
توصیه می شــود از المپهای کم مصرف در محیط هایی که بطور پیوســته به روشــنایی نیاز دارند استفاده گردد و از روشن و 
خاموش کردن مکرر آنها اجتناب شود.

شماره مناقصه 
)مرجع(

شماره فراخوان در سامانه تدارکات 
میزان تضمین )سپرده( موضوع مناقصهالکترونیکی دولت

شرکت در مناقصه )ریال(
زمان گشایش 

پیشنهادات

خدمات ترابری و اجاره خودرو95/12016200951008000057
10 صبح1/450/000/000 شرکت برق منطقه ای تهران

م الف2483 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
95/12016

1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای تهران بنشانی تهران، سعادت آباد، باالتر از کوی فراز، بلوار برق تهران- شرکت برق 
منطقه ای تهران- ساختمان حوزه ستادی- طبقه سوم- بال شرقی امور تدارکات و قراردادها

2- موضوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای بشرح ذیل:

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای تهران

3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اســناد: متقاضیان 
می تواننــد از تاریــخ 95/9/21 لغایــت 95/9/30 به ســامانه 
 www.setadiran.ir الکترونیکــی تدارکات دولت به آدرس
مراجعه و با پرداخت مبلغ 500/000 ریال از طریق درگاه پرداخت 
اینترنتی در وجه حســاب سیبا به شماره 2175099004004 

برای خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
4- مدت اعتبار پیشــنهادات: اعتبار پیشــنهاد از زمان 

افتتاح پاکات شش ماه می باشد.
5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین 
شــرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامــه بانکی معتبر یا واریز 
نقدی بحساب تمرکز سپرده های برق تهران نزد خزانه می باشد.

6- نام و نشــانی دستگاه نظارت: شرکت برق منطقه ای 
تهران به نشانی مندرج در بند یک

7- زمان و محل تحویل تضمین شــرکت در مناقصه: 
پیشــنهاددهندگان می بایــد ضمن بارگــذاری تصویر کلیه 
مدارک پاکات )الف، ب، ج( در ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت تا ســاعت 10 صبح روز یکشــنبه مورخ 95/10/12، 
نســبت به ارســال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در 
اســناد مناقصه، در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 9 صبح 
روز سه شــنبه مــورخ 95/10/14 به دبیرخانه حراســت به 
نشــانی مندرج در بند یک تحویل و رســید دریافت دارند. 
تمامــی فرآیند برگزاری مناقصه از طریق ســامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت صورت می پذیرد.

8- گشایش پیشنهادات: پیشنهادات ارائه شده در سامانه 
در روز سه شنبه مورخ 95/10/14 ساعت 10 صبح در سالن 
پژوهش 3 واقع در طبقه سوم ساختمان ستادی شرکت برق 

منطقه ای تهران گشایش خواهد یافت.
9- سایر شرایط:

* گواهینامه تایید صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعی- 
آموزش فنی و حرفه ای در رسته حمل و نقل

* مجوز پروانه کســب از اتحادیه صنف موسسات توریستی 
و اتومبیل کرایه

* گواهینامــه تایید صالحیت ایمنی، اخذ شــده از کمیته 
تشخیص صالحیت وزارت کار

عالقمندان به شــرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( با شــماره های 
دفتــر ثبت نــام 88969737 و 85193768 و مرکز تماس 

27313131 تماس حاصل نمایند.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

www.setadiran.ir
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

http://iets.mporg.ir
پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت توانیر

http://tender.tavanir.org.ir 
پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای تهران

www.trec.co.ir 

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

م الف2533

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
 خرید 10 دستگاه تیغه برف روب

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه 

عمومی دو مرحله ای خرید 10 دســتگاه تیغه برف روب به شماره 

)200951010000043( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگــزار نماید. ) کلیه مراحل برگــزاری مناقصه از دریافت 

اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 

طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:

 www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت 

مناقصه گــران در صورت عدم عضویت قبلــی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.(

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 95/9/20 روز شنبه می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  تا ساعت 16 

روز یکشنبه تاریخ 95/9/28

مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد: تا ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 

95/10/12

 زمان بازگشایی پاکت ها: ســاعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 

95/10/13

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 

درخصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت هــای الف: آدرس تهران- 

فرودگاه مهرآباد- خ معراج- جنب سازمان هواشناسی - ساختمان 

شماره 8 - اداره کل تدارکات- اداره قراردادها. تلفن: 61022454

اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجــام مراحل عضویت در 
سامانه: مرکز تماس 27313131

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد مورد مشروحه 
ذیل را براســاس فهرســت بهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن 
1395 به پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت شده واگذار نماید.
لذا متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند برای دریافت اســناد مناقصه 
با در دســت داشــتن معرفی نامه از تاریخ 95/9/20 لغایت 95/9/24 به 
نشــانی قزوین- انتهای بلوار نوروزیان پشــت صدا و سیما- اداره کل راه 
و شهرســازی استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی مراجعه و برای کسب 
اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 33659474 - 028 تماس گرفته و یا به 
سایت http://iets.mporg.ir یا http://Qmrud.ir مراجعه نمایند.

مهلت تحویل اســناد تا ســاعت 14 تاریــخ 95/10/4 به آدرس فوق 
می باشد.

تضمین شــرکت در مناقصه می بایســت به صورت وثیقه ملکی، اوراق 
مشارکت بی نام، ضمانتنامه شامل بانکی، بیمه ای، صندوق های ضمانت 
دولتی و یا واریز وجه به حساب 217632334004 بانک ملی مرکزی 

شعبه سبزه میدان در وجه اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
هزینه اســناد مناقصه 200000 ریال فیش واریزی به حســاب شــماره 
2176323306000 بانک ملی به نام اداره کل راه و شهرسازی می باشد.

بازگشــایی پاکات اســناد مناقصه در تاریخ 95/10/5 رأس ساعت 11 
صبح در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین می باشد.

* 1- بهسازی و آسفالت راههای روســتایی منطقه آبیک با مبلغ 
برآورد 18/772/755/215 ریال و مبلغ تضمین 940/000/000 ریال

آگهی مناقصه 95/13 یک مرحله ای )نوبت دوم(

اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/01/21 
شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردیــد و محمد تقوائی به 
شماره ملی 0072876719 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی 
محل تصفیه تهــران، بلوار مرزداران، جنب شــهرک آزمایش، مجتمع 

حکمت، ساختمان امید طبقه6 کدپستی 1464757161 می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انحالل 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 عمران و مسکن سازه پایدار آرامش گستران آتیه 
سهامی خاص به شماره ثبت 390290 و شناسه ملی10320410230

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1395/3/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شــرکت از مبلغ 4/100/000/000 
ریال به مبلغ 41/000/000/000 ریال منقســم به 4/100/000 سهم 
10/000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شــده افزایش یافته و ماده 
مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 
ســرمایه در تاریــخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده اســت.با ثبت این 
مســتند تصمیمات افزایش ســرمایه-افزایش تعداد سهام 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 ایرتمپ سهامی خاص 
به شماره ثبت 15268 و شناسه ملی 10100564543

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

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

https://telegram.me/kayhan_news

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/7/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آدرس شــرکت به تهران خیابان آیت اهلل کاشانی، نرسیده به 
شــهرزیبا، خیابان کانون، نبش کوچه نهال، پالک 25 طبقه 4 واحد 8 با 

کد پستی 1474613714 منتقل گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشــانی در یک واحد 
ثبتی( انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت 368048 و شناسه ملی 10320174724

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/12/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

داود رشیدی نژاد )به شماره کدملی0057611769( و رضا رشیدی نژاد 
)به شــماره کدملی 0074066846( و جواد هنرور ترشیزی )به شماره 
کدملی 0890205663( بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران 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 گلجبین سبز سهامی خاص 
به شماره ثبت 163821 و شناسه ملی10102064221

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

آگهی مناقصه
شماره 1/ع/خ/95

معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات ناجا در نظر دارد:
 LED خرید 1000 دستگاه چراغ گردان

مــورد نیاز خود را مطابق مشــخصات فنی و بر اســاس 
شرایط و طرح قرارداد از طریق مناقصه عمومی خریداری 
نماید. داوطلبان شــرکت در مناقصه میبایســت از تاریخ 
95/9/20 با ارائه معرفی نامه در ساعات اداری به دبیرخانه 
اداره خریــد واقع در تهران، خ ولیعصر، باالتر از میرداماد، 
خ شهید یاسمی، درب شمالی ستاد ناجا، معاونت فناوری 
اطالعات و ارتباطات ناجا، دبیرخانه مرکز خرید تخصصی 
مراجعه و اســناد مناقصه را دریافــت و با توجه کامل به 
مندرجــات آنها، اســناد مزبور را مهر و امضــاء نمایند و 
به ضمیمه پیشــنهاد خود حداکثر تا ساعت 14:00 روز 
دوشــنبه مورخه 95/10/5 به نشانی فوق الذکر تحویل و 
رســید دریافت نمایند. جهت اطالعات بیشــتر با شماره 

تلفن 81825823-021 تماس حاصل نمایند.
ضمنا جزئیــات مربوط به میزان ســپرده و محل افتتاح 
پاکتها و ســایر موارد در اسناد مناقصه درج شده است و 

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
م - الف 2547

کیهان و همکاران سابق آن مرحوم
 در دفتر سیاسی سپاه 

انا هلل و انا الیه راجعون
با کمال تأسف درگذشت برادر سخت کوش 

مرحوم دکتر هادی نخعی 
راوی دفاع مقدس و اســتاد دانشــگاه امیرکبیر را به 
خانواده محترم ایشان تســلیت می گوئیم و از خدای 
مهربــان بــرای آن مرحــوم رحمت واســعه و برای 

بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

مراسم ختم: از ســاعت 13/30 تا 15 روز دوشنبه در 
مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار می شود.

سال هفتادو پنجم   شماره 2150۸   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(یک شنبه 21 آذر1395   11 ربیع االول 143۸   11 دسامبر 2016

عرصه بر داعش تنگ شد
آمریکا ارتش عراق را بمباران کرد!

* جنگنده هــای آمریکایی با هدف 
فرسایشــی کردن عملیات حساس 
آزادســازی موصل مقر لشکر نهم 
زرهی ارتش عراق را در این شــهر 

بمباران کردند.
* در این بمبــاران ناجوانمردانه و 
حســاب شــده، 90 نظامی عراقی 
شــهید و 100 تن دیگــر مجروح 

شدند.
* شــماری از خودروهای زرهی و 
تجهیزات نظامی ارتش عراق نیز در 

این بمباران منهدم شد.

* جعفــرزاده ایمن آبادی عضو کمیســیون برنامه و 

بودجه: آقای آخوندی باید استعفا می داد و خود را به 

دستگاه قضا معرفی می کرد.

* معاون وزیر نفت: قیمت گاز خانگی گران می شود.

* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: مشکل بازگشت 

پول نفت به کشور یکی از دالیل گرانی ارز است.

* اعتراض به جهانگیری برای توســعه لجام گسیخته 

فروشگاه زنجیره ای.                                   صفحه4

نماینده حامی دولت: وزارت راه
برای آتش سوزی قطارها سند جعل کرده است

* چاره اندیشــی غــرب و ارتجــاع عرب بــرای نجات 

تکفیری ها در 2 نشست منامه و پاریس.

* ســیا رسماً روســیه را به مداخله در انتخابات به نفع 

ترامپ متهم کرد.

* یورش کشاورزان پاکستانی به کمپ شاهزادگان شکارچی عرب.

* سیدحســن نصراهلل: رخدادهای عظیمی در راه است 

منطقه و حلب را نگاه کنید.

* حمــالت انتحــاری در بــازار نیجریه 45 کشــته و 

33زخمی برجای گذاشت.

صفحه آخر

اکونومیست: عربستان در تمام جبهه ها 
از ایران به سختی شکست خورده است

3 سال بعد از بزک توافق

توقع زدایی از برجام
دستور کار جدید خط نفوذ

صفحه2

يادداشت  میهمان

صفحه2

خبر ويژه

توجیه نقض 
برجام ؟!

بفرمایید درباره 
چه موضوعاتی

نباید 
عذرخواهی 

کند؟!

مثل دیروز های پر افتخار میهن مان، مثل روزهای پرشکوه حماسه و جهاد در سال های دفاع مقدس، مثل روزهایی 
که عشــق ســکه رایج بود و جهاد مسابقه ای برای رســیدن به خدا، امروز هم مادران سرزمینم برای جهادگران و 
مدافعان حرم، عشق و عاطفه را پیشکش می کنند. دستان مهربان مادران ایران اسالمی، صمیمانه و گمنام، بهترین 
هدیه های خود را برای رزمندگانی می فرســتند که بی ادعا و خاموش، جان خود را در طبق اخالص گذاشــته و به 
دفاع از کیان اهل بیت)ع( مشغولند. آن رزمندگان و این حامیان مخلص، پیام پرشکوه و پر عظمت برافراشته بودن 

پرچم جهاد و مبارزه از نسلی به نسل دیگر را در جامعه طنین  انداز می کنند. 

جهاد ادامه دارد

* آمریکایی ها بارها و در شرایط بسیار حساس، نیروهای ضد تروریسم در عراق و سوریه را هدف قرار داده اند تا مانع 
شکست تکفیری ها شوند.

* بسیاری از این حمالت، در هماهنگی کامل با تروریست های داعش صورت گرفته است.
* پس از بمباران شهر سنی نشین القائم که پنج شنبه گذشته توسط آمریکایی ها صورت گرفت، داعش ارتش عراق را 

متهم به این حمله کرد تا با ایجاد اختالفات مذهبی مانع از پیشروی عراقی ها شود.

* در بمباران مواضع ارتش سوریه 
در »دیرالــزور« که آمریکایی ها 27 
شــهریور آن را انجــام داده بودند، 
عناصر داعــش بالفاصله به مواضع 
بمباران شده حمله و آنجا را تصرف 

کردند.
* ارتش عراق اعالم کرده به اسناد 
موثقی در موصل دســت یافته که 
از  نشــان می داد، عناصــر داعش 
جنگنده های  ســوی  به  تیراندازی 
آمریکایی منع شده اند.                     
صفحه آخر

سردار نقدی در نامه ای خطاب به رهبر انقالب:

سنگر جدید خدمتم
کانون مبارزه با آمریکا و ایادی اش 

صفحه3خواهد بود

* ســاختن چیزی شبیه معجزه از برجام دستورکار جریان نفوذ بود که این خط فکری را به مجموعه دولت و برخی رسانه ها 
تزریق می کردند، حاال پس از گذشت 3 سال دستور کار جدید این جریان به توقع زدایی از برجام تغییر کرده است. 

* عراقچی، مرداد 1394: باید این توافق را جشن گرفت؛ با فرو ریختن مبنای روانی تحریم ها، هر کس که از لیست تحریم ها 
خارج شود، سوئیفت هم علیه آن اجرا نخواهد شد و 800 نهاد و فرد در ایران از تحریم های سوئیفت خالص خواهند شد.

* مدیرمسئول شرق: این مبالغه ها باید می شد به این خاطر که فضا خیلی فضای تنگ و ترشی بود، دولت باید 
در حقیقت این موضوع را قدری بزک می کرد که بتواند حرفش را به کرسی بنشاند.

* سریع القلم: دقت کم تئوریک دستگاه دیپلماسی باعث شد تا انتظارات غیر واقعی و تحلیل های احساس محور 
در ذهن بسیاری شکل گیرد و نمایش برجام مهم تر از محتوای آن شود.

* شاقول انتظارات اشتباه تنظیم شد و انتظارات غیرواقعی در ذهن خاص و عام جا افتاد.
* این رویکرد تقلیل گرایانه در حالی است که به انتظارات موهوم درباره مذاکره و توافق با آمریکا در حد معجزه 

اقتصادی و رونق اشتغال و تولید و حتی بهبود وضعیت آب خوردن و هوا و ریزگردها دامن می زدند.
صفحه2


