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 یک دانشجوی زائرسرزمین نور: وارد اینجا که می شوی باید با وضو وارد شوی! چرا 
که قطعه قطعۀ این خاک بوی شهیدان را می دهد، کوچه ای را نمی توانی پیدا کنی که 

آغشته به خون شهیدی نباشد.

مسلم یار بیگی نژاد یک زائر مناطق جنگی ایالم: کدامین را بگویم؟ از دو کوهه یا 
یادمان شرهانی؟ یا فتح المبین که شهدای گمنامش من را صدا می زدند؟ یا اروند 

که با هرموج صدای یاحسین)ع( بر فضا طنین انداز می شد.

حجت االسالم محمد هاشمی 
مسئول کاروان راهیان نور 

شهید صیاد شیرازی و شهید 
حسن باقری: باید قبل از آمدن 

به این سفر، دل و روح و فکر زائر 
آماده باشد و بداند عازم جایی 
است که در آن می تواند معرفت 
کسب کند و به همین دلیل به 
تفکر واداشته شود که رفتارش 
در این مناطق چگونه باید باشد 
و زمانی که بازگشت بداند برای 
حفظ این حال چه کند و چگونه 

این مسیر را ادامه دهد؟

اشتباه می کنند کســانی که خیال می کنند یا 
باید اســم جنگ را نیاورد، یا اگر اسمش را آورد، بر 
ضدش حرف زد؛ جلسه تشکیل می دهند برای آثار و 
ادبیات جنگ، آن وقت شعر ضد جنگ در آن جلسه 
می خوانند؛ اینها خطا و اشــتباه می کنند. اینها مثل 
بازمانده   کسانی هستند که کتاب های خّطِی نفیس 
یک مّلت را - نُسخ منحصر به فرد را- آتش بزنند و 
از بین ببرند؛ مثل کسانی هستند که نفت یک کشور 
را استخراج کنند و بریزند داخل دریا و از بین ببرند؛ 
ثروت ملی را- که می تواند تاریخ را بســازد، آینده 
را بســازد و ذکر آنها مثل ذکر »َو َذِکّرُهم بِایّاِم اهلل« 
مایه  ساختن حال و آینده  کشور بشود- دارند از بین 
می برند. فیلم می سازند، فیلم ضد جنگ می سازند؛ 
کتاب می نویسند؛ باید مراقب بود. دو مقوله را با هم 
اشــتباه می کنند؛ یک مقوله این است که آیا جنگ 
فی نفســه چیز خوبی است یا چیز بدی است؟ خب 
معلوم است جنگ چیز خشنی است؛ جنگ، کشتن 
دارد، نابود شــدن دارد، مجروح شدن دارد، معلوم 
است؛ این یک مقوله است. یک مقوله  دیگر این است 
که یک ملتی که مورد تهاجم قرار می گیرد از جهات 
مختلف، اگر چنانچه قوت خود را، نیروی خود را به 
میدان نیاورد و در مقابل دشمن نَایستد، چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ این مقوله را با آن مقوله مخلوط می کنند. 
دفاع مقدس یک حرکت حیاتی بود، یک نفس کشیدن 
بود برای این ملت؛ نفس نمی کشیدیم، می مردیم؛ این 

را باید زنده نگه داشت.
)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دست اندرکاران 

راهیان نور95/12/16(
ای شهید! آمده ام، زندگی را دوباره بیاموزم؛ از واژه آب 
تا لبان تشنه تو،از سردی خاک تا گرمی خون تو، از نیستی 
انسان تا ابدیت شــهید. آمده ام دوباره شروع کنم بودن را؛ 
اما این بار با شــما بودن را. آمده ام نبودن بودن را به بودن 
بودنتان بپیوندم تا باشــم ،پرازمعنا. پر از معنا با عشق شما، 
پر از وجود به عشق شما، آمده ام عشق آرمانی ام را آسمانی 
کنم؛ همچون شــما. آمده ام دلم را بدهم تا عشــق بگیرم. 
آمده ام بی دِل عاشق باشم. آمده ام در پی معشوق گم شوم. 
گم شوم در ازل تا همانند تو ابدی شوم، همچون تو گمنام. 
می خواهم خون ســرخت را به صفحه ایمان بنشانم. ایمان 
را به آیینه زنگار گرفته دل نشــان دهم تا آوای عشــق سر 
دهد تا سرشار شــود از رنگ تو، تا بشکند تا قیمتی شود، 
قیمتی شــود تا خریدنی شــود. می خواهم خریدارش خدا 
باشد. می خواهم همانند تو همه هستی ام را خدایی با خدا 
حساب کنم، به قیمت دو بال. فقط دو بال برای پرواز، پرواز 
در آسمان عشق او، تا زمانی که همانند تو به آن آبِی بیکران 
بپیوندم. تا تو بودن،فاصله ها چه بســیار و راه چه دشوار! اما 
ام،آمده ام پرازامید، می روم پر از عشــق و منتظر  من آمده 

