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 مدیر یک تولیدی: امروز نیز 
مهم ترین ابزار پیروزی حفظ 

وحدت و پرهیز از غرق شدن در 
موج چند دستگی ها و گروه های 
سیاسی است. امروز نیز باید به 

ریسمان رهنمودهای رهبری چنگ 
زده تا مشکالت حل شده و انقالب 

را به سر منزل مقصود برسانیم.

 یک فرهنگی: اساسا پیروزی 
انقالب اسالمی به برکت وحدت 

کلمه حاصل شد. به تجربه برایمان 
ثابت شده هر جا که از ریسمان 

الهی وحدت جدا افتادیم، دشمنان 
سریعا فرصت نفوذ یافته اند.

ما باید از همه طبقات ملت تشکر کنیم که 
این پیروزی تا اینجا به واسطۀ وحدت کلمه     بوده 
است. وحدت کلمۀ مسلمین - همه، وحدت کلمۀ 
اقلیت های مذهبی با مسلمین،     وحدت دانشگاه 
و مدرسۀ علمی، وحدت طبقۀ روحانی و جناح 
سیاسی. باید همه این     رمز را بفهمیم که وحدت 
کلمه رمز پیروزی است؛ و این رمز پیروزی را از 
دست ندهیم و     ـ خدای نخواستهـ  شیاطین بین 

صفوف شما تفرقه نیندازند.
)صحیفه امام)ره(، ج 6، ص 9(

از دیدگاه امام)ره( آنچه حقیقت و ماهیت وحدت 
را روشن می کند، این است که وحدت در چه جهتی 
و با چه انگیزه و قصدی صورت گیرد و محور وحدت 
و اســاس آنچه باشــد؟ محور وحدت در اندیشه  امام 

خمینی)ره( »اعتصام« به »ریسمان الهی« است.
بنابرایــن آنچه حقیقت و ماهیــت »وحدت« و 
»اتحاد« را شکل می دهد، »عبودیت« و »بندگی« در 
برابر ربوبیت و الوهیت حق اســت. »اعتصام به حبل 
خدا« به این معناســت. ســه نکته  اساسی از این آیه  

شریفه استنباط می شود.
1( جمیعاً که همان اراده  جمعی و گروهی و باهم 

بودن است.
2( واعتصموا بحبل اهلل، که اعتصام به حبل الهی 
در حالت جمعی اســت و بیان کننده  محور و بنیان و 
رکن اساسی و ذات و ماهیت و مجتمع )جمیعا( است.

3( »وال تفرقوا« که به معنی نهی از تفرقه و جدایی 
است. درواقع، با وجود اعتصام به حبل الهی، تفرقه و 
جدایی منتفی می شــود. چه پیمودن راه حق باید به 
صــورت جمعی و همگانی و به دور از تفرقه و اختالف 
صورت گیرد. به همین دلیل رسول خدا بر جماعت و 

مجتمع  بودن بر امر حق تأکید فراوان داشتند.
 وحدت کلمه در برابر موج خدشه دار 

کردن وحدت 
اولیــن قدمی که مــا باید برداریــم ترمیم این 
خرابی هایی است که به وسیله شاه که از عمال خارجی 
بود، حاصل شده است و این میسر نیست، اال به کمک 
کــردن جمیع طبقات. »من از جمیع طبقات ملت با 
کمال تواضع تقاضا دارم که در این مشــروع اسالمی 
و در این مشــروع ملی همه با هم کمک کنند، همه 
دست به دست هم بدهند، اختالفات حزبی و مسلکی 
را کنــار بگذارند، اختالفات قدیمی و جدیدی را کنار 
بگذارنــد... با صدای واحد، باید واحد قیام کنند، قیام 
به... امر مهمی که نجات دادن کشور است، نجات دادن 
این کشــتی متزلزل است.« )صحیفه امام ج 12، ص 

