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معادل ده سال.

سال هاست که سریال »مختارنامه« برنامه 
ثابت تلویزیون بــرای پخش در ایام محرم و 
صفر است. این سریال عالوه بر اینکه روایتی 
این منتقم خون  تاریخی درباره حماسه های 
شهدای کربالســت، با پرداختی کم نظیر، به 
مســائل و موضوعات روز جامعه ما و جهان 
اســالم تنه می زند. اما در همین دوران هم 
شاهد ظهور مختارهای زمانه هستیم که هنوز 
تصویر چندانی از آنها در سینما و تلویزیون 

نقش نبسته است. 
»مدافعان حرم« در شجاعت و صالبت، مصداق 
مختارهای معاصر هستند، با این تفاوت که آنها قبل 
از واقعه، دفع بال کردنــد و راه را بر یزیدیان زمان 
بســتند. جبهه مقاومت نیز همچــون دوران دفاع 
مقدس، سرشــار از ماجراهای مکتوم و ناگفته اما 
تکان دهنده است. درباره هر بخش و هر عملیات و هر 
شخص از این جبهه می توان صدها شعر سرود و ده ها 
سرود ساخت و انواع فیلم و سریال ساخت و تئاتر به 
صحنه آورد و... به همین دلیل هم کتاب هایی که به 
زندگی رزمندگان و فرماندهان این جبهه می پردازند، 
بی اندازه جذاب و خواندنی هستند. اینکه یک فرد 
چه مســیری را طی کرده تا به مرحله ای برسد که 
داوطلبانه به میدانی نفس گیر برود و لباس دفاع از 
حرم بپوشد، یک ماجرای عاشقانه و رازآمیز است. 
وصیت نامه هــر یک از این قهرمانان را می خوانیم، 
لبریز از شکوه ذهن و نگاه یک انسان خودساخته و 

دلداده را می بینیم. 
طی هفت، هشت سال اخیر، باز هم مانند دوران 
دفاع مقدس، هر روز در خیابان های شــهرهای ما 
پیکر جوان هایی تشییع می شــود که فدایی حرم 
و حریم انســانیت شدند. در آن دوران، برای وصال 
حرم معشــوق جان می دادند و در این دوران برای 
پاســداری از حریم حرم. نکته تأمل برانگیز اینکه 
همچون لشکر امام حسین)ع( و مانند دوران دفاع 
مقدس، در میان مدافعان حرم هم می توان طیف ها 
و نسل های گوناگونی را دید؛ از ریش سفیدانی مثل 
حسین همدانی و حسن شاطری و سیدحمید تقوی 
تا جوانان کم سن و سالی چون سیدمصطفی موسوی، 
عباس دانشگر، محسن حججی، محمدرضا دهقان 
و هنرمندانی چون  هادی باغبانی و ســعید سیاح 
طاهری تا شخصیت های نظامی، مهندس، پزشک 
و... که زندگی هر یک از آنها می تواند تبدیل به یک 

اثر هنری درخشان و جذاب شود.
آنچه آشــکار اســت، جبهه مقاومت و شهدای 
مدافع حرم امروز یک ظرفیت زیبا و بزرگ برای کار 
فرهنگی و هنری است. اما عرصه فرهنگ و هنر ما 
و به طور خاص ســینما و تلویزیون، تا چه اندازه از 
این ظرفیت استفاده کرده است؟ چه جنبه هایی از 
جریان دفاع از حرم و جبهه مقاومت، برای خلق آثار 
هنری قابل توجه اســت؟ و... سؤاالتی از این دست 
کــه در این مجموعه گزارش به آنها می پردازیم. با 

ما همراه باشید. 
جایگاه مدافعان حرم 

در کارنامه سینما و تلویزیون 
ابتدا باید بررسی کنیم که سینما و تلویزیون در 
قبال پرداختن به جبهه مقاومت و مدافعان حرم چه 
کارنامه ای از خود ثبت کرده اند. فقط کافی است تا 

