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   آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای       
شركت خدمات حمایتي كشاورزي

 استان بوشهر
شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان بوشهر در نظر دارد امور حفاظتی و نگهبانی خود را به صورت دستوالعمل 
حجمی از طريق برگزاری مناقصه عمومی يک مرحله ای به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد.لذا از متقا ضيان 
 دع�وت مي گ�ردد جه�ت دريافت اس�ناد مناقصه از روز ش�نبه م�ورخ 96/2/30 لغايت روز يکش�نبه مورخ 96/3/7 
)7روز كاري(با در دست داشتن معرفي نامه و ارائه فيش واريزی به مبلغ 500.000 ريال در وجه شركت خدمات 
حمايتی بشماره حساب 4001039704005791 به آدرس شركت واقع در بوشهر /خيابان شهيد چمران /روبروی 
مجموعه ورزش�ی كارگران /دبيرخانه كميس�يون معامالت مراجعه نمايند. ضمنا" آخرين مهلت ارائه پيش�نهادات تا 
پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/3/20 به اداره حراست  شركت واقع در آدرس فوق االشاره ميباشد . بازگشايی 

پاكات پيشنهادی نيز روزيکشنبه مورخ96/3/21 راس ساعت 11 در آدرس فوق الذكر خواهد بود.
يادآوری ميگردد مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ 130000000 ريال است  كه به دوصورت پرداخت نقدی 

و ضمانتنامه بانکی قابل ارائه می باشد  
ضمنا جهت كس�ب اطالعات بيش�تر مي توانيد ضمن تماس با  ش�ماره تلفن 07733537083، به آدرس اينترنتی 
شركتwww.assc.ir وآدرس پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http :// iets.mporg.ir نيز مراجعه 

فرمائيد.

وزارت جهاد كشاورزي

شماره:55/44/96/401نوبت دوم
تاریخ1396/2/30

شركت خدمات حمایتي 
كشاورزي استان بوشهر

مدیریت روابط عمومي و آموزش همگاني

»مصرف بي رویه آب، مانع بهره مندي دیگران از این موهبت الهي است«

آگهي مناقصه شماره 13/الف/2-96 م     »نوبت دوم«
شركت آب و فاضالب استان كرمان در نظر دارد انجام خدمات پشتيباني و رفع حوادث و اتفاقات شبکه آبرساني شهرستان كرمان را به مدت 17 ماهه با مبلغ 
برآورد 17/518/143/580 ريال را از محل اعتبارات داخلي همراه با ارزيابي از طريق برگزاري مناقصه به پيمانکار واجد شرايط كه داراي گواهي صالحيت 
بهره برداري و نگهداري تاسيس�ات و رفع اتفاقات آب از ش�ركت مهندس�ي آب و فاضالب كش�ور باش�ند واگذار نمايد. لذا از كليه ش�ركتهاي پيمانکاري واجد 
شرايط دعوت مي شود ضمن ارائه مجوز حداكثر تا پايان وقت اداري 96/3/4 جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس كرمان بلوار 22 بهمن دفتر قراردادهاي 

شركت آب و فاضالب مراجعه نمايند.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 876/000/000 ريال مي باشد.

آخرين مهلت تسليم پاكت هاي الف، ب و ج )حاوي مدارک مناقصه و پيشنهاد قيمت( به دبيرخانه شركت: حداكثر تا ساعت 14 مورخ 96/3/16
تاريخ افتتاح پاكتهاي الف و ب: ساعت 9:30 مورخ 96/3/17

افتتاح پاكتهاي ج: بعد از ارزيابي 
ضمنا حداقل پيشنهاد قيمت براي افتتاح پاكت ج شركت كنندگان دو پيشنهاد مي باشد

)هزينه درج اگهي در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه مي باشد(.

شركت آب و فاضالب استان كرمان

شکل نوشتاری
 گس�تره ادبی زبان فارس�ی به هزاران س�ال قبل 

بازمی گردد.

 خط باستانی زبان فارسی ميخی بود
 خط فارس�ی از راس�ت به چپ و به صورت شکس�ته 

است.

 نس�خه های اوليه نوش�تاری فارس�ی از فرم گفتاری 
آن مجزا بود

 به منظور تفس�ير متون مذهبی اس�الم، اس�تفاده 
می شد

 دومين زبان پس از عربی، از نظر اهميت است

 طی گذش�ت قرون، طبيعت اين زبان بيش�تر به 
سمت " واج"  پيش رفت

 چند حرف نيز كه آواهای زبان فارس�ی را نش�ان 
می دادند، به خط فارسی افزوده شد

خط پارسی-عربی
زبان های نوشتاری بسياری از كشورهای خاورميانه و آسيای جنوبی را تحت تاثير قرار داده است.

 چندين حروف اندكی تغيير كردند

 ادبيات و شعر فارسی تاثير عميقی روی فرهنگ 
ه�ای همس�ايه و كش�ورهايی ك�ه قب�ال بخش�ی از 

امپراتوری ايران بودند، گذاشته است.

 ايرانی ها بعدها خط عربی را اتخاذ كرده و به گونه ای 
تغيير دادند تا مناسب زبان شان شود

 مترجم: نادیا زکالوند       طراح: محمد گودرزی   

به مناسبت 25 اردیبهشت
» روز پاسداشت

زبان فارسی«

پ���ارسی

ريشه ها

ويژگی ها
م���رور

  بيش�تر مواقع به جای پارس�ی " فارس�ی" گفته 
می شود

 دستورزبان فارسی پس از گذشت هزاران سال 
بسيار تغيير كرده است

  ضماير در اين زبان چندان قوی نيستند و غالب 
اوقات از جمله حذف می شوند

  صف�ات ملک�ی ب�ا اف�زودن پس�وند س�اخته می 
شوند

   ب�ا توج�ه به اينکه نس�بت به 
جای قرار گرفتن كلمات، چندان 
سخت گير نيست، بهترين زبان 

برای خلق اشعار است

   با تركيب كلمات و تشکيل يک كلمه تركيبی، در خلق 
كلمات كامال جديد تواناست.

  زبان فارسی به شکلی كه اكنون در ايران صحبت 
می شود، تکامل يافته است

  فارس�ی تاثير نس�بتا كمی از زبان های خارجی 
داشته است.

  در ق�رن ه�ای 18 و 19 ام، تبدي�ل ب�ه زب�ان بين 
المللی هنر، دولت، علم و روشنفکری شد

 پس از گذر زمانی طوالنی، عبارت های بسياری 
از فرهنگ های ديگر به عاريه گرفته است

  فارسی به انواع متفاوت زبان ايرانی ها كه بسيار 
گسترده است، اطالق می شود

   " استاندارد" يک زبان به وسيله كشوری كه در 
آن تکلم می شود، تعيين می گردد

  فارسی دری در افغانستان تکلم می شود

  بسياری از گويش ها بر اثر گسترش اين زبان در 
مركز دنيا در زمان امپراتوری ايران، به وجود آمدند

  زبان فارسی، زبان ميانجی)زبانی ا ست كه بين دو 
گروه كه زبان مادری مشترک ندارند، به كار می رود.( 

بيشتر كشورهای آسيای جنوبی و خاور ميانه بود.

   فارس�ی، مانن�د زب�ان انگليس�ی،  تنه�ا نس�خه 
استاندارد شده نيست

 فارسی زبان رسمی ايران است.

   فارسی تاجيکی در آسيای ميانه به ويژه كشورهای 
تاجيکستان و ازبکستان رايج است.

  فارس�ی روی زب�ان ه�ای عرب�ی، تركی، هندی، 
اردو و برخی از زبان های اروپای شرقی اثر گذاشته 

است.

   البت�ه اي�ن زب�ان در دني�ای م�درن از زب�ان های 
ديگر مانند فرانس�وی، انگليسی و روسی كلماتی به 

عاريه گرفته است. 

   اين زبان ها همچنين روی زبان فارسی طی گذر 
قرن ها اثر گذاشته اند. 

  زبان فارسی كهن بسيار تغيير كرده است.

   ب�ا تغيي�ر ريش�ه كلمات می ت�وان كلماتی با معانی 
جديد ساخت

   اين زبان دستور زبان سه جنسيتی ، مذكر، مونث 
و خنثی داشت

  تغييرات موجود در اين زبان در مقايسه با بسياری 
از زبان های ديگر، راحت تر رديابی می شوند


