
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/3/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به بیست و نهم اسفندماه 1393 )پایان سال مالی 1393( مورد تصویب قرار گرفت.

آقایان مســعود محمدیان نمینی به شــماره ملی 0033315116 و داوود مرادی گراوند به شماره ملی 1290812853 بسمت بازرسان اصلی و علی البدل 
برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

آقایان مرتضی گیتی نما به شــماره ملی 0043207049، علی زاهدی به شــماره ملی 1284423239، فرهاد سماعی نژاد به شماره ملی 1284438287، 
سامان سماعی نژاد به شماره ملی 1288995946 و ماهان گیتی نما به شماره ملی 0450145050 بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین 

گردیدند و روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی ها شرکت انتخاب گردید.
 با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب مدیران انتخاب شــده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهیتغییراتشرکتساختمانیزریندشت
سهامیخاصبهشمارهثبت9390
وشناسهملی10100391600

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
مورخ 1393/5/21 و مجوز شــماره 45016/1/412/233 مورخ 
1394/3/26 اداره امــور اقتصادی ســتاد کل نیروهای مســلح 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به سال 1392 

مورد تصویب قرار گرفت.
عبدالکریم بنی طرفی به کد ملی 0030705762- رضا ایزدی به 
کدملی 4322731996- علیرضا مللی به کدملی 0041162528- 
امیــر نیکزاددینان به کدملــی 2062821451- امیرهوشــنگ 
کریمیان بــه کدملی 0050450778 به ســمت اعضای اصلی و 
فرهاد عباس زاده موقر به کدملی 0049984039- امیرهوشــنگ 
رحیمی به کدملی 0492965277 به ســمت اعضای علی البدل 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

مؤسســه حسابرســی امیــن محاســب روش به شناســه ملی 
10100538203 به سمت بازرس اصلی و غالمعلی موحدی اصل 
به شــماره ملی 5099533035 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت نشر آگهی های 

شرکت تعیین گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، 
تصویــب ترازنامه و صورت هــای مالی، انتخاب بــازرس، انتخاب 
مدیــران انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهیتغییراتشرکتصنایعهواپیماییایرانسهامیخاص
بهشمارهثبت11202وشناسهملی10100444892

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مورخ 1393/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شذ:

- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 

تعیین شد.

سیداسماعیل جمالی کدملی 2141781061- خانم مریم شمس 

امیری کدملی 2141818648- محمدجعفر محمدپور رودبارکی 

کدملی 2248508603- سیدعلی جمالی کدملی 0062516231 

و مهدی محمدپور رودبارکی کدملی 0062530781- به سمت 

اعضــا اصلی هیئت مدیــره و آقای مهــرزاد محمدپور رودبارکی 

کدملی 80112821 00به ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.

ـ آقای ایمان علی محمد ابراهیم به شماره ملی 00107988544 

بــه ســمت بــازرس اصلــی و خانم عصمــت رجبــی ش ملی 

0036148954 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند.

- ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 92 به 

تصویب رسید.

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

انتخاب روزنامه  کثیراالنتشــار، انتخاب مدیــران، انتخاب بازرس 

انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهیتغییراتشرکتتولیدی
وصنعتیکاالبرقایرانسهامی
خاصبهشمارهثبت46599
وشناسهملی10100918229

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

صنایع شهید ســتاری در نظر دارد شرکت هایی که در 
زمینه فعالیت های مشــروحه ذیل دارای تخصص و تجربه 
می باشــند در صورت تمایل به همکاری از طریق برگزاری 
فراخوان عمومی شناســایی نماید. لذا خواستاران می توانند 
همه روزه بجــز روزهای تعطیل در ســاعات اداری، رزومه 
کاری خــود را ظــرف مدت حداکثــر ده روز پس از تاریخ 
انتشــار آگهی به صندوق 121 مناقصه این صنایع ارســال 
نمایند؛ شرکت هایی که رزومه کاری آنها در مرحله ارزیابی 
مورد تایید واقع گردد طی ســال اســناد مناقصه دریافت 

خواهند نمود.
ایــن صنایع اختیار رد یا قبول اطالعــات دریافتی را دارد، 

هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه فوق می باشد.
شرایط اولیه: 

1- داشــتن تجربه و تجهیزات، امکانــات کافی و مرتبط با 
موضوع کار

2- توانایی ارائه تضمین بانکی )شــرکت در مناقصه- حسن 
انجام تعهدات(

3- حسن شهرت و حسن سابقه فعالیت
4- اخذ گواهی نامه سمتا

نوع فعالیت:
1- فرآیند قالب سازی و ماشین کاری و فرزکاری )آلومینیوم، 

فوالد، برنج و...(
2- فورج سرد و گرم )آلومینیوم، فوالد، برنج و...(
3- ریخته گری دقیق )آلومینیوم، فوالد، برنج و...(

