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فرماندارسبزوارخبرداد:

هزینه23میلیاردریالیبرایسیستم
گرمایشیمدارسسبزوار
پورسخاوت-فرماندارسبزوارگفت:امسال 23میلیاردریال
برای تجهیز مدارس سبزوار به سیستم گرمایشی مرکزی
هزینهشد.احمدبرادراندرمراسمبهرهبرداریازسیستم
گرمایشی 10مدرسهدربخشششتمدافزود:بااختصاص
ایناعتبار 23،مدرسهاینبخشوتماممدارسشهرستان
سبزوار به سیستم گرمایشی مرکزی مجهز شد .وی ادامه
داد:ازایناعتبار 5میلیاردو 350میلیونریالبرایتجهیز
سیستمگرمایشیمدارسدربخشششتمدسبزوارهزینه
شد .برادران تصریح کرد :همچنین تعدادی مدرسه در
روستایکالتهنوبهار،مچ،شامکانوتندکازمحلاعتبارات
ماده  ،180کمک های بنیاد برکت و اعتبارات اداره کل
نو سازی خراسان رضوی بهسازی و احداث می شود.

معاونوزیرآموزشوپرورشکشور:

 52درصد مدارس کشور نیازمند
مقاومسازی و نوسازی است
صفری -معاون عمرانی وزیر آموزش وپرورش کشور
گفت :حدود  48درصد از مدارس کشور نو سازی و
مقاوم سازی شده است و  52درصد باقیمانده در برنامه
 5ساله ،مقاوم سازی و نو سازی می شود.محمدتقی
نظر پور در حاشیه افتتاح مجتمع آموزشی شهید بهشتی
گناباد در جمع خبر نگاران افزود :اولویت اصلی وزارت
آموزش وپرورش مقاوم سازی ساختمان و مدارس غیر
مقاوم و تخریب مدارسی که ارزش مقاوم سازی ندارد،
است.وی افزود :اگر معماری مدارس با معماری بومی هر
منطقه مطابقت داشته باشد ،مطمئن ًا ماندگاری مدارس
بیشتر و آموزش به دانش آموزان اثرگذارتر می شود.

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندار:

پیگیرتبدیلمنطقهویژهاقتصادی
دوغارونبهمنطقهآزادهستیم
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استانداری به جایگاه مرز دوغارون اشاره کرد و گفت:
مرز دوغارون بیشترین توان را از نظر ارتباطات اقتصادی
با افغانستان و کشور های آسیای میانه دارد و یکی از
مهم ترین برنامه هایی که در مرز در حال پیگیری است،
تبدیل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منطقه آزاد
تجاری است .مروج الشریعه در جلسه شورای اداری
شهرستان تایباد افزود :تبدیل منطقه ویژه اقتصادی
دوغارون به منطقه آزاد ،باعث خواهد شد بسیاری از
سرمایههای سرگردان در  2سوی مرز به سوی طرحهای
اقتصادی ،اشتغال آفرین  ،صادرات گرا و دانش بنیان
سرازیر شود و بازار های استان را متحول کند.

باخبرنگاران
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تسهیالت 750میلیونیبرای
خانوادههای 2معلول به باال
نوری  -مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی بردسکن از
پرداخت  750میلیون تومان تسهیالت بالعوض به
خانواده های دو معلول به باال در سال  95خبرداد.
احسان میری در مراسم افتتاح مسکن روستایی
شهرستان با اشاره به امضای تفاهم نامه سه جانبه
گفت :با تفاهم نامه سه جانبه ای که بین بنیاد مسکن
انقالب اسالمی ،بهزیستی و بنیاد مستضعفان منعقد
شده است ،قرار شده است که برای خانواده های دو
معلول به باال واحد های مسکونی احداث کنیم.وی
افزود :از سهمیه  30واحد مسکن روستایی و شهری
ویژه خانواده های دو معلول به باال در شهرستان
تاکنون  10واحد مسکن روستایی آن تکمیل و تحویل
متقاضیان شده است.

فرمانداربردسکنخبرداد:

برخورداری 100درصدی
تمامروستاهایبخششهرآباد
ازنعمتگاز

نوری  -فرماندار بردسکن از متصل شدن تمام روستاهای
بخش شهرآباد به شبکه سراسری گاز خبرداد .برات
علی نیا در جمع مردم روستای «محمد آباد» از توابع
این شهرستان با اشاره به گازدارشدن تمام روستاهای
بخش شهرآباد گفت :شهرستان بردسکن این افتخار را
دارد که تمام مناطق روستایی بخش شهرآباد از نعمت
گاز بهره مند شوند.
فرماندار بردسکن با بیان این که در ایام دهه مبارک فجر
 15روستای شهرستان با اعتبار  10میلیارد تومان از
نعمت گاز برخوردار می شوند گفت :با گازرسانی به این
روستا ها ،ضریب برخورداری مردم از گاز به  80درصد
می رسد و  100درصد مردم شهر های بردسکن ،انابد و
شهرآباد نیز از این نعمت برخوردار هستند.

دوشنبه  18بهمن  . 1395شماره3497

همزمان با ششمین روز از دهه فجر صورت گرفت

افتتاحوکلنگ زنی 51پروژهدر 8شهر
بردسکن در این مراسم گفت :اجرای این طرح
در راستای پاسخگویی به نیاز های درمانی مردم
شهرستان و ارتقای خدمات سالمت انجام میشود.
دکتر حسین زاده افزود :با اضافه شدن 400
مترمربع زیربنا و بهسازی  300متر مربع اورژانس
فعلی در دو طبقه ،بیش از  20تخت اورژانس به
مجموعه این بیمارستان  96تختخوابی ،افزوده
می شود.

گزارش

گروه شهرستان ها

همزمان با ششمین روز از دهه فجر ،پروژه های
عمرانی،کشاورزیوخدماتیدرشهرهایتربتجام،
سرخس ،رشتخوار ،تایباد ،بردسکن ،داورزن ،خرو
وچنارانکلنگزنیوبهرهبرداریشد.باحضورمعاون
وزیرومدیرعاملسازمانصنایعکوچکوشهرکهای
صنعتیایران،ازطرحاستفادهمجددازپسابخروجی
تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی چناران
بهره برداری شد .این طرح با  1300متر مکعب
ظرفیتخروجیدرشبانهروزو 500مترمکعبحجم
مخزن ذخیره ،با اعتباری بالغ بر  20میلیارد ریال
احداثشدهویکدورهآزمایشیکسالهراطیکرده
است.مدیرعاملسازمانصنایعکوچکوشهرکهای
صنعتی کشور پس از افتتاح این طرح به شهرک
صنعتی ماشین ابزار واقع در کیلومتر  20محور
مشهدـچنارانسفرو 8واحدکارگاهیراباهزینهای
بالغ بر  27میلیارد ریال که در زمینی به مساحت 5
هزار و  700متر مربع به منظور استقرار واحد های
صنعتیکوچکاحداثشده،افتتاحکرد.

••افتتاح 3پروژه در شهرک صنعتی خیام

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های
صنعتی کشور ،همچنین به نیشابور سفر کرد
و  2پروژه واحد صنعتی و تکمیل پروژه روشنایی
شهرک صنعتی خیام نیشابور را افتتاح کرد.اولین
طرح تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی خیام
با اعتباری بالغ بر  80میلیارد ریال ،تکمیل پروژه
روشنایی فاز  2شهرک صنعتی خیام با اعتبار 6
میلیارد ریال و افتتاح کارخانه تولید سیم و کابل
با  50میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید.
به مناسبت دهه مبارک فجر ،برق رسانی به منطقه
عشایری آب تلخ ،افتتاح استخر کشاورزی و آسفالت
معابر و اورژانس  115در روستای بزنگان ،افتتاح
آسفالت معابر روستای کالته عوض و خانه مدد
جویی کمیته امداد در روستای آبدراز و مراسم
جشن انقالب در سرخس و روستای آبدراز با حضور
مسئوالن اجرایی انجام شد.

•• بهرهبرداریازپروژههایعمرانیدرتربتجام

همزمان با دهه فجر ،سه پروژه مرکز فنی و حرفه ای

••بهرهبرداری از پنج طرح عمرانی در داورزن

تربت جام شامل کارگاه آموزشی کشت های
گلخانه ای ،برق ساختمان درجه یک و سنجش
الکترونیک با هزینه 800میلیون ریال از محل
اعتبارات صرفه جویی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
همچنین از پروژه های شهرداری شامل بازگشایی
بولواردکترفاضلوخیابانعبدالرحمنجامی،خانه
فرهنگشمارهیکودو،پیادهروضلعشمالیخیابان
المهدی ،پارک کودک ،تلویزیون شهری ،بهسازی
پارکینگ اتوبوسرانی ،آسفالت معابر و رونمایی از
اسناد مالکیت ،نصب وسایل بازی در بوستان های
بدر،یاسوشهیدفهمیدهبهرهبرداریوفرهنگسرای
تربت جام با اعتباری بالغ بر 110هزار میلیون ریال
کلنگزنیشد.

••افتتاح دو پروژه در رشتخوار

مدیر آموزش و پرورش شهرستان رشتخوار گفت :به
مناسبت ایام ا ...دهه مبارک فجر انقالب اسالمی،
دو طرح شامل بهره برداری از سیستم گرمایشی
استاندارد (شوفاژ) در  52مدرسه انجام و نماز خانه
دانشآموزیافتتاحشد.محمدقاسمپوراضافهکرد:
براینصبوراهاندازیسیستمهایگرمایشیمدارس
مذکوربیشازدومیلیاردتومانهزینهشدهاست.مدیر
آموزش و پرورش شهرستان رشتخوار افزود :ساخت

فرهنگی
کلثومیان

برگزاریهشتمینهمایشتجلیل
از ستارگان دانش در تربت جام

مدیربنیادمسکنبردسکنخبرداد:

7

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

شهرستانها

حقدادی  -هشتمین همایش تجلیل از ستارگان دانش
تربت جام در محل سالن تربیت این شهر برگزارشد.
فرماندار تربت جام در این مراسم گفت :تربت جام باید به
گذشته پر آوازه و به امروز و فردای خود افتخار کند .علی
رستمی افزود :از دانش آموزانی که با تالش و پشتکار
بی وقفه باعث خوشنامی و سرافرازی این شهرستان
در آزمون سراسری  95شدند ،انتظار است به هر درجه
علمی و مسئولیتی رسیدند این دیار کهن را عزیز وگرامی
بدارند.

اخبار

درمراسمنکوداشتموالنازینالدین
ابوبکرتایبادیعنوانشد

عارفی که حلقه وحدت
وهمبستگیبود
همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر ،مراسم
نکوداشت موالنا زین الدین ابوبکر تایبادی عارف
وشاعر نامدار قرن هشتم در تایباد برگزار شد.
فرماندار شهرستان تایباد در این مراسم گفت:
امروز در مراسم نکوداشت عالم وعارفی شرکت

کرده ایم که موجب وحدت مسلمین درعصر
خودش بوده است .حسین شرافتی راد افزود:با
وجود این که موالنا زین الدین ابوبکر تایبادی اهل
سنت است ،پیاده ازتایباد به زیارت امام رضا(ع)
می رود و این نشانگر این موضوع است که موالنا
زین الدین محب و مرید امام هشتم(ع) بود .وی
اضافه کرد :مسئوالن محلی باید فضای مجموعه
گردشگری موالنازین الدین را برای گردشگران
مساعد و مناسب سازی کنند .مولوی غالم نبی
توکلی امام جمعه اهل سنت شهرستان تایباد
نیز درباره شخصیت موالنا زین الدین ابوبکر
تایبادی گفت :موالنا زین الدین ابوبکر تایبادی
یکی ازعوامل مهم وحدت مسلمین درعصر خودش
بود .این شخصیت مورد احترام ویژه مردم وعرفای
هم عصر خود تاکنون است .وی افزود :از نظر
علمی ،نام ابوبکر تایبادی در دوره حیات خود از
مرزهای ایران گذشت و شخصیتی مطرح در جهان
اسالم بود .امام جمعه اهل سنت تایباد افزود:این
عارف همواره حلقه وحدت و همبستگی مردم
خراسان بزرگ بود و بار ها در سفر هایی که برای
زیارت امام رضا(ع) داشت ،مورد استقبال خاص و
عام مردم قرار میگرفت .درپایان این مراسم ،دفتر
کار و تحقیقات مفاخر شهرستان تایباد افتتاح شد و
مورد بهره برداری قرارگرفت.

خبر

گروه شهرستان ها

مدیرکلدفترهماهنگیواموراقتصادیاستانداری

اشتغالمرزنشینان،مهمترینهدفبازارچههایمرزیاستاناست
مدیرکلدفترهماهنگیواموراقتصادیاستانداری
خراسان رضوی گفت :هدف اصلی بازارچه های
مرزیایناستان،ایجادبستراشتغالوتامینمعیشت
خانواده های مرزنشین است .علی رسولیان در
حاشیهبازدیدازبازارچهمرزیدوغارونطیگفتوگو
باایرناافزود:باتوجهبهتاکیداترهبرمعظمانقالبدر
زمینه اقتصاد مقاومتی ،وجود بازارچه های مرزی
را میتوان یکی از راههای حمایت از نیروی انسانی
و کاهش بیکاری مرزنشینان دانست که در این باره
باید نگاه ویژهای به رونق این بازارچهها داشت .وی
اظهار کرد :توجه به اقتصاد مرزنشینان می تواند
نقشویژهایدررفاه،پیشرفتوتوسعهنواحیمرزی،
افزایش استاندارد های زندگی مردم و بهبود آن،
کاهشفقر،توزیعمناسبدرآمد،ایجادفرصتهای
شغلی ،استمرار و پایداری در روستا ها و مهاجرت
معکوسداشتهباشد.ویگفت:باتوجهبهمرزیبودن
استان خراسان رضوی ،توسعه بازارچههای مرزی
میتواندبرگبرندهایناستانوتسهیلکنندهتوسعه
شمردهشودودراینمیان،وجوداشتراکاتفرهنگی
ومذهبیبابرخیکشورهایهمسایهوروابطدیرینه
تجاری میان آن ها برای توسعه همه جانبه استان

حائز اهمیت است .رسولیان با بیان این که سند
تحول اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی از
سال 1393تدوینشدهاست،افزود:تاکنوندراین
راستا 46نشستبامحوریتاقتصادمقاومتیبرگزار
شده که از این تعداد 11نشست با حضور مدیران
ارشد کشور بوده است .وی اظهار کرد :در راستای
توسعهاقتصادیاستان 60،پروژهعملیاتیدرحوزه
اقتصادی 40،پروژهدرحوزهعمرانو109پروژهدر
شهرستانهای استان از طرف فرمانداران پیشنهاد
شده است .وی به اشتغال مستقیم در بازارچههای
مرزی باجگیران و دوغارون اشاره کرد و گفت :هم
اکنون بیش از 450نفر به صورت مستقیم در این2
بازارچهمشغولفعالیتهستند.ویبهنقشوجایگاه
مرز دوغارون اشاره کرد و گفت :مرز دوغارون یکی از
مهمترینمرزهایزمینیکشورمحسوبمیشودکه
از ابتدای سال جاری تاکنون124میلیون دالر کاال
به وزن  31هزار تن از طریق آن به کشور افغانستان
صادر شده است .رسولیان همچنین از استقبال
بازارهایاروپاییازقبیلهنگکنگ،فرانسه،اسپانیا
و دیگر کشورهای اروپایی از کاالهای صادراتی این
استانخبرداد.

نمازخانه دانش آموزی در روستای فتح آباد با اعتبار
 50میلیونتومانبهبهرهبرداریرسید.

••بهرهبرداری از 5طرح عمرانی درتایباد

با اعتباری معادل 56میلیارد و300میلیون ریال،
 5طرح عمرانی در تایباد به بهره برداری رسید.این
پروژه ها شامل ساخت ساختمان اداره دارایی با
اعتبارمعادل 2میلیارد و300میلیون ریال ،ساخت
انبارذخیره غالت شهرستان با اعتبار4میلیارد و
500میلیون ریال ،بهسازی معابرشهری تایباد
با اعتباری معادل 6میلیارد و500میلیون ریال،
سامانه راهبری مجتمع آبرسانی محسن آباد ازتوابع
بخش مرکزی تایباد با اعتباری معادل 31میلیارد
ریال وروشنایی بولوار های امام علی(ع) وشهید
اسدی درشهرتایباد با اعتبار23میلیارد ریال بودکه
درشهرستان تایباد به بهره برداری رسید.

••کلنگزنی طرح توسعه فضای اورژانس
بیمارستانبردسکن

در راستای تحقق اهداف طرح تحول نظام سالمت،
در سومین روز از دهه مبارک فجر ،پروژه توسعه و
بهسازی بخش اورژانس بیمارستان ولیعصر(عج)
کلنگ زنی شد .مدیر شبکه بهداشت و درمان

همزمان با دهه مبارک فجر ،پنج طرح عمرانی با
حضور مسئوالن در شهرستان داورزن بهره برداری
شد .به گزارش خراسان رضوی ،این طرح ها شامل
بهره برداری از  2ساختمان دهیاری در روستا های
فیض آباد و مقیسه با  110متر مربع زیربنا ،سرویس
بهداشتی عمومی با شش چشمه و  70متر مربع
زیربنا ،ساختمان آتش نشانی روستای نامن با 160
متر مربع زیربناو غسالخانه روستای کوشک باغ
با  70متر مربع زیربنا از توابع بخش باشتین در
این شهرستان است .فرماندار داورزن در حاشیه
بهره برداری از این طرح ها به خبرنگار خراسان
رضوی گفت :برای بهره برداری از این طرح ها سه
میلیاردو  380میلیون ریال اعتبار هزینه شد.

••بهرهبرداری از 11پروژه برقرسانی در
بردسکن

در مراسمی به صورت همزمان 11 ،پروژه
برق رسانی در سطح روستا های شهرستان
بردسکن مورد بهره برداری قرار گرفت .ابراهیم
پورکریمی مدیر برق شهرستان بردسکن در حاشیه
افتتاح پروژه نصب ترانس هوایی روستای زنگینه از
توابع این شهرستان گفت :به یمن سی و هشتمین
بهار پیروزی انقالب اسالمی ایران توانستیم در
سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد
مقاومتی ،اقدام و عمل مزین شده است  11پروژه
برق رسانی در این شهرستان را اجرا کنیم و به
بهره برداری برسانیم .وی عنوان کرد :با توجه به
نگاه دولت تدبیر و امید به روستا ها این تعداد پروژه
در بیش از  20روستای شهرستان اجرا شده است
که هزینه آن یک میلیارد و  140میلیون تومان از
محل اعتبارات شرکت توزیع نیروی برق خراسان
رضوی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

شهرستانها

معاوناستاندار:

آیتا ...علمالهدی در انتخاب هیچ
فرمانداریدخالتینکرده است

معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی استانداری خراسان
رضویگفت:تاکنوندیدهنشدهاستآیتا...علمالهدیدر
هیچموردیدرانتخابهایفرماندارکوچکتریندخالتی
داشته باشد .سید جواد حسینی در گفت وگوبا فارس ،با
اشاره به روند انتخاب فرماندارنیشابورافزود :اسم فرماندار
نیشابورتازمانیکهحکمشابالغنشود،اعالمنمیشود.اما
فرمانداراینشهرستانانتخابوازسویاستانداریبهوزارت
کشوراعالم و کارهای اداری نیزانجامشده است وبهزودی
توسطوزیرابالغخواهدشد.ویدربارهزمانابالغاینحکم
گفت :چون دراختیارما نیست نمیتوانم پیشبینی کنم.
ولیماوظیفهخودرادراستانانجامدادهایم.ویدربارهدلیل
تبریکآیتا...علمالهدیبهسعیدشیبانیسرپرستفعلی
فرماندارینیشابوربهعنوانفرمانداراینشهرستانتصریح
کرد:آیتا...علمالهدیدرجریانانتخابفرماندارنیشابور
نیست ومن به وی گفتم که شیبانی سرپرست فرمانداری
نیشابوراست وبه زودی فرماندارانتخاب می شود وحتم ًا
تبریک وی به مناسبت دهه فجر واقدامات این شهرستان
بودهاست.حسینیدرپاسخبهاینکهبرخیازجریانهای
سیاسی ،این بیانات آیت ا...علم الهدی را دخالت در
تصمیم گیری های دولت مطرح کرده اند وسعی درایجاد
فضای تخریبی علیه نماینده ولیفقیه دراستان داشتهاند
تأکیدکرد:ویهیچدخالتیدربحثانتخابفرماندارنداشته
است .تاکنون دیده نشده است آیتا ...علمالهدی درهیچ
موردیدرانتخابهایفرماندارکوچکتریندخالتیداشته
باشد.معاوناستانداربیانکرد:آیتا...علمالهدیهمکاری
خوبی با دستگاههای اجرایی دارد وهرجا ازدولت اشکالی
ببیند ،راهنمایی می کند و هرجا نیز در استان به کمک
احتیاجبودهاستواقع ًاکمککردهاست.حسینیادامهداد:
هرجاوینصیحتیکردهاست،موردتوجهماقرارگرفتهاست.
درخورذکراستپسازسفرامامجمعهمشهدبهنیشابوردر
فضاهایمجازیمنتشرشدهبودکهآیتا...علمالهدیدر
جلسهشورایادارینیشابورانتخابویبهعنوانفرماندار
نیشابورراتبریکگفتهبود.

فرماندارخواف:

مشکالت زیادی در حوزه تامین
زیر ساخت آب داریم

آرزو مند  -فرماندار خواف گفت :خوشبختانه  10پروژه
فوالدی و کنسانتره فعال با ظرفیت  40میلیون تن
بار در منطقه داریم که با وجود همه تنگنا های مالی
توانسته ایم زیر ساخت های برق و گاز را فراهم کنیم اما با
توجه به اقلیم خشک وخشکسالی های اخیرحاکم در
منطقه درحوزه تامین زیر ساخت آب با مشکالت زیادی
مواجه هستیم .پهلوان نژاد در جلسه شورای اداری و
خاطر نشان کرد :امیدواریم در این شهرستان
تصمیمی اتخاذ شود تا اعتبارات تملک دارایی و ماده
 180در اختیار کمیته برنامه ریزی شهرستان قرار
گیرد تا پروژه ها بر اساس اولویت در منطقه اجرا شود.

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮق ﺑﺎﺷﻴﻢ  ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ
»آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺷﻤﺎره گ« ٩۵/٢۶/
ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ا� ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﻈﺮدارد " اﺣﺪاث ﭘﺴﺖ � ١٣٢/٢٠ﻴﻠﻮوﻟﺖ ز�ﺎرت" را از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻋﻤﻮﻣ� دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ا� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﻮاﻫ� ﻧﺎﻣﻪ رﺗﺒﻪ  ٥دررﺷﺘﻪ ﺑﺮق )ﻧﻴﺮو( �ﻪ دارا� ﻇﺮﻓﻴﺖ آزاد و
ﺣﺎ�ﺰ ﺷﺮا�ﻂ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.

ﺷﻤﺎره ﻓﺮاﺧﻮان در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

اﺣﺪاث ﭘﺴﺖ
� ١٣٢/٢٠ ٢٠٠٩٥١١٢٣٠٠٠٠١٥ﻴﻠﻮوﻟﺖ
ز�ﺎرت

ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ�،
ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺷﻴﺮوان-
ﺑﺠﻨﻮرد

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ) ر�ﺎل(

ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر

٤٧٧٬٥٠٠٬٠٠٠
ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠ�
)ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ
)ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺮاﻧ�(
ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰارر�ﺎل(

*ﺗﺎر�ﺦ ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد :ﺳﺎﻋﺎت ادار� روزﻫﺎ� �� :ﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥ /١١/١٧اﻟ� ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥/١١/٢١
*ﺗﺎر�ﺦ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد :ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ٩ : ٣٠ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥/١٢/٠٩
*ﻧﺤﻮه در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان دارا� ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  ٥در رﺷﺘﻪ ﺑﺮق )ﻧﻴﺮو( �ﻪ دارا�
ﻇﺮﻓﻴﺖ آزاد ﻣ� ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ و وار�ﺰ اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� ﻣﺒﻠﻎ ٥٬٠٠٠٬٠٠٠
ر�ﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮ�ﺖ ﭘﺎ�ﺎ ﻧﻴﺮو ﭘﺎژ )ﻣﺸﺎور( ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎ�ﻞ اﺳﻨﺎد
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﺎرﮔﻴﺮ� ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
*ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد وﮔﺸﺎ�ﺶ ﭘﺎ�ﺎت :
از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣ� ﮔﺮدد ؛ اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮ�ﺮ �ﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات وﻣﺪار� ﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )اﻟﻒ ،ب وج (را درﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ ﺣﺪا�ﺜﺮﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ١٨روز��ﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥/١٢/٠٨ﺑﺎرﮔﺬار� وﺳﭙﺲ اﺻﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪات وﻣﺪار�
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮا�ﻂ درج ﺷﺪه دراﺳﻨﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ� ﻻ� وﻣﻬﺮﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ٩:٣٠ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥/١٢/٠٩ﺑﻪ
آدرس :ﻣﺸﻬﺪ – اﻧﺘﻬﺎ� ﺑﻠﻮار و�ﻴﻞ آﺑﺎد – ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ دو راﻫ� ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ – ﻃﺮﻗﺒﻪ – ﺳﻤﺖ راﺳﺖ  -ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ا� ﺧﺮاﺳﺎن –
اﻣﻮر ﺗﺪار�ﺎت و ﻗﺮاردادﻫﺎ –ﺗﻠﻔﻦ  – ٠٥١ –٣ ٦١٠٣٦١٩دورﻧﮕﺎر  ٠٥١-٣ ٦١٠٣٦٢٩ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
*ﺗﺎر�ﺦ ﮔﺸﺎ�ﺶ ﭘﺎ�ﺎت :ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ : ٣٠ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥/١٢/٠٩
*ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ و ﻧﺤﻮه در�ﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫ� اﻣﻀﺎ� اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ��
)ﺗﻮ�ﻦ ( درﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ٨٨٩٦٩٧٣٧و ٨٥١٩٣٧٦٨ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪودﻓﺎﺗﺮﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺎ�ﺮاﺳﺘﺎﻧﻬﺎ،در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ) (www.setadiran.irﻣﻮﺟﻮد ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
* در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ در�ﺎﻓﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور )ﭘﺎ�ﺎ ﻧﻴﺮو ﭘﺎژ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٠٥١-٣٨٦٧٦٤٢٠
�ﺎ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺗﺪار�ﺎت و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ٠٥١-٣٦١٠٣٦١٩ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.
*ﭘﻴﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ ازﺛﺒﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد در دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮق  ،ﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﻪ اﻣﻮرﺗﺪار�ﺎت و
ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻧﻤﺎ�ﺪ.
*ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎ  ،ﻣﺸﺮوط  ،ﻣﺨﺪوش وﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗ� �ﻪ ﺑﻌﺪاز اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت ﻣﻘﺮر واﺻﻞ ﺷﻮد  ،ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﺛﺮداده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
*ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ارا�ﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ آ�ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ درﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ
ﺳﭙﺮده  ،ﺳﭙﺮده ﻫﺎ� ﻣﺨﺪوش  ،ﺳﭙﺮده ﻫﺎ� �ﻤﺘﺮازﻣﻴﺰان ﻣﻘﺮر ،ﭼ� ﺷﺨﺼ� وﻧﻈﺎ�ﺮآن ﻣﻮردﭘﺬ�ﺮش واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
*ﺳﺎ�ﺮاﻃﻼﻋﺎت وﺟﺰ�ﻴﺎت دراﺳﻨﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻪ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻫﺎ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﺑﻪ آدرس ذ�ﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ:
ﭘﺎ�ﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮاﻧﻴﺮ
ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
ﭘﺎ�ﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ا� ﺧﺮاﺳﺎن
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ »ﺳﺘﺎد«

http://tender.tavanir.org.ir
http:/iets.mporg.ir
www.krec.ir
www.setadiran.ir

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﺧﺮاﺳﺎن

م اﻟﻒ ٢١٣٤٢
 /٩٥٣٢٨٨٦٤آ

