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باید فواصل طبقاتی کم بشود. باید آن کسانی 
که برای تحرک استعداد دارند، فرصت های برابر 
دریافت کنند؛ اگر کسی تنبلی کرد، تنبلی اش به 
گردن خودش. نباید این جور باشد که در برخی 
از مناطِق کشور مجال برای تالش علمی یا تالش 
اقتصادی نباشد، اما بعضی ها از منابع و از امکانات 
کشور بطور بی نهایت بتوانند استفاده کنند؛ نه، 
هنر این است. مطالبه ملت از دولت ها، از مجالس 
پی در پی شورای اسالمی، از قوه  قضائیه و از همه 
مسئوالن باید این باشــد. کشور باید پیشرفت 

کند)1 /فروردین/ 1387 مقام معظم رهبری(
برای مشــاهده اختالف طبقاتی دیگر نیاز نیست 
نگاهتــان به گل فــروش یا فال فروش ســر چهار راه و 
التماس هایش به یک ماشــین لوکس باشــد که روی 
شیشــه های ماشین ها با انگشت ضرب می گیرند؛ »آقا، 

آقا، فال می خری؟«
کافی است گشــتی در پایتخت بزنید از تره بارهای 
مناطق اعیان نشــین تا ســبزه میدان های پایین، زنگ 
تفریح مدارس اعیان نشین تا کهنه مدارس جای گرفته 
در اطراف شهر البته برای مشاهده فاصله طبقاتی نیاز 
به رفتن اطراف شهر نیست فقط کافی است دو منطقه 

دو منطقه پایین بیایید!
فاصله طبقانی و آسیب های اجتماعی

یکی از مباحث مهم در جامعه شناسی تفاوت های 
موجود میان افراد، گروه ها، قشرها، و جامعه های انساني 
و تأثیری است که این تفاوت ها در زندگي اجتماعی و 

چند  و  چون آن دارند.
 شــکی نیست که هر فرد، گروه، قشر، و جامعه ای 
تفاوت هایي کم  یا  بیش با سایر افراد، گروه ها، قشرها و 
جوامع دارد. در زمینه  این تفاوت ها حداقل دو مســئله 
مهم قابل طرح، بررسی، و جواب گویی است: یکی اینکه 
علت این تفاوت ها در چیست و دیگر اینکه این تفاوت ها 
خود، علت و منشــا چه آثار و نتایج مثبت و منفی، در 
کمال و پیشرفت معنوی و مادی جامعه  می تواند باشد.

تکدی گری، بدبینی فرهنگی نیز از اثرات اختالفات 
طبقاتی است که جوانان را برآشفته می کند، چراکه باید 
برای اینکه بتوانند ازدواج کنند صبح تا شــب دوندگی 
داشته باشــند و در نهایت آنچه که به دست می  آورند 
راضی کننده نیست و این موضوع موجب ناراحتی روحی 

و روانی فرد می شود.
فقر و فاصله طبقاتی زمینه و بســتر مناسبی برای 
پیدایش بســیاری از آسیب های اجتماعی است. فقر و 
وجــود فاصله طبقاتی در اجتماع نــه تنها بر کردار و 
رفتار افراد فقیر تأثیر منفی دارد، بلکه حتی بنیان های 
فکری و اعتقادی آنان را نیز مضطرب و لرزان می سازد. 
به دست آوردن درجات باالی فرهنگی، ورزشی، اقتصادی 
و... نیازمنــد حضور در طبقات باال و یا متوســط رو به 

باالی جامعه است.
 کســب این امتیازات نیازمند فرصت ها، وسایل و 
امکاناتی است که در شرایط عادی، فقرا از داشتن این 
امکانــات در حد مطلوب محرومند. هرچند این ارتباط 
مطلق نیست و اغنیا هم دچار آسیب های اجتماعی از 
نوع دیگر می شوند، اما زمینه و بستر در شرایط فقر برای 

انحراف مساعدتراست. 
امان اهلل قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه در 
گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: »ریشه بسیاری از 

بررسی تأثیرات مخرب 
شکاف طبقاتی بر جامعه امروز

شکاف طبقاتی زمینه ساز بزه های اجتماعی
هدیه آقاپور   بخش نخست

* قرائی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه: شکاف طبقاتی
 به واسطه برخی سوءاستفاده ها از جمله رانت ها و سوء مدیریت 
برخی مدیران عمیق تر می شود و اقشار متوسط به خاطر همین 
شکاف طبقاتی به طبقه فرودست ریزش می کنند.

ریزش های اجتماعی شکاف و اختالف طبقاتی است.«
قرایی مقدم تصریح می کنــد: »زمانی که اختالف 
طبقاتــی به وجود آیــد مادیات در مقابــل معنویات 
قــرار می گیرد و ما نیــز در آموزه های دینی داریم که 
امیرمومنان علــی)ع( می فرمایند؛ از هر دری فقر وارد 
شــود از آن در ایمان خارج می شود و به قول فرمایش 
مقــام معظم رهبــری اختالف طبقاتــی دامنه فقر را 

گسترش می دهد.«
»ســوروکین  می افزایــد:  جامعه شــناس  ایــن 
جامعه شناس و استاد دانشگاه  هاروارد می گوید آنچه بر 
قــرن حاضر و دو قرن قبل و بعد آن، حاکم خواهد بود 
ذهنیت مادی است، در نتیجه شکاف طبقاتی به واسطه 

برخی سوءاستفاده ها از جمله رانت ها سوء مدیریت برخی 
مدیران عمیق تر می شود و اقشار متوسط به خاطر همین 

شکاف طبقاتی به طبقه فرودست ریزش می کنند.«
وی تأکید می کند: »شکاف طبقاتی موضوع مهمی 
اســت که مسئولین باید به آن توجه ویژه داشته باشند 
و رهبر عزیز ما بارها و بارها نســبت به آن هشدار الزم 

را دادند.«
روایت ضریب جینی

 از عمق شکاف طبقاتی
اقتصاددانان برای سنجش وضعیت توزیع درآمد در 
جامعه از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می کنند 
که عدد آن بین صفر ) اشــاره به برابری کامل در توزیع 

درآمدها( و یک )حـــاکی از نـابرابری کامـل در توزیـع 
درآمدها یا مخارج( است. 

طی سال های اخیر فاصله طبقاتی در کشور افزایش 
چشمگیری داشته است، به طوری که مقدار ضریب جینی 
از حدود 0/37 در سال 90 به بیش از 0/40 در سال های 

95 و 96 رسیده است.
عالوه بر ضریب جینی، یکی دیگر از شــاخص های 
ســنجش نابرابری درآمدی، نســبت هزینه دهک دهم 
)ثروتمندترین( به دهک اول)فقیرترین( است. بررسی 
آماری از وضعیت این شــاخص نیز نشان می دهد این 
نســبت از 14/6 در پایان دولت اصالحات به 12/2 در 
ســال 1390 )کمترین میــزان نابرابری پس از انقالب 

اسالمی( رسیده بود که در دولت یازدهم و دوازدهم از 
12/9 در سال 92 به بیش از14 در سال 96 رسیده است.

گزارش مرکز آمار نشان می دهد از سال 1385 به 
بعد ضریب جینی در کشور رو به نزول گذاشت و سال 
به سال از شکاف درآمدی جامعه کاسته شد. روند نزولی 
ضریب جینی تا سال 1392 ادامه داشت و در این سال 
شــکاف درآمدی در کشور به بهترین وضع خود در دو 

دهه اخیر رسید.
اما از سال 1393 به بعد مجدداًً ضریب جینی رو به 
افزایش نهاد و ســال به سال شکاف درآمدی در کشور، 
بدتر شد. بر اســاس آخرین گزارش مرکز آمار، ضریب 

جینی سال 1396 به باالترین رقم در دهه 90 رسید.

تغییر جهت ضریب جینی و افزایش مداوم شکاف 
درآمدی در کشور، نشان دهنده سیاست های اقتصادی 
دولت های یازدهم و دوازدهم است که موجب پولدارتر 

شدن پولدارها و فقیرتر شدن فقرا است.
با التهابات ارزی و التهابات بازار سکه، طال، مسکن و 
افزایش چشمگیر قیمت اقالم مصرفی خانوارها در سال 
97 قابل پیش بینی اســت کــه ضریب جینی افزایش 
پیدا کند؛ زیرا اوال یکــی از دالیل التهابات اخیر ارزی 
و التهابات سایر بازارهای کاالیی، نقدینگی های میلیارد 
تومانی بوده که عماًل در اختیار دهک های باالی جامعه 
است و ثانیا دولت در چند سال اخیر از هرگونه اقدامات 
اصالحی خودداری کرده اســت که این امر نیز نابرابری 

درآمدی را تشدید می کند.
گفتنی است مطابق ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه 
در سال پایانی برنامه، ضریب جینی کل کشور می بایست 
به عدد 0/34 برسد. برای دستیابی به این هدف در پایان 
سال 1400، می بایست ضریب جینی کل کشور بطور 
متوسط ساالنه 0/038 واحد کاهش یابد، این برآورد و 

محاسبه بر مبنای نتایج سال 1396 می باشد.
چنانچه سال پایه را سال 1395 قرار دهیم، ضریب 
جینی کل کشور بطور متوسط ســاالنه 0.027 واحد 

می بایست کاهش یابد.
تبعات گسترش حاشیه نشینی 

شکاف طبقاتی عوامل گوناگونی دارد، یکی از عوامل 

آن در بحث حاشیه نشینی است.
حاشیه  نشــیني همواره یکــي از معضالت جوامع 
شهري به حساب مي آید که با خود مشکالت بسیاري را 
از نظر امنیت،  اشتغال و مسائل فرهنگي و اجتماعي را 
به بار مي آورد. باید در نظر داشت افرادي که از روستاها 
مهاجرت مي کنند، به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادي 
که دارند، نمي توانند در مراکز شــهرها سکونت داشته 

باشند که همین امر منجر به شکاف طبقاتی می شود.
متأســفانه حاشیه  نشــیني همواره پایگاهي براي 
تولیــد آســیب های اجتماعي مانند قاچــاق، دزدی و 
دیگر آسیب های اجتماعي به حساب می آید و به عقیده 
جامعه شناسان حاشیه  نشیني انسجام و کنترل اجتماعي 

جوامع بسته را به مخاطره مي اندازد، برخالف آن در هر 
جامعه ای که تجانس فرهنگی در آن قوی باشــد، اگر 
افراد جامعه نسبت به یکدیگر شناخت داشته باشند و 
در آن محل رشــد پیدا کرده باشند، میزان وقوع جرم 

کمتر خواهد بود.
در تحلیلی دیگر افراد حاشــیه نشینی که در شهر 
خود به دلیل وجود نظارت اجتماعي و شــناخت افراد 
از یکدیگر جرمی  مرتکب نمی شدند، با قرار گرفتن در 
حاشیه شهر و به دلیل جذب نشدن به مراکز اصلی شهر، 
ایجاد سرخوردگي هاي روحی، روانی و اجتماعی را دارند.

 از سوی دیگر نیز به لحاظ اقتصادی نیاز آنها افزایش 
پیدا کرده است که بنا به این دالیل حاشیه نشین ها در 

طی روز به داخل مراکز اصلی شــهر برای کسب و کار 
و انجام شــغل های دون پایه یا مشاغلی با دستمزد کم 
ورود پیدا می کنند. این افراد به سمت باندهای غیرقانونی 
می روند و رفتارهای ضد اجتماعی از خود بروز می دهند.
چالش فرهنگی و مواجه با شکاف طبقاتی

عوامل اقتصاد کالن مانند رشــد اقتصادی تورم و 
بیکاری در حوزه نظر و حسب مطالعات تجربی می توانند 
باعث افزایش نابرابری در جامعه باشند به طور مشخص 
افزایش بیکاری و تورم به عنوان عواملی برای تشــدید 

نابرابری معرفی می شوند.
در عین حال عــالوه بر متغیرهای کالن اقتصادی 
خصوصیات فردی و اجتماعی خانوارها نیز می تواند بر 
نابرابری مؤثر باشــد و همین امر باعث بروز واکنش ها 

و چالش های مختلف در زمینه فرهنگی خواهد شد.
امروزه با والدینی رو به رو هستیم که توانایی فرستادن 
فرزندان خود را به مهد کودک و حتی مدرســه ندارند 
اما از سوی دیگر انواع و اقسام هنر ها همواره با بهترین 
کادر آموزشی در اختیار کودکانی است که والدینشان با 
پرداخت هزینه های سرسام آور حقوق چند صد سال کار 
و کوشش پدران طبقات ضعیف جامعه را خرج شهریه 

یک ترم مدرسه فرزندانشان می کنند.
همان طور که  اشــاره شد گاهی تالش والدین برای 
شکوفایی استعداد فرزندانشان نتایج مخربی را به دنبال 
خواهد داشت و باعث تضعیف روحیه فرزندان می شود، 
به عنوان مثال کودکانی که در مناطق محروم و محالت 
فقیر، روســتایی و یا دور افتاده سکونت دارند از سطح 

امکانات به مراتب پایین تری برخوردار هستند.
نظام آموزشــی که ایامی قرار بــود با آموزش های 
صحیح و اصولیش از هرگونه شــکاف طبقاتی بپرهیزد 
و راه  را بــرای بروز بی عدالتــی در جامعه ببندد و به 
دانش آموزان بیاموزد که منشاء تمامی مشکالت ریشه 
در نظام آموزشی نادرست و غیراصولی دارد که از هرگونه 
چارچوبی محروم است اما متأسفانه امروزه مدارس در 
زمینه عدالت نه تنها عقب مانده اند بلکه حتی در برخی 

موارد به نابرابری های اجتماعی دامن می زند.
در حال حاظر کاماًل شاهد  سر برآوردن و سبزشدن 
برخی مدارس لوکس یا به عبارت امروزی »الکچری« 
هستیم  و از سویی دیگر نظاره گر مدارس َکَپری، معمول 
مدارسی که امروزه در زیر سیطره دولت قرار گرفته اند 
فاقد امکانات مناسب و اســتاندارد در زمینه آموزشی 

هستند اما با این اوصاف، شهریه برخی از مدارس مشهور 
و البته خصوصی در تهران گاهی از ســقف صد میلیون 
تومان نیز تجاوز می کند. کودکان پایین شهری که در 
مدارس مستهلک و غیراســتاندارد که سطح آموزشی 
پایینی دارد مشــغول تحصیل هستند. ساختمان های 
کهنه و مســتضعف در زمینه آموزشــی، گهواره دانش 
کودکان طبقات ضعیف اســت. این درحالی می باشــد 
که کالس های پرجمعیت، چند پایه و کادر آموزشــی 

بی تجربه از دیگر خصوصیات این مدارس است.
این گونــه کمبودها باعث می شــود تا والدین 
بکوشند تا کودکانشــان را در مناطق مرفه نشین 
و طبقات باال ثبت نام کنند که متحمل هزینه های 
هنگفتی می شــوند اما گمان می کنند این تالش 
برای فرزندانشان نتایج مطلوبی را به همراه خواهد 
داشت در حالی کودکانشان بیشتر در معرض تهاجم 

فرهنگی قرار خواهند گرفت.
غالمرضــا کاتــب نماینده مردم گرمســار و عضو 
کمیســیون فرهنگی در مجلس شــورای اسالمی در 
گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: »یکی از شعارهای 
اصلــی انقالب ما که در اصل جزو اهداف اصلی انقالب 

هم محسوب می شود کاهش اختالف طبقاتی است.«
وی ادامــه می دهد: »زمانی کــه امام خمینی)ره( 
پایه های این انقالب را بنا نهادند نیتشــان دقیقاًً مبارزه 
با  اشــرافی گری و کاهش شکاف طبقاتی بود و فرهنگ 
انقالب ما نیز در همین شعار شکل گرفت، بنابراین اگر 
از این فرهنگ فاصله بگیریم و از آرمان های انقالب جدا 

شویم جامعه ما دچار تبعات منفی خواهد شد.«
کاتب تصریح می کند: »نباید غافل شویم که فاصله 
طبقاتی آسیب های اجتماعی بسیاری در مسائل تربیتی 
برای خانواده ها خواهد داشت، بطور مثال وقتی خانواده 
می بیند با تالش بیشتر درآمد کمتری عائدشان می شود 
در حالی که گروهی دیگر با تالش کمتر سرمایه بیشتری 
برخوردار هستند این اتفاق اثرات منفی روی آنها گذاشته 
و زمینه برای بروز آسیب های اجتماعی برایشان فراهم 

می شود.«
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان می کند: »آســیب های اجتماعی در زمینه 
فاصله طبقاتی زمانی بروز پیدا می کند که غرور خانواده ها 
جریحه دار شده و یا ارزش های دینی و فرهنگی در آنها 

کمرنگ شود.«

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1398/03/27 

تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: علی نظــری به شــماره ملی 

0069748659 به نمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس 

به شناسه ملی 10103984048 به عنوان رئیس هیئت مدیره 

و داود علیزاده به شماره ملی 1379285186 به نمایندگی از 

شرکت توسعه بهسان بهرامن با شناسه ملی 10320744051 

به عنوان نایــب رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل برای بقیه 

مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و در ســمت سایر 

اعضــای هیئت مدیره تغییری حاصــل نگردید و کلیه اوراق و 

اســناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و عقود اسالمی 

بــا امضای مدیرعامل و یکی از اعضــای هیئت مدیره متفقاً به 

همراه مهر شــرکت و در غیــاب مدیرعامل با امضای دو نفر از 

اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و سایر اوراق 

عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل منفرداً به همراه مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۲0 

و شناسه ملی ۱0۱0۴0۴0۱۲۲

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه مورخ 
تصمیمــات   1396/2/27
ذیل اتخاذ شــد: مؤسسه 
بنیاد تعاون ناجا به شماره 
 10100477865 ملــی 
هابل  آقــای  نمایندگــی 
درویشی به شــماره ملی 
1621738345 و شرکت 
شــماره  به  پــاس  ناجی 
 1002553397 ملــی 
آقــای  نمایندگــی  بــه 
ناصــر یزدآبــادی ورنــو 
ســفادرانی به شماره ملی 
0050874993 و مؤسسه 
خدمات تأمین اقالم مصرفی 
شــماره  به  ناجا  کارکنان 
به  ملی 10100480728 
نمایندگی آقای سیدبهروز 
رضا توفیقی به شماره ملی 
1285544773 و شرکت 
شــماره  به  قوامین  بانک 
 10100336120 ملــی 
ابوالفضل  آقای  نمایندگی 
علی آتشــی بــه شــماره 
و   0037007890 ملــی 
تعاون  صندوق  مؤسســه 
بــه  ســرمایه گذاری  و 
نمایندگی به شــماره ملی 
آقــای   10100554480
وحید خاوئی به شــماره ملی 
0071080252 بــه ســمت 
اعضــای هیئت مدیــره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 
شرکت گروه 

عمران و مسکن 
سازه پایدار قرن 
شرکت سهامی 
خاص به شماره 

ثبت ۸۳۹۵0 
و شناسه ملی 
 ۱0۱0۱۲۸۵۴۵۷

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1397/2/26 و 

مجوز 84225 مــورخ 97/5/9 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای غالم جوان دلوئی )عضو اصلی( 

بــه عنوان رئیس هیئت مدیره )کد ملی: 0779770692( آقای 

مجیــد نبی بیدهندی )عضو اصلی( به عنوان نائب رئیس هیئت 

مدیره )کد ملی: 0450986462( - آقای امین روشــندل کاهو 

)عضــو اصلی( به عنوان دبیر )کد ملی: 0829376429( - آقای 

علیرضا جواهری نیستانک )عضو اصلی( به عنوان خزانه دار )کد 

ملی: 1249822556(- آقای محمدرضا قیطانچی )عضو اصلی( 

)کد ملی: 1378761235(- آقای مرتضی فتاحی )عضو اصلی( 

)کــد ملــی: 0532854020( - آقای مصطفی قاســمی )عضو 

اصلــی( )کد ملی: 0066003377( - آقــای وحید ابراهیم زاده 

اردستانی )عضو علی البدل( )کد ملی: 1189312492( - آقای 

محمدعلی ریاحی )عضو علی البدل( )کد ملی: 3256140424( 

- آقــای محمدرضا جمــال ریحانی )بازرس اصلــی( )کد ملی: 

1502707756( - آقای محمدرضا بختیاری لفمجانی )بازرس 

علی البدل( )کد ملی: 0057680043( انتخاب شدند. کلیه اسناد 

تعهدآور با امضای آقــای دکتر غالم جوان دلوئی )رئیس هیئت 

مدیره( و آقای مهندس علیرضا جواهری نیســتانک )خزانه دار( 

همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای دکتر غالم جوان 

دلوئی )رئیس هیئت مدیره( یا آقای دکتر مجید نبی بیدهندی 

)نائب رئیس( معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات انجمن ملی ژئوفیزیک ایران
 به شماره ثبت ۱۷6۷  و شناسه ملی ۱0۱00۱6۱۴۴۸

 6۱0۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6۸۴۵
بانک  ملت و یا حساب 0۱06۷۱۳۵۹۵00۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

ه 
ج

و
ت

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
6/960/0003/480/0001/740/000روزنامه کیهان

9/720/0004/860/0002/430/000روزنامه کیهان انگلیسی
9/720/0004/860/0002/430/000روزنامه کیهان عربی
2/205/0001/102/500551/250مجله کیهان ورزشی

2/205/0001/102/500551/250مجله زن روز
1/622/500811/250406/000مجله کیهان بچه ها

__________334/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

بدون نقطه کور

              شرکت توسعه منابع انرژی توان

        آگهی مناقصه
گروه صنعتی شهید درخشان درنظر دارد پیمانسپاری کنترل 
کیفیت خطوط تولیدی صنعت های شــهید طهماسب نژاد و شهید 
میرزایی گروه خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط متقاضی: داشتن شــخصیت حقوقی و کداقتصادی- داشتن 
تجارب و حسن سابقه- داشتن توان مالی در ارائه ضمانت نامه های الزم

مهلت و محل توزیع اسناد: واجدین شرایط می توانند جهت خرید 
اسناد با دردست داشتن فیش نقدی به مبلغ 400/000 ریال )واریز 
شده به حساب شماره 001-04002512-043-4616 نزد بانک 
انصار شعبه شهید بخشنده کد 4616( 10 روز پس از چاپ آگهی 
نوبــت دوم به آدرس: کیلومتر 18 اتوبان تهران ســاوه- خروجی 
صباشهر- گروه صنعتی شهید درخشــان )باتری نور(- بازرگانی 

مراجعه نمایند.
)الزم به یادآوری است جهت تسهیل در واریز تضمین شرکت در 
مناقصه توســط دستگاه POS بانک مذکور نزد مدیریت محترم 

مالی این گروه، امکان واریز میسر می باشد(
مدت زمان اعتبار قیمت پیشــنهادی دوماه پس از تحویل اسناد 

می باشد.
هزینه دو نوبت چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس: 021-56574900
فکس: 021-56574908

مدیریت بازرگانی گروه صنعتی شهید درخشان
م الف 1906


