
(آگهی مناقصه عمومی شماره (96/9/ح/ش(

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری زنجان

شــهرداری زنجان در نظر دارد حفاظت فیزیکی، کنترل تردد 
و نگهبانی ســاختمان های خود و ســازمان های تابعه را از طریق 
مناقصه عمومی برای اشــخاص حقوقی )شــرکت ها و موسسات 
صالحیتدار خدمات حفاظتی و مراقبتی واجد الشرایط( واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: بشرح جدول ذیل
2- مهلت خرید اسناد: از تاریخ انتشار آگهی 96/2/23 لغایت 

96/3/2 می باشد.
3- محل خرید اسناد: زنجان - خیابان خرمشهر - بلوار آزادی 
- امــور قراردادها. تلفن تماس 02433420481 و جهت کســب 
 WWW.ZANJAN.IR اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی

مراجعه نمایند.
4- مهلت قبول پیشنهادات: از تاریخ 96/3/3 لغایت ساعت 

14/15 مورخه 96/3/16
5- محل تسلیم اســناد: زنجان - خیابــان خرمشهر - بلوار 

آزادی - شهرداری مرکز - دبیرخانه مرکزی.
6- میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده 
شرکت در مناقصه به شرح مندرج در جدول ذیل به یکی از طرق:
الف- واریز وجه نقد به شماره حساب 2210-43-22221111-5 

نزد بانک انصار شعبه میدان انقالب 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 شــهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شــهرداری 

می باشد.
8- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

9- پیشــنهادات واصله راس ســاعت 14/30 روز شــنبه مورخ 
96/3/20 در جلسه کمیسیون معامالت با حضور پیشنهاد دهندگان 

گشایش و بررسی خواهد شد.
10- متقاضیــان جهت دریافت اســناد مناقصه می بایســت مبلغ 
300/000 ریــال بــه حســاب شــماره 3100002448006 بنام 
شــهرداری زنجان نزد بانک ملی شعبه میدان آزادی واریز و اصل 

فیش آن را ارائه نمایند.
11- محل تامین اعتبار: منابع داخلی شهرداری

12- شــهرداری در رد یــا قبول یک یا تمام پیشــنهادات مختار 
می باشد.

* ســایر شــروط مناقصه و اختیــارات و تکالیــف مناقصه گر و 
مناقصه گزار در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

میزان سپرده شرکت عنوان مناقصهردیف
شرکت های صالحیتدارمدت اجرای کارمحل اجرای کاردر مناقصه بریال

حفاظت فیزیکی ساختمانهای 1
2/829/006/081شهرداری و سازمان های تابعه

ساختمان های 
شهرداری و 

سازمان های تابعه
12 ماه

شرکت ها و موسسات 
صالحیتدار خدمات حفاظتی و 

مراقبتی واجد الشرایط

شرکت مناقصه گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان
موضوع مناقصه: خرید مقره های کامپوزیتی خط 400 کیلوولت تکمداره 

جیرفت- ارگ بم
تاریخ و محل فروش اســناد مناقصه: از تاریــخ 96/2/25 لغایت 
96/2/27 بــه آدرس ذیل مراجعه فرمایند: تهران- بلوار مرزداران- خیابان 
ابراهیمــی- الوند چهارم- پــالک 15- تلفن: 4-44217283 شــرکت 

مهندسین مشاور توسعه صنعت برق
مبلغ خرید اســناد مناقصه: 1/000/000 ریال واریز شده به حساب 
سپهر شماره 0101961227007 نزد بانک صادرات شعبه میالد نور تهران 

به نام شرکت مهندسین مشاور توسعه صنعت برق.
مبلغ و نــوع تضمین شــرکت در فرایند ارجــاع کار: مبلغ 
1/182/233/000 ریــال به صورت یک یا ترکیبــی از ضمانت نامه های 

مندرج در ذیل:
- رسید واریز وجه به شماره حساب 2175093806008 بانک ملی ایران- 

شعبه برق منطقه ای کرمان
- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری 

غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند.
- سایر ضمانتنامه های مقرر در بندهای )پ(، )ج(، )چ(، )ح( ماده 4 آیین نامه 

تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 94/9/22.
مهلت تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 

96/3/8
محل تحویل پاکات مناقصه: کرمان- بلوار شــهید عباســپور- اداره 

دبیرخانه شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 14:30 روز سه شنبه 

مورخ 96/3/9.
ســاختمان شــماره یک- طبقه دوم )اتاق کنفرانس( شرکت سهامی برق 

منطقه ای کرمان.
- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط، مخدوش، سپرده های 
کمتر از میزان مقرر، چک شــخصی و نظایر آن و پیشنهادهائی که پس از 
انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 ،www.krec.co.ir ضمنا این آگهی در ســایت اینترنتی به آدرس های
در دسترس   WWW.Tavanir.org.irو  http://iets.mporg.ir

می باشد.
روابط عمومی شرکت سهامی برق 
منطقه ای کرمان

آگهی مناقصه عمومی
ت اول(دو مرحله ای( شماره 96/14

نوب

هم اکنون می توانید 
کیهان« در تلگرام شوید عضو کانال »

https://telegram.me/kayhan_news

کیهان  هفتگــی  مجلــه 
ورزشــی حــاوی مطالب 
خواندنی و آخرین اخبار از 
ورزش ایران و جهان امروز 
)شــنبه-23 اردیبهشــت  
96( در سراســر کشــور 
منتشر شد. در این شماره 

می خوانیم:
انتخابــات  و  ورزش   *
فینال  هفته(،  )چشم انداز 
در  اســپانیایی  ایتالیایی- 

کاردیف )لیــگ قهرمانان(، ایران در اردبیل دوباره طالیی شــد 
)والیبال(، نــگاه چند بعدی به  رضا لک )فوتســال(، غبار زمان 
با مهران نجفی )بازیکن اســبق تیم ملی و مازنــدران(، اتفاقات 
مشکوک در لیگ دســته اول، سرنوشت غم انگیز تراکتور در نیم 
قرن، در فوتبال جام آســیا فقط ذوب آهن »جــا« ماند!، آخرین 

اخبار از ورزش ایران و جهان، فوتبال باشگاه های اروپا و...

مجله کیهان ورزشی منتشر شد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

م الف 516                                  شرح در صفحه سوم

سه

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شــرکت: واردات کلیه مواد و تجهیزات بهداشــتی و 
تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی و بیمارستانی و آزمایشگاهی 
و فروش و نصب و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشــکی 
و دندان پزشــکی و بیمارســتانی و آزمایشگاهی. )در صورت 
ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.(

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان 

شهید علی اکبری- پالک هشتاد و سه- واحد هفت
سرمایه شــرکت: مبلغ 2/000/000 ریال منقسم به 1000 
سهم 2000 ریالی با نام می باشد که مبلغ 2/000/000 ریال 
توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 73/3616/136 
مــورخ 1395/4/2 نزد بانک صادرات ایران شــعبه شــهید 

هادی پور پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:

1- سیدمهدی شــمس خو به شماره ملی 0076193152 به 
ســمت نائب رئیس هیئت مدیــره و 2- ملک فرهاد حضرت 

بــه شــماره ملی 2297437781 بــه ســمت مدیرعامل و 
عضــو هیئت مدیــره و 3- حســن قهــاری به شــماره ملی 
0439840562 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند. 
دارنــدگان حق امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و امضای 
یکــی از اعضــای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
خواهد بود و اوراق عــادی و اداری با امضای یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل: ســونیا خدابخشی سورشجانی به 
شماره ملی 1970252642 به عنوان بازرس اصلی و شهیاد 
علی اکبر ســلطان به شــماره ملی 0452889741 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شــرکت 
انتخاب شد.

)ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص فارس کیمیا طب آریا در تاریخ 1395/5/20 
به شماره ثبت 496516 به شناسه ملی 14006071032 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1395/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1394/12/29 

مورد تصویب واقع شد.

موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران ش م 10100464606 

بســمت بازرس اصلی و موسســه حسابرســی آزمودگان ش م 

10100252339 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.

روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار شــرکت تعیین 

شد.

 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت  های 

مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده 

توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

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

آگهی  تغییرات شرکت  شیمیایی شمین سهامی خاص به شماره ثبت 29996 
و شناسه ملی 10100754556

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

سال هفتادو پنجم   شماره 21621   تکشماره 5000 ريال12صفحه ( به اضافه نیازمندي های ويژه تهران( شنبه23 ارديبهشت 1396  16 شعبان 143۸   13 مه 201۷

صفحه2

يادداشت روز خبر ويژه

دولتی ها در آخرین مناظره:

وضع معیشت مردم خیلی خوب است
4 سال دیگر عالی می شود!

به مناسبت نیمه شعبان
سامرا و کربال، دیروز میزبان عاشقان اهل بیت)ع(

از سراسر جهان بود

* یک نماینده ســابق مجلس خبر داد؛ تخلف 8 برابری 
دولت در رشد هزینه های جاری.

* نامه سرگشــاده سپرده گذاران کاسپین؛ رئیس جمهور 
2میلیون رای خود را از دست رفته بداند.

* دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی: 
هنوز مشکالت بانکی پا برجا است.

* رئیس ســابق اتحادیه چرم: 80 درصــد کارخانه های 
چرم مصنوعی و طبیعی تعطیل  شده اند.                صفحه4

* بشار اســد: اردوغان، آل سعود، آل ثانی و داعش ابزارهای 
دست آمریکا در منطقه هستند.

* هیئت صهیونیســتی وارد بحرین شــد؛ آل خلیفه رسماً 
استقبال کرد!

* چامســکی: ترامــپ و جمهوری خواهــان از داعش هم 
خطرناک ترند.

* پیونگ یانگ: ششمین آزمایش اتمی قطعی است 
آمریکا اگر خطا کند، با خاک یکسان می شود.  صفحه آخر

سید حسن نصراهلل:

»اسرائیل بزرگ« تمام شد
جنگ بعدی در فلسطین اشغالی خواهد بود

گزارش خبری- تحلیلی کیهان

دولت نعل وارونه می زند
این اسناد انکارشدنی نیست

دو ماه بی قانونی

قانون برنامه ششم با گذشت 50 روز از سال 
هنوز ابالغ نشده است

حل معضل ریزگردها؛ 
در صدر برنامه   های دولت یازدهم

 یا حاشیه ای؟!

*  میلیون ها نفر از محبان اهل بیت)ع( و دوســتداران والیت در »ســامرا«، »کربال« و »زینبیه« دمشق دیروز 
سالروز والدت پربرکت امام مهدی)عج( را گرامی داشتند.                                                      صفحه آخر

صفحه۳ صفحه2

* نامزد های دولت در آخرین مناظره با موضوع اقتصاد، وضعیت 
فعلی معیشت مردم را خیلی خوب ارزیابی کردند و وعده دادند 

در دولت آینده مردم لذت کارخانه دار شدن را خواهند چشید!
* رئیســی: یکی از گالبی هایی که از برجــام باید می چیدید 
سرمایه خارجی بود . سال 95 کل سرمایه خارجی که جذب شده 
500میلیون  دالر بوده و این وضعی اســت  که شما در خصوص 

جذب سرمایه گذاری بار آوردید.
*  سفره مردم کوچک شده است از مردم باید پرسید آیا قیمت 
اقالمی که برای این ســفره تامین می کردید برنج، کره، گوشت 

2برابر نشده است؟
* قالیباف: در یک دولتی بعضــی از اعضای دولت و مدیرانش 
پایه گذار حقوق های نجومی می شوند، از اینها چگونه توقع دارید 

که پیشگیری کنند از قاچاق؟!
* میرسلیم: آقای روحانی! با اختالس هایی که صورت می گیرد و 
بانک ها را گرفتار کرده است و کسانی که بدهکاران بانکی هستند 
چگونه برخورد می کنید؟ برخی از دولتمردان شــما شریک این 
موضوع هستند.                                                               صفحه10

نامزدهای دولتی فاجعه اقتصادی 4 سال گذشته را انکار کردند

*  نگاهی به برنامه های تبلیغاتی 
و شــعارهای 2 نامــزد دولــت 
یازدهــم در انتخابات ریاســت 
جمهوری نشان می دهد روحانی 
و جهانگیــری بــا نعــل وارونه 
اســناد بی شــماری که نشــان 
وعده ها  از  می دهــد هیچ یــک 
تحقــق نیافتــه اســت را انکار

می کنند.

* روحانی در حالی در مناظره ها و مســتند انتخاباتی خود از شــنیدن 
صدای مخالف سخن گفته است که در سال های گذشته از هیچ توهینی 

علیه منتقدین فروگذار نکرده و آنان را به جهنم حواله داده است!
* رئیس دولت یازدهم در تبلیغات انتخاباتی ســال 92 از بازگشــت عزت به 
پاسپورت ایرانی سخن گفت ولی جدیدترین آمار درباره جدول اعتبار گذرنامه ها 
در دنیا نشان می دهد اعتبار گذرنامه ایرانی یک سال بعد از اجرای برجام نسبت 

به سال 1392 با 12 رتبه کاهش، به رده 98 دنیا سقوط کرده است.
* از ابتدای دولت یازدهم مســئولین بر خالی بودن خزانه هنگام تحویل گرفتن 
پاستور تاکید داشته اند، روحانی به این سؤال پاسخ نمی دهد که اگر خزانه خالی 
بوده است چرا برخی مدیران ویژه خوار حقوق های نجومی گرفته اند؟!       صفحه2

اعتراف سیف به خالی نبودن خزانه
 در آغاز دولت

ساخت و تولید 
لحظه ای آمار !


