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- ما انتقام خواهیم گرفــت و ما باید به وعده 
خودمان صادق باشــیم؛ آن انتقام کمتر از 3 ماه 
دیگر، اعالم پایاِن داعش و حکومتش در این کره 
خاکی خواهد بود. ما ضربات خودمان را قاطعانه و 
بدون وقفه ادامه خواهیم داد برای اینکه 3 ماه را به 
2 ماه تبدیل کنیم تا این شجره خبیثه و این غده 
سرطانی خطرناِک ساخته شده به دست آمریکا و 
اسرائیل را  ریشه کن کنیم و جشن آن را در ایران و 
در بین همه  منطقه اعالم خواهیم کرد. )سردار قاسم 

سلیمانی، 96/6/29(
بدون شک پایان داعش آغاز راهی است که به وحدت 
جامعه اســالمی ختم خواهد شد و در آن قطعا وعده های 
جمهوری اسالمی ایران یک به یک محقق خواهد شد و به 
درک واصل شــدن این شجره خبیث تنها گوشه چشمی 
از آن خواهد بود، و انتقام خون شــهید حججی ها نابودی 

غده سرطانی ای به نام اسرائیل خواهد بود.
تحلیل میدانی دقیق ایران

 از جدال تکفیری
نقش اساســی جمهوری اسالمی ایران در پیروزی بر 
داعش آنچنان موضوع عظیمی است که حتی مستکبرین 
هم نمی توانند بر آن ســرپوش بگذارند و یا آن را به نفع 

خود تمام کنند.
آنهایی که پیروزی بر داعش را دور می دانســتند و با 
سنگ اندازی تالش کردند تا این جنگ نیابتی ادامه پیدا 
کند و ایران را به حمایت از تروریسم متهم می کردند امروز 
ائتالف دروغینشان آنچنان رسوا شده است که راهی جز 

عقب نشینی ندارند.
سردار رسول سنایی راد معاون سیاسی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: 
» جمهوری اســالمی ایران زمانی که جریان تروریستی 
تکفیری در ســوریه و عراق ورود پیــدا کرد اولین اقدام 
محوری که انجام داد داشتن تحلیل واقعی از حضور این 
جریان بود، بــه این معنا که برخی از دولت ها در منطقه 
تصوری غلط از واقعیات میدانی داشتند و جدال تکفیری 
را با یک جنبش مردمی اشــتباه گرفته و موضع انفعالی و 

بعضا حمایتی در پیش گرفتند.«
وی ادامه می دهد: »جمهوری اســالمی ایران از گام 
اول تحلیل درستی از ماجرا داشت و آن را مدیون تحلیل 
عمیق رهبر معظم انقالب هســتیم و بنا به تدابیر ایشان 
برای حمایت از نظام های مستقر در سوریه و عراق و بنا به 
درخواست آنها، ورود میدانی در سطح مستشاری صورت 
گرفت که به معنای ورود به عرصه مستقیم مبارزه با جریان 

تکفیری تروریستی داعش بود.«
سردار سنایی راد با بیان اینکه نقشه ایجاد داعش بر 
این اساس بود که بیشترین سود را رژیم صهیونیستی از 
این گروهک های تروریستی ببرد، می افزاید: »حمایت های 
غربی،عربی و عبری نشان دهنده این بود که جهان اسالم 
با یک جنگ نیابتی مواجه شده که توان آن را می خواهند 
به فرسایش ببرند و زمینه شکل گیری راهبرد آمریکایی ها 
در منطقه غرب آسیا یعنی خاورمیانه جدید فراهم کنند.«

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی تاکید 
می کنــد: »از طرف دیگر مقاومت بــا حمایت جمهوری 
اسالمی به مقابله با جریان تکفیری بر آمد و این پیروزی 
اخیر در فروپاشی داعش در عرصه نظامی و حاکمیتی آنها 

معطوف به ورود کشورمان است.«
وی یادآور می شود: »عالوه بر اینکه جمهوری اسالمی 
در سطح راهبردی از پتانسیل های موجود در منطقه و توان 

