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* سعداهلل زارعی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا: شیعیان در عربستان حدود 
35 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و در واقع بزرگترین اقلیت 

عربستان به شمار می روند. البته باید توجه داشت که اساسا عربستان فاقد یک 
گروه اکثریت است و از اقلیت های مختلف تشکیل شده است.

گزارش خبری

شیعیان عربستان تشنه شنیدن 
پیام انقالب اسالمی

ایرج نظافتی
در شبکه های اجتماعی مدتی بود چند نفری ناشناس و 
غیرایرانی مطالب مــرا دنبال می کردند و هر از گاهی که به 
مناسبتی مطلبی از حضرت آقا منعکس می کردم بدون شک 
کامنتی با این مضمون پایین مطلبم می نوشتند: اللهم احفظ 
قائدنا و مقتدانا السید االمام الخامنئی حتی فرج موالنا صاحب 

العصر و الزمان)عج(!
همین امر کنجکاوی مرا بیشتر کرد تا از هویت این افراد 
مطلع شــوم. در پیام خصوصی که بــه زبان عربی برای این 
کاربران ارســال کردم از آنان خواستم خود را معرفی کنند و 
بگویند در کدام نقطه جهان سکونت دارند و چگونه به مطالب 
اینجانب - که بعضا به زبان فارسی است - عالقه مند شدند؟
پاســخ این عزیزان بسیار جالب و قابل تامل بود، آنها از 
شــیعیان استان الشرقیه عربســتان بودند و با اینکه متوجه 
نوشته های فارسی من نمی شدند اما همین که عکس یا قطعه 
فیلمی کوتاه از مقام معظم رهبری نمایش می دادم بی اختیار 
بر سر شــوق می آمدند و کامنتی عربی با مضمون دعا برای 

سالمتی امام خامنه ای پایین مطلب می نوشتند.
کم کم دوســتی ما با این عزیزان گسترده تر شد و از حال 
و روز شــیعیان عربستان پرســیدیم و به احترام این عزیزان 
برخی مطالب مهم را نه فقط فارســی بلکه به زبان عربی هم 
در شبکه های اجتماعی و صرفا جهت اطالع این افراد نمایش 
می دادم و این دوســتی مجازی چند سال است ادامه دارد، تا 
جایی که از آنان دعوت کردم برای دیدار از ایران و زیارت حرم 
مطهر امام رضا)ع( به اتفاق خانواده به کشورمان بیایند. برایم 
جای سؤال بود با توجه به عمق اعتقادات راستین مذهبی آنان 

چگونه تا کنون به اعتاب مقدسه عراق سفر نکرده اند؟
این گونه پاسخ دادند که ظاهرا اجازه خروج از آن منطقه 
سکونت خود را ندارند و حتی بعضا رفت و آمدشان در خود 
عربستان هم تحت کنترل و تدابیر شدید امنیتی است، چه 
رسد به اینکه بخواهند به قصد زیارت اعتاب مقدسه شیعیان 

در ایران و عراق، به این کشورها سفر کنند! 
در ســفرهایم به عتبات عالیات عــراق هم در پیام های 
خصوصی از بنده می خواستند از حرمین شریفین خصوصا حرم 
مطهر امام حسین)ع( برایشان عکس بفرستم. آنچنان اشتیاقی 

از خود نشان می دادند که گویی اسیرانی در تبعید هستند.
بر همین اساس بنده معتقدم حاال که دیدار حضوری بااین 
عزیزان میسر نیست حداقل می توان ارتباط مجازی را با آنان 
گســترش داد و آنها که بسیار مشتاق شنیدن پیام و حقایق 
ایران اسالمی و خصوصا مشتاق شنیدن سخنان امام خامنه ای 

هستند، در این زمینه بیشتر فعال باشیم.
همین موضوع ســبب شــد تا جرقه تهیه گزارشی درباره 
وضعیت شیعیان در عربستان در سرویس گزارش کیهان مطرح 
و برادر عزیزم جناب آقای مرادی که خود از کارشناسان مسایل 
غرب آسیاست به این مهم همت گمارد و آنچه امروز در بخش 
گزارش کیهان می خوانید حاصل زحمات آقای مرادی درباره 
حال و روز شیعیان در کشور تحت حاکمیت آل سعود است. 

شیعیان عربستان چند درصد از جمعیت این 
کشور را تشکیل می دهند؟ آنها در کدام مناطق 
عربستان پراکنده اند؟ و آیا شیعیان در عربستان 
همانند دیگر گروه های مذهبی آزادی عمل دارند؟ 
این هــا تنها چند نمونه از ســؤاالت در مورد یکی 
از بزرگتریــن جمعیت های مذهبی فراموش شــده در 
جهان اســالم در کشوری اســت که خانه خدا در آن 

واقع شده است.
 در گزارش پیش رو به واکاوی این سؤاالت در افکار 

عمومی خواهیم پرداخت.
تبعیض های سه گانه

 علیه شیعیان عربستان
بنا بر آمارهای موجود اکثریت شــیعیان عربستان 
در استان الشرقیه ساکن هستند. این استان با مساحت 
540 هزار کیلومتر مربع، یک چهارم مساحت عربستان 
را تشکیل داده و بزرگ ترین استان این کشور محسوب 
می شود و از لحاظ تقسیمات اداری به 11 شهرستان و 
مرکز شامل دمام، القطیف، احساء، حفرالباطن ، الخبر ، 
النعیریه، الخفجی ، رأس تنورة ، العدید ، قریة العلیا ، بقیق  

و الجبیل  تقسیم می شود.
امــا نکته حائز اهمیت این اســت کــه 98 درصد 
از ذخایر نفت و گاز عربســتان نیز در اســتان الشرقیه 

قرار دارد. 
البته شــیعیان عربستان در برخی نقاط دیگر این 
کشور مانند »مدینه« نیز زندگی می کنند اما جمعیت 

قابل توجهی ندارند. 
با این حال شــیعیان عربستان که بین 15 تا 35 
درصد جمعیت این کشــور را تشکیل می دهند طی 8 
دهه ای که از حکومت آل ســعود می گذرد، با تبعیضات 
و محدودیت های متعــدد و فراوانی مواجه بوده اند که 
می توان آنها را به صورت کلی در ســه طیف بر شمرد: 
تبعیض های دینی- مذهبی، تبعیض های سیاســی و 

محرومیت های اقتصادی.
کارشناســان علوم اســالمی معتقدنــد به لحاظ 
مذهبی شــیعیان عربســتان در معرض تبعیض دینی 
قــرار دارند؛ چنان که آنها بــرای احداث اماکن مذهبی 
همچون مساجد و حسینیه یا ترمیم و رسیدگی به آنها 
به شــدت با محدودیت مواجه اند. عالوه بر آن، آنها در 
انتشــار آثار مذهبی خود، انجام فعالیت های فرهنگی و 
اجرای مراسمات و مناسک مذهبی تحت فشار بوده تا 
جایی که استفاده از برخی از اسامی شیعی غیر قانونی 

اعالم شده است. 
عالوه بر این گونه محدودیت ها، شــیعیان به لحاظ 
جایگاه سیاســی نیز کامال در حاشیه قرار گرفته اند؛ به 
نحوی که از تمام مشاغل حکومتی محروم بوده و حتی 
در امور مربوط به مناطق خود نیز از هیچ حق و نقشی 

برخوردار نیستند.
عدم حضور شیعیان

 در پست های حکومتی
شیعیان عربستان اگرچه عمدتاً در نواحی نفت خیز 
این کشــور از جمله میدان نفتی »الغوار« )بزرگ ترین 
میدان جهان(ســاکن  هستند،اما سهم اندکی از نیروی 
انسانی شــرکت های نفتی منطقه به خصوص شرکت 

آرامکو را به خود اختصاص داده اند.
سعداهلل زارعی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا 
در گفت و گو با گزارشــگر کیهان می گوید:»شیعیان در 

شیعیان عربستان در برابر 
بزرگ ترین آپارتاید قبیله ای

رفتار آل سعود با شیعیان عربستان چگونه است؟

محمدرضا مرادی

* جعفر قناد باشی کارشناس 
مسائل غرب آسیا: شیعیان عربستان 
با یک ظلم مضاعف روبه رو هستند، 

آنها دیکتاتوری ها و اعمال فشارها 
را تحمل می کنند به اضافه تبعیضی 

که بر علیه شیعیان در این کشور 
روا داشته می شود. از این رو، این 

دالیل، پتانسیل انقالب در این 
منطقه را باال می برد.

عربستان حدود 35 درصد جمعیت این کشور را تشکیل 
می دهند و در واقع بزرگ ترین اقلیت عربستان به شمار 
می روند. البته باید توجه داشت که اساسا عربستان فاقد 
یک گروه اکثریت است و از اقلیت های مختلف تشکیل 

شده است.«
وی تبعیض علیه شــیعیان عربستان را بسیار باال 
می داند و می گوید: »این جمعیت 35 درصدی در هیچ 
یک از پست های حکومتی حضور ندارند و حتی یک پست 
مهم به شیعیان اختصاص داده نشده است. از طرف دیگر 
از به کارگیری شــیعیان در مناطق اقتصادی جلوگیری 
می شــود و تنها درصد بســیار کمی موفق می شوند به 
عنوان کارگر در مناطق صنعتی مشغول به کار شوند.«.

 این کارشــناس ارشــد جهان اســالم جلوگیری 
از برگزاری مراســم مذهبی شــیعیان را یکی دیگر از 
تبعیض های آل ســعود علیه این اقلیت مذهبی می داند 
و معتقد اســت:» مســئله دیگر این است که حکومت 
آل سعود شیعیان را یک گروه منحرف می داند و با تکیه بر 
این نگاه خود، از برگزاری مراسمات مذهبی مانند عاشورا 
و غدیر جلوگیری می کند و یک نوع تبعیض فرهنگی در 
کنار دیگر تبعیض ها در بخش های سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی علیه شیعیان اعمال می شود.«
شیعیان عربستان، شهروند درجه دو

حسن هانی زاده کارشناس مسائل جهان عرب در 
 گفت و گو با گزارشــگر کیهان در این ارتباط می گوید:
» اکثر شیعیان عربســتان درمنطقه الشرقیه و برخی 
هم در اطراف مدینه زندگی می کنند که به دلیل اینکه 
شــغل آنها نخل داری است به شیعیان نخاوله معروف 

هستند. شیعیان در عربستان به عنوان شهروند درجه 
دو محسوب می شوند و شرایط بسیار سخت و دردناکی 

را تجربه می کنند.«
حسن هانی زاده معتقد است: »در طول ده ها سال 
گذشته نگرش وهابی نسبت به اهل بیت علیهم السالم 
در عربستان باعث شده است تا شیعیان هیچ گاه مجالی 
برای برگزاری مراســم مذهبی پیدا نکنند. فشــارهای 
شدیدی بر شیعیان مناطق الشرقیه وارد می شود و حتی 
در العوامیه که شــیعیان واقعی زندگی می کنند مردم 
بدون مجوز نهادهای امنیتی امکان خروج از الشرقیه را 
ندارند. به جوانان شیعه نیز اجازه انتخاب برخی رشته های 
خاص در دانشگاه داده نمی شود و شیعیان در پست های 

مدیریتی میانی نیز نمی توانند فعالیت کنند.«
این کارشــناس جهان عرب تاکید دارد:»شــرکت 
نفتی عربستان یعنی آرامکو که یک شرکت بین المللی 
سعودی- آمریکایی است به دستور آل سعود اجازه ندارد 
کارگران خود را از شیعیان عربستان انتخاب کند. حتی 
شیعیان اطراف مدینه نیز حق ورود به داخل شهر مدینه 

را نداشته و بسیار فقیر هستند.« 
وی بر این باور است: »جامعه جهانِی منافق و فاقد 
ارزش های اخالقی نیز چشــم خــود را بر این تبعیض 
گسترده علیه شیعیان بسته و نهادهای بین المللی نیز 
به دلیل دالرهای نفتی عربستان هیچ گونه اقدامی علیه 
این ظلم آشــکار نمی کنند. حتی اعــدام ناجوانمردانه 
شــیخ نمر رهبر شیعیان عربستان نیز با سکوت جامعه 

جهانی مواجه شد.«
هانی زاده نسبت به فعالیت فرهنگی عربستان علیه 

شــیعیان نیز می گوید: »عربستان بیش از 100 شبکه 
ماهواره ای با گردش ســالیانه 10 میلیــارد دالر علیه 
شیعیان به راه انداخته و این شبکه ها به کمک نهادهای 
بین المللی وظیفه دارند از جامعه بدوی عربســتان یک 

کشور دموکراتیک و پیشرفته نشان دهند.«
هانی زاده در بخش دیگری از سخنان خود تصریح 
می کنــد: »در شــرایط کنونی جهان از مثلث شــرور 
عربســتان، صهونیسم و آمریکا رنج می برد و این مثلث 
عامل کشتار مردم یمن، سوریه و فلسطین هستند. این 
مثلــث از یک نوع امنیت سیاســی در جهان برخوردار 
اســت و به همین دلیل اقدامات شرورانه خود را ادامه 
می دهند. عربســتان با دالرهای نفتی خود، اسرائیل با 
البی گــری و آمریکا با قدرت سیاســی، دنیا را به یک 

جنگل تبدیل کرده اند.«
دامنه گسترده ظلم آل سعود

 در حق شیعیان
برخی از مفتی های وهابی مانند عبدالقادر شیبط 
الحمد در رادیوی دولتی اعالم کرده که مسلمان سنی 
نباید غذای شیعه را بخورد، با شیعه ازدواج کند یا اینکه 
اجازه دفن مرده های شیعیان را در قبرستان مسلمانان 
را بدهند. طبق گزارش خبرگزاری »سی. ان. ان« دولت 
ســعودی نام هایی که شیعیان می توانند برای فرزندان 
خود انتخاب کننــد را محدود کرده تا آنها را از هویت 
خود دور کنند. عالوه بر این کتاب های درسی عربستان 
نگاهی خصمانه به شــیعیان دارد که اغلب شیعه را به 
عنــوان مذهبی بدتر از مســیحیت و یهودیت توصیف 
می کنند. از آنجایی که نگرش ضد شیعی از سن پایین 

به مردم عربستان یاد داده می شود این نگرش از نسلی 
به نسل دیگر منتقل   می شود. این نگرش خصمانه نه 
تنها در کتاب های درسی یافت می شود بلکه در داخل 
کالس توسط معلم و یا در محیط دانشگاه نیز نشر داده 
می شود. وهابی ها به صورت مکرر و مرتب به شیعیانی 
که کالس های درس را پر کرده اند می گویند که شــما 
یونانی هستید و ملحد و بنابراین سزاوار مرگ هستید.

نگرانی آل سعود از قدرت شیعیان
اما یکی از سؤاالت مهم این است که آل سعود چرا 
این تبعیض های گسترده علیه شیعیان را اعمال می کند؟
 به نظر می رسد که هراس عربستان از ادبیات انقالبی 

شیعیان را باید دلیل اصلی این واهمه دانست. 
سعداهلل زارعی کارشناس جهان اسالم در این زمینه 
می گوید:»یک نوع تعصب مذهبی در عربستان از چند 
دهه گذشــته وجود دارد و وهابیت حاکم بر عربستان 
حساسیت بسیار باالیی نسبت به شیعیان در این کشور 
دارد. در واقع رژیم آل سعود شیعیان را به عنوان گروهی 
می بیند که مترصد فرصت برای تغییرات در نظام حاکم 
در عربستان است. به همین دلیل عربستان سعی کرده 
تا شیعیان را به رسمیت نشناسد و از این طریق آنها را 
محدود کند. مثال آمارهایی که از سوی عربستان مبنی 
بر جمعیت شــیعیان یعنی 10 درصد اعالم می شود به 
خاطر این اســت که با این اقدام آنها را نادیده گرفته و 

تاکید کند اساسا شیعیان را به رسمیت نمی شناسد.«
الگوبخشی انقالب اسالمی ایران برای شیعیان

انقالب اسالمی ایران باعث ایجاد نوعی از گفتمان 
سیاسی در جهان شد که مهم ترین ویژگی آن قیام علیه 
ظالم بود که شیعیان عربستان نیز به درستی این پیام 
را درک کردند و همین مسئله باعث فشار عربستان بر 

این اقلیت شده است. 
حســن هانی زاده در این مورد می گوید:» ایران و 
مذهــب اهل بیت قدرت و ادبیــات جدیدی در جهان 
مطرح کرده اســت که زمینه های زیادی برای پذیرش 
آن در دنیــا و به ویژه جهان عــرب وجود دارد. ادبیات 

انقالب اسالمی ایران فضای جدیدی به وجود آورد که 
یک نوع خالء سیاسی و روانی که در جهان عرب وجود 
داشت را پر کرد و شیعیان عربستان نیز تحت تاثیر این 

ادبیات جدید قرار گرفتند.«
پروفســور بدر حمود البدر کارشناس سعودی در 
یک سمینار در مورد اینترنت که در شهر صنعتی ملک 
عبدالعزیز برگزار شد توضیح داد که اینترنت چگونه برای 
جامعه ســودمند و مفید است و از ضرورت پایگاه های 
خبری در عربستان گفت، اما در همین سمینار وی تاکید 
کرد که فعالیت پایگاه های خبری شیعه باید متوقف شود.
هانــی زاده معتقد است:»عربســتان که یک رژیم 
ناپایدار و شکننده است و تنها مزیت آن دالرهای نفتی 
اســت و دو قبیله آن یعنی السدیری و الشمری نیز در 
اختیار آمریکا قرار دارند. در شرایط کنونی عربستان به 
عنوان یک رژیم شکننده از این وحشت دار که ادبیات 
انقالب ایران باعث به راه افتادن موج انقالبی در الشرقیه 

و در بین شیعیان این کشور شود.«
هراس آل سعود از انقالب شیعیان

اســتبداد حاکم بر جامعه عربستان همواره باعث 
شده است تا آل سعود به دلیل هراس از هرگونه انقالب 

احتمالی، شیعیان را بسیار تضعیف کند. 
جعفر قناد باشــی کارشناس مسائل غرب آسیا در 
این ارتباط معتقد اســت: »شیعیان در عربستان با یک 
ظلم مضاعف روبه رو هستند، آنها دیکتاتوری ها و اعمال 
فشارها را تحمل می کنند به اضافه تبعیضی که بر علیه 
شیعیان در این کشور روا داشته می شود. از این رو، این 

دالیل، پتانسیل انقالب در این منطقه را باال می برد.«
 این کارشناس مسائل غرب آسیا تاکید می کند:» 
عربســتان محله های شــهر العوامیه را تخریب کرده  و 
علیه مــردم این منطقه جنگ بــه راه انداخت. هدف 
کلی عربســتان در العوامیه سرکوب مخالفان و نگرانی 
از قیام داخلی بوده و چون شیعیان پتانسیل انقالب در 
وجودشان دارند، می خواهند آنها را سرکوب کنند و هدف 

بعدی کوچ دادن شیعیان العوامیه است.«
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به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/4/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: علی صادقی ضمیر به شماره ملی 0056182971 به نمایندگی 
از شرکت تدبیرپردازان پاسارگاد شرق به شناسه ملی 14004686193 
به ســمت عضــو هیئت مدیــره و عبدالصالح نهاوندی به شــماره ملی 
0040258319 به نمایندگی از شــرکت ساختمانی افق روشن باربد به 
شناســه ملی 10320555318 به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدرضا 
مقدسی به شماره ملی 0558915779 به نمایندگی از شرکت مهستان 
سبز کیش به شناسه ملی 14003666336 به سمت مدیرعامل و نایب 
رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار بانکی و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با 
امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شــرکت و در 
غیاب ایشــان با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای 
خانم ســیده مریم تقوی با شــماره ملی 4579328469 به عنوان مدیر 
امور مالی و یا آقای محسن محمدخانی با شماره ملی 0045784329 به 
عنوان مدیر امور اداری متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه 
نامه ها و مکاتبات عادی و اداری شــرکت با امضای مدیرعامل و یا مدیر 

امور اداری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت کندر سهامی خاص
 به شماره ثبت 8۲884 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۰8۷ 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
اداره  تأییدیــه  و   1396/6/25
کل تعــاون کار و رفاه اجتماعی 
شــماره  بــه  تهــران  اســتان 
مــورخ   962/15/301858
ذیــل  تصمیمــات   96/10/13
اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 
ســود و زیان ســال مالی 93 و 
94 و 95 بــه تصویب رســید. 
به 10500000  سرمایه شرکت 
روزنامه  یافــت.  افزایــش  ریال 
عنوان  به  کیهان  کثیراالنتشــار 
روزنامــه  و  اصلــی  روزنامــه 
کثیراالنتشــار کار و کارگــر به 
جهت  علی البدل  روزنامه  عنوان 
درج آگهی های شــرکت تعیین 
گردید. علی سعادتی مقدم با کد 
ملی 0828113432 وحســین 
محمــودی جیرنده بــا کد ملی 
آرش  ســید  و   2738636179
فرهی با کد ملی 0061436526 
و غالمرضــا لطفــی قراملک با 
و   1380846471 ملــی  کــد 
علــی شــاه خلیلی بــا کد ملی 
ســمت  بــه   0060185082
اعضــای اصلی هیئــت مدیره و 
با  اباصلت رضائیــان کالمرودی 
کد ملی 6309642383 و احمد 
رهاوی با کد ملی 0420046437 
به عنوان اعضای علی البدل هیئت 
مدیره شرکت تعاونی برای مدت 
3 سال انتخاب گردیدند. ابراهیم 
لطفــی قراملکــی بــا کــد ملی 
1373824573 به عنوان بازرس 
اصلی و ابراهیم زراوشــان با کد 
ملــی 0321411757 به عنوان 
بــازرس علی البدل بــرای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 
شرکت تعاونی مصرف 
کارگران حمل و نقل 
بین المللی آبادان به 
شماره ثبت 34970 

و شناسه ملی 
10100803905

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات 

غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1397/03/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل به تنهایی یا امضاء 
مشترک دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. محسن سرلک به شماره ملی 0059518480 
به ســمت رئیس هیئت مدیره - مهری هوشمند به شماره 
ملی 0054950449 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره - 
محمدرضا هوشمند به شماره ملی 0058006311 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های 
شرکت انتخاب گردید. زهرا ماندنی ماربینی به شماره ملی 
0451908872 به عنوان بازرس اصلی و ســعید صادقی به 
شماره ملی 0068663609 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت پدیده دنیای تجارت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۵6۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲4۹۱6۵۰ 

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

ســازمان نهضت سوادآموزی در نظر دارد مناقصه عمومی یک 
مرحله ای خرید تجهیزات آموزشی و الکترونیکی به شماره 
200973041000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگــزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد 
مناقصه تــا ارائه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت ها از 
طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تذکــر: اعتبار مورد نیاز از محل اســناد خزانه اســالمی با سررســید 

97/9/30 پرداخت می گردد.
تاریخ انتشــار فراخوان در سامانه 97/7/12 می باشد. اطالعات و اسناد 

مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند مناقصه از طریق سامانه ستاد 
برای مناقصه گران قابل رؤیت است.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز چهارشنبه 
97/7/18

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت 16 روز شنبه 97/7/28
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه خرید تجهیزات الکترونیکی: ساعت 

10 روز یک شنبه 97/7/29 می باشد.
اطالعــات تماس دســتگاه مناقصه گزار: آدرس تهــران خیابان دکتر 
فاطمی پالک 127 ســازمان نهضت سوادآموزی- تلفن 88964391 

و 83782400
اطالعات تماس ســامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس 41934

فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

خرید تجهیزات آموزشی و الکترونیکی

م الف 2270

وزارت آموزش و پرورش
سازمان نهضت سوادآموزی

جمهوری اسالمی ایران
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