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وزیر اقتصاد :هنوز زمان حذف  3صفر از پول
ملی فرا نرسیده است

شاخص

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

یوان

مشهد

) 50(36.650

)0( 40.200

)0(46.000

5.354

10.000

1.105.000

تهران

) 26( 36.507

)0( 40.110

) 157(46.122

5.354

9.989

1.108.650

سکه طرح جدید

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

) 210000( 10.850.000 11.100.000
10.950.000

) 33000(11.099.000

وزیر اقتصاد با اشاره به این که حذف سه صفر از پول ملی را ضروری میداند ،گفت که این اقدام باید در شرایط بهتری صورت گیرد .علی طیب
نیا در گفتوگو با ایسنا ،افزود :من نیز حذف سه صفر را اصالحی ضروری میدانم ولی اکنون زمان آن فرا نرسیده است .زمان حذف صفرها
از پول ملی وقتی فرا میرسد که بتوانیم تورم را مهار کرده و به یک وضعیت پایدار برسیم.

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

5.580.000

2.970.000

1.850.000

(دالر)

مقدار

79/048

5.600.000

2.940.000

1.850.000

)0(1.228

تغییر

+37

ایران از روسیه گوشت میخرد

فاز اول توسعه  3میدان نفتی غرب کارون با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

ایسنا  -ایران در نظر دارد به جای برزیل،
گوشت گاو خود را از منطقه آستاراخان
روسیه تامین کند .محمد مهدی کربالیی ،
مدیرعاملشرکتاتکایایران گفت:بعضی
قوانین و موانع حقوقی در آستاراخان وجود دارد که با برطرف
شدن آن امکان واردات گوشت به ایران مهیا می شود.

تولید300هزاربشکهایدر3میدانمشترک

 400میلیارد دالر ناقابل ،زیر خاک

نمودار باال ضریب بازیافت برخی از میادین غرب کارون
را نشان می دهد .منظور از ضریب بازیافت ،درصدی از
کل نفت مخزن است که قابل برداشت است .مثال ضریب
بازیافت 5.5درصدمیدانبزرگآزادگانجنوبیبهمعنی
آن است که فقط حدود  1.5میلیارد بشکه از بیش از 25
میلیارد بشکه نفت این میدان قابل استحصال است.
این در حالی است که شهنازی زاده مدیرعامل شرکت
مهندسیوتوسعهنفت(متن)معتقداستضریببازیافت
اینمیادینبهطورقطعتا 25درصدقابلافزایشاست.با
لحاظ ذخایر کل  67میلیارد بشکه ای میادین یادآوران،
آزادگان و یاران و افزایش ضریب بازیافت از حدود  10به
 25درصدحدود 10میلیاردبشکهنفتبیشتراستحصال
می شود؛ یعنی 400میلیارد دالر ناقابل.

...

یادداشت
محمد حقگو

economic@khorasannews.com

سوءتدبیردرطرححقوقهاینجومی
کلیاتطرحرسیدگی بهحقوقهاینجومیدرمجلسردشد.
اگر چه ممکن است در آینده مجدد ًا نمایندگان دست به کار
شده و طرح مجددی را راهی صحن بهارستان کنند ،اما جای
چند سوال در این زمینه باقی اس��ت.اول این که اگر موضوع
اینطرحدرکمیسیونغیرتخصصیاصل 90رابپذیریم،چرا
برایبررسیوتدویناینطرح،آنگونهکهنمایندگانمخالف
سخنگفتند،بهطورجامعازنظراتکارشناسیاستفادهنشده
است؟ بارها و بارها ،کارشناسان نسبت به کیفیت نامناسب
قوانینکشوراظهارنظرکردهاندواینمسالهایاستکهبدون
رو دربایستی ،دامنگیر عملکرد نظام قانونگذاری کشور بوده
است.چندسالقبلبودکهعبداللهیعضوکمیسیونبرنامهو
بودجهومحاسباتمجلسدرگفتگوباخبرگزاریخانهملت،با
بیاناینکهکیفیتقوانیندرکشورمطلوبنیست،تصریحکرده
بود که براساس آمارها 80درصد قوانین در کشور اصالحیه یا
استفساریه است و نشان میدهد که قوانین ما کافی و کارآمد
نیست!دوم:چرادرحالیکهبهگفتهخدادادیرئیسکمیسیون
اجتماعیمجلس،هماینکدولتبهصورتغیررسمیالیحه
اصالحقانوننظامخدماتکشوریرابهمجلسدادهودرحال
تهیهبرایتقدیمآنبهصورترسمیاست،اینطرحدرصحن
علنیمجلسبهبررسیگذاشتهشدهاست؟وچراهیاترئیسه
محترممجلساینموضوعرادرنظرنگرفتهاست؟فرضکنید
اینطرحدرمجلسرایمیآوردودرروزهایآتینیزاصالحیه
قانونمدیریتخدماتکشوریرسم ًا بهمجلسمیرسید.آن
گاه در صورت وجود تناقض بین این دو و محکم تر بودن قانون
مدیریتخدماتکشوری،اینتناقضچگونهمیخواستحل
شود؟در کنار همه این موارد ،توجه به این نکته نیز قابل توجه
است که طبق برآوردها ،هزینه یک دقیقه جلسه صحن علنی
مجلس بیش از  22میلیون و هزینه یک ساعت برگزاری این
جلسه ،بیش از یک میلیارد تومان برآورد شده است (تسنیم؛
 19خرداد  .)95این موارد مسئولیت نمایندگان مجلس در
بهارستانرابراینگاهجامع،کارشناسیونیزاتخاذتصمیمات
بهینهدرخانهملت،بیشتروبیشترآشکارمیسازد.

فاز اول سه میدان نفتی ی��ادآوران ،یاران
شمالی و آزادگان شمالی و  3میدان از 5
میدان غرب کارون ،روز گذشته با حضور
رئیس جمهور افتتاح شد.
البته تولید از این میدان ها پیش از این آغاز
شده است و در واقع مراسم انجام شده،
مراسم "تثبیت برداشت نفت" از این سه
ناحیه است.
این میدان ها را دو شرکت چینی و یک
شرکت ایرانی توسعه دادند.
ب��ه گ���زارش ش��ان��ا ،رئیس جمهور در این
مراسم با اشاره به تولید حدود  300هزار
بشکه در روز از این میدان ها ،گفت :بخشی
از طرحها و پروژههای غرب کارون در دولت
گذشته بهره ب��رداری شد و تولید از این
منطقه تا  ٦٥هزار بشکه هم افزایش یافت؛
اما امروز با گذشت سه سال ،از تولید روزانه
بیش از  ٢٥٠هزار بشکه حرف می زنیم.

▪ ▪طرح هایی هم ارز پارس جنوبی

وزیر نفت هم در این مراسم ،ضمن تشریح
جزئیات سرمایه گ��ذاری و تولید در میدان
های غرب کارون گفت که میدانهای غرب
کارون هم عرض میدان پارس جنوبی است،
همان طور که آن جا حرف اصلی ما در بخش
گاز است؛ اینجا هم حرف اصلی در بخش
نفت است .وزیر نفت با اشاره به برنامه ریزی
انجام شده برای رسیدن تولید میدانهای
غرب کارون به یک میلیون بشکه در روز یادآور
شد :این کار به شرطی امکانپذیر است که
بتوانیم ضریب بازیافت نفت را افزایش دهیم .
این موضوع یک انتخاب نیست بلکه یک الزام
قطعی است.
▪ ▪ 5قلوهای غرب کارون در یک نگاه

میدان های غرب کارون عمدتا با میدان های
مجنون و سندباد در عراق مشترک هستند

...



و به همین خاطر همیشه جزو اولویت های
توسعه بوده اند .این میادین در غرب استان
خوزستان و در خط مرزی با کشور عراق قرار
دارند .جدول زیر جزئیات توسعه این 5میدان
بزرگ و مهم نفتی را نشان می دهد .میادینی
که با تکمیل آنها بیش از یک میلیون بشکه
در روز نفت تولید خواهد شد .هم اکنون کل
تولید نفت کشور کمتر از  4میلیون بشکه در
روز است.
میدان

ایرنا  -نخستین محموله کاالهای چینی
که تا بندر گ��وادر پاکستان حمل شده
اس��ت ،دی��روز (ی��ک شنبه) در مراسمی
رسمی ب��ار کشتی ها شد تا به مقاصد
اصلی صادر شود .این بندر رقیب جدی بندر چابهار ایران
است که با همکاری هندی ها در دست توسعه است.
سرمایهگذاریانجامشده

پیمانکار

تولیدبرنامهریزی

آزادگان شمالی

شرکت ملی نفت چین ()CNPC

 ٢میلیارد و  ٥٥٠میلیون دالر

 75هزار بشکه

 85هزار بشکه

یاران جنوبی

مجموعه ای از شرکت های ایرانی

 600میلیون دالر

 35هزار بشکه

یاران شمالی

آزادگان جنوبی

مجموع

تاکنون

تولید فعلی در ک���ل ت��ول��ی��د ب���ا تکمیل

شده در فاز اول در روز

 3میلیارد دالر

ساینوپک چین

شرکت ایرانی پرشیا

فعال شرکت مناطق نفت خیز جنوب
-

 85هزار بشکه

 ٦٠٠میلیون دالر

 30هزار بشکه

 500میلیون دالر

 115هزار بشکه

 30هزار بشکه

 30هزار بشکه

 150هزار بشکه

 35تا  60هزار بشکه

حدود 50هزاربشکه  600هزار بشکه

 545میلیون بشکه

 280هزار بشکه

بیش از یک میلیون بشکه

عکس و شرح

صنعت

نگاه کوتاه مدت فقط بیکاری را مدتی به
تاخیر می اندازد

اعالم آمادگی یک بانک دولتی خارجی برای
پرداخت وثیقه بابک زنجانی

معاون نعمت زاده رکود صنعت را به گردن
مسکن انداخت

حسین بردبار-رئیس اتاق بازرگانی ایران اقتصاد مقاومتی را راهکار حل
مشکالت اقتصادی کشورمان دانست و با بیان این که از دیدگاه کالن،
اقتصاد ایران صرف ًا با مشکل بیکاری مواجه نیست ،گفت :نگاه کوتاهمدت
برای حل مشکالت فقط میتواند بیکاری را مدتی به تأخیر بیندازد و یا
اشتغال کاذب ایجاد کند.به گزارش خراسان ،غالمحسین شافعی دیروز
درجلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد :نقطه ورود
کشور به رکود ،از بخش تولید بوده است و باید برای حل این مشکل از همین
نقطه آغاز به کار کنیم.دراین جلسه همچنین نایب رئیس اتاق بازرگانی
ایران نیز انتخاب شد .پس از انتخاب شافعی به ریاست اتاق ایران باید کسی
جایگزین وی درهیئت رئیسه اتاق می شد که پس از رای گیری از هیئت
نمایندگان «سالح ورزی» با  178رای از  348عضو حاضر به عنوان نایب
رئیس اتاق ایران برگزیده شد.

وکیلمدافعبابکزنجانیاعالمکرد:یکبانکدولتیخارجیطینامهای
به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای پرداخت وثیقه بابک زنجانی
اعالم آمادگی کرده است.رسول کوهپایهزاده در گفتوگو با تسنیم افزود:
باتوجهبهاینکهاینبانکدولتینمیتوانستهمستقیمباقو هقضاییهارتباط
داشته باشد ،به بانک مرکزی نامه زده و درخواست کرده این موضوع را به
اطالع دستگاه قضایی برساند.
وی تأکید کرد :با توجه به این که پیشتر نیز شرکای خارجی زنجانی برای
پرداخت وثیقه اعالم آمادگی کرده بودند ،اکنون در بهترین موقعیت و
شرایط برای بازگشت پول هستیم.
کوهپایهزاده گفت :جالب اینکه بانک مرکزی به بانک ارس��ال کننده
سوئیفت پاسخ داده که این مسئله به ما مربوط نیست و شما مستقیم به
شرکت ملی نفت ایران نامه بزنید.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اش��اره به اینکه صنایع مرتبط با
ساختمان درگیر رکود هستند ،گفت :تازمانی که مسکن از رکود خارج
نشود ،این صنایع هم رشد نمیکنند.
محسن صالحی نیا در گفتوگو با مهر در خصوص رکود بخش صنعت با
بیان این که ما در صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی ،لوازم خانگی و
فوالدوخودرورشدتولیدداشتیم،افزود:رشدمنفیصنعتبیشتردربخش
صنایع مرتبط با ساختمان بوده است.
صالحینیابابیاناینکهصنعتساختمانحداقلبا ۵۰نوعصنعتمرتبط
است ،گفت :صنایع کاشی و سرامیک ،لوله و پروفیل ،لوازم آشپزخانه و
خیلی از صنایع دیگر مرتبط با این بخش هستند که به دلیل رکود بخش
مسکن ،رشدی نداشتهاند و تا زمانی که مسکن از رکود خارج نشود ،این
صنایع هم رشدی ندارند.

نرخ سود تسهیالت مسکن جوانان
تک رقمی شد
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت :با تصویب
هیئت مدیره بانک مسکن ،نرخ سود تسهیالت مسکن
جوانان از  11به  9درصد کاهش یافت .مرادی افزود:
سقف این تسهیالت نیز در تهران  ،110کالنشهرها
 100و در سایر شهرها  90میلیون تومان تعیین
شد.وی با بیان اینکه صاحبان این حساب ها ،بعد از 15
سال می توانند از این تسهیالت برای ساخت یا خرید
خانه با عمر حداکثر  20ساله استفاده کنند ،گفت :هر
کس که به سن  18سال رسیده باشد می تواند برای
خود یا اف��راد تحت تکفل ،این حساب کوتاه مدت را
افتتاح کند .دوره بازپرداخت آن نیز  20ساله بوده و

حجره لوکس مجازیفروشان در ایران!

ایسنا  -خرید و فروش از مجرای فضای
مجازی توسط شرکتهای بدون مجوز و
افراد مختلف نه تنها با رشدی قارچگونه
همراه بوده بلکه پدیدهای مهارناشدنی
را در حوزه تجارت الکترونیک به وجود آورده که تبعات آن
گریبان بخشهای مختلف از جمله مردم را خواهد گرفت.

...



وثیقه

ف���ازه���ای ب��ع��دی در روز
 300هزار بشکه

-

 320هزار بشکه

 7میلیارد و  250میلیون دالر

...



بخش خصوصی

بهره برداری پاکستان از بندر رقیب چابهار

روز

یادآوران

...

شاخص کل

بازار خبر

ترامپ شهر صنعتی متروکه را احیا می کند؟
دیترویتیکیازبزرگترینشهرهایصنعتیآمریکاست
که مرکز بسیاری از تولیدات صنعتی آمریکا مثل
خودروسازی های دایسلر و  . . .در این شهر قرار دارد.
اما تحوالت اقتصادی و ظهور صنایع جدید باعث شد
که چند سال قبل خبر ورشکستگی مالی این شهر،
مهاجرتجمعیتآنومتروکهشدنحدودنیمیازشهر
خبرساز شود .حاال ترامپ بر صنایع مادر تمرکز کرده
است و توجه ویژه ای به صنایع مالی ندارد .شاید او این
شهر نیمه متروکه را احیا کند.

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻧﻮﺑﺖ اول (

ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ اداره �ﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌ� و آﺑﺨﻴﺰدار� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� در ﻧﻈﺮ دارد اﻣﻮال ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذ�ﻞ را
از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﺎ ﺷﺮا�ﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

-١ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدرو ﺑﺎ ذ�ﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت:
ردﯾﻒ

ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ

١

متقاضیان می بایست در سال اول (ماهانه)  25هزار
تومان و در سال های بعد هر سال  2هزارتومان به مبلغ
سپرده گذاری (ماهانه) خود اضافه کنند.

ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮى
واﻧﺖ

ﭘﺎژن دو�ﺎﺑﻴﻦ

وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻼک

ﻣﺪل

١٣٨5

ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
 ٣٧٧اﻟﻒ ١١

ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻼ�

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻪ رﯾﺎل
١٩٫٠٠٠٫٠٠٠

-٢ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ،زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ﺑﺎزد�ﺪ :ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرﺧﻪ  ١٣٩٥٫٩٫٥اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه را در�ﺎﻓﺖ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ
از ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ١٣ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺑﺘﺪا� ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ� )اﺑﺘﺪا� ﺟﺎده ﻓﺮ�ﻤﺎن ( ﺟﻨﺐ ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ ،ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﻃﺮق ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
-٣ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه  ،ﻃﺒﻖ ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
-٤آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫٩٫١٦و ﮔﺸﺎ�ﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﻗﺮاﺋﺖ در ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ ﻣﻮرﺧﻪ  ١٣٩٥٫٩٫١٧در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ
ﺟﻠﺴﺎت اداره �ﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌ� و آﺑﺨﻴﺰدار� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
-٥ﺳﺎ�ﺮ ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
-٦ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه :ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮار و�ﻴﻞ آﺑﺎد  ،٣٠اﺑﺘﺪا� ﺑﻠﻮار ﺣﺎﻓﻆ اداره �ﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌ� و آﺑﺨﻴﺰدار� و �ﺎ در ﻣﺤﻞ ﺑﺎزد�ﺪ )ﻃﺒﻖ آدرس ﺑﻨﺪ (٢
-٧ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻫﺎ� درج آﮔﻬ� و ﻫﺰ�ﻨﻪ �ﺎرﺷﻨﺎﺳ� و ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤ� و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
-٨ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﺟﺮا�ﻢ راﻧﻨﺪﮔ� ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس  :اداره �ﻞ  -٣٨٠١١١٠٧ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﻃﺮق ٣٣٨٢٢١٧۶

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و آﺑﺨﻴﺰدارى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٢٥٥١٧٠ف

