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یارانه نقدی مرداد
دوشنبه واریز میشود

جدول مقایسه مالیات حقوق بگیران با اصناف

عکس و شرح

مالیاتحقوقبگیرانبیشازمیانگیناصناف

کمبود کمباین و محدودیت های استفاده از آن و تعداد
کم تراکتورهای خرمن کوب در کنار گرمی هوا در فصل
برداشت و گرد سوزاننده کاه ،گندم و جو – که در گرمای
روزسوزانندهتراست -باعثمیشودزارعانغالتمجبور
باشند صبح زود یا شبانگاه خرمن غالت خود را بکوبند.

«کارمندان بیشتر از سایر اصناف مالیات
میدهند» .ای��ن جمله را به مناسبت های
مختلف و به خصوص در فصل مالیات ستانی
زیاد شنید هایم .موضوعی که در سال های
اخیر سبب انواع اعتراضات به نظام مالیاتی
کشور ش��ده و شاید بتوان گفت ب��رای رفع
همین نقاط ضعف بوده که عزم دولت برای

استقرار نظام جامع مالیاتی جزم شده است.
عزمی که البته در روزه��ای اخیر ،با انتقاد
کارت زردی مجلس به عملکرد وزیر اقتصاد
همراه ب��ود .اما مطلب فوق به طور مستند
چقدر صحت دارد؟ اخیر ًا پایگاه اطالعات
اقتصادی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور
آماری از سرانه مالیات حقوق کارکنان دولتی

منتشر ک��رده که نشان می ده��د کارکنان
دولت در سالهای 88تا 91به طور متوسط
مالیات بیشتری نسبت به اصناف پرداخت
کردهاند.
به گزارش تسنیم آمارهای پایگاه اطالعات
اقتصادی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور
نشان میدهد اگرچه سرانه مالیات قطعی

سازمانهدفمندسازییارانههااعالمکرد:پنجاهوچهارمینمرحلهازواریزیارانهنقدیمربوطبهمردادسالجاریساعت ۲۴روزدوشنبه۲۶
مردادماهبهحسابسرپرستانخانوارواریزمیشود.الزمبهذکراستکهیارانهنقدیطیماههایاخیرباتاخیرچندروزهواریزشدهاست.همچنین
بنا بر اعالم مسئوالن وزارت کار یارانه یک میلیون نفر دیگر طی ماه جاری حذف می شود تا شمار حذف شدگان یارانه به  2میلیون نفر برسد.

اصناف در سالهای  1388و  1389بیشتر
از سرانه مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی
ب��وده ،اما این رون��د در سالهای  1390و
 1391معکوس شده است.
درمجموع نیز میانگین سرانه مالیات
حقوق کارکنان دولتی طی سا لهای
( 1388-91با رقم ،)6,866,580
ب���ه م������ی������زان 63474ری�����ال بیشتر
از م��ی��ان��گ��ی��ن س���ران���ه م��ال��ی��ات قطعی
اص����ن����اف( 6,803,106ری���ال) ب��وده
است.
ازسوی دیگر مقایسه متوسط سرانه مالیات
حقوق کارکنان بخش دولتی با هر یک از

اصناف نشان میدهد که مالیات پرداختی
آنها در این سال ها نسبت به بسیاریازفعالین
صنفی بیشتر بوده است.از میان این صنوف
می توان به منسوجات و انواع پوشاک ،بنکدار
پارچه ،رستوران و اغذیه فروشان ،بنکدار مواد
غذایی ،میوه و سبزی ،مصنوعات کاغذی،
دالالنومشاورینامالک،صنایعپالستیکی،
صنایع و مصنوعات فلزی ،الکتریک و لوازم
مربوطه ،کیف وکفش ،مصنوعات خانگی،
وسایلنقلیهولوازمیدکیآنها،تعمیرکاران،
صافکاران ،نقاشان و سرویس کاران وسایط
نقلیه،ماشینهایاداریورایانه،لوازمصوتی
و تصویری و مهندسین مشاوراشاره کرد.

بازار خبر
آذربایجان جای ایران را در قرارداد گازی
با سوئیس گرفت
ف��ارس -یک شرکت سوئیسی که پیشتر
قراردادی ۲۵سالهرابرایخریدگازازایران
باشرکتملیگازایرانبستهبوداعالمکرد
دیگرنیازیبهایرانبرایتأمینگازنداردواز
اینپستمامگازخودراازآذربایجانتأمینخواهدکرد.

اولویت تولید موتورسیکلتهای انژکتوری
تسنیم -وزیر صنعت گفت  :تبدیل موتور
موتورسیکلتهایکاربراتوریبهانژکتوری
از اولویتهای ک��اری این صنعت است.
وی اف��زود :هماکنون بالغ بر  95درصد
موتورسیکلتها به سیستم کاربراتوری مجهز است و 5
درصد مابقی انژکتوری میباشد که میبایست میزان تولید
موتورهای انژکتوری را تا سال آینده تا  4برابر افزایش داد.

یادداشت
حسین بردبار

بازاربذر کشور در اختیارخارجیها

economic@khorasannews.com

هنر سیاست گذاری جدید نفتی ایران
م��دی��رع��ام��ل ش��رک��ت ملی نفت ای����ران اخ��ی��را و پ��س از
دستورالعمل آزادسازی صادرات نفت ایران از سوی دولت
آمریکا اعالم کرده است که تا برداشته شدن تحریم ها تولید
نفت کشور را تغییر نمی دهیم ،اعالم این سیاست نفتی در
شرایطپساتوافقکهالبتهبابرخیازسخنانمسئوالننفتی
کشورمان درگذشته تفاوت هایی دارد ،نیازمند کنکاش و
تامل بیشتری است که در ذیل به چند نکته درباره آن اشاره
می کنیم:
اول این که جلوگیری از هرگونه واکنش هیجانی و عدم
ذوق زدگی بی جا در برابر این تصمیم آمریکایی ها نشان از
تدبیر و سیاستگذاری مناسب درراس هرم تصمیم گیری
مسئوالن وزارت نفت دارد .دوم این که دستورالعمل دولت
آمریکا موقتی است و به نوعی مشروط صادر شده و به عبارت
بهتر آزادسازی کامل خرید نفت از ایران منوط به لغو کامل
تحریم ها شده است ،بنابراین شکی نیست که نباید فعال
روی این دستور العمل حساب ویژه باز کرد.
سوم این که هرچقدر در افزایش فروش نفت ایران با صبر
و پختگی عمل کنیم  ،هم به تعادل بخشی قیمت در بازار
آشفتهنفتجهانکمککردهایموهمذخایرنفتیکشورکه
به نسل های آینده نیزتعلق دارد؛ صیانت شده است.
اما دست آخر ذکر این نکته الزم است که سیاست گذاری
جدید نفتی ایران نباید مستمسکی برای برخی از کشورها
شود که فکر کنند بازار نفت ایران را به دلیل شرایط خاص
تحریمها،برایهمیشهازکشورمانگرفتهاندوایرانقدرت
بازگرداندن شرایط و ابتکار عمل دربازار نفت جهان را به
عنوان اولین کشور دارای مجموع ذخایر نفت وگاز جهان
و دومین فروشنده سابق نفت اوپک از دست داده است،
تفهیم این نکته به برخی از کشورهای رقیب نفتی ایران هنر
سیاست گذاری نفتی کشورمان درآینده خواهد بود!

نفت
قراردادهاینفتی ایران برای جذب سرمایهگذاران
خارجیدی ماه رونمایی میشود

فراخواننفتیایرانحتیدرصورت
توافقشکنیآمریکا
یکمقاممسئولدروزارتنفت،بااشارهبهاینکهقصدداشتیم
مانند 18سالقبلباارائهقراردادهایجدیدنفتیهمزمان
بامذاکراتهستهای،البیهایقدرتمندنفتیراعلیهتحریم
ایران تحریک کنیم گفت :آمریکا این بار دست ما را خواند و
باعث تعویق معرفی قراردادها شد اما در صورت رد توافق
توسطکنگرهآمریکامامیتوانیم آسیاییهاواروپاییهاراکه
برای آمدن به ایران صف کشیدهاند جلوی آمریکاییها قرار
دهیم لذا معرفی قراردادهای نفتی در اوایل دی ماه دوباره
به تعویق نخواهد افتاد .در سال 1376و همزمان با تصویب
قانون تحریم ایران و لیبی( معروف به ایلسا یا داماتو) وزارت
نفتکشورمانباارائهقراردادهایجدیدوجذابنفتیخود
بسیاری در کشورهای اروپایی و حتی کانادایی را در برابر
آمریکاقراردادودرنهایتنیزبیشاز 40میلیارددالرسرمایه
جذب نفت و گاز ایران شد .به گفته حسینی ،رئیس کمیته
بازنگریقراردادهاینفتیکشور،اینبارنیزقصدداشتیماز
اینحربهاستفادهکنیماماآمریکادستماراخواند.
حسینی در گفتگو با فارس توضیح داد که قرار بود معرفی
قراردادهای نفتی فروردین  93در لندن برگزار شود که
آمریکایی ها به خاطر تجربه ای که از 18سال قبل داشتند با
کارشکنی مانع از آن شدند .حسینی ادامه داد :تعویق های
بعدی هم به خاطر تمدید مذاکرات بود .آخرین بار هم قرار
شد بعد از اتمام مذاکرات در  10تیر معرفی ها انجام شود
که دیدیم که کنگره 60روز برای خود مهلت گرفت که تا17
سپتامبر(اواخر شهریور) طول میکشد .لذا دی ماه برای
معرفی قراردادها انتخاب شد .حسینی که گفتگویی نیز با
خبرگزاری بلومبرگ داشته در رابطه با قراردادهای جدید
نفتی گفته است :ما حدود  45پروژه تعریف کرده ایم که
شامل بلوک های اکتشافی با هزینه های توسعه ای مختلف
است .براساس این قراردادها شرکت نفتی بین المللی
یا شرکت سرمایه گذار ریسک های مشخصی را خواهد
پذیرفت و در قبال آن حق خواهد داشت تا بخشی از نفتی را
که بعدا تولید می شود از آن خود کند .حسینی قراردادهای
نفتیرابسیارجذابخواندوادامهداد:مابهجاییرسیدهایم
که میتوانیم آسیاییها و اروپاییها را که برای آمدن به ایران
صف کشیدهاند جلوی آمریکاییها قرار دهیم.

صنعت

نفت

بانک جهانی

نرخ سود

تسنیم-معاونوزیرجهاددولتنهمبابیان
اینکه بازار بذر کشور در اختیار خارجیها
قرارگرفتهاستگفت:بهمحصوالتوارداتی
دان��ش بنیان نمیتوان اطمینان داشت
زیرا از لحاظ ماهیت ایمنی زیستی برای ما روشن نیستند.

شاخص

آمارهای رئیس اتاق بازرگانی از
واحدهای صنعتی تعطیل

بانک جهانی :داراییهای ایران در
آمریکا پس از توافق آزاد نمیشود

آمادگی هند برای پرداخت
قسط نخست بدهی نفتی به ایران

پرونده نرخ سود بار دیگر
در شورای پول و اعتبار

8میلیونکارگرایرانیبهدنبالاضافهکار

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :از  82هزار واحد
صنعتی 14،هزارواحدتعطیلو 22هزارواحدنیمه
تعطیل هستند و 14هزار واحد با  70درصد توان
خود کار میکنند .این در حالی است که با حدود3
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید ،می توان
 180تا200هزارشغلجدیدایجادکرد.بهگزارش
ایسنا محسن جالل پور در همایش فرصتهای
سرمایه گذاری استان کرمان اظهار کرد :تحریم
تنها 20تا 25درصدبراقتصادکشورتاثیرگذاشته
وبایدهمهبدانندکهمشکالتامروزکشوردرحوزه
اقتصادی ،زاییده تحریم ها نبوده است و قطعا پس
از تحریم ها نیز همه چیز به روال خوب باز نخواهد
گشت .وی افزود :از دولت ،شفافیت ،رقابتی شدن
اقتصادوبهبودفضایکسبوکاررامطالبهداریم.

 بانک جهانی در گزارش اخیر خود نوشت :ارزش
تمام داراییهای ایران که پس از انقالب مسدود
شده بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر است.
با این حال داراییهایی که بعد از توافق هستهای
آزاد خواهد شد داراییهایی هستند که اخیر ًا
بهدلیل برنامه هستهای ایران مسدود شده بود و
احتما ًال شامل هیچ یک از آن داراییهایی که در
ایاالت متحده دارد ،نمیشود.
به گزارش تسنیم ،براین اساس غالمعلی کامیاب
معاون ارزی بانک مرکزی نیز مجموع ارزش
داراییهای خارجی ایران را که در نتیجه تحریمها
مسدود شده حدود 89.6میلیارد دالر تخمین
زده است که بهاستثنای داراییهای بلوکه شده
در آمریکاست.

مدیر مالی شرکت ایندین اویل گفت :نخستین
قسط بدهی نفتی این شرکت به ایران می تواند
در ماه جاری میالدی پرداخت شود ،اما وزارت
دارایی هند هنوز جدول زمانی مشخصی را برای
پرداخت بدهی های پاالیشگران هندی به تهران
تعیین نکرده است.
به گ��زارش شانا به نقل از روی��ت��رز ،همچنین دو
منبع هندی مطلع از این موضوع ازآم��اده شدن
پاالیشگران هندی برای پرداخت یک میلیارد
و  400میلیون دالر از بدهی های نفتی خود به
ایران خبردادند.
الزم به ذکر است که مجموع بدهی های نفتی
پاالیشگران هندی به ایران بیش از  6میلیارد و
 500میلیون دالر است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت :طبق گزارش های
مطرح شده در شورای پول و اعتبار ،برای کاهش
سود بانکی تصمیم گرفته می شود .ولی ا ...سیف
درگفت و گو با خبرگزاری خانه ملت ،با بیان اینکه
اقدامات الزم برای تغییر نرخ سود بانکی انجام
شده،عنوانکرد:بایدهرچندوقتیکبارگزارشی
در شورای پول و اعتبار مطرح کرده و بعد در رابطه
با تغییر نرخ تصمیم گیری کنیم .رئیس کل بانک
مرکزیباتاکیدبراینکهالزاماقرارنیستکهکاهش
نرخ سود داشته باشیم ،افزود :بحث این است که به
صورتمتناوبگزارشبازار،نرختورم،روندوشرایط
موجود توسط شورای پول و اعتبار بررسی شود و
متناسبباآندرصورتلزومتصمیمجدیدیگرفته
شود ،که کاهش نرخ سود را هم شامل می شود.

بر اساس گزارشهای مرکز آمار از  ۲۱میلیون و ۳۰۵
هزار نفر شاغل در کشور تعداد  ۸میلیون و  ۱۴۳هزار
نفر ( حدود 40درصد) اضافه کاری یا تقاضا برای اضافه
کاری داشته اند .آمار استان های مختلف نیز نشان می
دهد مردم در البرز ،تهران و مازندران بیشترین تقاضا
برای اضافه کاری را داشته اند.

آمادگی ژاپنیها برای فاینانس طرحهای معدنی در ایران
شرکت های ژاپنی خواستار حضور در طرح های معدنی و
صنایع معدنی ایران در طرح ها شدند .به گزارش تسنیم،
به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)  ،مدیر کل هلدینگ دولتی
ِج��ی.او.ج��ی.ام.ای.س��ی ژاپن در دی��دار با کرباسیان،
با اع�لام اینکه ای��ن هلدینگ پیش زمینه همکاری با
طر فهای ایرانی را فراهم کرده است ،گفت :یکی از
اقدامات ما فاینانس طرح های صنایع فلزی و انرژی و
همچنین ارائ��ه فناوری اس��ت.وی ادام��ه داد :آم��اده ایم

تا طرح های معدنی ایران در حوزه های مختلف سنگ
آهن ،مس ،زغال سنگ ،تیتانیوم ،پتاس و ...را از تولید
تا تجارت انجام دهیم .همچنین مدیر ارشد شرکت کوبه
استیل دردیدار جداگانه اظهار داشت :شرکت های ژاپنی
از جمله کوبه ،می توانند عالوه بر انتقال فناوری و اجرا،
بخش تامین مالی طرح ها را نیز برعهده گیرند .هیروشی
ایشیکاوا مدیر اجرایی این شرکت تصریح کرد  :همکاری
ها می تواند با ایجاد یک شرکت مشترک  ،از فاینانس پروژه
ها تا اجرا و فروش محصول را در برگیرد.
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ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮوش ﻟﻮازم ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز و ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ
رد�ﻒ
١
٢
٣
٤
٥

ﺷﺮح
�ﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ  ١٢٠ﺗﻨ� ا�ﺮاﻧ�
ﻟﻮازم �ﺪ�� �ﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ
ﻏﻠﺘ� ﭼﺮخ آﻫﻨ� HS-78
ﺑﻠﺪوزر �ﻤﺎﺗﺴﻮ ��D-
ﺷﺎﺳ� وﻟﻮ N- 10

ﻣﻘﺪار
�� دﺳﺘﮕﺎه
----�� دﺳﺘﮕﺎه
�� دﺳﺘﮕﺎه
�� دﺳﺘﮕﺎه

دو دﺳﺘﮕﺎه
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻠﻮ�ﻪ زن
٦
ﺣﺪود  ٥٣ﺗﻦ
ﺻﻔﺤﻪ اﻧﮕﻮر�ﭻ  ٩ ، ١٢ ، ١٩ﺳﻮراﺧﻪ ) ٥٠٠٠ﻋﺪد(
٧
٦٠ﺗﻦ
آﻫﻦ آﻻت ﺿﺎ�ﻌﺎﺗ�
٨
دو دﺳﺘﮕﺎه
ﻏﻠﻄ� ﺧﻮدرو �CA-2
٩
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت :از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘ� و ﺣﻘﻮﻗ� دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ و در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ) رد�ﻒ  ١و ٢
ﺟﺪول ( ﺑﻪ آدرس  :ﺟﺎده �ﻼت  -ﺟﻨﺐ ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� �ﻼت � -ﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ� و )رد�ﻒ  ٣ﺗﺎ ٩
ﺟﺪول ( ﺑﻪ آدرس :ﺳﻪ راه ﻓﺮدوﺳ� ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰ�ﻦ و ﮔﺎز روﺑﺮو� دورﺑﺮﮔﺮدان ﻣﻨﺰل آﺑﺎد،
اﻧﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .زﻣﺎن ﺑﺎزد�ﺪ :از  ٩٤٫٥٫٢٤ﻟﻐﺎ�ﺖ  ٩٤٫٥٫٢٧در ﺳﺎﻋﺎت ادار�
ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ٠۵١-٣٧١٣١٠۵١

ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٤٢١١٧٦٨ف

اﻃﻼﻋﻴﻪ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى )ﻧﻮﺑﺖ دوم(
اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﯽ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد�
) ﻧﻮﺑﺖ دوم( �ﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  ١٨روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٤٫٦٫١٢در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﻤﻦ واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺰرﮔﺮاه
ﺷﻬﻴﺪ �ﻼﻧﺘﺮ� ﺳﺎ�ﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮر�ﺴﺘ� رﻓﺎﻫ� آﺑﺎدﮔﺮان ا�ﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻴﮕﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻴﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺮ �� از ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ﺧﻮد را �ﺘﺒﺎ ﺑﺮا� ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ�
ﻋﺎد� ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓ� ﻧﻤﺎ�ﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى:
 -١ﮔﺰارش رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه و دﺑﻴﺮ اﻧﺠﻤﻦ
 -٢ﮔﺰارش ﺑﺎزرس اﻧﺠﻤﻦ
-٣ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟ� ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺳﺎل آ�ﻨﺪه
 -٤اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرﺳﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ
 -٥ﻃﺮح ﺳﺎ�ﺮ ﻣﻮارد� �ﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ
 -٦اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر

اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٤٢٢٦٢٤٢ب

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ٩۴,۵و  ٩۴,۶ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺷﻬﺮدار� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺛﺎﻣﻦ در ﻧﻈﺮدارد ﭘﺮوژه ﻫﺎ� ذ�ﻞ را از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ� واﺟﺪاﻟﺸﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.

ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
٩٤٫٥
٩٤٫٦

ﻋﻨﻮان
�ﺎرﻫﺎ� ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ� در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
�ﺎرﻫﺎ� ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ� در ﺑﺨﺶ اﺑﻨﻴﻪ

ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ )ر�ﺎل(
٥٫٠٨٦٫٨٨٨٫٨٢٣
٤٫٨٢٢٫٣٢٧٫١٢٦

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ� اﺑﻨﻴﻪ ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣ�ﺎﻧﻴ�� و ﺑﺮﻗ� ﺳﺎل ٩٤
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ� واﺣﺪ ﭘﺎ�ﻪ رﺷﺘﻪ اﺑﻨﻴﻪ ﺳﺎل ٩٤

 /٩٤٢٢٢٦٤٤ب

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﺴﻨﺠ� و در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٤٫٦٫١٤ﺑﻪ آدرس اﺑﺘﺪا� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮ� -ﺷﻬﺮدار� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺛﺎﻣﻦ ﺗﻠﻔﻦ
 ٣٣٦٨٧٠٠٦-٨ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.
 /٩٤٢٢٤٦١٢آ
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