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کتابی برای آشنایی با سیره و سخنان
حضرت فاطمه زهرا(س)

...

فاطمه زهرا(س)؛آینه تمام نمای فضایلنبوی

مناسبت
گزیده ای از زندگینامه خودنوشت امام(ره)
در روز چهارشنبه اول مهر 1281
ه��ج��ری شمسی مطابق ب��ا 20
ج��م��ادی الثانی  1320ه��ـ.ق.
یعنی س��ال��روز والدت حضرت
زهرا(س) ،از سالله پاک آن بانوی
اط��ه��ر ،در شهرستان خمین،
مولودی پای به عرصه هستی نهاد
که او را روحا ...نامیدند .آنچه در
پی می آید ،فرازهایی از زندگی حضرت امام خمینی(ره)
به قلم خود ایشان است که ظاهر ًا آن را به درخواست مرحوم
آیتا ...سیدمرتضی پسندیده ،برادرشان به رشته تحریر
درآوردند و توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
منتشر شده است«.باسمه تعالی /به حسب شناسنامه
شماره  ،2744تولد [من در سال]  1279شمسی ،در
خمین [روی داده است] .اما در واقع ،تاریخ قطعی تولد
[من ،روز]  20جمادی الثانی [ 1320هـ.ق ]،مطابق [با]
اول مهر [ 1281هـ.ش] است .در خمین ،در مکتبخانه
مرحوم ملاّ ابوالقاسم ،تحصیل [را] شروع [کردم] و نزد
مرحومآقاشیخجعفرومرحوممیرزامحمد(افتخارالعلماء)،
درسهای ابتدایی [را فرا گرفتم و] سپس ،در خالل آن،
نزد مرحوم حاج میرزا محمد مهدی(دایی) ،مقدمات و نزد
مرحوم آقای نجفی خمینی ،منطق [را] شروع [کردم] و نزد
حضرت عالی[آیتا ...پسندیده]،ظاهر ًا «سیوطی»و«شرح
«م َط ّول» مقداری [را
باب حادی عشر» و منطق و مس ّلم ًا ،در ُ
آموختم .وقتی] به اراک در سنه(سال)  1339هـ.ق ،برای
تحصیل رفتم ،نزد مرحوم آقا شیخ محمدعلی بروجردی،
«مط ّول» و نزد مرحوم آقا شیخ محمد گلپایگانی« ،منطق» و
نزدمرحومآقاعباساراکی«شرحلمعه»[رافراگرفتم].پس
از هجرت به قم ،به دنبال هجرت مرحوم آیتا ...حاج شیخ
عبد الکریم -رحمة ا ...علیه -تتمه «مط ّول» را نزد مرحوم
ادیب تهرانی موسوم به آقا میرزا محمد علی و «سطوح» را
نزد مرحوم آقای حاج سید محمد تقی خوانساری و مقداری
یا بیشتر ،نزد مرحوم آقا میرزا سید علی یثربی کاشانی
تا آخر «سطوح» [را گذراندم] و با ایشان ،به درس خارج
مرحوم آیتا ...حائری میرفتیم و عمده تحصیالت خارج
[من] نزد ایشان بوده است .فلسفه را مرحوم حاج سید
ابوالحسن قزوینی و ریاضیات ،هیئت و حساب [را] نزد
ایشان و مرحوم آقا میرزا علی اکبر یزدی [آموختم] و عمده
استفاده در علوم معنوی و عرفانی [من] نزد مرحوم آقا میرزا
محمد علی شاهآبادی بوده است .پس از وفات مرحوم آقای
حائری ،با عدهای از رفقا بحث داشتیم تا آنکه مرحوم آقای
بروجردی -رحمة ا ...علیه -به قم آمدند [و] برای ترویج
ایشان ،به درس ایشان رفتم و استفاده هم نمودم و از مدتها
قبل از آمدن آقای بروجردی ،عمده اشتغال [من] به تدریس
معقول ،عرفان و سطوح عالیه اصول و فقه بود».

کتاب «زندگانی فاطمهزهرا(س)» یکی از آثار ماندگار مرحوم عالمه سیدجعفر شهیدی است که افزون بر ارائه تحلیلهای مستند تاریخی،
در بردارنده ترجمهای دقیق و استادانه از خطبه جاودانه حضرت زهرا(س) است .در فصلهای ابتدایی این اثر ،گزارشی مستند و تحلیلی از
زندگی آن حضرت وجود دارد که میتواند برای آشنایی مخاطب با فرازهای مختلف زندگی فاطمه زهرا(س) بسیار مؤثر و مفید باشد.

جواد نوائیان رودسری

جوارح فاطمه را با ایمان پر کرده است که وجود او ،مملو از
اشتیاق به عبادت و فرمانبرداری از پروردگار است».
بااینحال،عبادتپروردگار،هیچگاهآنحضرتراازانجام
مسئولیتهای اجتماعی و خانوادگیاش غافل نمیکرد.
زندهیاد ،عالمه «سیدجعفر شهیدی» در کتاب «زندگانی
فاطمه زهرا (س)»مینویسد[«:رسولخدا(ص)] چون
چنین صفات عالی انسانی را در ک��ردار و رفتار و گفتار
فاطمه(س) مشاهده میکرد ،خوشحال میشد؛ او را
می ستود و درب��اره او دعای خیر میکرد و برای اینکه
منزلت و رتبت او را به مسلمانان نشان دهد ،می فرمود:
فاطمه ،پ��اره تن من است و کسی که او را ب��ی��ازارد ،مرا
آزرده اس��ت .پیامبر اس�لام(ص) هنگامی که از سفری
بازمیگشت ،نخست در مسجد دو رکعت نماز میخواند
و سپس ،به دیدن فاطمه(س) میرفت .اما برای آن که
دیگران بدانند سرچشمه این محبت ،تنها عطوفت پدری
نیست و او فاطمه(س) را به خاطر دارا بودن صفاتی که از
بانویی واالمقام مانند او انتظار میرود ،دوست میدارد،
آنجا که باید ،وی را به وظیفه سنگینی که برعهده دارد،
متوجه میکرد و پاداش او را به لطف پروردگار و رسیدن به
نعمتهای آن جهان واگذار میفرمود« ».فضل بن حسن
طبرسی» هم در جلد پنجم تفسیر «مجمع البیان» ،در این
باره مینویسد«:روزی رسولخدا(ص) به دیدن دخترش،
فاطمه(س) رفت و دید که آن حضرت ،با یک دست گندم
آسیاب میکند و با دست دیگر ،گهواره فرزندش را تکان
میدهد .پیامبر اسالم(ص) فرمود :دخترم ،تلخی دنیا را
بچش تا در آخرت شیرین کام باشی .فاطمه(س) فرمود:
خدا را بر نعمتهای او سپاس میگویم».

info@khorasannews.com

حضرت فاطمه زهرا(س) ،دختر محبوب پیامبر گرامی
اس��ل�ام(ص) ب��ود و رس���ولخ���دا(ص) در ط��ول حیات
پربرکتش ،بارها این عالقه وافر را به شیوههای مختلف،
ابراز می فرمود؛ به طوری که میتوان روایات فراوانی را در
این باره ،در کتابهای حدیثی شیعه و اهلسنت یافت.
«ت��رم��ذی» ،عالم و محدث نامدار اهل سنت ،در کتاب
«المناقب»،دراینبارهاز«جمیعبنعمیرالتیمی»،روایتی
نقل کرده است .او از یکی از همسران پیامبرخدا(ص)
پرسیده بود« :کدام یک از مردم نزد پیامبر(ص) بیش از
همه محبوبیت داشت؟» او پاسخ داده بود«:فاطمه (س)».
این روایت ،کم و بیش در بیشتر کتابهای حدیثی سنی
و شیعه نقل شده است و برخی از محدثان ،آن را در ردیف
احادیث متواتر قرار دادهاند.
▪ ▪تجلیل پیامبر اکرم(ص)از مقام واالی فاطمه زهرا(س)

شخصیتحضرتفاطمه(س)،آینهتمامنمایاخالقوسیره
رسولخدا(ص)بود« .شیختوسی»درکتاب«امالی»بهنقل
از یکی از اصحاب پیامبراسالم(ص) مینویسد«:من کسی
رادرگفتار،شبیهترازفاطمه(س)بهرسولخدا(ص)ندیدم
و چنان بود که هرگاه فاطمه(س) بر پدرش وارد میشد ،او
از جا برمی خاست و به دخترش خوشامد میگفت ،دست
او را می بوسید و وی را در جای خود مینشاند و فاطمه(س)
نیز ،هر گاه رس��ولخ��دا(ص) به خانه او میرفت ،همین
کارها را انجام م �یداد ».پیامبر اس�لام(ص) برای دختر
بزرگوارش،جایگاهیبسواالقائلبود.آنحضرت،فاطمه
زه��را(س) را «بانوی بانوان عا َلم»(سیدة نساءالعالمین)
معرفی میکرد و چنین توصیفی نشان میدهد که عالقه و
محبت رسولخدا(ص) به دختر گرامیاش ،فراتر از عالقه
پدری به فرزند بوده و در شخصیت و جایگاه معنوی این
بانوی باکرامت ،ریشه داشته است« .بانوی بانوان عالم»
بودن حضرت فاطمه(س) ،تنها در کتابهای روایی شیعه
نقل نشده است ،بلکه بسیاری از علما و محدثان نامدار
اهلسنت نیز ،به دفعات ،روایات مربوط به این لقب را در
کتابهای خود آورده و بر آن صحه گذاردهاند .از جمله
این علما و محدثان میتوان به «ابن عبدالبر»(االستیعاب؛
ج3؛ ص« ،)1894آل��وس��ی»(روحال��م��ع��ان��ی؛ ج3؛
ص« ،)138اب �ناث��ی��ر»(أس��دال��غ��اب��ه؛ ج6؛ ص،)220
«مقریزی»(امتاعاالسماء؛ ج5؛ ص« ،)351ذهبی»(تاریخ
ن سعد»(طبقاتالکبری؛ ج8؛
اإلسالم؛ ج3؛ ص )43و «اب 
ص )19اشاره کرد.
▪ ▪حضرت زهرا(س)؛ ام ابیها

درمیانصفاتیکهبرایحضرتفاطمه(س)برشمردهاند،
«امابیها»(ماد ِر پدرش) ،به تنهایی ،میتواند گواه
لقب ّ

▪ ▪منزلت فاطمه(س) در قرآن کریم

و آگاه به احکام دین تبدیل کرد .زهرای اطهر(س) ،در
عبادتنیز،سرآمدبانوانمحسوبمیشد«.شیخذبیحا...
محالتی» در کتاب «ریاحین الشریعه» مینویسد«:از امام
حسن مجتبی(ع) روایت شده است که آن حضرت فرمود:
در دنیا عابدتر از مادرم ،فاطمه زهرا(س) ندیدم .آن قدر
در محراب مشغول عبادت میشد که پاهای مبارکش ورم
میکرد« ».ابن شهرآشوب» در کتاب ارزشمند «مناقب»،
از رسولخدا(ص) حدیثی را نقل کرده است که به سلمان
ُ
فاطمة َمال ا ...قلبها
ان اِب َنتی
فارسی فرمودند«:یا سلمان! ّ
وجوارحها ایمانا و یقینا الی مشاشها تفرغت لطاعة ا... ...؛
ای سلمان! خداوند متعال چنان دل ،جان و تمام اعضا و

دلبستگی ویژه آن حضرت به رسولخدا(ص) باشد .پس
از رحلت حضرت خدیجه(س) ،فاطمه(س) با وجود کمی
سن و سال ،مونس تنهایی پدر و یار و مددکار آن حضرت
در سختیهای روزگار بود .هنگامی که مشرکان مکه ،در
مقابل دعوت به رستگاری ،خاکروبه بر سر مبارک پیامبر
مهربانیها میریختند ،این دستان مهربان و کوچک
فاطمه(س) بود که َگرد از صورت نورانی پدر پاک میکرد
و با محبت و دلسوزی خود ،مرهمی بر غمها و رنجهای
«رحمة للعالمین» بود .حضور مداوم آن حضرت در کنار
رسولخدا(ص) و دقت فراوانی که پیامبر(ص) در تربیت
دختر بزرگوارش داشت ،فاطمه(س) را به دانای اسرار

...

گزارش تاریخی

یکی از را هه��ای آشنا شدن با جایگاه و فضایل «بانوی
بانوان عالم» ،توجه به آیاتی است که در شأن آن حضرت
ن��ازل ش��ده اس��ت .عموم علمای شیعه و اهلسنت،
فاطمه زه��را(س) را در کنار امیرمؤمنان(ع) و حسنین
علیهم ال��س�لام ،یکی از شخصیتهایی میدانند که
رید َهّ ُ
الل
رسولخدا(ص) ،پس از نزول آیه «تطهیر»ِ « ،إ َنّما ُی ُ
س َأ ْه َل ا ْل َب ْی ِ
ت َو ُی َط ِّه َر ُک ْم ت َْطهیرا؛ خدا
ِل ُی ْذ ِه َب َع ْن ُک ُم ال ِّر ْج َ
فقط میخواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بزداید
و شما را پاک و پاکیزه ک��ن��د(».اح��زاب ،)33-نزد خود
خواند و فرمود«:بار الها! اینها اهل بیت من هستند ».با
توجه به این موضوع ،حضرت فاطمه(س) ،از مصادیق بارز
آیه «مودت»(آیه  23سوره شورا) نیز محسوب میشود.
آیه ای که در آن ،پروردگار متعال ،مؤمنان را به محبت و
دوستی با اهلبیت رسولخدا(ص) امر فرموده است«:قُل
َاّل َأ ْس َأ ُل ُک ْم َع َل ِ
یه َأ ْج ًرا ِإ َاّل ا ْل َم َو َّدةَ ِفی ا ْلقُ ْر َبی؛ بگو :در ازای آن
[رسالت] پاداشی از شما خواستار نیستم ،مگر دوستی
درباره خویشاوندانم».

ملی شدن صنعت نفت
جنبشی اقتصادی یا ضداستعماری؟
نهضت ملی شدن نفت را باید یکی
از بزنگاه های تاریخی مهم ایران
معاصر به حساب آورد که تاثیرات
عمیقی ب��ر ت��ح��والت سیاسی-
اجتماعی ایران در سالهای بعد،
به جا گذاشت .اما آیا ملی شدن
نفت تنها با هدفی اقتصادی ،یعنی
گرفتن حق مردم ای��ران از عایدی نفت ،گره خ��ورده بود یا
رهبران ملی شدن نفت و مردمی که از این نهضت حمایت
کردند ،در پی چیزی فراتر از بازپس گرفتن حقوق مادی خود
از انگلستان بودند؟ به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ
معاصر ایران ،در این تردیدی نیست که انگلیس ،براساس
آمارها،درصدباالییازسودفروشنفترانصیبخودمیکرد
واینموضوع،بهظاهرعاملاصلیشکلگیریاعتراضاتدر
قالب نهضت ملی شدن صنعت نفت بود .رهبران نهضت
ملی یعنی دکتر مصدق و آیتا ...کاشانی نیز ،بارها نسبت
به اجحاف انگلیسیها به مردم ایران و لزوم در اختیارگرفتن
درآمدهای نفتی از سوی مردم ،تاکید داشتند .با این حال،
به نظر میرسد تقلیل اهداف ملی شدن صنعت نفت به عامل
اقتصادی ،نگاهی تک ُبعدی به این نهضت باشد؛ ملی کردن
صنعت نفت ،در واقع بهانهای برای پایان دادن به حضور
استعماردرایرانبود.عملکردتبعیضآمیزشرکتنفت«ایران
و انگلیس» نشان از نفوذ قدرت استعماری انگلیس در ایران
داشت؛کشوریکههمراهباروسیه،ازدههاسالقبل،باتسلط
بر دولت ضعیف قاجار و حکامی که اراده چندانی از خود
نداشتند،برحیاتومماتبسیاریازایرانیهاحاکمبود.این
سلطه ،در سالهای پس از شهریور  1320و روی کارآمدن
محمدرضاپهلوی ،تشدید شد .بسیاری از فعاالن سیاسی-
اجتماعی ایران و اقشار مختلف مردم در آن سالها ،بیش از
هر زمان دیگری نسبت به تداوم سلطه دیرپای انگلستان بر
کشور و حضور این قدرت استعمارگر اعتراض داشتند .این
اعتراضات در نهایت سبب شد تا گروههای سیاسی و طبقات
اجتماعی مختلف با باورهای گوناگون سیاسی و اقتصادی،
در کنار یکدیگر قرار بگیرند و علیه انگلیس متحد شوند .این
اتحاد،درنهایتخودرادرقالبائتالفیگستردهنشاندادکه
طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی را از بازاریان و روحانیون
گرفته تا طبقه متوسط و حتی نیروهای چپ ،شامل می شد.
ائتالف شکل گرفته به واسطه انگیزه مشترک مبارزه با
استعمارونفوذقدرتهایبیگانه،توانستنهضتملیشدن
نفت را بر علیه انگلیس پیش ببرد .به نوشته «جان فوران» در
کتاب «مقاومت شکننده»« ،نهضت ملی شدن صنعت نفت،
به مثابه جنبشی انقالبی ،در واقع ،درصدد بود ایران را از
مدار وابستگی به غرب و قدرتهای خارجی برهاند و به ویژه
بندهای وابستگی با بریتانیا را از هم بگسلد».

