
شماره 
برآورد اولیهنام و محل پروژهمناقصه

)ریال(

محل 
تامین
 اعتبار

تضمین شرکت
در فرآیند

 ارجاع کار )ریال(
صالحیت مورد نیاز

1401-93

  نگهداری، تعمیرات و رفع حوادث 
کلیه تاسیســات آبرسانی شهرهای 
تحت پوشــش شهرســتان زنجان 

)شهری(

منابع76/565/500/000
2.500.000.000جاری 

1- دارا بودن حداقل رتبه 6 بهره برداری از تأسیسات آب 
شرب در رسته تأمین، انتقال و توزیع از شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشــور و شــرکت هایی که کلیه مراحل 
تشــخیص صالحیت فوق را طی نمــوده و نام آن ها در 

سایت www.nww.ir درج گردیده است.
2- و یا شــرکت های دارای رتبه 5 آب یا تأسیســات و 
تجهیــزات از ســازمان برنامه و بودجه یا شــرکت هایی 
دارای مجوز رسته تأسیسات از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی )به شــرطی که طی مدت 6 ماه نسبت به اخذ 
رتبه بهره برداری آب از شــرکت مهندسی آب و فاضالب 

کشور اقدام نمایند(.

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.

تذکر: چنان که مبلغ پیشنهادی از 10 برابر نصاب معامالت بزرگ باالتر باشد ارائه صورتهای مالی 
حسابرسی شده ی سال 1400 به همراه اسناد مناقصه الزامی خواهد بود.

۳- صالحیت مورد نیاز: مطابق موارد ذکر شده در جدول فوق.
صالحیت ایمنی: اخذ گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری با مجوز کتبی صادره از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.
4- تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصه فوق از ساعت 8:00 صبح مورخ 1401/07/12 لغایت 
 www.znabfa.ir و http://iets.mporg.ir ساعت 08:00 صبح مورخ 1401/07/17 در سایتهای 
به صورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت شرکت در مناقصه ، نسبت به دانلود 

اسناد مناقصه اقدام نماید.
۵- 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. 
۶- 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 :7- سایت های ثبت آگهی

8- مهلت تحویل پاکات مناقصه: مهلت تحویل پاکات مناقصه فوق حداکثر تا ساعت08:00 صبح مورخ 
1401/07/27 می باشد.     

۹- مکان تحویل پاکات: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان کمربندی شمالی- 
ابتدای زیباشهر

کد پستی:4514978757 
10- زمان گشــایش پاکات: پاکات مناقصه فوق در ساعت 0۹:00 مورخ 1401/07/27 در سالن جلسات 

شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
11- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

12- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان 
واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

1۳- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه با اطالعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای 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:

ت اول
نوب

شرکت آب و فاضالب استان زنجان

دفتر روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان زنجان

آگهيتجدیدسوممناقصهعمومییکمرحلهای

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
سیدعلیرضا شریفی اصل به شماره ملی 0065829492به 
ســمت مدیرعامل و رئیس  هیئت مدیره ، آقای سید باقر 
شــریفی اصل به شــماره ملی 1729515150به سمت 
نایب  رئیس  هیئت مدیره و خانم ســعیده شریفی اصل به 
شــماره ملی 0057972400به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق 
عادی و اداری و قرارداد ها و عقود اســالمی با امضاء آقای 
ســیدعلیرضا شریفی اصل به ســمت مدیرعامل و رئیس  
هیئت مدیره و آقای ســید باقر شــریفی اصل به ســمت 
نایــب  رئیس  هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشد. خانم آسیه اکبری حلم به شماره 
ملــی 1360642803 به ســمت بــازرس اصلی و آقای 
حسن کردی به شــماره ملی 4132345289 به سمت 
بــازرس علی البدل بــرای مدت یک ســال مالی انتخاب 
شدند. ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت منتهی به 

1398/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شركت شریف گستر نفیس شهر 
سهامی خاص به شماره ثبت 498182 

و شناسه ملی 14006164060 

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســمت اعضــاء هیئت مدیره 
به قــرار ذیل تعییــن گردیدند: آقای عباســعلی رحیمی 
اصفهانی به کد ملی 1286552249 به نمایندگی شرکت 
ره نگار خاورمیانه پارس به شناســه ملی 10320823609 
به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شد.- آقای محمدرضا 
محمودی به کدملی 0051486997 به نمایندگی شرکت 
پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی 14005291651 
به عنــوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئــت مدیره انتخاب 
شــد. آقای مجید نوعی به کد ملــی 0380986310 به 
نمایندگی از بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی به شناسه 
ملی 10100171920 به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب 
شد.- کلیه اوراق و اســناد مالی و تعهدآور از جمله چک، 
ســفته، برات، قــرارداد و غیره با امضــاء متفق مدیرعامل 
و یکــی از اعضــاء هیئت مدیره و در غیــاب مدیرعامل با 
امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشد. همچنین اوراق عادی و مراسالت با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شركت خدمات مهندسی شهر سازی علوی 
شركت سهامی خاص  به شماره ثبت 122395 

و  شناسه ملی 10101658981 

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

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 شركت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اداره كل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری شهریار 

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

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/05 
و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/05 تصمیمات 
 ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال
به مبلغ 10000000000 ریال منقســم به 10000000 سهم 
1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شــده از طریق مطالبات 
حال شــده تامین گردیده افزایش یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شــرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شركت شریف گستر نفیس شهر سهامی خاص 
به شماره ثبت 498182 و شناسه ملی 14006164060 

مــورخ  مدیــره  هیئــت  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
 1400/1/2783 شــماره  مجــوز  و   1400/02/22
 مورخ1400/2/26 اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید شاکری 
باکدملی0089910303 به ســمت عضو و رئیس هیئت 
مدیره و آقای کریم شــاکری باکدملی1299984274 به 
مدیره و آقای منصور ابراهیمی خوسفی  سمت عضو هیئت 
باکدملی 4479772782به ســمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل انتخاب شــدند. کلیه اســناد مالی تعهدآور و 
قراردادها و اســناد و اوراق بانکی ازقبیل چک ، ســفته و 
برات و سایرمکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد 

مدیرعامل و همراه با مهر موسسه اعتبار خواهد داشت.

آگهی تغییرات 
موسسه فرهنگی و هنری عصر اطالعات

 به شماره ثبت 37103  
و شناسه ملی 14005354707

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/14 
و و مجــوز شــماره 140023031/10060 مورخ 
1400/4/19 وزارت میــراث فرهنگی ،گردشــگری 
 و صنایــع دســتی تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: 
الف- 1( آقای فرمان غفاریان ک.م0451645383 
 بــه عنــوان مدیرعامــل و رئیــس  هیئــت  مدیره 
 الف- 2( خانم سمانه کبیری ک.م 0453683584
هیئــت  مدیــره نایــب  رئیــس   عنــوان   بــه 

الف- 3( آقای مهدی فرهادی ک.م0051208067 
بــه عنوان عضــو هیئت مدیره بــرای دوران تصدی 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ب- امضاء کلیه اوراق 
و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و غیره با 
امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره آقای فرمان 
غفاریان و یا نایب رئیس  هیئت مدیره خانم ســمانه 
کبیــری هر یک به تنهایی و همراه با مهر شــرکت 

معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شركت هتل بزرگ تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت 26985 

و شناسه ملی 10100724529

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/03/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقــای هرمز خواجوی با 
شــماره ملی 1840261315 نمایندگــی فرآورده های 
طعم طبیعت حامی 14004570125 به ســمت رئیس  
هیئت  مدیــره و آقای قاســم دهقانی ورنامخواســتی 
به شــماره ملی ملــی 1170926843بــه نمایندگی 
گروه کشــاورزی حامی ســرمایه ســروش پارســیان 
10103961479 به ســمت مدیرعامــل و نایب  رئیس  
هیئت  مدیــره و آقای ابوالفضل علــی دایی احمدی با 
شماره ملی 0421994479به نمایندگی مجتمع کشت 
و صنعــت فــردوس 10101265667 به ســمت عضو 
هیئت  مدیره انتخاب شــدند- کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از 
اعضای هیئت  مدیره همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار 
می باشد. امضای کلیه اوراق اداری و مکاتبات بدون تعهد 

به عهده مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار دارد.

آگهی تغییرات شركت تولید و تکثیر و پرورش
 میگوی ممتاز شهاب شركت سهامی خاص

 به شماره ثبت 116673 و شناسه ملی 10101602789

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: صورت های مالی مؤسســه 
شــامل ترازنامه در تاریخ 1398/12/29 وحســاب سود و زیان و جریان 
وجوه نقد برای ســال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1398 مورد تصویب 
قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت 7355 و شناسه 
ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی برای ســال مالی 1399 
انتخاب گردید روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی مؤسسه انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک كشور

اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
 به شماره ثبت 24533 و شناسه ملی 10104022009

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/01/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: صــورت وضعیت مالی و 
حســاب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی 
به 1399/06/31 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار 
ممیز به شناســه ملی 10100439645 به ســمت بــازرس اصلی و 
سیدمصطفی الوانکار با شــماره ملی 0049600885 به سمت بازرس 
علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان 

روزنامه کثیراالنتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک كشور

اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شركت صنایع روغن سپهر گستر اراک سهامی خاص 
به شماره ثبت 557127 و شناسه ملی 14009099624 

شرکت مخابرات ایران)منطقه قزوین( در نظر دارد فروش 14 خط تلفن ثابت رند در شهر قزوین را از طریق 
مزایده عمومی یک مرحله ای برگزار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به 

آگهی فراخوان در سایت مخابرات منطقه قزوین به آدرس WWW.QAZVIN.TCI.IR مراجعه نمایند.
مدیریت مالی و پشتیبانی مخابرات منطقه قزوین

شرکت مخابرات ایران )سهامی عام(
مدیریت منطقه قزوین

آگهی مزایده یک مرحله ای
چاپ نوبت دوم

شماره مزایده: 1401/2/م

سال هشتادو یکم   شماره 23133   تکشماره 50000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 ( سه شنبه 12 مهر 1401   7 ربیع االول 1444    4 اكتبر 2022

 ] صفحه آخر[

 »فقــط جنگ مســلحانه«؛ راهــکار جهاد اســالمی
برای حل مشکل فلسطین.

 پایــان رقابت نفس گیــر دو نامــزد انتخاباتی برزیل؛
کار به دور دوم کشیده شد.

 شمار شهدای دانش آموز در انفجار کابل به 53 نفر رسید.

 احتمال شــیوع مجدد کرونا در انگلیس و فلج شــدن 
سیستم بهداشتی این کشور در زمستان.

 روی پنهــان گرســنگی در جامعــه آمریــکا ؛
ان پی آر: ده ها میلیون آمریکایی شــب ها سر گرسنه

بر بالین می گذارند.

پس از اتمام آتش بس

انصاراهلل: شرکت های نفتی خارجی
از عربستان و امارات خارج شوند

رهبر انقالب: این اغتشاش ها طراحی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود

دعوابرسرحجابوبدحجابینیست
برسرایرانقویومستقلاست

صفحه ۴

صادرات۱۷۵میلیوندالری
لوازمخانگیطی۵ماه

صفحه ۴

آغازروندنزولی
قیمتمرغدرتهران

صفحه ۴

خروج۱0هزارمیلیاردریال
پولحقیقیازبورس

بهدنبالاغتشاشاتاخیر

یک فعال اقتصادی  مطرح کرد

صفحه  11

40هدفازمقرهایتروریستها
درشمالعراقمنهدمشد

سردار پاکپور: 

سالروز 
شهادت مظلومانه

امام  حسن  عسکری)ع( را
تسلیت می گوییم

صفحه ۲

نگاهیبهمفهوماکثریت
واقلیتدرایران

يادداشت روز

اگرقضیهایندخترجوانهمنبود،بهانهدیگریبهوجودمیآوردندتادراولمهرناامنیواغتشاشایجادکنند.

برخــیخــواصدراولکاربدونتحقیــقواحتمااًلناشــیازدلســوزی،اطالعیهوبیانیــهدادند...

اکنونکهدیدندقضیهچیست...بایدکارخودراجبرانکنند.

جامعههنریوورزشیماسالماستودرآنعناصرمؤمنوباشرفکمنیستندوموضعگیریچندنفرارزشیندارد.

درحوادثچندروزاخیربیشازهمهبهسازمانانتظامیکشورظلمشد،بهبسیجظلمشد،بهملتایرانظلمشد.

صفحه 11

دولتمصمماستباخدمتشبانهروزی
دشمنانرادررسیدنبهاهدافشومشان

ناکامگذارد

رئیس جمهور:

]صفحه ۳[


