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سیدحسین مکی
(1290-1378هـ.ش)

پاورقی
گروه های چپ در ایران

(بخش دوازدهم)

تکرار اشتباهات دیگران

ناگفتههاییازچگونگیملیشدنصنعتنفتایران
جواد نوائیان رودسری

در قسمت قبلی به چگونگی تشکیل حلقه مشهد و ساری،
توسط «امیرپرویز پویان» و «عباس مفتاحی» اشاره کردیم.
«محمود ن���ادری» در کتاب «چریکهای فدایی خلق»
مینویسد«:آنها[پویان و همفکرانش] در آغ��از تنها به
راهان��دازی هستههای تشکیالتی فکر میکردند و تدوین
استراتژی برای مبارزه را هم ،کار خود نمیدانستند .بر این
باور بودند که با تکثیر گروه های مارکسیستی و از اتحاد آنها،
یک حزب مارکسیستی سراسری در ایران ،زاده خواهد شد
و این حزب که نزد مردم کام ً
ال شناخته شده خواهد بود؛
وظیفه تعیین استراتژی مبارزه را برعهده خواهد داشت».
«عباس مفتاحی» در برگههای بازجویی خود مینویسد«:ما
در این موقع برای هیچگروهی این حق را قائل نبودیم که در
مبارزهمارکسیستیایران،برایاینمبارزهاستراتژیتعیین
کند .استدالل ما این بود که استراتژی مبارزه را حزب طبقه
کارگر ،در هر لحظه از عمر خود ،به تناسب مسائل موجود
تعیین میکند و این طور میگفتیم که انتخاب و تعیین
استراتژیازطرفیکگروهبرایمبارزهدرسطحکشوری،به
منزلهایناستکهکودکیشلوارپدرخودرابپوشد».دیدگاه
مبتنیبرتشکیلحزبسراسری،نگرشینویننبود.پیشاز
چریکهایفداییخلق،حزبتودههمدرپیتشکیلچنین
سازمانی بود .منتها ،تودهایها ادعای بیشتری داشتند
و خود را محور این سازمان و رهبر آن میدانستند .با این
حال ،اتخاذ این رویکرد از سوی چریکهای فدایی خلق ،در
آن دوره ،نشاندهنده فقدان واقعبینی مؤسسان گروه بود.
«پویان» و همفکرانش ،حتی تجربههای احزاب کمونیستی
سایر کشورها را به درستی مورد بررسی قرار نداده بودند.
در دیدگاههای مبارزاتی آنها ،ویژگیهای جامعه ایرانی
اص ً
ال لحاظ نشده بود .آنها کارگر و کشاورز ایرانی را همان
کارگر و کشاورز چینی یا کوبایی تصور میکردند و بر همین
اساس ،برای گسترش تفکرات خود در میان مردم ،نسخه
میپیچیدند .چریکهای فدایی خلق ،حزب ت��وده را به
دلیل پیروی از سیاستهای شوروی و شیوههای مبارزاتی
کمونیستهای روس ،تخطئه میکردند ،اما خود عمیق ًا به
شیوههای مبارزاتی «مائو» و «چگوارا» اعتقاد داشتند .به
دیگر سخن ،از دید گروه چریکهای فدایی خلق ،وابستگی
و پیروی از سیاستهای دولتهای بیگانه قبیح نبود ،بلکه
برای آنها الگو قرار دادن کدام کشور ،اهمیت داشت.
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م��اج��رای نفت در ای���ران ب��ا ق����رارداد واگ����ذاری امتیاز
بهره ب���رداری از منابع نفتی به ویلیام ناکس دارس��ی
انگلیسی آغاز شد؛ قراردادی در هجده فصل که در تاریخ
نهم صفر سال ( 1319ه��ـ.ق) ،به امضای مظفرالدین
شاه قاجار رسید .تا آن زمان ایران تنها نقش دیوار دفاعی
هندوستان را برای انگلیسی ها ایفا می کرد ،اما پس از
این ،نفت ایران گنجی بی انتها بود که می توانست منافع
بلند مدت انگلیس را تأمین کند .با اکتشاف نخستین چاه
نفت در مسجد سلیمان ،برنامه غارت نفت ایران توسط
انگلیس کلید خورد .آنها صدها کارشناس خود را به ایران
اعزام کردند و خوزستان ،منطقه ای که نخستین چاه های
نفتی ایران در آن جا کشف شده بود ،عمال به منطقهای
جدا از ای��ران تبدیل شد .انگلیسی ها با تطمیع برخی
حکام محلی ،وعده ایجاد یک کشور مستقل در خوزستان
و جدایی این منطقه از ایران را به آنها داده بودند .با این
وجود ،غارت منابع ملی و تهدید تمامیت ارضی ایران،
تمام اهداف خصمانه انگلیس علیه ایران و ایرانی را شامل
نمی شد .رفتار تحقیرآمیز انگلیسی ها با کارگران بومی
و ظلم و ستم غیرقابل تحمل آنها ،بارها باعث قیام مردم
جنوب و مناطق نفت خیز شده بود .چندی بعد ،انگلیس
با راه انداختن کودتای سیاه ،سیاست استعماری خود
را تغییر داد .روی کار آمدن رژیم پهلوی ،فرصت غارت
بیشتر نفت ای��ران را در اختیار استعمارگران گذاشت.
انگلیسی ها تمام دوستان خود در خوزستان را قربانی
این رژیم کردند تا منافعشان را برای مدت بیشتری در
ایران تضمین کنند .به این ترتیب امتیاز دارسی ،که مدت
آن در س��ال( 1340ه��ـ.ش) ،به پایان می رسید ،توسط
رضاشاه ،با ق��رارداد 1933م ،تا سال ( 1373هـ.ش)،
تمدید شد! پس از ف��رار پهلوی اول از کشور ،در فضای
نسبت ًا باز سیاسی دهه بیست ،موضوع مقابله با استعمار
انگلیس و جلوگیری از غارت نفت ایران ،به عنوان یکی
از مطالبات مردمی ،از سوی نخبگان جامعه مطرح شد و
به تدریج ،نهضتی شکل گرفت که برگ زرینی را در تاریخ
ایران رقم زد .آنچه در پی می آید ،نگاهی اجمالی به زمینه

های اوج گیری این نهضت مردمی اس��ت؛ زمینه هایی
که کمتر مورد توجه قرار گرفته و به آنها اشاره شده است.
▪ ▪نخستین زمزمه های ملی شدن صنعت نفت

باسقوطدولتدستنشاندهعبدالحسینهژیر،ساعدمراغه
ای ،برای اجرای سیاست های جدید انگلیس در ایران ،وارد
عرصه شد .او توانست در 17آذرماه سال ،1327از مجلس
پانزدهم رأی اعتماد بگیرد .با این وجود ،همه می دانستند
که این تغییر کابینه به معنای تغییر سیاست های نفتی
نیست .طرح موضوع غارت نفت ایران توسط انگلیسی ها،
از سوی مهندس احمدرضوی در مجلس شورای ملی ،از
دوم تا بیست وپنجم آذرماه همان سال ،با استقبال مردم
روب��ه رو شد .کوتاه ک��ردن دست انگلیس از منابع نفتی
ایران ،به مطالبهای عمومی تبدیل شده بود .با ضرب و جرح
احمدرضوی توسط یکی از افسران ارتش ،پس از آخرین
نطقش در مجلس ،غالمحسین رحیمیان ،نماینده قوچان،
دولتساعدرابهدلیلسیاستهاینفتیاستیضاحوتلویح ًا
موضوع ملی شدن صنعت نفت را مطرح کرد .با این حال،
به پیشنهاد دکتر مصدق ،که در آن زمان خانه نشین شده
بود ،موضوع استیضاح موقت ًا مسکوت گذاشته شد .پس از
این وقایع ،سیدحسین مکی ،که از مخالفت مردم با قرارداد
نفتی خبر داشت ،دست به اقدامی اساسی زد و ماده واحده
الغای امتیاز نفت جنوب (قرارداد )1933را به مجلس برد.
ولینفوذانگلیسدرمیاننمایندگانوفعالیتهژیرکهپس
از برکناری از نخست وزیری به وزارت دربار منصوب شده
بود،باعثشدمادهواحدهبرایطرحدرصحنعلنیمجلس
شورایملی،رأیکافیبهدستنیاورد.بههمیندلیل،آیت
ا...کاشانی با صدور اعالمیهای شدیداللحن ،ضمن آگاهی
بخشیدن به افکار عمومی ،خواستار تصویب هرچه سریع تر
ماده واحده شد.
▪ ▪توطئه ای که ناموفق ماند

شرایطپیچیدهآنروزومخالفتاقلیتمجلسباادامهفعالیت
انگلیسدرمناطقنفتخیزجنوبکشور،سببشدموضوع
استقرارمجدددیکتاتورینظامی،مانندکودتایسوماسفند
 ،1299در دستور کار استعمار پیر قرار گیرد .با ترور شاه در
 15بهمن ماه  ،1327بهانه به دست سپهبد رزم آرا ،رئیس

▪ ▪تشکیل حلقه تبریز

«مسعود احمدزاده» از تأسی به چنین دیدگاهی ،در سال
 1347کتاب «جنگ چریکی ،یک روش» ،اثر «ارنستو
چگوارا» را ترجمه کرد و پس از آن ،دست به کار ترجمه کتاب
فلسفی«فردریکانگلس»،باعنوان«لودویکفوئرباخوپایان
فلسفه کالسیک آلمان» شد .گروه «پویان  -احمدزاده» که
فعالیت حزبی را ،تا پیش از تشکیل یک رژیم مارکسیستی
سراسری در کشور ،کار عبثی میدانستند ،کوشیدند با
افراد و گروههایی که چنین روشی را در پیش گرفتهبودند،
ارتباطبرقرارکنند.تالشهای«پویان»برایبرقراریارتباط
با «صمد بهرنگی» و دوستانش ،در همین راستا بود« .پویان»
کهدرجریانکارهایمطبوعاتیخودبا«صمدبهرنگی»آشنا
شدهبود ،فکر تشکیل یک گروه مارکسیستی را با او در میان
گذاشت ،اما مرگ نابهنگام «بهرنگی» ،معادالت را تغییر
داد و «پویان» را ناچار به تکیه بر دوستان «صمد بهرنگی»،
برای تشکیل حلقه تبریز ،کرد« .محمود نادری» در این باره
مینویسد«:پویان به سراغ دوستان او[صمد بهرنگی] یعنی
بهروز دهقانی و علیرضا نابدل رفت و آنها را به کار منظم
تشویق و دعوت به همکاری کرد .دهقانی و نابدل نیز پس
از بحث و گفت و گو با پویان  ،درباره مسائل گوناگون نظیر
سانترالیسم[تمرکزگرایی در رهبری] ،عضویت گروه را
پذیرفتند و به این ترتیب شبکه تبریز پایهگذاری شد و از آن
پس ،پویان رابط آنها با هسته مرکز گروه بود».

خانواده شهپرست

▪ ▪مقاومت در برابر خیانت

همه چیز در مسیر تسهیل دستیابی انگلیس به اهداف
استعماریاش قرارگرفته بود .ساعد مراغهای ،قرارداد را
به صورت ماده واحده به مجلس ارائه داد تا تنها یک مخالف
و یک موافق درباره آن صحبت کند .اعمال نفوذ هژیر نیز،
راه را برای تسریع تصویب قرارداد هموار کرده بود .این
در حالی بود که آیت ا...کاشانی ،به عنوان حامی اصلی
جریان مخالف ،در تبعید به سر می برد .مکی تصمیم گرفت
از دکتر مصدق برای یاری اقلیت مجلس کمک بخواهد.
وی در این باره می نویسد«:مدتی [با دکتر مصدق] بحث
کردیم ،نتیجه نداد .باالخره گفتم :در مجلس خواهم گفت
که دکتر مصدق از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده
است .این تهدید کار خود را کرد و روز پنجشنبه نامهای
را نوشت و برای من فرستاد ».دکتر مصدق در این نامه
صراحت ًا با قرارداد مخالفتی نکرد .مظفربقایی ،سال ها
بعد درباره نامه مصدق گفت«:اگر این نامه منتشر می شد،
آن وقت نمی شد بگویند جناب آقای دکتر مصدق نفت را
ملی کرد .اولین کسی که از ملی کردن صنعت نفت صحبت
کرد ،آقای غالمحسین رحیمیان بود .چند ماه بعد از آن
دومین نفر حسین مکی بود».

ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی

ارتقاء جنابعالی را به مقام شامخ
استادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تبریک می گوییم

دکتر امینی و خانواده

 /94508025ف

ارتقاء شما را به مقام دانشیاری
تبریک عرض می نماییم.

دکتر امینی و بانو
عالء -آتنا -حسین -مهرشید

 /94508015ف

ارتقاء جنابعالی را به مقام شامخ استادی
به شما و جامعه علمی
تبریک عرض می نمائیم.
گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی

 /94509261م

آگهی فراخوان عمومی شماره  - 94.207شناسایی مشاوران
انتخاب شایسته و مدبرانه جنابعالی به عنوان

مدیرامور مالی و ذیحساب
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

را تبریک و تهنیت عرض نموده در آستانه
آغاز سال جدید آرزوی توفیق روزافزون برای
حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان
خراسان رضوی
 /94510087م

تجمع مردمی حمایت از ملی شدن صنعت نفت در مقابل مجلس شورای ملی  -اسفند ماه سال .1329

گفت«:بدبخت ترین ملت ،ملتی است که اراده خودش را
در موقع اظهار نظر از دست بدهد و بزرگان قوم مثل مرده
روی صندلی ها بنشینند و در مسائل ابتدایی این طور اظهار
نظر کنند .آقای رئیس مجلس شورای ملی! حق ملت ایران
در بین است ».دخالت ساعد مراغه ای در جریان مجلس
و سخنان او در روز دوم مردادماه سال  ،1328سبب شد
اقلیت مجلس ،دولت را استیضاح کند .با این حال ،مکی
می دانست که بیشتر نمایندگان ،همسو با دولت ،به دنبال
تصویب قرارداد الحاقی ،پیش از پایان دوره مجلس پانزدهم
هستند.باتوجهبهاینشرایط،آخریننطقمکی،بعدازظهر
روز پنجم مردادماه  1328آغاز شد و تا سی دقیقه بامداد
روز ششم مردادماه ادامه یافت .او در خاطرات خود درباره
وقایع آن روز نوشته است«:من و حائری زاده و دکتر بقایی
از ترس اینکه مبادا عده برای رأی کافی شود ،برای احتیاط
در آخرین وهله ،نقشه خطرناکی پیش خود طرح کردیم ...

▪ ▪تالش ها به ثمر می رسد

معاونت محترم عمران و شهرسازی
شهرداری شهرستان تربت حیدریه

 /94506597ش

ستاد ارتش ،افتاد و بسیاری از رجال بانفوذ و مخالف حضور
انگلیسبازداشتشدند.آیتا...کاشانی،باخشونتوشدت
عملفراوان،بازداشتوبهخرمآبادتبعیدشد.سایهآغازیک
دیکتاتوری جدید بر کشور سنگینی می کرد .در این شرایط
بود که مکی ،حائری زاده و آزاد ،تصمیم گرفتند با استیضاح
دولت ،کشور را از وضعیت به وجود آمده خارج کنند .به این
ترتیب،استیضاحدولتساعد،بهدلیلازبینبردنآثارمربوط
به ترور شاه ،سلب آزادی جمعیت ها و احزاب و نیز ،توقیف
و بی احترامی به آیت ا...کاشانی ،به مجلس تقدیم شد .اما
اکثریت نمایندگان مجلس ،تمایلی به حمایت از جریان
مقابله با استعمار انگلیس نداشتند .در چنین شرایطی ،کار
تدوین قرارداد الحاقی برای انحراف اذهان عمومی جامعه
آغاز شد .هیئت انگلیسی به ریاست «نویل گس» به تهران
آمد و با «عباسقلی گلشاییان» برای تهیه قرارداد الحاقی به
مذاکرهپرداخت.انگلیسیهاحاضرشدندسهمایرانرااز4
شیلینگ در هر تن به 6شیلینگ افزایش دهند .در حالی که
در همان زمان ،کشور ونزوئال بابت امتیاز نفتی خود بیش از
23شیلینگدرهرتندریافتمیکرد.رویکردمنفعتطلبانه
انگلیسیهادرقراردادجدید،سببواکنشهایفراوانیدر
جامعهشد.بنابراین،مطرحکردنآنبهروزهایپایانیمجلس
موکولشدتادولتساعدبتواندآنرابهسرعتتصویبکند.با
چنینهدفی،قراردادالحاقیموسومبه«گس-گلشاییان»،
روز  27تیرماه  ،1328بدون آنکه به کمیسیون بودجه و
امورخارجهفرستادهشود،باقیدیکفوریتبهمجلسشورای
ملیفرستادهشد.

با نزدیک شدن روزه��ای پایانی مجلس پانزدهم ،دولت
ساعد تصمیم به تصویب هرچه سریع تر ق��رارداد الحاقی
گرفت .حرکت نمایندگان اقلیت با حمایت مردم ،از روز
اول مردادماه سال 1328آغاز شد .بقایی ،نماینده کرمان،
خواستار رد فوریت م��اده واح��ده ش��د ،ام��ا ک��اری از پیش
نبرد .امیرتیمور کاللی ،نماینده مشهد ،که تازه به اقلیت
پیوسته ب��ود ،به جعل امضای خود پای ق��رارداد الحاقی
شدید ًا اعتراض کرد و کوشید با کمک حائری زاده ،قانون
انتخابات را وارد دستورکار مجلس کند و عم ً
ال وقت مجلس
را بگیرد .با این وجود ،بسیاری از نمایندگان ،متمایل به
تصویب ق��رارداد بودند .سیدحسین مکی ،به استناد بند
«ج» ماده  89آیین نامه نطق های مجلس ،مدت زمان مجاز
سخنرانی در رد ق��رارداد الحاقی را نامحدود اعالم کرد و
نطق های طوالنی او در مجلس آغاز شد .رئیس مجلس،
«سردار فاخر حکمت» ،کوشید اقلیت را از ادامه فعالیت
ب���ازدارد ،اما نطق های طوالنی مکی ،با حمایت اقلیت
مجلس ،موجب التهاب جو در صحن علنی شد .در پی این
اتفاق ،سخنرانی دکتر معظمی ،جو را بیش از پیش ملتهب
کرد .او خطاب به نمایندگان و رئیس مجلس شورای ملی

پس از ارائه طرح ملی شدن صنعت نفت در مجلس ،مردم به حمایت و پشتیبانی از آن پرداختند.

با تشکر از زحمات شما
نسبت به شهروندان شهرستان
تربت حیدریه آرزوی سالمت
و سعادت برای شما و خانواده
محترمتان را داریم .

روزنامهنگار،سیاستمدار،مورخونمایندهچنددورهمجلسشورایملیبود.اودراواسطدهه 1320بهعنواننمایندهمردماراکبهمجلسراه
یافتودردورهشانزدهم،نمایندهمردمتهرانشد.مکیدرایندورهبهمخالفتبارزمآراوهمکاریبادکترمصدقپرداخت.اوپسازملیشدن
صنعتنفت،عضوهیئتخلعیدبود.مکیپسازکودتای 28مردادمدتیزندانیشد.
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شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در نظر دارد به منظور شناسائی مشاور در زمینه انجام مطالعات
و ممیزی کیفیت توان نسبت به برگزاری فراخوان عمومی اقدام نماید .لذا از مشاورانی که دارای گواهی
صالحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته برق میباشند دعوت
میشود تا دراین فراخوان شرکت نمایند.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد به آدرس های ذیل مراجعه نمایند:
 -1وب سایت شرکت توزیع نیروی برق مشهدwww.meedc.ir :
 -2سایت معامالت توانیرwww.tavanir.org.ir :
 -3پایگاه ملی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir :
 -4مشهد -بلوار خیام -شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد -اداره خرید خدمات -تلفن
051-37662829

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
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[قرار شد هرگاه] خواستند برای الیحه رأی بگیرند ،حائری
زاده در اتاقک جنب پارلمان ،که تمام سیم های برق در آن
متمرکز بود ،به کمک دستمال و لباس خود سیم ها را از جا
َ
بک َندوپاره ُکندوتمامچراغهایمجلسراخاموش نماید ...
دکتر بقایی مأمور بود که در پشت گلشاییان ،وزیر دارایی،
بنشیند و به محض تاریک شدن پارلمان ،پرونده قطوری که
در جلوی گلشاییان بود ،از جایش ربوده و با همان پرونده بر
فرق وزیر دارایی بکوبد .مأموریت من هم این بود که فوری از
پشت تریبون پایین آمده ،به طرف ساعد بروم و با چند ُمشت،
مزد خیانت او را در کنارش بگذارم» باترفندهایی از این
قبیل ،دوره مجلس پانزدهم به پایان رسید و تصویب قرارداد
الحاقی به دوره شانزدهم موکول شد؛ دورهای که در آن ،با
حمایت ملت ،سرانجام قانون ملی شدن صنعت نفت ایران
در اسفندماه سال  ،1329به تصویب رسید و روند تصویب
قرارداد الحاقی عم ً
ال با شکست مواجه شد.

