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مردم با روشهای مختلف پول را در ذهن خود دس��ته بندی می کنند  .یک دس��ته از این پول ها اس��کناس های نو یی اس��ت که در روز های
عید نوروز از دس��ت بزرگترهای فامیل دریافت می کنیم  .صفحه دخل و خرج ،به مواردی که ممکن اس��ت ذهن ما اشتباه کند ،می پردازد.
نویسندگان این مطلب از فعاالن و پژوهشگران این حوزه هستند.

تجربهشما

مفهوم حساب ذهنی

مردم با روشهای مختلف پول را در ذهن خود دسته بندی می
کنند .پول به دست آمده از طریق درآمد را از هدیه و از پولی که
برنده می شوند به صورت جدا از هم دسته بندی می کنند .به این
محاسبه و دسته بندی حساب ذهنی یا Mental Accounting
گفته میشود .اغلب پول هایی که برنده می شویم را باد آورده
در نظر میگیریم و راحت تر خرج می کنیم .پول ناشی از هدیه را
برایش برنامه ای در نظر می گیریم .سعی می کنیم درآمدهایمان
را ذخیره و سرمایه گذاری کنیم .احتماال شنیده اید که افراد به
صدقههایشان دست نمیزنند .یعنی اگر نیاز به ۱۰هزارتومان
پول داشته باشند و هفته قبل ۱۰هزارتومان صدقه کنار گذاشته
باشند دوست ندارند که پول صدقه را خرج کنند و بعدا دوباره
۱۰هزارتومانپولراجایگزینکنند.میدانیمکه۱۰هزارتومان،
همان  ۱۰هزارتومان است ،اما برای آن دسته بندی خاصی در
نظر میگیریم.
دنگیلبرت DanGilbertروانشناسواستاددانشگاههارواردکه
سخنرانی های معروفی در کنفرانس های علمی دارد آزمایشی را
برای بررسی حساب ذهنی انجام داده است.
اگر بلیت سینمای خود را گم کرده باشید ،دوباره می خرید؟
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او از مردم پرسیده است که فرض کنید یک بلیت  ۲۰دالری
سینما و یک اسکناس  ۲۰دالری در جیب خود دارید و به سمت
سینما می روید .زمانی که به سینما میرسید متوجه میشوید
که بلیت را گم کرده اید .آیا با اسکناس  ۲۰دالری تان بلیتی می
خرید؟ اکثر افراد می گویند :نه نمیخریم .دن گیلبرت دوباره
از افراد میپرسد که فرض کنید که در مسیر سینما هستید و ۲
اسکناس  ۲۰دالری در جیب شماست .یکی از آن ها را گم می
کنید .آیا با اسکناس  ۲۰دالری باقی مانده یک بلیت میخرید؟
اکثر افراد می گویند :بله می خریم .دن گیلبرت توضیح میدهد
هنگامی که افراد بلیت را گم میکنند دیگر حاضر به خرید آن
نیستند چون یکبار پول به بلیت دادهاند .اما زمانی که پول را گم
میکنند ،با اسکناس دیگر بلیت میخرند چون هنوز پولی بابت
آن خرج نکرده اند و حساب ذهنی پول از بلیت سینما را جدا در
نظر می گیرند .به نظر می رسد که در ذهن انسان  ۲۰دالر با ۲۰
دالر تفاوت دارد .تفاوت آن ها در برچسب گذاری است که ما بر
روی پول ها می کنیم.
عیدی و حساب ذهنی

حال که بحث حساب ذهنی را متوجه شدیم ،به عیدی هایی که تا
به حال گرفته ایم فکر کنید .با آن ها چه کار کرده ایم؟ آیا زمانی که
پول هایتان را دیده اید به صورت ذهنی عیدیها و پولهایتان را
جدافرضمیکردید؟تعجبنمیکنیداگرمتوجهشویدکهعیدی
هایتان را راحت تر خرج کرده اید؟
گاهی اوقات اتفاقات عجیب تری نیز می افتد .مثال  ۲برادر که
یکی از آن ها به دیگری  ۵۰هزارتومان بدهی دارد ،در روز عید به
برادرش۱۰هزارتومان عیدی می دهد و می گوید" :شرمنده االن
به اندازه کافی پول ندارم ،عیدی را بگیر ان شاء ا ...قرضم را بعدا
به تو می دهم".
به نظر می رسد که ما برای عیدی حساب ذهنی ویژه ای در نظر
می گیریم .به خصوص که در بعضی مواقع ،عیدی دادن با رسم و
رسومات و اعتقاداتمان گره خورده است ،مانند همان اسکناس
هایی که از بین قرآن مادر بزرگ می گرفتیم.
درداستانابتدایمتنمشاهدهکردیدکهحتیبعضیموقعهاپدر
و مادرها برای بچه هایشان حساب ذهنی به وجود می آورند .مثل
زمانی که یک بچه با پول عیدی هایش کارتون مورد عالقه اش را
می خرد .همه ما از کودکی شنیده ایم که عیدی هایت را جمع کن
تا چیزی که دوست داشتی برای خودت بخری.

ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى
)ﻧﻮﺑﺖ دوم(

یکی دیگر از مسائلی که ما اغلب در مورد آن دچار نابخردی می
شویم" ،زم��ان" است .فرض کنید آذر ماه است .شدیدا درگیر
کارهای اداره و به طور میانگین روزی  ۹تا  ۱۰ساعت مشغول
کار هستید ،در این شرایط همسرتان با شما تماس می گیرد و
از شما می خواهد که برای مسافرتی ۵ ،روز کارتان را تعطیل
کنید و با خانواده خود به مسافرت بروید و استراحت کنید؟ چه
جوابی به او میدهید؟ احتماال با خود می گویید او اصال درکی از
وضعیت کاری و شغلی من ندارد .حال فرض کنید  ۶فروردین ماه
است ،شما در طول تعطیالت نوروز به مسافرت نرفتهاید و همین
اتفاق تکرار می شود ،پاسخ شما چیست ؟ با کمال میل پیشنهاد
همسرتان را قبول می کنید .شما به این فکر نمی کنید که این ۵
روز دقیقا مثل همان  ۵روز وسط آذر ماه است و شما باید  ۵روز،
کار خود را تعطیل کنید! همانطور که عیدی ها ،حساب ذهنی
جداگانه ای دارد ،روزهای عید هم برای ما حساب جداگانه ای
دارد .چند بار تا کنون در مهمانی های خانوادگی خود شنیده اید
که میزبان به یکی از مهمان ها که به دلیل بیماری رژیم غذایی
دارد ،می گوید ":ح��اال یک امشب هرچی دوست داری بخور
ناسالمتی عید نوروزه ها!"
باید بدانیم که ذهن ما برای زمان هم مانند پول دسته بندی در
نظر می گیرد .روزهای بین التعطیلین را ببینید مردم با چه لذتی
استفاده می کنند .یا روزهایی که به خاطر برف تعطیل می شود.
همین اهمیت را برای روزهای جمعه در نظر نمیگیرند .باید به
خاطر داشته باشیم که این دسته بندی های ذهنی در بلند مدت
موجب اتالف وقت زیادی می شود همانطور که در مسائل مالی،
حساب های ذهنی موجب ضرر مالی می شوند.
راه حل حساب های ذهنی

ﺷﺮق
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علی از تجربه حساب ذهنی خودش
می گوید
زمانی که پدرم به رحمت خدا رفت ،ارثی را برای
ماباقیگذاشت.درآنزمانتمامبزرگانفامیلبه
منگوشزدکردندکههمینپولراسرمایهگذاری
بلندمدتکنوبرایآیندهاتازآناستفادهکن.از
آن جایی که سن کمی هم داشتم با پول ارث برای
خودمماشینخریدموبررویسرمایهگذاریهای
پرخطر و پر ریسک هزینه ک��ردم .بعد از گذشت
ح��دود  10سال متوجه شدم که پولم از دست
رفته است .شاید اگر از همان اول به ارث ،به چشم
درآمدینگاهمیکردمکهبرایآنزحمتکشیده
ام طور دیگری ،آن را سرمایه گذاری می کردم.

زیبا در مورد عیدی هایی که تا کنون
دریافت کرده می گوید

ﮔﺮان ﺑﺎ�ﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﺼﻮرت ﻓﻴﺰ��� ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﺷﻮد .ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮ�ﺖ ﻗﺒﻠ�،
ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎ�ﺖ ﻣﺬ�ﻮر و در�ﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫ� اﻣﻀﺎ� اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� را ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺎر�ﺦ
اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ١٣٩٥٫١٢٫١٧ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰار� ﻓﺮآ�ﻨﺪ ارز�ﺎﺑ�
�ﻴﻔ� و ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﺮا� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� :ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫١٢٫٢٨
ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ�:ﺳﺎﻋﺖ  ١٣ﻣﻮرخ ١٣٩٦٫١٫٣١
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و
اراﺋﻪ ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ� »اﻟﻒ«  :ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم -ﺑﻌﺪ از ﺧﻴﺎم  -٣٥ﺗﻠﻔﻦ -٣٧٦٤٢٠٠٥:ﻧﻤﺎﺑﺮ ٣٧٦٤٢٠٠٣
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮ�ﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﺮ�ﺰ ﺗﻤﺎس  ٠٢١-٢٧٣١٣١٣١دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
در ﺗﻬﺮان  ٨٨٩٦٩٧٣٧و  ٠٢١-٨٥١٩٣٧٦٨و در ﻣﺸﻬﺪ ٠٥١-٣٣٤٩٠٤٤٣
ﻣﺸﺨﺼﺎت �ﺎر :اﺟﺮا� �ﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� )ﺳﻴﻮ�ﻞ( وﻓﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨ� و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ� اﺟﺮا�� ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻃﺮح
ﺗﻬﻴﻪ ،ﺳﺎﺧﺖ ،آزﻣﺎ�ﺶ در �ﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺣﻤﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟ�ﺘﺮوﻣ�ﺎﻧﻴ�ﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎر �ﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﻧﺼﺐ ،آزﻣﺎ�ﺶ،
راه اﻧﺪاز� ،ﺗﻬﻴﻪ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ �ﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺪﻓﻮن در ﺑﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟ�ﺘﺮوﻣ�ﺎﻧﻴ�ﺎل اﻋﻢ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ�
ا�ﻨﺴﺮﺗ� ،ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ� ﻣﺪﻓﻮن ز�ﺮ ﺧﺎ� ،ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ� ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� و راﻫﺒﺮ� ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،آﻣﻮزش �ﺎدر ﻣﻨﺘﺨﺐ �ﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� از ﻣﺪوﻟﻬﺎ� ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﺣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ،
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� از �ﻞ ﻣﺪوﻟﻬﺎ� ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٢ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻣﻮﻗﺖ و  ١٢ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻣﻮﻗﺖ �ﺎر.
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد :ﺣﺪود  ١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺎرس ﺑﻬﺎ� ﺳﺎل ) ١٣٩٥اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮح ﻋﻤﺮاﻧ� و
ﻏﻴﺮﻋﻤﺮاﻧ�(.
ﻣﺪت اﻧﺠﺎم �ﺎر ٢٤:ﻣﺎه ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث و  ٢ﻣﺎه ﭘﻴﺶ راه اﻧﺪاز� و  ١٢ﻣﺎه راﻫﺒﺮ� و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ.
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﺎرد ر�ﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺪرج در آ�ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /١٢٣٤٠٢ت  ٥٠٦٥٩ﻫـ ﻣﻮرخ ٩٤٫٩٫٢٢
رﺷﺘﻪ و ﭘﺎ�ﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران:ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎ�ﻪ ﻫﺎ�  ٤ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و  ٥آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام
 /٩٥٣٥٨٣٤٧آ

آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻓﺮاﺧﻮان
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎرى ،رﺳﺘﻮران و اﻗﺎﻣﺘﯽ

 /٩٥٣٥٩٦٥٤م

)ﻧﻮﺑﺖ اول(

 /٩٥٣٥٧٢٠٢آ

من و همسرم هر دو شاغل هستیم .هردو نفر ما نیز
درآمد خوبی داریم .گاهی اوقات همسرم برای
مسافرت ها یا تفریحاتی که هزینه زیادی دارد به
من میگوید که بهتر است بخشی از هزینه سفر
را من تقبل کنم ،در حالی که من حاضر به این کار
نیستم .من تمام درآمد خودم را برای خودم خرج
می کنم و درآمد شوهرم را در زندگی مشترکمان
خرجمیکنیم.همیشهبهاومیگویمکهکارکردن
ب��رای من واج��ب نیست ،من پول اضافی برای
زندگی ام به دست می آورم پس باید برای خودم
خرجکنم.بهاومیگویمکهتوبایدطوردیگرینگاه
کنی .اگر من درآمدی نداشتم پول همین خرج
های اضافه را هم از تو می گرفتم .به او میگویم
که در هر صورت باری از روی دوش تو برداشته
شده است .فکر می کنم هر دو نفر ما دچار حساب
ذهنی شده ایم.

با ای��رادات ذهنی خود چه کنیم؟ اقتصاد دان��ان رفتاری ،برای
در تمام این سال ها که عیدی دریافت کرده ام ،چه
خطاهایذهنیراهحلیارائهمیکنند.آنهامیگویندهمینکه
در دوران کودکی که از بزرگتر های فامیل عیدی
افراد متوجه شوند خطاهای ذهنی دارند ،باعث می شود در آینده،
میگرفتموچهحاالکهکارمندهستموعیدیمی
ذهن آن ها کمتر دچار خطای ذهنی شود .پس در ابتدا باید از
گیرم ،پول این عیدی ها را برای خریدن وسایل
خطاهای ذهنی خود آگاه شویم .یعنی باید بدانیم که حساب های
غیر ضروری اما مورد عالقه ام کنار گذاشته ام و
ذهنی برای ما وجود دارد و باعث ضرر ما می شود.
تجربه شخصی من از این مسئله این بوده که اگر
در قدم بعدی به دنبال حساب های ذهنی بگردید .ببینید پول
صد هزار تومان از حقوقم را صرف خرید لباس
های خود را چطور در ذهن دسته بندی می کنید .سعی کنید
های غیر ضروری ام می کردم عذاب وجدان می
درآمد خود را هم از لحاظ زمانی تقسیم بندی کرده و حتی در
گرفتم اما این حس را در مورد پول های عیدی
حسابهایبانکیمجزانگهداریدتادرتمامطولماه،بودجهبندی
ام نداشتم .من دچار حساب ذهنی شده ام اما به
مشخصیداشتهباشیدوهمچنیننتوانیدبهراحتیبودج همربوط
ﺟﻬﺖهاﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى
ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ
نظرماگرطبقبرنامهریزیپولعیدیمانرابرای
به آینده را خرج کنید .همچنین بسیار مهم است که دستهبندی
)ﻧﻮﺑﺖ دوم(
خریدهای غیر ضروری مان کنار بگذاریم به جای
را در بازههای زمانی مختلف  ،بررسی کنید و تغییر دهید ،عالوه
ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� در ﻧﻈﺮ دارد ﻓﺮاﺧﻮان ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰار�
اینکهبخشیازحقوقمانرابهآناختصاصدهیم،
بر خرجهای روزانه بخشی را به خوشگذرانی اختصاص دهید و
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� اﺟﺮا� ﭘﺮوژه ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﭼﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت
یکساناست
پول
منطقی
لحاظ
از
که
است
درست
گذارید.
جدا می
ﻃﺮ�ﻖانداز
برای پس
اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎ�ﺪ� .ﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰار� ﻓﺮاﺧﻮان
ﺗﺪار�ﺎت
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
بخشی رارا از
مطمئن شوید که ز�ﺮ
بیشتری
رضایت
احساس
حسی،
لحاظ
از
اما
با
برابر
عیدی
۱۰هزارتومان
پولی
ارزش
که
به خاطر داشته باشیدارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� از در�ﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺗﺎ ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎ�ﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،از ﻃﺮ�ﻖ
 www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
خواهیم داشت.
ﺗﺪار�ﺎتکنیم.
که کار می
درﮔﺎهاست
همان ۱۰هزارتومان پولی

آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺰاﯾﺪه اﺟﺎره دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار

ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺷﺮق در ﻧﻈﺮ دارد اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻮق اﻟﺬ�ﺮ را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺷﺮا�ﻂ ز�ﺮ از ﻃﺮ�ﻖ
ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار�
ﺗﺠﺎر� ،رﺳﺘﻮران و اﻗﺎﻣﺘ� ﺑﺎ رﻋﺎ�ﺖ ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮﮔﺰاز� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر� ذ�ﺼﻼح واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ:
ﻣﺸﺨﺼﺎت�ﺎر:
ﺑﺎﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ
ذ�ﻞ از ﻃﺮ�ﻖ ﻓﺮاﺧﻮان و ﻣﺸﺎر�ﺖ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟ�،
اﻧﺠﺎم �ﺎرﻫﺎ� ﺳﻴﻮ�ﻞ ،ﻣ�ﺎﻧﻴ�� و ﺑﺮﻗ� ﺟﻬﺖ اﻓﺰا�ﺶ د�ﻮار ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧ� و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮا� ﻓﻨﺲ �ﺸ� اﻃﺮاف ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﻧﻤﺎ�ﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺮ��
ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺠﻬﻴﺰات و
ﺷﻬﺮ�ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻃﺮاﺣ�،
ﻣﺤﻞ ﺑﺎرﮔﻴﺮ� ﺗﺎﻧ�ﺮﻫﺎ� آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ،
ﻣﺴﻠﺢ در
ﺳ�ﻮ� ﺑﺘﻨ�
ا�ﺠﺎد
ﺳﺮﺧﺲ،
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻧﻔﺖ
ﺧﺎﻧﻪ
اﻗﺎﻣﺘ�ﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﺟﻬﺖ ﺑﺎزرﺳ� و
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺳﺒﺰ
ﻓﻀﺎ�
ﭼﻴﻨ�
ﻫﺮه
ﺧﺎﻧﻪ،
ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺑﺘﻨ�
رو
ﭘﻴﺎده
ﺳﺎﺧﺖ
 ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه :ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎر� ،رﺳﺘﻮران ودﺳﺘﺮﺳ� ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺟﺬﺑ� در اﻃﺮاف ﺳﭙﺘﻴ�ﻬﺎ ،ﺳﺎﺧﺖ اﺗﺎق اﭘﺮاﺗﻮر و ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻔﺎظ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﭘﺎر� ﻣﻠ� ﺑﺎﺑﺎاﻣﺎن
ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﺷﻬﺮ� -
ﺑﺠﻨﻮرد
واﺣﺪﻫﺎ�ﺟﺎده
�ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ�
ﭘﺮوژه:
ﺳﺮﺧﺲ.
ﻣﺸﻬﺪ ،ﻧﻔﺖ
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ
ﻣﺴ�ﻮﻧ�
١٠ﺗﺮاس
ﺟﻬﺖ
اﺣﺪاثﭘﻼﺳﺖ
ﻣﺤﻞﻫﺎ� �ﺎرﺗﻦ
از ورقﺷﺮا�ﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن:
و ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ
 -١دارا ﺑﻮدن ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗ�� ،ﺪ اﻗﺘﺼﺎد� و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠ�.
در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.
ﺗﺨﺼﺺ
ﻣﺎﻟ� ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و
داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎ��
ﻣﺪﻧ�
ﻣﺸﺎر�ﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ:
-٢روش -٣دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  ٥رﺳﺘﻪ اﺑﻨﻴﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� �ﺸﻮر.
 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )رﯾﺎل( ١٠٫٧٢٠٫٠٠٠ :ر�ﺎل -٤ﺗﻮاﻧﺎ�� ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ١٩٣٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن اراﺋﻪ
ﻣﺎﻟ� ﭘﻴﻤﺎن.
درﺻﺪ ﺑﺎر
اﺷﺨﺎصﺑﻪ ﻣﻴﺰان ٥
اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات
ﺣﺴﻦ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎر�ﺖ �ﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣ�
ﺣﻘﻮﻗ�
ﺣﻘﻴﻘ� و
�ﻠﻴﻪ
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ �ﺘﺒ� ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫١٢٫٢٥ﺟﻬﺖ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ� و
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ
اﺳﻨﺎد
ﻧﻤﺎ�ﺪ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ�ﻣ�
ﺑﺎﺷﻨﺪودﻋﻮت
دﻓﺘﺮﻣ�
�ﺎﻓ�
ﺗﺨﺼﺺ
اﺟﺮا
ﻣﺸﻬﺪ-
واﻗﻊ در
در�ﺎﻓﺖﺷﺮق،
ﺟﻬﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار�
ﺷﺮ�ﺖ
اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗ�
�ﻴﻔ� ﺑﻪ
دارا�ارز�ﺎﺑ�
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
واﺧﺬ
٣٧٠٤٧٣١٩
و
٣٧٠٤٧٣١٧
ﺗﻠﻔﻦ
ﺷﻤﺎره
،١٨
ﭘﻼ�
-٦
ﭘﻴﺎم
ﻧﺒﺶ
ﭘﻴﺎم-
ﺧﻴﺎﺑﺎن
ارﺷﺎد-
ﺑﻠﻮار
ﺧﻴﺎم-
ﺑﻠﻮار
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ١٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل )ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد( از ﻃﺮ�ﻖ وار�ﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره
و  ٠٥١-٣٧٠٤٧٣٢٣و ﺗﻠﻔ�ﺲ  ٠٥١-٣٧٠٤٧٣٢٢ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﺗ�ﻤﻴﻞ ﺷﺪه را ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎن ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 ١٠٠١٧٨٦٧٥٤ﺑﺎﻧ�
 ١٣٩٦٫٠١٫١٥ﺗﺤﻮ�ﻞ

مریم از حساب ذهنی پول های
خودش و شوهرش می گوید

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎى ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٣٥٨٣٤٧آ

ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز ۵٣٢۵
ﺗﺠﺪﯾﺪ)ﻧﻮﺑﺖ اول(
آﮔﻬﯽﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎر
آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره م م  / ٩۵,١٢۶/ش
اﺷﮑﺎﻻت
ﺗﺠﺎرى،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺎب
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﻣﻮﺿﻮع :ﺗﮑﻤﻴﻞ
رﻓﻊاﻗﺎﻣﺘﯽ
رﺳﺘﻮران و
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﺷﻬﺮک ﺷﻬﻴﺪ
ﺳﺮﺧﺲﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺎﻫﻨﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺸﺎر�ﺖ در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺑﺮا�
ﻣﻨﺎزلﻧﻈﺮ دارد
ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد در

09033337010  2000999

زمان و حساب ذهنی

نگاهیمتفاوت
وطنز
بهاخبارکشور
درستونرادیواآلن

ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� در ﻧﻈﺮ دارد ﻓﺮاﺧﻮان ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰار�
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� اﺟﺮا� ﭘﺮوژه ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﭼﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ز�ﺮ را از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎ�ﺪ� .ﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰار� ﻓﺮاﺧﻮان
ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� از در�ﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺗﺎ ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎ�ﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ،از ﻃﺮ�ﻖ
درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﮔﺮان ﺑﺎ�ﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﺼﻮرت ﻓﻴﺰ��� ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﺷﻮد .ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮ�ﺖ ﻗﺒﻠ�،
ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎ�ﺖ ﻣﺬ�ﻮر و در�ﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫ� اﻣﻀﺎ� اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� را ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺎر�ﺦ
اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ١٣٩٥٫١٢٫١٧ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰار� ﻓﺮآ�ﻨﺪ ارز�ﺎﺑ�
�ﻴﻔ� و ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﺮا� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� :ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ ١٣٩٥٫١٢٫٢٨
ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ�:ﺳﺎﻋﺖ  ١٣ﻣﻮرخ ١٣٩٦٫١٫٣١
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻬﺮ�ﻬﺎ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و
اراﺋﻪ ﭘﺎ�ﺘﻬﺎ� »اﻟﻒ«  :ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم -ﺑﻌﺪ از ﺧﻴﺎم  -٣٥ﺗﻠﻔﻦ -٣٧٦٤٢٠٠٥:ﻧﻤﺎﺑﺮ ٣٧٦٤٢٠٠٣
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮ�ﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﺮ�ﺰ ﺗﻤﺎس  ٠٢١-٢٧٣١٣١٣١دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
در ﺗﻬﺮان  ٨٨٩٦٩٧٣٧و  ٠٢١-٨٥١٩٣٧٦٨و در ﻣﺸﻬﺪ ٠٥١-٣٣٤٩٠٤٤٣
ﻣﺸﺨﺼﺎت �ﺎر :اﺟﺮا� �ﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� )ﺳﻴﻮ�ﻞ( وﻓﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨ� و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ� اﺟﺮا�� ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻃﺮح
ﺗﻬﻴﻪ ،ﺳﺎﺧﺖ ،آزﻣﺎ�ﺶ در �ﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺣﻤﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟ�ﺘﺮوﻣ�ﺎﻧﻴ�ﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎر �ﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﻧﺼﺐ ،آزﻣﺎ�ﺶ،
راه اﻧﺪاز� ،ﺗﻬﻴﻪ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ �ﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺪﻓﻮن در ﺑﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟ�ﺘﺮوﻣ�ﺎﻧﻴ�ﺎل اﻋﻢ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ�
ا�ﻨﺴﺮﺗ� ،ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ� ﻣﺪﻓﻮن ز�ﺮ ﺧﺎ� ،ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ� ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� و راﻫﺒﺮ� ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،آﻣﻮزش �ﺎدر ﻣﻨﺘﺨﺐ �ﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� از ﻣﺪوﻟﻬﺎ� ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﺣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ،
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� از �ﻞ ﻣﺪوﻟﻬﺎ� ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٢ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻣﻮﻗﺖ و  ١٢ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻣﻮﻗﺖ �ﺎر.
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد :ﺣﺪود  ١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺎرس ﺑﻬﺎ� ﺳﺎل ) ١٣٩٥اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮح ﻋﻤﺮاﻧ� و
ﻏﻴﺮﻋﻤﺮاﻧ�(.
ﻣﺪت اﻧﺠﺎم �ﺎر ٢٤:ﻣﺎه ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث و  ٢ﻣﺎه ﭘﻴﺶ راه اﻧﺪاز� و  ١٢ﻣﺎه راﻫﺒﺮ� و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ.
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﺎرد ر�ﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺪرج در آ�ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /١٢٣٤٠٢ت  ٥٠٦٥٩ﻫـ ﻣﻮرخ ٩٤٫٩٫٢٢
رﺷﺘﻪ و ﭘﺎ�ﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران:ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎ�ﻪ ﻫﺎ�  ٤ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و  ٥آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎى ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ذهنمابرایزمانهممانندپول
دستهبندیدرنظرمیگیرد.
روزهای
بینالتعطیلینراببینیدمردمبا
چهلذتیاستفاده
میکنند.یاروزهاییکهبهخاطر
برفتعطیلمیشود.همین
اهمیترابرایروزهایجمعه
درنظرنمیگیرند

سواالت وتجربیات خود را برای ما ارسالکنید

ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎزار روز واﻗﻊ در اﻧﺘﻬﺎ� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺗﺨﺘ� ﺟﻨﺐ

اﺳﺘﺎد�ﻮم ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ٣٠٠ﻋﺪد ﻏﺮﻓﻪ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه و  ٢٠٠ﻋﺪد ﻏﺮﻓﻪ روﺑﺎز ﺑﻪ

ﻣﺘﺮاژ  ١٢ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎ�� ﺑﺮا�  ١٠ﻋﺪد ﻧﻴﺴﺎن ﺑﺎر ١٠ ،ﻋﺪد ﭘﻴ�ﺎن واﻧﺖ ١٠ ،ﻋﺪد

ﺳﻪ ﭼﺮخ و  ١٠ﻋﺪد ﮔﺎر� را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره ﺑﺮا� ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ اﺷﺨﺎص
ﺣﻘﻮﻗ� �ﺎ ﺣﻘﻴﻘ� )ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﻟﺰاﻣﺎ ﻣﺬ�ﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ( واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.

ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ ﭘﺲ از در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺧﻮد

را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮا�ﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﻬﺮدار� اﻋﻼم ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﻧﻮﺑﺖ اول ﺗﺎ ده روز �ﺎر� ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ آﮔﻬ�

ﻧﻮﺑﺖ دوم در روزﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎن ﺑﻪ آدرس ﺑﻠﻮار دوﻟﺖ ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد

ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎ :واﺣﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدار� ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﺠﻨﻮرد

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ واﺣﺪ اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و �ﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره

ﺗﻠﻔﻦ ٠٥٨-٣٢٢٢٢١١٠-١١٤ :ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ و �ﺴﺐ اﻃﻼع ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

ﺷﻬﺮدارى ﺑﺠﻨﻮرد

 /٩٥٣٥٨٣٢٠و

ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮا� ﻣﺸﺎر�ﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺗﺠﺎر� ،رﺳﺘﻮران و اﻗﺎﻣﺘ� ﺑﺎ رﻋﺎ�ﺖ ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﮔﺬار�
ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذ�ﻞ از ﻃﺮ�ﻖ ﻓﺮاﺧﻮان و ﻣﺸﺎر�ﺖ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟ�،
ﻃﺮاﺣ� ،ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮ�� اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎ�ﺪ.
 ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه :ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎر� ،رﺳﺘﻮران و اﻗﺎﻣﺘ� ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﭘﺮوژه� ١٠ :ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﺟﺎده ﺑﺠﻨﻮرد  -ﻣﺸﻬﺪ ،ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺎر� ﻣﻠ� ﺑﺎﺑﺎاﻣﺎنو ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ
 روش ﻣﺸﺎرﮐﺖ :ﻣﺸﺎر�ﺖ ﻣﺪﻧ� ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )رﯾﺎل( ١٠٫٧٢٠٫٠٠٠ :ر�ﺎلﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘ� و ﺣﻘﻮﻗ� ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎر�ﺖ �ﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣ�
و اﺟﺮا دارا� ﺗﺨﺼﺺ �ﺎﻓ� ﻣ� ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻋﻮت ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ١٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل )ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد( از ﻃﺮ�ﻖ وار�ﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره
 ١٠٠١٧٨٦٧٥٤ﺑﺎﻧ� ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎن ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :از  ٩٥٫١٢٫١٨ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ٩٦٫١٫١٥
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :واﺣﺪ اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎن واﻗﻊ در ﺷﻬﺮدار� ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ آدرس ﺑﻠﻮار
دوﻟﺖ ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :واﺣﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدار� ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﺠﻨﻮرد
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ٠٥٨-٣٢٢٣٥٥١٤
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ و �ﺴﺐ اﻃﻼع ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

ﺷﻬﺮدارى ﺑﺠﻨﻮرد

 /٩٥٣٥٨٣١٨و
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