
شماره مجوز در سامانه ستاد: 20010915230000015
)آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي 

با ارزيابي كيفي به صورت فشرده(
نوبت دوم

مناقصه گزار: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران - منطقه يزد
موضوع مناقصه: تجديــد مناقصه واگــذاري حجمي/زماني اداره امور ســوختگيري 

هواپيمايي منطقه
مبلغ برآورد اوليه )ريال(: 33.826.708.590

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )ريال(: 1.692.000.000
مهلت دريافت اسناد از ســامانه ستاد از تاريخ چاپ آگهي نوبت دوم تا تاريخ: 

1401/11/16 ساعت 18
زمان و مكان جلسه توجيهي: 1401/11/26 ساعت 9 صبح سالن كنفرانس مناقصه گزار

مهلت بارگذاري پاكات در سامانه ستاد تا تاريخ: 1401/12/01 ساعت 18
تاريخ بازگشايي پاكات ارزيابي: 1401/12/02 ساعت 8
تاريخ بازگشايي ساير پاكات: 1401/12/08 ساعت 10

متقاضيــان مي توانند از تاريخ 1401/11/10نســبت به دريافت اســناد اين مناقصه، از 
طريق درگاه ســامانه تداركات الكترونيك دولت )ســتاد( اقدام نمايند. الزم به ذكر است 
كليه مراحل اين مناقصه از دريافت اســناد مناقصه تا بارگزاري اســناد و ارائه پيشــنهاد 
 www.setadiran.ir مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه ستاد به آدرس
انجام خواهد شد. الزم اســت متقاضيان در صورت عدم عضويت قبلي، در سايت مذكور 
ثبت نام نموده و نســبت به دريافت گواهي امضاي ديجيتال جهت شــركت در مناقصه 

اقدام نمايند.
تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بايد به مدت سه ماه از تاريخ تسليم پيشنهاد معتبر 

باشد و مطابق فرمت تحويلي در اسناد مناقصه ارائه گردد.
آدرس مناقصه گزار: يزد- خيابان كاشــاني-  جنب پمپ بنزين- شــركت ملي پخش 

فرآورده هاي نفتي منطقه يزد تلفن: 36232039 و 035-36246868
شرايط متقاضيان: 

۱- اعضاي هيئت مديره شركت پيمانكاري بايد تركيبي از تخصص هاي عملياتي ، ايمني 
و آتش نشاني ، فني و كنترل كيفيت باشند.

2- اساسنامه شركت پيمانكاري بايد مويد ارتباط رسته كاري پيمانكار با وظايف محوله باشد.
3- ارائه تصويركليه صفحات اساســنامه شركت و كارت ملي و شناسنامه مديرعامل  و 
اعضاي هيئت مديره شــركت و تصوير ثبت آگهي شــركت به همراه آخرين تغييرات در 
روزنامه رسمي وكداقتصادي و شناسه ملي الزامي است. ارائه گواهي امضاء صاحبان امضاء 

مجاز الزامي مي باشد.
4- دارابــودن و ارائه گواهينامــه تأييد صالحيت كار معتبر از اداره كل تعاون ، كار و رفاه 

اجتماعي استان محل فعاليت
5- دارابودن و ارائه گواهينامه تأييد صالحيت ايمني معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي استان محل فعاليت
HSE 6- احراز امتياز قابل قبول بر اساس معيارهاي ارزيابي توانمندي

۷- احراز امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي)حداقل50 امتياز(
8- اولويت در شرايط يكسان با انتخاب پيمانكاران بومي و استاني و همچنين به كارگيري 
نيروهاي بومي و اســتاني با اولويت محل سكونت نزديك تر در شرايط برابر از نظر علمي 

و تجربي مي باشد.
9- كليه مستندات ارائه شده اصل و يا برابر اصل باشد.

۱0- قيمت ها متناســب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد )خريد كاالي 
خارجي كه مشابه توليد داخلي دارند ممنوع مي باشد(

۱۱- تكميل و بارگذاري كليه مســتندات ارزيابي كيفي مطابق توضيحات مشروحه برگ 
راهنما درج شده در سامانه ستاد مورد تأكيد و الزامي مي باشد.

۱2- در اين مناقصه فصل چهارم دســتورالعمل ارزيابي مالي و فرآيند قيمت متناسب در 
مناقصات صنعت نفت منضم به نامه شماره 796-20/2 مورخ 1399/12/11 وزير محترم 

نفت )پيوست اسناد مناقصه( مالك تعيين قيمت متناسب و برنده مناقصه خواهد بود.
۱3- كليه پيمانكاران مي بايست حداقل تا 72 ساعت قبل از بارگذاري پاكات، صورتجلسه 

توجيهي را دريافت و با علم و آگاهي كامل اعالم نرخ نمايند.
۱4- مناقصه با هر تعداد شركت كننده برگزار و پاكات بازگشايي خواهد شد.

تاريخ چاپ نوبت اول: 1401/11/09
تاريخ چاپ نوبت دوم: 1401/11/10

شناسه آگهی: ۱4443۷6   شناسه نوبت چاپ: ۱630۱94
روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
 منطقه يزد

شرکت ملی پخش فرآورده اهی نفتی اریان
منطقه زید

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 1/100/000 ريال )با احتساب هزینه پستی( به حساب 
بانک  ملی )سيبا( 010۶۷13595009 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 صورتجلســه مجمع عمومی عادی ساليانه 
مورخ 1400/03/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد: اعضاء 
هيئــت مديره برای مدت يك ســال به شــرح ذيل 
تعيين و انتخاب گرديدند: الف: آقای مهدی سرتيپی 
)با كــد ملّــی 1284517527 ( به ســمت رئيس 
 هيئت مديره. ب: آقای نصرت اله اشــتری )با كد ملّی 
0421429941( به سمت نايب رئيس  و عضو هيئت 
مديره. ج: آقای مرتضی صحت طباطبايی )با كد ملّی 
0037856669 ( به ســمت عضــو هيئت مديره. د: 
آقای نصرت اله اشــتری )با كد ملّی 0421429941( 
به سمت مديرعامل )خارج از اعضا هيئت مديره ( برای 
مدت يك سال انتخاب گرديدند. خانم تارا احمدی )با 
كد ملّی 0795291361( به ســمت بازرس اصلی و 
خانم اكرم احمدی )بــا كد ملّی 0795291371( به 
ســمت بازرس علی البدل برای مدت يك سال مالی 

انتخاب گرديدند.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرپل 
سهامی خاص به شماره ثبت 43093 

و شناسه ملی 10100884575

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

مــورخ  اســتناد صورتجلســه هيئت مديــره  بــه 
شــد:  اتخــاذ  ذيــل  تصميمــات   1399/06/30 
آقای محمد حســين ذوالفقاری طهرانی به ســمت 
ملــی 0043216031  كــد  هيئت مديره   رئيــس 
 آقای محمد بيدآبادی به ســمت عضو هيئت مديره 
كــد ملــی 0032280661 آقای احمــد بيدآبادی 
بــه ســمت نائــب رئيــس هيئت مديره كــد ملی 
بيدآبــادی  عبدالحســين  آقــای   0041638158
عضو هيئت مديره كد ملــی 0043821121 آقای 
ميثــم بيدآبــادی به ســمت مديرعامــل كد ملی 
0075350671 تعيين سمت گرديدند. كليه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چك سفته و برات 
و غيره به امضــاء 2 نفر از 4 نفر اعضاء هيئت مديره 
بهمراه مهــر شــركت و اوراق عادی مراســالت و 
مكاتبات اداری به امضاء مديرعامل يا يكی از اعضاء 

هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر است. 

