
فراخوان مناقصه عمومي 
)ارزیابی کیفی(

توجه: اعالم آمادگي جهت شرکت در اين مناقصه صرفاً بصورت الكترونيكي)توکن( و از طريق سامانه 
ستاد به نشاني www.setadIran.ir  مي باشد.

مناقصه عمومی یک مرحـــله ای شــماره م م/01/0365مربوط به برگزاری مناقصه مربوط 
به انجام خدمات خودرویی )هدایت و نگهداری( 84 نفر راننده خودروهای نیمه ســنگین 
)راننده مینی بوس( بصورت دو نوبتکار 12 ساعته )گروه شغلی9( مورد نیاز عملیات ترابری 

اتوبوسرانی مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید 
الف- شرح مختصر خدمات

برگــزاری مناقصه مربوط به انجام خدمات خودرويی )هدايت و نگهــداری( 84 نفر راننده خودروهای 
نيمه سنگين )راننده مينی بوس( بصورت دونوبت کار 12 ساعته )گروه شغلی9( مورد نياز عمليات ترابری 

اتوبوسرانی مديريت عمليات ترابری و پشتيبانی توليد
ب-  محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در حوزه شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب مديريت عمليات ترابري و پشتيباني 
توليد و مدت انجام آن 12مـاه می باشد.

ج-  برآورد کارفرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات  -/318,565,169,244ريال مي باشد

د-شرایط مناقصه گران متقاضی
- داشتن ظرفيت آزاد)تعدادي و ريالي( در رشته مربوطه 

داراي گواهينامه تعيين صالحيت در رشــته خدمات عمومی داراي گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از 
.HSE- اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعي -ارائه مدرکي بر دارا بودن خط مشي ايمني

داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر و حسن سابقه در کارهاي قبلي و توان مالي- سقف واگذاری 
کار به پيمانكاران نيروی انسانی به صورت همزمان 3 فقره پيمان می باشد.

ســقف واگذاری کار به هر شــرکت/پيمانكاری صرف نظر از گروه های امور آشــپزخانه و غذايی، تامين 
خودرو، نيروی انسانی و ساير پيمان های حجمی به صورت همزمان 3 فقره پيمان می باشد.

- در تعيين برنده مناقصه و در شرايط برابر،الويت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد.
-داشــتن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي توانايي ارائه تضمين 
شــرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلــغ -/12,371,303,385ريال همچنين توانايي 10% مبلغ پيمان 
)در صورت برنده شــدن( به عنوان تضمين انجام تعهدات- ارائه يك نســخه تأييد شده از صورت های 
مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی يا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزاميست. )مبنای 
پذيرش در خصوص هرگونه گزارش حسابرســی صورت های مالــی، بارگذاری گزارش مذکور از طريق 
سايت جامع حسابداران رسمی ايران )قابل استعالم در وبگاه www.iacpa.ir( با قابليت مشاهده در 
سامانه پرديس می باشد( مناقصه گر جهت تحويل تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار عالوه  بر بارگذاری 
تصوير تضمين از طريق سامانه الزم است به صورت حضوری به دفتر کميسيون مناقصات در اهواز، کوی 
فدائيان اســالم مجتمع تندگويان، واقع در رو به روی بلوک دو، ســاختمان طرح های راه و ساختمان در 

مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمايند.
 هـ-محل و مهلت دریافت اسناد

از کليه متقاضـيان واجد شرايط دعـوت به عمل مي آيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان جهت دريافت 
اســناد و اعالم آمادگی از طريق سامانه ستاد و به نشــاني www.setadIran.ir مراجعه نمايند تا 
ارزيابي هاي الزم وفق آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات )ارزيابي کيفی( بر روي 

مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آيد.
1- مهلــت اعــام آمادگی: بصــورت الكترونيكــی )غيــر حضــوری و( از ســاعت 8:00 تاريخ 

1401/11/08لغايت ساعت 19:00 تاريخ  1401/11/18
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واريز مبـــلغ 1,428,000ريال از طريق درگاه موجود در 

www.setadIran.ir سامانه به نشانی
ضمناً می بايستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزيابی کيفی خود را مطابق با اطالعات درخواست 
شــده در اســتعالم ارزيابی کيفی از طريق سامانه ستاد بارگذاری نمايند. بديهی است کارفرما اين حق 
را برای خود محفوظ ميدارد به مدارکی که شــرايط مندرج در متن آگهی و اســتعالم ارزيابی کيفی را 

