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تمدن  و  فرهنگ  از شــاخصه های  یکی 
یک کشور ادبیات آن است؛ خصوصا ادبیات 
حماسی که در ایران از قدیم حضور چشم گیری 
داشته اســت. ســخنوران و اهالی قلم در 
سرزمین ما از گذشته کوشیده اند تا مخاطبین 
را از توطئه های دشمنان و تهدیداتشان آگاه 
کنند و روحیه ایمان و ایستادگی را در بدنه 
جامعه بدمند. باید از دغدغه های این روزهای 
ادبیات بگوییــم و احوال حیات ادبیات را در 
زمینه هایی که شاید این روز ها برای جوانان 
کمتر قابل لمس هســتند، از زبان کســانی 
بشنویم که بخشی از سال های عمرشان را در 
سال های جنگ و دفاع مقدس گذرانده اند و 
هم اکنون نیز مشغول قلم زدن و روشنگری در 
این شاخه از ادبیات انقالبی کشورمان هستند.

احمد شاکری نویسنده تعریف خود را از ادبیات 
دفاع مقدس این گونه ارائه می دهد: »نسبت ادبیات 
دفاع مقدس و پایداری عام و خاص مطلق اســت. 
هر ادبیات دفاع مقدس، ادبیات پایداری هست،ولی 
هــر مصداقی از ادبیات پایداری، لزوما ادبیات دفاع 
مقدس نیســت. یعنی با انتخــاب اصطاح ادبیات 
پایداری ما نوعی توســعه را در مفهوم ادبیات قائل 
شده ایم که هر گونه دفاع و ایستایی در برابر متجاوز 
را هم شــامل می شود. اشکال آنجا بروز می کند که 
مفهوم پایداری تمام حقیقت دفاع مقدس را منتقل 
نمی کنــد و حتی نمی توانــد خصوصیات گونه ای 
ادبیات دفاع مقــدس را بیان کند. به عبارت دیگر 
این اصطاح هر نوع پایداری غیر قدسی را هم که 
در معارف ما نیست شامل می شود. به تعبیری، این 

تعریف جامع هست،اما مانع نیست.«
حیات همیشگی حماسه دفاع مقدس در ادبیات

حماســه دفاع مقدس به گونه ای پویا و دارای 
حیات اســت که تا سال ها و قرن ها می توان به آن 

پرداخت.
همان گونه که با گذشت سال ها از وقایعی چون 
قیام سربداران، میرزا کوچک خان، دالوران تنگستان 
و... زنــده و مایه مباهات اند؛ به همین گونه ادبیات 
دفاع مقدس نیز تا همیشه زنده و مانا خواهد بود. 
زهرا فاح حسینی، دبیر ادبیات و منتقد ادبی 
معتقد است وقتی از ادبیات دفاع مقدس سخن به 
میان می آید باید مرزی بین این نوع ادبیات و نوع 
جهانی آن یعنی ادبیات پایداری و مقاومت قائل شد.
وی می گوید: »واقعیت این است که جنگ در هیچ 
فرهنگی خوب نیست، اما وقتی همراه معنویت می شود 
و با مفهوم جهاد آمیخته درمی آمیزد، آن وقت مقدس 
می گردد و همین جنگ زشت و شوم زمینه تعالی و 

رشد یک فرهنگ و ملت را فراهم می کند.«
فاح حســینی معتقد است حماسه ها همیشه 
ماندگار هستند؛ چرا که عظیم اند و به غیرت ملی 

گره خورده اند. 
وی در گفت و گو با گزارشگرکیهان می گوید: »من 
بر خاف نقد برخی عزیزان که ادبیات دفاع مقدس 
را نســبت به سایر حیطه ها ضعیف تر می دانند و یا 
بعضا معتقدند که با از بین رفتن شور و هیجان و یا 
کمرنگ شدن  مفاهیم و تغییر الگو های آن دهه این 
ادبیات رو به افول می باشد، معتقدم تا مفاهیمی مثل 
خاک وطن و ایران برای مردم زنده است، این ادبیات 

نگاهی به رسالت ادبیات در انتقال ارزش های ایرانی-اسالمی به نسل آینده         بخش دوم

* منیژه آرمین داستان نویس و 
پژوهشگر: نویسندگان حوزه دفاع 

مقدس وارث و پاسدار پیشینه 
تاریخی از جمله عاشورا و دیگر 
حماسه ها هستند. بنابراین سیر 

دفاع مقدس ادامه یک روند 
تاریخی است. اساسا هر بصیرتی 

یاد و ذهن انسان را به نهضت 
عاشورا می اندازد و باید این 

مقاومت را از امام حسین)ع( و این 
واقعه گرفت.

* کامران شرفشاهی شاعر و روزنامه نگار: 
برگزاری کنگره ها و جشنواره های ادبی با 
حضور شاعران و نویسندگانی که دوران 
دفاع مقدس را لمس کرده اند و در آن دوران 
حضور داشته اند، در کنار نوجوانان
 و جوانان شرکت کننده، 
می تواند زمینه ای را فراهم
 سازد تا تجربیات خود را
 به نسل جدید
 منتقل کنند.

بالندگی ادبیات ارزشی
 با تجربه،تعهد و قلم توانمند

سال ها و قرن ها زایایی و پویایی دارد.«
ادبیات زیر تیغ دنیای دیجیتال

یکی از زیبا ترین تعاریف درباره ادبیات به نقل 
از دکتر زرین کوب این گونه اســت: »به طور کلی 
ادبیات آن گونه ســخنانی است که از حد سخنان 
عادی برتر و واالتر بوده و مردم آن ســخنان را در 
خور ضبط و نقل دانسته و از شنیدن آنها دگرگون 
گشته اند و احساس غم و شادی یا لذت کرده اند.«

فاح حســینی دبیر ادبیات برایمان می گوید: 
»به نظر من بهترین آثار فرهیختگان ادبی مربوط 
به ادواری اســت که فرهنگ هایی دینی در جامعه 

حاکم بوده اند.«
وی نقد بر آثار جوانان امروز را ضروری دانسته 
و با دیدی منتقدانه می گوید: »شعر جوانان معاصر 
بیشتر برخاسته از شور و اشتیاق جوانی است تا تجربه 
و دانش ! باید باور کنیم داشتن ذوق و قریحه شاعری 
و یا خواندن چند اثر از متاخرین و یا شاعران معاصر 
تنها کافی نیست. جوان نسل مدرنیته نسل شتاب و 
عجله و سردرگمی است وگویا همین شتاب و عجله 
درســلیقه ادبی و هنر وی هم مشهود است. چنین 
شعری از دغدغه  های زندگی مردم فاصله گرفته است 
و آن احساس بهره و حظی که در  اشعار پیشینیان 

بوده در این آثار وجود ندارد.«
این دبیر دلسوز ادبیات همچنین پیرامون نشر 
آثار مربوط به حماسه دفاع مقدس می گوید: »باید 
به ســراغ تک تک بازمانده ها رفــت و این امکان را 
برای آنان فراهم کرد تا در آرامش خیال آثارشان را 
تکمیــل و چاپ کنند. پس از آن این آثار از طریق 
کتابخانه ها و... به دست مردم خصوصا قشر کودک و 

نوجوان برسد. اگر در این زمینه کوتاهی شود جبران 
نا پذیر خواهد بود.« 

  از او در مــورد تاثیر فضــای مجازی و دنیای 
دیجیتال بر ادبیات ســؤال می کنم، وی در پاسخ 
می گوید: »اگر چه نمی توان تاثیر مثبت رسانه های 
دیجیتال را بر فضای ادبی به خصوص نشــر سریع 
آثــار انکار کرد، اما متاســفانه باید گفت که تاثیر 
منفی آنها بر ســاختار ادبیات و حتی زبان و بیان 
کم نبوده است. این تاثیرگیری به گونه ای بوده که 
نوعی شلخته نویسی دامن ادبیات را گرفته است.« 
وی درتکمیل صحبت هایش می گوید: »به عنوان 
یک دبیر حتی وقتی برگه های امتحانی دانش آموزان 
را تصحیح می کنم از غلط های نگارشــی و امایی 
انگشــت به دهان می مانم و این معضل را از سایر 

دبیران نیز شنیده ام.«
یکــی از موارد عجیبی که پیرامون این موضوع 
دیده می شــود آن است که انگار ترکیب رسم الخط 
فارســی با  انگلیسی و... یک جور نشانه تشخص به 
حساب می آید در حالی که در هیچ جا دیده نشده به 
طور مثال فردی رسم الخط عربی و انگلیسی و ژاپنی 
را ترکیب کرده و از آن به عنوان زبان خودش استفاده 
کند. ای کاش پیش از آنکه زبان و ادبیات فارســی 
در معــرض این خطرات دچار آســیب های جبران 
نا پذیر تری شود، مسئولین فکری به حال آن کنند.«

نویسندگان دفاع مقدس
 پاسدار پیشینه تاریخ عاشورا 

درست است که دفاع مقدس تنها هشت سال 
بود، اما پیشینه بسیار گسترده ای در تاریخ به ویژه 
تاریخ ایران و اســام دارد زیرا اساسا مسئله وجود 

حماسه یک مسئله جهانی است اما آنچه به ایرانیان 
نزدیک است هشت سال دفاع مقدس است.

منیژه آرمین داستان نویس و پژوهشگر می گوید: 
»نویســندگان حوزه دفاع مقدس وارث و پاســدار 
پیشینه تاریخی از جمله عاشورا و دیگر حماسه ها 
هستند. بنابراین سیر دفاع مقدس ادامه یک روند 
تاریخی است. اساسا هر بصیرتی یاد و ذهن انسان 
را به نهضت عاشورا می اندازد و باید این مقاومت را 
از امام حســین)ع( و این واقعه گرفت. ریشه واژه 
مقاومت به مبارزه فلسطینیان بر می گردد و بعد از 
آن در سایر کشورها نیز استفاده شد و یک مفهوم 
کلی گرفت. عجیب هم نیست ادبیات دفاع مقدس 
را در زیر مجموعه ادبیات مقاومت بررسی کنند،زیرا 
ادبیــات مقاومت یک فراگیری بســیار جدی تر و 

گسترده تری پیدا کرده است.«
وی در ادامه می گوید: »از سال 60 به خلق آثار 
در حوزه دفاع مقدس در بخش های مختلف مشغول 
شــدیم. در سینما فیلم هایی مانند مرز و برزخی ها 
شکل گرفت؛ اینها آثاری بودند که به صورت و ظاهر 
جنگ پرداختند و حتی در برخی از آن فیلم ها حالت 
ستاره سازی و قهرمان سازی فیلم فارسی های قبل 
از انقاب نیز دیده می شد و با این وجود همه اینها 
در زیر مجموعه هنر مقاومت شــکل می گیرند. در 
ادبیات نیز وضعیت همین طور بود و کم کم بعدها 
عمق پیدا کرد و به ژرفا نزدیک شدیم؛ فقط مسائل 
تهییجــی و تبلیغی و فیزیکی جنگ نبود و تبدیل 
به پشــت صحنه جنگ و تاثیرات جنگ در صحنه 

اجتماع، روانشناسی و جامعه شناسی شد.«
آرمین با بیان اینکه نویســنده و جامعه هر دو 

مخاطب هستند، می گوید: »مطمئنا مطالبی که در 
دهه 60 نوشته شده است، زبان متفاوتی دارد؛زیرا 
محتوای آن متفاوت است. امروز خیلی ها می گویند 
آن مطالب شــعاری بوده،اما حقیقت آن است که 
مخاطب آن روز همین را می طلبد و اساسا آن دوره 

و زمان، این هویت را می طلبید.«
بهترین ابزار انتقال میراث دفاع مقدس

 با کامران شرفشــاهی که در حــوزه ادبیات، 
فرهنگ و پژوهش دفاع مقــدس فعالیت دارد، به 
گفت و گو می نشینیم. شرفشاهی در ابتدای کامش 
می گوید: »من این توفیق را داشــتم که در دوران 
دفــاع مقدس در جبهه ها باشــم و جنگ را لمس 
کنم و این سرمایه ای بود که اکنون با جهت گیری 
به سمت حقایق آن دوره، ناگفته هایی را به تصویر 
بکشــم. دفاع مقدس گنجینه گرانبهایی است؛ به 
خصوص ما که آن را لمس کرده ایم،  موظفیم این 
سرمایه را به عصر ها و نسل های بعد منتقل کنیم.«

وی در حالی که معتقد اســت بهترین راه برای 
انتقال میراث گران بهای دفاع مقدس زبان سحرانگیز 
ادبیات اســت، ادامه می دهد: » مســئولین مرتبط 
موظفند به سراغ شاعران و هنرمندانی بروند که خلق 
اثر کردند و هنوز توانایی خلق دارند؛ پس کوششی 
کنند تا این آثار به چاپ برســد و در اختیار افراد، 
خصوصا کودکان و نوجوانان قرار گیرند تا فرهنگ 

ارزشمند دفاع مقدس منتقل شود.«
شــاعر مجموعه شعر ســبز و سفید و سرخ در 
حالــی که یکــی از راه های فراهم کــردن فضای 
مناســب برای نگارش ادبیات دفاع مقدس به قلم 
شاعران و نویسندگان جوان را برگزاری جشنواره ها 

و کنگره های ادبی برای نوجوانان می داند، برایمان 
توضیح می دهد: »برگزاری کنگره ها و جشنواره های 
ادبی با حضور شاعران و نویسندگانی که آن دوران 
را لمس کرده اند و در آن دوران حضور داشــته اند 
در کنار نوجوانان و جوانان شرکت کننده، می تواند 
زمینه ای را فراهم سازد تا تجربیات خود را به نسل 

جدید منتقل کنند.«
 کامران شرفشاهی در ادامه می گوید: »متاسفانه 
در سال های اخیر کنگره شعر دفاع مقدس به تعطیلی 
کشیده شده و کسانی که مدعیان فعالیت فرهنگی در 
این زمینه هستند، در سال های اخیر کوتاهی و قصور 
کرده اند و این موضوع سبب ازهم گسستن تعامل بین 

اهالی قلم و نسل جدید بوده است.«
وی همچنین معتقد اســت: »علی رغم وجود 
سازمان های مختلف، تشکل های مربوط به ادبیات 
دفاع مقدس دچار روزمرگی و کاهلی شــده اند، به 
گونه ای که نارضایتی اهالی قلم را سبب ساز شده اند.«
این شاعر و پژوهشگر در تکمیل صحبت هایش 
می گوید: »ما در جغرافیایی هســتیم که در طول 
تاریخ، سرزمینمان مورد طمع قدرت ها بوده است 
و ایران در جایی قرار دارد که با عنوان )قلب زمین( 
از آن نام برده می شــود. با این وجود به افرادی نیاز 
اســت که این حساسیت را درک کنند تا از ادبیات 

دفاع مقدس حمایت شود.«
سبز و سپید و سرخ را برای 
حماسه سازان بی ادعا سرودم

 کامران شرفشــاهی که از میان آثار خودش به 
طور ویژه ای به مجموعه شــعر سبز و سپید و سرخ 
 اشاره می کند دلیل این عاقمندی را این گونه شرح 

می دهد: »به لحاظ آنکه هر شــعر آن برایم خاطره 
شهید یا واقعه ای را زنده می کند. در واقع شعر های 
آن مجموعه در دورانی سروده شده که هیچ اجبار و 
اصراری از سوی دیگران برای سرودن وجود نداشت.« 
وی همچنین معتقد اســت نیت خالصی برای 
ادای دین به یاران شــهید و حماسه ســازانی که 
بی ادعا از مرز شــب گذشته و به آسمان رسیدند، 
پشت شعرهای این مجموعه وجود دارد. این شاعر 
متعهد در ادامه می گوید: »قطعا مطالعه و  اشــراف 
ادبی و همچنین تاش در جهت استمرار پویایی و 
نیز ماندگاری آن نقش موثری دارد. باید به سمتی 
حرکت کرد که نیروی خودجوش تر و مردمی تری 
ایستاده اســت. در روزگاری وجود ناشران دولتی 
باعث شــده بود که اتهام دولتی بودن به اهالی قلم 
در این حوزه زده شــود. باید شرایطی فراهم شود 
کــه خصوصیت مردمی بودن و خودجوش بودنش 
را حفظ کند و نباید به سمتی برود که بین مردم و 

این حماسه شکاف ایجاد شود.« 
شرفشــاهی از ایجاد فاصله بین دفاع مقدس و 
اصحاب قلم در ســال های اخیر می گوید و معتقد 
اســت: »سال های اخیر به دلیل عدم حضور جدی 
برخی ســازمان ها و نهادهای مسئول، فضای ادبی 
جامعه به ســمت و سوی دیگری رفته است. برای 
مثــال در برخــی از جشــنواره های دفاع مقدس، 
رشــادت ها و دالوری ها از یاد رفته اســت. ضمنا 
یکی از راه های غنا بخشیدن به این مهم، رفع نیاز 
شاعران این حوزه است که گاها مشکات آنها باعث 
این می شود که نتوانند فراغت الزم برای خلق آثار 

خود را بیابند.«

به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عــادی بطور فوق العاده 
تصمیمات   1394/7/12 مورخ 

ذیل اتخاذ شد:
ترازنامــه و حســاب ســود و 
زیان ســال مالــی 93/12/29 
آقایان  رســید.  تصویــب  بــه 
وحیــد اکبری داریــان به کد 
محمد   0054797780 ملــی 
اســمعیل موســائی داریان به 
کــد ملــی 1728631191 و 
عباس موســائی داریان به کد 
به سمت  ملی 1729762506 
اعضای هیئت مدیره برای مدت 

2 سال انتخاب شدند.
آقای حمید کریمی آذر داریانی 
بــه کد ملــی 0035427647 
بــه ســمت بــازرس اصلی و 
آقای اصغر عباســی به کد ملی 
ســمت  بــه   1719587744
بازرس علی البدل به مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات 
انتخاب و تعیین ســمت هیئت 
مدیــره، تصویــب ترازنامــه و 
صورت هــای مالــی، انتخــاب 
بازرس انتخاب شــده توســط 
الکترونیک  سوابق  در  متقاضی 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت 
آگهی های سازمان  پایگاه  در  و 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت کشت

 و صنعت نوشینه
 سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 133164
و شناسه ملی 

10101764347

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیــر جهت اطاع عموم 
آگهی می گردد. 

- موضوع شــرکت: تهیه و تولید و توزیع انواع داروهــا و فرآورده ها و مکمل های دارویی و 
شیرخشــک و مکمل های غذایی رژیمی، غذاهای کمکی شیرخواران و لوازم و ابزار مصرفی 
پزشــکی و فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی و ملزومات دارویی مجاز و لوازم و تجهیزات 
پزشــکی و صادرات و واردات مجاز مربوط به موضوع فعالیت شرکت و شرکت در مزایده و 
مناقصه و سرمایه گذاری بنا به موضوع فعالیت شرکت و هرگونه اقدامی که به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم در مســیر فعالیتهای فوق باشد. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم( 
- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

- مرکز اصلی شــرکت: تهران، خیابان کریمخان زند، روبروی ایرانشــهر شمالی، پاک 99 
کد پستی 1585686341 

- ســرمایه شرکت: مبلغ 20000000 ریال منقسم به 2000 سهم 10000 ریالی که تعداد 
2000 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 7000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 399 مورخ 95/6/9 نزد بانک ملی ایران شعبه کریمخان زند دایره 

صندوق پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.  
- اولین مدیران شــرکت: آقای دارا روحانی به شــماره ملی 0451420349 بسمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای علیرضا روحانی به شــماره ملی 0937471879 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای ارسطو شهابی به شماره ملی 0069257809 بسمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
9- حق امضاء اسناد و مکاتبات عادی شرکت با مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و حق امضاء اوراق تعهدآور و اسناد مالی و اعتباری و بانکی با امضای 
مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا وکای محضری و با مهر شرکت می باشد.

- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
- بازرس اصلی و علی البدل: لیا عابدی قره باغ به شــماره ملی 0067577806 به عنوان 
بازرس اصلی. هاجر کیانی ابربکوه به شماره ملی 0010015515به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

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

تاسیس شرکت سهامی خاص بخارا داروطب 
در تاریخ 1395/6/17 به شماه ثبت 498014 

به شناسه ملی 14006156910

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

موسســه حسابرســی آرمــان راهبــرد بــه شناســه  ملی

10100643383 به عنــوان بازرس اصلی و آقای رضا ذکی 

علمداری به شــماره ملی5059610322 را به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشــار،تصویب ترازنامه و صورت هــای مالی مدیران 

انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پگا 
سهامی خاص به شماره ثبت 78777 

و شناسه ملی10101236094

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

اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداری کرج

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه  مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1- ســپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. 
ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته 
و قابل تمدید باشــد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حســاب 
700786948623 بانک شــهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه 
هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان به ترتیب ضبط 
خواهد شــد. 3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 
مختار اســت. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اســناد به  
حساب 700785313795 نزد بانک شــهر شهرداری واریز و رسید 
آن را ارائــه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی 
جهت خرید اســناد مناقصه به اداره امور قراردادهــا و پیمانها واقع 
در میدان توحید- بلوار بالل شــهرداری کــرج طبقه هفتم مراجعه 
نماینــد. 6- در هر صورت مدارک مندرج در اســناد مناقصه مالک 
فروش اســناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بــود. 7- توضیح اینکه 
به غیر از ســپرده شرکت در مناقصه کلیه اســناد و مدارک مربوط 
به پیمانکاران شــرکت در مناقصــه نزد شــهرداری باقی می ماند. 
8- الزم به ذکر اســت هنگام خرید اســناد داشــتن رتبه مربوطه و 

ارائه تاییدیــه صالحیت در ســایت  oldpmn.mporg.ir و یا
 sajar.mporg.ir، معرفی نامــه ممهــور بــه مهــر و امضای 
مدیرعامــل، روزنامه آخریــن آگهی تغییرات اعضای شــرکت، کد 
 اقتصــادی و گواهینامه صالحیــت ایمنی معتبر الزامی می باشــد.

 9- شــرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرم ها و اطالعات 
مورد درخواســت شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه 
در پاکت مربوطه قرار دهند. 10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد 
مناقصه مندرج اســت. 11- پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا 
)الف- ب- ج( الک و ممهور به مهر شــرکت  شده و پس از الصاق 
هولوگــرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه 
مورخ 96/7/23 به آدرس کرج- میدان توحید- بلوار بالل دبیرخانه 
شــهرداری کرج تحویل داده شــود. در ضمن هزینه چاپ آگهی به 

عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفــن شــماره  بــا  بیشــتر  اطالعــات  کســب  جهــت   * 
  35892418- 35892443 - 026 تمــاس  و یــا بــه ســایت

 www.karaj.ir مراجعه نمائید.

شهرداری کرج

مبلغ اعتبارشرح عملیاتردیف
 به ریال

مبلغ سپرده 
میزان رتبهبه ریال

غیرنقدی

اجرای عملیات جدول گذاری و 1
داشتن حداقل رتبه 5 4/300/000/000215/000/000پیاده روسازی سطح منطقه 2

100٪راه و ترابری

متقاضیان شــرکت در مناقصه می بایســتی جهت خرید اوراق مناقصه مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 2178532623004 نزد 
بانک ملی به نام حســاب درآمد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی زابل واریز نموده و پس از ارائه رسید بانکی اسناد 

مناقصه را دریافت نمایند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )مناقصه خرید دوازده 
دستگاه پکیج سرمایشی یکپارچه به ظرفیت پنج تن(

به شماره ۱-۷-ح د ۹۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابلدستگاه مناقصه گزار

مناقصه خرید دوازده دستگاه پکیج سرمایشی یکپارچه به ظرفیت پنج تنموضوع مناقصه:

تاریخ دریافت اسناد: از 
آخرین نوبت آگهی

از تاریخ 96/7/12 لغایت 96/7/18 ساعت 15 روز سه شنبه

زابل- میدان جهاد- خیابان شهید باقری- ستاد مرکزی دانشگاه- دفتر حقوقی- تلفن 32237451-054محل دریافت اسناد:

آخرین مهلت تحویل 
پیشنهادها:

تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 96/7/29

زابل میدان جهاد- خیابان شهید باقری- ستاد مرکزی دانشگاه- دفتر حراستمحل تسلیم پیشنهادها:

روز یکشنبه مورخ 96/7/30گشایش پیشنهادها:


