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* تكلیف گرایی به معنای بی اعتنایی 
به عدم تدارك تمهیدات برای نیل به 

نتیجه نیست. نتیجه گرایی امام رحمه اهلل 
در تكلیف گرایی موجب شده است 
كه به »وحدت« به مثابه یك ارزش 
تردیدناپذیر توجه كند. با »وحدت« 

قدرت تولید می شود و با تجمیع قطره ها 
در قالب وحدت، »سیل بنیان كن« برای 

نفی ظالمان و رسیدن به پیشرفت 
اجتماعی ایجاد می شود.

رفتار سیاسی مؤمنانه تابع عقالنیت معنوی 
مس�تتر در دین اسالم اس�ت. از دیرباز موازنه ی 
واقعیت نگری و آرمان نگری یكی از پرسش های 
اساسی در رفتار سیاسی بوده است. اسالم آمده 
است تا واقعیات را تغییر دهد. زحمات و آزارهایی 
كه پیامبران عظام الهی متحمل ش�دند همه به 
همین منظور بوده است. از اینجاست كه »رفتار 
سیاسی معطوف به تكلیف« یا »نظریه ی تكلیف« 
حلقه ی واس�ط این تعامالت را برعهده داش�ته 
اس�ت. این دیدگاه در اندیش�ه و رفتار سیاسی 
امام خمین�ی رحمه اهلل به خوبی تئوریزه ش�ده 
اس�ت. با این همه مس�ئله واره ای به نام »معمای 
تكلیف گرایی یا نتیجه گرایی« طرح ش�ده است. 
اگرچه امام خمینی رحمه اهلل بارها با صراحت از 
ترجیح تكلیف بر نتیجه سخن فرموده اند، با این 
همه برای بس�یاری از دانشجویان مذهب محور 
به ویژه در نس�ل دوم و سوم انقالب اسالمی این 
پرسش مطرح بوده است كه جایگاه »نتیجه« در 
نظریه ی تكلیف چیس�ت؟ آیا اصالت به تكلیف 
ش�رعی موجب بی اعتنایی ب�ه واقعیات عینی و 
بی توجه�ی به نتیجه گرایی نمی ش�ود؟ این گره 
ذهن�ی در بیانات رهبری معظ�م در دیدار اخیر 

ایشان با دانشجویان پاسخ داده شد.
چگونگی تحقق تكلیف

تكلیف شرعی چگونه تحقق عینی پیدا می كند؟ 
اركان یك تكلیف چیست؟ كالبدشكافی اجمالی »رفتار 
سیاسی معطوف به تكلیف« می تواند این ابهام را برطرف 
سازد. كنش معطوف به تكلیف شرعی سه ركن دارد:

یكم: تكلیف شناسی )ركن بینشی(
ب��رای انج��ام تكلیف توس��ط مكل��ف، گام اول 
شناس��ایی تكلیف ش��رعی اس��ت كه در متون دینی، 
قرآن، احادیث و سیره ی معصومین علیهم السالم و یا در 
راهنمایی های راهبردی رهبر معظم به چشم می خورد. 
البته تكلیف شناسی خود دارای دو بعد موضوع شناسی 
و حكم شناس��ی اس��ت. بنابراین تكلیف شناسی یعنی 
معرفت فرد به حكم خداوند در موقعیت های سیاسی 
گوناگ��ون. این كه موحد بداند خدا از او چه خواس��ته 
و چ��ه حكم و دس��توری در موضوع خاص سیاس��ی 
 م��ورد بحث داده اس��ت ت��ا بتواند امتث��ال امر كند.
شناخت موضوع مرحله ای مهم در تكلیف شناسی است. 
ابهام در آن به ابهام در انطباق حكم ش��رعی مناس��ب 
در حكم شناسی می انجامد. اما در صورت كاستی ركن 
ش��ناختی، فرد به رفتارهایی  كشیده می شود كه خود 
خالف تكلیف اس��ت. نظیر حركات برخی مؤمنان در 

