
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 مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

394/4/20 1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1393/12/29 

به تصویب رسید.

موسسه حسابرســی و خدمات مالی کوشا منش به شماره شناسه 

ملــی 10100434110 بعنوان بازرس اصلــی و حمید چگنی به 

شــماره ملی 4219465944 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب شد.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس، انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شــده 

توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

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

آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت سهامی خاص 
به شماره ثبت 368048 و شناسه ملی 10320174724

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

فراخوان مناقصه عمومی
دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی 

شماره 1/94/007
شرکت پتروشــیمی اروند )ســهامی خاص( بــه عنوان 
مناقصه گزار در نظــر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک 
فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو 
مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی )فنی و بازرگانی( به یکی 

از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
موضوع مناقصه: عبارت است از طراحی، خرید، تامین متریال 
- ساخت، نصب و راه اندازی آسانسورهای واحد S-PVC طبق 

اسناد مناقصه.
1- مدت زمان: ده ماه تمام شمسی

2- محل اجرای کار: اســتان خوزســتان - شهرستان بندر 
ماهشــهر - سایت 3 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شرکت 

پتروشیمی اروند می باشد.
3- میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 100/000/000 

ریال.
4- نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی، 
چک تضمین شــده بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 
6094200030 نزد بانک تجارت - شــعبه شرکت پتروشیمی 

اروند.
5- شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه و مدارک مورد 

نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه:
1-5- پرداخــت مبلــغ 1/000/000 ریال بابت خرید اســناد 
مناقصه به شــماره حساب 6094200030 بانک تجارت شعبه 

اروند.
2-5- ارائــه مدارک مصدق و مســتند مفاصا حســاب تامین 
اجتماعی در خصوص ارائه حداقل یک و یا حداکثر سه قرارداد 
مشابه موضوع مناقصه جمعا به مبلغ 10/000/000/000 ریال 

که در پنج سال گذشته به اتمام رسیده باشد.

3-5- ارائه گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده.
4-5- صورتهای مالی حسابرسی شده سال 93 و 92

5-5- ارائــه تایید صالحیت معتبــر از اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با ادارات مربوطه ذیصالح با پروانه فعالیت

* ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه صدراالشاره در 
اسناد مناقصه درج گردیده است.

6- نحوه توزیع اسناد مناقصه:
الف: متقاضیــان »میبایســت همزمــان اوراق ارزیابی کیفی 
و فنی را بهمراه اســناد مناقصه از تاریــخ 1394/8/11 لغایت 

1394/8/16 خریداری نمایند.
ب: جلسه توجیهی در تاریخ 394/8/19 1 برگزار می شود.

ج: زمان تحویل پاکات ارزیابی کیفی فنی و پاکات )الف.ب.ج( 
تا پایان وقت اداری روز شــنبه مــورخ 1394/8/23 همزمان 

می بایست تحویل گردند.
د: از اشخاصی که حداقل امتیاز الزم را از کمیته فنی بازرگانی 
کســب نمایند جهت شرکت در جلسه گشایش پاکات مناقصه 

دعوت بعمل می آید.
7- مبلغ خرید اسناد مناقصه:

متقاضیــان میبایســت بابــت خرید اســناد مناقصــه مبلغ 
1/000/000 ریال به شــماره حساب مندرج در بند 5 واریز و 

اصل فیش را به امور حقوقی پیمانها تحویل نمایند.
* داوطلبان شــرکت در مناقصه در صــورت نیاز به اطالعات 
بیشــتر، می تواننــد با شــماره تلفنهــای 06152126475- 
06152126472-06152126470 تماس و همچنین آگهی 
 www.arvandpvc.ir فوق را از طریق نشــانی اینترنتــی

مالحظه نمایند.
هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند
تفکر          توکل          تالش
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دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
خرید دستگاه جذب اتمی و خدمات مربوطهموضوع مناقصه

مبلغ 4/100/000/000 ریال )چهار میلیارد و صد میلیون ریال(برآورد اولیه

تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ 210/000/000 ریال )دویست و ده میلیون ریال(

نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 14 روز 
یکشنبه مورخ 94/8/17

الف( ابتدای بزرگراه هفت باغ علوی، دانشکده بهداشت
http://www.kmu.ac.ir ب( خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه

 http://iets.mporg.ir ج( پایگاه ملی مناقصات
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا ساعت 14 روز سه شنبه 

مورخ 94/8/26
محل تسلیم پیشنهادها: بلوار جمهوری اسالمی، چهار راه شفا، 
دانشگاه علوم پزشکی، مدیریت خدمات پشتیبانی، اداره تدارکات

ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1394/8/27گشایش پیشنهادها

ضمناً جلسه توجیهی در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1394/8/13 در محل دفتر مدیریت دانشکده بهداشت 
برگزار خواهد شد.

هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ت اول
نوب آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای به شماره 47/27/8/94

سال هفتادو چهارم   شماره 2119۳   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه8 صفحه ویژه نامه صنعت خانه و ساختمان در مراکز استان ها  و نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه ۶ آبان 1۳94   14 محرم 14۳7   28 اکتبر 2015

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

با دوربینی که درپوش آن برداشته نشده است

نتانیاهو:تحوالت انتفاضه را به دقت زیر نظر داریم!

والیتی:

استمرار حمایت رهبری از برجام
مشروط به رعایت تذکرات ایشان است

* در یکی از روســتاهای شمالی افغانستان 12 دانش آموز دختر هنگام وقوع زلزله و خروج از مدرسه جان خود را 
از دست دادند.

* در افغانستان رانش زمین  راه های کوهستانی را مسدود کرده است و افزون بر آن از آنجا که بسیاری از راه ها تحت 
کنترل نیروهای طالبان است، عماًل غیر قابل دسترسی هستند.

* در افغانستان 4 هزار ساختمان فرو ریخته است.
* تیم  های ارزیابی جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران طی 48 ساعت آینده به مناطق زلزله زده پاکستان 
و افغانستان اعزام می شوند.                                                                                                صفحه11

توصیه پسا برجامی رویترز

آمریکا نباید ترور دانشمندان هسته ای ایران را 
متوقف کند!

صفحه2

* جنگنده های ســعودی تنها بیمارســتان شهر 

حیدان یمن را بمباران کردند.

* تحریم آکادمیک رژیم صهیونیســتی از سوی 

350 استاد دانشگاه و پژوهشگر انگلیسی.

* فراخــوان جهانی ســازمان حقوق بشــر برای 

جلوگیری از اعدام آیت اهلل نمر.

* ویکی لیکس: بحــران پناهجویان توطئه خود 

غرب برای جذب نخبگان سوری است. صفحه آخر

وزیر خارجه عمان در دیدار با بشار اسد: اعراب
درحق سوریه ظلم کردند

311 کشته و 2 هزار زخمی آخرین آمار تلفات 
زلزله پاکستان و افغانستان

صفحه3

صفحه آخر

* سازمان بهداشت جهانی: سوسیس و کالباس 

سرطان زا هستند.

* کارشناسان: بسته اقتصادی دولت مشکالت 

را بیشتر می کند.

* عادل آذر: دســتگاه های دولتی از ماموران 

مرکز آمار گروکشی می کنند.

* کشــف یــک باند بــزرگ کالهبــردار در 

بانک ملی.                                           صفحات4،3و11

دانشگاه شریف مقام نخست مسابقات جهانی
برنامه نویسی24 ساعته را کسب کرد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

رکود اقتصادی
و بازار داغ مجادله بی حاصل

* رویترز: اتکا به گزینه های اقتصادی و تهدید جنگ 
برای تضمین اجرای »برجام« از سوی ایران ناکافی 

است.
* باید گزینه هایی که واشــنگتن قباًل آنها را مورد 
اســتفاده قرار داده، مانند ترور دانشمندان هسته ای 

مورد توجه قرار گیرد.

* تاکتیک هــای قبلــی، اعم از ترور، کارشــکنی با 
نیروهای ویــژه، خرابکاری های تکنولوژی، بســیج 
نیروهــای مســلح، بمب گذاری هــای گســترده و 

جنگ،  شایان بررسی دوباره هستند.
* وال اســتریت ژورنال: رهبر ایران، رئیس جمهور 
آمریکا را حقیر می شمارد.                        صفحه2

زردِ چشمک زن 
نیست !

بی بی سی: اوضاع اقتصادی آمریکا
و اروپا وخیم است

* اکبر تــرکان که دو روز قبــل 4 وزیر کابینه را بــه رانت خواری و 
مفت خوری متهم کرده بود، بالفاصله پس از انتشــار متن سخنانش، آن 

را تماما تکذیب کرد!
* با انتشار نامه ای از 4 وزیر مهم کابینه در رسانه ها، اختالف و بی برنامگی 
دولت در حوزه اقتصاد، مطرح شــد و این پرسش شکل گرفت که چرا 
برخالف ادعاهای ایام تبلیغات انتخاباتی، کیفیت تدابیر به گونه ای است 
که 4 وزیر کابینه درباره آن هشدار داده و تقاضای ضرب االجل می کنند!

* در نامه 4 وزیر آمده بود؛ اگر »به صورت ضرب االجل« و براســاس 
»قواعد حاکم در شرایط بحران« اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که 
این »رکود تبدیل به بحران« و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن 

آثار آن شاید مدت ها وقت الزم باشد.
* بر خالف ســخنان سخنگوی دولت، نامه 4 وزیر، صرفا ناظر به بورس 
و نیز صرفا ناظر به پتروشیمی نیست و بحث بر سر کلیت اقتصاد، رکود، 
خطر تبدیــل رکود به بحران، کاهش تقاضا، انباشــت کاالی آماده در 

کارخانجات و... است
* تجربه 2 ساله دولت یازدهم نشان داده که انتقادات بی پاسخ می مانند 

و این روال به صورت یکسان برای دوست و دشمن به کار می رود!
* انتظار آن است که انتقادات مطرح شده در نامه 4وزیر که دلسوزانه 
و در حمایت از دولت و مردم نوشــته شده است به جای روبرو شدن با 

تعابیر ناپسند، از استقبال و بررسی مفاد آن برخوردار شود.
* و اکنون این پرسش همچنان باقی است که دولت برای رکود و جلو گیری 
از تبدیل آن به بحران چه تدبیری اندیشیده است؟!               صفحه10