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺷﻤﺎره )٩۵-٩٩٠/٢ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
از ﺣﻤﺎ�ﺖ ﻫﺎ� ﺑ� در�ﻎ ﺷﻤﺎ از �ﺎر�ﻨﺎن
ﻗﺮارداد� ﺗﻘﺪ�ﺮ و ﺗﺸ�ﺮ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ
ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻣﺪاد ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٧ﮔﺎز ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٣٦٦١٢٤م

ﺑﺎﺑﺖ ﺗ� ﺗ� ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎ�� �ﻪ �ﻨﺎرم
ﺑﻮد� ،از ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.
روزت ﻣﺒﺎرک

ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ ﺗﻮ ،اﻣﻴﺮ

 /٩٥٣٦٤٤٢١م

ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻔﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٣٦٥٦٠٠ف

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

ارﺗﻘﺎ� ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ اﺳﺘﺎدى

 /٩٥٣٦٦١٥٥آ

 /٩٥٣٦٥٩٤٦م

 /٩٥٣٦٥٩٣٢و

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺷﻤﺎره ) ٩۵-١٠١٣ﻧﻮﺑﺖ دوم(

ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ درﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻔﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ١٠٠/٤٠٥٦٩٩ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ آﺑﻔﺎر
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� و آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳ�ﻮ� ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺷﻴﺮ�ﻦ �ﻦ در
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� را ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
(١ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﺣﺪود� ﺑﻪ ر�ﺎل٦٫٣٣١٫٢٩٣٫٧٩٤ :
(٢ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٣١٧٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ
ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪ�ﺪ ﺿﻤﻨ ًﺎ :ﭼ� ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧ�� و ﺷﺨﺼ� ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ.
(٤ﻣﺪت اﺟﺮا� �ﺎر ٦ :ﻣﺎه
(٣رﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر :آب �ﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺑﻨﻴﻪ-ﭘﺎ�ﻪ ٥
(٥ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥/١٢/٢٦ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ١٣٩٦/٠١ /٠٧
(٦ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ اداره ﺣﻘﻮﻗ� ﺷﺮ�ﺖ آب و
ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎ�� ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� :ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ،ﺑﻠﻮار ﺷﻬﺪا� ﻋﺒﺎد� ،ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑ� ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد �ﺸﺎورز�
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﻫﺰ�ﻨﻪ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد  ٥٠٠ﻫﺰار ر�ﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره ٢١٧٥٢١٢٩٧٠٠٣
ﻧﺰد ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ا�ﺮان وار�ﺰ ﮔﺮدد.
(٧ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺎ�ﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ٢ﻣﻮرد ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
(٨آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ  ١٣٩٦/٠١/٢١ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
(٩زﻣﺎن ﺗﺸ�ﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺳﺎﻋﺖ ٩ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ١٣٩٦/٠١/٢٦درﻣﺤﻞ 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 ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎ�� ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� و �ﺎ وب ﺳﺎ�ﺖ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و �ﺎ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ٠٥٦-٣٢٢١٤٧٥٢-٨اداره اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗ� و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
 /٩٥٣٦٥٨٠٩ج

ﺑﺎ ﻋﻨﺎ�ﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮرخ  ١٣٩٣/١٢/٢٧ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ�
و ﺻﻨﻌﺘ� ﺷﺎد�ﻠﻮن )ﺳﻬﺎﻣ� ﺧﺎص( ﻣﺒﻨ� ﺑﺮ اﻓﺰا�ﺶ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﺷﺮﻛﺖ از ﻣﺒﻠﻎ  ١٤٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد ر�ﺎل ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ
 ٢٠٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد ر�ﺎل از ﻃﺮ�ﻖ آورده ﻧﻘﺪ� ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺎل ﺷﺪه ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و �ﺎ از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و
ﺗﻔﻮ�ﺾ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻠ� ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه ﻃ� ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در �ﻚ �ﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ
 ١٣٩٥/١٢/٢٤ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه ﻣﺒﻨ� ﺑﺮ اﻓﺰا�ﺶ ﻣﺒﻠﻎ  ٦٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد ر�ﺎل از ﻃﺮ�ﻖ آورده ﻧﻘﺪ� ﺳﻬﺎﻣﺪاران،
در ا�ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﺷﺮﻛﺖ از ﻣﺒﻠﻎ  ١٤٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد ر�ﺎل ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ٢٠٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد ر�ﺎل اﻓﺰا�ﺶ و در اﺟﺮا�
ﻣﺎده  ١٦٩ﻻ�ﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ� اﺻﻼح ﻗﺴﻤﺘ� از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ١٣٤٧ﻣﺮاﺗﺐ ذ�ﻞ ﺑﻪ اﻃﻼع
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣ� رﺳﺪ:
ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﻓﻌﻠ� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ١٤٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد ر�ﺎل ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠ﺳﻬﻢ  ١٠٫٠٠٠ر�ﺎﻟ� ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻋﺎد� اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان اﻓﺰا�ﺶ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ  ٦٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد ر�ﺎل و ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤ� ﺳﻬﺎم ﺟﺪ�ﺪ ده ﻫﺰار ر�ﺎﻟ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ازا� ﻫﺮ  ٢/٣٣ﺳﻬﻢ ﻛﻪ در ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥/١٢/٢٨در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺣﻖ
ﺗﻘﺪم در ﺧﺮ�ﺪ �ﻚ ﺳﻬﻢ ﺟﺪ�ﺪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺳﻬﺎﻣﺪاراﻧ� ﻛﻪ ﻣﺎ�ﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﻮد ﻣ� ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺒﺎ�ﺴﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت  ٦٠روز از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر
ا�ﻦ آﮔﻬ� ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤ� ﺳﻬﺎم ﺟﺪ�ﺪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  ٠٢١٣٥٣٨٠٣٨٠٠٦ﺑﻨﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺎد�ﻠﻮن ﻧﺰد
ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻴﺮاز وﻧﻚ ﻛﺪ  ٢٧٤٢وار�ﺰ و اﺻﻞ ﻓﻴﺶ وار�ﺰ� را ﺑﻪ آدرس ﺗﻬﺮان -ﻣﻴﺪان وﻧﻚ-
ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻧﻚ -ﭘﻼك  – ٥٢ﻃﺒﻘﻪ اول -واﺣﺪ  ١٠٩اراﺋﻪ و ورﻗﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده
و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

ﻫﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎدﯾﻠﻮن )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(

 /٩٥٣٦٥٩٩٠ت

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰاﯾﺪه :ﻓﺮوش اﻣﻼک ﻣﺎزاد ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ

ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮى

ﻋﺮﺻﻪ

اﻋﻴﺎن

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ)رﯾﺎل(

آدرس

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﻧﺤﻮه ﻓﺮوش

ﻣﺴ�ﻮﻧ�

٣٦٠

ﺣﺪود ٢٢٥

٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ -ﻣﺪرس  -٢٦ﭘﻼ� ٣٨

ﺳﻨﺪ ﺷﺸﺪاﻧﮓ

ﻧﻘﺪ�

٢

�ﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮم ﭘﻠ� اﺳﺘﺎ�ﺮن
)ﻗﻄﻌﻪ  ٤٠٥٠از ﺑﻠﻮ� ﺻﻨﺎ�ﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎ��(

ﺻﻨﻌﺘ�

٤٧٣٠

١٦٠٠

�ﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت

٧٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٩٨٨٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ-ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ�-ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﻮ�ﻨﺪﮔﺎن ٤
ﻗﻄﻌﻪ  ٤٠٥٠از ﺑﻠﻮ� ﺻﻨﺎ�ﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎ��

ﻣﺤﻞ ﻃﺮح واﮔﺬار� ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿ� ﻣ�
ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺷﺮا�ﻂ ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� را ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨ� دارا ﺑﺎﺷﺪ

 %٢٠ﻧﻘﺪ
اﻟﺒﺎﻗ�  ٣٦ﻗﺴﻂ ﻣﺘﻮاﻟ�

٣

ﻗﻄﻌﺎت  ٨٢اﻟ�  ٨٩ﻓﺮﻋ� از  ١٩٢٩اﺻﻠ�
ﺑﺨﺶ  ١١ﻗﺎ�ﻨﺎت

ﺻﻨﻌﺘ�

١٠١٨٦

١٩٦١

�ﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت

٥٫٠٦٨٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٥٢٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﻗﺎ�ﻦ

۴

�ﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮر
)ﭘﻼ� ﺛﺒﺘ�  ٢٣ﻓﺮﻋ� از  ١٥٨٤ﻓﺮﻋ�(

ﺻﻨﻌﺘ�

٣٧٤٦٫٤٧

٢٤٥٩٫٤٢

�ﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت

٤٫٦٧٩٫٤٩٧٫٢٠٠
٢٫٠٦٣٫٧٠٠٫٠٠٠

ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ-ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ�
ﺑﻠﻮار ﺗﻼش ﺷﺮﻗ�٦

١

ﺷﻤﺎره ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ
 ٣٢٦ﻓﺮﻋ� از ٢٥٠١٧ﻓﺮﻋ� از ٢٤٩
اﺻﻠ� ﺑﺨﺶ  ٢ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

 /٩٥٣٦٥٠٠٩ج

آﮔﻬﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى و ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺎدﯾﻠﻮن )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ١٣١٣٨ﻣﺸﻬﺪ

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﺷﻤﺎره )١١/٩۵ﻧﻮﺑﺖ دوم(

ﻧﺎم ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺰار :ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ
ردﯾﻒ

از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺘﺎب
اﻣﻴﻦ ﺳﻨﺠﺮاﻧﯽ
 /٩٥٣٦٥٨٧٤ق

را ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و آرزو� ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روز اﻓﺰون ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را دار�ﻢ
ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ ) ع(

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻬﺮدارى ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﻧﻮﺑﺖ اول

 /٩٥٣٦٣٤٨١ش

دﮐﺘﺮ دادﮔﺮ -دﮐﺘﺮ داﻧﺶ
دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ﻣﻘﺪم

 /٩٥٣٦٤٤٣٤م

ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺎزل ﺷﺨﺼ� و اﺳﺘﻴﺠﺎر� ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺮهﺑﺮدار�
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮ� )ع( ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﻨﺎ�ﺖ ﺑﻪ در ﭘﻴﺶ ﺑﻮدن ا�ﺎم ﻧﻮروز  ١٣٩٦و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﺳﺘﺎد اﺟﺮا�� ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻔﺮ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ،ﻣﻘﺘﻀ� اﺳﺖ از ﭘﺬ�ﺮش زاﺋﺮ�ﻦ و ﻣﺴﺎﻓﺮ�ﻦ در ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد ﺑﻪ
و�ﮋه در ﻣﻨﺎزل ﻓﺎﻗﺪاﺳﺘﺤ�ﺎم ﺑﻨﺎ ﺧﻮددار� ﺷﻮد .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎدﺛﻪ �ﺎ رﺧﺪاد
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﺮر و ز�ﺎن ﺟﺎﻧ� و ﻣﺎﻟ� ﺑﻪ زاﺋﺮان� ،ﻠﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ� ﺣﻘﻮﻗ� ﻧﺎﺷ� از ﻋﺪم رﻋﺎ�ﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و
ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺰل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻮﺿﻮع :ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮو� اﻧﺴﺎﻧ� ﺷﻬﺮدار� ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ
)ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ  ٢١٧٧ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫١١٫٢٥
ﺷﻮرا� اﺳﻼﻣ� ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ (
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠:ر�ﺎل
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
 -١ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ دارا� رﺗﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ٧
ﺗﻮﺳﻂ اداره �ﻞ ﺗﻌﺎون � ،ﺎرو رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ� ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮا� در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺑﻪ
واﺣﺪ �ﺎرﮔﺰ�ﻨ� ﺷﻬﺮدار� ﺑﻪ آدرس ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ خ ﺻﺪر
رﺿﻮ� رﺿﻮ�  ١ﺷﻬﺮدار� ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﺳﻨﺎد
را در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
در
ﺷــﺮ�ﺖ
ﺗﻀﻤﻴــﻦ
ﻣﺒﻠــﻎ
-٢
ر�ــﺎل
ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠:
ﻣ�ﺑﺎﺷــﺪ �ــﻪ ﻣ�ﺑﺎ�ﺴــﺘ� ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره ﺣﺴــﺎب
 ٠٢٠٤٨٨٠٥٢٨٠٠٨ﻧــﺰد ﺑﺎﻧــ� ﻣﻠــ� ﺷــﻌﺒﻪ
ﺷــﺎﻧﺪ�ﺰ ﺑﻨﺎم ﺳﭙﺮده ﺷﻬﺮدار� ﺷــﺎﻧﺪ�ﺰ وار�ﺰ  ،و �ﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� در وﺟﻪ ﺷﻬﺮدار� ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ
ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺪاﻗﻞ  ٣ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﮔﺮدد .
 -٣در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده
ﺑﺮﻧﺪه �ﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮدار� ﺿﺒﻂ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 -٤ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد :از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٦٫١٫١٤ﺑﻪ ﻣﺪت
 ١٠روز
 -٥زﻣﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ
٩٦٫١٫٢٣
 -٦زﻣﺎن و ﺗﺎر�ﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺳﺎﻋﺖ
 ١٥:٣٠ﻣﻮرخ  ٩٦٫١٫٢٤در ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮدار�
 -٧ﻫﺰ�ﻨﻪ آﮔﻬ� ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
 -٨ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .

�ﺴﺐ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎد�
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ�� ﻣﺸﻬﺪ
را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ.

ا�ﻨﻮن �ﻪ ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮدﻧﻢ در
ا�ﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻗ� ﻧﻤﺎﻧﺪه ،از ﺗﻮ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎم
ﻓﺪا�ﺎر� ﻫﺎ�ﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.
روزت ﻣﺒﺎرک
دوﺳﺘﺪار ﻫﻤﻴﺸﮕﯽ ﺗﻮ و ﺑﺎﺑﺎ اﻣﻴﺮ ،ﻧﻮرا

اﻃﻼﻋﻴﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺎزل ﺷﺨﺼﯽ و
اﺳﺘﻴﺠﺎرى ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮى )ع(

اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﻫﺘﻞ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد� زاﻫﺪان
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و از
ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎل ﻋﻠﻮ درﺟﺎت را ﺑﺮا�
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰء » «١ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده » «٢٤ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺠﺪ�ﺪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﺻﻼح ،ﺑﺎزﺳﺎز� ،ﺗﻌﻤﻴﺮات ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� و ﻧﮕﻬﺪار� ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب
روﺳﺘﺎﻫﺎ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮا�ﺎن را ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
(١ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﺣﺪود� ﺑﻪ ر�ﺎل٦٫٢٩٢٫٥٨٨٫٥٥٠ :
(٢ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٣١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ
ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪ�ﺪ
ﺿﻤﻨ ًﺎ :ﭼ� ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧ�� و ﺷﺨﺼ� ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ.
(٣رﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر :آب �ﺎ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﺠﻬﻴﺰات-ﭘﺎ�ﻪ ٥
(٤ﻣﺪت اﺟﺮا� �ﺎر ٢٤ :ﻣﺎه
(٥ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از  ١٣٩٥/١٢/٢٥ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ١٣٩٦/٠١/٠٦
(٦آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ  ١٣٩٦/٠١/٢٠ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
(٧ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ 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.irرا�ﮕﺎن اﺳﺖ.
(٨زﻣﺎن ﺗﺸ�ﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺳﺎﻋﺖ ٩ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ١٣٩٦/٠١/٢٣درﻣﺤﻞ 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 ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎ�� ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� و �ﺎ وب ﺳﺎ�ﺖ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و �ﺎ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ٠٥٦-٣٢٢١٤٧٥٢-٨اداره اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗ� و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.

 %٢٠ﻧﻘﺪ
ﻣﺤﻞ ﻃﺮح واﮔﺬار� ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿ� ﻣ�
ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺷﺮا�ﻂ ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� را ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨ� دارا ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺎﻗ� در  ٣٦ﻗﺴﻂ ﻣﺘﻮاﻟ�
�ﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ��ﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻴﺮﺳﺪ

 %٢٠ﻧﻘﺪ
اﻟﺒﺎﻗ� در  ٣٦ﻗﺴﻂ ﻣﺘﻮاﻟ�

ﻧﻘﺪ�
ﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ ﺑﻪ دا�ﺮه ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ-ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ�
٦٥٢٫٠٠٠٫٠٠٠
ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت �ﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ� ﮔﻮﺷﺖ
۵
زﻣﺎن ،ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه :ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ ﺑﺮگ ﺷﺮا�ﻂ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﻴﺶ وار�ﺰ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ١٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  ٤٦٠٫١٠٠٠٠ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺴﺘﺎﻧ�ﺎران ا�ﻦ ﺑﺎﻧ� ﻧﺰد ��� از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧ� ﺳﭙﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ �ﺸﻮر ﺑﺎﺑﺖ ﺷﺮ�ﺖ
در ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧ� ﺳﭙﻪ واﻗﻊ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ�-ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ-ﻣﻴﺪان ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ� -دا�ﺮه ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ� و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ب:ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات:ﺣﺪا�ﺜﺮﺗﺎ آﺧﺮوﻗﺖ ادار� روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٦/١/١٩
اﻟﻒ :ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد:ﺣﺪا�ﺜﺮﺗﺎ آﺧﺮوﻗﺖ ادار� روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٦/١/٨
ﺑﺮاى ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎى ذﯾﻞ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻴﺪ٠۵۶-٣٢٣٨٧١٢۵ :
د:در ﺷﺮا�ﻂ ﻣﺴﺎو� اوﻟﻮ�ﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻧﻘﺪ� اﺳﺖ.
ج�:ﻠﻴﻪ اﻣﻮال و اﻣﻼ� ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ� رﺳﺪ.
ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ داﯾﺮه ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت-ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻫـ:ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﻴﺮﻧﻘﺪ� ،ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻧ�� ﺳﻮد ﺗﻌﻠﻖ ﻣ� ﮔﻴﺮد.
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