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کمیته بررسی طرح اصالح موادی از قانون
وکالت در مجلس تشکیل می شود

خانه ملت -حجت االسالم حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن اشاره به رد کلیات الیحه جامع وکالت در کمیسیون
گفت :کمیته 5نفره ای برای بررسی و تهیه طرح اصالح موادی از قانون وکالت تشکیل می شود .پیشتر پورمختار یک عضو کمیسیون حقوقی گفته
بود«:یکیازرفعایرادهایاینالیحه،تعیینتکلیفوکالییکهزیرنظرقوهقضاییهدربرنامهچهارمتوسعهجذبشدهوفعالیتمیکنند،خواهدبود».

فرمانده نیروی دریاییارتشخبرداد

پول هایی که حمایت می خرند

پیوندهایگروهک منافقین با تیم ترامپ

ورود ناوهای ایرانی
به اقیانوساطلسبرایاولینبار

الی کلیفتون/لوبالگ -شایعات فراوان درباره نامزدهای
پست کلیدی وزارت امور خارجه در دولت ترامپ از هم اکنون
ناقوس جنگ و اس�لام هراسی را به ص��دا درآورده است.
ستوننویسواشنگتنپست،جاشراجیناشارهکردکهمطابق
گزارشها،شهردارسابقنیویورکرودیجولیانی،خودرابرای
یک مالقات برای رسیدن به پست وزیر امورخارجه یا دادستان
کل آماده می کند .او از کسانی است که مخالف قرار گرفتن
نام گروهک منافقین در لیستی بود که زمانی از سازمان های
تروریستی خارجی ارائه داده شد.
جولیانیتنهاعضومحتملدولتآیندهنیستکهروابطنزدیک
خود را با این گروهک حفظ کرده است .گروهکی که در کشتن
 6آمریکایی در ایران بین سال های  1973و ( 1976سال
های 51تا 54شمسی) دست داشت .جان بولتون فرد دیگری
است که شایعات زیادی درباره حضور او در کابینه ترامپ به
عنوان وزیر امورخارجه شنیده می شود ،کلر لوپز در لیست
معاون مشاور امنیت ملی نامش دیده می شود و نیوت گینگریچ
پیشنهادوزارتامورخارجهراردکردهامامشتاقاستکهپست
مشاور سیاسی در دولت ترامپ را برعهده بگیرد .همه این افراد
حامی این گروهک هستند و سرکرده این فرقه (مریم رجوی) را
ستایشمیکنند.
مسعود رج��وی از سال  2003دی��ده نشده اس��ت .تابستان
گذشته «ترکی بن فیصل آل سعود» ،رئیس سابق سازمان
اطالعات عربستان سعودی در سخنان خود در مورد مسعود
رجوی ،وی را با عنوان «مرحوم» خطاب کرد؛ عنوانی که به
احتمال زیاد از مرگ او خبر می دهد .در عین حال ،اشاره ای
ضمنی در حمایت عربستان سعودی از این گروه دارد .در واقع،
تشکیلیکاتحادفرصتطلبهموارهیکمشخصهازگروهک
منافقین بوده است .در سال ،2012یک مقام ایاالت متحده به
انبیسیگفتکهسازماناطالعاتملیاسرائیل،موساد،این
گروهکراآموزشمیدهدوآنهارامسلحمیکندتادانشمندان
هسته ای ایران را ترور کنند.
این گروه سعی دارد تصویری از یک دولت تبعیدی ،سکوالر و
آلترناتیو دموکراتیک برای نظام ایران ،از خود ارائه دهد .اما
عدم نفوذ این گروهک در داخل ایران و بین مردم و شک و تردید
درباره اتهام های برنامه ریزی شده ای که این گروه به ایران وارد

اسکورت 3844کشتی تجاری و نفتکش در خلیج عدن

هادی محمدی – فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران با بیان این خبر که ناوگروه چهل و چهارم
نیروی دریایی موفق شد برای اولین بار وارد اقیانوس
اطلس شود  ،اظهار داشت  :این ناوگروه متشکل از ناوشکن
الوند و ناو پشتیبانی بوشهر توانست قاره آفریقا را دور بزند
و وارد اقیانوس اطلس شود و هم اکنون در بندر دوربان
آفریقای جنوبی پهلو گرفته است.
▪ ▪حرکت بعدی عبور از عرض اقیانوس اطلس