221؛ تبیان، دفتر پانزدهم، ص 238(
مهرداد ســعادتی یک دانشــجوی علوم سیاسی 
مهم ترین نقش وحــدت در جامعه انقالبی را ترمیم 
خرابی ها و نواقص دانسته و می گوید: »دربدنه انسجام 
یافته جامعه اسالمی هیچ چیز مهم تر از وحدت نیست. 
برای همین اســت که تاکید اسالم و قرآن و نیز امام 
خمینی)ره( همواره به نحو روشنی بر وحدت کلمه بوده 
است. شاید به جرات بتوان گفت آنچه که در پیروزی 
انقالب اسالمی نقش درجه یکی داشت، وحدت کلمه 
بود. همه آحاد ملت حول ریسمان مشترک انقالب و 
اسالم به پا خاستند و کشور را از یوغ ابرقدرت ها نجات 
دادند. دشــمنان با تمام قوا و انواع و اقسام نقشه های 
شوم می خواهند به همین نقطه که دلیل اصلی و رمز 
پیروزی و ایســتادگی ملت ایران اســت، خدشه وارد 

نقش وحدت کلمه در پیروزی و تداوم انقالب اسالمی

وحدت و همدلی رمز اتحاد ملی
گالیا توانگر  بخش نخست 

وحدت و پرهیز از غرق شدن در موج چند دستگی ها 
و گروه های سیاســی است. امروز نیز باید به ریسمان 
رهنمودهای رهبری چنگ زده تا مشکالت حل شده 

و انقالب را به سر منزل مقصود برسانیم.«
وی یکی از مصادیق نمود پیدا کردن وحدت را در 
شرایط فعلی جامعه مان، وحدت برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی دانســته و توضیح می دهد: »باید دست به 
دســت هم بدهیم و با سرمایه گذاری و تالش فراوان 
الاقل تولیدی هــای کوچک را فعال نگه داریم، چون 
بسیاری از جوانان می توانند با فعالیت در عرصه تولید 

ملی هویت ایرانی را حفظ و تداوم بخشند.«
 اتحاد جهان اسالم

 تداوم وحدت کلمه دربُعد بین المللی 
دوری از اســالم اصیل و قرآن کریم، ملی گرایی 
کشورهای اسالمی به گونه ای که هر یک ساز خود را 
بزند، فرقه گرایی، تفرقه انگیزی قدرت های سلطه گر، 
فراموشــی ارزش هــای اصیل اســالمی، دنیاگرایی، 
وابســتگی به دولت ها و قدرت های اســتکباری و... 
از مهم ترین عوامل نشــانه گرفتــن وحدت کلمه در 

کشورمان و منطقه خاورمیانه محسوب می شوند.
عباس باد مهر کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه 
برایمان توضیح می دهد: »یکی دیگر از موانع وحدت 
دنیــای اســالم را باید در وابســتگی حاکمان آن به 
ابرقدرت ها دانست. هنگامی که دولت ها از خود اراده ای 
نداشته باشند و ریز و کالن تصمیمات حکومتی را از 
خارج به آنها دیکته کنند، انتظار تصمیمات عاقالنه و 

حکیمانه از آنان انتظاری بیهوده است.«
وی ادامــه می دهد: »همیــن طور جدایی بین 
کشورهای اســالمی، ایجاد و القای تفرقه از سوی 
قدرت های ســلطه گر موجبات خدشــه وارد شدن 
بــر پیکره وحــدت را فراهم مــی آورد. این توطئه 
بارها از ســوی آنان عملی شــده است تا جایی که 
امام خمینی)ره(، مرتبا این موضوع را بیان می نمودند: 
»برادران اهل سنت در کشورهای اسالمی بدانند که 
عمال وابسته به قدرت های شیطانی بزرگ خیرخواه 
اسالم و مسلمین نیستند و الزم است مسلمانان از 
آنــان تبری کنند و به تبلیغــات نفاق افکنانه آنان 
گوش فرا ندهند.« )امــام خمینی، صحیفة نور، ج 

13، ص 81.(
وحدت، شرط رحمت

وحدت و یکپارچگی از عوامل تحقق رحمت الهی بر 
بشر، تداوم آن و کلید بهشت و سعادت اخروی می باشد. 
با وحدت، در رحمت الهی بر بشر گشوده می شود و با 
تفرقه و اختالف در رحمت بر روی بشر بسته می گردد؛ 
امام خمینی)ره( در این زمینه می فرماید: »از این جهت 
که دست خدا در کار است، باید شما و ما و همه، کاری 
بکنیم که این دست رحمت بسته نشود؛ از روی سر ما 
برداشته نشود. و آن کار این است که همان طوری که تا 
حاال همه با هم بودیم و یداهلل مع الجماعة، و همه برای 
خدا بود و خدای تبارک و تعالی عنایت فرمود، حاال هم 

توجه به یک گرفتاری های شخصی عجالتاً نکنیم...« 
ســیما نصرت زاده یک فرهنگــی در گفت و گو با 
گزارشــگر روزنامه کیهان می گوید: »اساسا پیروزی 
انقالب اســالمی به برکت وحدت کلمه حاصل شد. 
به تجربه برایمان ثابت شــده هر جا که از ریســمان 
الهی وحدت جدا افتادیم، دشــمنان ســریعا فرصت 
نفوذ یافته اند. همان گونه که وحدت، رحمت، آرامش 
و امنیت و مهم تر از همه صالح و ســعادت جامعه را 
به دنبال دارد، اختالف و تفرقه نیز هرگونه فسادی را 
به دنبال دارد. به تعبیر امام خمینی)ره(: »همه با هم 
باشید و تفرق در کار نباشد. با تفرق همه  فسادها هست. 
و با تمسک به خداوند همه صالح و سعادت ها هست.«
ایــن فرهنگــی انقالبی در تکمیــل صحبت هایش 

می گوید: »بنابراین درمی یابیم که چون در تفرقه و اختالف 
منافع شخصی جای مصالح عمومی و مصالح شریعت را 
می گیرد و منافع شــخص برای هر فردی و هر گروهی از 
افراد و گروه های دیگر متفاوت اســت، طبعا درگیری ها، 
فساد و... برای به دست آوردن منافع رخ می دهد؛ درحالی که 
در وحدت مصلحت واحدی با عنوان مصلحت عمومی یا 
مصلحت شرع یا هر دو را در نظر می گیرند و جایی برای 

فساد، شکست و آسیب پذیری باقی نمی ماند.«
به نظر امام خمینی پرهیز از اختالفات سســت و 
بی پایه و سلیقه هایی که بنیان ها را درهم می ریزد، مورد 
انکار هر عقل سالمی است و به راستی از منکرات بزرگ 
زندگی اجتماعی و مدنی است و از عوامل شکست و 
انحطاط جامعه؛ نه صالح دین در آن است، نه صالح 
و خیــر دنیا. درحالی که وحدت و یکپارچگی به  ویژه 
در مقاطع حســاس و بحرانی از ضروریات و از عوامل 
سازنده و پیش برنده است که هم صالح دنیا را تأمین 
می کنــد و هم صالح آخرت را. قطره ها را به ســیل 
تبدیل می کند و عالمی را دگرگون می سازد. بنابراین 
عقل حکم می کند که وحدت، یک ضرورت جهانی و 
فطری برای حفظ و بقای انسان و جامعه  انسانی است.

وحدت کلمه 
و حاکمیت ارزش های اسالمی

 آیت اهلل محمد محمدی ری شهری عضو مجلس 
خبرگان رهبری، پیروزی این انقالب را معجزه تاریخ 
اسالم برشمرده و می گوید: »پیروزی انقالب اسالمی 

نه برای تحلیلگــران، بلکه برای ارکان نهضت انقالب 
اسالمی هم قابل پیش بینی نبود. رمز پیروزی انقالب 
اســالمی اعتماد مردم به روحانیون و در راس آنها به 
امام خمینی)ره( بود. تا زمانی که این اعتماد باقی باشد، 
این انقالب تداوم خواهد یافت و ان شــاءاهلل به دست 
صاحب اصلی اش، حضرت ولی عصر)عج( خواهد رسید. 
با بهره گیــری از بیانات امام راحل)ره( و رهبری، این 
انقالب در پیدایش و تداوم، هدیه ای الهی است که با 
دو عامل انگیزه الهــی و تحقق حاکمیت ارزش های 

اسالمی محقق شده است.«
آیت اهلل ری شهری ادامه می دهد: »توطئه های دشمنان 
انقالب اسالمی برای ضربه زدن به این نظام در این جهت 
اســت که با تضعیف و سست کردن ایمان مردم به اسالم 
و والیــت فقیه به عنوان محور وحدت و با ایجاد تفرقه و 
جدایی بین اقشار جامعه با انقالب اسالمی مبارزه کند.«

وی در پاســخ به این سؤال که اگر ما بخواهیم از 
انقالب اســالمی دفاع کنیم، چه تکلیف مشخصی بر 
عهده ماست؟ با استناد به روایتی از پیامبر اعظم )ص( 
می گوید: »در روایت آمده است، که وقتی جهادگران 
پیروزمندانه به ســمت پیامبر)ص( بازگشتند ایشان 
فرمودند: خوش آمد می گویم به کســانی که از جهاد 
کوچکتر آمده اند و بر شما باد جهاد بزرگتر و ازایشان 
پرسیدند، جهاد اکبر چیست، فرمودند: »جهاد با نفس« 
و این مســئله بیان گر اهمیت مبارزه با نفس در کنار 

مبارزه با دشمنان است.«
رئیس  موسســه علمی فرهنگــی دارالحدیث ادامه 
می دهد: » غالبا این روایت را در حوزه مسائل اخالقی مطرح 
می کنند، اما این روایت از جنبه ای سیاســی و مدیریتی 
نیز برخوردار اســت، چنانچه گویی پیامبر اکرم )ص(، در 
آینده نزدیک این را پیش بینی می کرد که مسلمانانی که 
از فتوحات بازگشته بودند، به دلیل عدم توفیق در جهاد 
با نفس با یکدیگر اختالف پیدا کنند و موجباتش شکست 

آنان در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.«
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( 
تصریح می کند: »آنچه می تواند انقالب اسالمی را با خطر 
مواجه کند، فراموش شــدن هدف اصلی از این انقالب 
توســط مردم که حاکمیت ارزش های اسالمی است و 
نیز بروز تفرقه و اختالف اســت. فراموش نکنیم که این 
انقالب آسان به دســت نیامده و ثمره هزار و چهارصد 
ســال تالش های حوزه های علمیه و مجاهدت علماء و 
خون های بیشماری است که در این مسیر جاری شده 
است و کسانی خواهند توانست از دستاوردهای انقالب 
اســالمی محافظت کنند که در جهاد اکبر پیروز شوند. 
بروز فتنه های اخیر در مسیر دشمنی های همیشگی با 
انقالب اســالمی است. در روایت آمده است که از فتنه 
آخرالزمان نهراسید، زیرا باعث می شود که شرایط بر شما 
روشن تر شود و چهره دوستان از دشمنان متمایز شود.«

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین به بیانات 
امام خمینــی)ره( بعد از وقوع کودتای نوژه در دیدار 
بــا روحانیون و ائمه جمعه و جماعات اشــاره کرده و 
می گوید: »امام خمینی)ره( در آن دیدار فرمودند من از 
تسلیحات نظامی دشمن و از کودتا هیچ هراسی ندارم، 
بلکه هراس من همه از این اســت که ما روحانیون به 
وظایف خودمان درست عمل نکنیم و آن وقت مردم 
خودشان ما را کنار خواهند گذاشت و دشمن به اهداف 
خودش در ضربه زدن به اسالم و انقالب موفق خواهد 
شد، از این رو مهم ترین وظیفه روحانیت حفظ اعتماد 
مردم و نیز تقویت انگیزه الهی و وحدت کلمه است.«

آورند. در حالی که وحدت کلمه می تواند نجات بخش 
و تعالی بخش ملت باشــد. یعنی ما با همین ســالح 
وحدت کلمه می توانیم دشــمنان ضد وحدت ملی و 

اسالمی را دفع کنیم.«
این فعال دانشجویی ادامه می دهد: »امام به حفظ 
وحدت بعد از پیروزی انقالب نیز تاکید کرده اند. همان 
طور که قبل از پیروزی انقالب همه اقشــار مردم یک 
صدا با هم حضور داشتند و سرانجام نیز موفق شدند، 
بعد از پیروزی این وحدت باید به مراتب بیشتر و قوی تر 
هم باشــد تا بتوان ایــن نهضت را که با تحمل رنج و 

زحمت به دست آمده، حفظ کرد.«
مشکالت را با اتحاد و همدلی

 رفع کنیم
علی صفی یاری مدیر یک تولیدی پوشاک برایمان 
می گوید: »آن روزها وقتی امام)ره( سخنرانی داشت، 
ســر از پا نمی شــناختیم. حتی خود من محورهای 
صحبت های ایشان را مو به مو یاد داشت می کردم تا 
رهنمودهای روشنگرایانه ایشان را در زندگی کاری و 
روزمره خودم اجرا کنم. همه یک دل بودیم و چیزی 
را که برای خود می پسندیدیم برای همسایه و دوست 
و آشنای خود نیز همان را می خواستیم. متاسفانه کم 
کم دنیا زده شــدیم و از خود گذشــتگی ها کم رنگ 
شد. با این حال امروز نیز مهم ترین ابزار پیروزی حفظ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/2/2 و مجوز شماره 

203 ت 14/53/1302/7848 مــورخ 1396/8/13 پلیس اطالعات و امنیت 

عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج 

آگهی های مؤسسه انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به 

قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد علیمردانی به شماره ملی 0034906789 

و آقای محمدجواد وهابیان تهرانی به شماره ملی 0026191946 و آقای مجید 

رودگر به شــماره ملی 0031795803 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 

و آقای مجید وهابیان تهرانی به شــماره ملی 0060869305 و آقای نصراله 

محمدی به شــماره ملی 0042592976 به عنوان اعضای علی البدل هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای احسان سیدمیرزایی به شماره 

ملی 2141825814 به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر شریفی به شماره ملی 

4322668968 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای 

اصلی هیئت مدیره )خزانه دار و مدیرعامل( و یا خزانه دار و رئیس هیئت مدیره 

با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت بنیاد خیریه شهدای هویزه موسسه غیرتجاری 
به شماره ثبت ۳۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۰74۲

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

 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
مورخ  ســالیانه  عادی  عمومی 
ذیل  تصمیمات   1396/03/06
اتخاذ شــد: آقای ســیدمحمد 
شــهاب خانیــان دارای کــد 
بــه   ،0055312047 ملــی: 
ســمت رئیس هیئــت مدیره، 
آقــای مجیــد مرافــق دارای 
نایب   0034989455 کدملی: 
رئیــس هیئت مدیــره و آقای 
کدملی:  دارای  دلشاد  هوشنگ 
2296416421 به سمت مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند 
ضمنا کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهــدآور شــرکت با امضای 
مشــترک دو نفــر از اعضــای 
هیئت مدیره مذکور در بندب1 
همــراه با مهر شــرکت دارای 
مکتوبات  سایر  می باشد.  اعتبار 
با امضــای مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معمول خواهد شد. 
موسســه حسابرسی و خدمات 
پویا  محاســب  آریان  مدیریت 
 10980002869 ملی  شناسه 
به عنوان بازرس اصلی و  خانم 
ملی:  کد دارای  طایفــی  مریم 
ن  ا 0044123817به عنــو
برای یکسال  بازرس علی البدل 
مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه 
و حساب سود و زیان سال مالی 
مجمع  تصویب  مــورد   1395
قــرار گرفت. روزنامــه کیهان 
به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار 
جهت درج آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات 
شرکت پخش گاز 

مایع فرگاز 
سهامی خاص
 به شماره 

ثبت 14096 
و شناسه ملی 

10100530360

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

صنایع شــهدای مهام پارچین در نظــر دارد اقالم 
مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، 
متقاضیان می توانند ضمن تماس با تلفن 021-36022057 
داخلی 119 و 108 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 
تا 15 به منظور بازدید و دریافت برگ شرایط و مشخصات 
اقالم، به نشــانی ذیــل مراجعه نموده و پیشــنهاد خود را 
از زمان نشــر آگهــی به مدت 5 روز به ایــن صنایع ارائه 
نمایند. پیشنهادهای واصله متعاقبا پس از پایان مزایده در 

کمیسیون فروش مفتوح و بررسی خواهد شد.
ضمنا هزینه آگهی روزنامه و کارشناسی به عهده برندگان 

مزایده خواهد بود.

و 1 دریل  پالت زنی،  اره،  شامل:  مازاد  دستگاه های 
پرس و غیره

اقالم مازاد شامل: انواع ورق رنگی و کاغذ و تسمه 2
فوالدی و...

الکتروموتور 3 ضایعات آهن و روغن سوخته و جعبه و 
اسقاطی و...

نشانی: تهران- جاده خاوران بعد از پاکدشت- جاده اختصاصی 
پارچین- صنایع شــهدای مهام پارچین و یا: تهران- انتهای 
اتوبان شــهید بابایی- جــاده اختصاصــی پارچین- صنایع 

شهدای مهام پارچین- معاونت بازرگانی- مدیریت فروش
)روابط عمومی صنایع شهدای مهام پارچین(

م الف 3815

بدینوسیله به اطالع می رساند شــرکت کشت و صنعت 
نیشــکر امیرکبیر درنظر دارد تعویض  لوله های کانوکشــن 
بویلر کارخانه این شــرکت را به شــرح ذیل از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید. لذا در همین راســتا 
از پیمانکارانی که دارای ســوابق کافی در این زمینه می باشند دعوت 
می شــود حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر این آگهی منحصرا 
در اوقات اداری )به اســتثناء روزهای پنج شــنبه و ایام تعطیل رسمی( 
جهت دریافت اسناد مذکور به نشانی: اهواز- کیلومتر 45 جاده 
خرمشــهر )جاده امام جعفر صادق )ع(( شرکت کشت و 
صنعت نیشکر امیرکبیر مدیریت بازرگانی- امورقراردادها مراجعه 
 یا جهت اطالع بیشــتر با شــماره تلفــن 33132092-061 یا نمابر

 33132093-061 تماس حاصل نمایند.
1- تعویــض لوله های کانوکشــن بویلر به تعــداد 850 عدد مطابق 
دستورالعمل و مشخصات مربوطه که به همراه اسنادمناقصه موصوف 
تحویل خواهد شد. 2- مدت زمان اجرای کار: دو ماه شمسی می باشد.
 3- اخذ تایید و ارائه فرم گواهی بازدید از محل کار توسط پیمانکار الزامی است.

 4- ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی اداره کل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی الزامی است. 

5- سپرده شرکت در مناقصه 19/500/000 ریال می باشد.
 6- هزینه درج این آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

7- تاریخ بازگشــایی پاکات روز شــنبه 96/12/5 ساعت 10 صبح 
می باشد.

 »آگهی مناقصه عمومی
 شماره ۲-۹۶-۰۱۶«

روابط عمومی شرکت کشت و صنعت 
نیشکر امیرکبیر

دبیرخانه کمیسیون معامالت وزارت جهاد کشاورزی م الف 3811

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ا ی
)نوبت دوم(

وزارت جهاد کشــاورزی در نظر دارد مناقصه به شــرح ذیل را به 
صورت عمومی یک مرحله ای برگزار نماید.

الف- موضوع مناقصه:
- خرید و تامین لوله های پلی اتیلن، پروژه شــبکه آبیاری و زهکشــی 
غــازان در اســتان آذربایجان غربی )مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه 

2/970/000/000 ریال(
ب- تاریخ و مهلت دریافت اسناد:

اســناد ارزیابی و اوراق شرایط مناقصه از ســاعت 9 مورخ 96/11/18 
لغایت ساعت 15 مورخ 96/11/25 به صورت فیزیکی توزیع می گردد.

* ارائــه فیش واریزی به مبلغ 1/500/000 ریال به شــماره حســاب 
2173819001002 بانک ملی شــعبه بلوار کشــاورز)بنام وزارت جهاد 

کشاورزی( و معرفی نامه جهت تهیه اسناد الزامی می باشد.
ج- تاریخ و مهلت تحویل اسناد:

آخرین مهلت تحویل و تســلیم اســناد ارزیابی و پیشنهاد قیمت ساعت 

15 مورخ 96/12/9 می باشــد و تامین کنندگان متقاضی می بایست 
پیشــنهادات خود را به صورت فیزیکی به دبیرخانه کمیسیون معامالت 

تحویل نمایند.
د- تاریخ بازگشایی پیشنهادات:

پاکت های پیشــنهاد قیمت ســاعت 9 مــورخ 96/12/15 در محل 
دبیرخانه کمیســیون معامالت بازگشــایی می گردد و صرفــا نماینده 
شــرکت هایی که از آنهــا دعوت به عمل خواهد آمد در جلســه حضور 

خواهند داشت.
ه  - آدرس کمیسیون معامالت:

تهران، خیابان طالقانی، نرســیده به پل حافظ، وزارت جهاد کشاورزی، 
ســاختمان 8 طبقه، طبقه اول، اتاق 108، دبیرخانه کمیسیون معامالت 

وزارت جهاد کشاورزی، شماره تماس 43544566
هزینه چاپ آگهی فوق به عهده برنده مناقصه خواهد 

بود.

وزارت جهاد کشاورزی
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

وزارت جهاد کشــاورزی در نظر دارد مناقصه به شرح ذیل را به 
صورت عمومی یک مرحله ای برگزار نماید.

الف: موضوع مناقصه: 
- خریــد، بارگیری، حمــل و باراندازی بخش دوازدهــم از لوله های 
پلی اتیلن مورد نیاز طرح آبیاری دشــت سیستان )مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه 4/620/000/000 ریال(
ب- تاریخ و مهلت دریافت اسناد:

اسناد ارزیابی و اوراق شرایط مناقصه از ساعت 9 مورخ 96/11/18 
لغایت ســاعت 15 مــورخ 96/11/25 به صــورت فیزیکی توزیع 

می گردد.
* ارائــه فیش واریزی به مبلغ 1/500/000 ریال به شــماره حســاب 
2173819001002 بانک ملی شعبه بلوار کشاورز )به نام وزارت جهاد 

کشاورزی( و معرفی نامه جهت تهیه اسناد الزامی می باشد.

ج- تاریخ و مهلت تحویل اسناد:
آخرین مهلت تحویل و تســلیم اسناد ارزیابی و پیشــنهاد قیمت ساعت 15 
مورخ 96/12/9 می باشد و تامین کنندگان متقاضی می بایست پیشنهادات 

خود را به صورت فیزیکی به دبیرخانه کمیسیون معامالت تحویل نمایند.
د- تاریخ بازگشایی پیشنهادات:

پاکت های پیشنهاد قیمت ساعت 9 مورخ 96/12/15 در محل دبیرخانه 
کمیسیون معامالت بازگشــایی می گردد و صرفا نماینده شرکت هایی 
که از آن ها دعوت به عمل خواهد آمد در جلسه حضور خواهند داشت.

هـ- آدرس کمیسیون معامالت:
تهران، خیابان طالقانی، نرســیده به پل حافظ، وزارت جهاد کشــاورزی، 
ســاختمان 8 طبقه، طبقه اول، اتاق 108، دبیرخانه کمیســیون معامالت 

وزارت جهاد کشاورزی، شماره تماس 43544566
هزینه چاپ آگهی فوق به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای
)نوبت دوم(

دبیرخانه کمیسیون معامالت وزارت جهاد کشاورزی م الف 3807

وزارت جهاد کشاورزی
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی


