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جلد دوم کتاب «سالم بر ابراهیم»
راهی بازار نشر می شود

دومین جلد کتاب «سالم بر ابراهیم» ،همزمان با چاپ صدم جلد اول این کتاب ،منتشر و راهی بازار نشر میشود .به گزارش وطن امروز،
محسن عمادی ،مسئول گروه شهید ابراهیم هادی ،گفت :در چاپ اول کتاب ،گروهی از افراد و راویها را پیدا نکردیم یا در دسترس نبودند.
بنابراین ،تعدادی از مصاحبههایی که بعد از چاپ جلد اول کتاب انجام شده بود ،برای چاپ در جلد دوم تدوین شد.

 ۱۰۰هزار کانال تلگرامی با بیش از یک میلیون و  ۲۰۰هزار مطلب وجود دارد

آزادی حلب ،طرح تجزیه سوریه
را ناکام می گذارد

فعالیت ٣٠میلیون ایرانی در شبکه های اجتماعی

آماره��ا گویای آن اس��ت ک��ه بالغ بر
 ۳میلی��ون ایرانی در ش��بکههای
 ۰
اجتماعی و پیامرس��انهای خارجی ،فعالیت دارند .این
در حالی اس��ت که س��هم ش��بکههای اجتماعی بومی در
جذب مخاطبان ایرانی ناچیز اس��ت .بر اساس آمارهایی
که از س��وی دس��تاندرکاران فضای مجازی کشور اعالم
 ۴میلیون گوش��ی موبایل هوش��مند
میش��ود ،بیش از  ۰
در اختیار کاربران ایرانی ق��رار دارد .این آمارها در حالی
انتشار مییابد که مطابق با اهداف سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ،یکی از ملزوم��ات عمل به  ۱۰برابرکردن تولید
محتوای داخلی ،اس��تفاده از ابزارهای بومی متناس��ب با
فرهنگایرانی-اسالمیاستودراینزمینه،پیامرسانها
و شبکههای اجتماعی میتوانند نقش پررنگی ایفا کنند.
دراینراستا،برخیمسئوالنسعیکردندبهمنظورترغیب
کاربران به استفاده از شبکههای اجتماعی داخلی ،در آن
عضو ش��وند؛ از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با
عضویت فعال در پنج ش��بکه اجتماعی داخل��ی ،از جمله
تبیان ،کلوب ،آپارات ،زیگ��ور و لنزور و نی��ز ،حمایت از دو
ش��بکه پیامرس��ان موبایلی س��اینا و بیسفون ،س��عی کرد
شبکههای اجتماعی در ایران رونق گیرد و اعالم کرد بازار
هزار میلیاردتومانی برای فعالیت ش��بکههای اجتماعی
بوم��ی مهیاس��ت .بااینحال ،بررس��یها نش��ان میدهد
شبکههای اجتماعی بومی ،از نظر جذب مخاطب آنطور
که باید موفق نیس��تند و در زندگی کارب��ران ایرانی نقش
مهمی ندارند .خبرگزاری مهر در گزارشی اشاره میکند:
«گرچه آم��ار دقیقی از فعالی��ت ش��بکههای اجتماعی در
ای��ران موجود نیس��ت ،ام��ا بررس��یها حاکی از آن اس��ت
که ش��بکههای اجتماعی مانند تبیان ،کل��وب ،فیسنما،
فارستوییت��ر ،هممیه��ن و افس��ران در ردههای نخس��ت

پرطرفدارترین شبکههای بومی قرار دارند و هریک دارای
چند د ه ه��زار کاربر هس��تند؛ حتی یکی از این ش��بکهها،
ش میلیون کاربر دارد .با وجود این ،در حوزه
مدعی شده ش 
پیامرسانهای موبایلی ،شبکه بومی با کاربر درخورتوجه
دیدهنمیشود.ایندرحالیاستکهشبکههایاجتماعی
و پیامرس��انهای خارجی هر یک چندی��ن میلیون کاربر
در ای��ران دارند و با ای��ن که بخش عم��دهای از اهداف این
شبکهها با اهداف ملی ما سازگاری ندارد ،کاربران ایرانی
اقبال زیادی به این شبکهها نشان میدهند».
▪ ▪ایرانیان ،روزانه یک میلیون و  200هزار مطلب در
تلگرام قرار میدهند