نگاهی به شکست پروژه ها علیه وحدت اسالمی در شرق آسیا 

 شکست داعش زنگ خطری برای نابودی صهیونیسم
هدیه آقاپور

 سردار سنایی راد معاون سیاسی سپاه 
 پاسداران: جمهوری اسالمی ایران از 

 گام اول تحلیل درستی از ماجرا داشت 
 و آن را مدیون تحلیل عمیق رهبر معظم

 انقالب هستیم و بنا به تدابیر ایشان برای 
حمایت از نظام های مستقر در سوریه و عراق 
و بنا به درخواست آنها، ورود میدانی در سطح 

مستشاری صورت گرفت که به معنای ورود به 
 عرصه مستقیم مبارزه با جریان

 تکفیری تروریستی داعش بود.

  دکتر قدیری ابیانه کارشناس 
مسائل استراتژیک: سردار 
سلیمانی وعده سرنگونی 

داعش در راس 3 ماه را داد و 
این وعده محقق شد و نشان 
داد اگر ایران وعده ای می دهد 

بر اساس محاسبات دقیق 
بوده و فرمایش مقام معظم 

رهبری مبنی بر اینکه اسرائیل 
25 سال آینده را نخواهد دید 
نیز یک وعده حساب شده و 

دقیق است.

بخش پایانی

خودش به نفع دفاع از واحد های سیاسی جهان اسالم بهره 
جست بلکه در راستای تامین منافع خودش هم اقدام کرد، 
چرا که گروه های تکفیری و تروریستی سودای نزدیکی به 

مرزهای کشورمان را نیز داشتند.«
سقوط داعش و به زانو درآمدن نظام سلطه

اینکه تروریست ها ابزار دست نظام سلطه هستند بر 
کســی پوشیده نیست و اهداف ورود آنان به منطقه غرب 
آسیا نیز کامال روشن است و در این مسیر، ایاالت متحده 
آمریــکا به همراه متحدانش از هیچ تالشــی فرو گذاری 
نکــرده و هرآنچه را که به لحاظ اطالعاتی و لجســتیکی 
داشتند را وسط گذاشتند تا پروژه شومشان به ثمر نشیند 
اما اکنون که ویرانه ای از پروژه داعش باقی نمانده می توان 
عالوه بر تروریست ها، شکست اصلی را متوجه اتاق های فکر 

آمریکایی صهیونیستی دانست.
سردار یداهلل جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در گفت وگو با گزارشگر کیهان 
می گوید: »پیروزی بر داعش در واقع پیروزی تفکر انقالبی 

و جریان مقاومت بر استکبار جهانی است.«
وی ادامه می دهد: »داعش ابزار سلطه برای مقابله بر 
تفکر انقالبی در منطقه بود و بر این اســاس آمریکایی ها، 
صهیونیست ها و مرتجع منطقه در طول سال های گذشته 
مجموعــه ای از اقدامات را انجام دادند تا بتوانند از طریق 
داعش سیاست های خودشان در منطقه را به پیش ببرند، 
به همین منظور این گروه تروریســتی را ایجاد، تجهیز و 

تقویت کردند.«
سردار جوانی تصریح می کند: »سقوط داعش به این 
معنی است که نظام سلطه به زانو درآمده است و پیام های 
بســیار زیادی را به همراه دارد که از مهم ترین آنها؛ شکل 

گیــری یک جبهه مردم پایه در منطقه و هم افزا شــدن 
ملت ها در کنار یکدیگر است.«

مشــاوره نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی اضافه می کند: »دوران حضــور آمریکایی ها در 
منطقه غرب آسیا پایان یافته و نباید دست و پای بیهوده 
بزنند بلکه آبرومندانه این منطقه را ترک کنند، به طور قطع 
آمریکایی ها در آینده منطقه نقشی نخواهند داشت چراکه 

ملت ها توانمندی خود را به اثبات رساندند.«
وی تاکید می کند:»اگــر آمریکایی ها توانمند بودند 
داعش فرو نمی ریخت، و این پیروزی پیام روشنی را برای 
صهیونیست ها به همراه دارد و آنها باید بپذیرند که دوره 
تحمیل خواسته های آنان در منطقه به پایان رسیده است، 
از سوی دیگر وقتی اربابان مرتجع عرب تضعیف می شوند 
بدیهی اســت هرگونه ماجراجویی از سوی آنها شکست 

بیشتری را برایشان به همراه خواهد آورد.«
تحقق وعده »25 ساله« در راه است

علی رغم تصور بســیاری از تحلیلگران و سردمداران 
استکباری گروه تروریستی داعش طبق وعده سردار فاتح، 
حاج قاسم سلیمانی از نقشه جغرافیایی منطقه محو شد 
و تحقق این وعده که سر موعد صورت گرفت زنگ خطر 
مهمی را به صدا درآورد و آن چیزی جز نابودی اســرائیل 

طی 25 سال آینده نیست.
فرمانده معظم کل قوا در تاریخ 18 شــهریور ســال 
94 در دیدار اقشــار مختلف مردم در پاسخ به زیاده گویی 
سران رژیم صهیونیستی فرمودند: اّوالً شما 25 سال آینده 
را نخواهید دید. ان شــاءاهلل تا 25 ســال دیگر، به توفیق 
الهی و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیســتی در 
منطقه وجود نخواهد داشــت؛ ثانیــاً در همین مّدت هم 

روحّیه اســالمِی مبارز و حماســی و جهادی، یک لحظه 
صهیونیست ها را راحت نخواهد گذاشت؛ این را بدانند.

محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل استراتژیک 
در گفت وگــو با گزارشــگر کیهان می گویــد: »پنتاگون 
و کیســینجر وزیر یهودی اســبق وزارت خارجه آمریکا 
پیش بینی کردند که تا ســال 2025 رژیم صهیونیستی 
مضمحل خواهد شــد و علــت آن نیز مهاجرت معکوس 

صهیونیست ها به کشورهای اصلیشان است.«
وی ادامه می دهد: »ارتش صهیونیســتی همیشه به 
عنوان اسطوره شکست ناپذیر در ذهن صهیونیست ها بوده 

است اما با شکست های پی در پی از حزب اهلل و حماس آنها 
این اعتماد و امید به آینده و احســاس امنیت را از دست 
داده و به دنبال بازگشــت به کشورهای خویش هستند و 
چون تابعیت اصلی خویش را دارند بازگشتشــان با مانع 

مواجه نیست.«
کارشناس مسائل دفاعی و استراتژیک تصریح می کند: 
»حدود 700 هزار صهیونیست تابعیت آمریکا را داشته و 
برای ورود حتی به ویزا نیاز ندارند، همین نگرانی باعث شده 
تا آمریکا، انگلیس و اسرائیل مشترکا طرحی را سازماندهی 
کنند برای جلوگیری از اضمحالل رژیم صهیونیستی که 

این طرح ایجاد داعش برای درگیری مسلمانان با یکدیگر، 
ســرنگونی نظام سوریه و عراق، ضربه به حزب اهلل لبنان و 
تجزیــه آن و در نهایت ایران بــود.« قدیری ابیانه اضافه 
می کند: »مطابق با گزارش اسنودن افشاگر مسائل امنیتی 
آمریکا، داعش با مشارکت آمریکا، انگلیس، اسرائیل ایجاد 
شد و البغدادی به استخدام آنها در آمد و حتی یک سال 

در اسرائیل دوره خطابه دیده است.«
وی تاکید می کند: »ورود جمهوری اســالمی به این 
موضوع این توطئه ها را نقش برآب کرد و پیروزی بزرگی 
را رقم زد، پیروزی علیه داعش پیروزی بر کل اســتکبار 
جهانی اســت که ایران را به یک قدرت تاثیرگذار جهانی 

تبدیل کرده است..«
کارشناس مسائل دفاعی و استراتژیک یادآور می شود: 
»سردار سلیمانی وعده سرنگونی داعش در راس 3 ماه را 
داد و این وعده محقق شد و نشان داد اگر ایران وعده ای 
می دهد بر اساس محاســبات دقیق است. فرمایش مقام  
معظم  رهبری مبنی بر اینکه اســرائیل 25 سال آینده را 
نخواهد دید نیز یک وعده حســاب شده و دقیق است که 
البته 2 سال از این وعده گذشته و 23 سال باقیمانده است 
و این عبارت به این معنا نیست که اسرائیل می تواند 23 
سال دیگر دوام بیاورد چه بسا اضمحالل آن زودتر از این 

