
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

مدیریت تدارکات و امور کاالی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مندرج درجدول ذیل را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.

کلیه شرکتهایی که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ 
درج آگهی فراخوان با مراجعه به ســایت های ذیل الذکر و اســتخراج »فرم تعهدنامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای 
شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب« و تکمیل و ارســال آن به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج 
در جدول ارزیابی کیفی )برای معامالت ... از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( اقدام و به آدرس مندرج در فراخوان 

ارسال نمایند.
مناقصه گران می توانند جهت دسترســی و چاپ فرم تعهدنامه و جدول ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارســال مستندات 

الزم منطبق با موارد مندرج در فرمهای مذکور به سامانه زیر مراجعه نمایند.

  WWW.NISOC.IR → فرم پرسش نامه ارزیابی → مدیریت تدارکات و امور کاال → مزایده و مناقصه
بدیهی است پس از بررسی مستندات واصله، مناقصه گرانی که حداقل نمره 60 را احراز نمایند جهت اخذ مجوز دریافت 
اســناد و مدارک مناقصه به کمیســیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب معرفی و متعاقبا اسناد و مدارک 

مناقصه به شرکت ها/ فروشندگان دارای صالحیت تحویل خواهد شد.
ضمنا، سایت های مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنی و مقادیر کاال به شرح زیر می باشد.

 WWW.SHANA.IR/www.NISOC.IR/WWW.IETS.MPORG.IR
آدرس ارسال اعالم آمادگی جهت شرکت در مناقصه و مستندات ارزیابی کیفی اهواز - کوی فدائیان اسالم )نیوسایت( 
خیابان شــهریور - مجتمع تدارکات و امور کاال - ســاختمان 114 - اداره تدارکات خرید کاالی داخلی - واحد عمومی 

- اتاق 4 - کدپستی 54579-61138 شماره تماس: 061-341-25132

شرح کاالتعدادواحد صدورشماره قلم
1NO60PUMP

2NO5TRAVEL DRIVE
3NO10FUEL STRAINER
4NO4ELECTR INSTAL
5NO4TRANS MSP
6NO4ARM REST
7NO4PILOT OIL
8NO10WORKING HEAD
9NO8HYDR DISTRIBUTOR
10NO6MISCELLANEQUS
11NO2SHAFT
12NO4HOSE

مربوط به تقاضای شماره: 9450134-01 مناقصه شماره: 94-3-569

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

نوبت اول

مجوز:1394/3097

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
موضوع: تامین قطعات یدکی

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/3/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- ترازنامه و صورت ســود و زیان سال مالی منتهی به 1393/12/29 به 
اتفاق آرا مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

- آقایان بیژن یزدگردی به شــماره ملی 0043142974 و محمدابراهیم 
قره داغی به شماره ملی 1582039070 و ایوب رضائی اهری به شماره ملی 
1671849442 را به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دو ســال انتخاب 

گردیدند.
- موسسه حسابرســی آرمان راهبرد به شناسه ملی10100643383 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای رضا ذکی علمداری به شماره ملی5059610322 

را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
- روزنامه کیهان جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب و تعیین ســمت 
هیئت مدیــره، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخــاب مدیران، تصویب 
ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پگا 
سهامی خاص به شماره ثبت78777

 و شناسه ملی10101236094

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

بارکد 4792479

م الف106879

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/3/7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

آقای صادق احمدی خلیلی به شــماره ملــی 0072763876 بجای آقای داود جداری 
صالحی به شماره ملی: 1373606908 بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آریا تجهیز ابن سینا سهامی 
خاص به شماره ثبت 453679 و شناسه ملی 

14004029279

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

بارکد: 4545773

م الف 106884

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1393/8/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

رضا پوررجب به کد ملــی 2971729214 به عنوان رئیس هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره 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 آب و فاضالب روستایی 
استان تهران سهامی خاص به شماره ثبت 141482 

و شناسه ملی 10101844933

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

بارکد: 4326865

م الف 106885

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/12/8 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

- محل شرکت به تهران جردن کوچه نور پالک 40 کد پستی 1917733793 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی( 
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 کیمیا آوای نامی 
سهامی خاص به شماره ثبت 334150

 و شناسه ملی 10103714856

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

بارکد: 4628985

م الف 106883

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

1- موضوع شــرکت: انجام، سرمایه گذاری و مشــارکت در داخل یا خارج از کشور در زمینه های: تولید، توسعه و احداث واحدهای تولید 

انرژی، تولید و صادرات و واردات ماشین آالت و ابزارآالت و تاسیسات مربوط به کاهش آالینده ها و بهینه سازی مصرف انرژی و فرایندهای 

