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تشکیل ناوگان تحقیقاتی اقیانوس شناسی
دربیش از 60کشور

پارسا -رئیس سابق پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی اعالم کرد :هم اکنون بیش از60کشور توسعه یافته ودرحال توسعه به تشکیل ناوگان
تحقیقاتی اقیانوس شناسی اقدام کرده اند.دکترچگینی افزود  :تشکیل ناوگان تحقیقاتی با این هدف انجام می شود که کشورها داده
های جدیدی در حوزه هایی مانند اقتصاد دریاو ...به دست آورند.

اولین اقیانوس پیمای تحقیقاتی ایران 4سال در حسرت دریانوردی

ورودایرانبهباشگاهجهانیاقیانوسشناسیمعطلیکمراسم نمادین
را درزمینه تحقیقات علوم دریایی با کشورهای
پیشرفته کاهش دهد .بر اساس آمار  ،در جهان
بیش از  858شناور تحقیقاتی اقیانوس شناسی
وجود دارد که در این میان آمریکا دارای ، 236
فرانسه دارای ، 17روسیه دارای  ، 116ترکیه
دارای  11و عربستان ،قطر و کویت هر یک دارای
دو فروند کشتی تحقیقاتی هستند  .اما ایران هم
اکنون فاقد شناور تحقیقاتی است هرچند این
شناور ساخته شده ،اما متاسفانه بهره برداری از
آن معطل یک مراسم نمادین است .این در حالی
است که کشور ما دارای سواحل طوالنی در شمال
و جنوب ،بنادر مهم در خلیج فارس و دریای عمان
و وجود تنگه راهبردی هرمز در دهانه خلیج فارس
است که به عنوان حلقه ارزشمند ارتباط خاور دور و
اقیانوس هند به روسیه و اروپا شناخته میشود.
به گفته چگینی ،در دنیای امروز اگر بخواهیم
آینده نگر باشیم و همچنین برای تحقق اقتصاد
مقاومتی  ،الزم اس��ت بخشی از درآم��د کشور،
دریا محور باشد تا موجب بهبود معیشت مردم،
درآمد ساحل نشینان ،شناخت بیشتر از محیط
و مخاطرات دریایی و اقیانوسی ،کشف گونه های
جدید گیاهی و جانوری دریایی  ،شناخت معادن
کف دریا ،پیشرفت صنایع دارویی دریایی و کمک
به مجموعه دفاعی کشور شود.
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کشف دنیای شگفت انگیز و پنهان آب های عظیم و
بهره گیری از این منابع باعث شده است کشورهای
زیادی با به کارگیری تجهیزات و ساخت کشتی
های اقیانوس پیما به تحقیق و تفحص و کاوش
اعماق آب ها بپردازندو از ای��ن فرصت طالیی
برای رشدو شکوفایی علمی واقتصادی خود بهره
های فراوان ببرند  .براین اساس اغلب کشورهای
پیشرفته برای دستیابی به منابع عظیم معدنی
و زیستی ،ساخت کشتی های تحقیقاتی را در
اولویت کاری خود قرار داده اند تا جایی که هم
اکنون صد ها شناور تحقیقاتی در دنیا و به مالکیت
کشورهای آمریکا ،روس��ی��ه ،هند  ،انگلستان،
آلمان ،فرانسه ،ترکیه و قطر فعالیت می کند .در
این بین  ،ای��ران نیز با سال ها تاخیر وفاصله ای
نسبتا طوالنی با کشور های پیشرو در این زمینه
 ،سرانجام در س��ال  88با تصویب ط��رح کالن
ملی فناوری ساخت اقیانوس پیمای تحقیقاتی
در هیئت دولت ،ساخت اولین اقیانوس پیمای
تحقیقاتی کشور را کلید زد  .اما با وجود گذشت
هفت سال از تصویب این طرح و درشرایطی که
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ،قرار بود
سال  ، 92بزرگ ترین شناور تحقیقاتی خاورمیانه
موسوم به "کاوشگر خلیج فارس"به بهره برداری
برسد  ،متاسفانه این پروژه بسیار مهم که می تواند
زمینه ورود کشورمان را به عرصه های بین المللی
در بخش دریاهاو اقیانوس هاو نیز باشگاه جهانی
اقیانوس شناسی فراهم کند ،هنوز عملیاتی نشده
است  .پروژه کشتی اقیانوس پیمای تحقیقاتی
ای��ران ،جزو طرح های کالن ملی فناوری است
که ازس��ال  88و به دنبال دستور رئیس جمهور
وقت مبنی بر ممنوعیت ورود کشتی به کشور ،
طی تفاهم نامه ای بین معاونت علمی ریاست
جمهوری و وزارت علوم وارد مرحله اجرایی شد  .به
نحوی که براساس این تفاهم نامه مقرر شد اولین
اقیانوس پیمای تحقیقاتی کشور طی چهار سال
ساخته شود وبه بهره برداری برسد ،در حالی که
طی چهار سال گذشته با وجود اعالم وعده های
متعددوحتی تعیین زمان های مختلف برای بهره
ب��رداری از این پروژه از سوی مسئوالن امر ،این
کشتی همچنان معطل انجام مانورهای دریایی
است .وجود پیچ وخم های اداری ومشکالت مالی
وهمچنین تحریم هاو نوسانات ارزی را که پیش از

در جهان بیش از  858شناور
تحقیقاتیاقیانوسشناسی
وجود دارد که آمریکا دارای 236
 ،فرانسه دارای ، 17روسیه
دارای  ، 116ترکیه دارای 11
و عربستان ،قطر و کویت هر یک
دارای دو فروند کشتی تحقیقاتی
هستند،اما ایران فاقد شناور
تحقیقاتی است
این بارها اززبان مسئوالن امربه عنوان مهم ترین
موانع بهره برداری این پروژه مطرح شده شاید
بتوان قابل توجیه ترین دالیل تاخیر در عملیاتی
شدن شناور تحقیقاتی طی چند سال گذشته
به حساب آورد اما نکته قابل تامل در این بین آن
است که درشرایطی که این موانع به طورعمده
برطرف ومشکالت پشت سر گذاشته شده و اولین
اقیانوس پیمای تحقیقاتی به گفته مسئوالن
امرآماده بهره برداری است ،چالش جدید دیگری
درمسیر بهره ب��رداری از پروژه قدعلم کرده وآن
نبود هماهنگی بین وزارت علوم ،دفاع و معاونت
علمی ریاست جمهوری برای برگزاری مراسمی
اس��ت که طی آن ب��زرگ ترین شناور تحقیقاتی
خاورمیانه به بهره برداری برسدوماموریت های
خودرا آغازکند  .این چندمین باراست که مراسم
افتتاح این پروژه به دلیل نا هماهنگی مسئوالن
ب��رای برگزاری یک مراسم تشریفاتی به تعویق
می افتد .در حالی که به گفته دکتر نوبختی مدیر
طرح کالن کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیما ،انجام
هر طرح توسعه ای در عرصه اقیانوس شناسی و
علوم وفنون دریایی و نیز ورود به باشگاه جهانی
اقیانوس شناسی نیازمند ابزار است ومهم ترین
ابزار در این زمینه کشتی تحقیقاتی است .بنابراین
تأخیر در بهره برداری از این پروژه مهم سبب می
شود کشورمان دیرتر وارد باشگاه جهانی اقیانوس
شناسی شود چراکه ورود به این باشگاه مستلزم
انجام کارهای میدانی است که تنها به واسطه
وج��ود اقیانوس پیمای تحقیقاتی امکان پذیر
است .عالوه براین یکی از گام های مهم در مسیر

تحقق برنامه راهبردی ایران  ،یعنی طرح «ایجاد
پایگاه دایمی درقطب جنوب» بهره ب��رداری از
این اقیانوس پیما ست که فرصت های بسیاری
را برای تحقق این هدف راهبردی دراختیارما
قرار می دهد .
▪ ▪دانشگاه شناور

به گفته رئیس سابق پژوهشگاه اقیانوس شناسی،
اقیانوسپیمایتحقیقاتیایران،بزرگترینشناور
تحقیقاتیخاورمیانهمحسوبمیشودکهمیتوان
آن را یک دانشگاه شناور به حساب آورد  .او می
گوید:ایناقیانوسپیمابهآزمایشگاههایمختلفی
مانندآزمایشگاهفیزیک،شیمیوتحقیقاتدریایی
مجهز اس��ت .براین اس��اس محققان کشورمان
با حضور درای��ن دانشگاه شناور،امکان انجام
تحقیقات بسیار مهم و استراتژیک را در اعماق
اقیانوس هند و دری��ای عمان و به ط��ور کلی در
ح��وزه های مختلف اقیانوس شناسی پیدا می
کنند.همچنین به واسطه وجود این ابزار پیشرفته
امکان دستیابی به اطالعات آبراه های مهم برای
محققان ودانشجویان عرصه علوم وفنون دریایی

فراهم می شود .این کشتی تحقیقاتی می تواند
حدود  ۲۵محقق را در زمان عملیات حمل کند و
پیش بینی شده است در هر روز عالوه بر محققان،
دانشجویان نیز بتوانند با حضور در این کشتی
ازظرفیت های آن استفاده کنند.به گفته چگینی،
نیاز به کشتی های تحقیقاتی؛ امروز در عرصه علوم
وفنون دریایی یک ضرورت غیر قابل انکار به شمار
می رود  .هم اکنون کشور هایی که به آب های
آزاد جهان راه دارند و مایل اند در حوزه اقیانوس
شناسی پیشرفت کنند ،به کشتی یا کشتی های
تحقیقاتی با ابعاد مختلف مجهز هستند و این
موضوع سبب شده است در عرصه علوم وفنون
دریایی به پیشرفت های خوبی نیز دست یابند.
وی تصریح می کند  :کشتی تحقیقاتی از جمله
مهم ترین ابزارهای اقیانوس شناسی نوین است
و ساخت این اب��زار مهم نشانه پیشرفت واقتدار
علمی یک کشوراست به نحوی که ام��روز انجام
هرگونه فعالیت تحقیقاتی در عرصه آب ها اعم
از نمونه برداری از آب های دریا واقیانوس برای
انجام آزمایش های فیزیکی وشیمیایی و آنالیز آب
،نصب دستگاه های جریان سنج وموج نگاردر کف

این چندمین باراست که مراسم
افتتاح پروژه به دلیل ناهماهنگی
مسئوالن برای برگزاری یک
مراسم تشریفاتی و نمادین به
تعویق می افتد
دریا و عمق یابی دریاها واقیانوس ها نیازمندوجود
کشتی های تحقیقاتی مجهز است که می تواند
امکان انجام تحقیقات در عرصه دریا را به موازات
کشورهای پیشرفته برای ما فراهم کند.
وی می گوید  :ای��ران از ح��دود  20س��ال پیش
وارد عرصه تحقیقات دریایی و اقیانوسی شده
 ،در حالی که کشورهایی مانند آمریکا ،چین،
انگلستان ،فرانسه ،هند  ،استرالیا و آفریقای
جنوبی حدود  100سال است که در این زمینه
فعالیت می کنند و این شرایط ایجاب می کند،به
ابزار هایی دسترسی داشته باشیم که فاصله ما
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اداره �ﻞ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴ�ﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ� ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ� در ﻧﻈﺮ دارد ﻓﺮاﺧﻮان ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ) ٢٢٤واﺣﺪ ﻣﺴ�ﻮﻧ� از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا�
ﺳﻘﻒ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن �ﺎر( ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذ�ﻞ را از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
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ﮐﻴﻮان دژﻫﻮت  -ﺷﻬﺮدار ﺑﺠﻨﻮرد

6

ﺳﻄﺢ زﯾﺮﺑﻨﺎى ﮐﻞ

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ در

٤

٥٫٦٣٢

٢٩٫٦٢٤٫٤١٧٫٢٤١

١٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٤

٥٫٣٥٤

٢٨٫٧٢٤٫٤٩٢٫١٩٩

١٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٣

٤٫٠١٥٫٥

٢١٫٥٩٣٫٣٦٩٫١٤٩

١٫٠٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٣

٤٫٠١٥٫٥

٢١٫٥٩٢٫٣٦٩٫١٤٩

١٫٠٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺗﻌﺪاد ﺑﻠﻮک

در شرایطی ک��ه طبق آخ��ری��ن وع��ده مسئوالن
پژوهشگاه اقیانوس شناسی  ،قرار بود کاوشگر
خلیج فارس نیمه شهریور امسال به آب انداخته
ش����ود ،ع��ض��و ه��ی��ئ��ت ع��ل��م��ی پ��ژوه��ش��گ��اه ملی
اقیانو سشناسی و علوم ج��وی و مجری طرح
اقیانوس پیمای تحقیقاتی ،دلیل ای��ن تاخیر
را ناهماهنگی  بین مسئوالن ب��رای برگزاری
مراسم افتتاح پ��روژه اع�لام می کند  .وی می
گوید  :از وزیر علوم درخواست کرده ایم با طرح
این موضوع در هیئت دولت هماهنگی های الزم
برای بهره ب��رداری از این پروژه فراهم شود  .به
گفته نوبختی ؛ هم اکنون کشتی به آب افتاده و
تجهیزات آن راه اندازی شده است حتی خدمه
کشتی نیز در آن مستقر شده اند اما هنوز ماموریت
خود را آغاز نکرده است   .وی ادامه می دهد  :این
کشتی اکنون در مرحله تحویل وتحول است یعنی
باید سازمان صنایع دریایی به عنوان سازنده این
کشتی آن را به پژوهشگاه تحویل دهد و پس از آن
با انجام مراسمی رسمی و افتتاح این کشتی ،این
شناور ماموریت های خود را آغاز خواهد کرد .
وی همچنین درخصوص تامین تجهیزات این
اقیانوس پیما می گوید :به طور کلی تجهیزات
مورد نیاز این کشتی به سه نوع تقسیم می شود
که یک نوع آن تجهیزات اصلی کشتی است که
مرتبط باعملکرد کشتی است و هم اکنون همه آن
ها نصب شده است .نوع دوم تجهیزات اقیانوس
شناسی سیاروپرتابل است که این تجهیزات نیز
آماده سازی شده است .نوع سوم تجهیزات مورد
نیاز نیزدستگاه های ثابتی است که تامین آن ها
نیازمند بودجه است ولی در شرایط فعلی مانعی
برای به آب اندازی کشتی محسوب نمی شود وبه
تدریج خریداری و نصب خواهد شد .

جدول [شماره ]6672

ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮا� ﻣﺸﺎر�ﺖ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار�

 /٩٥١٩٦٦١٩ف

▪ ▪ آخرین وضعیت اقیانوس پیمای تحقیقاتی
ایران

به گفته دکتر عباس نوبختی مدیر طرح اقیانوس
پیمای تحقیقاتی ،شناور تحقیقاتی ایران امکان
ورود به اقیانوس را دارد و از نظر توانایی مقابله با
امواج سهمگین دریا نسبت به شناورهای فعلی
منطقه برتری دارد  .با به آب انداختن این شناور،
امکان انجام تحقیقات بسیار مهم در منطقه خلیج
ف��ارس و دری��ای عمان و تا عمق سه ه��زار متری
اقیانوس ها فراهم می شود .
این اقیانوس پیما با  50متر طول 10،متر عرض و
 12متر ارتفاع و  3.5متر آبخور و چهار آزمایشگاه،
قادر است با آب و سوخت کامل به مدت  45روز با
ظرفیت  27نفر در آب های خلیج فارس ،دریای
عمان و شمال اقیانوس هند کارهای تحقیقاتی و
میدانی خود را به انجام برساند.
همچنین س��رع��ت گشت زن��ی ای��ن ش��ن��اور 12
گره دریایی وسرعت نهایی آن 15گ��ره دریایی
است .روی این شناور دو موتور و دو ژنراتور 400
کیلووات و یک ژنراتور اضطراری  85کیلووات
نصب شده است.

ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ و ﻓﺴﺖ ﻓﻮد  -ﭘﺎرک ﺷﻬﺮﺑﺎزى )ﻧﻮﺑﺖ دوم(

زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار�

به گفته رئیس سابق پژوهشگاه ملی اقیانوس
شناسی،با وجود آن که طراحی وساخت شناور
تحقیقاتی ،نخستین تجربه ایران در این زمینه به
شمار می رود ،تالش های بسیاری انجام گرفت
تا این شناور تحقیقاتی مطابق استاندارد های روز
دنیا ساخته شود تا به خوبی در عرصه دریا عمل
کندو در عین حال پاسخ گوی نیاز های تحقیقاتی
کشور در حوزه اقیانوس شناسی نیز باشد.

▪ ▪ویژگیهایفنیاقیانوسپیمایتحقیقاتیایران

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى

 /٩٥١٩١٠١٤ف

▪ ▪ساخت شناور ایرانی همگام با استانداردهای
جهانی

)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

)رﯾﺎل(

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )رﯾﺎل(

�ﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰار� ﻓﺮاﺧﻮان ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� از در�ﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺗﺎ ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎ�ﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،از ﻃﺮ�ﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت
اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮ�ﺖ ﻗﺒﻠ� ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎ�ﺖ ﻣﺬ�ﻮر و در�ﺎﻓﺖ
ﮔﻮاﻫ� اﻣﻀﺎ� اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� را ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫٠٧٫٢٥ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰار� ﻓﺮا�ﻨﺪ ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� و ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ :روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎر�ﺦ ١٣٩٥٫٠٨٫٠٦
ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ :روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫٠٨٫٢٠ﻫﺰ�ﻨﻪ درج آﮔﻬ� ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار :آدرس :ﺑﺠﻨﻮرد -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ� ﺷﺮﻗ�� -ﻮﭼﻪ ﻣﺮﺗﻀﻮ� -ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴ�ﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ� ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ� و ﺗﻠﻔﻦ ٠٥٨ -٣٢٢٤١٧٨٨
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮ�ﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮ�ﺰ ﺗﻤﺎس  ،٠٢١ -٢٧٣١٣١٣١دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  ٨٨٩٦٩٧٣٧و ٠٢١ -٨٥١٩٣٧٦٨

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﻰ

 /٩٥٢٢١٤٩٥و
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آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره ٩۵,١۵٧
واﮔﺬارى ﺳﻴﺴﺘﻢ billing
و ﻧﮕﻬﺪارى ﺣﺴﺎﺑﻬﺎى ﻣﺸﺘﺮﮐﻴﻦ )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ﺳﻴﺴﺘﻢ  billingو ﻧﮕﻬﺪار� ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ� ﻣﺸﺘﺮ�ﻴﻦ
ﺧﻮد را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﻟﺬا از ﺗﻤﺎﻣ� ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� ﺻﻼﺣﻴﺖ دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ ،ﺗ�ﻤﻴﻞ
و ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح درج ﺷﺪه در ﺳﺎ�ﺖ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�
 www.kedc.irو �ﺎ ﺳﺎ�ﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ ﺑﻪ آدرس ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� www.tavanir.org.irﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.
دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻴﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٢٢٠٥٢٤آ

CMYK

