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کتاب «قرآن و ادبیات آذربایجان»
در باکو منتشر شد

کتاب«قرآنوادبیاتآذربایجان»،بههمترایزنیفرهنگیایراندرباکو،چاپومنتشرشد.بهگزارشایرنا،اینکتاب درقرون 14و 15میالدی،
توسطماهرهقلیاوا،عضوآکادمیملیعلومآذربایجان،بهرشتهتحریردرآمده.دربخشهاییازاینکتاب،نویسندهبهبررسیویژگیبالغتیقرآن
کریمدرادبیاتکالسیکآذربایجانپرداختهونقشوتأثیرقرآنکریمرادربرخیازاشعارشاعرانبنام،ازجملهنظامیگنجوی،تبیینکردهاست.

گزارشی از ساکنان تنها قلعه تاریخی -مسکونی

حکایتپیری،خشکسالی وتنهایی

چشم طمع دالالن
به گردشگری سالمت
در بسیاری از کش��ورهای دنیا ،گردشگری
س�لامت ،در زم��ره پن��ج منب��ع مه��م تولید
ناخالصداخلیشناختهمیشود؛بهطوریکهسودساالنهآن
درجهان،رقمیحدودصدمیلیارددالرتخمینزدهمیشود؛
اما در کشور ما این رقم به زحمت به 500میلیون دالر در سال
میرسد که البته ،بیشتر سود این سهم نیمدرصدی از بازار
گردشگری سالمت در جهان هم به جیب دالالن میرود .به
دلیل اینکه در چند دهه متوالی ،برنامهریزی درستی برای
توسعه گردشگری سالمت در کشور انجام نشده است ،هنوز
هم داللها در توریسمدرمانی ،حرف اول و آخر را میزنند.
مشکالت گردشگری سالمت ،مس��ئلهای نیست که وزارت
بهداش��ت آن را کتمان کند .چند روز قبل ،حسن هاشمی،
وزی��ر بهداش��ت ،در برنامه «م��ن طه��ران» ش��بکه العالم ،با
صراح��ت اعالم کرد ک��ه دانش و مه��ارت جامعه پزش��کی با
درآمد ما از گردشگری سالمت قابل قیاس نیست؛ در حوزه
اطالعرسانی و معرفی توانمندیهایمان به آژانسهای قوی
وهتلهایمجهزووسیلهرفتوآمدمناسبنیازمندیم،امادر
این زمینه ،موفقیت چندانی نداشتیم.
▪ ▪ساختاری برای جذب گردشگر سالمت نداریم

کشورهای تایلند و هندوستان ،به عنوان قطبهای اصلی
گردشگری سالمت در جهان ش��ناخته میشوند .در عین
حال،کشورترکیهنیز،طیچنددههاخیر،بهخوبیتوانسته
است از مسیر گردشگری سالمت ،به سودهای کالن برسد
و بازار گردشگری سالمت منطقه را در دست بگیرد .دکتر
حسن طباطبایی نژاد ،عضو هیئت مدیره انجمن خدمات
بینالملل��ی س�لامت ک��ه تجربه طوالن��ی در گردش��گری
س�لامت دارد ،در گفتوگو ب��ا جامجم معتقد اس��ت وقتی
داللی از گردشگری سالمت ما حذف میشود که ما ساختار
مناس��بی برای جذب گردش��گر داش��ته باش��یم .ب��ه گفته
طباطبایینژاد ،ما بازاریابی برای جذب گردشگر سالمت
در آن سوی مرزها نداریم؛ در بحث درمانی هم ،برندسازی
نکردهایم ،یعن��ی بیمار خارجی به دلیل ش��هرت یک مرکز
درمانی ما ،به ایران نمیآید .نبود هلدینگ بیمارستانی در
کشور ،مشابه مجموعه بیمارستانهایی که مثال در کشور
ترکیه در بیشتر ش��هرهای آن وجود دارد ،در اختیار نبودن
امکانات رفاهی برای بیمار خارجی و نبود سیستمی منظم
و تعریف شده برای مدیریت ورود و خروج بیماران خارجی،
دالیلی است که به باور طباطبایینژاد ،باعث شده است که
دالالن در این عرص��ه ،میدانداری کنند .این کارش��ناس
گردش��گری س�لامت ،تاکید دارد که اغلب این دالالن ،به
زبان مردم کش��ورهای اطراف ،تس��لط دارند .خیلی از این
دالالن ،مس��افرکش هس��تند و تحت عنوان همراه بیمار و
با دریافت مبلغی از ای��ن بیماران ،کاره��ای درمانی آنها را
پیگیری میکنند و پول حسابی به جیب میزنند.
▪ ▪لزوم حمایت از شرکتهای قانونی

دکتر محمدتق��ی پیوندی ،معاون س��ابق درمان دانش��گاه
علوم پزشکی مشهد ،در گفتوگو با جامجم ،از زاویه دیگری
به موض��وع نگاه میکن��د و میگوید :هیچ پزش��ک حاذق و
شناخته شدهای حاضر نیس��ت برای جذب بیمار خارجی،
به دالل پولی بدهد .به همین دلیل ،دالالن تالش میکنند
سراغ پزشکان کمتجربهتر بروند .در نتیجه ،بیمار خارجی،
درم��ان باکیفیت��ی نمیگی��رد و همی��ن مس��ئله ب��ه اعتبار
گردشگری سالمت ایران لطمه میزند .کاهش محسوس
ورود بیماران ترکمنستان به ایران ،نمونهای عینی از ضربه
زدندالالنبهگردشگریسالمتکشوراستکهپیوندیبه
آن اشاره دارد .کالهبرداری برخی دالالن و فراهم نکردن
خدمات رفاهی مناسب برای این بیماران هم ،دلیل دیگری
است که گردشگر سالمت را از ورود دوباره به ایران منصرف
میکند .ب��ه گفته ای��ن عضو هیئ��ت علمی دانش��گاه علوم
پزشکی مشهد ،باید همه نهادها ،از جمله وزارت بهداشت و
سازمانگردشگری،ازبخشخصوصیحمایتکنندتاورود
گردشگران سالمت به کشور ،از طریق شرکتهای قانونی
و ثبت ش��ده انجام ش��ود که این مس��یر ،قطع��ا مانع جوالن
دالالن در فضای گردشگری سالمت خواهد شد .هاشمی،
وزیر بهداشت هم ،پیش��تر اعالم کرده بود ایران از پزشکان
برجسته ،مراکز مجهز و تجهیزات پیشرفته برخوردار است
و م��ردم منطقه از گذش��تههای دور با پزش��کی ایران آش��نا
هس��تند و به آن اعتماد دارند؛ اما ورود س��االنه فقط 150
هزار گردشگر سالمت به کشور ،تناسبی با توانمندیهای
کمنظیر ایران در حوزه سالمت ندارد؛ به همین دلیل نیز،
هاشمی از کشورهای دنیا خواست برای اعزام بیمارانشان
به ای��ران دفات��ری دایر کنن��د .نبای��د از یاد برد که س��اختار
س�لامت ایران ب��رای جذب گردش��گر داخلی هم مس��اعد
نیس��ت .مثال خیلی از بیماران مقیم شهرس��تانها ،وقتی
برای درمان به تهران و دیگرکالنشهرها میآیند ،به سختی
میتوانند روزشان را بهشب برسانند؛ چون ساختاری برای
حمای��ت از بیمار و همراه��ان بیمار وجود ن��دارد .به همین
دلیل ،وقتی س��اختار س�لامت ایران برای جذب گردشگر
داخلی هم چندان مساعد نیس��ت ،در این شرایط ،تکلیف
جذب گردشگر خارجی کامال معلوم است.

هر روز صبح وقتی که خورش��ید به قلعه سرک
میکشد،سایهبلند ١٢برجخشتیرویزمین
خاکی پهن میش��ود .بع��د پیرمردها دن��دان مصنوعی را در
دهان جا میدهن��د و پیرزنها ،پلکهای چروکیدهش��ان را
باز میکنند .آهستهآهس��ته بعضی به باغه��ای انار میروند
و بعضی به زمینهای کش��اورزی بیرون ده .بقی��ه ،یا در خانه
کز میکنند ی��ا جلوی در مینش��ینند به امید رهگ��ذری .در
قلعه «دولتآباد» ک��ه زمانی تفنگ��داران قاج��اری در آن رژه
میرفتند و چندتاییش��ان روی برجها نگهبان��ی میدادند،
روز اینچنین آغاز میشود .قلعه ،دور ٧٠خانه حصار کشیده
اس��ت؛ دور خانههای پیر؛ نیمی متروک و نیمی مسکون .در
قلعه هی��چ جوانی نیس��ت و جوش و خروش��ی ه��م .جوانها
دست بچهها را گرفته و به شهر رفتهاند و  ٧٠پیرمرد و پیرزن
را جا گذاشتهاند .زمان ،ساکنان دولتآباد را پیر کرده است.
پیری زیر پوستشان خزیده ،به چشمها رخنه کرده و رمق را از
پاهاگرفتهاست.قلع همسکونی ٥٠کیلومترباقمفاصلهدارد،
نامش را گذاشتهاند« :پیرآباد».
بیستس��ال اس��ت دو لنگه چوبی تنها د ِر آبادی به هم چفت
ب و روز برای خودروها و آدمها راه باز است ،بی هیچ
نشده و ش 
نگهبانی .بیشتر از ٢٠٠س��ال پیش ،د ِر سنگین دژ همیشه
ن امیر قاجاری را جار
بسته بود ،مگر زمانی که ورود قشون فال 
میزدند و به ضرب و زور دربان ورزیده باز میشد .در ،که حاال
تصویر رنگ و رو رفته یک نماینده ش��ورا روی آن ،با وزش باد
تلوتلو میخورد ،همان در اس��ت ،اما ٢٠سال پیش این قلعه
حال دیگری داشت و ٢٠٠سال پیش احوال دیگری.
روایت اس��ت «آقاخ��ان محالت��ی» ،ک��ه در دس��تگاه قاجاریه
محترم بود ،روزگاری قشونی در این دژ داشت و برای همین
نام «آقاخان» رویش مانده اس��ت و طبق روایتهای نانوشته
دیگری،شاهانقاجاریدرگذرازمسیرقمبهاصفهان،یابرای
تابستانگذرانیباخدموحشم،بهاینجامیآمدند.آنوقتها
ش��اید مثل حاال ،در مس��یر دولتآب��اد ک��ه  ٣٠کیلومتری از
سلفچگان دور است ،تا چشم کار میکرد خانههای گنبدی
ِ
طرف راه ،انارهای سرخ به شاخههای سبز
کاهگلی بود و دو
س��نجاق ش��د ه بودند .باد پاییزی از دیوارهای  ١٠متری باال
میرود ،خودش را به چهارگوشه قلعه میکوبد و هو میکند.
بیرون ،گندمزار است و تاکس��تانهای کوچک و چند زمین
ِ
پش��ت باروی خش��تی ،خانهها با قامتی کوتاهتر
خش��کیده.
از دیوارهای خش��تی ،در محاصرهاند؛ چندتای��ی بازمانده از
زمان کهن و بسیاری ساختهشده از سیمان و سنگ مرمر در
سالهای بعد .نخستین قلعهنشینان ،بعد از اینکه نظامیان
رفتند ،به اینج��ا آمدند .اهل آبادی ،ملکش��ان آبا و اجدادی
استواینحکایتمختصررانقلمیکنندکهزمانیتبعیدیان
بختیاری ،اینجا ساکن شدند و طایفههای مختلف دیگر .آن
روزگار ،اینجا «پیرآباد» نبود .اهال��ی قلعه ،میگویند تاریخ
زندگی در این آبادی به ٤٠٠س��ال میرس��د .بی��ش از این،
دربارهتاریخاینقلعهقاجاری،نهمردممیدانندونهمسئوالن
سازمان میراث فرهنگی که چهارسال پیش نام «دولتآباد»
را بهعنوان اثری بازمانده از عصر قاجار در فهرس��ت آثار ملی
جای دادند.
▪ ▪دلتنگی در خلوت پیرآباد
بارش
رود،
ی
م��
پیش
و
گ��ذارد
وانت��ی آب��ی دروازه را ج��ا می
َ
دمپاییپالستیکیاست.باخودرونمیشودتمامآبادیرازیر
پا گذاشت؛کوچهها تنگ و کوتاه است .وانت در سایه دیواری
میایستدوپیرزنهاوپیرمردهانرمنرمکدورشرامیگیرند.
دولتآبادیها کمتر برای خرید راهی شهر میشوند .خیلی
دور که بروند ،ده حس��نآباد اس��ت؛ دهی��ار و دوا و درمان هم
آنجاست.هرچهبخواهنداولهفتهوانتهامیآورند؛لباس،

ظرف،پالستیک«.حاجخانم»پولدمپاییرابهمردفروشنده
میدهد و دو دس��تش را قفل میکند دور عصا .چش��م که باز
کرده،دولتآبادرادیده،محصوردرقلعهای«.اوووه.صدساله
ندارم .دندون تو ده ُنم نی ،نمیتونُم حرف
که اینجام .حوصله ُ
بزنُم ».مردها عقب میروند و نطق «حاجخانم» باز میشود که
بیدغدغه دندان ،از آب و نان بگوید« :آبادی ما از خشکسالی
زمین خورد .فق��ط م��ا ازکارافتادهها ماندیم ک��ه دیگه فرش
هم نمیتونی��م ببافیم .ب��ا پول یاران��ه و کمیته ام��داد روزگار
میگذره .بعضیه��ا باغ و زمین دارن و تکوتوک گوس��فند.
اما د ِر بیشتر خونهها بس��ت هاس .صاحباش یا ُمردن یا رفتن.
عروس منم نموندن .مگر تعطیالتی باشه که بیان
 ٦تا دوماد و
ِ
و قلعه شلوغ شه .شدم یک پیرزن تنها .پیری درد و غمش کم
نیس��ت .به اینجا باید گفت پیرآباد ،نه دولتآباد ».جمعیت
روستای دولتآباد در دهستان نیزا ِر بخش سلفچگان استان
قم ،در سرشماریسال  ۱۰۳ ،۱۳۸۵نفر ( ۴۲خانوار) بود.
١٠سالگذشتهوحاالاینتعدادتقریبابهنصفرسیدهاست.
جوانها همه به قم و تهران رفتهاند و سالخوردگان ماندهاند.
مدرسهاز٢٣سالپیشمتروکشدهاست.آنزمانفقط١٣
بچهمدرسهایدرآبادیماندهبود.صرفنمیکردکهمعلمی
را از شهر ،به راه دور این قلعه بفرستند برای همین چند نفر.
«ما هم گاو و گوسفند رو فروختیم و به هوای مدرسه ،زن و بچه
رو فرستادیم قم .شدیم ماش��ین دوگانهسوز .میرویم قم پی
زندگی ،برمیگردیم اینجا برای کش��اورزی ».صفرعلی که
سبیل جوگندمی بلندی دارد ،از برادرانش میگوید که مثل
او ،زن و زندگیشان شهر اس��ت و کار و پدر و مادرشان قلعه.
از اعضای شوراس��ت .ته یکی از کوچههای آسفالت که در آن
چند انار باغ روی زمین ترکیدهاند ،کنار «باباخان» ایستاده و
گوش میکند« :اینجا صدای گریه بچه دیگه نمیاد .خندهت
نگیره ،دلم تنگ ش��ده برای این صدا .قرار بود اینجا رو آباد
کنن تا جوونامون برگردن .دولتیها زی��اد آمدن؛ از نماینده
رئیسجمهوربگیرتامامورکمیتهامداد.اماهیچینشد.فقط
دیدن و رفتن .چاره چیه؟ همه یکی یکی رفتن و ما کمکم پیر
میشیم و میریم سینه قبرستون».
▪ ▪آب نیست ،آبادی نیست
مدرسه یکی از دردها بود که جوانها را راند .درختان تکیده
و زمینهای خشکیده بیرون قلعه ش��اهد تشنگی زمیناند.
سرچش��مههای قمرود ،به باغ و زمینهای ای��ن اطراف جان
میداد ،اما س��د  ١٥خرداد ،مانع آبادی ش��د .پی��ش از این،

 ٨٠خانوار ساکن قلعه ،همگی باغهای سرزنده داشتند .آب
بود ،بچهها هم بودند و مدرس��ه قدیمی پنج معلم داشت .در
س��الهای بیآبی ،دو آبانبار قاجاری پهلوی قلعه که به هم
وصلند ،خشک شدند .بعد از این ،در  ٥کیلومتری دولتآباد
چاهی زدند تا هر کس به نوبت آب بردارد .مسجد ٧٠ساله،
دری زنگ زده دارد و حیاطی پر از برگهای زرد که در گوش ه
آن ،یک جفت کفش کهنه ،زیر آفتاب تنبل پاییز مانده است.
کفشهای حسنعلی است که ١٤س��ال از مسجد بزرگ تر
است .عصا را به دیوار تکیه داده ،نشس��ته در کنجی و پاهای
ناتوان را دراز کرده است .س��رش را توی دستها گرفته و «یا
محمد ،یا علی» میگوید .حس��نعلی از دار دنیا فقط چند تا
مرغ دارد و چند درخت انار« .مگر تو این زمونه میشه گوسفند
رو س��یر کرد؟ باغ آب میخواد ،خیلی از باغها خش��ک شد.
ب��دون آب ،آب��ادی کجا ب��ود؟ اونها که باغش��ون قاب��ل بود،
اجاره دادن و راحت ش��دن ».در خیال حس��نعلی ،گلهای
آفتابگردان س��ر بلن��د کردهان��د و گندمزار طالیی در نس��یم
میرقصد .قلعه آن زمان ٤٨ ،کش��اورز داش��ت و حاال خیلی
کمتر« .االن هر رعیتی سه ربع آب دارد .من باغکاری پاییزی
رو ول کردم .وضع باقی بهتره ».ساعت  ٣بعد از ظهر فلکه آب
را میبندند و  ٥س��اعت بعد باز میکنند .کشاورزها روزی ٦
ساعت سهم آب دارند .همین چند روز پیش ،بحث سر اینکه
کسی ٢٠دقیقهبیشترآبداشتهبهزدوخوردکشید.جدلبر
سر آب هر چند روز یکبار اتفاق میافتد .حسنعلی به کمک
عصا برمیخیزد و به ُکندی از مسجد بیرون میرود.
▪ ▪بچههای خیالی در خانه سیاه و نفرین کهنه
فاطمه جوانترین زن روستاس��ت و خان��هاش قدیمیترین؛
خودش اینطور میگوید .خانهاش تاریخی نیست اما کهنه
اس��ت ،مثل س��الخوردگان مریض و از کار افتاده« .من یه زن
بدبختم ».خن��ده از روی لبش محو نمیش��ود ،حتی وقتی از
بدبختی حرف میزند و خانه را نشان میدهد که دیوارهایش
دودزده اس��ت و فرش��ش س��وخته٥٦ .ساله اس��ت و مجرد.
«من مجللم (مجرد) .االن  ١٢ساله مجلل زندگی میکنم!»
١٢س��ال پی��ش ،ش��وهرش طالق��ش داده و یکس��ال بعد،
مادرش در همین خانه مرده .از همان وقت تنهاست .عینک
را تا حد ممکن به چشمانش چسبانده و روسری را جلو آورده
تا روی عینک« .باهام حرف بزن .من کسی رو ندارم ».سطل
انارراازکنارگلدانهایکچلبرمیداردومشغولدانهکردن
میشود.گوشهاتاق،پشتهایازکیسههایپالستیکیاستو

زمینپرازکبریتهایسوخته.دوطرفدیوارسیاه،عکسدو
کودک بور و چشمرنگی به قرینه چسبیده؛ بچههای خارجی
که فاطمه عکسش��ان را از بس��اط همی��ن وانتهای هفتگی
خری��ده« .اینها بچههامن .من خ��دا رو دارم و ای��ن بچهها رو.
صبح تا شب باهاشون حرف میزنم .وایس��ا یه بچه دیگه هم
دارم ».با عجله انارها را کن��ار میگذارد و از ات��اق دیگری که
َکفَ ش سیمانی است و پر از آت و آشغال ،عکس بچه دیگری را
ِ
شیطونک من اسمش امیرحسینه.
میآورد و میبوسد« .این
از همه بیشتر دوس��تش دارم .همهش باهاش حرف میزنم.
همهشنازشمیکنم».او بایارانهوکمککمیتهامدادروزگار
میگذراند ،مثل دیگ��ر س��الخوردگان این آب��ادی که زمین
کشاورزی شان خشکیده و گوسفندان را فروختهاند« .دست
ود ُلومپیکارنَمیره.اینجافقطمنموپیرایدممرگ.ازوقتی
مادرم مرده همش به ترس و وحشت میگذره .اینجا نفرین
شدهاس .تا چندسال دیگه محدود (متروک) میشه ،محدود!
میفهمی؟ آدم پیر دیر یا زود میمیره .پیری منم دور نیست،
پس نمیش��ه دوباره ش��وهر کنم و بچه بیارم .موندم با همین
بچههام».فاطمهمیرودپیناهاربچههاینداشتهوجلزوولز
تخممرغتویماهیتابهکجومعوجبلندمیشود.دورترازحمام
قدیمی ،در خانهای ،بخاری روش��ن است تا س��رما را از جان
پیرزن و پیرمرد صاحبخانه بیرون کند .ترید نانها توی کاسه
آبگوشت،خیسمیخورد.پیرمرداززمینهایخشکحرف
میزند و پیرزن یاد نفرین کهنه میافتد« .در عهدی که اینجا
خیری با ناصرالدین شاه مرافعه کرد،
دژ سربازخونه بود ،آدم ّ
جنگید اما شکس��ت خورد و قهر کرد .بعد قلعه دس��ت دولت
افتادواورفت.همونوقتدولتآبادرونفرینکردتابعدازاین
نه خراب بشه ،نه آباد ».حاجی ابراهیم ،بزرگ قلعه است .در
طول ٩١بهاریکهدرقلعهموسپیدکرده ٥،خشکسالیرابه
چشمدیده.زن،تیلههایآبیوماتچشمشرابهاومیدوزد:
«ننههامونمیگفتنمانفرینشدیمکهنونودوغمونهمگیر
نشه .دیدین که نمیشه».

ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮز�ﻊ ﻧﻴﺮو� ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارز�ﺎﺑ� ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻬﺖ:
ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان آﻣﺎده ﻫﻤ�ﺎر� ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﺣﻮزه  ITﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮز�ﻊ ﻧﻴﺮو� ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰار� ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣ� اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
آدرسﻫﺎ� ذ�ﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 -١وب ﺳﺎ�ﺖ ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮز�ﻊ ﻧﻴﺮو� ﺑﺮق ﻣﺸﻬﺪwww.meedc.ir :
 -٢ﺳﺎ�ﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮاﻧﻴﺮwww.tavanir.org.ir :
 -٣ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎتhttp://iets.mporg.ir :
 -٤ﺳﺎ�ﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔ� �ﺎرﻓﺮﻣﺎﺋ� ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� ﺗﻮز�ﻊ www.edcr.ir
 -٥ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم -ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮز�ﻊ ﻧﻴﺮو� ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -اداره ﺧﺮ�ﺪ ﺧﺪﻣﺎت -ﺗﻠﻔﻦ٠٥١-٣٧٦٦٢٨٢٩ :

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻴﺮوى ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٧١٧٧٦آ

»ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ آب ،ﻫﺪردادن زﻧﺪﮔﻴﺴﺖ«.

ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻨﺎﮔﺴﺘﺮان ﻫﺸﺘﻢ ﺗﻮس در ﻧﻈﺮ دارد
�ﺎﺑﻠﻬﺎ� ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ
� -١ﺎﺑﻞ ﻣﻔﺘﻮل  ١×٣٠٠ﻣﺸﻬﺪ  ٢٠٠ﻣﺘﺮ
� -٢ﺎﺑﻞ ﻣﻔﺘﻮل  ٣×١٨٥×٩٥ﻣﺸﻬﺪ  ٢٠٠ﻣﺘﺮ
� -٣ﺎﺑﻞ ﻣﻔﺘﻮل  ٣×٢٤٠×١٢٠ﻣﺸﻬﺪ
 ٢٠٠٠ﻣﺘﺮ
� -٤ﺎﺑﻞ ﻣﻔﺘﻮل  ١ ×١٨٥ﻣﺸﻬﺪ  ٣٠٠ﻣﺘﺮ
از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد �ﺘﺒ� ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم
�� ﺑﺮگ ﭼ� ﺑﺎﻧ�� ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  %١٠ﻣﺒﻠﻎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� را ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٩٫٢٠ﺑﻪ
آدرس ﺑﻠﻮار ﺟﺎﻧﺒﺎز ﻧﺒﺶ ﺟﺎﻧﺒﺎز دو ﭘﺮوژه ﭘﺎژ
واﺣﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﺎﮔﺴﺘﺮان ﻫﺸﺘﻢ ﺗﻮس

 /٩٥٢٧١٩٠٨م

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺷﻤﺎره )٩۵ -٩٩٠ ،٩۵-٩٨٩ ، ٩۵-٩٨٨ﻧﻮﺑﺖ اول(

ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻧﻈﺮ دارد اﺻﻼح ،ﺑﺎزﺳﺎز� ،ﺗﻌﻤﻴﺮات ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� و ﻧﮕﻬﺪار� ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﺮﺳﺎﻧ� روﺳﺘﺎﻫﺎ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ� ﻓﺮدوس ،ﻗﺎ�ﻦ ،ﺳﺮا�ﺎن را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت
و اﻃﻼﻋﺎت ذ�ﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﻧﻮع ﺗﻀﻤﻴﻦ و ﻣﺒﻠﻎ)رﯾﺎل(
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 4٧٧٫٠٠٠٫٠٠٠
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ١٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ٣١5٫٠٠٠٫٠٠٠

رﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎر
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد)رﯾﺎل(
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
آب-ﭘﺎ�ﻪ5
٩٫5٣5٫5٣4٫4٠٠
ﻓﺮدوس
٩5-٩٨٨
١
آب-ﭘﺎ�ﻪ5
٢١٫٨65٫4٢5٫٨٧5
ﻗﺎ�ﻦ
٩5-٩٨٩
٢
آب-ﭘﺎ�ﻪ5
6٫٢٩٢٫5٨٨٫55٠
ﺳﺮا�ﺎن
٩5-٩٩٠
٣
(١ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از  ١٣٩٥/٠٩/١٦ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ١٣٩٥/٠٩/٢١
(٢ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از ﺳﺎ�ﺖ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس  www.abfar-kj.irو �ﺎ وب ﺳﺎ�ﺖ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ آدرس http://iets.mporg.ir
(۴ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ  ٢ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
(٣آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى ﻣﻮرخ ١٣٩۵/١٠/٠۴ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
(۶ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر :ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ٩٥و ٩٦
 (۵زﻣﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺳﺎﻋﺖ ٩ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  ١٣٩٥/١٠/٦در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮ�ﺖ
ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮا� �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ وب ﺳﺎ�ﺖ ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎ�� ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� و �ﺎ وب
ﺳﺎ�ﺖ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ آدرس ﻫﺎ� ﻓﻮق ﻣﺮاﺟﻌﻪ و �ﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥٦-٣٢٢١٤٧٥٢-٨اداره اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗ� و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
 /٩٥٢٧١٦٤٢ج

 /٩٥٢٧١٩٢٥ق

معموال س��اکنان کاخ س��فید هنگام خروج
از ای��ن کاخ ،اقتص��ادی رو به بهب��ود را برای
جانشینیازحزبمخالفبهارثنمیگذارند.برایمثالزمانی
که اوباما در سال  2008منتظر در دس��ت گرفتن قدرت بود،
اقتصاد آمریکا شرایط بسیار وخیمی داشت؛ در نوامبر آن سال
کارفرمایان 533 ،هزار ش��غل را کاهش دادند که بزرگترین
کاهش ماهانه در یک نس��ل محس��وب میش��د؛ اما به گزارش
نیویورکتایمز ،دونال��د ترامپ اقتصادی را ب��ه ارث میبرد که
به مدت  80ماه در بخشخصوصی ،شغل ایجاد کرده و در ماه
نوامبر ،به  178هزار نفر دیگر شغل داده است و به این ترتیب،
نرخ بیکاری از 4/9درصد در ماه اکتبر به 4/6درصد کاهش
یافته اس��ت .اگرچه رشد دستمزدها کند اس��ت ،اما همچنان
باالتر از نرخ تورم اس��ت و مصرفکنندگان ،طی نزدیک به یک
دهه ،باالترین س��طح اعتماد را به اقتصاد داش��تهاند .از سوی
دیگر،فدرالرزروآمریکاآنقدربهزیربنایقدرتاقتصادیاین
کشوراطمینانداردکهآمادهاستدرنشستخود،دراواخرماه
جاری ،نرخ بهره را افزایش دهد.با وجود همه این پیشرفتها،
میلیونه��ا آمریکایی احس��اس میکنن��د از بهب��ود اقتصادی
بهرهای نبردهان��د .اف��راد فاقد مهارت ب��ه کاره��ای کمدرآمد
گماشته شدهاند .افرادی که پیشتر ،دارای مشاغل تولیدی با
مزایای خوب بودند ،اکنون بهدلیل اینکه مجبورند شغلهای
خدماتی کمدرآمد داشته باشند یا اصال شغلی نداشته باشند،
خشمگین هس��تند .اضطراب و نگرانی شدید ،بهویژه درمیان
طبقهکارگرسفیدپوست،درموردتواناییرسیدنیاباقیماندن
درطبقهمتوسط،یکیازعواملیاستکهبهورودترامپبهکاخ
سفیدکمککرد.البته،گزارشمشاغلماهنوامبر،نقاطمنفی
همداشت.اینگزارشنشاندادافرادبیشتریبهجایپیوستن
به نی��روی کار ،از آن خارج ش��دهاند .مش��اغل تولیدی کاهش
بیشتری داشتهاند و همچنان ،ش��غلهای نیمهوقت بسیاری
وجود دارد که افراد ش��اغل در آن میخواهند بهطور تماموقت
کار کنند .اگرچه نرخ رس��می بیکاری برای فارغالتحصیالن
دبیرستان به 4/9درصد کاهش یافته ،این رقم دو برابر بیشتر
از ن��رخ بیکاری فارغالتحصیالن دانش��گاهی اس��ت .جوناس
پرایزینگ ،رئی��س منپاورگروپ ،میگوید« :نی��روی کار به دو
گروه تقسیم شده است .افرادی موفق میش��وند که قادرند از
پیشرفتهایفناوری،جهانیشدنودیگرتغییراتیکهنیازمند
ت اس��ت ،اس��تفاده کنند .ب��رای دیگر افراد ،چش��مانداز
مهار 
خوشایندی وجود ندارد ».او همچنین میگوید« :قبال بخشی
از نیروی کار ،مشاغل پردرآمدی داشتند که سطح پایین بودند
و نیاز به مهارت نداشتند .اکنون این نوع از مشاغل ،به سختی
پیدا میش��وند ».توافقی که ترام��پ با ش��رکت «کریر» حاصل
کرد ،نمونهای از عمل به وعدههای انتخاباتی مبنی بر حمایت
از کارگران اس��ت .او با این شرکت به توافق رسید که در فرایند
انتقال تولی��د از آمریکا ب��ه مکزیک ،هزار ش��غل تولیدی حفظ
شود؛ اما قدرت تشویق هم محدود است .بتسی استیونسون،
اقتصادداندانشگاهمیشیگانومشاوراقتصادیسابقاوباما،
معتقداستاگرچهبخشتولیدیهمچنانموتوررشداقتصادی
است ،اما افراد کمتر و کمتری را استخدام میکند .هم اکنون،
بیش از  80درصد از مشاغل ،مربوط به بخش خدمات است و
ترامپبایدبیشتربهاینمسئلهبیندیشدکهچطورکارگرانرابا
اینمشاغلمنطبقکند.

▪ ▪ماندن در ملک اجدادی
ِ
خل��وت آب��ادی میخوانَ��د .ردیف
خروس بیمح��ل در ظه ِر
کاهگل��ی مت��روک در نزدیکی
و
خش��تی
نامنظ��م خانههای
ِ
باروی قلعه ،با ریزش سقفها و دیوارها ،بیشتر از هم پاشیده.
خانههای نزدیک حصار ،خشت به خشت ،بازمانده از اواخر
عصر صف��وی و اوای��ل قاجارند .با ای��ن همه حدی��ث نفرین و
خشکسالی و تنهایی ،از قلعهنش��ینان هیچ یک راضی به دل
کندنازاینجانیستندوتهشمیگویند«:همینجامیمانیم
که ملک اجدادیمان است ».همین ش��د که سازمان میراث
فرهنگی هم قلعه را ثبت کرد ،بیس��خنی از رفتن س��اکنان
تنها قلعه مس��کونی -تاریخی ایران .در این س��الها ،بعضی
خانههایتاریخیازبینرفتوخانههایسیمانیبسیاریهم
ساخته شد .بخشهایی از قلعه ،که رو به خرابی بود ،دوسال
بعد از ثبت ،با خرج نماینده بخشدار ،مرمت شد .کسی که زار
و زندگیاش تهران است ،اما دوس��ال پیش وقتی سرسرای
دروازه قلعه بیجان ش��د و نزدیک بود که آوار شود ،دست به
کارمرمتششد.پارسالهمبرجوبارویجنوبیسرپاشد،اما
این بار به خرج سازمان.داالنهای تنگ و تاریک در ١٢نقطه
حصار تاریخی ،بعد از رد کردن س��ه پاگرد ،به باالی برجهای
نگهبانیمیرسد.برجهاهنوزسرپاایستادهاندوتماموسعت
پیرآبادازآنباالپیداست.ابرهادرآسمانقلعهنقاشیشدهاند
وهشتکفترطوسیوسفیدباالیقلعهمیپرند.قلعهنشینان
دلش��ان را خوش کردهاند به همین کفترهای رها که یکی از
نوهها آزادشان کرده است ،به وانتهای دمپایی و لباسی که
هر شنبه میرسند و انتظار برای روزهای تعطیلی که پیری را
از جانشان دور میکند.

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه

آﮔﻬﯽ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎرهﻫﺎى  ٩۵,۴ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﻴﻔﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان

میراث اقتصادی اوباما
برای ترامپ

ﻣﺪت اﺟﺮا)ﻣﺎه(
٢4
٢4
٢4
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آﮔﻬﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى
ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻧﻈﺮ دارد در اﺟﺮا� ﻣﻔﺎد ﺟﺰء �ﻚ از ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده  ٤ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺼﻮب
ﺳﺎل  ،١٣٨٣از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎر� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ز�ﺮ
از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ� .ﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰار� ﻓﺮاﺧﻮان
ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� از در�ﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺗﺎ ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ و اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﻃﺮ�ﻖ درﮔﺎه
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
رد�ﻒ

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺷﺮح ﻛﺎﻻ

ﻣﻘﺪار

واﺣﺪ

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ)ﺗﺤﻮ�ﻞ �ﺎﻻ(
)ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل(

ﺗﺎﻣﻴﻦ ،ﺣﻤﻞ ،ﻧﺼﺐ و
 ٩٥٢٢ﺗﻌﻮ�ﺾ �ﻨﺘﻮر اﻧﺸﻌﺎب
١
آب در ﻗﻄﺮ  ١٫٢ا�ﻨﭻ
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ در ﻓﺮا�ﻨﺪ ارﺟﺎع ﻛﺎر ﺧﺮ�ﺪ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ�ﺴﺘ� ﺑﻪ �ﻜ� از ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ز�ﺮﺷﺎﻣﻞ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜ� �ﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎر� دارا� ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧ� ﻣﺮﻛﺰ� �ﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ وار�ﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎر� ﺳﻴﺒﺎ  ٢١٧٥٢١١٧٩٩٠٠٧ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﻠ� ﻣﺮﻛﺰ� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻤﺮﻛﺰ وﺟﻮه ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎ�� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� �ﺎ ﺳﺎ�ﺮ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎت ﺑﻪ
ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ�ﻨﻨﺪﮔﺎن و �ﺎ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز دارا� ﮔﻮاﻫ� ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔ� دﻋﻮت ﻣ� ﮔﺮدد؛ از ﺗﺎر�ﺦ ٩٥/٠٩/١٦
ﻟﻐﺎ�ﺖ  ٩٥/٠٩/٢١اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� را از ﺳﺎ�ﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮ�ﻞ وارﺳﺎل اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ  ٩٥/١٠/٠٨ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ اﺳﻨﺎد ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺑﺼﻮرت
اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� ﺑﻪ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ارﺳﺎل و اﺻﻞ ﻣﺪار� واﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره  ٢ﺷﺮ�ﺖ واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﻫﺠﺮت – ﻫﺠﺮت  ١٢ﺗﺤﻮ�ﻞ ﮔﺮدد.
ﺗﺬ�ﺮ ﻣﻬﻢ :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮ�ﺖ ﻗﺒﻠ� در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎ�ﺖ ﻣﺬ�ﻮر و
در�ﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫ� اﻣﻀﺎ� اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� را ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺮا� �ﺴﺐ اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ٠٥١-٣٧٦٥٧١٩٤داﺧﻠ� ١١٣و ١٦٣ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎ�ﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ  www.setadiran.irو ﺳﺎ�ﺖ ﻣﻠ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت www.iets.mporg.ir
١٠٠٠٠

ﻋﺪد

٣٢٠

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ� اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﺿﻤﻨﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه ا�ﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ٣٠٠٠١٨٣٢آﻣﺎده در�ﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺷﻤﺎ ﻋﺰ�ﺰان ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺷﻤﺎره ) ٩۵-٩٨۵ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎر� ﭼﺎه ﻣﺠﺘﻤﻊ د�ﻬﻮ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺒﺲ را ﺑﻪ روش روﺗﺎر� در
ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
(١ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﺣﺪودى ﺑﻪ رﯾﺎل ٤٫٧٩٢٫٠٠٥٫٣٥٠ :ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎء ﺳﺎل ١٣٩٥
(٢ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٢٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺿﻤﻨﺎ  :ﭼ� ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧ�� و ﺷﺨﺼ� ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ.
ﺣﺪاﻗﻞ ٣ﻣﺎه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪ�ﺪ
(٣رﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎر� :ﺎوش ﻫﺎ� زﻣﻴﻨ� ﭘﺎ�ﻪ ٥
(۴ﻣﺪت اﺟﺮاى ﮐﺎر ٢:ﻣﺎه
(۵ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از  ١٣٩٥/٠٩/١٣ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ١٣٩٥/٠٩/١٧
(۶آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ  ١٣٩٥/٠٩/٣٠ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
(٧ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺳﺎ�ﺖ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس  www.abfar-kj.irو �ﺎ وب ﺳﺎ�ﺖ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع
رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ آدرس http://iets.mporg.ir
 (٨زﻣﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎ :ﺳﺎﻋﺖ ٩ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  ١٣٩٥/١٠/٠٤در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮ�ﺖ
(٩ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎ  ٢ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮا� �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﺷﺮا�ﻂ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮوژه ﺑﻪ وب ﺳﺎ�ﺖ ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎ�� ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� و �ﺎ وب
ﺳﺎ�ﺖ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ و �ﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥٦-٣٢٢١٤٠٦٤-٦اداره اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗ� و
ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
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CMYK

