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نعمت ا ...با دو فیلم دربخش سودای سیمرغ
و خارج از مسابقه فجر سی و پنجم

حمیدنعمتا...تنهاکارگردانیاستکهدرجشنوارهفجرامسالدوفیلمرادرمقامکارگرداندارد.ویبافیلم«رگخواب»دربخش
سودایسیمرغ(مسابقهسینمایایران)بهرقابتمیپردازد.همچنینفیلم«شعلهور»نعمتا ...دربخش خارجازمسابقهیا«چشمانداز
سینمایایران» حضوردارد .بازیگرانیچونامینحیایی،داراحیایی،زریخوشکاموپانتهآمهدینیادرآنایفاینقشکردهاند.

رقابتونمایش 44فیلمدرسودای سیمرغ
و خارج ازمسابقه فجرسیوپنجم
احمد صبریان

sabrian@khorasannews.com

محمد حیدری دبیر س��ی و پنجمین جش��نواره فیلم
فجر  ۱۷دیماه با حضور در جمع خبرنگاران اس��امی
 ۲۸فیلم منتخب هیئت انتخاب جش��نواره فجر سی
و پنجم را برای حضور در بخش سودای سیمرغ اعالم
کرد  .آنچه انتظار میرفت واکنش برخی فیلمسازان
به انتخاب نش��دن آثارش��ان بود و بیش��ترین حاشیه
هم به فیلم «کاناپه» کیانوش عی��اری اختصاص یافت
 .دبیر جش��نوار ه در برنامه «هفت» اعالم ک��رد دربار ه
این فیل��م مقامات باالت��ر بای��د تصمیم بگیرن��د .وی
پس از اعالم اس��امی فیلمه��ا در موزه س��ینما تأکید
کرد :از مجم��وع  ۹۴فیلمی که هیئ��ت انتخاب دیده
است ،طبق فراخوان ،آثار بخش «چشمانداز سینمای
ایران» ،مشخصش��دهاند که شامل ۴۴فیلم میشود
و ازاینبی��ن ۲۸ ،فیل��م برای بخش س��ودای س��یمرغ
(رقابتی) معرفی میشوند .حیدری خاطر نشان کرد:
برای بخش مس��ابقه میتوانس��تیم  ۳۳اثر را انتخاب
کنیم ،اما کیفیت فیلمها مهم ب��ود و درنهایت هیئت

انتخاب به این تعداد اثر رس��ید .وی س��اعاتی بعد ،از
احتمال اضافه ش��دن فیلمهای بخش مسابقه به ۳۳
اثر خبر داد و افزود :فیلم «آباجان» جزو فیلمهای رزرو
استکهاگرموانع آنبرطرفشود،درموردآنتصمیم
گرفته میش��ود .یکس��ری فیلمها را هیئ��ت انتخاب
پذیرفته و در بخش چش��مانداز به نمای��ش درخواهد
آمد.همچنینچندفیلمرزروهستندواگرفیلمهایی
نرسند،جایگزینآنفیلمهامیشوند.سرانجام۵فیلم
بهبخشرقابتیفیلمفجراضافهشدواینفهرسترابه
 ۳۳فیلمرساند.همچنین 11فیلمنیزدربخشخارج
از مس��ابقه یا «چش��مانداز س��ینمای ایران» به نمایش
درمیآیند.جالبایناستکهمهمترینغایبانبخش
مسابقهدربخشچشماندازهم فیلمیندارندوشائب ه
مشکلاینفیلمهاازنظرممیزییامحتواییراتقویت
میکند.مهمترینفیلمیکهدربخشخارجازمسابقه
به نمایش درمیآید« ،ش��علهور» به کارگردانی حمید
نعمتا ...اس��ت .به اینترتی��ب نعم��ت ا ...یک فیلم
در بخش مس��ابقه (رگ خ��واب)و یک فیل��م در بخش
غیررقابتی(شعلهور)جشنوارهامسالدارد.

امیر جعفری
در نمایی از فیلم
«آزاد به قید شرط»

خوب،بد،جلف(پیمانقاسمخانی)

پیمان قاسمخانی فیلمنامهنویس امسال نخستین
فیلم خود «خوب ،بد ،جلف» را جلوی دوربین برد.
این فیلم درباره یک کارگردان هنری س��ینما است
که از طرف تهیهکنند ه خود تحتفشار است تا از دو
بازیگرتجاریبرایبازیدرنقشهایاصلیفیلمش
اس��تفاده کند .حمید فرخ نژاد ،پژمان جمشیدی،
سام درخش��انی ،مانی حقیقی ،ویشکا آسایش و...
ازجمله بازیگران فیلم «خوب ،بد ،جلف» هستند.

فهرستفیلمهایجشنواره
فیلمفجرتکمیلشد
با اضافه شدن  ۵فیلم دیگر به بخش مسابقه سینمای
ایران س��ی و پنجمین جش��نواره فیلم فج��ر ۳۳ ،فیلم
این بخش کام��ل ش��د«.کوپال» و «خانه » از فهرس��ت
پیش��نهادی «هن��ر و تجربه» به بخش مس��ابقه س��ی و
پنجمی��ن جش��نواره فیلم فج��ر راه یافتند.ه��ر دو این
فیلمها با پروان��ه س��اخت ویدئویی ساختهش��دهاند و
نخستین فیلم بلند داس��تانی سازندگانشان به شمار
میآیند .عالوه بر این ۲فیلم تعدادی دیگر از فیلمهای
سینمایی بخش مس��ابقه به علت داشتن ویژگیهای
هنری و تجربی ،در فهرست پیش��نهادی گروه «هنر و
تجربه» قرار دارند.اس��امی نهایی فیلمهای حاضر در
بخش سودای سیمرغ س��ی و پنجمین جشنواره فیلم
فجر به اینشرح است:
«-1کارگر ساده نیازمندیم » منوچهر هادی
 «-2مادری » رقیه توکلی
«-3ایتالیا ایتالیا» کاوه صباغ زاده
 «-4انزوا » مرتضی علی عباس میرزایی
 «-5نگار » رامبد جوان
«-6سد معبر» محسن قرایی
«-7چراغهای ناتمام» مصطفی سلطانی

امیر جدیدی
در نمایی از فیلم
«قاتل اهلی »

«-8ماهگرفتگی » مسعود اطیابی
«-9یک روز بهخصوص» همایون اسعدیان
 «-10کمدی انسانی » محمدهادی کریمی
«-11ویالییها » منیر قیدی
«-12گشت  » 2سعید سهیلی
 «-13سوفی و دیوانه » مهدی کرمپور
«-14رگ خواب» حمید نعمت ا...
«-15پشت دروازه بهشت » علی نوری اسکویی
«-16اسرافیل» آیدا پناهنده
«-17فراری » علیرضا داوود نژاد
«-18ماجرای نیمروز» محمدحسین مهدویان
«-19بدون تاریخ بدون امضا» وحید جلیلوند
«-20سارا و آیدا» مازیار میری

«-21زیر سقف دودی» پوران درخشنده
«-22خفگی » فریدون جیرانی
 «-23پشت دیوار سکوت» مسعود جعفری جوزانی
 «-24آذر» محمد حمزهای
 «-25قاتل اهلی » مسعود کیمیایی
«-26تابستان داغ » ابراهیم ایرجزاده
21«-27روز بعد » سید محمدرضا خردمندان
«-28شماره  17سهیال» محمود غفاری
«-29آباجان» هاتف علیمردانی
«30خوب ،بد ،جلف» پیمان قاسمخانی
«-31فصل نرگس » نگار آذربایجانی
«-32خانه» اصغر یوسفینژاد
«-33کوپال» کاظم مالیی

مهمترینبرگزیدگان«سینماحقیقت»درجشنوارهفجر

نمایش یازده فیلم در بخش خارج از مسابقه
اس��امی فیلمه��ای بخ��ش چش��مانداز س��ینمای
ایران(خارج از مس��ابقه) در سی و پنجمین جشنواره
فیلم فجر اعالم ش��د ۱۱ .فیلم در بخ��ش غیررقابتی
چش��مانداز س��ینمای ایران در کن��ار  ۳۳فیلم بخش
مسابقه سینمای ایران (س��ودای سیمرغ) به نمایش
درمیآید.اسامی ۱۱فیلم بخش چشمانداز سینمای
ایران به این شرح است:
 -۱آزاد به قید شرط (حسین شهابی)
-۲اشنوگل(هادیحاجتمندوعلیسلیمانیسرندی)

حاشیه نگاری بر 5فیلم افزوده شده
بهبخشسودایسیمرغ

 11فیلم مستند در جشنواره امسال که همان آثاری
هستند که یک ماه پیش در جش��نواره سینما حقیقت
یا برنده جایزه ش��دند و ی��ا موردتوجه ق��رار گرفتند در
جشنواره فیلم فجر سی و پنجم به رقابت میپردازند.
هیئ��ت انتخ��اب بخش مس��تند جش��نواره فیل��م فجر
متشکلازحبیباحمدزاده،محمدتهامینژاد،فرشاد
فرشته حکمت ،لقمان خالدی و سام کالنتری ،اسامی
 11فیلم راهیافت��ه به این بخش رقابتی را بدین ش��رح
اعالم کردند:
«- 1صفرتا سکو» سحر مصیبی
«-2آبی کمرنگ» آرش الهوتی   

-۳امپراتور جهنم ( پرویز شیخ طادی )
 -۴ایستگاه اتمسفر ( مهدی جعفری )
 -۵ترومای سرخ (اسماعیل میهندوست)
 -۶خانه دیگری ( بهنوش صادقی )
 -۷دریاچه ماهی (مریم دوستی )
 -۸دعوتنامه (مهرداد فرید)
 -۹شعلهور (حمید نعمت ا)...
 -۱۰ماجان به کارگردانی (رحمان سیفی آزاد)
 -۱۱یادم تو را فراموش (علی عطشانی)

«-3آوانتاژ» محمد کارت
«-4بزم رزم» سید وحید حسینی
«- 5رئی��س ال��وزراء» س��ید محمدرض��ا
هاشمیان
«-6ناپدید» فرحناز شریفی
«- 7فوق ماراتن » سعید کشاورز
« 8انحصار ورثه» محمدعلی شعبانی
«-9متهمیندایرهبیستم»حساماسالمی  
«-10آهستگی» یاسر خیر
« -۱۱کوی��رس س��وریه کوچ��ک» س��عید
صادقی

فصلنرگس(نگارآذربایجانی)

ن��گار آذربایجان��ی «فص��ل نرگ��س» را ب��ا نگاه��ی
انساندوستانه و قصهای امیدبخش از جنوبیترین
نقطه تا ش��مالیترین منطقه پایتخت به ش��یوهای
متفاوت به تصویر کشیده است.ریما رامینفر ،یکتا
ناصر ،امیر آقایی ،پژمان بازغی ،گوهر خیراندیش
و ...بازیگران اصلی «فصل نرگس» هستند.

کوپال(کاظممالیی)

داستانفیلمدرموردیکشکارچیوتاکسیدرمیست
به ن��ام دکتر احم��د کوپال اس��ت که درس��ت قبل از
تحویل س��ال نو دچ��ار یک چال��ش بس��یار غریب در
زندگیاش میش��ود .فیلم عمدت ًا ت��ک بازیگر و تک
لوکیشن است .نازنین فراهانی و پوریا رحیمی سام
در«کوپال» ایفای نقش کردهاند.

آباجان(هاتفعلیمردانی)

جدیدترین ساخته هاتف علیمردانی گویا با انجام
اصالحات موردنظر مجوز حضور در جشنواره سی
و پنجم فجر را گرفته اس��ت .داس��تان «آباجان» در
دهه  ۶۰میگذرد و زندگی اجتماعی مردم در آن
سالها روایت میش��ود .فاطمه معتمدآریا ،شبنم
مقدمی ،س��عید آقاخانی ،فریبا متخص��ص و  ...در
این فیلم ایفای نقش کردهاند.

خانه(اصغریوسفینژاد)

ابراهیم حاتمیکیا در پشت صحنه «انحصار ورثه»

اهدای یکی از جوایز رسمی
بهیکفیلمکوتاه

ماجرای «خان��ه» حول یک وصی��ت نامه میچرخد.
مردی چشم از جهان فروبسته است .متوفی وصیت
کرده اس��ت که پ��س از م��رگ ،جس��د او را در اختیار
دانشکده پزشکی برای استفاده علمی قرار دهند اما
دخترشبهشدتبااینموضوعمخالفاست.اینفیلم
با بازیگران غیرحرفهای جلوی دوربین رفته اس��ت.

آﮔﻬﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ٧٨٢۶
و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٢٣۶٢٠٢

رئیس انجمن فیلم کوتاه اعالم کرد هیئتداوران فیلم کوتاه تعیینکننده اهدای
سیمرغ و یا دیپلم افتخار فجر در این بخش هس��تند .به گزارش مهر مسعود امینی
تیرانی رئیس هیئتمدیره انجمن فیلم کوتاه (ایسفا) گفت :با توجه به توافقهای
انجامشده با حجت ا ...ایوبی رئیس سازمان سینمایی ،محمد حیدری دبیر سی و
پنجمین جشنواره فیلم فجر و صادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان
ایران ،در مراسم اختتامی ه جشنوار ه فیلم فجر سال جاری حتم ًا یکی از جوایز رسمی
جش��نوار ه به یک فیلم کوتاه اهدا میش��ود و تنها تصمیم هیئتداوران فیلم کوتاه
درباره اهدای سیمرغ یا دیپلم افتخار فجر در این مورد تعیینکننده است.

ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﻮاﻧﺴﻨﺠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدى

ﺷﻬﺮدار� ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼﻏ� ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮدار� ﻫﺎ و دﻫﻴﺎر� ﻫﺎ�
وزارت �ﺸﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮد�  ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻮﺳﺎز� و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر �ﻨﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮا�ﻦ
ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﺗﻤﺎﻣ� ﻣﺸﺎور�ﻦ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ �ﻪ دارا� رﺗﺒﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎز� و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣ�ﺑﺎﺷﻨﺪ
دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ  ،ﺳﻮاﺑﻖ و رزوﻣﻪ �ﺎر� ﺑﺮا� ﺗﻮاﻧﺴﻨﺠ� ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١١٫٣ﺑﻪ
ﺷﻬﺮدار� ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم  -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮدار�  -دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد اراﺋﻪ �ﻨﻨﺪ .

ﻫﺎدى ﻣﺴﻠﻤﯽ  -ﺷﻬﺮدار ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫٠٤٫٢٨ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ذ�ﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ:
 -١روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.
 -٢ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ� ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ آزﻣﻮده �ﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس اﺻﻠ� ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ� اﺻﻮل ﭘﺎ�ﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس
ﻋﻠ�اﻟﺒﺪل ﺳﺎل ﻣﺎﻟ�  ١٣٩٥اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد�ﺪﻧﺪ-٣ .ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟ�  ١٣٩٤ﺑﻪ ﺗﺼﻮ�ﺐ رﺳﻴﺪ.
ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ا�ﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟ�  ،اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻘﺎﺿ� در ﺳﻮاﺑﻖ اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ� ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺮﻗﻮم ﺛﺒﺖ و در ﭘﺎ�ﮕﺎه آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ
اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﻣﺠﻤﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٣٠٧٠٠٥ب

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان
اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٣٠٦٦٤٧ش

ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
٩5٫٢5

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه
ﺑﻬﺴﺎز� و آﺳﻔﺎﻟﺖ راه روﺳﺘﺎ�� رﺣﻤﺖ آﺑﺎد-
�ﻼﺗﻪ ﺧﺎن � -ﻼﺗﻪ ﻧﻮ -ﺑﻘﻴﻊ -ﺑﺮزو و ﻣﺤﻮر ﮔﻮﺟ�

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
زاوه

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد
ﺣﺪود 466٠١
ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل

رﺷﺘﻪ و رﺗﺒﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر :ﭘﻴﻤﺎن �ﺎران دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ در رﺷﺘﻪ راه و ﺗﺮاﺑﺮ� و دارا� ﻇﺮﻓﻴﺖ آزاد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﺎم ﻓﻨ� و اﺟﺮا�� )ﺳﺎﺟﺎر(
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ�http://sajar.mporg.ir :
ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان:
از اول وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫١٠٫٢١ﻟﻐﺎ�ﺖ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ ٩٥٫١٠٫٢٥
ﻣﺤﻞ ﻫﺎ� در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان:
 -١ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ آدرسhttp://iets.mporg.ir :
-٢ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم -ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم و ﻓﺮدوﺳ� -اداره �ﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎز� اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�
)ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره  -(٢اداره ﭘﻴﻤﺎن و رﺳﻴﺪﮔ�
ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان :ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرﺧﻪ ٩٥٫١١٫٩
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان:
 ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم -ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم و ﻓﺮدوﺳ� -اداره �ﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎز� اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�)ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره  -(٢اداره ﭘﻴﻤﺎن و رﺳﻴﺪﮔ�

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٣٠٤٣٥١آ

 /٩٥٢٧٩٠٥٢د

آﮔﻬﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎران )ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ  -ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى()ﻧﻮﺑﺖ اول(

 /٩٥٢٧٩٠٢٧د

ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ رﻋﺎ�ﺖ ﻣﻔﺎد آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠ� ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ� آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ�،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذ�ﻞ را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ� واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ �ﻪ دارا� ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،واﮔﺬارﻧﻤﺎ�ﺪ.
رد�ﻒ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻣﺪت اﺟﺮا

٢

اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر�
)ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ� ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� ،ﻣﺸﺘﺮ�ﻴﻦ
وﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣ�( در ﻗﺎﻟﺐ �ﺎر ﻣﺰد� در
ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺮ�ﺰ� و
اﻣﻮرﻫﺎ� ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎ ادارات ز�ﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد
»ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل«

ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

 ١٢ﻣﺎه

٦٤٦٤٦

ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� ،اوراق
ﻣﺸﺎر�ﺖ ﺑﺎﻧ�� ،وار�ﺰ
وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﭼ� ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺷﺪه ﺑﺎﻧ�� ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
 ٢٠٤٠٠٠٠٠٠٠ر�ﺎل

 -١ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ  :ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ در رﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣ� و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ا�ﻤﻨ� اﻧﺠﺎم

 /٩٥٢٧٩٠٤٥د

 /٩٥٢٧٩٠٣٨د

�ﺎر از وزارت ﺗﻌﺎون � ،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ�
� -٢ﺎرﻓﺮﻣﺎ  :ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� )ﺳﻬﺎﻣ� ﺧﺎص(
 -٣دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت  :ﻣﺸﺘﺮ� ًﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار�،ﻣﺸﺘﺮ�ﻴﻦ و ﻣﺎﻟ� و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ� و ﻣﺪ�ﺮان اﻣﻮرﻫﺎ� آب و
ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
-٤ﺗﺎر�ﺦ ،ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ اوراق اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ�  :واﺟﺪ�ﻦ ﺷﺮا�ﻂ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت  ٥روز از ﺗﺎر�ﺦ
اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� )ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥/١٠/٢٨ـ ﺑﺠﺰ ا�ﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ( ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اوراق اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﻗﺮاردادﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ�  :ﻣﺸﻬﺪ ـ ﺑﻮﻟﻮار و�ﻴﻞ آﺑﺎد ـ اﺑﺘﺪا� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺻﺪف
 ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥١-٣٨٦٦٣٩٣٨ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ و �ﺎ از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪﻧﺸﺎﻧ� iets.mporg.ir :اﺳﻨﺎد ﻣﺬ�ﻮر را در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ و ﻇﺮف ﻣﺪت  ١٤روز )ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ (٩٥/١١/١٢
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗ�ﻤﻴﻞ و ﺗﺤﻮ�ﻞ اوراق اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ� ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
-٥ﺳﺎ�ﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  :ﭘﺲ از ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ،ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت )ﻣﺤﻞ و ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و� (....ﺘﺒ ًﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ا�ﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.

دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ www.abfakhorasan.ir :

 /٩٥٣٠٦٩٨٨ب

CMYK

