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و نگاه پرهیزگرانه به مصرف گرایی است... اسالم هم 
نمی گوید که مردم با ریاضت و زهد زندگی کنند، نه! 
معمولی زندگی کنند، چرا که اســراف یک بیماری 
اجتماعی است، تجمل گرایی و وسایل تجمالت وسایل 
آرایش مبلمان خانه و... اینها چیزهایی اســت که ما 
برای آنها پول مصرف می کنیم، پولی که می تواند  در 
تولید مصرف شود، سرمایه گذاری شود و کشور را به 

پیش ببرد...
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای طی چند 
سال گذشته همواره در رهنمود هایشان بر مسئله اسراف، 
تجمل گرایــی و دوری از این مصادیق تاکید فرمودند. متن 
فوق هم بخش هایی از سخنان معظم له در این مورد است.

در شرایط فعلی جامعه گاهی بسیاری از ما خواسته و 
ناخواسته وارد میدان تجمل گرایی و تشریفات می شویم که 
شــاید خیلی دلمان به آن راضی نباشد، اما گریزی نیست. 
البته این مســئله نباید به تجمل گرایی ختم شود و ما را به 

اسراف وادار کند.
از یک نقاشی ساده تا هزینه 20 میلیون تومانی

با آقای حیدری و همســرش در یکــی از مغازه های 
لوستر فروشی در خیابان الله زار هم کام شدم. برق دانه های 
کریستال لوستر چشمانمان را خیره کرده بود، کنسول های 
گوشه مغازه هم با مجسمه های برنزی به نوعی دیگر هوش 
از ســر هر مشــتری تازه واردی می برد. پس از باال و پایین 
کردن قیمت ها و خیره شدن به وسایل لوکس مغازه فرصتی 
را از آنها می گیرم تا نظرشان را در مورد سوژه گزارش جویا 
شــوم. اما آقای حیدری دست پیش را از خانمش می گیرد 
تا پس نیفتد و آه عمیقی از نهادش برمی خیزد و می گوید: 
»ای خانم! دست روی دلمان نگذار که خونه، و بدون معطلی 
داستان خرید وسایل جدید و این به آن نمی خورد و این جا 
کاغذدیــواری می خواهد و... را آغاز می کند و می گوید: »دو 
ماه قبل به اتفاق همسرم تصمیم گرفتیم دیوارهای خانه را 
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تجمل می روند و خود را به رنج می افکنند که می خواهند زشتی و 
بدی خود یا چیزی را بپوشانند و کاالی بی ارزش خویش را بفروشند 

یا به نمایش بگذارند.

مصرف گرایی و اسراف و این چیزها... این جزو 
میراث های ما از گذشته است و متأسفانه این میراث 
را نگه داشــتیم، ما ملت ایران باید این جامه ناساز 
بی اندام زشت را از تنمان بیرون بیاوریم، باید این را 
حلش کنیم، امروز متأسفانه... مصرف گرایی و مسابقه 
تجمل پرستی و مسابقه پول درآوردن و تالش برای 
پول جمع کردن یک طبقه جدیدی درســت کرده، 
نظام اسالمی با تولید ثروت مخالف نیست، با ایجاد 
ثروت مخالف نیست، بلکه مشــوق اوست... امروز 
دشمن چشــمش به نقطه حساس اقتصادی است تا 
بتواند این کشــور را از لحاظ اقتصادی دچار اختالل 
کند... راه مقابله با دشمن انضباط مالی و صرفه جویی 

که چندســالی است دستی به سر و رویش نکشیده بودیم 
رنگ بزنیم. نقاشی کردیم، دیدیم برخی از دیوارها باید تزیین 
شود، طرح دادیم و زیبا شد. دیدیم کابینت های آشپزخانه 
خراب شــده، آنها را های کاس کردیم و دیدیم با کاشی ها 
همخوانی ندارد، سرامیک کردیم و دیدیم مبلمان به این دکور 
نمی آید، سرویس مبلمان و راحتی جدیدی خریدیم دیدیم 
ســرویس حمام و دستشویی با کاشی ها و سرامیک ها جور 
نیســت خاصه کام سرتان را درد نیاورم، کارمان به اینجا 
رسیده که االن مشغول خرید لوستر جدید، دکوراسیون و 
مجسمه جدید و... هستیم. یک نقاشی ساده حدود 20 میلیون 

تومان خرج روی دستمان گذاشت.«
در این فاصله که نفسی تازه کرد، همسرش فرصت را 

مغتنم شمرد و می گوید: »وسایل جدید خونه آن قدر شیک 
و قشــنگه که اصا نمی تونی از اونها دل بکنی تازه وقتی، 
یک وســیله می خری باید با لوازم دیگه  هم ســت بشه و 

هارمونی داشته باشه.«
خداوند زیبایی را دوست دارد

بی شک هیچ کس منکر زیبایی و وسایل زیبا نیست، 
ولی اسراف کردن و تجمل گرایی آن هم گاهی به بهانه چشم 
و هم چشــمی یک آفت اجتماعی محسوب می شود که هم 
اقتصاد خانواده را به خطر می اندازد و هم اقتصاد جامعه را.

منصــور پورخلیلی پژوهشــگر مســائل فرهنگی در 
گفت وگو با گزارشگر کیهان با این مقدمه که خداوند جمیل 
است و جمال را دوست دارد خاطرنشان می کند: »خداوند 
تجمــل به معنای تکلف در جمال را دوســت نمی دارد؛ به 
این معنا که کســی به زور بخواهد چیز زشتی را با زخارف 
دنیوی بیاراید و با آرایه های دروغین زیبا کند. برخی از مردم 
زشــتی ها را در زر ورقی می پیچند و این گونه می کوشند تا 
به دیگران قالب کنند. آرایه های ادبی گاه دروغ های زیبایی 
است که محتوا و مفاد زشت کامی را در آن پیچیده و مردم 

را بدان فریب می دهند.«
این پژوهشگر در ادامه می گوید: »اصوال کسانی دنبال 
تجمــل می روند و خود را به رنج می افکنند که می خواهند 

زشــتی و بدی خود یا چیزی را بپوشانند و کاالی بی ارزش 
خویش را بفروشــند یا به نمایــش گذارند. این تکلف و به 
رنج افکنی خود عامل چندین باطل و زشتی دیگری است. 
البته اگر انسان بخواهد امر زیبا و نیکی را زیباتر به نمایش 
گذارد و با تجمل خوب را خوب تر و نیک را نیکوتر نشــان 
دهد، امر خوبی است مگر آن که بخواهد با تدلیس و فریب 
دیگران را گمراه کند و بیش از آن چه هست به نمایش گذارد 
و ســود و بهره مادی و معنوی بیشتری برد. در این صورت 
حتی تجمل امر زیبا نیز چون دروغ و فریب است امری زشت 

و ناپسند است و باید از آن پرهیز کرد.«
پورخلیلــی در تکمیــل صحبت هایــش، ضمن ارائه 
تعریفــی از تجمل گرایی به ریشــه این آفــت می پردازد و 

می گویــد: »تجمل گرایی یعنی گرایش افراطی به تجمات 
که یک بیماری دیرپای جوامع انسانی است. از آن جایی که 
انسان ها زیبایی و جمال را دوست می دارند، برخی از این امر 
سوءاستفاده می کنند و برخی دیگر در دام آن می افتند. ریشه 
تجمل گرایی افراطی را باید در تفاخرگرایی انسان دانست که  
خاستگاه آن نیز خودپسندی و غرور بی جای انسان است. به 
این معنا که انسان های خودپسند و مغرور می کوشند تا خود 
را برتر از دیگران نشان دهند، همین مسئله موجب می شود 
تا به تفاخر رو آورند و با کارها و اسباب و ابزاری به دیگران 
فخر فروشند و بزرگی و برتری خویش را به نمایش بگذارند.«
وی می گویــد:  »خداونــد می فرماید که انســان های 
مختال و خیال بافی کــه حقایق را نمی بینند دنبال تفاخر 
می رونــد و گمــان می کنند که این کارهــا و این رفتارها 
می توانندجبران کننده کمبودها و نداشــته های آنان باشد، 
در حالی که فخرفروشــی و تفاخر با تجمات چیزی را در 
اصل موضوع تغییر نمی دهد و این افراد در حقیقت پیش از 

آن که چشم و دل دیگران را پرکنند، خود را فریفته اند.«
پورخلیلــی می افزاید:  »تجمل گرایی یکی از مصادیق 
اســراف و تبذیر است؛  به این معنا که اهل تجمل برای این 
که پز بدهند و تفاخری از روی چشم و هم چشمی و مانند 
آن داشــته باشند، مبل و موبایل و تلفن و تلویزیون و دیگر 
اسباب و اثاثیه منزل و اتومبیل و مانند آن ها را تغییر می دهند 
بی آن که این ها نیاز به تغییر و تبدیل داشته باشد. می دانیم 
که خداوند اهل تبذیر را برادران شیطان دانسته و در آیات 
قرآنی از جمله 114 سوره انعام و 31 سوره اعراف می فرماید 
که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. این که خداوند این 
افراد را دوست نمی دارد به این معناست که کار ایشان مذموم 
و ناپسند و برخاف اصول شریعت و اخاق و رفتار هنجاری 
اســت. پس تبذیر و اسراف را باید رفتاری نابهنجار دانست 
و اهل تجمل گرایی و تفاخر را در همین دسته قرار داد و با 

آنان چنین تعامل و رفتاری را در پیش گرفت.

به اعتقاد این پژوهشگر مسائل دینی وقتی شخص به 
تلفن همراهی نیاز دارد که ساده و ارزان است و بخواهد آن 
را تبدیل کند و تغییر دهد و از یک گوشی دیگر استفاده کند 
که دارای برنامه ها و امکانات بسیاری ولی غیرقابل  استفاده 
برای اوست، چنین تغییر و خریدی از مصادیق اسراف است 

و باید گفت که شخص گرفتار ریخت و پاش شده و باید در 
دنیا و آخرت پاسخگو باشد.

به یک معنا برخی از این افراد که اهل تجمات هستند 
در دسته سفیهان قرار می گیرند که باید اموال را از دسترس 
آنان دور کرد؛  زیرا تباه کردن اموال که موجب قوام جامعه 
براســاس آیه 5 سوره نساء اســت،  رفتاری جز برخاسته از 
سفاهت نیست. انسان سفیه است که با بی خردی و بی عقلی 

خویش اموال را این گونه تباه می کند.«
آفت های رشد اقتصادی

یکی از آفت هایی که باعث می شــود اقتصاد از مسیر 
درست رشدی و شکوفایی باز ایستد، تجمل گرایی است.

پورخلیلی در توضیح بیشــتر این مبحث خاطرنشان 
می کند: »البته باید توجه داشــت که استفاده از امکانات و 
ابزارها و اثاثیه ها که مورد نیاز برای کســب آسایش و رفاه 
است، هرگز به معنای تجمل گرایی نیست. وقتی من نیازمند 
آن هستم تا در یک منطقه آب و هوایی از کولرگازی استفاده 
کنم نه کولر آبی، خرید کولرگازی تجمل گرایی نیست. وقتی 
من نیازمند آن هستم که از دستشویی فرنگی استفاده کنم 
یا شرایط جســمی ام طوری است که باید روی تختخواب 
و خوشخواب بخوابم خرید این گونه وسایل هرگز به معنای 
تجمل گرایــی نیســت. باید مرز تجمل گرایــی را  ازخرید 
ضروریــات زندگی باز شــناخت و از هم جدا کرد. مرزهای 
اسراف و صرفه جویی و مرزهای تجمل گرایی و ضرورت گرایی 
بسیار نزدیک است. یعنی همان طوری که یک عمل عبادی 
می تواند ریاکارانه شــود یــا از ریاکاری بیرون آید به همان 
ســادگی و آسانی می تواند یک عمل از ضرورت به تجمل و 

از تجمل به ضرورت تغییر ماهیت دهد.

وی می افزایــد: »البته هرکســی اگــر به خودش 
مراجعــه کند ایــن وجدان بیــدارش خواهد گفت که 
گرفتار تجمل گرایی اســت تا ضرورت گرایی. بنابراین 
نمی توان به ســادگی درباره دیگــران قضاوت کرد که 
گرفتــار ضرورت گرایی اســت یــا تجمل گرایی ولی به 

سادگی و آســانی می توان درباره خود قضاوت کرد که 
گرفتار کدامین است.«

به هر حال رفاه و آســایش از ضروریات بشر و بشریت 
است و همین امر آنان را از دیگر موجودات جدا کرده است. 
انســان دنبال آبادانی زمین است و این مأموریت الهی را بر 
اساس آیه 61 سوره هود باید انجام دهد. استعمار و آبادانی 
زمین اقتضای آن می کند که انسان به سمت رفاه و آسایش 
بیشــتر و بهتر برود و از امکانات زمین به نحو مطلوبی بهره 
برد. پس رفاه طلبی و آســایش خواهی جزو مأموریت ها و 
ســاختار طبیعی بشر است، اما نباید این رفاه و آسایش به 
شــکل افراطی در قالب تجمل گرایی و تفاخرگرایی و چشم 
هم چشــمی نمود پیدا کند؛ زیرا اینها از مصادیق اسراف و 
تبذیر خواهد بود که از نظر اخاقی خداوند آن را به عنوان 

امر غیرمحبوب دسته بندی کرده است.
اشیاء سروری

در شــرایطی که همه ما خواسته و ناخواسته مجبور 
به استفاده از وسایل لوکس و تجماتی در زندگی هستیم، 
قطعــا دچار آســیب های اجتماعی می شــویم. دلیل این 
تحمیل تجمات در زندگی و آسیبهای وارد را با یک استاد 
جامعه شناس در میان گذاشتیم تا نقطه نظرات او را در این 

خصوص جویا شویم.
دکتــر امــان اهلل قرائی مقدم اســتاد دانشــگاه و 
جامعه شناس در گفت وگو با گزارشگر کیهان با بیان این 
نکته که مسئله تجمل گرایی و اشرافی گری مربوط به امروز 
نیســت و به قرنها قبل  وحتی دوره ساسانی برمی گردد. 
می گوید: »اقوام چینی و ژاپنی دنبال اشرافیت بودند و از 

این رو لباس به وجود آمد.

لباس در آن دوران نشانه شخصیت و طبقه اجتماعی 
و پرستیژ بود. کما اینکه در برخی دوره ها در ایران هر نوع 
طبقه ای لباس خاصی داشتند.اما به نظر ما جامعه شناسان 

بین تکنولوژی و تجمل گرایی باید تفاوت قائل شد.«
دکتر قرائی مقدم با اشاره به سخنی از پتریم سورکین 
استاد دانشــگاه هاروارد، در مورد بحث فوق، خاطرنشان 
می کند:»امــروز در دنیا ذهنیت حســی و مادی حاکم 
است، یعنی پول، مادیات، ماشین. تجمات، مبل، صندلی. 
لوستر... و متاسفانه ذهن افراد بشر را این مقوالت پر کرده 
است و کشور ما هم از این قاعده نازیبا، مستثنی نیست.«
دکتر قرائی مقدم با اشاره به اینکه االن »شی سروری« 
در جوامع حاکم شــده می گوید:» باز هم با اظهار تاسف 

باید بگوییم که اشیاء نشانه شخصیت بین برخی از افراد 
در جوامع مختلف شده است.

در طول عمر پول جمع می کنیم، و تاش می کنیم تا 
اشیاء سرور، آقا و فرمانروا شوند، چون عده ای شخصیت شان 
را از اشــیاء می گیرند، در نتیجه می بینیم، اشیاءگری در 
جامعه حاکم می شــود و چون افراد با اشیاء پز می دهند، 
در نتیجه در چنین جامعه ای معنویت کم رنگ می شود و 

روابط صوری و مادی حاکم می شود.«
ایــن جامعه شــناس در ادامه به دیگر آســیبهای 
تجمل گرایی اشــاره کرده و می گوید: »وقتی روابط مادی 
جای روابط معنوی را می گیرد، ســبک زندگی ها عوض 
می شود و افراد به ســمت متمول گرایی و اشرافیت و پز 
دادن پیــش می روند، مثل سرخپوســتان که افراد آن با 
اشیاء فخرفروشی می کنند و بی تردید در چنین جامعه ای 

سبک زندگی تحت تاثیر قرار می گیرد.«
دکتر قرائی مقدم با اشــاره به اینکه تاریخ جامعه به 

ســه دوره عقانی، قبل از مسیح، دوره شهودی از قرن 5 
تا 15 و دوره مادی از قرن 16 به بعد تقســیم می شــود. 
می گوید: »از روزی که دوچرخه آمد، چرخ خیاطی آمد، 
ماشین دودی آمد، ذهن مردم ما هم تغییر کرد و ما طبق 

تئوری تکنوکراسی، اسیر تکنیک شدیم.«
وی می گوید: »وقتی تکنیک آمد، سبک زندگی هم 
عوض شد، در این دنیا دستمال کاغذی هم می تواند بحران 
ایجاد کند و همان طور که مقام معظم رهبری  فرمودند 
خود را خیلی در مادیات و وسایل زندگی حل نکنید، نباید 

اسیر وسایل شدیم.«
قرایی مقــدم در تکمیل صحبت هایش با اشــاره به 
اینکــه 10 میلیــون جوان در آســتانه ازدواج در جامعه 
داریــم می گویــد: »950 هــزار نفر دختر و پســر برای 
3/5 میلیون تومان وام ازدواج، معطل مانده اند.حال در چنین 
شرایطی ماشین میلیاردی و وسایل تجماتی و اشرافی در 

خانه های برخی چه معنایی دارد.«
پیامدهای اسراف و تبذیر

به راستی تجمل گرایی چه پیامدهایی دارد؟ وقتی 
اســیر تکنولوژی محض و بی قید و شرط شدیم و خود 
را وابســته به تجمات دیدیم باید شاهد چه پیامدهایی 

باشیم.
سوالی اســت که حجت االسام رضا فیضی گرمدره، 

استاد حوزه و دانشگاه به آن پاسخ می دهد.
وی در گفت وگــو بــا گزارشــگر کیهــان در مورد 
ایــن پیامدها می گوید: »غفلت از خــدا مهم ترین پیامد 
تجمل گرایی است. چرا که مسلما تمایل به مادیات باعث 

دور شدن از فضای معنویات می شود.«
محرومیت از برنامه های هدفمند

به اعتقاد وی »شخص تجمل زده به راحتی نمی تواند 
خدا و دین را محور افکار و اعمال خود قرار دهد. این روحیه 
انسان را سرگرم زخارف و زیبایی های ظاهری دنیا می کند 
و به جای اینکه زینت های دنیا را وسیله ای برای رسیدن 
به اهداف اصلی پیش روی خــود بداند، آنها را به عنوان 

هدف تلقی می کند.«
محرومیــت از برنامه هــای هدفمند یکــی دیگر از 
پیامدهای تجمل گرایی است که این استاد حوزه به درستی 
به آن اشاره کرده و می گوید: »زندگی انسان همواره بر پایه 
برنامه های کوتاه یا بلندمدت اســتوار است و پرداختن به 
تجمات و تمایل به ظواهر پوچ و دست و پا گیر، مانع از 
اجرای فعالیت های اساسی و پیاده سازی برنامه های صحیح 

در زندگی خواهد بود.«
حجت االســام فیضی گرمــدره از بیــن رفتن 
اســتعدادها را هم یکی دیگر از آفت های تجمل گرایی 
بیان می کنــد و در تکمیــل صحبت هایش می گوید: 
»تجمل پرســتی با آمدنش، بقیه اســتعدادها را از بین 
می برد، میل به مادیات و تجمات بدان معناســت که 
جســم و بدن اصالت دارد نه روح، این روحیه به جای 
خداپرستی، بت پرستی، به جای کار، مصرف گرایی؛ به 
جــای توجه به باطن، توجه به ظاهر؛ به جای مقاومت، 
وابستگی، و به جای رقابت در علم و هنر،  پشم و نخ و 

پشمینه را به همراه دارد.«
وی بر این باور اســت که اصــوال ثمره تنوع طلبی، 
ناآرامی روحی است، در نقطه مقابل سادگی و بی آالیشی 
نوعی آرامش روحی و روانــی را به دنبال دارد، چنان که 
شــهید مدرس با همان لباس ســاده ای که داشت بسیار 

آرام بود.
وی اظهار امیدواری می کند که ان شاءاهلل بتوانیم با 
توجه به دستورات انسان ساز اسامی، سبک زندگی صحیح 
و حقیقی خود را رقم بزنیم و خود را از ســقوط به ورطه 

تجمل و بیهودگی نجات دهیم.

* دکتر امان اهلل قرائی مقدم 
جامعه شناس: متأسفانه شرایط حاکم 
در برخی خانواده ها و جوامع به سمت 

»اشیاء سروری« پیش می رود و 
اشیاء فرمانروا می شوند چون عده ای 

شخصیت وجودی شان را از اشیاء 
می گیرند و می بینیم اشیاء گری در 

جامعه حاکم می شود.
* * *

* یک استاد حوزه و دانشگاه: 
غفلت از خداوند، محرومیت 

از برنامه های هدفمند و از بین 
رفتن استعدادها از مهم  ترین 

آفت های تجمل گرایی
 در جامعه است.

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

ایجاد و تعمیر فنس، تعمیر و نگهداری عائم و چراغهای راهنمائی و 9401378مناقصه1
ساعت 11 مورخ 94/6/4رانندگی، احداث و تعمیر راهبند، خط کشی معابر و نصب گاردریل

94/6/21

9402768R1مناقصه2
اجرای عملیات تخلیه، آماده سازی، بارگیری، حمل و تحویل سالیانه 

ساعت 12 مورخ 94/6/3حدود 130000 تن ضایعات فلزی
94/6/14

»آگهی فراخوان«
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

ضمنا لیست استعامهای مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

سایر موارد: 
1- زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول(

2- جهت دریافت اسناد و کسب اطاعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.com مراجعه فرمایید.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان )سهامی عام(
با اطمینان بسازید

متقاضیان شــرکت در مناقصه می بایستی جهت خرید اوراق مناقصه مبلغ 300/000 ریال به حساب 
شــماره 2178532623004 نزد بانک ملی به نام حســاب درآمد دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی زابل واریز نموده و پس از ارائه رسید بانکی اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زابل

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
به شماره ۲-5ح۹۴

دانشگاه علوم پزشکی زابلدستگاه مناقصه گزار:
امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابلموضوع مناقصه:

از تاریخ 94/5/31 لغایت 94/6/2 ساعت 14 روز دوشنبهتاریخ دریافت اسناد:
الف( پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.irمحل دریافت اسناد:

ب( زابل- میدان جهاد- خیابان شــهید باقری- ستاد مرکزی 
دانشگاه- دفتر حقوقی- تلفن 32237451- 054

تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 94/6/14آخرین مهلت تحویل پیشنهادها:
زابل- میدان جهاد- خیابان شــهید باقری- ســتاد مرکزی محل تسلیم پیشنهادها: 

دانشگاه- دفتر حراست
ساعت 9 روز یک  شنبه مورخ 94/6/15گشایش پیشنهادها: 

آگهی مناقصه 
عمومی

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)سالم ا...علیها(

ســازمان بهشــت زهرا)س( در نظر دارد خرید کاور به رنگ های 
سرمه ای یا مشکی از جنس برزنت پشت پاستیک به مقدار 50000 
عدد را از طریق مناقصه عمومی و به پایین ترین قیمت پیشــنهادی و 

با شرایط ذیل خریداری نماید.
الف( مدت تحویل: پس از انعقاد قرارداد به مدت پنج ماه می باشد.
ب( نحوه پرداخت: متناسب با مقادیر دریافتی و نقدا انجام می شود.

ج( محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: کلیه داوطلبین برای 
خرید اســناد مناقصه می توانند با در دســت داشتن فیش واریزی به 
مبلغ 200/000 ریال به شــماره حساب 1001 نزد بانک شهر شعبه 
بهشــت زهرا)س( به جاده قدیم تهران - قم ســاختمان اداری شماره 
یک ســازمان - اداره حقوقی و قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه 

نمایند.
د( میزان ســپرده نقدی و شماره حساب: مبلغ 100/000/000 
ریال به شــماره حساب 1003 نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا )س( 
واریز و اصل فیش واریزی به همراه اسناد و مدارک دیگر در پاکت الف 
و برگه پیشنهاد قیمت و ارائه سوابق در پاکت ب دربسته و الک و مهر 

شده تحویل گردد.
ه  ( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشــار آگهی به مدت 10 روز در 
اوقات اداری جهت دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد.

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط 
و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار است.
ضمنــا مشــروح شــرایط مناقصــه در اســناد درج می باشــد که 
شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده 

و در پاکت های الک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل نمایند.

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

نوبت اول
شماره 94/4
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آگهی مناقصه 
عمومی

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها(

الف( محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: کلیه داوطلبین برای خرید 
اســناد مناقصه می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200/000 
ریال )بابت هر مناقصه( به شــماره حســاب 1001 نزد بانک شــهر شــعبه 
بهشت زهرا)ســام ا... علیها( به جاده قدیم تهران - قم ساختمان اداری شماره 

یک سازمان - اداره حقوقی و قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.
ب( میزان سپرده نقدی و شماره حساب: به شرح جدول فوق بایستی به 
شماره حساب 1003 نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا )سام ا... علیها( واریز و 
اصل فیش واریزی به همراه کلیه اسناد و مدارک در پاکت الف و برگه پیشنهاد 

قیمت در پاکت ب دربسته و الک و مهر شده تحویل گردد.
ج   ( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری 

جهت دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد.
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف 
مقرر در اســناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار است.
ضمنا مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید 
مــدارک را پس از اخذ با قیــد ضمانت قبولی امضاء نمــوده و در پاکت های 

الک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل نمایند.

سازمان بهشت زهرا)سالم ا... علیها( در نظر دارد 2 پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی 
واگذار نماید. بدینوسیله از داوطلبین جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

موضوع مناقصهردیف
مبلغ سپرده شرکت 
مدت قرارداددر مناقصه به ریال

1
حمل متوفی از محل سازمان به 

یکسال شمسی200/000/000شهرستانهای کشور

2
حمل متوفی از محل سازمان به 

یکسال شمسی200/000/000قطعات مختلف سازمان

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

نوبت اول
شماره 94/5-6
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به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی ســالیانه مورخ 
ذیل  تصمیمــات   1394/3/9

اتخاذ شد:
ترازنامــه و حســاب ســود و 
زیــان منتهی به ســال مالی 
1393/12/29 مــورد تصویب 

قرار گرفت.
حامیان  حسابرســی  موسسه 
شناســه  به  پارس  کاردیــده 
بــه  ملــی 10103179786 
آقای  و  بازرس اصلی  ســمت 
حبیب اله زاهــدی طهران کد 
ملی 0073191981 به سمت 
بــازرس علی البدل برای مدت 

یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان 
شرکت  آگهی های  نشر  جهت 

انتخاب گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات 
کثیراالنتشار،  روزنامه  انتخاب 
تصویب ترازنامه و صورت های 
انتخاب  بازرس  انتخاب  مالی، 
شــده توســط متقاضــی در 
ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقــی مرقــوم ثبــت و در 
پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت آوان تاوا تاو 

سهامی خاص
 به شماره 

ثبت362467 
و شناسه ملی 

 10104089999

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

ء


