
فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره 1/94/023

شرکت پتروشــیمی اروند )ســهامی خاص( بــه عنوان 
مناقصه گزار در نظــر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک 
فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک 
مرحلــه ای با ارزیابی کیفی را به یکی از اشــخاص حقوقی 

واجد شرایط واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: ارائه خدمات تنظیفات، فضای سبز 
آبدارخانه ای و مهمانسراهای شرکت پتروشیمی  امور  و 

اروند.
2- مدت زمان: یک سال

3- محل دریافت اســناد مناقصه: اســتان خوزســتان - 
شهرســتان بندر ماهشــهر )بندر امام خمینی( - منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشــیمی - سایت 3 - شــرکت پتروشیمی اروند 

می باشد.
4- میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 205/000/000 

ریال
5- نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی، 
چک تضمین شــده بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 
6094200030 نزد بانک تجارت - شــعبه شرکت پتروشیمی 

اروند.
6- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه:

* ارائه مدارک ثبتی شــرکت حاوی تصاویر مصدق اساسنامه، 
آگهی تاســیس و آخرین تغییرات شــرکت مندرج در روزنامه 
رســمی، کد اقتصادی و شناسه ملی، تصویر شناسنامه و کارت 

ملی صاحبان امضاء مجاز.
* ارائــه مدارک مصدق مفاصا حســاب تامیــن اجتماعی در 
خصــوص ارائــه حداقل یک یــا حداکثر 3 قرارداد مشــابه با 
موضوع، جمعا به مبلــغ 37/000/000/000 ریال که در پنج 
ســال گذشته به اتمام رسیده باشد و یا قرارداد فعال در زمینه 

موضوع مناقصه با ارائه گواهی از سوی کارفرما.
* ارائــه تاییدیه صالحیــت معتبر از اداره تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی/ ادارات مربوطه ذیصالح
* ارائه گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده
* صورتهای مالی حسابرسی شده سال 92 و 93

ضمنا ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه صدراالشاره 
در اسناد مناقصه درج گردیده است.

7- نحوه توزیع اسناد مناقصه:
الف: متقاضیان میبایست همزمان اوراق ارزیابی کیفی را بهمراه 
اســناد مناقصه از تاریــخ 1394/11/21 لغایت 1394/11/25 

خریداری نمایند.
ب: جلسه توجیهی در تاریخ 1394/11/27 برگزار می شود.

ج: زمان تحویل پاکت ارزیابی کیفی و پاکات )الف.ب.ج( و پاکت 
مربوط به حراســت، تا پایان وقــت اداری مورخ 1394/12/1 

می باشد.
د: از مناقصه گرانــی کــه حداقل امتیــاز الزم را از کمیته فنی 
بازرگانی کســب نمایند جهت گشــایش پاکات دعوت بعمل 

می آید.
8- مبلغ خرید اسناد مناقصه:

متقاضیــان میبایســت بابــت خرید اســناد مناقصــه مبلغ 
1/000/000 ریال به شــماره حساب مندرج در بند 5 واریز و 

اصل فیش را به امور حقوقی، پیمانها تحویل نمایند.
* داوطلبان شــرکت در مناقصه در صــورت نیاز به اطالعات 
بیشــتر می توانند بــا شــماره تلفنهــای -06152126475
06152126470-06152126472 تماس و همچنین آگهی 
 www.arvandpvc.ir فوق را از طریق نشــانی اینترنتــی

مالحظه نمایند.
9- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند
تفکر          توکل          تالش
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هم اکنون می توانید 
عضو کانال »کیهان« در تلگرام شوید

https://telegram.me/kayhan_news

آگهی مزایده شماره 1404/94-14
صنایع شــهید ســتاری گروه مهام در نظر دارد نسبت به 

فروش اقالم مشــروحه ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. 

متقاضیان می توانند ضمن تمــاس با تلفنهای -29974344

29973311 و 22587554  همــه روزه بجز پنجشــنبه ها 

و روزهای تعطیل در ســاعات اداری بمنظــور بازدید و دریافت 

برگه شــرایط و مشخصات مراجعه و پیشــنهاد خود را حداکثر 

تا مورخه 94/12/1 در داخل صندوق مزایده پلمب شــده این 

صنایع بیاندازند؛ پیشنهادهای رسیده در کمیسیون فروش باز و 

نتیجه آن اعالم خواهد شــد؛ سازمان در رد یا قبول پیشنهادها 

مختار می باشد.

