
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1400/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه وحساب 
ســود وزیان ســال 99 مورد تصویب قرار گرفت. موسســه 
حسابرســی و خدمات مدیریت معتمد ارکان دارنده شناسه 
ملی 10104073682 به سمت بازرس اصلی و آقای حجت 
عــدل پرور ک.م 0603309437 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند. آقای عباس امینی 
ک.م 0051388081 مدیرعامــل وعضو هیئت مدیره ، آقای 
رحیم امینی ک.م1189164116 رئیس هیئت مدیره ، آقای 
بابک امینی ک.م 0057047790 نائب رئیس هیئت مدیره 
و خانم ملک مشــاعی ک.م 0040468305 عضو علی البدل 
تعییــن گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج 
آگهی هــا انتخاب گردیــد. حق امضاء کلیه اوراق و اســناد 
تعهدآور بانکی ازقبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود 
اســالمی و نامه های اداری و مراسالت با امضاء آقای رحیم 
امینی )رئیس هیئت مدیره( و آقای عباس امینی)مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره( و آقای بابک امینی )نایب  رئیس هیئت 
مدیره( هریک به تنهایی همراه با ُمهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی راش بر 
سهامی خاص به شماره ثبت 41466 

و شناسه ملی 10100868415

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

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: علی 
ســراج به شماره ملی 0043315518 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سیامک صبوری 
به شماره ملی 0036049379 به سمت رئیس 
هیئت مدیــره الهــام تقی زاده متقی به شــماره 
ملــی 0040862720 به ســمت نائب رئیس 
هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 
تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقود اسالمی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی 
از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تارماک 
شرکت  سهامی خاص

 به شماره ثبت 38633 و شناسه ملی 10100840495

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1400/02/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره 
به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای 
محمد واحدی بــا کدملی3308982781 به عنوان 
رئیــس هیئت  مدیره آقای ســعید معینی ســده با 
کدملی 1160254451 به عنوان عضو هیئت  مدیره 
آقای علیرضا زاهــدی با کدملی 6199918983 به 
عنوان مدیرعامل و نائب رئیــس هیئت مدیره کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
ســفته بروات قراردادها و عقوداســالمی با امضای 
مدیرعامــل )آقــای علیرضا زاهدی( همــراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فرهیختگان حامی علم و صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 477116 

و شناسه ملی 14005143105

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1400/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
و حساب ســود و زیان ســال مالی1399 مورد تصویب 
قرارگرفت. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به شناسه 
ملی 10100522558 به ســمت بــازرس اصلی و خانم 
نیرالسادات سلیمان ریزی به شماره ملی 0045546118 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به 
قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای  هادی غالمی به شــماره 
ملی0943455960 به ســمت عضو هیئت مدیره آقای 
غالمعلی غالمی به شماره ملی 6299706716 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای محســن غالمی به شماره ملی 
0945854927 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای 
مهدی غالمی به شــماره ملی 0940922797 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها 
و عقوداســالمی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس
 سهامی خاص به شماره ثبت 254038 

و  شناسه ملی 10102944443

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
مــورخ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره  بــه 

شــد:  اتخــاذ  ذیــل  تصمیمــات   1399/06/30 
آقای محمد حســین ذوالفقاری طهرانی به ســمت 
ملــی 0043216031  کــد  هیئت مدیره   رئیــس 
 آقای محمد بیدآبادی به ســمت عضو هیئت مدیره 
کــد ملــی 0032280661 آقای احمــد بیدآبادی 
بــه ســمت نائــب رئیــس هیئت مدیره کــد ملی 
بیدآبــادی  عبدالحســین  آقــای   0041638158
عضو هیئت مدیره کد ملــی 0043821121 آقای 
میثــم بیدآبــادی به ســمت مدیرعامــل کد ملی 
0075350671 تعیین سمت گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته و برات 
و غیره به امضــاء 2 نفر از 4 نفر اعضاء هیئت مدیره 
بهمراه مهــر شــرکت و اوراق عادی مراســالت و 
مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 210279 

و شناسه ملی 10102517680 

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

فراخوان مناقصه عمومي )ارزیابی ساده(
مناقصه عمومي یك مرحله اي 

شماره م م آ ج /1400/0007 
)شماره فراخوان ثبت شده 

در سامانه ستاد 2000093228000348 (
پروژه تعمیر کمپرسور هوای اینگرســولرند ردیف C ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز 

600 کرنج
توجه: اعالم آمادگي جهت شــرکت در این مناقصه صرفاً بصــورت الکترونیکي )توکن( و از طریق 

سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir مي باشد.
الف-  شرح مختصر:

1- تهیــه و تعویــض مجموعه Air End مرحله اول و دوم کمپرســور، بررســی و ســرویس 
گیربکس ،تهیه و تعویض ضربه گیر مربوط به کوپلینگ ، بررسی،تهیه و تعویض بیرینگ ها

2- تهیه کاال و مصالح،  ابزار کار و ماشین آالت بعهده و هزینه پیمانکار می باشد.
3- پروژه تعدیل پذیر نمي باشد.

ب-  برآورد کارفرما/محل و مدت انجام 
 1- محل انجام خدمات ، خوزســتان ،امیدیه ، ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز 600 کرنج در فاصله

50 کیلومتری شهرستان امیدیه
 2- مدت اجراي پروژه 4 ماه و دوره نگهداري 12 ماه مي باشد.

3- برآورد تقریبي کارفرما معادل -/ 000ر000ر345ر15 ریال مي باشد.
ج-  شر ایط مناقصه گران متقاضي

 - داشــتن گواهینامه صالحیت تعمیرات اساسی ماشــین های دوار و فرآیندی از وزارت نفت و ارائه 
گواهینامه تأیید صالحیت ایمني معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعي

-  ارائه آگهي تاسیس و آخرین تغییرات معتبر 
- ارائه تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار )مناقصه( به مبلغ-/ 000ر250ر767 ریال و همچنین 
ده درصد مبلغ پیمان )درصورت برنده شدن( به عنوان تضمین انجام تعهدات، ضمناً در تعیین برنده 

مناقصه و در شرایط برابر اولویت با شرکت هاي بومي مي باشد. 
- ارائه رسید وجه صادره از سوي حسابداري کارفرما مبني بر واریز مبلغ فوق الذکر به شماره حساب 
IR190100004001119106377061 تمرکز وجوه ســپرده نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي 

ایران بنام شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري
-  مناقصه گر جهت تحویل تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاري تصویر تضمین 
از طریق سامانه الزم است بصورت حضوري به دفتر کمیسیون مناقصات در امیدیه محوطه صنعتي 
شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري ساختمان 300 اتاق 306 در مهلت مقرر مراجعه و تضمین 

را تسلیم نماید.
- ارائه ضمانتنامه بانکي به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براي مدت )90 روز( معتبر 

بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما براي مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشد. 
- متقاضي براســاس ماده 22 قانون برگزاري مناقصات موظف به اعالم شماره دورنگار فعال بمنظور 
ارســال مکاتبات مي باشد و ارسال هرگونه مکاتبه به دورنگار اعالمي به منزله تصدیق دریافت آن از 

سوي متقاضي است.
- قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

- هزینه درج آگهي در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
د- محل و مهلت دریافت اسناد

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت 
اســناد و اعالم آمادگي از طریق سامانه ستاد به نشــاني www.setadiran.ir مراجعه نمایند تا 
ارزیابي هــاي الزم وفق بند )الف( ماده 11 آئین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات 

)ارزیابي ساده( بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران بعمل آید.
1- مهلت دریافت اســناد مناقصه بصورت الکترونیکي )غیر حضوري( از ســاعت 8:00 صبح تاریخ 

1400/11/04 تا ساعت 14:00 تاریخ 1400/11/13
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب واریز، مبلغ 000ر700ر1 ریال از طریق درگاه موجود در سامانه 

www.setadiran.ir به نشاني
ه- محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها

متقاضیان مکلفند پیشــنهادات خود را حداکثر تا ساعت 9:00 روز یکشنبه مورخ 1400/11/24 به 
صورت الکترونیکي و از طریق ســامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناً پیشنهادات در همان روز یکشنبه 
مورخ 1400/11/24 گشــایش و قرائت خواهد شــد و حضور نماینده مناقصه گران یا معرفي نامه و 

کارت شناسایي معتبر بالمانع است.
ضمناً مهلت و محل تحویل فیزیکي تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تا ساعت 9:00 روز یکشنبه 
مورخ 1400/11/24 در محل کمیسیون مناقصات شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در آدرس 
فوق الذکر مي باشد.در صورت هر گونه تغییر در زمان و تاریخ به مناقصه گران اطالع رسانی خواهد شد.

همزمان ارائه معرفي نامه و کارت ملي براي متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکت ها در 
همه مراحل الزم و ضروري مي باشد.

 نشــاني: خوزســتان- امیدیه- محوطــه صنعتي- ســاختمان 300- امــور حقوقــي و قراردادها 
تلفن 06152632703

 http:/iets.mporg.ir     ،  www.shana.ir   ،   www.nisoc.ir 
روابط عمومی شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري

شرکت ملي نفت ایران
شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري)سهامي خاص(

شناسه آگهی: 1263052 شناسه نوبت چاپ: 1381610

نوبت اول
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش معمولی )نوبت اول(

موضوع مناقصه: تأمین بخشی از خدمات ترابری آزاد بوسیله کامیون های اتاقدار 6 و 10 و 16 تن 
مشخصات مناقصه:

مبلغ برآورد )ریال (شماره فراخوان سامانه ستادنام مناقصه گزار

75.800.000.000 ریال2000093985001044شرکت ملی حفاری ایران

ارزیابی کیفی مناقصه گران: 
1- بر اساس حداقل امتیاز )50( مربوط به معیار های موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود انجام می گردد.روش ارزیابی

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه: 

دریافت
 و تحویل اسناد

از تاریخ 1400/11/05لغایت 1400/11/14تاریخ شروع و پایان دریافت اسناد
از تاریخ 1400/11/16لغایت 1400/11/30تاریخ شروع و پایان تحویل استعالم های ارزیابی کیفی

آدرس مناقصه گزار 
جهت دریافت اطالعات

آدرس – اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارت A - اداره قراردادها 
شماره تلفن کارشناس پرونده: 061-34146524

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(: 
سه میلیارد و هفتصدو نود میلیون )3.790.000.000( ریالمبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول
üضمانت نامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ 50659 هـ تاریخ 1394/09/22و اصالحات بعدی آن.

IR 350100004001114006376636 اصــل فیــش واریــز وجــه نقــد بــه حســاب شــماره4001114006376636 و شــماره شــباü
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

90 روز )برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام می شود.

www.nidc.ir                     http://sapp.ir/nidc_pr کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران   

اداره امور قراردادها شناسه آگهی: 1261615 شناسه نوبت چاپ: 1379691

شرکت ملی نفت اریان شرکت ملی حفاری ایران
«سهامی خاص»

اداره امور شــعب بانک ملی استان خوزســتان در نظر دارد فراخوان 
مناقصــه عمومی خرید چهل دســتگاه کولرگازی اســپلیت ایســتاده 60 هزار 
بــه شــماره )2000005540000004( را از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارک الکترونیکی دولت بــه آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد. الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز یکشنبه 1400/11/03

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز شنبه 
1400/11/09

پنجشــنبه  روز   19 ســاعت  پیشــنهاد:  ارائــه  زمانــی  مهلــت 
  1400/11/21

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز شنبه 1400/11/23
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات اسناد مناقصه و 

ارائه پاکت ها
آدرس: اهواز امانیه خ ســقراط شــرقی ســمت رودخانه اداره امور شعب استان  

خوزستان
تلفن: 06133367344 - 06133360050

عالقمندان به شــرکت در مناقصه می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
الکترونیکی )توکن( با شماره های زیر تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-1456
مدیریت امور شعب بانک ملی 
استان خوزستان

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی 
خرید چهل دستگاه 

کولرگازی 
اسپلیت ایستاده 60 هزار 

بانک ملی استان خوزستان

نوبت اول

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/12/04 و مجوز شــماره 184232/۷1/۵ مورخ 
99/12/20 سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقای داریــوش امانی تهرانــی به کدملی 
128938۵۷۵0 بــه جای آقای عبدالهاشــم حســن نیا برای 
 مدت 2 ســال به عنوان عضو و رئیس هیات عامل ، مدیرعامل 

)رئیس  سازمان( انتخاب گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
سهامی خاص به شماره ثبت 78956 و شناسه ملی 10101237758

سال هشتادم   شماره 22947   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  یک شنبه 3 بهمن 1400   20 جمادی الثانی 1443    23 ژانویه 2022

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4، 10 و 11[

 ســندرز: نظــام سیاســی و اقتصــادی آمریکا 
جعلی است.

 افشــاگری  هاآرتص درباره کشــتار وحشــیانه
200 فلسطینی در سال 1948.

 فرانسه گذرنامه کرونایی را اجباری کرد.

