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هرچند دوران ریاست جمهوری شهید رجایی 
کوتاه بود ولی وی در این مدت کوتاه توانست نشان 
ده�د که رئیس جمهور موف�ق چه ویژگی هایی را 

باید دارا باشد. 
در مورد دالیل موفقیت ش�هید رجایی شاید 
در مطبوعات کمتر پرداخته شده است اما خود آن 
شهید بزرگوار در مورد دالیل موفقیتش می گفت:” 
اگ�ر از من رم�ز موفقیت را بپرس�ید من هم مثل 
بس�یاری از اف�رادی که انقالب را قبول داش�تند، 
واقعاً به انقالب عش�ق می ورزیدم، واقعاً انقالب را 
مذهب�ی می دیدم. واقعاً این آرزو را نه امروز بلکه 
س�ال های س�ال بود که داش�تم. اگر توجه داشته 
باشید من معموالً در مقدمه صحبتم بخشی از یک 
دعا را می خوان�دم، آرزوی صمیمانه ما بود و حاال 
مطمئن هس�تم ب�ه آن حکومت رس�یدیم. من در 
ابتدای نخست وزیری گفتم »فرهنگ سرچشمه« 
را قبول دارم. بعضی ها که کوردل و کورذهن بودند 
خی�ال می کردند که من حاال می روم سرچش�مه 
می ایستم و به هر کس که از آن جا بگذرد می گویم 
تو بیا وزیر آموزش و پرورش یا وزیر کار بشو، آنها 
نفهمیدند، آنها از آمریکا آمده بودند، از پاریس آمده 
بودند، نمی دانستند فرهنگ سرچشمه یعنی چه؟ 
نمی دانستند که در اول محرم سرچشمه چه خبر 
بود و واقعاً چه کسانی به خاطر این انقالب سینه های 
خود را جلو می دادند و تیر می خوردند. من عمیقًا 
ب�ه این فرهن�گ معتقد هس�تم و در هیچ یک از 
مراحل، چه در مجلس، چه در سازمان ملل، چه در 
مراحل مختلف که با سفرای کشورهای خارجی رو 
به رو می ش�وم، به هیچ وجه از آن فرهنگ عدول 
نکرده ام، ش�دیداً ب�ه آن فرهنگ معتقدم و آن را 
فرهنگ اصلی انقالب می دانم و معتقدم هر کس که 
با این فرهنگ آشنایی داشته باشد و اعتقاد داشته 
باشد، قطعاً مقام واالیی در این جمهوری پیدا خواهد 
کرد و این هم از این آیه قرآن سرچشمه می گیرد 

که: »ان العّزه هلل و لرسوله و للمؤمنین.«”
ویژگی های دولت ش��هید رجایی که مورد پس��ند 
مردم بوده همیشه مورد استناد سیاستمداران و روسای 
جمهور ایران نیز هس��ت و آنها همیشه سعی می کنند 
خود را ادامه دهنده راه و منش شهید رجایی معرفی کنند. 
اینکه چرا سیاستمداران همچنان شهید رجایی را 
الگو می دانند س��ؤالی است که در این گزارش به دنبال  

پاسخ آن خواهیم بود.
دولتی که اسوه بود

ستار هدایت خواه، کارشناس سیاسی به این سوال 
این طور پاس��خ می دهد: شهید رجایی الگو و اسوه یک 
دولتمرد مسلمان و انقالبی در طراز انقالب اسالمی بود. 
پایبن��دی به آموزه های دینی باعث ش��د که علی رغم 
عمر کوتاه، دولت وی به عنوان اسوه و الگو معرفی شود. 
وی در گف��ت و گ��و با خبرنگار س��رویس گزارش 
کیهان می گوید: دولتمرد مسلمان یعنی اینکه فرد هم 
در عرصه زندگی ش��خصی و هم عرصه زندگی سیاسی 
و اجتماعی خود پایبند به اس��الم باشد. این شهید برای 
عینیت بخشیدن به آموزه های دینی در عرصه مدیریت 
خود تالش کرد و با پایبندی به آموزه های دینی و اسالمی 
کوشید اسالم را در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی 

و مدیریتی خود عملی کند.
برهانی، مدرس دانشگاه و هم سلولی شهید رجایی  با 
اشاره به ارتباطی که بعد از انقالب با دومین رئیس جمهور 

چرا فضایل اخالقی و رفتاری شهید رجایی الگوی مدیریتی در ایران اسالمی است؟      

درخشش خدمتگزاری بر تارک مدیریت اسالمی
پریسا جاللی 

ایران داشت، می گوید: »صداقت ، پاکی و دیانت از جمله 
ویژگی های شخصیتی بارز ایشان بود و در کنار آن وی هر 
آنچه را که در توان داشت به نفع مردم صرف می کرد. «
وی با نقل خاطره ای از ش��هید رجایی به گزارشگر 
کیهان می گوید: در سلول،او به من گفت اینکه در بعضی 
از کتاب های انقالب گفته می شود انقالب فرزندان خود 
را می خورد درس��ت است یا نه؟ گفتم آقای رجایی اگر 
این انقالب پیروز ش��د و تو را نخورد معلوم است که این 
حرف درس��ت نیست. یعنی اگر انقالب پیروز شد و شما 
قربانی  نش��دید این حرف درست نیست ولی اگر عکس 

بود معلوم است که این حرف درست است.
در همین رابطه نص��راهلل پژمانفر، نماینده مجلس 
معتقد است: دولت شهید رجایی اگر چه زمان کوتاهی بقا 
داشت اما تصمیمات و خدمات خوبی برای مردم  داشت 
و در کنار این خدمات متفاوتی که داشت توانست از نظر 
عاطفی با مردم ارتباط خوبی داشته باشد لذا مردم دوران 
وی را دورانی باشکوه و مثبت تلقی می کردند و به همین 
دلیل مردم در موقع شهادت وی باالترین حس عاطفی را 
داشتند و به همین دلیل از دولت شهید رجایی با عنوان 

دولتی کارآمد و خدمتگزار یاد می کنند.
ذوب در رفع نیاز مردم 

دولت ش��هید رجایی توجهی ویژه به مردم داشت. 
چرا این توجه صرف در روحیه و زندگی و مدیریت شهید 

رجایی رشد یافته و اجرایی شد؟
مردم قبل از انقالب با نظامی دیکتاتور روبه رو بودند 
که به مردم بهایی نمی داد ولی شهید رجایی بعد از انقالب 
توجه ویژه ای به مردم سراسر کشور داشت و همان طور 
که حضرت امام تاکید داشتند دولت باید مردمی حرکت 
کند؛ شاخص هایی هم که برای دولت شهید رجایی که 
عامل ماندگاری آن شده می توان در کنار مردمی بودن 
برشمرد، ساده زیستی و نگاه خاص آن به محرومان است.
این را می ش��ود در کالم هم محلی شهید رجایی 

هم یافت. 
حمی��د رضا مقدم فر، هم محلی ش��هید رجایی و 
معاون فرهنگی سپاه می گوید: رجایی نماد یک مجری 
و مقام عالی اجرایی کشور در شکل مطلوب آن است و به 
عنوان نماد و ارزش در فرهنگ شکل گرفته است و همه 
تالش می کنند با یکی از ابعادی که دولت شهید رجایی 
داش��ت خود را منسوب به آن شهید کنند اما در بعضی 
ابعاد دیگر لنگ می زنند مثال در تابعیت از والیت. آقای 
رجایی تا زمان شهادت تابع محض والیت بود و اشاره و 
تقریر والیت برای وی تکلیف بود اگر احس��اس می کرد 
امام)ره( فالن چیز را دوست دارد اگرچه تکلیفی از جانب 
ایشان نبود ولی مورد عالقه امام)ره( بود انجام می داد .

مق��دم فر ادامه می دهد: این برای ش��هید رجایی 
حجت بود و نه تنها دنبال اعتراض نبود بلکه آن را تکلیف 
می دانست چه برسد به اینکه قهر کند و درخانه بنشیند. 

دولت های دیگر هم باید در عمل خود را نشان دهند.
اما آنچه که برای ش��هید رجایی مهم و مطرح بود 

در کل باید در ارزش ها و اصول انقالب دانست. آن هم 
ارزش هایی که امام )ره( بر آنها تاکید داشتند به نظر هر 
وقت کسانی از این ارزش ها زاویه گرفتند مشکالتی به 
وجود آمد که دکتر سید مسعود خاتمی تحلیلگر مسائل 
سیاس��ی معنای این جمله را دنبال نکردن احکام اسالم 
م��ی داند و می گوید:  مقداری  دولت نهم و دهم به آن 

سمت می رفت اما پایان خوبی نداشت.«
حجت االسالم سید علی محمد بزرگواری، نماینده 
مجلس یکی از دالیل باقی ماندن یاد شهید رجایی در دل 
مردم و مسئولین را روحیه خدمتگزاری و ساده زیستی 
وی می داند و تصریح می کند: وی همیش��ه خود را از 
جنس مردم و خدمتگزار مردم می دانس��ت. وی زمانی 
که در دولت بنی صدر به عنوان نخست وزیر به خدمت 
مش��غول بود رنج های فراوانی را متحمل شد و در زمان 
اندکی که به عنوان رئیس جمهور اسالمی ایران منصوب 
شد، هیچ گاه خود را از مردم جدا نکرد و همواره خود را 

خدمتگزار مردم می دانست.
وی با اشاره به خصوصیات مدیریتی شهید رجایی 
اضافه می کند: ش��هید رجایی در امور کش��ور، حزبی و 
جناح��ی عمل نمی کرد و تنه��ا در راه آرمان های امام 
خمین��ی )ره( و انق��الب گام برمی داش��ت و هدف وی 
خدمت به مردم بود. وی در به کارگیری نیروهای کابینه 
از جریانات سیاس��ی به دور بود و تنها هدف خدمت به 

مردم و پیشرفت کشور را داشت.
همه می خواهند رجایی باشند

محم��د کریم عاب��دی، فعال سیاس��ی در این باره 
می گوید: »عالقه مردم به دولت رجایی باعث ش��ده که 
س��ایردولت ها خود را ادامه دهنده رجایی معرفی کنند 
گرچ��ه دراین میان دولت نه��م و دهم دولتی بود که با 
شعارکمک به محرومان وعدالت روی کارآمد و تا حدودی 
نیز توانست با اجرای برنامه هایی چون طرح مسکن مهر، 

پرداخت یارانه و دیگرموارد آن را عملی کند.

دولت رجایی به رغم مدت زمان کوتاه از تش��کیل 
آن توانس��ت خ��ود را به عنوان دولت��ی مردمی معرفی 
کرده و در یادها باقی بماند که همین امر باعث ش��ده تا 
دولت های ما با الگو گرفتن از دولت شهید رجایی آن را 

سرمشق قرار دهند. 
وی به دلیل سادگی و بی آالیشی از سوی مردم به 
عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و در واقع شهید رجایی 
با زندگی ساده و بی آالیشی رأی و نظر مردم را به خود 
جلب کرد و با تأسی از امام خمینی )ره( که می فرمودند: 
»به من خدمتگزار بگویید بهتر اس��ت« باعث ش��د که 
دولت او سرمشق دولت های بعدی قرار گیرد و همیشه 

در یادها زنده بماند.
اینکه دولت ها خود را ادامه دهنده ش��هید رجایی 
می دانند موضوع و امری مهم و ارزنده است اما بی تردید 
تنها با پافشاری بر راه آن شهید در شعار نمی توان ادامه 
دهنده راهی بود که توس��ط وی در بین روسای جمهور 

ایران بنیانگذاری شد.
 مع��اون فرهنگی س��پاه ب��ا تایید ب��ر این موضوع 
می گوید: در مورد منش رجایی حرف زیاد است هر چند 
وی دوران کوتاهی داشتند. دولت ها باید در عمل نشان 
دهند که ش��بیه وی هستند و در تبعیت از والیت شعار 
ندهن��د و در عمل خود را نش��ان دهن��د. مثال در حوزه 
فرهنگ��ی یک کتاب چاپ ش��ده در م��ورد دغدغه های 
فرهنگ��ی رهب��ری که بخ��ش زی��ادی از دغدغه های 
حضرت آقا در آنجا آمده است اگر دولت و وزیر فرهنگ 
ارش��اد اس��المی، آموزش عالی و آموزش و پرورش این 
دغدغه ه��ای فرهنگی را پیگیری کنند و در آنها تبعیت 
از رهبری را ببینیم شهید رجایی این کار را می کرد. در 
مورد ساده زیستی هم باید ببینم چه مقدار از وزرایی که 
انتخاب می ش��وند ساده زیست هستند و زندگی آنها به 
مردم نزدیک است و چند درصد در جنوب شهر زندگی 
می کنند؟ از جانب دیگر شهید رجایی اصولگرا بود اگر 

مس��ئوالن می خواهند مثل وی باشند بدانند که شهید 
رجایی از ریل گذاری که امام)ره( انجام دادند خارج نشد و 
در حوزه های مختلف سیاست خارجی، داخلی، فرهنگی 

و اجتماعی از این مسیر خارج نشوند.
چطور مثل او باشیم

این که روس��ای جمهور بعد از ش��هید رجایی باید 
چگونه عمل کنند که ادامه دهنده آن شهید باشند موضوع 

ساده اما در اجرا مسئله دشواری است.
دکتر خاتمی این کار را ساده می داند اما تصریح می 
کند: کس��ی که بر سر کار می آید باید به معنای واقعی 
مردمی باشد بدین معنا که از توده مردم باشد همان طور 

که امام)ره( می فرمایند وقتی جنگ می شود توده مردم 
می روند اگر کسی بخواهد مشی این شهید را ادامه دهد 
اول باید از خود همین مردم باش��د و اگر بخواهد مشی 
اشرافی داشته باشد ادامه راه برایش خیلی سخت خواهد 
ب��ود مثال بنی صدر هم این گونه می گفت اما بنی صدر 
در بین مردم بزرگ نش��ده بود و نمی توانست نیروهای 
اشرافی را از خود دور کند وقتی که برای اینکه رای بیاورد 
صحبت ها و مسائلی طبقات پایین جامعه را مطرح کرد 
در هنگامی که رای آورد  به سمت حکومت شاهانه رفت 
و بساط شاهی را پهن کرد و اگر چند سال رئیس جمهور 
بود با شاه فرقی نداشت برای اینکه ذات مردمی نداشت 
و در فرانس��ه درس خوانده و به اینجا آمده بود بعد هم 
که به ایران آمد با مردم زاویه پیدا کرد. پس ش��رط اول 
مردمی بودن اس��ت و ش��روط بعدی هم در وصیت نامه 
امام)ره( آمده اس��ت و ش��اخص ها را اگ��ر در بیاوریم از 
وصیت نامه ایشان مشخص است امام)ره( صراحتا فرمودند 
اگر انقالب دست نااهالن باشد یک شبه به انقالب ضربه 
می زنند  یا با دشمن معامله می کنند امام)ره( کسی را 
می خواست که ویژگی های آن در بیانات ایشان هست 
و ش��هید رجایی این گونه بود رهبری هم امروز روی آن 

ویژگی ها تاکید می کنند.
برهانی در اینجا با اش��اره به اینکه به طور نس��بی 
بیش��تر دولت های بعد از انق��الب به فکر انقالب بودند، 
تصریح می کند: شهید رجایی تالش می کرد تا آنجایی که 
می تواند برای انقالب تالش کند، تالش وی صادقانه بود.
وی اضاف��ه می کند: »بهترین راهکار و معیار برای 
دولت های بعدی عمل و کمتر حرف زدن اس��ت یعنی 
بتوانند از اس��تعدادهای داخلی مملکت به نحو احس��ن 
اس��تفاده و مدیریت کنند برای اینکه ضعف ما بیش��تر 
مدیریتی است و کمبود سرمایه انسانی و فکری نداریم و 

می توانیم خوب بدرخشیم.«
اما حجت االس��الم بزرگ��واری نماینده مجلس 
ش��ورای اسالمی با اشاره به تشکیل دولت جدید که 
می تواند ادامه دهنده راه شهید رجایی باشد، اظهار 
می دارد: حجت االس��الم روحانی فردی با تجربه در 
مس��ائل سیاس��ی و اقتصادی ایران است، او کمی و 
کاستی دولت های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد را 

دیده و درک کرده است.
 به عقیده بنده روحانی می تواند با رفع کردن نواقص 
دولت های قبلی دولتی خوب و کارآمدی داشته باشد تا 

مانند دولت رجایی در یادها ماندگار شود.
جریان های سوء مدیریت

باید از آس��یب هایی که ممکن اس��ت دولت ها را 
گرفت��ار کند اجتناب کرد. دول��ت احمدی نژاد اقدامات 
خوبی داش��ت اما از زمانی که امتیازاتی برای خود قائل 
ش��دند و جریان های انحرافی در بی��ن آنها جا باز کرد 
دیدیم که به این دلیل و حواشی آن از چشم مردم افتاد 
و مردم در مقابل آن واکنش نشان دادند. خدمت کردن 
به مردم توفیق است و تا این خدمت باشد مردم قدردان 

خدمتگزاران هستند.
از ط��رف دیگ��ر در ارتب��اط با بح��ث جریان های 
سوءاس��تفاده گر و مرتبط با جریان های خارج کش��ور، 
نباید همسو با آنها حرکت شود برخی از مسئولینی که 
متاسفانه در دولت سازندگی و اصالحات بودند و در دولت 
احمدی نژاد هم به نسبت کمتر تمایل داشتند به مسیری 
بروند که با خط رهبری و امام)ره( فاصله داشت طبیعی 
اس��ت که به خاطر این انحرافات��ی که از خط رهبری و 

امام )ره( داشتند از چشم مردم افتادند.
پژمانف��ر در همین مورد اظهار می کند: اگر مردم 
حس کنند از شعارها و اهداف اولیه انقالب و ویژگی های 
اساس��ی فاصله گرفته شده از دولت فاصله می گیرند و 
دیدگاه مثبتی ب��ه آنها پیدا نمی کنند وقتی دولتی در 
برنامه خود استکبارستیزی را به عنوان ارزش مطرح نکند 
و در سیاست خارجی هم آن را نداشته باشد نمی تواند در 
بین مردم محبوب باشد چون ما در بین کشورهای جهان 
اس��الم به عنوان پناهگاه و پایگاه اساسی در حمایت از 
مستضعفین و ایستادگی در مقابل مستکبرین هستیم اگر 
دولتی در بحث های اقتصادی زمینه های رانت خواری 
و ویژه خواری را ایجاد کند از آنچه که مشی نظام است 
فاصله بگیرند این دولت دیگر مردمی نیست در فرمایشات 
رهبری هم می بینیم که تاکید شده در مسائل فرهنگی 
هم دولتمردان مس��یر انقالب را طی کنند اگر این گونه 
نباشند نمی توانند محبوب باشند و طبیعتا مردم از آنها 

فاصله می گیرند و حمایت نمی کنند.
“اصلی ترین توجهی که دولت باید داش��ته باش��د 
توجه ویژه به مردم اس��ت، دولت ش��هید رجایی سعی 
می کرد مراقبت کند کسانی سرکار نیایند که نگاه ابزاری 
به مردم داش��ته باشند.”محمد شیخ کارشناس سیاسی 
هم با تاکید بر مطلب فوق معتقد اس��ت: در مورد اینکه 
دولت ها چه ویژگی هایی داشته باشند سال های سال 
اس��ت که حضرت امام و مقام معظم رهبری در بیانات 
خود به آن اشاره می کنند که نگاه ویژه ای به محرومان 

داشته باشند.
 دولت جدید هم باید به این موضوع توجه کند هر 
چند ممکن است فشارهایی از جانب احزاب و اشخاص 

مختلف برای سهم خواهی وجود داشته باشد.
شاید بهتر باشد از همه دولتمردان در دولت جدید 
خواس��ت بازنگری در کار خود  داش��ته باشند و به این 
موضوع توجه کنند که چرا مردم نام  ش��هید رجایی را 
هنوز در ذهن خود زنده و جاوید نگه داشته اند؟ مسئوالن 
باید توجه کنند که نام امام )ره( در دل های مردم ایران 
وجهان روزبه روزعزیزتر می شود، از وزرا و رئیس جمهور 
می خواهیم که ش��عار ندهند و خود را وقف اس��الم و 
ملت کنند ومانند رجایی کم حرف و پرعمل باش��ند. نه 
همانند رئیس جمهور اول ایران که پرحرف و کم عمل 
ب��ود. همان طورکه مقام معظم رهبری فرمودند “دولت 
یازده��م تجربیات دولت های گذش��ته را بگیرد و نقاط 
قوت آنان را برجسته و نقاط ضعف آنها را از بین ببرد.”

 بخش پایانی

* دکتر سید مسعود خاتمی 
تحلیلگر مسائل سیاسی: اگر 

دولتمردان بخواهند مشی شهید 
رجایی را ادامه دهند اول باید از 

خود همین مردم باشند.

* حجت االسالم سید 
علی محمد بزرگواری، 
نماینده مجلس: رئیس 
جمهور کنونی فردی 
با تجربه در مسائل 
سیاسی و اقتصادی 

است و کمی و کاستی 
دولت های قبلی را 

دیده و درک کرده و 
به عقیده بنده روحانی 
می تواند با رفع کردن 
نواقص،دولتی خوب و 
کارآمد داشته باشد تا 
مانند دولت رجایی در 

یادها ماندگار شود.

* علی برهانی، مدرس دانشگاه و 
هم سلولی شهید رجایی:  بهترین 

راهکار و معیار برای دولت های 
بعدی عمل و کمتر حرف زدن است 
یعنی بتوانند از استعداد های داخلی 

مملکت به نحو احسن استفاده 
و مدیریت کنند.

به اس��تناد صورتجلس��ه 
عادی  عموم��ی  مجم��ع 
سالیانه مورخ 1392/2/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1-آق��ای حس��ن نجان به 
شماره ملی 5209893898 
به عنوان بازرس اصلی، آقای 
محس��ن اعالئی به شماره 
به   0049828290 مل��ی 
علی البدل  ب��ازرس  عنوان 
برای یک سال مالی انتخاب 

گردیدند.
کثیراالنتش��ار  2-روزنامه 
کیهان جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.
3-اعضاء هیئت مدیره تا 
تاریخ 1394/2/23 به قرار 

ذیل انتخاب گردیدند:
آق��ای منص��ور صباغ��ی 
مدیس��ه به ش��ماره ملی 
1170938469 و آق��ای 
موس��وی  س��یدحمید 
شبس��تری به شماره ملی 
0491148674 و آق��ای 
مظفر رس��تمی به شماره 

ملی 0048739731 .
 1392/3/19 تاری��خ  در 
ذیل دفتر ثبت شرکتها و 
موسسات غیرتجاری ثبت 
و مورد تایید و امضاء قرار 

گرفت.

آگهی تغییرات 
شرکت بازرگانی 

لوتوس آبی 
فام سهامی 

خاص به شماره 
ثبت 420371 
و شناسه ملی 

10320721634

اداره ثبت 
شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

الف- شرح مختصر خدمات:
- عملیات زنگ زدایی، سندپالست و رنگ آمیزی کلیه لوله ها، مخازن، ادوات و اسکلت فلزی

- تهیه، حمل و اجرای حفاظت ادوات با پارچه برزنتی
- عملیات عایق کاری حرارتی، رطوبتی و ضدحریق و خوردگی

- تهیه، حمل و تخلیه کلیه مصالح بعهده و هزینه پیمانکار می باشد.
- پیمان تعدیل پذیر می باشد و تعدیل براساس بخشنامه 387103-1-28 مورخ 91/9/4 مقام عالی وزارت نفت پرداخت می گردد.

ب- برآورد کارفرما/ محل و مدت انجام خدمات
- محل انجام پروژه ایستگاههای 400 و 700 پارسی در فاصله 59 کیلومتری و 100 پارسی در فاصله 87 کیلومتری شهرستان امیدیه 

می باشد.
- مدت انجام پروژه از تاریخ شروع به کار 15 ماه و دوره نگهداری 6 ماه می باشد.

- برآورد تقریبی کارفرما 51/349/470/474 ریال می باشد.
ج- شرایط مناقصه گران متقاضی

- داش��تن حداقل پایه 5 رش��ته نفت و گاز یا 4 تأسیس��ات و تجهیزات که براساس بخشنامه شماره 100/31395 مورخ 89/4/26 یا 3 
تأسیسات و تجهیزات که قبل از بخشنامه مزبور از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور رتبه دریافت نموده اند.

- ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 160/548/000 ریال و همچنین 5درصد مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن( بعنوان تضمین 
انجام تعهدات می باشد.

- ارائه آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامی است.
- هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

د- محل، زمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه گران
از کلیه متقاضیان واجد ش��رایط دعوت میش��ود حداکثر ظرف 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم، آمادگی خود را بصورت کتبی به 

آدرس ذیل الذکر اعالم و همزمان نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی اقدام نمایند.
ضمنا می بایستی ظرف مدت 14 روز اطالعات مورد درخواست در فرمهای مزبور تکمیل و به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل گردد. 

محل و زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید میگردد.
نش�انی محل اعالم آمادگی و دریافت اس�ناد: خوزس��تان- امیدیه- محوطه صنعتی- س��اختمان 300- اتاق 303- امور حقوقی و 

قراردادها تلفن 06523220038 و 06523227701
http://iets.mporg.ir , www.shana.ir , www.nisoc.ir

فراخوان مناقصه عمومی
 )ارزیابی کیفی(

مناقصه مجدد یک مرحله ای شماره م م آ ج/91/068
مربوط به پروژه رنگ آمیزی تأسیسات ایستگاههای تقویت فشار 100، 400 وتزریق گاز 700 پارسی

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری )سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری شماره مجوز: 236134
م الف 3/ 434

نوبت دوم

اداره مهندس�ی نی�روی هوای�ی ارت�ش جمهوری 
اس�المی ایران در نظ��ر دارد مجموعه بچینگ تولید 
بتن خود واقع در تهرانس�ر را جهت اجاره دو ساله 
از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار 
نمای��د. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت هماهنگی و 
دریافت اس��ناد مزایده به نش��انی: خیابان پیروزی- ستاد 
فرماندهی نهاجا- اداره مهندس��ی- مدیریت مشارکتی و 
پیمان مراجعه نمایند. تلفن 33335011- 33346062
زمان مراجعه جهت دریافت اسناد مزایده: از مورخه 

92/6/12 الی 92/6/16 از ساعت 9 الی 12

آگهی مزایده عمومی
دستگاه مناقصه گزار: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موض�وع مناقص�ه: تراب��ری درون ش��هری و برون ش��هری در 
سال1392

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1392/6/9 لغایت 1392/6/13
م�دارک موردنیاز جه�ت دریافت اس�ناد: معرفی نامه کتبی 

شرکت متقاضی
مهلت ارس�ال پیش�نهاد: ت��ا س��اعت 13:30 روز یک ش��نبه 

مورخ1392/6/24
میزان تضمین شرکت در مناقصه: 350،000،000ریال )سیصدوپنجاه  

میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماه
محل دریافت اس�ناد: دبیرخانه مرکزی وزارت بهداشت واقع در 
ش��هرک قدس )غرب(- خیابان س��یمای ایران ساختمان مرکزی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- طبقه همکف
زمان گشایش پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 1392/6/25

لطف��اً برای کس��ب اطالعات بیش��تر به پایگاه ملی اطالع رس��انی 
مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
شماره مناقصه 92/6-17

اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

م الف 2328

30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

ش�رکت آب و فاض�الب اس�تان هرم�زگان ب��ه عن��وان دس��تگاه 
مناقصه گزار در نظر دارد به اس��تناد قانون برگزاری مناقصات به شماره 
130890 مورخ 83/11/17 مناقصه با موضوع: مناقصه طراحی- تهیه- 
ساخت- حمل و نصب سازه فوالدی اسکله و عرشه به منظور آبگیری از 
دریاچه سد جگین با روش طرح و ساخت E.P.C طرح آبرسانی به شهر 
جاس��ک حدود کار ش��امل: الف- مطالعات فاز یک شامل نقشه برداری، 
مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک و... و اخذ تایید مشاور ب- مطالعات فاز دو 
)طراحی و ارائه نقشه های اجرایی- اخذ تایید مشاور و تصویب کارفرما( 
ج-تهیه ش��مع فوالدی ساخته ش��ده از فوالد دریایی از نوع ST52 یا 
A36 ب��ه ارتفاع 5 تا 50 متر به قطر حداقل 20 اینچ و ضخامت حداقل 
10 میلیمتر با پوش��ش مناسب حداقل 500 میکرون و استقرار و انجام 
عملیات ش��مع کوبی در محل دریاچه به طور کامل مطابق مش��خصات 
فنی و تایید دس��تگاه نظارت د-تهیه عرشه و پنل فوالدی ساخته شده 
از ف��والد دریای��ی از پروفیل نورد ش��ده و یا تی��ر ورق از نوع ST52 یا 
A36 در عرض 7 متر و مساحت حدود 840 مترمربع به همراه پوشش 
رنگ دریایی به ضخام��ت حداقل 500 میکرون و نصب در محل نصب 
س��تونها بر روی دریاچه مطابق مشخصات فنی و تایید دستگاه نظارت 
ه�-تهی��ه مصالح و تجهیزات ICCP جه��ت حفاظت خوردگی اجرا به 
طور کامل مطابق مش��خصات فنی وتایید دس��تگاه نظارت به پیمانکار 
واجد ش��رایط دارای گواهینامه ساخت انواع سازه های دریایی از وزارت 
صنای��ع و معادن یا دارای رتبه بندی طرح و س��اخت پیمانکاری حداقل 
رتبه 3 رشته آب تخصص سازه های آبی یا دارای رتبه3 آب با مشارکت 
مش��اور رتبه 2 آب )دارا بودن توانایی و تجربه کافی برای تهیه و حمل 
ونص��ب تجهیزات مرتبط با موضوع طرح- دارا بودن توان مالی( با مبلغ 

برآورد براساس برآورد پیمانکار برنده مناقصه واگذار نماید.
 از کلیه ش��رکتهای صالحیت دار که متقاضی شرکت در مناقصه مذکور 
هس��تند دعوت می ش��ود از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته با ارائه 
معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به ش��ماره 
حس��اب س��پهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر بابت 
خرید اس��ناد مناقصه در س��اعات اداری به امور قراردادهای این شرکت 
به نش��انی بندرعباس- بلوار ناصر- جنب بیمارستان شریعتی مراجعه و 
اس��ناد مربوطه را دریافت نمایند. و متقاض��ی می تواند مبلغ ضمانتنامه 
ش��رکت در مناقصه )800/000/000 ریال هشتصد میلیون ریال( را به 
یکی از صور پیش بینی شده در آئین نامه تضمین در معامالت دولتی که 
در اس��ناد مناقصه درج می باشد، ارائه نماید.مناقصه گران پس از دریافت 
ومطالع��ه اس��ناد مناقصه، اس��ناد مربوطه را تکمی��ل و در پاکت الک و 
مهر ش��ده به دبیرخانه ش��رکت اب و فاضالب اس��تان هرمزگان تحویل 
نمایند. مهلت ارائه پیش��نهاد تا س��اعت 13 مورخ 92/7/2 می باش��د و 
پیش��نهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گ��ران و احراز حداقل 
امتی��از الزم )65( در س��اعت 12 مورخ 92/7/7 در کمیس��یون مناقصه 
بازگش��ایی خواهد ش��د و حضور یک نف��ر نماینده از ط��رف هر یک از 
پیشنهاددهندگان در جلسه بازگش��ایی پیشنهادها آزاد است. در ضمن 
عالقمندان می توانند به سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب به نشانی: 

WWW.Abfa Hormozgan.Com مراجعه نمایند

فراخوان مناقصه وزارت نیرو
عمومی دومرحله ای

نوبت اول

روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

ش�رکت مخابرات استان فارس درنظر دارد نسبت به خرید 
44لین�ک الی�ن ترمینال نوری از ن�وع PDH با ظرفیت 
MB/S 2*16 براس��اس اس��تاندارد ش��رکت مخاب��رات ایران 
به ص��ورت یکجا اق��دام نماید. ل��ذا از کلی��ه تولیدکنندگان و 

فروشندگان حقوقی داخلی واجد شرایط دعوت بعمل می آید
جهت کس��ب اطالع بیش��تر به پرت��ال این ش��رکت به آدرس

 WWW.SHIRAZTEL.CO.IR مراجعه نمایید.

آگهی مناقصه 
 شماره 92/37

شرکت مخابرات استان فارس
WWW.SHIRAZTEL.CO.IR

شرکت مخابرات استان فارس

شرکت آب و فاضالب استان
هرمزگان سهامی خاص