لحاظ ننموده اند ترتيب اثر ندهد.
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضيــان واجد الشــرايط در مرحله ارزيابی کيفی مكلفند پيشــنهادات خود را حداکثر تا ســاعت 
15:00روز يكشــنبه مورخ 1402/01/27به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ستاد تسليم نمايند. 
ضمناَ پيشــنهادات در ساعت 08:00 روز  دوشنبه مورخ 1402/01/28 گشايش و قرائت خواهد شد و 
حضور نماينده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسايي معتبر بالمانع است. همچنين مناقصه گران 
می بايســت ضمن بارگــذاری الكترونيكی تصوير تضمين شــرکت در فرآيند ارجاع کار در ســامانه تا 
ساعت 15:00روز  يكشنبه مورخ1402/01/27 اصل تضمين مذکور را به صورت فيزيكی به کميسيون 
مناقصات شــرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، 

واقع در رو به روی بلوک دو، ساختمان سابق طرح های راه و ساختمان تسليم نمايند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضيان شرکت در مناقصه و نمايندگان شرکت ها در همه 

مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذکر: حسب مورد ارائه يك نسخه اصلي از اساسنامه شرکت ها، آگهي تاسيس، آخرين تغييرات ثبتي و 

هرگونه گواهي مبني بر واجد شرايط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 
شناسه آگهی: 1443534  شناسه نوبت چاپ: 1628754

امور حقوقي و قراردادها- مناطق نفتخیز
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

نوبت دوم
شرکت ملی 

مناطق نفتخیز جنوب

ایام   دهه   مبارک   فجر   سال   ۱۳۵۷
 نظر به استقبال هموطنان عزیز به ویژه نهادها و سازمان ها و مراکز فرهنگی و مؤسسات آموزشی، موسسه کیهان نسبت به 

تجدید چاپ دوره روزشمار انقالب اسالمی اقدام نموده است.
 عالقه مندان می توانند برای تهیه آن در مراکز استان ها به دفاتر سرپرستی و در شهرستان ها به نمایندگی های کیهان و در تهران 
به روابط عمومی مؤسسه کیهان واقع در خیابان فردوسی- کوچه شهید شاهچراغی )۳۳۱۱۹۰۳۰- ۳۳۱۱۰۲۱۵ ( مراجعه نمایند.

  ضمناً کســانی که مایل به دریافت آن از طریق پست می باشند، مبلغ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال )با احتساب هزینه پستی( به حساب 
بانک  ملی )سیبا( ۰۱۰۶۷۱۳۵۹۵۰۰۹ به نام مؤسسه کیهان واریز و فیش آن را به همراه فرم تکمیلی با آدرس فوق ارسال نمایند.

 اینجانــب: .................................................................................................. بــا واریز مبلــغ: ........................................................................................................... ریال به موجب فیش
 شماره: ................................................................................... درخـواسـت تعـداد: ..........................................  نسخه دوره کامل روزشمار انقالب را می نمایم. 
آدرس: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

کد پستی: ................................................................................................................................. )کد پستی الزامی است(
تلفن تماس: ......................................................................................................................

وابط عمومی مؤسسه کیهان ر

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: صورتهای مالی ســال منتهی به 1399/12/30 مورد تصویب قرار 
گرفت. موسســه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی 10100439645 به سمت 
بازرس اصلی و آقای ســید محمد علی شریفی الحسینی با کد ملی 0055839983 
به ســمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند شرکت 
پرورش دا ده ها به شناســه ملی 10101147298 شرکت مهندسی پرسؤالکترونیک 
رادمهر به شناســه ملــی 10102025262 شــرکت صنعتی وبازرگانــی صنام به 
شناسه ملی 10102191894 شــرکت کارخانجات مخابراتی ایران به شناسه ملی 
10530004647 برای مدت 2 سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 477024 و شناسه ملی 14005140383

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1400/06/24 تصميمات ذيل 
اتخاذ شــد: روزنامه کثيراالنتشار کيهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعيين شــد. ترازنامه و حساب 
سود و زيان ســال مالی 99 به تصويب رسيد. آقای 
محمدحســين ذوالفقاری طهرانی به شــماره ملی 
0043216031 و آقای احمد بيدآبادی به شــماره 
ملــی 0041638158 و آقای محمــد بيدآبادی به 
شــماره ملی 0032280661 و آقای عبدالحســين 
بيدآبادی به شــماره ملی 0043821121 به سمت 
اعضــای هيئت مديره برای مدت دو ســال انتخاب 
گرديدند. آقای ســيدمهدی داودی محتشــم با کد 
ملــی 0072962811 به عنــوان بــازرس اصلی و 
آقای سيدمحمدعلی شــريفی الحسينی با کد ملی 
0055839983 به عنــوان بــازرس علی البدل برای 

مدت يك سال مالی انتخاب شدند.

