
سیدحســین نقوی حسینی عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای 
اســامی در گفتگو با گزارشگر کیهان می گوید: 
»علی رغم 40 سال دشمنی استکبار جهانی به ویژه 
آمریکای جنایتکار علیه جمهوری اسامی ایران و 
رفتارهای خبیثانه ای که داشتند از جمله تحریم ها 
و تهدیدها، کودتا و ..امروز نظام جمهوری اسامی 
ایران اســت که در منطقه غرب آســیا مقتدرانه 

معادالت منطقه را رقم می زند.«
وی ادامه می دهد: »در طول تاریخ آمریکایی ها 
کســی ســراغ ندارد که آنها اراده به دخالت در 
کشــوری کننــد و نظامش را تغییــر دهند اما 
نتوانند! ولی این اتفاق در خاورمیانه افتاد آن هم 
علی رغم اینکه همه توانشــان را گذاشتند. نقوی 
حسینی می افزاید:  رئیس جمهور کنونی آمریکا که 
حماقت هایش زبانزد همگان است اعام می کند 
که 7 تریلیون دالر در خاورمیانه هزینه کردند اما 
برای سفر به یک کشور در غرب آسیا باید چراغ 
خاموش و بی سر و صدا بیایند و این نشان می دهد 
که ایران توانسته سیاست های آنان را با ناکامی و 

شکست مواجه کند.«
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تصریح می کند: »امروز جمهوری اسامی 
ایران نه تنها در منطقه غرب آســیا بلکه در همه 
جای دنیا می تواند تهدیدات را خنثی کند بنابراین 

این صحبت ها که )ناو آمریکایی به منطقه غرب 
آسیا حرکت داده شده( یا )تحرکات ایران را نظاره 
می کنیم( همگی سیاست های نخ نما شده است.«
اعتراف به اقتدار ایران از زبان غرب 

ترامپ در یکی از موضع گیری های خصمانه و 
همیشگی اش علیه ایران گفت: به ایران نگاه کنید، 
قبل از اینکه من )به ریاست جمهوری برسم( ایران 
می توانست ظرف ۱۲دقیقه کل خاورمیانه را تحت 
کنترل بگیرد، اما حاال در تاش برای بقا هستند 

و در تک تک شهرهایشان شورش وجود دارد.
طبیعی است که ترامپ در هر اظهار نظر خود 
تاش کند دولت خود را بسیار قدرتمند و موفق 
در نبرد با جمهوری اســامی ایران ذکر کند و با 
دادن اطاعات غلط مثل برخی اعتراضات مردمی 
را در حد شورش های اجتماعی و تظاهرات خیابانی 
در کشور نشان دهد و افکار عمومی را تحت تاثیر 
قرار دهد، اما محور اصلی و تکیه کام وی را باید 

در آن بخشی دانست که مربوط به اعتراف نسبت 
به قدرت جمهوری اسامی است.

 اینکــه دونالد ترامپ به ناچار و برای تخریب 
جناح دموکرات ها، دســت به اعتراف زده و این 
عبارت را بیان می کند؛ ایران می توانســت ظرف 
۱۲دقیقــه کل خاورمیانه را تحت کنترل بگیرد، 

بسیار جای تامل دارد.
از سوی دیگر اندیشــکده آمریکایی شورای 
آتانتیک با همکاری اندیشکده ایتالیایی مطالعات 
سیاسی بین الملل، تحوالت و آینده منطقه غرب 
آسیا و شمال آفریقا طی گزارشی به پایان قدرت 

آمریکا در منطقه اشاره می کنند.
 در این گزارش آمده است: بحران های امروز 
منطقه ِمنا باعث رشد فزاینده و ابراز وجود تازه ای 
از سوی رقبای جهانی آمریکا به ویژه روسیه و چین 
شده است. همچنین آمده است که فروپاشی نظام 
بین الملل هژمونی آمریکا مسبب ظهور قدرت های 

منطقه ای همچون ایران، عربستان و ترکیه شده 
است.   

آنچه مهم می نماید این مســئله اســت که 
غربی ها و رسانه های پرشمار آنها از مرحله استتار 
قــدرت ایران عبور کرده و قدرت گیری روزافزون 
جمهوری اســامی ایران در عرصه منطقه ای و 
فرامنطقه ای باعث شــده آنها به صراحت از لزوم 
به کارگیری اهرمی در جهت ممانعت از توســعه 
قدرت ایران در حوزه های مختلف سخن به میان 
آورند؛ اعترافی که به لحاظ روانی و رسانه ای برای 
آنها بسیار سنگین است و تکرار آن در تریبون های 
مختلف قطعاً به افزایش قدرت ایران می انجامد.                                                    

ایران، چهار راه حوادث 
و اقتدار در دنیا

مجید چوبکزن کارشــناس مسائل بین الملل 
در گفتگو با گزارشــگر کیهان می گوید: »ایران 
یکی از معدود کشــورهای هزاره ای تاریخ است، 
برخاف بسیاری از کشــورهای جهان که طول 
عمری چند ســده ای، چند دهه ای یا حتی چند 
سالی دارند ایران در طول تاریخ چهارراه حوادث 
بوده به همین دلیل هنر زنده ماندن در شــرایط 

سخت را آموخته است.«
وی ادامه می دهد: »ظرفیت عظیم تمدنی و 
تاریخی ایران را نباید دســت کم گرفت. چرا که 
همین ظرفیت بود که این کشــور را در حمات 
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بدون نقطه کور

نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: علی رغم 40 
سال دشمنی استکبار جهانی به ویژه آمریکای جنایتکار علیه جمهوری 

اسالمی ایران و رفتارهای خبیثانه ای که داشتند از جمله تحریم ها و 
تهدیدها، کودتا و... امروز نظام جمهوری اسالمی ایران است که در منطقه 

غرب آسیا مقتدرانه معادالت منطقه را رقم می زند.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱397/3/۲9 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: غامرضا نوید فرد به شماره ملی 
۱۲6۲۱679۱4 به ســمت رئیس هیئت مدیره مهدی نوید فرد به شــماره ملی 008۲460604 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هانیه 
نویدفرد به شماره ملی 0075343495 به سمت عضو هیئت مدیره سید ایمان کلینی به شماره ملی 0075۱06۲۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره برای مدت ۲ ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضای 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفرداً همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشــد. محمدعلی خاکزاد به شماره ملی 007908۱۱0۱ به عنوان بازرس اصلی و سید مجتبی آهن خای به شماره ملی 

007358963۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت پایا ساخت نویدان  سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۳6۳ 
و شناسه ملی ۱۴۰۰۵7۲67۹۱

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

آمریکایی ها دو موضوع را مطرح می کنند؛ 
یکی مســئله  جنگ، یکی مسئله  مذاکره. 
همه  مّلت ایران بدانند؛ جنگ نخواهد شد 
اســتدالل  اینها  کرد،  نخواهیم  مذاکره  و 
نیست. اّدعا   پشت سرش هســت، ِصرف 

) مقام معظم رهبری )1397/5/22( 
»جنگ می شود یا نمی شود؟« این سؤالی است 
که رسانه های تحت سلطه استکبار هوشمندانه در 
برابر هر پدیده و اتفاقی آن را مطرح می کنند تا با 
مسمومیت افکار عمومی اهداف دیگری را پیگیری 
کنند و اینک با خروج احتمالی ایران از تعهدات 
برجام بعضا چنین شایعاتی قوت بیشتری می گیرد.

 به عنوان مثال؛ سیل می آید یا قیمت کاالیی 
باال می رود بدون نظر کارشناسانه و با برنامه های از 
پیش تعیین شده سعی می کنند تا ایران را ضعیف 
و همه چیز را وابســته به تحریم ها و تصمیمات 

آمریکا نشان دهند.
بــر خاف آنچــه در واقعیت اســت امورات 
کشورمان را وابسته به تصمیمات آمریکا می دانند 
و به این تفکر غلط دامن می زنند درحالی که هرگز 

اینگونه نبوده و نخواهد بود.
جنگ می شود یا نمی شود؟

واقعیت این اســت کسانی که رعب از تحریم 
داشــته و یا از تهدید نظامی حــرف می زنند با 
تهدیدنمایــی می خواهند ایجاد رعــب کرده و 
کشــور را در شرایط انتخاب بین جنگ و سازش 

نشان دهند.
شــرایط فعلی کشور و فشــار های گسترده 
خارجی علیه کشورمان نشان می دهد رویه های 
معمــول به هیــچ عنوان نمی تواند پاســخگوی 

مشکات فعلی کشور باشد. 
نکته مهم این اســت که فشــار دشــمن بر 
کشــورمان تنها در حوزه اقتصادی نیست بلکه 
دشمنان نظام جمهوری اسامی تاش می کنند 
با فشار های گوناگون سیستم اجرایی کشور را با 

وقفه جدی مواجه کنند.
 نگاهی به ســخنان مقــام معظم رهبری در 
سال های اخیر نشان می دهد این تحلیل به شدت 
به واقعیت نزدیک است و اتفاقاً برنامه جدی برای 
اجرایی کردن آن در حوزه های مختلف وجود دارد.

درطول ســالیان اخیر، همواره یکی از اهداف 
دشــمنان، کوچک انگاری و یا انکار دستاورد های 
بی بدیل نظام جمهوری اســامی بوده است. در 
همین رابطه، دشــمنان جنگ روانی وسیعی را 
با امپراطوری رســانه ای خود علیه ملت ایران با 
هدف تضعیف روحیــه و از بین بردن اعتماد ما 

تدارک دیده اند.
نکته آشکار مطلب گفته شده، همین اکاذیب 
و تحریفاتــی اســت که این روز ها بــه کرات در 
فضای مجازی و کانال های تلگرامی وابســته به 
سرویس های جاسوسی بیگانه نشر داده می شود؛ 
دروغ هایی سخیف و مضحک که سازندگان آنها 
هدفــی جز منحرف کردن اذهان عمومی جامعه 
و تضعیــف روحیه و اعتماد مردم ندارند که البته 
این امر گاهی به وسیله رسانه هایی اتفاق می افتد 

و گاهی به واسطه اظهار نظرات مقاماتشان.

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

 مقتدر و سرافراز
 در برابر تهدیدات

هدیه آقاپور

مغول و اســکندر و دیگران تا به امروز بر جا و بر 
پا نگه داشــته است. گرانیگاه و متکای این ایران 
تاریخی البته دین مبین اسام است و نخ تسبیح 
آن مذهب شیعه اثنی عشــری است. به عبارت 
دیگر و فراتر از زبان فارسی به عنوان عنصر هویت 
بخش کشور ما، این دین مبین اسام است که از 
شیرازه جامعه در طول تاریخ حفاظت و حراست 
کرده اســت. نمونه بارز این عنصر زندگی ساز و 
حقیقت گرا دفاع ما در طول هشــت سال جنگ 

تحمیلی است.«
چوبکزن می افزاید: »بعد از انقاب شکوهمند 
اسامی، گفتمان مقاومت که مبتنی بر شعار نه 
شرقی نه غربی بود، نوید ایرانی جدید را می داد که 
ذیل هیچ یک از پارادایم های چپ و راست جهانی 
)مارکسیســت و لیبرال( تعریف و صورت بندی 

نمی شد.«
این کارشناس مسائل سیاسی تاکید می کند: 
»گفتمان مقاومت و روح اسامی حاکم بر انقاب 
بــه رهبری حضرت امام به حدی موثر و معنادار 
بود که میشل فوکو فیلسوف فرانسوی، ایران پس 
از وقوع انقاب اسامی را روح یک جهان بی روح 
نامید. اشاره او به بعد معنوی انقاب اسامی بود 
و فکر می کرد که جهان از روح و معنا تهی شده 
و این انقاب اســامی است که چون روحی در 
کالبد جهان مادی گرا و قاتل خدا! دمیده است. از 
یاد نبریم که در متن فلسفه غرب نیچه گفته بود 

که خدا مرده است!«
وی اضافه می کند: »جمهوری اسامی ایران 
در حــوزه تمدنی خاورمیانــه از مولفه های مهم 
قدرت برخوردار اســت و این عناصر آن را تبدیل 
به قدرت بامنازع منطقه ای کرده، مردم ساالری 
دینی، برگزاری ســاالنه انتخابات که رفراندومی 
برای تایید سنواتی نظام است، وسعت، جمعیت، 
قدمت، یکپارچکی مذهبی، اتحاد ملی، یکپارچگی 
سرزمینی، زبان مشترک و اعتماد به نفس تاریخی، 
عناصر قدرت بخش جمهوری اســامی است که 
نتیجه آنها ثبات 40 ساله نظام اسامی است که 

دوره زمانی کوتاهی نیست.«
چوبکــزن یادآور می شــود: »دیگر الگوبودن 
جمهوری اســامی در منطقه و تکثیر مقاومت 
نزد ملت های مظلوم به نظام اســامی هژمونی 
استراتژیک غیرقابل انکاری بخشیده است که در 
کنار اهمیت کشور ایران در حوزه ایران فرهنگی 
به آن اعتبار و قدرتی دوچندان بخشیده است.«

این کارشناس مســائل بین الملل با اشاره به 
اینکه فرید ذکریا متفکر آمریکایی هندی تبار در 
کتاب جهان پساآمریکایی می گوید امروز روزگار 
ظهور قدرت های جدید است ، می گوید: »یکی از 
این قدرت ها جمهوری اسامی ایران است و آمریکا 
نمی خواهد ظهور و حضور قدرتی جدید و بازیگری 

بزرگ چون ایران را بپذیرد.«
وی ادامه می دهد: »نظام اسامی طبق نص 
صریح قانون اساسی نه سلطه جو و نه سلطه پذیر 
اســت  و به رغم تعامل با کشــورهای منطقه، 
مستقل است و تمام هزینه ها و دشمنی ها هم از 
همین جا برمی خیزد و برخاف زمان پهلوی ها 
که برای ایــران تصمیم می گرفتند، امروزه این 

جمهوری اســامی است که برای خود تصمیم 
می گیرد و این قدرت ناشی از استقال را نباید 

دست کم گرفت.«
چوبکزن تاکید می کند: »امروز دگرگونی های 
سیاســی در عراق و سوریه و یمن ... همه نشانگر 
قدرت جمهوری اسامی است و شکست داعش 

یکی از مانورهای قدرت ایران بود.«
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه 
تنگه هرمز برای منطقه اهمیت استراتژیک دارد و 
مناسبات آن را جمهوری اسامی تعیین و تبیین 
می کند، اظهار می دارد: »ژئوپولیتیک خاورمیانه به 
ثبات و امنیت ایران بستگی دارد و این همه نشان 
قدرت جمهوری اسامی است. لذا در هرم قدرت 
منطقه ای جمهوری اسامی ایران بازیگری چیره 
است و با وجود تمام منابع قدرت مورد اشاره، در 
تمام این سال ها رفتار بین المللی ایران الگوی ثابتی 
داشته است از جمله حکمت، عزت و مصلحت.«

وی تصریــح می کند: »چنین مثلثی همواره 
موازنه قدرت را به ســود کشــورمان برهم زده و 
در چارچوب این سه گانه مورد نظر و تاکید مقام 
معظم رهبری است که ما عزت خود را هرگز فدای 

مناسبات تاجرانه نکرده ایم.«
چوبکزن یادآور می شود: »با توجه به توصیه ها 
و نقشــه راه معظم له، جمهوری اســامی هیچ 
مزاحمتی برای نظام بین الملل ایجاد نکرده بلکه 
همــواره در برابر زیاده خواهی های امپریالیســم 
جهانی مظلوم واقع شــده اســت آخرین نمونه 
حکمت مقام معظم رهبری برجام بود که ثابت کرد 
این آمریکاست که ناقض قراردادهای بین المللی و 
تعهدات خویش است و اکنون بر همه روشن شده 
که ناقض اصلی حقوق بین الملل نظام سلطه است 

نه جمهوری اسامی ایران.«
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به بحث 
رونق تولید که مورد تاکید رهبری است می گوید: 
»رونق تولید موضوعی راهبردی، بسیار هوشمندانه 
و آینده نگرانه است زیرا مولد بودن کشورها یکی از 
مهم ترین ویژگی های قدرت ساز آنان است ایران 
نیز برای افزایش قدرت می بایست زیرساخت های 
ایــن مهم را فراهم آورد. چرا کــه برای ورود به 
باشــگاه جهانی قدرت رونق تولید اصلی ضروری 

بلکه واجب است.«
چوبکــزن می افزایــد: »یکــی از مهم ترین 
پیامدهــای انقاب اســامی کــه مبین قدرت 
معنوی آن است، پدیده  خیزش اسامی کشورهای 
خاورمیانــه بــود که از پیش بینی های شــگفت 

مقام معظم رهبری است.«
وی خاطرنشــان می کند: »بخش دیگری 
از قــدرت منطقه ای ایران اســامی دکترین 
همکاری برای حل مســائل منطقه ای است. 
در مقابــل آمریکا که همــواره راه حل های 
سلطه جویانه و آمرانه و تاکنون شکست خورده 
داشته است، این دکترین جمهوری اسامی از 
مهم ترین نقاط قوت آن به شــمار می آید لذا، 
من حیث المجموع، در گستره قدرت منطقه ای، 
جمهوری اســامی ایران در سلســله مراتب 
عمودی و افقی، قدرتی هژمونیک و غیرقابل 

اغماض در منطقه است.«

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ ۱397/۱0/۱6 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضــای هیئت مدیره برای مدت 

باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تا مورخ ۱398/۱۲/۲0 

بشــرح ذیل تعییــن گردید. آقــای محمد جوانشــیر گیو با 

کدملی: 065۲076033 به سمت رئیس هیئت مدیره- آقای 

حمید جوانشــیر گیو با کد ملی: 065۲۱۲3۱98 به ســمت 

نایب رئیــس هیئت مدیره- آقای حســین زمانی با کد ملی: 

۲۱4۱5۱۱038)خارج از اعضاء( به ســمت مدیرعامل امضاء 

کلیه اوراق عادی و اداری، رســمی و اســناد مالی و تعهدآور 

بــا امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر 

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

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

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۰۳7 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/9/15 و مجوز اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران به شماره 1/54319 1 مورخ 
96/9/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 50/000/000/000 
ریال به مبلغ 400/000/000/000 ریال منقسم به 800/000/000 سهم 500 
ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
اصالح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش ســرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل 

امضا گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۲7۳ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۳۳۰

صورتجلسه  اســتناد  به 
عادی  عمومــی  مجمع 
به طــور فوق العاده مورخ 
۱395/07/0۱ تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: آقای 
فرشــید باقریــان به کد 
به   ۲063۲5365۱ ملی 
سمت مدیرعامل و رئیس 
هیئــت مدیــره و خانم 
مرضیه کیااسفندیاری به 
کد ملی 004۱345630 
به ســمت نایــب رئیس 
هیئت مدیره برای مدت 
دو سال تعیین گردیدند 
 خانــم نســترن نامی به 
کد ملی ۲06468640۱ 
به سمت بازرس اصلی و 
 خانــم محبوبه امینی به 
کد ملی 0064654400 
بــازرس  ســمت  بــه 
یک  بــرای  علی البــدل 
انتخاب شدند حق  سال 
امضاء مجاز کلیه اســناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور 
از قبیــل چک، ســفته،  
بــرات با امضــاء یک نفر 
اعضــاء هیئت مدیره  از 
همراه با مهر شــرکت و 
قراردادها و عقود اسامی 
و اوراق عــادی و اداری 
و مکاتبــات با امضاء یک 
نفر از اعضا هیئت مدیره 
روزنامه  می باشد.  معتبر 
اطاعات  کثیراالنتشــار 
آگهی های  درج  جهــت 

شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات 
شرکت پارس 
تصویر ایرانیان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۲7۳۳۸۴

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۳۰6۵۲۴7

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۸/۰۸

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

شرح خودروردیف
محل خدمت 

شهرستان مورد 
استفاده

تعداد مورد 
نیاز/دستگاه

مبلغ ضمانت نامه بانکی 
معتبر  )ریال(

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

جلسه بازگشایی 
توضیحاتپاکت الف، ب و ج

۱

انواع خودرو )سواری - وانت 
- مینی بوس و پیکاب( حوزه 
ستادی - امور ۱ - امور ۲ 

مایر - نهاوند - تویسرکان - 
اسدآباد-بهار-کبودرآهنگ-

رزن و فامنین

۱۲6۱/89۲/338/000کل استان

۱۲
ت 

ساع
 9

8/3
/۱8

۱0
ت 

ساع
 9

8/3
/۱9

سایر اطاعات و جزئیات در 
اسناد مناقصه مندرج می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در نظر دارد 126 دستگاه انواع خودرو با راننده مورد نیاز خود را به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به خدمت بگیرد، 
لذا از کلیه پیمانکاران دارای مجوز از مراجع ذیصالح و واجد شــرایط بر اســاس اسناد و شرایط مناقصه دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز با واریز مبلغ 400000 ریال 
به حساب سپهر 0101847694000 نزد بانک صادرات مهدیه به نام شرکت توزیع برق استان همدان بابت خرید اسناد مناقصه اقدام و جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس سایت های ذیل 

مراجعه نمایند و پیشنهاد مالی خود را به آدرس همدان خیابان مهدیه دبیرخانه شرکت توزیع تحویل نمایند.

به پیشــنهادات فاقد امضاء مشــروط، مخدوش و پیشــنهاداتی که بعد از انقضاء مدت فراخوان واصل شــود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشــنهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر، 
ضمانت نامه مخدوش، کمتر از مبلغ، مقرر چک شــخصی و شــرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. اســناد در سایت های ذیل قابل دسترس می باشد جهت کسب اطالعات بیشتر با 

تلفن 38374632-081 تماس حاصل فرمایید.
http://www.edch.ir :سایت شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

 http://tender.tavanir.org.ir :سایت معامالت شرکت توانیر
http//iets.mporg.ir :سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( دو مرحله ای موضوع مناقصه:
خرید، نصب، راه اندازی و تکمیل سیستم اعالن و  اطفاء حریق ساختمان های اصلی و 

ساختمان های جانبی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در تهران
شــرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشــرده( موضوع مناقصه: 
خرید، نصب، راه اندازی و تکمیل سیســتم اعالن و اطفاء حریق ســاختمان های اصلی و ســاختمان های جانبی شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران در تهران به شــماره 2098001010000009 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصه در سامانه تاریخ 98/2/22 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17 روز سه شنبه تاریخ 98/2/31

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17 روز دوشنبه تاریخ 98/3/20 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 98/3/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: فرودگاه مهرآباد - خ 
معراج - ساختمان اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و تلفن 6۱۰۲3797

م الف 454

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران


