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بدون نقطه کور

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1396/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت توسعه 
اقتصاد راد )سهامی خاص( به شناسه ملی 10320768001 به 
نمایندگی آقای علی مرشدی زعیم به شماره ملی 0491954018 
به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه سروش خلیج فارس 
)سهامی خاص( به شناسه ملی 10320764960 به نمایندگی 
آقای ابوالفضل خوش لهجه صدق به شماره ملی 0075950367  
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره 3- شــرکت سرمایه گذاری 
توسعه اعتماد )سهامی عام( به شناسه ملی 10102683475 به 
نمایندگی آقای علیرضا آقامحمد به شماره ملی 0070007101 
عنوان عضو هیئت مدیره. امضا کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از 
قبیــل چک، برات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء 
به همراه مهر شــرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از 
اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق اداری نیز با 

امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت امید توسعه پادنا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۷۵۳ 

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷6۰88۹

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 

فوق العاده مورخ 1397/7/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

ترازنامه و صورتحســاب ســود و زیان سال مالی منتهی 

به 1396/12/29 به تصویب رســید. موسسه حسابرسی 

پــارس ارکان تراز به شــماره ثبت 30977 و شناســه 

ملی 10320847692 بعنوان بازرس اصلی و موسســه 

حسابرسی تراز مشهود محتسب به شماره ثبت 42989 

و شناسه ملی 14007130998 بعنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان 

بعنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت انتخاب شد. آقایان: 

محمود نجفی اصل به شماره ملی 0033843465، حسین 

نجفی اصل به شماره ملی 0042485266 و قاسم نجفی 

اصل به شماره ملی 0042994357 بعنوان هیئت مدیره 

شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت ساوین تاب
 سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۷۱۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۰۷۰

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/09/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام دوانی 
به کد ملــی 2371728901 
به ســمت مدیرعامل و رئیس 
هیئــت مدیره خانــم مرضیه 
محمد علی تجریشــی به کد 
ملی 0032845537 به سمت 
نایــب رئیس هیئــت مدیره، 
خانم شهرزاد دوانی به کدملی 
0071360743 به سمت عضو 
هیئت مدیره، خانم نازنین دوانی 
به کد ملــی 0071791698 
به ســمت عضو هیئت مدیره 
و آقــای بهروز دوانــی به کد 
ملی 0081058284 به سمت 
عضو هیئت مدیره  برای مدت 
گردیدند  انتخــاب  ســال  دو 
کلیــه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود 
اسالمی و سایر نامه های عادی 
و اداری بــا امضاء مدیرعامل یا 
نایب رئیس هیئــت مدیره یا 
خانم شهرزاد دوانی به تنهایی 
همــراه با مهر شــرکت معتبر 
زهرائی  حبیب  آقای  می باشد. 
به شماره ملی 4072522058 
به سمت بازرس اصلی و آقای 
کرامت اله جوانمردی به شماره 
ملی 2297170270 به سمت 
بــازرس علی البدل برای مدت 
انتخاب شدند.  یک سال مالی 
کیهان  کثیراالنتشــار  روزنامه 
شرکت  آگهی های  نشر  جهت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات 
شرکت بین المللی 

پارس تجارت 
دوان سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۲۲8۷6۷

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۲6۹8۹۷۰

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

گاهی کســی ظلمی می کند، جزائی که 
خدای متعال بــرای آن ظلم قرار می دهد 
فراگیر است و جامعه را فرا می گیرد؛ از چنین 
ظلمی، از چنین فتنه ای باید پرهیز کرد این 
خطاب به ما مســئولین است، آحاد مردم 
مخاطب این خطاب نیســتند؛ ما مسئولین 
بکنیم  هســتیم که ]هم [ می توانیم کاری 
که زیان آن به جامعه برسد؛ هم می توانیم 
عکسش عمل کنیم، کاری کنیم که نفع آن 
به جامعه برسد. )گزیده ای از سخنان مقام 

معظم رهبری 25/خرداد/1395(
نظام جمهوری اسالمی و انقالب عزیز کشورمان 
همچون خاری در چشم مستکبرین است که هر 
روز بیشتر فرو می رود و آنها مجبور به پلک زدن 
و دست و پا زدن هستند، تقالهایشان تمامی ندارد 
و هــر روز با نیرنگی تازه به تمنای هجوم به ایران 
اســالمی به فتنه ای جدید متوسل می شوند و هر 

روز هم ناکام تر از دیروز هستند.
چندی پیش هم رهبر معظم انقالب تصریح 
فرمودند که شــاید در سال 98 فتنه جدیدی رو 
کنند که ضرورت دارد در هر زمینه ای آماده باش 

کامل باشیم.
در گزارش امروز و فردای کیهان به بررسی این 
موضــوع و ضرورت آماده باش در مقابل فتنه های 

جدید و احتمالی خواهیم پرداخت.
بازخوانی شباهت دو فتنه

اگر اتفاقاتی را که از روز 17 تیرماه78 از ساعت 
21 آغاز شد مرور کنیم و  اشتراکات و تفاوت های 
این حوادث را با فتنه 88 قیاس کنیم در خواهیم 
یافت که چه کسانی از همان روزها نقشه براندازی 
و مخاطرات عظیمی را برای ایران اسالمی در سر 
می پروراندند که هربــار به مدد خداوند و رهبری 
مدبرانــه رهبر معظم انقالب و حضور گســترده 

مردم ناکام ماند.
اشــتراکات فتنه 78 و 88 را می توان این گونه 
خالصه کــرد؛ یک برنامه از پیش تعیین شــده و 
آغــاز جرقه اعتراضات، اعالمیه هــای از قبل چاپ 
شده، لیدرهای خیابانی که از جنس مردم نیستند 
و خشــونت از طریق آنها به جامعه تجمع کنندگان 
منتقل می شــود، آســیب به اموال عمومی، بیرون 
آوردن کوکتل مولوتف ها، خون ریزی، هتک حرمت 
به مقدسات، مورد آزار و ضرب و شتم قراردادن افراد 
مذهبی و جسارت به بانوان محجبه، چرخش شعارها 
علیه نظام، تیترهای تحریک کننده برخی نشریات 
و همراهی زیرپوستی، حضور خواص فریب خورده، 
کف زدن رسانه های معاند، نشر اخبار کذب به منظور 
ایجاد تشنج  درجامعه و حضور خواص پایه ثابت از 
جمله خانم فائزه هاشمی در میان تجمع کنندگان و 

تشویق به ادامه اعتراضات و درگیری ها و...
محمدنبــی حبیبی، دبیرکل حــزب موتلفه 
اســالمی در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان 
می گوید: »ما در ســال 78 با یک فتنه ای مواجه 
شدیم که اوج آن در 18 تیرماه آن سال بود و در 
23 تیــر مردم با یک حضــور خود جوش توطئه 

ضرورت توجه به هشدار مقام معظم رهبری درباره فتنه احتمالی در سال ۹8 

فتنه سیاسی دیروز
 جنگ اقتصادی امروز

هدیه آقاپور
 بخش نخست

* با مرور برخی از مواضع رهبری در فتنه 88 می توان به خوبی دريافت 
كه برخي از خواص انقالب طی اين دوره از ريل انقالب پياده شدند

 و نتوانستند آن گونه كه شاخص شرع و عقل حكم می كند، 
تصميم گيری كنند. 

فتنه گران را خنثی کردند.«
وی ادامه می دهد: » فتنه گران بنا داشتند در 
کف خیابان با نظام مقابله کنند و تمام ظرفیتشان 
را در 18 تیر به کار گرفتند و مردم هم با ظرفیت 
کامل در 23 تیر جوابشان را داده و فتنه را خنثی 

کردند.« 
حبیبی می افزاید: » فتنه گران با پشــتیبانی 
خارجی خیال می کردند می توانند براندازی نظام 
را تحقق دهند، بنابراین تجربیاتشان را جمع کرده و 
به بهانه انتخابات 88 و چندین ماه قبل از انتخابات 
به میدان آمدند، در همین راستا موضوع تقلب را 
مطرح کردند و قصد شان این بود یک نوع براندازی 

را صورت دهند.«
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تصریح می کند: 
»رئیس  میز ایران در سیا یک روز قبل از انتخابات 
ســال 88 یک مصاحبه رسمی دارد که گفته بود 
فــردا در ایران انتخابات نخواهد بود و یک انقالب 
رنگین صورت خواهــد گرفت، بنابراین با به کف 
خیابان کشــاندن طرف درگیری مقصودشان را 

می خواستند عملی کنند.« 
وی در ادامه همین بحث تاکید می کند: »مردم 
صبر کردند و توطئه ها را از نزدیک دیدند در نتیجه 

9 دی آن را خنثی کردند.«

حبیبی اضافه می کند: »دشمن در دشمنی با 
ما هیچ گاه دست از شرارت برنداشته و بر نخواهد 
داشــت اکنون حدود 9 سال از فتنه 88 گذشته 
و با خنثی شدنش در دیماه سال 88 طبیعتا این 
سؤال پیش می آید که دشمن دست از شرارت و 
فتنه گری برداشته است؟ من معتقدم این یک نوع 

خوش خیالی است.«
دبیرکل حزب موتلفه اســالمی با بیان اینکه 
آمریکا تاکنون اگر کاری علیه ما نکرده، نتوانسته 
است نه اینکه نخواسته باشد، می گوید: »خواسته 
استکبار و در راس آن آمریکا همواره بر این بوده 
تا براندازی نظام جمهوری اسالمی را صورت دهد، 
به همین منظور 8 سال جنگ را راه اندازی کردند و 
تاکنون هم با کارهای فرهنگی و تبلیغاتی پیچیده 
و تحریم و جنگ اقتصادی خواستند مردم را علیه 
نظام بشورانند اما نتوانستند و در آینده هم قطعا 

موفق نخواهند بود.«
حبیبی یادآور می شود: »یکی از منابع خبری 
آنان سازمان منافقین اســت و منافقین دی ماه 
سال گذشته غرب را گول زدند که ایران یک انبار 
باروت بوده و اگر شعله اش روشن شود انبار باروت 

آتش خواهد گرفت.«
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی اضافه می کند: 

» درحالی که در ســال گذشــته تعدادی شروع 
کردند به شــعار دادن و بازاریان را تشویق کردند 
تــا مغازه های خود را ببندند، عده ای هم همزمان 
به صدمه زدن به مغازه ها پرداختند و کســبه هم 
از ترس ناامنی مغازه های خود را بســتند و وقتی 
بررسی های الزم به عمل آمد دیدیم آن تعداد نفری 
که کار را شروع کردند یک نفرشان بازاری نبود و 

تیرشان هم به سنگ خورد!«
وی خاطرنشان می کند: »این سیاست دائمی 
آمریکا اســت، بنابراین بایــد این احتمال قوی را 
بدهیم که توطئه گران هرگز دســت از فتنه گری 
برنخواهند داشــت و ما باید بر اســاس تجربیات 

سال های گذشته مقابله خود را شکل دهیم.«
انحراف برخی از خواص

موضع گیری های برخی از مسئولین و نامزدهای 
انتخابات تأثیر فراوانی بر التهاب فضای سیاســی 
کشــور در دو فتنه 78 و 88 داشت و بسیاری از 

التهابات متاثر از همان مواضع غیر منطقی بود. 
به گفته محمدکاظم انبارلویی فعال رسانه ای 
و سردبیر روزنامه رسالت؛ جنگ نرم صحنه تقابل 
دروغ های بزرگ با واقعیت های انکارناپذیر است، 
سال 88 در پی اعالم نتایج انتخابات، دروغ تقلب 
را موســوی و کروبی مطرح کردند و تا کنون هم 

پای آن ایستاده اند. این دروغ توسط 2500 سایت 
و وبالگ مرتب بازتاب داده می شد و رادیو آمریکا 
و رادیو اســرائیل و بی بی سی آن را در رسانه های 

جهان شارژ می کردند.
با مــرور برخی از مواضع رهبری در فتنه 88 
می تــوان به خوبی دریافت کــه برخي از خواص 
انقالب طی این دوره از ریل انقالب پیاده شــدند 
و نتوانستند آنگونه که شاخص شرع و عقل حکم 

می کند، تصمیم گیری کنند. 
رهبري در یکی از سخنرانی های خود در آن سال 
می فرمایند: نخبــگان بدانند هر حرفی، هر اقدامی، 
هر تحلیلی کــه به آنها کمک بکند، این حرکت در 
مســیر خالف ملت است. همه  ما خیلی باید مراقب 
باشیم، مراقب حرف زدن، مراقب موضع گیری کردن، 
مراقــب گفتن ها، مراقب نگفتن ها. یک چیزهایی را 
باید گفت، اگر نگفتیم، به آن وظیفه عمل نکرده ایم. 
یــک چیزهایی را باید بر زبان نیــاورد، باید نگفت، 
اگر گفتیم، برخالف وظیفه عمل کرده ایم. نخبگان 
ســر جلسه  امتحانند، امتحان عظیمی است. در این 
امتحان، مردود شدن، رفوزه شدن، فقط این نیست 

که ما یک سال عقب بیفتیم، سقوط است.
مجتبی شــاکری دبیرکل جمعیت جانبازان 
انقالب اســالمی می گوید: »یکی از پرتکرارترین 

واژه هایی را که شنیدیم فتنه 88 هست و من چند 
ســال قبل که رصد می کردم رهبری حدود 350 
بار این واژه را در صحبت های خودشان آوردند.«

وی ادامه می دهد: »اهمیت این قضایا به این باز 
می گردد که آمیخته شدن حق و باطل و رقم خوردن 
فتنه توسط شخصیت هایی که در داخل نظام بودند 
و زیر چتر قانون اساسی خود را تعریف می کردند.«

شاکری می افزاید: »تفکراتی خارج از اندیشه 
امام و مارکسیستی و ملی گرایی در فتنه گران وجود 
دارد اما این رفتارها از سوی کسانی که زمانی رئیس  
مجلس، نخســت وزیر و رئیس جمهور بودند جای 

تامل دارد که به شــکل بی رحمانه ای بدون سند 
اعالم کنند در انتخاباتی که با حضور 40 میلیونی 
مردم برگزار شده، تقلب صورت گرفته است و آن 

هم تقلبی در قد و قواره 11 میلیون!«
دبیــرکل جمعیت جانبازان انقالب اســالمی 
تصریح می کند: »مقام معظم رهبری در آن زمان 
متانت به خرج دادند و یک روز پس از اعالم نتایج، 
نامزدها را خواســتند و بی پرده حرف هایشان را 
شنیدند اما هیچ کدام نتوانستند سندی ارائه دهند 

که تقلبی صورت گرفته است.«
وی یادآور می شود: »حتی نامزدی که خود 40 
هزار نفر بازرس بر سر صندوق ها داشت نتوانست 
اثبات کنــد در فالن حوزه تقلب صورت گرفته و 
بعدا مشخص شد یک دروغ بزرگ را به نظام نسبت 
دادند، رقابتی را که مردم با نشــاط در آن شرکت 

کرده، تبدیل به یک تهدید علیه نظام کردند.«
شــاکری تاکید می کند: »بازخوانی این فتنه 
نشان می دهد که چنین پدیده ای ساختار سیاسی 
نظام را نشانه گرفته بود، این درحالی است که در 
وضعیت کنونی ترامپ صریحا اعالم می کند ما نظام 
جمهوری اسالمی ایران را براندازی می کنیم و مردم 
ایران تروریست هستند، اما می بینیم که ابزارهای 

اقتصادی را به کار می گیرد.«

انقالب اســالمی  دبیرکل جمعیت جانبازان 
خاطرنشــان می کند: »اینک فتنه سیاسی چهره 
اقتصادی به خود گرفته و این اهمیت بسیار دارد، 
متاسفانه همچنان در برخی اظهار نظرها اعتماد 
کردن به دشــمن را می بینیم، از زمان مصدق که 
اعتماد کرد و کودتا را علیه او حاکم کردند تا االن 
که 12 رئیس جمهور در آمریکا عوض شده ماهیت 
حیله ورزانه آنها تغییری نکرده و بازخوانی فتنه 88 

باعث می شود تا دچار فریب نشویم.«
سقوط یک نظریه

آمریــکا و غرب قباًل در راه اندازی انقالب های 

نارنجی همواره اذعان داشته اند اگر فردی که مورد 
عالقه ماســت از صندوق بیرون نیاید، اقلیت را با 
فنون نبرد نرم به جان اکثریت خواهند انداخت تا 

حکومت مطلوب خود را شاهد باشند. 
آنها همین تــز را در ایران، عملیاتی کردند و 
بــا نامزدهای معترض، با اســم رمز »تقلب« یک 
شــورش تمام عیار را کلیــد زدند. مردم در بهت 
و ناباوری هرگز فکر نمی کردند کروبی و موسوی 
با آمریکایی ها همصدایی کنند. آنها تأیید شورای 
نگهبان را داشــتند. آنها امضاء کرده بودند که به 
جمهوریت و اسالمیت نظام، وفادار و پایبند باشند.
در فتنه 88 نیز همه دشمنان درونی و بیرونی 
نظام مقدس جمهوری اسالمی با حمایت دنیای 
استکبار دست به دست هم داده تا نظام اسالمی 
را به ســقوط بکشانند اما نظریه خودشان بود که 

در نهایت سقوط کرد.
آمریکایی ها می دانند ضربه زدن به انقالب از 
بیرون محال است، چرا که هر روز انقالب اسالمی 
در منطقه و جهان مقتدرتر ظاهر می شود، آنها فقط 
به ضربه از درون می اندیشــند و به تصرف فکر و 
اندیشه ملت و دستکاری در اراده مردم ما امید و 
طمع دارند که البته در این میان نخبگان را هدف 

قرار خواهند داد.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

و
ت

 6۱۰۴ 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 68۴۵
و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )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 ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

3/380/0001/650/000830/0004/490/0002/250/0001/130/000روزانهکیهان فارسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان انگلیسی

6/200/0003/100/0001/550/0007/190/0003/600/0001/800/000روزانهکیهان عربی

1/680/000840/000420/0002/585/0003/600/000650/000هفتگیکیهان ورزشی

1/430/000715/000357/5002/335/0001/300/000585/000هفتگیمجله زن روز

1/100/000550/000280/0001/600/000800/000400/000هفتگیمجله 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

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

6- درصورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه 
عمومی خرید 1300 عدد هندهول های پلی اتیلن روشــنایی ســطوح پروازی 
بهمراه درب چدنی به شماره 200971010000015 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصــه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه 
 www.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز چهارشنبه تاریخ 97/10/26
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 16:15 روز دوشنبه تاریخ 97/11/15

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 97/11/16

اطالعــات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: آدرس تهران- فرودگاه مهرآباد- 
خ معراج- ســاختمان شــرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران- اداره کل 

تدارکات و تأمین تجهیزات- اداره قراردادها. تلفن: 021-61022481
اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها، در ســایت سامانه 
)www.setadiran.ir( بخــش »ثبت نــام/ پروفایــل تأمیــن کننده/ 

مناقصه گر« موجود است.
اداره کل تدارکات و تأمین تجهیزات

 شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای خرید ۱۳۰۰ عدد هندهول های 
پلی اتیلن روشنایی سطوح پروازی به همراه درب چدنی
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