آماری که پیش از این ،از س��وی مرکز ملی فضای مجازی
ارائه ش��ده اس��ت ،نش��ان میدهد که ،به عنوان مثال ،در
د هزار کانال به وسیله
ش��بکه اجتماعی تلگرام ،بالغ بر ص 
ایرانیها ایجاد شده اس��ت و طی یک ش��بانهروز ،بیش از
یکمیلیونو  ۲۰۰ه��زار مطلب در فضای کان��ال تلگرام
تولید میش��ود؛ بهطور متوس��ط ،هر مطلب حدود ۵۰۰
هزار بار در روز دیده میش��ود و برخی از کانالها ،بیش از
ک میلیون عضو دارن��د .درباره فعالیت کارب��ران ایرانی
ی 
در ش��بکه اجتماع��ی اینس��تاگرام نی��ز ،اوضاع ب��ه همین
نحو اس��ت .ایرانیها چندین میلیون فالوئ��ر در صفحات
اینستاگرام دارند و بسیاری از این صفحات ،در مدت ۲۴
س��اعت ،بیش از دو تا س��ه هزار کامنت به خود اختصاص
میدهند و حتی شاهد هستیم برخی اخبار در این شبکه
که حتی ج��زو اولین های ش��بکههای اجتماعی نیس��ت،
بیش از ص��د تا  ۱۵۰ه��زار الیک میخ��ورد .این درحالی
است که این ش��بکههای پرطرفدار در ایران ،در ردههای
اول شبکههای پرطرفدار دنیا قرار ندارند .حتی شبکهای

یک کارشناس حوزه رفاه اجتماعی مطرح کرد

تخریب حقوق کار با گسترش مناطق ویژه و آزاد

یک پژوهش��گر حوزه رف��اه اجتماعی
معتقداستکهاجرایسیاستتوسعه
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،میتواند
به تخریب حمایتهای اجتماعی تصریح شده در قانون کار
منجر ش��ود .علیرضا خیر الهی ،از پژوهشگران حوزه رفاه
اجتماعی ،گفت :گس��ترش مناطق آزاد و وی��ژه اقتصادی
را باید یکی از مکانیس��مهای اصلی تخری��ب قانون کار در
کشور به حس��اب آورد .وی ،با یادآوری اینکه در دهههای
گذشته ،گس��ترش مناطق آزاد یکی از اصلیترین شروط
بانک جهانی ب��رای تخصیص وام به کش��ورهای متقاضی
بوده است ،در باره وجه ممیزههای طرح تعدیل ساختاری
در سالهای پس از جنگ که با سایر سیاستگذاریهای
اقتصادی ب��ه اج��را درآمده اس��ت ،گف��ت :برنام��ه تعدیل

س��اختاری ،یک ش��یو ه نوظهور در اقتصاد سیاسی است،
که از دهه  ۸۰میالدی به بعد ،عمدت ًا به صورت برونزا ،در
سلسلهمراتباقتصادجهانیبهکشورهایضعیفووابسته
تحمیل ش��ده اس��ت .خیرالهی افزود  :در تاریخ  ۴۰س��اله
نئولیبرالیس��م ،ش��یوه اجرایی این پروژه در نقاط مختلف
دنیا ،به لحاظ تاکتیکی ،طیف وس��یعی از اقدامات ،نظیر
کودتا ،انقالب ،فشار سیاسی و در نهایت ،فشار اقتصادی
را ش��امل ش��ده اس��ت؛ مش��خص اس��ت که برنام��ه تعدیل
ساختاری ،به مورد آخر ،یعنی فشار اقتصادی مربوط است.
این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی ،با اشاره به شروط بانک
جهانی و صن��دوق بینالمللی پ��ول برای پرداخ��ت وام در
دهههای  ۸۰و  ۹۰میالدی ،اظهار کرد :کشورهای جهان
سوم باید برنامههای تعدیل س��اختاری را با نظارت این دو

حسین شیخ االسالم
مشاور وزیر امور خارجه

مانند تلگرام ،در فهرست  ۱۰شبکه پرطرفدار دنیا نیست،
اما بیشترین اقبال را از سوی کاربران ایرانی دارد.
▪ ▪نقاط قوت و ضعف شبکههای اجتماعی خارجی

حس��ین خس��روی ،مع��اون محت��وای مؤسس��ه فرهنگی
و اطالعرس��انی تبی��ان ،یک��ی از دالیل قوت ش��بکههای
اجتماع��ی خارجی را ک��ه هماکن��ون ،کاربر بس��یاری در
ایران دارند ،بهرهگیری از زیرس��اختهای فنی مناس��ب
میدان��د .از طرفی ش��بکههای خارجی به علت داش��تن
طرح اقتصادی مناس��ب و س��رمایهگذاری هدفمندی که
انجام میدهند ،سازمان خود را برای تغییرات مهمی که
منافع آنها را تأمین میکند ،تجهیز می کنند و چابک نگه
میدارند .شکی نیست ،موفقیت شبکه اجتماعی نیازمند
کارمنظمعلمیودقیقاستوبایدباتوجهبهنیازقومیتها
وملیتهاوبابررسیهایروانشناختیوفرهنگشناسی
تعریف شود؛ چیزی که در کش��ور ما آنطور که باید جدی
گرفته نمیشود .او درباره اینکه آیا فیلترینگ شبکههای
خارجیمیتواندراهگشایموفقیتشبکههایاجتماعی
داخلی باش��د ،میگوی��د« :ممک��ن اس��ت فیلترینگ یک
مسکن مقطعی باش��د ،اما درمان قطعی نیس��ت ،چراکه
مردم ب��ه دنبال خدم��ات چندوجهی جذاب هس��تند و در
صورتی ک��ه خدمات ج��ذاب و پرکارب��رد دریاف��ت کنند،
جذب این سرویس میش��وند و برایش��ان فرقی نمیکند
این سرویس داخلی باش��د یا خارجی» .او ادامه میدهد:
«برخی در تالش هس��تند با ایجاد این توهم که در صورت
استفادهازسرویسهایداخلی،اطالعاتشانتحتکنترل
و نظارت ق��رار میگیرد ،فض��ای ذهنی کارب��ران را برای
نپیوستنبهشبکههایبومیمسمومکنند،امااینموضوع
کامال غیرمنطقی است ،چراکه نظارت و اشراف اطالعاتی
نهاد در کشور خود اجرا کنند؛ بنابراین ،در این شیوه ،ما با
خشونت عریان سایر شیوههای پیادهسازی نئولیبرالیسم
در نقاط دیگر دنیا مواجه نیستیم؛ اما در عوض ،این شیوه،
واجد ابعادی از خشونت پنهان و بسیار دردناک برای مردم
این کشورهاست که ش��اید حتی تاریخنویس��ان آینده نیز،
توان ضب��ط دقیق آن را نداش��ته باش��ند .او اف��زود :تعدیل
ساختاری ،شیوه اجرایی یا گونهای از نئولیبرالیسم برای
جهان سوم به شمار میآید که در آن ،این کشورها مجبورند
بحرانهای اقتصادی خود را با درونی کردنی هرچه بیشت ِر
عواملبحرانزا،تعمیقببخشند.خیرالهی دربارهوضعیت
به اجرا درآمدن سیاس��تهای تعدیل س��اختاری در ایران
گفت :به لطف منابع حاص��ل از فروش نفت ،درونی کردن
این عوامل بحرانزا ،در مجموع ،آسیب کمتری ایجاد کرده
است؛ اما هنوز در میان اقشار فرودست ،به ویژه مزدبگیران
و حاشیهنش��ینان ،کمتر کس��ی طعم تل��خ محرومیتهای
دهه  ۷۰شمسی را فراموش کرده است او درباره گسترش
مناطق آزاد گفت :ف��ارغ از وجوه مهم دیگ��رش ،باید آن را
یکی از سازوکارهای عمده خنثیسازی قانون کار به شمار
آورد .این پژوهش��گر حوزه رف��اه اجتماعی ،درب��اره وجوه
دیگر گس��ترش مناطق آزاد اظهار کرد :جالب است که در
دهههای گذشته ،گسترش مناطق آزاد ،یکی از اصلیترین
ش��روط بانک جهانی ب��رای تخصی��ص وام به کش��ورهای
متقاضی بوده اس��ت؛ یعنی اساس ًا ،گس��ترش مناطق آزاد
را باید یکی از سیاس��تهای اجرایی و عملی برنامه تعدیل
اقتصادی به شمار آورد .با در نظر داشتن این موضوع ،دیگر
جایی برای تعجب نخواهد بود اگ��ر به یاد بیاوریم در اولین
برنامه توسعه (مصوب س��ال  ،)۱۳۶۸درست در بحبوحه
تحوالت عمیق سیاس��ی کش��ور ،دولت به تشکیل مناطق
آزاد مکلف و این مهم به س��رعت در دهه  ۷۰عملیاتی شد.
او افزود  :در مورد اینکه عملکرد اقتصادی این مناطق به
صورت کلی در سالهای گذش��ته چگونه بوده ،دست کم

حتی در شبکههای خارجی نیز ممکن است و امر محالی
نیس��ت» .اما درمقابل ،خس��رو س��لجوقی ،مج��ری پروژه
اقتصاد مقاومتی ،بر این عقیده است که نباید شبکههای
اجتماعی داخلی را با ش��بکههای خارجی مانند تلگرام و
اینستاگراممقایسهکرد،چراکهاینشبکههابازارمشابهی
ندارند و اگر می��زان موفقیت آنها را در تعداد کاربرانش��ان
بسنجیم ،اصال قابل مقایسه نیستند .بههمیندلیل ،نباید
انتظار داشت شبکههای بومی در حد شبکههای خارجی
کاربر داشته باش��ند .او ادامه میدهد« :در ایران فعالیت
ش��بکههای اجتماعی بومی از لحاظ اقتصادی ،سیاسی
و اجتماعی شفاف نیست و بههمیندلیل سرمایهگذاری
در آن با واهمه همراه است؛ این درحالی است که برآوردها
نش��ان میدهد از س��ال  ۸۳ت��ا  ،۹۳حتی با وج��ود رکود
اقتص��ادی ،بهتری��ن ح��وزهای ک��ه س��رمایهگذاری در آن
جواب داده و چند برابر س��ایر بخشها با سوددهی همراه
بوده ،ح��وزه فناوری اطالعات بوده اس��ت» .به گفته عضو
هیئت عامل س��ازمان فناوری اطالعات ای��ران ،هیچیک
ک
از ش��بکههای اجتماعی و پیامرس��انها در ای��ران ،به ی 
میلیون کاربر هم نرسیدهاند و آنچه انتظار میرود ،بسیار

فراتر از این اعداد اس��ت .این درحالی اس��ت که شبکهای
 ۴میلیون کاربر دارد .از سوی دیگر ،آنچه
مانند تلگرام ۰ ،
برای کاربران مهم است سرویس خوب و پایدار است و در
صورتی که شبکههای داخلی این امکانات را برای کاربران
فراهم کنند ،کاربران به آنها نیز اعتماد میکنند.
ابوالحسن فیروزآبادی ،دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی
هم ،در گفتوگو با مهر ،میگوید« :نزدیک به  ۲۰۰شبکه
اجتماعی داخل��ی و خارج��ی در کش��ور داریم ک��ه هر یک
باالی  ۱۰هزار عضو دارند .پیامرس��انها را مردم انتخاب
میکنندوفقطنمیتوانگفتیکشبکهاجتماعیدرایران
موفق است» .براساس آماری که او ارائه میکند ،اگر تعداد
کاربرانایرانیتلگرام ۲۴میلیونبرآوردمیشود،واتساپ
هم  ۱۴میلی��ون عضو ایرانی دارد و اینس��تاگرام نیز چیزی
 ۱میلیون عضو دارد .با ای��ن حال ،او معتقد
حدود  ۱۲تا  ۴
اس��ت ش��بکههای اجتماعی بومی به دلیل اینکه مشترک
ندارند ،باید جاذبهش��ان نی��ز از ش��بکههای خارجی باالتر
باشد تا بتوانند بازار را در اختیار بگیرند .اما ،برآورد میشود
بهمرور و در دو تا س��ه س��ال آینده ،ش��بکههای اجتماعی و
پیامرسانهای داخلی بازار ایران را تسخیر کنند.

بنا بر اظهارات کارشناس��ان امر ،ظاهر ًا پروژه مناطق آزاد
از لحاظ اقتصادی ،کام ً
ال شکست خورده است .خیرالهی
افزود :البته ،مستثناس��ازی مناطق آزاد تنها یکی از انواع
مستثناسازیها از شمول قانون کار به حساب میآید و در
این زمینه ،مباحث فراوانی وج��ود دارد .خیرالهی درباره
ی دراینمناطق»نیز،گفت:در ۲۶سالاخیر،
«مستثناساز 
به صورت کلی ،سه نوع مستثناسازی گریبانگیر قانون کار
بوده اس��ت که دسته نخس��ت ،ش��امل مستثناسازیهای
مندرج در متن قانون کار  -شامل مواردی نظیر کارگاههای
خانوادگی ،کارگران مهاجر ،کارگران مشمول ماده ۱۹۰
و قس��متی از کارآموزان  -میش��ود .وی درباره دستهدوم
گفت :این گروه مستثناسازی به موارد پیشبینی شده در
متن قانون کار و به صورت مشخص ،به کارگاههای کوچک
دارای کمتر از  ۵و  ۱۰نفر مربوط میشود .این کارشناس
رفاه اجتماع��ی درباره س��ومین گروه مستثناس��ازیهای
حقوق کار گفت :این گروه شامل مستثناسازی
جغرافیایی(
)ﻧﻮﺑﺖ اول
آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه
(مناطق آزاد و ویژه) ،مستثناسازی حاکمیتی (نظیر خدام
ﻣﺰا�ﺪه ﮔﺰار :ﺷﻬﺮدار� داورزن
بقاع متب��رک و  ،) ...مستثناس��ازی کارگ��ران قالیباف و
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰا�ﺪه :ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� و ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش
رابطه
وی در
ﻣﻴﺰانشود.
غیررسمی می
مستثنا
ِ
ﺷﺮ�ﺖ در
ﺳﭙﺮده
کارگران CNG
انگاری ﻓﺸﺮده
ﮔﺎز
قانون
ش��مول
از
ش��دگان
حذف
ای��ن
جمعیتی
گس��تره
با
ﻣﺰا�ﺪه :ﻣﺒﻠﻎ ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت
ش��فافیت آمارهای حوزه
عدم
علت
به
داش��ت:
اظهار
کار،
ﻧﻘﺪ �ﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ��
اﻧﺼﺮافاین
دقیقی برای
جواب
ندارد .ﺳﻮم
وجوددوم و
پرس��شاول و
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺻﻮرت
کار کش��ور،در
دامنه و
غیررسمی و با
ﻋﻘﺪبه صورت
شده ،گاه
آمارهای منتشر
ﺗﺮﺗﻴﺐ
آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻗﺮارداد ﺳﭙﺮده
ﻣﺰا�ﺪه از
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺷﻬﺮدار�
گستره ﺑﻪ
مقامات.رسمی
ﺿﺒﻂزبان
اعتماد ،از
ﻧﻔﻊغیرقابل
تغییراتی
ﻣﺰا�ﺪه در
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺟﺰﺋﻴﺎت
اﻃﻼﻋﺎت و
در دس��ترسﺳﺎ�ﺮ
ب��رای مثال،
گی��رد.
ق��رار می
پژوهش��گران
غیررس��میﻣ�
ﻣﺰا�ﺪه ﻣﻨﺪرج
اﺳﻨﺎد
ﺑﺎﺷﺪ .م��ا در همین
کش��ور،
کارگران
در مورد تعداد
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﻗﺒﻮل ﻫﺮ
در رد
ﺷﻬﺮدار�
��تااز ۹میلیون
میلیون
هایی�ﺎبین ۴
تخمین
س��ال گذش��ته با
(از زبان وزیرﻣﺨﺘﺎر
اﺳﺖو.رفاه اجتماع��ی) مواجه بودهایم
تعاون ،کار
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :
ﺗﺴﻠﻴﻢ
و
ﻣﺰا�ﺪه
اﺳﻨﺎد
اﺧﺬ
ﻣﺤﻞ
مبنای درس��تی برای پژوه��ش در این حوزه
که نمیتواند
داورزن ﺷﻬﺮدار� داورزن
باشد .با وجود همه این مسائل ،میتوان مدعی شد که هم
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ٠٩١۵١٧٣٩۵٧٧:
اکنون  ،دست کم حدود  ۴تا  ۸میلیون کارگر غیررسمی،
٠۵١۴۴٩٢٣٨٨٢
 /٩٥٢٧٤٦٥٩ش

 ۲تا  ۳میلیون کارگر مهاجر و  ۴تا  ۵میلیون کارگر ش��اغل
در کارگاههای زیر 10نف��ر داریم .خیراله��ی اظهار کرد:
بنابراین ،با تکیه بر این تخمینها و حتی با در نظر نگرفتن
جمعیتکارگرانمناطقآزادوقالیبافانو...نیز،جمعیت
کارگران مستثنا شده از کل قانون کار ،یا بخشهایی از آن،
دست کم چندین برابر بیش��تر از جمعیت کارگرانی است
که تمام مواد قانون کار ش��امل حال آنها میش��ود .وی در
جمع بندی صحبتهای خود ،گفت :حال این سوال پیش
میآید که چگونه قانونی که در مواد اول و پنجم خود مدعی
اس��ت تمام کارگ��ران ،کارفرمایان و کارگاههای کش��ور را
دربرمیگیرد،هماکنوندرخوشبینانهترینتخمینهانیز،
حتییکچهارمیایکپنجمازکارگرانوکارگاههایکشور
را تحت پوشش کامل خود ندارد؟

آزادس��ازی حل��ب خبر تح��ول س��ازی اس��ت که خیل��ی از
رویدادهای دیگر را در منطقه غرب آس��یا رق��م خواهد زد.
برای این آزاد سازی ،تاکنون هزینههای بسیاری پرداخت
ش��ده اس��ت .پیش��تر ،بهطور مکرر ،از آمریکایی ها و س��ایر
کش��ورهای پش��تیبان تروریس��ت ها خواسته ش��ده بود که
معبریامنبرایخروجغیرنظامیانفراهمشود.همچنین،
از ایاالت متحده خواس��ته ش��ده ب��ود که جبه��ه النصره در
فهرست گروههای تروریس��تی قرار گیرد ،اما این خواسته
تحقق پیدا نکرد؛ چرا که بیشتر نیروهای تروریست موجود
در شهر حلب ،از جبهه النصره هستند .حتی به استفان دی
میستورا ،فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه
در این باره پیش��نهادهایی ش��د ،اما مرت��ب در رابطه با این
موضوع ،کارش��کنی های مختلفی صورت دادند؛ زیرا می
دانستند با آزاد سازی حلب و موفقیت ارتش و نظام سوریه،
طرح تجزیه این کشور به شکست منجر میشود .نیروهای
ارتش سوریه و مقاومت ،با ظرافت باال و تاکتیک های دقیق
نظامی ،توانستند ش��هر را به محالت خردتر تقسیم کنند،
تا بتوانند تروریس��تها را فراری و شکست دهند و از سوی
دیگر ،بتوانن��د غیرنظامیان را به مرور از ش��هر خارج کنند.
آمریکایی ها ،اکنون تمام اهداف خود را در سوریه شکست
خورده می بینن��د ،به خصوص اینکه پیش��تر ،در س��طوح
عالی ،اظهار می کردند که نظام سوریه باید تغییر کند و بشار
اس��د باید برود؛ اما می بینیم که خود ب��اراک اوباما ،رئیس
جمهور آمریکا ،در حال رفتن اس��ت؛ خانم کلینتون رقابت
انتخاباتی را به رقیبش واگذار کرد و در س��ایر کش��ورهای
همپیمان آمریکا هم ،این وضعیت را شاهدیم .این موضوع،
به این دلیل اس��ت که این افراد ،با انجام اقداماتی مخالف
منش��ور صریح س��ازمان ملل ک��ه کش��ورها را از دخالت در
امور یکدیگر باز داشته است ،س��عی می کردند برای تغییر
نظام حاکم و قانونی س��وریه اقدام کنند .در روزهای اخیر
هم ،مجدد کنگ��ره آمریکا طرحی را در دس��تور قرار داد که
اینجانب،بهعنوانکارشناس،معتقدمکهطرحمذکورمرده
متولد شده اس��ت و آن ،تجهیز تروریس��تها به سالحهای
پیش��رفته زمین به زمین و زمین به هواست .طبق این طرح
قرار اس��ت این س�لاحها در اختیار بقایای تروریس��تهای
مس��تقر در حلب قرار داده ش��ود .ام��ا باید دانس��ت که این
اقدام ،فقط آمار تلفات را باال خواهد برد .حلب ،شهر مهمی
اس��ت و از لحاظ سیاس��ی ،فرهنگی ،تاریخی و اقتصادی،
ظرفی��ت پایتختی دارد و قطع�� ًا آزاد خواهد ش��د .به همین
دلیل ،باید برای اداره و بازسازی آن بعد از جنگ برنامه های
مؤثری تدوین کرد.

 /٩٥٢٧١٩٣١ق

 /٩٥٢٧٤٩٨٣ق

ﻣﻬﺪى ﺑﻬﺎدرى -ﺷﻬﺮدار داورزن

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه )ﻧﻮﺑﺖ اول (

ﻣﺰا�ﺪه ﮔﺰار :ﺷﻬﺮدار� داورزن
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰا�ﺪه :ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� و ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش
ﮔﺎز ﻓﺸﺮده  CNGﻣﻴﺰان ﺳﭙﺮده ﺷﺮ�ﺖ در
ﻣﺰا�ﺪه :ﻣﺒﻠﻎ ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﻘﺪ �ﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ��
در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول و دوم و ﺳﻮم
ﻣﺰا�ﺪه از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺳﭙﺮده آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮدار� ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰا�ﺪه در
اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﻣﻨﺪرج ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
ﺷﻬﺮدار� در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ �� از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .
ﻣﺤﻞ اﺧﺬ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :
داورزن ﺷﻬﺮدار� داورزن
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ٠٩١۵١٧٣٩۵٧٧:
٠۵١۴۴٩٢٣٨٨٢
 /٩٥٢٧٤٦٥٩ش

ﻣﻬﺪى ﺑﻬﺎدرى -ﺷﻬﺮدار داورزن

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺑﻄﻮر
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﻣﺴﻠﺢ ﺧﺮاﺳﺎن )درﺣﺎل ﺗﺼﻔﻴﻪ (

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮق اﻟﺬ�ﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ ٩٥٫١٠٫٠٣
راس ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ واﻗﻊ درﺗﺎﻻر ﻓﺠﺮ اﻧﺘﻬﺎ�
ﻋﺪل ﺧﻤﻴﻨ�  ٧٩ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد از اﻋﻀﺎء
ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣ� ﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر �ﺎﺑﻨﺪ ،
داﺷﺘﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻬﺎم و �ﺎرت ﻣﻠ� ﻋﻀﻮ ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ
درﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰاﻣﻴﺴﺖ .ﺑﺮا� ﺷﺮ�ﺖ ﻋﻀﻮ و�ﺎﻟﺘ�،
داﺷﺘﻦ و�ﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮ� �ﺎ ﺣﻀﻮرﻃﺮﻓﻴﻦ ) و�ﻴﻞ
و ﻣﻮ�ﻞ ( ﺗﺎ  ٤٨ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺠﻤﻊ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ
ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺣﺮﻋﺎﻣﻠ� ،ﺣﺮﻋﺎﻣﻠ�
 ،٦٩ﭘﻼ�  ،١٨٣ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺿﺮور�ﺴﺖ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ
ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪا�ﺜﺮ و�ﺎﻟﺖ  ٣ﻧﻔﺮ و ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ و�ﺎﻟﺖ
�� ﻧﻔﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ  -١ :ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻧﺎﻇﺮ�ﻦ
 -٢ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ ﺳﺎل
 -٣-٩٤ﻃﺮح وﺗﺼﻮ�ﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺳﺎل
 -٤-٩٥ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺗﻤﺪ�ﺪ ﻣﺪت ﺗﺼﻔﻴﻪ  -٥ﺗﻤﺪ�ﺪ
ﻣﺎﻣﻮر�ﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ �ﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ و
ﻧﺎﻇﺮ�ﻦ  -٦اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه واﮔﺬار�
اراﺿ� ﺷﻬﺮ ﻃﻮس ) در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣ�ﺎن ﻓﺮوش (
 -٧ﺗﺼﻮ�ﺐ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺗﻠﻔﻦ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ٠۵١-٣٧١٣٨٧٢١
اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ

 /٩٥٢٧٤٤١٥م

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى)ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم(
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎﺷﯽ ﮔﺮاﻧﻴﺖ و ﮐﺎﺷﯽ ﻟﻌﺎب زﻫﺮه
ﮐﺎﺷﻤﺮ )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص  -ﺛﺒﺖ ٩٣٩
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ (١٠٣٨٠١٠۶٩۵۶
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺣﻀﻮر ﺳﻬﺎﻣﺪاران
در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  ،ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ �ﺎﺷ� ﮔﺮاﻧﻴﺖ و
�ﺎﺷ� ﻟﻌﺎب زﻫﺮه �ﺎﺷﻤﺮ )ﺳﻬﺎﻣ� ﺧﺎص( دﻋﻮت
ﻣ� ﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� )ﻣﺮﺣﻠﻪ
دوم ( ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ �ﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫١٠٫٤در ﻣﺤﻞ �ﺎرﺧﺎﻧﻪ �ﺎﺷ� زﻫﺮه
�ﺎﺷﻤﺮ ) �ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ١٢ﺟﺎده �ﺎﺷﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ (
ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد  .ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ .
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى :
 /٩٥٢٧١٩٣١ق
 -١اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧ�
ﺷﺮ�ﺖ
/٩٥٢٧٤٩٨٣
ﻣﺎﻟ�ق ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ
 -٢ﺑﺮرﺳ� و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎ�
١٣٩٤٫١٢٫٢٩
 -٣اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧ� و ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ
 -٤ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ١٣٩٤
 -٥ﺗﺼﻮ�ﺐ روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬ�
و دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ
 -٦ﺳﺎ�ﺮ ﻣﻮارد� �ﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎﺷﯽ ﮔﺮاﻧﻴﺖ
و ﮐﺎﺷﯽ ﻟﻌﺎب زﻫﺮه ﮐﺎﺷﻤﺮ
 /٩٥٢٧٥٦٤٧ش

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

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.
ﻣﺪت اﺟﺮا)ﻣﺎه(
ﻧﻮع ﺗﻀﻤﻴﻦ و ﻣﺒﻠﻎ)رﯾﺎل(
رﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎر
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد)رﯾﺎل(
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
٢4
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 4٧٧٫٠٠٠٫٠٠٠
آب-ﭘﺎ�ﻪ5
٩٫5٣5٫5٣4٫4٠٠
ﻓﺮدوس
٩5-٩٨٨
١
٢4
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ١٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
آب-ﭘﺎ�ﻪ5
٢١٫٨65٫4٢5٫٨٧5
ﻗﺎ�ﻦ
٩5-٩٨٩
٢
٢4
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ٣١5٫٠٠٠٫٠٠٠
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 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

»آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺰاﯾﺪه«

اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� در ﻧﻈﺮ دارد اﻣﻼ� ذ�ﻞ ،واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻌﻠﻢ -ﻣﻴﺪان ﻣﺎدر ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﺪت ��ﺴﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ،ﻟﺬاﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﻣﺤﺘﺮم ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ و در�ﺎﻓﺖ ﻓﺮم ﺷﺮا�ﻂ ﺷﺮﻛﺖ درﻣﺰا�ﺪه ،از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥/٩/٢٠ﻟﻐﺎ�ﺖ  ،٩٥/٩/٢٨در وﻗﺖ ادار� ﺑﻪ آدرس :ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ – ﺑﻮﻟﻮار ﻣﻌﻠﻢ – ﭼﻬﺎر راه ﺑﻬﺪار�،
اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ�  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره  ، ١اداره ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ� وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥٦-٣٢٤٢٤٧٢٤ﺗﻤﺎس
ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ و ﭘﺎ�ﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧ�  www.skh.medu.irو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮا� ﻣﻼﺣﻈﻪ و در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه در ﺳﺎ�ﺖ اداره �ﻞ ﺑﻪ آدرس ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت �ﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
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
 ٩٥/١٠/١١ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ در ﻣﺤﻞ اﺗﺎق ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اداره ﻛﻞ ﺑﺮﮔﺰارﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻮرخ
ﺷﺮا�ﻂﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺰاﯾﺪه :روز
ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
زﻣﺎن و
ﻧﻤﺎ�ﺪ.
واﮔﺬار
ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران واﺟﺪ
ﻣﻜﺎنذ�ﻞ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت
و