خواهم ماند تا دیدار،دیداِر من و یار.
قطعه ای از افالکیان میان ما 

مسلم یار بیگی نژاد یک زائر مناطق جنگی برایمان ضمن 
توصیف احواالت نورانی این سفر معنوی، می گوید: »نمی دانم 
چگونــه وصف حال خویش کنم، از کجا بگویم؟ از راهیانی 
که مرا راهیان کردند، از فرشــتگانی که بال گشودند و مرا 
رهســپار نمودند. از شبی که اجازه رفتن به من داده شد یا 
از صبحی که به ســوی نور حرکت کردم. نمی دانم که بود؟ 
چه بود؟چگونه رخ داد؟ چه کســی پدر را راضی به دوری 

فرزندش کرد؟ همین قدر می دانم وقتی شنیدم، اشکهایم 
جاری شد. از کجا بگویم؟ از دوکوهه یا یادمان شرهانی؟ یا 
فتح المبین که شهدای گمنامش من را صدا می زدند؟ یا اروند 
که با هرموج صدای یاحسین)ع( بر فضا طنین انداز می شد.«

وی درحالی که اشک معرفت در چشمانش حلقه زده 
ادامه می دهد: »از کجا بگویم؟ از شــهدایی که در رودخانه 
دویرج غرق شــدند یا از شهید گمنامی که به نجوای دلم 
گوش داد و حاجتم را خیلی سریع برآورده کرد. آی خدا چه 
بگویم،چه بگویم، از قالویزان، قالویزان، قالویزان؟! نقطه ایثار 
زمین نیست، خاک نیست، آسمان است،قطعه ای از افالکیان 
در میان ما.فرشتگان درآن فرود می آیند؛ بوی بهشت می آید.

از پشت فنس ها صدای »خوش آمدید یاران ما« در گوشم 
می پیچید. نمی دانم خواب بودم یا بیدار؟ من بودم یا روحی 
ازمن؟ نمی دانم هرچه بود همانند رویایی شیرین بود که به 
ظاهر تمام شــد؛ اما نیمی از وجودم در آنجا باقی مانده تا 

برای نیمی دیگر طلب عفو و بخشش کند.«
فرهنگ سازِی عادات خوب در بطن راهیان نور

یک حرکت خوب در بطن راهیان نور این اســت که از 

می گیرد، می توانند درمسابقه بزرگ کتابخوانی راهیان نور 
شرکت کنند. برای تحقق این مهم می توان بین راهیان نور 
و اداره کتابخانه های عمومی کشور پل ارتباطی ایجاد کرد 
تا الاقل از قشر دانشجویی ترویج فرهنگ حسنه کتابخوانی 
را در قلب اردوهای راهیان نور آغازگر باشیم. این همکاری 
و فعالیت ها باعث می شود عمق مطالعه دانشجویان بیشتر 
شود و شاهد رشد فرهنگی قشر تحصیل کرده و به طبع آن 
جامعه باشیم. به نظر می رسد کتاب هایی با موضوعات دفاع 
مقدس، دین، سبک زندگی ایرانی اسالمی و خانواده برای 
برگزاری این قبیل مسابقات کتابخوانی در فرصت اردوهای 

راهیان نور مناسب باشند.
جلسه ویژه شورای سیاست گذاری راهیان نور پنجشنبه 
)19 اسفندماه( با حضور سردار سرلشکر پاسدار دکتر محمد 
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ساختمان شهید 
کاظمی تهران برگزارشد. در این جلسه فرماندهان قرارگاه 
راهیــان نور ارتش، قــرارگاه فرهنگی راهیان نور کشــور، 
نمایندگان تام االختیار مجلس شــورای اســالمی، وزارت 
جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

