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شیخ محمد عبده
( 1228-1284هـ.ش)

...

عالم و اندیشمند مصری و از پیشگامان و منادیان وحدت اسالمی بود .او از شاگردان برجسته سیدجمالالدین اسدآبادی محسوب میشد و
در انتشار روزنامه مشهور «عروة الوثقی» با وی همکاری داشت .عبده شاگردان زیادی تربیت کرد که برخی از آنها ،بعدها ،به ادامه دهندگان
راه و تفکر وحدت اسالمی تبدیل شدند .او تقریب مذاهب اسالمی را ،یگانه راه نجات جهان اسالم از سیطره استعمارگران میدانست.

به مناسبت روز بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادی

تاریخ انقالب
غائله 14اسفند
همکاریآشکار بنیصدربا منافقین
روز  14اسفند ماه  ،1359در
جریان سخنرانی بنیصدر در
دانشگاه ت��ه��ران ،ب��ه مناسبت
ب��زرگ��داش��ت دک��ت��ر م��ص��دق،
لیبرالیستها و مائوئیستها
(ح��زب رنجبران) و منافقین،
میتینگ تحریکآمیزی را به راه
انداختند .آنها افراد مسلح به چاقو ،کمربند و پنجه بوکس
را در اطراف محوطه دانشگاه گمارده بودند تا در صورت
شعار دادن مخالفان ،سرکوبشان کنند .برنامه مراسم
چ��ه��ارده اسفند با تمهیدات و فضاساز یهایی بعد از
سخنرانی غوغاگرانه  22بهمن بنیصدر در میدان آزادی
و سخنرانیهای همراه با درگیری  4نماینده وابسته به
نهضت آزادی ،در هفتم اسفند و هماهنگی گروههای متحد
باوی،طراحیشدهبود.سخنرانیبنیصدر درزمینچمن
دانشگاه تهران شروع شد و کف زدنها و سوت زدنهای
متوالی او را به وجد آورد .شعار «مرگ بر ارتجاع» و «درود بر
بنیصدر» فضا را پر کرده بود .ناگهان درگیری کوچکی در
گوشه محوطه بین مخالفان و موافقان شروع شد و دو طرف
به جان هم افتادند .طرفداران منافقین و بنیصدر که برای
این اقدام آمادگی کامل داشتند ،مخالفان را به شدت کتک
زدند و سرکوب کردند .درگیری به بیرون از دانشگاه و
خیابانها کشیده شد .بنیصدر هم ،از پشت تریبون دستور
سرکوب صادر میکرد و بین مردم از یک سو و طرفداران
بنیصدر و منافقین ،از سوی دیگر ،چیزی شبیه جنگ رخ
داد .خیابانهای اطراف دانشگاه تهران تا ساعتها حالت
جنگ زده داشت .طرفداران بنیصدر و منافقین ،در مسیر
خیابانها،بهبعضیفروشگاهها،ماشینهایدولتیوحتی
پلیس حمله کردند .بعضی شخصیتهای سیاسی ،وکالی
مجلس و افسران پلیس ،در این ماجرا مورد ضرب و جرح
قرار گرفتند .با زحمت زیاد ،پلیس بعد از ساعتها همکاری
با کمیته و سپاه ،کنترل اوضاع را به دست گرفت .روز 14
اسفند  1359به عنوان نقطه عطفی در اتحاد لیبرالیسم،
منافقین و مائوئیستها ثبت شد .سازمان منافقین با
برنامهریزی قبلی و تدارک کافی ،گروههای بیست تا سی
نفره میلیشیا[شاخه نظامی] را برای شرکت در مراسم 14
اسفند سازماندهی کرده بود .افرادی که ورزیدهتر و دارای
هیکل درشتتر از دیگران بودند ،به عنوان گروه ضربت
انتخاب شده بودند .در کمیتهای که ب��رای بررسی این
موضوع تشکیل شد و در آن ،نماینده بنیصدر نیز ،حضور
داشت ،وی به عنوان مقصر اصلی غائله  14اسفند معرفی
شد .سرانجام ،مجلس ،در خردادماه سال  ،1360رأی به
عدم کفایت سیاسی وی داد.
منبع :موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
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در هنگامه هجوم استعمار به سرزمین های اسالمی و در
بحبوحه گرفتاری مسلمانان در دام پرخطر فقر و جهل،
مردی وارد میدان شد که اندیشه ها و مجاهدت هایش،
چراغ امید را در دل دلسوختگان روشن و نوید بیداری
مسلمانان را در فضای غبار گرفته آن دوران ،طنین انداز
کرد .سیدجمال الدین اسدآبادی ،رادمردی از تبار دین
و اندیشه بود که پیش از دیگران ،به راز عقب ماندن جهان
اس�لام و پیش افتادن غ��رب ،در صناعت و مدنیت ،پی
برد و مبارزه ای بی امان را برای بیداری جهان اسالم
آغاز کرد .بی تردید می توان او را آغازگر نهضت بازیابی
عظمت مسلمانان نامید؛ عظمتی که در پرتوی تعالیم
جهانشمول اسالم شکل می گرفت و یادآور عصر طالیی
تمدن اسالمی بود.
استادشهید مرتضی مطهری ،در کتاب «بررسی نهضت
های اسالمی در صدساله اخیر» ،درب��اره سیدجمال
الدین اسدآبادی می نویسد«:او بود که بیدارسازی را در
کشورهای اسالمی آغاز کرد ،دردهای اجتماعی مسلمین
را با واقع بینی خاصی بازگو کرد ،راه اصالح و چاره جویی
را نشان داد  ...نهضت سید جمال ،هم فکری بود و هم
اجتماعی .او می خواست رستاخیزی ،هم در اندیشه
مسلمانان به وجود آورد و هم در نظامات زندگی آنها ...
سید جمال در نتیجه تحرک و پویایی ،هم ،زمان و جهان
خود را شناخت و هم با دردهای کشورهای اسالمی – که
داعیه عالج آنها را داشت – دقیقا آشنا شد».
▪ ▪مایه افتخار اسالم و ایران

سیدجمال الدین حسینی اسدآبادی همدانی ،در سال
(1217ه��ـ.ش) ،در اسدآباد همدان متولد شد .پدرش
«سید صفدر» و م��ادرش «سکینه بیگم» ،دختر مرحوم
«میرشرف الدین حسینی قاضی» ب��ود .آث��ار خاندان
اسدآبادی هنوز هم در اسدآباد وجود دارد .او در 5سالگی،
فراگیری علوم دینی را نزد پدر دانشمندش آغاز کرد و
مدتی بعد ،برای تکمیل درس راهی تهران و قزوین شد.
سید به سرعت مقدمات علوم دینی را فراگرفت و با تفسیر
قرآن آشنا شد.
او چندی بعد ،به نجف اشرف رفت و در آن جا ،از محضر
علمای بنام عصر ،همچون شیخ مرتضی انصاری ،در فقه
و اصول و مال حسینقلی درجزینی همدانی ،در اخالق
و عرفان ،بهره های علمی و معنوی فراوان برد .سید در
سال (1232ه��ـ.ش) ،به پیشنهاد شیخ انصاری ،عازم
هندوستان شد و در آن جا ،ضمن آشنایی با علوم جدید،
کوشش کرد مردم و به ویژه مسلمانان را علیه استعمار

ای کاش! من تمام تخم افکار خود را
در مزرعه مستعد افکار ملت کاشته
بودم .چه خوش بود تخم های بارور
و مفید اندیشه خود را در زمین شوره
زار سلطنت ،فاسد نمی نمودم .آنچه
در آن مزرعه کاشتم ،به نمو رسید .هر
چه در این زمین کویر غرس نمودم،
فاسد گردید .در این مدت ،هیچ یک
از تکالیف خیرخواهانه من ،به گوش
سالطین مشرق فرو نرفت

انگلیس بسیج کند و به مبارزه وا دارد .با این حال ،او به
دلیل سلطه همه جانبه انگلیسی ها ،پس از یک سال ونیم
اقامت در آن دیار ،مجبور به ترک آن جا شد و به عثمانی
رف��ت.در ای��ن کشور نیز جایگاه علمی و توجه سلطان
عثمانی به سید ،حسادت درباریان را برانگیخت و او را
وادار کرد به مصر مهاجرت کند.
سید در مصر توانست یک نهضت فکری ضداستعماری
را پایه گ��ذاری کند و تشکیالتی به نام «انجمن مخفی»
به وجود آورد .انگلیسی ها که از بیدارگری های سید به
شدت بیمناک بودند ،او را وادار به ترک مصر کردند .با این
حال ،شاگرد خاص وی« ،محمد عبده» ،توانست راه او را در
مصر ادامه دهد .با انتشار اندیشه های سیدجمال ،مصر به
کانون بیداری اسالمی در سال های پایانی قرن نوزدهم
میالدی تبدیل شد.
▪ ▪مرزبانی اندیشه اسالمی

سید جمال پس از ترک مصر ،مدتی به هندوستان رفت
و سپس راهی اروپا شد .او در پاریس ،با همکاری «محمد
عبده» ،دست به انتشار روزنامه «ع��روة الوثقی» زد و به
اتهامات «ارنست رنان» علیه اسالم ،پاسخ هایی جانانه داد
و از مرزهای اعتقادی مسلمانان دفاع کرد .سید به دعوت
ناصرالدین شاه به ایران نیز آمد.
او گمان می کرد ،می تواند با نزدیک شدن به شاه ،اندیشه
های اص�لاح طلبانه خود را به اج��را بگذارد ،اما وقتی
دریافت شاه ،بیش از هر عامل دیگری در بدبختی و عقب
ماندگی جامعه ایران نقش دارد ،در برابر او ایستاد و به

همین دلیل ،به شکلی رقت انگیز به عتبات تبعید شد.
سید جمال پس از تبعید از ایران ،به بصره رفت و از آن جا،
نامه ای به آیت ا ...العظمی سیدحسن شیرازی نوشت و
در آن نامه ،ظلم های فراوان شاه به مردم ایران را یادآور
شد.برخی معتقدند که این نامه در صدور فتوای مشهور
تحریم تنباکو از سوی میرزای شیرازی ،تأثیر فراوانی
داشته است.
ح��ض��ور س��ی��د در ع����راق ،ط��ی س���ال ه���ای  1270تا
(1271ه��ـ.ش) ،بر وضعیت فکری و سیاسی شهرهای
شیعه نشین عراق و گسترش دعوت به وحدت در جامعه
اسالمی تأثیرگذار بود .سید سال های پایانی عمر خود
را در عثمانی گذراند و به صورت غیر مستقیم تحت نظر
سلطان عبدالحمید ،امپراتور عثمانی قرار داشت.وقتی
خبر قتل ناصرالدین شاه ،توسط میرزارضا کرمانی ،به
اسالمبول رسید ،سلطان عثمانی که نسبت به سید جمال
بیمناک شده بود ،دستور قتل او را صادر کرد .سرانجام
روز  19اسفندماه  ،1275سیدجمال الدین اسدآبادی
را مسموم کردند و به شهادت رساندند و پیکر او را در
قبرستان مشایخ اسالمبول به خاک سپردند.
▪ ▪آخرین نامه سیدجمال

سیدجمال الدین اسدآبادی در آخرین روزهای عمر خود
در نامه ای به یکی از دوستانش ،که ظاهر ًا آخرین نامه
اوست ،می نویسد«:دوست عزیز! من در موقعی این نامه
را به دوست عزیز خود می نویسم که در محبس ،محبوس
و از مالقات دوستان خود محرومم .نه انتظار نجات دارم

و نه امید حیات .نه از گرفتاری متأ ّلم و نه از کشته شدن
متوحش .خوشم بر این حبس و خوشم بر این کشته شدن.
حبسم ب��رای آزادی ن��وع ،کشته می شوم ب��رای زندگی
قوم .ولی افسوس می خورم از این که ِکشته های خود را
ندرویدم.
به آرزوی��ی که داشتم ،کامال نایل نگردیدم .شمشیر
شقاوت نگذاشت بیداری ملل مشرق را ببینم .دست
جهالت فرصت نداد صدای آزادی را از حلقوم امم مشرق
بشنوم .ای کاش! من تمام تخم افکار خود را در مزرعه
مستعد افکار ملت کاشته بودم .چه خوش بود تخم های
بارور و مفید اندیشه خود را در زمین شوره زار سلطنت،
فاسد نمی نمودم.
آنچه در آن مزرعه کاشتم ،به نمو رسید .هر چه در این
زمین کویر غرس نمودم ،فاسد گردید .در این مدت،
هیچ یک از تکالیف خیرخواهانه من ،به گوش سالطین
مشرق فرو نرفت .امیدواری ها به ایرانم بود .اجر زحماتم
را به فراش غضب حواله کردند .با هزاران وعده و وعید به
ترکیه احضارم کردند .این نوع مغلول [در زنجیر] و مقهورم
نمودند .غافل از این که انعدام [نابود شدن] صاحب نیت،
اسباب انعدام نیت نمی شود.
صفحه روزگار ،حرف حق را ضبط می کند .باری ،من از
دوست گرامی خود ،خواهشمندم این آخرین نامه را به
ایرانی من برسانید و
نظر دوستان عزیز و هم مسلک های
ِ
زبانی به آن ها بگویید :شما که میوه رسیده ایران هستید
و برای بیداری ایرانی دامن همت به کمر زده اید ،از حبس
و قتال نترسید ،از جهالت عوام خسته نشوید ،از حرکات
مذبوحانه سالطین متوحش نگردید ،با نهایت سرعت
بکوشید .با کمال چاالکی کوشش کنید ،طبیعت با شما
یار است و خالق طبیعت ،مددکار».

...

بازیگران تاریخ
میرزا حسینقلی خان
نخستین سفیر ایران در ینگه دنیا
ح��س��ی��ن��ق��ل�یخ��ان پ��س��ر هفتم
میرزا آقاخان نوری ،صدراعظم
ن شاه و طراح برکناری
ناصرالدی 
و ترور امیرکبیر بود .او در صفر
( 1265ه���ـ.ق) ب��ه دن��ی��ا آم��د.
حسینقلیخان ده ساله بود که
پ��درش از صدراعظمی ع��زل و
تبعید شد و در  17سالگی پدر خود را از دست داد .او
سپس ،تحت سرپرستی میرزا سعیدخان مؤتمن الملک،
وزیر خارجه ،به خدمت در این وزارت خانه مشغول شد.
مدتی بعد ،میرزا حسینقلیخان مفتخر به دریافت درجه
نایب اول��ی در وزارت خارجه شد و نشان درج��ه دوم این
وزارتخانه را دریافت کرد.او با فراگیری دو زبان انگلیسی
و فرانسه و نیز آشنایی با اصول دیپلماتیک ،به معاونت این
وزارتخانه برگزیده و در سال (1302ه��ـ.ق) با گرفتن
لقب معتمدالوزاره و دری��اف��ت نشان و حمایل سرتیپ
اول��ی ،به ژن��رال کنسولگری ای��ران در بمبئی منصوب
شد .معتمدالوزاره پس از بازگشت به ای��ران و با گرفتن
نشان درجه اول وزارت خارجه ،بالفاصله به عنوان اولین
سفیر ایران به ایاالت متحده آمریکا فرستاده شد .حرکت
معتمدالوزاره به سوی آمریکا ،در اواخر سال( 1305هـ.ق)
آغاز شد .همراهان او در این سفر ،ده نفر بودند؛ از جمله
یک نفرمنشی و مترجم به نام میرزا محمودخان شیرازی
 ،عبدالعلی خان آجودان و دکتر تورنس ،پزشک آمریکایی
که به دستور ناصرالدین شاه ،مأموریت داشت این هیئت
را تا آمریکا همراهی کند .حسینقلی خان معتمدالوزاره
در گ��زارش خود به وزارت خارجه ،چگونگی ورود خود
به واشنگتن را این چنین توضیح میدهد« :یوم یکشنبه
23شهر محرم  ،1306قبل از ورود کشتی به لنگرگاه
 ،بیرق دولت علیه به دیرک کشتی افراشته ،نزدیک به
لنگرگاه که شدیم ،کشتی بخار کوچکی با مستر کانل لی،
از نایبهای وزارت خارجه ،به استقبال آمد .پیش از ورود
کشتی به بندرگاه  ،ما را با کمال توقیر و احترام پیاده کردند
و به مهمانخانه ویندزور که بهترین تمام مهمانخانههای
نیویورک میباشد ،منزل گرفته مدت بیست و چهار ساعت
در آنجا توقف کردم  ».او در دوران سفارتش به انجام کارهای
خارج از شئون دیپلماتیک شهرت داشت .معتمدالوزاره
که ظاهر ًا مردی متدین بود ،روز عید قربان گوسفندی را
بر فراز بالکن محل اقامتش قربانی کرد و ریخته شدن خون
قربانی در خیابان ،باعث جنجالی در شهر نیویورک شد .او
در ذیالحجه سال ( 1306هـ.ق) ،ایاالت متحده را ترک
کرد و به ایران بازگشت .وی در دوران مظفرالدینشاه و
محمدعلیشاه نیز ،مسئولیتهایی داشت .معتمدالوزاره
سرانجام در سال ( 1316هـ.ق) در تهران درگذشت.

ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺎﻟﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺋﻤﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪى رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﯾﻨﺎت
ﺧﻴﺮﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﺿﻤﻦ آرزو� ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت روزاﻓﺰون ،ﺗﻼش ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰ�ﺰان را در اﻣﺮ اﺣﺪاث،
ﺗﺠﻬﻴﺰ و راه اﻧﺪاز� ﺑﺨﺶ ﻫﺎ� اورژاﻧﺲ ،د�ﺎﻟﻴﺰ ،زا�ﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺪاء ﻗﺎ�ﻦ و ﻧﻴﺰ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ� درﻣﺎﻧ� در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎ�ﻨﺎت را ارج ﻣ� ﻧﻬﻴﻢ.

ﺷﻮراى ﺧﻴﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﯾﻨﺎت

 /٩٥٣٥٩٢١٠ج

اﺳﺘﺎدى در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ
ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ.

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺠﺎد

 /٩٥٣٥٨٣٣٦ف

ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﯽ
ارﺗﻘﺎء ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را

ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ارزﺷﻤﻨﺪ
داﻧﺸﻴﺎر�

ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض
ﻣ� �ﻨﻴﻢ و اﻣﻴﺪوار�ﻢ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻮاﻧﺎ�� ﻋﻠﻤ� و ﺗﺠﺎرب ارزﻧﺪه ﺷﻤﺎ
در ﻣﺮا�ﺰ ﻋﻠﻤ� ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺮوه ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٣٥٨٣٢٩ر

ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮاﻣﯽ

ارﺗﻘﺎء ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ را

ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ اﺳﺘﺎد�

ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
اﻣﻴﺪوار�ﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎ�� ﻋﻠﻤ� و
ﺗﺠﺎرب ارزﻧﺪه ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟ� در ﻣﺮا�ﺰ
ﻋﻠﻤ� ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺮوه ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٣٥٨٤٢٤ر

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻴﻨﺎ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ رﺣﻴﻢ ﺗﻘﻮى -ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ رﺋﻮﻓﻴﺎن
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺛﻤﻴﻨﯽ -ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﻦ زاده
ﺟﻨﺎبآﻗﺎىدﮐﺘﺮﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦﻧﻴﮑﻮﺋﻴﺎن-ﺟﻨﺎبآﻗﺎىدﮐﺘﺮاﺑﺮاﻫﻴﻢﻗﻴﻢﺣﺴﻨﺨﺎﻧﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮى -ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﮐﺎﻇﻢ زاده
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮى

ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﺑﻴ�ﺮان ﺑﻪ درﮔﺎه ﻻ�ﺰال اﺣﺪ�ﺖ ﺑﺎر د�ﮕﺮ ﺳﺎﻟ� را در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ� و ﺳﺎ�ﻪ ﺳﺎر ﭘﺮﻣﻬﺮﺗﺎن ﺑﺎ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ� و ﺧﺮﺳﻨﺪ� ﺑﻪ ﭘﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ در ﺣﺎﻟﻴ�ﻪ ﻋﻨﺎ�ﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﻮاران در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎ� د�ﻨ� ،ﻣﻠ�
و �ﺎرﮔﺮ� ﺑﻪ ﻧﻴ�ﻮﺗﺮ�ﻦ وﺟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل �ﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ ﻣﺎ ا�ﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻬ� را ﺷ�ﺮ ﮔﻔﺘﻪ
و از اﻟﻄﺎف ﺑ� در�ﻎ ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻴﺮاﻧﺪ�ﺶ و ﺳﺎ�ﺮ ﭘﺰﺷ�ﺎن ﻣﻬﺮ�ﻴﺶ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸ�ﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ دﻟ�
ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﺷﻮق اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ� ﺧﻮد را ﺑﺪرﻗﻪ راﻫﺘﺎن ﻣ� �ﻨﻴﻢ.

اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و زاﯾﺸﮕﺎه ﺳﻴﻨﺎ

 /٩٥٣٥٨٧٢٥م

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره )(١٣٩۵,۵٣٣٩ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ

 -١ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار :ﺷﺮ�ﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�
 -٢ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� و اﻣﺪاد ،وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ،ﮔﺎزﺑﺎﻧ� ،ﺧﺪﻣﺎت
ﻋﻤﻮﻣ� ،ﺗﻌﻮ�ﺾ �ﻨﺘﻮر و رﻓﻊ ﻧﺸﺘ� ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧ� ﺗﺎ�ﺒﺎد و ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ� ﺗﺎﺑﻌﻪ
 -٣ﻣﺪت اﺟﺮا� ﭘﺮوژه :دو ﺳﺎل ﺗﻘﻮ�ﻤ�
 -٤ﺷﺮا�ﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن:
اﻟﻒ -دارا ﺑﻮدن رﺗﺒﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات
ب -داﺷﺘﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟ� ارﺟﺎع �ﺎر
ج -داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎ�ﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ا�ﻤﻨ� از اداره �ﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ�
 -٥ﻣﺪار� ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ �ﺎرﺑﺮﮔﻬﺎ� اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ�
اﻟﻒ -ﺗﻘﺎﺿﺎ� �ﺘﺒ� در�ﺎﻓﺖ �ﺎرﺑﺮﮔﻬﺎ� اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� ﺑﺎ ذ�ﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ب -اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪ� از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺎ�ﻴﺪ�ﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ا�ﻤﻨ�
 -٦ﻣﻬﻠﺖ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ� و در�ﺎﻓﺖ �ﺎرﺑﺮﮔﻬﺎ� اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫١٢٫١٨ﻟﻐﺎ�ﺖ
٩٥٫١٢٫٢٨
 -٧ﻣﻬﻠﺖ ﺗ�ﻤﻴﻞ و ﺗﺤﻮ�ﻞ �ﺎرﺑﺮﮔﻬﺎ و اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� ﺗﺎ آﺧﺮ وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ ٩٦٫٠١٫٢٣
 -٨ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮ�ﻞ �ﺎرﺑﺮﮔﻬﺎ و اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� ،اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ -ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻠﻮار
ﺧﻴﺎم و ﺑﻠﻮار ارﺷﺎد ﻃﺒﻘﻪ دوم -اﺗﺎق  ٢١٢ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 -٩ﻧﻮع و ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره /١٢٣٤٠٢ت  ٥٠٦٥٩ﻫـ ﻫﻴﺄت
ﻣﺤﺘﺮم وز�ﺮان و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎ� ﺑﻌﺪ� آن ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درج ﻣ� ﮔﺮدد.
ﺷﺎ�ﺎن ذ�ﺮ اﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳ� ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ا�ﻦ آﮔﻬ� و �ﺎرﺑﺮگ ﻫﺎ� اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� در ﺳﺎ�ﺖ
 WWW.nigc-khrz.irاﻣ�ﺎن ﭘﺬ�ﺮ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ:
 ٣٧٠٧٢٢٠٧ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮ�ﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٣٥٩٣٣٥آ

 /٩٥٣٥٩٣٦٨م
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