 آماده باش مقاومت فلســطین در کرانه باختری؛ 
مشت آهنین ما در انتظار رژیم صهیونیستی است.

بــا درخواســت مذاکــره آمریــکا همزمــان   
حزب اهلل لبنان را تحریم کرد.

استاد دانشگاه آمریکا:

بیشازآنچهفکرمیکنیم
بهجنگداخلینزدیکهستیم

 غضنفــری: دولت گذشــته 50 درصــد منابع 
صندوق توسعه ملی را برداشت کرده است.

 مبارزه بدون خط قرمز با تعدی به منابع طبیعی؛ 
 ســاختمان دســتگاه قضا در بســتر رود چالوس

بعد از دستور »اژه ای« تخریب شد.

 محاکمه 18 متهم پرونده قاچاق 33 هزار میلیارد تومانی
قطعات خودرو آغاز شد.

 تحلیل گران آمریکایی؛ قیمت نفت در تابســتان 
به 120 دالر می رسد.

نماینده مجلس خبر داد

سود1000میلیاردتومانیمافیا
ازوارداتسمومکشاورزی

 ]صفحه 3[

الجزیره به نقل از یك منبع ایرانی:

ایران فقط توافق دائم را می پذیرد
توافق موقت در دستور کار نیست

میالدکوثررسول)ص(،حضرتصدیقهطاهره)س(
روزمادروزادروزامامخمینی)ره(مبارکباد

 همزمان با انتشــار مطالبی غیرواقعی از مذاکرات جاری در وین درباره توافق موقت، یک منبع نزدیک به 
تیــم مذاکره کننده ایــران تصریح کرد که طرح توافق موقت هرگز در دســتور کار ایران نبوده و تیم ایرانی 

همچنان به دنبال دستیابی به توافقی پایدار و قابل اتکاست.
 یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی در مذاکرات وین: تنها به توافق هسته ای دائمی فکر می کنیم و خواهان 
توافق موقت نیستیم. پیشنهاد توافق موقت هیچ گاه در برنامه ما نبوده است. تهران تنها توافق دائم و با اصول 

و پایه های محکم را می پذیرد.
 اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس: غربی ها برای فرار از موقعیتی که در آن قرار گرفته اند به طرح 
موضوع »توافق موقت« روی آورده اند. از لحاظ اقتصادی کشور حرکت رو به جلویی را آغاز کرده و سال آینده 
ان شــاءاهلل اقدامات دولت نتیجه خواهد داد. وقتی در موقعیت رو به جلو قرار داریم چرا باید به خواسته های 

کوچک مثل توافق موقت تن بدهیم؟!

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

دهنکجیآشکارچین
بهتحریمهایضدایرانی

آمریکا

مقاومت یمن خطاب به شرکت های خارجی:

برج های تجاری امارات را تخلیه کنید
موشک های انصاراهلل در راهند

]صفحه آخر[

 

نسخهایکه
کورمیکند...

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 به دنبال جنایت جدید ائتالف ســعودی در یمن و به خاک و خون کشیدن صدها نفر 
در زنــدان صعده این کشــور، ســخنگوی نیروهای مســلح یمن به شــرکت های 

سرمایه گذار خارجی توصیه کرد خاک امارات را هر چه سریعتر ترک کنند.
 یحیی ســریع: ما به شرکت های خارجی در کشور کوچك امارات توصیه می کنیم که 

این کشور را ترک کنند.
 وزیر اطالع رسانی یمن: پاسخ ما به عربستان و امارات دردناک خواهد بود.

 حمله به امارات، پیام نخست ما به دشمن و رژیم صهیونیستی است.
 به دنبال هشــدار های شدید انقالبیون یمن به عربســتان و امارات به دلیل جنایت 

زندان صعده سخنگوی ائتالف سعودی منکر این حمله شد.

صفحه 3

صفحه ۲

صفحه ۲

بررسی دستاوردهای
 سفر رئیس جمهور به روسیه
 و بودجه 1۴01 در مجلس

صفحه ۱۰

صفحه ۱۱

با پیامک »قطع برق«
 حسابتان خالی نشود

 رزمایش دریایی ایران 
با روسیه و چین

 ارسال پیام مستحکم به آمریکا بود

این داستان 
از انتها خواندنی تر است

6 سال پیش 
دروغ گفتیم که برجام 

حالل مشکالت است!

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

هشدار پلیس فتا

واشنگتن تایمز:

در نشست سران قوا صورت گرفت

نکته


