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فرمانده کل ارتش :درحال مقابله با
تهدیدهای بی مهار هستیم

...

نماز جمعه

باشگاهخبرنگاران-امیرسرلشکرصالحیفرماندهکلارتشایرانبااشارهبهاینکهآمریکاییهانهابرقدرتبلکهابرزورگوهستندوبههیچتعهد
وامضاییپایبندنیستندوماامروزدرحالمقابلهباتهدیداتبیمهاروبیتعهدهستیم،یادآورشد:درواقعآنهاابرزورگوهستندکهبههیچتعهد
وامضاییپایبندنیستند.پسهرتشکیالتیراکهزورداردنمیگویندتشکیالتزندهوجهانی،درواقعآنتشکیالتیکتشکیالتمردهاست.

...

کوتاه از سیاست

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان مطرح کرد:

رویکردهای تهیه لیست انتخاباتی اصالح طلبان
برای شوراها

خاتمی  :روس��ای قوا دعواه��ای خود را
رسانهاینکنند

منتجب نیا :احتمال دارد مشکلی پیش آید و دکتر روحانی نتواند در
صحنه حضور پیدا کند

لغوهرسخنرانیمایهشرمساریاست

هادی محمدی  -نقض برجام با تصویب قانون تحریمی در
کنگره آمریکا  ،توصیه های انتخاباتی  ،پیگیری حقوق های
نجومیوواکنشبهسخناننخستوزیرانگلیسعلیهایران،
نکاتمهمیبودکهامامجمعهموقتتهرانروزگذشتهبهآن
هاپرداختکهباشعارهایمرگبرآمریکا،مرگبرانگلیسو
مرگبرغارتگربیتالمالنمازگزاراننیزمورداستقبالقرار
گرفت .بهگزارشخراسانآیتا...سیداحمدخاتمی ضمن
بیانانتظارشازروسای 3قوهمقننه،مجریهوقضاییه،گفت
:انتظارازروسایسهقوهایناستکهمعلماخالقبرایمردم
باشند،اینچهمعنادارددعواهایخودرارسانهایکنند؟شما
کهجلساتخصوصیداریدومیتوانیدآنجادعواهایخودرا
فیصلهدهیدالبتههرکسکهآغازگرایندعواهاستمستحق
توبیخ بیشتر است .خاتمی با بیان اینکه به بهانه انتخابات
نباید قوای سه گانه کشور تضعیف شوند  ،خاطر نشان کرد:
کوپن تخریب به قوه قضاییه رسیده است و من به این عزیزان
عرض می کنم هر کس خربزه می خورد پای لرزش هم می
نشیند زیرا شما با فتنه و حقوق های نجومی درگیر شدید و
این هزینه اش است هرچند باید مقاومت کرده و از میدان به
در نشوید .خطیب موقت جمعه تهران در ادامه خطبه دوم به
موضوعاتانتخاباتیپرداختوبابیاناینکهیکانتخاباتیک
جشنسیاسیدرایراناست،اظهارداشت:درجامعههمهدر
چارچوب های معین شده حق حرف زدن دارند و سخنرانی
های همه را برهم زدن بد است چه این سخنران از جناح ما
باشد یا نباشد و اگر مایه شرمساری است همه اینها باید مایه
شرمساریباشدزیرادرجامعهآزادگرفتنتریبونمعناندارد.

پورمختار:مجلس ارتباط ورزشیها با
صهیونیستها را پیگیری میکند

در اجالسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه در قم

آیت ا ...یزدی :برخی شخصیت ها حتی یک کلمه هم از
نظام و دوستی و دشمنی ها چیزی نمی گویند
سخنرانی سردار سلیمانی بدون حضور خبرنگاران برگزار شد

دهمیناجالسسراسریجامعهمدرسینحوزهعلمیهقمپنج
شنبه،باحضوربیشازدوهزارتنازشخصیتهاومسئوالن
سیاسیوحوزویوباسخنرانیچهرههایمطرححوزهوارائه
گزارش فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برگزار شد .بر
اساسقطعنامهپایانیاینهمایش،اینمراسم باهدفتبادل
نظردرباره«حوزهانقالبی؛بایستههاوراهکارها»برگزارشد.
آیتا ...محمد یزدی ،رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه در
آغاز این همایش تأکید کرد« :کم نیستند افراد ،استادان و
شخصیتهایبرجستهایکهنهتنهابهمسائلروزتوجهندارند
بلکهالزمنمیداننداطرافیانهماینگونهباشندوبهمسائل
روزاشارهاینمیکنند...حتییککلمههمازنظامجمهوری
اسالمی ایران و دوستی و دشمنی ها چیزی نمی گویند ».به
گزارش ایرنا در این اجالسیه ،آیات احمد جنتی دبیر شورای
نگهبان،امامیکاشانیامامجمعهموقتتهرانوحججاسالم
محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر انقالب و ناطق نوری
عضو مجمع تشخیص مصلحت حضور داشتند .همچنین

سخنرانی سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در این
اجالسیه بدون حضور خبرنگاران ،عکاسان و تصویربرداران
انجام شد .به گزارش ایلنا سردار سلیمانی در سخنان خود
گزارشی از آخرین وضعیت منطقه و تحوالت مرتبط با آن
ارائه کرد .سخنرانی آیتا ...سبحانی ،مقتدایی ،حسینی
بوشهری ،اعرافی ،موسوی جزایری ،ماهرخ و موسوی از
دیگربرنامههایاینمراسمبود.دربیانیهپایانیایناجالس
با اشاره به بدعهدی و پیمان شکنیهای مکرر آمریکاییها
در مسئله برجام تأکید شده که «تصویب تحریمهای اخیر در
کنگره آمریکا این درس عبرت و پیام را برای مسئوالن کشور
دارد که تنها راه برای حفظ عزت و سربلندی ایران اسالمی
تکیه بر توان داخلی و اقتصاد مقاومتی است ».همچنین در
اینبیانیهافزودهشده :آمریکابداندنقضصریحبرجامپاسخ
کوبنده به دنبال خواهد داشت .آیت ا ...جنتی نیز در حاشیه
اینمراسمتأکیدکرد طلبههادرعرصههایانقالبیحضوری
جدیداشتهباشند.

ف�����ارس -ع���ض���و ک��م��ی��س��ی��ون
قضایی مجلس ،ب��ا اع��ت��راض به
ارتباط ورزش��ک��اران ،مسئوالن
و داوران رش��ت �هه��ای ورزش��ی
رزم��ی با تیمهای ورزش��ی رژیم
صهیونیستی ،از پیگیری قاطعانه نمایندگان نسبت
به ارتباط میان ورزشکاران ،مسئوالن و داوران ایرانی
رشتههای رزمی با تیمهای اسرائیلی خبر داد .پورمختار
اف��زود :وزارت ورزش باید در این زمینه پاسخگو باشد.
همچنین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت
ملی گفت :این کمیسیون از دستگا ههای اطالعاتی و
امنیتی میخواهد موضوع رابطه برخی ورزش��ک��اران،
مسئوالن و داوران ایرانی رشتههای رزمی را با تیمهای
رژیم صهیونیستی پیگیری کنند.

افشین حبیبزاده ،عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح
طلبان با اعالم خبر برگزاری نشست آینده این شورا در روز
یکشنبه گفت :شورایعالی سیاست گذاری اصالحطلبان در
دوره جدید فعالیت ساختارهای خود را ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا ،وی با بیان اینکه سه کمیته شورایعالی
سیاستگذاری فعالیت خود را آغاز کردهاند ،تصریح کرد:
تنها کمیته چهارم یا کمیته سیاستهای کالن باقی مانده که
در جلسه آینده که روز یکشنبه برگزار خواهد شد ،وظایف و
ساختار آن به تصویب خواهد رسید .عضو شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان یادآور شد :باتوجه به
اینکه برای تعیین اسامی کاندیداها نیازمند تنظیم سند شاخصهای نامزدهای انتخاباتی هستیم ،این
مسئله را در دستور کار کمیته سیاستها و راهبردهای این شورا قرار دادهایم .حبیب زاده ضمن تأکید بر
شاخصهاییچونسوابقعلمی،اجراییوتخصصیبهتشریحبرخیازشاخصهایدیگرنیزپرداخت.وی
«پایبندی و اعتقاد به فعالیت گروهی و فراکسیونی» « ،توانایی افراد در برقراری ارتباط با مردم و نمایندگان
آنها در محالت» و «توانایی کاندیداها در برقراری ارتباط مستمر با کارشناسان و نخبگان» را از جمله شاخص
های مدنظر برای انتخاب نامزدهای مورد تأیید این شورا دانست.

فابیوس :لغو توافق هستهای اشتباه بزرگی است
فارس  -وزیرخارجهسابقفرانسه
نسبت به تبعات بر هم زدن توافق
هستهای ،هشدار داد و چنین
ک���اری را ی��ک «اش��ت��ب��اه ب��زرگ»
توصیف ک���رد .ل���وران فابیوس
افزود« :این تنها یک توافق بین آمریکا و ایران نیست ،بلکه
توافقی است که توسط جامعه بینالملل و شورای امنیت
پذیرفتهشدهاست.اگریککشورتصمیمبهلغوتوافقبگیرد،
ایرانیها واکنش نشان خواهند داد و نتیجهاش چه خواهد
بود؟میخواهیمبهجنگبرویم؟نه،مضحکاست».فابیوس
ادامه داد« :روشن است که ما باید به توافق پایبند بمانیم».

▪ ▪منتجب نیا :شخصیت ه��ای اص�لاح طلب در گوشه
ذهنشان افرادی را در کنار روحانی داشته باشند

به گزارش خبرآنالین ،رسول منتجب نیا ،قائم مقام حزب
اعتماد ملی نیز در خصوص انتخابات ریاست جمهوری
سال آینده گفت :بهتر است شخصیتهای اصال حطلب و
تصمیمگیران در گوشه ذهنشان افرادی را داشته باشند و
ی کاندیدای همه ما دکتر
روی آنها کار کنند اما به صورت رسم 
روحانی باشد .وی افزود :باالخره احتمال بسیار ضعیف وجود
دارد که از جهتی مشکلی پیش آید و دکتر روحانی نتواند در صحنه حضور پیدا کند.

آبنیکی:دولت یازدهم زیرساختهای
هستهای را منهدم کرد!

رئیس جمهور آذربایجان قانون افزایش همکاری ها با ایران را تأیید کرد

کنماییحقوقهاینجومیدروغبهحسابمیآید
▪ ▪کوچ 

خطیبموقتتهراندرخطبهاولنمازبااشارهبهدروغصریحو
بزرگنماییهمهاینمواردراازمصادیقدروغبرشمردوگفت:
بهطورمثالممکناستدرقوهایفسادیاتفاقافتادهباشد
وفردیآنرابهکلنهادهانسبتدهدکهایندروغغیرصریح
است.ویبابیاناینکهکوچکنماییهمنوعیدروغبهحساب
میآید،بهحقوقهاینجومیاشارهکردوگفت:حقوقهای
نجومی دل متدینین را رنجانده و رهبر انقالب را متاثر کرده
اما حاال مدام مصاحبه میکنند و میگویند که قانونی بوده
است؛عدالتوانصافکجارفته؟روحنظاماسالمیمبارزهبا
بیعدالتیوتبعیضاست،مگرهرچیزیکهرویکاغذنوشته
شددرهرشرایطیقانونتلقیمیشود.ویباتاکیددوبارهبر
غیرقابلاعتمادبودندنیایاستکبار،خاطرنشانکرد:تجربه
نشان داده که مستکبران قابل اعتماد و مذاکره نیستند و نه
تنها سیاست لبخند در مقابل آنها جواب نمی دهد بلکه باید
فقطبازبانزوروایستادگیدربرابرشانمقاومتکرد.

«الهام علیاف» رئیس جمهور آذربایجان ،قانونی که اخیرا
پارلمان این کشور درباره افزایش همکاریها با جمهوری
اسالمی ای��ران به تصویب رسانده بود را تأیید کرد .به
گزارش فارس به نقل از «اسپوتنیک» ،پارلمان آذربایجان
در پایان ماه اکتبر( 2ماه پیش) ،بیانیه باکو در خصوص
افزایش همکاریها با ایران را تصویب کرده بود .نخستین
نشست سهجانبه میان آذربایجان ،ایران و روسیه در تاریخ
 8آگوست (مرداد  )95در باکو برگزار شد .در این نشست،
 3کشور درباره طیف گستردهای از مسائل بینالمللی و
منطقهای بحث و گفتوگو کردند .افزایش همکاریهای

قرار است در ایران برگزار شود.
▪ ▪نتانیاهو امروز به باکو می رود

سهجانبه در خصوص پروژههای خاص نیز از جمله این
گفتوگو بود .گفته می شود نشست آینده این  3کشور

همزمان ،خبرگزاری های جمهوری آذربایجان از سفر
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به باکو
خبر می دهند .سفری که قرار است امروز انجام شود.
براساس گزارش ها این نخستین سفر نخست وزیر رژیم
صهیونیستی به جمهوری آذربایجان است و قرار است
در این سفر قراردادهای همکاری های اقتصادی میان
نتانیاهو و الهام علی اف امضا شود .طی سال های اخیر

نگاهیمتفاوتوطنزبهاخبارکشوردرستونرادیواآلن
هرروزدرصفحه«همشهریسالم»
آﮔﻬﯽ اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ

روابط جمهوری آذربایجان با رژیم صهیونیستی افزایش
یافته است.
در همین حال به گزارش رسا ،در اعتراض به این سفر
روز گذشته مردم تبریز با برپایی تظاهرات اعتراضآمیز
پس از اقامه نماز جمعه این شهر ،با سردادن شعار مرگ
بر اسرائیل و در دست داشتن تصاویری از جنایات رژیم
صهیونیستی در کشورهای مختلف اسالمی خواستار
لغو سفر نتانیاهو به باکو شدند .حدود  99درصد مردم
جمهوری آذربایجان مسلمان و بیش از  80درصد آن ها
شیعه هستند.

آﮔﻬﯽ اﺑﻼغ اﺟﺮاﺋﻴﻪ
ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻗﺒﻠ� ﻣﻨﺘﺸﺮه درﺧﺼﻮص دﻋﻮ� �ﺮ�ﻢ ﺷ�ﺮزاده ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻋﺪ�
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ اﺑﻼغ ﻣ� ﺷﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ�ﮕﺎﻧ�  ١٠٫٩5٠4٨6ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور
اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨ� اﻟﺰام ﺑﻪ اﺧﺬ ﭘﺎ�ﺎن �ﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﻔ�ﻴ� �ﻠﻴﻪ
ﺑﺪﻫ� ﻫﺎ� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻟﺬا ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ٩٫١١٨٫١١٩ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮا� اﺣ�ﺎم ﻣﺪﻧ�
�� ﻧﻮﺑﺖ در ﺟﺮا�ﺪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎرﭼﺎپ و از زﻣﺎن ﭼﺎپ �ﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺑﻼغ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣ� ﮔﺮدد ﺑﻌﺪ از ده روز ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮا اﺧﻄﺎر �ﺎ اﺑﻼﻏﻴﻪ ا� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را �ﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺟﺮا اﻋﻼم ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ .م اﻟﻒ 4٣6١٣
 /٩٥٢٧٦٠٥٣آ
ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ دﻫﻢ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ آﻗﺎ� /ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻋﺰ�ﺰ� ﺑﻬﺎر ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮل
اﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ� ﺷﻮد در ﻣﻮرد دﻋﻮ� آﻗﺎ�/ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻫﻤﺘ� ﺑﻬﺎر ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ دا�ﺮ
ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣ�ﻢ ﺷﻤﺎره  ٠٠٠١١٠٥در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ ٢٣٫٩٥٠٤٥٦
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺟﺎر�ﻪ و ﻫﺰ�ﻨﻪ دادرﺳ� و ﺣﻖ اﻟﻮ�ﺎﻟﻪ و�ﻴﻞ ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪه ا�ﺪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ درج ﻣ� ﮔﺮدد را� ﺻﺎدره ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در
روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ا�ﻦ دادﮔﺎه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .م اﻟﻒ ٤٣٦١٢
ﺷﻴﺪ ﭘﻴﻠﻪ ور -ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٢٣دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٢٧٦٠٤٧آ

آﮔﻬﯽ ﺗﺒﺎدل ﻟﻮاﯾﺢ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ
آﮔﻬ� اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻣﺸ�ﻮر�
ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ�ﺷﻮد �ﻪ آﻗﺎ� ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻌﻴﻤ�ﭘﻮر
دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪ�ﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫ� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
 ٩٥٫٢٫١٧-٩٥٠٩٩٧٧٥٧٨٠٠٠٣٢٨ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ  ٣٠دادﮔﺎه
ﻋﻤﻮﻣ� ﻣﺸﻬﺪ؛ درا�ﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻄﺮح �ﻪ ﺑﻪ �ﻼﺳﻪ ١٨٫٩٥٠٦٠٤ت
ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره -٩٥٠٩٩٧٥١٣٣٨٠٠٩١٩
 ٩٥٫٧٫٢٨ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ  ١٨دادﮔﺎه ﺗﺠﺪ�ﺪﻧﻈﺮ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�،
ﻣﺴﺘﻨﺪا ﺑﻪ ﻣﻮاد  ٣٥٣و  ٢٩٢ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ� ﻣﺪﻧ� دادﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻌﺘﺮض ﻋﻨﻪ را ﺑﺎ اﺻﻼح ﺗﺎ�ﻴﺪ ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﺪ.م اﻟﻒ ٤٣٤٠٦
ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ١٨دادﮔﺎه ﺗﺠﺪ�ﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ در اﺟﺮا� دﺳﺘﻮر ﻣﻮاد  ٧٣و  ٣٤٦ﻗﺎﻧﻮن آﺋﻴﻦ دادرﺳ�
دادﮔﺎه ﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧ� ،ﺑﻪ آﻗﺎ� ﻋﻠ� ﻣﺮاد
رﺿﺎ�� ﻓﺮزﻧﺪ �ﻞ ﻣﺮاد و ﺻﺎدق ﺗﺮاﺑ� ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤ�ﺎن ،اﺑﻼغ
ﻣ� ﺷﻮد �ﻪ از دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٧٥٧٧٩٠٠٨٣٤در ﭘﺮوﻧﺪه
ﺷﻤﺎره  ٩٥٠١٤٠٫٢٩ﺗﺠﺪ�ﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫ� �ﺮده اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎ درج در روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻣ� ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻇﺮف ده
روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ا�ﻦ آﮔﻬ� ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دادﮔﺎه و اﻋﻼم
ﻧﺸﺎﻧ� اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮد و در�ﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧ� دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ
ﺗﺠﺪ�ﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫ� ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨ� دار�ﺪ �ﺘﺒﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .ﭘﺲ
از ﮔﺬﺷﺖ ده روز از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� اﻋﻢ از ا�ﻦ ﭘﺎﺳﺨ� از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎ
رﺳﻴﺪه �ﺎ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪ�ﺪﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .م اﻟﻒ ٤٣٦١٦
ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٢٩دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٢٧٦٠٤٣آ

 /٩٥٢٧٤٦٦٢آ

آﮔﻬﯽ اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﯽ

آﮔﻬ� اﺣﻀﺎر ﻣﺘﻬﻢ
در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ١٣٢٫٩٥٠٩٨٤آﻗﺎ�/ﺧﺎﻧﻢ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﻣﻈﻔﺮ� ﺑﺎ�ﮕ� ﻓﺮزﻧﺪ -ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻓ� ﭘﻠﻤﭗ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده و ﺑﻪ
ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده ٣٤٤ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ� اﻣﻮر �ﻴﻔﺮ� ﻣﺮاﺗﺐ
در روزﻧﺎﻣﻪ آﮔﻬ� ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣ�ﻠﻒ اﺳﺖ راس ﺳﺎﻋﺖ  ١٢روز
 ٩٥٫١٠٫١٩در ﺷﻌﺒﻪ  ١٣٢دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ� ﺟﺰا� ﻣﺸﻬﺪ
ﺣﺎﺿﺮ و از اﺗﻬﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑ� دﻓﺎع ﻧﻤﺎ�ﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر
در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر رﺳﻴﺪﮔ� و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.م اﻟﻒ ٤٢٦٧٤
ﻣﺪ�ﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ١٣٢دادﮔﺎه �ﻴﻔﺮ� ٢ﻣﺸﻬﺪ

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺮو آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﻗﺒﻠ� ﺑﻪ آﻗﺎ�/ﺧﺎﻧﻢ رﺳﻮل ﺣ�ﺎ� ﻓﺮزﻧﺪ
رﺿﺎ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤ�ﺎن اﺑﻼغ ﻣ� ﺷﻮد در ﻣﻮرد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻧ�
ﻣﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ�ﻴﺪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣ�ﻢ
ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٧٥٧٥٩٠٠٧٥٦در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ ٩١٩٣٠٦٧٢
ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ  ٩٣٠٩٩٧٧٥٧٥٩٠٠٦٩٤ﺻﺎدره از ا�ﻦ دادﮔﺎه ﻧﺎم
ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﻧ� اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮ�ﻦ درج ﺷﺪه �ﻪ دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪا ﺑﻪ ﻣﺎده
 ٣٠٩ﻗﺎﻧﻮن آﺋﻴﻦ دادرﺳ� ﻣﺪﻧ� آن را ﺑﻪ ﺑﺎﻧ� ﻣﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﺻﻼح
ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ درج ﻣ� ﮔﺮدد .را� ﺻﺎدره
ﻏﻴﺎﺑ� و از ﺗﺎر�ﺦ درج در روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در
ا�ﻦ دادﮔﺎه اﺳﺖ .م اﻟﻒ ٤٣٦١٤
ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٢٧٦٠٦٥آ

 /٩٥٢٧٠٨٤٧آ

ﭘﻴﺮو ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ٩٥١٠١١٥١٢١٠٠٢٢٢٠ﻣﻮرﺧﻪ
 ١٣٩٥٫٠٨٫١١درﺧﺼﻮص آﮔﻬ� اﺣﻀﺎر ﻣﺘﻬﻢ اﺻﻐﺮ
ﺣﺎﻓﻈ� در ﭘﺮوﻧﺪه �ﻼﺳﻪ  ٢٢٤٫٩٥٠٣٧١ﻣﺘﻘﻀ� اﺳﺖ
در ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺴﺮ�ﻊ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ .م اﻟﻒ ٣٩٥١١

دادﯾﺎر ﺷﻌﺒﻪ  ٢٢۴دادﺳﺮاى ﻧﺎﺣﻴﻪ  ٢ﻣﺸﻬﺪ -ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﻨﯽ ﺑﺎﺷﯽ

 /٩٥٢٧٦٠٦١آ

آﮔﻬﯽ اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ در اﺟﺮا� دﺳﺘﻮر ﻣﺎده  ٧٣و ﺗﺒﺼﺮه ذ�ﻞ ﻣﺎده  ٣٠٢ﻗﺎﻧﻮن
آﺋﻴﻦ دادرﺳ� دادﮔﺎه ﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮرﻣﺪﻧ� و ﭘﻴﺮو
آﮔﻬ� ﻗﺒﻠ� ،ﺑﻪ آﻗﺎ� ﻋﻠ� ﻣﺮاد رﺿﺎ�� ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﻞ ﻣﺮاد و ﺻﺎدق ﺗﺮاﺑ�
ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤ�ﺎن ،اﺑﻼغ ﻣ� ﺷﻮد �ﻪ در ﻣﻮرد دﻋﻮ� ﺣﺴﻴﻦ وﺑﺮد�
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻬﺪ� ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎره  ،٢٩٫٩٥٠١٤٠ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ را� ﺷﻤﺎره  ٩٥٠٩٩٧٧٥٧٧٩٠٠٨٤٢٣ﺑﻪ ﻗﺮار ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺎع
دﻋﻮ� ﻣﺸﺎراﻟﻴﻪ در ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪه ا�ﺪ.
ﻣﻔﺎد را� ﺑﺮا� �� ﺑﺎر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻣ� ﺷﻮد.
ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﺗﺎر�ﺦ اﺑﻼغ را� ﻣﺤﺴﻮب و از ﺗﺎر�ﺦ اﺑﻼغ ﻇﺮف
ﺑﻴﺴﺖ روز ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ﻫﻤﻴﻦ دادﮔﺎه اﺳﺖ.
م اﻟﻒ ٤٣٦١٥
ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٢٩دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٧٦٠٤٥آ

ﺗﺠﺪﯾﺪ آﮔﻬﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

 -١ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار :ﺷﺮ�ﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ارﺷﺎد
 -٢ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒ�ﻪ و ﻧﺼﺐ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺘﻔﺮﻓﻪ ،ﻧﺼﺐ �ﻨﺘﻮر و رﮔﻼﺗﻮر در ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧ�
ﺑﺮدﺳ�ﻦ )اﺟﺮا� ﺣﺪود  ٥٠٠٠ﻣﺘﺮ ﺷﺒ�ﻪ و ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ  ٤٠٠ﻣﻮرد اﻧﺸﻌﺎب ﭘﻠ� اﺗﻴﻠﻦ در ﻣﺪت  ٣٦٥روز
ﺗﻘﻮ�ﻤ�(
 -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 ٤٤٨٫٩٥٠٫٠٠٠ /-ر�ﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ�ﻪ ﺑﺎ�ﺪ ﺑﺼﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ��/
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮ� ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎر� ﻏﻴﺮﺑﺎﻧ�� �ﻪ دارا� ﻣﺠﻮز ﻻزم از ﻃﺮف ﺑﺎﻧ� ﻣﺮ�ﺰ� ﺟﻤﻬﻮر�
اﺳﻼﻣ� ا�ﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد.
 -٥ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٠٩٫٢٠اﻟ�  ٩٥٫٠٩٫٢٤ﺿﻤﻦ وار�ﺰ ﻣﺒﻠﻎ  ٣١٠٫٠٠٠/-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 ٩٥٫١٠٫٠٥
 -٧از ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� رﺗﺒﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات/ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
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 واﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ� اﻟﺰاﻣ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 - ٨ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ� واﺻﻠﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  ١٠٫٣٠/-ﻣﻮرخ  ٩٥٫١٠٫٠٥در �ﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎز و ﺧﻮاﻧﺪه ﻣ� ﺷﻮد و ﺣﻀﻮر
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪﮔﺎنو �ﺎ��ﻧﻔﺮﻧﻤﺎ�ﻨﺪهﻣﺠﺎزآﻧﻬﺎ ﺑﺎﻫﻤﺮاهداﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪﻣﻤﻬﻮرﺑﻪﻣﻬﺮﺷﺮ�ﺖدرﺟﻠﺴﻪاﻓﺘﺘﺎح ﭘﺎ�ﺎتآزاداﺳﺖ.
ﺷﺎ�ﺎن ذ�ﺮ اﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳ� ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ا�ﻦ آﮔﻬ� ،در ﺳﺎﻋﺖ  www.nigc-khrz.irاﻣ�ﺎن ﭘﺬ�ﺮ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ �ﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ٣٧٠٧٢٢١٢:ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮ�ﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٢٧٤٢٣٢آ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى

آﮔﻬﯽ اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ در اﺟﺮا� دﺳﺘﻮرﻣﺎده  ٧٣و ﺗﺒﺼﺮه ذ�ﻞ ﻣﺎده  ٣٠٢ﻗﺎﻧﻮن
آﺋﻴﻦ دادرﺳ� دادﮔﺎه ﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧ� و ﭘﻴﺮو آﮔﻬ�
ﻗﺒﻠ� ،ﺑﻪ آﻗﺎ� ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ�ﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤ�ﺎن،
اﺑﻼغ ﻣ� ﺷﻮد �ﻪ در ﻣﻮرد دﻋﻮ� ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد رﺿﺎﺋ� ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮد
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎره  ،٢٩٫٩٥٠٢٤٥ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ را� ﺷﻤﺎره
 ٩٥٠٩٩٧٧٥٧٧٩٠٠٩٧٩ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ � ٢٥٫٠٠٠ﻮرو ﺑﺎﺑﺖ
اﺻﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ٣٢٫٩٤١٫٥٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰ�ﻨﻪ
دادرﺳ� و ﺣﻖ اﻟﻨﺸﺮ آﮔﻬ� و ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ٢٤٫٧٨٠٫٠٠٠ر�ﺎل
ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ اﻟﻮ�ﺎﻟﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪو� در ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺤ�ﻮم ﺷﺪه ا�ﺪ.
ﻣﻔﺎد را� ﺑﺮا� �� ﺑﺎر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻣ� ﺷﻮد.
ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ،ﺗﺎر�ﺦ اﺑﻼغ را� ﻣﺤﺴﻮب و از ﺗﺎر�ﺦ اﺑﻼغ ﻇﺮف
ﺑﻴﺴﺖ روز ﻗﺎﺑﻞ واﺧﻮاﻫ� در ﻫﻤﻴﻦ دادﮔﺎه اﺳﺖ.م اﻟﻒ ٤٣٦١٧
ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  ٢٩دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ ﻣﺸﻬﺪ  /٩٥٢٧٦٠٣٨آ

تسنیم  -رئ��ی��س س��اب��ق مرکز
توسعه س��ازم��ان ان���رژی اتمی
ب��ا ب��ی��ان اینکه دول���ت ی��ازده��م
زی��رس��اخ �ته��ای ه��س��ت �های را
منهدم کرد ،گفت :تخریب فعلی
فعالیتهای هستهای در اثر برجام در دولت یازدهم باعث
شد برخی فعالیتها به سال  88و برخی به سال 90
بازگردند.حسین آبنیکی افزود :بازگشتپذیری تعهدات
کذب است .وی گفت :ما حتی تعهدات خود را فراتر نیز
انجام داد ه و در این برنامه نیز تسریع داشتهایم و حتی خود
آمریکاییها و آژانس بینالمللی انرژی اتمی تایید کردند
که ایران تعهدات خود را اجرا و عملیاتی کرده است.

ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ رﻋﺎ�ﺖ آ�ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ� و اﺳﺘﺎﻧ� و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪا�ﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻓﻨ�  ،ﻣﻬﻨﺪﺳ� و
ﺻﻨﻌﺘ� �ﺸﻮر و از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� �ﺎﻻﻫﺎ� ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذ�ﻞ را از ﺗﺄﻣﻴﻦ �ﻨﻨﺪه �ﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ �ﻨﻨﺪه ذ�ﺼﻼح ﺧﺮ�ﺪار� ﻧﻤﺎ�ﺪ .
ردﯾﻒ

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ رﯾﺎل

ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﻴﺪ

١

ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات �ﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ� ﺷﺎﻣﻞ ) ﺳ� ﭘ�
�ﻮ  ٬ﻫﺎرد �٬ﻴﺲ  ٬ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر  ٬ﭼﺎﭘﮕﺮ  ٬ﺗﺒﻠﺖ � ٬ﺎﺑﻞ
ﺷﺒ�ﻪ  ٬رم  ٬ﻣﺎدر ﺑﺮد  ٬و(...

ﻫﺎرد و رم ﮔﺎراﻧﺘ� ﺳﺎزﮔﺎر
ﻣﺎدرﺑﻮرد ﮔﺎراﻧﺘ� آواژﻧﮓ
ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﮔﺎراﻧﺘ� ﻣﺎد�ﺮان

١٩٤/٠٠٠/٠٠٠

٢

ﻟﻮازم ﺷﺒ�ﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮور �ﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ آﻧﺘﻦ ﺷﺒ�ﻪ و
ﺳﻮ�ﭻ و د�ﻮار آﺗﺶ و دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ NAS

اﺳﺘﺎﻧﺪارد
HD - SISCO

١٥٥/٥٠٠/٠٠٠

 /٩٥٢٧٥٩٣٩ت

٣
٤

�ﻨﺘﻮر  ١/٢ﻣﻮﻟﺘ� ﺟﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸ�
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ٢٥٠٠٠ﻋﺪد
�ﻨﺘﻮر  ١/٢ﻣﻮﻟﺘ� ﺟﺖ ﺧﺸ�
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ٢٥٠٠٠ﻋﺪد

٬OIMLR٤٩٬ ٤٠٦٤ ISO
DIN٥٠٩٣٠

٨٧٠/٠٠٠/٠٠٠

٥

ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻد� ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠ� اﭘﻮ�ﺴ� ﭘﻠ�
آﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘ� ﺳﺎ�ﺰ  ٢٠٠و  ٨٠٠و  ١٢٠٠و
 ١٤٠٠ﺟﻤﻌ ًﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ١٥٥٤ﻣﺘﺮ

٩٧-AWWA-C٢١٠
AWWA-C٢١٣
EN١٠٣٠٠-AWWAC٢٠٣

٨٤٠/٠٠٠/٠٠٠

٦

ﺷﻴﺮ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ٥٩٥٠ﻋﺪد

ISIRI٣٦٤٤٬٥٢٠٨ ISO

١٢٣/٠٠٠/٠٠٠

ﻧﻮع ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

 -١وار�ﺰ ﻧﻘﺪ� ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﺟﺎر� ﺷﻤﺎره

 ١٠٠٠٥٠٠٠٥ﺑﺎﻧﻚ
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺷﻌﺒﻪ آﺑﻔﺎ� ﻣﺸﻬﺪ .
 -٢ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ��
 – ٣اوراق ﻣﺸﺎر�ﺖ
 -٤ﭼ� ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻧ��

.١ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ  :ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﻬﺪ .٢ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر  :درآﻣﺪﻫﺎ� اﺧﺘﺼﺎﺻ� �ﺎرﻓﺮﻣﺎ .٣ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد  :از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﻟﻐﺎ�ﺖ �١٣٩٥/٩/٢٥ﺎ ﺳﺎ�ﺖ ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�
 http://iets.mporg.irو در ﺻﻮرت اﺑﻬﺎم ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ٠۵١٣-٧٠٠٨١٢۵ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .۴ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺎت :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� و دو و ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ  ١٤:٢٠ﻣﻮرخ  ٩٥/١٠/٥و
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ رد�ﻒ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ ﻣﻮرخ  ١٣٩٥/١٠/٩ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .۵ .ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت رد�ﻒ �� و دو و ﺷﺶ در ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﻣﻮرخ  ٩٥/١٠/٦ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .۶ .ﻣﺤﻞ و ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﺎﮐﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﻬﺪ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ،٢٦دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮ�ﺰ� ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﻬﺪ .٧.ﻫﺮ �ﺪام از ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺧﺮ�ﺪ رد�ﻒ
١و٢و ٦ﺑﺪون ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� و رد�ﻒ ٣و ٤و ٥ﺑﺎ ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ،ﺿﻤﻨ ًﺎ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت رد�ﻒ ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ ﺗﺠﺪ�ﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ ( .٨در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان واﺟﺪ
ﺷﺮا�ﻂ  ،ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت )ﻣﺤﻞ و ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ( �ﺘﺒ ًﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع واﺟﺪ�ﻦ ﺷﺮا�ﻂ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.٩.ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات  :از ﺗﺎر�ﺦ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﭘﺎ�ﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .١٠ .ﻫﺰ�ﻨﻪ درج آﮔﻬ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 /٩٥٢٧٤٨٤٨و

دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٧٦٠٣١د

CMYK

