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برنامه به مثابه «فهرست» یا «انتخاب»؟
سیاهه ای از مسائل ،اهداف و آرزوهای کشور (یا بخوانید
جمع محدودی از مسئوالن کشور) ،دوباره در قالب برنامه
توسعه (این بار برنامه ششم) ارائه شده است و پس از تصویب
کلیات مراحل تصویب جزئیات را می گذراند.
این در حالی است که انتقادات به این نوع برنامه ریزی و
ناکارآمدی آن طی سال های گذشته بیش از پیش در فضای
کارشناسی مطرح بوده و این روزها به اوج رسیده است.
مهمترین مشکل این نوع برنامه ریزی آن است که تالش
می کند همه جوانب و مسائل کشور را در نظر آورد .معموال
در فرآیند طراحی و تصویب به مرور تمام مسائلی که به فکر
میرسد(وتماممسائلیکهنمایندگاندرگیرآنهستند)به
بدنه برنامه تزریق می شود و نهایتا یک سیاهه از مجموعه ای
از موضوعات و محورها و اهداف حاصل می شود .سیاهه ای
که معموال روی کاغذ می ماند و دردی دوا نمی کند .دلیل
آن هم روشن است .برنامه دو سو دارد؛ یک سو اهدافی است
که باید به آن برسیم و مسائلی که باید حل شود و یک سو،
محدودیت های توان اجرایی و منابع مالی کشور.
معموال در کشور و مخصوصا در برنامه ریزی های  5ساله،
این مورد دوم کامال مغفول است .سیاهه ای از آرزوها لیست
می شود و در انتها می نویسند" :مسئولیت اجرای برنامه بر
عهدهدولتاست".کاریهمباایننداریمکهخودایندولت
درگیرهزارمسئلهاست.اصالپیشنیازاجرایهربرنامهای
اصالح ناکارآمدی و فساد در همین بخش عمومی کشور
است.اما در یک روال منطقی برنامه ریزی ،محدودیت های
منابع و توان در نظر گرفته شده و با توجه به آن از بین مسائل
و اهداف "انتخاب" می شود .این انتخاب ها ،مخصوصا اگر
برای یک دوره طوالنی  5ساله باشند ،نیاز به چند پیش
زمینه دارند؛ اول کار کارشناسی دقیق و مفصل ،دوم ایجاد
اجماعبینکارشناسانومسئوالنراجعبهاهمیتواولویت
آن و سوم چشم پوشی واقعی از آنچه انتخاب نشده است.اما
در فضایی که هیچکدام از این سه پیش زمینه وجود ندارد
ترجیح می دهیم کلی نویسی کنیم .در واقع صورت مسئله
را پاک می کنیم .اما محدودیت ها هستند و این همه اهداف
قابلیت اجرا ندارد .لذا "انتخاب" به مرحله اجرا موکول می
شود .مسئوالن اجرایی (مثال در وزارت اقتصاد) که خود
را مکلف به انجام  14پروژه ملی می بینند و توان و منابع
خود را در حد  4پروژه 4 ،مورد را به سلیقه خود انتخاب می
کنند و به پیش می برند؛ نتیجه این می شود که ایجاد پایگاه
اطالعاتی جامع بعد از  12سال ،پیاده سازی نظام جامع
مالیاتی بعد از 10سال ،اصالح قانون تاریخ مصرف گذشته
مالیات بر ارزش افزوده بعد از  3سال و چندین مورد دیگر،
همچنان به آینده موکول می شود!
در حالی که اگر آن سه پیش زمینه محقق شود و "انتخاب"
های محدود و درستی انجام دهیم ،نیروها و توان کشور
همگرا می ش��ود .اصال برنامه ب��رای آن است که بهترین
استفاده را از توان کشور ببریم .نه آنکه سیاهه ای بنویسیم
برای اینکه بگوییم بی برنامه نیستیم.

شاخص

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

باشگاهخبرنگارانجوان-دستگاهقضاییفرانسه"،کریستینالگارد"رئیسفعلیصندوقبینالمللیپولرابهاتهامبیتوجهیواستفادهنادرست
از اموال عمومی در زمانی که وزیر دارایی دولت "سارکوزی" بود مجرم ش��ناخت .با این حال یورو نیوز گزارش داد که محکومیتی شامل حال وی نمی
شود .این پرونده مربوط به پرداخت  285میلیون یورو به "برنارد تاپی" از هواداران "سارکوزی" ،رئیس جمهور پیشین فرانسه در سال  2008می شود.
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با آغاز بررسی جزئیات الیحه برنامه ششم توسعه صورت گرفت:

شاخص های مهم اقتصادی در برنامه ششم توسعه

هدفگذاری مجلس برای اقتصاد ایران درسال 1400
رشد 8درصدی،جذبساالنه 65میلیارددالرسرمایهخارجی،تورموبیکاریتکرقمی وکاهشضریبجینیبه 34صدم
نمایندگان خانه ملت روز گذشته در سه نوبت فشرده
کاری رسیدگی به جزئیات الیحه برنامه ششم توسعه را در
دومین روز بررسی این الیحه ادامه دادند و ضمن تعیین
اهداف اقتصادی کشور در سال ( 1400سال پایانی
برنامه ششم) از جمله میانگین نرخ رشد اقتصادی 8
درصد ،سهم  2.8درصدی بهره وری از رشد  8درصدی،
رشد ساالنه  21.4درص��دی سرمایه گ��ذاری و ضریب
جینی  34صدم ،جذب ساالنه  65میلیارد دالر سرمایه
خارجی را هدف گذاری کردند.
▪ ▪ 30موضوع محوری برنامه ششم در  5سرفصل

به گزارش خراسان نمایندگان مجلس مسائل محوری
برنامه ششم توسعه را مشخص کردند که براساس آن
دولت موظف است طرحها و پروژههای مرتبط با آن ها و
همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در
این حوزهها را در بودجه ساالنه اعمال کند.
 -1موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیطزیست
 -2موضوعات خاص مکانمحور شامل توسعه سواحل
مکران و ارون��د و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری
(حاشیه شهرها و بافت های فرسوده) ،بافت های تاریخی
و مناطق روستایی
-3موضوعاتخاصبخشیپیشرویاقتصادشاملمعدن
و صنایع معدنی ،کشاورزی ،گردشگری ،ترانزیت و حمل

و نقل ریلی ،فناوریهای نوین ،توسعه و کاربست علم و
فناوری و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،
فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی – اسالمی و انرژی
 -4موضوعات خاص کالن فرابخشی شامل بهبود محیط
کسب و کار ،بهره وری و فضای مجازی ،اشتغال ،نظام
عادالنه پرداخت و رفع تبعیض ،تأمین منابع مالی برای
اقتصادکشور،توانمندسازیمحرومانوفقرا(بااولویتزنان
سرپرستخانوار)،پیشگیریوکاهشآسیبهایاجتماعی،
ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی
 -5توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی
این مصوبه مجلس با  147رای موافق 28 ،رای مخالف
و  8رای ممتنع از مجموع  231نماینده حاضر مورد
موافقت نمایندگان قرار گرفت.
▪ ▪وظایفدستگاههایاجراییبرایتحققرشد ۸درصد

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات الیحه برنامه
ششم ،ماده  ۴این الیحه را به تصویب رساندند و ضمن
تعیین وظایف دستگاههای اجرایی برای تحقق رشد ۸
درصد مقرر کردند ساالنه  ۶۵میلیارد دالر سرمایهگذاری
خارجی برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایهگذاری
تأمین شود .در این ماده آمده است:
 -1جهتگیریها و سیاستهای الزم برای تجهیز منابع
مالی مورد نیاز سرمایهگذاری از جمله تامین منابع مالی

...



هواپیما

معاون وزیر راه :قرارداد ایران با ایرباس به زودی امضا می شود
معاون وزیر راه در گفت و گو با خبرگزاری رویترز با
بیان این که ق��رارداد با ایرباس به زودی امضا می
شود ،اظهار کرد :اولین هواپیماها به موجب این
قرارداد تا اواسط ماه ژانویه تحویل ایران خواهد شد.
به گزارش تسنیم ،فخریه کاشان افزود :ایران که هفته
گذشته قراردادی برای خرید  80فروند هواپیما با
شرکت بوئینگ به امضا رساند ،توافقاتی با شرکت

خارجی تا متوسط ساالنه  ۳۰میلیارد دالر از خطوط
اعتباری بانک های خارجی در قالب فاینانس خودگردان
 ۱۵میلیارد دالر به شکل سرمایهگذاری مستقیم خارجی
و  ۲۰میلیارد دالر قراردادهای مشارکتی خارجی.
 -2محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید
ث��روت و نگاه ارزش��ی به کار و ث��روت آفرینی از راه های
قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیمگیری فعاالن
اقتصادی و تدوین نظام بنگاهداری نوین در بخش دولتی
همراه با ممنوعیت سرمایهگذاری جدید ب��رای بخش
دولتی در فعالیت هایی که بخش خصوصی در رقابت
سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن است
به نحوی که در پایان سال اول برنامه اقدامات الزم برای
اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابالغ گردد.
-3اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف
جذب دانش و ن��وآوری از کشورهای صاحب فناوری و
توسعه بازارهای صادراتی (کاالیی و کشوری) خدمات
فنی و مهندسی و کاالهای ایرانی ،اعزام نیروی کار ،جذب
استادان و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری
ب��رای نیروهای ایرانی ،تالش ب��رای الحاق به سازمان
تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیضهای ناروا
علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور.
 -4اف��زای��ش م��ه��ارت و تخصص ن��ی��روی ک��ار ب��ه وی��ژه
فار غالتحصیالن دبیرستان ها ،هنرستان ها تا مقطع



شاخص کل

نام شاخص

متوسط در برنامه (درصد)

تولید ناخالص داخلی

متوسط رشدساالنه 8

تولید سرانه

متوسط رشد ساالنه 6.7

بهره وری کل عوامل تولید

متوسط رشد ساالنه) 2.8

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متوسط رشد ساالنه 21.4
صادرات غیرنفتی

متوسط رشد ساالنه21.7

واردات

متوسط رشد ساالنه 16.9

نقدینگی

متوسط رشد ساالنه 17

نرخ تورم

متوسط برنامه8.8

نرخ بیکاری

متوسط برنامه 10.2

کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی.
 -5جذب و حضور شرکت های معتبر جهانی و منطقهای
در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت
مشارکت با سرمایهگذاران و تولیدکنندگان داخلی
به منظور افزایش توانمندی ،رقابتپذیری و صادرات
کاالها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی
براساس اصل عزت ،حکمت و مصلحت و مشروط به عدم
نفوذ فرهنگ غربی.
-6حمایت حقوقی ،مالی و نهادی الزم برای توسعه دانش
و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاریسازی ایده و
دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت.
بررسی جزئیات الیحه برنامه ششم توسعه احتماال چند
هفته در مجلس به طول بینجامد.

...

واردات برنج آزاد شد
ایسنا -در حالی که طی ماههای گذشته
واردات ب��رن��ج در فصل ب��رداش��ت این
م��ح��ص��ول م��م��ن��وع ش���ده ب����ود ،م��ع��اون
برنامهریزی اقتصادی وزی��ر کشاورزی
اعالم کرد که واردات برنج با تعرفه و عوارض سابق مجدد
آزاد شده است .به گفته بخشنده ،تعرفه واردات این کاال۴۰
درصد و عوارض مابهالتفاوت آن  ۵۰۰تومان است.

 140هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام
حمل و نقل در کشور

باشگاهخبرنگاران-خادمیمعاونوزیرراه
و م��دی��ر ع��ام��ل ش��رک��ت س��اخ��ت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل کشور گفت۱۴۰ :
هزارمیلیاردتومانپروژهنیمهتمامداریمکه
بابودجهفعلیانجامپروژههاحدود35سالطولخواهدکشید.

اتوبوس های ترکیه ای در راه ایران

ف��ارس -خ��ودروس��از ترکیهای اتوکار روز
دوشنبه اعالم کرد با گروه عقاب ایران یک
قرارداددربارهصادراتوفروشاتوبوسهای
اویگوبهامضارساندهاست.براساسبیانیه
منتشرهبرایبورساستانبول،اتوکاراعالمکردهاستکهاین
قرارداددوسالهاستوامکانافزایشبهدوسالدیگررادارد.
اینقراردادمیتواندساالنهدرآمدیبهارزشحدود50میلیون
ل��ی��ره ترکیه ( 14میلیون دالر) در پ��ی داش��ت��ه باشد.

عکس و شرح

مجلس

الزام افشای حقوق مدیران برای مردم از الیحه برنامه ششم حذف شد

های لیزینگ خارجی برای تامین مالی در مجموع
 77فروند هواپیما انجام داده که شامل  42فروند
ایرباس و 35فروند بوئینگ است .بنا بر اظهارات وی،
«حداقل  2شرکت لیزینگ در این قراردادها نقش
خواهند داشت ».قرار است ایرباس  4نوع هواپیمای
متوسط برد ای  320و ای  321و دور برد ای  330و
ای  350را به ایران تحویل دهد.

بازار خبر

در حالی که طبق گزارش کمیسیون تلفیق درباره
الیحه برنامه ششم ،تصریح شده بود که دولت موظف
است ظرف چهار ماه سامانه ای برای افشای میزان
دریافتی مدیران ب��رای "نهادهای نظارتی و عموم
مردم" راه اندازی کند ،در سند نهایی "عموم مردم"
حذف شده است .به این ترتیب حقوق مدیران طبق
این سامانه فقط برای نهادهای نظارتی قابل مالحظه

خواهد بود .آن گونه که فارس ادعا کرده ،حذف این
عبارتتوسطکمیتهایشاملرئیسکمیسیونتلفیق
انجام شده است که غیرقانونی است .چرا که باید نظر
تمام اعضای کمیسیون تلفیق لحاظ شود .گفتنی
است ماده  38الیحه برنامه ششم توسعه مربوط به
ساماندهی حقوق مدیران است که در تبصره  5آن به
موضوع راه اندازی این سامانه پرداخته شده است.

درآمد روزانه  1.3میلیون دالری شهر خورشیدی
بیش از  1.1میلیون واحد مسکونی در آمریکا به پنل
هایتولیدبرقخورشیدیمجهزهستند.برخیشهرها
هم کامال به این سیستم مجهز شده و شهرخورشیدی
نامیده می شوند .آنگونه که پایگاه الکتروتک گزارش
کرده ،برخی از این شهرها در تابستان امسال روزانه
 1.3میلیون دالر برق تولید کرده اند.

معاون فرا بورس:

بورس ویژه شرکت های کوچک و متوسط راه اندازی می شود

بازار بورس ویژه شرکت های کوچک ومتوسط ( )SMEبه
منظور تامین مالی این نوع شرکت ها از طریق بازار سرمایه
درف��راب��ورس ای��ران تا هفته آینده راه ان��دازی می شود .به
گ��زارش خراسان ،دکتر بهنام محسنی ،معاون عملیات
و نظارت فرابورس ایران دیروز درنشست خبری با اشاره
به راه ان��دازی ب��ازاروی��ژه شرکت ه��ای کوچک و متوسط
درفرابورس گفت :همه شرکت هایی که حقوق صاحبان
سهامشان بیش از یک میلیارد ریال تا سقف  500میلیارد

ریال است می توانند دراندازه شرکت های کوچک و متوسط
تلقی شوند و در این بازار حضور یابند .وی افزود :در بازار
شرکت های کوچک و متوسط شرایط پذیرش نسبت به
بازارهای اول ودوم فرابورس ای��ران تسهیل شده است و
برای حضورشان دراین بازار دو تابلوی دانش بنیان و رشد
درنظر گرفته شده اس��ت .وی اف��زود :برای نظارت پذیری
بیشتر ،هیئت پذیرش شرکت های کوچک ومتوسط به
صورت جداگانه دربازارهای اول ودوم تشکیل شده است.

کدام بخش های اقتصادی
بیشتر تسهیالت گرفتند؟
بانک مرکزی آمار تسهیالت اعطایی در  8ماهه امسال
به بخش های مختلف اقتصادی را منتشر کرد که بر
اساس آن ،بنگاه های بخش صنعت به طور میانگین با
دریافت  457میلیون تومان ،بیشترین دریافتی از این
منظر را داشته اند .بنگاه های بخش کشاورزی نیز به
طور میانگین  27میلیون تومان دریافت کرده اند که
کمترین میزان در بین کل بنگاه های اقتصادی کشور
محسوب می شود .میانگین تسهیالت دریافتی در کل
بخش ها نیز  61میلیون تومان بوده است.

 /٩٥٢٨٥٩٠٠ف

 /٩٥٢٨٦٣٧٤ت

نظام بانکی
یک تحلیل گر اقتصادی مطرح کرد:

رد پای دولت در بحران برخی بانک ها
در حالی که موضوع صورت های مالی غیرشفاف و صوری
بانک ها ،زیان انباشته آن ها و بسته شدن نماد بورسی
آن ها ،این روزها عالوه بر سهامداران بورس و رسانه ها،
مسئوالن اقتصادی دولت را هم به تکاپو انداخته است،
کارشناسان بر ورشکسته بودن نظام بانکی و نقش دولت در
ایجاد این بحران تاکید می کنند .برنامه یکشنبه شب پایش
به این موضوع اختصاص داشت .اسماعیل پور ،تحلیل گر
اقتصادی در این برنامه با اشاره به معضالت بانک صادرات
گفت :زیان اعالمی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک
ص��ادرات در حدود  2300میلیارد تومان بوده است که
 1000میلیارد تومان این زیان  ،تاخیر در تادیه دین دولت
و  1300میلیارد تومان دیگر آن ناشی از ادغام موسسه
میزان در این بانک است .آن گونه که فارس گزارش کرده،
اسماعیل پور تاکید می کند که دولت  18درصد سهام
بانک صادرات یعنی  1000میلیارد تومان از سرمایه آن را
در اختیار داشته اما با وجود این سرمایه  12700میلیارد
تومان از بانک صادرات تسهیالت دریافت کرده و حدود
 1000میلیارد تومان هم از بانک مذکور تخفیف می گیرد.
ادیب دیگر کارشناس حاضر در این برنامه نیز با اشاره به
ورود وام های بانکی به سفته بازی و امالک و عدم امکان
نقد کردن آن ها گفت :اگر کسانی که وام بانکی را وارد
سفته بازی کرده اند با بانک تسویه نکنند  ،بانک ها کماکان
به سمت ضرر دهی پیش میروند.

ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺷﻤﺎره ٩۵-١٠۶
راﻫﺒﺮى ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮون ﺷﻬﺮى و درون ﺷﻬﺮى ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد
»ﻧﻮﺑﺖ دوم «
ﺷﺮ�ﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد در ﻧﻈﺮ دارد » راﻫﺒﺮ� ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮون ﺷﻬﺮ� و درون
ﺷﻬﺮ� ﺟﺪ�ﺪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد « را ازﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﺎ رﻋﺎ�ﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﺷﺮ�ﺖ
در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ  .ﻟﺬا ا ز�ﻠﻴﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ از
ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪار� و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ا� و �ﺎ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎ�ﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ در رﺷﺘﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از اداره
�ﻞ ﺗﻌﺎون � ،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ� دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ .
 (١ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم �ﺎر  ١٢ :ﻣﺎه �ﺎﻣﻞ ﺷﻤﺴ�
 (٢ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد �ﻞ �ﺎر  ٥٫٦٩٠٫٨٤٢٫٧٩٣:ر�ﺎل ) ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻮد ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و
ﭼﻬﻞ و دو ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻧﻮد و ﺳﻪ ر�ﺎ ل(
(٣ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ٢٨٤٫٥٤٢٫١٣٩:ر�ﺎل )دو�ﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ و
ﭼﻬﻞ و دو ﻫﺰار و ��ﺼﺪ و ﺳ� و ﻧﻪ ر�ﺎل ( اﺳﺖ �ﻪ ﺑﺎ�ﺪ ﺑﻪ ��� از ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺸﺮوﺣﻪ ز�ﺮ در ﭘﺎ�ﺖ )اﻟﻒ( ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮد :
اﻟﻒ ( ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮ�ﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد
ب(اﺻﻞ ﻓﻴﺶ وار�ﺰ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  ٢١٧٣٦٩١٧٩٨٠٠٢ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺷﺮ�ﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد
(٤ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :از روزﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫٩٫٣٠ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
٩٥٫١٠٫٠٧
(٥ﻣﻬﻠﺖ ﻋﻮدت اﺳﻨﺎد ﺗ�ﻤﻴﻞ ﺷﺪه :از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١٠٫٨ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
٩٥٫١٠٫١٨
 (٦ﺗﺎر�ﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺳﺎﻋﺖ  ١٠:٣٠ﺻﺒﺢ روز ��ﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥٫١٠٫١٩
(٧ﻣﺤﻞ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻋﻮدت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ �:ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٥٥اﺗﻮﺑﺎن ﻣﺸﻬﺪ  -ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر  -ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ
ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد  -ﻣﺤﻠﻪ دﻟﺒﺮان  -ﺑﻠﻮار ﺑﻌﺜﺖ -واﺣﺪ اﻣﻼ� و ﺣﻘﻮﻗ� ﺷﺮ�ﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد
 (٨ﺣﻀﻮر �� ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه از ﻃﺮف ﻫﺮ �� از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺎت ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓ�
ﻧﺎﻣﻪ �ﺘﺒ� و اراﺋﻪ ﻣﺪار� ﺷﻨﺎﺳﺎ�� آزاد و ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .
(٩ﺑﺮا� دﺳﺘﻴﺎﺑ� ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد ﺑﻪ آدرس www.binalood.ir
و ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ آدرس  http://iets.mporg.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ .
 (١٠ﺷﻤﺎره ﻫﺎ� ﺗﻤﺎس ٠٥١-٣٣٥٦٤٢٢٠:

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد

 /٩٥٢٨٥١٠٩م

 /٩٥٢٨٣٣٩٩ش
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