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ضرورت جامعه اسالمی بصیرت و تفکر بسیجی

بسیج یعنی گردآوردن امکانات و به خط 
کردن ظرفیت ها برای رسیدن به مقصود و 
یک امری که مورد توجه است؛ این معنای 
انقالب اسالمی اگر همه آنچه  بسیج است. 
را ما امروز داریم داشت، ولی بسیج عمومی 
و مردمی را نداشــت، قطعاً لنگی مهمی در 
کارهایش به وجود می آمد.سازمان مقاومت 
بسیج که بحمداهلل امروز مجموعه کارآمدی 
اســت، این نمادی از بسیج عمومی مردمی 
است؛ بخش ســازمان یافته بسیج عمومی 

مردمی است. 
این بخشــی از ســخنان رهبر معظم انقالب 
اسالمی است که دو سال قبل در روز اول آذرماه 
در دیدار بســیجیان بیان فرمودند. حضرت امام 
خامنه ای در ادامه همین ســخنان افزودند: »این 
ســازمان - سازمان بســیج - وظایف مهمی را بر 
عهده گرفته است؛ این وظایف بزرگ و حساس و 
مهم در همه بخش ها پراکنده است. مخاطب این 
حرکت و این اقدام فقط جوان ها نیســتند، فقط 
مردان نیستند؛ جوان و نوجوان و میان سال و پیر 
و مرد و زن و همه، مخاطب این ســازمان دهی و 
تمرکز حساس سازمان مقاومت بسیجند. در هر 
نظامــی، در هر کشــوری، آن عنصری که حرف 
نهایی را می زند نیروی انســانی است. کشورهای 
پیشرفته مادی عالم با نیروی انسانی زحمتکش و 
فعال خودشان که تنبلی را کنار گذاشتند و دنبال 
کار را گرفتند- و لو در طلب دنیا و برای پول - به 
خاطر پیگیری نیروی انسانی و توانایی های نیروی 
انسانی به یک نقطه اوجی رسیدند در همان مسئله 

مادی؛ این همان وعده الهی است...«
حضور بسیج در میان همه اقشار

در تمام عرصه ها بسیج مردمی همواره آماده 
بوده اســت. حتی در مــواردی که امکان حضور 
وســیع امدادگران میسر نبوده. بسیج مردمی به 
شــکل خودجوش و با تمام توان چه مالی و چه 
فیزیکی یاری رســاندند. آخرین شــواهد مثال، 
حضور تعیین کننده بسیجیان در حوادث طبیعی 
اخیر و در مقابله با اراذل اجاره ای در اغتشاشات 
اخیر اســت. بنابراین می توان از بسیج به عنوان 
نیــروی کارآمد و همواره آماده کشــور در همه 

میدان ها یاد کرد.
»بهروز ساقی« جانباز 70 درصد بسیجی در 
گفت وگو با گزارشــگر روزنامــه کیهان می گوید: 
»چون انقالب ما یک انقالب مردمی بود ضرورت 
مشــارکت مردم در عرصه هــای مختلف جامعه 
احســاس می شــد. در اوایل انقالب شکوهمند 
اســالمی، بسیج با حضور پررنگش در عرصه های 
نظامی و فرهنگی بسیار خوش درخشید و هم چنان 
هم با حضور فعال در تمام عرصه های سازندگی و 
جهاد موفق عمل کرد و توانست کشور را از پیچ های 

مهمی عبور دهد.«
ساقی می افزاید: »انقالب یک جریان پایان ناپذیر 
و ادامه دار است و باید کشور ما رو به جلو برود و از 
طرفی انقالب ما انقالبی است که برای منطقه الگو 

تفکر فراگیر بسیجی 
مهم ترین ابزار پایداری 

جامعه اسالمی

بخش پایانی
سمیه دولتی

* مجید سیانکی فرمانده پایگاه 
بسیج مسجد روحانی تهران: با 
برنامه ریزی های جدید مراکز 

اجتماعی بسیج از مساجد و 
محله ها با برنامه های سپاه 
و نیروهای فعال به صورت 

فرامحله ای درآمده، به طوری که 
اکنون خدمات بسیج برای همه 

محله ها است.