ایــن فرصت طالیی برای ترویج و تثبیت عادات خوب بهره 
بگیریم. برای مثال کاشت نهال در یادمان شهدای شلمچه 
توسط دانشجویان و معلمان بسیجی، همزمان با روز راهیان 
نور- 20 اسفند ماه -95حرکت الهام بخش و الگوسازی شد. 
بسیج دانشجویی پردیس حضرت فاطمه الزهرا)س( اهواز به 
یاد راست قامتان هشت سال دفاع مقدس و به پاس قدردانی 
از هشت سال دفاع جانانه هزاران جوان غیرتمند در یادمان 
شهدای شلمچه نهال کاشــت. بسیج دانشجویی پیشنهاد 
می کند کاروان های راهیان نور که هرساله از مناطق جنگی 
بازدید می کنند، برای نجات خوزستان از خشکی و غبار هر 

شخص یک نهال بکارد.
حرکت دیگر، ترویج فرهنــگ کتابخوانی بین زائرین 
سرزمین نور اســت. اردوهای راهیان نور به عنوان یکی از 
مهم ترین فعالیت هــا درعرصه ترویج فرهنگ دفاع مقدس 
اســت و هدف از اجرای این طرح باال بردن سطح فرهنگی 
اردوهای راهیان نور دانشــجویی به وسیله ترویج »مطالعه 
مفید« اســت. برای مثال شــرکت کنندگان در اردوهای 
راهیان نــور با مطالعه کتاب هایی کــه دراختیار آنان قرار 

گردشگری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد 
اســالمی، وزارت آموزش و پرورش، رئیس ستاد راهیان نور 
حوزه های علمیه کشور و دیگر مسئوالن لشکری و کشوری 
حضور داشــتند. گفتنی است در حاشیه این جلسه، عالوه 
بــر رونمایی از 20 جلد کتاب با عناوین دفاع مقدســی از 
شناسنامه یادمان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس، نرم افزار 
جامع راهیان نور و شــعار سال راهیان نور نیز رونمایی به 

عمل آمد.
ترویج فرهنگ شهید و شهادت

 سیر معرفتی و تکاملی 
حجت االسالم محمد هاشمی مسئول کاروان های راهیان 
نور شهید صیاد شیرازی و شهید حسن باقری درباره ترویج 
فرهنگ شهید و شهادت از طریق راهیان نور توضیح می دهد: 
»ترویج فرهنگ شهید و شهادت یک سیر معرفتی و تکاملی 
اســت که برای شروع این مهم قبل از آمدن به منطقه، در 
مدرسه و دانشگاه نقش معلم و استاد، و در خانواده نقش پدر 
و مادر جدی اســت. باید برای زائران شفاف سازی شود که 
به کجا و برای چه می رود، سفرش زیارتی است یا تفریحی؟ 

دانشــگاه ها این توجیه صورت بگیرد. این وظیفه یک نهاد 
خاص نیســت، بلکه یک وظیفه و تکلیف فردی است. مثال 
من در مدرسه ام احساس کنم که این توجیه الزم است، یا 
دانش آموز احساس کند که این کار الزم است و یا خانواده 
احساس کنند که این آشنایی قبل از اعزام برای فرزندشان 
ضروری اســت. حتی شما با عنوان یک خبرنگار می توانید 
به مدیران و مســئولین مدارس تذکر دهید که ابتدا دانش 
آموزان را توجیه کرده و سپس به راهیان نور اعزام کنند.«

سرزمین نور و بارانی شدن آسمان دل ها 
ســرزمین نور سرزمین معانی اســت. سرزمین درک 
و شــهود اســت. در آنجا نادیدنی ها به چشــم می آیند و 
ناشنیدنی ها شنیده می شوند و ناگفتنی ها به زبان می آیند؛ 
بوی ایمان در مشام جان می نشیند و معنویت لمس می گردد.

یک دانشــجوی زائر برایمان می گوید: »بگذار صادقانه 
همه چیز را بگویم؛ من از جبهه و جنگ و عشــقبازی بین 
خــدا و رزمنده هــا، جز حرف و کالم و خاطــرات دیگران 
هیــچ نمی دانم و خود در این باره نــه چیزی دیده ام و نه 
لمــس کرده ام؛ امــا خیلی دلم می خواهــد این مفاهیم را 

بفهمم. می خواهم بی بها شــدن جان را در بازار عشق و راه 
وصال، درک کنم. باید چیزی باالتر از جان و زندگی باشــد 
که بســیجیان، بی پروا دســت و پا و حتی جان را فدایش 
کرده اند؛ دلــم می خواهد باالتر از جــان و زندگی را خود 
تجربه کنم. می خواهم بفهمم هیچ شدن را برای همه چیز 
شدن و فنا شدن را برای هست شدن. سرزمین نور انگار از 
جهان دیگر و ترکیب دیگری است؛ اینها را از مرور خاطرات 
مســافران آن خطه هم می توان فهمید. با نزدیک شدن به 
این ســرزمین فضایی وصف ناشدنی به وجود می آید. همه 
ترجیح می دهند که با خود و خدایشان خلوت کنند و این 
نیاز را خودم احساس کردم. این دیار نیازی به توضیح ندارد 
و سکوت نیزهمهمه ای شگرف است. نخل های بی سر خود 
حدیثی مفصل دارند. سوسنگرد، هویزه، طالئیه، خرمشهر 
و شــلمچه و... که رازهای نهان بسیار دارد که این همه را 
هرگوش ناشنوایی هم به گوش جان خواهد شنید. آری روح 
شهدا حاضر است سرزمین متبرکی است که همچون کربال 

رازهایش را با زائرش نجوا می کند.«
وی ادامه می دهد: »اینجا هرچه هست عشق است، 
ایمان اســت، زمزمه اســت، اینجا تربت پاک شهیدان، 
دل های عاشقان و با ایمان را به سوی نور هدایت می کند. 
ما به ســوی سفری حرکت می کنیم که دل ها برای آنها 
می تپد؛ چرا که همه آنهایی که در این سرزمین آرمیدند 
به نام و یاد سرور و ساالرشان امام حسین)ع( قدم نهاده اند 
و چون نام آن بزرگوار در وجودشان است هرچه پیش آید 
خوش است.ما به جایی حرکت می کنیم که راه به سوی 

کربال دارد.«
این دانشجو در تکمیل صحبت هایش می گوید:» قدم 
به مناطق غرب یا جنوب که می گذاری آسمان دلت بارانی 
می شود، دیدگانت به اشک می نشیند و بغضی سنگین راه 
گلویت را می گیرد. وارد این سرزمین ها که می شوی باید با 
وضو وارد شــوی! چرا که قطعه قطعۀ این خاک بوی شهدا 
می دهد، کوچه ای را نمی توانی پیدا کنی که آغشته به خون 
شهیدی نباشد. چشم به امواج متالطم کارون می دوزم، انگار 
زمزمه های عاشقانه بچه ها را از دل کارون می شنوم. لحظات 
زیبا، غروب دلمان را با خود می برد. گویا غروب هم دلش به 

اندازه آسمان دیدگان ما بارانی است.«

و بهترین حاجتی که می تواند در این سفر بگیرد چیست؟«
وی ادامه می دهد: »باید قبل از آمدن به این سفر، دل 
و روح و فکر این زائر آماده باشــد و بداند عازم جایی است 
که در آن می تواند معرفت کســب کند و به همین دلیل به 
تفکر واداشــته شود که رفتارش در این مناطق چگونه باید 
باشــد و زمانی که بازگشت بداند برای حفظ این حال چه 

کند و چگونه این مسیر را ادامه دهد؟«
مسئول کاروان های راهیان نور شهید صیاد شیرازی و 
شهید حســن باقری می افزاید: »هر مسئولی باید احساس 
مســئولیت کند و حتما قبل از راهیان نــور در مدارس و 

بدون نقطه کور

جدو    ل

تداوم راه شهدا در زیارت با بصیرت
آثار و برکات سفر معنوی راهیان نور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس- بخش پایانی

گالیا توانگر 

تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت الکترونیک برفر در تاریخ ۱۳۹5/6/۲۳ 
به شماره ثبت ۴۹۸۳۳۳ به شناسه ملی ۱۴006۱70۱۳5 

