویل پاکات مناقصه: مهلت تحویل پاکات مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 10 مورخه 1400/03/02 می باشد.     
1۰- مکان تحویل پاکات: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر کد پستی:4514978757 

11- زمان گشایش پاکات: پاکات مناقصه فوق در ساعت 11 مورخه 1400/03/02 در سالن جلسات شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
12- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

1۳- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1۴- هزینه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دفتر  روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان زنجان

شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان

)نوبت اول(

سال هفتادو نهم   شماره 22741   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (   شنبه 18 اردیبهشت 1400   25 رمضان 1442    8 مه 2021

 ] صفحه آخر[ ]صفحات ۴ و 1۰[

 اعالم آمادگی 185 شخصیت علمی و نظامی یهود 
برای همکاری با دادگاه الهه علیه جنایات اسرائیل.

 فرانســه و انگلیس با اعزام نــاو به آب های مورد 
مناقشه علیه یکدیگر آرایش نظامی گرفتند!

 وحشت اندیشکده صهیونیســتی از انصاراهلل؛ از 
آرپی جی به موشک های نقطه زن رسیده اند!

 وزیر خارجه آمریکا: اوکراین عضو ناتو می شود؛ کمک 
تسلیحاتی به کیف را افزایش می دهیم.

همزمان با تظاهرات روز جهانی قدس

جهاد اسالمی: انتفاضه رمضان
جهنم را مقابل صهیونیست ها مجسم ساخته است

 اختصاص 22 ســوله ورزشی تهران برای تزریق 
واکسن کرونا.

 عضو اتــاق بازرگانی تهران: ارزپاشــی با اهداف 
سیاسی به صالح کشور نیست.

 وزیــر صنعــت دولت دهــم: اجرای نادرســت 
خصوصی سازی موجب تعطیلی کارخانه ها شد.

 نایــب  رئیــس کانــون مرغــداران گوشــتی: 
نیازی به واردات جوجه نداریم.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

نیمی از خانه های خالی
 متعلق به بانک هاست

 ]صفحه 2[

توافق بدون لغو کامل تحریم ها
بدتر از برجام است

راهپیمایی متفاوت و خودجوش
در گرامیداشت روز جهانی قدس

 همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که موعودی ساالنه برای تجدید میثاق با آرمان فلسطین 
اســت ، مردم سرافراز ایران در اقصی نقاط میهن اســالمی مان ، گرامیداشت روز جهانی قدس و انزجار از 

اسرائیل غاصب را در شبکه های اجتماعی به نمایش گذاشتند.
 با توجه به اینکه امســال راهپیمایی پیاده و خودرویی روز قدس به دلیل وضعیت شــیوع کرونا برگزار نشد، 
برنامه های گرامیداشت این روز با بهره گیری از روش های جایگزین در فضای مجازی، رسانه ها و تبلیغات محیطی 

از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با مشارکت نهادها و مردم در دستور کار قرار گرفت.

 ژان ایــو لودریــان، وزیر خارجه فرانســه در مصاحبه با گاردین: بــا توجه به در پیش بــودن انتخابات 
ریاست جمهوری ایران، برنامه فشرده ای داریم.

 آمریکا و اروپا در پی آن هســتند تا از نیاز دولت به نتیجه مذاکرات وین، حداکثر امتیاز را کســب کرده 
و از اضطرار دولت روحانی در آستانه انتخابات، میوه های برجامی خود را بچینند.

 مطالبه ایران این اســت که آمریکا به صورت عملی و دائمی، تحریم های کاتســا، آیسا، ویزا و سیسادا را
لغو کند و ایران بتواند این اقدام را راستی آزمایی کند. اما طرف آمریکایی به هیچ عنوان حاضر به انجام چنین 

کاری نیست.
 ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گزارش شبکه خبری »سی ان ان« درباره اقدام آمریکا در ارزیابی 

آزاد سازی یکجانبه یک میلیارد دالر از دارایی های ایران به عنوان حسن نیت را رد کرد.

 ]صفحه ۳[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

مدیران مقصر عذرخواهی کنند
بی تدبیری ها ربطی به تحریم 

ندارد

رهبر انقالب در روز جهانی قدس:

 

وقتی شاخه زیتون
زمین افتاد

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 

صفحه ۱۱

به دستور رئیس جمهور   

بهره برداری از طرح های ملی 
وزارتخانه های علوم 

و آموزش و پرورش آغاز شد 

صفحه ۲

سردار سالمی: با یک عملیات 
می توان اسرائیل را 

منهدم کرد

صفحه آخر

سید حسن نصراهلل: 
نبرد برای آزادی قدس
به کل محور مقاومت 
مشروعیت می بخشد

صفحه 9

۳۵ میلیارد تومان دیگر
 به بدهی های فوتبال اضافه شد   

مسئوالن ورزش به جای راهکار
دنبال همسو کردن رسانه ها 

هستند!

صفحه ۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

در وین 
هیچ اختالفی نیست
 جز بر سر تحریم ها!

اسرائیل کشور نیست پادگان تروریست هاست
مبارزه با آن وظیفه همگانی است

 حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای:  حرکت نزولی و رو به زواِل رژیم دشمن صهیونیستی

آغاز شده و وقفه نخواهد داشت.

 فلسطین زنده است و به جهاد ادامه می دهد و به کمک خدا سرانجام خواهد توانست 

بر دشمن خبیث فائق آید.

 هم افزایی مسلمین بر محور قدس شریف، کابوس دشمن صهیونیست 

و حامیان آمریکایی و اروپایی آن است. 

 امروز موازنه  قوا به نفع دنیای اسالم تغییر یافته است.

 امروز وحدت، بزرگ ترین سالح فلسطینی ها است.

 امید به پیروزی، امروز از همیشه بیشتر است.

 علمای مسلمان و مسیحی باید عادی  سازی را 

حرام شرعی  اعالم کنند.

 ]صفحه ۳[