به گزارش خراسان امیر دریادار حبیب ا ...سیاری که در
آستانه روز نیروی دریایی ارتش در نشست خبری سخن
می گفت ضمن اعالم این خبر خاطرنشان کرد  :این حرکت
اول به سمت اقیانوس اطلس بود و امیدواریم در آینده ان
شاء ا ...حرکت بعدی برای عبور از عرض اقیانوس اطلس
باشد .وی ادامه داد  :سخنگوی وزارت دفاع آمریکا مدعی
شده بود که ایرانیان نمی توانند وارد اقیانوس اطلس شوند
واینمهمعلیرغممیلاستکبارجهانیانجامشدهوانشاء
ا ...قطعا این اقیانوس را دور خواهیم زد.

▪ ▪راداره��ا  ،اژدره��ا ،پهپادها و شبیه سازهای جدید در
نیروی دریایی

فرمانده نداجا همچنین با بیان اینکه موفق شدیم در
بزرگترین ناو پشتیبانی جنوب غرب آسیا به نام خارک برای

اولین بار تعمیرات اساسی انجام دهیم  ،افزود  :در روزهای
آینده الحاق این ناو نیز انجام خواهد گرفت .سیاری سومین
دستاورد نیروی دریایی را تجهیز ناوشکنها و ناوها به
موشکهای سطح به سطح با باالترین برد عنوان کرد و گفت
 :همچنین موفق شدیم شناورهای خود را به پهپادهای
پیشرفته مجهز کنیم.
وی از برگزاری رزمایش تخصصی زیردریایی های نداجا
در هفته ج��اری خبر داد و اف��زود  :این رزمایش مقدمه
ای برای رزمایش بزرگ دریایی والیت  95در بهمن ماه
است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه سامانه یکپارچه
کشف و شناسایی و رهگیری اهداف سطحی به نام " ثامن"،
رادار نظامی دریایی به نام  LPIو شبکه ای شدن رادار سپر
دریا را از دیگر دستاوردهای نداجا در عرصه ارتباطات
دانست و افزود  :موضوع دیگر بهینه کردن اژدرهاست
که در سالهای گذشته دنبال شده و توانستیم اژدرها را در
حوزه برد و اصابت دقیق به هدف بهینه سازی نماییم.
ویساختشبیهسازتوفانکهمیتوانددراستخرهامحیط
دریا را شبیه سازی کند و شبیه ساز اتاق کنترل صدمات را
از دیگر دستاوردهای این حوزه برشمرد و ادامه داد  :در
روز  16آذر شاهد رونمایی از سه بالگرد بازسازی شده
با تکنولوژی باال و پرواز  5فروند هواناو بازسازی شده در
بندرعباس خواهیم بود.

▪ ▪ایرانمیزبانبعدی فرماندهاننیرویدریایی کشورهای
حاشیه اقیانوس هند

وی از برگزاری ششمین همایش فرماندهان نیروی دریایی
حاشیه اقیانوس هند به میزبانی نیروی دریایی جمهوری
اسالمی ایران خبر داد و گفت :پیش بینی میشود 40
تیم از کشورهای مختلف در ماه اول سال  2018در ایران
حاضر شوند.فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اینکه
درسالجاریناوگروههایمابهکشورهایهند،پاکستان،
عمان ،تانزانیا ،آذربایجان و آفریقای جنوبی سفر کرده اند،
تصریح کرد :انشاءا ...تا پایان سال از کشورهای روسیه،
قزاقستان ،ترکمنستان و بقیه کشورهای حاشیه اقیانوس
هند از جنوب شرق آسیا بازدید خواهیم داشت.
▪ ▪اسکورت  3844کشتی در خلیج عدن

سیاری با اشاره به اینکه تا امروز  44ناوگروه رزمی و 5

ناوگروه صلح دوستی به دریاهای آزاد اع��زام کرده ایم،
خاطر نشان کرد :حضور مستمر در خلیج عدن برای تامین
امنیت این منطقه و برنامه مان داشته ایم و تا امروز 3844
فروند کشتی نفت کش و تجاری در خلیج عدن اسکورت
شده اند و در راستای اجرایی شدن نظریه بازگشت به دریا
در سواحل مکران مستقر شده و در حال ساخت دو منطقه
و سه پایگاه هستیم.
▪ ▪ناوگروه ایرانی به ایتالیا اعزام می شود

فرمانده نیروی دری��ای��ی همچنین در پاسخ به سوال
خ��راس��ان در م��ورد حضور ی��ک ن��اوگ��روه ایتالیایی در
بندرعباس و ادامه این رفت و آمدها با اروپا توضیح داد:
ما میزبان ناو ایتالیایی در بندر عباس بودیم و بازدید ما
انجام شد و طی تفاهمنامه ای در آینده ما نیز از بنادر ایتالیا
بازدید خواهیم داشت.

سردارشریف ۵۰:تکاورسپاهبهشهادترسیدندتااستاندارمنطقهبتواندباامنیتبهمردمخدمتکند
تا اواسط دولت احمدی نژاد بخش عمده ای از پروژه های اقتصادی در اختیار نهضت آزادی بود
سخنگوی سپاه در مورد ادعای برخی رسانههای آمریکا در
مورد عدم تعامل دولت و سپاه گفت ۵۰ :تکاور ما برای بازپس
گیری ارتفاعات قندیل و جاسوسان به شهادت رسیدند .این
کار برای برقراری امنیت است تا استاندار ما بتواند در شمال
غربکشورباامنیتبهمردمخدمتکند.همینالگوبرایکل
کشورموضوعیتدارد.ازطرفیدیدگاههایدشمنهمروشن
است.سرداررمضانشریفکهباایلناگفتوگومیکرداشاره
ای به زمان و جزئیات بیشتری از شهادت 50تکاور سپاه نکرد
اما به نظر می رسد اشاره وی به مجموعه درگیری هایی باشد
کهگروهکهایتروریستیطی 5سالاخیردرمناطقمرزی
شمالغربایجادکردهاند .سخنگویسپاهتاکیدکرد:هدف

دشمنایجاددوقطبیدرکشوراست.رفتارسپاه،رفتارمشخص
و تعریف شدهای در چارچوب سیاستهای نظام و تدابیر رهبر
معظم انقالب است که یکی از این تدابیر هم حمایت از دولت
است .االن دولت در بخش عمدهای مسئول رفاه و آسایش
مردموامنیتآنهاست،برایهمینسپاهیکیازحامیانجدی
همه دولتهاست نه فقط این دولت .وی افزود :این اقدامی
مغرضانه است که کسانی تالش کنند ،موضعگیریها و رفتار
سپاهرامنصوببهیکدولتخاصبدانند.سردارشریفاضافه
کرد:صادقانهمیگویم،بخشعمدهپروژههایدولتکهوزرای
محترمدرهفتهدولتافتتاحکردند،محصولزحماتقرارگاه
سازندگیسپاهبودهاستکهالبتهباپشتیبانیومساعدتدولت

صورت گرفته است .بنابراین حساسیت خاصی در این مورد
وجودندارد.رئیسجمهورهمدرهمایشفرماندهانباصراحت
ازپشتیبانیسپاهازدولتبهویژهدرزمینهسازندگیتقدیرکرد.
در زمینه های امنیتی و نظامی هم کمک به دولت جزو وظایف
مصرحوروشنسپاهاست.
حتی در وظایف مربوط به سازندگی هم رئیسجمهور عالوه
بر فعالیتهای قبلی تقاضاها و مطالبات جدیدی نیز از سپاه
داشتند.وی همچنین گفت :تا اواس��ط دولت احمدی نژاد
بخشعمدهایازپروژههایاقتصادیوپولسازکشوردرحوزه
خودروسازیدراختیارنهضتآزادیبودهاست.مستنداتاین
همموجوداست.

تحلیل «الوقت» درباره زمینه های روابط راهبردی مسکو با تهران
به م��وازات تشدید بحران سوریه و ورود نظامی روس ها به
صحنه بحران ،که به همکاری راهبردی -تاکتیکی تهران
و مسکو در فرآیندهای سیاسی و امنیتی این کشور منتهی
شد؛ گمانه زنی های مختلفی درباره دالیل نزدیکی روس ها
به ایران در بحران سوریه و سایر بحران های منطقه ای مطرح
شده است .اما آنچه بیش از همه بدیهی می نماید این است
که روس ها بر این باورند که هدف نهایی غرب از دامن زدن
به ناآرامی و آشوب در سوریه ،ضربه زدن به ای��ران است .به
گزارشپایگاهخبریتحلیلیالوقت،ازنگاهمقاماتکرملین،
سوریه از متحدین اصلی ایران محسوب می شود و چنانچه
غرب بتواند این متحد را شکست ده��د ،آنگاه امکان دارد
موج ناآرامی ها به ایران نیز برسد .چنین امری نه تنها موجب
بی ثباتی واقعی منطقه خواهد شد ،بلکه عمال ایران را نیز از
حلقهدوستانمسکوخارجمیسازد.ازسویدیگر،جمهوری
های آسیای مرکزی و قفقاز از بسترهای مناسبی همچون
درگیری داخلی ،اختالفات قومی ،ملی گرایی ،بنیادگرایی
اسالمی،اختالفاتمرزی،انتقالقدرتومباحثجانشینی
سیاسی ب��رای پذیرش بحران وهابی – تروریستی سوریه
برخوردار هستند و این در حالی است که روسیه به شدت از
بروزهرگونهتغییروتحولغیرمنتظرهوغیرقابلپیشبینیدر

مناطق پیرامونی خود بیمناک است مضاف بر آنکه می تواند
جریانانرژیدراینمنطقهرانیزبهمخاطرهاندازد.چنینامری
به هیچ وجه در راستای منافع ملی و امنیتی روسیه محسوب
نمی شود .در نتیجه با توجه به اینکه احتمال تاثیرگذاری
رویدادهای کشورهای عربی بر اوضاع قفقاز و آسیای مرکزی
وجود دارد ،لذا تحوالت خاورمیانه از این منظر نیز یک چالش
مهممحسوبمیشود .بنابرایننگرانیروسیهازوقوعتحوالتی
همچونوقایعجهانعربدرآسیایمرکزیوقفقاز،چندانبی
موردنیست .ازاینروروسیهتاکنونبهمخالفتبادسیسههای
غربیبرایشکلدهیمجددبهفضایخاورمیانهپرداختهوبا
موضع سخت و محکم خود ،اجرای این طرح ها را پیچیده تر و
مشکلترساختهاست.درمجموعروسهابراینباورندکهدر
صورت سقوط حکومت اسد در سوریه ،آنگاه غرب به آشوب و
ناآرامیدرایراندامنمیزندوسپسبهسمتفتحکشورهای
آسیای مرکزی و قفقاز حرکت می کند .در چنین شرایطی،
عمال غرب به مرزهای روسیه رخنه کرده و می تواند با حمایت
ازعناصرواگرایانه،زمینههایفروپاشیوتجزیهروسیهرافراهم
نماید .همین امر باعث شکل گیری مواضع متفاوتی از سوی
روسیه در قبال بحران سوریه شده و روند نوینی را در سیاست
خاورمیانهایمسکوبهوجودآوردهاست.

▪ ▪مگر دولت میتواند به بخش خصوصی اینقدر بدهکار
باشد؟

سخنگوی سپاه تاکید کرد ۹۰ :درصد پیمانکاران خرد
آرزو و التماس میکنند که بیایند با قرارگاه سازندگی سپاه
کار کنند .دلیل اول این است که می دانند مجموعه سپاه
خوش حساب است ،دلیل دوم هم این است که میگویند
این ها اعتبار دارند .االن بیشترین بدهکاری دولت در حوزه
سازندگی ،به قرارگاه سازندگی سپاه است .مگر دولت
میتواند به بخش خصوصی اینقدر بدهکار باشد؟ در این
صورت آنها هر روز اعتصاب می کنند ،اما اینجا از این خبرها
نیست.

