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روند نابودی آل سعود
آغاز شده است
شرکتهایصنعتیوخدماتی
بزرگ اروپایی بعد از حدود یکسال رفت
و آمد پی در پی به ایران برای پیش بردن
مذاکره با طرف ایرانی بابت سرمایهگذاری
بلندمدت دست کم  ٤تا  ٨ساله در کشور،
اکنون در آخرین مرحله از کار ،برای امضای
قرارداد انتقال سرمایه به ایران ،با «هفت خان
مرموز» روبهرو شد هاند.تحقیقات میدانی
«دنیایاقتصاد» از فرآیند مثلث اروپایی فعال
شده برای سرمایهگذاری حجیم در ایران
نشان میدهد :دولت فرانسه ،غو لهای
اقتصاد فرانسه و همچنین برخی بانکهای
این کشور بهعنوان سه ضلع همکار برای
برقراری رابطه تجاری قوی با ایران ،قادر به
«اقدام» ،مطابق مسیر ایجاد شده ناشی از
برجام نیستند و برای آنکه فرانسه در مقام
«لیدر اروپا» بتواند سدشکن سرمایهگذاری
خارجی در ایران شود ،باید یکسری اتفاقات
مکمل در حوزه مرتبط با لغو تحریمها بیفتد.
چالش فعلی سرمایهگذاری خارجی در ایران
که به شکل هفت خان ،مسیر ورود سرمایه
را «منجمد» کرده است ،از دو سرشاخه
«نظام بانکی» و «انتخابات آمریکا» نشات
میگیرد .نتایج بررسیهای «دنیایاقتصاد»
از پشت صحنه «عقیم ماندن مذاکرات تجاری
خارجیها با ایران در مرحله انتهایی» آن
هم بهرغم تمایل شدید طرف خارجی برای
انعقاد قرارداد ،حاکی است :این وضعیت
که «برزخ سرمایههای خارجی عازم ایران»
میتواند اطالق شود ،واکنش شرکتها و
متقاضیان ایرانی پذیرش سرمایه خارجی
را به همراه داشته  ،که اروپاییها را به زمین
ایران کشانده و مطالبه برجامی کشور پیشرو
– فرانسه  -از دولت آمریکا را در پی داشته
است .مدیران تعدادی از شرکتهای فرانسه،
برنامه منظم دو بار «سفر چند روزه» در هر
ماه به ایران را طی ما ههای اخیر پشت سر
گذاشتهاند و مجموعهای از مطالعات فنی،
بازارسنجی ،میزان کشش سرمایهگذاری و
همچنین تکنیکی در حوزه مربوطه را روی
بازار ایران انجام دادهاند که این میزان کار،
خود به معنای شروع مقدمات سرمایهگذاری
در ایران و تمایل خارجیها به فعالیت در
کشورمان است .در حال حاضر هفتخان
سرمایهگذاری اروپاییها در ایران از سه زاویه
قابل رصد و تشریح است.
از زاویه شرکتهای فرانسوی  -لیدر
سرمایهگذاران اروپایی عازم ایران  -در
حال حاضر «کابوس جرایم کمرشکن و فوق
سنگین آمریکا برای بانکهای اروپایی»
باعث شده تقریبا هیچ بانک بینالمللی
اروپایی برای اعطای «خط اعتباری» به
پروژههای آماده تعریف در ایران ،قدم پیش
نگذارد .مدیران برخی بانکهای اروپایی به
دلیل ناآشنایی از محتوای برجام و نحوه لغو
تحریمهای مرتبط با هستهای (تحریمهای
ثانویه) ،تصور «تداوم ممنوعیت همکاری با
ایران» را در ذهن دارند ،اما برخی دیگر از
بانکها با علم به «جریمه چندمیلیارد دالری
یکی ،دو بانک فرانسوی دور زننده تحریمهای
هستهای در قبل از اجرای برجام» ،هماکنون
نگران تکرار اعمال جریمه از سوی آمریکا
در صورت همکاری با ایران هستند .این
کابوس بهعنوان خان اول سبب شده امضای
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موانعپسابرجامیتجارت
قرارداد شرکتهای سرمایهگذار خارجی
با طرف ایرانی که علیالقاعده باید با ورود
بانک به صحنه و ارائه تضامین و منابع مالی به
طرفین ،رسمیت پیدا کند ،به تعویق بیفتد.
در این مقطع ،البته جریمه بانکهای اروپایی
میتواند بیشتر یک «کابوس» باشد چرا که
بانک فرانسوی «بیا نپی» که اخیرا رقمی
معادل ٩میلیارد دالر به جرم همکاری با ایران
جریمه شد ،بهخاطر آنچه «دور زدن تحریمها
در دوره قبل از اجرای برجام» از جانب آمریکا
مطرح شد ،مشمول چنین جریمهای هم شد،
اما هماکنون تحریمها لغو شده است.
با این حال مدیر یک شرکت فرانسوی که
مذاکره با دولت ایران برای «بازیافت آبهای
مصرفی و شیرینسازی آب دریا» را از سال
گذشته شروع کرده است ،به «دنیایاقتصاد»
اعالم کرد« :تعامل بانکی» با ایران هنوز به
وضعیت عادی خود برنگشته و بانکهای
بینالمللی به ایران خط اعتباری نمیدهند.
بنابراین هیچ شرکت بزرگ خارجی فعال
نمیتواند در ایران سرمایهگذاری کند.
دومنیکو مانژن دوئنس ،مدیر بخش
خاورمیانه این شرکت در سفر مطبوعاتی
خبرنگار «دنیا یاقتصاد» به فرانسه ،با
تاکید بر اینکه این شرکت همچون خیلی از
شرکتهای فرانسوی فعال در بخشهای
مختلف ،هیچ ریسکی در همکاری با ایران
احساس نمیکند و آماده رفتن به ایران
است ،گفت« :مساله» در اروپا نیست .ما حتی
حاضریم بهصورت مستقل ،در بازار آب ایران
سرمایهگذاری کنیم .بانکهای فرانسوی و
اروپایی شاید از بابت جریمه آمریکا ،در اشتباه
باشند ،اما آنچه واقعیت دارد این است که
بانکهای بینالمللی در حال حاضر برای
کار کردن با عوامل سرمایهگذاری در ایران،
دچار مشکل اساسی و شدید هستند به این
معنا که دستشان بسته است.محدودیت
بانکهای اروپایی در رسمیت بخشی مالی
به سرمایهگذاری خارجی در ایران ،از زاویه
بانکها نیز قابل رمزگشایی است.مدیران
بانکی کشورهای اروپایی معتقدند ،همکاری
آنها با ایران نیازمند «مجوز آمریکا» است در
غیر این صورت ،آمریکا میتواند آنها را طبق
قوانین و مقررات جاری در اقتصاد این کشور،
میلیاردها دالر جریمه کند .این چالش ،پای

«تحریمهای اولیه» را در نقش خان دوم به
میان کشانده و سایه تحریمهای مصوب قبل
از  ١٩٩٥را بر فرآیند سرمایهگذاری خارجی
در ایران ،سنگین کرده است.
عمده بانکهای بزرگ اروپایی طی حداقل
یک دهه گذشته ،عضوی از خانواده تجاری
آمریکا شدهاند و پیوند مالی با اقتصاد آمریکا
پیدا کردهاند ،بنابراین مطابق ادعای همین
بانکها ،این گروه بانکی ،مشمول قواعد
«تحریمهای اولیه ایران» است و باید قبل
از هر اقدام در جهت همکاری با ایران،
مجوز موردی از آمریکا دریافت کند .در
حقیقت طی دورانی که «تحریمهای ثانویه»
(تحریمهای مرتبط با امور هستهای ایران)
در حال اعمال بود ،تحت تاثیر رشد اقتصادی
جهان ،بانکهای اروپایی به آمریکا نزدیک
شدند و اکنون این بانکها چون که بخشی
از داراییشان به آمریکا تعلق دارد ،برای هر
نوع مبادله و تجارت دالری با ایران ،مشمول
قوانین آمریکا خواهند شد که یکی از این
قوانین ،تحریمهای اولیه است .در این میان،
بانکهای دو کشور ایتالیا و اتریش چون که
ارتباط آنچنانی با آمریکا نداشتهاند و کمتر
تحت تسلط مالی این کشور هستند ،گزینهای
مناسب برای مراجعه سرمایهگذاران خارجی
جهت هماهنگی برای ورود به ایران ،محسوب
میشوند.
خان سوم به «فعالیت شبکهای دست کم
 ٨٠بانک بزرگ اروپایی» در عرصه تامین
مالی بینالمللی مربوط است .در این شبکه،
فعالیت مالی هر بانک برای سایر اعضای
شبکه قابل دسترسی است و انجام این
فعالیت منوط به جلب رضایت اعضا است .به
این ترتیب مخالفت یک بانک داخل این شبکه
برای همکاری با ایران ،در عمل جلوی فعالیت
سایر بانکهای بزرگ را در مسیر تامین مالی
پروژههای سرمایهگذاری خارجی در ایران
میگیرد.یکی از دو بانکی که اخیرا برای
همکاری با ایران طی دوره قبل از تصویب
برجام ،از سوی آمریکا جریمه شد ،در ازای
ارائه یک تعهدنامه به آمریکا ،مشمول ٥٠
درصد بخشش در مبلغ جریمه شده است
بهطور یکه میزان جریمه این بانک از ٢٠
میلیارد دالر به  ٩میلیارد دالر کاهش پیدا
کرده است؛ بنابراین چنین بانکی قطعا

به نظام تامین مالی پروژ ههای ایران ورود
نمیکند و در نتیجه بانکهای موجود در
شبکه همکاری بانکی اروپا نیز نمیتوانند به
نفع ایران اقدام کنند.
«عقب ماندگی سطح فنی و مقرراتی
بانکهای ایرانی نسبت به شاخص استاندارد
و جهانی فعالیتهای بانکی طی  ٨سال
تحریم آمریکا و اروپا ،باعث شده در حال حاضر
بانکهای اروپایی برای همکاری با بانکهای
ایرانی ،دچار مشکل شوند .این ناهمخوانی
که از ارتبا طسازی بین بانکی جلوگیری
کرده ،خان چهارم به حساب میآید.
شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری
در ایران ،نیازمند دریافت یکسری خدمات
مالی و بیمهای هم از بانکهای کشور مبدا
و هم بانک های کشور مقصد هستند تا
بهواسطه دریافت آن بتوانند قرارداد امضا
کنند«.ضمانت ریسک سرمایهگذاری»
یکی از همین خدمات حتمی مورد نیاز
سرمایهگذاران خارجی در ایران است که
خالء مرجع صاد رکننده این ضمانت نامه،
خان پنجم سرمایهگذاری به حساب میآید.
از طرفی «ضمانت بانکی و گشایش اعتبار»
نیز در حال حاضر برای پروژ ههای بزرگ
سرمایهگذاری خارجی به مشکل اساسی
 خان ششم  -تبدیل شده است .بانکهایخارجی برای ارائه سرویس ضمانتنامه
بانکی به یک سرمایهگذار نیازمند فعالیت
شرکتهای بیمه بینالمللی هستند که این
پروسه هنوز محقق نشده است .در این میان،
مدیران بانکهای اروپایی ،بند مربوط به
«بازگشت خودکار تحریمها» در سند برجام
را با هر نوع تضمین سرمایهگذاری خارجی،
در تضاد کامل میدانند و معتقدند موضوع
«اسنپ بک» یا همان «بازگشت خودکار
تحریم در صورت عمل نکردن هر کدام از
طرفین به تعهداتش» به منزله آن است که
فرجام سرمایهگذاری در اختیار طرفین
سرمایهگذاری نیست.برای گشایش اعتبار
نیز باید از طریق بانک ایرانی حداقل ٣٠
تا  ٤٠درصد ارزش کل قرارداد به حساب
سرمایهگذار واریز شود که این پروسه نیز
در شرایط تنگنای مالی موجود سخت یا
ناممکن است .به این ترتیب در حال حاضر
فقط قراردادهای کوچک مقیاس ،قابل

سرمایهگذاری خارجی در ایران است .این
قراردادها باید کمتر از  ١٠میلیون دالر
(به ازای هر قرارداد) ارزش داشته باشد تا
عمال بانکهایی غیر از شبکه در هم تنیده
بانکهای بزرگ اروپایی ،بتوانند بدون نیاز
به حل مشکل تحریم اولیه یا پیش پرداخت،
مسیر ورود سرمایه خارجی به ایران را هموار
و کامل کنند.یک بانک خصوصی نه چندان
بزرگ اروپایی اخیرا موفق شده برای ١٠٠
شرکت سرمایهگذار ،تضامین و منابع الزم
برای سرمایهگذاری در ایران را صادر کند.
این بانک فرانسوی با سه بانک ایرانی
تفاهم همکاری در جهت ارائه خدمات به
سرمایهگذاران خارجی منعقد کرده است.
آخرین خان سرمایهگذاری خارجی در ایران،
که برخی غولهای اقتصادی فرانسه اهمیت
زیادی برای آن قائل هستند« ،انتخابات
آمریکا» است.
مقامات دولتی برخی کشورهای اروپایی
میگویند :انتخابات ریاست جمهوری پیش
روی آمریکا ،به یک ترمز برای اجرای برجام
و مکملهای مربوطه تبدیل شده است .این
انتخابات سرعت حرکت و رفع چالشها از
جمله حل موضوع ورود بانکهای اروپایی
به سرمایهگذاری خارجیها در ایران را کند
کرده است .شرکتهای فرانسوی میگویند:
انتخابات آمریکا پروسه مشکل گشایی را کند
کرده است .بهخصوص آنکه سطح نگرانیها
از برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات
ریاستجمهوری ،انفعال در اقتصاد آمریکا و
نهادهای ذیربط را دو چندان کرده است.اما
با همه این چالشها ،دولت فرانسه با دریافت
گزارش از اوضاع شرکتهای متقاضی
سرمایهگذاری در ایران ،مذاکره و «صحبت
عمیق» با مقامات آمریکایی را از طریق رایزنی
مستقیم شروع کرده است.برخی مقامات
کشورها از وضعیت فعلی رفتار آمریکا رضایت
ندارند.
برخی شرکتهای اروپایی نیز رفتار ضد و
نقیض آمریکا در برخورد با سرمایهگذاران
خارجی اروپایی را نوعی چوب گذاشتن الی
چرخ تجارت ایران-اروپا توصیف میکنند.
این برداشت اروپاییها به «تبعیض آشکار»
وزارت خزانهداری آمریکا در صدور مجوز
فروش برای ایرباس و بوئینگ (مجوز اوفک)

برمیگردد .اوفک برای ایرباس فقط
مجوز فروش  17فروند به ایران را صادر
کرده درحالیکه قرار داد ایران با ایرباس،
تحویل  112فروند هواپیما است .اوفک
اما برای بوئینگ مجوز فروش 80فروند
هواپیما صادر کرده که عم ً
ال برای حدود
 80درصد کل هواپیمای سفارش داده
شده ( 109فروند) از سمت ایران به این
کمپانی آمریکایی اجازه صادر کرده است.
به گزارش «دنیایاقتصاد» در حال حاضر
هم دولتهای اروپایی و هم متقاضیان
سرمایهگذاری خارجی در ایران ،به آینده
خوش بین هستند.
در این راستا برآورد میشود هفت خان
سرمایهگذاری خارجی اوایل ٢٠١٧
میالدی رفع شود.از طرفی جنس
سرمایهگذاران خارجی متقاضی ورود
به بازار ایران از جنس شرکتهای بزرگ
و سرمایهگذاری طوالنیمدت است.
برنامه فروش  ٨ساله هواپیمای ایرباس،
تولید مستقل رنو در ایران ،شیرینسازی
آب دریا ،مشارکت در طراحی مسکن
اجتماعی ،راه اندازی کارخانه بازیافت
زباله و مواردی از این دست ،انواع مختلف
سرمایهگذاری خارجی را نشان میدهد
و بیانگر آینده مثبت اقتصاد ایران و امید
خارجیها به تثبیت شرایط است.مقامات
فرانسه در تالش هستند موضوع فروش
هواپیمای ایرباس به ایران که «نماد وصل
جریان تجاری بین ایران و کشورها»
میتواند باشد را به سرانجام نهایی برسانند
تا بهصورتاتوماتیکمشکالت بانکیبرای
سایر قراردادهای سرمایهگذاری نیز حل و
فصل شود .غولهای اقتصادی فرانسه ،در
سفر تحقیقاتی خبرنگار «دنیای اقتصاد»
به پاریس البته از یک مانع دیگر نیز سخن
گفتند و آن ،محدودیت شدید معامالت
تجاری بر پایه دالر با شرکتهای ایرانی
است.پیشبینیمیشوداینموضوعیعنی
ممنوعیت معامالت و نقل و انتقاالت دالری
بین ایران و اروپا ،با توجه به اعالمیهای
که جمعه گذشته وزارت خزانهداری
آمریکا در سایت خود گذاشت ،بهزودی به
شکل عملیاتی رفع شود.اعالمیه وزارت
خزانهداری آمریکا ،از رفع تحریم معامالت
بر پایه دالر آمریکا برای موسسات مالی
خارجی حکایت دارد و متن آن به این
شرح است :موسسات مالی خارجی و
شرکتهایتابعهموسساتمالیآمریکایی
در خارج از آمریکا میتوانند حسابهای
دالری برای اشخاص ایرانی افتتاح و
نگهداری کنند و خدمات دالری به آنها
ارائه دهند.با این حال در همین اعالمیه،
به صراحت آمده است :محدودیت رابطه با
نظام مالی آمریکایی نه صرفا در جغرافیای
آمریکا بلکه در هر موردی که به مالکان
آمریکایی مربوط شود« ،پابرجا» است.
اعالمیه اخیر خزانهداری آمریکا را میتوان
نتیجه فشار لیدر اروپایی برای تسهیل
ارتباط مالی با ایران عنوان کرد.

 /٩٥٢٢٢٢١٢آ

ﺷﺮﮐﺖ زﻣﺰم ﻣﺸﻬﺪ

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ-ﻣﻬﺪى ﻃﻮﺳﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺎﯾﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
زﻣﺰم ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٢١٨٠٩٢د

ﻻﻣﭗﻫﺎى  LEDﻣﺼﺮف ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﯾﻴﻦ و ﻋﻤﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ دارﻧﺪ.

»آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ «

ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﺑﺶ ﻗﺎرداش )ﻧﻮﺑﺖ دوم(

 - ١ﻣﺰا�ﺪه ﮔﺰار  :ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ا� ﺧﺮاﺳﺎن
 - ٢ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰا�ﺪه  :ﻓﺮوش �ﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ذ�ﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣ�ﺎﻧﻬﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ

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

ﺷﺮح
ﺷﻤﺎره ﻣﺰا�ﺪه
ن ٩٥/٢٤/ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﻟﻮازم �ﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒ� – ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
ن ٩٥/٢٥/ﻓﺮوش اﻧﻮاع اﻟ�ﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر و ﭘﻤﭗ – ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
ن ٩٥/٢٦/ﻓﺮوش ﭼﺮخ ز�ﺮ ﺗﺮاﻧﺲ – ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ

ﺷﺎپ ﺑﺎ رﻋﺎ�ﺖ ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار� ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذ�ﻞ از ﻃﺮ�ﻖ ﻓﺮاﺧﻮان
و ﻣﺸﺎر�ﺖ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟ� ،ﻃﺮاﺣ� ،ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮ�� اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎ�ﺪ.

ن٩٥/٢٧/

 ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه :اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� �ﺎﻓ� ﺷﺎپ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ� ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﭘﺮوژه� ٦ :ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﺟﺎده ﺑﺠﻨﻮرد  -ﻣﺸﻬﺪ ،ﭘﺎر� ﻣﻠ� ﺑﺶ ﻗﺎرداش  -ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﭘﺎر� روش ﻣﺸﺎرﮐﺖ :ﺳﺎﺧﺖ ،اﺟﺎره و واﮔﺬار� ) (BLTﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺧﺬ اﺟﺎره ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮدار� از آﻏﺎززﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار�  -ﻃﻮل دوران ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ٥ :ﺳﺎل
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘ� و ﺣﻘﻮﻗ� ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎر�ﺖ �ﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣ� و اﺟﺮا دارا�
ﺗﺨﺼﺺ �ﺎﻓ� ﻣ� ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻋﻮت ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ٥٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل
)ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد( از ﻃﺮ�ﻖ وار�ﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  ١٠٠١٧٨٦٧٥٤ﺑﺎﻧ� ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎن ﺷﻬﺮدار�
ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :از  ٩٥٫٧٫١٢ﻟﻐﺎ�ﺖ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ٩٥٫٨٫٣
ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :واﺣﺪ اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎن واﻗﻊ در ﺷﻬﺮدار� ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ آدرس ﺑﻠﻮار دوﻟﺖ ﺷﻬﺮدار�
ﺑﺠﻨﻮرد
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :واﺣﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدار� ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﺠﻨﻮرد .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ٠٥٨ - ٣٢٢١١٨٨٢ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ و �ﺴﺐ اﻃﻼع ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

ﮐﻴﻮان دژﻫﻮت  -ﺷﻬﺮدار ﺑﺠﻨﻮرد

»ﮐﺪﻓﺮاﺧﻮان «١۴۶٠٢۵٣

 /٩٥٢١٥٤٢٥و

ن٩٥/٢٨/
ن٩٥/٢٩/
ن٩٥/٣٠/
ن٩٥/٣١/
ن٩٥/٣٢/
ن٩٥/٣٣/

ﻓﺮوش د�ﻞ ﺟﺮاﺛﻘﺎل و�ﻨﭻ دار  ٥ﺗﻨ�

ﻓﺮوش د�ﻞ ﺟﺮاﺛﻘﺎل ﺗﻠﺴ�ﻮﭘ�  ٥ﺗﻨ�

ﻓﺮوش ﻣﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ه
ﻓﺮوش اﻧﻮاع �ﺎﺑﻞ ﻣﺴ�
ﻓﺮوش ﺗﺮاﻧﺲ ﺟﺮ�ﺎن � ١٣٢ﻴﻠﻮوﻟﺖ  ٦٠٠/١/١آﻣﭙﺮ – ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻓﺮوش ﻣ�ﺎﻧﻴﺰم د�ﮋﻧ�ﻨﻮر � ٤٠٠ﻴﻠﻮوﻟﺖ  ٢٠٠٠آﻣﭙﺮ – ﻧﻮ
ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺲ وﻟﺘﺎژ ﺧﺎزﻧ� � ١٣٢ﻴﻠﻮوﻟﺖ – ﻧﻮ و ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻓﺮوش ﺗﺴﺘﺮ  PMD -ﻣﺪل FTB٥٠٠

ﻣﻘﺪار
 ١٩ﻗﻠﻢ
 ٥١دﺳﺘﮕﺎه
 ٥٥ﻋﺪد

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎ�ﻪ )ر�ﺎل(
١٥،٦٨٥،٠٠٠
١٦،٠٠٠،٠٠٠
٤،٩٥٠،٠٠٠

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ )ر�ﺎل(
٧٨٤،٢٥٠
٨٠٠،٠٠٠
٢٤٧،٥٠٠

 ٢دﺳﺘﮕﺎه

٢٧٥،٠٠٠،٠٠٠

١٣،٧٥٠،٠٠٠

� ٤٠ﻴﻠﻮﮔﺮم
 ٨٠ﺗﻦ
 ٦دﺳﺘﮕﺎه
 ٣دﺳﺘﮕﺎه
 ٨دﺳﺘﮕﺎه

٥،٠٠٠،٠٠٠
٣،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠
٤٢٠،٠٠٠،٠٠٠
٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٥٧٠،٠٠٠،٠٠٠

٢٥٠،٠٠٠
١٨٠،٠٠٠،٠٠٠
٢١،٠٠٠،٠٠٠
٣٧،٥٠٠،٠٠٠
٢٨،٥٠٠،٠٠٠

��ﺪﺳﺘﮕﺎه

٩٨٠،٠٠٠،٠٠٠

٤٩،٠٠٠،٠٠٠

ﻣﺤﻞ ﺑﺎزد�ﺪ

اﻧﺒﺎر ﻣﺮ�ﺰ� آب و ﺑﺮق

ﺷﺮ�ﺖ زﻣﺰم ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻈﺮ دارد
اﻣﻼ� ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر را از
ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� و ﺑﻪ ﺷ�ﻞ ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮر� در
ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥/٠٨/١٣ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ ا زاﻣﻼ� ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آدرس ﻫﺎ�
ذ�ﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗ�ﻤﻴﻞ ﻓﺮم و ﭘﺮداﺧﺖ
ﺳﭙﺮده ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه از ﺗﺎر�ﺦ ٩٥/٠٧/١٧
ﺑﻪ آدرس ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ واﻗﻊ در ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن،ﺳﻪ
راه ﻓﺮدوﺳ�،ﺑﻠﻮار اﻧﺪ�ﺸﻪ ،ﺷﺮ�ﺖ زﻣﺰم ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را در ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ� درﺑﺴﺘﻪ
ﺗﺤﻮ�ﻞ ﺷﺮ�ﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.ﻻزم ﺑﻪ ذ�ﺮ اﺳﺖ ﺷﺮ�ﺖ در
رد �ﺎ ﻗﺒﻮل �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎم دارد.
آدرس و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻣﻼک:
-١ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر:ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻠﻮار آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺳﻴﻨﺎ،اﻧﺒﺎر ﺷﺮ�ﺖ زﻣﺰم ﻣﺸﻬﺪ)ﺷﺶ
داﻧﮓ اﻧﺒﺎر ﺗﺠﺎر� ﺑﻪ ﭘﻼ�  ١٥اﺻﻠ�،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
٢٠٢٥ﻣﺘﺮ،دارا� ﺳﻮﻟﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ادار�(
-٢ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر:ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳ� ﺟﻨﻮﺑ� ��،ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎ�� ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود ٣٠٦/١٢
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ �ﺎرﺑﺮ� ﺗﺠﺎر�

درباره اقداماتی که در سطح بین المللی ،بهوسیله دولت
ها یا بهواسطه آنها انجام می شود ،مانند حمله اخیر عربستان سعودی
به صنعا ،دو مسئله قابل طرح است؛ یکی این موضوع که احیان ًا این
اقدامات ،چه وصف مجرمانه ای دارد و آیا یک جنایت بینالمللی
محسوب می شود یا خیر؟ نکته دوم اینکه ،به فرض احراز عنوان
مجرمانه خاص ،چه راه هایی برای پیگرد مسئله در محاکم داخلی
کشورها یا محاکم بین المللی وجود دارد؟ در مورد موضوع اول،
تردیدی وجود ندارد که آنچه رژیم سعودی در یمن انجام می دهد،
عناوین مجرمانه متعددی را تشکیل می دهد.
از یک سو ،اعمال جنایت علیه بشریت است که با توجه به
گستردگیاش ،بدون تبعیض علیه زن ،مرد  ،کودک  ،نظامی و غیر
نظامیان انجام می شود.
از سوی دیگر ،این اعمال ،چون علیه پیروان مذهب یا نژاد خاصی
است ،ممکن است در شرایط بدتر ،حتی نسلکشی هم محسوب شود
که بزرگترین جنایات بین المللی است؛ اما هر وقت ،در هرکدام از
عناوین هم تردید و تشکیک داشته باشیم ،در این که این جنایات،
جنایت جنگی محسوب می شود ،هیچتردیدی وجود ندارد.
به خاطر اینکه این جنایات ،در جریان یک جنگ بین المللی انجام
شده است و بسیاری از آن ها ،مثل حمله به مناطق مسکونی و غیر
نظامیان ،اشغال کشور دارای حاکمیت و  ...میتواند از مصادیق
جنایات جنگی باشد.
البته ،از دیگر سو ،خود این اعمال میتواند محقق عنوان مجرمانه
دیگری هم باشد که آن را تجاوز ارضی یا سرزمینی مینامیم و آن هم،
در زمره جنایات جنگی شناخته شده است.
درباره موضوع دوم ،یعنی چگونگی پیگرد این جنایات که حتی دبیر
کل سازمان ملل متحد هم به نوعی بر تحقق آن از سوی رژیم سعودی
صحه گذاشت ،کار قدری مشکلتر است.
امروزه محاکم بین المللی که بدون قید و شرط ،بتوانند به جنایاتی
که دولتها یا مسئوالن آنها مرتکب میشوند ،رسیدگی کنند ،وجود
ندارد .دادگاه کیفری بین المللی که از سال  2002در شهر الهه هلند
آغاز به کار کرده است ،درصورتی صالحیت رسیدگی پیدا می کند که
یا دولت کشور محل ارتکاب یا دولت متبوع مجرمان ،اساسنامه آن
دادگاه را پذیرفته باشد که در اینجا ،نه دولت یمن و نه دولت عربستان،
اساسنامه را نپذیرفتهاند .طبق اساسنامه این دادگاه ،دولت ها
میتوانند صالحیت دادگاه کیفری بینالمللی را به طور موردی
درباره جنایاتی که در قلمرو آن ها یا توسط اتباع آن ها ارتکاب یافته
است ،بپذیرند.
بنابراین ،در این مورد ،دولت یمن می تواند چنین درخواستی از دادگاه
کیفری بین المللی داشته باشد .چنانکه چندی پیش دولت فلسطین
در رابطه با وقایع غزه ،به صورت موردی ،از دادستان دادگاه کیفری
بین المللی این درخواست را کرد .البته راه دیگر صالحیت یافتن
دادگاه کیفری بین المللی هم ،ارجاع وضعیت به این دادگاه از سوی
شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در این حالت ،احتمال وتوی
دولت آمریکا و در نتیجه ،ارجاع نشدن موضوع به دادگاه وجود دارد.
بنابراین ،بهرغم محرز بودن عناوین مجرمانه و شنیع ارتکابی ،در مورد
چگونگی پیگرد مرتکبان این جرایم ،کار چندان آسانی پیش رو نیست و
شاید مرتکبان این جنایات هم مثل بسیاری از جنایات دیگر ارتکابی در
جهان ،پاسخ درخوری در قبال این اعمال خود دریافت نکنند.

 -١ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار :ﺷﺮ�ﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ارﺷﺎد
 -٢ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒ�ﻪ و ﻧﺼﺐ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧ� ﺳﺮﺧﺲ)اﺟﺮا� ﺣﺪود
 ٢٠٠٠ﻣﺘﺮ ﺷﺒ�ﻪ و ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ  ٢٤٠ﻣﻮرد اﻧﺸﻌﺎب ﻓﻮﻻد� و ﭘﻠ� اﺗﻴﻠﻦ و ﻧﺼﺐ ﺣﺪود  ٢٨٠٠ﻣﻮرد �ﻨﺘﻮر و رﮔﻼﺗﻮر(
 -٣ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :از ﺗﺎر�ﺨ� �ﻪ ﺑﺮا� ﺗﺴﻠﻴﻢ آن در ﻓﺮاﺧﻮان ذ�ﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺪت  ٣ﻣﺎه ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٤ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻓﺮا�ﻨﺪ ارﺟﺎع �ﺎر ١٥٠٫٦٥٠٫٠٠٠/-ر�ﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ ﺑﺎ�ﺪ ﺑﺼﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧ�� /ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮ� ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎر� ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻧ�� �ﻪ دارا� ﻣﺠﻮز ﻻزم از ﻃﺮف ﺑﺎﻧ�
ﻣﺮ�ﺰ� ﺟﻤﻬﻮر� اﺳﻼﻣ� ا�ﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد.
 -٥ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٠٧٫٢٤اﻟ�  ٩٥٫٠٧٫٢٨ﺿﻤﻦ وار�ﺰ ﻣﺒﻠﻎ  ٤٤٠٫٠٠٠/-ر�ﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره
 ١٣٠١٦٠٠٠٠٠٠٢١٦٤٥٣١٦١٦٠٠٤ﺑﺎﻧ� �ﺸﺎورز� ﺟﻬﺖ ﺧﺮ�ﺪ و در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار
ﺧﻴﺎم -ﻧﺒﺶ ﺗﻘﺎﻃﻊ ارﺷﺎد ﺷﺮ�ﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� -ﻃﺒﻘﻪ دوم -اﺗﺎق  ٢١٢ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 -٦آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ ٩٥٫٠٨٫٠٩
 -٧از ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� رﺗﺒﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻋﻼم
آﻣﺎدﮔ� �ﺘﺒ� و در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� ﻓﻮق ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ داﺷﺘﻦ و اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎ�ﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ا�ﻤﻨ� از وزارت �ﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ� اﻟﺰاﻣ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 -٨ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ� واﺻﻠﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  ١٠/-ﻣﻮرخ  ٩٥٫٠٨٫٠٩در �ﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎز و ﺧﻮاﻧﺪه ﻣ� ﺷﻮد و ﺣﻀﻮر
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪﮔﺎن و �ﺎ �� ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ﻣﺠﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ در ﺟﻠﺴﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺎ�ﺎت آزاد اﺳﺖ.
ﺷﺎ�ﺎن ذ�ﺮ اﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳ� ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ا�ﻦ آﮔﻬ� ،در ﺳﺎ�ﺖ  WWW.nigc-khrz.irاﻣ�ﺎن ﭘﺬ�ﺮ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
�ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ٣٧٠٧٢٢١٢:ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮ�ﺪ.
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اداره �ﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎز� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻮزﻫﺎ� ﺻﺎدره ،در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻟﻮازم ﻓﺮﺳﻮده اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﺼﺮﻓ� ،ﺑﺸ�ﻪ  ٢٢٠ﻟﻴﺘﺮ� ،اﻧﻮاع ﻻﺳﺘﻴ� ،ﺗﻴﻮپ و ﻧﻮار ،ﺿﺎ�ﻌﺎت
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ،ﻗﻄﻌﺎت �ﺪ�� ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ،ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘ� ﻣﺨﺎزن و ﻗﻴﻒ و ﺳﺮﻧﺪ ﺳﻨﮓ ﺷ�ﻦ،
ﺑﻴﻞ ﺑﺮﻓﺮوب ،اﻧﻮاع اﺗﺎق ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ،زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻠﺪوزر ،ﺗﻴﻐﻪ ﮔﺮ�ﺪر و ﻧﺎﺧﻦ وروﻟﻴ� آﺳﺎﻧﺴﻮر ،اﻧﻮاع
ﺑﺎﻃﺮ� ،ﺿﺎ�ﻌﺎت ﻓﻠﺰ� و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎت �ﺪ�� ﻧﻮ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻮ ﺳﻨﮓ ﺷ�ﻦ ﻣﻮﺟﻮد
در اﻧﺒﺎر �ﺎرﮔﺎه ﺟﺪ�ﺪ واﻗﻊ در �ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٢٠ﺟﺎده ﻗﻮﭼﺎن ،ﺟﻨﺐ اداره راه و ﺷﻬﺮﺳﺎز� ﻣﺸﻬﺪ از
ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎ�ﻞ در روزﻫﺎ�  ٢٦و ٢٧
و  ٩٥٫٧٫٢٨ﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ و اﺧﺬ ﺑﺮگ ﺷﺮا�ﻂ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ آدرس اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش اﻣﻼک

دکترحسینمیرمحمدصادقی
حقوقدان و استاد دانشگاه

ﺗﺠﺪﯾﺪ آﮔﻬﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

»آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ«
اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى

ابعادحقوقیجنایات
آلسعوددریمن

اﻣﻮر د�ﺴﭙﺎﭼﻴﻨﮓ
ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن

 - ٣ﺗﺎر�ﺦ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه  :در ﺳﺎﻋﺎت ادار� از ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥/٧/٢٦ﻟﻐﺎ�ﺖ ١٣٩٥/٧/٢٨
 - ٤ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه  :ﻣﺸﻬﺪ – اﻧﺘﻬﺎ� ﺑﻠﻮار و�ﻴﻞ آﺑﺎد – ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ ﭘﺮﺗﻮ� – ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ دو راﻫ� ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ و ﻃﺮﻗﺒﻪ – ﺳﻤﺖ راﺳﺖ – ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ا� ﺧﺮاﺳﺎن
)ﻃﺒﻘﻪ (٢دﻓﺘﺮ ﻣﺠﺮ� ﻓﺮوش داراﺋ� ﻫﺎ� ﻣﺎزاد – اﺗﺎق  – ٢٠٩ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥١ – ٣٦١٠٣٦٢٢ﻓﺎ�ﺲ ٠٥١ - ٣٦١٠٣٠٨٩
ﺗﻮﺿـﻴﺢ  ( ١ﺑﺮا� در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘ� اراﺋﻪ ﺗﺼﻮ�ﺮ �ﺎرت ﻣﻠ� ﻣﺘﻘﺎﺿ� و ﺑﺮا� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﻘﻮﻗ� اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﻣﺠﺎز ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿ�  ،ﺿﺮور� اﺳﺖ .
ﺗﻮﺿـﻴﺢ  ( ٢ﺑﺎزد�ﺪ از اﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰا�ﺪه در ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥/٨/٢اﻟ�  ٩٥/٨/٤ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ �ﺘﺒ� از ﻣﺠﺮ� ﻓﺮوش داراﺋﻴﻬﺎ� ﻣﺎزاد اﻣ�ﺎن ﭘﺬ�ﺮ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
 - ٥ﻧﻮع ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت وار�ﺰ ﻧﻘﺪ� �ﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
 (٦-١ﺗﺎر�ﺦ ﺗﺤﻮ�ﻞ  :ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ١٣٩٥/٨/١١
 – ٦ﺗﺎر�ﺦ  ،ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ و ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺎت ﻣﺰا�ﺪه :
 (٦-٢ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد در دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﭘﺎ�ﺎت را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﺮ� ﻓﺮوش داراﺋﻴﻬﺎ� ﻣﺎزاد ﺗﺤﻮ�ﻞ دﻫﺪ .
 (٦-٣ﺗﺎر�ﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺎت  :ﺳﺎﻋﺖ  ٩اﻟ�  ١٢روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ١٣٩٥/٨/١٥
�ﻠﻴﻪ ﺷﺮا�ﻂ و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺰا�ﺪه در اﺳﻨﺎد و ﻣﺪار� ﻣﺰا�ﺪه و ﺗﺼﺎو�ﺮ آن در ﭘﺎ�ﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﺰا�ﺪه ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ا� ﺧﺮاﺳﺎن درج ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ .
آدرس اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ��  :ﺿﻤﻨﺎ" ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ آدرس ذ�ﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
Web Site: WWW.KREC. ir/sale
ﭘﺎ�ﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﺰا�ﺪه ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ا� ﺧﺮاﺳﺎن
http://tender.tavanir.org.ir
ﭘﺎ�ﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ
http://iets.mporg.ir
ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﺧﺮاﺳﺎن
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