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فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره 1/95/007

شرکت پتروشــیمی اروند )ســهامی خاص( به عنوان 
مناقصه گــزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک 
فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک 
مرحله ای با ارزیابی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجد 

شرایط واگذار نماید.
1- موضــوع مناقصه: بازرســی کمی و کیفــی محصوالت 

پتروشیمی اروند به مدت یک سال.
2- نحوه و محل توزیع اســناد مناقصه: اســناد مناقصه 
همزمان بهمــراه اوراق ارزیابی کیفــی از تاریخ 1395/8/23 
لغایت پایان وقت اداری 1395/8/26 به متقاضیان طبق شرایط 
مندرج در بند »5«، به نشــانی استان خوزستان - شهرستان 
بندر ماهشــهر - ســایت 3 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 

شرکت پتروشیمی اروند ارائه می گردد.
3- میزان ســپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 
مبلغ 72/000/000 ریال بصــورت )ضمانت نامه بانکی، چک 
تضمین  شــده بانکی و یا واریز وجه نقد به شــماره حســاب 
6094200030 نزد بانک تجارت - شعبه شرکت پتروشیمی 

اروند.(
4- مبلغ خرید اســناد مناقصه: بابت خرید اسناد مناقصه 
مبلغ 1/000/000 ریال به شــماره حساب مندرج در بند )3( 

واریز و اصل فیش به امور حقوقی و پیمانها تحویل می گردد.
5- شــرایط الزم و مدارک مورد نیــاز جهت خرید و 

دریافت اسناد مناقصه: 
* ارائه مدارک ثبتی شــرکت حاوی تصاویر مصدق اساسنامه، 
آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شــرکت مندرج در روزنامه 
رســمی، کــد اقتصادی و شناســه ملی. )موضوع اساســنامه 

می بایست مرتبط با موضوع مناقصه باشد(
* ارائــه حداقل یــک یا حداکثر ســه فقــره تصویر مصدق 
مفاصاحساب تامین اجتماعی مشابه با موضوع مناقصه )بازرسی 
کمی و کیفی محصــوالت، جمعا به میزان 4/500/000/000 

ریال که در پنج سال گذشــته به اتمام رسیده باشد و یا ارائه 
گواهی قرارداد مشــابه فعال از ســوی کارفرما به میزان اعالم 

شده )همراه با کپی قرارداد( باشد.
* ارائــه تایید صالحیــت معتبــر از اداره تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی/ادارات مربوطه ذیصالح/ تائید صالحیت از ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور در زمینه مجوز بازرسی کمی و 

کیفی محصوالت پتروشیمی.
* حداقل 5 سال سابقه بازرسی در زمینه موضوع مناقصه.

* صورتهای مالی حسابرسی شده سال 92-93 با نظریه مثبت 
حسابرس رسمی

6- معیارهای ارزیابی کیفی و سایر اطالعات و جزئیات 
مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

7- مبلغ بــرآوردی مناقصه: مبلغ بــرآوردی مناقصه در 
جلسه توجیهی به مناقصه گران اعالم می گردد.

8- زمان جلســه توجیهی: جلســه توجیهــی در تاریخ 
1395/9/2 برگزار می گردد.

9- زمان تحویل پاکات مناقصه: زمان تحویل پاکت ارزیابی 
کیفی، پاکات )الف، ب، ج( و پاکت مربوط به حراست، تا پایان 

وقت اداری مورخ 1395/9/6 می باشد.
10- گشایش پاکات: از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز الزم 
را از کمیته فنی بازرگانی کسب نمایند جهت گشایش پاکات 

دعوت بعمل می آید.
11- مدت اعتبار پیشــنهادات: ســه ماه از تاریخ تحویل 

پاکات می باشد.
12- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

*  متقاضیان شــرکت در مناقصه در صــورت نیاز به اطالعات 
بیشــتر، می توانند با شــماره تلفنهــای 06152126475 - 
06152126470 - 06152126472 تماس و همچنین آگهی 
 www.arvandpvc.ir فوق را از طریق نشــانی اینترنتــی

مالحظه نمایند.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند
تفکر          توکل          تالش

نوبت دوم
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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1394/10/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
انتخاب گردید.

- صفدر قشقاوی به شماره ملی 6599905919 به عنوان بازرس 
اصلی و محمد خالقی کســبی به شــماره ملی 0491958374 
به عنــوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند.
 با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشــار 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 انرژی توان خاورمیانه 
سهامی خاص به شماره ثبت 433461

و شناسه ملی 10320841625

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1395/4/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

محسن ســروش با کدملی0569770424 به نمایندگی شرکت ایجاد 
محیط بــا شناســه ملی 10101318872 و بهزاد عباســی با کدملی 
3199881051 به نمایندگی شرکت تولیدی خانه گستر با شناسه ملی 
10100591316 و روزبــه ولی پور کلتی با کدملــی 1376600978 
بــه نمایندگی شــرکت نوســازی و عمــران اکباتان با شناســه ملی 
10101337982 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال 

انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تجهیز محیط  
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/4/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- آقــای محمدرضــا آیت الــه زاده شــیرازی بــا کد ملی 
0055034241 به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل.

- آقای احمد بیدآبادی با کد ملی 0041638158 به سمت 
رئیس هیئت مدیره.

- آقــای محمدحســین ذوالفقــاری طهرانی بــا کد ملی 
0043216031 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.

- آقای عبدالحسین بیدآبادی با کد ملی 0043821121 به 
سمت عضو هیئت مدیره.

- آقای امیر محرابی نژاد کد ملی 0939700190 به سمت 
عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته 
و بــرات و غیره به امضــای 3 نفر از اعضای هیئت مدیره به 
همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت به امضای یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین 
دارنــدگان حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فناوران اطالعات و ارتباطات 
میعاد شرق سهامی خاص به شماره ثبت 206517 

و شناسه ملی 10102481335

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1395/4/5 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای خسرو خســرونژاد کدملی 0053677269 به سمت بازرس 

اصلــی و آقای پرویــز رضائی کدملی 0073302902 به ســمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29 

اسفند 1394 مورد تصویب قرار گرفت.

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 پلی اتیلن مشبک فر فیلم سهامی خاص 
به شماره ثبت 237132  و شناسه ملی 10102780240

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/12/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

داود رشیدی نژاد )به شماره کدملی0057611769( و رضا رشیدی نژاد 
)به شــماره کدملی 0074066846( و جواد هنرور ترشیزی )به شماره 
کدملی 0890205663( بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت گلجبین سبز سهامی خاص 
به شماره ثبت 163821 و شناسه ملی10102064221

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1395/3/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شــرکت از مبلغ 4/100/000/000 
ریال به مبلغ 41/000/000/000 ریال منقســم به 4/100/000 سهم 
10/000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شــده افزایش یافته و ماده 
مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 
ســرمایه در تاریــخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده اســت.با ثبت این 
مســتند تصمیمات افزایش ســرمایه-افزایش تعداد سهام 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 ایرتمپ سهامی خاص 
به شماره ثبت 15268 و شناسه ملی 10100564543

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1395/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب 

شدند:

یداله مومنی زحمت کش با شماره ملی 3341160825 

میثم مومنی زحمت کش با شماره ملی 0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941

افراد ذیل به ســمت بازرسین: علیرضا بروجردیان به شماره 

ملی 0062050753 به سمت بازرس اصلی و ساناز محرمی 

به شــماره ملی 0450486125 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. 

ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به سال مالی سال 

1394/10/30 به تصویب رسید.

 با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های 

مالی، انتخاب مدیران، انتخاب بازرس  انتخاب شــده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

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

آگهی  تغییرات شرکت پارس ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

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

سال هفتادو پنجم   شماره ۲1۴۸۶   تکشماره 5000 ریال 1۲صفحهپنج شنبه ۲0 آبان1395   10 صفر 1۴3۸   10 نوامبر ۲01۶

صفحه2

يادداشت روز
خبر ويژه

* از 20 سال پیش با هماهنگی خزانه 
کل کشــور و بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران مجموعــه مبالغی با 
رعایت حدود قانونی و موازین شرعی 
برای قوه قضائیه به صورت سپرده در 
سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.

گزارش کیهان از سیاست عجیب دولت

توسعه فروشگاه های زنجیره ای 
و تعطیلی واحدهای کوچک!

دستاورد دیگری از لیبرال دموکراسی

پیروزی دیوانه بر دروغگو
ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد

* سیدمحمد راشدی: دولت هنوز تسهیالتی برای خرید 
واگــن نداده و حداقل 1500 میلیارد تومان اعتبار برای 

خرید 200 واگن نیاز داریم.
*رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت 3 سال و نیم است 

که وعده می دهد شش ماه دیگر ارز تک نرخی می شود.

*  موسوی الرگانی: نرخ بیکاری در برخی استان ها باالتر 
از 20 درصد است.

* ایجاد کارگاه گوهرتراشی در پارکینگ خانه پدری با 
درآمد ساالنه 120 میلیون تومان.

صفحه4

رئیس هیئت مدیره رجاء :

دولت تسهیالتی برای خرید واگن 
نداده است

* حزب اهلل لبنان توطئه تازه تکفیری ها را در نطفه 
خفه کرد.

* آماده باش ناوهای غول پیکر روسی براي ازسرگیری 
حمالت گسترده به تروریست های حلب.

* هیئت اعزامــی اروپا به غزه اوضاع این باریکه را 
»غیرقابل تحمل« اعالم کرد.

* راهپیمایی هواداران شــیخ زکزاکی در آســتانه 
اربعین حسینی)ع(.                         صفحه آخر

عضو جدا شده از دربار آل سعود:

آل خلیفه را انگلیسی ها
به مردم بحرین تحمیل کردند

صفحه4صفحه2

پاسخ وزیر اقتصاد به یک شایعه

طیب نیا: حساب های قوه قضائیه قانونی 
و از 20 سال پیش وجود داشته است

* ترامپ و کلینتون، هیچیک بر دیگری مزیت اخالقی و انسانی 
و وجدانی نداشــتند و از قضا،هرچه بد ســگال تر، مطلوب تر و 

خواستنی تر !
* ترامپ شخصیت  تراز نئولیبرالیزم آمریکایی است و پایان این 

جاده شوم را نشان می دهد.
* وی در مناظره هــای انتخاباتی گفته بود اگر پیروز شــود، به 

کاخ سفید رفته و سیفون را خواهد کشید!
* در داخل کشــور برخی از روزنامه هــای اصالح طلب، تبدیل 
به ستاد فارســی زبان هیالری کلینتون شــده بودند وهمچون 
آگهی نامه او ،هر روز عکسی از مادر داعش را در صفحه اولشان 

چاپ می کردند!
* روزنامه خبر جنــوب ، روزنامه محلی و منتســب به معاون 
مطبوعاتی وزارت ارشــاد، در تیتر اول خود، قاطعانه از پیروزی 
کلینتون در انتخابات خبر داده بود! این روزنامه،باالترین میزان 

یارانه مطبوعات در دولت یازدهم را به خود اختصاص داده بود!
* کلینتون در ایام فتنه، از اصالح طلبان و فتنه گران حمایت کرده 
بود و شاید روزنامه های زنجیره ای با این خبرخوش می کوشیدند 

آن محبت های مادرانه را جبران کنند!
* برلین: مردم به سیستم حاکمیتی آمریکا»نه« گفتند.

صفحات3و آخر

شورش و آشوب
ایالت های مختلف آمریکا را فرا گرفت

مدعیان اصالحات آرزوی خود را به خبر تبدیل کردند
* به دنبال اعالم خبر پیروزی »دونالد ترامپ« در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هواداران هیالری کلینتون در 

اعتراض به نتایج اعالم شده در شهرهای مختلف به خیابان ها ریختند.
* طرفداران و مخالفان »دونالد ترامپ« بعد از اعالم نتایج، مقابل کاخ ســفید تجمع کردند و با یکدیگر به شــدت 

درگیر شدند.
* طرفداران کلینتون با آتش زدن پرچم آمریکا و سطل های زباله فریاد می زدند »دونالد ترامپ، اینجا )کاخ سفید( 

خانه تو نیست« و »لعنت به تو ترامپ«.
* عالوه بر واشنگتن در اورگان، کالیفرنیا، سانفرانسیسکو و پورتلند نیز معترضان به نتیجه انتخابات، به خیابان ها 

ریختند و به تخریب اموال عمومی پرداختند.
* پیش از برگزاری انتخابات برخی گزارش ها احتمال شورش و تظاهرات را پیش بینی کرده بودند.      صفحه آخر

* ســود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه 
قضائیه صرف شده است.

* وجوه حاصله از ســود مبالغ سپرده شده قوه قضائیه نزد بانک ها، با هماهنگی 
نهادهایی همچون خزانه کل کشور و بانک مرکزی بوده است و لذا مطالبی که در 
برخی سایت ها در این زمینه منتشر شده صحیح نیست.                        صفحه2

آمریکا 
پس از ترامپ

مطهری: ترامپ صداقت بیشتری دارد!
هاشمی: ترامپ خطرناک است