کارگردان:  اردکانــی،  جواد 
هنرمندانــی که بــا گرفتن 
در  بخواهند  کمتــر  حقوق 
کنند  فعالیت  مقاومت  حوزه 
کم نیســت. در رابطه با این 
موضوعات نیز به اندازه کافی 
داستان نویسی شده است. اما 
تولیدات درباره این موضوعات 
ظاهرا اولویت کار هیچ کدام از 
نهادهای فرهنگی نیست و این 
مناسبی  فرار  راه  حقیقت  در 
است تا در رابطه با این موضوع 
فعالیتی نداشــته باشــند.

فیلم هایی که درباره مدافعان ساخته شده را یک بار 
مرور کنیم؛ حتمــا اولین و مهم ترین فیلمی که به 
ذهن همه ما می رسد »به وقت شام« ساخته ابراهیم 

حاتمی کیا است. 
به جز این فیلم »جشــن تولد« به کارگردانی 
عباس الجــوردی هم تصویری از جنگ شــهری 
بین مدافعان حرم و داعش در دمشــق را نمایش 
داده اســت. این فیلم هم در سی و چهارمین دوره 
جشنواره فیلم فجر حضور داشت و به طور محدود 
نیز روی پرده رفت. در جست وجو درباره آثاری که 
با مضمون داعش و مدافعان حرم ســاخته شده به 

را نمایــش می دهد. این اپیزود به کارگردانی هادی 
مقدم دوســت ساخته شده است. در مجموع، طی 
حدود 8 ســال مقاومــت در برابر داعش و از میان 
ســاالنه حدود 100 فیلمی  که در سینمای ایران 
ساخته می شود، همین تعداد محدود و معدود با این 
موضوع مهم، ملی و بین المللی به چشم می خورند!
در تلویزیون هم اوضاع به همین منوال است. در 
سیما، برنامه های مستند یا گفت وگو محوری چون 
»از آســمان«، »مالزمان حرم«، »نیمه پنهان ماه« 
و... به شــهدای مدافع حرم پرداخته اند. اما دستان 
ســیما در حوزه آثار نمایشی خالی است.چون تنها 

آثار متعددی با موضوعات ملی و انقالبی ســاخته 
است. ســریال های »غریبه«، »آینه های نشکن« و 
»نوشدارو« و فیلم های »به کبودی یاس« و »شور 
شیرین« ازجمله آثار اوست. وی چند سالی هست 
که در پی تولید اثری درباره جبهه مقاومت و مسائل 
ســال های اخیر سوریه اســت، اما هنوز به مرحله 
اجرا نرسیده اســت. با توجه به این تجربه، نظرات 
این کارگردان را درباره وضعیت تولیدات سینمایی 
و تلویزیونــی در ارتباط بــا مدافعان حرم و دالیل 

کم کاری در این زمینه پرسیدیم.
جواد اردکانی در گفت وگو با گزارشگر روزنامه 
کیهان می گوید: »در حوزه مســتند، فعالیت های 
مناســب و خروجی های قابل توجهی داشــته ایم، 
هرچنــد از نظر کمی  و کیفی بســیار عقبیم. این 
حضور در حوزه داســتانی بسیار کمرنگ بوده و به 
جز چند فیلم که شاخص ترین آنها »به وقت شام« به 
کارگردانی ابراهیم حاتمی کیاست. همچنین می توان 

گفت در تلویزیون فعالیتی نداشته ایم.«
وی می افزاید: »خود بنده از سال 1394 پیگیر 
تولید یک اثر درباره این موضوع هستم. اما در این 
پیگیری ها در رابطه بــا علت کم بودن تولیدات با 
موضوع مدافعان حرم و مســائل منطقه به نتایجی 
رسیدم، ازجمله اینکه تعداد هنرمندانی که با گرفتن 
حقوق کمتر بخواهند در حوزه مقاومت فعالیت کنند 
کم نیســت. در رابطه با این موضوعات نیز به اندازه 
کافی داستان نویسی شده است. اما تولیدات درباره 
بــا این موضوعات ظاهرا اولویــت کار هیچ کدام از 

حجت االسالم ساسان فالح فر، مستندساز: یکی از تفاوت های 
جنگ امروز با دوران دفاع مقدس، نقش موثر رســانه است. 
در دوران دفاع مقدس، فضای رســانه ای شاید تأثیر چندانی 
نداشت، اما امروز نقش رسانه در جنگ بسیار مهم شده است؛ 
باید بتوانیم اهمیت جبهه مقاومــت را به مخاطب بفهمانیم.

نهادهای فرهنگی نیست و این در حقیقت راه فرار 
مناسبی اســت تا در رابطه با این موضوع فعالیتی 
نداشــته باشند و مهم تر از همه اینکه در این چند 
سال مشــاهده کردم که درصد باالیی از مدیران، 
اساســاً حضور ایران را در منطقه قبول ندارند، پس 
در نتیجه به دنبال تولیدات فرهنگی درباره این گونه 

موضوعات هم نیستند.«
اهمیت پرداختن به مسائل منطقه 

حجت االسالم ساسان فالح فر، مستندساز و مدیر 
گروه رسانه ای فاطمیون، یکی از فیلمسازهایی است 
که به طور خودانگیخته و جهادی وارد عرصه تولید 
محصوالت هنری با موضوع جبهه مقاومت و مدافعان 
حرم شده است. به طوری که این طلبه فیلمساز با 26 
سال سن تاکنون بیش از 26 فیلم مستند ساخته 
است. »نبرد پالمیرا« و »نقاشی یک رویا« از جمله 

آثار مطرح وی هستند. 
ساسان فالح فر درباره لزوم ساخت فیلم درباره 
جبهه مقاومت و مدافعان حرم به گزارشگر روزنامه 
کیهان می گوید: »یکی از تفاوت های جنگ امروز با 
دوران دفاع مقدس، نقش موثر رسانه است. در دوران 
دفاع مقدس، فضای رســانه ای شاید تأثیر چندانی 
نداشت، اما امروز نقش رسانه در جنگ بسیار مهم 
شده اســت. به طور مثال، یکی از عوامل گسترش 
ســلطه و فتوحات داعش در یک دوره، فیلم هایی 
بودند که در سوریه و عراق قبل از حمله به شهرها 
پخش می کردند و از این طریق به مردم آن شهرها 
اعالم می کردند که اگر با ما همراهی نکنید چنین 
و چنان می شــود و... ما هم اگر می خواهیم در این 
جنگ رسانه ای موفق باشیم، باید مسئله ای بزرگ تر 
از دفاع از حرم را تبیین کنیم. چون کشــورهایی 

مثل یمن و لبنان هم اجزای این جبهه هســتند، 
اما حرم ندارند؛ باید بتوانیم اهمیت جبهه مقاومت 
را به مخاطب بفهمانیم. اما متأسفانه طی سال هایی 
که از جنگ افروزی داعش و گروه های تکفیری در 
منطقه می گذرد، در تمام سطوح نسبت به دشمن 
عقب بودیم و جبران آن ســخت اســت. همچنان 
موضــوع این جنگ داغ اســت و هنوز هم مردم با 
ســؤاالت بسیاری مواجه هســتند و این مسئله بر 
زندگــی آنها تأثیر می گــذارد. فراموش نکنیم که 
هدف فتنه  گروه های تکفیری در عراق و سوریه، در 
اصل ایران و مردم کشــور ما بود. پس این موضوع 
 به طور مستقیم به زندگی تک تک ما ایرانیان مرتبط 

است.«
این طلبه فیلمســاز درباره فیلم های مستند و 
سینمایی تولید شده درباره مدافعان حرم و جبهه 
مقاومت معتقد است: »عرصه مستند در مقایسه با 
سینمای داستانی، وضعیت بهتری دارد، اما به نظر 
بنده نسبت به آنچه باید باشد، خیلی عقب هستیم، 
اینکه هنوز هــم برخی از مردم درباره این موضوع 
سؤال دارند و بر سر چرایی این قضیه گیر کرده اند، 
گویای آن است که کم کار کرده ایم. برای پاسخ دادن 
به این مسئله باید از رسانه استفاده کرد. در سینمای 
داســتانی هم که متأسفانه به جز دو سه فیلم، کار 
چندانی انجام نشــده اســت. همان حســرتی که 
سال هاست درباره سینمای دفاع مقدس می خوردیم 
که  ای کاش درباره ناگفته های جنگ بیشــتر کار 
می شد، در سال های آینده باید چند برابر برای جبهه 
مقاومت و فرصت های از دست رفته حسرت بخوریم. 
ببینید؛ ســینمای هند درباره مقابله خود با داعش 
فیلم می سازد، آن هم در شرایطی که اصال هند در 

نسبت عرصه فرهنگ و هنر با مدافعان حرم و جبهه مقاومت چیست؟
بخش اول آرش فهیم

غیبت مختارهای زمانه در سینما و تلویزیون

صفحه 5
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
۱۶ صفر ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۰۸

فیلم دیگری با عنوان »آوازهای سرزمین مادری ام« 
هم بر می خوریم. اما این فیلم به کارگردانی عباس 
رافعی نیز هیچ گاه به نمایش درنیامده اســت. یک 
فیلم سینمایی دیگر با نام »سرگشته« به کارگردانی 
سهیل ســلیمی  نیز تولید شده است، اما این فیلم 
نیز هنوز به اکران درنیامده! فیلم نیمه بلند دیگری با 
نام »هنگامه« ساخته امیر داسارگر نیز در جشنواره 
عمار اکران شده بود. همچنین اپیزود چهارم فیلم 
»هیهات« روایتی دلنشین از مدافعان حرم در عراق 

بخش هایی از ســریال »پایتخــت 5« تصاویری از 
داعش و جنگ در ســوریه نشــان داد. غیر از این 
نمی تــوان حتــی نام یک تله فیلــم را هم دید که 
بــه جبهه مقاومت یا داعش توجه کرده باشــد! به 
کم کاری ســینما عادت کرده ایم، اما از صداوسیما 
انتظار می رفت که در این زمینه پرکارتر ظاهر شود. 

اما چرا این وضعیت پیش آمده؟
مشکل همیشگِی مدیران بی دغدغه!

جواد اردکانی، یکی از فیلمســازانی اســت که 

این قضیه نقشــی نداشــته و مردم آن کشور اصال 
نمی دانند چه خبر است؟ چرا سینمای ما که محور 
اصلی این جنگ بودیم؛ تا این حد کم کار است؟«
شبه روشنفکران غربزده؛ علیه مدافعان حرم

در کنار کم کاری سینما و بخش سریال سازی 
تلویزیــون در حوزه مدافعان حــرم، باید به جفای 
برخی از شبه هنرمندان این عرصه به مدافعان حرم 

نیز  اشاره کرد. 
به طور مثال، کارگردانی که آثارش به انگاره های 
فمنیستی نیز آلوده است، یک بار با انتشار مطلبی 

در شــبکه های اجتماعی، به مدافعان حرم حمله 
کرد. او در یکی از پست های خود در فضای مجازی 
با نمایش ویدئویی از صحبت های یک مادر شهید 
نوشــت که »علت شهادت فرزند وی مورد بحث و 
اعتراض بسیاری از ایرانیان است!« البته میالنی وقتی 
موج اعتراض هــای مردمی  به خود و دفاع ایرانیان 
از مدافعــان حرم را دید بــه ناچار این مطلب را از 
صفحه خود حذف کرد، اما هنوز هم تصاویرش در 
بسیاری از سایت ها موجود است. همچنین یکی از 
بازیگران سینما نیز یک بار در فضای مجازی، عبارت 
»مدافعان رژیم اسد« را درباره مدافعان حرم به کار 
برد! البته این بازیگر نیز وقتی واکنش منفی مردم 
درباره حرف غیرمنطقی خود را دید، مجبور شد تا 
آن را اصالح کند. البته نظر سینماگران شبه روشنفکر 
غربزده اغلب درباره قهرمانان و درخشش های ملی ما 
منفی بوده است. اما این نشان از دیدگاه منفی این 
طیف، نسبت به مدافعان حرم است. جای سؤال است 
که چطور ممکن است افرادی که امنیت و آسایش 
و آرامش خود را مدیون نیروهای دفاعی هســتند، 
این گونه گســتاخانه درباره آنها سخن بگویند؟ اگر 
مدافعان حرم نبودند، می توانســتند به این راحتی 
کار کنند و آن شهرت و این زندگی پرزرق و برق و 
رفاه زده را برای خود فراهم آورند؟ شاید هم مشکل 
از همین رفاه زدگی و شــهرت بی پشــتوانه چنین 

افرادی باشد! 
اما سؤال این است که چگونه می توان در جامعه 
هنری کشور دغدغه الزم برای پرداختن به مسائل 
روز منطقــه را ایجاد کرد؟ در قســمت بعدی این 
گزارش، به جســت وجوی پاسخ و راه حل برای این 

پرسش می پردازیم.

روابط عمومی شرکت فوالدخوزستان

مناقصه گذار: شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه: شارژ،بازرسیونتتجهیزاتآتشنشانی

نوع مناقصه: عمومییکمرحلهای
مدت زمان: 3سال

مهلت اعالم آمادگی: تاپایانوقتاداریروزیکشنبه
مورخ1398/07/28)باارسالایمیلبهنشانیزیر(

داوطلبان شــرکت در مناقصهبامراجعهبهوبسایت
www.ksc.irمنویمدیریــتخریدوتأمینکنندگان،
ضمنثبتنــامودرجکلیهاطالعــاتعمومیوتکمیلی

خود،مستنداتومدارکالزمراپیوستنمایند.
دریافت اسناد مناقصه)پسازارائهگواهیصالحیت
ایمنــیادارهکاروتأییدواحدارزیابــیتأمینکنندگان(از
تاریــخ1398/08/08بهمــدتدوروزدرقبالارائهاصل
رســیدواریزمبلغ500/000ریال)غیرقابلاســترداد(در

وجهشرکتفوالدخوزستان
تاریــخ تحویل پیشــنهادات: روزدوشــنبهمورخ

1398/8/20
تاریخگشــایشپاکاتپیشنهادقیمت/فنی:روزسهشنبه

مورخ1398/08/21
مبلغ تضمین شرکت درمناقصه: 320/000/000ریال
نوع تضمین: 1(ضمانتنامهمعتبربانکی2(چکتضمینی
ویاواریزمبلغدروجهشــرکتفوالدخوزستان3(انجام
بلوکهمالیازمطالباتشرکتکنندهنزدفوالدخوزستان

شماره حساب واریز وجه: 
الف(حســابســپهر0100304453001بانکصادرات

شعبهمجتمعفوالداهوازکد3882
ب(حســابســیبا0102513186002بانکملیشعبه

مجتمعفوالداهوازکد6532
نشانی شــرکت: اهواز-کیلومتر10جاده
اهوازبنــدرامام،شــرکتفوالدخوزســتان،

مدیریت:خریدخدماتوقراردادها
کارشناس: مریم اهداییتلفن:06132136434

MA.EHDAEI@KSC.IR:ایمیل

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای شماره: 

5۲۴۰75۱5
نوبت دوم

Ksc

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 
 ۱۸۳۳۴۰

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۲۲55۰۱۱

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

بهاســتنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ1397/11/6واجازهمجمع
عمومیفوقالعادهمورخه97/8/26تصمیماتذیلاتخاذشــد:ســرمایه
شرکتازمبلغ25/000/000/000ریالبهمبلغ75/000/000/000ریال
منقســمبه75000سهم1/000/000ریالیبانامکهتماماپرداختشده
وازطریقمطالباتحالشــدهتامینگردیدهافزایشیافتهومادهمربوطه
دراساســنامهبهشرحفوقاصالحوذیلثبتازلحاظافزایشسرمایهدر

تاریخفوقالذکرتکمیلامضاءگردیدهاست.

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

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴5۲55 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰5۸5۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1397/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به سال مالی 
1396 بــه تصویب رســید. داود شــاهانی به کد ملی 
0452035546 بــه عنــوان رئیس هیئــت مدیره و 
ســیدمحمد حیدری به کد ملــی 4432726253 به 
عنــوان نایب رئیس هیئت مدیــره و مصطفی رضائی 
فرخ به کد ملی 0045732736 به عنوان عضو هیئت 
مدیــره و مدیرعامل و مریــم زحمت کش به کد ملی 

2161627384 بــه عنوان عضو هیئت مدیره و پرویز 
ســاعدپناه به کد ملی 4699057292 به عنوان عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. عباس 
رستمی چری به کد ملی 005487711 به سمت بازرس 
اصلی و حمید باغدوســت به کد ملی 0039972119 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی 

انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت محاسب ارقام ویرا سهامی خاص
 به شماره ثبت 5۰۰۹5۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۰۰۶۳۲ 

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

م الف 2313

1- نوع مناقصه:عمومی-یکمرحلهای
2- مناقصه گزار:هواپیماییجمهوریاسالمیایرانبهآدرستهران-فرودگاه
مهرآبــاد-اداراتمرکزی»هما«-ســاختمانپشــتیبانی-واحدامورپیمانو
رسیدگیپشتیبانی-اتاق301تلفنهایتماس46624145-46624206
3- موضوع مناقصه:عبارتندازتامیناقالمیونیفرمشــامل)بادگیر-اسپلیت
وشلوار،کاپشنوســایراقالمیونیفرمواحدکیترینگ(موردنیازتدارکاتاقالم

عمومیهواپیماییجمهوریاسالمیایرانواقعدراداراتمرکزی»هما«
4- مدت قرارداد: ازتاریخابالغقراردادبهمدت6ماهشمسی

5- محل خرید و ارائه پیشــنهادات: ســامانهتدارکاتالکترونیکیدولت
)ستاد(

6- نحوه دریافت اســناد مناقصه: داوطلبانمیتوانندجهتدریافتاسناد
مناقصهبهصورتذیلاقدامنمایند:

آدرس بــه دولــت الکترونیکــی تــدارکات ســامانه بــه مراجعــه بــا -
www.setadiran.irازتاریخ1398/7/22لغایتســاعت19روزشــنبه

مورخ98/8/4
7- مهلت تحویل پیشــنهادات: حداکثرتاســاعت19روزشــنبهمورخ

98/8/18
8- تاریــخ و محل گشــایش پاکات: ســاعت11صبحروزیکشــنبه
مورخ98/8/19ازطریقســامانهتــدارکاتالکترونیکیدولت)ســتاد(،حضور

پیشنهاددهندگاندرروزگشایشپاکاتقیمتبالمانعاست.
9- میزان تضمین فرآیند ارجاع کار: برابر887/200/000ریالکهبهطرق

بند5برگشرایطمناقصهمیباشد.
10- میزان تضمین انجام تعهدات:10٪ مبلغکلپیشنهادقیمت

توضیحات:
-رعایتکلیهشرایطعمومیوخصوصیمندرجدراسنادمناقصهالزامیاست.

-هزینهچاپآگهیبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.
-داشتنسابقهکاریمرتبطاززمانتاسیسحداقلیکسالالزامیمیباشد.

-داشتنتولیدییافروشگاهدرشهرتهرانالزامیاست.

آگهی برگزاری تجدید مناقصه عمومی شماره ۳-۱۶۸5۶/پ رپ
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما«

)خرید اقالم بادگیر، اسپلیت و شلوار، کاپشن و سایر اقالم یونیفرم واحد کیترینگ »هما«(

   

وزارت جهاد کشاورزیدرنظرداردمناقصاتعمومییکمرحلهایهمراه
باارزیابیکیفیبهشرحذیلراازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(

بهآدرس www.setadiran. irبرگزارنماید.
الف- موضوع مناقصات:

-تولیدوتامینلولههایپلیاتیلنشــبکههایفرعیآبیاریداخلمزارعدشت
سیستان-بخش20)مبلغتضمینشرکتدرمناقصه6/473/000/000ریال(

-تولیدوتامینلولههایپلیاتیلنشــبکههایفرعیآبیاریداخلمزارعدشت
سیستان-بخش21)مبلغتضمینشرکتدرمناقصه6/473/000/000ریال(

ـتولیدوتامینلولههایپلیاتیلنشــبکههایفرعیآبیاریداخلمزارعدشت
سیستان-بخش22)مبلغتضمینشرکتدرمناقصه6/473/000/000ریال(

ـتولیدوتامینلولههایپلیاتیلنشــبکههایفرعیآبیاریداخلمزارعدشت
سیستان-بخش23)مبلغتضمینشرکتدرمناقصه6/473/000/000ریال(

-تولیدوتامینلولههایپلیاتیلنشــبکههایفرعیآبیاریداخلمزارعدشت
سیستان-بخش24)مبلغتضمینشرکتدرمناقصه6/473/000/000ریال(

ب- تاریخ و مهلت دریافت اسناد:
اســنادارزیابیواوراقشــرایطمناقصاتازســاعت9مورخ98/7/22لغایت

ساعت15مورخ98/7/28
ازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(توزیعمیگردد.

ج- تاریخ و مهلت تحویل اسناد:
آخرینمهلتتحویلوتســلیماســنادارزیابیکیفی،اوراقشــرایطمناقصهو
پیشــنهادقیمتمناقصاتتوســطتامینکنندگانســاعت15مورخ98/8/11
میباشدبدیهیاســتفایلالکترونیکیتکمیلشدهاسنادمذکورحتمًابایستی
ابتدادرســامانهســتادبارگزاریگردیدهوهمزمانفیزیکآنبهآدرستهران،
خیابانطالقانی،نرســیدهبهپلحافظ،وزارتجهادکشاورزی)ساختمانهشت
طبقه(،طبقهاول،اتاق108)دبیرخانهکمیســیونمعامالت(تحویلگردد.شماره

تماس43544566
د- تاریخ بازگشایی پیشنهادات:

پاکتهایپیشنهادقیمتساعت9مورخ98/8/14درمحلدبیرخانهکمیسیون
معامالتبازگشــاییمیگرددوصرفًانمایندهشرکتهاییکهازآنهادعوتبه

عملخواهدآمددرجلسهحضورخواهندداشت.
ـ  - تذکر مهم:قیمتهامتناسبباکاالیساختداخلبالحاظکیفیتارائهگردد. ه

هزینهچاپآگهیفوقبهعهدهبرندگانمناقصاتخواهدبود.

دبیرخانه کمیسیون معامالت 
وزارت جهاد کشاورزی

فراخوان برگزاری مناقصات 
عمومی یک مرحله ای وزارت جهاد کشاورزی 

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

)نوبت دوم(

م الف 2364


