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معاونوزیر:حمایتازپژوهشوفناوریبیشتر
کاغذیبودهاست

پارسا-معاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتگفت:حمایتهایصورتگرفتهازپژوهشوفناوریدرکشوردرطولسالیانگذشته
بیشتررویکاغذبودهاست.دکترملکزادهبااشارهبهکمبوداعتباراتپژوهشیدرکشورافزود:متاسفانهحمایتازپژوهشوفناوریدر
کشوردرطولسالیانگذشتهبیشترکاغذی بودهاستوشاهدحمایتجدیازاینحوزهنبودهایم.

پژوهش دردانشگاهها 17سال درگیرتجهیزات فرسوده
زهرا حاجیان

hajian@khorasannews.com

با آن که از حدود  17س��ال پیش دانش��گاه هاو مراکز
پژوهشی کش��وردرتنگنای کمبود امکانات آزمایشی
وفرسودگی تجهیزات به س��رمی برند،هنوزهیچ یک
ازوعدهه��ای مطرح ش��ده ب��رای رف��ع ای��ن کمبودها
محقق نشده وهمین وضعیت باعث شده است انجام
تحقیق��ات آزمایش��گاهی و پروژههای دانش��گاهی با
مش��کالت ج��دی مواجه ش��ود،به ط��وری ک��ه وجود
تجهیزات مستهلک آزمایش��گاهی  ،در مواردی منجر
به مانعی در انجام پروژههای مهم و توقف این پروژهها
شده یا از کیفیت خروجی این پژوهشها کاسته است.
در حالی که امروزه انجام پژوهشهای به روز و حرکت
در مرزه��ای دانش ب��دون وجود تجهیزات پیش��رفته
امکان پذیر نخواهد بود .
در حالی که رئیس بخش تحقیقات سازمان مدیریت و
برنامهریزی ،اواخر سال گذشته از اختصاص 1200
میلی��ارد توم��ان بودج��ه برای س��ال  95باب��ت خرید
تجهیزات آزمایشگاهی ازمحل صندوق توسعه ارزی
خب��ر داده ب��ود ،ام��ا در ماهه��ای پایانی س��ال جاری
معاون پژوهشی وزیر علوم از خلف وعده این سازمان و
تخصیص نیافتن این اعتبار گالیه میکند ومی گوید:
متاس��فانه با وجود وعدههای داده ش��ده برای تامین
اعتب��ار تجهیزات آزمایش��گاهی از س��وی مس��ئوالن
س��ازمان مدیری��ت وبرنام��ه ری��زی ،هنوز ای��ن بودجه
پرداخ��ت نش��ده و معضل تجهی��ز آزمایش��گا ههای
دانشگاهی همچنان به قوت خود باقی است .
وی میافزاید :تجهیزاتمس��تهلک آزمایش��گاهی از
سالها پیش دانشگاههای کش��ور را با مشکل مواجه
کرده وبه عنوان مانعی جدی برسر راه تحقیق وپژوهش
در دانشگاهها مطرح بوده است درحالی که تجهیزات
آزمایش��گاهی یکی از ابزاره��ای مه��م ب��رای انج��ام
تحقیقات به ش��مار میرود وب��دون آن ،انجام پژوهش
وتحقیق دردانشگاهها تقریبا غیر ممکن است.
به گفته معاون پژوه��ش وفناوری وزیر علوم  ،از س��ال
 79تاکن��ون دانش��گاهها و مراکز تحقیقاتی کش��وربا
مش��کل کمبود تجهیزات آزمایش��گاهی دست و پنجه
ن��رم میکنندومتاس��فانه وعدههایی که ب��رای تامین
این تجهیزات از س��وی مس��ئوالن مطرح ش��ده ،هنوز
عملیاتی نشده است.
وی با بی��ان آن که ط��ی این م��دت هیچ اعتب��ار ریالی
برای تامی��ن و به روز س��ازی تجهیزات آزمایش��گاهی
و پژوهش��ی دانش��گاهها اختصاص نیافته است ،می
گوید:همی��ن موضوع باعث ش��ده ،انجام بس��یاری از
تحقیقات پایهای و کاربردی در دانش��گاهها با مشکل
مواجه شود .
به گفت��ه معاون پژوه��ش وفناوری وزیر عل��وم ،کمبود
تجهی��زات آزمایش��گاهی در دانش��گاههای کش��ور و
به روزس��ازی نش��دن این تجهی��زات هم اکن��ون یکی
از چالشهای مهم در عرصه پژوهش در دانشگاه ها به
ش��مار میرود .وی میگوید  :متاس��فانه از  16س��ال
قبل ارز متمرکزی برای ورود تجهیزات آزمایشگاهی
از خارج تامین نش��ده اس��ت و خریده��ای ارزی قابل
توجهی نداشتهایم.
وی اضاف��ه میکند  :در بودجه س��ال 95مبلغی برای

خرید تجهیزات آزمایشگاهی در نظر گرفته شده بود،
اما متاس��فانه این ردیف بودجه در مجلس حذف ش��د
وباید تالش کنیم از راه دیگری آن را جبران کنیم .
او میگوی��د  :ب��ا توج��ه ب��ه پیش��رفتهای علم��ی در
دنیا اساس��ا تجهی��زات موجود ب��رای تحقیقات جدید
و پژوهشهایی که در مرزهای دانش انجام میشود
کارایی الزم را ندارد.
مع��اون پژوهش وفن��اوری وزیر عل��وم همچنین تاکید
میکن��د :در س��ال  94درخواس��ت ک��رده بودی��م
حداقل 500میلیون دالر برای به روز رسانی تجهیزات
آزمایشگاهی دانش��گاههای سراسر کشور اختصاص
یابداما متاسفانه محقق نشد.
دکتر احمدی تصریح میکند:البته تاکنون به صورت
پراکنده کمکهایی برای تامین تجهیزات دانشگاهی
وپژوهش��ی ص��ورت گرفت��ه ،اما ب��ا توجه به گس��ترش

بهگفتهبرخیصاحبنظران
دانشگاهی ،قدمتبرخیازتجهیزات
آزمایشگاهیوپژوهشی حتیبه  50سال
هممیرسدوهمینموضوعباعثشده،لطمه
شدیدیبهبدنهپژوهشیکشورواردشود

تعداد دانشجویان طی چند سال گذشته  ،فرسودگی
دانش��گاه ها ،گ��ران ش��دن ارز و کاهش ت��وان خرید،
مسئله تامین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهها وبه
روز رس��انی این تجهیزات که شدت فرسودگی آنها
نیز بسیار باالس��ت ،اکنون به مش��کلی بزرگ تبدیل
شده و س��اختار پژوهش��ی دانش��گاهها را با معضالت
زیادی مواجه کرده اس��ت و ادامه این روند نیز به بدنه
پژوهشی کشور لطمه میزند.
احمدی تاکی��د میکند :فض��ا برای خری��د تجهیزات
آزمایش��گاهی در پس��ابرجام آماده ش��ده ام��ا تاکنون
س��ازمان برنامه و بودجه و مجلس ای��ن اعتبارات را در
اختیار معاونت پژوهش و فناوری قرار ندادهاند.
▪ ▪تجهیزاتفرسودهمانعانجامپژوهشهایترازاول

به گفته دکتر محسن شریفی  ،مدیرکل دفتر سیاست
گذاری و برنام��ه ریزی ام��ور پژوهش��ی وزارت علوم ،
چن��ان چه  بخواهیم دررش��تههای فنی مهندس��ی ،
تجربی ،کشاورزی و ...با دنیا رقابت کنیم وبه جایگاه
قابل قبولی از این لحاظ دست پیدا کنیم چارهای جز
تقویت زیر س��اختهای پژوهش��ی نداری��م ،بنابراین
بای��د آزمایش��گاههای دانش��گاهی را با دس��تگاههای
پیشرفته آزمایشگاهی مجهز کنیم درغیر این صورت
پژوهشهای ما پژوهشهای تراز اول نخواهد بود حتی
اگر از تفکر ،برنامه ریزی و نیروی انسانی مناسبی هم
برخوردار باشیم .
وی ب��ا تاکی��د برضرورت توجه جدی دول��ت به تجهیز
آزمایش��گاهها تصری��ح میکند:همچنی��ن در زمین��ه

تخصی��ص بودجه پژوه��ش وفن��اوری اولوی��ت اول ما
بایدتامین تجهیزات وامکانات پژوهشی باشدچراکه
مرز ش��کنی درحوزههای علم��ی باای��ن روش کنونی
امکان پذیر نیس��ت وتجهیزات مناس��بی رامی طلبد،
درحالی که متاسفانه اکنون وضعیت زیرساختهای
پژوهشیبههیچوجهمناسبنیستوچنانچهدربودجه
کالن کشور اعتبار خوبی برای این منظوردرنظر گرفته
نشود ،لطمه جبران ناپذیری به دانشگاه هاوبالطبع به
توسعه علمی کشوروارد خواهد شد .
  وی اضافه میکند:امسال درجدول 14قانون بودجه
پی��ش بینیه��ای بودجهای خوب��ی برای ای��ن منظور
شده بودکه اگرتخصیص مییافت ،آثارمطلوبی بر جا
میگذاشت .
وی با اش��اره ب��ه فرس��ودگی درصدقاب��ل مالحظهای
از تجهی��زات آزمایش��گاهی دانش��گاه ه��ا میگوید :
بس��یاری از ای��ن دس��تگاهها اکنون قدیمی ش��دهاند
ونیاز به بازسازی وجایگزینی دارندو این کار به اعتبار
نیاز دارد.

دربسیاریاز
کشورهایپیشرفته
تامینتجهیزات
آزمایشگاهیمورد
توجهویژهقرار
دارد،چراکه همه
روزهگرایشهای
علمیجدیدیدردنیا
بروزوظهور میکند

▪ ▪تجهیزات آزمایشگاهی کشوردرست مدیریت
نمیشود   

مدی��رکل دفت��ر سیاس��ت گ��ذاری و برنام��ه
ریزی امورپژوهش��ی وزارت علوم درعی��ن حال نبود
مدیریت صحیح تجهیزات آزمایشگاهی موجود را نیز
چالشی دیگر بر سر راه تحقیقات دانشگاهی میداند
ومی گوید :درخیلی از م��وارد میبینیم دریک منطقه
چندین دس��تگاه آزمایش��گاهی وجوددارد،در حالی

که یک دس��تگاه برای آن منطقه کفایت میکند و یا در
مواردی برخی دس��تگاهها به طور کلی بدون استفاده
میمانند واین نشان میدهد که این تجهیزات درست
مدیریت نمیشود.
دکتر جعفریان ،رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی تهران
نیزدرگف��ت وگ��و با خراس��ان ب��ا بی��ان این ک��ه کمبود
تجهیزاتآزمایشگاهیمانعپیشبردطرحهایپژوهشی
وتحقیقاتی این دانش��گاه و بس��یاری از دانش��گاههای
کشور شده است ،تصریح میکند :متاسفانه تجهیزات
آزمایشگاهی علوم پایه سال هاس��ت که تجدید نشده،
چرا ک��ه ای��ن گ��روه از تجهی��زات از مح��ل بودجههای
دولتی قابل تامین است و بودجههای دانشگاهی برای
تامین این کمبودها کافی نیس��ت .درواقع بودجههای
دانش��گاهی در طول  20تا  30س��ال گذشته هیچ گاه
کفاف امور جاری راهم نمیداده وهمیش��ه با کس��ری
مواجه بوده است بنابراین تجدید این امکانات اعتبارات
ویژهای نیاز دارد.
وی ادامه میدهد  :س��ال گذش��ته معاونت پژوهش��ی
وزارت بهداشت طی اقدامی اعتبارات محدودی رابرای
تجهیز آزمایشگاهها به دانشگاهها پرداخت کرد ،اما این
اقدام نیز اگر چه مبالغ بسیار کمی را شامل میشود به
طور تمام وکمال انجام نشده است .
اوم��ی گوید  :ه��م اکن��ون در دانش��گاه علوم پزش��کی
ته��ران ب��ا داش��تن  10-11گ��روه عل��وم پای��ه ،
دانش��کده داروس��ازی ب��ا  12دپارتم��ان و دانش��کده
بهداش��ت ب��ا  12دپارتم��ان ک��ه بس��یاری از آنها هم
به تجهی��زات نیاز دارن��د  ،کمب��ود تجهیزات به ش��دت
احساس میشود .
وی کاهش سطح طرحهای پژوهشی  ،عدم دستیابی به
استانداردهای قابل قبول در مطالعات علمی و کاهش
کیفیت فعالیتهای پژوهش��ی را از جمل��ه تبعات نبود
تجهیزات آزمایشگاهی مناسب قلمداد میکند .
▪ ▪"تامین تجهیزات" تکالیف برزمین مانده
برنامههای چهارم و پنجم

طرح تامی��ن تجهیزات م��ورد نیازدانش��گاهها  ،مصوبه
مجلس و یک��ی از تکالیف محقق نش��ده برنام��ه چهارم
و پنجم توس��عه اس��ت که متاس��فانه با وجود نیاز شدید
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به تجهیزات آزمایشگاهی
و پژوهشی ،این نیاز هنوز از سوی مسئوالن پاسخ داده
نشده است .تجهیزاتی که به گفته برخی صاحب نظران
دانشگاهی ،قدمت برخی از آنها حتی به  50سال هم
میرسدوهمین موضوع باعث شده ،لطمه شدیدی به
بدنه پژوهشی کشوروارد شود.
دکت��ر بختی��اری ،مدی��ر کل دفترحمایت و پش��تیبانی
امورپژوهش��ی وفن��اوری وزارت عل��وم نی��ز درگف��ت
وگ��و ب��ا خراس��ان ازدرخواس��ت ای��ن وزارتخان��ه برای
اختصاص دو میلیارد دالر اعتبار برای تامین تجهیزات
آزمایشگاهی خبر میدهد و میگوید :درصورت تحقق
این اعتب��ار ،تنها میتوانیم بخش��ی از تجهی��زات مورد
نی��از را تامی��ن کنی��م ،درحالی که متاس��فانه ب��ا وجود
نام��ه نگاریهای��ی ک��ه ط��ی دو س��ال اخیر با ریاس��ت
جمهوری و س��ازمان مدیریت ب��رای تامی��ن تجهیزات
آزمایشگاهی دانشگاهها انجام دادهایم ،تاکنون هیچ
پاسخی دریافت نکردهایم ومش��کل کمبود تجهیزات
همچنان به قوت خود باقی است و همین مبلغ نیزهنوز
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افقی
  - 1گل رازق��ی  -مرحله دوم تنفس  -انبوه و متراك��م  -امیدوار - 2نوعی
بافتگیاهیباسلولهایزندهدیوارهضخیم-ازتیمهایفوتبالاسپانیا
دومینغارآبیایرانکهدرآذربایجانغربیقراردارد- 3گیرودار-بعدازرفتنمسافربهنیتسالمتیوخوشیاودرسفرمیپزند-شیرهچغندرقند
 - 4نمایان  -بر حسب اتفاق  -تهی دس��ت و بیچاره  -ابزار میخ كوبی- 5
پوستین-هرگونهاختاللدرتكلم-پستوفرومایه-همیشگی- 6وطن
دستگاهیبرایجداکردنپالسماازسلولهایخونی-تالشوكوشش-7نیستان-روكارساختمان-ترسانیدن-زمینآذری-8مدرک-شاخه
ایازریاضیات-رودیجاریدرجمهوریآذربایجان-شفافودرخشان
-9مجازات-آبشاریمرتفعدرآمریکایشمالی-دلشوره- 10خانواده
ای از پرندگان  -عددی مبهم از سه تا - 9پیمان نامه - 11كجاوه  -عقب
ماندهذهنی-صافومسطح-واحداندازهگیریمقاومتالكتریكی.
عمودی
 - 1س��یخونك -گیاخاك  -تكرار یك حرف - 2آسمانی و معنوی  -پیوند
زناشویی- 3تازهكار-دوربینفیلمبرداریقابلحمل- 4جهل-طوالنی
ترین دوران ب��ارداری را درمیان حیوان��ات دارد  - 5از وس��ایل خیاطی -
درخش��نده روی  - 6زمین آماده كش��ت  -مثل آب خوردن  -منقار کوتاه

 - 7باد سرد  -به جا آوردن - 8زیور و زینت  -ماده روان با شكل متغیر- 9
بشارتدهنده-بدونهمنشینوهمراهبودن- 10قشرخارجیپوست
ازمناطقحفاظتشدهبندرعباس- 11جهش-اجداد- 12غذاییازقطعاتگوشتكبابشدهگاو-برجكبوتران-13دنبالکنندهوعالقمند
بهامری-قدرتوتوان- 14كشوریمیانفرانسهواسپانیا-فریبندهزادو
فریبابمیرد- 15سیلی-كلمه-دیواربلندومحکم- 16خواهراسفندیار
درشاهنامه-ضربهایدروالیبال- 17قرقرهکاغذ-بلوریشده- 18كلبه
ایازشاخوبرگدرختان-اندک- 19بندریدرهرمزگان-ازآثارمعروف
ویلیامشكسپیر- 20پسوندنسبت-نوعیهواپیمایجنگی–نفس.
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ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى )ﻧﻮﺑﺖ دوم(

ﺧﻼﺻﻪ آﮔﻬﯽ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎور� اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻬﺮدار�
ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻈﺮ دارد »ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ� ﺳﺨﺖ اﻓﺰار
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ� ﭘﺮداﺧﺖ اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�
اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎ و ﻧﻈﺎرت آﻧﻼ�ﻦ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧ�
ﻣﺴﺎﻓﺮ�ﻦ« را از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ�
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ  ets.mashhad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 /٩٥٢٩٢٢٧٨ب

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٢٩٢٣٠٥آ
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افقی

 /٩٥٢٨٢١٤٣م

اختصاص نیافته است.
وی با تاکید ب��ر نیاز ف��راوان دانش��گاه هاب��ه تجهیزات
آزمایش��گاهی تصری��ح میکن��د :ب��دون وج��ود ای��ن
تجهی��زات نی��زکار تحقیقات��ی ب��ه معن��ای واقع��ی
انج��ام نمیش��ود با ای��ن ح��ال آن چه ام��روز ب��ا عنوان
فعالیتهای پژوهشی در دانشگاهها انجام میگیرد،به
واسطه ذخایری است که تا قبل از سال  79خریداری
ش��ده اس��ت که البته فرس��وده ه��م ش��دهاند  .وی می
گوید  :این تجهیزات مواردی از جمله "میکروس��کوپ
الکترونی""،دستگاه " NMRکه برای طیف سنجی به
کار میرود یا"دستگاه "XRDرا که در آنالیز مواد مورد
اس��تفاده قرار میگیرد ،شامل میش��ود .به گفته وی،
این تجهیزات درردیف تجهیزات سنگین وگران قیمت
والبته بس��یارکاربردی وموردنیازدرعرص��ه تحقیقات
طبقه بندی میش��وند و تنها افراد متخصص میتوانند
با آنها کار کنند .
وی با بی��ان این که س��اخت برخی از ای��ن تجهیزات در
انحصار چن��د کش��ور مع��دود پیش��رفته مانن��د آمریکا
وژاپن قرار دارد  ،تاکید میکند  :متاس��فانه هم اکنون
دانش فنی تولید این تجهیزات در داخل کش��ور وجود
ندارد واگر ه��م برخ��ی از آنها در کش��ور تولید ش��ده
باشد با توجه به محدودیت توان تولید جواب گوی نیاز
دانشگاهها نیست .
وی اضاف��ه میکند  :واقعیت این اس��ت ک��ه تجهیزات
س��اخت داخل صرف��ا نیازه��ای آموزشی دانش��گاهها
را برط��رف میکن��د و نمیت��وان ب��ا آنه��ا نیازه��ای
تحقیقات��ی را ب��رای انج��ام پروژهه��ای کالن  ،مه��م و
اساسی پیش برد .وی با بیان این که هم اکنون به تعداد
دانش��گاههای کش��ور آزمایش��گاه مرک��زی داری��م ،از
تجمیع آزمایشگاههای پراکنده وایجاد 130آزمایشگاه
مرک��زی در کش��ور خبر میده��د و میگوید  :مش��کل
اساسی تمامی این آزمایشگاهها نبود تجهیزات است،
به طوری ک��ه تجهیزات برخ��ی از این آزمایش��گاههای
مرکزی به قدری ناکارآمد وفرسوده است که اگر حتی
پنج میلی��ون دالر هم ب��رای آن هزینه کنیم ب��از هم کم
است .
محمدمه��دی نژادن��وری ،مش��اورعلمی وزی��ر دف��اع
نیز م��ی گوی��د  :ام��روز در دنی��ا یک��ی از ش��اخصهای
توس��عه علمی وپژوهش��ی ،بهره من��دی از تجهیزات و
امکانات آزمایش��گاهی وپژوهش��ی اس��ت ک��ه فقدان
این ش��اخص یک ضعف عمده به ش��مار میرود .براین
اس��اس در بسیاری از کش��ورهای پیش��رفته نیز تامین
تجهیزات آزمایش��گاهی مورد توجه ویژه ق��رار دارد.به
گفته وی ،همه روزه گرایشهای علمی جدیدی در دنیا
بروز وظهور میکند و اگر هم��ه تجهیزات دنیا را هم در
اختیار داشته باشیم به دلیل پیشرفت علم به تجهیزات
جدی��دی نی��از داری��م ک��ه بتوان��د ش��اخصهای جدید
راان��دازه گیری کن��د .همچنین با توجه به تنوع ش��دید
رشتهای  ،میزان نیاز دانش��گاهها به تجهیزات مختلف
نیز باالس��ت و بی توجهی به این موض��وع ،باعث رکود
علمی در دانشگاه هاخواهد شد .
او معتقد است که به طور ثابت  ،بخشی از سند هزینهای
دولت باید ب��ه تامین تجهی��زات به روز یا به روز رس��انی
تجهیزات موردنیاز اختصاص یابد ،ام��ا این کار باید به
شکل معقول ومتناس��ب با برنامههای توسعهای کشور
انجام شود.

ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺧﺮ�ﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ�
ﭘﻠ�اﺗﻴﻠﻦ ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� �ﻼت ،ﻗﻮﭼﺎن � ،٢ﺎو�ﺎن ،درﮔﺰ ،ﭼﺮﻣﺸﻬﺮ ،ﺳﺒﺰوار  ،٢ﭼﻨﺎران،
ﻋﻄﺎر ،ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم ،ﻓﻨﺎور� ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻏﺬا�� و ﺗﻮس و ﻧﻮاﺣ� ﺻﻨﻌﺘ� �ﻮﺛﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد ،ﺧﻮﺷﺎب ﺳﺒﺰوار و
ﺟﻐﺘﺎ� ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ز�ﺮ را از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎ�ﺪ �ﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ازدر�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ از ﻃﺮ�ﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان در
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮ�ﺖ ﻗﺒﻠ� ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎ�ﺖ ﻣﺬ�ﻮر و در�ﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫ� اﻣﻀﺎ� اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� را ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ١٣٩٥٫١٠٫٦ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧ� در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺳﺎ�ﺖ :ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫١٠٫١١
ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧ� اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫١٠٫٢١
زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ :ﺳﺎﻋﺖ  ١٥ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫١٠٫٢٢
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
و اراﺋﻪ ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ� »اﻟﻒ« :ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم -ﺑﻌﺪ از ﺧﻴﺎم  -٣٥ﺗﻠﻔﻦ -٣٧٦٤٢٠٠٥ :ﻧﻤﺎﺑﺮ ٣٧٦٤٢٠٠٣
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮ�ﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﺮ�ﺰ ﺗﻤﺎس  ٠٢١-٢٧٣١٣١٣١دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم
در ﺗﻬﺮان  ٨٨٩٦٩٧٣٧و  ٠٢١-٨٥١٩٣٧٦٨و در ﻣﺸﻬﺪ ٠٥١-٣٣٤٩٠٤٤٣
ﻣﺸﺨﺼﺎت :ﺧﺮ�ﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ� ﭘﻠ� اﺗﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود � ٣٠ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا� ﺷﺒ�ﻪ ﺗﻮز�ﻊ آب و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ� ٢٠
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎر� ﻗﻄﺮها� ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮ�ﺒ� � ١٠٥ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ :ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ و ﻧﻮاﺣ� ﺻﻨﻌﺘ� ﻣﺬ�ﻮر
ﻣﺪت ﺗﺤﻮ�ﻞ٣ :ﻣﺎه
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :دو�ﺴﺖ و ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻧﻬﺼﺪﻫﺰار ر�ﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺪرج در
آ�ﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /١٢٣٤٠٢ت ٥٠٦٥٩ﻫـ ﻣﻮرخ ٩٤٫٩٫٢٢

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎى ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٢٩١٧٩٠آ

-1بین��وا -کش��وری باس��تانی در بی��ن النهری��ن -
گردوخاك –راننده -2سرور -ابدی -خواب – واحد
س��طح -3كبوتر صحرایی  -رطوبت ناپذیر -خاطر-
حرف همراهی  -4زنبیل – پرس��تار خارجی  -تشنه
فریب -اراده  -چارچوب  -5س��ر فوتبالی  -آنسوی
سقف -ترشی بادمجان -دیرین -پایدار -6تبهكار-
بركت س��فره -پهل��وان  -دیكت��ه -7دادوس��تد -بی
حس -پرن��دهای با پاه��ای بلند -مرغ��زار -گفتگوی
خودمان��ی -8خال��ص -بیم��اری جل��دی -همدم-
الفبای تلگراف -ازحروف الفبا-9هزاركیلو -شیمی
كربن -عارضه نرم شدن استخوانهای بدن-جدال
 -10صدای درشت – جداکننده – شیون – از حبوب
-11كاشف الكل -تباه -پهلو – امر
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-1توطئه  -ازس��ازهای قدیمی ایران��ی  -2کارگردان
مجموع��ه تلویزیون��ی مس��افران -3زادن -آموختن��ی
لقمان -پیش��رو گل��ه -4اس��ب چاپ��ار -عم��ارت  -بی
سواد -5ازبه پاكردنی ها -لوله تنفسی  -زینت گلدان
-6آماس -طرح قانونی که از طرف دولت برای تصویب
بهمجلسفرستادهمیشود-7قدردانی-مورچه-بچه
دزدمعروف -8واحدتوان الكتریكی  -ابریش��م پست-
تظاهربهنیكویی-9نامدیگردرختمورد-صاحب-10
گ��زارش – لج��ن -11طری��ق  ....... -ب��دو گفت کای
شهریار/هرآنگهکهیابمبهجانزینهار-12ناپدیدشدن
آفتاب–اثرسعدی-13جغد–بلدرچین–چینوشکن
-14ازحروفندا-پیمان-گذرگاه-15مشاور-پوست
دباغی ش��ده -16مادرعرب -دیروز -دش��من س��خت
-17خوشحال-بها–ازقبایلجاهلیت-18پرحرفی-
گفتار-دفعه-19اثریازبالزاك-20همچشمی-گمان
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