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و مش��هور فرانسوی که بیشتر آثارش به فارسی ترجمه 
شده است 10-از نام های حضرت خاتم االنبیاء در قرآن 
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مع��روف چاپ ترکیه- مجموعه عملیاتی که برای تولید 
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قوی 9-در قدیم به ناحیه خوزستان می گفتند- 
بقاء و پایداری 10-دس�تبند زنان�ه- درام نویس 
مش�هور کش�ور ن�روژ- رد ک�ردن و نپذیرفتن
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سهروردی بنیان نهاد 13-مخترع فرانسوی که 
نخس�تین بالن قابل هدایت را ساخت- محتاج 
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شهرهای بزرگ و صنعتی کشورمان.

شماره 9871 جدو    ل

گزارش روز

اگ�ر تاچند س�ال قب�ل، پیش از ش�روع فصل 
سرما، هرلحظه بیم آن می رفت که خبر وارونگی هوا 
و وضعیت هشدار برای هوای تهران اعالم شود، االن 
دیگر این بیم جای خود را به یقین داده است، اما باز 
با این اطمینان، همچنان دست روی دست می گذاریم 
و به دنبال س�اده ترین راه می رویم و منتظریم باد به 
دادمان برس�د یا باران ش�هرهای غب�ار گرفته را از 
دود پاک کند و بش�وید و مس�کنی موقت برای درد 
آلودگی هوا باشد و آسمان خاکستری کالن شهرها 

را آبی آبی کند.
االن دیگ��ر همین ک��ه پاییز چت��ر رنگارنگ خود را 
بر س��ر م��ردم بخصوص تهران باز می کن��د هیچ کس باور 
نمی کند که نتواند ش��اهد رنگ آبی  آس��مان باشد. گویی 
همه عادت کرده ایم به آس��مان پردود و غبار دراین فصل 
زیب��ا نگاه کنیم، دودی که موتورس��یکلت ها، اتوبوس ها و 
خودروه��ا هنگام عبورو م��رور، ردی از آلودگی از خود به 
جای می گذارند و دراین میدان می خواهند گوی سبقت را 
از یکدیگر بربایند. چون لحظه به لحظه بر تعداد موتورهای 
آالینده و غیراستاندارد و اتوبوس های دودزا در سطح خیابانها 

افزوده می شود.

تعطیلی مهد کودکها به دلیل آلودگی هوا
دوباره چند ش��ب پی��ش در زیرنوی��س برنامه های 
تلویزیون��ی، تعطیلی مهدکودک ها و مدارس ابتدایی توجه 
م��ردم را جلب ک��رد. بازهم آلودگی در ش��رایط اضطرار، 
بازه��م تنها راه چ��اره تعطیلی و بازه��م افزایش محدوده 

طرح زوج و فرد.
ی��اد چندین س��ال قبل افت��ادم که وقتی پس��رم را 
مهدکودک می گذاشتم و به دلیل آلودگی هوا، مهدکودک 
تعطیل می شد، غم و غصه این تعطیلی بر سر من و دیگر 
مادران کارمند و شاغل آوار می شد، نه می توانستیم بچه ها 
را در خانه تنها بگذاریم و نه آنکه در کنارشان باشیم. پس 
تنها راه چاره چه بود! اینکه دراین هوای آلوده دست آنها را 

*براساس اعالم بانک جهانی، ایران 8 میلیارد دالر درسال 2006 به دلیل آلودگی هوا خسارت دیده است.

*عسگری، مدرس اکولوژی: 2میلیون خودروی فاقد معاینه فنی در شهر تهران وجود دارد و تاکنون فقط 400 هزار 
خودرو معاینه فنی گرفته اند.

*دکتر علیرضا اسماعیلی  نوری، عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی: 

براساس آمارها در روزهای آلوده هوای 
تهران، شمار بیماران تنفسی تا 60درصد 
افزایش می یابد همچنین آلودگی هوا به 

طور متوسط موجب کاهش 5سال از عمر 
تهرانی ها شده است.
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هیوالی سیاه 
n صدیقه توانا

بخش پایانیمعضل آلودگی هوای پایتخت و کالن شهرها حل می شود؟ 

بگیریم و با خودمان بچه ها را دراین هوای سمی بر سر کار 
بیاوریم! تاکی این راه حل های دم دستی برای مهار آلودگی 

