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هوشیاری در پیچ تاریخی
-khamenei.irاول ۱۹۷۹.میالدییکیازپیچهایمهم
تاریخی است .همان س��الی که جیمی کارتر ،رئیسجمهور
ایاالتمتحدهباعصبانیتازرئیسوقتسازمانسیاپرسید:
«یعنی ش��ما با این همه آدم��ی که در دنی��ا دارید ،ب��ا این همه
تجهی��زات فوق پیش��رفته ،ب��ا این هم��ه بودجهای ک��ه صرف
میکنید،نتوانستیدانقالبمردمایرانراپیشبینیکنید؟»و
اودرپاسخگفت«:آنچهدرایرانرویدادهاستیکبیتعریف
است،کامپیوترهایماآنرانمیفهمند».
"پیچ تاریخی" دورههایی از تاریخ اس��ت که در آن تحوالتی رخ
میدهد که مس��یر تاریخ را «تغییر» میدهد .مشکل اما در آن
اس��ت تا زمانیکه این دورهها به س��رانجام نرسند ،نمیتوان
تحلیل دقیق��ی از آنچه در حال وقوع اس��ت داش��ت .ش��اید
مردمانعصرانقالبنبوییامردمعصررنسانسهیچگاهتصور
نمیکردندکهدرچهمقطعمهمیازتاریخزندگیمیکنند،اما
دهههاوقرنهابعد،اهمیتآندور هتاریخیمشخصشد.
دوم .جه��ان دس��تخوش تغییرات بزرگی ش��ده و در آس��تان ه
تحوالتگستردهایاست.نظریاتسیاسی-اجتماعیمرسوم
پس از فروپاش��ی بلوک ش��رق (ش��وروی) ،اکنون دیگر رنگ
باختهاند.نهنظری ه«پایانتاریخ»فرانسیسفوکویامااستعداد
پاسخبهپرسشهایتحوالتجدیدجهانرادارد،ونه«برخورد

تمدنهای» س��اموئل هانتیگت��ون« .ریچارد ه��اس» ،رئیس
ش��ورای روابط خارجی آمریکا ای��ن دوره را دور ه «بینظمی»
جهاندانستهومعتقداست":منفکرمیکنمشاهدپایانیک
عصرازتاریخجهانوپیدایشعصردیگریهستیم.ازبرچیده
شدن دیوار برلین ،که به جنگ سرد ۴۰س��اله پایان داد۲۵،
سال گذش��ته اس��ت ...حاال آن دوره هم سپری ش��ده است و
دورهایشروعمیشودکهبینظمتروناآرامتراست".
جیمیکارتر،رئیسجمهورایاالتمتحدهباعصبانیتازرئیس
وقتسازمانسیاپرسید«:یعنیشمابااینهمهآدمیکهدردنیا
دارید،بااینهمهتجهیزاتفوقپیشرفته،بااینهمهبودجهای
کهصرفمیکنید،نتوانستیدانقالبمردمایرانراپیشبینی
کنید؟» و او در پاسخ گفت« :آنچه در ایران روی داده است یک
بیتعریفاست،کامپیوترهایماآنرانمیفهمند».
بنابراین«نظمجهانی»کهبعدازدوجنگجهانیدردنیاحاکم
بود،امروزهکارکردخودراازدستدادهاستوبازیگرانسنتی
دنیا ،دیگ��ر اعتبار و قدرت گذش��ته را ندارن��د .اروپا که زمانی
بهعنوان مهمترین بازیگر مناسبات بینالمللی بود ،به تعبیر
«جسیکا متیوز» ،رئیس اندیش��کد ه کارنگی ،امروزه در قالب
یککلواحدهنوزنتوانستهبانیازنهاییخودروبروشدهونقش
استراتژیک بزرگتری برای تأمین امنیت خود و منطقه و نیز

ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮى ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﯽ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮر�ﺰه ﭘﮕﺎه ﺧﺮاﺳﺎن درﻧﻈﺮ دارد از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ�
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ �ﻔ� ﺷﻴﺮ �� ﻟﻴﺘﺮ� ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﻣﺪت ��ﺳﺎل اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘ� و ﺣﻘﻮﻗ� واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮ�ﻞ ﺑﺮگ ﺷﺮا�ﻂ ﺷﺮ�ﺖ
در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻮق ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﺷﻨﺒﻪ  ١٣٩٤٫٠٦٫٠٧ﺑﻪ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ�
ﻣﺰاﯾﺪه
آﮔﻬﯽ
ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس:
ﻗﻮﭼﺎن و �ﺎ
ﺷﺮ�ﺖ واﻗﻊ در �ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ١٣ﺟﺎده ﻣﺸﻬﺪ
ﺣﺪود  ١٠٠ﺗﻦ
در
�ﻪ
ﺑﺎﻏﺎت
ﭘﺴﺘﻪ
ﻣﺤﺼﻮل
از
ﺑﺨﺸ�
www.khorasan.irandairy.irدرﻧﻈﺮ
ﺷﺮ�ﺖ �ﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﺎوران
داردﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس٠۵١-٣۵۴٢٠٧٢۵ :
ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﭘﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻴﮕﺮدد در ﺑﺎﻏﺎت ا�ﺒﺮآﺑﺎد -ﺑﺎغ ﺧﻨﺪق -ﺑﺎغ ﻋﻠ� آﺑﺎد ﻣﺨﺘﺎران -ﺑﺎغ ﻗﺪ�ﻤ�
ﻣﺨﺘﺎران از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺣﻀﻮر� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻟﺬا از اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿ� دﻋﻮت ﻣﻴﮕﺮدد آﺧﺮ�ﻦ ﻗﻴﻤﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم وﺟﻪ ﺳﭙﺮده ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﻃ� ﭼ� ﺑﺎﻧ�� �ﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧ�� در وﺟﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ��ﺸﻨﺒﻪ  ٩٤/٦/١ﺑﻪ آدرس ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ� -ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﮔﻠﺒﻬﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺟﺪ�ﺪ
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ-ﻋﻤﺮان
٥ﺟﺎده ﺷﺮﻛﺖ
�ﺸﺎورز� ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫ� اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
داﻧﺸ�ﺪه
�ﺮﻣﺎن ﺟﻨﺐ
وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎز� در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﺮوژه ذ�ﻞ را
ﺗﺴﻠﻴﻢ و رﺳﻴﺪ در�ﺎﻓﺖ دارﻧﺪ .ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰا�ﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ١٠روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٤/٦/٢در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺮ�ﺰ�
از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� و ﭘﺲ از ارز�ﺎﺑ� ﻛﻴﻔ�
ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن در ﺟﻠﺴﻪ اﻟﺰاﻣ� اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده و ﻣﺸﺮوط
ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر واﺟﺪ اﻟﺸﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ :
ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و آﮔﻬ� ﺑﻴﺸﺘﺮ از
اﺳﺖ.
ﻣﺨﺘﺎر
ﭘﺎركدر رد �ﺎ
ﺷﺮ�ﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ:ﺷﺪ.
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ
ﮔﻠﺒﻬﺎر
ﺟﺪ�ﺪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداتﺷﻬﺮ
ﻗﺒﻮل ﺷﻤﺎﻟ� در
ورود� ﻧﻴﻤﻪ
ﺗﻜﻤﻴﻞ
دادهﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﻮﺿﻮع
(١
ﺣﺎﺻﻞ
٣٢٣٥٠٤٥٨
 ٣٢٣٥٠٥١٠و
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ
ﻣﺒﻠﻎﺑﺎزد�ﺪ
ﺷﺮا�ﻂ و
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ(١٣٩٤.
ﭘﺎ�ﻪ ﺳﺎل
ﺗﻤﺎسﺑﻬﺎ�
ﻓﻬﺮﺳﺖ
ر�ﺎل )ﺑﺮ اﺳﺎس
٧/٥٥٣/٩٧٠/٩٦٦
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
ﺑﺮآورد�
(٢
 ( ٣ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻛﺎر  ٦ :ﻣﺎهﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﺎوران
 /٩٤٢٢٦٥٨٢ج
 /٩٤٢٢٣٠٩٠آ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ٩۴/٠٢

 ( ٤ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ :ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎ�ﻪ  ٥رﺷﺘﻪ اﺑﻨﻴﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� ﻛﺸﻮر
ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﻟﻐﺎ�ﺖ ٩٤/٥/٣١
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از
اﺳﻨﺎد
ﻨﺎﻗﺼﻪ ( ٥
اول (
)ﻧﻮﺑﺖ
در�ﺎﻓﺖﻟﻮﻟﻪ
ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮﯾﺪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ
 ( ٦آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻋﻮدت اﺳﻨﺎد ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه  :ﺳﺎﻋﺖ  ١٦:٠٠ﻣﻮرخ ٩٤/٦/١٠
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ�
ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� اﺳﻨﺎد  :ﺳﺎﻋﺖ  ١٠:٠٠ﻣﻮرخ ٩٤/٦/١١
ﺷﻬﺮ�ﺟﻠﺴﻪ
ﺿﻼب ( ٧
ﺗﻠﻔﻦ :ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﺑﻮده ﻛﻪ
ر�ﺎل
٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠:
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
در
ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﺒﻠﻎ
ﺖ ﺟﻨﺐ ( ٨
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار� �ﻮﭼﻪ ورزش -دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗ� ،ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺗﻤﻠ� اراﺿ�
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧﻜ� و �ﺎ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻧﻜ� در وﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
) (٠٥٨و ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� www.abfankh.irو �ﺎ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ�
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﺗﺤﻮ�ﻞ ﮔﺮدد.
اﻧﺘﺸﺎر
ﭘﺲ از
٢٠٠/٠٠٠ﭘﻨﺞ
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﻬﻠﺖ
ﻣﺒﻠﻎ-٣
http://iets.
آﮔﻬ�ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره
ﺑﺎ�ﺴﺖ
ﻛﻪ ﻣ�
روزﺑﻮده
ر�ﺎل
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
اﺳﻨﺎد
ﺧﺮ�ﺪ
(٩
 ٨٨٧٧٤٣٦٩١٧٠٠٧ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﮔﻠﺒﻬﺎر ﺑﻨﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر وار�ﺰ و رﺳﻴﺪ
ه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
آن ﺗﺤﻮ�ﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﮔﺮدد.
ﻪ ﻣﺪت �� ﻣﺎه در ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ� ﮔﺮدد.
 ( ١٠ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻓﻮق ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﻬ� ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﻌﺪ�ﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤ� ﮔﺮدد.
ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﭼﺎرﭼﻮب
اﺳﺖ.از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻌﺎدل  ٦٠درﺻﺪ آن ﺑﺼﻮرت زﻣﻴﻦ و �ﺎ واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ٤٠
ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ
ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ
( ١١
ﮔﺮدد.
ﻣ�
ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻘﺪ
وﺟﻪ
آن
درﺻﺪ
�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درج ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺣﻀﻮر �� ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
 ( ١٢ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا�ﻨﻜﻪ اﺑﺘﺪا ارز�ﺎﺑ� ﻛﻴﻔ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻣ� ﭘﺬ�ﺮد  ،ﻟﺬا ﻓﻘﻂ ﭘﺎﻛﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
.
ﻗﻴﻤﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧ� ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎز ارز�ﺎﺑ� ﻛﻴﻔ� را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎ��
ﮔﺮدد.آن
�ﻴﻔﻴﺖ
ﺎ و �ﻨﺘﺮلﻣ�
ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه  :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٣٥ﺟﺎده ﻣﺸﻬﺪ – ﻗﻮﭼﺎن
اﺳﻨﺎد
ﺗﺤﻮ�ﻞ
و
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
اﺳﻨﺎد
ﺧﺮ�ﺪ
ﻣﺤﻞ
(١٣
ﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮا� ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘ� ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ذ�ﻞ ﻣ�
ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر -ﺑﻠﻮار اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ – ﻣﻴﺪان اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ – ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر

ﺨﺼﺎت ﮐﺎﻻ

ﮔﻠﺒﻬﺎر
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻪ رﯾﺎل
ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ
ﻋﻤﺮانﮐﺎﻻ
ﺷﺮﻛﺖ و واﺣﺪ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻘﺪار

ﺸﺎر  ١٠ﺑﺎر ﻧﻮع  SN٥٠٠٠و ﻣﺎﻧﺸﻮن

دورافتادهترینکشورهایاینقارهایفاکند.اروپاچناندرپروژ ه
عظیم اتحادیه خود غرق شده که دیگر توانایی چندانی برای
دستوپنجه نرم کردن با جهان خارج از مرزهای خود ندارد.
دراینفضا،ظهورنیروهایچندملیتی،بازیگرانغیردولتیو
قدرتهاینوظهورنشانمیدهدکهتغییراتبزرگیدرحال
وقوع است .جهان وارد عصری ش��ده است که در آن بازیگران
و قطبهای منطقهای یا همکاریه��ای چندجانب ه دولتها
حرفاساسیرامیزند«.اقتصاد»و«امنیت»وپیشرفتدراین
دو حوزه ،در دنیای امروز ،بهعنوان اساس��یترین مؤلفههای
قدرت محسوب میش��وند .محور همکاریهای منطقهای و
بینالمللینیزبرمبنایاقتصاداست.شکلگیریگروههای
اقتصادی نظیر جی هفت ،جی بیس��ت ،بریک��س و امثالهم،
مؤیدهمینمطلباست.کلیدفهمابالغوتأکیداتمکرررهبر
انقالبمبنیبراجرایسیاستهای«اقتصادمقاومتی»نیزدر
گروفهمدقیقازاینشرایطجدیدجهاناست.
سوم.بهتبعبرهمخوردننظمپیشین،مفهومقدرت«هژمون»
نیز امروزه رنگ باخته است و دیگر نمیتوان آمریکا را هژمون
دنیادانست،موضوعیکهحتیبرخیمقاماتوتحلیلگران
آمریکایینیزبهصراحتآنرابیانمیکنند«.توماسفریدمن»
تحلیلگرارشد«نیویورکتایمز»دربار هکاهشقدرتاقتصادی

 /٩٤٢٢٤٩٧٠پ

ﺷﻬﺮدار� ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑ�ﺎرﮔﻴﺮ�
 ٢ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮو� اﻧﺴﺎﻧ� دارا� ﻣﺪر� ﺗﺤﺼﻴﻠ�
�ﺎرﺷﻨﺎﺳ� ارﺷﺪ �ﺎ د�ﺘﺮا در رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ ز�ﺴﺖ
و  ٢ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮو� اﻧﺴﺎﻧ� دارا� ﻣﺪر� ﺗﺤﺼﻴﻠ�
�ﺎرﺷﻨﺎﺳ� ارﺷﺪ �ﺎ د�ﺘﺮا در رﺷﺘﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و
ﮔﺮاﻓﻴ� ﺑﺼﻮرت ﻗﺮارداد� اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .
ﻟﺬا ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ واﺟﺪ�ﻦ ﺷﺮا�ﻂ دﻋﻮت ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ درﺧﻮاﺳﺖ �ﺘﺒ� ﺧﻮد را ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ
ﻣﻮرخ  ٩٤٫٦٫١٠ﺑﻪ آدرس ﻣﻴﺪان اﻣﺎم  -دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺘﺎد واﻗﻊ در ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﺷﻬﺮدار� ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر اراﺋﻪ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
 /٩٤٢٢٦٧٨٦م

ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻴﻨﯽ  -ﺷﻬﺮدار ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر

 /٩٤٢٢٥٥٣٦ش

ونظامیآمریکابهصراحتمینویسد«:مادیگرحتیبهانداز ه
یک بند انگش��ت توان مداخل ه نظام��ی در بحرانهایی مانند
سوریه نداریم .البته میتوانیم پول و سالح بدهیم اما مداخله
مستقیمنه.ازاینجهتکشورهاییمانندترکیهبایدبهتنهایی
اما با حمایت ما عمل کنند .آمریکا وارد دورهای ش��ده که باید
کمیهمبهمشکالتداخلیخودبپردازد.اکنون«بیتاللحم
پنسیلوانیا»برایمامهمترازبیتاللحمخاورمیانهاست.مردم
آمریکابرایخدماتکمتربهایبیشتریمیپردازندوبیشاز
هردورهایمیپرسندکهنیروهایمادرفالنمنطق هجهانچه
میکنند؟...مادرعراقضامننارنجکراکشیدیموخودمان
رارویآنانداختیم.هم هترکشهایجنگبهمااصابتکرد.
دیگر هیچ کش��وری از ما نمیخواهد همان نقش را در سوریه
ایفا کنیم .ما از ترکیه خواهیم خواس��ت در حل این بحران ما
را کمک کند».نشری ه «فارین پالیس��ی» که معتبرترین نشری ه
آمریکادرحوز هسیاستخارجیاستنیزدرمطلبیبهتأثیرات
منفی دخالتهای آمریکا در امور داخلی کشورها پرداخته و
مینویس��د« :دخالت ایاالت متحده به ج��ای از بین بردن آدم
بدهاییکهواشنگتننگرانآنهابودهوایجاددولتیبهتر،تنها
موجبافزایشاحساساتضدآمریکاییوتقویتدرگیریهای
نهفته داخلی شده است .کسانی که ما از آنها حمایت کردیم
فاسد و غیرمؤثر ش��دهاند و قادر به کس��ب قدرت و یا حفظ آن
نیس��تند .ما پس از صرف میلیونها دالر و از بین رفتن تعداد
زیادینیروبهنقط هشروعخود(یاحتیبدتر)برمیگردیم».
چهارم.درکنارافولقدرتنظامی-سیاسیآمریکا،افزایش
قدرت ایران بهعن��وان مهمترین ق��درت نوظه��ور منطقه ،به

کابوس آمریکا و غرب تبدیل ش��ده اس��ت .مخصوصا آنکه در
سالهایاخیروبعدازشروعموج«بیداریاسالمی»درجهان
اس�لام ،موقعیت ایران بیش از پیش افزایش یافت .بنابراین
جلوگیری از افزایش قدرت ایران در دستور کار آمریکا و غرب
قرار گرفت .س��اخت بحران جعلی پروند ه هس��تهای ایران با
بهان ه واهی س��اخت «بمب هس��تهای» نیز از همینجا نشأت
میگیرد وگرنه خود بهتر میدانند ک��ه ایران هیچگاه دنبال
س��اخت س�لاح هس��تهای نبوده و نیس��ت ،آن هم درست در
شرایطی که همهچیز به نفع اوست! «پاتریک بوکا ِنن» ،مشاور
ارشدسهرئیسجمهورآمریکادریکیازمقاالتخوددرنشری ه
«امریکنکانسر ِوتیو»،اگرچهسعیمیکندبهنوعیبهموضوع
«شیعههراسی»دامنبزندامانکاتقابلتوجهینیزبیانکرده
است .او مینویسد« :هماکنون حزباهلل بر لبنان تسلط یافته
است[ .بشار] اسد دارد جایگاه خود را در سوریه باز مییابد.
عراق نیز متحد ایران بوده و آن دش��من مرگب��ار زمان صدام
حسینبهشمارنمیآید.حوثیهاصنعارادردستگرفتهاند.
اکثریت شیعه در بحرین ،یعنی جاییکه ناوگان پنجم ایاالت
ِ
دولت
متحده در آن لنگر گرفته است ،سرانجام یک روز بر این
واقع در خلیج [فارس] تس��لط خواهند یافت .این را نیز باید
گفت ک��ه ش��یعیان در نواحی سرش��ار از نفت شمالش��رقی
عربس��تان س��عودی نیز س��رانجام ی��ک روز علیه ری��اض به پا
خواهند خواست ...اصال زمانی که همهچیز به نفع و خواست ه
ایران پیش میرود ،چرا باید بمب [هستهای] بسازد؟ »...در
پیچ تاریخی ،با مقاومت م��ردم و همت و ابتکار دانش��مندان
ایرانی ،جمهوری اس�لامی قدرت برتر خویش را نش��ان داد.

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه

ﺷﺮ�ﺖ �ﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﺎوران درﻧﻈﺮ دارد ﺑﺨﺸ� از ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎﻏﺎت �ﻪ در ﺣﺪود  ١٠٠ﺗﻦ
ﭘﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻴﮕﺮدد در ﺑﺎﻏﺎت ا�ﺒﺮآﺑﺎد -ﺑﺎغ ﺧﻨﺪق -ﺑﺎغ ﻋﻠ� آﺑﺎد ﻣﺨﺘﺎران -ﺑﺎغ ﻗﺪ�ﻤ�
ﻣﺨﺘﺎران از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺣﻀﻮر� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻟﺬا از اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿ� دﻋﻮت ﻣﻴﮕﺮدد آﺧﺮ�ﻦ ﻗﻴﻤﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم وﺟﻪ ﺳﭙﺮده ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﻃ� ﭼ� ﺑﺎﻧ�� �ﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧ�� در وﺟﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ��ﺸﻨﺒﻪ  ٩٤/٦/١ﺑﻪ آدرس ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ� -ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
٥ﺟﺎده ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ� -ﺮﻣﺎن ﺟﻨﺐ داﻧﺸ�ﺪه �ﺸﺎورز� ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﮔﻴﺎﻫ� اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺴﻠﻴﻢ و رﺳﻴﺪ در�ﺎﻓﺖ دارﻧﺪ .ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰا�ﺪه ﺳﺎﻋﺖ  ١٠روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٤/٦/٢در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺮ�ﺰ�
ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن در ﺟﻠﺴﻪ اﻟﺰاﻣ� اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده و ﻣﺸﺮوط
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﺮ�ﺖ در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و آﮔﻬ� ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﺷﺮا�ﻂ و ﺑﺎزد�ﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٣٢٣٥٠٥١٠و  ٣٢٣٥٠٤٥٨ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﺎوران
 /٩٤٢٢٦٥٨٢ج

ﺳﻨﺠﯽآﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮﻟﻪ )ﻧﻮﺑﺖ اول (
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻮانﺗﺠﺪﯾﺪ

ﺷﻬﺮى
ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ� ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ�
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪه
 -١دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار
دارد اﻧﺠﺎم
در ﻧﻈﺮ
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
ﺷﻬﺮدار�
اﻣﻮر دوﻟﺖ ﺟﻨﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار� �ﻮﭼﻪ ورزش -دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗ� ،ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺗﻤﻠ� اراﺿ� ﺗﻠﻔﻦ:
ﺑﺠﻨﻮرد -ﺑﻠﻮار
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
اﺳﻨﺎد
درﯾﺎﻓﺖ
 -٢ﻣﺤﻞ
رﻓﺖ و روب ﻣﻌﺎﺑﺮ  ،ﺟﻤﻊ آور� و اﻧﺘﻘﺎل زﺑﺎﻟﻪ و
 (٠٥٨)٣٢٢٤٥٩١٣-٥دورﻧﮕﺎر (٠٥٨)٣٢٢٤٥٩١١ :و ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� www.abfankh.irو �ﺎ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ�
ﻧﮕﻬﺪار� ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ ﻣﺤﺪوده ﺧﺪﻣﺎﺗ� ﺷﻬﺮ
آدرس -٣ http://iets.mporg.ir:ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﭘﻨﺞ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ�
�ﺸﻮر ﺑﻪ
رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
اﻃﻼع
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﻃ�٤ﭘﻴﻤﺎن
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر را
ﻧﻤﺎ�ﺪ  .ﻟﺬا
�ﻠﻴﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪﺑﻪازﻋﻬﺪه
آﮔﻬ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
واﮔﺬار ﻧﻮﺑﺖ
ﺧﺼﻮﺻ�ﭼﺎپ دو
 -٤ﻫﺰ�ﻨﻪ
ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� ﺧﺪﻣﺎﺗ� واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻨ� و ﻣﺎﻟ�
 -٥ﻣﺪت و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ �ﺎﻻ از زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻣﺪت �� ﻣﺎه در ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ� ﮔﺮدد.
�ﻪ دارا� ﮔﻮاﻫ� ﺗﺎ�ﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ از اداره �ﺎرو
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
�ﻠﻴﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ�� �ﺎ
ﻣ�ﻗﺒﻮل
رد �ﺎ
ﺧﺮ�ﺪار در
ﺑﻌﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ
دﻋﻮت
اﺟﺘﻤﺎﻋ�
-٦اﻣﻮر
آﮔﻬ�
درج
ﺗﺎر�ﺦ
ﻣﺪار� ذ�ﻞ را از
-٧اﺳﻨﺎد
ﻟﻐﺎ�ﺖو ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درج ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺣﻀﻮر �� ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻫﺎ�
ﭘﺎ�ﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﺎ��
زﻣﺎنوو ﻣ�ﺎن
ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ  ٩٤٫٥٫٢٨ﺑﻪ آدرس
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ� ﻧﺎﻣﻪ �ﺘﺒ� در �ﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ آزاد اﺳﺖ.
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر  -ﻣﻴﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ� )ره (  -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ارﺳﺎل�ﺎﻻﻫﺎ و �ﻨﺘﺮل �ﻴﻔﻴﺖ آن
ﺳﺘﺎد�ﺎﻣﻞ
ﺗﺤﻮ�ﻞ
ﻣﺎه-ﭘﺲ از
ﻃﺒﻘﻪ��
ﭘﺮداﺧﺖ
 -٨ﻧﺤﻮه
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻮم
ﺷﻬﺮدار� -
ﻣﻄﺎﺑﻖﺷﻤﺎره
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ
اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
آ�ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮا� ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘ� ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ذ�ﻞ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮ�ﺖ در
ﺗﻀﻤﻴﻦ
 -٩ﻧﻮع
ﺗﻠﻔﻦ  ٤٢٢٢٨٢١٧اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗ� و ﻗﺮاردادﻫﺎ�
ﺷﻬﺮدار� ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ .
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻪ رﯾﺎل
ﻣﻘﺪار و واﺣﺪ ﮐﺎﻻ
ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻻ
ردﯾﻒ
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز :
ﻣﻴﻠ� ﻣﺘﺮ ﻓﺸﺎر  ١٠ﺑﺎر ﻧﻮع  SN٥٠٠٠و ﻣﺎﻧﺸﻮن
٤٠٠
 GRPﺳﺎ�ﺰ
ﺷﺮ�ﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻟﻮﻟﻪآﺧﺮ�ﻦ
 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﮔﻬ�٢٩٨٫٨٧٥٫٠٠٠
 ٣٧٠٠ﻣﺘﺮ
 ١ﮔﻮاﻫ� ﺗﺎ�ﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ از اداره �ﺎر و اﻣﻮردر ﺳﺎ�ﺰ  ٣٠٠ﺗﺎ ٧٠٠
اﺟﺘﻤﺎﻋ�
رﺿﺎ�ﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ�
 ﻗﺮاردادﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر وﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن
اﺳﺘﺎن
ﻓﺎﺿﻼب
و
آب
ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
آﻣﻮزش
و
ﻋﻤﻮﻣﯽ
رواﺑﻂ
 /٩٤٢٢٥٥٥٥و
�ﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ
 -ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨ� و

فارغ از اینکه مت��ن در ارتباط با مناف��ع و مصالح ملی تصویب
بش��ود یا خیر ،باید هوش��یار بود .چرا که مبارزه با استکبار در
تمام سطوح ادامه دارد و دش��من از هر وسیلهای برای نجات
خود در این پیچ تاریخی بهره میبرد.با این توضیحات ،حاال
بهتر میت��وان فهمید چ��را در این ش��رایط ،اج��از ه مذاکرات
محدود  -صرف��ا حول محور موضوع هس��تهای -ب��ا آمریکا از
سوی رهبر انقالب صادر شد .از س��ویی ،دست برتر ایران در
حوادثمنطقهوهمینطور«پیشرفتعلمی»کشورمخصوصا
در موضوع هستهای که موجب ش��د به دستاوردهای بزرگی
چون غنیس��ازی ۲۰درصد و راهاندازی نزدیک به  ۲۰هزار
سانتریفیوژ دست یابیم ،عمال «داراییهای» تیم دیپلماسی
را در چانهزنیهای دیپلماتیک افزایش داد و ازسویی دیگر،
آمریکا دیگر «ابرقدرت» گذش��ته نیست و نمیتواند از موضع
باال وارد مذاکرات ش��ود .ش��اهد مدعا آنکه ده س��ال پیش،
برای انجام مذاکرات هس��تهای با ایران ،با قرار دادن شرط و
پیششرط حاضر به مذاکره بودند ۲۹.تیرماه ،۸۷کاندولیزا
رایس ،وزیر وقت خارج ه آمریکا تصریح میکند« :آمریکا برای
آغاز مذاکرات ب��ا ایران یک ش��رط دارد و آن ،همچنان تعلیق
فعالیته��ای مربوط به غنیس��ازی و بازفرآوری اس��ت ».اما
حاال ،آنچنانکه رهبر انقالب اش��اره کردن��د ،نه تنها آمریکا
خود در ابتدا درخواس��ت مذاکر ه «بدون پیششرط» با ایران
را از طریق یک��ی از «محترمین منطقه» مط��رح میکند ،بلکه
حتی حاضر به پذیرفتن دو ش��رط ایران ،یعن��ی پذیرش حق
ﻧﻴﺮوى
ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮى
اﻧﺴﺎﻧﯽ پیش،
شد .ده سال
تحریمها
ﻓﺮاﺧﻮانای ایران و لغو
غنیسازی هسته
ﺑ�ﺎرﮔﻴﺮ�
ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ
دارد
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر در ﻧﻈﺮ
ﺷﻬﺮدار�
سانتریفیوژ را به ما نمیدادند ،اما 12
داشتن سه
حتی اجاز ه
ﺗﺤﺼﻴﻠ�
ﻣﺪر�
دارا�
اﻧﺴﺎﻧ�
ﻧﻴﺮو�
سال  ٢ﻧﻔﺮ
کش��مکش با جمهورى اس�لامى ،نتیجه[اش] این شد
رﺷﺘﻪکهﻣﺤﻴﻂ
ناچار در
امروزد�ﺘﺮا
ارﺷﺪ �ﺎ
�ﺎرﺷﻨﺎﺳ�
ز�ﺴﺖهزار
گردش چند
ش��دند
قدرت،
که این شش
ﺗﺤﺼﻴﻠ�
ﻣﺪر�
دارا�
اﻧﺴﺎﻧ�
ﻧﻴﺮو�
ﻧﻔﺮ
و٢
تحمل کنند؛ ناچار ش��دند ادام ه این
کشور
در
را
س��انتریفیوژ
ّ
�ﺎرﺷﻨﺎﺳ� ارﺷﺪ �ﺎ د�ﺘﺮا در رﺷﺘﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و
تحمل کنند؛ ناچار شدند ادام ه تحقیقات و
صنعت را در کشور ّ
ﮔﺮاﻓﻴ� ﺑﺼﻮرت ﻗﺮارداد� اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .
تحمل کنند.در پیچ تاریخی ،با مقاومت
توسع ه این صنعت را
ّ
ﻟﺬا ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ واﺟﺪ�ﻦ ﺷﺮا�ﻂ دﻋﻮت ﺑﻪ
مردم و همت و ابتکار دانشمندان ایرانی ،جمهوری اسالمی
ﻋﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ درﺧﻮاﺳﺖ �ﺘﺒ� ﺧﻮد را ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ
قدرت برتر خویش را نشان داد .فارغ از اینکه متن در ارتباط با
ﻣﻮرخ  ٩٤٫٦٫١٠ﺑﻪ آدرس ﻣﻴﺪان اﻣﺎم  -دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
بود.چرا
ﺷﻬﺮدار�باید
بشودیاخیر،
مصالح
منافعو
هوشیاراراﺋﻪ
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
تصویبﺳﻮم
ملی ﻃﺒﻘﻪ
واﻗﻊ در
ﺳﺘﺎد
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .استکبار در تمام سطوح ادامه دارد و دشمن از هر
که مبارزه با
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮرمیبرد.
تاریخی بهره
 پیچﺣﺴﻴﻨﯽاین
نجات خود در
ﺷﻬﺮدار
برایﻋﺒﺎس
وسیلهایﺳﻴﺪ
 /٩٤٢٢٥٥٣٦ش

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻮان ﺳﻨﺠﯽ
ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮى

ﺷﻬﺮدار� ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر در ﻧﻈﺮ دارد اﻧﺠﺎم اﻣﻮر
رﻓﺖ و روب ﻣﻌﺎﺑﺮ  ،ﺟﻤﻊ آور� و اﻧﺘﻘﺎل زﺑﺎﻟﻪ و
ﻧﮕﻬﺪار� ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ ﻣﺤﺪوده ﺧﺪﻣﺎﺗ� ﺷﻬﺮ
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر را ﻃ�٤ﭘﻴﻤﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻ� واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ  .ﻟﺬا ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ
ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� ﺧﺪﻣﺎﺗ� واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻨ� و ﻣﺎﻟ�
�ﻪ دارا� ﮔﻮاﻫ� ﺗﺎ�ﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ از اداره �ﺎرو
اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ� ﻣ� ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪار� ذ�ﻞ را از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﻟﻐﺎ�ﺖ
ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ  ٩٤٫٥٫٢٨ﺑﻪ آدرس
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر  -ﻣﻴﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ� )ره (  -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺷﻬﺮدار�  -ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم  -دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ارﺳﺎل
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ  .ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ  ٤٢٢٢٨٢١٧اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗ� و ﻗﺮاردادﻫﺎ�
ﺷﻬﺮدار� ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ .
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز :
 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﮔﻬ� آﺧﺮ�ﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮ�ﺖ ﮔﻮاﻫ� ﺗﺎ�ﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ از اداره �ﺎر و اﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋ�
 ﻗﺮاردادﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر و رﺿﺎ�ﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ��ﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ
 ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨ� وﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر

ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻴﻨﯽ  -ﺷﻬﺮدار ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
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