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خبر
حسن روحانی:

مردم هر چه ناراحت باشند،حق دارند
رئیسجمهور گفت :امسال ما شرایط سختی را به خاطر خشکسالی
ی گذرانیم و در  ۵۰سال گذشته هم بینظیر است.
م 
به گزارشفارس،حجتاالسالمحسنروحانیرئیسجمهوردیروزدرمراسم
بهرهبرداری از طر حهای ملی وزارت جهاد کشاورزی ضمن تبریک اعیاد
ی کنند در کشاورزی آب فقط مهم است اما
قربان و غدیر،گفت :مردم فکر م 
در بحث کشاورزی خا ک هم جایگاه بسیار مهمی دارد.
ویادامهدارد:دولتدراین۸سالتالشخوبیبرای کشاورزیداشتهاست.
لنرمالخودکفاهستیم.در برنج ،گندموشکردر
در برخیمحصوالتدر سا 
شرایط نرمال خودکفا هستند و کشور میتواند روی پای خود باشد.
رئیسجمهور تصریح کرد :امسال ما شرایط سختی را به خاطر خشکسالی
ٔ
درزمینه
ی گذرانیمودر۵۰سال گذشتههمبینظیراست.برایهمینهم
م 
آبوبرقدچار مشکلشدیمومردمدامشانو کشاورزیشاندچار مشکل
شد.مردمهرچهناراحتباشندحقدارندتاآدم کشاورزیودامدارینکرده
باشدنمیداندچقدرسختاست.مصوباتبسیارخوبیدردولتداشتیم
تا مشکالت مردم خوزستان را فعال حل و جبران خسارت کنیم.
ویاضافه کرد:دولتلحظهاینیستبهفکرمردمنباشد.ماباهمهتواندر
ی کند که در هفته آخر هستیم
خدمت مردم هستیم .برای ما هیچ فرقی نم 
و یا هفته اول؛ ما تا لحظه آخر مسئول هستیم و بعدازآن مسئولیت با دولت
بعدی است و همه باید دولت بعدی را کمک کنیم.
رئیسجمهورتصریح کرد:امیدوارمدر کاربسیارمهم کشاورزیهمهمسئولین
بتوانند گامهای بیشتری در دولت بعد بردارند .کارنامه این دولت کارنامه
قابل قبولی است که امروز به مردم ارائه میشود.
روحانی با اشاره به دستیابی به خودکفایی در تولید برخی از محصوالت
مهم کشاورزیهمچون گندم،برنج،روغنوشکر،طیاینسالها ،گفت:
ا گر شرایط آب و هوایی مناسب باشد و دچار خشکسالی نشویم با اقدامات
زیرساختی و توسعهای انجام شده ،در محصوالت غذایی و کشاورزی
خودکفا هستیم اما در شرایط خشکسالی نمیتوانیم خودکفا باشیم به
این دلیل که بخش زیادی از زراعت ما به صورت دیم و کامال متکی به باران
کافی و بهموقع است.
رئیسجمهوربابیاناینکهبهدلیل کاهش۵۲درصدیبارشدرسالجاری
و خشکسالی بیسابقه  50سال اخیر در کشور در شرایط بسیار سختی قرار
داریم ،گفت :متأسفانه بهدلیل خشکسالی و کاهش بارشها مردم عزیز
خوزستان و برخی از دیگر استانهای کشور با مشکل آب مواجه هستند و
هرچقدر به خاطر این مشکالت ناراحت باشند ،حق دارند.
روحانی با تأ کید بر اینکه لحظهای نیست که دولت به فکر مردم و حل
مشکالت آنان نباشد ،گفت :با همه توان و تا ساعت آخر در خدمت مردم
هستیم و خود را مسئول در قبال مردم میدانیم.
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وحید عظیمنیا
ادامه از صفحه اول
هنوز فراموش نکردهایم که رهبر حکیم انقالب
 ۱۸اسفند  ۱۳۷۵در بخشی از بیاناتشان در
اجتماع بزرگ مردم اهواز از یک «گام چهارمی»
سخن گفتند که معاألسف از سوی مدعیان
توسعه اقتصادی ایران جامه عمل پوشانده
نشد ،آنجایی که فرمودند «مگر قرار نبود قدم
چهارمی که وجود دارد ،نوسازی معنوی ایران
است؛یعنیاستقرار عدالتاجتماعیبهمعنای
کامل .البته این قدم چهارم هم برداشته شده
است؛ منتها باید روزبهروز شتاب بیشتری
پیدا کند .در یک نظام اجتماعی ،عدل از همه
چیزها باالتر و باارزشتر است .عدالت ،هدف
تشکیل نظامهای الهی و فرستادن پیامبران
خداست .عدالت ،از بین رفتن تبعیض و فقر و
جهل و محرومیت و نادانیهای نفوذ و رسوب
کرده در اذهان بخشی از مردم در گوشه و کنار
کشور ،چیزهایی است که باید انجام گیرد .ما
ا گر سازندگی را باز هم پیش ببریم ،اما در جهت
استقرارعدالتوازبینبردنتبعیضوایجادبرابری
حقوقواحیای کرامتزنومردمسلمانفعالیتی
نکنیم،موفقیتیبهدستنیاوردهایم.موفقیت،
آنوقتیاست کهبتوانیممعنویتودینواخالق
وعدالتومعرفتوسوادوتواناییهای گونا گون
را در میان جامعه مستقر کنیم».
مگر این جمله تاریخی سردار دلها را فراموش
کردیم که در ایام سیل خوزستان و هنگام
حضورشدر کنارروستاهایسیالب گرفته ،گفت:
«مدافعانحرمبرای کمکبهمردمسیلزدهبه
خوزستان بیایند».
در همان ایامی که برخی مسئوالن ترجیح داده

مجتبی یوسفی ،نماینده اهواز ،باوی ،حمیدیه و کارون:

اعتراضات بحق مردم خوزستان
باید شنیده شود

حانیه مسجودی
مجتبی یوسفی ،نماینده اهواز ،باوی ،حمیدیه و کارون و عضو هیئترئیسه مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با «رسالت» به مسائل کمآبی و مشکالت پیشآمده در خوزستان اشاره و در
مورد علل آن یادآور شد که در این مدت توضیحات کامل را در مورد علل کمآبی خوزستان ارائه
دادهایم .متأسفانه در ادوار مختلف این مشکالت به وجود آمده و سیاستهای غلط در حوزه آب
ی گیرد درست نبوده است.
و انتقال آب در شاخههایی که صورت م 
ی کنند
یک روز دریاچه ارومیه را به نمک زار و یک روز جلگه خوزستان را به کویر تبدیل م 
ی کنندوروز دیگرجلگهحاصلخیز
ویافزود:مسئوالنیکروز دریاچهارومیهرابهنمکزار تبدیلم 
و پر ِآب خوزستان را به کویر و پسازآن ستاد ملی حل مشکالت دریاچه ارومیه را راه میاندازند.
مشخص است که باوجود چنین سوء مدیریتهایی مشکالت عدیدهای به وجود خواهد آمد.
همین روند نیز باعث شده است که استان خوزستان که از تاریخ زیست بشریت جلگه بوده است

سال سیوششم
شماره 10093

عطشکهنهعدالت
«رسالت» مطالبات بحق مردم خوزستان را بررسی کرد

بودنداز منزلوباتلفنمشکلسیلخوزستانرا
حل کنندقهرمانملیایرانیانراهیخوزستان
شدودریکمصاحبهماندگار گفت«درحالحاضر
ی کنند که برای دفاع از حریم
بسیاری اصرار م 
اهلبیتبهسوریهاعزامشوند،اماخوزستاندر
این حادثه نوعی دفاع از حرم است ،زیرا دفاع از
حرمچهچیزیباالتراز ایناست که کرامتیک
انسان را حفظ کنید تا از خانهاش آواره نشود یا
اینکه در اردوگاهها کرامتش حفظ شود .ا گر با
حفظ کرامتمردموبدونخسارتانسانیاین
کارها را انجام دادیم بدون شک نتیجه مهمی
میتوانیم بگیریم».
مردمخوزستانبهحق گلهمندهستندواعتراض
ی کنند .مگر بند  ۹اصل  ۳قانون اساسی برای
م 
همه مردم ایران نیست که تصریح دارد «رفع
تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای
همه ،در تمام زمینههای مادی و معنوی» از
وظایف دولت جمهوری اسالمی ایران است؟
و مگر اصل  ۱۹همین قانون تأ کید ندارد که
«مردمایراناز هرقوموقبیله کهباشنداز حقوق
مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند
اینهاسببامتیاز نخواهدبود»پسچرامنابع
عمومی،ناعادالنهتوزیعشدهاست؟مگرنهآنکه
بخشعمدهایازمنابععمومیاین کشوریعنی
نفتازسرزمینخوزستانواردخزانهمیشود؟!
مگر ریشه مشکل امروز خوزستان غیر از تبعیض
و بیعدالتی است؟ چطور میشود برای ویالی
شخصیفالنمسئولآبوبرقوراهویژهببرند،
اما برای سرزمینی که جان ایران اسالمی است
و در دفاع از ایران از جان مایه گذاشته است،
اقدامات اولیه انجام نشده باشد؟! پس کو آن
«گام چهارمی» که باید اجرا میشد؟

البتهباروی کارآمدندولتجدیدانتظارمیرود
مشکالت خوزستان بیش از پیش موردتوجه
قرار گیرد .مجلس شورای اسالمی نیز این روزها
تحرکاتی برای حرکت در این مسیر آغاز کرده
است .محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز
دوشنبه پیرو تذکر یکی از نمایندگان درباره
وضعیت آب استان خوزستان دارد ،گفت :این
موضوع روز گذشته در هیئت دولت مصوبات
خوبی نیز وضع شد ،ان شاء اهلل نمایندگان
خوزستان و کمیسیونهای عمران ،انرژی و

به کانون ریز گردها تبدیل شود.
یوسفیبهمسئلهریز گردهادر استانخوزستانواستانهایجنوبی
کشور اشاره کرد کهبهواسطه کمآبیبهوجودآمدهو گفت:تاچندسال
قبل چیزی تحت عنوان ریز گرد در خوزستان و استانهای جنوبی
وجودنداشت.اماا کنوناینموضوعبهروالعادیتبدیلشدهاست
و کمآبی باعث شده که خوزستان مرکز ریز گردها باشد.
 702روستا در خوزستان باوجود  6سد بزرگ آب ندارند
نمایندهنمایندهاهواز،باوی،حمیدیهو کاروندرمجلسادامهداد که
702روستادر خوزستان که 6سدبزرگآبدارداز بیآبیرنجمیبرند.
بههمیندلیلبایدتصمیماتبلندمدتو کوتاهمدتاتخاذ کرد.در تصمیماتبلندمدتدر حوزه
منابع آبی باید تجدیدنظر و پروژههای غیر کارشناسی متوقف شوند .ما شاهد هستیم که در کویر
 ۲۵کارخانه فوالد آب برق تأسیس میشود و سپس برای تأمین آب همان استانهای کویری نیز
مشکل به وجود میآید .چنین تصمیماتی باعث میشود که همه منطقه دچار مشکل شوند و
هما کنون شاهد مشکالت بزرگتری در کشور باشیم.
اینعضوهیئترئیسهمجلسافزود:راهکار کوتاهمدتنیزایناست کهپروژههایآبیغیر کارشناسی
متوقف شوند .ما بهعنوان نمایندگان مردم در مجلس ،بودجه و اعتباراتی را برای مسئله آب این

آ گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
با ارزیابی کیفی ( به روش فشرده) شماره 1400/4
(خرید  10دستگاه دیزل ژنراتور سیار كانوپی )

نو بت دوم

شركتارتباطات زیرساخت در نظردارد مطابق قانون برگزاری مناقصات وآئین نامه اجرایی بندج ماده 12قانون برگزاری مناقصات
نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی ( به روش فشرده) به منظور خرید  10دستگاه دیزل ژنراتور سیار
كانوپی با برآورد  730.000.000.000ریال (هفتصد و سی میلیاردریال) اقدام وخرید فوق را به اشخاص حقوقی واجد شرایط كه دارای

برنامه ،بودجه و محاسبات تالش کنند که به
سرعتاینمصوباتاجراشود.علیرضازا کانی،
رئیسمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی
نیز،در حسابتوییتریخودنوشت:خوزستان
یکی از مهمترین مرا کز ثروت و قدرت ملی ایران
است که حفظ جایگاه آن نیازمند زنجیرهای از
اقداماتعالمانهاست.امروزدر جلسهمشترک
مرکز پژوهشها با مجمع نمایندگان خوزستان
مقررشدباتشکیل کارگروهویژهایدرمرکز،پیگیر
جدی حل مشکالت متعدد خوزستان به ویژه

استانها تخصیص دادیم .ازآنجا که من عضو کمیسیون تلفیق و کمیته عمران این کمیسیون
بودم ،تصمیم بر آن شد که برای حوزه آب و فاضالب بهعالوه اعتبارات همیشگی ۱۱ ،هزار میلیارد
تومان برای حل مشکالت و تنش آبی کشور اختصاص دهیم.
تا کنون هیچ اعتباری برای رفع تنش آبی کشور درنظرگرفته نشده بود
او تصریح کرد :متأسفانه تا کنون هیچ اعتباری برای این مسئله اختصاص نیافته بود و منابع
اختصاصیافتهصفربودهاست.اینآمارنشانمیدهد کهرفعتنشآبیروستاهاوشهرهابرایدولت
دغدغه نبوده است .بنابراین در کوتاهمدت باید مشکالت روزمره تأمین آب روستاها حل شود.
یوسفی تأ کید کرد :الزم به ذکر است که رئیس مجلس نیز پیگیر اجرای مصوبات مربوط به این
ی کنیم .ا کنون خروجی سد دز و کرخه دو برابر شده است .البته خروج این
حوزه شد که از او تشکر م 
آب باید بهخوبی مدیریت شود تا آب به پاییندست استان نیز برسد .بهطور مثال این آب باید
به هویزه و شادگان بهخوبی برسد .ا کنون شرایط کمی بهتر و تعدیلشده است اما این مسئله
باید تداوم یابد.
وی گفت :تصمیم کوتاهمدت بعدی پرداخت و جبران خسارتهایی است که مردم در این مدت
متحمل شدند .مردم استان دامهای زیادی را بهواسطه کمبود آب از دست دادند .دامهایی که
قرار بود بهعنوان معیشت جایگزین کشاورزان باشد .از طرف دیگر پروژههایی که قرار بود برای
حل مشکل آب شرب  ۷۰۲روستا و  ۲۵شهر که هدفش رساندن آب پایدار به آنها بود ،استفاده

شركت نگین خودرو هوشمند
(سهامی خاص) به شماره ثبت  11809و
شناسه ملی 14007081543

پروانه بهره برداری در زمینه ژنراتور  ،کوپلینگ و دیزل ژنراتور از وزارت صمت در خصوص موضوع مناقصه با اعتبار کافی به لحاظ

نوعومبلغتضمینشركتدر فرایندارجاع كار:مبلغتضمینشركتدر فرایندارجاع كار 18.500.000.000ریال(هجدهمیلیاردوپانصد

هیات مدیره

مراجعه واز طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیک دولت 2000001022000024 :
نام و نشانی مناقصه گزار  :شركت ارتباطات زیرساخت  -اداره كل تداركات به نشانی خیابان شریعتی  ،نرسیده به پل سیدخندان
روبروی خیابان شهید قندی  ،ساختمان مركزی شركت ارتباطات زیرساخت  ،طبقه سوم ،دورنگار 88465242 :
بهای فروش اسناد  :مبلغ  34.000.000ریال ( سی و چهار میلیون ریال ) با احتساب  %9مالیات بر ارزش افزوده می باشد كه باید
توسط مناقصه گران از طریق سامانه مذكور پرداخت گردد.
زمان و مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد :از روز دوشنبه مورخ  1400/4/28تا ساعت 11روزدوشنبه مورخ 1400/5/4

و اجرایی شوند.
ی کند :فراموش نکنیم که یکبار
نماینده نماینده اهواز ،باوی ،حمیدیه و کارون در مجلس ابراز م 
دچار بحران سیل میشویم و یکبار دچار کمآبی.اینیعنیسوءمدیریت .ا کنون نیز باید برایرفع
مشکالتآبوفاضالبخوزستانهرچهسریعتراقدامشودتامجددچنینمسئلهایتکرار نشودو
اتفاقات نا گواری که سال گذشته در اهواز ،خرمشهر و ماهشهر شاهد بودیم تکرار نشود.
به دولت فعلی دیگر امیدی نداریم
یوسفی افزود :ما دیگر به این دولت امید نداریم ،اما دو خواهش از رئیسجمهور منتخب داریم.
انتظار داریم مسئوالن آینده از نگاه بخشی نگری که کل کشور را فقط چند استان محدود میبیند
دوری کنندوبرایرفعمشکالت کل کشور اقدامعملی کنند.از طرفدیگرانتظار داریمدستگاهقضا
بامسئوالنی کهمسببوضعفعلیآببرقومعیشتواقتصادهستندبرخوردجدیوقضائی کند.
باید برخی مسئوالن دادگاهی شوند و انفصالازخدمت بگیرند تا الگویی برای دیگران شوند.
اینعضوهیئترئیسهمجلسدر انتهاضمناشارهبهلزوممدیریتاعتراضاتبهحقمردمدر مورد
ن کهاعتراضاتمردمشنیدهوپیگیری
کمآبی ،گفت:ا کنونمردمبهآرامشنیازدارند.بایددرعینای 
شودمدیریتمنسجمیصورت گیردتاخدایینکردهمجدداز اعتراضاتبهحقمردمسوءاستفاده
نشود .نکته این است که انتقادات و اعتراضات معیشتی و قانونی نباید تبدیل به مسائل امنیتی
شود .نباید عادت کنیم که کارد به استخوان مردم برسد و مجدد درگیر مسائل امنیتی شویم.

آ گهی دعوت به حضور در جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده و
مجمع عمومی فوق العاده

بدین وسیله توسط هیات مدیره از كلیه سهامداران شركت نگین
خودروهوشمنددعوتبهعملمیآیدتادرمجمععمومیفوقالعاده
مورخ  1400/5/13ساعت  10صبح با دستور جلسه نقل و انتقال
سهاموتغییرآدرسشركتومجمععمومیعادیبهطور فوقالعاده
مورخ1400/5/14ساعت10صبحبادستور جلسهانتخاببازرسین،
تعیین اعضای هیات مدیره ،انتخاب مدیران ،تعیین وضعیت حق
امضا و دارندگان حق امضا ،تصویب ترازنامه مالی منتهی به اسفند
 ، 1399انتخاب روزنامه كثیراالنتشار حضور به هم رسانند ؛ الزم به
ذكر است كه با حضور بیش از نیمی از سهامداران جلسات مجامع
رسمیت یافته و تصمیمات آن الزماالجرا می باشد.

زمانیباشنددر قالبانعقادقراردادوا گذار نماید.لذاواجدینشرایطجهت كسباطالعاتبیشتربهنشانیwww.setadiran.ir

با وضع احکام خاص باشیم.
هیئت دولت نیز در جلسه عصر روز یک شنبه،
برای کمکبهحلبحرانآبیناشیازخشکسالی
استانخوزستان،سازمانبرنامهوبودجهرامکلف
کرد اعتبار اختصاصیافته به این استان را فورا و
به صورت صد درصد مبلغ مصوب ،تخصیص
داده شود .منبع اصلی تأمین آب استان
خوزستان با جمعیتی در حدود  ۵میلیون نفر،
دو رودخانه کرخه و دز است که درحال حاضر
بهدلیلخشکسالی،اینرودهابا کاهششدید

آورد مواجه شدهاند .بر اساس گزارشها ،با
شروع گرما تعداد روستاهای کم آب افزایش و با
کاهش حجم آب رودخانه کارون ،مردم استان
بهویژه روستاها با مشکل تأمین آب آشامیدنی
مواجه هستند.
هیئتوزیران در ادامه ،با اختصاص اعتبار به
منظور جلوگیری از پیشروی آب دریا در اراضی
کشاورزی و نخلستانهای آبادان و خرمشهر،
پرداخت مانده مطالبات کشاورزان ناشی
از خسارت وارده به اراضی کشاورزی استان
خوزستان،اجرایپروژههایتأمینآب،آبرسانی
روستایی و عشایری و مقابله با تنش آب شرب،
کشاورزی و منابع طبیعی و الیروبی کانالها و
رودخانههای استان ،آبیاری نهال کاریهای
سنواتی منابع طبیعی در کانونهای بحرانی
ایجاد گردوغبار،مبارزهباآفاتوبیماریجنگلها
وتأمینعلوفهوآبدامهایسنگین(گاومیش)و
جبرانخسارتواردهبهایننوعدامهادراستان
خوزستان موافقت کرد.
بههرروی «گام چهارم» الزمه امروز خوزستان و
البته سایر استانهاست تا مشکالت به مرحله
بحراننرسد،اماآنچهمهمبودهونبایدازآنغفلت
کرد،در کمینبودندشمنان گرگصفتیاست
که در لباس میش خود را دلواپس مردم نشان
میدهند و برای مشکالت آنها اشک تمساح
میریزند ،اما همین قماش ،از تحریم دارویی و
غذاییورگهایحیاتیاقتصاد کشور استقبال
کردهوالبتهدشمنانرانیزبهآنترغیب کردهاند.
این جماعت همانهایی هستند که تیر  ۷۸با
پروژه کشتهسازی اهداف سیاسی خودشان را
پیش بردند و هرکدام االن در یکی از کشورهای
ی گذرانند.
غربی برای استخوانی روزگار م 

تاریخ انتشار 1400/4/29
خ ت 1400/4/29

میلیون ریال ) می باشدكه مناقصه گران می بایست مبلغ فوق را بهصورت ضمانت نامه بانكی غیرقابل برگشت  ،بدون قیدو شرط
و با مدت اعتبار اولیه سه ماه از زمان صدور و قابل تمدید بنا به درخواست مناقصه گزار برای یك دوره سه ماهه دیگر توسط یكی

آ گهی مزایده فروش زمین

از بانكهای داخلی به نام شركت ارتباطات زیرساخت و مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی(فرم پیوست شرایط مناقصه)
ضمیمه اسناد مناقصه تهیه وتصویر آن را در سامانه ستاد ثبت واصل آن را در پا كت دربسته حدا كثر تا ساعت12روزسه شنبه
مورخ  1400/5/19به نشانی شریعتی ،نرسیده به پل سیدخندان ،روبروی خیابان شهید قندی ،ساختمان مركزی شركت ارتباطات
زیرساخت ،طبقه همكف  ،واحد فروش اسناد تحویل نموده ورسید دریافت نمایند.
نحوه ارائه پیشنهادات  :مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را براساس اطالعات اعالم شده ازسوی مناقصه گزار در شرایط
ً
مناقصه ومنحصرا از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت ثبت نمایند.
آخرین مهلت ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد  :مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را طبق اسناد مورد نیاز اعالم شده در
شرایط مناقصه تا ساعت12روزسه شنبه مورخ  1400/5/19در سامانه ستاد ثبت نمایند .
زمان و محل بررسی و ارزیابی كیفی :ساعت  12:15روزسه شنبه مورخ  1400/5/19در محل كمیسیون معامالت واقع در طبقه 8
اطاق  817ساختمان مركزی شركت ارتباطات زیرساخت
توضیح :باعنایت به اینكه مناقصه مذكور نیاز به بررسی كیفی مناقصه گران دارد.لذا بررسی پیشنهاد قیمت پس از انجام ارزیابی
كیفی مناقصه توسط كمیته فنی و بازرگانی انجام خواهد گرفت.براین اساس پیشنهاد مناقصه گرانی كه در مرحله ارزیابی كیفی
امتیاز الزم را كسب ننمایند ،مورد بررسی قرار نمی گیرد وپا كت مربوط به تضمین شركت در فرایند ارجاع كار عودت می شود وشركت
ارتباطات زیر ساخت در خصوص بهای فروش اسناد و هزینه اخذ ضمانت نامه هیچگونه مسئولیتیرا ندارد.

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/4/28
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/29
خ ش 1400/4/28
م الف 1487
شناسه آ گهی 1166427

شركت ارتباطات زیرساخت

(نوبت دوم)

 -1مشخصات زمین:
موقعیت زمین :بلوار امام حسن مجتبی (رو به رو تاالر پارسیان کمی باالتر لب بلوار)
 -2ابعاد زمین:
شماال :به طول یكصد و پانزده و نیم متر به بلوار
جنوبا :به طول نود متر
شرقا :به طول یکصد و یک متر
غربا :یکصد و چهل متر به کوچه
مساحت زمین :یازده هزار و پانصد و نود و هفت و نیم متر  ( ۴۶۴قصب )
 -3قیمت پایه:
( )43.112.500ریال از قرار هر متر چهل و سه میلیون و یکصد و دوازده هزار و هفتصد و چهل ریال
 -4مبلغ سپرده شرکت در مزایده:
پنج درصد قیمت پایه مندرج در آ گهی به حساب شماره  71629890به نام شرکت تعاونی مسکن بانک رفاه کرمان نزد کلیه شعب بانک رفاه واریز
گردد.
 -5آدرس تحویل پا کت:
متقاضیان بایستی حدا کثر تا  ۴۸ساعت بعد از آخرین آ گهی روزنامه درخواست خود را به همراه فیش واریزی در پا کت پلمپ شده به آدرس ابتدای
خیابان امام جمعه ،مدیریت بانک رفاه ،طبقه همکف ،تحویل آقای حسین یزدانی نمایند.
 -6شماره تماس جهت هرگونه پرسش و بازدید:
تلفن  31247753و همراه به شماره های  ۰۹۱۳3914425و  0۹۱۳1419526از ساعت  ۷:۳۰الی  13:30می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/4/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/29 :

تعاونی مسکن کارکنان بانک رفاه استان کرمان

