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و اما امروزرزمندگانی که به عنوان مدافع حرم اهل بیت 
عصمت و طهارت در محور مقاومت می جنگند همان منتظران 

وظایف منتظران ظهور در عصر انقالب اسالمی  - بخش پایانی

امروز رفتار و عملکرد گروه های تروریستی تکفیری همچون داعش یا جبهه النصره نشان می دهد که 
رفتار آنان مصداق عالیم آخرالزمان است. از انتحاری و ذبح افراد و کشتن و جنایات علیه کودکان و 

زنان  تا انجام اعمال غیر شرعی به نام دین،همگی موید این نکته است که آخرالزمان نزدیک است و امر 
فرج تحقق پیدا خواهد کرد. 

حقیقی امام عصر)عج(هســتند که اینک در وســط میدان 
کارزار نبرد با دشــمن تکفیری به ظاهر مسلمان اما درس 
آموخته مکتب صهیونیست و استکبار با حمایت مالی برخی 

کشورهای مرتجع عربی قرار دارند.
در بخش پایانی این گزارش با برخی از کارشناســان 
سیاسی از جمله حاج حسن شمشادی خبرنگارصداوسیما 
که ســال ها در میدان نبرد در ســوریه حضور داشــته و 
دوشادوش رزمندگان مقاومت اغلب مبارزات را از نزدیک 
شاهد بوده و خاطرات تلخ و شیرین فراوانی دارد، به گفتگو 

پرداخته ایم.

مدافعان حرم همان منتظران حقیقی هستند
حضرت آیت اهلل ممدوحی عضو جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم در پاســخ به گزارشگر کیهان مبنی بر اینکه آیا 
مدافعان حرم را می توان در زمره منتظران امام مهدی)عج(
به حســاب آورد،می گوید: »کسانی که در دسته مدافعان 
حرم اهل بیت)ع( در عراق و ســوریه بــا جریان تکفیری 
می جنگند نه فقط یک منتظر حقیقی بلکه اصل ســربازان 
امام زمان )عج(هستند که با شناخت حقیقی این راه ،والیت 
پذیری را در عمل و با تمام وجود لمس کرده و پذیرفته اند 
و بدون هیچ گونه چشــم داشتی و فقط به عشق اهل بیت 
عصمت و طهارات دل به دریای بیکران شهادت سپرده اند 
و همانند رزمندگان خودمان در دوران دفاع مقدس،به عشق 
اســالم ناب محمدی)ص( مبارزه می کنند و قطعا به یاری 

خداوند متعال پیروز این میدان خواهند بود.«
 به ســراغ حاج حسن شمشادی خبرنگار صداوسیما 

در سوریه می رویم.
آقای شمشادی از ابتدای نبرد مقاومت با تکفیری ها 
در ســوریه حضور داشته و از نزدیک با رزمندگان مقاومت 

همنشین بوده است.
شمشــادی می گوید: » مدافعان حرم در واقع مدافع 
اسالم حقیقی و مبارز حریم اهل بیت علیهم السالم هستند 
و امکان ندارد کسی که مدافع حرم باشد در ردیف منتظران 

حقیقی امام عصر اواحنا فداه قرار نگیرد.«
شمشــادی در ادامه ســخنان خود تصریح می کند: 
» در دیــدار و گفتگوهایی که بــا  رزمندگان جبهه 
مقاومت در سوریه داشــتم،کامال از حال و هوای آنها پیدا 
بود که با عشق خالص و ناب به اهل بیت علیهم السالم به 
نبــرد با تکفیری ها آمده اند. یعنی این حال و هوا در راز و 
نیازها ، دعاها و توســل های این عزیزان به امامان معصوم 
خصوصا حضرت زینب کبری)س( و حضرت رقیه)س(و راز 

و نیاز با امام زمان )عج( کامال مشهود بود.«
ایــن خبرنگار جنگــی حاضر در مناطــق عملیاتی 
رزمندگان اســالم در نبرد بــا تکفیری ها،  به لحظات قرار 
گرفتن برخی از رزمندگان در محاصره داعش و جبهه النصره 
و دیگر تکفیری ها اشاره می کند و می گوید: » لحظاتی پیش 
می آمد که رزمندگان محور مقاومت در محاصره داعش و 
دیگر تکفیری ها قرار می گرفتند که این توسل به حضرت 

بخوان دعای فرج را
 که یار آمدنی است

ایرج نظافتی

زینب کبری)س( و دعا برای فرج امام زمان)عج( بعینه دیده 
می شــد و رزمندگان مقاومت مصداق بارز )انی سلم لمن 
سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه( با تمام وجود 
می جنگند و شــهادت برای آنها شــهد شیرین و گوارایی 
است و دعای فرج امام زمان را هر لحظه زمزمه می کنند.« 

در رکاب امام عصر 
و گوش به فرمان نایب برحقش

شمشادی در ادامه تاکید می کند: » بر همین اساس 
باید اذعان کرد که رزمندگان مقاومت انتظار ظهور حضرت 
مهدی قائم)عج( را در میدان عمل به منصه ظهور رسانده اند 
و عمال وسط کارزار نبرد با دشمنان آل اهلل قرار گرفته اند و 
بدون شک این رزمندگان نه تنها یک منتظر واقعی امام زمان 
بلکه یک سرباز حقیقی امام غایب و نایب برحقش هستند و 
برای دفاع از این حریم مقدس وارد میدان جانفشانی شده اند 

و قطعا در صورت تحقق امر ظهور، همین عزیزان در رکاب 
امــام مهدی)عج( و در صف اول مبارزه خواهند بود،چرا که 
تک تک رزمندگان محور مقاومت به این حضور خود افتخار 
می کنند و آن را توفیقی از سوی خداوند متعال می دانند.«

وی مــی گوید: » هیچ کدام از مدافعان حرم به زور یا 
به خاطر مادیات به میدان نبرد با کفار نیامده اند بلکه تماما 
داوطلبانه و با عشــق و ایثار آمده اند و مبارزه آنها یک نبرد 
حقیقی در برابر جبهه کفر اســت و همگی یک نظر و یک 

هدف و دیدگاه مشترک دارند.«
وجه مشترک مظلومیت امام زمان

 و مدافعان حرم
حســن شمشــادی خبرنگار میدان های نبرد محور 
مقاومت در ســوریه تصریح می کند: »امروز با این واقعیت 
انکار ناپذیر روبرو هســتیم که امام زمــان )عج( به عنوان 

یک امــام حاضر و ناظر بر رفتار و اعمــال همه ما، غریب 
هســتند. امروز ما حواســمان به همه چیز هست به غیر از 
امام زمان! همه مســایل را با دقت و وسواس زیر نظر داریم 
اما از خواسته امام زمانمان غافلیم! امروز همه منافع فردی 
و اجتماعــی خود را به خوبی رصد می کنیم اما از اهمیت 
کار مدافعان حــرم غافلیم و نمی دانیم اگر این عزیزان در 
جبهه مقاومت با تکفیری هــای کافر ملحد مبارزه نکنند 
باید با آنها در خیابان های تهران جنگید! و این مظلومیت 
وجه مشترک امام زمان)عج( و مدافعان حرم هست که هر 
دو در مظلومیت جامعه امروز ما قرار گرفته اند. باید این را 
بدانیم که امنیت امروز کشور اسالمی ما مدیون رشادت ها 
و حضور مخلصانه همین مدافعان حرم و عنایات خاص امام 
زمان )عج(اســت. از همین رو الزم است با اطالع رسانی به 
مردم ،اهمیت این نکته را گوشــزد کنیم که کار و زحمات 

مدافعان حرم از اهمیت باالیی برخوردار اســت و باید برای 
سالمتی و موفقیت این عزیزان دعا کنیم.«

مدافعان حرم زمینه سازان ظهور
امروز بدون شک باید مدافعان حرم در سوریه و عراق را 
در زمره زمینه سازان ظهور امام زمان )عج( به حساب آورد. 
چرا که عاشــقانه دل به دریای شهات سپرده اند و خالصانه 

در میدان نبرد با تکفیری ها قرار گرفته اند.
حجت االسالم دکتر یحیی جهانگیری استاد حوزه و 
دانشگاه، مبلغ بین المللی و کارشناس دینی و مذهبی صدا و 
سیما در گفتگو با گزارشگر روزنامه کیهان در تحلیل موضوع 
انتظار و وظایف منتظران ظهور می گوید: » انتظار فرج قبل 
از اینکه گویشی باشد رفتاری و عملی است،همچنان که در 
حدیثی از پیامبر اعظم)ص( داریم که می فرماید: »برترین 
عبادت انتظار فرج اســت.« حتی گاهی انتظار را با جهاد 

مقایسه کرده اند.«
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به نقش مدافعان 
حرم اشاره می کند و می گوید: » به خطر افتادن مرز جهان 
اســالم مثل تجاوز به خط مرز یک کشــور نیست، از این 
زاویــه اگر به اهمیت کار مدافعان حرم نگاه کنیم خواهیم 
دید این عزیزان در محور مقاومت نه با حرف بلکه با عمل 
جهادی خود وارد میدان مبارزه با بی عدالتی شــده اند و 
بدون شــک جزو بهترین منتظران ظهور و ســربازان امام 

زمان )عج(هستند.«
حجت االسالم جهانگیری در ادامه تصریح می کند: 

» امروز عزیزانی که در محور مقاومت به عنوان مدافع حرم 
اهل بیت علیهم الســالم می جنگند فقط با عناصر داعش 
و جبهه النصره و . . . نمی جنگند بلکه با ظلم و جنایت و 
بی عدالتی در نبرد هستند که با نام اسالم دست به چنین 
جنایاتی می زنند. امروز تقریبا تمام دنیا،از پاریس و لندن 
و بلژیک تا آمریکا و غرب آسیا،همه فهمیده اند که داعش 
و تکفیری ها مصــداق بارز تاریکی و ظلمت و بی عدالتی 
علیه بشریت هستند و مبارزه با آنها در واقع مبارزه با ظلم 
و جور و فســاد اســت و اینک مبارزه مدافعان حرم با این 
مصادیق بی عدالتی و ظلم یعنی زمینه سازی برای ظهور.«

مبارزه با بی عدالتی های آخرالزمان
امروز رفتار و عملکرد گروه های تروریستی تکفیری 
همچون داعش یا جبهه النصره نشــان می دهد که رفتار 
آنان مصداق عالیم آخرالزمان است. از انتحاری و ذبح افراد 
و کشتن و جنایات علیه کودکان و زنان  تا انجام اعمال غیر 
شرعی به نام دین،همگی موید این نکته است که آخرالزمان 

نزدیک است و امر فرج تحقق پیدا خواهد کرد. 
حجت االســالم جهانگیری در این باره به گزارشگر 
روزنامــه کیهان می گوید: »موتور محرک و تئوری ســاز 
اصلی تکفیری ها که با نام اســالم انجام می دادند این بود 
که می گفتند پیامبر گرامی اسالم)ص( فرموده است باید 
برای جهاد آماده شد و یکی از ملزومات جهاد اعمال انتحاری 
اســت و با این حربه خون بی گناهــان زیادی را بر زمین 
ریختند، اما اینک از بحث جهاد و انتحار هم عبور کرده اند 
و به مباحث آخرالزمانی و همان مهدویت رسیده اند.برای 
باز شدن این موضوع الزم است بیشتر توضیح دهم  جریان 
تروریستی داعش،امروز شهر رقه در سوریه را مرکز حکومت 
خود  قرار داده و معتقد است رقه کانون تحوالت آخرالزمان 
خواهد بود.خب ببینید تکفیری ها از تئوری جهاد اینک به 
بحث آخرالزمان یا همان مهدویت خودمان رسیده اند و این 
حرکت، این پیام آشکار را می رساند که آموزه مهدویت می 
تواند هر جنبشی را به تحرک در بیاورد حتی جنبش های 
غلط را، از همین رو به خوبی شــاهدیم در طول تاریخ چه 

گــروه های منحرفی به نــام مهدویت اما در جهت اهداف 
استکبار ســربرآوردند و مرتکب جنایات هولناکی شدند و 
سپس ســرنگون گردیدند. حال نیروهای محور مقاومت و 
مدافع حرم در واقع به نوعی دارند با این خرافات آخرالزمان 
و قوانین من در آوردی که به پای اســالم نوشته شده می 
جنگند و چرخش آشــکار تکفیری ها از جهاد و انتحار به 
ســمت مهدویت می تواند پاتک های ما به این عناصر ضد 
دین را بیشتر کند و از این موضوع نهایت استفاده را ببریم.«  
آیــات قرآن و روایات متعددی از آینده ای روشــن و 
نورانی که در آن ســفره عدالــت و اجرای آن برای همگان 
گسترده می شود خبر می دهد. آینده ای که شدت عدالت 
و احســان و درســتی و صدق در آن به اندازه ای است که 
مشهور است گرگ و میش کنار هم آب می خورند. آینده ای 
که ریشه و مایه ستم گری در وجود بشر می خشکد، و معرفت 
او به حقائق کامل می گردد، و سراسر گیتی از نعمت ها و 
رفاه و خرمی پر می شود و در آن از کبر و نخوت و ریا و ظلم 
و پایمال شــدن حقوق خبری نیست.امید بستن به چنین 
روزگاری و دلگــرم بودن به تحقق چنین زمانی با تکیه بر 
آیات قرآن و روایات، و آماده کردن خود با پاک شدن از همه 
گناهان و آراسته شدن به همه حسنات و خوبی ها انتظار فرج 
است.امیرالمؤمنین)ع( در این باره می فرماید: یاران مهدی 
جوانند و پیر در آن ها نیســت، مگر به قدر سرمه چشم یا 

به اندازه نمک در زاد و توشــه و نمک کم ترین وسیله سفر 
اســت، در این حدیث، تعداد یاران غیر جوان امام به مقدار 
ســرمه در چشم و نمک در وســایل سفر بیان شده است، 
بســیار روشن است که این تعبیر کنایی، اشاره مستقیم به 
کثرت یاران جوان در حکومت جهانی امام عصر)عج( است، 
اما چرا جوان؟! با توجه به خصلت، مرام و شخصیت جوانان 
در عصر ظهور، اکثر یاران امام مهدی)عج( از این گروه سنی 
هستند، برخی ویژگی ها که سبب حضور عارفانه و عاشقانه 
جوان اســت، عبارتند از: صفای باطن، زیبا گرایی، شجاعت 

و شهامت، انقالب درونی و هیجان و در نهایت نوگرایی.

حسن شمشادی خبرنگار محور مقاومت در 
سوریه: امروز ما حواسمان به همه چیز هست 

به غیر از امام زمان! همه منافع فردی و 
اجتماعی خود را به خوبی رصد می کنیم اما از 
اهمیت کار مدافعان حرم غافلیم و نمی دانیم 

اگر این عزیزان در جبهه مقاومت با تکفیری ها 
مبارزه نکنند باید با آنها در خیابان های 

تهران جنگید! و این مظلومیت وجه مشترک 
امام زمان)عج( و مدافعان حرم هست که هر 

دو در مظلومیت قرار گرفته اند.

حجت االسالم یحیی جهانگیری استاد 
حوزه و دانشگاه : امروز عزیزانی که به 
عنوان مدافع حرم می جنگند فقط با 

عناصر داعش نمی جنگند بلکه با ظلم و 
جنایت و بی عدالتی در نبرد هستند و 

مبارزه با آنها در واقع مبارزه با ظلم و جور 
و فساد است و اینک مبارزه مدافعان حرم 

با این مصادیق بی عدالتی و ظلم یعنی 
زمینه سازی برای ظهور.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 

11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.
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آگهی تغییرات شرکت 
مهندسی پناه ساز ایران 
سهامی خاص به شماره 
ثبت ۷5۴۸۴ و شناسه 

ملی ۱0۱0۱۲0۳۷0۸

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلسه مجمع 
فوق العاده  بطور  عادی  عمومی 
تصمیمات   1394/7/14 مورخ 

ذیل اتخاذ شد:
فرامــرز طالبــی اردکانــی به 
ملی 2549248473  شــماره 
به ســمت مدیرعامــل و عضو 
حیدری  فریدون  مدیره  هیئت 
به شماره ملی 1828938467 

به سمت رئیس هیئت مدیره
هادی شــاهدی به شماره ملی 
عضو  سمت  به   417234334
هیئــت مدیره بــرای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات 
تعیین سمت هیئت  و  انتخاب 
مدیره انتخاب شــده توســط 
الکترونیک  در سوابق  متقاضی 
ثبت  مرقوم  حقوقی  شخصیت 
و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومــی عادی به طــور فوق العاده 
مورخ 1394/5/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای حمیدرضا ریاضی 
به شماره ملی2410892418، آقای 
به شــماره ملی  مقصــودی  مهدی 
0059620692 و شرکت بهپویش 
سمند آریا به شــماره شناسه  ملی 
نمایندگی  )بــه   10103872672
آقای محســن کرمی به شماره ملی 
4569422608( بــرای مــدت دو 

سال انتخاب گردیدند. 
بــا ثبت ایــن مســتند تصمیمات 
انتخاب مدیران انتخاب شده توسط 
الکترونیک  ســوابق  در  متقاضــی 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 
پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بسا 
پارس صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت368048 و 

شناسه ملی10320174724 

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری 

تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1394/7/29 و تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای علی ناجی آذرلو به شماره ملی 09308100221 به سمت 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای جعفر ناجی آذرلو به 
شماره ملی 0050281062 به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم 
ســمیرا محارس به شــماره ملی 0076203913 به سمت عضو 
هیئت مدیره به ســمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو ســال 

تعیین گردیدند.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئت 
مدیره انتخاب شــده توســط متقاضــی در ســوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع مهندسی و ساخت ناجی 
فرآیند پارس سهامی خاص به شماره ثبت 441999 

و شناسه ملی 10320889878

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/7/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 93 به تصویب رسید
موسســه حسابرســی آرمان راهبرد 10100643383 به سمت بازرس 

اصلی
آقای حسن رضا روســتائی 3934050646 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، تصویب 
ترازنامــه و صورت هــای مالی، انتخاب بازرس 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 صنایع کابل کمان
 سهامی خاص به شماره ثبت 85144 

و شناسه ملی 10101296127

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

بخوان دعای فرج را که یار آمدنی است
و بعد از این همه سال انتظار آمدنی است

به خون پاک تمام مدافعان حرم 
برای امر فرج، خون به کار آمدنی است

تواصوا به خدا و »تواصوا بالصبر«
در ایستگاه شهادت قطار آمدنی است
به حکم »ان مع العسر یسر« فهمیدم

که حال خوش پی حال نزار آمدنی است
تو آمدی و قوانین عشق ثابت کرد

در ابتدای زمستان بهار آمدنی است
»انتظار به معنای این است که ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده کنیم ... سربازی منجی 
بزرگی که می خواهد با تمام مراکز قدرت و فســاد بین المللی مبارزه کند، احتیاج به خودسازی و آگاهی 
و روشــن بینی دارد... ما نباید فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد 
کــرد، امروز وظیفه ای نداریم؛ نه، بعکس، ما امروز وظیفه داریم در آن جهت حرکت کنیم تا برای ظهور 
آن بزرگوار آماده شویم. اعتقاد به امام زمان به معنای گوشه گیری نیست... . امروز اگر ما می بینیم در هر 
نقطه  دنیا ظلم و بی عدالتی و تبعیض و زورگویی وجود دارد، اینها همان چیزهایی است که امام زمان برای 

مبارزه با آنها می آید. اگر ما سرباز امام زمانیم، باید خود را برای مبارزه با اینها آماده کنیم.«
)بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اقشــار مختلف مردم به مناســبت نیمه شــعبان در مصالی 

تهران1381/7/30(

به اســتناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 1394/5/3 و تأییدیه 
شــماره 30363 مورخ 94/6/15 ســازمان هواپیمایی کشــوری 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت با امضاء ثابت آقای فرمان غفاریــان و امضاء هر یک از 
مدیران دیگر آقایان حســین کرباسی و مهدی فرهادی همراه با 

مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیــر/ مدیران/ 
هیئت تصفیه 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 خدمات مسافرت هوائی و 
جهانگردی بزرگ تهران سهامی خاص به شماره 
ثبت 134076 و شناسه ملی 10101773108

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

شهرداری زنجان در نظر دارد ممیزی امالک و مستحدثات محدوده تعیین 
شده به تعداد 27077 ملک را به شرکتها و مؤسسات فعال در حوزه معماری، 

شهرسازی، عمران و فناوری اطالعات دارای صالحیت واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: بشرح جدول ذیل

2- مهلت خرید اســناد: از تاریخ انتشــار آگهــی 95/3/1 لغایت 95/3/12 
می باشد.

3- محل خرید اسناد: زنجان- خیابان خرمشهر- بلوار آزادی- امور قراردادها. 
تلفن تماس: 02433420481 و جهت کســب اطالعات بیشــتر به آدرس 

اینترنتی WWW.ZANJAN.IR مراجعه نمایند.
4- مهلت قبول پیشــنهادات: از تاریخ 95/3/13 لغایت ساعت 14/15 مورخ 

95/3/24
5- محل تســلیم اسناد: زنجان- خیابان خرمشــهر- بلوار آزادی- شهرداری 

مرکز- دبیرخانه مرکزی.
6- میزان و نوع ســپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 

به شرح مندرج در جدول ذیل به یکی از طرق:
الف- واریز وجه نقد به شماره حســاب 0105742894004 نزد بانک ملی 

شعبه میدان آزادی در وجه شهرداری زنجان.
ب- ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما

ج- اسناد خزانه
د- انواع اوراق مشارکت

7- شــرکت در مناقصه و دادن پیشــنهاد به منزله قبول شــروط و تکالیف 
شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری می باشد.

8- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
9- پیشــنهادات واصله رأس ساعت 14/30 روز سه شنبه مورخ 95/3/25 در 
جلســه کمیسیون معامالت با حضور پیشــنهاد دهندگان گشایش و بررسی 

خواهد شد.
10- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست مبلغ 300/000 ریال 
به حســاب شماره 3100002448006 بنام شهرداری زنجان نزد بانک ملی 

شعبه میدان آزادی واریز و اصل فیش آن را ارائه نمایند.
11- محل تأمین اعتبار: منابع داخلی شهرداری

12- شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
* ســایر شــروط مناقصه و اختیارات و تکالیف مناقصه گر و مناقصه گزار در 

اسناد مناقصه مندرج می باشد.

عنوانردیف
مناقصه

به  برآورد  مبلغ 
ریال

سپرده  میزان 
شرکت در

مناقصه بریال

ت محل اجرای کار مد
اجرای 

کار

شرکتهای
صالحیتدار

واگذاری1
 ممیزی
 امالک

 شهرداری

محدوده تعیین3/400/000/000170/000/000
 شده توسط
 شهرداری

 زنجان

مؤسسات 6 ماه و  شرکتها 
حــوزه  در  فعــال 
شهرسازی،  معماری، 
فناوری  و  عمــران 

اطالعات

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری زنجان

آگهی مناقصه عمومی 
شماره )۹5/۲۱/ح/ش(