4- پرس کاری

5- تعمیر و نگهداری ماشین آالت )فرز، پرس، برش، تراش 
و...(

6- عملیات حرارتی )قطعات فوالدی و آلومینیومی(
7- بســته بندی محصوالت )پالت، جعبه چوبی، پالستیکی، 

یونولیت و...(
8- ورق کاری- خم کاری- جوشکاری

9- سند بالست و شات بالست
10- رنگ آمیزی، آبکاری و پوشش دهی

11- تزریق پالستیک، الستیک
12- ابزارآالت و گیج فرامین کنترلی

13- دایکست
مدارک:

1- کپی اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات
2- اســامی اعضای هیئت مدیره با ذکر کامل مشــخصات 

سجلدی و سوابق تحصیلی
3- تصویــر قرارداد )ســابقه ســه مــورد مشــابه موضوع 

درخواستی(
4- ارائه فهرست ماشین آالت و دستگاه ها

5- مشخصات کامل شــرکت: آدرس کامل پستی- دفتر و 
کارگاه- تلفن- دورنگار و...

بزرگراه شهید  ابتدای  نوبنیاد؛  میدان  تهران  آدرس: 
بابایی به سمت شرق؛ بعد از پل عابر پیاده نرسیده به 
بزرگراه شهید صیاد شیرازی؛ صنایع شهید ستاری 

تلفن: 29973214- 29973231

آگهی شناسایی پیمانکار- شماره 94/9074

1597 م الف

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت ملی نفت ایران تأمین کاال شماره 016 / ت ک آج / 94

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
نوبت اولشرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری )سهامی خاص(

شماره مجوز: 139402488

فاکس: 06152622683  تلفن: 06152623492
آدرس: استان خوزستان- شهرستان امیدیه- بلوار نفت- شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری/ اداره تدارکات و امور کاال

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغازجاری در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای کاالی مشروحه ذیل را از طریق شرکتهای تأمین کننده 
داخلی خریداری نماید:

1- شرح مختصر کاالی مورد نیاز:
GLOBE VALVE 2" CLASS 900 10 عدد

2- محل تحویل کاال: شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری- اداره تدارکات و امور کاال
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی به مبلغ 85/000/000 ریال

4- شرایط متقاضی: توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاری شرکت ملی نفت ایران، داشتن شخصیت 
حقیقی، حقوقی، شماره اقتصادی، توانایی مالی، ارائه سوابق کاری و همچنین مدارک و گواهینامه های مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضیان می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوری و یا پایگاه اطالع رسانی زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده 
و تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک درخواستی حداکثر ظرف مدت 14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت ارزیابی کیفی و بررسی صالحیت 

تأمین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.
شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری پس از بررســی اسناد و مدارک واصله و ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق قانون برگزاری مناقصات از شرکتهای 
واجدشــرایط جهت شــرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. ضمناً ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این 

شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار است.
الزم به ذکر است کلیه مدارک ارائه شده باید از طریق مراجع ذیصالح کپی برابر اصل شده ارسال گردد.

آدرس پایگاه اطالع رسانی: http://agogpc.nlsoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها

سال هفتادو چهارم   شماره ۲11۲9   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه ۲1 مرداد 1394   ۲6 شوال 1436   1۲ آگوست ۲015

صفحه2

صفحه3

صفحه2

يادداشت روز

خبر ويژه

روز سیاه تکفیری ها در سوریه
450 تروریست به هالکت رسیدند

ی  ا ن. ا دی. در  نژادپرســتی  ولــه:  دویچــه   *

آمریکایی هاست.

* اســرائیل تمام متهمان پرونده کودک سوزی را 

آزاد کرد !

* حمایت قاطع مردم و پارلمان عراق از اصالحات 

سیاسی حیدر عبادی.

* جنگ با پ.ک.ک در خیابان های اســالمبول، آمریکا 

کنسولگری خود را تعطیل کرد.                  صفحه آخر

اعالم وضعیت اضطراری در فرگوسن

پلیس آمریکا در سالگرد قتل مایکل براون
تظاهرات ضدنژادپرستی را سرکوب کرد

گزارش کیهان از گام های بلند جهان
برای حذف دالر

* وزارت نیرو: ذخایر آب 520 شهر در مرز بحران 

قرار دارد.

* هشدار وزارت جهاد کشاورزی: میوه های قاچاق 

سالمت مردم را تهدید می کند.

* بزرگترین مرکز پرتودرمانی خیریه کشور با حضور 

وزیر بهداشت در دزفول به بهره برداری رسید.

* رونمایی از سردیس 5 خبرنگار شهید در بوستان 

گفت وگو.                               صفحات9،4و11

مایکل لدین نظر 6 سال پیش کیهان را تایید کرد

سران فتنه
ستون پنجم آمریکا بودند

گزارش کیهان از ماجرای یک مجرم

همه در برابر قانون
برابر نیستند!

نامه بیش از 150 نماینده به رئیس جمهور

دولت باید الیحه برجام را تقدیم مجلس کند
* سیدحسین نقوی حسینی، عضو 
کمیسیون امنیت ملی: نمایندگان 
مجلس در نامه ای به رئیس جمهور 
خواســتار ارائه برجــام به صورت 
الیحــه به مجلــس و تصویب آن 

توسط نمایندگان مردم شدند.
* حمید رسایی نماینده تهران: 
برخــی در حال حذف مجلس و 
دور زدن نمایندگان ملت از روند 

بررسی برجام هستند.

* برخورد خانواده هاشــمی با اجرای حکم مهدی هاشمی و تیترهای 
رســانه های خانوادگی - زنجیره ای در تکریم مجرم اقتصادی سیاســی 
امنیتی، این موضوع را به اذهان متبادر کرده است که گویا در نظر این 
عده بعضی ها در مقابل قانون برابرترند!                                       صفحه10

* یک سال پس از قتل وحشیانه مایکل براون، نوجوان سیاهپوست آمریکایی به دست پلیس نژادپرست آمریکا 
شهرهای مختلف این کشور شاهد تجمعات گسترده ضد آمریکایی شد.                                صفحه آخر

* حجت االسالم سیدعلی طاهری، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان: 
آنچه قرار است از طرف دولت داده شود، باید به صورت الیحه باشد، نه اینکه 
متن برجام توسط معاون وزیر خارجه به رئیس دفتر رئیس مجلس داده شود، 

البته الریجانی به دولت اعالم کرده که الیحه به مجلس تقدیم شود.
* حسینعلی حاجی دلیگانی: اصول 77و 125 قانون اساسی مرجع قبول یا رد 
هرگونه قرارداد بین ایران و دیگر کشــورها را مجلس شورای اسالمی می داند 

بنابراین دولت هرچه زودتر الیحه توافق ایران و 1+5 را به مجلس ارائه کند.
  صفحه10

*مایکللدیندرگزارشیدرفوربسسناتورچاکشامرراعنصری
کلیدیدررابطهکاخسفیدوسرانفتنه88درایرانمعرفیکرد.

*درپیامکاخســفیدبهسرانفتنهتاکیدشدهبوداینپیغامازسوی
وزارتخارجهآمریکاســتوسوالشدهبود؛مابایدچهکاریانجام

دهیموچهکاریانجامندهیم؟
*لدینمتنکاملپاسخ8صفحهایفتنهگرانرامنتشرکردهومعتقد

استچندنفردرتهرانرویاینمتنکارکردهاند.
*ســرانفتنهدرپاسخازآمریکامیخواهندباجمهوریاسالمیوارد
توافقهســتهاینشــود،چراکهبهزعمآنانتوافقهستهایبهمعنای

سکوتمقابلرویکردهایداخلیوخارجیایرانخواهدبود.
*ســرانفتنهدرایننامهضمناعالمبرنامههــایبعدیخودبرای
آشوب،نظامرابهحمایتازتروریسموتالشبرایدستیابیبهبمب

هستهایمتهمکردهاند!
*لدیندرســال88:اگرازشــمابپرســنداینجنبش-فتنهسبز-
چهزمانیبرمیگردد؟احتماالخواهیدگفتبهیکسالپیش.اما به
منمیگویمماازاواســطدهه1980-دهه60-باکســانیازدفتر
نخستوزیریایراندرارتباطوتماسبودیموموضوعمذاکرهورابطه

راپیگیریمیکردیم.
*ازآغازفتنه88،کیهاندریادداشتهاوگزارشهایمستندومتعددی
برموضوعوابســتگیسرانفتنهبخصوصموســویوخاتمیبهآمریکاو
گرفتندستورالعملازواشنگتن،تاکیدکردهبود.صفحه2

ایران
 بر سر متحد خود 

معامله نمی کند
پاکسازی رد پای وزارت علوم

در ظلم به 3 هزار دانشجوی بورسیه

تشییع باشکوه شهیدان در سراسر کشور

بال پرشکسته ما کبوتران ســبک  خوش آمدید شهیدان دست بسته  ما          