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
مجتمع سنگ آهن سنگان
(فراخوان مزایده عمومی)(نوبت دوم)

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران -مجتمع سنگ آهن سنگان (واقع در  280کیلومتری جنوب
شرقی مشهد و  36کیلومتری شهرستان خواف) در نظر دارد محصوالت تولیدی خود شامل سنگ آهن دانه بندی و
کنستانتره را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط می توانند با در نظر داشتن شرایط و موارد مندرج در اسناد مزایده نسبت
به خرید اسناد اقدام نمایند.
 -1موضوع مزایده:
 -1-1فروش  330.000تن سنگ آهن دانه بندی پرعیار با مشخصات مندرج در جدول ذیل:
نوع
مقدار
Size
Fe
P
Feo
S
Sio2
رطوبت
محصول
(تن)
()mm
(درصد) (درصد) (درصد) (درصد) (درصد) (درصد)
165.000
10-25
پرعیار
60±1 >0.03
20±2
2±0.5
5±1
>1
165.000
0-10
مدت تحویل  4:ماه شمسی
محل تحویل  :به صورت FOBبندرعباس
مبلغ ضمانتنامه ( 7.300.000.000 :هفت میلیارد و سیصدمیلیون) ریال
 -2-1فروش  600.000تن سنگ آهن دانه بندی متوسط عیار با مشخصات مندرج در جدول ذیل:
نوع
مقدار
Size
Fe
P
Feo
S
Sio2
رطوبت
محصول
(تن)
()mm
(درصد) (درصد) (درصد) (درصد) (درصد) (درصد)
0-10
 200.000متوسط
58±1 >0.03
16±2
1±0.5
6±1
>1
عیار
200.000
10-25
 100.000کم عیار
0-25
56±1 >0.03
15±2
1±0.5
7±1
>1
 100.000کم عیار
0-25
54±1 >0.03
15±2
1-2
7±1
>1
مدت تحویل 6 :ماه شمسی
محل تحویل :معادن سنگ آهن سنگان
مبلغ ضمانتنامه ( 4.650.000.000 :چهارمیلیارد و ششصد و پنجاه میلیون) ریال
 - 3-1فروش  275.000تن سنگ آهن کنستانتره با مشخصات مندرج در جدول ذیل:
رطوبت
(درصد)
9

سطح ویژه

sio2
AL2o3 caO Mgo
(درصد)

size
Fe
P
Fao
S
(درصد) (درصد) (درصد) (درصد) ()mm

44
66.5±0.5 >0.01 24±0.5 0.35±0.5 1.1±1.2 0.9 0.2 4±0.2 1600-1500
میکرون

مقدار
(تن)

نوع
محصول

 275.000کنستانتره

مدت تحویل 4 :ماه شمسی
محل تحویل :به صورت  FOBبندرعباس
مبلغ ضمانتنامه ( 7.740.000.000هفت میلیارد و هفتصد و چهل میلیون) ریال

 -2زمان فروش اسناد:
اسناد مزایده همه روزه ازتاریخ  1394.12.24لغایت  1395.01.11به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به فروش
می رسد.
 -3محل فروش اسناد:
تهران-خیابانسهروردیشمالی،خیابانهویزهشرقی،شماره،33مجتمعسنگآهنسنگان،تلفن021-81492160: مشهد -خیابان کوهسنگی ،بین کوهسنگی  19و  ،21پالک  ،377تلفن051-38449925 :متقاضیان خرید می توانند در مهلت مقرر با در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ  1.000.000ریال به
حساب شماره  109096709009بانک ملی به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران -مجتمع
سنگ آهن سنگان به آدرس های فوق مراجعه نمایند.
 -4مهلت ارسال پیشنهادات:
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات ،پایان وقت اداری روز  1395.01.24می باشد و پیشنهادات بعد از ساعت و تاریخ
مقرر و اعالمی قابل دریافت و پذیرش نمی باشد.

مجتمع سنگ آهن سنگان
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