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کاشت درخت= نجات زندگی

»درخت مظهرحیات در طبیعتی اســت که 
ما آن را با نگاه عامیانه بی جان می پنداریم... روز 
درختکاری که در کشور معمول و باب شده، یکی 
از روزهای پربرکت در جمهوری اســالمی است، 
چون درخت و گیاه برای کشــور، برای زندگی، 
برای مردم و برای تنفس یک امر ضروری است. 
متاسفانه در طول ســالهای متمادی، به مسئله 
البته حاال خوشبختانه  بی اعتنایی شده  درخت 
مردم و مســئوالن به درخت و به محیط زیست 
توجه نشان می دهند، لیکن به نظر می رسد که 
هرچه بیشتر بایستی در این زمینه کار کرد. به نظر 
من خود مردم هم مؤثرترین و مهم ترین بخش از 
ایــن کار را برعهده دارند، حفظ جنگل ها، حفظ 
مرتعها، حفظ زمین های حاصلخیز و حفظ باغات... 
مراتع مــا، جنگل های ما ذخائر عظیم حیاتی ما 
هستند، از جنگل باید کشور، همه چیزش بهره 
ببــرد، جنگل واقعا یک منبــع حیاتی بزرگ و 
تجدیدپذیر است اگر چنانچه عاقالنه و درست 
از مرتع و جنگل اســتفاده بشود، اگر ما با منابع 
گیاهی کشور، یعنی همین جنگل هایمان، همین 
مراتعمان و به تبع آن بوستان های شهری درست و 
عاقالنه برخورد کنیم، اینها همیشه باقی می ماند.«
متن فوق فرازی مهم از بیانات رهبر معظم انقالب 
در سال های اخیر به مناسبت روز درختکاری و پیرامون 
محیط زیســت و منابع طبیعی است که معظم له در 
ایــن رهنمود ها بارها و بارها بر اهمیت درخت و حفظ 
و حراســت از منابع طبیعی تاکید داشــتند. از این رو 
هر یک از ما به نوبه خود باید در حفظ منابع طبیعی، 
جنگل و درختان، این میراث های ماندگار بی وقفه تالش 
کنیم. اینکه بدانیم کارکرد درختان و بخصوص منابع 

* دکتر رضا احمدی رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال: مهم ترین 
کارکرد درختان و جنگلهای کشور توجه به رویکرد حفظ منابع آب و 

خاک و مالحظات اکولوژیک و خدمات اکوسیستمی است.
* * *

طبیعی و جنگل های کشور چیست و چگونه درختان 
اقلیــم را تنظیم می کنند، بی تردید بهتر و بیشــتر در 
حفــظ و صیانت از این نعمت هــای خدادادی و ثروت 
ماندگار کوشــا خواهیم بود. داشتن نگاه آشتی جویانه 
بــا طبیعت بخصوص در آغاز فصل جان و جهان فصل 
بهار و سرسبزی طبیعت و فصل نوشدن دوباره درختان 

جوششی تازه در پی و ریشه ها می دواند.
درخت، جلوه ای از خلقت پروردگار

درخت یکی از زیباترین مظاهر خلقت و جلوه ای 
از تجلیات آفریدگار عالم است و نماد آبادانی وشاخص 
ســبزی و خرمی و مظهر زندگی و باعث تلطیف هوا و 
موجب آســایش و رفاه مــردم و صفا و پاکی طبیعت 

می باشد.
در دین مقدس اسالم، بنابر آیات و روایات و سیره 
معصومین)ع( می توانیم به نقش و اهمیت این نعمت و 
موهبت عظیم پروردگار عالم پی ببریم. حجت االسالم 
علی مظهری کارشــناس امور دینــی در گفت وگو با 
گزارشگر کیهان از این اهمیت برایمان می گوید و این 
طور توضیح می دهد: »براساس آیات قرآن یکی از مواهب 
و نعمت های خداونــد در آخرت و یکی از ویژگی های 
بهشت که در آیات کریمه و روایات شریفه بارها به آن 
اشاره شده است، درخت می باشد. در بهشت باغ وجود 
دارد که از زیر درختانش نهر جاری است.« در میان این 
درختان بهشتی، درختان میوه نیز وجود دارد، میوه هایی 

که به تعبیر قرآن »وفاکهه مما یتخیرون« است.
حجت االســالم مظهری در ادامه تاکید می کند: 
»بسیاری از پیامبران و امامان معصوم)ع( ما کشاورز و 
باغدار بودند و خود با دســت خود به کاشت و برداشت 
درختان اقدام می کردند و به این وســیله در عمران و 
آبادانی زمینی که خداوند بــه آن امر فرموده، اهتمام 

قیامت برپا شد و شما مشغول کاشتن درختی بودید، از 
این عمل نیک خود دست برندارید، خاطرنشان می کند: 
»این مطلب نشانگر تأکید و توصیه اولیای اسالم به حفظ 
و حراست از درختان و اهمیت درختکاری است. گرچه 
متاسفانه با پیشــرفت تکنولوژی، تخریب جنگل ها و 
نابودی درختان رو به افزایش است. اما جای خوشبختی 
است که بشر امروز به این عمل زشت خود اقرار دارد و 
سازمان هایی را برای حفظ و حراست و گسترش پارکها 

و ازدیاد درختان به وجود آورده است.«
فواید درخت و درختکاری

در باب فواید درخت و درختکاری ســخنها بسیار 
گفته و شــنیده شــده است و این مســئله برای کسی 
پوشیده و پنهان نیســت ولی تاکید چندباره این فواید 
شاید تلنگری باشد برای افرادی که هنوز وقتی پای خود 
را به دامان طبیعت می گذارند بی رحمانه پای درخت آتش 
روشن می کنند، زباله های خود را در جنگل رها می کنند 
و با دست خود به تخریب جنگل و درختان می پردازند.

مرتضی رســتمی عضو جامعه دوستداران محیط 
زیست و فضای سبز در گفت وگو با گزارشگر کیهان با 
اشاره به اینکه طبیعت بدون درخت، ناموزون و زشت 
می گردد، می گوید: »وجود جنگل و درخت در صحنه 
طبیعت و زندگی انسان، باعث زیبایی، شادی، سبزی، 

آسایش و رفاه می شود.«
وی با اشــاره به اینکــه درختــان می توانند در 
جلوگیری از فرسایش خاک کشاورزی و زمین در هنگام 
سیل نقش مهمی داشته باشند، می افزاید:  »درختان در 
تغییر و تبدیل آب و هوا و اعتدال آن نقش بسزایی دارند. 
تشکیل جنگل و توسعه آن، نه تنها تأثیر اساسی در روند 
آب و هوا دارد، بلکه در ایجاد تعادل در چرخه طبیعت 

نقش ارزنده ای دارد.«
مبارزه با فرسایش و حفظ و تولید خاک، تفرجگاه 
انسان و تأثیر درخت در تعدیل آب و هوای یک منطقه 
و تلطیف هوا، از جمله سرفصل های فواید درختان است 
که این دوستدار طبیعت بدان اشاره می کند و می گوید: 
»نقش اقتصادی درخت و جنگل و تولید مواد دارویی و 
صنعتی همچنین نقش درختان در جذب پرتوها و جذب 

گرد و غبار نباید از نظر مردم و مسئوالن دور بماند.«
به او می گویم از نظر اقتصادی، جنگل چه نقشی 
ایفا می کند؟ می گوید: »فرآورده های جنگلی اعم از چوب 
یا سایر محصوالت فرعی دیگر چرخ هزاران واحد تولیدی 

اعم از کوچک و بزرگ را در سراســر جهان و کشور ما 
به گردش درمی آورد. همچنین درختان، منبع تامین 
مواد اولیه برای صنعت داروسازی مدرن هم می باشد. 
همانطور که در حال حاضر بیش از 25 درصد مواد مورد 
نیاز داروسازی مستقیما از درختان به دست می آید.«

رستمی در ادامه توضیح بیشتری هم در مورد تولید 
مواد دارویی و صنعتی از  جنگل و به خصوص درختان 
جنگلی ارائه می دهد و خاطرنشان می سازد: »عالوه بر 
تولید علوفه از گیاهان موجود در عرصه جنگلها و مراتع، 
محصوالت دیگری به دســت می آید که برای مصارف 
دارویی و صنعتی، خوراکی مورد استفاده قرار می گیرند. 
از جمله این محصوالت نمونه های زیر را می توان نام برد: 
کنگر، ریواس، والک، موســیر، گل پر، خاکشیر، سماق، 
آویشن،  ثعلب، دانه و پنجه ریشه ختمی، ریشه شیرین 

بیان، گل گاو زبان و... .«
گیاه موثر در کاهش آلودگی صدا

وقتی مهندس رستمی از تاثیر گیاه و به طور کلی 
درختان به کاهش آلودگی صدا صحبت می کرد، برایم 
خیلی جالب بود. چون شــاید کمتــر از این تاثیرات، 
شنیده ایم. این دوستدار محیط زیست و فعال طبیعت 
درمورد ایــن فاکتور مهم این طــور توضیح می دهد: 
»کیفیت کاهش صدا در درختان و درختچه های مختلف 
برحســب اندازه برگ، تراکم شاخ و برگ  نوع و بلندی 

درخت تفاوت دارد.«
وی می گویــد: »ارتعاش امواج صوتی به وســیله 
برگ ها و شــاخه های درختان جذب می شود و حتی 
درختان در پخش و در هم شکستن صداها نیز موثرند. 
گیاهان همچنین باعث انکسار و انحراف صدا می شوند 
که این خاصیت به علت قابلیت انعطاف و نرمش و صاف 
بودن شاخ و برگ آنها می باشد. با کاشت کمربندهای 
سبز، بین منابع صدا و مناطق مسکونی می توان از انتشار 

صداهای آلوده جلوگیری کرد.« 
بــا توجه به اینکه اطالعات مفیــدی از زبان این 
کارشــناس طبیعت می شــنوم علی رغم مشغله زیاد  
کاریش از او می خواهم به عنوان آخرین سوال در مورد 
اثر درختان در چگونگی کاهش آلودگی های گازی شکل 
هوا هم توضیحاتی بدهد. با رویی گشــاده می پذیرد و 
می گوید: »گیاهان از طریق تبخیر به تلطیف و پاالیش 
هوا از برخی آالینده ها کمک می کنند. همچنین گیاهان 
با ایجاد رایحه می توانند مستقیما به خنثی کردن بخارات 

گفت وگو با گزارشگر کیهان در پاسخ به سواالت فوق، 
مهمترین کارکرد درختان و جنگل های کشــور را در 
حال حاضر توجه به رویکرد حفظ منابع آب و خاک و 
مالحظات اکولوژیک و خدمات اکوسیستمی می داند و 
می گوید: »با توجه به برخی بررسی ها و مطالعات انجام 
شــده 75 درصد این خدمات را خدمات اکوسیستمی 
و در حدود 25 درصد را خدمات تولیدی عمدتا تولید 
منابع چوبی و سلولزی به خود اختصاص می دهد.« دکتر 
احمدی معتقد اســت مالحظات اکولوژیک و خدمات 
اکوسیستمی، محوریت تولید اکسیژن، تلطیف هوا، ذخیر 
آب، اکوتوریسم و گردشگری پایدار طبیعت، جلوگیری 

از فرسایش  خاک و... را به خود اختصاص می دهد.
رئیس مرکز جنگل های خارج از شــمال کشــور 
با تاکید بر اینکه ارزشــهای زیست محیطی جنگلها، 
امروزه دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد، خاطرنشان 
می کند: »در شــرایط فعلی اکولوژیستها، از بین رفتن 

شــرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور اثر مستقیم دارد 
و اکوسیستم های جنگلی سالم و شاداب، دارای قدرت 
خودتنظیمی و خودپاالیی هستند که می توانند ضمن 
حذف و به حداقل رساندن آلودگی های متعدد، نسبت 
به تنظیم شرایط اکولوژیکی در محیط های طبیعی اقدام 
نمــوده و در واقع کارکردهای اکولوژیکی خود را حفظ 

نموده و ارتقا بخشند.«
قائم مقام معاون جنگلها پوشش گیاهی را بر نفوذ 
آب در خاک و کاهش فرسایش موثر دانسته و می گوید: 
»این پوشــش از جدا شدن و فرســایش ذرات خاک 
جلوگیری می کنند. همچنین پوشش گیاهی خاک را 
از اثر مستقیم اشعه خورشید محفوظ نگه داشته و به 
این ترتیب تغییرات شدید حرارت و در نتیجه تخریب 

ساختمان و مواد آلی خاک را محدود می کند.«
نقــش جنگل ها در باال بــردن کیفیت منابع آبی 
نیز حائز اهمیت فراوان است. دکتر احمدی در توضیح 

بیشتر این مطلب اضافه می کند: »از هر بارش در جنگل، 
حدود 10 درصد آب به جریان سطحی جنگل تبدیل 
شــده و 10 درصد هم به سفره آب تحت االرضی نفوذ 
می کنند و به ذخایر آب زیرزمینی افزوده می شود و در 
نهایت حدود 30 درصد صرف تامین نیاز آب پوشــش 

جنگلی می شود.«
وی می افزاید: »بد نیســت بدانیــد که برخی از 
درختان قابلیت انتشــار مــوادی را دارا بوده که نقش 
مهمی در ضد عفونی کردن محیط دارا می باشند. ماده 
فیتوفسید که از برخی درختان از قبیل گردو متصاعد 
می گردد، باعث تعادل بین دو نیمکره مغز و ایجاد آرامش 
در انسان می شــود و دمای یک هکتار فضای سبز در 
مرداد ماه 4 تا 5 درجه سانتیگراد کمتر از فضای مجاور 
خالی از درخت و رطوبت نسبی حدود 11 درصد بیش 

از محیط خارج آن است.«
ریه های شهرمان را پاک کنیم

فصــل بهار پاورچیــن پاورچین وارد شــهرها و 
خانه های ما شده است. عطر دل انگیز بهار فضای شهر 
را پر کرده اســت. در هر کوی و برزنی این روزها حرف 
از نو شدن فصل و رســیدن بهار است. همه در جنب 
و جوش و تقال هســتند و هر کســی به نوعی خود را 
برای استقبال از بهار آماده می کند. بازار خانه تکانی ها 
داغ اســت، مردم در خیابان ها تند تند در رفت و آمد 
هستند، نمی دانم چه حسی است که همه تمام کارهای 
عقب افتاده خود را به اسفند ماه موکول می کنند، شاید 
می خواهند برای شروع فصلی نو، فصل رویش و فصل 
جوان شــدن هیچ کار بر زمین مانده ای نداشته باشند 
و بازاری که داغ تر از همه  کارها است. مهیا شدن برای 
ســفری تقریبا طوالنی است. اما مهمترین نکته ای که 
باید در این ســفرها یادمان باشد این است که طبیعت 
و دشــت و دمن را هم مثل خانه خودمان بدانیم و در 

پاکیزگی و نظافت از آن بکوشیم.
بــه فرزندانمان از کودکی یــاد بدهیم یک نهال 
کوچک، یک درختچه فردا درختی تنومند می شــود 
که در زیر ســایه آن می تواند لختی اســتراحت کند و 
به راحتی در این شــهرهای پر از دود و ماشین نفس 
بکشد. در شرایطی که ریه های شهرمان پر از دود و سم 
آالینده ها اســت، بیاییم با کاشت یک درخت کوچک 
در گوشه باغچه حیاطمان، باغ دلمان را برای همیشه 

سرسبز و شاداب نگه داریم.
دکتــر احمدی هــم در ادامــه گفت وگوی خود 
از رویکرد آشــتی جویانه مردم بــا طبیعت می گوید و 
خاطرنشان می سازد: »برای رویکرد مشارکت جویانه با 
منابــع طبیعی باید به اهمیت نقش جنگل در بازدهی 
اجتماعی و بازدهــی اکولوژیک و همچنین جنبه های 
حیاتی فضای سبز و کارکردهای متنوع زیست محیطی 
آن بیشتر واقف شد. باید فرهنگ سازی عمومی و ترویج 
فرهنــگ منابع طبیعی را برای تحقق اهداف حفاظت، 
احیا و توسعه پایدار منابع طبیعی، گسترش و بسط داد. 
همچنین باید به جنبه های اقتصادی جنگل ها و اثرات 
موثر آنها در ایجاد اشــتغال و تامین نیازهای اجتماعی 

کشور توجه ویژه نمود.«

می ورزیدند، یا مثال حضرت علی)ع( چندین نخلستان 
را با دست مبارک خود احداث کرد یا امام محمد باقر)ع( 
در کاشــت درختان و کشت و زراعت حتی در گرمای 
تابستان، کوتاهی نمی فرمود. پیامبر عظیم الشأن اسالم 
هم نیز عالوه بر دامداری و تجارت به کشــت درختان 
و زراعــت اقدام می فرمــود و در حفظ درختان، حتی 
درجنگ با دشمنان و اشغال سرزمین آنها به سربازان 

اسالم تاکید می فرمود.«
این کارشناس فرهنگی با اشاره به اینکه در اهمیت 
درخــت و درختکاری همین بس که در روایتی معتبر 
از یکی از معصومین)ع( نقل شده که: حتی اگر دیدید 

بدبوی هوا مساعدت کنند.«
رســتمی می افزاید: »برگ ها گرد و غبار و دیگر 
ذرات معلــق را جذب و جابه جا و هوای تنفســی ما را 
پاک می کنند. درختان همچنین با اصالح درجه حرارت 
هوا و ایجاد یا تغییر جریان باد روی انتشارات آالینده ها 

تاثیر می گذارند.«
مالحظات اکولوژیک و خدمات اکوسیستم

مهم ترین کارکرد درختان و به خصوص جنگلهای 
کشور چیست؟ و چگونه می توان نگاهی آشتی جویانه 
با طبیعت داشــت؟ دکتر رضا احمدی قائم مقام معاون 
جنــگل و رئیس مرکز جنگلهای خارج از شــمال در 

پوشــش گیاهی و کاهش قدرت جذب زمین را عامل 
بروز تغییرات اقلیمی در گوشه و کنار کشور به همراه 

سایر عوامل اثرگذار ذکر می کنند.«
وی می  گویــد: »جنگلهــا هم نقــش مهمی در 
حفاظت منابع آب کشــور دارند که در پی آن بر روی 

* یک دوستدار طبیعت:  ارتعاش 
امواج صوتی به وسیله برگ و 

شاخه های درختان جذب می شود. 
بدین ترتیب درختان در پخش 

و درهم شکستن صداها مؤثرند. 
گیاهان همچنین باعث انکسار و 

انحراف صدا می شوند که این خاصیت 
به علت قابلیت انعطاف و نرمش و 

صاف بودن شاخ و برگ آنها می باشد.

* از هر بارش در 
جنگل، حدود 

10 درصد آب به 
جریان سطحی 
جنگل تبدیل 

شده و 10 درصد 
هم به سفره آب 

تحت االرضی 
نفوذ می کنند 
و به ذخائر آب 

زیرزمینی افزوده 
می شود و در 

نهایت حدود 30 
درصد صرف تأمین 

نیاز آب پوشش 
جنگلی می شود.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1393/9/1 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محل شرکت به آدرس اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد فاز یک خیابان 

غزالی شــرقی ارشاد 3 بهار 3 ارشــاد 2 بهار 1 قطعه 554 با کد پستی 

3188113735 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

آگهی تغییرات شرکت  معدن شیمی امید 
سهامی خاص به شماره ثبت 186755 

و شناسه ملی 10102288094

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی  شماره:1/93/022

نوبت دوم   

تفکر      توکل      تالش 16/578 /م الف
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شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت پتروشیمی اروند

روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند

شــرکت پتروشیمی اروند )ســهامی خاص( به عنوان 
مناقصه گــزار درنظر دارد اجــرای عملیات موضوع بند 
یک فراخــوان حاضر را از طریــق برگزاری تجدید 
ارزیابی کیفی  از  مناقصه عمومی یک مرحله ای، پس 
مناقصه گران به یک شــخص حقوقی واجد شــرایط 

واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه:

انجام عملیات ایاب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبتکار شرکت 
پتروشیمی اروند طبق اسناد مناقصه.

2- مدت و محل اجرای کار:
مدت زمان درنظر گرفته شده جهت اجرای عملیات موضوع 
مناقصه از تاریخ شروع به کار به مدت یک سال خورشیدی 
بوده و محل اجرای عملیات واقع در استان خوزستان- بندر 
امام خمینی- ســایت 3 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- 
شرکت پتروشیمی اروند و واحدهای وابسته به آن می باشد.

3- نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه:
میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 220/000/000 ریال 
می باشد که می بایســت به صورت ضمانت نامه بانکی، چک 
تضمین شــده بانکی و یا واریز وجه نقد به حســاب جاری 
به شماره: 6094200030 نزد بانک تجارت- شعبه شرکت 

پتروشیمی اروند به نام شرکت مناقصه گزار تهیه گردد.
4- مبلغ خرید اسناد مناقصه:

مبلغ 500/000 ریال می باشد که متقاضیان جهت دریافت 
اســناد مناقصه می بایســت مبلغ مذکور را به حساب جاری 
مندرج در بند 3 این آگهی واریز نموده و اصل فیش واریزی 
را به همــراه دیگر مدارک الزم به امــور پیمان ها و یا دفتر 

مناقصه گزار در تهران تحویل نمایند.
5- شرایط الزم جهت شــرکت در مناقصه و مدارک 

موردنیاز جهت دریافت اسناد:
1-5- ارائــه مدارک ثبتی شــرکت حــاوی تصاویر مصدق 
)اساســنامه، آگهی تأســیس و کلیه آگهی های تصمیمات، 
تغییرات شــرکت تاکنــون مندرج در روزنامه رســمی، کد 

اقتصادی و شناسه ملی(

2-5- ارائه مدارک مســتند مفاصاحســاب تأمین اجتماعی 
درخصــوص ارائه حداقــل یک و یا حداکثر ســه قرارداد با 
موضوع مشــابه )عملیات ایاب و ذهــاب کارکنان( جمعاً به 
مبلغ 50/000/000/000 ریــال و به حروف پنجاه میلیارد 
ریال که در پنج ســال گذشــته به اتمام رسیده و یا دارای 
قرارداد فعــال در زمینه موضوع مناقصه بــا ارائه گواهی از 

کارفرما باشد.
3-5- ارائه تأیید صالحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4-5- داشتن توانایی مالی و ارائه تضمین شرکت در مناقصه 
)موضوع بند 3 فوق(

ضمناً سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه صدراالشاره 
در اســناد مناقصه و دستورالعمل شــرکت در مناقصه درج 

گردیده است.
6- محــل، زمان و مهلت دریافت اســناد مناقصه و 

تحویل پیشنهادها به همراه فرم های ارزیابی کیفی:
بدینوســیله از متقاضیانــی کــه امکانات، توانایــی مالی و 
شــرایط اولیه مندرج در بند 5 این فراخوان را دارا هســتند 
دعوت به عمل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه از روز 
شــنبه مورخ 93/12/16 لغایت روز چهارشنبه مورخ 
93/12/20 از ســاعت 8:30 لغایــت پایان وقــت اداری به 
مدت 5 روز کاری با در دســت داشــتن کلیه مدارک مثبت 
منــدرج در بند 5 و همچنین ارائه معرفی نامه معتبر به امور 
حقوقی و پیمانهای این شرکت واقع در استان خوزستان- 
شهرســتان بندر امام خمینی- منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی- سایت 3 مراجعه و اسناد مناقصه را خریداری 
و پس از تکمیل و امضاء اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز چهارشنبه مورخ 1393/12/27 به امور حقوقی و 
پیمانها واقع در ساختمان مرکزی مجتمع پتروشیمی اروند 
تحویل نمایند. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، متقاضیان 
می توانند با تلفن های 06152126475 - 06152126470 
تمــاس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشــانی اینترنتی 

www.arvandpvc.ir مالحظه نمایند.
7- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

صورتجلســه  اســتناد  به 

مــورخ  مدیــره  هیئــت 

اجــازه  و   1393/9/27

مجمــع عمومی فوق العاده 

 1393/9/27 مــورخ 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ســرمایه شــرکت از مبلغ 

 1 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0

مبلــغ  بــه  ریــال 

 100 /000 /000 /000

ریــال منقســم بــه 100 

 1/000/000/000 ســهم 

ریالــی با نام کــه تماما از 

محــل آورده نقدی تامین 

و  یافت  افزایــش  گردیده 

اساسنامه  ماده مربوطه در 

اصــالح گردیــد و مبلــغ 

 9 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0

ریــال طی گواهــی بانکی 

 93/124/592 شــماره 

مــورخ 1393/9/29 بانک 

توحید  نوین شعبه  اقتصاد 

واریــز گردیده و ذیل ثبت 

از لحاظ افزایش ســرمایه 

تکمیل  فوق الذکر  درتاریخ 

امضاء گردیده است.

آگهی تغییرات شرکت 
انتقال داده های نداگستر صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 

 217842
و شناسه ملی 

10102591792

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/7/20 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

نصب و عزل مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد 

و سایر شرایط استخدامی.

تهیه و تدوین کلیه آئین نامه های داخلی شــرکت و ارائه به هیأت 

مدیره جهت تصویب.

تصمیم گیــری و اختیــار در خصوص بندهــای 1، 6، 7 و 8 )به 

استثناء خرید و فروش وسایل نقلیه، ماشین آالت و امالک( و 9 و 

10 قسمت ب ماده 12 اساسنامه شرکت.

آگهی تغییرات شرکت  تولید مسکن خاور 
سهامی خاص به شماره ثبت 133895 

و شناسه ملی 10101771391

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

»فراخوان عمومی مناقصه«
انجام مأموریت های نقلیه درون شهری 

واحدهای قضائی در سال 1394
دادگستری کل استان تهران درنظر دارد انجام مأموریت های نقلیه درون شهری واحدهای 
قضایی تابعه خود را در سال 1394 به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی 

یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
از کلیه اشــخاص حقوقی که دارای امکانات ارائه خدمات موردنظر می باشند دعوت می گردد 
در صورت تمایل به شــرکت در این مناقصه جهت دریافت اســناد مربوطه در ساعات اداری 
روزهای شــنبه مورخ 93/12/16 لغایت یک شنبه مورخ 93/12/24 به اداره دبیرخانه معاونت 
مالی، پشــتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران به نشانی تهران- میدان 15 خرداد- 
ساختمان شماره2 قوه قضائیه- طبقه چهارم- دبیرخانه معاونت استان تهران، مراجعه و اسناد 

مربوطه را دریافت نمایند.
هزینه تهیه هر نسخه اسناد مناقصه مبلغ سیصدهزار ریال است. مناقصه گران باید این مبلغ را 
بصورت نقدی به حساب شماره108 درآمد متفرقه خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در شعب بانک ملی ایران واریز و اصل رسید مربوطه را )نسخه صاحب حساب( 
جهت دریافت اســناد مناقصه به دبیرخانه معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل 
اســتان تهران ارائه نمایند. تضمین شــرکت در مناقصه معادل ششــصد میلیون ریال است 
که شــرکت کنندگان باید به صورت نقدی به حســاب شــماره 2171299005000 سپرده 
دادگســتری نزد بانک ملی ایران شــعبه کاخ دادگستری واریز و اصل رسید مربوطه و یا اصل 
ضمانت نامه بانکی )در صورتیکه تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی باشد( 
که توســط یکی از بانک های معتبر و طبق نمونه ضمیمه اســناد مناقصه در وجه دادگستری 

کل استان تهران صادر شده باشد به ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نمایند.
مهلت قبول پیشــنهادات پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 94/1/16 است. مناقصه گران 
باید پیشــنهاد خود را که طبق مفاد اســناد دریافتی تنظیم شده باشــد، تا تاریخ مذکور به 
دبیرخانه معاونت اداری، مالی و پشــتیبانی دادگستری کل استان تهران به نشانی فوق الذکر 
تحویل و رســید دریافت نمایند. به پیشــنهاداتی که بعد از مهلت تعیین شده ارائه شده باشد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مناقصه گران باید دارای تأییدیه صالحیت جهت انجام موضوع مناقصه از وزارت کار و امور اجتماعی 
و یا ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شــهر تهران بوده و دارای شماره ردیف ثبت نام در 
ســازمان امور مالیاتی کشــور موضوع ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده و شماره اقتصادی و 
شــماره ثبت نام در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور گزارش حسابرسی رسمی برای آخرین 

دوره مالی شرکت باشند و مستندات مربوطه را به همراه پیشنهادات خود ارائه نمایند.
پیشــنهادات واصله در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 94/1/17 در محل دادگستری کل 
اســتان تهران به نشــانی فوق الذکر با حضور نمایندگان مناقصه گران حاضر در جلسه مفتوح 
وقرائت می شود. مدت اعتبار پیشــنهادات حداقل سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادات خواهد 
بــود. برنده مناقصه پس از کنترل و تجزیه مبانی قیمت های پیشــنهادی )در صورت لزوم( و 
تعیین قیمت مناســب اعالم می شــود. پیشنهادات مبهم، مشــروط، مخدوش، ناخوانا و فاقد 
سپرده مورد قبول نخواهد بود. دادگستری کل استان تهران نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار است. هزینه تهیه اسناد مناقصه قابل استرداد نیست.
دادگستری کل استان تهران

 آگهی تغییرات شرکت آب و فاضالب روستائی 
استان هرمزگان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 3386 و شناسه ملی 10800061959
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
1392/7/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  ترازنامه و حساب سود و زیان سال 

مالی منتهی به 1391/12/30 به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس


