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بدون نقطه کور

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق ا لعاده 
مــورخ 1399/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
علیرضا چیت ســازیان با کد ملی 0059550848 بسمت 
مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیــره و عضو هیئت مدیره 
خانم طاهره چیت ســازیان با کد ملــی 0040174281 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیــره و عضو هیئت مدیره 
خانم طیبه چیت ســازیان با کد ملــی 0033978387 
بســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت 
از قبیل چک ســفته بروات قراردادها و عقود اسالمی به 
امضــاء مدیرعامل باتفاق نایب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشــد و اوراق عادی و اداری و 
مراسالت به امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشد. سیدحسین سیدگنجه با 
کد ملی 0036658383 بسمت بازرس اصلی و سیدعلی 
ســیدگنجه با کد ملی 0051499411 بســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت عصر نوین سایه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲0۳۹۵۱

 و شناسه ملی ۱0۱0۲۴۵۶۴۱۴

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان فارس، شهرستان 
شیراز، بخش مرکزی، دهستان قره باغ، روستا شهرک صنعتی بزرگ 
شــیراز، خیابان تصفیه آب، خیابان 2600، پالک 0، قطعه 23 بلوک 
XW 4، طبقه همکف کد پستی 7158165585 انتقال یافت و در 

نتیجه ماده اساسنامه بشرح فوق اصالح می گردد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ویستا الکترونیک تاو 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۷۶۵۹ 

و شناسه ملی ۱۴00۷۱۶۶۹۵۹

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/6/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورتحساب سود 
و زیان مالی ســال 97 شرکت به تصویب رسید. موسسه هوشیار ممیز 
شناســه ملی 10100439645 به عنوان بــازرس اصلی و آقای جعفر 
قارونی با کد ملی 0043433324 بــه عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال انتخاب شــدند. روزنامه کیهان جهت درج آگهی های 

رسمی شرکت در سال 1398 تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پرورش داده ها 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷۹۲ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۱۴۷۲۹8 

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
مصداق این بیت زیبا از لسان الغیب، حضرت 
حافظ کسانی هستند که امروز بدون توجه به 
ظرفیت های داخلی در تولید واکســن کرونا، 
دائماً بر طبل واردات می کوبند. آن هم واردات 
واکسن هایی که هنوز قابل اطمینان نبوده و بعضًا 
نتایج عکس داشــته و با عوارض هایی جبران 

ناپذیر همراه بوده است.
معموالً وقتی اصرارهای اینچنینی در واردات را 
در حوزه های مختلف دنبال می کنیم به سرنخ هایی 
می رسیم که واردات در راستای منافع برخی مجریان 

تعریف می شود.
در ماجرای اصرار برخی بر واردات واکسن کرونا 
)آن هم از آمریکا و اروپا( نیز این فرضیه مطرح است 
که تعارض منافع برخی باعث شده تا تولید واکسن های 

داخلی معطل بماند و اولویت به واردات داده شود.
خانم دکتر زهرا شــیخی، سخنگوی کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس در گفت وگو با گزارشگر 
روزنامــه کیهــان در این بــاره می گویــد: »پس از 
پیگیری هایــی کــه درخصــوص لــزوم حمایت از 
شــرکت های داخلی در کمیسیون بهداشت و درمان 
شروع کردیم، برایمان کاماًل محرز شد که متاسفانه 
روند تولید واکسن از سوی شرکت های داخلی معطل 
مانده است. هم در بحث اخذ مجوزهای الزم و هم در 
مرحله داوری هایی که باید تاییدیه می گرفتند. عمده 
دالیل این سنگ اندازی ها نیز به وجود برخی تعارض 
منافع ها در این مسیر برمی گردد که بعضاً باعث شده 

