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یک فرهنگــی: دل هایمان را پاک کنیم از زنگارهای کینه و نامهربانی و 
از همه آنچه این آیینه صیقلی را تیره کرده است. بگذاریم دلمان مانند 
طبیعت یک نفس تازه بکشد؛ سبز شود و جوانه بزند. باور کنیم که اهمیت 

دل تکانی، از خانه تکانی بیشتر است.

در این شرایط کرونایی، همکاری اعضای خانواده 
برای خانه تکانی دو چندان زیباســت، چرا که هم 
جلوه ای از همدلی خانواده هاست، هم پاکی و نظافت 
را به خانه می آورد و هم امید به روزهای بهتر را در 

دل تک تکمان زنده می کند.
روی پله ایســتاده ام و گوشــه پرده را که رها شده، 
می کشــم روی صورتــم. به کوچه ای که منتظر اســت، 
می نگرم. بهار! کاش با کبوتر و شــعرهایت رد می شدی؛ 
حتی اگــر مرا به یاد نیاوری. حتی اگــر نام کوچکت را 
نخوانم، با انگشــتان سردم که بوی شوینده می دهد، یک 

گوشه پنجره بنویسم؛ سالم بهارخوبم.
اما مرا نیز و همه آنانی را که به شــوق دســته گل 
شدن و استقبال از تو زحمت خانه تکانی را به جان و دل 

خریده اند، به یاد خواهی آورد.
 خــوب می دانم با ایــن دل های غبــار گرفته مان 
جذابیتی برای آمدنت نداریم، اما بیا و این قلب فسرده و 
سرد مرا به روزهای خوب شعرهایت ببر،  ای بهار گمشده 

در شهر خسته ام!
دست می کشم روی برگ های سبز پارچه پرده و فکر 
می کنم کاش دست هایم اسلیمی بودند، قد می کشیدند، 
پیچاپیــچ و تا در خانه ات پل می بســتند. خاک نرمی به 
چشمانم می رود، می سوزند و می بارند. پشت حصارهای 
پنجــره، زندانی طلســم روزهای بی بهــارم. بیا از قلمرو 

خواب های من بیدارم کن و پوسته تاریکی را کنار بزن.
انتظار برای آمدن روزهای روشن فردا

آه... در ایــن عید، جای عزیزانمان خالی اســت که 
کرونــا آنها را با خود برده اســت. با ایــن حال آدمی به 
حفظ روحیه و امید به روزهای بهتر زنده اســت. ضمن 
اینکه ما در آموزه های دینی خود به این امیدواری خیلی 

سفارش شده ایم.
بایــد بهار امتداد عبای تو باشــد موال! که به شــهر 
دلمان مهمان شــده و می خواهد »یــا مقلب القلوب« را 
در جانمان حلول دهد. مقصود بیا، این جان خســته نور 
 بنوشد و به صبحی که حافظ مطلع غزلش قرار داده برسد: 

سنت خانه تکانی و توجه به دل تکانی در ایام پایانی سال

گالیا توانگربه شوق آمدن روزهای روشن 

کار شناسان بهداشت محیط وزارت بهداشت برای کاهش عوارض تنفسی و 
 مسمومیت ها به افراد توصیه می کنند که از مواد شوینده و پاک کننده هایی
 استفاده شــود که آسیب کمتری می رســانند، به طور مثال استفاده از 
پودرهای شــوینده که آنزیم هم دارند، بسیار ایمن تر از استفاده از مواد 

سفیدکننده ای است که بخار دارد.

خانه تکانی
بخش نخست

یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور/ کلبه احزان 
شود روزی گلستان غم مخور  

موالیــم! بیم آن دارم همه عکس هایی که ثانیه های 
عمرمــان را ثبت می کنند، جاده ای برفــی و مه آلود در 
پس زمینه خود داشته باشند. راه کجاست؟ تو که راه های 
جهان را از بیراهه ها باز می شناسی راه را، نور را و توانایی 
رهسپاری در صراط المستقیم را برایمان عیدی بده؛ بهار 

را بیاور به ثانیه هایمان.  
ای یوسف دل های عاشق! خورشید درتو منزل گرفته 
و شهر چشم به راه سپیده مانده است. کی می آیی تا صبح 
دولتمان تعبیر و جهــان تطهیر گردد؟ زمین این روزها 
انقالبی در خود دارد. انقالب از بهاری بر می خیزد که در 