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. - موضوع شــرکت: 
انجــام کلیه امور فنی، مهندســی، تولیدی، صنعتی و بازرگانی، اعم از »تحقیقات، طراحی، ســاخت و تولید، راه اندازی خط 
تولید، احداث کارخانه، مشاوره، انتقال تکنولوژی، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری و خدمات پشتیبانی« در زمینه: »کلیه 
دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی، کنترلی، برق قدرت، مهندسی پزشکی، اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق، مکانیک، 
رباتیک و مکاترونیک، ماشــین آالت و تجهیزات صنعتی، مهندســی مواد، نرم افزار و ســخت افزار رایانه و دستگاههای جانبی 
مربوط به آن، تجارت الکترونیک و تکنولوژی اطالعات )آی تی(«. همچنین بازرســی کاال و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره 
کیفی اســتاندارد، داللی و حق العمل کاری و اخذ نمایندگی از شــرکت های داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به داخل و 
خارج کشور، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی، صادرات و واردات، خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی، بازگشــایی ال سی برای شرکت نزد بانکهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقــی داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبــارات از کلیه بانکهای معتبر داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی، ترخیص 
کاال از گمــرکات داخلی، شــرکت در کلیه مناقصات و پیمانها و مزایدات دولتــی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی و به 
طور کلی هرگونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شــرکت باشــد. )در صورت ضرورت قانونی، انجام موضوعات پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح(. - مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شــرکت: تهران شمس آباد 
باالتر از میدان ملت خیابان غفاری پالک 3 کد پستی 1673935743- سرمایه شرکت: مبلغ 3/000/000/000 ریال منقسم 
به 100 ســهم 30/000/000 ریالی که تعداد 100 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1/050/000/000ریال 
توســط موسســین طی گواهی بانکی شماره 95/813/374 مورخه 95/6/8 نزد بانک ســامان شعبه دولت پرداخت گردیده 
اســت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. - اولین مدیران شــرکت: خلیل ابراهیمی شنگل آباد به شماره ملی 
0450313697 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره- مهری آسایش دوســت نوبر به شماره ملی 1375574231 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- مریم فرمهینی فراهانی به شــماره ملی 0083036768 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت به امضای آقای خلیل 
ابراهیمی شــنگل آ باد همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای خلیل ابراهیمی شــنگل آباد همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. - اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه- بازرس اصلی و علی البدل: سلمان باستانی به شماره ملی 
0073290841 به عنوان بازرس اصلی- لیال کرمانیان مجرد به شماره ملی 0073863777 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. )ثبت موضوع 

فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ثبــت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع 
شــرکت: انجام کلیه امور بازرگانی، خریــد، فروش، توزیع و حق العملکاری کاالهــا، واردات و صادرات کلیه کاالها 
و ترخیص کاالهای مجاز از تمام گمرکات کشــور، شــرکت در مناقصات و مزایده هــای دولتی و خصوصی داخلی 
و خارجی، اخذ وام و تســهیالت ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و 
خارجی جهت شــرکت، اخذ نمایندگی و اعطاء به شرکت های داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد 
شــعبه در داخل و خارج کشور، بازگشایی و اخذ اعتبارات و ال سی برای شرکت، برپایی و شرکت در کلیه همایشها 
و نمایشــگاهها و سمینارهای دولتی و خصوصی )مربوط به موضوع فعالیت شرکت(، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیر شــبکه ای، مشاوره بازرگانی به شرکت های تجاری و 
صنعتــی اعم از دولتی و خصوصی »کلیه موارد مذکور در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم« مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فرجام بین خیابان سراج و شهید عبادی 
شماره 319 کد پســتی 1684964913 سرمایه شــرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 1000 سهم 1000 
ریالی که تعداد 1000 ســهم با نام می باشــد که مبلغ 1/000/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 
1875/95 مورخ 95/6/11 نزد بانک انصار شــعبه چهار راه رشید پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای 
مدت دو ســال به شرح ذیل تعیین شــدند: 1- آقای سید علیرضا شریفی اصل شماره ملی 0065829492 بسمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 2- آقای ســید باقر شــریفی اصل شماره ملی 1729515150 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره 3- خانم ســعیده شریفی اصل شــماره ملی 0057972400 بسمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق 
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء: آقای سید علیرضا شریفی اصل بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و آقای سید باقر شریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود و سایر نامه های اداری با امضاء: آقای سید علیرضا شریفی اصل بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای 

سید باقر شریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آسیه 
اکبری حلم به شــماره ملی 1360642803 به عنوان بازرس اصلی. ســید ایمان موسی کاظمی محمدی به شماره 
ملی 1757469151 به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد موضوع 

فعالیت ثبت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تأسیس شرکت سهامی خاص شریف گستر نفیس شهر 
در تاریخ 1395/6/20 به شماره ثبت 498182

 به شناسه ملی 14006164060

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

شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 10 دستگاه تیغه 
برف روب به شــماره )200951010000057( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. )کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 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: تاریخ 95/12/21 روز شنبه می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 16 روز شنبه تاریخ 95/12/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19 روز شنبه تاریخ 96/1/19

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 96/1/20
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های 
الف: آدرس تهران- فرودگاه مهرآباد- خ معراج- جنب ســازمان هواشناســی- ســاختمان شــماره8- اداره کل 

تدارکات- اداره قراردادها. تلفن: 61022454
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

