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آگهی تغییرات شرکت سازمان راهداری
 و حمل ونقل جاده ای سهامی خاص به شماره 
ثبت 78956 و شناسه ملی 10101237758

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )160147(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1396/9/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: فرامرز مداح به 

شماره ملی 4569329322 به جای اسماعیل غالمی به کد ملی 

0040658971 به عنوان عضو هیئت عامل برای مدت دو سال 

انتخاب گردید.

 آگهی تغییرات شرکت سازمان راهداری
 و حمل و نقل جاده ای سهامی خاص به شماره 
ثبت 78956 و شناسه ملی 10101237758

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )160146(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1396/8/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد تیموری به 

شــماره ملی 0700330100 به جــای آقای صدراله بمانا به کد 

ملی 2372352334 به عنوان عضو هیئت عامل برای مدت دو 

سال انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت البراتورهای جوان دارو 
سهامی خاص به شماره ثبت 59352 

و شناسه ملی 10101044037 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )160150(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1394/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه پیوند ارقام راهبر 

ایرانیان به شناسه ملی 14006196976 به سمت بازرس اصلی 

و مهیــار علیقلی به کد ملی 4723686479 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت گروه آگرو گسترش وصال 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 516777 و 

شناسه ملی 14007122771

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)160145(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/8/17 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضاء مشترک 

آقایان عصــام حمزه مدیرعامل و محمدرضا وجدانی فخر نایب 

رئیس و سیدناصر طاهری موسوی عضو هیئت مدیره با هر یک 

منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سازمان راهداری و حمل 
ونقل جاده ای سهامی خاص به شماره ثبت 
78956 و شناسه ملی 10101237758 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )160144(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1396/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: داریوش امانی تهرانی 

به شماره ملی 1289385750 به جای شهرام آدم نژادغیور به کد 

ملی 2750718554 به عنوان عضو هئیت عامل برای مدت دو 

سال انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت 
البراتوارهای جوان دارو سهامی خاص 
به شماره ثبت 59352 و شناسه ملی 

10101044037

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )160149(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/5/25 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره بین 2 الی 

7 نفر تعیین گردید لذا ماده مربوطه در اساســنامه بشرح مذکور 

اصالح گردید.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/5/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: روزنامه کثیراالنتشــار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب 
و سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید. موسسه پیوند ارقام 
راهبر ایرانیان به شناســه ملی 14006196976 به سمت بازرس 
اصلی و مهیار علیقلی به کد ملی 4723686479 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. اسکندر 
پرکاوس به سمت رئیس هیئت مدیره به کد ملی 2141815576 
جمشید پیراصغری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کد ملی 
0046088301 محمد جوانشــیرگیو به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره به کد ملی 0652076033 حمید جوانشــیرگیو به 
ســمت عضو هیئت مدیره به کد ملی 0652123198 برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی 
و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس 

هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت البراتوارهای جوان دارو 
سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳۵۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰44۰۳۷

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)۱6۰۱4۸(

این  اما  کرده ایــم؛  پیشــرفت  ما خیلی 
پیشرفت ها مرهون آن دفاع ها و مجاهدت هاست. 
ملت ایران بــا همه  وجود مرهــون تالش و 
ایثارگرانی  ایثارگران است؛ چه  مجاهدت این 
ایثارگرانی که شهید  که شهید شــدند، چه 
دادند - مثل شماها - چه ایثارگرانی که جانباز 
شدند، چه ایثارگرانی که زندگی دشوار جانبازی 
را برای عزیزان خودشان تحمل کردند - پدران 
اینها، مادران اینها، همسران اینها - چه آنهایی 
که در بند دشمن جبار جرار اسیر شدند و پدر 
و مادرها لحظه  لحظه دوران اسارت را با خون 
دل تحمل کردند، و چه آنهایی که از اســارت 
برنگشــتند و در همان جا شهید شدند؛ و چه 
آنهایی کــه به جبهه های جنگ رفتند و خطر 
را پذیرفتند و جان خودشــان را کف دست 
گرفتند و همه  نیروی خودشان را صرف کردند، 
اما خدای متعال خواســت اینها زنده بمانند و 
برکاتشان برای کشورشان و دنیای اسالم ادامه 
پیدا کند. )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار 

با خانواده های شهدای کرمان 84/2/12(
روزگار جنــگ تحمیلــی گذشــت و ترکش و 
جراحتش در بدن یک ســری ها مانــد و اما آرامش 
امــروز ما هم مرهون همین رشادت هاســت؛ نفس 
کشــیدن های دشوارش برای یک ســری ها ماند و 
امنیتش برای ما! در تقویم یک روز مصادف با والدت 
حضرت ابوالفضل العباس)ع( به عنوان روز جانباز نام 
گرفتــه، اما هر روز و هر لحظــه باید مقام این دلیر 
مردان را گرامی داشــت. چه بسا که امروز خیلی ها 
آنها را فراموش کرده اند اما خاطره رشــادت های این 

عزیزان فراموش نشدنی است.
جوانان دیروز، جانبازان امروز

بــا وجود حجم انبوه کار و جلســات بی آن که 
مــا را در انتظار بگذارد؛ متواضعانــه پای گفت وگو          
می نشیند. دکتر اســداهلل مرتضایی، استاد دانشگاه 
و از مدیران نظــام تعلیم و تربیت، خود را احدی از 
بندگان خدا معرفی می کند و می گوید: »روزگار دفاع 
مقدس را درعملیــات های مختلف که از مهم ترین 
آن ها عملیات والفجر هشت یا عملیات آزادسازی فاو 

بود حضور داشتم.« 
از حضــورش در روزگار دفــاع مقدس بیشــتر 
می پرسیم و ادامه می دهد: »روزگار دانش آموزی و 
دانشجویی و حتی کارمندیم را در جبهه بودم. سال 
63 دانش آموز دوره دبیرســتان بودم که عازم جبهه 
مناطق غرب کشور شدم؛ سال 64 دانشجو بودم که 
به جبهه جنوب کشور رفتم و در عملیات والفجرهشت 
شرکت کردم؛ سال 67 هم در دوران معلمی در غرب 

و جنوب کشور بودم.« 
حاج اسداهلل مرتضایی از جوانان سال های جنگ 
و از جانبازان امروز است؛ همان جوانانی که حتی یک 
لحظه هم ترس در قلبشان نفوذ نکرد و برای دفاع از 
ناموس و میهنشان از هیچ رشادتی دریغ نکردند. وی 
در گفت و گو با گزارشگر روزنامه کیهان درباره آنچه 
که باعث رشادت بی دریغ جوانان آن روزها شد، می 
گوید:» ما در روزگار سال های آغازین پیروزی انقاب 
اســامی همان جوان هایی بودیم که نقل می شــد 
امام)ره( در شــروع نهضتشان فرموده اند: آنهایی که 
همراه من هستند اکنون در گهواره ها هستند و شما 

ضرورت بررسی چالش های پیش روی جانبازان انقالب اسالمی - بخش نخست

تندیس ایستادگی، نشسته بر ویلچر صبوری
گروه گزارش

بعدا آن ها را مشاهده می کنید. روح تعالی پیدا کرده 
امام)ره( و نفس گرمشــان و دل های پاک جوانان و 
شــور جوانی همه در کنار هم قرار گرفتند و نسل ما 

را به آن سمت بردند.« 
وی در حالی که معتقد است برای جوان اعمال 
مهم اســت نه حرف ها؛ می گوید:» نکته بنیادی در 
این است که امام نفرمودند شما بروید؛ من هم می آیم، 
امام معتقد بودند »خمینی اگر یکه و تنها هم باشد 
این راه نورانی را ادامه خواهد داد« که این برای جوان 
خیلی مهم است؛ چرا که جوان می خواهد بین زبان 
و عمل ما وحدت وجود داشــته باشد و همان گونه 
کــه می گوییم عمل کنیم و امام)ره( نیز همین طور 
بودند که برای ما یک فرصت طایی بود و سبب شد 
به عنوان عضو کوچکــی از مردم پاک نهاد ایران به 

سهم خودمان حضور داشته باشیم.« 
جانبازان بدهکار ما نیستند

حدود 40 ســال می گذرد از روزهایی که جنگ 

ایران با تمام دنیا پس از هشت سال سرانجام به یک 
پیروزی پرغرور منتهی شد؛ افتخار به جا مانده از آن را 
باید از یاری خدا و توسل به ائمه اطهار)ع( و هدایت و 
رهبری امام راحل و از خودگذشتگی دلیرمردان و زنان 
ایرانی دانست. همان هایی که امروزه یکسری هایمان 
نسبت به آنها بی معرفتی می کنیم و هر چه می شود 
می گوییم: »می خواستند نروند؛ خودشان رفتند...!« 
حتی تصور این که اگر نمی رفتند چه بر سر خاکمان 
و خودمان می آمد، غیر ممکن است.                    

 اسداهلل مرتضایی، جانباز جبهه هشت سال دفاع 
مقدس درباره توجه مردم و مسئولین به جانبازان با 
گذشت این سال ها می گوید: »واقعیت این است که 
مردم قدرشــناس کسانی که موجب افتخار آنان در 
تاریخ معاصر بوده اند هستند و به ایثارگران، قهرمانان 
و برومندان خودشــان بها می دهند و نسبت به آنها 

توجه دارند.«
 وی همچنین می افزاید: »اما در مورد مسئولین، 

خیر! به جز حضرت آقا  که معموال عنایت ویژه ای به 
جانبازان و خانواده های شهدا دارند؛ اغلب مسئولین 

توجهی به این قشر ندارند.«
وی در ادامــه ضمــن اشــاره به قانــون جامع 
خدمات ایثارگران که مدت هاســت از آن می گذرد، 
می گوید: »به زمانی رســیده ایم که تقریبا بسیاری 
از ایثارگران را گذاشــتند به درجه شــهادت برسند 
و بــه رحمت خــدا بروند. حتی بعضــا بدهکار هم 
هســتیم و وقتی صحبتی می کنیم؛ گفته می شود 
که می خواســتید نرید؛ کی به شــما گفت برید؟«                                                                                                   
مرتضایی معتقد است شهدا، جانبازان و ایثارگران با 
خدا معامله کرده اند و هرگز به دنبال چیزی نبوده اند. 
وقتی یک دانش آموز یا نوجوان به جبهه رفته قطعا به 

دنبال چیزی نبوده است.
 وی در ادامــه گفت و گو با گزارشــگر کیهان 
می گوید: »برخی ها متاسفانه در هنگامه دفاع مقدس 
بــه جبهه نرفتند و ماندند؛ من نمی توانم بپذیرم که 

هشت سال کسانی که می توانستند چگونه نرفتند و 
حاال معتقدند ســهمی در انقاب دارند و باید به آن 
برسند؛ چرا که به هر چیزی هم اگر اعتقاد داشتند 
از جمله: ملیت، دین و...نمی توانســتند بمانند و این 
در حالی است که در دوره دفاع مقدس حدود 900 

شهید اقلیت مذهبی داریم.« 
درد شیرین جراحت برای وطن

شــهدا و جانبازان سرافراز میهن اسامی پیشرو 
و پیشگام در دفاع از آرمان های بلند انقاب اسامی 
بودند. رفتند جلو، موانع را از ســر راه برداشــتند و 
توانستند یک ملتی را که چند قرن او را به بی حالی 
و تسلیم در مقابل زورگویان عادت داده بودند، تبدیل 
کنند به این ملت بانشاط، سرافراز، پرافتخار و با عزم 
و اراده مستحکم و راسخ. این کار را شهدا و جانبازان 
و رزمندگان ما کردند؛ این کار را شــما خانواده های 
شهدا کردید. حق شما بر گردن ایران و ایرانی تا ابد 
باقی است و تاریخ ایران باید نسبت به خانواده شهدا، 

حق گذاری کند.
بخش اعظمی از شــهدای هشــت سال جنگ 
تحمیلی جوانان کمتر از 25 ســال هستند. عاوه بر 
آن وقتی پای گفت و گو با جانبازان و ایثارگران نیز 
می نشــینیم؛ اغلب می گویند؛ زمانی که به جبهه 
اعزام شدند در دوران دانش آموزی یا نوجوانی بوده اند. 
علیرضا عالیخانی رزمنده ای که در 13 ســالگی 
بــه جبهه های نبــرد حق علیه باطل اعزام شــده 
است، درباره مخالفت های موجود برای اعزامش می 
گوید:»مدتی با مخالفت خانواده روبروشــدم، ولی با 
ســماجت من خیال کردند به خاطر سن کم و جثه 
ریز امکان اعزام من وجود ندارد. هربار اعزام خودم را 
البای رزمندگان مخفی می کردم، ولی دوباره پیدام 
می کردند و با زبان شــیرین برادران پاسدار آن زمان 
می گفتند ان شااهلل شما برای آزادی قدس بزرگ که 
شدید شرکت می کنید. این حرف در اعزام های مکرر 

برایم تکراری شده بود.« 
این جانباز در ادامه می گوید: »عاقبت درسال61 
برادر پرویز احمدی فرمانده وقت ســپاه دره شهر به 
خاطر التماس ها و اشک های من در زمان اعزام تصمیم 
گرفت مرا همــراه بقیه رزمندگان به دهلران ببرد و 
طی یادداشتی برای برادر عبدالصالح امینیان فرمانده 
ســپاه دهلران مبنی برمیزان عاقه من به جبهه  و 
تعداد مراجعات به سپاه مبنی بر اعزام توضیح دادند 
که مبادا دوباره به خاطرکم سن و سال بودنم به دره 

شهر عودت داده شوم.« 
عالیخانــی از نحوه جانباز شــدن خود روایت 
می کند: »دوران نوجوانی من تمام شده بود و تقریبا 
از دشمن ترسی نداشتم. مرتب از طریق رادیو همیشه 
بــه نصایح و پیام های امام)ره( گوش می کردم. بعد 
از شرکت درعملیات والفجر پنج و افتخار همرزمی 
با ســردار صارم طهماسبی و تمجیدهای آن سردار 
از این حقیر اعتماد به نفس باالیی درخود احساس 

می کردم.« 
وی همچنین می افزاید: »درعملیات های کربای 
یک و آزادسازی مهران و نصر4 هم افتخار حضور در 
جمع رزمندگان را داشتم و در عملیات نصر4 هدف 
7 گلوله رگباردشمن قرارگرفتم و به افتخارجانبازی 
درســال66 نائل شــدم و به مدت 7 مــاه برابر نظر 
کمیسیون پزشکی باید درمنزل استراحت می کردم.« 
این جانباز ایثار گر که دفاع از میهن را حتی پس 
از جراحت و جانبازی نیــز متوقف نمی داند، درباره 
دوران پس از جانبــازی و حضور دوباره در عملیات 
ها می گوید: »در زمان قبول قطعنامه598 ازســوی 
مســئولین نظام دشمن ازاین فرصت استفاده کرد و 
مرزهای غربی وجنوبی را مجددا مورد تاخت وتاز قرار 
داد که بنده در کنار رزمنده پاسدار مرحوم میرحسین 
آبســاالن به نزدیکی های شهر دهلران مراجعه کرده 

و به کمک ارتشیانی که غافلگیرانه گرفتار آتش بس  
بودند، رفتیم و با دیدن یک دســتگاه بلدوزر سالم و 
روشــن رهاشــده بنده که در بحث رانندگی بلدوزر 
مهارتی نداشتم دســتگاه فوق را از زیرآتش دشمن 
خارج کرده و به مدت24 ساعت طی مسافت کرده و 

آن را به سپاه  دره شهرتحویل دادم.« 
حاج علیرضا عالیخانی در پایان ضمن اشــاره به 
آن که شرح مطالب شرکت درعملیات ها هرکدام به 
تنهایی کتابی جداگانه است، می گوید: »واقعا در این 
زمان فقط به صورت گذرا اشاره نمودم. با احترام به 
همه رزمندگان که هرکدام مثنوی ازخاطرات دفاع 
مقدس می باشــند و تعظیم به ســرداران و سروران 
عزیزم خصوصا سردارصارم طهماسبی و شهید دالور 
محمدکرمــی و دیگر افتخارآفرینان عرصه جهاد که 
با بذل جان خود باعث عزتمندی و ســربلندی ایران 

شدند.«
 به نام جانباز و به سود دیگران                                                                          
امروز دیده می شود که نام جانباز ابزار و وسیله 
برای سودرسانی به کسانی شده که تاکنون رنگ جبهه 
را هم ندیده اند. مردانی که برای خاکشان از همه چیز 
گذشــتند، بی آن که به دنبال کارت، تسهیات و یا 
امتیاز باشند، حاال راه را برای کسانی هموار کرده اند 
که حتی بعضا اصا سنشان هم به جبهه قد نمی دهد، 
اما کارت جانبازی دارند! همین می شــود که وقتی 
با جانبازان و ایثارگران واقعی به صحبت می نشینیم، 
حتی روحشــان هم از اعطای برخی تســهیات و 
امتیازات خبر ندارد. جانبازان حقیقی کسانی هستند 
که با وجود درد میهن در وجودشــان در هیچ زمان 
و مکانی لب به سخن باز نمی کنند تا هویت خود را 
بر مــا کنند؛ اغلب زندگی معمولی دارند؛ و خانه و 

ویا ندارند.
 جانبازان و آزادگان ناگفته های بســیاری دارند 
کــه در این جا نمی گنجد؛ این قشــر بعد از جنگ 
تحمیلی جــور و جفاهای بســیاری کشــیده اند. 
الحق که درســت می گویند این جانبازان و آزادگان 
و شــهدا بودنــد که پلــه ترقی خیلی ها شــدند.                                                                                                 
صدای خمپاره و موشــک که نشــان از آغاز جنگ 
به گوش ها رســاند برخی ها به بهانه تحصیل و کار 
وطنشان را به مقصد کشورهای بیگانه ترک کردند، 
امــا وقتی نوجوانان و دانش آموزان به جبهه رفتند و 
خاک را از دشمن بعثی پس گرفتند، این مهاجرین 
بازگشتند و ادعای ســهم کردند. ای کاش از یادها 
نرود اگر آنان که جا خالی کردند و ترسیدند و رفتند 
سهم دارند؛ جانبازان و ایثارگران و خانواده های شهدا 
هم سهمی دارند که حتی اگر خودشان از آن امتناع 
کنند، باید به آنان داده شود. خوش به حال آن هایی 
که رفتند و این بــی توجهی که در حق جانبازان و 

آزادگان، روا می شود را ندیدند. 

* یک جانباز دفاع مقدس: برخی ها متاسفانه در هنگامه دفاع مقدس به 
جبهه نرفتند و ماندند؛ من نمی توانم بپذیرم که هشت سال کسانی که 

می توانستند به جبهه بروند چگونه نرفتند و حاال معتقدند سهمی در انقالب 
دارند و باید به آن برسند؛ چرا که به هر چیزی هم اگر اعتقاد داشتند از 

جمله : ملیت، دین و... نمی توانستند بمانند و این در حالی است که در 
دوره دفاع مقدس حدود 900 شهید اقلیت داریم.

به استناد صورتجلسه هیئت 

مــورخ 1396/6/7  مدیــره 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 

آقای محمــد مومنی به کد 

بــه  ملــی 0031738206 

رئیس  و  مدیرعامل  ســمت 

هیئــت مدیره خانــم مینو 

مومنــی بــه شــماره ملی 

ســمت  به   0450107620

مدیره  هیئــت  رئیس  نائب 

خانم مونا مومنی به شــماره 

بــه  ملــی 0070628092 

ســمت عضو هیئــت مدیره 

اوراق  کلیه  گردیدند.  تعیین 

و اســناد بهــادار و تعهدآور 

شرکت از قبیل چک، سفته 

بــروات، قراردادهــا و عقود 

اســامی و اوراق عــادی و 

اداری بــا امضاء آقای محمد 

با مهر  مومنی منفردا همراه 

شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی پاز

 سهامی خاص به 
شماره ثبت 21577 

و شناسه ملی 
10100671309

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

م الف 128

فراخوان ارزیابی صالحیت شرکت ها جهت نگهداری 
و تعمیر ساختمان و تاسیسات فراخوان شماره: ۹۷-۳۲-۱

شــرکت راه آهن جمهوری اســالمی ایران در نظر 
دارد بنابــر آئین نامه اجرایی بند »الف« مــاده 26 قانون برگزاری 
مناقصات مصوبه شــماره 84217/ت 33772 ه  مورخ 85/7/16 
اقدام به شناسایی شــرکت های واجد شرایط جهت تهیه فهرست 

بلند مناقصه گران نماید.
1- شــرح مختصر موضوع فراخوان: ارزیابی صالحیت 
شــرکت ها به منظور نگهداری و تعمیر ســاختمان و تاسیسات و 

تهیه فهرست بلند
2- محل انجام کار: کارهای نگهداری و تعمیر ســاختمان و 
تاسیسات در نواحی مختلف شــرکت راه آهن ج.ا.ا. در کل کشور 

می باشد.
3- رشته یا زمینه تخصصی ارزیابی صالحیت:

شــرکت کنندگان در فراخوان می بایســت همزمان دارای گواهی 
صالحیت معتبر در رشته امور تاسیساتی و رشته تعمیر و نگهداری 

از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.

4- مهلــت و محل دریافت اســناد ارزیابی صالحیت: 
متقاضیان می توانند حداکثر تا ســاعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 
97/2/25 با در دســت داشــتن معرفی نامه کتبــی جهت دریافت 
اسناد ارزیابی به نشــانی: تهران- باالتر از میدان آرژانتین، ابتدای 
بلوار آفریقا، ســاختمان ادارات مرکزی راه آهــن، طبقه 14، اداره 
کل ساختمان و تاسیســات، اداره تدارکات مراجعه و با ارایه فیش 
پرداخت مبلغ 300/000 )ســیصد هزار( ریال به حســاب شماره 
4001064004005747 بــه نام تمرکز وجــوه راه آهن نزد بانک 
مرکزی ایران قابل پرداخت در کلیه شــعب بانک ملی ایران، اسناد 
ارزیابی صالحیت را دریافت نمایند. دریافت اسناد ارزیابی صالحیت 
بصورت   HTTP://IETS.MPORG.IR از طریق سایت

رایگان نیز امکانپذیر می باشد.
5- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا 

ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 97/3/19 به نشانی فوق.
راه آهن جمهوری اسالمی ایران


