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به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1395/4/5 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای خسرو خســرونژاد کدملی 0053677269 به سمت بازرس 

اصلــی و آقای پرویــز رضائی کدملی 0073302902 به ســمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29 

اسفند 1394 مورد تصویب قرار گرفت.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 

انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شده توسط 

متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می  باشد.

آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن مشبک فر فیلم سهامی خاص 
به شماره ثبت 237132  و شناسه ملی 10102780240

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/12/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

داود رشیدی نژاد )به شماره کدملی0057611769( و رضا رشیدی نژاد 
)به شــماره کدملی 0074066846( و جواد هنرور ترشیزی )به شماره 
کدملی 0890205663( بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت گلجبین سبز سهامی خاص 
به شماره ثبت 163821 و شناسه ملی10102064221

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 

زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شــرکت: واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشــتی و 

تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی 

و فروش و نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی 

و دندان پزشــکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی. )در صورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.(

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مرکز اصلی شرکت: تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان 

شهید علی اکبری- پالک هشتاد و سه- واحد هفت

سرمایه شــرکت: مبلغ 2/000/000 ریال منقسم به 1000 

سهم 2000 ریالی با نام می باشد که مبلغ 2/000/000 ریال 

توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 73/3616/136 

مــورخ 1395/4/2 نزد بانک صادرات ایران شــعبه شــهید 

هادی پور پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت:

1- سیدمهدی شــمس خو به شماره ملی 0076193152 به 

ســمت نائب رئیس هیئت مدیــره و 2- ملک فرهاد حضرت 

بــه شــماره ملی 2297437781 بــه ســمت مدیرعامل و 

عضــو هیئت مدیــره و 3- حســن قهــاری به شــماره ملی 

0439840562 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند. 

دارنــدگان حق امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 

شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و امضای 

یکــی از اعضــای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 

خواهد بود و اوراق عــادی و اداری با امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل: ســونیا خدابخشی سورشجانی به 

شماره ملی 1970252642 به عنوان بازرس اصلی و شهیاد 

علی اکبر ســلطان به شــماره ملی 0452889741 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص فارس کیمیا طب آریا در تاریخ 1395/5/20 
به شماره ثبت 496516 به شناسه ملی 14006071032 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/4/31 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

آقایــان عبدالحســین بیدآبادی ک.م 0043821121 به ســمت 

رئیــس هیئت مدیره و احمد بیدآبــادی ک.م 0041638158 به 

ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدحسین ذوالفقاری 

طهرانی ک.م 0043216031 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند.

امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چک، ســفته، برات و 

قراردادها با امضای دو نفر از ســه نفــر آقایان اعضاء هیئت مدیره 
همــراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراســالت غیرتعهدآور با 
امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر است.

 با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب 
و تعیین ســمت هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت انتقال داده های نداگستر صبا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 217842  و شناسه ملی 10102591792

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

  

دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب مراغه
موضوع مناقصه: توسعه شبکه و نصب انشعاب فاضالب شهر مراغه

محل اجراء: شهر مراغه
محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت

مبلغ برآورد اولیه مناقصه: 5/328/404/000 ریال )پنج میلیارد و سیصد و بیست 
و هشت میلیون و چهارصد و چهار هزار ریال(

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 266/420/000 ریال )دویست و شصت و شش 
میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال(

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه
حداقل رتبه مورد نیاز شرکت در مناقصه: رتبه 5 آب )دارای حداقل یک مورد 
کار مشــابه در زمینه لوله گذاری شــبکه آب و فاضالب به اتمام رسیده با رضایت نامه 

کتبی کارفرما(
مهلت دریافت اسناد: ده روز بعد از فراخوان نوبت دوم

نحوه دریافت اسناد: شرکت کنندگان با مراجعه به وب سایت شرکت آبفا مراغه به 
آدرس http://www.abfa-maragheh.ir می توانند نسبت به دانلود اسناد 
اقدام نمایند و در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مبلغ 300/000 ریال )سیصد هزار 
ریال( را به حســاب شــماره 0106160577006 بانک ملی شعبه اوحدی بنام شرکت 
آب و فاضالب مراغه واریز و فیش نقدی را با درج کامل نام و شناســه ملی شرکت و 
نام مناقصه به شماره 37223389-041 جهت تحول به امور قراردادها فاکس نمایند.

متــری  ده  شــمالی،  نصیــر  خواجــه  خیابــان  مراغــه،  شــرکت:  آدرس 
مطهــری، شــرکت آب و فاضــالب مراغــه، امــور قراردادهــا - شــماره تماس: 

041-37228911-12
هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 
شماره 96/5

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب مراغه
سهامی خاص

 شماره ثبت 2443

شرکت آب و فاضالب مراغه

 نوبت اول

م الف 1069 

سال هفتادو ششم   شماره ۲۱۶۷۴   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه ۲۷ تیر ۱3۹۶  ۲3 شوال ۱۴3۸   ۱۸ جوالی ۲0۱۷

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

* وحشــت اسرائیل از چرخش اوضاع در سوریه به نفع 

ایران و حزب اهلل.

* آمریــکا به طور میانگیــن روزی 12 غیرنظامی را در 

عراق و سوریه می کشد.

* طبق گزارش سازمان ملل 80 هزار کودک زیر 5سال مسلمان 

در میانمار از گرسنگی با مرگ دست و پنجه نرم می کنند.

* روایت اندیشکده آمریکایی درباره خودکامگی اردوغان 

پس از کودتای نافرجام.                           صفحه آخر

گزارش خبری تحلیلی کیهان

اسیدپاشی در لندن، هفت تیرکشی در شیکاگو
امنیت،حلقه گم شده در غرب

گزارش خبری تحلیلی کیهان

کابینه دوازدهم برای خدمت به مردم
یا رضایت احزاب؟!

فائو: 7 میلیون نفر در یمن یک قدم با مرگ فاصله دارند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

تحریم سپاه ریسک بزرگی برای آمریکا
و پایگاه هایش در منطقه است

گزینه نظامی 
زیر میز است!

عضو مرکزیت حزب منحله
برای شرکت فاسد توتال آستین باال زد
صفحه2

* واردات کنترل نشده کشاورزی مقابله با بیوتروریسم 

را سخت کرده است.

* معاون شــرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی: 

افزایش مصرف بنزین بسیار غیرعادی شده است!

* رئیس انجمن واردکنندگان خودرو: فرانسوی ها به کمک 

وزارت صنعت در حال مهندسی بازار خودرو ایران هستند.

* بانک مرکــزی: نرخ 6 گروه خوراکی ظرف یک هفته 

گران شد.                                             صفحه4

به علت تحریم های بانکی

مشکل دریافت پول نفت
 ادامه دارد

* مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور: 10 سال برای گذشتن از 
رکود به وجود آمده زمان نیاز است، حدود 3 سال از آن گذشته است.

* رئیس جمهور در شــهریور و مهر 92 از خروج از رکود و ورود به دوره 
رونق خبر داده بود.

* روحانی در تیرماه ســال جاری هم به خروج از رکود اشــاره کرد و گفت: اکنون 
که از رکود عبور کرده ایم... تازه عده ای کلمه رکود را یاد گرفته اند که ادا بفرمایند.

رئیس جمهور: از رکود خارج شده ایم
مشاور اقتصادی روحانی: 7 سال دیگر خارج می شویم!

* مشــخص نیســت باالخــره 
دولتمردان اعتقــاد دارند که از 
رکــود عبور کردیم یــا 7 تا 10 
سال طول می کشد از رکود عبور 
کنیم؟                      صفحه4

صفحه آخر

* کابینه جدید دولت آقای روحانی با هدف جبران ناکارآمدی های 
دولت یازدهم بخصوص در حوزه اقتصاد بسته خواهد شد یا کسب 
رضایت طیف های مختلف این اردوگاه مالک تصمیم شده و دولت 

دوازدهم را عماًل به شرکت سهامی تبدیل خواهد کرد؟
* یک سایت حامی دولت: عارف تصور می کند روحانی مدیون او 
و شورای کذایی اصالح طلبان است  و به دنبال سهم خواهی هایی 
هست که بار دیگر، نزاع و اختالف را برمی انگیزد و ناراحتی مردم 

را موجب می شود. 
* نکته  جالب اینجاســت که هرگاه او »انتظارات خود از روحانی« 
در مورد کابینه آینده را مطرح می کند، تاکید می کند که به دنبال 

»سهم خواهی نیستم«!«
* سخنگوی فراکســیون امید: سهم خواه کســانی هستند که 
شعارهای رئیس جمهور را قبول ندارند اما همچنان می خواهند در 

دولت و کابینه آن هم در خط مقدم حضور داشته باشند.
* دبیر کل یک حزب اصالح طلب در واکنش به عارف: اگر ما هزینه 
داده ایم که بعداً طلبکار جریان باشیم خیلی شفاف بیاییم و این را 

بگوییم.
* یک روزنامه حامی دولت هشدار داد ادامه نزاع و سهم خواهی های 
جریان اصالحات و اعتدال، نتیجه ای مشــابه شورای شهر اول و 
ازدست دادن اعتماد مردم را در پی خواهد داشت.                صفحه2

*سرلشکر باقری : همردیف شمردن سپاه با گروه های تروریستی و جاری کردن تحریم های مشابه آنان برای 
سپاه ریسک بزرگی برای آمریکا و پایگاه ها و نیروهای مستقر آنها در منطقه است.

* قدرت موشکی جمهوری اسالمی ایران دفاعی است و هرگز قابل معامله و مذاکره در هیچ سطحی نیست.
* منطقه جنوب غرب آسیا  به دلیل دخالت قدرت های استکباری، شیطنت صهیونیست ها و حماقت و خیانت 
سران برخی حکومت های غیر مردمی و جائر با حوادث و توطئه های جدید روبرو شده که نباید نسبت به این 
موضوع ساده اندیشی و سهل انگاری کرد.                                                                        صفحه3

صفحه10

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

سریال دستاوردسازی ادامه دارد
افزایش توان موشکی دستاورد جدید برجام!