امتداد رد پای توست. 
دل تکانی را فراموش نکنید

بهار، فصل نو شدن و تازگی است. فصل نفس کشیدن 
دوباره طبیعت است. چه زیباست که آغاز سالمان، همزمان 

با رویش زمین اســت. از همه جا بوی زندگی به مشــام 
می رسد. سبز شــدن آغاز می شود... و یک زندگی تازه از 

سر گرفته می شود.
چه تکاپوی دلچسبی آخر سال دیده می شود. همه جا 
بازار خانه تکانی گرم اســت؛ از تمیز کردن خانه گرفته تا 
تغییر دکوراسیون و فضای خانه. دور انداختن وسایل کهنه 

و جایگزین کردن وسایل جدید و ...
ولی یادمان باشد که در میان این هیاهو و جنبش ها، 

یک چیز را فراموش نکنیم و آن خانه تکانی دل است.
مهین موســویان یــک فرهنگی برایمــان می گوید: 
»دلهایمــان را پاک کنیم از زنگارهای کینه و نامهربانی و 
از همه آنچه این آیینه صیقلی را تیره کرده است. بگذاریم 
دلمان مانند طبیعت یک نفس تازه بکشد؛ سبز شود و جوانه 
بزند. باور کنیم که اهمیت دل تکانی، از خانه تکانی بیشتر 
اســت. آرامش، نیاز همیشگی دل ماست و ریشه بسیاری 

از ناآرامی ها، خودمانیم.«
وی ادامه می دهد: »دلخوری ها را دور بریزیم و به جای 
آن مهر و محبت را جایگزین کنیم. دل دریایی شما، جای 
کینه و نامهربانی نیست. ناامیدی، کینه و حسد، سوءظن 
و بدبینی و همه بدی ها را در این دریا غرق کنید. بگذارید 

دیگران نیز در کنار شما آرام بگیرند.
گناهان، قلبمان را بیمار می کند. بیایید قبل از زمزمه 
دعای تحویل ســال، حرکتی برای پاک سازی و دگرگونی 
دلمان آغاز کنیم و عید نوروزی متفاوت را جشن بگیریم. 

از قدیم گفته اند: از تو حرکت از خدا برکت.«
در کارهای خانه مشارکت کنیم

مشــارکت یعنی اثر انگشــت تو جایی بماند. یعنی 
نشــانه ای از تو در یک کار جمعی وجود داشــته باشــد. 
مهارت هایی که داریم و آن چــه بلدیم هرچه قدر هم که 
کوچک باشد در یک کار جمعی، مفید است. دیروز صبح 
یادت هســت که برای پیداکردن یک تکه لباس چه قدر 
البه الی وسایل خانه گشتی؟ این اتفاق خیلی تکرار می شود. 
وقتش است؛ حاال می توانیم به شکل نامرئی اثر انگشتمان 

را روی وسایل خانه، دیوارها و... بگذاریم.

خانواده ای را می شناسم که هر شب یک برنامه  مشخص 
دارند با رمز »همیاری«. همیاری در واقع به معنای این است 

که حواسمان به یکدیگر باشد و به هم کمک کنیم.
ماجرا از یک شب زمستانی آغاز شد که هر یک ازاعضای 
خانواده خسته، گوشه ای لمیده بودند و سرشان توی موبایلشان 
بود. مادر خانواده هم که از همه خسته تر بود تند و تند شام را 
آماده می کرد و بدون این که حواسش باشد با خودش زیرلب 
درددل می کرد که کاش من هم اآلن می توانستم مثل بقیه 
استراحت کنم و... پدر شنید و برنامه  همیاری را تنظیم کرد. 
آن شب همه با هم در آماده  سازی سفره، جمع آوری و شستن 
ظرف ها و جمع آوری فضای خانه کمک کردند. از آن به بعد، 
هر شــب 15 دقیقه برای کار جمعی در خانه وقت گذاشته 
می شــود. جمع آوری وسایل، شست وشــو و یا جمع کردن 
ظرف ها و حتی گاهی یک جاروبرقی و گردگیری مختصر هم 

انجام می دهند. هرشب قبل از خواب، همه ی اعضای خانواده 
درگیر کار مشترکی می شوند که عالوه بر افزایش صمیمیت، 

روح همکاری را در آنها تقویت می کند.
در خانه  جا برای پاگذاشــتن نیست و همه  اسباب و 
اثاثیه به هــم ریخته اند. اآلن برای غافلگیر کردن مادرتان 
چه می کنید؟ البته که ما مسئول وسایل شخصی خودمان 
هســتیم و البته که در قبال آنچــه در محل زندگی مان 
می گــذرد نمی توانیم بی تفاوت باشــیم. کم ترین کار ما 
جمع آوری و مرتب کردن وسایل خودمان است و همراهی 
در جابه جایی وسایل خانه! وقتی قبل از این که کاری را از ما 
بخواهند، خودمان دست به کار شویم یعنی نامرئی شده ایم!

بخواهیم یا نخواهیم بیشــتر تصویرهایی که از اتاق 
نوجوان ها منتشــر می شــود، معموالً اتاق های شــلوغ و 
بی نظمی اســت که هیچ چیزی سر جای خودش نیست. 
البته حداقل این روزهای آخر ســال که بیش تر فضاهای 
خانه شبیه اتاق نوجوان هاست، باعث می شود قدر نظم را 

و لذتی را که از آن می بریم بدانیم.
»ثنا«  15 ساله تا یک سال قبل اتاق مرتبی داشت. اما 
یک دفعه ورق برگشــت و حاال برای پیداکردن یک لنگه 

جوراب در اتاقش باید نیم ساعت وقت بگذارد!
او می گوید: »وقتی دارم دنبال وســایلم می گردم به 
خودم قول می دهم این بار که اتاقم تمیز شد، دیگر مراقب 
باشــم؛ اما دوباره وقتی از مدرسه برمی گشتم خسته  بودم 
و وســایل را در اتاقم پرت می کــردم و این طوری کم کم 

نامرتبی اتاق اضافه شد.«
»ثنــا« این روزها بــرای اولین بــار در خانه تکانی به 
مادرش کمک کرد. به گفته  خودش تمیز کردن اتاق او از 
مرتب کردن همه  خانه ســخت تر بوده و بیشتر زمان برده 
اســت. حاال »ثنا« می خواهد مثل 13 ســالگی اش دوباره 

منظم باشد.
»پارســا«  16 ساله هم می گوید: »خب، اتاقم معموالً 

مرتب نیســت، امــا این روزها که همه  خانــه از تمیزی 
می درخشد، من هم ســعی می کنم اتاقم دوباره نامرتب 
و کثیف نشــود.« پارســا در جابه جایی وسایل به مادرش 

کمک کرده است.
وی درادامــه می گویــد: »البته اغلب پــدر و مادرها 
معتقدند که مهم ترین کار فرزندانشان فعاًل درس خواندن 
است، ولی ما نوجوان ها از این مسئله سوءاستفاده نمی کنیم 
و می دانیم که هرنوجوانی در خانه براساس توانایی و برنامه  
کاری و درسی اش، می تواند زمان مشخصی برای مشارکت 

در این کار گروهی در نظر بگیرد.«
این روزهــا برخی افراد همه چیز خود را به اشــتراک 
می گذارند! غذایی که می خورند، لباســی که می پوشند، 
مهمانــی ای کــه می رونــد، کار و حتــی مطالب علمی، 
آموزشی، وضعیت خانه شان در روزهای خانه تکانی و... را 
برای گروه های دوستانه یا فامیلی به اشتراک می گذارند! 
حاال اگر از فضای مجازی بیرون بیاییم در خانه  کوچکمان 
می توانیم داشته ها و توانایی هایمان را به اشتراک بگذاریم 
و همراه هم شویم. این کار تمرین خوبی برای مشارکت و 
همکاری است. ضمن این که اغلب روان شناسان معتقدند 
همکاری و مشارکت باعث پیشرفت انسان  می شود و قدرت 

او را افزایش می دهد.
 هنگام استفاده از مواد شوینده 

به این نکات توجه کنید
هر ساله و در آستانه نوروز، مسمومیت های سطحی و 
شدیدی در اثر استفاده نامناسب از مواد شوینده در جامعه 
اتفاق می افتد و زنان به عنوان مدیر امور داخلی منزل که 
بیشترین مسئولیت را در نظافت خانه برعهده دارند، آمار 
بیشترین موارد مسمومیت خانگی را نیز به خود اختصاص 
می دهند. آســیب های بهداشــتی هنگام استفاده از مواد 
شــوینده ، ممکن است در کوتاه مدت اثر چندانی نداشته 
باشد، اما در بلندمدت مشکالت ریوی و پوستی، عوارض 

چشمی و آلرژی های مختلف تا سرطان را به همراه دارد.
کار شناســان بهداشت محیط وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی در مورد ترکیب مواد شوینده به مردم 
هشــدار داده اند؛ زیرا ترکیب مواد شوینده یا پاک کننده ها 
بــا مــواد ســفیدکننده در فضای کوچکــی مانند حمام 
یا دستشــویی خطرناک اســت. با ترکیب شــوینده ها با 
سفیدکننده ها از فعل و انفعاالت شیمیایی ترکیب این مواد، 
گاز کلر آزاد شده که با رطوبت مخاط دهان اسید کلریدریک 
ایجاد کرده که بسیار قوی و سوزاننده است و استنشاق آن 

در فضاهای کوچک عالیم شدید تنفسی ایجاد می کند.
بد ترین شکل اســتفاده از مواد شوینده و پاک کننده 
آن اســت که آنها را با آب گرم مخلوط کنند یا از آنها در 
محیط های بسته ای که بخار آب وجود دارد، استفاده شود.
کار شناســان بهداشــت محیط وزارت بهداشت برای 
کاهش عوارض تنفســی و مســمومیت ها به افراد توصیه 
می کنند که از مواد شوینده و پاک کنندهای استفاده شود که 
آسیب کمتری می رسانند، به طور مثال استفاده از پودرهای 
شوینده که آنزیم هم دارند، بسیار ایمن تر از استفاده از مواد 
ســفیدکننده ای است که بخار دارد. استفاده از پاک کننده 
استاندارد و خودداری از مصرف مواد شوینده و پاک کننده ها 
در فضاهای بســته، از دیگر توصیه های کار شناسان وزارت 
بهداشت است. بخار متصاعد شده از ترکیب جوهرنمک و 
وایتکس بســیار برای چشم، پوست و ریه خطرناک است، 

بنابراین باید از ترکیب این دو ماده جدا پرهیز شود.
همچنین هنگام شســت و شوی حمام و دستشویی 
باید از ماســک های محافظ اســتفاده شده و پنجره ها باز 
و تهویه روشــن باشد تا جریان هوا برقرار شود. بسیاری از 
مواد ضد عفونی کننده به راحتی از ماسک های کاغذی عبور 
می کنند و می توانند موجب آسیب ریه شوند بنابراین تهویه 
مناسب محل، روشن کردن هواکش و بازکردن پنجره ها، 
اســتفاده نکردن از محلول های غلیظ و بســتن دستمال 

ضخیم مرطوب روی دهان و بینی می تواند تا حد زیادی 
از بروز آلرژی ها و پیشگیری از این مشکالت کمک کند.

کار شناسان وزارت بهداشت از مردم می خواهند که به 
توصیه های ایمنی روی برچسب محصوالت مانند پوشیدن 
دستکش و ماسک هنگام استفاده از محصوالت سوزاننده، 
توجه کنند. استفاده از مواد شوینده شیمیایی ممکن است 
موجب تشــدید بیماری های قلبی، عروقی و ریوی شــود؛ 
مواد شــوینده شــیمیایی روی زنان باردار، افراد مســن و 
کودکان بیشــتر آسیب رسان است. افراد هنگام استفاده از 
شوینده ها باید مطمئن شوند که استفاده، نگهداری و دفع 

این موادشیمیایی، مطابق با دستورالعمل سازنده است.
صادق حمیدی یک امدادگر برایمان در مورد شــیوه 
کمک به افرادی که دچار آســیب ریوی حین اســتفاده از 
مواد شوینده شده اند، می گوید: »اولین و بهترین اقدام برای 
مسمومان ریوی، خروج سریع فرد از محل سربسته و استفاده 
از هوای آزاد و قرار گرفتن در معرض جریان هوا است، زیرا 
استنشاق هوای تازه، تنفس را تسهیل کرده و موجب آرامش 
می شود. همچنین استفاده از بخور به ویژه بخور سرد بسیار 
کارآمد بوده و خودداری از صحبت کردن نیز مفید اســت. 
ارجاع هرچه سریع تر آسیب دیدگان و مسمومان به پزشک 

یا تماس با اورژانس در این موارد ضروری است.«
وی درباره آســیب ناشــی از مواد شــوینده بر چشم 
نیــز توضیح می دهد: »انواع مواد شــیمیایی می توانند به 
چشــم آسیب برسانند، مواد شــوینده و رنگ بر از جمله 
خطرناک ترین مواد برای چشــم به شــمار می روند و در 
صورت تماس با چشــم به ســرعت قرنیه را زخم کرده و 
حتی در موارد شدید تر می توانند به سوراخ شدن کره چشم 
منجر شوند. مواد شوینده همچنین می توانند موجب ایجاد 
زخم های شدید در پلک شده و چسبندگی های کره چشم 
و پلک را به همراه داشــته باشند. آسیب ناشی از این مواد 
ممکن است آن قدر جدی باشد که بینایی به طور کامل از 
بین برود بنابراین استفاده از عینک حفاظتی جهت کاهش 
آسیب چشم ها توصیه می شود. اگر هنگام استفاده از مواد 
شــوینده ، ضدعفونی ، ســفیدکننده و پاک کننده ها ، مواد 
شیمیایی موجود در آنها به چشم پاشیده شد ، فورا چشم 
را به مدت 15 تا 20 دقیقه زیر شیر آب قرار داده سپس به 

پزشک مراجعه شود.«

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1399/3/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و 
زیان ســال مالی 98 به تصویب رسید. آقای پیمان باقری پور با کد 
ملی 5179659949 به ســمت بازرس اصلی و آقای علی بردایی با 
کد ملی 0040249735 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.

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

آگهی تغییرات شرکت آرن افرا سهامی خاص
به شماره ثبت ۹۹۳7۱ 

و شناسه ملی ۱ ۱0۱0۱۴۳۳۶۱ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طــور فوق العاده 
مــورخ 1398/12/14 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حســاب سود و زیان ســال مالی 1397 مورد تصویب واقع گردید 
رحمت الــه ذوالقدری قره بالغ به شــماره ملی 1533799008 به 
سمت بازرس اصلی توکل نظری به شماره ملی 5889592300 به 
سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 به مدت یک سال 
انتخاب گردیدند. علیرضا روحانی با شــماره ملی 0937471879 
بــه نمایندگی از شــرکت پرســیت همــکاران به شناســه ملی 
10760241142 بــه ســمت عضو هیئت مدیــره محمد کبیری 
به شــماره ملی 0058475885 به نمایندگی از شــرکت کشت 
و صنعت ورده و ســیبان دره به شناســه ملی 10103381961 
به ســمت عضو هیئت مدیره محبعلی حســنی برسری به شماره 
ملی 5949862929 به نمایندگی از شرکت صنایع همراه رسا به 
شناســه ملی 10100949715 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت مورد تصویب واقع گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی
 موتورسیکلت برقی لیتیوم پدیده پارس 

سهامی خاص به شماره ثبت ۳7۶۱0۵ 
و شناسه ملی ۱0۳۲0۲۴7۴۵۱ 

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

 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/05 
و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/05 تصمیمات 
 ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال
به مبلغ 10000000000 ریال منقســم به 10000000 سهم 
1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شــده از طریق مطالبات 
حال شــده تامین گردیده افزایش یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شــرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت شریف گستر نفیس شهر سهامی خاص 
به شماره ثبت ۴۹8۱8۲ و شناسه ملی ۱۴00۶۱۶۴0۶0 

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   1397/8/30
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تهیه و تولید 
و توزیــع و خرید و فروش 
صــادرات و واردات تولید 
غذایی  محصــوالت  انواع 
شامل انواع لواشک و آلوچه 
و زالزالک و انواع گوشــت 
قرمز و سفید و ماهی انواع 
محصــوالت غذایــی رب 
ماهی  تن  فرنگــی  گوجه 
و شوریجات،  ترشــیجات 
آبلیمــو، آبغوره، ســرکه، 
زیتون، روغن زیتون، انواع 
روغن های خوراکی، روغن 
آفتابگــردان، انواع ســس 
ســرد و گــرم، مرباجات، 
گوشتی  کنسروجات  انواع 
کمپوجات،  غیرگوشتی،  و 
چاشنی ها، خشکبار،  انواع 
ادویه جــات، قند و شــکر 
چــای برنج گنــدم، جو، 
حبوبــات،  انــواع  ذرت، 
زعفران میوه جات خشک و 
منجمد، سبزیجات خشک 
و منجمد، انــواع کیک و 
کلوچه و ویفر و شکالت و 
آبنبات. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات پس 
از اخذ مجوزهای الزم تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از 2 نفر 
به 5 نفــر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح شد.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی 