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺷﻬﺮدار� ﭼﻨﺎران در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ٣٧٤ﻣﻮرخ  ٩٥٫٦٫٤ﺷﻮرا� اﺳﻼﻣ� ﺷﻬﺮ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺮ�ﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ روﺷﻨﺎ�� ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ� )ره (  ،ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﺧﻮﺷﺮو  ،ﺑﻠﻮار ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻦ زاده و
ﺳﺎ�ﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .
ﺳﭙﺮده ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� �ﺎ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ
ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٩٥٫٩٫١١اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ� ﺷﻬﺮدار�
ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات :ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٩٫١٣واﺣﺪ ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﻬﺮدار�
ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول  ،دوم  ،ﺳﻮم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
.ﺷﻬﺮدار� در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ �� از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .
ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻫﺰ�ﻨﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬ� ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻬﺮوى  -ﺷﻬﺮدار ﭼﻨﺎران

 /٩٥٢٥٥٢٩٩ت

 /٩٥٢٥٥١٠٢ش

آﮔﻬﯽ ﻣﻔﻘﻮدى اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻓﺮوش ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ و ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ٨دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروى ﻣﺰاﯾﺪه اى

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ اﻋﻼم ﻣ� ﮔﺮدد ﺗﻌﺪاد  ٨ﻓﻘﺮه اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻓﺮوش ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ و �ﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎ�� ﺧﻮدروﻫﺎ� ﻣﺰا�ﺪه ا� ﻣﻮرد ﺗﻤﻠ� داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ�� زاﻫﺪان ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذ�ﻞ ﻣﻔﻘﻮد و از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.م.اﻟﻒ٢٣٧٩

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮدروﻫﺎى ﻣﺰاﯾﺪه اى

ردﯾﻒ

ﺷﻤﺎره ﭘﻼک

٢

 ٣٤٣ -٨٥اﻟﻒ ١٥

١

٣

٤

 ١٨٩ب  ١٣زاﻫﺪان
 ٤٣٨ -٨٥اﻟﻒ١٤

 ٤٢٧ -٨٥اﻟﻒ ١٦

٥

 ٤٧٧ -٨٥اﻟﻒ١١

٧

 ٤٢١ -٢٢اﻟﻒ ١٧

٦

٨

 ٤٣١ -٢٢اﻟﻒ ١٧

 ٤٣٢ -٢٢اﻟﻒ ١٧

ﻧﻮع ﺧﻮدرو

ﮐﺎرﺑﺮى

ﻣﺰدا دو �ﺎﺑﻴﻦ

واﻧﺖ

ﻧﻴﺴﺎن ﭘﻴ�ﺎپ

واﻧﺖ

ﭘﺎژن

ﺳﻮار�

�ﺎروان

ﻧﻴﺴﺎن ﭘﻴ�ﺎپ
ﻣﻮﺳﻮ
ﭘﺎژن

ﭘﺎژن

آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ
واﻧﺖ

رﻧﮓ

ﺳﻔﻴﺪ

١٣٨٢

ﺧﺎ�ﺴﺘﺮ�

١٣٨٠

ﺳﻔﻴﺪ

١٣٨١

ﺳﻔﻴﺪ

ﺳﻮار�

ﺳﻔﻴﺪ

ﺳﻮار�

ﻧﻮ� ﻣﺪاد�

ﺳﻮار�

ﻣﺪل

ﻧﻮ� ﻣﺪاد�

١٣٨٣

ﺧﺎ�ﺴﺘﺮ�

١٣٨٣

١٣٨٣

٤١٤٩٤٣

٥٧٠

اﺻﻞ ﺳﻨﺪ

٢١٥٧٧٥

١٣٨١

٢٠٠٥

ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺗﻮر

ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﯽ

ﻣﺪارک ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه

٢٤٨٨٩٧٥٥

١١٥٧٢

٢٤٨٦٥٥٧٦

اﺻﻞ ﺳﻨﺪ – اﺻﻞ �ﺎرت
اﺻﻞ �ﺎرت

٢٤٨٨٩١٧٧

٢٢١٠٣٨٠٣

اﺻﻞ ﺳﻨﺪ

٨٣٣٦ AT ٣٨٤٩٥

٨١٩٠٠٠١٦٢

اﺻﻞ ﺳﻨﺪ

٣٨١٣٤٩٣

١٥٧

اﺻﻞ ﺳﻨﺪ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ زاﻫﺪان

٦٤٣٦

٣٨١٣٨١٨

٤٠٢٦٤٢
١٧٦

اﺻﻞ ﺳﻨﺪ

اﺻﻞ ﺳﻨﺪ

/٩٥٢٥٥٢٥٨ز
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