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پس از زلزله  7.4ریشتری در نزدیکی شهر 'کریست چرچ' نیوزیلند  برق بخش هایی از جزیره جنوبی قطع شد و از مردم خواسته شد با احتمال سونامی سواحل را
ترک کنند.به گزارش ایرنا ،زمین لرزه روزگذشته  به برخی ساختمان ها خسارت وارد کرد اما ازمیزان خسارت گزارشی تا زمان دریافت خبر ارسال نشده ،وزارت
دفاع مدنی و مدیریت اضطراری نیوزیلند با احتمال خطر سونامی از مردم خواست سواحل را ترک کنند و به ارتفاعات بروند.

نیوزیلنددر پی زلزله 7.4ریشتری
هشدار سونامی صادر کرد

معاون دادستان مشهد تأیید کرد

خط زرد

بازداشت کارشناس رسمی دادگستری در پرونده «پدیده»

رانندگی در شروع بارندگی()1
شروع بارش باران خطرناک ترین وضعیت را برای جاده و
خودرو به وجود میآورد زیرا قطرات باران با گرد و غبار و
دیگر آثار باقیمانده از الستیک و روغن وسایل نقلیه موجود
در خلل و شکاف آسفالت ترکیب می شود و سطح لغزنده
ای را به وجود میآورد زیرا تماس الستیک در سطح راه و
همچنین محل ترمز ها قدرت مانور خودرو را کاهش می
دهد و همچنین در هنگام ریزش باران از دید راننده کاسته
می شود؛ بنابراین رعایت نکاتی (در شماره های آینده به آن
ها می پردازیم)الزامی است.
راهنمایی ورانندگی خراسان رضوی

حادثه در قاب

سیدخلیل سجادپور-یکی از کارشناسان
رسمی دادگستری خراسان رض��وی که از
سویمدیرعاملسابقپدیدهبرایکارشناسی
امالک این شرکت انتخاب شده بود ،به اتهام
گزارش خالف واقع در کارشناسی منجر به
کالهبرداری های میلیاردی اوراق موسوم
به سهام ،روزگذشته با صدور دستور قضایی
بازداشت شد.معاون دادستان مشهد روز
گذشته ب��ا تأیید ای��ن خبر ،در گفت وگ��وی
اختصاصی ،به خراسان گفت :تفاوت فاحش
بهای ری��ال��ی کارشناسی ام�لاک پ��دی��ده از
سوی چندین کارشناس رسمی دادگستری،
موضوعی بود که در این پرونده حساس مورد
توجه جدی قرار گرفت ،چراکه در این میان،
مبالغ هنگفت میلیاردی در امور کارشناسی
موجب سوءاستفاده هایی در سهم حدود
80درصدی مدیران پدیده شده بود.قاضی
«حیدری» اضافه کرد :بررسی اسناد و مدارک
موجود در پرونده نشان میداد که کارشناس

رسمی دادگستری در بسیاری از موارد حتی
اسناد مالکیت موجود را برای قیمت گذاری
یک ملک مشاهده نکرده است و تنها براساس
اظهارات غیرواقعی برخی از مدیران پدیده،
قیمت هایی را ارائه کرده که با بهای واقعی
ام�لاک دیگر در همان منطقه ،تفاوت های

بسیار فاحشی دارد .قاضی ویژه رسیدگی
کننده به پرونده «پدیده» تصریح کرد :همین
اظهارنظرهای غیرواقعی نیز مبنای افزایش
سرمایه هایی در این شرکت شده است که
تنها 22درصد سهم آن مربوط به سهامداران
و خریداران اوراق موسوم به سهام بوده است

ارتباط با زن جوان به مرگ دلخراش منجر شد

پیدا شدن مار غولپیکر  7متری در سقف رستورانی
در هنگ کنگ مشتریان را به وحشت انداخت و موجب
پلمب رستوران شد.

از میان خبرها
8روزازگمشدنزنیدرجویآبتهرانگذشت
با وجود جست وجو برای یافتن زن میانسالی که هفته گذشته
داخلجویآب خیابانپاسداران تهرانسقوطکردهبود،تالش
ها برای یافتن جسد این فرد تاکنون بی نتیجه مانده است .به
گزارش خبرگزاری میزان ،دوشنبه هفته گذشته همزمان با
بارششدیدباراندرتهران،زنمیانسالیبرایآوردنفرزندانش
از مدرسه به خیابان پاسداران می رود .این زن هنگام سوار
کردن 2فرزندش متوجه می شود که کیف یکی از آن ها داخل
جوی پر از آب افتاده است .این مادر بعد از قراردادن کودکان
درپیادهروبرایبرداشتنکیفازداخلجویاقداممیکندکه
یکلحظهلیزمیخوردوداخلجویمیافتد  .فرزنداناینزن
که شاهد این ماجرا بودند با کمک افراد حاضر در محل ،با آتش
نشانیتماسمیگیرندودرخواستکمکمیکنند.باحضور
2ایستگاه آتش نشانی جست وجوها برای یافتن این زن آغاز
میشوداماتاصبحبهنتیجهنمیرسد .یکیازبستگاناینفرد
روزگذشته بابیاناینکهیکهفتهازمفقودشدنمادر 2فرزند
می گذرد ،گفت :تمام کانال های شهری تهران را تا چرم شهر و
ورامینجستوجوکردیماماجسداینفردهنوزپیدانشدهاست.

نجات  6سرنشین لنج صیادی در دریای عمان
گ��روه مرکز جست وج��و و نجات دری��ای اداره کل بنادر و
دری��ان��وردی سیستان و بلوچستان موفق به نجات  6نفر
از سرنشینان ی��ک ف��رون��د لنج ص��ی��ادی متعلق ب��ه کشور
عمان شد.به گ��زارش ایسنا ،بهروز آقایی مدیرکل بنادر و
دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود :با اعالم خبر یک
فروند لنج تجاری به مرکز جست وجو و نجات دریایی ،برای
کمک به یک فروند لنج صیادی متعلق به کشورعمان با 6
سرنشین که به مدت یک هفته به علت از کار افتادن موتور
شناور و سیستم مخابراتی در آبهای دریای عمان سرگردان
بود،بالفاصلههماهنگیهایالزمتوسطگروهعملیاتجست
وجو و نجات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی چابهار اجرا
و پس از  3ساعت عملیات جست وجو هر  6خدمه و شناور آن
ها به سالمت به حوضچه بندر شهید بهشتی چابهار منتقل
شدند .آقایی با بیان این که نجات این اف��راد در 45مایلی
بندر چابهار انجام شد ،تصریح کرد :این شناور که در  10روز
گذشته از بندر صیادی (صور) عمان به قصد ماهیگیری در
آبهای عمان حرکت کرده بود پس از  3روز پیمودن مسیر،
به علت نقص فنی ،به مدت یک هفته در آب ها سرگردان بود.

خبر سقوط مرگبار م��رد جوانی ساعت 23شنبه از
ساختمان چهار طبقهای در منطقه هنگام به مأموران
کالنتری فرجام اعالم شد .با بررسیهای اولیه مشخص
شد مرد  36سالهای بر اثر سقوط از پشتبام ساختمان
 4طبقه به ت��راس یکی از واح��ده��ای ای��ن ساختمان
در طبقه دوم ،دچ��ار جراحت شده و پس از انتقال به
بیمارستان ج��ان باخته اس��ت  .م��أم��وران در ابتدای
تحقیقات ،مرد جوانی راکه در طبقه سوم ساختمان
سکونت داشت ،بازداشت کردند  .متهم روزگذشته به
قاضی مدیرروستا بازپرس پرونده گفت :دختر  13ساله
و پسر  7سالهای دارم و در طبقه سوم ساختمان وقوع
حادثه زندگی میکنیم ،متوفی را میشناختم ،چندین
بار او به خانه من آمده بود و با همسرم رفت و آمد داشت.
وی گفت :ساعت  10شب گذشته به خانه رسیدم و
قبل از اینکه وارد خانه شوم ،دخترم از من خواست که
آشغال ها را به خارج از منزل ببرم ،آشغال ها را به بیرون
بردم و پس از آن برای خرید نان به سوپرمارکت رفتم
بعد از خرید نان به خانه برگشتم ،لحظاتی از ورودم به
داخل منزل نمیگذشت که یکی از همسایهها در خانه
ما را زد و گفت برادر زنم داخل تراس منزل آنها افتاده
است؛ من به او گفتم که برادر زنم شهرستان است اما
همسایه گفت برادر همسرم کلید ساختمان را دارد و هر
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و 78درص��د دیگر آن به مدیران این شرکت
تعلقداشت.سرپرستمجتمعقضاییانقالب
اسالمی مشهد افزود :مدیران سابق پدیده با
استناد به همین نظرات کارشناسی و اسنادی
که در دست داشتند ،به گرفتن تسهیالت از
بانک ها اقدام کرده اند که در نهایت نیز همه
این عوامل به سوءاستفاده های میلیاردی
منجر ش��ده اس��ت .قاضی «ح��ی��دری» ی��ادآور
شد :تحقیقات مقدماتی بیانگر آن است که
از مبلغ 14ه��زار میلیارد ریالی که در حال
حاضر ،اتهام کالهبرداری مدیران سابق این
شرکت است ،تنها 22درصد آن آورده و سهم
مردم بوده و بقیه این مبلغ به مدیران شرکت
تعلق داشته است .این مقام قضایی همچنین
به اتهام این کارشناس رسمی نیز اشاره کرد
و گفت :اتهام این فرد 50ساله در حال حاضر،
گزارش خالف واقع در کارشناسی منجر به
کالهبرداری های میلیاردی اوراق موسوم
به سهام است که این ف��رد ،روز گذشته پس

از تفهیم اتهام در اختیار افسران رسیدگی
کننده به این پرونده ق��رار گرفت تا بررسی
های بیشتری در این باره انجام شود .قاضی
«حیدری» گفت :این پرونده با دقت و سرعت
همچنان در ح��ال رسیدگی اس��ت و هنوز
افراد دیگری هم در مظان اتهام قرار دارند که
تحقیقات غیرمحسوس افسران متخصص با
راهنمایی های قضایی درباره آنان ادامه دارد.
ویخاطرنشانکرد:درپرونده«پدیده»زوایای
تاریک دیگری نیز وجود دارد که باید با انجام
امورکارشناسیوقضاییروشنشود،بنابراین
در صورتی که اتهامی متوجه اف��راد دیگری
نیز شود ،به یقین تحت تعقیب قضایی قرار
میگیرند و دستگیر خواهند شد .وی در عین
حالافزود:هیئتکارشناسانمنتخبدادسرا
کارشناسی های الزم را جهت ورود به بورس یا
فرا بورس انجام داده است .شایان ذکر است،
با دستگیری این متهم ،تعداد افراد بازداشت
شده در پرونده پدیده ،به 23تن رسید.

خستگی و خواب آلودگی مهم ترین علت تصادف زائران کربال

چند وقت یکبار به اینجا میآید.وی ادامه داد :بعد از آن
به تراس خانه همسایه رفتم و دیدم متوفی آنجا افتاده
است اما او برادر زنم نبود و همان شخصی بود که چندین
بار به خانه من آمده بود و با همسرم رفت و آمد داشت،
من شب گذشته به پشتبام نرفتم و متوفی را ندیدم،
همسایهها متوفی را چند شب قبل در پشتبام منزلمان
گرفته بودند و او گفته بود که برادر همسرم است ،آن
شب زمانی که همسایهها وی را مقابل منزلمان آوردند،
همسرم از من خواست که به همسایهها به دروغ بگوییم
که او برادر زنم است و من به خاطر آبرویم به همسایهها
گفتم او را رها کنند.اظهارات متهم این پرونده در حالی
مطرح شد که همسر متهم بازداشت شده در اظهاراتش
به ماموران گفته بود :در منزل بودم که شوهرم پس از
خرید به خانه آمد ،شوهرم به پشتبام رفت و پس از چند
لحظه صدای سقوطی شنیدم زمانی که همسرم به خانه
برگشت به او گفتم چه شده که او گفت اتفاقی نیفتاده
است بعد همسایه طبقه دوم آمد و به شوهرم گفت که
برادرم به تراس واحد ما سقوط کرده است ،متوفی برادر
من نبود و من به دروغ او را ب��رادر خودم معرفی کرده
بودم .پس از اظهارات متهم این پرونده ،وی به دستور
قاضی امور جنایی تهران بازداشت شد و برای ادامه
تحقیقات در اختیار ماموران آگاهی قرار گرفت.

