
شــركت نفت و گاز اروندان )مناقصه گزار( در نظــر دارد خدمات 
موضوع فوق را از طريق شــركت هاي واجد صالحیت داخلی )پیمانکار( 
تامین نمايد. بدين وسیله از كلیه شركت هايي كه داراي شرايط ذيل مي 
باشــند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعالم ارزيابي 

كیفي، براي ارزيابي و تعیین صالحیت به اين امور ارسال نمايند.
 الــف- موضوع مناقصــه عبارت اســت از: تعمیــر الکتروموتور

11000V ,1600kW ,2985rpm واحد بهره برداری آزادگان شمالی
ب- برآورد مالي مناقصه: برآورد مالــي مناقصه 15،000،000،000 

)پانزده میلیارد( ريال مي باشد.
ج- نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: از نوع سپرده )واريز وجه 
نقد( و يا ضمانت نامــه بانکي به میزان 750،000،000 )هفتصد و پنجاه 

میلیون( ريال مي باشد.
د- مدت اجراي قرارداد: 4 ماه 

ر- معيارهای ارزیابی كيفی: 
1- تجربه و دانش در زمینه مورد نظر  2- حسن سابقه در كارهای قبلی

۳- توان مالی

كلیــه مراحل برگــزاری فراخوان ارزيابــی كیفی از دريافــت و تحويل 
اســناد اســتعالم ارزيابی كیفی تا ارســال دعوتنامه براي ساير مراحل 
 مناقصه، از درگاه ســامانه تداركات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شــد. الزم اســت مناقصه گران 
درصورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام درســايت مذكور و دريافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ 
انتشــار فراخوان در ســامانه تاريخ1401/5/8 می باشد. اطالعات و اسناد 
مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآيند ارزيابی كیفی و ارســال دعوتنامه 

از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرايط ارسال خواهد شد. 
بديهي است انتشار اين آگهي صرفاً به منظور شناسايي و ارزيابي متقاضیان 
طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارســال اسناد و مدارك فوق الذكر 
هیچگونــه حقي براي متقاضیان در مقابل اين شــركت ايجاد نمي كند. 
ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه اســت. متقاضیان در صورت 
داشتن هرگونه سؤالي مي توانند با شماره تلفن هاي 32125420 -061 و 

32121611-061 تماس بگیرند.
AOGC.ir :آدرس وب سایت  

 آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران - مناقصه يك مرحله اي 
شماره 594 / 1401 م م  /  شماره فراخوان: 2001093567000036

شناسه نوبت چاپ: 15066۸6شناسه آگهی: 1356234 روابط عمومي شرکت نفت و گاز اروندان
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شركت ملی نفت ایران
شركت نفت و گاز اروندان)سهامی خاص(

مــورخ  مديــره  هیئــت  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
 1400/1/278۳ شــماره  مجــوز  و   1400/02/22
 مورخ1400/2/26 اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمی
استان تهران تصمیمات ذيل اتخاذ شد: آقای مجید شاكری 
باكدملی0089910۳0۳ به ســمت عضو و رئیس هیئت 
مديره و آقای كريم شــاكری باكدملی1299984274 به 
مديره و آقای منصور ابراهیمی خوسفی  سمت عضو هیئت 
باكدملی 4479772782به ســمت عضو هیئت مديره و 
مديرعامل انتخاب شــدند. كلیه اســناد مالی تعهدآور و 
قراردادها و اســناد و اوراق بانکی ازقبیل چک ، ســفته و 
برات و سايرمکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد 

مديرعامل و همراه با مهر موسسه اعتبار خواهد داشت.

آگهی تغييرات 
موسسه فرهنگی و هنری عصر اطالعات

 به شماره ثبت 37103  
و شناسه ملی 14005354707

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1۳99/09/05 تصمیمات ذيل اتخاذ شــد: آقای 
سیدعلیرضا شريفی اصل به شماره ملی 0065829492به 
ســمت مديرعامل و رئیس  هیئت مديره ، آقای سید باقر 
شــريفی اصل به شــماره ملی 1729515150به سمت 
نايب  رئیس  هیئت مديره و خانم ســعیده شريفی اصل به 
شــماره ملی 0057972400به سمت عضو هیئت مديره 
به مدت 2 سال انتخاب گرديد. كلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شــركت از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق 
عادی و اداری و قرارداد ها و عقود اســالمی با امضاء آقای 
ســیدعلیرضا شريفی اصل به ســمت مديرعامل و رئیس  
هیئت مديره و آقای ســید باقر شــريفی اصل به ســمت 
نايــب  رئیس  هیئت مديره هر يک به تنهايی همراه با مهر 
شــركت معتبر می باشد. خانم آسیه اكبری حلم به شماره 
ملــی 1۳6064280۳ به ســمت بــازرس اصلی و آقای 
حسن كردی به شــماره ملی 41۳2۳45289 به سمت 
بــازرس علی البدل بــرای مدت يک ســال مالی انتخاب 
شدند. ترازنامه و حساب ســود و زيان شركت منتهی به 

1۳98/12/29 مورد تصويب قرار گرفت.

آگهی تغييرات شرکت شريف گستر نفيس شهر 
سهامی خاص به شماره ثبت 498182 

و شناسه ملی 14006164060 

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

به استناد صورتجلســه هیئت مديره مورخ 1۳99/11/12 
تصمیمات ذيل اتخاذ شــد: ســمت اعضــاء هیئت مديره 
به قــرار ذيل تعییــن گرديدند: آقای عباســعلی رحیمی 
اصفهانی به كد ملی 1286552249 به نمايندگی شركت 
ره نگار خاورمیانه پارس به شناســه ملی 10۳2082۳609 
به عنوان رئیس هیئت مديره انتخاب شد.- آقای محمدرضا 
محمودی به كدملی 0051486997 به نمايندگی شركت 
پیوند تجارت آتیه ايرانیان به شناسه ملی 14005291651 
به عنــوان مديرعامل و نايب رئیس هیئــت مديره انتخاب 
شــد. آقای مجید نوعی به كد ملــی 0۳80986۳10 به 
نمايندگی از بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی به شناسه 
ملی 10100171920 به عنوان عضو هیئت مديره انتخاب 
شد.- كلیه اوراق و اســناد مالی و تعهدآور از جمله چک، 
ســفته، برات، قــرارداد و غیره با امضــاء متفق مديرعامل 
و يکــی از اعضــاء هیئت مديره و در غیــاب مديرعامل با 
امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مديره همراه با مهر شــركت 
معتبر می باشد. همچنین اوراق عادی و مراسالت با امضاء 

مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر می باشد. 

آگهی تغييرات شرکت خدمات مهندسی شهر سازی علوی 
شرکت سهامی خاص  به شماره ثبت 122395 

و  شناسه ملی 10101658981 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/12/06 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:- حمید 
مســعودی فر کد ملی 0032270763و شهال صفارزاده با کد 
ملی 0452082145 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 
2 سال انتخاب گردیدند- روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غيرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری شهريار 

آگهی تغييرات شرکت قطعات خودرو سهامی خاص
به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10100740923

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/05 
و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/05 تصمیمات 
 ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال
به مبلغ 10000000000 ریال منقســم به 10000000 سهم 
1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شــده از طریق مطالبات 
حال شــده تامین گردیده افزایش یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شــرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 

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

آگهی تغييرات شرکت شريف گستر نفيس شهر سهامی خاص 
به شماره ثبت 498182 و شناسه ملی 14006164060 

به استناد صورتجلسه هیئت مديره مورخ 1400/04/14 
و و مجــوز شــماره 14002۳0۳1/10060 مورخ 
1400/4/19 وزارت میــراث فرهنگی ،گردشــگری 
 و صنايــع دســتی تصمیمــات ذيــل اتخاذ شــد: 
الف- 1( آقای فرمان غفاريان ك.م0451645۳8۳ 
 بــه عنــوان مديرعامــل و رئیــس  هیئــت  مديره 
 الف- 2( خانم سمانه كبیری ك.م 045۳68۳584
هیئــت  مديــره نايــب  رئیــس   عنــوان   بــه 

الف- ۳( آقای مهدی فرهادی ك.م0051208067 
بــه عنوان عضــو هیئت مديره بــرای دوران تصدی 
هیئت مديره انتخاب گرديدند. ب- امضاء كلیه اوراق 
و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و غیره با 
امضاء مدير عامل و رئیس هیئت مديره آقای فرمان 
غفاريان و يا نايب رئیس  هیئت مديره خانم ســمانه 
كبیــری هر يک به تنهايی و همراه با مهر شــركت 

معتبر خواهد بود.

آگهی تغييرات شرکت هتل بزرگ تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت 26985 

و شناسه ملی 10100724529

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

به استناد صورتجلسه هیئت مديره مورخ 1400/0۳/01 
تصمیمات ذيل اتخاذ شــد: - آقــای هرمز خواجوی با 
شــماره ملی 1840261۳15 نمايندگــی فرآورده های 
طعم طبیعت حامی 14004570125 به ســمت رئیس  
هیئت  مديــره و آقای قاســم دهقانی ورنامخواســتی 
به شــماره ملی ملــی 117092684۳بــه نمايندگی 
گروه كشــاورزی حامی ســرمايه ســروش پارســیان 
1010۳961479 به ســمت مديرعامــل و نايب  رئیس  
هیئت  مديــره و آقای ابوالفضل علــی دايی احمدی با 
شماره ملی 0421994479به نمايندگی مجتمع كشت 
و صنعــت فــردوس 10101265667 به ســمت عضو 
هیئت  مديره انتخاب شــدند- كلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شركت به امضاء مشترك مديرعامل و يکی از 
اعضای هیئت  مديره همراه با مهر شــركت دارای اعتبار 
می باشد. امضای كلیه اوراق اداری و مکاتبات بدون تعهد 

به عهده مديرعامل و مهر شركت اعتبار دارد.

آگهی تغييرات شرکت توليد و تکثير و پرورش
 ميگوی ممتاز شهاب شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 116673 و شناسه ملی 10101602789

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: صورت های مالی مؤسســه 
شــامل ترازنامه در تاریخ 1398/12/29 وحســاب سود و زیان و جریان 
وجوه نقد برای ســال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1398 مورد تصویب 
قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت 7355 و شناسه 
ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی برای ســال مالی 1399 
انتخاب گردید روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی مؤسسه انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری تهران  

آگهی تغييرات موسسه تحقيق و توسعه دانشمند
 به شماره ثبت 24533 و شناسه ملی 10104022009

سال هشتادو يکم   شماره 23089   تکشماره 50000 ريال12 صفحه ) نيازمندي ها در صفحه6 ( سه شنبه 18 مرداد 1401   11 محرم 1444    9 آگوست 2022

 ] صفحه آخر[ ]صفحات 10، 4 و 11[

 بی حجابی اجباری در فرانســه صــدای اعتراض
سازمان ملل را هم در آورد.

 اينستاگرام انتشار تصوير شهید 5 ساله فلسطینی را ممنوع اعالم كرد!
 »الرای« كويت خبر داد: رژيم صهیونیستی به تمام شروط 

لبنان در پرونده ترسیم مرزی گردن نهاد.

 دولت فرانسه خبر داد: خشکسالی تاريخی در اروپا؛
100 شهر فرانسه آب آشامیدنی ندارد.

 خطــر تکــرار فاجعــه ای بزرگ تــر از چرنوبیل
در بزرگ ترين نیروگاه اتمی اروپا.

گزارش كيهان از برگزاری جهانی مراسم عاشورا

عاشورای حسینی از کربال و مزارشریف و صنعا
تا وین و نیویورک و کنیا

 دولت سیزدهم در بخش تجارت موفق عمل كرده 
است.

 سرپرســت ســازمان تعــاون روســتايی از فاصله
10 برابری قیمت خرما از نخلستان تا مغازه خبر داد.

 هزينه وام مسکن كاهش يافت.

 ســخنگوی وزارت صمــت اعــالم كــرد: جوالن
4 میلیارد دالر لوازم يدكی قاچاق و بی كیفیت در بازار.

تومان   تهرانی ها در بهار امسال بیش از 1۳ میلیارد
صدقه پرداخت كردند.

واكنش وزارت بهداشت به اظهارات رئيس جمهور سابق:

خرید ۱۱۰ میلیون ُدز واکسن خارجی در دولت سابق صحت ندارد 
۵ برابر دولت قبل واکسن خریدیم

با وجود ركوردشکنی مصرف انجام شد

موفقیت دولت سیزدهم 
در تأمین برق تابستان داغ بدون خاموشی

 دولت ســیزدهم با اقداماتی كه طی يک سال گذشــته انجام داد موفق شد زمینه گذر بدون خاموشی از 
تابستان سال 1401 را در اولین سال دولت فراهم كند.

 فصل تابستان در سال های گذشته با كلید واژه »خاموشی های پیاپی« همراه شده بود و مشتركان صنعتی، 
كشاورزی و خانگی را دچار آشفتگی گسترده می كرد.

 ]صفحه آخر[

پاسخ پشيمان كننده جهاد اسالمی به صهيونيست ها

شلیک 1100 موشک به 58 نقطه اسرائیل
پاسخ مقاومت فلسطین به ترور 2 فرمانده

 پس از ترور 2 فرمانده جهاد اســالمی فلســطین از ســوی صهیونیســت ها، مقاومت طی روزهای جمعه تا يکشنبه
وارد يک درگیری نظامی تمام عیار با صهیونیست ها شد و توانست به خوبی از اين نبرد سربلند بیرون بیايد.

 طبق گزارش های منتشــر شــده، 58 نقطه اسرائیل با 1100 موشــک هدف قرار گرفته و صهیونیست ها طبق روال،
حاضر به انتشار تلفات و خسارات خود نشدند.

 حمالت صهیونیســت ها به نوار غزه آتش اختالفات داخلی در تل آويو را هم شــعله ور كرده و رسانه های صهیونیستی
در حال انتقاد از اين جنگ هستند.

 جنگ اخیر فلسطین كمتر از يک ماه پس از سفر بايدن به تل آويو و با حمايت وزارت خارجه آمريکا از تل آويو 
صورت گرفت!

 ]صفحه 4[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

آقای روحانی! اوباما و ترامپ
پشتگرم به شما

 برجام را زیر پا گذاشتند

مراسم تاسوعا و عاشورای امسال پرشورتر از هميشه

ملت امام حسین)ع(
سنگ تمام گذاشت

 

حسینی که
در میان ماست

یادداشت میهمان

] صفحه۲ [

 ملت امام حسين)ع( تماشایی تر از قبل علم های عزای ساالر شهيدان دشت كربال و یاران باوفایش را برافراشت و بار دیگر تلقينات  فاسد بدخواهان را از فضای  جامعه  زدود.
 مردم ایران اسالمی بار دیگر تعبير زیبا و پر معنای سيدالشهدای مقاومت اسالمی حاج قاسم سليمانی را عينيت بخشيدند و ثابت كردند ملت امام حسين)ع( هستند.

صفحه 11

عصبانیت مدعیان اصالحات
از گزارش کیهان درباره

»شبکه نیابتی دشمن«

صفحه ۳

ترویج اباحه گری 
با توسل به مغالطه!

صفحه ۹

تاج طبق قوانین فیفا
رد صالحیت می شود

صفحه ۴

8۶8 میلیون نفر در جهان 
غذای کافی ندارند

فائو:

صفحه 11

آمریکا به توافق با ایران نیاز دارد
پس با شرایط ما کنار بیاید

]صفحه 3[

خطيب جمعه تهران: 


