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شهناز عظیمی

این کتاب خاطرات حمید فاسونیهچی یکی از انقالبیون
پیشگام و پیرو خط امام خمینی (ره) در ارومیه است که
همگام با مجاهدانی همچون حجتاالسالموالمسلمین
غالمرضا حسنی ،امامجمعه این شهر از دهه چهل و بعد
از حادثه  15خرداد در این شهر فعال بوده و در سالهای
 56و  57در حوادث انقالب اسالمی ،ضد رژیم شاه فعالیت
داشته است .این خاطرات از خالل  28ساعت مصاحبه با
فاسونیهچی ،ثبت و ضبط و سپس توسط مصطفی قلیزاده علیار تدوین و نگاشته
شده است .کتاب «پیر پیشگام» مشتمل بر  6بخش با عناوین «دوران کودکی و
جوانی»« ،به دنبال دانش»« ،نا گهان ژاندارمری»« ،در آستانه انقالب اسالمی»،
«سپیدهدم پیروزی» و «اسناد و تصاویر» است .خاطرات فاسونیهچی از تولد او
ی گیرد .اولین خاطره هم مربوط به ماجرای
در سال  1310تا زمان حاضر را در برم 
کشفحجابدر ارومیهدر سال 1314است.خاطراتاینمبارز کهنسالدر کتاب
«پیرپیشگام» به گونهای روند شکل گیری انقالب اسالمی در ارومیه و مبارزات
ی کند که در نوع خود قابلتأمل و
نیروهای مسلمان و انقالبی این شهر را بیان م 
خواندنی است .همچنین در این روایت ،خاطرات و قضایایی بکر و تازه از دیدگاه
تاریخی آمده که برای اهل تاریخ و پژوهش ،قابلتوجه است.
این کتاب با شمارگان  1100نسخه و قیمت هفت هزار تومان توسط انتشارات سوره
مهر منتشرشده و در دسترس عالقهمندان است.
معراجالسعادة
()151

پس خوف  ،یا از سکرات مرگ و شدت آن است  ،یا از شدت نکیر و منکر و درشتی
و خشونت ایشان  ،یا از عذاب قبر و تنهايی و وحدت آن  ،یا از هول عرصه قیامت
و وحشت آن  ،یا از تصور ایستادن در نزد پروردگار و هیبت آن و شمردن گناهان
و حیا و خجالت آن  ،یا از رسوایی و شرمساری در محشر و بروز کردن باطن در
نزد ملک و بشر  ،یا در ماندن در محاسبه «مستوفیان» بازار روز قیامت  ،یا از
الم حسرت و پشیمانی و ندامت  ،یا از محرومی از دیدار شفعای روز رستاخیز
یا از گذشتن صراط باریک تیز  ،یا از آتش سوزنده و مار و کژدم گزنده و یا از
محرومی از نعیم بهشت و دوری از وصال حوران پا کسرشت و حرمان از
پادشاهی جاودان و مملکت بیپایان .و بسا باشد که ترس از چیزی ،باشد
آدمی را به مکروهی برساند  ،ا گرچه خود آن چیز فی ذاته مکروه نباشد مانند
مردن پیش از توبه یا شکستن توبه یا از تقصیر در وفا به حقوق پروردگار  ،یا از
غلبه نفس اماره و شیطان مکاره  ،یا از فریب خوردن از دنیای دنیه و زخارف
فانیه  ،یا از اشتغال ذمه به حقوق مردمان و کشیدن بار حقوق ایشان  ،یا از
استدراج به تواتر نعمت و ثروت و عزت و صحت  ،یا از ظهور عدم قبول طاعت
و عبادت  ،یا از سوء خاتمه و بدی عاقبت  ،یا ازآنچه در ازل به جهت او مقدر
شده است و نحو اینها .
خوف از سوء عاقبت
و بیشتر خوفی که بر دل نیکان و متقین غالب است خوف سوء خاتمه است که
دلهای عارفین از آن پارهپاره است  ،زیرا که  -همچنان که مذکور خواهد شد  -در
آنوقت امر  ،صعب و خطرنا ک است و باالترین این اقسام خوف سابقه است
که خوف از روز ازل باشد  .ازاینجهت عبداهلل انصاری گفته که  :مردم از روز آخر
میترسند و من از روز اول  .روزی حضرت رسول صلیاهلل علیه و آله در منبر دست
راستش را بلند کردند و کف مبارک را پیچیده فرمودند « :ای مردم آیا میدانید
که در کف دست من چیست ؟ عرض کردند که خدا و رسولش داناترند  .فرمودند
که :نامهای اهل بهشت و نامهای پدران و قبیلههای ایشان تا روز قیامت  .سپس
دست چپش را برداشته و فرمودند که:آیامی دانید در کف دست من چیست ؟
باز عرض کردند که  :خدا و رسولش داناترند  .فرمودند که:نامهای دوزخیان و
نامهای پدران و قبیلههای ایشان تا روز قیامت  .پس فرمودند که حکم خداست
و حکم خدا عدل است که«:فریق فی الجنه و فریق فی السعیر» یعنی  :طایفهای در
بهشتاندوطایفهایدر دوزخ».در حدیثیدیگروارداست کهفرمودند که«:باشد
که سعید را در راه اشقیا ببرند تا مردم بگویند که مشابه با اهل شقاوت است ،بلکه
از خود ایشان است  ،نا گاه سعادت او را دریابد و داخل زمره سعداشود و باشد که
شقی را در راه اهل سعادت ببرند تا مردمان گویند که این چه مشابه سعد است
بلکه از ایشان است  ،نا گاه شقاوت او را بگیرد  .بهدرستی که کسی را که خدا از
اهل شقاوت نوشت ا گر در دنیا بهقدر فواق شتری که دست کشیدن به پستان
اوست باقی بماند که البته خاتمه او به سعادت ختم نشود».
فصل چهارم  :خوف از خدا ،عالیترین درجه خوف است
بدان که مرتبه خوف از خدا از مراتب رفیعه و درجات «منیعه» است و صفت
خوف افضل فضائل نفسانیه و اشرف اوصاف حسنه است  ،زیرا که فضیلت
هر صفتی بهقدر اعانت کردن آن است بر سعادت و هیچ سعادتی باالتر از
مالقات پروردگار و رسیدن به مرتبه قرب او نیست و آن حاصل نمیشود مگر
به تحصیل محبت و انس باخدا و آن موقوف است به معرفت او و معرفت و
محبت و انس هم نمیرسد مگر به فکر و ذکر او و مواظبت بر فکر و ذکر نیز متحقق
نمیشود مگر به ترک دوستی دنیا و لذتها و شهوتهای آن و هیچ چیز مانند
خوف قلع و قمع لذت و شهوت دنیا را نمی کند و از این جهت است که آیات
و اخبار در فضیلت این صفت متواتر و متکاثرند و خدای تعالی از برای اهل
خوف  ،علم و هدایت و رضوان و رحمت را که مجمع مقامات اهل بهشت است
جمع نموده و فرموده«:انما یخشی اهلل من عباده العلماء» یعنی « :خوف و
خشیت از خدا برای اهل علم است و بس ».و فرموده « :هدی و رحمه للذین
هم لربهم یرهبون» یعنی«:هدایت و رحمت ازبرای کسانی است که ایشان
از پروردگار خود خائف و ترسان اند ».و دیگر فرموده اند«:رضی اهلل عنهم و
رضواعنه ذلک لمن خشی ربه» یعنی«:خدا از ایشان راضی و خشنود و ایشان
از خدا راضی و خشنودند ».و این مرتبه از برای کسی است که از پروردگار
خود بترسد .
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فرهنگسازیسرمشقانقالباسالمی
گروه فرهنگی
در نخستین روز از دهه فجر انقالب
اسالمی ،بررسی شاخصهای مختلف
ی کند تا نسل جوان ایران
انقالب کمک م 
اسالمیبیشازپیشبارویکردهاوخاستگاه
آن آشنا شود و با عقالنیت و منطق با
دستاوردهای آن برخورد نماید.
یکی از مهمترین رویکردهای انقالب
توجهبهمقولهفرهنگیولزومتغییرنگرشو
رویکردجامعهبااینموضوعبود کههمواره
در فرمایشات رهبر فقید انقالب اسالمی
و نیز مقام معظم رهبری مورد تأ کید قرار
گرفته است.
اصلیترین مبنای فرهنگ انقالبی ،به
ی گردد.
ماندگاریدائمیحقیقتانقالببازم 
ایناصل،پاسخدهندهادعایبرخیمبنی
بر تبدیل انقالب به جمهوری اسالمی
است؛ درصورتی که جمهوری اسالمی
چیزی جز صورت و مظهر انقالب نیست و
در نتیجهایندوحقیقتاز همجداشدنی
نیستند .شاید بتوان جمهوری اسالمی را
اولین بستر تحقق اسالم ناب دانست که
باید در بستر حدا کثری انقالب اسالمی در
سایر بالد اسالمی و سپس فرهنگ ناب
اسالمی باروحیه انقالبی در کل جهان
گسترش یابد.
درتجربهفعالیتهایسیاسی،اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی از ابتدای نهضت
امام راحل در دهه  ۴۰و استقرار جمهوری
اسالمیدردهه،۵۰ایننکتهمشهوداست
که هر جا فرهنگ انقالبی بر بینش ،نگرش
و کنش مسئولین و مردم تسری یافت ،به
اهداف مادی و معنوی خود رسیدیم و هر
جا از فرهنگ و روحیه اسالمی و انقالبی
فاصله گرفتیم ضربه خوردیم.
از سوی دیگر انقالب اسالمی ایران یکی از
متغیرهای مهمی است که در چند دهه
اخیر منجر به ایجـاد نگرش جدید نسبت
به اسالم در جهان شده است .این انقالب
بر اساس رویکرد فرهنگی درصدد ایجاد
همگراییفرهنگیدرمیانجوامعاسالمی
در جهان شده و معتقد است از مهمترین
عواملی که میتواند کشورهای مسلمان
را به یک انسجام درونی و اجماع جهانی

سید کمالالدین سجادی:پس از
پیروزی انقالب اسالمی و پایان یافتن
تبلیغات ضد دینی ،فرهنگی بسیار
متفاوت با پیروی از خط مشی امام
راحلوآرمانهایاسالمجایگزینشد
که این جایگزینی یک انقالب فرهنگی
و دینی قلمدادشد چرا که همواره
بر رواج ارز شهای دینی و اسالمی
تأ کید داشت
فراخواند همانا تأ کید بر مشترکات دینی
و تعامل حول آنهاست .ازاینرو دعوت
به وحدت اسالمی بر اساس تعالیم الهی
اسالم و در قالب توجه به فرهنگ اسالمی
از طرف بنیانگذار انقالب اسالمی مطرح
میشود.

شاهبیت
دل که بیعشق شد ،از خلق جهان دور افتاد

مرده را موج ز دریا به کنار اندازد

توییتر

همچنینخاطرنشان کرد«:پسازپیروزی
انقالباسالمیوپایانیافتنتبلیغاتضد
دینی ،فرهنگی بسیار متفاوت با پیروی از
خط مشی امام راحل و آرمانهای اسالم
جایگزین شد که این جایگزینی یک
انقالبفرهنگیودینی قلمدادشدچرا که
همواره بر رواج ارزشهای دینی و اسالمی
تأ کید داشت».
او یادآور شد«:پیروزی انقالب اسالمی
شروعاستقاللدرحوزههایمختلف کشور
بود .همچنین دانشگاهها نیز در این دوره
بهخوبی گسترشوزمینهایبرایافزایش
سطحتحصیالتوفرهنگعمومیجامعهرا
رقمزد.الزمبهذکراستتابگوییمبسیاری
از دروس غیرقابل نیاز که پیش از انقالب
اسالمی رواج داشت ،در این دوره برچیده
ودروسسرچشمه گرفتهاز مکتبانقالب
جایگزین آن شد».
خط مشی امام راحل همواره باقی و
پیروی از آن اهمیت دارد
وی گفت«:بارها گفتهشد؛انقالبجمهوری
اسالمی ایران ،انقالب ارزشها بود .مردم
ایران همواره پیرو خط مشی ائمه اطهار و
اهلبیت (ع) بوده و هستند اما با پیروزی
انقالباسالمیدیگرجاییبرایتبلیغضد
ارزشها باقی نماند و پیروی از هر آنچه
اهلبیت و اوصیای خداوند به آن تأ کید
کردهبودند،بهقوترواجو گسترشیافت.
بنابراینوجهاصلیانقالب،وج هفرهنگی
بود».سجادیاظهار کرد«:بهموجبپیروزی
انقالباسالمیترویجبهحفظقرآن کریمو
قرائت آن افزایش یافت .همچنین جنگ
آن سالها نیز بهنوعی موجب خودباوری
وایمانهرچهتمامتربهخدای یگانهشد.
در آن سالها ارزشهای دینی مردم رنگ
دیگری گرفت و بیش از هر زمان دیگر قوت
یافت».سخنگویجبههپیروانخطامام
و رهبری در پایان این گفتوگو بیان کرد:
«انقالب ما ،انفجار نوری بود که در حال
حاضرنیزدر تمامیدنیاقابلعرضهورؤیت
است .فرهنگ سالهای پیروزی انقالب
اسالمی نیز همواره به قوت خود ساری و
جاری است و هیچچیز نمیتواند در آن
خدشه وارد کند».

انقالب اسالمی ،انفجار نور حق و عدالت
سید کمالالدین سجادی ،سخنگوی
جبههپیروانخطامامورهبریدر گفتوگو
با خبرنگار فرهنگی «رسالت» عنوان کرد:
« مفهوم فرهنگ وسیع و بسیار فراتر از آن
چیزیاست کهدر حالحاضردر باورعموم
مردم قرار دارد .فرهنگ شناسان شئون
زندگی و اجتماعی مردم یک جامعه را نیز
ذیل فرهنگ تعریف کرده و توجه به آن را
حائز اهمیت میشمارند».
ویافزود«:توجهامامخمینی(ره)وحضرت
آیتاهلل خامنهای به فرهنگ و نوشتن
کتابهایبسیاردراینزمینه،اهمیتاین
ی کند.بنابرایننیاز
حوزهرابهخوبیبیانم 
استهموارهدرصددحمایتازاینارزشها
وتوجهبهآرمانهایامامراحل(ره)ومقام
معظم رهبری باشیم».
سجادی در پاسخ به اين سؤال که چرا
انقالب اسالمی ،یک انقالب فرهنگی
قلمداد میشود ،تصریح کرد« :پیش از
انقالب ،فرهنگی متفاوت از فرهنگ حال
حاضر تبلیغ میشد .مهمترین اصل این
تبلیغ دوری از دین ،غربزدگی و پیروی
کردن از ضد ارزشها بود اما هنگامی که
انقالباسالمیپیروزشد،بسیاریازباورها
وعادتهایغلطخاتمهیافتوارزشهای
دینی و اسالمی جایگزین آن شد .بیشک
چنینامریبهصراحتخبرازفرهنگیبودن
انقالب اسالمی میدهد».
سخنگویجبههپیروانخطامامورهبری

طاقتی تبریزی
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آ گهی مزایده عمومی
مرحله دوم – نوبت دوم
شهرداری كشاورز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره چهاردهم مورخ  1398/11/27شورای محترم اسالمی شهر كشاورز تعداد  2قطعه از زمینهای تفكیكی خود را با
شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند .عالقمندان جهت اطالعات بیشتر میتوانند با مراجعه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) در مزایده مذكور
شركت نمایند.
شماره مزایده در سامانه ستاد2099090721000003 :
تاریخ انتشار در سامانه ستاد 99/11/06 :ساعت  11صبح
شرایط شركت در مزایده:
 -1قیمت پایه برابر نظریه كارشناسی دادگستری به شماره  99/619مورخ  99/6/19به ازاء هر مترمربع طبق مندرجات جدول ذیل میباشد.
 -2قیمتهای پیشنهادی نباید كمتر از قیمت پایه كارشناسی باشد.
 -3شركتكنندگان در مزایده باید مبلغ  5درصد قیمت كل پایه كارشناسی به ازاء هر قطعه زمین را به حساب جاری  4960192831شهرداری نزد بانك ملت شعبه كشاورز به
عنوان سپرده شركت در مزایده واریز نمایند.
 -4كلیه هزینههای نقل و انتقال سند و عوارض و مالیات متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد.
 -5به پیشنهادات مبهم ،مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6بهاء كل زمین در صورت برنده شدن باید به صورت یكجا به حساب شهرداری واریز گردد .در صورت عدم واریز ظرف مدت یك هفته سپرده فرد برنده به نفع شهرداری
ضبط و نفر دوم به عنوان برنده معرفی خواهد شد.
 -7شهرداری در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار است.
 -8آخرین مهلت ارائه قیمتهای پیشنهادی  10روز پس از اولین تاریخ انتشار خواهد بود.
 -9سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرارداد در حساب شهرداری باقی خواهد ماند.
ردیف

آدرس ملك

شماره قطعه

مساحت (مترمربع)

قیمت هر مترمربع (ریال)

قیمت كل پایه (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

1

خ شهید فهمیده – خ  12متری – بنبست
 6متری

قطعه شماره  3تفكیكی
اسمعیل اصالنزاده

241/00

2/000/000

482/000/000

24/100/000

2

خ شهید باكری جنوبی – گذر  14متری

قطعه شماره  5تفكیكی شوذب
و محمدرضا عبدالهی

188/43

3/000/000

565/290/000

28/264/500

تاریخ انتشار نوبت اول99/11/5 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/12 :
خ ش99/11/5 :

فراخوان مناقصه عمومی یكمرحلهای
نوبت اول

شركت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات – مصوب  1383مجلس شورای اسالمی از محل اعتبارات طر حهای عمرانی،به
منظور اجرای پروژهای مطابق مشخصات زیر از كلیه پیمانكاران حقوقی واجد شرایط ،جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل آورد.
 -1كارفرما :شركت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان
 -2موضوع مناقصه :عملیات اجرایی بخشی از شبكه جمعآوری فاضالب محدوده  Bو  Cچابهار
 -3دستگاه نظارت :مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب
 -4مبلغ برآورد اولیه( 31783012278 :سی و یك میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و دوازده هزار و دویست و هفتاد و هشت) ریال
 -5مدت اجرای كار( 9 :نه) ماه شمسی
 -6رشته و پایه پیمانكار :اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانكاری در رشته آب (حداقل پایه )5
 -7مبلغ و نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار( 1590000000 :یك میلیارد و پانصد و نود میلیون) ریال
نوع تضمین :الف -رسید بانكی واریز وجه نقدو ب -ضمانتنامه بانكی و یا ضمانتنامههای صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانكی كه دارای مجوز فعالیت از سوی بانك
مركزی جمهوری اسالمی ایران هستند به نفع كارفرما
 -8تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه:
مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ  1399/11/12لغایت  1399/11/15میباشد.
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت  15مورخ  1399/11/26میباشد.
لذا شركتهای واجد شرایط میتوانند پس از انتشار فراخوان با مراجعه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irو با پرداخت مبلغ 500000
(پانصد هزار) ریال ،اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه و در مواعد زمانی مندرج در سامانه ،مدارك الزم شامل پا كات (الف)( ،ب) و (ج) را مطابق
با شرایط مناقصه تهیه و به صورت فایلهای  pdfدر سامانه فوق بارگذاری نمایند.

كشاورزی – شهردار كشاورز

شركت آب و فاضالب
سیستان و بلوچستان

روابط عمومی شركت آبفا سیستان و بلوچستان

حوض نقره به خانهها میآید
حوضنقرهضمن گفتوگوباعواملفیلمهایدر حالا کران،از کمو کیفجشنواره
خواهد گفت.به گزارش شبکه رادیویی ایران ،یداهلل گودرزی ،مدیر گروه اندیشه و
ادب این شبکه رادیویی گفت« :حوض نقره » ويژه جشنواره فيلم فجر از دوازدهم
بهمنماههرشبساعت١٩:٣٠تا٢٠از محلبرگزاریجشنوارهبهصورتزندهاز راديو
ايران پخش می شود .اين برنامه به تهيه كنندگی سيده زهرا صالحی و گويندگی
شهابشهرزادومهرناز فقيهیبهرویآنتنمیرود که گزارشگریآنراتيناميركريمی
برعهدهدارد.گودرزیتصریح کرد:در اينبرنامههرشبباعوامل فيلم هایدر حال
ا كران در جشنواره گفتوگو می شود ضمن اين كه مسئولين جشنواره هم در برنامه
حضور خواهندداشتواز كمو كيفجشنوارهخواهند گفت.ویادامهداد:عالوهبر
پوششرویدادهایجشنواره،رادیوایرانبااستفادهاز حضور کارشناسانفرهنگی
حوزهسینما،بهموضوعپاسداشتزبانفارسیدر فیلمهایجشنواره فجرخواهد
پرداخت و تالش عوامل برنامه بر آن است تا بهترین فیلم هم در ساحت پاسداشت
زبانفارسیهمچونسال گذشتهمعرفیشودودر اینزمینهاز نظرات کارشناسانی
چون مهدی طباطبایی نژاد (ادیب و دبیر جشنواره) ،رضا خوشدل راد ( ادیب و
کارشناس سینما) ،آرش شفاعی ،منصور ضابطیان ،مرتضی کاردر و  ...بهره گرفته
خواهد شد.گفتنی است رادیو ایران سالهای پیش نیز حضوری فعال در جشنواره
فیلم فجر داشته است و در پنج سال پیش ،پیشنهاد اختصاص جایزه ویژه زبان
فارسی در جشنواره را مطرح کرده است.سال گذشته نیز رادیوایران  ،بهترین فیلم
جشنواره را از این چشم انداز ،فیلم «خورشید» مجید مجیدی معرفی کرد.

آ گهی مناقصه عمومی
نوبت اول

دفتر قراردادهای شركت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان

***

قدر آب این نعمت الهی را بدانیم

خبر

ه گزار :شركت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان
 )1نام دستگاه مناقص 
 )2نوع مناقصه :یكمرحلهای با ارزیابی ساده
 )3موضوع مناقصه :خرید  18920متر انواع لوله پلیاتیلن دوجداره كاروگیت به اقطار  600 ،500 ،400 ،315 ،250 ،200و  800میلیمتر به همراه واشر و كوپلر
 )4دستگاه نظارت :بازرس فنی
 )5مدتزمان تحویل :حدا كثر زمان تحویل لولههای فوق  30روز پس از تاریخ ابالغ قرارداد و در شهرهای چابهار و كنارك میباشد.
 )6مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار :مبلغ ( 1800000000یك میلیارد و هشتصد میلیون) ریال به عنوان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار كه میبایست به صورت فیش
واریز وجه به حساب نسیم  4001114207144783نزد بانك مركزی به نام تمركز وجوه سپرده (بودجه عمومی) شركت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان و یا ضمانتنامه
بانكی با اعتبار حداقل سه ماه قابل تمدید ،بدون هیچگونه قید و شرط كه ضمن بارگذاری تصویر آن در سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) اصل تضمین شركت در
ه گزار تحویل نمایند.
فرآیند ارجاع كار را به دستگاه مناقص 
 -7تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه:
مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ  1399/11/12لغایت  1399/11/15میباشد.
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت  15مورخ  1399/11/28میباشد.
تولیدكنندگان و تامینكنندگان (نمایندگی رسمی) واجد شرایط میتوانند با مراجعه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irو با پرداخت
مبلغ ( 200000دویست هزار) ریال اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پا كات (الف)( ،ب) و (ج) تهیه و به صورت فایلهای pdf
در سامانه فوق بارگذاری نمایند.
آدرس وبسایتwww.abfasb.ir :

دفتر قراردادهای شركت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان
تاریخ انتشار نوبت اول99/11/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/13 :
خ ش99/11/12 :

د ست نيا فتن به گنا ه نو عى
عصمت است.

رویکردهای فرهنگی در تحقق انقالب اسالمی بررسی شد؛

پیر پیشگام

شركت آب و فاضالب
سیستان و بلوچستان

اذان ظهر12:18:
اذان مغرب17:50 :
اذان صبح فردا5:38 :
طلوع آفتاب فردا7:04 :

شماره9972

نمابر 88900587:چاپ:صمیم تلفن44533725:
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نش���انی :تهران،خیاب���ان اس���تاد نج���ات الله���ی جنوب���ی
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حکمت نهج البالغه

W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M
خوانندگان فهيم روزنامه رسالت ميتوانند

سالمت

مصرف آب هیچ تأثیری در ورود ویروس کرونا به مجاری هوایی و ریههای
شما ندارد ،اما بهتر است قبل از نوشیدن آب ،ظرف و همچنین دستهای
خود را بهخوبی شسته و ضدعفونی کنید.

تاریخ انتشار نوبت اول99/11/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/13 :
خ ش99/11/12 :

******
صرفهجویی در مصرف آب رضایت الهی را دربر دارد
روابط عمومی شركت آبفا سیستان و بلوچستان

