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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1396/7/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صمد رودگرمی به شماره ملی 

2299145151- بهمن رودگرمی به شماره ملی 0035287901- 

پگاه رودگرمی به شماره ملی 2291736299 به سمت اعضای هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسین عمادی به شماره 

ملی 1239406630 به عنوان بازرس اصلی و سعید نقشینه به شماره 

ملــی 0049984977 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی 

به 1395/12/29 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت پروژه ساز سهامی خاص
 به شماره ثبت 55728 

و شناسه ملی 10101008391

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1396/3/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی سراج به کدملی 
0043315518 و ســیامک صبوری به کدملی 0036049379 و 
بهزاد صبوری به کدملی 0045504121 و بهروز صبوری سبحانی 
به کدملــی 0045467722 و خانم الهام تقی زاده متقی به کدملی 
0040862720 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. آقای حســین محمدیان مردانقم به شماره ملی 
0048682764 به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید موالزاده کلور 
به شــماره ملی 0083107630 به عنوان بازرس علی البدل برای 
یکســال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت تارماک سهامی خاص
  به شماره ثبت 38633 

و شناسه ملی  10100840495

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

 ســال ها پیش ما در شاهین شهر اصفهان 
زندگی می کردیــم. یک روز در دی ماه )یادم 
هســت که جمعه بود( به خانه مادربزرگم در 
اصفهان می رفتیم که از صبح برف ســبکی 
می بارید و  بر زمین ننشسته بود.  به خیال اینکه 
برف سبک است، تجهیزات تردد در جاده های 
یخی و برفی را با خودمان نبرده بودیم. غروب 
که داشــتیم به خانه برمی گشتیم در راه برف 
شدیدی شروع به باریدن کرد که ارتفاع برف 
در جاده اصفهان-شاهین شهر به 20 سانتی متر 
رسید. همین که هوا تاریک شد، آسمان قرمز 
گشت و بارش برف خیلی شدید شد و تا صبح 
یک ریزمی بارید. ما که در راه بازگشت بودیم، 
مسیر را گم کردیم. هیچ تجهیزات خاصی هم 
به همراه نداشتیم. در واقع سنگینی یک باره 
بارش برف بدجور غافلگیرمان کرد. در دلمان 
شــروع کردیم به صلوات فرستادن و تا یک 
را در جاده روشن  اتومبیل  ساعت چراغ های 
نگه داشته و منتظر یک نجات دهنده از سوی 
خدا بودیم. باالخره شانس آورده و یک ماشین 
امداد ما را دید و به سمتمان آمد. به ما گفتند 
که از مسیر اصلی کمی دور شده ایم. اگرآنها 
نمی رســیدند معلوم نبود سرنوشتمان در آن 
برف سنگین بدون هیچ تجهیزاتی چه می شد؟! 
از هموطنان تقاضا دارم در سراسر زمستان با 
خود در اتومبیل شان تجهیزات الزم تردد در 
جاده های زمستانی را به همراه داشته باشند 
و صــرف اینکه برف می بارد یا نه؟ از به همراه 

بردن تجهیزات الزم غافل نشوند.
آنچه خواندید از البه الی خاطرات افرادی 
است که گیر افتادن در جاده های زمستانی را 
به عنوان یک خاطره تلخ و دلهره آور تجربه 

کرده اند.
رعایت این نکات هنــگام رانندگی در روزهای 
بارانی و برفی، ایمنی شما را افزایش می دهد: قبل 
از حرکت در جاده از سالم بودن تیغه برف پاک کن 
شیشــه جلو و عقب مطمئن شوید. زمان بارندگی 
دقت بیشتری داشته باشــید تا مبادا مناظر زیبا، 
هوای خوش و بوی نم باران، حواستان را از رانندگی 
پرت کند. منبع آب شیشــه شوی را به طور مرتب 
کنتــرل کنید و یک گالن آب تمیز برای پر کردن 
مجدد آن همراه داشته باشید. تیغه های برق پاک 
کن را از نظر ظاهری و مکانیکی بررسی کنید. گاهی 
این تیغه ها از نظر ظاهری سالم هستند، ولی بخش 
پالستیکی تیغه ها کارایی و کیفیت اصلی را ندارند. 
یک راهکار تجربی نشــان می دهد که تمیز کردن 
شیشــه جلوی اتومبیل با سیب برش زده شده به 
تمیزی و لغزندگی تیغه برف پاک کن کمک زیادی 
می کند، به خصوص در جاده های برفی و بارانی. اگر 
هنگام بارش باران مجبور به گرفتن ترمز شدیدی 
شــدید، چند بار پشت سر هم پا را روی ترمز فشار 
دهید. با این کار از لیز خوردن ماشــین جلوگیری 
خواهید کرد. ســعی کنید خودرو را در حالت دنده 
نگه دارید و از خالص کردن آن بپرهیزید، زیرا این 
حالت به کم شــدن سرعت کمک می کند و راننده 

دقت بیشتر، سرعت کمتر
رمز رانندگی بی خطر 

گالیا توانگر

 معاون عمرانی و برنامه ریزی 
فرمانداری دهلران استان ایالم: 

ایمن سازی و ساماندهی نقاط 
پرحادثه، پاکسازی و زیباسازی 
حریم راه  ها، لکه گیری جاده ها، 

نصب تابلوها، بازسازی و نوسازی 
تابلوهای ایمنی قدیمی و فرسوده، 

اجرای مصوبات شورای ترافیک 
و هم افزایی و همکاری مردم و 

مسئوالن نقش مهمی در کاهش 
ترافیک و تصادفات دارند.  ضرورت رعایت نکات ایمنی در جاده های زمستانی        بخش پایانی

 یک راننده باتجربه : هنگام 
ُسرخوردن بهترین کار این 
است که اعتماد به نفس داشته 
و به خود مسلط باشید. از ترمز 
کردن خودداری کنید، زیرا ضربه 
زدن به ترمز روی سطح لغزنده، 
چرخ ها را قفل می کند و باعث 
 لغزش و ُسرخوردن 
بیشتر می شود.

کنترل بیشتری بر اتومبیل خواهد داشت.
هنگام ُسر خوردن اتومبیل
 چگونه آن را کنترل کنیم؟

از مــراد اکبریــان یک راننده وانت بار ســؤال 
می کنم: »هنگام ُســر خــوردن، چگونه خودرو را 
متوقف کنیم؟« پاســخ می دهد: »بهترین کار این 
اســت که اعتماد به نفس داشته و به خود مسلط 
باشید. از ترمز کردن خودداری کنید، زیرا ضربه زدن 
به ترمز روی سطح لغزنده، چرخ ها را قفل می کند 
و باعث لغزش و ُسر خوردن بیشتر می شود. باید در 
جهتی حرکت کنید که قســمت عقب خودرو ُسر 
می خورد )فرمان را به همــان طرف بچرخانید( و 
هر زمان خودرو به حالت مستقیم درآمد، در جهت 

دلخواه خود حرکت کنید.«
ایــن راننده با تجربه در ادامه می گوید: »خیلی 
آهســته روی ترمز فشار دهید تا از سرعت خودرو 
کاســته شود یا آرام روی گاز فشار دهید تا خودرو 
به حرکت خود ادامه دهد. در این موارد نقش تجربه 
خیلی پررنگ تر از امکانات اتومبیل می تواند به شما 
در مدیریت شرایط بحرانی کمک کند. بنابراین اگر 
تازه فرمان هستید و تجربه رانندگی در جاده های 
بارانی را ندارید بهتر است موارد ایمنی را به خوبی 
رعایت کنید یا اگر مجبور به ادامه یا شــروع سفر 

نیســتید آن را به زمانی غیر از روزها و شــب های 
بارانی موکول کنید.«

بارندگی و مه گرفتگی در محورهای 
چهار استان 

ســرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطالعات و 
کنترل ترافیک پلیس راهور در مورد وضعیت جوی 
راه های کشــور می گوید: »محورهای کوهســتانی 
شمال،  شمالی شرقی و شمال غربی کشور با توجه 
به برودت دما و سردی هوا لغزنده است و رانندگانی 
که در صبح رانندگی می کنند سرعت مجاز و فاصله 

طولی را رعایت کنند تا مشکلی پیش نیاید.«
وی می افزاید: »در محورهای اســتان خراسان 
رضوی مه گرفتگی همراه با کاهش دید را شــاهد 

هستیم.«
سرهنگ رحمانی به تصادف شب گذشته )19 
آذر 96( دو دستگاه پژو 405 و یک دستگاه تریلی در 
کیلومتر 40 محور زاهدان - زابل در استان سیستان 
و بلوچســتان  اشــاره کرده و می گوید: »درپی این 
سانحه چهار نفر فوت کردند. در این تصادف یکی 
از خودروها )پژو405( پنجاه درصد مقصر شناخته 
شد و پنجاه درصد دیگر مربوط به شرکت راه سازی 
و پیمانــکار به علت بی مباالتی و عدم نصب تابلو و 

عالئم جدا کننده فیزیکی در سطح راه بود.«

رئیس مرکــز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس 
راهور از بارندگی و مه گرفتگی در محورهای چهار 

استان خبر می دهد. )24آذر96( 
وی با  اشــاره به اینکه از نظر ترافیکی مشکل 
خاصی در محورهای مواصالتی کشور وجود ندارد، 
در مــورد وضعیت جوی راه هــا توضیح می دهد: 
»مداخــالت جوی به صورت بــارش باران در اکثر 
محورهای کهگیلویه و بویراحمد مشاهده می شود. 
همچنین در محور هندی جان- ســربندر در اهواز 

بارش باران را شاهد هستیم.«
ســرهنگ رحمانی در تکمیل صحبت هایش 
می گوید:» مه گرفتگی و کاهــش دید در نقده در 
اســتان آذربایجان غربــی و همچنین محورهای 
مشکین شهر- پارس آباد ومشکین شهر- گرمی در 

استان اردبیل وجود دارد.«
 ضرورت نصب و ترمیم 

عالئم ایمنی راه ها
محمد غالمــی معاون عمرانــی وبرنامه ریزی 
فرمانداری دهلران در اســتان ایــالم نقش عالئم 
جــاده ای در افزایش ضریب ایمنی جاده ها را موثر 
دانســته و می گوید: »در راســتای افزایش ضریب 
ایمنی جاده  های مواصالتی این شهرستان، عالئم 
ایمنــی راه ها از جمله تابلوهای اخباری و انتظامی 

در محورهای مواصالتی نصب شود.«
 وی می افزایــد: »با توجه بــه عملیات اجرایی

 4 خطه کردن محور دهلران به اندیمشک در زمان 
طراحی این مسیر راه دسترسی روستاها به مسیر 
اصلــی و ایمنی این راه ها مدنظر متولیان باشــد. 
ساماندهی ایستگاه های مسافربری در سطح شهر 
نقش بســزایی در کاهش ترافیک دارد و شهرداری 
دهلران باید در این راستا اقدامات الزم را با پلیس 

راهور انجام دهد.«
بنا به گفته غالمی ایمن  ســازی و ســاماندهی 
نقاط پرحادثه، پاکسازی و زیباسازی حریم راه  ها، 
لکه گیــری جاده هــا، نصب تابلوها، بازســازی و 
نوسازی تابلوهای ایمنی قدیمی و فرسوده، اجرای 
مصوبات شــورای ترافیک و هم افزایی و همکاری 
مردم و مســئوالن نقش مهمی در کاهش ترافیک 

و تصادفات دارند. 
چند عامل مهم تصادفات

 در کشور
تخطی از ســرعت، فقدان ایمنی وسیله نقلیه، 
انحراف به چپ و ســبقت غیر مجاز 4 دلیل عمده 

تصادفات منجر به مرگ در زمستان هستند.
در بررسی علل تصادفات و تلفات عده ای بر این 
نظر هستند که باید برای جلوگیری از بروز سوانح، 

ایمنــی جاده ها و خودروها را مورد توجه قرار داد و 
پلیس هم باید به کنترل رانندگان اهمیت دهد.

نکتــه مهم بعدی که از اهمیت بســیار باالیی 
برخوردار اســت بررسی علل ســوانح یا تصادفات 
اســت که در حال حاضر در ایــران رعایت نکردن 
سرعت مطمئنه و خستگی رانندگان شایع ترین علل 
تصادفات هستند. بررسی ها نشان می دهند برخی از 
دالیل وقوع تصادفات رانندگی از سایر عوامل مهم تر 
هستند. این موارد شاید بدیهی و ساده به نظر برسند، 
اما در 20 ســال گذشته بیش از نیم میلیون نفر از 
هموطنانمــان به دلیل رعایت نکردن این موارد در 

تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند. 
صحبت کردن با تلفن همراه 

 خوردن و آشامیدن 
برخالف تصور همگانی، دلیل اصلی تصادفات 
رانندگــی عبور از چراغ قرمز یا داشــتن ســرعت 
غیرمجاز هنگام رانندگی نیست؛ رتبه اول تصادفات 
رانندگی متعلق به رانندگانی اســت که در هنگام 
رانندگی تمرکز کافی ندارند، اغلب این رانندگان در 
هنگام تصادف در حال صحبت کردن با تلفن  همراه، 

فرستادن پیامک و خوردن یا آشامیدن هستند.
بی توجهی به سرعت غیرمجاز 

بسیاری از رانندگان به تابلوی حداکثر سرعت 

مجاز بی توجه هستند و اغلب سرعت  شان 20 تا 30 
کیلومتر در ساعت بیشتر از حد مجاز است، تصادفات 
ناشــی از ســرعت غیرمجاز می توانــد پیامدهای 
جبران ناپذیری مثل مرگ  و میر و معلولیت دائم به 
همراه داشته باشد، هر چقدر سرعت بیشتر باشد، 
کنترل راننده در متوقف  کردن خودرو کمتر است.

نداشتن دقت و تمرکز کافی 
کارشناسان معتقدند رانندگان بی دقت افرادی 
هستند که بسیار سریع و بدون استفاده از راهنما، 
خط رانندگی خود را تغییر می دهند و در بیشــتر 
مواقع نســبت به تابلوها و عالیم رانندگی بی توجه 

هستند.
 این دســته از رانندگان احتمال دارد در یک 
تصادف ســاده جان خود را از دست بدهند، سایر 
راننــدگان باید در مواجه  شــدن با این دســته از 

رانندگان با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.
همچنین رانندگانی که هنگام رانندگی فاصله 
مجاز با خودروی جلویــی را حفظ نمی کنند قادر 
نخواهند بود در مواقع مورد نیاز سریع عکس العمل 
نشــان دهند و ترمز کنند، این فاصله به این خاطر 
است که اگر به هر دلیلی خودروی جلویی ترمز کرد 

و ایستاد، بتوانید از وقوع تصادف جلوگیری کنید.
بارش باران و توجه به چراغ راهنمایی 
هنگام بــارش باران خیابان ها و جاده ها لغزنده 
می شــوند و این امر به لغزیدن وسایل نقلیه اعم از 
کامیون، خودروهای ســبک و موتورسیکلت و در 
نتیجه از دست  دادن کنترل راننده منجر می شود؛ 
همچنین میــزان دید راننده با بارش باران کاهش 
می یابد، بنابراین الزم است به منظور جلوگیری از 
تصادف با دقت بیشتر و سرعت کمتر رانندگی کنید 
و همیشه از درست کار کردن برف  پاک کن خودروی 

خود اطمینان حاصل کنید.
به نقل از آمار راهنمایی و رانندگی جاده ای ایران، 
یکی از دالیل اصلی افزایش تصادفات رانندگی در 
روزهای بارانی و برفــی، کاهش ضریب اصطکاک 
الستیک ها با زمین و همچنین کاهش دید رانندگان 
در جاده های برفی و مه گرفته است. رعایت نکات 
مهم در مورد کیفیت الستیک خودرو و اطمینان از 
سالمت آن، یکی از اصلی ترین اقدامات رانندگان قبل 

از تردد در جاده های بارانی و برفی است.
چــراغ قرمز به معنای توقف اســت و عبور از 
آن می تواند منجر به تصادف شــود، رانندگانی که 
ازچراغ قرمز عبورمی کنند، باید بدانند که احتمال 
وقوع تصادفی که منجر به مرگ می شود زیاد است.
همچنین برای رانندگی در جاده های بین شهری 
نیاز اســت تا رانندگان بین یک تا دو سال تجربه 

رانندگی در شهر داشته باشند.
عدم رانندگی بعد از مصرف دارو 

مصرف بعضــی از داروها اعم از داروهای مجاز 
)نظیر داروهای خواب آور و ضدافسردگی( و همچنین 
داروهای غیر مجاز )نظیر داروهای محرک و حاوی 
مخدر و الکل( می تواند هوشیاری راننده را کاهش 
دهد، بنابراین در مواردی که دارو باعث خواب آلودگی 
و کاهش هوشیاری می شود از رانندگی خودداری 

کنید.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها
 ۶۱0۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت ۶۸۴۵
بانک  ملت و یا به حساب 0۱0۶۷۱۳۵۹۵00۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

1/730/000865/000433/0002/865/0001/430/000720/000روزانهکیهان فارسی

4/680/0002/340/0001/170/0005/585/0002/800/0001/400/000روزانهکیهان انگلیسی

4/680/0002/340/0001/170/0005/585/0002/800/0001/400/000روزانهکیهان عربی

1/680/000840/000420/0002/585/0001/300/000650/000هفتگیکیهان ورزشی

1/430/000715/000357/5002/335/0001/160/000585/000هفتگیمجله زن روز

840/000420/000210/0001/292/500650/000325/000هفتگیمجله کیهان بچه ها

ــــــــ350/000ــــــــ2262/000 ماهانهمجله کیهان فرهنگی

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان

021   سامانه پیام کوتاه: 30001220121284 021  نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

توجه: 
-1 کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتمًا 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 تأخیر 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.

فرم تقاضا

به اســتناد صورتجلســه مجمع 

مورخ  ســالیانه  عــادی  عمومی 

1396/5/28 تصمیمــات ذیــل

 اتخاذ شــد: فرحنــاز ابراهیمی 

ملــی  کــد  بــا  ذره نــاس 

0046450572 بســمت رئیس 

هیئت مدیــره و ســاناز موذنی 

بــا کــد ملــی 2092183818 

نایــب رئیــس هیئت  بســمت 

مدیره و علــی موذنی با کد ملی 

2181022437 عضــو هیئــت 

مدیره و مدیرعامل و امین موذنی 

با کد ملی 0080139272 عضو 

هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدنــد. مهدی آقایی 

با کد ملــی 0321704071 به 

بازرس اصلــی و داوود  ســمت 

همتیــان خانشــیر کــد ملــی 

0060295767 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک ســال 

روزنامه  انتخــاب شــدند.  مالی 

کثیراالنتشــار کیهــان جهــت 

نشــر آگهی های شرکت انتخاب 

شــد. ترازنامه و حســاب سود و 

زیان ســال مالی 95 به تصویب 

رسید. کلیه اوراق بهادار و اسناد 

امضاء رئیس  به  تعهدآور شرکت 

هیئت مدیــره و یــا مدیرعامل 

هر یک بــه تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی 
بازرگانی آوای زمان دقیق 

سهامی خاص به شماره ثبت 
164315 و شناسه ملی 

10102069002

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری کرج درنظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول

 ذیل را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید.

1- ســپرده شــرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشــته و قابل 
تمدید باشــد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حســاب 700786948623 بانک شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد 
قرارداد نشــوند ســپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال 
بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید آن را ارائه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار 
آگهی جهت خرید اســناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان های شــهرداری کرج واقع در میدان توحید - بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم 
مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارک مندرج در اســناد مناقصه مالک فروش اســناد و متعاقبًا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از 
سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه در نزد شهرداری باقی می ماند. 8- الزم به ذکر است هنگام 
خرید اسناد ارائه اساسنامه مرتبط، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی الزامی 
می باشــد. 9- شرکت کنندگان در مناقصه می بایســت کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در 
پاکت مربوطه قرار دهند. 10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 11- پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا )الف -ب - ج( 
الک و ممهور به مهر شــرکت شــده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ 96/10/6 به آدرس 
کرج - میدان توحید - بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود. 12- پیشنهادات رسیده در مورخ 96/10/9 در کمیسیون عالی معامالت 

شهرداری کرج )دفتر شهردار( راس ساعت 12/30 مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
درضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* جهت کســب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 35892418 - 35892443-026 و 09122487308 تماس و یا به 
سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.

اداره امور قراردادها و پیمان ها - شهرداری کرج

میزان غیرنقدیرتبهمبلغ سپرده به ریالمبلغ اعتبار به ریالشرح عملیاتردیف

خرید، حمل، تحویل، آموزش، نصب و راه اندازی 1
ادوات و ابزارآالت و تجهیزات عملیاتی جهت 

سازمان آتش نشانی
5/666/962/963284/000/000

ارائه رزومه مرتبط با 
موضوع آتش نشانی 

و اساسنامه واردات و 
صادرات کاالهای مجاز 

تجاری یا آتش نشانی 
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شهرداری کرج