* مرتضی داودی جانشین 
فرماندهی حوزه 177 جهان آرا: 

تشکیل بسیج اتفاق شگفت انگیزی 
بود که تا امروز هم ضرورت ایجاد 

و حضورشان کامالً ملموس است.
 

* یک استاد دانشگاه: امروز با 
توجه به جنگ نرم، جنگ سایبری 

و جنگ سیاسی که دشمن به راه 
انداخته برای مصونیت از این 
آفات، ترویج تفکر بسیجی از 

ضروریات است.

است به همین دلیل الزم است بسیج به عنوان یک 
نهاد مردمی روزبه روز رشد داشته باشد و بالنده تر 

در عرصه های مختلف حضور یابد.«
این جانبــاز 70 درصد ادامه می دهد: »ما در 
برهه های مختلف در کشورهایی که تحوالتی در 
آن به وجود آمد مثاًل در لبنان، ســوریه، عراق و 
دیگر جاها دست به کار ایجاد بسیج مردمی شدیم 
و به کمک و حمایت ما در آنجا نیروهای مردمی 
شــکل گرفت، چرا که بسیج یک الگوی موفق در 

برابر هر نوع تهدید و دشمنی است.«
وی تأکید می کند: به عقیده من بســیج برای 
همه زمان هاست. همان طور که الزم است مردم تا 
آخر پشتیبان انقالب و نظام باشند، بسیج مردمی 

هم الزم اســت در تمام زمان ها و عرصه ها حضور 
داشته باشد.«

این جانباز ســرافراز جنگ تحمیلی در ادامه 
می افزاید: »بارزترین ویژگی های بسیج را می توان 
در فرمایشات رهبر معظم انقالب پیدا کنیم و آن 
اخالص و فداکاری و ایثار و بی توقع بودن اســت. 
این ها را باید در جامعه احیا کنیم. بســیج و تفکر 
بسیجی وقتی در جامعه فعال باشد هرگز اتفاقاتی 
چون اغتشاشــات و بحران هــای اخیر نمی تواند 

خودنمایی کند.«
وی با بیان اینکه الزم است برگردیم ارزش های 
انقالب که یک عده در دوران سازندگی و اصالحات 
باعث شدند فراموش شوند، تصریح می کند: »باید از 
بسیج استمداد طلبید برای مرتفع کردن مشکالتی 
که با آن روبه رو هســتیم. نه تنها بسیج به مفهوم 
ســازمانی بلکه به مفهوم تفکر بسیجی نیز توجه 
کنیم و روز به روز این فعالیت ها در کشور بیش از 

پیش ترویج یابد.«
بسیج یک فعالیت عام المنفعه

بسیج به عنوان یک نهاد مردمی بازوی توانمند 
اجرایــی در برابر هر نوع توطئه ای مطرح اســت. 
بســیجی که فراتر از مرزهاست و برای حمایت از 
مظلومین عالم با تمام قوا در صحنه حاضر است. 
»مجید ســیانکی« فرمانده پایگاه بسیج مسجد 
روحانی، در خصوص اهمیت و ضرورت بســیج و 
بســیجی در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان 
می گوید: »ضرورت تشــکیل بسیج به این خاطر 
است که عام المنفعه و برای مردم در تمام زمینه ها 
سودمند است و در همه زمینه ها، کمک حال مردم 
اســت چه از نظر جهادی، فرهنگــی، اقتصادی، 

اجتماعــی، نظامی و عرصه هــای دیگر پای کار 
نظام و انقالب اســت. امروز الحمدهلل روز به روز با 
برنامه ریزی های صحیح شرایط رو به بهبود است.«

وی می افزاید: »در تمام زمینه ها چه در گذشته 
که در جنگ و مبارزات نظامی پای کار بودند و چه 
امروز که در حوادث غیرمترقبه مثل سیل و  زلزله 
کمک های شایان توجهی برای مردم انجام دادند.

بســیج همــواره حامی و مدافــع انقالب و 
پیرو خط امام و رهبری بوده اســت و در تمام 
صحنه هــای اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگی و 
نظامــی حضور فعال دارد. بــا برنامه ریزی های 
جدیــد مراکز اجتماعی بســیج از مســاجد و 
محله ها با برنامه های ســپاه و نیروهای فعال به 
صورت فرامحله ای درآمده، به طوری که اکنون 
خدمات بسیج برای همه محله ها است. امروز هر 
قسمتی که ضرورت داشته باشد، بسیج حضور 
پیدا می کند و نیروهایش را به خط می کند چه 

به صــورت جهادی و چه در قالب های صندوق 
قرض الحســنه، خیریــه، فرهنگــی، اعتقادی، 
آموزشــی، علمی و همه این حرکت ها را برای 

نظام و انقالب انجام می دهد.«
ســیانکی ادامــه می دهد: »به فرمــوده امام 
راحل)ره( و مقام معظم رهبری تمام آحاد جامعه 
بایــد تفکر و روحیه بســیجی و خدمت به مردم 
داشــته باشند و نقش بسیجی خود را به درستی 
ایفا کنند. اخیرا هم بســیج با تمــام قدرت هم 
برای صیانت و حفظ امنیت اجتماعی هم از نظر 
نظامی و انتظامی و هم از نظر فرهنگی و بصیرتی 
با کالس  های آموزشی و سخنرانی های سیاسی که 
در مساجد و محالت ایراد می شود در صحنه است. 

در این برهه از زمان با دعوت از ســخنرانان خبره 
در جهت آگاه ســازی و افزایش بینش سیاسی و 
اجتماعی مردم قدم های بزرگی برداشته ایم تا مردم 

با آگاهی کامل به اصلح  رای بدهند.«
وی تصریح می کند: »بسیج در زمینه آگاهی 
دادن و روشن کردن بینش عمومی نقش به سزایی 
دارد. امیدوارم خداوند به تمام این زحمتکشــان 
بی توقع و خدمتگزاران کشــور سالمتی، عزت و 

سربلندی عطا نماید.«
»مرتضی داوودی« جانشین فرماندهی حوزه 
177 جهان آرا در گفت وگو با گزارشــگر روزنامه 
کیهان می گوید: »بســیج معجزه امام راحل)ره( 
است. تشکیل بسیج اتفاق شگفت انگیزی بود که 
تا امروز ضرورت ایجاد و تداوم آن کامال ملموس 

است.«
وی تصریح می کند: »سابقاً یک نمای کلی از 
بسیج را داشتیم که مسجدمحور بود و زمانی که 

جنگ می شد یا مسائلی اتفاق می افتاد و یا اینکه 
از نظر علمی مباحثی مطرح می شد اقدام متناسب 
با همه این ها در داخل مســجد انجام می شد. اما 
اینک فرهنگ و تفکر بسیجی گسترش یافته و به 

الگویی فراگیر مبدل شده است.«
وی تأکید کرد: »بســیجی که امام راحل)ره( 
دستور تشکیل اش را دادند امروز هم وقتی تاریخ 
معاصر ایران را بررسی می کنیم متوجه می شویم 
به این نهاد مقدس نیاز بیشــتری داریم و هرگز 
این نمودار رو به افول نبوده است. قدرت نیروهای 
بســیج مردمی را می تــوان در جنگ تحمیلی و 
شرایط بحرانی کشــور کاماًل مشاهده کرد حتی 
برای رساندن اقالم موردنیاز مردم و تأمین امنیت 

آنها حضورشان بسیار حائز اهمیت است.«
داوودی با بیان اینکه تمام فعالیت های بسیج 
بدون هیچ توقعی و بدون هزینه و فقط به فرمان 
امام و رهبری و در خدمت به مردم است می گوید: 
»در مدت 33 سال خدمت افتخارآمیزم در بسیج 
می توانم این را بگویم که بســیج با حداقل هزینه 
بــرای دولت، به مردم خدمــت می کند و در رفع 
بسیاری از مشکالت که بعد از انقالب به وجود آمد 

نقش پررنگی داشتند.«
وی تأکید می کند: »ایجاد تفکر بســیجی در 
بین آحاد جامعه به عنوان یک زنجیره امنیت در 
کشور بسیار مهم است و نباید فقط از یک بعد به 
آن بنگریم بلکه از ابعاد مختلف نظامی، اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می تواند این اختالف 
ســلیقه ها در کنار هم قرار بگیرند و به یک تولید 
فرهنگی و اقتصادی در قالب تفکر بسیجی برسند. 
اگر دولتمردان ما به جای نگاه به خارج و بیگانگان 

به داخل و فرهنگ بسیج مردمی تکیه کنند یک 
انقــالب عظیمی در بحث فرهنگــی، اقتصادی، 

اجتماعی و... پیش می آید.«
داوودی ادامــه می دهــد: »با توســعه تفکر 
بســیجی در بین طیف های مختلــف جامعه و 
این ها با برنامه های درســت قطعاً به تمدن نوین 
اســالمی خواهیم رسید. برای مسئولین هم تنها 
راه پیشــرفت، روی آوردن بــه تفکر بســیجی و 
استفاده از پتانسیل قدرتمند بسیج مردمی درتمام 
عرصه هاست. مسئولین سال هاست با نگاه به بیرون 
مرزها، کشور را مشغول کرده و هنوز امیدوارند از 
بیرون به ما نگاه کنند و این امید عبثی به دشمن 
است. دشمنی که هدفش نابودی ماست. با یاری 

خداوند متعال و حضور نیروهای بسیج بسیاری از 
ســازندگی ها اتفاق می افتد و پیشرفت کشور در 
گرو گوش فرادادن به فرامین مقام معظم رهبری 
و استفاده از نیروهای مخلص بسیج مردمی است.«
وی در خاتمه گفت وگو تأکید می کند: »باید 
توجه بیشتری به بسیج شود و زحمات و تالش های 

بسیجیان در عرصه های مختلف دیده شود.«
تفکر بسیجی الزمه زندگی امروز

خودمحــوری و بی توجهی به نیازهای جامعه 
و افراد آسیب های جبران ناپذیری به بدنه جامعه 
می زند لذا ضروری اســت با تفکر بسیجی و صرفاً 
در جهت خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی جامعه را به سوی وحدت فکری رهنمون 
شــویم تا افراد جامعه خود را در حل مشــکالت 

هم نوعان شان موظف بدانند.
»فردین عبدلی« اســتاد دانشگاه و حقوقدان 
در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: 

»بسیج یک فرهنگ اجتماعی و نیاز جامعه امروز 
است. این فرهنگ، خاص فعالیت های نظامی نیست 
و به لحاظ اینکه بسیج در حال حاضر در شرایط 
صلح هم می تواند بسیار موفق و مفید واقع شود، 
فرهنگ بسیجی هیچ گاه نباید از اذهان ما ایرانی ها 

پاک و یا حتی کمرنگ شود.«
وی می افزاید: »جوانان ما فرهنگ بسیجی با 
گوشت و پوست و خونشان عجین شده، به همین 
خاطر فرهنگ بســیجی در حال گسترش است و 
حضور این عزیزان در تمام عرصه ها مشهود است. 
امــروز با توجه به جنگ نرم، جنگ ســایبری و 
جنگ هایی که دشمن به راه انداخته برای مصونیت 
از این آفات، ترویج تفکر بسیجی  از ضروریات است 
و جوانان ما باید عمیق تر و حساس تر از قبل به این 
مقوله توجه کنند تا ما بتوانیم از فرهنگ بسیجی 
در حل مشکالت جامعه از اقتصادی و فرهنگی تا 

