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آهخرمشهر!جهانآرایتکجاست

غفوریان -چه زود گذشت ازآن روز که برای خونین شهر ،برای خرمشهر پاره تنمان این گونه سرودیم:
خونین شهر !   /   ای شهر ایستاده بر تارک خورشید /   مگر چگونه مقاومت کرده ای  /که اینگونه ویرانی
ای خونین!    /    ای پاره پاره میهن /   ای بزرگ/   ای حجم شهامت و دلیری و مردی  /ویرانی ات نشان آبادی است!
ای پر غرور شهر!  /ای جاودان حماسه گهواره خونین کودکانت  /بر پاره پاره های آجرو آهن  /نشانه مردی است
ای پاره وطن    /مگر چگونه مقاومت کرده ای  /که این همه خونینی؟! )   فروردین  62خرمشهر  -نظام الدین)
وامروزاگرچهخرمشهرماهمچنانردیاززخمهایکهنهمحرومیترابرتنداردامااوخودمیداندکهمابهقامتایستادهایمونامبلند
خرمشهراینخونینشهرابدیرابرتارکقلبمانحککردهایم.امروزماشرمندهایمکهخرمشهرپساز35سالهمچنانزخمهای
عمیقبرصورتخوددارد.محرومیت،بیکاری،مشکالتشهریودردهاییکهنمیدانیمالتیامآنچهزمانیخواهدبود.درسالروز
حماسهآزادسازیاینپارهتنملتبزرگایرانازدستددمنشانتاریخ،روایتهاییازآنشادمانهپرغرورراباهممرورمیکنیم...

قرار بود مثل شهدا شویم
▪▪غالمرضا بنی اسدی

سخنرانی حاج احمد متوسلیان قبل از فتح خرمشهر

چطور بهمردم بگوییمنتوانستیمخرمشهرراآزادکنیم؟

خاطرات جالب اسیر عراقی از اشغال خرمشهر

یک اسیر عراقی در خاطرات خود از اشغال خرمش��هر در آغاز تجاوز ارتش بعث عراق آورده است :ارتش بعث عراق پس از
اشغال خرمشهر هر یک از محالت شهر را به عنوان پاداش به یکی از فرماندهان خود بخشیده بود.
طه شکرچی یکی از فرماندهان جیش الشعبی که پس از اشغال خرمشهر به ریاست بانک ملی عربستان آزاد (نام انتخابی
حزب بعث برای استان خوزستان) برگزیده شده بود ،وظیفه تخلیه کلی ه بانکهای خرمشهر را بر عهده گرفته بود و به این
دلیل که بانکهای خرمشهر در زمان آغاز جنگ یکی از بزرگترین بندرهای تجارتی ایران محسوب میشد ،مملو از پول و
ارزهای خارجی و طال و جواهرات بود.
به روایت عبد بطاط ،عکاس ارتش عراق ،شکرچی و نیروهای تحت امرش بارها در حین تخلی ه بانکهای خرمشهر و انتقال
ارزهای خارجی و طال و جواهرات به عراق مشاهده شدهاند.
وی میگوید :ارتش بعث عراق هر یک از محالت و خیابانهای شهر را به عنوان پاداش به یکی از فرماندهان خود بخشید؛
تا با غارت اموال به جا مانده در خانهها ،ادارات دولتی و مغازهها در شیرینی اشغال خرمشهر با صدام شریک شوند.
به گفته این اسیر عراقی ،رژیم بعث پس از اشغال خرمشهر به تشکیل کمیته تخلیه اموال اقدام نمود و پس از تشکیل این
کمیته حدود  15هزار یخچال به عراق منتقل شد .همچنین اموال و اثاثی ه  25هزار واحد مسکونی شهر خرمشهر به بندر
بصره منتقل و پس از فروش در آنجا ،مبلغ آن به حس��اب ارتش عراق واریز ش��د 700 .هزار تن کاال نی��ز به همراه 5000
اتومبیل خارجی که در بندر عظیم خرمشهر تخلیه شده بود؛ به دست اشغالگران به غارت برده شد و سپس سرهنگ احمد
زیدان ،فرمانده نیروهای عراقی مستقر در خرمشهر ،دستور تخریب کامل شهر را صادر کرد و بسیاری از منازل با ده هاکیلو
تن تی ان تی تخریب شد(.گزارش از ایسنا)

عراق 36هزار نیرو در خرمشهر دارد ،ما در این چند روز به عراق مهلت
دادیم تا ش��اید صدام س��ر عقل بیاید و نیروهای خود را عقب بکشد و
جان نیروهایش را نجات بدهد ،باالخره آنها هم مسلمان هستند ،ولی
دیدیم که صدام احمقتر از این است؛ نخواست داوطلبانه از خرمشهر
عقبنشینی کند و ما باید او را وادار کنیم که خرمشهر را تخلیه کند و
خرمشهر آزاد شود.
برادران! آن پیرزن روس��تایی که تواناییاش هدی��ه دو عدد تخممرغ
به جبهه اس��ت ،تخممرغ را خودش و بچ��هاش نمیخورند و به جبهه
میفرستد ،منتظر اس��ت که ش��ما خرمش��هر را آزاد کنید .االن همه
مردم ایران چشم به راه آزادی خرمشهر هستند ،ما چطور میتوانیم
به این مردم خ��وب و مؤم��ن بگوییم که نتوانس��تیم خرمش��هر را آزاد
کنیم؟ ما چطور به ام��ام بگوییم خرمش��هر را نتوانس��تیم آزاد کنیم؟
شماها کدامتان حاضر هس��تید جلوی دوربین تلویزیون بگویید ای
مردم ایران ،ای خانواده شهدا ،ای امام عزیز ،ما نتوانستیم خرمشهر
را آزاد کنیم؟
ما اینجا پیم��ان میبندیم و میگویی��م ما تا خرمش��هر را آزاد نکنیم،
به خانه برنخواهیم گش��ت؛ یا ش��هید میش��ویم یا خرمشهر
را آزاد میکنی��م .دو راه بیش��تر نداریم؛ ی��ا پیروزی یا
شهادت...
برادران! ما وقت��ی از تهران آمدیم ،ق��ول دادیم تا
خرمشهر را از دست دش��من نگیریم ،باز نگردیم.
االن دش��من حالت انفعالی پیدا کرده اس��ت .ان
ش��اءا ...با انجام مرحله بعدی ای��ن عملیات ضربه
محکمیبهاوواردمیآوریموباابتکارعملدرجبهه،
کار دشمن را تمام و خرمشهر را آزاد خواهیم کرد.
برادران! تا به حال چندین بار از قرارگاه نصر به تیپ ما
دستور دادهاند که بکش��ید عقب ،ولی ما این کار
را نکردیم .چون میدیدیم که روحیه ش��ما
خیلی باالس��ت و با آنکه ه��ر لحظه امکان
دارد ارتش عراق ش��ما را مورد حمله گاز
انبری قرار بدهد ،با این حال شما خوب
مقاومت میکنید .دش��من ب��ا این همه

پاتکی که کرده ،حتی نتوانس��ته یک قدم جل��و بیاید.ما قصد داریم تا
چند روز دیگر خرمشهر را آزاد کنیم.
ش��نیدهام بعضیها حرف از مرخصی و تس��ویه زدهان��د .بابا! ناموس
ش��ما را بردهاند  -مقصود حاج احمد خرمشهر بود  -همه چیز شما را
بردهاند! ش��ما میخواهید بروید تهران چ��ه کار کنید؟ همه حیثیت
ما این جا در خطر اس��ت .ش��ما بگذارید ما برویم با آب اروند رود وضو
بگیریم و نماز فتح را در خرمشهر بخوانیم ،بعد که برگشتیم خودم به
همه تسویه میدهم.
بگذارید حقیقت ماجرا را بگویم .ما االن دیگر نیروی تازه نفس نداریم.
کل قوای ما در این زمان ،فقط همین ش��ماها هستید و دشمن هم از
این مس��ئله اطالع ندارد .در مرحله بعدی عملیات با استفاده از شما
میخواهیم خرمشهر را آزاد کنیم.مطمئن باشید اگر االن نتوانیم این
کار را انجام بدهیم ،هیچ وقت دیگر موفق به انجام آن نخواهیم شد.
بس��یجیها! ش��ما ک��ه میگویی��د اگ��ر م��ا در روز عاش��ورا بودی��م به
ام��ام حس��ین(ع) و س��پاه او کم��ک میکردی��م ،بدانی��د ،ام��روز روز
عاشوراست.
به خدا قسم من از یک یک شما درس میگیرم .شما بسیجیها برای
من و امثال من در حکم استاد و معلم هستید .من با شما که
با این حالت در منطقه ماندهاید حجتی ندارم .میدانم
تعداد زیادی از دوستان شما شهید شدهاند .میدانم
بیش از  20روز اس��ت داری��د یک نف��س و بیامان در
منطقه میجنگید و خستهاید و شاید در خودتان توان
ادامه رزم سراغ ندارید .ولی از شما خواهش میکنم تا
جان در بدن دارید ،بمانید تا که شاید به لطف خدا در این
مرحله بتوانیم خرمشهر را آزاد کنیم...
خدایا! راضی نش��و که حاج احم��د زنده باش��د و ببیند
ناموس ما ،خرمشهر ما ،در دست دشمن باقی
مان��ده .خدایا! اگ��ر بنابراین اس��ت
که خرمش��هر در دس��ت دشمن
باش��د ،مرگ ح��اج احم��د را
برسان!(منبع:فارس)

اسمجنگکهبهمیانمیآید،تیتراژیکفیلمسینماییدرذهنمزندهمی
شود به اسم "مرز" .در آن تیتراژ ،اول یک گلوله خون در هر استان کشور
می نشست و بعد مثل رود به حرکت در می آمد و در مرز جنگ با عراق به
هم می پیوس��ت و آدمی دیواره ای از خون را می دید که انگار به خروش
آمدهبودبرایدفاعازوطنعزیز.بهتاملکهمینشستیاینتصویررا،هر
قطره خون را می توانستی سربازی ،رزمنده ای ببینی که دست از جان
شسته راهی دفاع از کشور می ش��د و "راهی" به سوی فردای سرفرازی
می گشود .فردایی که هم او عزیز می ش��د و هم ایران عزیز می ماند .آن
رود خون ،در نگاهی متعالی ،نقط��ه اوج صدقه جاریه بود .چه اگر وقف
مال را میراث نامیرا بدانیم و صدقه ای که هرگز از حرکت نمی ایستد ،به
طریق اولی ،بذل جان و وقف جان و وقف سالمتی ،نامیراترین است که
خود خداوند در قرآن خویش به شهادت آن آمده است به کالم جاودانه
"والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاءعند ربهم یرزقون"
وهیچ وقف��ی را گمان نکنم حض��رت خداوندگار چنی��ن صریح امضای
جاودانگی گذاشته باشد و بر حرکت مدام و آگاهی بخش آن تاکید کرده
باشد .باری جویبار خون از سراسر ایران در قامت رزمندگان به مرز و به
ویژه به خرمشهر رسید .هم در روز گاری که دشمن به قصد تصرف چند
ساعته آمد اما مجبور شد قریب به  40روز با چند لشکر ،با همه استعداد
خود بجنگد تا خرمش��هر را اش��غال کند چه آن روز ها هم جه��ان آراها و
موس��وی ها و تفنگداران نیروی دریایی ارتش و دیگ��ر رزمندگان تا پای
جان ایس��تادند و در میان آنان تکاوری می جنگید ک��ه در دنیای جنگ
های ویژه نامی به بلندای "محمد علی صفا" داشت که با یارانش 160
تانک عراقی را نابود کرد" .فوق تکاوری" که وقتی به ش��هادت رس��ید،
پایگاه کماندویی رویال مارین انگلستان 3روز پرچم خود را نیمه افراشته
داشت .باری  ،در خرمشهر چه آن روز که به اسارت در آمد و چه آن روز که
خدا ،آن را به دس��ت رزمندگان آزاد کرد ،تجلیات همت ایرانی و غیرت
مسلمانی وهمدلی ملی را به عینه دیدیم .حتی اگر در شیوه جنگ ،نگاه
ها و نظر ها متفاوت بود ،چون من و تویی نبود و منیت در هیچ کس زاده
نشدهبود،همهپایهدفواحدجانمیدادند.وحدتهدف،هرتفاوتی
را در خود هضم می کرد .اعتقاد خداخواهی از هر راهی که می رفتند
آنان را به خدا می رساند .پیروزی را کسی به حساب خود نمی نوشت که
هرچه پیروزی بود را لطف خدا می دانس��تند و اگر "ناموفقیتی" حاصل
می شد را به حساب کوتاهی و صافی نشدن خویش می نوشتند و خود را
بدهکار خدا و مردم می دانستند .مثل امروز نبود که پیروزی و موفقیت
احتمالی هزار س��ر و صاحب دارد و هر کس می خواهد آن را به حساب
خود بگذارد اما ع��دم موفقیت ها در کوچ��ه "که بود که ب��ود من نبودم"
تنها می ماند .به ب��اور من اگر دوب��اره به آن روز ها و اخ�لاص و فتوت آن
برگردیم االن هم می توانیم در پناه امداد های بدری خداوند ،خیبر های
صهیونیزم و امپریالیسم را در هم بشکنیم .می توانیم داالن های تنگ و
تاریک مشکالت را فرو بریزیم و به وادی موفقیت گام بگذاریم .باری باید
خود را بر اس��اس مدل شهدا بس��ازیم تا خدا هم همان لطفی که به آنان
داشت به ماهم داشته باشد.فکر می کنم پیغام صریح شهیدان خرمشهر
هم همین باشد؛ قرار مان این نبود که می کنید...قرار بود مثل ما باشید.

فراربهناممحمدیازخانهبرایدفاعازخرمشهر

بهنام آرام و قرار نداش��ت.
خوب به یاد دارم ک��ه وقتی بهنام را
به اتفاق خانواده به اهواز فرستادند تا زیر آتش نباشند،
بهنام از دست خانواده فرار کرد و به خرمشهر برگشت.
محمد نظام اسالمی در روایتی که در دفتر اول مجموعه
خاطرات شبهای خاطره بهکوشش مجتبی عابدینی
آمده اس��ت ،به روای��ت خاطرات��ی از روزه��ای مقاومت
خرمش��هر با عنوان «یوس��ف من» میپردازد .او خاطره
خود را اینگونه روایت میکند :روزهای سقوط خرمشهر،
روزهای سختی بود .شهر از بمباران دشمن میلرزید .از
سحر تا سحر گلوله و خمپاره مثل نقل و نبات بر سر مردم
میبارید .مساجد پایگاه مقاومت شده بود و پیر و جوان
بسیج ش��ده بودند .یادم نمیرود؛ یک طلبه جوان از قم
آمده بود و س�لاح بر دوش مردانه میجنگید .عراقیها
او را گرفتند و پوست سرش را کام ً
ال جدا و او را از درختی
آویزان کردند تا برای دیگران عبرت باشد!
آن روزها همکالسیهای من « بهروز»« ،فرامرز مرادی»

و «صال��ح موس��وی» ش��کارچیان تان��ک بودن��د و ب��رای
جلوگیری از پیشروی تانکها از صبح به میدان راهآهن
و فعلیه و ش��لمچه میرفتند و آنق��در آر پی جی میزدند
که از گوشش��ان خون س��رازیر میش��د! صال��ی (صالح
موسوی) پیراهن را از تن در میآورد و با سینهای لخت و
ستبر به دل دشمن میزد و وقتی دیرتر از همه به پایگاه
برمیگش��ت ،فکر میکردیم ش��هید ش��ده اس��ت .یک
روز ش��هید «بهنام محمدی» را دیدم که جلوی مس��جد
اصفهانیه��ا س��رنیزهای در دس��ت داش��ت و با خش��م
آسفالت را میکند .علت را پرسیدم .در حالی که اشک
در چش��مانش حلقه زده بود گفت« :مگ��ر خبر نداری؟
بچهها میگویند صالی را کشتهاند .با همین سرنیزه از
عراقیها انتقامش را میگیرم .من و صالی با هم خیلی
رفیق بودیم .مرا خیلی دوست داشت »...او را دلداری
دادم و گفتم« :انش��اءا ...این خبر دروغ اس��ت و صالی
برمیگردد».
آن روزه��ا می��دان راهآه��ن ،کرب�لا ب��ود .در آن جنگ و
گریز چه��ل روزه بچهها دس��ت خالی و فقط ب��ا کوکتل
مولوتف مقابل تانکها ایس��تاده بودند و بر سر هر کوی
و برزن مثل برگ خزان ب��ه زمین میافتادن��د .در میان
این دالوران باید از ش��هید «حس��ین فهمیده» یاد کرد.
همان نوجوان رشید کرجی که در شناسنامهاش دست
برد تا س��ن خود را افزایش بدهد و به جبه��ه بیاید .آمد و
چنان حماسهای آفرید که امام از او به عنوان «رهبر» یاد
کرد .بهنام محمدی سیزده س��اله بود .با برادر بزرگش

«مهدی» در خرمشهر همکالسی جلسات قرآنی بودیم.
بهنام آرام و قرار نداشت .خوب به یاد دارم که وقتی بهنام
را به اتفاق خانواده به اهواز فرستادند تا زیر آتش نباشند،
بهنام از دست خانواده فرار کرد و به خرمشهر برگشت.
چند روز بعد مادر به سراغش آمد و او را برد و بهنام دوباره
فرار کرد و به جمع بچهها پیوس��ت! آن روزها هیچکس
فکر نمیکرد که عراق بتواند ش��هر را تصرف کند .اکثر
خانوادهها ماندند و دفاع کردند .از جمله عموی من که
حاضر نشد شهر را ترک کند و یک قلم جنس از مغازهاش
خارج کن��د .خمپاره جل��وی خانهاش منفجر ش��د و یک
خرمشهری را به شکل دردناکی ش��هید کرد ،به طوری
که تکههای بدنش به خانههای اطراف پرتاب شد .به او
گفتند« :مگر تکههای بدن همشهریات را بر در و دیوار
نمیبینی؟ زن و بچههایت چه گناهی کردهاند؟ آنها را
از شهر خارج کن »...
روزها میگذشت و گلهای خرمشهر یکی پس از دیگری
پیش چشمان ما پرپر میشدند .یک روز که برای عیادت
دوس��تی مجروح به تهران آمدم ،از پلههای بیمارستان
مصطفی خمینی ،در خیابان طالقانی که باال میرفتم،
در طبقه دوم ،دیدن یک عکس مرا متوقف کرد و قدرت
باال رفتن را از من گرفت! چهره آش��نایی که درون طرح
یک نارنجک به تابلو نصب شده بود و زیر آن نوشته بود:
«بهنام محمدی نوجوان سیزده ساله خرمشهری که در
زادگاهش ماند و تا آخرین نفس مقاومت کرد و شهرش
را ترک نکرد و »...

