
 با اهدای خون 
زندگی را 

هدیه کنیم 
 روابط عمومی

 انتقال خون استان تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ1393/4/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حســاب ســود و زیان دوره عملکرد ســال مالی 
منتهی به تاریخ 92/12/29 به تصویب رسید.

خانم لیال عابدی قره بالغ به شماره ملی 0067577806 به 
سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرضا ملقب به مهران عاملی 
به شــماره ملی 1090990669 بعنوان بــازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت آب معدنی آمولو 
سهامی خاص به شماره ثبت14956 

و شناسه ملی10760256439

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1393/11/6 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

کلیه اوراق و اســناد تعهدآور به امضای مدیرعامل یا رئیس 

هیئت مدیره به عنوان امضای اول و آقای حسین عزیزی به 

شــماره ملی0066573297 )معاون اداری مالی شرکت( یا 

یکــی از اعضای هیئت مدیره به عنوان امضای دوم به همراه 

مهر شرکت و اوراق و اســناد عادی با امضای مدیرعامل یا 

معاون اداری مالی همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمان شمس عمران
 سهامی خاص به شماره ثبت78680 

و شناسه ملی10101235190 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1393/11/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقــای سیدمحســن احســن اصفهانــی به شــماره ملی 

1282646036، آقــای فضل اله نیک نژاد به شــماره ملی 

1287734091، آقای مجتبی نیک نژادی به شــماره ملی 

1282232975 برای مدت دو ســال به سمت اعضا هیئت 

مدیره انتخاب گردیدند.

 آقــای علی دافعیان به شــماره ملــی 1282688510 به 

ســمت بازرس،  آقای صفر آقائی پور ماچیانی به شماره ملی 

2690701431 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز ساخت
 سهامی خاص به شماره ثبت 158217

 و شناسه ملی 10102009233

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1393/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای صفــر آقائی پور ماچیانی به شــماره ملی 2690701431 

به ســمت بــازرس اصلی و آقــای علی دافعیان به شــماره ملی 

1282688510 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال به قــرار ذیل انتخاب 

گردیدند:

آقای سید محسن احسن اصفهانی به شماره ملی 1282646036

آقای فضل اله نیک نژاد به شماره ملی 1287734091

آقای مجتبی نیک نژادی به شماره ملی 1282232975

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز
 سهامی خاص به شماره ثبت 266045

و شناسه ملی 10103832470

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

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

اصالحیه
پیرو چاپ آگهی تجدید مناقصه 93/21 اداره کل راه و شهرســازی استان قزوین که 
نوبــت اول آن در مورخه 94/1/16 و نوبــت دوم آن در مورخه 94/1/17 در روزنامه 
کیهان چاپ شده مهلت تحویل اسناد تاریخ  94/1/22 چاپ شده که تاریخ 94/1/30 
صحیح می باشــد. همچنین بازگشایی پاکات اسناد مناقصه در تاریخ 94/1/23 چاپ 

شده بود که تاریخ 94/1/31 صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد.

مناقصهگزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
تهران.

موضوعمناقصه: اداره امور ســرویس های صنعتی منطقه 
تهران

مدتانجامکار:یکسال شمسی
مبلغبرآورد:3/418/868/033 ریال

نوعومبلغتضمینشــرکتدرمناقصه: مبلغ سپرده 
شرکت در مناقصه 73/380/000 ریال )هفتاد و سه میلیون 
و ســیصد و هشتاد هزار ریال( به صورت ضمانت نامه بانکی 
یا واریز وجه نقد به حساب سیبای 4120010106001 با 
شناســه واریز 38300000041 به نام شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه تهران نزد بانک ملی شعبه اقبال 

و دریافت رسید وجه از خزانه منطقه تهران.
شرایطمتقاضی:

1- دارا بــودن گواهی تأیید صالحیــت از اداره کار و امور 
اجتماعی معتبر در امور خدمات عمومی و یا ثبت شــرکت 

در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور.
2- تصویر کلیه صفحات اساســنامه شرکت- تصویر آگهی 
تأسیسات شــرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمی- 

تصویر کد اقتصادی و شناسه ملی
3- تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضاء هیئت 

