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رضا قدیمی مدیرعامل س��ازمان خدم��ات اجتماعی ش��هرداری تهران گف��ت  :به طور متوس��ط در هفت��ه  30میلیون توم��ان هزینه درمان
کارتنخوابها و معتادین می شود .وی تصریح کرد :آمار ما نشان می دهد که حدود  80درصد کارتن خواب ها معتاد هستند و براثر اعتیاد
کارتن خواب شده اند و  20درصد نیز به دلیل مشکالتی همچون ورشکستگی  ،شکست عشقی و  ...به کارتن خوابی روی آورده اند.

 80درصد کارتن خواب ها
معتاد هستند

چند ساعت خیابان گردی و هم صحبتی با اهالی شیشه و تریاک

کارتنخوابهاچهمیگویند؟
دانش پور

info@khorasannews.com

یادم نمی رود تمام ژست هایش را که قد و باالیش را
با تفاخر نشان می داد و می گفت« :با همین ریخت
و قیافه دختری عاشقم است .هر روز برایم پول های
میلیونیمیآورد»یاآنجملهآخرشراکه«فکرنمی
کنمبانوشتناینحرفهاکسیبهفکرماباشد،تازه
اگر ما را از فردا شب بیرون نیندازند کار کرده اند»
خودش که می گفت قربانی تبعیض بین فرزندان
است .از پدری پولدار اما بی توجه به خانواده و به
خصوصاو.ولیرفیقشتاکیدداشتکهشیشهمی
زندونبایدحرفهایشراجدیبگیریم! محسنجاو
مکانیندارد،شبهایشرادرمددسرایشهرداری
میگذراند.سهسالاستکههرشبکارشهمین
است .خیلی از زندگی شبانه در مددسرا راضی
نیست.اگرچهحرفهاییکه میگویدراآنهاییکه
حالوروزدرستودرمانتریدارندتاییدمیکنند.
شایدهمبراثرشیشهباشد؛نمیدانم!
▪ ▪ساعتاز 9شبگذشته...

ساعت از  9شب گذشته .این روزه��ا سرمای هوا
استخوانسوزنیستاماآزاردهندهاست.نشانیبه
دست در منطقه ای از جنوب شرق تهران به دنبال
مرکز نگهداری کارتن خواب ها می گردیم .پیش
از آن که تابلوی مددسرای خ��اوران را کمی بعد از
شهرکرضویهدرحاشیهاتوبانامامرضا(ع)ببینیم،
جمع معتادان که همان نزدیکی ،درست سر کوچه
مددسرا ،کنار آتش در حال مصرف مواد هستند،
متوقف مان می کند .یکی دو نفر سرنگ به دست
دارند و چند نفری هم سرشان گرم شیشه ای است
که داخل گودی پایپ  ،چاق شده است .در دست
بعضی ها زرورق های هروئین برق می زند و بقیه که
حالشانحتیازاینهاهمخرابتراست.هیچکس
آندوروبرکاریبهکارشانندارد.دومعتادکنارآتش
باحالیخرابرویزمیننشستهاند.
در این سرما چرا خوابگاه نمی روید؟
* اول بکشیم بعد می رویم .آن جا که نمی گذارند
موادمصرفکنیم.
آنیکیکهحتینمیتواندسرشراباالبیاورد،ادامه
حرفشرامیگیرد:
* خانم بنویسید ما را ساعت  5بیرون نکنند! اصال

برایشان فرقی نمی کند برف و باران باشد یا سرما و از وضعیت شلتر ها یا همان سرپناه ه��ای شبانه
گرما ،ساعت 5که می شود ما را بیرون می ریزند .به معتادان که می پرسم راضی است .به قول خودش
جایشبها،صبحهایزود،وقتیهنوزهواتاریک خیلی از خوابگاه های شهرداری را امتحان کرده
«البته آن هایی که باال شهرند شرایط بهتری دارند.
استخیابانخوابمیشویم.
می گویم :همین قدر که حمام می کنید و در جای اینجا هم خوب است .حداقل از سرمای هوا دور
میمانیم».
گرم کمی استراحت می کنید راضی نیستید؟
***
* حمامش همیشه گرم نیست گاهی آبش سرد
است .چند خوابگاه دیگر هم رفته ام همه جا همین شعله های آتش هنوز روشن است .گویا قرار نیست
طور است .اگر دیر برویم که بدتر .مجبوریم به یکی آقایان به این راحتی ها از کشیدن مواد در کنار آتش
ازسالنهاییبرویمکههمهبالباسهایتنشانمی دستبکشند.باآرامشمشغولکارشانهستند.ورود
یکپرایدسیاهکهکنارخیابانمیایستدآنهاراازجا
خوابند،بویگندمیدهدوپرازشپشاست.
سرمراکهبرمیگردانمشایدبیشتراز 10-15معتاد میکند.همگیمیدوند.دوپسرجوانبدونآنکه
اطرافمایستادهاند.یکبارههمگیشروعمیکنند پیادهشوندپرسهایچلوکبابرادادندورفتند.هر
به صحبت .یکی از آن ها می گوید :خانم دروغ می کدامجداجداظرفهایغذا رابهطرفممیگیرند...
گویند .همیشه آب حمامش گرم است .مکانش هم *بفرما خانم ..
تمیزاستوشپشندارد.همهچیزخوباست.هنوز -مگرداخلخوابگاهبهشماغذانمیدهند؟
حرفشتمامنشدهکهیکدفعهصدایهمهمعتادان * چرا ولی غذای بدرد بخوری نیست .یا عدسی حتی با حقوق معمولی کار کنم .اگر کار باشد ترک خرجمیکردم».
محسن دست به جیبش می کند و با اصرار شماره
میکنموفقطمیچسبمبهکار.فقطکارمیخواهم
میدهندویالوبیا.آنهمبیشترآباست.بایدکلی
درمیآید«چرادروغمیگی؟»
خواهر و برادرش را به من می دهد تا از آن ها بپرسم
ویکاتاق 6متری.
آن وسط حامد جلو می آید و می گوید «این ها را ول بگردیمتاچندعدسشناوردرآبپیداکنیم.
چرا سرش کاله گذاشته اند و سراغی از او نمی
حسن می گوید :چند سال قبل غذای بهتری می وحیدمیپردوسطحرفهایمان:
کن،بذارمنبراتبگم»
دادند.پلووخورشتو...امااالنفقطغذاهایآبکی *مااینجا دکتروفوقلیسانسولیسانسداریم.من گیرند!
فکرنمیکنمبیشتراز 20سالداشتهباشد.بهنظر
خودمفوقدیپلمبرقصنعتیدارم.مربیاسکیتهم علی خیلی متفکرانه فقط گوش می ده��د .انگار
حالشخوبمیآید.حرفزدنشهمکمیعادیتر میدهند.
هستم .ولی االن این جا هستم .کار ندارم و معتادم .حوصلهدرددلکردنندارد.میپرسمتوچرا؟
است « .این جا دو گروه هستند .یک گروه که زودتر اکبررویپلهمغازهایدرحاشیهخیابانتندتندغذا
* فرزند طالق هستم .از بچگی از مادرم خبر ندارم.
می آیند و باید لباس مخصوص خوابگاه را بپوشند  .می خورد .من را که کنارش می بیند با خنده ای که کسی هم به من کار نمی دهد .این که فقط این جا
پدرمهمتاوقتیکهزندهبودسرشبازنباباگرمبود
درسالنآنهاتختوامکاناتوجوددارد.ولیگروه دندانهایزردویکیدرمیانشمعلوممیشود،می بخوابیمچهفایدهایدارد.
بعدشهممرد.منهمرفتمپیشمادربزرگم.همان
بعدهمادامهمیدهد:
دوم که ضایعات جمع کن هستند دیر می آیند و یا پرسد:میخواهیازمنگزارشبگیری؟
*همسرم که فوت کرد نتوانستم دوام بیاورم ،معتاد جا هم دوستانم معتادم کردند .االن فقط دنبال کار
این جا چه کار می کنی؟
مامورانآنهاراجمعمیکنندوبالباسهایتنشان
هستم.اگربهمنکاربدهنداعتیادمراترکمیکنم.
داخلسالنمیروند(.اشارهمیکندبهلباسهای *کسی را ندارم  .از شهرستان آمدم تهران تا زندگی ش��دم .خانواده خوبی دارم .همه شان در تهران
خودش ) با همین لباس های افتضاح و کثیف که پر بهتری داشته باشم .اول کارگرنانوایی بودم .خوب هستند .سه راه طالقانی .ولی پیش آن ها نمی روم .قیافه اش داد می زند که هنوز  20سالش هم نشده
 .همین که دندان های مصنوعی اش را بیرون می
از شپش و کثافت است .ساعت بیدارباش و بیرون پول در می آوردم ولی معتاد شدم .وضعم که خراب دوستندارمباآبرویآنهابازیکنم.
آورد،دلمریشمیشود.
 از خوابگاه می پرسم؟کردنمعتادانهمفرقمیکند.کسانیکهدرسالن شدکسیبهمنکارنداد.االنهم اینجاهستم.
*«خوابگاهخوبه،فقطغذاشخوبنیست.آبحمام *اعتیاد وکتکاینبالراسردندانهایمآوردهاست.
 چرا نمی روی داخل خوابگاه؟اصلیمیخوابندساعت 6بایدبیدارشوندولیبقیه
 کتک؟برایدوسهساعتگرمه.کثیفهمهست»...
را 5صبحبیرونمیکنند.شایدگاهیهواسردباشد *آنجانمیگذارندمصرفکنم.موادمراکهبکشم
چند بار من را بردند کمپ اجباری .راحتمان نمی
محسن ،همان که شیشه زده بود شروع می کند
ولیهمیشههممادلماننمیخواهداینجابیاییم .وغذابخورممیروم.
گذاشتند.فکرمیکردندباکتکترکمیکنیم.به
به حرف زدن:
 راضی هستی؟گاهیمارابهزورمیآورند.اگرمیشدهمینجاآتش
ﺳﻨﮕﺎن
ﻣﺠﺘﻤﻊ
باور کنید خدااگربهمنکاربدهندزندگیامدرستمیشود!!
آﻫﻦای دارد.
ﺳﻨﮓفایده
حرف ها چه
روشنکنیمومشکلیبرایماندرستنکنند،همین * امکاناتش خ��وب اس��ت .فقط صبح ه��ای زود« ،نوشتن این
آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى
***
برایشان خبر
آخرش هم
کاری نمی
که هیچ
جامیماندیم».بینآنهاحسنازبقیهسنبیشتری ساعت 5بایدبیرونبیاییم.درتاریکیهوادرخیابان
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ
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« دیپلم ادبیات دارم و بازنشسته  ....هستم با برادرم کردنمانرا 7کنندبهتراست.
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 از صبح تا شب چه کاربه اختالف خوردم و برایم پاپوش درست کرد .چند
اﺳﻨﺎد اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﺳﻬﺎﻣﺪارن و
�ﻠﻴﻪ
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ﻣﺤﺘﺮمضایعاتجمعمیکنم.دلهدزدیمیکنمیا محبت دارند به جز او « :چند تا داداش و خواهر دارم زمانیبههمریختکه معتادشدوهمهاقوامطردش
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که همه دکتر و مهندس هستند .فقط بین آن ها من کردند .دو ماه است که ترک کرده  .تجربه هر نوع
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روزهستم .آهنگری و کفاشی هم بلدم .حاضرمS
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی
- 1کنایهازعصبانیشدنیادرتمامروزبدخلقبودناست-شناور
باركش بدون موتور  - 2نوعی هواپیمای جنگی  -روایت كننده
 برانگیختگی و التهاب درونی  -تکرار حرفی از الفبا  - 3واحدپول بلغارستان  -نوعی آش نذری  -تخمک  -ضربان ناشی از
جریانخون- 4حرفندا-تحقیقوپژوهشدربارهموضوعی-ته
نشست-بیماریناشیازتجمعبیشازحدهوادربافتهایبدن5
شلجمی-مویبلند-فرزندزکریاینبی(ع)-شوهرخواهر- 6ﻋﺎدى
ﻋﻤﻮﻣﯽ
نظارتوآﮔﻬﯽ
نویسندهروسی
گوركی،
ﻣﺠﻤﻊماكسیم
دﻋﻮت-ازآثار
مراقبت-مالط
ﺷﺮﮐﺖ
اول(
)ﻧﻮﺑﺖ
اﻟﻌﺎده
ﻓﻮق
پرندهﻃﻮر
 - 7ﺑﻪ
دستی  -هرچیز
چیره
چپاول -
غارت و
شآواز -
ای خو
ﻃﻮس
ﻓﺪک
ﻣﺴﮑﻦ
آذری-شمارههریك
منزل
ﻣﻬﺮاروپا-
حیات
ﺗﻌﺎوﻧﯽتجدید
سبكوزن- 8دوره
نازی  - 9بیهوده  -انجمن
رهبران حزب
از نامه های اداری  -از
ﺗﺼﻔﻴﻪ(
)در ﺣﺎل
بین المللی هواپیمایی جهان -از آثار هوشنگ مرادی کرمانی،
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪارن و اﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮم
گذشته-تهدیگ
ﻋﻤﻮﻣ�- 10
سمتوسو
نوجوان-
کودکو
نویسنده
ﻋﺎد�روز)ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺠﻤﻊ
ﺷﻮد در
دﻋﻮت ﻣ�
روزقاریقرآن
اولین
عرب-
ﺗﻌﺎوﻧ�- 11،
ارمنستان
پایتخت
گریانیدن-
ﺻﺒﺢ
روز ٩
ﺳﺎﻋﺖ
ﺷﺮ�ﺖ
اﻟﻌﺎده(
 ﻓﻮقﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮار
قرآنﻣﺤﻞ
 ٩٥٫١١٫٧در
در ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ
کریم".
ﻣﻮرﺧﻪملقببه"پیر
مسجداالقصیو
ﻣﻮﺳﻮ� ﻗﻮﭼﺎﻧ�  ،٢١ﺑﺮجﻫﺎ� ﻓﺪ� ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ
عمودی
ﻧﺪارﻧﺪ
را
ﺟﻠﺴﻪ
در
ﺣﻀﻮر
اﻣ�ﺎن
�ﻪ
اﻋﻀﺎ��
رﺳﺎﻧﻨﺪ.
 - 1تنگدستی  -چرا كردن  - 2فضای بین دو خط -از آرایه های
ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ را� ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ و�ﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ
�ﺘﺒ� ﭘﺲ از ﺗﺎ�ﻴﺪ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد د�ﮕﺮ�
ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .در ا�ﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد آرا� و�ﺎﻟﺘ�
ﻫﺮ ﻋﻀﻮ  ٣را� و ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ �� را� ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -١ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ از روﻧﺪ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮدار� و اﺳﻨﺎد واﺣﺪﻫﺎ از آﺳﺘﺎن ﻗﺪس و
ﺗﺼﻮ�ﺐ آن
-٢ﺗﺼﻮ�ﺐﺻﻮرتﻫﺎ�ﻣﺎﻟ�)ﺗﺮاز٩٢و٩٣و٩٤و(٩٥
 -٣ﺗﺼﻮ�ﺐ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﻣﺰدا و ﻓﺮوش واﺣﺪﻫﺎ و
ﭘﺎر�ﻴﻨﮓﻫﺎ و اﻧﺒﺎر�ﻫﺎ� ﻣﺎزاد ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� و
 /٩٥٢٨٢١٤٣م
واﺣﺪ ﺳﺮا�ﺪار�

ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ

 /٩٥٣٠٨٢٠٩م

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫١١٫٧در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮار
ﻣﻮﺳﻮ� ﻗﻮﭼﺎﻧ�  ،٢١ﺑﺮجﻫﺎ� ﻓﺪ� ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ
رﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻋﻀﺎ�� �ﻪ اﻣ�ﺎن ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ
ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ را� ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ و�ﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ
ﻓﺮد د�ﮕﺮ�
سخت ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺗﺎ�ﻴﺪ ﻫﻴﺌﺖ
�ﺘﺒ� ﭘﺲ از
[شمارهﺑﻪ]35
جدول
ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .در ا�ﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد آرا� و�ﺎﻟﺘ�
ﻫﺮ ﻋﻀﻮ  ٣را� و ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ �� را� ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
کتابی
زاگرس-
بلندترین
ادبی- 3
ﭘﺮواﻧﻪ
های اﺧﺬ
کوهروﻧﺪ
رشته از
ﻫﻴﺌﺖقلهﺗﺼﻔﻴﻪ
ﮔﺰارش
-١
یادداشت-
4
انصاری
مرتضی
شیخ
تألیف
ارزشمند
ﺑﻬﺮهﺑﺮدار� و اﺳﻨﺎد واﺣﺪﻫﺎ از آﺳﺘﺎن ﻗﺪس و
دست-دارایلکنتزبان- 5سرگیجه-فنانجام
تهی
ﺗﺼﻮ�ﺐ آن
٩٣و٩٤و
)ﺗﺮاز
ﻫﺎ�ﻣﺎﻟ�
ﺗﺼﻮ�ﺐازﺻﻮرت
-٢
(٩٥مادر
المللی-
٩٢وبین
ساده
سریع و
غذاهای
کار - 6
و
واﺣﺪﻫﺎ
ﻓﺮوش
و
ﻣﺰدا
ﺧﻮدرو
ﻓﺮوش
ﺗﺼﻮ�ﺐ
-٣
حضرتاسحاق(ع)- 7دستاویز-قدرتوتحمل- 8از
ﭘﺎر�ﻴﻨﮓﻫﺎ و اﻧﺒﺎر�ﻫﺎ� ﻣﺎزاد ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� و
نامهای بهشت  -ساز ابداعی کریستوفری  - 9اجازه
واﺣﺪ ﺳﺮا�ﺪار�
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�ﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ� و ﺣﻘﻴﻘ� واﺟﺪﺷﺮا�ﻂ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺷﺮا�ﻂ و ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ
اﺳﻨﺎد اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 -١ﺷﺮح ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت �ﻤ� و �ﻴﻔ�:
ﻧﻮع
Size
Fe
Feo
Sio٢
رﻃﻮﺑﺖ
ﻣﻘﺪار )ﺗﻦ(
) Pدرﺻﺪ(
) Sدرﺻﺪ(
ﻣﺤﺼﻮل
)درﺻﺪ( )(mm
)درﺻﺪ(
)درﺻﺪ( )درﺻﺪ(
ﭘﺮﻋﻴﺎر
٢٥٠٠٠+%١٠ ٠-١٠ ٦٠
<%٠٫٠٣ ١٨+٢
١
٥+١
<١
ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ
 -٢ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ :اﻧﺒﺎر ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
 -٣زﻣﺎن ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد:
اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﻫﻤﻪروزه از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫١٠٫٢٥ﻟﻐﺎ�ﺖ  ٩٥٫١٠٫٣٠ﺑﻪ ﺟﺰ ا�ﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ در ﺳﺎﻋﺎت ادار� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ�رﺳﺪ.
 -٤ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد:
 ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻬﺮورد� ﺷﻤﺎﻟ� ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﻮ�ﺰه ﺷﺮﻗ� ،ﺷﻤﺎره  ،٣٣ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓآﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن ،ﺗﻠﻔﻦ٠٢١-٨١٤٩٢١٦٠ : ﻣﺸﻬﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن �ﻮﻫﺴﻨﮕ� ،ﺑﻴﻦ �ﻮﻫﺴﻨﮕ�  ١٩و  ،٢١ﭘﻼ�  ،٣٧٧ﺗﻠﻔﻦ ٠٥١-٣٨٤٢٧٠٠٨:داﺧﻠ� ٢٠٩ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮ�ﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓ�ﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻴﺶ وار�ﺰ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ١٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺷﻤﺎره  ١٠٩٠٩٦٧٠٩٠٠٩ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻣﻌﺪﻧ� ا�ﺮان -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن
ﺑﻪ آدرسﻫﺎ� ﻓﻮق ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 -٥ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ،ﺳﺎﻋﺖ  ١٢روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١١٫١٢ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎر�ﺦ ﻣﻘﺮر و اﻋﻼﻣ� ﻗﺎﺑﻞ در�ﺎﻓﺖ و ﭘﺬ�ﺮش ﻧﻤ�ﺑﺎﺷﺪ.
 -٦زﻣﺎن و ﻣ�ﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� اﺳﻨﺎد:
روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١١٫١٣ﺳﺎﻋﺖ  ١٤در ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺮان -ﻣﻴﺪان ﻓﺮدوﺳ� -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧ� -ﻧﺒﺶ �ﻮﭼﻪ ﺷﺮ�ﻒ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎ�ﻊ ا�ﺮان )ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓآﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن(
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن
 /٩٥٣٠٧٨٨١آ
 /٩٥٣٠٧٦٢٦ق

غالت – سعی  -چه وقت  -5سازتیره – علم – شتر  -چین
 /٩٥٣٠٧٦٢٦ق
وچروك پوست  -عظمت -6شتربی كوهان -از رشته های
مهندسی  -مادرعاریتی -7گندم سوده – ظاهر ساختمان
– پاک و زدوده – تجارت  -آتش  -8ازخدایان مصر باستان
– از قدیمی ترین روستاهای شرق والیت توس – صفحه
شیشه ای آزمایشگاه – خواهر یوسف (ع) – بوی رطوبت
 -9حرص – پشیمانی – آتشدان حمام – مادر لر – دشنام
 -10تویی الستیک خودرو – شهری در خراسان رضوی
– بصیر – بی حس  –-11ارابه  -به معنی خارج است فقط
حروفش در هم ریخته  -بی باك – ساعی

عمودی
-1ویتامین جدولی – پوستین – واحد سطح  -اسب
تازی دو  .....رود بهشتاب  /و اشتر آهسته میرود شبو
روز  -2لقب كریم خان زند-3درخت تسبیح -جوانمرد-
قوه -4نقش هنری  -حرف نداری  -5شهری درایالم -6
میل به غذا  -تاالب  -7تصدیق ایتالیایی  -واحد شمارش
انسان  -ودیعه -8غار -حس بویایی – خروشان -9قوم
بنی اسرائیل -برادرپدر -درخت انداز-10ازبناهای
حكومت اسالمی درهندوستان – عدد ورزش��ی -11
صدای درشت – آسمان ها  -12فرس – از اقوام غیور

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى
ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )ﻧﻮﺑﺖ اول( ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﻓﺪک ﻃﻮس
)در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﻴﻪ(
ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪارن و اﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮم
دﻋﻮت ﻣ�ﺷﻮد در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� )ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده( ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� ،ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ روز
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫١١٫٧در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮار
ﻣﻮﺳﻮ� ﻗﻮﭼﺎﻧ�  ،٢١ﺑﺮجﻫﺎ� ﻓﺪ� ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ
رﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻋﻀﺎ�� �ﻪ اﻣ�ﺎن ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ
ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ را� ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ و�ﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ
�ﺘﺒ� ﭘﺲ از ﺗﺎ�ﻴﺪ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد د�ﮕﺮ�
ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .در ا�ﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد آرا� و�ﺎﻟﺘ�
ﻫﺮ ﻋﻀﻮ  ٣را� و ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ �� را� ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -١ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ از روﻧﺪ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮدار� و اﺳﻨﺎد واﺣﺪﻫﺎ از آﺳﺘﺎن ﻗﺪس و
ﺗﺼﻮ�ﺐ آن
-٢ﺗﺼﻮ�ﺐﺻﻮرتﻫﺎ�ﻣﺎﻟ�)ﺗﺮاز٩٢و٩٣و٩٤و(٩٥
 -٣ﺗﺼﻮ�ﺐ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﻣﺰدا و ﻓﺮوش واﺣﺪﻫﺎ و
ﭘﺎر�ﻴﻨﮓﻫﺎ و اﻧﺒﺎر�ﻫﺎ� ﻣﺎزاد ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� و
واﺣﺪ ﺳﺮا�ﺪار�

ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ

*«داخل این خوابگاه هم آدم های عادی مثل شما
هستندوهمکسانیمثلمامعتاد.بااینفرقکهآدم
های عادی خانه و زندگی ندارند .من  7سال است
کهازاینخوابگاههااستفادهمیکنم.قبالهمهنوع
موادیهممیکشیدماالن 68روزاستکهپاکم.ولی
نگرانمکهمبادازندگیبااینمعتادهاوسوسهامکند».
مگرداخلخوابگاههماجازهمصرفمیدهند؟* آن ج��ا ن��ه .اگ��ر کسی م���واد ه��م داش��ت��ه باشد
آن را می گیرند و بیرون می اندازند .ولی بیشتر
همین آدم ها مصرف کننده هستند و این وسوسه
کنندهاست.کسیکهترکمیکندبایدازاینمکان
ها دور باشد .این جا اگر زود بیایی خوب است می
توانیدرسالناصلیکهتختداردبخوابی.پیراهنو
شلوارمیدهندوحماممیکنیم.البتهازحولهخشک
خبرینیست.ولیازساعت 12بهبعدافرادیرامی
آورندکهکالنترییاشهرداریجمعمیکندوباهمان
لباسهاداخلیکسالندیگرمیبرند.غذایشهم
خ��وب نیست .عدسی و لوبیا می دهند که اصال
نمی شود نگاهش کرد .ساعت  6هم برپا می زنند.
 می پرسم از این جا که می روی چکار می کنی؟میرمشهرکسینماییبرایسیاهیلشکر.صبحانه
وناهارمیدهندو 15هزارتوماندستمزد.االنکار
همپیداکردهام ولیمشکلمسکندارم.
علیدوبارهبهحرفمیآید:فقطکار.بگوییددرکنار
جای خواب برایمان کار هم پیدا کنند .محمد وسط
حرفشمیآید:اولبایدترککنیبعدکاربرایتپیدا
شود!همینکوچهبغلمرکزکارآموزیبهاراناست
،ترککنبروآنجا!علیاماسرحرفشباقیاست:
«اگر ترک کنم و کار نداشته باشم چه فایده ای دارد،
بازهمهمینآشاستوهمینکاسه!»بعدهمانگار
یکدفعهچیزییادشبیایدبلنددادمیزند:حاالاین
حرفهارازدیمفرداراهماننمیدهند.
ولی کسی که این جا نیست؟
* همین بچه های خودمان می روند می گویند که
فالنیاینحرفهارازد.
اما مهم نیست .می رویم جای دیگر .فقط بنویس
زمانحمامکردنمانکوتاهاست.ماراصبحهایزود
بیروننکنندکلیهدردمیگیریم.حولهبهمابدهندو
از همه مهم تر برای غذا و ساعت برپا زدن های نیمه
شبفکریاساسیبکنند.
او قبل از رفتن به محسن و چندتایی دیگر اشاره می
کند که « :خانم این ها شیشه کشیده اند ،مخ تان را
میخورند،حرفهایشانراگوشنکن»
▪ ▪پذیرش روزانه  6هزار کارتن خواب

همین چند روز پیش بود که مدیرعامل سازمان
خدماتاجتماعیشهرداریتهرانازپذیرشروزانه
 6هزارکارتن خواب درمددسراهای شهرداری در
ایام زمستان خبر داده بود و این که به آن ها خدمات
بهداشتی ،درمانی و مشاورهای ارائه می شود .به
گفته رضا قدیمی وقتی که این افراد جمعآوری و

ﭘﺮﻋﻴﺎر
ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ

 -٢ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ :اﻧﺒﺎر ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
 -٣زﻣﺎن ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد:
اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﻫﻤﻪروزه از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫١٠٫٢٥ﻟﻐﺎ�ﺖ  ٩٥٫١٠٫٣٠ﺑﻪ ﺟﺰ ا�ﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ در ﺳﺎﻋﺎت ادار� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ�رﺳﺪ.
 -٤ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد:
 ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻬﺮورد� ﺷﻤﺎﻟ� ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﻮ�ﺰه ﺷﺮﻗ� ،ﺷﻤﺎره  ،٣٣ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓآﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن ،ﺗﻠﻔﻦ٠٢١-٨١٤٩٢١٦٠ :٢٠٩شادروح
مجید
جدول:
طراح
داﺧﻠ�
ﺗﻠﻔﻦ٠٥١-٣٨٤٢٧٠٠٨:
 ﻣﺸﻬﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن �ﻮﻫﺴﻨﮕ� ،ﺑﻴﻦ �ﻮﻫﺴﻨﮕ�  ١٩و  ،٢١ﭘﻼ� ،٣٧٧ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮ�ﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓ�ﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻴﺶ وار�ﺰ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ١٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻣﻌﺪﻧ� ا�ﺮان -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن
ﺷﻤﺎره  ١٠٩٠٩٦٧٠٩٠٠٩ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� افقی
ﺑﻪ آدرسﻫﺎ� ﻓﻮق ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
-1ش��وره زار -ازورزش های زمستانی – موسیقی دان
 -٥ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ،ﺳﺎﻋﺖ  ١٢روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١١٫١٢ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎر�ﺦ ﻣﻘﺮر و اﻋﻼﻣ� ﻗﺎﺑﻞ در�ﺎﻓﺖ و ﭘﺬ�ﺮش ﻧﻤ�ﺑﺎﺷﺪ .معروف درب��ار خسروپرویز -خاك -2محور چرخ های
اتومبیل -بانگ اسب -آلیاژی از مس و روی که در قدیم
 -٦زﻣﺎن و ﻣ�ﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� اﺳﻨﺎد:
های�ﻮﭼﻪ
ظرفﻧﺒﺶ
سماور وﻗﺮﻧ�-
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﭙﻬﺒﺪ
ﺳﺎزﻣﺎنمی رفت
ﺷﺮ�ﻒبه کار
آشپزخانه
ﻓﺮدوﺳ�-ساختن
روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١١٫١٣ﺳﺎﻋﺖ  ١٤در ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺮان -ﻣﻴﺪان برای
 /٩٥٣٠٧٨٨١آطول
ﺳﻨﮕﺎن -اسب آذری – واحد
عامیانه
مساوی
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎ�ﻊ ا�ﺮان )ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓآﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن(  -ضایع -3
آﻫﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ
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 حركتی در ژیمناستیك - 10ماشین خاكبرداری -ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻫﻴﺌﺖ
موثردرپیشگیری
ﺗﺼﻔﻴﻪویتامین
لباس- 11
مجلهالگوهای
 /٩٥٣٠٨٢٠٩م
از بیماری پالگر -دنباله رو - 12همبستگی  -پاكیزه
آپارتمانیزیبا-ربالنوعخورشیددرمصرباستان
گیاهان
ﻣﺠﺘﻤﻊایران
 - 13گوشه ای در آواز بیات ترك  -از طوایف كرد
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن
 - 18نیستان  -آبراه كوچك  - 19سیخ كباب  -عامل
-14موجودخیالی-ازانجیلهایمعتبر- 15سخن
)ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏﻣﺮﺣﻠﻪاى( )ﻧﻮﺑﺖ اول(
درگوشی  -از طوایف كرد ایران  - 16كربن خالص-
سازگارییاناسازگاریخونی- 20دستگاهگوارش-رأی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻣﻌﺪﻧ� ا�ﺮان -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن )واﻗﻊ در �٢٨٠ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ� ﻣﺸﻬﺪ و
روسیه -از
رودی در
در -
ﺧﻮاف(17
مسیحیان
دینی
پیشوای
ندارد.
منفی
یا
مثبت
جنبه
كه
نظری
و
ﺗﻮﻟﻴﺪ� ﺳﻨﮓآﻫﻦ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� �� ﻣﺮﺣﻠﻪا� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﻈﺮ دارد
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
�٣٦ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ�

به مددسرا منتقل میشوند ،در ابتدا برای آن ها
حمام و رختکن در نظر گرفته شده و غذای گرم میل
میکنند .این خدمات در  19مددسرا که  6هزار
نفر از معتادان و کارتنخوابهای تهران را در خود
جای دادهاند ،ارائه می شود .وی با تاکید بر این که
 80درصد کارتنخوابها در تهران ،شهرستانی
هستند ،گفت :به طور متوسط در هفته  30میلیون
تومان هزینه درمان کارتنخوابها و معتادین می
ش��ود .وی تصریح ک��رد :آم��ار ما نشان می دهد که
حدود80درصدکارتنخوابهامعتادهستندوبراثر
اعتیادکارتنخوابشدهاند 20 ،درصدنیزبهدلیل
مشکالتی همچون ورشکستگی  ،شکست عشقی و
...بهکارتنخوابیرویآوردهاند.
درعین حال اگر چه تالش کردیم تا با مدیرعامل
سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران درباره
انتقادات کارتن خواب ها گفت وگو کنیم اما میسر
نشد .یک مقام آگ��اه در شهرداری تهران درب��اره
ادعاهای مددجویان ضمن آن که تاکید کرد فشار
کار روی کارکنان خوابگاه های شهرداری بسیار
باالست و بر این اساس ممکن است در موارد نادری
برخوردنامناسبیهمبامعتادانصورتگیرد،ادامه
داد:بیرونکردنمددجویانازخوابگاههادرساعات
ابتدایی صبح صحت ندارد و شهرداری اصراری به
بیرونکردنآنهاندارد.
ضمن آن که تعدادی از این افراد معتاد نیستند و از
خوابگاه ها بیرون نمی روند ولی برخی از آن ها با
توجهبهاینکهاجازهمصرفموادندارند،ازخوابگاه
خارجمیشوندوبرخیازافرادهمدورانترکرامی
گذرانندوبهمرکزکارآموزیبهارانمیروند،بنابراین
شهرداریموضوعیباعنوانتخلیهخوابگاهندارد.
ویخاطرنشانکرد:تماممددجویانوکارتنخواب
هایی که به مددسرا وارد می شوند باید حمام کرده
و لباس خود را تعویض کنند حتی آن هایی که از
ساعت 12شببهبعدواردخوابگاهمیشوندیاتوسط
شهرداری و نیروی انتظامی جمع آوری می شوند.
ساعتی هر چند کوتاه را با کارتن خواب ها گذرانده
ایم .هوا سرد است .می خواهیم برویم اما آن ها ول
کنماجرانیستند.هرکدامشانشمارهایمیدهند
تاشایدماخانوادهشانرانصیحتکنیم.
قصد رفتن که می کنیم محسن نزدیک می شود،
اصرارداردکهدوستشغذانخوردهوپولمیخواهد.
اعتقاد دارم پول دادن دردی از این ها دوا نمی کند.
اما دست نیازی است که به سویم آمده .با یک 5هزار
تومانیراضیمیشود.بعدهمبهسرعتمیگوید:از
این جا بروید االن همه می آیند تا از شما پول بگیرند.
معطلنشوید!
با خودم می گویم :اعتیاد چه بر سر آدمیزاد که نمی
آورد .اعتیاد  ،طالق  ،فقر ،مهاجرت ،اختالفات
خانوادگی و دوستان ناباب ...هر کدام جای پایی در
زندگیکارتنخوابهادارد.اگرچهحرفاولوآخر
رااعتیادمیزند!

 /٩٥٣٠٨٢٠٩م
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کشورمان – روحانی زرتشتی  -13مشاهده
 تصدیق فرنگی  -رود مصر  -14کارمند بانک– محبت و دوستی  -سازموالنا  -15راهی که
به بام خانه باز می کنند وبا نردبان برآن باال
می روند  -مالقات  -16بارگاه هخامنشیان
درتخت جمشید  -17عید ویتنامی ها  -كربن
خالص  -18سود حرام – سالح کاشتنی – از
سوزنی برگان  -19از خوانندگان موسیقی
پ��اپ ای��ران  -20پایان – عنصری غیرفلز از
هالوژن ها – عالمت مفعولی – حرف فاصله
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ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن
)ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏﻣﺮﺣﻠﻪاى( )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻣﻌﺪﻧ� ا�ﺮان -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن )واﻗﻊ در �٢٨٠ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ� ﻣﺸﻬﺪ و
�٣٦ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاف( در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ� ﺳﻨﮓآﻫﻦ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� �� ﻣﺮﺣﻠﻪا� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
�ﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ� و ﺣﻘﻴﻘ� واﺟﺪﺷﺮا�ﻂ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺷﺮا�ﻂ و ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ
اﺳﻨﺎد اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 -١ﺷﺮح ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت �ﻤ� و �ﻴﻔ�:
ﻧﻮع
Size
Fe
Feo
Sio٢
رﻃﻮﺑﺖ
ﻣﻘﺪار )ﺗﻦ(
) Pدرﺻﺪ(
) Sدرﺻﺪ(
ﻣﺤﺼﻮل
)درﺻﺪ( )(mm
)درﺻﺪ(
)درﺻﺪ( )درﺻﺪ(
ﭘﺮﻋﻴﺎر
٢٥٠٠٠+%١٠ ٠-١٠ ٦٠
<%٠٫٠٣ ١٨+٢
١
٥+١
<١
ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ
 -٢ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ :اﻧﺒﺎر ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
 -٣زﻣﺎن ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد:
اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﻫﻤﻪروزه از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫١٠٫٢٥ﻟﻐﺎ�ﺖ  ٩٥٫١٠٫٣٠ﺑﻪ ﺟﺰ ا�ﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ در ﺳﺎﻋﺎت ادار� ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ�رﺳﺪ.
 -٤ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد:
 ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻬﺮورد� ﺷﻤﺎﻟ� ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﻮ�ﺰه ﺷﺮﻗ� ،ﺷﻤﺎره  ،٣٣ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓآﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن ،ﺗﻠﻔﻦ٠٢١-٨١٤٩٢١٦٠ : ﻣﺸﻬﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن �ﻮﻫﺴﻨﮕ� ،ﺑﻴﻦ �ﻮﻫﺴﻨﮕ�  ١٩و  ،٢١ﭘﻼ�  ،٣٧٧ﺗﻠﻔﻦ ٠٥١-٣٨٤٢٧٠٠٨:داﺧﻠ� ٢٠٩ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮ�ﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓ�ﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻴﺶ وار�ﺰ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ١٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺷﻤﺎره  ١٠٩٠٩٦٧٠٩٠٠٩ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻣﻌﺪﻧ� ا�ﺮان -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن
ﺑﻪ آدرسﻫﺎ� ﻓﻮق ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 -٥ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ،ﺳﺎﻋﺖ  ١٢روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١١٫١٢ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎر�ﺦ ﻣﻘﺮر و اﻋﻼﻣ� ﻗﺎﺑﻞ در�ﺎﻓﺖ و ﭘﺬ�ﺮش ﻧﻤ�ﺑﺎﺷﺪ.
 -٦زﻣﺎن و ﻣ�ﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� اﺳﻨﺎد:
روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١١٫١٣ﺳﺎﻋﺖ  ١٤در ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺮان -ﻣﻴﺪان ﻓﺮدوﺳ� -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧ� -ﻧﺒﺶ �ﻮﭼﻪ ﺷﺮ�ﻒ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎ�ﻊ ا�ﺮان )ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓآﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن(
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن
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