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺷﻤﺎره ) ٩۵-١٠ * ٩۵-٩ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﻣﺤﻞ اﺟﺮا

رد�ﻒ

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﺑﻪ ر�ﺎل

آﺑﺮﺳﺎﻧ� ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ� ﭘﺎ�ﻴﻦ دﺳﺖ
٩٥-٩

ﺳﺪ ﺷﻴﺮ�ﻦ دره  -ﻗﻄﻌﻪ  ٣ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

١٢٠٦٣٥١٢٣٥٣

ﺑﺠﻨﻮرد  -ﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻤﻠﻘﺎن
٩٥-١٠

آﺑﺮﺳﺎﻧ� ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻣﺎم رﺿﺎ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻤﻠﻘﺎن

١٣٢٢٠٧٨٨٦٠٧

ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران رﺷﺘﻪ آب ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎ�ﻪ  ٥ﺣﺪا�ﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت  ٧روز �ﺎر� از ﺗﺎر�ﺦ
درج آﮔﻬ� ﻧﻮﺑﺖ دوم روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫٠٩٫٠٢ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﮔﻮاﻫ� ﺗﺄ�ﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﭘﺮ�ﻨﺖ
ﻇﺮﻓﻴﺖ �ﺎر� ﻣﺠﺎز ﺑﺮا� در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥٫٠٩٫١٣
ﺑﻪ آدرس :ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻠﻮار ﻣﺪرس ﺟﻨﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد �ﺸﺎورز� ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮح و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.

ﺷﺮا�ﻂ ﻣﺰا�ﺪه:
�-١ﻠﻴﻪ ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� واﺟﺪاﻟﺸﺮا�ﻂ ﻣﻮرد ﺗﺎ�ﻴﺪ ﺷﺮ�ﺖ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎ� ﻧﻔﺘ� اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻣﺰا�ﺪه در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
-٢اراﺋﻪ ﺳﭙﺮده ﺷﺮ�ﺖ در ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻣﺰا�ﺪه  ١٠٨٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
-٣ﻓﺮوش اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻣﺰا�ﺪه از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥/٨/٢٥ﻟﻐﺎ�ﺖ ٩٥/٩/١٢ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
-٤آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ � ٩٥/٩/١٨ﻪ ﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎ�ﺴﺖ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻮ�ﻞ
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدار� ﻗﺎ�ﻦ ﮔﺮدد.
-٥زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ راس ﺳﺎﻋﺖ ١٠ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥/٩/٢٠ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
-٦در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع از اﻧﻌﻘﺎد ﭘﻴﻤﺎن ﺳﭙﺮده ﺑﺮﻧﺪه �ﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻣﺰا�ﺪه ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
-٧ﺷﻬﺮدار� در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
-٨ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻫﺎ� �ﺎرﺷﻨﺎﺳ� و ﭼﺎپ آﮔﻬ� ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻣﺰا�ﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
-٩ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﻬﺎ�  ٠٥٦-٣٢٥٢٢٠٨١-٣واﺣﺪ اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ� ﺷﻬﺮدار�
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده �ﺎ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� ﺷﻬﺮدار� ﺑﻪ آدرس www.ghayencity.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻮروزى-ﺷﻬﺮدار ﻗﺎﯾﻦ

اداره ﮐﻞ راه آﻫﻦ ﺧﺮاﺳﺎن

ردﯾﻒ

١
٢

۴

 /٩٥٢٥٩٠٧٠د

ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ�

) -ﺑﻨﺪ ح ﺗﺒﺼﺮه  (٥و

ﺳﻔﺮ ر�ﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر�

ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل  -ﻧﺼﺐ اﺗﺼﺎﻻت  -ﺣﻮﺿﭽﻪ - ١٫٥ * ١٫٥

ﺷﺮ�ﺖ آﺑﻔﺎر
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ�

٦٠٣٢٠٠٠٠٠

 ٢٤٠روز

ﻣﺨﺰن  ٥٠٠ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد  -ﻣﺨﺎزن  ١٠٠رﺣﻴﻢ داد-
آﻏﺠﻪ  -ﺗﺨﺖ ﻣﻴﺶ  -ﻣﺎر�ﺮ و ...
ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل  -ﺣﻮﺿﭽﻪ

ﺷﺮ�ﺖ آﺑﻔﺎر
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ�

٦٦١٠٤٠٠٠٠

 ١٧٨روز

 - ١٫٥ * ١٫٥ﺣﻮﺿﭽﻪ  - ٢٫٥*٢ﺣﻮﺿﭽﻪ  - ٤*٢ﻋﺒﻮر ﻋﺮﺿ�

 اﺗﺎﻗ�  ٢ - ٢ﻓﺮﻣﺎن ا�ﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ  -ﭼﺎﻫ� ﭘﻤﭙﺎژ  -ﺣﺼﺎر�ﺸ� - ١٥*١٥ﺣﺼﺎر�ﺸ�  - ٢٤*٢٤ﺣﺼﺎر�ﺸ�  ٥٠*٥٠و ...

ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٣:١٥روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥٫٠٩٫٢٥
و زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﺳﺎﻋﺖ  ٠٨:٠٠ﺻﺒﺢ روز ��ﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥٫٠٩٫٢٨
ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺗﺒﺼﺮه :اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ� ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﻴﺲ و �ﺎ ارز�ﺎﺑ� ﻧﺸﺪه در ا�ﻦﺷﺮ�ﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺷﺪه و ﭘﺲ از �ﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز
ﻻزم ذ�ﺮ ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� ﺑﺮا� ﻫﺮ ﭘﺮوژه ،اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻣ� ﮔﺮدد.

* �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨ� اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را در
ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و �ﺎ ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ www.abfarnkh.ir :ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
* ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ٠٥٨-٣٢٢٣٦٧٠١ :داﺧﻠ� ١٢٦٢
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺿﺮورى :ﺷﺮ�ﺖ آﺑﻔﺎر در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل �� �ﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
 /٩٥٢٦٠٣٢٥و

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر١٣٩۵/٠٩/٠٢:

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻴﺎرى ﺷﻬﺮدارى ﻫﺎى اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ درﻧﻈﺮ دارد ﺗﻌﺪاد� از اﻣﻼ� وﻣﺴﺘﻐﻼت ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذ�ﻞ)ﺣﻖ اﻟﺴﻬﻢ ﺧﻮد( را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ ٩٥/٠٩/٠٢
اﻟ�  ٩٥/٠٩/١٨ﻫﻤﻪ روزه از ﺳﺎﻋﺖ  ٨:٣٠ﺻﺒﺢ ﻟﻐﺎ�ﺖ  ١٤:٣٠ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ا�ﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺎزد�ﺪ از ﻣﺤﻞ و در�ﺎﻓﺖ ﻓﺮم ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻴﺎر� ﺷﻬﺮدار� ﻫﺎ� اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� واﻗﻊ
در ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ-ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻏﻔﺎر�-ﺧﻴﺎﺑﺎن �ﺎس -ﭘﻼ� ٤٥و �ﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�  www.sko.irو �ﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش ﻣﺠﺘﻤﻊ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮدار� ﻗﺎ�ﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس٠٥٦-٣٢٣٤١٢٨٠ -٨١ :
-١اﺧﺬ ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺻﻞ ﭼ� ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه �ﺎ ﻓﻴﺶ وار�ﺰ �ﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� ﺑﻪ ﻣﻴﺰان %٥ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎ�ﻪ ﻣﻠ� ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮم ﺷﺮا�ﻂ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﻫﻤﻪ روزه در ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ-٢ .ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ�
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻴﺎر� ﺷﻬﺮدار� ﻫﺎ� ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥/٠٩/٢٠ﺳﺎﻋﺖ ٩ﺻﺒﺢ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪ� ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ-٣ .ﺷﺮا�ﻂ اﺟﺎره ﻫﺮ �� از اﻣﻼ� ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ� ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
-٥اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت از دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺰا�ﺪه و ﺑﺎزد�ﺪ از اﻣﻼ� ﻻزم و ﺿﺮور� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم
ﮔﺮﻓﺖ-٤ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده و �ﺎ ﻣﺨﺪوش و ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﺸﺮوط از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ و اﻣﻀﺎء ﭘﺸﺖ و رو� ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺿﺮور� اﺳﺖ.
-٦ﺳﺎزﻣﺎن در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل �� �ﺎ �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ-٧ .رﻋﺎ�ﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ �ﺎر�ﻨﺎن دوﻟﺖ اﻟﺰاﻣ� اﺳﺖ.
ﺑﺎزد�ﺪ و اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘ� ﻣﺘﻮﺟﻪ ا�ﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

٣

اداره ﻛﻞ راهآﻫﻦ ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﺮوژه ز�ﺮ را از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ :
 -١ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار  :اداره ﻛﻞ راه آﻫﻦ ﺧﺮاﺳﺎن  -٢ .ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :اداﻣﻪ ﺗ�ﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ا�ﺴﺘﮕﺎه راه آﻫﻦ اﺳﻔﺮا�ﻦ ) ﺣ�ﻢ آﺑﺎد (  -٣ .ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﯽ  :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٤روز ��ﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥/٩/١٤
 -۴ﻣﺤﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻀﻮرى اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﯽ  :ﻣﺸﻬﺪ ـ ﻣﻴﺪان راه آﻫﻦ-اداره ﻛﻞ راه آﻫﻦ ﺧﺮاﺳﺎن -ﺣﻮزه ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ – اﻣﻮر
ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺧﺮ�ﺪﻫﺎ )ﺑﺮا� ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ  http://iets.mporg.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.( .
 -۵ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﯽ  :ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  -٩٥/٩/٣٠ﭼﻬﺎرراه راه آﻫﻦ ـ ﺣﻮزه
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ـ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اداره ﻛﻞ راه آﻫﻦ ﺧﺮاﺳﺎن  -۶ .ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر :
دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﺳﻴﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﺳﻴﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ��ﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ) (٢٬٣٢٧٬٣٦٥٬١٥٦
ر�ﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� �ﺎ وار�ﺰ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  ٤٠٠١٠٦٤٠٠٧١٤٠٠٣٨ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﺰد
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰ� ج.ا.ا ﺑﻨﺎم ﺗﻤﺮﻛﺰ وﺟﻮه ﺳﭙﺮده ذ�ﺤﺴﺎﺑ� ﻃﺮﺣﻬﺎ� ﻋﻤﺮاﻧ� راه آﻫﻦ  -٧ .ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺬار
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮ�ﺖ در ﻓﺮآ�ﻨﺪ ارﺟﺎع �ﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه د�ﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻤﺪ�ﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -٨.ﺑﺮآورد
ﻛﻠﯽ ﭘﺮوژه  :ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ  ٥٦٫٣٦٨٫٢٥٧٫٧٦٧ر�ﺎل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ� ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ  ١٣٩٥ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﻌﻘﺎد
ﭘﻴﻤﺎن اﺟﺮا� ﻛﺎرﻫﺎ� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ٨٩/٢/٤ -١٠٠/٦٤٠٥ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ -٩.رﺷﺘﻪ و رﺗﺒﻪ
ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎر  :داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  ٤در رﺷﺘﻪ اﺑﻨﻴﻪ ﻃﺒﻖ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ� و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� �ﺸﻮر اﻟﺰاﻣ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ  -١٠ .ﻫﺰ�ﻨﻪ دو ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .

ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ�
 )ﺑﻨﺪ ح ﺗﺒﺼﺮه  (٥وﺳﻔﺮ ر�ﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر�

ﻣﺪت
اﺟﺮا

»آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه اﻣﻼک ﻣﺮﺣﻠﻪ اول«

 /٩٥٢٥٦١٩٣ج

) آﮔﻬﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ(
) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره ) (٩۵-٣٧-١٨دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اى(

ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر

دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ )ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ��
�ﺎ وار�ﺰ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮ�ﺖ
آﺑﻔﺎر ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ�(

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨ� ،ﺟﺰﺋﻴﺎت در ﺳﺎ�ﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺰاﯾﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎى CNG

ﻣﻮﺿﻮع :واﮔﺬارى ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از دو ﺟﺎﯾﮕﺎه  CNGﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارى ﺑﻪ ﻣﺪت ٢ﺳﺎل

کرده است ـ ازجمله در مورد مسائل هسته ای ایران که این گروه
با عکس برداری از یک مکان رها شده قدیمی ،ادعا می کرد
شواهدی از لویزان  3یک مرکز مخفی غنی سازی اورانیوم در
حومه تهران به دست آورده است ـ نشان دهنده تالش های این
فرقهبرایبهدستآوردنجاپاهاییدرواشنگتناستتاازکمک
های مالی گروه ها و سیاستمدارانی برخوردار شود که رجوی را
ستایش و به نام تغییر رژیم ،با آن ها همکاری می کند.
این گروهک به پرداخت مبالغ فراوان به مقامات سابق برای
شرکت در رویدادهای آنها و صحبت کردن در مراسم معروف
است.لیهمیلتون،رئیسپیشینکمیتهروابطخارجیمجلس
نمایندگان که  12سال مرکز «ویلسون وودرو» را مدیریت می
کرد،درمصاحبهبااینترپرسسرویسگفتکهبهاو«مقدارقابل
توجهی» پرداخت شد تا در یک همایش این گروهک در سال
 2011حضور داشته باشد.
جولیانی ،بولتون ،لوپز و گینگریچ همه از مریم رجوی ستایش
کرده اند و ایاالت متحده را به تغییر رژیم در تهران تشویق می
کنند و این گروهک را یک دولت مشروع ایرانی در تبعید می
دانند .جولیانی در سخنرانی خود در تجمع آن ها در خارج از
پاریس ،در حالی که هزینه صحبت کردنش را دریافت کرده
بود ،خطاب به حضار گفت« :من از هیچ رئیس جمهوری برای
انتخابات ایاالت متحده حمایت نمی کنم مگر این که در پشت
شعار روشنی که من از آن حمایت می کنم ایستاده باشد .این
شعار چه می گوید؟ «تغییر رژیم» ...من از نامزدی حمایت نمی
کنم که باعث شود آنها(ایران) به یک قدرت هسته ای تبدیل
شوند».
بولتون هم در همان سخنرانی در تابستان گذشته در پاریس
گفت« :تنها یک پاسخ وجود دارد :حمایت از گروه های مخالف
بهنفعسرنگونیحکومتتهران.اینبایدسیاستاصلیایاالت
متحدهباشدودراولینفرصتبههمراهدوستانشآنرابهانجام
برساند ».گینگریچ نیز در این همایش صحبت کرد« :توافق
هسته ای صورت گرفته دیوانگی است ».اگر لوپز ،جولیانی،
بولتون یا گینگریچ در دولت ترامپ به پستی برسند ،گروهک
منافقین در باالترین سطح دسترسی در دولت ایاالت متحده
آمریکا قرار می گیرد.
منبع :دیپلماسی ایرانی

۵
۶
٧
٨
٩
١٠
١١

آدرس ﻗﻄﻌﻪ/ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ
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اﻋﻴﺎن ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻧﻮع ﻣﻠﮏ ﮐﺎرﺑﺮى

ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ اﺟﺎره ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﯾﺎل

%۵ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ رﯾﺎل

١٥٫٨١

ﺗﺠﺎر�

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

 ٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

 ١٫٢٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

١٤٫٧٢

ﺗﺠﺎر�

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

 ٧٥٠٫٠٠٠ر�ﺎل

١٣٫١٤

ﺗﺠﺎر�

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

 ٦٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

١٨٫٣٩

ﺗﺠﺎر�

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

١٦٫٢٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

 ٨١٠٫٠٠٠ر�ﺎل

١٣٫٨٤

ﺗﺠﺎر�

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

٢٢٫٢٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

 ١٫١١٠٫٠٠٠ر�ﺎل

٢٥٫٥٢

ﺗﺠﺎر�

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

 ١٫٥٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

٢٠٫٦٠

ﺗﺠﺎر�

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

 ١٫٥٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

٧٧٫٩٥

دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎر�

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

 ٢٫١٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

٦٦٫١٤

دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎر�

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

٣٩٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

 ١٫٩٥٠٫٠٠٠ر�ﺎل

٥٨٫٩٢

دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎر�

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

 ١٫٦٥٠٫٠٠٠ر�ﺎل

٨٧٫٤٠

دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎر�

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

 ١٫٢٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل

ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﮐﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ٣دﺳﺘﮕﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﺎرﮐﻴﻨﮓ ﻣﺸﺎع ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ١٣١٩ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺸﺎﻋﺎت در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ  ٣۶٢,٧۵ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮزﻣﻴﻦ  ۴٢۴,۵۴ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﻃﺒﻘﻪ اول ١٢,۵۶ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
واﺣﺪﻫﺎى ﺗﺠﺎرى داراى اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺮق ﻣﺠﺰا و آب و ﮔﺎز ﻣﺸﺘﺮک و واﺣﺪﻫﺎى دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎرى اﻣﺘﻴﺎز آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز ﻣﺠﺰا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 /٩٥٢٥٩٨٦١ج
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