هرچه تمام تر مسیر پیروزی را ادامه داد.
 حسین رویوران کارشناس تحوالت منطقه غرب آسیا 
با  اشــاره به خطرات بالقوه ای که در منطقه وجود دارد در 
گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: »اکنون داعش در 
منطقه غرب آسیا دیگر جغرافیا ندارد اما به عنوان یک خطر 
فکری همچنان مطرح هســت، دیگر گروه تکفیری یعنی 
جبهه النصره در ادلب حضور دارند اما درباره عراق می توان 
گفت مشــکلی وجود ندارد و این کشور باید به بازسازی 

فکری، اجتماعی و مناطق جدید بپردازد.«
وی ادامه می دهد: »اما سوریه وارد شرایط دیگری شده 
است، با از بین رفتن داعش آمریکا دیگر برای حضورش در 
شرق سوریه بهانه ای ندارد و این درحالی است که آنها اعالم 
کردند نه تنها عقب نشینی نمی کنند بلکه نیروهایشان را از 
500 نفر به 2000 نفر افزایش خواهند داد که این موضوع 
نشان می دهد آمریکا می خواهد از سوریه باج گیری کند.«
رویوران می افزاید: »این حرکت آمریکا می تواند نقطه 
انفجاری در منطقه باشــد، ایران و روسیه از دولت سوریه 
حمایت می کنند و دولت ســوریه شهر رقه را  اشغال شده 
می دانــد و حمله به این ناحیــه یعنی حمله به نیروهای 
تحت الحمایت آمریکا و این موضوع از نکاتی است که باید 

به آن توجه شود.«
این کارشــناس تحوالت منطقه غرب آســیا تاکید 
می کنــد: »نکته دیگر این اســت که در منطقه در ادلب، 
دولت ترکیــه باید به گونه ای نیروهــای تکفیری جبهه 
النصره را مهار کند و تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است 
که این خودش نقطه انفجار دیگری اســت که هوشیاری 

بیشتری را می طلبد.«
وی با بیــان اینکه پیروزی اتفاق افتاده در منطقه بر 
چند مولفه از جمله هوشیاری، وجود کثیر داوطلبان، وجود 
فرمانده ای مقتدر استوار است، اظهار می دارد: »نخست وزیر 
پیشین قطر فقط یک قلم از سرمایه گذاری ها برای داعش 
اعالم کرد که رقمی معادل 137 میلیارد دالر بود. همچنین 
نزدیک بــه 80 هزار تکفیری را به این منطقه آوردند اما 
چرا مقاومت پیروز شــد و آنها شکست خورد به حقانیت 

ماجرا باز می گردد:«
رویوران اضافــه می کند:»حمایت اجتماعی، ایمان و 
اعتقاد رزمنده های جبهه مقاومت موجب پیروزی اخیر بر 
داعش شد اما آیا همه این ها می تواند ضامن پیروزی های 
مقاومت در آینده شــود؟ تصور من این است که بله، این 

موضوع قابل تحقق خواهد بود.«
پایان داعش قطعا آغاز یک راهی اســت که بیش از 
گذشــته اتحاد و هوشیاری می طلبد تا به مدد آن اهداف 

واالتری که وحدت جهان اسالم است محقق شود.

تاریخ رقم بخورد.«
قدیری ابیانه خاطرنشان می کند: »هر رژیم منحوس 
دست نشانده ای که در منطقه ما سرنگون شود و یا تضعیف 
گردد به معنی تضعیف اســرائیل است و هرگونه تضعیف 
اســرائیل به معنی نزیک شدن به ســرنگونی نظام های 
سلطنتی و نظام های مرتجع منطقه می باشد. این پیروزی 
بزرگ بخشی از گذر موفق در این پیچ تاریخی است، پیچی 
که با عبور از آن به مرحله ای از اقتدار خواهیم رســید که 

تصورش برایمان امروز مشکل است.«
لزوم هوشیاری هرچه بیشتر در دوران پسا داعش

امروز داعش دیگر جغرافیا ندارد اما تحوالت منطقه و 
مکر دشمنان همچنان در تداوم است که باید با هشیاری 

❖

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/01/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره مرکب از 2 نفر الی 8 
نفر می باشــد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید به موضوع 
فعالیت شــرکت )مشاوره در جهت تهیه طرح های تجاری، مشاوره، 
مطالعه و تحقیقات جهت نیاز تجاری مشتریان، مشاوره مدیریت در 
زمینه های مالی، مالیاتی، ســرمایه گذاری و کلیه امور مرتبط که در 
صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای 
الزم( الحاق و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. علیرضا عدالت 
ش. ملی: 0031083676 بــا پرداخت مبلغ 330/000/000 ریال 
به صندوق شــرکت در ردیف شرکا قرار گرفت فاطمه ابوالحسن لو 
ش. ملی: 2802712500 باپرداخت مبلغ 330/000/000 ریال به 
صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت 
از مبلغ 1/000/000/000 ریال به 1/660/000/000 ریال افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اسامی شرکا و میزان 
سهم الشــرکه هر یک به شرح ذیل می باشد. حسین مهاجرمنقوش 
)2121378928( دارنده مبلغ 750/000/000 ریال سهم الشرکه، 
مریم نوروزی )2121882901( دارنده مبلغ 200/000/000 ریال 
سهم الشــرکه، صدرا مهاجرمنقوش )0023910682( دارنده مبلغ 
50/000/000 ریال سهم الشرکه، علیرضا عدالت )0031083676( 
دارنده مبلغ 330/000/000 ریال سهم الشرکه، فاطمه ابوالحسن لو 
)2802712500( دارنده مبلغ 330/000/000 ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات شرکت 
نفیس دانه گلستان  با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت 4۵۹۲۱۹ 
و شناسه ملی ۱4004۳۳۹۹۹۲

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شــد: آقای بهرام فرمان آرا به شماره ملی 1284350959 به سمت مدیرعامل و 

رئیس هیئت مدیره آقای بهروز فرمان آرا به شماره ملی 0040390985 به سمت 

نائب رئیس هیئت مدیره حق امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت بحث و تبادل 

نظر شــد و در نتیجه تصمیم زیر مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اسناد و اوراق 

تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اعتبارات اسنادی و غیره 

بــا امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضــای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل 

با امضــای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شــرکت معتبــر خواهد بود. 

اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف- انجام دادن کلیه تشــریفات 

قانونی شــرکت ب - انجام دادن کلیه امور اداره شرکت با همکاری قسمتهای 

مربوطه پ- تهیه و تنظیم بودجه شــرکت ت- عزل و نصب کارکنان شرکت 

)بجز مدیران که ازطرف مدیرعامل پیشــنهاد و درصورت تصویب هیئت مدیره 

انجام می پذیرد.( براســاس ضوابط تعیین شــده ث- تهیه و تنظیم مقررات و 

آئین نامه های داخلی شــرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب 

ج- پرداخت بدهی و وصول مطالبات جاری شرکت چ- انجام تشریفات مربوط 

به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها برای مصارف جاری شرکت ح- باز کردن 

حســابهای جاری و یا حسابهای ســپرده در بانکها و- ورود به هرگونه دعوی 

چــه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده درکلیه مراحل قضایی و تســلیم 

گزارشــات مربوطه به هیئت مدیره م- خریدهای داخلی هر نوع مواد مورد لزوم 

و قطعات و اجناس مورد احتیاج جهت بهره برداری شــرکت حداکثر تا مبلغ 80 

میلیون ریال در هر مورد ه- حفظ اموال و تنظیم فهرســت دارایی های شرکت 

و- تعیین و پرداخت حقوق و پاداش کارکنان شــرکت براساس مقررات جاری 

تعیین شــده ازطرف دولت جمهوری اســامی ایران و هیئت مدیره ن- فروش 

محصوالت و خدمات شرکت براساس ضوابط تعیین شده ازطرف هیئت مدیره و 

مقررات جاری کشور که ازطرف دولت اباغ می گردد.