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

ش

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻗﻴﻤﺖ
اﺟﺮا)ﻣﺎه(
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺪت
ﻧﻮع ﺗﻀﻤﻴﻦ و ﻣﺒﻠﻎ)رﯾﺎل(
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽو ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎر
رﺷﺘﻪ
ﺑﺮآورد)رﯾﺎل(
ﻣﺒﻠﻎ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﺘﺮاژ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ
ﻣﻠﮏ
ردﯾﻒ
ﻣﺘﺮاژ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ
ﻣﻠﮏ
ردﯾﻒ
رﯾﺎل
اﺟﺎره
اﺟﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ٢4
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 4٧٧٫٠٠٠٫٠٠٠
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﯾﺎل آب-ﭘﺎ�ﻪ5
٩٫5٣5٫5٣4٫4٠٠
ﻓﺮدوس
٩5-٩٨٨
١
٣٫5٠٠٫٠٠٠
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ٣6٫5
�ﺎر)ﺷﻤﺎره(١
 ٨٫5٠٠٫٠٠٠آب-ﭘﺎ�ﻪ٧ 5
 ٢١ﻣﻐﺎزه
٢4
١٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
دﻓﺘﺮﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺠﺎر�)ﺷﻤﺎره(١ﻗﺎ�ﻦ ٢١٫٨65٫4٢5٫٨٧54٢٫5
٩5-٩٨٩
٣٫٠٠٠٫٠٠٠٣١5٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٨٫5
)ﺷﻤﺎره(٢
دﻓﺘﺮ �ﺎر
 ٨٫٠٠٠٫٠٠٠آب-ﭘﺎ�ﻪ٨ 5
ﺗﺠﺎر�)ﺷﻤﺎره(٣
 ٣٢ﻣﻐﺎزه
٢4
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺳﺮا�ﺎن 6٫٢٩٢٫5٨٨٫55٠ ٣٣٫5
٩5-٩٩٠
٣٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٨٫5
دﻓﺘﺮ �ﺎر )ﺷﻤﺎره(٣
٩ ١٣٩٥/٠٩/٢١
٧٫5٠٠٫٠٠٠
٣١٫5
ﺗﺠﺎر�)ﺷﻤﺎره(4
(١ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻐﺎزه
٣
 ١٣٩٥/٠٩/١٦ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار�
درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از
http://iets.mporg.ir
آدرس
ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
رﺳﺎﻧ�
اﻃﻼع
ﻣﻠ�
ﭘﺎ�ﮕﺎه
ﺳﺎ�ﺖ
وب
�ﺎ
و
www.abfar-kj.ir
آدرس
ﺑﻪ
ﺷﺮ�ﺖ
ﺳﺎ�ﺖ
از
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
اﺳﻨﺎد
درﯾﺎﻓﺖ
(٢ﻣﺤﻞ
٢٫٧5٠٫٠٠٠
٢٧
دﻓﺘﺮ �ﺎر )ﺷﻤﺎره(4
١٠
٨٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٣٫5
ﻣﻐﺎزه ﺗﺠﺎر�)ﺷﻤﺎره(5
4
(۴ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ  ٢ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
(٣آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى ﻣﻮرخ ١٣٩۵/١٠/٠۴ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
٣٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٨٫5
)ﺷﻤﺎره(5
�ﺎر
دﻓﺘﺮ
١١
ﮐﺎر(:
)ارﺟﺎع
ﻣﺰاﯾﺪه
در
ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻀﻤﻴﻦ
(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
ﺟﻨﻮﺑ� و �ﺎ وب
ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎ�� ﺧﺮاﺳﺎن
)ﺷﻤﺎره(6ﺷﺮ�ﺖ آب و
ﺑﻪ وب ﺳﺎ�ﺖ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﻠﮏ ﻣﻘﺮرات
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﺒﻮل
٣٫٠٠٠٫٠٠٠٠
٢٨٫5
ﺑﻴﺸﺘﺮ�ﺎر
اﻃﻼﻋﺎتدﻓﺘﺮ
ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺮا� �ﺴﺐ١٢
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ
ﯾﮑﺴﺎل
درﺻﺪ اﺟﺎره
ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ در رد �ﺎ ۵
ﺳﺎ�ﺖ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ آدرس ﻫﺎ� ﻓﻮق و �ﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥٦-٣٢٢١٤٧٥٢-٨اداره اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗ� و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.
ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن
ﭘﺮورش
آﻣﻮزش و
اداره ﮐﻞ
ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن
روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﺮﮐﺖ آب و
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 /٩٥٢٧١٦٤٢ج
 /٩٥٢٢٩٢٠٨ج

 /٩٥٢٧٤٧٢١ف
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