آدرس: تهران خیابان پاســداران؛ چهارراه پاســداران انتهای 

خیابان شــهید بطحائــی )مغان( - نبش بزرگراه شــهید صیاد 

شیرازی - زیر پل حسین آباد - درب پارکینگ اتوبوس ها - دفتر 

فروش اقالم مازاد مهام - صنایع شهید ستاری

شرح و مشخصاتردیف

سوفاله آهن-200 تن1

ضایعات آهن-100تن2

ضایعات آهن شامل تاسیساتی، صنعتی و...3

روابط عمومی صنایع شهید ستاریم الف 3602

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1394/2/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی 1393 به تصویب 
رسید.

- موسســه حسابرســی فاطر به شناســه ملی 10100188574 
به عنوان بازرس اصلی و آقای عباســعلی شــریفی به شماره ملی 
1263269095 به عنوان بازرس علی البدل برای یک ســال مالی 

انتخاب گردیدند.

- روزنامه کثیراالنتشــار »کیهان« جهت درج آگهی های شــرکت 
تعیین شد.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب بازرس،  انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه  آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پویا توسعه اطلس سهامی خاص
 به شماره ثبت 424339 و شناسه ملی 10320763537

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

بارکد 8723364

م الف 162377

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/4/18 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1393 به تصویب رسید.

با ثبت این مســتند تصمیمــات تصویب ترازنامــه و صورت های مالی 

انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آرین رشد آرا سهامی خاص
 به شماره ثبت 371994 و شناسه ملی 10320216856

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

بارکد9580589

م الف 168571

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1394/8/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

خانم دینا توکلی طرقی با کدملی 0440657350 آقای سیدرامین 

زرگــر با کد ملی 0068519850 و خانــم مینو )زهرا( حافظی با 

کدملی 1754753728 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب شدند.

- موسســه حسابرســی آمارگــران پاســارگاد به شناســه ملی 

10104003550 به ســمت بازرس اصلی و آقای امید شــهودی 

هره دشت با شماره ملی 2631730011 به سمت بازرس علی البدل 

برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس، انتخاب مدیران، 

تصویب ترازنامه و صورت  های مالی انتخاب شــده توسط متقاضی 

در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خدمات ساختمانی نابر 
صنعت سهامی خاص به شماره ثبت 430923 

و شناسه ملی 10260080556

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

بارکد 9656179  

م الف 168563

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/8/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

- آقای ســیدرامین زرگر به شماره ملی 0068519850 به سمت 
رئیس هیئت مدیره.

- خانم دینا توکلی طرقی به شماره ملی 0440657350 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل.

- خانم مینو )زهرا( حافظی به شــماره ملــی 1754753728 به 
سمت عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند.

- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عادی شــرکت با امضای 
منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیــران،  تعیین 
دارندگان حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خدمات ساختمانی نابر صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت 430923 

و شناسه ملی 10260080556

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

بارکد 9656492

م الف 168562

5/5167م الف

مدیریت امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان به 
نمایندگی از طرف ســازمان ملی زمین و مســکن در نظر دارد تعداد 1 پالک 
زمین دولتی با کاربری مجتمع تجاری واقع در شهرســتان ماهشهر را 

طبق مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده به صورت نقدی بفروش برساند.
1- انواع تضمین شــرکت مزایده: ضمانت نامه بانکی معتبــر یا واریز نقدی 
به حســاب تمرکز ســپرده سازمان ملی زمین و مســکن به شماره حساب سیبا 
2173712330000 نــزد بانــک ملی شــعبه اهواز )ضمنا ارائــه هرگونه چک 

شخصی، بانکی تضمین شده مورد قبول نمی باشد(.

2- زمان، مهلت و محل دریافت اسناد و شرایط مزایده: در ساعت های اداری 
 http://iets.mporg.ir از تاریخ 94/11/20 لغایت 94/11/27 از طریق سایت

و یا از طریق اداره راه و شهرسازی ماهشهر دریافت نمایند.
3- محل و مهلت تحویل پیشنهادها: اهواز- امانیه خ مدرس- اداره کل راه 
و شهرسازی استان خوزستان- ساختمان شماره 1- دبیرخانه اداره کل تا ساعت 

14 روز شنبه مورخ 94/12/8
4- محل و تاریخ گشایش پاکت ها: آدرس فوق- ساعت 10 صبح روز یکشنبه 

مورخ 94/12/9

وزارت راه و شهرسازی 
اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

* شرایط مزایده:
1- برنــده مزایده باید حداکثر 10 روز پس از تاریخ اعالم اداره کل، نســبت به واریز 
مبلغ پیشنهادی خود به حساب سازمان ملی زمین و مسکن اقدام نموده و اصل فیش 
آن را به اداره راه و شهرسازی ماهشهر و یا اداره کل تحویل نمایند. در غیر این صورت 
ســپرده تضمین شــرکت در مزایده به نفع دولت ضبط می گــردد و در صورت احراز 

شرایط الزم نفر دوم برنده مزایده اعالم می شود و همان شرایط برای او حاکم است.
2- برنده مزایده باید جهت انعقاد قرارداد واگذاری به اداره راه و شهرســازی ماهشهر 
مراجعه نمایند. لذا انتقال ســند منوط به پرداخت هزینه های مربوطه از جمله مفاصا 
حســاب دارایی، عوارض شــهرداری، مالیات و تسویه حســاب مالی و بطور کلی هر 

هزینه ای که به مورد واگذاری تعلق گیرد برعهده برنده مزایده خواهد بود.

3- متقاضیان می بایســت تضمین شــرکت در مزایــده را در پاکت الف و برگ 
پیشــنهاد قیمت را در پاکت ج قرار دهند. درج شــماره پالک ثبتی، مشخصات 

کامل فردی، آدرس، شماره تماس، روی پاکات الزامی می باشد.
4- متقاضیان می توانند در جلسه بازگشایی پاکات با ارائه کارت شناسایی معتبر 

حضور داشته باشند.
5- الیحــه قانونی منع مداخلــه وزرا، نمایندگان مجلــس و کارمندان دولت در 

معامالت دولتی مصوب سال 1337 حاکم بر این مزایده می باشد.
6- به پیشنهادات فاقد تضمین الزم و کافی و مبهم و مخدوش و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نشانیمبلغ تضمین به ریالمبلغ کل پایه )ریال(مبلغ پایه )ریال( مساحت )مترمربع(پالک ثبتیردیف

ماهشهر- شمال منطقه سوم دریایی- بلوار 11/2420/719880011/000/0008/800/000/000440/000/000
دانشگاه- جنب هتل آزادی

آگهی  مزایده عمومی یک مرحله ای )نوبت اول( 94/62

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان

سال هفتادو چهارم   شماره 212۷۷   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه20 بهمن 1394   29 ربیع الثانی 143۷   9 فوریه 2016

صفحه2

خبر ويژهيادداشت روز

روحانی:

می گویند دولت بعد از برجام رفاه بیاورد
مگر برجام را ما آورده ایم؟!

* شاه عربستان حمایت از جنایتکاران تکفیری را دفاع 

از مسلمانان خواند!

* تظاهرات هزاران زن مســلمان بوسنیایی علیه قانون 

ممنوعیت حجاب.

* ارتش سوریه با آزادسازی آخرین روستا ،گذرگاه های 

مرزی ترکیه به استان حلب را بست.

* در آستانه آزادسازی موصل، واشنگتن از بغداد خواست 

نیروهای بسیج مردمی را منحل کند.          صفحه آخر

به بهانه مبارزه با پ.ک.ک

ارتش ترکیه 60 غیرنظامی را
در شهر کردنشین جیزره قتل عام کرد

* عســگر اوالدی: مبادالت ارزی ایران همچنان متوقف 

است.

* خبرگزاری ایســنا: ســال تمام شــد دولــت قانون 

جاماندگان یارانه را اجرا نکرد.

* افشــاگری پرفســور کرمــی از عملیات تــرور البی 

تراریخته ها.

* معاون وزیر سابق نفت: زنگنه گمان می کند غربی ها 

حالل مشکالت صنعت نفت هستند.       صفحات4و11

یک مقام گمرک خبر داد 

واردات 700 پورشه
با سوءاستفاده از کارت بازرگانی یک زن مرزنشین

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی ارتش:

دشمندرلباسدوستکاریمیکند
کههیچدشمنینمیتواند

  انتخابات بیعت تازه با اهداف انقالب است

صفحه2

* حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: دشــمن لبخند می زند، شــما 
هم لبخند می زنید، اما باید مراقب بود که پشــت لبخند دشمن چه 

حیله ای نهفته است.
* هیئت حاکمه آمریکا به قدری وقیح است که وحشیانه ترین کارها 
را انجام می دهد و بعد به شما لبخند می زند، آیا نباید در مقابل چنین 

دشمنی، با حواس جمع رفتار کرد؟
* اگر ملت ضعیف شد، برای مقابله با او دیگر احتیاجی به جنگ سخت 
نیست، تنها راه جلوگیری از چنین وضع دهشتناکی، حفظ و حراست از 
تفکر انقالبی در »عمل و رفتار و جهت گیری ها و ضوابط و قوانین« است.
* اصرار بنده بــر حضور همه در انتخابات به این دلیل اســت که 
مشارکت همگانی، کشور و نظام را عزت می بخشد و بیمه می کند لذا 

شرکت در این حادثه عظیم، فریضه ای برای همه مردم است.
* مسئله انتخابات با همه اهمیتش مقطعی است و آنچه بعد از چند هفته 

باقی می ماند مسائل اساسی کشور از جمله مقاوم سازی اقتصاد است.
* بــا تکیه بر ســرمایه های بی نظیر، اقتصاد کشــور را به گونه ای 
مقاوم کنید که دشــمن از فکر فشــارهای اقتصادی برای تحمیل 

خواسته هایش منصرف شود.
* اگر مقاوم ســازی درونی اقتصاد تحقق یابد برای اشتغال جوانان، 
بیکاری و دیگر مشــکالت اقتصــادی نیز راه حل های مناســبی
پیدا می شود.                                                                         صفحه3

آخرین اخبار از انتخابات

از انتشار لیست اصولگرایان
تا هشدار عارف به اصالح طلبان

صفحه10

* رئیس جمهور: به ما می گویند برجام که شــد دولت 
برای ملت رفاه بیاورد، مگر ما برجام را آورده ایم، برجام 
را ملت ایران آورد و نه ما چه کاره  هســتیم و برجام را 

خدا آورد.
* دلیــل موفقیت برجام در یک کلمه اســت دنیا راه 
تهدید و تحریم را کنار گذاشت و راه تکریم و تجلیل از 

ملت ایران را  برگزید. 

* شما مشاهده می کنید که یک اتفاق بسیار عظیمی 
انجام گرفت و تهدید تبدیل به فرصت شــد و به جای 

تحریم مشارکت های دسته جمعی آغاز شد. 
*  اگر نیروهای مسلح ما امنیت این کشور را حفظ نمی کردند و 
سرداران رشید ما در بغداد و سامرا و فلوجه و الرمادیه ایستادگی 
نمی کردند و اگر شــهامت ارتش و ســپاه و بسیج و ناجا نبود ما 
امنیتی نداشتیم که بتوانیم به این خوبی مذاکره کنیم.   صفحه10

مدیرمسئول کیهان در قم:

استکبارستیزیتنشآفرینینیست
پاسداریازعزت،امنیتومنافعملیاست

* حضور کســانی که استکبارستیز نیستند در خانه ملت مانند سپردن 
خاکریز خط مقدم به دوستان دشمن است.

* برجام در مقابل هزینه های ســنگینی که در پی داشــته است، غیر 
از وعده های نســیه، دســتاورد قابل توجهی نداشته و طرف مقابل، این 

وعده های نسیه را هم یکی پس از دیگری نقض می کند.

* ایران  ایده آل بــرای آمریکا، 
ناامن، فقیر،  یک کشور ضعیف، 

عقب مانده و تحقیر شده است.
* کســانی کــه کار و اختیــار 
باید  امروز  در دست داشــته اند 
کارنامه ارائه کنند.        صفحه2

نامزد نداریم« دروغ بزرگ از »
تا »فهرست کامل ارائه می دهیم«

محرمانه ها 
به صف!


