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دشــمن علیه ما آرایش جنگــی گرفته و 
تهاجم آنان در زمینه های اقتصادی، سیاســی، 
نفوذ اطالعاتی و ضربه زدن به وســیله فضای 
مجازی است. آمریکا و صهیونیسم در همه ابعاد 
در حال برنامه ریزی و اقدام هستند... در مقابل 
آرایش جنگی دشمن علیه ملت ایران، ملت باید 
آرایش مناسب بگیرد و همه مسئوالن، آحاد ملت 
و افراد توانا و نخبه در هر زمینه ای مشغول کارند 
 با احساس مسئولیت و آمادگی وارد میدان شوند.

)مقام معظم رهبری 11 /اردیبهشت/ 1398(
 دشمن در طول تاریخ انقالب اسالمی به  اشکال 
مختلف نمود پیدا کــرده و اکنون هم در زمینه های 
اقتصــادی و فرهنگی به منظور از بین بردن هویت و 
منافع ملی و بین المللی ایران آشکارا فعالیت می کند. 
تحریم های اقتصادی، اقدامات علیه قدرت دفاعی 
ایران، تضعیف متحدان منطقه ای ایران، اعمال فشار 
بر همسایگان ما برای قطع روابط با ایران و در نهایت 
سخن گفتن آشکار از تغییر نظام ایران علنی تر از آن 
است که کسی بتواند درباره نیات و اقدامات ضدایرانی 

آمریکا تردیدی داشته باشد.
آرایش جنگی ای که نظامی نیست!

پر واضح اســت که دشــمن می خواهد از طریق 
تضعیف قدرت اقتصادی ایران و به قول خودش به صفر 
رساندن توان اقتصادی کشورمان، جمهوری اسالمی 
را از مسیر استقالل طلبی و تبدیل شدن به یک قدرت 

مؤثر منطقه ای و بین المللی باز دارد. 
نگاهی به شــرایط فعلی نشان می دهد مهم ترین 
فشار به خصوص در حوزه اقتصادی و همچنین فضای 

مجازی در حال برنامه ریزی است.
 کارشناســان معتقدند فشــار اقتصادی عمدتاً با 
هدف زمین زدن جامعه ایرانی در حوزه معیشتی انجام 
می شود و در حوزه فضای مجازی نیز بیشترین تالش 
برای در هم ریختن آرامش روانی کشور و کشاندن این 
آشــوب به فضای واقعی است که البته در این راه هر 
آنچه داشتند به زمین بازی آوردند و برخی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس و مرتجع منطقه نیز با شیوه های 

مختلف آنان را همراهی می کنند. 
دکتر امین اســدی دبیرکل جمعیــت حامیان 
صلح پایدار و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت وگو با 
گزارشگر کیهان می گوید:»ملت ایران هیچ زمانی مانند 
امروز قوی، قدرتمند، دارای نفوذ و قدرت الهام بخشی 

نبوده است.«
وی ادامه می دهد:»چهل سال از انقالب اسالمی 
گذشت و از جهات مختلف در یک شرایط بی  نظیری 
قــرار گرفته  ایم و وقتی ۱۴ قرن گذشــته را مطالعه 
می کنیم، می  بینیم مکتب تشــیع بــه برکت انقالب 
اســالمی در شــرایط بی  نظیری قرار گرفته و قدرت 

اصلی منطقه در دستان آنها است.«
اسدی می افزاید: »اثرگذاری ملت ایران با توجه به 
توطئه های دشمنان روز به روز در منطقه افزایش پیدا 
کرده و امروز خروجی مطلوب را در کشورهای عراق، 
سوریه، لبنان، فلسطین، یمن، افغانستان و... می بینیم.«

این تحلیلگر مســائل سیاســی تصریح می کند: 
»آمریکایی ها و متحدان غربیشان به همین کشورهای 
نامبرده حمالت همه جانبه انجام دادند تا با وحشی گری 
این کشورها را در اختیار داشته باشند، اما ایران با توجه 

نگاهی به تثبیت اقتدار جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب آسیا – بخش پایانی

آرایش  آمریکا  در خلیج فارس نظامی نیست         
هدیه آقاپور

* حمیدی کارشناس مسائل افغانستان: اعتبار بین المللی یک کشور جزو منابع اقتداری محسوب می شود و از 
جمله این اعتبارات می توان به این موضوع  اشاره کرد که یک کشور برای همسایگان خود منبع صلح و همزیستی 

مسالمت آمیز باشد و بتواند منابع اقتصادی و معدنی خود را در جهت توسعه و همکاری بین المللی استفاده کند.

وی تاکید می کند: »امروز معادالت غرب آســیا 
کامال تغییر پیدا کرده و این ایران و مکتب اسالمی است 
که تعیین می کنند در این منطقه جای چه کســانی 
هست و جای چه کسانی نیست غاصبان صهیونیستی 
و مستاجران سعودی به پایان عمر خود نزدیک شدند 
و این مکتب واقعی اســالم است که به زودی در همه 

جای غرب آسیا برقرار خواهد شد.«
اسدی می افزاید: »الگویی که ایرانیان در زندگی 
با جامعه بین الملــل برای خود انتخاب کردند، حفظ 
اســتقالل توأم با تعامل با جهان بوده است و ایرانیان 

همواره در متن تحوالت جهانی بوده اند.«
این تحلیلگر سیاسی خاطرنشان می کند:»شکوه 
و عظمت جمهوری اســالمی ایران در حالی بیشــتر 
احســاس می شود که به یاد آوریم برخی دشمنان ما 
به صراحت اعالم کرده بودند که انقالب ایران چهلمین 
ســالگرد خود را نخواهد گرفت. اما در بهمن ۹۷ این 

مراسم با شکوه بیشتر برگذار شد.«
دوره حمله نظامی به ایران
 30 سال است که گذشته!

می توان گفت که در حوزه نظامی هیچ تهدیدی 
متوجه کشور نیست و اساســاً آمریکایی ها به دنبال 
هیچ گونه حملــه یا تعرض نظامی حتی در ســطح 

محدود یا گسترده نیستند و از دوره حمله نظامی به 
کشورمان که پایان دفاع مقدس بود 30 سال گذشته 
و این استراتژی به واسطه اقتدار و پیشرفت های عظیم 
ایران در حوزه های نظامی و غیره خیلی وقت اســت 

ناکارآمد شده است.«
علت واضح آن است که در بعد نظامی ایران امکان 
نشان دادن واکنش مؤثر را دارد، بنابراین تمرکز اصلی 
آمریکایی ها در طول ســال جاری عمدتاً روی فضای 
مجازی و فضای اقتصادی کشور خواهد بود و تجارب 
یک سال گذشته نشــان می دهد در حوزه اقتصادی 
آرایــش نهاد های اقتصادی برای مقابله با فشــار های 

دشمن  نیازمند اصالح جدی است.
 شــاید جدی ترین نشــانه را بتــوان در کمبود 
ناگهانی کاال هایی دید که اتفاقاً حجم وســیعی از آنها 
در جامعه وجود دارد. د م دستی ترین نمونه آن مسئلی 
مثــل کمبود رب گوجه فرنگی و پیاز و تن ماهی و... 
بود. به رغم اینکه ذخایر بســیار مهمی از این کاال در 

داخل کشــور وجود داشت، با این حال تقاضا آنچنان 
باال رفت که عماًل نوعــی کمبود مصنوعی در داخل 

کشور ایجاد شد. 
ایــن کمبود های ناگهانی عالوه بــر اینکه باعث 
بی اعتمادی مردم به سیستم اجرایی کشور می شود، 
به نوعی تخریب روحیه عمومی نیز در مقابله با دشمن 

محسوب می شود. 
رهبری، پیشتاز مقابله با جنگ اقتصادی

بدون شک در داخل کشور پیشتاز مقابله ساختاری 
با اقدامات وزارت خزانه داری آمریکا مقام معظم رهبری 
بودنــد که بار ها و بار ها از دولت خواســتار ایجاد یک 
مجموعه جدی برای مدیریت وضع اقتصادی کشــور 
شــدند، البته تدابیر ایشــان در این حوزه محدود به 
وضعیت فعلی نیست بلکه ایشان بار ها و بار ها در گذشته 
نسبت به شرایط مدیریت فعلی اقتصادی کشور هشدار 
داده و خواســتار ایجاد یک قرارگاه متمرکز اقتصادی 
شدند، قرارگاهی که در نهایت به فرماندهی معاون اول 

رئیس جمهور تشکیل شده اما ثمربخش نبود.
هم اکنون وزارت خزانه داری آمریکا پس از خروج 
یک جانبه ترامپ از برجــام وظیفه احیای یک جانبه 
تحریم هــای ضدایرانــی را بــر عهده گرفته اســت؛ 
وزارتخانه ای که به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی 
تبدیل به اتــاق جنگ اقتصادی علیه نظام جمهوری 

اسالمی ایران شده است.
در کنــار این وزارت خزانه داری آمریکا چندین 
بار ساختار خود را برای مقابله با ایران به روز کرده 
اســت. متأسفانه در مقابل این ساختار منسجم که 
پشتوانه اقتصاد آمریکا را در پشت سر خود دارد در 
داخل کشور شاهد ازهم گسیختگی کامل نهاد های 
مربوط بــه حوزه جنگ اقتصادی هســتیم. بانک 
مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی برای ســاماندهی 
وضعیت فعلی تــالش می کنند، اما به دلیل اینکه 
این تالش ها به هیچ عنوان هم افزا نیســت، شاهد 

اثربخشی آنها نیستیم.

عوامل موثر بر اقتدار
 جمهوری اسالمی ایران

آرایش جنگــی از جنس اقتصــادی و فرهنگی 
دشــمنان کشورمان یقیناً دســت و پا زدن های آخر 
آنان و در مرداب فرو رفتنشــان است چراکه آنچه در 
طول این ۴0 ســال انقالب از این آرایش های جنگی 
در حالت های مختلف دیدیم همگی منجر به بالندگی 
جمهوری اسالمی ایران شده است گرچه کشورمان از 

داشتن پارامترهای اقتداری چیزی کم ندارد.
محمدمحسن حمیدی کارشناس مسائل افغانستان 
و همسایگان شــرقی ایران در گفت وگو با گزارشگر 
کیهان می گوید:»عوامل موثر بر اقتدار سرزمین عوامل 
متعددی است و یکی از آنها سرزمین و منابع آن خواهد 
بود و کشــور ایران به لحاظ موقعیت ژئوپولتیکی  که 

دارد حائز این رتبه در منابع اقتداری کشور است.«
وی ادامه می دهد:»دسترســی به آب های آزاد و 
دسترسی به کشورهای آسیای میانه که مرکز انرژی 
تازه کشف شده در سال های اخیر است و این امکان 
را به جمهوری اسالمی ایران می دهد تا با کشورهای 
مختلف درارتباط باشــد و به عنــوان مرکز ترانزیت 

کاالهای مختلف عمل کند.«

حمیدی می افزاید: »عامل دیگر در اقتدار؛ بحث 
جمعیت و نیروی انســانی است و در سال های اخیر 
منابع انسانی ایران رشد قابل توجهی داشته که نقش 

مهمی در توسعه دارد.«
کارشناس مسائل افغانستان با  اشاره به اینکه اعتبار 
یک کشور به پارامترهای مختلفی بستگی دارد اظهار 
مــی دارد: »اعتبار بین المللی یک کشــور جزو منابع 
اقتداری محسوب می شــود و از جمله این اعتبارات 
می توان به این موضوع  اشاره کرد که یک کشور برای 
همسایگان خود منبع صلح و همزیستی مسالمت آمیز 
باشد و بتواند منابع اقتصادی و معدنی خود را در جهت 

توسعه و همکاری بین المللی استفاده کند.«
وی اضافه می کند:»در حوزه نظامی توسعه بسیار 
قابل توجهی پیدا کردیــم و می دانیم یکی از عوامل 
اصلی در دیپلماسی که می تواند تکیه گاه باشد قدرت 
نظامی یک کشور می باشد و این قدرت نظامی وابسته 
به تکنولوژی و نیروی انســانی ای اســت که بتواند از 
این تکنولوژی استفاده کند و ایران در سال های اخیر 
توسعه قابل توجهی در زمینه تکنولوژی نظامی پیدا 

کرده است.«
حمیدی تاکیــد می کند:»باید گفــت پاره ای از 
همسایگانی که ایران دارد در سال های اخیر اضطراب ها 

و بحران های سیاســی و اجتماعی را تجربه کردند اما 
جمهوری اســالمی ایران توانسته است با استفاده از 
نیروی انســانی و سیاســت خارجی مسالمت آمیز به 
این ها کمک کند همچنان که از تاریخ انقالب بر می آید 
کشورمان هیچ گاه مبادرت به جنگی نکرده بلکه نقش 
میانجی گری و صلح و ثبات را به عهده گرفته است.«

تجارب تلخ و شیرین سال های پس از انقالب و به 
طور ویژه هشت سال دفاع مقدس باعث شد تا ایران 
در حــوزه دفاعی، خود را به باالترین ســطح در بین 

کشورهای منطقه برساند. 
موقعیــت ژئوپلیتیکی کشــورمان از یک ســو و 
ضرورت حفظ امنیت کشــور بزرگی همچون ایران از 
سوی دیگر باعث شده است که برنامه ریزان عرصه های 
مختلف نظامی چه در حوزه جنگ نرم، چه در حوزه 
سخت افزاری، توان خود را به باالترین سطح برسانند. 
البته تجارب سال های دفاع مقدس، تهدیدهای مختلف 
برخی کشورها از جمله آمریکا، تحریم های سال های 

اخیر در این امر مهم بسیار مؤثر بوده است.
اقتدار به سبک مکتبی و گفتمانی

ایران تا پیش از انقالب اســالمی به سبب ضعف 
و فترت رژیم ستمشاهی، در سیاست های منطقه ای 
و جهانــی، علی رغم بهره منــدی از مواهب خدادادی 
ژئواســتراتژیک در اوج بی اختیــاری و دنباله روی از 
قدرت های جهانی قرار داشــت. اما امــروز به برکت 
گفتمان پیش برنده انقالب اســالمی، دســت برتر در 
تحوالت منطقه ای و حتی جهانی با جمهوری اسالمی 
ایران است و در گستره منطقه ای و حتی فرامنطقه ای 
هیچ معادله ای بدون لحاظ کردن نقش کشــورمان، 

قدرت پیشروی و اثرگذاری ندارد.
انقالب اسالمی ایران که مهم ترین رخداد منطقه 
غرب آسیا در ۲00 سال اخیر است، مقابله با استیالی 
غرب و اقدامات ضدبشــری نماینده غرب در منطقه 
یعنی رژیم جعلی صهیونیســتی را در اولویت اهداف 

استراتژیک خود قرار داده است.
انقالب اسالمی ایران با فتح قلوب ملت های منطقه، 
روحیه مقاومــت را در مردمان آن رویاند و امروز این 
روحیه در قالب تشــکیل گروه هــای محور مقاومت، 
عرصــه را بر آمریکا و رژیم صهیونیســتی در منطقه 

تنگ کرده است.
امروز مقاومت کشور ها و ملت های منطقه در برابر 
غرب و روند های سلطه جویانه غربی، امری درونی شده 
و نشــات گرفته از شجره طیبه انقالب اسالمی است. 
ده ها شــاهد و مثال برای این مقاومت درونی شــده 
می توان نام برد؛ از زمین گیرشدن ارتش تا بن دندان 
مسلح رژیم صهیونیستی در نبرد با حزب اهلل قهرمان 
تا شکســت مفتضحانه پروژه آمریکایی-صهیونیستی 
داعــش به مدد ایمــان و ســرپنجه قدرتمند محور 

مقاومت در منطقه.
نفوذ اقتدارآمیز ایران در منطقه که نه به شیوه و 
روش های هژمونیک و سلطه جویانه غربی بلکه به شیوه 
مکتبی و گفتمانی است، موجبات سرخوردگی شدید 
آمریکایی ها را که برای استیال در منطقه ژئواستراتژیک 
غرب آسیا میلیارد ها دالر خرج کرده اند، فراهم آورده 
است از این رو تهدیدها و تحریم های مقامات واشنگتن 
علیــه ایران،  بیش از هر چیز نفوذ و اقتدار منطقه ای 

جمهوری اسالمی را نشان می دهد.

به مکتب شــیعه و اخالق اسالمی به یاری ملت های 
مسلمان در منطقه شتافت و امروز نه به واسطه قدرت 
طلبی بلکه به دلیــل حمایت به هم نوع به اثرگذاری 

روز افزونی در منطقه دست پیدا کرده است.«
وی تاکیــد می کند:»امــروز با گذشــت بیش از 
۴0 ســال از انقالب اسالمی در هر عرصه و زمینه ای 
دســت مان پر است و این دستاوردها و ظرفیت ها در 
حالی به وجود آمده که ما مشــکالت فراوانی را پیش 
روی داشتیم و با امکانات محدود به اینجا رسیده ایم.« 
اسدی یادآور می شود: »ملت ایران بسیار بزرگ تر 
و قوی تر از این هســتند کــه بخواهند تحت تاثیر و 
یا هــراس از تهدیدات و تحریم هــای آمریکایی ها و 
متحدانش قرار بگیرند. خروج آمریکا از برجام نشــان 
داد موضوع غنی ســازی هسته ای بهانه بود و موضوع 
آنها، اقتدار نظامی  و موشــکی و تأثیرگذاری ایران در 

منطقه و مقاومت منطقه است.«
این تحلیلگر سیاســی در ادامه با  اشاره به اینکه 
ایــن اثرگذاری در بخش های مختلف به برکت منش 
اسالمی و خون شهدا بیشتر از پیش است، می گوید: 
»هیچ کشوری در منطقه غرب آسیا در هیچ زمانی به 

این اثرگذاری همه جانبه نخواهد رسید«.
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شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره ۰9۱279۳2568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.
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__________۳۳۴/5۰۰مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ ۱3۹۷/5/۱ 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: مهدی محققی نیــا به کد ملی 

00۱۱۲80۴68 به نمایندگی از شــرکت بانی تجارت آســان 

به شناسه ملی ۱03۲08۴36۴6 به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیــره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل 

چک، برات، قراردادها و عقود اســالمی با امضای مدیرعامل و 

یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شــرکت و در 

غیــاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به 

همراه مهر شــرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و غیر 

تعهــدآور با امضای مدیرعامل منفرداً به همراه مهر شــرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه بامداد سهامی خاص 
به شماره ثبت ۴۳۴7۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۵77 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ ۱3۹6/۴/۲8 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین فهمیده به شماره ملی 

00۴۱۹۷۴۴5۱ به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

آقای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 0036۲03۲۷0 به 

ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسن مشکوری 

به شــماره ملی 0۴5۱۹۱550۱ به سمت عضو هیئت مدیره 

تعیین گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 

از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 

مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل 

با امضای ۲ تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 

معتبــر می باشــد. در خصوص نامه و اوراق عــادی با امضای 

مدیرعامل و یا هر یک از اعضــای هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون 
سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۲۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۹۰۴ 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مــورخ ۱3۹6/۱0/۲۷ تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضای 

هیئت مدیره برای مدت ۲ ســال بشــرح زیر انتخاب گردید: 

جلیل محمدحســینی بــا کد ملــی ۱۴606585۴۱ و آقای 

موســی محمدحســینی با کد ملــی ۱۴6۱03۲۹5۴ و لیلی 

محمدحســینی با کــد ملــی ۱۴6۱۲۷6683 آقــای غفور 

بلوری زاده با کد ملی ۱۴655۴۴۹5۱ به عنوان بازرس اصلی 

و خانم ندا روشــن طبری به شــماره ملــی ۲۱۴۲0۲5۴۴۷ 

به عنــوان بازرس علی البــدل برای یک ســال مالی انتخاب 

گردید. ترازنامه و حســاب ســود و زیان سال مالی منتهی به 

۱3۹5/۱۲/30 به تصویب رسید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

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

آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ و تخم  مرغ 
نازنین سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۳۹۶ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۴۵۳۰ 

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه مورخ 
تصمیمــات   ۱3۹6/۲/۲۷
ذیل اتخاذ شــد: مؤسسه 
بنیاد تعاون ناجا به شماره 
 ۱0۱00۴۷۷865 ملــی 
هابل  آقــای  نمایندگــی 
درویشی به شــماره ملی 
۱6۲۱۷383۴5 و شرکت 
شــماره  به  پــاس  ناجی 
 ۱00۲5533۹۷ ملــی 
آقــای  نمایندگــی  بــه 
ناصــر یزدآبــادی ورنــو 
ســفادرانی به شماره ملی 
00508۷۴۹۹3 و مؤسسه 
خدمات تأمین اقالم مصرفی 
شــماره  به  ناجا  کارکنان 
به  ملی ۱0۱00۴80۷۲8 
نمایندگی آقای سیدبهروز 
رضا توفیقی به شماره ملی 
۱۲855۴۴۷۷3 و شرکت 
شــماره  به  قوامین  بانک 
 ۱0۱00336۱۲0 ملــی 
ابوالفضل  آقای  نمایندگی 
علی آتشــی بــه شــماره 
و   003۷00۷8۹0 ملــی 
تعاون  صندوق  مؤسســه 
بــه  ســرمایه گذاری  و 
نمایندگی به شــماره ملی 
آقــای   ۱0۱0055۴۴80
شــماره  به  خاوئی  وحید 
ملــی 00۷۱080۲5۲ به 
سمت اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب 

گردیدند.

آگهی تغییرات 
شرکت گروه 

عمران و مسکن 
سازه پایدار قرن 
شرکت سهامی 
خاص به شماره 

ثبت ۸۳۹۵۰ 
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۲۸۵۴۵7

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

آگهی مناقصه عمومی
پشتیبانی قرارگاه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد رنگ آمیزی 
ســاختمان های شهرک شــهید فالحی را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد 
شرایط که دارای رتبه متناسب ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارند واگذار نماید 
لذا از شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید ظرف مدت هفت روز از تاریخ درج 

آگهی با معرفینامه نسبت به بازدید و دریافت مدارک مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
آدرس: لویزان- خیابان شهید شعبانلو- منازل کوی شهید فالحی- خدمات کوی شهید فالحی

بدیهی است سازمان برگزارکننده در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.
م الف۴۲۷هزینه درج آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد. 

بدون نقطه کور


