
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1394/3/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

تصویب تراز و حساب سود و زیان سال مالی 93 به تصویب 

رسید.

قادر فرهادی به شماره ملی 5459250536 به عنوان بازرس 

اصلی و لیال احمدی پشــکلوبه شماره ملی 0059398231 

به عنوان بــازرس علی البدل برای یک ســال مالی انتخاب 

گردید.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید.

سیداحمد کاظمی به شــماره ملی5099055494 و فائزه 

فهیم تاش به شــماره ملی 0040282635 و عزت اله فهیم 

تاش به شماره ملی 0039497356 به عنوان اعضای هیئت 

مدیره برای مدت2 سال انتخاب گردیدند.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 

انتخاب مدیران، تصویب ترازنامه و صورت های مالی تصفیه،  

انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 

الکترونیک شــخصیت حقوقــی مرقوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت 
سروش سالمت رازی سهامی خاص

 به شماره ثبت 291033 
و شناسه ملی 10103290633

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/3/5 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

خانــم فروغ هدائی بــا کد ملی 1377914021 بــه عنوان رئیس 

هیئت مدیره و آقای پویا فائض سرخابی با کد ملی 0451553551 

به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عمران فائض سرخابی 

با کد ملی 1377871002 به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند.

امضاء کلیه اسناد اوراق تعهدآور، بهادار، چک، سفته، بروات و سایر 

اوراق تجــاری تا میزان 1000000000 ریــال با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت و بیش از آن با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از 

اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان 

حق امضاء، انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره، تعیین وضعیت 

حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیکی 

شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آرن افرا سهامی خاص
 به شماره ثبت 99371 و شناسه ملی 10101433611

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 

1393/12/11 بنا بــه مجوز اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 

استان تهران به شــماره 942/15/108541 مورخ 1394/5/10 

آگهی گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اساســنامه جدید مشــتمل بر 57 ماده و 28 تبصره به تصویب و 

جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب اساسنامه جدید انتخاب 

شده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل دســترس 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
بانک ملی ایران به شماره ثبت 18232 

و شناسه ملی 10980055543

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1394/3/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند:

- آقای ابوالفضل صالح نژاد به شــماره ملــی 0050342681 به 

نمایندگی از سازمان جهاد خودکفائی سپاه ش م 10100271907

- آقای محمدرضا حسنی آهنگر به شماره ملی 2063720401 

به نمایندگی از دانشگاه امام حسین ش م 10101262120

- آقای حمید اصالنی به شماره ملی 0050288581

- آقای ابوالفضل نظری به شماره ملی 4910857826

- آقای مسعود اورعی به شماره ملی 0049780131

- آقای رضا فرقانی به شماره ملی 0047270241

- آقای سهیل امامیان به شماره ملی 4969640734

آقای سهراب تقی پور آهنگر با کد ملی 2060701163 به سمت 

بازرس اصلی و آقای محســن اســدی 2992534080 به سمت 

بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشــار، انتخاب بازرس انتخاب شــده توسط متقاضی در 

ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تحقیقات هوافضا و خدمات مهندسی 
پرآور پارس سهامی خاص به شماره ثبت 93240 

و شناسه ملی 10101373495

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مورخ 1394/05/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1393 مورد تصویب 

قرار گرفت.

آقای هاشــم آرمین کوشا به شماره ملی 0069140901 به 

ســمت بازرس اصلی و آقای ســیدمحمدمهدی موسوی به 

شــماره ملی 0068388519 به سمت بازرس علی البدل به 

مدت یک سال انتخاب شدند.

با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب بــازرس، تصویب 

ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شــده توسط متقاضی در 

ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خوارزم ارتباط خاورمیانه 
سهامی خاص به شماره ثبت 112338 

و شناسه ملی 10101560184

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1394/04/08 و مجوز شماره 942/15/130702 مورخ 

1394/5/24 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 

تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مدت فعالیت تعاونی از تاریخ 94/3/11 به مدت 5 سال 

تمدید گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات مدت فعالیت  انتخاب شده 

توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقــوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن شماره سه 
کارکنان دانشگاه تهران به شماره ثبت 375976 

و شناسه ملی 10320259992

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

  

آگهی فراخوان شناسایی 
سرمایه گذار وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان مرکزی
)سهامی خاص(

 روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

برای تکمیل بخشی از تاسیسات فاضالب شهر محالت به 
روش بیع متقابل )مزایده( شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزی در نظر دارد به اســتناد بنــد )هـ( تبصره: 19 
قانون بودجه سال 1394 و دستورالعمل ماده 27 قانون 
الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات 
مالی دولت )2( با موضوع شــرایط واگذاری طرح های 
تملک دارایی های ســرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل 
شــده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی )مصوبه 
94/7/4( تکمیــل بخشــی از تاسیســات جمع آوری و 
تصفیه  فاضالب شهر محالت را در ازای تخصیص پساب 
تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص 
برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و 
با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصری از پروژه:
ســرمایه  مازاد: تاکنون در بخش تصفیه خانه و شــبکه 
فاضالب اراک 701 میلیارد ریال هزینه شــده اســت 
ســرمایه مورد نیاز بــرای تکمیل طرح: بــرای ارتقای 
تصفیه خانه و تکمیل شــبکه فاضالب به 241 میلیارد 

ریال اعتبار نیاز می باشد.
سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

مشاور: مهندسین مشاور هیدروسازه
دوره احداث: حدود دو سال

دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی
راندمان تصفیه: 88 درصد

جمعیت تحت پوشش: 67000 نفر
محل اجرا: استان مرکزی، شهرستان محالت

ب- شرایط کلی برای سرمایه گذاری:
سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی 
قابل قبول و توانایی تامین و تخصیص تمام و یا بخشی 

از سرمایه مورد نیاز.
تاریخ اعتبار پیشنهاد: سه ماه

الی  تاریخ 94/8/18  از  مهلت دریافت پیشنهادات: 
94/8/21

مهلت تحویل پیشــنهادات: از تاریخ 94/8/23 الی 
94/9/9

زمان بازگشایی پاکات: 94/9/10
محل تحویل اسناد: اداره امور قراردادها - شرکت آب 
و فاضالب استان مرکزی به نشانی: اراک- کوی رضوی- 
میدان شــهید نجفی )مادر(- تلفن: 086-32783100 

داخلی 213
یادآوری: اســناد ارزیابی کیفی ســرمایه گذاران پس 
از دریافت درخواســت های اولیه، در اختیار متقاضیان 

سرمایه گذار قرار می گیرد.
E-mail-info @abfamarkazi.ir

مزایده شماره 94/12 
 فروش امالک مازاد بانک ملی ایران 

»با شرایط ویژه و استثنایی«

بانک ملی اریان
متقاضیان خرید برای دریافت اطالعات بیشتر از 
تاریــخ 1394/8/12 به پایگاه اینترنتی بانک ملی 
ایران به آدرس: www.bmi.ir مراجعه نمایند.

 با اهدای خون
 زندگی را هدیه کنیم 

 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱۲0۳   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران(دو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹4   ۲۶ محرم ۱4۳۷   ۹ نوامبر ۲0۱5

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

* اســاتید کشورمان از ســران 3 قوه خواستند برای بررســی دالئل و ارائه 
راهکار الزم برای حل مشکل توقف پیشرفت علمی کشور کمیته ای مرکب از 
نمایندگان مجلس، شورای عالی انقالب فرهنگی و وزرای مرتبط تشکیل شود.

* 12هزار اســتاد دانشــگاه های کشــور از دولت خواســتند توصیه های 
رهبرمعظــم انقالب را عملیاتی کند و اجازه ندهد سیاســت های راهبردی 

نظام دچار خدشه و تزلزل شود.
* اســاتید ایرانی معتقدند: دولت آمریکا در بحث مذاکرات هسته ای همزمان 
3هدف محدودســازی قدرت ایــران، ایجاد دو دســتگی و همچنین غفلت 
جمهوری اسالمی از مسائل منطقه را از طریق نفوذ در کشور پی گیری می کند.

در نامه ای به سران ۳ قوه صورت گرفت

هشدار 12 هزار استاد دانشگاه
 نسبت به خطر توقف رشد علمی

پاورقی جدید کیهان

روایت داستانی از پرواز 655

گزارش کیهان از افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات

دولت به جای نفوذی ها
یقه منتقدان را گرفت!

صفحه2 صفحه6

* اعضای هیئت های علمی کشور 
از همه مســئولین خواســتند با 
حمایــت از اقدامــات قانونی قوه 
قضائیه نشان دهند که همگان در 
مقابل قانون مساوی هستند.                                                                          
صفحه۱۰

*محســنی اژه ای: اینکــه بگوییم رســانه ای یا فردی 
حاشیه ای امن دارد از نظر قوه قضائیه صحیح نیست.

* در همه ســلیقه ها و طیف های مختلف مواردی که 
اتفاق افتاده بود پرونده تشکیل شده و رسیدگی انجام 

شده است.

* از ســوی چنــد وزارتخانه  علیه برخی رســانه ها و 
دانشگاه ها شکایت شده، پس حاشیه امنی از سوی قوه 

قضائیه وجود ندارد.
* هنوز پولی از سوی بابک زنجانی ارائه نشده و پرونده 
وی همچنان در حال رسیدگی است.                  صفحه۱۰

معاون اول قوه قضائیه:

رسانه برخوردار از حاشیه امن نداریم

* شهر استراتژیک »دمت« به کنترل انقالبیون 

یمن درآمد.

* روزنامــه دیلی میل؛ جرمــی کوربین مقابل 

ملکه انگلیس زانو نمی زند، می ایستد.

* عملیات استشهادی این بار در جنوب نابلس 

جوان فلسطینی 3 صهیونیست را زیرگرفت.

* کاهش 70 درصدی ســفرهای توریستی به 

مصر از ترس حمالت تروریستی.     صفحه آخر

داعش200 کودک عراقی را 
اعدام کرد!

* وزیر نیرو: 25 کشــور دنیــا مصرف کننده 

تجهیزات برقی ایران هستند.

* با آزادســازی بنزین میزان مصرف به قبل از 

سهمیه بندی بازگشت.

* اکبر تــرکان: هنوز در رکودیــم، بنگاه های 

تولیدی تا خرخره بدهکارند.

* اســتاندار: زیرســاخت های ایالم برای تردد 

زائران اربعین آماده است.             صفحات۴و۹

بوئینگ: برای فروش هواپیما
هیچ مذاکره واقعی با ایران نداشتیم

*  رئیس جمهور در آئین افتتاحیه نمایشــگاه مطبوعات به جای 
حمله به نفوذی های دشمن در مطبوعات یقه منتقدین را گرفته و 

خط قرمز رسانه ها را از نظام و انقالب به دولت تقلیل داد. 
* روحانی: کلمه تعطیل و کلمه توقیف باید آخرین کلمات در یک 
رسانه باشند. ما همانطور که نیازمند نهاد رسانه هستیم به نظام 

مطبوعات هم نیاز داریم.
* قابل تحمل نیســت که در یک کشــور برخی رسانه ها برای 
همیشه از تنبیه، توقیف، تعطیل شدن و تهدید مصون باشند و 
یک حاشــیه امنیتی دائمی برای آنها مقدر شده باشد که هرچه 

می خواهند بگویند.
* گاهی با مطالعه برخی از نشریات می توان فهمید که فردا قرار 

است چه کسی دستگیر شود و آبروی چه کسانی برده شود!
* دولت در نمایشــگاه مطبوعات که بایســتی نماد سعه صدر 
دولتمردان باشد به جای آن که با آغوش باز به استقبال منتقدین 
رود آنان را آماج حمله قرار داد و البته این مشی از سوی دولت 

مسبوق به سابقه است. 
* در حالــی که برخی از مطبوعات مطالب منتشــر شــده در 
رسانه های معاند خارج از کشــور –مانند بی بی سی- را باز نشر 
می کنند، رئیس جمهور به جــای پرداختن به آنها منتقدینی که 
نگران هجمه به ارزش های اســالمی و انقالبی هستند را مورد 
حمله قرار داد.                                                                    صفحه۳

شبکه ای که 
تمام نشده!

 BBC و VOA تله پاتی
منظور رئیس جمهور کیهان بود!