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
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 مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/08/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- محل شرکت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس اســتان تهــران- منطقه 17 ، 
شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله میدان 
کالهدوز ، خیابان شــهید عباس دوران ، میدان شهید مهتدی ، 
پالک 0 ، طبقه همکف ، کدپستی1751613711 تغییر 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 موج فناوری هوشمند شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 313145 و شناسه ملی 10103515402

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
ساليانه مورخ 1399/12/25 تصميمات ذيل 
اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و زيان 
ســال مالی منتهی بــه 1399/09/30 مورد 
تصويب قرار گرفت. موسســه حسابرســی و 
خدمات مديريت نو انديش به شناســه ملی 
10100644122 بــه عنوان بازرس اصلی و 
آقای ســهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی 
بازرس علی البدل  2060701163 به سمت 
به مدت يكســال برای سال مالی منتهی به 
1400/09/30 انتخــاب گرديدنــد. روزنامه 
كيهان به عنوان روزنامه كثيراالنتشار شركت 

انتخاب گرديد.

آگهی تغییرات 
شرکت تولید و تکثیر و پرورش میگوی ممتاز شهاب 

سهامی خاص  به شماره ثبت 116673 
و شناسه ملی 10101602789

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ساليانه 
مورخ 1401/02/30 تصميمات ذيل اتخاذ شد آقای 
ابوالفضل مهاجر به شــماره ملــی 0053021861 و 
آقای سيدبابك مجابی به شماره ملی 0069575460 
به ســمت عضو اصلی هيئت مديره و خانم مهران شاه 
مرادی به شماره ملی 0533089301 و آقای ابوالحسن 
واحدی نوری به شماره ملی 2140233077 و آقای 
مير مجيد مجابی به شــماره ملی 4322524117 به 
ســمت اعضای اصلی هيئت مديره برای مدت دو سال 
انتخاب گرديدند. آقای يوســف جعفری شبســتری 
به شــماره ملــی 1729346820 به ســمت بازرس 
اصلی و آقای ســيد حســين ميرزائی به شماره ملی 
0439872014 به ســمت بــازرس علی البدل برای 
يك ســال مالی انتخاب گرديدند. ترازنامه و حســاب 
سود و زيان شركت منتهی به سال 1400 به تصويب 

مجمع رسيد.

آگهی تغییرات 
شرکت سهامی خاص  شفابخشان خاتم 

به شناسه ملی 10103378545 و شماره ثبت 381

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودهن 

فراخوان ارزيابی كيفی 
جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 23۷/ج ص/1401

مربوط به خريد 13 قلم تجهيزات مخابراتي شبكه راديو ترانك
درخواست شماره: 0000۶39

شركت بهره برداري نفت و گاز گچســاران در نظر دارد فراخوان ارزيابی 
كيفی جهت برگزاری مناقصه عمومی )خريد 13 قلم تجهيزات مخابراتي شبكه 
راديو ترانك( به شماره )2001092660000452( را از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكی دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاری فراخوان ارزيابی از دريافت 
و تحويل اســناد استعالم ارزيابی كيفی تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل 
 مناقصه، از طريق درگاه ســامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در ســايت مذكور و دريافت گواهی امضای 
الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در 
سامانه ســتاد در بازه زماني تاريخ 1401/11/08الي 1401/11/10 می باشد. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآيند ارزيابی كيفی و ارسال 
دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. حداقل امتياز 

ارزيابي كيفي 55 امتياز مي باشد. 
شــركت ها و موسسات دانش بنيان در مناقصات و عرضه كاالهاي دانش بنيان 
ساخت داخل دســتگاه هاي اجرايي حائز اولويت مي باشند و همچنين كاالي 
پيشنهادي الزاما مي بايست از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزی وزارت 

نفت)AVL( تأمين گردد. 
مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابی كيفی: روز سه شنبه تاريخ: 1401/11/18
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابی كيفی: روز سه شنبه تاريخ: 1401/12/02

 اطالعات تمــاس دســتگاه مناقصه گــزار: آدرس: گچســاران-  فلكه اهلل- 
شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران-  تلفن: 322244۱۱ – 3۱92۱۱30- 0۷4

مركز تماس سامانه ستاد: 02۱-4۱934 
دفتر ثبت نام: 88969۷3۷ و 85۱93۷68 – 02۱

شناسه آگهی: ۱44359      شناسه نوبت چاپ: ۱6328۷8

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب

شركت بهره برداري نفت وگازگچساران »»سهامي خاص««

نوبت اول

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده مــورخ 1401/08/18 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد آقای ســیدعلی اصغر طباطبائیان به شــماره ملی 
4579201221 به سمت بازرس اصلی و آقای وحید ذوقی 
به شماره ملی 0077894065 به سمت بازرس علی البدل 

تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مصالح ساختمانی روشنگران خالق
 به شناسه ملی 14005961555 و به شماره ثبت 494337

سال هشتاد و یکم   شماره 23232   تکشماره 50000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  دوشنبه 10 بهمن 1401   8 رجب 1444    30 ژانویه 2023

 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۱۱،4 و ۱0[

 پمپئــو طــرح آمريــكا بــرای طوالنــی كردن 
جنگ يمن را لو داد.

 طالبان: مشاركت زنان در كنكور تا اطالع ثانوی ممنوع است!
انگليــس   درباريــان ســعودی و اماراتــی در 

يك ميليارد پوند ملك و امالك خريده اند.

 چهارمين تيراندازی جمعی كاليفرنيا در يك ماه  
3 نفر ديگر كشته شدند.

 4 وزير عراقی به زودی از ســوی نخســت وزير 
بركنار می شوند.

گزارش خبری كيهان از بحران های ريز و درشت اروپا

اعتصاب در آلمان، انگلیس، پرتغال و کرواسی
از کارکنان پست و موزه تا معلمان دست از کار کشیدند

 جزئيات جديــد از پرونده »حســن فيروزی« ؛
از ارتباط گيری با بی بی سی و اينترنشنال تا فتوشاپ 

كبودی  های بدن. 
 ارائه گزارش وزيــران راه و نيرو به رهبر انقالب؛

از توليد قطعات هواپيما تا اَبَرپروژه های آبرسانی.

 وصول 1300 ميليارد تومان از ماليات های معوق 
يك شركت تجاری با اقدامات دادگستری تهران. 

 پلمب يك داروخانه در آمل به دليل كشف حجاب.
 كيفرخواست 7 متهم امنيتی مرتبط با بمب گذاری 

در شيراز صادر شد.

وزارت جهاد كشاورزی خبر داد

آغاز توزیع گوشت گرم وارداتی در کشور
از امروز

 ]صفحه 4[

با امضای قرارداد بين بانک های ايرانی و روسی

ارتباط مستقيم بين بانك های ايران 
با روسيه و 13 كشور برقرار شد

3 كشته و 9۷3 مصدوم بر اثر زلزله 5/9 ريشتری شهرستان خوی

آخرين تحوالت سرزمين های اشغالی

از تقالی کابینه امنیتی اسرائیل برای فرار از مخمصه
تا تظاهرات بزرگ علیه نتانیاهو

 مجموع حمالت فلسطيني ها طي دو روز گذشته، مقامات صهيونيست را آشفته و دستپاچه كرده و آنها 
در مقابله با فلسطيني ها به نوعي به بن بست رسيده اند.

 كابينــه نتانياهو براي مقابله با فلســطيني ها مجموعــه اي از تصميمات ســختگيرانه را اتخاذ كرده، 
اما بعيد است اين تصميمات نيروهاي فلسطيني را متوقف كند.

 ارتبــاط مســتقيم بين بانك هــای ايران با روســيه 
 و 13 كشور جهان با امضای توافق نامه بانك های مركزی
دو كشور و امكان اتصال پيام رسان های طرفين فراهم شد.

 »محسن كريمی«؛ معاون بين الملل بانك مركزی: 
سامانه های پيام رسان بانكی ملی دو كشور از ديروز 
به يكديگر متصل شــد و اين امكان نيز فراهم شده 
كــه همه بانك های عضو ســامانه پيام رســان های 
بانكی ملی ايران با همه بانك های كشــور روســيه 

تبادل پيام های بانكی داشته باشند. 

 همه بانك های ايرانی در خارج از كشور و همچنين 
تمام بانك های خارجی متصل به پيام رســان ملی 
روسيه كه شامل 106 بانك غيرروسی در 13 كشور 
جهان است به اين واسطه امكان تعامل برای تبادل 

پيام بانكی با بانك های ايرانی پيدا می كنند. 
 ديروز ارتباط يك بانك ايران با يك بانك روســيه برقرار 
شــد اما تا فردا كه هيئت فنی بانك مركزی روسيه در ايران 
هستند زمينه  سازی برای ارتباط و ارسال همه پيام ها ميان 

بانك های دو كشور فراهم می شود.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

دیپلمات غربگرا 
غش کرد؛

این بار هم طرف غرب

كيهان بررسی می كند

اقدام مثبت 3 قوه
برای مولد سازی دارايی های راكد

]صفحه 4[

]صفحه ۱0[

 وزير اقتصاد: بســياری از پيمانكاران از دولت 
طلبكار هســتند و اگر در عوض بدهی آنها يكی 
از اين امالک به قيمت كارشناســی و شفاف در 
اختيار آنها قرار گيرد، به سرعت وارد پروژه جديد 
می شوند و به جای آن كه پروژه هايشان مستهلک 

شود، در دوره زمانی كوتاه تری انجام می شود.
بانک دولتی 85 هزار مترمربع باشــگاه   يک 
در يک جای بســيار مرغوب دارد و در دوره ای 
كه بيشــتر بانک های دولتی دچار مشكالتی در 
ترازنامه هستند، می تواند از اين دارايی در راستای 

بهبود عملكرد خود و درآمدزايی استفاده كند.
 فرآينــد تصميم گيری در هيئــت ۷ نفره 
مولد سازی دارايی های دولتی در اتاق شيشه ای 
 رخ می دهد، چه برای امالک و مستغالت و چه برای
شفافيت  بی ســابقه،  كاماًل  شكل  به  پروژه ها 

صددرصد و بی رحمانه ای برقرار خواهيم كرد.
 در تمام مراحل كار مولد سازی به مردم می گوييم 
كه وجوه هر ملكی صرف كدام پروژه عمرانی و در 
چه جايی و چه شهری و چه استانی هزينه می شود 
و در يک سامانه ای كه از آن رونمايی می كنيم، اين 
مولد ســازی تبديل به اتاق شيشه ای مولد سازی 

دارايی های دولتی خواهد شد.
 فرهاد بيضايی، كارشــناس مسكن: دولت 
می تواند با ايجاد ســامانه شفاف واگذاری كه 
در آن شــبكه ای از كارشناسان در يک روند 
شــفاف تعيين قيمت پايه می كنند و بعد از 
آن از طريق سامانه و به صورت شفاف مزايده 
برگزار خواهد شد، اقدام به واگذاری و فروش 

اموال دولتی كند.

 

چاه کَن هایی که 
همیشه تَه چاهند!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 مصوبه اخير سران قوا برای مولد سازی دارايی های راكد دولت می تواند فصل جديدی در تأمين مالی غيرتورمی دولت باشد.
 ثروت زيادی در مقابل چشم مردم در اختيار دستگاه های دولتی اعم از شركت ها، بانک ها و... است كه می تواند كسری بودجه آنها را جبران كند، 

ولی بدون استفاده يا با كمترين بهره وری مانده است.

صفحه ۲

جزئيات حمله پهپادی در اصفهان

طمع حقارت بار دشمنان 
برای مالكيت يك عمليات ناموفق

صفحه ۱۱

انتصابات جديد 
در فرماندهی انتظامی كل كشور

با حكم سردار رادان انجام شد

صفحه ۳

اميرعبداللهيان: پيام هايی
 از طرف های برجامی 

دريافت كرديم

در نشست خبری مشترک با همتای قطری

صفحه ۱۱

نمی شود شخصی كه 1۶ سال
 معاون رئيس جمهور بوده طلبكار شود

انسيه خزعلی در مناظره با معصومه ابتكار:

صفحه ۱۱

تروريستی خواندن سپاه قهرمان
وقاحتی نيست كه از سوی ايران اسالمی 

بی پاسخ بماند

نيكزاد در نطق پيش از دستور مجلس:

صفحه ۱۱

سانسور به هالكت رسيدن صهيونيست ها 
در روزنامه های مدعی اصالحات

نگاهی به ديروزنامه های زنجيره ای


