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ش���هید فتحی شقاقی بنیانگذار و دبیرکل 
جنبش جهاد اس���امی فلسطین، نمونه بارزی 
از مب���ارزان فلس���طینی راه آزادی بوده که با 
تمسک به اسام،   هدف های ظلم ستیز خود را 
پیگیری و فرهنگ جدیدی در مبارزه با رژیم 
صهیونیستی پایه گذاری کرد. به گزارش ایرنا،چند 
روز پیش بیست وپنجمین سالگرد شهادت دکتر 
»فتحی ابراهیم عبدالعزیز الش���قاقی« یکی از 
برجسته ترین رهبران محور مقاومت بود. فتحی 
ش���قاقی در سال ۱۹۵۱ )۱۳۳۰ش(در اردوگاه 
»رف���ح« در نوار غزه در خانواده فقیر و متدین 
به دنیا آمد. او پس از پایان تحصیات متوسطه 
در سال۱۹۶۸ )۱۳۴۷ش( در کالج »بیرزیت« در 
کرانه باختری به تحصیل در رش���ته ریاضیات 
پرداخت و همزمان تا س���ال ۱۹۷۴ )۱۳۵۳ش( 
در ش���هر بیت المقدس به شغل آموزگاری نیز 
اش���تغال داشت. شقاقی برای ادامه تحصیل به 
مصر رفت. وی از دانشکده پزشکی »الزقازیق« 
فارغ التحصیل ش���د و مدت یک سال نیز در 
بیمارستانی در استان الشرقیه مصر در رشته اطفال 
طبابت کرد. وی پس از بازگش���ت از مصر در 
بیمارستان »ویکتوریا« در بیت المقدس مشغول 
طبابت بود و همزمان کار تربیت نیروهایی برای 
آینده و مبارزه برای آزادی فلس���طین از اشغال 
صهیونیست ها را هم بر عهده داشت. سرانجام 
او پس از سال ها تاش و تحمل رنج اسارت 
در راه آرمان های مردم فلسطین، ۲۶  اکتبر سال 
۱۹۹۵میادی )۵آبان ۱۳۷۴(  در سن ۴۴سالگی 
در حالی که قصد داشت برای بررسی وضعیت 
آوارگان فلس���طینی در لیبی به این کشور سفر 
کند به دستور سران رژیم صهیونیستی طی یک 

عملیات نظامی که توس���ط موساد سازماندهی 
شده بود، مقابل هتل دیپلماتیک جزیره مالت با 

۵گلوله ترور و به شهادت رسید.
 نگاه��ی به افکار و فعالیت های فتحی 

شقاقی
فتحی شقاقی در مصر در ابتدا تحت تأثیر 
اندیشه و تفکر ناصریسم و ناسیونالیسم عربی 
که »جمال عبدالناصر« آن را تبلیغ می کرد، قرار 
گرفت. او در این راستا یک تشکل دانشجویی 
برای تبلیغ ناصریسم ایجاد کرد، اما دیری نپایید 
که آن را منحل و از ناسیونالیزم چشم پوشی کرد. 
او در ادامه به خواندن کتابهای »سید قطب« روی 
آورد و با مطالعه کتاب های سید قطب از جمله 
»معالم فی الطریق« با تفکر اخوان المسلمین آشنا 
ش���د. اما وی به دلیل نگاه دعوتی این جریان 
و نادیده گرفتن مساله جهاد نسبت به ظلم و 
اش���غالگران از این جریان دلسرد شد. با مرگ 
ناصر در س���ال ۱۹۷۰و روی کار آمدن »انور 
س���ادات« و رفتار سادات در سازش با رژیم 
صهیونیستی، شقاقی به شدت دل آزرده شد و 
بار دیگر به دنبال مکتب جدیدی رفت. در این 
هنگام بود که انقاب اس���امی ایران به وقوع 
پیوست و پیروزی این انقاب به رهبری امام 
خمینی)ره(  سبب شد که او به مطالعه درباره 
ام���ام خمینی روی آورد. دیری نپایید که وی 
مقاله ای به نام »االمام الخمینی الحل االسامی 
البدیل« )امام خمینی راه حل اسامی جایگزین( 
را به رشته تحریر در آورد. دولت مصر به دنبال 

این اقدام،  فتحی الشقاقی را بازداشت کرد  ولی 
در نهایت او را پس چند ماه آزاد کرد. شقاقی 
در ادامه نه تنها از رویکرد اعتقادی جدید خود 
روی گردان نشد بلکه مقاله را با همان عنوان 
تبدیل به کتاب مفصلی کرد و در باره این مساله 
دست به نظریه پردازی زد. این مساله سازمان 
امنیت مصر را به شدت عصبانی کرد و منجر 
به بازداشت مجدد شقاقی گردید. دولت مصر 
پس از چند ماه بازداشت، ورود شقاقی را به این 
کشور ممنوع و سپس او را به غزه تبعید کرد. 
وقتی وی به فلسطین اشغالی برگشت اقدام به 

تأسیس هسته های جوانان جنبش جهاد اسامی 
در مناطق مختلف فلسطین به ویژه غزه و کرانه 
باختری کرد. پس آن رژیم صهیونیس���تی در 
سال ۱۹۸۳ )۱۳۶۲ش( میادی وی را به اتهام 
تشکیل جنبش جهاد اسامی فلسطین بازداشت 
و ۱۱ماه زندانی کرد. در س���ال ۱۹۸۶میادی 
)۱۳۶۵ش( بار دیگر شقاقی را به اتهام تحریک 
و تش���ویق ملت فلسطین علیه اشغالگری به 
دست صهیونیست ها بازداشت و به چهارونیم 
سال زندان محکوم کرد اما  صهیونیست ها پس 
از آن که متوجه شدند که وی از درون زندان 
نی���ز به فعالیت های خود ادامه می دهد وی را 
در سال ۱۹۸۸)۱۳۶۷ش( به لبنان تبعید کردند. 

سرانجام ۲۶اکتبر سال ۱۹۵۵)۵آبان ۱۳۷۴(  در 
حالی که قصد داش���ت برای بررسی وضعیت 
آوارگان فلس���طینی در لیبی به این کشور سفر 
کند به دست نیروهای سازمان جاسوسی موساد 
در مقاب���ل هتل دیپلماتیک جزیره مالت با پنج 

گلوله ترور شد و به شهادت رسید. 
نقش شقاقی در تغییر روند مبارزات

شهید شقاقی تنها رهبر یک گروه فلسطینی 
نبود. بلکه او اندیش���مند و نظریه پردازی تمام 
عیار بود. آثار وی بیانگر این موضوع اس���ت. 
شهید شقاقی نقشی مهم در تغییر روند مبارزات 
فلسطین از تفکرات چپ و ملی گرایی به مبارزه 
بر اس���اس تفکر اسامی داشت. او توانست 
بس���یاری از چالش ها را در سطح فلسطین و 
کشورهای اسامی حل کرده و تصورات خود 
را به یک مکتب عملی و جهادی آشکار تبدیل 
کند. او در تحلیل رخدادها و پیش بینی آینده، 
قدرت شگفت آوری داشت. او دیدگاه آشکار 
و دقیقی نس���بت به تاریخ داشت و با دیدگاه 
جهادی خود روند مبارزه با رژیم صهیونیستی 
را به طور کلی تغییر داد. شقاقی دارای دیدگاه 
و طرح بیداری نه تنها در سطح فلسطین بلکه 
در س���طح کشورهای عربی و اسامی بود و 
توانست نزاع با رژیم صهیونیستی را چارچوب 
نزاع با طرح غربی مطرح کند که نه تنها فلسطین 
بلکه همه کشورهای عربی و اسامی را هدف 
قرار داده اس���ت. شیخ »نافذ عزام« عضو دفتر 
سیاسی جنبش جهاد اسامی در مصاحبه ای با 

خبرگزاری »فلسطین الیوم« به مناسبت بیست و 
پنجمین سالگرد شهید شقاقی می گوید شقاقی 
تنها یک رهبر سیاس���ی مجاهد نبود بلکه او 
رهبری تمام عیار بود که تکرار نخواهد شد. او 
کارآمدی اقدام اسامی را بار دیگر در فلسطین 
احیا کرد و با نزدیک کردن آن به مهمترین مساله 
عصر کنونی »قضیه فلسطین«، پویایی ارزش های 
اسامی را نشان داد. او با درک درست از قرآن 
و تاریخ درخشان ما، مساله فلسطین را به عنوان 
اصلی ترین موضوع مردم فلسطین، کشورهای 
عربی و اسامی مطرح کرد و همه جریان ها و 

مؤلفه ها را تش���ویق کرد که در برابر طرح های 
ضد فلسطینی متحد شوند .شهید شقاقی معتقد 
بود که همه عرب ها و مس���لمانان باید با کنار 
گذاش���تن اختاف ها،  تاش خود را بر روی 
آزادسازی سرزمین های فلسطین متمرکز کنند. 
او اختاف های داخلی و منافع ش���خصی را 
هدر دهنده نیروها و تاش ها در مسیر مبارزه 
می دانست و می گفت نباید این مسائل مسلمان 
را از مساله فلسطین غافل سازد.فتحی شقاقی 
اختاف افکنی میان ملی گرایان و اسام گرایان 
را هدف دش���من برای پ���اره پاره کردن امت 
اس���امی و فرسایش قدرت آن می دانست. از 
این رو، وی نخس���تین کسی بود که خواستار 
کنار گذاشتن اختاف ها و همگرایی مسلمانان 
و ملی گرایان برای مقابله با رژیم صهیونیستی 
ش���د. او مقابله با طرح رژیم صهیونیستی و 
آزادس���ازی فلسطین را اساس مقابله با طرح 
غربی ها در منطقه معرفی کرد و دیدگاه خود را 
درباره طرح رژیم صهیونیستی به عنوان اساس 
ط���رح غربی اعام کرد. او دیدگاه های قرآنی، 
تاریخ���ی و واقع���ی خود را از طریق جهاد و 

مبارزه مس���لحانه در داخل فلسطین در میدان 
عمل، عملی ساخت و با نقش آفرینی در ایجاد 
جنبش جهاد اسامی فلسطین به نتایج خوبی 
رسید و اکنون نیز مشاهده می شود که نیروهای 
مقاومت با پایبندی به اندیشه جهاد و مقاومت 
در فلس���طین توانستند دستاوردهای بزرگی را 

نصیب خود کنند.
وح��دت و مبارزه عمل��ی تنها راه رهایی 

مردم فلسطین
در پایان باید گفت ادامه راه و اندیشه های 
ش���هید فتحی شقاقی که در آن بر وحدت و 

مبارزه عملی تاکید ش���ده است تنها راه رهایی 
مردم فلسطین از دست رژیم صهیونیستی است. 
پذیریش مفهوم مرکزیت فلس���طین در میان 
امت عربی و اس���امی س���بب خواهد شد تا  
ابزارهای فک���ری الزم برای درک واقعیت ها 
فراهم شود و جهت حرکت ها به سمت تغییر 
اوضاع و رویارویی با اش���غالگری، غارتگری 
و عقب ماندگی متمرکز شود. همچنین فاصله 
گرفتن از اندیشه های شقاقی و اینگونه وانمود 
کردن که خطر رژیم صهیونیستی در مرزهای 
سرزمین اشغال شده محدود خواهد ماند در واقع 
نادیده گرفتن جنایت  های  رژیم صهیونیستی 
و تحری���ف تاریخ و واقعیت ها اس���ت. ادامه 
بقای ای���ن رژیم خطری برای مردم، فرهنگ، 
اس���تقال کشورهای منطقه و تاش های آنها 
در مس���یر پیشرفت توسعه است. دور شدن از 
قضیه فلس���طین حتی برای مدت کوتاه هم به 
ضرر مقاومت است و فضا را در منطقه برای 

استعمارگران مهیا خواهد کرد. 
»فتحی شقاقی«؛ انقالبِی کاریزماتیک

مؤسس جنبش جهاد اسامی فلسطین عاوه 

بر فرماندهی عملیات های ضد صهیونیستی، به 
دلیل نوع تفکر و جایگاهی که در میان جوانان 
داشت به هدفی برای موساد تبدیل شد و موساد 
گمان کرد با ترور وی می تواند اندیش���ه اش را 
ریش���ه کن کند. به گزارش فارس و بر اساس 
مقاله ای که »فلسطین الیوم« آن را منتشر کرد، 
ریش���ه خانوادگی فتحی شقاقی به روستای 
»زرنوقه« در نزدیکی یافا در فلس���طین اشغالی 
برمی گردد. این خانواده در پی اشغال فلسطین 
در سال ۱۹۴۸معروف به »یوم النکبه« به شهر 
»رفح« در نوار غزه مهاجرت کرد و ش���قاقی 

در ۱۹۵۱/۱/۴در رفح متولد ش���د.خانواده وی 
از نظر مالی وضعیت ضعیفی داشتند و پدرش 
یک کارگر بود که در صحرای سینا کار می کرد. 
ش���قاقی در این خانواده مذهبی و مقید بزرگ 
شد و هنوز چندان قد نکشیده بود که در پانزده 
سالگی مادر خود را از دست داد.وی به تحصیل 
خود ادامه داد و وارد دانشگاه »بیرزیت«در کرانه 
باختری شد و پس از فارغ التحصیلی در رشته 
ریاضیات، در دو مدرس���ه قدس مشغول به 
کار ش���د. اما عطش وی به پزشکی باعث شد 
وی در س���ال ۱۹۷۴وارد دانشکده پزشکی در 
دانشگاه »الزقازیق« شود و پس از فارغ التحصیلی 
در بیمارستانی در قدس مشغول شود؛ شقاقی 
پس از آن به عنوان پزش���ک متخصص اطفال 
در نوار غزه مش���غول کار شد.شقاقی با خانم 
»فتحیه الخیاط« از قدس ازدواج کرد و حاصل 
ای���ن ازدواج یک دخت���ر به نام »خوله« و دو 
پس���ر به نام های »ابراهیم و اسامه« است.فتحی 
شقاقی که هیچ گاه از مبارزه دست برنمی داشت 
به فاصله س���ال های ۱۹۸۳و ۱۹۸۶چندین بار 
بازداش���ت شد و در آگوست ۱۹۸۸یعنی آغاز 

انتفاضه در فلس���طین به اتهام رهبری آن، به 
لبنان تبعید ش���د.از بارزترین عملیات هایی که 
وی نظارت بر آن را بر عهده داست عملیات 
»بید لید« در تاریخ ۱۹۹۵/۱/۲۲بود که طی آن 
۲۲نظامی صهیونیس���ت کشته و ۱۰۸نفر دیگر 
مجروح شدند. این عملیات باعث شد »اسحاق 
رابین« نخس���ت وزیر وقت رژیم صهیونیستی 
دستور ترور فتحی شقاقی را صادر کند .»انور 
محمد عطیه سکر« و »صاح عبدالحمید شاکر« 
دو ش���هادت طلب فلسطینی بودند که در روز 
عملی���ات خود را ب���ه بزرگترین مرکز تجمع 

نظامیان صهیونیست در بیت لید در »نتانیا« واقع 
در فلس���طین اشغالی رساندند و با دو انفجار 
بس���یاری از آنها را کش���ته یا زخمی کردند؛ 
عملیاتی که رابین آن را با حمله دهها جنگنده 

برابر دانست.
نحوه ترور فتحی شقاقی

س���ال گذش���ته )۱۳۹۸ /۲۰۱۹( کانال 
۱۳تلویزیون رژیم صهیونیس���تی در گزارشی 
۴۰دقیقه ای برای اولین بار از رازهایی خونین 
و ترور اعضای مقاومت فلسطین از جمله فتحی 
ش���قاقی پرده برداشت؛ خبرگزاری فلسطینی 
»ش���هاب« این فیل���م را با صداگذاری عربی 
بازپخش کرد.بر اس���اس این گزارش، پس از 
عملیات بیت لید، »شفتای شاویط« رئیس وقت 
موس���اد پس از دیدارهایی با سران سیاسی 
موافقت الزم برای ترور شقاقی را کسب کرد 
و اعضای موساد به دمشق، محل زندگی فتحی 
شقاقی فرستاده شدند اما ناگهان »اوری ساگی« 
رئیس »امان« )اطاعات نظامی اسرائیل( در آن 
زمان با ترور شقاقی در دمشق مخالفت و این 
عملیات لغو شد؛ بنابراین موساد دنبال تعیین 

مکان دیگری ب���رای ترور رهبر وقت جهاد 
اس���امی افتاد.در ادامه این گزارش آمده بود، 
فتحی شقاقی شخصی امنیتی بود که کمتر در 
اماکن عمومی ظاهر می شد و هیچ اطاعاتی 
درباره خود یا برنامه کاری نمی داد و این کار 
را برای موساد سخت تر می کرد.در نزدیکی های 
زمان انجام عملیات ترور، موساد که سفر شقاقی 
به لیبی آگاه شده بود مسیرهایی هوایی و زمینی 
که یک شخص می توانست در سوریه از آنها 
برای سفر به لیبی استفاده کند، مورد بررسی 
قرار داد. عناصر موساد در فرودگاه مالت ایتالیا 

)در مس���یر بازگشت شقاقی از کنفرانسی در 
لیبی( منتظر شقاقی شدند زمانی که کاما ناامید 
شده بودند ناگهان شخصی را دیدند که تنها 
نشسته بود - وی کاه گیس و عینک گذاشته 
بود- شناسایی کردند؛ موساد همچنین دریافت 
نام مستعاری که شقاقی در گذرنامه خود استفاده 
کرده »ابراهیم شاویش« است .فتحی شقاقی در 
۲۶سپتامبر ۱۹۹۵یک اتاق در هتلی در مالت را 
برای یک شب گرفت و موساد همچنان او را 
تحت نظر داشت. زمانی که وی شب هنگام 
ب���رای خرید به مرکز خریدی در این جزیره 
رفته بود، دو موتور سوار به او نزدیک شدند 
و شش گلوله به سمتش شلیک کردند و وی  
فوراً به ش���هادت رسید.پیکر فتحی شقاقی در 
»روضه الشهداء« اردوگاه فلسطینی »یرموک« 

در سوریه دفن شد. 
شخصیت کاریزماتیک فتحی شقاقی

روزنامه »االخبار« در گزارشی درباره وی 
نوشت، دلیل اینکه فتحی شقاقی به هدفی برای 
موس���اد تبدیل شد تنها عملیات بیت لید نبود 
بلکه محاس���بات پیچیده تری نیز در کار بود. 
موساد به جنبش جهاد اسامی به عنوان یک 
خطر غافلگیرکننده می نگریست نه به خاطر 
عملیات  های نظامی که جهاد انجام می داد –که 
این ویژگی را بقیه گروه های فلس���طینی نیز 
داشتند- بلکه به خاطر نوع تفکر و چشم اندازی 
که جهاد اسامی داشت و دشمن صهیونیستی 
فک���ر می کرد با ترور ش���قاقی، این تفکر را 
ریشه کن خواهد کرد زیرا شقاقی موفق شده 
بود در میان جوانان در فلسطین و خارج آن 
برای خود جایی باز کند.در ادامه این گزارش 
آمده اس���ت، در زمینه شخصی فتحی شقاقی 
ش���خصیتی کاریزماتیک داشت که کمتر در 
میان دیگر رهبران مقاومت پیدا می شود. وی 
توانسته بود به صورت همزمان فرمانده مردمی 
و دبیرکل یک جنبش فلسطینی و در عین حال 
ی���ک متفکر دارای دیدگاه و پروژه بیداری نه 
در س���طح فلسطین بلکه در سطح کشورهای 
عربی و اسامی باشد. پژوهش های وی بسیاری 

از بحران ه���ا در زمینه های مختلف را در بر 
می گرفت و این شهید درباره افغانستان، ترکیه، 
لبنان و غیره نوشته است.االخبار افزود، شقاقی 
این خصوصیت متمایز را داشت که نتنها وارد 
سوال های سخت نمی شد بلکه جرأت پاسخ 
دادن به این س���وال ها در جریانی مخالف با 
جریان رایج در جنبش اسامی را از باب یک 
نصیحت گر داشت نه منتقد. او توانست نزاع 
با دش���من صهیونیستی را در چارچوب نزاع 
با پروژه غربی قرار دهد که تنها فلس���طین را 
هدف نگرفته بلکه هدف آن تمام منطقه عربی 
و اس���امی است.در ادامه این گزارش آمده، 
اسام از نظر شقاقی عاوه بر دینی که خداوند 
ن���ازل کرده، یک چارچوب تاریخی و تمدنی 
را تشکیل می داد که امت مورد هدف هجمه 
غرب، در اطراف آن جمع شده اند از این رو 
اسام می تواند اهرمی باشد که توانایی های امت 

در مقابله با پروژه غرب را متحد کند.
رویکرد ایدئولوژیک و اهداف

تأسیس جهاد اسامی ثمره گفت وگوی 
فکری و مبارزه سیاس���ی برخی چهره های 
فلس���طینی هنگام تحصیل در مصر در اواخر 
دهه هفتاد میادی و اوایل دهه هش���تاد است 
که در رأس آن فتحی ش���قاقی قرار دارد و 
عنوان مؤسس این جنبش را به خود اختصاص 
داده است. شبکه »الجزیره« در تشریح مواضع 
ایدئولوژی���ک این جنبش گزارش کرد، جهاد 
اسامی، فلسطین را سرزمینی عربی- اسامی 
می دان���د که از بحر )دریای مدیترانه( تا »نهر« 
)رود اردن( کشیده شده و واگذاری هر وجب از 
آن شرعاً حرام است؛ حضور رژیم صهیونیستی 
در این سرزمین یا به رسمیت شناختن آن نیز 
حرام است. جهاداسامی اهداف خود را کار 
در راستای آزادسازی کامل فلسطین، نابودی 
رژیم صهیونیس���تی، ایجاد حکومت اسامی 
در س���رزمین فلسطین با هدف تحقق آزادی، 
عدالت و مساوات معرفی می کند.این جنبش 
تأکی���د می کند که برای تحقق اهدف خود به 
جهاد مس���لحانه علیه اهداف و منافع دشمن 
صهیونیستی اعتقاد داد و برای آماده کردن ملت 
و جذب آنها به صفوف جهاداس���امی تاش 
می کند. جهاد اسامی وحدت قوای اسامی و 
ملی در فلسطین را شرطی اساسی برای ادامه 
جهاد در برابر دش���من صهیونیستی می داند و 
اعام می کند، تمامی پروژه هایی که موجودیت 
رژیم صهیونیستی را به رسمیت می  شناسند یا از 
حق ملت فلسطین می کاهند، باطل است.جهاد 
اسامی از زمان تأسیس، رژیم صهیونیستی را 
نوک پیکان پروژه استعماری غرب معرفی کرد 
و افزود، ادامه حضور این رژیم در س���رزمین 
فلسطین و در قلب وطن اسامی به معنای ادامه 
هینمه غرب است.پس از شهادت فتحی شقاقی، 
»رمضان عبداهلل شلح« دبیرکلی این جنبش را 
ب���ر عهده گرفت. رمضان عبداهلل در ماه ژوئن 
سال جاری میادی درگذشت و دبیرکل فعلی 

جهاداسامی »زیاد النخاله« است.

»فتحی شقاقی« پایه گذار فرهنگ مبارزه با  اشغالگران 
 *شهيد فتحی شقاقی بنيانگذار و دبيرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطين، نمونه بارزی 
از مبارزان فلسطينی راه آزادی بوده که با تمسک به اسالم،   هدف های ظلم ستيز خود 

را پيگيری و فرهنگ جدیدی در مبارزه با رژیم صهيونيستی پایه گذاری کرد
* شهيد شقاقی تنها رهبر یک گروه فلسطينی نبود، بلکه او اندیشمند و نظریه پردازی 

تمام عيار بود که آثار وی بيانگر این موضوع است

 *مؤس�س جنب�ش جه�اد اس�المی فلس�طين ع�الوه ب�ر فرمانده�ی عمليات ه�ای 
ضد  صهيونيستی، به دليل نوع تفکر و جایگاهی که در ميان جوانان داشت به هدفی برای 

موساد تبدیل شد و موساد گمان کرد با ترور وی می تواند اندیشه اش را ریشه کن کند

آگهى مناقصه هاى عمومى يك مرحله اى شماره 99/13 
وزارت جهاد كشاورزىو تجديدى هاى مربوط به 99/7، 99/11/1 و 99/12      (چاپ نوبت اول)

شركت شهركهاى كشاورزى

ش�ركت ش�هركها� كش�ا���� ��بس���ته به ����� جها� كشا���� به ش���ما�� ثبت 49532 � شناس���ه ملى 10100947065 �� نظر ���� �� محل �عتبا��� عمر�نى (����� 
خز�نه �س���المى - با سر�سيد حد�كثر �� ساله) �نجا� عمليا� �جر�يى به ش���ر� جد�� �يل �� �� طريق مناقصه عمومى س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) بر �سا� مفا� 
 �س���نا� �ين مناقصه به متقاضيا� � پيمانكا��� ��جدش���ر�يط � ����� صالحيت � �تبه معتبر ��گذ�� نمايد. كليه مر�حل مناقصه �� طريق س���امانه ت���د��كا� �لكتر�نيكى ��لت

 به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد.

نام نام استانرديف
شهرستان

عنوان  شهرك
شمارهموضوع مناقصه گلخانه اى

 مناقصه
مبلغ برآورد پايه 

(ميليون ريال)
مبلغ تضمين 

(ميليون ريال)
حداقل رتبه

 و رشته مورد نياز
شماره فراخوان در سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت

1
���بايجا� 

بنا�بنا�شرقى

عمليا� �جر�يى �حد�� معابر� چا� � شبكه
52099001536000097� �� يا  ��� � �بنيه99/13/1471992360 تو�يع ��  شهر� گلخانه �� 

عمليا� �جر�يى شبكه تو�يع گا� � ساختما� 2
5� نفت � گا� يا99/13/210307515تقليل فشا� شهر� گلخانه �� 

2099001536000098 تاسيسا� � تجهيز��

3
خر�سا� �ضو�

5� �� يا كا�شها� �مينى99/13/35458273عمليا� �جر�يى حفر چا� شهر� گلخانه ����ستا� چنا���بر�سكن
2099001536000105 (����� مجو� حفا�� چا�)

عمليا� �جر�يى شبكه تو�يع �� كشا����ترشيزكاشمر4
5� �� يا99/7/35475274 شهر� گلخانه �� (تجديد�)

2099001536000103 تاسيسا� � تجهيز��

عمليا� �جر�يى �حد�� شبكه معابر� خط �نتقا�� شبكه �يركو��يركو�خر�سا� جنوبى5
52099001536000100��� يا �بنيه99/12/3247531238تو�يع � �ستخر �خير� �� شهر� گلخانه �� (تجديد�)

عمليا� �جر�يى �يستگا� پمپا� سرچاهىهر��خاتميز�6
 شهر� گلخانه �� (تجديد�)

5� �� يا 99/12/42484125
تاسيسا� � تجهيز��

2099001536000101

99/12/51863942099001536000102مر�ست7

عمليا� �جر�يى �حد�� خطو� شبكه �بيا����منه فريد�فريد��صفها�8
52099001536000099��� يا �بنيه99/11/114918746 شهر� گلخانه �� (تجديد�)

عمليا� �جر�يى تكميل مسير �سترسى بهميغا�شاهر��سمنا�9
5� ساختما� � �بنيه 99/7/52205110 شهر� گلخانه �� (تجديد�)

2099001536000104يا ��� � تر�بر�

1) مهلت ��يافت �سنا� مناقصه: �� تا�يخ 1399/09/19 لغايت 1399/09/26 �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت 
2) مهلت ��سا� پاسخ �سنا� مناقصه: تا ساعت 16:00 تا�يخ 1399/10/06پيشنها� خو� �� �� طريق سامانه مزبو� تحويل نمايند.  

3) �ما� با�گشايى پيشنها�ها: ساعت 10 قبل �� ظهر ��� يكشنبه به تا�يخ 1399/10/07 به ���� بند 4
4) ���� مناقصه گز��: تهر��- خيابا� شهيد �كتر عباسپو� (تو�نير)- نبش كوچه گيتا- پال� 8

5) هزينه ��� �� نوبت �نتشا� �گهى �� ���نامه ها� �طالعا� (نوبت ���)� �ير�� (نوبت ���) � محلى �ستا� مربوطه به عهد� برند� مناقصه مى باشد.
6) به پيشنها�ها� فاقد �مضا�� مشر�� � مخد�� مطلقأ ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

7) ساير �طالعا� � جزئيا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست.

دبيرخانه كميسيون معامالتتلفن: 88671116-17

آگـهى منـاقـصه شمـاره ب 99-50 
مناقصه گز��: صنايع شهيد چمر��

موضو�: قطعا� �ير �� به صو�� خريد خدما� ماشينكا�� �� پيمانكا��� تو�نمند 
�� �مينه هيد��ليك � مكانيك تامين نمايد.

محل تحويل �س��نا� مناقصه: تهر��- چها���� تهر�نپا��� خيابا� �ما�ند� 
سه ��� ��مايش� كيلومتر2 جا�� تلو

مهلت تحويل �سنا� مناقصه: طى 2هفته �� �نتشا� �گهى
��قا� تحويل �سنا� مناقصه: ���ها� شنبه �لى چها�شنبه �� ساعت 8 �لى16

تضمين شركت �� مناقصه: معا�� 5% قيمت پيشنها�� به صو�� ضمانت نامه 
بانكى� چك تضمين شد� بانكى � يا ���يز نقد�

هزينه �گهى به عهد� برند� / برندگا� مناقصه مى باشد.
��شتن گو�هينامه س���متا� مرتبط با حو�� فعاليت جهت شركت كنندگا� �� 

مناقصه �لز�مى �ست.
مناقصه گز�� �� �� يا قبو� تما� � يا هر يك �� پيش���نها�ها مختا� مى باشد. جهت 
كسب �طالعا� بيشتر باتلفن شما�� 77310672 � يا موبايل 09193032925 

تما� حاصل فرماييد.
تعدادكد قطعهرديف

1GU-06-05-004-0750
2GU-06-05-004-1550
3GU-06-05-002-0330
4GU-06-05-002-0130
5TG12 – 001300

آگـهى منـاقـصه شمـاره ب 99-52 
مناقصه گز��: صنايع شهيد چمر��

موضو�: توليد 1000 �ستگا� جك ��غنى با حد�كثر فشا� 
�� با� قابل تنظيم � كو�� حركتى حد�� 10 سانتى متر 

محل تحويل �سنا� مناقصه: تهر��- چها���� تهر�نپا��� 
خيابا� �ما�ند� سه ��� ��مايش� كيلومتر2 جا�� تلو

مهلت تحويل �سنا� مناقصه: طى 2هفته �� �نتشا� �گهى
��ق��ا� تحويل �س��نا� مناقصه: ���ها� ش���نبه �لى 

چها�شنبه �� ساعت 8 �لى16
تضمين شركت �� مناقصه: معا�� 5% قيمت پيشنها�� 
به صو�� ضمانت نامه بانكى� چك تضمين ش���د� بانكى � يا 

���يز نقد�
هزينه �گهى به عهد� برند� / برندگا� مناقصه مى باشد.

��شتن گو�هينامه س���متا� مرتبط با حو�� فعاليت جهت 
شركت كنندگا� �� مناقصه �لز�مى �ست.

مناقصه گز�� �� �� يا قبو� تما� � يا هر يك �� پيش����نها�ها مختا� 
مى باشد.  جهت كسب �طالعا� بيشتر باتلفن شما�� 77310672 

� يا موبايل 09193032925 تما� حاصل فرماييد.

آگـهى منـاقـصه شمـاره ب 99-53 
مناقصه گز��: صنايع شهيد چمر��

موض��و�: مونتا� 600 مجموعه مكانيك���ى فلز� با تامين 
قطعا� �� طر� كا�فرما به ��� تقريبى 50 كيلوگر�

محل تحويل �سنا� مناقصه: تهر��- چها���� تهر�نپا��� 
خيابا� �ما�ند� سه ��� ��مايش� كيلومتر2 جا�� تلو

مهلت تحويل �سنا� مناقصه: طى 2هفته �� �نتشا� �گهى
��ق��ا� تحويل �س��نا� مناقصه: ���ها� ش���نبه �لى 

چها�شنبه �� ساعت 8   �لى16
تضمين شركت �� مناقصه: معا�� 5% قيمت پيشنها�� 
به صو�� ضمانت نامه بانكى� چك تضمين ش���د� بانكى � يا 

���يز نقد�
هزينه �گهى به عهد� برند� / برندگا� مناقصه مى باشد.

��شتن گو�هينامه س���متا� مرتبط با حو�� فعاليت جهت 
شركت كنندگا� �� مناقصه �لز�مى �ست.

مناقصه گ����ز�� �� �� يا قبو� تما� � يا هر يك �� پيش����نها�ها مختا� 
مى باشد. جهت كسب �طالعا� بيشتر باتلفن شما�� 77310672 

� يا موبايل 09193032925 تما� حاصل فرماييد.

آگـهى منـاقـصه شمـاره ب 99-51 
مناقصه گز��: صنايع شهيد چمر��

موضو�: 1- ماشينكا�� (تر�شكا��� فر�كا��) تعد��� قطعا� مكانيكى به شر� �ير �� به 
پيمانكا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.

محل تحويل �سنا� مناقصه: تهر��- چها���� تهر�نپا��� خيابا� �ما�ند� سه ��� ��مايش� 
كيلومتر2 جا�� تلو

مهلت تحويل �سنا� مناقصه: طى 2هفته �� �نتشا� �گهى
��قا� تحويل �سنا� مناقصه: ���ها� شنبه �لى چها�شنبه �� ساعت 8 �لى16

تضمين شركت �� مناقصه: معا�� 5% قيمت پيشنها�� به صو�� ضمانت نامه بانكى� 
چك تضمين شد� بانكى � يا ���يز نقد�

هزينه �گهى به عهد� برند� / برندگا� مناقصه مى باشد.
��شتن گو�هينامه سمتا� مرتبط با حو�� فعاليت جهت شركت كنندگا� �� مناقصه �لز�مى �ست. 
مناقصه گز�� �� �� يا قبو� تما� � يا هر يك �� پيش���نها�ها مختا� مى باشد. جهت كسب �طالعا� 

بيشتر باتلفن شما�� 77310672 � يا موبايل 09193032925 تما� حاصل فرماييد.
تعدادكد قطعهرديف

1Cs-04-02-01-05500 عدد
2Cs-04-02-01-09500 عدد
3Cs-03-00-00-31500 عدد
4Cs-03-10-02-01500 عدد
5Cs-03-00-00-10400 عدد
6Cs-03-00-00-01600 عدد
7Cs-03-01-05-01500 عدد
8Cs-03-01-01-02500 عدد
9Cs-03-01-02-04500 عدد
10TG12 – 001300 عدد

آگهى تغييرات شركت توسعه بين المللى آسان آريا با مسئوليت محدود  به شماره ثبت 496173 و شناسه ملى 14006054678 
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/07/01 تصميما� �يل �تخا� ش���د: - �قا� �مير حسين كهنموئى با پر��خت 4200000000 �يا� به 
صند�� ش���ركت سهم �لشركه خو��� به مبلغ 4500000000 �يا� �فز�يش ���. - �قا� �ميد س���ليمانى فر با پر��خت 4200000000 �يا� به صند�� شركت سهم 
�لش���ركه خو��� به مبلغ 4500000000 �يا� �فز�يش ���. - خانم نس���يم صابونچى با پر��خت 591513332�يا� به صند�� شركت سهم �لشركه خو��� به مبلغ 
623597332�يا� �فز�يش ���. - خانم ش���بنم صابونچى با پر��خت 591513332�يا� به صند�� شركت سهم �لشركه خو��� به مبلغ 623597332�يا� �فز�يش 
���. - �قا� محمد مسعو� �س���معيل طاليى با پر��خت 1997233224�يا� به صند�� شركت سهم �لشركه خو��� به مبلغ 2105564224�يا� �فز�يش ���. - �قا� 
عبد�لحميد جو�هريا� با پر��خت 1997233224�يا� به صند�� ش���ركت سهم �لشركه خو��� به مبلغ 2105564224�يا� �فز�يش ���. - خانم �ينت تا� كوهنگ 
با پر��خت 422506889 �يا� به صند�� شركت سهم �لشركه خو��� به مبلغ 445423889 �يا� �فز�يش ���. سرمايه شركت �� مبلغ 1000000000�يا� به مبلغ 
15000000000 �يا� �فز�يش يافت � ما�� مربوطه �� �ساس���نامه به شر� فو� �صال� گر�يد . فهرس���ت � ميز�� سهم �لشركه هريك �� شركا� بعد �� �فز�يش سرمايه 
بشر� �يل مى باشد: 1- �قا� �مير حس���ين كهنموئى ����� 4500000000 �يا� سهم �لشركه 2- �قا� محمد مسعو� �سمعيل طاليى ����� 2105564224�يا� 
سهم �لش���ركه 3- �قا� عبد�لحميد جو�هريا� ����� 2105564224�يا� س���هم �لش���ركه 4- خانم �ينت تا� كوهنگ ����� 445423889 �يا� سهم �لشركه 
5- خانم نس���يم صابونچى ����� 623597332�يا� سهم �لشركه 6- خانم شبنم صابونچى ����� 623597332�يا� سهم �لشركه 7- خانم مهتا� صابونچى ����� 

32840000 �يا� سهم �لشركه 8- �قا� محمد حسين صابونچى 64169000 �يا� سهم �لشركه 9- �قا� �ميد سليمانى فر 4500000000 �يا�
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور  اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027203) 

آگهى تغييرات 
شركت توليدى صنايع رنگ و رزين پارس الوان سهامى خاص

 به شماره ثبت 12823 و شناسه ملى 10100492710 
به �س����تنا� صو�تجلس����ه هيئت مدير� مو�� 1399/04/23 تصميما� �يل 
�تخا� شد: - عباسعلى حسينى به ش����ما�� ملى 1860918735 بعنو�� �ئيس 
هيئت مدير� - �ضا �هر�بيا� به شما�� ملى 6379895841 بعنو�� نايب �ئيس 
هيئت مدير� - �مير ��ين نژ�� به شما�� ملى 0055818498 بعنو�� مدير عامل 
� عضو هيئت مدير� - سيد مهد� �ضو� به شما�� ملى 0062573888 بعنو�� 
عضو هيئت مدير� - خانم فريد� كاشانى به شما�� ملى 0042068215 بعنو�� 
عضو هيئت مدير� �نتخا� گر�يدند �مضا� كليه ����� � �سنا� تعهد ��� �� جمله 
چك� س����فته� بر�� با �مضا� �ئيس هيئت مدير� � يا مدير عامل � يا نايب �ئيس 
هيئت مدير� به �تفا� هر يك �� �عضا� هيئت مدير� همر�� با مهر شركت � ����� 
عا�� � مر�سال� با �مضا� مدير عامل � يا هر يك �� �عضا� هيئت مدير� همر�� با 

مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027206)

آگهى تغييرات  شركت توليدى صنايع رنگ و رزين پارس الوان سهامى خاص
 به شماره ثبت 12823 و شناسه ملى 10100492710

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� ساليانه مو�� 1399/04/23 
تصميما� �يل �تخا� شد: -تر��نامه � صو�تحس���ا� سو�  �  �يا� عملكر� 
سا� مالى منتهى به 29 �س���فند ما� 1398 تصويب گر�يد �قا� عباسعلى 
حسينى به ش���ما�� ملى 1860918735 �قا� �ضا �هر�بيا� به شما�� ملى 
6379895841 �قا� �مير ��ين نژ�� به ش���ما�� ملى 0055818498 �قا� 
س���يدمهد� �ضو� به ش���ما�� ملى 0062573888 خانم فريد� كاشانى 
به ش���ما�� ملى 0042068215 به عنو�� �عضا� هيئت مدير� بر�� مد� 
2 سا� �نتخا� گر�يدند موسسه حسابرس���ى � خدما� مالى كوشامنش 
(حسابد���� �س���مى) به شما�� شناس���ه ملى 10100434110� بعنو�� 
با��� �صلى � �قا� عليرضا موسو� به شما�� ملى 0018910416 بعنو�� 
با��� على �لبد� شركت �نتخا� گر�يدند - ���نامه كثير�النتشا� �طالعا� 

جهت ��� �گهى ها� شركت تعيين گر�يد
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027207)

آگهى تغييرات 
صندوق سرمايه گذارى مشترك ارزش كاوان آينده

 به شماره ثبت 34062 و شناسه ملى 14004107956 
به �ستنا� صو�تجلس����ه مجمع عمومى عا�� مو�� 1399/05/01 �مجو� 
شما�� 122/69300مو��99/05/20سا�ما� بو�� ������ بها��� تصميما� 
�يل �تخا� ش����د: صو�تها� مالى س����ا� منتهى به 99/02/25 به تصويب 
�س����يد ���نامه كثير �النتش����ا� �طالعا� جهت ��� �گهى ها� صند�� 
�نتخا� گر�يد. مؤسس����ه حسابرس����ى ��ما� ���ين پا�� شناس����ه ملى 
10103538953به عنو�� حس����ابر� صند�قبر�� يكسا� مالى �نتخا� 
شد . متولى صند�� �� مؤسسه حسابرس����ى � خدما� مديريت نو�نديشا� 
بشناس����ه ملى 10100200524 به مؤسسه حسابرسى � خدما� مديريت 

ساما� پند�� بشناسه ملى 10100525069تغيير يافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(1027208)


