
شــهرداری زنجان در نظر دارد تامین و اجرای رنگ ترافیکی سرد 
مورد نیاز جهت خط کشی معابر شهر زنجان را به شرکتهای واجد شرایط 
تولید و اجراکننده رنگ ترافیکی از بین شــرکت های تولید و اجراکننده 
رنــگ ترافیکی ســرد )دارای رتبه بنــدی A و B و C و D رتبه بندی 
وزارت راه و شهرســازی سال 1390( به طول 150 کیلومتر با گالسبید 

با شرایط منضم به پیمان واگذار نماید.
1- مهلت خرید اســناد: از تاریخ انتشــار آگهــی 96/4/7 لغایت 

96/4/18 می باشد.
2- مهلت قبول پیشــنهادات: از تاریخ 96/4/19 لغایت ســاعت 

96/4/31 )14/15(
3- محل خرید اسناد: زنجان- خیابان خرمشهر- بلوار آزادی- اداره حقوقی 
و عقــد قراردادها- تلفــن تماس 33420481-024 و جهت کســب 

اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.zanjan.ir مراجعه نمایند.
4- محل تسلیم اســناد: زنجان- خیابان خرمشهر- بلوار آزادی- 

شهرداری مرکز- دبیرخانه مرکزی
5- میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در 

مناقصه مبلغ 100/003/627 ریال به یکی از طرق ذیل:

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 یکساله، قابل تمدید به نفع شهرداری زنجان
ج: اسناد خزانه

د: انواع اوراق مشارکت
6- شــرکت در مناقصــه و دادن پیشــنهاد به منزله قبــول و تکالیف 
شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه مالی و معامالتی شهرداری تهران 

می باشد و هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
7- پیشــنهادات واصله ساعت 14/15 روز یکشــنبه مورخ 96/5/1 در 
جلسه کمیســیون معامالت عمده شهرداری بررسی و بازگشایی خواهد 

شد. حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد می باشد.
8- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست مبلغ 300/000 
ریال به حساب 3100002448006 به نام شهرداری زنجان نزد 

بانک ملی شعبه میدان آزادی واریز و اصل فیش آن را ارائه نمایند.
9- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

* ســایر شــروط مناقصه و تکالیف مناقصه گر و مناقصه گذار در اسناد 
مناقصه قید گردیده است.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری زنجان

آگهی مناقصه عمومی شماره 96/23/ح/ش

سه

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/3/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

محل شــرکت به آدرس تهران، خیابان فاطمــی، خیابان رهی معیری، 
پ 30، ط دوم کد پســتی 1413734691 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساســنامه به شرح فوق اصالح گردید. با ثبت این مستند تصمیمات 
تغییر محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی( انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مبین طرح دانش گستر سهامی خاص
 به شماره ثبت 379726 و شناسه ملی 10320294680

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

توضیحاتقلممشخصات اقالمردیف

اقالم آماد همگانی1
اقالم نو و خارج از رده

337
62

مشتمل بر 7656 دستگاه/ عدد
مشتمل بر 5165 دستگاه/ عدد

مشتمل بر 671 دستگاه/ عدد196اقالم آماد فنی2

اقالم مهندسی3
اقالم نو و خارج از رده

73
78

مشتمل بر 241 دستگاه/ عدد
مشتمل بر 1495 دستگاه/ عدد

4
اقالم ترابری/ داغی

اقالم ترابری/ الستیک 
فرسوده

180
مشتمل بر 980 دستگاه/ عدد16

مشتمل بر 413 حلقه

اقالم فاوایی/ مخابراتی5
اقالم فاوایی/ رایانه ای

65
14

مشتمل بر 205 دستگاه/ عدد
مشتمل بر 251 دستگاه/ عدد

میزان آهن االت6
موجود

آگهی مزایده
نوبت دوم

نیروی دریایی
فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی

 باقر العلوم)ع(  نداجا/ رشت

پشتیبانی آموزش تخصصهای دریایی 
باقر العلوم)ع( نداجا/رشت

مالحظات: 
1- جلســه بازگشایی پاکت ها در ساعت 9 صبح تاریخ 96/4/25 در دفتر پشتیبانی 

فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی باقر العلوم)ع( رشت برگزار می شود.
2- بهای پیشنهادی باید از نظر مبلغ مشخص و بدون ابهام در پاکت سربسته تسلیم گردد.

3- مبلغ ســپرده شرکت در مزایده برای هر یک از متقاضیان معادل 10 درصد 
قیمت پیشنهادی می باشد.

4- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط تعیین شده می باشد 
و نداجا در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

این فرماندهی در نظر دارد اقالم مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به خریداران 
و متقاضیان واگذار نماید داوطلبین می توانند پس از انتشــار این آگهی با هماهنگی در 
ســاعات اداری از تاریخ 96/4/10 تا حداکثر 96/4/21 جهت بازدید به آدرس رشــت- 
میدان هفت آذر فرماندهی آموزش تخصصهای دریایی باقر العلوم)ع( رشــت/ پشتیبانی 

مراجعه و نسبت به دریافت شرایط مزایده و برگه پیشنهادی اقدام نمایند.
شماره تلفن 33337276-013 و 33338395-013 داخلی 53406

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیــده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ثبت دفاتر قانونی، اصالح حساب، 
بســتن حساب ها بررسی حساب ها، اسناد و گزارشــات مالی و مدیریتی تهیه و 
تنظیم صورت هــای مالی و گزارش های مالی و مدیریتی میان دوره و ســاالنه 
تهیه آئین نامه ها و دســتورالعمل های مالی و اداری طراحی و استقرار نظام مالی 
متناسب با نوع فعالیت شرکت ها ارائه مشاوره های مدیریتی بهینه سازی سیستم 
مالــی موجود تهیه اظهارنامه مالیاتی و ثبت در ســامانه ســازمان امور مالیاتی 
کشــور تطبیق حساب فی مابین با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مشاوره مالی 
تهیــه و تنظیم اظهارنامــه مالیات بر ارزش افزوده انجــام عملیات انبارگردانی 
و ارائه گزارش کســور و اضافات انبار اســتقرار سیســتم کنترل های داخلی و 
مدیریتی انجام بررســی های خاص مالی حسابرســی داخلی اعزام نیروی مالی 
و حســابداری در سطوح مختلف و نظارت مســتمر بر عملکرد ایشان مشاوره، 
ارائــه و نصب و راه اندازی نرم افزارهای متناســب با فعالیت شــرکت ها طراحی 
ساختار سازمانی، طبقه بندی مشاغل و شــرح وظایف انجام موضوعات فعالیت 
در صــورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم مدت شــرکت:  از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شــرکت: تهران - خیابان ولی عصر - باالتر از 
زرتشت - کوچه شهید حمید صدر پالک 61 واحد 4 کد پستی 1594945934 
سرمایه شــرکت: مبلغ 400/000/000 ریال منقسم به 40 سهم 10000000 
ریالی که تعداد 40 ســهم با نام می باشد که مبلغ 150/000/000 ریال توسط 
موسســین طی گواهی بانکی شماره  95/291ص/394 مورخ 1395/7/25 نزد 
بانک پاســارگاد شعبه بهار شــمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان ســهام می باشد. اولین مدیران شــرکت: رجب غالمی به شماره 
ملی 1621136140 به ســمت نایب رئیس هیئت  مدیره و پرویز ســاعد پناه 
به شــماره ملی 4699057292 به سمت عضو هیئت مدیره و داود شاهانی به 
شــماره ملی0452035546 به ســمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی رضائی 
فرخ به شــماره ملی 0045732736 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و 
علی عاشوری به شماره ملی 2709312174 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت به  امضای مدیرعامل )به عنوان امضای ثابت( و رئیس هیئت 
مدیــره، یا نایب رئیس هیئت مدیره )یک امضا( متفقا، همراه با مهر شــرکت و 
اوراق عــادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: غالم 
عباس رستمی چری به شــماره ملی 0054877113 به عنوان بازرس اصلی و 
حمید باغ دوســت به شــماره ملی 0039972119 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
درج آگهی ها انتخاب شــد.  ثبت موضوع فعالیت مذکــور بمنزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت سهامی خاص محاسب ارقام ویرا در تاریخ 1395/8/16 
به شماره ثبت 500959 به شناسه ملی 14006300632 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1395/2/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه سود و زیان مالی شرکت در سال 1394 و مورد تصویب 
قرار گرفت.

آقای قادر فرهادی به شماره ملی 5459250536 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم لیال احمدی پشکلو به شماره ملی 0059398231 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بــازرس، انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شده 
توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سروش سالمت رازی
 سهامی خاص به شماره ثبت 291033 

و شناسه ملی 10103290633

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

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در نظر دارد کاالهای مشروحه ذیل مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای خریداری 
نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط بر اساس اسناد و شرایط مناقصه ها دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز 
با ارائه فیش واریزی به مبلغ 50/000 ریال به حساب سپهر 0101847694000 نزد بانک صادرات مهدیه بنام شرکت توزیع برق استان همدان جهت 
دریافت اسناد مناقصه به آدرس سایت های ذیل و تحویل پاکات مناقصه به نشانی همدان خ مهدیه شرکت توزیع برق استان همدان مراجعه نمایند.

به پیشــنهادات فاقد امضاء مشــروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از 
انقضاء مدت فراخوان واصل شــود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. به 
پیشــنهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر، ضمانت نامه مخدوش، کمتر 
از مبلغ مقرر، چک شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد 
شــد. اسناد در ســایت های ذیل قابل دســترس می باشد جهت کسب 
اطالعات بیشتر با تلفن 38274632-081 تماس حاصل فرمایید.

سایت شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:
http://www.edch.ir    

سایت معامالت شرکت توانیر:
 http://tender.tavanir.org.ir

سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات:   
  http://iets.mporg.ir      

شماره شرح مناقصهردیف
مناقصه

مقدار - متر 
- عدد - اصله 

- دستگاه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

مبلغ ضمانت نامه تاریخ جلسه بازگشائي پاکات
توضیحات)ریال(

جالف و ب

96/5/4737/000/000 ساعت 96/4/2715 ساعت 96/12446096/4/2610انواع پایه سیمانی  H و گرد1

سایر اطالعات و 
جزئیات در اسناد 
مناقصات مندرج 

است

96/5/4194/850/000 ساعت 96/4/2715 ساعت 96/133747596/4/2610کلید مینیاتوری A6 و کلید ایزو التور2

96/5/4215/000/000 ساعت 96/4/2715 ساعت 96/14841896/4/2610انواع جک )ترانس معابر(3

انواع کابل فشار ضعیف و متوسط و 4
96/5/41/204/000/000 ساعت 96/4/2715 ساعت 96/1541646496/4/2610سیم آلومینیومی نمره 70

96/5/4265/000/000 ساعت 96/4/2715 ساعت 96/163581796/4/2610انواع یراق آالت شبکه برق5

6 20KVAR 96/5/4120/300/000 ساعت 96/4/2715 ساعت 96/1716696/4/2610انواع خازن

آگهی فراخوان مناقصه های عمومی دو مرحله ای
 شماره های 17 و 16 و 15 و 14 و 13 و 96/12

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

نوبت دوم
شرکت توزیع نیروی برق 

استان همدان

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1395/7/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قــرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقای قربان محمدی به شــماره ملی 1639049606 به نمایندگی از شــرکت گروه 
مهندســین مشاور ساختمان و شهرســاز اکباتان به شناسه ملی 10103269258 
به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عزت ا... ظفری به شــماره ملی 3960936974 
به نمایندگی از شــرکت تجهیز محیط به شناســه ملی 10101340144 به عنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدجواد ذبیحیان به شماره ملی 4280880743 
بــه نمایندگی از شــرکت ایجــاد محیط به شناســه ملــی 10101318872 به 
عنــوان مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره. آقای حمیدرضا قهرمانی به شــماره ملی 
0384382819 به نمایندگی از شــرکت مهندســین مشاور ساخت آزما به شناسه 
ملــی 10101338001  به عنــوان عضو هیئت مدیره آقــای غالمرضا مجیدی به 
شــماره ملی 0032327943 به نمایندگی از شرکت تولیدی خانه گستر به شناسه 
ملــی 10100591316 به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اســناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و 
احدی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای 
رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مراسالت اداری با 
امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. طبق مواد 12 و 14 اساسنامه 
شرکت اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت. - انجام 
امور جاری و ســایر اقدامات الزم برای اداره  امور شــرکت. - اســتخدام و نصب و 
عزل کارکنان شــرکت در چارچوب تشکیالت مصوب. - تعیین وظایف و اختیارات 
کارکنان شــرکت در چارچوب تشکیالت مصوب. - نظارت، هدایت و ارشاد کارکنان 
شــرکت در انجام وظایف آنان. - انجام عملیات و معامــالت مربوط به فعالیت های 
جاری مربوط به شــرکت. - پیشــنهاد ایجاد یا انحالل شــعب و یا نمایندگی های 
شــرکت به هیئت مدیره. - پیشنهاد طرح ها و آیین نامه های الزم جهت بررسی و یا 
اخــذ تصمیم به مراجع مربوطه. - اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی - 
پیشــنهاد هر نوع تغییر یا اصالح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. - پیشنهاد 
افزایش یا کاهش ســرمایه به مجمع عمومی فوق العاده. - پیشــنهاد آیین نامه های 
مالی، معامالتی،  اداری، استخدامی و ساختار سازمانی شرکت و تغییرات بعدی آنها 
برای تصویب و سایر آیین نامه های مورد لزوم. - افتتاح و بستن حساب ریالی یا ارزی 
به نام شــرکت نزد بانک ها و مؤسسات در داخل و خارج از کشور و تعیین و معرفی 

اشخاصی که حق برداشت و استفاده از این گونه حساب ها را دارند. 

آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران اکباتان سهامی خاص
 به شماره ثبت 89422 و شناسه ملی 10101337982 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/9/7 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید. فرحناز 
ابراهیمی ذره ناس با کد ملی 0046450572 بسمت رئیس هیئت مدیره- ساناز 
موذنــی با کد ملی 2092183818 بســمت نایب رئیــس هیئت مدیره- علی 
موذنی با کد ملی 2181022437 عضو هیئت مدیره و مدیرعامل- امین موذنی 
بــا کد ملی 0080139272 عضــو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور شــرکت بــه امضاء رئیس هیئت 
مدیره و یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
مهدی مزرعه آقایی با کد ملی 0321704071 به ســمت بازرس اصلی و داوود 
همتیان خانشیر کد ملی 0060295767 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی آوای زمان دقیق شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 164315 و شناسه ملی 10102069002 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
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* بانک مرکزی برای دومین بار آمار رشد اقتصادی 

دولت قبل را کاهش داد.

* 75 درصــد کارگاه های تولید پوشــاک کشــور 

تعطیل شده است.

* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: بانک ها خودشان 

به هزینه های باال دامن می زنند.

* معاون بنیاد مسکن: اعتبار مسکن اجتماعی هنوز 

ابالغ نشده است.                               صفحه4

FATFوزارتاقتصاد:اقداماتمقابلهای
علیهایرانلغونشدهاست

* واشنگتن پســت: محمد بن ســلمان به منافع 

آمریکا و عربستان ضربه می زند.

* مسکو هشــدار داد؛ تحرکات مشکوک آمریکا و 

اسرائیل برای ورود مستقیم به جنگ با سوریه.

* بحرینی ها امســال نماز عید فطر را مقابل خانه 

شیخ عیسی قاسم خواندند.

* ســعودی ها رئیس شــورای قرآنــی عوامیه را 

وحشیانه به شهادت رساندند.    صفحات۱۰ و آخر

نمایندهآمریکادرسازمانملل:
عاشقتحریمایرانهستیم!

صفحه2

يادداشت روز

یاد و خاطره شهدای هفتم تیر گرامی باد

امام خمینی)ره(: امروز، هم حادثه هفتم تیر زنده است
هم بهشتی زنده است

صفحه2

سردار سرلشکر جعفری :

علیهسپاهحرفمیزنند
وباپروژههایسپاهعکسیادگاریمیگیرند

* فرمانده کل ســپاه در حاشیه جلسه شورای راهبردی سازندگی سپاه : 
دولت بدون تفنگ، توسط دشمنان تحقیر و تسلیم خواهد شد.

* سپاه هرگز متقاضی کار اقتصادی نبوده است. ما به درخواست دولت ها 
و با اصرار آنها و بدون اینکه حتی دولت، به بســیاری از تعهدات خود در 

قبال سپاه عمل کند، وارد عرصه سازندگی شدیم.
* نمی شــود که آقایان کارهای سخت را با کمترین منافع به سپاه واگذار 
کنند و به پروژه هایی که ســپاه می ســازد افتخار کننــد، اما در مقابل و 
در حالی کــه هزاران میلیارد تومان بابت پروژه ها بدهکارند علیه ســپاه با 
بی انصافی حرف بزنند.                                                     صفحه۳

مسئله
»سپاه«نیست

مطالبه رهبر انقالب از دولت و نیروهای انقالبی

کاربرایاشتغالجوانان
وبستنروزنههاینفوذفرهنگیدشمن
آتشبهاختیاربهمعنای»کارفرهنگیخودجوشوتمیز«استوبهمعنایبیقانونیوفحاشیوطلبکارکردنمدعیانپوچاندیشومدیونکردنجریانانقالبیکشورنیست
صفحه۳

صفحه۱۰

رئیس سیا: نفوذ ایران در خاورمیانه
بسیار بیشتر از 7 سال گذشته است

خبر ويژه

* مشکل از شعر نبود.