شیرین ساز قطره 
طال سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۲۵۴۶۳

و شناسه ملی 
۱0۱0۱۶88۹8۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

 تجدید مناقصه  عمومی واگذاری توزیع امانات 
منطقه پستی شمال غرب استان تهران

م الف 3973

شــرکت ملی پســت جمهوری اســالمی ایران در نظر دارد تجدید 
مناقصه عمومی واگذاری توزیع امانات منطقه پســتی شــمال غرب 
استان تهران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به شماره 
2099003067000081 برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه 
 www.setadiran.ir ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد. 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 شنبه مورخ 1399/12/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  
ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1399/12/06        

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 17 روز یکشنبه تاریخ 1399/12/17 
زمان بازگشائی پاکت ها : ساعت 8  روز دوشنبه تاریخ 1399/12/18 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس- تهران – خیابان شریعتی- نرسیده 
به پل ســیدخندان- ورودی شــماره 20 مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات- ســاختمان مرکزی شرکت ملی پست -  طبقه همکف - کمیسیون 
معامالت ارســال نمایند و یا با تلفن4395039 -0912 آقای شیدایی تماس 

حاصل فرمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

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

گروه قرارگاه های پشتیبانی سازمان صنایع دفاع - فرماندهي قرارگاه شهدای منطقه پارچین در نظردارد از طریق برگزاري مناقصه عمومي 
فعالیتهای مشروح زیر را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 اجرای عملیات نگهداری فضای سبز وخدمات شهری شهرک شهید نامجو -  )مناقصه شماره 2161  ( 
اجرای عملیات نگهداری فضای سبز وخدمات شهری مجموعه قرارگاه و شهرک شهید مطهری –  ) مناقصه شماره 2162  ( 

اجرای عملیات نگهداری و تعمیر تأسیسات مجموعه قرارگاه و شهرک  شهید مطهری–  ) مناقصه شماره 2163  ( 
اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پست برق 63 کیلوولت  -  )مناقصه شماره 2164  (

لذا از کلیه شرکتهاي داراي سوابق کاري مشابه و متقاضي شرکت در مناقصه های باال دعوت میگردد به منظور بازدید از محل و اخذ فرم مناقصه حداکثرتا پایان وقت 
اداري روز شنبه  مورخه99/12/16  همه روزه به غیر از پنجشنبه و ایام تعطیل رسمي در ساعات اداري به نشاني: تهران ، کیلومتر20 بزرگراه امام رضا)ع( 
)جاده خاوران( ، بعد از پاکدشت ، میدان سپهبد شهید سلیمانی ، بلوار شهداي پارچین ، قرارگاه شهدای منطقه پارچین، معاونت بازرگانی- مدیریت 

قراردادها مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های:36024502-021  تماس حاصل نمایند. 
✔ ضمناً هزینه درج آگهی در جراید بعهده برنده مناقصه می باشد.

✔ ثبت نام در سامانه مدیریت تأمین کنندگان ودجا ) سمتا ( الزامی و دارندگان گواهینامه در اولویت می باشند.
✔ کمیسیون معامالت فرماندهي قرارگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد.

مناقصه عمومی

م الف4013

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 6104337743976845  
بانک ملت و یا حساب 0106713595009)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش 

بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

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 هیچ گونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
6- در صورت 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.

ه 
ج

تو

تلفن: 35202278 - 021  نمابر:021-33910922
واحد  آبونمان

روابط بین الملل موسسه کیهان

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستان ها سال 99

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

6/380/0003/190/0001/595/0007/490/0003/745/0001/872/500روزانهکیهان فارسی

12/260/0006/131/3003/065/65014/756/0007/378/0003/689/000روزانهکیهان انگلیسی

12/260/0006/131/3003/065/65014/756/0007/378/0003/689/000روزانهکیهان عربی

3/380/0001/690/000845/0006/240/0003/120/0001/560/000هفتگیکیهان ورزشی

3/380/0001/690/000845/0006/240/0003/120/0001/560/000هفتگیمجله زن روز

1/690/000845/000422/5002/392/0001/200/000600/000دوهفته نامهمجله کیهان بچه ها

----------530/000----------420/000دوماهانهمجله کیهان فرهنگی