برهم زدن یك اجتماع یا سخنرانی.
دوم: انگیزه  اخالص الهی )ركن اخالقی(

ركن دیگر تحقق تكلیف شرعی، حضور انگیزه ی 
ناب و خلوص نیت در عمل به تكلیف ش��رعی اس��ت. 
صرف شناخت تكلیف یا عمل به آن كفایت نمی كند، 
بلك��ه باید روح عمل یا همان قصد قربت و نیت الهی 
و قیام برای خدا حضور داشته باشد تا تكلیف در عالم 
خارج تحقق عین��ی پیدا كند. این مرحله می تواند به 
صورت ش��ناور قبل یا بعد از عمل قرار گیرد. به طور 

كلی در عمل به تكلیف گرایش مؤمنانه الزم است.
سوم: عمل به تكلیف )ركن رفتاری(

رك��ن س��وم تحق��ق تكلی��ف، عمل ب��ه تكلیف 
شناس��ایی ش��ده اس��ت. ب��ه عم��ل كار برآی��د ب��ه 
س��خن دانی نیس��ت. بیش��تر آس��یب ها از ناحی��ه ی 

معمای تكلیف گرایی
 یا نتیجه گرایی در رفتار سیاسی 

دكتر ابراهیم زرگر  

 ع��دم عم��ل ب��ه تكالی��ف اس��ت. در ای��ن مرحل��ه:
و  ك��رد  »برونی س��ازی«  را  تكلی��ف  بای��د  اوالً 
در عال��م خ��ارج آن را محق��ق س��اخت. بای��د رنگ 
زد. خارج��ی  واقعی��ات  ب��ر  را  دین��ی   ارزش ه��ای 

ثانیاً نباید عمل خالف تكلیف انجام داد. یعنی برای رسیدن 
 به »نتیجه« از ابزارهای غیرمشروع نباید استفاده كرد.

ثالثاً بایستی برای رسیدن به نتیجه حداكثر تالش و كوشش 
را انجام داد. اهمال و مسامحه و قصور و تقصیر در انجام 
 تكالیف جایز نیست و به معنای عدم انجام تكلیف است.
رابع��اً نباید به جای انجام تكلیف فقط توكل نمود و از 
انجام تكلیف سر باز زد. اگر هر كس به انتظار دیگری 
بنشیند تا او آن كار را انجام دهد، در عمل هیچ كس 

آن كار را انجام نمی دهد.
»رفتار سیاس��ی معطوف ب��ه تكلیف« در عقل 
معنوی س��ه آسیب شناس��ی دارد. آس��یب نخست 
در ركن ش��ناختی و ضعف بصیرت اس��ت؛ آسیب 
دوم ضع��ف انگی��زه ی اله��ی و ناخالص��ی و نی��ت 
فاس��د در عمل ك��ه ف��رد را در رفتار سیاس��ی از 
درون پوك می كند و آس��یب س��وم عدم توازن در 
 نسبت س��نجی »تكلیف و نتیجه« در عمل اس��ت.
فرد مكلف باید بكوشد تا نه تنها به تكلیف خود عمل 
كند بلكه »حداكثر تالش« خود را به كار ببندد و در 
واقع به گونه ای عمل كند كه تا آن جا كه تكلیف به 
او در نقش »كارگزار« مربوط می شود، نهایت همت 

و تالشش را برای تحقق آن انجام دهد.
پیامدهای تحقق تكلیف

وقت��ی ف��رد مؤم��ن در رفت��ار سیاس��ی، اوالً 
تكلیف شناسی كرد، ثانیاً به تكلیف شناسایی شده به 
نحو احسن عمل كرد و ثالثاً این كار را به طور خالصانه 
و برای خدا انجام داد، تا این لحظه سه فعالیتی كه 
در اختیار او به عنوان كارگزار خودمختار بوده انجام 
داده اس��ت. اما واقعیت های جهان سیاست چهره ی 
 دیگری جز كارگزاری دارد و آن ساختارگرایی است.
بنابرای��ن همه ی نتیجه های سیاس��ت در حیطه ی 
انتخاب و مدیریت كارگزار سیاس��ی نیس��ت. حتی 
گاه نتیجه ی عملی در سیاس��ت به نتایجی خالف 
انتظار و خالف برنامه ریزی های انجام شده می انجامد. 
اینجاست كه كارگزار مؤمن به محض تحقق اركان 
س��ه گانه ی تكلیف به نتیجه ی اساسی رسیده و در 
واقع »پیروزی« را به دست آورده است و به موقعیت 
»إحدی الحس��نین« و دوراهی خیر اول یا خیر دوم 
یا دوراهی برد - برد دس��ت یافته است. یعنی یا به 
نتیجه ی مورد انتظار در سیاست داخلی و سیاست 
خارج��ی دس��ت می یابد و یا این ك��ه به این نتیجه 
دس��ت نمی یابد. اما چون تكلیف شرعی خود را به 

نحو احس��ن انجام داده اس��ت، باز هم پیروز واقعی 
 است، هر چند در عالم سیاست شكست خورده باشد.

از ای��ن رو نتیجه و تكلی��ف از تناقض نمایی خارج 
می ش��ود. یعن��ی تع��ارض »نتیج��ه، در نظریه ی 
تكلیف گرای��ی مهم اس��ت« و »نتیجه، در نظریه ی 
تكلیف گرایی مهم نیس��ت« و این كه این گزاره های 
دوگان��ه چگونه با هم در زم��ان واحد قابل جمع و 

سازگار می شوند؟
نتیجه مهم است

»نتیجه گرایی خود بخشی از نظریه ی تكلیف 
است« بنابراین نتیجه گرایی مهم است. این مسئله 
در مرحله ی نخست یعنی مرحله ی تحقق تكلیف و 
اركان س��ه گانه ی آن به ویژه در ركن رفتاری است. 
در ركن رفتاری، مكلف باید حداكثر تالش خود را 
انجام دهد تا به نتیجه ی واقعی در سیاس��ت دست 
یاب��د. مانند تالش انقالبیون برای س��رنگون كردن 
ش��اه یا تالش رزمندگان برای س��قوط صدام. اگر 
مكلف در این راه كوتاهی كند تكلیف شرعی خود 
را انج��ام نداده اس��ت. رهبری معظم در پاس��خ به 
سؤال دانشجویی درباره ی جایگاه »نتیجه گرایی« در 
نظریه ی تكلیف به این نكته تأكید كردند كه همان 
امام خمینی رحمه اهلل كه همواره اشاره می فرمودند 
»تكلیف برای ما اصل اس��ت و نتیجه فرع آن« در 
همان لحظه به دنبال نتیجه بودند و »با آن شدت، 
با آن حّدت، در سنین كهولت، این همه سختی ها 
را دنبال كرد، برای این كه نظام اس��المی را بر س��ر 

كار بیاورد و موفق هم شد.«
انس��ان موحد چ��ون به تكلیف خ��ود عمل كرد 
)در حیط��ه ی اختی��ار انس��ان و كارگ��زار فع��ال( و 
رابط��ه ی خ��ود ب��ا خداون��د را اصالح ك��رد، خداوند 
رابط��ه ی او ب��ا مردم و جامعه را اص��الح می كند و در 
واق��ع س��اختارهای جب��ری و خ��ارج از اراده و توان 
مدیریت��ی او را نیز به نفع مؤمن همس��و می كند و به 
 این ترتیب معمای س��اختار و كارگزار حل می ش��ود.
این نكته یكی از نكات بسیار جالب در شرح نظریه ی 
تكلیف امام خمینی رحمه اهلل از سوی رهبری معظم و 
اصالح یكی از كج فهمی های رایج در نظریه ی تكلیف 
اس��ت كه عدم دقت در آن به بروز خس��ارت هایی در 
رفتار سیاسی مردم و حتی بزرگان می انجامد. بنابراین 
نتیجه گرایی در مرحله ی تحقق تكلیف و ركن رفتاری 
آن مهم است و خود جزء مقوم تحقق تكلیف در رفتار 

سیاسی و جهان خارج است.
نتیجه مهم نیست!

از س��وی دیگر نتیجه گرایی آن گونه كه بارها در 

بیانات امام خمین��ی رحمه اهلل و رهبری معظم به آن 
اشاره ش��ده اس��ت نكته ای فرعی محسوب می شود؛ 
یعن��ی گزاره ی »نتیجه گرایی در نظریه ی تكلیف مهم 
نیس��ت« رخ می نمای��د. این مرحل��ه، مرحله ی پیامد 
تحقق تكلی��ف یعنی مرحله ی دوم اس��ت. مرحله ای 
ك��ه انجام عملیات اختیاری و كارگ��زاری پایان یافته 
و مرحل��ه ی تس��لیم تقدی��ر الهی ش��دن و توجه به 
ساختارهای سیاس��ت داخلی، منطقه ای و بین المللی 
است. این ساختارها بعضاً جبریتی را بر رفتار سیاسی 
 دیكت��ه می كنن��د ك��ه خ��ارج از اراده ی فرد اس��ت.
نكت��ه ی مهم در این مرحل��ه، آرامش روانی حاصل از 
انجام تكلیف حتی در وضعیت ناكامی های كوتاه مدت 
اس��ت. مؤمن در این حاالت از آرامش خاطر برخوردار 
است. انجام عمل به تكلیف برای مؤمن، بهداشت روانی 
تولید می كند. آن گونه كه در رفتار سیاستمداران الهی 
مشاهده می شود، »انسانی كه برای رسیدن به نتیجه 
بر اساس تكلیف عمل می كند، اگر به نتیجه ی مطلوب 
 هم نرس��ید احساس پش��یمانی و خسارت نمی كند.«

انس��ان موحد چون ب��ه تكلیف خود عم��ل كرد )در 
حیطه ی اختیار انسان و كارگزار فعال( و رابطه ی خود 
ب��ا خداوند را اصالح كرد، خداوند رابطه ی او با مردم و 
جامعه را اصالح می كند و در واقع ساختارهای جبری 
و خارج از اراده و توان مدیریتی او را نیز به نفع مؤمن 

همسو می كند و به این ترتیب معمای ساختار و كارگزار 
حل می شود. چون ش��ریعت و تكلیف »حق« است و 
همسو با جهت حركت كل هستی، انسان و جهان است، 
ساختارها هم در نهایت به نفع مؤمن خواهد بود. به طور 
مثال امام خمینی رحمه اهلل در جنگ تحمیلی مرتب بر 
تكلیف گرایی تأكید می كردند و نتیجه را در مرحله ی 
بعد از تحقق تكلیف فرع می دانس��تند. ایشان در پیام 
مشهور قطعنامه ی ۵۹۸ هم برای تبیین عقب نشینی 
ظاهری از موضع خود از منطق اصالت تكلیف و فرعی 
بودن نتیجه )پیروزی در جنگ( استفاده كردند. چند 
سال بعد با حمله ی صدام به كویت و پذیرش قرارداد 
۱۹۷۵ و آزادی اس��را و ... نتیج��ه ی جنگ با پیروزی 

ایران آشكار شد.
كج فهمی ها و پیچیدگی ها

نس��ل دوم و سوم انقالب و دانشجویان این دو 
نسل در موقعیتی قرار دارند كه جهت عملیاتی سازی 
و برونی س��ازی تكالیف شرعی در جهان سیاست و 
رفتار سیاس��ی با پیچیدگی های بیشتری مواجهند 
و پرس��ش های جدیدی را پی��ش روی دارند. عدم 
عنایت به این معض��الت نظری پیامدهای ناگواری 
ایج��اد می كن��د.در عقالنیت اب��زاری دنیای مدرن 
اوالً گفته می ش��ود ش��ما با توجه ب��ه وضع موجود 
نمی توانید به نتیجه های مورد نظر خود در سیاست 

دست یابید. این عقالنیت ابزاری می كوشد آنان را 
از دس��ت یابی به نتایج مورد نظر ناامید و منصرف 
كن��د. ثانیاً این عقالنیت ابزاری بر آن اس��ت تا در 
ت��وازن هزینه و نفع، هزین��ه را افزایش داده و نفع 
حاصل��ه ی احتمال��ی را غیرعقالنی جلوه داده و در 
 نهایت بر رفتار سیاس��ی عام��الن اثرگذاری كند.

تكلیف گرایی در محور حكم شناسی معطوف به آرمان ها 
و آرمان گرایی اس��ت؛ یعنی می كوش��د درونی سازی 
آن در جه��ان ت��ن و روان ف��ردی و بیرونی س��ازی 
آن در جامع��ه، دول��ت و نظ��ام بین  المل��ل را محقق 
كن��د؛ اما در این حال باید به موضوع شناس��ی یعنی 
 ركن واقعیات و واقع گرایی هم توجه داش��ته باش��د.

تكلیف گرایی موجب می شود تا برای رسیدن به نتیجه 
به صورت »هدف، وسیله را توجیه می كند.« اقدام نشود. 
برای انجام تكلیف نمی توان خالف تكلیف انجام داد. 
بی توجهی به این اصل موجبات افت شدید اخالق در 
سیاست عملی شده و می شود. همچنین توجه به این 
اصل، فرد را به آرامش روانی از اقدامات گذشته )عدم 
 حزن( و عدم نگرانی از آینده )عدم خوف( می رساند.

تكلیف گرای��ی به معنای بی اعتنای��ی به عدم تدارك 
تمهیدات برای نیل به نتیجه نیست. نتیجه گرایی امام 
رحمه اهلل در تكلیف گرایی موجب ش��ده اس��ت كه به 
»وحدت« به مثابه یك ارزش تردیدناپذیر توجه كند. 
با »وحدت« قدرت تولید می شود و با تجمیع قطره ها 
در قالب وحدت، »سیل بنیان كن« برای نفی ظالمان 
و رسیدن به پیشرفت اجتماعی ایجاد می شود. وقتی 
نتیجه گرایی در تكلیف كم رنگ ش��د، آن گاه وحدت 
 دیگ��ر ارزش مطلق نیس��ت و قابل تردید می ش��ود.
تكلیف گرایی و اصالت به تكلیف یكی از معجزات نظری 
امام خمینی رحمه اهلل برای شكست واقعیات متصلب 
در سیاس��ت داخلی و خارجی است. امام رحمه اهلل با 
توسل به آن موفق شد عقالنیت معنوی اسالم را روزآمد 
و عقالنیت ابزاری دنیای مدرن حاكم بر مغرب زمین با 
 عنوان »انتخاب عقالیی« را فلج كرده و از كار بیندازد.

در عقالنی��ت ابزاری دنیای مدرن اوالً گفته می ش��ود 
شما با توجه به وضع موجود نمی توانید به نتیجه های 
مورد نظر خود در سیاس��ت دست یابید. این عقالنیت 
ابزاری می كوش��د آنان را از دس��ت یابی به نتایج مورد 
نظر ناامید و منصرف كن��د. ثانیاً این عقالنیت ابزاری 
بر آن است تا در توازن هزینه و نفع، هزینه را افزایش 
داده و نفع حاصله ی احتمالی را غیرعقالنی جلوه داده 
 و در نهای��ت بر رفتار سیاس��ی عامالن اثرگذاری كند.
ام��ام خمینی رحمه اهلل در س��رنگونی ش��اه با منطق 
نظری��ه ی تكلیف و این كه ما به دنب��ال انجام تكلیف 
هس��تیم و نتیج��ه ی س��رنگونی ش��اه فرعی اس��ت، 
»انتخ��اب عقالنی« ش��اه و حامی��ان او و حتی برخی 
خیراندیش��ان را فل��ج می كن��د و ام��كان نف��وذ ب��ه 
 واقعی��ت متصل��ب و تغیی��ر در آن را پی��دا می یابد.
امروزه همین منطق تكلیف مدارانه در بحرین در حال 
فل��ج كردن منطق »انتخ��اب عقالنی« مغرب زمین و 
حاكمان بحرین و حامیان منطقه ای آنان اس��ت. آنان 
می كوشند تا با افزایش هزینه برای انقالبیون بحرین و 
ناامید كردنشان، آنان را از پیگیری مطالبات منصرف 
كنند؛ اما منطق رفتار سیاس��ی تكلیف مدار اصالت را 

به تكلیف می دهد نه به نتیجه ی مورد عنایت رقیب.
تكلیف گرای��ی به معنای بی اعتنایی به عدم تدارك 
تمهی��دات جهت نیل ب��ه نتیجه نیس��ت. نتیجه گرایی 
امام رحمه اهلل در تكلیف گرایی موجب ش��ده اس��ت كه 
ب��ه »وحدت« به مثاب��ه ی��ك ارزش تردیدناپذیر توجه 
كن��د. با »وحدت« ق��درت تولید می ش��ود و با تجمیع 
قطره ه��ا در قالب وحدت، »س��یل بنیان كن« برای نفی 
 ظالمان و رس��یدن به پیشرفت اجتماعی ایجاد می شود.

رفتار سیاسی در تحوالت جاری جهان اسالم میدان كارزار 
دو نظریه ی رقیب »انتخاب عقالیی« مغرب زمین از یك سو 
 و »انتخاب عقل معنوی تكلیف مدار« از سوی دیگر است.

گ��زاره ی »تكلیف، اصل اس��ت و نتیجه )تحقق مطلوب 
سیاس��ی( فرع بر آن اس��ت« به معن��ای بی اعتنایی به 
»نتیج��ه« نیس��ت؛ زیرا ت��الش مؤمنانه در سیاس��ت، 
معطوف ب��ه تغییر واقعی��ات نامطلوب و درونی س��ازی 
اهداف دین در جهان فردی خود و س��پس برونی سازی 
آن در جهان جامعه و سیاس��ت اس��ت. بنابراین گزاره ی 
دوم یعنی »نتیجه، در رفتار سیاس��ی معطوف به تكلیف 
مهم است.« هم موضوعیت پیدا می كند. این گزاره خود 
 جزء مقوم و به تعبیری شكل دهنده ی خود تكلیف است.

»رفت��ار سیاس��ی معطوف به تكلی��ف« در عقل معنوی 
س��ه آسیب شناس��ی دارد. آس��یب نخس��ت در رك��ن 
ش��ناختی و ضع��ف بصیرت اس��ت؛ نظیر دس��ت زدن 
ب��ه عملیات تروریس��تی، آدم كش��ی، مسلمان كش��ی و 
 شیعه كش��ی ب��ا انگیزه ی دینی و برای ورود به بهش��ت!

آس��یب دوم ضعف انگی��زه ی اله��ی و ناخالصی و نیت 
فاسد در عمل كه فرد را در رفتار سیاسی از درون پوك 
می كن��د و صف��ای درون را از او می گیرد. این آس��یب 
 ه��م خ��ود او و هم دیگران را ضای��ع و ظلمانی می كند.

آسیب سوم عدم توازن در نسبت سنجی »تكلیف و نتیجه« 
در عمل اس��ت. از یك س��و مسامحه و كوتاهی در عمل 
موجب عدم تحقق تكلیف است. از سوی دیگر »نتیجه« 
فرع و انجام خود تكلیف اصل اس��ت. نباید برای رسیدن 
به مطلوب سیاسی كه بعضاً خارج از قدرت كارگزارانه و 
اختیارمدارانه ی ماس��ت دس��ت به عمل غیرشرعی زد و 
سیاست را با گناه آلوده ساخت. در این صورت است كه 
فرع بودن نتیجه موجب آرامش درونی و آس��یب ندیدن 

فرد در طوفان دنیای پر استرس سیاست می شود.

* رفتار سیاسی معطوف به تكلیف« در 
عقل معنوی سه آسیب شناسی دارد. 

آسیب نخست در ركن شناختی و ضعف 
بصیرت است؛ آسیب دوم ضعف انگیزه ی 
الهی و ناخالصی و نیت فاسد در عمل كه 

فرد را در رفتار سیاسی از درون پوك 
می كند و آسیب سوم عدم توازن در 

نسبت سنجی »تكلیف و نتیجه« 
در عمل است.

سه ركن كنش معطوف به تكلیف شرعی

انگیزه
 الهی

شناخت 
تكلیف

تحقق  
تكلیف

عمل
 به تكلیف 

به اس��تناد صورتجلس��ه 
هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
تصمیمات   ۱3۹2/۱/26

ذیل اتخاذ شد:
۱- س��مت اعضاء هیئت 
ذیل  ق��رار  ب��ه  مدی��ره 

تعیین گردید:
می��ری  باب��ك  آق��ای 
ش��ماره  به  ش��اهملكی 
 32۵۷۸۱43۵6 مل��ی 
به س��مت رئیس هیئت 
مدیره و خانم ویدا میری 
ش��ماره  به  ش��اهملكی 
 32۵۹0۹0460 مل��ی 
به س��مت نائ��ب رئیس 
و  مدی��ره  هیئ��ت 
میری  فری��دون  آق��ای 
ش��ماره  به  ش��اهملكی 
ملی 32۵22۵۱3۱0 به 
سمت عضو هیئت مدیره 
میری  فری��دون  آقای  و 
ش��ماره  به  ش��اهملكی 
ملی 32۵22۵۱3۱0 به 

سمت مدیرعامل.
2- كلیه اس��ناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شركت 
با امض��اء فریدون میری 
ش��اه ملكی همراه با مهر 
اعتب��ار  دارای  ش��ركت 

می باشد.
تاری��خ ۱3۹2/2/2۱  در 
ذیل دفتر ثبت ش��ركتها 
و موسس��ات غیرتجاری 
ثب��ت و م��ورد تأیی��د و 

امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساروج 
پی پل سهامی 

خاص به شماره 
ثبت 371368 
و شناسه ملی 
10320215591

اداره ثبت 
شرکتها و 
موسسات 
غیرتجاری

واحد ثبتی تهران

WWW.NISOC.IR         WWW.SHANA.IR            HTTP://IETS.MPORG.IR
شماره مجوز: 217246
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مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب علمي- ورزشي- داستاني مخصوص نوجوانان

 سه شنبه ها بصورت سراسري منتشر مي شود

بدینوس��یله به كارمندان مش��روحه ذیل به اس��تناد بند 2۹ ماده ۸ قانون رس��یدگی به تخلفات اداری كارمندان به دلیل ارتكاب غیبت غیرموجه به 
صورت متوالی و به علت عدم دسترسی به آنان و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی در یك نوبت، ضمن ابالغ اتهام به آنان اعالم می گردد 
كه ظرف مدت س��ی روز از تاریخ نش��ر این آگهی در یكی از روزهای اداری به محل امور اداری ذیربط یا به دفتر این هیات واقع در اهواز- كوی 
فدائیان اسالم نبش خیابان شهریور جنب درمانگاه شهید بهشتی ساختمان شماره 105مراجعه نمایند. در غیر این صورت پس از انقضای 

مهلت مقرر هیات به مورد اتهام آنان غیابا رسیدگی و رای مقتضی را صادر خواهد نمود.
شركت متبوعه/ مدیریتشماره كارمندینام پدرنام و نام خانوادگیردیف

شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب/ امور فنی569287حسینوحید جمعی1
شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب/  تداركات و امور كاال615827برفعلیوحید فوالدی وندا2

شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب/ مهندسی و ساختمان656426مظفربیژن حیدری3 

شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب/ امور فنی664742میرحسینسیدعلی موسوی عزیزی4
شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران/ عملیات576966جوادحسین گناوه5
شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران/ حراست519684ولیخانتاج محمد قربانی ارند6
شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران/ عملیات592361میرزاعلیایمان محمدی ارانی7
شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران/ حراست519729موسیفرهنگ نوشادپور نارك8
شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری/ امور فنی585381ابراهیممحمد خان بیگی9
شركت بهره برداری نفت و گاز  كارون/ عملیات504051اسماعیلهوشنگ صولتی10

شركت ملی نفت ایران
شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شماره مجوز: 2262۸4
5/1592 م الف

»آگهی احضاریه و ابالغ اتهام«

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
کارمندان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

 فراخوان مناقصه عمومی )ارزیابی کیفی(
شركت ملی نفت ایران

شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مناقصه عمومی دومرحله ای شماره م م/92/0056
مربوط به پروژه احداث مجموعه تفکیک نمکی در واحد بهره برداری رگ سفید 1

نوبت اول

الف- شرح مختصر خدمات:
۱- اح��داث یك مجموعه تفكیك نفت نمكی دو مرحله ای ش��امل دو دس��تگاه 

تفكیك گر به ابعاد3× ۱2/2 متر
2- احداث یك مخزن گاز زدا دوكاره به ابعاد۱2× ۱2/۵ متر

3- احداث حوضچه تفكیك آب از نفت
4- احداث یك چند راهه جدید به همراه تغییر، س��اماندهی و بهس��ازی خطوط 

لوله در ورودی چند راهه
۵- خرید و نصب اقالم ابزار دقیق مورد نیاز پروژه

6- خرید لوله و  اتصاالت و شیرآالت مورد نیاز در سایزهای مختلف و اجرای آن 
مطابق با شرح كار پیوست اسناد مناقصه

ب- برآورد كارفرما/ محل اجرا و مدت انجام خدمات
محل اجرای خدمات در واحد بهره برداری رگ سفید ۱ در فاصله ۱۹0 كیلومتری 
از اه��واز و م��دت انج��ام آن 24 ماه می باش��د و همچنین مبل��غ تقریبی برآورد 
كارفرما جهت انجام خدم��ات 2۱۹،۷26،000،000 ریال و 2،4۵۹،۵۹2 یورو و 

تعدیل پذیر می باشد.
ج- شرایط مناقصه گران متقاضی

مناقصه گران دارنده گواهی صالحیت طرح و ساخت )EPC( كه در پایه حداقل 
2 پیمانكاری یا مشاور با شرایط زیر تشخیص صالحیت شده اند.

۱- رس��ته نفت و گاز، رش��ته نفت و گاز، زیر رش��ته تولید نفت یا پاالیشگاه های 
نفت و گاز و پتروشیمی

2- گ��روه نفت و گاز، تخصص تأسیس��ات باالدس��تی و روزمینی ی��ا واحدهای 
پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

یا

3- مش��اركت پیمانكاران حداقل پایه 3 نفت و گاز به همراه یك مش��اور حداقل 
دارای پایه 3 در گروه نفت و گاز با تخصص تأسیس��ات باالدس��تی یا واحدهای 

پاالیشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی
توانایی ارائه تضمین شركت در مناقصه به مبلغ 66۷،000،000 ریال و همچنین 
۵٪ مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن( به عنوان تضمین انجام تعهدات می باشد.

ارائه یك نس��خه تأیید ش��ده از صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان 
حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست.

د- محل، زمان و مهلت دریافت مدارك ارزیابی كیفی مناقصه گران
از كلیه متقاضیان واجد ش��رایط دعوت می ش��ود حداكث��ر ظرف ۱0 روز پس از 
انتش��ار آگهی نوبت دوم، آمادگی خ��ود را به صورت كتبی به یكی از آدرس های 
ذیل الذكر اعالم و همزمان نسبت به دریافت مدارك ارزیابی كیفی اقدام نمایند.

ضمنا می بایس�تی ظرف مدت 14 روز اطالعات مورد درخواست در قالب 
یك حلقه لوح فش�رده تهیه و به آدرس های ذیل در مقابل رسید تحویل 
گردد. محل و زمان تحویل و گش�ایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید 

می گردد.
نش�انی محل اعالم آمادگی و دریافت اس�ناد: اهواز، كوی فدائیان اس��الم، 
س��اختمان پنج طبق��ه، بلوك یك، طبقه اول، امور حقوق��ی و قراردادها، اتاق ج 
۱4۱ و ی��ا تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بیهقی، پالك 2۸، س��اختمان 
مركزی یازدهم، شركت ملی نفت ایران، طبقه دوم، دفتر هماهنگی امور حقوقی 

و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب.

روابط عمومی
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