تولید صنعتی و انتقال و توزیع برق و ســوخت انرژی و فرآورده های مربوط، احداث واحدهای تولید و تبدیل محصوالت شیمیایی، تولید 

و صادرات و واردات ماشــین آالت و ابزارآالت و تاسیســات مربوط به سیســتمهای حمل و نقل، تولید و صادرات و واردات ماشین آالت و 

ابزارآالت و تاسیســات مربوط به افزایش کارایی صنایع، صنایع پایین دســتی و تولید فرآورده های مربوط به صنایع، اکتشــاف، توسعه و 

استحصال منابع انرژی تجدیدپذیر مانند خورشید و باد، ارائه انواع خدمات مدیریتی، طراحی، تحقیق و توسعه، فنی، مهندسی، بازرگانی، 

صــادرات، واردات، اجرایی و بهره برداری در ارتباط با فعالیت های بندهای باال، عقد قراردادهای اخذ مشــارکت با شــرکت های داخلی و 

خارجی در زمینه فعالیت های شــرکت، ایجاد شــرکت، اخذ نمایندگی و تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور در صورت لزوم پس از 

اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان خرمشهر خیابان مرغاب کوچه هفتم شماره 36 کد پ 1533756336 

ســرمایه شــرکت: مبلغ 5/000/000 ریال منقسم به 100 ســهم 50000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد 

که مبلغ 1/800/000 ریال توســط موسسین طی گواهی بانکی شماره 30589/190 مورخ 94/2/30 نزد بانک قوامین شعبه بیمارستان 

ولیعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

اولین مدیران شــرکت: صادق صدیقی خویدک ش ملی 3719610098 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حســن صدیقی 

خویدک ش ملی 4430812616 به ســمت عضو هیئت مدیره و راحله محمدپور ش ملی 0067100961 به ســمت نایب رئیس هیئت 

مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت به امضای آقای صادق صدیقی خویدک همراه با مهر شــرکت و اوراق 

عادی و اداری به امضای آقای صادق صدیقی خویدک همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

بــازرس اصلــی و علی البدل: علیرضا کیامهر به شــماره ملی 4430667535 به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا کمالی به شــماره ملی 

4431733264 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص ایلیا شریف صنعت در تاریخ 1394/4/24 
به شماره ثبت 475766 به شناسه ملی 14005090278

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

بارکد 4320534  

م الف 106886

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1394/3/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای سیدمهدی شفیعی ماسوله بشــماره ملی 2594326976 

و فریده زرین بال ماســوله بشماره ملی 2669783465 و سیده 

نرجس شفیعی ماسوله بشــماره ملی 2594357804 به سمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

یونس ریحانیان ماســوله بشــماره ملی 2669778755 بسمت 

بازرس اصلی و مریم کریمی بشماره ملی 3781626040 بسمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

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

انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب بازرس، انتخاب و تعیین 

سمت هیئت مدیره، انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی 

در سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی 
تافته دزفول سهامی خاص به شماره ثبت 
218280 و شناسه ملی 10102596136

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

بارکد 4646570  

م الف 106874

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1393/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

صورت های مالی ســال منتهی به 1392/12/29 شامل ترازنامه، 
صورتحساب سود و زیان به تصویب رسید.

اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شــرح زیر تعیین و 
انتخاب گردیدند.

آقای سیداســماعیل جمالی به کد ملــی 214781061 و آقای 
محمدجعفر محمدپور رودبارکی کد ملی 2248508603 و آقای 

مهدی محمدپور رودبارکی کد ملی 0062530781 
خانــم عصمــت رجبی به شــماره ملــی 003648954 و آقای 
ایمان علــی محمد ابراهیم به شــماره ملــی 00107988544 
بترتیب بســمت بــازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکســال 

انتخاب شدند. 
روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد.
 با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، 
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب بازرس 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 مهندسی پریمر 
سهامی خاص  به شماره ثبت 19350 

و شناسه ملی 10100648768

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

بارکد: 4316443

م الف 106887

* کشــاورزان معتــرض اروپایی با پلیــس درگیر
شدند.

* کشاورزان سراسر اروپا در بروکسل علیه سیاست 
ریاضت اقتصادی تظاهرات کردند.

* پلیس بلژیک با ماشــین آب پاش، گاز  اشک آور و 
باتوم به کشاورزان اروپایی حمله کرد.

* هــزاران کشــاورز با صدها تراکتــور خیابان های 
بروکسل را مسدود کردند.                  صفحه آخر

سال هفتادو چهارم   شماره ۲1153   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار شنبه 1۸ شهریور 1394   ۲5 ذیقعده 1436   9 سپتامبر ۲015

صفحه2 صفحه2

يادداشت روز

بحران اقتصادی غرب
کشاورزان اروپایی را هم به خیابان ها کشاند

گزارش خبری کیهان

استقبال دشمن از دهن کجی دولت
به قانون اساسی

* حمالت هوایی گسترده و بی سابقه ترکیه به 

مواضع پ.ک.ک در شمال عراق.

* مشاور ارشد پادشــاه سعودی: عربستان در 

مقابل ایران به اسرائیل نیاز دارد.

*جلســه پارلمان عراق برای بررسی الیحه جنجالی 

»گارد ملی« به دلیل اختالفات گسترده تشکیل نشد.

* داعش 27 تن از اعضای خود را به ســبک 

آمریکایی ها اعدام کرد.                    صفحه آخر

* جهانگیری با دســتور رئیس جمهور رئیس 

ستاد اقتصاد مقاومتی شد.

* بانک مرکزی: زوج های متقاضی تســهیالت 10 

میلیونی کاال به سامانه وزارت صنعت مراجعه کنند.

* معاون وزیر آموزش و پرورش: دانش آموزان 

نیمه بینای کشور تبلت رایگان می گیرند.

* معاون وزیر نیرو: تصمیمی درباره تعرفه آب 

گرفته نشده است.                     صفحات4و9

گزارش خبری کیهان از پشت صحنه
انفجارهای مشکوک افغانستان

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز 
به جای جریمه نقدی

* علی اکبر والیتی رئیس  مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام: این طور نیســت که ما فقط از نظر سیاســی و تبلیغاتی موضوع حمله به 
یمن را محکوم کنیم بلکه هرچقدر که بتوانیم به مردم یمن کمک می کنیم و 

در کمک به مردم سوریه نیز کوتاهی نخواهیم کرد.
* هر طرحی که بشــار اســد و دولت ســوریه با آن موافق باشند ما هم با آن 

موافقیم و از آن حمایت خواهیم کرد.
* مجلس شــورای اسالمی براساس قانون اساســی باید برجام را بررسی کند 
و این حق مجلس شورای اســالمی است که به همین ترتیب عمل می شود و 
مسیر درست همین است.                                                    صفحه10

پدیده فارغ التحصیالن
بهانه های صفر کیلومتر

تکراری !

خبر ويژه

برای رجز خوب است اما
نقض برجام مقابله به مثل ندارد

والیتی:

حمایت ایران از یمن
 فقط سیاسی و تبلیغاتی نیست

* دانشگاه ها در سال های اخیر با ایجاد رشته های گوناگون مرتبط و بدون 
یک کار علمی و دقیق که مشــخص کننده رفع نیاز صنعت باشد در حال 
تشویق جوانان برای ورود به عرصه های تحصیلی هستند.         صفحه8

* ســخنگوی دولت: دولت نظر رسمی خود را مبنی براینکه نیازی به 
ارائه الیحه برجام به مجلس نیست را اعالم کرد!

* طبق قانون مجلس در زمینه حفظ دستاوردهای هسته ای رسیدگی به 
این موارد به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است.

* ادعای سخنگوی دولت مبنی بر واگذاری تکلیف بررسی توافق به شورای عالی 
امنیت ملی از سوی مجلس، نه تنها غیرحقوقی بلکه کاماًل خالف واقع است.

* نمایندگان در این قانون به صراحت تاکید کرده اند؛ براساس اصول 
هفتادو هفتم )77( و یکصد و بیست و پنجم )125( قانون اساسی، نتیجه 

مذاکرات باید به مجلس شورای اسالمی ارائه شود.
* مخالفان فرســتادن برجام به مجلس مدعی هستند ایستادگی آنان 
در برابر قانون اساسی بخاطر مصالح کشور است که باید پرسید دولت 
مجری قانون است یا مرجع تشخیص مصلحت و کدام مصلحتی باالتر 

از عمل به قانون اساسی؟!
* بی بی سی: مجلس در ایران هیچگاه در راس امور نبوده و در رابطه 

با مسائل هسته ای هم تا حاال مجلس ورود کیفی نداشته است.
* وال اســتریت ژورنال: رئیس جمهور ایران با ارسال این توافقنامه به 
مجلس برای کسب تایید نهایی مخالف بود زیرا واهمه دارد مجلس آن 

را رد کند یا بخواهد مالحظاتی را در آن اعمال کند.
* پایگاه صهیونیستی دبکافایل: این اقدام برای به حاشیه راندن دولت 
است که اوباما و جان کری روی او برای امضای توافق هسته ای حساب 
باز کرده بودند.                                                                 صفحه2

رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور اتریش و هیئت همراه:

دنباله روی برخی کشورهای اروپایی
 از سیاست های خصمانه آمریکا علیه ایران غیرمنطقی است

 صفحه3