مسیر تکامل تولید واکسن معطل بماند.«
او می افزاید: »متاســفانه هم اکنون نیز علیرغم 
تاکید رهبر انقالب بر حمایت از شرکت های داخلی 
که برای همه فصل الخطاب است، ما شاهد هستیم 
که حمایت درخوری صورت نگرفته است. بی اعتمادی 
مــا در این حوزه به کشــورهای غربی کاماًل طبیعی 
است، چرا که هنوز آثار و تبعات ورود خون های آلوده 
فرانسوی در کشور مشهود است و تحریم های ظالمانه 
در حوزه بیماری های خاص که نیاز شدیدی به دارو 
و تجهیزات بهداشــتی درمانی دارند مقابل چشمان 
ماست. لذا این همه سر و صدا و ایجاد عطش کاذب 
در جامعه برای واردات واکسن آن هم از کشورهایی 
که خصومت شان با ما مشخص است اصاًل قابل درک 

نیست.«
 ورود واکسن ایرانی 

به مرحله کارآزمایی بالینی
جو ســازی برخی برای واردات بی قید و شــرط 
واکســن خارجی در حالی است که در روزهای اخیر 
تولید واکسن های داخلی وارد مرحله کارآزمایی بالینی 
شده و دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و 
دارو از کارآزمایی بالینی فاز 1/2 واکسن جدید ایرانی 
کرونا متعلق به مؤسسه سرم و واکسن  سازی رازی، با 

تصویب کمیته ملی اخالق خبر داده است.
پیــش از این نیز دو واکســن ایرانی کرونا موفق 

خرید واکسن آمریکایی، تازه ترین جنجال غربگراها - بخش دوم

وقتی مرغ همسایه غاز می شود!
شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: ما سفارش های الزم را به مسئوالن انجام داده ایم و باید دنبال 
کنیم که منابع ثابتی در کمیسیون تلفیق و در قالب بودجه برای حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه 
تولید واکسن کرونا پیش بینی بشود. چرا که خارج از چارچوب کمیسیون تلفیق و فصل های بودجه امکان دیگری 

برای حمایت از این شرکت ها وجود ندارد و در هر قالب دیگری بخواهد مطرح بشود مغایر با اصل 75 قانون 
اساسی خواهد بود و شورای محترم نگهبان ایراد خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: در حال حاضر مبلغ یک میلیارد یورو به بهانه کرونا از صندوق 
ذخیره ارزی برداشت صورت گرفته است. یکی از شرکت های تولید کننده واکسن داخلی، حدود چهار ماه 
گذشته که پیش پرداخت هایی برای واردات واکسن صورت می گرفت، به ما در کمیسیون بهداشت اعالم کرد 
که برای تولید واکسن کرونا تنها به سی میلیون یورو ارز نیاز دارند. یعنی حدود یک سی ام مبلغی که از صندوق 
برداشت شده است. بسیاری از شرکت های دیگر حتی اعالم کردند که نیازی به حمایت ارزی هم ندارند 
و فقط به حمایت های قانونی نیاز دارند. اما متاسفانه در این حد هم حمایت نشده بودند.

بــه اخذ مجوز از کمیته ملی اخالق شــده بودند که 
مراحل تست انسانی آنها در حال انجام است و تاکنون 
هیچ عارضه ای میان دریافت کنندگان آنها مشــاهده 

نشده است.
سید حامد حسینی، مدیر مرکز کارآزمایی بالینی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز درخصوص پیشرفت 
واکسن های تولید شده اظهار می دارد: » داده های 14 
داوطلبی که واکسن ایرانی کرونا را دریافت کرده بودند 
به کمیته پایش ایمنی داده ارسال شد. پس از آن این 

کمیته مجوز داد که واکسن بر روی 7 داوطلب دیگر 
تزریق شود.«

خانم دکتر شیخی درخصوص وضعیت پیشرفت 
تولید واکسن در دیگر کشورها توضیح می دهد: »تمام 
واکسن های دنیا در حال کارآزمایی بالینی است. یعنی 
در حال حاضر هنوز در هیچ جای دنیا واکسیناسیون 
عمومی انجام نشــده است. آنچه در حال رخداد است 
اینکه کشورها فعالیت های تحقیقاتی خود برای ساخت 
واکسن را شروع کرده اند و فقط کشورهای خاصی به 
مرحله کارآزمایی بالینی رسیده اند. اتفاقاً کشور ما هم 
در این زمینه پیشــتاز بوده و جزء اولین کشــورهای 

دنیاست که به این مرحله رسیده است.«
واردات واکسن تضمین نشده ممنوع

با این حال، اینکه برخی مســئوالن ما این قدر به 
کشورهای دیگر توجه دارند و اصرار بر واردات، محل 
سؤال جدی اســت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
بــه هر حال تکلیف این موضوع باید روشــن شــود 
که اگر می خواهیم واردات داشــته باشیم حتماً باید 
واکســن وارداتی تضمین شده باشد و بدانیم دقیقاً از 

کدام کشور و با چه فرموالسیونی قرار است واکسن ها 
خریداری شوند.

سخنگوی کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس 
می گوید: » این عطش و نیازی که مرتباً از زبان برخی 
مسئوالن ما به مردم القاء می شود جای سؤال دارد که 
چرا ما با وجود توانمندی تولید واکســن در داخل باید 

این گونه ابراز تمایل به خرید واکســن خارجی داشته 
باشــیم؟ در حالی که درصد جمعیت بسیار کمی از 
مردم کشــورهای مختلف دنیا اعالم آمادگی کرده اند 
که در کارآزمایی های بالینی شرکت کنند. چرا برخی 
از مســئوالن ما طوری صحبــت می کنند که مثاًل ما 
می خواهیم در خرید واکســن خارجی از کشورهای 
دیگر عقب نیفتیم. در حالی که خبری نیست و همه 
واکسن های تولید شده در کشورهای مختلف در مرحله 
تحقیقات و کارآزمایی بالینی هســتند. هنوز نه این 
واکســن ها امتحان شان را پس داده اند و نه تضمینی 
برای عوارض آنها وجود دارد. عالوه بر این بســیاری از 
این واکســن ها امتحان بدی پس داده اند. مثاًل همین 
واکسن فایزر که از سوی مسئوالن ما به صورت علنی 
اعالم شــد که یک خّیر به ما هدیه کرده اســت)!(، 
االن عوارضش در کشــورهای مختلف عیان شده. اگر 
روشنگری حضرت آقا در این زمینه نبود، واقعاً معلوم 

نبود چه اتفاقی در کشور ما می افتاد.«
حمایت مجلس از شرکت های داخلی

آنچــه بی تردید باید از ســوی مســئوالن وزارت 
بهداشــت و نهادهای نظارتی دنبال شود این است که 
نگرانی ها درخصوص واردات واکســن حتماً باید مورد 
توجه قرار گیرد و از تولید داخل حمایت واقعی بشود. 

چرا که هم مطمئن تر اســت و هم اگر دانشمندان ما 
ببینند به جای حمایت از آنها دائماً از واردات صحبت 
می شــود حتماً روی انگیزه های آنان نیز تاثیر ســوء 

خواهد گذاشت.
به گفته کارشناسان حوزه بهداشت و درمان، باید به 
این واقعیت توجه داشت که ما 80 میلیون نفر جمعیت 
داریم و اگر بناست واکسیناسیون عمومی اتفاق بیفتد، 

حداقل به 160 میلیون دوز واکسن نیاز داریم. 
دکتــر شــیخی می گویــد: »در حــال حاضر در 
کشــورهایی مثل کانادا دوز اول را برای تعداد کمی از 
مردم تهیه کرده اند و هنوز دوز دوم را برای همین تعداد 
نتوانسته اند تامین کنند. در حالی که نه تحریم هستند و 
نه مشکل دیگری بر سر راهشان وجود دارد. بنابراین ما 
برنامه حمایت از تولید کنندگان داخلی را در کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس با قدرت دنبال خواهیم کرد.«

برای اطالع بیشــتر از نحــوه حمایت مجلس از 

شرکت های دانش بنیان داخلی فعال در تولید واکسن 
کووید 19 سراغ رئیس کمیسیون بهداشت هم رفتیم.

آقای دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با گزارشــگر روزنامه کیهان اظهار مــی دارد: » ما در 
کمیسیون بهداشت و درمان تا کنون چندین جلسه 
برای حمایت از تولیدکننده های واکسن کرونا برگزار 
کرده ایم و به مســئوالن اجرایی وزارت بهداشت هم 
تاکید کردیم که قطعاً باید از شرکت های دانش بنیان 
در این حوزه حمایت کنند. حتی به مسئوالن یادآور 
شدیم که در چنین کارهای تحقیقاتی و پژوهشی، مثل 
همه جای دنیا اینطور نباید باشــد که فکر کنیم اگر 
هزینه ای کردیم و به نتیجه نرسید، شکست خورده ایم. 
بلکه این در همه جای دنیا متداول اســت که ممکن 
است یک کار تحقیقاتی را شروع کنند و به نتیجه هم 
نرســد. ضمن اینکه ایــن کاری که عزیزان ما در این 

شرکت ها دارند انجام می دهند، پلتفرم هایی است که 
در بسیاری از کشورهای دنیا دنبال می شود و ان شاءاهلل 
ما امیدواریم با امکان باالی 90 درصد نتیجه بگیرند.«

او می افزایــد: » مــا ســفارش های الزم را در این 
خصوص انجام داده ایم و باید دنبال کنیم که منابع ثابتی 
در کمیســیون تلفیق و در قالب بودجه برای این مهم 
پیش بینی بشود. چرا که خارج از چارچوب کمیسیون 
تلفیق و فصل های بودجه امکان دیگری برای حمایت از 
این شرکت ها وجود ندارد و در هر قالب دیگری بخواهد 
مطرح بشود مغایر با اصل 75 قانون اساسی خواهد بود 

و شورای محترم نگهبان ایراد خواهد گرفت.«
رئیس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس در 
پایان تاکید می کند: »خوشــبختانه تا جایی که بنده 
اطالع دارم، نتایج واکســن های ایرانی در شرکت های 
دانش بنیان تاکنون قابل قبول بوده و روند تولید واکسن 
کرونا به خوبی پیش می رود. از جمله این شــرکت ها، 

انستیتو رازی و انســتیتو پاستور هستند که مراحل 
تولید واکسن شان به مرحله بالینی رسیده و بسیار جای 
امیدواری است که حاصل زحمات شان موفقیت آمیز 
باشد. ما چاره ای جز حمایت از تولید داخل نداریم، نه 
تنها درخصوص مسئله کرونا بلکه در موارد دیگر نیز 
به همین شــکل باید تولید خودمان را تقویت کنیم. 
زیرا ما همیشه تحت فشــار دشمنان بوده و هستیم 
و تجربه نشــان داده که توان ایســتادگی و تولید در 
زمینه های مختلف را دارا هستیم. کشور ما بیش از 100 
سال است که سابقه تولید واکسن برای بیماری های 
 مختلــف را دارد و تولید انبوه واکســن کرونا دور از 

انتظار نیست.«
گالیه تولیدکنندگان

یکی از گالیه های به حقی که از سوی شرکت های 
دانش بنیان مطرح می شــود این است که اگر حمایت 
100 درصدی از آنها صورت نمی گیرد، حداقل به همان 
میزانی که شــرکت های خارجی حمایت می شوند به 

شرکت های داخلی هم توجه بشود.
شیخی، ســخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس 
نیــز در پایان اظهــارات خود به گزارشــگر روزنامه 
کیهــان می گوید: » در حال حاضر مبلغ یک میلیارد 
یورو به بهانه کرونا از صندوق ذخیره ارزی برداشــت 
صورت گرفته اســت. یکی از شرکت های تولید کننده 
واکســن داخلی، حدود چهار ماه گذشــته که پیش 
پرداخت هایی برای واردات واکسن صورت می گرفت، 
به ما در کمیسیون بهداشت اعالم کرد که برای تولید 
واکسن کرونا تنها به سی میلیون یورو ارز نیاز دارند. 
یعنی حدود یک سی ام مبلغی که از صندوق برداشت 
شده است. بســیاری از شرکت های دیگر حتی اعالم 
کردند که نیازی به حمایت ارزی هم ندارند و فقط به 
حمایت های قانونی نیاز دارند. اما متاسفانه در این حد 

هم حمایت نشده بودند.«

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/8/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا جعفرزاده به شماره ملی 
0078914043 بــا دریافت مبلــغ 300/000/000 ریال معادل 
کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. آقای امیر جمالی 
به شــماره ملی 1370924119 با دریافت مبلغ 200/000/000 
ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. سرمایه 
از 1/000/000/000 ریال به 500/000/000 ریال کاهش یافت 
و ماده قانونی اساسنامه اصالح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره 
مرکب از 2 مدیر باشــد در نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه به 
شــرح فوق اصالح گردید. لیســت صاحبان سهم الشرکه پس از 
کاهش به شــرح ذیل می باشــد: طاهره اعرابی 0058346309 
دارنــده 250/000/000 ریال نصرالــه دادروئی 0046718990 

دارنده 250/000/000 ریال.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت دژ سازه راه کیهان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۵۶۳۶ 

و شناسه ملی ۱۴00۴۶۴۴۹۵۳
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
مورخ 1397/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای احســان 
ناصری مقدم به شــماره ملی 4072708402 به عنوان بازرس 
اصلــی و خانم تینا طامازیان به شــماره ملــی 0068164890 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 
گردیدند. آقای ســید مصطفی حســینی عراقی به شماره ملی 
0532240545 به ســمت رئیــس هیئت مدیــره و آقای رضا 
حیدری به شــماره ملی 0050087282 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل  و آقای سیاوش تاجیک به شماره ملی 
1829226207 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال 
تعیین شــدند. کلیه مکاتبات عادی و قراردادهای جاری شرکت 
با امضاء مدیر عامل همراه مهر شــرکت و کلیه اسناد تعهدآور از 
قبیل چک، ســفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر دیگر از 
اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه 

و حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت گروه آریا پالست ماشین
سهامی خاص به شماره ثبت ۴0۴0۲۱ 

و شناسه ملی ۱0۳۲0۵۵۲۳۴۹

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

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومــی عادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- حمیدرضــا طباطبایی به 
شماره ملی 0050986228 
به سمت رئیس هیئت مدیره 
و ســیدمرتضی طباطبایــی 
ملــی  شــماره  بــه  اوره 
ســمت  به   1239461941
مدیره  هیئــت  رئیس  نایب 
به  اوره  و مسعود طباطبایی 
شماره ملی 0051299471 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره بــرای مدت 
 - گردیدند  انتخاب  دو سال 
بهادار  اوراق  و  اســناد  کلیه 
و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک سفته و بروات و عقود 
امضا مشترک دو  با  اسالمی 
نفر از ســه نفر اعضا هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت 
اعتبار می باشد.مهدی  دارای 
باقریــان بــه شــماره ملی 
ســمت  به   0066322952
و حمیدرضا  اصلــی  بازرس 
به شماره ملی  رهروی شرع 
ســمت  به   0071015647
برای  علی البــدل  بــازرس 
مدت یک سال 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 ثبت۹8۹  

و شناسه ملی 
 ۱0۱0۱۴۳۹۶۲۱

 سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری شهریار 

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره ۹۹/۱۲0۳۹
شرکت برق منطقه اي تهران

1-نام و نشاني مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي تهران به شماره ثبت 9764، شناسه ملي 10100402664 و کد پستي 1981969961، به نشاني 
تهران، سعادت آباد ، باالتراز کوي فراز ، بلوار برق تهران ، شرکت برق منطقه اي تهران ، ساختمان حوزه ستادي ، طبقه سوم ، بال شرقي، امور تدارکات و قراردادها

2-موضوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله اي به شرح ذیل: 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای تهران
م الف 3474