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

و شناسه ملی 10102517680

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1400/10/19 و مجوز شــماره 2866 / 1 / 1400 مورخ 
1400/12/17 اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید 
معماری مقــدم دارنده کدملی 0082695008 به ســمت رئیس  هیئت  مدیره آقــای علی اصغر ربیعی 
دارنده کدملی 0059318740 به ســمت نائب رئیس  هیئت  مدیره خانم ســمیرا جعفریان دارنده کدملی 
0323661599 به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود پیرهادی دارنده کدملی شماره 0010860983 به 
سمت مدیرعامل )خارج از اعضاء( تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقًا 
همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و یا با امضای 
یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با امضای آقای رضا ربیعی با کدملی 0069271070 
به سمت معاون اجرایی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه نامه ها و مکاتبات عادی و اداری شرکت 

با امضای هر یک از نفرات نامبرده در باال به تنهایی ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. 

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

آگهی تغییرات شرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق سهامی خاص
 به شماره ثبت 466966 و شناسه ملی 14004686193 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/02/01 
 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: برنداستفان اشمیتز به کد فراگیر 91709071

- ارســالن باالخانی هشت پر به شماره ملی 2630791912 - بریگیت 
مارگرت جینه وندیپــوت به کد فراگیر 91709204 به ســمت اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. هوبرت گرستر به کد 
فراگیر 91738138 به ســمت بازرس اصلی و سیگفرید اریچ اسکولر به 
کد فراگیر 91738310 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1399/10/11 

به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت سهامی خاص 
به شماره ثبت 14579 و شناسه ملی 10100544582

به استناد مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1400/07/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب ســود و زیان 
صورت های مالی سال مالی1399 تصویب گردید.آقای علیرضا 
خوانساری )کد ملی 0072807415( به سمت بازرس اصلی و 
آقای امین لطیفی )کد ملی 0012372641( به ســمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کیهان جهت درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات موسسه بنیاد فرهنگی آئین روشن 
به شماره ثبت 2095 و شناسه ملی 10100177400

به اســتناد هیئت  مدیره مورخ 1400/11/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 1ـ محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس 
استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
محله شهید قندیـ  نیلوفر، خیابان شهید محمدرضا عشقیار، 
میدان شهید محمدرضا عشقیار )نیلوفر(، پالک 7، طبقه اول، 
واحد شمالی، کدپســتی: 1533874415 انتقال یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی تحریر سایمان 
شرکت  با مسئولیت محدود به شماره ثبت 522422 و شناسه ملی 14007392571

شناسه آگهی: 1446245 م الف 4240 

سال هشتاد و یکم   شماره 23228   تکشماره 50000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  چهارشنبه 5 بهمن 1401   3 رجب 1444    25 ژانویه 2023

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 3، 4، 10 و 11[

 مسكو از طرح ناتو برای حمله به روسيه و شعله ور 
ساختن جنگ جهانی سوم خبر داد.

 سازمان ملل: افغانستان در حال فروپاشی است.
 رئيس  پليس آتالنتا: شكستن شيشه و آتش زدن، 

مصداق تروريسم است.

 ســازمان ملــل هتك حرمت قرآن را از ســوی 
هتاک سوئدی محكوم کرد.

 آمريكا چگونه عراق را به انبار سالح تبديل کرد؟ 
دويچه وله پاسخ می دهد.

نخست وزیر سابق اوکراین فاش کرد

اداره امور اوکراین در دست زلنسکی نیست
آمریکا و انگلیس همه کاره این کشورند

 رئيس  قوه قضائيــه: قطع اينترنــت راه منطقی
برای جلوگيری از تقلب در کنكور نيست.

 در اعتــراض به توهيــن مجله »شــارلی ابدو«
برگزار شــد؛ تجمــع دانش آمــوزان تهرانی مقابل 

سفارت فرانسه.

 اصالح 8 هزار واحدی شاخص کل بورس. 
 مصرف گاز خانگی مجدداً اوج گرفت.

 دانشگاه فرهنگيان متولی آموزش 170 هزار معلم 
مدارس غيردولتی شد.

خاندوزی:

پروژه های مهم اقتصادی 
از دهه فجر تا پایان سال به بهره برداری می رسند

 ]صفحه 2[

کیهان بررسی کرد

جاسوس اعدام شده انگلیس
در کدام رسانه ها النه کرده بود؟!

»بی بی سی پادشاه دروغگویان«
شعار هزاران انگلیسی مقابل ساختمان بی بی سی

 يادداشت ها، سخنرانی ها و مصاحبه های عليرضا اکبری، يكی از مهم ترين نفوذی های سرويس جاسوسی انگليس 
در ايران که اخيرا اعدام شــد، به وضوح بيانگر تعلق و حمايت آشكار اين جاسوس معدوم از خسارت محض برجام، 

تسليم شدن در برابر نظام سلطه و خودتحريمیFATF  است.
 اکبــری 9 مهــر 97 در مطلبی که خبر آنالين - وابســته به چند تن از مديــران دولت روحانی - از وی 

منتشر کرده، نه تنها الحاق به FATF بلكه تسليم در برابر آمريكا را آشكارا تئوريزه کرده است.
 اکبری 28 مهر 97 در روزنامه ايران در مقطع زمانی که اين روزنامه ارگان رســانه ای دولت روحانی بود، 
به اجرای کامل ديكته های FATF تأکيد کرده و می نويسد: »رمز عبور ايران از دروازه »کشورهای عادی«، 
اجرای کامل توافقنامه »برنامه اقدام« و نيز تأمين فهرســت خواسته های ويژه است. »برنامه اقدام«، درواقع 
 الگوی مطالبات FATF از هر کشــور و تعهدات خاص هر کشــور اســت. ما هنوز اقدامات بيشتری را بايد 

تا اجرای کامل »برنامه اقدام«، به انجام برسانيم!«

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

وقتی می توانیم
تسلیم شویم

چرا تنگه هرمز را ببندیم؟! 

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آغاز برنامه بانک مرکزی
برای ثبات در بازار آزاد ارز

]صفحه 4[

]صفحه آخر[

 صرافی بانــک ملی هم هــر روز در بازار 
برای  را  ارزی خــود  منابع  ارزی  متشــکل 

صرافی ها به حراج می گذارد.
 همچنین با بررسی اظهارات فرزین می توان 
نتیجــه گرفت بــازار مبادلــه ارز و طا که 
به زودی راه اندازی می شــود مهم ترین برنامه 
 بانک مرکــزی برای مدیریت نــرخ ارز آزاد 

است.
 با اقدامــات جدید بانک مرکزی، بهای دالر 
و یورو دیروز در بــازار آزاد تا 1500 تومان و 
درهم 145 تومان کاهش یافت. همچنین سکه 
طرح جدیــد 700 هزار تومان و هر گرم طای 
18 عیار حدود 33 هزار تومان افت قیمت را 

ثبت کردند.
 همچنین در آخریــن معامات دیروز بازار 
متشکل ارزی که ساعت کاری آن تا 17 تمدید 
 شــده بود، صرافی ملی هر دالر را به قیمت 
42 هزار و 200 تومان عرضه کرد و آخرین نرخ 

صرافی ها نیز 42 هزار و 411 تومان درج شد.
 این سیاست ارزی باعث شد تا فضای بازار 
ارز با ترس از ریزش قیمت ها مواجه شود و در 
نتیجه بسیاری از نوسان گیران و دالالن ارزی، 

در موقعیت فروش قرار بگیرند.
 عنوان توافقی هم از معامات دالر و یوروی 
بازار متشکل ارزی حذف شد و همین امر به 

افزایش فروش انجامید.
 مشــاهدات میدانی از بازار ارز در محدوده 
میدان فردوسی، بیانگر کاهش تقاضا و افزایش 

عرضه ارز به ویژه دالر است.

 

رفع آلودگی هوا 
با واکسن کرونا!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 فرزین، رئیس کل بانک مرکزی دیروز اعام کرد: »از امروز، بانک مرکزی و صرافی ها، اقدامات مشــترکی در احیای ثبات اقتصادی در کشــور
انجام می دهند. بانک مرکزی زین پس به بازار آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخ ساز خواهد بود«.

 براساس سیاست های جدید برای کنترل بازار آزاد ارز، نقش محوری به صرافی بانک ملی داده شده و همه صادرکنندگانی که بخشی از صادرات 
خود را به صورت اسکناس وارد می کنند، برای رفع تعهد ارزی باید ارز خود را به صرافی بانک ملی بفروشند.

صفحه ۴

افزایش ۶۰ درصدی سهم ریال و روبل 
در مبادالت ایران و روسیه

در جهت حذف دالر صورت گرفت

صفحه ۱۱

تحریم های جدید اتحادیه اروپا 
علیه ایران

 نمادین و بی اثر است

رأی الیوم:

صفحه ۱۱

مجلس سقف پیشنهادی دولت
 در بودجه ۱۴۰۲ را 

افزایش نمی دهد

قالیباف در جلسه علنی:

صفحه ۱۱

شهادت دو پلیس
 در سیستان و بلوچستان 

در حمله اشرار به گشت انتظامی

صفحه ۱۰

عمده بودجه سال آینده شهرداری تهران 
در جهت کاهش آلودگی هواست

زاکانی در پاسخ به کیهان:

شهادتحضرتامامعلیالنقیالهادی)ع(راتسلیتمیگومیی

بــاران حضــرت  تــو  عــزای  در 
کــه گریبــان آســمان چــاک اســت

مــا ابــری  چشــم های  فقــط  نــه 
روضه خوانــت تمــام افــاک اســت


