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 یک جامعه شناس: استحکام دین 
و باورها از همان آغاز کودکی در 

فطرت انسان ها و مغز انسان ها 
نهادینه می شود و سبک زندگی 

آن ها را مشخص می سازد.

 در جوامعی که به دین احترام 
بیشتری می گذارند افراد موفق 
و سالم تری به اجتماع تحویل 

داده می شود و والدین می توانند 
فرزندان مؤمن و شایسته تری 

تربیت کنند.

 یک کارشناس مسائل اجتماعی: 
اگر محور دوستی، دوستی خدا 

باشد دوستی دوام پیدا خواهد کرد 
و تا روز قیامت ادامه خواهد یافت.

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم
همه توحید تو گویم که به توحید سزایی
 )سنایی(

امــام صادق)ع( در جملــه ای می فرماید: »نزد 
خداوند مقامی است که جز با دعا و نیایش نمی توان 
به آن رسید و اگر بنده ای، دهان خود را از دعا فرو 
بندد و چیزی تقاضا نکند چیزی به او داده نخواهد 
شــد پس از خدا بخواه تا به تو اعطا شــود چرا که 
هر دری را بکوبید و اصرار کنید ســرانجام گشوده 

خواهد شد.«
هنگامــی که نام خدا برده می شــود یک دنیا 
عظمــت، قــدرت، علم و حکمت در قلب انســان 
متجلی می شــود چرا که او دارای اسماء حسنی و 
صفات علیا و صاحب تمــام کماالت و منزه از هر 

عیب و نقصی است.
توجه به چنین معبودی موجب احساس حضور 
دائم در پیشــگاه اوست و با این احساس، انسان از 

گناه و آلودگی فاصله می گیرد.
نقش عبادت در زندگی انسان ها

اعمالی که انسان ها در طول زندگی خود انجام 
می دهند از جمله خوردن، آشــامیدن، پوشــیدن، 
نظافت، رســیدگی به امور مردم، آموختن مسائل 
زندگی و... اگر با نیت نزدیکی به خداوند و خشوع 
و خضوع در مقابل ذات باریتعالی باشد سبک زندگی 
انســان را تغییر می دهد و انسان  را به سوی کمال 

هدایت می کند.
انسانی که در همه شــرایط خداوند را در نظر 
دارد و هر کاری که انجام می دهد به قصد رضایت 
او صورت می گیرد انســانی موفق، منظم و باانگیزه 
است که پراکندگی، بی نظمی و آشفتگی در زندگی 

او جایــی ندارد و هم خــود و هم دیگران را از این 
سبک زندگی مناسب و ایده آل بهره مند می سازد.

دکتر »امان اهلل قرائی مقدم« جامعه شناس و عضو 
هیئت علمی دانشگاه در گفت وگو با گزارشگر کیهان 
در ایــن باره می گوید: »دیــن و اعتقادات و باورها 
ریشه در ذات انسان ها دارد و یک کودک از همان 
لحظه که متولد می شود در گوش او اذان می گویند 
و او را به نام های فاطمه یا محمد، علی، حســن و... 
نامگذاری می کنند، بنابراین بچه ها از همان ابتدا با 
دین و اعتقادات آشنا می شوند و از لحظه تولد دین 
در وجود آنان نهادینه می شــود، لذا استحکام دین 
و باورها از همان آغاز کودکی در فطرت انســان ها، 
مغز انسان ها نهادینه می شود و سبک زندگی آنان 

را مشخص می سازد.«
وی اضافه می کند: »از لحاظ جامعه شناسی نیز 
هیچ جامعه شناسی نیست که دین را الزمه جامعه 
ندانــد حتی مارکس و انگلس کــه بدبین بودند و 
نســبت به دین نظرات خوبی نداشتند منکر وجود 
دین در جامعه نبودند بنابراین از لحاظ مردم شناسی 
و جامعه شناســی هیچ جامعــه ای وجود ندارد که 
دین نداشته باشد، به غیر از ادیان بزرگی همچون 
اســالم، مســیحیت و یهود، در تمام جوامع حتی 
جوامع قبیله ای، قومی و... یک ســری اعتقادات و 
باورهایی وجود دارد که ساکنان آن قبیله به آن تکیه 
می کنند و زندگی خود را بر همان اساس پایه گذاری 
می کنند چرا که دین و اعتقادات نیاز جامعه است، 
نیاز انســان ها است و هر فردی از لحاظ فکری نیاز 
دارد که یک تکیه گاه معنوی و دینی داشــته باشد 
و اگر کســی ادعا می کند که هیچ اعتقاد یا باوری 

ندارد دروغ می گوید!«
به گفته این جامعه شــناس و مدرس دانشگاه، 
یکی از مهم تریــن کارکردها و تاثیــرات دین در 

عبادت، دعا و بندگی در ماه میهمانی خدا

 تجلی حب   الهی 
در قلب انسان

 فریده شریفی

عـبادت

 بخش پایانی
یک جامعه، بازدارندگی از آســیب های اجتماعی، 
بزهکاری، جرم و جنایت است به نحوی که مشاهده 
می کنیــم در ماه مبارک رمضان یا در دهه اول ماه 
محــرم آمار جرم و جنایت و بزهکاری کاهش پیدا 
می کند بنابراین به همین نتیجه گیری می رسیم که 

در وجود همه افراد اعتقاد و دین و مذهب نهادینه 
شــده اســت چرا که دین خودکنترلی را تقویت 
می کند، یعنی افراد خود را کنترل می کنند و خیلی 
از کارهــا را انجام نمی دهند. به طور مثال اگر میل 
به خوردن یا آشــامیدن در ماه مبارک دارند سعی 
می کنند احترام روزه داران را بنمایند و جلوی آنها 
از خوردن و آشامیدن جلوگیری کنند پس دین یک 
حالت کنترل کننده و پلیس دارد و از انجام خیلی از 

گناهان جلوگیری می کند.«
وی همچنین می گوید: »در جوامعی که به دین 
احترام بیشتری می گذارند افراد موفق و سالم تری 
به اجتماع تحویل داده می شود و والدین می توانند 
فرزندان مؤمن و شایسته تری تربیت کنند. در جوامع 
دیگر هم به همین صورت است، مثال می بینیم که 
افراد خانواده به هنگام غذا خوردن ابتدا دعا می کنند 
و از خداوند به خاطر موهبت هایش قدردانی می کنند 
و پس از آن به خوردن و آشامیدن مشغول می شوند. 
پس دین، عبادت و دعا برای همه افراد جامعه مهم و  
ضروری است و به اصالح جامعه کمک می کند. دین 
برای سالمت جامعه برای ارتقای روحی و روانی افراد 
جامعه ضروری است و در سیاست، اقتصاد، فرهنگ 

و اجتماع هم تأثیر فراوانی دارد.«
این اســتاد دانشگاه خاطرنشان می کند: »دین 
در زندگــی جوانان نیز نقــش مهمی ایفا می کند، 
مثــال می بینیم که در ماه مبارک رمضان یا هنگام 
عزاداری امام حسین)ع( در ایام محرم جوانانی که 

به نظر می رسد اعتقادات کم رنگی دارند چگونه با دل 
و جان برای امام حسین عزاداری می کنند، زنجیر 
می زنند و نوحه خوانی می کنند پس دین در وجود 
همه افراد نهادینه شده و باورها و اعتقادات آنان را 
تشکیل می دهد. پس وقتی که زندگی انسان رنگ 
و بوی خدایی گرفت سالمت جامعه تضمین می شود 
و آن جامعه به سوی تعالی و کمال پیش می رود.«

عبادت روح زندگی
»ســید محمد شــفیعی مازندرانی« در کتاب 
»عبادت روح زندگی« درباره ضرورت دین و عبادت 
از دیدگاه اندیشمندان بزرگ جهان می نویسد: »بشر 
از ســویی در پرتو علم روز به روز قوی تر می شود و 
از ســوی دیگر به سبب دارا نبودن عامل بازدارنده 
درون یعنــی ایمان خطرناک تــر می گردد، زیرا به 
انواع ســالح های کشــتار جمعی و فردی مجهزتر 
شــده و اخالق، تعهد و انضباط نفسانی خود را از 

دست می دهد.
نگرانی، افســردگی و اضطــراب در زندگی و 
پناهنده شــدن به الکل، مواد مخدر و خودکشی 
روزبه روز بیشــتر می شود که همه این موارد در 
جوامع غربی و سکوالر نمود عینی دارد. ضرورت 
توجه به مبانی ایمانی و اصول اعتقادی بر کسی 
پوشیده نیســت و بدیهی است که فرهیختگان 
جامعه، جویندگان علــم و دانش اعم از حوزوی 
و دانشگاهی باید بیش از دیگران در این راه گام 

بردارند.

آثار و برکات عبادت
یاد خداوند آثار و برکات فراوانی دارد که در آیات 
و روایات به آن اشاره شده است از جمله »فاذکرونی 
اذکرکم«، »مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم« انسانی 
که در تمامی لحظات زندگی به یاد ذات پاکی است 
که سرچشــمه تمام خوبی ها و نیکی هاست، روح و 
جان خود را پاک و روشن می سازد و خداوند نیز او 

را در سختی ها و مشکالت تنها نمی گذارد.
آقای »ســاجدی« راننده تاکسی درباره نقش 
عبادت در زندگی انسان به گزارشگر کیهان می گوید:  
»شاید کسی باورش نشود ولی من به جرات می گویم 
و  اعتراف می کنم که هر زمان که ایمانم کم شــد 
و عقیده ام سست شد بدترین مشکالت و سختی ها 

برای من پیش آمده است!«
وی اضافه می کند: »متاسفانه گاهی انسان غرق 
در مادیات و هواهای نفسانی و شیطانی می شود و 
از یاد خداوند غافل می شــود که در این مدت انواع 
و اقسام بالها و مصیبت ها برای انسان پیش می آید 
در حالی که یاد خداوند و دعا و نیایش به درگاه او 

هرگونه بدی و بال را دفع می کند.«
به گفته این راننــده زحمتکش، عبادت مانند 
کشتی نجاتی است که یک فرد غرق شده در دنیای 
گناهان، غفلت ها و اشتباهات را نجات می دهد و او 
را به ساحل امن و مطمئن می رساند. وی به مسئله 
بیماری فرزندش اشــاره می کند و می گوید: »چند 
سال پیش پسرم به طور ناگهانی یک بیماری سختی 

گرفت و همه پزشــکان از مداوای او ناامید شدند و 
گفتنــد که دعا کنید و بــه خداوند متعال امیدوار 
باشید، ما هرکاری که می توانستیم انجام دادیم، آن 
موقــع من نماز نمی خواندم و عبادت زیادی به جا 
نمی آوردم اما  همسرم زن بسیار مومن و معتقدی 
است و فرایض خود را به طور کامل انجام می دهد و 
بسیار به فضل و کرم خداوند امیداوار بود، به همین 
دلیل به من پیشنهاد داد تا سفری به مشهد مقدس 
داشته باشیم و به زیارت امام رضا )ع( مشرف شویم 
و همین کار را کردیم و چند روز در جوار حرم آقا 
امام رضا )ع( ماندیم و من از دیدن نحوه راز و نیاز 
و عبادت و نیایش همسرم و افراد دیگر که گرفتار 
بودند یا بیمار داشتند درخودم احساس شرمساری 
کردم و پیش خودم گفتم وقتی شرایط راز و نیاز و 
عبادت فراهم شده و من در بارگاه امام هشتم )ع( 
قرار گرفته ام چــرا بی نصیب از این فضای معنوی 
باشم و برای فرزند خودم و دیگر بیماران دعا نکنم؟!
بــه همین دلیل با تمام وجود و با خلوص نیت و از 
تــه قلبم برای همه بیماران دعا کردم و از امام رضا )ع( 
خواستم بچه ام را شــفا دهد و راه زندگی من را عوض 
کند تا بعد از این اگر عمری باقی باشــد زندگی خود را 
وقف خدمت به دیگران ، نیکوکاری، امورخیر و عبادت 
در راه خدا کنم که به یاری خداوند فرزندم درمان شد و 
پزشکان از شرایط بهبود او کامال متعجب و حیران شدند.

محبت خداوند
انسانی که پیوسته به یاد خداوند است حب الهی  
در قلبش  جای می گیرد. »من اکثر ذکر اهلل احبه« 
هر کس زیاد خداوند رایاد کند محبت خداوند در 
قلبش حاکم می شود. حضرت علی )ع( امیرمومنان 
نیز می فرماید: »دوستی در راه خدا محکم ترین پیوند 
است« یک کارشنانس مسائل اجتماعی در این باره 
می گوید: »از آنجا که فطرت انسان برگرفته از عشق و 
حب الهی است، دوستدار زیبایی ها، محبت ها، عالیق 
و دوست داشتن است. انسان یک موجود اجتماعی 
اســت و به تنهایی نمی تواند زندگی کند به همین  
دلیل  نیاز به پیوند، ارتباط و محبت دارد و اساس 
ازدواج و تشــکیل زندگی مشــترک هم به همین 
دلیل اســت که انسان زوج شود، مزدوج شود و در 
کنار همســر خود آرامش پیدا کند، اما آنچه که از 
عشق  انسانی و محبت انسانی باالتر است حب الهی 
اســت،  اگر محور دوستی خدا باشد، دوستی دوام 
پیدا کرده و بســیار محکم خواهد بود و تا قیامت 

ادامه خواهد یافت.«
به گفته این کارشــناس اگر دوستی با خداوند 
استحکام پیدا کند دیگر عالیق و دوستی های دنیوی 
زودگذر و ناپایدار خواهند بود و انسان حاضر است 
همه مال و دارایی و متعلقات خود را در راه خداوند 

و برای خداوند اهدا کند.
نماز و عبادت جلوه ای از عشق انسان به معبود و 
پروردگار خویش است، ابراز عشق و نیاز، قدرشناسی 
و شــکر نعمت و سپاس وســتایش است، عبادت 
و نیایــش حب خدا را در دل ها عمیق و ریشــه دار 
می کند و آنچنان استحکامی به این پیوند می دهد 
که با هیچ احساس دیگر نمی توان آن را بیان نمود.

بدون نقطه کور

 بــه موجب نامه شــماره 

 1396 /20 /154945

و   96/12/6 مورخــه 

بــه موجب صورتجلســه  

فوق العاده  عمومی  مجمع 

مورخه 1396/9/13 مرکز 

اصلی شرکت ایران روشن 

ســهامی خاص به شماره 

ملی  شناسه  و  ثبت 338 

بــه   10100767893

شهریار-  تهران-  اســتان 

شهرســتان مالرد- بخش 

دهســتان  صفادشــت- 

بی بی  ســکینه- روستای 

شهید  خیابان  کوشکک- 

بن بست  شرقی-  داستانی 

پــالک 2- طبقه  بعثت- 

کدپســتی  همکــف- 

انتقــال   3164175711

یافــت و تحــت شــماره 

6600 در ایــن اداره بــه 

ثبت رسیده است.

آگهی انتقالی 
شرکت ایران روشن 

سهامی خاص

 حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 

شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

شهرستان های استان تهران 
 سازمان ثبت اسناد و 

امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد

 و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

شهریار

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/08/02 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات ذیل را 

به مدیرعامل تفویض نمود: اختیار طرح و اقامه هر نوع 

دعوی حقوقی و جزایی، همچنین دفاع از دعاوی که 

علیه شرکت طرح شده است،  علیه هر شخص حقیقی 

و حقوقی، در کلیه مراجع قضایی، اداری، انتظامی و 

دیوان عدالت اداری، امضاء  کلیه اسناد و اوراق تعهدآور 

از جمله چک، ســفته و برات و قراردادها با امضاء هر 

یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر 
سهامی خاص به شماره ثبت ۹6۵0۵ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱40۵۵۹۹ 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/2/3 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محســن گلپایگانی با کد ملی 
4590906325 با پرداخت 2250000 ریال به صندوق شــرکت 
در زمره شــرکاء درآمــد. - آقای فریبرز گلپایگانــی با کد ملی 
2110599340 با پرداخت 6650000 ریال به صندوق شــرکت 
در زمره شــرکاء درآمد. - آقای محمد حســین ابتهاج با کد ملی 
2240078944 با پرداخت  5550000 ریال به صندوق شــرکت 
در زمره شــرکاء درآمد. -آقای ســیدلقمان حســینی با کد ملی 
3720491986 با پرداخت 5550000 ریال به صندوق شرکت در 
زمره شــرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ 120/000/000 ریال 
به 140/000/000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. اسامی شرکا قبل از افزایش سرمایه بشرح زیر است: 
آقای محمدعلی گلپایگانی به شماره ملی 4590993457 دارنده 
20/000/000 ریال سهم الشرکه آقای فراز گلپایگانی به شماره ملی 

5410015193 دارنده 100/000/000ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات شرکت ساتراپ هیرکان شارستان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۵۸66 

و شناسه ملی ۱400۷0۸۷۷۱0

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

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

1- ســپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه 
بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشــته 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 نشوند سپرده 
آنان به ترتیب ضبط خواهد شــد. 3- شــهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از 
پیشــنهادها مختار اســت. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به 
حساب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 
5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی تا روز چهارشنبه مورخ 97/3/30 
جهت خرید اســناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانهای شــهرداری کرج 
واقــع در میدان توحید- بلوار بالل شــهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 
6- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا 
عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از ســپرده شرکت در مناقصه 
کلیه اســناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه در نزد شهرداری 
باقی می ماند. 8- الزم به ذکر اســت هنگام خرید اسناد ارائه پروانه بهره برداری 
مربوطه برای تولیدکنندگان و یا ارائه پروانه کســب برای فروشــندگان مجاز 
داخلی و یا ارائه اساســنامه مرتبط با موضوع پروژه برای شرکت ها، معرفی نامه 
ممهور بــه مهر و امضای مدیرعامل)برای اشــخاص حقوقی(، روزنامه آخرین 

آگهــی تغییرات اعضای شــرکت)برای اشــخاص حقوقی(، کپــی کارت ملی 
و شناســنامه )برای اشــخاص حقیقی(، کد اقتصادی)برای اشخاص حقیقی و 
حقوقی( الزامی می باشد. 9- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها 
و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه 
در پاکت مربوطه قرار دهند. 10- ســایر اطالعات و جزئیات در اســناد مناقصه 
مندرج است. 11-پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا)الف- ب- ج( الک و 
ممهور به مهر شــرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا 
پایان وقت اداری روز دوشــنبه مورخ 97/4/11 به آدرس کرج- میدان توحید- 
بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود. 12- پیشنهادات رسیده در 
مورخ 97/4/12 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج)دفتر شهردار( راس 
ساعت 13/30 مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.

در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* مدت پیمان 15 روز می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 026-35892443-35892418 
تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمایید.

اداره امور قراردادها و پیمانها
 شهرداری کرج

رتبهمبلغ سپرده به ریالمبلغ اعتبار به ریالشرح عملیاتردیف
بصورت 

اسناد خزانه 
سه ساله 1

خرید تجهیزات چراغهای 
2/943/000/000147/150/000راهنمایی و رانندگی

ارائه پروانه بهره برداری  مربوطه برای تولیدکنندگان و یا 
ارائه پروانه کسب برای فروشندگان مجاز داخلی و یا ارائه 

اساسنامه مرتبط با موضوع پروژه  برای شرکت ها

شــهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه دولتی پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شهرداری کرج
سازمان سیمامنظر

فضاهای سبز شهری

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

آگهی تجدید مناقصه عمومی به شماره ۹۷-۱۵
تهیه مصالح و اجرای خطوط انتقال آب و توزیع در سطح شهر کرج

سازمان سیما و منظر فضاهای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد:
نســبت به بکارگیری پیمانکار جهت تهیه مصالح و اجرای خطوط انتقال آب و توزیع در ســطح شهر کرج را از طریق مناقصه عمومی به 

اشخاص حقوقی )شرکتهای واجد صالحیت( واگذار نماید.
مبلغ اولیهموضوع مناقصهردیف

18/992/759/835 ریالبکارگیری پیمانکار جهت تهیه مصالح و اجرای خطوط انتقال آب و توزیع در سطح شهر کرج و حاشیه پیرامونی آن1
1- شرایط متقاضی: اساسنامه شــرکت- کد اقتصادی- ارزش افزوده- 
آگهی تاســیس- آخرین تغییرات)روزنامه رسمی( و سایر مدارک ثبتی- 

دارا بودن گواهی رتبه حداقل پایه 5 آب
2- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:

- متقاضیــان می بایســت بابت شــرکت در مناقصه مبــادرت به ارائه 
ضمانتنامه بانکی)تا 45 روز اعتبار داشــته و قابل تمدید باشــد( به مبلغ 

950/000/000 ریال
- واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حســاب شــماره 100100100121 

بانک شهر شعبه عظیمیه 45 متری کاج به نام شهرداری کرج
3- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند 

سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4- سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا 

قبول پیشنهادات مختار است.
5- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اســناد مناقصه به حســاب 
شــماره 100100100261 بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و اصل فیش 
واریزی به امور پیمانهای ســازمان ارائه نمایند. )با همراه داشــتن کارت 

اعتباری امکان واریز وجه در محل وجود دارد(
6- متقاضیان جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ نشر این آگهی به مدت 

ده روز می توانند در ساعت اداری به امور قراردادهای سازمان سیما، منظر 
و فضای ســبز شهری شــهرداری کرج واقع در عظیمیه- ضلع شمالی 
میدان اســتقالل- طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن 

32540303 )026( تماس حاصل نمایند.
7- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان می باشد.

8- مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر 10 روز کاری از تاریخ درج آگهی 
و تاریخ بازگشایی پاکات اولین جلسه بعد از عودت اسناد می باشد.

9- همراه داشــتن مهر شــرکت و معرفی نامه ممهور بــه مهر و امضاء 
مدیرعامل شرکت هنگام خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد.

10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.
11- هزینه چاپ دو آگهی توامان به عهده برنده مناقصه می باشد.

12- مبلــغ کل رقم قرارداد بصورت 50٪  نقد و 50٪  تهاتر با ملک)در 
ســطح مناطق شهرداری کرج( محاســبه و از مبلغ صورت وضعیت ابتدا 
کســورات قانونی)بیمه- مالیات- سپرده( کســر و سپس سهم و درصد 

تهاتر محاسبه می گردد.
روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری کرج
park.karaj.ir