3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد: متقاضیان مي توانند از تاریخ 
99/11/01 لغایت 99/11/06 ، به ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس 
www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ 500/000 ریال از طریق 
درگاه پرداخت اینترنتي به شماره حساب 4001050904005655 )شماره شبا 
IR 890100004001050904005655( به نام شرکت برق منطقه اي تهران 
نزد اداره کل خزانه بانک مرکزي به شماره شناسه واریزي 0000000001003-
82-221500-74-0509-64-3 جهت خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
4-مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح پاکات شش 

ماه مي باشد.
5-نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین شرکت 
در فرآینــد ارجاع کار بصورت ضمانتنامه بانکي معتبر یا واریز نقدي بحســاب 
IR 740100004001050906372822 4001050906372822 )شماره شبا 
و شــماره شناســه 962221500100000000000000000001( تمرکز 

سپرده هاي برق تهران نزد خزانه مي باشد.
6-نام ونشــاني دستگاه نظارت: شــرکت برق منطقه اي تهران به نشاني 

مندرج در بند یک
7-شرکت در جلسه توجیهي:  نماینده تام االختیار پیشنهاددهندگان )با 
در دست داشتن مهر شرکت و معرفي نامه از شرکت متبوع( مي بایست 
در جلسه توجیهي که در روز دوشنبه مورخ 99/11/13 ساعت 10صبح 
درسالن پژوهش 5 واقع در طبقه پنجم ساختمان ستادي شرکت برق منطقه اي 
تهران برگزار می گردد، شــرکت نمایند. در صورت عدم حضور در جلسه مذکور، 

 پیشنهاد شرکت غایب باز نخواهد شد.
8-زمان و محل تحویل پیشــنهادات: پیشــنهاددهندگان مي باید ضمن 

بارگذاري تصویر کلیه مدارک پاکات )الف، ب، ج( در سامانه تدارکات الکترونیکي 
دولت تا ســاعت 13روز شنبه مورخ 99/11/18، نسبت به ارسال اصل مدارک 
مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه، در پاکت الک ومهر شده تا ساعت 14 
همان روز )شنبه مورخ 99/9/18( به دبیرخانه حراست به نشاني مندرج در بند 
یک )طبقه دوم( تحویل و رسید دریافت دارند. تمامي فرآیند برگزاري مناقصه 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت صورت مي پذیرد.
9-گشایش پیشنهادات: پیشــنهادات ارائه شده در سامانه در روز یکشنبه 
مورخ 99/11/19 ساعت 13 درسالن پژوهش 5 واقع در طبقه پنجم ساختمان 

ستادي شرکت برق منطقه اي تهران گشایش خواهد یافت.
10- سایر شرایط:

- ارائه سوابق اجرایي )اتمام حداقل2 قرارداد در زمینه نگهداري فضاي سبز هر 
یک با حجم حداقل50 هزار مترمربع(

- ارائه 2 رضایتنامه مرتبط با سوابق اجرایي از کارفرمایان قبلي 
- ارائه گواهي صالحیت از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي در رسته نگهداري 

و خدمات فضاي سبز 
- ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمني پیمانکاران

عالقمندان به شرکت در مناقصه مي بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضاي 
الکترونیکي )توکن( با شماره هاي دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و 

مرکز تماس 27313131 تماس حاصل نمایند.
www.setadiran.ir              سامانه تدارکات الکترونیکي دولت
http://iets.mporg.ir         پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات

 http://tender.tavanir.org.ir پایگاه اطالع رساني مناقصات شرکت توانیر
www.trec.co.ir   پایگاه اطالع رساني مناقصات شرکت برق منطقه اي تهران

شماره مناقصه )مرجع(
شماره فراخوان در سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت

موضوع مناقصه
ميزان تضمين )سپرده(شركت در 

فرآیند ارجاع كار )ریال(
زمان گشایش 

پيشنهادات

99/120392099001008000091
حفظ و نگهداري فضاي سبز 

مجموعه هاي برق تهران 
990.000.000

99/11/19
ساعت 13

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه اي تهران