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﮕﺎه ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﻈﺮ دارد اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ� ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﺮزﻫﺎ� ﺧﺮوﺟ� �ﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ:ﻣﻴﻠ� زاﺑﻞ ،ﻣﻴﻞ  ،٧٨ﻣﺮز �ﻮﻫ� ﺳﺮاوان ،ﻣﺮز دوﻏﺎرون ،ﺳﺮﺧﺲ،
ﻟﻄﻒ آﺑﺎد ،ﺑﺎﺟﮕﻴﺮان ،ﺷﻠﻤﭽﻪ ،ﺑﺎﺷﻤﺎق ،ﻣﻬﺮان ،ﭘﺮو�ﺰﺧﺎن ،ﭼﺰاﺑﻪ ،ﻣﻴﺮﺟﺎوه ،آﺳﺘﺎراﺧﺎن ،ﺑﺎزرﮔﺎن
و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮ�ﻠ� و ﺗ� �ﺨﭽﺎﻟﺪار و ﭼﺎدر� از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر
واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ ،ﻟﺬا ﺷﺮ�ﺖ �ﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ ﺑﺮگ ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ،
ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز دوﺷﻨﺒﻪ  ١٣٩٥٫٠٣٫١٧ﺑﻪ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� ﺷﺮ�ﺖ واﻗﻊ در �ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ١٣
ﺟﺎده ﻣﺸﻬﺪ -ﻗﻮﭼﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و �ﺎ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرسwww.khorasan.irandairy.ir :
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس٠٥١-٣٥٤٢٠٧٢٥:
 /٩٥٠٦٢٨٤٣آ

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎر)ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره م م /٩۵/١٠۴/ش
ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز ١٣٩۵,٨٣١
ﻣﻮﺿﻮع :اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﮐﺒﺮدارى و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰى در ﺳﺎل ١٣٩۵

ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺷﺮق در ﻧﻈﺮ دارد اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻮق اﻟﺬ�ﺮ را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺷﺮا�ﻂ ز�ﺮ از ﻃﺮ�ﻖ
ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر� ذ�ﺼﻼح واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ:
ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ �ﺎر:اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎ�ﺒﺮدار� و ﺧﺎ�ﺮ�ﺰ� ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺮ�ﺒ�  ١٩٫٠٠٠ﻣﺘﺮﻣ�ﻌﺐ ﺑﺎ اﺑﺰارآﻻت دﺳﺘ�
ﻃ� ﺳﺎل  ١٣٩٥در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ� ﺧﺎﻧﮕﻴﺮان  /ﺳﺮﺧﺲ
ﺷﺮا�ﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن:
 -١دارا ﺑﻮدن ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗ�� ،ﺪ اﻗﺘﺼﺎد� و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠ�.
 -٢داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎ�� ﻣﺎﻟ� ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.
 -٣ﺗﻮاﻧﺎ�� ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ١٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن اراﺋﻪ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ١٠درﺻﺪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟ� �ﻞ ﭘﻴﻤﺎن.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ �ﺘﺒ� ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫٠٣٫٠٨ﺟﻬﺖ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ� و اﺧﺬ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗ� و ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺷﺮق ،واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ  -ﺑﻠﻮار
ﺧﻴﺎم -ﺑﻠﻮار ارﺷﺎد -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﻴﺎم -ﻧﺒﺶ ﭘﻴﺎم  - ٦ﭘﻼ�  ١٨ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ٣٧٠٤٧٣١٩ :و  (٠٥١-) ٣٧٠٤٧٣٢٣و
ﺗﻠﻔ�ﺲ  (٠٥١-) ٣٧٠٤٧٣٢٢ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﺗ�ﻤﻴﻞ ﺷﺪه را ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫٠٣٫٢٣ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 /٩٥٠٦٣٧٨٩م

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺷﺮق

 /٩٥٠٥٦٤٠٣آ

 /٩٥٠٦٤١٦٣م
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