 3507م الف

تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
خرید ۱0 دستگاه تیغه برف روب

آگهی 
مناقصه عمومی

سازمان بهشت زهرا)س( در نظر دارد امور مربوط به نگهداری و نگهبانی تعداد 
1500 دســتگاه آرامگاه خانوادگی را برای مدت یکســال شمسی به اشخاص 
حقوقی واجد شرایط واگذار نماید بدینوسیله از داوطلبین دعوت به عمل می آید.
الف( شــرایط متقاضی: 1- دارای رتبه نگهداشــت از حوزه خدمات 
شهری شهرداری تهران 2- دارای سابقه کار در امور نظافت و قراردادهای 
رفت و روب خدمات شــهری 3- دارای برگه ثبت نام در سامانه وزارت کار 

جهت دریافت گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاری.
ب( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین برای 
خرید اســناد مناقصه می توانند با در دســت داشــتن فیش واریزی به مبلغ 
200/000ریال به شماره حســاب 1001 نزد بانک شــهر شعبه بهشت زهرا 
)ســالم اهلل علیها( به جاده قدیم تهران- قم ســاختمان اداری شــماره یک 

سازمان- اداره حقوقی و قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.
ج( میزان سپرده شــرکت در مناقصه: متقاضیــان می بایست مبلغ 
300/000/000 ریــال را به عنوان ســپرده شــرکت در مناقصه به صورت 
ضمانتنامه بانکی در وجه ســازمان بهشــت زهرا)س( با اعتبار حداقل ســه 
ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حســاب 1003 بانک شــهر شــعبه 
بهشــت زهرا)س( به نام سازمان بهشت زهرا)س( به همراه اسناد مناقصه در 

پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید.
د( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات 
اداری جهت دریافت و تکمیل و تحویل اســناد مناقصه می باشــد. )ساعت 

پایان تحویل پاکت 15/30 می باشد(.
بدیهی اســت شرکت در مناقصه و ارایه پیشــنهاد به منزله قبول شروط و 
تکالیف مقرر در اســناد مناقصه بوده و ســازمان در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار است.
ضمنًا مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید 
مدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر 

شده »الف« و »ب« تحویل نمایند.
روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)سالم اهلل علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

شماره:95/20
شهرداری تهران

سازمان بهشت زهرا)س(

سازمان بهشت زهرا)س( در نظر دارد انجام عملیات نصب و خطاطی 
و حکاکی ســنگ را برای مدت یکسال شمســی به اشخاص حقوقی واجد 

شرایط واگذار نماید.
الف( شرایط متقاضی: 1- دارای رزومه کاری مثبت در زمینه موضوع 
مناقصه 2- دارای برگه ثبت نام در سامانه وزارت کار جهت دریافت گواهی 

صالحیت ایمنی پیمانکاری
ب( محل دریافت اســناد و تسلیم پیشــنهادات: کلیه داوطلبین 
بــرای خرید اســناد مناقصه می توانند با در دســت داشــتن فیش واریزی 
به مبلغ 200،000 ریال به شــماره حســاب 1001 نزد بانک شــهر شعبه 
بهشت زهرا)سالم ا... علیها( به جاده قدیم تهران- قم ساختمان اداری شماره 
یک سازمان- اداره حقوقی و قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.

ج( میزان سپرده شــرکت در مناقصه: متقاضیــان می بایست مبلغ 
300،000،000 ریــال را به عنوان ســپرده شــرکت در مناقصه به صورت 
ضمانتنامه بانکی در وجه ســازمان بهشــت زهرا)س( با اعتبار حداقل سه 
ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حســاب 1003 بانک شــهر شــعبه 
بهشــت زهرا)س( به نام سازمان بهشت زهرا)س( به همراه اسناد مناقصه در 

پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید.
د( مهلت ارائه اســناد:  از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات 
اداری جهت دریافت و تکمیل و تحویل اســناد مناقصه می باشــد. )ساعت 

پایان تحویل پاکت 15/30 می باشد.(
بدیهی است شــرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهاد به منزله قبول شروط و 
تکالیف مقرر در اســناد مناقصه بوده و ســازمان در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار است.
ضمنا مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید 
مدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر 

شده »الف« و »ب« تحویل نمایند. 

آگهی تجدید مناقصه 
عمومی شهرداری تهران

شماره: 95/25سازمان بهشت زهرا)س(

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)سالم ا... علیها(
WWW.beheshtezahra.ir