مسائل بین المللی استفاده کنیم.«

بدون نقطه کور

م الف  2878

تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
مناقصه شماره )۹۸/۱۲۰۲۸(

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران  در نظر دارد، جهت واگذاری »پروژه 
رفع آلودگی و بازیابی روغن های آلوده به PCBs ترانسفورماتورهای 
برق منطقه ای تهران« از طریــق تجدید فراخوان ارزیابی کیفی 
)فراخــوان ارزیابی کیفی در ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به شــماره 
2098001008000074( نســبت به شناســایی پیمانکاران واجد شرایط زیر در 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نماید.
1. ســابقه انجام پروژه رفع آلودگی روغن های آلوده به PCBs را 

داشته باشد.
2. تجهیــزات رفع آلودگی و بازیابی روغن های دارای PCBs که 

دارای گواهینامه استاندارد و ایمنی هستند را داشته باشد.
3. گواهینامه صالحیت ایمنی را دارا باشد.

4. تأیید مجری امحاء پســماندهای ویژه شرکت توانیر را داشته 
باشد.

بدین وسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط که مایل به شرکت در این مناقصه هستند 
دعوت می گردد جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ 98/09/09 الی 98/09/11 
به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه و 

برای دریافت اسناد کیفی مناقصه گران اقدام نمایند.
اسناد تکمیل شده بایستی تا پایان وقت اداری 98/09/25 از طریق سامانه مذکور 
www.setadiran.ir  ثبت گردد. قابل ذکر است که به اسناد تحویل شده 

بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی )توکن( با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مرکز 

تماس 27313131 تماس حاصل نمایند.
شــرکت برق منطقه ای تهران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات 
مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت ها 
اقدام و از شــرکت های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل 
خواهد آورد. بدیهی است ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده هیچگونه حقی 
را برای متقاضیان جهت شــرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. ضمناً اطالعات 
فوق در شبکه اطالع رسانی www.tavanir.org.ir )مناقصات برق تهران( 

و پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.ir/ موجود می باشد.
www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
www.tender.tavanir. org.ir پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت توانیر 
www.trec.co.ir پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای تهران 

مراقب خاموش بودن المپ های اضافی در ساعات اوج مصرف برق باشیم
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای تهران م الف 2846

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومی عــادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
شــد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
- حمیدرضــا طباطبایــی به 
 0050986228 ملی  شماره 
بــه ســمت رئیــس هیئت 
ســیدمرتضی  و  مدیــره 
طباطبایی اوره به شماره ملی 
ســمت  به   1239461941
نایب رئیــس هیئت مدیره و 
مســعود طباطبایــی اوره به 
 0051299471 ملی  شماره 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
مدت  بــرای  مدیره  هیئــت 
دو ســال انتخاب گردیدند - 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک 
سفته و بروات و عقود اسالمی 
با امضا مشترک دو نفر از سه 
نفر اعضا هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت دارای اعتبار 
به  باقریان  می باشــد.مهدی 
 0066322952 ملی  شماره 
به ســمت بــازرس اصلی و 
به  شــرع  رهروی  حمیدرضا 
 0071015647 ملی  شماره 
به ســمت بازرس علی البدل 
بــرای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت 

۹۸۹  و شناسه 
ملی ۱۰۱۰۱۴۳۹۶۲۱ 

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت 
اسناد و امالک 
استان تهران 
مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهریار 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1398/7/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی خیام نکوئی با شماره ملی 
1280874971 به ســمت عضو هیئت مدیره و علی ابراهیمی با شماره 
ملی 4579438922 به ســمت عضو هیئت مدیره و عنایت اله زارعی به 
شماره ملی 3780436361 نمایندگی حامی سرمایه اقتصاد به شماره ثبت 
433853 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

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

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های طعم طبیعت حامی 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۰۲۰ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵7۰۱۲۵ 

1- مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره اقتصادی 411113673771
به نشانی: تهران - میدان ونک- خیابان برزیل شرقی- پالک 33- طبقه همکف- کمیسیون معامالت

2- موضوع تجدید مناقصه: خرید و نصب سیســتم مداربســته اماکن شرکت  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره مناقصه 
2098001014000151

 IR 900100004001039806370564   3- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا
با کد شناسه شــماره 931203900100000000000000000011 خزانه بانک مرکزی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران 
و ســایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی به نام مناقصه گزار )کلیه بانکها به جز بانک ســرمایه و بانک ایران زمین( و یا اوراق مشارکت بی نام 
تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت 

الف الک و مهر شده تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1398/9/23 به مناقصه گزار تسلیم گردد.
4- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 217/500/000 ریال دویست و هفده میلیون و پانصد هزار ریال به نام شرکت سهامی 

پشتیبانی امور دام کشور
5- زمان دریافت اسناد، ارائه پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی:

1-5- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: تا ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 1398/09/11
2-5- مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1398/09/23

3-5- مهلت تحویل پاکت الف محتوی اصلی تضمین: تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1398/09/23
4-5- زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادها: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/09/24 واقع در نشانی مناقصه گزار.

6- خرید اســناد: متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ 500/000 ریال )غیر قابل اســترداد به شــماره حســاب شــبا 
IR 310100004001039804006087 با کد شناسه شــماره 377039882203900800000000001103 بصورت 
 WWW.setadiran.ir پایا به خزانه بانک مرکزی از طریق سامانه ستاد( در زمان مهلت دریافت اسناد )ردیف 1-5 آگهی( به آدرس اینترنتی

مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
7- فیش/ رسید پرداخت مبلغ 500/000 ریال خرید اسناد در مهلت ارایه پیشنهاد )ردیف 3-5 آگهی( به همراه پاکت الف به دبیرخانه کمیسیون 

معامالت شرکت تحویل گردد.
8- مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است 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. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سه شنبه مورخ 1398/09/05 می باشد.
9- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد تجدید مناقصه مندرج می باشد.

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۸/۳۴/م

روابط عمومی

ت دوم
نوب

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان بهره برداری از 
فضاهای تبلیغاتی ترمینال ۱ فرودگاه بین المللی مهرآباد

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح خدمات و تسهیالت مورد نیاز مسافرین، مستقبلین و 
مشایعین فرودگاه، نسبت به واگذاری فضاهای تبلیغاتی ترمینال 1 فرودگاه بین المللی مهرآباد به مساحت تقریبی 65 مترمربع به مدت 3 
سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت الیحه قانونی واگذاری و تخلیه امکان و محلها در فرودگاه های کشور مصوب )1358( 

و آئین نامه اجرایی آن، از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید.
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی، مدیریتی و اجرایی الزم می باشند، دعوت به عمل می آید حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/9/18 ضمن واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 4001068404006338 نزد خزانه 
بانک مرکزی به نام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، با مراجعه به دبیرخانه اداره امور اداری به آدرس: فرودگاه مهرآباد- جنب 

ترمینال شماره 2- طبقه همکف نسبت به ارائه فیش واریزی و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.
محل و مهلت تکمیل و تسلیم اسناد: فرودگاه مهرآباد- جنب ترمینال 2- ساختمان اداره کل فرودگاه مهرآباد- طبقه همکف دبیرخانه 

حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 98/10/1
الزم به ذکر است ارزیابی کیفی، کمی و شناسایی بهره بردار واجد شرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد فراخوان معمول خواهد شد 

و شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.
مشخصات محل ها و فرم های قابل واگذاری از طریق فرودگاه و سایت مربوطه به آدرس ذیل قابل ارائه خواهد بود.

Http://iets.mporg.ir  :برای کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به سایت

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد

وزارت راه و شهر سازی
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد

م الف 2834

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران


