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

آگهی تغییرات شرکت آالرمکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 8۳۳68 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۲۷۹۷۹6 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/4/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان و عملکرد سال 
مالی 139۶ به تصویب رســید آقای علیمراد تقی پور بیرگانی با شماره ملی 
1971897450 به سمت بازرس اصلی و آقای حسین مهرابی با شماره ملی 
00401145۶2 به ســمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1397 انتخاب 
گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

در سال 1305 شخصی به نام »غالمحسین 
درویش« معروف بــه درویش خان در اثر 
برخورد درشکه اش با اتومبیل وارداتی در 
خیابان های تهران جان خود را از دست داد 
و فاجعه ای به نام تصادفات جاده ای در ایران 
کلید خورد که سالیانه هزاران نفر از مردم 
کشور را به کام مرگ می فرستد و ده ها هزار 

نفر را معلول و مجروح می کند.
تصادفات رانندگی در ایران یکی از مهم ترین 
دالیل مرگ و میر است از واژگونی اتوبوس های 
حامل دانش آمــوزان در اردوهــای مدارس، تا 
تصادفات خودروهای شــخصی در تعطیالت و 
تصادفات شــهری، همه و همه ناشی از خطای 
انسانی است که مهم ترین عامل تصادفات جاده ای 
محســوب می شــود. این خطاها شامل مواردی 
می شود از جمله عدم رعایت فاصله با خودروی 
جلویی، خستگی و خواب آلودگی، سرعت زیاد، 
سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ و... از سوی دیگر 
کارشناسان عالوه بر عامل انسانی، امنیت جاده ها 
و کیفیــت خودروهایی نظیر پراید در ایران را از 
مهم ترین مؤلفه های حوادث جاده ای برمی شمرند.

سرعت هیجانی
 و غفلت از ایمنی رانندگی

نگاهی بــه صفحــه حــوادث روزنامه ها و 
خبرگزاری ها نشــان می دهد که اکثر تصادفات 
جاده ای مربوط به تخطی رانندگان از ســرعت 
مجاز، گردش به چپ و راست، سبقت غیرمجاز 
و رعایت نکردن مسائل ایمنی است که متأسفانه 

بسیاری از آنها به مرگ منجر می شود.
کارشناســان راهنمایــی و رانندگــی اعالم 
کرده اند که 30 درصــد تصادفات به دلیل عدم 
توجــه به جلو و عدم رعایــت فاصله با اتومبیل 
جلویی، 25 درصــد انحراف به چپ، 22 درصد 
ســرعت غیرمجاز، 9 درصد عدم توانایی کنترل 
وسیله، 5 درصد عدم رعایت حق تقدم و ۶ درصد 

سایر موارد است.
به گفته این کارشناســان 90 درصد افرادی 
که با سرعت باال رانندگی می کنند دلیل خاصی 
برای این اقدام خود ندارند فقط عنوان می کنند 

که سرعت زیاد و هیجان را دوست دارند!
ســردار »تقی مهری« رئیــس پلیس راهور 
ناجا در این باره می گوید: »85 درصد تصادفات 
رانندگی در تعطیالت به خاطر عدم توجه به جلو، 
سرعت غیرمجاز و خستگی و خواب آلودگی است 
و آمارها نشان می دهد که در آزادراه ها، بزرگراه ها 
و راه های اصلی که پلیس در آن ها حضور داشته 
تصادفات منجر به مرگ با کاهش همراه بوده است 
اما تصادفات منجر به فوت درون شهری نسبت به 

سال گذشته تغییری نداشته است.«
یکی از رانندگانی که در تاکســی های خطی 
مسیر تهران، رشــت کار می کند در این باره به 
گزارشــگر کیهان می گوید: »سال هاست که در 
مســیر جاده تهران به رشت رانندگی می کنم و 
مســافران را جا به جا می نمایم که خوشبختانه 
در طول این سال ها تصادف جدی نداشته ام و به 
یاری خداوند نگذاشــته ام که مسافرانم احساس 

ناامنی و خطر کنند.«
وی اضافه می کند: »با تجربه ای که از رانندگی 
در این مســیر دارم به جرأت می توانم بگویم که 
عدم دقت رانندگان و قصور انسانی از مهم ترین 
علل تصادفات جاده ای است به طور مثال بسیاری 
از رانندگان هنگام رانندگی با گوشی های تلفن 
همراه خود صحبت می کنند و حواسشــان پرت 
می شود یا در حال گفت وگو با مسافران می شوند 
یا در حال خوردن غذا، چای و... در حال رانندگی 
هستند که این مسائل مطمئنا در دقت آنان هنگام 

رانندگی اثر می گذارد.«
این راننده خاطرنشــان می کنــد: »برخی 
از راننــدگان نیز فقط وقتی بــه دوربین پلیس 
برخورد می کنند ســرعت خود را کم می کنند و 
در مسیرهایی که دوربین نیست پا را روی پدال 
گاز می گذارند و با هر سرعتی که دلشان خواست 
رانندگی می کنند، در حالی که باید به این مسئله 
فکر کنند که چند ساعت دیر رسیدن بهتر است 

از هرگز نرسیدن است.«
توجه به استاندارد جاده ها

 و کاهش تصادفات
خانمی که خود را »پورکســمایی« معرفی 
می کند و ساکن منطقه »حسن رود« در نزدیکی 
شهرســتان انزلی است برای گزارشگر کیهان از 
حوادثی که در جاده حسن رود به سمت الهیجان 
اتفاق می افتد می گوید و خاطرنشان می کند که 
این جاده از سوی اهالی منطقه به »جاده مرگ« 
معروف شــده بود چرا که روزی نبود که در این 
جاده چندین تصادفات منجر به فوت اتفاق نیفتد 
و علت بسیاری از این تصادفات نیز سرعت باالی 
خودروهایی بود که از این مسیر تردد می کردند و 
با خودروهای دیگر یا با موتورسیکلت و دوچرخه 
اهالــی منطقه برخورد می کردنــد. برای همین 
اهالی منطقه به بخشدار، فرماندار، استاندار و همه 
مسئولین دیگر نامه نوشتند و از آنان درخواست 
کردنــد کاری برای این منطقــه انجام دهند تا 
سرانجام شرکت بیمه عرض جاده را وسیع کرد 
و تا آنجا که مقدور بود جاده را دوبانده کردند تا 

تصادفات به حداقل برسد.«
این خانم اضافه می کند: »بعد از این که جاده 
وسیع شد تعداد تصادفات واقعا کاهش پیدا کرد 
امــا باز هم نمی توان گفت که کامال از بین رفته 
چرا که خود راننده ها بی دقتی می کنند و آن طور 
که باید و شاید مسائل ایمنی و مقررات راهنمایی 

و رانندگی را رعایت نمی کنند.«
طبق تحقیقات انجام شده بیشترین تصادفات 
در حد فاصل 30 کیلومتری خروجی شــهرها و 
یا ورودی شهرها صورت می گیرد و این در حالی 
اســت که در هنگام خروج از شــهرها صورت و 
آغاز مسافرت باید با انرژی بیشتر، دقت و تحمل 
بیشتری به رانندگی بپردازیم، برخورد از روبه رو، 
از پشــت، از کنار و چپ شدن ماشین بیشترین 
نوع تصادفات در ایران هستند 45 درصد تصادفات 
در روز و 55 درصــد تصادفات در هنگام شــب 

اتفاق می افتد.
با توجه به اینکه حدود 70 درصد از تصادفات 

جــاده ای را مربوط به خطای انســانی می دانند 
بنابراین 30 درصد مربوط به نوع خودرو و ایمنی 

خودرو، جاده ها و حوادث طبیعی است.
ضعف شدید فرهنگ ترافیکی را 

درمان کنیم
دولت ها می توانند بخــش بزرگی از عوامل 
تصادفات رانندگی را با باال بردن اســتانداردهای 
جــاده ای، ایجــاد قوانیــن ایمنــی خــودرو و 
فرهنگ ســازی و آموزش صحیــح رانندگان از 
میان بردارند. وزارت راه و ترابری ایران در ســال 
1388 سند راهبردی ایمنی راه های ایران را تهیه 

و تنظیم کرد.
در این سند راهبردی اهدافی عنوان شده 
که عبارتند از: کاهش تخطی از سرعت مجاز 
با استفاده از افزایش آگاهی رانندگان، تشدید 
مجازات متخلفان، توســعه سیستم نظارت و 
کنترل، ارتقای ایمنی موتورسیکلت ســواران، 
کاهش معضل خســتگی راننــدگان، ارتقای 
ایمنی عابران پیاده، بهبود وضعیت استفاده از 
کمربند ایمنی، کاهش استفاده از مواد مخدر 
و مواد محرک، بهبود رعایت قوانین و مقررات 
راهنمایی و رانندگی، ارتقای ایمنی وســایل 
نقلیه، ارتقای سیســتم خدمات امداد، نجات 
و فوریت های پزشــکی، یک پژوهشگر حوزه 
حمل و نقل و ترافیــک در این باره می گوید: 
»حدود 35 درصد بودجه سالمت کشور صرف 
درمان مجروحین تصادفات رانندگی در کشور 
می شود، لذا واگذاری  سالمت جسمی و روانی 
افراد در جامعه به وزارت بهداشت و درمان و 
مشارکت آن در کنترل و پیشگیری از تصادفات 

رانندگی از هزینه درمان آن می کاهد.«
بررسی های کارشناســان نشان می دهد که 
شایع ترین علل تصادفات ناشی از عوامل انسانی، 
ضعف شدید فرهنگ ترافیکی به علت عدم آموزش 
و فرهنگ سازی در کشور است که تاکنون انجام 

نشده و بر روی سایر عوامل سایه افکنده است.
بــه گفته این کارشناســان بــرای اینکه یک 
رانندگی، ایمن و بدون نقص باشــد الزم اســت 
فردی که پشت فرمان اتومبیل می نشیند از سالمت 
جسمی و روانی مناسبی برخوردار باشد و در طول 
رانندگی از هوشیاری کامل برخوردار باشد در غیر 
این صورت می توان انتظار هر نوع حادثه ای را داشت.

ایمن سازی نقاط پرحادثه
گامی موثر در کاهش آمار کشته شدگان

کارشناسان معتقدند پس از آموزش رانندگان 
و فرهنگ سازی در زمینه رعایت مقررات رانندگی 
باید کیفیت ایمنی جاده ها و خودروها را باال برد تا 
هر تصادف جاده ای ساده ای منجر به کشته شدن 

سرنشینان خودرو نشود.
ایمن سازی راه ها یعنی اصالح نقاط پرحادثه و 
کلیه اقداماتی که احتمال وقوع حوادث و تبعات 
ناشــی از آن را کاهش دهد. نصب تابلوهایی که 
پیام های ترافیکی را نمایش می دهد، آســفالت 
کــردن جاده ها، تعریض جــاده، احداث آزادراه، 
بزرگراه، اصالح نقاط کور و پرحادثه، ایمن سازی 
تونل ها، نصب عالئم و چراغ های هشداردهنده، 

فرا رسیدن ایام سرد سال و افزایش خطرات جاده ای- بخش پایانی

تلخند مرگ به بی احتیاطی رانندگان 
در جاده های لغزنده

فریده شریفی

فراهم آوردن زمینه مناســب برای اطالع رسانی 
به مســئوالن ایمنی، نصب دوربین های متعدد 
در جاده های مواصالتــی، تهویه و اندازه گیری 
آالینده ها و پارامترهــای محیطی و... از جمله 
اقداماتی هســتند که برای ایمن سازی جاده ها 

باید انجام داد.
»خیراهلل خادمی« معاون وزیر راه و شهرسازی 
در این باره می گویــد: »در خصوص تصادفات 
جاده ای، کنترل شدید قانونی و رفع نقاط کوچک 
حادثه خیز، راهکاری با تاثیر کوتاه مدت است اما 
راهکار اساسی توسعه زیرساخت های بزرگراهی 
و آزادراهی کشور است. در حال حاضر این شبکه 
18 هزار کیلومتر است که نیاز کشور در حدود 

3۶ هزار کیلومتر است و باید در آینده ای نزدیک 
این نیاز برطرف شود.«

وی اضافه می کند: »راه ســازی در کشور ما 
دارای مشــکالتی است که از جمله آن می توان 
به راه ســازی ســنتی با اســتفاده از چند الیه 
آسفالت ریزی صورت می گیرد و الزم است تا با 
زیرساخت های مناسب از حجم مصرف آسفالت 

کم شود.
معاون وزیر راه و شهرســازی بــا تاکید بر 
اینکه اگر پیمانکاران و راه ســازان فکر می کنند 
دولت پول می دهد که هم راه بســازند و هم آن 
را نگهداری کنند در اشــتباه هستند می گوید: 
»باید روش های طراحی و مهندســی راه تغییر 

یافته و روش های دیگری همچون کاهش مصرف 
قیر و تغییر اختالط ها باز مهندسی شده و به کار 
گرفته شوند زیرا با توجه به منابع مالی اندک این 

مسئله یکی از ضروریات امروز است.«
یکی از مســائلی که حریم ایمنی جاده ها را 
با اشکال مواجه می سازد، موضوع ساخت و ساز 
در حریم جاده هاست، ساخت و ساز در حاشیه  
جاده ها، تردد و رفت و آمد را افزایش می دهد و بار 
ترافیکی آن منطقه را زیاد می کند به همین دلیل 

امکان تصادفات جاده ای افزایش پیدا می کند.
در ماده 17 قانون ایمنی راه ها آمده است که 
هرگونه ساخت و ساز و دیوارکشی به شعاع  100 
متر از حریم قانونی راه ممنوع است. این حریم 

قانونی بسته به نوع راه متفاوت است، به عنوان 
مثال در محور فرعی 35 متر، محور اصلی 45 متر 
و بزرگراه چهار خطه 7۶ متر محسوب می شود.

از آنجــا که صیانت از حریم راه ها به منظور 
حفظ و توسعه این سرمایه ملی از وظایف ذاتی 
عموم مردم است. اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای می تواند ساخت و سازهای غیرمجاز را 

تخریب نماید.
هر مرجعی هم مجاز نیست اقدام به صدور 
مجوز برای احداث تاسیسات در حریم راه ها نماید 
چرا که منجر به کاهش ایمنی تردد در جاده ها 
شده و برای کاربران جاده ای سوانح خطرناکی را 

در پی خواهد داشت.

* رئیس پلیس راهور ناجا: آمارها نشان می دهند که در آزاد راه ها، 
بزرگراه ها و راه های اصلی که پلیس در آن ها حضور داشته، تصادفات 

منجر به مرگ با کاهش همراه بوده است.

* 90 درصد افرادی که با سرعت باال
 رانندگی می کنند، دلیل خاصی برای این اقدام خود ندارند و فقط 

عنوان می کنند که سرعت زیاد و هیجان را دوست دارند!

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید کنسانتره انواع میوه جات 
و مرکبات و کیوی و همچنین تولید رب انار و گوجه فرنگی و کنســرو 
میوه جــات و مرکبات و بهارنارنــج و صادرات و واردات و خرید و فروش 
و پخش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی بنا بر ضرورت قانونی پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی، تهران شهر تهران- پاسداران- کوچه شیرین- کوچه کبکان- پالک 
6- طبقه اول- واحد شرقی- کد پستی 1958943454 سرمایه شخصیت 
حقوقی: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی می باشد 
تعداد 100 سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ 1000000 ریال بابت 
سرمایه شرکت طی گواهی بانکی مورخه 96/6/27 به شماره 313/941 
نزد بانک توسعه تعاون شعبه مستقل ارزی پرداخت گردیده و مبلغ 0 ریال 
در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای سیدحسین سلیمانیان 
به شماره ملی 2050471912 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی 

اکبر محمدی برنجســتانکی به شــماره ملی 5779800650 به سمت 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اســالمی با امضاء رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
بازرس اصلی و علی البدل: آقای ســید نورالدین اتقانی به شــماره ملی 
2060274478 به ســمت بازرس اصلــی آقای محمدرضا مهدی پور به 
شماره ملی2062291310 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله 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 افشره بابل نگین پارسیان
 در تاریخ ۱۳۹6/۷/۱۲ به شماره ثبت ۵۱6۳۴۲ به شناسه ملی ۱۴00۷۱0۵۳0۴ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/5/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان سهام حق 
انتقال ســهام خود را ندارند مگر با موافقت مجمع عمومی 
که به تایید بیش از 50 درصد صاحبان سهام رسیده باشد، 
نقل و انتقال ســهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت 
به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان 
قانونی آنها باید در دفتر مرکزی شــرکت حاضر شده نقل 
و انتقال را گواهی  نمایند. نقل و انتقال ســهام با نام بدون 
رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت 
کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام بانام او در 
دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی االصول مواد 
30 و 40 الیحه اصالحی قانون تجارت مجری خواهد بود. 
در نتیجه ماده 10 اساسنامه اصالح گردید. موارد پیش بینی 
نشده در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده 
است با نظارت و تائید کتبی بیش از نصف سهامداران طبق 
قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد. در 

نتیجه ماده ۶3 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت بهینه پردازش 
سپهر پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۵0۷۴۷۱ 

و شناسه ملی ۱0۷800۳۳8۴۲ 

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

اســتناد صورتجلسه مجمع  به 
عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
ذیل  تصمیمــات   1397/4/27
اتخاذ شــد - ایــرج مقدمی به 
کــد ملــی 1551750511 به 
مدیره  هیئــت  رئیس  ســمت 
و آناهیتــا مقدمی بــه کد ملی 
ســمت  بــه   00۶7428223
نایــب رئیــس هیئــت مدیره 
و گیتــا مقدمــی به کــد ملی 
09315420۶5 به سمت عضو 
هیئــت مدیره و امیــر مقدمی 
به کــد ملــی 0938801۶51 
)خــارج از اعضاء هیئت مدیره( 
به سمت مدیرعامل برای مدت 
2 سال انتخاب گردیدند. - حق 
امضــا اســناد و اوراق تعهدآور 
کلیــه  انعقــاد  همچنیــن  و 
قراردادهــای شــرکت با امضاء 
ایرج  آقای  رئیس هیئت مدیره 
دارای  مهر شــرکت  با  مقدمی 
اعتبــار می باشــد و نامه هــای 
اداری بــا امضا مدیرعامل آقای 
امیــر مقدمی)خــارج از اعضا( 
همراه با مهر شــرکت یا رئیس 
هیئت مدیره آقای ایرج مقدمی 
با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
- جابر شــهبازی بــه کد ملی 
ســمت  بــه   1۶71۶93۶۶3
بــازرس اصلی و نیمــا صفارنیا 
به  به کد ملی 2721552805 
ســمت بازرس علی البدل برای 
انتخاب  مالی  مدت یک ســال 
گردیدند. -روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهــت درج آگهی های 
شــرکت انتخــاب گردیــد. - 
ترازنامه و حســاب سود و زیان 
شــرکت منتهی به ســال مالی 

139۶ به تصویب رسید.

آگهی تغییرات 
شرکت راه و 

ساختمان هلیله 
سهامی خاص به 

شماره ثبت ۴۳۵۴6 
و شناسه ملی 
۱0۱0088۹0۷۳

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

* جهت اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن های ذیل تماس حاصل 
نمایید.

* الزم به ذکر اســت ارایه معرفی نامه الزامی بوده و هزینه ای بابت 
واگذاری اسناد اخذ نخواهد شد.

* متقاضیان می توانند پــس از درج آگهی به آدرس ذیل مراجعه و 
نسبت به دریافت شرایط مناقصه اقدام نمایند.

* شــرکت ها باید دارای گواهی نامه ســمتا باشند که از انقضای آن 
حداقل 4 ماه باقی مانده باشد.

* میزان سپرده شرکت در مناقصه به شرح اسناد مناقصه می باشد.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* صنایع مهام در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
* شــرکت ها باید حداکثر تا 10 روز پس تاریخ انتشار آگهی روزنامه 

نسبت به دریافت اسناد و تحویل آن اقدام نمایند.
* پیشنهادات رسیده در کمیسیون مناقصه باز و بررسی خواهد شد و 
نتیجه آن حداکثر دو هفته پس از انجام کمیسیون اعالم خواهد شد، 

ضمنًا برگزاری مناقصه غیرحضوری است.

آگهی مناقصه عمومی
شماره: 6-پ/۹۷ و ۷-پ/۹۷

م الف 3173

تهران - انتهای اتوبان شهید بابائی - جاده اختصاصی پارچین - صنایع شهدای مهام پارچین.
تهران - جاده خاوران - بعد از پاکدشت - جاده اختصاصی پارچین - صنایع شهدای مهام پارچین.

تلفن: 35769047 - 35769052 )021( )آقای عابد( )آقای عطائی(
دورنگار: 36022057 )021(

* صنایع شــهدای مهام پارچین درنظر دارد پیمان ســپاری واگذاری تولید محصوالت در کارخانه کارفرما و تامین 
نیروی آتش نشانی خود را ازطریق مناقصه به پیمانکاران محترم واگذار نماید.

آدرس:

دی
مرا

ی 
 عل

ته:
هف

ن 
ح ای

طرا

اتحادیه ســازمان های حمل و نقل همگانی کشور به استناد مجوز هیئت مدیره 
در نظــر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای انجام کلیه عملیات مربوط به 
چاپ و بســته بندی تعداد 8/000/000 ست برچسب گواهی معاینه فنی خودروهای سبک 
را برابر طرح و مشــخصات مندرج در اســناد مناقصه به اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد 

شرایط واگذار نماید.
الف( شرایط دریافت اسناد مناقصه: تصویر آگهی تأسیس، روزنامه رسمی حاوی آگهی 
آخریــن تغییرات هیئت مدیــره و صاحبان امضاء، گواهی امضاء صاحبان امضا، شناســنامه و 
کارت ملی مدیرعامل )ویژه افراد حقوقی( و ارائه تصویر پروانه کسب و مجوز فعالیت از مرجع 
ذیصــالح و کارت ملی )ویژه افراد حقیقی( و اصل فیش واریــزی به مبلغ 300/000 ریال به 
حساب 4906998790 نزد بانک ملت شعبه ســه راه باقر خان شرقی کد 67447 الزامی است. 

ضمنا محل قبول پیشنهادات دبیرخانه اتحادیه می باشد.

ب( سپرده شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز وجه نقد به مبلغ 
800/000/000  )هشــتصد میلیون ریال( به حساب جاری 0104894150006 نزد بانک ملی 

شعبه میدان جهاد کد 721 به نام اتحادیه.
پ( محل دریافت اسناد: محل دریافت اســناد واحــد دبیرخانه اتحادیه به آدرس: تهران، 

باالتر از میدان توحید، خیابان باقرخان شرقی پالک 23 تلفن 66909191 می باشد.
ت( مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد: ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم.

بدیهی اســت شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف مقرر در 
اســناد مناقصه بوده و اتحادیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه های 

کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ج( برندگان اول، دوم و ســوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان به 

ترتیب ضبط خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای- نوبت اول

روابط عمومی اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور


