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امروز کشور و نظام حکومتی در دنیا وجود 
ن�دارد که همه اف�راد و اتباع آن از یک نژاد و 
قومی�ت بوده، به یک زبان تکلم کنند یا پیرو 

یک آیین و مذهب باشند.
در بیش�تر کش�ورها یک اکثریتی وجود 
دارد که دارای تاریخ، فرهنگ، زبان، مذهب و 
ملیت مشترک هستند و گروه های کوچک تری 
نیز وجود دارند که ویژگی های قومی، زبانی و 
مذهبی خود را دارند و اقلیت نامیده می شوند. 
در کش�ور ما نیز اقلیت های دینی بخش�ی از 
جامع�ه آماری کش�ور را تش�کیل می دهند، 
تبعه کش�ور ما هس�تند و به همین جهت در 
کنار سایر هموطنان ایرانی خود دارای حقوق 

و تکالیف هستند.
مس��ئله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل 
نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که امروزه 
مورد توجه قرار گرفته است، چرا که داشتن عقیده 
و مذهب از حقوق مس��لمی اس��ت که در اعالمیه 
جهانی حقوق بش��ر مورد تأکید قرار گرفته اس��ت 
و ادیانی که قانون اساس��ی کشور ما را به رسمیت 
ش��ناخته محترم بوده و دارای حقوق تضمین شده 

و مشخص می باشند.
در این گزارش وضعی��ت اقلیت ها در ایران را 
بررس��ی خواهیم کرد و مقایسه ای خواهیم داشت 
ب��ا وضعی��ت اقلیت ه��ا در دیگر کش��ورها به ویژه 
کش��ورهایی که ادعای رعایت حقوق بش��ر، آزادی 
و دموکراس��ی را دارند اما از رعایت کمترین حقوق 
انسانی خودداری می کنند و حقوق بشر را به سخره 

گرفته اند.
کشورهای غربی ناقض حقوق اقلیت ها

مس��ئله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل 
نشدن نسبت به آنها از جمله اموری است که امروزه 
مورد توجه نهادهای بین المللی و حقوق بشری قرار 
گرفته است و تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت ها 
و تأمین همزیس��تی مس��المت آمیز اقوام مختلف 

اندیشیده شده است.
نکته جالب اینجاست که بسیاری از کشورهای 
غربی که خود را مهد دموکراس��ی و رعایت حقوق 
بشر می دانند و مسئله حمایت آنها از حقوق نژادها، 
اقلیت ها و گروه های مختلف مردمی وسیله ای برای 
بازارگرمی آنها ش��ده است در کشورشان از رعایت 
کمترین حقوق و ارزش های انسانی خبری نیست.

جه��ان مخصوصاً در س��ال های اخیر ش��اهد 
برخورده��ای خصمان��ه و خش��ونت بار و ویرانگ��ر 
گروه ه��ای مختلف و یا اقدام گ��روه اکثریت برای 

پاکسازی قومی اقلیت بوده است.
ح��وادث اخیر در ش��هرهای آمری��کا به ویژه 
شهر »فرگوس��ن« و کشتن سیاه پوستان به دست 
پلیس این کش��ور بدون اینک��ه کمترین مجازاتی 
برای آنها درنظر گرفته شود نمونه کوچکی از رفتار 
تبعیض آمیز، غیرانسانی و تحقیر حقوق بشر از سوی 

دولت های غربی است.
برای بررسی وضعیت اقلیت ها در ایران نخست 

نگاهی به وضعیت حقوق اقلیت های دینی در جهان امروز

* دستیار ویژه رئیس جمهور در 
امور اقوام و اقلیت های دینی: 
در تهران بیش از 30 کلیسا و 

کنیسه وجود دارد که نسبت به 
جمعیت شان در دنیا 

بی نظیر است.

*روبرت بگلریان نماینده 
مسیحیان ارمنی جنوب ایران در 
مجلس شورای اسالمی: وضعیت 

اقلیت ها در ایران به مراتب 
بهتر از کشورهای غربی است، 
زیرا مبانی ای که جامعه ایران

 به آنها نگاه می کند 
مبانی اخالقی و دینی است.

* * *

* مسیحیان و شهروندان اقلیت های مذهبی ایران در هماهنگی با مسلمانان 
تا بدانجا پیش رفتند که بسیاری از فرزندان آنان در هنگام 8 سال دفاع 
مقدس داوطلبانه به جبهه رفته و تعداد زیادی از آنان به شهادت رسیدند.

* * *

ب��ه تعریف اقلی��ت و ویژگی ه��ا و خصوصیات آنها 
خواهیم پرداخت.

تعریف اقلیت
ارائه یک تعریف جامع و مانع برای اقلیت دشوار 
اس��ت لیکن به افرادی که در محدوده جغرافیایی 
مشخص زندگی می کنند و دارای اصول اعتقادی، 
اجتماعی و نژادی مشترک با اکثریت نیستند اقلیت 

گفته می شود.
واژه اقلیت دارای یک مفهوم متغیر است یک 
فرد ممکن اس��ت از حیث نژاد در اقلیت باش��د و 
همین فرد در ایران ممکن اس��ت از حیث دین در 

اقلیت باشد.
در قانون اساسی جمهوری اسالمی اقلیت های 
دینی در اصل سیزدهم اینگونه تعریف شده است: 
ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی، تنها اقلیت های 
دینی ش��ناخته می ش��وند که در ح��دود قانون در 

انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه 
و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.

اقلیت های دینی در اس��الم محترم هستند و 
همه گونه آزادی ب��رای انجام فرایض دینی خود را 

دارند.
آنان مانند س��ایر گروه های نژادی و مذهبی از 
نعمت آزادی برخوردارند و می توانند زبان، آداب و 

رسوم و سنن قوم خود را حفظ و حراست نموده در 
میان افراد جامعه به راحتی زندگی کنند.

»روبرت بگلریان« نماینده مس��یحیان ارمنی 
جنوب ایران در مجلس ش��ورای اس��المی و عضو 
کمیس��یون انرژی درباره وضعیت اقلیت های دینی 
ایران می گوید: »اقلیت ها در ایران از وضعیت خود 
راضی هستند چراکه وضعیت آنان بهتر از کشورهای 
دیگر و حتی کش��ورهای غربی است زیرا مبانی ای 
که جامعه ایران به آنها نگاه می کند مبانی اخالقی 

و دینی است.«
وی می افزاید: »در ایران دیدگاه ها نس��بت به 
اقلیت ها قومی و نژادی نیست و نگاه تبعیض  نژادی 
وجود ندارد و توجه ویژه ای به کرامت انسانی می شود 

که الهام گرفته از دین اسالم است.«
این درحالی است که وضعیت اقلیت های دینی 
و قومی در اکثر کشورها مطلوب نیست و حتی بسیار 
وخیم و نگران کننده است. این مسئله در قرن 21 
بس��یار دردناک و حتی ش��رم آور است، چرا که در 
جوامع سنتی و حتی قبیله ای دور، رؤسای باتجربه 
قبایل و طوایف در هنگام بروز اختالفات می دانستند 
که باید نقش��ی بی طرفان��ه و بی غرضانه برای حل 
اختالفات در پیش بگیرند وگرنه اوضاع بدتر می شود 
و می تواند به جنگ های خونین و بی حاصل کشیده 
شود اما امروز متأسفانه مشاهده می شود که حقوق 
اقلیت ها رعایت نمی شود و این گروه ها و اقوام برای 
رسیدن به حقوق حقه خود دست و پا می زنند و در 
انفعال و انزوا به سر می برند بخش بزرگی از سیاست 
حاکمان و رهبران کشورها از جهان بینی غلط آنان 
برای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی ناشی می شود. 
آن��ان بر این تصور غل��ط و کهنه تاکید دارند که با 

آن را فرصتی باارزش شمرد تا تمامی ظرفیت های 
بالقوه جامعه از طریق همین تنوعات و گوناگونی ها 
و حتی تفاوت ها بالفعل ش��وند که البته کار آسانی 
نیس��ت و برنامه ریزی های حساب شده و بلندمدت 

الزم دارند اما نتایج آن پرثمر خواهد بود. 
»حجت االس��الم والمس��لمین علی یونسی« 
دس��تیار ویژه رئیس جمهوری ای��ران در امور اقوام 
و اقلیت ه��ای دینی و مذهبی می گوید: »در قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران حقوق اقلیت ها به 

بهترین وجه تضمین شده است.«
یونسی می افزاید: »اقلیت های دینی در ایران در 
مراکز حکومتی مثل مجلس شورای اسالمی حضور 
دارند و مانند سایر مردم ایران از آزادی های دینی و 

مدنی برخوردار هستند.«
وی ب��ا بیان اینکه ام��روز اقلیت های دینی در 
ایران به صورت مسالمت آمیز و بدون کوچک ترین 
حساسیتی در کنار یکدیگر زندگی می کنند، تصریح 
می کند: »اگر در اروپا یهودکش��ی وجود داشته اما 
درتاریخ ایران س��ابقه نسل کش��ی، مذهبی کشی و 
قوم کش��ی وجود ندارد و این مس��ئله نشان دهنده 

فرهنگ متعالی و باسابقه ملت ایران است.«
به گفته  دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام 
و اقلیت های دینی »در تهران بیش از 30 کلیسا و 
کنیسه وجود دارد که نسبت به جمعیت شان دردنیا 

بی نظیر است.«
مسئولیت حکومت ها و دولت ها

حکومت ه��ا و دولت ه��ا در احت��رام به حقوق 
اقلیت ه��ا نقش مهمی دارن��د و می توانند وضعیت 
آنان را درجامعه ارتقا ببخش��ند یا بالعکس موجب 
آزردگی و افزایش تنش میان آنان و دیگر اقش��ار و 

وجود اختالف میان اقوام و قبایل و ادیان و مذاهب 
مختلف امکان تجزیه طلبی و استقالل خواهی کمتر 
می شود و کنترل آنها راحت تر صورت می گیرد که در 
واقع همان سیاست بریتانیای استعمارگر است که 
معتقد بودند »باید تفرقه انداخت و حکومت کرد.«

براساس جهان بینی اس��المی باید به تنوعات 
قومی و دینی نه تنها به چشم تهدید نگاه نکرد بلکه 

گروه های جامعه شوند.
دولت ها و حکومت ها به جای اینکه در دعواها 
و اختالف��ات یک طرف دعوا را بگیرند باید نقش��ی 
بی طرفانه، میانجی گرایانه و مدبرانه در پیش بگیرند 
و همچ��ون والدینی رئوف به همه اقوام و ادیان چه 
اکثریت و چه اقلیت به چش��م فرزندانی یکسان با 
حقوقی برابر و فرصت های عادالنه بنگرند. این راهی 
اس��ت که تاریخ تکامل معنوی بشر درحال حاضر 
در ح��ال طی کردن آن اس��ت و کش��ورها، جوامع 
و تمدن های��ی که آن را برگزیده اند به پیش��رفت و 
تکامل دینی و معنوی  می رس��ند و اگر از آن غافل 

بمانند عقب می مانند.
نماین��ده مس��یحیان ارمنی جن��وب ایران در 
مجلس ش��ورای اس��المی در این باره خاطرنشان 
می کن��د: »خوش��بختانه در اص��ول 13، 15 و 19 
قانون اساس��ی ای��ران که مهم تری��ن منبع قانونی 
کش��ور به حس��اب می آید در مورد رعایت حقوق 
اقلیت ها پیش بینی های الزم انجام ش��ده اس��ت و 
در مورد بهره مندی اقلیت ها از امکانات آموزش��ی، 
دینی، فرهنگی، تمهیدات و پیش بینی های الزم به 

عمل آمده است.«
وی اضاف��ه می کن��د: »در کن��ار آینده نگری، 
پیش بینی ها و امکاناتی که نظام جمهوری اسالمی 
ایران برطبق قانون اساسی به حقوق اقلیت ها داشته 

است باید به مسئله دیگری توجه کرد که بسیار قابل 
تأمل و دقت است و آن هم نگاه فرهنگی عامه جامعه 

ایران به اقلیت های دینی است.«
روبرت بگلریان می گوید: »نگاه فرهنگی مردم 
ای��ران به اقلیت ها که به عم��ق تاریخی و فرهنگ 
اسالمی ایران برمی گردد به گونه ای است که امکان 
بهره من��دی اقلیت ها از تمامی ش��رایط فرهنگی، 

آموزشی، مدارس، انجمن ها، نهادها، ورزش، احوال 
شخصیه و... هماهنگ و یکسان با دیگر افراد جامعه 
در نظر گرفته ش��ده و از امکانات کافی و مطلوبی 
برخوردارن��د.« وی اضاف��ه می کند: »اگر در برخی 
م��وارد محدودیت های��ی نیز وجود دارد براس��اس 
قانون و یا برحس��ب اعمال سلیقه به وجود می  آید 
که بخشی از طبیعت زندگی انسان ها است و مانعی 

برای فعالیت های اقلیت ها محسوب نمی شود.«
نماینده مس��یحیان ارمن��ی همچنین تاکید 
می کن��د: »ارامنه از وضعیت خود در ایران بس��یار 
راضی هستند و حاضر نیستند در کشورهای دیگر 

زندگی کنند.«
اعض��ای یک ملت اگر احس��اس کنند که در 
دس��تیابی به حقوق با یکدیگ��ر تفاوتی ندارند و از 
فرصت ها و امتیازات برابر برخوردارند در آن کشور 
بحران ه��ای هویتی و ملی کمت��ری وجود خواهد 
داشت، اما اگر اقوامی نتوانند خود را با فرآیند ادبیات 
ملی، ملت سازی، زبان رسمی، تعلیمات عمومی و 
مذهب رسمی هماهنگ سازند به حد شهروند درجه 

دوم س��قوط کرده و از حقوق محروم می ش��وند و 
احساس به حاشیه رانده شدن و محرومیت می کنند.

مسیحیان و شهروندان اقلیت های مذهبی ایران 
در هماهنگی با مس��لمانان تا بدان جا پیش رفتند 
که بسیاری از فرزندان آنان در هنگام 8 سال دفاع 
مقدس، داوطلبانه به جبهه رفتند و تعداد زیادی از 

آنان به شهادت رسیدند.

»م. س��ارکیس« از ش��هروندان ارمنی ساکن 
ته��ران می گوید: »برخی از اقوام و آش��نایان ما در 
کشور ارمنستان زندگی می کنند و ازما می خواهند 
ک��ه به نزد آنها برویم و ب��ا آنها زندگی کنیم اما ما 
زندگی در ایران را ترجیح می دهیم زیرا کشورمان 
را دوس��ت داریم و درکنار هموطنان مسلمان خود 

زندگی آرام و بی دغدغه ای داریم.«
وی اضافه می کند: »بین خود مسیحیان یا حتی 
مسلمانان هم ممکن است اختالف سلیقه به وجود 
آید ولی ما از وضعیت خود راضی هستیم و حاضر 

نیستیم به کشور دیگر برویم.«
س��ارکیس خاطرنش��ان می کند: »در ایران ما 
از آزادی و امنی��ت کاف��ی برخورداری��م و در انجام 
فرایض دینی و احوال شخصیه خود مشکلی نداریم 
پس چرا بیهوده مهاجرت کنیم و در کش��ور دیگر 

زندگی کنیم؟!«
وی می گوید: »وقتی از وضعیت ارامنه در دیگر 
کش��ورها باخبر می شویم خدا را شکر می کنیم که 

در ایران زندگی می کنیم.«

مدعیان دموکراسی غربی 
اقلیت  هاناقض حقوق 

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 
)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده 

ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

توجه:
1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.

2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال میگردد.

4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
فرم تقاضا

                                                                                                                         
 امور مشترکین موسسه کیهان         
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2/100/0001/050/000525/000روزنامه کیهان

3/600/0001/800/000900/000روزنامه کیهان انگلیسی

3/600/0001/800/000900/000روزنامه کیهان عربی

1/100/000550/000275/000مجله کیهان ورزشی

850/000425/000212/500مجله زن روز 

600/000300/000150/000مجله کیهان بچه ها

------192/000مجله کیهان فرهنگی

شماره اشتراک
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آدرس: ......................................................................................................................................................................................................................................
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آگهی تغییرات شرکت صنایع هواپیمائی ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 11202 

و شناسه ملی 10100444892
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 

بط��ور فوق الع��اده م��ورخ 1392/5/15 و مج��وز 

شماره5054/3/20/ط مورخ 1393/5/28 معاونت 

طرح و برنامه و بودجه س��تاد کل نیروهای مس��لح 

تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: ترازنامه و حساب سود 

و زیان سال مالی 1391 به تصویب رسید. مؤسسه 

حسابرس��ی امین محاس��ب روش به شناس��ه ملی 

10100538203 به عن��وان بازرس اصلی و آقای 

غالمعلی موحدی اصل با کد ملی 5099533035 

به عن��وان ب��ازرس علی البدل برای یکس��ال مالی 

انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو 

سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالکریم 

بنی طرفی با کد مل��ی 0030705762 آقای رضا 

ای��زدی با کد مل��ی 4322731996 آقای قاس��م 

تقی زاده ک��د مل��ی 4720686192 آقای مهرداد 

امیری کد ملی 2062764383 آقای امیرهوشنگ 

کریمیان کد ملی 0050450778 به عنوان اعضای 

اصلی هیئ��ت مدیره و آقای فرهاد عباس زاده موقر 

کد ملی 0049984039 و آقای جاسم قطرانی کد 

ملی 1828966568 به عن��وان اعضای علی البدل 

هیئت مدیره.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ش�یراز - صدمتر مربع 5- مقدمه ای برای رسیدن به 
حقیقت - نوعی دیپلم- سدی در مازندران- اثری از 
داستایوفسکی6- دستورات و فرمانها - از شبکه های 
سیما- خبرگزاری رسمی کشور سوئیس7- استانی که 
این روزها دارای آب و هوای بهاری است- رشته کوهی 
در استان خراسان 8- از وسایل راحتی- سوره ای در 
قرآن کریم- پیش�وند ش�ب و روز- ضمیر بی تکلف 
9- فقی�ه نام�دار ق�رن هفتم ک�ه معاصر ب�ا خواجه 
نصرالدین طوس�ی بود - مقصود و منظور10- ش�اعر 
می گوید: چو... نیست خرج آهسته تر کن- خبرگزاری 
جمهوری اس�المی ای�ران - نوعی ماض�ی11- ضمیر 
جایگزین- شاعر مشهور فرانسوی که عالقه وافری به 
شعرای ایران داشت- یکی از ده بازیکن برتر فوتبال 
جهان که امسال کفش های خود را آویزان کرد - زمین 
آذری12- از اف�رادی ک�ه حض�رت عل�ی)ع( در نماز 
انگش�تری خود را به وی بخش�ید- جد و پدربزرگ- 
یکی از قدیمی ترین بانکهای ایران13- از پایتخت های 
خواهرخوانده با تهران- سوال و پرسش14- سوره ای 
در ق�رآن کریم- همس�ر دوم حض�رت ابراهیم)ع(- 
درجه ای در ارتش 15- یکی از بهترین فرصت ها برای 
پیون�د مردم با مطالع�ه و کتابخوانی- ب�ا اختراع آن 

نخستین انقالب فرهنگی بشر آغاز شد.

به  اس��تناد صورتجلس��ه هیئت 
مدی��ره م��ورخ 1393/6/19 و 
مجوز شماره 11/24556 مورخ 
1393/6/26 اداره کل حم��ل و 
نقل و پایانه های اس��تان تهران 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
احم��د موت آب��ادی ک��د ملی 
4171942411 به سمت رئیس 
هیئ��ت مدی��ره ب��ه نمایندگی 
تعاونی های  اتحادی��ه مرک��زی 
روس��تایی و کشاورزی ایران به 
شناسه ملی 10100738113، 
موسوی  مظهری  س��یدرحمان 
ک��د مل��ی 2062136978 به 
س��مت نای��ب رئی��س هیئ��ت 
نمایندگی ش��رکت  ب��ه  مدیره 
تعاونی مسکن کارکنان اتحادیه 
مرک��زی تع��اون روس��تایی به 
شناسه ملی 10100939326، 
مل��ی  ک��د  اش��تیاقی  س��عید 
س��مت  ب��ه   0037021044
ب��ه  مدی��ره  هیئ��ت  منش��ی 
تعاون��ی  ش��رکت  نمایندگ��ی 
اتحادی��ه  کارگ��ران  مص��رف 
روس��تایی  تعاونی های  مرکزی 
و کش��اورزی ایران به شناس��ه 
و   10100994031 مل��ی 
محمدتق��ی ملک نیا به کد ملی 
س��مت  ب��ه   1189495732

مدیرعامل انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 
شرکت حمل و نقل 

نویدبار کشاورز 
سهامی خاص 
به شماره ثبت 
133430 و 
شناسه ملی 

10101766845

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران

دانش�گاه زابل درنظر دارد »احداث پارت)1( س�اختمان سازمان مرکزی دانشگاه زابل« را با مش��خصات مشروحه ذیل و رعایت آئین نامه 
اجرائ��ی بن��د ج م��اده 12 قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران واجد ش��رایط )حداقل رتبه 4 ابنیه و  4 تأسیس��ات( واگ��ذار نماید. نمایندگان 
ش��رکت های پیمانکاری می توانند با ارائه معرفی نامه کتبی جهت دریافت اس�ناد ارزیابی کیفی مناقصه گران در مهلت تعیین ش��ده به نشانی 
دستگاه مناقصه گزار مراجعه فرموده و یا از طریق سایت الکترونیکی دانشگاه زابل به آدرس: www.uoz.ac.ir بخش »امور حقوقی، قراردادها و 

رسیدگی به شکایات« نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

زمان و محل بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 93/11/12 در محل دفتر کار معاونت اداری و مالی دانشگاه 
واقع در ساختمان والیت دانشگاه زابل می باشد.

* متقاضیان شرکت در این فراخوان می بایست هزینه خرید اسناد ارزیابی را به مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب سیبا 2170092669003 
به نام درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک ملی شعبه مرکزی زابل واریز نمایند.

* ضمناً شرکت هایی که از طریق سایت دانشگاه زابل )قسمت مدیریت امور حقوقی و قراردادها- پوشه مناقصات( اقدام به تهیه اسناد ارزیابی می نمایند 
در زمان تحویل اسناد باید وجه خرید اسناد را واریز و فیش واریزی را به امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه زابل تحویل نمایند.

دانشگاه زابل

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران 
مناقصه احداث پارت یک ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه زابل

ف
دی

ر

مبلغ برآورد موضوع شرح
مناقصه )ریال(

زمان و محل 
فروش اسناد ارزیابی کیفی

زمان و محل 
تسلیم اسناد ارزیابی

1

فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران
مرکزی  سازمان  ساختمان  یک  پارت  احداث  مناقصه 
مترمربع   2927 حدود  زیربنای  »با  زابل  دانشگاه 
موضوع  سرجمع  قراردادهای  مقررات  چارچوب  در 
بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/2/4 معاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری«

حدود 47 میلیارد ریال 
)برپایه فهارس بهاء 

سال1393(

از تاریخ 1393/10/27 لغایت 1393/11/1
کیلومتر  زابل-  شهرستان  سیستان وبلوچستان-  استان 
امور  دفتر  زابل-  دانشگاه  جدید  پردیس  بنجار-  جاده   3
حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه و یا از 
طریق سایت دانشگاه به آدرس: www.uoz.ac.ir بخش 

امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات

حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
شنبه مورخ1393/11/11

شهرستان  سیستان وبلوچستان-  استان 
پردیس  بنجار-  جاده   3 کیلومتر  زابل- 
امور حقوقی،  دفتر  زابل-  دانشگاه  جدید 
قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه

دانشگاه زابل جهت انجام »مطالعات مراحل اول و دوم بهسازی لرزه ای 
س�اختمان های آموزش�ی کالس ها و منابع طبیعی دانش�گاه واقع در 
پردیس قدیم دانش�گاه زابل« از کلیه مشاوران دارای گواهینامه صالحیت 
مرتب��ط از معاون��ت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت جمهوری، دعوت 
می نمای��د جهت دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی از تاری��خ 93/10/27 تا پایان 
وقت اداری روز چهارش��نبه مورخ 93/11/1 به دفتر امور حقوقی، قراردادها و 
رس��یدگی به شکایات دانشگاه زابل واقع در شهرستان زابل- کیلومتر 3 جاده 
بنج��ار- پردیس جدید دانش��گاه زابل مراجعه نموده و ضمن دریافت اس��ناد 
نس��بت به تکمیل و تحویل آن، حداکثر تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 

93/11/11 اقدام نمایند.
* متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با امور فنی و نظارت بر طرح های 

عمرانی دانشگاه زابل با شماره تلفن 32212065-054 تماس حاصل فرمایند.
* متقاضیان ش��رکت در این فراخوان می بایس��ت هزینه خرید اسناد ارزیابی 
به مبلغ یک میلیون ریال را به ش��ماره حساب سیبا 2170092669003 به 
نام درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک ملی شعبه مرکزی زابل واریز نمایند.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران
مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه ای دانشگاه زابل


