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* یک کارشناس مسائل 
مذهبی: یکی از ویژگی های 
یاران امام حسین)ع( تولی و 
تبری است؛ یعنی با دوستان 
خدا دوست و با دشمنان او 
دشمن هستند. زندگی یک 

مسلمان ایجاب می کند که خط 
فکری و سیاسی خود را نسبت 
به حق و باطل مشخص کند و 

بی طرف نماند.

هر جا می نگری دلی کربالیی در جوش 
و خروش است و از چشم ها  اشک معرفت و 
بصیرت جاری ست؛ چرا که شیعه بامعرفت 
می گرید و با بصیــرت انتخاب می کند تا 
آخرین قطره خون در مســیر حسین)ع( 
گام بردارد. این عزاداری دو رو دارد؛ گریه بر 
مصائب موال و خاندانش و روی دیگر تلنگری 
برخاســته از معرفت و بصیرت است که با 
انتخاب درست و تمیز دادن راه از بیراهه، 
تا همیشه تاریخ در کاروان امام حسین)ع( 
پابرجا باقی مانده و دچار لغزش ها نگردیم. 
چه بســا افرادی بودند که در همین واقعه 
کربال سراســر عمر در صف حق ایستاده، 
اما سرانجام برایشان عاقبت به خیری رقم 
نخورد. به راستی چه می شود که برای عده ای 
تازه از راه رســیده چونان »حر« عاقبت 
به خیــری رقم می خورد و برای عده ای که 
سال ها در مسیر حق بوده اند، عاقبت دیگری 
رخ می دهد؟ جواب این پرسش ها را باید با 
ورق زدن صفحات تاریخ اسالم و پیشینه 

تاریخی واقعه کربال جست و جو کرد.
کربال صحنه والیت مداری و والیت پذیری بود 
که نمود عینی آن در رفتار و گفتار عاشوراییان 
جلوه گر شــده اســت.هیچ حادثــه ای زالل تر، 
خالص تر، و الگو پذیر تر از حادثه کربال نیســت و 
می توان گفت ناب ترین و خالص ترین و در عین 
حال تاثیر گذارترین انقالب تاریخ، کربالست. چنان 
چه امام خمینی)ره( فرمودند: »ما هر چه داریم 
از محرم و صفر اســت.« پس می توان گفت که 
ریشه انقالب ما نیز در حادثه کربال نهفته است. 
کربال فرقان تاریخ است، کربال پایان بخش همه 
حیرت ها و ضاللت هاست. در زیارت اربعین آمده 
است: » خدایا! حسین )ع( جانش را تقدیم تو کرد 
تا بندگانت را از ضاللت و گمراهی برهاند.« اگر 
حسین )ع( نبود واقعا یزید و معاویه پیروز میدان 
بودند و اسالم ناب محمدی )ص( در اسالم اموی 
به انحالل رفته بود. کربال تجسم همه قرآن است. 
اگر قرآن عالی ترین قانون است، کربال عالی ترین 
اجرای آن اســت به گونه ای که می توان قرآن را 

در کربال تفسیر کرد.
عملکرد حسینی)ع( 

شاخصه رهرو حسین)ع( 
مهدی اینالو یک دانشجو برایمان می گوید: 
»من احواالت شخصیت »حر« در واقعه کربال را 
بسیار دنبال کرده ام. وقایع تاریخی ذکرشده در 
باب این شخصیت دو موضوع را روشن می کند؛ 
یکی امید به بخشــایش الهی تا آخر راه و عدم 
ناامیدی در مورد پذیرش توبه و دیگری داشتن 
بصیرت در انتخاب که از خصوصیات بارز و جدی 

رهروان مکتب حسینی )ع( است.«
فاطمه حاج حســینی یک خانه دار برایمان 
می گوید: »ما باید هر چه می توانیم در پیشــینه 
تاریخــی واقعه کربال و درس ها و عبرت های آن 
مطالعه کنیم. عدم معرفت و بصیرت عاشورایی 
خدای نکرده موجبات لغزش را فراهم می سازد. 
باید پیام حضرت زینــب)ع( را که همانا والیت 

نگاهی به 
پیشینه تاریخی 

واقعه کربال 
و عبرت آموزی آن

 
عاشورا   یی

 
بصیرت

 
و
 
تداوم نهضت حسینی)ع( با والیت پذریی

گالیا توانگر

 بخش پایانی

مداری و حفــظ حجاب و برپایی نمــاز بود، با 
استدالل به قشر جوان منتقل ساخت.«

ســعید صفدری یک پرچم دوز محرم ضمن 
تاکید بر این موضوع که عملکرد رهرو حسین)ع( 
باید با عملکرد سایرین متفاوت باشد و این وجه 
تمایــز در عملش نمود پیدا کند، می گوید: »اگر 
من به عنوان یک کســبه بازار با مشتری و مردم 
منصفانه معامله نکنم و از سوی دیگر دم از رهرو 
حسین)ع( بزنم، شک نکنید که منافقم و در دنیای 
باقی بایــد دو چندان جواب پس بدهم، چرا که 
عنوان رهرو حسین)ع( بودن را مدعی بوده ام.« 

ایمان رسولی یک جوان والیت مدار می گوید: 

»وقتــی راه حســین)ع( را با بصیــرت وآگاهی 
شــناختی، دیگر یک لحظه هم از مسیر والیت 
خروج نمی کنی و تا همیشه استوار در این مسیر 

گام بر می داری.«
افرادی که در واقعه کربال 

عاقبت بخیر نشدند!
با بررسی ماجرای سال 61 هجری و زندگی 
برخــی از خواص، با سرگذشــت افرادی آشــنا 
می شــویم که هر چند با بزرگانی همچون امام 
علی)ع( ارتباط و آشــنایی داشــتند، ولی با این 
حال این آشنایی موجب نجات و عاقبت به خیری 

آنها نشده است! 
محمد رستگارپور کارشناس ارشد تاریخ اسالم 
برایمان توضیح می دهد: »یکی از شخصیت های 
منفور تاریخ کربال شخصی است به نام »خالد بن 
ُعرُفطه« که دارای یک پیشینه و سابقه بلند پیش 
از کربال است، کما اینکه منابع تاریخی درخصوص 
او نوشته اند: »او از جمله اصحاب پیامبر )ص( بوده 
که از ایشان روایت نقل کرده است. سعد بن ابی 

وقاص در جنگ قادســیه او را به ساالری جنگ 
گماشــت و او در جنگ نخیله خوارج را کشت. 
ســاکن کوفه شد و در آنجا برای خود خانه هایی 
ســاخت؛ البته عاقبت این شخصیت آنچنان که 

تصور می رفت خوب پیش نمی رود.«
این کارشــنارش ارشد تاریخ اسالم در ادامه 
توضیح می دهد: »ســوئد بن َغفله گفت: مردی 
نــزد امیر مؤمنــان )ع( آمد و گفــت: »ای امیر 
مؤمنان! من از وادی القری عبور کردم و خالد بن 
ُعرُفطه را دیدم که در آن جا مرده اســت. برایش 
آمرزش بخواه. امیر مؤمنان فرمود: »دست بدار! 
او نمرده است و نمی میرد تا سپاه گمراهی را که 

پرچمدارش حبیب بن ِحماز اســت، فرماندهی 
کند.« مردی از پایین منبر برخاست و گفت: ای 
امیر مؤمنان! به خدا سوگند، من شیعه و دوستدار 
تو هستم. امام )ع( پرسید: »تو کیستی؟«. گفت: 
من حبیب بن ِحمازم. امام )ع( فرمود: »مبادا که 
آن پرچــم را بر دوش بگیری، که قطعا بر دوش 
می گیــری و با آن از این در، وارد می شــوی« و 
با دســتش به باب الفیل اشاره کرد. هنگامی که 
امیرالمومنان )ع( درگذشــت و حسن بن علی)ع( 
نیز پس از او وفات یافت و وقایع امام حسین)ع( 
و قیامش پیش آمد، ابن زیاد، عمر بن ســعد را 
به ســوی حسین بن علی)ع( فرستاد و خالد بن 
ُعرُفطه را بر طالیه  داران سپاه گماشت و حبیب 
بن ِحماز را پرچم دار او کرد و با آن رفت تا از باب 

الفیل به مسجد وارد شد.«
وی می افزاید: »ســیاه ترین پرونده زندگانی 
شبث زمانی رقم می خورد که در واقعه کربال به 
امام حســین)ع( نامه می نویسد و از آن حضرت 
می خواهد به کوفه بیاید، اما با تســلط ابن زیاد 
بــر کوفه تغییر موضــع داد و در پراکنده کردن 

اهالی کوفــه، از اطراف مســلم بن عقیل نقش 
بسزایی داشت. شــاید بهترین لقب برای او مرد 
هزار چهره باشــد؛ چراکه »شــبث«، هر چند از 
مخالفان سرسخت عثمان و از جمله فرماندهان 
ســپاه امام علی)ع( در جنگ صفین بود، ولی با 
این حال در مســیر حرکت به سوی نهروان، به 
خوارج پیوست، اما با سخنان امام)ع( برگشت و 
فرماندهی قســمتی از سپاه امام)ع( را در جنگ 
نهروان به دست گرفت. در پرونده او شهادت علیه 
حجر بن عدی نیز وجود دارد. سیاه ترین پرونده 
زندگانی او زمانی رقم می خورد که در واقعه کربال 
به امام حسین)ع( نامه می نویسد و از آن حضرت 

می خواهد به کوفه بیاید، اما با تسلط ابن زیاد بر 
کوفه تغییر موضع داد و در پراکنده کردن اهالی 
کوفه، از اطراف مســلم بن عقیل نقش بسزایی 
داشت. در روز عاشورا با آنکه فرماندهی نیروهای 
پیاده ســپاه عمر بن سعد را بر عهده داشت، اما 

سعی می کرد تا خود را کمتر نشان دهد.
ارکان نهضت حسینی)ع(
 بصیرت و ایثار شیعیان 

نهضت ها و انقالب ها را می توان به دو قســم: 
انقالب های ناآگاهانه و انقالب های آگاهانه تقسیم 
کرد. انقالب هــای ناآگاهانه با بهره گیری از غفلت 
یاران و مردم شکل می گیرد. دسته دیگر انقالب ها 
با انتخاب و بصیرت یاران و مردم به وجود می آیند؛ 
نهضت های انبیا از این دسته اند. آنها در قیام خود 
هیچ گاه از غفلت و یاران و مردم بهره نمی گیرند. 
قیام کربال نیز مبتنی بر بصیرت افزایی شکل گرفت؛ 
با این تفاوت که بصیرت در قیام امام)ع(، دو سویه 
است، یک سوی آن بصیرت رهبری و سوی دیگر، 
بصیــرت یاران امام)ع(. یاران امام حســین)ع( با 
شناخت عمیق از امام و دشمن به امام حسین)ع( 

پیوســتند و در واقع، قیام آنان به دور از تحریک 
دشمنان و فریب کاری جناح باطل صورت گرفت.

حجت االسالم والمسلمین سید محمد میرتبار 
یک کارشناس مذهبی می گوید: »هر نهضتی دو 
رکن اساســی دارد، رهبر و یاران. در آموزه های 
دینی از این دو به »امام« و »امت« تعبیر می شود. 
موفقیت و شکســت قیام، به پیوند و عدم پیوند 
این دو گره خورده است و در حقیقت امام و امت 
دو بال برای به دســت آوردن موفقیت می باشد، 

اما در صورت شکسته شدن یکی از آنها، نهضت 
نمی تواند فرایند پیروزی را طی کند. در ماجرای 
کربال، ابتدا مردم با رهبر خویش همراه شدند؛ اما 
در طی مسیر، برخی از قافله جدا شدند و بعضی 
نیز عقب ماندند و فقط عده کمی با ســکان دار 
عاشورا همگام شدند و تا آخرین لحظه با امام و 
ولی خود همراه و همدل باقی ماندند و در راه او، 

از جان و مال و آبروی خویش گذشتند.«
این کارشــناس مذهبی درباره ویژگی های 
والیت مداری توضیــح می دهد: »اطاعت پذیری 
دارای درجات گوناگون اســت و برای رسیدن به 
مرتبه عالی آن، باید تسلیم محض امام و مقتدای 
خویش بود. آن گونه که قرآن در آیه 17 ســوره 
مبارکه سجده درباره اطاعت از رسول اکرم)ص( 
می فرماید: »به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن 
نخواهند بود، مگر اینکه در اختالفات خود، تو را 
بــه داوری طلبند و ســپس از داوری تو، در دل 
خود احســاس ناراحتی نکنند و کامال تســلیم 
باشند.« یاران امام حسین)ع( نیز اطاعت مداری 
خویش را به روشنی به نمایش گذاشتند، زیرا با 
آنکه امام بیعت خویش را از آنان برداشــته بود، 
اما عاشقانه از مقتدای خود اطاعت کردند. امروز 

ایجاب می کند که خط فکری و سیاسی خود را 
نســبت به حق و باطل مشخص کند و بی طرف 
نماند؛ بلکه مطیع ولی خدا باشــد و با دشمنان 
دین و دشــمنان رهبر صالح، دشــمنی داشته 
باشــد، چرا که اکمال دین، در همین است. در 
زمان امام حســین)ع(، حــق در وجود حضرت 
متجلی بود و باطل در چهره یزید. یاران امام )ع( 
از فرزند پیامبــر)ص( حمایت کردند و مخالف 

جبهه یزید بودند.«
نادمین در راه مانده از قافله کربال

رستگارپور کارشــناس ارشد تاریخ در مورد 
احواالت نادمین جا مانده از کاروان حسینی)ع( 
توضیح می دهــد: »عمرو بن حریث مخزومی از 
جمله کسانی که از پیامبر اکرم )ص(، امام علی)ع(، 
ابوبکر، عمر، ابن مسعود و دیگران روایاتی را نقل 
کرده است، ولی با این حال موضع  گیری هایی در 
تاریخ زندگیش وجود دارد که او را در زمره افراد 
شــقاوتمند و نگون بخت قرار می دهد، از جمله 
این موضع گیری ها عبارتند از: عمرو بن حریث، 
در شهادت میثم تمار و سرکوب قیام مسلم بن 
عقیل نقش داشــت. ابن زیاد پــس از اطالع از 
مخفیگاه مسلم، عمرو را به همراه محمد بن اشعث 
و 70 نفر دیگر به سوی مسلم فرستاد. درخصوص 
عاقبت و ســرانجام شوم این دو شخصیت تاریخ 

اسالم در منابع روایی از امام علی)ع( چنین نقل 
شــده اســت: اگر منافقانی همراه پیامبر )ص( 
بودند، منافقانی نیز با من هســتند. هان! به خدا 
سوگند ای َشــَبث و ای ابن ُحَریث، شما با پسرم 
حســین)ع( می جنگید. پیامبر خدا)ص( چنین 

به من خبر داد.«
وی در ادامه شناساندن چهره هایی از خواص 
که در واقعه کربال عاقبت به خیر نشدند، می گوید: 
»براء بن عازب از جمله شخصیت های برجسته 
تاریخ اســالم اســت کــه او را در زمره  اصحاب 
پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( به شمار آورده اند. 
در احواالت او نوشــته اند که در غزوه های زیادی 
شرکت داشته اســت. او از جمله راویان حدیث 
غدیر اســت، پس از درگذشت پیامبر )ص( خبر 
بیعت مردم با ابوبکر در ســقیفه بنی ساعده را به 
اطالع بنی هاشم رساند و خود نیز از بیعت با وی 
امتناع کرد، ولی با این حال از جمله کسانی است 
که در حادثه کربال از یاری امام حسین)ع( خود را 
محروم ساخت. البته پیش از آن امام علی)ع( نیز 
خبر نگون بختی و عدم یاری فرزند رسول خدا را 

درخصوص ایشان داده بود.
امام علــی )ع( روزی به براء بن عازب فرمود: 
»ای براء! فرزندم حســین، کشــته می شود و تو 
زنــده ای؛ اما یاری اش نمی کنــی.« هنگامی که 
حســین بن علی )ع( کشته شــد، می گفت: به 
خدا ســوگند، علی بن ابی طالب)ع(، راست گفت. 
حســین)ع(، کشته شــد و من یاری اش نکردم! 
و ســپس بر این کار، حسرت می خورد و اظهار 

پشیمانی می کرد.«

جامعه اســالمی ما از هر روز بهتر درک می کند 
که اطاعت از ولی امر، عزت امت را به دنبال دارد 
و هر کسی دنبال ســربلندی است، باید مطیع 
اولیای الهی و پیشوایان معصوم و جانشینان آن 

بزرگواران باشد.«
وی در تکمیل صحبت هایش سایر ویژگی های 
شــیعیان والیت مدار را این گونه تبیین می کند: 
»نخستین ایثارگر واقعه کربال سیدالشهدا)ع( بود 
که جان خود را فدای دین خدا کرد و از مردم نیز 
خواست کسانی که حاضرند خون خود را در این 
راه نثار کنند، با او همسفر شوند. اصحاب حضرت 
نیز هر کدام ایثارگرانه جان خویش را فدای امام)ع( 
خود کردند. از این رو، در طول حوادث عاشــورا، 

صحنه های زیبایی از ایثارگری دیده می شود.
یکی از ویژگی های یاران امام حسین)ع( تولی 
و تبری اســت؛ یعنی با دوستان خدا دوست و با 
دشمنان او دشمن هستند. زندگی یک مسلمان 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1397/4/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی به شناسه 
ملی 14004813854- شــرکت فرآورده های طعم 
طبیعت حامی به شناســه ملی 14004570125- 
حســین رضایی زاده با شماره ملی 1818503158 
بــه عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. موسســه حسابرسی بهداد روش 
امین شناسه ملی 14005956156 به عنوان بازرس 
اصلی و حمزه میقانی با کد ملی 0068714017 به 
عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
شــدند. ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 
1396/9/30 بتصویب رســید. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آوای تندرستی لیان نوتریکا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۲۹۸ 

و شناسه ملی ۱۴00۵۶۶۵۲۹۶ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مــورخ 1396/5/12 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: - 
هادی محمدخانی با شــماره ملــی 0078942251 به 
نمایندگی از شرکت بهداشــت کودک با شناسنامه ملی 
10101187336 بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیره و 
امیرهوشنگ خلیلی اقدم با شماره ملی 0067036848 
به نمایندگی از شرکت آرمان بهداشت ایرانیان با شناسه 
ملی 10102710823 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره 
و محمدعلی مستقیمی با شماره ملی 2295929407 به 
نمایندگی از شرکت آینده سازان نیک فرجام با شناسنامه 
ملــی 10320732492 بــه عنوان عضــو هیئت مدیره 
و مدیرعامــل بــرای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. 
محمدرضا طاعتی به شــماره ملــی 2595821180 به 
سمت بازرس اصلی و رویا صالح نیا سماک به شماره ملی 
2649565845 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک هزار بازار 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۱۳0 

و شناسه ملی ۱۴00۴۵۲۸0۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/5/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای سهراب 
تقی پــور آهنگر به شــماره 
ملــی 2060701163 بــه 
سمت بازرس اصلی و آقای 
رضا عالئی به شــماره ملی 
5579142064 به ســمت 
برای  علی البــدل  بــازرس 
یکسال مالی انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت 
انتخــاب شــد. - ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالی 
منتهی به 1396/12/29 به 
تصویب مجمع رسید. اعضاء 
هیئت مدیره برای مدت دو 
انتخاب  ســال به قرار ذیل 
شــدند. شــرکت مهندسی 
)ســهامی  بهینه ســاز  آماد 
خــاص( بــه شناســه ملی 
10102251738 شــرکت 
خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز 
)ســهامی خاص( به شناسه 
 10102262391 ملــی 
شرکت حمل و نقل آزادگان 
)ســهامی خاص( به شناسه 
 10101259330 ملــی 
طلیعــه  گــروه  شــرکت 
)ســهامی  جهــان  ســبز 
خــاص( بــه شناســه ملی 
شــرکت   10102853650
کنترل  و  مهندسی  بازرسی 
کیفیت ســنجش گستردانا 
)ســهامی خاص( به شناسه 

ملی 10102384287

آگهی تغییرات 
شرکت ناصرین 

وحید شرکت 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۸۳۳۴0

و شناسه ملی 
 ۱0۱0۲۲۵۵0۱۱

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

 ۶۱0۴ ۳۳77 ۴۳۹7 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 ۶۸۴۵
بانک  ملت و یا حساب 0۱0۶7۱۳۵۹۵00۹ )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 ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ 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

آگهی مناقصه شماره ۱۴-۹۸-0۸
مناقصه گزار: صنایع میالد                        موضوع: خرید اقالم ذیل مطابق با مشخصات موجود در اسناد مناقصه و نمونه

تعدادشرح کاالردیف
25000 متر خرید پارچه چلوار1
12000 مترخرید پارچه ریپس2
12000 مترخرید توری اسپیسیر نایلون3
12000 مترخرید پارچه مطابق با نمونه4
2500 ستمتعلقات دوخت5
250000 مترنوار پلی استر مطابق نمونه )رنگ خاکی( 62/5
180000 مترنوار مونتاژ شده مطابق نمونه )رنگ مشکی( 72/5

هزینه خرید اســناد مناقصــه: 500/000 ریال واریز به حســاب جاری شــماره 
IR75015100001629000009 نزد بانک سپه شعبه ماهدشت کد)1629( به نام مجتمع 

صنعتی میالد )اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه و معرفی نامه تحویل می گردد(.
محل تحویل اسناد مناقصه: جاده شهریار- صفادشت- چهارراه بی بی سکینه- 

امیرآباد صنایع میالد مدیریت بازرگانی.
مهلت تحویل اسناد مناقصه: طی یک هفته از انتشار آگهی

اوقات تحویل اسناد مناقصه: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 12
تضمین شــرکت در مناقصه: معادل 5٪ قیمت پیشنهادی بصورت ضمانتنامه 
بانکی، چک تضمین شــده بانکی و یا واریز نقدی به حساب جاری شماره 93482 

نزد بانک سپه شعبه ماهدشت کد)1629( به نام مجتمع صنعتی میالد

محل دریافت پیشنهادها: جاده شهریار- صفادشت- چهارراه بی بی  سکینه- 
امیرآباد- صنایع شهید تهرانی مقدم)میالد(ـ مدیریت بازرسی

آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها: 98/7/2
بازگشایی پاکت ها: 98/7/6

هزینه آگهی به عهده برنده/ برندگان مناقصه می باشد.
داشــتن گواهینامه سمتا و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ ابالغ برنده شدن 

در مناقصه الزامی است.
مناقصه گزار در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

جهت کســب اطالعات بیشــتر با تلفــن 65741112 تماس حاصل 
م الف2042فرمایید.