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله سهامی عام
 به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱0۱004۸۵۵۹0 

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
تصمیمــات   1396/4/28
ذیــل اتخــاذ شــد: ترازنامه و 
حســاب ســود و زیان ســال 
مالــی 95 به تصویب رســید. 
جهانشــاه ناظمیان به کد ملی 
0039582434 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و نینا ناظمیان به 
کــد ملــی 0070760561 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامــل و پرینــاز پناهی 
به کــد ملــی 0039166368 
به ســمت عضو هیئــت مدیره 
بــرای مدت دو ســال انتخاب 
شدند. غالمرضا سلیمانزاده فرد 
بــه کد ملــی 0320228223 
بــه ســمت بــازرس اصلی و 
ورنیــکا ملک داودی به کد ملی 
ســمت  بــه   1815328576
برای  علی البدل شرکت  بازرس 
انتخاب  مدت یک ســال مالی 
اســناد  و  اوراق  کلیه  شــدند. 
تعهدآور از قبیل چک، ســفته، 
برات و عقود اســالمی و اوراق 
عــادی کال بــا امضــاء رئیس 
هیئــت مدیره به تنهایی همراه 
با مهر شــرکت و یا با دو امضاء 
از پنــج امضاء هیئــت مدیره 
همــراه با مهر شــرکت تعیین 
گردید. روزنامــه کیهان جهت 
تعیین  شرکت  آگهی های  درج 

گردید.

آگهی تغییرات 
شرکت طوفان ماشین 

سهامی خاص
 به شماره 

ثبت 99451 
و شناسه ملی 

  10101434403

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

مناقصه شماره ۹۶/۱۱ - نوبت اول
شــرکت مخابرات ایران - منطقه یزد درنظر دارد امور مشترکین تلفن ثابت و دیتا و طرح های خاص به 
شرح و کیفیت مندرج در اسناد مربوطه را ازطریق مناقصه عمومی واگذار نماید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 
واجدشــرایط و تشخیص صاحیت شده توسط مراجع ذیربط دعوت می شــود پس از واریز مبلغ 50/000 ریال 
به حســاب جام شماره 1644444472 بانک ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080268129 به نام شرکت 
مخابرات ایران - منطقه یزد حداکثر تا تاریخ 1396/9/27 در وقت اداری به واحد قراردادهای این شــرکت واقع 
در میدان امام حسین)ع( ساختمان مرکز امام حسین)ع( مراجعه و با ارائه فیش بانکی اسناد مناقصه را دریافت و 
پس از تکمیل، آنها را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود و سایر مدارک حداکثر تا تاریخ 1396/10/9 

به دبیرخانه این شرکت واقع در ساختمان مذکور تحویل و رسید اخذ نمایند.
مدارک الزم:

1- تضمیــن شــرکت در مناقصه به مبلــغ 162/000/000 ریال به صورت ضمانتنامــه بانکی یا چک بانکی 
تضمینی یا واریز وجه نقد به حســاب جام شــماره 1644444472 بانک ملت شــعبه مرکزی یزد با شناســه 

3400080267181 بنام شرکت مخابرات ایران - منطقه یزد.
2- اسناد مناقصه

قابل توجه شرکت کنندگان:
* به پیشــنهادهای مبهم، فاقد امضاء، مشروط، فاقد سپرده، با سپرده مخدوش، با سپرده کمتر از میزان مقرر، 
با چک شــخصی و نظایر اینها و همچنین پیشــنهادهایی که بعد از زمان مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
* هرگونــه FOC در LOP ممنوع بوده و در نرخ پیشــنهادی، باید ارزش قیمت تخفیف و موارد رایگان در 

کل اجزاء مناقصه سرشکن شود.
* درصورت درج آگهی در روزنامه استانی ماک زمان توزیع اسناد و تحویل آنها به دبیرخانه این شرکت تاریخ 

چاپ در روزنامه کثیراالنتشار سراسری می باشد.
* ایــن مناقصه یک مرحله ای بوده و گشــایش پاکت هــا در تاریخ 1396/10/10 در محــل اداره تدارکات و 
پشــتیبانی شرکت به نشانی: یزد - میدان امام حسین)ع( ســاختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران - منطقه 

یزد طبقه اول می باشد.
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