
شــرکت آب منطقه ای مازنــدران در نظر دارد 
بر اســاس ضوابط »آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران 
طرح و ســاخت«  و به استناد قانون برگزاری مناقصات 
و آیین نامــه اجرایی بند)ج( مــاده 12 قانون برگزاری 
مناقصــات بــه شــماره 82136/ت 33560هــ  مورخ 
85/7/16 طرح اجرای تونل انتقال آب از سد گلورد که 
شــامل طراحی، مهندسی، تدارک تجهیزات، اجرا است 
را، به مناقصه بگذارد و مناقصه گران واجد شرایط طرح 
و ساخت را برای انجام پروژه ای با مشخصات زیر مورد 

ارزیابی کیفی قرار دهد.
به این منظور از شرکت های پیمانکاری که دارای تجربه 
کاری در اجرای مشابه این پروژه بوده و دارای گواهینامه 
صالحیت طرح و ســاخت)حداقل پایه دو( در رشته آب 
و یا به صورت مشــارکت شرکت های پیمانکاری دارای 
گواهینامه صالحیت در رشــته های آب)حداقل پایه دو( 
با شرکت مشــاور دارای گواهینامه صالحیت در رشته 
مهندسی آب)حداقل پایه دو(، از سازمان برنامه و بودجه 

کشور می باشند دعوت می شود.
لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط درخواست می شود از 
تاریخ انتشار این آگهی نسبت به دریافت اسناد ارزیابی 
کیفــی به آدرس: ســاری- کیلومتر 3 جاده ســاری- 
قائم شــهر، شــرکت آب منطقه ای مازنــدران- تلفن 
2237801،  یا پایــگاه ملی مناقصات اقدام و حداکثر تا 
تاریخ 96/6/9 به دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای 

مازندران تحویل نمایند.
روابط عمومی 

شرکت آب منطقه ای مازندران

فراخوان ارزیابی کیفی
)نوبت دوم(

هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »
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به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/3/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مجید حســینعلی زاده خراسانی به کد ملی 1288727801 

به نمایندگی از شرکت گروه مهندسی و توسعه اقتصاد البرز 

فام به شناسه ملی 10320848349 به سمت رئیس هیئت 

مدیره و مدیر عامل، لطــف اهلل فروزنده دهکردی به کد ملی 

4621401701 به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه بامداد 

به شناسه ملی 10320848577 به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیــره و خضراله حیدرزاده به کــد ملی 6269730244 به 

نمایندگی از شــرکت توســعه عمران رهاد به شناســه ملی 

10320401904 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و 

بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شــرکت و سایر نامه های 

اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین 

وضعیت حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیــک شــخصیت حقوقی مرقــوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 433853 و شناسه ملی 10320846235

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1395/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1394/12/29 

مورد تصویب واقع شد.

موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران ش م 10100464606 

بســمت بازرس اصلی و موسســه حسابرســی آزمودگان ش م 

10100252339 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار شــرکت تعیین 

شد.

 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت  های 

مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده 

توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

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

آگهی  تغییرات شرکت  شیمیایی شمین سهامی خاص به شماره ثبت 29996 
و شناسه ملی 10100754556

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 اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1392/4/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

حســین رهاب به شــماره ملــی 0938446932 به عنوان 

بازرس اصلی و وحید طاهری به شماره ملی 0073137502 

بــه عنوان بــازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند. ســید خسرو وفائی به شماره ملی 3933510228 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره و اکرم وثائق به شــماره ملی 

2753410542 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ســید 

سعید وفائی به شــماره ملی 0450170586 به سمت مدیر 

عامل انتخــاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اســناد تعهدآور 

با امضــای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیــره همراه با مهر 

شرکت معتبر اســت روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب مدیــران، انتخاب 

بــازرس، تصویــب ترازنامــه و صورت های مالــی، انتخاب 

روزنامــه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توســط متقاضی در 

ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ار اس اکسپرس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 26997 و شناسه ملی 10100724645

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

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

ذیل اتخاذ شد:

آقایان عبدالحسین بیدآبادی ک.م 0043821121 به سمت رئیس 

هیئت مدیره و احمد بیدآبادی ک.م 0041638158 به سمت عضو 

هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدحســین ذوالفقاری طهرانی ک.م 

0043216031 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

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

قراردادهــا با امضای دو نفر از ســه نفر آقایــان اعضاء هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت 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 سمت 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
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يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

محسن سرش را
به خدا سپرد

قبال گنجی را 
گول زدند

حاال
 سراغ کروبی 

رفته اند

گزارش خبری تحلیلی کیهان

ادامه ناکارآمدی
ارزیابی حامیان دولت از کابینه جدید

سالروز ورود آزادگان رسافراز به میهن اسالمی 

گرامی باد

* مغالطــه ظریــف دربــاره آمار ســرمایه گذاری
خارجی.

* مشــاور وزیر راه و شهرسازی: دولت در مقابله با 
رکود موفق نبوده است.

* وزارت نفــت به نمایندگانی که از زنگنه حمایت 
کرده بودند، پست داد.

* رئیــس اتاق اصناف ایران: طی ســال های اخیر 
حمایت واقعی از تولید نکردیم.               صفحه۴

خبرگزاری حامی دولت اعالم کرد

کاهش 10 درصدی صادرات غیرنفتی 
در 4 ماهه اول امسال

* کشــف اجساد بدون ســر 42 تن از شهدای جنایت 

میرزا اولنگ در یک گور جمعی.

* نیویورک تایمز:  حشدالشعبی مقبولیت زیادی دارد 

برای مقابله با ایران، تضعیفش کنید.

 * شــروط عراق برای عادی ســازی روابط با عربستان

 از پرداخت خسارت تا توقف حمایت از تروریست ها.

* درگیری مســلحانه نظامیان ارتــش چین و هند در 

مناطق مرزی 2 کشور.                           صفحه آخر

هشدار بی سابقه نیویورکر

آمریکا در آستانه جنگ داخلی است
900 گروه نژادپرست در این کشور فعالند

استقبال پرشور مردم مشهد از خانواده شهید حججی تناقض گویی وزارت امور خارجه

دیروز: امضای کری تضمین است!
امروز: برجام نشانه بی اعتمادی جدی ما به آمریکاست!

صفحه۳

دکتر تیم اندرسون در گفت وگو با کیهان:

ایران یک تنه مسئولیت نبرد با تروریست ها را
به دوش می کشد

صفحه۸

* مهم ترین نقص و ضعف کابینه دوازدهم ، فقدان هرگونه اســتراتژی روشن در 
موضوعات کالن اقتصادی است .

 * در ۴ســال آینده مردم و اقتصاد ملی از سیســتم باری بــه هر جهت و روز
شب کردن بدون راهبردی معین ،آسیب های زیادی خواهند دید. 

* بسیاری از اصالح طلبان که در ایام انتخابات با تمسک به انواع پنهان کاری ها 
و روش های مذموم دیگر، سعی در شــکل دهی به افکار عمومی داشته و باعث 
رأی آوری روحانی شــده اند، از همین حاال امیدی به کابینه روحانی نداشــته و 

معتقدند اوضاع رو به قهقرا خواهد رفت!

* چند روز قبل یک حامی دو آتشــه روحانی با لحنــی تحقیر آمیز گفته بود:
 »مــن هیچ نقطــه قوتــی در کابینه نمی بینــم، اما در عین حال نمی شــد 
خیلی هم انتظار داشــته باشم که حســن روحانی کابینه ای غیر این معرفی
 کند. به هر حال می دانیم که حســن روحانی، حســن روحانیســت. روحانی
 نه خاتمی اســت، نه هاشــمی رفســنجانی است، نه نلســون ماندالست، 
و  انتظــارات  ســطح  بایــد  بنابرایــن  و  روحانیســت  روحانــی 
توقعاتمــان از او بــه همــان میزانی باشــد که ایــن کابینــه را معرفی 

کرده است...

* مؤمنــی اقتصاد دان حامی دولت:جای نگرانی اســت کــه در تیم اقتصادی 
پیشــنهادی، هیچ اقتصاددانی وجود ندارد. برنامه های وزرا بیشتر بیانگر آرزو 

است. 
* دولت همچنان بر توهم بی نیازی به برنامه تاکید دارد؛ این نگران کننده است. 
درغیاب برنامه، هر نوع تالش منفرد مســئوالن اجرایی می تواند برای کشــور 

خسارت آفرین باشد.
* برنامه های اقتصادی که دکتر روحانی در زمــان انتخابات ارائه داد، به لحاظ 
کیفیت کارشناسی از خطاهای جدی در رنج است.                                  صفحه۳

صفحه۳

* محمد جواد ظریف روز گذشــته در نطق دفاعیه خود در صحن علنی مجلس جمالتی را بیان کرد که  با  مواضع 
4سال گذشته وزارت خارجه و دولت یازدهم در تناقض آشکار است.

* ظریف : برجام حاصل اعتماد به آمریکا نیســت و جمله به جمله برجام نشــانه دهنده بی اعتمادی جدی ما نسبت 
به سیاســت های آمریکا از نخســتین روز مذاکرات تا واپســین لحظات پایان مذاکرات و در مســیر اجرای برجام 

بوده است.

*  وزیر امور خارجه در حالی برجام را حاصل عدم اعتماد به آمریکا دانســته 
کــه مروری گذرا به مواضــع وی و تیم مذاکره کننده هســته ای در جریان 
مذاکرات و پس از آن در جریان توافق هســته ای نشــان می دهد که اتفاقا 
برجام حاصل خوش بینی مفرط به آمریکا  و اعتماد بی جا به شــیطان بزرگ

 است . 
* عبارت معروف »امضای کری تضمین اســت« یکی از مصادیق خوشبینی 
مفــرط و اعتماد محــض مســئوالن وزارت خارجه بــه آمریــکا در برابر 
عهد شــکنی های مکرر آمریکایی ها بود که تا چندی پیش از لزوم اعتماد به 
قول آمریکایی ها سخن می گفتند و روزنامه های زنجیره ای نیز که ماموریت 
بزک برجام و چهره خبیث آمریکا را داشتند با ذوق زدگی خاصی آن را تیتر 

می زدند.
صفحه2

* پیام تسلیت برای فرانسوی ها 
ســکوت درباره شهادت شهید 
حججی                   صفحه2