ادامه خواهد داشت، خدا می داند!!
خسارت 8 میلیارد دالری ایران

 ناشی از آلودگی هوا
بانک جهانی اعالم کرده ایران 8 میلیارد دالر درس��ال 
2006 به دلیل آلودگی هوا خس��ارت دیده است. همچنین 
طی آماری اعالم شده که امسال اسقاط خودروهای فرسوده 

80درصد کاهش داشته است. 
بنابه اعتقاد کارشناسان و مسئوالن، عامل اصلی آلودگی 
هوا در پایتخت، خودروها و موتورسیکلت های غیراستاندارد 
هستند. ولی اینکه چرا باید صبر کنیم آلودگی هوا به مردم 
خسارت وارد کند و چرا این هزینه صرف مدیریت آلودگی 
هوا نمی ش��د، پرسشی است که پاس��خی منطقی از سوی 

مسئوالن البته تاکنون به آن داده نشده است.
یک موتورسیکلت 8 برابر یک خودرو با استاندارد یورو 
2 آلودگی تولید می کند. یک منطقه در دل ش��هر محصور 
شده و خودروها نمی توانند وارد آن شوند، اما موتورسیکلت ها 
که به اندازه 8 خودرو آلودگی تولید می کنند، به راحتی وارد 

محدوده طرح ترافیک می شوند.
دراینجاس��ت که جایگزینی و تولید موتورس��یکلت و 
خودروه��ای برقی برای اس��تفاده ش��هروندان اهمیت پیدا 

می کند.
رحمت اهلل حافظی، رئیس کمیسیون سالمت شورای 
ش��هر تهران با اشاره به اینکه بخش عمده ای از آلودگی هوا 
ناش��ی از تردد خودروهای دودزا می باشد، درخصوص بحث 
موردنظر ما می گوید: »اگر تسهیالتی فراهم و امکان استفاده 
از موتورسیکلت های برقی در شهر میسر گردد، هم آلودگی 

هوا کمتر خواهد شد و هم پایتخت آلودگی صوتی کمتری 
خواهد داشت.«

ب��ه اعتقاد حافظی ب��رای واردات ی��ا تولید خودروی 
»هیبریدی« یا برقی با ظرفیت یک یا دونفر باید زمینه سازی 

شود، چرا که از حجم ترافیک کاسته خواهد شد.«
رئیس کمیس��یون سالمت شورای ش��هر تهران با 
بیان اینکه نمایندگان مجلس که نس��بت به آلودگی هوا 
اب��راز نگرانی می کنند چرا قان��ون معاینه فنی را اصالح 
نمی کنن��د، افزود: »مراکز معاینه فنی ما غیراس��تاندارد 
اس��ت و مؤسسه استاندارد باید براین مراکز نظارت کند. 
متاسفانه درحال حاضر برگه های معاینه فنی تقلبی خرید 

و فروش می شود.« 
سرانجام معاینات فنی تقلبی

البته ما هم بسیار شنیده ایم که کارتهای معاینه فنی 
تقلب��ی برای برخی خودروها صادر می ش��ود. آیا برای رفع 
این مس��ئله تدابیری اندیشیده شده است؟ برخی اقدامات 

نسنجیده پای کارت های تقلبی معاینه فنی را باز کرد. 
متاسفانه مراکز معاینه فنی در اطراف شهر تهران اقدام 
به صدور این برگه ها می کنند و عدم نظارت و نگاه اقتصادی 
که پش��ت این قضیه وجود دارد، دست سودجویان را برای 
این کار بازگذاش��ته است و تنها با یک تلفن و بدون معاینه 

خودرو، یک کارت معاینه فنی صادر می شود.
آیا در تهران هم این برگه ها صادر می ش��ود؟ مهندس 
وحید نوروزی، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری سؤالم 
را این طور پاس��خ می دهد: »خوشبختانه مراکز معاینه فنی 
در تهران مجهز به سیس��تم مکانیزه هستند و امکان تقلب 
در آنها وجود ندارد و 12مرکز معاینه فنی مکانیزه سبک و 
4مرکز معاینه فنی مکانیزه ماش��ین های سنگین در تهران 

وجود دارد و این کارت های تقلبی اغلب در حاش��یه تهران 
صادر می شود.«

از نوروزی سؤال می کنم چرا به سالم بودن خودروهای 
سنگین توجهی نمی شود حال آنکه بخش اعظمی از آلودگی 
هوای تهران ناشی از دود اگزوز این خودروهاست، می گوید: 
»دراین مورد با ش��ما موافقم چون تکنولوژي آنها قدیمی 
اس��ت و لذا آالیندگی این خودروها بس��یار زیاد است و با 
معاینه فنی مش��کل حل نمی شود. این کار فقط با اسقاط 
و خروج آنها از چرخه حمل و نقل امکان پذیر اس��ت. مثل 
موتورسیکلت ها که معاینه فنی آنها خیلی در کاهش آلودگی 

هوا تاثیر ندارد.«
2میلیون خودروی فاقد معاینه فنی

2میلی��ون خودروی فاقد معاینه فنی در ش��هر تهران 
وجود دارد و تاکنون که هش��ت ماه از سال جاری می گذرد 

فقط 400هزار خودرو معاینه فنی شده اند.
حسن عسگری مدرس اکولوژي در گفت وگو با گزارشگر 
روزنام��ه کیهان با اش��اره به دیدار اخیری که با ریاس��ت و 
مسئوالن س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت برگزار شده به 
بی��ان تصمیمات اتخاذی در مورد معاین��ه فنی پرداخته و 
می گوید:»از مس��ئوالن خواس��تیم این موضوع را با اعضای 
هیئ��ت دولت مط��رح کنند ک��ه در روز 29 دی روز هوای 
پ��اک، کلیه خودروهای خدمتی ب��رای معاینه فنی به این 

مراکز مراجعه نمایند.«
وی به نقل از آقای محمد طاهریان مدیر بهره برداری 
از مراکز معاینه فنی تهران اعالم کرد: »چنانچه این موضوع 
تحق��ق یاب��د این مراک��ز آمادگی دارند معاین��ه فنی مورد 
خودروه��ا را در قالب گروه های 100تایی حتی در روزهای 

تعطیل انجام دهند.«

آلودگی هوا، کالف سر در گم
چرا برخی از متولیان امر محیط زیس��ت و مس��ئوالن 
دستگاههای اجرایی مسئله آلودگی هوا در کالنشهرها را در 
این فصل سال کالف سردرگمی می دانند که ظاهرا حل این 

مشکل الینحل به نظر می رسد؟
عس��گری، مدرس اکولوژی )محیط زیست( پاسخ این 
پرسش را این طور بیان می کند: »برخالف خیلی ها که فکر 
می کنند آلودگی هوا، کالف سردرگم است باید گفت که اصال 
این طور نیس��ت چون برای حل این مشکل هم قانون وجود 
دارد، هم درد مشخص و هم راه حل درمان آن پیداست. فقط 
باید هم گرایی بین تمام دستگاههای ذی ربط به وجود آید.«
و حاال اورژانس هم وارد این مس��ئله ش��ده است چرا 
که وقتی مراجعات بیماران قلبی را در ش��رایط آلودگی هوا 
10درصد بیش��تر اعالم می کند، این بیانگر این است که به 
مرحله اجرای قانون نزدیک تر می شویم ولی نکته قابل بحث 

این است که باید دید چرا در اجرا ضعیف هستیم؟
عسگری با اشاره به اینکه آن قدر در مورد آلودگی هوا، 
کتاب و مطلب و اثر نوش��ته ش��ده و این روزها نقل محافل 
شده است که همه می دانند آلودگی هوا وجود دارد و برای 
سالمتی مضر است، خاطرنشان می کند: »در این برهه از زمان 
به مرحله »آستانه بیهودگی« رسیده ایم و جامعه حساسیت 
خود را نسبت به موضوع آلودگی هوا از دست داده است.«

ای��ن مدرس اکولوژیس��ت این برهه از زم��ان را مثل 
شرایطی که یک فرد به تازگی عینکی خریده و آن را به چشم 

می زند و روزهای اول برایش دش��وار است تشبیه می کند 
و می گوید: »متأس��فانه ما هم آرام آرام به این وضعیت هوا 
در این فصل از سال عادت کرده ایم و آن قدر که در مورد 
آلودگی صحبت شده است، حساسیت ها کم شده است.«

به او می گویم به نظر ش��ما در این شرایط بهترین و 
موثرترین راهکاری که می توان ارائه داد تا به نقطه مطلوب 
برس��یم چه می باش��د، این مدرس اکولوژیس��ت این طور 
پاسخم را می دهد: »اگر از راه همکاری و رفتارهای انسانی 
محیط زیست را اصالح نکنیم، محیط زیست خودش، خودش 

را باالنس خواهد کرد.«
وی در توضیح بیش��تر این مطلب می گوید:»در سال 
1952 شرایط مشابهی در لندن بر اثر سوخت ذغال سنگ 
ب��ه وجود آمده بود ت��ا جایی که در فاصله زمانی 6-5 ماه، 
8 هزار نفر در اثر مه دودهای فتوشیمیایی جان خود را از 
دست دادند و شهر لندن خودش، خودش را باالنس کرد.

ما باید متوجه باش��یم که وقت��ی تمام درختان را به 
راحتی از بین می بریم، س��یل های مهیب جاری می شود و 
وقتی آلودگی هم تش��دید شود، قطعا مرگ افراد را در پی 

خواهد داشت و در نهایت طبیعت خود را باالنس می کند، 
ولی با هزینه بسیار سنگین!!«

عسگری اضافه می کند: »در مورد شهر تهران اگر دست 
به کار نشویم این اتفاق خواهد افتاد.«

وی با اش��اره به اینکه روزانه 170 نفر در تهران راهی 
بهشت زهرا می شوند، خاطرنش��ان می کند: »در شرایطی 
که آلودگی هوا تش��دید می ش��ود باید به علت ها بپردازیم 

نه معلولها.«
مسئولیت پذیری به جای فرافکنی 

در مدیریت شهری
با توسعه شهرها و افزایش جمعیت و فقدان اقدامات 
کاف��ی در کنترل آلودگی هوا به تدری��ج آثار زیانبارش بر 
محیط زیست و انسان هر چه بیشتر آشکار می گردد. اثرات 
این بالیای انسان ساخت بر جسم، روان و اقتصاد جامعه به 
شدت خسارت زده و این خسارات تا سالها پایدار می ماند.

در مورد چگونگی وارد آمدن این اثرات نقطه نظر دکتر 
علیرضا اسماعیلی نوری، عضو هیئت دانشگاه علوم انتظامی 
و عضو مرکز تحقیقات و پیش��گیری از مصدومیت دانشگاه 
شهید بهش��تی را جویا شدیم، وی می گوید: »آمارها نشان 
می ده��د که در روزهای آلوده هوای تهران، ش��مار بیماران 
تنفسی تا 60 درصد افزایش می یابد. بیشترین عامل مرتبط 
با تشدید بیماری های سیستم قلبی، عروقی و ریوی، افزایش 
آالینده های دی اکسید گوگرد، ذرات معلق و منواکسید کربن 
اس��ت به طوری که آلودگی هوا در تهران به طور متوس��ط 

موجب کاهش 5 سال از عمر تهرانی ها شده است.«
دکتر اسماعیلی در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان 
با اشاره به اینکه تهران شهری است که از سه جهت سلسله 
کوههای البرز آن را احاطه کرده، می گوید: »ساالنه مقادیر 
زیادی منواکسید کربن، اکسیدهای ازت و آالینده  ذرات معلق 
در فضای آن پخش می ش��ود. خسارات مرگ و میر ناشی از 
آلودگی هوا در تهران ساالنه 640 میلیون دالر و بیماریهای 
ناش��ی از آلودگی ساالنه حدود 260 میلیون دالر به اقتصاد 

کشور لطمه می زند.«

وی می گوید: »در سال 1374 نزدیک به یکصد نفر از 
کارشناسان و مدرسان محیط زیست، جغرافیا و شهرسازی 
در پی نشستی در سالن اجتماعات پارک شهر تهران، متنی 
موس��وم به بیانیه »هوای تهران 74« منتش��ر کردند که در 
آن برای نخستین بار از آلودگی هوای پایتخت به عنوان یک 
»بحران ملی« که راه مقابله با آن »عزم ملی« است، نام برده 
شد. از آنجایی که زندگی در کالنشهرها به سرعت در حال 
تغییر است، اگر برنامه ریزی و سازماندهی الزم برای مواجهه 
با مشکالت آن پیش بینی نشود، زندگی در شهرها ناممکن 

می گردد در حالی که چنین اتفاقی در حال وقوع است.«
به اعتقاد دکتر اس��ماعیلی نوری اولی��ن قدم در این 
راه، تدوین الگو با توجه به عوامل توانمندس��از در هر بخش 
و مس��ئولیت پذیری نهادها، س��ازمان ها و ارگانهای مختلف 
در مس��ائل زیس��ت محیطی و تبعیت از یک مدیریت واحد 

در شهر است.
در صورت وجود یک مرکز واحد تصمیم گیر در مدیریت 
شهر می توان به ایجاد طرح فرآیند خود ارزیابی امیدوار بوده 
و مراحل توس��عه را یکی پس از دیگری طی کرد. شناخت 
اولویت ها، برنامه ریزی و انجام طرح های کوتاه و بلندمدت در 
کنار مسئولیت پذیری می تواند مهم ترین خط مشی و راهبردی 

سازنده برای رسیدن به شهری سالم باشد.
وی می گوید: »افسوس از عدم وجود رویکردی منطقی، 
منس��جم، یکپارچه و باثبات و بی توجهی به نیازهای حال و 
آینده و عدم تمرکز خاص بر نیازهای شهروندان که طرفهای 
ذینفع در اقدامات این س��ازمان ها محسوب می شوند اجازه 
اتخاذ تصمیمات نظام مند را به دس��تگاه های متعدد متولی 

کالنشهرها و تهران نمی دهد.«
دکتر اس��ماعیلی نوری با اش��اره به اینکه نقطه ضعف 
عم��ده دس��تگاه های متعدد ک��ه خود را متول��ی مدیریت 
کالنشهرها می دانند، توجه انحصاری آنها بر نقاط قوت خود 
اس��ت، می گوید: »در این میان کمبودها نه تنها شناسایی 
نش��ده که به دلیل بسیاری از سیاسی کاری ها و حواشی به 

فراموشی سپرده می شوند.
کالنشهر تهران متولیان بس��یاری دارد، از استانداری 
و فرمان��داری و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت گرفته تا 
نمایندگان تهران در مجلس شورای اسالمی، شورای اسالمی 
شهر تهران، ش��هرداری تهران، پلیس راهنمایی و رانندگی 
وخرده سازمانهای دیگری که به درست یا غلط خود را متولی 

اداره پایتخت می دانند.«
ای��ن عضو هیئت دانش��گاه علوم انتظام��ی می گوید: 
»متاس��فانه به دلیل عدم وجود یک نهاد مشخص، متمرکز 
و پاس��خگو ب��رای مدیریت پایتخ��ت، مس��ئولیت پذیری 
زیس��ت محیطی در تمام نهادهای متولی شهر، ادغام شده 
اس��ت و هر یک راهبرد والگوی ارزشی خاص خود را دارند 
ودر ه��ر مرحل��ه ای درجات مس��ئولیت گریزی و نه پذیری 
خود را به نس��بت حجم بحران تعیین می کنند و در نتیجه 
هی��چ گاه در مقابله با چالش های پیش رو آن گونه که الزم 

است مجهز نیستند.«
بنابراین امروز ش��اهد فرافکنی دستگاه ها برای اجرای 
طرح جامع مدیریت در حوزه مقابله با آلودگی هوا در شهر 
تهران که پایداری و توس��عه آن مهم ترین ضرورت مدیران 
اس��ت می باشیم و هر س��ال در اواخر پاییز و اوایل زمستان 
تب کاهش آلودگی هوا و طرحهای آرمانی مسئوالن شهری 
وکشوری به صورت سریالی ابالغ می گردد ولی صد افسوس 
که مردم تهران از همان س��ال 74 تا امروز نتوانستند طعم 

هوای پاک را بچشند.
حال آنچه مس��لم اس��ت، مغفول مان��دن اراده الزم و 

مستحکم در مواجهه با بحرانهایی از این دست است.

بر سرکالنشهرها

مجمع  صورتجلس��ه  طبق 
بط��ور  ع��ادی  عموم��ی 
فوق الع��اده  و  فوق الع��اده 
مورخ 92/3/7 شرکت مزبور 
 92/3/12 تاری��خ  در  ک��ه 
واصل گردید عبداله امینی 
ب��ه ک م 50100404915 
به س��مت ب��ازرس اصلی و 
ب��ه ک م  محمد طبرس��ی 
0040157067 به س��مت 
برای  علی الب��دل  ب��ازرس 
مدت یکسال انتخاب شدند. 
اعض��اء هیئ��ت مدی��ره به 
مدت دو س��ال به قرار ذیل 
انتخ��اب گردیدند  منصور 
 3359447360 کریم��ی 
بسمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعام��ل و مصطف��ی 
 3359460839 کریم��ی 
بس��مت نایب رئیس هیئت 
واالتبار  افس��انه  و  مدی��ره 
 0049942816 ک م  ب��ه 
بس��مت عضو هیئت مدیره 
امضاء  گردیدن��د.  تعیی��ن 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
از جمل��ه چ��ک، س��فته و 
برات به امض��اء مدیرعامل 
هم��راه ب��ا مه��ر ش��رکت 
معتبر اس��ت. مرکز شرکت 
به ته��ران میدان رس��الت 
خ هن��گام پ 139 واح��د 
 1683633531 ک.پ   9

انتقال یافت.

آگهی 
تصمیمات 

شرکت 
پارس پرتو 
سهامی خاص
 به شماره 

ثبت 60241 
و شناسه ملی 
10101052880

اداره ثبت شرکتها 
و مؤسسات 

غیرتجاری
سازمان ثبت 
اسناد و امالک 

کشور

آگهی تغییرات شرکت فاران فوالد 
تهران شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 324556

 و شناسه ملی 10103620111
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 

1392/3/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسس��ه حسابرس��ی پاس��ارگاد تدبی��ر ب��ه شناس��ه مل��ی 
10103068993 ب��ه عنوان بازرس اصلی و آقای رامین معانی 
به ش��ماره مل��ی 0937644498 به عنوان ب��ازرس علی البدل 
برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار 
کیهان جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین شد. اعضاء هیئت 
مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای آیدین 
فتحی کد ملی 1382456761 بس��مت رئیس هیئت مدیره و 
آقای کریم فتحی کدملی 1382456761 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و خانم حوریه کرم زاده به کدملی 1373784660 
بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء 
کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک،سفته و برات با امضاء 
دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق اداری 
و مراس��الت با امض��اء مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر 

است.
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

  کیهان ورزشي قديمي ترين مجله ورزشي ايران 

شنبه هر هفته بصورت سراسري  منتشر مي شود

روابط عمومی شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب

5/2570 م الف

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

نوبت اول

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی
مناقصه شماره: 92-3-2909
موضوع: تامین 24 قلم تجهیزات سنجش 

عوامل فیزیکی محیط کار
مربوط به تقاضای شماره:

40-91636-48-001 
مدیری�ت تدارکات و امور کاالی ش��رکت مل��ی مناطق نفتخیز 
جن��وب در نظر دارد کاالی م��ورد فراخ��وان را از طریق برگزاری 
مناقص��ه عمومی خری��داری نماید. متقاضیان ش��رکت در مناقصه 
در صورت داش��تن ت��وان ارائه تضمین ش��رکت در مناقصه بمبلغ 
67/500/000 ریال می توانند با رعایت نکات مندرج در سایت های 
 WWW.SHANA.IR                 WWW.NISOC.IR

WWW.IETS.MPORG.IR  آمادگی خود را بصورت کتبی 
ظ��رف مدت 10 روز پس از انتش��ار آگهی ب��ه آدرس اهواز- کوی 
فداییان اس��الم )نیوس��ایت( خیابان ش��هریور- مجتمع تدارکات و 
ام��ور کاال- س��اختمان 102- اداره تدارکات خری��د کاالی داخلی 
واح��د برق و ابزار دقیق اتاق 39 تماس 4122888-0611 اعالم و 

مدارک مورد نیاز را تحویل نمایند.
شماره مجوز: 380677

آگهی تصمیمات شرکت صنایع سفال فتح 
سهامی خاص به شماره ثبت 212470 

و شناسه ملی10102538996
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ92/2/15 زهره فارغ 
دارای ک.م 0055898645 خ��ارج از اعضاء هیئت مدیره 
برای بقیه مدت تص��دی هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها به 
امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور 
به مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر 
ش��رکت و اوراق عادی و مراس��الت به امضاء مدیرعامل یا 
هر یک از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت 

معتبر است.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

موسس�ه عم�ران س�احل در نظر دارد تهیه نقش�ه، مهندس�ی 
کارگاهی، ساخت )رنگ آمیزی- سند بالست- جوشکاری و...( 
نصب، تس�ت و تحویل Steel Structure  به تناژ حدود 2000 
ت�ن )در مح�ل کارگاه بندرعباس( را به ص��ورت مناقصه عمومی 
برگ��زار نماید. لذا از داوطلبان حائز ش��رایط ش��رکت در مناقصه فوق 
دعوت می ش��ود حداکث��ر ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ انتش��ار 
آگه��ی جهت دریافت اس��ناد مناقصه با داش��تن معرفی نامه معتبر به 
نش��انی تهران: تهرانپارس- اتوبان ش��هید دوران )اسب دوانی قدیم(- 
جنب نیروی دریایی س��پاه- قرارگاه سازندگی قرب نوح)ع(- موسسه 
عمران ساحل- معاونت فنی- مدیریت تامین کاال مراجعه نمایند. الزم 
به ذکر است شرکت کنندگان می بایست در رزومه کاریشان حداقل 3 
س��ابقه کاری مرتبط با موضوع مناقصه در زمینه نفت و گاز را داشته 

باشند. ضمنا هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

»آگهی مناقصه عمومی«

ش�هرداری بندرعباس در نظر دارد پروژه ذی��ل را از طریق فراخوان 
عمومی ب��ه پیمانکار واجد الش��رایط و دارای صالحی��ت و رتبه بندی از 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا از استانداری 
استان ها واگذار نماید. ش��رکت های واجد الشرایط ذیل می توانند جهت 
کس��ب اطالعات بیشتر و دریافت اس��ناد مربوطه ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ نشر آگهی به آدرس: بندرعباس- گلشهر- رسالت جنوبی خیابان 
سمدو- کوچه عدالت یک س��اختمان معاونت عمرانی شهرداری، طبقه 

سوم مراجعه نمایند. )چهارشنبه 92/9/20(
1- ارائ��ه رزوم��ه کاری، تصویر قراردادهای اجرای کار مش��ابه، اس��ناد 

ماشین آالت و تجهیزات موردنیاز پروژه الزامی است.
2- ارائه مش��خصات کادر فنی و مهندس��ی و س��ابقه اجرایی هر یک از 

مدیران کارگاه الزامی است.
3- کلیه پیمانکاران برابر ضوابط و مقررات شاخص های ارزیابی پیوست 

مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
الف: شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها آزاد است.

ب: پاکت های پیش��نهادی قیم��ت پیمانکارانی باز خواهد ش��د که در 

آگهی فراخوان عمومی

حوزه معاونت فنی و عمرانی

شهرداری بندرعباس
مرحله ارزیابی فنی حداقل امتیاز الزم را کسب نمایند.
ج: هزینه نشر آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.

4- چنانچ��ه برندگان مناقصه از انعقاد قرارداد خ��ودداری نمایند به ترتیب 
سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

د:  آخرین مهلت جهت ارائه پیش��نهادها پایان وقت اداری یکش��نبه مورخ 
92/9/24 و تاری��خ بازگش��ایی پاکت ه��ای پیش��نهادی چهارش��نبه مورخ 

92/9/27 می باشد.
5- میزان س��پرده ش��رکت در فراخوان به مبلغ تعیین شده در جدول ذیل 
به صورت واریز نقدی به حس��اب سپرده های شهرداری عهده بانکی ملی به 
شماره حساب سیبا 0105926679003 یا ضمانت نامه معتبر بانکی دارای 

حداقل سه ماه اعتبار می باشد.
6- ای��ن آگهی برابر آئین نام��ه معامالت جدید ش��هرداری صرفا یک نوبت 

منتشر می شود.
7- سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است.

8- شماره حساب خرید اسناد مناقصه 0105819336004 مبلغ 200/000 
ریال بانک ملی به حساب شهرداری بندرعباس

رتبه و رشتهمبنای محاسبه پیمانمدت انجام کارمبلغ ضمانت نامهبرآورد اولیهعنوان پروژهردیف

حداقل پایه 5 رشته ابنیهفهرست بهاء ابنیه 92 و تاسیسات 492 ماه شمسی1/570/000/00040/000/000احداث زمین ورزشی 400 دستگاه1

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/4/1 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

مجتبی پیشوائی به شماره ملی 0385465688 به سمت رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل و س��عیده س��موات به ش��ماره ملی 

0052138410 به س��مت نایب رئی��س هیئت مدیره و محدثه 

پیشوایی به ش��ماره ملی 0079816894 به سمت عضو هیئت 

مدیره و حق امضاء کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و بانکی و س��ایر 

اس��ناد تعهدآور، قراردادها و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت فرانه سپهر گیتی 
سهامی خاص به شماره ثبت 346813 

و شناسه ملی 10103952855

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور