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با
هشدار به رانندگان اتوبوس ها و سواریها گفت :مهم ترین
علت تصادف زائران در چند روز گذشته خستگی و خواب
آلودگی بود .به گزارش مهر ،سرهنگ نادر رحمانی گفت:
تنهایکهفتهتااربعینحسینیماندهاستازاینرو،ازهفته
پیشتردددرمرزمهرانبهسمتکربالافزایشچشمگیری
داشتهودرطولهمینمدت ،زائرانبارهادچارحوادثتلخ
شدهاند.ویگفت:روزجمعهدردومحورصالحآبادبهمهران
و دهلران به مهران ،شاهد افزایش تردد وسایل نقلیه نسبت
به روز مشابه در اربعین سال گذشته بودیم .بررسی ها نشان
می دهد در محور صالح آباد به مهران ۱۶ ،درصد از ترددها
مربوط به اتوبوس ها بوده و در محور دهلران به مهران نیز
سهم اتوبوس ها  ۲۲درصد اعالم شده است.رحمانی در
ادامه گفت :با توجه به افزایش نرخ تردد زائران ایام اربعین
به سمت استان های مرزی ،الزم است کلیه متولیان اعزام
زائران اعم از شرکت های مسافربری ،رانندگان و کمک
راننده ها بدون عجله و با برنامه ریزی مناسب و رعایت نکات
ایمنی و همراه داشتن تجهیزات کافی ،دقت الزم را نسبت
به جابه جایی زائران اربعین حسینی به کار برند و آماده سفر
شوند.رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور
ناجا درباره مهم ترین علت تصادفات زائران بعد از شروع
طرح اربعین گفت :مهم ترین علت تصادفات این چند روز،

توجه نداشتن به جلو ،خستگی و خواب آلودگی اعالم شده
است همین طور رعایت نکردن حق تقدم در حوادث جاده
ای این چند روز ،به شدت تاثیرگذار بوده است.وی افزود:
همه این عوامل نشان می دهد عجله و برنامه ریزی نداشتن
رانندهدرطولسفرباعثایجادتصادفاتجادهایمیشود.
از این رو ،از رانندگان انتظار می رود نکات ایمنی را بیشتر
مدنظر قرار دهند تا مسافران این ایام به سالمت به مقصد
برسند.رحمانی گفت :طرح اربعین با افزایش توان نظارتی
و کنترلی پلیس ،به طور مشخص در محورهای  ۶استان
ایالم ،خوزستان ،کرمانشاه ،لرستان ،مرکزی و همدان از
تاریخ  ۲۰آبان اجرا شده و کلیه تمهیدات الزم برای این ایام
در اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

در امتداد تاریکی

کابوس زیبایی!
شب عروسی فرا رسید و پس از برگزاری جشن مفصلی،
سوار بر ماشین عروس به همراه کاروانی که پشت سر ما
در حرکت بودند ،به سوی خانه بخت حرکت کردیم.در
مسیر راه ،با صدای بوق های ممتد و وحشتناک و حرکات
نامتعارف برخی از دوستان و بستگان ،ترسی وجودم را فرا
گرفته بود که ناگهان صدای مهیب برخورد خودروها را
شنیدم و دیگر چیزی نفهمیدم تا این که . ...
زن جوان در حالی که اشک می ریخت ،با بیان این جمالت ،به
مددکار اجتماعی کالنتری امام رضا(ع) مشهد گفت :مدتی
بودکهنگاههایسنگینومرموزپسرخالهامرازیرنظرداشتم.
این نگاه های پررمز و راز در دوران نوجوانی ،به گفت وگوهایی
هرچندکوتاهدرمیهمانیهاکشیدوباعثشدکهمابهیکدیگر
عالقهمندشویمبادعوتبههرمیهمانیبهامیددیدناو،قشنگ
ترین لباس هایم را می پوشیدم .در آنجا ،من و مسعود به دنبال
موقعیتی بودیم تا بتوانیم چند کلمه ای با هم صحبت کنیم.
روزها گذشت ،تا این که با همه بستگانم برای تفریح به یک باغ
رفتیم.درحالیکهاعضایخانوادهوفامیلمشغولآمادهکردن
ناهار و بقیه کارها بودند ،من زیر درختان هلو قدم می زدم که
ناگهان متوجه صدای مسعود شدم .آن روز پسرخاله ام ابتدا از
هوایپاکوزیباییباغسخنگفتوسپسباتعریفوتمجیداز
زیباییظاهریمن،اجازهخواستگاریگرفت.منهمبالبخندم
به او پاسخ مثبت دادم و بدین ترتیب ،خیلی سریع مقدمات
خواستگاری فراهم شد و به عقد یکدیگر درآمدیم .رویاهای با
همبودنبهواقعیتپیوستهبودودرکناراو،خودمراخوشبخت
تریندختردنیااحساسمیکردم.زمانبهسرعتمیگذشت
وبایکچشمبههمزدندورانعقدبهپایانرسید.ازاینکهقرار
بوددرلباسعروسیپابهخانهمردیبگذارمکهمحبتشدرقلبم
النهکردهبود،درپوستخودمنمیگنجیدموازاینکهمسعود
را مرد آمال و آرزوهایم می دیدم ،خیلی خوشحال بودم .روز
جشن فرا رسید و من با پوشیدن لباس عروسی در میان هلهله
و شادمانی اطرافیان ،سوار بر خودرویی شدم که قرار بود ما را
بهخانهخوشبختیبرساندامادرمسیر،باحرکاتغیرمتعارف
برخی رانندگان جوانی که حالت طبیعی نداشتند ،تصادف
دلخراشیرخدادومندچارجراحتهایسختیشدم.وقتی
دربیمارستانچشمانمراگشودموچهرهامرادرآیینهنگریستم،
وحشت سراسر وجودم را فرا گرفت چراکه زیبایی صورتم را از
دست داده بودم .شش بار مورد عمل جراحی پالستیک قرار
گرفتمامابازهمزیباییظاهریامرابهدستنیاوردم.ازآنروز
بهبعد،چهرهمنبرایمسعودبهکابوسوحشتناکیتبدیلشده
بود که به قول خودش از دیدن این هیوالی زشت می ترسید.
مسعوددیگرسراغیازمننمیگرفتوهمچناننسبتبهمن
ابرازبیمهریمیکردومنازاینموضوعزجرمیکشیدمتااین
کهباالخرهآنرویچهرهاشراآشکارکردوگفتحاضربهادامه
زندگیبامننیستوبایدازیکدیگرجداشویم....

ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

دستگیری سارقان محموله های پاالیشگاه
 2عضو باند سرقت محموله های پاالیشگاه تهران که
رانندگان را بیهوش و بار را سرقت می کردند ،باالخره
دستگیر شدند .به گ��زارش خبرگزاری میزان،مرداد
ام��س��ال ران��ن��ده تریلر پ��س از ح��ض��ور در پ��ای��گ��اه نهم
پلیس آگاهی تهران ب��زرگ گفت :از پاالیشگاه اقدام
به بارگیری روغ��ن صنعتی خ��ودرو ک��ردم .در بیرون از
پاالیشگاه فردی ناشناس به من مراجعه کرد و گفت :
"برادرم در شهرستان تصادف کرده" و از من خواست تا
قسمتی از مسیر مشترک  ،او را همراه خود ببرم.او با ارائه
مدارک شناسایی و ارائه گواهینامه مدعی شد که همانند
منرانندهخودرویسنگین وبهنوعیهمکار است،قبول
کردم  .پس از رسیدن به منطقه کهریزک  ،به قصد تهیه آب
و یخ از ماشین پیاده شدم که این شخص نیز به همراه من
از تریلر پیاده و پس از دقایقی با چند عدد نوشیدنی رانی
به کامیون بازگشت ؛ پس از رسیدن به قم پیشنهاد کرد تا
او پشت فرمان بنشیند تا من مقداری استراحت کنم در
آنجا بود که من یکی از نوشیدنی های رانی را خوردم.
پس از آن دیگر متوجه هیچ چیزی نشدم و تنها زمانی که
بیدار شدم  ،خودم را در داخل بیمارستان شهرستان
بوئین زه��را مشاهده ک��ردم .آنجا بود که به من گفتند
چندین روز است که تحت مراقبت پزشکی قرار دارم   .
دربررسی هاصحتاظهاراترانندهتریلربرایکارآگاهان

 /٩٥٢٣٩٥٩٧ق

آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام �� واﺣﺪ ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘ� و ﻣﻌﺪﻧ�
ﺟﻬﺖ ﻫﻤ�ﺎر� ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎ� ذ�ﻞ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ:
 -١ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ �ﺎ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺳﺮاﻣﻴ�) ﺣﺪاﻗﻞ ��
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ �ﺎر(� -٢ﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻌﺪن)ﺣﺪاﻗﻞ �� ﺳﺎل
ﺳﺎﺑﻘﻪ �ﺎر( ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻮاﺑﻖ �ﺎر�
و ﺗﺤﺼﻴﻠ� ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� :ﻣﺸﻬﺪ ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،١٤
ﭘﻼ� � ،٢٨ﺪ ﭘﺴﺘ�  ٩١٨٥٧٧٥٦٤١ارﺳﺎل و �ﺎ
ﺟﻬﺖ ﺗ�ﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
) ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ٩ﺻﺒﺢ اﻟ�  ١٣ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ(
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محرز شد و در ادامه کارآگاهان موفق به شناسایی یکی
از مجرمان سابقه دار و تحت تعقیب مرجع قضایی به نام
مجتبی شدند که فروردین امسال با گرفتن مرخصی
از زن��دان خارج و سپس متواری شده بود  .سرانجام با
شناسایی آخرین مخفیگاه مجتبی در هفتم آبان موفق به
دستگیری وی شدند  .مجتبی صراحتا به سرقت محموله
روغن های صنعتی از تهران و چندین فقره سرقت مشابه
در سمنان  ،سبزوار و شاهرود اعتراف و عنوان کرد که
تمامی سرقت هارا به همراه فریدون انجام داده است.با
اعترافات مجتبی،فریدوننیزدستگیروتمامیاعترافات
مجتبیراتأییدکرد .سرهنگکارآگاهحسینزارع،رئیس
پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ  ،با اعالم این خبر
گفت :در ادامه تحقیقات از دو متهم پرونده  ،کارآگاهان
اطالع پیدا کردند متهمان پس از سرقت محموله های
روغنهایصنعتی،خودروهاییدککشرابهشهرستان
بوئینزهرامنتقلودربیابانهایاینشهرستانرهاکرده
و متواریمیشدندکه چندیندستگاهتریلرمسروقه رها
شده در شهرستان بوئین زهرا شناسایی و در ادامه نیز
سایر رانندگان این خودروهای سنگین که دقیقا به همین
شیوه و شگرد و توسط متهمان مورد سرقت محموله قرار
گرفته بودند ،شناسایی و برای پیگیری شکایات خود
به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند  .

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺮق اﯾﺮان
)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(

 /٩٥٢٤٠١١٨ف

در ﻧﻈﺮ دارد ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣ�ﺎﻧﻴ��
و ﺑﺮﻗ� ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻠﻮ� ﻣﺴ�ﻮﻧ� در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ
ﭘﺮوژه ﺑﻬﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت  %٢٠ﻧﻘﺪ و %٨٠
ﺗﻬﺎﺗﺮ از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺧﺮ�ﺪار� ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﻟﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ �ﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻣﺪت �� ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺎ ارا�ﻪ ﻣﻌﺮﻓ� ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺮ�ﺰ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس :ﻣﺸﻬﺪ،
ﭼﻬﺎرراه ﭘﻞ ﺧﺎ�� ،ﻧﺒﺶ اﺳﺪا ...زاده  ،٨ﭘﻼ�
 ٢٣ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس٠٥١-٣٨٤٨٣٤٢٢-٦ :

 /٩٥٢٥٥٣٩٢م

 /٩٥٢٢٣٢٨٥د

 /٩٥٢٣٢٧٧٦ل

 /٩٥٢٥٣٢٣١ف
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