مدیره
4- عدم وجود ســوء عملکرد در پیمانهای سنوات گذشته 

شرکت
5- ســوابق مالی شــرکت کنندگان در مناقصــه )از جمله 
صورتهــای مالی شــامل ترازنامــه، صورت ســود و زیان، 
صورت گردش وجوه نقد و یادداشــت ها و توضیحات همراه 

صورتهای مالی و...(
6- مدارک و ســوابق مــورد نیاز الزامــات HSE )ایمنی، 

بهداشت و محیط زیست( مناقصه گزار

7- دارا بودن و ارائه سابقه اجرایی مرتبط با موضوع مناقصه
* ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارک فوق االشاره درزمان 

بازگشایی پاکات الزامی است.
نشــانیومحلدریافتوتحویلاســنادمناقصه: 
دریافت اســناد و تسلیم پیشــنهادات )تحویل پاکت الف 
)تضمین(: پاکت ب )اســناد و مدارک مناقصه( و پاکت ج 
)پیشــنهاد قیمت( به صورت الک و مهر شده و جداگانه(: 
به آدرس تهران، خیابان ســمیه تقاطع خیابان بهار جنوبی 
ســاختمان پخش فرآورده های نفتــی منطقه تهران طبقه 
چهارم اطاق 414 دبیرخانه کمیســیون مناقصات تلفکس 
تمــاس: 77654728 و قابــل برداشــت از ســایت های
.)http://monaghese.niopdc.ir وhttp://iets.mporg.ir(

ضمنا متن آگهی در سایت http://www.shana.ir نیز 
درج می گردد.

مهلتتحویلاســناد: از تاریخ چاپ آگهی لغایت پایان 
وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 94/1/26

تاریخومحلبازدید/جلســهتوجیهی: ســاعت 11 
صبح روز چهارشنبه مورخ 94/2/2 در سالن جلسات ستاد 

منطقه تهران.
آخرینمهلتتســلیمپیشنهاد: پایان وقت اداری روز 

شنبه مورخ 94/2/5
تاریخومکانگشــایشپاکات: از ســاعت 14:45 روز 
یکشنبه مورخ 94/2/6در سالن جلسات ستاد منطقه تهران.
حداقلتعدادمناقصهگرانجهتگشــایشپاکات:

3 مناقصه گر.
تاریخانعقادقــرارداد:حداکثر تا پایان مــدت اعتبار 
پیشــنهاد )مدت قابل تمدید از تاریخ پایــان مدت اعتبار 

پیشنهاد به مدت شش ماه می باشد(.

                             روابط عمومی

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی 
نوبتاولیک مرحله ای شرکتملیپاالیشوپخشفرآوردههاینفتیایران

شرکتملیپخشفرآوردههاینفتیایران
منطقهتهران

وزارتنیرو

شرکتسهامیآبوفاضالباستانآذربایجانشرقی
آگهی مزایده عمومی شماره  5 سال 1393

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

نوبت دوم

شرکتآبوفاضالباستانآذربایجانشرقی در نظر دارد دوقطعهزمینباکاربریتجاری را با مشخصات مندرج در جدول زیر و اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به 
فروش برساند. لذا از کلیه درخواست کنندگان شرکت در مزایده دعوت می گردد ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی با در نظر گرفتن شرایط مزایده ضمن واریز مبلغ 200/000 ریال 
به حساب جام شماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد شعبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور قراردادها و یا ارسال فیش به شماره دورنگار 041-33309992 
نسبت به اخذ اسناد مزایده اعالم آمادگی نمایند تا اسناد مزایده مربوطه متعاقبا در اختیار ایشان قرار گیرد. ضمنا داوطلبان شرکت در مزایده می توانند پس از اخذ اسناد در صورت تمایل 
برای بازدید، در ساعات اداری با هماهنگی امور قراردادها در تاریخ مشخص شده، اقدام نموده و نیز پاکات پیشنهادات خود را در تاریخ قید شده در اسناد مزایده تحویل دبیرخانه شرکت 

نمایند. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود و هزینه آگهی از برنده مزایده اخذ خواهد شد.
تضمینشرکتدرمزایده)ریال(قیمتکارشناسی)ریال(متراژ)مترمربع(محلنوعکاربریردیف

48413/068/000/000512/040/000شهر جدید سهند- جنب بانک مسکنتجاری1
2179/2332/689/950/0001/100/698/500شهر جدید سهند- محله یک- فاز یک- جنب مهد کودک ایرانتجاری2

الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

ج( پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب جام شماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد شعبه 1342/5( 
واریز و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن 

WWW.abfa-azarbaijan.irترتیب اثر داده نخواهد شد. سایت

شماره
تعدادیانامومشخصاتکاالردیففراخوان

مبلغتضمینشرکتواحدمقدار
درمناقصه)بهریال(

محل
اعتبار

171

متر 80000لوله پلی اتیلن 120

غیرعمرانی288/000/000

متر10000لوله پلی اتیلن 225

متر10000لوله پلی اتیلن 332

متر7000لوله پلی اتیلن 450

متر10000لوله پلی اتیلن 563

متر5000لوله پلی اتیلن 690

متر10000لوله پلی اتیلن 7110

172
متر2000لوله داکتیل تایتونی 1700

غیرعمرانی840/000/000
حلقه350واشر سرلوله 2700

غیرعمرانی135/000/000عدد15000محفظه پلی اتیلن 1731

وزارتنیرو

شرکتسهامیآبوفاضالباستانآذربایجانشرقی

و  تامین کنندگان  از  لذا  نماید.  خریداری  عمومی  مناقصه  طریق  از  را 
تولیدکنندگان واجد صالحیت دعوت می گردد ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
امور  تبریز-  دانشگاه  جنب  بهمن-   29 بلوار  تبریز-  آدرس  به  آگهی  درج 
مراجعه   041-33309992 فاکس:   -041-33304091 تلفن:  قراردادها- 
به حساب جام شماره  مناقصه  برای هر  مبلغ 200/000ریال  واریز  و ضمن 
7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد شعبه 1342/5( و 
ارائه فیش آن به امور قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقبا دریافت و در تاریخ 
قید شده در دعوتنامه پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. بدیهی 
است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود. هزینه 

آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
WWW.abfa-azarbaijan.irسایت

آگهی مناقصه عمومی خرید
شماره های 171 ، 172 و 173 سال 93

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شرکتآبوفاضالباستانآذربایجانشرقی در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذیل:

نوبت دوم

1
2

سال هفتادو سوم   شماره 2102۸   تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 1۸ فروردین 1394   17 جمادی الثانی 1436   7 آوریل 2015

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

* گروه های نژادپرســت در لندن انگلیس و شهرهای 
مختلف استرالیا، به تظاهرات آرام مخالفان اسالم هراسی 

حمله کردند.
* این حمالت که به درگیری و جراحت شماری از طرفین 

منجر شد، در حضور پلیس این کشورها صورت گرفت.

* به رغم اجیر شدن داعش برای اسالم هراسی از سوی 
غرب، گرایش به اســالم در غرب و تمام دنیا به شدت 

افزایش یافته است.
* غربی ها پس از حادثه مشکوک شارلی ابدو، برتالش ها 
جهت افزایش اسالم هراسی افزودند.       صفحهآخر

حمله وحشیانه گروه های نژادپرست 
به تجمع مخالفان اسالم هراسی در انگلیس و استرالیا

صفحه2

* صبح دیروز یک تیم تروریســتی وابســته به سرویس های جاسوسی 
بیگانه در منطقه »قصرقند« و »نیک شــهر« در جنوب شــرق کشور با 
اقدام قاطع رزمندگان قرارگاه نیروی زمینی سپاه منهدم و اعضای آن به 
هالکت رسیدند.                                                          صفحه۳

درمصاحبهبانیویورکتایمز

اوباما: هدف از توافق لوزان
تغییر رفتار ایران است

* درخواســت 200 میلیارد دالری مصر برای مشارکت 

در جنگ یمن.

* اوضــاع در یرموک بحرانی شــد؛ اعزام نیروهای ویژه 

برای نجات آوارگان فلسطینی.

* دستورالعمل داعش برای زمان فرار از تکریت؛ از شکستن 

شیشه های مغازه ها تا شعارنویسی علیه صحابه پیامبر)ص(!

*  صدور 276 سال حبس برای 35 شهروند بحرینی در 

یک هفته!                                         صفحه آخر

پس لرزه های ائتالف دالری در حمله به یمن
شرق عربستان ناآرام شد

گزارشتحلیلیکیهان

خوش بینی به توافق
دندان طمع دشمن را تیز می کند

درعملیاتسپاهپاسدارانصورتگرفت

انهدامتیمتروریستی
درجنوبشرقکشور

* رئیس تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت: اولین 

آزمون اســتخدامی در سال جاری اوایل خرداد ماه و 

آزمون بعدی در آبان ماه برگزار می شود.

* تمامی استخدام ها پیمانی خواهد بود.

* پــس  از بازارهای ارز و طال، بورس هم از واکنش 

هیجانی نسبت به توافق لوزان عقب نشینی کرد.

* مرز خســروی به روی زائران عتبات باز و شلمچه 

بسته اعالم شد.                             صفحات۴و۱۰

جزئیات 2 آزمون استخدامی 
دولت در سال جاری

* باراک اوباما رئیس جمهــور آمریکا در مصاحبه با روزنامه نیویورک  تایمز: 
این تصور را که نباید این توافق را پذیرفت یا اینکه توافق به نفع اســرائیل 

نیست، »نادرست« است.
* ما همه گزینه هایمان را حفظ می کنیم و اگر بتوانیم مسئله را از طریق دیپلماتیک 

حل کنیم امن تر خواهیم بود و دنیا را چه دیدید؟ شاید ایران عوض شد!

پروتکل  از  بازرســی ها  دربــاره   *
الحاقی هم فراتــر رفته ایم و ایران 
قرار  راســتی آزمایی  نوعــی  تحت 
می گیــرد که تاکنــون هرگز اجرا 
نشــده و از هــر جایی کــه به آن 
مظنون باشیم، بازرسی خواهد شد.

ارنست مونیز« وزیر انرژی آمریکا  « *
در گفت وگو با شــبکه ســی بی اس 
آمریــکا: محدودیت های هســته ای 
ایران غروبی ندارد.صفحه۳
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پشتپردهمذاکراتلوزان
احیایگفتوگوهایانتقادیتوهینآمیز!

*با ارائه تفسیرهای متفاوت و گاه متضاد، دود سفید توافق لوزان به 
ســرعت به خاکستری و سپس سیاهی گرائید تا نشان دهد ماراتن 

نفس گیر هسته ای همچنان به نقطه پایان نرسیده است.
* عده ای - عمدتا از منسوبین به دولت - در این میان توافق لوزان 
را فتح الفتوح، توافق تاریخی و مرحله جدیدی از انقالب اســالمی 

نامیدند !
* اظهار ذوق زدگی و گزافه گویی درباره دستاوردهای لوزان شاید 
به مذاق عده ای خوش بیاید اما در واقع آبی اســت که به آسیاب 

دشمن ریخته می شود و دندان طمع حریف را تیز می کند.
* به فرض به دست آمدن دستاوردهای بزرگ)طبق ادعای دولت(، 
ابراز ذوق زدگی از آنچه هنوز نهایی نشــده و متغیرهای بســیاری 

می توانند بر آن تاثیر بگذارند، دور از تدبیر است.
* اساســا آمریکایی ها به تحریم به عنوان حربــه ای جنگی علیه 
جمهوری اســالمی نگاه می کنند و حاضر به دست کشیدن از این 
حربه نیستند و در این زمینه جمهوری خواهان و دموکرات ها تفاوتی 

با یکدیگر ندارند.
* تنها نتیجه ابراز شــوق و شعف از چنین توافقی که بوی نامتوازن 
بودن آن بشــدت آزاردهنده اســت، گســتاخ و جری تر شــدن 
آمریکایی ها در میز مذاکرات و سخت تر شدن کار در 3 ماه آینده 
برای تیم هسته ای کشورمان خواهد بود و هیچ تناسبی با منافع ملی 
ندارد.                                                                         صفحه2

بعداز
همهتفسیرها...!


